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توقعات بتحطيم «»Spider - Man
الرقم القياسي لشباك التذاكر ص ١٧

واشنطن لطهران :إذا فشلت «فيينا»
فال يمكننا ردع إسرائيل عن مهاجمتكم

رسالة أميركية لخامنئي عبر دولة عربية تتضمن تهديدات وتأكيد االلتزام بالدفاع عن تل أبيب
ّ
• إدارة بايدن ذكرت المرشد بـ «روح االتفاق النووي» وفتح حوار بشأن البالستي والنفوذ اإلقليمي
• معلومات عن إجراءات إيرانية عابرة للخط األحمر ...وموسكو تطلب من طهران التفاوض المباشر
طهران  -فرزاد قاسمي

كشف مصدر في مكتب المرشد اإليراني األعلى علي خامنئي أن
األخير تسلم قبل بضعة أيام رسالة أميركية سرية عبر دولة عربية
تؤكد فيها واشنطن أنه في حال فشلت مفاوضات فيينا ،ولم يتم
التوصل إلى اتفاق سريع ،فإنها لن تكون قادرة على ردع إسرائيل
عن شن هجوم يستهدف تدمير المنشآت النووية اإليرانية ،وسيكون
ً
الجيش األميركي مجبرا على الدفاع عن إسرائيل وحمايتها ،إذا
قررت طهران الرد على ضربتها.
ً
وبحسب المصدر ،اعتبر المسؤولون اإليرانيون الرسالة تهديدا
ً
مبطنا بأن إدارة الرئيس األميركي جو بايدن لن تنزلق إلى لعبة
المماطلة في حين تواصل إيران العمل للوصول إلى مراحل متقدمة
ً
في برنامجها النووي ،خصوصا أن معلومات وصلت إلى طهران
ً
أخيرا بأن االستخبارات األميركية لديها أخبار عن إجراءات إيرانية
ً
ً
ً
نووية تعتبر عبورا للخط األحمر ،وأن عددا متزايدا من المسؤولين

السياسيين فــي إدارة بــايــدن بــاتــوا يعتبرون أنــه إذا لــم يتم وقف
البرنامج النووي اإليراني بالطريق الدبلوماسي التفاوضي ،فلن
ً
تكون هناك طريقة أخرى سوى تدمير البرنامج تماما ،بل وإجبار
طهران على تطبيق العقوبات األميركية بالقوة العسكرية.
وقال إن الرسالة األميركية غير الموقعة من أي مسؤول ،لكنها
مكتوبة على أوراق تعود إلى مكتب بايدن ،تشدد على أن واشنطن
مستعدة لـ ـ «رف ــع أو تعليق كــل الـعـقــوبــات عــن إي ــران ولـكــن بشكل
تدريجي» ،وأن إصرار الوفد اإليراني المفاوض في فيينا على عبارة
«رفع العقوبات بشكل كامل وعملي» أو «إعطاء ضمانات مقابل تنفيذ
ً
االتفاق النووي بحذافيره فقط» ،هو إصرار نتيجته محسومة سلفا،
ً
وتتمثل في أن إدارة بايدن لن تقبل أبدا بهذين الطلبين ،وحتى لو
قبلتهما فلن تستطيع تنفيذهما.
ّ
وأضاف المصدر أن الرسالة ذكرت بما يطلق عليه «روح االتفاق

«الشال» :استثمارات الصندوق «السيادي»
و«التأمينات» معرضة لخطر التضخم

«التنشيطية» تقترب من ربع المليون

١٢

●

تشديد السياسات النقدية يضغط على معدالت النمو االقتصادي

ً
خطر «أوميكرون» مبالغ فيه ...والتضخم العالمي الخطر األكبر احتماال

ُ
تشجيع خليجي لتحالفات تفقد «حزب الله» األكثرية
●

بيروت  -منير الربيع

تـتــرقــب األوس ـ ــاط السياسية
في لبنان القرار ،الــذي سيصدر
ف ــي األي ـ ــام الـقـلـيـلــة الـمـقـبـلــة عن
ال ـم ـج ـل ــس الـ ــدس ـ ـتـ ــوري ،ب ـشــأن
ّ
المقدم
الطعن بقانون االنتخاب
من «التيار الوطني ّ
الحر» ،وسط
معطيات تفيد بأن المجلس قد
ً
ً
ال يتخذ قرارا واضحا.
ف ــي ك ــل األحـ ـ ــوال ،ف ــإن رئـيــس
الجمهورية ميشال عون لن يوقع
مرسوم دعــوة الهيئات الناخبة
في  27مارس المقبل ،بل سيعمل
عـ ـل ــى أسـ ـ ـ ــاس أن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
سـتـجــرى بــالـمــوعــد ال ــذي يــريــده
هو ،في مايو.
وي ـبــدو أن ــه لــم يـعــد مــن شــيء
ت ـن ـظــر إل ـي ــه الـ ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
الـلـبـنــانـيــة سـ ــوى االن ـت ـخــابــات،
لذلك بدأت جميعها بال استثناء
ف ــي إج ـ ــراء ال ـح ـســابــات الــدقـيـقــة
والبحث عن تحالفات.
وي ـج ـمــع ال ـمــراق ـبــون ع ـلــى أن

ال ـم ـعــركــة االن ـت ـخــاب ـيــة سـتـكــون
ّ
مركزة ّعلى الساحتين المسيحية
والـ ـس ــنـ ـي ــة .وإذا ك ـ ــان الـمـشـهــد
ً
ً
مـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــا واضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــا ل ـن ــاح ـي ــة
الخشية لدى رئيس الجمهورية
ّ
وح ـل ـفــائــه م ــن خـ ـس ــارة مـحــتـمــة
بــوجــه ال ـخ ـصــوم ،ف ــإن الـمـعــركــة
األبـ ـ ــرز وال ـت ــي تـنـتــج ع ــن غـيــاب
ال ــوض ــوح فــي ال ــرؤي ــة تـبـقــى في
ال ـســاحــة ال ـس ـن ـيــة ،وس ــط غـيــاب
م ـس ـت ـمــر عـ ــن ال ـم ـش ـه ــد لــرئ ـيــس
الـحـكــومــة الـســابــق وزع ـيــم تيار
«ال ـم ـس ـت ـق ـبــل» س ـع ــد ال ـح ــري ــري،
وهو يشكل العنوان الذي تتوجه
إلـ ـي ــه األنـ ـ ـظ ـ ــار ل ـم ـع ــرف ــة مـ ــا إذا
ك ــان س ـي ـشــارك ف ــي االنـتـخــابــات
ً
أم سيبقى منكفئا.
ورغم أن موقف الحريري ليس
ً
أم ـ ــرا غ ـيــر م ـس ـبــوق ،ف ـقــد درج ــت
الـعــادة أن يبقى فــي حالة صمت
مشابه ،إلى ربع الساعة األخير،
قـبــل أن يـفــاجــئ ال ـن ــاس وال ـقــوى
السياسية بقراره ،لكن تبدو هذه
ً
المرحلة مختلفة جذريا02 .

ألمانيا وقائمة المراجعة بعد ميركل
هلموت ك .أنهاير وإدوارد ل .كنودسن*
ف ــي ع ــام  2022س ـتــوفــق أل ـمــان ـيــا أوضــاع ـهــا
مــع حقبة جــد يــدة يحكمها فيها أول مستشار
ً
جديد منذ أكثر من  16عــامــا ،لكن هــذا ال يعني
أن عهد أنجيال ميركل قــد انـتـهــى ،إذ سيعيش
األلمان و«األوروبيون» مع إرثها ،ورغم اإلشادة
ً
ً
بها عالميا تقريبا كقائدة راسخة ،فقد ال يكون
ً
ال ـت ــاري ــخ ش ـفــوقــا ف ــي ال ـح ـكــم عـلـيـهــا ف ــي نـهــايــة
المطاف.

ً
غدا مقال الكاتب روبرت جيه  .بارو

وفي وقت يمر العالم بتغير جوهري سريع،
فشلت كــل مــن ألمانيا وأوروب ــا فــي رســم مسار
جــديــد ح ــاس ــم ،ورغ ــم ن ـجــاح مـيــركــل ف ــي تجنب
العديد من الكوارث ،فإن نهجها الحذر ربما أدى
إلــى تفاقم الـعــديــد مــن المشكالت األخ ــرى ،مثل
ُ َ
األزمة المالية اليونانية .عالوة على ذلك ،ت ِركت
العديد من األزمات البطيئة الحركة  -مثل التحدي
الــديـمــوغــرافــي (الـسـكــانــي) فــي ألمانيا02 ،

عادل سامي

ً
اس ـت ـب ــاق ــا الع ـت ـم ــاد ال ـجــرعــة
الثالثة من التطعيم ضد فيروس
ً
كورونا شرطا للسفر أو دخول
الكويت في المستقبل القريب،
تضاعفت أعداد الحاصلين على
الجرعة التنشيطية إلى 232469
ً
شخصا.
و كـ ـشـ ـف ــت وزارة ا ل ـص ـح ــة،
ف ــي إح ـصــائ ـيــة نـشــرتـهــا على
م ــوقـ ـعـ ـه ــا اإلل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرونـ ـ ــي ،أن
األس ـبــوع الـمــاضــي فقط شهد

ال خيار لدينا سوى االستعداد ألسوأ السيناريوهات

تحركات روسية
عسكرية جديدة
على حدود أوكرانيا

األمير :إنجازات قطر
التنموية محل اعتزاز الجميع

محليات

٠٤
«الشؤون» تستعين
بـ«الفتوى» للفصل في آلية
انتخابات «التعاونيات»

اقتصاد

ً
إنجاز توثيق شهادات تطعيم الخارج خالل  14يوما

مقترحات شعبوية بتوزيع أرباح غير مكررة كرشاوى للجيل الحالي

ً
لبنان :غياب الحريري انتخابيا
يفرض البحث عن بدائل سنية

ال ـن ــووي» ،وهــو مـفـهــوم ســري صــاغــه بشكل مـشـتــرك بـعــد جلسات
طويلة من المفاوضات خلف األبواب المغلقة وزيرا خارجية البلدين
السابقان جون كيري ومحمد جواد ظريف .وبحسب المصدر ،ينص
هــذا المفهوم على ضــرورة أن يبحث الطرفان بعد تنفيذ االتفاق،
قـضــايــا مـثــل بــرنــامــج ال ـصــواريــخ البالستية اإليــران ـيــة ،واألنـشـطــة
الخاصة بالنفوذ اإلقليمي اإليراني ،ودعم طهران لجماعات مسلحة
في المنطقة ،وتدخالتها في شؤون دول صديقة للواليات المتحدة
بالشرق األوسط.
وأفاد بأن ظريف أكد وقتذاك لكيري أن المرشد األعلى والرئيس
ً
السابق حسن روحاني موافقان ضمنيا على تنفيذ «روح االتفاق»،
ً
في حال رفعت واشنطن كل العقوبات ،مضيفا أن األميركيين طلبوا
من خامنئي ،في الرسالة األخـيــرة ،قبول تنفيذ «روح االتـفــاق» ال
اإلصرار على نصه فقط ،في حال أراد رفع كل العقوبات.
02

الثانية

تقديم  77751جرعة ،في وقت
تــوقـعــت م ـص ــادر ت ـج ــاوز عــدد
الجرعات حاجز نصف المليون
خالل النصف األول من الشهر
المقبل.
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،ن ــاق ـش ــت إدارت ـ ـ ــا
الصحة العامة وخدمة المواطن
فـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،أم ـ ـ ــس ،تـسـهـيــل
توثيق شـهــادات التطعيم من
ال ـ ـخـ ــارج ،وك ـش ـف ــت ال ـم ـص ــادر
عـ ــن وض ـ ــع آلـ ـي ــة جـ ــديـ ــدة يـتــم
بـمــوجـبـهــا إن ـجــاز أي معاملة
ً
خالل  14يوما.
٠٤

11
«وربة» :نجاح اكتتاب زيادة
رأس المال بنسبة %1164
إلى  964مليون دينار

مسك وعنبر

19
انتصار العلي :التكريم
يزيد الهمة والنشاط
والعطاء
٢١

دوليات

20

صورة نشرتها وزارة الدفاع الروسية أمس األول لعملية
تحريك منظومة صاروخية استراتيجية داخل روسيا

«كورونا» يغربل جدول «البريميرليغ»
تأجيل  3مباريات من الجولة الـ  17و 6لقاءات في الـ 18
●

عبدالعزيز التميمي

مع عــودة تفشي فيروس كــورونــا في إنكلترا
ً
ً
عموما وبين العبي األندية خصوصا ،قررت
رابطة أندية الدوري الممتاز لكرة القدم
(البريميرليغ) تأجيل  6لـقــاء ات من
الجولة الـ  18للدوري ،منها مباراة
أسـتــون فيال أم ــام ضيفه بيرنلي
قـبــل ســا عــات قليلة مــن إقامتها
أمـ ــس ،وب ــراي ـت ــون م ــع تــوتـنـهــام،

ً
التي كان مقررا إقامتها اليوم ،لتتقلص مباريات
الجولة إلى  4فقط ،في وقت شهدت الجولة الـ 17
تأجيل  3مباريات ،منها برنتفورد مع مانشستر
يــونــاي ـتــد ،وبـيــرنـلــي م ــع واتـ ـف ــورد ،الـثــاثــاء
واألربعاء الماضيين ،في حين لم تؤجل
من الجولة الـ  16إال مباراة واحدة.
وبينما أوض ـحــت الــرابـطــة أن
تــأجـيــل ال ـم ـبــاريــات يــأتــي لـعــدم
ـاف مــن الالعبين
وج ــود عــدد ك ـ ٍ
ل ـت ـش ـك ـي ــل أي فـ ــريـ ــق02 ،

العراق :ترحيل أزمة
االنتخابات إلى العام
الجديد

رياضة

22

مضوي ومعلول :للكؤوس
حسابات أخرى

ةديرجلا

•
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األمير :إنجازات قطر التنموية محل اعتزاز الجميع
سموه هنأ تميم وملك بوتان باليوم الوطني للبلدين
بعث صاحب السمو أمير
ا لـبــاد الشيخ نــواف األحمد
بـ ـب ــرقـ ـي ــة ت ـه ـن ـئ ــة إلـ ـ ــى أم ـي ــر
قـطــر ا لـشـيــخ تميم بــن حمد،
عبر فيها سموه عن خالص
تهانيه بمناسبة ذكرى اليوم
الوطني لتولي مؤسس دولة
قطر الشقيقة الشيخ جاسم
بن محمد آل ثاني الحكم في
البالد.
وانـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــز س ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوه هـ ـ ــذه
المناسبة ا لـعــز يــزة لــإ شــادة
بما حققته قطر من إنجازات

ت ـ ـن ـ ـمـ ــويـ ــة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارزة ،ش ـم ـل ــت
مختلف الميادين ،والتي هي
محل اعتزاز الجميع ،متمنيا
سموه لتميم موفور الصحة
و ت ـمــام ا ل ـعــا ف ـيــة ،وأن يحقق
لــدو لــة قطر وشعبها الكريم
المزيد من التقدم واالزدهار
في ظل قيادته الحكيمة.
وبـ ـ ـع ـ ــث ص ـ ــاح ـ ــب ال ـس ـم ــو
ببرقية تهنئة إلى ملك مملكة
بـ ــوتـ ــان ال ـص ــدي ـق ــة جـيـغـمــي
كکيسار نامغيل وانغتشوك،
عبر فيها سموه عن خالص

تـ ـه ــانـ ـي ــه بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ال ـع ـي ــد
ا لــو طـنــي ل ـبــاده ،متمنيا له
م ــوف ــور ال ـص ـح ــة وال ـع ــاف ـي ــة،
ول ـم ـم ـل ـكــة ب ــوت ــان وش ـع ـب ـهــا
ا لـصــد يــق ا لـمــز يــد مــن التقدم
واالزدهار.
وبعث سمو األمير ببرقية
ت ـه ـن ـئــة إلـ ــى رئ ـي ــس الـنـيـجــر
مـ ـحـ ـم ــد بـ ـ ـ ـ ــازوم ،عـ ـب ــر ف ـي ـهــا
س ـم ــوه ع ــن خ ــال ــص تـهــانـيــه
ب ـم ـن ــاس ـب ــة الـ ـعـ ـي ــد ال ــوط ـن ــي
ً
لـ ـب ــاده ،م ـت ـم ـن ـيــا ل ــه مــوفــور
الصحة والعافية ،وللنيجر

وشعبها الصديق المزيد من
التقدم واالزدهار.
وب ـع ــث س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
الشيخ مشعل األحمد ،وسمو
الشيخ صباح الخالد رئيس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،ب ـبــرق ـيــات
تهنئة مماثلة.

الجابر يهنئ نظيره القطري باليوم الوطني العجمي :متالحمون مع الدوحة
وعالقاتنا مصيرية في السراء والضراء
الناصر :لقطر الشقيقة األمن واالستقرار واالزدهار
ب ـعــث ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد
الجابر ببرقية تهنئة إلى نائب
رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الدولة لشؤون الدفاع بقطر د.
خالد العطية ،بمناسبة ذكرى
الـيــوم الوطني لتولي مؤسس
قطر الشقيقة الشيخ جاسم بن
محمد آل ثاني الحكم في البالد.
وأع ــرب الجابر ،فــي برقيته،
ع ــن خ ــال ــص ت ـهــان ـيــه وصـ ــادق
ت ـم ـن ـي ــات ــه لـ ــدولـ ــة ق ـط ــر ب ـ ــدوام
ال ـت ـقــدم واالزدهـ ـ ـ ــار ،ولـقــواتـهــا
المسلحة بالرفعة وا ل ـعــزة في
ظ ــل ال ـق ـي ــادة الـحـكـيـمــة لسمو
الـشـيــخ تـمـيــم ب ــن ح ـمــد ،داعـيــا
المولى عز وجــل أن يعيد هذه

حمد الجابر

أحمد الناصر

الـمـنــاسـبــة ع ـلــى س ـمــوه وعـلــى
ش ـع ــب ق ـط ــر ال ـش ـق ـيــق بــالـخـيــر

واليمن والبركات.
ومـ ـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ه ـ ـنـ ــأ وزيـ ـ ــر

ال ـ ـخ ـ ــارج ـ ـي ـ ــة وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ــدولـ ـ ــة
ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون م ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
الشيخ د .أحمد الناصر دولــة
ً
قـطــر الشقيقة أ م ـيــرا وحكومة
ً
وشـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــا بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ال ـ ـيـ ــوم
ً
الوطني ،متمنيا لقطر «الغالية
الـمــزيــد مــن األم ــن واالس ـت ـقــرار
واالزدهار».
وق ــال ال ـنــاصــر ،فــي تـغــريــدة
نـشــرهــا عـبــر حـســابــه الرسمي
ف ــي «ت ــوي ـت ــر» أم ـ ــس ،إنـ ــه بـنــاء
ع ـل ــى ت ــوج ـي ـه ــات ال ـق ـي ــادت ـي ــن
الحكيمتين في الكويت وقطر،
فإن العالقات الثنائية العريقة
تتعزز باستمرار فــي مختلف
المجاالت ،لما فيه خير البلدين
والشعبين الشقيقين.

أش ــاد سفير الـكــويــت ل ــدى قـطــر حفيظ العجمي
بالعالقات التاريخية الوطيدة القائمة بين البلدين
الشقيقين ،وباإلنجازات التي حققتها قطر في شتى
ال ـم ـجــاالت ،مضيفا أن ال ـعــاقــات الـمـتـمـيــزة أرســى
دعائمها ق ــادة البلدين الشقيقين على مــر العقود
الـمــاضـيــة ،وأك ــد حــرصـهــم عـلــى تـعــزيــزهــا ودعمها
وترسيخ أواصرها.
وأشــاد العجمي ،في تصريح لـ"كونا" ،بمناسبة
احتفاالت قطر باليوم الوطني ،بما تشهده قطر من
إنجازات كبيرة تحققت في البنية التحتية وصوال الى
عام " ،2022لنفرح جميعا بإقامة أكبر حدث رياضي،
وهــو استضافة مونديال كــأس العالم" ،منوها بما
أعلنته قطر عن جاهزية نحو  98في المئة من منشآت
البطولة التي ستقام في شتاء العام المقبل.
وأف ــاد بــأن الـعــاقــات الكويتية  -القطرية حافلة
بــالـعــامــات المضيئة عـلــى م ــدار تــاريـخـهــا الـقــديــم
والحديث ،حيث وشائج القربى بين الشعبين اللذين

تالحما فــي الـســراء وال ـضــراء ،وتناغما على مسار
مشرف في العالقات الخليجية والعربية والدولية،
مبينا أن العالقات بين البلدين ال تتوقف عند حدود
الجغرافيا والقرب والجوار ،بل تتسم بالخصوصية
واندماج المصير ،وتنطلق من صلة القرابة والنسب
ووحـ ـ ــدة األه ـ ـ ــداف ال ـم ـش ـتــركــة وال ـت ـط ــور الـمـسـتـمــر
متجاوزة حدود المفاهيم الدبلوماسية.
واستذكر ببالغ العرفان واالمتنان تدشين قطر
م ـحــور طــريــق األم ـيــر ال ــراح ــل سـمــو الـشـيــخ صباح
األحمد ،طيب الله ثراه ،تقديرا لمواقف سموه وجهوده
التي تواصلت في لم الشمل الخليجي ،وواصلها من
بعده سمو أمير الـبــاد ،حفاظا على أمــن المنطقة
واستقرارها وتضامن دول مجلس التعاون والدول
العربية ،مشددا على أن احتفاالت قطر باليوم الوطني
هو "احتفال لنا في الكويت كإخوة خليجيين تربطنا
أواصر األخوة الصادقة والمصير المشترك".

ً
سفير الدوحة :العالقة األخوية مع الكويت الكويت تحتضن مجددا مقر رئاسة
سجلها التاريخ بمداد من نور
مجلس الحرف العالمي
قال سفير دولة قطر لدى الكويت
علي بن عبدالله ،إن العالقة األخوية
الراسخة والوطيدة بين قطر والكويت
وشعبيهما الشقيقين أثبتتها األيام
والوقائع ،عبر مواقف مشرفة سجلها
التاريخ بمداد من نور.
وأش ـ ـ ـ ــاد بـ ــن عـ ـب ــدالـ ـل ــه ،فـ ــي كـلـمــة
بمناسبة اليوم الوطني لبالده الذي
وافق أمس وتحتفل به قطر هذا العام
تحت شـعــار "مــرابــع األج ــداد أمــانــة"،
بالجهود الصادقة التي بدأها أمير
الكويت الراحل الشيخ صباح األحمد
واستكملها سمو أمير البالد الشيخ
نــواف األحمد لحل األزمــة الخليجية
حـ ـت ــى ت ـك ـل ـل ــت ب ــالـ ـنـ ـج ــاح فـ ــي "ق ـم ــة
العال" ،وتوجت بنتائج مثمرة حققت
المصالحة الخليجية بما يضمن األمن

علي بن عبدالله

واالس ـت ـق ــرار ل ــدول مـجـلــس الـتـعــاون
الخليجي وللمنطقة برمتها.
وقـ ـ ــال إن م ــؤسـ ـس ــات ال ـس ـل ـطــات

واشنطن لطهران :إذا...
وك ـشــف أن ــه بـعــد تـلـقــي خــامـنـئــي الــرســالــة
وت ـح ـل ـيــل مـضـمــونـهــا ت ـق ــرر أن ي ـع ــود الــوفــد
اإليراني المفاوض في فيينا إلى طهران ووقف
المفاوضات إلى ما بعد انتهاء أعياد الميالد،
واستغالل هذه الفرصة لمزيد من التشاور.
وأضــاف أن الــروس طلبوا من «األصــدقــاء»
اإليرانيين «الـنــزول عن الشجرة» والتفاوض
م ـب ــاش ــرة م ــع األم ـي ــرك ـي ـي ــن وح ـ ــل ال ـخ ــاف ــات
مباشرة في فيينا أو أي مكان آخــر ،ألن آلية
ال ـم ـفــاوضــات غـيــر ال ـم ـبــاشــرة عـبــر مجموعة
« »1+4باتت متعبة وغير عملية.
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لبنان :غياب الحريري...
وت ـك ـش ــف م ـ ـصـ ــادر رف ـي ـع ــة ال ـم ـس ـت ــوى فــي
«المستقبل» ،لـ «الجريدة» ،أن الحريري قال قبل
أي ــام لمقربين مـنــه« :ل ـمــاذا أنـتــم مستعجلون؟
عندما يأتي موعد االنتخابات نتخذ القرار ،لكن
االنتخابات قد ال تجرى في موعدها».
وتعلق مـصــادر سياسية على هــذا بالقول
«رب ـم ــا ال ـح ــري ــري م ـحــق فـيـمــا ي ـق ــول ،ل ـكــن هــذا
ال يعني أن ق ــراره صــائــب ،ألن االنـتـخــابــات لو
حصلت تحتاج إلى تحضير».
وتكشف مصادر متابعة أن تيمور جنبالط،
نجل الزعيم الدرزي وليد جنبالط ،زار الحريري
ً
في اإلمارات ،قبل فترة ،للحديث تحديدا عن ملف
ً
االنتخابات ،لكن الحريري لم يكن حاسما ولم
يعط أي جواب واضح حول المشاركة ،بل قال
إنه يفضل االنتظار ودراسة األمور.
ح ـس ــاب ــات ك ـث ـيــرة ت ــدف ــع ال ـش ـيــخ س ـعــد إلــى
اإلح ـجــام عــن الـمـشــاركــة ،مــن بينها أن أي فوز
انتخابي لن يؤدي إلى تغيير المسار السياسي،
وه ــذا مــا حـصــل فــي عــام  ،2009عـنــدمــا انقض
«حزب الله» على نتائج االنتخابات ،لذلك يفكر
ً
الـحــريــري فــي االبـتـعــاد ،خـصــوصــا أن مــا لديه
من معطيات يفيد بأن األوضــاع ستتجه نحو
األسوأ.
لـكــن فــي الـمـقــابــلُ ،ي ـحــدث مــوقــف الـحــريــري
ً
ً
إربــاكــا ،فغياب «المستقبل» انتخابيا سيؤدي
إلــى ضـيــاع فــي التحالفات مــن جــانــب «الـقــوات
اللبنانية» والحزب «التقدمي االشتراكي» ،على
سبيل المثال ،وإلى «ترهل سني» ،إال إذا عملت
شخصيات سنية وازنة على استجماع نفسها
وخوض االنتخابات لخلق بديل جديد.
وقبل أيــام ،توجه مــوفــدان لجنبالط وزعيم
«الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات» س ـم ـي ــر ج ـع ـج ــع إلـ ـ ــى الـ ـسـ ـع ــودي ــة،
وبحسب مصادر متابعة للزيارة فإن الموقف
ً
السعودي كان واضحا لجهة ضرورة التحضير
لــان ـت ـخــابــات وع ـق ــد ت ـحــال ـفــات م ــن شــأن ـهــا أن

التشريعية والتنفيذية والقضائية
في بالده اكتملت ،بعد أن شمل سمو
أمـيــر قـطــر الـشـيــخ تميم بــن حـمــد آل
ثاني برعايته في  26أكتوبر الماضي
افتتاح أول مجلس تشريعي منتخب
في تاريخ قطر ،بعد انتخابات حرة
ونـ ــزي ـ ـهـ ــة ج ـ ـسـ ــدت ح ـ ـ ــرص ال ـش ـع ــب
القطري على القيام بواجبه الوطني،
ونالت إشادة وإعجاب الدول الشقيقة
والصديقة.
وأكد حرص الدستور القطري على
تثبيت مبادئ الديمقراطية والشورى
بـتــوفـيــر ك ــل ال ـض ـمــانــات وال ـحــريــات
للمواطن ،من أجل حياة كريمة قوامها
الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ
ال ـف ــرص ف ــي ال ـع ـم ــل ،وحـ ــق التعبير
السلمي عن الرأي.

تـفـقــد «حـ ــزب ال ـل ــه» األك ـث ــري ــة ال ـن ـيــاب ـيــة ،ورك ــز
السعوديون على ضرورة التعاون بين «القوات»
و«االشتراكي» وبين شخصيات سنية .وعندما
سأل الموفدان عن الموقف من الحريري ،سمعوا
ً
ً
كــامــا أنــه لــن يـكــون مرشحا والبــد مــن البحث
عن بدائل.
وهنا تتحدث المصادر عن محاوالت لنسج
ً
تحالفات داخل البيئة السنية ،ربما تأخذ شكال
ً
مناطقيا  ،وتقوم على الجمع بين شخصيات
ً
كانت سابقا في «المستقبل» وشخصيات سنية
متنوعة في مناطق مثل بيروت وعكار وطرابلس
وال ـب ـقــاع وص ـي ــدا ،تـتـحــالــف م ــع «االش ـت ــراك ــي»
و«القوات».
ً
في المقابل ،هناك رأي لـ «صقور» كانوا سابقا
ً
في «المستقبل» ،أنه ال أحد سيكون قــادرا على
نـســج مـثــل ه ــذا االئ ـتــاف إال الــرئـيــس السابق
للحكومة فؤاد السنيورة ،بما يمثله من رمزية
ً
داخـ ــل ال ـطــائ ـفــة ،ون ـظ ــرا لـعــاقـتــه الــوث ـي ـقــة مع
الشهيد رفيق الحريري وسعد الحريري.
لكن السنيورة يؤكد أنه ال يمكن أن يقدم على
أي خطوة تتعارض مــع مصلحة الحريري أو
توجهاته ،وال بد من انتظار قراره وموقفه ،في
حين تشدد األوســاط السنية على أنه ال يمكن
ترك الساحة فارغة بحال قرر االبتعاد.
ووفق ما تشير مصادر متابعة ،فإن الزيارات
إلى السعودية لن تقتصر على وائل أبوفاعور
ومـلـحــم الــريــاشــي مــوفــدي جـنـبــاط وجـعـجــع،
بل سيكون هناك في المرحلة المقبلة دعــوات
لشخصيات سنية ومسيحية و حـتــى شيعية
مستقلة.

«كورونا» يغربل جدول...
تفاوت رد فعل مدربي األندية حول القرار بين
التأييد والمعارضة ،إذ أكــد مــدرب ليفربول
ً
ي ــورغ ــن ك ـلــوب أن ــه ض ــد ال ـتــأج ـيــل ،مــوضـحــا
«إذا كــان الـفـيــروس سيختفي ،فــأنــا أول من
يـتــوقــف وي ـعــود إل ــى ال ـم ـنــزل ويـنـتـظــر حتى
زوال ــه ،ولكن ربما لــم يكن األمــر كــذلــك ،فأين
الـفــائــدة الحقيقية مــن ذلـ ــك؟» ،فــي وق ــت رأى
م ــدرب بــرنـتـفــورد تــومــاس فــرانــك أن تأجيل
ً
هذه المرحلة وأيضا كأس كاراباو (المقررة
مبارياته الثالثاء واألربعاء) ،سيعطي الجميع
ً
أقله أسبوعا أو أربـعــة ،للقيام بما هو الزم،
وحينها سيتوقف تزايد اإلصابات».
ومــن المتوقع تأجيل مباريات أخــرى في
الفترة المقبلة؛ لتزايد اإلصابات بالفيروس،
مما سـيــؤدي إلــى ازدح ــام جــدول المباريات
ً
الحقا مع خوض الجوالت الجديدة ،إضافة
إلى المباريات المؤجلة.

ً
ً ً
حققت نجاحا دوليا بانتخاب سعد القدومي رئيسا له باإلجماع
ح ـق ـقــت الـ ـك ــوي ــت ن ـج ــاح ــا دول ـ ـيـ ــا عـبــر
احـتـفــاظـهــا م ـجــددا بـمـقــر رئــاســة مجلس
الحرف العالمي ،بعد اختيار سعد القدومي
رئيسا للمجلس باإلجماع ،فقد التأم ممثلو
نـحــو مـئــة عـضــو بالمجلس فــي اجـتـمــاع
الجمعية العامة غير العادية (االفتراضية)
أم ــس األول ،وت ــم اخ ـت ـيــاره كــرئـيــس لهذا
المجلس ،من يناير  2022حتى .2024
وخــاض القدومي تحديا من نوع آخر،
حيث سبق أن تقدم بطلب ترشيحه بعد
وف ــاة والــدتــه د .غ ــادة الـقــدومــي فــي أبريل
 ،2021وت ـم ــت ال ـمــواف ـقــة ع ـلــى أن يـتــولــى
الرئاسة خلفا لوالدته ولمرحلة انتقالية

ل ـمــدة  6أش ـه ــر ،أي إل ــى نـهــايــة  ،2021ثم
جـ ــرى ت ــرش ـي ــح ث ــاث ــة أعـ ـض ــاء م ــن إقـلـيــم
آسيا والباسيفيك الختيار مرشح واحــد
من بينهم لتمثيل اإلقليم في االنتخابات
ال ـن ـهــائ ـيــة الخ ـت ـي ــار رئ ـي ــس ج ــدي ــد خلفا
للرئيسة الراحلة للمجلس للدورة (-2021
 ،)2024بحيث يتم ترشيح مرشح واحد من
األقاليم الخمسة التي يتألف منها مجلس
الحرف العالمي.
وبــان ـت ـخــابــه ك ــرئ ـي ــس ،ت ـك ــون ال ـكــويــت
احتفظت مجددا بمكانتها كمقر لرئاسة
مجلس الحرف العالمي.

مساجد الكويت تؤدي
صالة االستسقاء
استجابة لدعوة وزارة
األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،وإحياء ُ
لسنة
الرسول الكريم ،صلى الله
عليه وسلم ،أدى املصلون
في عدد من املساجد
بالكويت ،صباح أمس،
صالة االستسقاء ،طلبًا
لنزول الغيث والرحمة،
وأن ينعم الله سبحانه
وتعالى بفضله وكرمه
باملطر على أرجاء البالد.
ُيذكر أن "األوقاف"
خصصت عشرات
املساجد إلقامة الصالة،
التي ابتهل فيها املصلون
إلى الخالق جلت قدرته،
وسألوه الغوث والسقيا
لعباده وسائر األحياء.

ختام األسبوع التدريبي
الرابع لوزارة اإلعالم

بحضور الوكيل املساعد
بوزارة اإلعالم فيصل
املتلقم ،ومستشار وزارة
اإلعالم وائل املطوع،
اختتمت الوزارة أسبوعها
التدريبي الرابع ،الذي
أقيم من  12إلى 16
الجاري ،ضمن موسمها
التدريبي ،بالتعاون
مع رابطة أعضاء هيئة
التدريب للكليات
التطبيقية ،في مركز فهد
املعجل للتدريب بمقر
الرابطة في الشامية.
وتضمن األسبوع الرابع
دورة بعنوان "التقديم
اإلذاعي والحواري" قدمها
د .بسام الجزاف ،والدورة
الثانية بعنوان "التنمية
املستدامة" وقدمتها م.
يسر املطوع.
جدير بالذكر ،أن "اإلعالم"
مستمرة في تقديم
دوراتها التدريبية املهمة
ضمن موسمها التدريبي
 2022 - 2021لالرتقاء
بكفاء ة منتسبيها
في جميع قطاعاتها،
وتأهيلهم وإكسابهم
الخبرات واملهارات
الالزمة.

سعد القدومي

ألمانيا وقائمة المراجعة بعد ميركل
ً

وال ــرك ــود الـتـكـنــولــوجــي ،وتـغـيــر الـمـنــاخ ،وات ـســاع فـجــوات
التفاوت -لتتضاعف.
ومن المؤكد أن المؤرخين في المستقبل سيؤكدون على
إدارة ميركل لألزمات باقتدار ،وأسلوبها الحذر في القيادة،
وعادتها في االستماع إلى كل األطراف قبل اتخاذ القرارات،
ومع ذلك عندما نراجع األحداث اآلن ،يتبين لنا بوضوح أنها
ً
كانت أيضا أشبه بملكة تحكم مملكة من العميان ،وفي وقت
كانت حاالت الطوارئ تحدق بأوروبا الواحدة تلو األخرى،
برزت ميركل ،ليس بفضل بصيرتها بل بسبب االفتقار إلى
القيادة من حولها.
لم تكن ميركل من أصحاب الــرؤى السياسية ،فقد بدأت
ً
عملها مـسـتـشــارة بـعــد هــزيـمــة الـمـسـتـشــار الــديـمــوقــراطــي
االجتماعي السابق غيرهارد شرويدر بهامش ضئيل ،ولم
َ
تحاول قط إجراء اإلصالحات التحريرية الجذرية التي وعدت
بها هي وحزب االتحاد الديموقراطي المسيحي في الحملة
االنتخابية عــام  ،2005وس ــواء كــان ذلــك نتيجة لحسابات
انتخابية أو افتقار حقيقي إلى االلتزام اآليديولوجي ،فإن
ً
الطموح االستراتيجي كان مفقودا إلى حد بعيد طوال بقية
حياتها المهنية السياسية.
وربما يصدق القول ذاتــه على دورهــا في أوروب ــا ،ورغم
اإلشادة بها باعتبارها قائدة أوروبية بارعة من الطراز األول،
ً
فإن النهج الذي تبنته في إدارة األزمات غالبا ما كشف عن
ً
االفتقار إلى التضامن من جانب االتحاد األوروبي ،فكثيرا ما
كانت تتخذ قرارات أحادية الجانب دون التشاور مع الحلفاء
أو إشراكهم في األمر ،كما كانت الحال عندما قررت التخلي
عن الطاقة النووية أو عندما دعمت مشروع «نــورد ستريم
 ،»2وهــو خط األنابيب الــذي يمتد من روسيا إلــى ألمانيا
ً
متجاوزا بولندا وأوكرانيا ،ليجعلهما أكثر ُعرضة للضغوط
من جانب الكرملين.
وإضافة إلى ذلك ،ففي العديد من أزمات منطقة اليورو،
بذلت ميركل الحد األدنــى من الجهد لإلبقاء على االتحاد
ً
ً
األوروبي سالما مصونا ،متجنبة ذلك النوع من التغييرات
ً
الالزمة لوضع الكتلة على أساس أكثر استقرارا ومساواة.
ـواح عــديــدة ،مثلت قيادتها القوية التي تفتقر إلى
من نـ
ٍ ً
الرؤية استمرارا للمفارقة التي كانت سائدة طوال فترة ما
بعد الحرب ،ولفترة طويلة ،كانت ألمانيا تفضل قيادة أليفة
مــن ذلــك الـنــوع ،الــذي عبر عنه الشعار االنتخابي الشهير
الذي تبناه كونراد أديناور« ،ال للتجارب» ،أو شعار ميركل
(أنتم تعرفونني) .أما البديل ،كما يراه األلمان ،فيتلخص في
استدعاء خوض المجازفات السياسية على طريقة الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون أو سياسات حافة الهاوية التي
استعرضها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عندما
سمح بإجراء االستفتاء على خــروج بريطانيا من االتحاد
األوروبي.
ورغ ــم أن ألمانيا تتوق إلــى التقدم وت ــدرك الحاجة إلى
اإلصــاحــات ،فإنها تتجنب التغيير الـجــريء ،وقــد جسدت
والي ـ ــات الـمـسـتـشــار أديـ ـن ــاور ،والـمـسـتـشــار هـلـمــوت ك ــول،
والمستشارة ميركل (الذين بلغ مجموع سنوات حكمهم 46

سلة أخبار

عاما) توق األلمان إلى االستقرار السياسي ،والــذي ترسخ
بشكل عميق بعد االضطرابات التي شهدتها البالد خالل
الفترة بين عامي  1910و.1950
ً
أما مستشارو ما بعد الحرب األقل عزوفا عن المخاطرة،
مثل ويلي براندت وشرويدر ،فلم يتجاوزوا فترة والية واحدة
إال بصعوبة.
وكانت المحصلة دولة غير قادرة على الحفاظ على برنامج
إصالح طويل األجل ،والواقع أن مقولة« :إذا لم تكن مكسورة،
فال داعي إلصالحها» تلخص الموقف الغالب ،وعندما تصبح
الحاجة إلى تغيير في االتجاه غامرة ،يتبع األلمان المبدأ
الذي صرح به تانكريدي فالكونيري في رواية The Leopard
للروائي جيوزبي توماسي دي المبيدوزا« :إذا أردنا أن تظل
أمور على ما هي عليه ،فالبد أن تتغير أمور».
الواقع أن الوسط السياسي األلماني يعتقد أنــه يعيش
بالفعل في أفضل العوالم الممكنة ،وهذا الموقف ،الذي تعبر
عنه تركيبة مــن اإلن ـكــار الجمعي والـجـمــود ،تـحــرص على
الحفاظ عليه فدرالية الدولة (وهو توازن معقد بين الحكومة
ً
المركزية وحكومات الواليات الـ  ،16والتي تختلف اختالفا
ً
كبيرا في الحجم والناتج االقتصادي) ،ونظام اإلدارة العامة
الذي لم يلحق بعد بالقرن الحادي والعشرين.
وعلى الرغم من الميل إلى الركود ،أحرزت ألمانيا بعض
التقدم في عهد ميركل ،وخالل قيادتها ،انخفض معدل البطالة
الرئيس من أكثر من  11في المئة في عام  2005إلى ما يزيد
ً
ً
قليال على  3في المئة في عام  ،2019ورغم أن بعضا من ذلك
كان نتيجة لمشروع إصالحات سوق العمل  Hartz IVالذي
أطلقه شرويدر ،فقد أشرفت ميركل بنجاح على سوق العمل
ً
ُ َ
المحكمة فضال عن النمو الذي تجاوز المستويات في العديد
من الدول النظيرة أللمانيا في أوروبا (وإن كان أقل من مثيله
في الواليات المتحدة).
مع ذلك ،تخفي أرقام النمو والبطالة اإلجمالية صورة أكثر
قتامة ،ففي ألمانيا اليوم ،ينشأ طفل من كل خمسة أطفال في
فقر .والحراك االجتماعي هناك بين أدنى المعدالت في منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية ،كما اتسعت فجوات التفاوت،
حتى أن  10في المئة من السكان اآلن يملكون  56في المئة
من الثروة ،في حين يمتلك النصف األدنى  1.3في المئة فقط.
على الصعيد الدولي ،صدرت ألمانيا سياسات التقشف
الـضــارة إلــى مختلف أنـحــاء االتـحــاد األوروب ــي ،األمــر الــذي
تسبب في إعاقة النمو وخفض مستويات المعيشة في قسم
كبير من جنوب أوروبا.
وفــي الــداخــل فشلت ألمانيا فــي االسـتـعــداد للمستقبل،
ً
ووفقا لمؤشر التحول الرقمي ،الذي تصدره منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ،تأتي ألمانيا متأخرة عن العديد من
ً
ً
نظيراتها ،ويأتي االستثمار العام أيضا متخلفا عن البلدان
األوروبية األخرى ،مما يساعد في تفسير السبب وراء بقاء
نصيب الفرد في االنبعاثات من ثاني أكسيد الكربون في
ألمانيا عند مستوى مرتفع بـعـنــاد ،كما تسبب الفائض
التجاري األلماني ،وهو األكبر في العالم ،في إحداث اختالالت
هائلة في تــوازن االقتصاد الكلي ،وهو ما قد يهدد منطقة

ال ـيــورو الـهـشــة بالفعل وي ـعــرض للخطر مـصــالــح ألمانيا
االقتصادية الطويلة األجل بشكل غير مباشر.
ً
ً
لـكــل ه ــذا ،تـعــانــي ألـمــانـيــا تــراك ـمــا خـطـيــرا مــن الـتــدابـيــر
واإلجــراءات التي إما تواجه تأخيرات طويلة في التنفيذ أو
ُ َ
لم تستن بعد ،وال تتجلى هذه المشكلة في اإلدارة العامة
ً
والتحول الرقمي فقط ،بل أيضا في العمل المناخي ،والبنية
األساسية ،والتعليم ،والرعاية االجتماعية.
لقد أعيقت اإلصــاحــات في كل هــذه المجاالت ال بسبب
ً
نقص التمويل -كانت ألمانيا تدير على نحو ثابت فائضا
في الميزانية قبل اندالع جائحة كورونا وال يزال بإمكانها أن
تقترض بأسعار فائدة سلبية -بل بسبب االفتقار إلى اإلرادة
السياسية لتحدي المصالح واأليديولوجيات الراسخة.
الواقع أن ألمانيا في احتياج عاجل إلى استراتيجية تنظر
إلى المستقبل فيما يتصل بصنع السياسات ،ويتعين على
ً
الحكومة الجديدة أن تجلب أسلوب قيادة محدثا لزحزحة
ً
ألمانيا بعيدا عن حالة الرضا عن الذات ،ويجب على الدولة
أن تستثمر في التحول الرقمي والعمل المناخي ،وأن تعمل
على تثبيت االستقرار في منطقة اليورو من خالل دعم زيادة
االستثمار في البلدان المدينة في االتـحــاد األوروب ــي ،وأن
تعكف على تطوير سياسة خارجية متماسكة بالتعاون مع
شركائها األوروبيين.
لن تكون المهمة سهلة ،فستصادف زيــادة اإلنفاق على
العمل المناخي ،والتحول الرقمي ،والــرعــايــة االجتماعية
الحواجز المتمثلة فيما يسمى «مكابح الدين» (متطلبات
الميزانية المنضبطة) ،لكن هــذه الـقــواعــد يمكن تنقيحها
وتكييفها بحيث تسمح بقدر أكبر من االستثمار ،وعلى نحو
مماثل ،ورغم أن السياسة األكثر مرونة في التعامل مع منطقة
ً
اليورو ستواجه رياحا سياسية معاكسة ،فقد أوضحت وزارة
المالية األلمانية بالفعل أن فكرة ديــون االتحاد األوروبــي
المشتركة يمكن تنفيذها في ظل الظروف المناسبة.
ً
أخيرا ،سيظل تطوير سياسة خارجية متماسكة داخل
ً
ً
ً
االتحاد األوروبي أمرا صعبا على الدوام ،وخصوصا عندما
ً
ينطوي على إنفاق دفاعي أكبر كثيرا ،لكن التوترات الدولية
ً
المتصاعدة ال تترك مجاال لالختيار سوى تكريس المزيد
من االهتمام للعالم خارج أوروبا.
ويتعين على الحكومة األلمانية القادمة أن تثبت أنها على
استعداد للتصدي لهذه التحديات بشكل مباشر ،فالبديل
َ
هو فترة والية أخرى يغلب عليها الركود ،وهو ت َرف ال تملك
ألمانيا وال أوروبا تحمل تكاليفه.
* هلموت ك .أنهاير أستاذ الرفاهية االجتماعية
المساعد في كلية لوسكين للشؤون العامة في جامعة
كاليفورنيا ،وأستاذ علم االجتماع في كلية هيرتي لإلدارة
الحكومية في برلين .وإدوارد ل .كنودسن باحث مشارك في
كلية هيرتي لإلدارة الحكومية في برلين.
حقوق النشر :بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

ةديرجلا

•
العدد  / 4914األحد  19ديسمبر 2021م  15 /جمادى األولى 1443هـ

4

local@aljarida●com

محليات

متلقو «تنشيطية كورونا» يقتربون من ربع مليون

ً
● مرا كز التطعيم تقدم أكثر من  22ألف جرعة يوميا «الصحة العامة» و«خدمة المواطن» تبحثان
عادل سامي

ً
شهدت األيام األخيرة إقباال
ً
كبيرا من المواطنين والمقيمين
لتلقي الجرعة التنشيطية
الثالثة في جميع مراكز
التطعيم ،سواء في أرض
المعارض بمشرف أو مراكز
التطعيم في المستوصفات
المخصصة لذلك أو الحمالت
الميدانية المتنقلة للعمالة.

اق ـتــرب ع ــدد الـجــرعــات التنشيطية الـثــالـثــة ،التي
تلقاها المواطنون والمقيمون من ربع مليون جرعة،
في جميع مراكز التطعيم المنتشرة في البالد أو خالل
الحمالت الميدانية المتنقلة .وأكدت وزارة الصحة ،في
إحصائية نشرتها على موقعها ،أن عدد متلقي الجرعة
ً
ً
التنشيطية الثالثة بلغ  232ألفا و 469شخصا ،حتى
ً
مساء الخميس الماضي ،الفتة إلى أنه تم إعطاء  77ألفا
و 751جرعة ،خالل األسبوع الماضي فقط.
وذكرت أن نسبة المحصنين بالكامل ممن حصلوا
على جرعتين من اللقاح المضاد لـ»كوفيد  »19بلغت
 81.5في المئة ،ووصــل عدد المطعمين بجرعتين 3
ً
ً
ماليين و 198ألفا و 616شخصا ،موضحة أن نسبة
الحاصلين على الجرعة األولــى بلغ  84.7في المئة،
ً
ً
بواقع  3ماليين و 323ألفا و 129شخصا.
من جانبها ،كشفت مصادر صحية مطلعة أن عدد
األشـخــاص الذين تلقوا الجرعة التنشيطية الثالثة
أمـســن فــي مــركــز الـكــويــت للتطعيم تـجــاوز ال ــ 7آالف
شخص .وتوقعت المصادر أن تتخطى عدد الجرعات
حاجز النصف مليون خالل النصف األول من الشهر
ً
الـمـقـبــل ،خـصــوصــا مــع زيـ ــادة اإلق ـبــال عـلــى الجرعة
التنشيطية وتــوجــه ال ــوزارة لفتح مزيد مــن المراكز
الصحية لتلقيها خ ــال المرحلة المقبلة واقتناع
المواطنين والمقيمين بأهميتها في التصدي للجائحة
واستمرار استقرار الحالة الوبائية في البالد.

إقبال كثيف
ً
وذكرت المصادر أن األسبوعين الماضيين شهدا
ً
ً
إقباال كبيرا من المواطنين والمقيمين في التسجيل
وتلقي الجرعة الثالثة في مراكز الرعاية األولية ،كذلك

في أرض المعارض بمشرف ،الفتة إلى أن عدد الجرعات
ً
التنشيطية التي تعطى يوميا يصل إلى أكثر من 22
ألف جرعة بواقع نحو  8آالف جرعة في مركز الكويت
للتطعيم في أرض المعارض بمنطقة مشرف و 8آالف
ً
ً
جرعة في الـ  18مركزا صحيا التي خصصتها الوزارة
إلعطاء الجرعة التنشيطية الثالثة ،إذ يقدم كل مركز
صحي نحو  500تطعيم في اليوم ،إلــى جانب نحو
 6آالف تطعيم تقدمها الحمالت الميدانية المتنقلة
للعمالة في كل مناطق البالد.
وشددت المصادر على أهمية تلقي اللقاح بجرعاته
الثالث والتفعيل الدائم لإلجراءات االحترازية والوقائية
مع ضــرورة الترصد والتيقظ الوقائي ،ما يسهم في
استمرار إنحسار الحالة الوبائية في البالد.
وأكدت أن الحمالت الميدانية المتنقلة التابعة لوزارة
الصحة انتهت من تطعيم نحو  6آالف من العاملين
في قطاع المساجد بالجرعة التنشيطية الثالثة يوم
الخميس الماضي .وأشارت إلى أن الحمالت الميدانية
المتنقلة الـتــي ب ــدأت الخميس مستمرة فــي تطعيم
الجرعة التنشيطية الثالثة للعاملين في الجمعيات
التعاونية والبالغ عددهم نحو  60ألف شخص ،وذلك
خالل الفترة المسائية في جميع مناطق الكويت ولمدة
أسبوعين ،الفتة إلى أن هذه الحمالت الميدانية المتنقلة
ستبدأ خالل الفترة المقبلة تطعيم الجرعة التنشيطية
الثالثة للعاملين في قطاع البنوك والمجمعات التجارية
والعاملين في المطاعم واألســواق ومحطات الوقود
وغير ذلك من القطاعات المختلفة.
وكشفت المصادر عن توجه لزيارة أعــداد المراكز
الصحية فــي المحافظات المختلفة لتلقي الجرعة
التنشيطية الثالثة لمستحقيها ممن مر على تلقيهم
الجرعة الثانية  6أشهر.

تسهيل توثيق شهادات اللقاح من الخارج

جانب من االجتماع بين اإلدارتين
تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في التسهيل
ع ـلــى ال ـمــواط ـن ـيــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن ،وبـ ـن ــاء على
توجيهات وزير الصحة ،عقدت إدارتا الصحة
الـعــامــة وخــدمــة الـمــواطــن ب ــال ــوزارة اجتماعا
لـبـحــث اآلل ـي ــات الـمـنــاسـبــة لـتــذلـيــل العقبات
وتسهيل توثيق شهادات التطعيم من الخارج.
وكشفت مصادر صحية مطلعة ،لـ«الجريدة»،
أن الفرق المختصة بــوزارة الصحة تنظر في
نحو  1000معاملة تطعيم يوميا ،موضحة
أنــه يتم اآلن العمل على حــل جميع الحاالت
المتأخرة والطلبات القديمة ،مــؤكــدة أنــه تم
االتفاق على إشــراك إدارة خدمة المواطن من

خ ــال مــركــز االت ـص ــال « »151لـلـعــب دور في
التسهيل على المواطنين والمقيمين في توثيق
شهادات التطعيم ،والمرتبطة باالستفسارات
لمعرفة حالة الطلب المقدم من قبلهم ،بدال من
المراجعات في مركز الكويت للتطعيم في أرض
المعارض بمشرف.
وأشارت المصادر إلى أنه في حال كان هناك
أي مشاكل في الطلب أو نقص في البيانات،
فيكون االت ـصــال على « »151لمتابعة حالة
الطلب بالتنسيق مــع إدارة الصحة العامة،
مبينة أن اآلل ـيــة فــي الـســابــق كــانــت الــذهــاب
إلى أرض المعارض بمشرف لالستفسار عن

المعاملة ،ولكن اآلن باإلمكان االتصال هاتفيا،
ويـتــم بعدها بحث الـطـلــب .وأف ــادت بــأنــه تم
تخصيص موظفين ب ــإدارة خدمة المواطن،
للتنسيق مع إدارة الصحة العامة فيما يخص
مـعــالـجــة ال ـط ـل ـبــات ،وج ـم ـيــع مــوظ ـفــي مــركــز
االتصال سيردون على االتصاالت المرتبطة
بتوثيق شهادات التطعيم من الخارج ،مضيفة
أنــه تم وضــع آلية جديدة إلنجاز أي معاملة
خالل  14يوما ،وفي حال تأخر الطلب عن هذه
المدة يتواصل صاحب العالقة مع رقم «،»151
ويرفع طلبا ويتم إنجازه خالل يومين.

«الشؤون» تستعين بـ«الفتوى» للفصل في آلية انتخابات «التعاونيات»

ً
إما عقدها النتخاب  4أو 5أعضاء أو مجلس اإلدارة كامال
●

جورج عاطف

عـ ـل ــى وق ـ ــع ال ـ ـخـ ــاف فـ ــي وجـ ـه ــات
النظر ،الذي نشب بين وزير الكهرباء
وال ـ ـمـ ــاء والـ ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـج ــددة وزي ــر
ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـت ـن ـم ـي ــة
ا ل ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة د .م ـش ـع ــان ا ل ـع ـت ـي ـبــي،
وبعض قياديي ومسؤولي «الشؤون»،
حــول آلية ا جــراء انتخابات مجالس
إدارة ا ل ـج ـم ـع ـيــات ا ل ـت ـعــاو ن ـيــة ا ل ـتــي
ان ـت ـهــت والي ـت ـه ــا ال ـق ــان ــون ـي ــة ،عـلـمــت
َ
تصوري
«الجريدة» أن الوزارة رفعت
عقد االنتخابات التعاونية الخاصين
ب ــا ل ــوز ي ــر و ب ــا ل ـق ـي ــاد ي ـي ــن ،إ لـ ــى إدارة
ال ـ ـف ـ ـتـ ــوى وال ـ ـت ـ ـشـ ــريـ ــع لـ ـلـ ـفـ ـص ــل فــي
ً
قانونيتهما و فـقــا لـنـصــوص و مــواد
ا لـقــا نــون ( )2013/118ا لـصــادر بشأن

ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـت ـع ــاون ـي ــة ،والـ ـق ــرارات
الوزارية المنظمة له.
ً
ووفـ ـق ــا ل ـم ـص ــادر «الـ ـ ـش ـ ــؤون» ف ــإن
ال ــوزي ــر الـعـتـيـبــي ك ــان ق ــاب قــوسـيــن
م ــن إ ص ـ ــدار قـ ــرار وزاري يـنـظــم آ لـيــة
إج ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي الـجـمـعـيــات
التعاونية ،على أن تجرى على  4أو 5
ً
أعضاء بدال من سقوط مجلس اإلدارة
بالكامل ،ثــم يتم انتخاب  9أعضاء،
غ ـيــر أن االع ـت ــراض ــات ال ـتــي واج ـهــت
مـشــروع ال ـقــرار مــن قـيــاديــي ال ــوزارة،
السيما من ذوي العالقة ،وتقديمهم
ً
ت ـ ـصـ ــورا آخ ـ ــر بـ ــإجـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات
عـلــى مـجـلــس اإلدارة بــا لـكــا مــل د فـعــة
واحدة ،حدت بالوزارة إلى رفع األمر
بــرمـتــه إل ــى «ال ـف ـتــوى» لـلــوقــوف على
مـ ــدى قــانــون ـيــة ذل ـ ــك ،ووض ـ ــع اآلل ـيــة

التي بموجبها ستجرى االنتخابات
الـ ـمـ ـق ــررة ي ـن ــاي ــر ال ـم ـق ـب ــل .وأشـ ـ ــارت
الـ ـمـ ـص ــادر إلـ ــى أن ال ـ ـ ـ ــوزارة ،مـمـثـلــة
فــي إدارة شــؤون العضوية وإ شـهــار
الجمعيات التعاونية بقطاع التعاون،
باشرت توجيه الدعوات للتعاونيات
ب ـف ـت ــح بـ ـ ــاب الـ ـت ــرش ــح واالن ـ ـت ـ ـخـ ــاب،
م ــو ضـ ـح ــة أن ه ـ ـنـ ــاك  5تـ ـع ــاو نـ ـي ــات
تسلمت مخاطبات رسمية من الوزارة
بفتح باب الترشح واالنتخاب ،على
أن تأتي الجمعيات كافة التي انتهت
ً
ا لــوال يــة القانونية لمجالسها تباعا
خالل الفترة المقبلة.
وأضافت أن «إجراء الوزارة بدعوة
الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات لـ ـفـ ـت ــح ب ـ ـ ــاب الـ ـت ــرش ــح
واالن ـت ـخ ــاب قــانــونــي وي ـج ــب عـلـيـهــا
ً
ـدا عــن ّ
رد ا لـفـتــوى حيال
ا تـبــا عــه بـعـيـ

ً
تخصيص  39موقعا لـ «األشغال» إلنشاء
خزانات صحية لمحطة أم الهيمان
منها  6رئيسية تقام فوق األرض بمساحة  8آالف م2

نموذج ألحد مباني المشاريع العميقة لخزانات «األشغال »
وافــق المجلس البلدي على
ط ـل ــب وزارة األش ـ ـغـ ــال ال ـعــامــة
بـ ـت ــوفـ ـي ــر  39م ــوقـ ـع ــا إلنـ ـش ــاء
خزانات أرضية رئيسية وفرعية
ل ـل ـم ـي ــاه ال ـص ـح ـي ــة ال ـم ـعــال ـجــة
ب ـ ـمـ ــواقـ ــع مـ ـتـ ـف ــرق ــة ف ـ ــي الـ ـب ــاد
بمساحة إجمالية تبلغ 21.600
م ـ ـتـ ــر مـ ـ ــربـ ـ ــع ،ض ـ ـمـ ــن م ـ ـشـ ــروع
توسعة محطة الصرف الصحي
في منطقة أم الهيمان واألعمال
المكملة لها ،العقد «هـ ص .»171
وقالت «األشغال» في كتابها
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي وج ـ ـ ـهـ ـ ــه وك ـ ـ ـيـ ـ ــل قـ ـط ــاع
الهندسة الصحية وليد الغانم
إل ــى «ال ـب ـل ــدي» ،والـ ــذي حصلت
«الجريدة» على نسخة منه ،إنه
سيتم إنشاء  6خزانات رئيسية
ف ــوق األرض «م ــن إجـمــالــي تلك
ال ـخ ــزان ــات» بـمـســاحــة إجمالية
تبلغ  8آالف متر مربع ،إضافة

إلـ ـ ــى  33خـ ــزانـ ــا ف ــرعـ ـي ــا تـحــت
األرض وفقا لطلب «البلدي».

أسباب فنية
وأك ـ ـ ــد الـ ـغ ــان ــم أن ـ ــه ال يـمـكــن
تنفيذ الخزانات الرئيسية تحت
األرض ألسباب فنية ،تتمثل في
أنه «عندما يتم إنشاؤها تحت
األرض ستكون تلك الـخــزانــات
أسفل مستوى المياه الجوفية،
وذلك يتطلب إنشاء أوتاد عميقة
لمقاومة قــوة رفــع المياه وذات
تكلفة عــال ـيــة» ،إضــافــة إل ــى أنــه
عـنــدمــا «ي ـتــم تــركـيــب مضخات
الـمـيــاه المعالجة تحت األرض
بمنسوب كبير سيقلل ذلــك من
كـفــاء ة عمل المضخات ،ويؤثر
على نظام توزيع المياه».
وأضــاف أن من تلك األسباب

أيـ ـض ــا ان «إنـ ـ ـش ـ ــاء الـ ـخ ــزان ــات
الرئيسية تحت األرض يتطلب
عمل كل التمديدات الكهربائية
عـلــى أع ـمــاق ك ـب ـيــرة ،مـمــا يــؤثــر
ويصعب
على أنظمة السالمة،
ِّ
القيام بأعمال الصيانة» ،مشيرا
إل ـ ــى أن الـ ـخ ــزان ــات الــرئ ـي ـس ـيــة
تـتـضـمــن إن ـش ــاء مـبـنــى للكلور
األم ــر ال ــذي يتطلب اشـتــراطــات
أمـ ـ ـ ـ ـ ــان خ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة ،م ـ ـم ـ ــا ي ـج ـع ــل
إلنشائها تحت األرض مخاطر
كبيرة.
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن «الـ ـخ ــزان ــات
الرئيسية تتضمن إنشاء مباني
ل ـل ـح ــراس ــة ،وم ـح ـط ــات تـحــويــل
ك ـه ــرب ــائ ـي ــة ،ومـ ـب ــان ــي ل ـل ــدي ــزل
وورش ،وقـطــع غ ـيــار ،ومـكــاتــب
إداري ـ ــة لـلـجـهــاز ال ـف ـنــي ،وغ ــرف
تحكم عن بعد ،والتي يجب أن
تكون منشأة فوق األرض».

آلـ ـي ــة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات والـ ـتـ ـص ــور ال ــذي
سوف تستقر عليه» ،مؤكدة أنه حال
وصول الرد ستكون للوزارة ترتيبات
أخرى متعلقة باألمر.
وكــانــت «ال ـشــؤون» وجـهــت دعــوات
لـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــات :خ ـ ـ ـي ـ ـ ـطـ ـ ــان والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام
والصديق والشهداء والعقيلة ،لفتح
ب ــاب ال ـتــرشــح واالن ـت ـح ــاب ل ـم ــدة 10
أ يــام ،على أن يقدم كل من يرغب في
خوض غمار االنتخابات تقديم أوراق
ترشحه إلى اللجنة المختصة في كل
جمعية التي تشرف الوزارة مباشرة
عليها.

ةديرجلا

•
العدد  / 4914األحد  19ديسمبر 2021م  15 /جمادى األولى 1443هـ

local@aljarida●com

5

محليات

«التربية» استقبلت طالباتها الفائزات في «مناهزات العربية»
المقصيد :تحقيقهن المراكز األولى يثلج الصدر ويعكس اهتمام الوزارة واألسر
فهد الرمضان

لغتنا بحرها
واسع...
وأشكر أسرتي
ومدرستي
ومعلماتي

العنزي

تشجيع
األسرة
والمعلمات
ساهم في
تحقيق هذه
النتيجة

أشكناني

اس ـت ـق ـب ــل وف ـ ــد مـ ــن ق ـي ــادي ــي
وزارة ا لـ ـ ـت ـ ــر بـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي قـ ــا عـ ــة
ال ـت ـش ــري ـف ــات ب ـم ـط ــار ال ـك ــوي ــت
ال ــدول ــي الـطــالـبــات الـحــاصــات
على مراكز متقدمة في مسابقة
م ـنــاهــزات الـلـغــة الـعــربـيــة التي
أقـ ـيـ ـم ــت ف ـ ــي إمـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـش ــارق ــة
بــدولــة اإلمـ ــارات ،وحققت فيها
الطالبتان غــا الـعـنــزي وغــادة
الـعـتـيـبــي ال ـم ـيــدال ـيــة الــذهـبـيــة،
وحـ ـ ـقـ ـ ـق ـ ــت الـ ـ ـط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــة جـ ـم ــان ــة
أشكناني "الفضية".
وق ــال ــت الـطــالـبــة ال ـع ـنــزي إن
"لـغــة الـضــاد بحرها واس ــع في
م ـعــان ـيــه ودرره ،ومـ ــن يــدخـلــه
صعب أن يـخــرج منه لما يجد
فـيــه م ــن مـتـعــة وش ـغ ــف" ،الفـتــة
إلـ ــى أن اه ـت ـم ــام وال ــدت ـه ــا منذ
صغرها بتعليمها أسس وفنون
اللغة العربية ساهم في تنمية
م ـهــارات ـهــا ب ـهــا "وقـ ــد ســاهـمــت
معلماتي ومدرستي بمزيد من
االهـتـمــام حتى وصـلــت إلــى ما
أنا عليه اآلن".
وأعربت العنزي عن شكرها
ل ـ ـ ـكـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــن وق ـ ـ ـ ـ ــف مـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــا ف ــي
مشوارها ،وعلى رأسهم أسرتها
ومـعـلـمــاتـهــا ،وم ــدي ــرة مــدرســة
جمانة بنت أبي طالب.
بـ ـ ـ ــدورهـ ـ ـ ــا ،ق ـ ــال ـ ــت الـ ـط ــالـ ـب ــة
الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي إن ـ ـهـ ــا حـ ـقـ ـق ــت ه ــذا
ً
اإلنـ ـج ــاز ب ـف ـضــل ال ـل ــه أوال ،ثم
بـجـهــودهــا وم ـســاعــدة أسرتها
وم ـع ـل ـمــات ـهــا وم ــدي ــرة ثــانــويــة
ال ـفــروان ـيــة ال ـتــي ك ــان ل ـهــا دور
كبير في مساندتها ،مهدية هذا
اإلنجاز إلى سمو األمير وسمو
ولي العهد والشعب الكويتي.
أمـ ـ ـ ــا ال ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــة أشـ ـكـ ـن ــان ــي،
ص ــاحـ ـب ــة "ال ـ ـف ـ ـض ـ ـيـ ــة" ،ف ــأك ــدت
أنـ ـ ـه ـ ــا واج ـ ـ ـهـ ـ ــت ص ـ ـعـ ــوبـ ــة فــي

الموازنة بين اختبارات الصف
الثاني عشر والتحضير لهذه
ال ـم ـســاب ـقــة" ،غ ـي ــر أن ـن ــي وفـقــت
بفضل الله ثم بجهود وتشجيع
األســرة والمدرسة والمعلمات،
م ـم ــا س ــاه ــم ف ــي ت ـح ـق ـيــق ه ــذه
النتيجة".

مسابقات «العربية»
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،قـ ـ ـ ــال ال ــوكـ ـي ــل
ال ـم ـســاعــد لـلـتـنـمـيــة ال ـتــربــويــة
ف ـي ـصــل ا ل ـم ـق ـص ـيــد إن تحقيق
الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــالـ ـ ـ ـب ـ ـ ــات هـ ـ ـ ـ ـ ــذا اإلن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاز
وإح ـ ـ ــرازه ـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــراكـ ــز األولـ ـ ــى
ف ــي م ـســاب ـقــة مـ ـن ــاه ــزات الـلـغــة
ال ـع ــرب ـي ــة ش ـ ــيء ي ـث ـلــج ال ـص ــدر
ويـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــس ح ـ ـ ـ ــرص واهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام
الطالبات وأسرهن ومدارسهن
ومـعـلـمــاتـهــن ووزارة الـتــربـيــة
بشكل عــام على تحقيق أفضل
النتائج ورفع تحصيل الطلبة.
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أك ـ ـ ـ ــد ال ــوكـ ـي ــل

المقصيد يتوسط الطالبات الفائزات وأسرهن
الـ ـمـ ـس ــاع ــد ل ـل ـت ـع ـل ـيــم الـ ـخ ــاص
والـ ـ ـن ـ ــوع ـ ــي د .ع ـب ــدال ـم ـح ـس ــن
الحويلة أن الكويت كلها سعيدة
وتشعر بالفخر واالع ـتــزاز بما

ح ـق ـق ـتــه هـ ـ ــؤالء ال ـط ــال ـب ــات مــن
مراكز في مسابقة اللغة العربية
ً
التي أقيمت في االمارات ،مشددا
على أن "التربية" ال تألو جهدا

تدوير وشيك لمديري المناطق و«المركزية»
بـيـنـمــا ت ـتــرقــب األوس ـ ـ ــاط ال ـت ــرب ــوي ــة إع ــان
ال ـح ـكــومــة الـ ـج ــدي ــدة ،أك ـ ــدت مـ ـص ــادر تــربــويــة
مطلعة لـ"الجريدة" أن قياديي الوزارة يبحثون
ً
إجراء تدوير يشمل عددا من مديري المناطق
التعليمية واإلدارات المركزية.
وقالت المصادر إن التدوير يطبخ على نار
هادئة ،وهو شبه جاهز ،منوهة إلى أن إعالنه
ينتظر إعالن الحكومة الجديدة ،ومعرفة ما إذا
ً
كان الوزير ،د .علي المضف ،مستمرا في حقيبة
"التربية" ،أو أنه سيتم تعيين وزير غيره.
وفي سياق متصل ،أكدت المصادر أن الوزير
ال ـجــديــد سـيـحـســم عـمـلـيــة تـسـكـيــن الـمـنــاصــب

الشاغرة خصوصا بوظيفة مدير عام منطقة
تعليمية ،موضحة أن بعض المناطق التعليمية
شاغرة مدة تجاوزت الـ  6أعوام ،وبالتالي بات
ضروريا تسكينها.
وأشارت إلى أن عملية وضع ضوابط التقديم
لهذه الوظائف مــن اختصاص وزيــر التربية،
متوقعة أن يتم االكتفاء بشروط ديوان الخدمة
المدنية ،وإلغاء شرط التدرج في سلك التعليم
لوظيفة مدير عام منطقة ،ومدير ادارة التنسيق،
الس ـي ـمــا ب ـعــد ن ـج ــاح شــاغ ـلــي ه ــذه الــوظــائــف
بالتكليف من غير التعليميين في إدارتها خالل
السنوات الست الماضية.

في سبيل تعزيز قدرات الطلبة
وتنمية مهاراتهم ،و"نرفع هذا
االنجاز إلى سمو األمير وسمو
ولي العهد وإلى شعب الكويت
كافة".
ب ـ ـ ــدوره ،ق ــال ال ـم ــوج ــه ال ـعــام
لـلـغــة ال ـعــرب ـيــة ب ــاإلن ــاب ــة نــايــف
الـ ـح ــرب ــي" :نـ ـ ــزف هـ ــذا اإلن ـج ــاز
ل ـطــال ـبــات ـنــا إل ـ ــى س ـم ــو األم ـي ــر
وس ـم ــو ولـ ــي ال ـع ـه ــد وال ـش ـعــب
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،وقـ ـ ــد جـ ـ ــاء نـتـيـجــة
وثمرة لجهود بذلت على مدى
أع ـ ـ ــوام ط ــويـ ـل ــة" ،الف ـت ــا إلـ ــى أن
توجيه اللغة العربية ورؤســاء
االقسام والمعلمين والطالبات
ق ـ ــام ـ ــوا بـ ـعـ ـم ــل رائ ـ ـ ـ ــع ان ـع ـك ــس
بـتـحـقـيــق ال ـم ــراك ــز االولـ ـ ــى في
هذه المسابقة ،ومعربا عن أمله
تحقيق الـمــزيــد مــن االن ـجــازات
والمراكز في المسابقات الدولية
القادمة.
أمـ ــا م ــدي ــرة ث ــان ــوي ــة جـمــانــة

بنت أبي طالب ،أسماء اليحيى،
ف ــأك ــدت أن ال ـم ــدرس ــة كـ ــان لها
حظ وافر بأن تكون الطالبة غال
العنزي من طالباتها المميزات،
وقد حصدت الميدالية الذهبية
فــي الـمـســابـقــة ،مـشـيــرة إل ــى أن
الطالبة متميزة منذ دخولها
إل ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرس ـ ـ ــة وق ـ ـ ـ ـ ــد ظ ـه ــر
عليها أث ــر الـتــربـيــة واالهـتـمــام
وتنشئتها وصقل مواهبها.

أهدي إنجازي
إلى األمير
وولي العهد
والشعب
الكويتي

ُّ
• «يضم  2800طالبة ويمكنهن تسلم جدول دراسي ثابت بـ  14وحدة»
• حافالت لنقل الطالبات من العارضية إلى الجهراء ثم العودة كل نصف ساعة
•

أحمد الشمري

ك ـشــف ال ـع ـم ـيــد ال ـم ـســاع ــد ل ـل ـشــؤون
األكاديمية في كلية التربية األساسية
بــالـهـيـئــة ال ـع ــام ــة لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي
والـ ـت ــدري ــب د .ع ـبــدال ـلــه ال ـغ ـص ــاب ،عن
تـخـصـيــص م ـب ـنــى فـ ــرع ك ـل ـيــة الـتــربـيــة
األس ــاس ـي ــة "بـ ـن ــات" ف ــي مـنـطـقــة تـيـمــاء
ل ـل ـم ـس ـت ـج ــدات فـ ــي ال ـف ـص ــل الـ ــدراسـ ــي
الـثــانــي ،لتغطية احتياجات الطالبات
ً
من القاعات الدراسية ،الفتا إلى أن عدد
الـمـسـتـجــدات فــي ظــل الـمـعـلــن قبولهن
مؤخرا للفصل الثاني مع عدد الشواغر
لن يتجاوز الـ  2800طالبة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـغ ـ ـص ـ ــاب ،فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" ،إل ــى "أن الـمـسـتـجــدة في
فــرع كلية التربية األساسية في تيماء
يمكنها تسلم جدول دراسي ثابت بـ 14
وحــدة دراسـيــة ،بــدال مما كــان عليه في
السابق ،حيث كانت تسجل  9وحــدات
دراس ـيــة ،وه ــذا األم ــر يعتبر مـيــزة عما
كان في السابق عبر أخذ وحدات دراسية
أكثر ،ويحق لهن تقديم طلب التحويل
الداخلي في تخصصات الكلية ،اعتبارا

«بوكسهل الكويت» تهنئ الجامعة األم
بفوزها بأفضل مؤسسة تدريب

•
عبدالله الغصاب

حمد العبدلي

أكـ ــد وزيـ ـ ــر ال ـن ـف ــط وزيـ ـ ــر الـتـعـلـيــم
العالي د .محمد الفارس ،أن معرض
التصميم الهندسي األربعين في كلية
الهندسة والبترول يعد منارة وبيئة
محفزة لثقافة اإلبداع واالبتكار وإبراز
مهارات الطالب والطالبات في مجال
التصميم الهندسي.
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك عـ ـل ــى هـ ــامـ ــش اف ـت ـت ــاح
الـمـعــرض ال ــذي نظمته الـكـلـيــة أمــس
ف ــي م ـقــرهــا ب ـمــدي ـنــة ص ـب ــاح ال ـســالــم
الجامعية ،بمشاركة  102مشروع من
مختلف األقسام العلمية بـ "الهندسة
والبترول".

وزعت جمعية الهداية
الخيرية مساعدات
مالية على  140يتيمًا
و 62أسرة يتيم بمنطقة
العارضية.
وشكر رئيس مجلس
إدارة الجمعية بندر
املطيري ،األمانة العامة
لألوقاف على دعمها
لهذا املشروع ،موضحًا
أن توزيع املساعدات
يأتي في إطار الشراكة
املجتمعية املتميزة
للجمعية مع األمانة،
وينطلق من اهتمامهما
بفئة األيتام واألرامل،
من أجل توفير الرعاية
الشاملة لهم.
وأشار املطيري إلى أن
عملية توزيع املساعدات
استهدفت األيتام من
غير محددي الجنسية،
إضافة إلى العديد
األسر املتعففة واملقيمة
بالكويت.

«النجاة» :تعليم العربية
للجاليات األجنبية

مــديــر الـجــامـعــة للتخطيط د .محمد
زيـ ـ ـن ـ ــل اه ـ ـم ـ ـيـ ــة مـ ـ ـع ـ ــرض ال ـت ـص ـم ـي ــم
ال ـه ـن ــدس ــي ال ـ ـ ــذي ي ــأت ــي ب ـع ــد عـ ــودة
الدراسة التقليدية اثر توقفها بسبب
تداعيات كورونا.
من جانبه قال مدير مركز التدريب
الهندسي بالكلية د.دعيج الركيبي انه
ً
خالل  20عاما "استطعنا ان نحقق 3
انجازات من خالل تحولها الى ابتكار
هـنــدســي فــي  2400م ـش ــروع ،مــوزعــة
بين عدة مشاريع مختلفة" ،مبينا أن
عدد الطلبة الذين تخرجوا خالل هذه
الفترة ،وقدموا مشاريع هم  10آالف.

أكد مدير مركز الوعي
لتطوير العالقات
العربية الغربية وعضو
مجلس اإلدارة بجمعية
النجاة الخيرية
د .إبراهيم العدساني،
اهتمام الجمعية الكبير
باللغة العربية.
وأوضح العدساني أن
مشروع اللغة العربية
بلجنة التعريف
باإلسالم يهدف إلى
العناية بها ،كونها لغة
القرآن ،وتعد مدخال
مهما للتعريف باإلسالم،
مضيفا أن اللجنة تعمل
لكسب شرائح متنوعة
من الجاليات ،منها
السفراء والدبلوماسيون
واألطباء واملهندسون
وغيرهم ،واحتضان
املتميزين من متعلمي
اللغة العربية ،وتأهيلهم
لترجمة اإلصدارات
اإلعالمية والشرعية
التي تصدرها اللجنة
للجاليات بمختلف
اللغات.
َّ
وبي أن الهدف من
مشروع اللغة العربية
هو تخريج قرابة 3000
دارس سنويا من
املسلمني الجدد ،ومن
غير املسلمني ،مؤكدًا
أن هذا املشروع يعتبر
مشروعا خيريا ودعويا،
وأن باب املساهمة فيه
مفتوح للجميع.

تظلمات «الحقوق» تقتصر على إعادة تجميع الدرجات
طلبة الكلية لـ ةديرجلا• :آليتها تمنعنا من االطالع على ورقة االختبار أو مناقشتها
•

فازت جامعة بوكسهل في أستراليا ،وهي الجامعة األم لكلية بوكسهل
الكويت ،بحفل جوائز التدريب  Victorian Training Awardsعلى جائزة
"أفضل المؤسسات للتدريب التطبيقي الشامل  ،"2021وهي تعد من أهم
الجوائز المخصصة لتكريم مؤسسات التعليم العالي ذات التوجهات
التطبيقية في والية فكتوريا بأستراليا.
وهنأ رئيس كلية بوكسهل الكويت د .علي عريفة ،جامعة بوكسهل
األسترالية بهذا اإلنجاز الكبير ،قائال" :نفخر بشراكتنا المثمرة مع جامعة
بوكسهل أستراليا ،التي استمرت ألكثر من  12سنة .هذا اإلنجاز دليل على
المكانة األكاديمية التي تملكها جامعتنا األم في أستراليا ،وكذلك إشعاعها
الدولي ،وحرصها الدائم على دعم ونقل خبرتها الطويلة لنا كفرع معتمد
لها بالكويت وفروعها األخرى في مختلف الدول".
من جانبها ،صرحت المدير التنفيذي والمدير العام لجامعة بوكسهل
ً
أستراليا فيفيان كينغ ،بأن الجائزة قدمت تقديرا لتاريخ جامعة بوكسهل
العريق والمتميز في القطاع األكاديمي للتعليم والتدريب التطبيقي.
وقالت" :نحن نقدم التعليم والتدريب في أكثر من  50دولــة بأشكال
مختلفة منذ عام  ،1982وتعتبر البرامج والشراكات وخريجونا الذين
قمنا ببناء عالقات معهم على مدى سنين طويلة أساسا لنجاحنا في
القطاع األكاديمي".

الفارس خالل افتتاح معرض التصميم الهندسي
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــارس إن ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض
اح ـت ــوى ع ـلــى م ـشــاريــع م ــن مختلف
التخصصات الهندسية فــي الكلية،
ً
تتضمن تفكيرا إ بــدا عـيــا وابتكاريا،
لـ ـخ ــدم ــة ال ـم ـج ـت ـم ــع والـ ـبـ ـش ــري ــة مــن
ً
أج ــل حـيــاة مـسـتــدامــة ،مبينا أن تلك
ال ـم ـش ــاري ــع ت ـع ـكــس مـ ــدى م ــا يـمـلـكــه
أبناؤنا وبناتنا مهندسو المستقبل
مــن كـفــاءات وطــاقــات بـنــاءة ومنتجة
تـتـســم بــال ـقــدرة عـلــى اإلب ـ ــداع" ،وه ــذا
م ــا يــدعــونــا لـلـفـخــر واالع ـ ـتـ ــزاز بـهــم،
لالنخراط والمنافسة في سوق العمل
والمساهمة فــي د فــع عجلة التنمية
وتعزيز خطة الكويت ."2035
ب ـ ــدوره ،أك ــد الـقــائــم بــأعـمــال نائب

«الهداية» وزعت مساعدات
لـ  140يتيمًا و 62أسرة

العتيبي

الغصاب :تخصيص فرع «التربية األساسية» الفارس :معرض «الهندسة» بيئة محفزة لإلبداع
في تيماء للمستجدات في الفصل الثاني
مــن الـفـصــل ال ــدراس ــي األول ال ــذي يلزم
بضرورة اجتياز  14وحدة دراسية".
وأف ـ ــاد ب ــأن ال ـم ـحــاضــرات الــدراس ـيــة
فــي ف ــرع تـيـمــاء تـبــدأ مــن الـســاعــة 9:10
ص ـب ــاح ــا ،ب ـي ـن ـمــا ف ــي فـ ــرع ال ـعــارض ـيــة
تنطلق من الساعة  8صباحا ،لتفادي
االزدح ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــروري ،الف ـ ـتـ ــا إل ـ ـ ــى أن
ال ـك ـل ـي ــة راعـ ـ ــت ال ـ ـظـ ــروف األسـ ــريـ ــة فــي
حــال توصيل الطلبة من خــال تحديد
مــواعـيــد الـمـحــاضــرات فــي ف ــرع تيماء،
فضال عن توفير وسائل نقل "باصات"
ك ــل ن ـصــف ســاعــة تـنـقــل ال ـطــال ـبــات من
مـبــانــي ال ـعــارض ـيــة إل ــى ف ــرع تـيـمــاء ثم
العودة مجددا ،بحيث يمكن لولي أمر
الطالبة توصيلها الى العارضية لتقوم
باستقالل الباصات المتجهة إلى تيماء
دون أية مشاكل تذكر.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـغ ـ ـصـ ــاب "رغـ ـ ـ ــم ال ـس ـع ــة
المكانية للطالبات التي تـجــاوزت 20
الف طالبة في موقع العارضية ،فهناك
مساع ومطالبات من قبل الكلية لفتح
كـلـيــات فــرعـيــة للتربية األســاس ـيــة في
المنطقة الجنوبية أســوة بفرع الكلية
في تيماء".

سلة أخبار

أحمد الشمري

رغ ـ ـ ــم ف ـ ـتـ ــح كـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق فـ ـ ــي ج ــام ـع ــة
الكويت الباب لتقديم التظلمات على نتيجة
اختبارات المقررات الدراسية وفقا لمواعيد
م ـع ـي ـن ــة ،اس ـت ـن ـك ــر ط ـل ـب ــة ال ـك ـل ـي ــة آلـ ـي ــة ت ـلــك
التظلمات ،التي تقتصر على إ عــادة تجميع
ا ل ـ ــدر ج ـ ــات ف ـق ــط دون اال ط ـ ـ ــاع ع ـل ــى ف ـحــوى
اإلج ــاب ــة وورقـ ــة االخ ـت ـبــار أو حـتــى مـنــاقـشــة
عضو هيئة التدريس بشأنها.
وناشد الطلبة ،عبر "الجريدة" ،إدارة الكلية
ض ـ ــرورة إع ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ــي آل ـي ــة الـتـظـلـمــات،
ً
الف ـت ـيــن إلـ ــى أن ـه ــا أص ـب ـحــت ه ــاج ـس ــا ي ــؤرق
مصيرهم.
وأكد رئيس جمعية الكلية سالم العازمي
أن "ال ـج ـم ـع ـيــة ت ـض ــع ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـق ـضــايــا
ال ـطــاب ـيــة ف ــي م ـح ـمــل ال ـج ــد خـ ــال ال ـمــرح ـلــة
ً
المقبلة" ،مشيرا إ لــى أن قضية إ عــادة النظر
في آلية التظلمات ،والسماح للطلبة باالطالع
عـلــى ورق ــة االخ ـت ـبــار ومـنــاقـشــة عـضــو هيئة
التدريس بشأنها تعتبر ضمن األولويات.
وأوضح العازمي أن هذا المطلب الطالبي
س ـي ـق ــدم م ــع م ـج ـم ــوع ــة م ــن ال ـم ـط ــال ــب خ ــال
لقاء ات الهيئة اإلدارية للجمعية مع مسؤولي
ا لـكـلـيــة خ ــال ا لـفـتــرة ا لـمـقـبـلــة ،ثــم متابعتها
معهم وترجمتها على أرض الواقع.
وأفـ ــاد ب ــأن الـجـمـعـيــة تـعـمــل ج ــاه ــدة على
تحقيق جميع مكتسبات الطلبة ،ولن تسمح

ً
ب ــأي ظ ـلــم ل ـهــم ،الف ـت ــا إل ــى أن ت ـقــديــم الـتـظـلــم
واالطـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى ورقـ ـ ــة االخـ ـتـ ـب ــار وم ـنــاق ـشــة
األساتذة في نتيجته حق أصيل لهم.
ومــن جهته ،دعــا الطالب سعد عبدالله إدارة
ً
الكلية إلى تعديل ضوابط تقديم التظلمات ،مؤكدا
أن "عدم السماح للطلبة باالطالع على ورقة نتيجة
االختبار فيه نوع من الظلم".

آلية التظلم
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ال ـط ــال ــب ع ـبــدال ـعــزيــز ف ــاح:
"لــأمــانــة لــم أق ــدم أي تظلم على نتيجة اختبار
لـمـقــرر دراس ـ ــي ،ول ـكــن ه ـنــاك الـكـثـيــر مــن الطلبة
ً
يتذمرون من آلية التظلم" ،متسائال :من المسؤول
ً
ً
ً
عن تأخير الطالب فصال دراسيا كامال في حالة
الرسوب إذا تعرض لظلم من أستاذ معين؟
أما الطالب عبدالله الحسيني ،فاستنكر منع
الطلبة من االطالع على ورقة االختبار بعد تقديم
ً
تظلم على نتيجة درجة معينة ،مؤكدا أن "من حق
الطالب مناقشة عضو هيئة التدريس إذا كان لديه
شك في الدرجة المرصودة".
وبينما دع ــا الـطــالــب عـبــدالــرحـمــن الحسيني
إلــى تقسيم االخـتـبــارات على يــومـيــن؛ ألن كمية
م ـح ـتــوى ال ـم ـق ــررات ال ــدراس ـي ــة ك ـب ـيــر ،ويـحـتــاج
إلــى وقــت لـلــدراســة ،أفــاد الطالب زيــد الحسيني
بأن الهيئة اإلداريــة السابقة طالبت بوضع آلية
لتقديم التظلمات على نتائج االخـتـبــارات التي
ً
تسمح بذلك ولم يتخذ بشأنها أي قرار ،متسائال:

سالم العازمي

عبدالعزيز فالح

"ألـ ـي ــس م ــن ح ــق ال ـط ـل ـبــة االط ـ ـ ــاع ع ـل ــى نـتـيـجــة
تصحيح ورقــة االختبار كما هو معمول به في
مختلف الجامعات األخرى؟!
أما الطالب عبدالعزيز الجعيب ،فقال إن "األمر
ال يتعلق بعملية تقديم طلب للتظلم على نتيجة
اخ ـت ـبــار مـعـيــن أو االط ـ ــاع عـلـيـهــا ،ب ــل بعملية
تصحيح ورقة االختبار التي تختلف من أستاذ
ً
آلخر في لجنة الكنترول ،نظرا لعدم وجود نموذج
اجابة موحد بين أعضاء الهيئة التدريسية في
القسم يساهم في توحيد درجة االجابة.
وذكــر الجعيب أن "لكل عضو هيئة التدريس
أسلوبا في شرح االجابة ،وفي المقابل يتعاون
األساتذة في القسم على وضع اسئلة االختبار،

سعد عبدالله

وبالتالي عملية تقييم درجة الطالب في االختبار
تـخـتـلــف م ــن أس ـت ــاذ آلخـ ــر ،ون ـظ ــرا ل ـعــدم وج ــود
نـمــوذج موحد بين األســاتــذة ستختلف نتيجة
الــدرجــة فــي الـمـقــرر ال ــدراس ــي الــواحــد مــن عضو
آلخر".
ب ــدوره ،قــال الطالب سعد المطيري" :أحيانا،
يخصم بعض أســاتــذة الكلية درج ــات مــن ورقــة
اختبار الطلبة في مقرر معين بحجة أن االجابة
غير صحيحة رغم صحة المعلومات الواردة فيها،
ولكن الحقيقة أن االجابة لم تقنع االساتذة" ،مبينا
أنه "من االجدر أن تكون هناك آلية واضحة لتقديم
التظلم تساهم فــي االط ــاع على ورقــة االختبار
ومناقشة أستاذ المقرر بشأنها".
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شلتوت :نقلت دعوات من السيسي إلى األمير وولي العهد لزيارة مصر
السفير المصري :العالقات مع الكويت تضرب بجذورها أعماق التاريخ ومثال يحتذى به
ربيع كالس

رؤية 2035
ستقفز
بالكويت إلى
آفاق عالمية
تستحقها

فعاليات
في الكويت
والقاهرة
بمناسبة
ً
مرور  60عاما
على تأسيس
العالقات

كشف السفير المصري الجديد
لـ ــدى الـ ـب ــاد أس ــام ــة ش ـل ـتــوت أنــه
نـقــل دعـ ــوات رسـمـيــة مــن الرئيس
المصري عبدالفتاح السيسي إلى
سمو األمير الشيخ نواف األحمد،
وسمو ولــي العهد الشيخ مشعل
األحمد ،لزيارة مصر في أي وقت
مناسب لسموهما.
وفـ ـ ـ ــي أول لـ ـ ـق ـ ــاء ي ـ ـع ـ ـقـ ــده مــع
الـصـحــافـيـيــن ،بـعــد تـقــديــم أوراق
اع ـ ـت ـ ـم ـ ــاده ،أع ـ ـ ــرب شـ ـلـ ـت ــوت عــن
سعادته وتقديره للقاء سمو ولي
العهد أثناء تقديم أوراق اعتماده،
مشيرا إلى أنه لمس من سموه كل
الـتـقــديــر لمصر وقـيــادتـهــا ،وقــوة
ومتانة العالقات بين البلدين في
مختلف ال ـم ـجــاالت ،وال ـتــي تمتد
لعقود طويلة ،معتبرا أن العالقات
الـمـصــريــة  -الكويتية التاريخية
ال ـت ــي ت ـض ــرب ب ـج ــذوره ــا أع ـمــاق
التاريخ هــي مثال يحتذى بــه في
العالقات بين الدول ،حيث تتطابق
الـ ــرؤى ،ويــوجــد تنسيق ت ــام بين
البلدين في مختلف القضايا التي
تخص الـتـعــاون الثنائي أو التي
تتعلق بــالـمــواقــف السياسية في
المنطقة.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى م ــواق ــف ال ـكــويــت
ودع ـ ـم ـ ـهـ ــا الخ ـ ـت ـ ـي ـ ــارات ال ـش ـع ــب
الـمـصــري عـبــر ال ـتــاريــخ الـحــديــث،
وم ــواق ــف م ـصــر ال ــداع ــم لـلـكــويــت
خالل األحــداث المختلفة ،والدماء
التي روت أرض البلدين دفاعا عن
تــرابـهـمــا فــي ح ــروب االس ـت ـنــزاف،
ونصر أكتوبر عام  ،1973والتحرير
عـ ــام  ،1991وخ ـص ــوص ـي ــة وق ــوة
وم ـت ــان ــة ال ـع ــاق ــات ب ـيــن الـبـلــديــن
الشقيقين.

أهم الملفات

ال يمكن
تصور
استقرار في
مصر من
دون استقرار
ورخاء في
دول الخليج

وعن أهم الملفات التي سيعمل
عليها خالل فترة عمله في الكويت،
قـ ــال ش ـل ـت ــوت« :س ــأب ـن ــي ع ـلــى من
سـبـقــونــي ،وس ــأب ــذل ك ــل الـجـهــود
الممكنة لمزيد من توطيد وتطوير
ال ـعــاقــات الـمـتـمـيــزة والـتــاريـخـيــة
ال ـ ــراسـ ـ ـخ ـ ــة بـ ـي ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن ع ـلــى
الـصـعــد كــافــة ،حـيــث ســأركــز على
ع ــدد م ــن الـمـلـفــات األســاس ـيــة في
الفترة المقبلة ،السيما التجارية
واالسـتـثـمــاريــة السـتـغــال الطفرة
ال ـك ـب ـي ــرة الـ ـت ــي ت ـش ـه ــده ــا م ـصــر،
والـتــي باتت الـيــوم تعد أحــد أكبر
األس ـ ـ ـ ــواق الـ ـص ــاع ــدة ف ــي مـنـطـقــة
الشرق األوسط».

ودعــا المستثمرين الكويتيين
إل ــى اس ـت ـغــال ه ــذه ال ـط ـفــرة غير
ال ـم ـس ـب ــوق ــة ،واس ـت ـث ـم ــار ال ـمــزيــد
ف ــي الـ ـس ــوق ال ـم ـص ــري بــال ـق ـطــاع
الصناعي أو الزراعي أو التجاري،
وكذلك في قطاعات التحول الرقمي
والذكاء االصطناعي ،مؤكدا «زيادة
ف ـ ــرص مـ ـش ــارك ــة ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن
المصريين في مشروعات البنية
التحتية الكويتية الطموحة في
إطـ ــار رؤيـ ــة  ،2035وال ـت ــي أتــوقــع
أن تقفز بــالـكــويــت آلف ــاق عالمية
تستحقها».
واستطرد« :سأبذل كل الجهد
لـتــذلـيــل أي ص ـعــاب ت ــواج ــه عمل
المستثمرين الكويتيين ،وتفعيل
دور مـ ـجـ ـل ــس رج ـ ـ ـ ـ ــال األعـ ـ ـم ـ ــال
ال ـم ـصــري ال ـكــوي ـتــي ،إض ــاف ــة إلــى
ت ـن ـس ـيــق الـ ـ ـ ــرؤى والـ ـم ــواق ــف فــي
مختلف القضايا اإلقليمية ذات
االهـتـمــام المشترك فــي محيطها
اإلقليمي والدولي».

اجتماعات قريبة
وكـ ـش ــف ش ـل ـت ــوت ع ــن «وج ـ ــود
ات ـص ــاالت مـسـتـمــرة بـيــن قـيــادتــي
وأعضاء حكومتي البلدين ،واتفاق
على عقد لجنة المشاورات الثنائية
ال ـت ــي ي ــرأس ـه ــا وزيـ ـ ــرا ال ـخــارج ـيــة
بــال ـقــاهــرة خ ــال ف ـبــرايــر الـمـقـبــل،
إضافة إلى وجود عدد من مذكرات
التفاهم التي سيتم توقيعها في
مـخـتـلــف الـ ـمـ ـج ــاالت ،إلـ ــى جــانــب
ال ـتــرت ـيــب لـعـقــد اج ـت ـم ــاع الـلـجـنــة
الـقـنـصـلـيــة بـيــن ال ـب ـلــديــن ،وبـحــث
إم ـكــان ـيــة تــرت ـيــب لـ ـق ــاءات دوريـ ــة
لـمـتــابـعــة أع ـم ــال الـلـجـنــة وســرعــة
تنفيذ مقرراتها».
وأشاد بجهود الجالية المصرية
في بناء بلدهم الثاني الكويت في
مختلف الميادين ،وبدورها الفاعل
ف ــي تــوط ـيــد ال ـع ــاق ــات الـشـعـبـيــة
واألخوية ،والتي تعد من أهم أدوات
ال ـق ــوى ال ـنــاع ـمــة والــدب ـلــومــاس ـيــة
الشعبية في التواصل والترابط بين
البلدين الشقيقين ،متعهدا «بالعمل
على تطوير العمل القنصلي بما
ي ـت ـن ــاس ــب مـ ــع ط ـل ـب ــات ورغـ ـب ــات
أبـنــاء الجالية ،بالتنسيق الكامل
مع الجانب الكويتي الــذي أشكره
عـلــى دعـمــه ومـســانــدتــه وتنسيقه
معنا بما ساهم في حل العديد من
المشكالت وإزالة العراقيل لتخفيف
وط ـ ـ ــأة ال ـج ــائ ـح ــة ع ـل ــى ال ـجــال ـيــة
المصرية».

بشكل دائم على المشاركة في كل
الفعاليات الثقافية الكويتية».

إيران وأمن الخليج

السفير المصري خالل اللقاء الصحافي

• االتصاالت مع الكويت أثمرت عن تخصيص قطعة أرض في مشرف لبناء قنصليتنا
• هدم مقر السفارة في الدعية ومن المتوقع طرح مناقصات لبناء مبنى جديد العام المقبل
• نثمن موقف الكويت التاريخي والمعهود على دعمها لمصر في ملف النهضة
• نعتز بالدور الكويتي البارز في رئاسة الجامعة ومؤتمر إخالء المنطقة من أسلحة الدمار
• عودة الطيران المباشر ساهم بشكل كبير في اإلسراع بعملية إصدار الجوازات
ولفت إلى أن القنصلية المصرية
بالكويت تقوم بالتطوير المستمر
لـعـمـلـهــا ،حـيــث اسـتـحــدثــت خــال
األشهر الماضية نظاما إلكترونيا
ع ـ ــن ط ـ ــري ـ ــق م ـ ــوق ـ ــع ال ـق ـن ـص ـل ـي ــة
ع ـل ــى اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت ،وعـ ـب ــر تـطـبـيــق
خــاص بالقنصلية على الهواتف
المحمولة ،تتم عن طريقهما إتاحة
تسجيل البيانات وحجز مواعيد
م ـس ـب ـقــة ،م ـم ــا يـ ـ ــؤدي إلـ ــى تقليل
االزدحـ ــام فــي القنصلية وتنظيم
العمل بها ،وكذلك االستعالم عن
المعلومات والبيانات والمستندات
المطلوبة إلنهاء األعمال القنصلية
المختلفة ،إضافة إلى إمكان تتبع
المعامالت القنصلية واالستعالم
عن موعد استالمها.

جوازات السفر
وع ـمــا إذا ك ــان ثـمــة حــل قريب

لمسألة التأخر في عملية إصدار
جــوازات سفر المصريين ،أوضح
شلتوت أن «تفشي جائحة كورونا،
أس ـف ــر ع ــن اضـ ـط ــراب عــال ـمــي في
حــركــة الـطـيــران وشـحــن الــوثــائــق
بشكل كبير ،ما أدى إلى صعوبة
إرسال الكثير من تلك الوثائق التي
تتطلب درجــة عالية من التأمين،
إض ــاف ــة إل ــى أن ع ــدد الـمــواطـنـيــن
المتقدمين لتجديد جوازاتهم زاد
بشكل كبير بسبب عــدم قدرتهم
عـلــى الـسـفــر ،لـكــن ع ــودة الـطـيــران
المباشر ســاهــم بشكل كبير في
اإلسراع بعملية إصدار الجوازات،
خصوصا أن مصر انشأت مرکزا
حديثا إلصدارها ،ومازلنا نعمل
ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر ع ـل ــى ت ـن ـف ـيــذ ع ــدة
اقتراحات تساهم في تحسين تلك
الخدمة بالفترة المقبلة».
وعـ ــن ان ـت ـق ــال م ـقــر الـقـنـصـلـيــة
مــن مــوقـعـهــا الـحــالــي فــي منطقة

«األسترالية» تقيم ندوة صحية توعوية
جانب من اللقاء

وب ـ ــرام ـ ــج س ـ ــام ـ ــة ،ل ـك ـن ـه ـمــا
ثقافة وأسلوب حياة ،وتأتي
السالمة البدنية في المرتبة
ال ـثــان ـيــة ب ـعــد االح ـت ـيــاجــات
ال ـف ـي ــزي ــول ــوج ـي ــة ل ــإن ـس ــان،
لتمكنه من الشعور بالصحة
وا لـســا مــة وتنمية التحفيز
اإليجابي لمحيطه.
وقــالــت مــديــر قسم الصحة

والسالمة المهنية لدى الكلية
م ـ ــري ـ ــم ال ـ ـ ـمـ ـ ــراغـ ـ ــي« :الـ ـصـ ـح ــة
وا لـســا مــة السلوكية أسلوب
حياة ،ومن الضروي أن نعرف
ك ـي ـف ـيــة ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى صـحــة
وسالمة عقولنا وأبداننا».
وان ـ ـش ـ ـئـ ــت لـ ـجـ ـن ــة الـ ـحـ ـي ــاة
الـصـحـيــة ل ــدى «األس ـتــرال ـيــة»
ك ـم ـب ــادرة اج ـت ـمــاع ـيــة تـهــدف

إلــى تنظيم وتعزيز مبادرات
الـ ـصـ ـح ــة وال ـ ـسـ ــامـ ــة ل ــزي ــادة
ال ـ ــوع ـ ــي بـ ـط ــريـ ـق ــة إي ـج ــاب ـي ــة
وفعالة.
ومـ ـ ــن األنـ ـشـ ـط ــة ال ــرئ ـي ـس ــة
لـهــذه اللجنة «ي ــوم الـصـحــة»،
الذي يقام في الحرم الجامعي
في كل فصل دراســي ،وحملة
التبرع بالدم السنوية ،وحملة

فعاليات الـ 60
وذكـ ــر ش ـل ـتــوت أن ــه بمناسبة
م ـ ـ ــرور  60ع ــام ــا ع ـل ــى تــأس ـيــس
ال ـعــاقــات الـمـصــريــة  -الكويتية،
س ـت ـق ــام ف ـع ــال ـي ــات ف ــي ال ـك ــوي ــت،
بالتنسيق مع المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب ،وكذلك
مــن خ ــال الـسـفــارة الكويتية في
الـقــاهــرة ،مشيدا بجهود السفير

سد النهضة
ملف آخر ،اعتبر شلتوت أن
وفي ٍ
«قضية سد النهضة تمثل تهديدا
وج ــودي ــا لـمـصــر ،وال تـعــد مجرد
نـ ــزاع مــائــي ب ـيــن دول ـت ـي ــن ،وإن ـمــا
ق ـض ـيــة ت ـه ــدد ال ـس ـلــم واألم ـ ــن في
المنطقة ،نظرا ألن الوضع المائي
بالغ الحساسية لمصر التي تعتبر
الــدولــة األفـقــر مائيا على اإلطــاق
بين كل دول العالم».
وب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا دع ـ ـ ــا أشـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء م ـصــر
وشــركــاء هــا اإلقليميين والدوليين
إلى ممارسة جهودهم لحض إثيوبيا
على التخلي عن تعنتها والتوصل
إلى اتفاق قانوني ملزم حول الملء
والتشغيل قبل أي استئناف للملء،
قــال« :ال يسعني في هــذه المناسبة
إال أن أثمن موقف الشقيقة الكويت
السياسي والشعبي ،على الدعم غير
ال ـم ـشــروط وال ـتــاري ـخــي والـمـعـهــود
لمصر في هذا الملف».

سفير اليابان :إقبال متزايد
من الطلبة الكويتيين لتعلم لغتنا

تناولت تعزيز العادات اإليجابية ورفع الوعي لدى الطلبة
ً
ت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــع خ ـ ـطـ ــة
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة
لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــات لـ ـ ــدى ال ـك ـل ـيــة
األس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــة ف ـ ــي الـ ـك ــوي ــت،
نظمت لجنة الحياة الصحية
ل ـ ـ ــدى الـ ـكـ ـلـ ـي ــة ،بــال ـت ـن ـس ـيــق
مـ ــع م ـم ـث ــل ك ـل ـي ــة ال ـه ـنــدســة
والبترول في جامعة الكويت
د .خالد الخالدي ،زيارة إلى
جامعة الكويت ،لتقديم ندوة
توعوية حول إنجازات لجنة
الـ ـحـ ـي ــاة ال ـص ـح ـيــة ال ـتــاب ـعــة
لـ «األسترالية».
وتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادل ق ـ ـسـ ــم الـ ـصـ ـح ــة
والـ ـ ـس ـ ــام ـ ــة الـ ـمـ ـهـ ـنـ ـي ــة ل ــدى
الـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ،م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ه ـ ــذه
ا لــز يــارة ،تجربته فــي تعزيز
العادات الصحية اإليجابية
م ــع طـ ــاب جــام ـعــة ال ـكــويــت
ورفـ ـ ــع الـ ــوعـ ــي ل ــديـ ـه ــم ،ب ــأن
ال ـص ـح ــة والـ ـس ــام ــة لـيـسـتــا
مـجــرد سـيــاســات وإج ــراء ات

الـ ـس ــام ،أوضـ ــح أن «االتـ ـص ــاالت
مـ ــع الـ ـج ــان ــب الـ ـك ــويـ ـت ــي أثـ ـم ــرت
ع ــن تـخـصـيــص قـطـعــة أرض في
منطقة مـشــرف لبناء قنصليتنا
الجديدة ،تفي بأعداد المراجعين
من الجالية المصرية» ،الفتا إلى
أن مقر السفارة في منطقة الدعية
تم هدمه ،ومن المتوقع أن تطرح
م ـن ــاق ـص ــات ل ـب ـن ــاء م ـب ـنــى جــديــد
العام المقبل.

الكويتي في مصر محمد الذويخ.
وأعـ ـل ــن وجـ ـ ــود اتـ ـج ــاه إلب ـ ــرام
اتفاقيات تنفيذية بين مؤسسات
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـع ـ ــال ـ ــي الـ ـمـ ـص ــري ــة
والكويتية ،لتعزيز التعاون العلمي
والـبـحـثــي بـيــن ال ـب ـلــديــن ،إضــافــة
لـلـمـشــاركــة ف ــي م ـع ــرض الـكــويــت
الدولي للكتاب ،ومشاركة الكويت
في معرض القاهرة الدولي للكتاب،
وعلى الجانب الرياضي ،يشارك
أبناء مصر في البطوالت الرياضية
داخل الكويت.
وح ـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـنـ ـ ــدوات ال ـث ـق ــاف ـي ــة
والـفـنـيــة ،دعــا إلــى زي ــارة معرض
الفنانين المصريين المقيمين في
الكويت تحت عنوان «رؤى مصرية
للفنون التشكيلية» في قاعة العدان
بضاحية عبدالله السالم ،متوقعا
مـشــاركــة فــرقــة فنية مـصــريــة في
احتفاالت الكويت بمهرجان «هال
فبراير» ،وبين أن بــاده «تحرص

وفيما يتعلق بموقف بالده من
الملف النووي اإلیراني ،قال السفير
المصري« :ال يمكن تصور استقرار
في مصر من دون استقرار ورخاء
في دول الخليج ،ويوجد تنسيق
كـبـيــر بـيــن دول مـجـلــس الـتـعــاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي وم ـص ــر ف ـي ـمــا يتعلق
بالملف النووي اإليراني ،ويوجد
إط ــار تنسيقي مــؤسـســي متميز،
وهــي آلـيــة الـتـشــاور حــول مجلس
التعاون مع مصر ،وآخرها كان من
خالل تأكيد وزير الخارجية سامح
شكري في الرياض ،بإعالنه أن أمن
الخليج جزء ال يتجزأ من أمن مصر
التي تدعم كل جهد من شأنه طمأنة
اشقائنا وحماية مقدراتهم».
وأردف« :ك ـم ــا ان ـن ــا نـثـمــن في
ه ــذه الـمـنــاسـبــة ال ـ ــدور الـكــويـتــي
ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ال ـ ـبـ ــارز ف ــي إط ــار
رئاستها لجامعة الــدول العربية،
وكذلك مؤتمر إخالء منطقة الشرق
األوسط من أسلحة الدمار الشامل،
ح ـيــث يـنـســق ال ــوف ــدان الـمـصــري
والكويتي بشكل دوري المواقف
لنزع فتيل األزمــة ،والتوصل لحل
سلمي في إطــار الشرعية الدولية
وت ـح ــت رق ــاب ــة ال ــوك ــال ــة الــدول ـيــة
للطاقة الذرية».

ال ـت ــوع ـي ــة ب ـم ـض ــار ال ـتــدخ ـيــن
السلبية التي تتضمن زيارات
إلــى ال ـمــدارس مستهدفة فئة
صغار السن.
وت ـ ـل ـ ـتـ ــزم ال ـك ـل ـي ــة ب ـب ــرام ــج
الصحة والسالمة المتواصلة،
لتسليط ا لـضــوء على أهمية
ال ـص ـح ــة والـ ـس ــام ــة كــأســس
لتحسين نمط الحياة.

●

ربيع كالس

نظم مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر،
بــال ـت ـعــاون م ــع ال ـس ـف ــارة ال ـيــابــان ـيــة والـجـمـعـيــة
اليابانية في الكويت ،مسابقة الخطابة باللغة
ً
اليابانية الـ  ،14بمشاركة  11متسابقا ومتسابقة.
وبهذه المناسبة ،شدد السفير الياباني لدى
البالد ماساتو تاكا أوكــا على أهمية التواصل
الثقافي بين أبناء الشعب الكويتي والياباني،
مشيرا إلى اإلقبال المتزايد من الطلبة الكويتيين
لتعلم اللغة اليابانية ،وخاصة طلبة الدراسات
العليا من حملة الماجستير والدكتوراه.
وذكر تاكا أوكا أن الجامعات اليابانية تتصدر
قائمة الجامعات العلمية المميزة واالستفادة

من مـفــردات تلك النهضة العلمية التي أعجزت
العالم ،الفتا إلــى أن «عــدد المنتسبين في مركز
خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة
الكويت بلغ نحو  30طالبا وطالبة غالبيتهم من
الكويتيين ،كما أن لدينا  4صفوف لتعلم اللغة
اليابانية من خالل  4مستويات».
ب ـ ـ ــدوره ،قـ ــال م ـســاعــد ن ــائ ــب م ــدي ــر الـجــامـعــة
للخدمات األكاديمية المساندة د .محمد الظفيري
إن العالقات اليابانية -العربية مميزة ،وتمتد
ألكثر من  200عام ،ولم يشبها أي توتر أو نزاعات
بأي شكل من األشكال ،بل كان الغالب األعم على
تلك العالقات التأكيد على المصالح المشتركة،
واح ـتــرام ثقافات الغير ،والــرغـبــة الحقيقية في
تعرف كل طرف على الطرف اآلخر.

ةديرجلا
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برلمانيات

المضف يعيد ملف الحيازات الزراعية إلى الواجهة المطيري :مستشارو «اإلعالم» كويتيون
ّ
و«الخدمة» وافق على االستعانة بخبراتهم
حذر الوزير القادم :محاسبتك أقرب مما تتصور
علي الصنيدح

تقرير لجنة
حماية األموال في
المجلس السابق
«صادم»

بينما تعذر على وزير الدولة
ل ـش ــؤون ال ـب ـلــديــة وزيـ ــر الــدولــة
ل ـ ـشـ ــؤون اإلس ـ ـكـ ــان وال ـت ـط ــوي ــر
الـعـمــرانــي ،شــايــع الـشــايــع ،الــرد
ع ـل ــى س ـ ـ ــؤال الـ ـن ــائ ــب ع ـبــدال ـلــه
ال ـ ـم ـ ـضـ ــف ،ب ـ ـشـ ــأن ت ـخ ـص ـيــص
حيازات زراعية ألي من قياديي
الهيئة العامة لـشــؤون الــزراعــة
وال ـثــروة السمكية خــال المدة
الـقــانــونـيــة الـمـحــددة لـلــرد على
السؤال البرلماني ،ألن اإلجابة
تتطلب المزيد من الوقت ،أعاد
المضف إحياء ملف الحيازات
الــزراعـيــة إلــى الــواجـهــة ،محذرا
الــوزيــر الـقــادم المعني بالهيئة
ان "محاسبته أقرب مما يتصور"
ووصف المضف ،في تصريح
لــه ،تقرير لجنة حماية األمــوال
الـ ـع ــام ــة ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة لـمـجـلــس
األمــة السابق عــن التحقيق في
الحيازات الزراعية بـ "الصادم"،
مضيفا "التزاما بسرية التقرير
ل ـ ـ ــن أنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــره ل ـ ـك ـ ـنـ ــه (ص ـ ـ ـ ـ ـ ــادم)،
وسـي ـس ـلــم ل ـلــوزيــر الـ ـق ــادم فــور
ق ـس ـم ــه إن لـ ــم تـ ـت ــم إحـ ــالـ ــة كــل
مـتـجــاوز إل ــى الـنـيــابــة ،وإيـقــاف
كــل مـســؤول ارتـبــط اسـمــه بهذا
ال ـت ـق ــري ــر عـ ــن الـ ـعـ ـم ــل .أع ـل ـن ـهــا
مباشرة ستكون محاسبته أقرب
مما يتصور".
وع ـ ـ ــودة إلـ ــى إج ــاب ــة ال ــوزي ــر

عبدالله المضف

ال ـشــايــع ،فــإنــه أت ــى فــي نــص رد
ع ـل ــى س ـ ـ ــؤال الـ ـمـ ـض ــف ،وال ـ ــذي
حصلت "الجريدة" على نسخة
منه" :بعد االطــاع على السؤال
ً
ودراس ـ ـتـ ــه م ـب ــدئ ـي ــا ،ت ـب ـيــن لـنــا
أن ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات والـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
والمستندات المطلوب توفيرها
لـ ـ ـل ـ ــرد عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤال ت ـت ـط ـلــب
الــوقــت للبحث واإلع ـ ــداد ،األمــر
الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـسـ ـت ــدع ــي م ـ ـعـ ــه ط ـلــب
الـ ـتـ ـم ــدي ــد لـ ـتـ ـع ــذر الـ ـ ـ ــرد خ ــال
ال ـم ــدة ال ـقــانــون ـيــة ،ك ـمــا يــرجــى
التكرم بالعلم بأننا سنوافيكم
ب ــال ــرد ح ـ ــال ت ــوف ـي ــر ال ـب ـيــانــات
والـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات وال ـم ـس ـت ـن ــدات
المطلوبة".

ف ـي ـمــا ك ـ ــان سـ ـ ــؤال ال ـم ـضــف،
الــذي وجــه للوزير الشايع "لما
كــان الـغــرض مــن إنـشــاء الهيئة
العامة لشؤون الزراعة والثروة
السمكية هو أداء جميع األعمال
ال ـم ـت ـع ـق ـل ــة ب ـت ـن ـم ـي ــة ال ـ ــزراع ـ ــة
بقطاعاتها النباتية والحيوانية
وتـ ـط ــوي ــره ــا ،وت ـن ـم ـيــة الـ ـث ــروة
السمكية وحمايتها ،وحيث إن
للهيئة فــي سبيل تحقيق هذه
األغــراض توسيع نطاق الرقعة
الـ ــزراع ـ ـيـ ــة ،وتـ ــوزيـ ــع األراضـ ـ ــي
الـمـسـتـصـلـحــة ب ــاألول ــوي ــة على
الـ ـم ــزارعـ ـي ــن ،وت ـش ـج ـيــع زراعـ ــة
الـمـحــاصـيــل الـمــائـمــة وتــربـيــة
الـ ـم ــواش ــي وال ـ ــدواج ـ ــن وص ـيــد
األس ـ ـمـ ــاك وت ـس ــوي ـق ـه ــا ،فــإنـنــي
أتوجه بالسؤال :هـل خصصت
حيازات زراعية ألي من قياديي
الـهـيـئــة أو ألح ــد أقــربــائـهــم إلــى
الدرجة الثانية في فترة شغلهم
للوظيفة مــن سـنة  2015حتى
تــاريــخ ورود هـ ــذا ال ـس ــؤال؟ إذا
كانت اإلجابة باإليجاب فيرجى
بيان اآلتي:
 ال ـم ـس ــوغ ال ـق ــان ــون ــي ل ـهــذاالتخصيص ،وكشف بعدد هذه
الحيازات ومساحتها ومواقعها،
وت ــواري ــخ ال ـح ـصــول ع ـلــى هــذه
الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــازات وت ـ ـ ــواري ـ ـ ــخ ت ـق ــدي ــم
الطلبات للحصول عليها؟

أك ـ ــد وزي ـ ـ ــر اإلع ـ ـ ـ ــام ،وزيـ ــر
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب،
عبدالرحمن المطيري أن عدد
الـمـسـتـشــاريــن الـعــامـلـيــن في
مـكـتـبــه يـبـلــغ  5مـسـتـشــاريــن،
اث ـ ـ ـنـ ـ ــان مـ ـنـ ـه ــم ل ـل ـم ـح ــاس ـب ــة،
ومثلهما إعالميان ،إلى جانب
ً
مستشار قانوني ،موضحا أن
جميعهم كويتيون.
وقـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـطـ ـي ــري ،ف ـ ــي رد
ع ـل ــى سـ ـ ــؤال ل ـل ـنــائــب مـهـلـهــل
المضف ،فيما يخص إجمالي
المبالغ التي يتقاضاها هؤالء
ً
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــارون ش ـ ـهـ ــريـ ــا ،إن
المحكمة ا لــد سـتــور يــة عرفت
ال ـس ــؤال الـبــرلـمــانــي فــي طلب
الـتـفـسـيــر الـ ــذي يـحـمــل رق ــم 3
لسنة  ،2004تفسير دستوري
والـ ـ ـ ـ ــوارد إل ـي ـه ــا مـ ــن مـجـلــس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ب ـ ــأن ط ـل ــب ب ـيــانــات
أو االسـتـفـهــام عــن أمــر محدد
ي ــري ــد ال ـس ــائ ــل ال ــوق ــوف على
حـقـيـقـتــه أو االس ـت ـف ـس ــار عن
مـســألــة او مــوضــوع معين او
واقعة بذاتها او االستيضاح
عن امر مجهول من المفروض
ان السائل على االقل يجهله او
توجيه نظر الى امر من األمور.
وأضاف أن المحكمة قررت
أيـ ـض ــا أن الـ ـ ـس ـ ــؤال ي ـج ــب أن
يـكــون مختصا بـشــأن عــام أو

بمسألة عامة ترتبط بمصلحة
الكثيرين من الناس أو تتصل
ب ــال ـم ـب ــادئ الـ ـت ــي ي ـن ـب ـغــي أن
ت ـس ـيــر ع ـل ـي ـهــا ال ـح ـك ــوم ــة فــي
تصرفاتها ،وأنــه ال يجوز أن
يكون السؤال من شأنه التعدي
على حقوق األف ــراد أو تناول
خصوصياتهم أو التصريح
أو التعريض بها.
وأك ـ ــد أن الـ ـ ـ ــوزارة مـلـتــزمــة
بـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
والـلــوائــح المنظمة الـصــادرة
عــن ديـ ــوان الـخــدمــة الـمــدنـيــة،
ك ـ ـمـ ــا انـ ـ ـه ـ ــا م ـ ـل ـ ـتـ ــزمـ ــة ايـ ـض ــا
ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوجـ ـ ـه ـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
ل ـتــرش ـيــد اإلن ـ ـفـ ــاق وتـقـلـيــص
ً
أعــداد المستشارين ،مضيفا:
"نحيطكم علما بــأنــه مــن أهم
المعايير ا لـتــي تستند إليها
الــوزارة في االختيار هي تلك
الـ ـ ـش ـ ــروط ال ـ ـ ـ ـ ــواردة فـ ــي قـ ــرار
مجلس الوزراء".
وأكد ان جميع المستشارين
ا لـ ـمـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــن او ا ل ـم ـس ـت ـع ــان
ب ـخ ـب ــرات ـه ــم ب ـ ـ ـ ــوزارة االعـ ـ ــام
ت ــم تـعـيـيـنـهــم او االس ـت ـعــانــة
ب ـخ ـبــرات ـهــم ب ـمــوجــب مــوافـقــة
م ـس ـب ـقــة م ــن دي ـ ـ ــوان ال ـخــدمــة
المدنية ،باضافة الى الخبرات
العلمية والمهنية والمقابلة
الشخصية.

عبدالرحمن المطيري

«المالية» تبحث
الرقابة المسبقة
على «المركزي»
تـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــل لـ ـجـ ـن ــة
الـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــؤون الـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة
واالقتصادية البرلمانية
فـ ــي اج ـت ـم ــاع ـه ــا ال ـي ــوم
مـ ـ ـن ـ ــاقـ ـ ـش ـ ــة االقـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراح
ب ـقــانــون ب ـش ــأن تـعــديــل
أحـكــام القانون رقــم 32
ل ـس ـنــة  1968ف ــي ش ــأن
الـ ـنـ ـق ــد وبـ ـن ــك ال ـك ــوي ــت
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي وتـ ـنـ ـظـ ـي ــم
الـ ـمـ ـهـ ـن ــة الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة،
واالق ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــراح ب ـ ــإلـ ـ ـغ ـ ــاء
القانون رقم  125لسنة
 2019فــي ش ــأن تنظيم
التأمين.
ومـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرر أن
ت ـص ــوت الـلـجـنــة ال ـيــوم
عـلــى االقـ ـت ــراح بـقــانــون
بـ ـ ـ ــإضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ــرق ـ ـ ــاب ـ ـ ــة
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـبـ ـ ـق ـ ــة لـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــوان
ال ـم ـح ــاس ـب ــة ع ـل ــى بـنــك
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــزي،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى بـحــث
االقتراح الخاص بوحدة
تـنـظـيــم ال ـتــأم ـيــن ،ال ــذي
قـ ــررت الـلـجـنــة تأجيله
ال ـ ـ ــى اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال ـ ـيـ ــوم،
لمزيد من الدراسة.

ً
ً ً
وزير التجارة :ارتفاع األسواق العالمية «الموارد البشرية» اعتمدت ًكادرا ماليا ووظيفيا
والشحن وراء زيادة األسعار
لـ «قانونيي التأمينات» موازيا لنظرائهم بالبلدية
«ال توجهات حالية بخفض الحصص التموينية للمواطنين»
ق ــال ال ـنــائــب أح ـمــد الـحـمــد
إن وزيــر التجارة والصناعة،
د .عبدالله السلمان ،رد على
س ــؤال ــه بـخـصــوص اسـتـمــرار
غ ــاء األس ـع ــار بـشـكــل مـطــرد،
وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ض ـ ـ ـبـ ـ ــط األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق،
ب ـ ـ ــاإلض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــوجـ ــه
الحكومي بتخفيض الحصص
التموينية من مــواد أساسية
ورئيسية مثل السكر واألرز،
بما يزيد األعباء على الحالة
ال ـم ـع ـي ـش ـيــة ال ـص ـع ـبــة لـكـثـيــر
م ــن ال ـع ــائ ــات ال ـكــوي ـت ـيــة من
أصحاب الدخل المحدود.
وبـ ّـيــن الحمد ،فــي تصريح
ص ـح ــاف ــي ،أن الـ ــوزيـ ــر أرج ــع
زيــادة األسعار بشكل فاحش
ومـ ـط ــرد إلـ ــى ارتـ ـف ــاع أس ـعــار
ج ـم ـي ــع الـ ـ ـم ـ ــواد األولـ ـ ـي ـ ــة فــي
األس ـ ــواق الـعــالـمـيــة ،وضـعــف
اإلن ـت ــاج ال ـعــال ـمــي ،وبــالـتــالــي
ضـ ـع ــف الـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــدات ،وطـ ــول
مدد االنتظار ،وارتفاع تكلفة
الـ ـشـ ـح ــن الـ ـ ـب ـ ــري والـ ـبـ ـح ــري،
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ال ـت ـش ـغ ـي ــل
الجزئي ،وقلة األيدي العاملة،

عبدالله السلمان

أحمد الحمد

وانـتـشــار األمـ ــراض واألوب ـئــة
فــي ال ــدول الـمـصــدرة ،بما أثر
على أسعار اللحوم في السوق
المحلي.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر رد
على بند اإلجــراء ات المتخذة
بـخـصــوص ارت ـفــاع األس ـعــار،
وض ـبــط األس ـ ــواق بــال ـقــول إن
"الـ ــوزارة تـقــوم ممثلة بقطاع
الــرقــابــة وح ـمــايــة المستهلك
بالدور المنوط بها في القيام

بالحد مــن الـتـصــدي الرتـفــاع
األس ـع ــار الـمـصـطـنــع ،فــي ظل
الـقــانــون رقــم  10لسنة 1979
بشأن اإلش ــراف على االتجار
ف ــي ال ـس ـلــع وت ـح ــدي ــد أس ـعــار
ب ـع ـض ـهــا ،والـ ـق ــان ــون رقـ ــم 39
ل ـس ـن ــة  2014بـ ـش ــأن ح ـمــا يــة
ال ـم ـس ـت ـه ـل ــك وق ـ ـ ـ ــرار م ـج ـلــس
ال ــوزراء رقــم  844لسنة 2008
ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن ج ـ ـ ـهـ ـ ــود ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة،
ل ـ ـ ـمـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة م ـ ـش ـ ـك ـ ـلـ ــة غـ ـ ــاء

األس ـعــار وال ـق ــرارات الــوزاريــة
الـمـنـظـمــة ،كــذلــك ي ـقــوم قـطــاع
الــرقــابــة وح ـمــايــة المستهلك
ً
دائما بالتنسيق مع الجهات
ال ـم ـخ ـت ـصــة ،ل ـض ـم ــان تــوفـيــر
السلع ومعالجة أي مسببات
الرتفاع األسعار".
ً
وع ـط ـف ــا ع ـل ــى رد ال ــوزي ــر
بخصوص الدعوم التموينية،
قــال النائب الحمد إن الوزير
أك ـ ــد "عـ ـ ــدم وجـ ـ ــود تــوج ـهــات
حــالـيــة ل ــدى الـ ـ ــوزارة لخفض
ال ـح ـصــص ال ـت ـمــوي ـن ـيــة ،وأن ــه
ت ـ ـ ـتـ ـ ــم مـ ـ ـت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة ال ـ ـح ـ ـصـ ــص
ودراستها بالتعاون مع لجنة
مراجعة الدعوم برئاسة وزارة
ً
المالية" ،مــؤكــدا أنــه سيتابع
هــذه القضية بشكل مستمر،
لـ ـضـ ـم ــان ال ـ ـحـ ــد م ـ ــن ارت ـ ـفـ ــاع
األسعار واستمرارية الدعوم
ل ـت ـصــل إلـ ــى مـسـتـحـقـيـهــا من
ا ل ـم ــوا ط ـن ـي ــن ،دون أي نقص
وتحت أي مبررات.

ً
اللجنة وافقت على بدء العمل بعد الثامنة صباحا لألسر الحاضنة
●

فهد تركي

وافقت لجنة الموارد البشرية البرلمانية
عـلــى االقـ ـت ــراح بــرغـبــة ال ـم ـقــدم م ــن الـنــائــب
مـهـلـهــل ال ـم ـض ــف ،والـ ـ ــذي ي ـق ـضــي بــوضــع
آل ـي ــة لـتــرتـيــب رع ــاي ــة األسـ ــر ألب ـنــائ ـهــم من
خ ــال إع ـف ــاء األسـ ــر ال ـحــاض ـنــة م ــن الـعـمــل
لرعاية األبـنــاء ،بعد تأجيل الــدراســة وفقا
للقرار األخير الـصــادر من مجلس الــوزراء
بـهــذا الـخـصــوص ،وتخفيف أوق ــات العمل
لـتـصـبــح ب ـعــد ال ـســاعــة  8ص ـبــاحــا لـتــزامــن
ترتيب التوقيت.
وق ــال ــت الـلـجـنــة ،ف ــي تـقــريــرهــا الـ ـ ــ ،72إن
رئيس مجلس األمــة أحــال الــى اللجنة في
 2021/9/1االقـ ـت ــراح بــرغ ـبــة ال ـم ـشــار إلـيــه
أعــاه لدراسته ،وتقديم تقرير بشأنه الى
المجلس ،وقد نظرته اللجنة باجتماعها في
 ،2021/10/24وبعد المناقشة وتبادل اآلراء
انتهت الــى الموافقة على االقـتــراح برغبة،
بإجماع آراء أعضائها الحاضرين ،ثم قدمته
للمجلس التخاذ ما يراه مناسبا.
وق ــال ال ـم ـضــف ،ف ــي اق ـت ــراح ــه" ،ل ـمــا كــان
ق ــرار مـجـلــس ال ـ ــوزراء األخ ـيــر ح ــدد أوق ــات
ال ـع ـم ــل ،األم ـ ــر ال ـ ــذي أص ـب ــح م ـعــه ضـ ــرورة
التنسيق على المستوى االجتماعي بما
يراعي الظروف الخاصة لألسر كافة ،سواء

كانوا مواطنين أو مقيمين ،وال شك في أن
الترابط بين أوق ــات العمل لألهل وأوقــات
الــدراســة للطلبة يجتمعان بصلة وثقى ال
يمكن ألحدهما أن يكتمل دون اآلخر ،وحتى
يتسنى لألسر التوافق مع جميع األوقــات
واختالف الحاالت الناتجة آلثار القرار ،ومن
ثم أقترح وضــع آلية لترتيب رعاية األسر
ألبنائهم من خالل إعفاء األسر الحاضنة من
العمل لرعاية األبناء بعد تأجيل الدراسة،
وف ـقــا ل ـل ـقــرار األخ ـي ــر ال ـص ــادر م ــن مجلس
الــوزراء بهذا الخصوص ،وتخفيف أوقات
العمل لتصبح بعد الساعة  8صباحا لتزامن
ترتيب التوقيت".
وف ــي ت ـقــريــر آخـ ــر ،واف ـق ــت لـجـنــة تنمية
الموارد البشرية على االقتراح برغبة المقدم
من النائب د .عبدالعزيز الصقعبي ،والذي
يقضي باعتماد كادر مالي ووظيفي خاص
لإلدارة القانونية والقانونيين العاملين في
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية،
عـلــى أن ي ـكــون ه ــذا ال ـك ــادر م ــوازي ــا لـكــادر
القانونيين العاملين في اإلدارة القانونية
لبلدية الكويت.
وقــالــت اللجنة ،فــي تقريرها ،ان رئيس
مجلس األم ــة اح ــال الـيـهــا فــي 2021/8/29
االقتراح برغبة المشار اليه أعاله لدراسته
وتـقــديــم تـقــريــر بـشــأنــه ال ــى الـمـجـلــس ،وقــد

نظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد في
 ،2021/10/24وبعد المناقشة وتبادل اآلراء
ان ـت ـهــت ال ــى ال ـمــواف ـقــة عـلـيــه بــإج ـمــاع آراء
أعضائها الحاضرين ،ثم قدمت تقريرها الى
المجلس التخاذ ما يراه مناسبا بصدده.
وأضاف الصقعبي" :تعد االدارة القانونية
في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
م ـ ــن أ بـ ـ ـ ــرز اإلدارات ا ل ـ ـتـ ــي ت ـل ـق ــى ع ـل ـي ـهــا
مـســؤولـيــات كـبـيــرة ،ويـتــولــى القانونيون
بـصـفــة ع ــام ــة ف ــي ال ـمــؤس ـســة م ـســؤول ـيــات
قــانــونـيــة ومـتــابـعــات قـضــائـيــة كـبـيــرة لها
أث ــر واض ــح وكـبـيــر عـلــى أدوار الـمــؤسـســة
وبرامجها ،مما يتطلب معه في ظل حجم
المسؤوليات الملقاة على كاهل القانونيين
بــال ـمــؤس ـســة ع ـمــومــا واإلدارة الـقــانــونـيــة
ب ـش ـكــل خـ ــاص ق ـي ــام ال ـج ـه ــات الـمـخـتـصــة
بالدولة وباالخص مجلس الخدمة المدنية
وديــوان الخدمة المدنية وإدارة المؤسسة
بــال ـم ـســارعــة ب ــدع ــم ال ـقــانــون ـي ـيــن وتــوف ـيــر
الحوافز المالية واالداري ــة لهم ،لــذا فإنني
أتـ ـق ــدم ب ــاالقـ ـت ــراح بــرغ ـبــة بــاع ـت ـمــاد ك ــادر
مــالــي ووظـيـفــي خ ــاص لـ ــإدارة القانونية
والقانونيين العاملين في المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية ،على أن يكون هذا
الكادر موازيا لكادر القانونيين العاملين
في االدارة القانونية لبلدية الكويت".

ً
ً
ً
 48سؤاال برلمانيا و 12اقتراحا حصيلة األسبوع النيابي الماضي
انتهى األسبوع النيابي الماضي على
ً
نشاط برلماني من خالل توجيه  14نائبا
ً
ً
 48سؤاال معتمدا من مجلس األمة إلى 15
ً
وزي ــرا ،وتقديم  3اقـتــراحــات بقانون و9
اقتراحات برغبة.
وتمثل ذلك بتقديم نائبين  3اقتراحات
بقانون ،بشأن تسويق اإلنتاج الزراعي،
وإنشاء مصنع لتدوير النفايات ،وتنظيم
استقدام العمالة األجنبية.
ف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،أع ـل ــن ال ـن ــائ ــب أحـمــد
الحمد تقديمه اقتراحين بقانون بإنشاء
شركة كويتية لتسويق اإلنتاج الزراعي
من أجل ربط المزارعين بالسوق المحلي
وتشجيعهم على زيادة اإلنتاج وتحسين
ج ـ ــودت ـ ــه وإي ـ ـ ـجـ ـ ــاد مـ ـن ــاف ــذ ل ـل ـت ـس ــوي ــق،
وتأسيس شركة مساهمة إلنشاء مصنع
لتدوير النفايات.
من ناحيته ،أعلن النائب بدر الحميدي
تقدمه بــاقـتــراح بـقــانــون بتعديل بعض
أحكام القانون رقم  6لسنة  2010في شأن
العمل في القطاع األهلي ،بتنظيم استقدام
الـعـمــالــة األجـنـبـيــة عـلــى نـحــو يتناسب
مــع حــاجــة الـمـشــروع لـهــا ،عـلــى أن توفر
لها اإلقامة والتأمين الصحي وتكاليف
إعادتها إلى بالدها بعد انتهاء المشروع.

االقتراحات برغبة
وأعـلــن  4نــواب تقديمهم  9اقتراحات
بشأن إنشاء إدارة تقييم وتطوير المدن
ف ــي ك ــل م ـح ــاف ـظ ــة ،والـ ـتـ ـن ــازل ع ــن أرض
غــرب هــد يــة لمصلحة المؤسسة العامة
للرعاية السكنية ،وفتح االبتعاث للعالج
بالخارج أمــام المواطنين لحاالت العقم
أو الـ ـعـ ـج ــز عـ ــن اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــاب ،وأن يـحـظــر
على الــوافــد تسجيل أكـثــر مــن مركبتين
بــاسـمــه لــاسـتـخــدام الـشـخـصــي ،ووقــف
إجراءات إنشاء المجمع التجاري ،وزيادة
المخصصات المالية للطالب والطالبات،
وإنشاء جسر مشاة يربط بين منطقتي
الرميثية والبدع.
في تفصيل ذلك ،كشف النائب يوسف
الغريب عن تقدمه بـ  5اقتراحات برغبة
ف ــي ش ــأن إن ـش ــاء إدارة تـقـيـيــم وتـطــويــر

ال ـم ــدن ف ــي ك ــل مـحــافـظــة تــاب ـعــة لـ ــوزارة
األشغال العامة ،والتنازل عن أرض غرب
هدية لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية
الـسـكـنـيــة وتــوزي ـع ـهــا عـلــى الـمــواطـنـيــن،
وإع ــادة فتح االبتعاث للعالج بالخارج
أمام المواطنين لحاالت العقم أو العجز
عن اإلنجاب ،من دون التقيد بأي شروط،
وزيادة المخصصات المالية للمبتعثين
لـلـعــاج بــال ـخــارج ومــراف ـق ـي ـهــم ،وزيـ ــادة
المخصصات المالية للطالب والطالبات
الـمـبـتـعـثـيــن ع ــن ط ــري ــق وزارة الـتـعـلـيــم
العالي.
كما أعلن النائب د .عبدالله الطريجي
تقدمه باقتراحين برغبة بـشــأن إنشاء
جسر مشاة يربط بين منطقتي الرميثية
والـ ـ ـب ـ ــدع (مـ ـق ــاب ــل ال ـم ـط ــاع ــم والـ ـفـ ـن ــادق
واألم ــاك ــن الـتــرفـيـهـيــة) وح ـظ ــر تسجيل
ال ــواف ــد عـلــى أك ـثــر مــن مركبتين باسمه
لالستخدام الشخصي.
وأعلن النائب د .بدر الحميدي تقدمه
باقتراح برغبة فــي شــأن وقــف إج ــراء ات
إنشاء المجمع التجاري المزمع إقامته
في مقر االتحاد الكويتي لكرة القدم في
العديلية ونقل مقر االتـحــاد إلــى منطقة
أخرى.
كـمــا أعـلــن الـنــائــب د .محمد الحويلة
تـقــدمــه بــاقـتــراح بــرغـبــة فــي ش ــأن تعديل
ش ـ ــرط ال ـت ـس ـج ـيــل ل ـ ــدى دي ـ ـ ــوان ال ـخــدمــة
المدنية للحاصلين على الثانوية العامة
وما دونها من سن  25سنة إلى  21سنة.

األسئلة البرلمانية
ً
ً
وج ـ ــه  14ن ــائـ ـب ــا  48سـ ـ ـ ــؤاال إل ـ ــى 15
ً
وزي ـ ـ ــرا ،شـمـلــت اس ـت ـف ـســارات ع ــن بعض
ال ـم ــوض ــوع ــات ف ــي الـ ـ ـ ــوزارات وال ـج ـهــات
التابعة ،وجاء تفصيلها كالتالي:
ً
وج ــه د .ب ــدر ال ـمــا  15سـ ــؤاال إل ــى 15
ً
وزيرا ،كما وجه النائب مرزوق الخليفة 9
أسئلة إلى  6وزراء ،ووجه النائبان حمد
روح الدين ومهلهل المضف  5أسئلة لكل
منهما ،والنائب مهند الساير  4أسئلة إلى
 4وزراء ،والـنــائــب د .عبدالله الطريجي
س ــؤال ـي ــن إل ــى وزي ـ ــر ال ـمــال ـيــة ،ك ـمــا وجــه

جانب من جلسة مجلس األمة في أكتوبر الماضي
النواب د .بدر الحميدي ومبارك الحجرف
وهشام الصالح وأحمد الحمد و د .عبد
العزيز الصقعبي وثامر السويط وعبد
الـلــه الـمـضــف و د .عـبــدالـكــريــم الـكـنــدري
ً
ً
سؤاال واحدا لكل منهم.
خــال األس ـبــوع الـفــائــت تلقى ال ــوزراء
ً
ً
ً
 48سـ ــؤاال مــن  14نــائـبــا إل ــى  15وزيـ ــرا،
وجـ ــاءت وزيـ ــرة األش ـغ ــال الـعــامــة وزي ــرة
الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات د .رنا الفارس ،أكثر الــوزراء
ً
تلقيا لألسئلة بـ  8أسئلة أبرزها الجهة
الـ ـت ــي ط ــرح ــت م ـنــاق ـصــة إنـ ـج ــاز الـبـنـيــة
ال ـت ـح ـت ـيــة ل ـم ـن ـط ـقــة خ ـي ـط ــان ال ـج ـنــوبــي
والجهة المسؤولة عن تخطيط وإنشاء
مـحـطــات انـتـظــار الـحــافــات فــي الكويت
واألس ـ ــس ال ـقــانــون ـيــة لـلـتـعــاقــد م ــع BAE
 ،Systemsال ـتــي تــوفــر بــرامــج يـمـكــن من
خاللها التعدي على خصوصية األفراد
والشروط الواجب توافرها لمنح الشركات
االتصاالت الدولية وربط طريق الدائري
( )6.5بمنطقة عبدالله المبارك لتسهيل
عملية الدخول والخروج.
تلقي وزير المالية وزير الدولة للشؤون
االقتصادية واالستثمار خليفة حمادة5 ،

أسئلة من بينها سياسة التحول الرقمي
للخدمات في مؤسسات الدولة وأسماء
مديري القطاعات وطبيعة عملهم بشكل
موجز ،وتاريخ تعيينهم في الهيئة العامة
لالستثمار ،وقيمة المبالغ المستثمرة من
خالل استراتيجية االستثمار في الوطن
العربي ورصيدها الحالي ووجود دراسة
تبين نسبة قياس التضخم وأسماء وعدد
كل المتقدمين لقانون الضمان المالي،
وعدد المقبولين منهم.
كـمــا تلقى وزي ــر الـتــربـيــة د .عـلــي فهد
المضف 5 ،أسئلة أبرزها سياسة التحول
الرقمي للخدمات فــي مؤسسات الدولة
وعـ ـ ــدد مـ ـ ـ ــدارس م ـن ـط ـقــة غ ـ ــرب ع ـبــدال ـلــه
ال ـم ـب ــارك بـجـمـيــع مــراح ـل ـهــا التعليمية
ال ـجــاهــزة السـتـقـبــال الـطـلـبــة ومـنــاقـصــة
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ وتـ ـجـ ـهـ ـي ــز أع ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـت ـن ـظ ـي ــف
والـ ـخ ــدم ــات ل ـل ـم ــدارس والـ ـم ــواق ــع الـتــي
تخصها فــي محافظات حــولــي ومـبــارك
الكبير والجهراء.
وتلقى وزير النفط وزير التعليم العالي
د .محمد ال ـفــارس 4 ،أسئلة مــن بينهما
سـيــاســة الـتـحــول الــرقـمــي لـلـخــدمــات في
مؤسسات الدولة وعدد األراضي (القطع

ال ـس ـك ـن ـيــة) ال ـف ـض ــاء ف ــي ك ــل م ــن ج ـنــوب
ُ
ووسط وشمال األحمدي والتي ستبنى
ب ـي ــوت ل ـهــا وم ـنــاق ـصــة ال ـح ـفــر ال ـب ـحــري
والتكلفة اإلجمالية للمبنى غرب الكويت
( )Complex West Kuwaitالتابع لشركة
نفط الكويت.
كما تلقى وزير الداخلية الشيخ ثامر
العلي الصباح 4 ،أسئلة من بينها آلية
ح ـصــول ضــابــط ال ـشــرطــة عـلــى الـتـقــاعــد
ً
وفقا للنظم والقوانين المتبعة واألنشطة
المالية والمعلومات الواردة ضمن وثائق
ب ــان ــدورا وال ـلــوائــح والـ ـق ــرارات المنظمة
لعمل سيارات األجرة بأنواعها كافة.
واستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر 4 ،أسئلة
أب ــرزه ــا ال ـخ ــدم ــة الــوط ـن ـيــة ال ـع ـس ـكــريــة،
وبـنــاء ســوق مــركــزي يـخــدم العسكريين
وأسرهم ،وأسماء أعضاء لجنة التحقيق
في شبهات ،وتجاوزات وعموالت شابت
صفقة اليوروفايتر.
كما تلقى وزير الكهرباء والماء والطاقة
ال ـم ـت ـجــددة وزيـ ــر ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة
والتنمية المجتمعية د .مشعان العتيبي،
 3أسـئـلــة ب ـشــأن ق ــرار نـقــل تبعية مكتب

اإلن ـمــاء االجـتـمــاعــي إل ــى وزارة الـشــؤون
االجـتـمــاعـيــة وسـيــاســة الـتـحــول الرقمي
للخدمات في مؤسسات الدولة والموعد
المحدد لتركيب أعـمــدة اإلن ــارة لمنطقة
غرب عبد الله المبارك.
وتـلـقــى وزي ــر الــدولــة ل ـشــؤون البلدية
وزيــر الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير
العمراني شايع الشايع 3 ،أسئلة أبرزها
سـيــاســة الـتـحــول الــرقـمــي لـلـخــدمــات في
مــؤس ـســات ال ــدول ــة وعـ ــدم تـسـلــم الهيئة
ال ـعــامــة ل ـل ـطــرق وال ـن ـقــل ال ـب ــري م ـشــروع
خ ـي ـط ــان ال ـج ـن ــوب ــي رغ ـ ــم إن ـ ـهـ ــاء جـمـيــع
األعمال.
كما استقبل وز ي ــر الصحة الشيخ د.
بــاســل الـحـمــود 3 ،أسئلة بـشــأن سياسة
التحول الرقمي للخدمات في مؤسسات
الدولة وتدشين تطبيق "كيو -إت صحة"
لتقديم الخدمات الصحية اإللكترونية
للمواطنين والمقيمين.
وتلقى وزي ــر الـخــارجـيــة وزي ــر الــدولــة
لشؤون مجلس ال ــوزراء الشيخ د .أحمد
ناصر المحمد ،سؤالين عن ضبط شخص
م ــدن ــي يـعـمــل ك ــات ــب ح ـســابــات ف ــي قسم
الــرواتــب فــي قــوة اإلط ـفــاء الـعــام اختلس
مبالغ مالية.
كما تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء
وزيــر العدل وزيــر الدولة لشؤون تعزيز
ال ـنــزاهــة عـبــدالـلــه ال ــروم ــي ،ســؤال ـيــن عن
سـيــاســة الـتـحــول الــرقـمــي لـلـخــدمــات في
م ــؤس ـس ــات الـ ــدولـ ــة وعـ ـ ــدد الـمـطـلــوبـيــن
الهاربين خارج البالد في قضايا االعتداء
على المال العام.
وتـلـقــى وزي ــر ال ـت ـجــارة وال ـص ـنــاعــة د.
عـبــد ال ـلــه ال ـس ـل ـمــان ،ســؤال ـيــن ع ــن سبب
رفع أسعار األعالف ،وهل استندت زيادة
األسعار إلى دراسة أو خطة مدروسة.
كـمــا تـلـقــى وزراء األوق ـ ــاف وال ـش ــؤون
اإلس ــامـ ـي ــة ع ـي ـســى الـ ـكـ ـن ــدري وال ــدول ــة
لـشــؤون مجلس األم ــة مـبــارك الحريص،
واإلع ــام والثقافة وزي ــر الــدولــة لشؤون
ً
ال ـش ـبــاب ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـم ـط ـيــري س ــؤاال
ً
مشتركا لكل منهم عن سياسة التحول
الرقمي للخدمات في مؤسسات الدولة.

٨
محليات
حملة موسعة كافحت مخالفات الشويخ والعارضية الصناعية
ةديرجلا
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ً
شارك فيها  6جهات وأسفرت عن فصل التيار عن  91قسيمة وكراجا
محمد الشرهان

تحرير  750مخالفة
مرورية وحجز 11
ً
مركبة وضبط  12حدثا
يقودون دون رخص

ن ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــذ ق ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــرور
وال ـ ـ ـع ـ ـ ـم ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــات ،ب ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون
والـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــق م ـ ـ ـ ــع الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
المشتركة ،والتي تضم وزارة
ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة ووزارة
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء وبـ ـل ــدي ــة ال ـك ــوي ــت
وال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـص ـنــاعــة
واإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة ل ـل ـم ـبــا حــث
ا ل ـج ـن ــا ئ ـي ــة واإلدارة ا ل ـع ــا م ــة
لمباحث الهجرة ،حملة أمنية
على منطقة الشويخ الجنوبية
والعارضية الصناعية ،أسفرت
عن تحرير  750مخالفة مرورية
وحجز  11مركبة ،وضبط 12
حــدثــا ي ـق ــودون مــرك ـبــات دون
الـحـصــول على رخــص قـيــادة،
ووضع  1280ملصقا لمركبات
مهملة من قبل مفتشي البلدية،
و فـصــل التيار الكهربائي عن
 91ق ـس ـي ـمــة وكـ ـ ـ ــراج مـ ــن قـبــل
مفتشي وزارة الكهرباء والماء.
وفي التفاصيل ،قال ضابط
قسم العالقات العامة واإلعالم
بــاإلدارة العامة للمرور الرائد

ع ـبــدال ـلــه ب ــوح ـس ــن ،إن قـطــاع
شـ ـ ــؤون ال ـ ـمـ ــرور وال ـع ـم ـل ـيــات
واصل حمالته الميدانية على
الورش المخالفة في المناطق
ال ـص ـن ــاع ـي ــة ،ب ـت ـع ـل ـي ـمــات مــن
وكيل وزارة الداخلية المساعد
لـ ـش ــؤون الـ ـم ــرور وال ـع ـم ـل ـيــات
اللواء جمال الصايغ ،وبإشراف
م ـي ــدان ــي م ــن م ـســاعــد ال ـمــديــر
الـعــام إلدارة ال ـمــرور للشؤون
الفنية العميد محمد العدواني،
ومساعد المدير الـعــام إلدارة
المرور لشؤون التعليم العميد
الشيخ فواز الخالد.
وأوضح بوحسن أن الحملة
أسـ ـ ـف ـ ــرت أي ـ ـضـ ــا ع ـ ــن ت ـح ــري ــر
 77مـحـضــرا مــن قـبــل مفتشي
«الـ ـتـ ـج ــارة» ،إض ــاف ــة إل ــى قطع
التيار عن  91قسيمة وورشــة
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج مـ ـ ـ ــن قـ ـ ـب ـ ــل م ـف ـت ـش ــي
ً
«الكهرباء وال ـمــاء» ،فضال عن
تحرير  73محضر ضبط من
قبل هيئة الصناعة.
وأشار إلى أن رجال مباحث

اختتام تمرين المفاوضين في «الداخلية»
بالتعاون مع الجيش والحرس الوطني
اشتمل على مفاوضة خاطفي طائرة وشخص حاول االنتحار

اإلدارة العامة لمباحث اإلقامة
وال ـ ـم ـ ـشـ ــارك ـ ـيـ ــن فـ ـ ــي ال ـح ـم ـل ــة
تـمـكـنــوا مــن ضـبــط  9مخالفا
ل ـقــانــون اإلق ــام ــة ،فـيـمــا وضــع
مفتشو البلدية  1280ملصق
إنذار على المركبات المهملة،
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ـ ـ ــى ض ـ ـبـ ــط م ــرك ـب ــة
خليجية ليس لديها أي بيانات
في الحاسب اآللي ،مشيرا إلى
أن هــذه المركبات تم ضبطها
من قبل رجال المباحث -إدارة
مـكــافـحــة ال ـتــزي ـيــف وال ـتــزويــر
ب ـ ـ ـ ـ ــاإلدارة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـم ـبــاحــث
الجنائية.
من جانب آخر ،قال بوحسن
إن ق ـطــاع ال ـم ــرور والـعـمـلـيــات
واص ـ ـ ـ ـ ـ ــل ح ـ ـ ـمـ ـ ــاتـ ـ ــه األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة
األسبوعية ،والتي أسفرت عن
تحرير  24ألفا و 566مخالفة
مـ ــروريـ ــة ،وإح ــال ــة  61مــركـبــة
إلــى كــراج الحجز ،وضبط 63
مخالفا ومستهترا وحجزهم
ً
في نظارة إدارة المرور ،فضال
عــن ضـبــط  64حــدثــا ي ـقــودون

ً
العدواني مشرفا على الحملة
مــرك ـبــات دون ال ـح ـصــول على
رخ ـصــة س ــوق وإحــالـتـهــم إلــى
إدارة المباحث الجنائية -إدارة
شرطة األحداث خالل أسبوع.
وقال إن اإلحصائية األمنية
ل ـق ـط ــاع الـ ـ ـم ـ ــرور وال ـع ـم ـل ـيــات
أظهرت أن إدارة مرور محافظة
حولي احتلت المرتبة األولــى

استئناف اإللغاء التلقائي إلقامات العمالة
المنزلية الموجودة بالخارج فوق  ٦أشهر

بعد عودة الحياة الطبيعية واستقرار الوضع الصحي في البالد
●

محمد الشرهان

أعـلــن قـطــاع ش ــؤون اإلقــامــة
فـ ـ ــي وزارة ا ل ـ ــدا خـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة بـ ــدء
اس ـت ـئ ـنــاف اإللـ ـغ ــاء الـتـلـقــائــي
إلقـ ــامـ ــات ال ـع ـم ــال ــة ال ـم ـنــزل ـيــة
المادة ( ،)20التي مضى على
وج ــوده ــا خ ـ ــارج الـ ـب ــاد مــدة
 6أش ـه ــر ف ــأك ـث ــر ،ب ـح ـيــث يتم

●

اختتمت اإلدارة العامة لقوات األمن الخاصة،
م ـســاء ام ــس االول ،الـتـمــريــن الـمـشـتــرك األول
للمفاوضين ،بالتعاون مع الجيش والحرس
الوطني ،والذي انطلق بداية األسبوع الماضي.
وأوضحت اإلدارة أن التمرين يأتي في إطار
العمل الجماعي المشترك ،والتعاون والتنسيق
بين الجهات العسكرية ،بهدف تبادل الخبرات،
وتـحـقـيــق ال ـت ـجــانــس واالن ـس ـج ــام وال ـمــرونــة
وجاهزية الفريق للعمل الميداني في تنفيذ
مختلف المهام والواجبات الموكلة إليه في
ال ــدف ــاع عــن ال ــوط ــن ،وحـفــظ أمـنــه واس ـت ـقــراره
وسالمة أراضيه.
وأشارت إلى أن أنشطة هذا التمرين شهدت
عـ ــدة ت ــدري ـب ــات وت ـم ــاري ــن ل ـم ـحــاكــاة ال ــواق ــع،
إضــافــة إلــى مـحــاضــرات علمية ،واسـتـعــراض
ال ـ ـمـ ــواد ال ــدراسـ ـي ــة ل ـع ـلــم الـ ـتـ ـف ــاوض ،إذ ق ــام
المقدم عبدالعزيز األذينة من إدارة الوحدات
الـخــاصــة بـتـقــديــم مـحــاضــرة تـنــاولــت مفهوم
التفاوض ،وأهم االستراتيجيات والمقومات

احتساب مدة وجودهم خارج
الـ ـ ـب ـ ــاد اع ـ ـت ـ ـبـ ــارا م ـ ــن ت ــاري ــخ
 ،2021/12/1ومن ثم يتم الغاء
إقــامـتـهــم تـلـقــائـيــا بـعــد م ــرور
ستة أشهر.
وك ـ ــان هـ ــذا اإلج ـ ـ ــراء تــوقــف
ف ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ـ ــت س ـ ـ ــاب ـ ـ ــق بـ ـسـ ـب ــب
تــداع ـيــات «كــوف ـيــد  ،»١٩الـتــي
ف ــرض ــت ق ـ ـيـ ــودا ع ـل ــى ال ـس ـفــر

جمعية البيئة تطلق نسخة
من «توثيق الحياة الفطرية»

جانب من التمرين على اقتحام طائرة مختطفة
محمد الشرهان

ب ـ  7412مخالفة ،تلتها إدارة
مـ ـ ـ ـ ــرور ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة بـ ـ ـ ـ 3814
مـخــالـفــة ،وم ــن ثــم إدارة مــرور
الفروانية بـ  3562مخالفة.
وأوضح بوحسن أن اإلدارة
العامة لشرطة النجدة سجلت
خــال األس ـبــوع الـمــاضــي 626
مـخــالـفــة ،ون ـفــذت  422عملية

الواجب اتباعها ،والتحلي بها أثناء علميات
التفاوض ،كما تناول التمرين محاضرات عن
تحليل الشخصيات ألهمية ذلك أثناء تفعيل
عمل المفاوضين.
وفي سياق التمرين ،نفذت «القوات الخاصة»
بــال ـت ـعــاون والـتـنـسـيــق م ــع ق ـطــاعــات ال ـ ــوزارة
(شؤون المرور والعمليات ،واألمن الجنائي،
وخـفــر ال ـســواحــل ،واإلدارة الـعــامــة للعالقات
واإلعالم األمني) إضافة إلى الجهات العسكرية
األخـ ـ ــرى ،تـمــريـنــا عـمـلـيــا ع ـلــى ج ـســر الـشـيــخ
جابر عن محاولة شخص االنتحار ،وقد قام
فريق المفاوضين المشترك لوحدات الجيش
والداخلية والحرس بالتعامل مع الواقعة.
وش ـه ــد أي ـض ــا ال ـي ــوم ال ــراب ــع م ــن الـتـمــريــن
المشترك تمرينا عمليا عن اختطاف طائرة
من قبل خلية إرهابية ،والتعامل مع الخاطفين.
واخ ـ ـت ـ ـتـ ــم ال ـ ـت ـ ـمـ ــريـ ــن بـ ـ ــإطـ ـ ــاق اس ـت ـب ـي ــان
واس ـت ـطــاع رأي لـلـمـشــاركـيــن ل ـلــوقــوف على
ال ـن ـتــائــج ال ـت ــي تـحـقـقــت م ـن ــه ،وال ـم ـق ـتــرحــات
الـمـطـلــوب تنفيذها فــي الـتـمــاريــن المشتركة
المقبلة.

أمـنـيــة وم ــروري ــة ،وأحــالــت 14
ً
مركبة إلى كراج الحجز ،فضال
عن ضبط  14شخصا مطلوبا
أم ـن ـيــا وج ـنــائ ـيــا ،وض ـب ــط 26
ً
ش ـخ ـص ــا ال ي ـح ـم ـلــون إث ـب ــات
شخصية ،وضبط  3أشخاص
ل ـق ـيــادت ـهــم مــرك ـبــات ـهــم بـحــالــة
ُسكر.

حمالت األسبوع
الماضي حررت 24
ألف مخالفة وحجزت
 61مركبة وضبطت
ً
 63مستهترا

العقاب :رصد أحجام غير مألوفة لنبات الشبرم
●

عادل سامي

أطلقت الجمعية الكويتية لحماية البيئة فعاليات الموسم الثامن من
«سلسلة المواسم الوثائقية لتوثيق الحياة الفطرية في الكويت» ،من
خالل إنجاز األعمال الخارجية والميدانية للحلقات التلفزيونية التي
سيتم عرضها على شاشات تلفزيون الكويت خالل الدورة البرامجية
الرمضانية المقبلة.
وقالت رئيسة الجمعية د .وجدان العقاب إن الموسم الثامن يأتي
مشموال بوجبة علمية غنية بالمعلومات ،الفتة إلى أن عمليات الرصد
والتوثيق تتم من خــال العمل في أكثر من موقع ،منها المحميات
الطبيعية في البالد واألماكن ذات الحساسية الغنية بالحياة الفطرية،
ً
فضال عن بعض المناطق الحدودية.
وأوضـحــت أنــه تم رصــد وتوثيق العديد من النباتات الموجودة
بالمكان ،وهي كثيرة وكثيفة ،ومنها الرمرام ونباتات معمرة أخرى،
لكن يسجل لفريق عمل البرنامج رصده لوجود نبات الشبرم ،وهو
عادة موجود في المصادر بحجم وارتفاع ال يتجاوز  60سم ،وبعض
المصادر ذكرت احتماال من  70أو  80سم ،لكن هنا بهذا الموقع وصل
ارتفاعه إلى  145سم ،وهذه فائدة الحماية ووجودها في موقع محمي
ومنخفض يتلقى كميات مــن مياه األمـطــار ،ولــو كانت قليلة خالل
فصل الجفاف هذا.

وجدان العقاب

ب ـي ــن ج ـم ـيــع الـ ـ ـ ــدول وت ـفــاعــل
المؤسسة األمنية وتعاونها
مــن أجــل مصلحة المواطنين
والمقيمين خالل تلك الفترة.
وأوض ــح قـطــاع اإلقــامــة أنه
بعد ع ــودة الـحـيــاة الطبيعية
واسـ ـتـ ـق ــرار ال ــوض ــع الـصـحــي
فـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد ،ب ـع ــد ال ـج ــائ ـح ــة،
يعود العمل باإللغاء التلقائي،

مضيفا أنه يمكن للمواطنين
ف ـ ــي ح ـ ـ ــال رغـ ـبـ ـتـ ـه ــم ب ــوج ــود
عـمــالـتـهــم خ ـ ــارج الـ ـب ــاد مــدة
تـ ــزيـ ــد عـ ـل ــى  ٦أش ـ ـهـ ــر وع ـ ــدم
ً
سـ ـق ــوطـ ـه ــا ت ـ ـل ـ ـقـ ــائ ـ ـيـ ــا ،تـ ـق ــدم
صــاحــب ال ـشــأن أو مــن يمثله
ق ــان ــون ــا ل ـ ـ ـ ــإدارة ب ـط ـلــب إذن
بغياب عمالته ،قبل انتهاء مدة
الـ  ٦أشهر.

«األرصاد» :أمطار متفرقة
حتى بعد غد
أعلنت إدارة األرصاد الجوية أن خرائط الطقس تشير
إلى استمرار تأثر البالد بالحالة المطرية حتى فجر
بعد غد ،حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة،
وتتخللها سحب ركامية ،ما يؤدي إلى سقوط أمطار
متفرقة خفيفة الى متوسطة الشدة ،وقد تكون رعدية
أحيانا.
وقـ ــال م ــراق ــب ال ـت ـن ـبــؤات ال ـجــويــة بـ ـ ــإدارة األرصـ ــاد
الجوية عبدالعزيز القراوي ،لـ«كونا» ،إن سقوط األمطار
يكون على فترات خالل اليوم وغدا ،وتكون مصحوبة
بانخفاض في الرؤية األفقية أحيانا ،مع فرصة لتكون
الضباب مساء هذه األيام ،مضيفا أن الحالة المطرية
تـ ـ ــزداد ش ــدة تــدري ـج ـيــا ل ـت ـكــون األمـ ـط ــار بـشـكــل شبه
مستمر ،وتصبح كمياتها متوسطة بشكل عــام على
معظم المناطق.
وأفــاد بأنه اعتبارا من صباح بعد غد تقل كميات
السحب ،وتنحسر فرص األمطار تدريجيا ،مع انخفاض
في الرؤية األفقية خالل فترتي المساء والصباح الباكر،
موضحا أن ذلــك بسبب تكون الضباب ،لتأثر البالد
بامتداد منخفض الـســودان الموسمي ،الــذي يتعمق
تدريجيا ،حيث إنه يمد المنطقة بكتلة هوائية دافئة
ورطبة ،تزامنا مع منخفض آخــر متعمق في طبقات
الجو العليا مصحوبا بتيار هوائي نفاث بارد.

«القرية التراثية» والئحة النظافة وأنشطة «البوليفارد» أمام لجان «البلدي»

ً
«الفتوى والتشريع» :مشروع القرية مازال خاضعا إلجراءات التحكيم الدولي
●

محمد جاسم

تعقد لجان المجلس البلدي
هذا األسبوع  3اجتماعات ،لكل
مــن لـجـنــة مـحــافـظــة الـعــاصـمــة،
وم ـح ــاف ـظ ــة حـ ــولـ ــي ،وال ـل ـج ـنــة
المالية والقانونية.
وستناقش لجنة العاصمة
في اجتماعها ،اليوم ،االقتراح
ال ـم ـق ــدم م ــن رئـ ـي ــس «ال ـب ـل ــدي»
أس ـ ـ ــام ـ ـ ــة ال ـ ـع ـ ـت ـ ـي ـ ـبـ ــي ونـ ــائ ـ ـبـ ــه
عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـمـ ـح ــري وال ـع ـض ــو
مشعل الحمضان بشأن دراسة
إم ـكــان ـيــة إع ـ ــادة ط ــرح م ـشــروع
القرية التراثية بمنطقة شرق،
وكتاب إدارة الفتوى والتشريع
بشأن التحكيم الــدولــي المقدم
م ــن م ـج ـمــوعــة أشـ ـخ ــاص أم ــام

بروتوكول تعاون
يعقد «البلدي» اليوم ً
لقاء لتوقيع بروتوكول تعاون بينه
وبين الهيئة العامة للطرق والنقل الـبــري ،بحضور رئيس
المجلس أســامــة العتيبي ،ورئـيــس هيئة الـطــرق د .حسين
الخياط ،فــي الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة الشيخ
جابر األحمد في «البلدي».

المركز الدولي لتسوية منازعة
االسـتـثـمــار ضــد دول ــة الكويت،
وال ــذي يــؤكــد أن قضية القرية
مازالت تحت إجراءات التحكيم
الدولي.
وستبحث اللجنة أيضا طلب
وزارة المالية تخصيص موقع
الـقـسـيـمــة  56بــالـقـطـعــة رقـ ــم 2
بمنطقة شــرق لمصلحة جهاز
متابعة األداء الحكومي ،وكتاب
ال ـج ـم ـع ـي ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ل ــأس ــر
المتعففة بشأن طلب تخصيص
مـ ـك ــان فـ ــي س ــاح ــة م ـس ـج ــد بــن
ً
بحر بمنطقة المباركية ،فضال
ع ـ ــن م ـج ـم ــوع ــة كـ ـت ــب مـتـعـلـقــة
بدراسة نفق دروازة العبدالرزاق
التاريخية بــالــدراســة الواجبة
ب ـ ـقـ ــانـ ــون اآلثـ ـ ـ ـ ــار وت ـس ـج ـي ـل ـهــا
ف ــي الـسـجــل الــوط ـنــي للمباني
التاريخية.
وس ـت ـن ــاق ــش ال ـل ـج ـنــة ك ـتــابــا
مـ ـق ــدم ــا م ـ ــن أح ـ ـ ــد ال ـم ـح ــام ـي ــن
بشأن إعادة النظر في القرارات
الـتــي تخالف ق ــرارات «الـبـلــدي»
والـمـخـطــط الـهـيـكـيـلــي ،ومنها
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ال ـم ـخ ـت ــص ب ـض ــواب ــط
اسـتـغــال األراض ــي والمنشآت
الــريــاض ـيــة الـمـمـلــوكــة ل ـلــدولــة،
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ات ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد كـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم
بــاسـتـغــال م ـســاحــات تـجــاريــة

داخ ـ ــل مـنـطـقــة ال ـعــدي ـل ـيــة ،إلــى
جــانــب طـلــب مـعـهــد ال ــدراس ــات
المصرفية بتجديد تخصيص
ق ـط ـعــة األرض م ــوق ــع الـمـعـهــد
بقطعة رقم  14بمنطقة القبلة.
أمـ ــا ل ـج ـنــة م ـحــاف ـظــة حــولــي
ً
فستناقش في اجتماعها غــدا،
ط ـلــب إض ــاف ــة أن ـش ـطــة تـجــاريــة
ف ــي م ـش ــروع م ـن ـتــزه الـســالـمـيــة
(البوليفارد) ،إضافة إلــى طلب
ال ـع ـض ــو أحـ ـم ــد ه ــدي ــان ب ـشــأن
تخصيص موقع حديقة عامة
في منطقة الشهداء.
وستبحث اللجنة أيضا طلب
وزارة الشؤون االجتماعية نقل
اإلش ـ ــراف عـلــى مـمـشــى الــواحــة
وم ــاع ـب ــه ف ــي م ـن ـط ـقــة م ـشــرف
من وزارة األشغال إلى جمعية
مشرف ،وتعديل قرار «البلدي»
ال ـ ـخـ ــاص بـ ـم ــواق ــف الـ ـسـ ـي ــارات
السطحية المخصصة لمبنى
وحدة رعاية المسنين في حولي
ق ـط ـع ــة  ،88كـ ـم ــا س ـت ـن ـظ ــر فــي
الكتاب المقدم من سكان منطقة
الــزهــراء قطعة  2بشأن تحويل
مقترح إنشاء مدرسة إلى حديقة
عامة في المنطقة نفسها.
وف ــي اجتماعها بـعــد غــد،
ستبحث اللجنة القانونية
والـ ـم ــالـ ـي ــة ،م ـ ـشـ ــروع الئ ـحــة

القرية التراثية
الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ون ـ ـقـ ــل
ال ـن ـفــايــات والئ ـح ــة األسـ ــواق
ال ـع ــام ــة والئـ ـح ــة اإلع ــان ــات
والئ ـ ـ ـحـ ـ ــة مـ ـ ـظ ـ ــات مـ ــواقـ ــف
ال ـس ـيــارات ،كـمــا ستنظر في
ك ـتــاب وزي ــر ال ــدول ــة لـشــؤون
البلدية بشأن مشروع تعديل
القانون  2016/33الخاص في
بلدية الكويت.

كـمــا سـتـنــاقــش الـلـجـنــة أيضا
كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية
بشأن مشروع الضوابط والقواعد
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ف ـ ــي ت ـس ـم ـي ــة الـ ـم ــدن
والـضــواحــي والمناطق والـطــرق
وال ـشــوارع والـمـيــاديــن ،والـســؤال
الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــدم م ـ ــن ال ـ ـع ـ ـضـ ــو م ـش ـع ــل
الحمضان بشأن مكاتب ومحالت
وبيع وعرض تأجير السيارات.

وس ـت ـن ـظــر ف ــي ط ـلــب إح ــدى
شركات الخدمات الطبية إعادة
تـخـصـيــص الـق ـس ـي ـمــة الـكــائـنــة
في محافظة الجهراء بمساحة
 6آالف مـ ـت ــر مـ ــر بـ ــع ل ـل ـش ــر ك ــة
نفسها لغرض إنشاء وتأسيس
م ـس ـت ـش ـفــى أهـ ـل ــي ب ـس ـعــة 100
سرير ،كما ستطلع على االقتراح
المقدم من العضو حمد المدلج

بشأن السماح بإقامة المعارض
المؤقتة قصيرة المدى برسوم
م ـح ــددة ،وك ـتــاب الـمــديــر الـعــام
لهيئة الـبـيـئــة بـشــأن ق ــرار منع
الشيشة فــي األ مــا كــن المغلقة،
وطلب فتح النقاش في حادثة
إضراب عمال النظافة وأسباب
وت ـ ـ ــداعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـحـ ــادثـ ــة
المتكررة.

ةديرجلا
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المستشار شفيق إمام

شجرة تجرحنا

لندن مرة أخرى

صالح األيقونة اإلسالمية في نبذ الكراهية في مقاطعة ميرسي سايد

مظفر عبدالله
mudaffar.rashid@gmail.com
أول العمود:
لماذا ال تتكفل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بتكريم سنوي
للكويتيين الحاصلين على جوائز دولية أو إقليمية رسمية أو
ً
ً
مراكز علمية أو فوز في منافسات معترف بها دوليا ،بــدال من
قراءة أخبارهم في الصحف ونسيان جهودهم في اليوم التالي؟
***
ً
وفقا لمركز أبحاث (بيو) األميركي فقد كان في الكويت ٤٠٠
ً
ألف مسيحي بين مواطنين ومقيمين أجانب عام  ،٢٠١٠ووفقا
إلحصائية هيئة المعلومات المدنية فقد زاد هذا العدد في عام
 ٢٠١٨إلــى الضعف وزي ــادة ٨٣٢.٤٧٥ :ألــف نسمة ،وربـمــا فاقوا
المليون اليوم.
أذكر هذه اإلحصائية لتسمية األمور بمسمياتها بشأن السلوك
ً
المتكرر سنويا ضد غير المسلمين في الكويت في أعيادهم أو
جــواز تهنئتهم بها ،وآخــرهــا كــان بــإزالــة شجرة أعياد الميالد
المسيحية من المجمعات التجارية.
مثل هذه األمــور ال تحدث إال في الكويت وأفغانستان ربما،
ً
وهو شيء خارج عن اللباقة وحسن التعامل مع الجاليات عموما،
وهــو ليس كما يـصــور البعض بــأنــه مـعــاد ومخالف للشريعة
اإلسالمية ،فهذه أعياد إخواننا المسيحيين يحتفلون بها منذ
أكـثــر مــن ألـفــي ع ــام ،وهــم بحسب الـقــانــون مقيمون بيننا وفي
حماية السلطات المعنية تحفظ لهم حقوقهم ،وبحسب التقاليد
والعرف هم في ضيافتنا وكرمنا معهم وحسن معاملتهم ،لذلك
ً
ً
وبعيدا عن تنميق الكالم :ما يحدث عيب ومشين بحقنا جميعا
وليس فقط بحق من حرض ضد وجود شجرة في مجمع تجاري
هنا وهناك!
ً
نحن ال نعلم الجهة التي أمرت أو ضغطت ضد الشجرة ،فدائما
هــم مستترون ويطلق عليهم اســم "مجموعة مــن المواطنين"،
وليس هذا المهم ،لكن المشكلة في قرارات االستجابة الرسمية
لهذه األصوات.
ما المصائب التي يمكن تأتي بها إزالة شجرة جميلة مضاءة
في مجمع تجاري وتجرح مشاعر أكثر من  ٨٠٠ألــف مسيحي
وتثير استغرابهم من إزالتها ،في مقابل تمتع المسلمين بحقوق
عديدة في ممارسة شعائرهم في البلدان المسيحية.
لم يكن الوضع في بلدنا قبل عقود من الزمن كما هو اآلن من
التشنج وضيق البال ،فلماذا ال يخرج عالم دين منصف وشجاع
ويتحدث بكل وضــوح عن أن ما يحدث ال يجوز ،أو أنــه تشنج
وتطرف ،أو أن الشجرة ليس فيها ما يخدش العادات والتقاليد
وحتى الدين!
متى يظهر هذا العالم الشجاع حتى تحتمي الجهات الرسمية
بظله؟

ً
عطفا على ما جاء في مقالنا األحد الماضي تحت عنوان "محمد صالح
األسطورة المصرية المهداة إلى األمــة العربية" جاء في دراســة أعدتها
ونشرتها جامعة كامبردج البريطانية رصــدت فيها وحللت البيانات
الخاصة بجرائم الكراهية في أرجاء المملكة المتحدة ،ومن واقع تحليلها
لـ 15مليون مشجع كرة قدم في تغريداتهم ،أن محمد صالح بتدينه وعدم
تخليه عن الوضوء والصالة قبل كل مباراة شارك فيها ،وسجوده للمولى
عــز وجــل بعد إح ــرازه أي هــدف واختيار اســم مكة لكريمته ،مــع ارتــداء
زوجته الحجاب ،فضال عن أدائه المبهر في األرض الخضراء ،وتعايشه
مع اآلخرين ،بأدبه الجم وأخالقه الحميدة وإحسانه لآلخرين ،قد أدى إلى
تراجع تدريجي لمؤشرات ظاهرة اإلسالمو فوبيا التي تعني الخوف من
اإلسالم والمسلمين وكراهيتها بما يستتبع ممارسة أعمال عدائية ضدهم،
بنسبة  %19من جرائم الكراهية ضد المسلمين على مستوى مقاطعة
ميرسي سايد التي تتبعها مدينة ليفربول ،في حين لم يسجل انخفاض
مماثل في الجرائم األخرى في هذه المقاطعة ،ويقول عمدة ليفربول ستيف
روثرام في تصريح إلذاعة  BBCإن صالح نجح في محو الفهم الخاطئ
للدين اإلسالمي وفي معالجة الصورة المغلوطة عن المسلمين ،وبذلك
فقد قوض ظاهرة اإلسالمو فوبيا.
كما يقول مـقــداد فيرسي مساعد األمـيــن الـعــام للمجلس اإلسالمي
البريطاني ،إن محمد صالح بتجسيده قيم اإلســام والتحلي بعقيدته
الدينية علنا أمام جمهور من المتعصبين قد قدم حال بقوته الناعمة عن
اإلسالم فوبيا ،وإنه أفضل سفراء العرب والمسلمين في إصالح ما أفسده
البعض منا وذلك بإعطاء صورة صحيحة عن اإلسالم ،وما أفسده اإلعالم
الغربي من تشويه هذه الصورة.

ولع الفرنسيين بصالح

وتردد الحقائق السابقة إحدى القنوات الفضائية الفرنسية ،في فيديو
بثته قنوات التواصل االجتماعي وتستشهد في ذلك بالدراسة سالفة
الذكر للجامعة البريطانية ،وأن جرائم الكراهية قلت في مقاطعة ميرسي
سايد ،كما قلت المنشورات ضد اإلسالم على شبكة اإلنترنت بنسبة %50
في مدينة ليفربول وحدها ،مبررة ذلك بأن الفرعون المصري اتخذ قدوة
ً
ً
حسنة ونموذجا فريدا للمسلمين واإلسالم.
وتـقــول القناة الفضائية الفرنسية فــي الفيديو سالف الــذكــر ،إن ما
نحتاجه في مثل هذه األوقات رؤية هذا الشاب الرائع صالح ،تمأله السعادة
والحب والصداقة ويمأله كل شيء جميل في هذا العالم ،لنواجه ما في
هذا العالم من كراهية ،ولمواجهة ظاهرة اإلسالم فوبيا وظاهرة الكراهية.
ً
وإنــه من الــرائــع جــدا أن يكون لدينا العــب مثله ،ومثل ساديو ماني
العب فريق ليفربول وقائد فريق السنغال ،التي يبلغ عدد سكانها من
المسلمين  ،%90فهو مسلم يتصرف بطريقة محمد صالح نفسها ،وهو
متدين مثله ،وقد أصر كالهما على المشاركة في نهائي دوري األبطال

في شهر رمضان صائمين ،إلزالة أي شبهة في استخدام رخصة اإلفطار،
وقد ترك لهما المدرب األلماني حرية االختيار في هذا األمر الذي يتصل
بعقيدتهما الدينية ،وألنه مدرب رائع يحب العبيه بشدة ويحترمهم أكثر
من أي شيء آخر .كما ذكرت القناة الفرنسية أن هناك العبين آخرين سفراء
لإلسالم ،مثل مسعود أوزيل ،نجولوكانتي ،بول بوغبا ،وأن هؤالء الالعبين
ً
جميعا يذكروننا جميعا بأن اإلسالم دين سالم ومحبة ،ويمكننا جميعا
أن نتعايش في انسجام.

دعوة محمد صالح إلى الكويت

ال أعلم ظروف محمد صالح ،أفضل العب كرة قدم في العالم ،وال تربطني
به صلة سوى أنني مصري مثله حتى النخاع ،ومنفتح على اآلخر ،وال أعلم
ما إذا كان نادي ليفربول اإلنكليزي سيوافق على سفر محمد صالح إلى
الكويت فيما اقترحه من دعوته بمعرفة الهيئة العامة للشباب والرياضة
أو أحد األندية الرياضية ،لزيارة الكويت والتعرف على شعبها الطيب
الكريم ،واللعب في مباراة ودية مع أحد األندية الرياضية بالكويت ،للتمتع
بأدائه الرائع ،فضال عن سلوكه كنموذج للعربي المسلم في تصرفاته خارج
األرض الخضراء ،والتي أذهلت العالم فاعتبره الكثير في الغرب سفيرا
فوق العادة لتحسين صورة المسلمين والعرب في الخارج ،للتعرف على
حقيقة هذا اإلنسان الرائع عن كثب ،من خالل االلتقاء به في ندوة أو أكثر،
وعبر وسائل اإلعالم.
على مر الزمان كانت الكوارث الطبيعية واألوبئة توحد الناس جميعا
وتذيب خالفاتهم ،فالموت ال يفرق بينهم جميعا بسبب اللون أو الجنس
أو اللغة أو الــديــن أو ال ـثــراء ،فالكل أم ــام الخطوب س ــواء ينسون معها
خالفاتهم السياسية أو العرقية أو الدينية لمواجهة شبح الموت الذي ال
يفرق بين غني وفقير.
ً
إال أن ما حدث في مواجهة الخطر المشترك كان العكس ذلك تماما،
حيث صاحبت جائحة كورونا جائحة الكراهية ضد الوافدين من العرب
والمسلمين بوجه عام والمصريين بوجه خاص ،وألن الناس سواسية في
الكرامة اإلنسانية ،حسبما جاء في المادة ( )29من الدستور ،وألن العدل
والحرية والمساواة دعامات ثالث للمجتمع الكويتي ،حسبما جاء في
المادة ( )7من الدستور ،وألن العمل أحد مقومات أساسية لكيان الدولة
االجتماعي وللثروة الوطنية حسبما جاء في المادة ( )16من الدستور فقد
بات ضروريا مواجهة ظاهرة (الوافدو فوبيا) التي يروج لها البعض في
قنوات التواصل ،بل التنافر االجتماعي وقد يؤدي انتشار هذه الظاهرة
بين الناس البسطاء إلى أعمال عدائية ضد الوافدين ،ال سمح الله ،فقد
أردت بتوجيه الدعوة السابقة إلى محمد صالح أن يسهم حضوره إلى
الكويت في الحد من هذه الظاهرة كما ساهم في الحد من جرائم الكراهية
ضد العرب والمسلمين في إنكلترا .
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.

بول هير*

هل تتغير سياسة واشنطن
تجاه تايوان بطريقة جذرية؟
ّ
تغيرت الـظــروف التي كانت تحكم سياسة واشنطن تجاه
تايوان في  8ديسمبر ،فخالل جلسة استماع أمام لجنة العالقات
الخارجية في مجلس الشيوخ ،أكــد إيلي راتـنــر ،مساعد وزير
َ
الدفاع لشؤون أمــن المحيطين الهندي والـهــادئ ،على اعتبار
تايوان "نقطة التقاء أساسية داخل أول سلسلة جزر (في غرب
المحيط الهادئ) ،وفيها شبكة مهمة من حلفاء وشركاء واشنطن
للحفاظ على األمــن اإلقليمي والدفاع عن المصالح األميركية
َ
المحورية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
ّ
كان راتنر ُيركز في موقفه على منع أي هجوم عسكري صيني
ّ
ضد الجزيرة ،لكن يصعب أال نفسر موقفه كانعكاس للفكرة
القائلة إن إعادة توحيد تايوان مع بر الصين الرئيسي مسألة
مرفوضة فــي جميع الـظــروف ،فــإذا كانت تــايــوان نقطة التقاء
ً
أساسية فعال وركيزة لألمن األميركي في المنطقة ،فيجب أن
تبقى بعيدة عن متناول الصين ،فهمت بكين هذه الرسالة بغض
النظر عن نوايا راتنر الحقيقية ،لذا من المتوقع أن ُت ّ
عدل خططها
االستراتيجية ً
بناء على هذا الموقف المستجد.
بدأت السياسة األميركية تسير في هذا االتجاه بوتيرة بطيئة
ّ
فتحسنت مكانة العالقات األميركية
ـوات،
لكن ثابتة منذ سـ ًنـ ُ
التايوانية تدريجا وأعيد تفسير التزامات واشنطن بسياسة
"الصين الواحدة" أمام بكين ،فهذه االلتزامات هي التي سمحت
بإطالق العالقات الدبلوماسية بين الواليات المتحدة والصين
ُ
في عام  ،1979واعت ِبرت هذه الجهود كلها "متماشية مع سياسة
ً
الصين الواحدة" ،لكن أصبح جوهر تلك السياسة أكثر غموضا
ً
مع مرور الوقت ،وجاء موقف راتنر حديثا ليطرح فكرة جديدة
ً
ظــاهــريــا :بـعــد الـتـشــديــد عـلــى أهـمـيــة ت ــاي ــوان ،أض ــاف رات ـنــر أن
"اإلدارة األميركية الجديدة ،على غرار سابقاتها ،أكدت التزامنا
بسياسة الصين الواحدة بموجب "قانون العالقات مع تايوان"
و"البيانات المشتركة الثالثة" بين الواليات المتحدة وجمهورية
ً
الصين الشعبية "والضمانات الست" انطالقا من هذه األسباب
االستراتيجية" ،لكن متى أصبحت أهمية تايوان االستراتيجية
ركيزة لسياسة "الصين الــواحــدة"؟ كانت أهمية البر الرئيسي
ً
استراتيجيا العامل الذي ّ
مهد النتقال االعتراف الدبلوماسي
األميركي من تايبيه إلى بكين.
كذلك ،بدا وكأن إدارة بايدن تتجه إلى تغيير خطابها حين
تكلمت عــن الــوثــائــق التأسيسية لسياسة "الـصـيــن الــواحــدة"،
ُ
فراحت تشدد في مناسبات متكررة على "قانون العالقات مع
ً
تايوان" من عام  1979تزامنا مع االستخفاف بالبيانات المشتركة
ً
الثالثة أو حتى تجاهلها بالكامل أحيانا .على عكس "قانون
ً
ً
العالقات مع تايوان" ،تعكس البيانات الثالثة تفاهما ثنائيا
ّ
تذكر ما ّ
تنص عليه هاتان الوثيقتان.
مع بكين ،لكن ال بد من
ّ
يؤكد "قانون العالقات مع تايوان" ،كما يذكرنا المسؤولون
ً
دوما ،على أن الواليات المتحدة "ستعتبر أي جهد غير سلمي
ً
لتحديد مستقبل تايوان تهديدا على السالم واألمــن في غرب
المحيط الهادئً ،وسيكون هذا الوضع مصدر قلق كبير للواليات
المتحدة" ،نتيجة لذلك ،يجب أن تحتفظ واشنطن بقدرتها على
مقاومة أي نوع من استعمال القوة أو أشكال أخرى من اإلكراه
ُ
إذا كانت تهدد األمــن أو النظام االجتماعي أو االقتصادي أو
ً
الشعب فــي تــايــوان" ،لكن لــم يكن هــذا الموقف ُي ّ
عبر يــومــا عن
الـتــزام الــواليــات المتحدة بالدفاع عن تــايــوان ،بل كــان "قانون
ُ َ ً
لحقا لسياسة "الصين الواحدة"،
العالقات مع تايوان" في األصل م
ال ركيزة لها.
تتمحور "البيانات المشتركة الثالثة" حول "الصين
المقابل،
في
ً
الواحدة" صراحة ،في بيان شنغهاي عام ( 1972بمناسبة رحلة
الرئيس نيكسون الشهيرة) وفي بيان التطبيع في عام ،1979
أعلنت الواليات المتحدة أنها "تدعم موقف الصين الذي ال يعترف
ً
ّ
الموحدة ويعتبر تايوان جزء ا من الصين"،
إال بوجود الصين
وقد أضاف بيان شنغهاي أن "الواليات المتحدة ال تتحدى ذلك
الموقف" ،وفي البيان الثالث حول مبيعات األسلحة عام ،1982
أكدت واشنطن أنها ال تنوي التعدي على سيادة الصين ووحدة
أراضيها ،أو التدخل في شؤونها الداخلية ،أو تطبيق سياسة
"الصين المزدوجة" أو "الصين الواحدة وتايوان الواحدة".
تتعلق مسألة أساسية اليوم بمعرفة مدى استعداد واشنطن
لتغيير موقفها ودعم سياسة "الصين الواحدة وتايوان الواحدة"،
باإلضافة إلى اعتبار تايوان "ركيزة" لألمن األميركي في منطقة
َ
المحيطين الهندي والهادئ ،اعتبرها راتنر "ديمقراطية ناجحة
ومــزدهــرة" ،كذلك ،ظهر مساعد وزيــر الخارجية لشؤون شرق
آسيا ومنطقة المحيط الهادئ ،دانيال كريتنبرينك ،إلى جانب
راتنر في جلسة االستماع في مجلس الشيوخ ،وأعلن أن تايوان
"شريكة مهمة للواليات المتحدة" و"ديمقراطية رائ ــدة ،وقوة
تكنولوجية بارزة ،وقوة صالحة".
* «ناشيونال إنتريست»

٩

زوايا ورؤى

محمد أحمد المجرن الرومي
من مالحظاتي عن لندن هذه األيام أن عملتها الورقية
والمعدنية بدأت تتراجع أمام بطاقات االئتمان ،فالمحال
التجارية ال تقبل الدفع إال ببطاقات االئتمان ،ومن
المالحظات أيضا أن المطاعم والمقاهي العامرة
بالشباب العرب والخليجيين ،تتطلب حجز موعد قبل
الوصول إلى المطعم ،أما عن الصحف الورقية والكتب
فهناك انحسار واضح لهما أمام وسائل التواصل
االجتماعي.
في األسبوع الماضي تحدثت عن زيارتي لبريطانيا
ف ــي زم ــن ك ــورون ــا ،وق ــارن ــت ال ــوض ــع ف ــي بــريـطــانـيــا في
الـسـتـيـنـيــات وال ـف ـتــرة الـحــالـيــة ع ــام  ،٢٠٢١وم ــن األم ــور
األخـ ـ ــرى ال ـت ــي أري ـ ــد ال ـح ــدي ــث ع ـن ـهــا وم ــاح ـظ ــات ــي فــي
العاصمة البريطانية لندن أن العملة الورقية والمعدنية
بــدأت تتراجع أمــام بطاقات االئتمان ،فــاآلن كل المحال
التجارية ال تقبل الدفع إال ببطاقات االئتمان وال تقبل
الــدفــع الـنـقــدي ،وي ـســري ذل ــك عـلــى وســائــل الـمــواصــات
ك ـس ـي ــارات األجـ ـ ــرة والـ ـح ــاف ــات والـ ـقـ ـط ــارات ب ـمــا فـيـهــا
القطارات األرضية (أندر قراوند) وحتى بعض المحالت
الصغيرة ،وفــي زمــن كورونا بــدأت اإلج ــراء ات الصحية
ً
تتشدد يوما بعد يوم ،خصوصا مع ظهور متحور جديد
(أوميكرون) فنجد أن لبس الكمام ضــروري عند دخول
المحالت التجارية ووسائل المواصالت وبطبيعة الحال
المستشفيات.
المالحظة األخرى وجود عدد كبير من السائحين من
دول الخليج العربي ومن الدول اآلسيوية وغيرها ،فتجد
المطاعم والمقاهي مليئة بالشباب والشابات ويجب أن
تحجز قبل وصولك إلى المطعم أو إلى بعض المقاهي،
أما عن الصحف الورقية والكتب فهناك انحسار واضح
لهما أمام وسائل التواصل االجتماعي المسيطرة على
اإلعــام ،وعندما نقارن بين قــراء ة الصحف والكتب في
ال ـس ـنــوات الـمــاضـيــة ف ــي وس ــائ ــل ال ـم ــواص ــات وغـيــرهــا
نجدها حاليا تكاد تختفي مع مر األيــام ،وعندما كنت
ً
ً
أستقل أحد القطارات شاهدت رجال كبيرا في السن يقرأ
جريدة فأخذت له صورة ألن هذا المشهد نادر.
اآلن وأ يـضــا ر غــم و ج ــود ا لـعــد يــد مــن المكتبات فــإن
ال ـقــرطــاس ـيــة وك ـتــب األط ـف ــال ه ــي ال ــرائ ـج ــة ،أم ــا الـكـتــب
فهي موجودة ولكن مبيعاتها أقل ،والبعض يعتقد أن
السياحة هي المطاعم والمقاهي ،ورغم أن هذه األماكن
مكتظة بالزبائن مع ضرورة الحجز المسبق في كثير
مـنـهــا ،فــإن بــريـطــانـيــا وخــاصــة لـنــدن ومــا جــاورهــا من
مــدن قريبة فيها متاحف وطبيعة جميلة خــا صــة في
األر ي ــاف ،فعلى سبيل ا لـمـثــال مدينة ريتشموند التي
تبعد عن لندن  ٣٥دقيقة بالقطار فيها محمية كبيرة
فيها غزالن أليفة.
وا ل ــذي يــر يــد اال سـتــر خــاء وا ل ـعــاج الطبيعي يذهب
إلى مصح تشامبيسي في مدينة (ترنك) التي تبعد عن
لندن  ٢٥دقيقة بالقطار ،أما في لندن العاصمة فتجد
الـمـتــاحــف الـمـتـعــددة مـثــل متحف (فـيـكـتــوريــا وألـبــرت)
المتخصص بعرض األثاث اإلنكليزي علي مر العصور،
وك ــذل ــك م ـت ـحــف ق ـصــر ك ـنــزغ ـتــون ال ـ ــذي ك ــان ــت تـسـكـنــه
األميرة ديانا ،والفنون موجودة في متحف رسومات
الفنان الهولندي فان كوخ في (ليفربول ستريت) وهذا
المتحف يتجول كل سنة في إحدى الدول ،ويبقى شيء
مهما للمسافر ا لــي بريطانيا أن اإل ج ــراء ات الصحية
ً
أخ ــذت تـتـشــدد يــومــا بـعــد ي ــوم ن ـظــرا لـظـهــور الـمـتـحــرر
الجديد (أوميكرون) والله يحفظ العالم من هذه األوبئة
واألمراض.

بيل إموت*

األزمات المصيرية
إن سياسة ما بعد الجائحة
تقودنا ألربع أزمات
ُمختلفة ،تتمثل في إدراك
العالقة بين الصحة العامة،
وتغير المناخ ،وتراجع
الثقة العامة والشرعية
الديموقراطية ،وعدم
االستقرار الجيوسياسي
ُ
على كوكب األرض ،وتعد
هذه القضايا مترابطة،
لكن معاملتها بشكل
منفصل لن يقودنا إلى أي
نتيجة.

في غياب المشاركة
والتفاهم المتبادل
بين الواليات
المتحدة والصين
لن يتسنى إحراز أي
تقدم ملموس في
مواجهة الجائحة أو
تغير المناخ

يتعين على أولئك الذين يشعرون
بـ ـخـ ـيـ ـب ــة أ مـ ـ ـ ــل إزاء ا ل ـ ـن ـ ـتـ ــا ئـ ــج غ ـي ــر
الـحــاسـمــة ال ـتــي أس ـفــر عـنـهــا مــؤتـمــر
"كـ ــوب  "26ال ـم ـع ـنــي بـتـغـيــر ال ـم ـنــاخ،
أو ا لـقـمــة اال فـتــرا ضـيــة األ خ ـيــرة التي
عقدها الرئيس األميركي جو بايدن
والرئيس الصيني شي جينبينغ ،أو
الجهود المبذولة الرامية إلى تحقيق
المساواة في عملية توزيع اللقاحات
الـ ُـمـضــادة لـفـيــروس كــوفـيــد ،19إيــاء
ا هـتـمــام أ كـبــر لتحديات ا لـعــا لــم ا لــذي
نـ ـعـ ـي ــش فـ ـ ـي ـ ــه ،وفـ ـ ـ ــي ظـ ـ ــل الـ ـ ـظ ـ ــروف
ا ل ــرا ه ـن ــة ،س ـت ـكــون اإلدارة ا لـعــا لـمـيــة
مخيبة لآلمال بال شك.
وفي تقرير جديد بعنوان "وضعنا
الـ ـع ــالـ ـم ــي" ،أع ـ ــزو أنـ ــا وزمـ ــائـ ــي فــي
الـلـجـنــة ال ـعــال ـم ـيــة لـسـيــاســة م ــا بعد
ال ـ ـجـ ــائ ـ ـحـ ــة ه ـ ـ ــذه ال ـ ـص ـ ـعـ ــوبـ ــات إلـ ــى
ح ـق ـي ـقــة أنـ ـن ــا ف ــي خ ـض ــم ل ـي ــس أزم ــة
واحدة بل أربع أزمات ُمختلفة ،يكمن
الـسـبـيــل الــوح ـيــد لـلـمـضــي قــدمــا في
إدراك الـعــا قــة بـيــن الـصـحــة الـعــامــة،
وتغير المناخ ،وتراجع الثقة العامة
وال ـش ــرع ـي ــة ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة ،وع ــدم
االستقرار الجيوسياسي على كوكب
ُ
األرض ،وتعد هذه القضايا مترابطة،
ل ـكــن م ـعــام ـل ـت ـهــا ب ـش ـكــل م ـن ـف ـصــل لــن
يقودنا إلى أي نتيجة.
تــزيــد ال ـض ـغــوط الـبـيـئـيــة احـتـمــال
انتشار األمراض الحيوانية المصدر
إل ـ ــى ال ـب ـش ــر وت ـح ــول ـه ــا إل ـ ــى أوبـ ـئ ــة،
وبذلك ،تعمل الضغوط االجتماعية
وا لـسـيــا سـيــة واال قـتـصــاد يــة الناتجة
عــن الـجــائـحــة عـلــى تـعــزيــز الـمــواقــف
والسلوكيات التي تقوض التضامن
االج ـت ـمــاعــي ،األمـ ــر الـ ــذي يـجـعــل من
ال ـ ـص ـ ـعـ ــب ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات ك ـســب
الـتــأيـيــد ال ـعــام الت ـخــاذ تــدابـيــر قــويــة
إلزالة الكربون ،وفي البلدان واألنظمة
السياسية حيث تم تقويض الثقة في
المؤسسات وسلطة الخبراء بسبب
ت ـجــربــة األزم ـ ــة ال ـمــال ـيــة ل ـع ــام 2008
وتطور شبكات التواصل االجتماعي،
ال ي ــزال ُيـشـكــل الـتـعــامــل مــع األزم ــات
الجديدة تحديا صعبا.
ينطبق هذا الوصف إلى حد كبير
على الواليات المتحدة ،وهي الدولة
التي تتطلع إليها العديد من البلدان
ب ـح ـث ــا ع ـ ــن الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة .لـ ـق ــد أض ـع ـف ــت
أزم ــة الـثـقــة ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة على
الصعيدين الداخلي والعالمي ،األمر

الذي ساهم في تدهور العالقات بين
الـ ـغ ــرب وال ـص ـي ــن ،وات ـب ــاع ــا لـمـنـطــق
حـ ـلـ ـق ــات ردود ا لـ ـفـ ـع ــل ا ل ـ ُـمـ ـتـ ـب ــاد ل ــة،
س ــا ه ـم ــت ا لـ ـت ــو ت ــرات إزاء ا ل ـجــا ئ ـحــة
والتغيرات المناخية في حدوث أكبر
أز مــة جيوسياسية فــي ا لـعــا لــم ،ومع
ذ ل ــك ،فــي غـيــاب ا لـمـشــار كــة والتفاهم
ال ـم ـت ـب ــادل ب ـي ــن الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
والصين ،لن يتسنى إ حــراز أي تقدم
م ـل ـمــوس ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـجــائ ـحــة أو
تغير المناخ.
وت ـت ـج ـل ــى ت ـغ ـي ـي ــرات م ـم ــاث ـل ــة فــي
العجز عن توفير إ مــدادات كافية من
اللقاحات إلى البلدان الفقيرة ،والتي
أصبحت حقيقة واقعة أبرزها ظهور
متغير أوميكرون الجديد في جنوب
إفريقيا ،ووفقا للعد التنازلي للقاح
ا لــذي أجرته اللجنة العالمية ،تسير
آسيا وأوروبا والواليات المتحدة في
طريقها نحو تلقيح  ٪80من سكانها
بحلول الفترة ما بين مــارس ومايو
عــام  ،2022في حين لن تصل معظم
الدول اإلفريقية إلى هذه النقطة قبل
منتصف عام .2025
يمكن أن يعمل ا لـتـعــاون الصيني
األميركي على سد هذه الفجوة ،نظرا
إلى رأس المال والموارد اللوجستية
ال ـفــريــدة ف ــي ال ـب ـلــديــن ،وم ــن الـمـمـكــن
أيضا أن ُيعالج بسرعة أزمة الديون
السيادية التي تلوح في األفق والتي
م ــن ال ـمــرجــح أن تــؤثــر ع ـلــى ال ـب ـلــدان
منخفضة الدخل ثم بقية العالم في
ع ــام  ،2022لـكــن ل ـســوء ا ل ـح ــظ ،ليس
هـ ـن ــاك أي ا ح ـت ـم ــال ل ـع ـقــد م ـث ــل ه ــذه
االتفاقيات في أي وقت قريب.
إنها صورة قاتمة ال تنذر بحدوث
ُ
كـ ــارثـ ــة وشـ ـيـ ـك ــة ،وإن ـ ـمـ ــا ت ـش ـي ــر إل ــى
خـيـبــة أم ــل وع ـجــز دائـ ــم ،ولـمــواجـهــة
هـ ــذا الـ ــوضـ ــع ،ي ـج ــب ع ـل ـي ـنــا ت ـطــويــر
اسـتــراتـيـجـيــات ج ــدي ــدة تـسـتـنــد إلــى
أربعة مبادئ رئيسة:
يتمثل المبدأ األول ،والمهمة األكثر
إ لـحــا حــا ،فــي تطعيم جميع السكان،
حتى يتسنى لنا تسريع التحول من
الجائحة إلى قضايا الصحة العامة
ُ
المستوطنة األ كـثــر قابلية للتحكم،
وس ـ ـ ــواء ك ــان ــت ت ـع ـم ــل ب ـم ـف ــرده ــا أو
فــي مـجـمــو عــات ،يـتـعـيــن عـلــى جميع
ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان مـ ـن ــح األولـ ـ ــويـ ـ ــة ال ـق ـص ــوى
لتوزيع اللقاحات في إفريقيا وغيرها
ً
م ــن ال ـم ـنــاطــق الـ ُـمـتـخـلـفــة ،ف ـضــا عن

ت ـخ ـص ـي ــص ال ـ ـمـ ــزيـ ــد م ـ ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــوارد-
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة وال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة وال ـل ــوج ـس ـت ـي ــة
واإلدار ي ـ ــة -لــد عــم بــرا مــج التحصين،
وق ــد ي ـكــون ال ـق ـضــاء عـلــى أوج ــه عــدم
اليقين الناجمة عن اندالع الجائحة
أضمن طريقة لخلق الثقة والمشاركة
العامة في اتخاذ التدابير ُ
المناخية
ا لـمـسـتــدا مــة و غـيــر هــا مــن السياسات
ُ
والمكلفة "إل ع ــادة البناء
ا لـضــرور يــة
بشكل أفضل".
يتلخص المبدأ الثاني (والطويل
األ ج ــل) فــي إدراك حقيقة مـفــاد هــا أن
ال ـت ـن ــاف ــس ب ـي ــن الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
وا لـ ـصـ ـي ــن يـ ـ ــؤدي دورا ح ــا س ـم ــا فــي
ال ـشــؤون الـعــالـمـيــة ،وال يـمـكــن إنـكــار
هـ ــذا ال ـت ـنــافــس أو األه ـم ـي ــة الــدائ ـمــة
ألي مــن ا لـبـلــد يــن ،و بــا ل ـتــا لــي ،تتمثل
الـمـهـمــة األك ـث ــر إل ـحــاحــا ف ــي تـحــديــد
أ جـنــدة هــاد فــة وإ نـشــاء آلية للقوتين
العظيمتين للتشاور والتعاون فيما
بينهما لمواجهة التحديات العالمية،
حتى مــع استمرارهما فــي التنافس
في مجاالت أخرى.
ل ـقــد م ــارس ــت الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
واالتحاد السوفياتي مثل هذا اإلجراء
أث ـ ـنـ ــاء ال ـ ـحـ ــرب ال ـ ـ ـبـ ـ ــاردة ،ل ـك ــن األمـ ــر
اسـتـغــرق مـنـهـمــا ع ـقــودا مــن الــزمــان،
وال يمكن لتحديات مثل تغير المناخ
وال األ مــن الدولي وال اإلدارة الفعالة
االنتظار كل هذا الوقت.
يـ ـتـ ـعـ ـل ــق الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــدأ الـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث ب ــأخ ــذ
أزمـ ـ ــة ال ـث ـق ــة وال ـش ــرع ـي ــة ف ــي ال ـغ ــرب
ع ـلــى م ـح ـمــل الـ ـج ــدُ ،
وي ـش ـك ــل ضـعــف
الــدي ـمــوقــراط ـيــات الـغــربـيــة الـمـتــزايــد
أم ـ ــام ال ـس ـي ــاس ــات ال ـم ـت ـطــرفــة خ ـطــرا
ل ـي ــس ع ـل ــى ت ـل ــك الـ ـبـ ـل ــدان بـ ــل أي ـضــا
عـلــى االس ـت ـقــرار واألم ــن الـعــالـمـيـيــن،
وف ــي ه ــذه ال ـمــرح ـلــة ،تـتـمـثــل الـمـهــام
األكـثــر إلـحــاحــا فــي تـحــديــث الـقــواعــد
والـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة فــي
ا لـقــرن ا ل ـحــادي وا لـعـشــر يــن؛ وتنظيم
شبكات التواصل االجتماعي لجعل
تـ ـل ــك الـ ـمـ ـنـ ـص ــات أك ـ ـثـ ــر مـ ـس ــؤولـ ـي ــة؛
وإح ـيــاء الـمــواطـنــة مــن خ ــال أشـكــال
جـ ــديـ ــدة مـ ــن الـ ـمـ ـش ــارك ــة؛ وت ــوس ـي ــع
نطاق االستثمارات لضمان قدر أكبر
مــن ا لـمـســاواة فــي ا لـمـعــا مـلــة وتكافؤ
الفرص.
أم ـ ـ ــا ال ـ ـم ـ ـبـ ــدأ الـ ـ ــرابـ ـ ــع ف ـ ـهـ ــو مـ ـب ــدأ
ع ـم ـل ــي ،وك ـم ــا ه ــي الـ ـح ــال بــالـنـسـبــة
إل ـ ــى الـ ـلـ ـق ــاح ــات ،ال ي ـم ـك ــن ل ـل ـب ـل ــدان

الـ ـبـ ـق ــاء م ـك ـت ــوف ــة األيـ ـ ـ ــدي وانـ ـتـ ـظ ــار
اإلدارة ا ل ـعــا ل ـم ـيــة ا ل ـس ـل ـي ـمــة لـتـقــد يــم
الحلول ،وفي أعقاب النجاحات التي
حـقـقـتـهــا ال ـش ــراك ــات ب ـيــن الـقـطــاعـيــن
ال ـعــام وال ـخ ــاص وال ـتــي ســاعــدت في
تطوير لقاحات آمنة وفعالة للغاية
ف ــي وق ــت ق ـيــاســي ،تـتـطـلــب مــواجـهــة
األزمات الراهنة ُ
المتداخلة تحالفات
م ــن ال ـج ـه ــات ال ــراغـ ـب ــة ف ــي م ـعــال ـجــة
الـ ـمـ ـش ــاك ــل ال ـم ـش ـت ــرك ــة ال ـ ُـمـ ـت ــوات ــرة،
وتشمل المجاالت األخرى التي يمكن
أن تستفيد من التعاون المكثف بين
بلدان ُمتعددة التكنولوجيا الالزمة
لـتـحــديــد ورص ــد ُمـسـبـبــات األم ــراض
الـ ـج ــدي ــدة والـ ــرهـ ــانـ ــات األكـ ـب ــر عـلــى
تقنيات الطاقة غير الكربونية ،مثل
االندماج النووي.
تـ ـتـ ـطـ ـل ــب أزمـ ـ ــات ـ ـ ـنـ ـ ــا الـ ـ ُـم ـ ـتـ ــداخ ـ ـلـ ــة
اس ـت ـجــابــة ُم ـش ـتــركــة ُ
وم ـن ـس ـقــة ،وإذا
ت ـ ـعـ ــذر ذ لـ ـ ـ ــك ،ف ـ ــا عـ ـج ــب أن ت ـخ ـت ــار
البلدان اعتماد وسائل أ قــل توافقية
ومثالية.
* رئيس التحرير السابق لمجلة
«إيكونوميست» ،والمدير المشارك
للجنة العالمية لسياسات ما بعد
الجائحة.
«بروجيكت سنديكيت»2021 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

أزماتنا ُ
المتداخلة
تتطلب استجابة ُمشتركة
ُ
ومنسقة وإذا تعذر ذلك
فال عجب أن تعتمد
البلدان وسائل أقل
توافقية ومثالية

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

6.976

السوق األول السوق الرئيسي

7.548

5.870

2.492 2.936 3.299

«األسواق» تفتح باب عزل القياديين المخالفين في الشركات

ً
المسؤولين ال المساهمين
على
العقوبات
إيقاع
بشأن
ةديرجلا
نشرته
ما
مع
تفاعال
•
ً
• إبالغ «المركزي» والجهات الرقابية األخرى بأسماء المعزولين منعا للتحايل
•

محمد اإلتربي

لجنة التأديب
بهيئة األسواق
تملك وحدها قرار
«إقصاء» المخالفين
وإبعادهم

ً
تفاعال مع ما نشرته "الجريدة"،
ب ـشــأن الـعـقــوبــات عـلــى الـقـيــاديـيــن
المخالفين في الشركات المدرجة
ب ـب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت ،ف ـت ـحــت هيئة
أس ـ ـ ـ ــواق الـ ـ ـم ـ ــال بـ ـ ــاب عـ ـ ــزل ه ـ ــؤالء
ً
ً
عــزال نهائيا من المنصب ،بعد أن
استفحلت المخالفات واستسهلت
الـشــركــات الـغــرامــات المالية خالل
السنوات الماضية.
وبـ ـه ــذه ال ـخ ـط ــوة ،تـحـقــق هيئة
األ سـ ــواق نقلة نــو عـيــة استثنائية
تتماشى مع الممارسات الرادعة في
األسواق المالية العالمية ،ال سيما
الخليجية القريبة ،التي تشهد حتى
أبعد من العزل كالتوقيف في بعض
ً
ال ـحــاالت والـجــرائــم المالية م ــرورا
بالمداهمات.
مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر قـ ـ ــانـ ـ ــون ـ ـ ـيـ ـ ــة كـ ـشـ ـف ــت
ً
لـ"الجريدة" ،أنه إمعانا في دقة قرار
ً
ال ـع ــزل وتـحـقـيـقــا ألق ـصــى درج ــات
الـ ـحـ ـي ــادي ــة وال ـم ـه ـن ـي ــة ،ف ـ ــإن ع ــزل
القيادات والمسؤولين المخالفين
ً
في الشركات المدرجة سيكون قرارا
بيد لجنة التأديب في الهيئة التي
ـاض ذو خ ـبــرة عريقة
يـتــرأسـهــا قـ ـ ٍ
وعميقة.

ماذا يعني العزل؟

المعزول لن يتقلد
أي منصب مرخص
أو واجب التسجيل
في أي شركة

ً
وفقا للمصادر ،فإن قرار عزل أي
قيادي في أي شركة مدرجة يعني
ّ
أنه لن يتمكن من تقلد أي منصب
آخر في أي شركة أخرى ،ولن يكون
هناك تحايل أو التفاف على قرار
الـ ـع ــزل ،إذ س ـت ـضــع ه ـي ـئــة أسـ ــواق

ال ـمــال اس ــم ال ـق ـيــادي ال ـم ـعــزول في
قــوائــم (" )black Listل ـعــدم منحه
ال ـمــواف ـقــة ع ـلــى ش ـغــل أي منصب
من المناصب المرخصة أو واجبة
التسجيل".

تنسيق مع جهات أخرى

تخضع للهيئات الرقابية األخرى،
ً
وذ ل ــك تحقيقا للمصلحة العامة
ولـ ـضـ ـم ــان نـ ــزاهـ ــة ال ـع ـم ــل ال ـمــالــي
ً
واالقتصادي عموما.

الهيئة ّ
«تحمر العين»
في سياق آخــر ،ذكــرت المصادر
أن هـيـئــة األس ـ ــواق بتطبيق

وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
ال ـم ـص ــادر أنـ ــه في
إط ـ ـ ـ ـ ــار ال ـت ـن ـس ـي ــق
الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــل ب ـ ـيـ ــن
مـخـتـلــف الـجـهــات
الـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ف ــي
ال ـس ــوق ،ال سيما
الـ ـبـ ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الحكومية األخرى
المعنية بالشأن
االق ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادي
كـ ــوزارة الـتـجــارة
وال ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــة
أ و ا لـ ـ ـهـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــا ت
ذات ا لـ ـ ـع ـ ــا ق ـ ــة،
سـ ـيـ ـك ــون ه ـن ــاك
تنسيق وتوافق
عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى إب ـ ـ ـ ـ ـ ــاغ
ت ـ ـلـ ــك الـ ـجـ ـه ــات
بـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــادات
الـ ـمـ ـع ــزول ــة مــن
جـ ـ ــانـ ـ ــب ه ـي ـئ ــة
أسـ ـ ــواق ال ـم ــال،
ّ
حتى ال تتقلد
أي مـ ـن ــا ص ــب
فـ ـ ــي أي ج ـهــة

إيجابيات العزل
من المنصب

ص

ورة ضوئية عن خبر «الجريدة» ب

الحساوي لـ ةديرجلا  :أولوية التوزيع
في «الصبية» للمشاريع الصغيرة
•

«العربات المتنقلة تشكل  %10من مساحة المشروع»
●

جراح الناصر

أكــد المدير العام للصندوق
الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي لـ ـ ــرعـ ـ ــايـ ـ ــة وتـ ـنـ ـمـ ـي ــة
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروع ـ ـ ـ ــات ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـي ـ ــرة
وال ـم ـتــوس ـطــة بــالـتـكـلـيــف ع ــادل
ال ـح ـســاوي ،أن اولــويــة الـتــوزيــع
ف ــي مـ ـش ــروع ال ـص ـب ـيــة سـتـكــون
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة،
مــوض ـحــا ان ال ـم ـش ــروع ضـخــم،
وي ـض ــم ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـشــاريــع
المتنوعة.
وأفاد الحساوي ،في تصريح
لـ ـ ـ "الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" ،بـ ـ ــأن ال ـع ــرب ــات
الـمـتـنـقـلــة تـشـكــل ن ـحــو  10في
ال ـم ـئــة م ــن م ـســاحــة ال ـم ـشــروع،
اض ــاف ــة إلـ ــى  28ن ـش ــاط ــا آخ ــر،
م ــؤك ــدا أن ال ـم ـشــروع سيجذب
أن ـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ــار كـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـمـ ـ ــواط ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــن
والـمـقـيـمـيــن ،وسـيـخـلــق منافذ
بـيــع ج ــدي ــدة ،كـمــا ستخصص

مساحات كبيرة سيتم طرحها
وفق نظام المزايدات.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن آل ـ ـيـ ــة ت ــوزي ــع
منافذ البيع في مشروع الصبية
س ـ ـت ـ ـكـ ــون ع ـ ـ ــن طـ ـ ــريـ ـ ــق م ـن ـص ــة
إل ـك ـتــرون ـيــة خ ــاص ــة ،وس ـت ـكــون
مـ ـخـ ـصـ ـص ــة لـ ـحـ ـج ــز ال ـ ـمـ ــواقـ ــع
داخ ــل الـمـشــروع واسـتـكـمــال كل
اإلج ــراء ات المطلوبة ،الفتا إلى
أن آلـيــة تشغيل الـمــوقــع جاهزة
بانتظار ترسيم الحدود وتسلم
االرض من البلدية ،لتساهم باقي
الـجـهــات فــي العمل الـمـنــاط بها
كما هو متفق عليه.
وذكــر أن المشروع سيساهم
ف ـ ـ ــي تـ ـنـ ـمـ ـي ــة وتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر قـ ـط ــاع
ري ـ ــادة األعـ ـم ــال ،ب ــاالض ــاف ــة الــى
خـلــق منطقة حـيــو يــة تستقطب
السياحة والترفية.
ولـ ـ ـف ـ ــت إلـ ـ ـ ــى أن الـ ـمـ ـش ــروع
سيضم محطة العربات المتنقلة

«المركزي الهندي» يسعى
لحظر العمالت المشفرة
قال بنك االحتياطي الهندي ،في اجتماع مجلس إدارته ،أمس
األول ،إنه يفضل فرض حظر كامل على العمالت المشفرة ،وفق
ما نقلت صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية ،عن أشخاص لم
تسمهم على دراية بتفاصل االجتماع.
وذكــرت الصحيفة أن مجلس إدارة البنك المركزي الهندي
مفصال يسلط الضوء على "مخاوف جدية"
استعراضا
ناقش
ً
ً
من تأثير العمالت المشفرة على االقتصاد الكلي واالستقرار
فضال عن تأثيرها على عمل البنك ذاته.
المالي،
ً
وكــان بنك االحتياطي الهندي قــال فــي يونيو الماضي إن
لديه "مـخــاوف كبيرة" بشأن العمالت المشفرة ،والتي نقلها
إلى الحكومة.
ولفت بنك االحتياطي الهندي ،في بيان ،أمس األول ،إلى أنه
ناقش خالل اجتماع مجلس إدارته موضوعات تتعلق بعملته
الرقمية المزمعة ،والعمالت المشفرة في اجتماع أمس األول.

عادل الحساوي

في منطقة الصبية ،والذي سيقام
ف ـ ــي نـ ـه ــاي ــة جـ ـس ــر جـ ــابـ ــر ع ـلــى
مساحة مليون متر مربع ،تضم
أك ـثــر م ــن  700م ـش ــروع مـتـنــوع،
مضيفا أ ن ــه سيتضمن مالعب
ري ــاض ـي ــة م ـت ـن ــوع ــة ،وم ـض ـم ــارا

قرارات عزل المسؤولين والقيادات
تـنـتـقــل إلـ ــى ال ـمــرح ـلــة ال ـثــان ـيــة من
الـعـقــوبــات ال ـصــارمــة ،إذ انتهجت
ً
ف ـ ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق ال ـ ـ ـتـ ـ ــدرج بـ ـ ـ ـ ــدءا مــن
ً
ال ـت ـن ـب ـيــة ،ف ــال ـغ ــرام ــة ،وصـ ـ ــوال إلــى
ال ـ ـعـ ــزل ،م ـش ـي ــرة إلـ ــى أن ـه ــا ع ــازم ــة
عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال مـ ـسـ ـي ــرة ت ـن ـق ـيــة
السوق وتنظيفه من أي ممارسات
غـيــر سليمة ال تـتـفــق مــع الـقــانــون

ومـ ـع ــايـ ـي ــر الـ ـح ــوكـ ـم ــة وال ـ ـنـ ــزاهـ ــة،
ً
خصوصا أن البورصة باتت وعاء
ً
ً
اسـتـثـمــاريــا مـفـضــا ،وعـلــى قائمة
كبرى المؤشرات العالمية ،وتحظى
ب ــاهـ ـتـ ـم ــام م ـس ـت ـث ـم ــري ــن أجـ ــانـ ــب،
وم ـح ــل م ــراق ـب ــة بــال ـتــالــي ال ب ــد أن
يشعر هــؤالء المستثمرون بالثقة
المطلقة مــن قــوة الــرقــابــة وسـيــادة
ً
القانون ،خصوصا وسط تنافسية
شديدة بين أسواق المنطقة لجذب
رؤس األ مـ ـ ـ ـ ــوال
األجنبية وكبرى
الصناديق.

لـلـمـشــي والـ ــدراجـ ــات ال ـهــوائ ـيــة،
بــاإلضــافــة إلــى منطقة العربات
الترفيهية ،وأ خ ــرى للفعاليات،
وسينما خاصة للسيارات.
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ك ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــف صـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوق
"الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروع ـ ـ ـ ــات ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة
وال ـم ـت ــوس ـط ــة" بــال ـت ـن ـس ـيــق مــع
بـلــديــة ال ـكــويــت وال ـج ـهــات الـتــي
ي ــراه ــا مـنــاسـبــة ل ـســرعــة ات ـخــاذ
اإلجراءات الالزمة نحو (تجهيز
م ـ ـسـ ــاحـ ــة مـ ــؤق ـ ـتـ ــة مـ ـ ــن األرض
ب ـم ـن ـط ـقــة ال ـص ـب ـيــة الس ـت ـق ـطــاب
ش ــاح ـن ــات ال ــوج ـب ــات الـســريـعــة
( ،)Food Trucksوإنشاء سينما
س ـ ـ ـيـ ـ ــارات م ـ ــن خ ـ ـ ــال أصـ ـح ــاب
المشاريع الصغيرة والمتوسطة،
وذل ـ ــك ف ــي ضـ ــوء اخ ـت ـصــاصــات
الـ ـصـ ـن ــدوق ،ووفـ ـق ــا لـلـنـصــوص
واإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـم ـع ـمــول ب ـهــا في
هذا الشأن.

شأن معاقبة القياديين المخالفين

أك ـ ــدت م ـصــادر
ً
مـعـنـيــة أن ــه وف ـقــا
لـ ـتـ ـقـ ـيـ ـي ــم دقـ ـ ـي ـ ــق،
ً
اتـضــح رقــاب ـيــا أن
قـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـ ـعـ ـ ــزل مــن
أجـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات
ً
ن ـ ـف ـ ـعـ ــا وأك ـ ـثـ ــرهـ ــا
ً
ً
ت ــأثـ ـي ــرا وتـحـقـيـقــا
ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ،مـ ـق ــارن ــة
بـتــوقـيــع الـغــرامــات
والجزاءات المالية.
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ب ـ ـ ــأن
إقـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــاء رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس
مـ ـجـ ـل ــس إدارة أو
رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس تـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
أو مـ ـ ــد يـ ـ ــر ع ـ ـ ـ ــام أو
أي م ـن ـص ــب واجـ ــب

ّ
«نفط الكويت» تشكل لجنة
لمتابعة اإلنتاج وصيانة اآلبار

معالجة أسباب تأخر بعض المشاريع النفطية الحيوية
●

أشرف عجمي

أف ــاد مـصــدر نفطي مطلع ب ــأن شركة
نفط الكويت قامت بتشكيل لجنة لمتابعة
عمليات إنتاج الخام وصيانة اآلبار.
وق ــال الـمـصــدر إن سـبــب تشكيل تلك
اللجنة يرجع إلــى اسـتـمــرار الشركة في
ع ــدم تحقيق الـطــاقــة اإلنـتــاجـيــة للخام،
والـ ـت ــي أع ـ ــدت ع ـلــى أس ــاس ـه ــا ال ـم ــوازن ــة
للمصروفات التشغيلية للسنة المالية
ً
 ،2021/2020الفـتــا إلــى أن كمية اإلنتاج
الفعلي للسنة المالية المنتهية بلغت
ً
 2.427مليون برميل يوميا ،بانخفاض
قــدره  641ألــف برميل وبنسبة % 20.9
عن الطاقة اإلنتاجية المرجوة والبالغة
ً
 3.968ماليين برميل يوميا.
وعـ ـ ـ ـ ــزا أس ـ ـ ـبـ ـ ــاب انـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــاض الـ ـط ــاق ــة
اإلنتاجية إلى تأخر المشاريع الحيوية
ً
ذات العالقة بــزيــادة اإلن ـتــاج ،فـضــا عن
التزام الكويت بحصتها من اإلنتاج ،وفقا
التفاقية "أوبك بلس".
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن الـ ـش ــرك ــة ت ـص ــب جــل

ً
اهتمامها حاليا لتطوير ق ــدرات إنتاج
النفط الثقيل ،ألنه أصبح ذا أهمية خاصة
بالنسبة لرفع القدرات اإلنتاجية وتنويع
ً
سلة الخامات المنتجة ،مضيفا أن الهدف
هو الوصول الى طاقة انتاجية تبلغ 85
ألف برميل يوميا من النفط الثقيل خالل
العام المقبل.
وذكــر أنــه تــم انـجــاز انـتــاج يبلغ نحو
 60الــف برميل يوميا منه ،موضحا ان
الـمـسـتـهــدف ه ــو ان ـت ــاج ن ـحــو  115الــف
برميل يوميا بحلول  ،2030وصوال الى
حجم إنتاج من النفط الثقيل يصل إلى
 430ألف برميل يوميا بحلول العام .2041
وكشف المصدر أن األسواق اآلسيوية
ت ـع ــد ه ــدف ــا رئ ـي ـس ـيــا ل ـ ـصـ ــادرات الـنـفــط
الـثـقـيــل ،خ ــال الـمــرحـلــة الـمـقـبـلــة ،ألنها
أســواق في حاجة إلــى الطاقة مستقبال،
نظرا للتوسع الصناعي في تلك االسواق،
األمر الذي يجعلها أسواقا واعدة.

التسجيل والترخيص يحسن من
رفع كفاءة المخاطر وجودة اإلدارة
والمحافظة على أموال المساهمين
ً
واإلم ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــان ج ـ ـ ـيـ ـ ــدا فـ ـ ــي االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام
بتعليمات ومعايير "الحوكمة".
وأض ــاف ــت أن ال ـغــرامــات المالية
حققت مكاسب قليلة فــي مكافحة
بعض المخالفات ،وأن بدء استخدام
ق ـ ـ ــرارات الـ ـع ــزل سـيـقـضــي ع ـلــى ما
تبقى مــن مـثــالــب ،مـشـيــرة إل ــى أنــه
لــن يـكــون هـنــاك أحــد فــوق القانون
أو مستثنى من قرار العزل متى ما
إرتأت لجنة التأديب وجوب ذلك.
ً
أيـ ـض ــا س ـت ـكــون ه ـن ــاك مــراج ـعــة
كـبـيــرة مــن جــانــب كــل المسؤولين
قبل ارتكاب المخالفات واستسهال
ً
سداد الغرامات المالية ،خصوصا
أن ق ــرار ال ـعــزل بــا ع ــودة ويقضى
على مستقبل المخالف.
وي ـح ـســب لـهـيـئــة أسـ ـ ــواق ال ـمــال
ت ـجــاوب ـهــا م ــع م ـعــال ـجــة الـمـشــاكــل
وال ـق ـضــايــا ال ـت ــي ي ـتــم ط ــرح ـه ــا ،إذ
كانت "الجريدة" أول من طرح ملف
ً
العزل من المنصب تحقيقا للعدالة
وإلي ـ ـ ـصـ ـ ــال ال ـ ـ ـجـ ـ ــزاء إل ـ ـ ــى ص ــاح ــب
ً
المخالفة أو المسؤول بدال من إيقاع
ا لـعـقــو بــة عـلــى جميع المساهمين
ع ـنــد اتـ ـخ ــاذ الـ ـق ــرار ب ــوق ــف تـ ــداول
السهم ألن الغرامة مع مرور الوقت
ً
فقدت أثرها ،علما أن موضوع العزل
معمول به ومطبق في دول العالم
ً
ولدى جهات رقابية محلية أيضا،
إذ سبق أن عزل البنك المركزي أكثر
من مسؤول تحت سلطاته الرقابية.

«الصناعة» تغلق
 102قسيمة لم تسدد
مستحقاتها
●

جراح الناصر

قــررت الهيئة العامة للصناعة إغــاق 102
قـسـيـمــة ل ـح ـيــن س ـ ــداد ال ـم ـس ـت ـح ـقــات الـمــالـيــة
للهيئة ،مع تحذيرها باتخاذ قــرارات أشد في
حال عدم السداد.
وح ــذرت "ال ـص ـنــاعــة" ،فــي ق ــراره ــا رق ــم 157
لسنة  ،2021بناء على إعالنها خالل سبتمبر
الماضي بإنذارها تلك القسائم ،حيث تضمن
اإلنذار المنتفعين بالقسائم المبينة أسماؤهم،
بـضــرورة ســداد المستحقات المالية للهيئة،
وال ـتــي تـمـثــل الـقـيـمــة اإلي ـجــاريــة عــن االنـتـفــاع
بالقسائم المخصصة لهم خالل أسبوعين من
تاريخ اإلن ــذار ،وفــي حــال التخلف عن السداد
سيتم وقف تقديم كل أنواع الخدمات واتخاذ
اإلجراءات القانونية وفقا لقانون الصناعة رقم
 1996/56وتعديالته.
وتضمنت المادة الثانية من القرار أنه في
حال عدم سداد المديونية بعد مضي شهر من
تاريخ اإلغالق يتم توقيع جزاء أشد.
وج ــاء ت تلك اإلغــاقــات بـنــاء على توصية
لجنة المخالفات ،حيث خالفت تلك القسائم
قانون الصناعة والئحته التنفيذية.

ضبابية «أوميكرون» تكبد النفط خسارة أسبوعية

ً
البرميل الكويتي ينخفض  6سنتات ليبلغ  75.44دوالرا
انخفض سعر برميل النفط الكويتي
 6س ـن ـت ــات ،ل ـي ـب ـلــغ  75.44دوالرا فــي
تداوالت أمس األول ،مقابل  75.50دوالرا
فــي ت ــداوالت الخميس الـمــاضــي ،وفقا
للسعر الـمـعـلــن مــن مــؤسـســة الـبـتــرول
الكويتية.
وف ــي األسـ ـ ــواق ال ـعــال ـم ـيــة ،تــراجـعــت
أس ـع ــار ال ـن ـفــط م ــع إق ـف ــال أم ــس األول،
وسـجـلــت أيـضــا خ ـســارة أسـبــوعـيــة ،إذ
أث ـ ــار ت ــزاي ــد ح ـ ــاالت اإلص ــاب ــة بـســالــة
أوم ـي ـكــرون م ـخــاوف مــن قـيــود جــديــدة
تضر بالطلب على الــوقــود .وقــال بوب
يــوجــر ،مــديــر عـقــود الـطــاقــة اآلجـلــة في
"مـيــزوهــو" بنيويورك" ،هـنــاك مخاوف
لن تختفي بشأن كوفيد ،والتصور الذي
يمكن أن يؤثر على الطلب يضع ضغطا
على السوق".
وأن ـهــت الـعـقــود اآلج ـلــة لـخــام برنت
الـجـلـســة ع ـلــى ان ـخ ـفــاض  1.50دوالر،
ب ـم ــا يـ ـع ــادل  2ف ــي ال ـم ـئ ــة إل ـ ــى 73.52
دوالرا للبرميل ،بينما ا نـخـفــض خــام
غرب تكساس الوسيط األميركي 1.52
دوالر أو  2.1في المئة إلى  70.86دوالرا
لـلـبــرمـيــل ،ونـ ــزل ب ــرن ــت  2.6ف ــي الـمـئــة
على أساس أسبوعي ،وهبط خام غرب
تكساس الوسيط  1.3في المئة.

وي ـت ـضــاعــف عـ ــدد ح ـ ــاالت اإلص ــاب ــة
ال ـج ــدي ــدة ب ــأوم ـي ـك ــرون ف ــي ال ــدن ـم ــارك
وجنوب إفريقيا وبريطانيا كل يومين،
وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت
فــريــدري ـك ـســن إن حـكــومـتـهــا سـتـقـتــرح
ق ـ ـ ـيـ ـ ــودا جـ ـ ــديـ ـ ــدة لـ ـلـ ـح ــد مـ ـ ــن انـ ـتـ ـش ــار
الفيروس .وفي الواليات المتحدة ،دفع
االن ـت ـشــار ال ـســريــع ألوم ـي ـك ــرون بعض
ال ـش ــرك ــات إل ــى وق ــف خـطـطـهــا إلع ــادة
العاملين إلى أماكن العمل.
وارتفع عدد حفارات النفط األميركية،
وهو من أهم مؤشرات اإلنتاج ،على مدار
األسـبــوع ،مما أثــار مـخــاوف مــن زيــادة
محتملة فــي اإلمـ ـ ــدادات .وقــالــت شركة
خدمات الطاقة بيكر هيوز ،في تقريرها،
الذي يحظى بمتابعة عن كثب ،إن عدد
حفارات النفط والغاز ،وهو مؤشر مبكر
لإلنتاج المستقبلي ،ارتفع في األسبوع
المنتهي أمس األول.

البرازيل
واشترت "توتال إنرجيز" الفرنسية
و"رويـ ـ ـ ـ ــال داتـ ـ ــش ش ـ ــل" و"بـ ـت ــرون ــاس"
ال ـم ــال ـي ــزي ــة و"ق ـ ـطـ ــر ل ـل ـط ــاق ــة" حـقـلـيــن
بحريين كبيرين في البرازيل مع شركة

بتروبراس المملوكة للدولة ،ودفعت ما
يقرب من ملياري دوالر لحكومتها التي
تعاني شحا في السيولة.
وبـيـنـمــا ك ــان ال ـع ــرض األك ـب ــر لحقل
سـيـبـيــا م ــن "ت ــوت ــال إن ــرج ـي ــز" ( 28في
ال ـم ـئــة) وق ـطــر لـلـطــاقــة ( 21ف ــي الـمـئــة)
وبـ ـت ــرون ــاس ( 21ف ــي الـ ـمـ ـئ ــة) ،دخ ـلــت

"ب ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــروبـ ـ ـ ــراس" ،واس ـ ـم ـ ـهـ ــا ال ــرسـ ـم ــي
ب ـتــرول ـيــو ب ــرازي ـل ـي ــرو ،ف ــي وق ــت الحــق
ال ـكــون ـســورت ـيــوم ،ع ــن طــريــق مـمــارســة
حقوق تفضيلية لتحصل على حصة
 30في المئة.
وحـصـلــت عـلــى حـقــل أتــابــو الـقــريــب
"ب ـتــروبــراس" ( 52.5فــي الـمـئــة) و"ش ــل"

( 25في المئة) و"توتال" ( 22.5في المئة)،
وحاولت البرازيل بيع الحقلين في مزاد
ع ــام  ،2019لـكــن لــم تتلق عــروضــا ألي
منهما ،وال حتى من "بتروبراس" ،ففي
ذلك الوقت كانت شركات النفط الكبرى
تحجم بسبب مشكالت قانونية معقدة.

١١
«وربة» :نجاح اكتتاب زيادة رأس المال بنسبة %1164
إلى  964مليون دينار لدعم األنشطة التشغيلية
economy@aljarida●com
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اقتصاد

الغانم :إنجاز يدل على متانة المركز المالي للبنك وثقة المساهمين في مستقبله واستراتيجيته
قال الغانم إن «وربة» يواصل
ّ
التقدم بثبات ًنحو تحقيق
أهدافه ،مؤكدا أن زيادة رأس
المال ستشكل القاعدة الصلبة
لتحقيق المزيد من التوسعات
االستثمارية ،في قطاعات
اقتصادية ًحيوية ،بما يؤمن
ً
عائدا مجزيا للمساهمين.

أعلن بنك وربة إتمامه بنجاح عملية االكتتاب في
زيادة رأس المال التي بلغت نسبة التغطية فيها 1164
في المئة ،بقيمة إجمالية قدرها  964مليون دينار،
التي تهدف إلى دعم األنشطة التشغيلية األساسية
للبنك ،وتعزيز مركزه المالي ،حيث شهدت العملية
ً
ً
إقباال كبيرا تجاوز عدد األسهم المصدرة.
وأشــار إلــى أنــه تم إغــاق بــاب االكتتاب يــوم األحد
الماضي ،إ ثــر تغطية مساهمي البنك لكامل األسهم
المطروحة ،والبالغة  425.000.000سهم بسعر 195
فـلـســا ل ـلــواحــد ،مـنـهــا  100فـلــس قـيـمــة اس ـم ـيــة ،و95
فـلـســا ع ــاوة إصـ ــدار ،حـيــث بـلـغــت نـسـبــة تخصيص
فائض االكتتاب في أسهم الطرح غير المكتتب بها
بعد تخصيص حــق األو لــو يــة نسبة  2.37فــي المئة،
وسيتم إرجاع المبالغ الفائضة بعد استكمال إجراء ات
تخصيص األسهم بحد أقصى خالل  5أيام عمل من
تاريخ إعالن نتائج التخصيص.
وفي معرض تعليقه على نجاح عملية االكتتاب في
زيادة رأس المال ،أعرب الرئيس التنفيذي في "وربة"
شــاهـيــن ال ـغــانــم عــن س ـعــادتــه الـبــالـغــة ل ـهــذا اإلن ـجــاز
ً
المنقطع النظير مــن قـبــل المساهمين قــا ئــا " :نحن
مسرورون باإلقبال الكبير الذي شهدناه خالل عملية
االكتتاب ،والذي يعتبر األعلى في نسبة التغطية في
الكويت لتفوق كل التوقعات ،إذ تجاوز االكتتاب نسبة
 1164في المئة من إجمالي عدد األسهم المطروحة من
جميع فئات المساهمين دون الحاجة إلى طرح عام".

زيادة رأس المال تدعم
خطط «وربة» لتعزيز حصته
السوقية وتنفيذ خطط
التطور والتوسع في أنشطته
الرئيسية

رقمنة العمليات المصرفية
للبنك ساهمت في رفع كفاءة
األداء وتعزيز الشمول المالي
وزيادة اإلنتاجية وخفض
التكاليف

تطلعات المساهمين
وأض ــاف أن هــذا اإلنـجــاز دلـيــل على متانة المركز
ال ـ ـمـ ــالـ ــي ،وثـ ـق ــة ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن فـ ــي م ـس ـت ـق ـبــل ال ـب ـنــك
واستراتيجيته ،مشيرا إلى أن الثقة تضع على عاتقنا
مسؤولية كبيرة لتحقيق آمال وتطلعات المساهمين.
وذكر أن الزيادة في رأس المال ستدعم خطط "وربة"
لتعزيز حصته فــي ا لـســوق ا لـمـحـلــي ،وتنفيذ خطط
الـتـطــور والـتــوســع فــي مختلف األنـشـطــة والـخــدمــات
األساسية في و قــت يتوسع فيه البنك بشكل مطرد،
باإلضافة إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية.
ووجه الغانم شكره وتقديره وامتنانه لكل مساهمي
ال ـب ـنــك ل ـمــا أول ـ ــوه م ــن ث ـقــة ك ـب ـيــرة ن ـحــو "ورب ـ ــة" على
ً
دعمهم المستمر ،ا لــذي يعتبر حافزا لتقديم المزيد
من النجاحات والتطورات التي تواكب المستجدات
المصرفية العالمية.
كما وجه شكره وتقديره للجهات الرقابية المتمثلة
وهيئة أسواق المال ،ووزارة
في بنك الكويت المركزي،
ً
ال ـت ـجــارة وال ـص ـنــاعــة ،إض ــاف ــة إل ــى بــورصــة الـكــويــت،

ً
على دعمها الكبير ،ا لــذي ساهم مجتمعا في نجاح
هذا الطرح.
ً
ً
وتمثل زيادة رأس المال دعما قويا الستراتيجية
"وربة" المؤسسية ،التي تهدف إلى تنفيذ خطط النمو
المستدام ،وتحسين كفاء ة األداء المالي والتشغيلي.
ّ
وأضاف" :يواصل البنك التقدم بثبات نحو تحقيق
ً
أهدافه" ،مؤكدا أن زيادة رأس المال ستشكل القاعدة
الصلبة لتحقيق المزيد من التوسعات االستثمارية،
ً
ً
في قطاعات اقتصادية حيوية ،بما يؤمن عائدا مجزيا
للمساهمين".
ً
وت ــاب ــع ق ــائ ــا" :إن هـ ــذه الـ ــزيـ ــادة ف ــي رأس ال ـمــال
س ـت ـســاهــم ف ــي ت ـن ـم ـيــة ودع ـ ــم ق ـط ــاع الـ ـش ــرك ــات ،إل ــى
ج ــان ــب ت ـط ــوي ــر ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـيــة ال ــرق ـم ـي ــة ل ـل ـب ـنــك،
ً
التزاما بخطته االستراتيجية ،باإلضافة إلى تقديم
تسهيالت ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة،
بهدف المساهمة بفعالية أكثر في دفع عجلة النمو
االقتصادي في البالد".
وأشار الغانم إلى أن "وربة" نجح بقوة في التحول
نحو الخدمات المصرفية الرقمية ،حيث يحتل البنك
حاليا مكانة مرموقة بين أكبر منافسيه فــي خدمة
العمالء ،والثقة واالبتكار واإلبداع إلى جانب احتالل
تطبيقه مركزا متقدما بين التطبيقات األفضل ،واألكثر
استخداما في الكويت.
ً
وأك ـ ــد أه ـم ـيــة ال ـم ـضــي ق ــدم ــا ف ــي تـحـسـيــن تـجــربــة
العميل ،التي هي أولوية قصوى في المشهد التنافسي
للمؤسساتّ ،
مبينا أن ذلك يتم عبر االبتكار والتحول
إ لــى خــد مــات مصرفية ر قـمـيــة متكاملة ،مــع التركيز
ع ـلــى أم ــن ال ـم ـع ـلــومــات وت ـعــزيــز اسـتــراتـيـجـيــة األم ــن
السيبراني ،للبقاء في صــدارة المنافسين وتحقيق
تطلعات جميع شرائح العمالء ،في ظل بيئة متسارعة
التحول والتطوير.

إنجازات مبهرة

«وربة» حقق إنجازات
مبهرة ونقالت نوعية في
استراتيجية التحول الرقمي
ترجمت رؤيته وبلورت
طموحات عمالئه

وذك ــر الـغــانــم أن رقـمـنــة الـعـمـلـيــات الـمـصــرفـيــة في
"وربة" ساهمت في رفع كفاء ة األداء ،وتعزيز الشمول
المالي وزيادة اإلنتاجية وخفض التكاليف ،وبالتالي
تعزيز الربحيةّ ،
مبينا أن البنك حقق إنجازات مبهرة
ون ـق ــات نــوعـيــة ف ــي اسـتــراتـيـجـيــة ال ـت ـحــول الــرقـمــي،
وال ـم ـضــي نـحــو تـحـقـيــق رؤي ــة مــؤسـسـيــة ثــاقـبــة عبر
بلورت طموحات العمالء ،وفتحت اآلفاق لمواكبة كل
ما هو جديد ،ويشكل قيمة مضافة لتجربة العميل
والعمل المصرفي كله ،بما يتماشى مع رؤية "وربة"
ورسالته في تحقيق أعلى مستويات االبتكار والتميز
في خدمة العمالء.

شاهين الغانم
ّ
ونوه أن "وربة" وصل إلى المستقبل الذي طالما ما
ً
عمل جاهدا لتحقيقه ،وسيتم تعزيز ثقافة االبتكار
واستيعاب التغيير ،وتعزيز وسائل أمن المعلومات،
ليلبي البنك التغير ا لـســر يــع فــي سلوكيات العمالء
واح ـت ـيــاج ـيــات ـهــم ،الس ـي ـمــا ج ـيــل األل ـف ـيــة الـ ـب ــارع في
استخدام التكنولوجيا وا لــذي يبدأ ويستكمل رحلة
معامالته المصرفية رقميا.
واخ ـت ـت ــم ال ـغ ــان ــم ت ـصــري ـحــه بـ ــأن ال ـب ـن ــوك مـطــالـبــة
بمواكبة احتياجات ورغبات عمالئها ،والتركيز على
أهم متطلباتهم ،وتكوين فهم شامل عن احتياجاتهم
على جميع الصعد ،مــؤ كــدا أن ضمن ا لـنــوا حــي التي
تستحق االهتمام إعطاء األولوية للتحسين ،بناء على
ً
توقعات العميل والتكلفة التشغيلية ،خصوصا أنه
ً
في ظل التحول السريع ،يتوقع العميل دوما خدمات
ً
أفضل وأسرع وأكثر أمانا.
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

ّ
استثمارات الصندوق «السيادي» و«التأمينات» معرضة لخطر التضخم

ً
«ال نملك سوى التحوط ألسوأ سيناريو لها ...لكن ما يحدث لدينا مقترحات شعبوية دفاعا عن كرسي زائل»
أكد "الشال" أن خطر
التضخم العالمي المحتمل
أكبر من زاوية تأثيره على أداء
االقتصاد العالمي ،واألهم
تداعيات تلك التطورات على
اقتصاداتنا ،ولعل أخف تلك
األضرار تهديد الرئيس بايدن
لدول "أوبك  "+بضرورة
إتاحة المزيد من النفط من
أجل خفض أسعاره ،العتقاده
بأن ارتفاع أسعار الطاقة
مكون رئيسي في زيادة
معدالت التضخم.

قال تقرير الشال االقتصادي
األسـ ـب ــوع ــي إن هـ ـن ــاك رأي ـي ــن
ً
س ــائ ــدي ــن ف ــي ال ـع ــال ــم حــال ـيــا
حـ ـ ـ ــول م ـس ـت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـضـ ـخ ــم،
ً
ً
فالبعض يراه مؤقتا ومرتبطا
َ
بالخلل في سلسلتي اإلنتاج
والنقل بسبب أزمــة "كورونا"
ومشتقاتها ،والبعض اآل خــر
يـ ـ ـ ــراه مـ ـسـ ـت ــدام ــا وقـ ـ ــد ي ـع ـيــد
العالم إ لــى حقبة سبعينيات
وثـمــانـيـنـيــات ال ـق ــرن ال ـفــائــت،
حين ســادت حالة اقتصادية
فـ ــريـ ــدة مـ ــن م ــزامـ ـل ــة الـ ــركـ ــود
للتضخم.
وتشير األرقام إلى أن معدل
التضخم لـلــوال يــات المتحدة
بلغ في شهر سبتمبر الفائت
 5.4بالمئة ،ثم ارتفع إلى 6.2
بــال ـم ـئــة ف ــي أك ـت ــوب ــر ،ث ــم إلــى
 6.8بالمئة في نوفمبر ،بينما
المستهدف لبنك االحتياطي
الفدرالي هو  2بالمئة ،وذلك
ما دفع البنك إلى تغيير وصفه
للتضخم بشطب "مؤقت" في
إصداراته الالحقة.
وأض ــاف التقرير :توسعت
ال ـ ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدة ف ــي
سـيــاســاتـهــا الـمــالـيــة ،وتـنــوي
إن ـ ـفـ ــاق نـ ـح ــو  4ت ــري ـل ـي ــون ــات
دوالر ع ـلــى م ـش ــروع ــات بنى
تحتية وغيرها ،ويتبنى بنك

االحتياط الفدرالي األميركي
س ـ ـيـ ــاسـ ــات ت ـي ـس ـي ــر الـ ـكـ ـم ــي،
ويحافظ على أسعار الفائدة
الـ ـصـ ـف ــري ــة رغـ ـ ــم م ـ ـ ــرور نـحــو
ً
 20ش ـهــرا على بــدء مــؤشــرات
تعافي االقتصاد.
وذكر :تجعل خطورة التأخر
فـ ــي ات ـ ـخـ ــاذ ق ـ ـ ـ ــرارات ال ـت ـشــدد
للسياستين المالية والنقدية
ً
الـتـضـخــم م ــرض ــا مستوطنا،
ً
ب ـمــا يــؤثــر س ـل ـبــا ع ـلــى الـنـمــو
االقـتـصــادي ،وقــد يحوله إلى
رك ـ ـ ـ ــود ،ويـ ـضـ ـع ــف ت ـنــاف ـس ـيــة
االق ـت ـصــاد ف ــي ال ــوق ــت نفسه،
ذلــك مــا حــدث فــي سبعينيات
القرن الفائت ،بعد وقــف ربط
الـ ـ ــدوالر بــالــذهــب ع ــام ،1971
وما تبعه من ّ
توسع في طباعة
الدوالر وتكدسه خارجها ،بما
ّ
سمي بظاهرة "اليورو دوالر"
من أجــل نفقات حــرب فيتنام،
ً
ذلـ ــك أيـ ـض ــا م ــا حـ ــدث عـنــدمــا
تــأخــر الـفــدرالــي األمـيــركــي في
النصف األول من العقد األول
لــأل ـف ـيــة ال ـح ــال ـي ــة وقـ ـ ــاد إل ــى
ت ـض ـخــم أسـ ـع ــار األص ـ ـ ــول ثــم
أزمة عام  ،2008وتحمل لومها
محافظ الفيدرالي حينها آالن
غرينسبان.
وأضـ ـ ــاف "ال ـ ـشـ ــال" :ذك ــرن ــا،
فـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــريـ ــر س ـ ــاب ـ ــق لـ ـ ـن ـ ــا ،أن

خطر "أومـيـكــرون" مبالغ فيه،
وأن خـطــر الـتـضـخــم الـعــالـمــي
المحتمل أكبر من زاوية تأثيره
على أداء االقـتـصــاد العالمي،
واألهم تداعيات تلك التطورات
ع ـ ـلـ ــى اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاداتـ ـ ـن ـ ــا ،ولـ ـع ــل
أخــف تلك األض ــرار هو تهديد
الرئيس بايدن لــدول "أوبــك "+
بـ ـض ــرورة إت ــاح ــة ال ـمــزيــد من
النفط من أجل خفض أسعاره
الع ـت ـقــاده ب ــأن ارت ـفــاع أسـعــار
الطاقة مكون رئيسي في زيادة
م ـعــدالت الـتـضـخــم ،والـجــرعــة
الـسـيــاسـيــة فــي قـ ــراره كـبـيــرة،
لكون أداء االقتصاد مؤثر على
النتائج المحتملة لالنتخابات
األميركية الفصلية في السنة
القادمة ،والرئاسية عام .2024
وتـ ـ ــابـ ـ ــع ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر :ب ـي ـن ـمــا
األق ـ ـ ــوى ت ــأث ـي ــرا ه ــو اح ـت ـمــال
تـ ـش ــدد الـ ـس ـي ــاس ــات ال ـن ـقــديــة
ال ـم ـق ــدر أن ت ـب ــدأ عـ ــام ،2023
لتحدث مبكرا عام  ،2022وذلك
ق ــد يـضـغــط إل ــى األدن ـ ــى على
مـ ـع ــدالت ال ـن ـمــو االق ـت ـص ــادي
وم ـع ـهــا ال ـط ـلــب ع ـلــى ال ـن ـفــط،
وت ــأث ـي ــره ال ـس ـل ـبــي اآلخ ـ ــر هو
فــي احتمال تـعـ ّـرض األس ــواق
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ل ـ ـحـ ــركـ ــة ت ـص ـح ـيــح
رئ ـي ـس ـي ــة ألس ـ ـعـ ــار األص ـ ـ ــول،
وذلــك يعني فقدان الصندوق

السيادي الكويتي وصناديق
الـ ـ ـت ـ ــأمـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــات االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
الـ ـتـ ـق ــاع ــدي ــة لـ ـبـ ـع ــض أو كــل
مكاسب العام الفائت.

اإلصالح المالي يتم بفعل فاعل والدور
األساسي فيه للسلطات صاحبة القرار

 391ألف دينار قيمة الصفقة الواحدة
للسكن الخاص في نوفمبر
ذكـ ـ ــر تـ ـق ــري ــر "ال ـ ـ ـشـ ـ ــال" أن آخ ــر
ال ـب ـي ــان ــات ال ـم ـت ــواف ــرة ف ــي وزارة
ا ل ـعــدل -إدارة التسجيل ا لـعـقــاري
والتوثيق( -بعد استبعاد كل من
النشاط الحرفي و نـظــام الشريط
الـســاحـلــي) تشير إلــى ارت ـفــاع في
سيولة ســوق ا لـعـقــار فــي نوفمبر
 ،2021م ـق ــارن ــة ب ـس ـيــولــة أكـتــوبــر
 ،2021ح ـيــث ب ـل ـغــت ج ـم ـلــة قـيـمــة
تداوالت العقود والوكاالت لشهر
نوفمبر نحو  315.1مليون دينار،
وهي قيمة أعلى بما نسبته 22.6
فـ ــي ال ـم ـئ ــة مـ ــن م ـس ـت ــوى س ـيــولــة
أكتوبر  2021البالغة نحو 257.1
مليونا ،بينما أد ن ــى بما نسبته
 -7.1ف ــي ال ـم ـئــة م ـقــارنــة بـسـيــولــة
ن ــو فـ ـمـ ـب ــر  ،2020عـ ـن ــد م ــا ب ـل ـغــت
السيولة آنذاك نحو  339.4مليونا.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :تـ ـ ــوزعـ ـ ــت ت ـ ـ ـ ــداوالت
نوفمبر  2021ما بين نحو 296.5
ً
مـ ـلـ ـي ــون ديـ ـ ـن ـ ــار ،ع ـ ـ ـقـ ـ ــودا ،ون ـح ــو
 18.6مليونا وك ــاالت ،وبـلــغ عــدد
الـصـفـقــات الـعـقــاريــة ل ـهــذا الشهر
 666صفقة ،تــوز عــت مــا بين 634
ً
ع ـ ـقـ ــودا و 32وك ـ ـ ــاالت ،وح ـص ــدت
محافظة األحـمــدي أعلى عــدد من
ا ل ـص ـف ـقــات ب ـ ـ  ،304مـمـثـلــة بنحو
 45.6فــي الـمـئــة مــن إجـمــالــي عــدد
الصفقات العقارية ،تليها محافظة
حولي بـ  115صفقة ،وتمثل نحو
 17.3فــي ا لـمـئــة ،فــي حين حظيت

مـحــافـظــة الـجـهــراء أدن ــى ع ــدد من
الصفقات بـ  20صفقة ممثلة بنحو
 3في المئة.
وأش ـ ــار إل ــى أن قـيـمــة تـ ــداوالت
نشاط السكن الخاص بلغت نحو
 212.5م ـل ـي ــون د يـ ـ ـن ـ ــار ،مــر ت ـف ـعــة
بنحو  19.1فــي المئة مقارنة مع
أ كـتــو بــر  2021عندما بلغت نحو
 178.5مليونا ،وانخفضت نسبة
م ـســاه ـم ـت ـهــا إلـ ــى ن ـحــو  67.4فــي
ال ـم ـئــة م ــن ج ـم ـلــة ق ـي ـمــة ت ـ ــداوالت
العقار مقارنة بما نسبته  69.4في
المئة في أكتوبر  ،2021واستمرار
ط ـغ ـيــان س ـيــولــة ال ـس ـكــن ال ـخــاص
وارتفاع أسعاره في أغلبيته ناتج
عن استمرار التسامح في تحويل
المناطق السكنية إلى استثمارية.
وذك ـ ـ ــر الـ ـتـ ـق ــري ــر :ب ـل ــغ ال ـم ـع ــدل
ال ـش ـهــري لـقـيـمــة ت ـ ــداوالت الـسـكــن
ً
الخاص خالل آخر  12شهرا نحو
 244.7مليون د يـنــار ،أي أن قيمة
تــداوالت نوفمبر  2021أدنــى بما
نـسـبـتــه  13.1-ف ــي ال ـم ـئــة مـقــارنــة
بالمعدل ،وار تـفــع عــدد الصفقات
لـ ـه ــذا الـ ـنـ ـش ــاط إل ـ ــى  543صـفـقــة
مقارنة ب ـ  460صفقة فــي أكتوبر
 ،2021و ب ــذ ل ــك ب ـل ــغ مـ ـع ــدل قـيـمــة
الصفقة ا لــوا حــدة لـنـشــاط السكن
ال ـخ ــاص نـحــو  391أل ـف ــا ،مـقــارنــة
بنحو  388ألفا ،في أكتوبر ،2021
أي بارتفاع بحدود  0.9في المئة.

ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن ق ـي ـمــة تـ ـ ــداوالت
نشاط السكن االستثماري بلغت
نـ ـح ــو  71.1مـ ـلـ ـي ــون د ي ـ ـ ـنـ ـ ــار ،أي
بانخفاض بنحو  -4.1فــي المئة
م ـ ـقـ ــارنـ ــة بـ ـشـ ـه ــر أك ـ ـتـ ــوبـ ــر 2021
ح ـيــن بـلـغــت ن ـحــو  74.2مـلـيــونــا،
وانخفضت مساهمتها من جملة
السيولة إلى نحو  22.6في المئة
مقارنة بما نسبته  28.8في المئة.
و بـ ـ ـ ّـيـ ـ ــن ا ل ـ ـت ـ ـقـ ــر يـ ــر أن ا لـ ـمـ ـع ــدل
ال ـش ـهــري لـقـيـمــة تـ ـ ــداوالت نـشــاط
ً
السكن االستثماري خالل  12شهرا
بلغ نحو  61.4مليون دينار ،أي أن
قيمة تداوالت شهر نوفمبر أعلى
بما نسبته  15.8في المئة مقارنة
ً
بمعدل آخر  12شهرا ،وارتفع عدد
صـفـقــاتــه إل ــى  107م ـقــارنــة ب ـ ـ 98
صفقة فــي أ كـتــو بــر  ،2021و بــذ لــك
بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة
لنشاط السكن االستثماري نحو
 665أ لـ ــف د يـ ـن ــار ،م ـق ــار ن ــة بنحو
 757أ ل ـف ــا ،ف ــي أ ك ـتــو بــر  ،2021أي
بانخفاض بحدود  -12.2في المئة.
وأش ـ ــار إل ــى أن قـيـمــة تـ ــداوالت
ال ـن ـش ــاط ال ـت ـج ــاري ارت ـف ـع ــت إلــى
نـ ـح ــو  28.3مـ ـلـ ـي ــون د ي ـ ـ ـنـ ـ ــار ،أي
ارت ـف ـعــت بـنـحــو  533.4ف ــي الـمـئــة
م ـق ــارن ــة م ــع أك ـت ــوب ــر  2021حـيــن
بلغت نحو  4.5ماليين ،وارتفعت
مـســاهـمـتـهــا م ــن قـيـمــة ال ـت ــداوالت
ال ـع ـقــاريــة إل ــى ن ـحــو  9ف ــي الـمـئــة

تـ ـ ـل ـ ــك اح ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاالت ق ــائـ ـم ــة
وحقيقية ،وتأثيرنا فــي منع
ح ــدوثـ ـه ــا يـ ـك ــاد يـ ـنـ ـع ــدم ،وال
نـمـلــك س ــوى ال ـت ـحــوط ألس ــوأ

سيناريو لها ،بينما ما يحدث
لدينا هو مقترحات شعبوية
ببيع مستقبل األجيال القادمة
والمتقاعدين الجدد بتوزيع

أربــاح استثنائية غير مكررة
ع ـل ــى ش ـك ــل رشـ ـ ـ ــاوى لـلـجـيــل
ً
الحالي صاحب القرار ،دفاعا
عن كرسي زائل.

مقابل  1.7في المئة ألكتوبر .2021
وب ـ ـلـ ــغ م ـ ـعـ ــدل قـ ـيـ ـم ــة تـ ـ ـ ــداوالت
ً
النشاط التجاري خالل  12شهرا
نـحــو  18.8مـلـيــون دي ـن ــار ،أي أن
قيمة تداوالت نوفمبر أعلى بنحو
 50.4فــي الـمـئــة عــن مـتــوســط آخــر
ً
 12شهرا  ،وبلغ عــدد صفقاته 14
صفقة مقارنة بـ  3صفقات لشهر
أكـتــوبــر  ،2021وبــذلــك بـلــغ معدل
ق ـي ـم ــة ال ـص ـف ـق ــة ال ـ ــواح ـ ــدة لـشـهــر
ن ــو فـ ـمـ ـب ــر  2021نـ ـح ــو م ـل ـي ــو ن ــي
دي ـ ـنـ ــار ،م ـق ــارن ــة ب ـم ـع ــدل أك ـتــوبــر
 2021وال ـبــالــغ نـحــو  1.5مـلـيــون،
أي بـ ــار ت ـ ـفـ ــاع ب ـ ـحـ ــدود  35.7فــي
المئة ،كما تمت صفقتان لنشاط
المخازن بما مجمله  3.2ماليين
خالل نوفمبر.
وذ ك ــر التقرير أ نــه عند مقارنة
إج ـمــالــي تـ ـ ــداوالت ش ـهــر نــوفـمـبــر
بمثيلتها للشهر نفسه من السنة
الـفــائـتــة (نــوفـمـبــر  )2020نــاحــظ
ً
أن ـهــا حـقـقــت ان ـخ ـفــاضــا م ــن نحو
 339.4م ـل ـيــون د يـ ـن ــار ،إ لـ ــى نحو
 315.1م ـل ـي ــو ن ــا ،أي ب ـم ــا نـسـبـتــه
 -7.1في المئة كما أسلفنا ،وشمل
االن ـ ـ ـخ ـ ـ ـفـ ـ ــاض س ـ ـيـ ــولـ ــة الـ ـنـ ـش ــاط
ا لـتـجــاري بنسبة  -44.7فــي المئة
وس ـيــولــة ن ـشــاط ال ـس ـكــن ال ـخــاص
ب ـن ـس ـبــة  -9.8فـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة ،بـيـنـمــا
ارتـ ـفـ ـع ــت س ـي ــول ــة نـ ـش ــاط ال ـس ـكــن
االستثماري بنسبة  38.3في المئة.

أفاد "الشال" بأن اإلصالح المالي يعني تمويل
النفقات العامة من إيرادات عامة مستدامة ،ويعني
ارتقاء متصال باألهداف التي تحققها تلك النفقات
مــن حـيــث ا تـســا قـهــا مــع متطلبات مـشــروع ا لــدو لــة
التنموي ،وكل ذلك مشروط بالحفاظ على التوازن
المالي ،أي ال يكون على حساب عجز مالي كبير
وم ـت ـص ــل ،وع ـن ــد صـ ــدور م ــوازن ــة ال ـس ـنــة الـمــالـيــة
الحالية في الكويت ،قدر رقم النفقات العامة بنحو
 23.048مليار دينار ،أي بزيادة بنحو  1.493مليار،
أو نحو  6.9في المئة عن تقدير نفقات الموازنة
العامة السابقة ،حدث ذلك رغم ما سببته تداعيات
جائحة كورونا من هبوط ألسعار النفط وإنتاجه،
والذي يمول نحو  90في المئة من نفقات الموازنة.
واعترافا من الحكومة بالضغوط التي يتعرض
ل ـهــا س ــوق ال ـن ـفــط ،قـ ــدرت إي ــرادات ــه بـنـحــو 9.127
مليارات دينار ،عند مستوى لسعر برميل النفط
الكويتي يبلغ  45دوالرا ،ومستوى إنتاج 2.425
مليون برميل يوميا ،وسعر صرف للدينار مقابل
الـ ــدوالر ب ـحــدود  304ف ـلــوس ،وأضــافــت تـقــديــرات
لإليرادات غير النفطية بنحو  1.802مليار ،وعليه
قدر عجز الموازنة المحتمل بنحو  12.119مليارا.
و حـتــى نـهــا يــة نوفمبر ا لـفــا ئــت ،حققت الكويت
م ـعــدال لـسـعــر بــر مـيــل نـفـطـهــا بـنـحــو  73.7دوالرا،
أي أعلى بنحو  28.7دوالرا من السعر المقدر في
ال ـم ــوازن ــة ،وي ـحــوم سـعــر بــرمـيــل الـنـفــط الـكــويـتــي
حــا لـيــا فــوق هــذا ا لـمـعــدل بقليل ،وإن ا سـتـمــر هــذا
المعدل للربع األ خـيــر مــن السنة المالية الحالية
 يناير/مارس  - 2022فسينخفض عجز الموازنةالمقدر ما بين  50و 70في المئة من دون افتراض
تحقق خفض ا لـ 10في المئة للنفقات العامة وفق
ق ــرار حـكــومــي ،ونـحــن هـنــا ال نـنــاقــش نــوعـيــة تلك
النفقات وحجم الهدر فيها وفسادها ،وإنما نشير
فـقــط ألر ق ــام ا لـعـجــز ا لـتــي تتضخم و تـضـمـحــل في

بضعة أشهر من دون أن يكون لنا أي تأثير عليها،
وتلك ليست إدارة دولة.
وببعض المقارنة مــع األر ق ــام المنشورة حول
موازنة السعودية ،بلغت فيها تقديرات النفقات
العامة للسنة المالية  2021نحو  1015مليار ريال،
و بـلـغــت تـقــد يــرات اإل يـ ــرادات ا لـعــا مــة لنفس السنة
نـحــو  930م ـل ـيــارا ،بـعـجــز ب ـحــدود  85م ـل ـيــارا ،أي
بنحو  6.8مليارات د يـنــار ،أو نحو  2.7في المئة
من حجم الناتج المحلي اإلجمالي.
وبلغت تقديرات النفقات العامة للسنة المالية
 2022نحو  955مليار ريال ،أي بخفض بنحو 5.9
فــي الـمـئــة ،وق ــدرت اإلي ــرادات الـعــامــة بنحو 1045
مليارا ،أي بــز يــادة بنحو  12.4في المئة ،وبلغت
اإليرادات الضريبية ضمنها نحو  283مليارا ،أو
نحو  27.1في المئة ،وتحول تقدير عجز الموازنة
إلى فائض بنحو  90مليارا ،أي مقدر لها أن تحقق
فائضا في الموازنة بنحو  2.5في المئة من حجم
الناتج المحلي اإلجمالي ،وتزامن ذلك مع ارتفاع
تقديري فــي قيمة احتياطيات ا لــدو لــة لــدى البنك
ا ل ـمــر كــزي بـنـحــو  31م ـل ـيــارا ،لـتـبـلــغ  381م ـل ـيــارا،
وانخفاض نسبة ا لــد يــن ا لـعــام مــن نحو  29.2إلى
 25.9في المئة من حجم الناتج المحلي اإلجمالي.
نذكر ما تقدم ليس مدحا في جانب وشماتة في
آخر ،وإنما فقط للتذكير بأن اإلصالح المالي يتم
بفعل فاعل ،يكون للسلطات صاحبة القرار الدور
األساسي فيه ،وال يترك مصير بلد لمتغيرات ال
سلطة وال تأثير لها عليها.

 6.9مليارات دينار إجمالي موجودات «برقان» بنمو %0.3
تـ ـط ــرق ت ـق ــري ــر "ال ـ ـشـ ــال" إلـ ــى ن ـتــائــج
أعـ ـم ــال ب ـن ــك ب ــرق ــان ل ــأش ـه ــر ال ـت ـس ـعــة
األو لــى من العام الحالي ،والتي تشير
إلــى أن صــافــي ربــح الـبـنــك (بـعــد خصم
ا لـ ـ ـض ـ ــرا ئ ـ ــب) بـ ـل ــغ نـ ـح ــو  43.1م ـل ـي ــون
د يـنــار ،بــار تـفــاع بلغ نحو  7.3ماليين،
أو م ــا ي ـع ــادل  20.3ف ــي ا ل ـم ـئــة م ـقــار نــة
مــع ا لـفـتــرة نفسها مــن عــام  2020حين
ً
بـلــغ  35.8مـلـيــونــا ،ويـعــود الـسـبــب إلــى
ً
ارت ـفــاع الــربــح الـتـشـغـيـلــي مـتــزامـنــا مع
ان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض جـ ـمـ ـل ــة الـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــات ،إذ
ارتفع الربح التشغيلي بنحو  836ألف
د ي ـن ــار و بـنـسـبــة  0.9ف ــي ا ل ـم ـئــة ،بينما
ا نـخـفـضــت جـمـلــة ا لـمـخـصـصــات بنحو
 7.2ماليين أو بنحو  13.3في المئة ،أي
أن غلبة التأثير كانت النخفاض جملة
المخصصات.
وفـ ـ ــي الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل ،ارت ـ ـفـ ــع إج ـم ــال ــي
اإليرادات التشغيلية بنحو  2.1مليون
د ي ـنــار أي بـنـسـبــة  1.3فــي ا لـمـئــة ،حين
بلغ نحو  166.6مليون د يـنــار مقارنة
ً
بنحو  164.5مليونا للفترة نفسها من
عــام  .2020وتحقق ذ لــك نتيجة ارتفاع
بـنــد صــافــي إي ــرادات االسـتـثـمــار بنحو
 10.4مــا يـيــن أو بنسبة  88فــي ا لـمـئــة،
ً
ليبلغ نـحــو  22.2مـلـيــو نــا مـقــا بــل نحو
ً
 11.8مليونا .
ً
وارت ـف ــع أي ـض ــا ،ب ـنــد إيـ ـ ــرادات أخ ــرى
وبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــد ص ـ ـ ــاف ـ ـ ــي إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات األتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاب
وا لـ ـعـ ـم ــوالت ب ـمــا م ـج ـم ـلــه  5.3مــا يـيــن
دي ـن ــار ،فــي حـيــن انـخـفــض بـنــد صــافــي
ً
إ ي ــرادات التمويل بنحو  14.6مليونا ،

ً
وبـنـسـبــة  13.6فــي ال ـم ـئــة ،وص ــوال إلــى
ً
 93.3م ـل ـي ــو ن ــا  ،م ـق ــار ن ــة ب ـن ـحــو 107.9
ماليين.
وارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــع إجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي ال ـ ـم ـ ـصـ ــروفـ ــات
ا لـتـشـغـيـلـيــة لـلـبـنــك ب ـن ـحــو  1.2مـلـيــون
دينار أو بنسبة  1.8في المئة ،عندما
ً
بـلــغ نـحــو  70.2مـلـيــو نــا مـقــار نــة بنحو
ً
 68.9مليونا ،وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع
ب ـنــد م ـص ــروف ــات مــوظ ـف ـيــن ب ـن ـحــو 1.4
مليون دينار وانخفاض بند مصروفات
أخرى بنحو  218ألف دينار .وانخفضت
جملة المخصصات بنحو  7.2ماليين
أو بنحو  13.3فــي ا لـمـئــة كـمــا أسلفنا،
ً
وصـ ــوال إل ــى نـحــو  47.2مـلـيــون ديـنــار
مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت
ً
عندما بلغت نحو  54.4مليونا .
وعـلـيــه ،ارت ـفــع هــامــش صــافــي الــربــح
إلى نحو  22.6في المئة مقارنة بنحو
 17.1فــي ا لـمـئــة خــال ا لـفـتــرة المماثلة
من عام .2020
و تـظـهــر ا لـبـيــا نــات ا لـمــا لـيــة انخفاض
إجمالي موجودات البنك بنحو 141.3
مليون دينار أو ما نسبته  2في المئة،
ل ـي ـب ـلــغ ن ـح ــو  6.965مـ ـلـ ـي ــارات م ـقــا بــل
ن ـحــو  7.106م ـل ـي ــارات ف ــي ن ـهــا يــة عــام
 ،2020بينما ارتفع بنحو  21.9مليون
دينار أي بنسبة  0.3في المئة لو تمت
مقارنته بإجمالي الموجودات للفترة
نـفـسـهــا مــن ع ــام  2020حـيــن بـلــغ نحو
 6.943مليارات.
وارت ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــت مـ ـ ـحـ ـ ـفـ ـ ـظ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــروض
والسلفيات بما قيمته  4.4ماليين دينار

ً
أي بما نسبته  0.1في المئة ،وصوال إلى
نـحــو  4.349مـلـيــارات د ي ـنــار ( 62.4في
المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة
بنحو  4.345مليارات دينار ( 61.1في
ال ـم ـئ ــة م ــن إج ـم ــال ــي الـ ـم ــوج ــودات) فــي
نهاية عام  ،2020بينما انخفضت بنحو
 0.5في المئة أي نحو  23.1مليون دينار
مـقــار نــة بالفترة نفسها مــن عــام 2020
حين بلغت نحو  4.373مليارات دينار
( 63في المئة من إجمالي الموجودات).
وبـ ـلـ ـغ ــت ن ـس ـب ــة إجـ ـم ــال ــي ال ـ ـقـ ــروض
والـ ـسـ ـلـ ـفـ ـي ــات إلـ ـ ــى إج ـ ـمـ ــالـ ــي ال ـ ــودائ ـ ــع
واألر صــدة نحو  85.3في المئة مقارنة
بنحو  80.6في المئة .وانخفض النقد
والنقد المعادل بنسبة  13.2في المئة
ً
أي نـحــو  108.3مــا يـيــن ديـنــار وصــوال
إلى نحو  711.2مليون دينار ( 10.2في
المئة من إجمالي الموجودات) بعد أن
كــان فــي نـهــا يــة عــام  2020نـحــو 819.5
ً
م ـل ـيــو نــا ( 11.5ف ــي ا ل ـم ـئــة م ــن إ جـمــا لــي
الموجودات) ،وانخفض بنحو  21.6في
المئة أي ما قيمته  195.5مليون دينار،
مقارنة بنحو  906.7ماليين دينار (13.1
في المئة من إجمالي الموجودات) في
الفترة نفسها من العام الماضي.
و ت ـش ـي ــر األر ق ـ ـ ــام إ لـ ــى أن م ـط ـلــو بــات
البنك (من غير احتساب حقوق الملكية)
ً
سجلت انخفاضا بلغت قيمته 143.9
مـلـيــون دي ـنــار ونـسـبـتــه  2.3فــي الـمـئــة،
لتصل إلى نحو  6.082مليارات دينار
بعد أن كانت عند نحو  6.226مليارات
دينار في نهاية عــام  .2020و لــو قارنا

إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها
ً
من العام السابق ،نالحظ ارتفاعا بنحو
 50م ـل ـي ــون د يـ ـن ــار أو م ــا ن ـس ـب ـتــه 0.8
فــي الـمـئــة حـيــن بـلــغ آن ــذاك نـحــو 6.032
مليارات دينار ،وبلغت نسبة إجمالي
الـمـطـلــوبــات إلــى إجـمــالــي الـمــوجــودات
نحو  87.3في المئة مقارنة بنحو 86.9
في المئة.
وتـ ـشـ ـي ــر نـ ـت ــائ ــج ت ـح ـل ـي ــل ال ـب ـي ــان ــات
المالية المحسوبة على أساس سنوي،
إل ــى أن م ــؤش ــرات رب ـح ـيــة ال ـب ـنــك كـلـهــا
ً
س ـج ـل ــت ارتـ ـف ــاع ــا مـ ـق ــارن ــة م ــع ال ـف ـت ــرة
نفسها من عــام  ،2020إذ ارتفع مؤشر
العائد على معدل رأسمال البنك ()ROC
ليصل إلى نحو  21.4في المئة بعد أن
كان عند  18.2في المئة ،وارتفع مؤشر
العائد على معدل حقوق المساهمين
ال ـخــاص بـمـســاهـمــي الـبـنــك ( )ROEإلــى
نحو  7.8في المئة مقابل  6في المئة،
وارتـ ـ ـفـ ـ ــع مـ ــؤشـ ــر ال ـ ـعـ ــائـ ــد عـ ـل ــى م ـع ــدل
م ــو ج ــودات ا ل ـب ـنــك ( )ROAل ـي ـصــل إ لــى
ً
نحو  0.8في المئة قياسا بنحو 0.7
في المئة.
وارتفعت ربحية السهم ( )EPSإلى
ً
ن ـحــو  13.4ف ـل ـســا م ـقــا بــل  9.7ف ـلــوس.
وبلغ مؤشر مضاعف السعر /ربحية
ً
السهم الواحد ( )P/Eنحو  12.8ضعفا
ً
مقارنة بنحو  15.6ضعفا (أي تحسن)،
وت ـح ـقــق ذل ــك نـتـيـجــة ارتـ ـف ــاع ربـحـيــة
ا لـسـهــم (  )EPSبنسبة  38.1فــي المئة
م ـقــابــل ارتـ ـف ــاع أق ــل لـلـسـعــر ال ـســوقــي
للسهم وبنسبة  12.9في المئة مقارنة

ل ـل ـف ـتــرة ن ـف ـس ـهــا م ــن ال ـعــام
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،وب ـ ـلـ ــغ م ــؤش ــر
مضاعف السعر /القيمة
ا لــد ف ـتــر يــة ( )P/Bنحو
 0.9م ـ ـ ـ ــرة م ـ ـقـ ــار نـ ــة
ب ـ ـن ـ ـحـ ــو  0.8م ـ ــرة
للفترة نفسها من
العام السابق.
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اقتصاد

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

تباين أداء المؤشرات الخليجية ...والسعودي يربح %3.4
ارتفاع  4أسواق بنسب متفاوتة وتراجع  3بأقل من %1
علي العنزي

ارتد مؤشر السوق السعودي
الرئيسي «تاسي» بقوة
األسبوع الماضي واستطاع
استعادة مستوى  11ألف
نقطة واالبتعاد أكثر بحوالي
 300نقطة.

ت ـب ــاي ــن أداء مـ ــؤشـ ــرات األس ـ ـ ــواق
الـ ـم ــالـ ـي ــة ب ـ ـ ـ ــدول م ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون
الخليجي خــال األس ـبــوع الماضي،
وان ـت ـه ــت مـحـصـلـتـهــا إل ـ ــى مـكــاســب
مـتـفــاوتــة ألرب ـعــة م ــؤش ــرات وتــراجــع
ثالثة بنسب دون  1فــي المئة ،وقــاد
ال ــراب ـح ـي ــن «ت ــاس ــي» م ــؤش ــر ال ـســوق
ال ـس ـعــودي الــرئـيـســي أك ـبــر األس ــواق
المالية فــي الــوطــن الـعــربــي والـشــرق
األوسط ،إذ أضاف نسبة كبيرة بلغت
 3.4في المئة ،تاله مؤشر سوق دبي
بنمو جيد بنسبة  1.5في المئة وحل
ً
ثــالـثــا مــؤشــرا ســوقــي قـطــر وسلطنة
عمان بمكاسب متساوية بلغت 0.6
في المئة.
و كان مؤشر بورصة الكويت العام
األكـبــر خـســارة بنسبة أقــل مــن  1في
المئة هي  0.9في المئة ،تــاه مؤشر
ســوق أبوظبي المالي بخسارة ثلث
نـقـطــة م ـئــويــة ،وخ ـســر مــؤشــر ســوق
ال ـب ـح ــري ــن الـ ـم ــال ــي ُع ـ ـشـ ــري ال ـن ـق ـطــة
المئوية فقط.

السوق السعودي
ارتـ ـ ــد م ــؤش ــر الـ ـس ــوق ال ـس ـع ــودي
الــرئ ـي ـســي «ت ــاس ــي» ب ـق ــوة األس ـب ــوع
الماضي واستطاع استعادة مستوى
 11ألف نقطة واالبتعاد أكثر بحوالي
 300ن ـق ـطــة ،إذ أق ـف ــل ع ـلــى مـسـتــوى
 11311.89نقطة بعد أن جمع نسبة
 3.4فـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة أي  373.01نـقـطــة
ً
متصدرا األداء الخليجي في مؤشرات
ً
األس ــواق المالية مــدعــومــا بما أعلن
عن نتائج ميزانية  2021وتقديرات
موازنة  2022التي أشارت إلى فائض
بحوالي  90مليار ريال للمرة األولى
مـ ـن ــذ سـ ـب ــع س ـ ـنـ ــوات ب ـف ـض ــل خـطــط
اإلص ــاح ورؤي ــة  2030الـتــي كرست
ً
أسسا ومبادئ اقتصادية ومجتمعية
جديدة ورفعت مساهمة اإليرادات غير
النفطية في ميزانية المملكة بشكل
ـرض لـلـمــراقـبـيــن وب ــرؤي ــة واضـحــة
مـ ٍ

لـلـجـمـيــع .وارت ـف ـعــت مـكــاســب مؤشر
«تاسي» لهذا العام إلى مستوى 28.1
في المئة واقترب أكثر من  30في المئة
قبل أن يطوي صفحة عام  2021ويبدأ
ً
ً
عاما جديدا.

مؤشر دبي
عاد مؤشر دبي ليستقر عند أعلى
مستوياته منذ عدة سنوات ،بعد أن
استمر في األداء اإليجابي لألسبوع
الثاني على التوالي ،وبعد تدفق كثير
من األخبار حول المتحور «أميكرون»
وال ـم ـب ــال ـغ ــة ف ــي تـ ـق ــدي ــرات إصــاب ـتــه
لالقتصاد ،والــذي ما كاد أن يتنفس
ً
الـصـعــداء خـصــوصــا اقـتـصــاد إم ــارة
دب ــي وتــأث ـيــر ك ــورون ــا ع ـلــى مـعــرض
«إكسبو  ،»2020ومــع مــرور األسبوع
الثالث من إعالن «أوميكرون» وارتفاع
عدد زوار المعرض تراجعت المخاوف
من إغالق مؤثر ليستمر مؤشر السوق
بــال ـص ـعــود وتـتـخـطــى مـكــاسـبــه هــذا
العام نسبة  31.5في المئة بعد أن ربح
 1.4في المئة أي  46.93نقطة ليقفل
على مستوى  3273.19نقطة.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،تـ ــزايـ ــدت ع ـم ـل ـيــات
ج ـنــي األربـ ـ ـ ــاح ف ــي م ــؤش ــر أبــوظ ـبــي
بعد اقترابه أكثر من مستوى  9آالف
نقطة واقتراب العام من نهايته وهو
محمل بمكاسب كـبـيــرة حققها هــذا
ال ـع ــام بـلـغــت ح ـتــى ن ـهــايــة تـعــامــات
الخميس الماضي نسبة  75في المئة
إذ خسر خالل األسبوع الماضي نسبة
محدودة بلغت ثلث نقطة مئوية فقط
تعادل  26.9نقطة ليقفل على مستوى
 8856.1نقطة.

فــي مــؤشــر س ــوق قـطــر ،ال ــذي استقر
على مستوى  11687.41نقطة بينما
تساوى  22.42نقطة في مؤشر سوق
ع ـمــان ال ـمــالــي لـيـقـفــل ع ـلــى مـسـتــوى
 4030.57نقطة ،وكان الفارق بينهما
مراجعات مؤشرات األسواق العالمية
الناشئة مورغان ستانلي وفوستي
راسل التي تتم بين فترة وأخرى في
أس ــواق قـطــر واإلم ـ ــارات والـسـعــوديــة
والكويت لكن مؤشر عمان المالي لم
يدخلها بعد.

قطر وعمان

المزاد في الكويت

تـ ـس ــاوت م ـك ــاس ــب م ــؤش ــري قـطــر
وع ـ ـمـ ــان خ ـ ــال تـ ـع ــام ــات األسـ ـب ــوع
الماضي وربــح كل منهما نسبة 0.6
في المئة ،التي كانت تعادل  68نقطة

تميزت بــورصــة الكويت بـمــزادات
قــويــة نـهــايــة كــل جـلـســة مــن جلسات
األس ـ ـب ـ ــوع ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،ال ـ ـتـ ــي جـ ــاءت
حصيلتها سلبية وفقدت نسبة 0.9

مقارنة نمو مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في 2021/12/16
مؤشر السوق

الكويت

السعودية

الدوحة

مسقط

المنامة

أبو ظبي

2021/12/1٢

7.041.74

10.938.88

11.619.41

4.008.15

1.785.72

8.883.00

3.226.26

2021/12/16

6.976.04

11.311.89

11.687.41

4.030.57

1.782.20

8.856.10

3.273.19

الفرق

65.70-

373.01

68.00

22.42

3.52-

26.90-

46.93

الفرق

التغير ()%

%0.9-

%3.4

%0.6

%0.6

%0.2-

%0.3-

%1.5

التغير ()%

ّ
سلم بيت التمويل الكويتي (بيتك) نورة فالح
العجمي سـيــارة  ،Jeep Wrangler Sportبعد
فوزها بسحب السيارة الثالث ،ضمن حملة «اربح
مع حسابي» للشباب التي تمنح العمالء فرصة
الفوز بـ  3سيارات  Jeep Wrangler Sportخالل
فترة الحملة ،وجوائز نقدية بقيمة  250دينارا
لـ 10فائزين شهريا.
وأعربت الفائزة بالجائزة نــورة العجمي عن
سعادتها بالفوز بالسيارة التي تم تسليمها في
معرض «بيتك» بالشويخ .KFH Auto
ويأتي إطالق حملة «اربح مع حسابي» للشباب
بمميزاتها اإلضافية ،ضمن استراتيجية «بيتك»
باالهتمام بعمالئه ،حيث يـقــدم البنك مميزات
مختلفة لعمالء بــرنــامــج «حـســابــي» مــن حمالت
خاصة وخصومات وجوائز ومكافآت حصرية.
وبـمـجــرد تحويل الـمـكــافــأة االجتماعية على
ب ــرن ــام ــج «ح ـس ــاب ــي» ،ي ــدخ ــل ال ـع ـم ــاء بــالـسـحــب
الـشـهــري عـلــى جــائــزة قيمتها  250دي ـن ــارا ل ــ10
فائزين شهريا ،باإلضافة الى  3سحوبات على
 3س ـيــارات  Jeep Wrangler Sportخــال فترة
الحملة.
ويطرح البنك برنامج «حسابي» للشباب بمزايا
نوعية ،ضمن االهتمام المتواصل بشرائح العمالء
الـمـخـتـلـفــة ،واب ـت ـك ــار ص ـيــغ مـنـتـجــات وخــدمــات
ج ــدي ــدة ي ـتــم م ــن خــال ـهــا ال ــوف ــاء بــاح ـت ـيــاجــات

ك ــل شــري ـحــة ،ب ـمــا ي ــائ ــم خـصــائـصـهــا الـعـمــريــة
واهتماماتها المتعددة ،بحيث تتناسب مع كل
شرائح العمالء ،وتلبي احتياجاتهم في الحصول
على خدمة متميزة وفق معايير وأساليب ال تقل
عن نظيرتها العالمية من حيث الجودة والدقة
والسرعة.

في المئة على مستوى مؤشر السوق
العام التي تعادل  65.7نقطة ليتخلى
عن مستوى قياسي مهم هو  7آالف
نقطة ويتداول حول مستوى 6976.04
نقطة ،وجــاء الضغط أكبر مــن خالل
تـعــامــات الـســوق األول ،ال ــذي سجل
خ ـس ــارة ه ــي األك ـب ــر بـنـسـبــة  1.1في
ال ـم ـئــة أي  83.57نـقـطــة لـيـقـفــل على
م ـس ـتــوى  7548.9ن ـق ـطــة ،واس ـت ـقــرت
األسهم الصغيرة وكانت أفضل أداء
حيث لم يفقد مؤشر رئيسي  50أكثر
من  0.1في المئة فقط أي  3.35نقاط
ليقفل على مستوى  6088.14نقطة.
وت ــذب ــذب أداء م ــؤش ــرات بــورصــة
الـ ـك ــوي ــت ط ـي ـل ــة ج ـل ـس ــات األسـ ـب ــوع
وم ــال إل ــى تـعــويــض خ ـســارة جلسة
بـنـمــو جـلـســة تـلـحـقـهــا وت ــأث ــر ب ــأداء
فترة المزاد أكثر إذ كان الضغط من

ملخص تداوالت السوق الكويتي العام خالل األسبوع المنتهي في 2021/12/16

دبي

«بيتك» يسلم للفائزة في «اربح مع
حسابي» Jeep Wrangler Sport

تعامالت وتغيرات المراجعة لألوزان
في مؤشرات األســواق الناشئة ،التي
أطاحت بكثير من النقاط في نهاية
تعامالت األسبوع وبنسب أقل خالل
فتراتها منتصف األسـبــوع إذ فقدت
األسهم القيادية نسب واضحة وهي
ً
األكبر وزنــا في مؤشر السوق العام،
وتــراجـعــت متغيرات الـســوق الثالثة
(الـسـيــولــة وكمية األسـهــم المتداولة
وعدد الصفقات) وفقد النشاط حوالي
ربع قوته مقارنة مع األسبوع األسبق
إذ ت ــراج ــع ن ـشــاط كـثـيــر م ــن األس ـهــم
الصغيرة والمتوسطة بينما تراجعت
السيولة بنسبة  23.6في المئة وخسر
ع ـ ــدد ال ـص ـف ـق ــات  31فـ ــي ال ـم ـئ ــة مــن
مستوياته ،ووصل السوق إلى نهاية
ً
ً
العام التي تشهد حراكا مبنيا على
تقديرات نتائج عام  2021وتوقعات

عدد الصفقات

إقفال المؤشر
العام

إقفال المؤشر
األول

إقفال المؤشر
رئيسي 50

عدد جلسات
التداول

2021/12/1٢

1.798.795.633

342.626.624

67.777

7.041.74

7.632.47

6.091.49

5

2021/12/16

1.352.204.216

261.893.368

46.774

6.976.04

7.548.90

6.088.14

5

21.003.00-

65.70-

83.57-

3.35-

0.00

%31.0-

%0.9-

%1.1-

%0.1-

%0.0

األسـبـوع

الكمية المتداولة القيمة المتداولة
(دينار)
(سهم)

80.733.256.37- 446.591.417.00%24.8-

%23.6-

«الخليج» يحتفي بموظفيه في الحفل السنوي
إلدارة الموارد البشرية لتعزيز األداء
مــع ق ــرب انـتـهــاء ال ـع ــام ،عقد
ب ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج ح ـف ــا تـكــريـمـيــا
ل ـل ـمــوظ ـف ـيــن ،ض ـم ــن بــرنــام ـجــه
لتعزيز ومكافأة األداء الوظيفي،
وش ـ ـمـ ــل ال ـ ـح ـ ـفـ ــل ،ال ـ ـ ـ ــذي ام ـت ــد
س ــاع ــات مـمـتـعــة ،مــوظـفـيــن من
مختلف إدارات البنك ،وبحضور
ع ـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ــن أ ع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء اإلدارة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ف ــي ب ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج،
الــذيــن قــدمــوا شـهــادات التكريم
للموظفين.
وك ـ ــرم ال ـب ـنــك مــوظ ـف ـيــه على
جـ ـه ــوده ــم وإنـ ـج ــازاتـ ـه ــم عـلــى
صعيد األداء الوظيفي ،وخدمة
ال ـع ـم ــاء ال ـم ـت ـم ـيــزة ،وااللـ ـت ــزام
بــالـمـعــايـيــر الـعــالـيــة ،والـنــزاهــة
الوظيفية.
وحـ ــول هـ ــذا ،ق ــال ــت ال ـمــديــرة
ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد ال ـب ـشــريــة في
بـنــك الـخـلـيــج سـلـمــى الـحـجــاج:
«م ــوظ ـف ــون ــا ه ــم س ــر نـجــاحـنــا
في بنك الخليج .في عام 2021
أطلقنا الـعــديــد مــن الـمـبــادرات

مشاركون في االحتفال
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت
تتطلب اهتماما غير عادي من
فرق البنك المختلفة ،وكان عاما
م ـم ـيــزا م ــن اإلنـ ـج ــاز ع ـلــى عــدة
صـعــد ،وأش ـكــر الــزمــاء األع ــزاء
على إخالصهم في العمل خالل
الـ ـع ــام ،وأت ـط ـل ــع ل ـع ــام آخ ــر من
النجاح معا».
وتتمثل رؤية بنك الخليج في

أن يكون البنك الرائد بالكويت،
وي ـ ـشـ ــرك الـ ـبـ ـن ــك م ــوظ ـف ـي ــه فــي
العمل ببيئة شاملة ومتنوعة
لتقديم خدمة عمالء ممتازة ،مع
الـحــرص على خــدمــة المجتمع
بشكل مستدام ،وبفضل الشبكة
الواسعة من الفروع والخدمات
الرقمية المبتكرة ،يتمكن بنك
الـخـلـيــج م ــن مـنــح عـمــائــه حق

« :»KIBبحث تدعيم برامج «العاصمة» المجتمعية
ح ــرص ــا ع ـل ــى االسـ ـتـ ـم ــرار فــي
تعزيز أوجه التعاون بينه وبين
الجهات القيادية الحكومية فيما
يتعلق بخدمة وتنمية المجتمع،
زار الـ ـم ــدي ــر الـ ـ ـع ـ ــام ل ـل ـخ ــدم ــات
المصرفية لألفراد في بنك الكويت
ال ــدول ــي ( )KIBعـثـمــان تــوفـيـقــي،
ب ــالـ ـنـ ـي ــاب ــة ع ـ ــن الـ ـبـ ـن ــك ،ال ـش ـي ــخ
طالل الخالد ،محافظ العاصمة،
ل ـم ـنــاق ـشــة س ـب ــل ال ـم ـش ــارك ــة فــي
مساعي المحافظة على الصعيد
االج ـت ـم ــاع ــي ،وكـي ـفـيــة مـســاهـمــة
الـبـنــك فــي ال ــوص ــول إل ــى شــرائــح
المجتمع على اختالفها ،لتحسين
واالرتقاء بجودة الحياة ألفرادها
بما يتماشى مع الخطط التنموية
للدولة.
وتبادل الشيخ طالل وتوفيقي
ال ـحــديــث ووج ـه ــات الـنـظــر حــول
الخطط االستراتيجية المرتبطة

بالعمل المجتمعي التي وضعتها
م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــاتـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــا ،م ــوضـ ـحـ ـي ــن
مجموعة األهداف المرجوة منها،
بما يعود بالنفع على المجتمع
ال ـم ـح ـلــي أفـ ـ ـ ــرادا وجـ ـم ــاع ــة ،كـمــا
ت ـش ــاورا فــي إمـكــانـيــات الـتـعــاون
الـمـشـتــرك بينهما ب ـشــأن إطــاق
الحمالت والـمـبــادرات المختلفة
في كل أنحاء محافظة العاصمة،
س ــواء بـيـئـيــة ،أو اجـتـمــاعـيــة ،أو
إنسانية ،أو غيرها.
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أكـ ـ ـ ــد ت ــوف ـي ـق ــي
ريــادة « »KIBكـ «بنك للحياة» في
دف ــع م ـس ـيــرة ال ـت ـطــور والـتـنـمـيــة
بمختلف جوانبها ،ومساهمته
الفعالة ضمن القطاع االقتصادي
كـ ــأحـ ــد ال ـ ـم ـ ـصـ ــارف اإلس ــامـ ـي ــة
الــرائــدة وشــامـلــة الـخــدمــات على
م ـس ـتــوى ال ـم ـن ـط ـقــة ،م ـش ـيــرا إلــى
ب ــرن ــامـ ـج ــه الـ ـ ــرائـ ـ ــد والـ ـمـ ـتـ ـع ــدد

جانب من اللقاء
األركــان للمسؤولية االجتماعية
وال ـم ـشــاركــة الـمـجـتـمـعـيــة ،ال ــذي
ي ـس ـعــى م ــن خ ــال ــه إلـ ــى تــرسـيــخ
وتفعيل دوره فــي بـنــاء مجتمع
محلي مزدهر.

التوزيعات السنوية بعد أداء متفاوتة
بين قطاع وآخر وشركة وأخرى.
وسـ ـج ــل م ــؤش ــر س ـ ــوق ال ـب ـحــريــن
وبعد هدوء تعامالت أسهمه الرئيسي
الـمــدرجــة فــي بــورصــة الـكــويــت أهلي
م ـت ـحــد ب ـحــري ـنــي و»جـ ـ ــي إف ات ــش»
خسارة محدودة ُ
بعشري نقطة مئوية
تعادل  3.52نقاط ليقفل على مستوى
 1782.2ن ـق ـط ــة ،واسـ ـتـ ـق ــرت أس ـع ــار
النفط خــال تعامالت األسـبــوع بين
ً
مستويات  76إلى  73دوالرا للبرميل
ف ـي ـم ــا س ـج ـل ــت م ـ ــؤش ـ ــرات األس ـ ـ ــواق
ً
العالمية تباينا في األداء كــان آخره
خ ـســارة مــؤشــرات ال ـســوق األمـيــركــي
ب ـن ـســب واضـ ـح ــة وب ـع ــد إيـجــابـيـتـهــا
منتصف األسبوع التي تأثرت بتثبيت
سعر الفائدة األميركية دون تغيير.

ب ـ ـ ـ ــدوره ،أشـ ـ ــاد ال ـش ـي ــخ ط ــال
بـسـلـسـلــة الـ ـمـ ـب ــادرات الـمـبـتـكــرة
والـ ـمـ ـتـ ـن ــوع ــة ال ـ ـتـ ــي ق ـ ــام «»KIB
بتنظيمها وإطالقها خالل األعوام
الماضية ،بالتعاون مع الجهات

ال ـح ـكــوم ـيــة الـمـخـتـل ـفــة ،السـيـمــا
ت ـل ــك الـ ـت ــي س ــاه ــم ف ـي ـهــا ب ـ ــدوره
مــع وزارت ـ ــي الـصـحــة والــداخـلـيــة
وغيرها وقت األزمة ،مثمنا سرعة
استجابته لـلـنــداء ات الحكومية

واس ـت ـع ــداده ل ـبــذل وت ـضــافــر كل
ال ـج ـه ــود ف ــي سـبـيــل الـمـســاهـمــة
معها فــي إح ــداث تأثير إيجابي
لـلـمـجـتـمــع ،عـلــى جـمـيــع الـصـعــد
وفي كل األوقات.
واخ ـت ـت ــم تــوف ـي ـقــي ل ـق ــائ ــه مــع
ال ـم ـحــافــظ مـتـمـنـيــا ل ــه الـتــوفـيــق
والـ ـ ـس ـ ــداد ف ــي م ـه ــام ــه لـتـحـقـيــق
الـ ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ـتـ ـط ــور ال ـت ـن ـمــوي
وال ـ ـح ـ ـضـ ــاري فـ ــي ال ـ ـب ـ ــاد ،كـمــا
أك ــد ح ــرص  KIBال ــدائ ــم عـلــى مد
ي ــد ال ـع ــون وم ـس ــان ــدة الـحـكــومــة
ال ـ ـك ـ ــوي ـ ـت ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي مـ ـس ــاعـ ـيـ ـه ــا
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ب ــاع ـت ـب ــاره كـيــانــا
وط ـ ـن ـ ـيـ ــا وجـ ـ ـ ـ ـ ــزءا رئـ ـيـ ـسـ ـي ــا مــن
المنظومة ا لـمــا لـيــة والمصرفية
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،آخ ـ ــذا ع ـلــى عــاتـقــه
م ـ ـس ـ ــؤول ـ ـي ـ ــة االلـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــزام ال ـ ـت ـ ــام
والمتواصل بالعمل ضمن إطار
ومعايير تلك المنظومة.

اخ ـت ـي ــار كـيـفـيــة ومـ ـك ــان إت ـمــام
م ـع ــام ــات ـه ــم ال ـم ـص ــرف ـي ــة ،مــع
ضـ ـم ــان االسـ ـتـ ـمـ ـت ــاع ب ـت ـجــربــة
م ـص ــرف ـي ــة ب ـس ـي ـط ــة وس ـل ـس ــة.
وي ـ ـ ـل ـ ـ ـتـ ـ ــزم «ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــج» ب ــدع ــم
االسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى
ال ـم ـج ـت ـم ـع ــي ،واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي،
والـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـئ ـ ـ ــي ،ف ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــادرات
يـ ـت ــم اخـ ـتـ ـي ــاره ــا وت ـح ــدي ــده ــا

استراتيجيا بما يعود بالنفع
على البنك بشكل خاص ،وعلى
البالد بشكل عام ،ويدعم البنك
رؤيـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت « 2035ك ــوي ــت
ج ــدي ــدة» ،ويـعـمــل م ــع الـجـهــات
المختلفة لتحقيقها على أرض
الواقع.

«األهلي» يعلن الفائزين
في «التحويل تغيير»

أعـلــن الـبـنــك األه ـلــي الـكــويـتــي أس ـمــاء الـفــائــزيــن األرب ـع ــة في
السحب األخـيــر لحملة «التحويل تغيير» ألصـحــاب حسابات
الرائد والبرستيج وحسابات الراتب من عمالء النخبة .وتم إجراء
السحب في  14الجاري ،تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.
والفائزون هم :إيمان نقيمش العنزي ،بسام محمد الدهش،
فهد منور عسكر ،ومينا نصحي ميخائيل.
و بـهــذا السحب النهائي يختتم «األه ـلــي» حملة «التحويل
تغيير».
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مساهمة البنك في المسؤولية االجتماعية مستمرة لدعم أهداف التنمية المستدامة
مواصلة تطوير
مشروع مستشفى
بنك الكويت
الوطني لألطفال
بهدف تبني أفضل
ممارسات الرعاية
الصحية

 6آالف شاركوا
في سباق الوطني
للجري أكبر
مهرجان جمع
الرياضة والصحة
والعائلة في الكويت

مساعدة  3آالف
أسرة محدودة
الدخل بسالل
غذائية تغطي
احتياجاتهم في
رمضان
ً
تدريب  75طالبا
وطالبة في برامج
تدريب مصممة
للخريجين
والجامعيين منها
«كن» و«تمكن»

توفير كسوة الشتاء
لـ  5آالف عامل
نظافة بالتعاون مع
«الهالل األحمر»

ً
«الهالل األحمر» ِّ
تقديرا لدعمه في مكافحة «كورونا»
تكرم البنك الوطني
واص ــل بـنــك ال ـكــويــت الــوطـنــي
خ ــال ع ــام  2021إط ــاق ورعــايــة
البرامج االجتماعية الهادفة في
مجاالت الصحة ورعاية األطفال
والتنمية االجتماعية والبيئية
والرياضية والتوعوية ،ليكرس
ب ــذل ــك م ــوق ـع ــه ال ـ ــري ـ ــادي كــأك ـبــر
م ـســاهــم ف ــي م ـج ــال الـمـســؤولـيــة
االجتماعية فــي الـكــويــت ،بهدف
ترسيخ أسس التنمية المستدامة
ً
تماشيا مع خطة التنمية الوطنية.
وق ـ ـ ـ ــال "ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي" ف ـ ــي ب ـي ــان
صـحــافــي أم ــس ،إن ــه نـجــح خــال
ع ـ ــام  2021ف ــي ت ـح ـق ـيــق نـتــائــج
ن ــوع ـي ــة ف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــق ب ـج ـهــوده
تـ ـج ــاه ت ـح ـق ـيــق االس ـ ـتـ ــدامـ ــة فــي
العديد من الخدمات والمساهمات
والمبادرات التي شملت مختلف
الـ ـج ــوان ــب ال ـب ـي ـئ ـيــة وال ـص ـح ـيــة
واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة وال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة
والرياضية.

سباق الوطني للجري

حملة للحماية من
الحوادث في موسم
البر بالتعاون مع
قوة اإلطفاء العام

مساندة اجتماعية
متنوعة شملت
العديد من
المبادرات وتكريم
الرياضيين
الدوليين

دعم فعاليات ثقافية
وشبابية مثل
االتحاد الرياضي
المدرسي

ب ــاع ـت ـب ــاره أحـ ــد م ـعــالــم ال ـكــويــت
ً
لمدة  16يوما ضمن حملة "العالم
بــرتـقــالــي" األمـمـيــة بـهــدف زي ــادة
الــوعــي بـخـطــورة العنف المبني
على النوع االجتماعي السيما أن
بنك الكويت الوطني كان من أوائل
الجهات الكويتية التي وقعت على
مبادئ تمكين المرأة ( )WEPSفي
موقع األمم المتحدة.

حمالت توعوية وصحية
للموظفين

البنك دعم حملة التطعيم الوطنية بعدد من المبادرات

 ...وحملة تعليم آمن لتحقيق األمان الصحي للطلبة وذويهم

المستشفى التخصصي لألطفال
تواصل وحدة العالج بالخاليا
الجذعية لألطفال دون سن الستة
ً
عـشــر عــامــا الـتــابـعــة لمستشفى
ال ــوط ـن ــي ل ــأطـ ـف ــال ،ال ـت ــي ت ـبــرع
ال ـب ـن ــك ب ــإن ـش ــائ ـه ــا ق ـب ــل عــام ـيــن
تطوير خدماتها وتطبيق معايير
ً
السالمة وتطوير األبحاث جنبا
إل ــى ج ـنــب م ــع االلـ ـت ــزام بـتــوفـيــر
أفضل مقاييس الرعاية العالمية
للمرضى وعائالتهم.
وواصـ ـ ـ ـ ــل الـ ـبـ ـن ــك ه ـ ـ ــذا الـ ـع ــام
دع ـم ــه ل ـن ـشــاطــات ب ـيــت عـبــدالـلــه
 BACCHوجمعية رعاية األطفال
ف ــي الـمـسـتـشـفـيــات  KACCHفي
إطــار مبادراته الصحية الداعمة
لألطفال مرضى السرطان.

احـتـفــل الـبـنــك ب ــإط ــاق سـبــاق
ً
الجري بعد  25عاما على إطالق
سـ ـ ـب ـ ــاق الـ ــوط ـ ـنـ ــي لـ ـلـ ـمـ ـش ــي فــي
خطوة لنقل السباق إلى مستوى
ً
ت ـن ــاف ـس ــي أكـ ـب ــر وأك ـ ـثـ ــر ت ــأثـ ـي ــرا
وت ـن ــاف ـس ـي ــة ،وت ـع ــد ن ـس ـخــة ع ــام
 2021مغايرة من جميع النواحي
لناحية االسـتـعــدادات والنتائج،
الس ـي ـم ــا أن ـ ــه أت ـ ـ ــاح ل ـل ـم ـت ـبــاريــن
التنافس في مسافتين مختلفتين
 11و 5كم ،كما أن فعاليات الحفل
كانت حافلة بالمكافآت والجوائز
غير المسبوقة.
ون ـ ـجـ ــح الـ ـسـ ـب ــاق عـ ـل ــى غـ ــرار
كــل عــام فــي تحويل الـكــويــت إلى
مهرجان رياضي وصحي ضخم،
السـ ـيـ ـم ــا بـ ـع ــد انـ ـق ـ ـط ــاع ق ـس ــري
بسبب الظروف الوبائية الطارئة
والعودة بنفس الزخم والتنافسية
واالقبال الجماهيري الكثيف الذي
تجاوز  6000مشارك.

مبادرات رمضان
ودعم مكافحة «كورونا»
من أبرز البرامج السنوية التي
دأب "ا ل ــو طـ ـن ــي" ع ـلــى تنظيمها
وااللـتــزام بها برنامجه السنوي
الـ ـمـ ـخـ ـص ــص لـ ـشـ ـه ــر رمـ ـ ـض ـ ــان،
وشـمــل الـبــرنــامــج حملة "ماجلة
رمضان" بالتعاون مع ريفود ،من
خالل توفير  3آالف سلة غذائية
واس ـت ـه ــاك ـي ــة ل ــأس ــر م ـح ــدودة
الدخل في الكويت.
وت ـ ـك ـ ـت ـ ـسـ ــب هـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـحـ ـمـ ـل ــة
أهميتها ألنها تستهدف إنقاذ

ً
تضامنا
«الوطني» يضيء مقره الرئيسي بـ«البرتقالي»
مع الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة

كسوة الشتاء مع جمعية الهالل األحمر الكويتي
ً
الطعام والبيئة في آن معا ،عن
طريق تجميع وتخزين المواد
الفائضة عن حاجة السوق من
ال ـم ــوردي ــن وإعـ ـ ــادة توصيلها
للعائالت المحتاجة.
كما قدم "الوطني" خالل شهر
ً
ً
رم ـ ـضـ ــان تـ ـب ــرع ــا دع ـ ـمـ ــا ل ـمــركــز
الكويت للتطعيم ،وشمل التبرع،
توفير سـيــارات نقل Golf Carts
ل ـم ـس ــاع ــدة ال ـم ـس ـن ـيــن وتـسـهـيــل
انـ ـتـ ـق ــالـ ـه ــم مـ ـ ــن وإلـ ـ ـ ـ ــى مـ ــواقـ ــف
الـ ـسـ ـي ــارات ف ــي م ــرك ــز الـتـطـعـيــم
فــي أرض ال ـم ـعــارض ،كـمــا تبرع
بتظليل أماكن االنتظار للتطعيم
في منطقة مشرف.
كما وزع ثــاجــات على مراكز
التطعيم المختلفة فــي الكويت،
وانـ ـتـ ـش ــرت ه ـ ــذه الـ ـث ــاج ــات فــي
ال ـم ــراك ــز الـخـمـســة لـلـتـطـعـيــم في
م ـح ــاف ـظ ــات ال ـع ــاص ـم ــة وح ــول ــي
والفروانية واألحمدي والجهراء،
إض ــاف ــة إل ــى مــركــز الـتـطـعـيــم في
أرض الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــارض ،وق ـ ـ ــد ت ـك ـفــل
"ال ــوطـ ـن ــي" بـتـعـبـئـتـهــا ب ـع ـبــوات
المياه بشكل متواصل.
كـمــا ش ــارك الـبـنــك فــي حملة
"نعم للتطعيم" وسيواصل دوره

التوعوي ألهداف الحملة ضمن
أه ــداف ــه ال ـتــي وض ـع ـهــا للشهر
الفضيل.
وتـ ـ ـب ـ ــث هـ ـ ـ ــذه الـ ـحـ ـمـ ـل ــة ع ـلــى
ق ـ ـنـ ــوات الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي
الرسمية للبنك بمشاركة أطباء
وم ـت ـخ ـص ـص ـيــن ي ـت ـح ــدث ــون عــن
صـ ـ ـح ـ ــة ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاحـ ـ ــات ،وتـ ـ ـه ـ ــدف
الحملة إل ــى مكافحة اإلشــاعــات
وال ـم ـغــال ـطــات ال ـمــواك ـبــة لحملة
التطعيم ،التي تعمد إلى تعريض
المجتمع للمزيد من المخاطر عن
طريق نشر معلومات غير علمية

المشاركة في
حمالت توعوية
واسعة النطاق
شملت الصحة
والبيئة والطفل
والمرأة وأمن
المعلومات

موثقة حول اللقاحات.
ً
ونـ ـظ ــم "الـ ــوط ـ ـنـ ــي" ع ـ ـ ــددا مــن
النشاطات الرياضية ،التي تهدف
إل ــى زي ــادة الــوعــي الـصـحــي لــدى
المجتمع.
ً
وت ـش ـج ـي ـع ــا ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة مــن
س ــاع ــات ال ـس ـمــاح بــالـمـشــي خــال
فترة الحظر ،زارت فروع "الوطني"
ً
المتنقلة عددا من الحدائق العامة
فــي الـكــويــت لـتـحــدي األفـ ــراد على
تجاوز  10000خطوة أثناء المشي
وتوزيع جوائز قيمة ،وتأتي هذه
ال ـم ـب ــادرة ب ـهــدف التشجيع على
الرياضة وتحفيز الصحة النفسية.
ك ـم ــا أط ـل ــق "ال ــوطـ ـن ــي" إهـ ــداء
"حتى النهاية ممتنين" للكوادر
واألط ـ ـ ـقـ ـ ــم الـ ـطـ ـبـ ـي ــة وم ـن ـت ـس ـبــي
ً
وزارة الصحة ،تعبيرا عن الشكر
ً
والعرفان ،وتقديرا لتضحياتهم
ف ـ ــي م ــواجـ ـه ــة الـ ـ ــوبـ ـ ــاء ول ـ ـلـ ــدور
الـمـحــوري والـفـعــال ال ــذي قدموه
منذ بدء الجائحة وتفشي الوباء.

برامج تدريب للخريجين الشباب
توفير سالل غذائية لتغطية احتياجات األسر المحتاجة

ً
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــدم "الـ ـ ـ ــوط ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــي" ف ـ ــرص ـ ــا
ت ــدري ـب ـي ــة ل ـ ـ  75ط ــال ـب ــة وط ــال ــب

ضمن برنامجين تدريبيين قام
برعايتهما ودعمهما:
 رع ـ ــايـ ـ ـت ـ ــه ل ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج "كـ ـ ــن"الـ ـ ـت ـ ــدريـ ـ ـب ـ ــي لـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــادة األع ـ ـم ـ ــال
لمؤسسة لوياك التطوعية .وتنظم
لوياك هذا البرنامج للعام الرابع
على التوالي بالتعاون مع جامعة
"ب ــاب ـس ــون" ب ـه ــدف دع ــم ال ـطــاب
من خالل تحفيزهم على القيادة
واالبـتـكــار بمشاريع تخدم تقدم
المجتمع.
 رعـ ــاي ـ ـتـ ــه لـ ـب ــرن ــام ــج ت ـم ـكــنا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــه CREATIVE
 ،CONFIDENCEويقدم للمتدربين
الــدورات التي تعمل على تطوير
م ـهــارات ـهــم لـيـتـحــولــوا إل ــى قــوى
ع ــامـ ـل ــة ف ــاعـ ـل ــة وح ـق ـي ـق ـي ــة دع ــم
اجتماعي متنوع
عـ ـ ـل ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرات
االج ـت ـمــاع ـيــة ،ج ــاء ف ــي مـقــدمـهــا
لوياك وبيت عبدالله والجمعية
ال ـكــوي ـت ـيــة ل ــرع ــاي ــة األطـ ـف ــال فــي
المستشفيات.
كما شارك "الوطني" في حملة
كسوة الشتاء لدعم  5000عامل
ن ـظ ــاف ــة ب ــال ـت ـع ــاون م ــع جـمـعـيــة
الهالل األحمر الكويتية.
كـ ـم ــا ق ـ ـ ــدم "ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي" دع ـم ــه
ألنـ ـشـ ـط ــة ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ال ــري ــاض ــي
 2021-2022مع االتحاد الكويتي
ال ــري ــاض ــي ال ـم ــدرس ــي والـتـعـلـيــم
العالي.
ه ـ ــذا وشـ ـ ـ ــارك "الـ ــوط ـ ـنـ ــي" فــي
حملة "تعليم آمــن" التي انطلقت
من خالل تعاون وزارات التربية
وال ــداخ ـل ـي ــة وال ـص ـح ــة واإلع ـ ــام
ومـ ـش ــارك ــة جـ ـه ــات وم ــؤس ـس ــات
ع ـ ـ ـ ـ ــدة ،وتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف ال ـ ـح ـ ـم ـ ـلـ ــة إلـ ــى
تـ ــوع ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـطـ ـ ــاب وال ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــات
وأولياء أمورهم بأهمية االلتزام
بتعليمات وزارة الصحة وتطبيق
االشتراطات الصحية ،إلى جانب
تعاونهم مع اإلدارات المدرسية
في تنفيذ اإلج ــراء ات االحترازية
لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق األم ـ ـ ـ ـ ـ ــان وال ـ ـسـ ــامـ ــة
والوقاية المجتمعية.
كـ ـم ــا ق ـ ـ ــدم "ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي" دع ـم ــه
لألبطال الكويتيين الرياضيين
المشاركين في أولمبياد طوكيو.

دعم وتمكين المرأة

سباق «الوطني» للجري

ً
ح ــرص ــا م ــن "ال ــوطـ ـن ــي" عـلــى
تعزيز دور المرأة وتمكينها ،قدم
الـبـنــك دعـمــه لـمـشــروع الـقـيــادات
الـنـســائـيــة ع ـبــر بــرنــامــج جـيــرلــز
ف ــور جـيــر لــز للجمعية الثقافية
النسائية هذا وفي إطار الجهود
م ــن أج ــل تـحـقـيــق األم ــن واألم ــان
للمرأة ،أضاء بنك الكويت الوطني
مقره الرئيسي باللون البرتقالي

م ــن ضـمــن مـ ـب ــادرات الـتــوعـيــة
لهذا الـعــام ،أطلق البنك الوطني
الـعــديــد مــن الـحـمــات الـتــوعــويــة
ال ـ ـت ـ ــي أط ـ ـل ـ ـقـ ــت ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــن مــع
المناسبات العالمية أو الوطنية
لكن أبرز الحمالت التوعوية لهذا
ال ـع ــام ت ـنــاولــت أم ــن الـمـعـلــومــات
والوعي المعلوماتي اإللكتروني،
م ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال حـ ـمـ ـلـ ـتـ ـي ــن األولـ ـ ـ ـ ــى
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع مــؤس ـســة لــويــاك
وال ـث ــان ـي ــة ب ــال ـت ـع ــاون م ــع إدارة
م ـكــاف ـحــة ال ـج ــرائ ــم االل ـك ـتــرون ـيــة
فــي وزارة الــداخـلـيــة ،كـمــا قدمت
الـعــديــد مــن الـحـمــات الـتــوعــويــة
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ـص ـح ــة ال ـمــوظ ـف ـيــن
تناولت الصحة النفسية والصحة
ال ـغ ــذائ ـي ــة وال ـص ـح ــة ال ـج ـســديــة
والتمارين الفيزيائية إضافة إلى
األم ــراض المزمنة مثل السكري
والضغط واألمراض المستعصية
مثل ســرطــان الـثــدي وغيرها من
الـ ـحـ ـم ــات األخـ ـ ـ ــرى م ـث ــل حـمـلــة
التبرع بالدم.
ك ـم ــا أط ـل ــق "ال ــوطـ ـن ــي" حـمـلــة
توعوية بالتعاون مع قوة اإلطفاء
العام بالتزامن مع انطالق موسم
البر بهدف حماية مــرتــادي البر
والمخيمات البرية وتعزيز الوعي
تـجــاه ال ـح ــوادث الـنــاجـمــة عنها.
وتهدف إلى زيارة المخيمات في
مناطق مختلفة في الكويت.
وش ــارك فــي الحملة فــريــق من
قـ ــوة اإلطـ ـف ــاء الـ ـع ــام ومـتـطــوعــو
"الــوطـنــي" الــذيــن قــامــوا بــزيــارات
إل ــى الـمـخـيـمــات ال ـبــريــة لـتــوزيــع
حقيبة متكاملة تتضمن إسعافات
أول ـيــة ومـطـفــأة حــرائــق وأج ـهــزة
إلنذار الحريق.
وإلى جانب الزيارات الميدانية،
تضمنت الحملة كذلك منشورات
تــوعــويــة اجـتـمــاعـيــة عـبــر قـنــوات
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي مــن خــال
مجموعة من الرسائل المصورة
والنصائح التي قدمها فريق قوة
اإلطفاء حول الوقاية من الحرائق
وح ـ ـ ــوادث االخ ـت ـن ــاق وال ـســامــة
العامة ،والمحافظة على نظافة
العامة.

مواصلة إطالق
مبادرات ضمن
برنامج الرعاية
الصحية للموظفين
بالتعاون مع
اختصاصيين
وأطباء

َ َّ ْ
متدربو «ت َمكن» من حملة الشهادات الجامعية
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اقتصاد

«الفدرالي» يهدف إلى عدم انخفاض أسعار الفائدة عند اكتمال االنتعاش االقتصادي
أغلقت األسهم في بورصة
"وول ستريت" على انخفاض
ً
في الغالب ،أمس األول ،متأثرة
بأسهم شركات التكنولوجيا
ال ـ ـ ـك ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،م ـ ـ ــع اس ـ ـت ـ ـي ـ ـعـ ــاب
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن قـ ـ ــرار مـجـلــس
االحـتـيــاطــي ال ـفــدرالــي بإنهاء
فترة التحفيز في عصر الوباء
بشكل أسرع ،بحسب "رويترز".
وأن ـ ـهـ ــت ج ـم ـي ــع م ــؤش ــرات
األسهم الرئيسية الثالثة على
انـ ـخـ ـف ــاض خـ ـ ــال األسـ ـ ـب ـ ــوع،
ب ـع ــد أن أش ـ ـ ــار "االح ـت ـي ــاط ــي
ال ـف ــدرال ــي" األربـ ـع ــاء إل ــى رفــع
أس ـع ــار ال ـف ــائ ــدة ب ـم ـقــدار ربــع
نقطة مئوية بنهاية عام 2022

لمكافحة ارتفاع التضخم.
وتراجعت أسهم شركات أبل
ومايكروسوفت وألفابيت في
معظم الجلسة ،مما أ ثــر على
مــؤشــري نــاســداك وسـتــانــدرد
آند بورز .500
وب ـ ـح ـ ـس ـ ــب بـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات غ ـي ــر
رسـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ه ـ ـ ـبـ ـ ــط الـ ـ ـم ـ ــؤش ـ ــر
سـ ـ ـت ـ ــان ـ ــدرد آنـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ــورز 500
القياسي عند اإلغ ــاق 48.75
نقطة أو  1.04فــي الـمـئــة إلــى
 4619.92نـ ـقـ ـط ــة فـ ـ ــي ح ـيــن
ان ـ ـخ ـ ـفـ ــض م ـ ــؤش ـ ــر ن ـ ــاس ـ ــداك
المجمع  14.80نقطة أو 0.07
في المئة إلى .15165.63
وه ـب ــط م ــؤش ــر داو جــونــز

الصناعي عند اإلغالق 532.14
نقطة أو  1.48فــي الـمـئــة إلــى
 35365.50نقطة.
م ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،أرس ـ ـ ــل
"الـ ـف ــدرال ــي" إشـ ـ ــارة واض ـح ــة،
م ـ ـفـ ــادهـ ــا أن حـ ـقـ ـب ــة أس ـ ـعـ ــار
ال ـف ــائ ــدة الـمـتــدنـيــة ستنتهي
في .2022
وما يحدث كانت المعدالت
قـ ـ ــري ـ ـ ـبـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـص ـ ـ ـفـ ـ ــر مـ ـن ــذ
مـ ـ ــارس  ،2020ع ـن ــدم ــا أغ ـلــق
ق ـ ــادة ال ـح ـك ــوم ــات ف ــي جميع
أن ـ ـ ـحـ ـ ــاء الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
إلب ـطــاء انـتـشــار ك ــورون ــا .لكن
"االحـتـيــاطــي ال ـفــدرالــي" توقع
أن سعر الفائدة القياسي قد

يــرتـفــع إل ــى  0.9فــي الـمـئــة في
 ،2022بــاإلضــافــة إل ــى إع ــان
نـهــايــة أس ــرع لـبــرنــامــج شــراء
السندات الطارئة.
وي ـم ـك ــن أن يـ ـك ــون لـمـحــور
الـ ـسـ ـي ــاس ــة ،الـ ـ ـ ــذي يـ ــأتـ ــي مــع
ارتفاع التضخم بأسرع وتيرة
خـ ــال أربـ ـع ــة ع ـق ــود ت ـقــريـ ًـبــا،
تداعيات كبيرة على األسواق
واالقتصاد .لكن بول دونوفان،
كبير االقتصاديين في "يو بي
إس غلوبال ويلث مانجمنت"،
قال إنه من المهم الفصل بين
رفـ ــع األسـ ـع ــار ومـ ــا ل ــن يـكــون
ً
مفيدا ،ومن المتوقع أن ترتفع
تكاليف االقتراض.

وذ كـ ـ ـ ـ ـ ــر" :إذا نـ ـ ـظ ـ ــرت إ لـ ــى
التكلفة الحقيقية لرأس المال
في االقتصاد األوسع ،فستظل
منخفضة".
وأضاف "قبل ظهور كورونا،
كــان سعر الـفــائــدة المستهدف
من االحتياطي الفدرالي بين 1.5
كان
المئة وً 1.75في المئةً .
في ً
هذا أيضا منخفضا جـ ًـدا وفقا
للمعايير الـتــاريـخـيــة .لـكــن في
نهاية  ،2007قبل األزمة المالية،
كانت أسعار الفائدة عند 4.25
في المئة".
وال يعتقد دونــوفــان أن هذه
الـ ـخـ ـط ــوة س ـي ـك ــون ل ـه ــا تــأث ـيــر
ً
عـمـيــق عـلــى الـتـضـخــم ،مـشـيــرا

إل ـ ــى أن ال ـع ــدي ــد م ــن األسـ ـب ــاب
الـتــي أدت إلــى ارت ـفــاع األسـعــار
هذا العام  -بما في ذلك القفزة
ف ـ ــي أسـ ـ ـع ـ ــار ال ـ ـطـ ــاقـ ــة وت ـك ـل ـفــة
السيارات المستعملة  -مرتبطة
بآثار الوباء ولديها ال عالقة له
بسياسة البنك المركزي.
وأضاف وفق شبكة "سي إن
إن"" :بــاخ ـت ـصــار ش ــدي ــد ،يــريــد
االحتياطي الفدرالي التأكد أن
األسـعــار ليست منخفضة عند
اكتمال االنتعاش االقتصادي،
لــذلــك لــديــه الــذخ ـيــرة لمحاربة
أزمة أخرى".
لكن هذا ال يعني أن األسعار
ستستمر في االرتفاع.

وي ـع ـت ـقــد دونـ ــوفـ ــان أنـ ــه مــع
استنفاد األميركيين لمدخراتهم
من الوباء ،سيبدأ التضخم في
االن ـخ ـف ــاض "ب ـش ـكــل ح ـ ــاد" من
تلقاء نفسه.
مــاذا يعني كل هذا بالنسبة
لــأســواق؟ ..قــال "دونـ ًـوفــان" ،إن
الوضع سيكون مختلفا إذا أراد
البنك رفع أسعار الفائدة لكبح
النمو االقتصادي .لكن هذا ليس
ما يراه يحدث هنا.
وذكـ ــر" :يـتـعـلــق األم ــر بشكل
أك ـبــر بـتـهـيـئــة الـمـشـهــد عـنــدمــا
نعود إلى دورة اقتصادية أكثر
طبيعية .االحتياطي الفدرالي
ليس في حملة ضد النمو".

 stcتختتم مشاركتها في « Battle of the Eastالكويتية» تنظم جولة تثقيفية لطلبة «اآلداب»
الجاسم :حريصون على دعم المبادرات الرياضية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة
اختتمت شــركــة االت ـصــاالت الكويتية
 ،stcمشاركتها كراع رئيسي في البطولة
ا لــر يــا ض ـيــة " "Battle of the Eastلهذا
العام ،بعد أن نجحت في استضافة عدد
من الفعاليات والمسابقات الرياضية التي
جذبت المتسابقين والحضور.
ً
وشـهــد خـتــام الـبـطــولــة ،تـكــريـمــا لـ ـ stc
باعتبارها راعيا رئيسيا للبطولة ،على
المجهودات واألنشطة والمشاركة الفعالة
للشركة فــي هــذه الفعالية ،حيث نظمت
 stcالعديد مــن الفعاليات عبر جناحها
الخاص ،والتي اشتملت على تحدي الريد
هانج ،ومسابقة شد الحبل.
مــن جـهـتـهــا ،قــامــت ال ـشــركــة ،بــإشــراف
وحضور مدير العالقات العامة ووسائل
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي أح ـمــد الـنــويـبــت،
بـ ـتـ ـك ــري ــم ال ـ ـفـ ــائـ ــزيـ ــن فـ ـ ــي الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــات
ال ـم ـت ـن ــوع ــة ،ك ـم ــا وزعـ ـ ــت الـ ـج ــوائ ــز عـلــى
مختلف المشاركين من الفئات العمرية
المختلفة من كبار وأطـفــال ،وكذلك على
الجمهور الحاضر لتشجيع المشاركين
في البطوالت المتنوعة.
واشتملت بطولة Battle of the East
التي أقيمت في الجزيرة الخضراء يومي
 10و 11ديسمبر ،على سباق السارسن
للكبار وسباق السارسن لألطفال ،وهو
سـبــاق حــواجــز يمتد إل ــى  5كيلومترات
مـ ـصـ ـم ــم بـ ــدقـ ــة الخ ـ ـت ـ ـبـ ــار ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة ع ـلــى
الـتـحـمــل ودفـ ــع حـ ــدود الـمـنــافـسـيــن إلــى
اقسى مستوياتها ،كما احتضنت بطولة
الكروسفت ورفع األثقال والكالستانكس
ومسابقات تيك بول.
ً
وتـ ـ ــأتـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ــرعـ ـ ــايـ ـ ــة اسـ ـتـ ـكـ ـم ــاال
لـ ـلـ ـمـ ـب ــادرات ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة الـ ـت ــي ش ــارك ــت
فيها الـشــركــة عـلــى م ــدار ال ـعــام فــي إطــار
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ل ـل ـش ــرك ــات،
والتي تركز على دعــم الصحة والتعليم
ً
والبيئة والشباب ،وكذلك حرصا من stc
عـلــى الـمـشــاركــة فــي مـثــل ه ــذا ال ـنــوع من
الفعاليات ،لما لــه مــن أثــر إيـجــابــي على
تعزيز الصحة ونـمــط الـحـيــاة الصحي،
وبث روح المنافسة بين المتسابقين.

دانة الجاسم تتسلم درع التكريم نيابة عن stc
ً
وتعليقا على هذه الرعاية ،قالت دانة
الجاسم ،المديرة العامة -إدارة اتصاالت
الشركات في " :stcنحن سعداء بالنجاح
الكبير الذي شهده هذا الحدث الرياضي
المتميز ،واالقبال الجماهيري ،ومن قبل
الرياضيين للتنافس فيما بينهم على
ال ـمــراكــز األولـ ـ ــى ،وب ـه ــذه الـمـنــاسـبــة اود
ان أت ـق ــدم بــالـشـكــر إل ــى الـجـهــة المنظمة
لهذا الحدث الرياضي على الجهد الذي
بذلوه من أجل إنجاح البطولة واختتام
فعالياتها بأفضل طريقة ممكنة".
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت الـ ـ ـج ـ ــاس ـ ــم" :ن ـ ـس ـ ـعـ ــى إلـ ــى
م ــواصـ ـل ــة م ـش ــارك ــات ـن ــا فـ ــي الـ ـمـ ـب ــادرات
التي تدعم المجتمع الرياضي المحلي،
وال ـمــواهــب المحلية وكــذلــك الـمـبــادريــن
الكويتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة
والمتوسطة ،بما يتماشى مــع برنامج
 stcال ـم ـس ـت ــدام ف ــي م ـج ــال الـمـســؤولـيــة
االجتماعية للشركات .سنسعى جاهدين
لتعزيز موقعنا الــريــادي كمصدر إلهام
لجيل الشباب من خالل تشجيعهم على
تـبـنــي أس ـل ــوب ح ـيــاة أك ـثــر صـحــة يمهد
ً
الطريق لمستقبل أكثر نجاحا".
ويـعــد GIG Battle Fitness Festival

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

بطولة رياضية تقام في الكويت منذ عام
 2013بتنظيم م ــن .Circuit + Fitness
وقد بدأت المبادرة بهدف تنظيم مسابقة
سنوية مــن شأنها الجمع بين عناصر
اإلثارة في بيئة تنافسية صحية بمشاركة
الــريــاض ـي ـيــن وال ـم ــواه ــب ال ـم ــزده ــرة في
ال ـش ــرق األوس ـ ــط ،ف ــي تـجــربــة ف ــري ــدة من
نوعها.
وي ـت ـك ــون م ـه ــرج ــان ال ـل ـي ــاق ــة ال ـبــدن ـيــة
مـ ــن الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـفـ ـئ ــات ،ب ـم ــا فـ ــي ذل ــك
مـ ـس ــا بـ ـق ــات  CrossFitو ح ـ ـمـ ــل األ ث ـ ـقـ ــال
 Powerliftingواأل لـ ـ ـع ـ ــاب ا ل ــر ي ــا ض ـي ــة
ل ـل ـج ـم ـب ــاز  ،Calisthenicsب ــاإل ض ــا ف ــة
واألط ـف ــال.
إل ــى س ـبــاق  Saracenلـلـكـبــار ً
وستشتمل البطولة هذا العام أيضا على
جـنــاح ألنـشـطــة الـلـيــاقــة الـبــدنـيــة يـشــارك
فيها الضيوف من مختلف األعمار طوال
فترة الحدث.
وعلى مر السنين ،استقطب هذا الحدث
السنوي أكثر من  2500رياضي من جميع
أنـحــاء الـعــالــم ممن يــرغـبــون بالمشاركة
في المسابقات المختلفة ،للحصول على
فرصة للفوز بأحد األلقاب.

فـ ــي إط ـ ـ ــار س ـع ـي ـهــا ال ـ ـ ــدؤوب
لتطبيق برامجها للمسؤولية
االج ـت ـمــاع ـيــة ت ـج ــاه الـمـجـتـمــع،
نظمت شركة الخطوط الجوية
الكويتية جولة تثقيفية لطلبة
كـ ـلـ ـي ــة اآلداب– ق ـ ـسـ ــم اإل عـ ـ ـ ــام
ب ـج ــام ـع ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وذل ـ ـ ــك فــي
مقر المبنى الرئيسي للشركة،
ح ـي ــث ت ـخ ـل ـلــت الـ ـج ــول ــة زي ـ ــارة
ل ـم ـعــرض ال ـشــركــة الـ ــذي تـعــرف
م ــن خــالــه الـطـلـبــة عـلــى تــاريــخ
"الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة" مـ ـن ــذ ال ـت ــأس ـي ــس،
ً
مـ ـ ــرورا ب ـمــراحــل ب ـنــاء وتـطــويــر
الشركة وأسطول طائراتها منذ
ال ـن ـشــأة وف ـت ــرة ال ـغ ــزو الـعــراقــي
ً
وص ـ ـ ــوال إلـ ــى ال ـف ـت ــرة ال ـحــال ـيــة.
كما وشاهد الطلبة مجسم أول
طــائــرة "كــاظ ـمــة" لـلـخـطــوط ،مع
تـقــديــم ش ــرح تفصيلي ألسـمــاء
الـطــائــرات واحـجــامـهــا والـتــدرج
بـ ــالـ ــزي ال ــرسـ ـم ــي لـلـمـضـيـفـيــن
والمضيفات.
وت ـ ـبـ ــع ال ـ ـجـ ــولـ ــة ،م ـح ــاض ــرة
ع ـل ـم ـي ــة أل ـ ـقـ ــاهـ ــا مـ ــديـ ــر دائ ـ ـ ــرة
ال ـعــاقــات ال ـعــامــة واإلع ـ ــام في
"الكويتية" فايز العنزي عن دور
ال ـعــاقــات ال ـعــامــة واإلع ـ ــام في
المؤسسات الكبيرة في التواصل
مــع الجمهور ،وكيفية تحسين
صــورة الشركة وسمعتها أمــام
المجتمع بشكل عام ،ودور دائرة
ال ـعــاقــات الـعــامــة فــي الخطوط
ب ـش ـك ــل خـ ـ ـ ــاص ،ومـ ـ ــا ت ـح ـتــويــه
م ــن أق ـس ــام مـخـتـلـفــة ف ــي الــربــط
فيما بينهم وتحقيق األ ه ــداف
ال ـ ـمـ ــرجـ ــوة ،ك ـم ــا ق ـ ـ ـ ّـدم ال ـع ـن ــزي
ع ــددا مــن النصائح للطلبة عن
مهنة العالقات العامة ودورهــا
وأه ـم ـي ـت ـه ــا ف ــي رفـ ـع ــة وتـ ـط ـ ّـور
ّ
وتقدمها.
المؤسسات
ً
وق ــال ال ـع ـنــزي" :سـعـيــا منها
ل ـت ـط ـب ـيــق ب ــرامـ ـجـ ـه ــا ال ـخ ــاص ــة
بــالـمـســؤولـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة من
ح ـيــث دعـ ــم وت ـش ـج ـيــع الـتـعـلـيــم
وأبنائنا والمنظومة التعليمية

«هيئة األسواق» تنظم ورشة عن
«مهام تمويل وحوكمة الشركات»
أقامت هيئة أسواق المال الخميس الماضي ورشة
ت ــوع ــوي ــة ع ــن ب ـع ــد ،م ــن خـ ــال م ـن ـصــة االج ـت ـم ــاع ــات
االفـتــراضـيــة  ،Webinarتـنــاولــت مــوضــوع "الـنـمــاذج
ا لـخــا صــة بمهام تمويل و حــو كـمــة ا لـشــر كــات" ،والتي
من المزمع إطالقها في  2يناير المقبل.
وكانت "الهيئة" دعت في  14الجاري المتعاملين
ف ــي ب ــور ص ــة األوراق ا ل ـمــا ل ـيــة وا لـمـعـنـيـيــن بـقـضــا يــا
تمويل وحوكمة الشركات إلى التسجيل والمشاركة
في هذه الفعالية ،بهدف التوعية بجوانب عدة تتعلق
بآليات استيفاء متطلبات نماذج تأدية الخدمات ذات
الصلة بمهام حوكمة وتمويل الشركات ،كآلية قيام
المستخدم العام (األ ســا ســي) بإعطاء المستخدمين
اآل خــر يــن ا لـصــا حـيــة ا لـخــا صــة بـكــل خــد مــة وتسلسل
خطواتها ،والتوعية بالخدمات ذات الصلة بتمويل
ال ـشــركــة وال ـن ـم ــاذج ال ـخــاصــة ب ـكــل م ـن ـهــا ،كــالـنـمــاذج
الـخــاصــة بـطـلــب الـتـعــامــل بــأسـهــم الـشــركــة ،ونـمــوذج
ت ــوزي ــع أس ـهــم الـمـنـحــة لـلـشــركــة ال ـم ـســاه ـمــة ،وكــذلــك
نموذج تقرير التعامل بأسهم الخزينة لدى الشركة،
والنموذج المتعلق بطلب اعتماد بنود جدول أعمال
حملة السندات أو الصكوك.
وت ـس ـعــى ال ـه ـي ـئــة ،م ــن خـ ــال ال ـن ـظ ــام اآلل ـ ــي ،ال ــذي
بدأت مرحلة تطبيقه التجريبية الخميس الماضي،
وتستمر حتى  30منه ،إلى تحقيق مستهدفات عدة،
كتبسيط إجراء ات التعامل مع الهيئة ،وتقليل الدورة
الـمـسـتـنــديــة ،وال ـم ـحــاف ـظــة ع ـلــى ســريــة الـمـعـلــومــات،
وتـيـسـيــر إجـ ــراء ات تـقــديــم الـنـمــاذج والـحـصــول على
الخدمات ذات الصلة بتمويل وحوكمة الشركات.
تـ ـج ــدر اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن الـ ـنـ ـظ ــام اآللـ ـ ــي الـ ـخ ــاص
بالنماذج الخاصة بخدمات تمويل وحوكمة الشركات
لـلـهـيـئــة ي ـن ــدرج ف ــي إطـ ــار سـعـيـهــا لـمـيـكـنــة مـخـتـلــف
خدماتها وإطالقها عبر بوابتها اإللكترونية ،والتي
بــدأت ـهــا ب ـصــورة مــوسـعــة فــي سـبـتـمـبــر  ،2018وبـمــا
يـخــدم توجهاتها المتصلة بتحولها ا لــر قـمــي ،و مــا
يمكنها من تعزيز كفاء ة عملها في بيئة إلكترونية
حديثة مرنة تسهم فــي االر تـقــاء بخدماتها ،وإنفاذ
رؤي ـت ـهــا الـمـتــوافـقــة مــع الـتــوجـهــات الـحـكــومـيــة على
صعيد ميكنة األعمال وتحسين البيئة االستثمارية
عموما ،وبيئة االستثمار في أنشطة األوراق المالية
بصورة خاصة.
ومثل الهيئة في تقديم الورشة فضة المنصور -
مدير مشروع تطوير وميكنة الخدمات الخارجية،
وحمد العنجري  -اختصاصي إدارة تمويل وحوكمة
الشركات ،وعلي السلطان  -اختصاصي إدارة تمويل
وحوكمة الشركات.

ً
متوسطا الطالب في صورة جماعية
العنزي
ف ــي الـ ـب ــاد ،ت ـح ــرص ال ـخ ـطــوط
على تنظيم مثل هــذه الرحالت
والـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــوالت الـ ـتـ ـثـ ـقـ ـيـ ـفـ ـي ــة ف ــي
م ـع ــارض ـه ــا ل ـت ـغ ــرس ال ـط ـم ــوح
والـمـعـلــومــات عـنــد الـطـلـبــة ،بما
يساعدهم في اكتشاف مواهبهم
وم ـيــول ـهــم م ـنــذ ال ـص ـغــر ،وه ــذه
الــرحــات تعد طريقة تشويقية
و غـيــر تقليدية لتكسرالروتين
اليومي الخاص بالدراسة وفيها
فـ ــائـ ــدة ك ـب ـي ــرة ل ـل ـط ـل ـبــة ،سـ ــواء
كانت الرحلة علمية ،ثقافية أو
تــرفـيـهـيــة ،وال ـتــي تنعكس على
الـطــاب بشكل إيـجــابــي ،وتزيد
مـ ــن م ـ ـخـ ــزون م ـع ـل ــوم ــات ـه ــم عــن
ناقلهم الوطني لدولة الكويت".
وأش ـ ــار إل ــى أن ت ـلــك ال ــزي ــارة
ت ـع ــد ت ـج ــرب ــة م ـف ـي ــدة ل ـل ـط ـل ـبــة،
وف ــرص ــة ثـمـيـنــة ل ـل ـت ـعــرف على
تاريخ الخطوط ،وما وصلت إليه
ال ـيــوم ،حـيــث إن تــاريــخ الشركة
م ـل ــيء بــال ـح ـقــب الــزم ـن ـيــة ال ـتــي
تركت بصمة واضحة في قلوب
الكويتيين منذ تأسيسها عام
 1954حتى يومنا هــذا ،لكونها
الـنــاقــل الــوطـنــي لــدولــة الكويت،
وإحدى المؤسسات التي لعبت
دورا كبيرا فــي كــل المناسبات

واألحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث مـ ـنـ ـه ــا ف ـ ــي الـ ـغ ــزو
الـعــراقــي على دول ــة الـكــويــت ،أو
في رحالت إجالء المواطنين من
الخارج خالل جائحة كورونا.
واختتم العنزي تصريحه ،ان
ً
"أبواب الكويتية دائما مفتوحة
أم ــام أبـنــائـهــا وبـنــاتـهــا الطلبة
ومرحب بهم في ناقلهم الوطني
لزيارة مرافقه وتثقيفهم بأهمية
تاريخ تلك الشركة في المجتمع
ال ـكــوي ـتــي ،خـصــوصــا أن ه ــؤالء
الطلبة هــم الـجـيــل ال ـقــادم الــذي
ن ـض ــع آم ــالـ ـن ــا ب ـ ــه ،ك ـم ــا أت ـم ـنــى
لـهــم كــل الـنـجــاح والـتــوفـيــق في
دراسـ ـتـ ـه ــم وت ـح ـق ـي ــق ال ـن ـتــائــج
المرجوة".
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،تـ ـق ــدم االسـ ـت ــاذ
المساعد في قسم اإلعالم بالكلية
د .حـ ـسـ ـي ــن اب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ب ـج ــزي ــل
الشكر ووافر االمتنان على هذه
التجربة الفريدة من نوعها التي
قدمتها "الكويتية" للطلبة ،والتي
حملت طابع الترفيه والتثقيف
في الوقت ذاتــه ،واستفاد منها
الطلبة بشكل كبير يساعدهم
بدراستهم الحالية.
ً
وأضــاف إبراهيم قائال" :تعد
ً
هذه الجولة مفيدة جدا للطلبة،

حـيــث إنـنــا نطمح فــي الجامعة
ب ـ ــأن ن ـن ـقــل ال ـط ـل ـبــة م ــن ال ـعــالــم
ال ـن ـظ ــري إلـ ــى ال ـع ــال ــم الــواق ـعــي
والعملي ،كما نبحث باستمرار
عـ ـل ــى ش ـ ــرك ـ ــات أو م ــؤسـ ـس ــات
حكومية لها ممارسات ممتازة
ف ـ ــي م ـه ـن ــة ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـع ــام ــة
واإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،ومـ ـنـ ـه ــا الـ ـخـ ـط ــوط
الـكــويـتـيــة ال ـتــي تـتـمـتــع بخبرة
ط ــوي ـل ــة ف ــي هـ ــذا ال ـم ـج ــال عـلــى
مــدار السنوات وإلــى اآلن ،لذلك
كــان الـهــدف مــن الــزيــارة تثقيف
ال ـط ـل ـبــة عـمـلـيــا وع ـل ـم ـيــا ،إذ إن
معرض الكويتية يحتوي على
ّ
مشرف مع بداية نهضة
تاريخ
دولة الكويت".
مـ ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،ق ـ ــال االسـ ـت ــاذ
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد فـ ـ ــي ق ـ ـسـ ــم اإلعـ ـ ـ ــام
مساعد الوردان ،إن "هدف زيارة
الخطوط اليوم كانت المعرفة عن
الناقل الوطني للكويت ،والتعرف
عن قرب على آلية العمل الخاصة
ب ــال ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة واإلع ـ ـ ــام،
باالضافة إلى الهيكل التنظيمي
للشركة".

توقعات بتحطيم «»Spider-Man
الرقم القياسي لشباك التذاكر
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رود ستيوارت ونجله يعترفان
بضرب حارس فندق

انطلقت ،أمس األول ،في دور السينما األميركية
الـشـمــالـيــة ع ــروض فيلم «Spider‑Man: No Way
 ،»Homeالجزء الجديد من سلسلة مغامرات البطل
ّ
ً
ال ـخــارق ،وال ــذي تعلق عليه هــولـيــوود آم ــاال كبيرة
ً
في إحياء إيــرادات شباك التذاكر التي تأثرت سلبا
بجائحة كوفيد.19-
ويقول الخبراء إن الرقم القياسي لشباك التذاكر
من المتوقع أن يقع في شباك « »Spider-Manليجني
الفيلم أكثر من  150مليون دوالر خالل عطلة نهاية
األسبوع األولى بعد بدء عروضه.
ً
ورغ ــم اسـتـعــادة دور السينما األمـيــركـيــة شيئا
من عافيتها السنة ،سيكون «الرجل العنكبوت» ،إذا
ً
صحت هذه التوقعات ،أكثر فيلم تحقيقا لإليرادات
منذ إصدار الحلقة األخيرة من «ستار وورز» (حرب
ديسمبر  ،2019أي قبل الجائحة ،ولم
النجوم) في
ّ
تجاوز أي فيلم مــذاك عتبة المئة مليون دوالر فور
انطالق عروضه.
واح ـت ـفــظ الـمـمـثــل ال ـبــري ـطــانــي ت ــوم ه ــوالن ــد في
«سبايدرمان :نو واي هوم» بدور الرجل العنكبوت
الشهير للمرة الثالثة ،ودرجت البزة الحمراء والزرقاء
ً
التي ارتداها سابقا توبي ماغواير ثم أندرو غارفيلد
على تحطيم أرقام اإليرادات على شباك التذاكر.
وكان فيلم «الرجل العنكبوت» األصلي عام 2002
أول فيلم في تاريخ السينما تتجاوز إيــراداتــه مئة
مليون دوالر فــي أول عطلة نهاية أسـبــوع لــه بعد
بدء عروضه.
وأش ـ ـ ــاد تـ ــوم ه ــوالن ــد ع ـل ــى الـ ـسـ ـج ــادة ال ـح ـم ــراء
فــي لــوس أنـجـلــس ،االثـنـيــن ،بـمــزايــا الـجــزء الجديد
ً
مــن السلسلة ،مـشـيــرا إلــى أنــه يجمع «الحنين إلى
الماضي» و»االحتفاء بالسينما».
ُ
وتستكمل القصة من حيث انتهى الجزء السابق
«فـ ــار فـ ــروم هـ ــوم» سـنــة  ،2019م ــع ان ـك ـشــاف هــويــة
سبايدرمان الحقيقي بيتر بــار كــر علنا مــن جانب
الشرير ميستيريو.
وي ـح ــاول التلميذ بـصـعــوبــة إعـ ــادة الـلـغــز حوله
ب ـم ـســاعــدة شـخـصـيــة أخ ـ ــرى م ــن ع ــال ــم م ــارف ــل هو

«دكتور ستراينغ» الذي يؤدي دوره الممثل بنديكت
كامبرباتش ،كما تشارك بالبطولة النجمة العالمية
زندايا إلى جانب توبي ماجواير ،وأندرو جارفيلد،
وجيمي فوكس.
ورغم أن اإليرادات اإلجمالية عام  2021مرشحة ألن
تكون ضعف تلك المسجلة العام الماضي الذي شهد
ّ
أشهرا طويلة من تدابير اإلغالق ،لكن اإلخفاقات في
هذه السنة تبدو أكثر من النجاحات.
فاألفالم التي تستهدف المشاهدين األكبر سنا ،من
بينها النسخة الجديدة من «ويست سايد ستوري»
ُ
التي طرحت في الصاالت العالمية نهاية األسبوع
الماضي بتوقيع ستيفن سبيلبرغ ،بــاء ت عموما
بالفشل جماهيريا.
وشـمــل الـتــراجــع حتى أعـمــال األبـطــال الخارقين
ضمن عالم مارفل ،التي حصدت أجزاؤها األخيرة
إيرادات تفوق مليار دوالر .ففيلم «ذي إيترنلز» الذي
واج ــه آراء سلبية مــن الـنـقــاد ،لــم يحصد ســوى 70
مليون دوالر في أسبوعه األول في الصاالت ،وهو
أداء متواضع لهذه الشركة التابعة لمجموعة ديزني.
وخالفا ألكثرية أبطال مارفل ،فإن شركة سوني
ال ـم ـنــاف ـســة لــديــزن ــي ه ــي ال ـح ــائ ــزة ح ـق ــوق ال ـعــرض
السينمائي ألفالم سبايدرمان ،وهو سبب غياب أفالم
هذه الشخصية عن منصة «ديزني بالس».
وال تــزال «ســونــي» آخــر االستديوهات التقليدية
في هوليوود التي ال تملك منصة خاصة للفيديو
على الطلب ،مما سيجعل نجاح فيلم سبايدرمان
الجديد مذهال أكثر.
ورغم أن «نو واي هوم» يثير حماسة كبيرة ،فإن
قطاع السينما ال يزال بحاجة للكثير لكي يستعيد
عافيته ،خصوصا مع انتشار المتحورة أوميكرون
لفيروس كورونا ،وفق ديفيد غروس.
وإذا ما أراد الفيلم تخطي عتبة المليار دوالر من
اإلي ــرادات على المستوى العالمي ،عليه أن يحقق
أداء جيدا في السوق الصينية حيث لم ُيعلن بعد
عن تاريخ طرحه.
(أ ف ب)

رود ستيوارت ونجله
أقــر نجم الــروك البريطاني رود ستيوارت ،ونجله شون،
بأنهما مذنبان بتهمة "الـضــرب البسيط" لـحــارس فــي أحد
فنادق فلوريدا ،خالل سهرة رأس السنة عام  ،2019إال أن أي
عقوبة لم تفرض رسميا على الرجلين.
وكان المغني ،البالغ  76عاما ،مع عائلته في فندق "بريكرز"
في بالم بيتش ،عندما منعوا من دخول حفلة مقامة لألطفال
في الفندق.
ُ
واتـهــم ستيوارت ،الــذي ُعــرف بأغنيات مثل "ماغي ماي"
و"يــو ويــر إت وي ــل" ،بضرب الـحــارس المشرف على الحفلة
على قفصه الصدري عندما لم يذعن الحتجاجات ابنه ،لكن
بعد اعتراف المغني ونجله بالذنب ،قرر القاضي عدم فرض
أي عقوبة عليهما ،وهو ما يجنب المحكمة في الوقت نفسه
إجراء طويال ومكلفا.
ً
أم ــا نجله ش ــون ( 41عــامــا) فـمـعــروف بــإدمــانــه ،وف ــي عــام
 ،2002أوقف بتهمة االعتداء على رجل أمام مطعم في ماليبو،
خالل شجار توقف بتدخل الممثل دين كاين ،الذي أدى دور
سوبرمان في مسلسل "لويس آند كالرك".
(أ ف ب)

كريس نوث ينفي اتهامه باالعتداء
ن ـف ــى ال ـم ـم ـث ــل األم ـي ــرك ــي
كـ ــريـ ــس ن ـ ـ ــوث ( 67عـ ــامـ ــا)،
المعروف بأدائه دور "مستر
ب ـ ـيـ ــغ" ف ـ ــي م ـس ـل ـس ــل "And
 ،"Just Like Thatاتـهــامــات
ب ــاالعـ ـت ــداء ،وج ـه ـت ـهــا ضــده
امــرأتــان تواصلتا مــع مجلة
"ذي هوليوود ريبورتر".
وقـ ــال نـ ــوث ،ف ــي تـصــريــح
مكتوب" ،إن االتهامات التي
وجهت ضدي من شخصين
الـتـقـيــت بـهـمــا قـبــل س ـنــوات،
كريس نوث
وحتى عقود ،خاطئة بشكل
قاطع".
ونشرت المجلة االدعاءات
الخميس ،بعد أن تواصلت معها المرأتان اللتان لم تكشفا
هويتهما .وظهر نوث أخيرا في الحلقة األولى من "And Just
 ،"Like Thatوفيها تموت الشخصية التي يؤديها بعد نوبة
قلبية ،إثر ممارسته الرياضة على دراجة منزلية مصنعة من
مجموعة "بيلوتون".
وأوضحت السيدتان ،لـ"ذي هوليوود ريبورتر" ،أن اإلعالن
الترويجي للمسلسل عبر قناة " HBOأيقظ ذكريات موجعة"،
وقـ ــال نـ ــوث" :م ــن ال ـص ـعــب ع ــدم الـتـشـكـيــك ف ــي تــوق ـيــت هــذه
القصص ،وال أعرف تحديدا سبب ظهورها اآلن ،لكن ما أعرفه
هو أنني لم أعتد على هاتين السيدتين".
(أ ف ب)

توم هوالند وزندايا وجاكوب باتالون

توم هوالند

تكريم إيزابيل أوبير عن مجمل « »Matrix 4في الصاالت
العالمية األسبوع المقبل
أعمالها في «برلينالة»

ملصق Matrix 4

إيزابيل أوبير
من المقرر أن تحصل الممثلة الفرنسية إيزابيل أوبير ( 68عاما)،
على جائزة الدب الذهبي الفخرية في مهرجان برلين السينمائي
الدولي (برلينالة) عن إنجازاتها طوال مسيرتها الفنية.
وأعلنت إدارة المهرجان في برلين ،أن "أوبير تعتبر إحدى أكثر
الممثالت تنوعا في العالم ،وقد لعبت مجموعة رائعة من األدوار
فيما يقرب من  150عمال سينمائيا وتلفزيونيا".
ويـعــد مـهــرجــان برلينالة أحــد أهــم الـمـهــرجــانــات السينمائية
إلى جانب مهرجان كان وفينيسيا ،ومن المقرر أن يقام مهرجان
برلينالة القادم في فبراير المقبل لعام .2022
وكانت إدارة المهرجان أكــدت مــرارا في اآلونــة األخيرة عزمها
إقامة المهرجان بالحضور الفعلي ،رغم استمرار جائحة كورونا،
وسيسمح فقط للملقحين ضد فيروس كورونا والمتعافين منه
بحضور المهرجان ،وفقا للقواعد المتبعة حاليا.
(د ب أ)

منح كيت بالنشيت جائزة
سيزار فخرية عن مسيرتها

كيت بالنشيت

تنطلق فــي دور السينما األسـبــوع المقبل الـعــروض العالمية
للجزء الرابع من أفالم « ،»Matrixلكن من المتوقع أن تتفاوت ردود
فعل الجمهور على عودة سلسلة الخيال العلمي السينمائية من
خالل هذه الحلقة الجديدة ،بعد أن حققت الثالثية  1.6مليار دوالر.
ويتولى الممثل كيانو ريفز ،الذي بلغ  57عاما ،مجددا دور
المقرصن المعلوماتي توماس أندرسون أو «نيو» الذي أصبح
منقذا للبشرية ،وهو دور طبع مسيرته المهنية ،وترك نيو على
شفير الموت في نهاية الجزء الثالث «ريفولوشنز» (الثورات)،
الذي صدر قبل  18عاما ،لكن الجزء الجديد بعنوان «ريزركشنز»
يعيد إحياء ه.
وتتولى كــاري آن موس مجددا دور ترينيتي في «،»Matrix 4
بينما أسـنــدت شخصية مــورفـيــوس الـتــي كــان يـتــوالهــا لورنس
فيشبورن إلى ممثل جديد هو يحيى عبدالمتين ( 35عاما).
(أ ف ب)

ُ
تمنح الممثلة األسترالية كيت بالنشيت جائزة سيزار فخرية عن مجمل
مسيرتها وعن القضايا التي تلتزمها ،تتسلمها النجمة في  25يناير 2022
خالل االحتفال السابع واألربعين لتوزيع الجوائز السينمائية الفرنسية.
وأوضحت محطة «كانال »+وأكاديمية جوائز سيزار ،في بيان،
أن الممثلة والمنتجة التي سبق أن حــازت جائزتي أوسكار عام
 2005عن دورها في «ذي أفييتور» ،وعام  2014عن دورها في «بلو
جاسمين» ،ستحصل على الجائزة الفخرية عن مجمل مسيرتها
وعن شخصيتها ،واصفة إياهما بأنهما «رائعتان».
ً
ّ
وذك ــرت األكاديمية بــأن بالنشيت ( 52عــامــا)« ،فنانة متعددة
األوجــه ،تنشط في السينما والتلفزيون والمسرح» ،وأن الجائزة
تتزامن مع انتهائها من تصوير فيلمي «تــار» و»نايتمير» الذي
يبدأ عرضه في مطلع  ،2022وأن التكريم يعود أيضا إلى نشاطها
خارج السينما فيما يتعلق بحقوق المرأة والبيئة.
(أ ف ب)

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :اتكل على الزمالء لمساعدتك على مهنيا :ال بأس إن حصلت بعض المشاكل
ً
بينك وبين الزمالء ،فذلك طبيعي.
إنجاح ملف ،فتكاتف الفريق مهم جدا.
ً
ً
عاطفيا :خفف عن الحبيب بعض األعباء ،عاطفيا :العالقة بينك وبين الحبيب في
منعطف مهم ،وبحاجة إلى االهتمام.
فقد بدأ يشعر بالتعب.
ً
ً
اجتماعيا  :ال تتعامل بعدوانية مــع من اجـتـمــاعـيــا :ال تــرفــض مـســاعــدة مــن أحــد
ً
األقارب ،خصوصا حين تكون بحاجة لها.
يحاول مساعدتك بصدق.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :الثرثرة في العمل مؤذية ،وتؤدي
ُ
إلى نتائج وخيمة ،لذا صن لسانك.
ً ُ
عاطفيا :قــل للحبيب كل ما تشعر به،
فكتمانه ال ّ
يطور العالقة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال تـبــالــغ فــي ال ـت ـشــاؤم مع
األقارب واألصدقاء ،فذلك مزعج.
رقم الحظ.39 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً ّ
مهنيا  :فكر بوسيلة مناسبة لالنتقال
بخططك إلى المرحة الثانية.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ع ـل ـيــك إشـ ـ ــراك ال ـح ـب ـيــب فــي
القرارات المصيرية.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـسـتـطـيــع أن ت ـجــد الــوقــت
للرياضة ،وال تدع الكسل يغلب.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مـهـنـيــا :ال تـحــب إال األف ـك ــار الـعـمـلـيــة ،لكن
بعضها يحتاج إلى كثير من الصبر.
ً
عاطفيا :ال تتمسك بعنادك مع الحبيب ،وإال
ستخسره.
ً
اجتماعيا :تطورات عائلية تجعلك تغير في
خططك بشكل مفاجئ.
رقم الحظ.3 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :الـنــزاهــة فــي العمل نقطة قوتك،
وتأخذك إلى نجاحات متتالية.
ً
عاطفيا  :تحرص على تصحيح أفعالك
كلما شعرت بانزعاج الحبيب.
ً
اجتماعيا :تحتاج إلى االبتعاد عن بعض
األقارب الذين يسممون عالقتك بالحبيب.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :بعض الخطط لن تسير كما خططت
لها ،فال تفقد أعصابك.
ً
عاطفيا :ال تيأس إن لم تجد الحب الكبير،
فهو غير موجود ،والعقالنية مطلوبة.
ً
اجتماعيا :ترد الجميل لصديق ساعدك في
لحظة محنة ،فتثلج صدره.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ً
مـهـنـيــا :تعقد تـحــالـفــا مــع أط ــراف نــافــذة،
ً
ً
فتحقق نجاحا كبيرا.
ً
عاطفيا :خفة دمك مصدر جاذبية كبرى
للحبيب.
ً
اجتماعيا :تشارك في نشاطات اجتماعية
جديدة ،فتجدد أجواءك.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً
مهنيا :لست مضطرا للعمل مع شخص
ال ترتاح له.
ً
عاطفيا :عليك اتخاذ قرار بشأن العالقة،
فهي تتحول إلى مرضية.
ً
اجتماعيا :عليك أن ترتب األوضــاع في
منزلك ،فالفوضى توتر أعصابك.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مـهـنـيــا :ال تنفعل إن تـصــرف أحــد الــزمــاء
باستفزازية ،بل حافظ على هدوئك.
ً
عاطفيا  :الحبيب ينتظرك بـفــارغ الصبر،
فأنت بعيد عنه لكثرة انشغاالتك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :اض ـطــرارك لمعالجة المشاكل
العائلية وحدك يشعرك بالتعب.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
ً
مهنيا :الصبر مطلوب ،خصوصا حين
تتعقد المسائل.
ً
عــاطـفـيــا :ال تـحـ ّـمــل ال ـشــريــك مـســؤولـيــة
أخطائك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :الـتــوتــر ال يساعد على حل
الـمـشــاكــل الـعــائـلـيــة .ابـتـعــد عــن األق ــارب
لتفكر بوضوح.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :ال أحــد يستطيع ثنيك عــن قــرار
ً
اتـ ـخ ــذت ــه ،خ ـص ــوص ــا ح ـي ــن ت ـش ـعــر أن ــك
على حق.
ً
عاطفيا :الحبيب يسامحك على تصرفك
الطائش ،لكن ال تستغل طيبة قلبه.
ً
اجتماعيا :ال تـنـ َـس مــن أعـطــاك مــن دون
مقابل ،بل تذكره من حين إلى آخر.
رقم الحظ.22 :

fitness

١٨
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أجهزة استشعار حديثة تحافظ
على سالمتك وصحتك

من المفيد تشغيل
أجهزة كبيرة تستهلك
ً
ً
مقدارا كبيرا من
الطاقة في منزلك
بذكاء عندما تكون
كثافة الكربون
منخفضة أو في حال
وجود فائض بالشبكة

تـعـتـمــد ا ل ـحــو س ـبــة المحيطة
ع ـ ـلـ ــى نـ ـ ـق ـ ــاط ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات ل ـف ـهــم
اح ـت ـي ــاج ــات ــك ،وتـ ـل ــك ال ـب ـي ــان ــات
ت ــأت ــي م ــن أجـ ـه ــزة االس ـت ـش ـع ــار.
كـلـمــا زاد ح ـجــم ال ـب ـيــانــات الـتــي
يـمـتـلـكـهــا ال ـم ـن ــزل ال ــذك ــي زادت
قدرته على إنشاء السياق ،وصار
أكثر ذكاء .إن أجهزة االستشعار
األصغر واألرخــص وذات الطاقة
ال ـم ـن ـخ ـف ـضــة واألقـ ـ ـ ــوى ت ـطــويــرا
تجعل تقنية المنزل الذكي أسهل
وأكثر قابلية للتوسيع.
ي ـقــول سـيـمـيـنــوف" :سـتـحــدث
التطورات الكبيرة مع توافر مزيد
مــن الـبـيــانــات ،ولـكــن إذا أعطيت
ً
ً
شخصا كثيرا مــن البيانات من
دون أي س ـي ــاق أو م ــن دون أن
تحللها حقا له ،فلن يستخدمها،
ً
وهذا يعني أنها لن تغير شيئا.
ل ـك ــن ال أحـ ــد ي ــرغ ــب ف ــي تـثـبـيــت
ال ـم ـئــات مــن أج ـهــزة االسـتـشـعــار
أو عشرات الكاميرات في منزله،
وبـ ــدال م ــن ذل ــك سـيـعـطـيـنــا عــدد
أقل من أجهزة االستشعار األكثر
ذك ــاء ص ــورة أوض ــح لـمــا يحدث
ف ــي م ـن ــازل ـن ــا ح ـت ــى ن ـت ـم ـكــن -أو
يتمكن الذكاء االصطناعي الذي
يعمل على تشغيل منزلنا -من
االستجابة بصورة مناسبة".
ويـ ـت ــاب ــع" :هـ ـن ــاك ن ــوع ــان مــن
ال ـت ـق ـن ـي ــات ال ـم ــده ـش ــة إلـ ـ ــى حــد
م ــا ي ـف ـعــان ذلـ ــك ،وه ـم ــا ال ـ ــرادار
والـ ـس ــون ــار .ف ـفــي حين
ق ـ ــد تـ ـخـ ـب ــرك ك ــام ـي ــرا
أو ج ـه ــاز اسـتـشـعــار
واح ــد بــوجــود حركة
ف ــي م ـنــز لــك بمنطقة
معينة ،يمكن للرادار
أن يعرض لك صورة
ل ـم ـن ــزل ــك ك ــام ــل فــي
لحظة.
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
سـيـمـيـنــوف ،الــذي

ً
طورت شركته رينغ  Ringأخيرا
كــام ـيــرت ـيــن ج ــدي ــدت ـي ــن ل ـل ـخــارج
تكتشفان الحركة ثالثية األبعاد
ً
استنادا إلى الــرادار" :إذا كان في
إمكاني رؤية ممتلكاتي بالكامل
وكل شيء في ثانيتين ،فيمكنني
اتخاذ القرار الصحيح ،ألن لدي
ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ث ــاث ــي األب ـ ـعـ ــاد".
ً
يـسـتـخــدم ال ـ ــرادار أي ـضــا لـلــرؤيــة
داخ ــل الـمـنــزل مــن دون رؤي ــة أي
ش ـ ــيء ع ـل ــى اإلط ـ ـ ـ ــاق .ق ــد ت ـكــون
ف ـك ــرة وج ـ ــود ك ــام ـي ــرات متصلة
باإلنترنت داخــل منازلنا مقلقة،
لـكــن ال ـق ــدرة عـلــى تـفـقــد حـيــوانــك
األلـ ـي ــف ،أو ال ـتــأكــد م ــن أن جــدك
ع ـل ــى مـ ــا ي ـ ـ ــرام أم ـ ــر م ـق ـن ــع .فـقــد
طورت شركة فايار  Vayyarتقنية
استشعار رباعية األبعاد قائمة
ع ـلــى ال ـ ـ ــرادار م ــن دون كــام ـيــرات
ً
يمكنها أن ترصد تلقائيا سقوط
شخص ،ثم تطلب المساعدة.
ً
يمكن للتقنية أيضا استخدام
تـ ـعـ ـل ــم اآلل ـ ـ ـ ــة ل ـت ـح ـل ـي ــل ح ــرك ــات
الشخص ،وتحديد األنماط غير
المعتادة بمرور الوقت -مثل أنه
لم ينهض من السرير أو ذهب إلى
الحمام أكثر من المعتاد ،من دون
مشاهدته جسديا على اإلطالق.
ً
يستخدم السونار أيضا للرؤية
داخـ ــل الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة لـلـمـنــزل
للتعرف على المشكالت قبل أن
تتحول إلى كوارث.
اضـ ـطـ ـل ــع ك ــري ـس ـت ـي ــان زايـ ـ ــاك
 ،KrystianZajacمــؤســس شركة
الـتـكـنــولــوجـيــا الــذك ـيــة الـنــاشـئــة
هيرو البس  Hero Labsبتطوير
مـقـيــاس تــدفــق ذك ــي بــالـمــوجــات
فــوق الصوتية مــع صمام إغــاق
مــدمــج ي ـحــذرك إذا ح ــدث تسرب
في منزلك ،ويمكنه غلق محبس
الماء تلقائيا.
يـ ـ ـق ـ ــول" :تـ ـ ـس ـ ــرب الـ ـمـ ـي ــاه هــو
السبب األول لألضرار التي تلحق

بالممتلكات في المملكة المتحدة،
وه ـ ـ ـ ــذا يـ ـكـ ـل ــف ق ـ ـطـ ــاع ال ـت ــأم ـي ــن
أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن ال ـ ـحـ ــرائـ ــق والـ ـس ــرق ــة
مجتمعتين".
يـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز ت ـق ـن ـيــة
الموجات فوق الصوتية الكتشاف
التدفقات المنخفضة ،وتعلم اآللة
للتمييز بين األجـهــزة المختلفة
فــي مـنــزلــك .يتيح لــه ذلــك تكوين
صــورة افتراضية لما يحدث في
األنابيب.
ت ـض ـيــف م ـس ـت ـش ـعــرات أخ ــرى
ف ــي ال ـج ـه ــاز ،م ـثــل مـسـتـشـعــرات
درج ــة ال ـح ــرارة والـضـغــط مــزيــدا
من السياق لتنبيهك إلــى تسرب
محتمل أو تجمد الماء في أنبوب
ما قبل أن يتحول إلى كارثة.
يـ ـق ــول س ـي ـم ـي ـنــوف إن وض ــع
أج ـهــزة اسـتـشـعــار داخ ــل البنية
ً
الـتـحـتـيــة سـيـصـيــر أمـ ــرا شــائـعــا
ب ـح ـل ــول ع ـ ــام  .2030وي ــوض ــح:
"يـمـكـنــك ال ـقــول بـسـهــولــة إن ــه في
غـضــون  10س ـنــوات ،سيأتي كل
باب مع أجهزة استشعار مثبتة
ً
بداخله تخبرك إذا كــان مفتوحا
أو مغلقا ،أو إذا كانت هناك حرارة
مرتفعة ،مما قد يشير إلى نشوب
حريق".
على سبيل المثال ،اضطلعت
شركة ماسونيت  ،Masoniteوهي
شركة عالمية لتصنيع األبــواب،
ً
أخيرا بتطوير وحدة إدارة الطاقة
واالتصال Power management
 and connectivity moduleالتي
يمكنها تحويل الباب األمامي إلى
"باب ذكي".
ً
ً
إضافة إلى كونه مزودا مسبقا
ب ــأق ـف ــال ذك ـي ــة وأجـ ـ ـ ــراس أبـ ــواب
م ــع ك ــام ـي ــرا ف ـي ــدي ــو ،سـيـحـتــوي
ً
بـ ـ ــاب م ــاس ــونـ ـي ــت أي ـ ـض ـ ــا ع ـلــى
إض ــاء ة مدمجة تنشط بالحركة
ومستشعر يمكنه تتبع ما إذا كان
مفتوحا أو مغلقا.

ما مخاطر قلة النوم؟
يمكن أن تضعف قلة النوم
قدرة جسمك على مقاومة
المرض ،حيث تتسبب في
ضعف جهاز المناعة لديك.

ـاف م ــن ال ـنــوم
عـ ــدم ال ـح ـص ــول ع ـلــى ق ـســط ك ـ ـ ٍ
يمكن أن يتسبب في حدوث الكثير من المشاكل
الصحية ،مثل الشعور الدائم بالتعب واإلرهاق،
والتوتر الشديد ،وزيــادة الــوزن ،وقد يتضاعف
األمر إلى سهولة إصابتك بمشاكل صحية أخرى
كبيرة مثل أمراض السكري والسرطان وغيرها.
ونستعرض في السطور التالية مجموعة من
المخاطر الصحية التي تحدث لإلنسان عندما
ـاف مــن ال ـن ــوم ،بحسب
ال يـحـصــل عـلــى قـســط ك ـ ٍ
"."Health Line
قلة النوم يمكن أن تضعف قدرة جسمك على
مقاومة المرض ،حيث تتسبب في ضعف جهاز
المناعة لديك ،ما يعرضك للكثير من المشاكل
الصحية ،وقد اكتشف الباحثون عالقة متبادلة
بين النوم وجهاز المناعة ،ولذلك دائما ما ينصح
األطباء بضرورة النوم والحصول على الراحة
عند اإلصابة باألمراض الشائعة المختلفة كالبرد
واإلنفلونزا ،من أجل الشفاء سريعا.
وتبين أن فـتــرات الـنــوم القصيرة (أق ــل مــن 5
ســاعــات فــي الـلـيـلــة) وف ـتــرات ال ـنــوم الـطــويـلــة (9
ســاعــات أو أك ـثــر) لـهــا تــأثـيــر سلبي عـلــى صحة
ال ـق ـل ــب ،وف ـق ــا لـتـحـلـيــل ن ـش ــر ف ــي م ـج ـلــة الـقـلــب
األوروبية ،وأوضحت الدراسات أن فرص إصابتك
بأمراض القلب التاجية أو السكتة الدماغية تزداد
بـشـكــل كـبـيــر م ــع قـلــة ال ـن ــوم ،فـضــا ع ــن مشاكل
ارتفاع ضغط الدم التي ترتبط بسرعة ضربات
القلب ،ومــن الممكن أن تتسبب ليلة واح ــدة لم
كاف من النوم في مشاكل
تحصل فيها على قسط ٍ
بقدراتك على التركيز والتذكر.
وفــي دراس ــة نشرتها "Experimental Brain

 ،"Researchتــم تكليف مجموعة مــن  18ر جــا
بمهمة إلكمالها ،تم االنتهاء من المهمة األولى
بعد نوم ليلة كاملة ،بينما اكتملت المهمة التالية
بعد تخطي ليلة من النوم ،وكانت النتيجة أنه
ساءت وظائف الدماغ في تلك الليلة ،بما في ذلك
القدرة على اتخاذ القرار وحل المشكالت.
وفحصت دراس ــة الـعــاقــة بين الـنــوم وال ــوزن
لدى  21469بالغا فوق سن الـ ،20وكان األشخاص
الذين ينامون أقل من  5ساعات كل ليلة على مدار
الــدراســة ،التي استمرت  3سنوات ،أكثر عرضة
لزيادة الوزن وبالتالي اإلصابة بالسمنة ،بينما
أول ـئــك الــذيــن نــامــوا مــا بـيــن  7و 8ســاعــات كــان
حالهم أفضل على الميزان ،وهذا يعني أن زيادة
الــوزن ترتبط ارتباطا وثيقا بحاالت قلة النوم،
كما أن السهر لساعات طويلة يجعلك أكثر عرضة
لتناول كميات كبيرة من الطعام ليال.
وال يقتصر األمر على صحتك بشكل مباشر،
بل قد ينعكس على مظهرك الخارجي كذلك ،فقلة
ً
النوم تجعل وجهك يبدو شاحبا ،وبشرتك جافة،
فـفــي إح ــدى ال ــدراس ــات ،تــم تقييم مجموعة من
األشخاص تتراوح أعمارهم بين  30و 50عاما،
بناء على عادات نومهم وحالة بشرتهم ،وأظهرت
النتائج أن أولئك الذين يعانون قلة النوم لديهم
متساو
خـطــوط أكـثــر دقــة وتجاعيد ول ــون غير
ٍ
للجلد ورخــاوة ملحوظة في الجلد ،على عكس
ال ــذي ــن ي ـنــامــون ج ـي ــدا ،حـيــث تـصـبــح وجــوهـهــم
مشرقة وبشرتهم نضرة.

ول ـ ــدى ال ـش ــرك ــة أي ـض ــا خـطــط
لـتـصـنـيــع ب ــاب داخ ـل ــي يـمـكــن أن
يغلق تلقائيا إذا استشعر حريقا،
م ـمــا ي ـســاعــد ع ـلــى ح ـمــاي ـتــك من
استنشاق الدخان.

الطاقة الذكية
انبعاث الـكــربــون ...فــي الوقت
الحالي بعض ما يسمى باألنظمة
الذكية هو مجرد أجهزة تحكم من
بعد .ولكن ،في المستقبل القريب
ً
جدا ،يمكن أن يكون منزلك الذكي
المتصل قطعة مهمة في العجلة
التي تغذي ثورة الطاقة الخضراء.
الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــازل الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة مــن
أك ـب ــر الـمـســاهـمـيــن ف ــي الـبـصـمــة
ال ـكــربــون ـيــة لـلـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة،
وهي مسؤولة عن  25في المئة من
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
في البالد.
ل ـم ـســاعــدت ـنــا ع ـل ــى ال ــوص ــول
إلى الصافي الصفري Net Zero
بـحـلــول ع ــام  ،2050نـحـتــاج إلــى
تحول جذري .ويمكن أن يبدأ كل

شيء بشريحة واي-فاي  Wi-Fiفي
مجفف المالبس.
بينما يمكن لمنظمات الحرارة
الذكية أن توفر بعض الطاقة عن
ط ــري ــق خ ـفــض ال ـتــدف ـئــة إذا كــان
منزلك سيئ العزل ،فإنها ال تمثل
س ــوى خ ـطــوة رمــزيــة فــي أحـســن
األحوال .الفائدة الحقيقية للمنزل
الذكي تأتي من إدارة الطاقة.
ت ـق ــول ج ـي ــرال ــدي ــن دي ب ــواس
 ،Geraldine de Boisseنــا ئـبــة
رئ ـ ـيـ ــس االبـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــار لـ ـ ــدى ش ــرك ــة
بولب  ،Bulbوأكبر مورد للطاقة
الخضراء في المملكة المتحدة:
"ستتعلق بعض أكبر االبتكارات
في المنزل بمساعدة الناس على
إدارة وتقليل استخدامهم للطاقة".
التكنولوجيا الرئيسة هنا هي
"استجابة جانب الطلب"Demand
 ،side responseأو ربـمــا يكون
المصطلح األف ـضــل هــو "الـطــاقــة
ا ل ــذ كـ ـي ــة"  .Smart energyه ــذا
يـعـنــي اس ـت ـخــدام ال ـطــاقــة بــذكــاء،
بــاسـتـخــدام تقنيات مـثــل الــذكــاء
االصطناعي.
وتعلم اآللة للسماح لألجهزة

في منزلنا بالتواصل مع شبكة
الـطــاقــة والـمـســاعــدة عـلــى تغيير
استخدام الطاقة وتقليلها.
ي ــأت ــي ربـ ــع م ـت ــوس ــط ف ــات ــورة
الـطــاقــة مــن تكاليف نـقــل الطاقة
وتـحـقـيــق الـ ـت ــوازن بـيــن الـعــرض
والطلب.
ي ـق ــول ن ــاي ــت الـ ــذي ع ـمــل على
خـ ـط ــة س ــا مـ ـس ــو ن ــغ Samsung
لتوصيل أجهزتها بنظام إمــداد
ال ـط ــاق ــة" :إذا أم ـك ــن تـشـغـيــل أي
ً
أج ـه ــزة ك ـب ـيــرة تـسـتـهـلــك م ـق ــدارا
ً
كبيرا من الطاقة في منزلك بذكاء
ع ـن ــدم ــا تـ ـك ــون ك ـث ــاف ــة ال ـك ــرب ــون
منخفضة ،أو عندما يكون هناك
فائض في الشبكة ،فهذا أمر مفيد
ً
حقا .إنه ال يساعدنا على تقليل
استخدام الطاقة ،لكنه يساعدنا
على تسطيح تلك القمم والقيعان
الـتــي تجعل إدارة الطاقة مكلفة
جدا .مع تحركنا باتجاه تحقيق
ال ـ ـصـ ــافـ ــي ال ـ ـص ـ ـفـ ــري ،س ـ ـيـ ــزداد
استخدام الكهرباء .ستكون لدى
م ــزي ــد م ـنــا سـ ـي ــارات كـهــربــائـيــة،
وسـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــون مـ ـضـ ـخ ــات
حرارية كهربائية للتدفئة لتقليل
اعتمادنا على النفط والغاز".
بـ ـع ــض ه ـ ــذه ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
م ــوج ــود بــال ـف ـعــل ه ـن ــا .تـحـتــوي
معظم األجهزة المنزلية الجديدة
ع ـل ــى ش ــرائ ــح واي-فـ ـ ـ ـ ــاي Wi-Fi
أو عـ ـل ــى األقـ ـ ـ ــل ي ـم ـك ــن وص ـل ـهــا
باإلنترنت مع تعديالت طفيفة.
ومع انتشار العدادات الذكية،

ب ــدأ ال ـنــاس ي ــرون م ـقــدار الـطــاقــة
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـس ـت ـه ـل ـك ـه ــا مـ ـن ــازلـ ـه ــم،
ويمكنهم االستفادة من مقاييس
استهالك الطاقة التي توفر طاقة
أرخـ ـ ـ ــص عـ ـن ــدم ــا يـ ـك ــون ال ـط ـلــب
ً
منخفضا.
تـ ـنـ ـتـ ـظ ــر ب ـ ـعـ ــض الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات
أن ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى نـ ـط ــاق أوس ـ ــع،
وتستعد ا لـسـيــارات الكهربائية
لـتـكــون تقنية رئـيـســة فــي كيفية
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام ال ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــازل ال ــذكـ ـي ــة
للطاقة ،يمكن لسيارة واحــدة أن
تــوفــر عــدة غـيـغــاواتــات مــن سعة
تخزين البطارية بمجرد ركنها
ف ــي ال ـ ـمـ ــرآب .هـ ــذه ط ــاق ــة يمكنك
تخزينها عند الحاجة إليها أو
تصديرها إلى الشبكة والحصول
على مال مقابلها.
تقول دي بواس" :هذه التقنية
ال ـم ـس ـمــاة تـكـنــولــوجـيــا الـمــركـبــة
إل ــى الـشـبـكــة Vehicle-to grid-
 technologyهي شيء نعمل عليه
من أجل المستقبل".
ب ـ ـم ـ ـجـ ــرد تـ ــرك ـ ـيـ ــب األنـ ـظـ ـم ــة
ً
س ـ ـيـ ــؤدي الـ ـمـ ـن ــزل الـ ــذكـ ــي دورا
ً
رئيسيا في شبكة طاقة المركزية.
المصدر :مجلة مدار
سلسلة مقاالت تنشر بالتنسيق
مع التقدم العلمي للنشر.
تابع قراءة الموضوع عبر
الموقع اإللكتروني:
www.aspdkw.com
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مسك وعنبر

انتصار العلي :التكريم يزيد الهمة والنشاط والعطاء

ً
َّ
السفارة اليونانية كرمتها تقديرا إلسهاماتها في العمل التطوعي
ربيع كالس

ثمنت الشيخة انتصار العلي
السفارة
مبادرة تكريمها من
ً
اليونانية في الكويت ،تقديرا
إلسهاماتها في العمل
التطوعي ،معتبرة أن التكريم
يزيد الهمة والنشاط
والعطاء.

في أجواء عائلية ودافئة جدا،
أقام السفير اليوناني لدى البالد
كونستانتينوس بيبيريغوس،
ً
ً
حـفــا صـغـيــرا بحجم الحضور،
ً
وكبيرا بمعناه ،في دارته ،لتكريم
الـشـيـخــة ان ـت ـصــار ســالــم الـعـلــي،
ً
تقديرا إلسهاماتها وجهودها في
العمل التطوعي بالعالم العربي.
وقالت الشيخة انتصار العلي:
«أش ـك ــر الـسـفـيــر ال ـيــونــانــي على
ً
هــذا التكريم ،ألن التكريم دائـمــا
يــزيــد الهمة والـنـشــاط والـعـطــاء،
ويـسـعــدنــي ويـسـعــد فــريـقــي ،ألن
الناس إذا عرفت قيمة األمر الذي
تعمل عليه وأحبته ،فإن عطاءها
سيزيد».
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت« :ال ـ ـت ـ ـكـ ــريـ ــم كـ ــان
مفروضا أن يتم في اليونان ،لكن
بـسـبــب ظـ ــروف جــائـحــة كــورونــا
تــم تــأجـيـلــه .أن يـتــم تكريمي في
الكويت مع أصحابي ومع الناس
الجميلة الموجودة ،هو أمر مفرح
جدا ،وأكرر شكري للسفير ،ألخذه
الوقت وأخــذ المبادرة لتكريمي
في سفارة بالده».

ال يشترط
الحصول
على الجرعة
الثالثة لدخول أمور إيجابية
بالدنا
وع ـ ــن م ـشــاري ـع ـهــا ال ـج ــدي ــدة،
بيبيريغوس

قــالــت الـشـيـخــة ان ـت ـصــار الـعـلــي:

«اإلنتاج البرامجي المشترك»
تشارك قطر عيدها الوطني

من أجواء األغنية
ً
ً
ج ــري ــا ع ـلــى ن ـه ـج ـهــا ،تـ ـش ــارك مــؤسـســة
اإلنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية في االحتفال باألعياد
الوطنية لدول مجلس التعاون.
وق ــد ش ــارك ــت ال ـمــؤس ـســة ف ــي االح ـت ـفــال
بالعيد الوطني لقطر من خالل عمل غنائي
وطني بعنوان «الله يا قطر» ،يقول مطلعها:
يا مجد لو قلنا وقلنا فيه ما يوفي الكالم
يا خطوة ما تخطي ورا وتشوف دايم لألمام
يا عز ما بعده بعد يا أجمل إحساس الغرام
يا صيت ويا كل الفخر
الله ثم الله  ...الله يا قطر
من غناء المطرب القطري المتميز ناصر
الكبيسي ،وكلمات محمد الشريدة ،وألحان
أصيل ،وتوزيع براك المطوع ،ومشاركة عدد
متميز مــن ال ـكــوادر الفنية ،فــي إنـجــاز هذا
العمل الغنائي الوطني الجديد.
وكــانــت المؤسسة أنـجــزت خــال الفترة
القصيرة الماضية عددا متميزا من األعمال
الوطنية ،من بينها الفيلم الوثائقي (الخليج
أمانة) ،من إشراف المدير العام للمؤسسة
شفيق السيد عمر.

«ن ـع ـمــل ع ـلــى م ـش ــروع ف ــي أرض
ال ـ ـنـ ــويـ ــر ،ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع هـيـئــة
ال ــزراع ــة وال ـث ــروة السمكية ومــع
السفارة البريطانية ومع برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي (،)UNDP
وقــد انتهينا من مشروع توعية
عــن آث ــار البالستيك فــي البيئة،
رغــم أنـنــا أشـخــاص ال عــاقــة لنا
بــال ـع ـمــل ال ـب ـي ـئــي ،لـكـنـنــا نبحث
عــن األم ــور اإليـجــابـيــة ،حتى في
البيئة ،ونعمل على مشاريع بيئة
ّ
وسنطور
إيجابية أكثر ،وقد بدأنا
عملنا».
وحول مشاركتها قبل أسبوع
في «المؤتمر العالمي لالبتكار في
التعليم» في قطر ،قالت« :شاركت
فــي افتتاحية المؤتمر بحضور
ال ـش ـي ـخــة مـ ـ ــوزة ،وك ـ ــان لكلمتي
صدى كبير في المؤتمر ،وتلقيت
رسائل دعم وإشادة من كل مكان
في العالم».
«س ُ
وتابعتُ :
ئلت في المؤتمر
الـ ـ ـ ـ ــذي كـ ـ ـ ــان ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان (ل ـن ـ ُط ـل ــق
الصوت) ،كيف بإمكاننا أن نطلق
ونرفع صوت المتعلمين ،ونزيل
حاجز الصمت من أمامهم ونسمع
ً
صوتهم؟ والقت إجابتي تصفيقا
ً
حـ ـ ـ ــارا ،ع ـنــدمــا اق ـت ــرح ــت إدخـ ــال
طريقة جديدة في منهج التعليم،
من خالل قيام أحد الطلبة بإعادة

ش ــرح الـحـصــة ،وي ـكــون ال ـمـ ّ
ـدرس
ً
مستمعا للشرح ،وهنا نكون قد
رفعنا صوت الطالب ،وأعطينا في
الوقت نفسه المعلم طريقة جديدة
فــي ال ـشــرح ال ــذي يـقــدمــه الطالب
بطريقة مغايرة ،وأعطينا المعلم
ً
أي ـضــا فــرصــة لـمــراجـعــة طريقته
في الشرح ،ومعرفة ما إذا كانت
صحيحة أم ال ،ومنحنا الطلبة
فرصة لرفع أصواتهم ،وأتمنى أن
تطبق عبر العالم».
وع ــن ال ـج ــائ ــزة ال ـت ــي نــالـتـهــا،
قالت الشيخة انتصار العلي إنها
ً
«عبارة عن َّ
مجسم منحوت يدويا،
ويرمز إلى أمرين :عالمة االنتصار
والمرأة ،ويحمل اسمي انتصار،
ً
فكأنه ُصنع خصيصا لي ،وكان
إحساسي رائعا بهذا االنتصار
الجديد».

المجال اإلنساني
من ناحيته ،قال بيبيريغوس
فــي كلمة ألـقــاهــا أم ــام الحضور،
الذين كــان بينهم سفيرا قبرص
واالتحاد األوروبي ،وشخصيات
أكاديمية ومن المجتمع المدني
والصحافيين ،إنــه «قبل عامين،
قررت بعض الجمعيات اليونانية
التي تعمل في المجال اإلنساني،

العلي وكونستانتينوس بيبيريغوس خالل التكريم
ً
م ـنــح ج ــائ ــرة ت ـكــري ـم ـيــة ،ت ـقــديــرا
ل ـج ـه ــود ال ـش ـي ـخ ــة انـ ـتـ ـص ــار فــي
المجال اإلنساني التطوعي ،لكن
ظروف الجائحة حالت دون ذلك،
فتم تأجيل التكريم إلى هذا اليوم
السعيد».
وف ـ ـ ــي دردش ـ ـ ـ ـ ــة عـ ـل ــى ه ــام ــش
ال ـح ـف ــل مـ ــع ال ـص ـح ــاف ـي ـي ــن ،أك ــد
السفير اليوناني متانة العالقات
ال ـي ــون ــان ـي ــة  -ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،ال ـتــي
تـ ـط ــورت ب ـع ــد ت ـح ــري ــر ال ـكــوي ــت،

األمم المتحدة تمنح البابطين جائزة
اليوم العالمي للغة العربية
م ـ ـن ـ ـحـ ــت األم ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة،
أم ــس األول ،ال ـشــاعــر الـكــويـتــي
ع ـبــدال ـعــزيــز س ـع ــود الـبــابـطـيــن
جـ ــائـ ــزة ال ـ ـيـ ــوم ال ـع ــال ـم ــي لـلـغــة
العربية ،في حفل أقيم لالحتفال
بــا لـيــوم العالمي للغة العربية،
ال ـ ــذي ي ــواف ــق  18دي ـس ـم ـبــر مــن
كل عــام ،في مقر األمــم المتحدة
ب ـ ـن ـ ـيـ ــويـ ــورك وم ـ ـ ــدرس ـ ـ ــة األمـ ـ ــم
الـمـتـحــدة ال ــدول ـي ــة -قـســم اللغة
العربية.
حضر الحفل رئيس الجمعية
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ــأمـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة فــي
دورت ـه ــا ال ـ ـ  76عـبــدالـلــه شــاهــد،
وعدد من ممثلي الدول العربية
ال ـم ـع ـت ـمــديــن ف ــي مـنـظـمــة األم ــم
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة وم ـ ـم ـ ـث ـ ـلـ ــي ال ـ ـ ـ ــدول
األعضاء.
وتـ ـسـ ـل ــم الـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة مـ ـن ــدوب
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــم لـ ـ ـ ــدى األمـ ـ ــم
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة الـ ـسـ ـفـ ـي ــر م ـن ـص ــور
ال ـع ـت ـي ـب ــي ،ن ـي ــاب ــة ع ــن ال ـشــاعــر
عبدالعزيز البابطين.
وك ــان ــت ك ـل ـمــة خـ ـت ــام الـحـفــل
للشاعر الـبــابـطـيــن ،وه ــي كلمة
مسجلة ،أعرب فيها عن اعتزازه
بهذه الجائزة ،التي هي جائزة
للكويت والوطن العربي ،وتحدث
فيها عن دور اللغة العربية في
الـتــواصــل الـحـضــاري بين األمــم
وال ـ ـش ـ ـعـ ــوب ،وعـ ـ ـ ــرض جـ ـه ــوده
ف ــي ن ـش ــره ــا ودع ـم ـه ــا وت ـعــزيــز
حضورها دوليا.
وق ــال الـبــابـطـيــن« :تـعــد اللغة

عبدالعزيز البابطين

العربية من أقــدم اللغات الحية
الـ ـت ــي ع ــرف ـت ـه ــا ال ـب ـش ــري ــة ،وق ــد
ت ـفــاع ـلــت م ــع ال ـل ـغ ــات األخـ ـ ــرى،
واعترافا بمكانة اللغة العربية
ودورها في التواصل الحضاري
والـث ـقــافــي مــع األم ــم والـشـعــوب
األخــرى ،اتخذت األمــم المتحدة
قرارها التاريخي المهم في عام
 ،1973بــأن تكون اللغة العربية
لغة رسمية في المنظمة الدولية،
إلى جانب عدد من اللغات الحية
األخـ ـ ـ ــرى ،وذلـ ـ ــك أن هـ ــذه الـلـغــة
مــن بين اللغات األكـثــر انتشارا
واستخداما في العالم».
وأش ـ ــار إل ــى أن جـ ـه ــوده ،من
خـ ـ ـ ــال مـ ــؤس ـ ـسـ ــة عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز
ال ـ ـبـ ــاب ـ ـط ـ ـيـ ــن ال ـ ـث ـ ـقـ ــاف ـ ـيـ ــة م ـن ــذ
تــأسـيـسـهــا ع ــام  ،1989اتجهت
نحو التشجيع على تعليم اللغة

العربية ونشر ثقافتها وآدابها
والترجمة منها إلى لغات أخرى
وم ـ ــن الـ ـلـ ـغ ــات األخـ ـ ـ ــرى إل ـي ـه ــا،
ف ـقــام ب ــإط ــاق دورات تــدريـبـيــة
وتعليمية للغة العربية في أكثر
من  50جامعة عربية وفي كثير
من الجامعات بالدول األوروبية
واإلفريقية واآلسيوية .وكان من
أهم أولوياته التعريب في دولة
ج ــزر الـقـمــر الـعــربـيــة ،فـقــد كلف
تغيير أسماء الشوارع إلى أسماء
ش ـخ ـص ـيــات عــرب ـيــة وكـتــابـتـهــا
بالحرف العربي بجانب الحرف
الـ ـ ـف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــي ،وك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك تـ ـع ــري ــب
إدارات الـ ــدولـ ــة وال ـم ــؤس ـس ــات
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة وكـ ـت ــاب ــة أس ـم ــائ ـه ــا
بالحرف العربي بجانب الحرف
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ،وتـ ـ ــزامـ ـ ــن ذل ـ ـ ــك مــع
تنظيم مئات الدورات التدريبية
ف ــي الـلـغــة الـعــربـيــة للمعلمين،
حتى يتمكنوا من تدريسها في
المدارس العمومية للدولة.
ب ــدوره ،قــال السفير منصور
العتيبي في مداخلة أثناء الحفل:
«مــن المهم جــدا أن نحافظ على
اللغة العربية ،وأن ندعمها في
مـحـفــل األم ــم الـمـتـحــدة ،وأشـكــر
القائمين على تكريم عبدالعزيز
البابطين ،فهو تكريم مستحق،
ون ـ ـيـ ــابـ ــة ع ـ ـنـ ــه أش ـ ـكـ ــركـ ــم ع ـلــى
تكريمه ،واالعـتــراف بجهد هذه
المؤسسة العريقة ،التي نفخر
ونعتز بها».
(كونا)

إطالق تجريبي لـ «العربي» اإللكتروني
أع ـل ــن الـمـجـلــس الــوط ـنــي لـلـثـقــافــة
وال ـف ـنــون واآلداب أن ــه سـيـتــم إط ــاق
الموقع االلكتروني التجريبي لمجلة
العربي الشهر الـجــاري بعد انتهاء
لـجـنــة تـطــويــر الـمـجـلــة م ــن مهامها
بهذا الشأن.
وقال الناطق الرسمي للمجلس،
األمين العام المساعد لقطاع الثقافة
د .ع ـي ـســى األن ـ ـصـ ــاري إن «ال ــدع ــم
الكبير واالهتمام الملحوظ من قبل
وزير االعالم والثقافة وزير الدولة
لشؤون الشباب ،رئيس المجلس
الــوط ـنــي ل ـلـث ـقــافــة ،ع ـبــد الــرحـمــن
المطيري ،والمتابعة المستمرة
مــن األمـيــن الـعــام للمجلس كامل
العبدالجليل ،كانا من بين أسباب
ال ـت ـع ـج ـي ــل ب ـ ــاالط ـ ــاق ال ـج ــدي ــد
غ
الف مجلة العربي
للموقع».
وأوض ـ ــح األنـ ـص ــاري أن هــذا
الـمــوقــع يضم أرشـيــف المجلة منذ
عام  ،1991إضافة إلي عرض للتغطيات نظم المعلومات بالمجلس الوطني،
ً
ً
والملتقيات السابقة التي كانت تقيمها مشيرا إلــى أن البث سيكون تجريبيا
المجلة منذ  2001حتى  ،2005وكذلك ليتسنى للفريق المشرف علي اطالق
مجلة العربي الصغير وكتاب العربي ،الـ ـم ــوق ــع ت ـل ـق ــي م ــاحـ ـظ ــات ج ـم ـهــور
ً
مبينا أن البث التجريبي يتزامن مع ومحبي «العربي» حول العالم ،وستكون
توقيت اإلطالق في ذات وقت صدورها هــذه العملية شبيهة بعمل استبيان
عام  ١٩٥٨في شهر ديسمبر ،إضافة إلى رأي ح ـ ــول ال ـش ـك ــل الـ ـج ــدي ــد ل ـل ـمــوقــع
أن المجلة نشطة على مواقع التواصل وطريقة استخدامه ،والشكل الذي يليق
ً
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،خـ ـص ــوص ــا ف ــي تــوي ـتــر بتاريخ المجلة وسمعتها في الوطن
العربي وجمهورها في الدول األخرى.
وإنستغرام».
جدير بالذكر أن عنوان موقع مجلة
وأضـ ــاف د .األن ـص ــاري أن مـشــروع
التحول الرقمي لمجلة العربي يحظي ال ـعــربــي االل ـك ـتــرونــي الـتـجــريـبــي هــو:
بــدعــم وزيـ ــر اإلع ـ ــام بـشـكــل شخصي alarabi.nccal.gov.kw
ومـ ـب ــاش ــر ويـ ـق ــف وراء ه ف ــري ــق عـمــل
مجتهد من إدارة المجلة بقيادة رئيس
التحرير ابراهيم المليفي ،وكذلك إدارة

الفيلكاوي :شباب «الشعبي» قادرون على اإلنجاز
في حفل تكريم فريق عمل مسرحية «الطابور السادس»
●
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أق ـ ــام م ـج ـلــس إدارة ال ـم ـســرح
الشعبي ،أمس األول ،حفل تكريم
فــريــق عـمــل مـســرحـيــة «ال ـطــابــور
السادس» ،بمقر الفرقة في جمعية
ش ـ ــرق ،ب ـح ـض ــور األم ـ ـيـ ــن ال ـع ــام
المساعد لقطاع الفنون بالمجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
د .بـ ــدر الـ ــدويـ ــش ،وم ــدي ــر إدارة
الموسيقى والتراث الشعبي في
المجلس الوطني أحمد التتان،
وجـمــع كبير مــن أعـضــاء الفرقة،
والفنانين ،واإلعالميين.
قدمت الحفل الناطقة الرسمية
ب ــاس ــم ف ــرق ــة ال ـم ـس ــرح الـشـعـبــي
ومديرة العالقات العامة واإلعالم
وع ـضــو مـجـلــس اإلدارة فــاطـمــة
الـ ـطـ ـب ــاخ ،الـ ـت ــي ق ــال ــت إن سـبــب
االح ـت ـف ــال ـي ــة هـ ــو ت ـك ــري ــم فــريــق
مـســرحـيــة «ال ـط ــاب ــور ال ـس ــادس»،
الذي شارك في مهرجان الكويت
المسرحي بدورته الـ ،21مبينة أن
المسرح الشعبي حاز العديد من
الجوائز خالل مسيرة المهرجان.

رسالة
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،ش ـ ـكـ ــر رئـ ـي ــس
فــرقــة الـمـســرح الـشـعـبــي د .نبيل
الفيلكاوي الحضور على وجودهم
لالحتفال بهذه المناسبة ،وقال
إن كالمه عبارة عن رسالة لفريق
المسرحية ،وأنهم الجيل الخامس
للمسرح الشعبي ،وال يخفى على
أحد أن المسرح الشعبي هو عميد
الـفــرق المسرحية ،حيث تأسس
عــام  ،1954وأول عمل له في عام

 ،1955فهو األق ــدم على مستوى
الخليج.
ولفت الفيلكاوي إلى أنه يمثل
الـجـيــل ال ــراب ــع ،وأول م ــن أسـســه
م ـح ـمــد ال ـن ـش ـم ــي ،ب ـع ــده ــا م ــرت
أج ـي ــال ،وت ـلــك أمــانــة تستحقون
أن تمسكوها وتحافظوا عليها،
ألنـكــم حققتهم إن ـجــازا ،مضيفا:
«نتاجكم هذا نعوله على الشباب،
وأمانة أنتم بيضوتها ،هذا فريق
مـتـجــانــس .لـسـنــا وح ــدن ــا الــذيــن
فــزنــا بــالـمـهــرجــان ،لـكــن الـحــركــة
المسرحية هي التي فــازت ،ألننا
رأيـ ـن ــا أعـ ـم ــاال ج ـم ـي ـلــة وت ـكــات ـفــا
ب ـيــن ال ـش ـب ــاب وهـ ــم يـتـنــافـســون
يساعدون بعضهم بعضا ،وهذا
ه ــو ال ـم ـك ـســب األس ـ ــاس ـ ــي .نـحــن
كقائمين على الحركة المسرحية
نحمد الله أن هناك حركة قادمة
سوف تعيد الكويت إلى الريادة
في الحركة المسرحية بالمنطقة،
والحمد لله سلمنا األمــانــة لكم،
وأنتم على قدرة وكفاءة .نتمنى
منكم العطاء لرفعة هــذه الفرقة
ال ـعــري ـقــة ،ألن ال ـم ـســرح الشعبي
ذو تاريخ عريق ،فشباب المسرح
الـشـعـبــي ق ـ ــادرون ع ـلــى تحقيق
اإلنجازات والتميز».

مباركة
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال د .ال ــدوي ــش:
«الكلمة ليست لــي ،الكلمة باسم
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة
وال ـف ـنــون واآلداب ،ه ــذا الـجـهــاز
ّ
والمعبر عن المفردة الفنية
المهم
ّ
للمجتمع الكويتي ،وكذلك المعبر
عـ ــن ال ـن ـش ــر ال ـث ـق ــاف ــي وال ـم ــؤك ــد

لمكانة الكويت فنيا وأدبيا .نتقدم
باسم المجلس بالشكر للدكتور
نبيل الفيلكاوي ،فهو من الكوارد
الوطنية الـتــي ساهمت فــي دعم
الحركة الثقافية».
وأضـ ــاف د .ال ــدوي ــش« :نـبــارك
للمسرح الشعبي هذا الفوز غير
المستغرب ،فهو ذو تاريخ عريق
مـنــذ الخمسينيات إل ــى ال ـيــوم»،
مؤكدا في كلمته أهمية ومكانة
ُ
المسرح ،وأن الكويت تعد منارة
للثقافة والفنون واآلداب ،مشيرا
إلى أن الكويت ليست دولة منتجة
للنفط فـقــط ،لكنها أ يـضــا منبر
وإشعاع ثقافي.

تطور ونهوض
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أشـ ـ ـ ــاد ال ـن ــاق ــد
محمد السعيد بكاتبة النص،
والمسرحية ،وبارك لهم الفوز،
وو ج ــه كلمته للكاتبة فاطمة

مسرح الطفل
العقلً :
مكلف إنتاجيا
●

ً
الدويش مكرما فلول الفيلكاوي
ـت نصا
ال ـع ــام ــر ،ق ــائ ــا« :ق ــدم ـ ِ
ت ـطــال ـب ـيــن ف ـيــه ب ــاالت ـج ــاه إلــى
الـتـيــار الـســريــالــي ،ه ــذا التيار
ال ـف ـن ــي ي ـث ـي ــر األحـ ـ ـ ـ ــام ،وت ـلــك
األحـ ـ ـ ـ ــام تـ ـكـ ـش ــف الـ ـلـ ـص ــوص
والـمـجــرمـيــن والـقـتـلــة .المفرح
ً
أيضا أن وزارة اإلعــام وافقت
على النص ،وفــاز ،وهذا يعني
ت ـطــورا فــي الــرقــابــة ،وبالتالي
تطورا في جهاز اإلعالم .أتمنى
أن يدوم هذا التطور».
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال ن ــائ ــب رئ ـيــس
ف ـ ـ ــرق ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرح الـ ـشـ ـعـ ـب ــي
حسين المفيدي« :ه ــذا تجمع
جـمـيــل ل ـهــذه ال ـفــرحــة الـكـبـيــرة
واالن ـ ـت ـ ـصـ ــار ال ـج ـم ـي ــل .رأي ـن ــا
ف ــي ال ـم ـهــرجــان ال ـت ـع ــاون بين
الجميع .الـهــدف هــو النهوض
ب ــال ـح ــرك ــة ال ـم ـس ــرح ـي ــة .رأي ـن ــا
العمل الجاد ،الذي كان يستمر
ل ـ ـسـ ــاعـ ــات طـ ــوي ـ ـلـ ــة ل ـل ـم ـخ ــرج
واإلشراف والديكور والممثلين،
ِ

الف ـ ـتـ ــا إل ـ ـ ــى أن ع ـ ــاق ـ ــات ب ـ ــاده
بــالـمـنـطـقــة كـكــل تـمـتــد إل ــى أكـثــر
مــن  3000ع ــام ،حيث تــم العثور
عـلــى آث ــار لـلـحـضــارة الـيــونــانـيــة
في شتى المناطق العربية ،منها
اإلسكندرية وجزيرة فيلكا.
وأض ــاف أن الـسـفــارة أصــدرت
نحو  4000تأشيرة بعد انتهاء
ج ــائ ـح ــة خـ ــال األشـ ـه ــر ال ـثــاثــة
الـمــاضـيــة ،مـنـهــا  3000تــأشـيــرة
في الكويت و 1000من البحرين.

وكشف أن بــاده كانت الدولة
األوروب ـيــة األول ــى لفتح أبوابها
السـتـقـبــال ال ـس ـيــاح مــن مختلف
دول ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ـ ــى أن
شروط الدخول لبالده ثابتة ولم
تتغير ،وهــي التطعيم جرعتين
معتمدتين لدى االتحاد األوروبي
أو فحص  PCRقبل  72ساعة من
الوصول ،سواء للمطعمين أو غير
المطعمين ،وال يشترط الحصول
على الجرعة الثالثة.

فالمجهود ك ــان كـبـيــرا ،والكل
دخل في ٍّ
تحد ،وأثبتوا قدرتهم».

المكرمون
ك ـ ـ ــرم رئ ـ ـيـ ــس فـ ــرقـ ــة ال ـم ـس ــرح
الشعبي د .الــدويــش عـلــى دعمه
وح ـ ـضـ ــوره ،ومـ ــن ث ــم ت ــم تـكــريــم
فــريــق عـمــل مـســرحـيــة «ال ـطــابــور
الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــادس»؛ ال ـ ـمـ ــؤل ـ ـفـ ــة ف ــاط ـم ــة
الـعــامــر ،المخرج علي البلوشي،
ال ــدرام ــات ــوج ف ـل ــول ال ـف ـي ـل ـكــاوي،
إض ــاف ــة إلـ ــى الـمـمـثـلـيــن :يــوســف
ال ـب ـغ ـلــي ،مـحـمــد ج ـمــال الـشـطــي،
ع ـبــدال ـلــه ال ـح ـم ــود ،س ــالــي ف ــراج،
مــاجــد الـبـلــوشــي ،أزيـ ــاء وديـكــور
د .مـنــى الـتـمـيـمــي ،إك ـس ـســوارات
أس ـمــاء عـيـســى ،مــوسـيـقــى هاني
عبدالصمد ،مخرج منفذ وإضاءة
فــاضــل ال ـن ـصــار ،والموسيقيين
بــاســم نبيل ،ع ــادل الـقـطــان ،تامر
محمد ،وتصميم مرح عبدالكريم.

فضة المعيلي

أكـ ـ ــد الـ ـفـ ـن ــان ع ـب ــدال ــرح ـم ــن
العقل أن مسرح الطفل مكلف
إنتاجيا ،ويحتاج إلــى تكنيك
معين لتقديمه ،فـهــو يختلف
ً
تماما عن مسرح الكبار ،مبينا
أن ال ـكــويــت كــانــت س ـبــاقــة في
مسرح الطفل بالنسبة إلى دول
الخليج العربي.
واسـ ـ ـت ـ ــذك ـ ــر ال ـ ـع ـ ـقـ ــل ،خ ــال
استضافته في برنامج المسرح،
الذي يبث على تلفزيون الكويت،
بداياته في مسرح الطفل ،قائال:
«ال ـ ـخـ ــوض ف ــي م ـس ــرح الـطـفــل
ليس سهال ،خصوصا بالنسبة
ل ـل ـم ـم ـث ــل ،فـ ـه ــو ي ـخ ـت ـل ــف عــن
اإلخراج والتأليف ،وأنا عانيت
ف ــي ال ـب ــداي ــة ف ــي ه ــذا ال ـم ـجــال،
وأول مــن كلمني لـخــوض هذا
المسرح الراحل صقر الرشود،
وأنـ ــا أع ـت ـبــره ال ـمــرجــع ل ــي من
نــاحـيــة اخـتـيــار األع ـمــال آن ــذاك
مع األستاذ عبدالعزيز السريع».
ولـفــت إل ــى أن حـيــاتــه كانت
مرتبطة بمسرح الكبار آنــذاك،
ويشارك في مهرجانات كثيرة،
لكن الرشود طلب منه المشاركة
في مسرحية السندباد البحري،
لـكـنــه طـلــب مـنــه أن يـعـفـيــه من
التمثيل في مسرح الطفل ،لكن
ال ــرش ــود كـ ــان ل ــدي ــه ب ـعــد نظر
إل ــى الـمـسـتـقـبــل وأخـ ـب ــره أنـهــا
تجربة جديدة ومختلفة ولها
مـسـتـقـبــل ،مـضـيـفــا أن مـســرح
الطفل يختلف عن مسرح الكبار
فــي األس ـلــوب والكلمة واألداء،
والحركة محسوبة على الفنان،
وأنه تعلمها من الراحل الفنان

خبريات
هاني سالمة يسابق الزمن
من أجل «قلب واحد»

يسابق الفنان هاني
سالمة الزمن للحاق
مسلسله الجديد
(قلب واحد) بالسباق
الرمضاني المقبل،
خصوصا بعد تعاقده
بشكل رسمي على العمل
نهاية األسبوع الماضي.
المسلسل الذي يكتبه
محمود حجاج ويخرجه
حسن البالسي يعود من
خالله سالمة لتجربة
دراما الـ 30حلقة ،بعد
مشاركته العام الماضي
في الموسم الرمضاني من
خالل مسلسل «بين السما
واألرض» ،الذي وصلت
حلقاته إلى  15حلقة فقط.
هاني يعقد جلسات
عمل مكثفة مع الشركة
المنتجة ،من أجل االتفاق
على تفاصيل عديدة،
إضافة إلى متابعة
التحضيرات مع األبطال
المرشحين لمشاركته في
المسلسل ،حيث يرغب في
بداية التصوير قبل نهاية
العام الحالي ،إلنجاز أكبر
عدد من المشاهد قبل
بداية شهر رمضان.

أحمد سعد يغني لريم
البارودي في «حد فاصل»

يغني الفنان أحمد سعد
شارة حكاية «بنات
السباعي» من مسلسل
«حد فاصل» ،الذي
تقوم ببطولته الفنانة
ريم البارودي ،في أول
تعاون بينهما منذ إعالن
انفصالهما قبل عدة
سنوات.
ولن يلتقي أحمد ريم في
العمل بشكل مباشر ،حيث
سيقوم بغناء الشارة التي
يستخدمها ُصناع العمل
في الحكاية الجديدة،
ً
المقرر عرضها قريبا
ً
على الشاشات ،علما بأن
أحداث الحكاية يشارك في
بطولتها محمود حجازي،
هناء الشوربجي ،ومحمد
التاجي.
مسلسل «حد فاصل»
ينتمي لنوعية األعمال
المنفصلة ،التي تروي
عدة قصص بأبطال
مختلفين وفرق عمل
مختلفة كل  5حلقات ،فيما
يجري تصوير غالبية
مشاهد حلقاته بالقاهرة،
وفي كل قصة يكون هناك
فريق عمل مختلف ،بداية
ً
من األبطال ،وصوال إلى
اإلخراج.

رحيل محب كاسر عقب
معاناة مع السرطان

عبدالرحمن العقل

مـنـصــور الـمـنـصــور وكـ ــان هو
مخرج العمل.

تسلسل بسيط
وع ــن طـبـيـعــة الـ ـح ــوار الـتــي
تـكـتــب ف ــي مـســرحـيــات الـطـفــل،
ق ـ ــال ال ـع ـق ــل إن ال ـ ـحـ ــوار سـهــل
وليس متعبا ،وقريب إلى مسمع
الـطـفــل وأول ـي ــاء األمـ ــور أيـضــا،
مـضـيـفــا أن ب ــداي ــة الـمـســرحـيــة
ي ـجــب أن ت ـشــد ان ـت ـبــاه الـطـفــل،
واالس ـت ـع ــراض ي ـكــون منتميا
للمكان ،والحدث مكمل لألغنية،
واألغ ـن ـيــة مـكـمـلــة ل ـحــدث آخ ــر،
وت ـس ـل ـســل ال ـم ـســرح ـيــة ي ـكــون
بسيطا وليس معقدا .وكشف
أنه يكتب اآلن الجزء الثالث من
مـســرحـيــة  ABCD 3مـنــذ ع ــام،
وتطرق إلى تجاربه السابقة في
تلك المسرحية ،وأنه وضع كل
جهده فيها من ناحيتي اإلخراج
والتأليف ،وكــان فيها كم كبير
من المعلومات.

فجع الوسط الفني في
مصر بوفاة الممثل
المصري محب كاسر في
المستشفى ،بعد معاناة
مع مرض السرطان.
وكان لهذا الخبر العديد
من ردود رواد مواقع
التواصل االجتماعي،
الذين نعوه ،راجين الله
أن يسكن الراحل فسيح
جناته.
جدير بالذكر ،أن كاسر
بدأ مسيرته التمثيلية في
فترة الستينيات بفيلم
«يوم الحساب» عام ،1962
بعدها بفيلمي «البحث
عن فضيحة» ،و«الثأر»،
ومسلسالت« :دموع في
عيون وقحة ،محمد رسول
الله ،عائلة األستاذ شلش،
ليالي الحلمية ،عفاريت
السيالة».
أما آخر أعماله ،فهي:
«سلسال الدم» و«بدون
ذكر أسماء».

ةديرجلا
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دوليات

شبهات عسكرية في  4مواقع إيرانية نووية سرية
مسؤولون أميركيون سابقون يدعون بايدن للجوء إلى تحركات لتخويف طهران بعد فشل «فيينا »7
بالتزامن مع توقف المفاوضات
النووية في فيينا دون أي
اختراق ملحوظ ،تحدثت
«واشنطن بوست» عن وجود
شبهات عسكرية في 4
مواقع إيرانية نووية سرية،
في خطوة قد تؤدي ،إذا تبنت
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
التحقيق فيها ،إلى ضغوط
كبيرة على طهران قد تعيد
ملفها إلى مجلس األمن.

بعد نحو  11يوما من كشف
«الـ ـج ــري ــدة» اس ـت ـع ــداد رئـيــس
«الموساد» اإلسرائيلي ديدي
بارنيع لتقديم معلومات إلى
البيت األبيض ،تتضمن وثائق
وصــورا جديدة حول موقعين
س ــري ـي ــن إض ــاف ـي ـي ــن ت ـق ــول تــل
أبيب إن طهران تستخدمهما
لـتـخـصـيــب ال ـي ــوران ـي ــوم فــوق
ن ـس ـب ــة  20فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،كـشــف
الكاتب الصحافي ،المتخصص
ف ــي ال ـش ــأن ال ـخ ــارج ــي ،ديـفـيــد
اغناتيوس ،نقال عن مصادر ،أن
إيران تملك  4مواقع نووية لم
تعلنها سابقا ،يحتوي بعضها
على مواد انشطارية وجزيئات
من مــادة اليورانيوم ،متحدثا
عن شبهات عسكرية في هذه
المواقع.
وقال اغناتيوس ،في تقرير
ن ـش ــرت ــه ص ـح ـي ـفــة «واش ـن ـط ــن
بـ ــوسـ ــت» ،إن ث ــاث ــة م ــن أص ــل
ال ـم ــواق ــع األربـ ـع ــة الـمـكـتـشـفــة،
تتضمن جزيئات يورانيوم ،لم
تعلن إيران أنها منشآت نووية،
وهي« :تركوز آباد» و«فارامين»
و«ماريفان» ،في حين يحتوي
الموقع الــرابــع ،الــذي لم يحدد
اس ـم ــه ،عـلــى مـ ــواد انـشـطــاريــة
وأنشطة أخرى ،دون أن يكشف
ط ـب ـي ـعــة ع ـم ــل هـ ــذه ال ـم ـص ــادر
أو أ س ـمــاء هــا أو أي تفاصيل
مرتبطة بها.
ودعا إدارة بايدن الى الطلب
م ــن م ـج ـلــس م ـحــاف ـظــي إدارة
الــوكــالــة الــدولـيــة التحقيق في
«األبعاد العسكرية المحتملة»
لتلك النشاطات من قبل إيران،
الفتا إلى أن ذلك سيتطلب من
الوكالة الدولية ،التي تعد طرفا
في المفاوضات الرامية إلحياء
االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي مـ ــع إيـ ـ ــران،
«التركيز على البرنامج النووي
السري لطهران».
واعتبر أن «عجز» الواليات
المتحدة ،في ظل إدارة بايدن،
عن ردع إيران يعد «أمرا مقلقا»،
إال أنه توقع أن يسهم التهديد
بـ ـ ــاإلدانـ ـ ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة وف ـ ــرض
العقوبات الدولية تحت البند
السابع ،الذي يخول استخدام
القوة ،في ردع طهران ،واقترح
اعـتـمــاد مــا اس ـمــاه «الـخـطــة ب
الدبلوماسية» ا لـتــي تتمحور

الوفد اإليراني وممثلو مجموعة « »1+4قبيل اختتام الجولة السابعة في فيينا أمس األول (رويترز)
حــول العمل إلدانــة طهران في
مجلس حكام الوكالة الدولية
لـلـطــاقــة ال ــذري ــة ،الـ ــذي يمكنه
رفــع الملف الــى مجلس األمــن
الـ ــدولـ ــي ،م ــذك ــرا بـ ــأن االت ـف ــاق
األخـيــر بين طـهــران و«الوكالة
الذرية» حول تركيب الكاميرات
في منشأة كرج جاء بعد تلويح
واشنطن بالدعوة الى اجتماع
لمحافظي الوكالة.

استعجال وانزعاج
ج ــاء ذل ــك ،فــي حـيــن وصــف
مـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤول أمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي رف ـ ـيـ ــع
المستوى الجولة األخيرة من
مفاوضات فيينا ،التي توقفت
ال ـخ ـم ـي ــس ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،بــأن ـهــا
كانت «أفضل مما كان يمكن أن
تكون ،وأسوأ مما كان ينبغي
أن تكون».
وش ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ع ـل ــى
وجوب «حصول تسريع كبير»
ً
لــوت ـيــرة ال ـم ـفــاوضــات ،مــؤكــدا
أن ال ـم ـفــاوض ـيــن األمـيــركـيـيــن

مستعدون للعودة إلى فيينا
قبل حلول العام الجديد« ،وإذا
استغرق األمــر كل هــذا الوقت
الـطــويــل لــاتـفــاق عـلــى جــدول
أعمال مشترك ،فتخيلوا كم من
الوقت سيستغرق حل القضايا
المدرجة على جدول األعمال».
فـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ن ـق ـلــت
«رويترز» عن مسؤول في إدارة
الرئيس األميركي جو بايدن،
ق ــول ــه إن الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
تعتقد أن الوقت الالزم إليران
ك ـ ــي ت ـص ـن ــع سـ ــاحـ ــا ن ــووي ــا
أص ـب ــح اآلن «ق ـص ـي ــرا ف ـعــا»،
وبـ ـص ــورة م ـث ـيــرة ل ــان ــزع ــاج.
ولـ ــم ي ـح ــدد الـ ـمـ ـس ــؤول ،ال ــذي
ت ـحــدث شــريـطــة ع ــدم الكشف
عن هويته ،بشكل دقيق هذه
المدة ،التي تم تقديرها بأنها
م ـســألــة ش ـه ــور ،فـيـمــا ق ــال إن
«ال ــوق ــت قـصـيــر ف ـعــا .قصير
بشكل غير مقبول».
فـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،حــض
مسؤولون أميركيون سابقون،
بينهم وزي ــر الــدفــاع فــي عهد

ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي األس ـب ــق
بـ ــاراك أوب ــام ــا ،ل ـيــون بانيتا،
والـ ـجـ ـن ــرال ال ـم ـت ـقــاعــد ديـفـيــد
بـتــرايــوس ،إدارة بــايــدن ،على
إطالق مناورات عسكرية كبرى
أو تـ ـح ــرك ــات أخ ـ ـ ــرى إلخ ــاف ــة
إيران.
وق ـ ــال ه ـ ــؤالء ال ـم ـســؤولــون
السابقون ،فــي بيان مشترك،
«م ــن دون إق ـنــاع إيـ ــران بأنها
ستعاني مــن عــواقــب وخيمة
إذا ا س ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرت ب ـ ـم ـ ـسـ ــار هـ ــا
الحالي ،ستكون اآلمال بنجاح
الدبلوماسية ضئيلة» ،مبدين
في الوقت نفسه دعمهم لتقديم
م ـســاعــدات إنـســانـيــة للشعب
اإليراني.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان دب ـ ـ ـلـ ـ ــومـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــون
فرنسيون وألمان وبريطانيون
تحدثوا أمس األول ،عن «تقدم
تقني طفيف» في المفاوضات،
إال أن ـه ــم شـ ـ ــددوا ،ف ــي الــوقــت
نفسه ،على ضرورة استئنافها
في أسرع وقت تجنبا لفشلها،
كما تحدثت موسكو عن تقدم

كاف للذهاب الى جولة ثامنة
من المفاوضات.

تبرير وتخوف
ف ــي ا ل ـم ـق ــا ب ــل ،ردت منظمة
الطاقة الذرية اإليرانية ،أمس،
على تصريحات مدير الوكالة
الدولية للطاقة الذرية رافائيل
غروسي ،حول اختفاء تسجيل
إحدى الكاميرات في موقع كرج
لتصنيع مـكــونــات مــن أجـهــزة
الطرد المركزي.
وذك ـ ـ ــر م ـ ـسـ ــؤول م ـط ـل ــع فــي
المنظمة اإليــران ـيــة أن «وح ــدة
تخزين البيانات ا لـتــي ذكرها
المدير العام للوكالة دمرت في
العملية التخريبية ،ومن واجب
الوكالة أن ترد لماذا ال تستخدم
كــل طــاقــاتـهــا لمنع وق ــوع مثل
هذه العمليات التخريبية».
وغـ ـ ـ ـ ـ ــداة اخـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــام ال ـل ـج ـن ــة
ال ـم ـش ـت ــرك ــة ألعـ ـض ــاء االتـ ـف ــاق
ال ـنــووي ،الـجــولــة السابعة من
مـفــاوضــات فيينا ،مــع االتـفــاق

ع ـلــى اس ـت ـئ ـنــاف ال ـم ـفــاوضــات
«ق ــري ـب ــا» ،ح ــذر م ـس ــؤول أمـنــي
ايـ ـ ــرانـ ـ ــي مـ ـطـ ـل ــع مـ ـم ــا وص ـف ــه
بأنه «النجاح النسبي لمسار
مـحــادثــات فيينا» ،ربـمــا يدفع
إسرائيل للقيام بـ»أعمال شريرة
تـسـتـهــدف الـمـنـشــآت الـنــوويــة
اإليرانية لــزيــادة الضغط على
طهران من أجل تقديم تنازالت».

متابعة سعودية
في السياق ،أوضــح السفير
السعودي لــدى فيينا عبدالله
بــن سلطان أن المملكة تتابع
ع ـ ــن كـ ـث ــب م ـ ـحـ ــادثـ ــات إحـ ـي ــاء
االتفاق النووي اإليــرانــي ،وما
توصلت إليه االجتماعات.
وأضـ ـ ــاف ب ــن س ـل ـط ــان ،عبر
«تــويـتــر» ،أن األط ــراف المعنية
أك ــدت حــرصـهــا عـلــى مــواجـهــة
ال ـت ـص ـع ـيــد اإلي ـ ــران ـ ــي إلي ـج ــاد
الحلول الشاملة ،داعـيــا إيــران
إلى الكف عن المماطلة.
(واشنطن ،طهران  -وكاالت)

العراق :ترحيل أزمة االنتخابات إلى العام الجديد

تونس :احتكاكات بين األمن
ومعتصمين ضد قرارات سعيد

● وفد أمني يتفقد االنسحاب األميركي من «عين األسد»
● ردود فعل متباينة في بغداد على «سيول أربيل»

شهدت العاصمة التونسية احتكاكات
وم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاوشـ ـ ـ ــات ب ـ ـ ـيـ ـ ــن م ـ ـح ـ ـت ـ ـج ـ ـيـ ــن عـ ـل ــى
ق ـ ــرارات ا لــر ئ ـيــس ا ل ـتــو ن ـســي ق ـيــس سعيد
االستثنائية ،وقوات األمن أمس.
ون ــدد ع ــدد مــن الـمـحـتـجـيــن ،فــي شــارع
ال ـح ـب ـيــب ب ــورق ـي ـب ــة ب ــال ـع ــاص ـم ــة ت ــون ــس،
لليوم الثاني على التوالي ،بما وصفوه
بـ «التعذيب واالنتقام» ،مشددين على أن
القوات األمنية مارست عليهم الكثير من
الـتـضـيـيــق ،فــي ذك ــرى االح ـت ـفــال بــالـثــورة
ا لـتــو نـسـيــة .ود خ ــل عــدد مــن المعتصمين
الذين لجأوا إلى مقر «المنظمة التونسية
ل ـل ـش ـغ ــل» فـ ــي م ـ ـنـ ــاوشـ ــات مـ ــع ال ـع ـن ــاص ــر
األمنية التي دخلت مقر المنظمة ،وحجزت
معدات حاول المعتصمون استعمالها.
وقال عدد من المحتجين ،الذين نفذوا
ً
ً
اع ـت ـصــامــا م ـف ـتــوحــا ب ــال ـش ــارع الــرئـيـســي
وسط العاصمة ،منذ ليل الجمعة ـ السبت،
إن العناصر األمنية منعت إدخال الطعام
والخيام إليهم ،ما جعلهم يقضون ليلتهم
«في العراء».
ويـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــم عـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــن
والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني
فــي شــارع الحبيب بــور قـيـبــة ،بعد تنفيذ
تـحــرك ا حـتـجــا جــي أ مــس األول ،مطالبين
برحيل الرئيس التونسي ،وإلغاء التدابير
االستثنائية ،ورفع التجميد عن البرلمان،
وإع ــادة الـعـمــل بــالــدسـتــور .وشـهــدت عــدة
م ـح ــاف ـظ ــات ل ـي ـل ــة ال ـج ـم ـع ــة اح ـت ـج ــاج ــات
تـحــو لــت فــي بـعــض األ ح ـيــاء إ ل ــى عمليات
تخريب ومواجهات مع العناصر األمنية
التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع
لتفريق المحتجين.
وخـ ـ ـ ـ ــرج الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرون ل ــاحـ ـتـ ـج ــاج
والمطالبة بالتشغيل والتنمية ،بالتزامن
م ــع إح ـي ــاء ذك ــرى ال ـث ــورة الـتــونـسـيــة (17
ديسمبر  ،)2010و تـحــول اال حـتـجــاج إ لــى
أعمال تخريبية في المنطقة.
ج ــاء ذل ــك ب ـعــد ق ــرار سـعـيــد بــاسـتـمــرار
تجميد ا لـبــر لـمــان حتى إ عــان انتخابات
جديدة في ديسمبر  ،2022وكان قد ألغى
ً
العمل بمعظم مواد الدستور ،وأصدر أمرا
ً
رئــاس ـيــا يـمـنـحــه س ـل ـطــات واس ـع ــة إلدارة
الدولة.
(تونس ـ وكاالت)

بـعــد أس ـبــوع مــن ال ـح ــوارات السياسية
«غ ـ ـيـ ــر الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــة» ،ح ـ ـ ــول أزم ـ ـ ـ ــة ن ـت ــائ ــج
االنتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي،
قالت مصادر سياسية عراقية إن مصادقة
الـمـحـكـمــة االت ـحــاديــة الـعـلـيــا عـلــى نتائج
االنتخابات قد تتأجل إلى العام الجديد،
بعد تعذر التوصل الى توافقات سياسية
حــول «الكتلة األكبر» التي ستتألف منها
الحكومة ،ألنه في حال صادقت المحكمة
على النتائج فالبد من تشكيل الحكومة
وفق السقف الزمني الذي حدده الدستور،
وسيكون ذلك شبه مستحيل وسط حالة
االنقسام الحالية.
رغم ذلك ،قال كاطع الركابي ،القيادي في
«ائتالف دولة القانون» ،الذي يتزعمه رئيس
الحكومة الـســابــق ن ــوري الـمــالـكــي ،أمــس،
إن قـيــادة «اإلط ــار التنسيقي» ال ــذي يضم
القوى السياسية الشيعية باستثناء التيار
الصدري ،ال تزال تتحرك لتشكيل تحالف
واالتفاق على صيغة اختيار المرشحين
للرئاسات الثالث.
وب ـعــد أي ــام مــن ال ـل ـقــاء ال ــذي جـمــع بين
«لجنة اإلطــار التنسيقي» وتحالف «عزم»
السني ،قــال الــركــابــي إن «اإلط ــار» يستعد
للقاء قوى أخرى بينها كتلة «تقدم» السنية
واألحزاب الكردية وقيادة التيار الصدري
لكنه لم يحدد أي مواعيد.
وأف ـ ـ ــادت ت ـق ــاري ــر م ـح ـل ـيــة ع ــراق ـي ــة بــأن
«اإلطـ ـ ـ ــار» يـسـتـعــد لـتـسـمـيــة م ـب ـعــوث الــى
ال ـح ـنــانــة ،م ـقــر ال ــزع ـي ــم ال ـش ـي ـعــي مـقـتــدى
ال ـ ـ ـصـ ـ ــدر ،إلي ـ ـ ـصـ ـ ــال رسـ ـ ــالـ ـ ــة ب ـخ ـص ــوص
«تشكيل الحكومة وفق السياق التوافقي
بعد توحيد البيت الشيعي» ،مضيفة أن
«اإلطار يسعى الستمالة النواب المستقلين
إلــى صفه مــن خــال إغـ ــراء ات بالمناصب
والدرجات الخاصة».
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى آخـ ـ ــر ،زار وف ـ ــد ع ــراق ــي
أمني رفيع ،برئاسة نائب قائد العمليات
ال ـم ـش ـتــركــة ال ـفــريــق أول رك ــن عـبــداألمـيــر
الشمري ،ومستشار األمــن القومي قاسم
االعــرجــي ،ومـعــاون رئيس أرك ــان الجيش

وفد أمني عراقي في «عين األسد»
للعمليات ،قاعدة «عين األسد» الجوية في
صحراء االنبار (غرب) أمس.
وقال مصدر أمني إن «الزيارة تهدف الى
مالحظة انسحاب القوات القتالية للتحالف
الــدولــي ،وكذلك االطــاع على نقاط الدعم
الـلــوجـسـتــي ال ـخــاصــة بـتـسـلـيــم ال ـم ـعــدات
واألسلحة لدعم قوات األمن العراقي».
وكـ ـ ــان ال ـش ـم ــري ت ـح ــدث ق ـب ــل أيـ ـ ــام عــن
انسحاب قوات المارينز والقوات الخاصة
األميركية وصواريخ باترويت من قاعدة
عين األسد وقاعدة حرير في الشمال.
وأمـ ــس ق ــال ال ـش ـمــري ل ـمــوقــع «روس ـي ــا
اليوم» إن العراق قام بتحصين  80في المئة
من الحدود مع سورية.
أمنيا ،أعلنت خلية اإلعالم األمني أمس
القبض على أحد عناصر عصابات داعش

اإلرهابية وهو يحاول الدخول الى منفذ
ميناء أم قصر الجنوبي.
إلى ذلك ،ال تزال الساحة العراقية على
مستوى شعبي وسياسي تتفاعل مع أزمة
السيول والفيضانات التي ضربت أربيل،
عاصمة إقليم كردستان العراق ،خالل األيام
ال ـمــاض ـيــة ،وال ـت ــي قــالــت م ـص ــادر رسمية
في إقليم كردستان انها اودت يحياة 12
شخصا على االقل.
ً
وبـيـنـمــا ان ـع ـكــس رد ال ـف ـعــل الـسـيــاســي
أو ال ــرس ـم ــي ب ــال ـت ـع ــازي ال ـت ــي ت ـق ــدم بها
سياسيون ومـســؤولــون عراقيون أعربوا
عــن اسـتـعــدادهــم للمساعدة وآخــرهــا كان
إعـ ــان أم ـيــن ب ـغ ــداد ع ــاء م ـعــن اس ـت ـعــداد
بغداد لتقديم الدعم الــازم ألربيل ،برزت
ردود فعل سلبية من قبل جمهور محسوب

على القوى الشيعية المتحالفة مع طهران،
والتي استغلت الكارثة لمهاجمة «نموذج
ك ــردسـ ـت ــان» ،م ـع ـت ـبــرة أن ال ـت ــروي ــح لـهــذا
النموذج على أنه ناجح ليست صحيحة.
جـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ب ـ ـعـ ــد ت ـ ـقـ ــريـ ــر مـ ـ ــن وكـ ــالـ ــة
«أسوشيتد بــرس» األميركية؛ أشــارت فيه
الى ان المشهد في قرية لهيبان الشمالية
الـشـهــر ال ـمــاضــي ،شـكــل م ـثــاال نـ ــادرا على
التعاون بين الحكومة االتحادية وحكومة
اقليم كردستان ،حيث كانت قواتهما تعزز
موقعا عسكريا مشتركا يستهدف الدفاع
عن القرية من هجمات «داعش» ،معتبرة أنه
على الرغم من النزاع الطويل المدى على
األراضي بين حكومتي بغداد واربيل ،فإن
الطرفين يتخذان خطوات للعمل معا لمنع
تنظيم داعش من إحياء نفسه.

سلة أخبار
السعودية تشترط لعودة
سورية للجامعة العربية

دعا المندوب السعودي
الدائم لدى األمم المتحدة
السفير عبدالله المعلمي ،إلى
عدم التصديق بأن الحرب
ً
في سورية انتهت ،محددا
شروطا لعودة دمشق إلى
الجامعة العربية.
وقال المعلمي ،خالل جلسة
عامة للجمعية العامة لألمم
المتحدة أمس األول" :الحل
السياسي هو السبيل الوحيد
لحل األزمة السورية ،من
خالل عملية سياسية شاملة
تلبي التطلعات المشروعة
للشعب السوري ،وتتماشى
مع قرار مجلس األمن ،2245
ومسار جنيف واحد" .وشدد
على أن بالده "ترحب بعودة
سورية إلى محيطها العربي
وحاضنتها ،الجامعة
العربية ،وطريق سورية نحو
هذا الهدف مفتوح إذا تمكنت
من التخلص من سيطرة
الجهات األجنبية ومقررات
األمور فيها".

العاهل المغربي
يثمن «شهامة الخليج»

أعرب العاهل المغربي الملك
محمد السادس ،ليل الجمعة ـ
السبت ،عن شكره لدول الخليج
إزاء "دعمها الصريح لمغربية
ً
الصحراء" ،واصفا موقف
قادتها بـ"الشهم والنبيل".
جاء ذلك في رسائل بعث بها
ملك المغرب إلى ملوك وأمراء
دول الخليج نشرتها وكالة
األنباء الرسمية .وجدد العاهل
المغربي تأكيد "إيمانه الراسخ
بوحدة المصير المشترك"،
ً
مشددا على أن موقف دول
الخليج يزيد من حرص الرباط
القوي والتزامه الدائم والمطلق
بالدفاع عن أمنها واستقرارها
وكذلك بتعزيز شراكتهما
االستراتيجية والنموذجية.

«التحالف» :مقتل 80
ً
حوثيا في مأرب والجوف

أعلن "تحالف دعم الشرعية"
بقيادة السعودية في اليمن،
ً
أمس ،مقتل أكثر من  80مسلحا
ً
حوثيا ،خالل الـ 24ساعة
الماضية.وأفاد "التحالف"،
في بيان ،بأنه "نفذ  19عملية
استهداف ضد الميليشيات
الحوثية في محافظتي
ً
مأرب والجوف" ،مضيفا أن
"االستهدافات دمرت  11آلية
عسكرية".

الجيش اإلثيوبي ينتزع
بلدات من «تيغراي»

أفادت هيئة اإلذاعة اإلثيوبية،
أمس ،بأن القوات الحكومية
استعادت السيطرة على عدة
بلدات بإقليم أمهرة من جبهة
تحرير تيغراي.
وأشارت الهيئة الحكومية إلى
أن البلدات التي جرى استعادة
السيطرة عليها تشمل ولديا
وكوبو وسانكا وجوبي وهارا.
وقال الممثل األعلى للشؤون
الخارجية والسياسة األمنية
باالتحاد األوروبي جوزيب
بوريل ،عبر "تويتر" أمس،
إن إنشاء لجنة دولية من
خبراء حقوق اإلنسان بشأن
التجاوزات والممارسات
المرتكبة في إثيوبيا خطوة
مهمة لضمان المساءلة
وتحقيق العدالة للضحايا.

ةديرجلا
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تحركات روسية عسكرية جديدة على حدود أوكرانيا
بريطانيا تستبعد إرسال جنود لدعم كييف ...وواشنطن ترد خالل أيام على مقترحات بوتين

دوليات
سلة أخبار
ً
الهند تطلق «باليستيا»
ً
قادرا على حمل رؤوس نووية

أجرت الهند أمس ،تجربة
ناجحة إلطالق صاروخ
باليستي بعيد المدى من
طراز «أغني بي» قادر على
حمل رؤوس نووية قبالة
سواحل والية أوديشا.
وذكرت وزارة الدفاع الهندية
أن منظمة البحث والتطوير
الدفاعية أجرت اختبارا
ناجحا للصاروخ من جزيرة
عبد الكالم قبالة سواحل
أوديشا ،وأن الرادارات
والمحطات الكهروضوئية
والسفن المتمركزة على طول
الساحل الشرقي رصدت
الصاروخ الذي «حقق جميع
أهداف المهمة بمستوى عال
من الدقة».

«طالبان» تستأنف
إصدار جوازات السفر

تمرين أميركي للبحث واإلنقاذ بالمياه المفتوحة قرب قاعدة أندرسن الجوية في غوام أمس (األسطول السابع)

كشفت تقارير استخبارية
أميركية عن تحركات عسكرية
روسية جديدة على حدود
أوكرانيا ،في حين تدرس إدارة
الرئيس جو بايدن الضمانات
األمنية التي تطلبها موسكو
للرد عليها.

طلعة
جوية مشتركة
بين موسكو
ومينسك

ف ـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن م ـ ـ ـ ـ ـ ــازال ال ـ ـ ـقـ ـ ــادة
الـ ـغ ــربـ ـي ــون يـ ـح ــاول ــون ب ـل ــورة
ردهم حال قامت بغزو أوكرانيا
في األسابيع المقبلة ،واصلت
روس ـ ـيـ ــا ح ـش ــد ق ـ ـ ــوات ج ــدي ــدة
بــالـقــرب مــن ال ـحــدود فــي األيــام
األخيرة ،بحسب االستخبارات
األميركية.
ورغم حث الرئيس جو بايدن
نظيره الروسي فالديمير بوتين
على تهدئة التوترات ،تم إرسال
المزيد من الوحدات العسكرية
الروسية إلى المنطقة الحدودية
الروسية  -األوكرانية في األيام
األخيرة ،حسبما أفادت مصادر
م ـط ـل ـع ــة عـ ـل ــى االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
لشبكة .CNN
و ر أ ى ا لـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤ و ل ـ ـ ـ ــو ن
ً
األميركيون واألوكرانيون أيضا
أدل ــة على أن روسـيــا ب ــدأت في
تـحــويــل أنـظـمــة الـنـقــل الـجــوي
وال ـس ـكــك الـحــديــديــة الـتـجــاريــة
لدعم الجهود العسكرية ،على
ً
ً
الــرغــم مــن أن نـشــاطــا مشابها
ً
كـ ــان م ــرئ ـي ــا ف ــي ال ــرب ـي ــع خــال
آخر حشد عسكري لروسيا تم
سحبه في النهاية.
وت ـض ــع أحـ ـ ــدث الـتـقـيـيـمــات
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاراتـ ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة
أكـثــر مــن « 50مـجـمــوعــة كتيبة
تكتيكية» منتشرة على الحدود
األوكـ ــران ـ ـيـ ــة وح ــولـ ـه ــا ،وس ـتــة
أخرى في الطريق.
هذه المجموعات ،التي يمكن

أن تضم عادة ما يصل إلى 900
ف ـ ــرد ل ـك ــل م ـن ـه ــا ،ه ــي وح ـ ــدات
قتالية شديدة التنوع ومكتفية
ً
ذاتيا إلــى حد ما مع مزيج من
ا ل ـقــوات والمدفعية واألسلحة
ال ـم ـضــادة لـلــدبــابــات ووح ــدات
االسـتـطــاع والـهـنــدســة .لعبت
ُ
مجموعات  ،BTGsكما تعرف،
ً
ً
دورا رائدا في النشاط العسكري
الــروســي فــي أوكــرانـيــا فــي عام
.2014
وتظهر صور أقمار صناعية
ح ـص ـل ــت ع ـل ـي ـهــا ش ـب ـك ــة CNN
أن روس ـ ـي ـ ــا ح ـ ـشـ ــدت ال ـ ـقـ ــوات
ً
وال ـم ـع ــدات عـلــى بـعــد  30مـيــا
من الحدود األوكرانية .وتظهر
زي ـ ـ ـ ـ ــادة بـ ـي ــن  7س ـب ـت ـم ـب ــر و5
دي ـس ـم ـبــر ف ــي عـ ــدد ال ـمــرك ـبــات
العسكرية في مدينة سولوتي.
ُ
ً
وي ـ ـب ـ ــدو أن ـ ـهـ ــا تـ ـنـ ـش ــئ ف ــوج ــا
ً
جـ ــديـ ــدا ض ـم ــن ف ــرق ــة ال ـب ـن ــادق
اآللية الثالثة ،وهي فرقة مشاة
ً
ل ـل ـقــوات ال ـبــريــة ،وف ـق ــا لمايكل
كوفمان ،مدير برنامج األبحاث
في برنامج الدراسات الروسية.
وقال كوفمان« :ال تزال الفرقة
ال ـثــال ـثــة ق ـيــد اإلن ـ ـشـ ــاء ،وكــذلــك
ال ـفــرقــة  .»144لـكـنــه أشـ ــار إلــى
أن الـمـصــدر الــرئـيـســي للحشد
الروسي يمكن رؤيته بشكل أكبر
فــي تـحــركــات الجيش الــروســي
الـ ـس ــادس ،وال ـج ـيــش األول في
ف ــورون ـي ــغ ،وال ـج ـي ــش ال ـح ــادي
واألربعين في يلنيا ،والجيشين

ال ـثــامــن والـخـمـسـيــن وال ـتــاســع
واألربعين في شبه جزيرة القرم.

طلعة مشتركة
جــاء ذلــك ،بينما قالت وزارة
دفـ ــاع بـ ـي ــاروس ،إن مجموعة
مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـقـ ــاتـ ــات والـ ـ ـق ـ ــاذف ـ ــات
ال ـ ـ ــروسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة والـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــاروسـ ـ ـي ـ ــة
ن ـف ــذت دوريـ ـ ــة م ـش ـتــركــة أخ ــرى
ع ـلــى الـ ـح ــدود ال ـجــويــة لـلــدولــة
االتحادية باستخدام القاذفات
االستراتيجية من طراز «تو -22
إم  »3ومرافقة مقاتالت من طراز
«سو 30س م».

ً
لندن لن ترسل جنودا

وفـ ــي لـ ـن ــدن ،اس ـت ـب ـعــد وزي ــر
ا ل ـ ــد ف ـ ــاع بـ ــن واالس أن تــر ســل
ب ــري ـط ــان ـي ــا وحـ ـلـ ـف ــاؤه ــا قـ ــوات
لـ ـلـ ـت ــدخ ــل إذا ق ـ ــام ـ ــت رو س ـ ـيـ ــا
ً
بـغــزو أوكــران ـيــا ،ق ــائ ــا ،لمجلة
«سبيكتيتور» إن كييف «ليست
ً
عضوا في حلف الناتو لذا فمن
غـيــر الـمــرجــح إل ــى حــد كبير أن
يرسل أحــد قــوات إلــى أوكرانيا
لتحدي روسيا».
وأ ضـ ــاف واالس« :ال ينبغي
أن ن ـخ ــدع ال ـن ــاس ون ـق ــول إنـنــا
سنفعل .األوكــران ـيــون يــدركــون
ذل ــك وال ـع ـق ــوب ــات االق ـت ـصــاديــة
الشديدة هي أكثر أشكال الردع
ً
ال ـم ـح ـت ـمــل ت ـن ـف ـي ــذه ــا» ،مـبـيـنــا

أن بــر يـطــا نـيــا يمكن أن تساعد
أوك ــرانـ ـي ــا ف ــي «بـ ـن ــاء الـ ـق ــدرات»
وإمكانية قطع روسيا عن شبكة
ســوي ـفــت ال ــدول ـي ــة لـلـتـحــويــات
المالية.
وقال واالس« :لسنا متأكدين
ً
مـ ـ ــن أنـ ـ ـ ــه اتـ ـ ـخ ـ ــذ قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارا بـ ـغ ــزو
أوكرانيا ،لكن مع ذلك فإن أفعاله
واسـتـعــداداتــه العسكرية تشير
إل ــى ه ــذا االتـ ـج ــاه .أع ـت ـقــد أنـنــا
ً
يجب أن نشعر بالقلق جميعا».
وح ـ ـ ـ ــذرت ب ــري ـط ــان ـي ــا ودول
مـجـمــوعــة ال ـس ـبــع األخ ـ ــرى هــذا
األس ـبــوع مــوسـكــو مــن «عــواقــب
وخيمة» إذا غزت أوكرانيا لكن
رئيس الوزراء بوريس جونسون
ق ــال الـجـمـعــة ،إن ــه سـيـلـجــأ إلــى
ك ــل إم ـك ــان ــات ــه «الــدب ـلــومــاس ـيــة
واالقـتـصــاديــة» فــي مواجهة أي
«عدوان» روسي.

إدارة بايدن تقيم
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ال ت ـ ــزال إدارة
ب ـ ــاي ـ ــدن تـ ـ ـ ــدرس م ـ ــا إذا ك ــان ــت
س ـتــرســل ال ـمــزيــد م ــن األسـلـحــة
والـ ـمـ ـع ــدات إلـ ــى األوك ــران ـي ـي ــن،
ب ـعــد ال ـش ـح ـنــات ف ــي الـشـهــريــن
الماضيين من صواريخ جافلين
ال ـم ـضــادة ل ـلــدبــابــات ووحـ ــدات
إطالق مركزية ،وقــوارب دورية،
وم ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوعـ ـ ــات اإلس ـ ـ ـعـ ـ ــافـ ـ ــات
األولية ،وأجهزة الراديو اآلمنة،
واإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــات ،والـ ـمـ ـع ــدات

الطبية والمحركات والمولدات
وق ـ ـ ـطـ ـ ــع ال ـ ـ ـغ ـ ـ ـيـ ـ ــار واألسـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة
ال ـص ـغ ـيــرة وال ــذخـ ـي ــرة .ويــدفــع
ً
المسؤولون األوكرانيون أيضا
ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى أن ـظ ـم ــة دفـ ــاع
جــوي ،مثل صــواريــخ باتريوت
أرض-جو ،من الواليات المتحدة،
ً
وفـقــا ألشـخــاص مطلعين على
طلباتهم .لـكــن مستشار األ مــن
ال ـق ــوم ــي ج ـي ــك س ــول ـي ـف ــان نـقــل
مخاوف من أن روسيا قد تنظر
إل ــى م ـثــل ه ــذه ال ـش ـح ـنــات على
أنها عالية الخطورة عليها.

الضمانات األمنية
وبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد ن ـ ـش ـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة
الــروسـيــة مـســودتــي اتفاقيتين
اقترحت على الواليات المتحدة
وحلف الناتو إبرامهما ،أفادت
وكالة «بلومبرغ» بأن الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة ت ـق ـي ــم «ال ـض ـم ــان ــات
األم ـن ـيــة» ال ـتــي طــرحـهــا بوتين
لـخـفــض ال ـت ــوت ــرات ف ــي أوروبـ ــا
بــأن بعضها مفيد وأخــرى غير
مـقـبــولــة» وأن ـهــا تـنــوي التوجه
بــالــرد عليها األس ـب ــوع المقبل
بـ ـع ــد الـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاور م ـ ــع ال ـح ـل ـف ــاء
األوربيين وفي حلف الناتو.
ونـقـلــت الــوكــالــة عــن مـســؤول
بارز في إدارة بايدن أن واشنطن
تــريــد رؤي ــة وق ــف إلط ــاق الـنــار
وصفقة جديدة لتبادل األسرى
فـ ــي م ـن ـط ـقــة دون ـ ـبـ ــاس ج ـنــوب

شرقي أوكرانيا بمناسبة عيد
ً
الميالد ،مبينا أن الدبلوماسيين
من حلف الناتو يحاولون إدراك
ما إذا كانت المقترحات الروسية
تشكل أول خطوة في مفاوضات
قــادمــة بين الطرفين أو «حزمة
ً
غ ـيــر م ـق ـبــولــة عـ ـم ــدا تـسـتـهــدف
نسف التفاوض قبل بدئه».
وق ــال نــائــب وزي ــر الخارجية
الـ ــروسـ ــي س ـي ــرغ ــي ري ــاب ـك ــوف:
«ن ـق ـت ــرح إج ـ ــراء م ـبــاح ـثــات مــع
الــواليــات المتحدة على أساس
ث ـنــائــي ،ألن ــه ف ــي ح ــال مـشــاركــة
دول أخـ ـ ـ ــرى فـ ـيـ ـه ــا ،ف ـس ـن ـغــرق
ك ــل ش ــيء ف ــي ال ـن ـقــاش وال ـكــام
الـمـسـهــب» .وأض ــاف ريــابـكــوف:
«آم ــل أال يستهين األمـيــركـيــون
بـمــدى تغير كــل ش ــيء  -وليس
نـ ـح ــو األف ـ ـ ـضـ ـ ــل .وح ـ ـتـ ــى اآلن،
لألسف ال توجد مــؤشــرات تدل
عـلــى اس ـت ـعــدادهــم للتخلي عن
األنماط المعتمدة لديهم».

وف ــي ت ـصــري ـحــات لصحيفة
«فرانكفورتر» تنشرها اليوم ،قال
وزير االقتصاد األلماني روبرت
ه ــابـ ـي ــك ،إن غـ ـ ـ ــزوا مـ ــن ج ــان ــب
روسيا يمكن أن يدفع برلين إلى
إعــادة التفكير في تعاونها مع
موسكو بشأن خط أنابيب الغاز
«نورد ستريم  .»2المثير للجدل.
(عواصم  -وكاالت)

إلغاء حفالت الميالد وإغالق المطاعم والمسارح والمتنزهات والمتاحف
قبل أسبوع من عيد الميالد،
تعززت القيود المفروضة عبر
العالم للجم االنتشار الخاطف
للمتحور «أوميكرون» مع إلغاء
اح ـ ـت ـ ـفـ ــاالت أو إغـ ـ ـ ــاق م ــواق ــع
ثـقــافـيــة ،فيما ت ــزداد الضغوط
على غير الملقحين.
وبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد ش ـ ـ ـهـ ـ ــر ف ـ ـ ـقـ ـ ــط عـ ـل ــى
رصده للمرة األولى في جنوب
إفريقيا ،بات هذا المتحور عن
ً
فـ ـي ــروس «كـ ـ ــورونـ ـ ــا» م ــوج ــودا
ً
ف ــي  80ب ـل ــدا ويـنـتـشــر بـســرعــة
ُ
هائلة في أوروبــا ،حيث يتوقع
أن يـصـيــر ا لـنـسـخــة المهيمنة
بحلول منتصف يناير بحسب
المفوضية األوروبية.
وع ـ ـ ــززت ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـ ــدول
األوروبـ ـ ـي ـ ــة إج ـ ـ ـ ــراءات ال ــوق ــاي ــة
ال ـص ـح ـي ــة مـ ــع اقـ ـ ـت ـ ــراب أعـ ـي ــاد
نهاية السنة أو تستعد لذلك.
ففي فرنسا ،طلبت الحكومة من
رؤساء البلديات إلغاء الحفالت
الموسيقية أو عروض األلعاب
النارية المقررة ليلة رأس السنة.
ولن تشهد جادة الشانزيلزيه
الشهيرة احتفاالت هذه السنة،
على مــا أعلنت بلدية بــاريــس،
أم ــس .ودع ــا الـمـجـلــس العلمي
الـ ـف ــرنـ ـس ــي حـ ـ ــول ك ــوفـ ـي ــد19 -
الحكومة أمس ،إلى فرض «قيود
كبيرة» بمناسبة احتفاالت رأس
ً
ً
السنة ذاكرا خصوصا الحد من
النشاطات الجماعية أو فرض
حظر تجول.
وفي أيرلندا ،ستقفل الحانات

والمطاعم عند الساعة الثامنة
ً
مساء اعتبارا مــن األحــد حتى
نهاية يناير .أما الدنمارك التي
ً
ً
ً
سجلت عددا قياسيا جديدا بلغ
 11ألــف حــالــة مــن بينها 2500
بالمتحور أوميكرون ،فستغلق
ً
اعـتـبــارا مــن الـيــوم ولـمــدة شهر
المسارح ودور السينما وقاعات
ً
ال ـح ـف ــات ال ـمــوس ـي ـق ـيــة ف ـضــا
ع ـ ــن الـ ـمـ ـتـ ـن ــزه ــات ال ـتــرف ـي ـه ـيــة
والمتاحف.
وف ــي هــول ـنــدا ع ـقــد اجـتـمــاع
ط ــارئ أم ــس ،بعدما دعــا فريق
ال ـخ ـبــراء الـ ــذي ي ـقــدم الـمـشــورة
إلى الحكومة منذ بدء الجائحة
الجمعة إلى إغالق صارم.
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ـق ـ ــارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة،
ستعيد مقاطعة كيبيك الكندية
ال ـع ـم ــل ب ـن ـظ ــام ال ـح ــد م ــن ع ــدد
الـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــودي ـ ــن فـ ـ ــي ال ـ ـحـ ــانـ ــات
والـمـطــاعــم وال ـم ـتــاجــر .أم ــا في
آسيا ،فأعدت كوريا الجنوبية
ً
اعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارا م ـ ـ ــن أم ـ ـ ـ ــس الـ ـعـ ـم ــل
بساعات إغالق إلزامية للمقاهي
وا ل ـ ـم ـ ـطـ ــا عـ ــم ودور ا ل ـس ـي ـن ـمــا
وأم ــاك ــن ع ــام ــة أخ ـ ــرى ع ـلــى أن
ت ـق ـت ـص ــر الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاءات ال ـخ ــاص ــة
ً
م ــن اآلن وص ــاع ــدا ع ـلــى أرب ـعــة
أشخاص.
وب ـ ـ ــدأت ت ـف ــرض ق ـي ــود سـفــر
ف ــي ن ـهــايــة األسـ ـب ــوع ال ـحــالــي.
ً
إذ اعـ ـتـ ـم ــدت ف ــرن ـس ــا اعـ ـتـ ـب ــارا
م ــن أم ــس ،ل ــزوم وج ــود «سـبــب
ق ــاه ــر» ل ـل ـم ـســافــريــن ال ــواف ــدي ــن
م ــن بــري ـطــان ـيــا وال ـم ـتــوج ـه ـيــن

إلـيـهــا بـعــدمــا سـجــل ه ــذا البلد
ً
لليوم الثالث على التوالي عددا
ً
قياسيا مــن اإلصــابــات تجاوز
 93ألف حالة.
وداخ ـ ــل االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي،
بــات بعض ال ــدول مثل أيرلندا
والبرتغال وإيطاليا واليونان
يـ ـ ـف ـ ــرض عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـم ـ ـسـ ــافـ ــريـ ــن
األوروبـ ـيـ ـي ــن ح ـتــى الـمـلـقـحـيــن
منهم ،التزود بفحص تشخيص
سلبي النتيجة.
وسـ ـتـ ـف ــرض ألـ ـم ــانـ ـي ــا ال ـت ــي
صـ ـنـ ـف ــت ف ــرنـ ـس ــا والـ ــدن ـ ـمـ ــارك
بلدين «عاليي المخاطر» ،على
ال ـم ـس ــاف ــري ــن غ ـي ــر الـمـلـقـحـيــن
اآلتين من هذين البلدين فترة
ً
ح ـ ـجـ ــر .واع ـ ـت ـ ـب ـ ــارا م ـ ــن الـ ـي ــوم
ً
سيطبق هذا التدبير أيضا على
ال ــواف ــدي ــن م ــن ال ـن ــروج ولـبـنــان
وأندورا.
وتترافق هذه اإلجراءات أينما
كــان مــع ضـغــوط مـتــزايــدة على
ً
غـيــر الـمـلـقـحـيــن تـصــل أحـيــانــا
إلى حد إلزام تلقي اللقاح .ففي
لوس أنجلس ينبغي اآلن على
كــل موظفي البلدية بمن فيهم
عناصر الشرطة واإلطفاء الذين
لــم يحصلوا على أي استثناء
ديني أو صحي تلقي اللقاح وإال
وضعوا في عطلة إدارية.
وت ـف ـي ــد أجـ ـه ــزة ال ـب ـل ــدي ــة أن
اكثر بقليل من  430.800موظف
بلدي أي  79في المئة من العدد
اإلج ـمــالــي ،تـلـقــوا الـلـقــاح حتى
هذا األسبوع.

مشتبه فيه بحريق
أوساكا حالته حرجة

نورد ستريم

العالم يعزز القيود للجم «أوميكرون»
والضغوط تتزايد على غير الملقحين
واعـ ـت ــرض ب ـعــض عـنــاصــر
الشرطة واإلطفاء على إلزامية
ت ـل ـقــي الـ ـلـ ـق ــاح وه ـ ــم ح ــاول ــوا
دون جدوى حتى اآلن تعليق
اإلجراء عبر المسار القضائي.
وأع ــادت محكمة أميركية،
أمـ ــس األول ،فـ ــرض الـتـلـقـيــح
اإلجـبــاري لموظفي الشركات
ا لـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــرى ك ـ ـمـ ــا ت ـ ــر ي ـ ــد إدارة
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ج ـ ــو ب ـ ــاي ـ ــدن وه ــو
إجراء كان علق مطلع نوفمبر
ب ـقــرار مــن محكمة استئناف
في تكساس .وقد يطعن بهذا
التدبير مجددا أمام المحكمة
العليا.
وفـ ــي س ــويـ ـس ــرا ،سيسمح
فقط للملقحين أو المتعافين
ً
م ــن ك ــورون ــا اع ـت ـب ــارا م ــن غد
بدخول المطاعم والمؤسسات
الثقافية والمنشآت الرياضية
ً
والـ ـ ـت ـ ــرفـ ـ ـيـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ع ــن
الـف ـعــالـيــات ال ـتــي ت ـقــام داخ ــل
قاعات.
وف ـ ـ ــرض الـ ـلـ ـق ــاح س ـيــدخــل
ً
ح ـ ـيـ ــز الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ أي ـ ـ ـضـ ـ ــا فــي
فــرن ـســا مـطـلــع ال ـس ـنــة بحيث
ستصبح ا لـشـهــادة الصحية
«شـ ـ ـه ـ ــادة ل ـق ــاح ـي ــة» ع ـل ــى مــا
أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ج ــان
كــاسـتـكــس .فـلــدخــول األمــاكــن
ال ـت ــي ي ـجــب فـيـهــا إب ـ ــراز هــذه
الشهادة من مطاعم ومنشآت
ثقافية وترفيهية وغيرها ،لن
تكون نتيجة سلبية لفحص
التشخيص كافية بل ينبغي

أعلن رئيس دائرة جوازات
السفر في سلطات «طالبان»
عالم غول حقاني» أمس»
استئناف إصدار جوازات
السفر من اليوم في ثالث
مناطق من بينها كابول ،ما
يعطي أمال آلالف األفغان
الساعين للهرب من تشدد
الحركة ،وكذلك األزمة
االقتصادية التي قد تتحول
إلى أزمة إنسانية كبرى بعد
توقف المساعدات الدولية.
وأكد حقاني أن «كل المشاكل
ّ
التقنية حلت وأصلحت
األجهزة البيومترية» مضيفا
أن جوازات السفر ستصدر
في البداية لمن قدموا طلبات.
وأوضح أنه سيتم قبول
ً
الطلبات الجديدة اعتبارا من
 10يناير.

كان رجل تعتبره الشرطة
ً
مشتبها فيه محتمال في
حريق مميت اندلع ،أمس
األول ،في طابق من مبنى
تجاري في وسط أوساكا،
يضم عيادة تقدم خدمات
الطب النفسي والعام ،في
حال حرجة أمس ،وفق
تقارير ،وذلك بعد يوم من
الحادث الذي أسفر عن مقتل
 24شخصا.
ونقل المشتبه فيه البالغ
 61عاما ،والذي كان مريضا
نفسيا يتردد على هذه
العيادة إلى المستشفى
لتلقي العالج ،وفق ما
نقلت محطة «إن إتش كاي»
الرسمية عن مصادر في
الشرطة .وتحقق الشرطة
في صلة محتملة للحادث
بحريق صغير اندلع في
منزل الرجل قبل  30دقيقة،
وفقا للمحطة التلفزيونية،
وصحيفة «أساهي شيمبون»
اليومية.

المكسيك توقف استفتاء
إكمال الرئيس لواليته

أن ي ـ ـكـ ــون الـ ـشـ ـخ ــص حـصــل
ب ــالـ ـض ــرورة ع ـل ــى ال ـل ـق ــاح أو
الجرعة المعززة أو أنه شفي
من المرض.
وبموازاة ذلك ،بات التلقيح
يشمل األطفال في دول عدة مع
انضمام البرازيل إلى البلدان
ال ـتــي بــاشــرت ذل ــك مـثــل كندا
والواليات المتحدة وإسرائيل

وتشيلي والبرتغال وإيطاليا
واليونان وقبرص والدنمارك
والبرتغال.
وس ـت ـب ــدأ فــرن ـســا ب ــدوره ــا
األربـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــل ت ـل ـق ـي ــح
األطـ ـف ــال ب ـيــن س ــن الـخــامـســة
والحادية عشرة على ما قال
وزير الصحة اوليفييه فيران.
وأع ـل ـن ــت ف ــاي ــزر أمـ ــس األول،

أنها تريد اختبار جرعة ثالثة
من لقاحها المضاد لفيروس
كورونا لألطفال دون الخامسة
مـ ــا قـ ــد ي ــدف ــع ه ـ ــذا الـمـخـتـبــر
األم ـي ــرك ــي إل ــى ال ـت ـقــدم ال ـعــام
المقبل بطلب ترخيص لثالث
ج ــرع ــات أس ــاس ـي ــة لـ ــدى هــذه
الفئة العمرية.
(عواصم  -أ ف ب)

أوقفت السلطة االنتخابية
المكسيكية ،أمس األول،
مشروع االستفتاء الذي أراد
الرئيس أندريس مانويل
لوبيز أوبرادور تنظيمه في
أبريل المقبل ،بشأن بقائه
في السلطة حتى نهاية فترة
واليته في .2024
وقال الرئيس اليساري
النصير لالستفتاءات
الشعبية قبل قرار المعهد
الوطني لالنتخابات «هذه
أساليب مماطلة» .وبستة
أصوات في مقابل خمسة،
قررت هذه الهيئة االنتخابية
وقف االستعدادات لالستفتاء
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رياضة
مضوي ومعلول :للكؤوس حسابات أخرى
ً
األصفر واألبيض يختتمان غدا استعداداتهما لقمة الثالثاء

أحمد حامد

يختتم فريقا القادسية ً
والكويت لكرة القدم غدا
تحضيراتهما للنهائي
المرتقب «كأس سمو األمير»
المرحل من الموسم الماضي
والمقرر بينهما بعد غد،على
استاد جابر الدولي عند
السابعة مساء.

معلول

اتفق مدربا القادسية والكويت لكرة
الـ ـق ــدم الـ ـج ــزائ ــري خ ـي ــرال ــدي ــن م ـضــوي،
والتونسي نبيل معلول على أن مباريات
الـ ـك ــؤوس وال ـن ـه ــائ ـي ــات ل ـه ــا ح ـســابــات
أخ ـ ــرى ،ف ــي إش ـ ــارة إل ــى أن ال ـف ــوز ال ــذي
ً
حققه األبـيــض عـلــى األصـفــر أخ ـيــرا في
ً
الدوري الممتاز ،ليس مقياسا للمباراة
المرتقبة بينهما.
ويلتقي القادسية والكويت بعد غد
عـنــد الـســابـعــة مـســاء عـلــى اسـتــاد جابر
ال ــدول ــي فــي نـهــائــي ك ــاس سـمــو األمـيــر،
إذ يتطلع األصفر إلى حصد اللقب رقم
 17في تاريخه ألغلى البطوالت ليفض
االشـتـبــاك مــع العربي الــذي يملك نفس
عدد البطوالت ،في حين يتطلع األبيض
إلــى تقليص الـفــارق مع ثنائي المقدمة
وحصد اللقب رقم  15في تاريخه.
وق ـ ــال م ـ ــدرب ال ـق ــادس ـي ــة خ ـيــرالــديــن
مضوي ،إن تركيز العبي األصفر انصب
على مواجهة الكويت فــي نهائي كأس

ً
األمير منذ فترة ،وهو ما كان جليا في
اللقاء األخير في الدوري أمام اليرموك.
وأضـ ـ ـ ــاف مـ ـض ــوي أن ال ـم ـب ــاري ــات
ً
النهائية لها حسابات خاصة ،معربا
ع ــن أم ـلــه ف ــي ح ـضــور الع ـبــي األصـفــر
ً
ذهنيا إلسعاد الجماهير ،وتحقيق أول
ألقاب الموسم الحالي.
وتشهد صفوف القادسية جاهزية
كبيرة قبل مواجهة الكويت مــن دون
غيابات مؤثرة ،كما أن حالة الالعبين
في قمتها بعد تجاوز كبوة الخسارة
أم ـ ـ ــام الـ ـك ــوي ــت فـ ــي الـ ـج ــول ــة ال ـثــال ـثــة
بالممتاز ،بحصد  6نـقــاط إثــر الفوز
على التضامن ومن ثم اليرموك.
ب ـ ـ ــدوره ،أك ــد مـ ــدرب ال ـك ــوي ــت نبيل
م ـع ـلــول أن ال ـم ـس ـتــويــات م ــع األص ـفــر
ً
متقاربة ،مشيرا إلى أن الفريق القادر
عـلــى اسـتـغــال الـجــزئـيــات الصغيرة،
والتركيز في المباراة ،ستكون له الغلبة
في نهائي أغلى الكؤوس.

وشدد مدرب األبيض
أن نهائي أغلى الكؤوس
يشكل لــه أهمية خاصة،
ألن ــه الـنـهــائــي األول ال ــذي
سـيـقــود فـيــه ال ـكــويــت منذ
توليه المهمة.
وكشف معلول أن األبيض
ج ـ ـ ــاه ـ ـ ــز ب ـ ـص ـ ـف ـ ــوف م ـك ـت ـم ـل ــة
باستثناء فهد حمود بداعي اإلصابة.
ومن المنتظر أن يدخل األبيض في
ً
معسكر مغلق اعتبارا من الغد ،لزيادة
جرعات التركيز عن الالعبين وضمان
أن تسير األمــور الخاصة بالالعبين
على أفضل حال.
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن م ـع ـل ــول واجـ ــه
القادسية خالل مسيرته في مناسبتين،
حيث قاد الجيش القطري للفوز على
األص ـف ــر ف ــي الـ ــدور الـتـمـهـيــدي الـثــالــث
المؤهل لــدوري أبطال آسيا عام 2014
بثالثة أهداف من دون رد.

غضب بالتضامن والسالمية ...وفرحة في الشباب

مدرب تشيكي يصل اليوم

في الجولة الخامسة من دوري  stcالممتاز
•

حازم ماهر

انتقد مدرب الفريق األول لكرة
ال ـق ــدم ب ـن ــادي الـســالـمـيــة محمد
إب ــراه ـي ــم أداء فــري ـقــه ،م ــؤك ــدا أن
الـ ـف ــري ــق ق ـ ــدم م ـس ـت ــوى أق ـ ــل مــن
مستواه أمام الكويت ،وأضاف أن
الالعبين يدركون أن المستوى لم
يكن مقنعا ،السيما فــي الشوط
األول.
وأوضح إبراهيم أن التبديالت
ك ــان ــت ل ـه ــا إي ـج ــاب ـي ــات ع ــدي ــدة،
ويـحـســب لــاعـبـيــن أي ـض ــا ،لكنه
ليس الطموح ال ــذي يصبو إليه
الجميع في السالمية ،الفتا إلى أن
نقطة التعادل أفضل من الخسارة
أمــام فريق منظم ومتميز ،عطفا
عـلــى األداء اإلجـمــالــي للسالمية
في المباراة.

دابس :خسرنا نقطتين
من جانبه ،أكــد عضو مجلس
إدارة نادي التضامن رئيس جهاز
ال ـكــرة فـهــد داب ــس أن فــريـقــه كــان
يستحق حـصــد الـنـقــاط الـثــاث،
كونه األفضل ،مضيفا أن الفريق
خسر نقطتين ثمينتين.
وأش ـ ــار دابـ ــس إل ــى أن خ ــروج
المدافعين عبدالله مسامح وسعد

جانب من مباراة السالمية والتضامن
فــؤاد ألقى بظالله السلبية على
األداء ،وك ـ ــان س ـب ـبــا رئ ـي ـســا في
إدراك السالمية للتعادل ،مبينا
أن التضامن سيستأنف تدريباته
الـ ـ ـي ـ ــوم ،اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا ل ـمــواج ـه ـتــه
المهمة أمام الفحيحيل في الجولة
الرابعة.

ً
الزنكي :االنتصار تأخر كثيرا

بدوره ،أشاد مدير الكرة بنادي
الشباب جابر الزنكي ،باالنتصار
األول لفريقه فــي مسابقة دوري

 stcالممتاز لكرة القدم ،مؤكدا أنه
انتصار مستحق قياسا على أداء
الفريق في الملعب.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ــزنـ ـ ـ ـك ـ ـ ــي" :تـ ـحـ ـقـ ـي ــق
االنتصار تأخر كثيرا ،وجاء بعد
مرور خمس جوالت من الدوري،
لكن ذلــك لــم يـلـ ِـغ ثقتنا بأنفسنا
وبالعبينا ،وقــد كنا ننتظر هذا
ال ـفــوز ،ال ــذي جــاء فــي وقــت مهم،
ونتمنى أن يكون انطالقة جيدة
وجديدة للفريق".
وأضـ ــاف" :ي ـقــدم الــاع ـبــون ما

ً
منتخب اليخوت الشراعية ...الثاني خليجيا

آل خليفة والفودري وأبو القاسم والفيلكاوي خالل تتويج المنتخب
حقق منتخبنا الوطني لليخوت الشراعية
ً
المركز الثاني خليجيا فــي بطولة البحرين
لليخوت الشراعية الـ  ،19التي نظمها االتحاد
الـبـحــريـنــي لـلـشــراع عـلــى شــاطــئ الـجــزائــر في
المنامة ،بمشاركة  8منتخبات هي البحرين
واإلمـ ـ ـ ـ ــارات والـ ـسـ ـع ــودي ــة وتـ ــونـ ــس وف ــرن ـس ــا
واليونان وباكستان إلى جانب الكويت.
واستطاع منتخبنا الوطني برئاسة أحمد
الـفـيـلـكــاوي رئـيــس لجنة ال ـشــراع والـتـجــديــف
والـ ـك ــاي ــاك ف ــي الـ ـن ــادي ال ـب ـح ــري و 4الع ـب ـيــن
هــم نــا يــف ا لـهــده ،عبدالله محمد الفيلكاوي،
حسين عبدالواحد وعبدالله أحمد الفيلكاوي،
م ــن تـحـقـيــق ال ـمــركــز ال ـثــانــي ع ـلــى الـمـسـتــوى
الخليجي لسباق المجموعة و ســط منافسة
قــويــة م ــن الـمـنـتـخــب الـبـحــريـنــي ال ــذي خطف

ال ـمــركــز األول وم ـن ـت ـخــب اإلمـ ـ ــارات الـ ــذي حــل
ً
ثالثا .
وقام رئيس االتحاد العربي والبحريني للشراع
الشيخ خليفة آل خليفة بتكريم المنتخبات الفائزة
وب ـح ـضــور أم ـيــن ال ـســر ال ـع ــام ف ــي ال ـن ــادي خــالــد
الفودري ورئيس لجنة العالقات العامة محمود
أب ــو الـقــاســم ورئ ـيــس لجنة ال ـش ــراع والـتـجــديــف
والكاياك أحمد الفيلكاوي.
وأبــدى أحمد الفيلكاوي رضــاه على النتيجة
التي حققها المنتخب وسط المنافسات الساخنة
وال ـق ــوي ــة لـلـبـطــولــة ال ـت ــي تـعـتـبــر م ــن ال ـب ـطــوالت
ال ـم ـم ـيــزة ال ـت ــي تـحـظــى بــال ـم ـشــاركــة الخليجية
العربية الدولية الواسعة ،وأشاد بالجهود الكبيرة
وتألق كافة العبي المنتخب ،وبما حظي به من
دعم من قبل الهيئة العامة للرياضة.

البولينغ يحقق المراكز األولى في «عيد قطر»
حـقــق الع ـبــو والع ـب ــات مـنـتـخـبــاتـنــا الــوطـنـيــة
للبولينغ المراكز األولى في بطولة العيد الوطني
المفتوحة لدولة قطر وسط منافسات قوية بين
المشاركين مــن جميع ال ــدول ،ففي فئة الــرجــال
حقق الالعب جاسم الصقر المركز األول ،وجاء
خالد الديبان في المركز الرابع ،وإبراهيم الجدي
بالمركز الخامس.

وفــي فئة الشباب ،حقق فيصل سليم المركز
األول ،وحـســن قــاســم الـمــركــز الـثــانــي ،وعبدالله
الديبان المركز الرابع.
وضمن منافسات السيدات توجت ألطاف كرم
بالمركز األول ،ومريم القبندي بالمركز الثاني،
وسمية العبدالله بالمركز الرابع.

عليهم دائما على أرضية الميدان،
ُ
لـكــن ال ـم ـبــاريــات تـحـســم ببعض
التفاصيل الصغيرة ،ولــم نوفق
في ذلك بالجوالت األربع األولى،
لكن كنا ننتظر ذلك ونثق بقدومه،
وتحقق أمام النصر ،بعد مباراة
جـ ـي ــدة ل ـل ـف ــري ــق ،خ ـص ــوص ــا فــي
الشوط الثاني".
وشدد على أن الحكم الكويتي
يملك مستوى أفضل من األجنبي،
لـكــن مـتــى مــا مـنــح كــامــل حقوقه
الـ ـم ــادي ــة وال ـم ـع ـن ــوي ــة ،وب ـش ـكــل

فوري ،سينعكس ذلك إيجابا على
مستواه ،وتكون قراراته صائبة.

فوز الشباب
وكان الشباب حقق فوزه األول
فــي دوري  stcلـلــدرجــة الممتازة
لكرة الـقــدم ،على حساب النصر
بهدفين لهدف ،في مباراة شهدت
إهـ ــدار الع ــب "ال ـع ـنــابــي" مـشــاري
الـعــازمــي ركـلــة ج ــزاء ،إلــى جانب
ت ـ ـعـ ــرض الع ـ ـ ــب ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب خ ــال ــد
شامان للطرد.

مضوي

و تـقــدم للشباب محمد زنيفر
( ،)77والسنغالي أوسينو نداي
ف ــي الــدق ـي ـقــة ال ـثــال ـثــة م ــن الــوقــت
ال ـم ـح ـت ـســب ب ـ ــدال عـ ــن ال ـض ــائ ــع،
فيما أح ــرز هــدف الـنـصــر محمد
دحام (.)64
وارتـفــع رصيد الشباب إلــى 4
نـقــاط احـتــل بها الـمــركــز الثامن،
فيما تــوقــف رصـيــد الـنـصــر عند
 7نـ ـق ــاط ج ـ ــاء ب ـه ــا فـ ــي ال ـم ــرك ــز
الخامس.
وف ـ ــرض الـ ـتـ ـع ــادل اإلي ـج ــاب ــي
بنتيجة هدفين لمثلهما نفسه
على مباراة التضامن والسالمية،
التي جاءت ممتعة ومثيرة.
تقدم للتضامن العباه يوسف
الـعـنـيــزان ومـشـعــل الـشـمــري (18
و ،)36وق ـل ــص العـ ــب الـســالـمـيــة
(البديل) فهد الرشيدي النتيجة
بــال ـهــدف الـ ــذي أح ـ ــرزه ( ،)75ثم
أدرك زم ـي ـلــه ع ـبــدال ـلــه الـظـفـيــري
التعادل (.)88
بـهــذه النتيجة ،ارتـفــع رصيد
التضامن إلى  4نقاط ،ليحل في
المركز السابع ،ورصيد السالمية
إلــى  8نقاط جــاء بها فــي المركز
الــرابــع ،بعد أن رجـحــت األه ــداف
كفته على كفة النصر.

يصل إلى البالد اليوم أحد المدربين التشيك ومساعده ،المرشحان
لتدريب منتخبنا الوطني ،بدعوة من اتحاد الكرة لحضور نهائي كأس
سمو األمير الذي يجمع القادسية والكويت مساء بعد غد.
وكانت تسريبات سابقة ،أكدت أن المدرب التشيكي األقرب لتولي
المهمة هو الفيكا.
إلى ذلك ،رشح المدرب البرازيلي كارلوس البرتو بيريرا مدربين
من بالده لتدريب األزرق.
ً
ومــن المقرر أن تعقد اللجنة الفنية اجتماعا مــع الجهاز الفني
للمنتخب األولمبي خالل الساعات القليلة المقبلة ،لالستقرار على
القائمة ،التي ستشارك في دورة األلعاب الخليجية التي تستضيفها
البالد خالل الفترة بين  9و 19يناير المقبل.
ً
وتضم القائمة  23العبا بينهم ،ثالثة العبين فــوق السن ،ويعد
الـثــاثــي خــالــد الــرشـيــدي وف ــواز عــايــض وشبيب الـخــالــدي األق ــرب
للمشاركة.

الرماية ينظم كأس جابر العبدالله
أعـلــن ن ــادي الــرمــايــة تنظيم ك ــأس الـشـيــخ جــابــر العبدالله
السنوية للرماية ،من  23إلى  25ديسمبر الجاري ،بمشاركة
رماة النادي والحرس الوطني.
وتم فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة اعتبارا من
السبت الـمــاضــي ،على أن يغلق الـثــاثــاء المقبل ،حيث تبدأ
لـجــان التحكيم فــي إج ــراء الـقــرعــة ،وتــوزيــع المجموعات ،مع
التأكيد على جميع المشاركين ضرورة االلتزام باالشتراطات
الصحية واإلجراءات االحترازية المعلنة من الجهات الصحية
في الدولة .وقال رئيس االتحادين الكويتي والعربي للرماية
دعيج العتيبي إن "البطولة محطة لمنتخباتنا الوطنية لرماية
أسلحة الرصاص ،ليكونوا في أتم االستعداد والجاهزية قبل
ان ـطــاق دورة األل ـعــاب الــريــاضـيــة الخليجية الـثــالـثــة ،والـتــي
تستضيفها الكويت من  9حتى  19يناير المقبل".

ختام «التنشيطية» األولى لقدم «صاالت» المدارس
بمشاركة أكثر من  412العبة من جميع
الـمـنــاطــق الـتـعـلـيـمـيــة ،اخـتـتـمــت الخميس
الماضي البطولة التنشيطية األولى لكرة قدم
الصاالت للمرحلتين المتوسطة والثانوية
للبنات ،والتي أقيمت على صالة مدرسة مريم
عبدالملك الصالح االبتدائية في الخالدية.
وأقيمت البطولة برعاية وتنظيم االتحاد
الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي،
وح ـض ــور وك ـيــل وزارة الـتــربـيــة الـمـســاعــد
للتنمية التربوية واألنشطة رئيس مجلس
إدارة االتـحــاد المدرسي فيصل المقصيد،
وع ـضــوة مجلس إدارة اللجنة األولمبية
الكويتية رئيسة لجنة رياضة المرأة فاطمة

حيات ،وعدد من القيادات التربوية لمدارس
البنات ،وحضور غفير ألولياء أمور الطالبات.
وتــوج فريق مدرسة مشرف المتوسطة
للبنات بالمركز األول ،وجــاء فريق "أبطال
ن ـس ـي ـبــة" م ــن م ــدرس ــة ن ـس ـي ـبــة ب ـن ــت كعب
المتوسطة بنات في المركز الثاني بالبطولة
ال ـت ــي أق ـي ـمــت ع ـلــى مـ ـ ــدار ي ــوم ــي األربـ ـع ــاء
والخميس الماضيين ،بمشاركة  26فريقا،
وحصلت سما جاسم على لقب أفضل حارسة
بالبطولة ،في حين ذهــب لقب الهدافة إلى
أسيل مساعد بـ  9أهداف من مدرسة نسيبة
بنت كعب.
وأحرز فريق "أبطال العاصمة" المكون من

مدارس منطقة العاصمة التعليمية المركز
األول في المرحلة الثانوية ،وحل ثانيا فريق
مدرسة  SAS1من مدرسة شريفة العوضي
ال ـثــانــويــة ،وحـ ــازت جـنــى مـطــر لـقــب أفضل
ح ــارس ــة م ــرم ــى ،وح ـص ــدت غــالـيــة ال ـفــارس
لقب الـهــدافــة ،وشـهــدت البطولة مشاركة 8
فرق مختلفة.
مــن جــانـبــه ،أش ــاد رئ ـيــس مجلس إدارة
االتحاد المدرسي فيصل المقصيد بنجاح
البطولة ،وقال إنها جاءت فاعلة وايجابية
من جميع المناطق التعليمية ،الفتا إلى أن
تنظيم هــذه الـبـطــوالت المدرسية متوافق
مع استراتيجية االتحاد المدرسي ،وسيتم

تنظيم الـمــزيــد مــن الـبـطــوالت فــي مختلف
الرياضات بالمحافظات الست ،عقب انتهاء
فترة االختبارات المدرسية.
من جهتها ،أبــدت عضوة مجلس إدارة
ات ـحــاد ك ــرة ال ـقــدم فاطمة حـيــات سعادتها
بالمشاركة الكثيفة للطالبات في المرحلتين
المتوسطة والثانوية ،مضيفة "هذه البداية
ال ــواع ــدة تـعــد أس ــاس ــا مـسـتــدامــا ل ـكــرة قــدم
الـ ـص ــاالت ال ـن ـســائ ـيــة ،وف ــق خ ـطــة واض ـحــة
بوجود  6مراكز تدريبية موزعة على جميع
المحافظات ،وقد انضمت خالل البطولتين
 65طالبة إلى المراكز التدريبية".

«الطموح» يحصد ذهبية وفضية «الماراثون وواكاثون»
هنأ وزيــر اإلعــام وزيــر الدولة
ل ـ ـشـ ــؤون الـ ـشـ ـب ــاب ع ـب ــدال ــرح ـم ــن
المطيري نادي الطموح الرياضي
باإلنجاز الرائع الذي حققه أبطال
وبطالت النادي في بطولة ماراثون
وواكـ ـ ــاثـ ـ ــون م ــرك ــز ال ـ ـعـ ــون ،الـ ــذي
أقـيــم فــي ج ــدة بالمملكة العربية
السعودية ،إذ أحرز الالعب حسن
سمير الميدالية الذهبية ،وكأس
البطولة لفئة الشباب (شلل دماغي)،
والــاع ـبــة مــريــم أح ـمــد الـمـيــدالـيــة
الفضية للفتيات (متالزمة الداون).
وأشاد الوزير المطيري "بإنجاز
أبطالنا مــن ذوي االعــاقــة ،والــذي
يعكس مــا تتمتع بــه الـكــويــت من
كفاءات تستحق التقدير واالعتزاز"،
ً
متمنيا "التوفيق والنجاح ألسرة
ن ــادي الـطـمــوح فــي خــدمــة وطننا
الحبيب ،ورفع رايته في كل المحافل
العالمية في ظل القيادة الحكيمة
لصاحب السمو أمير البالد الشيخ

حسن سمير على منصة التتويج
نــواف األحـمــد ،وسمو ولــي العهد
الـشـيــخ مـشـعــل األحـ ـم ــد ،ورئـيــس
مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح
خالد".
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،أهـ ـ ـ ــدت رئ ـي ـســة
مجلس إدارة نادي الطموح رحاب
ب ــورس ـل ــي االن ـ ـجـ ــاز إلـ ــى صــاحــب
الـسـمــو أمـيــر ال ـب ــاد ،وسـمــو ولــي
ال ـع ـهــد ،وإل ـ ــى ال ـش ـعــب الـكــويـتــي،
وج ـم ـيــع مـنـتـسـبــي ري ــاض ــة ذوي

االع ـ ــاق ـ ــة ،م ـث ـم ـنــة ت ـه ـن ـئــة ال ــوزي ــر
المطيري وأثرها الطيب وااليجابي
عـ ـل ــى ابـ ـ ـط ـ ــال وبـ ـ ـط ـ ــات ال ـ ـنـ ــادي
واالجهزة الفنية واالدارية وجميع
منتسبي النادي.
وأشـ ـ ـ ـ ــادت ب ــورسـ ـل ــي بــالــدعــم
والــرعــايــة التي يحظى بــه النادي
ورياضة ذوي االعاقة في الكويت
من وزيــر الــدولــة لشؤون الشباب،
ً
والذي يمثل حافزا لتحقيق المزيد

 ...ومريم أحمد تتوج بالفضية
من االنجازات .وأعربت عن شكرها
للهيئة الـعــامــة لـلــريــاضــة ،وعلى
رأسها المدير العام للهيئة ،ونائبه
لقطاع الرياضة التنافسية ،على
دعمهم ألنشطة ال ـنــادي وتيسير
كل االج ــراءات المتعلقة بمشاركة
النادي في البطولة ،والــى جريدة
األنباء الشريك اإلعالمي ،ومؤسسة
الخطوط الجوية الكويتية الناقل
الرسمي للبطولة ،وأولياء االمور

وإدارة الطيران المدني ووزارت ــي
الصحة والداخلية ،وكــل الجهود
المساهمة فــي االرت ـق ــاء بمسيرة
الـنــادي ،لتمكينه من أداء رسالته
على الوجه األكمل نحو أبنائنا من
ذوي االعاقة الذهنية ،وتهيئة البيئة
المالئمة لدمجهم فــي المجتمع،
الس ـي ـم ــا ف ــي ال ـم ـج ــال ال ــري ــاض ــي
وتمكينهم من تحقيق المزيد من
اإلنجازات.
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رياضة

إنتر ميالن يدهس ساليرنيتانا بخماسية
اكتسح إنتر ميالن،
متصدر الدوري اإليطالي
لكرة القدم ،أمس األول،
ساليرنيتانا ،متذيل
المسابقة ،بخمسة أهداف
نظيفة في الجولة الـ  18من
«سيري آ».

األنظار نحو قمة
ميالن ونابولي
اليوم

ع ـ ـ ــزز إنـ ـ ـت ـ ــر ،حـ ــامـ ــل ال ـل ـق ــب،
ص ـ ــدارت ـ ــه لـ ـ ـل ـ ــدوري اإليـ ـط ــال ــي
لـكــرة ال ـق ــدم ،بــانـتـصــار ســادس
ً
تواليا جاء على حساب مضيفه
المتذيل ساليرنيتانا بخماسية
نـ ـظـ ـيـ ـف ــة ،أ م ـ ـ ــس األول ،ض ـمــن
افتتاح المرحلة الثامنة عشرة،
ليقترب من لقب بطل الشتاء.
ورف ــع إن ـتــر رص ـي ــده إل ــى 43
ن ـق ـطــة ،بـ ـف ــارق أرب ـ ــع ن ـق ــاط عن
جـ ـ ــاره وغ ــريـ ـم ــه م ـ ـيـ ــان ،الـ ــذي
يالقي نابولي الرابع ( 36نقطة)،
الـيــوم ،على ملعب ســان سيرو
في قمة المرحلة.
و ك ـ ـ ـ ــان ا لـ ـقـ ـط ــب األزرق فــي
م ـيــانــو انـ ـف ــرد ب ــالـ ـص ــدارة في
ال ـمــرح ـلــة ال ـســاب ـقــة ،ب ـعــد ف ــوزه
الكبير عـلــى كــالـيــاري -4صـفــر،
وت ـع ـث ــر ال ـق ـط ــب األح ـ ـمـ ــر أمـ ــام
أودينيزي .1-1
وأث ـبــت "ن ـي ــرات ــزوري" قــدرتــه
ع ـل ــى الـ ـف ــوز بــال ـل ـقــب لـلـمــوســم
الـ ـث ــان ــي تـ ــوال ـ ـيـ ــا ،رغـ ـ ــم رح ـي ــل
مدرب أنتونيو كونتي وهدافه
ال ـب ـل ـج ـي ـكــي روم ـي ـل ــو ل ــوك ــاك ــو،
منذ أن ألحق بنابولي هزيمته
األولى للموسم ،في ضربة أثرت
معنويا على الفريق الجنوبي،
الـ ــذي ُم ـنــي بـعــدهــا بهزيمتين
ع ـ ـلـ ــى أرضـ ـ ـ ـ ــه أمـ ـ ـ ـ ــام أتـ ــاالن ـ ـتـ ــا
وإمبولي.
ً
وخـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــا لـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــه مـ ـي ــان
وأتـ ــاالن ـ ـتـ ـ ُـا ،ن ـج ــح إنـ ـت ــر أي ـضــا
فــي بـلــوغ ثـمــن نهائي مسابقة
دوري أب ـطــال أوروبـ ــا بصحبة
يوفنتوس ،حيث أوقعته القرعة
في مواجهة ليفربول اإلنكليزي،

ال ــذي يـحــل ضـيـفــا ذه ــاب ــا على
ف ــري ــق س ـي ـمــونــي إي ـن ــزاغ ــي في
 16فبراير.
لـكــن حـتــى حـيـنـهــا ،سيكون
ً
تــرك ـيــز "ن ـ ـيـ ــراتـ ــزوري" مـنـصـبــا
على التمسك بصدارة الــدوري،
فــي مهمة تـبــدو متناوله حتى
ن ـه ــاي ــة  2021ع ـل ــى أق ـ ـلـ ــه ،ألن
م ـب ــارات ــه األخـ ـي ــرة ل ـه ــذا ال ـعــام
س ـت ـكــون األربـ ـع ــاء ع ـلــى أرض ــه
ضد تورينو.

بيريتشيتش يفتتح التسجيل
وافـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـت ـ ـ ــح بـ ـي ــريـ ـتـ ـشـ ـيـ ـت ــش
التسجيل بــرأسـيــة ،إث ــر ركنية
نفذها التركي هاكان تشالهان
أوغلو (.)11
وأحـ ـ ـ ــرز الـ ـه ــولـ ـن ــدي ال ـه ــدف
ال ـثــانــي ع ـنــدمــا م ــرر ال ـكــرواتــي
مــارسـيـلــو بــروزوف ـي ـتــش الـكــرة
إلى دجيكو ،ومنه إلى دمفريس
إل ـ ــى داخـ ـ ــل ال ـم ـن ـط ـقــة س ــدده ــا
صــاروخـيــة فــي سقف المرمى،
ق ـ ـبـ ــل أن ي ـ ــؤك ـ ــد ال ـ ـح ـ ـكـ ــم أنـ ـه ــا
تجاوزت الخط بالكامل (.)33
وأحرز سانشيز الثالث ،بعد
أن م ــرر دجـيـكــو إل ــى تـشــالـهــان
أوغلو على الجهة األخرى ومنه
إلى التشيلي إلى الجهة اليمنى
داخل المنطقة تابعها إلى يمين
الحارس (.)51
وأح ـ ـ ـ ــرز م ــارت ـي ـن ـي ــز ال ـه ــدف
ال ـ ــراب ـ ــع بـ ـتـ ـس ــدي ــدة مـ ــن داخـ ــل
المنطقة ( ،)77قبل أن يضيف
الـ ـب ــدي ــل اآلخـ ـ ـ ــر غ ــال ـي ــاردي ـن ــي
الـخــامــس ،بعد أن وصلته كرة

ليفاندوفسكي فخور بتحطيم رقم مولر
أعرب نجم نادي بايرن ميونخ األلماني
ل ـكــرة ال ـق ــدم ،روبـ ــرت لـيـفــانــدوفـسـكــي ،عن
ً
شعوره بالسعادة بعد تمكنه مجددا من
تـحـطـيــم ال ــرق ــم الـقـيــاســي الـمـسـجــل بــاســم
جـيــرد مــولــر ،لـنــاحـيــة تسجيل أكـبــر عــدد
ممكن من األهداف في عام واحد بالدوري
األلماني (بوندسليغا) ،بعد تسجيل هدفه
الـ  43في مباراة فولفسبورغ ،أمس األول.
وقال البولندي الدولي عن هذا اإلنجاز":
ً
ً
هذا يسعدني كثيرا وأنا فخور جدا".
وكان المهاجم البولندي ليفاندوفسكي
ً
حطم رقم مولر ( 40هدفا) الذي ظل صامدا
ً
مدة  49عاما والخاص بتسجيل أكبر عدد
ممكن من األهداف في موسم واحد بعدما
ً
سجل  41هدفا في موسم .2021 -2020
وفــي أعقاب آخــر مـبــاراة له في الــدوري
في هذا العام ،قال ليفاندوفسكي ":لم تكن
ً
هذه المباراة سهلة بالنسبة لي شخصيا،
فـلــم تـكــن هـنــاك مـســاحــات خــالـيــة ،كـمــا أن
ً
فولفسبورغ لعب بأسلوب دفاعي جدا".

منتخبات أميركا الجنوبية
ستنضم لدوري األمم األوروبية
ستنضم منتخبات أميركا الجنوبية لدوري األمم األوروبية،
ً
اعتبارا من  ،2024وفق ما قاله نائب رئيس االتحاد األوروبي
لكرة القدم (يويفا) البولندي زبينييف بونييك.
وقــال الالعب السابق في مقابلة مع صحيفة "ميجيكي"
البولندية ،إن "مسابقة دوري االمــم األوروب ـيــة المقبلة هي
ً
اعتبارا من  ،2024ستنضم
األخيرة بموجب النظام الحالي...
منتخبات كونميبول إلى دوري األمم .ال أعرف بعد بموجب
أي نظام".
ً
وتابع "نعمل على الفكرة" ،مضيفا "سيجعل ذلك من دوري
االمم أكثر أهمية" ،في خطوة قد تشكل ضربة القتراح االتحاد
الدولي لكرة القدم "فيفا" إلقامة كأس العالم كل سنتين.
ويضم اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول)  10منتخبات
بما فيها البرازيل واألرجنتين.
وقال متحدث باسم "يويفا" في حديث مع وكالة "فرانس
برس" إن "يويفا يعمل على عدة مشاريع مع كونميبول ،بما
فيها دوري أمم مشترك ،ولكن لم ننه أي شيء حتى الساعة،
ولم نتخذ أي قرارات بعد".

ليفاندوفسكي

ً
سانشيز نجم إنتر ميالن يحرز هدفا في مرمى ساليرنيتانا
أبعدها الدفاع بطريقة خاطئة
تابعها في المرمى (.)87
وف ـ ـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ع ــاد
التسيو إلــى سكة االنتصارات
ف ــي ال ـ ـ ــدوري ،ب ـف ــوزه  3-1على
ضيفه جنوى ،ليزيد من محن
ال ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب األوكـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي أن ـ ـ ــدري
شيفتشنكو.
وس ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــل أه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف ف ـ ــري ـ ــق
العاصمة على الملعب األولمبي
فـ ــي رومـ ـ ـ ــا ،اإلسـ ـب ــان ــي ب ـي ــدرو

(  ،)36فرانتشيسكو أتشيربي
( )75وماتيا زاكاني ( ،)81فيما
أحرز فيليبو ميليغوني الهدف
الشرفي للضيوف (.)86

ميالن يستضيف نابولي
وفــي قمة الـمــرحـلــة ،ستكون
األنظار متجهة مساء اليوم إلى
استاد سان سيرو عندما يحل
ً
نابولي ضيفا على ميالن.

ويعاني ميالن ونابولي أزمة،
بسبب اإلص ــاب ــات الـكـثـيــرة في
صـفــوفـهـمــا ،إذ ي ـخــوض األول
ل ـق ــاء الـ ـي ــوم ب ـغ ـيــاب ال ـك ــروات ــي
أن ـت ــي ري ـب ـي ـت ــش ،وال ـبــرت ـغــالــي
رافايل لياو وبييترو بيليغري
إلص ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــات ع ـ ـض ـ ـل ـ ـيـ ــة ،ف ـي ـم ــا
يـ ـع ــود إل ـ ــى ال ـف ــري ــق ال ـفــرن ـســي
أولـيـفـيـيــه ج ـيــرو ،بـعــد تعافيه
من اإلصابة ،لكن من المستبعد
ً
أن يـبــدأ أســاسـيــا ،مــا يعني أن

توخيل :أداؤنا أفضل من نتائجنا أخبار منوعة
ق ـ ـ ـ ـ ــال تـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــاس تـ ــوخ ـ ـيـ ــل
مـ ــدرب تـشـلـســي ،إن الـنـتــائــج
المتواضعة للفريق ال تعكس
أداء ه في الملعب .وأضاف أن
العـبـيــه ي ـجــدون صـعــوبــة في
التعامل مع اإلشادة وقد يكون
ذل ــك أح ــد األسـ ـب ــاب ال ـعــديــدة
التي تفسر تراجع النتائج.
وزاد تــوخ ـيــل" :ن ـق ــدم أداء
ً
جـ ـي ــدا وفـ ــي ب ـع ــض األحـ ـي ــان
ً ً
جيدا جدا ،لكن ال نحقق نتائج
جيدة .هذا بالضبط الموقف
الـ ــذي ال تــريــد أن ت ـكــون فـيــه.
أداء ج ـيــد ب ـ ــدون ن ـتــائــج هو
أسوأ موقف.
"ال أرى أي ــن قــدمـنــا مـبــاراة
سـيـئــة رب ـمــا أم ــام وس ــت هــام
وأرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض تـ ـحـ ـلـ ـي ــل م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة
إيفرتون من النتيجة .عندما
تـنـظــر للنتائج فـقــط فــي كــرة

توخيل

القدم فقد تتعرض للتضليل
بشكل كبير .النتائج األخيرة
ل ـي ـس ــت مـ ــا كـ ـن ــا ن ـت ــوق ـع ــه أو
نستحقه".

• سيكون مدرب مانشستر سيتي اإلسباني،
ً
بيب غــوارديــوال ،قــادرا على قيادة فريقه ضد
مـضـيـفــه ن ـيــوكــاســل ف ــي ال ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي
الممتاز لكرة القدم اليوم ،بعد أن جاء فحص
ً
سلبيا بعد اختبار سابق مشكوك
كوفيد19-
بنتيجته.
واض ـط ــر غ ــواردي ــوال ،أم ــس األول ،إل ــى إلـغــاء
المؤتمر الصحافي على هامش المباراة بعد
اختبار مشكوك في نتيجته.
ولكن بعد أن أجرى فحص الـ "بي سي آر" للمرة
الثانية ،تأكدت نتيحة السلبية.
• رفــض مــدرب برشلونة ،تشافي هرنانديز،
أمس األول ،التسليم بخسارة الدوري اإلسباني
لكرة القدم.
وقال تشافي "ال يمكننا استبعاد أنفسنا من
ا لـفــوز بالليغا .يجب أن نتحلى باإليجابية.
في يناير تبدأ مسابقة الكأس ،وبعدها كأس
السوبر فضال عن الــدوري األوروبــي .لماذا ال
يمكننا الفوز باأللقاب؟ نحن نعمل ونتحسن
كثيرا .الفريق يؤمن بذلك ويتأقلم على أسلوب

ً
اإلماراتي محمد بن سليم رئيسا لـ «الدولي للسيارات»
دخ ـ ـ ــل اإلم ـ ـ ــارات ـ ـ ــي م ـح ـمــد
ب ــن ُس ـل ـ ّـي ــم ت ــاري ــخ الــريــاضــة
الـ ـمـ ـيـ ـك ــانـ ـيـ ـكـ ـي ــة مـ ـ ــن أوسـ ـ ــع
أبوابها ،بعد أن أصبح ،أمس
األول ،أول ر جـ ــل م ــن خ ــارج
ً
أورو ب ــا يتم انتخابه رئيسا
لــات ـحــاد ال ــدول ــي لـلـسـيــارات
ً
(ف ـي ــا) م ــدة  4س ـن ــوات ،خـلـفــا
ل ـل ـف ــرن ـس ــي ج ـ ــان ت ـ ــود الـ ــذي
شغل منصبه منذ .2009
ونال بطل الشرق األوسط
للراليات السابق  61.62في
المئة من أصوات الناخبين،
ف ـي ـمــا ن ــال م ـنــاف ـســه الــوح ـيــد
ال ـبــري ـطــانــي غ ــراه ــم سـتــوكــر
 36.62في المئة.
وان ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــب األع ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــاء
ال ـم ـصــوتــون ،ال ـبــالــغ عــددهــم
ً
 2 4 5 ( 1 9 8إ ج ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ال ل ـك ــن
بـ ـعـ ـضـ ـه ــم ال يـ ـمـ ـلـ ـك ــون حــق
التصويت) ،بن ُس ّليم لألعوام

ال ـم ـخ ـض ــرم الـ ـس ــوي ــدي زالتـ ــان
إب ــراه ـي ـم ــوف ـي ـت ــش س ـي ـخــوض
اللقاء منذ البداية.
ومـ ـشـ ـكـ ـل ــة اإلصـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات فــي
نابولي أكبر بكثير من ميالن،
إذ يـفـتـقــد حـتــى ال ـع ــام الـجــديــد
م ــدافـ ـع ــه ال ـس ـن ـغ ــال ــي ك ــال ـي ــدو
ك ــول ـي ـب ــال ــي ،الـ ـ ــذي ان ـض ــم إل ـيــه
العبو الوسط اإلسباني فابيان
رويـ ــس وال ـم ـق ــدون ــي الـشـمــالــي
إيليف إلماس والبولندي بيوتر

زيلينسكي لإلصابة والمرض.
كـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـ ـحـ ـ ــوم ال ـ ـ ـشـ ـ ــك ح ـ ــول
م ـشــاركــة الـمـهــاجــم الـنـيـجـيــري
فيكتور أوسيمهن ،نتيجة عدم
تعافيه من كسر تعرض له في
وجنته الشهر الماضي ،لكن في
حال قرر سباليتي المخاطرة به،
ً
ً
فسيرتدي بالتأكيد قناعا واقيا
على وجهه.

محمد بن سليم
األر بـعــة المقبلة ،في باريس
حيث يقع مقر "فيا".
ً
ّ
سليم ( 60عاما)،
وبات بن
الذي كان يشغل منصب نائب

رئيس "فيا" للشرق األوسط،
ّأو ل ر ئ ـ ـيـ ــس غـ ـي ــر أورو بـ ـ ـ ــي
ي ـت ـس ـلــم س ـ ــدة رئـ ــاسـ ــة أع ـلــى
ه ـي ـئــة تـ ـش ــرف ع ـل ــى ري ــاض ــة

ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات م ـن ــذ تــأس ـي ـس ـهــا
عام .1904
وقـ ــال ب ــن س ـلـ ّـيــم ف ــي بـيــان
بعد ا لـفــوز "أود أن أ عـبــر عن
امـتـنــانــي الــامـتـنــاهــي باسم
االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي لـلـسـيــارات
وأعضائه إلى جان تود على
ُ
كل ما أ نجز على مدى ا لـ 12
سنة الماضية".
وتابع "أنا ملتزم بمتابعة
العمل المهم ،وجعل رياضة
ا لـسـيــارات تتخذ ا لـمــز يــد من
الخطوات إلى األمام".
ويـعـتــزم الــرئـيــس الـجــديــد
ت ـحــديــث "ف ـي ــا" وج ـع ـلــه أكـثــر
ً
ش ـف ــاف ـي ــة ،واعـ ـ ـ ــدا ف ــي ب ـيــانــه
ب ـ ـ ــإج ـ ـ ــراء تـ ــدق ـ ـيـ ــق خـ ــارجـ ــي
للحوكمة ،وتقييم األو ضــاع
المالية ،وإنشاء تقارير مالية
وميزانية شفافة.

اللعب .نحن على المسار الصحيح".
• تابع نجم غــولــدن ستايت ووري ــرز ستيفن
ك ــوري تــألـقــه عـقــب تحطيمه الــرقــم القياسي
المطلق لعدد الرميات الثالثية في دوري كرة
ً
السلة األميركي للمحترفين ،مبرهنا أ نــه لن
يكتفي بهذا القدر فسجل  30نقطة في مباراة
الفوز على بوسطن سلتيكس  107-111امس
األول.
وفـ ـ ـ ــي مـ ـيـ ـنـ ـي ــاب ــولـ ـي ــس ،ح ـ ـقـ ــق م ـي ـن ـي ـس ــوت ــا
تمبروولفز ،تاسع المنطقة الغربية ،انتصاره
ً
الثالث تواليا بفوزه على لوس أنجلس ليكرز
.92-110
وفــي فـلــوريــدا ،ألحق ميامي هيت بــأورالنــدو
ً
ماجيك خسارته السابعة تواليا بفوزه عليه
.27 -115
• أفسد البريطاني أندي موراي عودة المصنف
ً
سادسا اإلسباني رافايل نادال إلى المنافسات
بعد غـيــاب  4أشـهــر بسبب إصــابــة فــي قدمه،
وفـ ـ ــاز ع ـل ـيــه أمـ ــس األول ف ــي دورة أبــوظ ـبــي
االستعراضية  5-7 ،3-6ليبلغ المباراة النهائية.

مباريات اليوم
المباراة

التوقيت

القناة الناقلة

الدوري اإلنكليزي
5:00

وولفرهامبتون  -تشلسي

BeINSPORTS PR2

5:00

نيوكاسل – مانشستر
سيتي

BeINSPORTS PR1

7:30

توتنهام  -ليفربول

BeINSPORTS PR1

الدوري اإلسباني
4:00

غرناطة – ريال مايوركا

BeINSPORTS HD1

6:15

أثلتيك بلباو  -بيتيس

BeINSPORTS HD1

8:30

خيتافي  -أوساسونا

BeINSPORTS HD1

11:00

ريال مدريد  -قاديش

BeINSPORTS HD1

الدوري اإليطالي
2:30

فيورنتينا  -ساسولو

Seria A YouTube

10:45

ميالن  -نابولي

Seria A YouTube

ليفربول في ضيافة توتنهام ...وريال مدريد يستقبل قادش

العبو ليفربول قبل بداية مباراة سابقة

ّ
ً
يحل ليفربول ضيفا على توتنهام اليوم
في أبرز منافسات المرحلة الثامنة عشرة من
الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وال يــرى مــدرب ليفربول األلماني يورغن
ك ـلــوب ف ــائ ــدة م ــن إي ـق ــاف م ـب ــاري ــات الـ ــدوري
اإلنكليزي لكرة القدم بسبب تفشي فيروس
ك ــورون ــا فــي ص ـفــوف األن ــدي ــة ،فــي حـيــن قــال
كلوب المنتشي بفوز "ريــدز" أمام نيوكاسل
 1-3الخميس الـمــاضــي ،إن "إي ـقــاف ال ــدوري
الممتاز ربما ليس الشيء الصحيح لكن مع
البرنامج الزمني علينا أن نكون أكثر مرونة".
وأضاف "حتى اآلن ،أبقت كرة القدم األمر
(كورونا) في الخارج إلى حد كبير مع أنظمة
االختبارات ،وقد أدت األمور التأديبية الهائلة
ً ً
لالعبين ً
أداء جيدا حقا ،لكن هذه المرة كان
ً
األمر صعبا".
حـقــق لـيـفــربــول أم ــام نـيــوكــاســل انـتـصــاره
ً
الثامن تواليا في مختلف المسابقات ،منها
 6في الــدوري ،حيث تعود خسارته األخيرة
إلى المرحلة  11أمام وست هام .3-2
وأردف كلوب "ال أرى فــائــدة كبيرة من
ذلك (إيقاف الدوري) ألننا نعود (و) ال يزال
على حاله .إذا كان الفيروس سيختفي ،فأنا
أول من يتوقف ويعود إلى المنزل وينتظر
حتى زواله .ولكن ربما لم يكن األمر كذلك،

فأين الفائدة الحقيقية من ذلك؟".
وختم "نأمل أن نلعب وأن يلعب توتنهام
األحد".
ورفــع ليفربول رصـيــده إلــى  40نقطة في
ً
المركز الثاني ،مقلصا الفارق إلى نقطة مع
مانشستر سيتي المتصدر ،الذي كان اكتسح
ليدز يونايتد بسباعية نظيفة الثالثاء.
وتـ ـ ـع ـ ــج صـ ـ ـف ـ ــوف ل ـ ـي ـ ـفـ ــربـ ــول وت ـش ـل ـس ــي
بالمصابين بـكــورونــا ،ف ـ ّ
ـاألول خسر جهود
م ــدافـ ـع ــه الـ ـه ــولـ ـن ــدي ف ـي ــرج ـي ــل ف ـ ــان داي ـ ــك
والبرازيلي فابينيو وكورتيس جونز ،فيما
أضاف الثاني إلى الئحته أربعة العبين جدد
هــم بــن تـشـلــويــل وك ــال ــوم ه ــودس ــون-أودوي
واأللـمــانــي تيمو فــرنــر والبلجيكي روميلو
لوكاكو ،بعدما كــان اكتشف إيجابية العب
وسـطــه الـكــرواتــي ماتيو كوفاسيتش ،فيما
ً
غاب أيضا األلماني كاي هافيرتز لعدم صدور
نتيجة الفحص الذي خضع له.
ّ
ً
وي ـ ـحـ ــل مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي ض ـي ـف ــا عـلــى
ن ـيــوكــاســل ي ـعــد ع ــرض ــه الـ ـق ــوي أم ـ ــام ل ـيــدز،
على أمــل أن يتابع انـتـصــاراتــه فــي ال ــدوري،
ب ـعــدمــا ف ــاز ف ــي م ـبــاريــاتــه ال ـس ـبــع األخ ـي ــرة،
ضمن سلسلة مــن  10مـبــاريــات فــي مختلف
ال ـم ـســاب ـقــات ل ــم يـخـســر خــال ـهــا س ــوى مــرة
واحدة كانت هامشية بعدما ضمن صدارته

لمجموعته ،أمــام اليبزيغ األلـمــانــي  2-1في
الجولة السادسة األخيرة من مسابقة دوري
أبطال أوروبا.
وف ــي م ـب ــاراة اخ ــرى يـلـعــب تـشـلـســي أم ــام
مضيفه وولفرهامبتون.

الدوري اإلسباني
مـ ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،ي ـت ـط ـل ــع ريـ ـ ــال م ــدري ــد
الـمـتـصــدر إل ــى مــواصـلــة عــروضــه الـقــويــة إذ
لم يخسر منذ أكتوبر الماضي ،لكن سيكون
عليه مواجهة قادش في "سانتياغو برنابيو"
من دون البرازيلي مارسيلو ،والكرواتي لوكا
مــودري ـتــش ،ومــاركــو أسـيـنـسـيــو ،والــويـلــزي
غاريث بايل ،والبرازيلي رودريغو والحارس
األوك ــران ــي أن ــدري ــي لــومـيــن ج ــراء إصابتهم
بكوفيد.19-
وب ــرغ ــم هـ ــذه ال ـغ ـي ــاب ــات ،ي ـس ـعــى ال ـن ــادي
ال ـم ـل ـكــي بـ ــاشـ ــراف م ــدرب ــه ال ـق ــدي ــم-ال ـج ــدي ــد
اإليطالي كارلو أنشيلوتي لتحقيق انتصاره
ً
الحادي عشر تواليا في مختلف المسابقات،
ضمن سلسلة من  13مباراة لم يذق خاللها
ً
ً
طعم الخسارة ( 12فوزا مقابل تعادل) ،علما
أن خسارته األخيرة تعود إلى المرحلة الثامنة
أمام إسبانيول .2-1

ةديرجلا
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آخر كالم
حوار كيميائي

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

وسائل التواصل
االجتماعي مسؤولية
وطنية وأخالقية

احنا وين والطاقة الشمسية وين؟!
د .حمد محمد المطر

شكلت منصات التواصل االجتماعي ثورة حقيقية في تكنولوجيا
االت ـص ــال واإلع ـ ــام الـجـمــاهـيــري ،وم ــع كــل محاسنها إال أن أكثر
مساوئها هو قدرتها على نشر أخبار ومعلومات غير صحيحة،
بعضها يتم بشكل مقصود بهدف بث اإلشاعات والتأثير في الرأي
العام ،وهنا البد من الوعي والتحقق من المعلومة قبل إعادة نشرها،
لئال نكون قد ساهمنا في نشر اإلشاعة دون أن نقصد ،وكل خبر
ليس له مصدر موثوق يندرج تحت بند األخبار الزائفة ،وكل نيل
من سمعة فرد أو جهة أو شخصية سياسية دون التثبت من مصدر
رسمي يندرج تحت مسمى اإلشاعات.
لقد حققت وسائل التواصل االجتماعي ثورة إعالمية حقيقية،
وح ــررت األف ــراد مــن سطوة وســائــل اإلع ــام التقليدية ،ومكنت كل
فرد من أن يكون له "صحيفته" الخاصة و"قناته" الخاصة ،إذا جاز
ً
التعبير ،لكن مــع ذلــك خلقت نــوعــا مــن البلبلة وع ــدم الموثوقية،
وجعلت لإلشاعات قدرة غير مسبوقة على االنتشار والتأثير في
الرأي العام ،والبد من اإلشارة إلى أن بعض الحسابات متخصصة في
بث اإلشاعات ،فتعمد إلى نشر بعض األخبار الصحيحة لتدس من
ً
ً
خاللها كثيرا من اإلشاعات ،خصوصا تلك التي تتضمن معلومات
فيها تجريح أو إساءة أو تشويه للسمعة السياسية أو األخالقية.
نحن ال نتحدث عن اآلراء ،فلكل فرد رأيه الخاص وله الحق في أن
وينتقد من يشاء ،ونحن كأعضاء مجلس أمة نرحب
يقول ما يشاء
َّ
بأي رأي وأي انتقاد بناء ،وجميع الشخصيات العامة  -كما نعتقد -
ترحب بذلك ،لكننا نتحدث عن التجريح واإلساءة وتشويه السمعة،
األمر الذي يتطلب التحقق والتثبت من مصادر المعلومات ،وعدم
المسارعة في إعادة نشرها ،ألنها من أكثر الوسائل إساءة للمجتمع
وللعمل الوطني.
وسائل التواصل االجتماعي نعمة ،وفوائدها أكثر بكثير من
ً
مساوئها ،فقد مكنت الجميع  -شخصيات عامة وأفــرادا  -من الرد
على االنتقادات وتوضيح األفكار والمواقف والتواصل المجتمعي
الواسع ،وحررت الشخصيات السياسية والعامة من أن يكونوا رهينة
ً
ُمالك وسائل اإلعالم التقليدية ،وأتاحت فرصا متساوية للجميع في
المشاركة والنقاش والتعبير عن اآلراء ،لكن كل شيء له إيجابياته
وسلبياته ،وهذا يتوقف على وعي الفرد وحسه الوطني وتصرفه
ً
بمسؤولية وطنية وأخالقية ،والتأكد من المعلومات ،خصوصا ما
يتعلق منها باالتهامات والتشويه ،فما نبثه يصل إلى كل شخص،
ً
ويدخل كل بيت ،وفي ذلك مسؤولية كبيرة ،خصوصا على الشباب
ً
ً
األكثر استخداما وتفاعال مع هــذه المنصات .وهــذا يرتب علينا،
كأعضاء مجلس أمــة ،مسؤوليات مضاعفة عند استخدامنا لهذه
الوسائل ،فإذا ما استخدم أحد الشخصيات العامة هذه المنصات
بنوع من التشويه واإلساءة ،فهو يؤسس لخطأ كبير ،ولنهج يتسم
بعدم المسؤولية ،وسيصبح قدوة سيئة في المجتمع ،فنحن  -شئنا
أم أبينا  -شخصيات مــؤثــرة ،يحتم علينا موقعنا التعامل بدقة
ومصداقية وبمسؤولية وطنية عالية مع هذه الوسائل.

بشرى سارة…
ً
ال ـص ـي ــف ال ـ ـقـ ــادم س ـي ـك ــون إن ـك ـل ـيــزيــا
ً
ً
أو ســويـســريــا أو لـبـنــانـيــا ،وسـنـنـعــم بـ
"الـبــراد" و"الـجــو الغائم" و"رذراذ" مطر
خفيف ومنعش.
هذا ،ألن الكويت على أبواب استغالل
الطاقة الشمسية إل نـتــاج الكهرباء ،أي
أن ح ــرارة الشمس ستخف ألن األلــواح
الـشـمـسـيــة سـتـمـتـصـهــا ،وتـحـمـيـنــا من
حــرارة "الــاهــوب" ،ومــن حــرارة الصيف
القاسية.
وذ لــك بمناسبة الخبر المنشور عن
المبادرة إلنشاء محطة طاقة شمسية
بتكلفة  3.5مليارات دوالر في المنطقة
الشمالية إلنتاج نحو  5000ميغاواط

د .ناجي سعود الزيد

مــن الـكـهــربــاء ،وأن هــذه ال ـم ـبــادرة تقف
وراء هـ ـ ــا م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـم ـط ــوري ــن في
مجال الطاقة.
فهل هذا يعني "تنفيع في تنفيع"؟!
وا لـمـشــروع إذا تــم تنفيذه فسيكلف
أضعاف المبلغ المذكور ،وللتدليل على
ذ لــك هو تقاعس الكويت كدولة نفطية
تنتج وتبيع البترول بما يقارب خسارة
ً
 35مليون دوالر يوميا ،أي ما يعادل 4
ً
مليارات دينار سنويا  ،ألن الكويت لم
تستغل حصتها بالكامل ،وإنما هناك
ً
ً
 500.000برميل يوميا عجزا في اإلنتاج،
وه ـ ــذا جـ ــزء م ـم ــا ذك ـ ــره األس ـ ـتـ ــاذ كــامــل
الحرمي في أكثر من مقالة.
كـ ــل ذلـ ـ ــك يـ ـ ــدل عـ ـل ــى عـ ـ ــدم االهـ ـتـ ـم ــام

ً
بالنفط كمصدر أساسي للدخل ،وأيضا
كمصدر للطاقة!
فلماذا اللجوء إلى الطاقة الشمسية
إلنتاج الكهرباء ،ولدينا بترول فائض
ع ــن ال ـحــاجــة ،وح ـتــى إن ـتــاجــه بــالـكــامــل
متوقف؟
الرجاء محاكاة الواقع وابتعدوا عن
الخيال ،وا ســأ لــوا الصين عن تجربتها
مــع الـطــاقــة الـشـمـسـيــة ،قـبــل ال ـبــدء بهذا
المشروع.

« »Catalystمادة حفازة:
حرية ومسؤولية  +وسائل تواصل فعالة = نضج أخالقي

دودة أسترالية بـ  1306أرجل
اكتشف علماء أول دودة ألفية
بأكثر من  1000قــدم ،وجــدت في
أعماق منجم أسترالي.
وقـ ـ ــال ال ـع ـل ـم ــاء ف ــي بـحـثـهــم
المنشور في Scientific Reports
ونقله موقع روسيا اليوم ،أمس
األول ،إن الـ ــدودة لــديـهــا 1306
أرج ـ ـ ــل  -أكـ ـث ــر مـ ــن أي ح ـي ــوان
ُآخــر  -وتنتمي إلــى نــوع جديد
أط ـل ــق عـلـيــه اس ــم Eumillipes

بيرسيفوني .وقاس الباحثون
أرب ـع ــة أع ـض ــاء م ــن ه ــذا ال ـنــوع
ال ـجــديــد ،وج ــدت تـحــت األرض
فــي منطقة التعدين بمقاطعة
 Goldfieldsا ل ـ ـشـ ــر ق ـ ـيـ ــة فــي
أستراليا.
ويـ ـبـ ـل ــغ طـ ـ ــول ال ـ ـ ـ ـ ــدودة 3.76
بوصات ،وعرضها  0.03بوصة،
ولها جسم طويل يشبه الخيط
ي ـت ـكــون م ــن  330قـطـعــة وأرجـ ــل

قصيرة ورأس مخروطي الشكل
مع قرون استشعار ومنقار.
واكـ ـتـ ـش ــف بـ ـ ــول م ـ ــاري ـ ــك ،مــن
جامعة فرجينيا للتكنولوجيا
في  ،Blacksburgوزمالؤه ،الدودة
األلفية على عمق حوالي  200قدم
ً
( 60مترا) تحت األرض في حفرة
أن ـش ـئ ــت الس ـت ـك ـش ــاف ال ـم ـع ــادن
بـمـنـطـقــة ال ـت ـعــديــن ف ــي مقاطعة
 Goldfieldsالشرقية بأستراليا.

اإلفراط في الشاي يرقق العظام
كشف خبير التغذية الروسي ميخائيل غينزبورغ ،أن الشاي
مشروب مركب ويصعب تناوله بكثرة ،ويمكن أن يسبب مشاكل
صحية لإلنسان .وأشار الخبير خالل مقابلته مع موقع ريدوس،
ونقله "سبوتنيك" ،أمــس ،إلــى أن تناول الشاي يجب أن ينحصر
ً
ً
بأربعة أكواب يوميا فقط ،الفتا إلى أن "تناول الشاي بكثرة يمكن
أن يسهم بخسارة العظام للكالسيوم ،مما يهدد ترققها".
وأض ــاف الخبير" :هــذا الخطر يحدث عند أولـئــك الــذيــن لديهم
ً
ُحب مفرط للشاي ويشربون أكثر من عشرة أكــواب يوميا ،حيث
يحتوي هذا المشروب على مادة التانينات ،التي يمكن أن تتداخل
مع امتصاص الحديد ،مما قد يؤدي إلى نقص الحديد في الجسم".

ً
الكوريون الشماليون حزينون… «غصبا عنهم»

ً
ً
على مــدار  11يوما ،سيكون محظورا على
مــواطـنــي كــوريــا الشمالية ،الـبــالــغ عــددهــم 25
ً
مليونا و 800ألف ،إبداء أي من مظاهر الفرحة
أو الترفيه ،بموجب قرارات عليا ،وإال فالسجن
مصير المخالفين.
ً
يــأتــي ذلــك احـتــرامــا لــأجــواء الـتــي تمر بها
ّ
الــدولــة ،إذ تحل اليوم الذكرى العاشرة لوفاة
الزعيم السابق كيم جونغ إيل.
ونـقـلــت إذاع ـ ــة "آس ـي ــا ال ـح ــرة" ع ــن مـصــادر
مطلعة في خبرها الذي نقله موقع "سبوتنيك"،
أمس األول ،أنه يطلب من المواطنين ،خالل هذه
األيام ،إظهار الوقار والحزن ،وعدم الضحك ،أو
االحتفال بأعياد الميالد ،أو أي مظاهر أخرى
تعبر عن الفرحة والترفيه.
وقـ ـ ــال أح ـ ــد الـ ـسـ ـك ــان ب ـم ــدي ـن ــة سـيـنــويـجــو
الحدودية الشمالية الشرقية ،إنه "خالل فترة
ال ـحــداد ،يجب أال نـشــرب الـكـحــول ،أو نضحك
أو ننخرط في أنشطة ترفيهية ،كما أن شراء
ً
"البقالة" محظور أيضا في يوم الذكرى نفسه".
وأضــاف أنه سبق للشرطة أن ألقت القبض
ع ـلــى ال ـع ــدي ــد م ــن األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن خــالـفــوا
التعليمات فــي ذك ــري ــات مـضــت ،ألنـهــم كــانــوا
ً
يشربون الخمر أثناء فترة الحداد ،الفتا إلى أن
الذين يخالفون التعليمات ُ"يعتقلون ويعاملون
كمجرمين أيديولوجيين".
وقـ ــال "إن ـه ــم اخ ـت ـف ــوا ،ول ــم يــرهــم أح ــد مــرة
أخرى".
وتابع "حتى لو توفي أحد أفراد أسرتك خالل
فترة الحداد ،فال ُيسمح لك بالصراخ بصوت
عال ،ويجب إخراج الجثة بعد انتهائها".
ٍ
وقال مصدر آخر ،إن الناس ال يمكنهم حتى
االحتفال بأعياد ميالدهم ،إذا وقعت في فترة
الحداد.

يومية سياسية مستقلة

ال يمكن حــل معضلة ا ل ـمــرور بــا لـكــو يــت ،حكاية أز مــة
االزدحــامــات وحــرب الـشــوارع ال تختلف بطبيعتها عن
بـقـيــة أزم ــات اإلدارات الـمـتـحـجــرة ،كــالـفـســاد السياسي
والـبـيــروقــراطـيــة القاتلة وثــرثــرة تنويع مـصــادر الدخل
وغيرها كثير.
إال أن وزير الداخلية الشيخ ثامر علي السالم يستطيع
ً
أن يطرق باب اإلصالح بقوة ،ولو جزئيا ،متى استطاع
تنظيف الوزارة من فساد كبير في معظم إداراتها.
وضعت هذه الجريدة إصبعها على جرح كبير أمس
األول ،عــن ب ــؤس اسـتـغــال ع ــدد مــن الـضـبــاط مــراكــزهــم
ً
األ م ـن ـيــة ،و م ــن ثــم ملكياتهم (ا لـمـخـفـيــة طـبـعــا ) لمكاتب
التاكسي الـجــوال ،التي يبلغ عــدد رخصها حوالي 400
رخ ـصــة ،وع ــدد س ـيــارات هــذه الـمـكــاتــب يـتـجــاوز  6آالف
سيارة .وحسب مصادر "الجريدة" ،فإن "مافيا التاكسي"
بالداخلية كــا نــوا خلف ق ــرار تجميد ر خــص قـيــادة ربع
مليون وافد ،حتى يتم إجبارهم (الوافدين) على استعمال
سيارات األجرة السيئة ،هذا استغالل نفوذ وسرقة ألموال
خلق الله دون وجه حق.
األم ــل أال يـقــف وزي ــر الــداخـلـيــة عـنــد ق ــراره الحصيف
بإلغاء القرار السابق الظالم بتجميد رخص الوافدين ،بل
واجبه أن يشكل لجنة تحقيق محايدة ،ومن خارج جهاز
الداخلية ،مهمتها التحقق والكشف عن ُ
المالك الحقيقيين
ً
والكفالء لمكاتب التاكسي ا لـجــوال ،ومعاقبتهم إدار يــا
ً
وجنائيا بإحالة ملفاتهم للنيابة العامة.
ً
ً
أجـهــزة وزارت ــي الداخلية والــدفــاع تحمل كـمــا رهيبا
من الفساد ،ولعل قضية صندوق الجيش أو ضــح مثال
ً
لها ،أيضا ما ذكره ديوان المحاسبة عن صفقة الطائرات
اإلي ـطــال ـيــة ال يـمـثــل غ ـيــر رأس ال ـج ـبــل الـثـلـجــي ال ـعــائــم،
ولوال جهد المرحوم الشيخ ناصر صباح األحمد لتمت
"طمطمة" مثل تلك القضايا ،وركنها ب ــأدراج النسيان،
أو تــم قيدها ضــد مـجـهــول .كلتا ا لــوزار تـيــن تحمل هذا
ا لـتــراث العتيق من الفساد من عقود ممتدة ،وربما من
لحظة تأسيسهما.
مهمة صعبة لكل من الوزيرين الحاليين الشيخ ثامر
الـســالــم والـشـيــخ حمد جــابــر الـعـلــي ،كــي يــواصــا الــدرب
الصعب ا لــذي مهد له المرحوم الشيخ ناصر ،لكن البد
من نفض غبار هذه الملفات العتيقة.
أزمة المرور ستبقى ما بقيت الدولة بإدارتها الحالية،
لـكــن يـمـكــن الـتـخـفـيــف مـنـهــا بتكثيف دوري ـ ــات ال ـمــرور،
وزيادة إعدادها ،ليس في الطرق السريعة فقط ،بل حتى
في الشوارع الداخلية ،مع الحزم في تطبيق القانون من
دون محسوبيات وواسطات ،ولننتبه بأن المخابيل من
بعض الـشـبــاب الـطــائــش الــامـســؤول بـقـيــادة الـسـيــارات
واالسـتـعــراضــات هــم وغـيــان الـفـســاد فــي كــل مـكــان ،أما
األمل في تحقيق المترو ،فسيكون مثل حلمنا في "بيض
الصعو ،يذكر وال ينشاف".

وفيات
الجمعة 12 / 17
سعد مطلق الهبيدة
مفلح
ً

 91عاما ،شيع ،الرجال :جابر األحمد ،ق ،7ش ،800م ،26النساء:
جابر األحمد ،ق ،7شارع  ،724م ،28ت99972111 :

بدرية عسكر سعود البلوشي

ً
 78عاما ،شيعت ،الرجال :حسينية البلوشي ،الجابرية ،ق،11
ش ،108النساء :حسينية اإلم ــام الحسين ،السالمية ،ق،12
شارع أبوذر الغفاري ،ت94055288 ،94929422 :

فاطمة أحمد الراشد

ً
 67عاما ،شيعت ،ت99054220 :

جاسم محمد حسين بن عيسى

ً
 90عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت99090270 :

السبت 12 / ١٨
حميد عباس عبدالعزيز القالف

ً
 73عاما ،شيع ،الدعية ،مسجد البحارنة ،العزاء ابتداء من أمس
ولمدة ثالثة أيام ،ت96088838 :

ضياء عباس عبود الشافعي

ً
 71عاما ،شيع ،ت50533506 :

سارة صالح باني العازمي

أرملة حمد مبارك حمود الفنيني
ً
 85عاما ،شيعت ،ت99615179 ،99641155 :

حمدة محمد أحمد بودريد

زوجة طاهر أحمد اإلبراهيم
ً
 67عاما ،شيعت ،األندلس ،ق ،10ش ،101الشارع الرئيسي،
م ،275ت51291000 ،66670771 ،99392800 ،55116617 :

ضيف إسماعيل ضيف الجدي

ً
 68عــامــا ،شيع الــرجــال :الـمـنـصــوريــة ،ق ،2ش ،25حسينية
المشموم ،النساء :العارضية ،ق ،6ش ،3م ،33ت،99944874 :
24805007 ،97873877

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

مثل بيض الصعو

حسن العيسى

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

05:12

العظمى 20

الشروق

06:37

الصغرى 09

الظهر

11:45

ً
أعلى مد  01:33ظ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

02:34

 11:07م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

04:53

ً
أدنى جزر  06:52صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:16

 06:14م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

