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ساع لعقد قمة خليجية  -إيرانية

اقتصاد

١٢

بوتين وماكرون يؤيدان الجهود ...و«ا

أخبار الصفحة
األولى ص ٣

لحلحلة» تبدأ باستئناف الحوار بين الرياض وطهران

كشف مصدر
طهران  -فرزاد
قاسمي عن وجود مساع دبلوماسي إيــرانــي مطلع قبل أي ــام،
وش ــدد على أهمية دور المملكة
ٍ دولية وإقليمية لعقد قمة ودول
خليجية ـ ـ إيرانية،
الخليج فــي الـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق مع
ً
َ
تجمع الدول المطلة على إيــران،
وسط تأييد الرئيسين الروسي ضفتي الخليج.
داعيا إلى إشــراك دول «التعاون» في
المفاوضات النووية.
وق ــال الـ
والفرنسي ،برزت مساع دولية
مـصــدر ،ل ـ «ال ـجــريــدة» ،إن مقترح
وقال
عقد تلك القمة تم
المصدر إن بوتين وماكرون تطرقا
تداوله خالل زيــارة كبير للمقترح،
وإقليمية لعقد قمة خليجية-
ً خالل ً االتصال الذي جرى بينهما
المفاوضين اإليرانيين
النوويين ،علي باقري أخيرا،
إيرانية ،غير أن التحدي
ك ـنــي ،لـمــوسـكــو ،األس ـب ــوع ال ـمــاضــي قبيل أن زيـ موضحا أن باقري كني أبلغ الروس
ـارة
ً
استئناف مفاوضات
مستشار األمــن القومي اإلماراتي
الرئيسي يتمثل في ًاستئناف
فيينا النووية ،مضيفا الشيخ
أن المقترح نال
طحنون بن زايــد لطهران ،يمكن أن
موافقة المسؤولين الروس تشكل
الحوار المتوقف حاليا بين
الــذيــن وع ــدوا ب ــأن يـجــري وزي ــر الخارجية بين انعطافة في مجال حلحلة الخالفات
إيران
الرياض وطهران.
وجيرانها ،وأن طهران تعتقد أن
س ـيــرغــي الف ـ ــروف اتـ ـ
ص ــاالت ب ـشــأنــه خــالل الزيارة
لقاءاته مع
كانت منسقة مع باقي دول «التعاون»،
نظرائه العرب والخليجيين في
ً
مقررا وليست مجرد تحرك إماراتي أحادي.
المنتدى العربي ـ ـ الروسي الذي كان
وأوضـ ـ
ـح أن كـبـيــر م ـفــاوضــي إيـ ــران قــال
عقده على مستوى وزراء
الخارجية بمدينة لمضيفيه
في موسكو ،إن التحدي األساسي
مراكش المغربية هذا
األسبوع ،قبل إعالن اآلن ه ــو ا
تأجيله.
س ـت ـئ ـنــاف الـ ـح ــوار ا ًل ـس ـع ــودي ـ ـ
اإلي ـ ــران ـ ــي ا
ل ـم ـت ــوق ــف ،م ـض ـي ـفــا أن ط ـه ــران
ويؤيد الرئيس ًالروسي
فالديمير بوتين ُال تمانع أن
المقترح ،خصوصا
تستضيف اإلمــارات أو سلطنة
أنه يلتقي مع المبادرة عمان
الجولة المقبلة ،ال سيما في ظل األزمة
التي سبق أن طرحها الفروف
مـجـلــس األم ــن ال ــدول ــي ،فــي خالل جلسة السياسية بالعراق.
أ
ك
ـ
ت
ـ
ـو
ب
ـ
ـر ،2020
ولفت
والتي تنص على تأسيس «نظام فعال لألمن فــي إ إلى أنه في حال نجاح تلك الجولة
ح ــداث
اخـتــراق بين الــريــاض وطـهــران،
الجماعي في الخليج
العربي» ،تشارك فيه يمكن أن ي ـ
ـزور الــرئـيــس اإلي ــران ــي أبوظبي
الدول الدائمة العضوية
بالمجلس وجامعة أو مسقط
أو أي مكان آخر يتم االتفاق عليه،
الدول العربية ومنظمة
التعاون اإلسالمي .وتتم دعوة
كما ينال المقترح
َباقي زعماء مجلس التعاون لقمة
تأييد الرئيس الفرنسي تجمع
ضفتي الخليج ،و تـتــوج بمصالحة
إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون ،الـ ـ
ـذي زار الـسـعــوديــة تاريخية.

اقتصاديات

www.aljarida.com

 13ديسمبر 2021م
 9جمادى األولى 1443هـ
العدد  - 4909السنة الخامسة عشرة
 ٢٤صفحة
السعر  100فلس

? Quo Vadis Aidaيحصد
كبرى
جوائز الفيلم األوروبي ص ١٧

أسعار «البيوت
الصغيرة» تشتعل
مع قوة الطلب

القاهرة  -حسن حافظ

عشية القمة
الخليجية ،التي تستضيفها المملكة
ً
العربية السعودية ،غدا،
أجرى وزير الخارجية المصري
سامح شكري ،زيــارة
رسمية للرياض ،أمس ،للمشاركة
في االجتماع ال ــوزاري
التمهيدي للقمة مع نظرائه في
دول مجلس التعاون
الخليجي ،والــذي سيجري خالله
إطالق آلية للتشاور
السياسي بين مصر ودول الخليج.
و
صــرح المتحدث باسم الخارجية
المصرية ،أحمد
ً
حافظ ،بأن تدشين هذه
اآللية «يأتي استمرارا لمسيرة
العالقات
من عمق المصرية الخليجية الــراسـخــة ،ومــا
تتسم به
ً
ومتانة على
مختلف المستويات» ،مشيرا إلى
أن «اآللية تعكس حرص
الجانبين على دورية التنسيق
والتشاور بينهما ،ال
سيما تجاه التحديات المشتركة
الـتــي تــواجــه المنطقة ا
لـعــربـيــة ،وم ــا يقتضيه ذل ــك من
توحيد الصف».
ولفت
حافظ إلى أن
«أمن واستقرار الخليج جزء
ال
يتجزأ من األمن القومي المصري».

شركات االستثمار :اعتماد كبير
على التدفقات النقدية وتراجع
للديون القصيرة األجل

11

خطة لتعويض الفاقد التعليمي لطلبة
«االبتدائية» في منطقة العاصمة

تبدأ بمادة الرياضيات  26الجاري

●

آلية للتشاور السياسي بين الخليج
●ومصر عشية قمة «مجلس التعاون»

فهد الرمضان

إلى أن توجيه
«الرياضيات» بالمنطقة ،عمل خالل
ً
الفترة الماضية
تــزا
على إعداد الدروس التعويضية
مـنــا مــع مــا أثــارتــه فــي عــددهــا
أمــس بشأن للطلبة لتمكينهم
ا لـعـطـلــة ا لـمـطــو لــة
من المهارات األساسية للمادة.
ا ل ـتــي سيحصل عليها طلبة
وأوض ـحــت أن
ال ـم ــرح ـل ــة االبـ ـت ـ
ُخطة الــريــاضـيــات تشمل عدة
ـدائـ ـي ــة ،م ـم ــا يـ ـن ــذر بـمـضــاعـفـ
ـة مفاهيم أساسية ،و ِ
كــارثــة الـفــاقــد التعليمي،
ضعت بطريقة تتناسب مع
علمت «ال ـجــريــدة» ،من المهارات
مصادرها ،أن
وكانت المطلوب إتقانها لكل صف على حدة.
منطقة العاصمة التعليمية أعدت
مصادر
خطة لتعويض ذلــك الـفــاقــد
تربوية حذرت ،في تصريحات
للطلبة مــن الصف لـ «الجريدة» أمس
األول حتى
الخامس االبتدائي
األول ،من توجه بعض المدارس
ً
ً
ستدشنها بمادة الحكومية إلى
الرياضيات بــدء ا من  26الـجــاري حتى  6يناير من  23الـجـ بدء عطلة منتصف العام اعتبارا
ـاري،
أي
المقبل.
قبل
ً
موعدها الرسمي بـ 18
ي ــوم ــا ،وه ــو م ــا ي ـ
وذكـ ــرت ال ـم ـصــادر أن ال ـ
نــذر بـمـضــاعـفــة ك ــارث ــة الـفــاقــد
خ ـ ُطــة ،ال ـتــي حصلت التعليمي.
«الجريدة» على
نسخة منها ،سلمت إلى مدارس
العاصمة،
بالتعاون وسيتابع تنفيذها الموجهون الفنيون
مع رؤ
ســاء األقسام والمعلمين ،الفتة

●

عادل سامي

ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر ص ـح ـي ــة ،أن
ا
لـ ــذيـ ــن حـ ـصـ ـل ــوا عـ ـل ــى ال ـج ــرع ــة
التنشيطية من لقاح «كوفيد »19
ف ــي ال ـك ــوي ــتً ،ح ـتــى أم ــس
األول،
ً
بلغوا  154ألفا و 717شخصا.
وقالت المصادر لـ «الجريدة»،
إن إجـ ـم ــال ــي ال ـح ــاص ـل ـي ــن عـلــى
ا
ل ـج ــرع ــة ًاألولـ ـ ــى ب ـلــغ  3مــاليـيــن
و 315ألفا و ،611بنسبة %84.5
مـ ـ
ـن
ا
ل
ـ
م
ـ
س ـت ـهــدف ـيــن بــال ـت ـط ـع ـيــم،
ف
ــي ح ـيــن وص ــل ع ــدد م ــن تـلـقــوا
ً
جرعتين إلى  3ماليين و 182ألفا
و ،639بنسبة .%81.1
وأوض ـح ــت أن األ ًي ـ ــام القليلة
الماضية شهدت إقباال على تلقي
«الـتـنـشـيـطـيــة» ،الس ـي ـمــا ف ــي ظل
التوسع في تأمين مراكز التطعيم
بجميع المحافظات.

محليات

05

الشايع :إنجاز «جنوب سعد
العبداهلل» ثمرة لتعاون
ُّ
السلطتين وتكاتف الحكومة

محليات

١٥

توافق نيابي  -حكومي على «االستثمار
واالحتراف الرياضي»

«المالية» ترجئ

٠٦
محمود لـ �:.
طرقاتنا ال تتحمل المزيد
من سيارات األجرة وال نية
لمنح رخص جديدة

تعديالت «المركزي» و«وحدة التأمين» لألسبوع المقبل

شبح ّ
تغير المناخ وراء أعاصير أميركا المجنونة
٠٥

وت ــأت ــي زيـ ــارة ش ـكـ
ـري للمملكة بـعــد أيـ ــام م ــن جــولــة
خليجية لولي العهد
السعودي األمير محمد بن سلمان،
بحث خاللها توحيد
المواقف الخليجية ،واإلعداد للقمة
التي يتوقع
مراقبون أن تخرج بنتائج مهمة.
وعن زيارة شكري
المصري األسبق ،للرياض ،قال مساعد وزير الخارجية
«الزيارة تدشن السفير حسين هريدي ،لـ «الجريدة»:
مرحلة
جديدة من العمل العربي المشترك
بعد اتفاق العال،
رافعة لذلك العملونستطيع ً أن نقول إن هذه اآللية ستكون
مستقبال».
وأشار هريدي إلى أن
اآللية الجديدة ستناقش ملفات
عربية شديدة اإللحاح مثل
الوضع في سورية والعراق
ً
ولبنان واليمن وليبيا،
متوقعا أن «الحلول التي سيتم
التوصل إليها ستضع
المسار
ل
ـ
ق
ـ
ـرارات
القمة
العربية
المقبلة».
وف ــي إط ــار الـتـنـسـيـ
ًـق للقمة ً الـخـلـيـجـيــة ،أج ــرى ولــي
العهد السعودي ،اتصاال
هاتفيا ،برئيس الوزراء العراقي
مصطفى الكاظمي أمس.

«التسجيل العقاري» تحارب
غسل األموال وتمنع
المعامالت الصورية

١٣

ً
 155ألفا حصلوا
على «التنشيطية»

«الغرفة» بحثت مواضيع
القطاع الخاص الخليجي
في اجتماع غرف مجلس
«التعاون» بالرياض

●

فهد التركي
ً
أن هــذا التوافق جــاء متوائما
وعلي الصنيدح
مع تطلعات وآمال الرياضيين،
والقوانين والمواثيق الدولية.
كشفت لجنة شؤون الشباب
أمــا لجنة ال ـشــؤون المالية
والـ ــريـ ــاضـ ــة ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة عــن
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة
توافق نيابي -حكومي بشأن ف
ـ ـ ــأرج ـ ـ ــأت ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت ع ـلــى
ت
ـ ـع ــدي ــل ق ـ ــان ـ ــون االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
االقتراح بقانون بشأن إضافة
الرياضي واالحـتــراف الكامل ،ا
لـ ــرقـ ــابـ ــة ال ـم ـس ـب ـق ــة لـ ــديـ ــوان
وتعديل القانونين ،2017/87
المحاسبة على بنك الكويت
و 2015 /97ب ـش ــأن ا لــر يــا ضــة ا
ل ـمــركــزي ،واالقـ ـت ــراح بـقــانــون
وإنـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
بـشــأن وح ــدة تنظيم التأمين
للرياضة.
إلى
األسبوع المقبل٠٧ .
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح مـ ـ ـق ـ ــرر ال ـل ـج ـن ــة
ا
ل ـنــائــب م ـب ــارك ال ـخ ـج ـمــة ،في
تصريح عقب اجتماعها أمس،

محليات

٠٨

 AUMتدعم الطاقة
البديلة والمتجددة نحو
بيئة أكثر استدامة

دوليات

20

بينيت
يزور اإلمارات
ُ
وسلطان عمان إلى لندن

رياضة

٢٢

مب
انٍ سويت باألرض في مايفيلد

بوالية كنتاكي أمس األول (رويترز)

٢١

حمادة :اتحاد الكرة لن
يتعاقد مع مدرب لألزرق

ةديرجلا

•
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األمير يهنئ كينيا بالعيد الوطني ولي العهد يستقبل الغانم

«اإلعالم» تطلق موقعها
اإللكتروني الرسمي الجديد

اس ـت ـق ـبــل س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
الـشـيــخ مشعل األح ـمــد ،بقصر
بـ ـ ـي ـ ــان ص ـ ـب ـ ــاح أم ـ ـ ـ ــس ،رئ ـي ــس
مجلس األمة مرزوق الغانم.

بعث سمو أمير البالد الشيخ
نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى
الرئيس الكيني أوهورو كينياتا
ع ـبــر فـيـهــا س ـم ــوه ع ــن خــالــص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني
ً
ل ـ ـب ـ ــاده ،م ـت ـم ـن ـي ــا ل ـ ــه م ــوف ــور
الـ ـصـ ـح ــة والـ ـع ــافـ ـي ــة ول ـك ـي ـن ـيــا
وشعبها الـصــديــق الـمــزيــد من
التقدم واالزدهار.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الشيخ مشعل األح ـمــد ،وسمو
الـشـيــخ ص ـبــاح ال ـخــالــد رئـيــس
مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.

هيئة الشباب تختتم ملتقى
«التطوع حياة»
اختتمت الهيئة العامة للشباب ،أمــس األول ،ملتقى "التطوع
حياة" ،الذي أطلقته في  5الجاري ،بمناسبة يوم التطوع العالمي،
بتكريم المشاركين في فعالياته.
وسلط الملتقى ،الــذي تضمنت فعالياته ورش عمل وحلقات
نقاشية ومعارض فنية ،الضوء على العمل التطوعي ،ودوره في
تنمية المجتمع ،وغــرس مفهوم اإلنسانية والوطنية في نفوس
ً
المتطوعين ،فضال عن استغالل الطاقات الشبابية ،وتوجيهها
لما هو مفيد وإيجابي.
وقال مدير إدارة العمل التطوعي في الهيئة وليد األنصاري ،في
تصريح صحافي على هامش حفل االختتام ،إن العمل التطوعي
يعمق المشاركة المجتمعية ،لذا يحظى باهتمام كبير من "الهيئة"
التي وفرت الوسائل كافة لتمكين الشباب وتعزيز قدراتهم في هذا
المجال بما يكرس ثقافة المشاركة المجتمعية.
وأوضح األنصاري أن الملتقى عمد إلى تحفيز الشباب الكويتي
على العمل التطوعي ،وسلط الضوء على أهمية التطوع ودوره
في المجتمع.
ونوه بالدور الكبير الذي تقوم به أكاديمية العمل التطوعي ،التي
أطلقتها هيئة الشباب في أكتوبر الماضي لجهة تمكين الكفاءات
التطوعية وتأهيل شباب المتطوعين لهذا المجال بالشراكة مع
القطاعين العام والخاص ،وكذلك مؤسسات المجتمع المدني.
ولفت إلى أن األكاديمية عمدت إلى إعــداد الكفاء ات التطوعية
لترويج االستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي ،وتحويل المحتوى
المعرفي والتطبيقي إلى مبادرات وإنجازات فعلية تسهم في رفد
جهود الدولة ومساندة مؤسسات المجتمع المدني وتطوير برامج
المسؤولية المجتمعية.

لمواكبة التحول الرقمي وجودة الخدمات
ّ
أطلقت وزارة اإلعالم ،أمس ،الموقع اإللكتروني الرسمي للوزارة بحلته
الجديدة ،والــذي يأتي مواكبا للجهود المبذولة نحو التحول الرقمي
وجودة الخدمات المقدمة لألفراد والجهات ومنتسبي الوزارة ،وذلك في
الشكل والمضمون.
وقال مدير المكتب الفني لوزير اإلعــام ،نائب رئيس اللجنة العليا
للتحول الرقمي والخدمات اإللكترونية ،يوسف الطبطبائي ،في تصريح
لـ "كونا" ،إن التحديث الجديد يشكل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة
لما يتميز به من سهولة في الوصول إلى المعلومة ،وسرعة في إنجاز
الخدمة المطلوبة .وأضــاف الطبطبائي أن اللجنة ماضية في عملها
نحو استكمال ميكنة إجراءات الحوكمة لتشمل جميع قطاعات الوزارة،
انسجاما مع استراتيجية وزارة اإلعالم ( )2026-2021التي أطلقت مطلع
العام الحالي نحو ديمومة ريادة اإلعالم الرسمي وتنمية أدواته المادية.
وأكد أن هذا التحديث يعد المرحلة األولى من خطة تطوير الموقع،
والذي ستتبعه مراحل أخرى سيعلن عنها في حينها.

الظفيري التقى رومانوسكي وبوهدو
اجتمع نائب وزيــر الخارجية السفير مجدي
الـظـفـيــري أم ــس م ــع سـفـيــرة ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
األميركية لدى الكويت إلينا رومانوسكي ،وتم
خالل اللقاء بحث عدد من أوجه العالقات الثنائية
بين البلدين ،إضافة إلى تطورات األوضاع على
الساحتين اإلقليمية والدولية.
حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون
مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ،ومساعد

وزي ــر الـخــارجـيــة ل ـشــؤون األمـيــركـتـيــن بــاإلنــابــة
المستشار نواف األحمد.
كما اجتمع الظفيري أمس مع السفير الجزائري
لــدى دولــة الكويت عبدالملك بوهدو ،وتــم خالل
اللقاء بحث عدد من أوجه العالقات الثنائية بين
البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون
مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

«الطيران المدني» تطلب صرف مبالغ
إجالء المواطنين خالل «كورونا»
●

سيد القصاص

طلبت اإلدارة العامة للطيران المدني من
ال ـج ـهــاز ال ـمــركــزي لـلـمـنــاقـصــات ص ــرف كامل
المبلغ المرصود بالتعاقد المباشر الخاص
بـ ـمـ ـص ــاري ــف رحـ ـ ـ ــات اإلج ـ ـ ـ ــاء ل ـل ـمــواط ـن ـيــن
الكويتيين خالل أزمة كورونا المستجد ،الفتة
إل ــى أن ــه تــم ص ــرف مبلغ  14.6مـلـيــون ديـنــار،
وحصلت اإلدارة على مــوافـقــة وزارة المالية
لتوفير مبلغ  5ماليين.

وكانت رحالت إجالء الكويتيين بدأت في 19
أبريل  2020وشملت عودة نحو  31ألف مواطن
بالخارج من مختلف دول العالم ،وتولت شركة
الخطوط الجوية الكويتية الجزء األكبر من هذا
اإلج ــاء باعتبارها الناقل الوطني الرئيسي
للدولة بالتعاون مع طيران الجزيرة.
وأشارت بعض التقارير إلى أن تكلفة إجالء
المواطنين التي قسمت على مراحل بلغت قرابة
 20مليون دينار.

الكويت تتضامن مع أميركا
جراء األعاصير
السفير سالم الصباح :ال إصابات بين الكويتيين
أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف الكويت وتضامنها
الكامل معالواليات المتحدة األميركية ،جراء األعاصير التي
ضربت عددا من الواليات ،وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات.
كما أعربت "الخارجية" ،في بيان لها ،عن خالص التعازي
وصادق المواساة إلى الواليات المتحدة؛ قيادة وحكومة
وشعبا ،وإلى أسر الضحايا ،وتمنياتها للمصابين بالشفاء
العاجل.
قال سفير الكويت لدى الواليات المتحدة الشيخ سالم
الـصـبــاح إن الـسـفــارة لــم تتلق أي معلومة بـشــأن إصــابــة
أي مــواطــن فــي األعــاص ـيــر األخ ـي ــرة حـتــى اآلن ،فـيـمــا دعــا
المواطنين هناك إلــى توخي الـحــذر واالل ـتــزام بتعليمات
ُّ
السلطات المحلية.
ً
ووفقا لبيان أصدرته السفارة ،أمس ،أوضح الصباح أن
السفارة على تواصل مع الجهات المختصة ،لمتابعة أي
تطور ،مؤكدا أن السفارة والقنصليات العامة في مدينتي
لوس أنجلس ونيويورك والمكاتب الفنية الملحقة يقومون
بمتابعة حـثـيـثــة ،لــاطـمـئـنــان عـلــى الـطـلـبــة والـمــواطـنـيــن
الـمــوجــوديــن فــي هــذه الـمــدن .وحـثــت الـسـفــارة المواطنين
والطلبة على االسـتـمــرار بالتواصل معها ومــع المكاتب
الفنية الملحقة.

ً
ً
«الكويتية لإلغاثة» تفتتح مشروعا للمياه بتعز سفارة ًالكويت بإسبانيا تحتفل غدا بمرور
إعادة تأهيل كلية اآلداب و 4مدارس بالمحافظة اليمنية
 60عاما على العالقات بين البلدين
دشن وفد الجمعية الكويتية
لــإغــاثــة وبـحـضــور مسؤولين
يمنيين ،أ م ــس األول ،مـشــروع
م ـيــاه الـمـسـتـشـفــى الـجـمـهــوري
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــي بـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة ت ـعــز
الـيـمـنـيــة ،ال ــذي يعمل بالطاقة
الشمسية ،ويغطي كامل احتياج
المستشفى ،إ ضــا فــة إ ل ــى نحو
 20أل ــف مـسـتـفـيــد ف ــي األح ـيــاء
المجاورة.
وأعــرب رئيس قطاع اإلغاثة
في الجمعية جمال النوري في
تـصــريــح ل ــ"كــونــا" عــن سعادته
الغامرة بافتتاح هذا المشروع
الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــوي الـ ـ ـم ـ ــؤث ـ ــر فـ ـ ــي ع ـمــل
المستشفى وحياة الناس.
وأوضـ ـ ــح أن هـ ــذا ال ـم ـشــروع
جزء من حزمة مشروعات عديدة
ت ـن ـفــذهــا ال ـج ـم ـع ـيــة ف ــي ق ـطــاع
المياه في مختلف المحافظات
اليمنية ومنها "تعز".
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت وك ـي ـلــة
الـمـحــافـظــة ل ـل ـشــؤون الصحية
د .إيــان عبدالحق في تصريح
للصحافيين خ ــال ا لـتــد شـيــن،
إن الـ ـمـ ـش ــروع ي ـم ـث ــل "إض ــاف ــة
نوعية" للخدمات الصحية في
المستشفى الجمهوري ويسد

افتتاح مشروع مياه المستشفى الجمهوري في تعز
ً
كـ ــامـ ــل احـ ـتـ ـي ــاج ــه خـ ـص ــوص ــا
لـمــرضــى الـغـسـيــل الـكـلــوي إلــى
جـ ــانـ ــب الـ ـسـ ـك ــان فـ ــي األح ـ ـيـ ــاء
المجاورة.
وأعربت عن الشكر والتقدير
واالم ـ ـت ـ ـنـ ــان ل ـك ــوي ــت وذراع ـ ـهـ ــا
اإلنسانية المتمثلة في الجمعية
الكويتية لإلغاثة على "الموقف
اإلنساني المشرف" ،إلى جانب
الـشـعــب اليمني ودع ــم القطاع
الصحي "بسخاء غير محدود".
وافتتحت الجمعية الكويتية
ً
ل ـ ــإغ ـ ــاث ـ ــة أي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا ،بـ ـحـ ـض ــور
مـســؤو لـيــن يمنيين بمحافظة

تعز ،خمسة مشاريع في قطاع
التعليم ،شملت إ ع ــادة تأهيل
وت ـج ـه ـيــز ك ـل ـيــة اآلداب وأربـ ــع
مدارس ثانوية أخرى.
وقال وكيل المحافظة رشاد
األكحلي ،في كلمة له خالل حفل
التدشين ،إن "الكويتية لإلغاثة"
تولت ترميم هذه المنشآت بعد
أن كانت هياكل مدمرة ال تصلح
ً
للدراسة ،مضيفا أن هذا الدعم
ً
يأتي ام ـتــدادا للدعم اإلنساني
وال ـت ـن ـم ــوي ال ـكــوي ـتــي للشعب
الـيـمـنــي مـنــذ سـتـيـنـيــات الـقــرن
الـ ـم ــاض ــي ،وال تـ ـ ــزال ش ــواه ــده

مجلس أمناء المركز العربي لدول
الخليج عقد اجتماعه الـ 23

جانب من اجتماع مجلس األمناء أمس

●

فهد الرمضان

عقد المركز العربي للتدريب التربوي لــدول
الخليج ،أمــس ،االجتماع ال ـ  23لمجلس األمناء
بـفـنــدق الـشـيــراتــون ،بـحـضــور الــوكـيــل المساعد
لـقـطــاع الـمـنـشــآت الـتــربــويــة والتخطيط ب ــوزارة
التربية م .ياسين الياسين ،ورئيس تنفيذ وتقويم
البرامج بالمركز العربي للتدريب التربوي لدول
الخليج بدولة قطر ،د .محمد علي األمير.
وتـ ـ ــم خـ ـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع طـ ـ ــرح ب ـع ــض األمـ ـ ــور
وال ـم ـق ـت ــرح ــات ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بــال ـت ـع ـل ـيــم ،وال ـف ــاق ــد

التعليمي بدولة الكويت ،واالطــاع واالستفادة
مــن تـجــارب األش ـقــاء ب ــدول مجلس الـتـعــاون في
العملية التربوية ،باإلضافة إلى مناقشة تجربة
التعليم عن ُبعد.
وتضمن اال جـتـمــاع مناقشة خطة سير عمل
ب ــرام ــج ال ـمــركــز ال ـعــربــي م ـثــل ق ـي ــادة الـتـخـطـيــط
ال ـت ــرب ــوي ،وم ــؤش ــرات ق ـيــاس األداء التعليمي،
واجتماع مجلس األمناء الدوري ،وبناء وتصميم
المناهج فــي عصر التقنية ،ومعايير األداء في
مـنــاهــج ال ـع ـلــوم ،واس ـت ـعــراض مـقـتــرح مواضيع
المخيم التدريبي.

قائمة حتى اليوم.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار األك ـ ـح ـ ـلـ ــي إلـ ـ ـ ــى أن
ال ـ ـش ـ ـعـ ــب ال ـ ـي ـ ـم ـ ـنـ ــي ال ي ـن ـس ــى
ً
ال ـج ـم ـيــل ويـ ـق ــدر ع ــال ـي ــا لــدولــة
ً
ً
الكويت أميرا وحكومة وشعبا
هذا السخاء والعطاء اإلنساني
ال ـن ـب ـي ــل ف ـ ــي دع ـ ـ ــم ال ـم ـش ــاري ــع
اإلغ ـ ـ ــاثـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة والـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــوي ـ ــة ف ــي
ً
مختلف ال ـم ـجــاالت ،الف ـتــا إلــى
أن المشاريع الكويتية أسهمت
بشكل كبير وفاعل في تخفيف
معاناة اليمنيين خالل سنوات
الحرب األخيرة.

تحيي سفارة الكويت لدى إسبانيا غدا
فعالية غـيــر تقليدية بمناسبة م ــرور 60
عاما على إر ســاء العالقات الدبلوماسية
بـ ـي ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،بـ ـم ــا يـ ـه ــدف إلـ ـ ــى ت ـعــزيــز
العالقات الثنائية في شتى المجاالت.
وأع ـ ـل ـ ـنـ ــت الـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــارة ،ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــان ،أن ـه ــا
س ـت ـق ـيــم ط ــاول ــة م ـس ـت ــدي ــرة ت ـل ـت ـقــي فـيـهــا
مـخـتـلــف ال ـق ـطــاعــات اإلس ـبــان ـيــة بـشـقـيـهــا
العام وا لـخــاص مع نظيرتها من الجانب
الكويتي ،لتناول عــدد مــن القضايا التي
ت ـه ــم ال ـط ــرف ـي ــن ب ـم ــا ي ـس ــاه ــم ف ــي تــرس ـيــخ
ع ــاق ــات الـ ـتـ ـع ــاون ع ـل ــى ج ـم ـيــع ال ـص ـعــد،
وتـ ـمـ ـث ــل تـ ـل ــك الـ ـقـ ـط ــاع ــات أب ـ ـ ــرز مـ ـج ــاالت
ال ـت ـع ــاون ال ـت ــي ت ـت ـصــدر أولـ ــويـ ــات وزارة
الخارجية خالل السنوات الخمس المقبلة،
و فــي طليعتها مـســا ئــل األ م ــن السيبراني
واألمـ ـ ـ ــن ال ـ ـغـ ــذائـ ــي وال ـت ـع ـل ـي ــم والـ ـتـ ـج ــارة
واالستثمار والصحة والتعليم.
وتستهل الفعالية بكلمة مسجلة لوزير
ال ـخــارج ـيــة وزي ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون مجلس
ا لــوزراء الشيخ د .أحمد الناصر ،ونظيره
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي خ ــوسـ ـي ــه م ــان ــوي ــل ألـ ـب ــاري ــر،
وس ـي ـش ــارك ف ــي ال ـط ــاول ــة ال ـم ـس ـتــديــرة من
ا لـجــا نــب الكويتي ،عبر اال تـصــال المرئي،
ممثلون من وزارة التجارة وغرفة التجارة
وا ل ـص ـنــا عــة ووزارة ا ل ـخــار ج ـيــة وا لـهـيـئــة

ال ـع ــام ــة لــاس ـت ـث ـمــار وال ـم ـج ـلــس الــوط ـنــي
للثقافة والفنون واآلداب والتعليم التعالي
ووزارة الصحة.
أم ــا مــن الـجــانــب اإلس ـبــانــي فـسـيـشــارك،
وب ـح ـضــور ش ـخ ـصــي ،م ـم ـث ـلــون م ــن غــرفــة
الـتـجــارة والـصـنــاعــة اإلسـبــانـيــة والـقـطــاع
الـصـحــي بـشـقـيــه ال ـعــام وال ـخــاص ووزارة
ا ل ـخــار ج ـيــة مـمـثـلــة ف ــي اإلدارات ا لـمـعـنـيــة
بــاأل مــن السيبراني وا لـغــذا ئــي واالقتصاد
وم ـج ـلــس ال ـج ــام ـع ــات اإلس ـب ــان ـي ــة ون ــادي
ر جـ ـ ــال األ عـ ـ ـم ـ ــال ووزارة ا لـ ـصـ ـح ــة و عـ ــدد
م ــن رجـ ــال األع ـم ــال الـمـهـتـمـيــن بــالـتـجــارة
واالستثمار مع الجانب الكويتي.
وسـ ـ ـيـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاول ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــون قـ ـض ــاي ــا
ال ـت ـع ــاون ف ــي م ـج ــاالت األمـ ــن الـسـيـبــرانــي
والغذائي واالستثمار والصحة والتعليم،
وسـيـسـلـطــون ال ـض ــوء بـشـكــل خ ــاص على
ال ـجــوانــب الـسـلـبـيــة الـنــاجـمــة ع ــن جــائـحــة
كورونا ،بعدما برز على السطح عدد من
المسائل التي تحتاج الكويت إلى التعاون
فيها مع الدول الصديقة.

بروتوكول تعاون بين الجيش ومعهد الموسيقى
البغيلي :ورش في التدريب والتطوير وتنمية المهارات
ً
استكماال للبروتوكول المبرم بين هيئة
األركان العامة في الجيش الكويتي بوزارة
الدفاع والمعهد العالي للفنون الموسيقية،
ق ــام م ـعــاون رئـيــس األركـ ــان لهيئة اإلدارة
والـ ـق ــوى ال ـب ـشــريــة الـ ـل ــواء ال ــرك ــن د .خــالــد
الكندري ،ومدير مديرية التوجيه المعنوي
ال ـع ـق ـيــد ال ــرك ــن مـحـمــد ال ـع ــوض ــي ،ب ــزي ــارة
للمعهد العالي للموسيقى ،والتقيا العميد
د .رشيد البغيلي.
وثمن البغيلي الــزيــارة التي تهدف إلى
تفعيل التعاون والشراكة بين المؤسسات
األكاديمية والحكومية ضمن بروتوكول
ال ـت ـعــاون ،وال ـتــي تــأتــي بـتــوجـيـهــات نائب
رئـيــس الـ ــوزراء وزي ــر الــدفــاع الـشـيــخ حمد
الجابر والـحــرص على إبــرام وتفعيل مثل
تلك الـبــروتــوكــوالت ،الفتا إلــى أن التعاون
بين معهد الموسيقى والجيش الكويتي
يتضمن عدة مجاالت تدريبية ومهنية على
صعيد الورش واستخدام اآلالت الموسيقية
وغيرها.
وأضاف أنه سيتم تفعيل العمل في بنود
البروتوكول ،بهدف دعم الفرق الموسيقية
العسكرية في الجيش الكويتي في مجاالت
ال ـ ــورش وال ـص ـيــانــة وال ـت ــدري ــب ال ـف ـنــي من
خالل أساتذة معهد الموسيقى ،واإلشراف
على المتقدمين ،وتكوين عــدة لجان بهذا
ال ـجــانــب ،وتـطــويــر ال ـفــرق الـمــوسـيـقـيــة في
الجيش الكويتي لتكون على مستوى عال
من المهنية واالحترافية الموسيقية.

سلة أخبار
«األوقاف» تلزم موظفيها
باالشتراطات الصحية
أصدر وكيل وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية فريد
عمادي تعميمًا إداريًا
يقضي بإلزام جميع موظفي
الوزارة في مختلف مقار
العمل بتطبيـق االشتراطات
الصحية الصـادرة عـن
ال ُّ
سـلطات الصحية املختصة
في البالد.
وأشار التعميم إلى أن ذلك
يأتي ملواجهـة املتحور
الجديد مـن فيروس كورونا
(أوميكرون) ،مشددا على أن
من يخالف ذلك سوف يعرض
نفسه للمساء لة وفق القوانني
واألنظمة املعمول بها.

شهب «برج التوأم»
ترى بالكويت اليوم
قال الفلكي الكويتي عادل
السعدون ،إن العالم يشهد
مساء اليوم دخول شهب برج
التوأم "شهب التوأميات"
الغالف الجوي لألرض وترى
في الكويت أثناء الليل.
وأضاف السعدون في تصريح
لـ"كونا" أمس ،أن هذه الشهب
ستظهر في مشهد رائع إذ تعد
األكثر عددًا خالل السنة.
وأوضح أن الشهب عادة
هي غبار وصخور صغيرة
متخلفة من املذنبات تبقى
في مدار املذنب بعد طوافه
حول الشمس وذوبان الجليد
فيه بسبب تعرضه لحرارة
الشمس ،أما "التوأميات" فهي
مخلفات كويكب صخري
يسمى "فايثون" أو "الكويكب
األزرق" ويبلغ قطره ستة
كيلومترات حيث يدور حول
الشمس مرة كل  524يومًا
ويعتبر أقرب كويكب يدور
حول الشمس ويصل إلى
مسافة  20مليون كيلومتر
منها.

حظر استيراد لحوم
الطيور من إقليم فرنسي
أعلنت الهيئة العام للغذاء
والتغذية ،أمس ،حظر
استيراد جميع أنواع لحوم
الطيور الطازجة واملبردة
واملجمدة واملصنعة من إقليم
نورد في فرنسا ،بسبب
تفشي مرض إنفلونزا الطيور
شديدة الضراوة.
وقال أمني سر اللجنة العليا
لسالمة األغذية بالهيئة
عادل السويط ،في تصريح
صحافي ،إن اللجنة أوصت
في اجتماع طارئ بحظر
استيراد هذه اللحوم،
بجميع أنواعها ومشتقاتها
ومنتجاتها ،وبيض املائدة
فيما عدا املعالجة حراريا
على  70درجة مئوية.

«السالمة المرورية»
شاركت في معرض خليجي

الكندري والعوضي مع عميد المعهد الموسيقي رشيد البغيلي
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن ذلـ ـ ــك يـ ــأتـ ــي ف ـ ــي إط ـ ــار
التعاون بين معهد الموسيقى والجيش،
لصقل وزيــادة الخبرات وتنمية المهارات
مــن الـطــاقــات الموسيقية الـشــابــة ،وتهيئة
م ـشــاركــة ال ـفــرق فــي الـجـيــش الـكــويـتــي في
العروض العسكرية والمراسم واالحتفاالت
الرسمية.

وذك ــر أن إدارة المعهد الـعــالــي للفنون
الـمــوسـيـقـيــة ت ـحــرص عـلــى تــوقـيــع الـمــزيــد
م ــن م ــذك ــرات وب ــروت ــوك ــوالت ال ـت ـعــاون مع
الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،بـ ـه ــدف خــدمــة
المجتمع والشباب الكويتيين من الجنسين،
نحو مزيد من التطلعات المستقبلية وفق
رؤية كويت .2035

شاركت الجمعية الكويتية
للسالمة املرورية في معرض
املرور الخليجي الذي أقيم في
مركز املعارض باإلمارات على
مدى يومني.
وأشار رئيس الجمعية بدر
املطر إلى أهمية املعرض
باعتباره إحدى أهم املنصات
التي تدعو لزيادة نشر الوعي
لدى مستخدمي الطريق،
وتسليط الضوء على الجهود
التي بذلت ومازالت مستمرة
من مختلف الجهات بدول
مجلس التعاون لضمان
السالمة املرورية.
وأوضح أن التحديات املتعلقة
باملواقف الذكية وسالمة
الطرق وتقنيات النقل وإدارة
املرور تشكل حاجة ملحة
للتحسني والتطوير ،ما
يجعل من معرض املرور
الخليجي منصة مثالية
ملناقشة الرؤى املستقبلية
وكيفية تحقيقها.
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مساع لعقد قمة خليجية  -إيرانية
ٍ

بوتين وماكرون يؤيدان الجهود ...و«الحلحلة» تبدأ باستئناف الحوار بين الرياض وطهران
طهران  -فرزاد قاسمي

وسط تأييد الرئيسين الروسي
والفرنسي ،برزت مساع دولية
وإقليمية لعقد قمة خليجية-
إيرانية ،غير أن التحدي
الرئيسي يتمثل في ًاستئناف
الحوار المتوقف حاليا بين
الرياض وطهران.

كشف مصدر دبلوماسي إيــرانــي مطلع
مساع دولية وإقليمية لعقد قمة
عن وجود
ٍ
خليجية ـ ـ إيرانية ،تجمع الدول المطلة على
َ
ضفتي الخليج.
وق ــال الـمـصــدر ،ل ـ «ال ـجــريــدة» ،إن مقترح
عقد تلك القمة تم تداوله خالل زيــارة كبير
المفاوضين اإليرانيين النوويين ،علي باقري
ك ـنــي ،لـمــوسـكــو ،األس ـب ــوع ال ـمــاضــي قبيل
ً
استئناف مفاوضات فيينا النووية ،مضيفا
أن المقترح نال موافقة المسؤولين الروس
الــذيــن وع ــدوا ب ــأن يـجــري وزي ــر الخارجية
س ـيــرغــي الف ـ ــروف اتـ ـص ــاالت ب ـشــأنــه خــال
لقاءاته مع نظرائه العرب والخليجيين في
ً
المنتدى العربي ـ ـ الروسي الذي كان مقررا
عقده على مستوى وزراء الخارجية بمدينة
مراكش المغربية هذا األسبوع ،قبل إعالن
تأجيله.
ويؤيد الرئيس الروسي فالديمير بوتين
ً
المقترح ،خصوصا أنه يلتقي مع المبادرة
التي سبق أن طرحها الفروف خالل جلسة
مـجـلــس األم ــن ال ــدول ــي ،فــي أك ـتــوبــر ،2020
والتي تنص على تأسيس «نظام فعال لألمن
الجماعي في الخليج العربي» ،تشارك فيه
الدول الدائمة العضوية بالمجلس وجامعة
الدول العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي.
كما ينال المقترح تأييد الرئيس الفرنسي
إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون ،الـ ــذي زار الـسـعــوديــة

قبل أي ــام ،وش ــدد على أهمية دور المملكة
ودول الخليج فــي الـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق مع
ً
إيــران ،داعيا إلى إشــراك دول «التعاون» في
المفاوضات النووية.
وقال المصدر إن بوتين وماكرون تطرقا
للمقترح ،خالل االتصال الذي جرى بينهما
ً
ً
أخيرا ،موضحا أن باقري كني أبلغ الروس
أن زيــارة مستشار األمــن القومي اإلماراتي
الشيخ طحنون بن زايــد لطهران ،يمكن أن
تشكل انعطافة في مجال حلحلة الخالفات
بين إيران وجيرانها ،وأن طهران تعتقد أن
الزيارة كانت منسقة مع باقي دول «التعاون»،
وليست مجرد تحرك إماراتي أحادي.
وأوضـ ــح أن كـبـيــر م ـفــاوضــي إيـ ــران قــال
لمضيفيه في موسكو ،إن التحدي األساسي
اآلن ه ــو اس ـت ـئ ـنــاف الـ ـح ــوار ال ـس ـع ــودي ـ ـ
ً
اإلي ـ ــران ـ ــي ال ـم ـت ــوق ــف ،م ـض ـي ـفــا أن ط ـه ــران
ال تمانع أن تستضيف اإلمــارات أو سلطنة
ُعمان الجولة المقبلة ،ال سيما في ظل األزمة
السياسية بالعراق.
ولفت إلى أنه في حال نجاح تلك الجولة
فــي إح ــداث اخـتــراق بين الــريــاض وطـهــران،
يمكن أن ي ــزور الــرئـيــس اإلي ــران ــي أبوظبي
أو مسقط أو أي مكان آخر يتم االتفاق عليه،
وتتم دعوة باقي زعماء مجلس التعاون لقمة
َ
تجمع ضفتي الخليج ،و تـتــوج بمصالحة
تاريخية.

اقتصاديات

تبدأ بمادة الرياضيات  26الجاري
ً
تــزامـنــا مــع مــا أثــارتــه فــي عــددهــا أمــس بشأن
ا لـعـطـلــة ا لـمـطــو لــة ا ل ـتــي سيحصل عليها طلبة
ال ـم ــرح ـل ــة االبـ ـت ــدائـ ـي ــة ،م ـم ــا يـ ـن ــذر بـمـضــاعـفــة
كــارثــة الـفــاقــد التعليمي ،علمت «ال ـجــريــدة» ،من
مصادرها ،أن منطقة العاصمة التعليمية أعدت
خطة لتعويض ذلــك الـفــاقــد للطلبة مــن الصف
األول حتى الخامس االبتدائي ستدشنها بمادة
ً
الرياضيات بــدء ا من  26الـجــاري حتى  6يناير
المقبل.
وذكـ ــرت ال ـم ـصــادر أن ال ـخ ـطــة ،ال ـتــي حصلت
«الجريدة» على نسخة منهاُ ،سلمت إلى مدارس
العاصمة ،وسيتابع تنفيذها الموجهون الفنيون
بالتعاون مع رؤســاء األقسام والمعلمين ،الفتة

عشية القمة الخليجية ،التي تستضيفها المملكة
ً
العربية السعودية ،غدا ،أجرى وزير الخارجية المصري
سامح شكري ،زيــارة رسمية للرياض ،أمس ،للمشاركة
في االجتماع ال ــوزاري التمهيدي للقمة مع نظرائه في
دول مجلس التعاون الخليجي ،والــذي سيجري خالله
إطالق آلية للتشاور السياسي بين مصر ودول الخليج.
وصــرح المتحدث باسم الخارجية المصرية ،أحمد
ً
حافظ ،بأن تدشين هذه اآللية «يأتي استمرارا لمسيرة
العالقات المصرية الخليجية الــراسـخــة ،ومــا تتسم به
ً
من عمق ومتانة على مختلف المستويات» ،مشيرا إلى
أن «اآللية تعكس حرص الجانبين على دورية التنسيق
والتشاور بينهما ،ال سيما تجاه التحديات المشتركة
الـتــي تــواجــه المنطقة الـعــربـيــة ،وم ــا يقتضيه ذل ــك من
توحيد الصف».
ولفت حافظ إلى أن «أمن واستقرار الخليج جزء
ال يتجزأ من األمن القومي المصري».

إلى أن توجيه «الرياضيات» بالمنطقة ،عمل خالل
الفترة الماضية على إعداد الدروس التعويضية
للطلبة لتمكينهم من المهارات األساسية للمادة.
وأوض ـحــت أن خطة الــريــاضـيــات تشمل عدة
ُ
ضعت بطريقة تتناسب مع
مفاهيم أساسية ،و ِ
المهارات المطلوب إتقانها لكل صف على حدة.
وكانت مصادر تربوية حذرت ،في تصريحات
لـ «الجريدة» أمس األول ،من توجه بعض المدارس
ً
الحكومية إلى بدء عطلة منتصف العام اعتبارا
من  23الـجــاري ،أي قبل موعدها الرسمي بـ 18
ً
ي ــوم ــا ،وه ــو م ــا ي ـنــذر بـمـضــاعـفــة ك ــارث ــة الـفــاقــد
التعليمي.

ً
 155ألفا حصلوا
على «التنشيطية»
●

عادل سامي

ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر ص ـح ـي ــة ،أن
الـ ــذيـ ــن حـ ـصـ ـل ــوا عـ ـل ــى ال ـج ــرع ــة
التنشيطية من لقاح «كوفيد »19
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ح ـتــى أم ــس األول،
ً
ً
بلغوا  154ألفا و 717شخصا.
وقالت المصادر لـ «الجريدة»،
إن إجـ ـم ــال ــي ال ـح ــاص ـل ـي ــن عـلــى
ال ـج ــرع ــة األولـ ـ ــى ب ـلــغ  3مــايـيــن
ً
و 315ألفا و ،611بنسبة %84.5
مـ ــن ال ـم ـس ـت ـهــدف ـيــن بــال ـت ـط ـع ـيــم،
ف ــي ح ـيــن وص ــل ع ــدد م ــن تـلـقــوا
ً
جرعتين إلى  3ماليين و 182ألفا
و ،639بنسبة .%81.1
وأوض ـح ــت أن األي ـ ــام القليلة
ً
الماضية شهدت إقباال على تلقي
«الـتـنـشـيـطـيــة» ،الس ـي ـمــا ف ــي ظل
التوسع في تأمين مراكز التطعيم
بجميع المحافظات.
٠٥

وت ــأت ــي زيـ ــارة ش ـكــري للمملكة بـعــد أيـ ــام م ــن جــولــة
خليجية لولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان،
بحث خاللها توحيد المواقف الخليجية ،واإلعداد للقمة
التي يتوقع مراقبون أن تخرج بنتائج مهمة.
وعن زيارة شكري للرياض ،قال مساعد وزير الخارجية
المصري األسبق ،السفير حسين هريدي ،لـ «الجريدة»:
«الزيارة تدشن مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك
بعد اتفاق العال ،ونستطيع أن نقول إن هذه اآللية ستكون
ً
رافعة لذلك العمل مستقبال».
وأشار هريدي إلى أن اآللية الجديدة ستناقش ملفات
عربية شديدة اإللحاح مثل الوضع في سورية والعراق
ً
ولبنان واليمن وليبيا ،متوقعا أن «الحلول التي سيتم
التوصل إليها ستضع المسار لـقــرارات القمة العربية
المقبلة».
وف ــي إط ــار الـتـنـسـيــق للقمة الـخـلـيـجـيــة ،أج ــرى ولــي
ً
ً
العهد السعودي ،اتصاال هاتفيا ،برئيس الوزراء العراقي
مصطفى الكاظمي أمس.

«التسجيل العقاري» تحارب
غسل األموال وتمنع
المعامالت الصورية

١٣

خطة لتعويض الفاقد التعليمي لطلبة
«االبتدائية» في منطقة العاصمة
●

●

القاهرة  -حسن حافظ

شركات االستثمار :اعتماد كبير
على التدفقات النقدية وتراجع
للديون القصيرة األجل

أسعار «البيوت
الصغيرة» تشتعل
مع قوة الطلب
11

فهد الرمضان

آلية للتشاور السياسي بين الخليج
ومصر عشية قمة «مجلس التعاون»

١٢

«الغرفة» بحثت مواضيع
القطاع الخاص الخليجي
في اجتماع غرف مجلس
«التعاون» بالرياض

محليات

05

الشايع :إنجاز «جنوب سعد
العبداهلل» ثمرة لتعاون
ُّ
السلطتين وتكاتف الحكومة

محليات

١٥

توافق نيابي  -حكومي على «االستثمار
واالحتراف الرياضي»
«المالية» ترجئ تعديالت «المركزي» و«وحدة التأمين» لألسبوع المقبل

ّ
شبح تغير المناخ وراء أعاصير أميركا المجنونة

اقتصاد

●

فهد التركي
وعلي الصنيدح

كشفت لجنة شؤون الشباب
والـ ــريـ ــاضـ ــة ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة عــن
توافق نيابي -حكومي بشأن
تـ ـع ــدي ــل ق ـ ــان ـ ــون االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
الرياضي واالحـتــراف الكامل،
وتعديل القانونين ،2017/87
و 2015 /97ب ـش ــأن ا لــر يــا ضــة
وإنـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
للرياضة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح مـ ـ ـق ـ ــرر ال ـل ـج ـن ــة
ال ـنــائــب م ـب ــارك ال ـخ ـج ـمــة ،في
تصريح عقب اجتماعها أمس،

ً
أن هــذا التوافق جــاء متوائما
مع تطلعات وآمال الرياضيين،
والقوانين والمواثيق الدولية.
أمــا لجنة ال ـشــؤون المالية
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة
ف ـ ـ ــأرج ـ ـ ــأت ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــت ع ـلــى
االقتراح بقانون بشأن إضافة
الـ ــرقـ ــابـ ــة ال ـم ـس ـب ـق ــة لـ ــديـ ــوان
المحاسبة على بنك الكويت
ال ـمــركــزي ،واالقـ ـت ــراح بـقــانــون
بـشــأن وح ــدة تنظيم التأمين
إلى األسبوع المقبل٠٧ .

٠٦
محمود لـ ةديرجلا:.
طرقاتنا ال تتحمل المزيد
من سيارات األجرة وال نية
لمنح رخص جديدة

محليات

٠٨

 AUMتدعم الطاقة
البديلة والمتجددة نحو
بيئة أكثر استدامة

دوليات

20

بينيت يزور اإلمارات
وسلطان ُعمان إلى لندن

رياضة

٢٢

مبان سويت باألرض في مايفيلد بوالية كنتاكي أمس األول (رويترز)
ٍ

٢١

حمادة :اتحاد الكرة لن
يتعاقد مع مدرب لألزرق

ةديرجلا

•
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محليات

ً
المجندون يقضون شهرا من الخدمة اإللزامية في «التعاونيات»
غير مدفوع األجر للتدريب على إدارتها فترة الكوارث والطوارئ
جورج عاطف

اختيار ما بين 50
و 100متدرب بكل
دفعة شهاداتهم
متوسطة ودبلوم

عـلـمــت "ال ـج ــري ــدة" أن وزارة
الـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة ،ممثلة
ً
في قطاع التعاون ،تلقت أخيرا
م ـخــاط ـبــة رس ـم ـي ــة م ــن اإلدارة
الـعــامــة لـلــدفــاع الـمــدنــي ب ــوزارة
الداخلية ،حلقة الوصل ما بين
وزارتي الدفاع والشؤون ،بشأن
إنشاء برنامج تدريب للمجندين
ل ـل ـع ـمــل ع ـل ــى إدارة و ت ـش ـغ ـيــل
األسـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـم ــرك ــزي ــة واألف ـ ـ ــرع
التعاونية خــال فترة الكوارث
والطوارئ.
ً
وو فـقــا لمصادر "ا لـشــؤون"،

ً
فإن الوزارة تعكف حاليا على
التنسيق مع اتحاد الجمعيات
التعاونية االستهالكية النجاز
هــذا البرنامج التدريبي الذي
ل ــن ت ـقــل م ــدت ــه ع ــن أس ـبــوع ـيــن
و ل ــن يــز يــد ع ـلــى ش ـهــر ،مبينة
أن ف ـت ــرة ا ل ـت ــدر ي ــب سـتـحـســب
ضمن إجمالي ُ
المدة القانونية
المقررة ألداء الخدمة الوطنية
اإلل ــزام ـي ــة ،غ ـيــر أن ـهــا سـتـكــون
بـ ـ ــدون راتـ ـ ــب وغـ ـي ــر م ــدف ــوع ــة
األجـ ـ ــر ،الف ـت ــة إلـ ــى أنـ ــه سـيـتــم
ا خ ـ ـت ـ ـيـ ــار م ـ ــا بـ ـي ــن  50و 100

مـ ـ ـت ـ ــدرب م ـ ــن بـ ـي ــن ك ـ ــل ُدفـ ـع ــة
يصيبها الدور في التجنيد.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن
ال ـبــرنــامــج ال ـتــدري ـبــي سيشمل
إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ال ـ ـم ـ ـج ـ ـنـ ــديـ ــن ل ـل ـع ـم ــل
بـ ــالـ ــوظـ ــائـ ــف ال ـ ـتـ ــال ـ ـيـ ــة :إدارة
وت ـش ـغ ـيــل األس ـ ـ ــواق ال ـمــركــزيــة
واألفـ ـ ـ ــرع ال ـت ـع ــاون ـي ــة ،وأع ـم ــال
النقل والتخزين ،وإدارة وتنظيم
األسواق وخدمات المستهلكين،
ً
فضال عن إدارة وتنظيم مراكز
ل ــوازم العائلة ،وقـيــادة اآلليات
الخاصة بالتعاونيات ،إضافة

إلى أي وظائف أخرى ذات صلة
بعمل الجمعيات.
وبينما أك ــدت الـمـصــادر أنه
سـيـكــون ه ـنــاك ت ـشــدد م ــن قبل
الجمعيات التي سيتم اختيارها
لـلـتــدريــب ،فــي إثـبــات الحضور
واالن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــراف عـ ـب ــر الـ ـكـ ـش ــوف
ال ــورق ـي ــة ،الس ـي ـمــا ف ــي متابعة
وتقييم أداء المجندين لرفعها
إلـ ــى م ـس ــؤول ــي وزارة ال ــدف ــاع،
كشفت أنه ضمن آليات اختيار
ه ـ ـ ــؤالء ال ـم ـت ــدرب ـي ــن أن ت ـكــون
مؤهالتهم الدراسية من حملة

الشهادات المتوسطة والدبلوم،
مـ ـبـ ـيـ ـن ــة أنـ ـ ـ ـ ــه س ـ ـي ـ ـتـ ــم ت ـ ــدوي ـ ــر
المجندين للعمل باألقسام كافة
الخاصة بالجمعية.
ً
وأضــافــت أن "ه ـنــاك توجها
للتوسع في تدريب المجندين
بـ ــال ـ ـمـ ــرافـ ــق الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ذات
القطاعات االنتاجية التي تقدم
خ ــدم ــات أس ــاس ـي ــة وض ــروري ــة
ل ـم ــواج ـه ــة أي ن ـق ــص مـحـتـمــل
بــالـعـمــالــة ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى إدارة
وتشغيل هذه المرافق".
ولـ ـفـ ـت ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر إلـ ـ ــى أن

«تعاونيات» تعتذر عن عدم توزيع «تموين األمامية»
عـلـمــت "الـ ـج ــري ــدة" أن ب ـعــض الجمعيات
التعاونية التي تم اختيارها من قبل وزارة
ال ـ ـشـ ــؤون السـ ـت ــام صـ ـ ــاالت األف ـ ـ ـ ــراح ال ـســت
لـتــوزيــع ال ـم ــواد التموينية ال ـتــي ستصرف
ً
مجانا لموظفي وزارت ــي الصحة والداخلية

ّ
المصنفين ضمن الصفوف األمامية لمجابهة
ً
ً
فيروس "كورونا" قدمت اعتذارا رسميا للوزارة
عن أداء هذه المهة ،ما حدا بالوزارة إلى إعداد
كشف بأسماء تعاونيات بديلة لتسليمها هذه
الصاالت ليتسنى بدء عملية التوزيع.

ي ــذك ــر أن ال ـ ـصـ ــاالت ال ـت ــي خ ـص ـصــت من
الــوزارة هي قبازرد بالرميثية ،ورجا الحباج
بالصباحية ،وعبدالله المبارك ،إضافة إلى
ص ــاالت أفـ ــراح "تـعــاونـيــات" الــرقــة والعمرية
والفردوس.

أعضاء «البلدي» تغيبوا عن اجتماع دراسة «جنوب القيروان»
•

محمد جاسم

لم تعقد لجنة مكتب المجلس
ال ـب ـلــدي اجـتـمــاعـ ًهــا ،أمـ ــس ،لـعــدم
وجود نصاب ،نظرا لغياب األعضاء
حمود عقله وعبدالعزيز المعجل
وفهيد المويزري وعلي بن ساير،
الذين كــان من المفترض مناقشة
طلبهم بشأن إخفاء معلومات في
الدراسة الفنية المحالة من الجهاز
الـتـنـفـيــذي إل ــى الـمـجـلــس الـبـلــدي

والمتعلقة باقتراح تحويل أرض
ج ـنــوب ال ـق ـي ــروان إل ــى المؤسسة
العامة للرعاية السكنية.
وكان المجلس رأى في جلسته
السابقة إدراج التحقيق في إخفاء
معلومات فــي تلك ال ــدراس ــة ،مما
دعـ ــا رئ ـي ــس ال ـم ـج ـلــس إلـ ــى طلب
دع ــوة مكتب الـمـجـلــس لالنعقاد
وع ــرض األم ــر عليه والتحقق من
رفع توصية للجلسة الرئيسية ،إال
أن األعضاء الذين طلبوا التحقيق

تخلفوا عن الحضور ،حيث ً اعتذر
البعض وتغيب آخرون عمدا.
وذكر رئيس المجلس في الدعوة
الموجهة ،إن التصرف المتخذ في
ال ــدراس ــة مـخــالــف ل ـل ـمــادة  22من
قــانــون الـبـلــديــة ،الـتــي ألــزمــت بــأن
تتضمن الــدراســة المعدة من قبل
ال ـج ـهــاز الـتـنـفـيــذي آراء الـ ًجـهــات
ذات العالقة ،ومخالف أيضا لمبدأ
ال ـت ـع ــاون ال ـم ـن ـصــوص عـلـيــه في
المادة  12من القانون المستوجب

أن ي ـســود ال ـت ـع ــاون ال ـعــاقــة بين
المجلس الجهاز التنفيذي.
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،قـ ًــدم الـعـضــو
أحمد هــديــان مقترحا بشأن نقل
الـمـصــانــع ،ال ـتــي تـقــع ف ــي منطقة
أمـ ـغ ــرة ال ـص ـنــاع ـيــة وأمـ ـ ـ ــام سعد
الـعـبــدالـلــه قطعة  ،١٠إل ــى منطقة
السالمي لقرب الموقع الحالي من
المناطق السكنية.

ال ـف ـتــرة الـمـقـبـلــة سـتـشـهــد عقد
س ـل ـس ـل ــة اجـ ـتـ ـم ــاع ــات مـ ــا بـيــن
وزارتـ ـ ـ ــي ال ـ ـشـ ــؤون وال ــداخ ـل ـي ــة
واتـ ـح ــاد ال ـج ـم ـع ـيــات الع ـت ـمــاد
ال ـض ــواب ــط ال ـخ ــاص ــة بــاخـتـيــار
المتدربين ،مبينة أن
المجندين
ّ
اتحاد الجمعيات رشــح بعض
ال ـت ـع ــاون ـي ــات ل ـت ـك ــون ب ــاك ــورة
الجمعيات التي يطبق خاللها
البرنامج التدريبي.
ً
وقالت إن "هناك حرصا من
وزارة الشؤون أن يكون التدريب
ع ـم ـل ـيــا ال ع ــاق ــة لـ ــه بـتـعــريــف

المجندين بالقوانين والقرارات
والـتـعــامـيــم ال ــوزاري ــة المنظمة
للعمل الـتـعــاونــي ،بــل منصبة
على كل ما يخدم المستهلكين
خ ــال الـ ـك ــوارث والـ ـط ــوارئ من
استالم البضائع من الموردين
وأع ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـك ــاشـ ـي ــر وط ـل ـب ــات
ال ـش ــرك ــات وت ـن ـظ ـيــم الـبـضــائــع
وغيرها من الخدمات األخرى".

ةديرجلا

•
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ً
«الصحة» 155 :ألفا
حصلوا على «التنشيطية» الشايع :إنجاز «جنوب سعد العبدالله»
ّ

ثمرة لتعاون ُّ
السلطتين وتكاتف الحكومة

الشمري لـ ةديرجلا  :البروتوكوالت المتبعة ستظل مع «أوميكرون» دون تغيير
•

عادل سامي

بلغ إجمالي الحاصلين على
جرعتين من اللقاح المضاد
لـ«كوفيد ً 3 ،»19ماليين
و 182ألفا و 639جرعة بنسبة
 %81.1من السكان.

كـ ـشـ ـف ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر ص ـح ـيــة
م ـط ـل ـعــة ،أن عـ ــدد األش ـخ ــاص
الـ ـح ــاصـ ـلـ ـي ــن ع ـ ـلـ ــى الـ ـج ــرع ــة
التنشيطية الثالثة في الكويت
ً
بلغ  154ألفا و 717جرعة حتى
مساء أمس األول.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادر
لـ ـ ـ ـ «ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» ،أن إجـ ـم ــال ــي
الحاصلين على الجرعة األولى
مــن الـلـقــاح الـمـضــاد لـ «كوفيد
ً
 ،»19بلغ  3ماليين و 315ألفا
و 611ج ــرع ــة وب ـن ـس ـبــة 84.5
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ال ـس ـك ــان ،فيما
بلغ إجمالي الحاصلين على
جرعتين من اللقاح 3 ،ماليين
ً
و 182ألفا و 639جرعة بنسبة
 81.1في المئة من السكان.
وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر ،أن
ال ـم ـش ـه ــد الـ ــوبـ ــائـ ــي ال ـح ــال ــي
ً
يـشـهــد اسـ ـتـ ـم ــرارا لــانـحـســار
ال ــوب ــائ ــي ل ـل ـم ـت ـحــور «دلـ ـت ــا»،
وتحسن اإلقبال على الجرعة
التنشيطية ،يصاحبه توسع
في تأمين مراكز للتطعيم في
جميع المحافظات.
ودعت المصادر الجمهور،
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادرة ب ــال ـت ـط ـع ـي ــم
و ت ـل ـقــي ا ل ـجــر عــة التنشيطية
ً
وخ ـص ــوص ــا لـ ــذوي األمـ ــراض
وطـ ــري ـ ـحـ ــي ال ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــراش ،فـ ـه ــذه
الـ ـخ ــدم ــة م ـت ــاح ــة ومـ ـت ــواف ــرة
للجميع عـبــر مـنـصــة تطعيم

ّ
«األشغال» توقع عقد صيانة
طرق حولي بـ  4.٨ماليين دينار
●

سيد القصاص

تــوقــع وزي ــرة األشـغــال د .رنــا ال ـفــارس ،خــال األسـبــوع
الجاري ،عقد صيانة عامة للطرق والساحات في محافظة
حولي (حولي -ميدان حولي) عقب ترسية المناقصة على
الشركة الفائزة ،والتي توافرت بها كل االشتراطات التي
وضعتها الوزارة لتلك األعمال بـ  4.794ماليين دينار.
وأشـ ـ ـ ــارت مـ ـص ــادر «األشـ ـ ـغ ـ ــال» إل ـ ــى أن ت ـل ــك األعـ ـم ــال
تشمل «األع ـم ــال الـتــرابـيــة ،وأع ـمــال األسـ ــاس ،واألسـفـلــت
والخرسانة ،وأعـمــال مجاري مياه األمـطــار ،والتخطيط
والعالمات المرورية ،وحماية المنشآت العامة من المياه
الجوفية» ،مبينة أن أعمال العقد تشمل األعمال الطارئة
والمتفرقة ،ومجاري األمطار ومخارج البحر ،واألرصفة
لمواقع مختلفة ومتفرقة ،وتحدد مواقع العمل بحسب
قطاع الصيانة وبحسب أوامر العمل التي ترد إلى مقاول
المشروع.
في سياق متصل ،وافق الجهاز المركزي للمناقصات
الـعــامــة عـلــى تــرسـيــة مناقصة أع ـمــال الـصـيــانــة العاجلة
وا لـطــار ئــة والمتفرقات للطرق فــي الكويت على الشركة
صاحبة رابع أقل األسعار بمبلغ إجمالي  4.545ماليين
دينار لمطابقة الشروط والمواصفات الفنية التي وضعتها
«األشغال» ألعمال المناقصة المختلفة.

طريحي الفراش.
ودعــت إلــى أهمية الحرص
والتقيد باالحترازات الوقائية
لتجنب نشر الـعــدوى ،كاشفة
عــن عــزم وزارة الصحة البدء
فـ ــي ت ـط ـع ـيــم ال ـف ـئ ــة ال ـع ـمــريــة
ً
مـ ــن  5ح ـت ــى  11عـ ــامـ ــا خ ــال
األسابيع القليلة المقبلة ،في
أعقاب الدراسات العلمية التي
أثبتت أن المتحور «أوميكرون»
يـ ـصـ ـي ــب األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال أكـ ـ ـث ـ ــر مــن
غيرهم.
وكان مركز الكويت للتطعيم
فــي أرض الـمـعــارض بمنطقة
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرف شـ ـ ـه ـ ــد فـ ـ ـ ــي األيـ ـ ـ ـ ــام
الـقـلـيـلــة ال ـمــاض ـيــة م ــع تــزايــد
المخاوف من انتشار المتحور
ً
ً
«أوم ـ ـي ـ ـكـ ــرون» ،زح ــام ــا ك ـب ـيــرا
لـتـلـقــي ال ـج ــرع ــة الـتـنـشـيـطـيــة
الـ ـث ــالـ ـث ــة ،وام ـ ـ ـتـ ـ ــدت ط ــواب ـي ــر
طويلة في قاعة  5ألخذ الجرعة
الثالثة ،التي أثبتت الدراسات
أه ـم ـي ـت ـه ــا الـ ـكـ ـب ــرى ف ـ ــي رف ــع
وتعزيز المناعة والتقليل من
اإلصابة بالفيروس.

الصحة الوقائية
م ــن جــانــب آخ ــر ،نـظــم قسم
خ ــدم ــات ال ـص ـحــة ال ـع ــام ــة في
مـنـطـقــة ال ـعــاص ـمــة الـصـحـيــة،
أم ـ ــس ،ف ـعــال ـيــة «ي ـ ــوم الـصـحــة

ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة» ،تـ ـ ـح ـ ــت شـ ـع ــار
«صحتك هدفنا وقايتك دربنا»،
في مركز عبدالرحمن المغني
الصحي بمنطقة الفيحاء.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال طـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــب ال ـ ـص ـ ـحـ ــة
الـ ـنـ ـفـ ـسـ ـي ــة بـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـص ـح ــة
د .عـ ـب ــدالـ ـمـ ـحـ ـس ــن الـ ـشـ ـم ــري
لـ«الجريدة» ،إن الفعالية هدفت
إلى إبراز دور الصحة الوقائية
خــال جائحة «كــورونــا» وفي
الـتـصــدي لــأوبـئــة واألم ــراض
المعدية والفيروسية وحماية
المجتمع من الوبائيات.
وشدد الشمري على ضرورة
ت ـل ـق ــي الـ ـج ــرع ــة الـتـنـشـيـطـيــة
ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـمـ ــايـ ــة مــن
المتحور الجديد «أوميكرون»،
ً
م ـطــال ـبــا م ــن ل ــم يـحـصــل على
ال ـجــرع ـت ـيــن األول ـ ــى والـثــانـيــة
إلى المبادرة إلى تلقي اللقاح
حماية لنفسه وللمجتمع.
وأض ــاف أن البروتوكوالت
ال ـ ـعـ ــاج ـ ـيـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ات ـب ـع ـت ـهــا
وزارة الصحة خالل الجائحة
ستظل كما هي دون تغيير مع
المتحور «أوميكرون».
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــد أهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة االل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام
باالشتراطات الصحية والتقيد
باإلجراءات االحترازية وأهمها
ارتـ ـ ـ ـ ــداء الـ ـكـ ـم ــام ــة وال ـت ـب ــاع ــد
الـ ـ ـجـ ـ ـس ـ ــدي وغ ـ ـ ـسـ ـ ــل األي ـ ـ ـ ــدي
باستمرار.

عقد وكيل وزارة الداخلية المساعد
لـشــؤون األم ــن الـخــاص ال ـلــواء شكري
ً
النجار ،اجتماعا مــع مدير العالقات
الدولية بوزارة الدفاع الفرنسية العميد
مهندس أوليفيه لــوكــوانــت ،بحضور
كــل مــن العميد عـبــدالــوهــاب الياقوت
وال ـع ـق ـيــديــن دخ ـي ــل ال ــدخ ـي ــل وحـســن

●

دش ـن ــت ال ـمــؤس ـســة ال ـعــامــة
للرعاية السكنية أولى دفعات
ت ــوزي ــع ال ـق ـســائــم ف ــي م ـشــروع
مدينة جنوب سعد العبدالله
اإلس ـكــانــي ،وتضمنت الدفعة
األول ــى  137قسيمة حكومية،
بمساحة تبلغ  400متر مربع
فــي الضاحية األول ــى للمدينة
لكل قسيمة.
وق ــال وزي ــر الــدولــة لـشــؤون
الـبـلــديــة وزي ــر ال ــدول ــة لـشــؤون
اإلس ـكــان والتطوير العمراني
ش ــاي ــع الـ ـش ــاي ــع ،إنـ ـ ــه نـتـيـجــة
لتضافر الجهود واالجتماعات
ال ـم ـك ـث ـف ــة ل ـم ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
وال ـم ـتــاب ـعــة الــدق ـي ـقــة وت ـعــاون
مـخـتـلــف ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة
ت ـم ــت إزال ـ ـ ــة ج ـم ـيــع ال ـعــراق ـيــل
للخروج بهذا اإلنجاز.
َّ
ووجه الشايع خالل القرعة،
ّ
عبر مقطع مصور ،الشكر إلى
سـمــو رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء
ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح ال ـخ ــال ــد ،على
مــا قــام بــه مــن دور بخصوص
مشروع جنوب سعد العبدالله،

كما شكر الوزراء وأعضاء مجلس
األم ــة وأع ـضــاء المجلس البلدي
وكــادر المؤسسة العامة للرعاية
ً
السكنية ،قــائــا إنـهــم لــم يــدخــروا
ً
جهدا في تسريع وتيرة التوزيع
وت ــوفـ ـي ــر ال ـج ـه ــد وال ـ ــوق ـ ــت عـلــى
المواطنين لتسليمهم قسائمهم
ً
ف ــي أسـ ـ ــرع وق ـ ــت م ـم ـك ــن ،مـهـنـئــا
المواطنين على تسلم قسائمهم
بالقرعة.
بــدوره ،قال نائب المدير العام
لشؤون العالقات العامة والتطوير
عـ ـم ــر الـ ـ ــرويـ ـ ــح ،إن الـ ـت ــوزيـ ـع ــات

ال ــدم ـخ ــي ،ب ــاإلن ــاب ــة ع ــن وك ـي ــل وزارة
الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف.
وخالل اللقاءّ ،
رحب النجار بضيفه
ونقل إليه تحيات وتقدير النواف ،وتم
بحث عدد من الموضوعات األمنية في
مجاالت تبادل الخبرات والمعلومات
والدورات التدريبية ،كما تمت مناقشة
ال ـت ـع ــاون م ــع ال ـجــانــب ال ـفــرن ـســي في
مجاالت التجهيزات األمنية.

وفـ ـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن أكـ ـ ـ ــد الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــار ع ـمــق
م ـ ـسـ ــاحـ ــات الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون م ـ ــع وزارت ـ ـ ـ ــي
الداخلية والــدفــاع فــي فرنسا ،أعــرب
العميد لــوكــوانــت عــن تقديره للنقلة
النوعية ،التي تشهدها وزارة الداخلية
ً
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ع ـل ــى ك ــل ال ـص ـع ــد ،الف ـت ــا
إلــى تطلع ب ــاده لمزيد مــن التعاون
والتنسيق بين البلدين الصديقين.

الجامعة في الخالدية ،بحضور مدير
الجامعة بــاإلنــابــة ،د .بــدر الـبــديــوي،
واألمين العام لها باإلنابة؛ المتحدث
الــرسـمــي بــاســم الـجــامـعــة ،د .مرضي
العياش ،والقائم بأعمال نائب مدير
الجامعة للتخطيط ،د .محمد زينل،
والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة
للخد م ـ ــات األكاديميـ ـ ــة المسا ن ـ ــدة،

د .عبدالله المطوع ،ومدير البرنامج
اإلنشائي بالجامعة د .قتيبة رزوقي،
ً
ّ
رح ــب الـبــديــوي بــالـحـضــور ،متمنيا
أن تساهم هــذه الـخـطــوة فــي تطوير
البنية التحتية التكنولوجية للحرم
الـجــامـعــي ال ـجــديــد ،بـمــا يضمن نقل
الـ ـبـ ـي ــان ــات وفـ ـ ــق أف ـ ـضـ ــل ال ـم ـع ــاي ـي ــر
والمتطلبات العالمية.

عميد «هندسة  :»KCSTمتطلبات سوق العمل
تحتم التسلح بـ  10مهارات وظيفية مهمة

«أبرزها التواصل والتفكير النقدي والقيادة والعمل بروح الفريق وإدارة المشروع»
أكـ ــد عـمـيــد ال ـه ـنــدســة ف ــي كـلـيــة الـكــويــت
للعلوم والتكنولوجيا ( )KCSTد .علي شمخة
ُ
أن متطلبات س ــوق الـعـمــل الـحــديـثــة تحتم
على خريجي الجامعات التسلح بمهارات
االسـ ـتـ ـع ــداد ال ــوظ ـي ـف ــي ،والـ ـت ــي ت ـم ـثــل أه ــم
التحديات المستقبلية.
ودعا شمخة ،في تصريح صحافي أمس،
اإلدارات الجامعية إلــى تعريف منتسبيها
من الطلبة على المهارات العشر لالستعداد
الــوظـيـفــي ،وتضمينها كـمـقــرر أســاســي أو
إضافة موضوعاتها في برامجها األكاديمية،
والتي ُت ِّ
حول الطلبة إلى خريجين جاهزين
ً
للعمل ،موضحا أن هــذه الـمـهــارات المهمة
هي« :التواصل ،والتفكير النقدي ،والقيادة،
وال ـع ـمــل بـ ــروح ال ـفــريــق ال ــواح ــد ،والـتـقـنـيــة
الرقمية ،وحل المشكالت ،والذكاء العاطفي،
والتعاون ،واالستباقية ،وإدارة المشروع».
وأكــد أهمية مـهــارة الـتــواصــل فــي القدرة

جانب من قرعة توزيع الدفعة األولى من المدينة

الجامعة توقع مناقصة األلياف البصرية بـ «الشدادية»
وقعت جامعة الكويت ،أمس ،عقد
المناقصة الخاصة بتوريد وتركيب
وتشغيل وصـيــانــة شـبـكــات األلـيــاف
البصرية ( )OFCلمدينة صباح السالم
الجامعية «الـشــداديــة» ،بالتعاون مع
شركة نظم الخليج للحاسبات اآللية.
ً
وخالل الحفل الذي أقيم خصيصا
ل ـ ـهـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة بـ ـق ــاع ــة م ـج ـلــس

على شرح وإيصال األفكار لآلخرين بشكل
واضــح فــي بيئة حضورية أو عــن ُبـعــد ،في
حين تأتي أهمية مهارة التفكير النقدي من
خالل تحديد الفرضيات وتوضيح الحجج
وت ــأس ـي ــس ال ـح ـقــائــق وت ـق ـي ـيــم ال ـفــرض ـيــات
لـلــوصــول إل ــى نـتــائــج مــائـمــة تـســاعــد على
ً
اتخاذ القرارت الصحيحة ،مبينا أن مهارة
الـقـيــادة مـتـعــددة األوج ــه وتعتبر أساسية
للنجاح المهني ،وهي إحدى أكثر المهارات
المرنة التي يبحث عنها أرب ــاب العمل في
المتقدمين للوظائف المختلفة.
وأض ــاف أن «مـهــارة العمل بــروح الفريق
الواحد أمر ضروري عبر مجموعة منسجمة
ً
من األفراد تعمل معا لتحقيق هدف مشترك،
إذ إن التقنيات الحديثة سهلت التواصل
والتعاون أكثر من أي وقت مضى ،مع ظهور
أدوات مثل  Microsoft Teamsو Zoomأثناء
الوباء في العديد من الجامعات ،وهو ذات

األ مــر المرتبط بالتقنية الرقمية المتمثلة
بتطور التكنولوجيا بوتيرة متسارعة ،إذ
إن الجامعات ال تحتاج فقط إلى أشخاص
يـمـكـنـهــم الـتـكـيــف وت ـع ـلــم مـ ـه ــارات جــديــدة
ً
بسرعة ،ولكن أيضا الختيار أجهزة وبرامج
جديدة بكفاءة عالية».
وذك ــر شـمـخــة أن م ـهــارة حــل الـمـشـكــات
ً
ُ
عـ ـ ــادة م ــا ت ـع ـيــن ع ـلــى الـ ـق ــدرة ع ـلــى الـعـمــل
بسرعة وبفعالية ،ألن األنظمة وطرق العمل
الـجــديــدة تـتـطــور ،وال بــد مــن تـطــور مـهــارة
حــل الـمـشـكــات مـعـهــا ،وه ــذا األم ــر يتطلب
االبتكار للسيناريوهات الصعبة والمعقدة
ً
واستشرافها ،وذلــك جنبا إلى جنب مهارة
ال ــذك ــاء ال ـع ــاط ـف ــي ال ـت ــي ت ــؤث ــر ف ــي فـعــالـيــة
الـتـعــامــل م ــع اآلخ ــري ــن ويـمـكــن م ــن خاللها
استشراف تعزيز رفاهية منتسبي الجامعة
وتحسين شعورهم بــالــذات وجعلهم أكثر
ً
ً
تعاونا وتحفيزا.

علي شمخة

ستتوالى في المشروع المهم،
بـ ــدعـ ــم م ـ ــن مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ومـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ــة وال ـم ـج ـل ــس
الـبـلــدي ،وتــوجـيـهــات مباشرة
ً
مــن ال ــوزي ــر ال ـشــايــع ،مــوضـحــا
أن طلبات التخصيص لمدينة
جـنــوب سـعــد الـعـبــدالـلــه تصل
إلى يونيو .2001
وأش ــار إلــى أنــه على جميع
المواطنين المستوفين للشروط
التقدم إلى المنصة اإللكترونية
لـ«السكنية» ومتابعة اإلعالنات
بشأن التوزيعات.

نتائج قبول منح وزير التربية
ومدير «التطبيقي» أوائل يناير
●

أحمد الشمري

عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» م ــن م ـص ــادر مـطـلـعــة في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن
اعالن نتائج قبول منح وزير التربية والمدير
العام للهيئة ستكون في بداية يناير المقبل ،أي
قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.
وذكــرت المصادر أن المقبولين هم من فئة
غـيــر الـكــويـتـيـيــن ،وأنـ ــه بـمـجــرد إعـ ــان نتائج
ال ـم ـق ـبــول ـيــن فـ ــإن ال ـع ـم ــادة س ـت ـتــواصــل معهم
الستكمال اجــراء ات استالم جميع المستندات
المطلوبة.
وكـشـفــت ع ــن فـلـتــرة الـمـتـقــدمـيــن ف ــي كشفي
مـنــح ال ــوزي ــر وال ـمــديــر وال ــذي ــن ق ــدم ــوا طلبات
االلـتـحــاق فــي الصيف الـمــاضــي قبل إرسالها
لعمادة القبول والتسجيل خالل الفترة المقبلة،
الفتة إلى أن أولوية القبول للنسب العليا ،في
التخصصات الـشــاغــرة الـتــي يحتاجها سوق
العمل.
وأوضحت أن العمادة ال تتدخل في آلية قبول
كشوف المنح ،وإنما االتصال بهم الستكمال
اجــراء ات المقبولين في حال ارسالها من قبل
ادارة الهيئة ،وتدشينهم في النظام اإللكتروني
للقبول وتوزيع الجداول الدراسية عليهم.

«اتحاد التطبيقي» يشكل
هيئته اإلدارية الجديدة
أعـلــن أمـيــن ســر االت ـحــاد الـعــام لطلبة ومـتــدربــي الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،خالد المطيري ،تشكيل
الهيئة اإلدارية الجديدة لالتحاد ،وتزكية عبدالله العازمي
رئيسا له ،ومشعل الرشيدي نائبا للرئيس لشؤون االتحاد
الـعــام ،وسـعــود الظفيري نائبا للرئيس لـشــؤون الكليات،
ومـنـصــور السرهيد نائبا للرئيس لـلـشــؤون األكــاديـمـيــة،
وفالح المطيري نائبا للرئيس لشؤون المعاهد ،وعبدالعزيز
الخالدي نائبا للرئيس للتنسيق والمتابعة ورئيسا للجنة
الرياضية.
وتـ ــابـ ــع الـ ـمـ ـطـ ـي ــري ،فـ ــي ت ـص ــري ــح أم ـ ـ ــس« :تـ ـم ــت تــزك ـيــة
عبدالرحمن الحربي أمينا عاما لالتحاد ،وخالد المطيري
أمينا للسر ،ورجا الرشيدي أمينا للصندوق ،وعبدالسالم
العنزي رئيسا للجنة الطالبية ومديرا تنفيذيا لالتحاد،
ونواف الشمري رئيسا للجنة المستجدين ،وشعيب الكندري
رئيسا للجنة الثقافية ورئيسا اللجنة الدينية ،ويوسف
التميمي رئيسا للجنة اإلعالمية ورئيس لجنة العالقات
العامة ،وفهد األنصاري رئيسا للجنة البرامج واألنشطة».
ولفت المطيري إلــى أن مناصب لجان الطالبات جاء ت
بتزكية شيخة المحارب نائبة للرئيس لشؤون الطالبات،
وبـشــايــر الـهــاجــري رئـيـســة للجنة الـمـسـتـجــدات ،وجــواهــر
الصالح رئيسة للجنة الطالبية ،وإحسان الراشد رئيسة
للجنة اإلعالمية ،وفاطمة العازمي رئيسة للجنة الثقافية.

العجمي لـ ةديرجلا  5 :عناوين تطويرية  2562مخالفة وحجز  32مركبة في أسبوع
•

الستراتيجية «الدراسات التكنولوجية»
●

أحمد الشمري

كـ ـ ـش ـ ــف ال ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــد الـ ـمـ ـس ــاع ــد
ل ـل ـش ــؤون األك ــادي ـم ـي ــة ف ــي كـلـيــة
الدراسات التكنولوجية بالهيئة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم ال ـت ـط ـب ـي ـقــي
وال ـ ـت ـ ــدري ـ ــب د .عـ ـل ــي ال ـع ـج ـم ــي
عـ ـ ــن صـ ـي ــاغ ــة الـ ـكـ ـلـ ـي ــة خ ـط ـت ـهــا
االستراتيجية لــأعــوام الخمسة
المقبلة ،وا لـتــي سيتم تطبيقها
ق ــريـ ـب ــا ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن ال ـخ ـطــة
تـتـكــون مــن خـمـســة جــوانــب هــي:
تـ ـط ــوي ــر ال ـ ـبـ ــرامـ ــج ،والـ ـبـ ـح ــوث،
وال ـج ــوان ــب ال ـطــاب ـيــة واالداريـ ـ ــة
والفنية.
وقال العجمي ،لـ«الجريدة»« ،إن
تـطــويــر بــرامــج الـكـلـيــة يكمن في
استحداث برامج جديدة تالمس
حــاجــة س ــوق ال ـع ـمــل» ،الف ـتــا إلــى

أن بــرنــامــج كـفــاءة الـطــاقــة سيتم
إقراره قريبا ،ضمن خطة تطوير
برامج الكلية ،إضافة إلــى أنــه تم
استحداث برنامج الطاقة البديلة
م ـ ــؤخ ـ ــرا ،وه ـ ـ ـ ــذان ال ـب ــرن ــام ـج ــان
ي ـن ـب ـث ـق ــان مـ ــن م ـت ـط ـل ـب ــات خـطــة
ال ـك ــوي ــت لـلـتـنـمـيــة  ،2035ال ـتــي
ت ـت ـم ـح ــور رك ــائ ــزه ــا ح ـ ــول ب ـنــاء
بـيـئــة نظيفة وص ـحــة مـسـتــدامــة،
والمساهمة في توفير استهالك
ال ـم ـص ــادر الـطـبـيـعـيــة بــالـكــويــت
(النفط).
وأضــاف أن الكلية تسعى إلى
تحديث الـبــرامــج القائمة حاليا
ف ــي مـخـتـلــف األقـ ـس ــام الـعـلـمـيــة،
وهي اآلن في مرحلة مراجعتها،
بحيث تكون مواكبة لحاجة سوق
العمل ،موضحا أن الكلية بصدد
وضـ ـ ــع م ــام ــح م ـت ـط ـل ـب ــات عـمــل

الـبـحــوث الـقــادمــة للكلية ،والتي
تنسجم مع رؤيــة الكويت ،2035
وم ـن ـهــا ال ـت ــرك ـيــز ع ـلــى ال ـب ـحــوث
الـنـفـطـيــة وال ـب ـتــرول ـيــة والـبـيـئـيــة
وج ـ ــودة ال ـم ـيــاه وكـ ـف ــاءة الـطــاقــة
في المستقبل والذكاء الصناعي
واألمن السيبراني وغيرها.
وأف ــاد بــأن خطة الكلية تعمل
ع ـ ـلـ ــى ت ـش ـج ـي ــع أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ه ـي ـئــة
الـ ـت ــدري ــس ع ـل ــى ع ـم ــل ال ـب ـحــوث
الدراسية ،فالكلية ملزمة بتقديم
البحوث لخدمة المجتمع ،مضيفا
أن خطة الكلية ركزت على الجانب
الطالبي ،بضرورة تنظيم األنشطة
الطالبية والرياضية والمهنية،
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـعـ ــارض
الـ ـط ــابـ ـي ــة ،وح ـ ــث ال ـط ـل ـب ــة عـلــى
خــدمــة المجتمع وال ـح ـفــاظ على
سلوكياتهم ومعالجتها ،والتي

علي العجمي

تـنـسـجــم م ــع طـبـيـعــة دراس ـت ـه ــم،
والتشجيع على العمل التطوعي،
ليكون ج ــزء ا فــي عملية الطالب
خالل دراسته في الجانب العلمي.

زكاة سلوى :وقف
لكفالة األيتام ورعايتهم

محمد جاسم

ً
النجار عقد اجتماعا مع مدير العالقات الدولية بـ «الدفاع» الفرنسية
●

سلة أخبار

«السكنية» وزعت الدفعة األولى من طلبات المشروع

تعاون أمني كويتي  -فرنسي لتبادل الخبرات
محمد الشرهان

محليات

●

محمد الشرهان

واص ــل قـطــاع ال ـم ــرور والـعـمـلـيــات ،بتعليمات
مباشرة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون
الـمــرور والعمليات الـلــواء جمال الصايغ ،تنفيذ
الحمالت األمنية المرورية على جميع المخالفات
وال ـظــواهــر السلبية فــي مختلف مـنــاطــق الـبــاد،
ً
وأشرف ميدانيا على الحمالت األمنية المدير العام
لــإدارة العامة لشرطة النجدة اللواء عبدالعزيز
الهاجري.
وف ـ ــي ت ـفــاص ـيــل الـ ـحـ ـم ــات ،ق ـ ــال ض ــاب ــط قـســم
العالقات العامة واإلعالم والتوعية المرورية في
القطاع الرائد عبدالله بوحسن ،إن رجال «شرطة
النجدة» سجلوا خالل حمالت األسبوع الماضي
ً
 1575مخالفة مــروريــة ،وتعاملوا مــع  30حــادثــا
ً
مــروريــا ،إضــافــة إلــى تحرير مخالفة ضــد مركبة
لوقوفها بمواقف مخصصة لــذوي االحتياجات
ال ـخ ــاص ــة ،وإح ــال ــة  18مــرك ـبــة إل ــى كـ ــراج الـحـجــز
بإدارة المرور.
وأضـ ــاف بــوحـســن أن رج ــال «شــرطــة الـنـجــدة»
تمكنوا مــن ضبط محكوم جنائي ص ــادر بحقه
حكم حبس ،وشخص آخر مطلوب إلدارة التنفيذ
المدني وضبط  5أشخاص صادر بحقهم أوامر

ً
إل ـقــاء الـقـبــض مــن ع ــدة ج ـهــات أمـنـيــة ،الف ـت ــا إلــى
أن رج ــال النجدة تمكنوا مــن ضبط  8أشخاص
بحوزتهم مــواد يشتبه أنها مخدرة كذلك ضبط
 5أش ـخــاص آخــريــن بتهمة ق ـيــادة مــركـبــة بحالة
سكر ّ
بين.
ً
وأوضح أن الحملة أسفرت أيضا عن ضبط 11
ً
وافدا النتهاء إقامتهم كذلك ضبط مركبة مطلوبة
ً
ً
قـضــائـيــا ،مـشـيــرا إل ــى أن رج ــال «شــرطــة الـنـجــدة»
أحالوا خالل الحملة  4أحداث إلى نيابة األحداث
لقيادتهم مركبات دون رخصة سوق ،إضافة إلى
ضبط شخصين مطلوبين صادر بحقهما أوامر
إلقاء قبض.
من جانب آخر ،وفي حملة أخرى منفصلة ،قال
الرائد بوحسن ،إن إدارة الفحص الفني بــاإلدارة
العامة للمرور نفذت عدة حمالت فحص ميدانية
بإشراف مساعد المدير العام لإلدارة العامة للمرور
للشؤون الفنية العميد محمد الـعــدوانــي ،بهدف
ضبط المركبات الفاقدة لشروط األمن.
وأضاف أن ضباط ومفتشي إدارة الفحص الفني
تمكنوا من تحرير  987مخالفة مرورية لمركبات
ً
مخالفة لشروط األمن والمتانة ،فضال عن إحالة 8
مركبات تصدر منها أصوات مزعجة و 6مركبات
ً
مظللة خالفا للقانون إلى كراج الحجز.

أكد رئيس زكاة سلوى
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية الشيخ بدر العقيل،
أن العمل الخيري في
الكويت وصل إلى جميع
الدول بفضل الله ،ثم جهود
أبناء الكويت المخلصين
القائمين على هذا الميدان،
مشيرا إلى أنه عمل
مؤسسي يتم باحترافية
وإتقان.
وأوضح العقيل أن اللجنة
أوشكت على االنتهاء من
مشروع الوقف الكويتي
لكفالة األيتام ،الذي
يهدف إلى توفير رعاية
مستمرة وشاملة لأليتام،
عالوة على إحياء ُسنة
الوقف وتوفير االستقرار
واالستمرار لمشروعات
األيتام الخيرية ،وتحويلهم
من فئات محتاجة إلى فئات
منتجة.
َّ
وبين أن أهداف المشروع
تتضح في تطوير أوجه
الرعاية المقدمة لأليتام
وذويهم ،وتوفير مداخيل
ثابتة تدر عوائد متنامية
وتمول المشروعات التي
تخدم هؤالء األيتام.

«التراث» تنظم ندوة
نبذ العنف بين الشباب
نظمت جمعية إحياء
التراث اإلسالمي ندوة
بعنوان «نبذ العنف وتعزيز
التسامح بين الشباب»،
ضمن حملة التوعية
اإلعالمية التي تقوم بها
الجمعية بالتعاون مع
وزارة الشؤون االجتماعية.
تحدث في الندوة مدير
إدارة الكلمة الطيبة
بالجمعية د .خالد
السلطان ،حول عالج
ظاهرة العنف وتعزيز قيم
الرفق والتسامح ،مبينا
أن «الندوة ترصد ظاهرة
دخيلة على مجتمعنا
اإلسالمي وتعالجها،
وصارت تتفشى بين
أفراده كأنها وباء أو عدوى
تنخر في أوصاله ،وتدفع
بشبابنا إلى مستنقع من
الفوضى والمشاحنة يصل
إلى التهلكة».
وعن وسائل عالج العنف
والوقاية منه دعا السلطان
إلى تهذيب القلوب
والسلوك ،واعتبر أن األسرة
الصالحة هي نقطة البداية
التي تتركز فيها التدابير
الوقائية ضد العنف.
كما حاضر الشيخ فيصل
العثمان عن دور األسرة
في تحصين األبناء ضد
العنف.

«النوري» أطلقت
«دثروني» و«الشفيع»

أعلنت جمعية الشيخ
عبدلله النوري الخيرية
إطالق حملتها السنوية
لدفء الشتاء ،والتي تحمل
شعار «دثروني» ،وذلك
بالتعاون مع المفوضية
السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين.
وقال مدير قطاع الموارد
واإلعالم بالجمعية،
عبداللطيف الدواس،
إن الحملة تأتي في
إطار تقديم يد العون
والمساعدة للعديد من
الفقراء والالجئين الذين
يعانون تهالك مساكنهم،
وغياب أدنى المقومات
الحياتية في مناطقهم
التي تشهد اشتداد موجات
البرد والصقيع وعواصف
األمطار والثلوج.
في سياق متصل ،قام
الدواس بزيارة طالب
مشروع الشفيع لحفظ
كتاب الله ،في األردن،
بالتعاون مع إطالق
الجمعية مشروع «الشفيع»
لكفالة  1000حافظ
وحافظة لكتاب الله تعالى
في عدة دول ،وشهدت
الزيارة تكريم مجموعة
من الحفاظ المنتسبين
للمشروع.

6
محليات
محمود لـ ةديرجلا• :طرقاتنا ال تتحمل المزيد
من سيارات األجرة وال نية لمنح رخص جديدة
ةديرجلا

•
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ً
«مجلس الوزراء المعني بالموافقة على التراخيص ...وقوانيننا نزيهة ال تحابي أحدا»
محمد الشرهان

أكد مساعد المدير العام لإلدارة العامة للمرور لشؤون التخطيط والبحوث العميد خالد محمود
الكويت ال تتحمل المزيد من سيارات األجرة ،وال نية لمنح رخص لشركات جديدة في
أن طرقات
ً
المعني بالموافقة أو عدمها هو مجلس الوزراء ،بناء على «ما لدينا من
أن
إلى
الفتا
المجال،
هذا
ً
قوانين نزيهة ال تحابي شخصا أو شركة».

ً
 860مكتبا
لتأجير
السيارات
في البالد
معظمها
ملتزم
بضوابط
ممارسة
النشاط

تنسيق مع
القوى العاملة
لمنع تالعب
شركات
باستخدام
سيارات
لتسجيل
العمالة
الهامشية
عليها

• أع ـط ـنــا ف ـك ــرة شــام ـلــة عن
إدارة ا ل ـت ـخ ـط ـيــط وا ل ـب ـح ــوث
واإلدارات واألقـ ـس ــام الـتــابـعــة
لمساعد المدير العام باإلدارة
العامة للمرور
 ب ـع ــد ال ـه ـي ـك ـل ــة ال ـج ــدي ــدةل ــوزارة الداخلية طبقا للقرار
الــوزاري  2411لسنة  ،2008تم
تخصيص  5أقـســام فــي إدارة
الـتـنـسـيــق وال ـم ـتــاب ـعــة ،تشمل
جميع أنواع أجهزة النقل داخل
ال ـكــويــت ،وه ــي بـمـنــزلــة ت ـ ّ
ـدرج
لقسم الخدمات اإلداري ــة الذي
ي ـخ ـتــص ب ــال ـش ــؤون اإلداري ـ ـ ــة،
واألعمال الخاصة بالموظفين،
مدنيين وعسكريين ،فضال عن
قـســم الـحـجــز الـقـضــائــي ،الــذي
تـشـمــل اخـتـصــاصــاتــه الحجز
ال ـق ـض ــائ ــي وت ـن ـف ـي ــذ األحـ ـك ــام
برفع الحجوزات عن المركبات
ال ـم ـب ـي ـعــة ف ــي ال ـ ـمـ ــزاد الـعـلـنــي
لمصلحة اإلدارة العامة للمرور
وبلدية الكويت.
وكذلك لدينا أقسام موزعة
على جميع محافظات الدولة،
ف ـل ــدي ـن ــا قـ ـس ــم فـ ــي ال ـعــاص ـمــة
وآخ ــر بــالـفــروانـيــة ،إلــى جانب
إدارة مــرور محافظة الجهراء،
ورابع بمحافظة مبارك الكبير،
وخامس باألحمدي ،للتسهيل
على المراجعين وسرعة إنجاز
األعمال القضائية الصادر فيها
أحكام ،وكذلك هناك قسم لبيع
وتأجير السيارات والدراجات
اآللية.
وهذا القسم يختص بجميع
مكاتب بيع وتأجير السيارات
والدراجات واآلالت الثقيلة ،وال
يتم أي نشاط (من بيع أو شراء
أو تــأج ـيــر س ـ ـيـ ــارات) إال بعد
مراجعة وموافقة اإلدارة ،وفقا
للشروط التي وضعتها اإلدارة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـ ـل ـ ـمـ ــرور ،وي ـخ ـت ــص
قـســم مجلس الـتـعــاون بإلغاء
تراخيص المركبات الكويتية
ا ل ـم ـس ـق ـط ــة فـ ــي دول مـجـلــس
التعاون.
• ه ــل لــدي ـكــم ق ـســم ل ـشــؤون
مجلس التعاون؟
 ن ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــم ،و ه ـ ـ ـ ـ ـ ــو يـ ـخـ ـت ــصبــالـتــواصــل مــع دول المجلس
فـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــال ـم ـع ــام ــات
الـ ـ ـم ـ ــروري ـ ــة الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة ب ـيــن
الكويت ودول مجلس التعاون،
كاستبدال الرخص الخليجية
للخليجيين أو الوافدين (مادة
 ،)20ك ـم ــا أن ـ ــه م ـع ـنــي بــإل ـغــاء
تراخيص المركبات الكويتية
ا ل ـم ـس ـق ـط ــة فـ ــي دول مـجـلــس
التعاون.
• هل اإلدارة العامة للمرور
مسؤولة عن تأجير السيارات
ألي شخص؟ وما الشروط؟
 هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروط لـ ـعـ ـق ــدالـ ـ ـ ـت ـ ـ ــأجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ،مـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـع ـ ـمـ ــر
االفـ ـت ــراض ــي ل ـل ـمــرك ـبــة ،وذك ــر
اســم المستأجر ورق ــم الهوية
والرخصة ،وفي حالة مخالفة
ال ـم ـك ـتــب لـ ـه ــذه ال ـ ـشـ ــروط يـتــم
توقيع أقصى العقوبات عليه،
وال يجوز أبــدا تأجير المكتب
س ـ ـ ـيـ ـ ــارة ل ـ ـ ـحـ ـ ــدث ،ألنـ ـ ـ ــه ل ـيــس
لــديــه رخ ـصــة ق ـي ــادة ،كـمــا يتم
إلـ ــزام ال ـشــركــات بــوضــع نـظــام
التتبع ( )GPSللدواعي األمنية
بــال ـت ـعــاون م ــع اإلدارة الـعــامــة
للمباحث الجنائية.
• م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذا ع ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوالت
التفتيشية لإلدارة؟
 -ب ـ ــالـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــل ل ـ ـ ـنـ ـ ــا جـ ـ ـ ــوالت

ع ـلــى مـعـظــم م ـكــاتــب الـتــأجـيــر
بــالـمـحــافـظــات ،طـبـقــا لـجــدول
بهذا الشأن ،وذلــك بالتفتيش
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــات والـ ـ ــدفـ ـ ــاتـ ـ ــر
وب ـ ـ ــوال ـ ـ ــص ال ـ ـتـ ــأم ـ ـيـ ــن ،ألن ـه ــا
ت ـخ ـض ــع لـ ـب ــرن ــام ــج ال ـت ــأم ـي ــن
الشامل ،وفــي حالة وجــود أي
مخالفة لشروط التأجير تتم
معاقبة المكتب بالحجز على
أي مـعــا مـلــة تتعلق بالمكتب
المخالف ،وبعد مراجعة اإلدارة
الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــرور ي ـت ــم سـحــب
الرخصة من صاحب المكتب
من ِق َبل وزارة التجارة في حالة
ت ـك ــرار ال ـم ـخــال ـفــات وال ـلــوائــح
والشروط المتبعة.
وهـ ـن ــاك شـ ـ ــروط ل ـل ـمــواف ـقــة
على معامالت مكاتب التأجير،
تشمل إيداع الكفاالت البنكية
ل ـم ـص ـل ـحــة وزارة ا ل ــدا خ ـل ـي ــة،
لتغطية المخالفات المرورية
على المكاتب والمستأجرين
لضمان حقوق الوزارة.

التأجير و«الجوالة»
• كــم ع ــدد مـكــاتــب التأجير
بالكويت؟ ومــا مــدى التزامها
بالقوانين؟
 الـ ـك ــوي ــت ب ـه ــا ن ـح ــو 860مكتبا للتأجير ،بينها مكاتب
ال ـب ـي ــع وال ـ ـ ـشـ ـ ــراء ،وال ـم ــاح ــظ
مــن خ ــال ال ـج ــوالت التفقدية
ال ـم ـفــاج ـئــة أن ه ـن ــاك ال ـت ــزام ــا
من معظم المكاتب بالشروط
والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع ـ ــة
لممارسة هذا النشاط.
• ب ـ ـشـ ــأن مـ ـك ــات ــب األج ـ ـ ــرة
الجوالة هل هناك آلية خاصة
لتنظيمها؟
 هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع ق ـي ــدالـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــة لـ ـتـ ـحـ ـسـ ـي ــن وضـ ــع

ً
وقال العميد محمود ،في حوار مع «الجريدة» ،إن في الكويت نحو  860مكتبا لتأجير السيارات
منتشرة في أنحاء البالد ،معظمها ملتزم بضوابط ممارسة النشاط.
ً
واستعرض الشروط الواجب توافرها في مكاتب التأجير ،فضال عن شروط عقد التأجير،
ً
متطرقا إلى اختصاصات قسم الحجز القضائي ،والقسم الخاص بمجلس التعاون
الخليجي ،وموضوعات أخرى ،وإلى تفاصيل الحوار:
العميد خالد محمود
هــذه الـمـكــاتــب ،وهـنــاك دراســة
مـسـتــوفــاة خــاصــة ب ـشــأن رفــع
مستواها الفعلي أثناء ممارسة
عـمـلـهــا داخ ـ ــل شـ ـ ــوارع وط ــرق
مناطق الكويت.
• هناك اتهام موجه لإلدارة
بــأنـهــا تـغـطــي عـلــى مـخــالـفــات
مكاتب التأجير حتى أصبحت
بــوابــة لـتـجــار اإلق ــام ــات ...فما
ردكم؟
 ال عــاقــة وال دخــل لنا بماي ـف ــرض ــه ال ـم ـك ـتــب ع ـل ــى مــؤجــر
المركبة وتكاليف نفقات اإلقامة،
غير أن اإلدارة تشترط أن يكون
سائق السيارة األجرة مستوفيا
لـجـمـيــع ال ـ ـشـ ــروط ،ال ـت ــي منها
ح ـص ــول ــه ع ـل ــى رخ ـص ــة ع ــام ــة،
وإقـ ــامـ ــة ع ـل ــى ن ـف ــس ال ـم ـك ـتــب،
ويجب أن تكون السيارة مجهزة
ح ـســب شـ ــروط اإلدارة الـعــامــة
ل ـ ـل ـ ـمـ ــرور ،وتـ ـ ـك ـ ــون ف ـ ــي ال ـع ـمــر
االفـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــي ،وقـ ـ ــد زدن ـ ـ ــا م ــدة
العمر االفتراضي فقط في أزمة
"كورونا" سنة إضافية.
• كم مركبة متاح لكل مكتب
أن يمتلكها؟
 ال ـحــد األدنـ ــى  10س ـيــاراتواألع ـل ــى  ،30وال يـجــوز زي ــادة
هـ ـ ــذا الـ ـح ــد بـ ـن ــاء ع ـل ــى الـ ـق ــرار
ال ــوزاري رقــم  2013/686بوقف
إص ـ ـ ـ ـ ـ ــدار ت ـ ــراخـ ـ ـي ـ ــص جـ ــديـ ــدة
لسيارات األجرة الجوالة وتحت
الطلب.
• هــل مــازالــت األج ــرة تحت
الطلب موقوفة؟
 نعم ،وكذلك الرخص ،وحتىاآلن ليست هناك نية لفتحها؛
ألنـنــا ن ــرى أن ال ـعــدد الـمــوجــود
ـاف؛ وألن وضـ ـ ــع ال ـ ـشـ ــوارع
كــــ ٍ
وال ـط ــرق بــال ـكــويــت ل ــم يتحمل
أكثر من العدد المسموح به.

ال يجوز
لمكتب
التأجير أن
يؤجر سيارة قوانين وموافقات
• ه ـنــاك ات ـه ــام لـكــم بتعمد
لمن ليس لديه
مـ ـن ــع ش ـ ــرك ـ ــات نـ ـق ــل ع ــال ـم ـي ــة
رخصة قيادة
ألن ـه ــا سـتـسـبــب ضـغـطــا على
ً
متحدثا إلى الزميل محمد الشرهان
محمود

ً
• يجب أن يكون سائق األجرة حاصال على رخصة عامة وإقامته على نفس المكتب مع استيفاء
السيارة شروط «المرور»
• الحد األدنى لسيارات المكتب  10واألقصى 30
• من اختصاصات قسم الحجز القضائي تنفيذ األحكام برفع الحجوزات عن المركبات المبيعة
في المزاد العلني لمصلحة «المرور» والبلدية
• قسم مجلس التعاون معني باستبدال الرخص للخليجيين وإلغاء تراخيص المركبات
الكويتية المسقطة بدول المجلس

عدد الشركات والمؤسسات

مكاتب األجرة
الجوالة قيد
الدراسة
لتنظيمها
ورفع
مستواها
الفعلي أثناء
ممارسة
عملها

من شروط عقد
تأجير المركبة
عمرها
االفتراضي
وذكر اسم
المستأجر
ورقم هويته
ورخصته

• م ـ ــا الـ ـ ـف ـ ــرق بـ ـي ــن ش ـ ــروط
األج ــرة تـحــت الـطـلــب واألج ــرة
الجوالة؟
 األجرة تحت الطلب تكونعن طريق الهاتف بين المكتب
والــزبــون ،أمــا الـجــوالــة فتكون
في الطرق ،ويحق للسائق أخذ
الراكب من الطريق العام.
• ه ـ ـ ــل تـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــزم الـ ـمـ ـك ــات ــب
بتشغيل ع ــداد الـسـيــارة أثناء
ال ـخ ــدم ــة ،وه ــل ه ـن ــاك تـحــديــد
للتسعيرة؟
 ه ـ ـ ـ ــذا يـ ـ ــرجـ ـ ــع ل ـل ـش ـخ ــصالـ ـ ـ ــذي يـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم الـ ـت ــاكـ ـس ــي،
ف ـ ــاب ـ ــد أن ي ـ ـطـ ــالـ ــب الـ ـس ــائ ــق
بتشغيل العداد ،وبعض رجال
الدوريات يقومون بالتفتيش
ع ـلــى ال ـتــاك ـس ـيــات ول ـفــت نظر
السائقين إلى هذا األمر.
أم ــا ب ـشــأن الـتـسـعـيــرة فهذا
صـ ـحـ ـي ــح ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ــأج ــرة
ال ـ ـجـ ــوالـ ــة ،أمـ ـ ــا األجـ ـ ـ ــرة تـحــت
الـ ـطـ ـل ــب فـ ــذلـ ــك ي ـع ـت ـم ــد ع ـلــى
االت ـف ــاق بـيــن ال ــزب ــون وســائــق
السيارة ،حسب المنطقة المراد
الوصول إليها.
• هل هناك برنامج لمتابعة
مـ ـخ ــالـ ـف ــات سـ ـ ـي ـ ــارات األجـ ـ ــرة
الجوالة وتحت الطلب؟
 نعم المخالفات توقع علىأي ســائــق ،ســواء كــان بسيارة
أجرة أو مركبة خاصة ،فهناك
إجراءات تطبق من خالل إدارة
المخالفات بخصوص سحب
الرخصة وتكرار عــدم النقاط،
وهذه بإدارة المخالفات.

معامالت مواطني دول مجلس التعاون

شركات ومؤسسات األجرة تحت الطلب
شركات ومؤسسات األجرة الجوالة
شركات ومؤسسات توصيل الطلبات االستهالكية
شركات ومؤسسات تقديم الخدمات اللوجيستية
شركات ومؤسسات تأجير السيارات
شركات ومؤسسات نقل البضائع

147
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571
99
860
541

قسم نوادي السيارات
ق ـ ــال ا ل ـع ـم ـي ــد خ ــا ل ــد مـ ـحـ ـم ــود إن دور
قسم نــوادي السيارات والنقل يتمثل في
اإلشـ ـ ــراف وال ــرق ــاب ــة ع ـلــى ن ـقــل الـبـضــائــع
ب ــأن ــواع ـه ــا ،وال ـن ـق ــل الـ ـخ ــارج ــي ل ـل ــرك ــاب،
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــاه ،وال ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــود ،ف ـ ـضـ ــا عـ ـ ــن ن ـق ــل
الـحـيــوانــات وتـقــديــم خــدمــات ال ــزوار ،إلــى

التاكسيات الموجودة هل هذا
صحيح؟
 ليس هــذا صحيحا؛ ألننافي الكويت نخضع لقوانين ال
يمكن تجاوزها ،وهي قوانين
نــزيـهــة ال تـحــابــي شـخـصــا أو
شركة ،وال عالقة لها بأصحاب
شركات األجرة والجوالة ،وهذه
الموافقات يختص بها مجلس
ال ـ ـ ــوزراء ،مــواف ـقــة أو مـمــانـعــة،
ودور اإلدارة ال ـعــامــة لـلـمــرور
ه ــو ت ـقــديــم دراس ـ ــة أو اق ـتــراح
حول بعض الشركات بناء على
تكليف من مجلس الوزراء.
• ه ـ ـ ــل ت ـ ـ ــم الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاء ع ـل ــى
التالعب الموجود في شركات
الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــل ك ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ب ـع ــض
ال ـس ـي ــارات لـتـسـجـيــل الـعـمــالــة
الهامشية عليها؟
 نعم تم التوافق والتنسيقمــع إخــوان ـنــا بــالـهـيـئــة الـعــامــة
للقوى العاملة لوضع ضوابط
لمنع حــدوث مثل هــذه األمــور
مــن نـقــل ملكية ال ـس ـيــارات من
شـ ــركـ ــة إلـ ـ ــى ش ـ ــرك ـ ــة ،وس ـي ـتــم
إعــانـهــا فــي الـقــريــب الـعــاجــل،
بمشاركة إخواننا في "الهيكلة"
وفي "القوى العاملة".
• هـ ــل ت ــدخ ــل م ـش ـك ـلــة نـقــل
الملكية في تجارة اإلقامات أو
التحايل والتالعب على أجهزة
الدولة؟
 لـيــس ل ــدي رد قــاطــع علىهــذا الـســؤال؛ ألنــك ال تــدري ما
تنطوي عليه النوايا ،أمــا نية
تجارة اإلقامات أو التالعب فما
عندي رد على هذا الموضوع؛
ولـكــن سيتم الـسـيـطــرة عليها
ب ـف ـض ــل تـ ـ ـع ـ ــاون إخـ ــوان ـ ـنـ ــا ب ـ
"الـ ـق ــوى ال ـع ــام ـل ــة" م ــع اإلدارة
العامة للمرور لمنع التالعب.
وفــي الوقت الحالي نحاول
وض ـ ــع الـ ـض ــواب ــط وال ـ ـشـ ــروط
لــوقــف الـتــاعــب بنقل الملكية
ونحوه ،من خالل الربط اآللي
بـيــن اإلدارة ال ـعــامــة و"ال ـق ــوى
ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــة" واالس ـ ـت ـ ـغ ـ ـنـ ــاء عــن
التعامالت الورقية ،وتــم قطع
ش ـ ـ ـ ــوط كـ ـبـ ـي ــر ف ـ ـ ــي مـ ــوضـ ــوع
"األونالين" بيننا وبين الجهات
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ،حـ ـت ــى يـ ـت ــم ت ــرك
التعامل الورقي نهائيا.
• ما آلية استبدال الرخص
في دول مجلس التعاون؟
 بـ ــا ل ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة ال س ـ ـت ـ ـب ـ ــدالرخـ ــص دول ال ـم ـج ـلــس ،نـقــوم
في إدارة التنسيق والمتابعة
ب ــاس ـت ـب ــدال ـه ــا مـ ـب ــاش ــرة لـمــن
حصل على رخصة قـيــادة من
بـلــده ولــم تــزل ســاريــة ،وكذلك
ال ـس ــائ ــق (م ـ ـ ــادة  )20إذا ك ــان
حاصال على رخصة من إحدى
دول ال ـخ ـل ـي ــج ف ــإن ــه ي ـح ــق لــه
اسـتـبــدالـهــا مـبــاشــرة برخصة
كويتية.
• ما شأن المهن العليا ممن
يعملون أطباء أو مهندسين؟
 نـ ـع ــم هـ ـ ــذه ت ـ ـعـ ــرض عـلــىالـ ــوك ـ ـيـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـش ــؤون
ال ـم ــرور والـعـمـلـيــات ومـســاعــد
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــام لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون
التراخيص للبت في هذا األمر،
وف ــي ح ــال ــة ان ـط ـبــاق ال ـش ــروط
عليه يتم استبدال رخصته.
• ما آلية متابعة المخالفات
المرورية للخليجي في الكويت
أو لـلـكــويـتــي ف ــي إح ـ ــدى دول
المجلس؟
 إذا كــان على الشخص أيمخالفات فالبد من تسديدها

جانب نقل األنقاض والنفايات ،وحمالته
التفتيشية على هذه الشركات ومركباتها،
والسائقين المسجلين عليها ،للتأكد من
تطبيق أحـكــام قــا نــون ا ل ـمــرور وا ل ـقــرارات
الوزارية واإلدارية.

الرخص والمركبات المستبدلة

العدد

عدد الرخص الخليجية المستبدلة في الكويت

180

عدد الرخص الكويتية المستبدلة في دول مجلس التعاون

229

عدد المركبات الكويتية المسقطة في دول مجلس التعاون

119

عدد المركبات الخليجية المسقطة في الكويت
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الحمالت المرورية إلدارة التنسيق والمتابعة
ذك ــر العميد خــالــد محمود إن إدارة التنسيق
والمتابعة باإلدارة العامة للمرور ،منذ بدء تطبيق
قرار منع سير ّدراجات توصيل الطلبات (الدليڤري)
على الطرق الدائرية والسريعة والرئيسية ،نفذت
عددا من الحمالت األمنية ،للتأكد من التزام السائقين
بالقرار.
وأسـ ـ ـف ـ ــرت تـ ـل ــك الـ ـحـ ـم ــات عـ ــن ت ـح ــري ــر 310

م ـخــال ـفــات م ـت ـنــوعــة ،ف ـضــا ع ــن ال ـت ـشــديــد على
ال ــدراج ــات "الــدل ـي ـڤــري" ،وت ــم تـحــريــر المخالفات
التالية:
-1عدم حمل رخصة قيادة دراجة
 -2عدم وضع شريط عاكس
 -3عدم لبس الخوذة والساتر
-4السير على جسور المشاة

ح ـتــى ي ـتــم اس ـت ـخ ــراج رخـصــة
كويتية بديلة.
• إذا ارتكب كويتي مخالفة
ف ـ ــي دول ـ ـ ـ ــة م ـ ــن دول م ـج ـلــس
التعاون هل يتم التواصل عن
طريق المتابعة والتنسيق؟
 بالطبع ال ،فـهــذه يختصبـ ـه ــا مـ ـس ــاع ــد الـ ـم ــدي ــر الـ ـع ــام
لشؤون التراخيص ممثال في
إدارة المخالفات.
• عملية تصدير المركبات
واس ـت ـع ــراض س ـي ــارات تحمل
لــو حــات خليجية تــم ضبطها
وإب ـعــاد ع ــدد مـنـهــا ،هــل هناك
آلية لضبط هذه المسألة؟
 ذلك األمر يدخل في دائرةاختصاصات مساعد الوكيل
الـ ـ ـع ـ ــام لـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـت ــراخ ـي ــص
وال ـ ــوكـ ـ ـي ـ ــل ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد ،ح ـيــث
ي ـت ــم ال ـت ـع ــام ــل م ــع ال ـس ـي ــارات
الخليجية دخوال أو إبعادا.
• هــل ل ــدى إدارة التنسيق
وال ـم ـت ــاب ـع ــة الـ ـ ـق ـ ــدرة ال ــازم ــة
وال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاف ـ ـ ــي ل ـض ـب ــط
ال ـ ـم ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــات رغـ ـ ـ ــم ج ـس ــام ــة
األعمال المنوطة بها؟
 نعم بفضل الله نتابع ،وقدقطعنا شــوطــا كـبـيــرا فــي رفــع
ك ـفــاء ة أداء ه ــذه الـمـكــاتــب في
المراقبة والمتابعة ،ألن أسماء
ال ـم ـكــاتــب جـمـيـعـهــا م ــوج ــودة
لــديـنــا وأس ـم ــاء األق ـس ــام ،وكــل
قسم مسؤول عن نشاط معين.
• بـ ــا ل ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة ل ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــارات
توصيل الطلبات االستهالكية
(ال ــدي ـل ـڤ ــري) ه ــل ه ـنــاك حـلــول
بديلة بشأن منع الدراجات من
الطرق الدائرية والسريعة؟
 ن ـعــم ب ـعــد دراس ـ ــة مــداخــلوم ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــارج جـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع ال ـ ـ ـطـ ـ ــرق
وم ـحــاولــة االس ـت ـعــاضــة عنها
ب ـع ـيــدا ع ــن اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـطــرق
الدائرية والسريعة ،تم السماح
ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام طـ ـ ــريـ ـ ــق الـ ـمـ ـل ــك
فيصل مــن ال ــدائ ــري الخامس
باالتجاهين (قرطبة واليرموك)
وصـ ـ ــوال إلـ ــى الـ ــدائـ ــري األول،
ح ـفــاظــا ع ـلــى س ــام ــة وأرواح
قائدي المركبات والدراجات.
• ما عقوبة مستخدم جسر
المشاة بالدراجة النارية؟
 هذه مخالفة مرورية راجعةوتابعة لوكيل ال ــوزارة ،بينما
دورن ـ ــا الـتـنـسـيــق والـمـتــابـعــة،
ال ن ـق ــوم بـحـجــز الـ ــدراجـ ــة ،بل
نكتفي بتحرير مخالفة ،وفي
حـ ــال تـ ـك ــراره ــا ي ـع ــرض األم ــر
على الوكيل.
• ه ــل أن ـتــم م ـس ــؤول ــون عن
الـمــواصـفــات الـعــامــة لـلــدراجــة
النارية؟
 نعم ،البد لقائد الدراجة أنيلتزم بلبس الخوذة ،ووجود
اإلضاءة الفسفورية بالدراجة.
• هل كان هناك احتجاج من
أصحاب المكاتب بشأن األجرة
لخدمات التوصيل؟
 لـ ــم ي ـك ــن هـ ـن ــاك اح ـت ـجــاجأو اعـ ـت ــراض ب ـشــأن قـ ــرار منع
ال ــدراج ــات الـنــاريــة مــن الـطــرق
الـســريـعــة وال ــدائ ــري ــة ،ب ــل كــان
هـ ـن ــاك ت ـ ـجـ ــاوب مـ ــن أص ـح ــاب
سـ ـ ـي ـ ــارات ت ــوص ـي ــل ال ـط ـل ـبــات
االستهالكية.
• مـ ـ ـ ــاذا ع ـ ــن ش ـ ــرك ـ ــات نـقــل
البضائع؟
 نقوم بحمالت تفتيش شبهيومية لمركبات نقل البضائع،
لـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــرف ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـت ـ ــزامـ ـ ـه ـ ــا
بالشروط.
وأود اإلش ــارة إلــى أن إدارة
التخطيط وا لـبـحــوث التابعة
لـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـت ـن ـس ـيــق
والمتابعة مهمة جدا لقيامها
بدراسة ووضع اإلحصائيات،
من خــال التعاون مع وزارات
الــدولــة ،وهناك فريق مختص
ي ـ ـ ـقـ ـ ــوم بـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوادث
وم ـعــدالت زيــادتـهــا فــي طريق
بعينه دون غيره ومعرفة سبب
ال ــزي ــادة ب ــه ،ودراس ـ ــة الـحـلــول
للحد مــن السيطرة على هذه
ال ـ ـ ـحـ ـ ــوادث وال ـ ـحـ ــد م ـن ـه ــا مــن
الناحية الفنية ،وتتم مخاطبة
ا لـجـهــات المختصة لمعالجة
الخلل.
• ه ــل لـلـحـمــات ال ـمــروريــة
نتيجة مرضية؟
 نعم ،فنحن ميدانيون ننزلالشارع ،وهذا عمل وطني قبل
كونه عمال منوطا بنا.

ةديرجلا
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«الشباب والرياضة» توافق على تعديالت «االحتراف»
الخجمة :نأمل إقرارها لتكون انطالقة حقيقية للرياضيين

الناصر وأعضاء اللجنة األولمبية في اجتماع ٔامس
عقدت لجنة شؤون الشباب والرياضة
الـبــرلـمــانـيــة اجـتـمــاعــا لـمـنــاقـشــة قــانــون
االستثمار الرياضي واالحتراف الكامل
وتعديل القانونين  87لسنة  2017و97
ل ـس ـنــة  2015ب ـش ــأن ال ــري ــاض ــة وإن ـش ــاء
الهيئة العامة للرياضة.
وص ــرح مـقــرر اللجنة الـنــائــب مـبــارك
الخجمة ،عقب اجتماع للجنة في مجلس
األم ــة أم ــس ،حـضــره مـمـثـلــون عــن هيئة
ا لـشـبــاب ،واللجنة األولمبية الكويتية،

ً
بأن هناك توافقا في اللجنة على تعديل
القوانين المشار إليها بما يـتــواء م مع
تـطـلـعــات وآم ـ ــال الــريــاض ـي ـيــن ال ـش ـبــاب،
والقوانين والمواثيق الدولية.
وأضاف أنه تم التأكيد خالل االجتماع
على شمول قانون االحـتــراف الرياضي
ً
لإلداريين والمدربين والحكام ،آمــا أن
تـقــر ه ــذه الـتـعــديــات لـتـكــون االنـطــاقــة
الحقيقية للرياضيين الكويتيين.

«المالية» ترجئ تعديالت «المركزي»
والتأمين إلى األسبوع المقبل
عقدت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية
اجتماعها أ مــس ،لمناقشة االقتراح بقانون
بـشــأن تعديل أ حـكــام ا لـقــا نــون ر قــم  32لسنة
 1968بـشــأن الـنـقــد وبـنــك الـكــويــت الـمــركــزي
وتنظيم المهنة المصرفية ،واالقتراح بقانون
بشأن وحدة تنظيم التأمين.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد،
في تصريح صحافي عقب االجتماع ،إنه تمت
مـنــاقـشــة االق ـت ــراح األول ب ـشــأن الـنـقــد وبـنــك
الكويت المركزي ،موضحا أن التعديل يهدف
إل ــى إض ــاف ــة ب ـنــد الــرقــابــة الـمـسـبـقــة لــديــوان
المحاسبة على بنك الكويت المركزي ،وهناك
اقتراحان نيابيان مقدمان بهذا الشأن ،األول
من النائب مبارك العرو ،والثاني من النواب
د .ع ـبــدال ـعــزيــز الـصـقـعـبــي وبـ ــدر الـحـمـيــدي
ومهلهل المضف وأسامة الشاهين ود .حمد
المطر ،واللجنة رأت إجراء بعض التعديالت
على القانون ،وسيتم التصويت عليها في
اجتماع اللجنة األسبوع المقبل.
وتابع الحمد" :أما االقتراح الخاص بوحدة
تنظيم التأمين فقد تمت مناقشته مع هيئة
ت ـن ـظ ـيــم ال ـت ــأم ـي ــن ،وق ـ ـ ــررت ال ـل ـج ـن ــة تــأج ـيــل
ال ـبــت ف ـيــه إل ــى األس ـب ــوع الـمـقـبــل ل ـمــزيــد من
الدراسة" ،موضحا أن االجتماع تم بحضور
محافظ البنك المركزي وممثلين عن ديوان
ال ـم ـحــاس ـبــة ورئـ ـي ــس ون ــائ ــب رئ ـي ــس وح ــدة
تنظيم التأمين.

ً ً ً
المطر :الكويت تعاني تلوثا بيئيا كبيرا والحكومة ال تهتم
طلب تشكيل لجان تحقيق في ملف التلوث
أكد رئيس لجنة شؤون البيئة
البرلمانية النائب د .حمد المطر ،أن
ً
ً
ً
الكويت تعاني تلوثا بيئيا كبيرا،
ً
الفتا إلى أن الحكومة ال تعير هذا
الملف أي اهتمام ،وال تعمل على
إي ـج ــاد ح ـلــول لـلـمـشــاكــل البيئية
العالقة.
وق ــال الـمـطــر ،فــي تـصــريــح ،إن
الـلـجـنــة ع ـقــدت ف ــي دور االنـعـقــاد
ً
ال ـمــاضــي أك ـثــر م ــن  23اجـتـمــاعــا،
نـ ــاق ـ ـشـ ــت خـ ــال ـ ـهـ ــا ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
ال ـمــواض ـيــع ،ومـنـهــا االق ـت ــراح ــات
بقوانين ،واالقتراحات برغبة.
وأضاف أن اللجنة استمرت على
هذا النهج ،وعقدت اجتماعين في
دور االنعقاد الحالي ،وهي مستمرة
السـتـكـمــال خطتها ال ـتــي ُرسـمــت
مع
منذ أول اجتماع
لها باالتفاق ً
ً
مكتبها الفني ،مشيرا إلى أنه بداية
م ــن األسـ ـب ــوع الـمـقـبــل ستجتمع
اللجنة مع الجهات ذات الصلة.
وطالب بضرورة تفعيل األدوات
الــدسـتــوريــة لـلـنــواب وال ـت ــدرج في
استخدامها من أجل حل المشاكل
ً
الـبـيـئـيــة ،ن ـظــرا لـخـطــورة التلوث
ال ـب ـي ـئ ــي ،ال ـ ـ ــذي ال ي ـ ــرى بــالـعـيــن
المجردة ،على صحة الجميع.
ول ـ ـفـ ــت إل ـ ــى أن ـ ــه وج ـ ــه س ـ ــؤاال
ً
برلمانيا حينما كان رئيسا للجنة
البيئية في مجلس  2012عن عدد
ً
مصابي السرطان موزعين جغرافيا
حسب المناطق الصحية بالبالد،
وإل ــى اآلن لــم يـصــل إل ـيــه رد على
هذا السؤال.

وق ــال المطر إن أي وزي ــر قــادم
أو نــائــب رئ ـيــس الـ ـ ـ ــوزراء ،رئـيــس
المجلس األعلى للبيئة ،سيوجه
ً
إليه هذا السؤال ،متسائال لماذا ال
تتسم الحكومة بالشفافية وتفصح
ً
عن حاالت السرطان المكتشفة وفقا
للمناطق؟
وطالب بتشكيل لجان تحقيق
في ملف التلوث البيئي خصوصا
في جون الكويت ،ألن الحكومة لم
ت ــدرج ه ــذا الـمـلــف ضـمــن برنامج
عملها الــذي لم يتضمن المشاكل
البيئية ووضع آليات لحلها.
ورأى أن أداء نـقـطــة االرت ـب ــاط
المركزية ،التي يمنحها المجتمع
الدولي  3مليارات دوالر ،ال يتجاوز
الـ ـ ـ  5ف ــي ال ـم ـئ ــة؛ ب ـس ـبــب اخ ـت ـيــار
ال ـح ـكــومــة لـمـســؤولـيـهــا م ــن غير
المتخصصين.
وأش ـ ــار إل ــى أن ال ـت ـلــوث يخلق
العديد من المشكالت ،ومن أمثلته
تلوث البحر والهواء والتربة ،مؤكدا
أن جون الكويت يئن بأيد حكومية،
ألن الصرف الصحي يلقى بالبحر
ً
منذ  50عاما ،وهذا يؤدي إلى تسمم
ً
األسـمــاك ونفوقها ،ويؤثر تأثيرا
ً
سلبيا على صحة اإلنسان.
ولفت إلى أنه في دور االنعقاد
الماضي نجحت اللجنة في إلزام
الحكومة بــوضــع وح ــدة معالجة
مركزية في نهاية المجارير ،وهذا
م ــا س ـي ــؤدي إل ــى ح ــل الـكـثـيــر من
مشاكل الجون.
وذك ــر أن الـكــويــت ليست غنية

حمد المطر

ب ــال ـم ـي ــاه ،ورغ ـ ــم ذلـ ــك فـ ــإن لــديـهــا
مخزونا كبيرا منها.
وش ــدد عـلــى أن ــه فــي ح ــال عــدم
إيـجــاد حــل للمشاكل البيئية من
خــال االجـتـمــاعــات الـتــي تعقدها
اللجنة أو حتى الردود على األسئلة
فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن ف ـس ـي ـتــم تفعيل
األدوات الدستورية ،ألن األمر يهم
صحة المواطن والمقيم.
وأك ــد أن االش ـتــراطــات البيئية
ً
لـ ـيـ ـس ــت عـ ــائ ـ ـقـ ــا أمـ ـ ـ ـ ــام ال ـم ــدن ـي ــة
والحضارة والتطور ،بل التعامل
بـشـفــافـيــة م ــع ت ـلــك االش ـت ــراط ــات
يتماشى مع ذلك ،مادام هذا التطور
لن يضر البيئة ولن يوقف التنمية.
وأك ـ ــد ضـ ـ ــرورة االس ـت ـف ــادة من
ال ـك ـفــاءات الوطنية وال ـخ ـبــراء في
المجال البيئي في جامعة الكويت،
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي

والتدريب ،والهيئة العامة للبيئة،
ومعهد األبحاث العلمية وغيرها.
وأوضح أن عدد حاالت السرطان
ً
في الكويت في تزايد ،مؤكدا أهمية
مراقبة جــودة المياه ،ألن تلوثها
يضر بصحة اإلنسان جراء تلوث
وتسمم ونفوق األسماك.
واعتبر أن حل مشاكل الكويت
البيئية أمر في غاية السهولة ،لكنه
يبدأ باعتراف الحكومة بوجود هذه
المشاكل ،والشفافية في التعامل
معها.
وأكد أهمية الطاقة المتجددة،
ول ـكــن األهـ ــم ه ــو ت ـنــويــع م ـصــادر
ال ـ ـ ــدخ ـ ـ ــل ع ـ ـبـ ــر ت ـ ـعـ ــزيـ ــز الـ ـقـ ـط ــاع
ال ـن ـف ـطــي ،وذل ـ ــك ب ــإق ــام ــة مـصــانــع
للبتروكيماويات بشكل موسع مع
ً
الحفاظ على البيئة ،معتبرا أن إقامة
المشاريع النفطية ليست مشكلة
طالما تم الحفاظ على االشتراطات
البيئية.
وبـيــن أن تنمية الـبـلــد يـتــم عن
طريق تعزيز القطاع النفطي مع
ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ال ـب ـي ـئــة ،وهـ ـ ــذا ما
سيخلق اآلالف مــن ف ــرص العمل
للمواطنين.
وأشار المطر إلى أنه في اجتماع
االتحاد البرلماني الدولي األخير
استطاعت الكويت أن تحصل على
عضوية لجنة التنمية المستدامة،
وهي لجنة دائمة ،موضحا أن هذه
اللجنة تضم في عضويتها  18دولة
فقط ،من بينها الكويت ،وذلك من
إجمالي  122دولة.

وأضاف" :تشرفت بعضوية هذه
اللجنة التي تتماشى مع عمل لجنة
ال ـشــؤون البيئية بمجلس األم ــة،
وخلق ثقافة التنمية المستدامة
لجيل الشباب الــذي يمثل  70في
ً
المئة تقريبا من المجتمع الكويتي".
ولفت إلى أن اللجنة نظمت منذ
فترة ورشة عمل للتنمية المستدامة
ومعرفة القوانين البيئية ،شارك
فيها أكـثــر مــن  100ش ــاب وفـتــاة،
بالتنسيق مع الجمعية الكويتية
لـحـمــايــة الـبـيـئــة والـهـيـئــة الـعــامــة
لـلـبـيـئــة ومـخـتـصـيــن م ــن جــامـعــة
الكويت وغـيــرهــا ،مــن أجــل تعزيز
هذا المفهوم البيئي.
ً
ورأى أن العالم متجه حاليا إلى
ً
التنمية المستدامة ،متسائال لماذا
ال تتجه الكويت إلى هذا المنحى؟
وش ــدد عـلــى ضـ ــرورة مساعدة
النائب للحكومة من أجــل تحديد
بوصلة التنمية المستدامة ،التي
هــي ليست بيئة فقط بــل حوكمة
وتعليم واقتصاد وغيرها.
وأكد أن الكويت تستحق التطور
لــأفـضــل ف ــي ال ـم ـجــاالت كــافــة من
اقـ ـتـ ـص ــادي ــة وري ــاضـ ـي ــة وبـيـئـيــة
وتعليمية وغيرها ،وذلك بتكاتف
الجهود ووضــع الرجل المناسب
في المكان المناسب.
وذكر أن الحكومة ال تستوعب أن
تكلفة معالجة الوضع البيئي اآلن
ً
قليلة جدا ،لكنها لن تكون كذلك في
المستقبل ،وستكلف الكثير ،ألن
المشكلة تتفاقم.

الشالحي يسأل عن لجنة
المشروعات التعاونية
وج ـ ـ ـ ــه ا ل ـ ـن ـ ــا ئ ـ ــب د .ص ــا ل ــح
ال ـ ـشـ ــاحـ ــي سـ ـ ـ ــؤاال ال ـ ـ ــى وزي ـ ــر
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء وال ـ ـ ـمـ ـ ــاء والـ ـط ــاق ــة
ال ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــددة وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـش ـ ــؤون
االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة وال ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة
المجتمعية ،فيما يخص لجنة
م ـت ــاب ـع ــة إقـ ــامـ ــة ال ـم ـش ــروع ــات
التعاونية الوطنية الذي يرأسها
وكيل وزارة الشؤون.
وق ــال ف ــي س ــؤال ــه :ه ــل هـنــاك
لـ ـجـ ـن ــة ب ـ ــاس ـ ــم ال ـ ـم ـ ـشـ ــروعـ ــات
التعاونية الوطنية؟ إذا كانت
اإلج ــاب ــة ب ــاإلي ـج ــاب :م ــا تــاريــخ
ت ــأس ـي ــس ال ـل ـج ـنــة الـ ـم ــذك ــورة؟
وه ــل لـهــا ن ـظــام أس ــاس ــي؟ ومــا
اخ ـت ـص ــاص ــات ـه ــا؟ وم ـ ــا الـجـهــة
الـ ـمـ ـش ــرف ــة ع ـل ـي ـه ــا؟ وم ـ ـ ــا دور
وكـيــل الـ ــوزارة؟ ومــن المسؤول
ع ــن أم ـ ـ ــوال ت ـل ــك ال ـل ـج ـن ــة؟ وم ــا
الغرض من إنشائها؟ وما السند
القانوني إلنشائها؟
وت ــاب ــع :م ــا م ـص ــادر تـمــويــل
اللجنة؟ وهل هي أموال خاصة
أم عامة؟ وما أوجه صرفها؟ وكم
بـلـغــت قـيـمــة األم ـ ــوال الـمــودعــة
لهذه المشروعات؟ ومــا تاريخ

صالح الشالحي

اإليداع؟ وفي أي بنك؟ وذلك من
تاريخ .2018/1/1
وط ـ ـلـ ــب كـ ـش ــف ح ـ ـسـ ــاب مــن
البنك أو البنوك المودع لديها
هــذه األمــوال منذ تاريخ إنشاء
اللجنة حتى تــاريــخ ورود هذا
السؤال ،وكشفا بالحركات التي
جرت على الحساب.

الغريب إلنشاء إدارة لتقييم
وتطوير المدن بكل محافظة
أعلن النائب يوسف الغريب تقديمه اقتراحا برغبة بشأن إنشاء
إدارة لتقييم وتطوير المدن في كل محافظة وتكون تابعة لوزارة
األشغال العامة.
وعزا الغريب اقتراحه الى إهمال المناطق السكنية من دون وجود
إدارة تعمل على تقييم المدن من الناحية الجمالية والخدماتية،
الفتا الى أن أي اقتراح قدم لتطوير المناطق السكنية فإن أهالي
تلك المناطق هم من وراءه من خالل بلدية الكويت.
وقــال إن مسؤولية االدارة تكمن دراســة المناطق السكنية كل
 5سنوات ،وتقييم المباني الحكومية والطرق والخدمات العامة
مقارنة بنسبة السكان ،والعمل على تطوير المناطق السكنية من
الناحية الجمالية والخدماتية.
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نافذة نيابية

الكندري :مشكلة سيولة «االئتمان»
ال تحظى باهتمام حكومي
دع ــا الـنــائــب عـبــدالـكــريــم ال ـك ـنــدري وزارة الـمــالـيــة ال ــى زي ــادة
المالءمة المالية لبنك االئتمان الكويتي حتى تعتبر التوزيعات
السكنية للمواطنين مــن قبل الهيئة العامة للرعاية السكنية
حقيقية.
وق ــال الـكـنــدري فــي تـصــريــح "حـتــى اآلن مشكلة سـيــولــة بنك
االئتمان ال تحظى باهتمام حكومي رغم اعتماد جميع المواطنين
عـلــى ال ـقــرض االس ـكــانــي" ،مـسـتــدركــا بــالـقــول :لــذلــك حـتــى تكون
التوزيعات السكنية حقيقية يجب على وزارة المالية زيادة مالءة
ً
البنك بدال من محاوالت تسويق قوانين ستشعل أسعار العقار
تخدم بعض التجار الجشعين.

الحميدي يقترح وقف إنشاء المجمع التجاري بـ «اتحاد القدم»
ا ق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرح ا ل ـ ـ ـنـ ـ ــا ئـ ـ ــب ب ـ ــدر
ال ـح ـم ـيــدي ص ــدور ق ــرار من
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ي ـت ـض ـمــن
مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــاب وال ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ــة،
بــالـتـنـسـيــق م ــع ات ـح ــاد كــرة
الـ ـق ــدم ،إل ــى وق ــف إج ـ ــراء ات
إنـ ـش ــاء ال ـم ـج ـمــع ال ـت ـج ــاري
المزمع إقامته بمقر االتحاد
بمنطقة العديلية.
و عــزا الحميدي اقتراحه
إلـ ـ ــى م ـ ــا س ـي ـن ـت ــج ع ـ ــن ه ــذا
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع م ـ ـ ـ ــن أضـ ـ ـ ـ ـ ــرار
لـلـقــاطـنـيــن بــالـعــديـلـيــة ،وال
يمكن تدارك آثاره السلبية،
وهو ما يتطلب أيضا النظر
فـ ــي ن ـق ــل م ـق ــر االت ـ ـحـ ــاد مــن
ا ل ـع ــد ي ـل ـي ــة إ ل ـ ــى أي مـنـطـقــة
أخرى اكتفاء بمقار الجهات

األخرى بها.
وق ـ ـ ــال ،فـ ــي اق ـ ـتـ ــراحـ ــه :إن
مــا تناولته و ســا ئــل اإل عــام
وال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي من
طـ ــرح اتـ ـح ــاد الـ ـك ــرة ب ـم ـقــره
ال ـك ــائ ــن بـمـنـطـقــة الـعــديـلـيــة

مـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــات خـ ــال ـ ـيـ ــة داخـ ـ ــل
مقره (استثماري وتجاري)
عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف أنـ ـشـ ـطـ ـت ــه
ول ـم ــدة ت ــزي ــد ع ـلــى عـشــريــن
ً
ً
ً
عـ ــامـ ــا ،ي ـع ــد عـ ـم ــا ت ـج ــاري ــا
ً
خــار جــا عن صحيح مفهوم
وغ ــاي ــة م ـمــارســة ال ـخــدمــات
ومـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـل ـ ــزم ـ ــات األع ـ ـ ـضـ ـ ــاء
ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـسـ ــاحـ ــات
الخالية في صحيح غايتها،
خصوصا أن المنطقة تزخر
بالخدمات الالزمة لالتحاد
وبما يوجد بها من مقرات
لـ ـن ــادي ك ــاظ ـم ــة ال ــري ــاض ــي،
وثـ ــاث جـمـعـيــات تـعــاونـيــة
وخ ــدمـ ـي ــة وج ـم ـع ـي ــات نـفــع
عام.

خليل الصالح :تعويض المتضررين من النصب
العقاري ومحاسبة المتسببين
طالب الحكومة والمجلس بمساندة طلب تشكيل لجنة التحقيق
ط ــال ــب الـ ـن ــائ ــب خ ـل ـيــل الـ ـص ــال ــح ال ـح ـكــومــة
والمجلس بمساندة الطلب المقدم لتشكيل لجنة
برلمانية للتحقيق في قضية النصب العقاري
لمعرفة المتسببين والجناة الحقيقيين ،بعد أن
ّ
تعرض عدد من المواطنين لعمليات النصب من
قبل عدة شركات.
وذك ــر ال ـصــالــح ،فــي تـصــريــح ص ـحــافــي ،أنــه
تقدم مع  18نائبا بطلب تشكيل لجنة تحقيق
ً
برلمانية وفقا للمادة  114من الدستور ،مشددا
على أن قضية النصب العقاري لــن تمر مــرور
الكرام ،وسينال كل متسبب جــزاء ه ،مهما كان
منصبه.
و ش ــدد عـلــى أن " مـحــا سـبــة المتسببين في
اإلضــرار بالمواطنين مطلب مستحق ،ويبقى
تعويض المتضررين أو لــو يــة سنعمل عليها
بكل قوة لجبر ضرر العوائل واألسر التي فقدت
أموالها في قضية النصب العقاري".
وأشـ ـ ــار إل ــى أن م ـشــارك ـتــه ف ــي ت ـقــديــم طلب

ت ـش ـك ـيــل ل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـق ـي ــق جـ ـ ــاء انـ ـط ــاق ــا مــن
المسؤولية الملقاة على عاتقه و ب ـ ّـر ا بقسمه،
السيما بعد أن ذكــرت محكمة االستئناف في
حـيـثـيــات حـكـمـهــا غ ـيــاب دور وزارة ال ـت ـجــارة
فــي الــرقــابــة الحقيقية على شــركــات التسويق
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري ،م ـم ــا أدى الـ ـ ــى اسـ ـتـ ـن ــزاف ثـ ـ ــروات
ال ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن واالس ـ ـت ـ ـيـ ــاء عـلــى
مدخراتهم.
وقال النائب إنه يسعى من خالل طلب تشكيل
لجنة التحقيق إلى الوقوف على حقيقة أسباب
وق ــوع الـمــواطـنـيــن ضـحــايــا ل ـشــركــات النصب
الـعـقــاري ،وتحديد كــل الجهات المسؤولة عن
هذه الكارثة بشكل مباشر أو غير مباشر؛ سواء
كانت وزارة التجارة أو المالية أو الداخلية ،أو
غيرها من الجهات التابعة للسلطة التنفيذية،
وكذلك األشخاص المتسببين في هذه القضية.
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مسار بن عيد :نعمل على دمج االستدامة في جميع أنشطة جامعة الشرق األوسط األميركية

تطبيق
المشاريع
المبتكرة
المتعلقة
بالطاقة
البديلة أمر
مفيد للتنمية
المستدامة
واالقتصاد
والبيئة

مسار بن عيد

شـ ــاركـ ــت ج ــامـ ـع ــة الـ ـش ــرق
األو سـ ــط األ م ـيــر ك ـيــة ()AUM
ـراع رئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــي ل ـ ـم ـ ـعـ ــرض
كـــــــ ٍ
الـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ــت ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــارات
الكهربائية ،الذي أقيم من 2
ح ـتــى  4الـ ـج ــاري ف ــي مـجـمــع
م ـ ــروج ،ت ـحــت ش ـع ــار "كــويــت
ً
خضراء" ،علما بأنه المعرض
ّ
األو ل مــن نــو عــه فــي ا لـكــو يــت
بـ ــدعـ ــم م ـ ــن الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
للبيئة.
وي ـ ـ ـع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــر إقـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــة ه ـ ـ ــذه
ال ـف ـعــال ـيــات ودعـ ــم الـمـشــاريــع
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ــال ـط ــاق ــة ال ـبــدي ـلــة
والمتجددة خطوة في االتجاه
ال ـص ـح ـي ــح نـ ـح ــو ب ـي ـئ ــة أك ـثــر
اس ـتــدامــة ،إذ تقلل الـسـيــارات
الكهربائية انبعاثات الكربون
الـ ـمـ ـض ـ ّـر ل ـل ـب ـي ـئــة مـ ـم ــا ي ــؤث ــر
ً
إيجابا على التغير المناخي.
وعـ ـ ــرضـ ـ ــت أبـ ـ ـ ـ ــرز ال ـ ـشـ ــركـ ــات
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة خ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـع ــرض
س ـي ــارات ـه ــا ال ـت ــي ت ـع ـمــل على
الكهرباء والطاقة البديلة.
وقالت المديرة التنفيذية
لـ ـقـ ـس ــم ا لـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــول فـ ـ ــي AUM
مـســار بــن عـيــد ،فــي تصريح:
"نحن موجودون في معرض
الـ ـسـ ـي ــارات ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة فــي
ال ـ ـمـ ــروج ل ـن ــدع ــم ال ـم ـش ــاري ــع
المبتكرة المتعلقة بالطاقة
المتجددة وا لـطــا قــة البديلة،
حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــث إن تـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــق ه ـ ـ ــذه

إقبال كثيف على جناح AUM
المشاريع أمر مفيد للتنمية
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد
وا ل ـب ـي ـئــة" ،مـضـيـفــة" :تبنينا
فــي  AUMهــذا ا لـنـهــج ،حيث

نـعـمــل عـلــى دم ــج االس ـتــدامــة
ف ـ ـ ـ ـ ــي جـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــع األن ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــة،
ً
وخـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدري ـ ـ ــس
وال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــوث األكـ ـ ــادي ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة

والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاري ـ ـ ــع واألنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة
ّ
الطالبية .والجدير بالذكر أن
 AUMتم تصنيفها الجامعة
األكـ ـثـ ــر اسـ ـت ــدام ــة بــال ـكــويــت

وذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك بـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب تـ ـصـ ـنـ ـي ــف
 GreenMetricالعالمي".
وتــاب ـعــت ب ــن ع ـي ــد" :أردنـ ــا
ّ
أن نـسـلــط ال ـضــوء عـلــى جــزء

من مشاريع التخرج التي ّ
تم
تطويرها من قبل طلبة AUM
ب ـم ــرك ــز ال ـب ـح ــوث واالب ـت ـك ــار
ومــركــز ال ــروب ــوت ــات .وتـجــدر

هيكل سيارة تعمل بالطاقة الشمسية

طلبة  AUMأمام جناحهم الخاص

مشاريع ّ
تخرج الطلبة...
ابتكار ّ
وتطور واستدامة

سيارة تعمل بالطاقة الشمسية
من تصنيع طلبة AUM
يعمل طلبة  AUMعلى تصميم وبـنــاء سـيــارة تعمل على
الطاقة الشمسية .ويستغرق هذا المشروع سنوات من العمل
ال ـج ـمــاعــي ب ـيــن الـطـلـبــة م ــن مـخـتـلــف تـخـصـصــات الـهـنــدســة
والتكنولوجيا ،وهو يهدف إلى تشجيع الجيل الجديد على
إيجاد حلول مبتكرة متعلقة بالطاقة المتجددة ،إضافة إلى
التنافس في تحديات السيارات الشمسية المختلفة في جميع
ً
أنـحــاء الـعــالــم .وأكـمـلــت المجموعة األول ــى مــن الطلبة أخـيــرا
الـمــرحـلــة األولـ ــى ،الـتــي تتمثل فــي تصميم وتـصـنـيــع هيكل
السيارة .وستقوم مجموعات طالبية أخرى بإتمام المراحل
المتبقية ،وهي بناء الجزء المتبقي والمكونات حتى تكتمل
السيارة.

مركز مرموق لـ AUM
في تصنيف Green Metric

زيارة وفد من منظمي المعرض والهيئة العامة للبيئة إلى جناح AUM

لالستدامة البيئية والتنمية االجتماعية
ّ
ً
ً
حققت  AUMمركزا مرموقا على مستوى الجامعات في الكويت،
والمركز الـ  22في العالم العربي ،والـ  302على مستوى العالم ،في
تصنيف الجامعات الخضراء العالمي "UI Green Metric World
 ،"University Rankingsوالذي شاركت فيه جامعات مختلفة من أكثر
من  84دولة حول العالم.
ُ
ويعد تصنيف  UI Green Metricأحد ّ
أهم التصنيفات العالمية
ّ
ّ
التي تقيم اهتمام الجامعات بالقضايا المتعلقة بالتنمية االجتماعية
واالستدامة البيئية ،ومدى التزامها بالممارسات الصديقة للبيئة
ونشر ثقافتها والوعي بها داخل الحرم الجامعي والمجتمع.

جانب من الحضور في المعرض

اإلشارة هنا إلى أننا نشارك
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــرض مـ ـ ـ ــن خ ـ ــال
ثان يعمل على الطاقة
جناح ٍ
الشمسية".

تفاعل الحضور مع الطلبة

شـ ــارك طـلـبــة ال ـه ـنــدســة وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا في
خاص ،حيث قاموا
 AUMبالمعرض عبر جناح
ّ
بـعــرض بعض مــن مـشــار يــع ا لـتــخــرج المتعلقة
بالكهرباء والطاقة المتجددة واالبتكار بشكل
عام ،منها على سبيل المثال ال الحصر:
• طائرة بدون طيار (درون) تعمل بالكهرباء ّ
تم
تطويرها من قبل الطلبة وقاموا بتزويدها
بقدرة اتصال طويلة المدى لعمليات البحث
واإلنقاذ.
• شبكة أقمار صناعية صغيرة لنقل معلومات
مشفرة.
• سيارات صغيرة تعمل على الطاقة الشمسية.
• تحدي السومو للروبوتات.
• ذراع إلكترونية (.)Bionic Arm
• تحديد المسار المروري لمركبة كهربائية.
وشـ ـ ـه ـ ــد جـ ـ ـن ـ ــاح جـ ــام ـ ـعـ ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق األوس ـ ـ ــط
األميركية بالمعرض إقباال كثيفا من الحضور
ا لــذ يــن تفاعلوا مــع الطلبة فــي  AUMوتعرفوا
على مشاريعهم المبتكرة.
ً
ّ
يذكر أن الروبوت  Pepperالذي كان موجودا
فــي ال ـم ـعــرض ،ق ــام بـتـقــديــم ش ــرح عــن مـشــاريــع
الطلبة و نـبــذة عــن الجامعة .ويعتبر Pepper
أحد أبرز الروبوتات الموجودة في قسم بحوث
ّ
المجهز بمجموعة
الذكاء االصطناعي في AUM
واسعة من وحدات الروبوتات من ضمنها NAO
 ،Pepper ،UXA 90 ،Robot Builderومختبر
برمجة حركة الروبوتات اآللية والجوية الذي
ّ
يــوفــر ط ــا ئ ــرات  ،Viconا ل ـتــي تـعــد األ حـ ــدث في
مجال رصد وإرسال بيانات تحركات الروبوت
للمبرمج.

متابعة للمعرض من مختلف االعمار

جناح  AUMرقم  2يعمل بالطاقة الشمسية

ةديرجلا

•
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عشاق الحياة بعد المئة
وقبلها

أحمد باقر

رياح وأوتاد :نحن وحقوق اإلنسان الغربية المخالفة للفطرة والشريعة
* سفير االتحاد األوروبي:
صرح سفير االتحاد األوروبي في
الـكــويــت يــوم الخميس الـمــاضــي أن
حقوق اإلنسان هي مبدأ من المبادئ
األســاس ـيــة لــات ـحــاد األوروب ـ ــي إلــى
ج ــان ــب الـ ـح ــري ــة وال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة
وحكم القانون ،وعدد السفير جهود
االتـحــاد األوروب ــي في هــذا المجال،
وقال إن منها:
 حماية وتمكين األفراد. بـنــاء مجتمعات مــر نــة وشاملةوديموقراطية.
 الترويج لنظام عالمي لحقوقاإلنسان.
هـ ـك ــذا ب ـك ــل س ــذاج ــة ي ـع ـت ـقــد ه ــذا
ا لـسـفـيــر أ ن ــه يـسـتـطـيــع أن يستخف
بعقول المسلمين بأن الغرب يدافع
عــن ح ـقــوق اإلن ـس ــان ،وذل ــك بـعــد أن
أشـ ـع ــل ال ـ ـغـ ــرب األوروبـ ـ ـ ـ ــي حــرب ـيــن
عالميتين راح ضحيتهما ماليين
ا لـبـشــر ،واستعمر بعدها األرا ض ــي
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة واإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة واسـ ـتـ ـغ ــل
ثــروات ـهــا وقـتــل فــي بـلــد واح ــد وهــو
ال ـجــزائــر مـلـيــونــي شـهـيــد ،والـطــامــة
ال ـك ـب ــرى أن ـ ــه ن ـق ــل م ــاي ـي ــن ال ـي ـهــود
ليحتلوا أرض فلسطين المقدسة
ويـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــردوا أهـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــا وي ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادروا
أرض ـ ـ ـهـ ـ ــم ومـ ـ ـق ـ ــدس ـ ــات ال ـم ـس ـل ـم ـي ــن
ض ـ ــاربـ ـ ـي ـ ــن بـ ـ ــذلـ ـ ــك ك ـ ـ ــل ال ـ ـمـ ــواث ـ ـيـ ــق
الدولية ومعاهدات حقوق اإلنسان
األمـ ـمـ ـي ــة ،واآلن ي ـق ــوم ــون بـتــرتـيــب
ص ـف ــوف ـه ــم وسـ ـف ــاراتـ ـه ــم ل ـت ـصــديــر
قيمهم وحضارتهم لدولنا عبر ما
انبثق عنها بمسمى حقوق اإلنسان
والمرأة لتغيير قيم وشرائع اإلسالم،
حتى أنهم اتفقوا على تعيين مقرر
خاص لقوم لوط في األمم المتحدة
فـ ــي ل ـ ـجـ ــان ح ـ ـقـ ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان ال ـت ــي
دأب ــت عـلــى الـهـجــوم عـلــى الـقــوانـيــن
المستمدة مــن الشريعة اإلسالمية
فـ ــي ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة واإلس ــامـ ـي ــة،

زوايا ورؤى

ومنعت بعض دول أورو ب ــا النساء
المسلمات من ارتداء الزي اإلسالمي
الـ ـمـ ـحـ ـتـ ـش ــم فـ ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع الـ ـ ــدوائـ ـ ــر
وال ـجــام ـعــات والـ ـم ــدارس الــرسـمـيــة،
فأين هي حقوق اإلنسان والمرأة يا
سعادة السفير؟
ع ـلــى هـ ــذا ال ـس ـف ـيــر األوروب ـ ـ ــي أن
ي ـع ـلــم أنـ ـه ــم ه ــم ال ــذي ــن خ ــان ــوا وال
يزالون حقوق اإلنسان عبر تدخلهم
في دين وتشريعات الــدول األخرى،
وأن وضــع ال ـمــرأة عندهم هــو الــذي
ي ـح ـتــاج إل ــى تـصـحـيــح ،ح ـيــث إنـهــا
ُ
تعرض عندهم في األسواق وتتنقل
ُ
بين الرجال ،وتستغل أبشع استغالل
في المالهي والبارات ،وتبلغ أرقام
االغـتـصــابــات لـهــا أعـ ــدادا تـفــوق كل
ب ـ ــاد الـ ـع ــال ــم ،وي ـ ـمـ ــارس ق ـ ــوم ل ــوط
ع ـن ــده ــم أبـ ـش ــع الـ ـع ــاق ــات الـ ـش ــاذة
المرضية على ا لـمــأ مــع مــا تحمله
من أمراض إلى المجتمع.
لـسـنــا ب ـحــاجــة إل ــى ن ـصــائــح هــذا
الـسـفـيــر وال ـ ــدول ال ـتــي أرس ـل ـتــه ،بل
إنهم هم الذين يحتاجون إلى تقويم
دي ـن ــي وأخ ــاق ــي ول ـك ــن حـكــومــاتـنــا
لألسف ضعيفة وال تقوم بواجبها
اإلسالمي.

* تمكين المرأة معطل:
ب ـ ـهـ ــذا ال ـ ـع ـ ـنـ ــوان ص ـ ـ ـ ـ ّـدرت إحـ ــدى
الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــف صـ ـفـ ـحـ ـتـ ـه ــا الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــة
األسبوع الماضي التي جاء فيها أن
سـبــب عــدم تمكين ا ل ـمــرأة وتقلدها
المناصب في الكويت حسب مؤشر
ال ـب ـن ــك الـ ــدولـ ــي ه ــو ص ـ ــدور ق ــان ــون
ي ـم ـن ـع ـهــا مـ ــن ال ـع ـم ــل ب ـع ــد ال ـســاعــة
ً
ال ـعــاشــرة ل ـي ــا ،وه ــذا م ـثــال واض ــح
على كيفية الترويج للفكر العلماني
على حساب الحق األساسي للمرأة
واألســرة اللذين وضع هذا القانون
من أجلهما ومن أجل عدم استغالل
المرأة ،فهذا القانون قمت بصياغته

م ــع ال ــدكـ ـت ــورة ع ــزي ــزة ال ـش ــري ــف في
مـجـلــس  2006ووافـ ــق عـلـيــه مجلس
األمة باإلجماع وهو ينص في مادتيه
األول ـ ـ ــى وال ـث ــان ـي ــة ع ـل ــى ع ـ ــدم ج ــواز
تشغيل النساء بعد العاشرة مساء
إال ف ــي الـمـسـتـشـفـيــات والـمـصـحــات
واألع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال األخ ـ ـ ـ ـ ــرى الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـص ــدر
بتحديدها قرار من الوزير المختص،
ك ـمــا ي ـح ـظــر تـشـغـيـلـهــا ف ــي األع ـم ــال
الـضــارة بــاألخــاق والـتــي تقوم على
استغالل أنوثتها واألعمال التي تقدم
خدماتها للرجال فقط ،وهكذا يتبين
أن القانون سمح باشتغال المرأة في
األعمال التي يصدر بتحديدها قرار
ً
من الوزير المختص بكل األوقات ليال
ً
أو نـهــارا ،ومنع استغالل الـمــرأة في
األعمال التي تقدم خدماتها للرجال
مثل محالت تدليك وحــاقــة الرجال
وهذا من األمور المعروفة في شرعنا
الحنيف.
ً
إذا فـمــا زعـمـتــه تـلــك الـنــاشـطــة في
الصحيفة عار عن الصحة ألن القانون
ل ــم يـمـنــع اش ـت ـغــال الـ ـم ــرأة بــاألع ـمــال
ا لـتــي تليق وتتفق وطبيعة وحرمة
الـمــرأة في سائر األوق ــات ،وال يجوز
أن تعتقد تلك الناشطة أ نــه بمجرد
ً
اشتغال المرأة بعد العاشرة ليال في
القطاع األهلي سيمكنها من اعتالء
المناصب ،فهذا من الجهل بالحقوق
الحقيقية للنساء في اإلسالم ،ونقول
لها أيهما أفضل للمرأة هذا القانون
أم عملها في البارات تسقي السكارى
الخمور إلــى بعد َ الفجر؟ قــال تعالى
َ
َ َّ َ َ
َٰ
ْ
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ور".
القلوب ال ِتي ِفي الصد ِ

* المثلية الجنسية أو قوم لوط:
ِفعل قوم لوط هو االسم الصحيح
لما يسمونه اليوم "المثلية الجنسية"،
ال ـت ــي ت ـف ـتــق ال ــذه ــن األوروبـ ـ ـ ــي على
ً
السماح بها وبممارساتها علنا الى

حمزة عليان

درج ــة زواج الــرجــل بالرجل والـمــرأة
بالمرأة.
ه ـ ــذا ال ـع ـق ــل األوروب ـ ـ ـ ــي ال ـمــريــض
ال ــذي جـعــل الـشـهــوة المنحرفة فــوق
ال ـع ـق ــل وف ـ ـ ــوق ال ـع ـل ــم وف ـ ـ ــوق صـحــة
المجتمع يــدعــو ال ـيــوم إل ــى تصدير
هذه األقذار إلى البالد األخرى بحجة
حقوق اإلنسان واألقليات إلى درجة
تشريع العقوبات القانونية على من
يعترض عليها أو ال يرفع شعارها
أو ال ي ـقــدم ال ـخ ــدم ــات ف ــي الـمـحــات
لـلـمـصــابـيــن ب ـه ــا ،وامـ ـت ــد طـغـيــانـهــم
ليأمروا المسؤولين في العالم برفع
علم قوم لوط في الــدورات الرياضية
وإال حــرمــوا مـنـهــا ،ضــاربـيــن عــرض
الحائط بتحريم الدين اإلسالمي وكل
الديانات المعروفة لهذا الفعل القذر
ألن عولمة الثقافة العلمانية الغربية
فــي نظرهم هــي الــديــن الجديد الــذي
يدينون به.

* أبوتريكة:
ت ـتــم اآلن ع ـقــوبــة ال ــاع ــب الـعــربــي
ال ـم ـص ــري ال ـم ــوه ــوب أبــوتــري ـكــة من
الـمـنـظـمــات الــريــاضـيــة الــدول ـيــة ألنــه
استنكر فعل قوم لوط الذي ظهر في
إحـ ــدى ال ـم ـبــاريــات اإلن ـك ـل ـيــزيــة على
الشاشات التلفزيونية ،حيث استنكر
أب ــوت ــريـ ـك ــة ه ـ ــذا ال ـف ـع ــل فـ ــي مـقــابـلــة
تلفزيونية عربية ،وال شك أن عمله هو
ً
ً
الصواب شرعا وعقال وهو من حقوق
إبــداء الــرأي ،وقد طبق الحديث الذي
ً
ينص على "مــن رأى منكرا فليغيره
بيده فإن لم يستطع فبلسانه" ،ولكن
إنكاره المنكر جلب عليه العقوبات،
فــا حــول وال قــوة إال بالله ،أمــا لهذا
الليل من آخر؟

* جمعية المقومات األساسية:

العضوية في الحكومة قبل سنوات
مـ ـ ــن إن ـ ـ ـشـ ـ ــاء جـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـمـ ـق ــوم ــات
األس ــاس ـي ــة ل ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان الـتــي
ت ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــد الـ ـ ـم ـ ــرجـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـشـ ــرع ـ ـيـ ــة
اإلسالمية ومواثيق الدول اإلسالمية
لـ ـحـ ـق ــوق اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ،حـ ـي ــث ت ـم ـك ـنــت
ال ـج ـم ـع ـيــة م ـش ـك ــورة م ــن ال ـت ـصــدي
لمواثيق ومعاهدات وقرارات حقوق
اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان الـ ــدول ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـخ ــال ــف
ال ـشــري ـعــة اإلس ــام ـي ــة م ـثــل اتـفــاقـيــة
المرأة المشينة المسماة (السيداو)
التي تحتوي على مخالفات صارخة
لـلـشــريـعــة اإلســام ـيــة ،وك ــان موقف
الجمعية من الحملة األ خـيــرة لقوم
ً
ً
لـ ـ ــوط فـ ــي بـ ــادنـ ــا م ــوقـ ـف ــا ش ــرع ـي ــا
ً
ً
وم ـشــرفــا مــوف ـقــا ،ف ـجــزاهــم ال ـلــه كل
خير.
و كــذ لــك تمكنا بحمد الله إضافة
بند الشريعة اإلسالمية إلى قانون
ال ــدي ــوان الــوط ـنــي لـحـقــوق اإلن ـســان
ال ــذي قــدمـتــه الـحـكــومــة ال ــى مجلس
ً
األم ـ ــة ،وكـ ــان خــال ـيــا م ــن أي إش ــارة
إل ــى الـشــريـعــة اإلســام ـيــة ،وعـنــدهــا
اقـتــرحـنــا إضــافــة الـشــريـعــة ووافـقــت
عليه الحكومة ،فعليها اآلن أن تلتزم
بما جاء في القانون وتتصدى لما
ت ـح ــاول ب ـعــض ال ــدوائ ــر الـعـلـمــانـيــة
وا لــدول الغربية فرضه على بالدنا
من قوانين مخالفة للشريعة.

* تحية للموقف السعودي:
فــي كلمته فــي القمة التي رعتها
األمــم المتحدة أكد د .عــادل الجبير
وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـل ـش ــؤون ال ـخــارج ـيــة
تحفظ المملكة العربية السعودية
الشقيقة فــي ا لـبـيــان الختامي وفق
ح ـق ـل ـهــا الـ ـسـ ـي ــادي ع ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ أي
توصيات تتعارض مع مبادئ الدين
اإلسالمي وتشريعات المملكة.

بـفـضــل ال ـلــه تـعــالــى تـمـكـنــا أثـنــاء

د .خولة مطر

غرف عقولهم المعتمة!*
الـ ـمـ ـط ــاردات بـ ــدأت م ــع اقـ ـت ــراب م ــوع ــد األعـ ـي ــاد ،وهــي
مطاردات المعلنين المسوقين لبضائع متنوعة تسهل
للباحثين عن هدية مختلفة يقدمونها ألحد أفراد العائلة
أو األصدقاء كما اعتادوا على مر السنين رغم أن فيروس
كورونا يطاردنا جميعا أيضا بتنوعات وأ لــوان ،وبين
مطاردات المعلنين مستخدمي كل الوسائل من رسائل
على الهاتف إ لــى إ عــا نــات فــي محطات التلفزة وأ خــرى
على ا ل ـشــوارع بيافطات عريضة ال تستطيع العين إال
أن تلتقطها ،تعود تلك الوجوه المكفهرة رافعة الصوت
واأليدي محذرة من االحتفال بأعياد الكريسماس ورأس
السنة الـمـيــاديــة ألنـهــا «ح ــرام ح ــرام» ،بــل هــي بــدعــة من
ً
ً
رجس الشيطان الذي ال يمكن أن يكون أكثر شرا وجهال
من مثل هؤالء!!
ً
أي حرام هو في أن يهنئ اإلنسان إنسانا آخر قد يكون
جاره أو زميله أو زميلته في العمل أو حتى بائع الكعك
وصاحب كراج السيارات أو سائق التاكسي الذي يقله
كل يوم إلى عمله ويعود به؟ أي حرام هو في أن يقول له
«كل عام وأنت بخير؟» أي دين هو الذي يحرم الفرح أو
المشاركة في األعياد لجار أو صديق؟ أي دين هو الذي
تعلموه؟ وأ يــن تلقوا علمهم هــذا؟ ثم كيف يستطيعون
ً
أن يقنعوا عالما في الذرة بأن تهنئة المسيحيين حرام
في أعيادهم؟ أما إضاء ة الشموع والوقوف على حائط
الـمـبـكــى عـنــد الـيـهــود فـهــو ح ــال ح ــال ،ألن أول ــي األمــر
قد أ مــروا وعلينا جميعا الطاعة؟ كيف يستطيعون أن
يقنعوا العالم بــأن المسيحي العربي ا لــذي حمل اللغة
العربية و حــا فــظ على أ حــر فـهــا ونطقها ولفظها وقاتل
مــن أ جــل أر ضــه ور فــع ا ســم بلده عاليا ،أن تهنئته حــرام
في حين رسائل الغرام والحب للصهاينة حالل حالل؟
أليسوا هم بنو صهيون؟ أليسوا هم من اغتصبوا األرض
وبـطـشــوا وقـتـلــوا وهـجــروا وعـبـثــوا فــي األنـهــر والبحار
وا لـسـمــاوات والجبال و كــل مــا ســر قــوه أ مــام أعين الكون
وبشهود من أهلهم؟
قبل زحمة األعياد أوقفوا الجهلة منهم ومنهن ،وقولوا
ً
لهم إنكم بعيدون جدا عما تدعون به ،وإنكم لو حكمتم
بــد يــن ر بـكــم لما خسرتم عندما كـثــرت القبل واأل حـضــان
ألعداء البشرية وليس ألعدائكم وقتلة أوالدكم ونسائكم
وشيوخكم فقط.
مــع اق ـتــراب األع ـيــاد وقـبــل زحـمــة الـتـهــانــي ،سيقول لك
أحدهم مالك وشجرة الكريسماس؟ ولماذا يلون األحمر
أي ــام ــك وم ــاب ــس أط ـفــالــك وأحـ ـف ــادك؟ وك ـيــف تـسـمــح بــأن
يتعلموا أن الكريسماس أحد األعياد الرسمية وتجعلهم
يتشوقون إلى «بابا نويل» وينتظرون هديته تحت تلك
الشجرة المضاء ة بنجوم ومالئكة؟ وسيكثرون من األسئلة
البلهاء التي تتكرر كل عام ،وال تتوقف عند الكريسمس بل
تتواصل مع احتفاالت السنة الميالدية الجديدة ،وكأنها
ليست تقويمنا طول العام ،فيكررون ماذا تعني لك السنة
الميالدية لتسهر حتى الصباح مع أحبتك وتنهي آخر
أيام العام بتكرار «لعله أفضل من الماضي ،كل سنة وأنتم
بخير»« ،هابي نيويير» ،فيشتاطون غضبا في حين هم
نيام نيام ربما منذ الجاهلية األولى؟!
ً
ه ــم ال ــذي ــن ل ــم يـتـعـلـمــوا شـيـئــا م ــن عــامـيــن م ــن الـعــزلــة
بسبب جــائـحــة كــورونــا ،ولــم يـتـخــذوا درس ــا وعـبــرة من
أح ـب ـت ـهــم ال ــذي ــن رحـ ـل ــوا ســري ـعــا ب ـس ـبــب ه ــذا ال ـف ـيــروس
الـخـبـيــث أو بـغـيــره ،فـقــد تـعــددت األس ـبــاب وكـثــر الـمــوت
وتحول إلى وجبة يومية ،بقوا هم في جهلهم وجهالتهم
يلقنون الدروس للجالسين القرفصاء المستمعين لهم
بإصغاء شديد راكنين شهاداتهم وعلمهم ومعيشتهم
واخـتــاطـهــم ،راكـنـيــن كــل ذلــك فــي تـلــك الــزاويــة المظلمة
نفسها ا لـتــي أسكنوهم فيها حتى ر فـعــوا سيوفهم في
وجه أقرب جار لهم بناء على طائفته أو دينه ،وصاروا
ً
يسخرون من طقوس عبادة هي ال تبتعد كثيرا عن تلك
التي يمارسونها هم ،فمن أعطاهم الحق في نكران اآلخر
وإسقاط حقه في األرض والهواء وشمس بالده؟ ومن قال
لهم إن قراء ة متواضعة للقرآن وربما ناقصة ،تعطيهم
الحق في توزيع الشهادات لما هو حالل وما هو حرام؟
ق ـبــل زح ـمــة األع ـي ــاد وال ـم ـع ــاي ــدات ق ــول ــوا ل ـهــم :وف ــروا
جهودكم ورسائلكم وموعظتكم واتركوا الناس تختار
و ت ـف ـك ــر ف ـه ــي ل ـي ـس ــت ن ــا ق ـص ــة ع ـق ــل وال د ي ـ ـ ــن!! وال هــي
بحاجة إلى موعظة من جهلة حتى لو حملوا الشهادات
واستعرضوها وهم ال يزالون حبيسي غرفهم المعتمة
ً
التي ال تبتعد كثيرا عن السجون.
* ينشر بالتزامن مع «الشروق» المصرية.

hamzaolayan@icloud.com
ً
ً
يـبــدو أن الحياة بعد المئة بــاتــت هــدفــا قــابــا للتحقيق،
وهناك أشخاص يعيشون بيننا تجاوزوا "المئوية" أو اقتربوا
منها ،وإن كنت ال أعرف كم عدد المواطنين الكويتيين الذين
بلغوها كرقم إجمالي ،قد تكون ظاهرة الفتة بطول األعمار،
لكنها تحتاج إلى دراسات وأبحاث وإن تطلب األمر وقفة وفاء
وتكريم لهؤالء في حياتهم.
تختلف أنماط العيش بين شخص وآخر لكنها تبقى ذات
مغزى لمعرفة ما إذا كان لطول العمر عالقة بالنظام الغذائي
الــذي يلتزم به أم بممارسة الرياضة التي يواظب عليها أم
بنوع الجينات الخاصة بكل واحــد منهم ،وفــي كل األحــوال
فهؤالء قهروا الشيخوخة وتغلبوا عليها.
لي معرفة بالصديق أمين محفوظ فنان تشكيلي سوري
يـقـيــم ف ــي ال ـكــويــت م ـنــذ الـخـمـسـيـنـيــات عــاشــق للموسيقى
والرياضة ،اقترب من التسعين وما زال يمارس الرسم بشكل
يومي ولديه وصفة نظام غذائي دأب عليه منذ ربع قرن بعد
أن أصـيــب بـســرطــان الـبــروسـتــاتــا وهــو فــي مرحلة متقدمة،
ً
لكنه تعافى منه والحمد لله ،هذا الرجل كلما خرج فجرا إلى
ممارسة الرياضة والسباحة الشتوية وأكون برفقته رفع يديه
ً
طالبا من الله أن يأخذ ّ
منيته وهو يهرول على
إلى السماء
شارع الخليج العربي وبصحة السالمة قبل أن تأتي الساعة
ويكون طريح الفراش ،بل هو يخطط اآلن ليكمل بقية حياته
في جبال التيبت مع الرهبان ،فهناك الحياة أهدأ والطبيعة
أنقى وأجمل على حد تعبيره.
أمين محفوظ ليس األول من النماذج المعمرة التي تعطينا
َ ً
ً
وعبرا نحن في أمس الحاجة إليها ،فالعم الفاضل
دروســا
األس ـت ــاذ ف ـخــري ش ـهــاب سيبلغ ال ـ ــ 100ع ــام بـحـلــول فبراير
ً
 ،2022وما زال يتابع ما يجري من أحداث في العالم مستعينا
ً
بسيدة هندية تقرأ له الصحف اإلنكليزية يوميا ،ويمضي
ً
معظم وقته في المنزل ،حيث بات مقصدا لمحبيه وأصدقائه
الذين يتفقدونه ويؤنسونه بمجالستهم له وأحاديثهم معه،
ً
خصوصا الصديقين إ قـبــال العثيمين وعبدالمحسن تقي
مظفر ،وآخــريــن يتجمعون فــي شقته لالطمئنان عليه بين
وقت وآخر.
تزاملت لسنوات مــع األسـتــاذ فخري شهاب فــي "القبس"
ً
وارتبطت معه بصداقة وعالقة قريبة جدا ،وكان بيننا جلسات
من الحوار الممتع والمفيد ،وهو صاحب الخبرة الطويلة في
حقول السياسة واالقتصاد والعلوم.
ً
ً
وقبل أن يبلغ المئة عــام أصــدر كتابا قيما "اليابان كما
عرفتها" وفيه يروي تجربة هذا البلد بكيفية النهوض التي
نـجــح فـيـهــا بـعــد اسـتـســامــه دون قـيــد أو ش ــرط فــي الـحــرب
العالمية الثانية ،وتعرضه لجريمة العصر بالقنابل النووية
ً
التي أبادت ودمرت مدنا بأكملها.
رأى أن "القنوط المخيف" الذي يمر بأمتنا العربية مبرر
إلصــدار هــذا الكتاب "وتذكير أمتنا بما حصل في اليابان"
محاولة منه لتنبيه ا لـقــادة والمفكرين وخصوصا الجيل
ُ
الـجــديــد ،بــأن أمــة أخ ــرى كــان قــد كتب لها أن تمنى بأقسى
َ َ
ُ
وعز َم ْت على إدراك النجاح ،في أظلم ساعات
مما امتحنا به
محنتها.
ً
بعد أن توفيت زوجته لم يعد قادرا على أن يهتم بنفسه،
وصــار يشكو مــن ضعف سمعه وكــان مــن الصعب عليه أن
ً
ً
يجاري محدثيه ،أظهر قدرا كبيرا من حبه للحياة وإن صارت
مريرة بعد فقدان أقــرب الناس إليه ،لكنه مؤمن بــإرادة الله
ّ
وسنة الحياة ،أجيال تتعاقب وأخــرى تولد وتموت وهكذا
هي الدنيا.
فخري شهاب مدرسة بالعصامية فقد كانت له إسهامات
جليلة في معركة "االستقالل النقدي" وحماية الدينار من ربطه
بعملة واحدة ،وعمل على عزله عن تذبذب العمالت األخرى
ليحتفظ بقيمته األصلية.
كــذلــك ف ــي إن ـش ــاء الـبـنــك ال ـمــركــزي وال ـص ـن ــدوق الـكــويـتــي
وذلك في عهد المرحوم األمير الشيخ جابر األحمد الصباح
ومرافقته له منذ الستينيات كمستشار.
نتحدث عــن جيل المعمرين ،منهم مــن ر حــل ومنهم من
مــا زال عـلــى قـيــد الـحـيــاة ،وف ــي ه ــذا ال ـشــأن أج ــد أن مــا أقــدم
عليه الـعــم إبــراهـيــم طــاهــر البغلي فــي مـبــادرتــه "مـبــرة االبــن
البار" ما هي إال عنوان إنساني رائع علينا ترسيخ قيمه في
مجتمعاتنا ،والتمسك به وشحذ الهمم نحو البر بكبار السن.
لنعش الحياة بــروح طيبة وإنسانية حتى لو بلغنا من
ً
العمر عتيا ،فتلك غاية نبيلة لمن سعى إليها أو سار على
دربها.

ساتجين هامرا وألكسندر إلياسين*

د .عبدالحميد األنصاري *

الشراكة االستراتيجية بين الصين وإيران ...مسيرة بدأت منذ  40سنة!

إعادة كتابة العقد االجتماعي ( )4اإلصالح الديني

ال تــزال منطقة الشرق األوس ــط من أكثر المناطق
ديناميكية في العالم ،فهي تخوض تحوالت اقتصادية
وجيوسياسية وأمـنـيــة ال تــؤثــر عـلــى دول الخليج
فحسب ،بل يمتد تأثيرها إلــى القوى العالمية التي
ُ
تتنافس على كسب النفوذ ،وتعتبر العالقات بين إيران
ً
ً
ً
والصين محركا أساسيا للتغيرات الحاصلة راهنا.
ً
التعاون بين هذين البلدين ليس جديدا ،بل إنه قيد
التطوير منذ الحرب اإليرانية العراقية (بين العامين
 1980و .)1988نشأت صداقتهما البراغماتية في األصل
خالل هذه الحرب ،فأطلقت شراكة بدأت تقوي اليوم
مكانة إيــران االقتصادية واإلقليمية وتمنح الصين
بصمة استراتيجية في الشرق األوسط ،إنه عامل بالغ
األهمية في سياق العالقات الصينية اإليرانية وفي
ّ
لتحدي الهيمنة األميركية.
إطار المساعي الصينية
ُ
لطالما اعت ِبرت العالقات الصينية اإليرانية مهمة من
الناحية االقتصادية ،وكانت روابطهما التجارية واسعة
لدرجة أن تصبح إيران أهم شريكة تجارية للصين في
الشرق األوسط كله ،فكانت هذه العالقة متبادلة المنافع
وأساسية بالنسبة إلى إيران التي انشغلت بالتعامل
مــع مسائل مرتبطة بالحرب وتـحــديــات اقتصادية
وسياسية أخرى.
على مر الحرب اإليرانية العراقية زادت التبادالت
الدبلوماسية بين البلدين ،منها زيارة رئيس البرلمان
اإليراني هاشمي رفسنجاني إلى الصين في عام ،1985
فكانت جهود الصين الدبلوماسية في المنطقة واسعة،
وقد اتضح ذلك حين أدت دور الوساطة الستضافة
وفود من العراق وإيــران بهدف إنهاء الحرب ،وكانت
ً
هذه االستراتيجية مفيدة جدا للصين ،فقد منحتها
مصداقية كبرى وبصمة قوية في منطقة الخليج ،مما
سمح لها بتقوية وضعها السياسي واالقتصادي
بهدوء.
من الواضح أن الصين وإيران تؤمنان بقوة شراكتها
ً
واستمراريتها نظرا إلى عالقتهما القائمة منذ أكثر من
أربعين سنة ،وهما تحرصان على متابعة التعاون
لتحقيق مصالحهما المشتركة ،وزاد التقارب بين
ً
ً
البلدين تدريجا في زمــن الحرب ونظرا إلــى اشتداد
ال ـح ــاج ــات االق ـت ـص ــادي ــة ،ل ـكــن أس ـه ـمــت روابـطـهـمــا
الدبلوماسية المتزايدة في نشوء عالقة استراتيجية
تتضح اليوم في محاولة إيران األخيرة االنضمام إلى
"منظمة شنغهاي للتعاون" ،واالتفاق االستراتيجي
الذي يمتد على  25سنة بين إيران والصين ،ومشاركة
إيران في "مبادرة الحزام والطريق" الصينية.
ً
من المتوقع أن تؤدي الشراكة االستراتيجية تحديدا

ً
إلى توسيع نطاق النفوذ الصيني في المنطقة ،تزامنا
مــع تخفيف الـضـغــوط االقـتـصــاديــة الـتــي فرضتها
الـعـقــوبــات والـعــزلــة الــدولـيــة عـلــى إيـ ــران .يــرتـبــط كل
ً
جانب من هذا االتفاق مباشرة بأهداف "مبادرة الحزام
والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ
ونواياها االستراتيجية ،إذ من المنتظر أن يصبح
دور إيــران في الشرق األوســط وقوتها السياسية في
َ
َ
أساسيين لضمان نجاح تلك المبادرة،
المنطقة عاملين
ُ
الشراكة الصينية اإليرانية ،بشكلها الراهن،
وتعتبر
َ
ضرورية للطرفين :بالنسبة إلى الصين ،تعكس هذه
الـشــراكــة مـســار تـقـ ّـدم "م ـبــادرة ال ـحــزام والـطــريــق" في
الشرق األوسط ،أما إيران ،فهي تعتبرها مفتاح نجاح
ُ
االقتصاد اإليراني المثقل بالعقوبات ،كذلك ،تحقق هذه
الشراكة مجموعة من المصالح اإليرانية والصينية
المشتركة عبر التصدي للهيمنة األميركية.
من المتوقع أن تتابع هــذه العالقة ازدهــارهــا في
مجاالت استراتيجية أساسية ،مما يسمح بترجيح
الكفة االستراتيجية لمصلحتهما ألن االتفاقيات
ال ـم ـبــرمــة بـيـنـهـمــا س ـت ـق ـ ّـوي الـ ــروابـ ــط االق ـت ـصــاديــة
والسياسية والدفاعية بين البلدين ،ومن وجهة نظر
الصين ،ستساعدها العالقات القوية مع إيران في زيادة
نفوذها وتحقيق مصالحها الجيوسياسية في الشرق
األوسط ،وآسيا الوسطى ،وباكستان ،وأماكن أخرى،
على المدى القصير والطويل.
ً
ً
لكن يحمل بعض اإليــرانـيـيــن موقفا ح ــذرا تجاه
عالقة إيران والصين ،على اعتبار أن هذه الشراكة تفيد
الصين أكثر من إيران ،فذهب البعض إلى حد مساواة
هذه العالقة بمعاهدة "كلستان" من عام  1813ومعاهدة
"تركمنشاي" من عــام  ،1828حيث تنازلت إيــران عن
أجـ ــزاء مــن أرض ـهــا فــي الـقــوقــاز لــروسـيــا ،وأصبحت
ً
هاتان المعاهدتان رمزا للهزيمة بنظر عدد كبير من
ّ
اإليرانيين ،لكن عالقة إيــران مع الصين ،بما في ذلك
اتفاق التعاون األخير ،تعطي المنافع لطهران ،حتى
أنها قد تقوي البلد على مستويات عدة وقد تشمل
خوض مفاوضات مع الواليات المتحدة وجهات أخرى
على المدى الطويل.
ً
ن ـظــرا إل ــى ن ـطــاق تــأثـيــر ه ــذه الـعــاقــة عـلــى إي ــران
والصين والمنطقة ككل ،يجب أن يفهم الجميع سياقها
المعاصر ،وسيكون فهم تأثير الحرب اإليرانية العراقية
ّ
المطولة
على النزعات الراهنة ولعبة إيران والصين
ً
ً
عامال مهما لتطوير مفهوم شامل حول المشهد الراهن.
* «دبلومات»

ً
استكماال لمقالي السابق حول "إخراج الدين من
التسخير لخدمة الصراع السياسي" كأساس أول
إلعادة كتابة العقد االجتماعي ،أتناول هنا األساس
الثاني ،وهو مفهومي لـإلصالح الديني.
يحكم البيئة الثقافية ا لـعــر بـيــة ( )3خـطــا بــات:
الخطاب التعليمي ،الخطاب اإلعالمي ،والخطاب
الديني ،أما الخطاب التعليمي فهو خطاب تلقيني
آحــادي ينمي ثقافة الحفظ واالستذكار في عصر
ال حاجة فيه إلــى ثقافة الــذاكــرة التي تشدنا إلى
الماضي ،بمقدار حاجتنا إلى ثقافة اإلبــداع التي
ً
تمكننا من التجاوز إلى آفــاق المستقبل ،وفضال
عن ذلك فإن خطابنا التعليمي السائد أنتج عقلية
منغلقة يسهل انزالقها للتعصب والتطرف ،وخرج
ً
جيوشا من العاطلين يفتقدون المهارات المطلوبة
للتنمية وسوق العمل.
ً
وأمــا الخطاب اإلعالمي فاليزال تعبويا يغذي
الـغــرائــز األولـيــة فــي اإلنـســان الـعــربــي تـجــاه اآلخــر
ً
ً
المختلف داخليا وخارجيا ،كما يتبنى لغة الشحن
العاطفي والتهييج واإلثارة اإلعالمية بهدف كسب
أكبر عــدد مــن المشاهدين العاطفيين ،فــي سباق
إعالمي غير صحي وغير عقالني ،الفائز فيه األكثر
ً
تهييجا وإثارة للعواطف الجماهيرية.
وأما الخطاب الديني بتمثالته الثالثة" :التقليدي
والسلفي والـصـحــوي" فهو خطاب م ــأزوم ،عاجز
عــن مواجهة تحديات العصر ،فشل فــي تحصين
شبابنا ومجتمعاتنا من أمراض التطرف والتشدد
واالنغالق.
وإذ ال يبدو في األفق القريب ما يدعو للتفاؤل
فــي شــأن إص ــاح الـخـطــاب التعليمي واإلعــامــي،
ف ــا يـبـقــى أمــام ـنــا إال ال ـس ـعــي إلصـ ــاح الـخـطــاب
الديني بوصفه األكثر فاعلية في االرتقاء بالثقافة
المجتمعية ،فمجتمعاتنا وعقلياتنا ،شئنا أو
أبينا ،محكومتان بالخطاب الديني السائد تاريخيا
وإلى اليوم.
وهـنــا أطــرح هــذا الـتـســاؤل :مــا أهمية اإلصــاح
الديني وتطوير خطابه؟
ً
ال أزال مــؤمـنــا ب ــأن اإلص ــاح الــديـنــي وتطوير
ً
ً
خ ـط ــاب ــه ل ـي ـك ــون م ــواكـ ـب ــا وق ـ ـ ـ ــادرا ع ـل ــى مــواج ـهــة
ال ـت ـحــديــات ال ـم ـعــاصــرة ،ه ــو ال ـمــدخــل ال ـض ــروري
للتجاوز والعبور (عبور فجوة التخلف المتسارعة)
بيننا وبين العالم المتقدم.
لقد أنـتــج الـخـطــاب الــديـنــي المتسيد للفضاء
ال ـث ـق ــاف ــي ال ـع ــرب ــي ع ـق ـل ـيــات م ـن ـغ ـل ـقــة ت ــؤم ــن ب ــأن
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مـسـتـقـبـلـهــا مــاض ـي ـهــا ال ـ ــذي ي ـجــب أن تـسـتـعـيــده
وتحييه بالعنف واإلرهاب .لقد أورد هذا الخطاب
شباب المسلمين المهالك ،إذ حبب إليهم تفجير
الــذات بوصفه أسمى الجهاد فحولهم إلــى قنابل
بشرية مــوقــوتــة ،والمسلمون بعد أن كــانــوا خير
أمة تدعو للخير والسالم والتسامح ،أصبحوا أمة
يتوجس العالم منها.
إننا اليوم بحاجة ماسة إلــى اإلصــاح الديني
ً
وإلى أنسنة خطابه الدعوي ،ليكون خطابا يحتضن
ً
اإلنسان لكونه إنسانا كرمه الخالق عز وجل "ولقد
كرمنا بني آدم" بغض النظر عن معتقده وجنسه
وأصله.
ً
ً
نريد خطابا دينيا يحفز شبابنا على العمل
واإلن ـتــاج واالبـتـكــار واإلبـ ــداع ،يستثمر طاقاتهم
الشبابية في البناء والتعمير ال الهدم والتدمير،
يـشـيــع الـبـهـجــة فــي ص ــدوره ــم ،ويـبـعــث األم ــل في
نفوسهم ،ويحببهم في الحياة والناس والمجتمع،
ً
ً
ً
ً
نــريــد خ ـطــابــا دي ـن ـيــا م ـت ـســام ـحــا ،مـتـصــالـحــا مع
ً
ً
العصر ،منسجما مع روحه ،منفتحا على ثقافاته،
ً
مـعــززا حـقــوق اإلنـســان وحــريــاتــه ،فرسولنا عليه
ال ـصــاة وال ـســام رحـمــة م ـهــداة ،وق ــد بـعــث ليتمم
مكارم األخالق.
ال نهضة لمجتمعاتنا إال ب ــاإل ص ــاح الديني
وتـطــويــر خـطــابــه لـيــواكــب الـمـسـتـجــدات ،ويــواجــه
التحديات ،ويستجيب للمتطلبات ،و كــل مسعى
خارج هذا اإلطار محكوم بالفشل ،ولعلنا نتذكر أن
أوروبا كانت غارقة في الظلمات قبل  400عام ،وما
قامت نهضتها إال باإلصالح الديني في القرن ،16
الذي بدأه القس المصلح لوثر بتحرير العقل من
سلطان الكنيسة ،أي حق المسيحي في الفهم الحر
للنص الديني بال معونة رجال الدين أو الكنيسة.
هذا اإلصالح هو الذي مهد للتنوير في القرن ،18
أي تحرير العقل من كل سلطان إال سلطانه ،فأصبح
ً
ً
العقل األوروبي حاكما بعد أن كان محكوما ،ليفجر
الـطــاقــات الـجـبــارة الـكــامـنــة فــي اإلن ـس ــان ،ولينتج
المعجزات العلمية والتقنية التي غمرت العالم.
وإذ ال نكران لمساعي علمائنا عبر التاريخ في
اإلصالح الديني وخاصة جهود اإلمام محمد عبده
وتالميذه من بعده عبر 100عام إال أنها لم تحقق
النقلة النوعية المنشودة ،ألنها لم تنجح في تحرير
العقل من سلطان النقل .يتبع،،،
* كاتب قطري

ةديرجلا

•
العدد  / 4909االثنين  13ديسمبر 2021م  9 /جمادى األولى 1443هـ

١١

اقتصاد

economy@aljarida●com

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق األول السوق الرئيسي

السوق العام

7.615

7.029

5.896

2.483 2.911 3.294

أسعار «البيوت الصغيرة» تشتعل مع قوة الطلب
سعر المتر فيها تجاوز «الكبيرة» ...ونقص الفت في المعروض
سند الشمري

تضخم اإليجارات
وارتفاع األسعار
ّ
يغيران ثقافة
المواطن نحو
مساحة السكن

وفـ ـ ـق ـ ــا ل ـ ـم ـ ـجـ ــريـ ــات ال ـ ـسـ ــوق
العقاري خــال اآلونــة األخيرة،
لـ ـ ــوحـ ـ ــظ تـ ـ ــوجـ ـ ــه ال ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ــن
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن نـ ـح ــو الـ ـعـ ـق ــارات
ا لـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة ذات ا لـ ـمـ ـس ــا ح ــات
الصغيرة "الـبـيــوت الصغيرة"،
حيث جاء ذلك بعد االرتفاعات
الـقـيــاسـيــة ال ـتــي شـهــدهــا سعر
الـمـتــر فــي ه ــذا ال ـق ـطــاع ،والـتــي
فاقت قدرتهم الشرائية ،بالرغم
من وجود دعم حكومي يتمثل
في مبلغ  70ألف دينار من بنك
االئتمان.
وفـ ـ ـ ــي ظـ ـ ــل ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع ال ـط ـل ــب
عـلــى ه ــذا ال ـنــوع مــن الـعـقــارات،
ك ــان ه ـنــاك ن ـقــص م ـل ـحــوظ في
ال ـم ـع ــروض ،لـيـشـهــد ب ـعــد ذلــك
طفرة في األسعار ،حيث تجاوز
سعر المتر فــي هــذه العقارات،
مثيالتها من العقارات الكبيرة.
وب ـح ـس ــب وس ـ ـطـ ــاء ال ـع ـق ــار،
ف ــإن ال ـســوق يـعــانــي نـقـصــا في
مـ ـع ــروض الـ ـعـ ـق ــارات الـسـكـنـيــة
الصغيرة ،وخاصة في المناطق
ال ــداخ ـل ـي ــة ،وهـ ـ ــذا ي ـب ـيــن حـجــم
األزمة اإلسكانية التي تعانيها
البالد.
وكانت ثقافة المواطنين في
السابق تفضل السكن بعقارات
ال تقل مساحتها عــن  400متر
مربع ،معتمدين على التوزيعات
الحكومية ،لكن مع عجزها في

توفير السكن وتراكم الطلبات
اإلس ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة ،وتـ ـضـ ـخ ــم ال ـق ـيــم
اإليجارية ،تغيرت هذه الثقافة
لتتجه نحو البحث عن العقارات
الصغيرة التي تصل مساحتها
أحيانا الى  290مترا فقط.
و تــم تنفيذ صفقات عقارية
على منازل صغيرة خالل الفترة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،ب ــأسـ ـع ــار مــرت ـف ـعــة
جــدا ،وهــذا يبين حالة السوق،
وأن الطلب على هــذه العقارات
في ارتـفــاع مستمر ،خاصة مع
وص ـ ــول اإلي ـ ـجـ ــارات ال ــى أرق ــام
قياسية.
وشـ ـ ـه ـ ــد ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـس ـك ـن ــي
عـ ــوامـ ــل عـ ــديـ ــدة س ــاهـ ـم ــت فــي
ارتفاع أسعاره ،ومنها السماح
لـلـمـسـتـثـمــريــن ب ــال ــدخ ــول لـهــذا
ال ـق ـط ــاع ،وب ـع ــض تـصــريـحــات
م ـس ــؤول ــي الـ ــدولـ ــة ال ـت ــي أث ــرت
عليه ،ومنها السماح بطلبات
إمكانية التغذية والفرز لجميع
العقارات في مختلف المناطق
بمحافظات الـبــاد ،األمــر الــذي
أدى الى إلغاء صفقات مبايعة
ت ـمــت ق ـبــل صـ ــدور ه ــذا ال ـق ــرار،
وذلك لالستفادة من قرار الفرز.
ك ـ ـم ـ ــا شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــارات
السكنية ا لـتــي تـقــل مساحتها
عن  375مترا مربعا خالل الفترة
الماضية ارتفاعات ،بعد موافقة
ال ـم ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي ع ـل ــى طـلــب

السماح على زيادة نسبة البناء
لـلــدور الــرابــع بالسكن الخاص
ل ـل ـم ـســاحــات الـ ـم ــذك ــورة ،وذل ــك
بالرغم من عــدم موافقة الوزير
المختص ،إال أن األسعار لم تعد
ال ــى ســابــق عـهــدهــا قـبــل إعــان
موافق المجلس.
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــم ،ق ـ ــال ع ـ ــدد مــن
العقاريين إن الـســوق العقاري
شهد عمليات فــرز واسـعــة ،في
المناطق المسموح لها بالفرز،
وذلك لالستفادة من االرتفاعات
التي تشهدها العقارات السكنية
الصغيرة.
وأفاد العقاريون بأن السماح
بفرز العقارات السكنية الكبيرة
يحمل جانبين أحدهما إيجابي
واآلخـ ــر سـلـبــي ،إذ إن الـجــانــب
اإليـ ـج ــاب ــي م ـن ــه س ـي ـســاهــم فــي
زي ــادة المعروض مــن األراضــي
السكنية ،فيما يكمن الجانب
السلبي بأنه سيعمل على رفع
سعر المتر السكني.
وأكدوا أن عمليات الفرز يجب
أن ت ـكــون وف ــق دراس ـ ــات كافية
وتنسيق بين الجهات المعنية
ك ــاف ــة ،ح ـي ــث إن فـ ــرز ال ـم ـبــانــي
ي ـض ـغــط ع ـل ــى الـ ـخ ــدم ــات مـثــل
ال ـطــرق ،والـصـحــة ،وال ـم ــدارس،
ويـ ـ ـس ـ ــاه ـ ــم ف ـ ـ ــي االخ ـ ـت ـ ـنـ ــاقـ ــات
المرورية ،إضافة الى أنه يساهم
رفع أسعار العقارات ،ويزيد من

مـعــانــاة ال ـمــواطــن ،وي ـســرع من
وتيرة انفجار الفقاعة العقارية
ويرفع التضخم.
وأضافوا أن األزمة اإلسكانية
استفحلت في ظل ارتفاع أسعار
الـعـقــارات السكنية ،وول ــم يعد
بـمـقــدور ال ـمــواطــن ش ــراء منزل
ح ـ ـتـ ــى وإن ك ـ ــا ن ـ ــت م ـس ــا ح ـت ــه
صغيرة ،وانتهت تقريبا جميع

هبوط مؤشرات البورصة ...والسيولة
اإلجمالية  52.2مليون دينار

«أجيليتي» تسترد  26مليون
دينار من تسهيالت لـ «يوباك»

ارتفاع كفة تعامالت السوق الرئيسي على األول ...و«القيادية» تتراجع
●

علي العنزي

ت ــراج ـع ــت م ــؤش ــرات ب ــورص ــة الـكــويــت
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة فـ ــي أول ـ ـ ــى ت ـع ــام ــات ـه ــا ل ـهــذا
األسبوع ،وخسر مؤشر السوق العام نسبة
 0.17في المئة ،أي  12.06نقطة ،ليقفل على
مستوى  7029.68نقطة بسيولة مستمرة
في التراجع الى حدود  52.2مليون دينار
ت ــداول ــت  350.2مـلـيــون سـهــم عـبــر 9918
صفقة ،وتم تــداول  139سهما ،ربح منها
 53فقط ،مقابل تراجع  ،71بينما استقر 15
سهما دون تغير.
كان الضغط من األسهم القيادية التي
تراجع أغلبها ليخسر مؤشر السوق األول
نـسـبــة  0.23فــي الـمـئــة هــي  17.37نقطة،
ليقفل على مستوى  7615.1نقطة بسيولة
منخفضة نسبيا كانت أقل من  24مليون

دينار بقليل تداولت  60.1مليون سهم فقط
عبر  2760صفقة ،وربح  9أسهم فقط مقابل
تراجع  ،15واستقر سهم واحد دون تغير.
واستقر مؤشر الـســوق الرئيسي دون
تغير ُيذكر ،وكانت خسارته محدودة جدا
 0.06نقطة ،ليبقى حول مستواه السابق
ع ـنــد  5896.92ن ـق ـطــة ب ـس ـيــولــة مــرتـفـعــة
تفوقت على سيولة ا لـســوق األول للمرة
األولى منذ شهر تقريبا ،حيث بلغت 28.3
مليون دينار تداولت  290مليون سهم عبر
 7158صفقة ،وتم تداول  114سهما ،ربح
منها  ،44وخـســر  56مقابل اسـتـقــرار 14
سهما دون تغير.

 gfhواألولى
شهدت معظم تعامالت األسهم النشيطة

ُعمان تتوقع تراجع العجز
في موازنة 2022
ق ــال ــت سـلـطـنــة ع ـم ــان إن ـه ــا ت ـتــوقــع أن يـبـلــغ عجز
موازنتها العامة هذا العام  5بالمئة من الناتج المحلي
اإلجمالي ،أي داخل النطاق المقدر في الخطة المالية
المتوسطة األجل التي أطلقتها الدولة الخليجية العام
الماضي إلصالح ماليتها المثقلة بالديون.
ُ
وعـمــان منتج صغير نسبيا للنفط ،مما يجعلها
أكثر تأثرا من جيرانها كبار منتجي النفط بتذبذبات
أسعاره ،وهو ما يعني أنها تضررت بشدة من انهيار
أسـعــار النفط فــي  2020بسبب جائحة «كوفيد»19 -
وإجراءات اإلغالق على مستوى العالم.
لكن من المتوقع أن يسهم ارتفاع أسعار النفط هذا
الـعــام ،واإلص ــاح المالي فــي تقليص العجز وإبطاء
ارتفاع مستويات الدين في السنوات القليلة المقبلة.
وقالت وكالة األنباء العمانية إن السلطنة تعتزم
إنفاق  12.1مليار ريال ( 31.43مليار دوالر) في العام
المقبل.
عن وزير المالية ،سلطان الحبسي،
الوكالة
ونقلت
َ
قوله إن السلطنة بنت موازنتها على أساس سعر 50
دوالرا لبرميل النفط.
ّ
وأضافت أنه من المتوقع أن يمثل النفط  68بالمئة
من إيرادات الدولة العام المقبل.
وتـسـتـهــدف عـمــان فــي الـخـطــة الـمــالـيــة المتوسطة
األج ــل خـفــض عـجــز ال ـمــوازنــة مـمــا ي ـقـ ّـدر بنحو 11.5
بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي هذا العام إلى 8.8
بالمئة العام المقبل.
وقــالــت الوكالة إن السلطنة تتوقع أن تبلغ نسبة
ّ
الدين العام  75بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي
الـعــام المقبل ،أي أقــل مــن تـقــديــرات سابقة بــأن تبلغ
النسبة  86بالمئة ،وذلك بفضل اإلصالح المالي الذي
شمل فرض ضريبة قيمة مضافة.
وقال صندوق النقد الدولي ،في وقت سابق ،إن َدين
الحكومة المركزية زاد العام الماضي إلى  81.2بالمئة
مــن الـنــاتــج الـمـحـلــي اإلج ـمــالــي ،وأضـ ــاف أن ــه يتوقع
انخفاض إجمالي الدين بشدة إلى  47بالمئة من الناتج
المحلي اإلجمالي بحلول .2026
وقالت ُعمان هذا العام إنها تعمل مع صندوق النقد
الدولي على تطوير استراتيجية الدين.
(رويترز)

ف ــي الـســوقـيــن األول والــرئ ـي ـســي تــراجـعــا
واضحا ،باستثناء سهمي جي إف إتش
واألولى لالستثمار اللذين استحوذا على
كميات كبيرة مــن النشاط قــاربــت نصف
األسهم المتداولة أمس ،وبقيادة مبكرة من
سهم جي إف إتش الذي حقق نموا بنسبة
 6في المئة ،بينما بلغت مكاسب األولــى
لالستثمار نسبة  9.6في المئة ،عــدا ذلك
كــان سهم أهلي متحد بحريني ووطني
وزيــن األكثر سيولة وتــداوال بين األسهم
ال ـق ـي ــادي ــة ،وج ـم ـي ـع ـهــا ت ــراج ـع ــت بـنـســب
محدودة لم تزد على نقطة مئوية ،وكذلك
خسر بنك الخليج نسبة  1في المئة ،وحقق
عقارات الكويت نموا بنسبة  1في المئة
أيضا ،وشهدت األسهم الصغيرة حراكا
ج ـيــدا ،واس ـت ـقــر سـهـمــا بـتــروغـلــف وبـيــت
ال ـطــاقــة بـعــد ارتـفــاعـهـمــا بــداي ــة الـجـلـســة،

ال ـخ ـي ــارات ال ـت ــي ت ـت ـمــاشــى مع
رغباته وثقافته المجتمعية.
وأش ـ ـ ــار ال ـع ـق ــاري ــون الـ ــى أن
ا لـنـهــج ا ل ــذي تتبعه المؤسسة
ال ـعــامــة ل ـلــرعــايــة الـسـكـنـيــة في
الوقت الحالي ال يخدم المواطن،
وغ ـي ــر م ـج ـ ٍـد وم ـس ـت ــدام ،وعـلــى
أصحاب القرار اتخاذ خطوات
جادة من شأنها حلحلة األزمة

اإلس ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة ،خـ ــاصـ ــة ف ـ ــي ظــل
وج ــود عـجــز بـمـيــزانـيــة الــدولــة
العامة ،وعدم قدرة بنك االئتمان
على االستمرار في توفير دعم
للمواطنين.
وبـ ـ ّـي ـ ـنـ ــوا أنـ ـ ــه ي ـج ــب إشـ ـ ــراك
ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص وال ـم ـطــوريــن
العقاريين في تطوير األراضي،
وال ـم ـســاكــن ،ح ـيــث إن الـمـطــور

ورب ــح الـســام مقابل تــراجــع مستثمرون
وآن ،كـمــا نـشــط مــزايــا وأق ـفــل عـلــى الـلــون
األخضر ،وربح بريق نصف نقطة مئوية،
لتنتهي الجلسة متعادلة على مستوى
السوق الرئيسي ،وخاسرة على مستوى
السوق األول.
خـلـيـجـيــا ،ت ــراج ـع ــت م ـع ـظــم م ــؤش ــرات
أسـ ـ ـ ــواق الـ ـم ــال ب ـ ــدول م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي ،بــاس ـت ـث ـنــاء م ــؤش ــري ســوقــي
أب ــوظ ـب ــي وال ـب ـح ــري ــن ،وواصـ ـ ــل أبــوظـبــي
ن ـمــوا ،واق ـتــرب أكـثــر مــن مـسـتــوى  9آالف
نقطة ،بينما دعم جي إف إتش تعامالت
سوق البحرين ،وكان «السعودي» األنشط،
وارتفعت سيولته بقوة بعد عمليات شراء
كبيرة استهدفت إس تي سي ،تجاوزت 10
مليارات ريال من قبل مستثمرين لينتهي
على اللون األحمر.

أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية ،أنه تم استرداد
مبلغ  26مليون دينار من دين منح لشركة «يوباك» تسهيالت
ائتمانية قصيرة األ ج ــل الستثمارها فــي شــر كــة الفروانية
للتطوير العقاري (الفروانية)؛ الشركة المسؤولة عن تطوير
مشروع الريم مول في أبوظبي.
وقــالــت «أجـيـلـيـتــي» ،فــي بـيــان لـلـبــورصــة ،إن التسهيالت
القصيرة األجل سبق أن ُمنحت لـ «يوباك» ،خالل التسهيالت
االئتمانية المستخدمة في تمويل مشروع «ريم مول» ،موضحة
أن قيمة المبلغ ستنعكس على البيانات المالية للشركة في
الربع الرابع من العام الحالي.
مــن جانبها ،قــالــت شــركــة الـمـشــاريــع المتحدة للخدمات
الجوية ،في بيان مستقل للبورصة ،إن المعاملة آنفة البيان
لن تؤثر فيما يتعلق بمتطلبات التمويل اإلضافية لمشروع
«ريــم مــول» ،موضحة أن المعاملة ستنعكس على البيانات
المالية السنوية للشركة ،وذلك بانخفاض مبلغ القرض المقدم
للمشروع (قــرض إلــى شركة زميلة) ،وكذلك انخفاض قيمة
المطلوبات المتداولة بمبلغ  26مليون دينار.
وأضافت أن متطلبات التمويل اإلضافية ستنعكس أثناء
ً
سير المشروع وحسب االقتضاء ،وفقا لإلفصاحات السابقة
الصادرة في هذا الشأن.

يمتلك حلوال وخبرة كافية في
تنفيذ المشاريع اإلسكانية من
بنى تحتية أو عقارات سكنية،
بـنـمــاذج مختلفة تتناسب مع
اح ـت ـي ــاج ــات الـ ـم ــواط ــن وب ــأق ــل
تكلفة ممكنة.

«وربة» :إغالق
باب االكتتاب
بزيادة رأس المال
قـ ــال ب ـنــك «ورب ـ ـ ــة» إنـ ــه تمت
تغطية االك ـت ـتــاب بـكــامــل عــدد
أسهم الطرح في زيادة رأسمال
البنك خالل الفترة المخصصة
لحقوق األولوية ،والتي انتهت
أمس.
وأش ــار الـبـنــك فــي إفصاحه
لـ ـلـ ـب ــورص ــة إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه ل ـ ــن يـتــم
ف ـ ـتـ ــح بـ ـ ـ ــاب االكـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاب ل ـغ ـيــر
المساهمين ،وسيتم االنتهاء
مـ ـ ـ ــن إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ت ـخ ـص ـي ــص
األسهم ،ورد فائض المبالغ إن
وجدت ،وفق المدد الموضحة
في نشرة االكتتاب.
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــة
الجوهرية على المركز المالي
للشركة ،أفاد بزيادة عدد أسهم
رأس ـمــال الـبـنــك بـ ـ  425مليون
س ـهــم ،وك ــذل ــك زيـ ــادة رأس ـمــال
ا لـبـنــك بـقـيـمــة  82.875مليون
دينار.

«فينتك» أداة مالية تجذب الشباب العرب

مع نمو ثقافة االدخار واالستثمار
في منطقة الشرق األوسط المضطربة،
ووسـ ــط ال ـم ـصــاعــب االق ـت ـص ــادي ــة الـتــي
تسبب بـهــا وب ــاء «كــوف ـيــد »19 -يسجل
تـ ّ
ـوج ــه أك ـب ــر م ــن ال ـش ـبــاب ال ـع ــرب نحو
اسـتـعـمــال التقنيات الـمــالـيــة الحديثة،
أو «فينتك» ،إلدارة نفقاتهم مــن ناحية
االدخار واالستثمار.
ً
قبل أن تنتقل ميار عكرمة ( 29عاما)
مــن لبنان إلــى اإلم ــارات ،كانت مقتنعة
ً
بــأن عليها أن تعمل كثيرا وأن تحصل
عال كي تتمكن من أن تعيش
على راتب ٍ
بمستوى جيد.
وتقول المستشارة اإلدارية ،التي يعاني
بلدها منذ  2019أزمــة اقتصادية ومالية
غ ـي ــر م ـس ـبــوقــة وسـ ــط ن ـض ــوب ال ـس ـيــولــة
بالدوالر وانخفاض قيمة العملة« :هذا ما
كنا نؤمن به وتربينا عليه على األقل».
اليوم ،انضمت عكرمة إلى عدد متزايد
من الشباب العرب الذين يلجأون إلى أدوات
التكنولوجيا ا لـمــا لـيــة لمساعدتهم على
إدارة أموالهم بطريقة ذكية.
وأصـبــح بإمكانها تـحــديــد مـ ّـدخــراتـهــا
بنقرة واحــدة ،معتمدة على نسب مئوية
ورسوم بيانية ّ
تفسر لها عمليات اإلنفاق
التي تقوم بها ،بفضل تطبيق إلكتروني.
وتوضح« :يحسب التطبيق مدخراتك
ويـقــدم لــك وســائــل مختلفة لالستثمار».
فـعـنــدمــا يـصـبــح ف ــي إم ـك ــان ال ـم ــرء إدارة
ميزانيته بشكل أوض ــح ،يصبح االدخــار
أسـهــل .ويـقـ ّـدم التطبيق نصائح أو يدله
على أسهم الشركات أو السلع التي يمكنه
االستثمار فيها ،ولو بمبالغ محددة.
ويـشـيــر تـقــريــر للبنك الــدولــي بعنوان
«االدخار من أجل الشيخوخة» لعام ،2016
ّ
إلـ ــى أن  7ف ــي ال ـم ـئــة ف ـقــط م ــن الـبــالـغـيــن
ف ــي الـمـنـطـقــة ال ـت ــي تـقـطـنـهــا مـجـتـمـعــات

ش ــاب ــة وت ـس ـ ّـج ــل مـ ـع ـ ّـدالت ب ـطــالــة عــال ـيــة،
ّيدخرون للتقاعد ،وهو المعدل األدنى في
االقتصادات العالمية.
والـ ـي ــوم ،يـشـهــد ق ـط ــاع الـتـكـنــولــوجـيــا
ً
ال ـم ــال ـي ــة ازدهـ ـ ـ ـ ــارا ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط،
ً
وفـ ـق ــا ل ـم ـع ـهــد م ـي ـل ـك ـيــن ،م ــرك ــز األب ـح ــاث
المتخصص.
ّ
ويـقـ ّـدر المعهد بــأن  465شركة تمويل
تعتمد عـلــى الـتـكـنــولــوجـيــا الـحــديـثــة في
الـمـنـطـقــة س ـتــدر أك ـثــر مــن مـلـيــاري دوالر
(ح ــوال ــى  1.78مـلـيــار يـ ــورو) بـحـلــول عــام
 ،2022مقابل  30شركة في عام  2017وما
يقرب من  80مليون دوالر.
وبـ ـحـ ـس ــب شـ ــركـ ــة «إس آن ـ ـ ــد ب ــي»
ّ
االستشارية ،فإن هذا النمو سيتزايد
ً
خصوصا في دول الخليج حيث يرتفع
طلب الزبائن على الخدمات المصرفية

ً
الرقمية ،وفقا لتقرير عام .2019
ويقول الرئيس التنفيذي لشركة «ثروة»
لالستشارات المالية في دبي مارك شهوان،
«س ـل ـك ـنــا ن ـحــن الـ ـع ــرب ال ـط ــري ــق الـصـعــب
ً
لتحقيق الـ ـث ــروات» ،مـضـيـفــا« :نـعـتـقــد أن
ً
دخلنا هــو مــا سيجعلنا أغنياء بــدال من
رأسمالنا».
ومـنــذ فـتــرة طــويـلــة ،قــدمــت معظم دول
الخليج ا لـعــر بــي الغنية بالنفط ،بما في
ذل ــك الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة ال ـس ـعــوديــة ،أكـبــر
ّ
مصدر للخام في العالم ،رواتــب تقاعدية
للمواطنين بدعم من الحكومةّ .
لكن مسؤولين سعوديين حذروا ،وفق
وكالة «بلومبرغ» االقتصادية ،من أن هذا
ال ـن ـظــام غ ـيــر م ـس ـت ــدام ،ف ــي وق ــت ت ـحــاول
ً
الرياض تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.
وازدهرت بنوك رقمية عديدة في العالم

خ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـمــاض ـيــة ،ل ـعــل أكـبــرهــا
«نوبنك» البرازيلي الذي له أكثر من أربعين
مليون زبون.
ّ
ويـشـيــر شـهــوان إلــى أن ــه الحــظ تـحـ ّـوال
في السلوك المالي في الشرق األوسط في
العام الماضي ،ويرجع ذلك في جزء كبير
منه إلى الوباء الذي ّ
هدد بتدمير العديد
من الصناعات وشهد خسارة الكثير من
الناس وظائفهم.
ّ
يذكر أن هناك زيادة بنسبة  80في المئة
فــي تعامالت «ث ــروة» الجديدة منذ الربع
األول من عام  ،2020بما يصل إلى  45ألف
محفظة لألفراد تتراوح أعمارهم بين 25
وً 45
عاما.
ّ
بـحـســب ش ـه ــوان ،ف ــإن ال ــزب ــون ال ـعــادي
جديد على فكرة االستثمار الطويل األجل،
وال يزال العديد من العرب مترددين بشأن

ً
ً
االضـطــرار إلــى حصد الفوائد الحقا بدال
من تحقيق أرباح سريعة.
وي ــوض ــح «ل ـي ــس ل ــدي ـن ــا ث ـق ــاف ــة ب ـشــأن
االستثمار طويل األجل».
وه ـنــاك مشكلة أخـ ــرى ،وه ــي المشهد
االس ـت ـث ـم ــاري ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ،إذ يقتصر
هــذا المشهد فــي الغالب على األف ــراد من
ذوي ال ـق ــدرة الـمــالـيــة الـعــالـيــة ،وعـ ــادة ما
يتم تعريفهم على أنهم األشخاص الذين
يمتلكون مــا ال يقل عــن مليون دوالر من
األصول السائلة.
بنك
في
االستثمار
حلول
ويــرى مدير
ّ
الفجيرة الوطني اإلماراتي هيثم جمعة ،أنه
«إذا أراد شخص ما استثمار  1000دوالر
أو  10آالف دوالر ،فلن يجد الكثير لفعله».
ّ
ويشير الى أن المستثمرين من أصحاب
اإلمكانيات األصغر ،يحتاجون إلى خيارات
أكبر.
ويتابع «مــا زلنا في المراحل األولــى»،
ً
مـشـيــرا إل ــى سـعــي الـمـصــارف والـشــركــات
ّ
المحلية إلى إنشاء منصات على اإلنترنت
لـتـثـقـيــف الـمـسـتـخــدمـيــن وتـبـسـيــط فـكــرة
االستثمار.
بالنسبة إلى «لون» ،وهي منصة مالية
إلكترونية ّ
تم إطالقها في يوليو باإلمارات،
ّ
فإن تسهيل العملية وجعلها أكثر متعة،
أمر أساسي لجذب مستثمرين جدد.
ويوضح أحد مبتكري التطبيق الكسندر
ســويــد ل ـفــرانــس ب ــرس «ال يـهــم سـنـهــم أو
ً
دخلهم أو خبرتهم» ،مضيفا أن المنصة
ّ
ت ــرك ــز ع ـل ــى الـ ـخـ ـط ــوات األول ـ ـيـ ــة لـ ـ ــإدارة
واالدخار ثم االستثمار ،وتشجيعهم على
استخدام أدوات بسيطة عبر اإلنترنت.
ّ
ويرى سويد أن سكان المنطقة «باتوا
ً
يريدون أن يكونوا أكثر استقاللية بدءا من
(أ ف ب)
أعمار صغيرة».
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● الصقر ترأس وفدها المشارك في اجتماع اتحاد غرف دول مجلس التعاون بالرياض
● االجتماع استعرض مشروع برنامج عمل األمانة العامة لالتحاد لعام 2022
تـ ــرأس رئ ـيــس مـجـلــس إدارة
غرفة تجارة وصناعة الكويت،
مـ ـحـ ـم ــد جـ ــاسـ ــم ال ـ ـص ـ ـقـ ــر ،وف ــد
الغرفة المشارك في االجتماع 56
لمجلس اتحاد غرف دول مجلس
ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي الـمـنـعـقــد،
أمـ ـ ـ ــس ،ف ـ ــي ع ــاصـ ـم ــة ال ـم ـم ـل ـكــة
العربية السعودية -الرياض.
وضـ ــم ال ــوف ــد ف ــي عـضــويـتــه
فـهــد ال ـجــوعــان -الـنــائــب الثاني
للرئيس ،وأسامة النصف -عضو
المكتب ،وخــالــد الـغــانــم -عضو
مجلس اإلدارة ،ورب ــاح الــربــاح-
الـ ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـل ـغ ــرف ــة ،وف ـهــد
الصغير -م .مدير إدارة العالقات
التجارية.
وعـقــد االجـتـمــاع باستضافة

ك ـ ــريـ ـ ـم ـ ــة م ـ ـ ــن اتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد الـ ـ ـغ ـ ــرف
السعودية ،وتم بحث العديد من
المواضيع ذات الصلة بالقطاع
الخاص الخليجي وسبل تعزيز
أواص ـ ــر ال ـت ـع ــاون فـيـمــا بـيـنـهــا،
ً
خ ـص ــوص ــا ف ــي ظ ــل م ــا ي ـمــر به
ً
العالم حاليا جراء تفشي فيروس
كورونا المستجد.
كـ ـم ــا اسـ ـتـ ـع ــرض االجـ ـتـ ـم ــاع
م ـش ــروع بــرنــامــج ع ـمــل األمــانــة
العامة لالتحاد لعام  ،2022الذي
يتضمن عــدة فعاليات مرتقبة،
مـنـهــا اج ـت ـمــاعــات مـشـتــركــة مع
األمـ ــانـ ــة ال ـع ــام ــة ل ـ ــدول مـجـلــس
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون ،بـ ـ ـه ـ ــدف ال ـت ـن ـس ـي ــق
فـ ـيـ ـم ــا بـ ـي ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـخ ــاص
والـقـطــاع الـحـكــومــي الخليجي،

وك ــذل ــك ورش ع ـمــل بــال ـت ـعــاون
مـ ــع ال ـ ـغـ ــرف األع ـ ـضـ ــاء ي ـت ــم مــن
خاللها وضع الحلول المناسبة
للمعوقات التجارية فيما بين
دول ال ـم ـج ـلــس ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
المشاركة في عدد من المعارض
وال ـ ـم ـ ـن ـ ـتـ ــديـ ــات وال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــرات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى
اإلقليمي.
ك ـم ــا تـ ـط ــرق االجـ ـتـ ـم ــاع إل ــى
أهمية التحضير واإلعداد لعقد
م ـن ـتــدى ال ـخ ـل ـيــج االق ـت ـص ــادي،
الـ ــذي ي ـقــوم االتـ ـح ــاد بتنظيمه
مرة كل سنتين ،على أن يتضمن
المواضيع ذات الصلة بالنهوض
ً
بــاالقـتـصــاد الخليجي ،وصــوال
إلى السوق الخليجية المشتركة.

الوفد الكويتي برئاسة الصقر خالل االجتماع

صورة جماعية للمشاركين

«زين» أفضل عالمة تجارية في الشرق األوسط عن « 2021الوطني» :تقلبات باألسواق مع ارتفاع
المجموعة جاءت األولى في صناعة االتصاالت خالل حفل توزيع جوائز  Telecom Reviewالتضخم وترقب الجتماعات البنوك المركزية
ك ـش ـفــت م ـج ـمــوعــة "زي ـ ــن" أن عــامـتـهــا
الـ ـتـ ـج ــاري ــة ت ـ ـصـ ــدرت ق ــائـ ـم ــة الـ ـع ــام ــات
التجارية فــي أس ــواق الـشــرق األوس ــط في
ح ـفــل ت ــوزي ــع ج ــوائ ــز Telecom Review
 ،Summit Excellenceالــذي أقيم في دبي
مؤخرا "كأفضل عالمة تجارية" في صناعة
االت ـ ـصـ ــاالت وت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـم ـع ـلــومــات.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت "زي ـ ـ ــن" أن تـ ـص ــدر عــام ـت ـهــا
ال ـت ـجــاريــة ج ــاء تـتــويـجــا لـ ــأداء المتميز
في كل أسواقها ،وللمستوى المتقدم في
خدمة العمالء ،وقوة مبادراتها في مجاالت
االستدامة والتنوع واالشتمال ،ونجاحها
فـ ــي ت ــوف ـي ــر أكـ ـث ــر الـ ـخ ــدم ــات اإلب ــداعـ ـي ــة،
والترقية المستمرة لشبكاتها وفق أحدث
التقنيات.
وأعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت أن ال ـ ـ ـجـ ـ ــوائـ ـ ــز اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة
للحفل شـهــدت تـتــويــج شــركـتـهــا التابعة
"زي ـ ــن ال ـس ـع ــودي ــة" ب ـج ــائ ــزة "أفـ ـض ــل نمو
لمستخدمي شبكات الجيل الخامس" ،بعد
أن رسخت مكانتها كمزود رائد لخدمات
الـجـيــل ال ـخــامــس فــي الـمـمـلـكــة ،إذ تمتلك
واحدة من أكبر شبكات الـ  5Gحول العالم،
كما فازت "زين السعودية" بجائزة "الخدمة
األكثر ابتكارا" لمنصتها الرقمية "ياقوت".
وب ـي ـن ــت "زي ـ ـ ـ ــن" الـ ـش ــرك ــة الـ ـ ــرائـ ـ ــدة فــي
االبـ ـتـ ـك ــارات الــرق ـم ـيــة ف ــي أس ـ ــواق ال ـشــرق
األوس ـ ـ ــط وإف ــري ـق ـي ــا أن ال ـف ـت ــرة األخـ ـي ــرة
شـ ـه ــدت تـ ـطـ ــورا ن ــوع ـي ــا ل ـع ـم ـل ـيــات ـهــا فــي
ال ـق ـط ــاع ال ــرقـ ـم ــي ،والـ ـت ــوس ــع ف ــي تـقــديــم
خ ــدم ــات رق ـم ـيــة مـبـتـكــرة م ــع سـلـسـلــة من
الـشــراكــات اإلقليمية والــدولـيــة القوية ،إذ
نجحت في تقديم العالمة التجارية Zain
 Esportsألس ــواق الـمـنـطـقــة ،لتفتح بهذه
الخطوة سلسلة من المنافسات اإلقليمية
والمسابقات الرياضية اإللكترونية عبر
اإلنـتــرنــت ،ولـتــؤكــد مساعيها ال ـجــادة في
تنمية مـهــارات الشباب الرقمية ،وتعزيز
االبتكارات التكنولوجية.
وأف ـ ـ ـ ـ ــادت ب ــأنـ ـه ــا ن ـج ـح ــت ف ـ ــي ت ـعــزيــز
شراكاتها الدولية في التوسع في منصة

واجهة البرمجيات  ،APIمما ساعدها في
تـقــديــم مـحـتــوى فــريــد وجـ ــذاب ف ــي قـطــاع
الـتــرفـيــه الــرقـمــي ،وتــوفـيــر ف ــرص حقيقية
لــاع ـب ـيــن ال ــرق ـم ـي ـي ــن ال ـك ـب ــار ول ـم ـط ــوري
البرامج األفراد ،كي يصبحوا قادرين على
أن يطلقوا خدمات تستهدف عمالء "زين".
وأضافت المجموعة أنها أطلقت مؤخرا
كيانها االستثماري شركة "زين فينتشرز"،
وهو الكيان المسؤول عن إدارة المحفظة
االستثمارية للمجموعة ،والمسؤول عن
الـبـحــث عــن أف ـضــل ال ـفــرص االسـتـثـمــاريــة
فــي أعـمــال الشركات الناشئة ،رأس المال
المغامر ،التكنولوجيا المالية "فينتيك"،
والـفــرص التكنولوجية ،مع التركيز على
االبتكارات الرقمية سريعة النمو.
وذكــرت أنها أطلقت كيانا تكنولوجيا
جــديــدا ( ،)ZainTechلتؤسس واح ــدا من
أك ـبــر ال ـم ـتــاجــر اإلقـلـيـمـيــة ال ـشــام ـلــة الـتــي
توفر منصات الحلول والخدمات الرقمية
ل ـل ـمــؤس ـســات ال ـح ـكــوم ـيــة وال ـش ــرك ــات في
أس ــواق ال ـشــرق األوسـ ــط ،إذ يـقــدم الـكـيــان
الجديد الحلول الرقمية للشركات المتعددة
الجنسيات والحكومات عبر نقطة اتصال
واحدة شاملة للمبيعات وخدمة العمالء،
وأيضا يوفر حاضنة متطورة لمجموعة
واس ـ ـعـ ــة مـ ــن خ ـ ـيـ ــارات الـ ـحـ ـل ــول ال ـ ـمـ ــدارة
للخدمات السحابية ،واألمــن السيبراني،
والـبـيــانــات الـضـخـمــة ،وإنـتــرنــت األش ـيــاء،
الـ ــذكـ ــاء االصـ ـطـ ـن ــاع ــي ،وال ـ ـمـ ــدن ال ــذك ـي ــة،
واالبتكارات في األعمال الناشئة.
واس ـ ـت ـ ـحـ ــوذت الـ ـحـ ـم ــات ال ـت ـســوي ـق ـيــة
لـمـجـمــوعــة "زيـ ــن" عـلــى مـخـيـلــة الـمــايـيــن
فــي أس ــواق الـشــرق األوس ــط وإفــريـقـيــا ،إذ
حصدت الدعايات التلفزيونية للمجموعة
خ ــال ش ـهــر رم ـض ــان وال ـع ـيــد  20مـلـيــون
مشاهدة على منصة  ،YouTubeوتمتلك
حاليا قاعدة متابعين ومعجبين واسعة
لمنصاتها الرقمية على شبكات التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي ،ح ـي ــث ل ــدي ـه ــا أك ـث ــر م ــن 22
م ـل ـيــون م ـع ـجــب ،وت ـح ـصــد أع ـمــال ـهــا 100

الخشتي والسعيدي من "زين -السعودية" يتسلمان جائزة أفضل عالمة تجارية
مليون مـشــا هــدة سنويا على اليوتيوب.
الجدير بالذكر أن "زين" كانت المشغل
األول الـ ــذي يـعـتـمــد تـقـنـيــة شـبـكــة الـجـيــل
الخامس في الكويت والسعودية ،وبعدها
السوق البحريني ،حيث تحرص المجموعة
ع ـلــى ج ـلــب أحـ ــدث الـتـقـنـيــات لـشـبـكــاتـهــا،
للمحافظة على نهجها في توفير خدمات
إبداعية تؤثر بشكل إيجابي على تجربة
العمالء.
وتضع المجموعة مجاالت االستدامة
وال ـش ـف ــاف ـي ــة وق ـ ـيـ ــادة ال ـف ـك ــر فـ ــي صـمـيــم
أعمالها ،وينعكس ذلــك في كل جانب من
جوانب األنشطة التشغيلية ،حيث يسلط
تقرير االستدامة السنوي لـ "زيــن" الضوء
على القيادة اإلقليمية المستمرة للشركة
فــي مـتــابـعــة أجـنــدتـهــا لــاس ـتــدامــة ،ودعــم
المجتمعات التي تخدمها من خالل أنشطة
التوعية مثل تغير المناخ ،حقوق األطفال،
بناء القدرات ،التعليم ،التنمية االجتماعية
واالقتصادية ،واإلشراف البيئي ،كما تحرز
الـمـجـمــوعــة تـقــدمــا إقـلـيـمـيــا ف ــي مـجــاالت

التنوع واالشتمال ،إذ تصنف من الشركات
الرائدة في هذا المسار الجديد على أسواق
المنطقة.
وبصفتها عالمة تجارية تعتبر نفسها
شــري ـكــا أس ــاس ـي ــا لـلـمـجـتـمـعــات ،ات ـخــذت
"زي ـ ــن" تــداب ـيــر اسـتـبــاقـيــة ل ـض ـمــان تلبية
االحتياجات خالل الجائحة التي تسببت
في وجــود تحديات صعبة لمجتمعاتها،
حيث حرصت على توفير وصول رقمي إلى
الخدمات األساسية ،مثل الخدمات الطبية
والتجارية واألنشطة اليومية.
وش ـهــدت الـفـتــرة مــن م ــارس  2020إلــى
المحن
سبتمبر  2021واحــدة من أصعب ِ
على األسواق العالمية واإلقليمية ،إذ كانت
فـتــرة حــرجــة عـلــى الـمـسـتــوى االجـتـمــاعــي
واالقتصادي والتجاري ،لــذا وفــرت "زيــن"
اتصاال هادفا خالل فترات اإلغــاق الكلي
وال ـجــزئــي لـلـحــد م ــن ال ـتــأث ـيــرات السلبية
للجائحة ،وقامت بالتنسيق مع السلطات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ال ـم ـح ـل ـيــة فـ ــي كـ ــل أس ــواق ـه ــا
لمساعدتها في تخطي آثار هذه األزمة.

ذكر تقرير أسواق النقد الصادر عن «الوطني» ،أنه
في إشارة واضحة على استمرار تعافي سوق العمل
األميركي من التداعيات الشديدة للجائحة لكن بوتيرة
غير متكافئة ،تراجعت الطلبات الجديدة للحصول
على إعــانــات البطالة األسـبــوع الماضي لتصل إلى
ً
أدن ــى مستوياتها المسجلة منذ  52عــامــا .ووفــق
التقرير ،صرحت وزارة العمل الخميس الماضي بأن
مكاتب شؤون العمل الحكومية في كل أنحاء الواليات
المتحدة تلقت  184ألف مطالبة أولية للحصول على
ً
إعانة بطالة على أساس معدل موسميا في األسبوع
المنتهي في  4ديسمبر.
ف ــي الـتـفــاصـيــل ،وص ـلــت تـلــك الـ ـق ــراءة إل ــى أدن ــى
مستوياتها المسجلة منذ  6سبتمبر  1969بتراجع
قدره  43ألف طلب مقارنة باألسبوع السابق ،وأقل عن
معدل  215ألف مطالبة التي توقعها االقتصاديون.
وعـلــى الــرغــم مــن ذل ــك ،ف ــإن تلك ال ـق ــراءة يجب أن
ينظر إليها بحذر شديد ألن تلك المطالبات تخضع
لتقلبات موسمية خالل موسم األعياد ،مما قد يحرف
القراءات األسبوعية.
وأظهرت قراءة أخرى ،أن عدد الوظائف الشاغرة
ً
يوم العمل األخير من أكتوبر قفز إلى  11.033مليونا
ً
وفقا لمكتب إحصاءات العمل في الواليات المتحدة.
وهي أعلى من توقعات السوق التي أشــارت إلى
وصولها الى  10.369ماليين وكانت أعلى بشكل حاد
من قراءة سبتمبر البالغة  10.602ماليين .وانخفض
عدد الموظفين المستقيلين بنسبة  4.7في المئة ،إذ
تراجع إلى  4.16ماليين مقابل  4.36ماليين.
ويتنافس أرباب العمل اآلن على تعيين الموظفين
واالحتفاظ بهم ،مع وصول استقاالت األميركيين من
ً
وظائفهم إلى أعلى المستويات المسجلة تاريخيا،
على خلفية بحثهم عن فرص عمل أفضل أو االتجاه
نحو األعمال الحرة.
ص ـ ــدر ي ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة الـ ـم ــاض ــي الـ ـم ــؤش ــر الـ ــذي
طــال ترقبه ط ــوال األس ـبــوع إذ أظـهــر مــؤشــر أسعار
المستهلكين في الواليات المتحدة أسرع وتيرة زيادة
منذ عام .1982
وأصــدر مكتب إحصاءات العمل مؤشره ألسعار
الـمـسـتـهـلــك يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة ،ال ـ ــذي ك ـشــف أن أس ـعــار
المستهلك األميركي ارتفعت في نوفمبر بأسرع وتيرة
ً
لها منذ نحو  40عاما .بصعوده بنسبة  6.8في المئة
الشهر الماضي مقارنة بمستويات العام السابق،

«االستثمارات الوطنية» تشارك بمعرض الفرص الوظيفية
أع ـل ـن ــت ش ــرك ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات الــوط ـن ـيــة
م ـشــارك ـتـهــا ف ــي ال ـم ـعــرض ال ـس ـنــوي ال ــراب ــع
للفرص الوظيفية والــدراسـيــة ،الــذي نظمته
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
ً
ً
افـ ـت ــراضـ ـي ــا ،ح ـف ــاظ ــا ع ـلــى ال ـص ـحــة ال ـعــامــة
ً
وتطبيقا لقرارات مجلس الوزراء ،خالل الفترة
بين  21و 25نوفمبر الماضي.
وقالت "االستثمارات الوطنية" في بيان
ص ـح ــاف ــي ،إن هـ ــذه ال ـم ـش ــارك ــة تـ ـن ــدرج فــي
جهودها المتواصلة لــد عــم الطلبة حديثي
ال ـت ـخــرج وف ـتــح آف ــاق الـمـسـتـقـبــل أم ــام جيل
ال ـش ـب ــاب الـ ــواعـ ــد ،وض ـم ــن اسـتــراتـيـجـيـتـهــا
ال ـه ــادف ــة لــدعــم ال ـك ـف ــاءات الــوط ـن ـيــة الـشــابــة
واس ـت ـق ـطــاب الـمـتـمـيــزيــن مـنـهــم وتــدريـبـهــم
وتأهيلهم للعمل في قطاع االستثمار.
وأوض ـح ــت أن مـشــاركـتـهــا ف ــي الـمـعــرض
ً
بدورته الحالية جاءت أيضا ضمن مجموعة
ك ـب ـيــرة م ــن ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة وال ـخــاصــة
والمؤسسات التعليمية المختلفة ،لعرض ما
لديها من وظائف ومزايا لجذب الخريجين
وسهولة مقابلتهم مع جهات العمل وطرح
التساؤالت بشأن الوظائف المتوفرة.

دور رائد
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ق ـ ــال ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ق ـطــاع

ال ـ ـ ـمـ ـ ــوارد الـ ـبـ ـش ــري ــة وال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون اإلداري ـ ـ ـ ــة
بــال ـشــركــة جــاســم أبـ ــل ،إن ه ــذه الـمـشــاركــة
تؤكد دور "االستثمارات الوطنية" الرائد
والمهم باعتبارها أحد الداعمين للكوادر
الوطنية ا لـشــا بــة وتأهيلهم لـســوق العمل
وتعريفهم بالفرص الوظيفية المتاحة في
الشركة ألنها إحدى أكبر شركات االستثمار
ف ــي ال ـكــويــت وال ـم ـن ـط ـقــة ،إذ ت ـح ــرص على
الـمـشــاركــة فــي مـعــارض الـفــرص الوظيفية
ألهـمـيـتـهــا ف ــي مـعــرفــة نــوعـيــة الـخــريـجـيــن
وكفاءاتهم ،واستقطاب الكفاءات والمواهب
الوطنية وتأهيلها ضمن أعلى المعايير.
وذكـ ــر أب ــل أن "االس ـت ـث ـم ــارات الــوطـنـيــة"
ح ــرص ــت ع ـلــى ال ـت ــواص ــل م ــع ال ـط ـل ـبــة عبر
ج ـ ـنـ ــاح ـ ـهـ ــا االفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض ـ ـ ــي واإلج ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــة ع ــن
استفساراتهم بشأن فرص العمل وتزويدهم
بمعلومات عن الفرص الوظيفية المتاحة
ف ــي ال ـش ــرك ــة ،م ــع إبـ ـ ــراز أه ـم ـيــة ال ـع ـمــل في
القطاع الخاص ،كما قدمت لهم شروحات
وافية عن أنشطة الشركة وعملياتها على
الـصـعـيــد الـمـحـلــي واإلق ـل ـي ـمــي ،وتــوضـيــح
ط ـب ـي ـع ــة الـ ـعـ ـم ــل لـ ـ ــدى م ـخ ـت ـل ــف اإلدارات
والـقـطــاعــات فــي الـشــركــة .ولـفــت إلــى أنــه تم
استعراض "االستثمارات الوطنية" المتمثلة
في أن تصبح الشركة االستثمارية الرائدة
فــي الـكــويــت والـمـنـطـقــة واالخ ـت ـيــار األمـثــل

ً
للمستثمرين ،فضال عن رسالتها المتمثلة
في تحقيق تطلعات العمالء والمساهمين
المستقبلية و خ ــد م ــة ا لـمـجـتـمــع ا لـكــو يـتــي
بفاعلية.
وأك ـ ــد الـ ـت ــزام "االس ـت ـث ـم ــارات الــوط ـن ـيــة"
فــي خـلــق ف ــرص وظـيـفـيــة جــديــدة للشباب
الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن الـ ـطـ ـم ــوحـ ـي ــن مـ ـ ــن م ـخ ـت ـلــف
التخصصات للعمل فــي الشركة و خــوض
المنافسة والتعلم من التجارب الميدانية،
وتفعيل دورهــا في تعريف الطلبة بفرص
ً
العمل المتاحة والتخصصات األكثر طلبا
ً
في الشركة وقطاع االستثمار عموما.
وذك ــر أب ــل أن الـمـعــرض الـسـنــوي الــرابــع
للفرص الوظيفية والدراسية شهد العديد
م ــن الـفـعــالـيــات ك ــال ــورش الـتــدريـبـيــة الـتــي
ُ
تؤهل الخريج لتطوير طاقاته وإمكانياته
وم ــده بــال ـم ـهــارات ال ــازم ــة لـمـســاعــدتــه في
ات ـخ ــاذ ال ـق ــرار ال ـم ـنــاســب ب ـشــأن مستقبله
الوظيفي ،إضافة إلى شرح الشهادات الفنية
المعتمدة التي تزيد من مؤهالت الباحثين
عن عمل إليجاد فرص وظيفية في شركات
االستثمار.

وظائف بالشركة
وكشف أن "االستثمارات الوطنية" قدمت

جاسم أبل
ً
خ ــال مـشــاركـتـهــا ف ــي ال ـم ـعــرض ع ـ ــددا من
الوظائف المطلوبة والمتمثلة في وظائف
إدارة األع ـ ـمـ ــال وال ـت ـس ــوي ــق وال ـم ـحــاس ـبــة
والـتـمــويــل وال ـم ــوارد البشرية والقانونية
وعلوم الكمبيوتر .وشدد على حرص شركة
ً
االستثمارات الوطنية دائـمــا على تحقيق
م ـع ــدالت مـتـقــدمــة ف ــي نـســب ال ـت ـكــويــت ،مع
منح الموظفين الجدد العديد من المميزات،
ً
خصوصا أن استراتيجية الشركة تهدف
للحفاظ على المكانة المرموقة التي تتمتع
بها في عالم االستثمارات.

ً
ً
فيما يعتبر ارتفاعا كبيرا مقارنة بمعدل شهر أكتوبر
البالغ  6.2في المئة.
وعلى أساس شهري ،قفزت األسعار خالل الفترة
الممتدة ما بين أكتوبر ونوفمبر بنسبة  0.8في المئة،
بانخفاض هامشي عــن الشهر السابق الــذي شهد
زيادة بنسبة  0.9في المئة .وبعد استبعاد العناصر
المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة ،ارتفع مؤشر
أسعار المستهلكين األساسي بنسبة  0.5في المئة
على أس ــاس شـهــري عــن المستويات المسجلة في
ً
أكتوبر بما يتماشى تقريبا مع أداء الفترة السابقة،
لكنه رفــع وتـيــرة النمو السنوية مــن  4.6فــي المئة
المسجلة في أكتوبر إلــى  4.9في المئة .بينما كان
ً
ف ــي ال ـســابــق م ــرك ــزا عـلــى ع ــدد قـلـيــل م ــن الـقـطــاعــات
األكثر حساسية لعمليات إعادة فتح أنشطة األعمال
المرتبطة بالجائحة واضطرابات سلسلة التوريد
مثل السيارات المستعملة ونفقات السفر ،زاد معدل
ً
التضخم أخيرا على مختلف القطاعات وأظهر اآلن
إشارات بأنه قد يصبح مشكلة مستمرة.
وصرح رئيس مجلس االحتياطي الفدرالي جيروم
بــاول بــأن على الفدرالي أن يفكر في تسريع وتيرة
إنهاء برنامج مشترياته الضخمة من السندات في
ً
اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده غدا وبعد غد.
ويتوقع العديد من االقتصاديين رفع سعر الفائدة في
ً
وقت أقرب مما كان متوقعا في السابق.
وسـجــل ال ــدوالر األمـيــركــي بعض المكاسب قبل
صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة،
ً
لكنه سريعا ما تخلى عن تلك المكاسب بعد صدور
قراءة المؤشر .إذ تراجع الدوالر بنسبة  0.1في المئة
إلى  96.097مقابل سلة من العمالت المنافسة.
وكانت األســواق متقلبة قبل بداية هذا األسبوع
المليء باجتماعات العديد من الجهات التنظيمية
المختلفة عـلــى مـسـتــوى ال ـعــالــم ،إذ مــن الـمـقــرر أن
يجتمع االحتياطي الفدرالي األميركي والبنك المركزي
األوروبي وبنك إنكلترا والبنك الوطني السويسري
وبنك اليابان كل على حدة.
أما اليورو ،الذي يعتبر عرضة لقرارات االحتياطي
الـفــدرالــي تجاه رفــع سعر الـفــائــدة خاصة إذا تأخر
رفعها فــي أوروبـ ــا ،فقد شهد الكثير مــن التقلبات
ً
وأنهى تداوالت األسبوع مغلقا عند مستوى .1.1311

«ضمان» :بورسلي ينال جائزة التميز المهني
من المجلس الطبي العالمي
أع ـل ـنــت ش ــرك ــة مـسـتـشـفـيــات ال ـض ـمــان
الصحي (ضمان) نيل مدير إدارة الموارد
البشرية في الشركة أحمد بورسلي جائزة
الـتـمـيــز الـمـهـنــي ل ـل ـمــوارد الـبـشــريــة 2021
في قطاع الرعاية الصحية خالل احتفال
المجلس الطبي العالمي في دبي.
وأع ــرب ــت "ض ـم ــان" ف ــي ب ـيــان صـحــافــي
أمــس ،عــن الفخر بحصول بورسلي على
هذه الجائزة العالمية المرموقة" ،مما يمثل
ً
ً
تقديرا مهما لعمل إدارة الموارد البشرية
ً
في الشركة ودافعا نحو المزيد من الفعالية أحمد بورسلي
والكفاءة لتحقيق أهدافها".
وق ــال ــت إن بــورس ـلــي حـصــل عـلــى هــذه
الجائزة لتميزه في إدارة الموارد البشرية  ،"2035تــولــي الـكـثـيــر م ــن الـعـنــايــة تـجــاه
ً
وتقديرا لدوره المهني ومساهماته البارزة استقطاب الموارد البشرية الوطنية في هذا
القطاع الجديد للرعاية الصحية بالكويت.
في هذا المجال.
وذكـ ـ ــرت أن ـه ــا وض ـع ــت خ ـطــة تــوظـيــف
وأضافت أن بورسلي شارك على هامش
االحتفال في حلقة نقاشية حول التحديات متكاملة لتوفير الطواقم الطبية والفنية
الـ ـت ــي تـ ــواجـ ــه قـ ـط ــاع الـ ـ ـم ـ ــوارد ال ـب ـشــريــة واإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة فـ ــي م ـخ ـت ـل ــف ال ـت ـخ ـص ـصــات
وا لـمـنـهــج اإل ب ــدا ع ــي المستقبلي لتعزيز والمجاالت المهنية ذات العالقة في قطاع
الرعاية الصحية التي من المتوقع أن توفر
كفاءة العاملين في القطاع الطبي.
وأكدت "ضمان" أنها باعتبارها إحدى سبعة آالف فرصة وظيفية خالل السنوات
الركائز االستراتيجية ضمن محور الرعاية الـقـلـيـلــة ال ـقــادمــة ب ــوج ــود نـسـبــة معتبرة
الصحية في خطة التنمية "كويت جديدة للموظفين من العمالة الوطنية.
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اقتصاد

ً
 583.4مليون دينار الديون و 577.1مليونا رؤوس أموال
محمد اإلتربي

إدارة المخاطر
والمعايير الرقابية
الجديدة والحوكمة
الرشيدة خفضت
الدين

أظـ ـ ـه ـ ــرت ال ـ ـقـ ــوائـ ــم ال ـم ــال ـي ــة
لـقــائـمــة  10ش ــرك ــات اسـتـثـمــار
م ــدرج ــة س ـي ـط ــرة ك ـب ـي ــرة عـلــى
ح ـج ــم ال ـ ــدي ـ ــون وال ـم ـط ـل ــوب ــات
مــن جانب شــركــات االستثمار،
حـيــث بــاتــت تـحــرص الـشــركــات
على عدم التوغل في االستدانة،
بحد أقصى ال يتجاوز مرتين
ل ـ ــرأس الـ ـم ــال بــال ـن ـس ـبــة ألعـلــى
ً
الـ ـش ــرك ــات اسـ ـت ــدان ــة ت ـق ــري ـب ــا،
كـمــا يـظـهــر الـ ـج ــدول ،وه ــي من
نصيب "االمـتـيــاز" ،و"الكويتية
لالستثمار".
وفي المقابل تعكس القائمة
ً
أيـ ـض ــا وجـ ـ ــود  5ش ــرك ــات أق ــل
م ــن مـ ــرة إلـ ــى رأس الـ ـم ــال ،في
ح ـيــن تـضـمـنــت  3ش ــرك ــات هي
أدنــى الشركات استدانة ضمن
القائمة ،وهي" :بيت االستثمار
الخلجيي" بنسبة ديــن تبلغ 5
في المئة إلى رأس المال ،تليها
"بـيــت األوراق الـمــالـيــة" بنسبة
 13في المئة إلى رأس المال ،ثم
شــركــة الـصـفــاة لالستثمار في
المرتبة الثالثة بحجم مطلوبات
 41.5في المئة من رأس المال.
وبلغت ديون  5شركات أخرى

ً
مرتين تقريبا إلــى رأس المال،
و هــي نسبة معقولة ومقبولة،
حيث تتضمن بعضها سندات
طويلة األجل على عكس الديون
ال ـق ـص ـيــرة األجـ ـ ــل ،ال ـت ــي دائ ـمــا
م ــا ك ــان ــت تــرت ـبــط ب ـم ـضــاربــات
الـ ـس ــوق الـ ـم ــال ــي ،م ــا ي ــؤك ــد أن
قـ ـط ــاع االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ب ـ ــات أك ـثــر
حـصــافــة وأمــانــا وتــركـيــزا على
ال ـتــوازن بين االق ـتــراض فترات
طــويـلــة ،وتــأمـيــن م ـصــادر دخــل
تشغيلية ،وأص ــول ذات جــودة
قــاب ـلــة لـلـتـسـيـيــل ف ــي أي وق ــت،
بالسرعة المطلوبة.
وإجـمــاال تبلغ رؤوس أمــوال
ق ــائ ـم ــة الـ ـش ــرك ــات ال ـ ـ ـ  10نـحــو
 577.1م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار قـيــاســا
ب ـح ـج ــم دي ـ ـ ــون م ـج ـم ـع ــة تـبـلــغ
 583.4مـلـيــونــا ،أي بنحو مــرة
ً
ف ـق ــط ت ـق ــري ـب ــا ،ف ــي ح ـي ــن تـبـلــغ
مــوجــودات الـشــركــات نحو 1.7
مليار.
وس ـ ـ ـ ـ ـ ــردت مـ ـ ـص ـ ــادر م ــال ـي ــة
واسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ج ـم ـل ــة أس ـب ــاب
لوضع الديون وااللتزامات التي
ت ـبــدو مـقـبــولــة وت ـحــت سيطرة
القطاع أهمها:

 -1تـغـيــرات كـبـيــرة شهدتها
ن ـ ـ ـمـ ـ ــاذج األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال فـ ـ ــي قـ ـط ــاع
االستثمار ،حيث بات يتم توزيع
مـحـفـظــة االس ـت ـث ـمــار عـلــى عــدة
قنوات وتنويع مصادر الدخل.
 -2التنوع في االستدانة بين
الـسـنــدات والتسهيالت طويلة
األجل.
 -3ا عـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد نـ ـسـ ـب ــي ع ـل ــى
ال ـس ـي ــول ــة ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـت ــدف ــق
النقدي من عوائد االستثمارات
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة أو الـ ـتـ ـخ ــارج ــات
وال ـ ـ ـتـ ـ ــدف ـ ـ ـقـ ـ ــات الـ ـ ـن ـ ــاجـ ـ ـم ـ ــة ع ــن
االس ـت ـث ـم ــارات الـتـشـغـيـلـيــة من
الـفــرص ال ـمــدرة بشكل مستمر
ومتنام.
 -4ت ـج ـن ــب الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
تـ ـسـ ـهـ ـي ــات مـ ـص ــرفـ ـي ــة آلج ـ ــال
قصيرة من أجل المضاربات في
األسواق المالية أو الدخول في
مراهنات على فرص تتضاعف
ق ـي ـم ـت ـه ــا خ ـ ـ ــال وق ـ ـ ــت ق ـص ـيــر
واستثنائي.
 -5ميل أغلبية الشركات نحو
تحقيق األرب ــاح ،بما يتماشى
مـ ــع س ـي ــاس ـت ـه ــا وت ــوج ـه ــات ـه ــا
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ،س ـ ـ ــواء بـشـكــل

ف ـص ـلــي أو ن ـص ــف سـ ـن ــوي ،مــا
يحافظ على تدفق مستمر.
 6الـ ـت ــركـ ـي ــز عـ ـل ــى الـ ـف ــرصاالستثمارية التي تــدر أرباحا
مستمرة ،ســواء عبر توزيعات
أو تضاعف قيمتها السوقية ،ما
يمكنها من التخارجات بربح.
 7ت ـ ــوزي ـ ــع االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاراتً
جـغــرافـيــا بشكل م ــدروس أكثر
من السابق.
 -8الدخول في فرص عقارية
تشغيلية متنوعة في األسواق
ال ـعــال ـم ـيــة ك ــال ـع ـق ــارات الـطـبـيــة
والخاصة بالطالب والتجارية
األخرى.
 -9تركيز أكبر على العموالت
مـ ــن اإلدارة و قـ ـن ــا ع ــة ب ـه ــواش
رب ـ ــح م ـع ـق ــول ــة ،ع ـك ــس م ــا ك ــان
فــي الـســابــق مــن الـجـنــوح نحو
تحقيق  60و 70في المئة.
 -10إدارة أ ك ـ ـثـ ــر ح ـص ــا ف ــة
للمخاطر بشكل غـيــر مسبوق
لم تكن قائمة في السابق بتلك
الدرجة من األهمية.
ول ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ـ ـ ــرص ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل
المتاحة من القطاع المصرفي
الـ ـمـ ـحـ ـل ــي واألج ـ ـن ـ ـبـ ــي ل ـق ـط ــاع

تحالف استراتيجي بين «إنوفست» و«سمو»
لتطوير منتجع دانات على شاطئ نصف القمر
ك ـش ـف ــت شـ ــركـ ــة "إنـ ــوف ـ ـسـ ــت"،
أمــس ،عــن توقيع إحــدى شركات
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة اتـ ـف ــاقـ ـي ــة ت ـط ــوي ــر
منتجع دانـ ــات ،حـيــث تــم توقيع
ات ـفــاق ـيــة ال ـت ـطــويــر ب ـيــن الـشــركــة
األولى الخليجية للعقار و"سمو"
ال ـق ــاب ـض ــة ،وهـ ــي ش ــرك ــة تـطــويــر
كـبـيــرة مـقــرهــا الـمـمـلـكــة العربية
السعودية.
يــذكــر أن "انــوف ـســت" مستثمر
رئـيـســي فــي "األولـ ــى" الخليجية
ل ـل ـع ـقــار ال ـم ــال ــك ألرض مـنـتـجــع
الدانات.
وأق ـيــم حـفــل الـتــوقـيــع فــي مقر
"س ـ ـم ـ ــو" الـ ـق ــابـ ـض ــة ف ـ ــي ال ـخ ـب ــر
بــالـمـمـلـكــة ،بـحـضــور عــايــض بن
فرحان القحطاني رئيس مجلس
إدارة "س ـم ــو" ،وس ـع ـيــد الـنـهــدي
ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـش ــرك ــة،
ورئ ـي ــس مـجـلــس إدارة "األولـ ــى"
الخليجية للعقار د .عبدالعزيز
الدخيل ،وعبدالعزيز السند عضو
مجلس إدارة "األولى الخليجية"
للعقار ،كما حضر حفل التوقيع
كـ ــل مـ ــن ي ــاس ــر ال ـ ـجـ ــار ال ــرئ ـي ــس
التنفيذي لـ"إنوفست" وطالل المال
رئيس االستثمار بالشركة .تجدر
اإلشــارة إلى أن "دانــات" يقع على

شاطئ نصف القمر في المنطقة
الشرقية من المملكة ،حيث تبلغ
مساحة األرض التي يقع عليها
المنتجع مـلـيــون مـتــر مــربــع ،أي
مــا يـقــرب مــن  1.25كيلومتر من
الواجهة البحرية المفتوحة.
وتم تصميم المخطط الرئيسي
للمنتجع ليكون مشروعا متعدد
األغ ـ ـ ـ ــراض م ــع ع ـن ــاص ــر سـكـنـيــة
وتـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة وت ــرفـ ـيـ ـهـ ـي ــة ف ــري ــدة
ومتنوعة ضمن مخطط متناغم.
يذكر أن االتفاقية المشار لها
سـتـتـطـلــب ت ـجــريــف ال ـم ـســاحــات
األولـيــة لمنتجع دانــات وتطوير
أ عـمــال البنية التحتية الكاملة،
مما سيؤمن وفــرة من المبيعات
والتسويق في المنطقة.
وم ـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن يـسـتـغــرق
تنفيذ االتفاقية ،التي تبلغ قيمة
مبيعاتها ا ل ـم ـقــدرة  820مليون
ري ــال س ـعــودي ،مــا يـقــرب مــن 36
شـ ـه ــرا ق ـب ــل ال ـت ـس ـل ـيــم ال ـن ـهــائــي
لألعمال ،وستكون نقطة االنطالق
إلن ـش ــاء مـنـتـجــع دان ـ ــات كــوجـهــة
سكنية وسياحية فاخرة تتألف
من فيالت وشقق ،باإلضافة إلى
إقامة فندقية ومجموعة كاملة من
الخدمات الترفيهية والبحرية.

جانب من توقيع االتفاقية
وق ــال بــن فــرحــان" :نحمد الله
ً
أوال و نـشـكــره ونتمنى التوفيق
في هذا المشروع ،حيث سيكون
ل ـ ــدور ال ـت ـحــالــف االس ـتــرات ـي ـجــي
م ــع "األولـ ـ ــى" الـخـلـيـجـيــة للعقار
و"ان ــوفـ ـس ــت" ال ـف ـضــل ف ــي ال ـمــزج
بين خبرتنا الممتدة فــي مجال
الـ ـتـ ـط ــوي ــر ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري وال ـ ـب ـ ـنـ ــاء،
بـ ـ ـ ــاإلضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــق

«إيكويت» ترعى منتدى جيبكا السنوي
الخامس عشر في دبي

والمهارات اإلداريــة لتقديم قيمة
متميزة في مدينة الخبر".
وأضـ ـ ــاف أن "مـ ـش ــروع دانـ ــات
س ـي ـفــي ب ــال ــوع ــد الـ ـ ــذي قـطـعـنــاه
على أنفسنا بأن نكون مستثمرا
م ـس ــؤوال ف ــي االزده ـ ـ ــار الــوطـنــي
للمملكة ،بما يتماشى مع رؤية
 ،2030ولـتـحـقـيــق هـ ــذه ال ـغــايــة،
فإننا ننظر إلى دانــات على أنها

فــرصــة م ـت ـعــددة األوج ـ ــه للنمو،
ليس فقط في المساحات السكنية
والتجارية لكن في إنشاء شاطئ
ن ـصــف ال ـق ـمــر كــوج ـهــة سـيــاحـيــة
وتــرفـيـهـيــة رئـيـسـيــة قـ ــادرة على
استقطاب ال ــزوار والمستثمرين
اإلقليميين والدوليين على حد
سواء".

«طيران الجزيرة» تتسلم تاسع
طائرة من طراز إيرباص A320neo

قائمة مطلوبات  10شركات استثمار
مسلسل

الشركة

رأس المال

المطلوبات

1

بيت االستثمار
الخليجي

40.649.000

2.321.000

51.271.000

2

بيت األوراق المالية

45.000.000

5.943.000

50.589.767

3

الصفاة

26.978.000

11.221.000

41.097.000

4

أرزان

80.288.000

30.566.000

187.221.000

5

االستثمارات الوطنية

79.786.000

52.459.000

278.208.000

6

كامكو انفست

34.233.000

63.511.000

126.688.534

7

المركز المالي

48.080.000

71.364.000

205.423.000

8

االمتياز لالستثمار

113.361.000

78.411.000

287.632.000

9

الكويتية لالستثمار

55.125.000

109.867.000

266.486.922

10

تسهيالت

53.676.000

114.594.000

274.262.000

-

-

577.176.000

583.487.000

1.768.879.223

االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ت ـع ـك ــس ثـ ـق ــة فــي
ال ـق ـط ــاع ومـسـتـقـبـلــه وتـخـطـيــه
مرحلة التحديات ا لـتــي تحمل
ضريبتها بشكل أكبر من غيره
من القطاعات منذ األزمة المالية
األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ،حـ ـي ــث ب ـ ـ ــات ال ـق ـط ــاع

نــاضـجــا مــالـيــا وحـصـيـفــا على
صعيد المخاطر ،كما ال يمكن
إغـفــال دور هيئة أس ــواق المال
رقابيا في هذا الصدد ،وفرض
الكثير من المعايير من حوكمة
ومـ ـع ــايـ ـي ــر ال ـ ـم ـ ــاءة ال ـم ــال ـي ــة،

وكذلك التعاون البناء مع البنك
المركزي في كثير من المفاصل،
وقابل ذلك التزام من الشركات
المرخص لها.

«أرزان ثروات» مستشار لالستحواذ
على عقار في بيفرلي هيلز
أع ـل ـنــت شــركــة أرزان ثـ ــروات،
الـ ـت ــي ت ـخ ـضــع إلش ـ ـ ــراف سـلـطــة
دبـ ــي ل ـل ـخــدمــات ال ـم ــال ـي ــة ،أن ـهــا
قدمت استشارة لالستحواذ على
مبنى مكاتب بمواصفات عالية
الجودة ،يقع في منطقة متميزة
بمدينة بيفرلي هيلز في والية
كاليفورنيا بالواليات المتحدة.
و ي ـت ـم ـي ــز م ـب ـن ــى The Post
بـتـصـمـيـمــه ال ـف ــري ــد ،وي ـق ــع في
مدينة بيفرلي هيلز المرموقة،
وتــم إنـشــاء هــذا المبنى سابقا
كمقر لخدمة توزيع البريد ،وفي
عــام  2019تم تطويره بالكامل
ليصبح مبنى مكاتب بتصميم
م ـ ـ ـبـ ـ ــدع وم ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـف ـ ـ ــات ع ــالـ ـي ــة
ال ـ ـجـ ــودة ،ي ـت ــأل ــف م ــن مـســاحــة
 103555قدم مربعة ،إضافة إلى
مبنى خاص مؤلف من  3أدوار
مخصصة لمواقف السيارات.
ويقع هذا العقار في منطقة
األعـمــال الترفيهية واإلعالمية
فــي بيفرلي هيلز ،التي تعتبر
المركز الرئيسي لشركات اإلعالم
وال ـتــرف ـيــه الــرفـيـعــة الـمـسـتــوى،
والعقار مؤجر كليا بعقد طويل
لمدة  11سنة لكل مــن شركتي
 Live Nationاإلعالمية وشركة
خ ــدم ــة الـ ـب ــري ــد فـ ــي الـ ــواليـ ــات
المتحدة .USPS

مهند أبوالحسن

الجدير بالذكر أن المستأجر
الــرئـيـســي  Live Nationيحتل
مركز الصدارة باعتباره من أكبر
شركات بيع التذاكر والترويج
للحفالت الترفيهية في العالم
بقيمة سوقية بلغت  18مليار
دوالر كما في  15أبريل .2021
وقامت شركة أرزان ثروات بدور
المستشار االستراتيجي لهيكلة
ال ـص ـف ـق ــة واالسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــواذ عـلــى
العقار ،وستستمر في هذا الدور
خالل فترة استثمار العقار ،التي
م ــن ال ـم ـتــوقــع أن ت ـح ـقــق دخــا
شهريا للعمالء بنسبة  8.90في
المئة سنويا.

وقـ ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لـ ـش ــر ك ــة أرزان ث ـ ـ ـ ــروات مـهـنــد
أب ــوال ـح ـس ــن" :ي ـس ـعــدنــا تـقــديــم
الـ ـمـ ـش ــورة وال ـت ــرت ـي ــب لـصـفـقــة
االسـ ـتـ ـح ــواذ ع ـل ــى م ـب ـنــى The
 ،Postوالتي نعتقد أنها ستوفر
ع ــوائ ــد ج ـي ــدة جـ ــدا لـعـمــائـنــا،
كـمــا فــي صـفـقــات أرزان ث ــروات
السابقة ،ومن المتوقع أن يكون
هذا األصل استثمارا آمنا يحمي
رؤوس أم ــوال عمالئنا ويــوفــر
دخال شهريا آمنا وجذابا".
واضـ ــاف أبــوال ـح ـســن" :يــأتــي
هـ ـ ــذا االس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ فـ ــي ال ــوق ــت
الـ ـمـ ـن ــاس ــب أي ـ ـضـ ــا ل ـع ـم ــائ ـن ــا،
ال ــذي ــن اسـ ـتـ ـف ــادوا م ــن ال ـعــديــد
مــن التخارجات المربحة التي
ح ـق ـق ـت ـهــا أرزان ث ـ ـ ــروات خ ــال
ع ـ ــام  ،2021م ـم ــا ي ـس ـم ــح لـهــم
بإعادة توظيف رأس المال في
فــرص استثمارية جــديــدة ،كما
أننا نؤكد دائـمــا حرصنا على
إدارة ثروات مستثمرينا بأعلى
مستوى من المعايير المهنية،
و ف ــق أ س ــس حكيمة للمخاطر،
ل ـض ـمــان ن ـتــائــج مــال ـيــة جــذابــة
لعمالئنا الـكــرام بهدف حماية
ثرواتهم وإرثهم".

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية
جانب من الرعاية
ً
رع ـ ــت م ـج ـمــوعــة إيـ ـك ــوي ــت ،رسـ ـمـ ـي ــا ،مـنـتــدى
جيبكا السنوي الخامس عشر المقام في دبي،
حيث يناقش المنتدى من  7إلى  9ديسمبر عدة
مضامين تتناول" :إعادة تعريف ،إعادة تشكيل،
إعــادة ابتكار صناعة البتروكيماويات في واقع
مــا بعد الـجــائـحــة" ،بـهــدف إع ــادة تحديد ماهية
التحديات وإعــادة ابتكار استراتيجيات جديدة
لــاس ـت ـفــادة م ــن ف ــرص ال ـس ــوق وإعـ ـ ــادة تشكيل
مستقبل متجدد لصناعة البتروكيماويات.
هذا العام ،يتحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة
إيكويت ناصر الــدوســري ،في حلقة نقاشية مع
قادة الصناعة بعنوان "ما بعد الجائحة – منظور
دول مجلس التعاون الخليجي إلنشاء منظومة
مرنة وهادفة وعالية األداء" ،الستعراض أفكارهم
وم ـعــرف ـت ـهــم ورؤاه ـ ـ ــم ح ــول ت ـطــويــر ال ـتــوج ـهــات
ا لـتــي تشكل الصناعة وا لـخـطــط االستراتيجية
المستقبلية في ظل التغيرات المحتملة.
ً
وتعليقا على مشاركة "إيكويت" ،قال الدوسري:
ً
ً
"تعتبر صناعة البتروكيماويات مكونا فاعال
فــي دورة الـتـنــويــع االق ـت ـصــادي ،كــونـهــا صناعة
رائدة ،وقادرة على تزويد سوق العمل بالفرص.
إن العامين الماضيين شهدا فترة من التحديات
زادت فيهما ا لـحــا جــة إ لــى التركيز على قضايا
ُمـلـحــة ،كالتنمية المستدامة وا لـتـحــول الرقمي
واالكتفاء الذاتي".
وأض ــاف" :مــع دخولنا واقــع ما بعد الجائحة
مؤهلين بتجربتنا ،فإننا نرى في هذا المنتدى
السنوي فرصة سانحة أمام قادة ورواد الصناعة

لالجتماع من أجل التبادل المعرفي ،وتبني أوجه
ً
جديدة لالبتكار ،لنتمكن معا من االستمرار في
توفير القيمة لعمالئنا ،وتطوير حلول مستدامة
تلتزم بالمعايير العالمية".
من جهة أخــرى ،تشارك مجموعة إيكويت في
برنامج الشباب "قادة الغد" ،حيث يتعاون االتحاد
ممثال لصناعة البتروكيماويات مع الجيل الجديد
في تشكيل المهارات وتزويد الصناعة مستقبال
بالمهارات والحلول المطلوبة.
وق ــال الــدوســري ،فــي كلمة ألـقــاهــا فــي افتتاح
برنامج "ق ــادة الـغــد"" :تـكــرس مجموعة إيكويت
جـ ـه ــوده ــا إلل ـ ـهـ ــام وت ـم ـك ـي ــن األجـ ـ ـي ـ ــال ال ـش ــاب ــة
لالنضمام إلــى هــذه الصناعة ،ودع ــم تنميتها،
فالشباب هم أثمن مــورد في المجتمع ومساهم
رئيسي في النمو االقتصادي المستدام".
ً
ولفت إلــى أن مـبــادرة "قــادة الغد" توفر منبرا
ل ـل ـط ــاب وال ـم ـه ـن ـي ـيــن ال ـش ـب ــاب ل ـل ـم ـش ــاركــة فــي
ُ
مواضيع تعنى بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات ،إضافة إلى التعلم والتواصل مع
خبراء الصناعة ال ــرواد ضمن فعاليات شبكات
جيبكا المختلفة.
وكـ ــأحـ ــد األع ـ ـضـ ــاء ال ـم ــؤس ـس ـي ــن ل ــ"ج ـي ـب ـك ــا"،
ُ
تكرس مجموعة إيكويت جهودها لدعم صناعة
البتروكيماويات في المنطقة ،من خالل مبادرات
الــرعــايــة ،وتشجيع ت ـبــادل الـمـعـلــومــات ،وري ــادة
األف ـك ــار ال ـتــي ت ـســاعــد األع ـض ــاء ع ـلــى ال ـتــواصــل
وتبادل المعرفة والمساهمة في الحوار العالمي،
ً
ً
لتصبح مؤثرا رئيسا في تشكيل المستقبل.

تسلمت "ط ـيــران الـجــزيــرة"
تـ ــاسـ ــع ط ـ ــائ ـ ــرة ج ـ ــدي ـ ــدة مــن
ط ــراز  A320neoمــن الشركة
المصنعة إيرباص في تولوز،
فرنسا ،ليرتفع عدد الطائرات
في أسطولها إلى  17طائرة.
وتتميز طائرات A320neo
بأنها تخفض حجم استهالك
الــوقــود بنسبة  18فــي المئة،
وكــذلــك ال ـضــوضــاء المنبعث
م ــن الـ ـمـ ـح ــرك ــات ،ب ـن ـس ـبــة 50
فـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـئ ـ ــة ،بـ ـيـ ـنـ ـم ــا تـ ـخ ــدم
نـطــاق طـيــران أط ــول ،وجميع
ال ـط ــائ ــرات الـمـصـنـعــة لشركة
ط ـ ـ ـيـ ـ ــران الـ ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة م ـج ـه ــزة
بالتصميم الخاص لمقصورة
الشركة التي تنفرد بمقاعدها
المصنوعة من الجلد.
وق ـ ــال ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
لـ ـطـ ـي ــران ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة روهـ ـي ــت
رام ــاش ــان ــدران" :م ــع تسلمنا
آخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر طـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــرة مـ ـ ـ ـ ــن طـ ـ ـ ـ ــراز
 A320neoفي دفتر طلبيتنا،
نتطلع إلــى مواصلة التوسع
فـ ــي ش ـب ـك ــة الـ ــوج ـ ـهـ ــات ال ـتــي
نـخــدمـهــا لـتــوفـيــر الـمــزيــد من
الخيارات لعمالئنا ،وسيدعم
ه ـ ــذا الـ ـت ــوس ــع أيـ ـض ــا أحـ ــدث
طلبية قمنا بها مع المصنع
إيــربــاص لعشرين طــائــرة من

طــراز  ،A320neoو 8طائرات
مــن ط ــراز  ،A321neoإضــافــة
إلـ ــى خ ـي ــار ش ـ ــراء  5ط ــائ ــرات
إضافية".
وتـتـجــه "ط ـي ــران ال ـجــزيــرة"
نـ ـ ـ ـح ـ ـ ــو تـ ـ ـشـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــل أسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــول
ي ـض ــم طـ ــائـ ــرات مـ ــن طـ ـ ــرازات
جــديــدة صــديـقــة للبيئة ،كما
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة األسـ ـ ـب ـ ــوع
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاض ـ ـ ــي شـ ـ ــراك ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا م ــع
الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــة الـ ـ ـن ـ ــرويـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــة
ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة فـ ــي الـ ـب ــرام ــج
ال ـم ـنــاخ ـيــة وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا،
"  ، " ™C H O O O S Eحـ ـي ــث
سـ ـ ـيـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاء م ــن
تعويض االنبعاثات الخاصة
بــرحـلـتـهــم ،مــن خ ــال اختيار
دعــم مجموعة مــن المشاريع
ال ـم ـنــاخ ـيــة ال ـت ــي ت ـه ــدف إلــى
الحد من تأثير انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون على العالم.
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«غلوبل فايننس»« :بيتك تكافل» أفضل شركة
تأمين تكافلي في العالم
أكد النصف أن «بيتك تكافل»
استطاعت أن تؤكد وجودها
فى قطاعات تأمينية جديدة،
حققت فيها نجاحا كبيرا،
أهمها ثقة كبرى الشركات.

ح ـ ــازت ش ــرك ــة بـيـتــك للتأمين
الـتـكــافـلــي (بـيـتــك ت ـكــافــل) جــائــزة
أفـضــل شــركــة تــأمـيــن تكافلي في
الـعــالــم لـعــام  2021مــن مجموعة
«غـ ـل ــوب ــل ف ــايـ ـنـ ـن ــس» ال ـع ــال ـم ـي ــة،
ً
تقديرا ألداء الشركة ودوره ــا في
س ــوق الـتــأمـيــن الـتـكــافـلــي محليا
وعالميا ،وتميز وتنوع خدماتها
ومنتجاتها ،باإلضافة إلى التقنية
الـ ـت ــي ت ـض ـي ـف ـهــا عـ ـل ــى أع ـم ــال ـه ــا
وتميزها عن منافسيها.
وق ـ ــال ع ـضــو مـجـلــس اإلدارة،
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ف ــي «بـيـتــك
تكافل» قتيبة النصف ،في تصريح
صـ ـح ــاف ــي ،إن «ال ـ ـجـ ــائـ ــزة تــؤكــد
نجاح خطط العمل القائمة على
استراتيجية واضـحــة تستهدف
ترسيخ مكانة الشركة في السوق
المحلي ،وتقديم أفضل الخدمات
وال ـم ـن ـت ـجــات الـتــأمـي ـن ـيــة بــأعـلــى
وأرقى المعايير العالمية من خالل
كوادر بشرية مدربة ومؤهلة ،مع
ت ـطــويــر وس ــائ ــل وأدوات تقنية
تساعد العمالء على االستفادة من
خدمات الشركة في أي وقت ومكان
يناسبهم».
وأكد النصف أن «بيتك تكافل»
اس ـت ـط ــاع ــت أن ت ــؤك ــد وج ــوده ــا
ف ــى ق ـط ــاع ــات تــأم ـي ـن ـيــة ج ــدي ــدة،
حققت فيها نجاحا كبيرا ،أهمها

قتيبة النصف

ث ـق ــة كـ ـب ــرى ال ـ ـشـ ــركـ ــات ،إذ إن ـهــا
أصبحت االختيار األول للتأمين
ع ـل ــى م ــوظ ـف ـي ـه ــم وم ـم ـت ـل ـكــات ـهــم
ومعداتهم ،ونعتبر االختيار األول
من بين شركات التأمين ،بفضل
ثقة عمالئنا بـنــا .بــاإلضــافــة إلى
التأمينات الـفــرديــة مثل التأمين
على المنازل ،تأمين على السفر،
تأمين السيارات الشامل وغيرها
مـ ــن الـ ـمـ ـج ــاالت الـ ـت ــي ق ــام ــت فــي
األصل على استقصاء آراء العمالء،
ضمن جهود مستمرة للتواصل
معهم عبر المشاركة بالمعارض
واللقاءات المباشرة.
وأضـ ــاف «ت ـب ــادر الـشــركــة الــى

هـيـكـلــة وت ـقــديــم ك ــل م ــا ي ـتــاح من
خ ــدم ــات وفـ ــق أف ـض ــل الـمـعــايـيــر
والمقاييس العالمية والضوابط
الـشــرعـيــة ،مما ســاهــم فــي تعزيز
الحصة السوقية للشركة ،وتعزيز
قــدرات ـهــا الـتـنــافـسـيــة وال ـم ـهــارات
والطاقات البشرية من العاملين
فيها خاصة من العنصر الوطني».
وأشار إلى أن سياسة االعتماد
على األنظمة والمنتجات التقنية
متواصلة ،وتزداد توسعا بعد ما
لمسته الشركة من اهتمام وإقبال
مــن الـعـمــاء عـلــى ه ــذه الـخــدمــات
ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـظ ــى ب ـم ـع ــاي ـي ــر ال ـث ـقــة
واألمان والسهولة والمرونة ،وذلك
بعد توفير البنية األساسية من
األنظمة والتطبيقات التكنولوجية
الـتــي تجعل الـشــركــة األقـ ــرب إلــى
عمالئها واألكثر خدمات من حيث
العدد ،واألفضل من حيث التنوع
وال ـم ــائ ـم ــة الح ـت ـي ــاج ــات ال ـف ــرد
واألسرة والشركات والمؤسسات
والمشاريع الكبرى ،مؤكدا الحرص
الـ ــدائـ ــم ع ـل ــى م ــواصـ ـل ــة س ـيــاســة
ال ـت ـط ــوي ــر واالرت ـ ـ ـقـ ـ ــاء بـمـسـتــوى
الخدمة وفق المعايير العالمية.
وأبـ ـ ـ ـ ــرزت «غـ ـل ــوب ــل فــاي ـن ـنــس»
ف ــي م ـن ـح ـهــا الـ ـج ــائ ــزة ل ـل ـشــركــة،
ال ـعــديــد م ــن ال ـع ــوام ــل اإليـجــابـيــة
المهمة التي تعكس حالة التطور

«الوطني» ينظم لموظفيه برنامج تدريب
على معيار «أيزو  »20022في الرسائل المالية

المستمر والتوسع المتزايد في
جــوانــب العمل المختلفة ،والــذي
تعكسه م ــؤش ــرات أداء رئيسية،
م ــن أب ــرزه ــا ال ـن ـمــو ف ــي األصـ ــول،
والـ ـتـ ـن ــوع ال ـج ـغ ــراف ــي م ــن خ ــال
الـ ـعـ ـم ــل ف ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوق ال ـك ــوي ـت ــي،
والـتــواجــد فــي الـخــارج مــع عمالء
وح ـ ـل ـ ـفـ ــاء اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـيـ ـي ــن مــن
شركات كبرى ،وتعدد العمل في
قطاعات ومجاالت جديدة قريبة
إلــى اهتمامات العمالء وموائمة
ل ـم ـت ـط ـل ـب ــات ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ال ـي ــوم ـي ــة
وظــروف ـهــا الـمـتـغـيــرة ،مــع تنامي
الـحـصــة الـســوقـيــة لـلـشــركــة التي
تزيد على  23في المئة من سوق
الـتــأمـيــن مـحـلـيــا ،بــاإلضــافــة الــى
ابـتـكــار مـنـتـجــات جــديــدة جــاذبــة
وأكثر قدرة على استقطاب العمالء،
وااللـتــزام بالمصداقية والمرونة
وااله ـت ـمــام وال ـضــوابــط المهنية
وال ـش ــرع ـي ــة ف ــي ت ـق ــدي ــم ال ـخــدمــة
والتواصل الدائم مع العمالء.
ويأتي تقييم «غلوبل فايننس»
لـلـمــؤسـســات الـمــالـيــة اإلســامـيــة
بـفـعــل خ ـب ــراء ومـحـلـلـيــن ماليين
مـتـخـصـصـيــن م ــن جـمـيــع أن ـحــاء
ال ـعــالــم ،وف ــق مـعــايـيــر ومنهجية
مـهـنـيــة دق ـي ـقــة ل ـق ـيــاس أداء هــذه
المؤسسات ومنحها الجوائز في
مجاالت األعمال المختلفة.

نـظــم بـنــك الـكــويــت الوطني
بالشراكة مع  SWIFTالعالمية
ً
ً
بــرنــام ـجــا تــدري ـب ـيــا لموظفي
إدارة الـ ـتـ ـح ــوي ــات ال ـم ــال ـي ــة
للتدريب على المعيار الدولي
(  )I S O 2 0 0 2 2و ا لـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــا ص
بالرسائل المالية (Financial
)and Payment Messages
ال ــذي يشكل الـمـعـيــار األفـضــل
ل ـل ـج ـيــل الـ ـج ــدي ــد مـ ــن أن ـظ ـمــة
ً
المدفوعات ،حرصا من البنك
على دعــم موظفيه وتأهيلهم
بأفضل بــرامــج الـتــدريــب التي
تطور مهاراتهم.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد ال ـ ـمـ ــديـ ــر
الـعــام فــي مجموعة العمليات
بـ«الوطني» عبدالله المطوع ،في
ً
تصريح أمس ،إنه «تماشيا مع
إيـمــان البنك بأهمية التدريب
وال ـت ـط ــوي ــر بــاع ـت ـبــاره ـمــا من
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـم ـه ـم ــة ،عـقــد
الــوط ـنــي ش ــراك ــة تــدريـبـيــة مع
شركة  SWIFTلتدريب وتطوير
مهارات موظفي إدارة تحويل
األمـ ـ ـ ــوال ف ــي ال ـب ـنــك ع ـلــى ISO
 20022و + CBPRوال ـتــي تعد
أحدث معايير التراسل المالي
العالمية.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـم ـ ـ ـطـ ـ ــوع أن
«الوطني» من أوائل البنوك في
ت ــدري ــب مــوظـفـيــه عـلــى معيار

عبدالله المطوع

 ISO 20022الــذي يعتبر المعيار
الـجــديــد لنظام الـمــدفــوعــات على
مـسـتــوى ال ـعــالــم ،بـمــا ي ــوف ــره من
م ـي ــزات ع ــدي ــدة ت ـش ـمــل :تحسين
أتمتة الــدفــع وج ــودة المعلومات
المتبادلة ،واالمتثال للمتطلبات
التنظيمية ،ورفع الكفاءة وزيادة
م ـس ـتــويــات االم ـت ـث ــال وتـحـسـيــن
التشغيل اآللي.
وأوضــح أن التدريب استهدف
ص ـق ــل مـ ـ ـه ـ ــارات م ــوظ ـف ــي ال ـب ـنــك
وتأهيلهم العتماد أي تغييرات
ت ـ ـطـ ــرأ عـ ـل ــى الـ ـمـ ـعـ ـي ــار ال ـج ــدي ــد
والتعامل معها بسالسة ،إضافة
إل ــى الـجـمــع بـيــن م ــزاي ــا الـمـعـيــار
الجديد وعمليات األتمتة األخرى،

الـ ـت ــي ت ــؤث ــر فـ ــي ك ــام ــل ن ـظــام
المدفوعات ،كما عمد البرنامج
إل ـ ــى بـ ـن ــاء الـ ـخـ ـب ــرات ال ــازم ــة
لتدريب اإلدارات األخرى داخل
البنك ،التي قد تتأثر بالمعيار
الجديد.
وذكر أن معيار ()ISO20022
ً
يوفر بيانات أكثر ثراء وتنظيما
لـفـحــص ال ـم ــدف ــوع ــات ،إضــافــة
إلى دعمه للتقارير التنظيمية
ً
في هذا المجال ،مشيرا إلى أن
الـبـيــانــات عالية ال ـجــودة التي
يمكن أن يوفرها ستؤدي إلى
زي ــادة مكافحة غسيل األمــوال
ومراقبة االحتيال.
وبين المطوع أن البرنامج
ً
ال ـتــدري ـبــي يــأتــي ت ـمــاش ـيــا مع
خـطــط الـبـنــك واستراتيجيته
نحو تطوير وتـحــديــث بنيته
الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة ل ـ ـت ـ ـكـ ــون جـ ــاهـ ــزة
للمستقبل ا لــر ق ـمــي لعمليات
الـمــدفــوعــات مــع م ــراع ــاة أعلى
معايير الكفاءة واألمان.
ول ـفــت إل ــى أن تـبـنــي البنك
لـهــذا الـمـعـيــار يعكس الـتــزامــه
بدعم االبتكار والتحول الرقمي،
ً
معتمدا فــي ذلــك على تطبيق
أحــدث الحلول والتكنولوجيا
المتطورة بهدف تقديم خدمات
متميزة تضاهي المستويات
العالمية.

«بوبيان» يوقع اتفاقية مع مركز دبي المالي إلطالق Boubyan Accelerator
أعلن بنك بوبيان توقيعه اتفاقية تعاون
مشترك مع  DIFC Fin Tech Hiveالتابع لمركز
دبي المالي العالمي ،إلطالق برنامج ُ«مسرعة
بـنــك ب ــوب ـي ــان» ،ب ـهــدف تـســريــع نـمــو وتــوســع
الـشــركــات الـنــاشـئــة فــي مـجــال التكنولوجيا،
بجميع أشكالها ،في إطــار حرص البنك على
دع ــم ال ـم ـشــاريــع الـكــويـتـيــة ال ـنــاش ـئــة ،لـيـكــون
بذلك «بوبيان» أول بنك ُيطلق ُمسرعة أعمال
للشركات الناشئة في الكويت.
ووقع االتفاقية في دبي الرئيس التنفيذي
للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في
الـبـنــك عـبــدالـلــه ال ـتــوي ـجــري ،ونــائـبــة الــرئـيــس
التنفيذي لمؤسسة  DIFC FinTech Hiveرجاء
المزروعي ،بحضور عدد من مسؤولي البنك
والمؤسسة.
ً
وق ــال الـتــويـجــري ،تعليقا عـلــى االتـفــاقـيــة:
«يستمر (بوبيان) في خطواته المميزة التي
بدأها منذ سنوات في ريادة مستقبل القطاع
الـمــالــي بــالـكــويــت ،وتـعــزيــز مــوقـعــه كــرائــد في
االبتكار والخدمات الرقمية والمبادرات وريادة
األعمال».
من جانبها ،أعربت المزروعي عن سعادتها
بتوقيع هذه االتفاقية مع «بوبيان» ،والتي تمهد
إلطالق برنامج مبتكر لتطوير الحلول الرقمية
في مجال التكنولوجيا المالية ،وتطوير كفاءات
لقيادة االبتكار واإلبداع بالكويت.

ونوهت إلى التعاون بين الطرفين ،والذي
س ـي ـعــود بــال ـفــائــدة ع ـلــى ال ـش ــرك ــات الـنــاشـئــة
ً
في الكويت ،والتي حتما ســوف تستفيد من
هــذه الـشــراكــة بما يـســرع مــن وتـيــرة أعمالها
وأنشطتها في مجال التكنولوجيا المالية.
وأشــارت المزروعي إلــى أن «فنتك هايف»،
التابع لمركز دبي المالي العالمي ،يعتبر أول
وأكبر ُمسرعة للتكنولوجيا في إقليم الشرق
األوس ــط وإفريقيا وجـنــوب آسيا (،)MEASA
والذي يدعم الشركات الناشئةُ ،
ويسرع نموها،
من خالل إطالق وإدارة العديد من الدفعات ،ما
ساهم في تسريع العديد من أفضل الشركات
الناشئة في المنطقة.
وأضـ ــافـ ــت أن ال ـم ــؤس ـس ــة ت ـف ـتــح أب ــواب ـه ــا
للمشاركة أمــام الشركات الناشئة فــي مجال
التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم
والــراغـبــة فــي دخــول أس ــواق الـشــرق األوســط،
واالسـتـفــادة من المكانة الــرائــدة التي يتمتع
بها مركز دبي المالي العالمي.

مضمون االتفاقية
وحــول االتفاقية ،قــال التويجري« :سعداء
ب ــإع ــان هـ ــذه الـ ـش ــراك ــة م ــع واح ـ ـ ــدة م ــن أه ــم
الـ ـم ــؤسـ ـس ــات اإلق ـل ـي ـم ـي ــة الـ ـت ــي ت ـع ـم ــل عـلــى
احتضان ورعاية الشركات الناشئة في مجال

في تقديم الخدمة ،وتقدم العديد من ورش
ُ
وت ّ
قيم الفعاليات التي تسمح ألصحاب
العمل،
الشركات الناشئة بالتواصل مع المستثمرين
وعــرض مشاريعهم ،إلــى جانب مساعدتهم
في التسويق والحسابات واإلدارة المالية،
إضافة إلى التواصل مع حلفاء استراتيجيين
بالسوق والمستثمرين».

إعالن تواريخ اإلطالق

التويجري والمزروعي مع مسؤولي البنك والمؤسسة
ً
ً
الـتـكـنــولــوجـيــا ع ـم ــوم ــا ،وال ـت ــي تـشـهــد ن ـمــوا
ً
متسارعا في السنوات األخيرة».
وأضاف« :كعادة (بوبيان) في تبني األفكار
الــرائــدة جــاءت هــذه الشراكة في ظل اإلجماع
على أن المستقبل يحمل الكثير للمؤسسات
المالية التي تتخذ مــن التكنولوجيا ركيزة
أساسية لها في التوسع واالنطالق في مجاالت
أوسع بمختلف قطاعات األعمال».
وأشــار التويجري إلــى ُمسرعات األعمال
بـصــورة عــامــة ُ
ومـســرعــة بــوبـيــان على وجه
ال ـخ ـص ــوص ،وال ـت ــي سـتـعـمــل ع ـلــى تـســريــع

األعمال الناشئة ،من خالل عدد من الدورات
ال ـت ــدري ـب ـي ــة واالسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارات ،وغـ ـي ــره ــا مــن
ال ـخــدمــات ال ـتــي تـســاهــم ف ــي ن ـمــوهــا ،حيث
تـقــدم الـمـســرعــات الــدعــم للشركات الناشئة
في مراحل حياتها األولى ،وخاصة تلك التي
تبحث عــن الـنـمــو فــي أعـمــالـهــا ،بـمــا يشمل
ذلــك التعليم والـخـبــرة ،اإلرش ــاد والتوجيه
والتمويل.
وأض ــاف« :ستعمل ُمسرعة بوبيان على
ت ـط ــوي ــر خ ـط ــة ال ـع ـم ــل الـ ـخ ــاص ــة بــال ـشــركــة
الناشئة ،وتطوير التكنولوجيا المستخدمة

«برقان» يرعى يوم محافظة األحمدي الثالث
تحت شعار «إبداعات وهمم»
اخ ـت ـت ــم ب ـن ــك بـ ــرقـ ــان رع ــاي ـت ــه
لفعاليات يوم محافظة األحمدي
الثالث للوفاء لذوي اإلعاقة الذي
عقد يوم  11الجاري تحت شعار
«إبداعات وهمم» ،مواكبة لالحتفال
باليوم العالمي الــذي خصصته
األمم المتحدة لذوي اإلعاقة ،ويقع
في الثالث من ديسمبر سنويا.
وأقـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــت ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات ال ـ ـيـ ــوم
االح ـت ـف ــال ــي ف ــي م ـج ـمــع «ك ــوي ــت
مــاج ـيــك» ،تـحــت رعــايــة وحـضــور
ال ـش ـي ــخ ف ـ ــواز الـ ـخ ــال ــد ،م ـحــافــظ
األحمدي ،وممثلين عن البنك.
ه ــذا ،وت ـنــدرج رعــايــة «بــرقــان»
ل ـهــذا ال ـحــدث االجـتـمــاعــي المهم
ت ـح ــت م ـظ ـلــة رع ــاي ـت ــه وش ــراك ـت ــه
السنوية لفعاليات المحافظة.
وحــول الــرعــايــة ،أعــربــت حصة
النجادة ،مديرة العالقات العامة
ف ــي ال ـب ـنــك قــائ ـلــة« :ن ـحــن س ـعــداء
باالحتفال باليوم العالمي لذوي
اإلعـ ــاقـ ــة الـ ـ ــذي خ ـص ـص ـتــه األم ــم
المتحدة منذ عام  1992لدعم تلك
الفئة وضمان حقوقها ،إلى جانب
زيادة الوعي بأهمية إدماجها في
الحياة االجتماعية ،وتمكينها من
أجل تحقيق التنمية المستدامة».

مشاركون في المهرجان
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى أن «دع ـ ــم ذوي
اإلع ــاق ــة ي ـن ــدرج ضـمــن أول ــوي ــات
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـيـ ـت ــا ل ـل ـم ـس ــؤول ـي ــة
ً
االجتماعية ،وانطالقا من إيماننا
المطلق بحقوقهم ،فإن برقان كان
وم ــازال مــن أكـبــر الداعمين لهذه
الفئة لعزيمتهم وإصرارهم على
تحدي إعاقتهم والقيام بإنجازات
متميزة في شتى المجاالت ،كما
ً
يفتخر الـبـنــك بـكــونــه سـ ّـبــاقــا في
رعــايــة فعالياتهم واحتفاالتهم،
حيث ال يتوانى عن بذل الوسائل

«التجاري» يجري سحب
«النجمة» و«أكثر من راتب»
أجرى البنك التجاري سحوباته األسبوعية على حساب النجمة
وحملة «أكثر من راتــب» ،وتم إجــراء السحب أمس ،في مبنى البنك
الرئيسي ،بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز
أشكناني ،مع االلتزام باالشتراطات الصحية والوقائية المتمثلة
في التباعد االجتماعي.
وقــام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل
االجتماعي ،وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي:
أوال :سحب حساب النجمة األسبوعي – جائزة  5000دينار من
نصيب الفائزة عايشه محمد بن علي.
ثانيا :سحب حملة «أكثر من راتب» – جائزة تعادل راتبا تصل
لغاية  1000دينار من نصيب الفائز صالح عبدالرحيم ناصر حافظ.

الفعالة لتمكينهم مــن لعب دور
محوري في المجتمع».
وأ ضـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــت« :أود أن أ شـ ـك ــر
المحافظة على االهتمام وتبني
ه ـ ــذه ال ـف ـع ــال ـي ــة ضـ ـم ــن أن ـش ـطــة
المشروع التنموي بعيد المدى
ً
«محافظتي أجمل» ،والشكر أيضا
لجميع المشاركين مــن الجهات
المتخصصة ،األهلية والتطوعية،
لما بــذل مــن جهود إلنـجــاح هذه
الفعالية».
وبهذه المناسبة ،صرح مدير

إدارة المكتب الفني بالمحافظة
والمشرف على الملتقى إبراهيم
ً
الـ ـف ــودري ق ــائ ــا« :ي ـســرنــا عقد
النسخة الـثــالـثــة مــن فعاليات
يــوم المحافظة الـثــالــث للوفاء
لـ ــذوي اإلع ــاق ــة ،وال ـت ــي تـنــدرج
ضمن المشروع التنموي الذي
تقوده تحت شعار «محافظتي
أجمل».
وأض ــاف «نحن نؤمن بأهمية
ممارسة المسؤولية المجتمعية
ع ـ ـلـ ــى أك ـ ـم ـ ــل وج ـ ـ ـ ـ ــه ،وض ـ ـ ـ ـ ــرورة

دم ــج أبـنــائـنــا وبـنــاتـنــا م ــن ذوي
اإلعــاقــة فــي المجتمع ،وممتنون
للمشاركة الفاعلة التي تشهدها
ال ـف ـع ــال ـي ــة مـ ــن ج ـم ـي ــع ال ـج ـه ــات
س ــواء المختصة ب ــذوي اإلعــاقــة
أو المؤسسات التابعة للقطاعين
العام والخاص».
الـجــديــر بــالــذكــر أن الفعاليات
شـهــدت مشاركة واسـعــة مــن قبل
ج ـ ـهـ ــات م ـت ـخ ـص ـص ــة ح ـكــوم ـيــة
وأهـ ـلـ ـي ــة وت ـط ــوع ـي ــة وج ـمــاه ـيــر
كثيفة ،حضرت لتشجيع أصحاب
اإلع ــاق ــة ومـشــاركـتـهــم احـتـفــاالت
يومهم العالمي.
ً
ك ـ ـم ـ ــا ت ـ ـض ـ ـم ـ ـنـ ــت عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددا م ــن
النشاطات التوعوية والترفيهية
والرياضية ،منها سباق المشي،
حيث تنافس فيها ذوو اإلعــاقــة
ـواء ت ـش ـج ـي ـع ـي ــة مــن
وس ـ ـ ــط أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
الجمهور للفوز بجوائز ّقيمة.
وسـيــواصــل «بــرقــان» دعــم كل
الـجـهــات ،والـهـيـئــات ،واألنشطة
وال ـف ـعــال ـيــات ال ـتــي تـهـتــم بـشــأن
ذوي اإلعــاقــة ،وتسعى لدمجهم
وإش ـ ــراكـ ـ ـه ـ ــم م ـ ــع أقـ ــران ـ ـهـ ــم فــي
ً
ال ـم ـج ـت ـم ــع ت ـم ــاش ـي ــا مـ ــع رؤيـ ــة
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مــن جــانـبــه ،ق ــال الـمــديــر بـ ــإدارة االبـتـكــار
والشراكات في «بوبيان» عبدالرحمن المنيفي،
إنه سيتم تمكين الشركات الناشئة المشاركة
ُ
من العمل بمرونة واستكشاف فرص تسرع
من نموها ،إضافة إلى عرض أعمالهم على
ع ـ ــدة أط ـ ـ ــراف ذات م ـص ـل ـحــة ومـسـتـثـمــريــن
مهتمين.
ً
وأض ــاف أنــه سيتم قريبا إع ــان تــواريــخ
إطـ ــاق ال ـبــرنــامــج وج ـم ـيــع تـفــاصـيـلــه الـتــي
تـهــم قـطــاع الـشــركــات الـنــاشـئــة فــي الـكــويــت،
ً
ً
ً
متوقعا أن يشهد البرنامج إقباال كبيرا من
الشباب الكويتي ،الــذي أثبت فــي السنوات
األخيرة قدرته على الدخول في مجال األعمال
واألنشطة المالية الرقمية.
وأش ـ ــار الـمـنـيـفــي إل ــى ال ـن ـمــو ال ـهــائــل في
األعـ ـم ــال وال ـم ـش ــاري ــع ال ـنــاش ـئــة ف ــي مـجــال

 ...ويعلن فائزي
«يومي»
أعلن بنك برقان أسماء
الفائزين فــي السحوبات
الـ ـي ــومـ ـي ــة عـ ـل ــى ح ـس ــاب
يومي ،وقد فاز كل واحد
منهم بجائزة  5آالف د.ك.
وكـ ـ ــان ال ـح ــظ ف ــي ه ــذه
السحوبات من نصيب كل
مــن شاهد رســول رســول،
وج ـ ـ ـ ـ ـ ــوزار بـ ـ ــان ـ ـ ـكـ ـ ــودواال،
ومحمد عبدالله سرحان،
وحمد عبدالله العتيقي،
وبدر عصام العيسى.
باإلضافة إلى السحب
الـ ـ ـي ـ ــوم ـ ــي ،ي ـ ــوف ـ ــر ال ـب ـن ــك
س ـ ـ ـح ـ ـ ـبـ ـ ــا رب ـ ـ ـ ـ ـ ــع سـ ـ ـن ـ ــوي
ل ـح ـســاب «ي ــوم ــي» لـلـفــوز
بـ ـج ــائ ــزة نـ ـق ــدي ــة بـ ـ ـ 125
أل ـ ـ ــف ديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار .ول ـل ـت ــأه ــل
للسحوبات ربع السنوية
يـتـعـيــن ع ـلــى ال ـع ـمــاء أال
ي ـق ــل رص ـي ــده ــم ع ــن 500
د.ك مــدة شهرين كاملين
السحب ،وكما
قبل تاريخ
ّ
أن كل  10د .ك تمثل فرصة
واحـ ــدة لــدخــول الـسـحــب.
وإذا كان رصيد الحساب
 500ديـ ـ ـن ـ ــار وم ـ ـ ــا ف ـ ــوق،
ف ـ ـسـ ــوف ي ـ ـكـ ــون ص ــاح ــب
الحساب مؤهال للدخول
فــي الـسـحــوبــات اليومية
وربع السنوية.

 KIBيرعى ويشارك في مهرجان Food Buzz
يواصل بنك الكويت الدولي ( )KIBمشاركاته
المجتمعية تـحــت ش ـعــاره الـمــؤسـســي «بنك
ً
للحياة» ،حيث قــام م ـجــددا بــرعــايــة مهرجان
 Food Buzzلمشروعات األطعمة والمشروبات
الصغيرة ،وال ــذي انطلق خــال شهر نوفمبر
ً
الماضي في فندق الراية ،ممتدا على مدار أربعة
أشهر متوالية ليومين من كل شهر.
وخالل أيام المهرجان وحتى نهايته ،سيقوم
 KIBبإقامة جناح خاص به بضم سلسلة من
األلعاب والمسابقات المسلية ،مع سحوبات
وجوائز وهدايا متعددة.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،صــرح المدير االتـصــال
الخارجي لوحدة االتصال المؤسسي في ،KIB
فهد السرحان« :لقد حرصنا من خالل المشاركة

في هذا الحدث على أن نكون متواجدين فيه
وعلى االندماج والتفاعل مع زواره ،وذلك ضمن
إطار برنامجنا المتميز والخاص بالمشاركة
المجتمعية ،الذي نسعى من خالله إلى تعزيز
روح الترابط االجتماعي وإضافة قيمة إنسانية
تجمع بيننا وبين المجتمع الذي نخدمه».
أما بالنسبة لرعاية  KIBالرئيسية لمهرجان
 ،Food Buzzأكد السرحان أنها جــاءت كجزء
مــن نهجه المجتمعي واالسـتــراتـيـجــي لدعم
واحتضان األفكار الريادية والمشاريع الكويتية
الصغيرة ،وإتاحة مثل هذه الفرص الناجحة
أمــامـهــا لتسويق خدماتها وبـيــع منتجاتها
ً
المحلية ،مشيرا إلــى أن المشاريع الصغيرة
وال ـم ـتــوس ـطــة ف ــي ال ـكــويــت بـشـكــل ع ــام تمثل

أهمية بالغة في تحقيق مستهدفات التنمية
االقتصادية واالجتماعية ،ودعمها يصب في
مصلحة الوطن من حيث توفير فرص العمل
المختلفة للشباب الكويتي .كما لفت إلى الدور
ال ـهــام وال ـف ـعــال ال ــذي يلعبه الـقـطــاع الـخــاص
في تحفيز المبادرين على االبتكار واالبــداع
وتطوير أعمالهم بشكل مستدام بما فيه خدمة
المجتمع الكويتي واالقتصاد المحلي اليوم
وفي المستقبل.

الـتـكـنــولــوجـيــا ،بـجـمـيــع أش ـكــال ـهــا ،السيما
التكنولوجيا المالية والعقارية والتنظيمية
والتأمين وغيرها.

دور «بوبيان» المميز
مـ ــن ن ــاح ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ق ـ ــال الـ ـت ــويـ ـج ــري إن
«بوبيان» ،ومنذ سنوات ،أخذ على عاتقه دعم
الـمـشــاريــع الـشـبــابـيــة الـكــويـتـيــة فــي مختلف
القطاعات والـمـجــاالت ،وبما يحقق أهدافها
ً
في النمو والتوسع ،مشيرا إلى أن الكثير من
التطبيقات والمشاريع الرقمية بالكويت كان
للبنك دور رئيس في دعمها ونجاحها.
وأضاف« :تؤمن إدارة البنك باألهمية التي
باتت تحتلها الشركات الناشئة ،مثل الشركات
الـعــريـقــة وال ـم ـعــروفــة ،السـيـمــا أن ـهــا شــركــات
سريعة النمو ،وتحقق نجاحات كبيرة إذا ما
تم منحها الفرصة لالنطالق».
وأكد التويجري أن ُمسرعة بوبيان لألعمال
ستعمل عـلــى تـســريــع دورة حـيــاة الـشــركــات
الناشئة اإلبــداعـيــة التي بــدأت حديثا دخــول
السوق الكويتي ،أو تلك التي تنوي االنطالق،
من خالل ضغط سنوات من الخبرة في أشهر
قليلة جدا.

«معهد الدراسات» يتعاقد
مع «كامبريدج»
تـ ـع ــاق ــد م ـع ـه ــد ال ـ ــدراس ـ ــات
ال ـ ـم ـ ـص ـ ــرف ـ ـي ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــع جـ ــام ـ ـعـ ــة
كــامـبــريــدج (تقييم كامبريدج
للغة االنجليزية) فــي المملكة
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة ،لـ ـتـ ـق ــدي ــم خ ــدم ــة
اختبارات تحديد مستوى اللغة
اإلنجليزية القياسية ،إذ يتم
تقديم هذه الخدمة للمرشحين
للحصول على وظائف محددة،
وك ـ ــذل ـ ــك ال ـ ـمـ ــزمـ ــع ح ـض ــوره ــم
البرامج التدريبية التي يقدمها
المعهد مــن القطاع المصرفي
والقطاعات المالية األخرى في
الكويت.
وأعربت مديرة إدارة التدريب
ف ــي الـمـعـهــد ال ـم ـه ـنــدســة سها
اسـحــق عــن سعادتها بتعاون
المعهد مع جامعة كامبريدج،
وللعام الثامن على التوالي في
هذا المجال ،إذ حصل المعهد
عـلــى لـقــب «ال ـشــريــك المعتمد»
الخ ـت ـبــارات تقييم كــامـبــريــدج
للغة اإلنجليزية.
وت ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر الـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة م ــن
ال ـ ـم ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات الـ ـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـ ــدة ف ــي
مـجــال تقديم اخـتـبــارات اللغة
اإلنجليزية ،وفي المقدمة ألكثر
مــن  100ع ــام ،وتــم تطوير هذا
االختبار الــذي يتم تنفيذه من
خالل الحاسب اآللي ،كما تمت

سها اسحق

إع ـ ـ ــادة تـصـمـيـمــه بــاس ـت ـخــدام
ال ـ ــذك ـ ــاء االص ـ ـط ـ ـنـ ــاعـ ــي ،ف ـهــو
اخـتـبــار يـجـمــع بـيــن المعايير
األكــاديـمـيــة الـعــالـيــة لمؤسسة
أك ــادي ـم ـي ــة رائ ـ ـ ــدة عــال ـم ـيــا مــع
أحدث التطورات التكنولوجية.
ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر ه ـ ـ ــذا ال ـ ـن ـ ــوع مــن
االختبارات مالئما لالستخدام
ف ـي ـمــا ي ـخــص ق ـي ــاس مـسـتــوى
اللغة اإلنجليزية العامة ،والذي
يختبر مهارة القراءة واستخدام
الـ ـلـ ـغ ــة اإلنـ ـجـ ـلـ ـي ــزي ــة ومـ ـه ــارة
االسـتـمــاع ،كما يعد االختبار
األنـ ـس ــب لـتـقـيـيــم الـمــرشـحـيــن
بجميع مستوياتهم.

«وربة» 10 :رابحين
في سحب السنبلة
أع ـل ــن ب ـنــك ورب ـ ــة أسـ ـم ــاء ال ـف ــائ ــزي ــن ب ـس ـحــوبــات الـسـنـبـلــة
األسـبــوعـيــة ،مــؤكــدا اس ـت ـمــراره فــي عـمــل الـسـحــوبــات لعشرة
رابحين أسبوعيا ،بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة
وموظفي البنك.
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم الحظ خالل سحب السنبلة
األسبوعي الـ ،44فقد توج  10رابحين من عمالء «وربة» ،حصل
كل منهم على  1000دينار ،وهم :مطلق ناصر مطلق العتيبي،
وأحمد بالل فرج ،وفالح عبيد محمد العجمي ،وعبدالعزيز حمد
سبتي الكندري ،وعلي جمعان نافل عبيان العازمي ،ومحمد
عواد محمد العازمي ،وبدرية حمد راكان المكراد ،وفهد عبود
علي ،وفاضل علي حمد العنزي ،وأحمد عبدالله محمود.

ةديرجلا

•
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اقتصاد

«التسجيل العقاري» تحارب غسل األموال وتمنع المعامالت الصورية
الفودري لـ ةديرجلا  :نافذة إلكترونية لتسهيل إجراءات البيع والشراء مطلع 2022
•

يوسف العبدالله

أكد مدير إدارة التسجيل
العقاري بوزارة العدل جاسم
الفودري أن القرارات األخيرة
لوزير العدل ،وأبرزها طلب
شيكات مالية تثبت عملية البيع،
عملت على الحد من عمليات
غسل األموال ،عبر البيع
والشراء الوهمي للعقارات
السكنية.
وأشار الفودري ،في حوار مع
«الجريدة» ،إلى أن اإلدارة
تراقب تضخم أسعار العقار،
لكنها ووفق القانون ال
تستطيع التدخل في هذا
الجانب ،وفيما يلي مجريات
الحوار:

تدقيق
المعامالت
والتأكد من
اإلجراءات بين
أطراف العالقة
لتفادي البيع
الصوري

• نتحدث معك اليوم عن التداول العقاري في
الفترة األخيرة ،هل زادت عمليات البيع والشراء
أم أن «كورونا» أثرت على معامالت التداول؟
 بالنسبة لـلـتــداوالت الـعـقــاريــة هــي تقريبامستمرة من بداية «كــورونــا» حتى يومنا هذا،
وف ــي ال ـبــدايــة فيما يـخــص الـفـتــرة الـتــي توقف
بها العمل باشرنا نحن العمل هنا في اإلدارة،
لوجود صفقات قائمة قبل توقف العمل وأزمة
كورونا ،وكانت تقريبا منجزة اإلجراءات ،وحتى
ال نضر أصـحــاب الـعــاقــة ،ســواء كــان بائعا أو
مشتريا ،تواصلنا معهم هاتفيا لنستفسر منهم
عما إذا كانوا يرغبون في استكمال عملية البيع
أو ال ـشــراء ،أو التوقف خــال هــذه الـفـتــرة ،وفي
الفترة الالحقة بعد أن عاد العمل لطبيعته عدنا
بالشكل الطبيعي ،وعــادت المعامالت للمعدل
الطبيعي تـقــريـبــا ،ونـحــن نـتـحــدث عــن مكاتب
ال ـكــويــت ف ــي ال ـم ـحــاف ـظــات ،إذ إن لــديـنــا مكتب
اإلدارة الرئيسية ،وأفرع للمكاتب في الفروانية
والجهراء ومبارك الكبير واألحمدي ،إضافة إلى
فرع اإلسكان.
• لوحظ خالل الفترة األخيرة مع قرارات وزير
العدل عبدالله الرومي وجود إجــراء ات جديدة
للتدقيق على الشيكات لمحاربة غسل األموال،
حدثنا عن هذه اإلجراءات.
 ال ـت ــدق ـي ــق ف ــي م ـع ــام ــات ال ـب ـي ــع ال ـص ــوريوالتقليل منها نعمل عليه عن طريق التأكد من
إج ــراء ات البيع بين أطــراف العالقة ،ويجب أن
تتم إجراءاتها بالشكل الصحيح حتى ندلل على
صحة هذه البيعة وصحة مبالغها ،وأقر الوزير
القرار رقم  2021/344فيما يخص أي بيعة بأنه
يجب أن يقدم شيكا مصدقا بقيمة العقار المتفق
عليه ،ففي بعض معامالت البيع تقدم لــإدارة
وثــائــق يـكــون سـعــر الـعـقــار فيها غـيــر متماش
مع سعر السوق ،وهنا بالنسبة لنا كموثق إذا
الحظنا أن السعر المقدم في عقد الدالل أو حتى
المتفق عليه بين البائع والشاري يخالف السعر
الحقيقي للعقار تحول المعاملة لخبير الدراية،
ون ـحــن لــديـنــا خـبـيــر ف ــي ك ــل مـحــافـظــة ،مهمته
التأكد من السعر الحقيقي للعقار ،ويبقى القرار
النهائي له ،وبعد أن يقرر تلتزم اإلدارة ويلتزم
أصحاب المعاملة بالسعر الذي حدد من قبله.
وفيما يخص ورقــة الــدالل ،التي يكون فيها
دفــع مبلغ مبدئي (عــربــون) ،والمبلغ المتبقي
وقت التسجيل ،وبناء على قرار الوزير 2021/344
فيما يخص تقديم شيك مــو ثــق بقيمة العقار
كــامــا أل ـحــق ب ـهــذا ال ـق ــرار قـ ــرار آخ ــر رق ــم ،354
لـحــل بـعــض اإلش ـكــال ـيــات ال ـتــي وجــدنــاهــا عند
المراجعين ،وحاول فيها الوزير تيسير األمور
فيما يخص القانون وتطبيقه والمحافظة على
حقوق أطراف المعاملة ،فسمحنا فيها بموضوع
االجــارة فإن كانت اجارة عن طريق البنك يقدم
كتبا مــن البنك عــن الــدفـعــات الـتــي تــم ســدادهــا
كمستند مــوثــق عــن الـمـبــالــغ ال ـتــي تــم دفـعـهــا،
وإضافة لذلك فيما يخص األقــارب من الدرجة
األول ــى وحتى الرابعة فقد تــم استثناؤهم من
تقديم شيك مسدد بقيمة العقار ،ولكن يتم أخد
رأي خبير الدراية لتقييم قيمة العقار ألنها في
النهاية هــي القيمة المثبوتة فــي وثيقة البيع
وال ـش ــراء ،وه ــذه القيمة تـفــرض عليها رس ــوم،
هي حق للدولة ،ونحن بذلك نحافظ على قيمة
الرسوم التي تخص الدولة ،لذا يجب أن تذكر
في الوثيقة ،ويتم تحصيلها عن طريق اإلدارة
المعنية داخل الوزارة.

حاالت قليلة
تحاول
االستفادة من
مبلغ البيع
وقيمة الـ 70
ألف دينار
التي يحددها
«االئتمان»
جاسم الفودري
سعر بيع إذا ما كان مخالفا لما يأتي في تقرير
الخبير ،وإذا كانت المخالفة كبيرة في السعر،
فعلينا مخاطبة وزارة الـتـجــارة وإرفـ ــاق عقد
الدالل ونسخة من تقرير خبير الدراية ،حيث إن
الخبير حين من يحدد قيمة السعر ،ويكتبه في
تقرير رسمي ويوقع عليه ،وقد مررنا بتجربتين
من هــذا النوع ،وتــم رفــع األمــر لــوزارة التجارة،
وأرفقنا عقد الــداللــة وتقرير الخبير ،وهــم من
يأخذ اإلجراءات في هذا الموضوع.

استحدثنا
مع البلدية
ً ً
نظاما آليا
يتيح تقديم
طلب بيع
وشراء عبر
بوابة العدل
اإللكترونية

ً ً
لمسنا ارتفاعا كبيرا
ألسعار العقارات الفترة
الماضية وال سلطة
لنا في ذلك

عربون الداللة

ً
تفاديا
للتالعب
نحتكم لخبير
دراية في
كل محافظة
مهمته التأكد
من السعر
الحقيقي
للعقار

• فــي  2020أثـنــاء كــورونــا تــم إص ــدار قانون
يخص عربون الداللة بــأن يكون مناصفة بين
البائع والـشــاري ،وكذلك فيما يخص اإلجــارة،
حدثنا أكثر عن هذا القرار.
 بالنسبة لنا العربون أيا كان من يدفعه فهوباالتفاق بينهم خارج اإلدارة ،وما يعنينا نحن
أن يقدم لنا ما يثبت أنه تم دفع العربون ،ومن
ثم يدفع لنا بشيك مصدق ما تبقى من المبلغ
المتفق عليه ،لنستطيع التعرف على قيمة العقار
كامال ،وما يتم دفعه عند الــدالل شأن خارجي
ال نتدخل فيه مطلقا ،وفي النهاية يعتبر عقد
الدالل مبدئيا لحفظ حقوق أطراف العقد وحفظ
حق الدالل ،وهذا شيء خاص بالتجارة ،ويتبع
قانون السمسار الذي وضع مؤخرا.
• فيما يخص خبير الدراية ،هل رصدتم أي
ح ــاالت ألس ـعــار مـبــالــغ فـيـهــا بــال ـســوق؟ وكيف
تعاملتم معها؟
 في الواقع لم نرصد حــاالت ألسعار مبالغفـيـهــا ب ــال ـس ــوق ،ع ـلــى ال ـع ـكــس رص ــدن ــا ح ــاالت
ألس ـعــار منخفضة عــن سـعــر ال ـســوق الـحــالــي،
فشكلنا لجنة مــع وزارة الـتـجــارة فــي فترة من
الفترات ،وعرضنا عليها الموضوع ،وهم حقيقة
لم يقصروا ،وخاطبونا من خالل كتاب رسمي
بــأنــه فــي ح ــال أن مــا يثبت فــي عـقــد ال ــدالل من

الوكاالت العقارية
عــن الــوكــاالت الـعـقــاريــة ،قــال ال ـفــودري إنـهــا ال تتبع إدارة التسجيل
العقاري بل تتبع إدارة التوثيق ،ولكن حسب علمي الوكالة العقارية
كانت تصدر برسم ثابت قيمته  500دينار ،وحاليا تم صدور قرار آخر
فيها هو أن تحدد قيمة العقار في الوكالة ويدفع  0.5في المئة قيمة
الرسم ،وتقريبا أصبحت قيمة الرسم فيها توازي قيمة الرسم في إدارة
التسجيل العقاري.

النظام اآللي
أعرب الفودري عن سعادته بأن نعطي فكرة للمواطنين عن اإلجــراء ات
التي تساعدهم وتيسر لهم معامالتهم في بيع وشراء العقارات ،وكما ذكرت
فــإن النظام اآللــي أصبح مطبقا  100فــي المئة ،وحـضــور األط ــراف حاليا
بــدون طلب مسبق هو المشكلة الوحيدة ،حيث يأتي البعض دون موعد
ولديه رغبة في البيع والشراء ،وال يتقبل فكرة الموعد اإللكتروني ،السيما
اننا أغلقنا النظام اليدوي نهائيا وال نعمل بــه ،وحين يقدم أي شخص
معاملته فإنها ستأخذ من يوم إلى  3أيام كحد أقصى ،حتى تصل رسالة
تحدد موعد الحضور.

ً
اتحاد منتجي األلبان يقترح حلوال ألزمة األعالف
القضاء على السوق السوداء وتكليف ذراع وطنية قوية باالستيراد والتخزين
اع ـت ـبــر ن ــائ ــب رئ ـي ــس ات ـحــاد
منـ ـت ـ ـج ــي األلـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــان الط ـ ــازج ـ ـ ـ ـ ــة
د .عبدالعزيز العتيقي أن لدى
الـكــويــت مـخــزونــا استراتيجيا
من األعالف الحيوانية المركزة،
وهــي الحبوب :الشعير والــذرة
وم ـخ ـل ـف ــات ال ـم ـط ــاح ــن ،وال ـت ــي
ت ـ ــوف ـ ــره ـ ــا شـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ـمـ ـط ــاح ــن
ومخابز الدقيق بشكل احترافي
متميز ،مضيفا أن هذا المخزون
يغطي ال ـبــاد لـفـتــرة جـيــدة في
ح ــال وج ــود أزم ــة ،ولـكــن هناك
قـصــور فــي آلـيــة تــوزيــع العلف،
حيث تتسرب األعالف المدعومة
إلى السوق الـســوداء ،الن هناك
ض ـع ـفــا ك ـب ـي ــرا وع ـ ــدم دق ـ ــة فــي
إح ـ ـصـ ــاء الـ ـ ـث ـ ــروة ال ـح ـي ــوان ـي ــة
بالكويت ،مما يؤدي إلى وصول

أعالف مدعومة لمن ال يحتاجها
وال يستحقها ،فيبيعها على
المحتاج المستحق ،مــا يعني
أن ه ـن ــاك ت ــاج ــرا ي ـب ـيــع ال ــدع ــم
الحكومي.
وأ ض ــاف العتيقي« :تسببت
أزم ـ ـ ـ ـ ــة كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي ازده ـ ـ ـ ـ ــار
ال ـســوق ال ـس ــوداء لسببين أوال
سـ ــوء تـنـظـيــم ت ــوزي ــع األعـ ــاف
الـحـيــوانـيــة مــن هـيـئــة ال ــزراع ــة،
وال ـ ـ ـ ــذي تـ ـف ــاق ــم خـ ـ ــال األزمـ ـ ـ ــة،
حيث أدى االزدح ــام في الهيئة
وال ـن ـظــام ال ــورق ــي ال ـب ـطــيء إلــى
ازدهار السوق السوداء ،وكذلك
ساهم االرتفاع الكبير في سعر
األعالف المالئة في التركيز على
استهالك العلف المركز ،مع أن
الخلطة المثالية للمواشي البد

عبدالعزيز العتيقي

أال تقل عن  ٥٠في المئة أعالف
مالئة».
واق ـ ـتـ ــرح عـ ـ ــددا م ــن ال ـح ـلــول

لمشاكل األعالف بالكويت ،منها
الـقـضــاء عـلــى ال ـســوق ال ـســوداء
عـ ـب ــر ق ـ ـبـ ــول مـ ـقـ ـت ــرح م ـط ــاح ــن
ال ــدق ـي ــق ب ــإل ـغ ــاء ربـ ــط األعـ ــاف
المدعومة ببطاقة المربي التي
ت ـصــدرهــا «ال ـ ــزراع ـ ــة» ،وتــوفـيــر
األعالف المدعومة بكل مناطق
ال ـك ــوي ــت الـ ــزراع ـ ـيـ ــة ،أو إع ـ ــداد
نظام وطني لترقيم الحيوانات
وتـكـلـيــف جـهــة حـكــومـيــة قــويــة
وأمـ ـيـ ـن ــة ب ـح ـص ــر ال ـح ـي ــوان ــات
وتسجيلها ومتابعة ملكيتها
بـ ـنـ ـظ ــام تـ ـتـ ـب ــع مـ ـتـ ـق ــن وفـ ـع ــال
وش ــام ــل خ ـ ــال دورة اإلنـ ـت ــاج
كاملة من الوالدة الى المسلخ.
كـ ـمـ ــا اق ـ ـ ـتـ ـ ــرح ات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ خ ـطــة
اسـتــراتـيـجـيــة لتوفير األع ــاف
ال ـمــال ـئــة وت ـخــزي ـن ـهــا ب ــال ــدول ــة،

ً
• دائ ـمــا يـشــار إلــى أن أسـعــار الـعـقــار حاليا
مرتفعة وأن المواطن يجد صعوبة في الشراء
وهنالك عقارات أسعارها مبالغ فيها ...هل لديكم
دور ما لتنظيم هذا األمر؟ وهل رفعتم مذكرة أو
مقترحا لضبط أسعار العقار؟
 نحن كــإدارة تسجيل عقاري جهة تنفيذيةننفذ المطلوب منا ،ونلتزم بالقرارات والقوانين
ال ـت ــي ت ـص ــدر ل ـه ــا ،س ـ ــواء أك ــان ــت م ــن الـسـلـطــة
الـقـضــائـيــة أم مــن الـجـهــات المعنية الرسمية،
وبـخـصــوص أس ـعــار الـعـقــار لـيــس لـنــا دخ ــل أو
سلطة فيه ،وهنالك وزارات فــي الــدولــة معنية
بـ ـه ــذا الـ ـم ــوض ــوع أكـ ـث ــر مـ ــن إدارة الـتـسـجـيــل
ال ـع ـق ــاري ،وبــالـنـسـبــة لـنــا نـتــابــع قـيـمــة الـعـقــار
الـمـتــداول ،وحين يتم تقديم عقار لنا نطابقه
ً
م ــع قـيـمــة ال ـع ـقــار ف ــي ال ـس ــوق الـمـحـلــي حــالـيــا،
ولــديـنــا نـظــام آلــي فــي وزارة الـعــدل عبر بوابة
ا لـعــدل اإللكترونية -إدارة التسجيل العقاري،
يسمح للجميع بالدخول عليه لمعرفة أسعار
العقارات ،وكل العقارات التي تباع يتم وضعها
على الموقع ،ليتابع المواطن قيمتها واألسعار
والمساحات.

شهادة األوصاف

تخفيض األسعار
• ل ـمــاذا يـتــم تخفيض األس ـع ــار كـمــا ذكــرت
ً
سابقا؟
 هنالك أمور تخص بنك االئتمان ،فبعضأص ـحــاب الـمـعــامـلــة يـقــولــون لــو زادت قيمة
ال ـع ـقــار ع ــن  300أل ــف فـسـيـتــم ال ـحــرمــان من
جزء من القيمة التي يحددها لي «االئتمان»،
وهــو  ،70.000وطبعا إذا زاد على  300ألف
فستنخفض القيمة ا لـتــي سيتم الحصول
عليها مــن  ،70.000ويـحــاولــون بــأي طريقة
كانت أن يستفيدوا من القيمة التي يبيعون
أو يـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــرون بـ ـ ـه ـ ــا ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ــى
االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ق ـي ـمــة الـ ـ ـ ،70.000

ولــأمــانــة ه ــذه ال ـح ــاالت غـيــر مـنـتـشــرة ولــم
ن ــرص ــده ــا ب ـك ـث ــرة ،خ ـصــوصــا أن األغ ـل ـب ـيــة
أصبحت تلتزم باإلجراءات المفروضة ،وعلى
عـلــم ب ــال ـق ــرارات ال ـجــديــدة وض ـ ــرورة تسليم
شيك مصدق.

حيث إن عدم وجود آلية تضمن
ذلــك في الكويت يعرض البالد
لخطورة الشح الكبير في هذه
الـمــواد واالرتـفــاعــات المفاجئة
عالميا في أسعارها واألزمــات
ال ـ ـتـ ــي تـ ـتـ ـع ــرض لـ ـه ــا س ــاس ــل
ال ـت ــوري ــد ،م ـمــا يـسـبــب تـهــديــدا
ل ــأم ــن الـ ـغ ــذائ ــي واالسـ ـتـ ـق ــرار
االق ـت ـص ــادي لـمـنـتـجــي ال ـث ــروة
الحيوانية ومستهلكيها ،والحل
يكمن فــي تكليف ذراع وطنية
قــويــة بــاسـتـيــراد وتـخــزيــن هذه
الـ ـمـ ــواد ب ــال ـك ــوي ــت م ــن ال ـس ــوق
العالمي ،كما عملت اإلم ــارات،
من خالل شركة الظاهرة ،ويمكن
أن تكون للشركات االستثمارية
ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـح ـكــوم ـيــة نصيب
في هذا.

ً
• هــل رصــدتــم تـضـخـمــا فــي األس ـع ــار خــال
فترة «كورونا»؟
 بالطبع تغيرت أسعار العقارات بشكل كبيرمن الفترة الماضية وإلى الفترة الحالية ،فبعض
المناطق كانت تباع بأسعار تقارب  200ألف
وصلت اآلن إلــى  300ألــف إلــى  350ألـفــا ،ولكن
ليس لدي فكرة نهائيا عن أسباب هذه الزيادة،
فالموضوع يرجع إلى الظروف التي يتم فيها
بيع العقار ،والسعر يحدد على حسب الطلب.

• فـيـمــا يـخــص ال ـت ـعــاون مــع بـلــديــة الـكــويــت
خصوصا شهادة األوصاف ...حدثنا عن هذا؟
 في فترة «كورونا» حدثنا كثيرا من البرامجاآللية لإلدارة ،تسهيال على المراجعين وتخفيف
أعـ ـب ــاء ال ـح ـض ــور ع ــن ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ،إذ
ً ً
استحدثنا مع بلدية الكويت نظاما آليا يمكن
تـقــديــم طـلــب بـيــع وشـ ــراء مــن خ ــال عــن طريق
ب ــواب ــة الـ ـع ــدل اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ي ـط ـلــب م ــن خــالــه
ش ـهــادة أوصـ ــاف مــن الـبـلــديــة ،ويــرســل الطلب
مباشرة لبلدية الكويت عبر األونالين ،والبلدية
تستكمل إجــراء ات ـهــا وتــرســل رســالــة لصاحب
الطلب ،وترسل لنا في النظام لتعلمنا جاهزية
شهادة األوصاف ،وبناء عليها نخاطب أطراف
العقد ونخطرهم بجاهزيتها ،ونـحــدد موعدا
للحضور ،وحاليا نستحدث برنامجا سيرى
النور قريبا ،وهذا تصريح خاص لـ «الجريدة»،
ً
ف ـح ــال ـي ــا اإلدارة ت ـع ـمــل ع ـل ــى ب ــرن ــام ــج ن ــاف ــذة
التسجيل الـعـقــاري ،ومــن خــال هــذا البرنامج
نعمل على راحة المواطن ،وجعله ال يراجع أي
جهة حكومية إذا كان الموضوع متعلقا بعقار
حين تريد أن تبيع أو تشتري ،وفيما يخص أي
رسوم متعلقة بالدولة ،سواء المحاكم أو كهرباء
وماء أو بلدية الكويت أو وزارة المواصالت أو
أي جهة كانت فهذا البرنامج فور دخولك للنظام
واختيار عملية البيع أو الشراء سيتحقق من
بياناتك الشخصية ،ومن رقم العقار ووثيقته،
وسيخاطب الجهات الحكومية دون تدخل من
أي شـخــص ،وسـيـجــري جميع الـمـهــام ،وتبقى
الخطوة األخـيــرة حيث يأتي المراجع هنا في
اإلدارة للتوقيع النهائي فقط ،وهذا التزام منا
بالقانون ،ويجب أن تتأكد من أهلية الشخص
الذي يوقع.
• متى يتوقع العمل بهذه النافذة؟
ً
ً
 قريبا جدا سنضع خطة خالل الربع األولمن السنة القادمة لنطرح النظام حتى لو بنسبة
 40فــي المئة وأســاسـيــاتــه حتى يكتمل ويــرى
النور في العام القادم.

مسلسل « »And Just Like Thatيثير أزمة
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من مهرجان سابق

اضطرت شركة بيلوتون ،المصنعة للدراجات المنزلية ،إلى التعليق على وفاة
شخصية «مستر بيغ» ،في الجزء الجديد من مسلسل « ،»And Just Like Thatبسبب
حادث على أحد أجهزة العالمة التجارية ،في حدث تسبب لها في أزمة ،وتراجع سعر
أسهم الشركة في بورصة وول ستريت.
وفي أولى حلقات الموسم السابع من المسلسل الشهير يتعرض جون بريستون
(يؤدي دوره الممثل كريس نوث) ،المعروف باسم «مستر بيغ» ،لنوبة قلبية بعد جلسة
تمرين مكثف على دراجة منزلية ظهرت عليها بوضوح عالمة «بيلوتون» التجارية ،حتى
انها شكلت أساس العنوان الجديد للمسلسل « »And Just Like Thatالذي يستعيد عبارة
لبطلة المسلسل كاري برادشو (سارة جيسيكا باركر) التي تقول «.»And Just Like That
وأرسلت «بيلوتون» إلى صحيفة «لوس أنجلس تايمز» تعليق طبيبة القلب المعروفة
سوزان شتاينباوم ،العضو في المجلس العلمي في «بيلوتون» ،والتي قالت إن «مستر
بيغ كان يعيش نمط حياة يصفه كثر بأنه فاحش ،يتناول المشروبات والسيجار وشرائح
اللحم الكبيرة ،وهو سبب وفاته وليس استخدامه دراجة منزلية».
(أ ف ب)

سارة جيسيكا باركر

الدولي»
إلغاء «السيرك ً
بمونت كارلو مجددا

جاي زي يحطم األفكار
المتوارثة عن «»Cowboys

ً
«نتفليكس» تطلق موقعا
للعروض الجديدة

ب ـعــد تــأج ـيــل أول ه ــذا الـ ـع ــام ،بـسـبــب األزم ــة
الـصـحـيــة ،أرج ــئ مـهــرجــان الـسـيــرك الــدولــي في
مونت كارلو بنسخته الخامسة واألربعين ،التي
كان مقررا إقامتها الشهر المقبل إلى عام ،2023
على ما أعلن المنظمون.
وأوضح المنظمون ،في بيان ،أن «لجنة تنظيم
مهرجان السيرك الدولي في مونت كارلو تأسف
إلع ــام ـكــم بــأن ـهــا بـسـبــب ال ــوض ــع ال ـص ـحــي في
العالم ،أرجــأت النسخة الخامسة واألربعين من
مهرجان السيرك ،إضافة إلى المسابقة العاشرة
لفناني السيرك الشباب (نيو جينيريشن) إلى
يناير  .»2023وقال نائب رئيس المهرجان أورس
بيلز« :قومنا الوضع» خالل اجتماع «مع حكومة
اإلمــارة (موناكو) ،وباالتفاق معها .خلصنا إلى
أن المخاطر كبيرة ،ونريد إجراء االحتفاالت في
ظروف طبيعية نوعا ما».
ُ
وي ـق ــدم ه ــذا الـمـهــرجــان عـلــى أن ــه أك ـبــر حــدث
للسيرك في العالم ،ويشارك فيه أكثر من مئتي
(أ ف ب)
		
فنان من  20بلدا مختلفا.

شدد مغني الراب جاي زي على أن رعاة البقر
فــي ال ـغــرب األمـيــركــي ( )Cowboysال يشبهون
بالضرورة الصورة النمطية عنهم كرجال بيض
يضعون عـبــاءة «بــونـشــو» على الظهر ،آمــا أن
يساهم الويسترن الجديد بعنوان «ذي هــاردر
ذاي فــال» في إسقاط هــذه األفـكــار الخاطئة عن
التاريخ األميركي.
واستعان نجم الراب األميركي في هذا الفيلم
بمجموعة الفتة من الممثلين السود ،على رأسهم
إدريس إلبا وريجينا كينغ ،لتجسيد شخصيات
واقعية طبعت تــاريــخ الـغــرب األمـيــركــي ،مؤكدا
أن كثيرين يرغبون في إخفاء هــذا الجانب من
التاريخ.
وكانت أفــام الويسترن الكالسيكية ،بينها
سلسلة «دوالرز تريلوجي» الشهيرة مع كلينت
إيـسـتــوود ،تتطرق بــدرجــة قليلة إلــى األقليات،
ومع ذلك كان ما يقرب من ربع الـ» »Cowboysمن
أصحاب البشرة السمراء ،وفق ما يؤكد مخرج
«ذي هاردر ذاي فال» جيمس سمويل( .أ ف ب)

أطلقت شركة منصة البث المباشر عبر اإلنترنت
نتفليكس موقع إنترنت جديدا باسم «تادوم» ،والذي
يعرض أخبار المستخدمين عن التحديدات وتواريخ
اإلص ــدار وإعــانــات برامجها التلفزيونية وأفالمها
الجديدة.
ويمكن للمستخدمين الدخول إلى الموقع باستخدام
حسابهم على «نتفليكس» الـتــي أف ــادت بــأن الموقع
مازال في أيامه األولى ،حيث تخطط الستمرار تطويره
وإضــافــة المزيد مــن الخصائص إليه فــي المستقبل
بحسب موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات
التكنولوجيا.
وسيقدم موقع «تادوم» محتوى إضافيا ومعلومات
عن البرامج التلفزيونية واألفالم التي ستعرضها خدمة
نتفليكس .على سبيل المثال أشارت نتفليكس إلى أن
المستخدمين سيتمكنون من التعمق في المحتوى،
واستخدام الموقع للعثور على األشياء التي يحبونها،
مثل المكان الذي يمكنهم فيه مشاهدة عملية اختيار
فريق عمل مسلسل «الساحر» أو هل حلقات «مايد»
(د ب أ)
تستند إلى قصة حقيقية.

جاي زي

نتفليكس

فلك

?Quo Vadis Aida
يحصد كبرى جوائز
الفيلم األوروبي

الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :التخطيط أداة أساسية لنجاح
ً
أعمالك فال تفرط في هذا األمر أبدا.
ً
عاطفيا :أفضل السبل لحياة سعيدة
مع الشريك هو تفهمك له بمحبة.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال تـنــاقــش جــاهــا كــي ال
ً
تصبح في النهاية خاسرا.
رقم الحظ.17 :

أنتوني هوبكنز أفضل ممثل

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :كلما نظمت أعمالك تستطيع
إنهاءها في أسرع وقت ممكن.
ً
عاطفيا :استمتعا بحياتكما العاطفية
قــدر اإلم ـكــان وال تــدعــا الــوقــت يذهب
ً
هدرا.
ً
اجتماعيا :قمة ثقتك أن تصمت عندما
ال يعجبك رأي اآلخرين.
رقم الحظ.3 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
م ـه ـن ـيــا :لــديــك إم ـكــان ـيــة الـتـغـلــب على
الفشل ألنك تتعلم عدم تكراره.
ً
عاطفيا :المعنى الحقيقي للحياة يكمن
ً
في عالقتكما فاجعالها هانئة دوما.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال ت ـفــرض ع ـلــى اآلخــريــن
ً
شروطك وكن مستمعا آلرائهم.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :ترغب أن تنجز عملك بصورة
ً
مثالية ،وهذا يتطلب جهدا ومهارة.
ً
عاطفيا :إذا التزمت بإخالصك للحبيب
فستتمتع بالراحة والسعادة.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :م ــن ال ـم ـف ـيــد االس ـت ـم ـتــاع
بـ ــأوقـ ــات ف ــراغ ــك ل ـت ــري ــح دم ــاغ ــك مــن
المشاكل.
رقم الحظ.4 :

أنتوني هوبكنز في the father

األسد

فاز الفيلم الدرامي البوسني ? Quo Vadis Aidaأو «كو فاديس،
عايدة؟ في برلين ،مساء أمس األول ،بكبرى جوائز الفيلم األوروبي،
التي تعادل جوائز األوسكار ،وتمنحها األكاديمية األوروبية للفيلم.
ويدور العمل الذي حصل على جائزة أفضل فيلم ،حول مذبحة
مدينة سربرينتشا بالبوسنة والهرسك ،والتي أسفرت عن مقتل
أكثر من  8آالف من المسلمين البوسنيين داخل وحول المدينة في
يوليو  ،1995خالل حرب البوسنة.
وحـصـلــت ك ــل م ــن الـمـخــرجــة الـبــوسـنـيــة يــاسـمـيــا زبـيـنـيـتــش،
والممثلة الصربية جاسنا دوريتش ،والتي قامت بدور البطولة،
على جائزتي أفضل مخرج ،وأفضل ممثلة على التوالي.
وخصصت زبانيك الفيلم من أجل ُنساء وأمهات سريبرينيتشا،
وكذلك األبناء واألزواج واآلباء الذين قتلوا ،وقالت إن النساء وجدن
طريقة إلحالل السالم في بلد مدمر.
ً
وقالت زبانيك« :يتعين على النساء دائما إزالــة الفوضى التي
يخلفها الرجال وراءهم».
«إلى أين تذهبين يا عايدة؟» هي ترجمة عنوان الفيلم ،وهو دراما
وحرب بوسنية ،من تأليف وإنتاج وإخراج ياسميال زبينيتش سنة
 ،2020وهــو إنتاج مشترك دولــي من  12شركة إنتاج ،وتــم عرض
الفيلم في قسم المسابقة الرئيسي لمهرجان البندقية السينمائي
السابع والسبعين.
ّ
واختير الفيلم فــي سبتمبر ُ ،2020ليمثل البوسنة والهرسك
ضمن جائزة األوسكار ألفضل فيلم بلغة أجنبية في حفل توزيع
جوائز األوسكار الـ.93
ً
وفي  15مارس  ،2021تم االعتراف بالفيلم رسميا كمرشح لهذه
الـفـئــة ،إذ حــاز جــائــزة الجمهور فــي ال ــدورة الخمسين لمهرجان
«روتـ ـ ــردام» السينمائي ال ــدول ــي ،وجــائــزة أفـضــل فيلم دول ــي ًفي
مهرجان «غوتنبرغ» السينمائي  ،2021وتم ترشيح الفيلم أيضا
ألفضل فيلم دولــي في حفل توزيع جوائز الــروح المستقلة الــ.36
وفي مــارس  ،2021رشحت جوائز األكاديمية البريطانية لألفالم
الـ 74العمل ألفضل فيلم ليس باللغة اإلنكليزية ،وحصلت المخرجة
ياسميال زبينيتش على ترشيح في فئة أفضل مخرج.
كما فاز الممثل الشهير أنتوني هوبكنز بجائزة الفيلم األوروبي
ألفضل ممثل ،وحصل هوبكنز  83عاما على الجائزة لــدوره في
دراما « the fatherاألب» ،حيث يلعب دور رجل يعاني الخرف.
وبـهــذا يخرج الممثل األلماني فرانتس روجوفسكي خالي
الوفاض من المسابقة ،إذ لم يحصل على شيء من جوائز هذه
الفئة.
ويصوت أعضاء األكاديمية الذين يزيد عددهم على  4آالف
عضو على الـعــديــد مــن الـفــائــزيــن بــالـجــوائــز على غ ــرار جوائز
األوسـ ـك ــار ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،ث ــم تـمـنــح ال ـجــوائــز ع ــادة
بالتناوب في برلين ومدينة أوروبية أخرى.
وتم ترشيح  5ألقاب ألفضل فيلم روائــي طويل هذا العام،
باإلضافة إلى «األب» ،من بينها فيلم الرعب الخيالي «تيتان»
والدراما السينمائية «كو فاديس ،عايدة؟» ،الذي يدور حول
مذبحة سربرينتشا ،والفيلم الحزين «الـمـقـصــورة رقــم »6
الــذي يــدور حــول رحلة بالقطار وفيلم «يــد الــرب « ،لباولو
سورينتينو عن مدينة نابولي في الثمانينيات ،وتعتبر
جائزة الفيلم األوروبي من أعرق الجوائز في مجال السينما.
وبسبب الجائحة لم ينظم حفل كبير لتوزيع الجوائز،
ً
ول ـك ــن ب ـ ــدال م ــن ذل ـ ــك ،كـ ــان ه ـن ــاك ب ــث م ـبــاشــر عبر
اإلنترنت مع وجود عدد قليل من الضيوف من برلين.
(د ب أ)

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :االلـتــزام بالمواعيد ّ
يعبر عن
مدى صدقك واحترامك لزبائنك.
ً
أعط مشاركة الحبيب قيمتها
عاطفياِ :
ً
الحقيقية وتمتعا معا بكل أمر.
ً
اجتماعيا :يصاب أحد أفــراد العائلة
بمرض وينقطع في المنزل عدة أيام.
رقم الحظ.27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا :ال تقدم على أي مخاطرة في
عملك قد ينتج عنها خسارة.
ً
ّعاطفيا :التفاهم مع الشريك باحترام
كلي يقوي دعائم الحب بينكما.
ً
اجتماعيا :الجميع يبدون منجذبين
إل ـ ـ ـيـ ـ ــك ب ـ ـس ـ ـبـ ــب ل ـ ـط ـ ـفـ ــك واحـ ـ ـت ـ ــرام ـ ــك
المعهودين.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :تواجه عراقيل مهنية صعبة
لكن صبرك وخبرتك سيتغلبان عليها.
ً
عــاطـفـيــا :اقـتـســم فــرحــك مــع الحبيب،
حتى لو كان على صعيد العمل.
ً
اجتماعيا :تجد سهولة في التعامل
اإلي ـ ـجـ ــابـ ــي م ـ ــع األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ال ــذي ــن
تقابلهم.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ياسميال زبينيتش

ً
مهنيا :ثقتك بقدراتك وأسلوبك الهادئ
هما مصدران لحيويتك ونجاحك.
ً
عاطفيا :تتطلعان نحو هدف مشترك
لكنكما تسيران في طريقين مختلفين.
ً
اجـتـمــاعـيــا :خـ ّـصــص الـفـتــرة الـقــادمــة
إلع ـ ــادة ال ـت ــواص ــل م ــع أف ـ ــراد الـعــائـلــة
الغائبين.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تحتاج اليوم الى تجديد أفكارك
وأسلوبك في عملك.
ً
ً
عاطفيا :تلقي اللوم دائما على الشريك
ً
بدال من مساعدته في مشاكله.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـت ـح ـقــق ب ـع ــض األم ـ ــور
ً
العائلية بفضل ظروف لم تخترها أبدا.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :في عملك أشخاص ال يرغبون
في نجاحك .ابتعد عن مجابهتهم.
ً
عاطفيا :احذر من أشخاص قريبين منك
ويسعون إلى توتير عالقتك بالحبيب.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـخ ـصــص ب ـع ــض ال ــوق ــت
ل ـل ــزي ــارات ال ـعــائ ـل ـيــة ب ـعــدمــا أهـمـلـتـهــا
منذ ّ
مدة.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ً
مـهـنـيــا :ت ـغــوص أح ـيــانــا فــي أحــامــك
ً
المستحيلة هربا من الواقع في عملك.
ً
عاطفيا :يتعرض حبك لالختبار بعدما
تعرفت إلى شخص من الطرف اآلخر.
ً
اجتماعياّ :
الود الذي تظهره نحو من
تقابلهم تجعلهم يصبحون أصدقاء
لك.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :تتماسك في أصعب الظروف
ً
وتبحث عن الحل األقل ضررا.
ً
عاطفيا :أبعد عن أجوائك ظروف العمل
الصعبة عندما تكون برفقة الحبيب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تستمتع ببعض األم ــور
التي تقوم بها وترغب في مشاركتها
مع الغير.
رقم الحظ.22 :

١٨ fitness
أليكسا ...أين خادمي الروبوتي؟
توابل ةديرجلا
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الحوسبة المحيطة ستجعل منزلك ينجز مهامك

تعلم اآللة يتمتع
بإمكانيات تحويلية
عندما يتعلق األمر
بأنماط االستشعار
واألتمتة

ت ـ ـح ـ ـم ـ ــل م ـ ـع ـ ـظ ـ ــم األج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــزة
الجديدة عالمة "ذكي" على جانب
الصندوق ،ولكن هل اقتربنا من
ً
المنزل الذكي حقا؟
يقول جيمي سيمينوف Jamie
 ،Siminoffمـ ــؤ سـ ــس ا ل ـع ــا م ــة
التجارية  ،Ringوهي من العالمات
التجارية األكثر شهرة في المنزل
الذكي ،بفضل جرس الباب المزود
بكاميرا فـيــديــو" :ال يــريــد الناس
ً
منزال أكثر ذكاء ،بل يريدون منزال
أفضل".
ً
اخ ـ ـتـ ــرع س ـي ـم ـي ـن ــوف جـ ـه ــازا
لمعرفة من يقف عند بابه عندما
كان يعمل في مرآبه.
حـتــى اآلن ك ــان الـمـنــزل الــذكــي
ً
ً
أنـجــح عـنــدمــا يـقــدم حــا بسيطا
لمشكلة عويصة وعندما يجعل
ً
شيئا ما يعمل على نحو أفضل.
من منظم الحرارة Thermostat
الذكي الذي يتذكر أن يتحكم في
الحرارة عند خروجك من المنزل،
وق ـفــل مـتـصــل يـمـكـنــك فـتـحــه عن
ُب ـع ــدل ـل ـس ـم ــاح بـ ــدخـ ــول جـلـيـســة
األطـفــال عندما تتأخر ،ومكنسة
ك ـه ــرب ــائ ـي ــة روب ــوتـ ـي ــة لـتـنـظـيــف
األرض ـيــة عندما ال تــرغــب فــي أن
تفعل ذلــك ...هذه كلها من أفضل
ً
االخـتــراعــات ،ولـكــن هــل هــذا حقا
مستقبل م ـنــازل ـنــا؟ أال يـمـكــن أن
تكون أذكى؟ بلى ،يمكنها ذلك.
عـ ـل ــى م ـ ـ ــدى الـ ـعـ ـق ــد ال ـم ـق ـب ــل،
س ـ ـت ـ ـت ـ ـح ـ ــول ال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا
ال ــذكـ ـي ــة ال ـم ـت ـص ـلــة فــي
م ـن ــازل ـن ــا مـ ــن كــون ـهــا
أجـ ـه ــزة حــدي ـثــة ومــن
المستحسن اقتناؤها
وتصبح ضرورة.
وس ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــع
التحسينات األعمق
م ـ ــن الـ ـ ـط ـ ــرق الـ ـت ــي
يـ ـمـ ـك ــن ب ـ ـهـ ــا ل ـه ــذه
الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــة ال ــذكـ ـي ــة
أن ت ـح ــرر أمــوال ـنــا

وط ــاق ـت ـن ــا ،واأله ـ ــم م ــن ذلـ ــك كـلــه
وقتنا .بمعنى آخر ستبدأ منازلنا
في االعتناء بنا.
قبل عشر سنوات ،لم تكن هناك
أج ـ ــراس أب ـ ــواب م ــع ف ـي ــدي ــو ،وال
مساعدون صوتیون مثل أليكسا
مــن أمـ ــازون  Amazon Alexaأو
سيري من أبل  ،Apple Siriوكان
مـنـظــم الـ ـح ــرارة م ــن ن ـســت Nest
 Learning Thermostatعـلــى
بـعــد ثــاثــة أش ـهــر مــن طــرحــه في
السوق قبل أن يعلم الجمهور به.
ً
كــان المنزل الذكي مقتصرا على
األثــريــاء أو أولئك الذين يبهرهم
كل جديد ،وحتى آي فون iPhone
كــان ال ي ــزال فــي مـهــده .فــي العقد
ال ـ ــذي ت ــا ذل ـ ــك م ـض ــى االب ـت ـك ــار
بوتيرة متسارعة ،وتنتقل منازلنا
من األجهزة التناظرية Analogue
إلــى الرقمية  Digitalفيما يشبه
غمضة عـيــن .لــم يعد فــي إمكانك
ً
ح ــال ـي ــا شـ ـ ــراء جـ ـه ــاز "ت ـل ـفــزيــون
غبي" ،وسؤال" :هل يجب أن نضع
شــريـحــة واي-ف ـ ــاي  Wi-Fiف ـيــه؟".
يبدو أن له إجابة واحدة فقط.
مع تشغيل إنترنت األشياء IoT
الرائعة ،ما التقنيات الرئيسة التي
ستحظى بها منازلنا على مدار
العقد المقبل؟
ت ـح ــدث ـن ــا إل ـ ــى ع ـ ــدد م ــن ك ـبــار
الـ ـخـ ـب ــراء وال ـم ـب ـت ـكــريــن ف ــي ه ــذا
ال ـم ـجــال ،الس ـت ـطــاع م ــا ستكون
منازلنا ق ــادرة على تحقيقه في
عام .2030
إليكم ما يقولونه:
"أليكسا ،افتحي إذاعة ."BBC 4
"غوغل ،أسمعنا أغنية بارانويد
أن ــدروي ــد ،"Paranoid Android
"سيري ،ما حال الطقس؟".
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ـس ـ ـ ــاع ـ ـ ــدون ـ ـ ــا
االفتراضيون حقيقيين ،لسئموا
من طلباتنا المتعجرفة ،غير أنهم
لألسف ال يمكنهم قراءة أفكارنا.
لكن ماذا لو استطاعوا ذلك؟ ليس

ِّ
الزيوت الطبيعية ترطب
البشرة الجافة

ربما تكون محاولة تهدئة البشرة الجافة
ً
وإع ـ ــادة تــرطـيـبـهــا فــي مــوســم ال ـش ـتــاء أم ــرا
أشبه بالمعركة الشاقة ،فانخفاض درجات
الـ ـح ــرارة ق ــد يـفـعــل بـبـشــرتـنــا الـكـثـيــر ،لـهــذا
ً
ً
يعتبر الترطيب أمرا أساسيا للحفاظ على
نضارة الجلد ،سواء كان للجسم أو للوجه.
ً
ً
ونظرا ألن الزيوت الطبيعية تلعب دورا
ً
إليك  5أنواع من
كبيرا في ترطيب البشرة،
ِ
الزيوت الطبيعية التي تحافظ على نضارة
البشرة في موسم الشتاء ،وفق living well
.mom
يعتبر زيت الالفندر األساسي أحد أكثر
ً
الزيوت شيوعا في االستخدام مع البشرة
الـجــافــة ولـسـبــب وج ـيــه ،ألن لــه الـعــديــد من
الـفــوائــد لصحة الـجـلــد ،ويـمـكــن أن يساعد
في ترطيب البشرة ،كما يعمل على معالجة
البشرة ُ
المصابة بالحكة ،وكذلك المتهيجة،
ك ـمــا يـقـلــل م ــن آثـ ــار ال ـنــدبــات ع ـلــى الـبـشــرة
الجافة في الشتاء.
يحتوي زيت بذور الجذر على مضادات
أك ـســدة تعمل عـلــى حـمــايــة الـجـلــد ،ويـغــذي
ال ـم ـس ــام ،وبــال ـتــالــي ي ـســاعــد ع ـلــى تــرطـيــب
الـبـشــرة .يمكنك اعـتـمــاده مــع أح ــد الــزيــوت
األخ ــرى الخفيفة ،وتدليك الجسم بــه ،لكن
ُ
ـت "مرضعة
ال يـنـصــح بــاسـتـخــدامــه إذا كـنـ ِ
أو حامال".
ُيـ ـع ــد أشـ ـه ــر اسـ ـتـ ـخ ــدام ل ــزي ــت ال ـي ــان ــج
العطري ،في مقاومة عالمات الشيخوخة،
ألنه يتميز بخصائصه ُ
المرطبة ،كما أن له
ً
ً
رائحة زهرية مميزة ،تمنح إحساسا رائعا
باالنتعاش ،لكن عليك االنتباه إلى أن هذا
الــزيــت مــن النوعيات الثقيلة ،لـهــذا يفضل

اعتماد فقط بضع قطرات صغيرة منه ،مع
يمكنك تجربته على
زيوت أخرى خفيفة ،كما
ِ
ً
الجلد أوال ،للتأكد أن الزيت العطري ال يسبب
لك أي نوع من الحساسية.
ِ
الياسمين ممتاز لتهدئة البشرة الجافة
الـمـت ـهـي ـجــة ب ـس ـبــب خ ـصــائ ـصــه ال ـم ـضــادة
ً
للبكتيريا والفيروسات ،فضال عن أنــه قد
ً
يـســاعــد أي ـض ــا ف ــي تـعــزيــز ن ـض ــارة الـبـشــرة
ً
وشبابها ،ويقاوم أيضا عالمات ّ
تقدم السن.
ً
وك ـ ـ ـ ـ ــأي زي ـ ـ ـ ــت ع ـ ـ ـطـ ـ ــري أي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا ،ي ـف ـض ــل
استخدامه مع زيوت أخرى خفيفة ،وتجربته
على بقعة صغيرة من الجلد قبل االستخدام،
للتأكد مــن عــدم وج ــود أي احـتـمــال لتهيج
الجلد.
يـسـتـخــدم زي ــت ش ـجــرة ال ـش ــاي الـعـطــري
بشكل كبير في منتجات العناية بالبشرة،
لخصائصه المنظفة ،فهو رائع لجميع أنواع
الـبـشــرة ،لفاعليته الـمــذهـلــة فــي الترطيب،
والتحكم في إفراز الزيوت ،سواء كان للبشرة
الجافة أو الدهنية.
وألقصى استفادة من زيت شجرة الشاي
فـ ــي الـ ـشـ ـت ــاء ،أض ـي ـف ــي ب ـض ــع ق ـ ـطـ ــرات مـنــه
ً
على غسول الجسم ،ويمكن أ يـضــا وضعه
بالشامبو ،لترطيب الجلد ،مع الحصول على
إحساس رائع باالنتعاش.

ً
حــرف ـيــا بــال ـط ـبــع ،ول ـك ــن مـ ــاذا لو
توقعوا كــل احتياجاتنا وكــانــوا
ً
أقــل شبها بأليكسا وأكثر شبها
بألفريد (أو أي خادم وهمي يحمل
أي اسم) .ماذا لو تعلم مساعدونا
االف ـتــراض ـيــون أن يـتــوقـعــوا أنـنــا
نحب سماع الراديو في الصباح،
وليس في عطلة نهاية األسبوع أو
ليس يوم الخميس عندما نتوجه
إلى صالة األلعاب الرياضية في
وقت مبكر؟
ذا مـ ــا تـ ـع ــدن ــا بـ ــه ال ـح ــوس ـب ــة
المحيطة .Ambient computing
والحوسبة المحيطة التي تشكل
ً
مــزي ـجــا مــن ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي
 Artificial intelligenceوتعلم
اآللة  Machine learningالمتفرع
عنه هي تقنية أساسية في تطور
المنزل الذكي.
إنـ ـه ــا ال ـن ـق ـط ــة الـ ـت ــي ال ي ـعــود
ع ـنــدهــا ال ـح ــاس ــوب ب ـحــاجــة إلــى
م ــدخ ــات م ـب ــاش ــرة م ـن ــك ،وب ــدال
م ــن ذل ــك يـعـتـمــد ع ـلــى تـفــاعــاتــك
م ــع مـحـيـطــك ،لـتـحــديــد م ــا يجب
ً
فعله تاليا.
ف ـ ــي أب ـ ـس ـ ــط أش ـ ـكـ ــال ـ ـهـ ــا ت ـع ــد
ال ـ ـحـ ــوس ـ ـبـ ــة الـ ـمـ ـحـ ـيـ ـط ــة ت ـق ـن ـيــة
ً
ً
متاحة دائـمــا ،لكنك ال تعلم أبــدا
بــوجــودهــا .عندما تـغــادر منزلك
فــي الـصـبــاح يــوقــف مـنــزلــك الــذي
يـ ـعـ ـم ــل ب ـ ــال ـ ــذك ـ ــاء االصـ ـطـ ـن ــاع ــي
ال ـتــدف ـئــة ،وي ــوق ــف تـشـغـيــل قـنــاة
ال ــرادي ــو ال ــراب ـع ــة ،ويـشـغــل نـظــام
اإلنذار والمكنسة الروبوتية .إنه
يحمل عنك مسؤولية هذه األعمال
المنزلية ويجعل منزلك يهتم بها.
ي ـقــول دايـفـيــد ش ـيــرر David
 ،Shearerنائب رئيس سمارت
هوم  Smart Homeلدى أمازون:
"م ـف ـه ــوم ال ـحــوس ـبــة الـمـحـيـطــة
ه ـ ــو م ــرش ــدن ــا لـ ـك ــل أج ـه ــزت ـن ــا
وخدماتنا المتصلة بأليكسا.
نـ ــريـ ــد زي ـ ـ ـ ــادة ف ـ ــائ ـ ــدة أل ـي ـك ـســا
وتحويل العبء المعرفي للمهام

المعقدة من العميل إلى أليكسا".
تـتـعــدى رؤي ــة أمـ ــازون للمنزل
الذكي استخدام األوامر الصوتية
لـلـتـحـكــم ف ــي األج ـ ـهـ ــزة إلـ ــى فـهــم
الحالة التي يجب أن يكون عليها
ال ـم ـن ــزل وأجـ ـه ــزت ــه ث ــم ضـبـطـهــا
ً
وفقا لما يريده المستخدم ،كما
يقول شيرر.
ق ــد ت ـكــون ه ــذه خ ـطــوة بعيدة
ً
جـ ـ ـ ــدا ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـب ـع ــض ،ك ـمــا
ي ـف ـتــرض دانـ ـی ــال ن ــای ــت Daniel
 ،Knightالـ ـمـ ـس ــؤول الـتـنـفـيــذي
لـلـتـكـنــولــوجـيــا  CTOف ــي شــركــة
هـيــرو  ،Hiroوه ــي شــركــة تأمين
مقرها المملكة المتحدة تركز على
قيمة األجهزة المنزلية الذكية في
حماية منزلك من الكوارث.
يـقــول" :إن الـمـنــزل الــذكــي هو-
وسيبقى -يتعلق بالتحكم المالئم
والمستنير بدال من مجرد تسليم
األم ـ ــر ل ـه ــذا ال ـع ـقــل االص ـط ـنــاعــي
الــذي سيفعل كل شيء من أجلك.
ولكن هناك أمثلة معينة من الذكاء
االصطناعي أرى أنها قادرة على

أن ت ـت ـع ـلــم ت ـف ـض ـيــاتــك ب ـص ــورة
ف ـع ــال ــة ،وأن ت ـغ ـيــر ك ـي ــف ت ـجــري
ً
األمور حقا في منزلك".
الثالجة الذكية هــي أحــد هذه
الـتـطـبـيـقــات .بـعــد أن ظـلــت فـتــرة
طويلة مادة للتندر حول إنترنت
األشـ ـي ــاء ،سـتـتــوافــر بـحـلــول عــام
 2030الثالجة التي تعمل بالذكاء
ً
االصطناعي ،فتعد تلقائيا الئحة
بـمـخــزون طـعــامــك ،وتـتـمــون بما
هو على وشك أن ينفد ،وتخطط
وجباتك على مــدى أسـبــوع بناء
ع ـلــى اح ـت ـيــاجــاتــك واح ـت ـيــاجــات
عائلتك.
يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول ن ـ ـ ــاي ـ ـ ــت" :ي ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرق
الـتـخـطـيــط ل ـلــوج ـبــات وال ـت ـســوق
ً ً
ً
وقتا طويال جدا ،وسيكون جهاز
ً
يستخدم الـكــامـيــرات و/أو أرفـفــا
ً
تستشعر الــوزن جنبا إلــى جنب
مع الذكاء االصطناعي المتطور
ً
ً
بــدرجــة كــافـيــة قـ ــادرا تـمــامــا على
هــذا النوع من التفاعل في العقد
المقبل".
وي ـض ـي ــف أن ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا

مــوجــودة بالفعل ،وال تحتاج إال
إلــى تحسين المدخالت الحسية
لمساعدة الذكاء االصطناعي على
التفاعل مع البيانات الصحيحة.
ولكن التحدي الكبير أمــام تعلم
اآللــة هو ثقة المستخدم" .يتمتع
تعلم اآل ل ــة بإمكانيات تحويلية
هائلة عندما يتعلق األمر بأنماط
االس ـ ـت ـ ـش ـ ـعـ ــار واألت ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــة" ،ك ـمــا
ي ـق ــول ت ــون ــي غ ـيــرلــوف ـســن Tony
 ،Gjerlufsenرئيس التكنولوجيا
في شركة  ،SPACE10وهو مختبر
لألبحاث والتصميم تموله شركة
إيكيا  IKEAالبتكار حلول لبعض
الـتـحــوالت الــرئـيـســة الـمـتــوقــع أن
تؤثر في حياة الناس والكوكب.
ويضيف" :لكن تعلم اآللة يتطلب
بيانات ،وفي سياق المنازل يعد
ً
ً
كثير منها خاصا وحميميا .األمر
في النهاية إلى الشركات إلثبات
أنـ ـه ــا أم ـي ـن ــة ،وي ـم ـك ــن االع ـت ـم ــاد
ً
عليها ،وهــذا يستغرق وقـتــا .في
النهاية كل شيء يتعلق بالثقة".
وس ــواء كنا سنسلم أنفسنا
لمنازلنا الذكية مقابل توفيرها
ال ــراح ــة ل ـنــا بــاضـطــاعـهــا بكل
شيء من أجلنا ،أو كنا سنقرر
االحتفاظ بقدرتنا على التحكم
في األمور والحصول على فائدة
أ قــل بقليل منها ،فإنه معضلة
يحتمل أن تبقى مطروحة على
مدى السنوات العشر المقبلة.

ت ـق ــول جــورج ـي ـنــا مــاكــدونــالــد
 ،Georgina McDonaldو هــي
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة مـ ـنـ ـتـ ـج ــي الـ ـتـ ـص ــامـ ـي ــم
ف ــي ش ــر ك ــة " :SPACE10أرى أن
الغرض من المنزل الذكي هو أن
يكون بمنزلة نــوع من المساعد.
ســأرغــب فــي أن يـعــرفـنــي الـمـنــزل
ً
جيدا بما يكفي ليساعدني على
نحو إيجابي .أن يشغل المكنسة
الكهربائية إذا نسيت أن أنظف
األرضية ،وأن يطفئ موقد الطبخ".
لكنها تحذر مــن مخاطر االتكال
على التكنولوجيا" :ما أخشاه هو
أن يجعل المنزل الــذكــي حدسنا
ً
ً
بــاه ـتــا ،وك ــأن ه ـنــاك شـخـصــا ما
يــرتــب األش ـي ــاء خـلـفــك أو يصلح
أخطاءك".
ي ـ ـقـ ــول بـ ــريـ ــان هـ ـ ـ ــورن Brian
 ،Horneالمستشار فــي صندوق
إنيرجي سيفينغ تراست Energy
" :Saving Trustتتمتع ا لـمـنــازل
ال ــذك ـي ــة بـ ـق ــدرة ال ـت ـش ـغ ـيــل اآلل ــي
وتوفير المال".
المصدر :مجلة مدار
سلسلة مقاالت تنشر بالتنسيق
مع التقدم العلمي للنشر.
تابع قراءة الموضوع عبر الموقع
اإللكتروني:
www.aspdkw.com

احرص على تناول مكمالت الكوالجين
الكوالجين من ًأنواع ًالبروتينات
التي تؤدي دورا مهما في بناء
ودعم العديد من األنسجة،
كالموجودة في العظام
ً
والغضاريف ،وصوال إلى الجلد
والشعر والعينين والجهاز
الهضمي ،وهنا تكمن ًأهميته
في حماية الصحة عموما.

م ــع ال ـت ـقـ ّـدم ف ــي ال ـس ــن ،ع ــادة
م ــا يـقــل إن ـت ــاج ال ـكــوالج ـيــن في
ال ـج ـســم ،مـمــا يـسـتــدعــي تـنــاول
مـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــات ال ـ ـك ـ ــوالج ـ ـي ـ ــن ب ـع ــد
استشارة الطبيب ألخذ الجرعة
المناسبة ،للحفاظ على أنسجة
وخاليا الجسم ،والحصول على
العديد من الفوائد األخرى التي
نستعرضها بحسب every day
.health،health line
والـكــوالجـيــن مـكــون رئيسي
ً
لبشرتك ،يؤدي دورا في تقوية
ال ـج ـلــد ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى أن ــه قد
يفيد فــي ال ـمــرونــة والـتــرطـيــب،
وم ــع تـقــدمــك ف ــي ال ـع ـمــر ،ينتج
جسمك كمية أقل من الكوالجين،
م ـمــا يـ ــؤدي إل ــى ج ـفــاف الـجـلــد
وتشكيل التجاعيد.
عـ ــاوة ع ـلــى أن ــه ق ــد أظ ـهــرت
الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ــات أن
ب ـ ـب ـ ـت ـ ـي ـ ــدات ال ـ ـ ـكـ ـ ــوالج ـ ـ ـيـ ـ ــن أو
المكمالت الغذائية التي تحتوي
ع ـل ــى الـ ـك ــوالجـ ـي ــن قـ ــد ت ـســاعــد
فـ ــي إب ـ ـطـ ــاء ش ـي ـخ ــوخ ــة ال ـج ـلــد
ع ــن ط ــري ــق ت ـق ـل ـيــل ال ـت ـجــاع ـيــد
والجفاف.
كما وجدت دراسة أن النساء
ً
ً
اللواتي شربن مشروبا ممزوجا
ً
بمكمالت الكوالجين يوميا لمدة
ً
 12أس ـبــوعــا ،عــانـيــن مــن زي ــادة
ترطيب الجلد وانخفاض كبير
في عمق التجاعيد ،حيث تعمل
ت ــأث ـي ــرات م ـك ـمــات الـكــوالجـيــن
ً
فــي الـحــد مــن التجاعيد ،فضال
عن قدرتها على تحفيز جسمك
على إنتاج الكوالجين من تلقاء
نفسه.
باإلضافة إلى ذلك ،قد يؤدي

تـ ـ ـن ـ ــاول مـ ـكـ ـم ــات ال ـك ــوالج ـي ــن
إل ــى تـعــزيــز إن ـتــاج البروتينات
األخـ ــرى ال ـتــي تـســاعــد فــي بناء
بشرتك ،بما في ذلك اإليالستين
والفيبرلين.

آالم المفاصل
يساعد الكوالجين في الحفاظ
عـلــى ســامــة ال ـغ ـض ــروف ،وهــو
نسيج شبيه بالمطاط يحمي
مفاصلك ،ألنه مع انخفاض كمية
الكوالجين في جسمك مع تقدمك
في السن ،يــزداد خطر اإلصابة

باضطرابات المفاصل التنكسية
مثل هشاشة العظام.
وأظـ ـه ــرت ب ـعــض ال ــدراس ــات
أن ت ـنــاول مـكـمــات الـكــوالجـيــن
قد يساعد في تحسين أعراض
ه ـشــاشــة ال ـع ـظ ــام وت ـق ـل ـيــل آالم
المفاصل بشكل عام.
وفي إحدى الدراسات ،عانى
ً
 73رياضيا تناولوا  10غرامات
ً
من الكوالجين يوميا لمدة 24
ً
أسبوعا من انخفاض ملحوظ
في آالم المفاصل أثناء المشي
والــراحــة ،مقارنة بمجموعة لم
تتناوله.

صحة قلبك
ُ
بحثت دراسة صغيرة نشرت
ف ــي م ـج ـلــة Atherosclerosis
 and Thrombosisف ــي مــا يــو
ً
 ،2017على  32مشاركا تناولوا
ال ـ ـكـ ــوالج ـ ـيـ ــن ثـ ــاثـ ــي ال ـب ـب ـت ـيــد
م ــرتـ ـي ــن ف ـ ــي ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،وب ـ ـعـ ــد 6
أشهر ،تحسنت عالمات تصلب
الـشــرايـيــن (ال ـتــراكــم فــي ج ــدران
الشرايين) ،بما في ذلك قياسات
الكوليسترول وتيبس الشرايين،
إذ يعتبر تصلب الشرايين أكثر
ً
أمراض القلب فتكا.
وربـ ـ ـط ـ ــت ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة ت ـح ـســن
م ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات ال ـ ـكـ ــوالج ـ ـيـ ــن فــي
الجسم ،بصحة أفضل للقلب.

كتلة العضالت
م ــا بـيــن  1-10ف ــي الـمـئــة من
أنـسـجــة ال ـع ـضــات تـتـكــون من

ال ـك ــوالج ـي ــن ،وه ـ ــذا ال ـبــروت ـيــن
ضروري للحفاظ على عضالتك
قــويــة وت ـع ـمــل بـشـكــل صـحـيــح،
وت ـ ـش ـ ـيـ ــر ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــات إلـ ـ ـ ــى أن
م ـك ـم ــات ال ـك ــوالج ـي ــن ت ـســاعــد
في تعزيز كتلة العضالت لدى
األش ـخــاص الــذيــن يـعــانــون من
ساركوبينيا ،وهو فقدان كتلة
العضالت الذي يحدث مع تقدم
العمر.
فـفــي إح ــدى ال ــدراس ــات التي
ً
ً
ت ـنــاول فيها  27رج ــا ضعيفا
ً
 15غــرامــا من الكوالجين أثناء
مشاركتهم فــي برنامج تمرين
ً
ي ـ ــوم ـ ــي لـ ـ ـم ـ ــدة  12أسـ ـ ـب ـ ــوع ـ ــا،
وآخرون مارسوا الرياضة لكنهم
لم يتناولوا الكوالجين ،لتكون
النتيجة النهائية أن من تناولوا
الكوالجين اكتسبوا كتلة وقوة
عضلية أكبر بشكل ملحوظ عن
غيرهم.
وق ـ ــد اق ـ ـتـ ــرح الـ ـب ــاحـ ـث ــون أن
ت ـ ـنـ ــاول الـ ـك ــوالجـ ـي ــن قـ ــد ي ـعــزز
ـات
تـخـلـيــق بــروت ـي ـنــات الـعـضـ ّ
مـثــل الـكــريــاتـيــن ،وكــذلــك يحفز
نمو العضالت بعد التمرين.

المكمالت الغذائية
التي تحتوي على
الكوالجين تساعد
في إبطاء شيخوخة
الجلد

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

ً
معرض وورش فنية احتفاال بأصحاب الهمم في «يوم الوفاء»
ُ
بمشاركة فنانين وكتاب وبرعاية المجلس الوطني للثقافة
احـتـفـلــت مـحــافـظــة األحـمــدي
ب ــال ـي ــوم ال ـث ــال ــث ل ـل ــوف ــاء ل ــذوي
اإلعـ ــاقـ ــة أم ـ ــس األول ،بــرعــايــة
وحضور المحافظ الشيخ فواز
ال ـخ ــال ــد ،ف ــي "ك ــوي ــت مــاج ـيــك"،
بـ ـمـ ـش ــارك ــة وحـ ـ ـض ـ ــور أعـ ـض ــاء
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـث ـقــافــة
والفنون واآلداب ،إلى جانب 20
جهة رسمية وأهلية وتطوعية.
وات ـ ـس ـ ــم ال ـ ـي ـ ــوم ال ـت ــرف ـي ـه ــي
والـتـثـقـيـفــي بــأنـشـطــة تفاعلية
تــوعــويــة تــراثـيــة تــرفـيـهـيــة ،إلــى
جانب أنشطة فنية منها ورشة
خزف رئيس فريق آللئ كويتية
الفنانة التشكيلية أمل الجفيرة،
ومـ ـ ـع ـ ــرض ت ـش ـك ـي ـل ــي ل ـل ـف ـنــانــة
التشكيلية د .ابتسام العصفور،

عزة إبراهيم

الهزيم والعصفور والجفيرة

وورشـ ـ ـ ـ ــة رس ـ ـ ــم ل ـل ـف ـن ــان ــة م ـنــى
الـهــزيــم ،وتـضـمــن أيـضــا أعـمــاال
فنية إبداعية ألصـحــاب الهمم،
مــن منسوجات ســدو ولــوحــات
ف ـن ـيــة وخ ــزفـ ـي ــات وم ـش ـغ ــوالت
يدوية.
كـمــا تـضـمــن الـحـفــل مـعــرض
كتاب للروائي يعقوب الشمري،
وه ــو مــن أص ـحــاب الـهـمــم الــذي
ع ــرض ب ــاك ــورة أعـمــالــه األدب ـيــة
روايـ ــة ب ـع ـنــوان "نـقـطــة ت ـحــول"،
الـ ـص ــادرة ع ــن دار آفـ ــاق للنشر
والـ ـت ــوزي ــع ،إلـ ــى ج ــان ــب مــرســم
م ـ ـفـ ـ ـت ـ ــوح وورش لـ ـلـ ـتـ ـل ــو ي ــن
والتفاعل واالندماج بين األطفال
أصـحــاب الهمم واألص ـحــاء في
مشهد إنساني بامتياز يعكس
اندماجهم في المجتمع بشكل
أسعد جميع الحضور.
وتـ ـضـ ـم ــن الـ ـحـ ـف ــل ع ــروض ــا
مسرحية وغنائية ،شاركت فيها
فرقة "السنافر" الفنية ،إلى جانب
فنانين من أصحاب الهمم ممن
لــديـهــم مــواهــب فنية بالتمثيل
وال ـغ ـن ــاء وال ــرق ــص ،واخـتـتـمــت
الفعاليات الفنية فرقة الفنطاس
لـلـفـنــون الـشـعـبـيــة ال ـتــي عــزفــت
مجموعة من األغنيات التراثية
ال ـت ــي ت ـف ــاع ــل م ـع ـهــا ال ـج ـم ـهــور
بشكل كبير.
وقام محافظ األحمدي الشيخ
فواز الخالد بجولة على أجنحة
االحـتـفــال مــن مـعــروضــات فنية

ومـ ـس ــابـ ـق ــات وت ــرفـ ـي ــه ،م ـعــربــا
ع ــن س ـع ــادت ــه ب ــأج ــواء ال ـفــرحــة
والبهجة على و ج ــوه أصحاب
الـ ـهـ ـم ــم وذوي ـ ـ ـهـ ـ ــم ،واألص ـ ـحـ ــاء
الــذيــن حــرصــوا عـلــى الـحـضــور
والمشاركة.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــظ ،ف ــي
ت ـ ـصـ ــريـ ــح ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،أن يـ ــوم
محافظة األحمدي الثالث للوفاء
لـ ـ ــذوي اإلع ـ ــاق ـ ــة ،الـ ـ ــذي تـنـظـمــه
المحافظة ،بالتعاون مع الهيئة
ال ـعــامــة ل ـش ــؤون ذوي اإلع ــاق ــة،
وبدعم من مجمع كويت ماجيك
وب ـن ــك ب ــرق ــان وش ــرك ــة خــدمــات
حـ ـق ــول ال ـن ـف ــط وال ـ ـ ـغـ ـ ــاز ،تـحــت
شعار "إبداعات وهمم" ،تزامنا
مــع االح ـت ـفــال بــالـيــوم العالمي
لــذوي االعــاقــة ،ضمن المشروع
ال ـت ـن ـمــوي "مـحــافـظـتــي أج ـمــل"،
ي ــأت ــي إيـ ـم ــان ــا مـ ــن ال ـم ـحــاف ـظــة
بــأهـمـيــة م ـمــارســة الـمـســؤولـيــة
الـمـجـتـمـعـيــة ع ـلــى أك ـم ــل وج ــه،
وضــرورة دمج أبنائنا وبناتنا
من ذوي اإلعاقة في المجتمع.
وتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم بـ ــال ـ ـش ـ ـكـ ــر إل ـ ـ ـ ــى ك ــل
الـ ـجـ ـه ــات ال ــرس ـم ـي ــة واأله ـل ـي ــة
والتطوعية التي دعمت الفعالية،
وهي نحو  20جهة متخصصة
بـ ـ ــذوي اإلعـ ــاقـ ــة ،سـ ـ ــواء ج ـهــات
رسمية أو جمعيات نفع عام أو
جهات تطوعية وخاصة ،ومنها
الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـ ــذوي اإلع ــاق ــة،
وال ـم ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي لـلـثـقــافــة

محافظ األحمدي يكرم إحدى المشاركات من أصحاب الهمم
وا ل ـ ـف ـ ـنـ ــون واآلداب ،وا ل ـه ـي ـئ ــة
العامة للشباب ،واألمانة العامة
لــأوقــاف ،والجمعية الكويتية
لــرعــايــة الـمـعــوقـيــن ،والجمعية
ال ـكــوي ـت ـيــة ل ــدع ــم الـمـخـتــرعـيــن،
ونادي اإلرادة الرياضي ،ونادي
وربـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــي ،وج ـم ـع ـي ــة
أولـيــاء أم ــور المعاقين ،ونــادي
طموح الرياضي ،وفريق عبير
 2التطوعي ،والـنــادي الكويتي
لأللعاب الذهنية ،ومركز الكويت
ل ـل ـت ــوح ــد ،وم ــرك ــز ال ـع ــب وف ـكــر
ل ــذوي اإلع ــاق ــة ،وكـلـيــة التربية
األس ــاس ـي ــة ،وم ــرك ــز صـعــوبــات
التعلم ،ومدارس التربية الفكرية
الـخــاصــة ،وفــريــق الـصــم التابع
لمركز خدمة المجتمع بالهيئة
العامة للتعليم التطبيقي.
مــن نــاحـيـتـهــا ،قــالــت عـضــوة
لجنة الفنون التشكيلية بنقابة
الفنانين الكويتيين د .ابتسام

العصفور" :أشارك اليوم بلوحة
ف ـن ـيــة ب ـع ـن ــوان ط ـيــف ال ـتــوحــد،
وه ــي لــوحــة مــرســومــة بــالــزيــت،
وت ـج ـســد ط ـفــا م ـحــاطــا بـقــوس
قزح ،وكأنه يمنعه من االندماج
في المجتمع ،وهو دور المجتمع
ك ـي ــف ي ـس ــاع ــد ه ـ ــذا ال ـط ـف ــل فــي
االنـ ــدمـ ــاج ك ـش ـخــص م ــؤث ــر فــي
الحياة".
وذكـ ــرت الـفـنــانــة التشكيلية
أمــل الجفيرة" ،حـضــوري اليوم
مــن خــال ورشــة تعليم الخزف
ل ــأط ـف ــال ه ــو أح ـ ــد أه ـ ــم أدوار
الفنان تجاه مجتمعه وخاصة
أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب الـ ـ ـه ـ ـم ـ ــم ،وكـ ـ ـ ـ ــان مــن
ال ـم ـف ـتــرض أن تـحـضــر الـفـنــانــة
الـتـشـكـيـلـيــة وال ـخ ــزاف ــة جميلة
ج ــو ه ــر إال أن ا ن ـش ـغ ــا ل ـه ــا فــي
ملتقى الخزافين بجدة منعها
من الحضور ،لكني سعيدة جدا
بوجودي ألني أعطي من خبرتي

وموهبتي بالخزف والتشكيل
ألكثر الفئات التي تحتاج ذلك.
وحـ ـ ــول ح ـف ــل ت ــوق ـي ــع كـتــابــه
على هامش الحفل ،قال الروائي
يـعـقــوب الـشـمــري ،ل ــ"ال ـجــريــدة"،
"س ـ ـعـ ــادتـ ــي الـ ـ ـي ـ ــوم ال ت ــوص ــف
وأن ـ ــا أش ـه ــد هـ ــذا اإلقـ ـب ــال على
بــاك ــورة أعـمــالــي األدب ـي ــة رواي ــة
نقطة ت ـحــول ،الـتــي ص ــدرت في
خضم أزمــة كــورونــا ،ولــم تأخذ
حـقـهــا نـتـيـجــة تــأج ـيــل مـعــرض
الكتاب الدولي ،لكن اليوم أصبح
اإلق ـ ـبـ ــال ع ـل ــى ال ـ ــرواي ـ ــة مـثـلـجــا
لـلـصــدر ،والـتــي أعتبرها نقطة
تحول حقيقية في حياتي ،كما
س ـت ـص ــدر خ ـ ــال أيـ ـ ــام روايـ ـت ــي
ال ـث ــان ـي ــة ب ـع ـن ــوان ش ـت ــاء بـ ــارد،
وأت ـم ـن ــى أن ت ـح ـظــى بــإع ـجــاب
القراء".

سوزان أبوالخير :مبادرة ألرشفة وترميم «كوارتيتو إندكو» أبحرت بالجمهور
إلى العصر الكالسيكي
األفالم الكالسيكية العربية
 700ألف دوالر حصدها صناع السينما في الدورة األولى لـ «البحر األحمر»
ك ـ ـش ـ ـفـ ــت م ـ ـ ــدي ـ ـ ــرة األرش ـ ـ ـيـ ـ ــف
السينمائي فــي مـهــرجــان البحر
األحـ ـ ـم ـ ــر ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي الـ ــدولـ ــي
س ـ ـ ـ ــوزان أب ــوالـ ـخـ ـي ــر عـ ــن إطـ ــاق
مؤسسة المهرجان مبادرة إلنشاء
أرشيف سينمائي على مستوى
ً
الـعــالــم ال ـعــربــي ،ستعلن رسميا
ً
ق ــريـ ـب ــا ،ب ـه ـ ّـدف ت ـكــويــن أرش ـيــف
متكامل يــوثــق صناعة السينما
ال ـس ـع ــودي ــة وال ـع ــربـ ـي ــة ،ويـعـمــل
على ترميم األف ــام السينمائية
ال ـقــدي ـمــة وال ـكــاس ـي ـك ـيــة لتظهر
بشكل مختلف يناسب التطورات
التكنولوجية التي شهدها المجال
السينمائي ،وذلك بالتنسيق مع
هيئة األفالم السعودية.
وأضافت أبوالخير ،في حديث
خاص لـ "موجة" ،النشرة اإلعالمية
اليومية للمهرجان ،أن البرنامج
ن ـج ــح ض ـم ــن إطـ ـ ــار خ ـط ـط ــه فــي
تــرم ـيــم تـسـعــة أف ــام

أبو الخير وعبدالوهاب العريضي

حـتــى اآلن ،فــي حـيــن يـعـمــل على
عــدد آخــر مــن الـمـشــروعــات ،حيث
ً
نـجــح أخ ـي ــرا ف ــي تــرمـيــم فيلمين
ل ـل ـم ـخــرج ـيــن ال ـك ـب ـيــريــن يــوســف
شاهين وخيري بشارة ،الفتة إلى
أن الـمـهــرجــان ع ــرض أم ــس األول
فيلم يوسف شاهين "االختيار"،
وهـ ــو أحـ ــد األفـ ـ ــام ال ـت ــي أنـتـجــت
عام  ،١٩٧١وساهمت
مؤسسة المهرجان
في ترميمه.
وت ــابـ ـع ــت :تــرمـيــم
«االخـ ـتـ ـي ــار» بـ ــدأ من
مؤسسة "إيــه أر تي"،
حـ ـ ـي ـ ــث تـ ـ ـ ــم ت ـج ـه ـي ــز
"النيجاتيف" الخاص
ب ــال ـف ـي ـل ــم وإع ـ ـ ـ ـ ـ ــداده،
ق ـب ــل أن ي ـت ــم إرس ــال ــه
ل ـل ـه ـنــد ،ح ـي ــث خـضــع
لترميم كامل ،ليصبح
ً
بعدها جاهزا للعرض
بتقنيات حديثة.
وأضافت أن مبادرة
ً
الترميم نجحت أيضا
فــي الــوصــول لفيلم من
ّ
غالف نشرة موجة
مصور سعودي
تصوير

تطرح «قلبي
نوال الزغبي ً
على قلبه» قريبا
شـ َّـوقــت الـفـنــانــةنــوال
ال ـ ـ ــزغـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــور
بـتـعـلـيـقـهــا ع ـلــى ص ــورة
نـشــر تـهــا ف ــي صفحتها
ال ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـمـ ـ ــوقـ ـ ــع
التواصل االجتماعي.
وقــد أطـلــت ن ــوال على
ال ـ ـم ـ ـتـ ــاب ـ ـع ـ ـيـ ــن ب ـ ـصـ ــورة
أث ــارت إعـجــابـهــم ،فبدت
بإطاللة ســوداء مرتدية
ش ـ ـ ــورت وت ـ ـ ــوب وحـ ـ ــذاء
باللون األس ــود ،وزينت
إط ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا بـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــارات نوال الزغبي
س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوداء ،كـ ـ ـم ـ ــا تـ ــركـ ــت
ً
منسدال ،وعلقت :ع ـل ــى ق ـل ـب ــه" ه ــي أغ ـن ـيــة
شعرها
"قلبي على قلبه قريبا" ،بــالـلـهـجــة الـلـبـنــانـيــة من
وه ـ ــي األغ ـن ـي ــة ال ــراب ـع ــة كـ ـلـ ـم ــاتأح ـ ـمـ ــد م ــاض ـي
مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـي ـ ـنـ ــي أل ـ ـ ـبـ ـ ــوم "  ،أل ـ ـحـ ــانزي ـ ـ ــاد ب ــرج ــي،
عكس الطبيعة" ،وا لــذي وتوزيع هادي شرارة.
ص ـ ـ ــدرت مـ ـن ــه  3أعـ ـم ــال
غنائية ،هــي" :ارق ـص"" ،
عليه ابتسامة" و"عكس
الطبيعة".
ُيـ ـش ــار إلـ ــى أن "قـلـبــي

توفي قبل عامين ،ونجح البرنامج
ً
في ترميمه ،ويتم حاليا دراسة آلية
االستفادة منه من خالل عرضه في
المعارض والمهرجانات المختلفة،
م ــوضـ ـح ــة أنـ ـه ــم بـ ـص ــدد إنـ ـش ــاء
أرشـيــف سينمائي على مستوى
ال ـعــالــم ال ـعــربــي ،وم ــن ال ـم ـقــرر أن
ً
ً
يضم هذا األرشيف أفالما وصورا
وبـ ــوس ـ ـتـ ــرات وأفـ ـيـ ـش ــات تـخــص
ً
ص ـن ــاع ــة األفـ ـ ـ ــام عـ ـم ــوم ــا؛ وه ــو
مشروع مدعوم من المهرجان ،على
أن يـتــم إع ــان بــرنــامــج األرشـيــف
خالل عام .2022
وع ـ ــن ت ــرمـ ـي ــم األف ـ ـ ـ ـ ــام ،ق ــال ــت
أبوالخير إن ذلك سيتم في مرحلة
تالية لتنفيذ برنامج األرشـيــف،
فالمرحلة الحالية تستهدف جمع
وإع ـ ـ ــداد األرشـ ـي ــف الـسـيـنـمــائــي،
"حـيــث نـقــوم بالبحث والتنقيب
ع ــن مـجـمــوعــات األف ـ ــام الـقــديـمــة
وكل ما يخص صناعتها ،ونعمل
على الــوصــول ألي محتوى قديم
يخص صناعة السينما ،ونحن
ال ننقب عن األفالم فقط؛ بل حتى
المحتوى القديم".
وك ــان ــت "م ــوج ــة" ن ـشــرت أمــس

ن ـت ــائ ــج ج ــوائ ــز س ـ ــوق م ـهــرجــان
البحر األحمر السينمائي ،والتي
يمنحها ا ل ـســوق للمشاريع قيد
التنفيذ والمشاريع قيد التطوير.
إذ فــاز مشروع فيلم "عزيز هالة"
ل ـل ـم ـخــرجــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ج ــواه ــر
العامري بجائزة قدرها  100ألف
دوالر ،كما نال مشروع فيلم "فتاة
الــزرقــاء" للمخرج زيــد أبوحمدان
ج ــائ ــزة بـقـيـمــة  ١٠٠ألـ ــف دوالر،
وتـ ــم م ـنــح ج ــائ ــزة أخ ـ ــرى بقيمة
 ١٠٠أل ــف دوالر لفيلم "م ـصــورة
المدينة" للمخرجة دالية بخيت،
وأخـ ـ ــرى ق ــدره ــا  ١٠٠أل ــف دوالر
لفيلم "عــاي ـشــة" لـلـمـخــرج مهدي
ال ـب ــرص ــاوي ،بـيـنـمــا حـصــد فيلم
"اك ــاش ـي ـن ـغ ــا" ل ـل ـم ـخــرجــة نــايـشــه
نياموبايا جائزة بقيمة  ٢٥ألف
دوالر ،وح ـص ــل فـيـلــم "ب ـيــرثــداي
تنويه خاص" للمخرجة الرا زيدان
على جائزة بقيمة  ١٥ألف دوالر.
وكانت لجنة التحكيم ناقشت
ً
 23مشروعا؛  12مقدمة من معمل
البحر األحمر ،و 11من سوق البحر
األحمر.
وف ــي جــوائــز س ــوق المهرجان
ال ـ ـم ـ ـقـ ــدمـ ــة م ـ ــن قـ ـ ـنـ ـ ــوات رادي ـ ـ ـ ــو
وت ـل ـف ــزي ــون الـ ـع ــرب  ARTحصد
م ـش ــروع الـفـيـلــم ال ـس ـعــودي "بين
الرمال" للمخرج محمد العطاوي
جائزة بقيمة  50ألف دوالر ،مقدمة
ل ـم ـش ــروع أف ـض ــل فـيـلــم س ـعــودي
بسوق المهرجان .كما نال مشروع
الفيلم األردني "مونتريال" للمخرج
أمير نايفة جائزة أخرى من ART
بالقيمة ذاتها.

ً
ً
الفرقة اإليطالية أقامت حفال موسيقيا في مكتبة الكويت الوطنية
●

أق ــام ــت ال ـس ـف ــارة اإلي ـطــال ـيــة
ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
ً
مكتبة الكويت الوطنية ،حفال
ً
مــوس ـي ـق ـيــا ل ـف ــرق ــة "ك ــوارت ـي ـت ــو
إنــدكــو – ،"Quartetto Indaco
ال ـت ــي أح ـي ــت حـفـلـهــا األول في
الكويت ،احتفاال بالذكرى الـ 60
على قيام العالقات الكويتية -
اإليطالية ،في مسرح المكتبة.
ح ـ ـ ـضـ ـ ــر ال ـ ـ ـح ـ ـ ـفـ ـ ــل الـ ـسـ ـفـ ـي ــر
اإلي ـط ــال ــي ك ــارل ــو بــالــدوت ـشــي،
وعـ ـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن أعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء الـ ـسـ ـل ــك
الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي ف ـ ــي الـ ـك ــوي ــت،
إل ــى ج ــان ــب ال ـج ـم ـهــور الـ ُـمـحــب
للموسيقى الكالسيكية.
ق ـب ــل أن ت ـس ـت ـهــل ال ـف ـعــال ـيــة،
ّ
عرفت زوجة السفير كريستينا
بالدوتشي الجمهور بأعضاء
الفرقة ،التي تكونت من إليونورا
م ــاتـ ـس ــون ــو ،وإي ـ ـ ـ ــدا دي ف ـي ـتــا،
جــا مـيــا نــغ مايتريديفا سانتي
عـ ـل ــى آل ـ ـ ــة ال ـ ـك ـ ـمـ ــان ،والـ ـ ـع ـ ــازف
ك ــوزي ـم ــو ك ــاروف ــان ــي ع ـل ــى آل ــة
التشيللو.
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ،شـ ـ ـك ـ ــرت
كريستينا المدير العام لمكتبة
الكويت الوطنية الشيخة رشا
ن ــاي ــف ال ـج ــاب ــر ع ـل ــى ت ـعــاون ـهــا
إلقامة الحفل بالمكتبة.

آالت وترية
ً
وتـ ـضـ ـمـ ـن ــت الـ ـحـ ـفـ ـل ــة ع ـ ـ ــددا
م ــن ال ـم ـق ـطــوعــات الـمــوسـيـقـيــة
الـكــاسـيـكـيــة ،ال ـتــي رك ــزت على
اآلالت الوترية التي تستخدم في
مثل هذا النوع من الموسيقى،
وعــزفــت الفرقة لكبار هــذا الفن

فرقة «كوارتيتو إندكو» اإليطالية
الرائع ،ومنهم المؤلف اإليطالي
بوكريني ،وهو مؤلف موسيقي
إيطالي من العصر الكالسيكي،
كان معروفا في عصره كعازف
تـشـيـلـلــوُ ،
وع ــرف ــت مـقـطــوعــاتــه
بــألـحــانـهــا ال ـم ـفــرحــة ال ـم ـعـ ّـبــرة.
وأيضا عزفوا للملحن اإليطالي
لنينو روت ــا ،ال ــذي حـصــل على
جـ ــائـ ــزة األوسـ ـ ـك ـ ــار عـ ــن أف ـضــل
مــوسـيـقــى ت ـصــويــريــة ،وأي ـضــا
ملحن األوبرا اإليطالي جاكومو
بوتشيني ،الذي عاش في نهاية
القرن التاسع عشر وبداية القرن
الـعـشــريــن ،ون ـبــع حـبــه وشغفه
بالموسيقى من خالل موسيقى
عائلته.
وتميز أداء الفرقة بالتجانس
واالن ـس ـجــام ،مــن خ ــال أدائ ـهــم،
فكانت رحلة مفعمة بالمشاعر
الجميلة ،الــذي بينت احترافية
الـفــرقــة ،وتنوعها فــي األسلوب
الموسيقي ،حيث نالت إعجاب
الحضور ،وعرفتهم بالموسيقى
اإليطالية.
وعـ ـل ــى ه ــام ــش ال ـح ـف ــل ،ق ــال

ال ـس ـف ـيــر ب ــال ــدوت ـش ــي" :نـحـتـفــل
ب ـ ــال ـ ــذك ـ ــرى الـ ـ ـ ـ ـ  60عـ ـل ــى ق ـي ــام
العالقات الكويتية -اإليطالية"،
الفـ ـت ــا إلـ ـ ــى أن ال ـ ـعـ ــاقـ ــات بـيــن
ال ـب ـلــديــن مـتـيـنــة وم ـب ـن ـيــة على
التعاون والصداقة.
وأوضـ ــح بــالــدوتـشــي أن هــذا
األسبوع يتضمن عدة فعاليات،
م ـن ـه ــا افـ ـتـ ـت ــاح مـ ـع ــرض "الـ ـف ــن
اإلس ــام ــي مــن الـبــارجـيـلـتــو في
فلورنسا إلى الكويت" بالمركز
الثقافي األميركاني ،وفعالية عن
التخطيط اإليطالي في السفارة
اإليطالية.

مهرجانات وجوائز
ج ـ ــدي ـ ــر بـ ـ ــالـ ـ ــذكـ ـ ــر ،أن ف ــرق ــة
كــوارتـيـتــو إنــدكــو تــأسـســت في
ع ـ ــام  ،2007وق ـ ــد شـ ــاركـ ــت فــي
مهرجانات ومناسبات عالمية،
وفـ ــازت بــالـعــديــد م ــن ال ـجــوائــز،
وفـ ــي عـ ــام  2020أص ـ ـ ــدرت أول
ألبوم لها.

يتفاعلون مع يومياتها

فضة المعيلي

تـحــت ع ـنــوان "لـلـحــب ع ـن ــوان" ،نـظـمــت الـشــاعــرة
والكاتبة بان الرفاعي أمسيتها الشعرية األولى ،في
فندق كوستا ديل سول ،وسط حضور الفت لنخبة
من الشخصيات الدبلوماسية واإلعالمية والفنية
واالجتماعية ،إضــافــة إلــى ضيفة الـشــرف فــي حفل
األمسية الرئيسة الفخرية للنادي الكويتي الرياضي
للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله.
تخلل األمسية التي تواصلت فعالياتها على مدى
ساعتين فقرات غنائية ألغنيات من كلمات الشاعرة
بان الرفاعي ،أهمها أغنية "ال مافي مستحيل" ،ثم
ً
األغنية الوطنية "احنا شعب نعشق بلدنا" ،وأخيرا
أغنية "كــل مــا ينجرح قلبي" ،التي أدتـهــا المطربة
ره ــف بــأس ـلــوب روم ــان ـس ــي ح ــال ــم ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
وصالت لمختارات موسيقية لسيدة الغناء العربي
كوكب الشرق أم كلثوم.
ُ
افتتحت األمسية بكلمة ألقتها الشيخة شيخة
الـعـبــدالـلــه ،هـنــأت فيها منظمة األمـسـيــة الشعرية
الـشــاعــرة ب ــان الــرفــاعــي ،وشـكــرتـهــا عـلــى توظيفها
إلبداعها الفكري واألدبي لدعم القضايا اإلنسانية
ً
والمجتمعية ،و خـصــو صــا فئة ذوي االحتياجات
الـخــاصــة الــذيــن أهــدتـهــم عـمــا فـنـيــا مــن كلماتها،
لتشجيعهم على االنخراط في المجتمع مع أقرانهم
األصحاء.
ب ــدوره ــا ،أكـ ــدت ال ــرف ــاع ــي إي ـمــان ـهــا ب ــأن الكلمة
مسؤولية وأمانة ورسالة يجب استغاللها لمصلحة
المجتمع بكل فئاته ،فالكاتب أو الشاعر يجب أن
يتفاعل بكلماته مع الواقع الذي يحيط به ليجعله
أجمل وأفضل من جهة ،وأن يكون له دور في اصالحه

إسعاد يونس مع منى زكي
في رمضان المقبل

وافقت النجمة إسعاد
يونس بشكل نهائي على
املشاركة في املسلسل
الرمضاني الجديد «الم
شمسية» ،بطولة الفنانة
منى زكي ،للعرض في
السباق القادم من إنتاج
شركة ميديا هب.
وبعد مفاوضات عادت
النجمة إسعاد يونس
للمشاركة في الدراما
التلفزيونية ،بعد انقطاع
كبير جدا عن التمثيل،
والذي قطعته أخيرا
بدور شرفي في فيلم
« 200جنيه» ،بمشاركة
مجموعة كبيرة من كبار
النجوم.
وتبدأ إسعاد ومنى
التحضيرات خالل األيام
املقبلة ،على أن يبدأ
التصوير قبل نهاية
العام الحالي .وسوف
يشارك في العمل نخبة
من النجوم ،منهم أحمد
رزق ومفاوضات مع
إياد نصار ،وإخراج
كريم الشناوي ،ومن
إنتاج محمد السعدي
منتج مسلسل منى زكي
السابق.

هاني عادل يقترب من
إنهاء «حلوة اللقطة»

فضة المعيلي

ً
الرفاعي أنشدت شعرا في «للحب عنوان» متابعونسرين طافش
●

خبريات

بان الرفاعي ورهف
ومعالجة سلبياته من جهة أخرى.
بدأت الرفاعي األمسية الشعرية بقصيدة بعنوان
"أمي" ،أهدتها لوالدتها ،وقالت فيها:
"أم ــي يــا نـبــع الـحـنــان /يــا حـضــن وأم ــان /يــا رمــز
الوفا /يا حب ودفا /يا رمز العطا /يا ستر وغطا /يا
حب العمر /يا نور الحياة".
كما ألقت قصيدة من كتابها الجديد منها:
"فــوق جسد أيــامــي /كانت الطعنات تتوالى من
ً
األحـ ـب ــاء /واألق ـن ـع ــة تـتـســاقــط س ــري ـع ــا /م ــن وج ــوه
المنافقين بال حياء".
واختتمت األمسية بتوقيع كتابيها للحضور،
وهما "أنت أو ال أحد" و"وأتى ربيع الحب".

ش ــارك ــت ال ـف ـنــانــة ال ـســوريــة
ش ال ـم ـتــاب ـع ـيــن،
ن ـس ــري ــن ط ــافـ ـ 
صـ ـ ـ ـ ــورة ل ـ ـهـ ــا ع ـ ـبـ ــر ح ـس ــاب ـه ــا
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص بـ ـم ــوق ــع الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي ،ظهرت فيها وهي
ت ـس ـت ـعــرض ق ــوام ـه ــا الــرش ـيــق،
ب ـمــابــس ريــاض ـيــة ضـيـقــة من
داخ ــل صــالــة ري ــاض ــة ،وعـلـقــت:
"سر النجاح يكمن في االستمرار
وااللتزام بما تفعله والمواظبة
ً
عليه .ال تتوقف أبدا عن فعل
ٔ
مــا يبهجك ويـجـعـلــك اق ــوى،
عن فعل ما يجعلك في سالم.
ٔ
اسال نفسك ماذا فعلت اليوم
لترفع من صحتك النفسية
وال ـج ـس ــدي ــة؟ م ــا نــوعـيــة
ٔ
االف ـ ـ ـكـ ـ ــار الـ ـت ــي تــدخ ـل ـهــا
إل ـ ــى عـ ـقـ ـل ــك؟ م ـ ــا نــوع ـيــة
ٔ
ال ـم ــاك ــوالت ال ـتــي تدخلها
إلى جسدك؟".
واعتادت نسرين مشاركة
مـتــابـعـيـهــا بـبـعــض ال ـصــور
والتعليقات على بعض أمور
حياتها اليومية ،من خالل
الـحــديــث عــن مــوضــوع في
ال ـص ـحــة ال ـعــامــة أو الـطــب
أو قضية تربوية ،محققة

ً
ً
تفاعال كبيرا معها ضمن هذا
ال ـس ـي ــاق ،ح ـيــث ت ـح ــرص على
إيـ ـج ــاد قـ ـن ــوات ت ــواص ــل معها
للجمهور .ولفتت نسرين أنظار
م ـت ــاب ـع ـي ـه ــا مـ ــن خـ ـ ــال أحـ ــدث
إطالالتها الرياضية ،وحصدت
عددا كبيرا من التعليقات التي
ام ـتــدحــت ظـهــورهــا
وأنـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا
ورشاقتها.

نسرين
طافش

يكثف الفنان هاني عادل
تصوير مسلسله الجديد
«نصيبي وقسمتك ،»4
من خالل حكاية باسم
«حلوة اللقطة» ،للعرض
خالل األيام القليلة املقبلة،
بمشاركة نخبة من
الفنانني.
وتعاقد هاني على املسلسل
الجديد ،الذي يقدم
حكايات مختلفة من حياة
الرجال في الوطن العربي
واملشكالت التي تحل بهم
بسبب الظروف املحيطة
وكيف يمكن التغلب عليها.
ويشارك في بطولة الحكاية
الجديدة من «نصيبي
وقسمتك  »4الفنانة ميرنا
نورالدين وعصام السقا
وتوني ماهر وحمزة العيلي
وجيالن عالء ،ومن تأليف
عمرو محمود ياسني،
وإخراج عصام نصار.

رحيل الفنان محمد
عبدالحليم عن  ٧٨عامًا

رحل عن عاملنا ،أمس األول،
الفنان محمد عبدالحليم
عن  78عاما ،حيث توفي
داخل منزله بمنطقة امللك
الصالح في القاهرة القديمة،
وقد عانى أخيرا صعوبة
في التنفس شعر به خالل
اليومني األخيرين فقط ،ولم
يدخل في أزمة طويلة.
وكان الفنان الراحل التحق
باملعهد العالي للفنون
املسرحية ،ليدخل عالم
التمثيل من خالل فيلم «زهرة
البنفسج» ،أول أدواره الفنية
حني رشح من الفنان الراحل
أحمد مظهر املدرس السابق
باملعهد.
ومن أهم أعماله في الدراما
التلفزيونية مسلسل «دموع
في عيون وقحة» ،ومسلسل
«شيخ العرب همام»،
ومسلسل «سوق العصر».
وظهر الفنان الراحل خالل
الفترة املاضية موضحا
معاناته مع تقدمه في
العمر ،وقلة العمل ،وعدم
احتياج املخرجني واملنتجني
له في أعماله ،وأثار جدال
كبيرا على مواقع التواصل
االجتماعي ،ووقفت نقابة
املهن التمثيلية بجواره في
أزمته ،ليرحل تاركا عشرات
األعمال الفنية.

ةديرجلا

•
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دوليات

ُ
بينيت يزور اإلمارات ...وسلطان عمان إلى لندن

« :»G7مفاوضات فيينا الفرصة األخيرة إليران
تسارعت التحركات
الدبلوماسية في المنطقة
بتناغم مع وتيرة التوتر الذي
يرافق الجمود المسيطر ،حتى
الساعة ،على مفاوضات فيينا
النووية مع إيران .وبينما يقوم
رئيس الحكومة اإلسرائيلية
نفتالي بينيت بـ«زيارة تاريخية»
لإلمارات يتوجه سلطان عمان
إلى بريطانيا في أول زيارة
خارجية.

ب ـعــد أيـ ــام قـلـيـلــة م ــن زي ــارة
م ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار األمـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــومـ ــي
اإلم ـ ـ ــارات ـ ـ ــي الـ ـشـ ـي ــخ ط ـح ـنــون
ب ــن زاي ـ ــد إل ــى ط ـه ــران ولـقــائــه
ال ــرئـ ـي ــس اإلي ـ ــران ـ ــي إب ــراه ـي ــم
رئـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـس ـ ـ ــي وال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ـ ـ ـيـ ـ ــن
اإليــرانـيـيــن ،ووس ــط تهديدات
إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ب ـتــوج ـيــه ضــربــة
عـسـكــريــة لـلـمـنـشــآت ال ـنــوويــة
اإليرانية ،بدأ رئيس الحكومة
اإلســرائـيـلـيــة نـفـتــالــي بينيت،
زيـ ـ ـ ــارة ت ــاري ـخ ـي ــة ل ـ ــإم ـ ــارات،
أم ـ ــس ،ب ــدع ــوة م ــن ولـ ــي عـهــد
أبوظبي الشيخ محمد بن زايد،
بينما أ عـلـنــت سلطنة ُعـمــان،
الـتــي لعبت دور الــوسـيــط في
اتفاق  2015النووي بين ايران
وال ــدول الـكـبــرى ،أن السلطان
ه ـ ـي ـ ـثـ ــم بـ ـ ـ ــن ط ـ ـ ـ ـ ـ ــارق سـ ـيـ ـب ــدأ
ز يـ ــارة إ ل ــى المملكة المتحدة
ب ــال ـت ــزام ــن م ــع ان ـع ـق ــاد الـقـمــة
الخليجية الـسـنــويــة الـمـقــررة
في السعودية.

غضب إسرائيلي
أم وساطة إمارتية؟

المبعوث األميركي
روبرت مالي يعقد
ً
ً
اجتماعا موسعا
بمشاركة الوفود
األوروبية على هامش
مفاوضات فيينا

ع ــن م ـس ــؤول أم ـنــي إســرائـيـلــي
ً
وصفته بأنه «رفيع جدا» ،قوله،
ـواز من
إن «الـتـقــارب بشكل م ـتـ
ٍ ً
إيران وإسرائيل ليس مقبوال»،
ل ـكــن أوسـ ـ ــاط دب ـلــومــاس ـيــة لم
تـ َـر أي عــائــق يـحــول دون قيام
اإلمارات بمسعى لتهدئة التوتر
والـ ـح ــؤول دون ال ــوص ــول إلــى
مواجهة إقليمية مدمرة.
واإلم ـ ــارات مثلها مـثــل دول
الخليج األخ ــرى وفــي مقدمها
ال ـس ـع ــودي ــة ت ــؤك ــد أن ـه ــا تــؤيــد
ب ـ ـقـ ــوة ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة إل ـ ـ ــى االت ـ ـفـ ــاق
ال ـنــووي الـمــوقــع فــي  2015مع
إيـ ــران ،لكنها تـطــرح هــواجــس
من أن العودة إلى االتفاق دون
أخـ ــذ أي ض ـم ــان ــات أم ـن ـيــة من
إيران حول أنشطتها اإلقليمية
وب ــرن ــام ـج ـه ــا ال ـبــال ـي ـس ـتــي قــد
تشجع المسؤولين فــي إ يــران
على المضي بسياسة توسيع
النفوذ عبر مد الوكالء بأسلحة
متطورة وزعزعة أمن المنطقة.

الفرصة األخيرة وآخر الحلول
وت ــأت ــي زيـ ــارة بـيـنـيــت غ ــداة
تقارير عن إصدار وزير الدفاع
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ب ـي ـن ــي غــان ـتــس

تعليمات للجيش باالستعداد
لـ«الخيار العسكري» ضد إيران،
م ــع اح ـت ـمــال ف ـشــل م ـفــاوضــات
ف ـ ـي ـ ـي ـ ـنـ ــا ،ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـب ـ ـحـ ــث رف ـ ــع
ال ـع ـقــوبــات ع ــن ط ـه ــران مـقــابــل
إعادة تقييد برنامجها النووي
وتخصيبها لليورانيوم.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت «يـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــوت
أحرونوت» إلى أن إسرائيل ما
زالت تنظر إلى الحل العسكري
على أنه الخيار األخير ،في حال
فشل االتصاالت الدبلوماسية،
ونقلت عن مسؤول إسرائيلي
كبير أنه ال «فيتو» أو معارضة
أميركية لهجوم إسرائيلي على
إيــران ،لكن صحيفة «هارتس»
شككت بامتالك تل أبيب لخطط
عملية و جــا هــز يــة لشن هجوم
ح ــاس ــم ع ـل ــى م ـن ـش ــآت ط ـه ــران
الذرية.
كـمــا كشفت شبكة « س ــي إن
إن» أن االستخبارات األميركية
قدمت لبايدن مجموعة خيارات
حول إيران.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه األثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ،ح ـ ــذرت
وزي ــرة الـخــارجـيــة البريطانية
لـيــز تـ ــراس ف ــي خ ـتــام اجـتـمــاع
ل ـم ـج ـمــوعــة ال ـس ـب ــع « »G7فــي
لـيـفــربــول م ــن أن الـمـفــاوضــات

ال ـ ـتـ ــي اسـ ـت ــؤنـ ـف ــت ،ال ـخ ـم ـيــس
ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي ،إلن ـ ـ ـقـ ـ ــاذ االتـ ـ ـف ـ ــاق
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــووي اإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ه ــي
«الفرصة األخـيــرة أمــام ايــران».
وأبـلـغــت ت ــراس إيـ ــران ،بأنه
ال ي ـ ـ ـ ــزال أمـ ــام ـ ـهـ ــا مـ ـتـ ـس ــع مــن
الوقت إلنقاذ االتفاق النووي،
الـ ـ ــذي ان ـس ـح ــب م ـن ــه الــرئ ـيــس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق دونـ ــالـ ــد
ترامب عام  ،2018لكن هذه هي
الفرصة األخـيــرة للمفاوضين
اإلي ــران ـي ـي ــن ل ـط ــرح مـقـتــرحــات
جادة على طاولة التفاوض بعد
استئناف الجولة السابعة من
المفاوضات.
وأكــدت أن الحل الجاد لهذه
الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ،يـ ـج ــب أن ي ـت ــواف ــق
م ــع شـ ــروط االتـ ـف ــاق ال ـن ــووي»
وتـ ـ ــاب ـ ـ ـعـ ـ ــت« :هـ ـ ـ ـ ــذه ف ــرص ـت ـه ــم
األخ ـ ـيـ ــرة وم ـ ــن الـ ـ ـض ـ ــروري أن
يفعلوا ذلــك .لــن نسمح إليــران
بامتالك سالح نووي».
وعـ ـق ــب انـ ـتـ ـه ــاء م ـب ــاح ـث ــات
« ،»G7عقد اجتماع موسع في
فيينا ،على هامش المفاوضات
الـ ـن ــووي ــة ،ش ـ ــارك ف ـيــه رؤسـ ــاء
ال ـ ــوف ـ ــود األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ورئ ـي ــس
الوفد األميركي ،روبــرت مالي،
إثـ ـ ــر ع ــودتـ ـه ــم مـ ــن ل ـي ـف ــرب ــول.

ّ
التباين بين عون و«حزب الله» يمر بموسكو ودمشق
جعجع يسأل عن «الرواية الرسمية» النفجار البرج الشمالي
●

بيروت  -منير الربيع

يـقــف لـبـنــان عـلــى فــالــق زل ــزال ــي فــي ظل
نـ ـظ ــرة ازدواج ـ ـ ـيـ ـ ــة النـ ـعـ ـك ــاس الـ ـتـ ـط ــورات
اإلقليمية والــدولـيــة على واقـعــه الداخلي،
ّ
تتعلق بمصير مفاوضات "ال ـنــووي" بين
إيران والغرب.
ففي حال تم التوصل إلى اتفاق مع إيران،
ً
يبقى السؤال داخليا عن ثمن ذلك ،وما إذا
ً
ستكون إيران رابحة سياسيا مع حلفائها.
أمــا في حــال عــدم التوصل إلــى االتفاق،
فـ ـيـ ـبـ ـق ــى ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال ع ـ ــن ت ـ ــداع ـ ـي ـ ــات ف ـشــل
ال ـم ـفــاوضــات وم ـخــاطــره ال ـتــي ستنعكس
ب ـش ـكــل م ـبــاشــر ع ـلــى ال ـس ــاح ــة الـلـبـنــانـيــة
مــن اسـتـمــرار االنـهـيــار السياسي والمالي
ً
واالقتصادي ،وصــوال إلى احتمال انفجار
أمني.
وستكون األشـهــر المقبلة فاصلة على
أكثر من صعيد وجبهة ،في ظل استمرار
التداخل بين الداخل والخارج .وبينما من
المفترض أن يرسم االتفاق النووي معالم
المرحلة المقبلة ،يترقب لبنان استحقاقين
أس ــاس ـي ـي ــن؛ ه ـم ــا االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة
والرئاسية.
ال يـمـتـلــك ال ـل ـب ـنــان ـيــون غ ـيــر االن ـت ـظــار
ً
وال ـت ــرق ــب .فـلـبـنــان الـ ــذي ك ــان ح ــاض ــرا في
جولة ولي العهد السعودي ،األمير محمد

بــن سـلـمــان ،عـلــى دول الخليج قـبــل القمة
الخليجية ،ال ب ـ ّـد لــه أن ينتظر الـمـقــررات
ال ـتــي سـتـخــرج بـهــا تـلــك ال ـق ـمــة ،وسـتـكــون
األن ـظــار متجهة ال ــى كيفية ت ـنــاول الملف
اللبناني فــي مخرجات القمة ،فيما تقول
مصادر دبلوماسية خليجية إن ولي العهد
السعودي قــد أعـ ّـد خــال جولته مضامين
البيان وأبـعــاده .وهــذا في حـ ّـد ذاتــه مؤشر
إلى االهتمام الخليجي بلبنان وتأكيد عدم
االنسحاب ،بل االستعداد للحضور ،بشرط
أن يلتزم لبنان بمواقف عملية جدية ،تؤكد
سعيه إلــى تصحيح مـســاراتــه السياسية
وإجــراءاتــه األمنية على المعابر والمرافق
العامة.
إلى جانب االهتمام الخليجي ،والرعاية
الفرنسية الكاملة للبنان في هذه المرحلة
وت ــوف ـي ــر ك ــل م ـق ــوم ــات ال ــدع ــم لـلـحـكــومــة
ً
اللبنانية ،وصــوال إلــى زيــارة السفير بيار
دوكــان إلى بيروت ،وهو المكلف بمتابعة
م ـلــف ال ـم ـس ــاع ــدات ،ي ـب ــرز اه ـت ـمــام روس ــي
ّ
مستجد ،تجلى بــزيــارة لــوفــد مــن شركات
روسية عاملة في مجاالت الطاقة ،وقد عقد
الوفد لقاءات مع وزير الطاقة في الحكومة،
وأبـ ـ ـ ــدى االسـ ـتـ ـع ــداد ل ـل ــدخ ــول ف ــي م ـجــال
االستثمار وإعادة تأهيل محطة دير عمار
وإي ـصــال الـغــاز الــروســي إلـيـهــا .يــأتــي هذا
االهتمام الروسي بعد فوز شركة روسنفت

بمناقصة إعــادة تأهيل مصفاة طرابلس،
وهذا ال ينفصل عن مساعي موسكو لترسيم
ً
الـ ـح ــدود بـيــن لـبـنــان وس ــوري ــة مـسـتـقـبــا،
وبالتالي لعب دور أساسي بين البلدين.
تبقى الرمزية األساسية لهذه الملفات
ذات ُبعد سياسي .وبما أن السنة الحالية
هي سنة االستحقاقات الكبرى ،فمن الواضح
أن رئـيــس الجمهورية ميشال ع ــون ،الــذي
ً
ً
تشهد عالقته مــع حــزب الله تــوتــرا كبيرا،
بسبب االختالف على الكثير من المقاربات،
ً
القضائية أوال على خلفية تحقيقات تفجير
المرفأ وإج ــراءات القاضي طــارق البيطار،

مملكة البحرين لهذه الخطوة غير الودية من الجانب اللبناني".
ودعــت وزارة الخارجية البحرينية الحكومة اللبنانية إلى
"ضرورة منع مثل هذه الممارسات المستهجنة التي تستهدف
اإلس ـ ــاءة إل ــى مملكة الـبـحــريــن ،وتـتـنــافــى مــع أب ـســط األع ــراف
الدبلوماسية ،وال تنسجم مع العالقات األخوية التي تربط بين
الشعبين الشقيقين".
وكانت جمعية الوفاق البحرينية الشيعية المعارضة أطلقت،
خالل مؤتمر صحافي في بيروت الخميس الماضي ،تقريرا حمل
عنوان "وباء االنتهاكات" ،قالت إنه عن "انتهاكات حقوق اإلنسان
في البحرين من  ٢٠١٩حتى منتصف ."٢٠٢١

و م ـ ـسـ ــاء أ مـ ـ ــس األول ،رأت
وزي ـ ـ ــرة ال ـخ ــارج ـي ــة األل ـمــان ـيــة
أن ــال ـي ـن ــا بـ ـي ــرب ــوك ،أنـ ــه م ــا مــن
ب ــارق ــة ت ـق ــدم ف ــي ال ـم ـح ــادث ــات
الـنــوويــة مــع إيـ ــران ،مــؤكــدة أن
الوقت ينفد.
وأض ــاف ــت« :ظ ـهــر ف ــي األي ــام
الـ ـم ــاضـ ـي ــة أنـ ـن ــا ال نـ ـح ــرز أي
ت ـ ـقـ ــدم ،ب ـس ـبــب ال ـ ـعـ ــرض الـ ــذي
ق ــدم ـت ــه ال ـح ـك ــوم ــة اإلي ــرانـ ـي ــة.
عادت المفاوضات ستة أشهر
إلـ ــى الـ ـ ـ ـ ــوراء» ،ف ــي إش ـ ـ ــارة إل ــى
مذكرتين ،بشأن رفع العقوبات
األميركية وإعادة القيود الذرية،
تـ ـق ــدم ب ـه ـمــا ال ــوف ــد اإليـ ــرانـ ــي،
الــذي شكله الرئيس األصولي
إبراهيم رئيسي مع استئناف
الجولة السابعة.

ننتظر األميركيين
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،أكـ ـ ـ ــد ك ـب ـيــر
الـ ـ ـمـ ـ ـف ـ ــاوضـ ـ ـي ـ ــن اإلي ـ ــرانـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن
ّ
ع ـل ــي بـ ــاقـ ــري كـ ـن ــي ،أن بـ ــاده
«ل ـ ــن ت ـق ـب ــل ب ــأق ــل مـ ــن االتـ ـف ــاق
النووي» ،في إشارة إلى رفض
التوصل لتفاهم بشأن العودة
الـ ـت ــدريـ ـجـ ـي ــة إلحـ ـ ـي ـ ــاء ص ـف ـقــة
ّ
 .2015وقال باقري إن «القضايا

ال ـ ـخـ ــاف ـ ـيـ ــة خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـج ـ ــوالت
الست السابقة ،التي خاضتها
حكومة الرئيس السابق حسن
ُ
روح ــان ــي ،لــم تـحــل بـعــد ،وهــي
على الطاولة».
وتــابــع« :إنـنــا ننتظر معرفة
التوجه األميركي الجديد خالل
هــذه الجولة مــن المفاوضات،
وعلى أساس ذلك سنحكم».
في موازاة ذلك ،تعتزم إيران
تخصيص مبلغ  4.5مليارات
دوالر فـ ــي م ــوازنـ ـتـ ـه ــا ل ـل ـعــام
المقبل ،بهدف تعزيز «بنيتها
الدفاعية» ،عن طريق بيع النفط
الخام.
ورغم إقرار الرئيس اإليراني
خالل تقديمه مشروع الموازنة
العامة إلى البرلمان بأن البالد
ً
«تـ ـشـ ـه ــد تـ ــراج ـ ـعـ ــا فـ ــي ال ـن ـمــو
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي» ،إال أنـ ـ ــه أدرج
التكليف الدفاعي ضمن مهام
الحكومة في موازنة .2022
وفي تعليق على التهديدات
االس ــرائ ـي ـل ـي ــة رأى ب ــاق ــري أن
«إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل تـ ـسـ ـع ــى إلف ـ ـشـ ــال
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاوضـ ـ ـ ــات ،وغـ ـضـ ـبـ ـه ــا
سيتصاعد كـلـمــا اقـتــربـنــا من
اتفاق».
(أبوظبي ،فيينا ـ ـ وكاالت)

العراق :تغييرات قيادية
في «األمن الوطني»
صالح ينتقد «التجاوز على الدولة» والكاظمي
يحتفي بإرث الجلبي

ً
مستقبال ميقاتي
عون

احتجاج بحريني شديد على الحكومة اللبنانية
أعلنت وزارة الخارجية في البحرين ،أمس ،تقديم احتجاج
"شديد اللهجة" إلى الحكومة اللبنانية بشأن استضافة بيروت
مؤتمرا صحافيا ل ـ "عناصر معادية ومصنفة بدعم ورعاية
اإلرهــاب تبث وتــروج مزاعم وادع ــاءات مسيئة ومغرضة ضد
المملكة".
ً
"الخارجية" إن االستضافة "غير مقبولة إطالقا ،وتعد
وقالت
ً
ً
انتهاكا صارخا لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في
شؤونها الداخلية".
وأضافت أنه "تم إرسال مذكرة احتجاج رسمية إلى األمانة
العامة لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص ،تتضمن استنكار

أبي أحمد يعود
إلى جبهات القتال

قال مكتب رئيس الوزراء
اإلثيوبي ،أبي أحمد ،إن األخير
عاد إلى جبهات القتال مرة
أخرى ،لقيادة المعارك في
الصفوف األماميةّ .وأضاف
المكتب ،في بيان بثه التلفزيون
ّ
اإلثيوبي الرسمي ،أن القوات
النظامية اإلثيوبية والقوات
المساندة لها بقيادة رئيس
الوزراء ،تمكنت من السيطرة
على سالسل جبال زوبل ومدن
روكا وبورونا وفوكيسا .في
المقابل ،أفادت تقارير بأن
قوات "إقليم تيغراي" المتمردة
ً
استولت مجددا على بلدة
الليبيال ،بقليم أمهرة ،بعد أقل
من أسبوعين من سيطرة قوات
أديس أبابا وحلفائها عليها.

بينيت خالل اجتماع حكومي في القدس قبل توجهه إلى اإلمارات أمس (أ ف ب)

ومن المقرر أن يلتقي بينيت
ول ـ ــي ع ـه ــد أب ــوظـ ـب ــي ،الـ ـي ــوم،
ف ــي أول زي ـ ــارة رس ـم ـيــة يـقــوم
بها رئيس حكومة إسرائيلي
لإلمارات منذ إقامة العالقات
الدبلوماسية بين الجانبين
العام الماضي.
وبـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان صـ ـ ـ ــادر
ع ــن م ـك ـتــب رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ،ف ـ ـ ــإن ب ـي ـن ـيــت
وب ــن زايـ ــد سـيـبـحـثــان تـعــزيــز
الـعــاقــات ،مــن خــال التشديد
عـ ـ ـل ـ ــى قـ ـ ـض ـ ــاي ـ ــا اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
إقليمية ،إلى جانب البحث في
تـعــزيــز «االت ـف ــاق اإلبــراهـيـمــي»
والموضوع اإليراني.
وك ــان مــن الـمـقــرر أن يــرافــق
بينيت إلى اإلمارات وفد كبير
مــن الـصـحــافـيـيــن ،لـكــن مكتب
ب ـي ـن ـيــت أع ـ ـلـ ــن ،ل ـي ــل ال ـس ـب ــت ـ
األحـ ـ ـ ــد ،أن ال ـص ـح ــاف ـي ـي ــن لــن
يرافقوه بسبب اشتداد انتشار
م ـ ـت ـ ـحـ ــور ف ـ ـ ـيـ ـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا
الجديد «أوميكرون».
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــؤولـ ـ ـ ـ ــون
إســرائ ـي ـل ـيــون ع ــن ق ـلــق حـيــال
مـ ـ ــا وص ـ ـ ـفـ ـ ــوه بـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــارب ب ـيــن
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات وإي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران .ون ـق ـل ــت
صحيفة «يديعوت أحرونوت»

سلة أخبار

ً
والسياسية ثانيا من خالل تعطيل تشكيل
ً
ال ـح ـكــومــة ،وإداري ـ ـ ـ ــا م ــن خـ ــال ال ـخــافــات
على الكثير مــن التعيينات والتشكيالت
في المواقع األساسية بالدولة ،فال يمكن
إغفال وجود ملف خالفي يوضع في خانة
االستراتيجيات بالنسبة إلــى عــون ،وهو
معركة خالفته السياسية أو الرئاسية.
ً
وقد حاول عون مرارا الحصول من حزب
الله على ّ
تعهد بااللتزام بانتخاب جبران
ّ
باسيل لــرئــاســة الـجـمـهــوريــة ،لـكــن الحزب
ً
رفض تقديم أي التزام ،ألن الوقت مبكر جدا،
ً
وألن عالقات باسيل بكل القوى سلبية جدا،
وال يمكن تأمين قوى داعمة له.
هذه المعركة األساسية التي ستتوالى
ً
فصوال في المرحلة المقبلة ،وبحال لم يجد
ً
عون فيها أمال بتحقيق ما يريد ،فال بد من
ّ
تــوقــع اتـخــاذه خـطــوات تشير إلــى ابتعاده
عن حزب الله ،ولكن ليس للذهاب باتجاه
خـصــومــه ،إنـمــا هـنــاك فـكــرة واض ـحــة لــدى
عــون ،وفق ما تقول مصادر متابعة ،تركز
على ضــرورة الــرهــان على دور روسيا في
المرحلة المقبلة مــا بين لبنان وســوريــة،
واتـخــاذ خـطــوات تقاربية أكثر مــع دمشق
ّ
والنظام السوري الذي تمكن من فتح عالقاته
مع بعض دول الخليج ،هذا المسار ال يمانع
عــون من استنساخه في لبنان ،وهــو يرى
ً
فـيــه أن ــه ال ـم ـســار ال ــذي سـيـكــون فــاعــا في
المرحلة المقبلة.

أعلن رئيس جهاز األمــن الوطني في الـعــراق ،حميد الشطري،
إج ــراء تغييرات جــوهــريــة فــي مــواقــع قـيــاديــة ومتقدمة بالجهاز
ً
«استنادا إلى تقديرات تتعلق بحجب التحديات التي يتعرض لها
العراق واألمــن الوطني العراقي» ،مشيرا الى إحالة موظفين الى
القضاء .وبينما عقد اجتماع عسكري رفيع بين الجيش العراقي
ً
وقوات البيشمركة الكردية في منطقة مخمور ،التي تشهد فراغا
ً
ّ
أمنيا سمح لتنظيم داعش بإعادة تنظيم صفوفه لشن هجمات،
دع ــا الــرئ ـيــس ال ـعــراقــي بــرهــم صــالــح ف ــي م ـقــال ن ـشــره بمناسبة
«مئوية الــدولــة العراقية» الــى «تشكيل حكومة جــديــدة ُمقتدرة»،
و»االن ـطــاق نحو عقد سياسي واجتماعي جديد ضامن للسلم
األهلي ،ترسيخا للحكم الرشيد ،يقوم على مراجعة موضوعية
ألخطاء وتجارب الماضي» .وأشار صالح الى استمرار الخالفات
ً
الكردية  -العراقية ،داعيا الى حوار وطني «يضمن شراكة حقيقية
عبر حلول حاسمة تخدم جميع العراقيين» ،كما أشــاد باحتكام
العراقيين الى انتخابات ،مشددا على ضرورة عدم تجاهل تراجع
اإلقبال على التصويت.
ورأى أن «أحـ ــد ال ـمــآخــذ ع ـلــى ت ــاري ــخ ال ـع ــراق ال ـم ـعــاصــر ،عــدم
اسـتـفــادتــه مــن مــوقـعــه الـجـغــرافــي فــي قـلــب الـمـنـطـقــة ،فانسحبت
أزماته الداخلية نحو تأزيم المنطقة بحروب ونزاعات عبثية مع
الجيران ،وأدت إلى انهيار المنظومة اإلقليمية ،وسيطرت عليها
االستقطابات واالنقسامات التي لم تجلب السالم المنشود ،والكل
بات متضررا ،وال فائز فيها» ،داعيا الى «تعزيز السياسة الخارجية
المرتكزة بالنأي عن سياسة المحاور والصراعات ،وبناء عالقات
متوازنة مع الجميع وإنهاء تنافسات اآلخرين على أرضه».
واعتبر أن «التجاوز على الدولة وانتهاك سيادتها واستباحة
هيبتها هو مبعث مشاكل العراق ،بل المنطقة».
من ناحيته ،زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،أمس،
دار الكتب والوثائق في العاصمة بغداد ،وافتتح قاعة السياسي
الراحل أحمد الجلبي.
ً
وأشـ ـ ـ ــاد ال ـك ــاظ ـم ــي بـ ــذكـ ــرى الـ ــراحـ ــل ال ـج ـل ـب ــي ،واص ـ ـفـ ــا إيـ ــاه
بـ ـ «الـشـخـصـيــة الــوطـنـيــة ال ـتــي ســاهـمــت فــي رس ــم مــامــح ال ـعــراق
ًّ
ً
محبا
الديموقراطي بعد سقوط الدكتاتورية ،مثلما كــان مثقفا
ً
لبلده وحالما بعراق مزدهر».
وأضــاف أن «من المهم اليوم العمل على تأسيس رؤية وطنية
جديدة عن طريق الثقافة واالهتمام بها» ،مبينا أنه «لو كان الراحل
ً
الجلبي حــاضــرا لشهد مـحــاوالت الحكومة ّببناء هــذه المرحلة
ّ
ومضيها في طريق اإلص ــاح ،وتبنيها ورقــة اإلصــاح
الجديدة
االقتصادي التي حظيت باهتمام وإشادة المجتمع الدولي بها».
ً
وتابع أن «العراق الذي احتفلنا باألمس بمئويته ،ما زال قائما
على قدميه ،رغم كل التحديات ،ويتطلب هذا مساعدة ومشاركة
الجميع ،فالعراق يستحق المزيد».

«التحالف» 38 :عملية
ضد الحوثيين بمأرب والساحل

أعلن "تحالف دعم الشرعية"
بقيادة السعودية ،أمس ،تنفيذ
 35عملية استهداف ضد جماعة
"أنصار الله" الحوثية في مأرب
خالل الساعات الـ  24الماضية.
وأضاف أن العمليات أسفرت عن
تدمير  21آلية عسكرية تابعة
للجماعة المتمردة ،وسقوط
 200عنصر من الحوثيين.
ولفت إلى أنه نفذ  3عمليات
استهداف بالساحل الغربي،
بهدف دعم قوات الساحل
ً
وحماية المدنيين ،مشيرا إلى
أن العمليات أسفرت عن خسائر
ً
بشرية تجاوزت  15شخصا،
وتدمير آليتين عسكريتين.

استئناف الحوار االقتصادي
بين الفلسطينيين وواشنطن

أعلن مسؤول فلسطيني ،أمس،
استئناف الحوار االقتصادي
بين السلطة الفلسطينية
والواليات المتحدة األميركية
ألول مرة منذ  5أعوام .وقال
مستشار رئيس الوزراء
الفلسطيني لشؤون التخطيط
وتنسيق المعونات ،اسطفان
سالمة ،لإلذاعة الفلسطينية
الرسمية،
إن الحوار الفلسطيني -األميركي
سيجري عبر اإلنترنت غدا.
وذكر سالمة أن الحوار
سيتناول البحث في سبل دعم
االقتصاد الفلسطيني ،وإعادة
الدعم األميركي المباشر لخزينة
السلطة.

ً
بيدرسون :لمست انفتاحا
للتواصل مع دمشق

صرح المبعوث األممي إلى
سورية ،غير بيدرسون،
بعد لقائه وزير الخارجية
والمغتربين السوري فيصل
المقداد ،بأنه لمس خالل
مباحثاته مع مسؤولين
عرب وأميركيين وأوروبيين
"إمكانية البدء بمقاربة
تدريجية لالنفتاح على
التواصل مع دمشق".
ولفت بيدرسون إلى أنه "لم
يتم تحديد موعد للجولة
المقبلة الجتماعات اللجنة
الدستورية السورية" .كما عقد
المسؤول األممي اجتماعا
مع الرئيس المشترك للجنة
مناقشة تعديل الدستور أحمد
الكزبري ،والسفير الروسي في
دمشق الممثل الخاص لرئيس
روسيا االتحادية لتطوير
العالقات مع سورية ،ألكسندر
يفيموف.

ةديرجلا
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روسيا والغرب ...سباق بين التهديدات والحشد العسكري
« »G7تؤكد أن الخيارات مفتوحة إذا هوجمت كييف ...وموسكو تنشر معدات ثقيلة في دونباس
رغم استبعاد الرئيس األميركي
جو بايدن فكرة استخدام
القوة بشكل أحادي لمواجهة
روسيا ،فتحت مجموعة
السبع الكبرى جميع الخيارات
للتعاملً مع أزمة أوكرانيا،
خصوصا مع تأكد منظمة
األمن والتعاون األوروبية من
نشر معدات عسكرية ثقيلة،
بينها أنظمة صواريخ متطورة
على حدودها.

فــي إش ــارة واضـحــة إلــى فشل
سـ ــاح ال ـع ـق ــوب ــات االق ـت ـصــاديــة
الغربية في احتواء أكبر تصعيد
منذ انهيار االتـحــاد السوفياتي
قبل ثالثة عقود ،طرحت مجموعة
الـسـبــع ( ،)G7فــي خـتــام اجتماع
وزراء خارجيتها فــي ليفربول،
جميع الخيارات ضد روسيا إذا
أقدمت على غزو أوكرانيا ،مشددة
عـلــى أنـهــا ستتعرض لــ«عــواقــب
هائلة».
وبعد أيــام من تأكيد الرئيس
األم ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن أن «ف ـكــرة
اس ـت ـخ ــدام ال ـق ــوة بـشـكــل أح ــادي
لمواجهة روسـيــا غير مطروحة
ل ـل ـن ـقــاش» ،دون أن يـغـلــق الـبــاب
أمام إرسال قوات أميركية للدفاع
عن أوكرانيا في حال غزوها ،إذا
كان هناك اتفاق مع دول «الناتو»،
قالت وزيرة الخارجية البريطانية
ليز تروس ،أمس ،إن «كل الخيارات
مطروحة للتعامل معها إذا أقدمت
على غــزو أوكــران ـيــا ،وستتحمل
عواقب هائلة».
وأض ــاف ــت ت ـ ــروس« :الـمـمـلـكــة
المتحدة تدرس جميع الخيارات
حــول كيفية ال ــرد ،وعـنــدمــا نريد
إرســال رسائل واضحة وتحقيق
أهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف واض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــة فـ ـسـ ـنـ ـك ــون
مستعدين الستخدام العقوبات
االقتصادية» ،معتبرة أن اجتماع
ليفربول أظهر «الصوت الموحد
ج ـ ــدا ل ـب ـل ــدان م ـج ـمــوعــة الـسـبــع
الـ ـت ــي ت ـم ـث ــل  50فـ ــي ال ـم ـئ ــة مــن
إجمالي الناتج الداخلي العالمي،
وال ــواضـ ـح ــة جـ ـ ــدا ،ب ـ ــأن روس ـي ــا
ستتحمل عواقب هائلة في حال
اجتياح أوكرانيا».

حشد وعواقب
وفــي الـبـيــان الـخـتــامــي ،أجمع
وزراء خــارج ـيــة دول مـجـمــوعــة
السبع على إدانة الحشد العسكري
قرب أوكرانيا ،ودعوا روسيا إلى
تخفيض التصعيد ،واللجوء إلى
القنوات الدبلوماسية للتهدئة،
محذرين من «عواقب وخيمة» إذا
أق ــدم الــرئـيــس فــاديـمـيــر بوتين
على غزوها.
وإذ جـ ـ ـ ـ ــددت  G7ا لـ ـت ــزا مـ ـه ــا
بسيادة الجمهورية السوفياتية

الـ ـس ــابـ ـق ــة ،وح ـق ـه ــا فـ ــي اخ ـت ـي ــار
م ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـب ـ ـل ـ ـهـ ــا ،ق ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـنـ ــدوبـ ــو
المجموعة« :يجب أال يكون لدى
روسـيــا أي شــك فــي أن أي عــدوان
عـسـكــري عـلــى أوكــران ـيــا سيكون
ثمنه باهظا وعواقبه وخيمة».
وفي وقت سابق ،هدد الرئيس
األميركي نظيره الروسي بعواقب
مـ ــدمـ ــرة فـ ــي حـ ـ ــال قـ ـ ــرر اج ـت ـي ــاح
أوكــرانـيــا ،لكنه استبعد التحرك
بشكل أح ــادي لمواجهته .وتقدر
المخابرات األميركية أن الجيش
ال ـ ــروس ـ ــي ي ـخ ـط ــط ل ـش ــن ه ـجــوم
واس ــع النطاق على أوكــرانـيــا في
وقــت مبكر الـعــام المقبل ،تشارك
فيه قوة يصل قوامها إلى  175ألفا
من قواتها.

خط أحمر
وبــال ـن ـس ـبــة ل ـمــوس ـكــو يعتبر
احـتـضــان حلف شـمــال األطلسي
الـمـتــزايــد لجمهورية سوفياتية
سابقة مجاورة ،وما تراه كابوسا
يتمثل في احتمال نشره صواريخ
في أوكرانيا موجهة إلى روسيا،
بمنزلة لن تسمح بتجاوزه.

نشر صواريخ
وأك ـ ـ ــدت ال ـم ـن ـظ ـمــة األوروب ـ ـيـ ــة
أنها رصــدت في منطقة دونباس
األوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ن ـش ــر روس ـ ـيـ ــا 235

أعاصير أميركا ...قتلى ودمار «وشبح»
ّ
التغير المناخي

مبان سويت باألرض في مايفيلد بوالية كنتاكي أمس األول (رويترز)
ضاعفت األعاصير العاتية
ّ
ال ـت ــي خ ــل ـف ــت عـ ـش ــرات الـقـتـلــى
ً
وال ـ ـم ـ ـف ـ ـقـ ــوديـ ــن ودمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارا غ ـيــر
مسبوق في  6واليــات أميركية
المخاوف من التغير المناخي
ال ـ ــذي يـعـتـقــد ع ـل ـمــاء أنـ ــه وراء
ا لـظــوا هــر المناخية المتطرفة
المتزايدة حول العالم.
واع ـت ـبــر الــرئ ـيــس األمـيــركــي
جـ ــو ب ـ ــاي ـ ــدن ،فـ ــي ك ـل ـم ــة أم ــس
األول ،أن ا ل ـت ـغ ـي ــر ا ل ـم ـنــا خــي
يجعل الطقس «أكثر حدة» ،من
دون أن يحدد الصلة المباشرة
بين ّ
تغير المناخ والكارثة التي
ّ
حــلــت بــال ـبــاد بـ ــدءا م ــن مـســاء
الجمعة.
وق ــال إن «الحقيقة هــي أننا
جميعا نعلم بأن كل شيء يكون
أكثر حدة عندما يكون المناخ
ً
دافئا ،كل شيء».
وأدت األع ــاص ـي ــر إلـ ــى هــدم
منازل وتسوية مباني شركات
ّ
ً
ب ـ ـ ـ ــاألرض وخ ــلـ ـف ــت  83ق ـت ـيــا
على األقل وعشرات المفقودين
ً
وأضرارا كبرى بالواليات الست
ال ــواقـ ـع ــة ف ــي الـ ـغ ــرب األوس ـ ــط
والجنوب.
ووسـ ـ ـ ـ ـ ــط الـ ـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ـ ــار ،ع ـم ـل ــت
أجهزة اإلغاثة األميركية بشكل
ً
حثيث ،أمس ،بحثا عن ناجين

محتملين من موجة األعاصير،
التي قطع أحدها أكثر من 200
ميل.
ووصـ ــف ب ــاي ــدن ال ـعــواصــف
بأنها «إحــدى أكبر» العواصف
ف ــي ال ـت ــاري ــخ األم ـي ــرك ــي ،وق ــال
ً
م ـتــأثــرا ف ــي تـعـلـيـقــات مـتـلـفــزة:
ّ
«إن ـهــا مــأســاة ت ـفــوق ال ـت ـصــور،
وال زلنا حتى اآلن ال نعرف عدد
الخسائر في األرواح والنطاق
ً
الـ ـك ــام ــل لـ ـ ــأضـ ـ ــرار» ،م ـت ـع ـهــدا
بتقديم الدعم لواليات كنتاكي
وإيلينوي وتينيسي وأركسناو
وم ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــزوري ومـ ـسـ ـيـ ـسـ ـيـ ـب ــي؛
المتضررة بشدة.
وفي والية كنتاكي وحدها،
ً
ق ـ ـتـ ــل أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن  70ش ـخ ـص ــا
معظمهم عــا مـلــون فــي مصنع
شمع ،فيما قتل  13على األقــل
ف ـ ــي واليـ ـ ـ ـ ــات أخـ ـ ـ ـ ــرى .وق ـض ــى
 6أشـ ـ ـخ ـ ــاص عـ ـل ــى األق ـ ـ ـ ــل فــي
إيلينوي؛ جراء انهيار مستودع
لشركة أمازون كان داخله نحو
مئة موظف.
و ق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــل  4أ شـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص ف ــي
واليـ ـ ـ ــة ت ـي ـن ـي ـس ــي وش ـخ ـص ــان
فــي أرك ـس ـنــاو ،وشـخــص واحــد
على األقــل في مـيــزوري ،حسب
مـ ـس ــؤولـ ـي ــن ووسـ ـ ــائـ ـ ــل إع ـ ــام
محلية.

وقـ ــال ح ــاك ــم كـنـتــاكــي إن ــدي
بيشير« :هذا أسوأ حدث واألكثر
ً
تدميرا واإلعصار الذي يحصد
أك ـبــر ع ــدد ضـحــايــا ف ــي تــاريــخ
ً
كنتاكي» ،مضيفا أنــه يتخوف
من أن الحصيلة قد تكون أكثر
من  100قتيل.
وأضــاف بيشير ،الــذي أعلن
حــالــة ال ـط ــوارئ فــي ال ــوالي ــة أن
«ه ــذا الــدمــار ال يشبه أي شيء
ش ـه ــدت ــه فـ ــي حـ ـي ــات ــي ،ي ـت ـعــذر
ّ
علي إيجاد الكلمات لوصفه»،
ً
مؤكدا أن اإلعصار الذي ضرب
كنتاكي قطع على األرض أكثر
مــن  200ميل ( 320كـلــم) ،وهي
إحدى أطول المسافات منذ بدء
تسجيل مسار األعاصير.
وكــان أطــول إعصار أميركي
تــم تتبعه هــو عــاصـفــة امـتــدت
ً
 219مـيــا فــي والي ــة ميسوري
عام  ،1925وحصدت أرواح 695
ً
شخصا.
ووصـ ـ ـ ـ ــف مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــو بـ ـل ــدة
م ــايـ ـفـ ـيـ ـل ــد الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ب ــأن ـه ــا
«م ـ ــدم ـ ــرة» مـ ــع انـ ـهـ ـي ــار م ـن ــازل
وم ـ ـ ـبـ ـ ــان تـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة وس ـ ـقـ ــوط
غ ـ ـصـ ــون األش ـ ـ ـجـ ـ ــار وان ـ ـقـ ــاب
س ـ ـيـ ــارات فـ ــي الـ ـحـ ـق ــول .وقـ ــال
بيشير إن حوالى  110أشخاص
كانوا يعملون في مصنع الشمع

حين ضربت العاصفة وتسببت
بـسـقــوط الـسـقــف .وأوض ــح أنــه
ت ــم إن ـق ــاذ  40ش ـخ ـصــا ،لكنها
«ستكون معجزة إذا تم العثور
على ناجين».
وأظهرت صور وفيديوهات
عـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل مباني
دمرتها العاصفة فيما تناثرت
قضبان حديد ملتوية وأشجار
مقتلعة وحجارة في الشوارع،
تــاركــة وراء ه ــا واجـهــات منازل
مدمرة.
وقـ ــال حــاكــم إي ـل ـي ـنــوي ،جي
بــي بــرايـتــزر «صـلــواتــي ألهالي
إدواردسـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل ه ـ ـ ــذه ال ـل ـي ـل ــة،
وشــرطــة الــواليــة ووكــالــة إدارة
الـكــوارث في إيلينوي تنسقان
ع ـ ــن ك ـ ـثـ ــب م ـ ــع الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن
المحليين ،وســأواصــل مراقبة
الوضع».
وأل ـح ـقــت األعــاص ـيــر الــدمــار
بــالــواليــات ،وتــركــت اآلالف من
دون كـ ـه ــرب ــاء ،وت ـع ـت ـب ــر ه ــذه
األح ــدث ضمن سلسلة كــوارث
ط ـب ـي ـع ـي ــة ت ـ ـضـ ــرب ال ـ ــوالي ـ ــات
الـمـتـحــدة ،الـتــي عــانــت بالفعل
هـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام عـ ــواصـ ــف م ــدم ــرة
وف ـي ـضــانــات ش ــدي ــدة وحــرائــق
غابات ضخمة.
(واشنطن  -وكاالت)

سلة أخبار
«طالبان» :السماح بتحويل
األموال خطوة جيدة

رحبت حركة "طالبان" ،أمس،
بقرار الواليات المتحدة السماح
بإجراء تحويالت مالية غير
تجارية إلى أفغانستان.
وكتب المتحدث باسم خارجية
"طالبان" عبدالقهار بلخي
على "تويتر" :يعد إصدار وزارة
الخزانة األميركية الترخيص
العام السادس عشر للبنوك
خطوة جيدة تمكن األفغان
المقيمين في الخارج من تحويل
األموال إلى عائالتهم داخل
أفغانستان من خالل (شركتي)
ويسترن يونيون ،وموني غرام،
والقنوات المصرفية األخرى".
وأضاف بلخي في تغريدة
الحقة" :نحن نقدر هذا التقدم،
ونأمل أن يتم ضمان حق
األفغان في الوصول إلى جميع
خدمات النظام المصرفي.

دورية دبابات روسية على الحدود أمس (وزارة الدفاع)
وطالب بوتين بايدن بضمانات
أمنية ملزمة قانونا بــأن الحلف
األط ـل ـس ــي ل ــن ي ـتــوســع ش ــرق ــا أو
ي ـن ـشــر أس ـل ـح ـتــه ق ـ ــرب األراضـ ـ ــي
الروسية وسحب دعوته ألوكرانيا
لالنضمام إليه .وانتقد المتحدث
باسم الكرملين دميتري بيسكوف،
أم ـ ــس ،ت ـب ـنــي واش ـن ـط ــن خـطــابــا
عــدوان ـيــا ال يـسـهــم ب ــأي ح ــال في
تخفيف توتر العالقات ،مؤكدا أن
بوتين أبلغ بايدن ،خالل لقائهما
االفتراضي قبل أيــام ،بــأن القوات
الروسية ال تشكل تهديدا ألحد.
وفــي حين استغرب الكرملين
«تعرضه لالنتقاد بسبب تحريك
ق ــوات ــه داخـ ـ ــل ح ـ ــدوده ـ ــا» ،كشف
أمس تقرير لمراقبي منظمة األمن
والـ ـتـ ـع ــاون األوروبـ ـ ـي ـ ــة ع ــن نشر
روس ـيــا م ـعــدات عـسـكــريــة ثقيلة،
بينها أنظمة صــواريــخ متطورة
على الحدود مع أوكرانيا.

دوليات

وح ـ ــدة م ــن ال ـم ـع ــدات الـعـسـكــريــة
الـثـقـيـلــة ،مـنـهــا أنـظـمــة صــواريــخ
غراد ومدفعية ذاتية الدفع ،مشيرة
إل ـ ــى أن ال ـت ـش ـك ـي ــات الـمـسـلـحــة
ت ـجــري ت ــدري ـب ــات قـتــالـيــة نشطة
على خــط التماس ،مــع محاوالت
واضحة إلخفاء نشاطها عن أنظار
المراقبين الدوليين.
ولمناقشة األزمــة المتصاعدة
بـيــن الـطــرفـيــن ،أعـلـنــت الحكومة
األميركية أنها ستوفد مساعدة
وزي ــر الـخــارجـيــة لـشــؤون أوروب ــا
ك ـ ــاري ـ ــن دونـ ـ ـف ـ ــراي ـ ــد إل ـ ـ ــى كـيـيــف
وموسكو من االثنين إلى األربعاء،
سعيا لتحقيق «تقدم دبلوماسي
من أجل وقف النزاع في دونباس،
عبر تطبيق اتفاقات مينسك».
و ق ـ ــا ل ـ ــت وزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة
األميركية ،في بيان ،إن دونفريد
ستناقش مع مسؤولين حكوميين
أوكران روس التعزيزات العسكرية
على الـحــدود ،وستشدد على أنه
يمكن تحقيق تـقــدم دبلوماسي
وإن ـهــاء ال ـنــزاع فــي دون ـبــاس عبر
ت ـن ـف ـيــذ اتـ ـف ــاق ــات م ـي ـن ـســك بــدعــم
صـيـغــة ن ــورم ــان ــدي ،مـبـيـنــة أنـهــا
ستؤكد أيضا ،في لقاءاتها ،التزام

الواليات المتحدة بسيادة أوكرانيا
ووح ـ ــدة أراض ـي ـه ــا واسـتـقــالـهــا،
ف ـضــا ع ــن ضـ ـ ــرورة ال ـع ـمــل على
أس ــس تـنـفـيــذ ات ـفــاق ـيــات مينسك
ودون ال ـم ـس ــاس بـ ـ ــدور ربــاع ـيــة
ن ــورم ــان ــدي .وحـ ــذرت الـمـســؤولــة
األميركية مــن أنــه فــي حــال قــررت
روس ـي ــا «أال تـسـلــك ه ــذه الـطــريــق
(الــدب ـلــومــاس ـيــة) فـسـتـكــون هناك
عواقب كبرى وثمن كبير لدفعه،
ومجموعة السبع متحدة تماما
ح ــول ه ــذه ال ـم ـســألــة» ،مبينة أنــه
«ليس فقط الــدول التي كانت في
قاعة  ،G7وإنما سينضم لها عدد
أكبر من الــدول الديموقراطية من
أجل تدفيع» روسيا الثمن.
وص ـ ــرح ال ــرئـ ـي ــس األوكـ ــرانـ ــي
فــولــوديـمـيــر زيـلـيـنـسـكــي بــأنــه ال
يستبعد إمكانية إجراء محادثات
مباشرة مع نظيره الروسي ،مؤكدا
أن فكرة هذا اللقاء بهدف التوصل
إل ـ ــى ح ــل ل ــأزم ــة ب ـي ــن ال ـب ـلــديــن،
تحظى بدعم أوروبي وأميركي.

«نورد ستريم »2
وفــي ألمانيا ،طلب السياسي

البارز نوربرت روتغن من وزيرة
الخارجية الجديدة أنالينا بيربوك
ات ـخــاذ مــوقــف واض ــح تـجــاه خط
أنــابـيــب ال ـغــاز «ن ــورد سـتــريــم ،»2
مشددا على أنــه «ال يمكن تصور
أن يتمكن من االتصال بالشبكة ،إذا
هاجمت روسيا أوكرانيا بالفعل».
واعـتـبــر روت ـغ ــن ،ال ــذي يسعى
ل ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب ال ـم ـس ـي ـح ــي
الديموقراطي ،أن اتخاذ بيربوك
الـمـنـتـمـيــة مـثـلــه ل ـحــزب الـخـضــر،
«موقف واضــح يعد أيضا مسألة
تتعلق بمصداقيتها ،بعدما طلبت
طوال سنوات بوقف الخط عندما
كانت سياسية بالمعارضة».
وتابع أن روسيا قامت بحشد
قـ ـ ـ ـ ــوات ضـ ـخـ ـم ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـح ـ ــدود
األوكـ ــران ـ ـيـ ــة ل ـل ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة فــي
غ ـ ـض ـ ــون ف ـ ـت ـ ــرة ق ـ ـص ـ ـيـ ــرة ج ـ ــدا،
ووضعتها بــذلــك فــي حــالــة إنــذار
ح ـ ــرب ،م ـض ـي ـفــا« :مـ ــن ال ـم ـهــم في
ظ ـ ــل ه ـ ـ ــذا ال ـ ــوض ـ ــع الـ ـخـ ـطـ ـي ــر أن
يتبع ال ـغــرب إج ــراء مــوحــدا ،وأن
ي ـعــارض التصعيد ال ــروس ــي من
خ ــال الـتـهــديــد بــأشــد الـعـقــوبــات
االقتصادية».
(عواصم  -وكاالت)

أسانج أصيب بجلطة
وفقدان ذاكرة مؤقت

أصيب مؤسس موقع
"ويكيليكس" جوليان أسانج (50
ً
عاما) بجلطة دماغية وفقدان في
الذاكرة في  27أكتوبر بالسجن،
في خضم معركة قانونية ضد
تسليمه من المملكة المتحدة
ّ
إلى الواليات المتحدة .وأكدت
خطيبته ،ستيال موريس ،أن
أسانج المحتجز منذ سنتين
ونصف في سجن بيلمارش
لحراسة أمنية مشددة
الخاضع ُ
شرق لندن ،أصيب بالجلطة في
اليوم األول للنظر في االستئناف
األميركي .وأفادت صحيفة "ميل
اون صنداي" أنه أصيب بـ"نوبة
إقفارية عابرة" ّ
تسببت له بفقدان
بالذاكرة.

ةديرجلا
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رياضة

حمادة :اتحاد الكرة لن يتعاقد مع مدرب لألزرق

في حال إجراء انتخابات مجلس اإلدارة في مارس
اعتذر المدرب المساعد
للمنتخب األولمبي محمد
العزب عن عدم استكمال
مهمته مع الفريق في الفترة
المقبلة بسبب ظروف خاصة،
تفهمتها اللجنة الفنية.

لدينا السير
الذاتية
ألربعة
مدربين
أوروبيين

•

تـ ـق ــام م ـ ـبـ ــاراة ت ـح ــدي ــد ال ـمــركــزيــن
الـثــالــث وال ــراب ــع لبطولة ك ــأس سمو
األمير لكرة القدم ،التي تجمع العربي
وكاظمة الساعة  6:40مساء اليوم على
استاد ثامر.
وكان العربي خسر بهدف من دون
رد أم ــام الـقــادسـيــة فــي ال ــدور نصف
ال ـن ـهــائــي لـلـبـطــولــة ،ف ــي ح ـيــن خسر
كاظمة أ مــام الكويت بهدفين مقابل
هدف في الدور ذاته.

أهمية خاصة للقاء
يولي الفريقان أهمية خاصة للقاء
فالفائز سيحظى بـشــرف مصافحة
سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد
بعد انتهاء المباراة النهائية للبطولة
التي ستقام  21الشهر الجاري.
كما أن مـ َ
ـدربــي الـعــربــي الـكــرواتــي
انتي ميشا وكاظمة البوسني داركو،

تعليمات ميشا وداركو
وجـ ـ ـ ــاءت ت ـع ـل ـي ـمــات انـ ـت ــي مـيـشــا

توقيت المباراة

٦:٤٠
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كاراسكو وعبدالعزيز حمادة

البشير وصيف لبطولة قطر للراليات الصحراوية
حقق المتسابق الكويتي عبدالعزيز البشير
الـمــركــز االول فــي فـئــة (ت ــي  )3ضـمــن منافسات
الجولة السادسة والختامية ببطولة قطر للراليات
الـصـحــراويــة للموسم ( )2021ليحل ثــانـيــا في
الترتيب العام للبطولة.
وحل البشير في المركز األول بفئة (تي )3على
متن سيارة (كانام مافريك اكس  )3بعد ان قطع
مسافة المرحلة  220كيلومترا مسجال زمنا قدره
 3.29.57ساعات.
وأعرب عن سعادته في هذا الفوز بعد منافسة
قوية مع المتسابقين المشاركين من قطر واالمارات
ومـصــر واالردن وتــونــس وبريطانيا وبلجيكا
وروسيا وجنوب افريقيا والبرتغال.

وأض ــاف أن الـجــولــة الـســادســة مــن المسابقة
شهدت منافسة مع المتسابقين للفوز في المراكز
االولى ،مؤكدا ان المتسابقين الكويتيين عازمون
على تقديم مستويات افضل في البطوالت القادمة
وتحقيق نتائج ايجابية تـضــاف الــى انـجــازات
رياضة المحركات الكويتية في المحافل الخارجية.
وش ـهــدت الـجــولــة ال ـســادســة مــن بـطــولــة قطر
لـلـسـبــاقــات ال ـص ـحــراويــة ال ـتــي نظمها االت ـحــاد
القطري للسيارات والدراجات النارية التي استمرت
يومين بمنطقة الجميلية مشاركة مميزة من أبرز
السائقين والدراجين الذين يمثلون  10دول.
(كونا)

محمد عبد العزيز

انطلقت تــدر يـبــات منتخبنا
الــوطـنــي األول لـلـكــرة الـطــائــرة،
ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،عـ ـ ـل ـ ــى ص ــال ــة
االت ـح ــاد بمجمع الـشـيــخ سعد
ً
العبدالله الرياضي ،استعدادا
لخوض منافسات دورة األلعاب
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ال ـم ـج ـم ـع ــة ،ال ـت ــي
تستضيفها ا لـكــو يــت فــي شهر
يناير المقبل.
واقتصر التدريب األول ،الذي
حضره أعضاء الجهازين الفني
واإلداري لـلـمـنـتـخــب ،ب ـق ـيــادة
م ــدي ــر ال ـم ـن ـت ـخ ـب ــات ل ـلــوط ـنــي
محمد القطان ومدير المنتخب
األول محمد البلوشي ،والمدير
الفني لألزرق الصربي ألكسندر
وم ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــده ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ع ـ ـ ــادل
المزيعل ،ومدرب اللياقة البدنية
ال ـتــون ـســي م ـح ـمــد الـمـيـمــونــي،
على إجراء قياسات واختبارات
ب ــدن ـي ــة ل ـج ـم ـيــع ال ــاع ـب ـي ــن ،إذ
ت ــم تقسيمهم إ ل ــى مـجـمــو عــات

م ـت ـتــال ـيــة ع ـل ــى مـ ـ ــدار أك ـث ــر مــن
ثـ ـ ــاث س ـ ــاع ـ ــات حـ ـت ــى يـتـمـكــن
التونسي الميموني من إجــراء
االختبارات بشكل دقيق للوقوف
ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى ال ـبــدنــي ال ــذي
وصل إليه الالعبون في الفترة
الماضية ومدى احتياجات كل
العــب مــن الـجــرعــات التدريبية
خالل الفترة المقبلة.

احتياجات الالعبين
وأكـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب الـ ـمـ ـس ــاع ــد
للمنتخب الوطني عادل المزيعل
أن ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي لـلـمـنـتـخــب،
بقيادة الصربي ألكسندر ،وضع
ً
ً
بــرنــامــج إع ـ ــداد ج ـي ــدا ومـقـنـنــا
ب ـ ـهـ ــدف الـ ـظـ ـه ــور ب ــال ـم ـس ـت ــوى
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوب فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــول ـ ــة
ً
الـخـلـيـجـيــة الـمـقـبـلــة ،مـبـيـنــا أن
ال ـخ ـطــوة األولـ ــى ف ــي الـبــرنــامــج
أجريت أمس وكانت على هيئة
اختبارات وقياسات بدنية خالل
الفترتين الصباحية في االتحاد
والمسائية في صالة الحديد.

عادل المزيعل

وأش ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـم ــزيـ ـع ــل إل ـ ـ ــى أن
الحصة التدريبية مساء اليوم
ستشهد حضور جميع الالعبين
من أجل بداية التدريب الفعلي
وسـ ـيـ ـسـ ـتـ ـم ــر ال ـ ـت ـ ــدري ـ ــب ع ـلــى
ال ــوت ـي ــرة ن ـف ـسـهــا ح ـتــى مــوعــد
مـغــادرة المنتخب بعد غد إلى
معسكره في صربيا.

«البحري» يدعو الشباب لالشتراك في
بطولة الغوص الحر والرماية تحت الماء

لالعبيه ،بـضــرورة اللعب من أجل
تحقيق الفوز على المنافس ،الذي
يـتـصــدر ج ــدول الـ ــدوري الممتاز
برصيد  10نقاط.
م ــن ج ــان ـب ــه ،سـيـمـنــح ال ـج ـهــاز
ً
ال ـف ـن ــي ل ـكــاظ ـمــة ال ـف ــرص ــة أي ـض ــا
لـ ـبـ ـع ــض الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن ،الـ ـ ــذيـ ـ ــن لــم
ي ـ ـشـ ــاركـ ــوا ب ـص ـف ــة أس ــاسـ ـي ــة مــع
ال ـبــرت ـقــالــي ف ــي ال ـف ـتــرة ال ـمــاضــي،
مع اإلبـقــاء على عــدد من الالعبين
األساسيين.
ً
وعقد داركو اجتماعا مع الالعبين
أك ـ ـ ــد خ ــالـ ـه ــا أهـ ـمـ ـي ــة ل ـ ـقـ ــاء ال ـ ـيـ ــوم،
ً
خصوصا أن الفائز سيتم تتويجه
بالميدالية البرونزية.
ويـعـمــل انـتــي ميشا ودراكـ ــو على
عدم كشف أوراقهما قبل لقاء الدوري،
ً
خـصــوصــا أن الـفــاصــل الــزمـنــي بين
المباراتين أربعة أيام فقط.

ً
البشير يحل ثانيا في بطولة قطر
للراليات الصحراوية

الشمري ،وعبداللطيف غانم ،ويوسف الحمدان،
وعمران عنبر.
ً
وسـيـتــولــى ال ـج ـهــاز الـفـنــي اخ ـت ـيــار  12العـبــا
من  17بعد انتهاء فترة المعسكر التدريبي ،إذ
سـيـخــوض األزرق س ـبــع م ـبــاريــات ودي ــة خــال
الـمـعـسـكــر ،مـمــا يمنح ال ـم ــدرب الـتــاتـلــي فرصة
ا خـتـيــار القائمة النهائية ،ا لـتــي سيخوض بها
غمار المنافسات.
من جانبه ،قال رشيد العنزي رئيس االتحاد،
إن المنتخب يطمح لتحقيق أ فـضــل نتيجة في
ً
البطولة ،مشيرا إلى أن األزرق يمتلك العديد من
العناصر الـقــويــة ،غير أن منتخبنا الــوطـنــي لم
يلعب التصفيات اآلسيوية بعكس المنتخبات
الـخـلـيـجـيــة األخـ ـ ــرى ،ال ـتــي خــاضــت ال ـعــديــد من
الـ ـمـ ـب ــاري ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة ب ـس ـب ــب تـ ــزامـ ــن انـ ـط ــاق
الـتـصـفـيــات مــع ف ـتــرة اإلي ـق ــاف ال ـمـفــروضــة على
الكويت آنذاك.
وق ــال الـعـنــزي ،إن المنتخب سيخوض سبع
مباريات ودية مع أفضل الفرق التركية من أجل
منح الجهاز الفني فرصة اختيار القائمة النهائية
وتجربة جميع الالعبين ومنحهم الفرصة.

أزرق الطائرة بدأ تدريباته بالقياسات البدنية

العربي وكاظمة في لقاء «الثالث والرابع»
بكأس األمير اليوم
حازم ماهر

•

جابر الشريفي

ي ـغــادر منتخبنا الــوطـنــي األول لـكــرة السلة،
مساء اليوم ،إلى إسطنبول إلقامة معسكر تدريبي
ً
يستمر حتى  4يناير المقبل ،اسـتـعــدادا لــدورة
األلعاب الخليجية ،التي ستقام في الكويت خالل
الفترة بين  9و 19يناير المقبل ،وستبدأ منافسات
ً
كرة السلة بها قبل االفتتاح ،وتحديدا من  7إلى
 15الشهر ذاته.
ويترأس الوفد رشيد العنزي رئيس االتحاد،
ويضم في عضويته عويد العنزي ،وعبدالرحمن
الـ ـن ــاش ــي ع ـ ـضـ ــوي م ـج ـل ــس اإلدارة ،وم ـح ـمــد
ً
الحميدان مــديــرا للمنتخب ،إضــافــة إلــى المدير
الفني عادل التالتلي ومساعديه خالد العميري
وجــاســم األرم ـل ــي ،وج ـهــاد الـغــالــي اختصاصي
ً
العالج الطبيعي ،و  17العبا هم أحمد البلوشي،
وتركي حمود ،وألكسندر الغيص ،وحمد عدنان،
وم ـح ـم ــد عـ ــدنـ ــان ،وح ـس ـي ــن الـ ـخـ ـب ــاز ،وي ــوس ــف
بورحمه ،ومحمد أشكناني ،وصالح اليوسف،
وع ـب ــدال ــرح ـم ــن ال ـس ـه ــو ،وس ـه ــو ال ـس ـه ــو ،وعـلــي
ال ـه ــده ــود ،وع ـبــدال ـعــزيــز ال ـح ـم ـيــدي ،وع ـبــدال ـلــه

قررت اللجنة الفنية باتحاد الكرة تأجيل االجتماع ،الذي كان من
المقرر عقده في الساعة  6:00مساء أمس ،لوجود عضوي اللجنة
جواد مقصيد ويوسف سويد خارج البالد.
ً
الفنية بقائمة أولية ضمت  36العبا من
إلى ذلك ،تقدمت اللجنة ً
المنتخب األولمبي ،و 11العبا فوق السن سيتم اختيار  3منهم
للمشاركة في دورة األلعاب الخليجية التي تستضيفها البالد
خالل الفترة بين  9و 19يناير المقبل.
ومن ًالمقرر ،أن يختار المدرب اإلسباني كارلوس غونزاليس
 20العبا من المنتخب األولمبي للمشاركة في الدورة إلى جانب
 3العبين فوق السن ،إذ ّ
يعد الثالثي حارس القادسية
خالد الرشيدي ،ومهاجم كاظمة شبيب الخالدي،
والعب خط وسط السالمية فواز عايض العتيبي،
خالل األسبوع المقبل .وتعتبر اللجنة الفنية دورة
األلعاب الخليجية ،إحدى محطات إعداد منتخبنا
األولمبي لخوض منافسات بطولة كأس آسيا
تحت  23سنة ،التي تستضيفها أوزبكستان
خالل شهر يونيو المقبل.
إلى ذلك ،اعتذر المدرب المساعد للمنتخب
األولمبي محمد العزب عن عــدم االستمرار
فــي مهمته ألسـبــاب خــاصــة ،وقبلت اللجنة
الفنية اع ـتــذاره ،مــع منح غونزاليس حرية
اختيار بديل له.
مــن ناحية أخ ــرى ،قــال مدير التطوير
والـ ـت ــدري ــب ب ــات ـح ــاد الـ ـك ــرة ع ـبــدال ـعــزيــز
ح ـم ــادة ،إن رئ ـيــس ات ـحــاد ال ـكــرة الشيخ
أحمد اليوسف أكد عدم التعاقد مع مدرب
جــديــد ل ـق ـيــادة الـمـنـتـخــب الــوط ـنــي في
الفترة المقبلة ،في حال إجراء انتخابات
مجلس إدارة خالل شهر مارس المقبل.
وأضاف حمادة ،في تصريح لبرنامج
بـ ـي ــن الـ ـش ــوطـ ـي ــن ب ـت ـل ـف ــزي ــون
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت" :ث ـ ـمـ ــة أربـ ـع ــة
م ــدربـ ـي ــن ل ــدي ـن ــا ال ـس ـيــر
ال ــذات ـي ــة ل ـه ــم ،وهـ ــم م ــدرب
منتخب خليجي ،ومدرب يعمل
مع أحد المنتخبات اآلسيوية
التي تأهلت للدور النهائي
م ــن ال ـت ـص ـف ـي ــات ال ـمــؤه ـلــة
لنهائيات كأس العالم 2022
آخر ،أماً
أوروبي ً
بقطر ،إلى جانب مدرب ً
المدرب الرابع فقاد منتخبا أوروبيا أخيرا في تصفيات
ال ـمــونــديــال" .وذك ــر أن الـمــدربـيــن األرب ـعــة مرشحون
لقيادة األزرق في حال عدم إجراء االنتخابات خالل
ً
مارس ،موضحا أن جميعهم من جنسيات أوروبية.
وعلمت "الـجــريــدة" ،أن م ــدرب المنتخب اإليــرانــي،
الكرواتي دراغان من بين المرشحين لتدريب "األزرق"،
ً
علما أنه سبق له قيادة النادي العربي.

يعتبران المباراة بمنزلة بروفة جادة
للقاء ،الذي سيجمعهما في دوري stc
للدرجة الممتازة ،والمحدد لها مساء
السبت المقبل ضمن منافسات الجولة
الخامسة للبطولة.
واستقر األمر داخل الجهاز الفني
لـلـعــربــي عـلــى مـنــح ال ـفــرصــة لبعض
الالعبين ،الذين لم يشاركوا في الفترة
ال ـســاب ـقــة ،مـنـهــم س ـل ـمــان ال ـعــوضــي،
ل ـت ـج ـه ـي ــزه ــم ل ـل ـف ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـل ــة ،مــع
اإلبـقــاء على عــدد كبير مــن الالعبين
األساسيين في التشكيل الذي سيبدأ
به الفريق اللقاء.

منتخب السلة يغادر إلى إسطنبول اليوم

علي الشمالي

ت ـس ـت ـهــل ل ـج ـن ــة الـ ـ ـ ــزوارق
الـســريـعــة وال ــوي ــك ب ــورد في
ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ال ـ ـب ـ ـحـ ــري ت ـن ـظ ـيــم
أولى جوالت بطولة الكويت
للغوص الحر والرماية تحت
الماء التي ستقيمها من 5:30
حتى  10مساء يومي غد وبعد
غد في الحوض األولمبي بمقر
النادي الكائن في السالمية.
وأشـ ـ ــار رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة علي
الشمالي إلــى أن البطولة ،التي
ت ـقــام لـلـمــرة األول ـ ــى ،تــأتــي في
إط ـ ــار خ ـطــة ف ـعــال ـيــات الـلـجـنــة
للموسم الـحــالــي ،وأن الجولة
الثانية ستقام يومي  11و12
يناير المقبل ،والجولة الثالثة
وال ـخ ـتــام ـيــة س ـت ـقــام يــومــي 15
و 16فبراير المقبل.
وأوضـ ــح أن مــن أب ــرز أه ــداف

الـبـطــولــة ،إتــاحــة الـفــرصــة للشباب
الكويتي لممارسة رياضة الغوص
ال ـحــر ،الـتــي تعتبر مــن الــريــاضــات
البحرية القديمة محليا وخارجيا،
ولتأهيل جيل واعد من الغواصين
للمشاركة في البطوالت الخارجية،
والتأكيد على حضور الكويت خالل
ال ـم ـســاب ـقــات ال ــدولـ ـي ــة ،ولـتـحـقـيــق
النتائج المنشودة.
َّ
ووجه الشمالي الدعوة للشباب
الكويتي الذين ال تقل أعمارهم عن
 16س ـنــة ل ــاش ـت ــراك ف ــي الـبـطــولــة،
مشيرا إلى أن آخر موعد لالشتراك
الساعة  8:30من مساء اليوم ،وأن
ج ـم ـيــع ل ــوائ ــح ال ـب ـط ــول ــة وشـ ــروط
االش ـ ـتـ ــراك ف ـي ـهــا ت ــم ن ـش ــره ــا عـلــى
موقع النادي.

رياضة الغوص الحر

أنس جابر شاركت في ندوة نقاشية مع اللجنة النسائية
على هامش حضورها ضيفة شرف ببطولة النخبة العربية للتنس
ع ـقــدت الـلـجـنــة الـنـســائـيــة في
اتـ ـح ــاد ال ـت ـن ــس ال ـك ــوي ـت ــي ن ــدوة
نقاشية مع المصنفة الـ 7عالميا
في االتحاد الدولي للعبة ،النجمة
الـتــونـسـيــة أن ــس ج ــاب ــر ،ف ــي مقر
االتـ ـح ــاد بـمـجـمــع ال ـش ـيــخ جــابــر
الـعـبــدالـلــه الــدولــي للتنس ،على
هــامــش حـضــورهــا ضيفة شــرف
ببطولة النخبة العربية األو لــى
للتنس في نسختها األولى.
حضر الندوة النقاشية عضو
مجلس إدارة اللجنة األولمبية
الـكــويـتـيــة رئ ـيــس لـجـنــة ريــاضــة
ال ـم ــرأة فــاطـمــة ح ـيــات ،وأدارت ـه ــا
رئيسة لجنة ريــاضــة ال ـمــرأة في
اتـ ـح ــاد ال ـت ـنــس دالل بـهـبـهــانــي،
ً
بحضور أكثر من  47العبا والعبة
من البراعم والناشئين واألشبال.
وأبــدت النجمة العالمية أنس
جــابــر سـعــادتـهــا بــوجــودهــا في
ال ـكــويــت ،مـقــدمــة الـشـكــر لرئيس
االتـ ـح ــادي ــن ال ـكــوي ـتــي وال ـعــربــي
الشيخ أحمد الجابر ،على دعوته،
وقالت إن "زيارتي إلى الكويت هي
األولـ ــى ،وأج ــده ــا فــرصــة مثالية

لاللتقاء بأفضل الالعبين العرب،
والتعرف على المواهب الكويتية
في التنس ،وأتبادل معهم األفكار
والـ ــرؤى وم ــع ال ـق ـيــادات العربية
والــاعـبـيــن ،بما يسهم فــي تقدم
التنس العربي وتطوره مستقبال".
وأشادت جابر بمجمع الشيخ
جابر العبدالله الــدولــي للتنس،
مبينة أ نــه يعد صــرحــا رياضيا
ً
متكامال ،ونموذجا عالميا قادرا
على استضافة أفضل البطوالت
العالمية.
وتـ ـح ــدث ــت عـ ــن ب ــدايـ ـتـ ـه ــا فــي
م ـم ــارس ــة ال ـت ـن ــس ،وال ـم ـصــاعــب
وال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات ال ـ ـتـ ــي واج ـه ـت ـه ــا
خ ـ ـ ــال مـ ـسـ ـي ــرتـ ـه ــا ف ـ ــي ري ــاض ــة
ال ـكــرة ال ـص ـفــراء ،كـمــا أجــابــت عن
العديد من األسئلة التي طرحها
الالعبون والالعبات الحضور من
مختلف األعمار ،ووجهت العديد
م ــن ال ـن ـص ــائ ــح ال ـم ـه ـمــة ألب ـط ــال
المستقبل.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت جـ ـ ــابـ ـ ــر أن الـ ــاعـ ــب
الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي وب ـ ـغ ـ ــض ال ـ ـن ـ ـظـ ــر ع ــن
جـنـســه ق ــادر عـلــى ال ــوص ــول إلــى

جانب من الندوة بحضور أنس جابر وبهبهاني وحيات
أفـضــل الـمــراكــز العالمية فــي أي
ريـ ــاضـ ــة كـ ــانـ ــت ،واألمـ ـثـ ـل ــة عـلــى
ذل ــك ك ـث ـيــرة وم ـت ـع ــددة ،شــريـطــة
اإلي ـمــان ب ـقــدراتــه ،وحــرصــه على
متابعة الـمـشــوار وع ــدم التوقف
عند أي عقبة تعترض مسيرته،
والمشاركة في البطوالت الدولية
المرموقة.
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـب ـ ـهـ ــا ،أب ـ ـ ـ ــدت ع ـضــو
مجلس إدارة اللجنة األولمبية

الكويتية فاطمة حيات سعادتها
بحضور الالعبة العالمية أنس
جابر في الكويت ،وقالت" :نعتز
بـ ـ ــوجـ ـ ــود الـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــوذج الـ ـنـ ـس ــائ ــي
ال ــري ــاض ــي الـ ـع ــالـ ـم ــي ،وال ـ ـقـ ــدوة
للفتاة والالعبة والمرأة العربية
بشكل عــام ،وتألق أنس العالمي
سـ ـه ــل م ـه ـم ــة الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن عــن
رياضة المرأة في الوطن العربي
في إثبات قدرة الفتاة الرياضية

الـ ـع ــربـ ـي ــة عـ ـل ــى ت ـح ـق ـي ــق أف ـض ــل
اإلنـ ـ ـج ـ ــازات ال ـع ــال ـم ـي ــة ،م ـت ــى مــا
وجدت الدعم والمساندة والبرامج
الــريــاضـيــة الـمـتـكــامـلــة ،ال ـتــي من
شــأنـهــا تـطــويــر قــدرات ـهــم الفنية
والبدنية".
وقدمت حيات الشكر إلى أنس
لـتــألـقـهــا ال ـعــال ـمــي ،مـتـمـنـيــة لها
مزيدا من التفوق.

ةديرجلا

sports@aljarida●com
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رونالدو يمنح يونايتد
ً
انتصارا بشق األنفس
واصل مانشستر يونايتد
سلسلة انتصاراته في
البريمييرليغ لثالث مباراة على
التوالي ،وهذه المرة بهدف
نظيف في شباك مضيفه
ومتذيل الترتيب نورويتش
سيتي ،في اللقاء الذي أقيم
أمس األول ،ضمن الجولة
الـ  16من الدوري اإلنكليزي
الممتاز لكرة القدم.

بقيت ال ـص ــدارة عـلــى حالها
ب ـ ــانـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــارات ب ـ ـشـ ــق األن ـ ـفـ ــس
وب ـ ـ ــرك ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزاء ل ـل ـث ــاث ــي
مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي ال ـم ـت ـصــدر
وحامل اللقب ،وليفربول مطارده
ال ـم ـب ــاش ــر ،وت ـش ـل ـســي ال ـث ــال ــث،
على ضيوفهم ولفرهامبتون،
وأس ـت ــون فـيــا -1ص ـف ــر ،ولـيــدز
 ،2-3بينما حقق مــان يونايتد
ً
ً
فـ ـ ــوزا ص ـع ـبــا ع ـلــى نــوروي ـتــش
سيتي -1صفر ،أمس األول ،في
ال ـمــرح ـلــة ال ـس ــادس ــة ع ـشــرة من
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
وبـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــائ ـ ـ ــج ،عـ ـ ــزز
مــانـشـسـتــر سـيـتــي مــوق ـعــه في
ال ـ ـ ـصـ ـ ــدارة ب ــرصـ ـي ــد  38نـقـطــة
بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول
ونقطتين أمام تشلسي.
واحتاج مانشستر يونايتد
الى ركلة جزاء لحسم مباراته مع
مضيفه نوريتش سيتي سجلها
نجمه ا لـبــر تـغــا لــي كريستيانو

رونالدو (.)75
وعلى ملعب "أنفيلد" ،أفسد
المهاجم الدولي المصري محمد
ص ــاح ع ــودة أس ـط ــورة الـفــريــق
سـتـيـفــن ج ـي ــرارد إل ــى لـيـفــربــول
ً
مدربا لفريق أستون فيال ،عندما
سـجــل ه ــدف ال ـف ــوز لـفــريـقــه من
ركلة جزاء (.)67
وحقق قائد ليفربول السابق
ً
ب ـ ــداي ـ ــة م ــوفـ ـق ــة ج ـ ـ ـ ــدا كـ ـم ــدرب
ألستون فيال بقيادته الى الفوز
ب ـثــاث مــن أرب ــع م ـبــاريــات منذ
أن خلف ديــن سميث في قيادة
الفريق ،لكنه مني (أمس األول)
ب ـخ ـس ــارت ــه األولـ ـ ـ ــى مـ ــع فــري ـقــه
الجديد.
وحـصــل لـيـفــربــول عـلــى ركلة
جـ ـ ـ ـ ــزاء لـ ـمـ ـحـ ـم ــد صـ ـ ـ ــاح الـ ـ ــذي
تـ ـع ــرض ل ـع ــرق ـل ــه مـ ــن ت ــاي ــرون
مينغز دا خ ــل المنطقة فانبرى
لـهــا بنفسه قــويــة بـيـســراه على
يسار مارتينيس (.)67

رونالدو نجم مانشستر يونايتد يحتفل بهدفه
وهو الهدف الـ  14لصالح هذا
الموسم ،فعزز موقعه في صدارة
الئحة الهدافين.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدرب األل ـ ـمـ ــانـ ــي
لليفربول يورغن كلوب" :كانت
الــدقــائــق الـ ـ  75األول ــى كــرة قدم
ً
رائ ـ ـ ـعـ ـ ــة" ،م ـض ـي ـف ــا "ل ـع ـب ـن ــا فــي
المساحات التي أردناها ،لكننا
لم نترجم الفرص التي سنحت

أمامنا إلى أهداف".

تشلسي يستعيد التوازن
واستعاد تشلسي التوازن عقب
خـســارتــه أم ــام ج ــاره وس ــت هــام،
فقلب ال ـطــاولــة عـلــى ضيفه ليدز
ً
ليخرج فائزا .2-3
وقــال مدربه األلماني توماس

توخل "كنا فــي حاجة ماسة إلى
هذا الفوز من أجل الثقة والمزاج
واألجواء داخل الفريق .أنا سعيد
ً
جدا بالطريقة ،التي حصلنا بها
على الفوز ،كيف لعبنا .اآلن لدينا
ً
يومين عطلة وهذا يخلق شعورا
ً
جيدا لألوالد".
وحـ ـ ـ ــذا أرس ـ ـ ـنـ ـ ــال ح ـ ــذو ج ـ ــاره
اللندني تشلسي واستعاد نغمة

االن ـ ـت ـ ـص ـ ــارات بـ ـع ــد خ ـس ــارت ـي ــن
ً
ً
متتاليتين ،وحقق فوزا مستحقا
على ضيفه ساوثمبتون بثالثية
نظيفة.
وحسم النادي اللندني النتيجة
في شوطها األول بتسجيله هدفين
عبر المهاجم الفرنسي ألكسندر
الكــازيــت بتسديدة قــويــة بيمناه
م ــن م ـس ــاف ــة ق ــري ـب ــة أث ـ ــر ت ـمــريــرة

لبوكايو ساكا ( )21والعب الوسط
النروجي مارتن أوديغارد بضربة
رأسية من مسافة قريبة أثر رأسية
لالسكتلندي كيران تيرني (.)27
وع ـ ـ ـ ــزز الـ ـ ـم ـ ــداف ـ ــع الـ ـب ــرازيـ ـل ــي
ماغاالييس غابريال تقدم أرسنال
ب ـهــدف ثــالــث بـضــربــة رأس ـيــة أثــر
تمريرة من ركلة ركنية لمواطنه
غابريال مارتينيلي (.)62

ميالن يفلت من كمين أودينيزي

غوارديوال يشيد بأداء سترلينغ
أشاد بيب غوارديوال مدرب مانشستر سيتي بطل دوري إنكلترا الممتاز
لكرة القدم بأداء مهاجمه رحيم سترلينغ الذي نفذ ركلة جزاء وأحرز منها
هدفه رقــم  100في ال ــدوري خــال فــوز فريقه -1صفر على ولفرهامبتون
واندرارز ،أمس األول ،في ملعب االتحاد.
وأشار غوارديوال إلى أن سترلينغ نفذ ركلة الجزاء لعدم وجود الالعبين
األفضل في تنفيذ هــذه الــركــات في الملعب .وأهــدر سترلينغ آخــر ثالث
ركالت جزاء نفذها.
وقــال غوارديوال للصحافيين" ،أفضل العب لدينا ينفذ ركــات الجزاء
حتى اآلن هو رياض محرز .ألنه أثبت أنه يملك نوعية متميزة تحت الضغط
لكنه لم يكن في الملعب".
ً
وأضاف المدرب اإلسباني المخضرم "إيلكاي غندوغان يجيد أيضا تنفيذ
الركالت ،لكنه يعاني مشكلة في الظهر ،وتراجع أداؤه في آخر مباراتين.
"وعندها قرروا اختيار برناردو سيلفا وهو يجيد ذلك كما أن رودري
ً
ً
أيضا يمكنه تنفيذها لكن رحيم تصدى للمهمة وأحــرز هدفا وهــذه قيم
ً
أقدرها" .وقال غوارديوال أيضا ،إنه معجب بحصيلة سترلينغ الذي أكمل
عامه الـ  27قبل أيام قليلة ،كما أشاد بحارس المرمى إيدرسون الذي خرج
بشباك نظيفة للمرة  100مع النادي في  212مباراة.
ً
وأردف المدرب قائال" :هــذا رقم كبير بالنسبة لعمر رحيم 100 .هدف
ً
عدد كبير .تماما مثل الحفاظ على نظافة الشباك  100مرة بالنسبة إليدي.
مبروك لهذين الالعبين وللفريق".

أفلت ميالن من خسارة كانت وشيكة بعد أن كان
متأخرا بهدف حتى الدقائق األخيرة ،قبل أن يتعادل
خارج قواعده أمام أودينيزي أمس األول ضمن الجولة
الـ 17بدوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم.
وحمل هدف التقدم في اللقاء الذي احتضنه ملعب
فريولي الجديد توقيع المهاجم البرتغالي بيتو في
الدقيقة  17من البداية.
وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها األخيرة ،ظهر
النجم السويدي زالتان إبراهيموفيتش لينقذ فريقه
من الخسارة بهدف التعادل القاتل في الدقيقة األخيرة.
وبهذا التعادل "المحبط" ،يكتفي الفريق اللومباردي
بإضافة نقطة جعلت رصيده  39يظل بها في الصدارة.
وفــي المقابل ،فشل أودينيزي في استعادة نغمة
االنتصارات للجولة الخامسة على التوالي (خسارتان
و 3تعادالت) ،ويرفع رصيده إلى  17نقطة يحتل بها
المرتبة الـ.15
وف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة أخ ـ ــرى ج ـ ــرت ،أم ـ ــس األول ،سـقــط
يوفنتوس في فخ التعادل مع مضيفه فينيتسيا .1-1
وتقدم ألفارو موراتا ليوفنتوس في الدقيقة ،32
قبل أن يدرك ماتيا أرامو التعادل لفريق فينيتسيا في

إبراهيموفيتش نجم ميالن خالل مواجهة أودينيزي
الدقيقية  .55ورفع يوفنتوس ،الذي كان حقق الفوز
في آخر مباراتين بالدوري على كل من ساليرنيتانا
وجنوى ،رصيده إلى  28نقطة في المركز السادس.

على الجانب اآلخر ،أوقف فينيتسيا سلسلة هزائمه
في آخر ثالث مباريات ،ليرفع رصيده إلى  16نقطة في
المركز السادس عشر.

فيرستابن يتوج بجائزة أبوظبي الكبرى نيويورك سيتي يتوج بلقب
«أم أل أس» ألول مرة
ت ـ ــوج س ــائ ــق ري ـ ــد ب ـ ــول ال ـهــول ـنــدي
مــاكــس فـيــرسـتــابــن بلقب بـطــل العالم
للفورموال واحد بعدما خطف المركز
األول فـ ــي جـ ــائـ ــزة أب ــوظـ ـب ــي ال ـك ـب ــرى
الختامية لـهــذا الـمــوســم ،مــن منافسه
ســائــق مــرسـيــدس الـبــريـطــانــي لويس
هاميلتون في اللفة األخيرة ،أمس ،على
حلبة مرسى ياس.
ودخـ ــل ال ـســائ ـقــان ال ـس ـب ــاق األخ ـيــر
وه ـمــا عـلــى الـمـســافــة ذات ـهــا مــن حيث

فيرستابن يحمل كأس البطولة

عدد النقاط في سيناريو لم يحصل في
البطولة منذ عام  .1974وبدا هاميلتون
في طريقه لحسم لقبه الثامن واالنفراد
بالرقم القياسي قبل أن يحصل حادث
قبل  5لفات على النهاية ،فدخلت سيارة
األمان ألربع لفات ومنحت فيرستابن
ل ـفــة واح ـ ــدة ل ـم ـحــاولــة ت ـج ــاوز غــريـمــه
ونجح في استغاللها على أكمل وجه،
ً
مستفيدا من إطاراته الجديدة.

تــوج نيويورك سيتي أف سي بلقب الــدوري
األمـيــركــي لـكــرة ال ـقــدم "أم أل أس" ألول م ــرة في
ت ــاري ـخ ــه ،بـ ـف ــوزه ف ــي ال ـن ـهــائــي ع ـلــى بــورتــانــد
تيمبرز بركالت الترجيح  ،2-4بعد التعادل 1-1
في الوقتين األصلي واإلضافي ،أمس األول ،على
ملعب "بروفيدنس بارك" في بورتالند.
وبـ ـ ــدا نـ ـي ــوي ــورك س ـي ـتــي ف ــي ط ــري ـق ــه لـحـســم
الـلـقــاء فــي وقـتــه األص ـلــي ،بـعــدمــا تـقــدم برأسية

األرجنتيني فالنتين كاستيانوس إثــر تمريرة
من مواطنه ماكسي موراليس في الدقيقة .41
وحافظ على هذا التقدم مع أفضلية ميدانية
واضحة من دون نجاعة أمام المرمى حتى الوقت
بدل الضائع حين خطف التشيلي فيليبي مورا
ً
التعادل ( ،)4+90فارضا شوطين إضافيين عجز
فيهما الفريقان عن الوصول الى الشباك ،لتكون
ركالت الترجيح الحكم الفاصل بينهما.

سيكسرز يرجئ وصول كوري إلى رقم راي ألن
أرجأ فيالدلفيا سفنتي سيكسرز وصول ستيفن كوري
إلى رقم راي ألن القياسي من حيث عدد الثالثيات أو حتى
تحطيمه ،بعد فوزه على غولدن ستايت ووريرز ،93-102
أمس األول ،في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
ودخل كوري اللقاء وهو بحاجة إلى تسجيل  10ثالثيات
من أجل تحطيم رقم ألن البالغ  2973ثالثية في مسيرته
(بـيــن  1996و ،)2014لكن سيكسرز ح ــرم الــاعــب ،الــذي
سجل  10ثالثيات أو أكثر خالل  22مباراة في مسيرته ،من
الوصول إلى هذا الرقم ،بعدما أجبره على االكتفاء بثالث
ثالثيات فقط خالل اللقاء من أصل  14محاولة.
وعــانــى ك ــوري مــن الــدفــاع المحكم ،ال ــذي فــرضــه عليه

األس ـتــرالــي  -األم ـيــركــي مــاتـيــس ثــاي ـبــول ،وأن ـهــى الـلـقــاء
بتسجيله  18نقطة ،مــا لعب دورا أساسيا فــي الهزيمة
الخامسة لووريرز هذا الموسم من أصل  26مباراة ،ليصبح
متخلفا بفارق نصف مباراة عن فينيكس صنز متصدر
المنطقة الغربية.
وفي واشنطن ،واصــل يوتا جاز انتصاراته بتحقيقه
الفوز السابع تواليا ،وجاء على حساب مضيفه ويزاردز
 ،123-98بفضل جهود الثنائي دونوفان ميتشل ( 28نقطة)،
والفرنسي رودي غوبير ( 20نقطة مع  11متابعة).
واستفاد ميامي هيت من افتقاد ضيفه شيكاغو بولز
سبعة من العبيه بسبب بــروتــوكــوالت فيروس كورونا،

أحدهما ستانلي جونسون الذي تعاقد معه الفريق بعقد
لعشرة أيــام من أجل تعويض الغيابات في صفوفه ،كي
يحقق فــوزا سهال  92-118رغم المجهود المقدم من زاك
الفين ( 33نقطة).
وقاد الصربي نيكوال يوكيتش دنفر ناغتس إلى الثأر
من سان أنتونيو سبيرز الذي فاز على فريقه قبل يومين،
بتسجيله  35نقطة مع  17متابعة في لقاء حسمه الضيوف
 .112-127وفي المباريات األخــرى ،فاز ممفيس غريزليز
على هيوستن روكتس  ،106-113ولوس أنجليس كليبرز
على أورالندو ماجيك  ،104-106وكليفالند كافالييرز على
ساكرامنتو كينغز .103-117

جانب من مراسم تتويج نيويورك سيتي

األنظار نحو قرعة ثمن نهائي دوري األبطال اليوم

دوري أبطال أوروبا

تتجه األنظار اليوم إلى مقر االتحاد األوروبي لكرة
ُ
القدم في نيون السويسرية ،حيث تسحب قرعة الدور
ثمن النهائي لمسابقة دوري األبطال ،مع حتمية فرض
ً
مــواجـهــات ثقيلة ن ـظــرا إل ــى أس ـمــاء بـعــض ال ـفــرق غير
المصنفة.
ً
وكان محتما منذ أن ُسحبت قرعة دور المجموعات أن
يشهد ثمن النهائي مواجهات من العيار الثقيل ،بعدما
وض ــع مانشستر سيتي اإلنـكـلـيــزي وصـيــف الموسم
الماضي مع باريس سان جرمان الفرنسي (المجموعة
األولى) ،ليفربول اإلنكليزي مع أتلتيكو مدريد اإلسباني
ومـيــان اإليطالي وحتى بــورتــو البرتغالي (الثانية)،
ريال مدريد اإلسباني مع إنتر اإليطالي (الرابعة) ،بايرن
ميونيخ األلماني مع برشلونة اإلسباني (الخامسة)،
وتشلسي اإلنكليزي حامل اللقب مع يوفنتوس اإليطالي
(الثامنة).
وكانت المفاجأة المدوية في دور المجموعات ،فشل
بــرشـلــونــة اإلس ـبــانــي فــي الـتــأهــل لـثـمــن الـنـهــائــي ألول
مرة منذ موسم  ،2004-2003فيما ذهب ميالن ضحية
مجموعته القوية التي تأهل عنها ليفربول وأتلتيكو.
وبما أن فرق سان جرمان ،أتلتيكو ،إنتر وتشلسي
تــأه ـلــت لـثـمــن ال ـن ـهــائــي ف ــي ال ـمــركــز ال ـث ــان ــي ،فــإنـهــا
بطبيعة الحال تواجه خطر خــوض مواجهة شاقة

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

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

مع احترام مبدأ عدم لقاء فريقين من نفس البلد ،أو
ً
فريقين كانا معا في دور المجموعات.
و مــن المؤكد أن جميع متصدري المجموعات ،إن
كان سيتي أو أياكس الهولندي وريــال مدريد وبايرن
ميونيخ ومانشستر يونايتد وليل الفرنسي ،مفاجأة
ال ـ ــدور األول ،ويــوف ـن ـتــوس ،يـمـنــون الـنـفــس بــالــوقــوع
على فرق مثل سبورتينغ البرتغالي ومواطنه بنفيكا
وفياريال اإلسباني بطل "يوروبا ليغ" للموسم الماضي
وريد بول سالزبورغ النمسوي.
من جانبه ،سيكون باريس سان جرمان أمــام قرعة
صعبة نتيجة ا كـتـفــا ئــه بنيله و صــا فــة مجموعته ،إذ
سيكون أياكس الخيار األقل قساوة من بين الخيارات
األخرى على سان جرمان في ثمن النهائي.

رونالدو وميسي
ويمني عشاق اللعبة مــن المحايدين أن يقع سان
جرمان في مواجهة يونايتد في لقاء سيجمع ميسي
بغريمه البرتغالي كريستيانو رونــالــدو الـعــائــد هذا
الموسم إلى "الشياطين الحمر" بعد رحيل أسطورة ريال
ً
السابق عن يوفنتوس الذي سيكون أيضا من الخيارات
أمام نادي العاصمة الفرنسية في مواجهة تشكل عقدة

اإلعالنات:

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

لألخير ،إذ لم يسبق له أن فاز على عمالق تورينو في
ً
المواجهات الثماني التي جمعتهما سابقا ( 6هزائم
وت ـعــادالن) .وتـقــام مباريات ثمن النهائي فــي  15و16
ً
ً
و 22و 23فبراير ذهابا و 8و 9و 15و 16مارس إيابا.

بطولة يوروبا ليغ
ُ
ً
وت ـس ـحــب ال ـي ــوم أي ـض ــا ق ــرع ــة الـمـلـحــق اإلق ـصــائــي
لمسابقة الـ ــدوري األوروب ـ ــي "ي ــوروب ــا لـيــغ" بنظامها
ً
الـجــديــد .ويـشــارك فــي قرعة الملحق  16فــريـقــا ،بينها
ثمانية حـلــت وصـيـفــة فــي دور مـجـمــوعــات المسابقة
القارية الثانية ومثلها قادمة من دوري األبـطــال بعد
حلولها ثالثة في مجموعاتها ،وعلى رأسها بطبيعة
الحال برشلونة.
وتـتــأهــل ال ـفــرق ال ـفــائــزة بالملحق ال ـق ــاري الـمـقــررة
ً
ً
مبارياته في  17فبراير ذهابا وبعدها بأسبوع إيابا،
لثمن النهائي لتلحق بالفرق ،التي تصدرت مجموعاتها
ف ــي "ي ــوروب ــا ل ـيــغ" وتــأه ـلــت م ـبــاشــرة ال ــى ه ــذا ال ــدور.
ً
وتـسـحــب أي ـضــا قــرعــة الـمـلـحــق اإلق ـصــائــي للمسابقة
ً
المستحدثة "كونفرنس ليغ" بمشاركة  16فريقا ،ثمانية
منها حلت وصيفة في مجموعاتها ومثلها قادمة من
"يوروبا ليغ" بعد حلولها ثالثة في مجموعاتها.

الشكاوى والتوزيع:

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

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

نقطة

ذلك اإلعالن
وتلك الحقوق

ال تشاور
وال تحاور

أ .د .غانم النجار

في العاشر من ديسمبر  ،١٩٤٨صدر اإلعالن العالمي لحقوق
اإلنـســان ،كــأول وثيقة دولـيــة ،تحدد مسؤوليات الــدول تجاه
كرامات البشر .جــاء اإلعــان ضمن تداعيات الحرب العالمية
الثانية ،للتعامل مع المآسي التي جرت فيها ،ومحاولة األطراف
المنتصرة في الحرب الظهور بمظهر الحريص على كرامات
البشر ،فانطلقت محاكم نورمبرغ وطوكيو ،لإليحاء بأن عدالة
ستترسخ ،فــي حين أنـهــا ال تـعــدو كونها "عــدالــة المنتصر".
عقدت الجمعية العامة لألمم المتحدة أعمالها تلك السنة في
إحدى ضواحي باريس ،للتصويت على مشروع اإلعالن الذي
استغرق نقاشه أكثر من  ٣سنوات من لجنة حقوق اإلنسان،
ً
وهكذا لم يكن صدور اإلعــان مستعجال ،بل على نار هادئة،
ً
بل هادئة جدا.
ً
كــان التمثيل العربي واإلســامــي جـيــدا ،مــن أصــل  ٥٨دولــة
شاركت حينها ،ولــم تصوت دولــة واحــدة ضد اإلعــان ،حتى
ج ـنــوب إفــري ـق ـيــا ،ال ـتــي ك ــان نـظــامـهــا "أب ــارت ــاي ــد" الـعـنـصــري،
امتنعت عن التصويت ،ولم تصوت ضده ،كما امتنعت معها
 ٧دول أخرى.
إال أن شبه اإلجماع ذاك لم يعكس حقيقة األمر على الساحة
الــدولـيــة ،فالقوانين التمييزية ،المتأصلة فــي ال ــدول الكبرى،
ظلت كما هي ،لم تتغير إال بعد زمن طويل ،كما ساهمت الحرب
الباردة ،في التجاوز والصمت عن انتهاكات صارخة في بلدان
العالم المختلفة ،بل تأييدها في كثير من الـحــاالت ،فأصبح
العالم ،في تعامله مع حقوق اإلنسان ،كالبطة العرجاء ،بال حراك،
حتى صار لدينا خطاب رسمي علني يدعو إلى احترام حقوق
ً
اإلنسان ،وفعل يمثل الواقع على األرض ،مختلف تماما عن ذلك
الخطاب ،حتى صــار الـنــاس ال يتعاملون بجدية مــع مفاهيم
حـقــوق اإلن ـســان ،بــل أدت حــالــة الـتـنــاقــض ال ـحــادة ،بـيــن الـقــول
والفعل ،إلى سهولة استخدام المنظومة الحقوقية في الصراع
السياسي بين الدول ،واستفحل ذلك االستخدام إلى درجة أنه
ً
صار جزءا من الخطاب السياسي ،لكثير من الدول القمعية.
ً
أصبح عمر اإلعــان اآلن  ٧٣عاما ،ومــازالــت كرامات البشر
ال تدخل ضمن األولويات ،بل تتراجع بالجملة والتفاصيل.
ومــع أنــه منذ نهاية الحرب الـبــاردة ،في أوائــل تسعينيات
ً
ً
الـ ـق ــرن الـ ـم ــاض ــي ،ش ـه ــدن ــا ت ـ ـطـ ــورا ك ـب ـي ــرا ف ــي آلـ ـي ــات ح ـقــوق
ً
اإلن ـس ــان ،كـمــا شـهــدنــا أع ـم ــاال ج ــادة مــن الـمـنـظـمــات الــدولـيــة
غـيــر الـحـكــومـيــة ،وإن ـشــاء مجلس حـقــوق اإلن ـســان فــي ،٢٠٠٦
واستحداث االستعراض الــدوري الشامل ،الــذي يلزم كل دول
العالم دون استثناء بالمساء لة العلنية ،فــإن الطريق مــازال
ً
طويال في االنتصار للمظلومين والمهمشين ،ومازالت قوى
التسلط واالضطهاد والتمييز ،هي التي تقود العالم ،وهي
ً
األكثر تاثيرا ،بينما اتضح أنه كلما زاد احترام الدولة لحقوق
البشر وكراماتهم ،زاد فيها االستقرار واألمن واألمان ،والعكس
صحيح.

وفيات
الشيخة وفيقة مبارك الحمد المبارك الصباح

ً
 70عاما ،شيعت ،ت99795555 ،66666917 ،66977799:

ماجدة عبداللطيف البحير

أرملة عبدالعزيز رشيد الحصان
ً
 81عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة فقط ،ت،97222911 ،99077745 :
94441444 ،90940900

نايف دريميح جريد المطيري

ً
 62عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت66730808 ،66166449 :

عبدالله خالد جاسم المهدي

ً
 66عاما ،شيع ،الرجال :جابر العلي ،ق ،2ش ،15م ،5النساء :جابر
العلي ،ق ،2ش ،29م ،35ت99993365 ،99786877 :

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

05:08

العظمى 20

الشروق

06:33

الصغرى 09

الظهر

11:42

ً
أعلى مد  06:35صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:32

 08:04م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

04:51

ً
أدنى جزر  01:50صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:13

ً
 01:41ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

فهد البسام

مهما حاولت سموك واستقبلت وحاورت فلن
ً
تصل إلــى نتيجة تــرضــي أح ــدا ،واالسـتـجــوابــات
ق ــادم ــة واالص ـط ـف ــاف ــات ع ــائ ــدة إلس ـق ــاط وزرائ ـ ــك
ً
ً
المنتظرين ،وا ح ــدا تلو اآل خ ــر ،تمهيدا إلسقاط
حكومتك الغراء ،ورحيلك أسوة بمن سبقوك ،وال
ً
تصدق كالما من قبيل "نريد رجال دولة ونرفض
ً
َ
المحاصصة" ،فغالبا من يقول مثل هذا الكالم ال
يعرف الصفات المطلوبة في رجل الدولة ،إنما هو
معجب بالمصطلح فقط ،وهو أول َمن سيطالب
بحصته في حكومتك أو أي كيكة أخرى.
خصومك أغلبية نواب ال يعرفون ماذا يريدون،
إال أنهم سريعو االتفاق على ما ال يــريــدون ،فهم
أقــل مــن تقديم أفـكــار واق ـتــراحــات وقــوانـيــن تفيد
البالد والعباد ،اللهم إال توزيع األمــوال والهبات
ً
واألرباح ،لكنهم شطار جدا في تضخيم المخالفات
واألخطاء وتقديم االستجوابات ،ثم التنسيق فيما
بينهم اللتهام ال ــوزراء ممن ال تحميهم قبيلة أو
طائفة أو فـســاد ينفعهم ،ثــم اقتناص البطوالت
الجوفاء بعد استقالة معالي الوزير المعهودة.
م ـم ـث ـل ــو الـ ـشـ ـع ــب الـ ـ ـي ـ ــوم يـ ـ ـع ـ ـ ّـوض ـ ــون ض ـعــف
والسياسية بالصراخ والهروب
إمكانياتهم الفكرية ّ
لــأمــام ،هــذا لــو أحسنا الظن بأغلبهم ولــم نفكر
بـشـيــخ وراء ه ــذا وآخـ ــر خ ـلــف ذاك ،ويـسـتـغـلــون
حنق الـنــاس مــن ســوء الخدمات الحكومية التي
ً
يساهمون هم أصال في تخريبها أكثر من خالل
تــدخ ـل ـهــم ال ـع ـش ــوائ ــي ب ــال ــواس ـط ــات وال ـت ــرق ـي ــات
والتعيينات ،ثم يقتاتون بعد ذلك على شعارات
ومصطلحات ومزايدات أكل الدهر عليها وشرب،
ونام ربما منذ سقوط جدار برلين ،ألنهم عاجزون
ً
أساسا عن غير ذلك ،أما قصة الفساد والحرامية
ّ
فهي ال تجمعهم بـقــدر مــا تعبر عــن طموحاتهم
وحـســدهــم لـلـحــرامــي ال ــذي لــن يهتموا ألم ــره إذا
ً
ما كان قريبا منهم ،وما لم يتم تحسين مستوى
ال ـخ ــدم ــات الـحـكــومـيــة وح ــل ال ـم ـش ـكــات الـعــالـقــة
الماسة بجودة معيشة وحياة المواطن العادي،
وبـ ــا س ـبــب حـقـيـقــي أو م ـق ـنــع ،فـسـيـظــل الـحـنــق
ً
ً
مستقرا فــي الـنـفــوس وعــرضــة الستغالله دائـمــا
من قبل االنتهازيين والفاسدين مدعي الصالح
واإلصالح ،وستستمر الساقية تدور وتأتي بنفس
الماء ،فال تستعجل سموك وال تفرح بالحكومة،
فاالستجواب باجر.

