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األمير يمنح بن سلمان «قالدة مبارك»

الثانية

البيان الختامي لزيارة ولي العهد السعودي دعا للتعامل الجدي مع الملف النووي اإليراني
مجلس التنسيق بين البلدين انعكاس لرغبة القيادتين
في تحقيق النقلة المطلوبة بمجاالت التعاون

العمل لزيادة إنتاج الخفجي والوفرة والتنسيق بين
الشركات العاملة بالمنطقتين المقسومة والمغمورة

ضرورة استكمال وحدة دول الخليج
والمنظومتين الدفاعية واألمنية

«نزاهة» تحيل قياديًا
وإشرافيًا في هيئة القصر
إلى النيابة

الثانية

«الصحة» تخصص
 18مركزًا للجرعة
«التنشيطية»

اقتصاد
األمير ،بحضور ولي العهد ،يمنح محمد بن سلمان قالدة مبارك الكبير خالل زيارته للكويت أمس األول
في ختام زيــارة رسمية سادتها روح األخــوة
والــود ،ورسخت ما بين الكويت والسعودية من
وشــائــج الـقــربــى واألص ــل والـمـصــالــح والـتــاريــخ
المشترك والغد المأمول والمصير الواحد ،منح
صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد،
ولــي الـعـهــد ،نــائــب رئـيــس مجلس الـ ــوزراء وزيــر
ال ــدف ــاع ال ـس ـع ــودي ،األم ـي ــر مـحـمــد ب ــن سـلـمــان،
ً
قــادة مـبــارك الكبير ووس ــام الكويت ،تقديرا له
ولما حققه من إنجازات وجهود مميزة للمملكة
وشعبها الكريم.
وعقب مباحثات شاملة ،ترأس الجانب الكويتي
فيها سـمــو ول ــي الـعـهــد الـشـيــخ مشعل األحـمــد،
وامتدت إلى مختلف جوانب العالقات بين البلدين
والقضايا المهمة ذات االهتمام المشترك على
ال ـســاحــة ،ش ــدد الـجــانـبــان ،فــي الـبـيــان الختامي
للزيارة ،على أهمية التعامل بشكل جدي وفعال
مع الملف الـنــووي والـصــاروخــي إليــران بجميع
مكوناته وتداعياته ،داعيين إلــى االلـتــزام بقرار
مجلس األمن رقم  ،2231وعلى "األطراف المعنية
مراعاة مصالح دول المنطقة وأمنها واستقرارها
وضــرورة مشاركتها فيما يتم التوصل إليه من
اتفاقيات".
02

الصقر :تجربة المملكة الحديثة
ً
ستنعكس إيجابا على المنطقة

15

«المشاريع» :تقاعد ّ
العيار
وتعيين ادانا الصباح
رئيسة تنفيذية

دعا إلى إحياء اللجنة الكويتية  -السعودية
●

حصة المطيري وجراح الناصر

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد
جــاســم الـصـقــر أن «الـتـجــربــة الـسـعــوديــة الحديثة
فــي االنـفـتــاح الشجاع على التقدم والعلم وريــاح
ً
ً
العصر ليست شأنا سعوديا فقط بل ستكون لها
ً
انعكاساتها اإليجابية على المنطقة العربية عموما
ً
وإقليمنا الخليجي خصوصا ،وفي ميادين الفكر
واالقتصاد واالجتماع على حد سواء».
02

اقتصاد

ً
الصقر متحدثا خالل ملتقى أصحاب األعمال الكويتي  -السعودي

عطلة مطولة لطلبة «االبتدائي»
تضاعف كارثة الفاقد التعليمي

«الشؤون» :آلية مشددة
لتنفيذ المشروعات الخيرية

ً
دوامهم بالفصل األول  30يوما وإجازتهم  ...50ومدارس بدأت «سلق» المناهج!
●

فهد الرمضان

ً
إضافة إلى عطلة منتصف العام التي
ً
تبدأ رسميا  10يناير المقبل ،تتجه أغلبية
المدارس الحكومية إلى بدء اإلجــازة مع
ان ـت ـهــاء ش ــرح الـمـنــاهــج فــي  23ال ـجــاري،
لتبلغ بذلك عطلة طلبة المرحلة االبتدائية
ً
 50ي ــوم ــا ،الس ـي ـمــا أن ال ـف ـصــل ال ــدراس ــي

أزمة فرقاطات تلوح في األفق
بين واشنطن وباريس
إدارة بايدن تغري اليونان بـ «السيناريو األسترالي»
لــم تكد الـسـحــب ،الـتــي غطت األج ــواء بين إدارة الرئيس
األمـيــركــي جــو بــايــدن وفــرنـســا بسبب أزم ــة ال ـغــواصــات مع
أستراليا ،تنحسر ،حتى عادت الغيوم السوداء لتتراكم في
أفق العالقة الصعبة بين الحليفين التاريخيين.
فقد أعلنت الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة ،أمــس األول ،فــي بيان،
موافقتها على مشروع اتفاق لبيع اليونان أربــع فرقاطات
حــربـيــة مــع عـتــادهــا مـقــابــل  6.9مـلـيــارات دوالر ،فــي خطوة
ّ
تأتي بعد أقل من ثالثة أشهر على توقيع الرئيس الفرنسي
إيـمــانــويــل مــاكــرون ورئ ـيــس الـ ــوزراء الـيــونــانــي كيرياكوس
ً
ً
ميتسوتاكيس فــي بــاريــس ع ـقــدا م ـمــاثــا ،وص ـفــه الــرئـيــس
ال ـف ــرن ـس ــي ب ــأن ــه «خ ـ ـطـ ــوة أولـ ـ ــى ج ــري ـئ ــة ن ـح ــو اس ـت ـقــال ـيــة
استراتيجية أوروبية».
وحاولت فرنسا ،أمس ،التقليل من أهمية اإلعالن األميركي.
وقــالــت وزارة ال ـقــوات المسلحة الـفــرنـسـيــة إن االت ـفــاق بين
ماكرون وميتسوتاكيس لبيع أثينا ثالث فرقاطات 02

ال ـث ــان ــي س ـي ـبــدأ ف ــي  13ف ـب ــراي ــر الـمـقـبــل.
ورغـ ــم اعـ ـت ــراف وزارة ال ـتــرب ـيــة بـفــاقــد
تعليمي كبير تسببت فيه جائحة كورونا
وعملية التعليم عــن ُبـعــد ،قالت مصادر
تربوية ،لـ «الـجــريــدة» ،إن الـمــدارس بدأت
«سـلــق» ال ــدروس الـمـقــررة لالنتهاء منها
ً
ً
سريعا؛ اسـتـعــدادا للعطلة التي قد تبدأ
في بعض المدارس قبل موعدها الرسمي.

(تصوير نوفل إبراهيم)

ويـعـتـبــر خ ـب ــراء تــربــويــون أن العطلة
م ـبــالــغ ف ـي ـهــا ،الس ـي ـمــا لـطـلـبــة االب ـتــدائــي
الذين لم يتجاوز دوامهم الحضوري خالل
ً
الفصل األول  30يوما ،على مدى  3أشهر،
مــع وج ــود فــاقــد تعليمي كبير ،إذ يــرون
ـراع فــي خطتها لمواعيد
أن ال ــوزارة لــم ت ـ ِ
ال ــدوام الــوضـ َـع االستثنائي الــذي خلفته
الجائحة على القطاع التعليمي 02

ً
ً
سعيا منها إليجاد آلية أكثر تنظيما لعملية إصدار الموافقات
ال ــازم ــة ع ـلــى ط ـل ـبــات ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـخ ـيــريــة ال ــراغ ـب ــة ف ــي تنفيذ
المشروعات اإلنسانية السنوية ،حــددت وزارة الشؤون ضوابط
ً
جديدة أكثر تشددا لتقديم طلبات تنفيذ هذه المشروعات داخل
الكويت وخارجها لعام ..2022
ً
ووفقا لمصادر «الشؤون» ،فإن الوزارة ستباشر استقبال خطط
ً
الجمعيات للسنة المقبلة اعتبارا من  19الجاري ،مبينة أنها قسمت
المشروعات الخيرية إلى  6نماذج :إنشائية ،وتنموية اجتماعية،
وك ـفــاالت ،ومـشــروعــات متنوعة ،وموسمية (داخـلـيــة وخــارجـيــة)،
وحمالت إغاثية (خارجية فقط).
ول ـف ـت ــت الـ ـمـ ـص ــادر إلـ ــى أن «الـ ـ ـش ـ ــؤون» ح ـ ــددت م ــوع ــد ان ـت ـهــاء
المشروعات اإلنشائية والتنموية االجتماعية والكفاالت 02

بعد رفض متكرر من موسكو لتزويد طهران برقاقات إلكترونية خاصة بهذه األنظمة

جنود صينيون وإيرانيون خالل مناورات سابقة

تعديالت جديدة
لتسهيل إدراج الشركات
العائلية والتجارية

مدة الحملة اإلغاثية شهر بتوجيهات «الخارجية»
● جورج عاطف

تقنية «الليزر» الصينية المتطورة في يد إيران
●

١٢

طهران  -فرزاد قاسمي

كـشــف مـصــدر مطلع فــي وزارة الــدفــاع
اإليرانية أن الصين زودت إيران منذ نحو
شـهــريــن بــرقــاقــات إلـكـتــرونـيــة تحتاجها
لتصنيع أنـظـمــة رادار وص ــواري ــخ تعمل
ً
بأشعة الليزر ،زاعما أن طهران استخدمت
بـعــض ه ــذه الـقـطــع فــي ت ـجــارب لتصنيع
أنظمة دفاعية جديدة تم تركيب واختبار
أجزاء منها األسبوع الماضي.
وب ـح ـس ــب الـ ـمـ ـص ــدر ،ف ـ ــإن اإلي ــران ـي ـي ــن
لــديـهــم الـمـعــرفــة الـتـكـنــولــوجـيــة لتصنيع
هـ ــذه األن ـظ ـم ــة م ـن ــذ مـ ـ ــدة ،ل ـك ــن الـمـشـكـلــة
األساسية التي كــانــوا يواجهونها تكمن
في عدم قدرتهم على الوصول إلى رقاقات
إلكترونية تملكها فقط الواليات المتحدة
ً
وروسيا ،مضيفا أن مطالباتهم المتكررة

للروس بتزويدهم بهذه القطع قوبلت في
موسكو بالتجاهل أو الرفض ،بحجة أنها
ً
تكنولوجيا سرية جــدا بالنسبة للقوات
المسلحة الــروسـيــة وال يمكن بيعها ألي
طرف حتى للحلفاء.
ً
وق ـ ـ ــال إن واشـ ـنـ ـط ــن أح ـب ـط ــت م ـس ـب ـقــا
محاولة إيرانية لشراء بعض هذه الرقاقات
ً
مــن ســوق س ــوداء فــي تــايــوان ،مضيفا أن
ً
بكين انضمت حديثا فقط إ لــى واشنطن
وم ــوس ـك ــو وتـ ــايـ ــوان ،ال ـت ــي ك ــان ــت تـنـفــرد
بصناعة هذه القطع.
ولـ ـف ــت إلـ ـ ــى أن م ـش ـك ـل ــة أخ ـ ـ ــرى ك ــان ــت
تعترض طهران تتمثل في أن التكنولوجيا
المستخدمة في أجهزة الليزر تعتمد على
الـطــاقــة ال ـنــوويــة وتـحـتــاج إل ــى يــورانـيــوم
مـخـصــب بـنـسـبــة تــزيــد عـلــى  ،%20وبـمــا
أن ال ـ ـيـ ــوران ـ ـيـ ــوم الـ ـم ــوج ــود فــي 02

دوليات

20
لبنان :هل يفتح ملف السالح
الفلسطيني كمقدمة لمعركة
على سالح حزب اهلل؟

رياضة

٢٢

الجولة الرابعة للدوري
الممتاز :السالمية يهدي
القمة لكاظمة!

ةديرجلا

•
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ً
األمير يعزي بايدن بضحايا األعاصير «الصحة» تخصص  18مركزا للجرعة «التنشيطية»

بعث سمو أمير البالد الشيخ
نــواف األحمد ببرقية تعزية إلى
الرئيس االميركي جو بايدن عبر
فيها سـمــوه عــن خــالــص تعازيه
وصـ ـ ـ ـ ــادق مـ ــواسـ ــاتـ ــه ب ـض ـحــايــا
األعـ ــاص ـ ـيـ ــر ال ـ ـتـ ــي ضـ ــربـ ــت ع ــدة
واليـ ـ ـ ـ ــات وأس ـ ـ ـفـ ـ ــرت ع ـ ــن س ـق ــوط
العديد من الضحايا والمصابين.
وأك ـ ـ ــد سـ ـم ــوه ت ـع ــاط ــف دولـ ــة
الكويت مع البلد الصديق ،راجيا
أن يتمكن المسؤولون من تجاوز
آث ـ ـ ــار ه ـ ــذه الـ ـك ــارث ــة ال ـط ـب ـي ـع ـيــة،
ً
ومتمنيا للمصابين سرعة الشفاء
والعافية.
وبعث صاحب السمو ببرقية
ت ـه ـن ـئــة إلـ ـ ــى رئـ ـي ــس ج ـم ـهــوريــة
بـ ــورك ـ ـي ـ ـنـ ــا ف ـ ــاس ـ ــو روك م ـ ـ ــارك
كــري ـس ـت ـيــان ك ــاب ــوري ع ـبــر فيها
س ـ ـ ـمـ ـ ــوه ع ـ ـ ــن خـ ـ ــالـ ـ ــص ت ـه ــان ـي ــه
بمناسبة العيد الوطني لبالده،
متمنيا له موفور الصحة والعافية
ولبالده وشعبها الصديق المزيد
من التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
م ـش ـعــل األحـ ـم ــد وسـ ـم ــو الـشـيــخ
صـ ـب ــاح ال ـخ ــال ــد رئـ ـي ــس مـجـلــس
الوزراء ببرقيات مماثلة.

الحضور وفق إخطار برسالة نصية ...و«التعزيزية» في مشرف بال موعد مسبق
●

عادل سامي

أعلنت وزارة الصحة تخصيص
 18مركزا للرعاية الصحية األولية
لتقديم الجرعة التنشيطية الثالثة
من اللقاح المضاد لمرض "كوفيد
 "19خ ــال ال ـف ـتــرة الـمـســائـيــة من
الساعة  3إلى  9مساء ،وذلك بعد
ال ـت ـقــديــم ع ـبــر ال ـم ــوق ــع الــرس ـمــي
المخصص لــذلــك ،على أن يكون
الحضور لمركز الرعاية الصحية
األولية المخصص وفقا للموعد
المحدد في الرسالة النصية التي
ترسل على الهاتف بعد التقديم
على الطلب.

وقال المتحدث الرسمي باسم
الـ ـ ـ ــوزارة ،د .ع ـبــدال ـلــه ال ـس ـنــد ،إن
الجرعة التعزيزية "الثالثة" مازالت
تـقـ ّـدم فــي مــركــز الـكــويــت لتطعيم
"كوفيد "19-في مشرف دون موعد
مسبق ،وذلــك نظرا لــزيــادة إقبال
المواطنين والمقيمين الكرام على
تلقي الجرعة التعزيزية.
وأوضح أن هذه الجرعة الثالثة
من اللقاح ّ
تقدم في الوقت الحالي
ب ـع ــد م ـ ـ ــرور  6أشـ ـه ــر مـ ــن تـلـقــي
ال ـجــرعــة ال ـثــان ـيــة ،م ــن أي منصة
مــن منصات اللقاح ،ســواء كانت
"ف ــاي ــزر -بـيــونـتــك" أو "مــوديــرنــا"
أو "أكـسـفــورد" أو "جــونـســون آند

جــونـســون" ،وت ـقـ ّـدم بعد التقييم
الطبي ،خالل فترة أقل من  6أشهر
مــن تلقي الجرعة الثانية لفئات
االختطار؛ مثل مرضى السرطان
وزارع ـ ـ ـ ـ ـ ــي األعـ ـ ـض ـ ــاء والـ ـخ ــاي ــا
الجذعية واألشخاص الذين على
جــرعــات عــالـيــة مــن الـكــورتـيــزون
ومرضى نقص المناعة.
وأشــار إلــى أن الجرعة الثالثة
مــن اللقاح التي تـقـ ّـدم خــال هذه
الفترة هي جرعة "فايزر -بيونتك"،
وذلك لجميع الفئات التي تنطبق
عليها أخذ تلك الجرعة التعزيزية.
وذكـ ـ ـ ــر الـ ـسـ ـن ــد أنـ ـ ــه فـ ــي إطـ ــار
الـحـمـلــة ال ـت ــي أطـلـقـتـهــا الـ ـ ــوزارة

للتطعيمات ضد أمــراض الشتاء
الـمــوسـمـيــة ،فـقــد ت ـقــرر فـتــح بــاب
ال ـت ـس ـج ـيــل ل ـل ـشــري ـحــة ال ـع ـمــريــة
 6أش ـهــر ف ـمــا فـ ــوق ،مــوض ـحــا أن
الـتـسـجـيــل لـحـجــز مــوعــد مسبق
عـبــر راب ــط الـتـطـعـيــم ف ــي الـمــوقــع
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ال ــرسـ ـم ــي لـ ـ ـ ــوزارة
الصحة.
بدورها ،أكدت مصادر صحية
أن الـ ـمـ ـشـ ـه ــد ال ـ ــوب ـ ــائ ـ ــي ي ـش ـهــد
استمرارا في االنحسار الوبائي
ّ
وتحسن اإلقبال
للمتحور "دلتا"،
على الجرعة التنشيطية يصاحبه
توسع في تأمين مراكز للتطعيم
بجميع المحافظات.

المطيري لـ ةديرجلا « :أوميكرون» ال يدعو
للقلق مع ضرورة الحذر وااللتزام باالشتراطات
•

الكويت تدين استهداف مسجد
وحافلة في نيجيريا
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار
دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت لـلـهـجــومـيــن ال ـل ــذي ــن اسـتـهــدفــا
مسجدا وحافلة في نيجيريا االتحادية وأديا
إلى مقتل وجرح العشرات.
وش ــددت ال ـ ــوزارة ،فــي بـيــان لـهــا أم ــس ،على
موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الرافض

للعنف ،مؤكدة تضامن الكويت مع جمهورية
نيجيريا االتحادية من جراء هذين الحادثين.
وعـ ـ ـب ـ ــرت ع ـ ــن خـ ــالـ ــص ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي وص ـ ـ ــادق
الـمــواســاة إلــى حكومة وشعب نيجيريا وإلــى
أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء
العاجل.

ط ـ ـمـ ــأن اس ـ ـت ـ ـشـ ــاري األم ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـص ــدري ــة
والعناية المركزة في وزارة الصحة د .عبدالله
الـمـطـيــري ب ــأن األوضـ ــاع الـحــالـيــة وحـتــى مع
رصد إصابة بالمتحور "أوميكرون" ال تدعو
للقلق أو الهلع ،ولكنه دعا في الوقت ذاته إلى
الحذر والحرص وااللتزام والتقيد باإلجراءات
االح ـتــرازيــة ،خصوصا أن المتحور الجديد
سريع االنتشار.
وق ــال الـمـطـيــري لـ ـ "ال ـجــريــدة" إن الـتـقــاريــر
األول ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــواردة م ـ ــن ج ـ ـنـ ــوب إف ــريـ ـقـ ـي ــا أو
ال ــدول الـتــي رصــد فيها إصــابــات بالمتحور
"أومـيـكــرون" تشير إلــى أنــه "سريع االنتشار،
ولكنه ال يدعو للقلق أو الهلع".

وأك ـ ــد د .ال ـم ـط ـيــري أن ال ـل ـق ــاح ف ـع ــال ضد
المتحور الجديد ،مشددا على أهمية التقيد
االشتراطات الصحية واإلجراءات االحترازية
وأهمها ارتداء الكمامة خصوصا في األماكن
المغلقة مثل مواقع العمل والمجمعات وغير
ذلك.
وأشــار إلــى أن البروتوكول العالجي الذي
اتـبـعـتــه الـكــويــت ووزارة الـصـحــة مـنــذ بــدايــة
الجائحة أثبت فعاليته ،الفتا إلى أن مجموعة
العالجات أثبتت جدواها في تقليل الحاجة
إل ــى دخ ــول الـعـنــايــة ال ـمــركــزة ،وكــذلــك دخــول
الـمـسـتـشـفــى ،خ ـصــوصــا ل ـل ـح ــاالت م ــن ذوي
االختطار.

عبدالله المطيري

ودع ـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر ال ـج ـم ـهــور
إل ــى ال ـم ـبــادرة بالتطعيم وتلقي
الجرعة التنشيطية وخاصة لذوي
األمراض وطريحي الفراش ،حيث
إن هــذه الـخــدمــة مؤمنة للجميع
عـ ـب ــر م ـن ـص ــة ت ـط ـع ـي ــم طــري ـحــي
الفراش.
وناشدت الجميع الحرص على
االح ـت ــرازات الوقائية الـتــي تعلن
عنها السلطة الصحية لتجنب
نشر العدوي.
يذكر أن وزارة الصحة حددت
 18م ـ ــرك ـ ــزا ص ـح ـي ــا ف ـ ــي جـمـيــع
المناطق الصحية لتلقي الجرعة
التنشيطية الثالثة ،وهذه المراكز
ه ــي م ـس ــاع ــد ال ـص ــال ــح الـصـحــي
بمنطقة الشعب ،ومركز الشيخة
فـتــوح سـلـمــان الـصـبــاح الصحي
بمنطقة الشامية ،ومركز شيخة
حسن اإلبراهيم الصحي بمنطقة
الـ ـن ــزه ــة فـ ــي م ـن ـط ـقــة ال ـعــاص ـمــة
ال ـص ـح ـيــة ،أمـ ــا م ــراك ــز الـتـطـعـيــم
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة حـ ــولـ ــي ال ـص ـح ـي ــة،
فهي الصديق الصحي ،وسلوى
التخصصي الصحي ،ومحمود
حيدر بالجابرية ،ومركز الشيخ
نــاصــر س ـعــود الـصـبــاح بمنطقة
السالمية.
أما مراكز التطعيم في منطقة
الفروانية الصحية ،فهي النهضة
وال ـع ـم ــري ــة وخ ـي ـط ــان الـجـنــوبــي
والفردوس ،بينما مراكز التطعيم
في منطقة األحمدي الصحية هي
المسايل وشرق األحمدي والمنقف
والفنطاس ،فيما مراكز التطعيم
في منطقة الجهراء الصحية هي
النسيم وجابر األحمد  1والنعيم
الصحي.

ً
ً
«نزاهة» تحيل قياديا وإشرافيا
في هيئة القصر إلى النيابة

خاجة لـ ةديرجلا « :التنشيطية» وقاية ممتازة ضد المتحور

أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) قياديا
وإشــرافـيــا فــي الهيئة العامة لـشــؤون القصر إلــى النيابة
العامة بتهمة ارتكاب جريمة اإلضرار الجسيم بالمال العام
المؤثمة بموجب المادة رقم ( )14من القانون رقم  1لسنة
 1993بشأن حماية األموال العامة.
وأعلنت "نــزاهــة" في بيان صحافي امــس أن هــذه اإلحالة
ج ــاء ت بعد الفحص وجـمــع االس ـتــدالالت عــن هــذه القضية؛
واستمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره
وآثاره ومالحقة مرتكبيه من خالل استقبال البالغات الجدية
مـكـتـمـلــة الـ ـش ــروط ال ـم ـق ــررة ب ـمــوجــب ال ـق ــان ــون رق ــم  2لسنة
 2016بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والئحته
التنفيذية.
وأكدت عزمها مواصلة الجهود واإلجراءات بشأن فحص
وجمع االستدالالت والتحريات في جميع البالغات الجدية
مكتملة الشروط التي ترد إليها.
وثمنت دور المبلغين في مساعدة الهيئة للوصول إلى
المعلومات والبيانات الالزمة عن وقائع الفساد ،مؤكدة في
نفس الوقت التزامها بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية
الالزمة لهم والتي فرضها القانون والالئحة التنفيذية.

●

•

«دراسات ّأولية تظهر أن الساللة الجديدة ال تستجيب بالقدر الكافي لبروتوكول الجرعتين»
عادل سامي

أكـ ــدت اس ـت ـشــاريــة ال ـجــراحــة الـعــامــة
في مستشفى مبارك الكبير ،د .فاطمة
خــاجــة ،أن الجرعة التنشيطية الثالثة
تستطيع أن تــوفــر وقــايــة مـمـتــازة ضد
المتحور أوميكرون خالل فترة الشتاء،
وذلك حسب الدراسات األولية.
وشـ ـ ـ ـ ــددت خ ـ ــاج ـ ــة ،ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح لـ ـ
"ال ـجــريــدة" ،عـلــى أهـمـيــة تلقي الجرعة
ال ـت ـن ـش ـي ـط ـيــة ال ـث ــال ـث ــة فـ ــي ظـ ــل وجـ ــود
مـتـحــور أوم ـي ـكــرون ،الفـتــة إلــى أن هــذه
ال ـجــرعــة اع ـت ـمــدت ف ــي ال ـب ــداي ــة لبعض
الـ ـفـ ـئ ــات الـ ـت ــي تـ ـك ــون ع ـن ــده ــا ف ـعــال ـيــة
الـلـقــاحــات أق ــل مــن غـيــرهــا ،بـهــدف رفــع
نسبة الفعالية وتعزيز المناعة والتقليل
ق ــدر اإلم ـك ــان مــن خـطــر اإلص ــاب ــة ،ومــن
بينها فئة مرضى نقص المناعة والذين
أج ـيــز لـهــم تـلـقــي ال ـجــرعــه الـثــالـثــة بعد

مــرور  28يوما على األقــل بعد الجرعة
الثانية.
وأض ــاف ــت أن ال ـج ــرع ــة الـتـنـشـيـطـيــة
الـ ـث ــالـ ـث ــة اعـ ـتـ ـم ــدت ل ـف ـئ ــة ك ـ ـبـ ــار ال ـس ــن
وأصحاب األمراض المزمنة والعاملين
في القطاع الصحي َ
ومن هم في مواجهة
الوباء.
وأشـ ــارت د .خــاجــة إل ــى أن ــه مــع تــزايــد
الدراسات حول الجرعة الثالثة ،وأهميتها
فـ ــي ت ـع ــزي ــز ال ـم ـن ــاع ــة ب ـع ــد االن ـخ ـف ــاض
ال ـت ــدري ـج ــي لـنـسـبــة األجـ ـس ــام ال ـم ـضــادة
ال ـم ـت ـكــونــة ب ـع ــد ال ـت ـط ـع ـي ـمــات م ــع م ــرور
الوقت ،وخاصة في ظل وجود المتحورات
الجديدة التي تقلل من قدرة اللقاحات على
تحييد الفيروس ،وفي ظل الموجات التي
تعانيها بعض الدول األوروبية تم اعتماد
الجرعة الثالثة من مركز التحكم باألمراض
لـكــل مــن هــم ف ــوق الـ ــ 18عــامــا وم ــرت على
جرعتهم الثانية  6أشهر وأكثر.

وذكــرت أن الــدراســات ال تــزال جارية
على هذا التوقيت األنسب ألخذ الجرعة
الثالثة ،ولكنه ال يزال اآلن ُينصح به بعد
مرور  6أشهر من الجرعة الثانية ،وبعد
مرور  28يوما من الجرعه الثانية لمن
يعانون نقص المناعة.
وأوض ـح ــت أن ــه بــالـنـسـبــة للمتحور
أوميكرون فهناك دراسات أولية بواقع
 4دراســات مستقلة بانتظار المراجعة
واالعـ ـتـ ـم ــاد ،ق ــام ــت ب ـهــا ش ــرك ــة ف ــاي ــزر،
وأظهرت نتائجها أن المتحور الجديد
ال يستجيب بالقدر الكافي لبروتوكول
الجرعتين بنفس نسبة ا سـتـجــا بــة ما
سـبـقــه م ــن م ـت ـح ــورات ،إذ ت ـقــل فعالية
اللقاح  40مرة مع المتحور أوميكرون
عن فعاليته مع التحورات السابقة.
وقالت إن الدراسة األولية من "فايزر"
بينت أن ا لـجــر عــة التنشيطية الثالثة
ت ــرف ــع ن ـس ـبــة األجـ ـس ــام ال ـم ـض ــادة إلــى

سفارة أذربيجان :العالقات مع الكويت في تطور متواصل

ً
احتفت بمرور  18عاما على رحيل حيدر علييف
●

عادل سامي

احتفت جمهورية أذربيجان بالذكرى الـ
 18لرحيل الزعيم الوطني حيدر علييف،
والذكرى الثالثين النضمامها إلى منظمة
التعاون اإلســامــي ،متذكرة ال ــدور الكبير
الـ ـ ــذي ل ـع ـبــه ال ــزعـ ـي ــم الـ ــراحـ ــل ف ــي ت ـطــويــر
وتوطيد العالقات مع الدول اإلسالمية.
وقالت سفارة أذربيجان في الكويت في
بيان صحافي إن العالقات بين أذربيجان
والكويت في تطور متواصل ،وأن العالقات
السياسية الثنائية على مستوى عال.
وذك ـ ـ ــرت أن الـ ـي ــوم ت ـم ــر الـ ــذكـ ــرى الـ ـ ـ 18

األمير يمنح بن سلمان...
وق ــال الـبـيــان إن الـجــانـبـيــن أك ــدا الـمـتــابـعــة الــدقـيـقــة الستكمال
مقومات الــوحــدة االقتصادية والمنظومتين الدفاعية واألمنية
المشتركة وب ـلــورة سياسة خــارجـيــة مــوحــدة بما يكفل تضامن
ً
واستقرار دول مجلس التعاون وتعزيز دوره اإلقليمي ،مشيرا إلى
ً
أنه يجري حاليا التنسيق بين الشركات العاملة في المنطقتين
المقسومة والمغمورة المحاذية لها ،فيما يتعلق بتنفيذ بنود
مذكرة التفاهم ،وأن العمل مستمر لزيادة مستوى اإلنتاج في كل
من عمليات الخفجي ،والوفرة المشتركة.
أمــا عن مجلس التنسيق بين البلدين ،فأكد أنــه جــاء رغبة من
القيادتين الكويتية والسعودية ،في تحقيق النقلة المطلوبة في
ً
مـجــاالت الـتـعــاون ،مبينا أن الطرفين أك ــدا عزمهما على تطوير
التعاون في مجاالت الطاقة وسياسات المناخ الدولية ،باإلضافة
الى تعزيز التعاون االقتصادي واالستثماري.
٠٧-٠٦

الصقر :تجربة المملكة...
وأوض ــح الـصـقــر ،خ ــال اسـتـضــافــة الـغــرفــة أم ــس األول ملتقى
أص ـح ــاب األع ـم ــال الـكــويـتــي  -ال ـس ـعــودي ورئ ـي ــس ات ـح ــاد الـغــرف
التجارية السعودية عجالن العجالن والوفد المرافق ،أن الغرفة
تسجل لولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير دفاع المملكة الشقيقة
األمـيــر محمد بــن سلمان «حــرصــه على إب ــراز البعد االقـتـصــادي
لزيارته ،وتشكر سموه الختيار اتحاد الغرف التجارية السعودية
ً
ً
بــالــذات للعمل عـلــى تـحــريــك ه ــذا الـبـعــد ،تــأك ـيــدا وتـكــريـســا لــدور
ً
القطاع الخاص ،علما بأن االتحاد والغرفة يحرصان على أن تأتي

سنة على رحـيــل الــزعـيــم الــوطـنــي للشعب
األذربيجاني حيدر علييف ،حيث سيبقى
اسمه محفورا إلى األبد في تاريخ وذاكرة
الشعب األذربيجاني ،فبفضل مجهوداته
الجبارة ،فإن جمهورية أذربيجان المستقلة
حصلت عـلــى مـكــانــة مــرمــوقــة فــي الساحة
ال ــدول ـي ــة م ــن خ ــال تـنـفـيــذ "اسـتــراتـيـجـيــة
النفط" ،وتبنى إصالحات منهجية ،وكذلك
إق ــام ــة ع ــاق ــات ت ـع ــاون م ـت ـبــادل مـثـمــر مع
المنظمات الدولية وبـلــدان العالم ،وتحت
قيادة الرئيس إلهام علييف تسير الدولة
على طريق التنمية العظيمة.
وأوضـحــت الـسـفــارة أن الزعيم الوطني

ً
حـيــدر علييف ق ــدر عــالـيــا أنـشـطــة منظمة
الـمــؤتـمــر اإلســامــي لــدعــم فـكــرة التضامن
اإلسالمي على الساحة الدولية ،وأشاد في
قمة رؤساء دول وحكومات منظمة المؤتمر
اإلســامــي في  13ديسمبر  1994في الــدار
البيضاء بالمغرب بأعمال منظمة المؤتر
اإلسالمي.
وأشارت إلى أن الزيارة الرسمية لرئيس
أذربيجان إلهام علييف إلى الكويت في 10
فبراير  2009تعتبر حدثا مهما في العالقات
بين البلدين.

جهودهما متسقة ومتكاملة مع جهود دولتيهما الرامية إلى توثيق
التعاون في سبيل اقتصاد مستدام».
وذكر أن الغرفة تدعو إلى إحياء اللجنة الكويتية  -السعودية
التي تشكلت عام  2006لبحث معوقات التعاون بين الدولتين على
أسس الحقائق والتطورات والمصالح المشتركة.
٠٩-٠٨

عطلة مطولة لطلبة...
برمته ،والــذي يستوجب استغالل الفترة بعد انتهاء المناهج
في  23الجاري إلجراء دروس تعويضية للطلبة حتى منتصف
يناير المقبل الموعد الفعلي لنهاية الفصل األول.
وأك ــدت الـمـصــادر أن اإلج ــازة المطولة ستكون كارثية على
الوضع التعليمي ،السيما إذا طرأت تداعيات صحية سلبية تحتم
اإلبقاء على الدوام الجزئي بالفصل الثاني ،مما يعني أن الدوام
ً
الحضوري لن يتجاوز  60يوما على مدى الفصلين ،أي ما يعادل
ً
 %37فقط من الدوام المدرسي المحدد بـ  160يوما.
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«الشؤون» :آلية مشددة...
بـ 31ديسمبر  ،2022على أن تكون وفق ضوابط أبرزها تقديم كل
جمعية خطة المشروعات السنوية مستوفية البيانات والمعلومات
كافة مرة واحدة خالل  ،2022وتحصل المشروعات من الفئة ذاتها
على رقم موافقة موحد بغض النظر عن النوع أو العدد.
وعن مشروعات الحمالت اإلغاثية الخارجية ،ذكرت أن الموافقة
عليها تحدد من تاريخ الصدور ولمدة شهر فقط ،على أن تقدم كل
ً
ً
جمعية طلبا رسميا إلــى ال ــوزارة برغبتها في تنفيذ مشروع أو

 25م ــرة ،وتجعلها ق ــادرة على تحييد
الفيروس بكفاءة عالية ،حيث استنتجت
الدراسة أن  3جرعات من لقاح "فايزر"
الزمة ضد متحور أوميكرون للوصول
إلــى فعالية تساوي فعالية الجرعتين
ضد التحورات السابقة.
وأك ــدت أن انـخـفــاض فعالية اللقاح
ض ـ ــد الـ ـمـ ـتـ ـح ــور دل ـ ـتـ ــا ه ـ ــو ان ـخ ـف ــاض
ال ـفـعــال ـيــة ت ـج ــاه اإلص ــاب ــة بـشـكــل ع ــام،
وليس ضد اإلصــابــة الشديدة ودخــول
العناية المركزة والتي تعتبر اللقاحات
فعالة ضدها حتى مع المتحور الجديد،
ّ
ذل ــك ألن الـمـنــاعــة ال تقتصر فـقــط على
األج ـســام ال ـم ـضــادة ،بــل هـنــاك الخاليا
الـتــائـيــة ال ـتــي تـتـعــرف عـلــى الـبــروتـيــن
ال ـشــوكــي ،لــذلــك ف ــإن الـمـنــاعــة الخلوية
َ
الناتجة من جرعتي اللقاح قادرة على
الوقاية من اإلصابة الشديدة.

فاطمة خاجة

السفير البديوي :الكويت حريصة
على استراتيجية خفض الكربون
أك ـ ــد س ـف ـيــر ال ـك ــوي ــت ل ـ ــدى ب ـل ـج ـي ـكــا ورئ ـي ــس
بعثتيها لــدى االت ـحــاد األوروبـ ــي وحـلــف شمال
االطلسي (ناتو) جاسم البديوي حرص الكويت
على اعتماد استراتيجية وطنية لخفض انبعاثات
الكربون حتى عــام  2050تعتمد على االقتصاد
الكربوني الدائري.
وقال البديوي ،في ندوة نظمها وفد البرلمان
األوروبـ ــي لـلـعــاقــات مــع شـبــه الـجــزيــرة العربية
عـبــر "االت ـص ــال ال ـمــرئــي" بـبــروكـســل م ـســاء أمــس
األول ،إن االستراتيجية سيتم دعمها من خالل
سن التشريعات والقوانين ذات الصلة للحد من
انـبـعــاثــات الـكــربــون بـمــا يتماشى مــع المعايير
المحلية واإلقليمية والدولية.
وأكد أن الكويت تساهم في حزمة من المشاريع

حملة إغاثية ،شريطة وجود حاجة لذلك ،وبما يتوافق وتوجيهات
وزارة الخارجية.
05

أزمة فرقاطات تلوح...
فرنسية «تم توقيعه باألحرف األولى قبل أيام قليلة» ،معتبرة أن
العرض األميركي المنافس بات من الماضي.
من ناحيتها ،أكدت وزارة الدفاع اليونانية أن العقد الفرنسي
ـار وسيستمر» العمل بــه ،مــن دون أن تعلق على
الـيــونــانــي «س ـ ٍ
اإلعالن األميركي.
ً
لكن نظريا ال شــيء يمنع أن يتكرر مــع الـيــونــان مــا جــرى مع
أستراليا ،التي تخلت عن الصفقة الفرنسية بعد توقيع اتفاق
«أوكوس» الثالثي مع واشنطن ولندن ،لمصلحة حصولها على
غواصات نووية بدل الغواصات الفرنسية العاملة بالديزل.
إال أن وزارة الجيوش الفرنسية أكدت أن «األميركيين أبلغونا
بأن هذا اإلعــان سيصدر» ،مضيفة« :كتبوا لنا وقالوا في إطار
ً
عالقاتنا الجيدة بعد مشكلة أوكوس نبلغكم مسبقا بذلك».
وش ــددت عـلــى أن ــه «لـيــس هـنــاك نـيــة (م ــن جــانــب األمـيــركـيـيــن)
للذهاب أبعد من ذلك» ،موضحة أن «ما حدث كان مجرد نتيجة
لعملية إدارية (عرض) يبدو من المستحيل وقفها من وجهة نظر
إدارية».
ً
وكانت الخارجية األميركية قالت إنها وافقت أيضا على تحديث
الفرقاطات اليونانية من فئة «ميكو» بقيمة نحو  2.5مليار دوالر،
موضحة أن العقد في الحالتين ُ
«سيمنح للفائز بمناقصة دولية»
لتحديث البحرية اليونانية.
وق ــد ج ــاء اإلعـ ـ ــان األم ـي ــرك ــي ب ـعــد ج ــول ــة خـلـيـجـيــة لـلــرئـيــس

الـتـنـمــويــة انـطــاقــا مــن رؤي ــة مــن شــأنـهــا تجنب
زيادة غازات االحتباس الحراري بما يعادل 7.4
في المئة من إجمالي انبعاثاتها حتى عام ،2035
ً
مشددا على أن "الكويت تولي أهمية كبيرة لتنويع
مصادر الطاقة في البالد من خالل إدخال الطاقات
ال ـم ـت ـجــددة وض ـم ــان اس ـتــدامــة إمـ ـ ــدادات الـطــاقــة
لألجيال القادمة".
وأشار إلى أن الكويت تساهم في الحفاظ على
البيئة وال ـمــوارد الطبيعية فــي العالم مــن خالل
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
مما خفف من االنعكاسات البيئية.

الفرنسي ،وقع خاللها صفقات عسكرية أكبرها مع اإلمارات التي
اشترت  80طائرة رافال فرنسية ،في الوقت الذي واجهت فيه صفقة
حصولها على مقاتالت  F35أميركية عراقيل.
كما جــاء بعد أيــام من إعــان ماكرون أولوياته لرئاسة بالده
لالتحاد األوروبي ،ومن بينها تعزيز الدفاع األوروبي المشترك
واالستقاللية االستراتيجية ألوروب ــا والسعي مــن أجــل سيادة
تكنولوجية أوروبية بمواجهة المنافسة من الصين والواليات
المتحدة.

تقنية «الليزر» الصينية...
إيران كان تحت إشراف دقيق للمنظمة الدولية للطاقة الذرية فإن
اإليرانيين لم يكن بإمكانهم االستفادة من مخزونهم.
وح ـس ــب ال ـم ـص ــدر ،ف ــإن ــه ف ــي ح ــال نـجـحــت إي ـ ــران ف ــي تصنيع
واس ـت ـخــدام ه ــذه الـتـكـنــولــوجـيــا فـقــد يـصـبــح بــإمـكــانـهــا رص ــد كل
أنواع الطائرات والصواريخ التي تحاول دخول األجواء اإليرانية
ً
واستهدافها بالصواريخ الموجهة بالليزر ،زاعما أن ما جرى في
األجــواء فوق منشأة نطنز النووية األسبوع الماضي كان إحدى
التجارب على هذه األنظمة التي تمكنت من رصد طائرة مسيرة
اقتربت من المنشأة وإسقاطها.
وذكر أن تركيب هذه الــرادارات الحديثة على الحدود سيسمح
ً
إليران بمسح شعاع يزيد على ثالثمئة كيلومتر ،مؤكدا أنه ال مانع
ً
أن تزود طهران حلفاءها في المنطقة بهذه التقنية الحقا.

ةديرجلا
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محليات

ً
 30يوما الدراسة الفعلية بالفصل األول وإجازة الربيع !50
عزاء للفاقد التعليمي
وال
الجاري...
23
العطلة
لبدء
تخطط
«االبتدائية»
●
ً
● مدارس كثيرة بدأت «سلق» الدروس المقررة استعدادا للعطلة
فهد الرمضان

تربويون يطالبون
بتقليص عطلة
«االبتدائي» إلعطاء
دروس ّ
تعوض ضعف
الطلبة

كشفت مصادر تربوية إدارية،
ً
ل ـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،أن ه ـنــاك تــوجـهــا
لدى عدد من المدارس الحكومية
لبدء عطلة منتصف العام في 23
ً
الجاري بدال من  10يناير المقبل،
الس ـي ـمــا بــال ـمــرح ـلــة االب ـتــدائ ـيــة،
ب ـ ــذريـ ـ ـع ـ ــة أن خ ـ ـطـ ــة الـ ـمـ ـن ــاه ــج
الدراسية المقررة لتلك المرحلة
تنتهي في  23الجاري ،وال طائل
مــن اسـتـمــرار ال ــدوام حتى موعد
نهاية الفصل األول وفق المواعيد
المعتمدة.
ً
واس ـ ـت ـ ـن ـ ــادا إل ـ ــى أن ال ـف ـصــل
ال ــدراس ــي الـثــانــي سـيـبــدأ فــي 13
فبراير المقبل ،ستتجاوز عطلة
ً
ال ـمــرح ـلــة االب ـت ــدائ ـي ــة  50ي ــوم ــا،
و«المتوسطة» والصفين العاشر
ً
والحادي عشر  33يوما ،في حين
تمتد عطلة الصف الثاني عشر
ً
إلى  20يوما تقريبا.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر إل ـ ــى أن
الـ ـم ــدارس ب ـ ــدأت عـمـلـيــة «س ـلــق»
الـ ـ ــدروس ال ـم ـق ــررة ف ــي الـمـنــاهــج

لالنتهاء منها سريعا استعدادا
للعطلة والتي قد تبدأ في بعض
الـ ـ ـم ـ ــدارس ح ـت ــى ق ـب ــل مــوعــدهــا
الرسمي في القرارات.
م ــن نــاحـيـتـهــم ،يـعـتـبــر خـبــراء
تربويون أن عطلة منتصف العام
مبالغ فيها بشكل كبير ،السيما
لطلبة االبتدائي الذين لم يتجاوز
دوامهم الحضوري الجزئي خالل
ً
الفصل الدراسي األول  30يوما،
إذ يـلـتــزمــون ب ــال ــدوام  3أي ــام في
أسبوع ويومين في األسبوع الذي
يليه ،ليكون مجموع أيام دوامهم
في الشهر  10أيام فقط ومجملها
ف ــي الـفـصــل األول  30ي ــوم ــا ،في
وقت تقارب العطلة الوشيكة نحو
ضعف أيام الدوام!
وق ـ ــال ه ـ ــؤالء الـ ـت ــرب ــوي ــون ،ل ـ
«ال ـج ــري ــدة» ،إن ال ـ ــوزارة لــم تــراع
فـ ــي خ ـط ـت ـه ــا بـ ــال ـ ـقـ ــرار ال ـخ ــاص
بمواعيد الــدوام والعطل الوضع
االستثنائي الذي تركته تداعيات
جــائـحــة ك ــورون ــا ،والتـ ـ ــزال ،على

وكيل «التربية» يلتقي الموجهين
لبحث مطالبهم الخميس المقبل
الوزارة خاطبت «الخدمة المدنية» بشأن تقييمهم لرؤساء األقسام
بينما خاطب وكيل وزارة التربية باإلنابة د .بدر
المطيري رئيس ديوان الخدمة المدنية ،بشأن مدى
إمكانية تقييم الموجهين الفنيين رؤ س ــاء أقسام
الـمــواد الــدراسـيــة ،مما يعطيهم الصفة اإلشرافية،
كشفت مصادر تربوية رفيعة لـ«الجريدة» أن وكيل
الــوزارة د .علي اليعقوب سيعقد اجتماعا موسعا
مع الموجهين الفنيين والموجهين األوائل ،بحضور
أعـضــاء جمعية المعلمين ،الفتا إلــى أن االجتماع
سيعقد على األرجح صباح الخميس المقبل.
وقـ ــالـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر إن االجـ ـتـ ـم ــاع سـيـخـصــص
لـمـنــاقـشــة مـطــالــب الـمــوجـهـيــن وت ـحــديــدهــا بشكل
دقيق ،تمهيدا للبدء في إجراءات التنسيق مع ديوان
الخدمة المدنية إلقرارها بشكل رسمي ،منوهة إلى
أن اليعقوب عازم على إنهاء ملف التواجيه الفنية
ومعالجة أوضــاعـهــم بشكل قــانــونــي سليم ،حيث
ستتم مناقشة كل التفاصيل مع القطاع القانوني
في الوزارة قبل البدء بمخاطبات الديوان ،للوصول
إلى أفضل صيغة يمكن اعتمادها ،والعمل بموجبها
خالل السنوات المقبلة.

مــن جــانــب آخ ــر ،تعكف الـجـهــات المختصة في
وزارة ال ـتــرب ـيــة ع ـلــى االس ـت ـع ــداد لـعـقــد اخ ـت ـبــارات
المرحلة الثانوية للفترة الدراسية األولــى (الفصل
األول) ،حيث قامت إدارة الخدمات العامة ،ممثلة
ب ـمــراقــب ال ـخــدمــات سـعــد ال ـعــاطــي ،بــالـعـمــل على
ت ـن ـظ ـيــف وت ـج ـه ـيــز ك ـن ـت ــرول ــي ال ـع ـل ـمــي واألدبـ ـ ــي،
بتعليمات مــن وكـيــل ال ـ ــوزارة ،ومـتــابـعــة مــن وكيل
التعليم الخاص د .عبدالمحسن الحويلة ،ووكيل
المناهج والبحوث التربوية صالح دبشه ،استعدادا
لبدء أعمال الكنترول .وفي موضوع منفصل ،علمت
«الجريدة» أن المناطق التعليمية باشرت إجراءات
تشكيل ف ــرق الـعـمــل الـخــاصــة بــالـتــرفـيــع الوظيفي
لـمــوظـفـيـهــا ف ــي ال ـم ـهــن ال ـت ــي تـشـمـلـهــا إج ــراءات ــه،
موضحة أنها ستبدأ عملها بداية يناير المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن تنفيذ الترفيع الوظيفي
للمستحقين سيتم اعـتـبــارا مــن أول يـنــايــر ،حيث
سيتم إدخاله في النظم المتكاملة ،إلتمام اإلجراءات
واآلثــار المالية للموظفين ،منوهة إلى أنه يتم في
يناير ويوليو من كل عام.

الدوام الجزئي للطلبة مع بداية العام الدراسي
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـت ـع ـل ـي ـمــي ب ــرم ـت ــه فــي
ال ـكــويــت ،إذ أجـمـعــت ال ــدراس ــات
ال ـ ـتـ ــربـ ــويـ ــة عـ ـل ــى وج ـ ـ ـ ــود ش ــرخ
تــربــوي وفــاقــد تعليمي كبيرين
ن ـت ـي ـجــة الـ ــوبـ ــاء والـ ـ ــدراسـ ـ ــة عــن
بعد ،خصوصا لطلبة الصفوف
االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة ،وهـ ـ ــو األم ـ ـ ــر الـ ــذي

اجمعت الدراسات التربوية على
ضـ ـ ـ ــرورة ت ـع ــوي ـض ــه بـمـضــاعـفــة
الـ ـجـ ـه ــد ال ـ ـتـ ــربـ ــوي الـ ـحـ ـض ــوري
وال ـ ـم ـ ـبـ ــاشـ ــر ال ب ـ ــزي ـ ــادة ع ـط ـلــة
منتصف العام.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــاروا فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـس ـي ــاق
إل ـ ــى ض ـ ـ ــرورة اس ـت ـغ ــال ال ـف ـتــرة

اليعقوب :ال تعديل على مواعيد
انتهاء الدوام والعطلة  10يناير
أكد وكيل وزارة التربية د .علي اليعقوب أن الوزارة
لــم تــد خــل أي تـعــد يــات عـلــى ا ل ـقــرار ا ل ـخــاص بمواعيد
الدوام والعطل الخاص بالمراحل الدراسية ،موضحا
أن موعد انتهاء دوام طلبة المرحلة االبتدائية هو 10
يناير.
وق ــال الـيـعـقــوب ،ل ـ «ال ـجــريــدة» ،إن ال ـمــدراس ملتزمة
بتطبيق ق ــرارات ا ل ــوزارة فيما يـخــص مــوا عـيــد ا ل ــدوام
والعطل واالنتهاء من المناهج الدراسية وفق الخطط
ا لـمــو ضــو عــة ،ال فـتــا إ لــى أن طـلـبــة ا لـمــر حـلــة المتوسطة
تنطلق اختباراتهم بحسب القرار في  26الجاري في
حين تنطلق اختبارات طلبة الصفين العاشر والحادي
عشر في  29منه ،على أن تبدأ اختبارات طلبة الصف
الثاني عشر من  12يناير المقبل حتى  24منه.
وأشار إلى أن عطلة منتصف العام لطلبة المتوسط
والثانوي تبدأ بعد انتهاء ادائهم لالختبارات ،مبينا أن
القرار حدد عطلة طلبة االبتدائي والمتوسط والصفين
العاشر والحادي عشر بنهاية دوام  10يناير في حين
تبدأ عطلة طلبة الثاني عشر بنهاية دوام  24منه.
وتدشن «التربية» الفصل الدراسي الثاني في مختلف
المراحل الدراسة بدء ا من االحد  13فبراير المقبل.

كويتي يعرض اختراعاته في «إكسبو»
استعرض المهندس الكويتي عادل الوصيص،
أمـ ـ ــس ،بـ ـ ـ ــراءات اخـ ـت ــراع ــات ــه األرب ـ ـعـ ــة م ــن خ ــال
مشاركته بركن خاص في جناح دولة الكويت في
«إكسبو  2020دبي».
وقــال الوصيص ،لـ «كونا» ،إن اختراعاته هي
«ح ــزام األمـ ــان» ال ــذي يـتــم ارتـ ــداؤه بسهولة عند
حــدوث الحرائق في البنايات واألبــراج الشاهقة

ً
و»الـمــروحــة الطولية» الـتــي تشمل جـهــازا ينتج
الكهرباء من قوة الرياح ويتحرك باتجاه الهواء،
و»الري بالبخار البارد» الذي يقوم بتنقية تحويل
المياه المالحة وغير الصالحة للشرب إلى مياه
نقية خالية من األمالح و»المطرقة الهوائية» ،وهو
جهاز مخصص لكسر الزجاج الصلب أثناء تسرب
الغاز أو الحريق.

مـ ــن  23ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،وهـ ـ ــو م ــوع ــد
انـتـهــاء المناهج ،إلج ــراء دروس
تعويضية للطالب حتى منتصف
يـ ـن ــاي ــر الـ ـمـ ـقـ ـب ــل لـ ـتـ ـك ــون ع ـط ـلــة
«االبتدائي» مقاربة في توقيتها
لـبـقـيــة ال ـمــراحــل ال ــدراس ـي ــة الـتــي
تنتهي اختباراتها في  10يناير.

الدوام الفعلي
أمــا المصادر ،فذكرت أن عدد
أيام الدوام الفعلية بحسب خطة
الـعــودة الجزئية ل ــوزارة التربية
للعام الحالي قلصت في األساس
عدد أيام الدراسة الحضورية إلى
ً
ً
 10أيام شهريا ،أي بواقع  30يوما
فقط فــي الفصل الــدراســي األول،
مـمــا يعني أن الـطــالــب فـقــد أكثر
مــن  50فــي المئة مــن أيــام الــدوام
ال ـف ـع ـل ـيــة ،وب ــال ـت ــال ــي سينعكس
ه ــذا بـكــل تــأكـيــد عـلــى تحصيله
الــدراســي مما يستدعي التفكير
ً
جـ ـي ــدا ف ــي خ ـط ــط ت ـعــوي ـض ـيــة ال
إطالة عطلة الربيع.
ولفتت الـمـصــادر إلــى أن عدد
أيـ ــام ال ـ ــدوام الـفـعـلـيــة ل ـل ـمــدارس
ال ـح ـك ــوم ـي ــة أقـ ـ ــل مـ ــن ال ـ ـمـ ــدارس

الـخــاصــة األجنبية الـتــي قلصت
ف ـت ــرة ع ـط ـلــة م ــا ب ـي ــن الـفـصـلـيــن
الــى اسـبــوعـيــن بالنسبة لبعض
ال ـ ـمـ ــدارس و 3أس ــاب ـي ــع ألخـ ــرى،
علما بأن عدد أيام الدوام الفعلية
لطالب المدارس الخاصة يتجاوز
ً
 170يــومــا فيما ال يتجاوز دوام
طــاب ال ـمــدارس الحكومية 150
ً
ً
يــومــا قبل «ك ــورون ــا» ،و 30يوما
لـلـفـصــل األول و م ـث ـل ـهــا للفصل
الثاني إذا استمر الدوام الجزئي
للطالب بسبب الجائحة.
وم ــن جــانـبـهــم ،أب ــدى الـخـبــراء
التربويون خشيتهم من أن تكون
الـعـطــل الـطــويـلــة عــامــا اضــافـيــا
لمزيد من الفاقد التعليمي لدى
الطلبة ،خصوصا انــه لم يحسم
حـتــى اآلن خ ـيــار ال ـ ــدوام الـكــامــل
للطلبة بالفصل الدراسي الثاني،
والمرتبط بالوضع الصحي الذي
يشهد ت ـطــورات متالحقة تحتم
االخــذ باالعتبار خيارات االبقاء
على الدوام الجزئي ،وهو الخيار
الـ ــذي يـعـنــي ان ال ـع ــام ال ــدراس ــي
الحالي سيقتصر على  60يوما
ف ـق ــط ،وهـ ــو وضـ ــع ك ــارث ــي يـنــذر
بأسوأ العواقب على الطلبة.

بقاء الدوام الجزئي
بالفصل الثاني يعني
اقتصار الدراسة على
ً
 60يوما ...والوضع
كارثي

إجازة المدارس
األجنبية بين
أسبوعين وثالثة...
وأيام الدراسة السنوية
ً
تتجاوز  170يوما
قبل «كورونا»

مواعيد نهاية الفصل األول للمراحل الدراسية لعام 2022-2021
المرحلة
االبتدائية

بداية عطلة الربيع
نهاية دوام  10يناير

المتوسطة
(اختباراتهم تبدأ من  12/26حتى  10يناير)

نهاية دوام  10يناير

الصفان العاشر والحادي عشر
(اختباراتهم تبدأ من  12/29حتى  10يناير)

نهاية دوام  10يناير

نهاية دوام  24يناير
اختبارات طلبة الصف الـ  12من  12حتى  24يناير
بداية الدوام للفصل الدراسي الثاني عقب انتهاء عطلة الربيع يوم االحد  13فبراير

ةديرجلا
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«الشؤون» :ضوابط جديدة لتنفيذ المشروعات الخيرية

«تقسيمها إلى إنشائية وتنموية اجتماعية وكفاالت ومتنوعة وإغاثية وموسمية»
جورج عاطف

ضوابط وآليات جديدة
وضعتها وزارة الشؤون
للموافقة على طلبات الجهات
الخيرية المرخصة الراغبة في
تنفيذ المشروعات الخيرية
واإلنسانية للعام المقبل داخل
الكويت وخارجها.

مدة الحملة
اإلغاثية شهر بما
يتوافق وتوجيهات
«الخارجية»

حـ ـ ـ ـ ــددت وزارة ا لـ ـ ـش ـ ــؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،م ـم ـث ـلــة بـ ـ ــإدارة
الجمعيات الخيرية والمبرات،
ضوابط وآليات جديدة لتقديم
ط ـل ـب ــات ت ـن ـف ـيــذ ال ـم ـش ــروع ــات
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــريـ ــة ال ـ ـس ـ ـنـ ــويـ ــة داخـ ـ ــل
الكويت وخارجها لعام ،2022
ع ـ ـلـ ــى أن ت ـ ـبـ ــاشـ ــر اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال
خطط ومشروعات الجمعيات
ً
الخيرية للسنة المقبلة اعتبارا
من  19الجاري.
ً
ووفـقــا لمصادر "الـشــؤون"،
ً
سـيـصــدر تعميم قــر ي ـبــا بهذا
ً
الـ ـ ـش ـ ــأن سـ ـعـ ـي ــا م ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــوزارة
ً
إلي ـ ـجـ ــاد آلـ ـي ــة أكـ ـث ــر تـنـظـيـمــا
فــي عملية إص ــدار الموافقات
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى طـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــات
الـجـمـعـيــات الـخـيــريــة الــراغـبــة
فـ ـ ـ ــي ت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــات
الخيرية واإلنسانية السنوية
ب ـ ـمـ ــا ي ـ ـتـ ــوافـ ــق وأه ـ ـ ـ ـ ـ ــداف كــل
جـمـعـيــة عـلــى ح ــدة ونـظــامـهــا
األساسي ،موضحة أن الوزارة
قسمت الـمـشــروعــات الخيرية
إل ــى  6ن ـم ــاذج ،ه ــي :إنـشــائـيــة
(داخلية وخارجية) ،وتنموية
اجتماعية (داخلية وخارجية)،
وكفاالت (داخلية وخارجية)،
إضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـشـ ـ ــروعـ ـ ــات
متنوعة (داخلية وخارجية)،

وحمالت إغاثية خارجية فقط،
وموسمية (داخلية وخارجية).

تقرير ُربع سنوي

وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر إلـ ــى
أن ــه فـيـمــا ي ـخــص ال ـم ـشــروعــات
اإلنشائية والتنموية االجتماعية
والكفاالت ،حددت الوزارة موعد
انتهائها في  31ديسمبر ،2022
لتكون وفــق الـضــوابــط التالية:
ت ـقــدم كــل جمعية خـيــريــة خطة
المشروعات السنوية مستوفية
البيانات والمعلومات كافة مرة
واح ـ ــدة خ ــال  ،2022وتـحـصــل
ال ـ ـم ـ ـشـ ــروعـ ــات م ـ ــن ذات ال ـف ـئــة
عـلــى رقــم مــوافـقــة مــوحــد بغض
النظر عــن الـنــوع أو الـعــدد ،كما
هو معمول به في المشروعات
اإلنشائية الخاصة بالمساجد
والمراكز التعليمية ،ويتاح لكل
جـمـعـيــة ال ـت ـق ــدم ب ـط ـلــب رسـمــي
لـ ـل ــوزارة ب ـشــأن إض ــاف ــة دول أو
دولة أو زيادة القيمة التقديرية
لمشروع مرخص موضحة خالله
األسـبــاب والــدواعــي ،وذلــك بعد
مرور  3أشهر من تاريخ إصدار
الموافقة األولى.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت" :ت ـ ـل ـ ـتـ ــزم ال ـج ـه ــة
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــريـ ــة بـ ـ ـت ـ ــزوي ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة

بالعقود والبيانات الالزمة كافة
عـنــد طـلــب الـقـيــام ب ــأول تحويل
مــالــي لمصلحة ال ـم ـشــروع ،مع
إلــزامـيــة تــزويــد الـ ــوزارة بتقرير
مــالــي وإداري ُرب ــع سـنــوي لكل
مشروع من المشروعات السنوية
المرخصة".
وب ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر أنـ ـ ــه
ب ـش ــأن ال ـم ـش ــروع ــات الــداخ ـل ـيــة
ُ
وال ـخ ــارج ـي ــة ال ـم ـت ـنــوعــة ت ـحــدد
م ـ ــدده ـ ــا م ـ ــن قـ ـب ــل ال ـج ـم ـع ـي ــات
ال ـخ ـي ــري ــة ،ش ــري ـط ــة ت ـق ــدي ــم كــل
جمعية خطة سنوية مستوفية
ال ـب ـي ــان ــات وال ـم ـع ـل ــوم ــات كــافــة
م ـ ــرة واحـ ـ ـ ــدة خ ـ ــال  ،2022مــع
االلتزام بتزويد الوزارة بالعقود
وال ـب ـي ــان ــات ك ــاف ــة ال ــازم ــة عند
طلب القيام بــأول تحويل مالي
لمصلحة المشروع ،ويتاح لكل
جـمـعـيــة ال ـت ـق ــدم ب ـط ـلــب رسـمــي
لـ ـل ــوزارة ب ـشــأن إض ــاف ــة دول أو
دولة أو زيادة القيمة التقديرية
لمشروع مرخص موضحة خالله
األسـبــاب والــدواعــي ،وذلــك بعد
مرور  3أشهر من تاريخ إصدار
الموافقة األولى.

الحمالت اإلغاثية
وحــول مشروعات الحمالت

جانب من أحد المشروعات الخيرية
اإلغ ــاثـ ـي ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ذكـ ــرت
الـ ـمـ ـص ــادر أن م ـ ــدد ال ـم ــواف ـق ــة
ت ـ ـحـ ــدد م ـ ــن ت ـ ــاري ـ ــخ ال ـ ـصـ ــدور
ول ـمــدة شـهــر واح ــد فـقــط ،على
ً
أن ت ـ ـقـ ــدم ك ـ ــل ج ـم ـع ـي ــة ط ـل ـب ــا
ً
رسـ ـمـ ـي ــا إلـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ب ـش ــأن
رغبتها فــي تنفيذ مـشــروع أو
حملة إغــاثـيــة ،شريطة وجــود
حاجة وما يستدعي ذلك ،وبما
يـ ـت ــواف ــق وت ــوجـ ـيـ ـه ــات وزارة
الخارجية ،مع االلتزام بتزويد
ال ـ ـ ــوزارة بــال ـب ـيــانــات وال ـع ـقــود

كــافــة عـنــد أول تـحــويــل مــالــي،
عـ ـل ــى أال تـ ـتـ ـج ــاوز ال ـج ـم ـع ـيــة
ف ـت ــرة األس ـبــوع ـيــن م ــن تــاريــخ
إصـ ـ ــدار ال ـم ــواف ـق ــة األولـ ـ ــى في
حــال رغبت في إضافة دول أو
دولة أو زيادة القيمة التقديرية
للمشروع المرخص.
ولـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــت إلـ ـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ـ ــه بـ ـش ــأن
ال ـم ـش ــروع ــات الـمــوسـمـيــة فــإن
م ـ ـ ــدده ـ ـ ــا ت ـ ـ ـحـ ـ ــدد م ـ ـ ــن تـ ــاريـ ــخ
م ــوافـ ـق ــة الـ ـ ـ ـ ــوزارة إل ـ ــى ن ـهــايــة
الـمــوســم ،مــع االل ـت ــزام بتزويد

ال ـ ـ ــوزارة بــال ـب ـيــانــات وال ـع ـقــود
كــافــة عـنــد أول تـحــويــل مــالــي،
عـ ـل ــى أال تـ ـتـ ـج ــاوز ال ـج ـم ـع ـيــة
ف ـت ــرة األس ـبــوع ـيــن م ــن تــاريــخ
إصـ ـ ــدار ال ـم ــواف ـق ــة األولـ ـ ــى في
حــال رغبت في إضافة دول أو
دولة أو زيادة القيمة التقديرية
للمشروع المرخص.

ُّ
«السكنية» :لجان لتسلم مشاريع «الكهرباء» :تجزئة مديونية الوافدين
في «غرب عبدالله المبارك»
قبيل تركيب العدادات الذكية
●

محمد جاسم

أص ــدرت المؤسسة الـعــامــة للرعاية السكنية
 3قرارات بشأن تشكيل لجان مخصصة للتسلم
ال ـم ـبــدئــي ل ـم ـشــاريــع ف ــي مـنـطـقــة غ ــرب عـبــدالـلــه
المبارك ،وتشمل المشاريع مخفرا ومركزا صحيا
ومـبـنــى إس ـعــاف وس ـكــن إم ــام ومـ ــؤذن للمسجد
الجامع.
ولـفــت الـقــرار األول إلــى تشكيل لجنة استالم
مبدئي لمخفر شرطة برئاسة مدير إدارة مشاريع
المنطقة الـثــانـيــة ،وعـضــويــة كــل مــن مــديــر إدارة
التخطيط ،ومدير إدارة التصميم ،ومدير إدارة
ضـبــط ال ـج ــودة ،ومــديــر إدارة ال ـعــاقــات الـعــامــة
ً
واإلعالم ،فضال عن ممثل وزارة الداخلية ومراقب
األ ع ـمــال الكهربائية وممثل المهندس بالعقد،

ً
إضافة إلــى المهندس محمد نهار ،موضحا أن
االجتماع الخاص باللجنة للمعاينة الموقعية
 28الجاري.
وذكــر الـقــرار الثاني بشأن االسـتــام المبدئي
لمشروع المركز الصحي ومبنى اإلس ـعــاف ،أن
الـلـجـنــة الـمـشـكـلــة سـتـكــون بــرئــاســة مــديــر إدارة
مشاريع المنطقة الثانية ،وعضوية كل من مدير
إدارة التخطيط ،ومدير إدارة التصميم ،ومدير
إدارة ضبط الجودة ،ومدير إدارة العالقات العامة
ً
واإلعالم ،فضال عن ممثل الصحة ومراقب األعمال
الكهربائية وممثل المهندس بالعقد ،إضافة إلى
ً
المهندس محمد نهار ،مبينا أن االجتماع الخاص
باللجنة للمعاينة الموقعية  27الجاري.

●

سيد القصاص

كشفت مصادر بــوزارة الكهرباء والماء
والطاقة المتجددة ،أن الوزارة وضعت آلية
لتسديد الوافدين من أصحاب المديونيات
أمــوال ال ــوزارة "بما يضمن حقوق الدولة"
قبيل تركيب العدادات الذكية في القطاعات
االستثمارية والتجارية ،عبر تجزئة تلك
المديونيات وفق حالة كل شخص ،والتي
ستتم دراستها وتحديد آلية التجزئة لكل
شخص ،مبينة أن تلك اآللية تستهدف في
المقام األول المحافظة على أموال الوزارة
وتسديد أصحاب المديونيات تلك األموال
بشكل كامل.

وقــالــت الـمـصــادر ل ــ"ال ـجــريــدة" ،إن نظام
تجزئة المديونية يختلف عن نظام األقساط
ال ــذي يـتــم الـتـعــامــل بــه مــع بـعــض الـحــاالت
للمواطنين أص ـحــاب الـمــديــونـيــات ،الفتة
إلى أن هناك بعض األشخاص ممن عليهم
مــديــون ـيــة ق ــد ت ـتــم ال ـت ـجــزئــة ع ـلــى ج ــزأي ــن،
ك ــأن ي ـكــون عـلـيــه -عـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال20 -
ألــف ديـنــار يتم دفعها على دفعتين فقط،
وف ــق قــدرتــه الـمــالـيــة ،وي ـحــدد ذل ــك بحسب
دراسـ ــة وض ـعــه ال ـمــالــي ،وه ـنــاك أشـخــاص
يكون وضعهم المالي ضعيفا ،فتتم تجزئة
مديونيتهم على دفعات بحد أقصى لعدد
الدفعات تحدده الوزارة.
ولفتت إلى أن "الكهرباء والماء" حريصة

ع ـلــى ن ـجــاح أنـظـمـتـهــا ال ـج ــدي ــدة الـخــاصــة
ب ــالـ ـع ــدادات ال ــذك ـي ــة ،ل ــذل ــك ت ـســابــق الــزمــن
لـتــركـيــب ت ـلــك ال ـ ـعـ ــدادات ب ـحــد ي ــوم ــي 600
ع ــداد ذك ــي ،بـعــد إجـ ــراء الـمـســح الـ ــازم في
المحافظات التي سيتم تركيب العداد فيها،
للتأكد من دقة البيانات ألصحاب العقارات
ال ـت ــي سـيـتــم ال ـتــرك ـيــب ب ـهــا وتــواف ـق ـهــا مع
البيانات الموجودة في الوزارة.
وأشــارت إلى أن الــوزارة تأخذ أسبوعيا
ب ـيــانــا ب ـع ــدد ال ـ ـعـ ــدادات ال ــذك ـي ــة ال ـت ــي يتم
تركيبها ،حيث ركبت األسبوع الماضي 35
ألف عداد ،ومن المقرر أن تجاوز العدد مع
بداية األسبوع الجاري  38ألف عداد ذكي.

محليات
سلة أخبار
«كيمز» :تسليم شهادات
«البورد» حتى نهاية األسبوع
أعلن معهد الكويت
لالختصاصات الطبية
«كيمز» تسليم شهادات
البورد الكويتي والزماالت
لعام  2021اعتبارا من اليوم
وحتى الخميس املقبل ،من
الساعة الثامنة صباحا وحتى
الثانية ظهرا .من جانب آخر،
أكد رئيس وحدة املسالك
البولية بمستشفى جابر
للقوات املسلحة واختصاصي
أول جراحة املسالك البولية
د .محمد الغانم أن سرطان
البروستاتا يعد أكثر األورام
التي تصيب الرجال ،يليه
سرطان القولون والرئة ،وذلك
وفق إحصاءات مركز الكويت
ملكافحة السرطان.
وقال الغانم في تصريح
صحافي إن نسبة اإلصابة بهذ
املرض بلغت في الكويت ما
يزيد على  14إصابة لكل 100
ألف نسمة .وذكر أن خطورة
سرطان البروستاتا تزيد
وترتفع عند التقدم بالعمر،
خاصة عند األشخاص فوق
الـ  50عاما ،الفتا إلى أن نحو
 %65من سرطان البروستاتا
يتم تشخيصهم عند
األشخاص أكبر من  65عاما.

الخميس أفضل طبيب
بيطري خليجي
فاز عضو هيئة التدريس
بقسم علم األوبئة واالحصاء
الحيوي بكلية الصحة
العامة بمركز العلوم الطبية
في جامعة الكويت د .محمد
الخميس بجائزة أفضل
طبيب بيطري خليجي
ضمن فعاليات مسابقة
املراعي لعلم الطب البيطري
بنسختها الثالثة عشرة في
اململكة العربية السعودية.
ُ
ومنح د .الخميس الجائزة
نتيجة إلبرازه لدور الطبيب
البيطري املتخصص في
علم أوبئة الجوائح البشرية
والحيوانية ،من خالل
التميز البحثي واألكاديمي
واالجتماعي في هذا املجال،
وخاصة خالل جائحة
كورونا تحت مظلة الصحة
املوحدة.
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األمير يستقبل محمد بن سلمان ويمنحه قالدة مبارك الكبير
العبدالله :اللقاء استعرض العالقات الراسخة والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون

ً
مستقبال محمد بن سلمان
صاحب السمو
استقبل سمو أمير البالد
الشيخ نواف األحمد ،في دار
يمامة أمس األول ،ولي العهد
نائب رئيس مجلس الــوزراء
وزير الدفاع السعودي األمير
محمد بــن سـلـمــان ،بحضور
سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد ال ـش ـي ــخ
مشعل األحمد.
ً
وت ـكــري ـمــا لـضـيــف ال ــدول ــة
ّ
الـكـبـيــر ،قــلــد صــاحــب السمو
بن سلمان قالدة مبارك الكبير
ً
ووسام الكويت؛ تقديرا له وما
حققه مــن إن ـج ــازات وجـهــود
م ـم ـي ــزة ل ـل ـم ـم ـل ـكــة وش ـع ـب ـهــا
الكريم من أجل استقرار وأمن
وتقدم المملكة وتعزيز أواصر
األخوة بين البلدين الشقيقين
والــروابــط األخــويــة بين دول

األمير لدى منحه بن سلمان قالدة مبارك الكبير بحضور ولي العهد
مجلس التعاون الخليجي.
حضر اللقاء نائب رئيس
الـ ـ ـح ـ ــرس الـ ــوط ـ ـنـ ــي الـ ـف ــري ــق
أول م ـت ـقــاعــد ال ـش ـي ــخ أح ـمــد
الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــواف ووزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر شـ ـ ـ ــؤون
ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــوان األم ـ ـ ـيـ ـ ــري ال ـش ـي ــخ
م ـح ـم ــد ال ـع ـب ــدال ـل ــه ورئ ـي ــس
الديوان األميري الشيخ مبارك
السعود.
وصرح العبدالله بأن اللقاء
استعرض العالقات األخوية
الـتــاريـخـيــة والــراس ـخــة التي
تــربــط األســرتـيــن الكريمتين
والـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدي ـ ـ ــن وال ـ ـش ـ ـع ـ ـب ـ ـيـ ــن
الـ ـ ـشـ ـ ـقـ ـ ـيـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــن ف ـ ـ ـ ــي ظ ـ ـ ـ ــل م ــا
يجمعهما من وشائج القربى
واألخوة وسبل تعزيز أواصر
ال ـت ـع ــاون ال ـم ـش ـتــرك بينهما

ولي العهد ونظيره السعودي

فــي مختلف الـمـجــاالت وبما
يخدم مصالحهما ،إلى جانب
اإلعراب عن االبتهاج المشترك
ب ـ ـ ـهـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــارة األخـ ـ ــويـ ـ ــة
لـضـيــف ال ــدول ــة الـكـبـيــر ،كما
تم استعراض آفــاق التعاون
الخليجي لتحقيق المصالح
المشتركة وتطلعات الشعوب
الخليجية.
وسـ ـ ـ ــاد ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ج ـ ــو ودي
عكس روح األخــوة المتميزة
ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن ال ـش ـق ـي ـق ـي ــن
والرغبة المشتركة في المزيد
من التعاون والتنسيق على
مختلف الصعد.

مباحثات ثنائية
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــب ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء
مـ ـح ــادث ــات ب ـي ــن س ـم ــو ول ــي
ال ـع ـه ــد ونـ ـظـ ـي ــره ال ـس ـع ــودي
بـ ـقـ ـص ــر ب ـ ـيـ ــان ضـ ـم ــت ك ـب ــار
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن
وال ـ ــوف ـ ــد ال ـ ـمـ ــرافـ ــق لـلـضـيــف
السعودي.
وتـ ـ ـ ــرأس ال ـم ـب ــاح ـث ــات مــن
ج ــان ــب الـ ـك ــوي ــت س ـم ــو ول ــي
ً
العهد ،وضمت كال من رئيس
دي ـ ـ ـ ـ ــوان س ـ ـمـ ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الـ ـشـ ـي ــخ أح ـ ـمـ ــد الـ ـعـ ـب ــدالـ ـل ــه،
ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد،
وكبار المسؤولين في الدولة،
ك ـمــا ت ـ ــرأس ال ـم ـبــاح ـثــات من
الـ ـج ــان ــب الـ ـسـ ـع ــودي األم ـي ــر
مـحـمــد بــن سـلـمــان بحضور
كبار المسؤولين في الحكومة
السعودية .
وت ـ ـ ـنـ ـ ــاولـ ـ ــت الـ ـمـ ـب ــاحـ ـث ــات
ت ـ ـقـ ــويـ ــة أواص ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـعـ ــاقـ ــات

األخ ـ ــوي ـ ــة وال ــوثـ ـيـ ـق ــة ،وأهـ ــم
الــروابــط المتينة التي تربط
بـ ـي ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن وال ـش ـع ـب ـي ــن
الـشـقـيـقـيــن وس ـبــل تـعــزيــزهــا
وت ـن ـم ـي ـت ـه ــا ف ـ ــي الـ ـمـ ـج ــاالت
كـ ـ ــافـ ـ ــة ،خ ـ ــاص ـ ــة خ ـ ـ ــال هـ ــذه
الزيارة التاريخية ،وتوسيع
أط ـ ــر الـ ـتـ ـع ــاون ب ـي ـن ـه ـمــا بـمــا
يخدم مصالحهما الثنائية،
وأهــم القضايا ذات االهتمام
المشترك ،كما تم استعراض
آفاق الدعم الخليجي الموحد
لتحقيق المصالح المشتركة
وتطلعات الشعوب الخليجية
بما يـعــزز األم ــن واالسـتـقــرار
والرخاء والتنسيق المستمر
فــي الـقـضــايــا الـتــي تـهــم دول
مجلس ا لـتـعــاون الخليجي،

كما تم بحث آخر المستجدات
ع ـلــى ال ـســاح ـت ـيــن اإلقـلـيـمـيــة
والدولية.
وأق ـ ـ ــام س ـم ــو ول ـ ــي ال ـع ـهــد
ب ـق ـص ــر بـ ـي ــان مـ ــأدبـ ــة ع ـشــاء
على شرف الضيف السعودي
وال ـ ــوف ـ ــد ال ــرسـ ـم ــي ال ـم ــراف ــق
ل ــه وذل ـ ــك ب ـم ـنــاس ـبــة زي ــارت ــه
الرسمية للبالد.
واختتم بن سلمان زيارته
ال ــرس ـم ـي ــة ل ـل ـب ــاد وكـ ـ ــان فــي
وداعه على أرض المطار سمو
ول ــي الـعـهــد ورئ ـيــس مجلس
األمــة مــرزوق الغانم ورئيس
دي ـ ـ ـ ـ ــوان س ـ ـمـ ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
وسمو رئيس مجلس الوزراء
وكبار المسؤولين بالدولة.

الوفد السعودي
راف ــق ول ــي الـعـهــد ال ـس ـعــودي خ ــال ال ــزي ــارة وفــد
ً
رسمي ضم كال من وزير الطاقة األمير عبدالعزيز بن
سلمان ،ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء ،األمير
تركي بن محمد ،ووزير الرياضة األمير عبدالعزيز
بــن تــركــي ،ووزي ــر الــداخـلـيــة األم ـيــر عـبــدالـعــزيــز بن
سعود ،ووزيــر الحرس الوطني األمير عبدالله بن
بـنــدر ،ووزي ــر الخارجية األمـيــر فيصل بــن فــرحــان،
ووزير الثقافة األمير بدر بن عبدالله ،ووزير الدولة
عضو مجلس الوزراء د .مساعد بن محمد العيبان،
ووزي ــر الـتـجــارة وزيــر اإلع ــام المكلف د .ماجد بن
عبدالله القصبي.

مشعل األحمد وبن سلمان خالل المباحثات

البيان الختامي :تعاون شامل لتحقيق أمن البلدين وازدهارهما واستكمال
الجانبان أكدا عزمهما تطوير التنسيق في المجاالت الدفاعية والعسكرية
استمرار التعاون
في مجال الطاقة
وضرورة التزام
دول «أوبك
بلس» باتفاقية
المجموعة

فــي خـتــام الـمـحــادثــات الـتــي أجــراهــا سمو ولي
العهد الشيخ مشعل األ حـمــد مــع بــن سـلـمــان ،أكد
البيان الكويتي -السعودي المشترك ،على تعزيز
التعاون والتنسيق بمختلف المجاالت ،بما يحقق
األمن واالستقرار واالزدهار للبلدين الشقيقين.
وأش ـ ــار ال ـب ـيــان إل ــى أن مـجـلــس الـتـنـسـيــق بين
البلدين جاء رغبة من قيادتي البلدين في تحقيق
ً
النقلة المطلوبة فــي مـجــاالت ا لـتـعــاون ,مبينا أن
الـطــرفـيــن أك ــدا عزمهما عـلــى تـطــويــر الـتـعــاون في
ً
المجاالت الدفاعية والعسكرية ،فضال عن مجاالت
الطاقة وسياسات المناخ الدولية ،باإلضافة الى
تعزيز التعاون االقتصادي واالستثماري.
وأض ــاف أن الـجــانـبـيــن أك ــدا الـمـتــابـعــة الدقيقة
الس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــال مـ ـ ـق ـ ــوم ـ ــات ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
وال ـم ـن ـظــوم ـت ـيــن ال ــدف ــاع ـي ــة واألمـ ـنـ ـي ــة ال ـم ـش ـتــركــة
وبلورة سياسة خارجية موحدة بما يكفل تضامن
واس ـت ـق ــرار دول مـجـلــس ال ـت ـع ــاون لـ ــدول الـخـلـيــج
العربية وتعزيز الدور اإلقليمي.
وجدد البيان الختامي المواقف المشتركة حيال
مختلف القضايا اإلقليمية ،السيما بشأن فلسطين
ول ـب ـنــان وال ـع ــراق ولـيـبـيــا ,بــاإلضــافــة إل ــى الـمـلــف
ال ـن ــووي اإلي ــران ــي ،مــن خ ــال ال ــدع ــوة إل ــى مــراعــاة
م ـصــالــح الـمـنـطـقــة وأم ـن ـهــا وض ـ ــرورة مـشــاركـتـهــا
فيما يتم التوصل إليه من اتفاقيات حول النووي
اإليراني.
وفيما يلي نص البيان الختامي المشترك:

تعزيز
المشروعات
االقتصادية
المشتركة ورفع
التبادل التجاري
بما يحقق
تطلعات الشعبين

"ان ـط ــاق ــا م ــن ال ــرواب ــط ال ـتــاري ـخ ـيــة الـمـت ـجــذرة
والوشائج األخوية التي تجمع بين قيادتي المملكة
الـعــربـيــة ال ـس ـعــوديــة ودولـ ــة ال ـكــويــت وشعبيهما
الشقيقين وتعزيزا للعالقات الثنائية بينهما وبناء
على توجيهات خــادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،قام صاحب السمو
الملكي ولــي الـعـهــد نــائــب رئـيــس مجلس ال ــوزراء
وزيــر الدفاع بالمملكة العربية السعودية بزيارة
رسمية إلى دولة الكويت يوم الجمعة  10ديسمبر
 ,2021وق ــد اسـتـقـبــل صــاحــب الـسـمــو أمـيــر الـبــاد

الشيخ نواف األحمد األمير محمد بن سلمان ،وذلك
بحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.
و قــد نقل األمير محمد بن سلمان إ لــى صاحب
السمو أمـيــر دول ــة الـكــويــت تحيات وتـقــديــر أخيه
خـ ـ ــادم ال ـح ــرم ـي ــن ال ـش ــري ـف ـي ــن ال ـم ـل ــك س ـل ـم ــان بــن
عـبــدالـعــزيــز ،وتـمـنـيــاتــه لـسـمــوه بـمــوفــور الصحة
والعافية ولدولة الكويت وشعبها الشقيق مزيدا
م ــن ال ـت ـقــدم واالزده ـ ـ ــار ،فـيـمــا أبـلـغــه س ـمــوه بنقل
ت ـح ـيــاتــه وأص ـ ــدق تـمـنـيــاتــه إل ــى خـ ــادم الـحــرمـيــن
الـشــريـفـيــن مـتـمـنـيــا لــه مــوفــور الـصـحــة والـعــافـيــة
ولـلـشـعــب ال ـس ـع ــودي الـشـقـيــق م ــزي ــدا م ــن الـتـقــدم
واالزدهار.
و عـقــدت جلسة مباحثات بين األ مـيــر محمد
بن سلمان وسمو ولي عهد دولة الكويت الشيخ
مشعل األح ـمــد ،واسـتـعــرضــا خــالـهــا الـعــاقــات
الثنائية الوثيقة بين البلدين وآ ف ــاق التعاون
المشترك وسبل تطويره في مختلف المجاالت
وأش ـ ــادا بـمــا ت ــم تـحـقـيـقــه م ــن ت ـع ــاون وتنسيق
فــي المجاالت السياسية واألمنية والعسكرية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة والـ ـتـ ـج ــاري ــة ب ـم ــا ي ـح ـقــق األم ــن
واالستقرار واالزدهار للبلدين الشقيقين.

التنسيق بين
الشركات العاملة
بالمنطقتين
المقسومة
والمغمورة والعمل
لزيادة إنتاج
الخفجي والوفرة
ً
مودعا ولي العهد السعودي لدى مغادرته البالد أمس األول
وزير الدفاع
األمن واالستقرار للبلدين الشقيقين.

النفط والمناخ

مجلس التنسيق
وأشـ ـ ــاد ال ـج ــان ـب ــان ب ــإن ـش ــاء م ـج ـلــس الـتـنـسـيــق
الـسـعــودي الكويتي الــذي يأتي رغبة مــن قيادتي
البلدين الشقيقين في االرتقاء بالتعاون في جميع
المجاالت إلى المستوى الذي يعكس عمق وتجذر
العالقات األخوية التاريخية ،وشددا على ضرورة
العمل على تحقيق النقلة المطلوبة في مجاالت
الـتـعــاون الـمـحــددة فــي أعـمــال المجلس بما يعزز
هذه المجاالت وينقل العالقات إلى آفاق الشراكة
االستراتيجية.
وأكد الجانبان عزمهما على تطوير التعاون
والتنسيق في المجاالت الدفاعية والعسكرية
ب ـيــن ال ـب ـلــديــن ،ك ـمــا أش ـ ــادا ب ـم ـس ـتــوى ال ـت ـعــاون
والـتـنـسـيــق األم ـن ــي ال ـقــائــم بـيـنـهـمــا وع ـب ــرا عن
رغبتهما في االستمرار في تعزيزه بما يحقق

زيادة التنسيق
حول سياسات
المناخ الدولية
والتعاون على
تنفيذ مبادرة
الشرق األوسط
األخضر

وأش ــاد الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما في
مجال الطاقة وبالجهود الناجحة لــدول مجموعة
أوبك بلس الرامية إلى تعزيز واستقرار سوق البترول
الـعــالـمــي ،كـمــا أك ــدا أهـمـيــة اس ـت ـمــرار ه ــذا الـتـعــاون
وض ــرورة ال ـتــزام جميع ال ــدول الـمـشــاركــة باتفاقية
أوبك بلس.
وأش ـ ـ ــارا إلـ ــى أنـ ــه ي ـج ــري حــال ـيــا الـتـنـسـيــق بين
الشركات العاملة في المنطقة المقسومة والمنطقة
المغمورة المحاذية لها فيما يتعلق بتنفيذ بنود
مذكرة التفاهم وأن العمل مستمر لزيادة مستوى
اإلنتاج في كل من عمليات الخفجي وعمليات الوفرة
المشتركة واتفق الجانبان على تعزيز سبل التعاون
حول سياسات المناخ الدولية والتعاون على تنفيذ
مبادرة الشرق األوسط األخضر التي أطلقها األمير
محمد بن سلمان والتعاون في مجال تطبيق مفهوم
االقـتـصــاد الــدائــري للكربون لالسهام فــي معالجة
االنبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصاديا

إضافة إلى التعاون في مجاالت كفاءة الطاقة والطاقة
المتجددة وتطوير تقنياتها ومشاريعها لمساهمتها
في استدامة إمــدادات الطاقة عالميا وأهمية زيادة
التعاون لتعزيز استفادة البلدين من الربط الكهربائي
وال ـت ـبــادل ال ـت ـجــاري لـلـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة وتعظيم
االس ـت ـفــادة مــن الـمـحـتــوى الـمـحـلــي فــي مـشــروعــات
قطاع الطاقة.
ك ـمــا أكـ ــدا عــزمـهـمــا ع ـلــى ال ـم ـضــي قــدمــا لتعزيز
التعاون االقـتـصــادي والـتـجــاري واالستثماري في
الـقـطــاعـيــن ال ـع ــام والـ ـخ ــاص وإق ــام ــة ال ـم ـشــروعــات
االقتصادية المشتركة فــي البلدين ورفــع مستوى
ال ـت ـبــادل ال ـت ـجــاري بينهما ،وب ـمــا يـحـقــق تطلعات
وطموحات الشعبين الشقيقين.
واتفقا على توطيد أوجــه التعاون المتبادل في
مجال تشجيع االستثمار المباشر في كال البلدين
تفعيال لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما والعمل على
تعزيز فرص التبادل االستثماري وتوحيد الجهود
لتذليل العقبات وتوفير الفرص للمستثمرين في
كال البلدين.
وأكد الجانبان أهمية االستمرار في تعزيز التعاون
القائم في المجاالت المالية وتبادل الخبرات
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ولي العهد ونظيره السعودي يجريان مباحثات حول العالقات والتطورات
أجواء ودية سادت المشاورات وعكست روح األخوة ورغبة البلدين في المزيد من التعاون

ولي العهد السعودي لدى وصوله وفي استقباله الغانم وأحمد العبدالله

جانب من مراسم منح الوسام إلى بن سلمان

الغانم :الزيارة لبنة مهمة
في صرح العالقات

تعطي دفعة
تاريخية
زيارة
الناصر:
ً
جديدة لمستقبل أكثر إشراقا

أشــاد رئيس مجلس األمــة مــرزوق الغانم بنتائج زيــارة سمو
ولــي العهد الـسـعــودي صــاحــب السمو الملكي األمـيــر محمد بن
سلمان بن عبدالعزير لدولة الكويت ،مؤكدا أنها لبنة جديدة مهمة
فــي صــرح العالقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية
الشقيقة والكويت.
وق ــال الـغــانــم فــي تصريح صحفي إن زي ــارة االمـيــر محمد بن
سلمان لبلده الثاني الكويت ضمن جولته الخليجية مهمة جدا؛
ألنها تأتي في توقيت مهم ،وفي ظل ظروف إقليمية تحتاج فيها
دول مجلس التعاون الخليجي ألقصى درجات التعاون والتنسيق
بينها.

قال وزيــر الخارجية وزيــر الدولة لشؤون مجلس الــوزراء
الشيخ د .أحـمــد الـنــاصــر إن الــزيــارة التاريخية لسمو ولي
العهد السعودي األمير محمد بن سلمان تضيف لبنة جديدة
في الصرح المتين للعالقات الثنائية العريقة بين الكويت
والمملكة.
وأض ــاف الـنــاصــر ،فــي تـغــريــدة نـشــرهــا عـبــر حـســابــه على
"تــوي ـتــر" ،أن ه ــذه ال ــزي ــارة الـتــاريـخـيــة تـعـطــي دف ـعــة جــديــدة
لمستقبل أكثر إشراقا ،وذلك تلبية لتوجيهات القيادتين في
تحقيق تطلعات شعبيهما.

بن فرحان :تعبير
عن المحبة للكويت
ق ـ ـ ـ ــال وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
الـسـعــودي األمـيــر فيصل بن
فــرحــان إن زي ــارة ولــي العهد
نائب رئيس مجلس الــوزراء
وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي
األم ـ ـيـ ــر م ـح ـم ــد بـ ــن س ـل ـمــان
لــدولــة الـكــويــت تــأتــي "لتعبر
عن المحبة األخوية للكويت
وشعبها الشقيق".
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ــن فـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ــان ف ــي
تـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــري ـ ـ ــدات عـ ـ ـب ـ ــر حـ ـس ــاب ــه
الرسمي في موقع التواصل
االجـتـمــاعــي "تــويـتــر" أن ذلك
يــأتــي "عـلــى أس ــاس تاريخي
وضع لبناته األجداد ،رحمهم
الـ ـ ـل ـ ــه ،وأكـ ـمـ ـل ــه م ـ ــن ب ـعــدهــم
أبناؤهم البررة حتى نحقق
معا آمال شعوبنا وتطلعات
بلداننا بالتكامل المنشود
في جميع المجاالت".
وذكر أن جولة ولي العهد
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ل ـ ـ ـ ــدول م ـج ـلــس
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي ع ـبــرت
عــن مـفـهــوم الـخـلـيــج الــواحــد
وال ـم ـص ـيــر ال ـم ـش ـتــرك ،الفـتــا
إلى أن توقيتها جاء لتعزيز
مـ ـسـ ـي ــرة الـ ـعـ ـم ــل ال ـخ ـل ـي ـجــي
والدفع به نحو آفاق أرحب.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا لـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة
تعمل مع الــدول الشقيقة في
المنطقة "لضمان تعزيز األمن
واالستقرار واالزدهار والرفاه
لبلداننا وشعوبنا".

إشادة إعالمية بالجولة ونتائجها
أ كــد ر ئـيــس هيئة الصحافيين السعوديين
خــالــد الـمــالــك أهـمـيــة زيـ ــارة ول ــي الـعـهــد نائب
رئيس مجلس الــوزراء وزيــر الدفاع السعودي
األمير محمد بن سلمان الى دولة الكويت قائال
انها تأتي لتهيئة األجواء لقمة تاريخية ستعقد
في الرياض بعد عدة أيام.
وأضــاف المالك الــذي تــرأس الوفد اإلعالمي
المصاحب للزيارة في تصريح لـ "كــونــا" على
هامش لقائه عددا من القيادات االعالمية بوزارة
االعالم و"كونا" وجمعية الصحافيين الكويتية
انها "الزيارات الرسمية السعودية األولى بعد
المصالحة الخليجية والتي كان للكويت دور
فاعل فيها منذ تبني أمير الكويت الراحل الشيخ

صباح األحمد أمر تحقيقها".
وأشــار المالك الــى ان هناك تحديات كبيرة
ت ــواج ــه الـمـنـطـقــة وت ـل ـقــي ع ـلــى ع ــات ــق اإلعـ ــام
الرسمي والـخــاص مسؤولية كبيرة لمساندة
جـهــود ق ــادة دول مجلس ال ـت ـعــاون الخليجي
في سبيل تجاوزها والعبور بالمنطقة الى بر
االزدهار والنماء لشعوبها.
ومــن جانبها ،اعتبرت وكيلة وزارة االعــام
الكويتية منيرة الهويدي في تصريح مماثل
لـ "كونا" ان هذه الزيارة لولي العهد السعودي
تأتي تكريسا للعالقات التاريخية المتجذرة
بين البلدين على مر العقود.

ً
مرحبا بولي العهد السعودي
صباح الخالد

مقومات الوحدة االقتصادية الخليجية ومنظومتي الدفاع واألمن
مجلس التنسيق يلبي رغبة قيادتي البلدين في تحقيق النقلة المطلوبة بمجاالت التعاون
دعم إقامة الدولة
الفلسطينية
المستقلة
وعاصمتها القدس
الشرقية على
ً
حدود  1967وفقا
لمبادرة السالم
العربية
ولي العهد والضيف السعودي قبيل المباحثات ويبدو أحمد النواف
وأف ـض ــل ال ـم ـم ــارس ــات وال ـت ـج ــارب ف ــي تنفيذ
اإلص ــاح ــات االقـتـصــاديــة وتـنــويــع م ـصــادر الــدخــل
وتطوير كفاءة وشفافية المالية العامة واالستفادة
من تجارب البلدين في هذا المجال.
وأكدا تعزيز التعاون في مجاالت متعددة كالمجال
ال ـص ـحــي وال ـس ـيــاحــي واألم ـ ــن ال ـغ ــذائ ــي والـتـنـمـيــة
البشرية السيما في قطاعي الشباب وتمكين المرأة
وكذلك التعاون في مجاالت التحول الرقمي واألمن
السيبراني.

الوحدة االقتصادية والمنظومة األمنية
وأكد الجانبان على مضامين إعالن العال الصادر
فــي  5يناير  2021ال ــذي نــص على التنفيذ الكامل
والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين التي أقرها
المجلس األع ـلــى لمجلس الـتـعــاون ل ــدول الخليج
العربية في دورته  36في ديسمبر  2015وفق جدول
زمني محدد ومتابعة دقيقة بما في ذلك استكمال
مقومات الوحدة االقتصادية والمنظومتين الدفاعية
واألمنية المشتركة وبلورة سياسة خارجية موحدة
بما يكفل تضامن واستقرار دول مجلس التعاون

لدول الخليج العربية وتعزيز الدور اإلقليمي لها من
خالل توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات
السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات اإلقليمية
والدولية وقوة وتماسك دول المجلس ووحدة الصف
بين أعضائه.
ك ـمــا اس ـت ـع ــرض ال ـج ــان ـب ــان تـ ـط ــورات األوض ـ ــاع
اإلقليمية والدولية ،وأكدا على تنسيق مواقفهما بما
يخدم مصالحهما ويدعم ويعزز األمن واالستقرار
في المنطقة والعالم.
وفي هذا الشأن يؤكد الجانبان دعمهما الكامل
لجميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي
مقدمتها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967م
وفقا لمبادرة السالم العربية ،ومبدأ حل الدولتين
وق ــرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبما يحقق
تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
وفــي الـشــأن اليمني ،أكــد الجانبان على تطابق
وجهات نظريهما حول مواصلة جهودهما إليجاد
ح ــل س ـيــاســي ش ــام ــل ل ــأزم ــة ال ـي ـم ـن ـيــة ق ــائ ــم على
المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات
الـ ـح ــوار الــوط ـنــي الـيـمـنــي ال ـشــامــل وق ـ ــرار مجلس

أهمية التعامل
الجدي والفعال
مع الملف النووي
والصاروخي
إليران بجميع
مكوناته
وتداعياته

األمن الدولي رقم ( )2216ومبادرة المملكة العربية
السعودية إلنهاء األزمة اليمنية ،وأعربا عن دعمهما
لجهود مبعوث األمين العام لألمم المتحدة لليمن
ومبادرات الــدول الصديقة ودعم الجهود المبذولة
لرفع المعاناة اإلنسانية عن الشعب اليمني الشقيق،
وأدان ــا استهداف الميليشيات الحوثية للمطارات
واألعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة،
وتهديدها للممرات المائية الدولية ،دعوا المجلس
الدولي ومجلس األمن للقيام بواجباته تجاه وقف
تلك الهجمات التي تنتهك القانون الدولي اإلنساني
وتمس األمن والسلم الدوليين.

األزمة اللبنانية
وفي الشأن اللبناني يؤكد الجانبان على ضرورة
إجـ ــراء إص ــاح ــات شــامـلــة تـضـمــن لـلـبـنــان ت ـجــاوزه
ألزماته وحصر السالح في مؤسسات الدولة الشرعية
وفق ما جاء في قراري مجلس األمن رقم  1559و1701
وأال يكون لبنان منطلقا ألي أعمال إرهابية وحاضنة
للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن واستقرار
المنطقة ومصدرا آلفة المخدرات المهددة لسالمة
المجتمعات في المنطقة والعالم.
وأع ـ ـ ــرب ال ـج ــان ـب ــان ع ــن دع ـم ـه ـمــا ال ـك ــام ــل ألم ــن
واسـتـقــرار الـعــراق الشقيق ورحـبــا بنجاح العملية
االن ـت ـخــاب ـيــة ف ــي الـ ـع ــراق مـعــربـيــن ع ــن تمنياتهما
بتشكيل حكومة عراقية تستمر في العمل من أجل
أمن واستقرار العراق وتنميته والقضاء على اإلرهاب
ووقف التدخالت الخارجية في شؤونه الداخلية.
ك ـمــا رح ــب ال ـجــان ـبــان ب ـمــا ت ــوص ــل إل ـي ــه أط ــراف
المرحلة االنتقالية في السودان من تفاهمات وأكدا
عـلــى اس ـت ـمــرار دعـمـهـمــا لـكــل مــا مــن شــأنــه تحقيق
األمن واالستقرار في السودان وتمنياتهما للسودان
وشعبه الشقيق االستقرار واالزدهار.

«النووي اإليراني»
كما أك ــدا على أهمية الـتـعــاون والـتـعــامــل بشكل
جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي إليران

بجميع مكوناته وتداعياته ،مؤكدين على موقفهما
المشترك حيال ذلــك ودعوتهما إلــى االل ـتــزام بقرار
مجلس األمــن رقم  ،2231ومطالبين في هذا الصدد
األطراف المعنية مراعاة مصالح دول المنطقة وأمنها
واستقرارها وضرورة مشاركتها فيما يتم التوصل
إليه من اتفاقيات وترتيبات وبما يكفل احترام سيادة
دول المنطقة ومبدأ حسن الجوار ويعزز ويحفظ األمن
واالستقرار اإلقليمي والدولي.
كما يؤكد الجانبان أن الحل السياسي هو الحل
الوحيد لألزمة السورية ويدعمان في هذا الشأن جهود
األمــم المتحدة ومبعوثها الخاص لتنفيذ القرارات
الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلس األمن
رقم  2254وبيان جنيف  1ووقف التدخالت والمشاريع
اإلقليمية التي تهدد وحدة وسيادة وهوية سوريا.
وفيما يتعلق بأفغانستان أكد الجانبان ضرورة
دعم األمن واالستقرار ،وعدم السماح بوجود مالذات
آمنة لالرهابيين والمتطرفين فيها ،وندد الجانبان
بــأي أعمال تستهدف تجنيد الالجئين األفـغــان في
مناطق الصراع المختلفة وعبرا عن أهمية دعم جهود
اإلغاثة واألعمال اإلنسانية في أفغانستان وفي هذا
الصدد ثمن الجانب الكويتي دعوة المملكة الجتماع
وزاري استثنائي لــدول منظمة التعاون اإلسالمي
لمناقشة الــوضــع فــي أفغانستان ال ــذي سيعقد في
جمهورية باكستان اإلسالمية بتاريخ .2021/12/19
وفي الشأن الليبي يعرب الجانبان عن ترحيبهما
بالجهود الليبية واألممية لدعم تنفيذ االستحقاق
السياسي المتفق عليه لتمكين الشعب الليبي الشقيق
من تحقيق تطلعاته في الوحدة والسالم واالستقرار
واالزدهار تنفيذا لقرار مجلس األمن رقم .2750
وفي ختام الزيارة أعرب األمير محمد بن سلمان
عن جزيل شكره لصاحب السمو الشيخ نواف األحمد
ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد على ما لقيه
والوفد المرافق من حسن االستقبال وكرم الضيافة.
كما أعــرب سمو الشيخ مشعل األحمد عن أطيب
تمنياته بموفور الصحة والـسـعــادة لألمير محمد
بــن سـلـمــان وبـمــزيــد مــن الـتـقــدم واالزده ـ ــار للشعب
السعودي الشقيق.

دعم إصالحات
تضمن للبنان
تجاوزه ألزماته
ً
وأال يكون منطلقا
ألعمال إرهابية
تستهدف استقرار
المنطقة
إيجاد حل
سياسي شامل
لألزمة اليمنية
قائم على المبادرة
الخليجية
ومخرجات الحوار
الوطني الشامل
مراعاة مصالح
المنطقة وأمنها
وضرورة
مشاركتها فيما
يتم التوصل إليه
من اتفاقيات حول
النووي اإليراني

8
محليات
ً
الصقر :التجربة السعودية الحديثة إيجابية للمنطقة العربية عموما
ةديرجلا
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رئيس «الغرفة» الكويتية استقبل وفد اتحاد الغرف التجارية بالمملكة
جراح الناصر وحصة المطيري
اسـ ـتـ ـض ــاف ــت غـ ــرفـ ــة تـ ـج ــارة
وصناعة الكويت ،أمــس األول،
"مـ ـلـ ـتـ ـق ــى أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب األعـ ـ ـم ـ ــال
الكويتي  -السعودي" ،بحضور
رئ ـيــس غــرفــة ت ـجــارة وصـنــاعــة
الـكــويــت محمد جــاســم الصقر،
ورئيس اتحاد الغرف التجارية
ال ـس ـعــوديــة ،ع ـجــان الـعـجــان،
والوفد المرافق.
ق ـ ـ ّـدم ك ــا ال ــوف ــدي ــن عــروضــا
فـ ـ ــي االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار والـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة
والـتـطــور االقـتـصــادي ،مــن ذلك
ع ـ ــرض ـ ــان ق ـ ـ ّـدم ـ ــا م ـ ــن ال ـج ــان ــب
الكويتي أحدهما "حول المناخ
االستثماري في الكويت" ّ
مقدم
من المدير العام لهيئة تشجيع
االس ـت ـث ـم ــار ال ـم ـب ــاش ــر ،الـشـيــخ
مـشـعــل ال ـج ــاب ــر ،واآلخـ ـ ــر حــول
"م ــوج ــز رؤي ـ ــة ال ـك ــوي ــت "2035
من قبل األمين العام للمجلس
األعـ ـل ــى لـلـتـخـطـيــط والـتـنـمـيــة
د .خالد مهدي.
أم ــا مــن الـجــانــب الـسـعــودي،
فـ ـ ـق ـ ــد ت ـ ـ ــم تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم  3ع ـ ـ ــروض
استثمارية مهمة ،واح ــد حول
"ف ــرص االس ـت ـث ـمــار ف ــي الـطــاقــة
المتجددة والـمـيــاه" مــن تقديم
نـ ـ ــائـ ـ ــب ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
لشركة أكواباور ،إياد العمري،
وورقـ ـ ـ ــة ع ـم ــل ح ـ ــول "ال ـت ـك ــام ــل
الخليجي في مجال الصناعات
ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة" م ــن ق ـب ــل رئ ـيــس
م ـج ـل ــس الـ ـم ــدي ــري ــن ال ــرئ ـي ــس
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي لـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ن ــاص ــر
الهاجري وشركائه للمقاوالت،
ناصر الهاجري ،وأخيرا عرض
تقديمي حــول "االستراتيجية
ال ـ ــوطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـل ـ ـع ـ ـقـ ــار وف ـ ـ ــرص
االستثمار العقاري السعودي،
ول ـم ـحــة ع ــن ال ـل ـج ـنــة الــوطـنـيــة
العقارية" من قبل رئيس اللجنة
الوطنية العقارية باتحاد الغرف
السعودية ،محمد المرشد.
بداية ،قال الصقر :لهذا اللقاء
فرحة المفاجأة السارة ،عندما
ت ـف ـتــح ال ـن ــاف ــذة وت ـل ـفــح وجـهــك
ن ـس ـمــة م ـن ـع ـشــة ،ولـ ـه ــذا ال ـل ـقــاء
سمة العصر في ومضة الوقع
وســرعــة اإلي ـق ــاع ،وبــالـتــالــي لم
يكن ّ
لدي من الوقت ما يتيح لي
أن أختصر ألقــول أكـثــر ،وليس
ل ــدي ـك ــم مـ ــن الـ ــوقـ ــت مـ ــا يـسـمــح
ل ــي ب ــال ــدخ ــول ف ــي الـتـفــاصـيــل،
ولـ ـلـ ـت ــوفـ ـي ــق بـ ـي ــن ه ـ ـ ــذا وذاك،
س ــأق ـص ــر ك ـل ـم ـتــي ع ـل ــى خـمــس
ً
نقاط رئيسية أعــرف تماما أن
ّ
ثمة غيرها العديد:
ً
أوال  :لـ ـ ـق ـ ــاؤ ن ـ ــا ا ل ـ ـ ـيـ ـ ــوم مــن
اللقاءات التي تفرضها العاطفة
ويفرح بها القلب ،والتي تمليها
المصلحة ويدعو لها العقل ،فيا
إخوتنا األعزاء؛ كم نحن سعداء
وفرحون بوجودكم بيننا ،وكم
نـحــن جـ ــادون ومـتـفــائـلــون بما
نسعى إليه ونجتمع من أجله،
متكئين على منصة راسخة من
وحدة التاريخ والعقيدة واللغة،
ومنطلقين إل ــى أف ــق رح ــب من
وحـ ــدة الـمـسـتـقـبــل والـمـصــالــح
والتحديات والفرص.
ً
ث ـ ــان ـ ـي ـ ــا :م ـ ـثـ ــل كـ ـ ــل ال ـش ـع ــب
الكويتي ،يقف القطاع الخاص
خلف سمو ولــي العهد الشيخ
م ـش ـعــل األحـ ـم ــد ف ــي الـتــرحـيــب
بضيفه وضيف الكويت الكبير
صــا حــب السمو الملكي األمير
محمد بــن سـلـمــان ،ولــي العهد
نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع
في المملكة العربية السعودية
الشقيقة ،ويشاركه في التطلع
إلــى زيــارة أطــول تتيح للكويت
فــرصــة أوس ــع لتأكيد تمسكها
بالوفاء والعرفان لمن تمسكوا
بواجب األخوة ومروءة اإلخوان،
ك ـ ـمـ ــا ت ـ ـسـ ـ ّـجـ ــل غ ـ ــرف ـ ــة ت ـ ـجـ ــارة
وص ـ ـنـ ــاعـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـل ـض ـيــف
الكبير حرصه على إبراز البعد
االق ـت ـص ــادي ل ــزي ــارت ــه ،وتشكر
س ـمــوه اخ ـت ـيــار ات ـح ــاد ال ـغــرف
ال ـت ـجــاريــة ال ـس ـعــوديــة ب ــال ــذات

للعمل على تحريك هذا البعد،
ً
ً
تأكيدا وتكريسا لــدور القطاع
ال ـ ـخـ ــاص ،ع ـل ـمــا ب ـ ــأن االتـ ـح ــاد
و"الغرفة" يحرصان كل الحرص
على أن تأتي جهودهما منسقة
ومتكاملة مع جهود دولتيهما
الرامية إلى توثيق التعاون في
سبيل اقتصاد مستدام.

التجربة السعودية
ثــالـثــا :إنـنــا فــي غــرفــة تجارة
وص ـن ــاع ــة ال ـك ــوي ــت ن ـع ـت ـقــد أن
التجربة السعودية الحديثة في
االنـفـتــاح الـشـجــاع على التقدم
والـعـلــم وري ــاح الـعـصــر ،ليست
ً
ً
شأنا سعوديا فقط ،بل سيكون
ل ـه ــا ان ـع ـك ــاس ــات ـه ــا اإلي ـجــاب ـيــة
ً
على المنطقة العربية عموما ،
وعلى إقليمنا الخليجي بوجه
الخصوص ،وفي ميادين الفكر
واالقـ ـتـ ـص ــاد واالجـ ـتـ ـم ــاع عـلــى
حد سواء.
رابـ ـع ــا :إن ـنــا ب ـقــدر م ــا نفخر
بـنـجــاحــات وإنـ ـج ــازات مجلس
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي ب ـق ــدر مــا
نـ ــدرك أن ال ـش ــوط إل ــى تحقيق
طموحاتنا ما يزال طويال ،وفي
اعتقادنا أنه ليس من المقبول
انفتاحنا على الغير
أن يـكــون ُ
أسـ ــرع م ــن خ ـط ــى تـكــامـلـنــا مع
بعضنا البعض.
وليس من المنطق أن تكون
ال ـعــوائــق اإلداريـ ـ ــة واإلجــرائ ـيــة
ا لـتــي تعرقل تبادلنا التجاري
وتـعــاونـنــا االس ـت ـث ـمــاري أقــوى
م ــن إرادتـ ـن ــا ال ـص ــادق ــة ،وأق ــوى
م ــن إم ـكــانــات ـنــا ال ـك ـب ـي ــرة ،وإذا
ً
كـنــا نــركــز دائ ـم ــا عـلــى الـعــاقــة
المتبادلة والوثيقة بين تعاوننا
االقـ ـتـ ـص ــادي وأم ـن ـن ــا الــوط ـنــي
والخارجي ،فقد أثبتت جائحة
"كوفيد  ،"19 -كما أكدت قضايا
البيئة والتنمية الـخـضــراء ،أن
من العبث الحديث عن تحصين
صـ ـح ــة وبـ ـيـ ـئ ــة أي مـ ــن دولـ ـن ــا
وأمـنـهــا الـغــذائــي واللوجستي
بمنأى عــن أي واح ــدة مــن دول
المنطقة.

اللجنة الكويية  -السعودية
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـص ـ ـ ـقـ ـ ــر :مـ ـ ـ ــن ه ـ ــذا
الـمـنـطـلــق ت ــدع ــو غ ــرف ــة ت ـجــارة
وص ـنــاعــة ال ـكــويــت إل ــى إح ـيــاء
اللجنة الكويتية  -السعودية

العجالن يكتب كلمة في سجل كبار الزوار

العجالن :دولنا مميزاتها هائلة لتعزيز
االستثمار والتطور االقتصادي
«نؤمن بأن زيادة المصالح المشتركة رابط كبير بين البلدين»

ً
مستقبال العجالن في غرفة التجارة
الصقر
ُ
الـتــي شـكـلــت ع ــام  2006لبحث
معوقات التعاون بين الدولتين
على أسس الحقائق والتطورات
والمصالح المشتركة.
ً
خ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـس ـ ـ ــا :ت ـ ـع ـ ـمـ ــل ك ـ ـ ــل م ــن
ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـعــوديــة
والكويت على تحقيق رؤيتين
اقـتـصــاديـتـيــن ،ت ـقــومــان بشكل
أساسي على تخفيف االعتماد
على الـنـفــط ،وتــوسـيــع القاعدة
االنتاجية ،وتعزيز دور القطاع
الـ ـخ ــاص ف ــي اطـ ـ ــار ال ـم ـنــاف ـســة
والعدل وبناء اقتصاد مستدام
يعيش عصره ويبني مستقبله،
ويـنـفـتــح ع ـلــى ال ـت ـقــدم العلمي
واإلبداع.
وألنـ ـ ـن ـ ــا ن ـع ـت ـق ــد أن ال ـ ـ ــرؤى
ال ـت ـن ـم ــوي ــة لـ ـك ــل دول مـجـلــس
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي ي ـج ــب أن
ت ـ ـك ـ ــون واضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة ومـ ـفـ ـت ــوح ــة
لـمـســاهـمــات كــل مــواط ـنــي هــذه
الدول ،فإننا نجد من المناسب

انتهاز هذا اللقاء للتعريف بأهم
منطلقات ومشاريع الرؤيتين،
ولعرض آخر مستجدات تطوير
وت ـح ـس ـي ــن ب ـي ـئ ــة األع ـ ـمـ ــال فــي
البلدين الشقيقين.

الغرف السعودية
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أعـ ـ ـ ــرب رئ ـي ــس
اتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرف ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة
السعودية ،عجالن العجالن ،عن
اعـتــزازه برئاسة الوفد الممثل
لـلـقـطــاع ال ـخ ــاص ف ــي المملكة
للمشاركة في فعاليات ملتقى
األع ـم ــال الـكــويـتــي  -الـسـعــودي
المتحول حول تطوير العالقات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة بـ ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن،
ً
انـطــاقــا مــن الـقـنــاعــة الــراسـخــة
بأهمية التكامل االقتصادي في
اإلطار الخليجي المشترك.
وق ــال :بــاألصــالــة عــن نفسي،
ون ـ ـيـ ــابـ ــة عـ ـ ــن ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ـ ـغـ ــرف
السعودية ،ﻳﺴﻌدﻧﻲ أن أتقدم

من مصلحتنا
اليوم تعظيم
التكامل
االقتصادي
وزيادة
المصالح
المشتركة

العجالن

لكم بالشكر الجزيل على تنظيم
ه ــذا الـمـلـتـقــى وع ـلــى م ــا حظي
به الوفد السعودي من حفاوة
االسـتـقـبــال وك ــرم الـضـيــافــة من
أش ـقــائ ـنــا الـكــويـتـيـيــن ف ــي هــذه
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﻤﯿﻠﺔ واﻟﻌﺮﻳﻘﺔ ،وهي
واحدة من أول َ
راكز الحضرية
الم ِ
في منطقة الخليج العربي.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـع ـ ـجـ ــان :ي ــأت ــي
انعقاد هــذا الملتقى المشترك
ل ــأعـ ـم ــال ،ونـ ـح ــن نـسـتـحـضــر
ُ
كـ ــل م ــا ي ــرب ــط ب ـيــن ال ـس ـعــوديــة
والـ ـك ــوي ــت مـ ــن أواصـ ـ ـ ــر ال ــدي ــن
واألخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـوة والـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوار ووح ـ ـ ــدة
الـ ـمـ ـصـ ـي ــر ،ومـ ـ ــا ي ـج ـم ـع ـن ــا مــن
أهـ ـ ـ ــداف وطـ ـم ــوح ــات ل ـت ـطــويــر
وتنمية عالقاتنا االقتصادية،
والـ ــوصـ ــول ب ـه ــا إلـ ــى ال ـت ـكــامــل
َ
التام بدعم من قيادتي البلدين
الرشيدتين ،ودعم من أصحاب
األعمال ،والشعبين الشقيقين.
كما يأتي انعقاد هذا الملتقى

الصقر

أعضاء الغرفة أثناء استقبال الوفد السعودي

ندعو إلحياء اللجنة الكويتية  -السعودية المشكلة عام
 2006لبحث معوقات التعاون بين الدولتين
البلدان يعمالن على تحقيق رؤيتين اقتصاديتين تقومان
على تخفيف االعتماد على النفط وتوسيع اإلنتاج وتعزيز
دور القطاع الخاص
ً
زيارة األمير محمد بن سلمان تفتح آفاقا جديدة للتعاون
االقتصادي والتجاري بين الكويت والسعودية

المشترك لألعمال في ظل توجه
مبارك انطلق بقوة في بلدينا
الـشـقـيـقـيــن م ــن أج ــل التنسيق
المستمر وتوسيع آفاق التعاون
االقتصادي ،واستكشاف الفرص
التجارية واالستثمارية المتاحة
لـقـطـ َ
ـاعــي األع ـم ــال فــي البلدين
الشقيقين.

تفعيل مجلس التنسيق
وأكمل العجالن :أنتهز هذه
الـمـنــاسـبــة ،ألرف ــع أس ـمــى آيــات
الشكر والعرفان لسيدي خادم
الـ ـح ــرمـ ـي ــن ال ـش ــري ـف ـي ــن ال ـم ـلــك
سلمان بــن عبدالعزيز ،وأخيه
صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ ن ــواف
األح ـ ـمـ ــد أمـ ـي ــر دول ـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت
 حـفـظـهـمــا ال ـل ــه  -ع ـل ــى كــامــلال ـ ــدع ـ ــم الـ ـك ــري ــم الـ ـ ـ ــذي يـجـســد
الرغبة القوية مــن كــا البلدين
لتطوير العالقات وتنويعها في
مختلف المجاالت المستهدفة
ذات الـ ـمـ ـص ــال ــح ال ـم ـش ـت ــرك ــة،
حـيــث تلتقي ال ــرؤي ــة ب ـ ــاإلرادة،
وال ـط ـم ــوح ب ــاإلن ـج ــاز ،وتـتــولــد
ال ـف ــرص ،وت ـت ـعــزز ال ـعــوائــد من
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،ف ـل ـق ــد ش ـه ــد ه ــذا
العام وثبة نوعية في مستوى
التنسيق وال ـت ـشــاور مــن خــال
تـ ـفـ ـعـ ـي ــل م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق
السعودي  -الكويتي ،الذي عقد
اجتماعه األول بالسعودية في
يــو نـيــو  ،2021منطلقا بحزمة
من االتفاقيات ومذكرات التفاهم
الـ ـت ــي ت ــم ال ـت ــوق ـي ــع ع ـل ـي ـهــا فــي
م ـ ـجـ ــاالت مـ ـتـ ـع ــددة مـ ــن بـيـنـهــا
تشجيع االسـتـثـمــار الـمـبــاشــر،
والـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــس ل ـ ـل ـ ـمـ ــواص ـ ـفـ ــات
والجودة.

وقـ ــال :مــن هـنــا تــأتــي أهمية
ال ـح ــراك والـتـفــاعــل الـســريــع من
خـ ــال هـ ــذا ال ـم ـل ـت ـقــى ل ـل ـخــروج
ب ـن ـت ــائ ــج ع ـم ـل ـي ــة وت ــوصـ ـي ــات
واضحة والتنسيق مع الجهات
ذات ال ـع ــاق ــة ل ـت ـســريــع وت ـيــرة
ال ـج ـه ــود الـ ـج ــاري ــة ف ــي تـنـمـيــة
ال ـع ــاق ــات ال ـت ـجــاريــة ،وتـنــويــع
الشراكات بين القطاع الخاص
َ
في المشاريع التي تحقق رؤيتي
التنمية في البلدين الشقيقين
(رؤي ــة المملكة 2030م ،ورؤيــة
الكويت 2035م) اللتين تركزان
ع ـل ــى االبـ ـتـ ـك ــار ،وال ـت ـنــاف ـس ـيــة،
والمحتوى المحلي ،والكفاء ة،
واالستدامة البيئية.

التبادل التجاري
وعلى الصعيد االقتصادي،
أك ــد ال ـع ـجــان أن اإلحـ ـص ــاء ات
ت ـش ـيــر إل ـ ــى أن ح ـج ــم ال ـت ـب ــادل
التجاري بين البلدين بلغ نحو
 7.7مليارات ريال سعودي عام
2020م ،وب ـهــذا تـحـتــل الـكــويــت
الـمــرتـبــة الــراب ـعــة مــن بـيــن دول
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ف ـ ــي ح ـجــم
التبادل التجاري مــع المملكة،
وال شك في أننا نتفق على هذا
الحجم ال يتناسب مع اإلمكانات
والفرص االقتصادية الموجودة
لدى كل من السعودية والكويت،
ولـقــد ســاهـمــت اآلثـ ــار السلبية
لـ ـج ــائـ ـح ــة ف ـ ـ ـيـ ـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا
والـ ـمـ ـتـ ـح ــورات ال ـم ـت ـتــال ـيــة فــي
خـ ـف ــض حـ ـج ــم ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة ب ـيــن
البلدين.
وأوض ـ ـ ــح أنـ ــه م ــع ذلـ ـ ــك ،فـقــد
أوج ـ ـ ـ ــدت ال ـج ــائ ـح ــة م ـع ـط ـيــات
ج ــدي ــدة ف ــي ال ــواق ــع الـخـلـيـجــي
ت ـس ـتــدعــي ت ـع ــزي ــز االس ـت ـث ـمــار
فــي األم ــن الـغــذائــي ،والخدمات
الصحية والصناعات الدوائية،
وســاســل الـتــوريــد والـخــدمــات
اللوجستية ،وذلــك ضمن أمور
أخرى مؤثرة ودافعة لمستقبل
الحراك والتنسيق المشترك.
وفي الختام ،ونحن نواصل
اليوم الجهود الطيبة المباركة،
نتطلع أن يحقق هــذا الملتقى
نتائج إيجابية تلبي تطلعات
َ
قـ ـي ــادت ــي ال ـب ـل ــدي ــن ،وأص ـح ــاب
األعمال والشعبين الشقيقين.

ً
المرشد :السعودية ضمن أكبر  20اقتصادا في العالم ورابع احتياطي أجنبي

عرض رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف
السعودية محمد المرشد  7أسباب رئيسة لالستثمار
في المملكة ،خالل عرض "االستراتيجية الوطنية للعقار
وفــرص االستثمار الـسـعــودي" ،وهــي :مرحلة اإلصــاح
ال ـط ـمــوحــة ،ال ـق ــوى الـعــامـلــة ال ـشــابــة وال ـم ــاه ــرة ،حـلــول
الملكيات الجذابة ،فرص مذهلة تحدث نقلة نوعية ،تنمية
جــودة الحياة ،القطاع المالي الــرائــد ،والموقع العالمي
االستراتيجي.

اقتصاد قوي مرن
وأشار المرشد إلى أن االقتصاد السعودي قوي ومرن،
ً
وضمن أكبر  20اقتصادا في العالم ،حيث يتميز بأول
معدل نمو سكاني على مدى السنوات الخمس المقبلة
بين مجموعة العشرين ،وثاني أدنى نسبة للدين /الناتج
المحلي اإلجمالي بين دول العشرين ،ويعتبر خامس أكبر
نصيب للفرد من الناتج المحلي اإلجمالي (تكافؤ القوة
الشرائية) بين مجموعة العشرين ،إضافة إلى أن اقتصاد
المملكة رابــع أكبر احتياطات لــأصــول األجنبية على
مستوى العالم ،ووصل النمو للناتج المحلي اإلجمالي

جانب من اللقاء

في عام  2021إلى  2.4في المئة ،ومن المتوقع أن يزيد نمو
الناتج المحلي اإلجمالي لعام  2022إلى  4.8في المئة،
وشكل رصيد االستثمار األجنبي المباشر كنسبة مئوية
من الناتج المحلي اإلجمالي  35في المئة.

مشاريع استثمارية عالمية
وأك ــد أن المشاريع االستثمارية عالمية المستوى،
وتمثل المشاريع الضخمة والعمالقة في السعودية بعضا
من أكثر التطورات الطموحة قيد اإلنشاء في جميع أنحاء
العالم اليوم ،الفتا إلى أن المشروع الضخم هو مشروع
معقد واسع النطاق يكلف عادة حوالي مليار دوالر أو أكثر.
أما المشروع العمالق ،فهو أعمال البناء والتشييد األكثر
صعوبة وتحديا ،التي تكلف  10مليارات دوالر أو أكثر.
وشرح مشاريع المملكة ،وهي :نيوم (مدينة مستقبلية
مبنية على ساحل البحر األحمر) تكلف  500مليار دوالر
كاستثمار و 100في المئة طاقة متجددة ،مشروع ذا الين
(ثورة في الحياة الحضارية) يوفر  380ألف وظيفة منشأة
بحلول عام  2030ويساهم بـ  48مليار دوالر في الناتج
المحلي اإلجـمــالــي بحلول سنة  ،2030مـشــروع البحر

المتحدثون خالل العرض االستثماري
األحمر (وجهة منتجعية فاخرة للغاية) عبارة عن أكثر
من  90جزيرة ،مشروع القدية (عاصمة الترفيه والرياضة
والفنون) ،مشروع تطوير بوابة الدرعية (جوهرة المملكة
في قلب الرياض) ،مشروع العال (واحدة من أعظم العجائب

غير المكتشفة) ،مشروع اماال ريفيرا الشرق األوسط ،مركز
الملك عبدالله المالي المركز المالي الجديد للشرق األوسط
ً
يحتوي على  56برجا ،مشروع روشن ،مدينة الملك عبدالله
االقتصادية ،يعتبر أكبر ميناء في البحر األحمر يجتذب

أكثر من  160مستثمرا ،مدينة المعرفة االقتصادية بوابة
المدينة الـمـنــورة ،مــديــن ج ــازان للصناعات األساسية
والتحويلية ،مدينة نيوم الصناعية (أكساغون) ستكون
أكبر مدينة صناعية عائمة بالعالم.

local@aljarida●com

الجابر :المناطق االقتصادية المتكاملة تضم كل مقومات االستثمار
«اتخذنا مجموعة من السياسات لتحقيق رؤية الكويت »2035
قال الجابر إن المناطق
االقتصادية هي المناطق
المتكاملة التي تضم كل
مقومات االستثمار كالقطاع
السكني والتجاري والتخزيني
والصناعي والخدماتي.

ت ــم خـ ــال ال ـم ـل ـت ـقــى تـقــديــم
ع ــرض ـي ــن مـ ــن الـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام
ل ـه ـي ـئــة ت ـش ـج ـيــع االس ـت ـث ـم ــار
ال ـم ـب ــاش ــر ،ال ـش ـيــخ د .مشعل
ال ـ ـ ـجـ ـ ــابـ ـ ــر ،واألم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام
لـلـمـجـلــس األ ع ـل ــى للتخطيط
وال ـت ـن ـم ـي ــة د .خ ــال ــد م ـه ــدي،
و كـ ـ ـ ـ ـ ــان أول ا لـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــروض ق ــد
بـ ــدأ م ــن الـ ـك ــوي ــت ،ح ـيــث ق ـ ّـدم
ال ـجــابــر عــرضــا ح ــول الـمـنــاخ
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري فـ ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد،
وقـ ـ ـ ــال إن ـ ـ ــه ل ـت ـح ـق ـي ــق "رؤي ـ ـ ــة
ا لـ ـ ـك ـ ــو ي ـ ــت  ،"2035ا تـ ـ ـخ ـ ــذت
الـكــويــت مجموعة كـبـيــرة من
السياسات ،ومنها إنشاء هيئة
تشجيع االستثمار المباشر.
واسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــرض ال ـ ـ ـجـ ـ ــابـ ـ ــر
أس ــس "رؤي ــة الـكــويــت ،"2035
وأبـ ــرز الـتـشــريـعــات والخطط
لـجــذب المستثمرين ،و شــرح
الضمانات والحوافز المكفولة
ل ـل ـم ـس ـت ـث ـم ــر ،حـ ـي ــث ق ـ ـ ــال إن
الـ ـح ــواف ــز ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن مـلـكـيــة
أجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ت ـ ـصـ ــل ح ـ ـتـ ــى 100
بالمئة ،وإعفاء ضريبي يصل
إل ــى  10س ـن ــوات ،وإع ـف ــاء من
الــرســوم الجمركية ،وتسهيل
األراضــي ،إضافة إلى العمالة
وفــوائــد المعاهدات الثنائية،
ّ
أ مــا فيما يتعلق بالضمانات

فهي نقل لرأس المال واألرباح
وحماية معلومات المشروع
وال ـ ـح ـ ـمـ ــايـ ــة مـ ـ ــن ن ـ ـ ــزع ون ـق ــل
الملكية.

فرص استثمارية
وتـ ـط ــرق إل ـ ــى ك ـي ـف ـيــة إن ـش ــاء
النافذة الموحدة في  4خطوات،
وأك ــد تــوافــر ف ــرص اسـتـثـمــاريــة
ضخمة (الخطة اإلنمائية الثالثة
 )2025 /2024 - 2021 /2020في
قطاعات عديدة كالنفط والغاز
وال ـق ـط ــاع ال ـمــالــي وال ـم ـصــرفــي،
وال ـب ـي ــوت االس ـت ـشــاريــة وإدارة
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع ،إض ـ ــاف ـ ــة ل ـل ـق ـطــاع
الـ ـصـ ـح ــي وص ـ ـنـ ــاعـ ــة األدويـ ـ ـ ـ ــة،
وت ـط ــوي ــر ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـش ـمــال ـيــة،
والبنية التحتية وإدارة المرافق
وإدارة النفايات ،وتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت.
وقـ ـ ــال ال ـج ــاب ــر إن ال ـم ـنــاطــق
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة هـ ـ ــي الـ ـمـ ـن ــاط ــق
الـ ـمـ ـتـ ـك ــامـ ـل ــة ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـضـ ــم كــل
م ـقــومــات االس ـت ـث ـمــار كــالـقـطــاع
السكني والتجاري والتخزيني
والصناعي والخدماتي ،لتحقيق
األه ـ ـ ــداف ال ـم ــرج ــوة ف ــي وج ــود
المستثمرين بمثل هذه المناطق.
واضاف« :انتهينا من تحديد
أول منطقة ،وهي منطقة العبدلي

(أول منطقة اقتصادية متكاملة
ذ ك ـيــة متصلة صــد يـقــة للبيئة)
وسـتـطــرح بــالـســوق فــي القريب
العاجل للمستثمرين».
بـ ـ ـ ــدوره ،تـ ـح ــدث مـ ـه ــدي ،عــن
أهمية الموقع الجغرافي للكويت
كـمـيـنــاء إقـلـيـمــي مـهــم اسـتـطــاع
ان ي ـك ــون مـحـطــة رئ ـي ـســة لنقل
البضائع للدول المجاورة.
وقـ ـ ــال إن ال ـك ــوي ــت ال ـحــدي ـثــة
تـ ـ ـ ـ ــدرك أه ـ ـم ـ ـيـ ــة هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـمـ ــوقـ ــع،
موضحا أن مــن مــرتـكــزات رؤيــة
"كويت جديدة  "2035هو ّ
تحول
ال ـكــويــت ال ــى مــركــز لوجيستي
م ــؤث ــر ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة م ــن خ ــال
االستثمار في الموانئ البحرية،
السيما ميناء مبارك الكبير في
جزيرة بوبيان.
ً
وأش ـ ــار ال ــى أن ــه ان ـطــاقــا من
"رؤية الكويت  "2035والمحاور
االسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـسـ ــة،
ف ـق ــد اع ـت ـم ــدت ص ـي ــاغ ــة الـخـطــة
اإلنمائية الثالثة 2025 - 2020
على منهجية دقيقة في تحديد
مـجـمــوعــة مـنـسـقــة م ــن الـبــرامــج
ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى س ـي ــاس ــات عــامــة
ت ـغ ـطــي ال ــرك ــائ ــز ال ـس ـبــع لــرؤيــة
كويت جــديــدة ،تتمثل في إدارة
حـ ـك ــومـ ـي ــة فـ ــاع ـ ـلـ ــة واق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
م ـت ـن ــوع مـ ـسـ ـت ــدام ،ورأس م ــال

مستهدف "رؤية الكويت ،"2035
أن ت ـكــون الـكــويــت ضـمــن أعلى
 35بالمئة مــن دول الـعــالــم في
ك ـ ــل الـ ـ ـم ـ ــؤش ـ ــرات ال ـت ـن ــاف ـس ـي ــة،
موضحا أن بحلول عــام 2035
ت ـه ــدف ال ـخ ـطــة اإلن ـم ــائ ـي ــة إلــى
زيـ ــادة حـصــة ال ـق ـطــاع الـخــاص
م ــن إج ـم ــال ــي ال ـن ــات ــج الـمـحـلــي
الى  35بالمئة ،وتسريع معدل
نـمــو إج ـمــالــي ال ـنــاتــج المحلي
للقطاع الخاص الى  35بالمئة
كــذلــك زي ــادة نسبة الكويتيين
الموظفين في القطاع الخاص
لتتجاوز  69بالمئة من إجمالي
القوى العاملة الكويتية.

القطاع الخاص

ً
متحدثا
الجابر
بشري إبداعي ،وبيئة معيشية
مستدامة ،ورعاية صحية عالية
الجودة وبنية تحتية متطورة،
ومكانة دولية متميزة.

برامج الخطة اإلنمائية الثالثة
وأف ـ ـ ــاد بـ ــأن ه ـن ــاك  9ب ــرام ــج

ولدت من رحم الخطة اإلنمائية
الـ ـث ــالـ ـث ــة ،وهـ ـ ــي ب ـ ـنـ ــاء مـنـطـقــة
اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة دول ـ ـ ـيـ ـ ــة خـ ــاصـ ــة،
وبــرنــامــج الـتـخـصـيــص ال ـعــام،
وتعزيز قطاع خاص ديناميكي،
وتـ ـع ــزي ــز قـ ـ ـ ــدرات ال ـم ــواط ـن ـي ــن
والمؤسسات ،وتطوير حكومة

م ـت ــراب ـط ــة وشـ ـف ــاف ــة ،وتـشـيـيــد
بنية تحتية متماسكة ،وإيجاد
مناطق معيشية متناغمة بيئيا،
وتعزيز صحة ورف ــاه الجميع،
ومـشــاركــة فعالة فــي المجتمع
الدولي.
واش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار م ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدي الـ ـ ـ ـ ـ ــى أن

وأف ـ ـ ــاد بـ ــأن ال ـت ــرك ـي ــز يـصــب
ح ــول زي ـ ــادة مـســاهـمــة الـقـطــاع
الـ ـخ ــاص ف ــي إج ـم ــال ــي ال ـنــاتــج
الـمـحـلــي ،وزيـ ــادة الـمـشــروعــات
ال ـم ـمــولــة م ــن خ ــال ال ـشــراكــات
بين القطاعين العام والخاص
من أجل تعزيز مشاركة القطاع
الخاص وتحويل األنشطة من
الـقـطــاع الـعــام الــى الـخــاص عن
طريق برنامج التخصيص العام
وزيادة أثر المشاريع والشركات
الصغيرة والمتوسطة من خالل
تـمــويـلـهــا ورعــايـتـهــا وتــوسـيــع
نطاقها.
واس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض م ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــدي
ال ـف ــرص ال ـت ــي ت ـقـ ّـدم ـهــا ال ــرؤي ــة
ل ـل ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن ال ـخ ـل ـي ـج ـي ـيــن
واألجانب من خالل مشاركتهم
في مناطق حرة بشمال وجنوب
ـذب االسـتـثـمــارات
الـكــويــت ،وج ـ ّ
الخارجية وضخها في مجاالت
ذات قـيـمــة م ـضــافــة لــاقـتـصــاد
الـ ـك ــويـ ـت ــي ك ــالـ ـط ــاق ــة ال ـب ــدي ـل ــة
ومحطات تحلية المياه وإدارة
ال ـ ـن ـ ـفـ ــايـ ــات وت ـ ـطـ ــويـ ــر ال ـب ـن ـي ــة
التحتية.

الشراكة بين القطاعين

جانب من الحضور (تصوير نوفل إبراهيم)

حجم التجارة بين البلدين
• حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو  7.7مليارات ريال سعودي في عام  2020وبهذا تحتل الكويت
المرتبة الرابعة من بين دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن مع المملكة.
• قيمة الصادرات السعودية في  2020انخفضت بنسبة  ٪15عن قيمتها في  2019في حين تراجعت
الصادرات الكويتية للمملكة بنسبة  ،٪14مما أدى إلى تراجع حجم التبادل التجاري بين الدولتين بنسبة ٪15
مع وجود فائض في الميزان التجاري السعودي بنحو  4.4مليارات ريال.

توقيع اتفاقيات كويتية  -سعودية

َّ
أهم السلع المصدرة والمستوردة بين البلدين 2020
2020 Saudi-Kuwaiti Top Exported and Imported Commodities

حجم التبادل التجاري (بالمليون ريال سعودي) بين السعودية والكويت
)Volume of Trade between Saudi Arabia and Kuwait (SAR million
الصادرات Export

الواردات Import

السنة
Year
النسبة
الترتيب
القيمة
النسبة
الترتيب
القيمة
%
Rank
Value
%
Rank
Value
0%
42
1,738
0%
29
5,954
2011
0%
47
1,556
0%
30
6,078
2012
0%
47
1,876
0%
29
6,119
2013
0%
47
1,965
0%
31
5,770
2014
0%
46
1,813
1%
25
6,394
2015
0%
43
1,710
1%
24
7,089
2016
0%
44
1,648
1%
24
7,477
2017
0%
44
1,567
1%
28
7,915
2018
0%
46
1,966
1%
28
7,121
2019
0%
46
1,681
1%
22
6,042
2020
المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء "السعودية "  .2021.إحصاءات التجارة الخارجية.

حجم التجارة
Volume of Trade
القيمة
Value
7,693
7,634
7,995
7,735
8,207
8,799
9,125
9,481
9,087
7,723

الترتيب
Rank
33
34
35
35
32
29
29
31
29
30

الميزان
التجاري
Balance of
Trade
4,216
4,522
4,243
3,806
4,581
5,379
5,828
6,348
5,155
4,361

أهم السلع المصدرة 2020
Top Exported Commodities 2020
ألبان وبيض ومنتجات حيوانية لألكل
Dairy; eggs; edible products of animal origin
لدائن ومصنوعاتها
Plastics and articles thereof

472

منتجات معدنية
Mineral products

148

صابون وشموع
Soap and waxes

370

مشروبات ،سوائل وخل
Beverages and vinegar

147

مصنوعات من حديد أو صب (فوالذ)
Articles of iron or steel

326

ورق وورق مقوى
Paper and paperboard

128

الحديد والصلب (فوالذ)
Iron and steel

323

لدائن ومصنوعاتها
Plastics and articles thereof

124

شعير ومنتجات مطاحن
Malt; products of the milling industry

156

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء .2021.إحصاءات التجارة الخارجية.

الهاجري :دول المنطقة أدمنت إنتاج البتروكيماويات
وأكد العمري أن الطموح هو الوصول إلى إنتاج
 100غيغا فــي عــام  2030وأن يـكــونــوا مــن أكـبــر 3
ً
شــركــات فــي الـطــاقــة فــي ال ـعــالــم ،مـضـيـفــا "نتطلع
ً
للعمل في الكويت ،خصوصا مشاريع شمال الزور،
ونطالب بتوضيح اإلجراءات وتسريعها في الكويت
لمساعدتنا في االستثمار بالدولة".

الصناعات النفطية
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،تـ ـح ــدث الـ ـه ــاج ــري عـ ــن ال ـت ـكــامــل
ً
الخليجي في مجال الصناعات الكيميائية ،قائال
"ســاهـمـنــا ف ــي م ـشــاريــع مـيـنــاء األح ـم ــدي ومـيـنــاء
عبدالله وشمال ال ــزور" .وأضــاف الهاجري "اليوم
دول المنطقة أدمنت إنتاج البتروكيماويات الخام
ً
لمدة  40سنة" ،الفتا إلى أن دول المنطقة تبيع مواد
البتروكيماويات الـخــام ّ بسعر  800دوالر وتقوم
باستيرادها بمواد مصنعة بنحو  3600دوالر.

القيمة
Value

أهم السلع المستوردة 2020
Top Imported Commodities 2020

القيمة
Value

845

العمري« :أكواباور» أصبحت أكبر شركة تحلية مياه في العالم
شهد الملتقى تقديم عروض استثمارية اقتصادية
مــن الـجــانــب ال ـس ـعــودي ،حـيــث ق ــدم نــائــب الرئيس
الـتـنـفـيــذي ل ـشــركــة أكـ ــوابـ ــاور إيـ ــاد ال ـع ـمــري ورق ــة
تــدور حول فرص االستثمار في الطاقة المتجددة
والمياه ،وورقــة أخــرى حول التكامل الخليجي في
مجال الصناعات الكيميائية قدمها رئيس مجلس
المديرين والرئيس التنفيذي لشركة ناصر الهاجري،
نــاصــر ب ــن سـعـيــد ال ـه ــاج ــري ،وف ــي األخ ـي ــر عــرض
تقديمي حول االستراتيجية الوطنية للعقار وفرص
االسـتـثـمــار الـعـقــاري ولـمـحــة عــن اللجنة الوطنية
العقارية بالمملكة ،قدمها رئيس اللجنة الوطنية
العقارية باتحاد الغرف السعودية محمد المرشد.
بــدايــة ،قــال العمري إن الشركة بــدأت فــي 2004
في السعوية ،واليوم متواجدون في  13دولة ،طاقة
المياه التي نوردها اليوم للشبكة نحو  6ماليين
ً
كيلومتر ومليون كيبك متر يوميا ،لذا نعتبر أكبر
شركة تحلية مياه في العالم في وقت وجيز.

وعــن تعزيز مفهوم الشراكة
لفت الــى أنــه لدينا فــي الكويت
مفهوم جــديــد بــالـشــراكــة ،وهو
ش ــراك ــة ب ـي ــن ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص
والـعــام والـمــواطــن ،وهــو مزيج
ولد عنه مجموعة من المشاريع
والـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع الـ ـ ـ ــذي ن ـس ـت ـط ـيــع
اإلشارة اليه هو مشروع شمال
الــزور ،والمشروع اآلخــر شركة
أم الـهـيـمــان لـلـصــرف الصحي،
وسـيـتــم طــرحــه لــاكـتـتــاب بعد
فترة من التشغيل.
وتـحــدث مـهــدي عــن المدينة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة ،مــع
اإلشــارة إلى ميناء مبارك الذي
س ـيــدخــل ف ــي مــرحـلـتــه الـثــالـثــة
الذي يعد من المشاريع المهمة
ً
ج ــدا فــي المنطقة ،إضــافــة إلــى
تـطــويــر الـجـســر إل ــى أن ننتظر
االنتهاء من المخطط الهيكلي
ل ــإع ــان ع ــن ال ـش ـك ــل ال ـن ـهــائــي
للمنطق االقتصادية الشمالية.

ً
متحدثا
إياد العمري

أهم مزايا االستثمار المباشر
في الكويت
حسب تقرير اتحاد الغرف التجارية السعودية ،فإن الكويت
تتميز بوجود عدد من الحوافز لجذب رؤوس األموال األجنبية،
ومن بينها:
• سياسات لتحسين مناخ األعمال لتمكين القطاع الخاص ،بما
في ذلك تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص للمستثمرين.
• السماح بملكية أجنبية بنسبة تصل إلى  100بالمئة ،بعد
موافقة هيئة تشجيع االستثمار المباشر في الكويت (.)KDIPA
• تمتع المشاريع األجنبية بحوافز استثمارية من بينها المزايا
الضريبية ،وتخفيف الرسوم الجمركية ،واإلعفاءات الممنوحة
بموجب قانون االستثمار لعام .2013
• أول ــوي ــة تـنـمـيــة ال ـق ـطــاعــات ال ــواع ــدة م ــن بـيـنـهــا الـصـنــاعــات
التحويلية ،وتقنية المعلومات واالتصاالت ،وسالسل التوريد
والخدمات اللوجستية ،إضافة إلى الطاقة والتعدين.
• بنية تحتية حديثة ومتقدمة وخاضعة للتطوير المستمر
ً
وفقا ألفضل المعايير العالمية.
• تتطلع السعودية والكويت إلى زيــادة التعاون بينهما ،من
خالل مساهمة المملكة في بعض المشاريع المشتركة التي
َ
تحقق رؤيتي التنمية في البلدين (السعودية  2030والكويت
2035م).

التبادل التجاري
تـ ـن ــوع ــت الـ ـسـ ـل ــع فــي
حركة التبادل التجاري
بين الكويت والسعودية
في عام  ،2020إذ تمثلت
ال ـس ـلــع ال ـم ـس ـتــوردة من
ال ـ ـم ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـسـ ـل ــع
الـ ـغ ــذائـ ـي ــة م ـ ــن األل ـ ـبـ ــان
وال ـب ـي ــض وال ـم ـن ـت ـجــات
الحيوانية ،و"الصناعية
الوسيطة" مثل اللدائن
ومـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا،
وال ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــد وال ـ ـص ـ ـلـ ــب،
بـيـنـمــا تـضـمـنــت الـسـلــع
ال ـم ـص ــدرة م ــن ال ـكــويــت
خـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام نـ ـفـ ـس ــه
الـ ـسـ ـل ــع الـ ـغ ــذائـ ـي ــة م ـثــل
الـ ـ ـشـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــر وم ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات
المطاحن ،و"الوسيطة"
كــالـمـنـتـجــات الـمـعــدنـيــة
والورق.

برلمانيات
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 9نواب لفرض رسوم على التملك بالقطاع السكني

الرتفاع أسعار البيوت والقسائم بشكل غير مسبوق نتيجة قلة المعروض
نص االقتراح بالقانون بشأن
تنظيم التملك بالقطاع السكني
في الكويت على أن يكون لكل
مواطن كويتي الحق في تملك
بيتين أو قسيمتين أو (بيت
وقسيمة) في مناطق السكن
الخاص أو النموذجي.

ت ـ ـ ـقـ ـ ــدم  9نـ ـ ـ ـ ـ ــواب هـ ـ ــم ع ـب ـي ــد
ال ــوس ـم ــي ،وم ـســاعــد ال ـعــارضــي،
وأحمد الحمد ،وفايز الجمهور،
وأس ـ ـ ــام ـ ـ ــة ال ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــاور ،وع ـ ــدن ـ ــان
ع ـبــدال ـص ـمــد ،وخ ـل ـيــل ال ـصــالــح،
وخ ــال ــد الـ ـعـ ـن ــزي ،وع ـبــدال ـعــزيــز
الصقعبي ،بــاقـتــراح بـقــانــون في
شـ ــأن ت ـن ـظ ـيــم ال ـت ـم ـلــك بــال ـق ـطــاع
السكني في الكويت.
ونص االقتراح على أن "يكون
ل ـك ــل م ــواط ــن ك ــوي ـت ــي ال ـح ــق فــي
ت ـم ـلــك ب ـي ـت ـيــن أو قـسـيـمـتـيــن أو
(بيت وقسيمة) في مناطق السكن
الـ ـخ ــاص أو ال ـن ـم ــوذج ــي ،س ــواء
كانت تلك الملكية كلية أو جزئية،
وعلى أال يزيد إجمالي المساحة
المملوكة في كليهما أو أي منهما
عــن ألـفــي مـتــر مــربــع دون إلــزامــه
بدفع أي من الرسوم الــواردة في
هذا القانون للدولة".
كما نص االقتراح على "فرض
رسوم مالية على كل من يتجاوز
فــي ملكيته ال ـحــد الـمـسـمــوح به
ف ــي ن ــص الـ ـم ــادة (ال ـس ــاب ـق ــة) من
هـ ــذا ال ـق ــان ــون ف ــي عـ ــدد ال ـب ـيــوت
أو ال ـق ـس ــائ ــم أو فـ ــي ال ـم ـســاحــة

عبيد الوسمي

عدنان عبدالصمد

عبدالعزيز الصقعبي

اإلج ـمــال ـيــة ال ـم ـقــررة لـكــل منهما
ً
وفقا لألحكام التالية :أ -في حال
تـ ـج ــاوزت ال ـم ـســاحــة االج ـمــال ـيــة
ل ـم ـل ـك ـي ــة ال ـ ـمـ ــواطـ ــن ف ـ ــي بـيـتـيــن
(ع ــدد  )2أو قسيمتين (ع ــدد ،)2
سواء كانت تلك الملكية كلية أو
جزئية ،أكثر من ألفي متر مربع،
تـفــرض رس ــوم سـنــويــة مـقــدارهــا
 50ديـ ـن ــارا كــويـتـيــا ع ــن ك ــل متر
مــربــع مــن الـمـســاحــة ال ــزائ ــدة عن
ألفي متر مربع .ب -في حال تملك
ال ـمــواطــن أك ـثــر م ــن بـيـتـيــن (ع ــدد
 )2أو قسيمتين (ع ــدد  ،)2ســواء
كانت تلك الملكية كلية أو جزئية،
وس ــواء ت ـجــاوزت أو لــم تتجاوز
مساحتها االجـمــالـيــة ألـفــي متر
مــربــع ،فـيـحــق لـلـمــالــك أو الـمــاك
ا خـتـيــار بيتين أو قسيمتين أو
بيت واحــد وقسيمة واحــدة ليتم
استثناؤهما من الرسوم ،وتفرض
الــرســوم الـمـنـصــوص عليها في
الفقرة السابقة ( 50دينارا كويتيا
عن كل متر مربع) على الملكيات
في بقية البيوت أو القسائم .وفي
ح ــال اخ ـت ــاف ال ـم ــاك ،يستثنى
أكبر بيتين أو قسيمتين من هذه

ال ــرس ــوم ،وت ـفــرض الــرســوم على
بقية البيوت أو القسائم الزائدة.

وذكـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـمـ ــذكـ ــرة ان ـ ـ ــه ب ــات
واضحا للجميع اآلثــار السلبية
لهذه الظاهرة ،أولها عدم تحقيق
الـعــدالــة وال ـمـســاواة بين الـنــاس،
ف ـف ـي ـمــا ي ـم ـت ـلــك ب ـع ــض األث ــري ــاء
وأصحاب رؤوس األموال العديد
مــن الـبـيــوت وال ـق ـســائــم ،ال تملك
آالف األس ـ ــر ال ـكــوي ـت ـيــة أي بيت
أو قسيمة ،وتضطر هــذه األســر
الن ـت ـظ ــار سـ ـن ــوات طــوي ـلــة حتى
ت ـخ ـص ــص ل ـه ــا الـ ــدولـ ــة قـسـيـمــة
أو بـيـتــا لـلـسـكــن ،وم ــا يـصــاحــب
تـلــك ال ـس ـنــوات مــن ال ـصــرف على
اإليجارات ،وتحمل خزينة الدولة
لمئات الماليين سنويا لصرف
(بدل اإليجار) لقائمة المواطنين
المنتظرين للسكن ،حيث بلغت
هذه التكلفة قرابة ملياري دينار
كــوي ـتــي خ ــال ال ـس ـن ــوات الـعـشــر
الـ ـم ــاضـ ـي ــة م ـ ــن ت ـ ــاري ـ ــخ ت ـق ــدي ــم
ه ـ ــذا االقـ ـ ـت ـ ــراح بـ ـق ــان ــون .ثــان ـيــا،
ارتفاع أسعار البيوت والقسائم
بشكل غير مسبوق نتيجة لقلة
ال ـم ـعــروض وزي ـ ــادة الـطـلــب مما
يثقل كاهل األسرة الكويتية التي
ترغب بشراء منزل.

األراضي الفضاء
وبـيـنــت ال ـمــذكــرة االيـضــاحـيــة
لالقتراح أن الدستور أكد أهمية
األسـ ـ ـ ــرة وحـ ـف ــظ ك ـي ــان ـه ــا ،ول ـمــا
ك ـ ــان ال ـس ـك ــن مـ ــن أه ـ ــم ال ـع ــوام ــل
لـلـحـفــاظ عـلــى األسـ ــرة وكـيــانـهــا،
ق ــام ــت ال ــدول ــة م ـنــذ ب ــدء تطبيق
الدستور برعاية األسرة الكويتية
عبر توفير الـمـنــازل النموذجية
واألراضي الفضاء لها في مناطق
خـصـصــت للسكن ال ـخــاص فقط
ول ـ ـيـ ــس ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،لـ ـك ــن مــع
مــرور السنين استفحلت ظاهرة
االس ـت ـث ـمــار ف ــي الـسـكــن الـخــاص
والسكن النموذجي عبر استمالك
أشـ ـخ ــاص ل ـل ـعــديــد م ــن ال ـب ـيــوت
والـ ـقـ ـس ــائ ــم فـ ــي تـ ـل ــك ال ـم ـن ــاط ــق
بـغــرض االس ـت ـحــواذ والـمـتــاجــرة
بها ،إضافة إلى تحويل بعضها
إلى عمارات سكنية تحوي العديد
من الشقق بغرض التأجير ،وهو
مـ ــا ي ـع ــد خ ــاف ــا ل ـل ـغ ــرض الـ ــذي
أنشئت من أجله هذه المناطق.

majles@aljarida●com

المطر :ضرورة حل القضايا اإلسالمية
خالل مؤتمر اتحاد برلمانات منظمة التعاون اإلسالمي
أك ـ ـ ــد أمـ ـ ـي ـ ــن سـ ـ ــر ال ـش ـع ـب ــة
ا لـبــر لـمــا نـيــة ا ل ـنــا ئــب د .حمد
المطر ض ــرورة حــل الملفات
والـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاي ـ ـ ــا اإلس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
"م ـ ـ ــن مـ ـنـ ـطـ ـل ــق وع ـ ـ ــي األم ـ ـ ــة،
وإ ي ـقــاظ الضمير ا لـحــي لــدى
المسلمين".
جــاء ذ لــك فــي كلمة ألقاها
المطر خــال الجلسة العامة
ل ـ ـل ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ 16التـ ـ ـح ـ ــاد
ب ــرل ـم ــان ــات الـ ـ ــدول األع ـض ــاء
ف ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـن ـ ـ ـظ ـ ـ ـمـ ـ ــة الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون
اإلسالمي ،المنعقد في مدينة
إس ـط ـن ـب ــول الـ ـت ــركـ ـي ــة ،تـحــت
ش ـع ــار "ال ـم ـش ــارك ــة الـضـمـيــر
واإل س ــام :فلسطين الهجرة
وأفغانستان".
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـطـ ــر إن ـ ـ ــه خـ ــال
مـ ـ ـ ــراج ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــه لـ ـ ـلـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــر
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة الـ ـت ــي ت ـض ـم ـن ـهــا
عـ ـ ـن ـ ــوان الـ ـمـ ـن ــاقـ ـش ــة ال ـع ــام ــة
للمؤتمر وجد أن "كل عنصر
م ـن ـهــا ي ـح ـت ــاج إلـ ــى مـنــاقـشــة
مـنـفـصـلــة ب ـحــد ذات ـه ــا ،نـظــرا
أله ـ ـم ـ ـيـ ــة هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـمـ ــواض ـ ـيـ ــع
وم ـح ــوري ـت ـه ــا ال ـت ــي ت ـحــاكــي
م ـ ـحـ ــور ال ـض ـم ـي ــر واإلس ـ ـ ــام
وم ـ ـ ـحـ ـ ــور الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــرة ومـ ـلـ ـف ــي
ف ـل ـس ـط ـي ــن وأف ـ ـغـ ــان ـ ـس ـ ـتـ ــان"،
مشددا على ضرورة التركيز
على "النقطة الجامعة التي
يستطيع اإل ن ـســان اال نـطــاق
منها لبحث أي ملف إسالمي
وهي أن تكون ذا ضمير حي".
وأ ضـ ــاف أ ن ــه " م ــن منطلق
أن اإلسالم معني في جوهره
ب ــإيـ ـق ــاظ ال ـض ـم ـي ــر ب ــوص ـف ــه
م ـن ـظــومــة ق ـي ـم ـيــة وأخ ــاق ـي ــة
ع ــا ل ـي ــة ي ـم ـكــن ا لـ ـق ــول إن جــل
مشاكلنا كمسلمين تكمن في
تعطيل هذا الضمير ليصبح
حيا وصادقا ،الضمير الحي

الحميدي لتعديل «القطاع األهلي»
ق ـ ــدم ال ـن ــائ ــب ب ـ ــدر ال ـح ـم ـيــدي
اقـتــراحــا بـقــانــون بتعديل بعض
أحكام القانون رقم  6لسنة 2010
في شأن العمل بالقطاع األهلي،
ب ـه ــدف مـعــالـجــة خ ـلــل الـتــركـيـبــة
الـسـكــانـيــة والـمـشـكــات األمـنـيــة،
ومنع استغالل البعض للعمالة
واالتجار بها وإهدار حقوقها.
وجـ ـ ـ ـ ــاء فـ ـ ــي نـ ـ ــص االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح:
يـ ـسـ ـتـ ـب ــدل ب ـ ـن ـ ـصـ ــوص ال ـ ـم ـ ــواد
( ،10و ،138و )139مــن الـقــانــون
رق ــم  6لسنة  2010الـمـشــار إليه
النصوص اآلتية:
ا لـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــادة  :10ي ـ ـح ـ ـظـ ــر ع ـل ــى
ص ــاح ــب ال ـع ـمــل تـشـغـيــل عـمــالــة
واف ـ ـ ــدة ،م ــا ل ــم ت ـ ــأذن ل ــه الـهـيـئــة،
ً
ويصدر الوزير قرارا باإلجراءات
وال ـم ـس ـت ـن ــدات وال ـ ــرس ـ ــوم ال ـتــي
يتعين اسـتـيـفــاؤهــا مــن صاحب
العمل ،وفــي حالة الــرفــض يجب
ً
أن ي ـكــون قـ ــرار ال ــرف ــض مـسـبـبــا،

وال يجوز لصاحب العمل سواء
ً
أك ـ ــان م ــؤس ـس ــة خ ــاص ــة أم فـ ــردا
مـمــن يـتــم تـعــاقــدهــم عـلــى تنفيذ
مـ ـش ــاري ــع الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
وأع ـم ــال ال ـخــدمــات بـهــا ب ــأي من
طرق التعاقد المحددة بالقانون
رقـ ــم ( )49ل ـس ـنــة  2016ال ـم ـشــار
إل ـ ـيـ ــه ،أن ي ـت ـق ــدم إلـ ـ ــى ال ـج ـه ــات
المختصة بطلب استقدام عمال
م ــن خـ ــارج ال ـب ــاد أو ن ـقــل كـفــالــة
العامل إلـيــه مــن الكفيل المتقدم
له ،بما يزيد عن الحاجة الفعلية
للعمل لــديــه أو الـمـشــروع القائم
عليه موضوع االستقدام أو نقل
الكفالة ،أو أن يعمد بعد أي من
هذه اإلجراءات إلى عدم تسليمهم
العمل المطلوبين ألجله بسبب
عدم حاجته لهم .ويلتزم صاحب
العمل  -المستقدم للعمالة  -سداد
تأمين بواقع ( )500دينار كويتي
ً
عـ ــن كـ ــل ع ــام ــل م ـس ـت ـق ــدم ط ـب ـقــا

للموافقة الصادرة إليه من الهيئة؛
وذلـ ــك ل ـض ـمــان تـشـغـيـلــه وس ــداد
راتبه إلى نهاية خدمته ،ويلتزم
بــاإلجــراءات والتكاليف الخاصة
ب ـ ـ ــإج ـ ـ ــراءات الـ ـت ــأمـ ـي ــن ال ـص ـحــي
ال ـم ـق ــررة ل ــاس ـت ـق ــدام واإلق ــام ــة،
ويتكفل صاحب العمل المخالف
بمصاريف عودة العامل الى بلده.
ال ـمــادة  :138مــع عــدم اإلخــال
بأي عقوبة أشد ينص عليها أي
قانون آخر يعاقب بالحبس مدة
ال تجاوز ثالث سنوات وبغرامة
ال تقل عن خمسة آالف دينار وال
تزيد على خمسين ألف دينار أو
إحــدى هاتين العقوبتين كل من
يـخــالــف أح ـك ــام ال ـم ــادة ( )10من
هذا القانون.
الـمــادة  :139فــي حــال مخالفة
أحكام المادة ( )57من هذا القانون
ي ـعــاقــب ص ــاح ــب ال ـع ـمــل بـغــرامــة
تعادل ضعف مجموع مستحقات

الحمد إلنشاء شركة
تسويق لإلنتاج الزراعي

أحمد الحمد

ق ـ ــدم الـ ـن ــائ ــب أح ـ ـمـ ــد ال ـح ـم ــد
اق ـت ــراح ــا ب ـق ــان ــون ب ـش ــأن إن ـشــاء
شــركــة كويتية لتسويق اإلنـتــاج
الزراعي.
وبـ ـي ــن الـ ـحـ ـم ــد فـ ــي اقـ ـت ــراح ــه
أن ال ـق ـطــاع ال ــزراع ــي يـمـثــل أحــد
أه ــم م ـصــادر الــدخــل مـمــا يوجب
االهـتـمــام بحل مشاكله وتفعيل
أدائـ ـ ـ ـ ـ ــه ،وإي ـ ـ ـجـ ـ ــاد ال ـ ـح ـ ـلـ ــول ل ـمــا
تواجهه من صعوبات ومعوقات
خـ ــاصـ ــة مـ ــع تـ ــزايـ ــد االسـ ـتـ ـي ــراد
ومزاحمة المنتجات المستوردة
للمنتجات الزراعية الوطنية في
ال ـســوق الـمـحـلــي ،وم ــن أج ــل رفــع
ال ـم ـعــانــاة ع ــن كــاهــل ال ـمــزارع ـيــن
الذين يتعرضون لخسائر نتيجة
ع ــدم تـهـيـئــة ال ـم ـنــاخ الـتـســويـقــي
المالئم لهم.
وذك ـ ـ ـ ــر الـ ـحـ ـم ــد أن االقـ ـ ـت ـ ــراح
يـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي رب ـ ـ ــط الـ ـم ــزارعـ ـي ــن
بــا ل ـســوق ا لـمـحـلــي وتشجيعهم
ع ـلــى زي ـ ــادة اإلنـ ـت ــاج ،وتـحـسـيــن
جودته ،ورفع عبء التسويق الذي
يعانون منه كثيرا ،وإيفاد المنافذ
التسويقية في كافة أنحاء البالد
لـلـمـنـتــج ال ـم ـح ـلــي ،وذلـ ــك ب ـشــراء
المحاصيل من المزارعين بشكل
مباشر ،ومن ثم تسويقها وبيعها
في السوق المحلي مما سينعكس
ع ـلــى تــرس ـيــخ تــوجــه ال ــدول ــة في
تحقيق األمــن الغذائي وتحقيق
االكتفاء الذاتي والسعر المناسب
لعامة الناس.

بدر الحميدي

العاملين التي تخلف عن دفعها.
ك ـم ــا ن ــص االقـ ـ ـت ـ ــراح ع ـل ــى أن
يضاف إلى المادة ( )7من القانون
رقم ( )6لسنة  2010المشار إليه
بند جديد برقم ( )5نصه اآلتــي:
 - 5ق ــواع ــد وإجـ ـ ـ ــراءات وش ــروط
مـنــح اإلذن بــالـخــروج مــن الـبــاد
ألي من العمالة المخاطبة بأحكام
هذا القانون.

ً
متحدثا في المؤتمر
المطر
بـ ــوص ـ ـفـ ــه تـ ـفـ ـعـ ـي ــا ل ـن ـف ـس ـن ــا
ال ـ ـ ـلـ ـ ــوامـ ـ ــة ،الـ ـضـ ـمـ ـي ــر الـ ـح ــي
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـقـ ــد بـ ــوص ـ ـفـ ــه تـ ــذكـ ـيـ ــرا
دائ ـ ـمـ ــا ب ـم ـص ــائ ــب إخ ــوانـ ـن ــا
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــن م ـ ـ ــن ف ـل ـس ـط ـي ــن
إلـ ــى أف ـغ ــان ـس ـت ــان ،إلـ ــى أزم ــة
الــاج ـئ ـيــن ف ــي س ــوري ــة ،إلــى
ملف الروهينغا وغيرها من
الملفات اإلسالمية".
وأردف " :ه ــذه األ م ــة ور غــم
ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــا ي ـ ـ ـحـ ـ ــدث ضـ ـمـ ـي ــره ــا
الجمعي يأبى أن يموت ،وأن
م ــن هـ ــذه ال ـق ـنــاعــة ع ـل ـي ـنــا أن
نفكر ومن هذا اإليمان علينا
نـنـطـلــق ،وم ــن ت ـلــك الـحـيــويــة
الـ ـمـ ـت ــرسـ ـخ ــة ف ـ ــي ض ـم ـي ــرن ــا
الصامد عبر التاريخ علينا
أن ن ـت ـح ــرك" ،م ـتــاب ـعــا" :إن ـنــا
في زمن ال تجري أحداثه في
صــالـحـنــا كـمـسـلـمـيــن ،ونـحــن
أمـ ــام خ ـيــاريــن إم ــا الــرضــوخ
واالس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــام وان ـ ـ ـش ـ ـ ـغـ ـ ــال

ا ل ـم ـس ـلــم بـنـفـســه أو ا لـتـحـلــي
ب ــروح ال ـت ـفــاؤل الـمـبـنــي على
م ـع ـط ـيــات واق ـع ـي ــة وتــرج ـمــة
هذا التفاؤل بشكل عملي".
وتم خالل أعمال المؤتمر
تزكية الكويت عن المجموعة
العربية نائبا لرئيس الدورة
الـ 16لمؤتمر اتحاد برلمانات
ا لـ ــدول األ ع ـض ــاء ف ــي منظمة
التعاون اإلسالمي.
ي ــذ ك ــر أن ا ل ـك ــو ي ــت ت ـشــارك
في المؤتمر بوفد برلماني،
ب ــرئ ــاس ــة أم ـي ــن س ــر الـشـعـبــة
ا لـبــر لـمــا نـيــة ا ل ـنــا ئــب د .حمد
الـ ـ ـمـ ـ ـطـ ـ ـر ،وعـ ـ ـض ـ ــو الـ ـشـ ـعـ ـب ــة
النائب أسامة المناور.

ةديرجلا
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عن قوس قزح
مظفر عبدالله
mudaffar.rashid@gmail.com
أول العمود:
لماذا ال تعمم وزارة الخارجية فكرة الديوانية الثقافية
في بعض سفاراتنا في الخارج لتخدم هذا التقليد التراثي
الذي يستحق تسجيله كتراث غير مادي في اليونسكو.
***
لــو اسـتـطــاعــت وزارة ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة تفعيل أحــد
اختصاصاتها المدونة على موقعها اإللكتروني والخاص
بمكافحة الغش وحماية المستهلك ومنعت أ س ــواق بيع
المنتجات الغذائية ا لـفــا ســدة على أر صـفــة منطقة جليب
الشيوخ لصفق لها الجميع.
ً
نقول ذلك لسببين :األول أن هذه المنطقة تحديدا عصية
على معظم وزارات الدولة وعلى بسط قوانينها عليها ،ومن
والصناعة والداخلية واألشغال والبلدية،
ذلك وزارة التجارة َّ
ً
هي منطقة قذرة ورثة ومنكوبة فعليا ،وربما بتعمد لكي
تستوعب نشاطات االتجار باإلقامات.
السبب الثاني :يتعلق بمناسبة منع ال ــوزارة منتجات
تحمل ألوان قوس قزح ،والتي هي ظاهرة طبيعية فيزيائية
ناتجة عن انكسار وتحلل ضــوء الشمس خــال قطرة ماء
ال ـم ـطــر!! بمعنى أن ه ــذه ال ـظــاهــرة وألــوان ـهــا ســابـقــة على
اتخاذها ُ شارة للمثليين عام  ،١٩٧٨كما أن الكرة األرضية
برمتها خلقت قبل السبعينيات!
ً
السؤال هنا :لماذا تتخذ الوزارة المعنية قرارا توحي به
أن هــذه األل ــوان تتعلق بسلوك بشري ما وليست متعلقة
بظاهرة فيزيائية ،وهي الــوزارة المعنية بمكافحة (الغش
ً
والتدليس) حتى لو كان معلوماتيا؟
السؤال الثاني :لماذا يتم اتخاذ مثل هذه القرارات بين
فترة وأخرى وبشكل يسهم في تصوير مجتمعنا كمسرح
للتندر والتسطيح؟

في بريطانيا إخفاقات حكومة
جونسون ال تتوقف!

د .بالل عقل الصنديد*

لندن بين  ١٩٦٦و٢٠٢١

bilalsandid@hotmail.com

ّ
«زمور» العنصرية
في الجولة األولى من االنتخابات الرئاسية
الفرنسية عــام  2002حصل مــر شــح اليمين
ال ـم ـت ـطــرف "جـ ــان مـ ــاري ل ــوب ــان" ع ـلــى نسبة
الف ـت ــة م ــن األص ـ ــوات ت ـخــولــه ال ـم ـنــاف ـســة في
الـجــولــة الـثــانـيــة الـتــي تـضــافــر فيها اليسار
ال ـفــرن ـســي -ال ــذي خـســر مــرشـحــه انـتـخــابــات
الـجــولــة األولـ ــى -مــع مــؤيــدي مــرشــح اليمين
الجمهوري "جــاك شيراك" لتبديد أي فرصة
أمــام العنصرية لحكم فرنسا ،ففاز الرئيس
شـيــراك بنسبة كبيرة وغير مسبوقة بلغت
 %82.2مـ ــن أصـ ـ ـ ــوات ال ـم ـق ـت ــرع ـي ــن ،فـنـجــح
التضافر المجتمعي والوعي السياسي في
المحافظة على صورة فرنسا المشرقة.
وه ـ ــا ه ــو ال ـك ــات ــب "ايـ ــريـ ــك ّ
زم ـ ـ ـ ــور" يـعـلــن
ت ــرش ـح ــه ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة ال ـق ــادم ــة
ليكون وج ــوده فــي السباق الــرئــاســي أخطر
من أي وجود ليميني متطرف آخر؛ ليس ألنه
يجاهر بالعداء للمهاجرين وال سيما العرب
والمسلمين منهم فقط ،بل ألنــه متحدر من
عائلة يهودية هاجرت من الجزائر الى فرنسا
ً
الــديـمــوقــراطـيــة ،األم ــر ال ــذي يثير اسـتـغــرابــا
ً
موجعا مــن ا نـقــاب بعضهم على تاريخهم
والتنكر لكل القيم واألخ ــاق والــوقــاحــة في
حرمان غيرهم من أي فرصة تخولهم التنعم
بما سبق أن تنعموا هم به!
في رده على سؤال عن موقفه من المسلمين
ف ــي ف ــرن ـس ــا وعـ ــن إم ـك ــان ـي ــة ت ـق ـبــل ع ــادات ـه ــم
وتقاليدهم ،أجاب "زمور" أنه "سيفعل ما فعله
نابليون بونابارت مع اليهود أثناء الثورة
الفرنسية" ،أي أنه سيحظر تسمية المولودين
في فرنسا بأسماء غير فرنسية ،مما يعني أن
اسم "محمد" واألسماء التي توحي بأصول
ً
شرقية أو إفريقية سيكون استخدامها محرما
كاسم أول رئيسي في النهج "الزموري".
وف ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ل ـ ــم ي ـخ ـج ــل "زمـ ـ ـ ـ ـ ــور" مــن
الـمـجــاهــرة بــأنــه "ك ــان األج ــدر بــوالــدي العــب
كــرة القدم زيــن الدين زيــدان أن يطلقوا عليه

محمد أحمد المجرن الرومي

ً
اسم "جان زيدان" بدال من زين الدين احتراما
ً
للقانون النابليوني الــذي بقي ساريا حتى
عام ."1993
يــؤســس "زم ــور" حملته االنتخابية على
فكره العنصري الرافض لكل المظاهر الثقافية
والدينية واللغوية التي يتمسك بها أبناء
الجاليات اإلفريقية والعربية والمسلمة في
فرنسا ،ويحمل في سبيل ترويج أفكاره شعار
"االندماج في الثقافة الفرنسية" الذي يريد منه
دفــع األجــانــب والمهاجرين المجنسين الى
الــذوبــان واالنصهار في المجتمع الفرنسي
دون االعتبار ألي انتمائية أو قناعة أو تقليد
أو ق ـي ـمــة ق ــد يـحـمـلــونـهــا م ــن مـجـتـمـعــاتـهــم
ً
األساسية ،األمر الذي يستحيل تطبيقه عمليا،
ويؤدي في نهاية المطاف إلى تكريس "صراع
الحضارات" ال تعزيز "تفاعل الثقافات".
ّ
كلي ثقة بأن الشعب الفرنسي -مهما كان
ً
ً
مـمـتـعـضــا أو م ـت ــأذي ــا م ــن ت ـصــرفــات بعض
ً
الـمـهــاجــريــن الــذيــن يـعــانــون ع ـقــدا تاريخية
وأزم ـ ــات نـفـسـيــة وف ـ ــورات عـصـبـيــة -سيكرر
موقفه المشرف الــذي اتـخــذه فــي انتخابات
ّ
عام  ،2002ولن يتنكر لشعار جمهوريته الذي
ّ
يعتز به "حرية ،مساواة ،أخوة" مما سيقطع
الطريق أمــام "زم ــور" في الــوصــول إلــى قصر
"اإليليزيه" ومما سيمنعه حتى من أن يحصل
على نسبة مئوية معتبرة فــي االنتخابات
الرئاسية القادمة.
***
الـعـنـصــريــة آف ــة لـيـســت مــن مـنـظــور ديني
وأخــاقــي وقيمي فقط ،بل حتى من منظور
الـمـصـلـحــة الــوطـنـيــة الـعـلـيــا ،فــا يـمـكــن ألي
م ـج ـت ـم ــع أن ي ـ ـشـ ــارك فـ ــي ركـ ـ ــب الـ ـحـ ـض ــارة
ّ
اإلنـســانـيــة إذا مــا تـنــكــر لإلنسانية نفسها،
وال يمكن ألي دولــة أن تبني مستقبلها إذا
لم يشارك في بنائه األكفاء من شتى أنحاء
األرض ،وال يمكن ألي اقتصاد أن ينمو من
غير انفتاح تجاري واجتماعي ،وال يمكن ألي

ثقافة أن تــزدهــر إذا بقيت حبيسة التقاليد
وال ـح ــذر م ــن االخ ـت ــاط الـتـفــاعـلــي بـثـقــافــات
أخرى.
***
يجرنا الحديث لتحية ا لـمــرأة الحديدية
الـمـسـتـشــارة األلـمــانـيــة ال ـتــي أن ـهــت حياتها
ّ
ً
ال ـس ـي ــاس ـي ــة طـ ــوعـ ــا وه ـ ــي فـ ــي ع ـ ــز م ـجــدهــا
السياسي حاكمة لواحد من أكبر اقتصادات
أوروبا والعالم ،تلك المرأة الوطنية المسيحية
الديموقراطية التي يناديها المهاجرون "ماما
ميركل" ،بما يوحي أنها من بين القلة التي
ً
تصغي حـقــا لــرســول اإلس ــام األك ــرم بقوله
"ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من
قاتل على عصبية وليس منا من مــات على
عصبية" ،ومن بين الذين يطبقون -ربما من
تنزيله
غير أن يؤمنوا -قوله تعالى في
محكم ُ ْ َ
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ
اس ِإنــا َخلقناك ْم ِم ُن ذكـ ٍـر َ َوأنثى
"يا أ ْي َها ُ الن ُ
َ َ
ً
َّ ْ ُ
َو ْ َج َعلناك َ ْم َش ُعوبا َوق َب ِائل ِلت َع َ َارفوا ِإن أك َر َمك ْم
َ َّ ْ ُ ْ َّ َّ
الل َه َع ِل ٌ
يم خب ٌ
ير".
ِعند اللهِ أتقاكم ِإن
ِ
ّ
التمسك بالقيم
فالعصبية ال تنسجم مع
وال ـت ـق ــال ـي ــد ،ك ـم ــا أنـ ـه ــا ال تـ ـخ ــدم الــوط ـن ـيــة
والحصانة المجتمعية ،ذلك ألن من مصلحة
أي مجتمع أن ي ــوازن بين تمسكه بـجــذوره
التاريخية وخصوصيته المحلية من جهة،
والتفاعل اإليجابي مع المجتمعات األخرى
من جهة ثانية.
فــإذا أراد أي مــن المجتمعات الشرقية أو
الغربية ،اإلسالمية أو غير اإلسالمية ،أن يبقى
بـمـنــأى عــن "الـجــاهـلـيــة" وفـكــرهــا العنصري
الـتـفــريـقــي ،فليس عليه إال أن يطلق "زم ــور
الخطر" بوجه عصبية "زمور" وأمثاله ،بحيث
ال يبقى لكل تفرقة إثنية أو قبلية أو طبقية
وال ألي تمييز من حيث الحضارة أو الجنسية
أو الدين أو االنتماء أي مجال للتحكم في زمام
األمور ومصادر عيش الناس.

رافاييل بير *
بمناورات في
قــام نحو  300عنصر من القوات المسلحة
ّ
أجزاء ريفية من شمال شرق إنكلترا وأسكتلندا لتفقد وضع
الناس الضعفاء غداة العاصفة "أروين" و"لتقديم التطمينات"
وفق مصادر وزارة الدفاع البريطانية.
ً
في نظام أكثر استبدادا ،كانت هذه العبارة ومشاهد الجنود
ً
ً
معنى سلبيا ،ففي
الذين يتنقلون من باب إلى باب لتحمل
ً
بريطانيا ،ال ُيعتبر هذا الوضع مثيرا للجدل ،لكنه ال يشير
بالضرورة إلى سياسة صحيةُ ،
ويفترض أال يكون اللجوء
ً
إلــى الجيش إلنقاذ السلطات المدنية جــزء ا من المحرمات،
ً
لكن يجب أال يتحول أيضا إلى ظاهرة اعتيادية.
ّ
خالل أزمة كورونا ،زادت النزعة إلى استعمال ما تسميه
الـحـكــومــة الـبــريـطــانـيــة "ال ـم ـســاعــدات الـعـسـكــريــة للسلطات
المدنية" ،حيث أنشأ الجنود مستشفيات ميدانية ،ونقلوا
الناس والمعدات الواقية من مكان إلــى آخــر ،وقـ ّـدمــوا الدعم
اللوجستي الالزم لبرامج الفحوصات والتلقيح ،وكان مسعفو
الجيش من العاملين في الخطوط األمامية.
ً
نظرا إلى ضخامة أزمة كورونا ،استلزم الوضع ما يشبه
التعبئة العسكرية في زمن الحرب ولم تكن بريطانيا الدولة
المسلحة ،لكن ثمة فرق بين
الوحيدة التي اتكلت على قواتها
َ
ّ
والتحول إلى َسند كامل للدولة التي
تقديم مساعدات مؤقتة
ّ
التكيف مع المصاعب .تعكس الحاجة إلى هذا النوع
تعجز عن
ً
من الخدمات شكال أعمق من الشوائب في عمل الحكومة ،وهذا
ما يوصلنا إلى عملية اإلجالء في كابول.
ً
كــانــت األزم ــة هـنــاك عسكرية بطبيعتها أص ــا ،وواجـهــت
ُ
السلطات المدنية جميع أنــواع الضغوط كي تحقق الهدف
النهائي لكنها فشلت ،فقد كــان األداء البريطاني فــي هذه
ً
ً
ُ
خبر في الخدمة
العملية "شائبا" و"فوضويا" وفق شهادة م ِ
المدنية خالل تحقيق برلماني.
يقول رافاييل مارشال ،مسؤول سابق في وزارة الخارجية،
إن المشهد في مكتب الشؤون الخارجية حينها كان يعكس
ً
ً
ً
ً
فشال مؤسسيا وفرديا واضحا على جميع المستويات.
يقال إن دومينيك راب ،وزير الخارجية السابق ووزير العدل
ّ
فركز
الحالي ،هو شخص متردد ومهووس بفرض سيطرتهّ ،
على طريقة تنسيق الوثائق بــدل مراجعة محتواها وأخــر
اتخاذ الخطوات الالزمة للتعامل مع األفغان اليائسين الذين
أرادوا الهرب من قوات "طالبان" الحاقدة.
ً
لكن ينكر راب جزءا من كالم مارشال ،فهو يعترف بأهمية
استخالص الدروس مما حصل ،لكنه ال ُيحدد تفاصيلها ،بل
ً
إنه اكتفى بتعبيره سابقا عن ندمه ألنه حــاول التعامل مع
األزمــة أثناء وجــوده على شاطئ في جزيرة "كريت" ،وكانت
ً
ً
إقــالـتــه مــن مكتب ال ـشــؤون الـخــارجـيــة الح ـقــا عـقــابــا لــه ألنــه
أخطأ في تقديراته ،إذ لم تكن تهمة راب تتعلق بقلة كفاء ته،
بــل بفشله فــي إبـعــاد عناوين األخـبــار السيئة عــن الحكومة
ً
البريطانية ،فهو ال يــزال ج ــزء ا مــن الحكومة ونــائــب رئيس
الوزراء.
لكن ال تقع جميع إخفاقات الحكومة على عاتق ال ــوزراء
ً
وحدهم ،وانطالقا من شهادة مارشال ،يظن المحافظون أن
برنامج اإلجــاء فشل بسبب عدد العاملين من منازلهم في
ّ ً
تهتم أوال بإيجاد التوازن المناسب
هذه الفترة ،ونتيجة ثقافة
بين العمل والحياة الشخصية لدرجة أن تطغى الرغبة في
الحفاظ على حياة مريحة على الخدمة العامة بنظر البعض.
يظن اليمينيون أن الخطأ األساسي يتعلق بآلية الخدمة
المدنية البالية والمليئة بامتيازات مفرطة ،وهي ال تتماشى
مع تحديات القرن الحادي والعشرين ،لكن يقول اليساريون
إن سياسة التقشف حرمت الدولة من األصــول التي تحتاج
بالشكل المناسب.
إليها ألداء مهامها
َ
قد يكون الطرفان محقين ،وربما تفتقر البيروقراطية غير
الم ّ
ُ
عدلة إلى القدرة الالزمة على التعامل مع حاالت الطوارئ
المعقدة ،ويسهل أن تصبح الجهات التي تفتقر إلى التمويل
مثقلة بــاألعـبــاء ،لكن الـقـيــادة الـخــرقــاء والجبانة تؤثر على
ُ
فت ّ
حول التعقيدات إلى أزمات كبرى.
الوضع في مطلق األحوال،
تتعدد الشوائب في الدولة البريطانية ،وهي تعود إلى ما
قبل الحكومة الراهنة ،وتكثر المشاكل اإلداريــة الشائعة في
جميع المنظمات الكبرى ،الخاصة منها والعامة ،لكن يسود
شكل من الضعف األخالقي في نظام بوريس جونسون ،وهذا
ما يوصل االختالالت اإلدارية إلى مستوى غير مسبوق ،كما
تتعلق المشكلة األساسية بعدم الجاهزية والتردد ،مما يؤدي
إلى اتخاذ قرارات متهورة لها عواقب مريعة ،ثم يعمد الجميع
ّ
إلى التهرب من المسؤولية ،وقد اتضحت هذه المشاكل كلها
عند التقصير في أداء الواجبات المطلوبة في أفغانستان.
حـيــن وص ـلــت تــداع ـيــات األزم ـ ــة إل ــى راب وج ــون ـس ــون ،لم
تعد الظروف تسمح بالسيطرة على الوضع ،ولم يكن خيار
ً
استدعاء القوات المسلحة واردا ألنها كانت منتشرة في كابول
ً
أصال ،حيث تقوم بواجباتها على عكس ما يحصل في المقرات
ُ
الرسمية فــي بريطانيا .هــذا مــا يحدث حين ت ــدار الحكومة
من جانب أشخاص مولعين بالسلطة لكن غير مستعدين
ّ
لتحمل األعباء التي ترافقها ،كما يتابع األفغان دفع ثمن تلك
الغطرسة حتى اآلن بعدما دعوا بريطانيا إلى تأمين ملجأ
آمن لهم لكنهم لم يلقوا أي جواب.
* «الغارديان»
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* كاتب ومستشار قانوني

في عام  ١٩٦٦سافرت ألول مرة في حياتي إلى أوروبا،
و كــا نــت العاصمة البريطانية لـنــدن هــي المحطة األو ل ــى،
كـنــا مـجـمــوعــة مــن الـطـلـبــة الــدارس ـيــن فــي الـثــانــويــة عندما
علمنا أن هناك رحلة ستنظم لدراسة اللغة اإلنكليزية في
فترة الصيف إلى مدينة بورنموث التي تقع في الساحل
الجنوبي لبريطانيا ،والتكلفة حوالي  ٥٠٠دينار على ما
أ ظــن لكل فــرد ،تشمل تــذ كــرة ا لـطـيــران والسكن عند عائلة
بــريـطــانـيــة ،وتـلـقــي الـلـغــة اإلنـكـلـيــزيــة فــي إح ــدى ال ـمــدارس
لشهر تقريبا.
عندما حطت الطائرة على مدرج مطار هيثرو اإلنكليزي،
وأنهينا إج ــراء ات الــوصــول ،أعجبنا بـهــذا الـمـطــار الكبير
الذي تطير منه وتصل إليه الكثير من طائرات العالم ،وقد
ً
استقللنا الحافلة متجهين إ لــى مدينة بــور نـمــوث م ــرورا
ً
بالعاصمة لندن ،حيث كان الوقت نهارا فانبهرنا بالحدائق
ً
ً
الكبيرة جدا التي يؤمها الكثير من اإلنكليز خصوصا في
أي ــام الـعـطــل األسـبــوعـيــة وغـيــرهــا مــن أي ــام األس ـب ــوع ،وهــم
يـجـلـســون ت ـحــت أش ـع ــة ال ـش ـمــس أو ي ـم ــارس ــون الــريــاضــة،
وبعضهم يمشي مع كلبه ،وبعدها سارت بنا الحافلة عبر
الطريق الريفي الجميل الذي أبهرنا هو اآلخر ،حتى وصلنا
إلى وجهتنا األخيرة ،وتم توزيعنا على العائالت اإلنكليزية
للسكن معها ،وكذلك جدول الدراسة في المدرسة.
وكانت هذه الفترة من أجمل الفترات التي عشناها في
بريطانيا ،فعندما نذهب إلى لندن في عطلة نهاية األسبوع
كـنــا نـفــرح عـنــد مــا نسمع بعضهم يتكلمون ا لـعــر بـيــة و هــم
ً
قلة ألننا فــي ا لـغــر بــة ،وإذا شاهدنا كتابا باللغة العربية
أو جريدة عربية في أي مكتبة كنا نطير من الفرحة ،وكان
ً
األج ــان ــب ف ــي بــريـطــانـيــا قـلـيـلـيــن ج ـ ــدا ،ك ـنــا ن ــرى اإلنـكـلـيــز
يعملون في كل المهن كسياقة الحافالت وبيع التذاكر في
الـحــافــات ،ونــراهــم فــي األس ــواق يـعـمـلــون ،وقـلــة قليلة من
األجانب نراهم في الشوارع أو المحالت أو أي مهنة أخرى،
وبعد عدة سنوات أخذت العمالة األجنبية تجتاح بريطانيا،
ً
وخصوصا من الدول األوروبية ودول الكومنولث.
فــي ز يــار تــي األ خـيــرة إ لــى العاصمة البريطانية لندن
ش ــاه ــدت ت ـغ ـيــرات كـبـيــرة ل ــوج ــود الـعـمــالــة األجـنـبـيــة في
بريطانيا ،فالحافالت وسيارات األجرة والمتاجر الكبيرة
والمقاهي والمطاعم والعمالة وغيرها تـكــاد تخلو من
العنصر البريطاني ،وتزايدت هذه الظاهرة بعد خروج
بــريـطــانـيــا مــن االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ،وم ــن مــاحـظــاتــي في
رحلتي األخـيــرة فــي الـجــزء األخـيــر مــن عــام  ٢٠٢١مقارنة
بـعــام  ١٩٦٦هــي اآلت ــي :تـضــاعــف أع ــداد األجــانــب مقارنة
بأعداد اإلنكليز في مجاالت لم يطرقوها سابقا ،كالعمل
فــي المستشفيات وا لـمـصــارف و تـجــارة التجزئة وقيادة
ال ـحــافــات وم ـح ـطــات ال ــوق ــود وأع ـم ــال الـنـظــافــة وال ـطــرق
وغيرها.
ومـ ــن ال ـم ــاح ـظ ــات ال ـت ــي ل ـف ـتــت ن ـظ ــري اس ـت ـخ ــدام آلــة
التنبيه (الهرن) من كثير من الحافالت وسيارات األجرة
وغ ـيــرهــا ،وأي ـض ــا تـخـطــي الـكـثـيــر م ــن ال ـم ـشــاة اإلشـ ــارات
الحمراء ،وهذه لم تكن موجودة في السابق ،كما أن جائحة
كورونا وغيرها أثرت على بريطانيا من الناحية الصحية
واال قـتـصــاد يــة ،واإل جـ ــراء ات الصحية أصبحت متشددة،
ويلزم لبس الكمام في الحافالت والقطارات األرضية (أندر
غــراو نــد) وكثير مــن ا لـمـحــات والمستشفيات تطلب من
الزبائن لبس الكمام ،ومن تأثير كورونا على االقتصاد
البريطاني أن بعض المحالت أغلقت أبوابها وخفضت
عمالتها ،أما عن ضريبة المشتريات التي كان يحصلها
السائح في السابق لمشترياته عند مغادرته بريطانية
ً
ً
فألغيت أيضا نظرا للظروف االقتصادية.
ف ـك ـث ـيــر م ــن األمـ ـ ــور ت ـغ ـيــرت ف ــي بــري ـطــان ـيــا م ـنــذ ف ـتــرة
الستينيات حين زرتها للمرة األولى في حياتي إلى يومنا
هذا في عام  ٢٠٢١الذي يلفظ أنفاسه بعد عدة أيام ،فال شك
أن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي وجائحة كورونا
كان لهما تأثير على االقتصاد البريطاني ،وكذلك زيادة
ً
العمالة األجنبية ،خصوصا من دول الكومنولث وآسيا
وإفريقيا ودول الكاريبي ،فبريطانيا رغم كل ذلك تبقى
دولة قوية وكبيرة عالميا.

تشنغ يانغ رو*

انضمام الصين إلى «التجارة العالمية» ّ
يقدم مساهمات مهمة في العولمة االقتصادية
تصادف هذا العام الذكرى الـ 20النضمام الصين
لمنظمة التجارة العالمية ،ففي  11ديسمبر ،2001
انضمت الصين رسميا إلى منظمة التجارة العالمية
وأصبحت عضوها ال ــ ،143مما يــدل على دخولها
مرحلة جديدة في انفتاحها على الخارج ،ومنذ ذلك
الحين اتجهت الصين نحو العولمة االقتصادية،
وتطورت في انفتاحها ونمت منافستها ،مما حقق
تطورها وأفاد العالم أجمع.
في  15نوفمبر  1999وقع وزير التجارة الصيني
األسـ ـب ــق ش ــي ج ــوان ــغ ش ـنــغ وال ـم ـم ـث ـلــة ال ـت ـجــاريــة
األميركية شارلين بارشيفسكي االتفاقية الصينية
األميركية بشأن انضمام الصين إلى منظمة التجارة
العالمية ،وفي  11نوفمبر  2001وقع وزير التجارة
ال ـص ـي ـنــي األس ـب ــق ش ــي ج ــوان ــغ ش ـنــغ ب ــروت ــوك ــول
انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية ،وبعد
شهر واحــد أصبحت الصين العضو الرسمي في
منظمة التجارة العالمية.
عـلــى م ــدار  20عــامــا الـمــاضـيــة ال ـتــزمــت الصين
بوعودها تجاه منظمة التجارة العالمية ،بما فيها
قيامها بنشاط في بناء منظومة القانون المتفقة
م ــع ق ــواع ــد ال ـت ـج ــارة ال ـم ـت ـعــددة األط ـ ـ ــراف ،فــأزالــت
الحكومة المركزية والحكومات المحلية أكثر من
 2300قانون و 190ألف الئحة في مجاالت التجارة
واالستثمار وحماية الملكية الفكرية والمجاالت
األخرى ،والتزمت الصين بوعد االنفتاح في مجال
تجارة السلع ،فانخفض المستوى العام لتعريفاتها
من  %15.3عند بداية دخولها إلى منظمة التجارة
العالمية إلــى  %7.4اآلن وال ــذي وصــل إلــى أقــل من
وعدها  ،%9.8كما التزمت الصين بوعد االنفتاح
ً
في مجال تجارة الخدمة ،وانفتحت أيضا على سوق
الخدمات بشكل شامل ،واستمرت في انفتاح نطاق
العمل الــذي يسمح لألموال األجنبية بالقيام بها،
والتزمت الصين بوعد حماية الملكية الفكرية ،فبنت
نظام القانون الكامل واستمرت في تعزيز قوة إنفاذ
القانون لحماية الملكية الفكرية ،كما التزمت بالشكل
الـشــامــل بــالـتــزامــات اإلخ ـطــار مــن منظمة الـتـجــارة
العالمية ،وقدمت آالف اإلخطارات إليها.
على مــدار ال ــ 20عاما الماضية انفتحت الصين
ً
انفتاحا رفيع المستوى وبشكل ثابت ،وسارعت في
بناء مناطق التجارة الحرة التجريبية كالموانئ،
ونـفــذت قــانــون االستثمار الجديد لــرجــال األعـمــال
األج ــان ــب ،واس ـت ـمــرت فــي تقليل الـقــائـمــة السلبية
ل ــوص ــول االس ـت ـث ـمــار األج ـن ـبــي ،كـمــا حـ ّـسـنــت بيئة
األعمال باستمرار ،وأقامت معرض الصين الدولي
لالستيراد ألربــع سنوات متتالية وفتحت السوق
تجاه العالم.
فــي  29سبتمبر  2013أ ن ـشــأت ا لـصـيــن منطقة

الـتـجــارة الـحــرة التجريبية فــي (شــانـغـهــاي) كــأول
منطقة تجارة حرة تجريبية في البالد،
وف ــي  10نــوفـمـبــر  ،2018واخ ـت ـت ـمــت مـعــرضـهــا
الدولي لالستيراد األول في شانغهاي ،والذي شهد
صفقات بقيمة  57.83مليار دوالر أميركي لمشتريات
السلع والخدمات المزمعة لعام واحد.
عـلــى م ــدار الـ ــ 20عــامــا الـمــاضـيــة تـطــور اقتصاد
الصين بوتيرة سريعة ،وبلغت مساهماته لنمو
ً
االق ـت ـصــاد الـعــالـمــي نـحــو  %30س ـنــويــا ،وأصـبــح
عامل االستقرار ومصدر القوة الدافعة الرئيس لنمو
االقتصاد العالمي ،وارتفع إجمالي حجم االقتصاد
الصيني من المركز السادس إلى المركز الثاني في
الـعــالــم ،وازداد  10أضـعــاف ،وزاد نسبة االقتصاد
الصيني في العالم من  %4إلى .%17
وعلى مدار الـ 20عاما الماضية تطورت التجارة
الصينية الخارجية باستمرار لتعود الفوائد إلى
الشعب الصيني والشعوب العالمية ،وارتفع إجمالي
حجم تجارة السلع الصينية من المركز السادس إلى
المركز األول وازداد  8أضعاف ،ووفقا إلحصاء ات
منظمة التجارة العالمية بلغت حصة السوق الدولية
لـتـصــديــر الـصـيــن واس ـت ـيــرادهــا  %14.7و%11.5
على الـتــوالــي ،وتــوسـعــت دائ ــرة األصــدقــاء لتجارة
الصين الجارجية إلى أكثر من  230دولة ومنطقة،
وقدم "صنع في الصين" السلع ذات الجودة العالية
واألسعار الجيدة إلى العالم.
وهناك أكثر من  400مليون من الفئة المتوسطة
الدخل في الصين من أصل  1.4مليار نسمة ،ويمثل
ســوق الصين الضخم "عامل االسـتـقــرار" القتصاد
العالم وتجارته ،وقامت الصين بالمعاملة التعريفية
الـصـفــريــة لـ ــ %97مــن المنتجات الـمـصــدرة مــن 42
ً
بلدا من البلدان األقــل نـمــوا ،وأصبحت أكبر سوق
ً
للتصدير ألقل البلدان نموا ،واستوردت  %25من
المنتجات المصدرة منها ،وقدمت مساهمات مهمة
لتحفيز االستهالك المحلي للدول المصدرة وزيادة
التوظيف وتعزيز النمو االقتصادي باعتبارها ثاني
أكبر دولة الستيراد وتجارة السلع والخدمات.
فــي  15أكـتــوبــر  2021انـطـلـقــت الـ ــدورة  130من
معرض االستيراد والتصدير الصيني ،المعروف
أي ـضــا بــاســم م ـعــرض (ك ــان ـت ــون) ،ف ــي قــوانـغـتـشــو،
وهــي الـمــرة األول ــى الـتــي يـقــام فيها الـمـعــرض عبر
اإلنترنت ،وعلى مدار  20عاما سعت الصين بنشاط
إلى بناء نظام قواعد لالقتصاد واالستثمار الدولي
ذات العدالة والعقلنة والشفافية وتحفيز السيولة
ال ـم ـن ـظ ـمــة ل ـع ــوام ــل اإلن ـ ـتـ ــاج ،وك ـ ـفـ ــاءة تـخـصـيــص
الموارد وعمق اندماج السوق ،حيث تجذب الصين
المؤسسات األجنبية إليها لالستثمار واألعـمــال،
واس ـت ـقــرت فــي ال ـمــركــز األول فــي م ـجــال اسـتـخــدام

رأس المال األجنبي بين الدول النامية ،ونحو %98
من أعلى  500شركة استثمرت في الصين ،ويمكن
لـمــؤسـســات االسـتـثـمــار ورجـ ــال األع ـم ــال األجــانــب
م ـش ــارك ــة ن ـم ــو االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـص ـي ـنــي ب ــرف ــع ج ــودة
االقتصاد الصيني ونموه وفعاليته.
ووفقا لتقرير التحقيق لبيئة األعمال في الصين
ال ـصــادر مــن غــرفــة الـتـجــارة األمـيــركـيــة فــي الصين
عام  ،2021لدى المؤسسات ذات األمــوال األجنبية
تــو قـعــات متفائلة لمستقبل تنميتها فــي الصين،
حيث اختارت  %61من الشركات الصين كأول وجهة
لها لالستثمار عندما شاركت في المقابلة ،ووثقت
بمستقبل الصين التي فتحت سوقها بالشكل األعمق
لمؤسسات ذات األمــوال األجنبية ،ويظهر التقرير
ثقة التجارة الـصــادرة من غرفة االتحاد األوروبــي
الـصـيـنـيــة أن س ــوق الـصـيــن أص ـبــح أه ــم م ــاذ آمــن
للشركات األوروب ـيــة ،ومعظم الشركات األوروبـيــة
يحرص على االستمرار في البقاء في الصين.
إن استمرار تعاون االستثمار الصيني الخارجي
ف ــي ال ـت ـطــور الـصـحــي ســاعــد الـ ــدول الـمـضـيـفــة في
ت ـســريــع ت ـقــدم الـتـقـنـيــات وتـحـفـيــزهــا ف ــي التنمية
االقتصادية وتحسن معيشة الشعب وعرض فرص
التوظيف الكثيرة ،فكانت الصين فــي أعلى ثالثة
م ــراك ــز بـحـجــم الـسـيــولــة لــاسـتـثـمــار الـمـبــاشــر في
الخارج في  9سنوات متتالية ،وفي المركز األول في
عام  ،2020ولدى  %80من دول العالم استثمار في
الصين ،وتظهر مساهماتها في االقتصاد العالمي
يوما بعد يوم ،والعائدات الضريبية في عام 2020
بلغ اإلجمالي الذي تدفعه المؤسسات الصينية في
الخارج للدول المضيفة  44.5مليار دوالر أميركي،
وف ــي م ـجــال ف ــرص الـتــوظـيــف ف ــي ع ــام  ،2020بلغ
عدد الموظفين األجانب المعينين من المؤسسات
الصينية في الخارج  2.188مليون.
على مدار الـ 20عاما الماضية سعت الصين إلى
صياغة منصة التعاون المنفتحة من أجل الحفاظ
على اقتصاد العالم المنفتح وتطويره عن طريق
بناء مجتمع المصلحة الشامل مع الــدول األخرى،
ووقعت مع  140دولة و 32منظمة دولية على وثائق
التعاون بشأن البناء المشترك للحزام والطريق،
وحـصـلــت عـلــى الـتـطــور الـســريــع فــي مـجــال تـعــاون
االستثمار مع الــدول المطلة على الحزام والطريق
وتشكلت معادلة (الفوز المتبادل) و(الفوز المتعدد
األطراف) بين الصين والحكومات والشركات والفئة
ال ـعــامــة م ــن ال ـ ــدول الـمـضـيـفــة ،وازداد ع ــدد ال ــدول
األعضاء في البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية
التحتية الذي بادرت الصين في تأسيسه من  57في
بداية التأسيس إلى  104اآلن ،وفي أصعب فترة منذ
الكساد الكبير الذي يعانيه االقتصاد الدولي ،ويؤدي

البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية دور
الضامن األمــوال المهم لمساعدة بعض الــدول في
التغلب على الصعوبات.
وخــال العشرين عاما الماضية حفظت الصين
بشكل راسخ نظام التجارة المتعددة األطراف ونواته
منظمة التجارة العالمية ،حيث تدفع الصين بنشاط
حــريــة ال ـت ـجــارة واالس ـت ـث ـمــار وتـيـسـيــرهــا وتحفظ
بــالـشـكــل الـفـعــال الـمـكــانــة الـقــانــونـيــة آللـيــة تسوية
الـ ـص ــراع ،وت ـش ــارك بـعـمــق ف ــي مــراج ـعــة سـيــاســات
التجارة ،وتدعم دعما كامال اندماج الدول النامية في
نظام التجارة المتعددة األطراف ،وترفض األحادية
والحمائية.
في  29مايو ُ 2012عقدت المائدة المستديرة ألقل
ً
الـبـلــدان نـمــوا حــول أفـضــل الـمـمــارســات فــي عملية
االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية في بكين،
والتي تعد أحد المكونات الثالثة لبرنامج الصين
ً
ألقل البلدان نموا واالنضمام (برنامج الصين).
ً
كما شــاركــت الصين خــال ال ــ 20عــامــا الماضية
بإيجابية في الترتيبات بشأن اتفاقيات التجارة
اإلقليمية الحرة ،وحتى اآلن وقعت الصين  19اتفاقية
في التجارة اإلقليمية الحرة مع  26دولة ومنطقة،
واحتلت نسبة التجارة مع شركاء التجارة الحرة
من إجمالي حجم تجارة الصين إلى الخارج ،%35
باإلضافة إلى ذلك أكملت الصين مراجعة اتفاقية
الـشــراكــة االقتصادية الشاملة اإلقليمية وتستعد
اآلن بــال ـش ـكــل اإلي ـج ــاب ــي لــان ـض ـمــام إل ــى االت ـف ــاق
الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ
واتفاقية شراكة االقتصاد الرقمي ،وستدفع عمليات
م ـف ــاوض ــات ال ـت ـج ــارة ال ـح ــرة م ــع ال ـي ــاب ــان وك ــوري ــا
الجنوبية ومجلس التعاون الخارجي ...إلخ.
وأث ـب ــت ان ـض ـمــام الـصـيــن إل ــى مـنـظـمــة الـتـجــارة
العالمية أنه أهم األحــداث االقتصادية في التاريخ
ال ـح ــدي ــث لـلـصـيــن وال ـع ــال ــم وخ ـل ــق نـتـيـجــة ال ـفــوز
الـمـتـبــادل للصين وال ـعــالــم ،واآلن تنتهج الصين
طــريــق التنمية المتمثل فــي اإلب ـ ــداع ،واالنـسـجــام
األخ ـضــر ،واالن ـف ـتــاح ،والـمـشــاركــة ،وتـهـتــم بتنمية
الجودة العالية ،وانطالقا من نقطة البداية الجديدة
للتاريخ ستدفع الصين التنمية المشتركة العالمية
بأكبر قوة وأعلى مستوى ،وتخلق أكثر فرص للدول
األخرى لمشاركة ربح الصين ،وتستعد الصين لدفع
العولمة االقتصادية إلى انفتاح أكثر شموال وفائدة،
وموازنة والفوز المشترك مع الدول والفئات والناس
المخلتفة لمشاركة فوائد العولمة االقتصادية.
* مستشار االقتصاد والتجارة في سفارة
الصين لدى الكويت
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الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

7.041

7.632

5.896

2.488 2.916 3.300

تعديالت جديدة لتسهيل إدراج الشركات العائلية والتجارية
تزيد من الطروحات الجديدة  IPOومعدل التداوالت اليومية في السوق
عيسى عبدالسالم

طلبت البورصة من هيئة
أسواق المال إجراء تعديالت
على قواعد االدراج؛ لتشجيع
الشركات العائلية والتجارية
عليه.

 20من  60شركة
أبدت اقتناعها
باإلدراج بعد
التواصل مع
البورصة

ي ـب ــدو أن ال ـج ـه ــود ال ـم ـبــذولــة
بشأن استقطاب شــركــات جديدة
نوعية لإلدراج في بورصة الكويت
لألوراق المالية تسير نحو اتخاذ
خ ـط ــوات إيـجــابـيــة ب ـهــذا ال ـصــدد،
إذ علمت «ال ـجــريــدة» مــن مصادر
مطلعة ،أن هناك تعديالت مقبلة
على الالئحة التنفيذية للقانون
رقـ ــم  7ل ـع ــام  2010ف ـي ـمــا يخص
كتاب قواعد اإلدراج بهدف إعطاء
تسهيالت أكـبــر إلدراج الشركات
العائلية والتجارية.
وك ـش ـفــت ال ـم ـص ــادر أن الـفـتــرة
الماضية شهدت لقاءات عدة ألكثر
من  60شركة عائلية وتجارية مع
بورصة الكويت ،بهدف التواصل
مـعـهــا لــوضــع خــريـطــة إلدراج ـه ــا
في السوق ،السيما الشركات التي
لديها رغـبــة فــي االل ـتــزام بشروط
وإجراءات البورصة ،وقد أبدت أكثر
من  30في المئة منها استعدادها
للتوجه نحو االدراج بعد التواصل
معها وفهم متطلباتها التي تسهل
التحاقها بالسوق المالي.

زيادة معدل التداوالت
وأوضـحــت أن شركة البورصة
ط ـل ـبــت م ــن ه ـي ـئــة أسـ ـ ــواق ال ـم ــال
إج ـ ـ ـ ـ ــراء ت ـ ـعـ ــديـ ــات عـ ـل ــى ق ــواع ــد
االدراج؛ ل ـت ـش ـج ـي ــع ا لـ ـش ــر ك ــات
ال ـعــائ ـل ـيــة وال ـت ـج ــاري ــة ع ـل ـي ــه ،إذ
ستشهد الـتـعــديــات الـتــي سيتم
إجـ ـ ــراؤهـ ـ ــا ت ـع ــدي ــل ش ــرط ـي ــن مــن

مــن شــأنـهــا تحفيز عملية ادراج
هذه الشركات ،مما ينعكس بشكل
ايجابي على ســوق المال ويدعم
الميزة التنافسية بين الشركات،
وي ــزي ــد م ــن ت ــدف ــق االس ـت ـث ـمــارات
األجنبية للسوق المالي ،السيما
بـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــا أصـ ـ ـب ـ ــح عـ ـ ـل ـ ــى م ــرم ــى
الصناديق والمؤسسات العالمية
األجنبية بفضل الترقية ألسواق
مالية ناشئة مثل مورغان ستانلي
وفوتسي راسل وستاندر آند بورز.

نقلة نوعية

مــن هــذه الـقــواعــد ،مشيرة الــى أن
طــرح هــذه النوعية مــن الشركات
فــي الـبــورصــة سـيــزيــد مــن عملية
الطروحات الجديدة  ،IPOاضافة
الى زيادة معدل التداوالت اليومية
في البورصة.
وأفــادت بــأن «البورصة» رفعت
الى الهيئة المقترحات التي تخص
تسهيل ادراج الشركات العائلية
والتجارية ،وبعدها أبــدت الهيئة

« »gfhو«وفرة» :شراكة لالستحواذ
على محفظة أصول لوجستية
أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية ،إقامة شراكة مع شركة وفرة
لالستثمار الدولي (وفره الدولية) ،وهي شركة كويتية إلدارة األصول
مقرها في دولــة الكويت ،مع أصــول تحت اإلدارة بقيمة  8.5مليارات
دوالر ،لالستحواذ على محفظة من األصول اللوجستية المتميزة في
الواليات المتحدة ،المؤجرة لشركتي فيدكس وجنرال ميلز.
وبحسب بيان للشركة؛ تتكون المحفظة من  8أصول لوجستية مدرة
ً
للدخل ومخصصة للمهام الصعبة ،حيث يتم تشييدها خصيصا
لتتناسب مع متطلبات مستأجريها 7 ،من هذه المنشآت مؤجرة لشركة
فيدكس غراوند ،بينما المنشأة الثامنة مؤجرة لشركة جنرال ميلز.
وتوقعت الشركة استكمال هذه األصــول خالل عام  2022في إطار
تنفيذ المنشآت حسب الطلب ،على أن تبدأ عقود اإليجار عند استكمال
اإلنشاء.
وذكرت أن األصول تقع في مواقع استراتيجية للغاية عبر محاور
التوزيع الرئيسية في الواليات المتحدة ،حيث يكون الطلب مرتفعا
من قبل المستأجرين نتيجة لمعدالت االختراق المتنامية للتجارة
اإللكترونية والمبيعات ،وظهور لوجستيات سلسلة التوريد ،وعدم
كاف من منشآت مستودعات التخزين المتميزة والعالية
توافر مخزون ٍ
الجودة.
(أرقام)

ب ـعــض ال ـمــاح ـظــات عـلـيـهــا ،وتــم
رفعها بعد ذلك بشكلها النهائي
إلــى الهيئة بـهــدف إقــرارهــا خالل
الفترة القليلة المقبلة.

قيمة مضافة
وذكـ ـ ــرت أن ه ـن ــاك ال ـعــديــد من
ال ـش ــرك ــات ال ـعــائ ـل ـيــة وال ـت ـجــاريــة
ال ـن ــوع ـي ــة الـ ـت ــي ت ـع ـم ــل فـ ــي ع ــدة

مجاالت تجارية وصناعية تتنوع
بين متوسطة الحجم والكبيرة،
والتي يمكن أن تكون بمثابة قيمة
مضافة الــى الـبــورصــة ،لما لهذه
النوعية مــن الـشــركــات مــن مكانة
كبيرة في اي اقتصاد ،إذ تمثل في
الغالب النسبة األكبر من إجمالي
الشركات العاملة في أي اقتصاد،
بمتوسط يفوق الـ  50في المئة من
إجمالي الشركات.

وأشـ ــارت ال ــى أن ــه رغ ــم وجــود
العديد من التحديات التي تحول
دون انضمام الشركات العائلية
وال ـت ـج ــاري ــة إل ــى ال ـب ــورص ــة ،فــإن
الـ ـجـ ـه ــود الـ ـمـ ـب ــذول ــة م ـ ــن هـيـئــة
األسواق وشركة البورصة تهدف
الــى اعطائها بعض المزايا التي
تحفزها على عملية االدراج.
ولـ ـفـ ـت ــت ال ـ ــى أن ال ـت ـع ــدي ــات
الجديدة ستضم مزايا وتسهيالت

وبينت أن قواعد االدراج التي
تم تعديلها مؤخرا في البورصة
ت ـعــد ن ـق ـلــة نــوع ـيــة ن ـحــو تـطــويــر
ق ــواع ــد االدراج وفـ ــق الـمـعــايـيــر
العالمية ،ومن أهم التغيرات التي
جاءت بها إلغاء الشرط الذي كان
يلزم الشركة الراغبة فــي االدراج
بطرح ما قيمته  30في المئة من
رأس الـ ـم ــال ال ـم ــدف ــوع لـلـبـيــع أو
االكتتاب ،أما في القواعد الجديدة
فقد تغير هذا الشرط وحل محله
شرط آخر يستلزم أن تكون القيمة
السوقية لألسهم المملوكة لغير
الـمـسـيـطــريــن ت ـع ــادل  45مـلـيــون
دينار للسوق األول ،و 15مليونا
ل ـل ـس ــوق ال ــرئ ـي ـس ــي ،م ـم ــا يسهل
وي ـش ـج ــع الـ ـش ــرك ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
والشركات العائلية على اإلدراج.
وأوضحت أن الشركات العائلية
ك ــان ــت ت ـت ـف ــادى االدراج بـسـبــب

وحدة التأمين :وقف نشاط شركات
لمخالفتها اللوائح

«البترول الوطنية» تنفي
طرح أسهمها للتداول
حذرت من استغالل اسمها بإعالنات مشبوهة

القرار يشمل شركات غزال للتأمين وأمان ودار السالم
أص ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت وح ـ ـ ـ ـ ــدة ت ـن ـظ ـي ــم
ال ـ ـتـ ــأم ـ ـيـ ــن ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة أمـ ــس
ق ـ ـ ــرارا ب ــإي ـق ــاف نـ ـش ــاط بـعــض
شــركــات الـتــأمـيــن ،لمخالفتها
الـقــوانـيــن وال ـلــوائــح المعمول
ب ـهــا ،وذلـ ــك ف ــي إطـ ــار سعيها
إل ـ ــى ت ــوف ـي ــر ح ـم ــاي ــة ل ـح ـقــوق
حملة الوثائق والمستفيدين
وجمهور المتعاملين ،والرقابة
عـ ـل ــى ن ـ ـشـ ــاط ال ـ ـتـ ــأم ـ ـيـ ــن ،ب ـمــا
ي ـت ـســم ب ــال ـع ــدال ــة وال ـش ـفــاف ـيــة
والتنافسية.
وقــال رئيس الوحدة محمد
العتيبي ،في بيان صحافي ،إن
اللجنة العليا للوحدة أصدرت

ال ـ ـقـ ــرار رقـ ــم  46/45/44لـسـنــة
 ،2021في اجتماعها األربعاء
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،ب ــإيـ ـق ــاف ش ــرك ــات
غزال للتأمين ،وأمــان للتأمين
التكافلي ،ودار السالم للتأمين
التكافلي ،عــن مــزاولــة أنشطة
الـتــأمـيــن م ــن  9ال ـج ــاري حتى
نهاية مارس المقبل ،الرتكابها
عددا من المخالفات.
وأض ـ ــاف الـعـتـيـبــي أن ق ــرار
اإلي ـ ـ ـقـ ـ ــاف ج ـ ـ ــاء ل ـ ـعـ ــدم ال ـ ـتـ ــزام
تـلــك ال ـشــركــات بتنفيذ أحـكــام
قـ ـض ــائـ ـي ــة نـ ـه ــائـ ـي ــة م ـت ـع ـل ـقــة
بأنشطتها المنصوص عليها
فـ ــي قـ ــانـ ــون ت ـن ـظ ـيــم ال ـتــأم ـيــن

ال ـم ـشــار إل ـي ــه ،وع ـ ــدم االل ـت ــزام
ب ـت ـس ــوي ــة م ـس ـت ـح ـق ــات حـمـلــة
الوثائق والمستفيدين حسب
ال ـم ــواع ـي ــد الـ ـمـ ـق ــررة لـتـســويــة
ال ـم ـط ــال ـب ــات ،ف ـض ــا ع ــن ع ــدم
تزويد الوحدة بإفادة عن تنفيذ
ق ــراره ــا رقـ ــم  36ل ـس ـنــة 2021
ب ـش ــأن ت ــزوي ــد الـهـيـئــة الـعــامــة
للمعلومات المدنية بالبريد
اإللكتروني المعتمد للشركات.
وش ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن ال ـ ــوح ـ ــدة
مـ ـلـ ـت ــزم ــة بـ ـم ــواصـ ـل ــة دوره ـ ـ ــا
الـ ــرقـ ــابـ ــي فـ ــي م ـ ـجـ ــال ح ـمــايــة
ح ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوق ح ـ ـم ـ ـل ـ ــة ال ـ ـ ــوث ـ ـ ــائ ـ ـ ــق
وال ـم ـس ـت ـف ـي ــدي ــن مـ ــن أن ـش ـطــة

ام ـكــان ـيــة فـ ـق ــدان ال ـس ـي ـطــرة على
الشركة نتيجة شرط التخلي عن
 30في المئة من ملكية المسيطرين
عليها ،وك ــان هــذا شــرطــا موحدا
على جميع الشركات الراغبة في
اإلدراج دون األخ ــذ فــي االعـتـبــار
قيمة الشركة ،كما تم إلغاء شرط
الــرب ـح ـيــة ،إذ كـ ــان ي ـش ـتــرط على
ال ـشــركــات الـمـتـقــدمــة لـ ـ ــإدراج أن
يكون الحد األدنى للربحية هو 5
في المئة من رأس المال المدفوع،
وأن تـكــون إيــرادات ـهــا التشغيلية
تعادل  75في المئة من اإليــرادات
الكلية.
ولـفـتــت ال ـم ـصــادر إل ــى أن ــه من
ال ـت ـغ ـي ـيــرات ال ـتــي شـمـلــت قــواعــد
اإلدراج تعديل عدد المساهمين،
وقـيـمــة الـمـســاهـمــة فــي الـشــركــات
التي ستدرج ،إذ كان سابقا الحد
أدن ــى لـعــدد المساهمين مـقــداره
 200مساهم من دون األخذ بعين
االعتبار قيمة هــذه المساهمات،
أمــا في القواعد الجديدة للسوق
األول فعدد المساهمين المطلوب
هو  450مساهما ،بحيث يملك كل
منهم حــدا أدنــى من عــدد االسهم
يبلغ قيمته  10آالف دي ـنــار ،أمــا
السوق الرئيسي فمتطلباته أقل،
إذ إن الحد األدنى المطلوب لعدد
الـمـســاهـمـيــن ه ــو  450مساهما،
ب ـشــرط أن يمتلك ك ــل مـنـهــم حــدا
أدنــى من األسهم تبلغ قيمتها 5
آالف دينار ،أو  225مساهما بحد
أدنى  10آالف دينار.

ال ـت ــأم ـي ــن ،ف ــي إطـ ـ ــار قــانــونــي
م ـ ـت ـ ـكـ ــامـ ــل ي ـ ـض ـ ـمـ ــن الـ ـ ـع ـ ــدال ـ ــة
وال ـ ـش ـ ـفـ ــاف ـ ـيـ ــة والـ ـتـ ـن ــافـ ـسـ ـي ــة
وتعزيز الثقة في قطاع التأمين
الكويتي.
ي ـ ــذك ـ ــر أن وحـ ـ ـ ـ ــدة ت ـن ـظ ـيــم
التأمين الكويتية تأسست وفقا
للقانون رقم  125لسنة ،2019
ال ــذي تـقــوم بـمــوجـبــه بتنظيم
نشاط التأمين والرقابة عليه
بما يتسم بالعدالة والشفافية
وال ـت ـنــاف ـس ـيــة وت ـن ـم ـيــة نـشــاط
الـتــأمـيــن وتـطــويــر أدواتـ ــه بما
يتوافق مع أفضل الممارسات
العالمية.

نفت شركة البترول الوطنية الكويتية طرح أسهمها
للتداول ،محذرة مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي
من مغبة التعامل مع بعض اإلعالنات المشبوهة التي
تنشرها هذه الوسائل ،مستغلة كيان الشركة واسمها
دون وجه حق.
وقـ ــال نــائــب الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي ل ـل ـشــؤون اإلداريـ ــة
والـتـجــاريــة الـنــاطــق الــرسـمــي للشركة عــاهــد الخريف،
لـ"كونا" ،إن جهات مجهولة دأبت خالل الفترة األخيرة
على نشر إعالنات تدعو إلى االستثمار والربح ،من خالل
شراء أسهم الشركة ،وتوحي بأن هذه اإلعالنات صادرة
عنها .وأكد الخريف أنه ال صحة إطالقا لهذه اإلعالنات،
وال عــاقــة لـلـشــركــة بـهــا مــن قــريــب أو بـعـيــد ،والـشــركــة
مملوكة للدولة بالكامل ،كما أن أسهمها ليست مطروحة
للتداول ،مشددا على أن تجاوزات كهذه تضع مرتكبيها
تحت طائلة القانون ،والشركة بصدد اتخاذ اإلجراءات
القانونية بحق ناشري هذه اإلعالنات ،لحفظ حقوقها
وحماية األفراد من الوقوع فريسة لمثل هذه األكاذيب.

ً
«الغارديان» :بعد  30عاما ال تزال الكويت تعاني أكبر كارثة بيئية بالعالم
إزالة  %10فقط من الرمال الملوثة في يونيو 2021
بعد ثــاثــة عـقــود ،على الرغم
م ــن ال ــوع ــد ت ـلــو ال ــوع ــد ،ال ت ــزال
الكويت تعاني من أضرار كارثية
مـمــا يـعـتـبــره الـبـعــض م ــن أســوأ
الـ ـ ـك ـ ــوارث ال ـب ـي ـئ ـيــة ف ــي ال ـع ــال ــم،
ومـ ــا زال ـ ــت ال ـم ـل ـي ــارات ال ـت ــي تم
تخصيصها للمعالجة تنتظر
إنفاقها ،وفقا لجريدة الغارديان
البريطانية.
وتتذكر د .سميرة عاصم ،من
معهد الكويت لألبحاث العلمية،
«مـ ــا زال صـ ــوت ح ــرائ ــق الـنـفــط
المتدفقة في ذاكرتي .أتذكر رؤية
ماعز ميت يغرق في بحيرة نفط».
احترقت آبــار النفط بشكل ال
يمكن السيطرة عليه .امتد عمود
الدخان فوقهم في البداية لمسافة
 800ميل .تدفق  11مليون برميل
م ــن ال ـن ـف ــط الـ ـخ ــام ف ــي الـخـلـيــج
العربي ،مما أدى إلى بقعة بطول
 9أم ـ ـيـ ــال .ت ـش ـكــل م ــا يـ ـق ــرب مــن
 300بـحـيــرة نفطية عـلــى سطح
الـصـحــراء ،مما أدى إلــى تلويث
التربة.
كافح تحالف دولي من رجال
اإلطـ ـف ــاء ال ـح ــرائ ــق ألش ـهــر حتى
تم إغالق آخر بئر في  6نوفمبر
 ،1991واحـتـفـلــت الـكــويــت تحت
سماء صافية ،لكن اليوم ال يزال
أكثر من  90في المئة من التربة
الملوثة غير المحمية مكشوفة
في البيئة .الوصول إلى المواقع
الملوثة مقيد ،ويرجع ذلك جزئيا
إلــى مـخــاوف تتعلق بالسالمة،
ناجمة عن رمي المتفجرات التي
خلفتها ال ـقــوات الـعــراقـيــة أثـنــاء
ان ـس ـحــاب ـهــا .ي ـصــل ال ـت ـل ــوث في

بعض رؤوس اآلب ــار حاليا إلى
عمق  4أمتار.
ووقع معظم الضرر في حقول
ب ـ ــرق ـ ــان ال ـن ـف ـط ـي ــة ب ــال ـص ـح ــاري
الـجـنــوبـيــة لـلـكــويــت ،وه ــي أرض
ق ــاح ـل ــة ع ــرض ـه ــا  500كـيـلــومـتــر
مربع ،وتضم أكثر من  100بحيرة
نفطية ملوثة .في إحدى البحيرات
النفطية المتأثرة بشدة والمعروفة
بــاســم بحيرة  ،105تظهر دوائ ــر
بعرض متر من الحمأة السوداء.
وف ـ ـقـ ــا ل ـ ـم ـ ـشـ ــاري الـ ـمـ ـطـ ـي ــري،
المستشار البيئي في شركة نفط
الكويت ،عندما زار البحيرة ألول
مرة في عام  ،2015كان قادرا على
تجريف التربة لفضح تدرج اللون
الـبـنــي ،كـمــؤشــر عـلــى مستويات
التلوث .تربة أغمق وأكثر تلوثا في
الجزء العلوي ،وتتحول إلى لون
بيج صحي من التربة غير التالفة
بالقرب من القاع.
كما رأى المطيري بركا ضخمة
من الزيت األسود عميقة بما يكفي
إلغـ ـ ــراق ال ـط ـي ــور ال ـم ـهــاجــرة الـتــي
تسقط في األراض ــي الزيتية .اآلن،
مع ارتفاع درجات الحرارة وتجوية
التربة ،تصلبت الحمأة وأصبحت
غ ـيــر قــاب ـلــة ل ــاخـ ـت ــراق .وأض ـ ــاف:
«عندما حاولت جمع بعض العينات
مــؤخــرا ،كنت بحاجة للذهاب إلى
الحافة وإخراج السطح ،ولم أتمكن
من وضع مجرفتي كما كنت أفعل
من قبل .حاولت مرتين ،ثالث مرات،
ول ــم أسـتـطــع الـتـقــاطـهــا .ك ــان مثل
الجليد األسود».
ف ــي أم ــاك ــن أخـ ـ ــرى م ــن ح ـقــول
النفط الشمالية في الروضتين وأم

العيش ،المصدر الوحيد لخزانات
المياه العذبة في الكويت ،تغطي
القشور الظاهرة من بحيرات النفط
الجافة التربة الملوثة.
وعـلــى الــرغــم مــن أن المطيري
يقول إن الرمال التي تهب عليها
الــريــاح غطت أج ــزاء مــن بحيرات
ال ـن ـف ــط فـ ــي الـ ـشـ ـم ــال وال ـج ـن ــوب
الشرقي ،مما ضاعف عددها على
مر السنين ،فإن المواد الكيميائية
الضارة ال تزال موجودة في التربة
حتى اليوم.
ولو قررت الكويت معالجة هذا
التلوث عام  1993أو  ،1994لكان
األمر سهال جدا ،لكن بعد  30عاما،
أن ــت ال تتعامل مــع الـنـفــط الـخــام
الذي كان موجودا في ذلك الوقت.
«إنه تحد كبير جدا».
ووفقا لمعهد الكويت لألبحاث
العلمية ،تمت إزالة  2.3مليون متر
مكعب فقط من الرمال الملوثة  -ما
يـقــرب مــن  10فــي المئة  -بنجاح
اعتبارا من يونيو  2021في عملية
ُ
ت ـعــرف بــاســم الـمـعــالـجــة :حــوالــي
 1.7مليون متر مكعب في الشمال،
و 580ألـفــا فــي الجنوب الشرقي،
حيث تقع حقول برقان النفطية.
وي ـ ـقـ ــدرون أن ه ـن ــاك  19مـلـيــونــا
أخرى بحاجة إلى التنظيف.
يشعر الباحثون ودعاة الحفاظ
ع ـلــى الـبـيـئــة بـقـلــق عـمـيــق بـشــأن
المخاطر التي تشكلها على النظام
البيئي وصـحــة اإلن ـســان .وقالت
عاصم« :يجب معالجة المياه في
أسرع وقت ممكن .تتمتع صحراء
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ب ـ ـ ـمـ ـ ــوارد ق ـي ـم ــة ي ـجــب
حمايتها والحفاظ عليها».

إن التعرض للهيدروكربونات
البترولية ،وهي مزيج من المواد
الكيميائية الموجودة في النفط
الـ ـخ ــام ،ه ــو ال ـ ــذي ي ـس ـبــب الـقـلــق
األكبرُ .يعرف باسم النوع األكثر
شيوعا من الملوثات البيئية ،أي
إدخال للهيدروكربونات البترولية
إلــى بيئة نقية يــؤدي على الفور
إلى تقليل وظائف النظام البيئي.
إنهم يغيرون بالفعل خصائص
الـتــربــة ويـسـبـبــون نـفــوقــا واسـعــا
ل ـل ـن ـب ــات ــات وال ـ ـح ـ ـيـ ــوانـ ــات ،وق ــد
تسربوا أيضا إلى طبقات المياه
الـ ـج ــوفـ ـي ــة ال ـ ـعـ ــذبـ ــة فـ ـ ــي ش ـم ــال
الكويت ،والمستخدمة للري ،وفي
الصناعات الصغيرة وداخل المياه
المقطرة.

ويـقــول محمد مـحـمــود ،مدير
برنامج المناخ والمياه والزميل
األول فــي معهد الـشــرق األوســط،
إن ال ـح ـيــاة الـنـبــاتـيــة لــم تنتعش
بـ ـع ــد حـ ـ ــول ال ـ ـمـ ــواقـ ــع ال ـم ـل ــوث ــة.
تسبب التعرض للهيدروكربونات
البترولية في إتــاف نمو النبات
وإن ـبــات ال ـب ــذور .كـمــا تــم انـســداد
التربة بالزيت ومنع الوصول إلى
الضوء والماء والمغذيات.
وأض ـ ــاف م ـح ـم ــود« :إن ـ ــه نــوع
من النتائج الثانوية لألولويات
الـمــائـلــة .لــم يـثــرثــر ال ـنــاس كثيرا
حول هذا األمر حتى بــدأوا يرون
تأثر الحياة النباتية ويشاهدون
فعليا تدهور المناظر الطبيعية».
وفقا لمنظمة  ،Green Lineوهي

م ـن ـظ ـم ــة ب ـي ـئ ـي ــة غـ ـي ــر ح ـكــوم ـيــة
فــي ال ـكــويــت ،ف ــإن الـحـيــاة البرية
المحيطة ا لـتــي تعيش وتعتمد
على الغطاء النباتي الصحراوي
كانت نــادرة بشكل ملحوظ على
مــر الـسـنـيــن .وقــالــت المجموعة:
«نعلم أن هذا بالتأكيد أحد أسباب
استنفاد مـخــزون الحياة البرية
هنا في الكويت».
وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـن ـظــام
ال ـب ـي ـئ ــي س ـي ـت ـع ــاف ــى فـ ــي ن ـهــايــة
الـمـطــاف ،كـمــا تـقــول س ــارة أكـبــر،
م ـه ـنــدســة ال ـب ـت ــرول الـكـيـمـيــائـيــة
والمؤسس المشارك لشركة كويت
إنــرجــي ،ف ــإن الـعــديــد مــن األن ــواع
والمناطق ال تزال تكافح من أجل
صحتها بعد  30عاما.

عانى شعب الكويت آثاره على
صحته أيضا .أكبر وجيفري هول،
ال ـم ـح ــارب األم ـي ــرك ــي الـمـخـضــرم
ال ـ ــذي تـ ــم ت ـج ـن ـي ــده خ ـ ــال ح ــرب
ال ـخ ـل ـيــج ،م ــن ب ـيــن ال ـع ــدي ــد ممن
عانوا من تلف حاد في الرئة بعد
استنشاق السموم من الدخان.
وقال الطبيب« :إنني كنت أدخن
ثــاث علب سجائر كل يــوم لمدة
ثــاث س ـنــوات» .قــالــت أكـبــر ،التي
كــانــت اإلطـفــائـيــة الــوح ـيــدة التي
تغمر آبار النفط« :كانت تلك هي
الرئة التي أمتلكها».
وبالنسبة لهول ،الذي تعرض
للسموم لمدة أسبوع خالل فترة
وجوده في الكويت ،فإن تشخيصه
عــام  2017بالساركويد الــرئــوي،
وهــو مــرض نــادر يتكون من كتل
صغيرة مــن الـخــايــا االلتهابية،
هــو ض ــرر يستمر م ــدى الـحـيــاة،
متابعا« :مــن المحتمل أن يكون
ذلـ ــك م ــن ال ـت ـع ــرض الـ ـس ــام آلب ــار
النفط وحفر الـحــروق .ليس لدي
اآلن جهاز مناعة».
هــذه المخاطر ،على الرغم من
االع ـتــراف بها مــن قبل الحكومة
الكويتية والمجتمعات الدولية،
لم تؤد إال ببطء إلى جهود العالج.
ال ـمــال ه ـنــاك .مـنــذ ع ــام ،2005
حيث منحت لجنة التعويضات
التابعة لــأمــم المتحدة الكويت
م ــا ي ـق ــرب م ــن  3م ـل ـي ــارات دوالر
لمعالجة الضرر البيئي الناجم.
وخصص الجزء األكبر من األموال،
ال ـبــالــغ أك ـثــر م ــن م ـل ـيــاري دوالر،
إلصـ ــاح  114كـيـلــومـتــرا مــربـعــا
من المواقع المتضررة والجهود

المبذولة إلعادة الغطاء النباتي.
لكن التأخيرات كانت متواصلة.
بـ ـع ــد س ـل ـس ـل ــة م ـ ــن الـ ـت ــأخـ ـي ــرات
م ــن دورة الـ ـعـ ـط ــاء ات ال ـم ـطــولــة
واإلجراءات البيروقراطية الطويلة
واإللـغــاءات في اللحظة األخيرة،
قــامــت شــركــة نفط الـكــويــت ،التي
تقود العمل ،بترسية مناقصتين
عــام  ،2020ومــن المتوقع إصــدار
ثالث قبل نهاية الـعــام .لمعالجة
حقول النفط التي تتركز في شمال
وجنوب شرق البالد.
وت ـق ــول ال ـشــركــة إن ـهــا تخطط
إلكمال المبلغ المتبقي بحلول عام
 .2024لكن هــذا ال ـجــدول الزمني
ال يصدقه الكثير من الناس .قال
م ـم ـث ــل الـ ـخ ــط األخ ـ ـضـ ــر Green
 ،lineالــذي طلب عدم الكشف عن
ه ــوي ـت ــه« ،إن ـه ــا كـمـيــة هــائ ـلــة من
ا لـتــر بــة .ستستغرق العملية في
حد ذاتها وقتا وجـهــدا .حتى لو
كانوا واقعيين بشأن هذا الجدول
الــزمـنــي ،فليس هناك مــن طريقة
لتحقيقه» .وتــم االتـصــال بشركة
نفط ا لـكــو يــت للتعليق لكنها لم
ترد.
وت ـض ـم ـنــت ال ـخ ـطــط األول ـي ــة
دفــن الـتــربــة الملوثة فــي مدافن
الـنـفــايــات ،بـهــدف بـنــاء أكـثــر من
 12أخ ـ ــرى ،ل ـكــن ال ـم ـخ ــاوف من
تفاقم المشكلة فــي وقــت الحق
دف ـعــت ال ـكــويــت إل ــى ال ـن ـظــر في
مقترحات الستخدام المعالجة
الـ ـبـ ـي ــول ــوجـ ـي ــة ،وه ـ ـ ــي ع ـم ـل ـيــة
تستخدم الكائنات الحية الدقيقة
لتفكيك وتحلل الهيدروكربونات
بشكل طبيعي.

ةديرجلا
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تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

ّ
المكاسب تعم المؤشرات مع تدني المخاوف من «أوميكرون»

صعود متفاوت بقيادة «دبي» استعاد معظم خسائر نهاية نوفمبر
علي العنزي

استطاع مؤشر بورصة
الكويت العام استعادة
 ،%1.5أي 105.6
نقاط ،ليقفل على مستوى
 7041.74نقطة،
ً
مستعيدا مستوى  7آالف
نقطة ،وربح مؤشر السوق
األول  ،%1.3أي 99.86
نقطة ،ليقفل على مستوى
 7632.47نقطة ،وكانت
المكاسب األكبر من نصيب
مؤشر رئيسي  ،50حيث
ربح  ،%2.4أي 144.66
نقطة ،ليقفل على مستوى
 6091.49نقطة.

ويقفل على مستوى 1785.72
نقطة.

كـســا ال ـلــون األخ ـضــر جميع
م ــؤش ــرات أس ـ ــواق ال ـم ــال ب ــدول
م ـج ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي
خ ــال األس ـبــوع الـمــاضــي ،بعد
ص ـع ــوب ــات ج ـمــة ف ــي األس ـب ــوع
األخ ـي ــر م ــن نــوف ـم ـبــر ،وانـتـهــت
ال ـم ـح ـص ـلــة األس ـب ـ َـوع ـي ــة بنمو
كبير لمؤشري سوقي اإلمارات
دبــي وأبــوظـبــي بنسبة  5و3.9
فــي المئة على الـتــوالــي ،بينما
حـقــق مــؤشــر ب ــورص ــة الـكــويــت
ال ـع ــام ارت ـ ـ ــدادا بـنـسـبــة  1.5في
ال ـ ـم ـ ـئـ ــة وربـ ـ ـ ـ ــح م ـ ــؤش ـ ــر سـ ــوق
البحرين نسبة  1.4فــي المئة،
واستقرت مؤشرات السعودية
«تــاســي» وع ـمــان عـلــى نـمــو اقــل
ب ـن ـس ـبــة ن ـص ــف ن ـق ـط ــة م ـئــويــة
ل ـ ــ«تـ ــاسـ ــي» ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،وث ـلــث
نقطة مـئــويــة فــي مــؤشــر ســوق
عـ ـم ــان الـ ـم ــال ــي ،وب ــالـ ـك ــاد ع ــاد
مــؤشــر س ــوق قـطــر الـمــالــي الــي
المنطقة الخضراء ،بعد أن ربح
ن ـس ـبــة مـ ـح ــدودة بـ ُـع ـشــر نقطة
مئوية فقط.

تذبذب حاد

مكاسب عريضة

تقديرات اإلقفاالت
ً
تحسنت كثيرا
والمؤشرات
العالمية استعادت
الكثير من خسائر
األسبوع الماضي

ت ـح ـس ـن ــت كـ ـثـ ـي ــرا تـ ـق ــدي ــرات
اإلق ـفــاالت بسبب «أومـيـكــرون»،
المتحور الجديد من «كورونا»،
واس ـت ـع ــادت م ــؤش ــرات عالمية
ال ـك ـث ـيــر م ــن خ ـســائــر األس ـب ــوع
ال ـم ــاض ــي ،ك ـمــا ارتـ ـ ــدت أس ـعــار
الـ ـنـ ـف ــط بـ ـق ــوة واس ـ ـت ـ ـعـ ــادة 10
دوالرات من قاعها الذي بلغته
يوم الجمعة الماضي عند 65.8
دوالرا لمزيج بــرنــت لتبلغ 76
دوالرا يــوم األرب ـعــاء الماضي،
ب ـت ـمــاســك وشـ ـ ــراء م ـم ـت ــاز ،مما
أعطى للذهب األسود تقديرات
جـيــدة لمستقبله خــال الفترة
الـ ـق ــادم ــة ،ب ــال ــرغ ــم م ــن قـ ـ ــرارات
«أوبـ ـ ـ ــك» ب ــاإلبـ ـق ــاء ع ـل ــى خـطــط
زيـ ـ ـ ــادة اإلن ـ ـتـ ــاج خ ـ ــال ي ـنــايــر،
والتي كانت مقررة منذ حوالي
عـ ــام ون ـص ــف ال ـ ـعـ ــام ،وب ـم ــا أن
اق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ـ َ
ـادي دب ـ ـ ــي وأب ــوظـ ـب ــي
مرتبطان باالقتصاد العالمي
بشكل اك ـبــر ،إذن اسـتـطــاعــا أن
يرتدا بقوة ،ليقفز مؤشر دبي

بنسبة  5في المئة ،ويصل الى
أع ـل ــى م ـس ـتــويــاتــه خـ ــال أرب ــع
سـ ـن ــوات ت ـقــري ـبــا ،وي ـق ـفــل على
مـسـتــوى  3226.26نـقـطــة ،بعد
أن أضاف  153.35نقطة ،وتصل
أرب ــاح ــه ل ـهــذا ال ـع ــام ال ــى نسبة
 28.3ف ــي ال ـم ـئــة ،وت ــأث ــر كـثـيــرا
خ ــال األس ـبــوع ـيــن الماضيين
بسب ارتباط إيراداته بـ «إكسبو
 »2020الــذي يعول عليه كثيرا
في الخروج من أزمــة «كورونا»
بأقل األضرار.
وواصـ ـ ـ ـ ــل مـ ــؤشـ ــر أب ــوظـ ـب ــي
الـ ـم ــال ــي ص ـ ــدارت ـ ــه لـ ـم ــؤش ــرات
األس ــواق المالية العالمية عام
 2021ب ـعــد أن بـلـغــت مكاسبه

لهذا العام نسبة  77.5في المئة،
وبـ ـ ـ ــأداء م ـع ــاك ــس ألداء مـعـظــم
األس ـ ـ ــواق ال ـمــال ـيــة الـخـلـيـجـيــة،
وف ــي بـعــض األوقـ ــات العالمية
رب ــح األس ـب ــوع الـمــاضــي نسبة
 3.9ف ــي ال ـم ـئ ــة ،والـ ـت ــي ت ـعــادل
 336.48نقطة ،ليقفل على أعلى
مـسـتــويــاتــه عـلــى اإلطـ ــاق عند
 8883نقطة مقتربا كـثـيــرا من
مستوى  9آالف نقطة.

ارتداد جيد
ّ
ح ـ ــل ـ ــت م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات بـ ــورصـ ــة
الكويت في المرتبة الثالثة بعد
م ــؤش ـ َـري اإلم ـ ـ ــارات ،واسـتـطــاع

مقـارنـة نمـو مـؤشـرات أسـواق المـال الخـليجيـة خـالل األسبوع المنتهي في 2021/12 /09

مــؤشــر بــورصــة الـكــويــت الـعــام
استعادة نسبة  1.5في المئة ،أي
 105.6نقاط ،ليقفل على مستوى
 7041.74نـ ـقـ ـط ــة ،م ـس ـت ـع ـيــدا
م ـس ـتــوى  7آالف ن ـق ـطــة ،ورب ــح
مؤشر الـســوق األول نسبة 1.3
في المئة ،أي  99.86نقطة ،ليقفل
عـلــى مـسـتــوى  7632.47نقطة،
وك ــان ــت ال ـم ـك ــاس ــب األكـ ـب ــر مــن
نصيب مؤشر الـســوق رئيسي
 ،50ح ـيــث رب ــح نـسـبــة  2.4في
المئة ،أي  144.66نقطة ،ليقفل
على مستوى  6091.49نقطة.
وبـ ـ ـ ـ ــدأت ت ـ ـعـ ــامـ ــات الـ ـس ــوق
هــادئــة نسبيا لتتراجع القيمة
وكمية األسهم المتداولة وعدد

الصفقات ،خصوصا في السوق
األول وعـ ـ ـ ـ ّـوض نـ ـش ــاط بـعــض
األس ـه ــم ف ــي ال ـس ــوق الــرئـيـســي
تـ ــأخـ ــرهـ ــا ل ـي ـن ـت ـه ــي األس ـ ـبـ ــوع
بتراجع النشاط بنسبة  2.8في
المئة فقط قياسا على األسبوع
األسبق ،بينما سجلت السيولة
تراجعا اكبر بلغ  15.2في المئة،
وخ ـس ــر ع ــدد ال ـص ـف ـقــات نسبة
 16.8في المئة ،وكان هناك حراك
واضح من األسهم الصغيرة منذ
بداية األسبوع وحتى الجلسة
األخـ ـي ــرة ال ـت ــي ش ـه ــدت هـ ــدوءا
وعـمـلـيــات جـنــي أربـ ــاح ،بينما
تــركــزت تعامالت الـســوق األول
ع ـل ــى م ـك ــون ــات قـ ـط ــاع ال ـب ـنــوك

ملخص تـداوالت السوق الكويتي العام خـالل األسـبـوع المنتـهـي فـي 2021/12/09

مـؤشـر الســوق

الكـويـت

السـعوديـة

الـدوحــة

مـسـقـط

المـنـامـة

أبـوظـبـي

دب ــي

األسبوع

الكميـة المتـداولـة القيمـة المتـداولـة
( ديـنـار )
( سهـم )

2021/12/02
2021/12/09
الفـرق
التغير ()%

6.936.14
7.041.74
105.60
%1.5

10.882.79
10.938.88
56.09
%0.5

11.603.03
11.619.41
16.38
%0.1

3.994.98
4.008.15
13.17
%0.3

1.761.61
1.785.72
24.11
%1.4

8.546.52
8.883.00
336.48
%3.9

3.072.91
3.226.26
153.35
%5.0

2021/12/02
2021/12/09
الفـرق
التغير ()%

403.931.405 1.850.956.724
342.626.624 1.798.795.633
 61.304.780.91 - 52.161.091.00 %15.2%2.8 -

قفزة بمؤشرات األسهم األميركية
و«التكنولوجيا» أكبر الداعمين لألداء

ارتفعت بورصة وول ستريت أمس األول ،والمــس مؤشر
س ـتــانــدرد آن ــد ب ــورز  500أعـلــى مـسـتــوى عـلــى اإلط ــاق عند
اإلغـ ــاق ،مــع اسـتـيـعــاب المستثمرين بـيــانــات التضخم في
الواليات المتحدة ،الذي ارتفع الشهر الماضي ،بما يتفق إلى
حد كبير مع التوقعات.
وص ـع ــدت ال ـم ــؤش ــرات ال ـثــاثــة الــرئ ـي ـس ـيــة ،وك ــان ــت أسـهــم
التكنولوجيا أكبر الداعمين .وأنهت جميع المؤشرات الجلسة
على ارتفاع أكبر من مستوى إغالق الجمعة الماضي ،وسجل
«ستاندرد آند بــورز  »500القياسي أكبر زيــادة أسبوعية له
بالنسبة المئوية منذ فبراير ،مع تراجع القلق بشأن ساللة
أوم ـي ـك ــرون ،فـيـمــا ســاعــد فــي مــوجــة ص ـعــود ع ــام فــي مطلع
األسبوع.
ووفقا لبيانات غير نهائية ،ارتفع «ستاندرد آند بورز »500
عند اإلغالق  44.20نقطة ،أو  0.95في المئة إلى  4711.65نقطة،
بينما زاد المؤشر نــاســداك المجمع  113.23نقطة أو 0.72
في المئة إلى  15630.60نقطة ،وأغلق «داو جونز» الصناعي
مرتفعا  216.24نقطة أو  0.60في المئة إلى  35970.93نقطة.
وسجل التضخم في الواليات المتحدة في نوفمبر تسارعا
مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ،في أكبر زيادة منذ
 ،1982بينما ا صـطــدم طلب المستهلكين الكبير بمشكالت
اإلمــداد الناجمة عن وبــاء كوفيد  ،19وبلغت زيــادة األسعار
 6.8في المئة الشهر الماضي على مــدى سنة ،بعد تسجيل
زيادة قدرها  6.2في المئة في أكتوبر ،بحسب مؤشر أسعار
المستهلك الذي نشرته وزارة العمل أمس األول ،وهذه األرقام
مطابقة لتوقعات المحللين.
ويمكن أن تعطي هذه الزيادة في معدالت التضخم المبررات
أمام مجلس االحتياطي االتحادي (البنك المركزي األميركي)
لتقليص مشتريات السندات ورفع أسعار الفائدة بشكل أسرع
ُ
مــن المتوقع .وتعقد اجتماعات المجلس والبنك المركزي
األوروبي وبنك إنكلترا وبنك اليابان جميعا األسبوع الجاري.

وتبادل األدوار بين بنك الخليج
والوطني ثم بيتك وأهلي متحد.
وربح مؤشر سوق البحرين
ال ـ ـمـ ــالـ ــي ن ـس ـب ــة قـ ــري ـ ـبـ ــة ،وه ــو
يـحــوي أ ه ــم سهمين نشيطين
في بورصة الكويت ،هما أهلي
متحد بحريني وجي إف إتش،
واستفاد أهلى متحد بحريني
مـ ــن خ ـب ــر ب ـ ــدء دراسـ ـ ـ ــة جـ ــدوي
جديدة الستحواذ «بيتك» على
ال ـم ـص ــرف ال ـب ـح ــري ـن ــي ،بـيـنـمــا
ا س ـ ـت ـ ـمـ ــر أداء جـ ـ ــي إف إ تـ ــش
ال ـقــوي ،وال ــذي تـصــدر النشاط
في الجلسات الخميس ،ليربح
م ــؤش ــر س ــوق ال ـب ـحــريــن نسبة
 1.4في المئة ،أي  24.11نقطة،

تــذبــذب أداء مــؤشــر سوق
المملكة العربية السعودية
المالي ،وتحرك مؤشر السوق
ال ــرئ ـي ـس ــي (ت ـ ــاس ـ ــي) ،ب ـق ــوة،
وت ـ ـجـ ــاوز م ـس ـت ــوى  11ال ــف
ن ـق ـطــة ق ـبــل أن ي ــرت ــد بسبب
ضغط عمليات جني األرباح،
ويـ ـتـ ـخـ ـل ــى عـ ـ ــن الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى
النفسي ا لـمـهــم ،ويقفل على
م ـس ـتــوى  10938.88نـقـطــة،
رابـ ـح ــا ن ـس ـبــة ن ـص ــف نـقـطــة
مئوية فقط ،أي  56.09نقطة،
ليبقى بانتظار إعالن موازنة
السعودية لعام  2022خالل
هـ ـ ــذا األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ،وال ـ ـتـ ــي مــن
ال ـم ـن ـت ـظــر أن تـ ـح ــدد ات ـج ــاه
المؤشر خالل الفترة القصير
الـقــادمــة وحـتــى بــدايــة الـعــام
الجديد.
يــذكــر أن مــؤشــر «تــاســي»
حقق نـمــوا كبيرا خــال هذا
الـ ـع ــام ،ب ـلــغ نـسـبــة  26.5في
المئة حتي نهاية تعامالت
األسبوع الماضي.
واس ـت ـط ــاع م ــؤش ــر ســوق
عمان المالي االستفادة من
ارت ــداد أسـعــار النفط والتي
أقفلت بنهاية األسبوع فوق
مستوى  75دوالرا للبرميل،
ليرتد مؤشر سوق السلطنة
المالي فوق مستوى  4آالف
نـقـطــة ،ويـقـفــل تـحــديــدا على
مستوى  4008.15نقاط ،بعد
أن جـمــع ثـلــث نـقـطــة مئوية
تعادل  13.17نقطة.
واس ـ ـت ـ ـقـ ــر م ـ ــؤش ـ ــر سـ ــوق
ق ـطــر ال ـم ــال ــي ع ـلــى مـكــاســب
مـ ـح ــدودة ج ــدا ل ــم ت ــزد على
ُعشر نقطة مئوية ،أي 16.38
نـقـطــة ،ليقفل عـلــى مستوى
 11619.41نقطة ،بعد ّ
تحرك
أفقي معظم جلسات األسبوع
الماضي.

عـدد
إقـفـال المـؤشـر إقـفـال المـؤشـر إقـفـال المؤشر
الصـفـقـات
رئيسي 50
األول
العام
(صفقة)
5.946.83
7.532.61
6.936.14
81.414
6.091.49
7.632.47
7.041.74
67.777
144.66
99.86
105.60
 13.637.00%2.4
%1.3
%1.5
%16.8 -

عـدد جـلـسـات
الـتــداول

5
5
0.00
%0.0
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

االرتقاء بالتصنيف االئتماني يفترض أن يكون نتيجة
سياسات مالية واقتصادية حصيفة

البلد يمر بأزمة سيولة حادة وعجز االقتصاد عن خلق فرصة عمل حقيقية مستدامة
ذكر «الشال» أن حصيلة
االقتراض استخدمت في
نفس المقاصد المستخدمة
فيها عام  2017وما بعده،
وإضافة إلى استنزاف كل
سيولة االحتياطي العام،
يكفي أن ننظر إلى واقع البلد
اآلن ،فهو يمر بأزمة سيولة
أكثر حدة ،وبعجز مالي قياسي،
وبعجز االقتصاد عن خلق
فرصة عمل حقيقية مستدامة
واحدة.

قــال تقرير الشال االقتصادي
األسبوعي إن اهتمامات اإلدارة
الـ ـع ــام ــة ي ـت ـص ــدره ــا ه ـ ــدف رف ــع
التصنيف االئـتـمــانــي الـسـيــادي
للدولة ،ويصدر وبشكل متصل
متطلبات وشروط رفع التصنيف
في تقارير مؤسسات التصنيف
االئتماني ،والقلق المستحق هو
في الربط المحتمل بين التشكيل
الحكومي الجديد وتحقيق هدف
رفع التصنيف.
وال ب ــأس م ــن ت ـك ــرار خ ـطــورة
ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك الـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ــط ،ف ــالـ ـتـ ـصـ ـنـ ـي ــف
االئ ـت ـم ــان ــي ال ـم ــرت ـف ــع ف ــي حــالــة
ال ـكــويــت يـمـكــن أن يـتـحـقــق على
حساب استدامة المالية العامة
واسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدام ـ ـ ــة االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاد ،ألن
متطلباته وشروطه اصطناعية
وقصيرة األمد ،فالمطلوب لرفع
الـتـصـنـيــف م ــن ق ـبــل مــؤس ـســات
ال ـت ـص ـن ـيــف االئ ـت ـم ــان ــي ه ــو حل
مشكلة الـسـيــولــة ،ال ــذي يتطلب
إق ـ ــرارا ل ـقــانــون ال ــدي ــن ال ـع ــام ،أو
السماح للحكومة بالسحب من
احتياطي األجيال القادمة ،دون
مـعــرفــة الـضــوابــط والـمـنــافــع في
اس ـت ـخ ــدام ــات ت ـل ــك األم ـ ـ ـ ــوال ،أو
تكرار لما حدث عام  2017عندما
اق ـتــرضــت الـحـكــومــة م ــن الـســوق
العالمي.
ُ
وحتى ال ُيفهم ما ذكــر بشكل
خـ ــاطـ ــئ ،الـ ـم ــام ــة ال تـ ـق ــع عـلــى
مؤسسات التصنيف االئتماني،

فهي تكتب لجمهور مختلف ،همه
قــدرة الدولة التي يتعامل معها
على سداد التزاماتها ،والمقصود
ه ــم األج ــان ــب ال ــذي ــن يـتـعــامـلــون
معها ،مقرضين أو مستثمرين
أو حتى تعامل تجاري ،والمدى
الــزم ـنــي لـمـضـمــون تـقــاريــرهــا ال
يـتـعــدى ال ـمــدى الـمـتــوســط الــذي
يغطي آجــال ســداد استحقاقات
جـمـهــور قــرائــه ،أم ــا م ــاذا يحدث
بعد ذلك وما تكاليفه على البلد
المصنف ،فتلك مسؤولية أهله
وإدارته ،وإن استخدمت حصيلة
االقـ ـت ــراض ف ــي ن ـفــس الـمـقــاصــد
التي استخدمت فيها عام 2017
وما بعده ،وإضافة إلى استنزاف
ك ــل س ـيــولــة االح ـت ـي ــاط ــي ال ـع ــام،
يـكـفــي أن نـنـظــر إل ــى واق ــع البلد
اآلن ،ف ـه ــو ي ـم ــر ب ــأزم ــة سـيــولــة
أكثر حدة ،وبعجز مالي قياسي،
وبعجز االقتصاد عن خلق فرصة
عمل حقيقية مستدامة وا ح ــدة.
وذلــك ال يعني أنــه ليس من حق
ال ـب ـلــد أن ي ـس ـعــى إلـ ــى تصنيف
سـيــادي أفـضــل ،والــواقــع أن ذلك
واجب إدارته ،فالتصنيف الجيد
يعني كلفة اقـتــراض أقــل للدولة
ومؤسساتها الـخــاصــة ،ويعني
عامال مشجعا داعما لالستثمار
ف ـي ـهــا وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة م ـع ـه ــا ،ول ـكــن
ارتـبــاط الحصول على تصنيف
أف ـ ـضـ ــل بـ ـ ـق ـ ــرار عـ ــالـ ــي ال ـت ـك ـل ـفــة
عـلــى ال ـمــدى الـطــويــل ،هــو إجــراء

توقعات باستعادة أسواق المال
مسارها اإليجابي الشهر الجاري
أ فـ ـ ــاد "ا لـ ـ ـش ـ ــال" ب ـ ــأن أداء ش ـه ــر نــو ف ـم ـبــر
الـ ـم ــاض ــي كـ ـ ــان س ـل ـب ـي ــا ل ـم ـع ـظ ــم األس ـ ـ ــواق
الـمـنـتـقــاة ،حـيــث حـقـقــت خــالــه  10أس ــواق
خـســا ئــر ،بينما حـقـقــت  4أ س ــواق مـكــا ســب،
وعليه حقق الشهر أسوأ أداء شهري خالل
ع ــام  ،2021و م ـع ـظــم ا ل ـخ ـســا ئــر ح ــد ث ــت فــي
األسـ ـب ــوع األخ ـي ــر م ـن ــه ،نـتـيـجــة ال ـم ـخــاوف
والقلق حول انتشار وتبعات "أوميكرون"،
وم ــع ان ـت ـهــاء نــوفـمـبــر ،كــانــت حـصـيـلــة أداء
ال ـش ـه ــور ال ـ ـ ــ 11األولـ ـ ــى م ــن الـ ـع ــام ال ـج ــاري
استمرار األداء اإليجابي ،حيث حققت جميع
أسواق العينة مكاسب مقارنة بمستويات
مؤشراتها في نهاية .2020
وك ــان س ــوق أبــوظ ـبــي ال ــراب ــح األك ـبــر في
نــوفـمـبــر ،بـمـكــاســب ب ـحــدود  7.8فــي الـمـئــة،
لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو
 68في المئة ،أي مازال أكبر الرابحين منذ
بــدايــة ال ـعــام ،وثــانــي أكـبــر الــرابـحـيــن ســوق
دبي بمكاسب بنحو  6.8في المئة ،لتصبح
جملة مكاسبه منذ بداية العام نحو 22.8
في المئة ،أي ثالث أكبر الرابحين مقارنة
بـمـسـتــو يــات نـهــا يــة ا ل ـعــام ا لـفــا ئــت ،تبعتها
بــور صــة البحرين بمكاسب بنحو  0.6في
المئة ،لتظل في المرتبة السابعة ضمن أكبر
الرابحين منذ بداية العام وبنحو  17.7في
المئة ،وحقق السوق الصيني أقل المكاسب
بنحو  0.5في المئة ،وبذلك بلغت مكاسبه
منذ بداية العام نحو  2.6في المئة ،أي في
المرتبة قبل األخيرة.
وأكـ ـب ــر ال ـخ ــاس ــري ــن خـ ــال نــوف ـم ـبــر ك ــان

السوق السعودي بفقدان مؤشره نحو 8.1
فــي ال ـم ـئــة ،لـتـنـخـفــض مـكــاسـبــه مـنــذ بــدايــة
ا ل ـعــام إ ل ــى نـحــو  23.8فــي ا ل ـم ـئــة ،أي ثــا نــي
أكـبــر الــرابـحـيــن ،وحـقـقــت بــورصــة الـكــويــت
ثــا نــي أ كـبــر الخسائر بنحو  4.5فــي المئة،
وبذلك انخفضت مكاسبها منذ بداية العام
إلى نحو  22.4في المئة مع نهاية نوفمبر،
أي رابع أكبر الرابحين ،ويلحقهما السوق
ال ـه ـن ــدي واألل ـم ــان ــي ب ـن ـحــو  3.8ف ــي الـمـئــة
لـكــل منهما ،و كــا نــت حصيلة أداء الشهور
الـ 11األولى من العام الجاري إيجابية كما
أسلفنا ،حيث حققت أسواق العينة مكاسب
منذ بداية العام ،ولو وزعنا األسواق ا لـ14
إلى فئتين فسنجد ضمن األسواق السبعة
األ ف ـضــل أداء  5أ س ــواق مــن إ قـلـيــم الخليج،
إضافة إلى احتاللها المراكز األربعة األولى.
و فـ ـ ــي تـ ـق ــد ي ــر ن ــا ،ي ـ ـبـ ــدو أن ا لـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
الـ ـمـ ـبـ ــالـ ـغـ ــة ط ـ ــال ـ ــت اآلث ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـمـ ـحـ ـتـ ـمـ ـل ــة لـ ـ
"أوميكرون" ،لذلك نتوقع أن تستعيد أسواق
ال ـع ـي ـنــة م ـســارهــا اإلي ـج ــاب ــي ف ــي ديـسـمـبــر،
وأن يـظــل الـتـفــوق ألس ــواق إقـلـيــم الـخـلـيــج،
وال نجزم بصحة تقديرنا لذلك ،وهو ليس
نـصـحــا بــأخــذ مـخــاطــر االسـتـثـمــار فــي تلك
الـبــورصــات ،وإنـمــا مـشــاركــة فــي إب ــداء رأي
ح ــول قـضـيــة طــال ـهــا الـكـثـيــر م ــن الـتـحـلـيــل،
وكـتـبـنــا رأي ــا م ـمــاثــا حــول ـهــا ف ــي تـقــريــرنــا
األسبوع الفائت.

خ ــاط ــئ ،واالرتـ ـق ــاء بالتصنيف
ي ـ ـف ـ ـت ـ ــرض أن ي ـ ـ ــأ ت ـ ـ ــي ن ـت ـي ـج ــة
سـ ـي ــاس ــات م ــال ـي ــة واق ـت ـص ــادي ــة

حصيفة .واالرتقاء االصطناعي
بــالـتـصـنـيــف س ـي ـس ـتــدرج الـبـلــد
إلــى مصيدة الـقــروض ،أو يلحق

مصير احتياطي األجيال القادمة
بمصير االحـتـيــاطــي ال ـع ــام ،أمــا
الـضـحــايــا فـهــم أك ـثــر م ــن نصف

المواطنين من صغار السن ممن
سيعانون من البطالة السافرة،
ويحرمون من متطلبات الحياة

األفراد ال يزالون أكبر المتعاملين في البورصة
ذك ــر "الـ ـش ــال" أن ال ـشــركــة الـكــويـتـيــة لـلـمـقــاصــة
أصدرت تقريرها "حجم التداول للسوق الرسمي
وف ـق ــا ل ـج ـن ـس ـيــة وف ـئ ــة ال ـم ـت ــداول ـي ــن" ل ـل ـف ـتــرة مــن
 2021/01/01إ ل ــى  ،2021/11/30وا لـمـنـشــور على
الموقع اإللكتروني لبورصة الكويت ،وأفاد التقرير
بأن األفراد ال يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم
إلى ارتفاع ،إذ استحوذوا على  46.8في المئة من
إجـمــالــي قـيـمــة األس ـهــم الـمـبـيـعــة ( 39.2فــي المئة
لألشهر ال ــ 11األول ــى  )2020و 46.1فــي المئة من
إجمالي قيمة األ سـهــم المشتراة ( 38.1فــي المئة
لألشهر ال ــ 11األول ــى  ،)2020وبــاع المستثمرون
األفراد أسهما بقيمة  5.839مليارات دينار ،بينما
ا ش ـتــروا أ سـهـمــا بقيمة  5.760م ـل ـيــارات ،ليصبح
صــافــي ت ــداوالت ـه ــم األك ـث ــر بـيـعــا وبـنـحــو 79.771
مليونا.
وث ــان ــي أك ـبــر الـمـســاهـمـيــن ف ــي س ـيــولــة ال ـســوق
هــو قـطــاع الـمــؤسـســات وال ـشــركــات ونـصـيـبــه إلــى
ان ـخ ـفــاض ،فـقــد اس ـت ـحــوذ عـلــى  26ف ــي الـمـئــة من
إجمالي قيمة األ سـهــم ا لـ ُـمـشـتــراة ( 35.2فــي المئة
للفترة نفسها  ،)2020و 25.3في المئة من إجمالي
قيمة األسهم المبيعة ( 30.8في المئة للفترة نفسها
 ،)2020وق ــد اش ـتــرى ه ــذا ال ـق ـطــاع أسـهـمــا بقيمة
 3.246مليارات دينار ،في حين باع أسهما بقيمة
 3.156مـلـيــارات ،ليصبح صــافــي تــداوالتــه األكثر
شراء وبنحو  89.988مليونا.
وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العمالء
(المحافظ) ونصيبه إلى ارتفاع ،فقد استحوذ على
 23.7في المئة من إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة
( 22.4في المئة للفترة نفسها  ،)2020و 23.5في
المئة من إجمالي قيمة األسهم المبيعة ( 23.1في
المئة للفترة نفسها  ،)2020وقد اشترى هذا القطاع
أسهما بقيمة  2.963مليار دينار ،بينما باع أسهما

بقيمة  2.930مليار ،ليصبح صافي تداوالته شراء
وبنحو  32.519مليونا.
وآخـ ــر الـمـســاهـمـيــن ف ــي س ـيــولــة ال ـس ــوق قـطــاع
صناديق االستثمار ونصيبه إلى انخفاض ،فقد
اس ـت ـحــوذ عـلــى  4.5ف ــي الـمـئــة م ــن إج ـمــالــي قيمة
األسهم المبيعة ( 6.9في المئة للفترة نفسها )2020
و 4.1في المئة من إجمالي قيمة األسهم المشتراة
( 4.2في المئة للفترة نفسها  ،)2020وقد باع هذا
القطاع أسهما بقيمة  557.932مليونا ،في حين
اشترى أسهما بقيمة  515.197مليونا ،ليصبح
صافي تداوالته بيعا وبنحو  42.735مليونا.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها
بورصة محلية ،فقد كان المستثمرون الكويتيون
أ كـبــر المتعاملين فـيـهــا ،إذ بــا عــوا أ سـهـمــا بقيمة
 10.734مليارات دينار ،مستحوذين بذلك على 86
في المئة من إجمالي قيمة األسهم المبيعة (75.8
في المئة للفترة نفسها  ،)2020في حين اشتروا
أسهما بقيمة  10.723مليارات ،مستحوذين بذلك
ع ـلــى  85.9ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إج ـمــالــي قـيـمــة األس ـهــم
المشتراة ( 71.1فــي المئة للفترة نفسها ،)2020
ً
ليبلغ صافي تداوالتهم بيعا بنحو  10.869ماليين.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين اآلخرين من
إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة نحو  11.8في المئة
( 25.3في المئة للفترة نفسها  )2020واشتروا ما
قيمته  1.470مليار د يـنــار ،فــي حين بلغت قيمة
أسهمهم المبيعة نحو  1.360مليار ،أي ما نسبته
 10.9في المئة من إجمالي قيمة األسهم المبيعة
( 20.3في المئة للفترة نفسها  ،)2020ليبلغ صافي
تداوالتهم الوحيدون شراء بنحو  109.969ماليين.
وب ـل ـغ ــت ن ـس ـبــة ح ـص ــة ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن م ــن دول
مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة األسهم
المبيعة نحو  3.1في المئة ( 3.8في المئة للفترة

نفسها  )2020أي ما قيمته  389.374مليون دينار،
في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 2.3
في المئة ( 3.7في المئة للفترة نفسها  )2020أي
ما قيمته  290.274مليونا ،ليبلغ صافي تداوالتهم
ً
األكثر بيعا وبنحو  99.100مليونا.
وتـغـيــر ال ـتــوزيــع الـنـسـبــي بـيــن الـجـنـسـيــات عن
سابقه ،إذ أصبح نحو  85.9في المئة للكويتيين،
و 11.3في المئة للمتداولين من الجنسيات األخرى،
و 2.7في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون
الخليجي ،مقارنة بنحو  73.4في المئة للكويتيين،
و 22.8في المئة للمتداولين من الجنسيات األخرى،
و 3.7في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون
الـخـلـيـجــي لـلـفـتــرة نـفـسـهــا م ــن ع ــام  .2020أي أن
بورصة الكويت ظلت بورصة محلية ،حيث كان
النصيب األ كـبــر للمستثمر المحلي مــع ميل إلى
ً
ارت ـفــاع نصيبه خــافــا التـجــاهــات ال ـعــام الـفــائــت،
ومازال إقبال المستثمرين اآلخرين من خارج دول
مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم
مــن داخ ــل دول المجلس ،ومــازالــت غلبة الـتــداول
فيها لألفراد.
وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو
 18.9في المئة ،بين نهاية ديسمبر  2020ونهاية
نوفمبر  ،2021مـقــار نــة بــار تـفــاع مـلـحــوظ بنسبة
 115في المئة ،بين نهاية ديسمبر  2019ونهاية
نوفمبر  ،2020وبلغ عدد حسابات التداول النشطة
في نهاية نوفمبر  2021نحو  20.262حسابا ،أي
ما نسبته  4.9في المئة من إجمالي الحسابات،
مقارنة بنحو  19.542حسابا فــي نهاية أكتوبر
 ،2021أي مــا نـسـبـتــه  4.8فــي الـمـئــة مــن إجـمــالــي
الحسابات للشهر نفسه ،أي بــار تـفــاع بنحو 3.7
في المئة خالل نوفمبر .2021

 %7.2نمو موجودات « »KIBلتبلغ  2.8مليار دينار
تطرق تقرير "الشال" إلى نتائج أعمال بنك الكويت الدولي
( )KIBلألشهر التسعة األولى من العام الحالي ،حيث أوضح
ً
أن البنك حقق أرباحا صافية (بعد خصم الضرائب) بلغت
نحو  3.96ماليين دينار ،بارتفاع مقداره  3.28ماليين ،أي
ما نسبته  484.8في المئة مقارنة بنحو  677ألفا ،للفترة
نفسها من .2020
وأ شـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ــى أن ذ لـ ـ ــك ت ـح ـق ــق ب ـس ـب ــب ا نـ ـخـ ـف ــاض ج ـم ـلــة
المخصصات بقيمة أ عـلــى مــن ا نـخـفــاض ا لــر بــح التشغيلي
للبنك ،إذ انخفضت جملة المخصصات بنحو  4.3ماليين
دي ـنــار ،أو بـنـسـبــة  20.9فــي الـمـئــة ،مـقــابــل انـخـفــاض الــربــح
التشغيلي بنحو  871أ لــف د يـنــار ،أو بنسبة  4.1فــي المئة
مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي التفاصيل ،ارتفع إجمالي اإليرادات التشغيلية للبنك
ً
بنحو  1مليون د يـنــار ،أو بنسبة  2فــي المئة ،و صــوال إلى
نحو  50.4مليونا ،مقارنة بنحو  49.4مليونا ،للفترة نفسها
مــن  .2020وتحقق ذ لــك نتيجة ار تـفــاع بند إ ي ــرادات أتعاب
ً
وعموالت بنحو  2.6مليون ،و صــوال إلى نحو  8.3ماليين،
ً
مقارنة بنحو  5.7ماليين ،وارتفع أيضا بند صافي إيرادات
ا لـتـمــو يــل بنحو  146أ لـفــا ،ليصل إ لــى نـحــو  37.54مليونا،
مقارنة بنحو  37.39مليونا ،بينما انخفض بند إ يــرادات
أخرى بنحو  3.2ماليين ،أو بنسبة  80.2في المئة.
و قــال التقرير إن إجمالي المصروفات التشغيلية ارتفع
ً
بنحو  1.9مـلـيــون د يـنــار أو بنسبة  6.7فــي ا لـمـئــة ،و صــوال
إ لــى نحو  30مليونا مقارنة مــع نحو  28.1مليونا للفترة
نفسها مــن  ،2020وتحقق ذ لــك نتيجة ار تـفــاع جميع بنود
المصروفات التشغيلية.
وذ كــر أن نسبة جملة المصروفات التشغيلية إلى جملة

الضرورية ،مثل التعليم والصحة
والسكن وبقية المتطلبات الالزمة
لحياة كريمة.

اإليرادات التشغيلية ارتفعت ببلوغها نحو  59.5في المئة
مقارنة بنحو  56.9في المئة ،وانخفضت جملة المخصصات
بنحو  4.3ماليين أو ما نسبته  20.9في المئة كما أسلفنا،
ً
و صــوال إلى نحو  16.3مليونا مقارنة بنحو  20.6مليونا.
وحصيلة ما تقدم ،يفسر ار تـفــاع هامش صافي الربح إلى
نـحــو  7.9فــي الـمـئــة ،بـعــد أن كــان نـحــو  1.4فــي الـمـئــة خــال
الفترة المماثلة من عام .2020
وأش ـ ـ ـ ــارت الـ ـبـ ـي ــان ــات الـ ـم ــالـ ـي ــة ل ـل ـب ـن ــك إلـ ـ ــى أن إج ـم ــال ــي
ً
ال ـمــوجــودات سـجــل ارت ـفــاعــا بـلــغ ق ــدره  74.6مـلـيــون ديـنــار،
ونسبته  2.7في المئة ،ليصل إلى نحو  2.876مليار مقابل
نحو  2.802مليار في نهاية  ،2020وارتفع بنحو  192مليونا
أو ما نسبته  7.2في المئة عند المقارنة بالفترة نفسها من
 2020حين بلغ نحو  2.684مليار دينار.
وذ كــر التقرير أن بند مدينو تمويل ار تـفــع بنحو 112.2
ً
مليون دينار أي نحو  5.7في المئة ،وصوال إلى نحو 2.091
مـلـيــار ( 72.7فــي الـمـئــة مــن إج ـمــالــي ال ـم ــوج ــودات) مـقــارنــة
بنحو  1.979مليار ( 70.6في المئة من إجمالي الموجودات)
في نهاية  ،2020وارتفع بنحو  4.4في المئة أو نحو 87.6
مليونا مقارنة بنحو  2.004مليار (74.6في المئة من إجمالي
الموجودات) في الفترة نفسها من عام .2020
ولفت إلى أن نسبة إجمالي "مدينو تمويل" إلى إجمالي
الودائع بلغت نحو  88في المئة مقارنة بنحو  87.7في المئة.
وارتفع بند النقد واألرصدة لدى البنوك بنحو  10.3ماليين
ً
أو بنحو  9.3في المئة ،وصوال إلى نحو  121.4مليونا (4.2
فــي الـمـئــة مــن إجـمــالــي ال ـم ــوج ــودات) مـقــارنــة بـنـحــو 111.1
مليونا ( 4في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية ،2020
وارتفع بنحو  242.3في المئة ،أي نحو  85.9مليونا مقارنة

بالفترة نفسها من  ،2020حين بلغ نحو  35.5مليونا (1.3
في المئة من إجمالي الموجودات).
وتــابــع :تـشـيــر األرقـ ــام إل ــى أن مـطـلــوبــات الـبـنــك (م ــن غير
ً
احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعا بلغت قيمته 72.3
مليونا ،أي مــا نسبته  3فــي المئة ،لتصل إ لــى نحو 2.522
مـلـيــار مـقــار نــة بـنـحــو  2.449مـلـيــار بـنـهــا يــة  ،2020وحققت
ً
ار تـفــا عــا بنحو  194مليونا ،أي بنسبة نمو  8.3فــي المئة،
عند المقارنة بالفترة نفسها من عام  ،2020حين بلغت نحو
 2.328مليار ،وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي
الموجودات نحو  87.7في المئة مقارنة بنحو  86.7في المئة
للفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف "تشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة
عـلــى أس ــاس سـنــوي إل ــى أن جـمـيــع مــؤشــرات ربـحـيــة البنك
قــد ارت ـف ـعــت ،م ـقــارنــة مــع ال ـف ـتــرة نـفـسـهــا مــن ع ــام  ،2020إذ
ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص
بـمـســا هـمــي ا لـبـنــك ( )ROEإ ل ــى نـحــو  2.0ف ــي ا لـمـئــة مـقــار نــة
ً
بنحو  0.3في المئة .وارتفع أيضا ،مؤشر العائد على معدل
موجودات البنك ( )ROAإلى نحو  0.2في المئة مقارنة بنحو
 0.03في المئة".
وأش ــار إلــى أن الـعــائــد عـلــى مـعــدل رأس ـمــال الـبـنــك ()ROC
ارتفع إ لــى نحو  4.7في المئة مقارنة بنحو  0.8في المئة،
وارتفعت ربحية السهم ( )EPSإلى نحو  1.21فلس مقارنة
بنحو  -2.00فلس ( ج ــاء ت ربحية السهم بالسالب نتيجة
األرب ـ ــاح ال ـمــدفــوعــة ع ـلــى ال ـص ـكــوك ال ــدائ ـم ــة) ،وب ـلــغ مــؤشــر
مضاعف السعر /القيمة الدفترية ( )P/Bنحو  1.0مرة مقارنة
مع  0.8مرة للفترة نفسها من العام السابق.
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اقتصاد

رئيس مجلس اإلدارة :جهوده حولت الشركة إلى إقليمية كبيرة

الشيخة ادانا هي
مؤسسة ورئيسة
مجلس أمناء
الجامعة األميركية
في الكويت ورئيسة
مجلس إدارة شركة
التعليم المتحدة

وافـ ـ ــق م ـج ـلــس إدارة شــركــة
مشاريع الكويت (القابضة) على
طلب نائب رئيس مجلس اإلدارة
(الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي) ،ف ـي ـصــل ال ـع ـ ّـي ــار،
إع ـف ــاء ه مــن مـهــامــه التنفيذية،
لرغبته بالتقاعد بـعــد مسيرة
ً
امتدت ألكثر من  30عاما .وأعلن
المجلس تعيين الشيخة ادا نــا
ناصر صباح األحمد في منصب
ا لــر ئـيــس التنفيذي للمجموعة
ً
اعتبارا من  1يناير المقبل.
ّ
ان ـ ـضـ ــم ال ـ ـعـ ــيـ ــار إلـ ـ ــى ش ــرك ــة
مـ ـش ــاري ــع الـ ـك ــوي ــت ع ـ ــام 1990
عـنــدمــا كــانــت الـمـشــاريــع شركة
ً
استثمارية إقليمية تدير أصوال
بقيمة  220مليون دوالر .وقد
تحولت الشركة تحت قيادته إلى
إحدى الشركات القابضة الرائدة
ف ـ ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ــط
وشمال إفريقيا مع استثمارات
فــي قـطــاعــات الـخــدمــات المالية
واإلع ـ ـ ــام وال ـع ـق ــار وال ـص ـنــاعــة
والـتــربـيــة والتعليم ووجــودهــا

ّ
مجمعة
فـي  24دولة مع أصول
بقيمة تتجاوز  30مليار دوالر.
وسيحافظ ّ
العيار على منصبه
كنائب لرئيس مجلس اإلدارة.
وبهذه المناسبة ،قال رئيس
مـجـلــس إدارة ش ــرك ــة مـشــاريــع
ا لـكــو يــت القابضة الشيخ حمد
ص ـب ــاح األح ـم ــد ال ـص ـبــاح «أود
أن أغ ـت ـنــم ه ــذه ال ـفــرصــة ألعـ ّـبــر
ع ــن ش ـك ــري لــرف ـيــق ال ـ ـ ــدرب ،بو
مـ ـب ــارك ،ع ـلــى ج ـه ــوده طـ ــوال 3
عقود ،والتي قاد خاللها الشركة
بنجاح وعمل على تحويلها إلى
شركة استثمارية إقليمية قوية
ذات سمعة مميزة .يسعدنا أنه
سـيـسـتـمــر ف ــي مـنـصـبــه كـنــائــب
ل ــرئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة شــركــة
ال ـم ـشــاريــع وك ــذل ــك وجـ ــوده في
مجالس إدارات عدد من شركات
المجموعة».
وأضاف« :يسر مجلس اإلدارة
موافقة ادانا على تولي منصب
الرئيس التنفيذي للمجموعة،

وهـ ـ ـ ــي الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـتـ ـمـ ـت ــع ب ـخ ـب ــرة
اسـتــراتـيـجـيــة وتـشـغـيـلـيــة نثق
بأنها ستساعدها على قيادة
شــركــة الـمـشــاريــع نحو األم ــام،
بينما تعمل على تطبيق رؤية
الشركة القائمة على االستدامة
وال ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــز فـ ـ ــي األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ع ـبــر
المجموعة».
والشيخة ادانــا هي مؤسسة
ورئيسة مجلس أمناء الجامعة
األميركية في الكويت ،ورئيسة
م ـج ـلــس إدارة ش ــرك ــة الـتـعـلـيــم
ً
ال ـم ـت ـحــدة .وق ــد شـغـلــت ســابـقــا
م ـن ـص ــب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
لشركة الفتوح القابضة ،وهي
ً
ح ــال ـي ــا عـ ـض ــوة م ـج ـلــس إدارة
شركة المشاريع منذ عام .2020
كما أنـهــا عـضــوة مجلس إدارة
مجموعة الخليج للتأمين وOSN
و«كامكو إنفست».
تحمل الشيخة ادانا دكتوراه
ف ـخــريــة ف ــي اآلداب اإلن ـســان ـيــة
مــن كلية دارت ـم ــوث األمـيــركـيــة،

وشهادة البكالوريوس في األدب
اإلنكليزي مــن جامعة الكويت.
وقد درســت في جامعة إنديانا
فـ ــي ب ـل ــوم ـن ـغ ـت ــون ب ــال ــوالي ــات
المتحدة.
مــن جــانـبــه ،قــال الـعـيــار «أود
بهذه المناسبة أن أتوجه بجزيل
الشكر إلى رئيس مجلس اإلدارة
وج ـم ـيــع الـ ـس ــادة الـمـســاهـمـيــن
على الثقة التي منحوني إياها
طوال  3عقود .كما أشكر الفريق
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي وجـ ـمـ ـي ــع م ــوظ ـف ــي
شركة المشاريع على تفانيهم
الـ ــدائـ ــم فـ ــي خ ــدم ــة ال ـمــؤس ـســة
وم ـســاه ـم ـي ـهــا ،وأنـ ـ ــا ع ـل ــى ثـقــة
بقدرتهم على أخــذ الشركة إلى
آفاق أبعد».
بدورها ،قالت الشيخة ادانا
«أشكر رئيس وأعـضــاء مجلس
اإلدارة عـ ـل ــى هـ ـ ــذا ا ل ـت ـك ـل ـي ــف،
وأتـ ـطـ ـل ــع إل ـ ــى الـ ـتـ ـع ــاون مـعـهــم
فــي سبيل تنفيذ استراتيجية
ً
جديدة للمضي بالشركة قدما

فيصل العيار
م ــن أج ــل تـعــزيــز ك ــل م ــا ه ــو في
مصلحة مساهمينا .إن سمعة
ومكانة شركة المشاريع تفرض
علينا بذل جهود كبيرة من أجل

«بيتك» يطلق برنامج «مكافآت بيتك Baitak
 »Rewardsلتشجيع استخدام البطاقات االئتمانية
أطـلــق بـيــت الـتـمــويــل الكويتي
ً
ً
(ب ـي ـتــك) بــرنــام ـجــا ج ــدي ــدا يسهم
ف ــي تـشـجـيــع اس ـت ـخ ــدام بـطــاقــات
البنك االئتمانية والدفع المسبق
داخل الكويت وخارجها بعنوان
«مكافآت بيتك ،»Baitak Rewards
وهــو برنامج مجاني دائــم يتيح
للعمالء عند استخدام بطاقاتهم
االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة أو م ـس ـب ـق ــة ال ــدف ــع
لشريحة حسابي -أثناء التسوق،ال ـح ـصــول عـلــى ن ـقــاط مـقــابــل كل
استخدام في عملية شراء تبدأ من
 1دينار ،ويمكن استبدال النقاط
فيما بعد بمشتريات ا خ ــرى من
المحالت المشاركة في البرنامج،
ويتم تسجيل النقاط واستبدالها
والـشــراء من خاللها عبر تطبيق
ي ـت ــم ت ـح ـم ـي ـلــه ع ـل ــى الـ ـه ــات ــف أو
الـ ـم ــوق ــع اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ل ـبــرنــامــج
«مكافآت بيتك».
وق ـ ـ ـ ــال ن ـ ــائ ـ ــب ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـ ـعـ ــام
للبطاقات المصرفية لمجموعة
«بيتك» بالتكليف طالل العربيد،
إن الـبــرنــامــج يــأتــي ضمن جهود
تعزيز المزايا للعمالء وتحقيق
رض ــاه ــم ،مـشـيــرا إل ــى أن ــه مقابل
كــل ديـنــار مشتريات بالداخل أو
ال ـ ـخـ ــارج ،ي ـك ـســب ال ـع ـم ـيــل ن ـقــاط
ت ـ ـصـ ــرف ف ـ ــي مـ ـشـ ـت ــري ــات أخ ـ ــرى
مــع مجموعة مــن أر ق ــى المتاجر
ومـ ـن ــاف ــذ الـ ـخ ــدم ــة ي ــزي ــد ع ــدده ــا
عـ ــن  150جـ ـه ــة ،كـ ـم ــا أن جـمـيــع
حاملي بطاقات «بيتك» المؤهلة

ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي الـ ـب ــرن ــام ــج يـتــم
ت ـس ـج ـي ـل ـهــم ت ـل ـق ــائ ـي ــا ب ـب ــرن ــام ــج
مكافآت البنك ،ويمكن استبدال
الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــاط م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ال ـق ـس ـي ـم ــة
اإللكترونية عبر تطبيق برنامج
«مكافآت بيتك» للهاتف المحمول،
أو عن طريق الصفحة اإللكترونية
مباشرة لدى المحالت المشاركة،
ك ـ ـمـ ــا أن هـ ـ ـن ـ ــاك م ـ ـج ـ ـمـ ــو عـ ــة مــن
الـ ـع ــروض ال ـم ـم ـيــزة الـمـصــاحـبــة
إلطالق البرنامج الجديد ،والتي
ت ـش ـمــل حـ ـص ــول الـ ـعـ ـم ــاء ال ــذي ــن
يحملون تطبيق برنامج المكافآت
للمرة األولى على  1000نقطة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :ي ـ ـضـ ــم الـ ـب ــرن ــام ــج
ب ــالـ ـم ــرحـ ـل ــة األول ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـج ـم ــوع ــة
مميزة من الشركات ذات العالمات
التجارية العالمية من مجموعة
م ـت ـنــوعــة م ــن ال ـق ـط ــاع ــات ،م ــع ما
يــزيــد على  100ألــف عضو حتى
الـ ـي ــوم ،ب ـم ـشــاركــة أك ـث ــر م ــن 150
تاجرا ،ويجرى استقطاب عدد من
الشركاء الجدد للبرنامج لتقديم
الـ ـم ــزي ــد مـ ــن خـ ـ ـي ـ ــارات اس ـت ـب ــدال
ال ـ ـم ـ ـكـ ــافـ ــآت ال ـ ـم ـ ـم ـ ـيـ ــزة ل ـل ـع ـم ــاء
م ـس ـت ـخ ــدم ــي ب ـ ـطـ ــاقـ ــات «ب ـي ـت ــك»
المؤهلة والمشمولة بالبرنامج.
وأوض ـ ـ ـ ــح الـ ـع ــربـ ـي ــد أن ه ـن ــاك
 3ف ـئــات مـخـتـلـفــة لـلـبـطــاقــات مع
ب ــرن ــام ــج «م ـك ــاف ــآت ب ـي ـت ــك» ،وكــل
ف ـئــة ت ـحــدد ال ـع ــروض الـحـصــريــة
والخاصة بها التي يحصل عليها
ال ـع ـم ـي ــل ،وهـ ـ ــي :ف ـئ ــة ال ـب ـطــاقــات

طالل العربيد
السوداء ،وفئة البطاقات الفضية
ويـسـتـطـيــع ال ـع ـمــاء م ــن حــامـلــي
ال ـف ـئ ـت ـي ــن اكـ ـتـ ـس ــاب الـ ـنـ ـق ــاط مــن
خ ــال جـمـيــع الـمـحــات المحلية
والــدول ـيــة ،وم ــن خ ــال اسـتـخــدام
ج ـم ـي ــع نـ ـق ــاط ال ـب ـي ــع وال ـت ـس ــوق
ً
اإلل ـك ـت ــرون ــي ،وبــإم ـكــان ـهــم أي ـضــا
تحويل نقاط «بيتك» إلى أي عضو
آخر في البرنامج ،أما العمالء من
فئة البطاقات الخضراء فيمكنهم
اكتساب النقاط من خالل المحالت
الـ ـمـ ـش ــارك ــة ب ـب ــرن ــام ــج «م ـك ــاف ــآت
بـيـتــك» ف ـقــط ،وي ـتــم إضــافــة نقاط
«بيتك» اإلجمالية خالل  24ساعة،
بعد كل عملية شراء مؤهلة لكسب
ال ـن ـق ــاط ،ع ـلــى أال ي ـك ــون الـعـمـيــل
ً
مشاركا في أي برنامج ترويجي
آخر للبطاقات المصرفية.

وقـ ـ ــال ال ـع ــرب ـي ــد« :ن ـت ـط ـلــع إل ــى
تـطــور جــديــد ببرنامج المكافآت
خ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،ح ـيــث
سيتمكن عميل بيتك من استبدال
النقاط المكتسبة في شراء تذاكر
ال ـ ـس ـ ـفـ ــر ،وحـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوزات ال ـ ـف ـ ـنـ ــادق،
وتــأج ـيــر ال ـس ـي ــارات ،إض ــاف ــة الــى
م ـ ـيـ ــزة ال ـ ـت ـ ـبـ ــرعـ ــات ال ـ ـ ــى ال ـلـ ـج ــان
والجمعيات الخيرية ،أضف لذلك
سيتاح أيضا للعميل بالمراحل
الـقــادمــة إمكانية اسـتـبــدال نقاط
مـكــافــآت «بـيـتــك» بـنـقــاط مـكــافــآت
برامج أخرى».
وأك ـ ــد أن ال ـب ــرن ــام ــج ي ــأت ــي في
أع ـقــاب تـطــويــرات عــديــدة أدخـلــت
ع ـلــى ب ـطــاقــات «ب ـي ـتــك» م ــن حيث
ال ـش ـك ــل أو الـ ـخ ــدم ــات والـ ـم ــزاي ــا،
بما يحفز العمالء على مزيد من
االستخدام واالستفادة من المزايا
المتاحة ،وأبرزها عناصر األمان
والسهولة فــي االسـتـخــدام ،حيث
أصبحت البطاقات المصرفية لغة
عالمية ووسيلة آمنة في التعامل
المالي خاصة السفر ،باإلضافة
إلى الطابع الحضاري الستخدام
ال ـب ـط ــاق ــات ،إذ أص ـب ـحــت مـتــاحــة
للشراء من خاللها في معظم دول
العالم.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن «ب ـي ـت ــك» أطـلــق
مـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــات ب ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــات ائ ـ ـت ـ ـمـ ــان
«نـ ـ ــادي ال ـ ــواح ـ ــة» ،ب ــال ـت ـع ــاون مع
م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــوط ال ـ ـجـ ــويـ ــة
الكويتية وتشمل :بطاقة «بيتك»

مــاسـتــركــارد وورل ــد ايـلـيــت نــادي
ً
الواحة االئتمانية حصريا لعمالء
الخدمات المالية الخاصة ،وبطاقة
«بيتك» ماستركارد وورلــد نادي
الــواحــة االئتمانية والمخصصة
ل ـع ـمــاء ال ـت ـم ـيــز وال ـ ـ ـ ــرواد ،ولـمــن
تنطبق عليه الشروط.
وأض ــاف« :أت ــاح «بـيـتــك» أحــدث
أســال ـيــب ال ــدف ــع مـحـلـيــا وعــالـمـيــا
ل ـل ـع ـم ــاء ،وم ـن ـه ــا خ ــدم ــة ال ــدف ــع
بالمحافظ الرقمية عبر الهواتف
والساعات الذكية ،بالتعاون مع
أ كـبــر  3تطبيقات تقنية عالمية
Samsung Pay, Fitbit, Garmin
وتشمل بطاقات فيزا وماستركارد
وتعمل على نقاط البيع المتوافقة
م ـ ــع ت ـق ـن ـي ــة  NFCوت ـ ـتـ ــوافـ ــق مــع
الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية
العاملة بنظامي  iOSو، Android
كما قدم «بيتك» العديد من حمالت
استخدام البطاقات التشجيعية
كان آخرها حملة «بطاقتك بداية
رحلتك» مع بطاقات ماستر كارد
بيتك ،والتي تتيح للعمالء تجربة
مصرفية مـمـيــزة وفــرصــا عــديــدة
للفوز بجوائز ّ
قيمة سيارات الند
روفر دفندر وأميال نادي الواحة
التابع للخطوط الجوية الكويتية.
وأط ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــت قـ ـ ـب ـ ــل ذلـ ـ ـ ـ ــك ح ـم ـل ــة
«فيكم بـحــر؟» ،وحملة الستخدام
المحافظ الرقمية عبر الهواتف
والـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــات ال ــذكـ ـي ــة ل ـع ـمــائ ـهــا
.Samsung Pay, Fitbit, Garmin

« »KIBيعلن فائزي
السحب األول من
«دينارك كيلو ذهب»
أعلن بنك الكويت الدولي
ً
( )KIBأخيرا أسماء الرابحين
الثالثة في حملة «دينارك كيلو
ذهــب» الجديدة ،الــذي أطلقها
الـبـنــك خ ــال الـشـهــر الماضي
لـمـكــافــأة عـمــائــه م ــن حـســاب
ال ـت ــوف ـي ــر ب ـج ــوائ ــز ق ـي ـمــة مــن
الــذهــب ،إذ فــاز خــالــد محمود
الشطي بأونصة ذهبية ،كما
فاز كل من ابراهيم الغضورى
العنزي وخالد جــاروب بليرة
ذهب عثمانية لكل منهما.
وتمنح حملة «دينارك كيلو
ذهب» للمودعين في حسابات
التوفير المفعلة ،وخالل فترة
الـعــرض الممتدة حتى نهاية
الـ ـع ــام ،فــرصــا لـلـمـشــاركــة في
 3س ـحــوبــات ش ـهــريــة ع ـلــى 3
جوائز ذهبية لثالثة رابحين
ف ــي ك ــل س ـحــب ،وذلـ ــك ع ــن كل
 500دينار مودعة في الحساب،
وتـ ـشـ ـم ــل ال ـ ـجـ ــوائـ ــز أونـ ـص ــة
ذهـبـيــة ،واثنتين مــن الليرات
الذهبية العثمانية.
ً
وتـ ـ ـق ـ ــدم ال ـح ـم ـل ــة ف ــرص ــة
للمشاركة فــي سـحــب نهائي
على جــائــزة كـبــرى وقــدرهــا 1
كـيـلــوغــرام مــن الــذهــب عــن كل
 1000دينار مودعة في حساب
التوفير ،مع مراعاة كل الشروط
واألحكام ،أهمها الحفاظ على
معدل رصيد قدره  500دينار
للسحب الشهري و 1000دينار
للسحب األخير.
وبهذه المناسبة ،قال المدير
ال ـع ــام ل ـل ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة
ل ـ ـ ــأف ـ ـ ــراد فـ ـ ــي  ،KIBع ـث ـم ــان
ت ــوف ـي ـق ــي« :يـ ـس ــرن ــا ال ـت ــوج ــه
لجميع الفائزين فــي السحب
األول من حملة (دينارك كيلو
ذه ــب) بخالص التهنئة ،كما
نتمنى لعمالئنا المشاركين
في الحملة الحظ السعيد في
المرة القادمة».

ادانا ناصر الصباح
االرتـ ـق ــاء إل ــى مـسـتــويــات أعـلــى
فــي الـمـجــاالت الـتــي تنشط بها
ال ـشــركــة واسـتـكـشــاف قـطــاعــات
استثمارية جــديــدة .إنـنــي على

ثقة ب ـقــدرات وإمـكــانــات الفريق
التنفيذي ،وأتطلع للعمل معهم
ف ــي ه ــذه ال ـمــرح ـلــة م ــن مـسـيــرة
الشركة».

«التجاري» يزور معرض أحمد الجابر
للنفط والغاز التابع لـ «نفط الكويت»
قــام ر ئـيــس مجلس إدارة البنك
ال ـت ـج ــاري ال ـش ـيــخ أح ـم ــد الــدع ـيــج
ب ــزي ــارة ل ـم ـعــرض «أح ـم ــد ال ـجــابــر
للنفط والغاز» ،رافقه خاللها نائبة
ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـق ـط ــاع ال ـت ــواص ــل
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــي فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـنـ ــك أمـ ــانـ ــي
الــورع ،حيث كان في استقبالهما
بالمعرض مدير مجموعة العالقات
العامة واإل ع ــام محمد البصري،
ورئـ ـيـ ـس ــة ف ــري ــق عـ ـم ــل الـ ـع ــاق ــات
العامة نورة الصولة ،ورئيس فريق
عمل اإلعالم باإلنابة محمد الشيخ
مساعد.
وجـ ـ ــاء ت هـ ــذه الـ ــزيـ ــارة لـتـلـبـيــة
دعوة شركة نفط الكويت بمناسبة
إعادة افتتاح المعرض ،في مدينة
األحمدي والذي يعد أحدث وأرقى
المعارض العالمية المتخصصة،
ً
ً
وي ـم ـث ــل م ـع ـل ـمــا حـ ـض ــاري ــا يــوثــق
ت ــاري ــخ ال ـن ـفــط ال سـيـمــا أن ــه يــوفــر
للزائر بالصوت والصورة تجربة
تفاعلية غنية بالمعلومات حول
عــالــم ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز ،ي ـت ـعــرف من
خاللها على تاريخ صناعة النفط
ً
ً
في الكويت ،الذي يعد موردا ثمينا
ً
وأساسيا بالنسبة للدولة.
وف ــي ه ــذا الـ ـص ــدد ،ق ــال الـشـيــخ
الدعيج« :إنــه لمن دواعــي سروري
أن أق ـ ــوم ب ـه ــذه الـ ــزيـ ــارة لـمـعــرض
أح ـ ـمـ ــد ال ـ ـجـ ــابـ ــر ل ـل ـن ـف ــط والـ ـ ـغ ـ ــاز،
هــذا الـصــرح العالمي ال ــذي يوثق
ع ـ ــراق ـ ــة الـ ـصـ ـن ــاع ــة ال ـن ـف ـط ـي ــة فــي
ً
ال ـكــويــت ،خ ـصــوصــا أن الـمـعــرض
ا لــذي أسسته شــر كــة نفط الكويت

يـقــدم تـجــر بــة تعليمية فــر يــدة من
نــوعـهــا مــن شــأنـهــا أن تـســاهــم في
رفع مستوى التوعية المجتمعية
بالنفط ك ـمــورد طبيعي ،وإ ظـهــار
مدى االهتمام الواسع بالصناعة
ال ـن ـف ـط ـيــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وذل ـ ــك مــن
خــال توفير الفهم الكافي للزوار
عن تلك الصناعة».
وأشاد الدعيج بمهنية الكوادر
الــوطـنـيــة الـكــويـتـيــة ال ـشــابــة الـتــي
صاحبته في هــذه الــزيــارة وكانت
ع ـل ــى ق ـ ــدر ك ـب ـيــر م ــن االح ـت ــراف ـي ــة
ف ــي ن ـقــل ال ـم ـع ـلــومــات الـمـهـمــة عن
صناعة النفط والغاز وما تشهده
ً
من تقدم في الكويت ،مؤكدا حرص
«الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري» عـ ـل ــى تـ ـق ــدي ــم ال ــدع ــم
والـتـسـهـيــات االئـتـمــانـيــة الــازمــة
لتعزيز وتطوير الصناعة النفطية
ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت سـ ـ ـ ــواء ف ـ ــي م ــرح ـل ــة
االستكشاف أو التكرير وغيرها من
المراحل األخرى المرتبطة بإنتاج
ً
ال ـن ـفــط وم ـش ـت ـقــاتــه ،ومـ ـع ــرب ــا عــن
شكره وامتنناه لجميع القائمين
على هذا المعرض.
وفـ ــي خ ـت ــام ال ـ ــزي ـ ــارة ،تــوجـهــت
مجموعة العالقات العامة واإلعالم
فــي «نفط الكويت» بالشكر للبنك
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري عـ ـل ــى ت ـل ـب ـي ــة الـ ــدعـ ــوة
وزيارة المعرض ولقطاع التواصل
الـ ـم ــؤسـ ـس ــي ب ــال ـب ـن ــك ال ـ ـ ــذي وع ــد
بتكرار مثل هذه الزيارات للمعرض
بهدف تعريف موظفي البنك على
ت ـطــور صـنــاعــة الـنـفــط وال ـغ ــاز في
الكويت.
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• الواليات المتحدة ستبيع  18مليون برميل من «النفط االستراتيجي» في  17الجاري
• تراجع المخاوف بشأن تأثير «أوميكرون» على النمو االقتصادي العالمي
ذكرت إحدى البرقيات أن
«الهدف من السياسة هو
التأكد من أن الغالبية العظمى
من التزامات الطاقة الدولية
األميركية تشجع الطاقة
النظيفة ،وتعزز التقنيات
المبتكرة والقدرة التنافسية
للتكنولوجيا النظيفة بالواليات
المتحدة.

ذك ـ ــرت ب ــرق ـي ــات دب ـلــومــاس ـيــة
أم ـيــرك ـيــة أن إدارة الــرئ ـيــس جو
بايدن أمرت الوكاالت الحكومية
بالتوقف فورا عن تمويل مشاريع
الوقود األحفوري الجديدة كثيفة
ال ـك ــرب ــون ف ــي ال ـ ـخـ ــارج ،وإع ـط ــاء
األولوية للتعاون العالمي لنشر
تكنولوجيا الطاقة النظيفة.
وتقول البرقيات ،التي اطلعت
عليها «رويترز» ،إن من المتوقع
أن ت ـع ـكــس الـ ـت ــزام ــات الـحـكــومــة
األمـيــركـيــة األهـ ــداف الـتــي وردت
فــي أمــر تنفيذي صــدر فــي بداية
الـ ـع ــام ،ي ـهــدف إل ــى إن ـه ــاء الــدعــم
ال ـم ــال ــي األمـ ـي ــرك ــي ل ـم ـشــروعــات
الـفـحــم وال ـطــاقــة كثيفة الـكــربــون
في الخارج.
وذك ـ ـ ــرت إح ـ ــدى ال ـب ــرق ـي ــات أن
«الهدف من السياسة هو التأكد من
أن الغالبية العظمى من التزامات
الطاقة الدولية األميركية تشجع
الطاقة النظيفة ،وتعزز التقنيات
ال ـم ـب ـت ـكــرة وال ـ ـقـ ــدرة الـتـنــافـسـيــة
للتكنولوجيا النظيفة بالواليات
المتحدة ،وتدعم عمليات االنتقال
ال ـص ـف ــري ،إال ف ــي حـ ــاالت نـ ــادرة،
ح ـي ــث ت ــوج ــد ضـ ــروريـ ــات أمـنـيــة
وطنية ملزمة أو جيوستراتيجية
أو ت ـن ـم ــوي ــة ،وال ت ــوج ــد ب ــدائ ــل
منخفضة الكربون قابلة للتطبيق
تحقق نفس األهداف».
وتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدد ه ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة
مشروعات الطاقة الدولية «كثيفة
ال ـكــربــون» عـلــى أنـهــا مـشــروعــات
تـ ـتـ ـج ــاوز ف ـي ـه ــا كـ ـث ــاف ــة غ ـ ــازات
االحـ ـتـ ـب ــاس الـ ـ ـح ـ ــراري ح ــد 250
غــرامــا مــن ثاني أكسيد الكربون
لـكــل ك ـي ـلــووات  /ســاعــة ،وتشمل
الفحم أو الغاز أو النفط.
وتحظر السياسة أي تمويل
ح ـ ـكـ ــومـ ــي أم ـ ـيـ ــركـ ــي لـ ـمـ ـش ــاري ــع
ال ـ ـف ـ ـح ـ ــم فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ــارج ،ال ـ ـتـ ــي
ال ت ـح ـج ــز انـ ـبـ ـع ــاث ــات ال ـك ــرب ــون
أو تـحـجــزهــا جــزئ ـيــا ف ـق ــط ،مما
يسمح للوكاالت االتحادية بعدم
ال ـم ـشــاركــة ف ــي تــولـيــد الـفـحــم إال
إذا أظهر المشروع حبسا كامال
ل ــان ـب ـع ــاث ــات أو كـ ــان ج ـ ــزءا مــن
تسريع للتخلص التدريجي من
االنبعاثات ،وتستثني المشاريع
كـثـيـفــة ال ـك ــرب ــون لـسـبـبـيــن :أنـهــا
تعتبر ضرورية لألمن القومي أو
ألسباب جيوستراتيجية أو أنها
ض ــروري ــة لـتــوصـيــل ال ـطــاقــة إلــى
مناطق معرضة للخطر.

شركات الطاقة
األميركية أضافت
حفارات للنفط
والغاز الطبيعي
للمرة السادسة
في  7أسابيع

بيع االحتياطي
م ــن جــانــب آخـ ــر ،قــالــت وزارة

ال ـط ــاق ــة األم ـي ــرك ـي ــة أمـ ــس األول
إن ـهــا سـتـبـيــع  18مـلـيــون برميل
من النفط الخام من االحتياطي
االستراتيجي في  17ديسمبر ،في
إطار خطة سابقة لمحاولة خفض
أسعار البنزين.
وأع ـل ـن ــت إدارة ال ــرئ ـي ــس جــو
بـ ــايـ ــدن الـ ـشـ ـه ــر الـ ـم ــاض ــي أن ـه ــا
ستفرج عن نحو  50مليون برميل
من احتياطياتها ،بالتعاون مع
دول م ـس ـت ـه ـل ـكــة أخـ ـ ــرى ،بـيـنـهــا
الصين والهند وكوريا الجنوبية
للتصدي الرتفاع تكلفة الوقود.
وي ـ ـ ـحـ ـ ــاول ال ـ ـب ـ ـيـ ــت األب ـ ـيـ ــض
م ـعــال ـجــة مـ ـخ ــاوف األم ـيــرك ـي ـيــن
م ـ ــن ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع تـ ـك ــالـ ـي ــف الـ ــوقـ ــود
وال ـت ـض ـخــم ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أنــه
ال توجد لدى الرئيس أدوات تذكر
لـمــواجـهــة أس ـعــار الـنـفــط ال ـخــام،
وهو سوق عالمي يتأثر بالعديد
من العوامل.
وارت ـف ـعــت أس ـع ــار ال ـن ـفــط إلــى
أعلى مستوياتها منذ  7سنوات
م ـس ـج ـل ــة أ ك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  86دوالرا
ل ـل ـب ــرم ـي ــل فـ ــي أواخ ـ ـ ـ ــر أكـ ـت ــوب ــر،
بسبب ارتفاع الطلب على الوقود
فــي جميع أن ـحــاء الـعــالــم ،لكنها
تــراج ـعــت  13ف ــي ال ـم ـئــة تـقــريـبــا
فـيـمــا ب ـعــد ،إل ــى ح ــد م ــا ،نتيجة
اإلعــان األميركي وظهور ساللة
أوم ـي ـكــرون ال ـجــديــدة الـمـتـحــورة
من فيروس كــورونــا ،والتي أدت
إل ــى ت ـقــويــض ال ـس ـفــر ف ــي جميع
أنحاء العالم.
وأغلق مؤشر برنت القياسي
عـ ـل ــى  75.15دوالرا ل ـل ـبــر م ـيــل
أ م ـ ــس األول ،و يـ ـبـ ـل ــغ م ـتــو ســط
أس ـع ــار ال ـب ـنــزيــن بــال ـت ـجــزئــة في
الواليات المتحدة  3.33دوالرات
للغالون ،وهو أدنى مستوى منذ
منتصف أكتوبر ،طبقا لجمعية
الـ ـسـ ـي ــارات األم ـي ــرك ـي ــة ،وبـلـغــت
األسعار ذروتها في أوائل نوفمبر
مسجلة  3.42دوالرات للغالون،
وتـمـتـلــك ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ما
يقرب من  600مليون برميل من

النفط الـخــام فــي كـهــوف عمالقة
فــي تـكـســاس ولــويــزيــانــا ،ويبلغ
م ـخ ــزون ـه ــا الـ ـح ــال ــي ع ـن ــد أدن ــى
مستوياته منذ عام .2003

مكاسب أسبوعية
وع ـ ـلـ ــى ص ـع ـي ــد الـ ـتـ ـع ــام ــات،
تتجه أسعار النفط إلــى تحقيق
أكـ ـب ــر م ـك ــاس ــب أس ـب ــوع ـي ــة مـنــذ
أواخــر أغسطس ،مع تحسن ثقة
المستثمرين ،مــد عــو مــة بتراجع
ال ـم ـخ ــاوف ب ـش ــأن تــأث ـيــر ســالــة
أوميكرون المتحولة من فيروس
كــورونــا على النمو االقـتـصــادي
العالمي والطلب على الوقود.
ويـتـجــه ال ـخــامــان الـقـيــاسـيــان
بــرنــت وغ ــرب تـكـســاس الــوسـيــط
األم ـيــركــي نـحــو تسجيل ارتـفــاع
بـ ــأك ـ ـثـ ــر مـ ـ ــن  7فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة هـ ــذا
األسبوع ،حتى مع جني األرباح

البرميل الكويتي
ينخفض  1.77دوالر
انخفض سعر برميل النفط الكويتي
 1.77دوالر ،ليبلغ  74.86دوالرا للبرميل
في تداوالت الجمعة ،مقابل  76.63دوالرا
ف ــي ت ـ ـ ــداوالت ال ـخ ـم ـيــس ،وف ـق ــا للسعر
المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

ل ـف ـت ــرة وج ـ ـيـ ــزة ،ف ــي أول زيـ ــادة
أس ـبــوع ـيــة لـهـمــا ف ــي  7أســاب ـيــع،
وارت ـف ـع ــت ال ـع ـقــود اآلج ـل ــة لـخــام
برنت  66سنتا أو  0.9في المئة
إلى  75.08دوالرا للبرميل ،بعدما
انخفضت  1.9في المئة الخميس،
وارتـفـعــت الـعـقــود اآلج ـلــة للخام
األميركي  74سنتا أو  1في المئة
إلى  71.68دوالرا ،بعدما تراجعت
 2في المئة في جلسة متقلبة في
اليوم السابق.
واستعاد سوق النفط في وقت
سابق من األسبوع حوالي نصف
الخسائر التي تكبدها منذ تفشي
أوم ـي ـك ــرون ف ــي  25نــوفـمـبــر ،مع
ارتفاع األسعار بفعل الدراسات
ال ـم ـب ـكــرة ال ـت ــي ت ـش ـيــر إلـ ــى أن 3
جرعات من لقاح فايزر المضاد
لـكــوفـيــد  19تــوفــر الـحـمــايــة ضد
ساللة أوميكرون.
وخ ـ ـف ـ ـض ـ ــت وكـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة ف ـي ـت ــش

للتصنيف اال ئـتـمــا نــي تصنيف
مـجـمــوعـتــي ال ـت ـطــويــر ال ـع ـقــاري
الصينتين ،إيفرجراند وكايسا،
قــائـلــة إنـهـمــا تخلفتا ع ــن س ــداد
س ـنــدات فــي ال ـخ ــارج ،وع ــزز ذلــك
المخاوف حيال تباطؤ محتمل
فـ ــي قـ ـط ــاع ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات بــال ـص ـيــن
وأيـ ـض ــا ف ــي االق ـت ـص ــاد األوسـ ــع
نطاقا ألكبر مستورد للنفط في
العالم.

نمو الطلب
وعلى صعيد اإلنتاج ،أضافت
شركات الطاقة األميركية حفارات
لـلـنـفــط وال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي للمرة
الـ ـس ــادس ــة فـ ــي  7أس ــابـ ـي ــع ،مــع
استمرار نمو الطلب على الطاقة
ب ـع ــد انـ ـهـ ـي ــاره ب ـس ـب ــب ف ـي ــروس
ك ـ ــورون ـ ــا ف ـ ــي ال ـ ـع ـ ــام الـ ـم ــاض ــي،
وجاءت الزيادة في عدد الحفارات

الكويت ترفع أسعار خام التصدير في يناير
أظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها
«رويترز» أمس االول أن الكويت رفعت
سعر البيع الرسمي لخامين تبيعهما
آلسيا في يناير عن الشهر السابق.
وحدد البلد المنتج للنفط سعر خام
التصدير الكويتي في يناير عند 2.80
دوالر للبرميل فــوق متوسط األسعار

المعروضة لخامي عمان ودبي ،بزيادة
 65سنتا عن الشهر السابق.
كما رفع سعر البيع الرسمي للخام
الكويتي الخفيف الممتاز في يناير إلى
 4.35دوالرات للبرميل فوق عمان/دبي،
بارتفاع  55سنتا عن ديسمبر.

رغ ـ ــم ت ـ ــراج ـ ــع سـ ـع ــر الـ ـنـ ـف ــط فــي
ستة مــن بين األســابـيــع السبعة
الماضية.
وق ـ ــال ـ ــت شـ ــركـ ــة ب ـي ـك ــر ه ـي ــوز
لخدمات الطاقة أمــس األول ،في
تقريرها األسبوعي الذي يحظى
بمتابعة وثيقة ،إن عدد حفارات
النفط والـغــاز ،وهــو مؤشر أولي
لإلنتاج مستقبال ،ارتفع إلى 576
على مــدار األسـبــوع الــذي انتهى
فـ ــي  10ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر ،وهـ ـ ــو أع ـل ــى
مستوى منذ أبريل  ،2020وبذلك
يكون إجمالي عدد حفارات النفط
والغاز مرتفعا بمقدار  238حفارا،
أو  70في المئة ،عن نفس الفترة
من العام الماضي.
وارت ـف ــع ع ــدد ح ـف ــارات الـنـفــط
األميركية  4حفارات إلى  471هذا
األسبوع ،وهو أعلى مستوى منذ
أبــريــل  ،2020فــي حـيــن زاد عــدد
حفارات الغاز بواقع  3إلى ،105
أعلى مستوى منذ مارس .2020

حقل مجنون
وتخطط وزارة النفط العراقية
ل ــزي ــادة إن ـت ــاج الـنـفــط ال ـخ ــام في
حـقــل مـجـنــون الـنـفـطــي إل ــى 450
ألف برميل يوميا بإدارة وطنية.
وقال وزير النفط العراقي احسان
عبدالجبار ،في بيان أمــس ،بعد
افتتاح مشاريع في حقل مجنون
بمحافظة الـبـصــرة ،إن «مـشــروع
حقل مجنون ،الــذي يتم تطويره

ب ــإدارة عــراقـيــة ،يحقق نجاحات
عظيمة ،ويعد من المشاريع التي
تــدعــم صـنــاعــة مـسـتـقـبــل الـطــاقــة
واالقتصاد الوطني».
وأضاف عبدالجبار أن عمليات
الـ ـتـ ـط ــوي ــر وم ـ ـس ـ ـتـ ــوى اإلن ـ ـجـ ــاز
المتحقق في حقل مجنون خالل
 3س ـن ــوات و 6أش ـهــر م ــن الـعـمــل
ك ـب ـيــر وب ـج ـهــد وطـ ـن ــي ،ي ـعــد من
ال ـع ــام ــات ال ـف ــارق ــة ف ــي صـنــاعــة
ال ـن ـفــط ال ـع ــراق ـي ــة ،م ــؤك ــدا نـجــاح
الجهد الوطني العراقي في تنفيذ
الـتــزامــه أم ــام الحكومة العراقية
للوصول إلى الطاقات االنتاجية
وتـقـلـيــل تـكـلـفــة اإلنـ ـت ــاج بنسبة
 30في المئة ،ويستهدف العراق
ال ــوص ــول إل ــى إن ـتــاج الـ ــذروة في
حقل مجنون.
وبين أنه «بسبب فرض قيود
اإلنتاج تم تغيير االستراتيجية
فـ ــي حـ ـق ــل مـ ـجـ ـن ــون إلـ ـ ــى إنـ ـت ــاج
النفط الخفيف لتحقيق إيــرادات
م ــال ـي ــة ل ـخــزي ـنــة ال ـ ــدول ـ ــة» ،الف ـتــا
ال ــى ان حـقــل مـجـنــون يـسـهــم في
تــوفـيــر كـمـيــات ج ـيــدة م ــن وق ــود
الـ ـ ـغ ـ ــاز الس ـ ـت ـ ـخـ ــدامـ ــات تـشـغـيــل
محطات توليد الطاقة الكهربائية
وغيرها من الصناعات المرتبطة
بهذا النوع من الوقود النظيف،
فـضــا ع ــن إن ـت ــاج ال ـغ ــاز الـســائــل
والـمـكـثـفــات ،وأك ــد أنـهــم يسعون
إلى استثمار جميع كميات الغاز
ا لـمـصــا حـبــة للعمليات النفطية
في الحقل.

أسعار صرف العمالت العالمية

وجهة نظر

االحتكار في السوق الكويتي
أ.د .طارق عبدالمحسن الدويسان
االح ـت ـكــار فــي ال ـكــويــت ،على
أهـ ـمـ ـيـ ـت ــه ،م ـ ــن الـ ـم ــوض ــوع ــات
الـ ـن ــادر ت ـنــاول ـهــا ف ــي الـصـحــف
المحلية وعلى منصات التواصل
االجتماعي.
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــون ب ـغ ــال ـب ـي ـت ـه ــم
الساحقة يعملون في الحكومة،
والـحـكــومــة ،وبــدعــم مــن مجلس
األم ــة ،مــا انفكت تــدعــو الشباب
لالنخراط فــي القطاع الخاص،
ولعل خير شاهد على ذلــك هو
إنشاء الصندوق الوطني لرعاية
وتنمية المشروعات الصغيرة
والمتوسطة بـقــانــون صــدر في
أب ــري ـ َـل  2013وب ــرأسـ ـم ــال بـلــغ
بـلـيــونــي دي ـن ــار .وك ــذل ــك إنـشــاء
جهاز حماية المنافسة بقانون
رق ــم  72فــي ع ــام  2020لتعبيد
وت ـي ـس ـيــر ط ــري ــق الـ ــدخـ ــول إل ــى
السوق الكويتي.
هـ ــل فـ ــي الـ ـك ــوي ــت احـ ـتـ ـك ــار؟
اإلجابة هي نعم ،بل هو احتكار
م ـ ـج ـ ـحـ ــف ،مـ ـتـ ـمـ ـث ــل بـ ــالـ ــدرجـ ــة
األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ــاح ـ ـت ـ ـك ـ ــار إص ـ ـ ـ ـ ــدار
تـ ــراخ ـ ـيـ ــص الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم الـ ـع ــال ــي
وال ـخ ــاص ،والــرعــايــة الصحية،
والـنـقــل ال ـجــوي وال ـب ــري ال ـعــام،
واالتصاالت الالسلكية ،وغيرها
مـ ــن الـ ـقـ ـط ــاع ــات .وم ـ ــن األم ـث ـلــة
الصارخة على االحتكارات التي
المست حياة المواطن في اآلونة
األخـ ـي ــرة ،ه ــو «ل ــوب ــي» شــركــات
العمالة المنزلية ،ا ل ــذي يجلب
ال ـع ــام ــل ال ـم ـن ــزل ــي م ــن مــوط ـنــه
بتكلفة ال تـتـجــاوز الخمسمئة
دينار ،ثم يعرضه على المواطن
بمبلغ يقارب األلفي دينار!
تهدف قوانين منع االحتكار
(أو حماية المنافسة) إلى تعزيز
األسـ ـ ــواق الـ ـح ــرة وال ـم ـف ـتــوحــة،
وم ـنــع الـمـنــافـســة غـيــر الـعــادلــة.

ترتيب دول الخليج من حيث حرية المنافسة
الكويت

ُعمان

27

البحرين

السعودية

قطر

19

16

14

اإلمارات
6
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وم ــن ال ـم ـمــارســات ال ـتــي تسعى
هــذه القوانين إلــى منعها ،هي:
اتـ ـف ــاق ال ـش ــرك ــات ع ـلــى تقسيم
السوق فيما بينها ،أو اتفاقها
ع ـ ـلـ ــى تـ ـثـ ـبـ ـي ــت األسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار ع ـنــد
م ـس ـتــويــات عــال ـيــة ،أو اتـفــاقـهــا
عـلــى ع ــدم الـمـنــافـســة ،كــي ُيـعــاد
طرح المناقصة بميزانية ُمبالغ
فـيـهــا ،أو اتـفــاقـهــا عـلــى إخ ــراج
المنافسين الجدد أو الصغار من
السوق ،من خالل تقديم عطاءات
أقل من أو عند سعر التكلفة.
تــؤدي مثل هــذه الممارسات
إلـ ــى إلـ ـح ــاق الـ ـض ــرر بــالـشـبــاب
المبادر الذي يصعب عليه دخول
أسواق مهمة ،والمستهلك الفرد
ً
الذي يدفع أثمانا مضاعفة على
س ـلــع وخ ــدم ــات م ـق ــارن ــة ب ــدول
ُ
مـ ـ ـج ـ ــاورة ،ك ـم ــا ت ـل ـح ــق ال ـض ــرر
ب ــال ــدول ــة – ك ـم ــا هـ ــو ح ـ ــال فــي
الـكــويــت  -الـتــي تفضل التعاقد
مع شركات محدودة ،وبعضها
عائلي ،لتنفذ مشاريع رأسمالية
كـ ـ ـب ـ ــرى أو لـ ـتـ ـشـ ـت ــري م ـ ـعـ ــدات
دفاعية وأمنية من دول أجنبية،
ً
مستخدمة في ذلك أمواال عامة.

ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــل وي ـ ـش ـ ـج ـ ــع
الـ ـمـ ـم ــارس ــات االحـ ـتـ ـك ــاري ــة فــي
ال ـك ــوي ــت ال ـس ــري ــة ال ـت ــام ــة الـتــي
ُ
ت ـحــاط بـهــا الـصـفـقــات األمـنـيــة،
الـ ـت ــي ي ـص ـع ــب ك ـش ـف ـهــا إال مــن
أطراف متنفذة داخل المنظومة
األم ـن ـي ــة .وك ــذل ــك ن ـظــام الــوكـيــل
ال ـم ـح ـل ــي ،الـ ـ ــذي ي ـق ــوم بـحـصــر
بيع سلع مهمة مثل السيارات
واألجـ ـ ـه ـ ــزة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة عـلــى
شــركــات مـحــدودة .الحجة التي
يـتــم اسـتـخــدامـهــا لتبرير نظام
الــوك ـيــل الـمـحـلــي ه ــي« :أن ـن ــا ال
ّ
ن ـس ـت ـط ـيــع أن ن ـج ـب ــر الـ ـم ــوك ــل
(الـ ـش ــرك ــة األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة) ع ـل ــى أال
ً
يختار وكيال بعينه» .المضحك
ّ
فــي األم ــر ،هــو أن الموكل نفسه
ً
يعلم تماما طبيعة سوق الكويت
ال ـ ـ ــذي ت ـس ـي ـط ــر ع ـل ـي ــه ع ــائ ــات
ً
م ـع ـي ـنــة ،وب ــال ـت ــال ــي ه ــو حـتـمــا
سـيـخـتــار إح ــدى تـلــك الـعــائــات
لتمثيله!
ومــن المفارقات الغريبة في
ال ـك ــوي ــت م ـم ــارس ــات االح ـت ـكــار
التي تقوم بها شركات حكومية،
ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــواذه ـ ــا ع ـ ـلـ ــى عـ ـق ــود

حـكــومـيــة عـلــى حـســاب شــركــات
خاصة منافسة.
ال ـح ـق ـي ـق ــة أنـ ـ ــه مـ ــن ال ـص ـعــب
أن تـ ـ ـج ـ ــد دو لـ ـ ـ ـ ـ ــة – و خ ـ ــا ص ـ ــة
مـ ــن دول الـ ـع ــال ــم الـ ـث ــال ــث – ال
ي ـ ــوج ـ ــد فـ ـيـ ـه ــا اح ـ ـت ـ ـك ـ ــار ،ل ـكــن
ل ــاح ـت ـك ــار درجـ ـ ـ ــات ،وال ـك ــوي ــت
ً
ض ـمــن ال ـ ــدول األع ـل ــى اح ـت ـك ــارا
ف ــي الـ ـع ــال ــم! ف ـف ــي آخ ـ ــر إص ـ ــدار
ل ـم ــؤش ــر ال ـت ـن ــاف ـس ـي ــة ال ـم ـح ـلــي
()DOMESTIC COMPETITION
الـ ــذي يـقـيــس ال ـتــأث ـيــر ال ـم ـشـ ّـوه
لـ ـ ـلـ ـ ـض ـ ــرائ ـ ــب والـ ـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ـ ــوم ع ـل ــى
المنافسة ،والهيمنة على السوق،
والمنافسة فــي الـخــدمــات ،نجد
أن تــرتـيــب ال ـكــويــت هــو األس ــوأ
ً
خليجيا ( 71من بين  141دولة)،
كما هو مبين في الشكل.
أمـ ـ ـ ــا مـ ـسـ ـبـ ـب ــات االح ـ ـت ـ ـكـ ــار،
فهي إمــا تشريعية أو تنفيذية.
فمجلس األمة هو المعني األول
ب ـت ـش ــري ــع الـ ـق ــوانـ ـي ــن الـ ـت ــي مــن
شأنها محاربة االحتكار ،فيما
يقع على عاتق الحكومة التنفيذ
الجدي والصارم لمنع االحتكار،
لكن ذلــك ال يعفي مجلس األمــة

مــن مسؤوليته الرقابية .لذلك،
ندعو إلى ما يلي:
 .1م ــراجـ ـع ــة م ـج ـل ــس األمـ ــة
لقانون حماية المنافسة بالنظر
إلى أفضل الممارسات الدولية
في مجال منع االحتكار ،وإجراء
التعديالت إن لزم األمر.
 .2مراجعة الحكومة لفاعلية
تنفيذ أجهزتها لقانون حماية
الـمـنــافـســة بــالـنـظــر إل ــى أفـضــل
أســال ـيــب الـتـطـبـيــق ف ــي ال ـعــالــم،
واتـ ـخ ــاذ اإلجـ ـ ـ ــراءات الـعــاجـيــة
المناسبة.
 .3م ـت ــاب ـع ــة ج ـ ـهـ ــاز ح ـمــايــة
المنافسة لـتـطــور أداء الكويت
في مؤشرات التنافسية ،ونشر
ال ـن ـتــائــج ف ــي ّاإلعـ ـ ــام وإص ـ ــدار
التقارير ُ
المشخصة.
 .4م ـمــار ســة ق ــوى المجتمع
المدني ،مثل الجمعية الكويتية
لحماية المستهلك والجمعية
الكويتية للدفاع عن المال العام،
ل ــدوره ــم فــي تــوعـيــة المجتمع،
وت ـ ـقـ ــديـ ــم ال ـ ـم ـ ـشـ ــورة ل ـل ـج ـهــات
المعنية ،وتفعيل أدوات الضغط
وال ـم ـس ــاء ل ــة الـشـعـبـيــة إذا كــان
هناك تقصير.
ه ـ ـن ـ ــاك دع ـ ـ ـ ـ ـ ــوات م ـح ـم ــوم ــة
لـلـخـصـخـصــة أخـ ـي ــرا ،وخــاصــة
م ــع صـ ـ ــدور ال ـخ ـط ــة اإلن ـمــائ ـيــة
الثالثة  2025 – 2020التي جعلت
ً
الخصخصة عنوانا لها ،ونحن
بالتأكيد لسنا ضد الخصخصة،
ل ـكــن ت ـج ــارب األمـ ــم عـلـمـتـنــا أن
الـ ـخـ ـصـ ـخـ ـص ــة بـ ـغـ ـي ــاب ج ـه ــاز
حكومي َّ
فعال تؤدي إلى نتائج
ً
وخيمة ،خصوصا في مجتمع
مـثــل المجتمع الـكــويـتــي ،الــذي
يـطـغــى عـلـيــه الـ ُـب ـعــدان العائلي
والقبلي!

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

«ساندانس السينمائي» ينطلق
هجينة
بصيغة
المقبل
الشهر
ً

للمرة األولى في تاريخه ويقام حضوريا
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رحيل مايكل نيسميث عضو
فرقة «»The Monkees

مايكل نيسميث
رحل المغني والمؤلف الموسيقي األميركي مايكل نيسميث ،عضو
فرقة الروك «ذي مونكيز» ،التي نافست «بيتلز» في ستينيات القرن
العشرين ،أمس األول ،عن  78عاما.
وكتب مدير أعمال «ذي مونكيز» أندرو ساندوفال ،عبر «تويتر»،
«بمزيد من األسى تلقيت نبأ وفاة مايكل نيسميث .لقد تشاركنا على
ُ
مدى  30عاما رحــات ومشاريع مشتركة كثيرة توجت بجولة ذي
مونكيز الوداعية قبل بضعة أسابيع».
وجسدت فرقة «ذي مونكيز» ،ضمن برنامج تلفزيوني عرض بين
عامي  1966و ،1968شخصيات  4رجــال يسعون إلــى أن يصبحوا
مغني روك في لوس أنجلس ،وقد كان التشابه واضحا بين هؤالء
وأعضاء فرقة «بيتلز» البريطانية األسطورية بما يشمل قصة الشعر.
وف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،تخطت «ذي مونكيز» حتى مبيعات
«بيتلز» خالل فترة من الزمن ،إذ تصدر أول ألبومين للفرقة بعنوان
«ذي مونكيز» و»مور أوف ذي مونكيز» سباقات األلبومات ،وتربعا
على القمة مدة  31أسبوعا على التوالي بين  1966و ،1967ومن أشهر
أغنياتهم «الست تراين تو كالركسفيل» و»دايدريم بيليفر» و»أيم إيه
بيليفر» التي كتبها نيل دايمند.
(أ ف ب)

إدانة جاسي سموليت بتهمة
فبركة االعتداء عليه
أدانـ ــت محكمة فــي شيكاغو
الـ ـمـ ـمـ ـث ــل األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ج ــاس ــي
سموليت بتهمة فبركة اعـتــداء
ذي ط ــاب ــع ع ـن ـصــري ويـنـطــوي
على كراهية عام  2019ادعى أنه
استهدفه وأثار موجة من السخط
يومها في الواليات المتحدة.
ً
وك ـ ــان ال ـم ـم ـثــل م ـت ـه ـمــا بــأنــه
«فبرك» االعتداء الكاذب من خالل
دف ــع  3500دوالر لشقيقين من
التابعية النيجيرية ،وكذب بعد
ذلك على الشرطة في إفادته ،حيث
جاسي سموليت
يواجه عقوبة السجن  3سنوات،
لكن قد يحكم عليه فقط بأعمال
المصلحة العامة.
ونقلت وســائــل إع ــام أميركية عــن وكـيــل الــدفــاع عــن سموليت
ً
المحامي نينيي أوتشي قوله إن الممثل سيستأنف الحكم ،واصفا قرار
المحكمة بأنه «غير متماسك» .وأضاف خالل مؤتمر صحافي عقب
النطق بالحكم« :نحن واثقون بنسبة  100في المئة بأننا سنفوز في
هذه القضية عند االستئناف».
ودفع سموليت ،وهو النجم السابق لمسلسل «إمباير» التلفزيوني،
ً
ببراءته طــوال المحاكمة ،مؤكدا أن االعتداء «لم يكن خدعة» ،نافيا
ً
االتهامات كليا.
(أ ف ب)

يعتمد مهرجان ساندانس السينمائي ،الذي
ينطلق الشهر المقبل ،صيغة هجينة للمرة
األولى في تاريخه ،إذ يقام حضوريا في مكانه
المعتاد في جبال الغرب األميركيُ ،
وينقل في
الوقت نفسه عبر اإلنترنت ،وسيكون وثائقيا
جــديــدا عــن كــانــي ويـســت ،وأب ــرز مــا يتضمنه
ب ــرن ــام ـج ــه ،ح ـيــث يـتـضـمــن ح ـيــاتــه وزوج ـت ــه
النجمة الشهيرة كيم كارداشيان ،حسبما أعلن
منظموه الخميس الماضي.
وي ـع ـت ـبــر م ـه ــرج ــان س ــان ــدان ــس ،ال ـ ــذي كــان
الممثل روبرت ردفورد بين مؤسسيه ،من أبرز
المهرجانات السينمائية المستقلة في الواليات
المتحدة ،واشتهر بأنه يتيح اكتشاف أصحاب
مواهب يبرزون مستقبال ،ومنهم المخرجان
كوينتن تارانتينو وداميان شازيل ،ويقام منذ
انطالقه عام  1978في جبال يوتا ،لكن جائحة
كــو فـيــد  19أ ج ـبــرت المنظمين عـلــى تنظيمه
بصيغة افتراضية في يناير الفائت.
وف ـ ــي ظـ ــل الـ ـمـ ـخ ــاوف مـ ــن ت ـف ـش ــي م ـت ـحــور
أومـ ـيـ ـك ــرون ،قـ ــرر ال ـم ـه ــرج ــان أن ي ـط ـبــق هــذه
السنة صيغة هجينة للعروض التي تتخللها
حــوارات ،وأوضحت مديرة المهرجان تابيثا
جاكسون ،لوكالة فرانس برس ،أن هذه الصيغة
توفر «قدرا أكبر من المرونة» ،وتحقق «دعاية
وطاقة مضاعفتين» لألفالم المعروضة.
ويتضمن برنامج دورة  2022مسلسل «جين
يوس» الوثائقي عن مغني الراب كاني ويست،
وهو من إخراج صديقه القديم كالرنس «كودي»
سيمونز ،الــذي استخدم فيه مشاهد صورت
على مدى أكثر من  20عاما.
وتشمل العروض أيضا أعماال وثائقية أخرى
مــن بينها «وي نيد تــو تــاك أب ــاوت كوسبي»،
الذي يتناول قصة سقوط النجم التلفزيوني
األميركي بيل كوسبي ،و»ذي برينسس» عن
حياة األميرة ديانا ومقتلها.

ملصق وثائقي «كاني ويست»

ويفتتح المهرجان في  20يناير في سولت
ليك سيتي بفيلم «لــوســي آنــد دي ــزي» إليمي
بولر عن الممثلة الكوميدية األميركية الشهيرة
لوسيل بول ،على أن يختتم في  30يناير.
وت ـج ـس ــد ال ـم ـم ـث ـل ــة إيـ ـم ــا ط ــومـ ـس ــون فــي
فـيـلــم «غـ ــود الك ت ــو ي ــو ،ل ـيــو غ ــران ــدي» دور
أرم ـلــة خمسينية تستعين بـخــدمــات شــاب،
بينما تقدم مؤلفة مسلسل «غيرلز» الممثلة
األميركية لينا دانـهــام فيلمها االسـتـفــزازي
«شارب ستيك» ،وهو الشريط الروائي األول
لها منذ أكثر من  10سنوات.
أما المخرجة روري كينيدي ،ابنة روبرت
ف.كـيـنـيــدي ،فتتناول فــي «داون ـف ــول :ذي
كايس أغينست بوينغ» سلسلة األخطاء
الـ ـت ــي أدت إل ـ ــى ك ــارث ـت ـي ــن جــويـتـيــن
متتاليتين تعرضت لهما طائرتا
«بوينغ  737ماكس» وأسفرتا عن
مقتل ما مجموعه  346راكبا.
والح ـظ ــت تــابـيـثــا جــاك ـســون أن عـ ــددا من
المخرجين استعانوا «بمشاهد أرشيفية» في
أعمالهم هذه السنة بفعل القيود التي فرضت
الحتواء تفشي فيروس كورونا.
أما فيما يتعلق باألعمال الروائية فيعرض
فيلم «ليفينغ» الـقــائــم عـلــى سـيـنــاريــو كتبه
ال ـفــائــز ب ـجــائــزة ن ــوب ــل ل ـ ــآداب الـيــابــانــي
كازوو إيشيغورو ،وهو إنتاج جديد
لتحفة  1952السينمائية «إيكيرو»
(العيش) ألكيرا كوروساوا ،وتجري
أحداثه هذه المرة في لندن خالل
خمسينيات القرن العشرين.
وي ـع ـ َـرض أي ـضــا فـيـلــم «،»892
الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـ ـ ــؤدي بـ ـط ــولـ ـت ــه ن ـجــم
م ـس ـل ـســل «ذي وايـ ـ ـ ــر» ال ـم ـم ـثــل
األمـ ـي ــرك ــي مــاي ـكــل ك .ول ـيــامــز
الـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ــوف ـ ــي فـ ـ ــي س ـب ـت ـم ـبــر
الفائت ،ويتناول هــذا الفيلم،
ال ــذي يـمـثــل فـيــه أيـضــا جــون
بوييغا ،قصة جندي أميركي
ي ـض ـطــر إلـ ــى اتـ ـخ ــاذ ق ـ ــرارات
عنيفة ومـتـطــرفــة ل ــدى عــودتــه
إلى الحياة المدنية لتفادي رميه في
الشارع.
(أ ف ب)

مهرجان سالزبورغ يحيي
عشرينيات القرن الماضي

لينا دانهام

بث مباشر لجوائز الفيلم
األوروبي في برلين

مايكل ستراهان يسافر
في رحلة إلى الفضاء

مايكل ستراهان

أسميك غريغوريان
كشفت إدارة مهرجان سالزبورغ النمساوي ،أمــس األول ،أن حقبة
الصراعات واالضطرابات العالمية التي سادت بدايات القرن العشرين
ستلقي بظاللها على برنامج المهرجان المقرر في صيف  ،2022والذي
يضم  174عرضا .ويعود تاريخ  3من معزوفات األوبرا الجديدة بوصفها
إنتاجات جديدة ،في األصل إلى عام  ،1920وستقوم أسميك غريغوريان
بغناء األدوار القيادية الثالثة المختلفة في أوب ــرا ثالثية الموسيقار
اإليطالي جياكومو بوتشيني (إيــل تريتيكو) .وسيقوم المخرج باري
كوسكي بإنتاج أوب ــرا «كــاتــا كابانوفا» للمؤلف الموسيقي التشيكي
ليوش يناتشك .وأخيرا ،سيعرض الموسيقار اليوناني الروسي تيودور
كورنتزيس أوبرا «قلعة اللحية الزرقاء» للمؤلف الموسيقي المجري بيال
ً
بارتوك ،والتي سيتم تقديمها جنبا إلى جنب مع أوبرا الموسيقار األلماني
كارل أورف (مسرحية في نهاية الزمن) من سبعينيات القرن الماضي.
(د ب أ)

من الفعالية

سافر مقدم البرامج التلفزيونية األميركي الشهير مايكل ستراهان في
رحلة إلى الفضاء أطلقتها أمس شركة بلو أوريغين ،التي تعود إلى جيف
بيزوس ،مؤسس عمالق التجارة اإللكترونية «أمازون».
وانطلقت الرحلة القصيرة إلى الفضاء وعلى متنها ستراهان ،إلى جانب
لورا شيبرد تشيرشلي ،ابنة رائد الفضاء آالن شيبرد ،من وكالة الفضاء
األميركية (ناسا) ،والذي سافر إلى الفضاء في عام  ،1961إضافة إلى 4
أشخاص آخرين .ويعتبر ستراهان ،الذي انطلق على متن صاروخ نيو
شيبرد ،المملوك لـ»بلو أوريغين» ،ضيف شرف الرحلة إلى جانب ابنة آالن
شيبرد .أما األربعة اآلخرون ،فقد دفعوا مقابل الرحلة.
وكانت آخر رحالت «بلو أوريغين» في أكتوبر الماضي ،وكان على متنها
الممثل الكندي المخضرم ويليام شاتنر ،الشهير بدور كابتن كيرك في
مسلسل «سار تريك».
(د ب أ)

من المقرر اإلعالن في برلين عن الفائزين بجوائز الفيلم األوروبي لهذا
العام ،مرة أخرى ،من دون جمهور كبير ،بسبب الجائحةُ ،
وسيجرى إعالن
الفائزين في بث مباشر .وصوت أكثر من  4000عضو في أكاديمية السينما
األوروبية الختيار العديد من الفائزين بالجوائز.
وفــاز الفيلم الكوميدي المأساوي «ديــر راوش» ،للمخرج الدنماركي
توماس فينتربرغ ،بجائزة أفضل فيلم أوروبي العام الماضي.
ودف ــع ظـهــور المتحور الجديد مــن فـيــروس كــورونــا القائمين على
«جوائز األفالم األوروبية» ،ومقرها برلين ،إلقامة احتفال افتراضي إلعالن
جوائزها في بث مباشر ،كما زاد االحتماالت حول تأجيل «مهرجان برلين
السينمائي الدولي» المقرر إقامته بين  10و 20فبراير المقبل حتى يونيو
المقبل ،بعدما أعلن صندوق األفالم والتلفزيون في برلين Medienboard
تأجيل حفله السنوي الفخم المرتبط بالمهرجان.
(د ب أ)

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مـهـنـيــا :ال تتجنب حــل األم ــور الصعبة ،مهنيا :ما تصبو إليه لن يتحقق بسرعة،
ً
ألنه يفوق قدراتك.
ألنها ستتراكم عليك الحقا.
ً
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ف ــي ك ــل ل ـح ـظــة ي ــراف ـق ــك وج ــه عاطفيا :واجباتك أمام الشريك ليست بأقل
من واجباتك المهنية.
الشريك ،ألنه جدير بمحبتك.
ً
ً
اجتماعيا :تمتع بالهناء الذي يقدمه لك اجتماعيا :لطالما تقت للسفر ،وقد تسنح
لك الفرصة في وقت قريب.
أفراد عائلتك ،وافرح معهم.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
م ـه ـن ـي ــا :أنـ ـظ ــر إلـ ــى م ـنــاف ـس ـيــك بـعـيــن
رياضية ،وحاول التغلب عليهم.
ً
عــاطـفـيــا :مــامــة الـشــريــك عـلــى كــل أمــر
يدخل البرودة إلى حياتكما العاطفية.
ً
اجتماعيا :تستطيع أن تداري اآلخرين
بلباقتك ،وليس بالمراوغة والكذب.
رقم الحظ.39 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :كلما كنت صادقا في مواعيدك
ازدادت سمعتك شهرة.
ً
ً
ً
عاطفيا :يرسل لك القدر وجها جديدا قد
ً
تقع سريعا في غرامه.
ً
اجتماعيا :افرح بما تمتلكه من أشخاص
وأشياء ،وال تحزن على ما ليس لك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :احــرص على تحسين صورتك أمام
الزمالء بالمعاملة الالئقة.
ً
عاطفيا  :ترغب في السيطرة المطلقة على
الحبيب ،وهذا ليس في مصلحتكما.
ً
اجتماعيا :مواجهة الواقع العائلي ضرورية
ً
جدا للمساعدة في تحسينه.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :س ــوف تــوفــر األفـ ــاك لــك فــرصــة
ثمينة عليك معرفة اغتنامها.
ً
ً
عاطفيا :مسؤولية الحب كبيرة جدا ،فإن
استطعت تحملها تبلغ السعادة.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :م ــن ت ــواض ــع أم ــام ــك ارف ـعــه
ً
ً
واتخذه صديقا وفيا لك.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا  :ثــق بنفسك ،فــأنــت تتمتع بـقــدرات
تفوق سائر الزمالء.
ً
عاطفيا :أنت في حالة غضب هذه الفترة ،وال
ترغب في التفاهم مع الشريك.
ً
اجتماعيا :ال تنتظر إنجاز جميع األمور كي
تشعر بالرضا عن نفسك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :أنت رائع في تعاملك مع الغير ،لكن
انتبه إلى المواعيد التي تحددها.
ً
ً
عاطفيا :تنظم مع شريك حياتك مشروعا
ً
لتمضية أيام العطلة معا.
ً ّ
اجتماعيا :علمتك خيبات الحياة أن تعد
أصابعك بعد كل مصافحة.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :ما يؤجج القلق في داخلك هو
محاولة الوصول قبل الوقت المحدد.
ً
عاطفيا :في كل وضع صعب يمر عليكما
ينبغي الصبر والتفاهم إليجاد الحل.
ً
اجتماعيا :تعتقد أن لعائلتك مستقبل
أفضل ،وهذا شعور ممتاز.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :العمل أمر رئيس في حياة كل إنسان،
وعليك أن تكون أكثر جدية.
ً
عاطفيا :استمع إلى الحبيب عندما يبدي
ً
لك رأيه ،فقد يكون مفيدا لك.
ً
اجتماعيا :المظاهر ال تدل على الباطن ،فكم
صديق لك يحسدك على ما أنت فيه.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :ســوف يكون لديك ما يكفي من
المال كي تطور أسلوب عملك.
ً
عاطفيا :أنت مصمم على إسعاد نصفك
الثاني ،وهذا ما يفرح قلبه.
ً ُ
اجتماعيا :قم بجميع ما يمكنك لتوفير
حياة سعيدة ألفراد عائلتك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
م ـه ـن ـي ــا :تـ ـت ــواف ــق األب ـ ـ ـ ــراج ع ـل ــى وض ــع
العراقيل أمامك ،لكن عزيمتك على الفوز
أقوى.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :م ـتــى كـنـتـمــا يـ ــدا واح ـ ــدة فــإن
مجابهة كل المشاكل تصبح عادية.
ً
اجتماعيا :من أسوأ صفاتك بعض الكذب
ً
أحيانا ،فاقلع عنه.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

«الطابور السادس» تكتسح جوائز مهرجان الكويت المسرحي
فضة المعيلي

حصدت مسرحية «الطابور
السادس» ،لفرقة المسرح
الشعبي ،نصيب األسد من
جوائز مهرجان الكويت
المسرحي في دورته الـ.21

شـهــد حـفــل خـتــام مهرجان
الكويت المسرحي في دورتــه
الـ ،21حضور حشد جماهيري
غ ـف ـي ــر ،ت ـق ــدم ــه األمـ ـي ــن ال ـع ــام
ل ـل ـم ـج ـلــس ال ــوطـ ـن ــي لـلـثـقــافــة
والفن ـ ـ ـ ــون واآلداب باإلنا ب ـ ـ ــة
د .عيسى األنصاري ،واألمين
ال ـم ـســاعــد ل ـق ـطــاع ال ـف ـن ــون د.
بـ ـ ــدر الـ ـ ــدويـ ـ ــش ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
ك ــوك ـب ــة ك ـب ـي ــرة م ــن الـفـنــانـيــن
واإلعــام ـي ـيــن ولـجـنــة تحكيم
المهرجان ،والفرق المسرحية
المشاركة.

اكتساح
وخ ـ ـ ـ ــال إع ـ ـ ـ ــان الـ ـنـ ـت ــائ ــج،
اك ـت ـس ــح ال ـ ـعـ ــرض ال ـم ـســرحــي
«الـ ـط ــاب ــور الـ ـ ـس ـ ــادس» ،لـفــرقــة
ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ،ج ــوائ ــز
الـ ـمـ ـه ــرج ــان ،ب ـح ـص ــول ــه عـلــى
أفضل عرض مسرحي متكامل،
إض ــاف ــة إلـ ــى ج ــائ ــزة «ال ـف ـن ــان
م ـن ـصــور ال ـم ـن ـص ــور» ألفـضــل
إخراج مسرحي ،والتي ذهبت
لـلـمـخــرج ع ـلــي ال ـب ـلــوشــي عن
ً
الـمـســرحـيــة ذات ـه ــا ،فـضــا عن
جــائــزة أفـضــل ممثل دور أول
للفنان يوسف البغلي ،وجائزة

األنصاري والدويش مع الفائزين بالجوائز
أفضل ممثلة دور أول للفنانة
سالي الفراج.
واقـ ـتـ ـن ــص ف ـي ـص ــل ال ـع ـب ـيــد
جائزة أفضل نص عن مسرحية
«زهور القبور» لمسرح الشباب.
أم ــا جــائــزتــا «األنـ ـب ــاء» ألفـضــل
م ـم ـثــل واع ـ ــد وم ـم ـث ـلــة واع ـ ــدة،
فـ ـك ــان ــت م ـ ــن نـ ـصـ ـي ــب الـ ـفـ ـن ــان
عبدالله البصيري عن دوره في

مسرحية «مطلوب مهرجين»،
وال ـف ـنــانــة آم ـن ــة ال ـع ـبــدال ـلــه عن
دورها في مسرحية «البروة».
وانطلق في بداية الحفل عرض
مسرحي بعنوان «البرواز» ،تأليف
الكاتبة فاطمة المسلم ،وإخــراج
يوسف البغلي.
ب ـعــدهــا ،أط ـلــت عــريـفــة الحفل
المذيعة نـجــاء الـكـنــدري ،حيث

جوائز المهرجان
• الجائزة الكبرى ألفضل عــرض مسرحي متكامل اقتنصتها
مسرحية «الطابور السادس».
• جــائــزة أف ـضــل أزي ـ ــاء ،للفنانة شـيـخــة الـحـمــر ،عــن مسرحية
«مطلوب مهرجين».
• أفضل مؤثرات صوتية كانت من نصيب حمد العروج.
• أفضل إضاءة لفاضل النصار.
• أفضل ديكور للفنان د .فهد المذن.
ـان لـلـفـنــانــة غــديــر حـســن عــن مسرحية
• أف ـضــل مـمـثـلــة دور ث ـ ٍ
«البروة».
ـان للفنان عبدالله الحمود عن دوره في
ـ
ث
دور
ممثل
• أفضل
ٍ
مسرحية «الطابور السادس».
• جائزة «الفنان حمد كنعان» ألفضل ممثلة دور أول للفنانة

رحيل الشاعر دعيج الخليفة
إثر سكتة قلبية
تـ ــوفـ ــي ال ـ ـشـ ــاعـ ــر ال ـش ـي ــخ
دعيج الخليفة ،صباح أمس،
عن عمر ناهز الـ 50عاما ،إثر
سكتة قلبية .ونعى الديوان
األمـ ـي ــري ال ـكــوي ـتــي ال ـشــاعــر
الراحل.
وول ـ ـ ـ ــد ال ـ ـشـ ــاعـ ــر الـ ــراحـ ــل
عــام  ،1971وهــو أحــد أحفاد
األمـيــر الــراحــل الشيخ جابر
األحمد ،ويحمل الشيخ دعيج
شهادة في العلوم السياسية،
وه ــو دبـلــومــاســي فــي وزارة
الخارجية الكويتية.
وك ـ ـتـ ــب الـ ـش ــاع ــر الـ ــراحـ ــل
الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ـ ــن األغ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــي
والمسرحيات والمسلسالت،
وت ــول ــى ال ــرئ ــاس ــة ال ـف ـخــريــة
للمسرح الشعبي في الكويت،
وله العديد من المقاالت في
عدة صحف عربية ،وحاصل
ع ـ ـلـ ــى ل ـ ـقـ ــب أف ـ ـ ـضـ ـ ــل ش ــاع ــر
خ ـل ـي ـج ــي ف ـ ــي اس ـت ـب ـي ــان ــات
سابقة.

دعيج الخليفة الصباح

وقــدم الكثير مــن متابعي
الـ ـشـ ـي ــخ ال ــدعـ ـي ــج الـ ـتـ ـع ــازي
ب ـ ـ ــوف ـ ـ ــات ـ ـ ــه ،م ـ ـش ـ ـيـ ــريـ ــن إل ـ ــى
دم ـ ـ ـ ـ ــاث ـ ـ ـ ـ ــة خ ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــه وح ـ ـس ـ ــن
سيرته والتسامح والطيبة
والتواضع .وقدمت الكثير من
الهيئات والجمعيات الفنية
التعازي بوفاة الراحل.

سالي فراج عن دورها في مسرحية «الطابور السادس».
• جــائــزة «الـفـنــان حمد كنعان» ألفـضــل ممثل دور أول للفنان
يوسف البغلي عن دوره في مسرحية «الطابور السادس».
• أفـضــل نــص مـســرحــي ،لفيصل العبيد عــن مسرحية «زهــور
القبور».
• جائزة «الفنان منصور المنصور» ألفضل مخرج مسرحي ،فاز
بها المخرج علي البلوشي عن مسرحية «الطابور السادس».
• جائزة «األنباء» ألفضل فنانة واعدة ،للممثلة آمنة العبدالله.
• جائزة أفضل ماكياج مسرحي مقدمة من شركة « ،»VOللفنانة
تهاني كمال عن مسرحية «البروة».
• ج ــائ ــزة «األن ـ ـبـ ــاء» ألف ـض ــل م ـم ـثــل ،وذه ـب ــت ل ـل ـف ـنــان عـبــدالـلــه
البصيري.

احتضنت «ذات السالسل»
باألفنيوز حفل توقيع الكاتبة
هبة السواح إصداريها،
«سندريال سيكريت»،
و«شهرزاد أون فاير».

أحيا الفنانان اللبنانيان
وائل كفوري ونانسي عجرم
ً
ً
ً
حفال غنائيا ناجحا ،أمس
األول ،فــي موسم الــريــاض،
تـصــدر الـتــرنــد عـلــى مــواقــع
التواصل االجتماعي.
وب ـ ـ ــدأت ن ــان ـس ــي ال ـح ـفــل
بــأغ ـن ـيــة «ق ـل ـبــي ي ــا ق ـل ـبــي»،
التي تفاعل معها الجمهور
مـ ــن بـ ــدايـ ــة ظـ ـه ــوره ــا عـلــى
المسرح ،لتقدم بعدها باقة
من أجــل أغنياتها القديمة
والجديدة.
بــدورهــا ،أعــربــت نانسي
عن سعادتها بهذا الحفل،
قائلة على المسرح« :تخيل
أن تكون موجودا على أرض
ص ــار الـخـيــال فيها واقـعــا،
وتخيل أنك تكون عم بتغني
عـلــى مـســرح الـفـنــان محمد
ع ـب ــده بــال ـم ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة
السعودية».
ووج ـه ــت تـحـيــة لــرئـيــس
هئية الترفيه في السعودية
المستشارتركي آل الشيخ،

«شهرزاد أون فاير»
يستدعي عصر
شهريار

وقال الغيث ،خالل إلقائه كلمة
لجنة التحكيم لمهرجان الكويت
المسرحي الحادي والعشرين ،إن
« ه ــذه الفعالية المسرحية التي
ينتظرها ا لـمـهـتـمــون بالمسرح
وال ـم ـش ـت ـغ ـل ــون ب ــه ل ــم ي ـك ــن لـهــا
أن ت ـن ـجــح لـ ــوال ج ـه ــود صــادقــة
وم ـخ ـل ـص ــة مـ ــن ال ـم ـن ـظ ـم ـيــن فــي
(الوطني للثقافة) وإدارة المسرح
ً
خصوصا ،كما ال يفوتنا تقدير
دور ومـ ـس ــاهـ ـم ــات ال ـب ــاح ـث ـي ــن

وائل كفوري
قـ ــائ ـ ـلـ ــة« :تـ ـحـ ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة ل ـيــك
م ـس ـت ـش ــار ت ــرك ــي آل ال ـش ـيــخ
وهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـت ــرفـ ـي ــه عـ ـل ــى ه ــذا
المجهود الجبار ،وأحلى شكر
ليكم أحلى جمهور الموجود
معنا والــذيــن يـحـضــرونــا من
أمام الشاشات».
بعدها صعد كـفــوري على
المسرح ،وبدأ وصلته بأغنية
«ليل ورعد» ،وتوجه للجمهور
ً
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي بـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوال «أه ـ ـ ـ ــا

فضة المعيلي

أقامت مكتبة «ذات السالسل»
َ
إصداري
باألفنيوز حفل توقيع
«سندريال سيكريت» و«شهرزاد
أون فاير» للكاتبة هبة السواح،
ب ـح ـض ــور ع ـ ــدد مـ ــن الـمـثـقـفـيــن
ُ
والكتاب واإلعالميين ،وتضمن
ال ـح ـفــل ن ـ ــدوة ع ــن اإلصـ ــداريـ ــن،
أدارها اإلعالمي أحمد الرفاعي،
وتحدثت خاللها السواح.
وب ـ ـهـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ق ــال ــت
ال ـســواح إن مـضـمــون الكتابين
ي ـ ـ ـ ــدور ح ـ ـ ــول عـ ــاقـ ــة اإلن ـ ـسـ ــان
بنفسه ،موضحة أن «سندريال
سيكريت» كتاب يختص بتنمية
ال ـ ــذات ،وي ـقــع فــي  290صفحة،
وصدر عام  2017وحقق نجاحا
ك ـب ـي ــرا ،واآلن ه ــو ف ــي طـبـعـتــه
التسعين ،ويشتمل على خمس
نـ ـص ــائ ــح س ـه ـل ــة االسـ ـتـ ـيـ ـع ــاب
والتطبيق.
وأضافت أن الكتاب يناقش
ق ـصــة س ـنــدريــا ب ـعــد زواج ـه ــا،
وي ـ ـطـ ــرح عـ ـ ــدة ت ـ ـس ـ ــاؤالت تـهــم
ال ـم ــرأة ،وي ـت ـنــاول كــل فـصــل من
ف ـص ــول ــه م ــوض ــوع ــا وي ـنــاق ـشــه
ب ـحــذاف ـيــره ،ومـنـهــا ه ــل عــاشــت
س ـنــدريــا ح ـيــاة سـعـيــدة أم ال؟
وك ـ ـيـ ــف ت ـس ـت ـط ـي ــع أن ت ـع ـيــش
المرأة الحياة بصورة متوازنة
صحيحة ت ــؤدى إل ــى الـسـعــادة
واالستقرار من خالل مجموعة
مــن الـخـطــوات ال ـمــدروســة التي
تـ ـس ــاع ــد ال ـ ـم ـ ــرأة عـ ـل ــى م ـعــرفــة

جهود صادقة

نانسي عجرم ووائل كفوري يتصدران الترند بحفل الرياض

السواح« :سندريال سيكريت» و«شهرزاد أون
فاير» يدوران حول العالقات اإلنسانية
●

ثـ ـمـ ـن ــت ف ـ ــي م ـس ـت ـه ــل ح ــدي ـث ـه ــا
مـسـتــوى ال ـع ــروض المتنافسة،
تحت رعاية وزير اإلعالم والثقافة
وزي ـ ــر ال ــدول ــة لـ ـش ــؤون ال ـش ـبــاب
عبدالرحمن ا لـمـطـيــري ،متمنية
ال ـت ــوف ـي ــق وال ـ ـس ـ ــداد ل ـل ـفــائــزيــن
بجوائز المهرجان .ومن ثم دعت
رئـيــس وأع ـضــاء لجنة التحكيم
ل ـل ـص ـعــود إلـ ــى خ ـش ـبــة ال ـم ـســرح
لتكريمهم ،وهم :رئيس اللجنة د.
عبدالله الغيث ،د .إلهام الشالل ،د.
محمد المهنا ،د .رهام العوضي،
والفنان فيصل العميري.

وال ـف ـنــان ـيــن ال ــذي ــن ش ــارك ــوا في
ً
الفعاليات واألنـشـطــة» ،مضيفا:
«ع ـ ـل ـ ــى م ـ ـ ـ ــدى األي ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـت ـس ـع ــة
الماضية شاهدنا ثمانية عروض
م ـســرح ـيــة ت ـق ــف خ ـل ـف ـهــا ج ـهــود
ملحوظة مــن ا ل ـفــرق المسرحية
المشاركة».
وأك ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـغ ـ ـيـ ــث أن «ال ـ ـع ـ ـمـ ــل
ال ـم ـســرحــي ه ــدف ــه نـبـيــل يتمثل
في تقديم رسالة سامية ،ولذلك
ارتــأت اللجنة تقديم التوصيات
ت ـت ـم ـثــل فـ ــي ضـ ـ ـ ــرورة اس ـت ـم ــرار
العروض الناجحة والفائزة عبر
تخصيص مواسم مسرحية في
جميع المحافظات لعرض هذه
الـعــروض المسرحية للجمهور،
وابتعاث الفرق المسرحية الفائزة
ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي ال ـم ـه ــرج ــان ــات
الثقافية والفنية في دول الخليج
العربي والعالم».
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن تـ ـ ــو ص ـ ـ ـيـ ـ ــات
اللجنة تتضمن كــذلــك «ض ــرورة
اس ـت ـص ــدار قـ ــرار وزاري يصبح
ً
ً
قانونا مستمرا لدعم العروض
ً
الفائزة سنويا ،للمشاركة داخل
الدولة وخارجها في المناسبات
وال ـم ــواس ــم وال ـم ـهــرجــانــات ذات

الحضور الجماهيري» ،إلى جانب
رفــع قيمة الـجــوائــز المخصصة
للفائزين في مسابقة المهرجان
دع ـ ـ ـمـ ـ ــا ل ـ ـل ـ ـف ـ ـنـ ــون ،وت ـش ـج ـي ـع ــا
إلب ـ ــداع ـ ــات ـ ــه ،مـ ــع ض ـ ـ ـ ــرورة دع ــم
نشاط الفرق المسرحية األهلية
بالكويت ،من خالل زيــادة أعداد
ت ـل ــك الـ ـ ـف ـ ــرق ،م ــواكـ ـب ــة ل ـل ــزي ــادة
المستمرة في أعداد المشتغلين
بــالـمـســرح ،س ــواء مــن ال ـه ــواة أو
ً
الفنانين المحترفين ،فضال عن
زي ــادة قيمة الــدعــم الـمــادي الــذي
تتلقاه تلك الفرق من الدولة».
وذك ـ ـ ــر أن «تـ ـل ــك ال ـت ــوص ـي ــات
تتضمن االهتمام بدعم وتشجيع
ال ـج ـي ــل الـ ـن ــاش ــئ م ــن ال ـف ـنــان ـيــن
وال ـم ـخ ــرج ـي ــن وال ـم ـب ــدع ـي ــن فــي
مجال العمل المسرحي ،وزيــادة
قيمة الــدعــم المخصص إلنـتــاج
عروض المهرجان ،بحيث تمنح
الـفــرصــة للفرق المسرحية ،بأن
تـقــدم عــروضــا بإمكانيات أكبر،
إلى جانب تخصيص تخصيص
جائزة في أحــد عناصر العرض
المسرحي تمنح لفنان مسرحي
عربي عبر أحد العروض الرسمية
التي تشارك في المهرجان».

هبة السواح
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ،وأن ت ـ ـحـ ــدد الـ ـه ــدف
المنشود.
وأوضحت أن «الكتاب يتطرق
إلى حكمة اختياراتنا في الحياة
وقراراتنا» ،مشيرة إلى أن الفصل
األخ ـ ـيـ ــر ي ـش ـت ـمــل ع ـل ــى م ـعــرفــة
القواعد العامة في الحياة.
وع ـ ــن كـ ـت ــاب «شـ ـ ـه ـ ــرزاد أون
ف ــاي ــر» ،قــالــت الـ ـس ــواح إن ــه يقع
فــي  342صـفـحــة ،وقــد نـشــر في
ع ـ ــام  ،2020وي ـع ـت ـب ــر ب ـم ـثــابــة
الجزء الثاني لكتاب «سندريال
سيكريت» ،ويسطر في صفحاته
ن ـق ـطــة إعـ ـ ــادة اك ـت ـش ــاف هــدفـنــا
وشغفنا بالحياة ،وإعادة ترتيب
األولويات.
ولفتت إلــى أنــه «يـبــدأ بقصة
شـ ـ ـه ـ ــرزاد عـ ـل ــى أن ـ ـهـ ــا واح ـ ـ ــدة
مـ ــن ع ـص ــرن ــا واس ـت ـي ـق ـظ ــت مــن

ال ـنــوم لـتـجــد نفسها فــي عصر
شهريار ،وتقوم بسرد القصص
له لتساعده على حل المشاكل
التي يمر بها».
وذكـ ــرت أن ال ـك ـتــاب يتضمن
عدة فصول ،يتناول األول منها
عالقة اإلنسان بنفسه ،والثاني
ع ــاق ــة اإلن ـ ـسـ ــان ب ــالـ ـن ــاس ،أم ــا
الثالث فيركز على مشاعر مثل
ال ـ ـخـ ــوف والـ ـغـ ـض ــب وال ـ ـخـ ــزن،
ويتناول الرابع الشغف ونقاط
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوة والـ ـ ـضـ ـ ـع ـ ــف ،فـ ـ ــي ح ـيــن
يـتـضـمــن ال ـخ ــامــس م ــا يـســاعــد
ع ـ ـلـ ــى كـ ـيـ ـفـ ـي ــة وضـ ـ ـ ــع ال ـخ ـط ــط
واأله ـ ـ ـ ــداف وت ـق ـس ـيــم األهـ ـ ــداف
وأه ـم ـي ـت ـه ــا ،وأخ ـ ـيـ ــرا يـتـضـمــن
الـ ـس ــادس كـيـفـيــة ال ـت ـعــامــل في
الحياة والمهارات التي يحتاج
إليها.

ً
وسـ ـه ــا ش ــرف ــون ــا أح ـبــاب ـنــا»،
ليغني بعدها أغنية «عمري
ك ـل ــو» وغ ـي ــره ــا وسـ ــط تـفــاعــل
الجمهور.
وق ـ ـ ــد أشـ ـ ـع ـ ــل ه ـ ـ ــذا ال ـح ـف ــل
ال ـ ـسـ ــوشـ ــال م ـ ـيـ ــديـ ــا ،وح ـظ ــي
بـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاع ـ ــل ع ـ ـ ـ ـ ــدد كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــر م ــن
المتابعين والمعجبين.

نانسي عجرم

هاني شاكر :لن
ً
أترشح مجددا
ً
نقيبا للموسيقيين
أكـ ـ ـ ـ ـ ــد نـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــب ال ـ ـم ـ ـهـ ــن
ال ـم ــوس ـي ـق ـي ــة فـ ــي م ـص ــر،
ال ـف ـنــان هــانــي ش ــاك ــر ،أنــه
لـ ــن يـ ـت ــرش ــح مـ ـ ــرة أخـ ــرى
النـتـخــابــات نـقــابــة المهن
ً
الـ ـم ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة ،م ـض ـي ـف ــا:
ً
«ط ـب ـعــا ع ـنــد ق ـ ــراري ودي
آخـ ــر ف ـت ــرة بــال ـن ـس ـبــة لــي،
ألني تعبت» ،الفتا االنتباه
الى أنه بعد األزمة األخيرة
الـتــي تـعـ ّـرض لها نصحه
األطـ ـ ـب ـ ــاء ب ــاالبـ ـتـ ـع ــاد عــن
االنفعال والمشكالت التي
قد تسبب له الحزن.
وأوض ـ ــح ش ــاك ــر ،خــال
لقائه مع اإلعالمية أسما
إبراهيم في برنامج «حبر
سري» المذاع عبر فضائية
«الـ ـق ــاه ــرة والـ ـ ـن ـ ــاس» ،أن ــه
س ـ ـي ـ ـك ـ ـمـ ــل هـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة
ف ــي ال ـن ـق ــاب ــة ،وسـيـكـتـفــي
بفترتين كنقيب.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ــرب عـ ـ ــن أم ـن ـي ـت ــه
بـ ــأن ي ـخ ـل ـفــه ال ـمــوس ـي ـقــار
أمـ ـ ـي ـ ــر عـ ـب ــدالـ ـمـ ـجـ ـي ــد فــي
م ـ ـن ـ ـصـ ــب ن ـ ـق ـ ـيـ ــب الـ ـمـ ـه ــن
ً
الموسيقية ،قــائــا« :كتير
ممكن يخلفوني ،وأتمنى
الموسيقار الجميل أمير
ع ـب ــدال ـم ـج ـي ــد ي ـب ـق ــى هــو
النقيب ،وممكن جدا يكون
الموضوع ده مش في باله،
لكن يا ريت النقيب الجديد
يكون وجه جديد».

شيرين عبدالوهاب حليقة
الشعر في أبوظبي

شيرين عبدالوهاب مع الياسري
ظهرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب حليقة الشعر
في أول إطاللة لها بعد إعــان طالقها على مسرح مهرجان
أم اإلم ــارات فــي أبوظبي ،وشكلت مفاجأة كبيرة للجمهور
الحاضر في الحفل ،ولجمهور الوطن العربي عبر منصات
التواصل االجتماعي.
وقــالــت شـيــريــن خ ــال حديثها عـلــى الـمـســرح« :مبسوطة
اني معاكم ،ويا رب تقبلوني بشكلي ده .أنا كده فقت» ،وسط
صيحات الجمهور المتفاجئ بجرأتها والفرح بظهورها من
جديد عبر مهرجان أم اإلم ــارات ،مــن خــال شركة الياسري
لإلنتاج الفني ،متمثلة بالمخرج والمنتج صالح الياسري،
الذي أكد حماس شيرين في الكواليس للظهور أمام الجمهور
بـهــذا «ال ـلــوك» الـجــديــد ،وق ــال« :الفنانة شيرين فنانة كبيرة
وتحترم جمهورها ،و كــا نــت متحمسة للظهور بـهــذا اللوك
(حـلـيـقــة الـشـعــر) قـبــل الـحـفــل ،ولـسـمــاع وم ـشــاهــدة ردة فعل
الجمهور ،والتي أبدت احترامها ومحبتها له ،حيث أعربت
أنها مشتاقة للغناء على مسرح مهرجان أم اإلمارات».
وش ـكــرت شـيــريــن دائـ ــرة الـثـقــافــة والـسـيــاحــة فــي أبوظبي
وال ـي ــاس ــري ل ــإن ـت ــاج ال ـف ـنــي ع ـلــى الـتـنـظـيــم ال ــرائ ــع وحـســن
االستقبال والضيافة.

خبريات
غادة عبدالرازق تحتفل
بخطبة ابنتها روتانا

احتفلت الفنانة غادة
عبدالرازق بخطبة ابنتها
الوحيدة روتانا ،في أجواء
عائلية اقتصرت على
أقارب العروسين فقط ،ولم
توجه فيها الدعوة ألي من
أصدقائها.
وحرصت غادة على مشاركة
صور حفل خطوبة ابنتها،
متمنية لها حياة سعيدة مع
ً
خطيبها ،علما بأن الخطوبة
تأتي بعد نحو عامين من
انفصال روتانا عن والد
بناتها عقب زواج استمر
ً
 7سنوات ،علما بأن مازن
خطيب ابنتها لم يظهر مع
العائلة من قبل بأي صور عبر
مواقع التواصل االجتماعي.
غادة تباشر في الوقت الحالي
االتفاق على مشروع درامي
لرمضان المقبل يتوقع
أن تتولى إنتاجه شركة
الجابري ،على أن يجري
تصويره في مصر قبل
نهاية الشهر المقبل ،للحاق
بالموسم الرمضاني عبر
تكثيف مواعيد التصوير.

عضو
ناهد السباعي ً
لجنة تحكيم مجددا

بعد مشاركتها في عضوية
لجنة تحكيم إحدى
مسابقات مهرجان القاهرة
السينمائي الدولي بنسخته
األخيرة ،تعود الفنانة ناهد
السباعي لعضوية لجان
ً
التحكيم مجددا ،من خالل
مهرجان القاهرة للسينما
الفرنكوفونية ،حيث تشارك
في عضوية لجنة تحكيم
األفالم القصيرة بالمهرجان.
وتشارك ناهد في اللجنة
مع الناقدة الجزائرية فاطمة
بارودي ،والمخرج عزالدين
سعيد ،فيما تترأس اللجنة
الفنانة المصرية سلوى
محمد علي ،بوقت ستتواصل
عروض المهرجان بدار
األوبرا المصرية والصاالت
السينمائية المحددة لعروض
األفالم التي تنتمي إلى 10
دول.
ُيذكر أن السباعي باتت
تحرص أخيرا على الظهور
برفقة والدتها في جميع
المناسبات ،بما فيها
المناسبات الخاصة بالعمل
بشكل أثار تعليقات الكثيرين،
السيما أنها تقف مع زمالئها
الفنانين ،بسبب انشغالها
بوالدتها المنتجة ناهد فريد
شوقي.

حلقات ياسمين في
«معكم» بمواقع التواصل

استثنت شبكة قنوات cbc
ومنصة واتش ات حلقات
استضافة الفنانة ياسمين
عبدالعزيز في برنامج «معكم»
مع اإلعالمية منى الشاذلي
من عدم اإلتاحة عبر مواقع
التواصل االجتماعي ،حيث
تعرض جميع الحلقات
ً
حصريا على منصة واتش
ات فقط بعد عرضها على
الشاشة.
ونشرت قناة  cbcمقاطع
الحلقات كاملة التي تحدثت
فيها ياسمين عن محنة
مرضها األخيرة ورحلتها
العالجية في الخارج ،إضافة
إلى دور زوجها الفنان أحمد
العوضي في مساندتها
والوقوف إلى جوارها،
وحديثه عن حياتهما
ً
الزوجية للمرة األولى معا في
البرنامج.
وحققت حلقتا البرنامج
ماليين المشاهدات فور
إذاعتها على «فيسبوك» ،فيما
جرى تزامن البث المباشر
بين الحلقتين وعرضهما
على الشاشة.

ةديرجلا
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دوليات

ُ
إيران تتمسك بمقترحاتها بفيينا ...وتحذر من مهاجمتها

زيارة وزير الدفاع اإلسرائيلي ومدير «الموساد» لواشنطن تفشل في ردم الهوة بشأن طهران
تمسك الوفد اإليراني
بمطالب بالده التي طرحها
في مذكرتين رفضتهما
الدول األوروبية ،مع تواصل
اجتماعات الجولة السابعة
من مفاوضات فيينا ،في حين
أفادت تقارير باتساع هوة
الخالف بين واشنطن وتل
أبيب حول سبل مواجهة
«الخطر اإليراني».

على إسرائيل
أن تعلم أن
االعتداءات على
سورية لن تمر
دون رد
مساعد الرئيس
اإليراني

ب ـع ــد اس ـت ـئ ـن ــاف اج ـت ـمــاعــات
الجولة السابعة من مفاوضات
فيينا ا لـنــوو يــة غير المباشرة،
بين إيــران والــواليــات المتحدة،
أك ــد م ـســؤولــون إيــران ـيــون أنهم
مـتـمـسـكــون بــالـمـقـتــرحــات الـتــي
قدموها األسبوع الماضي ،رغم
رفض القوى الغربية لها.
ون ـ ـف ـ ــى م ـ ـص ـ ــدر م ـ ـق ـ ــرب م ــن
الـفــريــق اإلي ــران ــي ال ـم ـفــاوض ما
أوردتـ ـ ــه وك ــال ــة روي ـ ـتـ ــرز ،أم ــس
األول ،بـشــأن الـقـبــول بمواصلة
المفاوضات على قاعدة مسودة
ال ـ ـم ـ ـح ـ ــادث ـ ــات ،الـ ـ ـت ـ ــي ت ــوق ـف ــت
يونيو ا لـمــا ضــي ،بعد الجوالت
ال ـ ـ ــ 6ال ـس ــاب ـق ــة الـ ـت ــي خــاض ـت ـهــا
حكومة الرئيس السابق حسن
روحاني ،مؤكدا أن المقترحات
ال ـتــي قــدمـتـهــا حـكــومــة الــرئـيــس
األصولي إبراهيم رئيسي ال تزال
على طاولة البحث مع األطراف
الغربية ،ولم ُي َعد النظر فيها.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ك ـ ـب ـ ـي ـ ــر م ـ ـف ـ ــاوض ـ ــي
إي ـ ـ ـ ـ ــران عـ ـل ــي ب ـ ــاق ـ ــري كـ ـن ــي إن
ب ــاده مـلـتــزمــة بــالـمــوقــف ال ــذي
أعـ ـلـ ـنـ ـت ــه األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي
عندما انفضت المحادثات مع
مسؤولين أوروبيين وأميركيين
اتهموها بطرح مطالب جديدة،
وال ـتــراجــع عــن ح ـلــول وس ــط تم
الـتــوصــل إليها فــي وقــت سابق
من العام.
وردا على سؤال عما إذا كان
هـنــاك نـقــاش ح ــول المقترحات
ال ـج ــدي ــدة ال ـت ــي قــدم ـت ـهــا إي ــران
األسـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــوع ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ،قـ ـ ــال
ك ـن ــي« :نـ ـع ــم ،الـ ـمـ ـس ــودات ال ـتــي
اقـتــرحـنــاهــا األس ـب ــوع الـمــاضــي
تـ ـ ـج ـ ــري مـ ـن ــا قـ ـشـ ـتـ ـه ــا اآلن فــي
اجتماعات مع األطراف األخرى»،
مشددا على أن طهران جادة في
الـمـفــاوضــات ودخـلـتـهــا بحسن
نـيــة ،واعـتـبــر أن «إي ــران هــي من
أبقت االتفاق النووي حيا».
أمــا السفير اإليــرانــي محسن
بـهــاروانــد فقال إن المفاوضات
أزال ـ ـ ـ ـ ــت «س ـ ـ ـ ــوء ال ـ ـف ـ ـهـ ــم» ب ـش ــأن
م ــراجـ ـع ــات طـ ـه ــران ل ـم ـس ــودات
ال ـن ـص ــوص ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بـكـيـفـيــة
إحـ ـ ـي ـ ــاء االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ال ـ ـم ـ ـبـ ــرم ع ــام
 ،2015الــذي يفرض قيودا على
البرنامج الـنــووي اإليــرانــي في
مقابل رفع العقوبات.
في مــوازاة ذلك ،ذكر الرئيس

وزيرا الدفاع األميركي واإلسرائيلي على أدراج «البنتاغون» الخميس (أ ف ب)
اإليراني إبراهيم رئيسي« :نحن
ج ـ ــادون ف ــي ال ـم ـف ــاوض ــات الـتــي
استؤنفت الخميس ،وإذا اتسم
ال ـجــانــب اآلخ ــر بــالـجــديــة بـشــأن
رفــع الـعـقــوبــات فسنتوصل إلــى
اتفاق جيد .نحن نسعى بالتأكيد
التـفــاق جـيــد» .وأش ــار المتحدث
باسم الخارجية سعيد خطيب
زادة إلى أنه «ستكون هناك أنباء
إيجابية خالل أيام بشأن إفشال
أثر العقوبات واالنفتاح المالي
مع عدد من دول الجوار».

حديث أوروبي
وفـ ـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ــت سـ ـ ــابـ ـ ــق ،ن ـق ـل ــت
«روي ـ ـتـ ــرز» ع ــن م ـس ــؤول أوروبـ ــي
حـ ــدي ـ ـثـ ــه عـ ـ ــن تـ ـ ـق ـ ــدم فـ ـ ــي مـ ـس ــار
ال ـم ـفــاوضــات عـلــى أس ــاس مــا تم
التوصل إليه في يونيو الماضي
خالل الجولة السادسة.
وقــال المصدر ذاتــه إن قضايا
كـ ـ ـب ـ ــرى عـ ـ ــديـ ـ ــدة تـ ـمـ ـث ــل «نـ ـق ــاط ــا
سياسية كبيرة» ما زالت مفتوحة
من أجــل التوصل إلــى اتفاق على
نص نهائي.
مــن جهته ،أف ــاد ممثل روسيا

الدائم لدى المنظمات الدولية في
فيينا ميخائيلأول ـيــانــوف بــأن
الخبراء بصدد العمل على إعداد
نص اتفاق نهائي في المفاوضات
ال ـ ـنـ ــوويـ ــة اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة .وأض ـ ـ ــاف
أولـيــانــوف أن األم ــر قــد يستغرق
وقـتــا وج ـه ــودا ،لـكــن المشاركين
يعملون لتحقيق نتائج ،وأشار في
تغريدة إلى أن المفاوضين بفيينا
ت ـم ـك ـنــوا م ــن إزالـ ـ ــة ب ـعــض «س ــوء
الفهم» الذي واجهته المفاوضات
نهاية األسبوع الماضي ،وبــدأوا
التحرك عمليا.
فـ ـ ـ ــي غـ ـ ـ ـض ـ ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ذكـ ـ ـ ــرت
«نـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــورك تـ ــاي ـ ـمـ ــز» أن بـعــض
ال ـم ـســؤول ـيــن األم ـيــرك ـي ـيــن ي ــرون
أن الـمـخــاوف اإلسرائيلية بشأن
ت ـقــديــم تـ ـن ــازالت واسـ ـع ــة إليـ ــران
بهدف إحياء االتفاق النووي ،في
غير محلها.
ونـقـلــت الـصـحـيـفــة األمـيــركـيــة
حـ ــديـ ــث مـ ـس ــؤولـ ـي ــن أم ـيــرك ـي ـيــن
وإسرائيليين عن أن العالقة بين
واشنطن وتل أبيب توترت بشأن
الجمهورية اإلسالمية ،وأن وزير
الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس،
ورئ ـيــس الـمــوســاد ديـفـيــد برنيع

غادرا واشنطن قلقين من احتمال
توصل واشنطن إلى «اتفاق معيب»
ً
يسمح لطهران بالمضي قدما في
تخصيب اليورانيوم.
وأشـ ــارت م ـصــادر مطلعة إلــى
أن االت ـص ــال الـهــاتـفــي بـيــن وزيــر
الخارجية أنتوني بلينكن ،ورئيس
الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت،
الذي جرى قبل  10أيام كان مثيرا
ل ـل ـجــدل ،وتـبـنــى خــالــه الـطــرفــان
آراء مختلفة جدا .وأمس ،اعترض
وزير الخارجية اإلسرائيلي يائير
البيد على مسألة رفــع العقوبات
األميركية عن إيران خالل اتصال
أجــراه بنظيره األميركي بلينكن.
ونـ ـ ـق ـ ــل عـ ـ ــن البـ ـ ـي ـ ــد ق ـ ــول ـ ــه خـ ــال
االت ـص ــال« :حـتــى لــو كــانــت هناك
ع ـ ــودة ل ـل ـم ـفــاوضــات ،ف ــا يـجــوز
رفــع العقوبات عن إيــران ،األمــوال
التي سيحصل عليها اإليرانيون
ستصل إلى عتبة بابنا في شكل
إرهاب وصواريخ» .لكن البيد ،الذي
يبدو أنه يرغب في تجنب إغضاب
إدارة الرئيس جو بايدن ،وصف
مباحثاته مــع بلينكن بـ «الدافئة
والمثمرة والمنفتحة».
فـ ــي ح ـي ــن أفـ ـ ـ ــادت ال ـخ ــارج ـي ــة

األميركية بــأن بلينكن بحث مع
نظيره اإلسرائيلي مواضيع عدة،
بينها الـتـطــورات اإلقليمية مثل
ال ـق ـنــاعــة ال ـم ـش ـتــركــة ب ــأن ــه يجب
ع ـ ــدم الـ ـسـ ـم ــاح إليـ ـ ـ ــران ب ــام ـت ــاك
س ــاح ن ــووي .وج ــاء التقرير عن
اتساع هوة الخالف بين تل أبيب
وواشنطن في وقت أشار محللون
إس ــرائ ـي ـل ـي ــون إلـ ــى أن أول ــوي ــات
إسرائيل بالنسبة إليران مختلفة
عن الواليات المتحدة ،كما أن قدرة
الــدولــة العبرية على شــن هجوم
عسكري واسع على منشآت طهران
النووية ليست متوفرة حاليا ،ولن
تكون متوفرة قريبا.
وف ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات مـنـفـصـلــة،
انـتـقــد الــرئـيــس اإلي ــران ــي تطبيع
العالقات بين بعض دول المنطقة
وإســرائـيــل ،معتبرا أن «التطبيع
ال ي ــوف ــر األم ـ ــن ل ـه ــذه ال ـ ـ ــدول وال
ل ـل ـك ـي ــان الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي» .وح ـ ــذر
مساعد الرئيس اإليراني للشؤون
الـبــرلـمــانـيــة مـحـمــد حـسـيـنــي من
أن ــه «ع ـل ــى إس ــرائ ـي ــل أن تـعـلــم أن
االع ـت ــداءات على ســوريــة لــن تمر
دون رد» ،في إشــارة إلــى الغارات
وال ـ ـ ـضـ ـ ــربـ ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ت ـس ـت ـه ــدف

ال ـف ـص ــائ ــل ال ـم ـس ـل ـحــة ال ـم ــوال ـي ــة
لطهران و»الحرس الثوري» لضرب
مــا تصفه تــل أبـيــب بـ»التموضع
اإلي ــران ــي ف ــي س ــوري ــة» ،وأض ــاف
أنــه إذا سعى اإلســرائـيـلـيــون إلى
«إش ـع ــال ال ـنــار وال ـح ــرب وان ـعــدام
األمـ ــن ف ــي س ــوري ــة ،فــإنــه سيؤثر
عليهم بالتأكيد».
إلــى ذل ــك ،ذك ــرت وســائــل إعــام
إيرانية رسمية أن مسؤوال عسكريا
إيــرانـيــا كبيرا تــوعــد "المعتدين"
بـ ــدفـ ــع "ث ـ ـمـ ــن غـ ـ ـ ـ ــال" ،وذلـ ـ ـ ــك بـعــد
نـشــر تـقــريــر ع ــن خـطــط أمـيــركـيــة
إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة إلجـ ـ ـ ـ ــراء ت ــدريـ ـب ــات
ع ـس ـك ــري ــة م ـح ـت ـم ـلــة ،اسـ ـتـ ـع ــدادا
لضربات على مواقع نووية إيرانية
في حال فشل الدبلوماسية.
وذكــرت وكالة "نــور" اإلخبارية
التابعة ألعلى جهاز أمني بإيران
في تغريدة على "تويتر" ،نقال عن
مـســؤول عسكري لــم تــذكــر اسمه
"إتاحة األجــواء ألن يختبر القادة
العسكريون الصواريخ اإليرانية
مـ ـ ــع أهـ ـ ـ ـ ـ ــداف ح ـق ـي ـق ـي ــة س ـت ـك ـبــد
المعتدين ثمنا غاليا".
(فيينا ،طهران  -وكاالت)

ميقاتي :جولة ولي العهد السعودي أكدت دعم لبنان
ثمن رئيس مجلس الــوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ،أمس ،جولة ولي العهد
ّ
السعودي األمير محمد بن سلمان ،والمساعي المستمرة لتعزيز أطر التعاون
والتنسيق بين دول مجلس التعاون ،والدول العربية كافة ،ولبنان من ضمنها.
وقال ميقاتي ،في تغريدة على «تويتر» ،إنه «يقدر التأكيد الثابت خالل الجولة
على دعم لبنان واللبنانيين ،وأن يكون منطلقا لخير الدول العربية».
الى ذلــك ،أكد ميقاتي خالل لقائه مع مفتي الجمهورية ،الشيخ عبداللطيف
دريان ،أمس ،أن االنتخابات النيابية ستجرى في موعدها ،مشيرا إلى أن لبنان
سيتجاوز األزمة التي ّ
يمر بها بتضامن جميع أبنائه.
وحسب بيان صادر عن ميقاتي ،فقد بحث مع دريان «مختلف القضايا على
الساحة اللبنانية والحرص على العالقة مع الدول العربية ،وخاصة مع المملكة
العربية السعودية ودول مجلس التعاون».
ومن المقرر أن تجرى االنتخابات النيابية في الربيع المقبل ،وفق القانون
يبت المجلس
النسبي والصوت التفضيلي ،ولم يحسم بعد موعدها بانتظار أن ّ
الدستوري الطعن المقدم من تكتل «لبنان القوي» النيابي حول تعديالت قانون

االنتخاب التي أقرها المجلس النيابي أخيرا .ويتمحور الطعن حول إقرار تقديم
موعد االنتخابات من الثامن مايو إلى  27مــارس المقبلين ،إضافة إلى اقتراع
نائبا ،األمر الذي يتعارض مع القانون االنتخابي الذي كان قد
المغتربين لـ 128
ً
خصهم بـ  6نواب يمثلون كل الطوائف.
ّ
وأبــدى المجلس الشرعي اإلســامــي األعلى بعد اجتماعه ،أمــس ،قلقه جراء
«مواصلة السير في طريق مسدود وبعيون مغلقة ،فالحكومة تتألف وال تجتمع،
ّ
ينفذ ،والقضاء يحقق وال يحكم ،واإلدارات تدرس
ومجلس النواب يشرع وال من ّ
وال ّ
تقرر ،والعملة تنهار وال َمن يحاسب ،وصرخات الجوع ترتفع وال من يسمع
ودوليا تبدأ بتصحيح
عربيا
أو يرتدع» .ورأى المجلس أن «تصحيح صورة لبنان
ً
ً
وطنيا ،بحيث تستعيد الدولة سيادتها على قراراتها ،وعلى
صورته الداخلية
ً
وسياسيا .وأن تستعيد هويتها العربية ودورها في
أمنيا
أراضيها،
ذاتها ،وعلى
ً
ً
األسرة العربية ،حيث ال تسمح وال تسكت عن أي تواطؤ أو طعن ألي من األشقاء
أيا كانت».
في الظهر لحسابات ومصالح جهات خارجية ً
وأك ــد المجلس «دعـمــه ووقــوفــه الــى جــانــب رئـيــس الحكومة نجيب ميقاتي

ال ــذي يـعـمــل جــاهــدا لـلـخــروج مــن ال ـم ــأزق ال ــذي يعيشه لـبـنــان فــي عــاقــاتــه مع
أشقائه العرب وخاصة السعودية ودول مجلس التعاون ،ويتوسم خيرا بنتائج
المباحثات الفرنسية  -السعودية فيما يتعلق بلبنان وا لـعــا قــة ا لـتــي تربطه
بالمملكة والمساعي الطيبة التي قام ويقوم بها الرئيس ميقاتي لعودة العالقات
األخوية بين لبنان والسعودية الى طبيعتها وتعزيزها ،والعمل معا لترسيخها
بين البلدين الشقيقين ،والتشدد من قبل األجهزة األمنية اللبنانية المختصة
والـقـضــائـيــة فــي مـكــافـحــة آف ــة ال ـم ـخــدرات ،وم ـنــع تهريبها ال ــى الـ ــدول الشقيقة
والصديقة» .وأكد «الشرعي» أن «الدول العربية ومجلس التعاون هما صمام أمان
لعروبة لبنان وسيادته وحريته ،واحتضانهم له يؤكد عــودة لبنان الى عمقه
العربي وااللتزام قوال وفعال بتنفيذ كل بنود اتفاق الطائف .فلبنان بلد عربي وال
شيء غير ذلك ،وهو جزء ال ينفصم عن مساحة الوطن العربي الكبير».
وتمنى المجلس الشرعي على ميقاتي توجيه دعوة النعقاد جلسة لمجلس
الــوزراء «في الوقت الذي يراه مناسبا لمعالجة كل األزمــات المتنوعة التي ّ
يمر
وخارجيا».
بها لبنان داخليا
ً

ُ
لبنان :هل يفتح ملف السالح الفلسطيني
كمقدمة لحملة على سالح حزب الله؟

سلة أخبار
دبي
حكومة ً
تقول وداعا لألوراق

أعلن ولي عهد دبي رئيس
المجلس التنفيذي لإلمارة،
حمدان بن محمد بن راشد،
أن حكومة دبي نجحت في
التحول إلى حكومة ال ورقية
بالكامل ،لتصبح بذلك األولى
من نوعها على مستوى العالم.
وقال ولي عهد دبي إن الحكومة
حققت استراتيجية المعامالت
الالورقية بعد  4سنوات من
إطالقها ،ما يرسخ مكانة دبي
كرمز عالمي للمدن الذكية
المتكاملة والمستدامة.
وأضاف في تصريح أمس:
"نحتفل اليوم بآخر ورقة يتم
استخدامها في معامالتنا
الحكومية ،ما وفر أكثر من 336
مليون ورقة كانت تستخدم
إلنجاز المعامالت ،كما وفر ما
يزيد على  1.3مليار درهم".

فلسطينيو الضفة يصوتون
بـ«البلدية» ...وغزة تقاطع

صوت الفلسطينيون بالضفة
الغربية ،أمس ،في االنتخابات
البلدية ،التي دعي لها أكثر من
 400ألف النتخاب ممثليهم في
 154قرية .وجاء ذلك في الوقت
الذي لم يجر أي اقتراع في قطاع
غزة ،الذي تسيطر عليه حكومة
حركة "حماس" .وكان متحدث
باسم "حماس" ،التي قاطعت
بالفعل االنتخابات البلدية
السابقة في  2012و ،2017قد
أكد في بيان أن حركته "ترفض
المشاركة في االنتخابات
الفرعية المصممة لحركة فتح
وتنظمها السلطة".

الحوثيون يستهدفون
أبرز تحصينات مأرب

اتسعت رقعة المعارك الدائرة
على أطراف مدينة مأرب
بشكل غير مسبوق ،إثر
هجمات انتحارية لجماعة
"أنصار الله" الحوثية على
تحصينات القوات والقبائل
الموالية لحكومة الرئيس
عبدربه منصور هادي ،من
محاور مختلفة في الجبهات
الجنوبية والشرقية للمحافظة
الغنية بالنفط .وبعد انحسار
نسبي للقتال منذ أواخر
نوفمبر الماضي ،رمت الجماعة
المتمردة ،بكل ثقلها العسكري
في مسعى منها لتحقيق
اختراق جوهري في سلسلة
جبال البلق ،أبرز تحصينات
القوات الحكومية في مديرية
مأرب الوادي.

« »G7تطالب بسقف
زمني لـ«استثنائية تونس»

ْ
رفض اللواء عثمان تنفيذ مذكرة البيطار يغذي شهية عون على التعيينات
●

بيروت  -منير الربيع

تـتــزاحــم الملفات اللبنانية الـضــاغـطــة ،ففي
غمرة استعار الخالف حول تحقيقات المحقق
العدلي طارق البيطار في تفجير مرفأ بيروت،
ومع استمرار أزمة تعطيل الحكومة ،وقع انفجار
مخيم البرج الشمالي ،ليكتمل معها عقد األزمات
التي أصبحت كلها مترابطة بعضها ببعض.
أزمـ ــة سـيــاسـيــة داخ ـل ـيــة تـ ــؤدي إل ــى تعطيل
الـحـكــومــة ،وأزم ــة قضائية مستمرة حــول آلية
التحقيق فــي تفجير ا ل ـمــر فــأ ،وأز م ــة سياسية
خــارجـيــة مــع دول الخليج والمجتمع الــدولــي،
وأزم ــة أمـنـيــة مــن بــوابــة الـمـخـيـمــات ،بــاإلضــافــة
إلى األزمــة المالية واالقتصادية المستمرة في
التدهور.
ووقع انفجار البرج الشمالي في أعقاب جولة
خليجية قــام بها ولــي العهد السعودي األمير
مـحـمــد بــن سـلـمــان ،وصـ ــدور مــواقــف خليجية
مـ ــوحـ ــدة ت ـش ـيــر إل ـ ــى ضـ ـ ـ ــرورة ح ـص ــر ال ـس ــاح
باألجهزة األمنية والعسكرية الرسمية اللبنانية.
ورغم أن حركة «حماس» نفت أن االنفجار وقع

فــي أحــد مـخــازن الـســاح التابعة لـهــا ،وأصــرت
على أنه ناتج عن انفجار عبوات أوكسجين ،فإنه
سيفتح الباب أمــام انقسامات لبنانية داخلية
ً
مجددا ،تبدأ بالحديث عن السالح الفلسطيني،
ً
ألنه يشكل خطرا على السكان ،ويخالف مقررات
الحوار الوطني في عام  ،2006والذي جرى فيه
االتـفــاق على ضــرورة نــزع السالح الفلسطيني
من المخيمات.
وع ـلــى األرج ـ ــح سـتـعـطــف ع ـلــى ذل ــك مــواقــف
سياسية داخلية وخارجية تصوب على سالح
ً
حزب الله أيضا ،مما سيؤدي إلى ارتفاع منسوب
االنقسام السياسي الداخلي.
فــي األثـنــاء ،قــال رئيس مجلس الـنــواب نبيه
ً
بري ،إن البيطار يلعب بالنار ،تعليقا على إصرار
القاضي على تنفيذ مذكرة توقيف بحق معاون
بري السياسي الوزير السابق علي حسن خليل.
وهذه أزمة مفتوحة على احتماالت متعددة،
ً
خصوصا أن البيطار أصر على توقيف خليل من
قبل قوى األمن الداخلي ،في حين يرفض المدير
العام لقوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان ذلك
تحت عنوان الحفاظ على السلم األهلي.

مسلح فلسطيني في مخيم الرشيدية في صور (رويترز)
وسيستغل رئيس الجمهورية ميشال عون
هذا الموقف للضغط أكثر على رئيس الحكومة
نـجـيــب مـيـقــاتــي ف ــي سـبـيــل االت ـف ــاق ع ـلــى سلة
جــديــدة مــن التعيينات تقرها الـحـكــومــة ،وهو
ً
حتما يطالب منذ فترة بإقالة عثمان.
ويريد عون االستفادة من األشهر المتبقية
له في واليته الرئاسية إلنجاز تعيينات تناسبه،

ً
وهو أيضا ما يسعى إلى تحقيقه في حاكمية
ً
مصرف لبنان ،خصوصا بعد اعتباره أن القرار
األخير لحاكم المصرف المركزي رياض سالمة
برفع سعر الدوالر المصرفي سيؤدي إلى المزيد
من ارتفاع سعر صرف الدوالر بالسوق وارتفاع
كبير بمنسوب التضخم.
ووص ــل لـبـنــان إلــى مــرحـلــة تتعقد فيها كل

الملفات واالستحقاقات ،وكل القوى السياسية
قـ ــادرة عـلــى تـعـطـيــل مـصــالــح بـعـضـهــا ،وع ــادة
عـنــدمــا تـصــل األم ــور إل ــى مـثــل ه ــذا االنـحـســار،
يـكــون البلد أم ــام احتمالين ،إمــا الــوصــول إلى
تسوية تحفظ مصالح الجميع أو الدخول في
مرحلة جديدة من الترهل والـتــوتــرات التي قد
تؤدي إلى انفجار.

أكدت الدول السبع الكبرى،
مساء أمس األول ،ضرورة
تحديد سقف زمني للفترة
االستثنائية التي تعيشها
تونس منذ  25يوليو
الماضي ،وطالبت بتحديد
سقف زمني واضح يسمح
بعودة سريعة لسير عمل
مؤسسات الديموقراطية ،بما
في ذلك "برلمان منتخب".
وشدد بيان صادر عن بعثات
مجموعة " ،"G7على أهمية
احترام الحريات األساسية
لجميع التونسيين ،وطالبت
هذه الدول بشمولية وشفافية
عملية إشراك األطراف
واألصوات المختلفة في
الطيف السياسي والمجتمع
المدني.
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أوروبا تواجه أزمة صواريخ ...و« »G7تتكتل ضد روسيا

واشنطن تخصص  20مليون دوالر لتعزيز حدود أوكرانيا ...و«الناتو» يرفض سحب طلب انضمامها

دوليات
سلة أخبار
بكين :ديموقراطية
واشنطن سالح دمار شامل

بعد قمة نظمها الرئيس
األميركي جو بايدن
للتقريب بين الدول التي
تتشارك َ
القيم نفسها
في مواجهة األنظمة
االستبدادية ،وصفت
بكين أمس الديموقراطية
األميركية بأنها "سالح دمار
شامل تستخدمه للتدخل
في الدول األخرى ،وإثارة
ثورات ملونة في الخارج".
وقالت وزارة الخارجية
ّ
ّ
إن ّ
القمة
الصينية أيضا،
ُ ّ
نظمت "لرسم خطوط
َت ُ
ّ
أيديولوجية،
حامل
ّ
واستغالل الديموقراطية
والتحريض على االنقسام
والمواجهة" ،متعهدة
بـ"مقاومة كل أنواع
الديموقراطية الزائفة
ومعارضتها بحزم".

وزراء خارجية مجموعة السبع في ليفربول أمس (أ ف ب)

تصاعدت المخاوف من
حدوث مواجهة كبرى بين
الغرب وروسيا ،وتزايدت
احتماالت حدوث أزمة حول
نشر الصواريخ القصيرة
والمتوسطة المدى في أوروبا،
في ظل سعي وزراء خارجية
مجموعة السبع ( )G7في
ثاني اجتماع حضوري لهم
هذا العام إلى تشكيل جبهة
موحدة ضد الغزو المحتمل
ألوكرانيا.

وس ـ ـ ــط تـ ـ ــوتـ ـ ــرات م ـت ـص ــاع ــدة
بسبب الحشد العسكري المتبادل
عـلــى ح ــدود أوك ــران ـي ــا ،ووص ــول
الـ ـع ــاق ــات ألدن ـ ــى م ـس ـتــويــات ـهــا
مـنــذ تـفـكــك االت ـح ــاد السوفياتي
عـ ـ ــام  ،1991سـ ـع ــت م ـج ـم ــو ع ــة
الـ ــدول الـصـنــاعـيــة الـسـبــع (،)G7
إل ــى تشكيل جبهة مــوحــدة ضد
روسـ ـي ــا ،ال ـت ــي حـ ــذرت م ــن خطر
وقــوع مواجهة كبيرة مع الغرب
م ــا ل ــم تـفـكــر ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
وح ـل ـف ــاؤه ــا ب ـج ــدي ــة ف ــي تـقــديــم
ً
ضمانات أمنية لها ،مشيرة أيضا
إلى احتمال حدوث أزمة صواريخ
أوروبية.
وعـ ـشـ ـي ــة اسـ ـتـ ـض ــاف ــة مــدي ـنــة
ليفربول اجتماع وزراء خارجية
" ،"G7قــال نائب وزيــر الخارجية
ال ـ ــروس ـ ــي ،س ـي ــرغ ــي ري ــابـ ـك ــوف،
فــي إيـجــاز صحافي أمــس األول،
"إذا كــان خصومنا على الجانب
اآلخ ــر ،وف ــي مقدمتهم الــواليــات
ً
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ومـ ـعـ ـه ــا أي ـ ـضـ ــا دول
أخرى ،حلفاؤها ،ما يسمى الدول
الـمـتـمــاثـلــة الـتـفـكـيــر ،إذا رفضت
إعطاء ضمانات وحــاولــت نسف
ذل ــك ،مــن الحتمي أنـهــا ستجني
مزيدا من التردي للوضع األمني
ً
لـ ـه ــا" ،م ـض ـي ـفــا" :ع ـ ــدم ال ـمــواف ـقــة
سـ ـيـ ـك ــون مـ ـعـ ـن ــاه االق ـ ـ ـتـ ـ ــراب مــن
مواجهة كبيرة".
وإذ أكد أن روسيا تنتظر لترى
طلبها ،رغــم أنه
مــا سـيــؤول إليه ّ
م ــن "ال ـس ــذاج ــة" ت ــوق ــع الـحـصــول
ّ
على الـضـمــانــات ،حــث ريابكوف
ً
ال ـ ـغـ ــرب أي ـ ـضـ ــا ع ـل ــى أن يـبـحــث
ً
ً
بـجــديــة اق ـت ــراح ــا م ـطــروحــا منذ
وقت طويل بفرض حظر على نشر
ال ـص ــواري ــخ قـصـيــرة ومـتــوسـطــة
ال ـم ــدى ف ــي أوروب ـ ـ ــا ،وال ـت ــي كــان

نشرها محظورا بموجب اتفاق
ص ــاروخ ــي ان ـه ــار ف ــي ظ ــل إدارة
الرئيس األميركي السابق دونالد
ترامب.
وان ـت ـق ــد ري ــاب ـك ــوف ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة وش ــرك ــاء ه ــا ف ــي حلف
شـ ـم ــال األط ـل ـس ــي ب ـس ـبــب ت ـمــدد
ال ـق ــدرات الـعـسـكــريــة لـتـلــك ال ــدول
إلى شرق أوروبا .وقال" :نريد قبل
فوات األوان تجنب أزمة صواريخ
جديدة في أوروبا .ظهور األسلحة
ال ـق ـص ـيــرة وال ـم ـتــوس ـطــة ال ـمــدى
فــي هــذه األراض ــي طريق مباشر
لمواجهة متصاعدة".
وخ ـ ــال م ـكــال ـم ـتــه م ــع نـظـيــره
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ج ـ ــو ب ـ ـ ــاي ـ ـ ــدن ،ط ـلــب
ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس فـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــر ب ــوتـ ـي ــن
ً
ضـ ـم ــان ــات م ـل ــزم ــة ق ــان ــون ــا ب ــأن
ً
حلف األطلسي لن يتوسع شرقا
وإس ـ ـ ـقـ ـ ــاط ان ـ ـض ـ ـمـ ــام أوكـ ــران ـ ـيـ ــا
إلـيــه وعــدم نـشــره أنظمة أسلحة
هـجــومـيــة ف ــي ال ـ ــدول الـمـتــاخـمــة
لروسيا.
وب ـح ـســب صـحـيـفــة واشـنـطــن
بـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــت ،ف ـ ـ ـ ـ ــإن ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــن
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــركـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن وح ـ ـ ـل ـ ـ ـفـ ـ ــاء هـ ـ ــم
األوروبـيـيــن فــي الـمــراحــل األولــى
مـ ـ ـ ــن ت ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ــم مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادث ـ ـ ــات م ــع
ال ـ ــروس ب ـشــأن "عـ ــدد ال يحصى
م ــن ال ـش ـك ــاوى" قـ ّـدم ـهــا الــرئـيــس
فالديمير بوتين بشأن أوكرانيا
وحلف شمال األطلسي والبيئة
األم ـن ـي ــة األوروب ـ ـيـ ــة ال ـت ــي تـهــدد
موسكو بشكل مـفــرط ،مبينة أن
مطالب بوتين وتـقــديــم تـنــازالت
في المقابل تختبر وحدة الحلف
المكون من  30دولة.
وأض ـ ــاف ـ ــت أن ب ـع ــض الـ ـق ــادة
يعتقدون أن "التحدث إلى الروس،
وربما تقديم تسهيالت ،لمعالجة

مخاوف بوتين وتجاهل خطوطه
ال ـح ـم ــر ،وم ـن ـه ــا ض ــم أوك ــران ـي ــا
للحلف ،أ مــر يستحق درء حرب
جديدة في أوروبا قد تكون أكثر
ً
فتكا بكثير من ضم روسيا لشبه
جزيرة القرم األوكرانية في ."2014

خطأ إستراتيجي

ّ
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ح ـ ـ ــذرت وزيـ ــرة
الخارجية البريطانية ليز تراس
ونـ ـظـ ـي ــره ــا األم ـ ـيـ ــركـ ــي أن ـت ــون ــي
ب ـل ـي ـن ـكــن ،أم ـ ــس ،روسـ ـي ــا م ــن أن
تــوغ ـل ـهــا ف ــي أوك ــرانـ ـي ــا سـيـكــون
ً
"خطأ استراتيجيا تترتب عليه
عواقب وخيمة".
وعـلــى هــامــش اجـتـمــاع وزراء
خــارج ـيــة دول مـجـمــوعــة ال ــدول
السبع في ليفربولّ ،
عبرت تراس
وب ـل ـي ـن ـك ــن عـ ــن الـ ـقـ ـل ــق ال ـع ـم ـيــق
ل ـح ـشــد ال ـ ـقـ ــوات ال ــروسـ ـي ــة عـلــى
الـ ـح ــدود ،وات ـف ـقــا ع ـلــى ال ــوق ــوف
بجانب أوكرانيا و"أهمية الدفاع
عـ ــن الـ ـح ــري ــة وال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة
وتعزيزهما والحاجة إلى توحيد
األهـ ـ ـ ـ ـ ــداف وال ـ ـغ ـ ــاي ـ ــات م ـ ــن ق ـبــل
مجموعة الــدول السبع لتحقيق
ذلك".
وخالل االجتماع ،دعت تراس
ن ـ ـظـ ــراء هـ ــا ف ـ ــي أم ـ ـيـ ــركـ ــا وكـ ـن ــدا
وف ــرنـ ـس ــا وألـ ـم ــانـ ـي ــا وإي ـط ــال ـي ــا
وال ـ ـيـ ــابـ ــان إلـ ـ ــى إظ ـ ـهـ ــار "ج ـب ـهــة
مــوحــدة ضــد الـسـلــوك الخبيث"،
عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة الـ ـ ـغ ـ ــزو الـ ــروسـ ــي
المحتمل ألوكــرانـيــا ،والـتــوتــرات
فــي بحر الصين الجنوبي ،وفق
صحيفة الغارديان.
وقــالــت ت ــراس ،قبل االجتماع،
"في نهاية هذا األسبوع ،ستتخذ
الديموقراطيات األكثر نفوذا في
ال ـع ــال ــم ،مــوق ـفــا ض ــد الـمـعـتــديــن،

ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـسـ ـع ــون إل ـ ــى ت ـقــويــض
الحرية ،وستبعث رسالة واضحة
م ـف ــاده ــا أن ـن ــا س ـن ـظ ـهــر كـجـبـهــة
م ــوح ــدة ،وأريـ ـ ــد أن ت ـع ـمــق دول
مـجـمــوعــة ال ـس ـبــع عــاقــات ـهــا في
مجاالت مثل التجارة واالستثمار
وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا واألمـ ـ ـ ــن ،حـتــى
نـتـمـكــن م ــن ال ــدف ــاع ع ــن الـحــريــة
والديموقراطية وتعزيزهما في
كــل أن ـحــاء ال ـعــالــم .وس ــأداف ــع عن
ذلك خالل األيام القليلة المقبلة".
وفــي أول خـطــاب رئيسي ّ لها
بشأن السياسة الخارجية ،حذرت
تـ ــراس م ــن أن روس ـي ــا سترتكب
"خـ ـط ــأ اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــا" إذا غ ــزت
أوكــران ـيــا ،وبــريـطــانـيــا ستسعى
لإلضرار باقتصادها ،كما أطلقت
مـ ـب ــادرة ل ـت ـعــزيــز االس ـت ـث ـم ــارات
وزيادة الدعم األمنيواالقتصادي
بعدة دول ،في محاولة لمنافسة
م ـ ـش ـ ــروع "الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزام وال ـ ـطـ ــريـ ــق"
الصيني.
وأشارت الصحيفة إلى مناقشة
جانبية تنوي تــراس عقدها مع
نظيرتها األلـمــانـيــة ،بـشــأن خط
أن ــاب ـي ــب الـ ـغ ــاز ال ــروس ــي "نـ ــورد
ستريم  ،"2لتقليل "اعتماد الغرب
عـلــى الـطــاقــة والتكنولوجيا من
األنظمة االستبدادية".

األطلسي وشولتس

وف ـي ـم ــا "ل ـ ــم يـ ـق ـ ّـدم ب ــاي ــدن أي
تـ ـ ـ ـن ـ ـ ــازالت" لـ ـنـ ـظـ ـي ــره ال ـ ــروس ـ ــي،
رفض األمين العام لحلف شمال
األطلسي ،ينس ستولتنبرغ ،أمس
األول ،طلب "الخارجية" الروسية
م ـســاء أم ــس األول سـحــب دع ــوة
ً
ّ
وجهها "رسميا"  2008النضمام
أوكرانيا وجورجيا إليه.
وقــال ستولتنبرغ ،في مؤتمر

صحافي مع المستشار األلماني
ا ل ـ ـجـ ــد يـ ــد أوالف شـ ــو ل ـ ـتـ ــس" :ال
يمكننا أن نقبل أن تحاول روسيا
إعــادة إرســاء نظام تكون للقوى
الكبرى فيه ،مثلها مناطق نفوذ،
ويمكنها فيه أن تتحكم أو تقرر
ما يمكن أن يفعله أعضاء آخرون،
ل ــن ن ـقــوم ب ــأي تـســويــة عـلــى حق
كــل دول ــة فــي أوروب ــا فــي اختيار
مصيرها".
من جهته ،أعــرب شولتس في
ب ــروك ـس ــل ع ــن "ق ـل ــق ب ــال ــغ" ل ــدى
ألمانيا بإزاء الحشود العسكرية
ال ـ ــروس ـ ـي ـ ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود مــع
ً
أوكرانيا ،داعيا االتحاد األوروبي
ً
إل ـ ــى "أن ي ـب ـق ــى ح ـ ــازم ـ ــا" ح ـيــال
موسكو.
وأعـ ـل ــن ال ـم ـس ـت ـشــار األل ـمــانــي
الـ ـج ــدي ــد والـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـف ــرن ـس ــي
إيمانويل ماكرون خالل لقائهما
فـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت سـ ــابـ ــق فـ ـ ــي ب ــاري ــس
عزمهما على مواصلة الوساطة
الفرنسية  -األلمانية فــي األزمــة
األوكــران ـيــة ،فــي م ـبــادرة وصفها
شولتس بأنها "قاعدة إيجابية".

تأمين الحدود
وف ـ ــي ح ـي ــن ب ـح ــث ب ــاي ــدن مــع
شــولـتــس خــال ات ـصــال للتهنئة
ّ
بتوليه منصبه التوترات الراهنة
ع ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــدود وحـ ـش ــد روس ـي ــا
ع ـشــرات آالف العسكريين لغزو
جــارتـهــا ،أف ــادت وزارة الداخلية
األوكرانية ،بأن الواليات المتحدة
خـ ـصـ ـص ــت  20مـ ـلـ ـي ــون دوالر،
لمشروع جديد لتعزيز الحدود
مــع روسـيــا وبـيــاروسـيــا ،مبينة
أن المشروع ينص على إمكانية
تزويد الخدمة الحدودية بأنظمة
الـطــائــرات الـمـسـ ّـيــرة ،والمركبات

ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،وم ـ ـع ـ ــدات ال ـم ــراق ـب ــة
ّ
والمعدات
بالفيديو ،واالتصاالت،
العسكرية.
واعتبر السيناتور عــن واليــة
ت ـك ـســاس ت ـيــد كـ ـ ــروز ،أن ضعف
ب ـ ــاي ـ ــدن ،ي ـ ـ ــؤدي إل ـ ــى كـ ــارثـ ــة فــي
ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،وي ـصــب
في مصلحة "الــدول السيئة مثل
ً
روس ـ ـيـ ــا وال ـ ـص ـ ـيـ ــن" ،م ـ ــؤك ـ ــدا أن
ال ـه ـج ــوم ع ـلــى أوك ــران ـي ــا أصـبــح
ممكنا بسبب استسالمه لبوتين
وحـصــره الـحــديــث قبل كــل شيء
ع ـ ـلـ ــى اس ـ ـت ـ ـه ـ ــداف خـ ـ ــط "نـ ـ ـ ــورد
ستريم ."2
وقـ ـ ــال كـ ـ ــروز إن األم ـيــرك ـي ـيــن
س ـي ـش ـع ــرون بـ ـع ــواق ــب الـ ـه ــروب
"المخزي" من أفغانستان لفترة
طــويـلــة ،و"نـ ــرى أن األشـ ــرار مثل
روسيا والصين وإيــران وكوريا
الشمالية يصبحون أســوأ ،إذ ال
يثقون بأن الرئيس قد يتخذ أي
إجراءات".
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،وص ـ ــف ال ــرئ ـي ــس
الـكــرواتــي ،زوران ميالنوفيتش،
زي ـ ــارة رئ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،أن ــدري ــه
بلينكوفيتش إلى أوكرانيا ،بأنها
ً
"خداع صريح" ،مضيفا أنه "سيفر
إلى بروكسل إذا ساءت األمور".
وقال بلينكوفيتش ،في ختام
زيـ ــارة رسـمـيــة اسـتـمــرت يومين
لمدينة لفيف" :عززت تلك الزيارة
الـ ـص ــداق ــة م ــع زغ ـ ـ ــرب ،ل ـك ــن تـلــك
الـ ـع ــاق ــة ل ـي ـس ــت بـ ـ ــأي حـ ـ ــال مــن
األح ـ ــوال مــوجـهــة ض ــد روس ـي ــا"،
ً
متعهدا بمساعدة أوكــرانـيــا في
تـحـقـيــق أولــوي ـت ـيــن رئـيـسـيـتـيــن،
هما إعادة دمج أراضيها المحتلة
واالن ـض ـم ــام لــات ـحــاد األوروبـ ــي
بشكل سلمي.
(عواصم  -وكاالت)

ُ
ّ
الصدر يحذر من «كارثة» إذا ألغيت االنتخابات المهاجرون ...سالح جيوسياسي هجين
ّ
توقعات بتصعيد «حلفاء إيران» بعد تأكيد ماكينزي بقاء القوات األميركية

وس ـ ـ ـ ــط ت ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــات ب ـت ـص ـع ـي ــد
ال ـف ـص ــائ ــل الـ ـع ــراقـ ـي ــة الـم ـسـلـحــة
المحسوبة على إيــران هجماتها
ضد المصالح األميركية مع تأكيد
واشنطن اإلبقاء على قواتها في
بغداد مع إنهاء "مهامها القتالية"،
جـ ــدد ال ـت ـي ــار الـ ـص ــدري ت ـحــذيــره
مـ ــن إل ـ ـغـ ــاء ن ـت ــائ ــج االن ـت ـخ ــاب ــات
ّ
تصدره
التشريعية ،التي أظهرت
أع ـ ـ ــداد ال ـم ـق ــاع ــد ال ـن ـي ــاب ـي ــة ،عـبــر
حيازته  73مقعدا.
وب ـ ـعـ ــد س ـ ــاع ـ ــات م ـ ــن ت ـج ــدي ــد
ال ـف ـص ــائ ــل ال ـم ـس ـل ـحــة واألح ـ ـ ــزاب
ً
ً
ال ـ ـتـ ــي س ـج ـل ــت تـ ــراج ـ ـعـ ــا ك ـب ـي ــرا
فـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة،
م ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــات ـ ـهـ ــا ب ـ ــإل ـ ـغ ـ ــاء نـ ـت ــائ ــج
االس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــاق ال ـ ـ ـ ــذي أج ـ ـ ـ ــري فــي
العاشر من أكتوبر الماضي ،قال
ع ـض ــو م ـك ـتــب ال ـت ـي ــار الـ ـص ــدري،
صادق الحسناوي ،إن زعيم التيار
مقتدى الصدر متمسك بشرعية
االنتخابات ونتائجها.
وأض ـ ـ ــاف الـ ـحـ ـس ـن ــاوي ،م ـســاء
أ م ــس األول ،أن إ ل ـغ ــاء المحكمة
االت ـحــاديــة لـلـنـتــائــج االنـتـخــابـيــة
س ـت ـكــون ل ــه ن ـتــائــج كــارث ـيــة على
مستوى الدولة.
وك ــرر ّ
تمسك الـصــدر بتشكيل
ً
حـكــومــة أغـلـبـيــة وطـنـيــة ّ ،واص ـفــا
المشهد العراقي بأنه معقد.
وأت ـ ـ ـ ــى مـ ــوقـ ــف زع ـ ـيـ ــم الـ ـتـ ـي ــار
ب ـعــد أن ت ـج ــدد ت ـظــاهــر عـ ــدد من
أنصار الفصائل الموالية إليران
م ـم ــن خ ـ ـسـ ــروا االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات فــي
محيط المنطقة الخضراء وسط
ب ـغ ــداد ،فـيـمــا أصـ ــدرت م ــا يـعــرف
ب ـ "اللجنة المنظمة للتظاهرات
واالعـتـصــامــات الــرافـضــة لنتائج
ً
االن ـ ـت ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات" ،ب ـ ـيـ ــانـ ــا ج ـ ــددت

عناصر من «الحشد» خالل تجمع على مدخل المنطقة الخضراء أمس (أ ف ب)
ف ـيــه مـطــالـبـتـهــا بــإل ـغــاء الـنـتــائــج
االنتخابية .كما اتهمت الرئاسات
ال ـ ـثـ ــاث فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد ب ــاخ ـت ـط ــاف
مـسـتـقـبــل وأص ـ ـ ــوات ال ـعــراق ـي ـيــن،
واصفة إياها بـ "المسمومة".
وتــزامــن الـتــوتــر بـشــأن نتائج
االن ـت ـخ ــاب ــات م ــع تــأك ـيــد ال ـقــائــد
األعـ ـل ــى ل ـل ـق ــوات األم ـي ــرك ـي ــة فــي
الـشــرق األوس ــط الـجـنــرال فــرانــك
ماكينزي ،أن بالده ستبقي على
ال ـق ــوات الـحــالـيــة ال ـبــالــغ عــددهــا
 2500جـ ـن ــدي فـ ــي ا لـ ـ ـع ـ ــراق فــي
ً
الـمـسـتـقـبــل ال ـقــريــب ،م ـح ــذرا من
أنه يتوقع زيادة الهجمات على
األ ف ــراد األميركيين والعراقيين
من قبل "الميليشيات المدعومة
من إ يــران" التي تريد إ خــراج كل

القوات األجنبية من العراق.
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،رم ـ ـ ــت "ح ــرك ــة
النجباء" ،كــرة استهداف القوات
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،بملعب
األخ ـ ـي ـ ــرة ،ع ـق ــب إع ـ ـ ــان ح ـكــومــة
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،
الـ ـخـ ـمـ ـي ــس الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،اخـ ـتـ ـت ــام
المحادثات بشأن إنهاء الوجود
األم ـ ـيـ ــركـ ــي الـ ـق ـت ــال ــي فـ ــي ال ـب ــاد
بحلول نهاية العام.
وقال عضو المجلس السياسي
لـلـحــركــة ،الـمــدعــومــة مــن ط ـهــران،
فراس الياسر ،إن القرار استهداف
ً
ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة "ل ـيــس فــرديــا
بقدر ما هو قرار عائد إلى الهيئة
التنسيقية للمقاومة اإلسالمية
فــي الـعــراق ،ووفـقــا لمسار تنفيذ

مــا أعـلـنـتــه الـحـكــومــة عـلــى لسان
مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاره ـ ــا األم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــي قـ ــاسـ ــم
األعرجي".
عـلــى صـعـيــد آخ ــر ،ش ــدد وزيــر
ال ـمــوارد المائية الـعــراقــي مهدي
الـ ـحـ ـم ــدان ــي عـ ـل ــى أن ب ـ ـغـ ــداد لــن
تـتــراجــع عــن تــدويــل أزم ــة المياه
مع إيران.
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ــوزيـ ــر أن ال ــدع ــوة
ُرف ـعــت إل ــى وزارة الـخــارجـيــة من
ّ
المضي بتفعيلها في محكمة
أجل
العدل الدولية ،وأن "فرص العراق
في كسبها كبيرة ،لكون الجانب
ً
اإلي ــران ــي ح ـ ّـول م ـجــرى  41راف ــدا
إلى داخل أراضيه ،وقطعها بشكل
كامل عن البالد".

من بيالروس إلى تركيا ،يستخدم المهاجرون
م ــن ق ـبــل ب ـعــض األن ـظ ـم ــة ع ـلــى أب ـ ــواب أوروب ـ ــا،
"أسلحة" في حرب مقنعة ضد االتحاد األوروبي،
يعتبرها باحثون ومسؤولون أوروبـيــون "لعبة
جيوسياسية" يشكل فيها الالجئون بيادق أكثر
فأكثر.
وقال فابريس ليغيري رئيس الوكالة األوروبية
المسؤولة عن تأمين الحدود الخارجية لالتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي "ف ــرون ـت ـك ــس" ال ـخ ـم ـي ــس ،إن أح ــدث
مثال حتى اآلن م ــازال يتطور على الـحــدود بين
بيالروسيا وبولندا هو "عنف وكثافة لم نشهدهما
من قبل في أي مكان وعلى أي حدود".
وأوضــح خالل مؤتمر في هذا الشأن ،أن هذه
األزمة سبقتها "إشارات تحذيرية".
ومنذ إعادة انتخاب ألكسندر لوكاشنكو صيف
 ،2020أجرت "فرونتكس" أيضا عمليات محاكاة
مع ليتوانيا والتفيا وبولندا لدرس مدى "ضعف"
ح ــدوده ــا ،مــع اقـتـنــاع أن الــرئـيــس الـبـيــاروســي
"سيحاول استخدام الهجرة غير النظامية سالحا
جيوسياسيا" ،حسب رئيس فرونتكس.
بـ ـع ــد ذل ـ ـ ــك ب ـ ـعـ ــام ت ــدفـ ـق ــت أول "م ـ ــوج ـ ــة مــن
المهاجرين" القادمين من بيالورس على ليتوانيا،
حيث وصلوا إلى العاصمة مينسك برحالت جاءت
خصوصا من بغداد .وقال ليغيري إنه في األسبوع
األول من يوليو "دخل عدد من المهاجرين أكبر من
مجموع عددهم خالل األشهر الستة السابقة" على
هــذه الـحــدود .وأضــاف أنــه في سبتمبر ،وصلت
"موجات اصطناعية من الهجرة" منظمة "للعبة
جيوسياسية" إلى بولندا وأدت إلى "تصعيد لعنف
شبه عسكري".
ق ـ ــال ف ــاب ــري ــس ل ـي ـغ ـيــري آس ـ ـفـ ــا ،إن ع ـش ــرات
المهاجرين يموتون فــي هــذه "المنطقة العازلة
المحصورة بين القوات البيالروسية التي تمنعهم
من العودة والقوات البولندية التي تمنعهم من
الدخول".
وأضاف أن "هذا يدل على أن بيالروس تسعى
للتسبب في ضحايا من أجل ممارسة الضغط"
والحصول على اعتراف دولي بنظامها.
ورأى المحلل جان سيلفستر مونغرينييه،
الـبــاحــث الـمـشــارك فــي معهد تــومــاس مــور،
أن "ه ــذا مــا اعـتــدنــا عـلــى أن نسميه الـحــرب
المقنعة .نستخدم قوات بالوكالة حتى نتمكن

من إنكار أننا منخرطون في صراع".
ويـ ــرى مــؤلــف ك ـتــاب "الـجـغــرافـيــا السياسية
ألوروبا" الذي نشر في " 2020نشهد تحويل تدفق
المهاجرين إلــى ترسانة ،مما يسمح "بتسجيل
المكاسب مع البقاء دون عتبة اندالع نزاع مفتوح".
وفــي قضية الحرب "الهجينة" التي أطلقتها
مينسك كما وصفها إيمانويل ماكرون مرة أخرى
الخميس ،لــم يكن لــدى لوكاشنكو ســوى "طلقة
واح ــدة" ،كما قــال لـ"فرانس بــرس" إيــف باسكوو
المتخصص في الجغرافيا السياسية للهجرة.
ويعتقد أن "استخدام قضية الهجرة قد يكون
بالفعل مــوضــع اهـتـمــام بـعــض األن ـظ ـمــة ،ولكن
استخدامه ليس بهذه السهولة" ،مشيرا إلــى أن
"لوكاشنكو لم يحصل على اعتراف دولي ،وسيفكر
مرتين في إذا ما كــان يريد إعــادة استخدام هذا
السالح" .ورأى إيف باسكوو أن هذه األزمة أظهرت
أن "قضية الهجرة حساسة جدا" في أوروبا.
وحتى اآلن يرى الخبراء الذين التقتهم "فرانس
برس" أن تركيا وحدها هي التي تستخدم بمهارة
هذه الرافعة التي تمارسها على فترات منتظمة.
فبعد أزمة ًالهجرة في  ،2015أبرمت دول االتحاد
األوروبــي أيضا اتفاقا مع أنقرة يهدف إلى الحد
من وصول المهاجرين إلى أوروبا مقابل تعويض
مالي كبير.
وتملك تركيا الـتــي ه ــددت مـجــددا فــي نهاية
فبراير  2020بفتح أبوابها ألوروبــا" ،قوة ضغط
حقيقية" ،بما أنها تستضيف بين ثالثة وأربعة
ماليين الجئ بينهم عدد كبير من السوريين.
وق ــال رئـيــس فرونتكس إن "تــركـيــا تستخدم
س ــاح الـهـجــرة ألسـبــاب مالية لمناقشة تمديد
الـمـيــزانـيــة .بالنسبة الـيـهــا ،يتعلق األم ــر بستة
مليارات يورو مقابل ماليين الالجئين ،لذا يؤخذ
التهديد على محمل الجد".
وأوضح ليغيري أن قوات حرس الحدود تبدو
"عاجزة" عن مواجهة هذه االستفزازات الجديدة.
وتــابــع "بـيــن ض ــرورة ع ــدم الـسـمــاح لألشخاص
بالمرور بشكل غير منتظممن جهة ،ومــن جهة
أخرى ،مبدأ عدم اإلعادة القسرية ،ألن كل شخص
بحاجة إلى حماية له ويملك الحق في اللجوء ،ماذا
نفعل؟ ال أحد يستطيع تقديم إجابة .نحن مصابون
بفصام الشخصية".
(باريس  -أ ف ب)

حكومة إثيوبيا تعلن
هيئة الحوار الوطني

وافق مجلس الوزراء
اإلثيوبي برئاسة ،آبي
أحمد ،أمس األول ،على
مشروع إعالن لتشكيل
لجنة الحوارالوطني،
بهدف جلب مؤسسة
مستقلة وذات مصداقية من
النخب السياسية المتنوعة
لحسم القضايا الوطنية
الرئيسية.
من جهة ثانية ،نفى
ّ
المتمردون في إقليم تيغراي
ّ
ّ
اتهامات األمم المتحدة
بنهب مساعدات غذائية
من مخازن في مدينة
كومبولشا ،غداة إعالنها
ّ
أن هذه السرقات دفعت
ببرنامج األغذية العالمي
لتعليق توزيع مساعداته.

بولندا توقف مهاجرين
على حدود بيالروس

أفاد حرس الحدود البولندي
بأن  28مهاجرا تمكنوا من
عبور الحواجز الحدودية من
بيالروس ،ودخلوا األراضي
البولندية ،بشكل مؤقت،
ً
مؤكدا أنه جرى احتجاز
كامل أفراد المجموعة ثم
إعادتهم إلى الحدود.
ووقعت الحادثة في
وقت متأخر مساء أمس
األول بالقرب من قرية
تشيريمشا .وقامت قوات
األمن من بيالروس برشق
رجال الشرطة البولنديين
بالحجارة .وجرى تسجيل
إجمال  41محاولة لعبور
للحدود خالل  24ساعة.

«طالبان» باكستان ترفض
الهدنة وتقتل شرطيًا

ُ
قتل شرطي باكستاني
ُ
وجرح آخر خالل مرافقتهما
لفريق تلقيح ّ
ضد شلل
األطفال أمس ،في هجوم
ّ
تبنته فرع حركة "طالبان"
غداة رفضها تمديد العمل
باتفاق وقف إطالق النار.
وأطلق رجالن على دراجة
نارية النار على شرطيين
كانا يرافقان امرأتين تقومان
بتلقيح أطفال ضد شلل
األطفال في منطقة تانك في
والية خيبر بختونخوا ّ
وفرا.
وأعلنت الحركة رفضها
تمديد العمل باتفاق وقف
إطالق النار الذي انتهى
الخميس ،وكان قد تم
التوصل اليه بوساطة
"طالبان" األفغانية ،متهمة
الحكومة الباكستانية
بانتهاك شروط الهدنة.
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رياضة

الجولة الرابعة للدوري :السالمية يهدي القمة لكاظمة!

الفوز لم ِيفد األخضر والسماوي في «الترتيب»
حازم ماهر

حظيت مباراة السالمية
والكويت بلقب األفضل في
الجولة الرابعة للدوري الممتاز
ُ
لكرة القدم ،في وقت تعد
مباراة النصر واليرموك
هي األسوأ.

تصدر كاظمة جدول ترتيب
ً
دوري  stcا ل ـم ـم ـت ــاز م ـن ـف ــردا
ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ــى ه ـ ــذا ال ـم ــوس ــم
بفوز باهت على الشباب ،0-1
في وقت تقهقر الكويت للمركز
الثاني بخسارته أمام السالمية
بالنتيجة ذاتها.
ً
وعطفا على المستوى الفني
للفريقين ،تعد مباراة السالمية
والـكــويــت األفـضــل فــي الجولة
ال ــراب ـع ــة ،خ ـصــوصــا أن هـنــاك
م ـب ــاراة ج ــرت أحــداث ـهــا خــارج
خ ـطــوط الـمـسـتـطـيــل األخ ـضــر
ب ـيــن مـ ــدرب ال ـس ـم ــاوي محمد
إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ،وم ـ ـ ـ ــدرب األبـ ـي ــض
التونسي نبيل معلول ،وكانت
الغلبة فيها إلبراهيم .كما ظلت
الـنـتـيـجــة ُم ـع ـل ـقــة ح ـتــى أطـلــق
حكم المباراة األثيوبي بامالك
تسايميا صافرة النهاية.
وفرضت اإلثارة نفسها على
لـقــاء الـقــادسـيــة مــع التضامن،
بـعــد ن ـجــاح األخ ـي ــر ف ــي إدراك
ال ـت ـع ــادل مــرت ـيــن آخــره ـمــا في
ال ــدقـ ـيـ ـق ــة  ،80لـ ـك ــن م ـح ـت ــرف
األص ـ ـفـ ــر روم ـ ــاري ـ ــو ن ـج ــح فــي
ترجيح كفة فريقه في الدقيقة
.85
واعـتـبــر الـكـثـيــرون مستوى
القادسية بمنزلة اللغز ،بصفته
غير مستقر ومتذبذب ،في حين
نال التضامن الرضا واإلعجاب
ل ـم ـس ـت ــواه ال ـج ـي ــد رغ ـ ــم ف ــارق
اإلمكانات.

معاناة  4أندية
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ك ـ ـشـ ــف جـ ـ ــدول
تـ ــرت ـ ـيـ ــب ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة عـ ـ ــن عـ ــدم
اس ـت ـفــادة الـعــربــي والسالمية
مــن فــوزهـمــا عـلــى الفحيحيل
والكويت ،إذ ظل الفريقان في
المركزين الخامس والسادس
عـلــى ال ـتــوالــي ،بـعــدمــا رجحت
األهـ ـ ـ ــداف ك ـف ــة األخ ـ ـضـ ــر ،إل ــى
جانب معاناة فرق التضامن (3
نقاط) ،والفحيحيل (نقطتين)،
وال ـش ـبــاب (ن ـق ـطــة) ،والـيــرمــوك
(بال نقاط) ،علما بأن التضامن
يـ ـق ــدم م ـس ـتــويــات
جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ال
تتناسب مع
نتائجه.

«الفنية» تجتمع اليوم

األسوأ
جانب من مباراة الكويت والسالمية

وتـ ـع ــد م ـ ـبـ ــاراة ال ـن ـص ــر مــع

العربي يتفق مع بديل الدالي

أرقام
ً
• شهدت الجولة إحراز  11هدفا بمعدل تهديفي
 2.2هدف في المباراة الواحدة.
• أحــرز المحترفون فــي هــذه الجولة  6أهــداف،
مـقــابــل  4أح ــرزه ــا الـمـحـلـيــون ،بـيـنـمــا سجل
مدافع القادسية األلباني تراشي هدفا بالخطأ
في مرماه.
• احتسب الحكام  3ركالت جزاء تم تنفيذها بنجاح
عبر شبيب الـخــالــدي مــن كاظمة ،والسنوسي
الهادي (العربي) ،ومشعل فواز (النصر).
• على غرار الجولة األولى ،انتهت جميع مباريات
الجولة الرابعة بالفوز ،ولم تلعب األرض مع
أصحابها في مباراتي الفحيحيل مع العربي،
والنصر مع اليرموك.

• كاظمة هــو الفريق الوحيد الــذي لــم يتعرض
ل ـل ـخ ـســارة ،أم ــا أن ــدي ــة ال ـش ـبــاب والفحيحيل
واليرموك فتمكنت من تحقيق الفوز.
• انفرد شبيب الخالدي بقمة هدافي البطولة
برصيد  4أهداف ،بينها ركلتا جزاء ،يليه العب
الكويت ومحترفو العربي والـيــرمــوك أحمد
الــزنـكــي والـسـنــوســي ال ـهــادي وك ــارل ــوس في
المركز الثاني ،ولكل منهم  3أهداف ،وجاء في
المركز الثالث حسين الموسوي (السالمية)،
وم ــاري ــدك ـي ــان (الـ ـع ــرب ــي) ،وال ـم ـه ــدي بــرحـمــة
(الـكــويــت) ،ومساعد نــدا (السالمية) ،وأحمد
الظفيري (القادسية) ،ولكل منهم هدفان.

●

عبدالرحمن فوزان

توصلت إدارة النادي العربي إلى اتفاق مع محترف أجنبي
للتعاقد معه خالل فترة االنتقاالت الشتوية المقبلة ،واستخرجوا
ً
سمة دخول (فيزا) للمحترف الجديد ،ليكون بديال للسوري عالء
الدين الــدالــي ،حيث تتجه النية لتسوية عقد األخير في يناير
المقبل ،بعد األداء المتواضع الذي ظهر عليه منذ بداية الموسم.
وانضم الدالي للعربي في منتصف الموسم الماضي ،وقدم
مستويات مميزة ،لكن مستواه شهد تراجعا بشكل الفت ،حتى
فقد مكانه في التشكيل األساسي.
وفي السياق ذاته ،يواصل «األخضر» استعداداته لمواجهته
ً
المقبلة مع كاظمة غدا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع
ّ
في كأس سمو األمير المرحلة من الموسم الماضي.

ً
«أزرق السلة» يختتم تدريباته المحلية علي الخرافي بطال لـ «فروسية السكب»
●

جابر الشريفي

تختتم ا ل ـيــوم تــدر يـبــات منتخبنا الوطني
ً
األول لـكــرة السلة المحلية ،اس ـت ـعــدادا لــدورة
األل ـع ــاب الخليجية الـتــي سـتـقــام فــي الكويت
يناير المقبل.
وسيغادر منتخبنا الثالثاء إلى تركيا ،إلقامة
ً
معسكر تدريبي يستمر  21يــو مــا سيخوض
ً
خالله  7مباريات تجريبية ،استعدادا للبطولة.
وكان «األزرق» دشن تدريباته المحلية أواخر
الشهر الماضي ،إذ اختار الجهاز الفني ،بقيادة
ً
التونسي ع ــادل التالتلي 18 ،العـبــا سيختار
منهم  12لقائمة «األزرق» التي سيخوض من
خاللها غمار منافسات البطولة.
وقد خضع الالعبون لتدريبات مكثفة خالل
الـفـتــرة الماضية لــرفــع مـعــدل اللياقة البدنية
لــدي ـهــم ،ب ـخ ــاف الـتـكـتـيــك ال ـخ ــاص بــال ـمــدرب
التالتلي على الجانبين الهجومي والدفاعي.
ب ـ ـ ــدوره ،قـ ــال ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـن ــاش ــي ،مــديــر

واص ــل نـجــم ن ــادي الكويت
للفروسية علي الخرافي تفوقه
ب ـ ـفـ ــوزه ب ـل ـق ــب بـ ـط ــول ــة نـ ــادي
الـسـكــب لقفز ال ـحــواجــز ،التي
أق ـي ـم ــت ف ــي نـ ـ ــادي ال ـم ـس ـي ـلــة،
ب ـع ــدم ــا خ ـط ــف ال ـم ــرك ــز األول
فـ ــي ال ـ ـشـ ــوط ال ــرئـ ـيـ ـس ــي عـلــى
ارتـ ـف ــاع  140-135س ــم ،بــزمــن
 40.70ثانية بدون نقاط جزاء،
بعد منافسة قــو يــة مــع زميله
بالنادي غازي الجريوي ،الذي
حــل ثانيا بــزمــن  42.12ثانية
ون ـق ـط ـتــي ج ـ ـ ــزاء ،ب ـي ـن ـمــا ج ــاء
فارس نادي الصيد والفروسية
خ ــال ــد ال ـخ ـب ـيــزي ثــال ـثــا ،وق ــام
بتتويج األبطال رئيس نادي
الـسـكــب لــريــاضــات الفروسية
محمد الميلم ،ورئـيــس نــادي
المسيلة بدر الميلم.

بدر ومحمد الميلم يتوجان الفرسان بعد ختام الشوط الرئيسي
و ق ــال محمد الميلم« :نحن
فخورون بالمستوى المتميز

االهتمام كبيرا بهذه الرياضة
بعد إشـهــار االت ـحــاد المحلي
للفروسية في يناير الماضي،
وارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــع ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـف ـن ــي
للبطوالت والتدريب».
و ع ـ ـلـ ــى ار ت ـ ـ ـفـ ـ ــاع 130-125
س ــم ،ج ــاء نـجــم مــركــز الكويت
للفروسية البيالروسي بافيل
فورونكو أوال ،كما ذهب المركز
األول على ارتفاع  120-115سم
لنجم مركز الكويت للفروسية
أرم ـ ــان ـ ــدو ل ــوف ــري ــس ،وت ـم ـكــن
نجم نادي الكويت للفروسية
ح ـس ـيــن الـ ـخ ــراف ــي مـ ــن ال ـف ــوز
بــال ـمــركــز األول ع ـلــى ارت ـف ــاع
 110-105سم.

النهائي يقام على الملعب الرئيسي بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي

ً
الجابر مستقبال ضيفة الشرف أنس جابر
ويشمل حفل الختام تكريم
قـ ـ ــدامـ ـ ــى مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب الـ ـك ــوي ــت
الوطني للتنس ،والعديد من

المفاجآت والفقرات المتنوعة
التي أعدتها اللجنة المنظمة.
وعـلــى صعيد الـمـنــافـســات،

أص ـبــح ل ـقــب الـنـخـبــة الـعــربـيــة
لـلـتـنــس ف ــي نـسـخـتـهــا األول ــى
بين التونسي مالك الجزيري،

والـ ـ ـس ـ ــوري م ـح ـمــد ن ــاق ــو ،مــن
جهة ،واللبناني هادي حبيب
وال ـ ـتـ ــون ـ ـسـ ــي مـ ـحـ ـم ــد عـ ــزيـ ــز،
اللذين التقيا أمــس فــي الــدور
نصف النهائي ،ليتأهل الفائز
منهما إلــى الـمـبــاراة النهائية
ال ـي ــوم .فـيـمــا بــاتــت المنافسة
ع ـلــى ال ـم ــراك ــز ال ـثــاثــة األول ــى
فــي الــزوجــي بـيــن ف ــرق تونس
ول ـب ـن ــان م ــن ج ـه ــة ،وال ـك ــوي ــت
ومصر على الجهة األخرى.
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،وصـ ـ ـل ـ ــت أمـ ــس
الـنـجـمــة الـتــونـسـيــة وصــاحـبــة
أف ـ ـ ـضـ ـ ــل تـ ـصـ ـنـ ـي ــف ل ــاع ـب ـي ــن
الـ ـع ــرب ف ــي االت ـ ـحـ ــاد ال ــدول ــي
لـلـتـنــس أنـ ــس ج ــاب ــر ،كضيف
شرف على البطولة ،وكان في
استقبالها رئيس مجلس إدارة

تعقد اللجنة الفنية باتحاد
الكرة اجتماعا في السادسة من
مساء اليوم بمقر االتحاد.
وتناقش اللجنة السيرة الذاتية
للمدرب التشيكي ،الذي يسعى
مجلس اإلدارة إلى التعاقد
معه ،إلى جانب مدربين آخرين
من نفس الجنسية ،علما بأن
فيتسالف الفيكا يبدو األقرب
في حال التعاقد بالفعل مع
مدرب قبل رحيل مجلس اإلدارة
الحالي ،مع الوضع في االعتبار
أن هناك توجها داخل االتحاد
اآلسيوي لكرة القدم ،بتأجيل
التصفيات المؤهلة لنهائيات
كأس آسيا  2023بالصين،
بتأجيلها لتقام في سبتمبر
بدال من يونيو المقبلين.
وتقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا
مع المدرب الذي سيقع
االختيار عليه في اليوم التالي
من نهائي كأس سمو األمير
الذي سيقام  21الجاري ،بعد
توجيه الدعوة له لحضور
اللقاء.

منتخب الطائرة يبدأ
خطة إعداده
يبدأ منتخبنا الوطني األول
للكرة الطائرة تدريباته اليوم،
استعدادا لخوض منافسات
دورة األلعاب الخليجية
المجمعة التي تستضيفها
الكويت في يناير المقبل ،على
فترتين صباحية ومسائية،
بصالة االتحاد في مجمع
صاالت الشيخ سعد العبدالله.
وكان الجهاز الفني للمنتخب
األول للكرة الطائرة ،بقيادة
الصربي إلكسندر ،قرر تأجيل
موعد انطالق تدريبات
المنتخب لمدة يوم واحد ،على
أن يبدأ التدريب اليوم.
ويأتي قرار الجهاز الفني،
لمنح الالعبين راحة ليوم
إضافي ،بعد المجهود الكبير
الذي بذلوه خالل مباريات
الدوري الممتاز.

ً
القالف بديال للعمران
في الصليبيخات

الـ ـ ـ ــذي وص ـ ـلـ ــت إل ـ ـيـ ــه ري ــاض ــة
الفروسية بالكويت ،وأصبح

اختتام بطولة النخبة العربية للتنس اليوم
تختتم فــي الـخــامـســة من
مـســاء الـيــوم بطولة النخبة
العربية للتنس في نسختها
األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى بـ ـمـ ـجـ ـم ــع الـ ـشـ ـي ــخ
ج ــاب ــر الـ ـعـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ــدولـ ــي،
بـحـضــور رئـيــس االتـحــاديــن
ال ـكــوي ـتــي وال ـع ــرب ــي الـشـيــخ
أحـ ـ ـم ـ ــد الـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــر ،وأعـ ـ ـض ـ ــاء
م ـج ـل ــس إدارة اال تـ ـح ــاد ي ــن
الكويتي والعربي ،وعدد من
الشخصيات الدبلوماسية
والرياضية.
وقد أعدت اللجنة المنظمة
ح ـف ــل خـ ـت ــام ي ـل ـيــق بـبـطــولــة
«األس ـ ـ ــات ـ ـ ــذة» الـ ـ ـع ـ ــرب ،ال ـتــي
شـ ـه ــدت م ـش ــارك ــة  37الع ـبــا
يعدون األفضل تصنيفا في
الوطن العربي.

الغانم :انتخابات اتحاد
الكرة في مارس
أكد رئيس مجلس إدارة
نادي الكويت خالد الغانم،
أن انتخابات مجلس إدارة
اتحاد الكرة ستجرى خالل
مارس المقبل .وقال الغانم،
في رسالة أرسلها إلى برنامج
«بين الشوطين» بالقناة
الرياضية الثالثة بتلفزيون
الكويت« :ستجرى االنتخابات
في مارس المقبل ،وذلك ً
بناء
على اتفاق الجمعية العمومية
لالتحاد ،واإلجراءات التي
سيتم اتباعها في هذا الشأن».
يذكر أن االتحاد الدولي لكرة
القدم قد وافق على التعديالت
التي أجريت على النظام
األساسي خالل اجتماع
الجمعية العمومية لالتحاد في
 9أغسطس الماضي ،مشيدا
بهذه التعديالت في كتاب
أرسله إلى اتحاد الكرة.

الـيــرمــوك األس ــوأ ،إذ لــم تشهد
ً
شيئا يذكر باستثناء الدقائق
ال ـع ـش ــر األخ ـ ـيـ ــرة الـ ـت ــي سـعــى
فيها اليرموك إلدراك التعادل
دون فــائــدة ،ويـمـكــن ال ـقــول إن
احـتــال النصر المركز الــرابــع
برصيد  8نقاط غير ُمقنع في
ظل المستوى المتراجع ،ولوال
ال ـش ــوط ال ـثــانــي لـلـقــاء كاظمة
ُ ً
تحسنا
والـشـبــاب ال ــذي شهد
ً
الف ـت ــا ف ــي ال ـم ـس ـتــوى إل ــى حد
مــا ،لتنافست المباراتان على
لقب األسوأ!

المنتخبات الوطنية ،إن «األزرق» سيخوض 7
مباريات تجريبية في المعسكر ،بعد االتفاق
ً
مع متعهد المعسكر على هذا األمر ،مشيرا إلى
أن «منتخبنا الوطني يحتاج إلــى العديد من
المباريات خالل الفترة المقبلة».
ولفت إلى أن محطة دورة األلعاب الخليجية
تعد األولى في مرحلة إعداد «األزرق» لتصفيات
كــأس آسيا التي ستنطلق في يونيو المقبل،
ً
موضحا أن «منتخبنا سيخوض التصفيات
الـمــؤهـلــة لـنـهــائـيــات آس ـيــا عـبــر ال ـنــوافــذ التي
ستنطلق فــي يونيو المقبل ،ا لـنـظــام الجديد
المؤهل لنهائيات آسيا».
وأشار إلى أن المنتخب يحتاج إلى العديد
م ــن ال ـم ـب ــاري ــات ال ــدول ـي ــة إذا م ــا أراد الـلـحــاق
بالمنتخبات الخليجية التي سبقته ،ال سيما
أن المنتخب الكويتي ُحــرم مــن اللعب بنظام
النوافذ الجديد المؤهل لنهائيات آسيا والعالم،
بـسـبــب ت ــزام ـن ــه م ــع ف ـت ــرة اإليـ ـق ــاف ال ـ ــذي كــان
ً
مفروضا على السلة الكويتية.

باختصار

االتـحــاديــن الكويتي والعربي
الشيخ أحمد الجابر ،وأعضاء
االت ـحــاديــن ،وستحضر جابر
نهائي الزوجي والفردي وحفل
الختام اليوم.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أعـ ـ ـ ــرب رئ ـي ــس
االت ـ ـحـ ــاد ال ـب ـح ــري ـن ــي لـلـتـنــس
الـشـيــخ عـبــدالـعــزيــز آل خليفة
عـ ـ ــن سـ ـ ـع ـ ــادت ـ ــه ب ــاسـ ـتـ ـض ــاف ــة
مجمع الشيخ جابر العبدالله
لبطولة النخبة العربية ،مؤكدا
أنـ ــه صـ ــرح ري ــاض ــي  5ن ـجــوم،
وهــو بمنزلة البيت الخليجي
وال ـعــربــي لـلـتـنــس ،مضيفا أن
ال ـب ـط ــول ــة جـ ـ ــاءت ف ــي تــوقـيــت
وظروف صحية صعبة ،غير أن
«الكويت ،وكما عودتنا ،نجحت
باقتدار في توفير جميع سبل

الــرعــايــة وااللـ ـت ــزام بــالـشــروط
واالح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرازات ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة
المطلوبة لتخرج البطولة في
أبهى صورها».
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أش ـ ـ ـ ــاد ن ــائ ــب
رئـيــس مجلس إدارة االتـحــاد
ال ـعــربــي لـلـتـنــس أي ـم ــن عــزمــي
بحسن تنظيم البطولة ،وقال:
«لقد أشرفت على بطولة قطر
ال ــدولـ ـي ــة ال ـم ـف ـتــوحــة م ــن ع ــام
 1993حـ ـت ــى  ،2008وا لـ ـي ــوم
أت ــواج ــد ف ــي ال ـن ـس ـخــة األولـ ــى
لبطولة النخبة العربية ،والتي
كـشـفــت عــن اإلم ـكــانــات الفنية
واإلدارية العالمية التي تمتاز
بـ ـه ــا ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،بـ ـم ــا يــؤه ـل ـهــا
الس ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــة أه ـ ـ ـ ــم ب ـ ـطـ ــوالت
االتحاد الدولي للعبة».

قررت إدارة نادي الصليبيخات
تعيين المدرب الوطني مالك
القالف مدربا للفريق األول
لكرة القدم ،على حساب ناصر
العمران ،الذي تسلم المهمة
الموسم الماضي.
وجاء تعيين القالف على
خلفية تراجع نتائج الفريق
خالل الجوالت األربع السابقة
بدوري الدرجة األولى ،حيث لم
يحقق الفريق إال تعادال واحدا
نظير  3هزائم.
وتتطلع إدارة الصليبيخات
إلى النهوض بالفريق من
كبوته ،على أمل المنافسة في
دوري الدرجة األولى والصعود
إلى دوري األضواء.
جدير بالذكر أن رياح التغيير
في دوري الدرجة األولى طالت
أيضا نادي الجهراء ،بتعيين
السلوفيني ساندي على
حساب الوطني ماهر الشمري،
الذي تسلم المهمة أيضا منذ
الموسم الماضي.
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ً
يحل أتلتيكو مدريد ضيفا على
ريال مدريد اليوم في قمة
المرحلة السابعة عشرة من
الدوري اإلسباني لكرة
القدم ،والتي تشهد
مواجهة برشلونة مع
مضيفه أوساسونا.

كوكي نجم
اتلتيكو

أكــد ال ـمــدرب اإليـطــالــي كــارلــو أنشيلوتي أن فريقه
ريــال مدريد لم يحسم ُ
بعد صــراع الفوز على لقب
ً
الدوري اإلسباني لكرة القدم ،لكن خروجه منتصرا
من دربي العاصمة أمام جاره حامل اللقب أتلتيكو
اليوم في المرحلة  17سيجعله يطبق عليه أكثر.
ويـتـصــدر ال ـنــادي الملكي ب ـفــارق  10نـقــاط عن
ال ـق ـطــب ال ـث ــان ــي ل ـل ـعــاص ـمــة ال ـ ــذي ي ـخ ــوض رحـلــة
محفوفة بالمخاطر إلى ملعب "سانتياغو برنابيو"
مع مباراة أقل ،في حين يجد ريال نفسه أمام فرصة
توسيع الفارق إلى  13نقطة في حال فوزه باللقاء
وذلك قبل أسبوعين من عيد الميالد.
ّ
ّ
وشرع
وبدا أن ريال قد ضل طريقه
بــاب االحتماالت في سباق اللقب
عندما أتبع تعادله السلبي أمام
فياريال بهزيمة أمام إسبانيول
 1-2في بداية أكتوبر ،لتبتعد
األن ــدي ــة الـخـمـســة األول ـ ــى عن
بـعـضـهــا ب ـف ــارق ث ــاث نـقــاط
فقط.
ّ
ورد بـعــدهــا بــالـفــوز في
الكالسيكو خارج ملعبه
عـ ـل ــى ب ــرشـ ـل ــون ــة 1-2
في المرحلة العاشرة،
ل ـي ـح ـق ــق س ـل ـس ـل ــة مــن
 11م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة م ـت ـتــال ـيــة
ف ــي جـمـيــع الـمـســابـقــات
ل ـ ـ ــم ي ـ ـ ـ ــذق خـ ــال ـ ـهـ ــا ط ـع ــم
الخسارة ،ففاز في  10مباريات
مـقــابــل ت ـعــادل واسـتـقـبـلــت شـبــاكــه ستة
أهداف فقط.
وقاد هذا الصعود الصاروخي ثنائي
ال ـه ـج ــوم وم ـت ـص ــدر تــرت ـيــب ال ـهــداف ـيــن
ً
الـفــرنـســي كــريــم بـنــزيـمــة م ــع  12هــدفــا

ووصيفه البرازيلي فينيسيوس جونيور صاحب  10أهداف.
ُ
ً
واعت ِب َر البرازيلي البالغ  21عاما بمنزلة اكتشاف كبير
بفضل سرعته واخـتــراقــاتــه وأهــدافــه ،وأزال عنه صورته
الشاحبة ا لـتــي ظهر بها فــي العامين الماضيين ،بينما
كانت عودة الفرنسي فيرالن مندي في مركز الظهير األيسر
ً
ج ــزء ا ال يـتـجــزأ مــن تـطــور ال ــدف ــاع ،إذ لــم يخسر ري ــال أي
مباراة هذا الموسم كان الفرنسي الدولي داخل المستطيل
األخضر فيها.
كما وجد أنشيلوتي صيغة رابحة التزم بها بصرامة في
األسابيع األخيرة من حيث النظام واألفراد ،فاعتمد بشكل
ّ
المكون من
متكرر في خط الوسط على الثالثي المتمرس
الكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي كاسيميرو واأللماني
ّ
توني كروس ضمن خطة  ،3-3-4حيث شكل الوافد الجديد
النمساوي دافـيــد أالب ــا والـبــرازيـلــي إي ــدر ميليتاو شراكة
ناجحة في الدفاع.
أمـ ــا ال ـت ـب ــدي ــل ال ــوح ـي ــد ال ـظ ــاه ــر ل ـل ـع ـيــان ف ــي تـشـكـيـلــة
أنشيلوتي ،فكان اختياره للمهاجم الثالث إلى جانب بنزيمة
وفينيسيوس ،حيث تناوب على المركز ماركو أسينسيو
والبرازيلي رودريغو ،بانتظار أن يستعيد الويلزي غاريث
بايل لياقته البدنية وأن يتخلص البلجيكي إدين هازارد
من لعنة اإلصابات التي تالحقه.
ً
ويعتقد البعض أن المدرب اإليطالي سيدفع غاليا ثمن
ً
عدم اعتماده على مبدأ المداورة بين الالعبين ،خصوصا
ً
أن الموسم سيكون مزدحما بالمباريات.

أتلتيكو يدخل بثقة عالية
ويخوض رجال المدرب األرجنتيني دييغو سيميوني
موقعة اليوم مع جرعة ثقة إضافية اكتسبوها من تأهلهم
لثمن نهائي المسابقة القارية األم عقب الفوز على بورتو
البرتغالي  3-1بالتزامن مع خسارة ميالن اإليطالي أمام
ليفربول االنكليزي  1-2في الجولة األخيرة.
ويـلـعــب أتـلـتـيـكــو صــاحــب ال ـمــركــز ال ــراب ــع ( )29مـبــاراتــه

أعرب أنطوان غريزمان ،مهاجم أتلتيكو مدريد ،عن
سعادته بالعودة لمستواه مع "الروخيبالنكوس"،
وأكد ضرورة الحفاظ على هذا المستوى ،مشيرا إلى
أن "هــذه هي البداية" ،وأنــه يجب أن يكون "نموذجا
داخل الملعب وخارجه".
وقال المهاجم الفرنسي ،الذي سجل هدفين وصنع
آخرين في آخر ثالث مباريات" :لقد جئت (إلى أتلتيكو)
َّ
وعلي أن أقدم كل ما لدي في الملعب.
بحماس كبير،
أعتقد أنني في المسار الصحيح ،ويجب االستمرار
في العمل" ،مشيرا إلى أنه احتاج لفترة من العمل لكي
يتأقلم من جديد في النادي.

البورتا يعد بتعزيز صفوف البرشا
خالل سوق االنتقاالت
قال خوان البورتا رئيس نادي
بــرشـلــونــة اإلسـبــانــي لـكــرة الـقــدم
إنــه يجب تعزيز صفوف الفريق
األول بصفقات جديدة في يناير
المقبل ،وأكد للجماهير أن النادي
"يعمل" نحو تحقيق هذا الهدف.
وكـ ــانـ ــت ال ـم ـش ـك ــات ال ـمــال ـيــة
منعت برشلونة من تقديم عرض
لتجديد عقد النجم األرجنتيني
ليونيل ميسي ( 34عاما) ،ليرحل
عن الفريق في صفقة انتقال حر
وينضم إلى باريس سان جرمان
ال ـفــرن ـســي ف ــي س ــوق االن ـت ـقــاالت
الصيفية الماضية.
وح ـ ــاول ب ــرش ـل ــون ــة تـعــويــض
رح ـ ـي ـ ــل مـ ـيـ ـس ــي ب ــال ـص ـف ـق ـت ـي ــن

ال ـه ـجــوم ـي ـت ـيــن مـمـفـيــس دي ـبــاي
وسيرجيو أغويرو ،اللذين انضما
للفريق فــي صفقتي انتقال حر،
ل ـكــن أغ ــوي ــرو ش ـ ــارك ف ــي خمس
م ـب ــاري ــات ف ـقــط ث ــم اس ـت ـب ـعــد من
المشاركة فترة غير محددة بسبب
مشكلة في القلب.
ويدرك البورتا حاجة برشلونة
إلى وجوه جديدة من أجل العودة
للمنافسة على األلقاب ،لكنه أشار
إلى أن ميزانية األجور المرتفعة
تشكل عقبة كبيرة.
وق ــال البــورتــا :نحن جميعا
متفقون على أ نــه يجب تعزيز
ال ـف ــري ــق ،الـمـشـكـلــة أن ـنــا ورث ـنــا
عـ ـ ـق ـ ــودا ال ت ـم ـن ـح ـن ــا م ـس ــاح ــة

البورتا

للتحرك بسبب الرواتب.
وأضاف :ومع ذلك ،نحن نبحث
عن طريقة لتطوير الفريق األول
خالل سوق االنتقاالت الشتوية.
ونعمل على إنجاز ذلك.

المؤجلة خــارج ملعبه في غرناطة في  22الجاري ،مما قد
يسمح لــه بتقليص ال ـفــارق ،لكن عليه بــدايــة أن يخرج
ً
مـنـتـصــرا مــن رحـلـتــه إل ــى إشـبـيـلـيــة ضـمــن منافسات
ّ
الـمــرحـلــة الـثــامـنــة عـشــرة فــي  18ال ـج ــاري ،وإل فإنه
ً
سيجد نفسه مـجــددا أمــام واقــع خـســارة المزيد من
النقاط.
ويعتقد كثيرون أن أتلتيكو لديه الفرص األفضل
لمقارعة ريال ،حيث أظهر حامل اللقب المرونة التي
ً
افتقدها إشبيلية الثاني ،خصوصا فــي المباريات
الكبيرة.
وي ـخــوض ري ــال بيتيس مــواجـهــة قوية
على أرضــه ضد المتصدر السابق ريال
سوسييداد الساعي الستعادة توازنه
بعد تــراجـعــه للمركز الـخــامــس عقب
ً
تعرضه لخسارتين تــوالـيــا وفشله
في تحقيق الفوز منذ المرحلة .13

برشلونة يواجه أوساسونا
وسـ ـ ـيـ ـ ـح ـ ــاول ب ــرشـ ـل ــون ــة
تناسي خيبة خــروجــه من
دور المجموعات لمسابقة
دوري أ بـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال أورو ب ـ ـ ـ ـ ــا
بـ ـخـ ـس ــارت ــه أم ـ ـ ـ ــام ب ــاي ــرن
ميونيخ األلماني بثالثية
ن ـظ ـي ـف ــة األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء ،ع ـنــدمــا
يسافر إلى أوساسونا.
ً
وهي الخسارة الثانية تواليا
ل ــرج ــال الـ ـم ــدرب ت ـشــافــي هــرنــانــديــس
العائد إلــى كتالونيا للجلوس على مقاعد
المدربين بعدما كان ألهب حماس الجماهير
في وسط الملعب ،بعد األولــى أمــام بيتيس
صفر -1في المرحلة السابقة.

ميندي نجم
ريال مدريد

بنزيمة أساسي في المباراة

غريزمان عن عودته لمستواه :هذه هي البداية
وأض ـ ــاف ف ــي تـصــريـحــات لـقـنــاة مــوفـيـسـتــار قبل
مواجهة الدربي أمام ريال مدريد" :أتمنى االستمرار
ليال تود أن تقدم
هكذا" .وعن لقاء الدربي ،قال" :إنها ٍ
فيها كل شيء في الملعب ،ودائما هي مهمة" ،لكنه
استبعد أن يكون اللقاء حاسما في مشوار التنافس
على لقب "الليغا" ،ألن الطريق ال يزال "طويال ،ونحن
ما زلنا في ديسمبر ،وال تزال هناك مباريات كثيرة،
وقد يحدث أي شيء".
وت ــاب ــع" :ج ـئ ـنــا ف ــي ح ــال ــة ج ـي ــدة ل ـه ــذه ال ـم ـب ــاراة.
سنعطي فيها كل شيء من أجلنا ومن أجل الجماهير
والنادي ،وأتمنى أن تمضي األمور على نحو جيد".

رياضة

غريزمان

بنزيمة

اجتاز المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة
الفحوصات التي أجــريــت لــه عشية دربــي
م ــدري ــد ،لـيــؤكــد كــارلــو أنـشـيـلــوتــي تعافي
الالعب من آالم العضالت ،وخوضه مواجهة
سانتياغو برنابيو أساسيا ،والتي يعود
لها أيضا الويلزي غاريث بيل الذي أثنى
المدرب اإليطالي على "حماسه" للعب.
ولم يخف كارلو أنشيلوتي أي شيء عن
ديـيـغــو سيميوني قـبــل الــديــربــي ،وكشف
عن تعافي بنزيمة من مشكالته في الساق
ال ـي ـس ــرى ،وم ــؤك ــدا أن ال ـفــرن ـســي سيلعب

أساسيا ،حيث قال "تدرب على نحو جيد،
يشعر بالتفاؤل وهو جاهز .سيلعب غدا".
كـمــا أش ــار ال ـمــدرب اإليـطــالــي إل ــى عــودة
بيل الذي لم يلعب مع الريال منذ أغسطس
ال ـمــاضــي ،مــوضـحــا "بـيــل بـخـيــر ،وه ــو في
الـقــائـمــة .يمكنه اللعب حتى منذ الـبــدايــة.
يجب أن أدرس ما إذا كــان مستعدا ولديه
الدافع لفعل ذلك وجاهز للبدء أم الدفع به
من على مقاعد البدالء".

تشافي :مشكلتنا نفسية أكثر منها كروية
اع ـتــرف تـشــافــي هــرنــانــديــز مــدرب
بــرش ـلــونــة ،أمـ ــس ،أن فــري ـقــه يعاني
صدمة بعد الهزيمة من ريال بيتيس
واإلقصاء من دوري األبطال ،معتبرا
أن العبيه لديهم "مشكلة نفسية أكثر
منها كروية".
ً
وبدا تشافي "قلقا جدا" تجاه وضع
ال ـفــريــق ،لـكـنــه "مـهـتــم ج ــدا" بتغيير
هذه الحالة ،خالل تصريحات أدلى
بها أثناء المؤتمر الصحافي قبيل
مواجهة أوساسونا في الليغا.
وق ـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــدرب "ل ـ ـ ــدي شـ ـع ــور أن
المسألة تتعلق بالنواحي النفسية
أك ـثــر مـنـهــا ال ـك ــروي ــة .يـجــب أن يثق
الالعبون بأنفسهم .نشجعهم على
أن تكون لديهم روح المبادرة .يجب

أن ننظر في برشلونة نحو التميز،
ول ـ ـيـ ــس الـ ـنـ ـظ ــر لـ ــأس ـ ـفـ ــل .هـ ـ ــذا هــو
البرشا".
وأصبح الفريق الكتالوني بعيدا
ع ــن ال ـم ــراك ــز ال ـمــؤه ـلــة لـلـمـنــافـســات
األوروب ـ ـيـ ــة م ــن الـ ـ ــدوري اإلس ـبــانــي،
كما أنه ودع األربعاء الماضي دوري
األبطال من دور المجموعات للمرة
األول ــى منذ  18عــامــا بعد الخسارة
 3-0من بايرن ميونيخ.
من جانب آخر ،أعلن تشافي قائمة
الالعبين الذين سيخوض بهم مباراة
أوساسونا اليوم ،والتي يغيب عنها
كل من جوردي ألبا وممفيس ديباي
لإلصابة.
ودخل فيران جوتجال العب الفريق

الرديف قائمة الفريق ،كما استعان
تشافي بالعبين آخرين من الرديف
ه ـمــا أل ـي ـخ ــان ــدرو ب ــال ــدي وال ـج ـنــاح
عبدالصمد الزلزولي.
وج ـ ــاء ت قــائ ـمــة ال ـب ـلــوغــرانــا على
النحو التالي:
تـ ـي ــر شـ ـتـ ـيـ ـغ ــن ،ديـ ـ ـس ـ ــت ،ب ـي ـك ـيــه،
أراوخ ـ ـ ـ ـ ــو ،س ـي ــرج ـي ــو بــوس ـك ـي ـتــس،
ريكي بويج ،ديمبليه ،ديمير ،نيتو،
كوتينيو ،لونجليه ،لــوك دي يونغ،
فرينكي دي يونغ ،مينغيزا ،أومتيتي،
إريــك غارسيا ،إنياكي بينيا ،نيكو،
غوتغال ،جافي ،بالديه ،الزلزولي.
(إفي)

العطية يحرز خامس ألقابه في بطولة العالم فيرستابن أول المنطلقين في «أبوظبي» اليوم

ناصر العطية

تــوج القطري ناصر صالح العطية ،أمــس ،بلقبه الخامس في
بطولة العالم لراليات "كروس كانتري" ،التي ينظمها االتحاد الدولي
للسيارات ،بعد فوزه في المرحلة الرابعة واألخيرة من المسابقة
المقامة حاليا في مدينة حائل بالمملكة العربية السعودية.
وكان العطية قد ضمن ،أمس األول ،حسابيا لقب البطولة ،ولكنه
تمكن امس من تتويج نجاحه بانتصار جديد في المرحلة األخيرة
( 148كلم) ،وهو الثالث في هذا الرالي ،رفقة مالحه الفرنسي ماتيو
بوميل.
ويعد هذا اللقب الخامس لبطولة العالم الذي يحرزه القطري
البالغ من العمر  50عاما -الربع لبوميل -عقب األلقاب التي أحرزها
في أعوام  2008و 2015و 2016و.2017
(إفي)

فيرستابن

ً ً
سترلينغ يمنح السيتي فوزا صعبا بهدفه المئوي

رحيم ستيرلنغ نجم السيتي يحرز هدف المباراة

سجل المهاجم االنكليزي الدولي رحيم سترلينغ هدفه المئة في الدوري
االنكليزي الممتاز ليمنح فريقه مانشستر سيتي فوزا صعبا بهدف وحيد
على ضيفه ولفرهامبتون الذي لعب الشوط الثاني بأكمله بعشرة العبين
في المرحلة السادسة عشرة امس.
وجاء هدف ستيرلينغ من ركلة جزاء منتصف الشوط الثاني مانحا
فريقه فوزه السادس تواليا في الدوري المحلي.
وكــان استحواذ مانشستر سيتي على الكرة في الشوط االول عقيما
ولم يشكل خطورة حقيقية على مرمى ولفرهامبتون باستثناء تسديدة
للبرتغالي برناردو سيلفا بيسراه من مشارف المنطقة مرت فوق العارضة
علما بأن الدولي سجل  6اهداف في اخر  8مباريات في الدوري االنكليزي.
لكن نقطة التحول جاءت في الوقت بدل الضائع من الشوط االول عندما
حصل مهاجم ولفرهامبتون المكسيكي راوول خيمينيس على بطاقة
صفراء اثر اعاقته االسباني رودري من الخلف ،قبل ان يحصل على الصفراء
الثانية ويتم طرده النه حاول اعتراض الكرة من مسافة قريبة لدى قيام
االسباني بتنفيذها وذلك بعد  31ثانية فقط ،ليكمل فريقه الشوط الثاني
بأكمله بعشرة العبين.
وأنقذ قائد ولفرهامبتون كونور كــودي مرماه من هدف أكيد عندما
شتت الكرة الرأسية التي سددها االلماني ايلكاي غوندوغان قبل دخولها
الشباك ( ،)55ثم اثمر ضغط سيتي هدف المباراة الوحيد مستغال النقص
العددي في صفوف منافسه عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء اثر لمسة
يد من البرتغالي المخضرم جــواو موتينيو داخــل المنطقة ليترجمها
ستيرلينغ بنجاح في الشباك (.)66

سيكون السائق الهولندي ماكس فيرستابن (ريــد بول)
أول المنطلقين أمــام منافسه الوحيد على اللقب العالمي
البريطاني لويس هاميلتون ،في سباق حسم اللقب خالل
جائزة أبوظبي الكبرى في فورموال واحد ،المقرر اليوم على
حلبة مرسى يــاس ،بعد أن سجل أســرع وقــت في التجارب
الرسمية أمس.
ويتعادل السائقان نقاطا قبل الجولة األخـيــرة برصيد
 369.5نقطة ،بعد سباق تاريخي مثير في السعودية األحد
الماضي ،علما أن الهولندي يسعى إلى إحراز باكورة ألقابه
الـعــالـمـيــة ،فــي حـيــن يلهث الـبــريـطــانــي وراء االن ـفــراد بعدد
األلقاب في البطولة برصيد  8ألقاب ،حيث يتساوى حاليا
مع األلماني األسطورة ميكايل شوماخر ولكل منهما  7ألقاب.

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

الدوري االنكليزي
5:00
5:00
7:30

بيرنلي – ويست هام

beINSPORTS PR3

ليستر سيتي  -نيوكاسل beINSPORTS PR2
كريستال باالس -
ايفرتون

beINSPORTS PR1

الدوري االسباني
6:15

أوساسونا  -برشلونة

beINSPORTS DH3

8:30

بيتيس – ريال
سوسييداد

beINSPORTS HD3

11:00

ريال مدريد – أتلتيكو
مدريد

beINSPORTS PR1

الدوري االيطالي
5:00

فيرونا  -أتاالنتا

8:00

نابولي  -امبولي

8:00

ساسولو  -التسيو

10:45

انتر ميالن  -كالياري

Seria A YouTube
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آخر كالم
حوار كيميائي

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

مصلحة الكويت ً
مسؤوليتنا جميعا

د .حمد محمد المطر

ماذا بعد العفو الكريم؟ هذا هو السؤال األهم اآلن الذي
ينتظر الكويتيون اإلجابة عنه ،ويأملون أن يبدأ الجميع
بعمل متواصل لمعالجة أولويات الشعب الكويتي التي
ً
تأخرت كثيرا.
ً
ً
ّ
وإذا كــان ملف العفو مستحقا ومهما ،وقــد تم طيه،
وبــذلــك زالــت أهــم العقبات فــي طريق التعاون لالرتقاء
بالعمل التشريعي والرقابي ،فما هو مشروع المعارضة
اآلن إلعادة الحياة للكويت وتحقيق نهضتها ومحاربة
الفاسدين وإرساء دعائم اإلصالح الحقيقي؟ من أين نبدأ؟
وكيف يتم تــوزيــع األدوار بين الـنــواب لخدمة الكويت
ولتحقيق م ـشــروع اإلص ــاح ال ــذي يـعـ ّـبــر عــن توجهات
الشعب الكويتي كما أفرزتها االنتخابات األخيرة؟
ً
سبق أن كتبت عددا من المقاالت تتمحور حول سؤال
ً
ً
واح ــد :م ــاذا بـعــد؟ وأك ــدت أن هـنــاك مـشــروعــا سياسيا
ً
مهما يجب االنتهاء منه ،وهو مشروع العفو ،إلفساح
الطريق للتعاون ،والتفرغ للعمل الجاد الــذي تنتظره
الكويت ،وقد تم ذلك .والجميع يعلم ماذا تنتظر الكويت
ً
وشعبها في هذه المرحلة :أوال المحافظة على الدستور،
وه ــذا ه ــدف ثــابــت ودائـ ــم ،بحيث ال يستقيم ش ــيء من
ً
دونــه .ثانيا حكومة قوية متضامنة تتعاون لمصلحة
الكويت ،حكومة ال تهرب من مسؤولياتها الوطنية ،وال
تخشى المواجهة ،وال تخاف من استجواب أو مساء لة،
ّ
وترحب بالرقابة البناء ة وفق الدستور ،حكومة تغلب
العمل المؤسسي على كــل مــا ع ــداه ،بحيث ال يؤثر أي
استجواب على عملها وتصديها لمسؤولياتها الوطنية،
ف ــإذا ك ــان ه ـنــاك اس ـت ـجــواب ألح ــد أعـضــائـهــا بـقـيــت هي
تعمل بشكل مؤسسي ال يتأثر بأي مواقف سياسية أو
إج ــراء ات برلمانية ،فالوزير المستجوب ال يؤثر على
عمل وزير آخر وال على وزارات أخرى ،أسوة بما يحدث
في كل األنظمة الديموقراطية التي تتبنى مبدأ المساءلة
البرلمانية.
وم ــن مــوقـعــي كـعـضــو مـجـلــس األمـ ــة أقـ ــول :جميعنا
مـســؤولــون عــن تحقيق مــا يــريــده الشعب الكويتي من
مـجـلـســه وح ـكــوم ـتــه ،وي ـجــب أال يـتــم ه ــدر أي وق ــت في
الـمــرحـلــة ال ـقــادمــة ،فكفانا مــا ض ــاع مـنــا ،ف ــدور انعقاد
ً
كــامــل مـضــى ول ــم ننجز فـيــه شـيـئــا ،والـشـعــب الكويتي
ً
ً
واع سياسيا ،ويراقبنا جميعا ،ويستحق منا األفضل،
ٍ
ويستحق أن نتعاون جميعنا إلنجاز أولوياته والعمل
لمصلحة الكويت ،ففي النهاية نتفق ونختلف لمصلحة
الكويت ،هذه المصلحة الوطنية التي تحدد بوصلتنا
ً
جميعا.

ً
قليال من الحكمة ً
رجاء
لــرب ـمــا خ ــال س ــاع ــات س ـي ـبــزغ هــال
التشكيل الحكومي الجديد… هكذا هو
شعوري!
ً
هل ستكون فعال تشكيلة سمو الشيخ
صباح الخالد؟ أم أنها تشكيلة شارك بها
طرف أو أطراف أخرى؟
ً
ً
وقــد تكون خليطا غير منسجم أبــدا
ً
مــع ال ـظــروف الـتــي نعيشها حــالـيــا ،فال
ال ـع ـفــو أدى الـ ـغ ــرض م ـن ــه! وال ال ـح ــوار
ً
ً
اكتمل ليشمل أمورا مهمة جدا ،كالتعليم
والــرعــايــة الصحية واإلس ـكــان إلــى آخر
األمـ ـ ـ ــور الـ ـت ــي ي ـع ــاي ـش ـه ــا ال ـم ــواط ـن ــون
ويبثون الشكوى حولها.
أم ـ ــور أخـ ـ ــرى ،كـمـكــافـحــة ال ـم ـخ ــدرات
وازديـ ـ ـ ـ ـ ــاد م ـ ـعـ ــدالت الـ ـج ــريـ ـم ــة وصـ ــور

د .ناجي سعود الزيد
طرقنا المكسرة وانهيار "المنهوالت"،
وك ــذل ــك االزدحـ ـ ــام الـ ـم ــروري والـشـكــوى
ال ـم ـت ـك ــررة حـ ــول ال ـتــرك ـي ـبــة الـسـكــانـيــة،
وكأننا نستطيع العيش دون مقيمين
في بلد يفتقر إلــى العمالة الفنية التي
ال يستغني عنها أي بيت من البيوت.
أس ـم ــاء الـ ـ ــوزراء لـيـســت بـ ــذات أهمية
ً
كأهمية تحديد وتحديث األولويات وفقا
ُ
راق ورعاية
للحاجة الملحة إلى تعليم ٍ
صحية مـتـقــدمــة ،وعـلــى ال ـمــدى البعيد
تهيئة نـظــام سكني مناسب للسنوات
المقبلة.
بقية األمور ستتبع نفس الخطى إذا
ما رأت جدية بمحاولة تحسين وتوفير
مــا هــو أس ــاس ــي ،وأن يـتــم ذل ــك بسرعة

وم ـكــانــة فـنـيــة مـنــاسـبــة ل ـل ـظــروف الـتــي
نمر بها.
ً
ن ـ ـكـ ــرر :األسـ ـ ـم ـ ــاء ال ت ـش ـك ــل ع ـن ـص ــرا
ً
أســاس ـيــا ،والـمـطـلــوب هــو خـطــط جــادة
وخطوات سريعة لتنفيذها.
ال ت ـش ـغ ـلــونــا ب ـم ـع ــارك ب ـي ــن الـ ـن ــواب
والحكومة ،أشغلونا بــأهــداف واضحة
وقابلة للتحقيق في فترة قصيرة.
حينها سيرى المواطن أن الخطوات
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـج ــدي ــة سـتـعـطـيــه ال ـق ــدرة
ع ـلــى إسـ ـك ــات ال ـن ـش ــاز م ــن ال ـم ـعــارضــة.
أمــا المعارضة الحكيمة ،فهي ما يجب
التشجيع عليه ،والـمــواطـنــون ق ــادرون
على إسقاط المعارضة النشاز إذا وجدوا
ما يدعو للتفاؤل بالحكومة الجديدة.

***

« »Catalystمادة حفازة:
عفو كريم تحقق  +شعب ينتظر إنجازات = مسؤولية
ُّ
السلطتين

ال جنسية وال إقامة
ولو طار الفيل

حسن العيسى

كم عدد الوافدين الذين خدموا الكويت وقضوا جل
أعـمــارهــم بــالــدولــة؟ ربـمــا مــاتــوا أو أصـبـحــوا عاجزين
عن العمل ،وفي النهاية إن لم تكن نهايتهم في مقبرة
الصليبيخات ،فسينتهي وجودهم بختم مغادرة البالد
ً
النتهاء اإلقامة .هل تذكرون مثال البروفيسور المرحوم
د .سامي أصفر ،األستاذ في كلية الطب؟ قضى جل عمره
من المدرسة المتوسطة حتى آخر يوم في عمره هنا،
و مــع ذ لــك لــم يحصل ال على الجنسية "ا لـمـقــد ســة" وال
حق اإلقامة الدائمة ،هل نسينا الدكتور محيي الدين
سليم طبيب األمراض الجلدية؟ ربما أول طبيب مختص
عـمــل فــي الـكــويــت بــالـصـحــة الـمــدرسـيــة ،لــم يـكــن يحلم
ً
بالجنسية ،كان يقول "ال أعرف بلدا غير هذا الوطن...
ال أريد الجنسية ،أريد فقط إقامة دائمة ال أكثر ."...باب
منحها لمن قــدم خــد مــات جليلة فــي قــا نــون الجنسية،
حبر على ورق ،مثل دستور الدولة.
غير البدون الكويتيين ضحايا إغالق أبواب الجنسية
وتناسي أبسط حقوقهم في خدمات الدولة ،ولو كانوا
مــن الـجـيــل ال ــراب ــع الـمـسـتـقــر بــالــدولــة ،ال جـنـسـيــة ،وال
أبسط حقوق غير وصمهم بعبارة المقيمين بصورة
غير قانونية ،لدينا وضع الوافدين الذين ال حق لهم
بــالـجـنـسـيــة وال بــاإلقــامــة ال ــدائ ـم ــة ،مـهـمــا ام ـت ــدت بهم
السنوات في الدولة!
جــريــدة اإليـكــونــومـيـســت بـعــددهــا األخـيــر "الجمعة"
فتحت قضية الجنسية في دول الخليج ،فمعظم دول
الخليج تتشدد في منحها ،فمن يحصل على الجنسية
يحصل على خدمات توفرها دولة الرعاية ،وهي رعاية
شراء والء ات أو رعاية وليدة االقتصاد الريعي ،ومنح
الجنسية يعني أن سلة المال العام التي تختص بها
سلطة الحكم ،ويوزع جزء منها على الشعب ،سيعني
االنتقاص من قيمتها كلما زاد عدد السكان ،ثم هناك
عذر الخشية من تغيير هوية البلد ،يعني لو أينشتاين
ً
هاجر للكويت بدال من الواليات المتحدة ماذا سيكون
مصيره؟ وتخيلوا أن أميركا لو اتبعت نهج دولنا ،هل
ً
ستكون الواليات المتحدة أقوى دولة بالعالم اقتصاديا
ً
وعسكريا ،أم صورة أخرى لبلد مثل بوركينافاسو؟!
دول ـ ـ ــة اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات (حـ ـس ــب اإليـ ـك ــون ــومـ ـيـ ـس ــت) بـ ــدأت
بالتغيير ،وأ خــذت تمنح الجناسي للعلماء واألطباء
وغ ـيــرهــم م ــن ال ــذي ــن يـمـكــن أن ي ـث ــروا ال ــدول ــة بعلمهم
وفكرهم ،المملكة العربية السعودية جنست الكثيرين
فــي شهر نوفمبر ا لـمــا ضــي ،أ مــا الكويت التي تشترط
اإلسـ ـ ـ ــام ل ـم ـن ــح الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــة ...أيـ ـ ــن وضـ ـعـ ـه ــا؟ وك ـي ــف
تستثمر باإلنسان؟ الله أعلم ،المهم أن باب الواسطة
والمحسوبيات لمنح الجنسية قائم ،أما أبــواب الحق
والعدالة فهي مغلقة.

التقطت «سيلفي» مع رأس ابنتها المقطوع!  %90من أرض الكنانة… آثار
أل ـق ــت ال ـش ــرط ــة ال ـق ـبــض على
شاب ووالدته بوالية ماهاراشترا،
غربي الهند ،بتهمة قتل شقيقته
ً
الحامل ( 19عاما) ،وقطع رأسها
والتمثيل بجثتها.
وأش ـ ــارت تـحـقـيـقــات الـشــرطــة
إلى أن المجني عليها كيرتي ثور
هي األخت الكبرى للمتهم وابنة
السيدة التي ألقي القبض عليها.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت م ـ ـج ـ ـلـ ــة نـ ـ ـي ـ ــوزوي ـ ــك
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،فـ ــي خ ـب ــره ــا الـ ــذي

نقله مــوقــع سـكــاي ن ـيــوز ،أمــس،
إن الـشــاب وأمــه قتال الفتاة بعد
أن تــزوجــت دون موافقتهما من
الرجل الذي تحب.
وتعتقد الشرطة أن القتل وقع
بــاسـتـخــدام مـنـجــل ،حـيــث هاجم
ال ـشــاب وأم ــه الـفـتــاة ،بينما كــان
ً
زوج ـه ــا ال ـمــريــض ن ــائ ـم ــا ،فيما
حـمــل الـمـتـهـمــان رأس الضحية
والتقطا صورة "سيلفي" معه.
واعترضت عائلة كيرتي على

ق ـ ــال مـ ـج ــدي شـ ــاكـ ــر ،كـبـيــر
األث ــريـ ـي ــن بـ ـ ـ ــوزارة ال ـس ـيــاحــة
واآلثار المصرية ،أمس األول،
إن  90فــي الـمـئــة مــن مساحة
مصر "تعوم على اآلثار".
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح شـ ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــر ،خ ـ ــال
م ــداخ ـل ــة ع ـب ــر قـ ـن ــاة ال ـم ـحــور
ونـ ـش ــرتـ ـه ــا ب ـ ــواب ـ ــة ال ـ ـشـ ــروق
ونقلها مــوقــع روس ـيــا الـيــوم،
أمس األول ،أن ما تم اكتشافه
من آثار في البالد حتى اآلن ال

تزويجها لعدة أسباب ،أبرزها أن
الزوج من طبقة اجتماعية أفقر.
وروى م ـ ـ ـفـ ـ ــوض ا ل ـ ـشـ ــر طـ ــة،
ك ــاي ــاش بــراجــابــاتــي ،تفاصيل
الجريمة البشعة ،حيث زارت األم
وابنها كيرتي التي كانت تعمل
في الحقل.
وف ــي وق ــت ذه ـبــت الـفـتــاة إلــى
ال ـم ـط ـب ــخ لـ ـتـ ـع ـ ّـد ال ـ ـشـ ــاي ألم ـه ــا
وش ـق ـي ـق ـه ــا ،ف ــوج ـئ ــت ب ــاق ـت ــراب
األخير منها ،حيث قطع رأسها.

ً
يتعدى  15فــي المئة ،مشيرا
إلـ ـ ـ ــى أن هـ ـ ـن ـ ــاك مـ ـح ــافـ ـظ ــات
ب ــأكـ ـمـ ـلـ ـه ــا ،مـ ـ ـث ـ ــل :الـ ـش ــرقـ ـي ــة
والوادي الجديد وأسيوط ،بها
كميات كبيرة من اآلثار.
ولفت إلى أن عقوبة التنقيب
عــن اآلثـ ــار تـصــل إل ــى السجن
المشدد لمدة  25سنة ،وغرامة
ت ـت ــراوح بـيــن خـمـســة وعـشــرة
ماليين جنيه.
ووصـ ـ ـ ـ ــف الـ ـمـ ـنـ ـقـ ـبـ ـي ــن عــن

اآلثــار بأنهم عصابات دولية
ً
تستخدم أجهزة متقدمة جدا،
بينها التقاط صــور باألقمار
ً
ال ـص ـن ــاع ـي ــة ،مـ ـشـ ـي ــدا بـيـقـظــة
أجهزة األمن التي تمكنت من
إ يـقــاف تهريب كميات كبيرة
من اآلثار.

وفيات
السبت 12 / 11
الشيخ دعيج خليفة العبدالله الخليفة الصباح

 50عاما ،شيع ،ت99884488 ،66692222 :

أمينة خلف عبدالعالي الرامزي

أرملة حجي طاهر عبدالعالي الرامزي
 86عاما ،شيعت ،الرجال :المنصورية ،حسينية آل ياسين،
النساء :الرميثية ،ق ،5ش ،52م ،21ت98839919 :

مي مبارك محمد الضاعن

 55عــامــا ،تشيع الـيــوم بـعــد صــاة الـعـصــر ،الــرجــال :صباح
السالم ،ق ،4ش ،25م ،7النساء :صباح الناصر ،ق ،6ش ،45م،9
ت900005024 ،99043563 :

شيخة عبدالمحسن سالم العبدالرزاق

أرملة عبدالعزيز حمد الصالح
 97عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة فقط ،ت99447591 :

عبدالهادي عبدالرحيم محمد

عطارد
في
اليومي
الطقس
ً
 449درجة مئوية وليال 171-
نـ ـش ــرت وك ــال ــة ال ـف ـض ــاء األم ـي ــرك ـي ــة (ن ــاس ــا)
عـبــر مــوقـعـهــا عـلــى اإلن ـتــرنــت قــائـمــة مــن األم ــور
ً
التي تحدث بشكل حصري تقريبا فــي الفضاء
الخارجي.
وذكرت "ناسا" ،في تقريرها ،الذي نقله موقع
روسيا اليوم ،أمس ،أن أول هذه األشياء البالزما،
مـشـيــرة إل ــى أن ال ـمــادة عـلــى األرض تـكــون عــادة
صلبة أو سائلة أو غازية ،لكن نسبة  %99.9منها
ً
فــي الـفـضــاء تـكــون بشكل مختلف تـمــامــا ،وهــو

البالزما ،ويمتلئ الفضاء بحقول مغناطيسية
غير مرئية تشكل مسارات لهذه البالزما.
وثاني هذه األمور درجات الحرارة القصوى ،إذ
أوضح التقرير أن سجالتها على األرض تشير إلى
أنها قد تتراوح بين  57و 89-درجة مئوية ،ولكن ما
ً
يعتبر متطرفا على األرض هو متوسط ما يسجل
في الفضاء.
فعلى الكواكب التي ليس لها غالف جوي عازل
تتقلب درجات الحرارة بشدة بين النهار والليل.

ً
ويرى عطارد بانتظام أياما تبلغ فيها الحرارة
ليال شديدة البرودة
نحو  449درجة مئوية ،وفي ٍ
تصل إلى  171-درجة.
وتطرق التقرير إلى االنفجارات المغناطيسية،
ً
الفتا إلى انفجارات عمالقة تحدث في الفضاء.
ً
ومما يشهده الفضاء الخارجي أيضا الكيمياء
الكونية ،إذ أشار التقرير إلى أن الشمس تضغط في
الوقت الحالي على الهيدروجين وتحوله إلى هيليوم
ً
في لبها ،وتسمى عملية االنضمام إلى الذرات معا

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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الصالحية  -شارع فهد السالم  -مبنى أسامة
تلفون - 22257037 / 22257036 :فاكس - 22257035 :ص .ب 29846 :صفاة  13159الكويت
خدمة العمالء :تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

 97ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ـع ــزاء ف ــي الـمـقـبــرة ف ـقــط ،ت،66542222 :
66432912 ،50977270

مبارك عبدالرحمن مبارك السيحان

 11عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت99974560 :

مواعيد الصالة
"ع ـط ــارد" كـمــا ب ــدا بـيــن األرض
والشمس في  ١١نوفمبر ٢٠١٩
تحت ضغط ودرجة حرارة كبيرين ،وتشكيل عناصر
جديدة ،بـ "االندماج" وآخرها الصدمات األسرع من
الصوت.
ولفت إلى أن إحدى الطرق السهلة لنقل الطاقة
ً
ف ــي دف ــع ش ــيء م ــا .وي ـح ــدث ه ــذا غــال ـبــا م ــن خــال
االصطدامات ،مثل تسبب الرياح في تمايل األشجار،
ولكن فــي الفضاء الـخــارجــي يمكن للجسيمات أن
تنقل الطاقة دون أن تلمسها ،ويـحــدث هــذا النقل
ُ
الغريب في هياكل غير مرئية تعرف بالصدمات.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

05:08

العظمى 21

الشروق

06:33

الصغرى 09

الظهر

11:42

ً
أعلى مد  04:49صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:32

المغرب

04:51

 07:13م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  12:39ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا

العشاء

06:13
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