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ضمن مشاوراته الختيار تشكيلته الوزارية الجديدة،
علمت «الجريدة» من مصادرها ،أن رئيس مجلس الوزراء
ً
سمو الشيخ صـبــاح الـخــالــد التقى  16نــائـبــا أمــس على
مجموعتين؛ األولــى مثلت مجموعة «ال ـ  »17القريبة من
الحكومة ،والثانية ضمت النواب فرز الديحاني ،ومبارك
العرو ،وفايز الجمهور ،ود .أحمد مطيع ،ومحمد الراجحي.

ص 10

الجابر :الكويت والسعودية بلد واحد

الخالد يلتقي مجاميع نيابية
ويعد بحل الملفات العالقة
محيي عامر وعلي الصنيدح

انطالق حملة الترويج لفيلم الرعب
Texas Chainsaw Massacre

«زيارة بن سلمان مباركة ...وال حدود مع المملكة إال في الكتب»
ً
م ـ ـش ـ ـيـ ــدا ب ــالـ ـع ــاق ــات الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة -
ال ـس ـعــوديــة ال ـتــي اعـتـبــرهــا «تــاريـخـيــة
ومتجذرة» ،وصف نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر
الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي
األم ـ ـي ـ ــر مـ ـحـ ـم ــد ب ـ ــن سـ ـلـ ـم ــان ل ـل ـب ــاد
بـ «المباركة والميمونة» والتي «نتطلع
ً
إلى استقباله خاللها بكل ترحاب» الفتا
إلى أنها ليست األولى له إلى الكويت.

وقالت المصادر إن الخالد حــرص خــال لقاء يه على
االسـتـمــاع لــوجـهــات نـظــر ال ـنــواب فيما يـخــص المرحلة
المقبلة ،والملفات التي يجب التركيز عليها ،وتطلعاتهم
للحكومة الجديدة ،وأكد خالل لقائه المجموعة األولى:
«ج ـئ ـنــا لـنـعـمــل ع ـلــى ح ــل ال ـق ـضــايــا ال ـعــال ـقــة ال ـت ــي تـهــم
المواطنين».
وأوضحت أن «األولى» ضمت النواب أحمد الشحومي،
وأحمد الحمد ،وعلي القطان ،وهشام الصالح02 ،

وق ـ ـ ــال الـ ـج ــاب ــر ،فـ ــي ت ـص ــري ــح عـلــى
هامش احتفال السفارة القطرية بذكرى
الـيــوم الوطني أمــس ،إن هــذه «الــزيــارة
فــي بـيــت واحـ ــد ،وم ــن غــرفــة إل ــى غرفة
ً
فالقلب واح ــد ،وال ــرأس واح ــد» ،مؤكدا
أن «ال ـك ــوي ــت وال ـس ـعــوديــة ب ـلــد واح ــد،
والحدود ال وجود لها إال في الكتب».
وبـمـنــاسـبــة االح ـت ـفــال ،هـنــأ الـجــابــر
ً
ً
قطر ،أمـيــرا وحكومة وشعبا02 ،

حجوزات السفر تعود بقوة رغم «أوميكرون»

«الطيران المدني» :ال قيود جديدة على الحركة ...واالنفتاح وصل إلى %70
• مكاتب سياحة لـ ةديرجلا :.ال إلغاء لتذاكر رأس السنة واألسعار معتدلة
• لندن وتركيا والرياض وجدة ودبي في صدارة وجهات المغادرين
جراح الناصر ونرمين أحمد

في ظل انخفاض المخاوف من خطورة المتحور
الجديد "أوميكرون" ،عادت وتيرة حجوزات السفر
لعطلة رأس السنة و"الكريسماس" إلى سابق عهدها.
وأكــد متخصصون في قطاع السياحة والسفر،
أن الحجوزات مستمرة ،ولــم يتم إلغاء تذاكر هذه
العطلة ،الفتين إلى أنه بعد مرور أكثر من  10أيام
تم استيعاب مخاوف الساللة الجديدة.
وقــالــوا لـ "الـجــريــدة" ،إن ســوق السياحة والسفر
اسـتــوعــب مـخــاطــر "أوم ـي ـك ــرون" ،وال داع ــي للقلق،
السـيـمــا فــي ظــل اإلج ـ ــراءات الـحـكــومـيــة والصحية
المتخذة ،والتي تسمح بدخول البالد للمطعمين

فقط ،مع مسحة  ،pcrمفيدين بأن حركة الحجوزات
ع ــادت إل ــى طبيعتها بـعــد اطـمـئـنــان الـمـســافــريــن،
ً
خصوصا أن الكويت لديها خبرة في التعامل مع
الفيروس.
من جهته ،قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب
السفر والسياحة محمد المطيري ،إن األيام الثالثة
ً
األخـيــرة شهدت عــودة الحجوزات بقوة ،مــؤكــدا أن
األمور تسير إلى األفضل ،وأصبحت شبه طبيعية.
وأض ـ ــاف ال ـم ـط ـيــري أن أس ـع ــار ال ـت ــذاك ــر تعتبر
معتدلة ،والمسافرين بــدأوا التفكير في إجازاتهم
ً
والحجز لها ،متوقعا أن تكون األمور على ما يرام

«أمانة الوزراء» :فرق ميدانية لتفقد
االحترازات الصحية في الوزارات
●

جورج عاطف

ف ـ ــي أعـ ـ ـق ـ ــاب ظ ـ ـهـ ــور ال ـس ــال ــة
الـجــديــدة مــن فـيــروس «كــورونــا»،
وال ـح ــدي ــث ع ــن ات ـخ ــاذ الـحـكــومــة
خ ـط ــوات ج ــادة لـمـنــع انـتـشــارهــا
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،خ ــاط ـب ــت األم ــان ــة
ال ـعــامــة لـمـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وك ــاء
الوزارات في الجهات والمؤسسات
وال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ك ــاف ــة
بـ ـ ـض ـ ــرورة حـ ــث فـ ـ ــرق ال ـت ـف ـت ـيــش
الميدانية التابعة للجان متابعة
وم ــراقـ ـب ــة ت ـن ـف ـيــذ االشـ ـت ــراط ــات
الصحية ،على اتخاذ اإلج ــراءات
ال ــازم ــة ن ـحــو ال ـت ـشــدد ف ــي ذل ــك،
لمجابهة «أوميكرون».
ً
ووفقا للمخاطبة ،التي حصلت

في بحر من الضباب غاصت فجر أمس معالم مدينة الكويت،
ولم يظهر منها إال شواهد ترفض االختباء ،لترتسم بذلك لوحة
ً
ناعمة تبعث في النفوس مزيجا من الجمال والجالل والهدوء،

جورج عاطف

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون االجتماعية ،ممثلة في إدارة
الرقابة والتفتيش في قطاع التعاون ،أنجزت الضوابط الجديدة
الخاصة بتسيير رحالت العمرة في الجمعيات التعاونية ،ورفعتها
ً
إلى وكيل الوزارة العتمادها وإصدارها في صورة قرار إداري قريبا.
ً
ووفقا لمصادر «الشؤون» ،فإن هدف الضوابط وآليات االختيار
القضاء على أي تالعب أو تنفيع أو استغالل لهذه الــرحــات من
ً
أجل مصالح شخصية أو الترويج االنتخابي ،وأنها شملت كال من
مجالس اإلدارة ،والشركات المنظمة لهذه الرحالت ،والمساهمين
الراغبين في المشاركة.
وأوض ـحــت أن أب ــرز الـضــوابــط الـخــاصــة بمجالس اإلدارة هي
ضرورة توفير مخصص العمرة وفق النسبة المقررة ببند الخدمات
االجتماعية ،شريطة تحمل المساهم نصف تكلفة الرحلة ،على أن
تتحمل الجمعية النصف اآلخر.
03

تفاؤل َح ِذر بتوزيعات
أرباح  2021مع تراجع
تأثيرات المتحور الجديد

الثانية

الكويت تجدد في األمم
المتحدة دعمها لجهود
تعزيز ثقافة السالم

11
يوسف الفوزان

انطالق أول مهرجان
سينمائي دولي
في السعودية

وهــو ما وثقته عدسة المخرج د .علي حسن ،لتحتفظ لنا بتلك
التحفة الفنية.

دوليات

١٢

السعودية ُوعمان
تفتتحان أول طريق
بري بين البلدين

«المواصالت» 90 :مليون
دينار لم َّ
تحصل منذ الغزو

العراق :هجمات متنقلة من كردستان
إلى البصرة وسط انسداد سياسي

« 20مليون خط هاتف أرضي لم ُت َّ
ً ً
ُ
حدث بيانات أصحابها»
بالسخارت تبلغ األحزاب تحذيرا دوليا بشأن أزمة االنتخابات
● محمد راشد
ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر مـطـلـعــة في
وزارة المواصالت ،أن مستحقات
ال ــوزارة التي لــم يتم تحصيلها،
ً
منذ أكـثــر مــن  30عــامــا ،تتجاوز
 90مليون دينار.
وأوضحت المصادر 02

●

بغداد -محمد البصري

على وقــع الهجمات المتصاعدة فــي الـعــراق،
ً
والتي انتقلت من إقليم كردستان شماال لتصل
أمس إلى البصرة في أقصى الجنوب ،بدأت ممثلة
األمم المتحدة في العراق جينين بالسخارت جولة

من مدينة النجف ،أمس ،إلبالغ األحزاب العراقية
رسالة تتضمن تحذيرات دولية بشأن أزمة نتائج
االنتخابات ،التي جرت في أكتوبر الماضي.
والـتـقــت بــاسـخــارت فــي النجف زعـيــم التيار
الصدري للتداول بأزمة االنتخابات ،التي توصف
بأنها واحدة من أخطر حاالت االنسداد 02

اإلمارات تغير العطلة للسبت واألحد وتعتمد أقصر أسبوع عمل في العالم
ً
ف ــي ت ـغ ـي ـيــر ك ـب ـيــر ل ـق ــي ت ــرح ـي ـب ــا ،ق ـ ـ ّـررت
اإلمارات تقليص أيام العمل األسبوعية من
خمسة إلى أربعة أيام ونصف اليوم ،وتغيير
عطلة نهاية األسبوع من الجمعة والسبت إلى
السبت واألحــد ،معتبرة أن الخطوة تساعد
عـلــى تـعــزيــز «تـنــافـسـيــة» ال ــدول ــة ال ـثــريــة في
االقتصاد العالمي.
وسـيـتــم اعـتـمــاد نـظــام الـعـمــل األسـبــوعــي
ً
الجديد للجهات الحكومية ،اعتبارا من األول
من يناير ،حسبما أفادت أمس وكالة األنباء
الحكومية (وام) ،وهــو ينص على أن يكون
الجمعة نصف يوم عمل ينتهي الــدوام فيه
ً
عند الساعة الثانية عشرة ظهرا قبيل خطبة
صالة الجمعة.
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مسك وعنبر

03

«الشؤون» تضع ضوابط لمنع
التالعب بـ ُ«عمرة التعاونيات»
●

خالل الفترة المقبلة" ،والمتحور الجديد يجب أال
يقابل باإلغالق".
وأوضح أن أكثر الوجهات التي تمت الحجوزات
ل ـهــا ل ـق ـضــاء ع ـط ـلــة رأس ال ـس ـن ــة ،لـ ـن ــدن ،وتــرك ـيــا،
ً
والرياض ،وجدة ،ودبي ،مؤكدا أنه لم يتم إلغاء أي
حجوزات خالل الفترة الحالية.
ومــن ناحيته ،أكــد الـمــديــر الـعــام ل ــإدارة العامة
للطيران المدني يوسف الفوزان ،أنه ال قيود جديدة
ً
على حركة الطيران ،مستدركا «لكن هناك تشديد
وحزم في االلتزام باالشتراطات الصحية المعتمدة؛
لضمان السالمة للجميع».
02

الضباب يبسط عباءة الجمال

«الجريدة» على نسخة منها ،فإن
ً
ثمة تشددا من اللجنة الرئيسية
ل ـم ـتــاب ـعــة ت ـن ـف ـيــذ االشـ ـت ــراط ــات
ً
ال ـص ـح ـي ــة ،ح ـف ــاظ ــا ع ـل ــى صـحــة
وس ـ ــام ـ ــة م ــوظـ ـف ــي وم ــراجـ ـع ــي
الجهات الحكومية.
وعـلــى صعيد وزارة الـشــؤون
االج ـت ـمــاع ـيــة ،عـلـمــت «ال ـجــريــدة»
أن ال ــوك ـي ــل ال ـم ـس ــاع ــد ل ـل ـشــؤون
الـمــالـيــة واإلداري ـ ــة ،رئـيــس لجنة
متابعة ومراقبة تنفيذ اإلجراءات
واالشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراط ـ ـ ــات الـ ـصـ ـحـ ـي ــة فــي
الـ ـ ـ ــوزارة ،ص ــال ــح ال ـع ـج ـيــل ،وجــه
ال ــدع ــوة ألعـ ـض ــاء ال ـل ـج ـنــة لعقد
اجتماع عاجل.

اقتصاد

• النظام الجديد يتواءم مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية والبنوك
موقع أبوظبي ضمن مؤشرات التنافسية العالمية في قطاعات االقتصاد واألعمال
• يعزز ً
• يتيح وقتا للموظفين للقيام بمشروع خاص أو استكمال الدراسات العليا أو السفر
• يسمح للجهات الحكومية والمدارس باعتماد نظام العمل عن ُبعد الجمعة
• توحيد موعد إقامة خطبة وصالة الجمعة الساعة  1:15طوال العام
وسـتـصـبــح اإلمـ ـ ــارات ال ــدول ــة الخليجية
الوحيدة التي ال تعتمد عطلة نهاية أسبوع
يومي الجمعة والسبت.

وبموجب الجدول الزمني الجديد ،تبدأ
العطلة في القطاع العام ظهر يــوم الجمعة
وتـنـتـهــي األحـ ــد .وت ـق ــام ص ــاة الـجـمـعــة في

ً
م ـســاجــد ال ــدول ــة ب ـعــد ال ـس ــاع ــة  1:15ظ ـهــرا
بالتوقيت المحلي على مدار السنة.
ّ
وقالت الوكالة إن نظام العمل األسبوعي

ّ
ال ـجــديــد «ي ـع ــزز مــوقــع دولـ ــة اإلمـ ـ ــارات على
خريطة األع ـمــال كمركز اقـتـصــادي عالمي،
حيث سيسهم في تعزيز اندماج االقتصاد
الوطني مع مختلف االقتصادات واألسواق
العالمية».
ّ
ويؤمن النظام الجديد للعمل األسبوعي
«تطابق أيام التبادالت والتعامالت التجارية
واالقتصادية والمالية ،مع الدول التي تعتمد
العطلة األسبوعية يومي السبت واألح ــد»،
ويعمل على «ال ـمــواء مــة مــع أي ــام العمل في
البورصات وأسواق المال العالمية ،باإلضافة
إلى البنوك».
ّ
كما يعزز «موقع اإلمارات ضمن مؤشرات
الـتـنــافـسـيــة الـعــالـمـيــة فــي قـطــاعــات 02
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ةديرجلا

األمير يعزي صالح والكاظمي
بضحايا تفجير البصرة

ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد  4سفراء لدى الكويت

local@aljarida●com

اح ـ ـت ـ ـفـ ــل ف ـ ــي ق ـ ـصـ ــر بـ ـي ــان
صـ ـب ــاح أم ـ ــس ب ـت ـس ـلــم سـمــو
ولـ ــي ال ـع ـه ــد ال ـش ـي ــخ مـشـعــل
األ حـ ـم ــد أوراق ا عـ ـتـ ـم ــاد كــل
م ــن ك ـل ـيــر لــوف ـل ـي ـشــر س ـف ـيــرا
ل ـف ــرن ـس ــا ،وأسـ ــامـ ــة ش ـل ـتــوت
سـفـيــرا لـمـصــر ،وعـبــدالـقــادر
ح ـس ـيــن س ـف ـي ــرا ل ـج ـي ـبــوتــي،
والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاج أب ـ ــوبـ ـ ـك ـ ــر صـ ـ ــادق
سفيرا لغانا ،وذ لــك كسفراء
لبالدهم لدى الكويت.
وح ـضــر مــراســم االحـتـفــال
كبار المسؤولين بالدولة.

ً
ولي العهد مستقبال السفيرة الفرنسية الجديدة أمس

بعث سمو أمير البالد الشيخ نــواف األحمد ببرقيتي تعزية إلى
الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح ،ورئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظمي ،عبر فيهما سموه عــن خالص تعازيه وص ــادق مواساته
بضحايا التفجير الذي وقع في محافظة البصرة وأسفر عن سقوط
العديد من الضحايا والمصابين ،سائال سموه المولى تعالى أن يتغمد
ضحايا هذا الحادث بواسع رحمته ومغفرته ،ويلهم ذويهم جميل
الصبر وحسن العزاء ،وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،وسمو الشيخ صباح
الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تعزية مماثلتين.

سموه يتسلم أوراق السفير المصري

 ...وغانا

 ...وسفير جيبوتي

وزير الديوان يستقبل سفير العراق الكويت تجدد دعمها لجهود تعزيز ثقافة السالم
أكــد المستشار بــوفــد الكويت
ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــم لـ ـ ـ ــدى األمـ ـ ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة
فيصل العنزي استعداد الكويت
للمشاركة في كل الجهود اإلقليمية
والدولية التي تهدف إلــى تعزيز

ثقافة السالم وتفعيل الحوار بين
ال ـح ـضــارات ونـشــر قـيــم االع ـتــدال
والتسامح واالحترام المتبادل.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي
أل ـق ــاه ــا ال ـع ـن ــزي أم ـ ــام الـجـمـعـيــة

الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــم ال ـم ـت ـح ــدة خ ــال
مناقشة بند ثقافة السالم ،ودعا
إلـ ـ ــى ن ـب ــذ الـ ـتـ ـط ــرف وال ـك ــراه ـي ــة
وال ـع ـنــف ب ـكــل صـ ــوره وأش ـكــالــه،
وحـ ـ ــث ج ـم ـي ــع ال ـ ـ ـ ــدول األعـ ـض ــاء

 ...وتدين استهداف الحوثيين للسعودية
ً
العبدالله مستقبال سفير العراق أمس
استقبل وزير شؤون الديوان األميري ،الشيخ
محمد العبدالله ،فــي مكتبه بقصر بـيــان ،ظهر
أم ــس ،سفير ال ـعــراق لــدى دول ــة الـكــويــت المنهل
الصافي.

«القوى العاملة» :توفير
الحماية القانونية
للعمالة الوافدة
●

جورج عاطف

اس ـت ـق ـب ـلــت مـ ــديـ ــرة ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـقــوى
العاملة باإلنابة ،إيمان األنصاري ،أمس ،سفير
أوزبــاكـسـتــان ل ــدى ال ـبــاد بـهــرامـجــان إعــايــوف
والوفد المرافق له ،ورحبت األنصاري بالسفير
والــوفــد المرافق ،مشيدة بالعالقات التاريخية
الـمـمـيــزة بـيــن الـبـلــديــن الـصــديـقـيــن عـلــى أعـلــى
المستويات.
وأكدت األنصاري أن الدور الرئيس والمنوط
بالهيئة توفير الحماية القانونية وضمان وجود
بيئة العمل المناسبة التي تكفل للعمالة كامل
حقوقهم ،بما فيهم العمالة األوزباكستانية في
القطاعين األهلي والمنزلي.
وأوضحت للجانب األوزبكاستاني أن سوق
العمل الكويتي يستقطب العمالة بما يحتاجه
من التخصصات لذوي الخبرة ،التي تخدم السوق
ُ
ً
وحاجته ،مشيرة إلى أن ثمة جهودا حثيثة تبذل
ومتواصلة لتطوير اسـتـقــدام العمالة الماهرة
بـمــا ي ـخــدم الـمـصــالــح الـتـنـمــويــة واالقـتـصــاديــة
لـلـبــاد ،وي ـعــود بالنفع عـلــى الـعـمــالــة والـبـلــدان
ّ
المصدرة لها.
بدوره ،أبدى السفير بهرامجان امتنانه وشكره
لـلـكــويــت ع ـلــى م ــا لـمـســه م ــن ج ـهــود وت ـط ــورات
تستحق اإلشادة ،مؤكدا رغبته في تعزيز التعاون
بين البلدين في مجال القوى العاملة.

حضر المقابلة وكيل الديوان األميري ،مدير
مكتب صاحب السمو أمير البالد ،أحمد الفهد،
والمستشار بالديوان األميري محمد أبوالحسن.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار
الكويت ،وبأشد العبارات ،استمرار محاوالت
ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكةالعربية
ال ـس ـعــوديــة الـشـقـيـقــة ،عـبــر اس ـت ـهــداف مدينة
الرياض بصاروخ بالستي.
وأوضحت الوزارة ،في بيان ،أن استمرار هذه
الممارسات العدوانية ،وما تشهده من تصعيد
يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن

المملكة ،وا سـتـقــرار المنطقة ،يشكل انتهاكا
صارخا لقواعد القانون الــدولــي واإلنساني،
ويـتـطـلــب ت ـح ــرك الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي الـســريــع
وال ـحــاســم ل ــردع ه ــذه ال ـت ـهــديــدات ومحاسبة
مرتكبيها ،مــؤكــدة وق ــوف الـكــويــت ال ـتــام إلــى
جــانــب المملكة ،وتأييدها فــي كــل مــا تتخذه
من إجــراء ات للحفاظ على أمنها واستقرارها
وسيادتها.

اختتام برنامج تدريبي لقوات األمن الخاصة
في حماية الشخصيات واكتشاف المتفجرات
●

محمد الشرهان

أق ـيــم أم ــس الـحـفــل الـخـتــامــي
للبرنامج التدريبي لقوات األمن
الخاصة في حماية الشخصيات
واك ـ ـت ـ ـشـ ــاف الـ ـمـ ـتـ ـفـ ـج ــرات ،فــي
مـعـسـكــر ق ــوات األم ــن الـخــاصــة،
مــن  29إل ــى  30نــوفـمـبــر ،2021
وش ـ ـ ــارک ـ ـ ــت س ـ ـف ـ ـيـ ــرة ال ـم ـم ـل ـك ــة
الـمـتـحــدة ل ــدى ال ـكــويــت بليندا
ل ــوي ــس فـ ــي الـ ـحـ ـف ــل ،وك ـ ـ ــان فــي
استقبالها مساعد المدير العام
ل ـقــوات األم ــن ال ـخــاصــة لـشــؤون
العمليات العميد عـبــدا لــو هــاب
ال ـيــاقــوت ،ومــديــر إدارة حماية
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات الـ ـعـ ـقـ ـي ــد أح ـم ــد
الـ ـ ـعـ ـ ـط ـ ــروزي ،ومـ ـس ــاع ــد م ــدي ــر
ح ـم ــاي ــة ال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ـع ـق ـيــد
ع ـبــدال ـلــه ال ـم ـش ـي ـطــي ،وق ـي ــادات
القطاع.
واشتمل اليوم األول للتدريب
عـ ـل ــى م ـ ـحـ ــاضـ ــرات عـ ــن ح ـمــايــة
ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات والـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارات
واكتشاف المتفجرات ،وعــرض
عــن دورة فــن الـقـيــادة الوقائية،

الخالد يلتقي مجاميع...
وخليل الـصــالــح ،وعـبــدالـلــه الـطــريـجــي ،ونــاصــر ال ــدوس ــري ،ومـبــارك
الخجمة ،وحمود مبرك ،وخالد العنزي ،وسعدون حماد.
ولفتت إلى أن الخالد سيواصل لقاءاته اليوم مع مجاميع أخرى،
مشيرة إلى أن النواب السبعة الذين أعلنوا عدم تعاونهم مع الخالد
لم يتلقوا أي دعوة لمقابلته حتى أمس ،وهم :محمد المطير وشعيب
المويزري وثامر السويط وخالد المونس وفارس العتيبي ومبارك
الحجرف ،ومرزوق الخليفة.

الجابر :الكويت والسعودية...

ً
بالعيد الوطني ،موضحا أنها مناسبة غالية على الشعب الكويتي،
ً
مؤكدا أن إنجازات قطر ونجاحاتها بقيادة أميرها الشيخ تميم بن
ً
حمد «دائما ما تبهرنا ،ونتمنى لها دوام النجاح والتقدم»05 .

حجوزات السفر تعود...
وقال الفوزان ،في تصريح على هامش احتفالية نظمتها اإلدارة
أمس بمناسبة اليوم العالمي للطيران المدني" :إننا مستمرون في
اإلجراءات االحترازية نفسها ،وال جديد بهذا الشأن".
وتــابــع "ن ـحــن اآلن فــي مــرحـلــة ان ـف ـتــاح الـنـقــل ال ـجــوي بــالـبــاد،
ووصلنا إلــى نحو  %70في ذلــك ،مما أدى إلــى انخفاض أسعار
ً
التذاكر ،استنادا لمبدأ ،إذا كثر العرض انخفض السعر"09 .

«المواصالت» 90 :مليون...
ل ـ «الـجــريــدة» ،أن هــذه المستحقات هــي ديــون متراكمة على هواتف
أرضية عاملة وأخرى مرفوعة من الخدمة ،بعضها منذ الغزو العراقي
الغاشم ،مشيرة إلى أن اللجنة المعنية بمتابعة هذا الملف توصلت

السفيرة البريطانية تتوسط المشاركين في التدريب
بينما جرى خالل اليوم الثاني
تنفيذ عرض ميداني عن حماية
ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات ،شـ ـ ــاركـ ـ ــت ف ـيــه
ال ـس ـف ـي ــرة ال ـبــري ـطــان ـيــة ون ــائ ــب
الـ ـسـ ـفـ ـي ــرة ،عـ ــن ك ـي ـف ـيــة إح ـب ــاط
م ـ ـحـ ــاولـ ــة اغـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــال ،وأظـ ـ ـه ـ ــرت
ا لـمـجـمــو عــة المكلفة بالحماية
قـ ـ ـ ـ ــدرات ومـ ـ ـ ـه ـ ـ ــارات ف ــائـ ـق ــة فــي
الـ ـت ــدخ ــل الـ ـس ــري ــع ،وال ـت ـص ــدي

للمهاجمين والسيطرة والتأمين.
وش ـ ــاه ـ ــد ال ـ ـح ـ ـضـ ــور ع ــرض ــا
للرماية الحية أل ف ــراد الحماية
من الشرطة النسائية ،وتمارين
وس ـ ـي ـ ـنـ ــاريـ ــوهـ ــات ل ـف ــرض ـي ــات
مـخـتـلـفــة ف ــي ال ـق ــري ــة الـقـتــالـيــة،
وفــي ختام البرنامج التدريبي
تـ ـ ــم تـ ـ ــوزيـ ـ ــع ال ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــادات ع ـلــى
المشاركين.

إلــى أن الخطوط الهاتفية األرضـيــة التي تمت مراجعتها تبلغ أكثر
ً
مليونا لم ِّ
يحدث قطاع خدمات المشتركين
من  110ماليين ،منها 20
بيانات أصحابها ،مما أدى إلى صعوبة تحصيل هذه المستحقات.
ً
وأضــافــت أن اللجنة بذلت جـهــودا كبيرة خــال األشهر الماضية،
بالتعاون مع عدة جهات؛ لحصر بيانات المشتركين المتخلفين عن
س ــداد الـمــديــونـيــات ،الفـتــة إلــى أن الــديــون المستحقة على الخطوط
المرفوعة ستظل مسجلة على أصحابها لحين سدادها كاملة.
وأك ــدت أن الـ ــوزارة لــن تـتـنــازل عــن هــذه المستحقات س ــواء كانت
لدى المواطنين أو المقيمين أو الشركات ،وذلك من منطلق حرصها
على المحافظة على المال العام ،مبينة أنها ال تسقط بالتقادم مهما
تجاوزت فترة المديونية.
ولفتت إلى أن خطوط الهواتف األرضية التي تقدمها «المواصالت»،
تشمل خدمات تجارية ،وسكنية( ،أي ون) ،وخدمات التراسل بين وزارات
ومؤسسات الدولة ،كالفاكس ،والتلكس ،وغيرها.

العراق :هجمات متنقلة...
السياسي منذ سقوط نظام صدام حسين ،على خلفية خسارة كبيرة
منيت بها الفصائل العراقية الحليفة لطهران.
وأبلغت مصادر في النجف« ،الجريدة» ،بأن بالسخارت جددت
دعم القوى العظمى ومجلس األمن لنتائج االنتخابات ،في ظل خلو
الطعون التي قدمها الخاسرون من األدلــة ،وحــذرت مما يمكن أن
يؤدي إليه التصادم المتصاعد.
جاء ذلك ،بالتزامن مع تصعيد أمني تشهده البالد ،إذ نفذ تنظيم
«داعش» هجمات قاسية ضد قواطع البيشمركة الكردية طوال األيام
ً
العشرة الماضية شمال البالد ،كاشفا نقص التعاون األمني بين
بغداد وإقليم كردستان ووجــود فــراغــات خطيرة بسبب سيطرة
الفصائل على خطوط التماس بين القوات العراقية والبيشمركة ،في
مساحات تستغلها طهران في العادة كطرق استراتيجية موصلة
إلى شرق سورية.

ويــأتــي ه ــذا ضـمــن البرنامج
التدريبي لقوات األمن الخاصة
فــي تنمية م ـه ــارات منتسبيها
وإكـســابـهــم ال ـق ــدرات والـخـبــرات
ال ــازم ــة لـلـتـعــامــل م ــع مختلف
الـ ـظ ــروف واألحـ ـ ـ ــداث ،م ــن خــال
تكثيف التدريبات وعقد الدورات
التدريبية المتخصصة للقيام
بواجبهم على أكمل وجه.

ع ـل ــى الـ ـتـ ـع ــاون والـ ـعـ ـم ــل بـشـكــل
موحد عبر النظام الدولي متعدد
األطراف لتحقيق عالم أكثر سالما
وتسامحا لالجيال القادمة.
وأشار الى أن المجتمع الدولي
يواجه للسنة الثانية على التوالي
ت ـحــديــات اق ـت ـصــاديــة وضـغــوطــا
ك ـب ـيــرة ع ـلــى األن ـظ ـمــة الـصـحـيــة،
ج ـ ــراء اسـ ـتـ ـم ــرار ت ـف ـشــي جــائـحــة
كورونا التي فرضت واقعا جديدا
ل ــه ان ـع ـك ــاس ــات سـلـبـيــة واض ـحــة
ع ـلــى مـخـتـلــف م ـنــاحــي ال ـح ـيــاة،
مضيفا أن تأثيرات هذا الواقع قد
تعمق الـخــافــات حــول المفاهيم
االجـتـمــاعـيــة والـثـقــافـيــة ،وتـغــذي
م ـشــاعــر الـتـعـصــب واالن ـت ـم ــاءات
ال ـقــوم ـيــة وال ـع ــرق ـي ــة ،وذل ـ ــك على
حساب التضامن الدولي.
ودعــا العنزي إلــى العمل على

تضافر الجهود وتقريب وجهات
الـنـظــر وتـعــزيــز الـعـمــل المشترك
للتصدي لمثل ه ــذه الـتـحــديــات،
مـ ــؤكـ ــدا ض ـ ـ ـ ــرورة إدراج عـمـلـيــة
الـتـصــدي والـتـعــافــي مــن جائحة
كـ ـ ــورونـ ـ ــا عـ ـل ــى رأس أول ـ ــوي ـ ــات
المجتمع الــدولــي ،حتى يتسنى
للجميع العمل على حل القضايا
المهمة األخرى.
وأعـ ــرب عــن ترحيبه بـمـبــادرة
رئ ـي ــس الـجـمـعـيــة ال ـع ــام ــة لــأمــم
ال ـم ـت ـحــدة ع ـبــدال ـلــه ش ــاه ــد لعقد
اج ـت ـم ــاع رف ـي ــع ال ـم ـس ـتــوى حــول
ال ـل ـقــاحــات خ ــال يـنــايــر الـمـقـبــل،
إلب ـ ـ ــراز أه ـم ـي ــة ال ـت ــوف ـي ــر ال ـع ــادل
ل ـل ـقــاحــات الـمـنـخـفـضــة الـتـكـلـفــة،
ومساندة الدول األكثر تضررا من
تفشي الـجــائـحــة ،مــن خ ــال دعــم
قدرتها على إنتاج اللقاحات.

تولي
«الخارجية»
بإسطنبول:
قنصليتنا
ً ً
قضايا مواطنينا بالخارج اهتماما كبيرا
«نتابع جلسة الرشيدي اليوم ونأمل اإلفراج عنه»
أ كــدت القنصلية العامة للكويت في
إسـطـنـبــول أن وزارة الـخــارجـيــة تولي
اه ـت ـم ــام ك ـب ـي ــرا ب ـق ـضــايــا ال ـمــواط ـن ـيــن
ب ــالـ ـخ ــارج ،وم ـتــاب ـع ـت ـهــا م ــع ال ـج ـهــات
المختصة.
وشـ ــدد الـقـنـصــل ال ـع ــام بــإسـطـنـبــول
مـحـمــد الـمـحـمــد ،ف ــي ل ـقــاء م ــع "ك ــون ــا"،
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى االهـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــال ـ ـ ــغ ل ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة
الخارجية ومتابعتها لجميع قضايا
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن فـ ــي ت ــركـ ـي ــا ،مـ ـع ــرب ــا عــن
استعداد القنصلية التام للرد على كل
استفسارات المواطنين وتوجيههم في
كل المجاالت ،وخصوصا فيما يتعلق
بالتجارة واالستثمار وشراء العقارات.
وعما يتعلق بمستجدات " كــورو نــا"
جـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـقـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــل الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد دع ـ ــوت ـ ــه
للمواطنين الزائرين والموجودين في
تــرك ـيــا إل ــى ض ـ ــرورة االلـ ـت ــزام والـتـقـيــد
بــال ـت ـع ـل ـي ـمــات ال ــوق ــائ ـي ــة واإلج ـ ـ ـ ــراء ات
االحـ ـت ــرازي ــة ال ـ ـصـ ــادرة م ــن ال ـس ـل ـطــات
ال ـتــرك ـيــة ل ـمــواج ـهــة تـفـشــي ال ـف ـيــروس،
والمتحور الجديد أوميكرون ،وتحديدا
فيما يتعلق بــار تــداء الكمام والحرص

كما شهدت البصرة ،وهي المركز االقتصادي للعراق المستقر
ً
ً
ً
ً
تفجيرا ن ــادرا بعجلة مفخخة ،أوقــع عــددا من الضحايا.
نسبيا،
ّ
وعــادة ما يحذر المراقبون من نسبة ذلــك لتنظيم «داع ــش» حين
حصول اعتداءات غير انتحارية ،ويرجحون صلتها بأزمات حادة
ً
ً
وضغوط تشهدها الساحة السياسية ،مما قد يفسر اتصاال هاتفيا
ً
ً
عاجال ،ونادرا كذلك ،قام به زعيم التيار الصدري بمحافظ البصرة
ً
العيداني ،مطالبا إياه بعدم التهاون في اإلجراءات األمنية.
أسعد
ُ
وسبق أن أبلغ الصدر ،بحسب مصادر ،تحذيرات إيرانية بشأن
وقوع خروقات أمنية واغتياالت.
ً
وتكتسب ا لـتـطــورات األمنية حساسية بالغة ،خصوصا بعد
محاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بطائرات مسيرة.
وقالت األوساط السياسية في بغداد ّإن لقاء الصدر مع زعماء
ً
الفصائل قبل أيام لم يحرك الجمود ،موضحة أنه ال يزال متمسكا
ببقاء الكاظمي ،لـعــدة اعـتـبــارات ،منها استكمال مشاريع إنقاذ
ً
االقتصاد ،الذي يمر بكساد خانق ،متزامنا مع أزمة جفاف حادة
جعلت اإلنتاج الزراعي يتراجع إلى النصف.
وأضافت أن حلفاء إيران ليسوا منزعجين وحسب من التمسك
ً
بالكاظمي ،بــل أيـضــا ألن قائمة الـبــدالء المحتملين فــي الرئاسة
تخلو مــن أي صــديــق لـطـهــران ،مـمــا يــدفــع الـمــراقـبـيــن إل ــى وصــف
ً
ً
«تـصــادم اإلرادات» الحالي بأنه ليس سهال أب ــدا ،وال يتوقع حله
في زمن قصير.
ويجب على القضاء أن يصادق على نتائج االنتخابات ،في وقت
ً
يواجه ضغوطا كبيرة بعد دعوى طعن قدمها حلفاء طهران تطالب
ً
بإلغاء نتائج االنتخابات جذريا ،وهو أمر غير مسبوق في تجارب
االقتراع النيابية الخمسة التي خاضتها البالد.

اإلمارات تغير العطلة...
االقتصاد واألعمال» ،بحسب بيان رسمي.
واإلمارات هي «الدولة األولى» في العالم ،التي ّ
تقدم أسبوع عمل

على تطبيق التباعد االجتماعي.
وحـ ـ ـ ــول الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـق ــدم ـه ــا
ال ـق ـن ـص ـل ـيــة ،قـ ــال إن ال ـق ـن ـص ـل ـيــة ت ـقــوم
بــال ـعــديــد م ــن ال ـخ ــدم ــات لـلـمــواطـنـيــن،
أب ــرزه ــا ال ـت ـصــديــق ع ـلــى ال ـم ـس ـت ـنــدات
ال ــرس ـم ـي ــة ،وإص ـ ـ ــدار ال ـت ــوك ـي ــات بـكــل
أشكالها المختلفة ،وإ ص ــدار شهادات
لمن يهمه األمر لتسهيل الحصول على
اإلقامة في تركيا ،وإصدار وثائق السفر
االضطرارية.
وب ـ ـ ـشـ ـ ــأن قـ ـضـ ـي ــة الـ ـ ـم ـ ــواط ـ ــن أحـ ـم ــد
ال ـ ــرشـ ـ ـي ـ ــدي ،ال ـ ـ ــذي ح ـ ـ ــددت ال ـم ـح ـك ـمــة
جلسته األولــى اليوم ،أوضــح أن هناك
اهـتـمــامــا كـبـيــرا وتــوج ـي ـهــات مـبــاشــرة
م ـ ــن وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة وزي ـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د .أحمد
ال ـن ــاص ــر ،وم ـتــاب ـعــة م ــن ن ــائ ــب ال ــوزي ــر
مـ ـج ــدي ال ـظ ـف ـي ــري ،وذلـ ـ ــك م ـن ــذ وق ــوع
الـحــادث الـمــروري الــذي نتج عنه وفاة
شخص ،مؤكدا حضوره الجلسة التي
من المؤمل أن تكون إيجابية باإلفراج
عن المواطن المحتجز.

ً
ً
محليا أقصر من العالمي المكون من خمسة أيام ،وفقا للبيان.
وتأتي هــذه العطلة «كجزء من جهود حكومة اإلم ــارات ،لتعزيز
التوازن بين العمل والحياة الشخصية وتعزيز الرفاهية االجتماعية»،
ّ
بحسب «وام» ،التي أضافت أن النظام الجديد «يمكن الموظفين من
ً
ممارسة أنشطة لم يكن باستطاعتهم ممارستها سابقا بصورة
فـعــالــة ،مثل بــدء مـشــروع خــاص أو استكمال الــدراســات العليا أو
السفر».
وقالت الوكالة إنه «يمكن للجهات االتحادية تطبيق ساعات الدوام
المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة ،على أن تقر الجهات آليات
التنفيذ ،بما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات».
ً
ولقي قرار تغيير العطلة ترحيبا بشكل عام على وسائل التواصل
االجتماعي.
وبحسب كبير خـبــراء االقـتـصّــاد فــي «أكـسـفــورد إيكونوميكس
ميدل إيست» سكوت ليفرمور ،فإنه «يمكن لجميع الشركات اختيار
أسبوع عملها ،لكن من المرجح أن يسير القطاع الخاص إلى جانب
القطاع العام».
ً
ورأى أن هذه الخطوة «تطرح فرصا وتحديات للشركات ،حيث
إنها ستساعد المواءمة مع أوروبا وآسيا من حيث األعمال التجارية
ذات التوجه الدولي ،والتي تعد ركيزة أساسية لالقتصاد ويمكن أن
تجتذب االستثمار».
وأضاف ليفرمور أن أسبوع العمل األقصر «يمثل بعض التحديات
فيما يتعلق بإدارة تكاليف اإلنتاج ،على الرغم من وجود بعض األدلة
على أن األسبوع األقصر يمكن أن يعزز إنتاجية القوى العاملة».
وج ــرى إع ــان عـطـلــة نـهــايــة األس ـب ــوع ال ـجــديــدة ،وال ـتــي ت ــرددت
شائعات حولها منذ سنوات ،بعد أقل من أسبوع من احتفال الدولة
بالذكرى الخمسين لتأسيسها.

ةديرجلا
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محليات

«الشؤون» :ضوابط لوقف التالعب بـ «عمرة التعاونيات»
كراسة شروط بـ  100دينار للشركات الراغبة في تسيير الرحالت
جورج عاطف

ضرورة مضي
عام على المساهم
للمشاركة وأال يقل
ً
عمره عن  15عاما

ع ـل ـمــت «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» أن وزارة
الـ ـ ـش ـ ــؤون االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،مـمـثـلــة
ب ـ ـ ــإدارة ال ــرق ــاب ــة وال ـت ـف ـت ـيــش في
قطاع التعاون ،أنجزت الضوابط
الجديدة الخاصة بتسيير رحالت
العمرة في الجمعيات التعاونية،
ورفـ ـعـ ـتـ ـه ــا إل ـ ــى وك ـ ـيـ ــل ال ـ ـ ــوزارة
العتمادها وإصدارها في صورة
ً
ق ــرار إداري قــري ـبــا ،وم ــن شأنها
القضاء على أي عمليات تالعب
أو تـنـفـيــع واس ـت ـغ ــال «ال ـع ـم ــرة»
ب ـصــورة مـلـتــويــة وغـيــر قانونية
أو تسخيرها من مجالس اإلدارة
في الدعاية والترويج االنتخابي.
ً
ووف ـ ـقـ ــا ل ـم ـص ــادر «ال ـ ـشـ ــؤون»
ف ــإن الـضــوابــط وآل ـيــات االخـتـيــار
ً
شـمـلــت ك ــا م ــن مـجــالــس اإلدارة
والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة لـ ـه ــذه
الرحالت والمساهمين الراغبين

فــي الـمـشــاركــة ب ـهــا ،مــوضـحــة أن
الـ ـض ــواب ــط الـ ـخ ــاص ــة بـمـجــالــس
اإلدارة تـ ـمـ ـثـ ـل ــت فـ ـ ــي ضـ ـ ـ ــرورة
ت ــوف ـي ــر م ـخ ـصــص ال ـع ـم ــرة وف ــق
النسبة الـمـقــررة ببند الـخــدمــات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وم ــواف ـق ــة مجلس
اإلدارة على تيسير الرحالت وفق
الضوابط الموضوعة من الوزارة
مع تحديد الكلفة التقديرية.
وب ـي ـنــت ال ـم ـص ــادر ،أن ــه يجب
شمول الرحلة على (تــذكــرة سفر
على الدرجة السياحية ،السكن في
فنادق  4نجوم وأعلى ،المواصالت
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،ال ــوجـ ـب ــات الـ ـث ــاث)،
شريطة تحمل المساهم الواحد
 50فــي الـمـئــة مــن تكلفة الــرحـلــة،
و 50في المئة على الجمعية ،ويتم
تحديد عدد المساهمين وتكلفة
الرحلة من قبل الجمعية.

وأ ض ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــت أ ن ـ ـ ـ ـ ــه «ال ي ـ ـجـ ــوز
ل ـل ـج ـم ـع ـي ــة األخ ـ ـ ـ ــذ بـ ــإش ـ ـعـ ــارات
المجاني أو الدعم المالي لرحالت
العمرة ،ويحق لها تنظيم رحلة
واح ـ ـ ــدة خـ ــال ش ـه ــر م ــن ان ـت ـهــاء
ً
ال ـســاب ـقــة ل ـهــا وف ـق ــا للمخصص
المسموح في الميزانية ،وتقسم
ال ــرحـ ـل ــة إل ـ ــى اث ـن ـت ـي ــن فـ ــي حــالــة
ضخامة العدد».

كراسة شروط
وبشأن آليات اختيار الشركات
بينت المصادر ،أنها تمثلت في
ض ــرورة مــوافــاة ال ــوزارة بكراسة
الـشــروط الخاصة برحلة العمرة
معتمدة من رئيس مجلس إدارة
الـجـمـعـيــة ،م ــع ض ـ ــرورة االل ـت ــزام
بالشروط والمستندات المطلوبة

ً
استبعاد المساهم المختار سابقا 5 ...سنوات

لفتت المصادر إلــى أنــه وفــق الضوابط
«يجب تحديد تــاريــخ فتح بــاب التسجيل
لرحلة العمرة عبر توضيح أول وآخر يوم
للتسجيل وموعد القرعة ومكانها الختيار
المساهمين بعد فتح المظاريف للشركات
ال ـم ـت ـنــاف ـســة ل ـت ـحــديــد عـ ــدد الـمـســاهـمـيــن
وال ـق ـي ـمــة ال ـمــدفــوعــة م ــن ق ـب ـل ـهــم» ،مــؤكــدة

ضرورة الحرص على استبعاد أي مساهم
ً
تم اختياره سابقا لرحلة العمرة لخمس
سنوات بعد صدور القرار الوزاري (/46ت)
لسنة  .2021ويتم تسجيل المساهم برحلة
ا لـعـمــرة طبقا للبطاقة ا لـمــد نـيــة األصلية
وتكون مطابقة لمنطقة عمل الجمعية.
وتابعت أنه «تتم القرعة عند زيادة العدد

المطلوب لرحلة العمرة بمول الجمعية أو
صالة تنمية المجتمع للراغبين بحضور
القرعة (مع حضور ممثلين وزارة الشؤون
وهم قسم الخدمات االجتماعية ومراقبي
ال ـ ـ ـ ــوزارة بــال ـج ـم ـع ـيــة) ،وي ـح ــق لـلـجـمـعـيــة
تسجيل االحتياطي بنسبة  10في المئة من
العدد المسجلين لرحلة العمرة».

فـ ــي الـ ـك ــراس ــة واعـ ـتـ ـم ــاد صـيـغــة
اإلع ــان مــن ال ـ ــوزارة ،ون ـشــره في
صحيفتين يوميتين محليتين
بـتـحــديــد م ــن قـبــل الـ ـ ــوزارة خــال
أيام العمل الرسمية ،على أال تقل
الفترة من تاريخ اإلعالن وتقديم
العطاء عن  10أيــام عمل ،إضافة
إلى اإلعالن على مواقع التواصل
االجتماعي الخاصة بالجمعية.
وأضافت المصادر أن «الوزارة
حددت سعر شراء كراسة الشروط
بـ  100دينار ،على أن تتم عملية
االشـ ــراف والـمـتــابـعــة مــن الهيئة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة لـلـجـمـعـيــة ومـجـلــس
اإلدارة ،شريطة أن تكون الشركات
ال ـم ـت ـقــدمــة م ـع ـت ـمــدة لـ ــدى وزارة
األوقـ ـ ـ ــاف وال ـ ـشـ ــؤون اإلس ــام ـي ــة
وت ـ ـم ـ ـلـ ــك رخـ ـ ـص ـ ــة سـ ـ ــاريـ ـ ــة ذات
اختصاص وسابقة أعمال ،وتودع
المظاريف المقدمة من الشركات
فــي ال ـص ـنــدوق الـمـخـصــص لذلك
بـمـقــر إدارة ال ــرق ــاب ــة والـتـفـتـيــش
التعاوني ،ويتم فتحها مــن قبل
اللجنة المشكلة من وزارة الشؤون
ب ـح ـض ــور رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
الجمعية أو من يفوضه».

موظفان لـ  100معتمر
وذكـ ـ ـ ــرت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ،أن ـ ــه يـتــم
إعداد عقد بين الجمعية والشركة
ال ـف ــائ ــزة ب ـعــرض ال ـس ـعــر تــوضــح

مجلس الوزراء للجهات الحكومية :عودة فرق
التفتيش الميدانية لمجابهة «أوميكرون»
«األمانة العامة خاطبت وكالء الوزارات بالتشدد في االلتزام باإلجراءات االحترازية»
●

جورج عاطف

فــي أع ـقــاب ظ ـهــور ال ـســالــة الـجــديــدة
م ــن ف ـي ــروس «كـ ــورونـ ــا» ،وال ـح ــدي ــث عن
ات ـخ ــاذ ال ـح ـكــومــة خ ـط ــوات جـ ــادة لمنع
انتشارها في الكويت ،خاطبت األمانة
العامة لمجلس الــوزراء وكــاء الــوزارات
ف ــي ال ـج ـهــات وال ـم ــؤس ـس ــات والـهـيـئــات
الحكومية بضرورة حث فرق التفتيش
الميدانية ،التابعة للجان متابعة ومراقبة
تنفيذ اإلجراءات واالشتراطات الصحية
المتعلقة بمكافحة « كــو فـيــد  ،»19على
اتـخــاذ اإلج ــراء ات الــازمــة نحو التشدد
فــي االل ـت ــزام بــاالش ـتــراطــات االح ـتــرازيــة
وا لــو قــا ئـيــة لمجابهة المتحور الجديد
«أوميكرون».

ووف ـ ـقـ ــا ل ـل ـم ـخ ــاط ـب ــة ،الـ ـت ــي حـصـلــت
«ال ـجــريــدة» على نسخة منها ،فــإن ثمة
ت ـشــددا مــن الـلـجـنــة الــرئـيـسـيــة لمتابعة
ت ـن ـف ـيــذ االش ـ ـتـ ــراطـ ــات ال ـص ـح ـيــة ح ـيــال
األمر ،تجنبا النتشار المتحور الجديد،
وحـفــاظــا عـلــى صـحــة وســامــة موظفي
ومراجعي الجهات الحكومية ،الفتة إلى
أن اللجنة ناقشت فــي اجتماعها ا لــذي
عقد األسبوع الماضي آخر المستجدات
الخاصة بــاإلجــراء ات الــواجــب اتخاذها
لمواجهة «أوميكرون».
و ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد وزارة ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
االجتماعية ،علمت «الجريدة» أن الوكيل
ال ـم ـســاعــد ل ـل ـشــؤون ال ـمــال ـيــة واإلداريـ ـ ــة
رئ ـيــس لـجـنــة مـتــابـعــة وم ــراق ـب ــة تنفيذ
اإلج ـ ــراء ات واالش ـتــراطــات الصحية في

وزارة الـ ـش ــؤون ص ــال ــح ال ـع ـج ـيــل ،وجــه
الدعوة إلى أعضاء اللجنة ،لعقد اجتماع
ع ــاج ــل بـ ـن ــاء ع ـل ــى ت ــوج ـي ـه ــات مـجـلــس
الـ ـ ــوزراء ،والـتـعـمـيــم ال ـص ــادر أخ ـيــرا من
ديوان الخدمة المدنية.
ولـفـتــت م ـص ــادر مـطـلـعــة إل ــى أن ــه في
سبيل متابعة ومراقبة تنفيذ اإلجراءات
واالش ـ ـ ـتـ ـ ــراطـ ـ ــات الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ال ـم ـت ـع ـل ـقــة
بمكافحة مرض «كوفيد  »19من المتوقع
أن تـجــري الـلـجـنــة ج ــوالت تـفـقــديــة عــدة
عـلــى إدارات وق ـطــاعــات الـ ـ ــوزارة ،ســواء
فـ ــي م ـج ـم ــع الـ ـ ـ ـ ــوزارة أو دور ال ــرع ــاي ــة
واإلدارات الخارجية ،للوقوف على مدى
ال ـت ــزام الـمــوظـفـيــن وال ـم ـســؤول ـيــن بـهــذه
االش ـت ــراط ــات ،م ــؤك ــدة أن ثـمــة عـقــوبــات
إدارية في انتظار المخالفين ،على خلفية

اإله ـمــال وتـعــريــض حياتهم واآلخــريــن
لخطر اإلصابة بالفيروس.
وذكرت المصادر أن التعميم الصادر
قـ ـب ــل ف ـ ـتـ ــرة م ـ ــن دي ـ ـ ـ ــوان الـ ـخ ــدم ــة أل ـ ــزم
الموظفين والمراجعين بضرورة ارتداء
ال ـك ـمــام طـ ــوال ف ـت ــرة وج ــوده ــم بــأمــاكــن
العمل ،وغسل األيــدي وتعقيمها بشكل
مـنـتـظــم ،فـضــا عــن الـعـمــل عـلــى تهوية
أمــاكــن العمل بـصــورة جـيــدة ،فضال عن
الــزام ـهــم بـتـجـنــب أم ــاك ــن عـمــل ال ـحــاالت
المشتبه فــي إصابتها ،أو التي تأكدت
إصــابـتـهــا ،وع ــدم مالمسة أدوات ـهــم إلى
حين تعقيمها وتطهير المكان ،كما ألزم
ال ـم ـســؤول ب ـض ــرورة ات ـخ ــاذ اإلج ـ ــراءات
الــازمــة حـيــال غير الملتزمين بــارتــداء
الكمام أو التباعد االجتماعي.

خــالــه جميع الـشــروط واألحـكــام
ً
وفقا لكراسة الشروط والدفعات،
وال يتم تحميل الشركة السياحة
أي مـ ـص ــاري ــف إض ــافـ ـي ــة خـ ــارج
عقد االت ـفــاق ،مــع ض ــرورة وجــود
ض ـ ـمـ ــان ب ـن ـك ــي ب ـن ـس ـب ــة  10فــي
ال ـم ـئــة م ــن تـكـلـفــة ال ـع ـم ــرة يـكــون
ً
م ـ ـح ـ ـجـ ــوزا لـ ـ ــدى ال ـج ـم ـع ـي ــة يـتــم
ت ـس ـل ـي ـمــه ع ـن ــد انـ ـتـ ـه ــاء ال ــرح ـل ــة،
مـشـيــرة إل ــى أن ــه يـحــق للجمعية
االح ـت ـف ــاظ ب ـع ـهــدة ن ـقــديــة خــال
رحلة العمرة بقيمة  1000دينار
لكل  100مساهم مع توفير فواتير
الصرف كافة عند إرجاعها بعد
ً
الــرحـلــة وتسويتها مــالـيــا بقسم
المحاسبة ،بعد العودة مباشرة.
وتابعت يسمح للوفد اإلداري
بالجمعية بمرافقة موظفين اثنين

●

مبنى العالج
المائي
للنساء نقلة
نوعية لخدمة
المرضى

الشايجي

كشف مدير منطقة الصباح
الـطـبـيــة الـتـخـصـصـيــة د .ولـيــد
الـبـصـيــري عــن إن ـجــاز ع ــدد من
المشاريع الصحية في الكويت
ومـنـطـقــة الـصـبــاح خ ــال الـعــام
ال ـم ـق ـبــل ،ومـ ــن بـيـنـهــا م ـشــروع
مـسـتـشـفــى ال ـص ـب ــاح ال ـج ــدي ــد،
ومـ ـ ــركـ ـ ــز ال ـ ـكـ ــويـ ــت لـ ـلـ ـس ــرط ــان
الجديد.
وشدد البصيري ،في تصريح
ص ـحــافــي ع ـقــب اف ـت ـت ــاح مبنى
الـ ـت ــأهـ ـي ــل الـ ـصـ ـح ــي وال ـ ـعـ ــاج
الـمــائــي لـلـنـســاء فــي مستشفى
ال ـ ـطـ ــب ال ـط ـب ـي ـع ــي والـ ـت ــأهـ ـي ــل
ال ـص ـحــي أم ـ ــس ،ب ــرع ــاي ــة وزي ــر
ا لـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة ا لـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ د .ب ــا س ــل

●

طلبت وزارة الكهرباء والماء طرح مناقصة
لبناء وتصنيع وتوريد محطات تحويل ثانوية
وتمديد كيبالت ضغط متوسط ومنخفض في
مشروع خيطاني السكني ،ضمن أعمال إيصال
خدمات البنية التحتية في المشروع ،توازيا
مع مشاريع وزارات الدولة والجهات الحكومية
األخــرى بالمنطقة ،والتي يأتي في مقدمتها
وزارة األشغال العامة والهيئة العامة للطرق.
وذك ــرت الـمــذكــرة التوضيحية للمناقصة،
أن ـهــا ت ـهــدف إل ــى تــوفـيــر ال ـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة
إلى القطاعات السكنية المختلفة التي سيتم
إنشاؤها في «خيطان السكني» عبر نقل الطاقة
من المحطات الرئيسة إلى العقارات المختلفة
في المنطقة ،وفقا لجداول تهدف إلــى إنجاز
كل األعمال وفقا للخطط الموضوعة ،حرصا
على إيصال التيار لجميع العقارات واالنتفاع
بخدمات الوزارة.

افتتاح عيادتي الطفل السليم
والرعيل األول بـ «العارضية» اليوم
تفتتح وزارة الصحة في العاشرة من صباح
اليوم عيادتي الطفل السليم والرعيل األول في
مركز العارضية الجنوبي الصحي.
وأكـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة أن الـ ـعـ ـي ــادتـ ـي ــن س ـي ـتــم
افتتاحهما بحضور مدير منطقة الفروانية
الصحية د .محمد الرشيدي ،ورئيس الرعاية
ال ـص ـح ـي ــة األول ـ ـيـ ــة فـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة د .حـسـيــن
المطيري.
وأشـ ـ ــارت ال ـ ـ ــوزارة ف ــي ب ـي ــان ل ـهــا ال ــى أنـهــا
توسعت خالل اآلونة األخيرة في إنشاء عيادات
الـطـفــل الـسـلـيــم فــي ال ـمــراكــز الـصـحـيــة فــي كل

المناطق ،بهدف خلق جيل سليم من األطفال.
وعيادة الطفل السليم هي عيادات تخصصية
وقــائـيــة ت ـقــدم فـحــوصــات للطفل مـنــذ والدت ــه
وحتى عمر  5سنوات ،وتتضمن قياس النمو
ومحيط الرأس والوزن والطول والتغذية ،وتم
تدشين هذه العيادات منذ  2004وتغطي جميع
مناطق الكويت.
يشار كذلك إلى أن وزارة الصحة توسعت في
إنشاء عيادات الرعيل األول في عدد من المراكز
الصحية في جميع مناطق الكويت.

إضافة مميزة

ً
متحدثا للصحافيين
البصيري
مصطفى رضا ومديري المنطقة
السابقين ومديري المستشفى
والعاملين فيها على اهتمامهم
بافتتاح وحدة التأهيل الصحي
والعالج المائي للنساء ،بهدف
تطوير خدمات العالج الطبيعي
والتأهيل الصحي.

نقلة نوعية
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــانـ ـ ـ ـب ـ ـ ــه ،أكـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ــديـ ــر
م ـس ـت ـش ـف ــى الـ ـ ـط ـ ــب ال ـط ـب ـي ـع ــي
وال ـت ــأه ـي ــل ال ـص ـح ــي د .ص ــاح
ال ـشــاي ـجــي أن الـمـبـنــى الـجــديــد
سيحدث نقلة نوعية في العالج
الطبيعي لقسم النساء ،خاصة
فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال أمـ ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـعـ ـظ ــام
واألعصاب.
وأوضح د .الشايجي أن نظام
م ـعــال ـجــة ال ـم ـي ــاه م ـص ـمــم وف ـقــا
ألعلى المعايير ،ويضمن أفضل

تنظيم رحلة واحدة
خالل شهر من
ً
انتهاء السابقة وفقا
لظروف الميزانية

فــي س ـيــاق مـتـصــل ،ذك ــرت الـهـيـئــة الـعــامــة
ل ـل ـط ــرق وال ـن ـق ــل ال ـ ـبـ ــري ،أن ـه ــا ت ـق ــوم حــالـيــا
بإجراءات تسليم جميع أعمال البنية التحتية
فــي مـشــروع خيطان الجنوبي ،الــذي يشمل
إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وخدمات وشبكة
أمطار للمنطقة بالقطعتين  1و ،2وتطوير
الطرق القائمة ،وإنشاء طــرق بما يعادل 30
ً
كيلومترا ،موزعة ما بين طرق رئيسة وطرق
فــرعـيــة ،إضــافــة إل ــى خــدمــات تـصــريــف مياه
األمطار وخدمات الصرف الصحي ،وأعمال
إن ـ ــارة ال ـ ـشـ ــوارع ،وتــوص ـيــل خ ـط ــوط الـمـيــاه
العذبة وخطوط الهاتف.
وكانت هيئة الطرق والنقل البري أشارت
إل ــى أن نـسـبــة اإلن ـج ــاز ف ــي ال ـم ـشــروع كــانــت
تسابق الـبــرنــامــج الــزمـنــي لــأعـمــال ،وهناك
الـ ـت ــزام ب ــأن ي ـتــم إن ـج ــاز جـمـيــع األعـ ـم ــال في
المشروع مع نهاية هذا العام الحالي ،الفتة
إلى أن الوحدات السكنية بالمشروع تتراوح
ً
بين  1400و 1441وحدة تقريبا.

 %0.6من لقاحات «كورونا»
نالتها الدول الفقيرة
حملة تعزيزية للصحة العالمية بـ«كأس العرب»
● عادل سامي

ش ــاب ــه ب ـعــض ال ـتــأخ ـيــر بسبب
ظروف جائحة «كورونا».

وق ـ ـ ــال ال ـب ـص ـي ــري إن مـبـنــى
التأهيل الصحي والعالج المائي
ل ـل ـن ـس ــاء فـ ــي م ـس ـت ـش ـفــى ال ـطــب
ال ـط ـب ـي ـعــي وال ـت ــأه ـي ــل الـصـحــي
س ـي ـكــون إض ــاف ــة م ـم ـيــزة لمنح
الخدمة المثلى للمرضى النساء،
مؤكدا أن افتتاحه يؤكد اهتمام
وزارة الصحة بتطوير خدمات
الـ ـع ــاج ال ـط ـب ـي ـعــي وال ـخ ــدم ــات
العالجية في هذا التخصص.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن تـ ــوفـ ــر الـ ـع ــاج
ال ـ ـمـ ــائـ ــي ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت خ ـط ــوة
مـهـمــة ف ــي عـمـلـيــة الـتـطــويــر في
التأهيل الطبي ،وتأتي في سياق
استراتيجية ال ــوزارة لتحسين
الـصـحــة ال ـعــامــة ف ــي الـمـجـتـمــع،
مـشـيــرا إل ــى أن ال ـف ـتــرة األخ ـيــرة
ش ـ ـهـ ــدت اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
الوحدات التي سيكون لها األثر
اإلي ـجــابــي عـلــى تـقــديــم الـخــدمــة
الطبية.
و ل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــت إ لـ ـ ـ ـ ـ ــى أن تـ ــو س ـ ـعـ ــة
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات وال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع
التطويرية في وزارة الصحة يدل
على االهتمام الحكومي بتطوير
الـخــدمــات الصحية ،مضيفا أن
الخطة االستراتيجية الموضوعة
من قبل الوزارة تهدف إلى توفير
الخدمات الصحية على مستوى
األسرة والعناية المركزة وغرف
الـعـمـلـيــات ،وت ـقــدم بالشكر إلــى
وزيــر الصحة ووكيل الــوزارة د.

وح ـ ـ ــول ال ـ ـضـ ــوابـ ــط ال ـخ ــاص ــة
ب ــاخ ـت ـي ــار ال ـم ـســاه ـم ـيــن راغ ـب ــي
ال ـم ـشــاركــة ذك ــرت ال ـم ـص ــادر ،أنــه
يـجــب عـلــى الـمـتـقــدم ال ــذي يرغب
في المشاركة بالعمرة ،أن يكون
ً
مساهما بالجمعية ومضى على
مساهمته سنة ميالدية ،وال يقل

سيد القصاص

البصيري :اهتمام حكومي بتطوير الخدمات الصحية في البالد
عادل سامي

ً
 15عاما للمشاركة

«الكهرباء» تبني محطاتها الثانوية
في «خيطان السكني»

«الصحة» :مشاريع عدة ترى النور العام المقبل
الـصـبــاح ،على اهـتـمــام ال ــوزارة
ب ـت ـطــويــر ال ـخ ــدم ــات الـعــاجـيــة
على مستوى الدولة ،الفتا إلى
أن هناك توسعات في المنشآت
الصحية والمشروعات المدرجة
في رؤية الكويت .2035
وأك ــد أن منظور ال ــوزارة في
افتتاح وتوسعة المستشفيات
ي ــدل عـلــى االه ـت ـمــام الـحـكــومــي
بـ ـتـ ـط ــوي ــر ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــة ،م ـش ـي ــدا
بافتتاح مشاريع صحية عمالقة
خالل السنوات القليلة الماضية،
ومـ ـنـ ـه ــا م ـس ـت ـش ـف ــى الـ ـجـ ـه ــراء
الـجــديــد بسعة أكـثــر مــن 1100
ســريــر ،ومـسـتـشـفــى جــابــر قبل
ذلك بسعة أكثر من  1000سرير،
ومـسـتـشـفــى ال ـص ـبــاح الـجــديــد
سينجز خالل عام  ،2022بعدما

عاملين للرحلة ا لـتــي تضم 100
معتمر عـلــى أن يتحمل المكتب
ال ـفــائــز بــالـعـمــرة جـمـيــع تكاليف
رحلتهما ،وتكون األولوية للهيئة
التنفيذية بالجمعية كويتيون
أو أبـنــاء الكويتيات ،إضــافــة إلى
الــوافــديــن المسجلين على كفالة
الجمعية.

عمره عن  15سنة ،الفتة إلــى أنه
عند زيادة العدد المطلوب لرحلة
الـعـمــرة تـتــم اج ــراء قــرعــة بوضع
اس ــم ال ـن ـســاء م ــع ال ـم ـحــرم بــورقــة
واح ـ ــدة م ــع مـ ــراعـ ــاة ع ـن ــد اجـ ــراء
القرعة أن تكون أسماء النساء من
األسرة الواحدة مع محرم واحد.

ا ل ـظ ــروف فـيـمــا يتعلق بسالمة
ال ـمــرضــى وال ـن ـظــافــة ،الف ـتــا إلــى
أن الـمـبـنــى ي ـت ـكــون م ــن دوري ــن
وجناحين للنساء وآخر للعالج
بالعمل ،فضال عن قسم العالج
المائي للنساء.
وأض ـ ـ ـ ــاف أن ال ـم ـب ـن ــى يـضــم
تـخـصـصــات ال ـع ــاج الـطـبـيـعــي
والعالج بالعمل والنطق والبلع
والـ ـ ـع ـ ــاج الـ ـم ــائ ــي ،م ـب ـي ـنــا أن ــه
يتكون من حمام سباحة بطول
 13مترا وعرض  6أمتار وعمق
متر و 70سنتيمترا ورافعة لذوي
االحتياجات الخاصة ،وأشار إلى
وجود جهاز ضمن نظام «العالج
ال ـمــائــي» لـقـيــاس ج ــودة الـعــاج
لمعرفة م ــدى تحسن المريض
من عدمه ،ويقوم بتغطية معايير
العالج وإعطاء الفرصة للطبيب
ال ـم ـعــالــج ل ـمــراج ـعــة األســال ـيــب
والتمارين في عالج المرضى.

أعـ ـل ــن الـ ـم ــدي ــر اإلق ـل ـي ـمــي
لشرق المتوسط في منظمة
ال ـص ـحــة الـعــالـمـيــة د .أحـمــد
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـظـ ــري إط ـ ـ ـ ـ ــاق ح ـم ـل ــة
«  »ACTogetherل ـت ـعــز يــز
الوصول إلى أدوات مكافحة
«كـ ــوف ـ ـيـ ــد  »19خ ـ ـ ــال ك ــأس
ال ـعــرب والـمـقــامــة حــالـيــا في
ق ـطــر ،وذلـ ــك بــال ـت ـعــاون بين
م ـن ـظ ـمــة ال ـص ـح ــة ال ـعــال ـم ـيــة
واالتحاد الدولي لكرة القدم
والـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـق ـط ــري ــة عـبــر
منصة أول كأس عرب ،FIFA
ب ـه ــدف الـ ــدعـ ــوة إلـ ــى الـعـمــل
المشترك و تــوحـيــد الجهود
مـ ــن أج ـ ــل ضـ ـم ــان ال ــوص ــول
ال ـعــادل لـلـقــاحــات وعــاجــات
واختبارات «كوفيد.»19-
وأك ــد الـمـنـظــري فــي بيان
ص ـح ــاف ــي أن ن ـس ـب ــة ك ـب ـيــرة
مـ ــن سـ ـك ــان الـ ـع ــال ــم ال تـ ــزال
ع ــرض ــة ل ــإص ــاب ــة بــاألوب ـئــة
واألمراض الوخيمة التي قد
تصل خطورتها إلى الوفاة،
خاصة في ظل استمرار عدم
المساواة في توزيع اللقاحات
ع ـل ــى الـ ـع ــال ــم ،إذ تـحـصـلــت
الدول ذات الدخل المنخفض
على  %0.6فقط من جرعات
لقاح «كوفيد »19-التي وصل
ح ــوال ــي
عـ ــددهـ ــا اإلجـ ـم ــال ــي ُ
 7.5م ـل ـيــارات جــرعــة ق ّسمت
على العالم بحلول منتصف
نوفمبر الماضي.

أحمد المنظري

وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن اال تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد
ال ــدول ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم يسعى
إل ـ ــى اسـ ـتـ ـغ ــال م ـن ـص ــة ك ــرة
القدم خالل كأس العرب FIFA
ق ـط ــر  2021ل ـي ـب ــث سـلـسـلــة
م ــن م ـقــاطــع ال ـف ـيــديــو داخ ــل
االس ـ ـت ـ ــادات وخ ــارجـ ـه ــا فــي
الـ ـم ــدن الـمـحـيـطــة ب ـه ــا ،كما
سـ ُـي ـظ ـهــر ق ـ ــادة الـمـنـتـخـبــات
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة دعـ ـمـ ـه ــم ل ـه ــذه
الـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة ،وسـ ـتـ ـتـ ـحـ ـص ــل
اتـ ـح ــاداتـ ـه ــم األع ـ ـضـ ــاء عـلــى
أدوات لتشاركها مع أتباعها
ع ـ ـبـ ــر م ـ ـن ـ ـصـ ــات ت ــواصـ ـلـ ـه ــا
االجتماعية والرقمية.

برلمانيات
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«التشريعية» :الموافقة على اقتراح بقانون واقتراحين برغبة
الصالح :اللجنة أرجأت السماح بعودة دروس المساجد لمزيد من الدراسة
وافقت اللجنة التشريعية
على اقتراح بقانون بإنشاء
شركة مساهمة باسم
الشركة الكويتية للطاقة
الشمسية ،كما وافقت على
اقتراحين برغبة بشأن إنشاء
منصة خاصة لتقديم خدمات
االستشارات األسرية ،ومنح
إدارة االستشارات األسرية
بوزارة العدل صالحية
االستعانة بعدد من أهل
االختصاص.

عـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــدت ل ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــؤون
التشريعية والقانونية اجتماعها
الـ ـس ــاب ــع أم ـ ــس األول لـمـنــاقـشــة
مجموعة من االقتراحات بقوانين
وب ــرغ ـب ــة ال ـم ــدرج ــة ع ـلــى ج ــدول
أع ـ ـمـ ــال الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ،حـ ـي ــث وافـ ـق ــت
على اقـتــراح بقانون واقتراحين
برغبة ،في حين أجلت ّ
بت اقتراح
برغبة آخر.
وقـ ــال م ـقــرر الـلـجـنــة الـنــائــب
د .هشام الصالح ،في تصريح
أمس "إن اللجنة وافقت بأغلبية
 4أع ـض ــاء مـقــابــل رف ــض عضو
واح ـ ــد ع ـلــى االق ـ ـتـ ــراح ب ـقــانــون
بــإنـشــاء شــركــة مـســاهـمــة عامة
كويتية باسم الشركة الكويتية
لـلـطــاقــة الـشـمـسـيــة ،واالقـ ـت ــراح
بقانون بإلغاء القانون رقم 125
ل ـس ـنــة  2019ف ــي شـ ــأن تنظيم
التأمين".
وأض ـ ــاف ال ـصــالــح إن اللجنة
نــاق ـشــت االقـ ـت ــراح بــرغ ـبــة بـشــأن
السماح بعودة الــدروس الدينية
وال ـف ـق ـه ـي ــة وحـ ـلـ ـق ــات الـتـحـفـيــظ
ف ــي ال ـم ـســاجــد وف ـق ــا لـلـضــوابــط

الشاهين :مظلة وطنية
الحتضان محترفي التصوير

ً
الشاهين مكرما
ماجد الزعابي

اجتماع اللجنة التشريعية ٔامس
والشروط التي تحددها الجهات
ال ـم ـخ ـت ـص ــة ،م ـب ـي ـنــا أن الـلـجـنــة
أرجـ ــأت ب ــت االقـ ـت ــراح لـمــزيــد من
الدراسة.
ّ
وبين أن اللجنة وافقت بإجماع
أع ـ ـضـ ــائ ـ ـهـ ــا ال ـ ـحـ ــاضـ ــريـ ــن ع ـلــى
االق ـتــراح ـيــن بــرغـبــة األول بشأن
إنـ ـش ــاء م ــرك ــز م ـت ـكــامــل بمنطقة
إشبيلية لتحفيظ القرآن الكريم
وتعليم العلوم الشرعية لديننا
اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي الـ ـحـ ـنـ ـي ــف ل ــأع ـم ــار
كافة من أطفال ورجال وسيدات،
مضيفا إن االق ـتــراح الـثــانــي كان

بـ ـش ــأن االهـ ـتـ ـم ــام ب ـن ـشــر ب ــرام ــج
ال ـتــوع ـيــة وال ـت ـث ـق ـيــف وتـشـجـيــع
األشـ ـ ـخ ـ ــاص عـ ـل ــى اإلب ـ ـ ـ ـ ــاغ عــن
الفساد.
وذكــر أن اللجنة وافـقــت كذلك
بــاإلج ـمــاع عـلــى االق ـت ــراح برغبة
الـ ــذي يـقـضــي ب ــأن تـنـشــئ وزارة
العدل من خالل إدارة االستشارات
األسرية منصة خاصة للتواصل
ع ـ ــن ُب ـ ـعـ ــد (يـ ـتـ ـضـ ـم ــن االت ـ ـصـ ــال
ال ـهــات ـفــي وال ـب ــري ــد اإلل ـك ـتــرونــي
واالت ـ ـ ـصـ ـ ــال الـ ـم ــرئ ــي عـ ــن ُبـ ـع ــد)
ل ـت ـقــديــم خ ــدم ــات االسـ ـتـ ـش ــارات

األسرية للراغبين من المواطنين
وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن ،عـ ـل ــى ت ـ ـقـ ـ ّـدم ه ــذه
االستشارة من أهل االختصاص
والخبرة وفق ضوابط محددة.
وقـ ـ ــال إن االقـ ـ ـت ـ ــراح يـقـضــي
ً
أ ي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا ب ـ ــا سـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــا ن ـ ــة إدارة
االس ـت ـش ــارات األس ــري ــة ب ــوزارة
الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدل بـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــدول الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــرة
م ـ ــن ال ـم ـخ ـت ـص ـي ــن ال ــراغـ ـبـ ـي ــن
بالمشاركة في تقديم خدمات
إصــاح ذات البين ،والخدمات
االستشارية األخ ــرى التي لها
عــاقــة بـظــروف انـتـشــار الــوبــاء

ومــرت ـب ـطــة ب ــاس ـت ـق ــرار ال ـح ـيــاة
األسرية.
وك ـش ــف أن االق ـ ـتـ ــراح يـقـضــي
ً
أي ـضــا بمنح إدارة االسـتـشــارات
األسـ ـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدل
صــاح ـيــة االس ـت ـعــانــة ب ـع ــدد من
أه ـ ـ ــل االخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاص ف ـ ــي م ـج ــال
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارات األس ـ ـ ــري ـ ـ ــة وفـ ــق
ضوابط محددة من األكاديميين
أو ا ل ـ ـم ـ ـت ـ ـق ـ ــا ع ـ ــد ي ـ ــن أ ص ـ ـ ـحـ ـ ــاب
االخ ـ ـت ـ ـصـ ــاص ل ـت ــوس ـع ــة أدوار
وخدمات اإلدارة في هذه المرحلة
المهمة.

الخليفة لتحديد إيجار السكن الخاص
تقدم النائب مرزوق الخليفة
باقتراح بقانون بتعديل بعض
أح ـك ــام ال ـقــانــون رق ــم  35لسنة
 1978في شأن إيجار العقارات،
وذلك بتحديد القيمة اإليجارية
ل ـ ـلـ ــوحـ ــدات الـ ـمـ ـع ــدة ألغ ـ ــراض
السكن الخاص ،بمبلغ يتراوح
بين دينارين ودينارين ونصف
ل ـك ــل م ـت ــر مـ ــن م ـس ــاح ــة ال ـش ـقــة
حسب المحافظة.
ونـ ـ ـ ــص االق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراح ع ـ ـلـ ــى أن
ي ـض ــاف إلـ ــى ال ـق ــان ــون رقـ ــم 35
لسنة  1978المشار إليه مادتان
ً
جــديــدتــان بــرقــم ( 4م ـكــررا) و(4
ً
مكررا أ) نصاهما كالتالي :مع
عـ ــدم اإلخـ ـ ــال ب ــأح ـك ــام ال ـم ــادة
ال ـســاب ـقــة ،ال ي ـج ــوز ف ــي جميع
ال ـحــاالت أن تــزيــد قيمة األجــرة
ال ـش ـهــريــة ل ـل ــوح ــدات الـسـكـنـيــة
الـ ـمـ ـع ــدة ل ـل ـس ـكــن ال ـ ـخـ ــاص فــي
المناطق النموذجية على القيمة
التقديرية لمساحة الوحدة.

مرزوق الخليفة

وب ـم ــوج ـب ــه ت ـت ـح ــدد األج ـ ــرة
الشهرية الستئجار ا لــو حــدات
المخصصة للسكن الخاص في
الـمـنــاطــق الـنـمــوذجـيــة الـمـشــار
إليها بالمادة السابقة ،مقدرة
على أس ــاس  2.5د.ك (دينارين
ونصف الدينار) للمتر المربع

ف ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــات (الـ ـع ــاصـ ـم ــة-
حــولــي) ،وعــن  2د.ك (دينارين)
للمتر عن الوحدات بمحافظات
(الجهراء -الفروانية -األحمدي-
مبارك الكبير) ،ويتم احتساب
القيمة اإليـجــاريــة على أســاس
المساحة الكلية بالمتر المربع.
ويعاقب المؤجر الذي يخالف
أحـ ـك ــام ال ـم ــادت ـي ــن الـســابـقـتـيــن
ب ـغ ــرام ــة ال ي ـت ـج ــاوز م ـق ــداره ــا
( )500د ي ـنــار خمسمئة د يـنــار
ً
شهريا عن كل وحدة وتتضاعف
الـعـقــوبــة بـتـعــدد الـمـخــالـفــة في
العقار الواحد.
وتـصــدر الــائـحــة التنفيذية
لهذا القانون بـقــرار مــن الوزير
ال ـم ـخ ـتــص ،وذلـ ــك خ ــال ثــاثــة
أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
ونصت المذكرة اإليضاحية
لالقتراح بقانون على اآلتي:
ً
وفقا ألحكام الدستور التي
تـ ـضـ ـمـ ـن ــت االل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام ب ــأحـ ـك ــام

ً
ً
عـ ـ ـ ــدة تـ ـمـ ـث ــل ع ـ ـ ـقـ ـ ــدا مـ ـتـ ـك ــام ــا
مـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـضـ ــامـ ــن االجـ ـتـ ـم ــاع ــي
للملكية الخاصة ورأس المال
م ــع ال ـض ـم ــان ــات ال ـم ـق ــررة لـهــا،
وباستعمالها مــن أســس كيان
الدولة االجتماعي وهي حقوق
فــرديــة ذات وظـيـفــة اجتماعية
ينظمها القانون ،وهي مصونة
(المادتين  17و )16من الدستور،
واتصل هــذا النهج الدستوري
بـ ـحـ ـم ــاي ــة األسـ ـ ـ ـ ـ ــرة وت ـح ـق ـي ــق
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــرار فـ ـ ــي مـ ـسـ ـك ــن آمـ ــن
للجميع.
ً
وتحقيقا لذلك جاء ت أحكام
ال ـق ــان ــون رقـ ــم  35لـسـنــة 1978
ال ـم ـشــار إل ـيــه لـتـنـظـيــم الـعــاقــة
بين المالك المؤجر والمستأجر
للوحدة السكنية بالعقار ملكه،
وإزاء ما تبين من الحاجة إلى
تعديل بعض أحـكــام الـقــانــون،
وعلى ضوء التعديل التشريعي
له بالقانون رقم  15لسنة .2020

أكد مراقب مجلس األمة النائب ،أسامة الشاهين ،حرصه على
السعي لتذليل العقبات أمام شباب الكويت المبدعين في مختلف
الميادين ،داعيا إلى إيجاد مظلة وطنية تحتضن محترفي وهواة
التصوير لتبادل الخبرات وإثراء هذا المجال الفني الهادف والنافع.
واستقبل الشاهين فــي مكتبه أ مــس المصور الكويتي ماجد
الزعابي ،بمناسبة فوزه بالمركز األول في مسابقة متحف التاريخ
الطبيعي في لندن لتصوير الطبيعة في نسختها الـ." 57

الحويلة إلنشاء برنامج لمكافحة
اإلعالنات اإلباحية
ت ـ ـق ـ ــدم الـ ـ ـن ـ ــا ئ ـ ــب د .م ـح ـمــد
الحويلة باقتراح برغبة إلنشاء
ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج خ ـ ـ ـ ــاص ل ـم ـك ــاف ـح ــة
اإلعالنات والرسائل االقتحامية
المنافية ل ــآداب الـعــامــة ،التي
تظهر على تطبيقات الهواتف
واألجهزة اللوحية.
وع ـ ـ ـ ــزا الـ ـح ــويـ ـل ــة اقـ ـت ــراح ــه
إل ــى ان ـت ـش ــار ظ ــاه ــرة إع ــان ــات
لتطبيقات و حـســا بــات منافية
لـ ــآداب ال ـعــامــة عـلــى الـهــواتــف
واألج ـه ــزة الـلــوحـيــة فــي اآلون ــة
األخيرة.
محمد الحويلة
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السفارة القطرية احتفلت باليوم الوطني بمشاركة حاشدة
الجابر :زيارة ولي العهد السعودي المرتقبة للكويت داخل البيت الواحد

ً
متحدثا للصحافيين في السفارة القطرية أمس
وزير الدفاع

ربيع كالس

احـ ـتـ ـفـ ـل ــت أم ـ ـ ــس الـ ـسـ ـف ــارة
الـقـطــريــة ل ــدى ال ـب ــاد بــذكــرى
اليوم الوطني لتولي مؤسس
دول ـ ـ ـ ــة ق ـ ـطـ ــر ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ج ــاس ــم
بــن مـحـمــد بــن ثــانــي آل ثاني
الحكم فــي الـبــاد ،وقــد حضر
المناسبة التي أقامها السفير
القطري لدى الكويت علي بن
عبدالله زيد آل محمود ،نائب

ملتقى «القانون التربوي» يناقش
تطوير التعليم وضوابطه

رئـيــس ال ــوزراء وزي ــر الــدفــاع
الشيخ حمد ا لـجــا بــر ،ووز يــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة
ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
الشيخ أحمد الناصر ،ووزير
الداخلية الشيخ ثامر العلي،
إضافة إلى حشد من أعضاء
السلك الدبلوماسي العربي
والغربي.

الوزيران الناصر والعلي والسفير القطري خالل المناسبة
وهنأ الـجــابــر ،فــي تصريح
ل ـل ـص ـح ــاف ـي ـي ــن عـ ـل ــى ه ــام ــش
االح ـت ـف ــال ،أم ـيــر قـطــر الشيخ
ت ـم ـيــم ب ــن حـ ـم ــد ،وال ـح ـكــومــة
وال ـش ـعــب ال ـقـطــري ـيــن بــالـعـيــد
الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي ،م ـ ــوضـ ـ ـح ـ ــا أنـ ـه ــا
مـنــاسـبــة غــالـيــة عـلــى الشعب
الكويتي.
وأض ــاف أن "إن ـجــازات قطر

«الشهيد» يعرض مشاريعه اإلنسانية في «إكسبو دبي»
ع ــرض مـكـتــب الـشـهـيــد ف ــي رك ــن خــاص
بجناح الكويت فــي معرض "إكسبو 2020
دبي" ،أمس ،أنشطته الوطنية في رعاية أسر
شـهــداء الــوطــن ومشاريعه اإلنسانية التي
أنجزها ومبادراته الخيرية في الدول العربية
واآلسيوية.
وقال الوكيل المساعد بالديوان األميري
ال ـمــديــر ال ـع ــام لـمـكـتــب الـشـهـيــد الـكــويـتــي
صــاح الـعــوفــان ،فــي تصريح لــ"كــونــا" ،إن

جانب من الملتقى
أكد القائم بأعمال عميد كلية التربية بجامعة الكويت د .فايز الظفيري
ً
دور الكلية في مواكبة العالم الخارجي والحراك العالمي المتسارع جدا في
ً
ً
مجال التعليم والقضايا التعليمية والتربوية والذي يعتبر دورا أساسيا
في الخطة التنموية االستراتيجية للدولة إلى جانب التعليم.
جاء ذلك خالل كلمته االفتتاحية للملتقى المهني األول لمركز تطوير
التعليم والذي جاء تحت عنوان "القانون التربوي هل أصبح ضرورة" ،نظمه
مركز تطوير التعليم في كلية التربية أمس االول على مسرح كلية التربية
المبنى الجنوبي في مدينة صباح السالم الجامعية ،وذلك بحضور أعضاء
هيئة التدريس ونخبة من التربويين والمختصين في المجال التربوي.
وقال النائب د .حسن جوهر إن القضية التعليمية قضية أبعادها تمتد
إلى كل مناحي الحياة ،وتحتاج إلى شراكة في تبني المواضيع المتعلقة
بها من أجل تقييمها وبلورتها ،وبالتالي العمل على تحقيقها بما يفيد
ً
تطوير التعليم على جميع مستويات التعليم العام والتعليم العالي متطلعا
إلى تحقيق النتائج المرجوة والتقدم إلى األمام.
وذكرت القائمة بأعمال رئيس مركز تطوير التعليم د .عائشة العازمي،
أن اختيار موضوع القانون التربوي لهذا الملتقى جاء لما له من أهمية
في فهم األساس التشريعي والضوابط القانونية التي ترتبط بالعملية
التعليمية ،مضيفة أن القانون التربوي يهتم بالكيان المدرسي وجميع
أطراف العملية التعليمية من معلم ومتعلم وولي األمر ولكنه لم يأخذ حقه
في الطرح سواء في المؤسسات التربوية أو القانونية.

«الصيادين» :نظام «القوى العاملة»
أوقف تصاريح العمل الجديدة
أعلن رئيس االتحاد الكويتي لصيادي األسماك ظاهر الصويان توقف
 %30من أسطول الصيد الكويتي عن العمل بسبب رفض نظام القوى
العاملة إصدار تصاريح جديدة لبعض ملفات أصحاب رخص الصيد رغم
أن قطاع الصيد من القطاعات المستثناة من نسب العمالة بنسبة .%100
وأعرب الصويان في تصريح عن استياء الصيادين من وقف النظام
اآللي في القوى العاملة الكثير من طلبات التصاريح الجديدة للعمالة
بحجة أن الملف استكمل النسبة كاملة ،بالرغم من خلو رخص عمالة من
ً
أي عامل ،متابعا :مازلنا نعاني عدم القدرة على وضع عمالة جديدة على
ً
تراخيص الصيد ،داعيا المسؤولين إلى ضرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة
بسرعة وانجاز المطلوب لسد العجز الموجود لدى الصيادين.

أع ـل ـنــت جـمـعـيــة الـمـهـنــدسـيــن
الكويتية استكمال استعداداتها
للمشاركة فــي ا لـمــؤ تـمــر العلمي
ال ــدول ــي ال ـح ــادي عـشــر لــاتـحــاد
الـ ـع ــرب ــي ل ـل ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة
والبيئة ال ــذي يـقــام الـيــوم وغــدا،
بالتعاون مع جمعية المهندسين
الكويتية وبرعاية جامعة الدول
العربية ،في مقرها ،تحت شعار
"تكامل المؤسسات العلمية في
بناء وتطوير المجتمعات بالدول
العربية".
وأك ــد رئـيــس الجمعية رئيس
اتحاد المهندسين العرب ،فيصل
العتل ،أن مشاركة الجمعية في
تنظيم هــذا المؤتمر بهذا العدد
م ــن الـمـهـنــدسـيــن والـمـهـنــدســات
تمثل االهتمام الكبير الذي نوليه
فــي الـكــويــت ل ـجــودة المخرجات
التعليمية ،وخــاصــة فــي المجال
الهندسي ،مشيرا الى أن مشاركة
الجمعية تتمثل في وجود مقرر
ل ـل ـمــؤت ـمــر رئ ـي ــس ل ـج ـنــة ال ـطــاقــة
المتجددة بالجمعية ،رئيس قسم

مشاركة المكتب تسهم في "إبــراز مسيرة
الكويت بمجال العمل اإلنساني ،وسجلها
المشرف في العطاء ومساندة اإلنسان في
أشد الظروف واألزمات ،وكذلك دورها في
دع ــم ورعــايــة أس ــر مــن ضـحــوا بــأرواحـهــم
فداء للوطن".
وأضــاف العوفان أن المكتب يرعى أسر
 94شهيدا غير كويتي من  14دولة خليجية
وعربية وآسـيــويــة ممن ضحوا بأرواحهم

من أجل الكويت ،موضحا أن آلية تصنيف
الشهيد تتضمن شهداء العمليات الحربية
وشهداء الواجب وشهداء الكوارث الطبيعية
والحوادث االستثنائية العامة.
وأوضــح أن المكتب الــذي أنشئ منذ 30
عــامــا يـقــوم بــرعــايــة أس ــر  1308ش ـهــداء في
المجاالت االجتماعية والتربوية والصحية
والسكنية والقانونية ،إضافة إلى األنشطة
الثقافية والترفيهية والرياضية.

ً
جمعية األسرى :إصدار روزنامة  2022بسيرة  48شهيدا
أع ـل ـن ــت ج ـم ـع ـيــة أه ــال ــي ال ـش ـه ــداء
األسرى والمفقودين الكويتية إصدارها
روزن ــام ــة ال ـش ـهــداء ل ـعــام  ،2022وق ــال
رئ ـيــس مـجـلــس إدارة الـجـمـعـيــة فــايــز
ال ـع ـن ــزي إن ال ـج ـم ـع ـيــة تـ ـح ــرص عـلــى
ً
إص ــداره ــا ف ــي ب ــداي ــة ك ــل ع ــام حــرصــا
منها على تخليد شهداء الكويت األبرار
الذين قدموا أرواحهم هدية لهذا الوطن
العزيز.

وذكر العنزي في تصريح أن الروزنامة
الـسـنــويــة الـجــديــدة تـحـتــوي عـلــى صــور
ً
وبيانات لـ  48شهيدا من األسرى الذين
ً
تم التعرف على رفاتهم واإلعــان الحقا
عن استشهادهم بعد جلبهم من بعض
المقابر الجماعية فــي ال ـعــراق ،مــع ذكر
نبذة من سيرهم الذاتية العطرة.
وأض ــاف أن الـقــاعــدة التى اعتمدها
مـجـلــس اإلدارة ف ــي اخ ـت ـيــار الـشـهــداء

المشمولين في الروزنامة هي أسبقية
إعالن االستشهاد بواقع  4شهداء في
ً
كل شهر في هذا العام ،مؤكدا أن إصدار
ال ــروزن ــام ــة الـسـنــويــة لـلـشـهــداء "يــأتــي
في سياق جهود الجمعية المستمرة
لتوثيق سير شهدائنا األبطال ،وتخليد
ذكراهم العطرة في المجتمع الكويتي
ً
ب ـكــل ف ـئــاتــه ال ـع ـمــريــة ل ـت ـكــون ن ـبــراســا
يضيء لألجيال المتعاقبة".

وتـطــرق إل ــى الـمـشــاريــع اإلنـشــائـيــة التي
حملت اسم "الشهيد في الكويت إلحياء ذكراه
العطرة وعرفانا بتضحياته الغالية" ،ومنها:
شارع الشهداء ،وحديقة الشهيد ،وضاحية
الشهداء ،ومتحف الشهيد ،وصرح الشهيد.
وفي تصريح مماثل لـ"كونا" ،قالت مراقبة
العالقات العامة واألنشطة بمكتب الشهيد
ذك ــري ــات ال ـح ـمــدان ،إن المكتب يسعى من
خ ــال ه ــذه الـمـشــاركــة فــي مـعــرض "إكسبو
 2020دبي" إلى إتاحة الفرصة للزائرين في
المعرض للتعرف على إسهامات المكتب
وأعماله المتنوعة.
وبينت الحمدان أن المشاركة تشمل شاشة
تلفزيونية تعرض أفالما قصيرة ،منها :فيلم
"من ريحة أبوي" ،وفيلم "رواية شهيد" ،اللذان
يعرضان بصورة مختصرة دور وإنجازات
مكتب الشهيد.
وأشارت إلى أن المكتب سيشارك مرتين
أخــريـيــن فــي الـجـنــاح عـقــب ه ــذه المشاركة
التي تستمر حتى  11الجاري ،موضحة أن
المشاركة المقبلة ستكون بمناسبة العيد
الوطني للكويت ،واألخرى ترتبط بدور المرأة
وشهيدات الكويت.

ً
توزيع قسيمة قرطاسية بـ  40دينارا اتحاد «طلبة مصر» لتلقي
الجرعة التنشيطية
لمساهمي جمعية سعد العبدالله
أعلن رئيس لجنة المشتريات في جمعية سعد العبدالله التعاونية،
محمد الـعـنــزي ،أنــه سيتم الـبــدء بتوزيع قسيمة ش ــراء لمستلزمات
القرطاسية بقيمة  40دينارا لحاملي بطاقة العائلة عن طريق قسم
ً
المساهمين بمقر اإلدارة قطعة  10خالل أوقات العمل الرسمي اعتبارا
ً
من اليوم وحتى السبت المقبل ،الفتا أنه لكل حامل بطاقة عائلة قسيمة
شراء واحدة بـ  40دينارا مقابل دفع دينار واحد فقط.
ولفت العنزي ،في تصريح ،إلى أنه سيتم صرف قسيمة الشراء في
مجمع الفروع المستثمرة قطعة  ،10المدخل بجانب "بيتزا هت" ،وتأتي
هذه الخدمة من ضمن الخطة الخدماتية الموضوعة من قبل مجلس
اإلدارة في التنويع بالخدمات وتخفيف األعباء المالية عن المساهمين،
ً
داعيا حاملي بطاقة العائلة إلى االستفادة من هذه الخدمة.
وعلى صعيد المهرجانات ،قال العنزي إنه سيتم إطالق مهرجان
القرطاسية بتشكيلة واسعة من مستلزمات مدرسية وقرطاسية
تحت سقف واحد وبأسعار التكلفة من يوم األحد  12الجاري وحتى
األحد  26منه في مجمع الفروع المستثمرة قطعة  ،10مؤكدا اهتمام
مجلس اإلدارة بخدمة المساهمين على كل الصعد ،سواء بتنظيم
المهرجانات والعروض أو الخدمات.

«المهندسين» :مشاركة كويتية فاعلة بمؤتمر
«تكامل المؤسسات بتطوير المجتمعات»
تكنولوجيا الهندسة الكهربائية
في كلية الدراسات التكنولوجية،
د .ب ـ ــدر الـ ـط ــوي ــل ،وف ـ ــي الـلـجـنــة
العلمية للمؤتمر عضوة مجلس
اإلدارة ،د .شــروق الجاسر ،وفي
التنظيم أعضاء مجلس اإلدارة؛
كل من المهندسين؛ حمود سالم
الهدية ،وعلي محسني ،وماجد
المطيري ،وفي اللجنة اإلعالمية
ن ــائ ــب أمـ ـي ــن الـ ـصـ ـن ــدوق عـضــو
مجلس اإلدارة ،المهندس حسين
ششتري ،ورئـيــس تحرير مجلة
"الـمـهـنــدســون" ،المهندس ياسر
العواد.
وأوض ــح أن "ه ــذه االنـطــاقــة
الـعــربـيــة ال ـجـ ّـديــدة لـمـشــاركــات
الـجـمـعـيــة ت ـمــثــل خ ـط ــوة أول ــى
ب ـعــد تـخـفـيــف ق ـي ــود ك ــورون ــا"،
مـضـيـفــا أن ـنــا ب ـصــدد االن ـت ـهــاء
مـ ــن خـ ـط ــط ع ـم ـل ـن ــا ال ـت ـط ــوع ــي
ل ـل ـم ــرح ـل ــة ال ـم ـق ـب ـل ــة وت ـح ـق ـيــق
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــزي ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــات
للمهندسين ا لـكــو يـتـيـيــن على
المستويين االقليمي والدولي،

ونجاحاتها دائما ما تبهرنا"،
م ـت ـم ـن ـيــا لـ ـه ــا دوام ا ل ـن ـج ــاح
والتقدم.
ووص ــف ال ــزي ــارة المرتقبة
لولي العهد السعودي األمير
مـ ـحـ ـم ــد ب ـ ــن سـ ـلـ ـم ــان ل ـل ـب ــاد
ً
بـ "المباركة" ،مشيدا بالعالقات
ال ـ ـ ـكـ ـ ــوي ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــة -ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــوديـ ـ ــة
التاريخية والمتجذرة.

وق ــال إن "ال ــزي ــارة فــي بيت
واحـ ــد ،وم ــن غــرفــة إل ــى غــرفــة،
فالقلب واحد والــرأس واحد"،
الف ـتــا إل ــى أن ال ــزي ــارة ليست
األول ـ ـ ـ ـ ــى ل ــأمـ ـي ــر مـ ـحـ ـم ــد بــن
سلمان للبالد".
وتابع "نحن وإخواننا في
المملكة أرض واحدة ،والحدود
ع ـبــارة عــن خـطــوط فـقــط على

ال ـ ـ ــورق ال وجـ ـ ــود ل ـه ــا إال فــي
ال ـك ـتــب ،ونـتـطـلــع إل ــى زيــارتــه
الميمونة ،ويفرحنا تشريفه،
وإن ش ــاء ال ـلــه سـيـجــد الخير
وكل استقبال طيب بين أهله".

فيصل العتل

الفتا الى مشاركة المهندسين
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت مـ ــن خـ ـ ــال م ـقــرر
المؤتمر د .بدر الطويل شاركوا
فـ ــي إعـ ـ ـ ــداد ووض ـ ـ ــع وص ـي ــاغ ــة
م ـح ــاوره ورؤي ـت ــه ال ـهــادفــة الــى
تحقيق التكامل ،وتفعيل دور
الـمــؤسـســات الـعـلـمـيــة العربية
لتحقيق التنمية في بلدانها.

الجامعة :قبول 212
ً
طالبا من «البدون»
كشفت جــامـعــة الـكــويــت أمــس
عن قبولها  212طالبا وطالبة من
المقيمين بـصــورة غير قانونية
خ ـ ــال ال ـف ـص ــل األول م ــن ال ـع ــام
الدراسي (.)2022/2021
وق ـ ــال ال ـق ــائ ــم ب ــأع ـم ــال عـمـيــد
ال ـق ـب ــول وال ـت ـس ـج ـيــل بــالـجــامـعــة
الدكتور مشعل الغربللي لـ "كونا"
إن عــدد الطالبات المقبوالت من
المقيمين بـصــورة غير قانونية
ب ـلــغ  150ط ــال ـب ــة ف ـض ــا ع ــن 62
طــال ـبــا ي ـت ــوزع ــون ع ـلــى مختلف
كـلـيــات ال ـجــام ـعــة .وجـ ــاءت كلية
العلوم في المرتبة األولى بواقع
 50طــال ـبــا وطــال ـبــة تـلـيـهــا كلية
اآلداب بـ  45طالبا وطالبة ثم كلية
التربية بـ  40طالبا وطالبة.
وأوضح أنه تم أيضا قبول 18
طــالـبــا وطــالـبــة فــي كـلـيــة الـعـلــوم
الحياتية ،و 16طالبا وطالبة في
كلية ا لـعـلــوم الطبية المساعدة،
و 13ط ــال ـب ــا وط ــالـ ـب ــة فـ ــي كـلـيــة
الـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة ،و 10طالب
وطــال ـبــات فــي كلية الـحـقــوق في
ح ـي ــن ت ـ ــوزع ب ـق ـيــة ال ـط ـل ـبــة عـلــى
مختلف الكليات األخرى.

•

محمد العنزي

أحمد الشمري

ش ــدد أم ـيــن ص ـن ــدوق االت ـحــاد
الوطني لطلبة الكويت فرع مصر
د .ناصر العتيبي على الطلبة على
ض ــرورة أخــذ الجرعة التنشيطية
من لقاح فيروس كورونا ،الفتا إلى
أن اخـتـبــارات الطلبة فــي مختلف
الجامعات المصرية على االبواب.
وأف ـ ـ ــاد الـعـتـيـبــي ف ــي تـصــريــح
ل ـ ـ "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" بـ ــأن أخـ ــذ ال ـجــرعــة
التنشيطية للطلبة الــذيــن تلقوا
الجرعة الثانية ومضى عليهم 6
أشهر ،حتى يكونوا مستعدين في
حالة فرضها على المسافرين خالل
الفترة المقبلة محليا أو مــن قبل
بعض الدول.
وذكر أن مصر تعتبر من الدول

«الزكاة» و«زين» يتعاونان
في التبرعات
أك ــد م ــراق ــب اإلع ـ ــام المتحدث
الـ ــرس ـ ـمـ ــي لـ ـبـ ـي ــت ال ـ ـ ــزك ـ ـ ــاة ح ـمــد
الـ ـ ـم ـ ــري ،أن ال ـب ـي ــت يـ ـتـ ـع ــاون مــع
عـ ــدد م ــن ال ـق ـط ــاع ــات الـحـكــومـيــة
والخاصة لتحقيق أهدافه الخيرية
واإلنسانية ،وضمن هذا التعاون،
شركة زين لالتصاالت ،التي دشنت
خدمة التبرع بالصدقات ،من خالل
عمالء
موقعها اإللكتروني ،ليتمكن
ً
"زين" من التبرع والتصدق ،إيمانا
منهم بــدورهــم فــي المساهمة في
تحقيق التكافل االجتماعي ونشر
ال ـ ـس ـ ـعـ ــادة وال ـ ـ ـسـ ـ ــرور فـ ــي ق ـلــوب
المحتاجين.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــري ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
صحافي ،إن بداية فكرة المشروع
جـ ـ ــاءت م ـ ـبـ ــادرة م ــن ش ــرك ــة زي ــن،
إيمانا منها بأهمية نشر الخير
بين صفوف المجتمع ،مــن خالل
إيجاد قنوات سهلة تحقق التكافل
االجتماعي بين أفـ ــراده ،فتم عقد
عــدة اجتماعات مع اإلدارة العليا
للبيت تكللت بعقد االت ـفــاق على
طرح الخدمة.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـم ـ ــري أن صـفـحــة
التبرع تضم عددا من االختيارات

حمد المري

للمشاريع المتنوعة ،والتي تقام
داخـ ـ ــل الـ ـك ــوي ــت ،م ـن ـه ــا" :الـ ــزكـ ــاة،
الصدقات ،كـفــارات ،إغــاثــة ،صدقة
جارية ،دفع البالء ،تموين لألسر
ال ـف ـق ـيــرة ،أس ــر مـتـعـفـفــة ،م ـشــروع
ال ـك ـس ــوة) ،وال ـت ــي حــرصــت "زي ــن"
على أن تناسب جميع متطلبات
المتبرعين ،مشيرا إلى أن االتفاق
ينص على زيادة نسبة  ٥في المئة
كرسوم مطبقة على هــذه الخدمة
تذهب لشركة زين.

ناصر العتيبي

الـقــريـبــة مــن الـ ــدول المنتشر بها
المتحور الجديد ،وأن أخذ الجرعة
التنشيطية يساهم في مواجهته.

محليات
سلة أخبار
«االجتماعية» ّ
تكرم أشكناني
لمنحه وسامًا إيطاليًا

أقامت كلية العلوم
االجتماعية في جامعة
الكويت ،برعاية مدير الجامعة
باإلنابة ،د .بدر البديوي،
وبحضور سفير إيطاليا
كارلو بالدوتشي حفل تكريم
للدكتور حسن أشكناني،
بمناسبة حصوله على وسام
نجمة إيطاليا برتبة فارس،
حيث يعد هذا الوسام أرفع
تكريم تمنحه جمهورية
ً
تقديرا
إيطاليا ،وذلك
إلسهاماته في تعزيز التعاون
األكاديمي والعلمي في مجال
اآلثار بني البلدين.

«الجامعة» تعلن الفائزين
بجوائز األبحاث
اعتمد مدير جامعة الكويت
باإلنابة ،د .بدر البديوي،
توصيات اللجنة العليا
لجوائز الباحثني للعام
األكاديمي .2021/2020
وأعلن نائب مدير الجامعة
لألبحاث ،د .رشيد العنزي،
عن أسماء الفائزين وهم
د .عثمان الخضر ود .عبدالله
جواد ود .نايف الشمري
لجائزة الباحث املتميز
في مجال اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،ود .حنني الغبرا
ود .عائشة العازمي
ود .مشاري الناهض كفائزين
بجائزة أفضل باحث من
الشباب في مجال اآلداب
والعلوم اإلنسانية .في حني
فازت د .فاطمة العوضي
بأفضل باحث من الشباب
في مجال العلوم األساسية
والتطبيقية ،ونورة املطيري
بجائزة التميز البحثي
لطلبة الدراسات العليا درجة
الدكتوراه.
أما جائزة التميز البحثي
لطلبة الدراسات العليا -
درجة املاجستير للكليات
العلمية ،فقد حازها كل
من مريم عابي أبتي دون،
والشيماء الكندري.

انطالق معرض التصميم
الهندسي  18الجاري

أعلنت كلية الهندسة
والبترول تنظيم معرض
التصميم الهندسي  40اعتبارا
من الفترة  18إلى  19الجاري،
وذلك برعاية رئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد ،وبدعم من مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي،
في الحرم الشمالي لكلية
الهندسة والبترول في مدينة
صباح السالم الجامعية.
وأفادت الكلية ،في بيان أمس،
أن املعرض يقام للمرة األولى
في مدينة صباح السالم
الجامعية ،وبمشاركة 102
مشروع من مختلف األقسام
العلمية بكلية الهندسة
والبترول.

٦

زوايا ورؤى

ةديرجلا

•
العدد  / 4905األربعاء  8ديسمبر 2021م  4 /جمادى األولى 1443هـ

مختار المعارضة وثورها
والجرة المكسورة 

الجائحة والرعاية التلطيفية
عندما ضربت جائحة كورونا (كوفيد )19أوكرانيا ،كان المتخصص
في األمراض المعدية ستيبان كارابينيوش في قلب األزمة ،وفي حين كان
يعمل يوما بعد يوم في وحدة العناية المركزة ،وجد أن التدريب الطبي
الذي تلقاه أعده لمواجهة التحدي العملي المتمثل بمعالجة مرضاه ،لكنه
لم يجهزه للتحدي العاطفي المتمثل في إبالغ عدد متزايد منهم بأنهم،
بسبب خطر نقل العدوى إلى أحبائهم ،سيموتون في األرجــح دون أن
يروهم مرة أخرى.
لكن كارابينيوش كان مجهزا لهذه التجربة بشكل أفضل من العديد
من زمالئه ،فقد تلقى تدريبا إضافيا في مجال الرعاية التلطيفية ،وهو
نهج متعدد التخصصات لتحسين نوعية حياة المرضى أثناء المرض
الشديد والمميت .أدرك كارابينيوش الحاجة إلى تعلم الرعاية التلطيفية
بالطريقة الصعبة ،ففي بــدايــة حياته المهنية ،كــان عــبء التعامل مع
المرضى المصابين بأمراض خطيرة غامرا ،وعلى الرغم من ِقـلة الوقت
المتاح له لتناول الطعام ،فقد زاد وزنــه ،حيث توقف كارابينيوش عن
التحدث مع األصدقاء وأفراد األسرة ،ولم يفعل شيئا سوى العمل والنوم.
وذات ي ــوم ،أثـنــاء قيامه بأخذ ص ــورة باألشعة السينية الم ــرأة في
السبعينات من عمرها ،أمسكت بيده وقالت" :أرجوك افعل شيئا يا بني.
أنــا أحتضر!" .في تلك اللحظة ،رأى والــدتــه ،فقد كــان يــدرك أنــه يجب أن
يرشدها عبر إجراء طبي يعلم أنها قد ال تنجو منه ،ولكن كان من الصعب
عليه أن يجري أي محادثة معها ،لقد أدرك أنه إذا أراد االستمرار في العمل
كطبيب ،فيجب أن يغير ذلك.
بـعــد تلقي ال ـتــدريــب عـلــى الــرعــايــة التلطيفية ،أصـبـحــت مـثــل هــذه
المحادثات أسهل ،وهــو يقول إن التدريب ساعده في تطوير أساليب
االستماع النشط ،وبناء العالقات ،وخلق التعاطف ،ومن المهم للغاية أن
التدريب على الرعاية التلطيفية ساعده في الفصل بين الشخص الذي
يحتاج إلى الدعم والمرض الذي يحتاج إلى عالج ،وكانت القدرة على
مخاطبة مخاوف المريض مهمة بشكل خاص خالل األيــام األولــى من
الجائحة ،عندما لم تكن أفضل طريقة للتعامل مع كوفيد 19تحددت بعد
وكانت الخيارات الطبية محدودة.
تساعد الرعاية التلطيفية أيضا في خلق مساحة للمناقشات حول
ً
الموت عندما تكون كل الخيارات الطبية استنفدت ،فكثيرا ما يكون
المرضى وأقرباؤهم على غير دراية بالمسار الذي تتخذه األمراض ،وفي
مثل هذه الظروف ،تهدف الرعاية التلطيفية إلى مساعدتهم على فهم
التشخيص وإعدادهم بشكل أفضل لنهاية الحياة .ورغم أن التدريب على
الرعاية التلطيفية يرتبط بشكل وثيق بتحسين نوعية حياة المرضى
المصابين بأمراض خطيرة وميؤوس من شفائها ،فإنه يتضمن أيضا
أساليب دعم العاملين في مجال الرعاية الصحية أثناء تعاملهم مع العبء

د .بالل عقل الصنديد*

bilalsandid@hotmail.com

ً
«ماكرون» مجددا!
معظم الغرب وبعض الشرق أصبح في
مكان لم يعد للبنان أي وجود فيهَ ،
فلم
والنكران؟ وإلى متى
الغفلة والمكابرة ً ً
سنفقد ونفتقد جميعا-عربا ولبنانيين-
دور مميز وبصمة
ما اعتدنا عليه من ً
حضارية للبنان شعبا ودولة؟!
تلقى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي
ً
ً
ً
اتصاال هاتفيا مشتركا من كل من ولي العهد
السعودي والرئيس الفرنسي أثناء زيارة األخير
للمملكة العربية السعودية ،مما أعاد األمل في
عودة العالقات الخليجية-اللبنانية الى سابق
عـهـ ّـدهــا ،األم ــر ال ــذي تحكمه ع ــدة عـنــاصــر لم
ّ
وجلي.
تتوضح صورتها بشكل نهائي
فاألزمة المستجدة بين دول الخليج ولبنان
الرسمي هي في حقيقة توصيفها مثار جدل
ً
بين وجهتي نظر يــرى األكثر تفاؤال منها أن
المقاطعة الخليجية ،رغــم حدتها وقساوتها
على الشعب اللبناني ،ال تعدو أن تكون مجرد
ّ
عتب مغلظ بين أشقاء ما يجمعهم أكبر مما
يفرقهم ،في حين يرى المتمسكون بالواقعية
أن ـهــا تعبير حـ ــاد -غـيــر م ـحــدد الـتــوقـيــت وال
المعالم -عــن الغضب اإلقليمي والــدولــي من
الخيارات السياسية اللبنانية في العهد الحالي.
وفي السياق تأتي ضرورة التروي في تلمس
نتائج الجهود الفرنسية األخيرة مع المملكة
ّ
الغاضبة والقلقة مــن تحكم "ح ــزب ال ـلــه" في
مفاصل القرار السياسي والعسكري في لبنان؛
وبخاصة أن سوابق جهود الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون ،فيما يخص الملف اللبناني،
وقفت عند حدود الحماسة غير المثمرة.
ً
ً
عندما كتبت مقاال سابقا بعنوان "ماكرون
والـمــاكــرون" كانت معرفتي بالشأن اللبناني
كافية ألعبر من خالله عن يقيني بفشل المبادرة
التي طرحها الرئيس الفرنسي أثناء زيارته الى
ّ
لبنان ،فجل ما كان يعني المجتمعين وقتها في
"قصر الصنوبر" بحضرة الرئيس "ماكرون" هو
الخشية من عقوبات أوروبية قد تطول أموالهم
المودعة في بنوك القارة العجوز ،إال أن األمر
سرعان ما تحول الى عكس ما أرادته المبادرة
الفرنسية نتيجة التقاعس األوروبي باستخدام
عصا العقوبات على السياسيين اللبنانيين
الذين رمى معظمهم كل الحلول والمبادرات على
أعتاب مصالحهم الضيقة .الخوف كل الخوف
أن تتكرر المسألة مــع هــذه البارقة الفرانكو-
سعودية التي يبدو أنها مختلفة هذه المرة في
جديتها وأهميتها إذا ما تلقفها الداخل اللبناني

يوم عظيم لألميركيين
العرب وفلسطين

كسينيا شابوفال*

فالح بن حجري
مــع اقـتــراب التشكيل الحكومي الجديد وانـعـقــاد أول ــى جلسات
مجلس األمة بعده ،خرجت أصوات من بعض أطياف المعارضة تحمل
تصورات محددة حول ما يجب القيام به في الجلسة األولى ،فريق
يرى مقاطعة القسم وفريق ثان يرى إعــادة التموضع على كراسي
الحكومة لتعطيل الجلسة ،وفريق ثالث يــرى االستجواب لرئيس
الحكومة الجديد ،وطرح قانون العفو الشامل كمعيار لمعرفة تماهي
الحكومة الجديدة مع خطوط حمراء لم تقبلها الحكومات السابقة.
وكل الطرق السابقة تتفق في العنوان وإن اختلفت في التفاصيل،
فهي تحاول إعادة تدوير أساليب سابقة جربت من قبل ولم تنجح،
وتستهدف أيضا نزع الشرعية من رئيسي السلطتين في المجلس،
وفــق شعار رحيل الرئيسين ،كما أنها تخدم صــورة الـنــواب ذاتها
أمام الشارع أو جمهورهما الخاص الذي ال يقبل أقل من ذلك ،وإال
اعتبر النائب منشقا زنديقا متحالفا مع التيار الجديد الذي رسمت
خطوطه مجريات الحوار الوطني ،وقد شهدنا ذلك مع نواب الحوار،
ً
وأيضا مع من أيدهم من جماهير المعارضة ،حيث وسموا بالخيانة
والتحالف مع الفساد وغير ذلك من أوصاف "الجنك فود" التي تحفل
بها مائدة الهمز واللمز ،ويجد بها صاحبها من يسد نهمه بدون أن
ً
يستفيد كبد حقيقته شيئا!
الطرق الثالثة أعاله كلها ال تؤدي إلى روما وال لقلعة وادرين ،بل
ستجمد الوضع فقط على درجــة تحت الصفر والتي شكلت طقس
دور االنعقاد الفائت حتى يحلها حالل ،والحالل هنا هو المادة ١٠٧
من الدستور التي تعني حل المجلس ،هــذا هو الهدف األول لجزء
من المعارضة الحالية ،وال تريد سواه ،وإن صاغت مطالبها خلف
شـعــارات ومطالب أخ ــرى ،وإن رجعنا للسيناريوهات المطروحة
فسنجد أن مقاطعة القسم وإن كــان من حق أصحابها لكنها وفق
الشكل لما بعد الحوار الوطني لن تضر ســوى صــورة المعارضة،
فـخــروج نــواب يـعــدون على أصــابــع اليد الــواحــدة بأحسن األحــوال
سيكشف انقسام المعارضة على الـهــواء مباشرة وذوب ــان رقمها
الثالثيني أمام كاميرات اإلعــام ،في الوقت الذي تحتم به األحداث
الـقــادمــة وحــدتـهــا واتفاقها بــدال مــن تشرذمها ،أمــا الـجـلــوس على
الكراسي فسيوفر كم صورة وكم تغريدة تخدم النواب في حمالتهم
ً
االنتخابية القادمة ويتوافر أيضا "فشة خلق" لجمهورها تخدمهم
في هاشتقاتها ،ولكنها لن تــؤدي لشيء آخر غير ذلــك ،بل ستضر
المواطن الذي ينتظر انعقاد الجلسات كي يشهد انفراجا في ملفات
تخصه ،وكلنا نعرفها ،والمضحك في األمر أن هذا األسلوب انقلب
على النواب أنفسهم وصارت الحكومة تستخدمه كلما أرادت تعطيل
الجلسات ،أما الجلسات التي تريد انعقادها فستنعقد حتى لو جلست
على األرض أو على ســور المجلس ،وسيهرول الـنــواب الجالسون
المتربعون الحقا لطلب جلسات خاصة ،ليحفظوا مــاء وجوههم،
الطريق الثالث أو االستجواب لرئيس الوزراء وطرح العفو الشامل هو
حق دستوري ال نحرم مقدميه من شرعيته ،وأتمنى من الحكومة عدم
االعتراض عليه وتركه يأخذ مساره الدستوري ،كي ننتهي من هذه
الورقة ،وستنتهي حتما وفق قواعد مرحلة ما بعد الحوار حتى لو
لم يفهم مقدموها ذلك ،على الحكومة أال تخاف وتتركهم يرمون آخر
أوراقهم في نار الواقعية السياسية لنتفرغ لما هو قادم ،ونترك رماد
التجارب البرلمانية منذ  ٢٠١٣وراءنا ،ونتكيف مع التجربة الجديدة
التي بدأت مع إنارة مشعل الحوار الوطني مسيرته.
ً
ُيحكى أن ثورا حاول أن يشرب من جرة فخارية؛ فحشر رأسه فيها
فاجتمعت القرية حول الحاشر والمحشور واختلفت في حل المشكلة،
فقال أصحاب الثور :اكسروا الجرة ،وال تفرطوا بثوركم ،فعارض هذا
أصحاب الجرة ،وقالوا :بل اقطعوا رأس الثور ،وال تفرطوا بجرتنا؛
وارتفع الصياح والنياح وصارت الفتنة! وبعد مناوشات ومهاترات
طلب أهل القرية من مختارهم حل هذه المشكلة والفصل بين أصحاب
الثور وأصحاب الجرة فوقف المختار برهة وتنحنح وأمسك لحيته،
ثم قال :بسيطة ،اقطعوا رأس الثور؛ فقطعوه ،ففرح أصحاب الجرة
وحزن أصحاب الثور ،ثم قال لهم بعدها :اآلن اكسروا الجرة ،وأخرجوا
رأس الثور بسالم! فبكى أصحاب الجرة وفرح أصحاب الثور.
مـعــارضـتـنــا ال ـمــوقــرة وجـمـهــورهــا الـحـبـيــب ف ــي م ـعــادلــة العمل
السياسي من هو الثور الــذي يخسر رأســه في كل جــرة؟ وما الجرة
التي كسرت بدون ذنب؟ ومن مختار حلول مشاكلكم؟ ومن سيبكي
ً
منكم ومن سيفرح؟ كل هذه األجوبة نعرفها جيدا ،وتغاضينا عنها
رغم أننا كلنا عيال قرية ويعرف كل منا أخاه!
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على الوجه المطلوب الذي يخدم مصلحة بالد
األرز ومصالح أهلها المقيمين والمنتشرين.
فالحلول الجذرية للمعضلة اللبنانية -وإن
كان للخارج دور مهم في أسبابها وحلولها -ال
يمكن أن تمر إال من خالل تنازل القوى اللبنانية،
ال ـحــزب ـيــة وال ــرس ـم ـي ــة ،ع ــن ب ـعــض مكاسبهم
ومصالحهم في الملفات المحلية الضيقة ،ذلك
ألن المركب الذي بدأت ثقوبه باالتساع يهدد
غرقه حياة الجميع.
ال شك أن لالهتمام الفرنسي بالشأن اللبناني
ً
دوافعه التاريخية والواقعية ،وليس خافيا أن
الرئيس الفرنسي الشاب استخدم مستجدات
العالقة االقتصادية بين فرنسا ودول الخليج
لتسويق بعض اإلن ـجــازات الدبلوماسية في
حملته االنتخابية القادمة ،وبالمقابل فإن الملف
اللبناني وعلى قدر ما فيه من تعقيدات داخلية
ليس بهامشي بالنسبة إلى دول الجوار.
ولعلها فــرصــة ليستفيد الـلـبـنــانـيــون من
التغييرات اإلقليمية والدولية الملحوظة على
كل المستويات ،ابتداء من الحضور الفرنسي
الالفت على الساحة الخليجية والعربية ،وما
أسفر عنه من توقيع اتفاقيات مليارية ،عسكرية
واقتصادية ،مع كل من مصر واإلمارات والمملكة
ً
العربية السعودية ،مــرورا بإرهاصات العودة
السورية للحضن العربي ،وليس انتهاء بعودة
الحياة للمفاوضات الدولية حول الملف النووي
اإلي ــران ــي ،دون أن ننسى الـهــامــش الملحوظ
ً
الذي يبدو أن السياسة األميركية تتركه ،عمدا
ً
أو عجزا ،لالعبين األوروبيين واإلقليميين في
ّ
ساحة الشرق األوس ــط .ويبقى الـســؤال عما
ستكشفه األيـ ــام ال ـقــادمــة مــن مـسـتـجــدات في
الداخل اللبناني؟ الواضح من األمــر أن هناك
ً
بصيصا من اإليجابيات التي يمكن رصدها
في بعض الملفات كاستقالة الوزير قرداحي،
وتصريحات مسؤولي "حزب الله" عن ضرورة
ّ
وأهمية عودة الحياة إلى الحكومة المعطلة على
أثر تشكيك "الثنائي الشيعي" بحيادية القاضي
"طارق بيطار" الموكل بملف التحقيق بانفجار
العصر في مرفأ بيروت.
إال أن اإليجابية التي قد تبدو في األفق تبقى
محفوفة بالحذر ال بل بالخطر ،فعودة العالقات
الخليجية-اللبنانية لن تكون بالسرعة التي
تتمناها الشعوب ،ذلــك ألن ملف "حــزب الله"
الذي يثقل هذه العالقة لم تحن اللحظة اإلقليمية
واألجنبية لتفكيك عقده أو التخفيف من وطأته،
ما لم تخف المفاوضات الغربية-اإليرانية ما
ّ
ويغير االتجاهات ،وهذا ما ال
يقلب المعادالت
ً
يبدو واضحا حتى اللحظة.
من جانب آخر ،فإن البيان المشترك الفرنسي-
السعودي لم يتناول فيما يخص الشأن اللبناني
ســوى بعض الـمــؤشــرات التي تعد بما يمكن

جيمس زغبي*
العاطفي الذي تفرضه عليهم تجربتهم في العمل ،وهو يتضمن توصيات
للرعاية الذاتية والدعم النفسي ،وخصوصا للموظفين الطبيين الذين
يعملون في بيئات حيث يخسرون المرضى على نحو منتظم أو يواجهون
خسارة مرضى ال يتوقعون عادة أن يموتوا ،مثل الشباب.
هذا النوع من الدعم مطلوب اآلن أكثر من أي وقت مضى ،وفي أثناء
الجائحة ،واجــه العاملون في مجال الرعاية الصحية مستويات غير
مسبوقة من اإلجهاد ،وارتفعت إلى عنان السماء معدالت اإلجهاد الشديد،
واالكـتـئــاب ،والقلق المرضي بين األط ـبــاء ،والعاملين فــي التمريض،
ومساعدي األطباء ،وقد الحظ أحد الخبراء ،الذي يكتب في المجلة الطبية
 ،The Lancetأن التأثير السلبي على المهنة يعوق التعافي من الجائحة
ويعرض الصحة العالمية في عموم األمر للخطر.
إن اإلبقاء على العاملين من ذوي الخبرة في الميدان أمر بالغ األهمية
للمستشفيات التي تعاني بالفعل نقصا في العاملين ،وقد الحظت أنا
وآخرون في الميدان أن العاملين في مجال الرعاية الصحية الحاصلين
على التدريب والخبرة في مجال الرعاية التلطيفية كانوا أفضل استعدادا
لمواجهة هذه التحديات وتجنب اإلجهاد .الواقع أن العديد من المنظمات،
بما في ذلك المنظمة التي أعمل بها ،مؤسسة النهضة الدولية ،تدعم
المبادرات التي تسعى إلى تدريب المزيد من العاملين في مجال الرعاية
الصحية على الرعاية التلطيفية ،وبدعم من فريق الرعاية التلطيفية التابع
لمركز إيفانو فرانكيفسك ومؤسسة األم تيريزا ،قدمنا ندوات مجانية عبر
اإلنترنت حول الحزن والخسارة للعاملين في مجال الرعاية الصحية.
قمنا أيضا بــإدارة ثالث دورات عملية للعاملين الطبيين الذين عملوا
طوال فترة الجائحة ،وتضمن البرنامج التدريب النفسي ،واالستشارات
الجماعية والفردية مع طبيب نفساني ورجل دين ،والصلوات ،والجوالت
االفتراضية ،والبرامج الفنية ،وشارك أكثر من خمسين من العاملين في
مجال الرعاية الصحية في هذه الدورات ،والحظوا جميعا استقرار حالتهم
النفسية والعاطفية وتحسن أنماط النوم.
لكن الطريق ال يزال طويال ،ولالستعداد للجوائح في المستقبل وتقديم
رعاية أفضل في عموم األمر ،يجب أن تكون الرعاية التلطيفية مدمجة
بشكل كامل في التأمين الصحي وأن تصبح جزءا قياسيا من التدريب،
وينبغي للطواقم الطبية أن تتناوب على تقديم الرعاية التلطيفية بغرض
اكتساب الخبرة العملية ،ومع إعادة تقييم استراتيجيات الرعاية الصحية
في ضوء جائحة كوفيد ،19يجب االعتراف بالرعاية التلطيفية كجزء بالغ
األهمية من العملية العالجية.
* مديرة برنامج الصحة العامة في مؤسسة النهضة الدولية
(.)International Renaissance Foundation
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»

ً
فــي يــوم  29نوفمبر ،احتفلت مدينة فيالدليفيا رسميا
بمناسبة «اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني»،
وأشــار كل من رئيس البلدية جيم كيني ،المتحدث الرئيسي
فــي الـمـنــاسـبــة ،وثــاثــة أع ـضــاء مــن مجلس الـمــديـنــة ،وعضو
مجلس الشيوخ عن المدينة ،ونائب عن الوالية ،إلى مساهمات
األميركيين الفلسطينيين فــي المدينة و ُفــي أ مـيــر كــا ،وظهر
في الحفل أعــام وموسيقى فلسطينية وقــدم كعك المعمول،
ُ
وقرئ بيان المدينة الرسمي الذي يعلن التضامن مع الشعب
الفلسطيني.
طبيعي أن يعترف سياسيون بأهمية جماعات عرقية كثيرة
تشكل جمهور ناخبيهم و ي ـبــدون دعمهم لـهــذه الجماعات،
ً
لكن مــا حــدث يــوم  29نوفمبر كــان استثنائيا ونقطة تحول
في تاريخ جماعتنا العربية وفــي االعـتــراف بالفلسطينيين،
ولفهم أهمية ما حــدث ،يتعين علينا استعادة ذكــريــات زمن
سابق ومؤلم عاشته جماعتنا في فيالدليفيا ،ففي عام ،1983
حضر «ويلسون جود» ،المرشح في ذاك الوقت لمنصب رئيس
البلدية ،مناسبة لجمع التمويل استضافه أميركي فلسطيني
بارز في فيالدليفيا وهو نعيم أيــوب ،ونقل لي شقيقي جون
زغبي الذي حضر المناسبة أن جود ،في تعليقاته ،تعهد «بأن
يكون رئيس بلدية لكل السكان» في المدينة ،وكان هذا يعني
ً
ً
للحضور «اعترافا كامال بالجالية األميركية العربية ضمن
الكيان السياسي».
لكن في اليوم التالي ،هوجم «جود» من خصمه الذي اتهمه
بأنه «حصل على أموال من العرب» ،وبضعف موقفه تجاه تأييد
ً
إسرائيل ،ويتذكر شقيقي جون أنه ،بدال من التصدي للهجوم
الـمـتـعـصــب ،ظـهــر ع ـن ــوان رئـيـســي ف ــي صـحـيـفــة «فـيــادلـيـفـيــا
انكوايرر» جاء فيه« :ويلسون جود يعيد أموال العرب» ،وأضاف
جون أن هذا «كان عكس ما كان قد وعدنا به للتو ،فكانت لحظة
ً
ً
إهانة بل تصرفا دنيئا ال يتعلق بالسياسة ،بل كــان يتعلق
بالعنصرية» ،وخدم «جود» فترتي والية كرئيس بلدية ،لكنه
لم يجتمع قط مع الجالية العربية األميركية ،ورغم بذلنا كل
ما في وسعنا ،وبعد ذلك بسبع سنوات ،نظم مروان كريدي،
ً
الناشط البارز في فيالدليفيا ،اجتماعا مع إيد رينديل ،المرشح
«الديموقراطي» لخالفة جود ،وساعد مروان في جهود تسجيل
أف ــراد الجماعة العربية فــي سجالت الناخبين وعــزز عالقته
ً
الشخصية مع «رينديل» ،الذي كان يهوديا ولم ترهبه جهود
مروان في السعي للحصول على دعم األميركيين العرب.
وف ــاز «ريـنــديــل» بفترتي والي ــة فــي منصب رئـيــس البلدية
وفترتي والية في منصب حاكم والية بنسلفانيا ّ
وعين ،أثناء
ً
هذه الفترة ،أميركيين عربا في مناصب محلية وعلى مستوى
ال ــوالي ــة ،وه ــذا االع ـت ــراف واالح ـت ــواء ع ــزز فــي الـمـقــابــل مكانة
الجماعة العربية ،مما قادنا إلى ما حدث في  29نوفمبر ،2021
لكن رغــم تــزايــد القبول ،ظلت ذكــريــات االستبعاد المتعصب
باقية تـطــاردنــا ،فقد تذكرنا «ج ــود» وحبسنا أنفاسنا حين
علمنا بخطاب من القنصل اإلسرائيلي العام أرسله إلى رئيس
البلدية حثه فيه على «إعادة النظر في قرارك بتصدر هذا الحدث
ودعمه» .وامتأل الخطاب باتهامات غاضبة ضد الفلسطينيين،
وتحدث عن معاداة السامية ،واتهم الفلسطينيين وأنصارهم
بـ ـ «دعــم الــرفــض العنيف للتسوية الـسـلـمـيــة» ،وأش ــار إل ــى أن
الجماعات التي ترعى المناسبة بأن «ال هم لها إال إضفاء طابع
الشيطنة على الدولة اليهودية».
لكن من دواعي سرورنا ،أن الضغط لم يرضخ له ال رئيس
البلدية وال مسؤولون منتخبون آخرون ،ولم يسحبوا إعالنهم
الرسمي.
ي ـج ــب أال ي ـت ـط ـلــب األمـ ـ ــر ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـج ـه ــد ،ل ــاع ـت ــراف
باألميركيين الـعــرب ،وضمهم كأعضاء كاملي العضوية في
الكيان السياسي ،أو التأكيد على إنسانية وهوية ومساهمة
ً
ً
ً
الفلسطينيين ،لكن األمر استغرق منا وقتا طويال وآالما شديدة
ً
ً
وعمال كثيرا لبلوغ هذه المرحلة ،ولهذا نحتفل بيوم  29نوفمبر
ونشكر كل الذين ناضلوا حتى بلغناه.
* رئيس المعهد األميركي العربي في واشنطن.

جان فيرنر مولر*

هل يحمل الوسط أي مغزى؟
من مساعدات إنسانية ال اقتصادية للشعب
الـلـبـنــانــي ،وهـ ــذا -إن كـتــب لــه أن يـتـحـقــق -لن
يستطيع وح ــده أن ينتشل الشعب اللبناني
من هوة أزمته االقتصادية واالجتماعية غير
المسبوقة.
يعرف الجميع أن للحكومة اللبنانية الحالية
مهمتين رئـيـسـتـيــن :األول ـ ــى تـعــويــم الطبقة
ً
السياسية استعدادا لالستحقاقات االنتخابية
غير المؤكد حدوثها بعد ،والثانية تمرير الوقت
وتأخير االرت ـطــام الكبير ،وكــا المهمتين ال
ترتقي إلى مصاف الحلول المصيرية الكبرى،
حتى ال نقول عنهما إنهما الخيانة العظمى
ً
ً
للشعب اللبناني المتضور ألما وإحباطا!
ً
يدرك سياسيو لبنان ،دون أن يحركوا ساكنا،
أنه لم يعد للبنانيين رفاهية تضييع الوقت ،ولم
يعد للتذاكي أي نصيب في دفع الخطر الداهم أو
تحييد مساره على األقل ،فالحكومة اللبنانية
يجب أن تكون اجتمعت في األمس قبل اليوم،
وأن تجتمع الـيــوم قبل الـغــد ،والـقـضــاء يجب
أن يستعيد مــا تبقى لــه مــن استقالل وهيبة،
واالقتصاد ينبغي أن يسترد الحد األدنى من
عافيته ،وعلى األحزاب والشخصيات السياسية
أال تخشى الـتــواضــع واالنـحـنــاء فــي مواجهة
العواصف في سبيل بقائها على األقل إن لم يكن
في سبيل المصلحة الجماعية الكبرى.
مـعـظــم ال ـغ ــرب وب ـعــض ال ـش ــرق أص ـبــح في
مكان لم يعد للبنان أي وجود فيهَ ،
فلم الغفلة
والمكابرة والنكران؟ وإلى متى سنفقد ونفتقد
ً
ً
جميعا-عربا ولبنانيين -ما اعتدنا عليه من دور
ً
مميز وبصمة حضارية للبنان شعبا ودولة؟!
* كاتب ومستشار قانوني

من الضرورة التروي في تلمس
نتائج الجهود الفرنسية
األخيرة مع السعودية القلقة
ّ
من تحكم «حزب الله» في
مفاصل القرار في لبنان

تعطلت خطة الرئيس األميركي جو بايدن التي تحمل مسمى "إعادة
البناء بشكل أفضل" وجرى تقليصها وتشذيبها من اثنين من أعضاء
مجلس الشيوخ الديموقراطيين ،كيرستن سنيما من والية أريزونا وجو
مانشين من والية ويست فرجينيا ،وهما يوصفان على نحو منتظم على
أنهما "وسطيان" ،ففي عام  ،2021تساءل عدد كبير من المراقبين ماذا يعني
هذا الوصف في حقيقة األمر .لم يكن الهازئون المتشائمون وحدهم الذين
ظنوا أن مثل هذه الشخصيات ليست وسطية بقدر ما أنانية ،وال توجه
تصرفاتها سوى حتمية إعادة انتخابها.
ُ
َ
تـرى بأي المعايير ُيـحـكـم على الوسطيين؟ أصبح هذا السؤال ملحا
ليس في الواليات المتحدة فحسب ،بل أيضا في فرنسا ،حيث سيسعى
الرئيس إيمانويل ماكرون ،بعد أن وعد ببناء وسط جديد في السياسة
الفرنسية ،إلى إعادة انتخابه في الربيع المقبل ،وكما هي الحال مع عضوي
مجلس الشيوخ األميركي ،يرى المنتقدون أن وسطية ماكرون مجرد ستار
دخان يخفي وراءه سياسي ينفذ فعليا مشيئة اليمين ،ليستحق بذلك
لقب "رئيس األثرياء".
ً
لم يعد السؤال إذا ما إذا كان الوسط قــادرا على الصمود؛ بل ما إذا
كانت الوسطية تحمل أي مغزى في سياسة اليوم .كان هذا المصطلح
أكثر منطقية في القرن العشرين ،والــذي فهمه كثيرون على أنــه عصر
التطرف اإليديولوجي ،إذ يستلزم كونك وسطيا أن تتعهد بمقاومة
األحزاب والحركات المناهضة للديموقراطية ،ولكن حتى مع ذلك ،كان من
َّ
يصفون أنفسهم بأنهم وسطيون ُيـت َـهـمون غالبا بالنفاق ،ومن المفارقات
المميزة هنا أن أشعيا برلين ،الليبرالي بامتياز ،كان يعتبر نفسه بين
"الوسطيين البائسين ،المعتدلين الوضيعين ،المفكرين المتشككين من
الرجعيين المتخفين".
في حين كان بوسع هؤالء الذين وصفوا أنفسهم على أنهم وسطيون
في السابق أن يعيشوا على رصيدهم المتراكم في مكافحة الفاشية
والستالينية ،فإن إرث السياسة المعتدلة الواعية بذاتها تضاءل منذ
ذلك الحين ،ففي العديد من البلدان اليوم ،نجد نوعا من الوسطية الحية
الميتة ،بقايا زمــن الحرب الـبــاردة التي لم تعد تقدم توجها سياسيا
أصيال ألتباعها.
تعلم الديموقراطيون المسيحيون األلمان هذا الدرس بالطريقة الصعبة
مؤخرا ،ففي االنتخابات الفدرالية في سبتمبر ،فشلوا على نحو مذهل
في جهودهم للمطالبة بالوسط ضد تحالف محتمل بين الديموقراطيين
االجتماعيين وحزب اليسار ما بعد الشيوعية ،ومن الواضح أن حملة
الحزب المناهضة للشيوعية ،التي تبدو وكأنها مأخوذة مباشرة من
خمسينيات القرن العشرين ،لم تعالج تحديات القرن الحادي والعشرين.
الواقع أن التصور الذي ساقوه ألوالف شولتز ،وزير المالية المسؤول
ال ُـم ِـجـد في الحكومة المنتهية واليتها (والمستشار القادم اآلن) ،وهو
يلوح بأعالم حمراء في البرلمان األلماني ،بدا غريبا على نحو إيجابي.
مع ذلــك ،يتبقى لدينا شكالن من الوسطية ال يمكن اختزالهما في
ليبرالية الحرب الباردة الحية الميتة؛ أحدهما إجرائي :في األنظمة حيث
السلطات منفصلة ،مثل الواليات المتحدة ،يضطر الساسة إلى االنخراط
في فن التسوية؛ ويصدق هذا بشكل أكبر في عصر حيث أصبحت األغلبية
الواضحة في المجالس التشريعية نادرة.
تنطبق حتمية مماثلة على األنظمة الحزبية األوروبـيــة المتزايدة
التفتت ،حيث يضم البرلمان الهولندي حاليا ما ال يقل عن  17حزبا (أو
حتى أكثر ،اعتمادا على طريقة اإلحصاء) .وبعد أسابيع من المفاوضات،
ألمانيا قريبا بحكومة تجمع بين الديموقراطيين االجتماعيين
ستحظى
ُ
من اليسار والـخـضر في "تحالف إشارة المرور" مع الديموقراطيين األحرار
الداعمين لألعمال.
يجبر التفتت -سواء كان مؤسسيا أو سياسيا -الساسة على تبني ما

أسماه الفيلسوف الهولندي فرانك أنكرسميث "التجرد من المبادئ القائم
على المبادئ" من أجل إنجاح الديموقراطية ،على أية حال ،ال يحرص أغلب
الناس على قبول التسوية لمجرد التسوية ،ألنه ال أحد يتصور أبدا أن
ثاني أفضل شيء هو األفضل.
يتمثل االستثناء هنا في أولئك الذين يؤيدون الشكل الثاني المعقول
ً
من الوسطية :النوع الموضعي ،ونظرا لتساوي المسافة بين األقطاب
السياسية كدليل على توجهاتها البراغماتية العملية ومؤهالتها "غير
األيديولوجية" ،يحاول الوسطيون الموضعيون غالبا االستفادة من
العالوة التي ال تزال مرتبطة بالحزبية الثنائية (وخاصة في الواليات
المتحدة) ،فهم يستفيدون من الظهور بمظهر التعقل والحصافة عندما
يهيمن على اليسار واليمين مشاغبون مهيجون ،ففي حملة ماكرون
االنتخابية األولى ،شدد بشكل روتيني على راديكالية خصميه ،مارين
لوبان من اليمين المتطرف ،وجان لوك ميلينشون من اليسار المتطرف،
لكي ُيـظ ِـهـر أنه وحده يمثل موقفا مسؤوال.
في استدعاء لنظرية (حدوة الفرس) -التي حظيت بشعبية كبيرة بين
مناهضي الشيوعية أثناء الحرب الباردةُ -يـل ِـمـح الوسطيون غالبا إلى
التقاء شعبوية اليسار واليمين في نهاية المطاف عند نقطة النهاية
المناهضة لليبرالية ذاتها ،ولكن مثلهم كمثل منظري "الطريق الثالث"
في تسعينيات القرن العشرين ،يقترح أتباع ماكرون أيضا أن "اليسار"
و"اليمين" من التسميات العتيقة ،ألن هذا يسمح لهم بدعوة االشتراكيين
السابقين والديغوليين لالنضمام إلى حركتهم.
لكن الوسطية ليست ديموقراطية بشكل تلقائيُ ،
وي َـعـد ماكرون ،الذين
أطلق عليه لقب "الرجل القوي الليبرالي" ،مثاال واضحا على ذلك ،ويشير
موقفه الذي "ال ينتمي إلى اليسار وال اليمين" إلى شكل تكنوقراطي جريء
من أشكال الحكم ،فاالفتراض هنا هو أن هناك دائما بعض االستجابة
العقالنية الـفــريــدة ألي تحد سياسي ،وبحكم التعريف ،يمكن رفض
المنتقدين على أنهم غير عقالنيين .وكما اكتشف مــاكــرون مــع ثــورة
السترات الصفراء في عام  ،2018فقد يستفز إنكار التعددية الديموقراطية
الذي ينطوي عليه هذا النهج ردة فعل عنيفة.
تسند كل من الوسطية اإلجرائية والموضعية إلى كونها ديموقراطية
تعمل على النحو الصحيح ،ومن الممكن أن تصبح في الواقع شديدة
ً
ً
الخطورة عندما تعاني الدولة استقطابا سياسيا غير متكافئ ،وهذا هو
الوضع في الواليات المتحدة اليوم ،حيث لم يعد الحزب الجمهوري يميز
سمات الديموقراطية األساسية ،وينخرط الجمهوريون اليوم في مشروع
ضخم من التالعب الشديد بالدوائر االنتخابية ،وقمع الناخبين ،وتخريب
االنتخابات ،والعرقلة التشريعية ،وال يبدون أي اهتمام بالتسوية ،واآلن
بعد أن أصبح بايدن في البيت األبيض ،يتبع زعيم األقلية في مجلس
الشيوخ ميتش ماكونيل ،الذي أعـان دونالد ترامب على مضض ولكن على
نحو جدير بالثقة ،واعد اللعبة ذاتها التي أتقنها أثناء رئاسة باراك أوباما.
تصبح الــوسـطـيــة اإلجــرائ ـيــة بــا معنى عـنــدمــا يـتــوقــف الخصوم
السياسيون عن احترام اإلجراءات ،كما هي الحال مع الجمهوريين اآلن،
لكن الوضع يزداد سوءا في حالة المركزية الموضعية ،فإذا رفض حزب
واحد الديموقراطية ،يتحول مبدأ المسافة المتساوية إلى تواطؤ ،وإذا لم
يكن لدى سينما ومانشين ما يقدمانه بخالف الوسطية الحية الميتة،
أو الوسطية اإلجرائية ،أو الوسطية الموضعية ،فقد يعاقبهم ناخبوهم
في النهاية على عرقلة المبادرات السياسية التي تحظى في حقيقة األمر
بشعبية كبيرة.
* أستاذ السياسة في جامعة برينستون ،وزميل المعهد الجديد في
هامبورغ ،وأحدث مؤلفاته كتاب «الديموقراطية تحكم».
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٧.٠٤١

٧.٦٣٣

٥.٨٩٥

2.٤٩٢ 2.٩٣٣ 3.٣٠١

َ
تفاؤل ح ِذر بتوزيعات أرباح  2021مع تراجع تأثيرات «أوميكرون»

شركات تتجه إلى وضع حد أدنى وأخرى قد تتحفظ
عيسى عبدالسالم

التوزيعات
المرحلية مؤشر
أساسي للتنبؤ
بـ «السنوية»

س ـج ـلــت الـ ـش ــرك ــات ال ـم ــدرج ــة
فــي بــورصــة الـكــويــت تعافيا في
األرب ـ ــاح ب ـم ـس ـتــويــات عــال ـيــة مع
اسـتـقــرار األس ــواق خــال األشهر
ال ـت ـس ـع ــة الـ ـم ــاضـ ـي ــة م ـ ــن الـ ـع ــام
الحالي ،إذ أعلنت هذه الشركات
ارتـ ـف ــاع ــا ك ـب ـي ــرا فـ ــي أرب ــاحـ ـه ــا،
وح ـق ـق ــت ص ــاف ــي أربـ ـ ـ ــاح بـنـحــو
 2.781م ـل ـي ــار ديـ ـ ـن ـ ــار ،م ـق ــارن ــة
بمستوى أربــاح األشهر التسعة
من عام  ،2020البالغة نحو 576.4
م ـل ـي ــون ــا ،ب ـع ــد األس ـ ـ ــوأ ف ــي زم ــن
جائحة فيروس كورونا.
وق ــال ــت مـ ـص ــادر اس ـت ـث ـمــاريــة
ل ـ "الـجــريــدة" ،إنــه على الــرغــم من
ارت ـ ـفـ ــاع ص ــاف ــي ربـ ــح ال ـش ــرك ــات
ال ـم ــدرج ــة بـنـسـبــة بـلـغــت 382.4
ب ــال ـم ـئ ــة ،م ـق ــارن ــة ب ـ ـ ــأداء ال ـف ـتــرة
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا مـ ـ ــن عـ ـ ـ ــام  ،2020فـ ــإن
مؤشر خريطة توزيعات الجاري
سيتأثر بشكل أو بآخر مع قدرة
الشركات على إق ــرار توزيعاتها
ف ــي ظ ــل ظ ـه ــور سـ ــاالت جــديــدة
مــن فـيــرس ك ــورون ــا ،مـشـيــرة الــى
أن الـشــركــات الـمــدرجــة دائ ـمــا ما
تتجه الى االحتفاظ بكامل األرباح
أو ج ـ ــزء م ـن ـه ــا ،ن ـت ـي ـجــة ال ـتــأثــر
بحالة التذبذب وعــدم االستقرار
وتــزايــد م ـخــاوف ع ــودة مسلسل
اإلغالقات مرة أخــرى ،خصوصا
بـعــدمــا أعـلـنــت بـعــض الـ ــدول عن
إغالق جزئي بشكل مبدئي لحين
اتـ ـض ــاح مـ ــدى تــأث ـيــر ال ـل ـقــاحــات
الحالية على الفيروس المتحور
الجديد "أوميكرون".

وذك ـ ــرت ال ـم ـص ــادر أن الـفـتــرة
المتبقية من العام الحالي تشهد
ً
ت ـخ ــارج ــا م ــن األسـ ـه ــم ،ال ـت ــي لــم
تحقق طموحات مقتنيها ،وبناء
مــراكــز على األخ ــرى ،الـتــي تشير
بياناتها المالية لألشهر التسعة
ً
إلــى أنها ستحقق أربــاحــا جيدة
نـهــايــة ال ـعــام ،وم ــن ثــم تــوزيـعــات
مجزية ،بالتالي سيكون التذبذب
الـسـمــة الـغــالـبــة عـلــى الـتـعــامــات
خــال هــذه المرحلة حتى نهاية
العام.

حد أدنى
وت ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن ـ ـ ــه ع ـلــى
الرغم من تعافي األربــاح ،ال تزال
ع ــودة مـسـتــوى الـتــوزيـعــات دون
مستويات ما قبل الجائحة ،حيث
ُّ
تحسن نتائج الشركات
توقعت
وأربــاح ـهــا ه ــذه ال ـس ـنــة ،السيما
أن الـ ـسـ ـن ــوات ال ـس ــاب ـق ــة ش ـهــدت
ً
تـ ـب ــاط ــؤا ف ــي ن ـم ــو ال ـت ــوزي ـع ــات،
ألن ـه ــا تــرت ـبــط بــرب ـح ـيــة ال ـشــركــة
وال ـس ـي ــول ــة ال ـن ـقــديــة ال ـم ـتــوافــرة
لـ ــدي ـ ـهـ ــا ،إذ اضـ ـ ـط ـ ــرت م ـج ــال ــس
إدارات شــركــات إلــى عــدم تــوزيــع
ّ
أرب ــاح ،وتخلى المساهمون عن
حقهم في التوزيعات لالستفادة
ً
منها مستقبال ،ســواء عن طريق
إعـ ــادة اسـتـثـمــارهــا فــي مـشــاريــع
توسعية أو االحتفاظ بها لبناء
االحتياطيات التي تآكلت خالل
السنوات الماضية نتيجة عمليات
إطـ ـف ــاء ال ـخ ـس ــائ ــر ،م ـش ـي ــرة ال ــى

أنــه ربـمــا تتحفظ بعض البنوك
والشركات المدرجة تجاه عملية
ال ـتــوزي ـعــات مــع االل ـت ــزام بوضع
حــد أدنــى للتوزيعات أســوة بما
جرى خالل عام  ،2020فعلى الرغم
م ــن ان ـخ ـف ــاض ص ــاف ــي أربــاح ـهــا
المجمعة خالل عام  2020بنسبة
 63بالمئة ،لتسجل  764مليونا،
مقارنة مــع ملياري ديـنــار خالل
 ،2019كانت الشركات المدرجة في
بورصة الكويت قادرة على توزيع
األرباح النقدية على المساهمين،
حيث بلغت توزيعاتها لعام 2020
نحو  720مليون ديـنــار ،مقارنة
مع  1.26مليار وزعتها عن ،2019
بانخفاض  43بالمئة.
وأوضحت أن تحقيق الشركة
ل ــأرب ــاح يـعـكــس وض ــع الـشــركــة
وأداء هـ ـ ــا ،فـ ــإذا حـقـقــت ن ـمــوا في
األرباح بشكل مستمر ،فقد يشير
ه ــذا ال ــى دع ــوة ل ـل ـشــراء واقـتـنــاء
السهم من قبل المستثمرين ،فهي
تــدل على أن الشركة لديها إدارة
جيدة وميزة تنافسية وقدرة على
خلق المزيد من األرباح ،مستدركة
أن ــه فــي بـعــض ال ـم ــرات قــد تتجه
الشركة الى رفع قيمة التوزيعات
لهدف جذب المستثمرين.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت أن الـ ـم ــؤسـ ـس ــات
الـحـكــومـيــة سـتـسـتـفـيــد م ــن هــذه
التوزيعات على واقــع ملكياتها
ف ــي ال ـش ــرك ــات الـتـشـغـيـلـيــة الـتــي
ح ـق ـق ــت عـ ــوائـ ــد ج ـ ـيـ ــدة ،وأقـ ـ ــرت
تــوزيـعــات نـقــديــة بشكل ع ــام في
توزيعاتها على حساب توزيعات

ب ـ ـل ـ ـغـ ــت خـ ـ ـس ـ ــائ ـ ــر ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة الـ ـ ـم ـ ــال
ل ــا سـ ـتـ ـثـ ـم ــار  202.52أ لـ ـ ــف د ي ـ ـنـ ــار،
بواقع  0.65فلس للسهم خالل الفترة
ا ل ـم ـن ـت ـه ـيــة ف ــي  31د ي ـس ـم ـب ــر ،2020
مقابل تحقيقها خسائر بقيمة 2.58
مليون دينار ،بما يعادل  8.33فلوس
للسهم في نفس الفترة المقارنة من
.2019

خريطة التوزيعات
وب ـي ـن ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن مـ ــا ال
يقل عــن  90فــي المئة مــن عوائد
الصناديق ربما تتجه مرة أخرى

ارتفاع مؤشرات البورصة ...والسيولة  78.5مليون دينار

أخبار الشركات
«املال» تخسر  202.52ألف دينار

المنحة ،وتستحوذ المؤسسات
ال ـح ـكــوم ـيــة ع ـلــى نـصـيــب األس ــد
مــن الـتــوزيـعــات النقدية ،ويعود
القرار االستثماري إلى عوائد تلك
الـتــوزيـعــات ال ــى أص ـحــاب الـقــرار
ً
في هذه المؤسسات ،إال أن جزءا
ً
كبيرا منها يعود الــى خزائنها،
ويستمر العمل في السوق بأصل
رأس المال الــذي تم تحديده في
وقت سابق للدخول في السوق.

الــى ســوق األسهم ،مع االحتفاظ
بنسبة لــن تقل عــن  10فــي المئة
ل ــاس ـت ـعــان ــة ب ـه ــا ل ـم ـجــاب ـهــة أي
عمليات اس ـتــرداد قــد تـطــرأ وفق
مجريات األمور في سوق األسهم،
وت ــرك ــز أغ ـل ــب اس ـت ـث ـم ــارات هــذه
الصناديق على األسهم القيادية
فــي الـســوق صاحبة الـتــاريــخ في
عملية التوزيع.
و لـ ـفـ ـت ــت ا ل ـ ـ ــى أن ا ل ـم ـح ــا ف ــظ
االس ـت ـث ـم ــاري ــة س ـت ـع ـيــد تــوجـيــه
 95فـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة مـ ـ ــن ا لـ ـسـ ـي ــو ل ــة
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي حـ ـ ـصـ ـ ـل ـ ــت ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــا م ــن
ج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ـع ـ ـ ــات ب ـ ـسـ ــوق
األسـ ـه ــم ،الس ـي ـمــا أن الـمـحــافــظ
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاري ـ ـ ــة أحـ ـ ـ ـ ـ ــد ك ـ ـبـ ــار

ال ـم ـســاه ـم ـيــن ف ــي الـ ـس ــوق ،مـمــا
ً
س ـي ـع ـطــي دافـ ـع ــا أك ـب ــر الرت ـف ــاع
السيولة في السوق ،وخير دليل
على ذ لــك ارتفاع عــدد المحافظ
االستثمارية من  4706محافظ
مرخصة لنحو  44مدير محفظة
فـ ــي الـ ــربـ ــع الـ ـث ــان ــي ال ـ ــى 4881
م ـح ـف ـظ ــة خ ـ ــال الـ ــربـ ــع ال ـث ــان ــي
مــن ا ل ـعــام ا ل ـحــا لــي ،بـمــا نسبته
 3.7ف ــي ا ل ـم ـئ ــة ،إذ ار تـ ـف ــع ع ــدد
المحافظ االستثمارية التي تقع
تـحــت إدارة ا ل ـشــر كــات م ــن 884
ا لــى  1276محفظة ،والمرخص
ل ـه ــا م ــن ه ـي ـئ ــة أس ـ ـ ــواق الـ ـم ــال،
وانخفض عدد المحافظ المدارة
مــن قـبــل الـعـمــاء مــن  2812الــى

 2627محفظة ،في حين تراجعت
م ـحــا فــظ ا ل ـح ـفــظ م ــن  1010ا لــى
 978محفظة.
ولفتت ا لــى أن اعتماد بعض
ال ـ ـشـ ــركـ ــات سـ ـي ــاس ــة الـ ـت ــوزي ــع
ال ـف ـص ـلــي لـلـمـســاهـمـيــن ،تـعـتـبــر
مؤشرا لالستدالل بما ستكون
عليه األربح السنوية ،خصوصا
بالشركات التي ّ تقر هذا اإلجراء،
األ مــر ا لــذي يمثل دال لــة واضحة
على المتانة المالية التي تتمتع
بـ ـه ــا ال ـ ـشـ ــركـ ــة وقـ ــدرت ـ ـهـ ــا ع ـلــى
تطوير أعمالها بما ّ
يلبي طموح
مساهميها.

هدوء المتحور الجديد وارتداد أسعار النفط ونشاط قوي لألسهم القيادية

«السفن» :تابعة تفوز ضمن تحالف بمناقصة
بـ  48.74مليون دينار
أفــادت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن أن
التحالف المكون من شركتنا التابعة «شركة الخليج لالنشاءات
واألعمال البحرية والمقاوالت العامة» ،وشركة هيونداي للهندسة
واالنـ ـش ــاءات ال ـم ـحــدودة ح ــاز أق ــل األس ـع ــار بـعــد فــض ع ـطــاءات
المناقصة الخاصة بتنفيذ أعمال إعــادة تأهيل المراسي من 1
إلى  7بميناء الشويخ التابع لمؤسسة الموانئ الكويتية ،بمبلغ
قدره  48.74مليون دينار لمصلحة المؤسسة.

تابعة لـ«ثريا» و«املدار» تشتري عقارًا استثماريًا في الساملية
أعلنت شركتا دار الثريا العقارية والمدار للتمويل
واالستثمار ،قيام إحــدى الشركات المملوكة والتابعة
للشركتين بشراء عقار استثماري في منطقة السالمية.
وقــالــت الشركتان فــي بيانين منفصلين ،إن العقار
عبارة عن بناية سكنية بمساحة قدرها  788متر مربع،
وبقيمة إجمالية تبلغ  1.608مليون دينار.

وأوضحتا أنه تم سداد مبلغ قيمته  658ألف دينار من
قيمة العقار ،والمبلغ ُ
المتبقي قدره  950ألفا عن طريق
تمويل ُمقدم من قبل أحد البنوك المحلية في الكويت.
وأفادتا بأن العائد المتوقع من االستثمار يبلغ 8.4
في المئة ،وسيظهر أثره في البيانات المالية للشركتين
خالل الربع األخير من العام الحالي.

•

علي العنزي

سجلت مؤشرات بورصة الكويت ارتدادا أكبر خالل
ثالث تعامالتها األسبوعية امس ،وربح مؤشر السوق
العام نسبة  0.83في المئة أي  57.64نقطة ،ليقفل على
مستوى  7041.82نقطة مخترقا مستوى  7آالف نقطة
من جديد ،وبسيولة كبيرة تجاوزت  78.5مليون دينار
تــداولــت  381.7مليون سهم عبر  14716صفقة ،وتم
ت ــداول  144سهما ربــح منها  ،95وسـخــر  ،32بينما
استقر  17سهما دون تغير.
وربح مؤشر السوق األول نسبة أقل  0.79في المئة
هي  59.76نقطة ،ليقفل على مستوى  7633.03نقطة
بسيولة قاربت  50مليون دينار ،تداولت  114.4مليون
سهم عبر  5889صفقة ،وربح  19سهما مقابل تراجع 4
أسهم ،واستقرار سهمين دون تغير.
وكانت المكاسب األكبر من نصيب مؤشر السوق
الرئيسي ،الذي قاربت مكاسبه نقطة مئوية ،وكانت
تحديدا نسبة  0.93في المئة ،أي  54.6نقطة ،ليقفل
على مستوى  5895.93نقطة بسيولة متصاعدة وصلت

الى  28.7مليون دينار تداولت  267.2مليون سهم عبر
 8827صفقة ،وربح  76سهما في الرئيسي مقابل 28
سهما ،واستقرار  15دون تغير.

تحسن مطرد
تحسنت نفسيات متعاملي السوق سريعا سواء من
دخلوا بداية العام وفقدوا جزءا كبيرا من مكاسبهم اثناء
تراجعات السوق األخيرة ،أو من دخلوا حديثا وسجلوا
أسعار النفط
خسائر سريعة ،وجاء التحسن بعد بداية ً
باالرتداد التدريجي من مستويات دون  69دوالرا للبرميل
الى مستوى  73.5دوالرا للبرميل صباح أمس.
كما سجلت األسواق االميركية افتتاحا أسبوعيا جيدا
بنمو كبير لينعكس ذلك على تعامالت السوق الكويتي
وبقية أســواق المال بــدول مجلس التعاون الخليجي،
لتبدأ البورصة على افضل سيناريو بنمو في صافي
المشتريات لمصلحة المشترين بلغ  80في المئة ،دون
تركيز على اسهم معينة او فئة اسهم معينة.
وتقدم الجميع جي اف اشت وبيتك وأجيليتي وبنك
الخليج الذي واصل األداء المتميز وقفز بنسبة كبيرة

الفرس %33.2 :عجز الميزانية من الناتج المحلي اإلجمالي

محققا ارتفاعا فاق  3في المئة ،كما ربح جي اف اتش 3.5
في المئة ،وسجل سهم الجزيرة قفزة كبيرة دعمت مؤشر
السوق الرئيسي ،ونما بنسبة  11.8في المئة بعد ابتعاد
مخاوف االغالق وعوائق السفر بسبب "أوميكرون" ،وعاد
السوق الى تداوالته اإليجابية وحقق "بيتك" نموا كبيرا
نسبيا بنسبة  1.5في المئة.
وك ــان أداء بقية مـكــونــات ال ـســوق الــرئـيـســي أكثر
إيـجــابـيــة ،خصوصا جــي اف اشــت ووطـنـيــة عقارية
واعيان وسفن وانوفست ومزايا والبيت ومنتزهات
والـمــركــز ،لتنتهي الجلسة على افضل نهاية بشراء
فترة المزاد تركز على بيتك وبنك الخليج.
خالل
ً
خليجيا ،لم يختلف الوضع كثيرا عن أداء مؤشرات
بــورصــة الـكــويــت ،وربـحــت جميع مــؤشــرات األس ــواق
المالية بدول مجلس التعاون الخليجي بعد تراجع
مـخــاوف "اومـيـكــرون" وارتـفــاع أسـعــار النفط ،وتقدم
دبي الرابحين بنمو كبير بنسبة  11في المئة ،تاله
مؤشر "تــاســي" بحوالي نقطة مئوية ،بينما تراجع
أبوظبي بجني أرباح مستحق ،ومؤشر سلطنة عمان
بنسبة محدودة.

أسعار صرف العمالت العالمية

• االقتصاد الكویتي انكمش  %8.9في  2020وهو األعلى منذ الغزو العراقي
• خالل ندوة «المستجدات االقتصادية بعد الجائحة وانعكاساتها على الكويت»
•

العجوزات المستمرة في الموازنة العامة
منذ عام .2015

حصة المطيري

أقامت الجمعية الكويتية للدراسات العليا
ندوة بعنوان "المستجدات االقتصادية بعد
الجائحة وانعكاساتها على الكويت" ،أمس
األول ،في مقر الجمعية.
ون ــاق ــش ع ـضــو هـيـئــة الـ ـت ــدري ــس -قسم
االق ـت ـص ــاد ف ــي جــامـعــة ال ـكــويــت د .ري ــاض
الفرس ،عدة أمور ،كالركود العالمي في ،2020
وأثر الجائحة على االقتصاد الكويتي بشكل
خاص والخليجي بشكل عام ،وكيفية تعاطي
الكويت مــع المستجدات العالمية ،وكيف
سيخرج االقتصاد من الجائحة.
واسـتـنــد الـفــرس فــي تحليالته إلــى آخر
إح ـصــائ ـيــات أص ـ ــدرت ف ــي ال ـت ـقــريــر نصف
ال ـس ـن ــوي لـلـبـنــك الـ ــدولـ ــي ،وال ـ ـ ــذي يتعلق
بالمستجدات االقتصادية في دول مجلس
التعاون ،حيث ذكر أن الكويت ستتعاطى مع
المستجدات العالمية عن طريق عدة أمور:
التحوالت في أسواق الطاقة ،اتفاقيات التغير
الـمـنــاخــي ،االق ـت ـصــاد األخ ـض ــر ،االقـتـصــاد
الدائري ،صناعات المستقبل.
وقال إن "ما يميز الركود العالمي في 2020
عــن غـيــره بــالـسـنــوات أو األزمـ ــات السابقة،
أن حجم وتأثير أزمة كورونا غير مسبوق،
فــاألزمــة صدمت االقتصاد العالمي ،حيث
لم يكن يتوقعها .لقد ضربت األزمة جانبي
العرض والطلب في آن واحد ،ما ّ
عمق آثارها".

االقتصاد الخليجي
ولفت الفرس إلى أن دول الخليج واجهت
صدمة مزدوجة غير مسبوقة جراء انتشار
فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط ،حيث
تسبب انتشار الفيروس في صدمات سلبية
على القطاعين النفطي وغير النفطي ،ما

القطاع الخاص

رياض الفرس
أدى إل ــى تــراجــع أس ـعــار النفط وانخفاض
الــدخــل فــي بـلــدان المنطقة ،بتأثير مباشر
على البلدان المصدرة للنفط ،وغير مباشر
على البلدان المستوردة ،من خــال تراجع
تحويالت العاملين بالخارج واالستثمار
األجنبي والقروض السيادية ،وتقدير التكلفة
االقتصادية في  2020يبلغ  4.9في المئة من
ناتج دول الخليج.

االقتصاد الكويتي
وأضاف الفرس" :كانت الكويت من أولى
الــدول التي فرضت إغالقا شامال لألنشطة
االقتصادیة ،وكان لهذه اإلجــراءات تأثیرات
سلبیة عمیقة على القطاعین العام والخاص
وعلى سوق العمل ،ونتج عن اإلغالق انكماش
نشاط القطاع الخاص بشكل كبیر ،كما أدى
إلى حــدوث حالة من الشلل ،وتأثر العرض
والطلب في معظم القطاعات االقتصادیة،
ن ـت ـی ـج ــة تـ ــأثـ ــر سـ ــاسـ ــل اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــداد لـلـسـلــع
بانعكاسات اإلغالق الشامل".
وقــال إنه على مستوى االقتصاد الكلي،
ون ـت ـی ـجــة ل ـل ـصــدمــة ال ـ ـمـ ــزدوجـ ــة لـلـنـشــاط

االقتصادي وانخفاض أسعار النفط ،تشیر
األرق ــام إلــى أن االقتصاد الكویتي انكمش
بنحو  8.9في المئة عام  ،2020وهو األعلى
بتاریخ الكویت منذ الغزو العراقي للكویت
في عام .1990
وتابع" :كما تشیر األرقام إلى ارتفاع العجز
في المیزانیة العامة ،لیبلغ  33.2في المئة
من الناتج المحلي اإلجمالي ،والــذي یفوق
متوسط العجز فــي دول المجلس ،البالغ
 11.7في المئة".
وأكــد الفرس أن هذه المؤشرات السلبیة
ستلقي بظاللها على الوضع المالي للدولة،
وسـتـعـمــق االخـ ـت ــاالت الـمــالـیــة ف ــي هیكل
ال ـم ـیــزان ـیــة ال ـع ــام ــة ،وال ـت ــي أدت م ــع م ــرور
الــوقــت إلــى ح ــدوث عـجــوزات غیر مسبوقة
في الموازنة العامة في ظل استمرار تأرجح
أسعار النفط عند مستویات تقل عن سعر
التعادل للمیزانیة العامة.
ولفت إلــى أن هــذه األزم ــة تتزامن مع
التراجع الـحــاد فــي مستویات السیولة
ف ــي االح ـت ـیــاطــي ال ـع ــام ل ـل ــدول ــة ،وال ــذي
كــان المالذ األول لتوفیر السیولة لسد

وأشار الفرس إلى أن القطاع الخاص لیس
بمنأى عن تلك التحدیات ،فال شك سیواجه
تحدیات كبیرة حتى مع انحسار الجائحة،
وتتمثل أبرز التحديات في كیفیة استعادة
مستویات اإلنتاج السابقة ،والمحافظة على
ربحیته ،في ظل تراجع النشاط االقتصادي
بشكل عام ،وتغیر أنماط االستهالك ،والتي
ألقت بظاللها على مجتمع األعمال ،وفرضت
علیه القیام بتغییر نماذج أعماله لمواكبة
األوضاع المستجدة.
وق ــال إن الـتــوجـهــات الـحـكــومـیــة لتبني
إج ـ ـ ــراءات تقشفیة لـخـفــض اإلن ـف ــاق الـعــام
وتــرش ـیــده خ ــال الـفـتــرة ال ـقــادمــة ستشكل
تـحــدیــا آخ ــر لـمــؤسـســات الـقـطــاع ال ـخــاص،
الـتــي یعتمد الكثیر منها على المشاریع
والمناقصات الحكومیة.

أسعار صرف العمالت العربية

االقتصاد بعد الجائحة

وف ــي خ ـتــام حــدي ـثــه ،بـ َّـي ــن ال ـف ــرس كيف
س ـي ـكــون ش ـكــل االق ـت ـص ــاد ب ـعــد الـجــائـحــة،
وقال" :سيستعيد االقتصاد العالمي عافيته
سريعا ،والنمو في عام  2021سيبلغ  5.9في
المئة ،وفي عام  2022سيبلغ  4.9في المئة،
والمدى المتوسط سيبلغ  3.3في المئة ،لكن
هذا النمو سيواكبه تباطؤ في نمو الوظائف
لمستويات  ،2019وارتفاع غير مسبوق في
معدالت التضخم (تضخم ركودي) ،وتنامي
حالة الاليقين ،نتيجة ظهور تحورات جديدة
للفيروس ،واستمرار تعثر سالسل اإلمداد
العالمية ،ونقص في إمدادات الطاقة (خاصة
في أوروبا) ،وتنامي مديونية الدول".

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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ارتفاع أسعار النفط مع تراجع مخاوف
«أوميكرون» وتعثر محادثات إيران

economy@aljarida●com

«علي المطوع» تطرح مجموعة شتاء
 2022ألثاث «فيرموب»
المطوع :الخيار األمثل للباحث عن األثاث غير التقليدي

صورة جماعية من حفل إطالق المجموعة الجديدة لـ«فيرموب»

البرميل الكويتي
ً
ينخفض  67سنتا
ً
ليبلغ  72.27دوالرا

انخفض سعر برميل النفط الكويتي  67سنتا،
ليبلغ  72.27دوالرا للبرميل في تداوالت أمس األول،
مقابل  72.94دوالرا في تداوالت الجمعة الماضي،
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وف ــي األسـ ــواق العالمية ارتـفـعــت أس ـعــار النفط
صـبــاح أم ــس ،بعد أن زادت  5فــي المئة بالجلسة
ال ـس ــاب ـق ــة ،م ــع ت ــراج ــع الـ ـمـ ـخ ــاوف م ــن أثـ ــر ســالــة
أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على طلب
الوقود العالمي ،في حين تعثرت المحادثات النووية
مع إيران ،مما يعطل عودة إمدادات الخام اإليراني
إلى األسواق.
وارتفعت العقود اآلجـلــة لخام برنت  60سنتا،
بما يعادل  0.8في المئة إلى  73.68دوالرا للبرميل،
وصعدت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط
األميركي  74سنتا أو  1.1في المئة إلى  70.23دوالرا
للبرميل ،بعد ارتفاعها  4.9في الجلسة السابقة.
وكانت أسعار النفط هبطت األسبوع الماضي،

وس ــط م ـخ ــاوف م ــن أن ت ـكــون ال ـل ـقــاحــات الـمـتــاحــة
أقل فاعلية في مقاومة المتحور الجديد ،مما أثار
مـخــاوف مــن أن تلجأ الحكومات إلــى إع ــادة فرض
القيود للحد من انتشاره ،وهو ما قد يضر بالنمو
العالمي والطلب على النفط.
لكن مسؤولة صحة بجنوب افريقيا ذكــرت في
مطلع األسبوع أن حاالت اإلصابة بأوميكرون هناك
معتدلة ،كما قال أنتوني فاوتشي ،أكبر مسؤول عن
األمراض المعدية في الواليات المتحدة" ،ال يبدو أن
هناك درجة كبيرة من الشدة" في األعراض حتى اآلن.
وفــي إشــارة أخــرى على الثقة بقوة الطلب على
النفط ،رفعت السعودية سعر البيع الرسمي األحد،
بعد أن اتفقت منظمة الـبـلــدان الـمـصــدرة للبترول
(أوبك) وحلفاؤها ،وهي المجموعة المعروفة باسم
أوبك ،+على االستمرار في زيادة االمدادات  400ألف
برميل يوميا في يناير ،على الرغم من السحب من
احتياطي النفط االستراتيجي األميركي.

مجلس التأديب يغرم «البريق»
و«المال» و«المصالح العقارية»
قرر مجلس التأديب توقيع عقوبة غرامة 20
ألف دينار ضد "البريق" القابضة ،لمخالفاتها
قواعد اإلفصاح والشفافية ،لعدم التزام الشركة
باإلفصاح عن المعلومة الجوهرية المتعلقة
بالتخارج من إحدى شركاتها التابعة ،بحسب
اآلل ـيــة ال ـ ــواردة فــي أح ـكــام ال ـم ــادة ( )6 -4من
الكتاب العاشر سابق البيان.
وأفصحت الشركة عن التخارج من إحدى
شركاتها التابعة "شركة تداول العالمية لبيع
وشراء األسهم والسندات" ،عن طريق بيع كل
حصتها لطرف خارجي بمبلغ 11.050.000
ً
د.ك ،محققة ربحا قــدره  498.500د.ك ،بينما
تبين من خالل مطالعة السند ألمر ذي العالقة

بأن مبلغ الصفقة هو  14.253.765د.ك ،بخالف
م ــا ذك ــرت ــه ال ـش ــرك ــة ف ــي إف ـصــاح ـهــا ب ـتــاريــخ
ً
ً
 ،2020/3/3وهو ما يعد إفصاحا مضلال وال
يعبر عن الحقيقة.
كـمــا غ ــرم الـمـجـلــس "ال ـمــال لــاسـتـثـمــار" 5
آالف دينار ،لمخالفتها حكم المادة ( )5 -2من
الكتاب السابع (أموال العمالء وأصولهم) من
الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة 2010
وتـعــديــاتـهـمــا ،لـعــدم قـيــام الـشــركــة بتكليف
مراقب حسابات إلعداد التقرير السنوي بشأن
التزامها بأحكام الكتاب السابع سالف الذكر،
بالنسبة لعام .2020
ً
وأصدر المجلس قرارا ضد شركة المصالح

العقارية بتوقيع عقوبة غرامة  2ألف دينار،
لمخالفتها حكم البند ( )7مــن الملحق رقم
(( )1تـقـيـيــم األص ـ ــول ال ـع ـقــاريــة) م ــن الـكـتــاب
الحادي عشر (التعامل في األورق المالية) من
الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة 2010
وتعديالتهما ،حيث ثبت للهيئة مــن خالل
دراسة البيانات المالية للشركة للسنة المالية
المنتهية في  2020/12/31عدم تضمن تقييم
الـعـقــار الـكــائــن بجمهورية مــالـطــا ،والـمــدرج
ت ـحــت ب ـنــد (أراضـ ـ ــي وعـ ـق ــارات مـحـتـفــظ بها
للتطوير) بقيمة  16.795.035د.ك ،آللية التقييم
المتبعة واالفتراضات التي بني عليها.

أط ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــت شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـلـ ــي
عبدالوهاب المطوع التجارية
م ـج ـم ــوع ــة جـ ــديـ ــدة مـ ــن أثـ ــاث
"فيرموب" شتاء  ،2022العالمة
ال ـت ـجــاريــة الـفــرنـسـيــة ال ــرائ ــدة
في أثــاث الحدائق والجلسات
الخارجية للمطاعم والمقاهي،
وإح ـ ــدى ال ـع ــام ــات الـتـجــاريــة
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـم ـث ـل ـه ــا ال ـ ـشـ ــركـ ــة فــي
الكويت.
وأقيم حفل إطالق المجموعة
ال ـجــديــدة فــي مـعــرض الشركة
بالشويخ ،ضمن أجواء فرنسية
ســاحــرة ،حـضــره كــل مــن نائب
الرئيس التنفيذي في الشركة
عـلــي فيصل الـمـطــوع ،ونخبة
من االستشاريين المعماريين
ومصممي الــديـكــور الــداخـلــي،
وأصحاب المطاعم والمقاهي
وم ـج ـم ــوع ــة مـ ــن كـ ـب ــار ع ـمــاء
ال ـشــركــة ف ــي ال ـكــوي ــت .وضـمــن
الحفل عزف موسيقي ،وعرض
ف ـن ــي م ـس ـتــوحــى م ــن ال ـعــامــة
الـتـجــاريــة وأل ـ ــوان المجموعة
الجديدة.
وتشمل منتجات "فيرموب"

الجاسم والنويبت والبنا
سـنــويــة مــن شــأنـهــا الـجـمــع بـيــن عناصر
اإلثارة في بيئة تنافسية صحية بمشاركة
الرياضيين والمواهب المزدهرة في الشرق
األوسط ،في تجربة فريدة من نوعها.
ويتكون مهرجان اللياقة البدنية من
العديد من الفئات ،بما في ذلك مسابقات
وحـ ـم ــل األث ـ ـق ـ ــال ،واألل ـ ـع ـ ــاب ال ــري ــاض ـي ــة
للجمباز ،باإلضافة إلــى سباق Saracen
للكبار واألطفال.
ً
وسـتـشـمــل الـبـطــولــة ه ــذا ال ـع ــام أيــضــا
ً
جـنــا حــا ألنشطة اللياقة البدنية يشارك

فيها الضيوف من مختلف األعمار طوال
فترة الحدث ،وعلى مر السنين ،استقطب
هذا الحدث السنوي أكثر من  2500رياضي
م ــن جـمـيــع أن ـح ــاء ال ـعــالــم م ـمــن يــرغـبــون
بــال ـم ـشــاركــة ف ــي ال ـم ـســاب ـقــات الـمـخـتـلـفــة
للحصول ً على فرصة للفوز بأحد األلقاب.
وتعليقا على هذه الرعاية ،قالت دانة
فـيـصــل ال ـجــاســم ،ال ـمــديــرة الـعــامــة إلدارة
اتصاالت الشركات في " :stcيعتبر النشاط
ال ـبــدنــي وال ــوع ــي ال ـج ـســدي م ــن الـسـمــات
األس ــاسـ ـي ــة ال ـت ــي ت ـس ـهــم ف ــي الـمـحــافـظــة

«الخليج» :مفاجآت في «»360
بالتعاون مع V-Thru
فــاجــأ بـنــك الـخـلـيــج رواد مـجـمــع  360فــي عطلة
نهاية األسبوع بعروض وفعاليات عدة بالتعاون مع
 ،V-Thruومجموعة من المطاعم الموجودة بالمجمع.
وأت ــت ه ــذه الـمـشــاركــة ضـمــن ال ـت ــزام الـبـنــك بتعزيز
االستدامة االقتصادية ،ودعم المشاريع المحلية.
واسـتـمــرت مـشــاركــة "الـخـلـيــج" عـلــى م ــدى يومي
الخميس والـجـمـعــة ،فــي منطقة الـمـطــاعــم بمجمع
 ،360حيث حصل رواد المجمع من عمالء البنك على
فرصة المشاركة في مسابقة فيديو ،ويكافئ الفائز
فيها بدينارين يضافان إلى حسابه على ،V-Thru
لالستخدام عند الشراء من المطاعم المشاركة في هذه
ً
الحملة ،وقد كانت األجواء حماسية جدا ،خصوصا
مع الموسيقى الحية وجناح التصوير من البنك.
ويحرص البنك ً
دائما على انتهاز جميع الفرص
ل ــدع ــم االق ـت ـص ــاد الـمـحـلــي ض ـمــن ال ـت ــزام ــه بتعزيز
االس ـت ــدام ــة االق ـت ـص ــادي ــة .وم ــن ه ــذا الـمـنـطـلــق أتــى
التعاون مع التطبيق الكويتي  ،V-Thruالذي يشمل
مجموعة كبيرة من المطاعم والمقاهي ،ويقدم عدة
خدمات مميزة لعمالئه.
الجدير بالذكر أن البنك يحرص على التواصل مع

العمالء في فعالية ترفيهية واجتماعية بشكل منتظم،
ً
حـيــث يطلق مـثــل ه ــذه ال ـم ـبــادرات تـقــديــرا لعمالئه
ً
ودع ـمــا للعالمات التجارية المحلية .وت ـعــاون من
خالل المبادرة مع عدد من المحالت لتقديم الهدايا
لعمالء البنك.
وحصل عمالء "الخليج" في السابق على هدية
م ـجــان ـيــة ع ـنــد زي ــارت ـه ــم ال ـم ـحــل وإب ـ ـ ــراز بـطــاقـتـهــم
البنكية ،وواصل البنك هذه المبادرة تحت اسم GB
 Communityفي شكل تعاونات مع مطاعم ومقاه
محلية يقدمها للعمالء.

مجموعة جديدة
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال نـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ف ــي ال ـش ــرك ــة عـلــي

مجموعة ٔاثاث فيرموب الجديدة

راع رئيسي لبطولة Battle of the East
stc
ٍ

انضمت شركة االتصاالت الكويتية ،stc
إلــى البطولة الــريــاضـيــة "Battle of the
ً
 "Eastلهذا العام كــراع رئيسي ،استكماال
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـبـ ــادرات ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ال ـ ـتـ ــي ش ــارك ــت
فيها الـشــركــة عـلــى م ــدار ال ـعــام ،فــي إطــار
المسؤولية االجتماعية للشركات ،والتي
تركز على دعم الصحة والتعليم والبيئة
والشباب.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــان ل ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا ،سـ ـتـ ـسـ ـتـ ـضـ ـي ــف
 stcم ـج ـم ــوع ــة م ـت ـن ــوع ــة م ـ ــن األن ـش ـط ــة
والمسابقات تقام على هامش هذا الحدث،
والـ ـت ــي يـ ـش ــرف ع ـل ـي ـهــا أحـ ـم ــد ال ـنــوي ـبــت
مدير العالقات العامة ووسائل التواصل
االج ـت ـمــاعــي ،وس ـت ـقــوم بــاسـتـضــافــة عــدد
مــن الـفـعــالـيــات فــي جـنــاح  stcالــواقــع في
البطولة ،والتي ستكون مفتوحة للضيوف
والمشاركين على حد سواء ،للحصول على
فرصة للفوز بإحدى جوائز  stcالقيمة.
وس ـ ـي ـ ـشـ ــارك م ــوظ ـف ــو  stcفـ ــي س ـبــاق
 ،Saracenوهو سباق حواجز يمتد إلى 5
كيلومترات مصمم بدقة الختبار القدرة
على التحمل ودفع حدود المنافسين إلى
اقسى مستوياتها.
و يـ ـع ــدGIG Battle Fitness Festival
بطولة رياضية تقام في الكويت منذ عام
 2013بـتـنـظـيــم م ــن .Circuit + Fitness
وب ــدأت ال ـم ـبــادرة بـهــدف تنظيم مسابقة

م ـج ـم ــوع ــة واس ـ ـعـ ــة مـ ــن أثـ ــاث
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاح ـ ـ ــات ال ـ ـخ ـ ــارج ـ ـي ـ ــة
وال ـح ــدائ ــق كـ ـط ــاوالت الـطـعــام
م ـت ــوس ـط ــة االرت ـ ـف ـ ــاع ل ـت ـن ــاول
الــوجـبــات الخفيفة ،وط ــاوالت
ال ـط ـعــام ،وك ــراس ــي التشميس
واالسـ ـ ـت ـ ــرخ ـ ــاء ،والـ ـع ــدي ــد مــن
الـ ـمـ ـلـ ـحـ ـق ــات ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة مــن
ب ـي ـن ـهــا اإلض ـ ـ ـ ـ ــاءات ال ـش ـه ـيــرة
مــن "فـيــرمــوب" ،بــاإلضــافــة إلى
األكسسوارات.
وت ـت ـم ـي ــز ه ـ ــذه ال ـم ـن ـت ـجــات
بـ ــألـ ــوان ـ ـهـ ــا الـ ــزاه ـ ـيـ ــة وب ـخ ـف ــة
وزن ـه ــا ،كـمــا أن ـهــا تـجـمــع بين
ال ـخ ـف ــة والـ ـص ــاب ــة والـ ــراحـ ــة،
وهـ ــي م ـق ــاوم ــة ل ــأش ـع ــة ف ــوق
البنفسجية ،وتتحمل الظروف
الخارجية ،حيث إنها مصنوعة
من طبقات معدنية ضد التآكل،
ً
ف ـضــا ع ــن أن ـهــا قــابـلــة إلع ــادة
التدوير.

ع ـ ـلـ ــى ن ـ ـمـ ــط حـ ـ ـي ـ ــاة مـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوازن وص ـ ـحـ ــي،
ً
ً
وه ــو األم ــر ال ــذي نــولـيــه اهـتـمــامــا كـبـيــرا،
وم ــن جـهــة أخ ــرى ت ـحــرص  stcعـلــى دعــم
المبادرات المبتكرة والمشاريع الصغيرة
والمتوسطة ذات آفاق النمو الواعدة ،األمر
الذي دفعها الختيار ."Battle of the East
وأضــافــت" :ال تتماشى مشاركتنا في
هـ ــذه الـ ـمـ ـب ــادرة م ــع أجـ ـن ــدة ال ـم ـســؤول ـيــة
االجتماعية للشركات فحسب ،بل تتسق
ً
أي ــض ــا م ــع اس ـتــرات ـي ـج ـيــة  stcالــداخ ـل ـيــة
ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى تـشـجـيــع ال ـمــوظ ـف ـيــن على
تحقيق الصحة الذهنية والجسدية ،بما
يسهم في تحقيق اعلى معدالت اإلنتاجية
داخــل العمل .نعتقد أن هــذا عامل حاسم
سيساعد في تنفيذ مهامهم بشكل أفضل
ً
وكذلك الشعور بالرضا عن أنفسهم ،فضال
عــن ذل ــك تـعــزز مـثــل ه ــذه األنـشـطــة العمل
الجماعي والـتـعــاون بين الـفــرق مــن أجل
ال ــوص ــول إل ــى أهـ ــداف مـعـيـنــة ،وه ــي قيم
ننفذها في بيئة العمل اليومية لدينا".
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت ال ـ ـج ـ ــاس ـ ــم" :ن ـ ـ ـهـ ـ ــدف مــن
ً
الـمـشــاركــة فــي ه ــذه األح ـ ــداث ،أي ـضــا إلــى
ً
أن نكون مثاال ُيحتذى به لجيل الشباب،
حيث ندعمهم للدخول في تحديات تعزز
قدراتهم العقلية والبدنية ،وتدفعهم نحو
التغلب على العقبات التي تواجههم في
طريقهم نحو الهدف النهائي".

ً
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوع" :س ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــداء ج ـ ـ ـ ــدا
بــإطــاق الـمـجـمــوعــة الـجــديــدة
م ــن م ـن ـت ـجــات "فـ ـي ــرم ــوب" فــي
الكويت ،هذه العالمة التجارية
ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـت ـه ــر ب ـم ـص ـم ـم ـي ـهــا
ال ـ ـم ـ ـم ـ ـيـ ــزيـ ــن وبـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــاتـ ـه ــا
الفريدة للمساحات الخارجية
ك ـ ــال ـ ـح ـ ــدائ ـ ــق وال ـ ـكـ ــاف ـ ـي ـ ـهـ ــات
ً
والـمـطــاعــم والـمـقــاهــي وأيـضــا
ال ـ ـج ـ ـل ـ ـسـ ــات الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة فــي
المنازل".
وأض ــاف" :تـقــدم المجموعة
ً
ً
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة عـ ـ ــال ـ ـ ـمـ ـ ــا مـ ـلـ ـيـ ـئ ــا
ب ــاألل ــوان م ــا يجعلها الـخـيــار
األم ـثــل لـكــل بــاحــث عــن األث ــاث
الخارج عن التقليدية ويتميز
بــألــوان مبهجة وجــذابــة تزين
المساحات الخارجية وتعطي
للحياة نبضها".

شركة رائدة
وت ــأسـ ـس ــت "فـ ـي ــرم ــوب" فــي
عـ ــام  1989ف ــي ف ــرن ـس ــا ،وهــي
شركة رائدة في تصنيع األثاث
الـخــارجــي الـخــاص بالحدائق

واألماكن العامة واألكسسوارات
الخارجية.
وتقدم منتجاتها للشركات
واألفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ع ـ ـلـ ــى حـ ـ ــد سـ ـ ـ ــواء،
وق ـ ــد اك ـت ـس ـب ــت س ـم ـع ــة طـيـبــة
بــاع ـت ـبــارهــا رائـ ـ ــدة ف ــي مـجــال
ت ــأثـ ـي ــث ال ـ ـحـ ــدائـ ــق والـ ـ ـت ـ ــراس
واألمـ ــاكـ ــن ال ـع ــام ــة ،وت ـتــواجــد
"فيرموب" في أكثر من  45دولة
حول العالم وتشتهر بألوانها
ال ـفــات ـحــة وم ـن ـت ـجــات ـهــا عــالـيــة
الجودة.

عالمة تجارية
فرنسية رائدة
في أثاث الحدائق
والجلسات
الخارجية للمطاعم
والمقاهي

عزف للموسيقى الفرنسية خالل الحفل

 Ooredooتحصد جائزتين في حفل
توزيع جوائز MENA Effie
فـ ــازت  Ooredooلــاتـصــاالت
بجائزتين من الجوائز التقديرية
خالل حفل توزيع جوائز MENA
 Effieل ـع ــام  ،2021ع ــن الـحـمـلــة
اإلع ــان ـي ــة الـنــاج ـحــة ال ـتــي كــانــت
بعنوان "إنترنت مو ثابت ،مزاج مو
ثابت" ،والتي سلطت من خاللها
الضوء على قوة األلياف الضوئية
وســرعــات ـهــا ال ـفــائ ـقــة ،مـمــا يمنح
العمالء إنترنت ثابتا وسريعا.
وح ـ ـصـ ــدت الـ ـش ــرك ــة ال ـج ــائ ــزة
ال ـف ـض ـي ــة عـ ــن فـ ـئ ــة "ال ـم ـن ـت ـج ــات
وال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـ ـجـ ــديـ ــدة" ،بـيـنـمــا
حازت الجائزة البرونزية عن فئة
ّ
التسوق متعدد القنوات"،
"حلول
بمجموع جائزتين على مستوى
الـشــرق األوس ــط وشـمــال افريقيا،
وي ــأت ــي ف ــوز  Ooredooالـكــويــت
بهذه الـجــوائــز تقديرا لجهودها
والـ ـت ــزامـ ـه ــا ب ــاب ـت ـك ــار م ـن ـت ـجــات
وخـ ــدمـ ــات أكـ ـث ــر ت ـ ـطـ ــورا وق ـي ـمــة
للعمالء ،إلــى جانب منح العميل
رح ـ ـلـ ــة ت ـ ـسـ ــوق فـ ـع ــال ــة وس ـل ـس ــة
ومـ ـتـ ـك ــامـ ـل ــة ،س ـ ـ ـ ــواء ع ـ ــن ط ــري ــق
المتاجر أو عبر اإلنترنت وبرامج

الوالء وتطبيقات الهاتف المحمول
وخـ ــدمـ ــات ال ـت ــوص ـي ــل ووس ــائ ــل
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي .وذل ـ ــك
حسب رؤيــة الشركة التي تهدف
إلى إثراء القيمة المضافة للباقات
والـخــدمــات لتتناسب مــع جميع
اح ـت ـيــاجــات ال ـع ـمــاء الـمـتـغـيــرة،
وت ـس ـعــى  Ooredooبــاس ـت ـمــرار
لــارت ـقــاء ب ـت ـجــارب عـمــائـهــا من
خالل باقاتها وعروضها المميزة.
يذكر أن الحملة التي أطلقتها
 Ooredooلــإعــان عــن خــدمــات
وم ـن ـت ـج ــات ش ــرك ــة FASTtelco
بعنوان "إنترنت مو ثابت ،مزاج
مو ثابت" اتسمت بأسلوب إبداعي
خارج عن المألوف ،بشكل يعكس
األهداف اإلبداعية لفرق العمل لدى
الشركة ،والقيم التي تحرص عليها
دائما ،مما أدى إلى نجاحها بشكل
كبير وجعلها واح ــدة مــن أفضل
الحمالت اإلعالنية لعام .2021
وتسلم الـجــائــزة بالنيابة عن
 ،Ooredooمدير أول إدارة االتصال
المؤسسي لدى  Ooredooالكويت
مجبل األيوب ،حيث عبر عن فخره

مجبل األيوب

بـهــذا التتويج قــائــا" :ال شــك في
أن حصولنا عـلــى ه ــذه الـجــوائــز
المرموقة ما هو إال تجسيد اللتزام
 Ooredooب ـمــواص ـلــة االب ـت ـكــار
والتميز واإلب ــداع فــي المنتجات
وال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـق ــدم ــة ل ـل ـع ـمــاء
إلـ ــى ج ــان ــب ال ـح ـم ــات االعــان ـيــة
ُ
الـتـســويـقـيــة ال ـتــي ت ـن ـفــذ بـمـهــارة
وإتقان وبراعة".

الياقوت :منتدى القانون التجاري يثري االقتصاد
أعـ ـلـ ـن ــت م ـج ـم ــوع ــة الـ ـي ــاق ــوت
وال ـ ـفـ ــوزان ال ـقــانــون ـيــة وال ـشــريــك
االستراتيجي لشبكة ليكسيس
نكسيس ا لـعــا لـمـيــة عــن عقدهما
منتدى الكويت الخامس للقانون
التجاري الثالثاء المقبل بقاعة
المؤتمرات بغرفة تجارة وصناعة
ال ـك ــوي ــت وب ـم ـش ــارك ــة ن ـخ ـبــة مــن
المتحدثين من كبار المسؤولين
والخبراء المحليين والعالميين
من القطاعين الحكومي والخاص،
وب ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة مــن
األمــانــة العامة للمجلس األعلى
لـلـتـخـطـيــط والـتـنـمـيــة وجـمـعـيــة
المحامين الكويتية ،وبدعم من
شركة صناعات الغانم و"أساس"
لـلـمـحــامــاة وال ـم ـحــامــي عـبــدالـلــه
البكر.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـ ـشـ ــريـ ــك فــي
الـمـجـمــوعــة خـلـيـفــة ال ـيــاقــوت إن
مواصلة المنتدى عقد فعالياته
تؤكد أهمية األهداف التي يسعى

لتحقيقها من خالل نشر الثقافة
المعرفية وإثراء النقاش فيما بين
ذوي الخبرة واالختصاص حول
الموضوعات والقضايا القانونية
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــدة ف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـج ــالـ ـي ــن
التجاري واالقـتـصــادي والبحث
ف ـ ــي أف ـ ـضـ ــل الـ ـسـ ـب ــل والـ ـحـ ـل ــول
لمعالجة التحديات التي تواجه
ً
ً
عالم األعـمــال محليا وخليجيا،
ً
فـضــا عــن إي ـجــاد آل ـيــات جــديــدة
لتطوير الـمـمــارســات والتجارب
اإليجابية في الجانبين القانوني
والتشريعي لالقتصاد والتجارة،
ومـ ـ ــا ي ــرتـ ـب ــط ب ــذل ــك مـ ــن ل ــوائ ــح
وقــوانـيــن محلية جــديــدة تواكب
ما تشهده بيئة األعمال باستمرار
من تغير وتـطــور ،مشيرا إلــى أن
المنتدى محاولة إلثراء التجربة
القانونية في البالد.
وم ــن ج ـه ـتــه ،أشـ ــاد أم ـيــن سر
جمعية المحامين الكويتية خالد
ال ـس ــوي ـف ــان بــان ـع ـقــاد ال ـم ـن ـتــدى،

خليفة الياقوت

ً
مـشـيــرا إل ــى أن مـشــاركــة الـعــديــد
م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن والـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــراء
والمختصين في مجال القانون
ال ـ ـت ـ ـج ـ ــاري واالقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي فــي
الـجـلـســات الـتــي يحتضنها هــذا
ال ـح ــدث تـمـنـحــه زخ ـم ــا إضــافـيــا
وبعدا مهما.

وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـسـ ـ ــوي ـ ـ ـفـ ـ ــان أن
الجمعية تحرص على المشاركة
الـفــاعـلــة ف ــي الـمـنـتــدى ورعــايـتــه
إدراكـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـنـ ـه ــا ب ـ ـ ـضـ ـ ــرورة رب ــط
أعضائها بمثل هــذه الفعاليات
وإتاحة الفرصة لتبادل المعارف
والـ ـخـ ـب ــرات وآخ ـ ــر الـمـسـتـجــدات
ف ــي الـ ـج ــوان ــب ال ـق ــان ــون ـي ــة عـلــى
الصعيدين االقتصادي والتجاري
وال س ـي ـمــا م ــع ال ـت ـغ ـي ــرات ال ـتــي
نجمت فــي بيئة األعـمــال والمال
والشركات جــراء آثــار وتداعيات
كوفيد 19-خالل العامين الحالي
والماضي.
وبدوره ،أكد المدير التنفيذي
لـ ـشـ ـبـ ـك ــة لـ ـيـ ـكـ ـسـ ـي ــس ن ـك ـس ـي ــس
العالمية لشمال أفريقيا والشرق
األوس ـ ــط بـنـجــامـيــن فــاف ـيــرو أن
ال ـ ـحـ ــدث ي ـم ـث ــل م ـن ـص ــة م ـثــال ـيــة
لـعــرض ومـنــاقـشــة الـمــوضــوعــات
وال ـق ـض ــاي ــا ال ـقــانــون ـيــة الــراه ـنــة
األم ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـط ـل ــب ت ــوس ـي ــع

ن ـ ـطـ ــاق الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة
الـتــي يـمـكــن أن تـعــالــج مـثــل هــذه
ال ـم ـس ـت ـج ــدات وت ـل ـب ــي ح ــاج ــات
الـشــركــات والمؤسسات ورفدها
بالمعلومات القانونية ا لــاز مــة
وت ـ ــوف ـ ـي ـ ــر خ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــدريـ ــب
لموظفيها ،مشيدا بقوة الشراكة
ب ـيــن شـبـكــة لـيـكـسـيــس نكسيس
وم ـج ـمــوعــة ال ـي ــاق ــوت والـ ـف ــوزان
ال ـق ــان ــون ـي ــة ،والـ ـت ــي سـتـنـعـكــس
إيجابا على حضورهما في هذا
الحدث النوعي.
وس ـت ـش ـمــل أجـ ـن ــدة ال ـم ـن ـتــدى
عددا من الكلمات االفتتاحية لكل
م ــن ش ـب ـكــة لـيـكـسـيــس نـكـسـيــس
وم ـج ـمــوعــة ال ـي ــاق ــوت والـ ـف ــوزان
القانونية والشريك االستراتيجي
ل ـل ـش ـب ـكــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى كـلـمــة
األم ـي ــن ال ـع ــام لـلـمـجـلــس األع ـلــى
للتخطيط والتنمية الدكتور خالد
مـ ـه ــدي ،وأيـ ـض ــا ك ـل ـمــة لجمعية
المحامين الكويتية.
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اقتصاد

مكاتب سياحة لـ ةديرجلا  :ال إلغاء لتذاكر عطالت رأس السنة
•

طمأن متخصصو قطاع السياحة والسفر
بأن الحجوزات مستمرة ،وانه ال إلغاء لتذاكر
عطالت رأس السنة ،مشيرين إلى أنه بعد
مرور أكثر من  10أيام تم استيعاب مخاوف
المتحور الجديد (أوميكرون).
وأشاروا في حديثهم لـ «الجريدة» إلى أن
سوق السياحة والسفر استوعب مخاطر
الفيروس الجديد ،وانه ال داعي للقلق وسط
جراح الناصر

اإلجراءات الحكومية والصحية بدخول
الكويت للمتطعم فقط ،مع وجود مسحة
 ،pcrمفيدين بأن المسافرين عادوا إلى حركة
الحجوزات من جديد بعد اطمئنانهم على
سير رحالتهم ،خصوصا أن الكويت لديها
خبرة في التعامل مع الفيروس الجديد.
وأوضحوا أن الكويت تعد من الدول التي
تنتهج إجراءات مشددة لدخولها ،وهو ما

بداية ،أكد رئيس مجلس إدارة
اتـحــاد مكاتب السفر والسياحة،
م ـح ـمــد ال ـم ـط ـي ــري ،أنـ ــه ال خــوف
من المتحور الجديد (أوميكرون)
ع ـل ــى سـ ــوق ال ـس ـي ــاح ــة وال ـس ـف ــر،
خ ـصــوصــا ب ـعــد م ـ ــرور أك ـث ــر من
 10أي ـ ـ ــام ع ـل ــى اكـ ـتـ ـش ــاف ــه ،حـيــث
تبين انه عقب الــدراســات وتأكيد
ال ـه ـي ـئــات الـحـكــومـيــة ان ــه ليست
لــه أع ــراض قــويــة ،مما ســاهــم في
اطمئنان المسافرين ورجوعهم
إل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــوزات م ـ ــن جـ ــديـ ــد.
وأفاد بأنه في آخر  3أيام بدأت
ال ـح ـجــوزات تـعــود بـقــوة بــوجــود
عمليات االطـمـئـنــان ،وان األم ــور
ً
تسير من افضل إلى افضل ،مشيرا
الــى أنــه ال داعــي لتعتيم األخبار،
فالمسافرون بحاجة الى الوضوح
واالطمئنان على سير رحالتهم.
وأكــد أن األم ــور شبه طبيعية،
واألس ـعــار معتدلة ،والمسافرين
بدأوا التفكير بإجازاتهم والحجز
ً
وال ـت ـخ ـط ـيــط ،م ـتــوق ـعــا أن تسير

ً
األمـ ـ ــور ع ـلــى م ــا يـ ـ ــرام ،مــوضـحــا
ان المتحور الـجــديــد ل ـ "كــورونــا"
ي ـجــب أال ي ـقــابــل ب ــإغ ــاق ــات ،كما
ان الـكــويــت بــاتــت لــديـهــا الخبرة
ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع أي مـسـتـجــدات
فـيـمــا يـتـعـلــق بـتــأثـيــر ال ـف ـيــروس.
وفي سؤاله عن اكثر الوجهات
الـ ـت ــي تـ ــم ال ـح ـج ــز ع ـل ـي ـهــا خ ــال
الـ ـم ــرحـ ـل ــة ال ـم ـق ـب ـل ــة ،بـ ـ ّـيـ ــن ان ـه ــا
ال ـم ـســافــريــن حـ ـج ــزوا إلـ ــى لـنــدن
ً
وتركيا وجــدة ودبــي ،مبينا أنها
م ــن ال ــوج ـه ــات ال ـس ـيــاح ـيــة الـتــي
ً
شـ ـه ــدت اق ـ ـبـ ــاال ف ــي ال ـح ـج ــوزات
عليها .مــن جــانـبــه ،ق ــال مؤسس
شركة "تــذكــرة" للسياحة والسفر
عبدالرحمن الخرافي ،ان الضجة
المرتبطة بـ "أوميكرون" على سوق
السياحة والسفر كانت في البداية
ً
فقط ،لكن لــم تنعكس سلبا على
الحجوزات ،بل من كانت حجوزاته
ً
ب ـع ـيــدة ق ــدم مــوعــدهــا خ ــوف ــا من
إجراءات الحكومة بإغالق المطار
وتشديد اإلجراءات.

يؤكد سالمة رحالت السفر ،وانه ال داعي
للقلق من األخبار المتداولة غير الصحيحة
بوجود إغالقات للمطار ،مبينين أن أكثر
الوجهات التي تمت الحجوزات عليها
لقضاء عطلة رأس السنة هي :لندن ،وتركيا،
والرياض ،وجدة ،ودبي ،مشيرين إلى انه لم
يتم أي الغاء لتلك الحجوزات خالل الفترة
الحالية.

وأكـ ــد ال ـخــرافــي أن ــه ل ــم نشهد
أي عمليات إلغاء للحجوزات في
الفترة الحالية ،بل على العكس
من ذلك زادت الحجوزات ،إضافة
إل ــى أن مــن ق ــام بـحـجــز فــي فترة
الح ـق ــة قـ ــام بـتـغـيـيــر إلـ ــى مــوعــد
جديد.
وف ـ ــي س ــؤال ــه ع ــن الـتـضـخـيــم
بـ ـ ــآثـ ـ ــار ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــور ع ـ ـلـ ــى سـ ــوق
الـ ـسـ ـي ــاح ــة والـ ـسـ ـف ــر أفـ ـ ـ ــاد ب ــأن ــه
بالبداية كانت هناك ضجة بأنه
مـتـحــور جــديــد وج ـنــوب افــريـقــي
"أومـ ـيـ ـك ــرون" ،وش ـه ــدن ــا تـخــوف
ال ـم ـســافــريــن ،وأع ــادن ــا للتفكير
في المربع األول ،والحظر الكلي
والـجــزئــي فــي جميع القطاعات،
لكن جمهور المسافرين كان على
ثـقــة بـ ــاإلجـ ــراءات الـصـحـيــة بعد
التطعيم بجرعتين ،وهو ما يدخل
االطمئنان على قلوبهم بسالمة
إجراءاتهم وإجراءات الحكومة.
وأشار إلى أنه ليس هناك داع
للتضخيم بتداعيات المتحور،

خـصــوصــا أن ال ـكــويــت ال يــدخــل
ا لـيـهــا إال المطعم بجرعتين مع
م ـس ـح ـتــي  ،pcrوه ـ ــو مـ ــا يـشـيــر
إل ــى أن اإلجـ ـ ــراءات م ـش ــددة قبل
المتحور ،واألمور تسير على ما
يرام ،كما ال توجد حجة للجهات
ال ـص ـح ـيــة أو ال ـح ـكــومــة بــإغــاق
المطار خصوصا في ظل التشدد
الراهن.
ً
وبين أن هناك دوال ال تفرض
مسحة  pcrعلى المتطعم ،سواء
دخل تلك الدول أو خرج منها ،أما
في الكويت فإن اإلجراءات تطبق
على الكويتي والــوافــد المسافر،
وهو ما يضمن سالمة اإلجراءات
الصحية.
وفــي مــوضــوع مرتبط يتعلق
ً
بــأك ـثــر ال ـح ـج ــوزات ح ــال ـي ــا ،بـ ّـيــن
ً
أن أكثر الوجهات حاليا لموسم
رأس الـسـنــة خـصــوصــا للعمالة
الراغبين فــي الـعــودة إلــى دولهم
لالحتفال بــأعـيــادهــم ،باإلضافة
إل ــى وج ـه ــات الـكــويـتـيـيــن الــذيــن

ال خوف من
المتحور
على السياحة
والسفر

ال نشهد إلغاء
حجوزات بل
زيادة

محمد المطيري

عبدالرحمن
الخرافي

يفضلون دبي وتركيا والرياض
وجــدة ،وهي المفضلة لالحتفال
بعطلة رأس السنة.
بدوره ،قال الرئيس التنفيذي
لـ ـش ــر ك ــة "اس ت ـ ــي ام ام" س ـعــد
العدواني أنه رغم تصريح منظمة
"الـ ـصـ ـح ــة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة" ال ــواض ــح
بـقــولـهــا إن ــه ال داعـ ــي ل ـلــذعــر من
المتحور الجديد ،فإنه الشــك أن
يؤثر على سوق السياحة والسفر
بشكل ملحوظ.
وب ـ ّـي ــن "انـ ـن ــا رأيـ ـن ــا إج ـ ــراءات
بـعــض ال ــدول ومـنـهــا الـسـعــوديــة
بأنه ال يغادر الدولة أو من يحجز

رحلة داخلية أو خارجية ابتداء
م ــن ف ـب ــراي ــر ال ـم ـق ـبــل اال بــوجــود
الجرعة الثالثة التنشيطية ،وهو
ما يسبب إرباكا للخط السياحي
وحتى على دول الخليج ،فتأثير
ال ـم ـت ـحــور ب ـحــاجــة إلـ ــى إي ـضــاح
والمزيد من المعلومات".
وأشـ ــار إل ــى دول أن المنطقة
م ــازال ــت مـتـخــوفــة م ــن الـفـيــروس
ً
الجديد واثاره ،مما يعني إرباكا
في القطاع السياحي ،خصوصا
أن التحذيرات حقيقية ،السيما
انـ ـن ــا ن ـش ـهــد إغـ ــاقـ ــات فـ ــي دول
أوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،وسـ ـ ــط عـ ـ ــدم تـشـجــع

المتحور
أحدث ربكة
في الخطط
السياحية

سعد العدواني

السياح على العودة الــى المربع
ال ـ ـق ـ ــدي ـ ــم .وب ـ ـ ّـي ـ ــن أن الـ ـت ــراج ــع
ملحوظ والدليل ان هناك مكاتب
ل ـل ـس ـف ــري ــات وال ـ ـطـ ـيـ ــران طــرحــت
عـ ــروضـ ــا ع ـل ــى أسـ ـعـ ــار ال ـت ــذاك ــر
ً
وال ـم ـس ـح ــات ،م ــؤك ــدا ان ــه يــوجــد
تراجع في المبيعات وعدم رغبة
للسفر من العديد من المواطنين
والـ ـ ــوافـ ـ ــديـ ـ ــن ،وه ـ ـ ــو م ـ ــا ت ــؤك ــده
اإلح ـص ــائ ـي ــات األخـ ـي ــرة بـتــأثـيــر
"ك ــورون ــا" عـلــى ق ـطــاع الـسـيــاحــة
والـسـفــر بشكل ع ــام مـنــذ تفشيه
خالل العامين الماضيين.

«بوبيان» :اتفاقية تعاون مع الكلية األسترالية «األهلي» يعلن الفائز في حساب «الفوز»

مسؤولو "بوبيان" و"األسترالية" في صورة جماعية
وقع بنك بوبيان اتفاقية تعاون مع الكلية األسترالية بالكويت ،في
إطار سعيه الدائم لتوفير الحلول المصرفية لجميع الطالب والطالبات،
ودعـمـهــا فــي مختلف ال ـم ـجــاالت ،خــاصــة تـلــك الـتــي تتعلق بالتعليم
والتكنولوجيا الرقمية .ووقع االتفاقية عن بنك بوبيان الرئيس التنفيذي
للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في البنك عبدالله التويجري،
وع ــن الكلية الـبــروفـيـســور عـصــام زع ـب ــاوي ،رئـيــس الكلية ،بحضور
مساعد رئيس الكلية للشؤون الطالبية د .أياد صالحية ،ومساعد رئيس
الكلية للخدمات المساندة المهندس صقر الشرهان ،ورئيس الخدمات
المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية بالوكالة في البنك
عبدالله المجحم ،ومساعد المدير العام إلدارة الخدمات المصرفية
الشخصية في البنك خالد الوهيب.
وأكد التويجري "سعي بنك بوبيان لدعم مختلف شرائح المجتمع
السيما الطلبة ،إيمانا منا بأنهم مستقبل الكويت والمحرك الرئيسي

للتنمية وتحقيق الـنـجــاح واإلن ـج ــاز لـلـكــويــت ،حـيــث تـهــدف هــذه
االتفاقية إلى توفير حلول تمويلية لطلبة الكلية ،والحصول على
فرص تمويلية تصقل المهارات المطلوبة في بيئة العمل" .وقال د.
زعبالوي" :يسعدنا تعزيز التعاون مع بنك بوبيان لخدمة الطلبة
في الكلية ،لتسهيل اإلج ــراءات التي تمكنهم من متابعة دراستهم
دون أي معوقات مالية أو إدارية ،ونأمل أن تستمر العالقة مع الطلبة
بعد تخرجهم والتحاقهم بسوق العمل ،وسنتخذ كل اإلج ــراء ات
التي تمكن البنك من الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلبة ومن
الخريجين الذين يزيد عددهم على  10آالف خريج" ،مضيفا" :يعتبر
بنك بوبيان من المؤسسات الرائدة في مجال الخدمات والمنتجات
الرقمية والتقنية ،وان التطور الذي شهده البنك في السنوات األخيرة
يجعله محل اهتمام للعديد من طلبة الكلية األسترالية ،الراغبين في
تمويل المصروفات الدراسية".

«التجاري» يدرب
طلبة كلية
الكويت التقنية
قام البنك التجاري الكويتي
بتدريب نخبة من طلبة كلية
الكويت التقنية ،بالتعاون مع
قطاع تكنولوجيا المعلومات
وإدارة ال ـت ــدري ــب وال ـت ـطــويــر
بــال ـب ـنــك ع ــن ط ــري ــق تـصـمـيــم
بـ ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ــج خ ـ ـ ـ ـ ــاص ل ـل ـط ـل ـب ــة
يـتـنــاســب م ــع تـخـصـصــاتـهــم.
وشـ ـم ــل الـ ـت ــدري ــب ال ـم ـي ــدان ــي
زيارة الطلبة إلدارات مختلفة
ت ــاب ـع ــة ل ـق ـط ــاع ت ـك ـنــولــوج ـيــا
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ،م ـم ـث ـلــة ب ـ ــإدارة
ال ـش ـب ـكــات ،أم ــن تـكـنــولــوجـيــا
المعلومات ،البنية األساسية،
ً
ه ـن ــدس ــة ال ـ ـق ـ ـنـ ــوات ،وأخ ـ ـيـ ــرا
إدارة ا ل ـ ـ ـ ــو ح ـ ـ ـ ــدة /ا ل ـ ـبـ ــرا مـ ــج
األس ــاسـ ـي ــة ،ح ـي ــث ق ــام ــت كــل
إدارة باختصاصها بتدريب
الطلبة واطالعهم على المهام
ال ـم ــرت ـب ـط ــة ب ـ ـهـ ــا .وفـ ـ ــي ه ــذا
الصدد ،أشاد صادق عبدالله،
الـمــديــر الـعــام لقطاع الـمــوارد
الـبـشــريــة ،بـهــذه الـمـبــادرة من
ق ـب ــل الـ ـج ــامـ ـع ــات وال ـك ـل ـي ــات
ً
المختلفة في الكويت ،منوها
ً
إل ـ ـ ــى ت ــرحـ ـي ــب الـ ـبـ ـن ــك دوم ـ ـ ــا
بـمـثــل ه ــذه ال ـم ـب ــادرات ،الـتــي
ت ـه ــدف إلـ ــى ت ــدري ــب الـ ـك ــوادر
الــوط ـن ـيــة ال ـش ــاب ــة ،وتـسـخـيــر
جـمـيــع خ ـب ــرات الـبـنــك لصقل
مـهــاراتـهــم ،إضــافــة إلــى إعــداد
برنامج تدريبي يتناسب مع
تخصصاتهم لغرض تأهيلهم
للعمل في القطاع المصرفي.
وأع ــرب الطلبة المتدربون
عــن سعادتهم بهذه التجربة
ال ـ ـف ـ ــري ـ ــدة ،وعـ ـ ــن ام ـت ـن ــان ـه ــم
للبنك ،الــذي منحهم الفرصة
لـ ــاس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرات
الـ ـمـ ـت ــواف ــرة ل ــدي ــه فـ ــي م ـجــال
تـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
المرتبط بالواقع العملي في
القطاع المصرفي.

أعلن البنك األهلي الكويتي فــوز محمد محمود
دش ـت ــي ف ــي ال ـس ـحــب األس ـب ــوع ــي ل ـح ـســاب "الـ ـف ــوز"
للجوائز ،بجائزة نقدية قدرها  10.000دينار ،والذي
أقيم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة .وتم إعالن
اسم الفائر على البث المباشر بمحطة نبض الكويت
 FM 88.8أمس األول.
وحساب "الفوز" للجوائز ،هو حساب الجوائز األول
من نوعه ،والذي يتيح لعمالء "األهلي" فرصة الفوز
بجوائز ومكافآت كبرى .ومن خالل حساب "الفوز"،

سيحظى عمالء البنك على فرصة للفوز بمبلغ 10.000
دينار ضمن السحب األسبوعي األعلى لفائز واحد في
الكويت ،كذلك فرصة للفوز بالجائزة الكبرى ،وهي
راتــب شهري بقيمة  5.000دينار لمدة  10سنوات.
تجدر اإلشارة إلى أنه سيكون بمقدور عمالء "األهلي"
الجدد والحاليين االستفادة من هذه الفرصة الفريدة
فقط بمبلغ  100دينار .وسيتم إعالن الفائز بالسحب
القادم يوم االثنين ( 13الجاري).

انطالق حملة الترويج لفيلم الرعب
Texas Chainsaw Massacre
يبدأ عرضه  18فبراير المقبل
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بيبر تألق في حفله األول بجدة

انطلقت حملة ا لـتــرو يــج للنسخة التكميلية من
فيلم الرعب الشهير ،Texas Chainsaw Massacre
حيث كشفت منصة  Netflixالمنتجة للعمل عن أول
صور وفيديو للفيلم الجديد الذي سيطرح في 18
فبراير .2022
واحتوى الفيديو الترويجي على بعض اللقطات
المشوقة والمرعبة ،حيث تدور أحــداث The Texas
 ،Chainsaw Massacreح ــول تـكـمـلــة فـيـلــم الــرعــب
الكالسيكي ال ــذي أص ــدره نــوبــي هــوبــر ع ــام ،1974
على أن يقوم ببطولته كل من ســارة ياركن وإلسي
فيشر ونيل هدسون وجاكوب التيمور وألس كريغ
كمجموعة مــن األصــدقــاء الــذيــن يــواجـهــون عواقب
وخ ـي ـمــة ع ـنــدمــا ي ـع ـثــرون ع ـلــى مــدي ـنــة أش ـب ــاح في
تكساس.
وفي الوقت نفسه ،فإن دور ليذرفيس ،الذي لعبه
مــارك بورنهام في الفيلم األصلي ،سيتم تجسيده
من جديد على أنــه الشخصية نفسها من النسخة
األصلية لعام .1974
و كش ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــت بطلـ ـ ــة فيلـ ــم ا لر عـ ــب ا لجــد ي ـ ـ ـ ـ ــد
 Texas Chainsaw Massacreالممثل ـ ـ ــة س ـ ـ ــارة
يــاركــن ل ـ  entertainment weeklyعــن دوره ــا في
الـعـمــل الـجــديــد ،قــائـلــة« :أن ــا وشــريـكــي دان ـتــي الــذي
يلعبه جاكوب التيمور ،نلعب دوري شابين يأتيان
إلــى مدينة األشـبــاح في تكساس ،ويـحــاوالن إقناع
أشخاص آخرين بالقدوم إلى هناك وجعل المكان هو
المناسب لهم من جديد ،لكننا نواجه عيبا خطيرا
في شخصياتنا ،وهو أننا تجاهلنا التاريخ الذي
جاء من قبلنا».
يــذكــر أن ال ـجــزء األص ـلــي مــن الـفـيـلــم دار ح ــول 5
أصــدقــاء ي ـقــررون زي ــارة مـنــزل أجــدادهــم فــي إحــدى
القرى ،لكنهم يفاجأون بوجود قاتل وحشي ضخم
ّ
وعائلة كبيرة في السن تتغذى على لحوم البشر،

ويـضــع الـقــاتــل قـنــاعــا مــن الـجـلــد اآلدم ــي عـلــى وجــه
يحمل منشارا لقطع العظام.
التقارير أن قصة الفيلم مبنية
وتؤكد الكثير من
ّ
على أ ح ــداث حقيقية لسفاح يدعى إد جين ،حيث
ترجع تفاصيل القصة إلــى تحقيق قــام بــه ضابط
شرطة لكشف سر اختفاء سيدة بإحدى المقاطعات
األميركية ،حيث اختفت فجأة بعدما شوهدت آخر
مرة في المحل الذي تمتلكه ،وتبين للضابط أن هناك
دماء بشرية في المحل ،وهناك إيصال شراء مدون
باسم شخص يدعى إيدي جين ،ليكتشف في النهاية
أنه قاتل متسلسل.
وعقب النجاح الكبير الذي حققه الفيلم ،تم إنتاج
عــدة أجــزاء منه عــام  1986وأيضا عــام  ،1990وعام
 2003بنفس اسم الفيلم األول The Texas Chain Saw
 Massacreمن إخــراج األلماني مــاركــوس نيسبيل،
وبـطــولــة جيسيكا بـيــل وجــونــاثــان تــوكــر وإيــريـكــا
ليرسين ومــايــك فــوجــل وأن ــدرو برينارسكي ،وهو
مجرد إعادة إنتاج للفيلم األول.
أما آخر األجزاء التي تم إنتاجها من السلسلة،
فـ ـق ــد ظ ـ ـهـ ــرت عـ ـ ــام  2006بـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــوانThe Texas
 ،Chainsaw Massacre: The Beginningواعتمد
الفيلم على رصد ظهور ذلك القاتل منذ البداية،
حيث تبدأ أحداثه منذ ستينيات القرن الماضي،
عندما يقرر الشقيقان إريــك وديــن القيام برحلة
في السيارة مع صديقتيهما قبل أن يذهبا إلى
الـتـجـنـيــد ،لكنهم يـتـعـ ّـرضــون ل ـحــادث ويطلبان
الـنـجــدة مــن الـضــابــط هــويــت ،ال ــذي ينقلهم إلــى
منزل مهجور ،ويفاجأون بأن هناك قاتال يريد أن
يتغذى على لحومهم ،ويبدأ في مطاردتهم ،وتدور
سلسلة من المطاردات ،واعتمد صناع الفيلم على
أن يضعوا إشارة توضح أن أحداث الفيلم مبنية
على قصة حقيقية.

بيبر وزوجته
تألق نجم البوب الكندي جاستن بيبر على مسرح حفله
الضخم فــي ج ــدة ،إذ أحـيــا أول ــى حفالته بالسعودية خالل
النسخة األولى لجائزة المملكة الكبرى لسباقات الفورموال
واحد.
وت ــداول رواد مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي مقطع فيديو
للمغني الشهير من أجــواء حفله في جــدة ،حيث ظهر على
المسرح بحماسة كبيرة ،وحيا الجمهور بطريقة رائعة ،ما
أشعل حماس الحضور وتفاعلهم معه.
وص ـعــد بـيـبــر ع ـلــى ال ـم ـســرح بـمـشـيــة اس ـت ـعــراض ـيــة على
موسيقى صاخبة ،ثم أدى أغنيته «»What Do You Mean
بحركات غريبة.
وق ـبــل الـحـفــل انـتـشــرت فـيــديــوهــات للحظة وص ــول بيبر
وزوجته عارضة األزيــاء هايلي بيبر إلى السعودية ،وظهر
وهو يرتدي مالبس رياضية إلى جانبها ،فيما ارتــدت هي
مالبس سوداء ،ووضعت كمامة ،التزاما باإلجراءات الوقائية
من فيروس كورونا.

مشهد من الفيلم

نيل هدسون

هاديسا تحصد جائزة أفضل
مغنية في تركيا

فرقة  B TSفي إجازة للراحة
من الحفالت

دريك طلب سحب ترشيحيه
لجوائز «غرامي»

بالدوين يغادر مواقع التواصل
لشعوره بالكراهية
أع ـل ــن ال ـم ـم ـثــل األم ـي ــرك ــي
اليك بالدوين مغادرة مواقع
التواصل االجتماعي ،نتيجة
ش ـع ــوره ب ــإس ــاءة الـمـعــامـلــة
والكراهية من المتابعين.
وح ـ ـ ـ ــذف ب ـ ــال ـ ــدوي ـ ــن أح ــد
ح ـس ــاب ـي ــه ال ـم ــوث ـق ـي ــن عـلــى
«تويتر» ،بعد أيام من مقابلة
تحدث فيها عن إطالق النار
القاتل بموقع تصوير فيلمه
 .Rustومع ذلك ،فإن بالدوين
لـ ـي ــس ا لـ ـنـ ـج ــم األول ا ل ـ ــذي
اليك بالدوين
يتراجع عن وسائل التواصل
االجتماعي.
ُ
ويـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد بـ ـ ــالـ ـ ــدويـ ـ ــن أح ـ ــد
النجوم البارزين الذين تحدثوا عن إساء ة معاملة «ال يمكن
ال ـن ـجــاة مـنـهــا» و«كـ ـ ــره» يــواج ـهــونــه عـبــر وس ــائ ــل الـتــواصــل
االجتماعي ،ما دفع ببعضهم إلى توقيف صفحاته على هذه
الوسائل ،ومنهم النجم الهنديعامر خان ،الذي حذف حسابه
من  Instagramبعد عيد ميالده السادس والخمسين.

فرقة BTS

هاديسا
حصدت النجمة التركيةهاديسا جائزة أفضل مغنية بتركيا،
في حفل جوائز الفراشة الذهبية.
ونشرت هاديسا عبر مواقع التواصل االجتماعي فيديو خالل
تسلمها الجائزة ،وهو ما نال إعجاب عدد كبير من المتابعين،
الذين َّ
عبروا عن سعادتهم بفوز نجمتهم بالجائزة.
من ناحية أخرى ،احتفلت هاديسا بمناسبة عيد ميالدها ،برفقة
صديقها محمد دينتشرالر فــي بــاريــس .وقــد تــداولــت الصحافة
الـتــركـيــة ص ــورا لهما عـلــى مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي .وتلقت
هاديسا عددا كبيرا من التهاني من المتابعين.
وكــانــت وســائــل إع ــام تــركـيــة كشفت أن هــاديـســا لــن تـطــل هــذا
الموسم ضمن لجنة تحكيم برنامج «صوت تركيا» ،وتتألف لجنة
التحكيم من مراد بوز ،ايبرو جونديش ،اوغوزهان كوش وبيازيد
اوزتورك.

دريك

أعلنت فرقة البوب الكورية الشهيرة ،BTS ،أن نجومها سيغيبون
ً
لفترة ،مــن أجــل قضاء إج ــازة للراحة مــن العمل ،خصوصا أنهم
ً
ً
ً
ً
كانون يحيون عــددا كبيرا من الحفالت التي تنال إقباال واسعا
من الجمهور.
ونشر موقع  yahooاإلخـبــاري خــروج الفرقة فــي إج ــازة ،وهو
الخبر الــذي استقبله المتابعون عبر مواقع التواصل بالتقدير،
معربين عن أمنياتهم بعودة الفريق بعد إجازة سعيدة ،يحظون
فيها ببعض الراحة.
عـلــى صعيد آخ ــر ،كــانــت فــرقــة  BTSالـكــوريــة قــد اسـتـطــاعــت أن
ً
تحافظ على صدارتها أخيرا في قائمة بيلبورد لألغاني ،وذلك من
خالل أغنيتها « ،»Butterوهي ثاني أغنية طرحتها الفرقة باللغة
ً
ً
ً
اإلنكليزية بعد أغنية «ديناميت» ،محققة بذلك رقما قياسيا جديدا
في سلسلة إنجازاتها الفنية والجماهيرية.

طلب نجم الراب الكندي دريك من منظمي جوائز «غرامي» سحب
ترشيحيه للدورة الرابعة والستين ،المقرر إقامتها  31يناير المقبل
بلوس أنجلس .ومع أن دريك اختير الشهر الفائت بين المتنافسين
على الجوائز في فئتي موسيقى الراب ،فإن ألبومه (سيرتيفايد الفر
ً
ً
بوي) ،الذي حقق نجاحا كبيرا ،لم ينل أي ترشيح في الفئات العامة
ً
ً
األكثر استقطابا لالهتمام .وسبق له أن انتقد األكاديمية مــرارا،
ً
متهما إياها بأنها تتجاهله.
ُ
ولم يفز دريك ،الذي يعد من أبرز المغنين في الوقت الراهن ،سوى
بأربع جوائز «غــرامــي» إلــى اليوم ،وقــد اتهم المنظمين في مقابلة
أجريت معه عام  2017بحصره في فئة مغني الراب ،ألنه أسود.
ويواجه دريك دعاوى قضائية بعد مقتل  10أشخاص خالل حفلة
موسيقية في تكساس شارك إلى جانب المغني ترافيس سكوت.
(أ ف ب)

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :انتهز جميع الفرص التي تصادفك
يأتك النجاح على طبق من فضة.
ً
عاطفيا :ال تترك سوء التفاهم بينكما
يطول واحرص على مصارحة الشريك.
ً
اجتماعيا :أنــت قـ ّ
ـوي عندما تستطيع
االنتصار على مزاجيتك.
رقم الحظ.7 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
م ـه ـن ـي ــا :ع ـم ـل ــك ال ـم ـت ـق ــن س ـي ــزي ــد مــن
المعجبين بمهنيتك.
ً
ّ
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ال ت ـق ـل ــق فــال ـح ـب ـيــب ي ـق ــدر
الصفات التي تتحلى بها.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ت ــرغ ــب فـ ــي لـ ـق ــاء بـعــض
األصدقاء وتخطط لتجمعهم في سهرة.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
م ـه ـن ـيــا :ال تـتـقــاعــس ع ــن أداء عملك
وحاول التغلب على كسلك.
ً
عاطفيا :المكان الذي تجد فيه راحتك
الدائمة هو بقرب الحبيب.
ً
اجتماعيا :ال تحرم جسدك من النوم
ً
الضروري ألنه يريح عقلك أيضا.
رقم الحظ.8 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :تطلع دائما إلى أن تكون في
مهنتك أفضل مما أنت عليه.
ً
عــاطـفـيــا :تختلف مــع الـشــريــك على
ً ًّ
موضوع ّ
يسبب لكما نقاشا حادا.
ً
ً
اجتماعيا :أحيانا يضيع وقت فراغك
بالثرثرة مع بعض األصحاب.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :كلما تحملت ضربات القدر كلما
ازددت خبرة في الحياة.
ً
عاطفيا :قضت الحياة بأن يكون حبيبك
ً
أنانيا ويريدك لنفسه فقط.
ً
اجتماعيا :ال تخبر اآلخرين بكل شيء
تعرفه واحتفظ بأسرارك.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :توقعك األفالك في حيرة قبل
ً ّ ً
ً
اتخاذك قرارا مهنيا مهما.
ً
ً
عاطفيا  :تعيش تناقضا بين قلبك
ً
ّ
وعقلك .حكم العقل أوال.
ً
اجتماعيا :تنقلب غيرة أحدهم منك
الى حسد ونميمة عليك.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :اصغ إلى أصحاب االختصاص،
فالنصيحة الجيدة ال ّ
تقدر بثمن.
ً
عاطفيا :الجدال مع الشريك فيما ال يفيد
مضيعة للوقت.
ً
ً
اجتماعيا :اذا كــان هدفك صالحا فال
تستعمل وسيلة سيئة لبلوغه.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :ال تخف من إبداء رأيك إن كنت
ً
متأكدا من صوابيته.
ً
عاطفيا :يعرف شريك عمرك أنك تخفي
ً
عنه أمرا كي ال تزعجه.
ً
اجتماعيا :ال تبالغ في مجاملة الغير
كي ال تسقط في بئر النفاق.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً
مهنيا :التفكير كثيرا دون تنفيذ لن
يصل بك الى ّ
أي هدف.
ً
عــاطـفـيــا :أف ـك ــارك مــع الـحـبـيــب الــذي
ّ
يمر بمحنة.
ً
ً
ً
اجتماعيا :تعاني حزنا كبيرا إلصابة
أحد أفراد العائلة بمرض ّ
حاد.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :انتقل إلى التنفيذ بما تفكر به
وال تماطل.
ً
ّ
عــاطـفـيــا :يـنــبـهــك الـحـبـيــب إل ــى بعض
األمور التي ّ
تسمم العالقة.
ً
اجتماعيا :توزع نصائحك على الجميع
ً
ولكن حذار أال تبدو متطفال.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :المأساة في حياة اإلنسان هي
أال يكون لديه هدف للوصول اليه.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ـش ـج ـعــك ال ـح ـب ـيــب عـلــى
ُ
القبول بمشروع هام عرض عليك.
ً
اجتماعيا :من يحسن خدمة عائلته
ينعم الله عليه بعطفه وإحسانه.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
ً
مهنيا :التصميم على النجاح أوال هو
ً
الذي يعطيك دفعا للمتابعة.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ــرف ــض ع ـق ـلــك ال ـخ ـضــوع
لعاطفتك لكنك لن تلتفت اليه.
ً
اجتماعيا :يحترم األصدقاء ّ
جديتك
ً
ويرون فيك مثاال لالقتداء به.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4905األربعاء  8ديسمبر 2021م  4 /جمادى األولى 1443هـ

tawabil@aljarida●com

«البروة» ...رؤية متناغمة عبرت بها إلى بر األمان

النصار والفيلكاوي ّقدما حكاية تراثية من الحياة البحرية
فضة المعيلي

اعتمد المخرج شمالن النصار
في مسرحية «البروة» على
رؤية متناغمة مع أحداث
القصة المستوحاة من التراث.

ش ــارك ــت ف ــرق ــة ت ـي ــات ــرو ضمن
مهرجان الكويت المسرحي الــ،21
بـمـســرحـيــة "الـ ـ ـب ـ ــروة" ،لمؤلفتها
فلول الفيلكاوي ،وأخرجها شمالن
ال ـن ـص ــار ،وب ـطــولــة مـجـمــوعــة من
الممثلين ،منهم :مشعل العينان،
غ ــدي ــر حـ ـس ــن ،آمـ ـن ــة ال ـع ـب ــدال ـل ــه،
بـ ـش ــاي ــر ،فـ ـ ـ ــراس ال ـ ـسـ ــالـ ــم ،أح ـمــد
ال ـص ـفــار ،م ـش ــاري ال ـمــويــل ،جابر
فهاد ،سينوغرافيا د .فهد المذن،
موسيقى مؤثرات صوتية محمد
الـنـصــار ،تنفيذ الموسيقى رشا
النصرالله ،وكمخرجين مساعدين
حسن الجميعي ورشا النصرالله،
ومخرج منفذ عبدالله الهويدي.
وترتكز القصة على استخدام
الـنــوخــذة ُ
لسلطته على البحارة،
بمن فيهم المجدمي ،ومساومته
على بروة البيت ،أو قبوله تزويجه
إح ــدى بـنــاتــه مـقــابــل س ــداد ديـنــه،
تأت بأي
وهي قصة كالسيكية لم ِ
جــديــد ،س ــواء ســر اكـتـشــاف قرابة
مبارك لوالده النوخذة ،والــذي لم
يكن يعلم بوجوده ،وكأن لسان حال
المؤلفة يقول إن الظلم ظلمات يوم
القيامة وكما تدين تــدان في واقع
ال ـح ـيــاة ،وق ــد دف ــع ال ـنــوخــذة ثمن
استغالل ضعف حاجة المجدمي،
الـ ـ ــذي أص ـب ــح ع ــاج ــزا ع ــن ال ـق ـيــام
بمهنته ،بـعــدمــا تـعــرض لحادثة
خالل رحلة الغوص.
ّ
بساطة النص مكنت المخرج
ال ـن ـصــار م ــن ال ـت ـعــامــل م ــع الـفـعــل

ال ـم ـس ــرح ــي ب ـش ـك ــل ي ـم ـث ــل راحـ ــة
لعناصره فوق الخشبة واالشتغال
على أداء الممثلين .هذه العناصر

تعليقات ومالحظات
انتقل التعقيب للحضور ،وكانت البداية مع
عبدالكريم الهاجري ،الذي أشار إلى أن العرض من
جانب الصراع كان متكافئا بشكل مقنع ،وسلس،
وجعل الجمهور يتعايش مع هذه المشاهدُ .
من جانبه ،قال د .شايع الشايع إن العرض قدم
مقتضبا ومختصرا لقصص كثيرة كالسيكية
تشابه هــذا المعنى ،لكن الـمـيــزة أن االختصار
كان جيدا.
ال ـع ـم ـيــد األسـ ـب ــق ل ـل ـم ـع ـهــد ال ـع ــال ــي لـلـفـنــون
المسرحية د .فهد السليم أشاد بدوره بالجهود
الـتــي بذلها الـشـبــاب أثـنــاء ع ــروض المسرحية،
وبطلبة المعهد العالي للفنون المسرحية ،وقال

إن "ه ــذا ش ــيء يشعرنا بالفخر كــأعـضــاء هيئة
تدريس".
وعلى هامش الندوة ،قال المخرج النصار إن
المسرحية تلقت ردود أفعال جميلة من الجمهور،
الفتا إلى أنهم أحبوا تقديم التراث بشكل جديد،
وفريق العمل أدى مجهودا رائعا.
أم ـ ــا م ــؤل ـف ــة ال ـع ـم ــل ال ـف ـي ـل ـك ــاوي ،ف ـق ــال ــت إن
ال ـمــاح ـظــات ال ـت ــي ق ــدم ــت خ ــال الـ ـن ــدوة ســوف
يأخذونها بالحسبان" :المالحظات من أساتذة،
نحن نتعلم منهم ،وهــذا العمل نعتبره بمنزلة
ورش ــة نتعلم منها ،ونـحــن ف ـخــورون بإنجازنا
هذه المسرحية".

فلول الفيلكاوي
التي توافرت ساعدت النصار في
العبور بعمله إلى بر األمان ،معتمدا
رؤيــة إخراجية متناغمة مع روح
تلك الحقبة الزمنية ،حيث لجأ إلى
ال ـمــؤثــرات الـصــوتـيــة واإليـقــاعــات
البحرية ،فكانت تلك الموسيقات
واألغنيات بمنزلة فاصل موسيقي،
وتزداد جماليته مع التمازج الذي
خلقه المخرج بين الحوار والفعل
واإلض ـ ــاءة والـمــوسـيـقــى .بــا شك
يحمل النص دالالت واضحة يمكن
إسـقــاطـهــا عـلــى واقـعـنــا الـمـعــاش.
وفيما يتعلق بـ ــاألداء التمثيلي،
فقد أثبت الممثلون قدرتهم وفق
إمـكــانـيــاتـهــم الـمـتــاحــة بـعـيــدا عن
المبالغة.

اإلعالمي فــادي عبدالله ،بحضور
ال ـم ـع ـق ـب ــة ال ـ ـنـ ــاقـ ــدة واإلع ــامـ ـي ــة
ليلى أحـمــد ،ومولفة العمل فلول
الـفـيـلـكــاوي ،وم ـخــرج المسرحية
شمالن النصار.
في البداية ،قال اإلعالمي فادي
ع ـب ــدال ـل ــه" :ن ـث ـم ــن الـ ـ ـ ــدور الـكـبـيــر
للمجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب على إقامة هذه الدورة بعد
جــائـحــة ك ــورون ــا ،وعـ ــودة الحياة
المسرحية".
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت ال ـن ــاق ــدة
واإلعالمية ليلى أحمد(" :الـبــروة)
هو النص التراثي الثالث لمؤلفته
فلول الفيلكاوي ،وفي الحكم النقدي
لن نتناول بالطبع ما مضى ،وهو
جــزء ثالث من ثالثية ،بل سننظر
لهذا العرض كحالة متفردة لحالها
عن بساطة قصة كالسيكية تكررت
كثيرا ،بدءا من الحدث ،فـ(المجدمي)
رجــل يتعرض للظلم واالستغالل
مـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ــوخ ـ ــذة أي ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـغ ـ ــوص،
وتتصدى ابنته لظلمه".

ندوة تطبيقية

فنتازيا

بعد عــرض مسرحية "ال ـبــروة"
ُع ـقــدت ن ــدوة تطبيقية فــي صالة
الـنــدوات بمسرح الدسمة ،أدارهــا

وتابعت" :اعتمد المخرج على
موسيقات أحيت العرض من كآبته،
ـان بـحــريــة مـسـجـلــة ،وأغــانــي
وأغ ـ ـ ٍ

اليف قامت بغنائها الممثلة آمنة
العبدالله .العرض الذي شاهدناه
ال ـل ـي ـل ــة احـ ـ ـت ـ ــوى عـ ـل ــى ف ـن ـت ــازي ــا
بديكورات رمزية ،وقضبان تبدو
كغرف سجون صغيرة ،يتماهى
الممثلون وفــق المشهد الــدرامــي
والحالة .هو عرض تراثي فنتازي
رمزي .تداخل المناهج والمدارس
الفنية وأساليبها لــه فلسفة ،فال
يأتي األمر عشوائيا ،فيكون هناك
خيط رفيع من التناغم واالنسجام
بـ ـي ــن واقـ ـعـ ـي ــة الـ ـقـ ـص ــة وش ـك ـل ـهــا
الفنتازي .قد يكون التناغم مهما
ج ــدا فــي ال ــرؤي ــة ،وف ــي المضمون
شكال وموضوعا".
ولـفـتــت ليلى أحـمــد إل ــى نقطة
م ـه ـم ــة ،وه ـ ــي انـ ـتـ ـص ــار ال ـع ــرض
لعدالة الـمــرأة قماشة ،وتصديها
للظلم .وذك ــرت أن إخ ــراج العرض
للنصار فيه استغالل كامل لجوانب
ال ـم ـس ــرح ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أنـ ــه شــيء
جميل وب ــث حـيــويــة فــي الـحــركــة،
كما لعبت اإلضــاءة والموسيقات
وال ـ ـغ ـ ـنـ ــاء تـ ــأث ـ ـيـ ــرا .وم ـ ــن نــاح ـيــة
الممثلين ،قالت إنهم كانوا بحاجة
إلى تدريب أكثر.

«خطف الحبيب» بالقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب
كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز
أبوظبي للغة العربية ،التابع لدائرة الثقافة
والسياحة -أبوظبي ،عن القائمة الطويلة لفرع
اآلداب المؤهلة للجائزة في دورتها السادسة
ً
عشرة ،حيث استقطب فرع اآلداب  852عمال
في دورة هذا العام ،وهي زيادة تمثل  46في
المئة في عدد الترشيحات مقارنة مع الدورة
الماضية.
وتضمنت القائمة الطويلة لفرع اآلداب 15

ً
ُ
عمال لروائيين وكتاب وشعراء من تسع دول
عربية ،هي :اإلمــارات ،العراق ،مصر ،سلطنة
عمان ،المغرب ،موريتانيا ،سورية ،السعودية
والكويت.
واستحوذت األعمال في فئة "النصوص
األدبية" على العدد األعلى من عناوين القائمة
ً
الطويلة لـفــرع اآلداب ،بــواقــع  13ترشيحا،
حيث اختارت لجان الفرز والقراءة الروايات
والسير اآلتية:

"يوميات روز" لريم الكمالي من اإلمــارات،
"الرحلة الناقصة" لفاطمة المحسن من العراق/
المملكة الـمـتـحــدة" ،مـتــاهــة الـعــابــد" لمحمد
يوسف الغرباوي من مصر" ،سفر وحشي"
لمحمد ح ـ ّـي ــاوي مــن ال ـع ــراق /هــول ـنــدا" ،ســر
الموريكسي" لمحمد العجمي مــن سلطنة
ع ـم ــان" ،غ ــرب ــة ال ـم ـن ــازل" ل ـع ــزت الـقـمـحــاوي
م ــن مـ ـص ــر" ،ت ـح ـم ـل ـنــي ح ـي ــرت ــي وظ ـن ــون ــي.
سيرة التكوين" لسعيد بنكراد من المغرب،

"الشنقيطي" للسيد ولد أباه من موريتانيا،
"ربـيــع الغابة" لجمال مطر مــن اإلم ــارات،
"حبس قارة" لسعيد بنسعيد العلوي من
الـمـغــرب" ،مـخـطــوط بـطــرسـبــورغ" لجان
دوس ـ ــت م ــن س ــوري ــة /أل ـمــان ـيــا" ،خـطــف
الحبيب" لطالب الــرفــاعــي مــن الكويت،
ُّ
الصادر عن دار كتاب للنشر والتوزيع
عام " ،2021مقهى ريش عين على مصر"
لميسون صقر من اإلمارات.

انطالق أول مهرجان سينمائي في السعودية
ف ــي ح ــدث ان ـت ـظــره ُص ـن ــاع الـسـيـنـمــا وعـشــاقـهــا
بــال ـس ـعــوديــة لـنـحــو عــام ـيــن ،ان ـط ـلــق أم ــس األول
مـهــرجــان البحر األحـمــر السينمائي الــدولــي في
دورتــه األولــى ،التي يعرض فيها  138فيلما من
 67دولة.
وكــان مــن المقرر إقــامــة المهرجان فــي مــارس
 ،2020لكن تفشي جائحة كورونا في العالم حال
دون ذلــك ،وبعد تحديد نوفمبر موعدا للدورة
التأسيسية تأجلت إلى ديسمبر.
ُ
وعـ ـل ــى مـ ـ ــدى عـ ـش ــرة أي ـ ـ ــام ت ـ ـقـ ــام ف ـع ــال ـي ــات
المهرجان في جدة التاريخية ،المعروفة باسم
"البلد" ،والمدرجة ضمن قائمة مواقع التراث
العالمي لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم
والثقافة (يونسكو).
َّ
وكرم المهرجان ،الذي يرفع شعار "أمواج
التغيير" ،الممثلة الفرنسية كاترين دونوف
وال ـم ـخ ــرج ــة وال ـم ـن ـت ـجــة ال ـس ـع ــودي ــة هـيـفــاء
الـمـنـصــور والـمـمـثـلــة الـمـصــريــة لـيـلــى عـلــوي،
إضــافــة إلــى الفرنسي جــاك النــغ رئيس معهد العالم العربي في
باريس.
وبالتوازي مع عــروض األفــام ،ينظم المهرجان "ســوق البحر
األحمر" من  8إلــى  11الـجــاري ،والــذي يهدف إلــى تحفيز اإلنتاج
المشترك ودعم التوزيع الدولي لألفالم.
قدم حفل االفتتاح الممثل يعقوب الفرحان والمخرجة فاطمة
البنوي ،وتم عرض الفيلم الموسيقي "سيرنو" للمخرج البريطاني
جو رايت ،وبطولة بيتر دينكالج وهيلي بينيت وكيلفن هاريسون
جونيور.

نشرة موجة
وأطلق المهرجان ،العدد األول من نشرته اليومية ،تزامنا مع
تدشين عروض سجادته الحمراء ،ولياليه السينمائية.
وتصدرت النشرة ،التي اختارت إدارة المهرجان إصدارها تحت

اســم "مــوجــة" ،افتتاحية كتبها رئـيــس هيئة
األفالم التابعة لوزارة الثقافة السعودية،
م .ع ـب ــدال ـل ــه آل عـ ـي ــاف ،أك ـ ــد خ ــال ـه ــا أن
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـن ـظــريــة ال ـتــي أطلقتها
ً
ً
ً
الهيئة أخيرا تترجم واقعا عمليا ملموسا
ً
من خالل المهرجان ،مشيرا إلى أن تنظيم
هــذا المهرجان "يــأتــي بدعم المـحــدود من
الطاقات الفنية واللوجستية ،ومــن نجوم
وم ـ ــواه ـ ــب ،فـ ــي وق ـ ــت م ـم ـي ــز مـ ــن أج ـنــدت ـنــا
الوطنية".
وتضمنت نشرة "موجة" ،التي صدرت في
ً
 ١٢صفحة ،حوارا مع المدير الفني للمهرجان
الناقد السينمائي الدولي إدوارد وينتروب،
ذكر خالله أن اختيار منطقة "جدة التاريخية"
النعقاد أنشطة المهرجانُ ،يعد خيارا مثاليا.
ّ
وأشار إلى أن الحي القديم أو التاريخي "يمكن
غالف
«موجة» ال ـج ـم ـهــور م ــن ال ـس ـيــر ب ـيــن األزق ـ ــة والـ ـح ــارات
العتيقة ،مرورا بمناطق تاريخية رائعة وجميلة،
للوصول إلى دور العرض السينمائي".
كما كتب ابن الحارة الحائز جائزة البوكر الروائي السعودي
ً
عبده خال ،مقاال استبشر خالله بعودة ليالي "البلد" القديمة عبر
بوابة سينما البحر األحمر إلى "قلب جدة".
واستعرضت "موجة" في عددها األول
عددا من التقارير التي تناولت حفل
االفتتاح والتكريم ،ونبذة عن سيرة
ال ـم ـكــرم ـيــن ف ــي ح ـف ــل ال ـم ـه ــرج ــان،
ولجان التحكيم الخاصة بالبرامج
وال ـم ـس ــاب ـق ــات ،إض ــاف ــة إلـ ــى ش ــرح
ل ـب ــرن ــام ــج وس ـ ـ ــوق ال ـب ـح ــر األحـ ـم ــر،
وحــوار مع المخرجة السعودية شهد
أمين ،ومقال ألول مخرج سينمائي
سعودي عبدالله المحيسن.

الفضالة تسخر من إشاعة طردها لوالدتها
انزعجت الفنانة إلهام الفضالة ،بسبب اتهام إحدى
المتابعات لها عبر مواقع التواصل بطرد والدتها من
المنزل ،وأن العالقة بينها ووالدتها غير مستقرة.
ولــم تستطع الفضالة السكوت عن هــذا االتهام،
وقامت بالرد السريع ،ونشرت فيديو لها عبر مواقع
التواصل تسخر فيه ممن يــروج لهذه األم ــور غير
الحقيقية وال تمت للواقع بصلة.
وقالت إلهام عبر الفيديو" :أنتم ليس لديكم غير

حياة إلهام ،وشائعات عن إلهام" .واستغربت من
تتبع مــروجــي اإلشــاعــات لها ،فـتــارة يــركــزون على
زواجها واختالق قصص مفبركة ،وأخرى يتطرقون
ً
إلى ابنتها ،وحديثا والدتها.
واختتمت الفضالة الفيديو ،قائلة" :سأتحدث مع
أمي ،وستسمعون صوتها وهي تدعو على كل من
يروج الشائعات".

إلهام الفضالة

العوضي يعرض تقنية
جديدة في «كاب»
•

فضة المعيلي

يستعد ال ـف ـنــان عـبــدالــوهــاب
الـ ـ ـعـ ـ ــوضـ ـ ــي إلق ـ ـ ــام ـ ـ ــة مـ ـع ــرض ــه
الشخصي السابع بقاعة منصة
ال ـف ــن ال ـم ـعــاصــر (ك ـ ـ ــاب) ،ف ــي 14
الجاري.
وعن المعرض ،قال العوضي
إنـ ـ ـ ــه سـ ـيـ ـحـ ـت ــوي ع ـ ـلـ ــى أع ـ ـمـ ــال
وأفكار جديدة فنيا وموضوعا،
وال ـ ـلـ ــوحـ ــات س ـت ـك ــون بــأح ـجــام
مختلفة .وأوضح أنه لن يبتعد
عن محاكاته وتطرقه إلى الهم
اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي وأهـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـح ــروب
ومـ ـع ــان ــاتـ ـه ــم ،الف ـ ـتـ ــا إلـ ـ ــى أن ــه
س ـي ـع ــرض ت ـق ـن ـيــة ج ــدي ــدة فــي
ال ـت ـع ــام ــل م ــع الـ ـل ــوح ــة .وش ـكــر
العوضي المنصة على رعايتها
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـعـ ــرض ،وفـ ـ ــريـ ـ ــق الـ ـعـ ـم ــل،

فريق عمل مسرحية «البروة»

شمالن النصار

١١

مسك وعنبر

غالف «

خطف الحبيب»

عبدالوهاب العوضي

وم ــؤس ــس مـنـصــة "كـ ــاب" عــامــر
الـهـنـيــدي ،مثمنا دع ــم الـقـطــاع
ال ـ ـخـ ــاص ل ـل ـف ــن والـ ـثـ ـق ــاف ــة فــي
الكويت.

«أوروبا» يمثل العراق
والكويت في األوسكار

لقطة من الفيلم

تم ترشيح فيلم أوروبا ،للمخرج العراقي اإليطالي حيدر رشيد،
لتمثيل العراق والكويت في األوسكار ،ضمن أفضل فيلم أجنبي،
وهي المرة األولى التي يمثل فيها فيلم روائي العراق والكويت في
األوسكار ،وتم اختيار هذا الفيلم للعرض ضمن العروض الرسمية
لمهرجان كان السينمائي في تظاهرة "اسبوعا المخرجين" .جدير
بالذكر أن فيلم أوروب ــا إنتاج عراقي  -كويتي  -إيطالي مشترك،
ويعرض ضمن المسابقة الرسمية لألفالم الروائية في مهرجان
البحر األحمر السينمائي الدولي.
ويمثل الـكــويــت فــي هــذه التجربة اإلنـتــاجـيــة الـمـخــرج المنتج
عبدالله بوشهري ،الذي بات اليوم أحد أبرز صناع اإلنتاج الفني
على مستوى الخليج والعالم العربي ،عبر مجموعة من أهم األعمال
الــدرامـيــة التلفزيونية خــال الـسـنــوات الخمس األخ ـيــرة ،ومنها
الناموس ،ومحمد علي رود ،والديرفة.

ةديرجلا

•
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دوليات

ُ
السعودية وعمان تفتتحان أول طريق بري بين البلدين
محمد بن سلمان يتقلد وسام السلطنة المدني ...ويجري محادثات في اإلمارات
في إطار جولته الرسمية
االستثنائية على جميع دول
مجلس التعاون الخليجي،
حظي ولي العهد السعودي
األمير محمد بن سلمان
باستقبال رسمي حافل في
ُعمان ،حيث عقد جلسة
مباحثات واسعة مع السلطان
هيثم بن طارق بينما افتتح
أول طريق بري بين المملكة
والسلطنة على هامش الزيارة.

جولة ولي العهد
السعودي الخليجية
تتطرق إلى آلية
لتعزيز مواجهة إيران

قـبــل إجــرائــه مـحــادثــات في
اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ،ال ـم ـح ـطــة ال ـثــان ـيــة
ف ــي جــولـتــه الـخـلـيـجـيــة ،الـتــي
ً
تـشـمــل أي ـض ــا ال ـكــويــت وقـطــر
وال ـب ـحــريــن ،عـقــد ول ــي العهد
ال ـس ـع ــودي األم ـي ــر مـحـمــد بن
سـ ـلـ ـمـ ــان أم ـ ـ ــس مـ ـ ــع س ـل ـط ــان
عمان هيثم بن طــارق ،جلسة
مباحثات رسمية بقصر العلم
بــال ـعــاص ـمــة م ـس ـقــط ت ـنــاولــت
العالقات ومستجدات األحداث
ع ـل ــى ال ـس ــاح ـت ـي ــن اإلق ـل ـي ـم ـيــة
وال ــدولـ ـي ــة ك ـمــا اف ـت ـت ـحــا ،أول
ط ــري ــق بـ ــري ب ـيــن ال ـس ـعــوديــة
وسلطنة عمان.
ووفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق وك ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــة األنـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء
العمانية ،فــإن السلطان هيثم
واألمـ ـ ـي ـ ــر م ـح ـم ــد اس ـت ـع ــرض ــا
أثـنــاء الجلسة أوج ــه التعاون
ال ـث ـنــائــي ال ـق ــائ ــم ب ـيــن مسقط
والــريــاض في شتى المجاالت
وسبل دعــم وتعزيز العالقات
األخوية المتينة بين الشعبين
الـ ـعـ ـم ــان ــي والـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ب ـمــا
يحقق المزيد من تطلعاتهما
وآمــالـهـمــا ،إضــافــة إل ــى تـبــادل
وج ـه ــات ال ـن ـظــر ت ـجــاه األم ــور
والـمــوضــوعــات ذات االهتمام
المشترك.
و مـنــح السلطان هيثم ولي
العهد السعودي أمــس ،وسام
ع ـ ـمـ ــان الـ ـم ــدن ــي م ـ ــن الـ ــدرجـ ــة
األولـ ـ ـ ــى ،أح ـ ــد أرفـ ـ ــع األوسـ ـم ــة
ً
الـعـمــانـيــة ،اعـ ـت ــزازا بــالــروابــط
األخــويــة والـعــاقــات الممتازة
والتعاون البناء.
وذك ــرت الــوكــالــة أن الــوســام
يـمـنــح لـمـلــوك ورؤس ـ ــاء ال ــدول
وأولـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـع ـ ـهـ ــد ورؤس ـ ـ ـ ـ ــاء
الحكومات الذين ترتبط دولهم
بـعــا قــات متميزة مــع سلطنة
عمان.
وقبل إقامته بضيافة قصر
الـ ـعـ ـل ــم م ـ ــأدب ـ ــة غـ ـ ـ ــداء رس ـم ـيــة
ً
ت ـك ــري ـم ــا ل ـض ـي ـفــه ال ـس ـع ــودي
الـكـبـيــر ،أج ــرى سـلـطــان عمان
صباح أمــس مــراســم استقبال
رسـ ـمـ ـي ــة ل ــأمـ ـي ــر مـ ـحـ ـم ــد بــن
سـ ـلـ ـم ــان بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة زي ـ ــارت ـ ــه
ل ـل ـس ـل ـط ـنــة ،وكـ ـ ــان ف ــي مـقــدمــة
مستقبليه ل ــدى و ص ــو ل ــه إ لــى
ساحة القصر واصطحبه إلى
منصة الـشــرف وع ــزف السالم
ال ـم ـل ـكــي الـ ـسـ ـع ــودي وأط ـل ـقــت
المدفعية  21طلقة تحية له.
وقدم السلطان هيثم التحية

«التحالف» يقصف
مخازن سرية بصنعاء

أعلن "تحالف دعم الشرعية" في
اليمن ،أمس ،عن قصف دقيق
ألهداف عسكرية مشروعة في
صنعاء ،الخاضعة لسيطرة
جماعة "أنصار الله" المتمردة.
وأوضح "التحالف" ،في بيان ،أن
"األهداف شملت مخازن وورشا
لتجميع الصواريخ البالستية
ً
ّ
والمسيرات" ،مضيفا" :دمرنا
كهوفا جبلية ومخازن سرية
للصواريخ البالستية على
أطراف صنعاء" .في المقابل،
ّادعت الجماعة المتحالفة
مع إيران أنها شنت "عملية
هجومية واسعة ونوعية في
العمق السعودي" بعدة صواريخ
بالستية و 25طائرة مسيرة.

الفروف إلى المنطقة
فهل يتبعه بوتين؟

السلطان هيثم واألمير محمد بن سلمان خالل عزف السالم الوطني بقصر العلم أمس (د ب أ)
للوفد الرسمي المرافق لألمير
ً
ً
محمد مرحبا بهم ومتمنيا لهم
إقامة طيبة في بلدهم الشقيق
فيما قدم ولي العهد السعودي
التحية لمستقبليه من الجانب
العماني.

مذكرات تفاهم
وع ـ ـلـ ــى هـ ــامـ ــش زيـ ـ ـ ـ ـ ّـارة بــن
سـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــان ل ـ ـم ـ ـس ـ ـقـ ــط ،وقـ ـ ـع ـ ــت
«مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة م ـ ـ ــن الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات
ً
السعودية وعددا من الشركات
الـمـمـلــوكــة لـجـهــاز االسـتـثـمــار
ُ
العماني والقطاع الخاص 13
مذكرة تفاهم بقيمة استثمارات
تبلغ  30مليار دوالر».
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة األن ـ ـ ـبـ ـ ــاء
ّ
السعودية أن المذكرات تشمل
ت ـعــزيــز ال ـت ـع ــاون ف ــي م ـجــاالت
ال ـط ــاق ــة والـ ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـجــددة
والـسـيــاح وتقنية المعلومات
والتقنية المالية وغيرها من
القطاعات.
ً
والحقا ،وقع وزيــر التجارة

والصناعة وترويج االستثمار
ال ـ ـع ـ ـمـ ــانـ ــي ق ـ ـيـ ــس ال ـ ـيـ ــوسـ ــف
ووزي ــر الـتـجــارة وزي ــر اإلعــام
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي الـ ـمـ ـكـ ـل ــف م ــاج ــد
القصبي أمس ،مذكرتي تفاهم
ت ـت ـع ـل ـق ــان ب ـت ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـع ــاون
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــاالت ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة
والـ ـتـ ـقـ ـيـ ـي ــس وال ـ ـمـ ــواص ـ ـفـ ــات
والجودة والقياس والمعايرة
والمختبرات.
وأك ــد الـقـصـبــي أن مــذكــرات
التفاهم هدفها تعزيز التبادل
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ب ـ ـيـ ــن الـ ـسـ ـع ــودي ــة
وع ـ ـمـ ــان وت ـن ـم ـي ــة ال ـ ـصـ ــادرات
ودعــم رواد األعـمــال والتعرف
عـ ـل ــى ال ـ ـفـ ــرص االس ـت ـث ـم ــاري ــة
ً
ال ـم ـتــاحــة ،م ـش ـيــرا إل ــى أهمية
التكامل االقتصادي والمشاركة
ال ـ ـم ـ ـعـ ــرف ـ ـيـ ــة والـ ـ ـم ـ ــواصـ ـ ـف ـ ــات
ً
والمقاييس التي تعتبر حاجزا
يـ ـس ــاع ــد عـ ـل ــى ت ـق ـل ـي ــل ال ـس ـلــع
المضرة بالمستهلك والبضائع
المغشوشة والمقلدة بالبلدين.
وأكد األمين العام لمجلس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون نـ ــايـ ــف الـ ـحـ ـج ــرف،

فـ ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــان أم ـ ـ ـ ــس ،أن ج ــول ــة
ولــي العهد الـسـعــودي األمير
محمد بــن سلمان الخليجية
ً
تأتي تعزيزا للبيت الخليجي
ً
الكبير وانطالقا من العالقات
الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة الـ ـمـ ـمـ ـت ــدة ب ـيــن
ً
المملكة وشقيقاتها وتعزيزا
ألواص ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـم ـ ــودة وال ـم ـح ـب ــة
ووشائج القربى بين قيادات
و م ـ ــوا طـ ـ ـن ـ ــي دول ا ل ـم ـج ـل ــس
ً
وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذا ل ـت ــوج ـي ـه ــات قـ ــادة
دول مجلس التعاون لتطوير
الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات وت ـ ـعـ ــزيـ ــزهـ ــا فــي
مـخـتـلــف ال ـم ـج ــاالت ودفـعـهــا
نحو آفاق أرحب.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـح ـ ـ ـجـ ـ ــرف أن
ً
الجولة الخليجية تأتي تعزيزا
ً
لآلمال والتطلعات وترسيخا
للعالقات المتميزة والوثيقة
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـجـ ـم ــع شـ ـ ـع ـ ــوب دول
ً
الـمـجـلــس ،الف ـت ــا إل ــى أن هــذه
ال ـ ــزي ـ ــارات األخـ ــويـ ــة ل ـهــا دور
بــارز فــي دفــع وتـيــرة التعاون
وت ـطــويــر آل ـيــات ـهــا ف ــي جميع
الميادين لتحقيق المزيد من

إردوغان من الدوحة :نولي أهمية كبيرة ألمن «الخليج»
● أمير قطر والرئيس التركي يبحثان أزمات المنطقة ● توقيع  15مذكرة تفاهم خالل الزيارة
قبل ساعات من وصول ولي العهد
السعودي األمير محمد بن سلمان الى
الدوحة ،في أول زيارة له الى قطر بعد
المصالحة الخليجية ا لـتــي تحققت
في «قمة الـعــا» ،قــال الرئيس التركي
رجـ ــب ط ـي ــب إردوغ ـ ـ ـ ــان ب ـع ــد ت ــرؤس ــه
مــع أمـيــر دول ــة قـطــر الـشـيــخ تميم بن
حمد ،اجتماع الدورة السابعة للجنة
االستراتيجية العليا بين الدولتين،
الذي عقد امس في العاصمة القطرية،
إن بالده «تولي مع قطر أهمية كبيرة
لسالم وأمن منطقة الخليج بأسرها».
وجـ ـ ـ ـ ــاءت تـ ـص ــريـ ـح ــات إردوغـ ـ ـ ـ ــان
م ـشــاب ـهــة ل ـمــا ق ــال ــه أمـ ــس األول قبل
م ـ ـغـ ــادرتـ ــه ت ــركـ ـي ــا بـ ـ ــأن ب ـ ـ ــاده ت ــري ــد
عــاقــات مـمـيــزة مــع كــل دول الخليج
بــا اسـتـثـنــاء ،وذل ــك فــي ظــل التقارب
المستجد بين تركيا واإلمــارات الذي
توج بزيارة ولي عهد أبوظبي محمد
بن زياد الى أنقرة.
ون ـ ـقـ ــل ب ـ ـيـ ــان لـ ـ ـل ـ ــدي ـ ــوان األم ـ ـيـ ــري
القطري عن الشيخ تميم تأكيده خالل
االجـتـمــاع أهمية اجـتـمــاعــات اللجنة
ول ـقــاء ات مـســؤولــي البلدين مــن أجل
تحقيق أهدافها في توطيد الشراكة
االستراتيجية القطرية التركية.
من جانبه ،اعتبر الرئيس التركي
أن هذه الدورة من اجتماعات اللجنة
العليا ستعزز التعاون المشترك القائم
ب ـيــن ال ـب ـلــديــن ف ــي مـخـتـلــف م ـجــاالت
الشراكة ،بحسب البيان ذاته.
وقال البيان إن أمير قطر والرئيس
ا لـتــر كــي بحثا سبل توطيد وتطوير
عـ ــاقـ ــات ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
ب ـي ــن ب ـلــدي ـه ـمــا واالرتـ ـ ـق ـ ــاء ب ـه ــا عـلــى
مختلف الصعد ،خصوصا االقتصاد
واالستثمار والصناعة والدفاع واألمن
واألوقاف واإلعالم والثقافة والرياضة،
ك ـمــا ع ـق ــدا اج ـت ـمــاعــا ث ـنــائ ـيــا ت ـبــادال
فيه اآلراء ووجـهــات النظر المتعلقة
ب ـم ـس ـت ـج ــدات األوضـ ـ ـ ـ ــاع اإلق ـل ـي ـم ـيــة
والدولية التي ّ
تهم بلديهما.
وأف ــادت وســائــل اع ــام قطرية بأن

سلة أخبار

أمير قطر يستعرض وإردوغان فرقة حرس الشرف في الدوحة أمس (رويترز)
ال ـم ـب ــاح ـث ــات ب ـي ــن زع ـي ـم ــي ال ـب ـلــديــن
ت ـن ــاول ــت ع ـ ــددا م ــن ال ـق ـضــايــا بينها
أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان وف ـل ـس ـط ـي ــن وسـ ــوريـ ــة
وأزمات المنطقة.
وأب ــرم الـبـلــدان  15اتـفــاقـيــة تـعــاون
فــي ع ــدد مــن ال ـم ـجــاالت والـقـطــاعــات.
وتــم توقيع مــذكــرة تفاهم فــي مجال
إدارة الكوارث والطوارئ بين رئاسة
إدارة ال ـ ـكـ ــوارث وال ـ ـطـ ــوارئ الـتــابـعــة
لــوزارة الداخلية التركية ،والمديرية
العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية
القطرية.
ك ـم ــا تـ ــم ت ــوق ـي ــع بـ ــروتـ ــوكـ ــول بـيــن
الحكومتين التركية والقطرية بشأن
ت ـن ـف ـي ــذ خ ـ ـطـ ــاب ال ـ ـنـ ــوايـ ــا ال ـم ـت ـع ـلــق
ب ــال ـت ـع ــاون حـ ــول تـنـفـيــذ ال ـف ـعــال ـيــات
الكبرى.

وإضــافــة إلــى ذلــك ،تم االتـفــاق على
بـيــان مشترك لخطاب الـنــوايــا بشأن
إقــامــة ت ـعــاون مــؤسـســي بـيــن منتدى
أنطاليا الدبلوماسي ومنتدى الدوحة،
وم ــذك ــرة ت ـفــاهــم ب ـش ــأن ال ـت ـع ــاون في
مـجــال ال ـمــراســم ،واالج ـت ـمــاع السابع
للجنةّ االستراتيجية العليا.
ووقــع البلدان أيضا مذكرة تفاهم
بين إدارة تنمية ودع ــم المشروعات
الصغيرة والمتوسطة التركية وبنك
قطر للتنمية ،ومــذكــرة تفاهم أخــرى
بين معهد المعايير التركية ،وهيئة
التقييس العامة القطرية.
كما اتفق الجانبان على البرنامج
التنفيذي الـثــانــي فــي مـجــال الثقافة
لـ ـع ــا م ــي  2022ـ  2023بـ ـي ــن وزارة
الـثـقــافــة والـسـيــاحــة الـتــركـيــة ،ووزارة

الثقافة والرياضة القطرية ،والبرنامج
الـتـنـفـيــذي األول ف ــي م ـجــال الـشـبــاب
وال ــري ــاض ــة ب ـيــن ح ـكــوم ـتــي الـبـلــديــن
لألعوام  2022ـ .2024
وتم توقيع اتفاقية برنامج للتعاون
في مجاالت الصحة والعلوم الطبية
الحكومتين التركية والقطرية.
بين
ّ
وأيضا ُوقعت مذكرة تفاهم بشأن
التعاون بين رئاسة الشؤون الدينية
الـتــركـيــة ووزارة األوق ـ ــاف وال ـشــؤون
اإلسالمية القطرية.
ُ
وأبــرمــت مــذكــرة تفاهم بين مكتب
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فـ ــي الـ ــرئـ ــاسـ ــة ال ـتــرك ـيــة
وج ـم ـع ـيــة رجـ ـ ــال األع ـ ـمـ ــال ال ـق ـطــريــة،
إلى جانب اتفاقية تعاون بين وكالة
األن ــاض ــول ال ـتــرك ـيــة ووك ــال ــة األن ـب ــاء
القطرية.

الـ ــرخـ ــاء واالزدهـ ـ ـ ـ ــار لـشـعــوب
المجلس.
واعـتـبــر أن توقيت الجولة
الخليجية قبيل انطالق أعمال
الدورة الـ  42للمجلس األعلى
األسـ ـب ــوع الـمـقـبــل يـعـكــس ما
س ـ ـي ـ ـطـ ــرح م ـ ـ ــن مـ ــوضـ ــوعـ ــات
ستؤدي بالتأكيد إلى مضاعفة
ال ـ ـج ـ ـهـ ــود لـ ـخ ــدم ــة الـ ـم ــواط ــن
ال ـخ ـل ـي ـجــي وت ــدشـ ـي ــن ال ـع ـقــد
الـخــامــس مــن مسيرة مجلس
الـتـعــاون ،الـتــي تشهد نهضة
ت ـ ـن ـ ـمـ ــويـ ــة طـ ـ ـم ـ ــوح ـ ــة ت ـح ـف ــظ
لـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ودولـ ـ ـ ــه
ومواطنيه األمــن واالسـتـقــرار
والـ ـ ـ ــرخـ ـ ـ ــاء وت ـ ـ ـعـ ـ ــزز م ـك ــان ـت ــه
اإلقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة كـصــوت
للحكمة والسالم.
وبـحـســب ال ــدي ــوان الملكي
ّ
السعودي ،فــإن الجولة ترمي
«ل ـب ـح ــث الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة
وسبل تعزيزها في المجاالت
كافة ،ومناقشة القضايا ذات
االهتمام المشترك».
وأكــد عدد من الشخصيات

ا لـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــود ي ـ ـ ــة أن ا لـ ـ ـج ـ ــو ل ـ ــة
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة لـ ـ ــولـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي تـ ـحـ ـم ــل م ـل ـف ــات
عديدة منها االقتصاد واألمن
واالستثمار وتسعى لتعزيز
ا لـلـحـمــة الخليجية و تــو حـيــد
المواقف.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد
ال ـص ـحــافــة الـخـلـيـجـيــة خــالــد
المالك إلى أهمية الجولة في
هذا التوقيت ألنها تأتي بعد
جــائـحــة ك ــورون ــا ،وم ــا تركته
من آثار اقتصادية وسياسية
و كــذ لــك بعد المصالحة التي
ت ـ ـمـ ــت ب ـ ـيـ ــن دول ا ل ـم ـج ـل ــس
بـعــد «إعـ ــان ال ـعــا» كـمــا أنها
ً
أيضا تسبق القمة الخليجية
المرتقبة هذا الشهر.
وقال عضو مجلس الشورى
الـسـعــودي إبــراهـيــم النحاس،
إن الجولة ستتطرق إلى آلية
معينة بهدف تعزيز مواجهة
النظام االيراني.
(مسقط ،أونا ،واس ،كونا)

ُ
زمورا  :الدول العربية استبعدت من
قمة بايدن بسبب غياب الديموقراطية
«فشل لبنان والعراق يعرقل ترويج فوائد
النظام الديموقراطي»
قـ ــال ك ــاس ــاس زمـ ـ ــورا األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ل ــ«ال ـم ـع ـهــد ال ــدول ــي
للديموقراطية والمساعدة االنتخابية« ( ،»)IDEAوهو منظمة
حكومية دولية مقره في استوكهولم ،إن معظم الدول العربية
تعاني تدهور أو غياب الديموقراطية ،لذلك لم توجه الدعوات
ً
لها للمشاركة فــي «قمة الديموقراطية» ،التي تنطلق غــدا
ً
افتراضيا برئاسة الرئيس األميركي جو بايدن وحضور
زعماء وممثلي نحو  100دولة.
وأضـ ـ ـ ــاف زم ـ ـ ـ ــورا ،وه ـ ــو ع ــال ــم س ـي ــاس ــي ك ــوس ـت ــاري ـك ــي،
ً
لـ»الجريدة» ،أن « من ستتم دعوته إلى القمة كان ذلك دائما
يـمـثــل مـشـكـلــة صـعـبــة وم ـث ـي ــرة ل ـل ـج ــدل .ان ـط ـبــاعــي ه ــو أن
منظمي القمة حــاولــوا إش ــراك شبكة واسـعــة ،لــم يستثنوا
منها إال البلدان التي تعاني تدهور أو غياب الديموقراطية،
ولسوء الحظ فإن هذا يشمل معظم الدول العربية .وهذا ما
أظهرته البيانات التي تشكل أساس تقرير الحالة العالمية
للديموقراطية».
ً
وتـعـلـيـقــا عـلــى دع ــوة ال ـع ــراق ال ــى الـقـمــة ،رغ ــم مــا تــواجــه
ال ـع ـم ـل ـي ــة ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة هـ ـن ــاك مـ ــن ع ــراقـ ـي ــل وض ـغ ــوط
الميليشيات المسلحة على العملية السياسية ،أفــاد بأنه:
«ليس لدي أي فكرة عن المقياس ،إن وجد ،الذي استخدمه
المنظمون لتقرير ما إذا كان بلد ما تحت المعايير الدنيا
للديموقراطية».
ً
وأضاف« :غالبا ما تتأثر الدعوات بالحسابات السياسية
والجيوبوليتيكية .ودون معرفة المعايير التي استخدموها،
ً
من الصعب القول ما إذا كان قرار دعوة العراق صحيحا أم ال».
وعــن سبل الترويج للديموقراطية فــي الـشــرق األوســط،
حيث يجادل الكثير من النخب بأن هناك حاجة أكبر لحكم
أكثر فعالية وليس لمزيد من الديموقراطية ،أوضح زمورا
ً
أنه «أمــر صعب جــدا ،أحد األماكن الجيدة للبدء هو التأكد
مــن أنــه فــي بعض األمــاكــن الـتــي يــوجــد بها بعض مظاهر
الحكم الديموقراطي مثل لبنان أو العراق أو تونس ،أن تكون
الديموقراطية قادرة على تلبية بعض التوقعات االجتماعية
على األقل فيما يتعلق بالتقدم االقتصادي والنزاهة والنظام».
وتابع« :إذا ثبت أن هذه الحاالت غير قادرة بشكل جذري
على تلبية هذا المعيار األساسي ،فسيكون من المستحيل
ً
تقريبا إنشاء سرد إيجابي حول الفوائد الهائلة على المدى
الطويل التي يمكن أن تجلبها الديموقراطية».
وقال زمورا« :بشكل عام الناس يفضلون الدكتاتورية على
الفوضى .وفي تلك األماكن التي ال توجد فيها الديموقراطية
على اإلطالق ،سأقول إنه من الضروري تحفيز تنظيم مجتمع
مدني مستقل وتقديم الحماية للنشطاء الذين يرغبون في
المخاطرة بحياتهم من أجل تقدم القضية الديموقراطية».

أفادت وزارة الخارجية الروسية
بأن وزيرها سيرغي الفروف
سيبدأ األحد المقبل جولة
خارجية إلى منطقة الشرق
األوسط ،تشمل إسرائيل
وفلسطين والجزائر والمغرب.
وقال المبعوث الروسي الخاص
للشرق األوسط وشمال إفريقيا،
ميخائيل بوغدانوف ،إن الفروف
سيشارك كذلك في أعمال
المنتدى الروسي العربي على
مستوى وزراء الخارجية المقرر
عقده في المغرب األسبوع
المقبل .ويأتي ذلك ،بينما
توقعت رئيسة مجلس الفدرالية
فالينتينا ماتفيينكو ،خالل
زيارة للبحرين أن يقوم الرئيس
الروسي فالديمير بوتين بزيارة
ً
قريبا للمنطقة العربية.

سعيد ينتقد القضاء:
َ
«تجاوز العدالة الربانية»

وجه الرئيس التونسي قيس
سعيد ،ليل االثنين  -الثالثاء،
ً
ً
انتقادا جديدا للسلطات
القضائية في بالده ،على
خلفية اكتشافه قضية مازالت
تصف الرئيس األسبق زين
العابدين بن علي بـ "الفار".
وقال إنه أثناء القيام بعمل
جرد للقضايا في البلد،
اكتشف وجود قضية ضد
الرئيس الراحل ،ما زالت جارية،
وتم اعتباره في حالة فرار
بالرغم من أنه متوفى .وأضاف،
خالل لقائه عددا من ممثلي
السلطة القضائية في قصر
قرطاج ،أن "العدالة االنتقالية
تجاوزت العدالة الربانية".

السودان :اتهامات للسلطات
بدفع االحتجاجات للعنف

اتهمت قوى "إعالن الحرية
والتغيير" ،أمس ،السلطات
السودانية بافتعال أحداث
توحي "بحياد المظاهرات عن
السلمية ،وجر المتظاهرين
السلميين لمربع العنف".
وجاء ذلك وفق بيان أصدرته
القوى ،التي كانت تشارك
ً
باالئتالف الحاكم سابقا،
ً
تعقيبا على حرق مركز شرطة
بمدينة بحري أمس األول ،من
مجهولين.
وقال البيان ،إن "مؤامرات
السلطة االنقالبية بافتعال
أحداث توحي بحياد الحراك
الجماهيري عن السلمية،
مفضوحة ومقتبسة من ذات
كتاب األنظمة الديكتاتورية
الباحثة عن إيجاد مسوغات
للعنف والقمع ضد الشعوب".
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دوليات
سلة أخبار
آبي أحمد يهنئ باالنتصار
و«جبهة تيغراي» ّ
تبرر

هنأ رئيس الوزراء االثيوبي آبي
أحمد ،أمس ،الشعب اإلثيوبي
بـ«االنتصارات» التي حققها
الجيش في القتال ضد متمردي
«جبهة تحرير شعب تيغراي»
المناوئة للحكومة االتحادية.
وجاء حديث آبي أحمد بعدما
أعلنت أديس أبابا سيطرة
الجيش على كبرى مدن إقليم
أمهرة شمالي البالد ،ديسي
وكومبلشا وباتي ،التي
سيطرت عليها «جبهة تيغراي»
قبل أكثر من شهر.
وأكد رئيس الوزراء ،أنه «لن
يوقف الجيش اإلثيوبي شيء،
وسيتم تدمير العدوبالكامل».
لكن القائد العسكري لجبهة
تيغراي ،أعلن ،أن قواته
انسحبت لترتيب أوضاعها
وإعادة الكرة تجاه أهدافها.

«الصحة العالمية» :التلقيح
اإلجباري ...الحل األخير

بايدن وزوجته جيل عند نصب ضحايا الحرب العالمية الثانية أمس

بعد أشهر أمضتها في
محاولة التوصل إلى الموقف
األنسب حيال األولمبياد
الشتوي الذي تستضيفه
دولة تتهمها واشنطن
بارتكاب «إبادة» في حق
المسلمين األويغور ،قررت
اإلدارة األميركية المقاطعة
الدبلوماسية ألولمبياد ،2022
إال أن الصين واجهت القرار
بالتهديد بتدفيع الواليات
المتحدة «ثمن الخطأ الذي
ارتكبته».

بينما تـشـهــد ال ـعــاقــات بين
ّ
الـ ـبـ ـل ــدي ــن ت ـ ـ ــوت ـ ـ ــرات س ـي ــاس ـي ــة
ش ـ ــدي ـ ــدة ف ـ ــي قـ ـض ــاي ــا خ ــاف ـي ــة
عـ ّـدة ،أعلنت الــواليــات المتحدة
مقاطعتها الدبلوماسية لدورة
األلعاب األولمبية الشتوية التي
تستضيفها بكين في  4فبراير
 2022في انتقاد مضبوط لسجل
حقوق اإلنسان في الصين التي
تـ ّ
ـوع ــدت أن ال ــوالي ــات المتحدة
بأنها «ستدفع ثمن» قرارها.
وأت ـ ــى ال ـ ـقـ ــرار ،ب ـعــد أســاب ـيــع
من المحادثات التي جــرت بين
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ج ــو بــايــدن
ونظيره الصيني شي جينبينغ،
بـ ـه ــدف ت ـخ ـف ـيــف ح ـ ــدة ال ـت ــوت ــر
فـ ــي ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـ ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن،
كما أتــى بعدما أمـضــت اإلدارة
األميركية أشهرا عدة في محاولة
الـتــوصــل إل ــى الـمــوقــف األنـســب
ح ـ ـيـ ــال األول ـ ـم ـ ـب ـ ـيـ ــاد الـ ـشـ ـت ــوي
ال ــذي تستضيفه دول ــة تتهمها
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن بـ ــارت ـ ـكـ ــاب «إبـ ـ ـ ـ ــادة»
بـحــق المسلمين األوي ـغ ــور في
شينجيانغ شمال شرق الصين.

البيت األبيض
وف ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق ،ق ــال ــت
الناطقة بــاســم البيت األبـيــض،
جين ساكي ،إن اإلدارة األميركية

(رويترز)

«لن ترسل أي تمثيل دبلوماسي
أو رس ـم ــي إل ــى دورة األل ـع ــاب،
نظرا لمواصلة جمهورية الصين
ال ـش ـع ـب ـي ــة اإلب ـ ـ ـ ـ ــادة والـ ـج ــرائ ــم
ضــد اإلنسانية فــي شينجيانغ
واالن ـت ـه ــاك ــات األخ ـ ــرى لـحـقــوق
اإلنسان».
واع ـت ـب ــرت أن إرس ـ ــال تمثيل
رسمي سيعني أن دورة األلعاب
تمضي «بشكل طبيعي» ،مضيفة
«وب ـب ـس ــاط ــة ال يـمـكـنـنــا ال ـق ـيــام
بذلك».
وأك ـ ــدت أن «الــريــاض ـي ـيــن في
الفريق األميركي يحظون بكامل
دع ـم ـن ــا .س ـن ـســانــدهــم بــالـكــامــل
وس ـن ـش ـج ـع ـه ــم م ـ ــن ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة».
وس ـ ـي ـ ـح ـ ـظـ ــى الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــون
األميركيون ومدربوهم وغيرهم
مـ ــن أف ـ ـ ـ ــراد الـ ـف ــري ــق ب ـم ـســاع ــدة
قنصلية وأم ـن ـيــة دبـلــومــاسـيــة،
وفـ ـ ـ ــق الـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق ب ـ ــاس ـ ــم وزارة
الخارجية نيد برايس.

ترحيب المعسكرين
ً
ً
ولقي الـقــرار ترحيبا واسعا
ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،حيث
ً
يواجه بايدن ضغوطا للتنديد
ب ــانـ ـتـ ـه ــاك ــات الـ ـصـ ـي ــن ل ـح ـقــوق
اإلنسان.

ّ
ورحب رئيس لجنة العالقات
الخارجية بمجلس الشيوخ بوب
ميننديز بالمقاطعة ،واعتبرها
«تــوبـيـخــا قــويــا لـحـمـلــة اإلب ــادة
التي ينتهجها الحزب الشيوعي
الـ ـصـ ـيـ ـن ــي ف ـ ــي ش ـي ـن ـج ـي ــان ــغ»،
ً
داع ـ ـ ـيـ ـ ــا «ال ـ ـح ـ ـل ـ ـفـ ــاء وال ـ ـشـ ــركـ ــاء
الذين يشاركوننا القيم نفسها
لالنضمام إلى الواليات المتحدة
في هذه المقاطعة الدبلوماسية».
وف ــي الـمـعـسـكــر الـجـمـهــوري،
ّ
رح ــب الـسـيـنــاتــور مـيــت رومـنــي
ً ّ
بقرار بايدن ،مؤكدا أن «المقاطعة
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة ه ـ ــي ال ــرس ــال ــة
ال ـصـح ـي ـحــة ال ــواج ــب إرســال ـهــا
إل ـ ـ ــى ب ـك ـي ــن م ـ ــن دون م ـعــاق ـبــة
الرياضيين األميركيين».
ب ـ ــدوره ،دع ــا مــايــك بــومـبـيــو،
وزي ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي ع ـه ــد
الرئيس السابق دونالد ترامب،
إلــى مقاطعة األلـعــاب األولمبية
بشكل كامل.
وق ــال إن «ال ـح ــزب الـشـيــوعــي
ً
الصيني ال يأبه بتاتا بمقاطعة
دب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،ألن ـ ــه فـ ــي ن ـهــايــة
المطاف سيرحب بالرياضيين
من جميع أنحاء العالم».
و تـعــود المقاطعة األميركية
الكلية أللعاب أولمبية إلى عام
 1980عـ ـن ــدم ــا أعـ ـل ــن ال ــرئ ـي ــس
جيمي كــارتــر االنـسـحــاب منها

اح ـت ـجــاجــا ع ـلــى غـ ــزو االت ـح ــاد
السوفياتي ألفغانستان.

إجراءات مضادة
وفي بكين ،قال الناطق باسم
وزارة الخارجية تشاو ليجيان
فــي مــؤتـمــر صـحــافــي ،أم ــس ،إن
بالده «ستتخذ إجراءات مضادة
حـ ـ ــازمـ ـ ــة ،وس ـ ـتـ ــدفـ ــع ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة ثمن خطوتها السيئة...
ترقبوا ما سيحصل».
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن «ا ل ـ ـم ـ ـس ـ ـعـ ــى
األميركي للتدخل في أولمبياد
بـكـيــن ال ـش ـتــوي ب ــداف ــع الـتـحـيــز
األيديولوجي بناء على أكاذيب
وإشاعات ،وسيكشف فقط نوايا
الواليات المتحدة الخبيثة».
وأك ــد أن «األل ـع ــاب األولمبية
ل ـي ـســت م ـس ــرح ــا لــاس ـت ـعــراض
والتالعب السياسي».
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف «أن ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــؤا مـ ـ ــرة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة لـ ـمـ ـح ــاول ــة إفـ ـس ــاد
األول ـ ـم ـ ـب ـ ـيـ ــاد مـ ـحـ ـك ــوم ع ـل ـي ـهــا
ً
بالفشل» ،محذرا من توابع ذلك
وإضراره بالحوار والتعاون مع
الصين في القضايا المهمة.
وكـ ـتـ ـب ــت ص ـح ـي ـف ــة غ ـل ــوب ــال
تــاي ـمــز الـحـكــومـيــة ف ــي تـغــريــدة
على «تــويـتــر» ،أمــس« ،بصراحة
ي ـش ـعــر ال ـص ـي ـن ـيــون ب ــاالرت ـي ــاح

ّ
إزاء األن ـبــاء ،ألنــه كلما قــل عدد
ّ
الـمـســؤولـيــن األمـيــركـيـيــن ،قلت
معه الفيروسات القادمة».

ردود دولية
وفـ ــي ردود ال ـف ـعــل ال ــدول ـي ــة،
ان ـ ـت ـ ـقـ ــد «الـ ـ ـك ـ ــرمـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــن» ال ـ ـق ـ ــرار
األمـيــركــي ،مــؤكــدا وج ــوب إبقاء
األلـعــاب «بعيدة عن السياسة»،
وم ـع ـت ـبــرا ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه أن
«األهـ ـ ــم ف ــي األول ـم ـب ـي ــاد ه ــو أن
الرياضيين لن يتأثروا».
بـ ـ ــدورهـ ـ ــا ،أع ـل ـن ــت ال ــرئ ــاس ــة
الـفــرنـسـيــة أن ـهــا «أخ ـ ــذت عـلـمــا»
بــالـقــرار األمـيــركــي ،مــؤكــدة أنها
«ستنسق» مع الدول األخرى في
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي بـخـصــوص
هذا الملف.
وفــي لـنــدن ،قــال نائب رئيس
ال ـ ــوزراء الـبــريـطــانــي ،دومينيك
راب ،أم ــس ،إن ب ــاده ستبحث
في الوقت المناسب ما إذا كانت
ستقاطع األولمبياد دبلوماسيا.
من جهته ،لم يعلن مستشار
أل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــا ال ـ ـم ـ ـح ـ ـت ـ ـمـ ــل ،أوالف
شولتس ،موقفا محددا فيما إذا
كانت حكومته ستتبع الواليات
المتحدة في قرار المقاطعة.
وأوضح ،في مؤتمر صحافي،
أن حكومته ستجري مشاورات

بعناية في هذا الشأن ،وستتخذ
قرارات في سياق دولي.

اللجنة األولمبية الدولية
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،أع ـل ـن ــت الـلـجـنــة
األولمبية الدولية أنها «تحترم»
قرار الواليات المتحدة ،معربة في
الوقت نفسه عن ارتياحها لعدم
تــأثـيــر ه ــذا ال ـق ــرار عـلــى مـشــاركــة
الرياضيين األميركيين.
وقـ ــال م ـت ـحــدث بــاســم الـلـجـنــة
األولمبية ،إن «وجــود مسؤولين
ح ـكــوم ـي ـيــن ودب ـلــومــاس ـي ـيــن فــي
األل ـ ـ ـعـ ـ ــاب األول ـ ـم ـ ـب ـ ـيـ ــة ه ـ ــو ق ـ ــرار
سـ ـي ــاس ــي بـ ـح ــت لـ ـك ــل حـ ـك ــوم ــة،
وتـ ـحـ ـت ــرم ــه ال ـل ـج ـن ــة األول ـم ـب ـي ــة
ً
الدولية تماما في إطــار حيادها
السياسي».
وتتهم منظمات عــدة مدافعة
عن حقوق اإلنسان بكين باحتجاز
م ــا ال يـقــل ع ــن مـلـيــون مـسـلــم في
شينجيانغ ب ـ «معسكرات إعــادة
ت ــأه ـي ــل» ،وبـتـعـقـيــم ن ـس ــاء قـســرا
وفرض العمل القسري.
واعـ ـتـ ـب ــرت «هـ ـي ــوم ــن راي ـت ــس
ووتـ ــش» ق ــرار إدارة ب ــاي ــدن بــأنــه
«ح ــاس ــم» ،لكنها دع ــت إل ــى مزيد
مــن الـمـســاء لــة «لـلـمـســؤولـيــن عن
هذه الجرائم ،والعدالة للضحايا».
(عواصم  -وكاالت)

إسرائيل تقصف ميناء الالذقية
عشية استئناف مفاوضات فيينا
• باقري زار موسكو قبيل اتصال بوتين وبايدن
• باريس تنضم لبرلين برفض مقترحات طهران

عـ ـشـ ـي ــة اس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف إي ـ ـ ـ ــران
ومجموعة « »1+4المفاوضات
الرامية إلحياء االتفاق النووي
فـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة الـ ـنـ ـمـ ـس ــاوي ــة
فـيـيـنــا ،شـنــت مـقــاتــات حربية
إسرائيلية غــارات جوية نــادرة
اس ـ ـت ـ ـهـ ــدفـ ــت شـ ـحـ ـن ــة أس ـل ـح ــة
لميليشيات إ يــرا ن ـيــة فــي مرفأ
الالذقية الحيوي بسورية.
وأفاد «المرصد السوري» بأن
الضربات اإلسرائيلية استهدف
ف ـجــر أمـ ــس ،ســاحــة ال ـحــاويــات
ب ـم ــرف ــأ ال ــاذقـ ـي ــة ال ـم ـط ــل عـلــى
البحر المتوسط غربي سورية.
وأوض ـ ــح أن ال ـق ـصــف ،ال ــذي
ت ـص ــدت ل ــه ال ــدف ــاع ــات الـجــويــة
التابعة للقوات الـســوريــة ،أدى
إلى «اشتعال عدد من الحاويات
التجارية».
وذكر التلفزيون الرسمي ،أن
 5انفجارات هزت مدينة الالذقية
عقب «العدوان اإلسرائيلي» على
الـمــرفــأ مــن دون وق ــوع خسائر
بشرية.
ورأى خبراء أن الغارة الجوية
ال ـتــي ضــربــت مـيـنــاء الــاذق ـيــة،
ً
ً
ً
تمثل «ت ـحــوال كـبـيــرا ،وتغييرا
في قواعد اللعبة» ،مشيرة إلى أن
الميناء يمثل «منطقة حساسة

ورئ ـي ـســة» بــالـنـسـبــة للحكومة
السورية.
وأش ـ ــارت أوسـ ــاط عـبــريــة أن
الغارة التي لم تقر بها إسرائيل
ً
رسـ ـمـ ـي ــا ،ت ـم ـثــل أه ـم ـي ــة كـبـيــرة
بالنسبة لروسيا ،كون المنطقة
الـتــي تــم اسـتـهــدافـهــا تـقــع على
ً
مـســافــة قــريـبــة ج ــدا م ــن قــاعــدة
حـمـيـمـيــم ال ــروس ـي ــة ،ك ـمــا أنـهــا
ً
تـبـعــد نـحــو  50كـيـلــو م ـتــرا عن
مـنـشــأة فــي ط ــرط ــوس ،تحتفظ
بها موسكو على ساحل البحر
المتوسط.
وأض ــاف ــت «ي ـع ـنــي ذل ــك أنـهــا
ً
مـســافــة قـصـيــرة ج ــدا بالنسبة
للدفاعات الجوية ،إذ يبلغ مدى
ً
الدفاعات الجوية  250كيلومترا
بالنسبة ل ـصــوار يــخ إس ،300
ً
و 150كـ ـيـ ـل ــو مـ ـت ــرا بــا ل ـن ـس ـيــة
ل ـصــواريــخ إس  ،200أو نطاق
أقصر من ذلك مع نظامي ،BUK
وبانتسير ،في الوقت الــذي تم
فيه نشر أنظمة صــواريــخ إس
 300ال ــروس ـي ــة ف ــي ط ــرط ــوس،
وإس  400في سورية منذ عام
.»2015
وتزامن ذلــك مع تأكيد وزير
اإلس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــازار شـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــرن ،ع ـ ـلـ ــى أن

«إسرائيل قادرة على منع إيران
م ـ ــن ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى أس ـل ـح ــة
نووية».
وأوضح شتيرن في تصريح،
ق ـب ـي ــل وصـ ـ ـ ــول وزيـ ـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع
ب ـي ـنــي غ ــان ـت ــس إلـ ــى واش ـن ـطــن
إلجــراء مباحثات بهدف إقناع
إدارة ب ــاي ــدن ب ـ ـ «ش ــن ضــربــات
محدودة ضد طهران» في حال
ف ـش ــل ال ـج ـه ــود الــدب ـلــومــاس ـيــة
الرامية إلحياء االتفاق النووي:
«إننا على ثقة من أن الواليات
المتحدة تفي بالتزامها بعدم
تمكين طهران من حيازة قنبلة
نووية».
وت ـ ـطـ ــرق رئ ـ ـيـ ــس ال ـح ـك ــوم ــة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،نـفـتــالــي بينيت،
ّ
«نصد
لضربة الالذقية ،قائال:
الـ ـق ــوى ال ـس ـي ـئ ــة ف ــي الـمـنـطـقــة
ليل نـهــار ،ولــن نتوقف لثانية
ً
واحـ ـ ـ ــدة .وهـ ـ ــذا ي ـح ــدث يــوم ـيــا
ً
تقريبا ،مقابل القوى الهدامة،
وسنستمر بالعمل ،وسنواصل
ولن نتعب» .وادعــى مسؤولون
ف ــي ج ـه ــاز األمـ ــن اإلســرائ ـي ـلــي،
أم ــس ،أن سلسلة ال ـغ ــارات في
س ــوري ــة اس ـت ـه ــدف ــت  %75مــن
األسلحة اإليرانية.
وف ــي وق ــت وضـعــت ضــربــات

اعتبر الفرع اإلقليمي لمنظمة
الصحة العالمية في أوروبا أن
التلقيح اإلجباري ،الذي أقرته
أو تنظر فيه بعض الدول،
ً
ً
يجب أن يبقى «حال أخيرا»،
وفق ما ذكر المدير اإلقليمي
هانز كلوغه أمس ،خالل مؤتمر
صحافي عبر اإلنترنت.
ووسط تفشي جائحة
«كورونا» ،دعا كلوغه إلى
حماية أفضل لألطفال الذين
تتراوح أعمارهم بين  5و14
ً
عاما ،وهي الفئة العمرية األكثر
ً
ً
تضررا حاليا.
في غضون ذلك ،كشفت دراسة
بريطانية كبرى حول التطعيم
بجرعتين مختلفتين من
لقاحات «كورونا» أن األشخاص
الذين تلقوا جرعة أولى من
لقاح «أسترازينيكا» أو «فايزر»
ثم أعقبوا ذلك بجرعة ثانية من
لقاح «موديرنا» بعد  9أسابيع
كانت استجابتهم المناعية
أقوى من غيرهم.

ألمانيا« :إشارة المرور»
تتفق على حكومة ائتالفية

وقعت أحزاب «االشتراكي
الديموقراطي» و«الخضر»
و«الديمقراطيون األحرار»،
المعروفة مجتمعة باسم
ً
ائتالف «إشارة المرور» ،اتفاقا
ً
ائتالفيا بينها أمس ،لتشكيل
أول حكومة ائتالفية اتحادية
في ألمانيا بين األحزاب الثالثة.
وبعد اجتماعهم ،عقد خليفة
المستشارة آنجيال ميركل
المنتمي لـ «االشتراكي
الديمقراطي» ،أوالف شولتس
ونائبه المستقبلي روبرت
هابيك الذى يشارك في
قيادة «الخضر» ،وزعيم
«الديمقراطيون األحرار»
كريستيان ليندنر ،الذي من
ً
المقرر أن يصبح وزيرا للمالية
ً
األلماني الجديد ،مؤتمرا
ً
صحافيا.

الهند :هندوس يهاجمون
مدرسة مسيحية

ً
رئيسي متحدثا لطالب خالل كلمة في جامعة تكنولوجية بطهران أمس
الالذقية دمشق وطهران بحرج،
اكتفى ممثل المرشد اإليــرانــي
أم ـيــن الـمـجـلــس األع ـل ــى لــأمــن
القومي علي شمخاني ،بإدانة
«اعـتــداء ات الكيان الصهيوني»
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرة ع ـ ـلـ ــى األراض ـ ـ ـ ـ ــي
السورية خالل اجتماعه بوزير
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـ ـس ـ ــوري فـيـصــل
المقداد أمس.
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ال ـت ـق ــى
م ـســاعــد ال ـخ ــارج ـي ــة االي ــران ـي ــة
لـ ـلـ ـش ــؤون ال ـس ـي ــاس ـي ــة رئ ـي ــس
الوفد اإليــرانــي المفاوض علي
باقري كني في موسكو نظيره
الـ ــروسـ ــي س ـي ــرغ ــي ري ــاب ـك ــوف
ل ـل ـت ـن ـس ـي ــق وال ـ ـت ـ ـش ـ ــاور ح ــول
الـعــاقــات الثنائية ومباحثات
ف ـي ـي ـنــا ،ق ـب ـيــل ق ـم ــة اف ـتــراض ـيــة

يتوقع أن تتضمن بحث الملف
اإليراني بين الرئيس األميركي
ج ــو ب ــاي ــدن ون ـظ ـي ــره ال ــروس ــي
فالديمير بوتين.
وأف ــادت تقارير إيــرانـيــة بأن
مـفــاوضــت فيينا ،الـتــي توقفت
ي ــوم الـجـمـعــة ال ـمــاضــي بشكل
مـ ـ ـف ـ ــاج ـ ــئ ،ب ـ ـعـ ــد طـ ـ ـ ــرح الـ ــوفـ ــد
اإليراني لمقترحات بشأن رفع
العقوبات األميركية عن طهران
والعودة للقيود التي يفرضها
اتفاق عام  2015على الطموحات
الـنــوويــة اإليــرانـيــة ،ستستكمل
ً
غدا الخميس.
ووسـ ــط تــوق ـعــات بـصـعــوبــة
التوصل إلى تفاهم بشأن إحياء
الـصـفـقــة ال ــذري ــة ال ـتــي انسحب
منها الرئيس األميركي السابق

(دي بي أيه)

دونــالــد تــرامــب عــام  ،2018رأى
وزي ـ ــر خ ــارج ـي ــة إيـ ـ ــران حسين
أمير عبداللهيان« ،أنه ال يمكن
ألم ـ ـيـ ــركـ ــا أن ت ـ ـعـ ــود ل ــاتـ ـف ــاق
ً
ال ـنــووي ،وأن تـكــون ج ــزء ا منه
دون رفع العقوبات».
وأش ــار إلــى أن ب ــاده ننتظر
من األطراف األخرى العودة إلى
فيينا بمقترحات محددة تضمن
رفع العقوبات .وتابع« :جادون
ف ــى ال ـت ــوص ــل إلـ ــى ات ـف ــاق جيد
وقــوى لكن نافذة التفاوض لن
تبقى مفتوحة لألبد».
وي ــأت ــي ذل ـ ــك ف ــي وقـ ـ ــت ،أك ــد
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي إب ــراهـ ـي ــم
ّ
رئيسي ،أن بالده تسعى «بقوة
إلـ ـ ــى رفـ ـ ــع إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـراءات ال ـح ـظ ــر»
عـ ـنـ ـه ــا .وقـ ـ ـ ــال إنـ ـ ـ ــه «لـ ـ ــن ن ــرب ــط

ميزانية العام المقبل واقتصاد
ال ـبــاد ب ــأي شـكــل مــن األش ـكــال
بالمفاوضات».
وف ــي تـصــريـحــات منفصلة،
ادع ـ ـ ـ ــى رئـ ـيـ ـس ــي أن م ـب ـي ـع ــات
ً
النفط اإليراني شهدت تحسنا
ً
مـ ـلـ ـح ــوظ ــا «رغـ ـ ـ ــم الـ ـتـ ـه ــدي ــدات
والحظر األميركي».
فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه األث ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاء ،ذكـ ـ ــرت
وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـفــرن ـس ـيــة
أن «مـ ـقـ ـت ــرح ــات إي ـ ـ ـ ــران ب ـش ــأن
ً
ّ
ملفها النووي ال تشكل أساسا
ً
معقوال ألي اتـفــاق» .وجــاء ذلك
ب ـع ــد ي ـ ــوم مـ ــن إعـ ـ ــان أل ـمــان ـيــا
رفضها للمقترحات اإل يــرا نـيــة
وم ـطــال ـب ـت ـهــا ل ـل ــوف ــد اإلي ــران ــي
بـ«العودة بطروحات واقعية».
(طهران ،دمشق  -وكاالت)

قال مسؤولون في «مدرسة
سان جوزيف» المسيحية
بمدينة جانغ باسودا في والية
ماديا براديش وسط الهند
ً
إن حشودا غاضبة اقتحمت
مبنى المدرسة وألقوا حجارة
وألحقوا أضرار بها ،بعد
شائعات عن حاالت تحويل
للدين في المدرسة.
وقال مدير المدرسة ،إن
نحو  200شخص اقتحموا
المدرسة وهم يرددون شعارات
للهندوس المتطرفين .وأضاف
أنه اضطر لنقل الطالب إلى
أعلى طابق بها حتى يكونوا
بأمان ،وأن المعتدين ظلوا
فترة في المدرسة قبل أن
يغادروها.

ةديرجلا
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رياضة

كاظمة والعربي في مواجهة الشباب والفحيحيل لـ «التعويض»

مباراتان اليوم في انطالق الجولة الرابعة للدوري الممتاز

جانب من إحماء العبي العربي قبل دخول المباراة

حازم ماهر

تنطلق اليوم منافسات الجولة
الرابعة لدوري  stcالممتاز
لكرة القدم ،بمباراتي كاظمة
مع الشباب ،والفحيحيل مع
العربي.

الطرقي ونجله طالل
يتصدران التصنيف
اآلسيوي للرماية
أع ـ ـلـ ــن االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد اآلس ـ ـيـ ــوي
ل ـ ــري ـ ــاض ـ ــة ال ـ ــرم ـ ــاي ـ ــة ()ASC
التصنيف ال ـعــام لــرمــاة الـقــارة
اآلس ـيــويــة ف ــي رم ــاي ــة األط ـبــاق
ال ـط ــائ ــرة وأس ـل ـح ــة ال ــرص ــاص
ل ـش ـهــر نــوف ـم ـبــر  ،2021حـيــث
تصدر الرامي األولمبي عبدالله
الطرقي المركز األول في رماية
السكيت ،بينما تصدر الرامي
طالل الرشيدي تصنيف رماية
التراب ،وحل زميله عبدالرحمن
ال ـف ـي ـحــان ف ــي ال ـم ــرك ــز ال ـثــالــث.
وجاء التصنيف الحالي لرماية
السكيت بتصدر البطل األولمبي
عبدالله الطرقي الترتيب العام
برصيد  2472نقطة.
أم ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي تـ ـصـ ـنـ ـي ــف رم ـ ـ ــاة
التراب فقد تصدر الرامي طالل
الرشيدي المركز األول برصيد
 1344نـ ـقـ ـط ــة ،وح ـ ـ ــل الـ ــرامـ ــي
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ال ـف ـي ـح ــان ثــالـثــا
برصيد  959نقطة.

تدشن الجولة الرابعة لدوري
 stcالممتاز لكرة القدم منافساتها
ال ـيــوم ،بــإقــامــة مـبــاراتـيــن ،يلتقي
فيهما كاظمة مع الشباب في 5.20
عـلــى اس ـتــاد ال ـصــداقــة وال ـســام،
والفحيحيل مع العربي في 8.20
على الملعب ذاته ،ويدخل فريقا
كــاظـمــة وال ـش ـبــاب م ـب ــاراة الـيــوم
تحت شعار «استعادة التوازن»،
بحثا عــن تحقيق الـفــوز والظفر
بــالـنـقــاط ال ـثــاث ،بـعــد أن تـعــادل
األول وال ـ ـثـ ــانـ ــي أم ـ ـ ـ ــام ال ـن ـص ــر
والفحيحيل بنتيجة .1-1
ويضع الجهاز الفني لكاظمة،
بقيادة المدرب البوسني داركو،
ن ـصــب عـيـنـيــه ضـ ـ ــرورة تحقيق
ال ـفــوز ،مــن أجــل ضــرب «أكـثــر من
ع ـص ـف ــور ب ـح ـجــر واحـ ـ ـ ــد» ،حـيــث
س ـي ـض ـم ــن ال ـ ـب ـ ـقـ ــاء ف ـ ــي ال ـم ــرك ــز
الثاني الذي يحتله حاليا برصيد
 7نـ ـق ــاط ،إل ـ ــى ج ــان ــب اس ـت ـم ــرار
االستقرار الفني ،فضال عن اإلبقاء

فرحة ألحد العبي الفحيحيل الموسم الماضي
على الثقة التي اكتسبها الفريق
في الجولتين األولى والثانية.
وما يساعد داركو على تحقيق
هدفه عدم غياب أي من الالعبين
المؤثرين ،ومنهم الحارس حسين
كنكوني ،وبندر بورسلي وشبيب
الخالدي ،مع الوضع في االعتبار
أن ال ـ ـمـ ــدرب ي ـس ـعــى إلـ ــى إجـ ــراء
أ ك ـثــر مــن تغيير عـلــى التشكيلة
األساسية.
وعـلــى الـجــانــب اآلخ ــر ،يطمح
م ــدرب الـشـبــاب الـسـنـغــالــي مالك
جون إلى تحقيق الفوز األول في
الـبـطــولــة ،رغ ــم صـعــوبــة المهمة،

ففريقه يحتل المركز قبل األخير
بنقطة واحدة.
والمتابع لفريق الشباب يعلم
تـمــامــا ان إمـكــانـيــاتــه أف ـضــل من
نـتــائـجــه ه ــذا ال ـمــوســم ،لــذلــك قد
ت ـك ــون مـ ـب ــاراة الـ ـي ــوم ه ــي طــوق
النجاة لجون الذي سيعيد الالعب
زي ــد زك ــري ــا للتشكيل األســاســي
مـ ـ ـج ـ ــددا بـ ـع ــد غـ ـي ــاب ــه ع ـ ــن ل ـق ــاء
الفحيحيل بسبب اإليقاف.

الفحيحيل والعربي
وتـ ـتـ ـش ــاب ــه ظ ـ ـ ــروف مـ ـب ــاراة

مباراتا اليوم
التوقيت

المباراة

الملعب

5:20

كاظمة × الشباب

الصداقة والسالم

8:20

العربي × الفحيحيل

الصداقة والسالم

الفحيحيل والعربي مع المباراة
الـ ـس ــابـ ـق ــة تـ ـم ــام ــا ،ف ــاألخ ـض ــر
ص ـ ــاح ـ ــب الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز الـ ـخ ــام ــس
ب ــرص ـي ــد  4نـ ـق ــاط ت ـ ـعـ ــادل مــع
ا ل ـســا ل ـم ـيــة  ،2-2و هـ ــي نتيجة
ب ـط ـعــم ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة ،خ ـصــوصــا
أن ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ال ـس ــاب ـق ــة خـســر

نتيجتها أمام القادسية بهدف
نظيف.
ومــن المؤكد أن الـفــوز اليوم
سـيـعـيــد االس ـت ـق ــرار لــأخـضــر،
أمــا أي نتيجة أخ ــرى فستضع
م ــدرب الـفــريــق ال ـكــرواتــي أنتي
ميشا تحت المقصلة ،خصوصا

ً
األندية الكويتية بالمركز  22قاريا

حلت األندية الكويتية في المركز الـ  ،22في
التصنيف الصادر عن االتحاد اآلسيوي لكرة
القدم ،وفق النتائج التي تحققت في البطوالت
القارية للسنوات األربع الماضية.
ويسعى االتحاد اآلسيوي من هذا التصنيف
إل ــى ت ـحــديــد م ـقــاعــد ك ــل دولـ ــة ف ــي ال ـب ـطــوالت
القارية «دوري األبطال ،كأس االتحاد» ،وذلك
في عام .2023

«العليا لأللعاب الخليجية» عقدت اجتماعها الرابع
عقدت اللجنة العليا المنظمة
ل ـ ـ ـ ـ ــدورة األلـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاب ال ــري ــاضـ ـي ــة
الخليجية الثالثة ،أمس األول،
اجتماعها الرابع ،برئاسة وزير
اإلع ــام والـثـقــافــة وزي ــر الــدولــة
ل ـش ــؤون ال ـش ـبــاب عـبــدالــرحـمــن
المطيري ،لإلعداد لهذا الملتقى
ال ــري ــاض ــي ال ـخ ـل ـي ـجــي ال ـم ـقــرر
إقامته في البالد من  9إلــى 19
يناير المقبل.
وأكـ ــد االج ـت ـم ــاع ،الـ ــذي عقد
بمقر الهيئة العامة للرياضة،
ت ـج ـه ـيــز الـ ـم ــاع ــب والـ ـص ــاالت
ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة الـ ـت ــي سـتـحـتـضــن
م ـن ــاف ـس ــات الـ ـ ـ ـ ــدورة ،وت ـحــديــد
مالعب التدريب لكل المنافسات
ب ــالـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق مـ ـ ــع االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادات
واألندية الرياضية ،إضافة إلى
مـنــاقـشــة اإلجـ ـ ـ ــراءات الـصـحـيــة
الـ ـت ــي س ـي ـت ــم ت ـن ـف ـي ــذه ــا أث ـن ــاء
منافسات الدورة.
وقـ ـ ــال ع ـض ــو ال ـل ـج ـنــة نــائــب
ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـهـيـئــة الـعــامــة
للشباب لقطاع تنمية الشباب
مـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــل ال ـ ـ ـس ـ ـ ـب ـ ـ ـي ـ ـ ـعـ ـ ــي ،عـ ـق ــب

ً
المطيري مترئسا االجتماع
االجـ ـتـ ـم ــاع ،إنـ ــه ت ـمــت مـنــاقـشــة
م ــواعـ ـي ــد ج ـم ـي ــع ال ـم ـس ــاب ـق ــات
ال ـ ـ ـ ــ ،15وك ــذل ــك ت ــوق ـي ــت ت ــوزي ــع
الميداليات لألبطال الفائزين،
ال سيما فــي األل ـع ــاب الـفــرديــة،
وغـ ـي ــره ــا م ـ ــن األم ـ ـ ـ ــور ال ـف ـن ـيــة
والتنظيمية.
وعــن دور هيئة الشباب في
تنظيم هــذه الـ ــدورة ،أش ــار إلى
أن ال ـه ـي ـئ ــة ،وب ــال ـت ـن ـس ـي ــق مــع
إدارة ال ــدف ــاع ال ـمــدنــي ،ستوفر
الـمـتـطــوعـيــن ال ـش ـبــاب لتنظيم
الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــات ،ال س ـي ـم ــا فـيـمــا

م ـب ـهــرة تـعـكــس تـمـيــز ال ـك ــوادر
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـمـ ـج ــال
الرياضي.
ُي ــذك ــر أن م ـنــاف ـســات الـ ــدورة
تـضــم أل ـع ــاب ك ــرة ال ـق ــدم والـيــد
والـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرة وال ـ ـس ـ ـلـ ــة ،إض ــاف ــة
إل ــى ال ـس ـبــاحــة وألـ ـع ــاب ال ـقــوى
والكاراتيه والجودو والمبارزة
والـ ــرمـ ــايـ ــة والـ ـتـ ـن ــس األرضـ ـ ــي
وال ــدراج ــات الـهــوائـيــة وهــوكــي
الجليد وك ــرة الـطــاولــة ،إضافة
إلى رياضة األلعاب اإللكترونية.
(كونا)

وب ـنـ ً
ـاء عـلــى ه ــذا التصنيف ،ح ــدد االتـحــاد
اآلسـ ـي ــوي م ـق ـعــديــن ب ـش ـكــل م ـبــاشــر لــأنــديــة
الكويتية في بطولة كأس االتحاد اآلسيوي عام
 .2023وتصدرت األندية السعودية التصنيف،
تلتها أندية كوريا الجنوبية في المركز الثاني،
ثم األندية اليابانية في المركز الثالث ،فاألندية
اإليــران ـيــة ثــم الـقـطــريــة ،فــي الـمــركــزيــن الــرابــع
والخامس.

الكويت أسقط القادسية
واعتلى قمة «ممتاز الطائرة»
●

يـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ـت ــرتـ ـي ــب الـ ـحـ ـض ــور
الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــري ،وفـ ـ ــي مـ ـج ــاالت
الـعــاقــات الـعــامــة واالسـتـقـبــال،
وغيرها من األدوار التنظيمية
المهمة.
ولفت إلى أن الهيئة ستكون
م ـس ــؤول ــة ع ــن ت ــرت ـي ــب م ــراس ــم
ال ـ ـت ـ ـتـ ــويـ ــج ل ـ ـكـ ــل الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــات
وتــدريــب القائمين عليها ،كما
ي ـع ـم ــل مـ ـجـ ـم ــوع ــة كـ ـبـ ـي ــرة مــن
ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ال ـه ـي ـئــة بـلـجــان
ال ـ ــدورة الـمـخـتـلـفــة ،مـعــربــا عن
ثقته بظهور المنافسات بصورة

أن الجماهير لن تتحمل خسارة
ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـن ـق ــاط ف ــي بــدايــة
الموسم.
وي ــدخ ــل م ـي ـشــا لـ ـق ــاء ال ـي ــوم
بتشكيل جديد مــن أجــل إعــادة
األم ـ ـ ــور ل ـن ـصــاب ـهــا ال ـص ـح ـيــح،
ومـنـهــا الـلـعــب بــالـمــدافــع أحمد

محمد عبدالعزيز

ثأر الفريق األول لكرة الطائرة بنادي الكويت من
نظيره القادسية ،وألحق به أول هزيمة في الدوري
الممتاز للعبة ،بنتيجة  ،1-3بواقع أشواط (،23-25
 )21-25 ،30-32في المباراة التي جمعت الفريقين
فــي الـجــولــة الـثــامـنــة عـلــى صــالــة االت ـحــاد بمجمع
الشيخ سعد العبدالله ،والـتــي شهدت أيضا فوز
الجهراء على ضيفه العربي  ،1-3بأشواط (،25-18
 ،)20-25 ،16-25 ،22-25و بـنـفــس النتيجة تغلب
التضامن على برقان بواقع أشواط (،27-25 ،24-26
.)27-29 ،21-25
وب ــذل ــك ت ـصــدر ال ـكــويــت الـتــرتـيــب بــرصـيــد 18
نقطة ،يليه القادسية ثانيا بــ 15نقطة ،وكاظمة
ثالثا ب ــ 13نقطة ،بينما ارتـقــى الـجـهــراء للمركز
الرابع برصيد  8نقاط ،وتراجع العربي الى المركز
الخامس وبرقان للمركز السادس ،وظل التضامن
في المركز السابع واالخير برصيد واحد  6نقاط.
وف ــي مـنــافـســات دوري ال ــدرج ــة األول ـ ــى واص ــل
ال ـس ــاح ــل ع ــروض ــه ال ـق ــوي ــة ،وت ـغ ـلــب ع ـلــى ضيفه
اليرموك  - 3صفر ،رافعا رصيده إلى  15نقطة في
المركز األول ،وبقي اليرموك ثانيا بـ 8نقاط.

بطولة «النخبة العربية للتنس» تنطلق اليوم
مباريات قوية تنتظر أبطال الكويت في الدور الرئيسي
ت ـن ـط ـلــق ف ــي الـ ـع ــاش ــرة م ــن صـ ـب ــاح ال ـي ــوم
منافسات الدور التمهيدي من بطولة النخبة
العربية للتنس على الملعب الرئيسي والمالعب
الفرعية بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي
للتنس.
وقـ ـ ــد أجـ ــريـ ــت ق ــرع ــة «األس ـ ـ ــات ـ ـ ــذة» ال ـع ــرب
ل ـم ـب ــاري ــات الـ ـف ــردي أم ـ ــس ،ف ــي م ـقــر االت ـح ــاد
الكويتي للتنس بطريقة إلكترونية ،بحضور
نــائــب رئـيــس مجلس إدارة االتـحــاد الكويتي
للتنس عبدالصمد العريان ،وأمين السر العام
مدير البطولة فالح العتيبي ،وعضو مجلس
إدارة االتحاد العربي أحمد الحجري من سلطنة
عمان ،ورئيس الوفد القطري إبراهيم الخليفي،
وب ــإش ــراف الحكم الـعــام الــدولــي عـبــدالــرؤوف
عبدالسالم ،ومساعده الدولي علي المطيري.
وس ـت ـقــام الـبـطــولــة لـفـئــة ال ـف ــردي مــن ثــاث
مجموعات ،يطبق فيها نـظــام كسر التعادل
بالمجموعات الثالث ،فيما سيقام الزوجي من
مجموعتين يطبق فيهما كسر التعادل ،وتكون

المجموعة الفاصلة من «»MATCH TIE BREAK
من  10نقاط.
وأوقـ ـع ــت قــرعــة ال ـ ــدور الـتـمـهـيــدي الـعـمــانــي
عبدالله ال ـبــراونــي فــي مــواجـهــة ال ـســوري ربيع
سليم ،والصومالي زكريا عويس في مواجهة
ال ـمــوري ـتــانــي مـحـمــد س ـع ـيــد ،وال ـع ـمــانــي منير
ال ـ ــرواح ـ ــي مـ ــع الـ ـسـ ـع ــودي س ـل ـي ـم ــان ال ـق ــاس ــم،
واللبناني حسن إبراهيم مع الليبي أحمد موهان،
والصومالي مهدي أحمد مع األردني سيف عدس،
وسينضم الفائزون إلى الدور الرئيسي األول.
فيما سيبدأ أبـطــال الكويت مشوارهم في
«الـنـخـبــة ال ـعــرب ـيــة» ب ــال ــدور الــرئ ـي ـســي ،حيث
سـيـلـعــب عـيـســى قـ ـب ــازرد ف ــي مــواج ـهــة قــويــة
مــع ال ـجــزائــري تــوفـيــق الـشــاتــي ،فيما ينتظر
ع ـبــدال ـح ـم ـيــد م ـح ـب ــوب ال ـف ــائ ــز م ــن مــواج ـهــة
ال ــرواح ــي وال ـقــاســم ،وسيلعب ب ــدر عنتر مع
األردني موسى قطب ،وطالل عنتر مع الليبي
محمد الـمـهــدي ،وسيلتقي عـلــي الـشـطــي مع
المصري عمرو محمد.

من جانبه ،أشاد الالعب الدولي السعودي
سـلـيـمــان الـقــاســم بالتنظيم الـمـمـيــز للنخبة
ً
الـعــربـيــة لـلـتـنــس ،بـ ــدءا مــن االسـتـقـبــال حتى
الوصول إلى مقر اإلقامة ،وقال« :نأمل أن تشهد
البطولة مستويات فنية عالية ،بمشاركة أفضل
الالعبين العرب ،ولعل البطولة تسهم بمزيد من
روابط المحبة والصداقة المشتركة بين االخوة
المتنافسين ،خصوصا وهم يتواجدون بين
أهلهم وإخوانهم في بلد الصداقة والسالم».
وأكد القاسم جاهزيته للمنافسات العربية،
مضيفا« :تـحـضــرت جـيــدا للبطولة عبر عدة
معسكرات محلية وخارجية متتالية ،وأسعى
للمنافسة على أحــد المراكز الثالثة األول ــى»،
الفـتــا إل ــى أن مجمع الـشـيــخ جــابــر العبدالله
الـجــابــر الـصـبــاح ال ــدول ــي للتنس يـعــد تحفة
استثنائية في منطقة الشرق األوسط ،وسيكون
محطة مهمة للتنس في الشرق األوسط ،ونقطة
التقاء ألفضل العبي العالم في السنوات القليلة
المقبلة.

جانب من عملية سحب القرعة

إب ــراهـ ـي ــم ع ـل ــى ح ـس ــاب جـمـعــة
عبود ،إلى جانب الدفع ببديلين
ل ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــان الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــزي الـ ـغ ــائ ــب
ب ـس ـبــب اإلي ـ ـقـ ــاف لـ ـط ــرده أم ــام
السالمية ،والكرواتي جوسيب
ك ـن ـيــزي ـف ـي ـتــش الـ ـ ــذي سـتـغـيـبــه
اإلصابة ،وسيلعب الغائب منذ
انطالق البطولة بندر السالمة
على حساب أحدهما.
بدوره ،يسعى الجهاز الفني
لـلـفـحـيـحـيــل ،ص ــاح ــب ال ـمــركــز
الثامن برصيد نقطتين ،بقوة
النطالقة جديدة اليوم ،تتناسب
مع تدعيم الفريق بالعبين أكفاء
محليين وأجانب.
ويـ ـف ــرض غ ـي ــاب ال ـب ــرازي ـل ــي
مايا لإليقاف ،وحسين غملوش
ويــوســف سـعــد لــإصــابــة ،على
الجهاز الفني إج ــراء تغييرات
عــديــدة فــي التشكيل األســاســي
للفريق.

فوز اليرموك والعربي
في «سلة األولى»

●

جابر الشريفي

تغلب الفريق األول لكرة السلة
بنادي اليرموك على الصليبيخات
 ،84-91وفاز العربي على التضامن
 ،59-83ف ــي ال ـم ـب ــارات ـي ــن الـلـتـيــن
أقيمتا أمس األول ،ضمن منافسات
الجولة الثامنة من دوري الدرجة
األولى للعبة.
ورف ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـيـ ـ ــرمـ ـ ــوك والـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي
رصيديهما إلى  9نقاط في صدارة
الـ ـت ــرتـ ـي ــب ،ثـ ــم الـ ـنـ ـص ــر  8نـ ـق ــاط،
والشباب  7نقاط ،والصليبيخات
 6نـقــاط ،والـســاحــل والـتـضــامــن 5
نقاط.
وينص نظام البطولة على إقامة
دوري بـيــن ال ـف ــرق الـسـبـعــة ،على
أن يتأهل األول لـلــدوري الممتاز
م ـبــاشــرة ،بـيـنـمــا يـنـتـظــر وصـيــف
ب ـط ــل «ال ـ ــدرج ـ ــة األول ـ ـ ـ ــى» خــامــس
ال ــدوري الممتاز ،من أجــل خوض
 3مباريات معه ،والفائز باثنتين
يتأهل للممتاز في الموسم المقبل.

ةديرجلا
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رياضة

برشلونة لتحقيق معجزة
على أرض العمالق البافاري
يخوض برشلونة اإلسباني ً
حاسمة وصعبة جدا
مواجهة
ً
عندما يحل ضيفا على بايرن
ميونيخ األلماني اليوم في
الجولة السادسة واألخيرة من
منافسات المجموعة الخامسة
بدوري أبطال أوروبا لكرة
القدم.

أتاالنتا وفياريال
يتصارعان لخطف
البطاقة الثانية
في المجموعة
السادسة

ي ـ ـس ـ ـعـ ــى ف ـ ـ ــري ـ ـ ــق بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة
اإلسباني لتحقيق معجزة عندما
يـ ــواجـ ــه ف ــري ــق بـ ــايـ ــرن م ـيــون ـيــخ
األلماني اليوم في المرحلة األخيرة
من دور المجموعات ببطولة دوري
أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويريد برشلونة تفادي الخروج
من دور المجموعات للمرة األولى
منذ أكثر من عقدين من الزمن.
وعلى األرجح يحتاج برشلونة
لتحقيق الفوز على بايرن ،متصدر
المجموعة ،ألن بنفيكا ،صاحب
المركز الثالث بفارق نقطتين عن
برشلونة ،هو المرشح األبرز للفوز
عـلــى ديـنــامــو كييف فــي مـبــاراتــه
األخيرة بالمجموعة الخامسة.
لكن بايرن تغلب على برشلونة
بثالثية نظيفة فــي كامب نــو في
سبتمبر الماضي ،وتغلب عليه 2-8
في طريقه نحو التتويج باللقب
عام .2020
ويتنافس برشلونة وبنفيكا
على مقعد من بين خمسة مقاعد
متبقية فــي دور الستة عشر في
البطولة وذلك في الجولة األخيرة.
وإذا ت ـفــادى لـيــل وســالــزبــورغ
الخسارة فسيعبران للدور التالي.
ً
وكان تشافي هيرنانديز العبا
ً
فــي بــرشـلــونــة يبلغ  20عــامــا في
آخر مرة فشل فيها برشلونة في
عبور دور المجموعات في موسم
 ،2001-2000وحصل وقتها بايرن
على رابــع ألقابه من أصل خمسة

تغريم بيلينغهام النتقاده
الحكم زوير
أعلن االتحاد األلماني لكرة القدم ،أمس ،أن جود بيلينغهام العب خط
وسط فريق بوروسيا دورتموند تم تغريمه  40ألف يورو ( 45ألف دوالر)
النتقاده الحكم فيليكس زوير عقب الخسارة التي تعرض لها فريقه مطلع
األسبوع أمام بايرن ميونخ بنتيجة .3-2
ً
وتفادى الالعب البالغ من العمر  18عاما اإليقاف لسلوكه غير الرياضي.
وتقبل الالعب اإلنكليزي الدولي العقوبة الموقعة عليه.
ً
وك ــان بيلينغهام غــاضـبــا عـقــب احـتـســاب ركـلــة ج ــزاء عـلــى زميله
المدافع بالفريق ماتس هوميلز بعدما لمست الكرة يده ،وسجل روبرت
ليفاندوفسكي هــدف الفوز لبايرن من ركلة الجزاء في المباراة التي
أقيمت السبت الماضي .وقال بيلينغهام في مقابلة مع شبكة "فيابالي"
النرويجية ":تعطي أكبر مباراة في ألمانيا ،لحكم تورط في فضيحة
تالعب بالنتائج من قبل ،ماذا تنتظر؟".
وأضاف ":بالنسبة لي ،لم تكن ركلة جزاء .لم يكن ينظر حتى للكرة وكان
يقاتل للحصول عليها واصطدمت به" .وأردف ":يمكنك أن تنظر في العديد
من القرارات خالل المباراة" .وتم إيقاف زوير لمدة ستة أشهر في عام 2005
لتورطه في فضيحة تالعب بنتائج متعلقة بالحكم السابق روبرت هويزر.
ً
ولم يكن دورتموند سعيدا بالعرقلة التي تعرض لها قائد الفريق ماركو
ريوس من قبل لوكاس هيرنانديز داخل منطقة الجزاء ،والتي حتى لم يتم
مراجعتها بتقنية الفيديو ،مثلما فعل زوير أثناء اتخاذه القرار ضد هوميلز.

ألقاب توج بها الفريق.
واآلن ت ـ ـشـ ــا فـ ــي ه ـ ـ ــو م ـ ـ ــدرب
برشلونة ،ويواجه مهمة ضخمة
ف ــي مـيــونـيــخ أمـ ــام ب ـطــل الـ ــدوري
األل ـم ــان ــي ،وال ـ ــذي ح ـقــق الـعــامــة
الكاملة حتى اآلن مثل ليفربول
وأياكس.
وك ــان ــت م ـ ـبـ ــاراة ب ـي ـت ـيــس هــي
الهزيمة األولى لتشافي منذ توليه
ت ــدري ــب بــرش ـلــونــة ،وأكـ ــد بعدها
"سيتوجب علينا أن ننافس مثل
الـ ـحـ ـي ــوان ــات" ف ــي م ـيــون ـيــخ لكي
تكون هناك فرصة في التأهل لدور
الستة عشر.
على األقل لن يواجه برشلونة
جماهير بايرن ألن المباراة ستقام
بـ ــدون ح ـضــور الـجـمـهــور بسبب
تشديد قواعد فيروس كورونا في
والية بافاريا.

جانب من مباراة الذهاب بين بايرن وبرشلونة
فريق "الغواصة الصفراء" -2صفر.
ان ـت ـه ــت م ـ ـبـ ــاراة الـ ــذهـ ــاب بين
فياريال وأتاالنتا بالتعادل ،2-2
وفيما يملك ّ
األول نقطة أكثر من
ّ
الفريق االيـطــالــي ،لكن األخـيــر لم
يخسر عـلــى أرض ــه فــي بيرغامو
منذ بداية المسابقة هذا الموسم.
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ي ـت ـط ـل ــع
"الـشـيــاطـيــن الـحـمــر" تـحــت قـيــادة
مــدربـهــم األل ـمــانــي الـجــديــد رالــف
رانغنيك إلــى الـثــأر مــن الخسارة
المفاجئة التي ّ
تعرضوا لها أمام
يونغ بويز السويسري (رابع ،أربع
ً
نقاط) ذهابا بنتيجة .2-1
ّ
ويعول الفريق السويسري على

صراع «السادسة»
تتجه األن ـظــار فــي المجموعة
السادسة إلى المواجهة الحاسمة
ب ـيــن أت ــاالن ـت ــا اإلي ـط ــال ــي ال ـثــالــث
م ــع س ــت ن ـقــاط وضـيـفــه فـيــاريــال
اإلس ـبــانــي الـثــانــي (س ـبــع ن ـقــاط)،
ّ
حيث إن الفائز من هذه المواجهة
سـ ـي ــراف ــق م ــان ـش ـس ـت ــر يــونــاي ـتــد
اإلنكليزي المتصدر بـ  10نقاط إلى
الدور المقبل.
وكان يونايتد حسم تأهله في
الجولة السابقة عقب فــوزه على

ليل يبحث عن نقطة
في المجموعة السابعة ،يتطلع
ليل بطل فرنسا والمتصدر مع 8
نـقــاط إل ــى ع ــدم الـتـفــريــط بفرصة
ال ـتــأهــل إل ــى األدوار اإلقـصــائـيــة
حيث يحتاج إلى نقطة من مباراته
أمام مضيفه فولفسبورغ األلماني
الرابع ( 5نقاط).
وس ـي ـجــد ل ـيــل ف ــي حـ ــال خسر

ميسي وكريستيانو وليفا ومبابي ضمن
الفريق المثالي لعام 2021
ا نـضــم األرجنتيني ليونيل ميسي ،وا لـبــر تـغــا لــي كريستيانو
رونالدو ،والبولندي روبرت ليفاندفسكي ،والفرنسي كيليان مبابي،
إلى قائمة الفريق المثالي لعام  ،2021التي أعلنها االتحاد الدولي
لتأريخ وإحصاءات كرة القدم (.)IFFHS
وبطريقة لعب  ،4-3-3ضمت تشكيلة العام المثالية في حراسة
المرمى :اإليطالي جيانلويجي دونــارومــا ،وفي الدفاع :المغربي

أشرف حكيمي ،واإليطالي ليوناردو بونوتشي ،والبرتغالي روبن
دياز ،والكندي الفونسو ديفيز.
بـيـنـمــا ضـمــت ف ــي مـنـتـصــف الـمـلـعــب :اإلي ـطــالــي جــورجـيـنـيــو،
وميسي ،والبلجيكي كيفن دي بروين .وفي الهجوم شملت :رونالدو
وليفاندوفسكي ومبابي .ويكرر ميسي وليفا ورونالدو ودي بروينو
وديفيز حضورهم في التشكيلة المثالية للعام الثاني تواليا.

ً
كريم أديمي رفض عرضا لالنتقال للبرشا
ذكرت تقارير صحافية ،أن الدولي األلماني
كــريــم أدي ـم ــي ،مـهــاجــم ري ــد ب ــول ســالــزبــورغ
الـ ـنـ ـمـ ـس ــاوي ،رف ـ ــض ع ــرض ــا ل ــان ـت ـق ــال إل ــى
برشلونة اإلسباني .ويعد المهاجم صاحب
الـ 19عاما ،الذي يتصدر ترتيب الهدافين في

النمسا برصيد  11هدفا في  16مباراة ،وأربعة
فــي دوري أب ـطــال أوروبـ ـ ــا ،واحـ ــدا مــن نجوم
سالزبورغ .ووفق شبكة سكاي التلفزيونية،
رف ــض ال ــاع ــب ،ال ـمــرت ـبــط بـعـقــد م ــع ال ـن ــادي
ال ـن ـم ـســاوي حـتــى يــونـيــو  ،2024عــرضــا من

أرنهم الهولندي الــذي يلتقي بــدوره مورا
السلوفيني األخير ،ال يتخلف عنه سوى
بـ ـف ــارق ال ـمــواج ـه ـت ـيــن ال ـم ـبــاشــرت ـيــن بين
الفريقين.
وحتى فــي ظــل إصــابــة ستة مــن العبيه
ب ــ"ك ــوف ـي ــد  ،"19ل ــن ي ـك ــون ف ــري ــق ال ـم ــدرب
ً
اإليطالي أنتونيو كونتي قادرا على إرجاء
اللقاء ألن قواعد االتحاد األوروبي (يويفا)
تنص على أن التأجيل ال يحصل إال في
ً
حــال وج ــود أقــل مــن  13العـبــا فــي تصرف
الفريق.
لـكــن مــن الـمــؤكــد أن االف ـت ـقــاد إل ــى ستة
العبين سيؤثر على الوضع الفني للفريق
ليس لمباراة الغد وحسب ،بل للمباريات
الثالث التالية التي يخوضها في الدوري
الـمـحـلــي ض ــد بــراي ـتــون األحـ ــد ث ــم ليستر
وليفربول الخميس واألحد.

برشلونة ،ويفضل اللعب لبوروسيا دورتموند
األلـمــانــي .وإذا نجح ســالــزبــورغ فــي تسجيل
نقطة اليوم على أرضه أمام إشبيلية ،فسيكون
أول فــريــق نمساوي يصل إلــى دور ال ــ 16في
دوري أبطال أوروبا.

كونتي مدرب توتنهام

سجل الكاميروني جويل إمبيد  43نقطة والتقط  15مرتدة ومرر 7
كرات حاسمة ليقود فريقه فيالدلفيا سفنتي سيكسرز للفوز على
مضيفه تشارلوت هورنتس  124-127بعد التمديد االثنين ،في
دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
وقال إمبيد بعد استعراضه السلوي" ،هذا ما يتوجب ّ
علي
ً
فعله" ،مضيفا "يثق المدربون بي لوضعي في هذه الحاالت.
في بعض األحيان ارتكب األخـطــاء ،ولكن أشعر أنــي أتحسن
بــاس ـت ـمــرار ف ــي ه ــذه الـ ـح ــاالت .ق ـمــت بــال ـت ـحــركــات الصحيحة
والرميات".
وفــي مـيـلــووكــي ،سجل الـيــونــانــي يانيس
أنتيتوكونمبو الذي احتفل بأفضل طريقة
بعيد ميالده السابع والعشرين27 ،
نقطة و 12مرتدة ليقود فريقه
مـ ـيـ ـل ــووك ــي بـ ــاكـ ــس ح ــام ــل
اللقب للفوز على كليفالند
كافالييرز .104-112
وف ـ ــي م ـ ـب ـ ــاراة ث ــال ـث ــة،
سجل زاك الفـيــن  32نقطة إمبيد نجم فيالدلفيا

إيفرتون يقلب الطاولة على أرسنال

ريتشارليسون نجم إيفرتون يحتفل بهدف التعادل

صدارة «الثامنة»
فــي المجموعة الثامنة ،حسم

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

8:45

يوفنتوس  -مالمو

beINSPORTS PR3

8:45

زينيت  -تشلسي

beINSPORTS PR2

11:00

بنفيكا – دينامو كييف

beINSPORTS EN2

11:00

بايرن ميونيخ -
برشلونة

beINSPORTS PR1

11:00

مانشستر يونايتد –
يونغ بويز

beINSPORTS PR2

11:00

أتاالنتا  -فياريال

beINSPORTS PR3

11:00

ريد بول  -اشبيلية

beINSPORTS
xtra1

11:00

فولفسبورغ  -ليل

beINSPORTS
xtra2

 43نقطة إلمبيد في سلة هورنتس

إصابات بـ «كورونا» في صفوف توتنهام
أفادت تقارير إعالمية محلية عدة أمس،
بأن ستة العبين وعضوين من طواقم فريق
توتنهام اإلنكليزي لكرة الـقــدم مصابون
بفيروس كــورونــا ،قبل يومين مــن مباراة
الـ ـن ــادي ال ـل ـنــدنــي م ــع ريـ ــن ال ـفــرن ـســي في
مسابقة "يوروبا كونفرنس ليغ".
وأش ـ ـ ــارت وك ــال ــة "ب ـ ــرس أســوس ـيــاشــن"
الـبــريـطــانـيــة إل ــى أن ال ـن ــادي الـلـنــدنــي في
طور إجراء فحوص "بي سي آر" ألعضائه
من أجل تأكيد الحاالت اإليجابية ،مذكرة
بـنـتـيـجــة ال ـف ـحــوص ال ـتــي أج ــري ــت الـشـهــر
الماضي ،وكشفت عن حالتين إيجابيتين
خاطئتين في الفريق.
وتـ ــرتـ ــدي م ـ ـبـ ــاراة الـ ـغ ــد أه ـم ـي ــة بــال ـغــة
بالنسبة لتوتنهام ،إذ يسعى للحاق برين
والتأهل كثاني المجموعة السابعة ،بالتالي
عليه الـفــوز بها لضمان ذلــك ألن فيتيس

خسارة أتاالنتا من أجل التأهل إلى
الدوري األوروبي "يوربا ليغ" في
حــال فــوزه على يونايتد بحلوله
ً
ثالثا في المجموعة.

ً
أم ــام فولفسبورغ نفسه متأخرا
خ ـل ــف ال ـ ـنـ ــادي األلـ ـم ــان ــي بسبب
فــارق األه ــداف ،الــذي ال يصب في
ً
مـصـلـحـتــه ،كـمــا سـيـخـســر أيـضــا
ف ــرص ــة احـ ـت ــال أح ـ ــد ال ـمــركــزيــن
األولين في المجموعة بغض النظر
عن نتيجة المباراة الثانية التي
تجمع بين سالزبورغ النمسوي
الـ ـث ــان ــي ( 7نـ ـ ـق ـ ــاط) وإش ـب ـي ـل ـي ــة
الثالث ( 6نقاط).
اإلسباني
ّ
ويدرك ليل أنه قادر على حسم
ً
التأهل والصدارة في آن معا في
حال نجح في الفوز على مضيفه،
ب ـعــدمــا خ ـطــف ال ـم ــرك ــز ّ
األول
عقب فوزه في الجولة الماضية

على سالزبورغ -1صفر.
ً
وتشهد هذه المجموعة صراعا
ً
مـ ـش ــرع ــا ع ـل ــى كـ ــل االحـ ـتـ ـم ــاالت،
حيث يبلغ الفارق بين المتصدر
وصاحب المركز األخير ثالث نقاط
فقط ،بالتالي تملك جميع األندية
ّ
فــرصــة ال ـتــأهــل ،إذ إن الـفــائــز في
المواجهة األخرى بين سالزبورغ
وإشبيلية الـثــالــث يحسم بــدوره
بطاقة العبور إلى الدور السادس
عشر.

تشلسي المتصدر مــع  12نقطة
ووصيفه يوفنتوس بنفس عدد
الـ ـنـ ـق ــاط تــأه ـل ـه ـمــا إل ـ ــى األدوار
ّ
اإلق ـصــائ ـيــة ،ل ـكــن الـمـعــركــة تبقى
قائمة على صدارة المجموعة.
وف ـي ـمــا ي ـم ـلــك ف ــري ــق "ال ـس ـيــدة
ال ـع ـجــوز" أفـضـلـيــة األرض خــال
مواجهته أم ــام مالمو السويدي
المتواضع (المركز الــرابــع ،نقطة
واح ــدة) ،على الـنــادي اللندني أن
يواجه اختبار الطقس الحاد أمام
زينيت وسط حرارة تالمس العشر
درجات تحت الصفر.
(د ب أ)

قلب إيفرتون الطاولة على ضيفه أرسنال وخفف الضغط عن كاهل
مدربه اإلسباني رافايل بينيتيس بعدما حول تخلفه على أرضه الى
فوز  1-2في الوقت القاتل امس االول في ختام المرحلة الخامسة عشرة
من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
وبعد سلسلة من  10مباريات متتالية من دون هزيمة ،بينها اثنتان
في مسابقة كأس الرابطة ،مني أرسنال بهزيمتين في المراحل الثالث
الماضية على أيدي ليفربول صفر 4-وغريمه مانشستر يونايتد .3-2
وبدا فريق المدرب اإلسباني ميكيل أرتيتا في طريقه الستغالل
الوضع الحرج الذي يمر به إيفرتون لكي يستعيد وتيرته والعودة الى
ً
ما كان عليه سابقا ،وذلك بتقدمه بهدف النرويجي مارتن أوديغارد في
الدقيقة األخيرة من الشوط األول بتسديدة "على الطاير" إثر عرضية
من االسكتلندي كيران تييرني ومباشرة بعد هدف ملغى ألصحاب
األرض بداعي التسلل على البرازيلي ريتشارليسون الــذي ألغي له
هدف آخر في بداية الشوط الثاني للسبب عينه.
يلق سالحه وبقي يحاول حتى خطف التعادل في
لكن إيفرتون ،لم ِ
الدقيقة  79بعد تسديدة مرتدة من العارضة لديماراي غراي ،فوصلت
ً
الى ريتشارليسون الذي ارتقى لها عاليا وحولها برأسه في الشباك.
وحصل أرسنال على فرصة ذهبية الستعادة التقدم بكرة رأسية
للبديل إدوارد نكيتياه لكن رأسيته ارتدت من القائم األيمن ( ،)84فدفع
"المدفعجية" ثمن هذه الفرصة حين نجح غراي في الوقت القاتل في
خطف هدف التقدم بتسديدة صاروخية رائعة من مشارف المنطقة
ً
( ،)2+90مانحا فريق بينيتيس انتصاره األول منذ  25سبتمبر حين
تغلب على نوريتش سيتي -2صفر في المرحلة السادسة.
وجــدد إيفرتون انتصاره على أرسـنــال الــذي سقط للمرة الثالثة
ً
تواليا أمــام "توفيز" ،وتراجع بهزيمته الثالثة في آخر أربــع مراحل
والسادسة هــذا الموسم الــى المركز السابع لصالح جــاره توتنهام
ومانشستر يونايتد ،فيما رفــع إيـفــرتــون بـفــوزه الخامس للموسم
رصيده الى  18نقطة في المركز الثاني عشر.

و 8تمريرات حاسمة إلى جانب خمسة العبين سجلوا  10نقاط وما
فوق في صفوف شيكاغو بولز الفائز على دنفر ناغتس ،97-109
ً
ً
محققا انتصاره الرابع تواليا في مبارياته الخمس األخيرة
ليعزز مركزه الثاني في المنطقة الشرقية.
وخ ــاض بــولــز الـمـبــاراة مــن دون نجمه ديـمــار دي ــروزان
لخضوعه للحجر الصحي ووفق بروتوكول فيروس كورونا،
من دون أن يخسر نجاعته الهجومية وطاقته بفضل الثنائي
لونزو بول والمونتينيغري نيكوال فوتشيفيتش مع  20نقطة
و 10مرتدات لكل منهما.
وعـ ـل ــى م ـل ـع ــب تـ ـش ــاي ــس س ـن ـت ــر فـ ــي س ــان
فرانسيسكو ،فاز غولدن ستايت ووريرز
على ضيفه أورالندو ماجيك .95-126
ورف ـ ـ ـ ــع ووريـ ـ ـ ـ ـ ــرز رصـ ـ ـي ـ ــده فــي
صـ ــدارة الـمـنـطـقــة الـغــربـيــة إلــى
ً
 20ف ــوزا مقابل  4هــزائــم ،على
غـ ــرار فـيـنـيـكــس ص ـنــز الـفــائــز
ع ـلــى سـ ــان أن ـتــون ـيــو سـبـيــرز
.104-108

مان يونايتد يصطدم بأستون
فيال في كأس إنكلترا
س ـ ـي ـ ـحـ ــل ق ـ ــائ ـ ــد لـ ـيـ ـف ــرب ــول
ال ـس ــاب ــق س ـت ـي ـفــن ج ـ ـيـ ــرارد مــع
فريقه الجديد أستون فيال على
ملعب "أولد ترافورد" في الدور
الثالث لمسابقة كــأس إنكلترا
لكرة القدم ،بحسب القرعة التي
أجريت امس األول.
وتـ ـغـ ـل ــب أسـ ـ ـت ـ ــون فـ ـي ــا فــي
وقــت سابق من هــذا العام على
ي ــون ــايـ ـت ــد ف ـ ــي م ـع ـق ــل األخـ ـي ــر
-1صفر ،ضمن منافسات الدوري
ب ـق ـي ــادة ال ـ ـمـ ــدرب ديـ ــن سـمـيــث
الــذي أقيل من منصبه ،ما فتح
الباب أمام جيرارد للعودة إلى كأس االتحاد
"ب ــرم ـي ــرل ـي ــغ" ،ل ـكــن هـ ــذه ال ـمــرة
كمدرب بعدما تألق كالعب في
وب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـف ــرق ال ـك ـبــرى
صفوف ليفربول.
ً األخرى ،يستقبل تشلسي الذي
وسـ ـيـ ـك ــون ي ــون ــاي ـت ــد أي ـض ــا تــراجــع ال ــى الـمــركــز الـثــالــث في
ب ـق ـي ــادة م ـ ــدرب ج ــدي ــد ،بـعــدمــا الدوري الممتاز نتيجة خسارته
أق ـ ــال ال ـن ــروي ـج ــي أول ـ ــي غــونــار ف ــي نـهــايــة األس ـب ــوع الـمـنـصــرم
ً
س ــولـ ـش ــاي ـ ًـر ل ـ ـسـ ــوء الـ ـنـ ـت ــائ ــج ،أمام جاره وست هام  ،3-2فريقا
م ـس ـت ـع ـي ـن ــا ب ــاأللـ ـم ــان ــي رالـ ــف مــن الـمـسـتــوى ال ـخــامــس للكرة
رانـغـنـيــك حـتــى نـهــايــة الموسم اإلنـكـلـيــزيــة (نــاشــونــل لـيــغ) هو
قـ ـب ــل أن ي ـن ـت ـق ــل لـ ـت ــو ل ــي دور تشسترفيلد ،الذي يخوض أول
استشاري.
مواجهة له ضد فريق من الدوري

الممتاز منذ موسم 1997-1996
حـيــن وص ــل ال ــى نـصــف نهائي
الـكــأس وخـســر أم ــام ميدلزبره
صـ ـ ـف ـ ــر 3-ف ـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة مـ ـع ــادة
(تعادال في األولى .)3-3
أم ــا مــانـشـسـتــر سـيـتــي بطل
ال ـ ــدوري وال ـم ـت ـصــدر ال ـحــالــي،
فـ ـيـ ـلـ ـع ــب خ ـ ـ ـ ـ ــارج أرض ـ ـ ـ ـ ــه ض ــد
سويندون من المستوى الرابع
( لـيــغ  ،)2فيما يلعب ليفربول
ع ـلــى أرض ـ ــه م ــع ش ــروس ـب ــوري
مــن المستوى الـثــالــث (لـيــغ ،)1
وأرسنال مع مضيفه نوتنغهام
فــورســت مــن المستوى الثاني
(تشامبيوشيب) ،وتوتنهام مع
ضيفه موركامب من "ليغ ."1
وي ـبــدأ لـيـسـتــر سـيـتــي حملة
الــدفــاع عن لقبه بلقاء واتفورد
عـ ـل ــى أرضـ ـ ـ ـ ــه فـ ـ ــي واح ـ ـ ـ ـ ــدة مــن
مــواجـهـتـيــن فـقــط بـيــن فريقين
من ال ــدوري الممتاز الــى جانب
مباراة ليدز يونايتد ومضيفه
وست هام.
وتقام مباريات الدور الثالث
بين السابع والعاشر من يناير.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

حتى إشعار آخر

انتخابات قبلية في
الصرح التعليمي!

أ .د .غانم النجار

راض عــن مـسـتــوى األداء
ال أظــن أن هـنــاك مــن هــو
ٍ
السياسي ،والديموقراطية بالتبعية ،مع أن ما لدينا
ً
حاكمة هي شبه ديموقراطية ،تبدو شكليا
من قواعد ّ
متكاملة ،لكنها ليست كذلك.
ر بـمــا ســا عــد نــا على البحبوحة ا لـعــا مــة ،فــي حقبة
ً
م ـضــت ،ث ـقــافــة س ــائ ــدة أك ـثــر ان ـف ـتــاحــا ،وث ـقــافــة أكـثــر
ً
ً
رحــابــة وتـســامـحــا ،وأك ـثــر ق ـبــوال لــآخــر ،الـفـكــري ،أو
ً
ً
االجتماعي ،وهــي آخــذة في اال نـقــراض شيئا فشيئا
حتى كادت تنعدم.
ً
ً
" فــاإل صــا حــي" ال يعنيه كثيرا أن يكون عنصريا ،
ً
ً
ً
ً
وطائفيا ،وعرقيا ،ومذهبيا ،وقبليا ،أما "الحكومي"
ً
ف ــا يـعـنـيــه إط ــاق ــا تـصـفـيــة مـخــالـفـيــه ب ــال ــرأي حتى
النهاية.
أم ــا ال ـح ـكــومــة ،وه ــي تـعـيــش فــي أرج ــوح ــة فــائــض
القوة ،فليست مستعجلة على شيءّ ،على رأي الصديق
سليمان الفهد ،يرحمه الله ،عندما كنا نستغرب لماذا
تتصرف الحكومة بشكل سلبي في قضية األ ســرى،
ّ
بحسه الساخر،
كان بو نواف ،يرحمه الله ،يقول لي
"الجماعة مو مستعجلين".
وح ـيــث إن ــه قــد مـضــى عـلــى االن ـت ـخــابــات النيابية
أكثر من سنة كاملة ،دون أن تعقد جلسات اعتيادية
م ـتــواص ـلــة ،ف ـهــل ي ــوج ــد دل ـي ــل ع ـلــى ح ــال ــة االن ـس ــداد
السياسي أكثر من ذلك؟ وهل يوجد مؤشر على عدم
االستعجال أكثر من ذلك؟
ّ
النهج العام في الدولة هو الرهان على الزمن لحل
الـمـشــاكــل ،أو حـتــى ع ــدم ال ــره ــان عـلــى أي ش ــيء ،في
أغلب المشاكل التي هي قابلة للحل ،ومنها البدون
ً
ً
مثال ال حصرا.
وي ـ ــأت ـ ــي ك ــدلـ ـي ــل آخ ـ ـ ــر مـ ـل ــف ال ـ ـع ـ ـفـ ــو ،ال ـ ـ ـ ــذي ج ــاء
ب ـم ـبــادرة م ــن س ـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد ،حـفـظــه ال ـل ــه ،حيث
أ كــدت التصريحات أن "العفو" لن يقتصر فقط على
الـسـيــاسـيـيــن ،بــل سـيـشـمــل ال ـعــديــد مــن المحكومين
ً
منتم سياسيا ،وبالتالي
اآلخرين ،والكثير منهم غير
ٍ
ال ظهر لهم.
وم ــن دون م ـق ـ ّـدم ــات ي ـتــم ت ـ ــداول مـعـلــومــة تجميد
ً
لجنة العفو إلى أجل غير مسمى ،وبدال من أن يصدر
توضيح أو تصريح إلنهاء الجدل ،يتحول الموضوع
إلى "حفلة زار" بين األطــراف المعنية وغير المعنية
ل ـصـ ّـب ال ــزي ــت عـلــى ال ـن ــار وإش ـع ــال الـبـلــد بــاتـهــامــات
واتهامات مضادة ،ويذهب الذاهبون إلى أن ذلك نوع
ّ
من العقاب لمن تكلم ،في الوقت الذي يبقى المحبوس
ّ ً
ً
ّ
محبوسا  ،حتى إشعار آ خــر ،والمهجر مهجرا حتى
إشعار آخر.
هكذا هي المسألة ،ورحم الله أبا نواف" ...الجماعة
مو مستعجلين".
ه ـكــذا ن ـحــن "ب ـلــد ال ـف ــرص ال ـضــائ ـعــة" ،وب ـلــد حتى
إشعار آخر ،حتى لو هلك الضرع والزرع والناس.

ُ
أجبرت امرأة على حفر قبرها
بيديها؛ قبل أن تتلقى رصاصات
في جسدها تنهي حياتها.
وجـ ـ ــاء ف ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،ال ـتــي
أوردتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا صـ ـحـ ـيـ ـف ــة "ال ـ ـ ـصـ ـ ــن"
البريطانية أمــس ،ونقلها موقع
"سكاي نيوز" ،أن رجــال الشرطة
البرازيلية عثروا على رفات أماندا
ً
ألباش ( 21عاما) ،بعدما اعترف
قــاتـلـهــا بــارت ـكــاب جــريـمــة الـقـتــل،

nashmi22@hotmail.com

َ
("هذا جناه أبي َعل ّي ،"..والحكومات والمجتمع)

خالفت مجرى الطبيعه واتجاه الحياه
وأخلفت ذيك الهقاوي اللي تراهن عليك
ّ
رديت ِ"ر ّدة" جهل في عكس كل اتجاه
وال انتبهنا انكسار البوصله في ايديك
ُ
الجرم جرمك ولكن بالخفا من جناه؟
الذنب في ّ
ذمة اللي في الجريمه شريك!
وجاهل محتواه
وكتابك اللي تشيله
ٍ
ّ
ما زاد فهمك ألنــك في الــزمــان الركيك
ال ــدار مــا تنبني بــأفـكــار فيها اشتباه
ْ
عايش وتجهل أي ْ
عصر محتويك!
"عصرين"

اإلصالح بين الرغبة وحيرة الناس
َمــن يعرف الكويت وتاريخها والـتــرابــط الفريد
ً
بين أسرة الحكم وبين أهلها يدرك أنهما كانا دائما
ً
يكمل بعضهما بعضا ،وإن ظهر أنهما متضادان،
ّ
تتحول تلك الضدية إلى قوة ورصيد
إذ سرعان ما
ّ
ّ
للتالحم والبناء ،وكلما مر على البلد ظرف أو أزمة
تأكدت تلك الميزة الفريدة.
ً
ً
لكن البد من أن نرصد تغييرا سلبيا في العالقة
بين األس ــرة والـشـعــب ،بــدأ يـنــال مــن مكانة األســرة
ومرجعيتها ورضائية العالقة والشراكة في بناء
الــدولــة ،فقد تعمدت األس ــرة التفرد ب ــإدارة شــؤون
الـبـلــد ،وت ــم الـعـبــث بتركيبة المجتمع السياسية
واالج ـت ـمــاع ـيــة بــالـتـجـنـيــس ال ـس ـيــاســي والـتـغـيـيــر
التحكمي فــي النظام االنتخابي ،وفــي تكوين فئة
ً
ً
مجتمعية مــن الموالين والء هشا مرتبطا بنظام
العطايا والمنح والترضيات الوظيفية أو التنفيعية،
وواكبتها صناعة زعامات "العازة" بواسطة وجاهة
تخليص المعامالت ،والتعيين الباراشوتي للوظائف
القيادية ،وترتيب المناقصات والعقود الحكومية
على مقاسات تنفيعية متبادلة.

أجبرها قاتلها على حفر قبرها
وق ــاده ــم إلـ ــى ال ـم ـك ــان .ووجـ ــدت
ال ـش ــرط ــة رف ـ ــات ال ـف ـت ــاة مــدفــونــة
ع ـلــى ش ــاط ــئ مــدي ـنــة إراب ـي ــروب ــا
نورت دي الغون في والية سانتا
كاتارينا ،جنوبي البرازيل ،يوم
الجمعة الماضي .واعترف القاتل
بأنه أطلق رصاصتين على جسد
الـفـتــاة بعدما أتـمــت حفر قبرها
على الشاطئ ،ووقـعــت الجريمة
في منتصف نوفمبر الماضي.

ّ
وضاح

وكانت آخر مرة شوهدت فيها
أماندا قبل يوم من ذلك التاريخ،
َ
عندما حضرت حفال فــي مدينة
فلوريانوبوليس القريبة.
وقالت الشرطة ،إن الفتاة ،التي
كانت تعيش في مدينة كوريتيبا
بوالية بارانا ،سافرت إلى والية
س ــان ـت ــا ك ــات ــاري ـن ــا م ــع ع ـ ــدد مــن
أصــدقــائ ـهــا ل ـح ـضــور ح ـفــل عيد
ميالد أحد األصدقاء.

أ.د .محمد المقاطع

ً
ولم يقف األمر عند ذلك ،بل صارت األسرة طرفا
في الـصــراع السياسي والمنافسة التجارية ،وفي
ً
االن ــدف ــاع لـلــوظــائــف الـعـلـيــا ،وب ــدأت تتخلى شيئا
ً
فشيئا عن دورها الدستوري والمرجعي.
واألخ ـ ـط ـ ــر أنـ ـ ــه حـ ـ ــدث ت ــوس ــع فـ ــي ان ـش ـط ــاره ــا
وصراعاتها فــي اصطفافات داخلية بين صفوف
األس ـ ـ ــرة ،وخ ــارج ـي ــة ب ـيــن أب ـن ــاء ال ـش ـع ــب ،ب ـصــورة
ّ
ّ
مضرة باألسرة وبالدولة ،وزادت ممارسات تولي
غير المؤهلين مــن أبنائها للمسؤوليات المهمة
ً
ً
في الدولة ،حتى ترك ذلك أثرا عكسيا على مكانتها
ومرجعيتها.
ّ
ولــم تنجح األســرة في تبني سياسات حصيفة
ـان وثــالــث مــن أبنائها ،ولم
مــن ّأجــل إع ــداد صـ ٍ
ـف ث ـ ٍ
تتبن معايير وال آلية داخلية لحسم التعاقب على
منظومة الحكم سوى التراتبية العمرية ،التي أثبتت
إشكاليتها المستمرة بين كل حين وآخر في تأجيج
الصراع ،ولم يتم الحرص على نظام للتنشئة الملكية
ألبنائها لصقل القدرات وتأهيل القيادات ،كما تسلك
ُ
ذلك األسر الحاكمة في معظم الدول الملكية ،وترك

ً
األمــر لمحض الحظ وللتجربة والخطأ ،فضال عن
إهمال انتقاء البطانة أو ألطراف في البطانة ذاتها،
أو لـ ـ ّ
ـردات الـفـعــل الشخصية ،كــل حـســب توجهاته
واجـتـهــاداتــه ،وهــو مــا أوج ــد شخصيات مــزدوجــة
الجنسية أو الوالء في مواقع مؤثرة ،بل إن بعضهم
أدى الخدمة اإللزامية في بلده الثاني.
في المقابل ،فــإن الشعب الكويتي يعيش حيرة
مـصـحــوبــة ب ـت ـس ــاؤالت وت ـعـ ّـج ـبــات ع ــدي ــدة ،منها
سبب ابتعاد األسرة عن الحفاظ على الرضائية في
عالقتها بالشعب ،ولماذا تزيد األسرة من مجاالت
ّ
تفردها بالقرارات ،ولماذا هناك إخفاقات مستمرة
فيمن يتم الدفع بهم للمواقع التنفيذية ،ســواء من
أبنائها أو غيرهم ،ولماذا هناك إصرار على تجاهل
التوجهات االنتخابية؟
أهــي سياسة مقصودة وتوجهات مرسومة ،أم
أنها استجابة لقوى ضاغطة تمكنت من مفاصل
الدولة ومؤسساتها ،أو أنه تحالف مع طرف ُيشعرها
بحاجتها إلـيــه ،وربـمــا لديه مــا يبتزها بــه ،أو هي
قلة "الدبرة"؟!

متوفى يتجول على دراجة نارية
بطريقة "غريبة" من نوعها ،ودع مجموعة من الشباب في اإلكوادور،
صديقهم المتوفى ،عبر أخذ جثته بجولة على الدراجة النارية.
وقــال صحيفة "الديلي ميل" ،في خبرها الــذي نقله موقع روسيا
اليوم أمس ،أن أصدقاء الشاب المتوفى ،إريك سيدينو ،أخرجوا جثة
صديقهم المقتول ،بعد أن أطلق عليه مهاجمان النار عندما كان في
طريقه لحضور جنازة ،من نعشه في بورتوفيجو بمقاطعة مانابي
باإلكوادور ،وأخذوها في جولة وداعية.
ويظهر مقطع فيديو المجموعة وهي تضع جثته خلف سائق الدراجة،
بينما يجلس صديق آخــر خلف الجثة لتثبيتها أثناء الجولة ،حيث
شوهد حشد كبير أيضا كان قد تجمع لمراقبة هذه الواقعة الغريبة.

فالناس وصلت إلى حالة من الضجر من غياب
الدور المأمول من أسرة الحكم ،وأن تتجاوز النمط
العشائري ،اآلخذ في االزدياد بكل أسف ،في تعاملها
مع الشعب ،أم هو منطق فرض الواقع وسياساته
ً
ً
ً
أي ــا كــانــت ،وتــراكــم ملفات تشكل ثـقــا جاثما على
صدر البلد ،وعدم وجود رؤية وال رغبة في تطبيق
ً
ً
ً
سياسات إصالحية ،لتمثل نهجا جديدا وجادا في
مكافحة الفساد وشخصياته.
ُ ّ
فالناس فــي حـيــرة؛ لـمــاذا ال تـحــل مشاكل البلد
وتـفــك طــاســم عـقــدة تــراجـعــه وف ـســاده والتضخيم
ُ
المصطنع لمشكالته ،وهل األســرة ال تــزال تمارس
التجريب السياسي ،أم مشغولة بتحقيق مكاسب
آنية وفردية بدل بناء الدولة ،أو لقلة المؤهلين من
ً
أبنائها ،خصوصا بعد فشل  3من أبنائها في قيادة
دفة السلطة التنفيذية على مدى  ١٥عاما؟! فما الذي
تنتظره أســرة الحكم؟ ومــا كلمة السر التي تحقق
تغيير نهجها؟
ً
فعال الناس في حيرة ،لكن غير قابلة ،ولن تتهاون
عن واجب إصالح بلدها.

الثقافة هذا المساء
الفعالية:

مسرحية "الموت

األبيض".
ً
مساء.
الوقت :الثامنة
المكان :مسرح الدسمة.

وفيات
فوزية عبدالرزاق جسار الجسار

زوجة سيد عبدالله سيد عبدالرحمن الرفاعي
 74عاما ،شيعت ،ت99775400 ،97417414 :

كوخ غامض في القمر

صالح علي إبراهيم عبدالسالم

 66عاما ،شيع ،ت94999852 :

زينب محمد علي حسين

ً
ً
رصد الروفر الصيني ،Yutu 2 ،جسما غريبا على
الجانب البعيد من القمر ،وصفته وسائل اإلعالم في
التقارير األولية بأنه "كوخ غامض" .ويستعد "Yutu
 "2اآلن إللقاء نظرة فاحصة عليه.
وقالت قناة الفضاء الصينية للتوعية العلمية
 ،Our Spaceفي تقريرها الــذي نقله موقع روسيا
اليوم ،أمس ،إن الجسم المكعب الغريب رصد ألول
مــرة من قبل البعثة القمرية الصينية في نوفمبر
الماضي.
واكتشفت العربة الجوالة الجسم في األفق على
ً
ً
بعد حوالي  262قدما ( 80مترا) إلى الشمال أثناء
عبور فوهة "فون كارمان" في نصف الكرة الجنوبي
على الجانب اآلخر من القمر.
ونشر المكتب الصحافي إلدارة الفضاء الوطنية
الصينية ( )CNSAصــورة لجسم يرتفع فوق األفق
ع ـلــى خـلـفـيــة س ـم ــاء مـظـلـمــة .وي ـم ـكــن الـتـحـقــق من
تفاصيل قليلة من الصورة ،ومع ذلك ،تظل طبيعة
الكائن غير واضحة.
وأع ـ ـ ـ ــرب ال ـص ـي ـن ـي ــون عـ ــن اه ـت ـم ــام ـه ــم ال ـك ـب ـيــر
بالتحقيق في هذا "الكوخ الغامض" ،ومن المتوقع
اآلن أن تقضي المركبة الجوالة خــال اليومين أو
األيام الثالثة القمرية القادمة  -أي ما يعادل شهرين
أو  ّ3أشهر هنا على األرض  -تتحرك نحو الجسم مع
تجنب الحفر في الجانب البعيد من القمر.
وق ــام " "Yutu 2ب ــأول هـبــوط على اإلط ــاق على
الجانب البعيد من القمر في  3يناير  ،2019وكان
يتحرك منذ ذلــك الحين حــول فوهة "فــون كارمان"
ً
التي يبلغ عرضها  115ميال ( 186كــم) .إنها جزء
من الرحلة االستكشافية الرابعة للصين إلى القمر،
والثانية التي تضمنت مركبة جوالة.

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 :

أرملة حسين عبدالله تقي
 87عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة فقط ،ت66684040 :

بهجة حافظ خضير العبدالله

زوجة إبراهيم عبدالله أشكناني
 68ع ــام ــا ،ش ـي ـع ــت ،م ـس ـجــد مـ ـق ــام ــس ،ال ــرم ـي ـث ـي ــة ،ت:
97177667 ،97337444

علي شايع صياح أبوشيبة

 59عاما ،شيع ،ت97932244 ،99639490 :

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

05:05

العظمى 22

الشروق

06:30

الصغرى 10

الظهر

11:40

ً
أعلى مد  12:57صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:31

 03:37م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

04:50

ً
أدنى جزر  09:05صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:12

 08:15م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

