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والسعودية لكابول :حذار
الكويت
ّ ً
من التحول مالذا للتطرف واإلرهاب

«الربط الخليجي» بطول  115كلم
•  300مليون دينار تكلفة
ُ
َ
• الدراسة االستشارية بمليون وتطرح السنة المالية المقبلة • منظمة التعاون تتفق في اجتماع باكستان على إنشاء صندوق إغاثة إنساني
●

محمد جاسم

عـلــى هــامــش تــوقـيــع بــروتــوكــول ت ـعــاون بـيــن المجلس البلدي
والهيئة العامة للطرق والنقل البري ،كشف رئيس الهيئة د .حسين
الخياط أن الدراسة االستشارية لمشروع الربط الخليجي «السكك
ُ
الحديدية» ستطرح في السنة المالية المقبلة بقيمة مليون دينار،
ً
ً
موضحا أن مسافة مسار المشروع تقدر بـ  115كيلومترا ،تبدأ من
الحدود السعودية حتى منطقة الشدادية.
وقال الخياط ،لـ «الجريدة» ،إن خطة تنفيذ المشروع ستمتد على
ً
مدار  4سنوات ونصف السنة ،موضحا أن مرحلته األولى تشمل
إزالة المعوقات ،التي يتعلق بعضها بـ  6جهات حكومية ويتطلب
إنشاء بعض الجسور واألنفاق لتجاوزها أو إعداد بعض الترتيبات
للتغلب عليها ،إلى جانب إعداد الدراسة االستشارية والتصاميم
الخاصة بالمشروع ،على أن ُيطرح بعدها للمقاولة لمدة سنتين
ونصف السنة.
وأكــد أنه سيتم تكليف شركة مساهمة للقيام بعملية تشغيل
ً
وصيانة المشروع تسودها العمالة الوطنية ،مشيرا إلى أن التكلفة
اإلجمالية تقارب  300مليون دينار.

اقتصاديات

اتجاهات سوق العقار
في  2022نحو مزيد
من االرتفاع
١٣

«بيتك» يتوج إنجازاته
بـ  15جائزة مرموقة
خالل 2021
١٠

تراجع مؤشرات
البورصة ...والسيولة
 39.5مليون دينار

• «طالبان» تطلب المساعدة إلعادة بناء االقتصاد وتوفير الطعام لماليين األفغان

ً
مترئسا وفد الكويت في إسالم آباد أمس
الناصر

(وزارة الخارجية)

«بلوكات» وطوابير ونائب ووزير
و«القبس» تتهمنا ببث الشائعات!
في وقت تخوض «الجريدة» ،ومعها بعض الصحف الزميلة،
معركة من أجل الدفاع عن مكتسبات الناس وتبييض صفحة
الكويت في مجال حقوق اإلنسان ،وإبعاد شبح الفوضى عن البالد
من جراء بادرة لم تشهدها أي من دول العالم بإيقاف تجديد
رخص الوافدين بغير ذنب ،نفاجأ بأن الزميلة «القبس» تتهمنا
باختالق شائعات لم تحدث!
ََ
ُّ
وألمر ما ال يمكن ألي صحفي أو مهني استيعابه وال تفهم
ٍ
أبعاده ،تدعي «القبس» ما تدعيه ،عن ترويجنا شائعات رغم علمها
أن دعواها منقوضة ،ومردود عليها بأهون السبل ،وكان يكفي
إدارة تحريرها سؤال بسيط توجهه إلى محرريها الميدانيين،
أو نظرة على «سيستم» وزارة الداخلية الذي ُوضعت عليه بلوكات
للوافدين ،أو التفاتة إلى تغريدات النواب المعقبين على القرار ،وما
صرح به النائب الدكتور عبدالله الطريجي من أن وزير الداخلية
أبلغه بالتراجع عن هذا القرار بل وصفه بـ «العشوائي وغير
المدروس».

أما إن لم يكن في استطاعة «القبس» هذا وال ذاك وال ذلك
فكان يكفيها نظرة على طوابير الوافدين الذين وقفوا حائرين في
ساعات مرت عليهم كالسنوات ،حتى خرج الوزير إليهم ،بالبشرى
السارة بتراجع نقله عنه النائب الطريجي ،بما يشبه طوق النجاة.
توضيح الواضحات من الفاضحات ،وليس أصعب على اإلنسان
من أن يأتي بدليل على ما تراه عيناه وتلمسه يداه ،فمثل هذا
َ
يشاهد وال يحتاج إلى دليل ،ومع ذلك نسأل الزميلة العزيزة:
أال تعلمون أن البلوك على معامالت الوافدين نزل بالفعل ثم
تم التراجع عنه؟ وأن هناك فوضى غير مسبوقة حدثت في مقار
تجديدات الرخص؟!
والخالصة ...إذا كانت إدارة الزميلة القبس ال تدري بكل هذا
الذي حدث فتلك مصيبة ،أما إذا كانت تدري ومع ذلك تتجاهله
وتتهم من تصدى للقضية بترويج الشائعات ،فالمصيبة أعظم،
بل أنكى وأفدح ،وال تليق بحق صرح كبير نحمل له كل التقدير
واالحترام.

ف ـ ـ ــي تـ ـعـ ـبـ ـئ ــة اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة
وضـ ـع ــت قـ ـ ــادة ح ــرك ــة طــال ـبــان
أمـ ـ ـ ـ ــام اخ ـ ـت ـ ـبـ ــار دب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي،
س ـعــت الـ ـ ــدول اإلس ــام ـي ــة وفــي
مقدمتها ا لـكــو يــت والسعودية
لـلـتـصــدي لــأزمــة االقـتـصــاديــة
واإلن ـس ــان ـي ــة ال ـم ـت ـصــاعــدة في
أف ـ ـغـ ــان ـ ـس ـ ـتـ ــان ،وات ـ ـف ـ ـقـ ــت ع ـلــى
إنشاء صندوق إنساني إلغاثة
شعبها المحاصر بين المجاعة
ال ـ ـشـ ــديـ ــدة وال ـ ـتـ ــدفـ ــق ال ـج ــدي ــد
لــاج ـئ ـيــن وت ـص ــاع ــد اإلرهـ ـ ــاب
والتطرف.
وفــي أول وج ــود لــه بمؤتمر
م ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون 02

«الشؤون» :خدمة آلية
لتلقي شكاوى المساعدات
●

جورج عاطف

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون االجتماعية،
م ـم ـث ـلــة ف ــي ق ـط ــاع ال ـت ـن ـم ـيــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،تـعـكــف
ً
حاليا على إضافة خدمة آلية جديدة عبر بوابتها
اإللكترونية الستقبال الشكاوى الخاصة بصرف
ً
المساعدات الشهرية آليا ،للتخفيف عن المواطنين
عناء المراجعة وتقديم هذه الشكاوى.
ً
ووفقا لمصادر «الشؤون» ،فإن القطاع المعني
ينسق مع إدارة الحاسب اآللي في الــوزارة ،إلطالق
ً
ه ــذه الـخــدمــة قــري ـبــا ،مـشـيــرة إل ــى أن ــه عـقــب إنـجــاز
المرحلة األول ــى مــن ميكنة إدارة الــرعــايــة األسرية
المعنية بصرف الـمـســاعــدات ،انتقلت ال ــوزارة إلى
الثانية التي ستشهد إدراج بعض الخدمات اآللية
األخرى.
ً
وأوض ـحــت أن هــذه الـخــدمــات ستتضمن أيـضــا
طلب صرف المساعدة ،وإطالق البرنامج التجريبي
ً
ّ
الذي يمكن متلقي المساعدة من متابعة ملفه آليا
والتحقق من أي وقف ،إضافة إلى مخاطبته لمراجعة
الـ ــوزارة فــي حــال ح ــدوث أي ط ــارئ أو تغيير على
المساعدة التي يتلقاها ،مؤكدة أن الــوزارة قطعت
ً
ً
شوطا كبيرا فيما يخص ميكنة خدماتها لضمان
المحافظة على أم ــوال المساعدات ،وعــدم الصرف
إال للفئات المستحقة فقط.

ُ
ّ
حرج واشنطن وتشوه حربها «النظيفة»
أخطاء «درون البنتاغون» ت ِ

٢١

٠٣
الجابر :منتسبو الجيش
قدوة في تلبية النداء
اإلنساني والوطني

محليات

٠٦

رومانوسكي لـ ةديرجلا:.
الكتب أجنحة تنقل خيالنا
لعوالم اآلخرين

محليات

٠٤
المضف :نهدي
لألمير فوز الطالبات
بمناهزات «العربية»

مسك وعنبر

١٩

ِّ
نجيب محفوظ يحلق
بجناح إلكتروني فوق
جدل دور النشر

09

التضخم غير المؤقت
العدو األول لالقتصادات
الكبرى
14

أوكرانيا ّ
أعدت خطة
مفصلة لمواجهة
غزو روسيا المحتمل

٢١

دوليات

٢٠

السودان يحيي «إطاحة
البشير» ...وكر ّ
وفر
بالقصر الجمهوري
طائرة بوينغ بدون طيار تنضم إلى حاملة الطائرات «يو إس إس جورج» (البحرية األميركية)

غوتيريش في بيروت وواشنطن تضغط على المصارف

باول ليس فولكر

●

روبرت جيه .بارو*
الكونغرس
أثناء شهادته التي أدلى بها أمام
ُ
األميركي في سبتمبر من عامنا هذاِ ،كدت أش ِـفـق
على رئيس االحتياطي الفدرالي األميركي جيروم
ب ــاول عندما أع ــرب عــن إحـبــاطــه إزاء الضغوط
التضخمية التي تؤثر على االقتصاد األميركي،
ً
فعلى الجانب اإليجابي ،أقر باول أخيرا بوجود
تضخم قــد ي ــدوم أكـثــر مــن بضعة أش ـهــر ،لكنه
ً
مضى قائال إن السياسة النقدية التوسعية التي

ً
غدا مقال الكاتبة آنو برادفورد

محليات

ينتهجها االحتياطي الفدرالي لم تكن المسؤولة
عــن ارت ـفــاع الـتـضـخــم ،فتلك الـسـيــاســة تتضمن
أسعار فائدة اسمية تقترب من ِّ
الصـفر ،وتوسيع
مـيــزانـيــة االحـتـيــاطــي ال ـفــدرالــي الـعـمــومـيــة إلــى
مستوى مذهل بلغ  8تريليونات دوالر ،واستمرار
ً
شراء األصــول بمعدل شهري قدره  120مليارا،
وإذا كان هناك ما يسمى سياسة نقدية عنيفة،
فهذه هي بكل تأكيد.
02

بيروت  -منير الربيع

تنطوي زيــارة األمين العام لألمم المتحدة
أن ـطــون ـيــو غــوت ـيــريــش ل ـب ـي ــروت ،ع ـلــى اهـتـمــام
دولي واضح بلبنان ،لكنها ال تتجاوز اعتبارها
«تضامنية» ،وهي بال طابع تقريري ولن تخرج
بمقررات واضـحــة .لكن المؤشرات األساسية،
الـ ـت ــي ي ـم ـك ــن ق ــراء تـ ـه ــا م ـن ـه ــا ،هـ ــي أن ل ـب ـنــان
ً
ال يــزال يحظى باالهتمام الدولي ،وخصوصا
شرائح الشعب اللبناني والالجئين .ويفترض
ً
أن يجري غوتيريش ،بعد عودته ،تقييما لما
حملته زيــارتــه أم ــام ال ــدول األع ـضــاء .والــافــت
في هذه الزيارة اقتصارها على لقاء الرؤساء
الثالثة ،وفئات مختلفة من المجتمع المدني
والـجـمـعـيــات الـنـســائـيــة ،بــاإلضــافــة إل ــى زي ــارة
تـفـقــديــة ل ـمــرفــأ ب ـي ــروت وم ـقــر األمـ ــم الـمـتـحــدة

والقوات العاملة ضمن «اليونفيل» في جنوب
لبنان.
استبقت الواليات المتحدة األميركية الزيارة
ب ـم ــوق ــف م ـت ـج ــدد ح ـ ــول ال ـت ـح ــذي ــر مـ ــن ف ــرض
العقوبات على الـمـصــارف ،إذا كانت متورطة
فــي عـمـلـيــات تبييض أمـ ــوال أو تهريبها إلــى
الخارج .هذا الموقف األميركي يحمل الكثير من
المؤشرات للمرحلة المقبلة ،وهو أن واشنطن
ل ــن ت ـتــراجــع ع ــن سـيــاسـتـهــا ال ـضــاغ ـطــة تـجــاه
ً
لبنان ،وخصوصا ما يتعلق بفرض المزيد من
العقوبات على شخصيات سياسية متورطة
بعمليات فساد أو غسل أموال ،أو بالتعاون مع
«حزب الله».
مثل هــذا القرار األميركي يؤشر إلــى فرض
الـمــزيــد مــن الـضـغــوط على الـمـصــارف لتزويد
الخزانة األميركية بــأي معلومات عن 02
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«األصفر» و«األبيض»
عسكرا لنهائي
أغلى الكؤوس
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األمير استقبل ولي العهد والغانم والخالد

سموه عزى رئيس الفلبين بضحايا إعصار «راي»
اس ـت ـق ـب ــل ص ــاح ــب ال ـس ـمــو
أمـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد الـ ـشـ ـي ــخ نـ ــواف
األحـ ـم ــد ب ـ ــدار ي ـم ــام ــة ،أم ــس،

ولي العهد التقى رئيسي السلطتين
استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،في قصر
بيان صباح أمس ،رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم.
واستقبل سموه كذلك سمو الشيخ صباح الخالد رئيس
مجلس الوزراء.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحمد.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا اسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل س ـ ـ ـمـ ـ ــوه،
بحضور ولــي الـعـهــد ،رئيس
مجلس األمــة م ــرزوق الغانم،
وسمو الشيخ صباح الخالد
رئيس مجلس الوزراء.
في مجال آخر ،بعث صاحب
ال ـس ـم ــو ب ـبــرق ـيــة ت ـع ــزي ــة إل ــى
الــرئـيــس الفلبيني رودري ـغــو
دوت ـي ــرت ــي ،عـبــر فـيـهــا سـمــوه
عــن خــالــص تـعــازيــه وص ــادق

ً ً
النواف استقبل شلتوت ووفدا أمنيا
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـي ــس
الحرس الوطني الفريق أول
متقاعد ،الشيخ أحمد النواف،
في ديوانه بالرئاسة العامة
ل ـل ـح ــرس ،سـفـيــر جـمـهــوريــة
م ـص ــر ال ـع ــرب ـي ــة ل ـ ــدى دولـ ــة
الـ ـك ــوي ــت أس ـ ــام ـ ــة ش ـل ـت ــوت،
ع ـلــى رأس وف ــد أم ـنــي يضم
مــديــر مـكـتــب األم ــن الــوطـنــي
في السفارة المصرية اللواء
م ـح ـم ــد عـ ــاصـ ــم ،وال ـم ـل ـح ــق
العسكري العميد أركان حرب
ً
حـســن ال ـشــاذلــي ،وع ـ ــددا من
المسؤولين.
ورحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب رئ ـ ـيـ ــس

م ــواس ــات ــه ب ـض ـح ــاي ــا حـ ــادث
ً
إعصار «راي» الذي ضرب مدنا
م ـت ـفــرقــة ف ــي وسـ ــط وج ـن ــوب
ال ـف ـل ـب ـي ــن ،والـ ـ ـ ــذي أسـ ـف ــر عــن
سقوط العديد مــن الضحايا
ً
وال ـم ـصــاب ـيــن ،راجـ ـي ــا سـمــوه
ل ـل ـم ـصــاب ـيــن س ــرع ــة ال ـش ـف ــاء
والعافية.
وب ـع ــث س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد،
وسمو رئيس مجلس الوزراء،
ببرقيتي تعزية مماثلتين.

ً
األمير مستقبال ولي العهد والغانم والخالد أمس

الناصر يلتقي األمين العام لـ «التعاون اإلسالمي»
عقد مباحثات مع نظيريه األردني والباكستاني
ال ـت ـقــى وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة وزي ـ ــر ال ــدول ــة
ل ـشــؤون مجلس ال ـ ــوزراء ،الـشـيــخ الــدكـتــور
أحـمــد الـنــاصــر ،مـســاء أم ــس األول ،األمـيــن
العام لمنظمة التعاون اإلسالمي ،السفير
حسين طه ،في العاصمة الباكستانية إسالم
آباد ،في إطار الزيارة التي يقوم بها الناصر
ل ـت ــرؤس وف ــد دولـ ــة ال ـكــويــت ال ـم ـشــارك في
أعمال الــدورة االستثنائية السابعة عشرة
لمجلس وزراء خــار جـيــة منظمة التعاون
اإلســامــي ،لبحث الــوضــع فــي أفغانستان
والتي عقدت في باكستان أمس.
وجدد الوزير الناصر التهنئة بمناسبة
ت ــول ــي األم ـي ــن ال ـع ــام مـنـصـبــه ،مـتـمـنـيــا له

ً
النواف مستقبال السفير المصري
ال ـ ـحـ ــرس ب ــال ـس ـف ـي ــر ال ـم ـص ــري
والـ ــوفـ ــد ال ـش ـق ـي ــق ،وت ـ ــم خ ــال
اللقاء بحث الموضوعات ذات

االهتمام المشترك ،والتأكيد
على أهمية تعزيز العالقات
بين البلدين الشقيقين.

«الوطني لحقوق اإلنسان» و«األمم المتحدة»
يوقعان مذكرة لتفعيل التعاون المشترك
وقع الديوان الوطني لحقوق
اإلنسان ومكتب األمم المتحدة
لـ ـ ــدى الـ ـك ــوي ــت مـ ــذكـ ــرة ت ـفــاهــم
ل ـت ـف ـع ـيــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـم ـش ـت ــرك
بين الجانبين ،والتنسيق في
مجاالت حقوق اإلنسان.
وقال رئيس الديوان الوطني
لـ ـحـ ـق ــوق اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان ال ـك ــوي ـت ــي
الـسـفـيــر جــاســم ال ـم ـبــاركــي ،في
تـصــريــح صـحــافــي أمـ ــس ،على
هامش التوقيع ،إن هذه الخطوة
تـ ـه ــدف ب ـم ـج ـم ـل ـهــا إل ـ ــى وض ــع
آلـيــة تـعــاون مشترك يـعــزز دور
ال ـجــان ـب ـيــن ،وي ــوط ــد الـتـنـسـيــق
ف ـي ـمــا ب ـي ـن ـه ـمــا ،وف ـق ــا ألهـ ــداف
ومجاالت اختصاص الطرفين.
وأض ـ ــاف ال ـم ـبــاركــي أن هــذه
الخطوة تعد القيمة المضافة
ال ـت ــي ت ـع ــزز دور الـ ــديـ ــوان فــي

هــذا الصدد الرامي إلــى توثيق
أواصر التعاون بين الجانبين،
ع ـب ــر ب ـن ــاء ال ـ ـقـ ــدرات وتــرس ـيــخ
قـ ـي ــم ح ـ ـقـ ــوق اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ون ـش ــر
الوعي بها والعمل على ضمان
ممارستها ،إدراكــا من الديوان
ألهمية ا لـتـعــاون المشترك في
مجاالت حقوق اإلنسان ،مبينا
أن مجاالت التعاون التي جاءت
في مذكرة التفاهم تشمل العديد
مـ ــن الـ ـج ــوان ــب ذات االه ـت ـم ــام
ال ـم ـش ـت ــرك وال ـت ـق ــاط ـع ــات بـيــن
األه ـ ـ ــداف االس ـتــرات ـي ـج ـيــة لكال
ال ـجــان ـب ـيــن ف ــي سـبـيــل تحقيق
ال ـغ ــاي ــات ال ـم ـن ـش ــودة م ــن هــذه
الخطوة.
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أش ـ ـ ـ ـ ــاد م ـم ـث ــل
األم ـي ــن ال ـع ــام ل ــأم ــم الـمـتـحــدة
الـمـنـســق الـمـقـيــم ل ــدى الـكــويــت

الكويت والسعودية لكابول...
اإلس ــام ــي ،الـ ــذي تـسـتـضـيـفــه بــاك ـس ـتــان ويـحـضــره
ممثلون لألمم المتحدة ولمؤسسات مالية دولية
ول ـل ـقــوى ال ـك ـب ــرى ،وم ــن بـيـنـهــا ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
واالت ـحــاد األوروب ــي والـيــابــان ،طلب القائم بأعمال
وزيــر خارجية طالبان ،أمير خان متقي ،المساعدة
في إعــادة بناء االقتصاد األفغاني المدمر ،وتوفير
الطعام ألكثر من  20مليون شخص مهددين بالجوع،
والضغط على أميركا لرفع العقوبات ،ألنها تزيد أزمة
الالجئين وتضر شعبها.
وخــال كلمته أمــام المؤتمرّ ،
وجــه وزيــر الخارجية
وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون مـجـلــس ال ـ ــوزراء ال ـش ـيــخ أحـمــد
الـ ـن ــاص ــر ،رسـ ــالـ ــة دع ـ ــم ألف ـغ ــان ـس ـت ــان وش ـع ـب ـه ــا ،فــي
مواجهة المعاناة واألوجــاع جراء األوضــاع اإلنسانية
ً
واالجـتـمــاعـيــة واالق ـت ـصــاديــة ال ـه ـشــة ،م ـش ــددا عـلــى أن
ً
ً
األحداث األخيرة شكلت منعطفا مهما يستدعي العمل
بشكل مشترك وبجهود مضاعفة ،لتجنب كارثة إنسانية
باتت تلوح في األفق.
وجـ ــدد ال ـنــاصــر م ــوق ــف ال ـك ــوي ــت ال ـم ـبــدئــي الـثــابــت
والــرافــض لجميع أشـكــال العنف واإلره ــاب ،ودعوتها
كل األطــراف المعنية لوقف استهداف المدنيين وعدم
ً
ال ـس ـم ــاح بـ ــأن ت ـك ــون أف ـغــان ـس ـتــان مـ ـ ــاذا ل ـل ـت ـطــرف أو
لإلرهابيين ،وضرورة االلتزام بالمعاهدات واالتفاقيات
الــدولـيــة ومعايير الـعــاقــات الــدولـيــة واح ـتــرام مبادئ
حقوق اإلنسان ،بما في ذلك ضمان حقوق الطفل والمرأة،
السيما في العمل والتعليم ،مما يساهم في استعادة
أفـغــانـسـتــان ألمـنـهــا واس ـت ـق ــراره ــا ،وتــوج ـيــه الـجـهــود
الدولية وتحويلها من مرحلة اإلغاثة إلى مرحلة التنمية
وإعادة اإلعمار.
وأع ـ ــرب ع ــن ق ـلــق ال ـكــويــت ال ـبــالــغ إزاء م ــا آل ــت إلـيــه
األوضاع بأفغانستان ،نتيجة التدفق المتنامي والمقلق
لعدد النازحين والالجئين ،الــذي بلغ أكثر من نصف
ً
مليون نــازح داخـلــي فــي  ،2021فضال عــن مواجهة ما
يقارب  23مليون شخص لخطر النقص الحاد في الغذاء.
بدوره ،شدد وزير الخارجية السعودي ،األمير فيصل
بن فرحان ،على أن االنهيار االقتصادي في أفغانستان
سيؤدي إلى المزيد من عدم االستقرار على المستويين
ً
اإلقليمي والــدولــي ،معتبرا أن محاربة اإلرهــاب تشكل
أولــويــة قـصــوى ،وأن سلطة األمــر الــواقــع مسؤولة عن
مكافحته وعدم تحول البالد إلى بؤرة له.
وأعلن بن فرحان إقامة جسر جوي وبــري سعودي
ً
ألفغانستان ،بالتعاون مع مركز الملك سلمان ،محذرا
من «أزمة إنسانية خطيرة ومعاناة طويلة ،بعد سنوات
من عدم االستقرار».
وع ـبــر األم ـي ــن ال ـع ــام لـمـنـظـمــة ال ـت ـع ــاون اإلس ــام ــي،
حسين طه ،عن «الموقف اإلسالمي الداعي إلى سيادة
ً
أفغانستان ووحدتها وسالمة أراضيها» ،الفتا إلى أن
«دور األعـضــاء في تقديم المساعدة اإلنسانية أصبح
اآلن أكثر أهمية من أي وقت مضى ،حيث أدى الوباء إلى
تفاقم التحديات القائمة».
وفي كلمته االفتتاحية ،قال رئيس الوزراء الباكستاني

د .ط ــارق ال ـش ـيــخ ،ف ــي تصريح
مماثل ،بالجهود التي تبذلها
الكويت في مجال تطوير آليات
حقوق اإلنسان ،وحرصها على
حمايتها وتعزيزها.
وأش ـ ــاد د .ال ـش ـيــخ بــاهـتـمــام
الـ ـك ــوي ــت الـ ـب ــال ــغ ب ـم ـع ــاه ــدات
وم ـ ــواث ـ ـي ـ ــق حـ ـ ـق ـ ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان
الــدول ـيــة ،مــن خ ــال إدم ــاج تلك
األه ــداف فــي الخطط التنموية
للدولة ،خاصة المتعلقة بدعم
قـضــايــا ال ـم ــرأة وال ـط ـفــل وكـبــار
ال ـ ـسـ ــن والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم والـ ــرعـ ــايـ ــة
ال ـص ـح ـيــة ،الف ـت ــا إل ــى بـصـمــات
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة ع ـل ــى
المستويات المحلية واإلقليمية
والـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة ،والـ ـ ـت ـ ــي ج ـع ـل ـت ـهــا
ت ـك ـت ـس ــب تـ ـق ــدي ــر ال ـم ـن ـظ ـم ــات
العالمية.

ال ـتــوف ـيــق والـ ـس ــداد ف ــي مــواص ـلــة مـقــاصــد
المنظمة ،وخدمة األمة اإلسالمية وشعوبها.
وتم خالل اللقاء بحث سبل تعزيز آفاق
ال ـت ـع ــاون وال ـت ـن ـس ـيــق ب ـيــن دول ـ ــة ال ـكــويــت
وم ـن ـظ ـمــة الـ ـتـ ـع ــاون اإلسـ ــامـ ــي ،ف ــي إط ــار
ال ـع ـم ــل اإلسـ ــامـ ــي الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ،وم ـنــاق ـشــة
الموضوعات المدرجة على جــدول أعمال
الدورة االستثنائية لمجلس وزراء خارجية
التعاون اإلسالمي.
وعقد الناصر جلسة مباحثات ثنائية
مــع وزي ــر خارجية باكستان مـخــدوم شاه
محمود قريشي ،تناولت العالقات الثنائية
المتينة الـتــي تــربــط الـبـلــديــن الصديقين،

وسبل تعزيز الشراكة االستراتيجية القائمة
بينهما وتنميتها في مختلف المجاالت،
كما تــم بحث الموضوعات المدرجة على
جدول أعمال الدورة.
وال ـت ـقــى وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة نــائــب رئـيــس
مجلس الـ ــوزراء وزي ــر الـخــارجـيــة وشــؤون
المغتربين في المملكة األردنية الشقيقة،
أي ـمــن ال ـص ـفــدي ،وت ـن ــاول الـلـقــاء الـعــاقــات
ال ـث ـنــائ ـيــة ال ـم ـت ـي ـنــة الـ ـت ــي ت ــرب ــط ال ـب ـلــديــن
الشقيقين ،وسبل تطويرها وتنميتها في
مختلف المجاالت ،باإلضافة إلى مناقشة
أبرز المستجدات على الساحتين اإلقليمية
والدولية.

سفارتنا في هولندا تدعو لاللتزام
باإلجراءات ضد «أوميكرون»
ن ــاش ــدت س ـف ــارة ال ـكــويــت ل ــدى هــول ـنــدا جميع
الرعايا الكويتيين على األراضي الهولندية االلتزام
باإلجراءات الجديدة التي اتخذتها المملكة لمواجهة
االنتشار المتسارع للمتحور أوميكرون.
وأهابت السفارة ،في بيان صحافي ،بالمواطنين
الراغبين في زيارة هولندا ،خالل هذه الفترة ،األخذ
بعين االعتبار اإلجراءات الصحية المقررة.

وأوضحت أن الحكومة الهولندية أعلنت مساء
أمس األول فرض إغالق كلي في البالد ،ابتداء من
أمس وحتى الجمعة  14يناير ،باستثناء األسواق
المركزية والصيدليات ،والتي سيتم إغالقها عند 8
مساء ،نظرا لالرتفاع المتزايد في اإلصابات بفيروس
كورونا ،وطلبت من رعاياها التواصل معها في حال
الحاجة إلى المساعدة.

محافظ العاصمة لتخصيص موقع للشاحنات
المباركي والشيخ خالل حفل التوقيع

عمران خــان «إذا لم يتم اتخاذ إجــراء فــوري فستواجه
ً
أفغانستان فوضى» ،الفتا إلــى أزمــة الالجئين وتزايد
العنف من تنظيم داعش.
وإضافة إلى المساعدة المباشرة ،تحتاج أفغانستان
إل ــى تــوفـيــر اس ـت ـقــرار اق ـت ـصــادي عـلــى ال ـم ــدى الـبـعـيــد.
ويـتــوقــف الـكـثـيــر عـلــى م ــدى اس ـت ـعــداد واشـنـطــن لرفع
العقوبات االقتصادية ضد زعماء طالبان ،التي جعلت
مؤسسات وحكومات كثيرة تتجنب التعامل المباشر
مع حكومتهم.
(إسالم أباد -وكاالت)

غوتيريش في بيروت...
حــركــة األمـ ــوال ،الـتــي سـتـكــون مشبوهة بالنسبة
إل ــى واش ـن ـطــن .وه ـنــا ت ـقــول م ـصــادر دبـلــومــاسـيــة
غربية ،ل ـ «الـجــريــدة» ،إن مثل هــذا اإلج ــراء ستكون
له اهتمامات متعددة أبرزها من اآلن حتى موعد
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة ،والـ ـت ــي ل ــن ت ـس ـمــح فيها
واشنطن ألي من الشخصيات المشتبه فيها بلعب
دور مؤثر في العملية االنتخابية.
وتـكـشــف تـلــك ال ـم ـصــادر أن واش ـن ـطــن أرسـلــت
رسائل واضحة لعدد من أصحاب رؤوس األموال
المتعاونين مع قوى سياسية تحذرها من االنخراط
ً
في أي عملية سياسية من شأنها التأثير انتخابيا،
ملوحة بفرض العقوبات عليها.
وال تستبعد مصادر مصرفية لبنانية أن اإلجراء
األمـيــركــي ،القابل ألن يــدخــل حيز التنفيذ فــي أي
لـحـظــة ت ـجــدهــا واش ـن ـطــن م ـنــاس ـبــة ،س ـي ـكــون لها
ً
هدف أبعد قد يشير مستقبال إلى احتمال فرض
عقوبات على مصارف بكاملها ،مما يعني الوصول
إلــى إغــاقـهــا .وإذا تـعــرض أي مـصــرف لمثل هذه
ً
العقوبات ،التي تعرض لها سابقا جمال ترست
بنك أو البنك اللبناني الكندي ،فسيكون ذلك بالغ
الـخـطــورة على الـقـطــاع المصرفي كـكــل ،وه ــذا قد
يكون مقدمة النتهاء القطاع بشكل كامل والوصول
إلى مرحلة جديدة من إعــادة تشكيله ،وفق صيغ
يتم الحديث عنها تنص على مبدأ دمج المصارف
بعضها ببعض.
في موازاة هذا التطور األميركي بشأن المصارف،
بــرز تـطــور جــديــد فــي الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة ،وهو
االسـتـعــداد لتعيين السفيرة السابقة فــي بيروت
إليزابيت ريتشارد بمنصب منسقة ملف مكافحة
اإلره ــاب ،وهــذا مؤشر إلــى التكامل بين إجــراء ات
العقوبات ،التي تفرضها واشنطن على متهمين
بــالـفـســاد ،مــع ات ـخــاذ الـعـقــوبــات بـحــق المتهمين
بتمويل اإلرهـ ــاب أو تبييض األمـ ــوال بـمــا يخدم
اإلره ـ ــاب ،والـمـقـصــود هـنــا هــو «ح ــزب ال ـلــه» الــذي
ً
تـصـنـفــه واش ـن ـطــن إره ــابـ ـي ــا .س ـي ـكــون لـمـثــل هــذه
ً
التطورات األميركية الكثير من االنعكاسات لبنانيا،
وسط غياب أي معطى إليجاد حل سياسي قريب،
أو تسوية من شأنها وقف مسار االنهيار.

أكــد محافظ العاصمة الشيخ
طـ ــال ال ـخ ــال ــد أن ال ـق ـض ــاء عـلــى
ال ـم ـخ ــال ـف ــات والـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوزات فــي
مختلف مناطق العاصمة هو جزء
من العملية اإلصالحية والرؤية
التي تبنتها المحافظة للتطوير
والتجميل.
وق ـ ــال الـ ـخ ــال ــد ،ع ـل ــى هــامــش

حضوره إغالقا إلحدى الساحات
فــي منطقة ا لـشــو يــخ الصناعية،
إن ه ــذا اإلجـ ــراء ينهي استغالل
الـ ـس ــاح ــات م ــن ب ـع ــض أص ـح ــاب
الـ ـمـ ـح ــال وال ـ ـ ـ ــورش ال ـص ـنــاع ـيــة،
وتسخيرها لمصالحهم الخاصة
ويـ ـح ــد مـ ــن تـ ـك ــدس ال ـش ــاح ـن ــات
والسيارات المهملة ،ويقضي على

االسـتـخــدامــات الـعـشــوائـيــة التي
يقوم بها بعض أصحاب المحال
والورش الصناعية .وأضاف أنه
ال حل لهذه الشاحنات والمركبات
الثقيلة إال بتخصيص موقع لها
ب ـع ـيــدا ع ــن ال ـم ـنــاطــق الـسـكـنـيــة،
م ــع تــوف ـيــر ال ـخ ــدم ــات وال ـمــرافــق
الخاصة لهذا الموقع.

باول ليس فولكر
يواصل بــاول إصــراره على أن التضخم المرتفع
ً
اليوم يرجع كامال إلى االختناقات المؤقتة ومشكالت
ســاســل اإلم ــداد الناجمة عــن الــركــود ال ــذي أحدثته
ً
الجائحة والتعافي المتفاوت الالحق ،ووفقا لوجهة
النظر هــذهُ ،ي َـعـد االحتياطي الفدرالي مجرد وكيل
سلبي يبذل قصارى جهده لتوفير القدر الكافي من
السيولة حتى ال يؤدي التضخم على جانب العرض
إلــى تعطيل األس ــواق المالية واالقـتـصــاد فــي عموم
األمر.
ّ
يذكرني تفسير بــاول لــأحــداث الجارية بوجهة
نظر البنك المركزي األلماني في عــام  ،1923عندما
كان يتعامل مع التضخم المفرط الذي ضرب ألمانيا
ً
بعد الحرب العالمية األولى ،فوفقا لبنك الرايخ (البنك
الـمــركــزي األلـمــانــي حتى عــام  ،)1945كــان التضخم
ً
نــاش ـئــا ع ــن نـقــص الـسـلــع الـمـنـســوب إل ــى األج ــان ــب،
الذين تسببت تعويضاتهم غير المعقولة في إحداث
ان ـخ ـفــاض ح ــاد بـقـيـمــة ال ـم ــارك األل ـم ــان ــي ،وف ــي هــذا
ً
ً
السيناريو ،كــان بنك الــرايــخ وكـيــا سلبيا ،يحاول
لمواكبة ارتفاع
بأقصى جهد ممكن طباعة العملة ُ
األسـعــار ،وكما هي الحال مع بــاول ،ألـقي اللوم عن
التضخم على جهة أخرى -في هذه الحالة األجانب -ال
على سياسات البنك المركزي ذاته.
بالطبع ،لم تكن رواية بنك الرايخ للوضع مغلوطة
ً
ً
ت ـمــامــا ،ن ـظــرا العـتـمــاد الـحـكــومــة األلـمــانـيــة والـبـنــك
المركزي على العائدات من رسوم سك العملة لسداد
التعويضات ،فمن الصحيح أن مدفوعات التعويضات
تسببت في إحداث التوسع النقدي والتضخم الناتج
عـنــه ،لكن اسـتـعــداد بنك الــرايــخ لطباعة النقود ظل
ً
ً
يشكل جزءا أساسيا من القصة.
ً
ً
عـلــى نـحــو مـمــاثــل ،لــم يـكــن ب ـ ــاول مخطئا تماما
ً
عندما عــزا التضخم جزئيا إلــى ارتـبــاكــات العرض،
لكن استعداد بنك االحتياطي الـفــدرالــي الستيعاب
ً
هــذه العملية من خــال التوسع النقدي -عوضا عن
مكافحة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة وبيع
ً
ً
األصول -يظل يشكل عامال حاسما.
في كل األح ــوال ،إذا كانت ارتباكات العرض هي
القصة الرئيسة خالل الفترة من  2020إلى  ،2021فالبد
ً
أنها أعاقت بشكل خطير أيضا تعافي الناتج المحلي
اإلجمالي الحقيقي (المعدل حسب التضخم) ،ومع
ذلك ،بحلول الربع الثاني والربع الثالث (التقديري)
من عام  ،2021كان التعافي الحاد على شكل حرف V
منذ الربع الثالث من عام  2020أعاد بالفعل الناتج
المحلي اإلجـمــالــي الحقيقي فــي الــواليــات المتحدة
إلى مستواه المعدل حسب االتجاه العام في .2019
ً
كــان نمط التعافي على شكل حــرف  Vمتوقعا ،
ً
خ ـص ــوص ــا أن ال ــرك ــود ف ــي ال ـن ـصــف األول م ــن عــام
ً
ً
 2020كان في األســاس اختيارا طوعيا إلغــاق قسم
كبير من االقتصاد في االستجابة النتشار جائحة

كورونا ،وبمجرد رفع هذا اإلغالق بشكل كبير ،كان
من المعقول أن نتوقع عــودة االقتصاد بسرعة إلى
مستواه السابق ،عــاوة على ذلــك ،من غير الواضح
ً
ما إذا كــان هــذا التعافي السريع راجعا بشكل كبير
إلى السياسة النقدية التوسعية أو السياسة المالية
القوية المصاحبة.
وفيما يتعلق بالسياسة المالية ،كانت إضافة
تريليونات ال ــدوالرات مــن اإلنـفــاق الـفــدرالــي والدين
العام مذهلة ،وربما ساعدت أجزاء من هذه السياسة
ً
فــي التعجيل بالتعافي ،وخـصــوصــا إعــانــات الدعم
التي ساعدت في الحفاظ على الــروابــط بين العمال
والشركات ،لكن المدفوعات المفرطة للعاطلين عن
العمل أعاقت في األرجح انتعاش تشغيل العمالة.
م ــن مـنـظــور الـنـمــو االق ـت ـص ــادي ال ـطــويــل األج ــل،
ربـمــا يـكــون مــن المنطقي االسـتـعــانــة بحزمة جيدة
التصميم من االستثمار في البنية األساسية ،ومع
ُ َ
ذلــك ،تسـتخـدم األعــذار المرتبطة بالجائحة لزيادة
اإلنفاق من الــدوالرات الفدرالية على نحو متزايد ال
لمساعدة التعافي أو النمو في األمد البعيد ،بل لدعم
أحالم االشتراكية في دولة رفاهية دائمة التوسع.
وبـلـغــت ه ــذه ال ــرؤي ــة ذروة تمجيدها مــع أجـنــدة
الرئيس جو بايدن إلعادة البناء بشكل أفضل ،والتي
تتضمن أربـعــة بــرامــج استحقاق جــديــدة .بصراحة،
لم أدرك أن المشكلة في سياسات الواليات المتحدة
هي نقص برامج االستحقاق ،فمازلت أتذكر إعالن
بيل كلينتون في عام  1996أن «عصر الحكومة
الرئيس
ُ
ِّ
الضخمة ولى وانتهى» ،ترى أين نجد كلينتون عندما
نكون في احتياج إليه؟
أخشى أن التحول نحو قطاع عام موسع على نحو
دائم من شأنه أن يؤدي إلى إعاقة التقدم االقتصادي
في الواليات المتحدة في السنوات القادمة ،ومن بعض
الجوانب ،يبدو األمر كأننا نحاكي األجندة االشتراكية
ً
ً
التي تنتهجها أوروبا الغربية ،غير أن فارقا وحيدا
ً
ً
ً
مهما يتمثل في أن جزءا كبيرا من عائدات الضرائب
في أوروبا تأتي من ضريبة القيمة المضافة.
ً
مع االفتقار إلى ضريبة االستهالك الفعالة نسبيا
كهذه ،من المرجح أن تعتمد الواليات المتحدة بشكل
م ـتــزايــد عـلــى ض ــرائ ــب غـيــر فـعــالــة عـلــى رأس الـمــال
(ضرائب على أرباح الشركات ،ومكاسب رأس المال،
واألصول ،والثروة اإلجمالية ،وما إلى ذلك) .سنشهد
ً
أيـضــا الـمــزيــد مــن التأكيد على ال ـتــدرج األكـثــر حدة
لجداول الضرائب على الدخل الشخصي ،والذي كما
فهمه الرئيس رونــالــد ريـغــان فــي ثمانينيات القرن
ً
العشرين يعني ضمنا معدالت هامشية عالية إلى
حد يجعلها غير فعالة على الدخل الفردي المرتفع.
وبالعودة إلى توقعات األسعار ،في سبتمبر ،2021
كــان متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك لمدة
ً
 12شهرا ( %5.4بناء على مؤشر أسعار المستهلك

الرئيسي) .يكاد يكون من المؤكد أن مقياس التضخم
هذا ،الشبيه بمقاييس أخرى معيارية ،سيرتفع مع
انخفاض األرقام المنخفضة المسجلة في الفترة من
أكتوبر إلى ديسمبر  2020عن المتوسط ،والواقع أن
متوسط معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك على
أساس سنوي كان  %6.9خالل الفترة من يناير إلى
سبتمبر .2021
وفــي هــذا الـسـيــاق ،مــن الـعــامــات المقلقة بشكل
خاص تحرك بايدن إللقاء اللوم بشأن ارتفاع األسعار
على شــركــات النفط الجشعة وغيرها مــن الشركات
الضخمة ،وفــي خـطــاب ألـقــاه فــي  16سبتمبر أعلن
بايدن« :نحن نالحق األطراف الشريرة والمتربحين
مــن الـجــوائــح فــي مجتمعنا ،وتــؤكــد أدل ــة وف ـيــرة أن
أسعار البنزين يجب أن تتجه إلى االنخفاض ،لكنها
لم تنخفض ،وسنلقي نظرة فاحصة على هذا األمر».
استخدم الرئيس ريتشارد نيكسون ذات النوع من
الخطاب في سبعينيات القرن العشرين ،قبل أن يفرض
القيود على األسعار والتي استمرت في إلحاق أضرار
اقتصادية أعظم من تلك الناجمة عن التضخم الطليق.
وأدى االش ـم ـئ ــزاز م ــن تـلــك الـحـقـبــة الـســابـقــة من
التضخم في النهاية إلى القرار الذي اتخذه الرئيس
جيمي كارتر ،في أزهــى أوقاته ،بتعيين بول فولكر
ً
رئيسا لمجلس االحتياطي الفدرالي عام  ،1979إذ لم
َ
ُينظـر إلى فولكر على الفور على أنه بطل عندما وافق
على أن إنهاء التضخم المرتفع في أوائل الثمانينيات
(في عهد ريغان آنذاك) قد يترتب عليه ركود حاد ،لكن
بمرور الوقت ،تنامت مكانته بين المشهورين بعدما
أثبتت مهارته في ترويض التضخم أنها دائمة.
اآلن يواجه باول خطر اكتساب السمعة النقيض،
ح ـت ــى اآلن ،أفـ ـل ــت مـ ــن ق ـ ــدر ك ـب ـي ــر مـ ــن االنـ ـتـ ـق ــادات
ً
الشخصية ،ولكن إذا أصبح التضخم المرتفع متوقعا
بشكل عــام فـتــرســخ بــالـتــالــي ،فـسـ ُـيــام عــن ذلــك على
نحو متزايد ،وقبل أن نصل إلى هذه النقطة ،يجب أن
يتحول باول نحو سياسة نقدية انكماشية شبيهة
بـسـيــاســة فــولـكــر تكبح الـتـضـخــم قـبــل ف ــوات األوان،
ً
وما يقلقني حقا ،وأعيد هنا صياغة كلمات ألقاها
الـسـنــاتــور لــويــد بنتستن فــي مـنــاظــرة عـلــى منصب
نائب الرئيس في عــام  ،1988هو أن المرء يستطيع
بشكل مشروع أن ينظر إلى باول بثقة ويقول« :أنت
لست بول فولكر».
* أستاذ االقتصاد في جامعة هارفارد ،وباحث
زائر في المعهد األميركي ألبحاث السياسة العامة،
وباحث مشارك لدى المكتب الوطني للبحوث
االقتصادية.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع
«الجريدة»
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محليات

الجابر :منتسبو الجيش قدوة في تلبية النداء اإلنساني والوطني
• وزير الدفاع رعى حملة «الخدمات الطبية» للتبرع بالدم في مستشفى جابر للقوات المسلحة
• تهدف إلى تعزيز العطاء والوالء وتلبية الواجب عبر دعم مخزون بنك الدم المركزي
نداء الواجب الوطني واإلنساني،
وهم في مقدمة الصفوف لتقديم
الدعم والمساندة لعموم وزارات
وم ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة الــرسـمـيــة،
الفتا إلى أن دورهم خالل جائحة
كورونا هو خير دليل على ذلك.
جاء ذلك ،في تصريح للجابر
خـ ــال رع ــاي ـت ــه وم ـش ــارك ـت ــه في
حـمـلــة " 10دق ــائ ــق ف ـقــط إلن ـقــاذ
حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاة" ل ـ ـل ـ ـت ـ ـبـ ــرع ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدم ف ــي
مستشفى جابر األحمد للقوات
المسلحة ،والتي تنظمها وحدة
أمراض الدم بشعبة المختبرات
فـ ــي ه ـي ـئ ــة ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـط ـب ـيــة
بــال ـت ـعــاون والـتـنـسـيــق م ــع بنك
الدم المركزي.

ق ـ ــال ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد
الجابر ،إن منتسبي وزارة الدفاع
هــم ال ـق ــدوة ،وه ــم أول مــن يلبي

«طوارئ كورونا» ناقشت
مستجدات «أوميكرون»
ً
عقدت اللجنة الوزارية لطوارئ (كورونا) اجتماعا في قصر
بيان أمــس ،لبحث آخــر مستجدات الوضع الوبائي المحلي
واإلقليمي والدولي بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا
(أوميكرون).
وناقشت اللجنة في اجتماعها برئاسة الوزير الجابر أحدث
التقارير الواردة من الجهات الحكومية المعنية بشأن الوضع
الصحي في البالد.
كما استمعت اللجنة لشرح من وزير الصحة الشيخ د .باسل
الصباح بشأن آخر التقارير الواردة من وزارة الصحة بشأن
الوضع الوبائي في الكويت.

العطاء والوالء
وأكــد الجابر أن هــذه الحملة
ً
تأتي إيمانا من الوزارة بأهمية
ال ـت ـب ــرع ،وان ـط ــاق ــا م ــن دورهـ ــا
الــوط ـنــي وواج ـب ـه ــا اإلن ـســانــي،

ً
مضيفا أنها تهدف إلــى تعزيز
الـعـطــاء وال ـ ــوالء وتـلـبـيــة ال ـنــداء
الوطني ،من خالل دعم مخزون
ب ـنــك الـ ــدم ال ـم ــرك ــزي ،وتـمـكـيـنــه
مــن أداء دوره المهم والحيوي
ب ـتــزويــد جـمـيــع الـمـسـتـشـفـيــات
وال ـ ـمـ ــراكـ ــز ال ـط ـب ـي ــة فـ ــي ال ـب ــاد
ب ـح ــاج ـت ـه ــا م ـ ــن فـ ـص ــائ ــل ال ـ ــدم
المتنوعة.
وق ــد تــولــى بـنــك ال ــدم تجهيز
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــدات الـ ـطـ ـبـ ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة
بــالـتـبــرع بالتنسيق مــع وحــدة
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدم وبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــك الـ ـ ـ ــدم
ب ـم ـس ـت ـش ـف ــى ج ـ ــاب ـ ــر األحـ ـ ـم ـ ــد،
ك ـم ــا اس ـت ـق ـبــل ال ـم ـت ـبــرع ـيــن مــن
مـنـتـسـبــي ال ـج ـيــش والـعــامـلـيــن
بــالـهـيـئــة وال ـمــراج ـع ـيــن إلج ــراء
ال ـف ـح ــوص ــات ال ـط ـب ـي ــة ال ــازم ــة
لـهــم قـبــل تـبــرعـهــم ،وال ـتــأكــد من
مدى قابليتهم للتبرع ،وضمان
ج ــودة ال ــدم الـمـنـقــول ،وشـهــدت
انطالقة الحملة إقباال كبيرا من
المتبرعين.

الجابر خالل تبرعه بالدم أمس

العوضي لـ ةديرجلا  :تسجيل العنصر النسائي
بالجيش عن طريق الموقع اإللكتروني
•

«إعالن نتائج القبول عبر رسائل نصية يحضرن بعدها لتقديم أوراقهن»
●

محمد الشرهان

أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن م ـ ـ ــدي ـ ـ ــر ال ـ ـتـ ــوج ـ ـيـ ــه
ال ـم ـع ـنــوي والـ ـع ــاق ــات ال ـعــامــة
بـ ـ ــوزارة ال ــدف ــاع الـعـقـيــد الــركــن
بـ ـح ــري م ـح ـم ــد الـ ـع ــوض ــي ،أن
عـمـلـيــة تـسـجـيــل ال ــراغ ـب ــات في
الـ ـتـ ـط ــوع واالل ـ ـت ـ ـحـ ــاق ب ـش ــرف
الخدمة العسكرية من العنصر
الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــائ ـ ـ ــي ،س ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــون عـ ـب ــر
ال ـم ــوق ــع االل ـك ـت ــرون ــي لـ ـل ــوزارة
ف ـقــط ،والـ ـخ ــاص ب ـفــرع تجنيد
الـ ـمـ ـتـ ـط ــوعـ ـي ــن ،الف ـ ـتـ ــا إل ـ ـ ــى أن
التسجيل بدأ أمس وسيستمر
حتى  2يناير المقبل.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـعـ ـ ــوضـ ـ ــي ،ف ــي
تـ ـص ــري ــح ل ـ ـ ـ "ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة" ،أن ــه

ب ـعــد إتـ ـم ــام عـمـلـيــة الـتـسـجـيــل
سـتـصــل رس ــال ــة نـصـيــة بقبول
طلب المتقدمة ،على أن ُت َ
رسل
إلـ ـيـ ـه ــا رس ـ ــال ـ ــة ن ـص ـي ــة أخ ـ ــرى
ف ــي وقـ ــت الحـ ــق تـ ـح ــدد مــوعــد
ال ـ ـح ـ ـض ـ ــور شـ ـخـ ـصـ ـي ــا خ ـ ــال
األس ـب ــوع لـتـقــديــم الـمـسـتـنــدات
المطلوبة ،مشيرا إلى أن تلقي
ال ـم ـس ـت ـن ــدات س ـي ـك ــون بـمـبـنــى
القاعات المتعددة األغراض في
مـعـسـكــرات الـمـبــاركـيــة بجانب
جمعية وزارة الدفاع.
وكانت رئاسة األركان العامة
للجيش -هيئة اإلدارة والقوى
ال ـ ـب ـ ـشـ ــريـ ــة ،ح ـ ـ ـ ــددت ال ـ ـشـ ــروط
العامة للتسجيل ،وهي أن تكون
ا لـمـتـطــو عــة كويتية الجنسية،

التخصصات المطلوبة
قال العقيد العوضي إن التخصصات المطلوبة لحامالت
شـهــادات الجامعية والــدبـلــوم تتمثل فــي اتـصــاالت ،وإدارة،
وشـبـكــات ،وإلـكـتــرونـيــات ،وطـبــاعــة ،وإدخ ــال بـيــانــات ،وأمــن
ش ـب ـك ــات ،وح ــاس ــب آلـ ـ ــي ،وه ـن ــدس ــة ك ـه ــرب ــائ ـي ــة ،وه ـنــدســة
ميكانيكية ،وهـنــدســة إل ـك ـتــرونــات ،ول ـحــام ب ــارد ،وهندسة
ميكاترونكس ،وقانون ،ومفتشة أمنية ،وتربية بدنية.

محمد العوضي

وق ــد أتـمــت مــن الـعـمــر  18عاما
ولم تتجاوز  26سنة ،وتستثنى
الـفـنـيــات والـمـهـنـيــات مــن الحد
ً
األعلى ،وأن تكون الئقة صحيا
للخدمة العسكرية ،ومحمودة
ال ـس ـيــرة ،وأن تـجـتــاز المقابلة
الشخصية ،وأال يكون قد سبق
الحكم عليها في عقوبة جنائية
أو جــري ـمــة مـخـلــة بــال ـشــرف أو
األمــانــة مــا لــم يكن قــد ُرد إليها
اع ـت ـب ــاره ــا ،وأن تـنـهــي عملها
ً
من الجهة التي تعمل بها وفقا
لألنظمة والقوانين المتبعة.
و تـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـت ـ ـ ــد دورة إ ع ـ ـ ـ ـ ـ ــداد

متطوعات الجيش الكويتي من النساء
َ
ال ـم ـق ـبــوالت ،ال ـتــي سـ ُـيـعــلــن عن
ً
موعدها الحـقــا 3 ،أشـهــر ،على
ُ
أن تـمـنــح بـعــدهــا الـمـتـطــوعــات
من حملة الشهادات الجامعية
رت ـبــة "رق ـيــب أول" ،وم ــن حملة
الدبلوم رتبة "رقيب +عالوتين"،
ومن حملة شهادة الثاني عشر
رتبة "رقيب" ،ومن حملة شهادة

الصف الحادي عشر رتبة "وكيل
عــريــف +عــاوتـيــن" ،ومــن حملة
شـ ـه ــادة ال ـص ــف ال ـع ــاش ــر رتـبــة
"وكـ ـي ــل ع ــري ــف +ع ـ ـ ــاوة" ،ومــن
حـمـلــة ش ـه ــادة ال ـصــف الـتــاســع
رتبة "وكيل عريف" ،ومن حملة
شـ ـه ــادات ال ـص ــف ال ـث ــام ــن ومــا
دونه رتبة "جندي".

«األشغال» 9 :شركات تتنافس
على الحزمة الثالثة لمطار «»T2

تتكون من مواقف الطائرات وساحات وممرات وأنفاق خدمات

●

سيد القصاص

أحـ ــال ال ـج ـه ــاز ال ـم ــرك ــزي لـلـمـنــاقـصــات الـعــامــة
عطاء ات مناقصة إنشاء وإنجاز وتأثيث الحزمة
رقم  3لمواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية
لمبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي ""T2
إلى وزارة األشغال العامة ،لدراستها والبت فيها
وإعطاء التوصيات الالزمة بشأنها ،الختيار الشركة
الفائزة بالمناقصة.
وأشارت مصادر "األشغال" إلى أن الوزارة تلقت
 9ع ـط ــاءات ،وفـقــا لـمــا هــو م ــدون بكشف األسـعــار
الـمـتـنــافــس عـلـيـهــا ،وس ـت ـقــوم ب ــدوره ــا بــدراسـتـهــا
وفقا للمواصفات الفنية واإلنشائية التي وضعت
لتلك الحزمة لتقديم التوصيات الــازمــة بشأنها
خالل  30يوما.
وأوضحت أن مشروع الحزمة الثالثة يقع بين
مدارج الطائرات الشرقي والغربي ممتدا من مبنى
 2على مساحة تـقــدر ب ـ  3.210ماليين متر مربع،

ويتكون مــن :مــواقــف الـطــائــرات ،ســاحــات وممرات
مرتبطة بالمدارج الحالية ،طرق للخدمات الجوية،
أن ـف ــاق ال ـخ ــدم ــات ال ـمــرت ـب ـطــة بــالـمـبـنــى  ،2محطة
كهربائية ،مبنى التجهيزات الغذائية ،مبنى الدعم
واإلسناد ،وجسور الركاب المتحركة.
ولفتت إلى أن طرح الحزمة الثالثة يأتي تماشيا
مع األعمال التي تنفذ في الحزمتين األولى والثانية
الخاصتين بالمبنى الرئيسي والمباني الملحقة
به ،والطرق والخدمات الخاصة بالمشروع ،الذي
يسير وفقا لما هو مخطط له إلنجاز جميع األعمال
بالتوازي مع بعضها البعض.
وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة
االستيعابية لمطار الـكــويــت الــدولــي ،لتصل إلى
 25مليون راك ــب سـنــويــا ،وليصبح أح ــدث محور
إقليمي في المنطقة ،باستخدام أحدث ما توصلت
له التكنولوجيا في مجال الطيران وأعلى المعايير
البيئية ،لتحقيق مستويات را حــة عالية وخدمة
مميزة للمسافرين.

«مدنية» بشريحة إلكترونية
لحملة اإلقامة مادة 20
أعلنت الهيئة ا لـعــا مــة للمعلومات المدنية
أمس تحويل البطاقة المدنية للعمالة المنزلية،
ومن في حكمهم ،من حملة اإلقامة مادة  20إلى
بطاقة ذكية مزودة بشريحة إلكترونية.

وأوض ـحــت الـهـيـئــة ،فــي بـيــان صـحــافــي ،أنــه
سيتم االستمرار في استخدام البطاقة المدنية
الحالية غير المزودة بشريحة إلكترونية الى
حين انتهاء مدة صالحيتها.

«الصحة» :ربع اليافعين و %36من الرجال ...مدخنون

ً
الكويت سنويا بسبب التدخين
تتكبدها
دينار
مليون
419
•
ً
• الصالح :نسبة المدخنين محليا األعلى بين دول مجلس التعاون
نظم البرنامج الوطني لمكافحة
التدخين التابع لوزارة الصحة،
بالتعاون مع الجمعية
الكويتية لمكافحة التدخين
والسرطان ،الملتقى الحواري
حول "استراتيجيات مكافحة
التدخين".

●

عادل سامي

أكدت مقررة البرنامج الوطني
لـمـكــافـحــة ال ـتــدخ ـيــن ف ــي وزارة
ال ـص ـح ــة ،د .آم ـ ــال ال ـي ـح ـيــى ،أن
وضع التدخين في الكويت غير
جيد ،مشيرة إلى أن معدله بين
الرجال البالغين مرتفع ،ويصل
إل ـ ــى  36ب ــال ـم ـئ ــة ،ه ـ ــذا ب ـخــاف
التدخين اإللكتروني ،وأن نسبة

الجارالله :استقرار المشهد
الوبائي برفع نسب التطعيم
أكد رئيس اللجنة االستشارية لمواجهة "كورونا" في وزارة
الصحة ،د .خالد الجارالله ،أن استمرار استقرار المشهد الوبائي
في القادم من األيام مرهون برفع نسب تعزيز جرعات التطعيم،
وااللتزام بالتوصيات الوقائية.
وقال الجارالله في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" :إنه ال طائل
من الجدال والخالف ،فالكل مدعو لدعم جهود الدولة ومنظومتها
الصحية لتعزيز التحصين المجتمعي وحالة التعافي.

التدخين بين النساء تتراوح بين
 2و 3بالمئة.
وقــالــت اليحيى ،فــي تصريح
لـ ـلـ ـصـ ـح ــافـ ـيـ ـي ــن ع ـ ـلـ ــى ه ــام ــش
الملتقى ال ـحــواري حــول "أســس
وضـ ـ ــع اس ـ ـتـ ــراج ـ ـيـ ــات م ـكــاف ـحــة
التدخين" ،الذي نظمه البرنامج
ال ــوطـ ـن ــي ل ـم ـك ــاف ـح ــة ال ـتــدخ ـيــن
التابع لوزارة الصحة ،بالتعاون
مع الجمعية الكويتية لمكافحة
التدخين والـســرطــان ،إن الكلفة
السنوية للتدخين المباشر وغير
المباشر فــي الكويت تبلغ 419
مليون دينار ،وهو ما يدعو إلى
أهمية العمل للتصدي لهذه اآلفة.
وأوضحت أن نسبة التدخين
بـيــن الـيــافـعـيــن والـفـئــة العمرية
بين  13و 15عاما تصل إلى 24
بالمئة ،وبين الفتيات في العمر
نـفـســه تـبـلــغ نسبتهن مــن  6و8
بالمئة.
وأشـ ــارت إل ــى أن  49شخصا
م ــن ب ـيــن ك ــل  100ألـ ــف شخص
يموتون سنويا بسبب التدخين،
الفتة إلى أن الملتقى سيبحث في
األس ــس الـتــي تبنى عليها هــذه

استراتيجية مكافحة التدخين.
وش ــددت على أهمية تلقي
الجميع  -والمدخنين بشكل
خــاص  -للجرعة التنشيطية
ال ـثــال ـثــة م ــن ال ـل ـق ــاح الـمـضــاد
لـ ـ "كــوف ـيــد  ،"19الف ـتــة إل ــى أن
العالم كله يواجه الخوف من
المتحور الجديد.
وأضافت أن هناك  6سياسات
لـخـفــض الـطـلــب عـلــى الـتــدخـيــن،
وأن الكويت جيدة في معظمها،
إال أنها بحاجة إلى إتمام حمالت
توعية بشكل مستدام ،مضيفة أن
الكويت هي األضعف خليجيا في
ف ــرض الـضــرائــب عـلــى منتجات
التبغ.

نسب التدخين
من جانبه ،أكد رئيس مجلس
إدارة الجمعية الكويتية لمكافحة
ال ـت ــدخ ـي ــن وال ـ ـسـ ــرطـ ــان ،رئ ـيــس
مجلس إدارة الحملة الوطنية
لـلـتــوعـيــة م ــن ال ـس ــرط ــان (كـ ــان)،
د .خـ ــا لـ ــد ا ل ـ ـصـ ــا لـ ــح ،أن نـسـبــة
المدخنين في الكويت من أعلى

جانب من حضور الملتقى الحواري حول «استراتيجيات مكافحة التدخين»
النسب بين دول مجلس التعاون،
وت ـق ــدر بـنـحــو  39.2بــالـمـئــة من
الذكور و 3.3بالمئة من اإلناث.
وأضاف أن النسبة بلغت 49.9
بالمئة من الذكور الذين جربوا
التدخين في حياتهم و 4.4بالمئة
م ــن اإلنـ ـ ــاث ،م ـش ـيــرا إل ــى أن من
المقلق أن مـتــوســط عـمــر الــذيــن
بدأوا في التدخين كان  17.5سنة.
وشـ ــدد ال ـصــالــح عـلــى أهمية
التوعية في اإلقالع عن التدخين،
م ـش ـيــرا إلـ ــى أن دور الـمـجـتـمــع
الـمــدنــي فــي قضايا التدخين ال

يقتصر على إ نـشــاء الجمعيات
والـ ـ ـ ــروابـ ـ ـ ــط وال ـ ـ ـفـ ـ ــرق ل ـت ـح ـق ـيــق
عـنــاصــر مـكــافـحــة الـتــدخـيــن ،بل
أي ـض ــا لـلـمـجـتـمــع ال ـم ــدن ــي دور
في إنشاء هياكل قانونية تعمل
على اق ـتــراح الـقــوانـيــن وتحريك
الدعاوى ضد الشركات المنتجة
وال ـ ـم ـ ـصـ ـ ّـدرة ل ـ ـمـ ــواد ال ـتــدخ ـيــن
والــدفــاع ّ
عمن يقع عليه الضرر
نتيجة للتدخين ،ال سيما في ما
يتعلق بالتدخين السلبي.
وذك ـ ـ ــر أن ج ـم ـع ـيــة م ـكــاف ـحــة
التدخين كــان لها دور كبير في

قانون مكافحة التدخين رقم 15
لـعــام  ،1995ال ــذي اح ـتــوى على
 9مــواد منعت وقيدت نشاطات
زراع ـ ــة وت ـج ــارة ال ـت ـبــغ الـ ــذي تم
إضـعــافــه  -مــع األس ــف  -مــن قبل
مـجــامـيــع ال ـض ـغــط ،ف ـصــدر دون
تحديد الضبطية القضائية.
وأش ــار إلــى أن ال ـمــادة  56من
قانون البيئة الصادر عام 2017
ً
ً
ح ـق ـق ــت نـ ـج ــاح ــا م ـل ـم ــوس ــا فــي
ال ـحــد م ــن ظ ــاه ــرة الـتــدخـيــن في
وســائــل الـنـقــل الـعــامــة واألمــاكــن
العامة المغلقة وشبه المغلقة،

بعد أن زادت العقوبات وأعطيت
ال ـض ـب ـط ـيــة ال ـق ـضــائ ـيــة لـشــرطــة
البيئةّ .
وت ـ ـمـ ــنـ ــى ال ـ ـصـ ــالـ ــح أن ي ـتــم
تطبيق فكرة نادي المقلعين عن
التدخين ،الــذي بــدأت فكرته مع
تحديث عيادة مكافحة التدخين،
ليصبح ذلــك ال ـنــادي ومجاميع
المقلعين عن التدخين أفضل من
يمارس الضغط والدعم النفسي
للمدخنين.

٤
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المضف :نهدي لألمير فوز الطالبات بمناهزات «العربية»
خالل حفل تكريم الفائزات بالمسابقة بحضور قياديي «التربية»
فهد الرمضان

نسبة حضور
الطلبة في المدارس
تجاوزت %٩٠
رغم األمطار

أه ــدى وزي ــر التربية د .علي
المضف فوز طالبات الكويت في
مسابقة مناهزات اللغة العربية،
الـتــي أقيمت فــي اإلمـ ــارات ،إلى
سمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد ،وإلى سمو ولي العهد
ال ـش ـيــخ مـشـعــل األحـ ـم ــد ،وإل ــى
ً
الشعب الكويتي ،الفـتــا إلــى أن
ً
ً
ما تحقق يعتبر إنجازا جديدا
يـ ـض ــاف إل ـ ــى إن ـ ـج ـ ــازات أب ـن ــاء
الكويت.
ج ــاء ذل ــك خ ــال حـفــل تكريم
الطالبات ،الذي أقامته «التربية»
بحضور أولياء أمور الطالبات
ال ـح ــائ ــزات ال ـم ـيــدال ـيــات ،وع ــدد
من القيادات التربوية ومديرات
مدارسهن.
وق ـ ــال ال ـم ـض ــف ،إن حـصــول
ال ـطــال ـبــات غ ــا ال ـع ـنــزي وغ ــادة
الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي ع ـ ـلـ ــى م ـي ــدال ـي ـت ـي ــن
ذه ـب ـي ـت ـي ــن والـ ـط ــالـ ـب ــة ج ـمــانــة
أشكناني على ميدالية فضية،
لم يأت من فراغ ،بل جاء بجهود
كبيرة بذلت من قبلهن وأولياء
أمــورهــن واإلدارات المدرسية،
ً
مشيرا إلى أن الطلبة يستحقون
ك ــل دع ــم واه ـت ـم ــام ول ــن نبخل
عليهم بذلك.
وتقدم بالشكر والتقدير لكل

ختام فعاليات «الشارة الخشبية»
اختتمت ا لــدرا ســة العملية للشارة الخشبية فعالياتها،
التي نظمتها ً جمعية الكشافة الكويتية بالتعاون مع وزارة
التربية ممثلة في التوجيه العام للتربية الكشفية على مدى
أسبـ ــوع تحـ ــت رعايـ ــة رئيس مجلس إدارة الجمعية النائب
د .عبدالله الطريجي.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية
أحمد فرمن في الحفل الختامي للدراسة« ،إننا سعداء بإقامة
ً
مثل هذه الدراسات التي تنعكس إيجابا على أبناء الكشافة»،
ً
مشيرا إلى أنها تساعد في تأهيل الشباب بإدارتهم للوحدات
الكشفية المتنوعة في المدارس والمناطق التعليمية.

من كان وراء هذا اإلنجاز «الذي
ً
جميعا» ومهما ّ
عبرت
أسعدنا
ع ــن ش ـع ــوري ب ـهــذه الـمـنــاسـبــة
ف ـلــن أسـتـطـيــع أن أص ــف حجم
ال ـف ــرح ــة ف ــي ق ـل ـب ــي ،وأنـ ـ ــا أرى
بـنــا تــي يحققن مــرا كــز متقدمة
نعتز بها».
مــن جــانـبـهــا ،أك ــدت الطالبة
غـ ـ ــا ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي أن ال ـم ـس ــاب ـق ــة
«سادتها روح المحبة واإلصرار
على تحقيق الميدالية الذهبية،
وكــان ذلــك هدفي ولله الحمد»،
موضحة أن اللغة العربية بحر
واسع في معانيه ودرره والذي
يدخله صعب أن يخرج منه لما
يجده فيه من متعة وشغف.
وأضافت أن اهتمام والدتها
منذ صغرها بتعليمها أسس
وف ـن ــون ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة ســاهــم
في تنمية مهاراتها فيها «وقد
ساهمت معلماتي ومدرستي
ب ـم ــزي ــد مـ ــن اه ـت ـم ــام ـه ــن حـتــى
وصلت إلى ما أنا عليه اآلن».
وأشـ ــارت إل ــى أن ـهــا سـبــق أن
ح ـق ـقــت أفـ ـض ــل م ـب ــرم ـج ــة عـلــى
مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـع ــال ــم مـ ـع ــرب ــة عــن
شكرها لكل من وقف معها في
مشوارها وعلى رأسهم أسرتها
وم ـع ـل ـمــات ـهــا 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
ال ـ ـحـ ــاص ـ ـلـ ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـي ــدالـ ـي ــة
الــذه ـب ـيــة ف ــي ن ـفــس الـمـســابـقــة
غـ ـ ــادة ال ـع ـت ـي ـب ــي ،إنـ ـه ــا حـقـقــت
ً
هذا اإلنجاز بفضل الله أوال ثم
بـجـهــودهــا وم ـســاعــدة أسرتها
وم ـع ـل ـمــات ـهــا وم ــدي ــرة ثــانــويــة
ال ـفــروان ـيــة ،ال ـتــي ك ــان لـهــا دور
كبير في مساندتها ،رافعة هذا
اإلنجاز إلى «سمو األمير وسمو
ولــي العهد والـشـعــب الكويتي
وكل من شجعني وساندني».
وق ــال ــت ال ـط ــال ـب ــة ال ـحــاص ـلــة
على الميدالية الفضية جمانة
أش ـك ـن ــان ــي :أش ـك ــر ب ـل ــدي ال ــذي

ً
المضف مكرما الطالبة العنزي وتبدو المديرة أسماء اليحيى
أوصـ ـلـ ـن ــي إل ـ ــى ه ـ ــذه الـ ــدرجـ ــة
والمكانة« ،وهــي فرصة كبيرة
وعظيمة أن أســاهــم بــرفــع اسم
ب ـل ــدي الـ ـك ــوي ــت ،وب ـف ـض ــل ال ـلــه
ث ــم ب ـج ـهــود وتـشـجـيــع األس ــرة
وال ـمــدرســة والـمـعـلـمــات ساهم
ذلك في تحقيق هذه النتيجة».
ف ـ ـ ــي س ـ ـ ـيـ ـ ــاق آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،أعـ ـلـ ـن ــت
مصادر تربوية أمس ،أن نسبة
ح ـضــور الـطـلـبــة ص ـبــاح أم ــس،
ً
ك ــان ــت ع ــادي ــة ج ـ ــدا وتـ ـج ــاوزت
فــي بـعــض ال ـم ــدارس ال ـ ـ  90في
المئة ،مبينة أن األحوال الجوية
واألم ـ ـط ـ ــار الـ ـت ــي ه ـط ـل ــت عـلــى
ال ـب ــاد م ـس ـ ً
ـاء ل ــم تـتـسـبــب بــأي
أض ــرار فــي ال ـمــدارس ولــم تؤثر
ً
ك ـث ـي ــرا ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ح ـضــور
الطالب.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر إلـ ــى
أن ــه ت ــم اس ـت ـق ـبــال الـطـلـبــة وفــق
اإلجراءات المعتادة والضوابط
واالش ـتــراطــات الصحية ،الفتة

ّ
الجامعة تكرم «المهندسين»
لرعايتها مشاريع تخرج الطلبة

تلقى أمين صندوق جمعية المهندسين علي
ً
ً
الفيلكاوي تكريما خاصا من ممثل سمو رئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح ال ـخ ــال ــد ،وزي ــر
النفط وزي ــر التعليم الـعــالــي د .محمد الـفــارس،
ووزيــرة األشغال العامة د .رنا الفارس ،واإلدارة
العليا لجامعة الكويت وكلية الهندسة والبترول،
لدعم ور عــا يــة الجمعية لمشاريع التخرج التي
تـضـمـنـهــا م ـع ــرض الـتـصـمـيــم ال ـه ـنــدســي لكلية
الهندسة ،والــذي أقامه مركز التدريب الهندسي

السلطان اعتمد جداول امتحانات الثانوية
اعتمد وكيل التعليم العام بــوزارة التربية
أســامــة السلطان ج ــداول اخـتـبــارات منتصف
ال ـعــام ال ــدراس ــي  2022/2021لطلبة المرحلة
الثانوية بقسميها العلمي واألدبــي والتعليم
الديني ،إذ تنطلق اختبارات الصف العاشر 29
الجاري بمادة الرياضيات ،وتختم  10يناير
بمادة اللغة اإلنكليزية.
ووفق الجداول التي حصلت "الجريدة" على
نسخة منها ،فإن اختبارات الحادي عشر أدبي
تنطلق بمادة مبادئ علم الجغرافيا واالقتصاد،
وتختتم بـمــادة اللغة العربية ،فــي حين تبدأ
إلى أن الفترة الحالية هي فترة
ت ـق ـي ـي ــم الـ ـ ـط ـ ــاب ف ـ ــي مـخـتـلــف
الـمــراحــل الــدارسـيــة السيما أن
أغـ ـل ــب ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس ال ـم ـتــوس ـطــة
وال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــويـ ـ ــة ت ـ ـ ـقـ ـ ــوم بـ ـ ــإجـ ـ ــراء

فتح باب االنتخابات
في  ٣تعاونيات
● جورج عاطف

ً
الوزير الفارس مكرما الفيلكاوي
والخريجين بالكلية ،أمس األول ،بمدينة صباح
السالم الجامعية.
وبـهــذه المناسبة ،قــال الـفـيـلـكــاوي« :األوط ــان
تبنى بسواعد أبنائها ،والجمعية حريصة على
دعم ومتابعة طلبة الهندسة ،وخاصة في مراحل
ت ـخــرج ـهــم .ه ــذا ال ــدع ــم مــوضــع اه ـت ـمــام مجلس
إدارة الجمعية ،المكون من مجموعة من الشباب.
نتشرف بهذه المتابعة ،ونعمل على تعزيزها
وتطويرها ،فهي من صلب عملنا بالجمعية».

ع ـق ــب تــوج ـي ـه ـهــا دعـ ـ ـ ــوات رس ـم ـيــة
لـمـجــالــس إدارة ت ـعــاون ـيــات ،خيطان
والسالم والصديق والشهداء والعقيلة،
بضرورة فتح باب الترشح واالنتخاب،
علمت «ال ـجــريــدة» أن وزارة ال ـشــؤون،
م ـم ـث ـلــة ف ــي إدارة شـ ـ ــؤون ال ـع ـضــويــة
وإشهار الجمعيات التعاونية بقطاع
الـ ـتـ ـع ــاون ،وج ـه ــت  3دعـ ـ ــوات جــديــدة
لـجـمـعـيــات :الصليبيخات والــدوحــة،
وشـمــال غــرب الصليبيخات ،وهــديــة،
لمراجعة اإلدارة المختصة واالتـفــاق
على تحديد موعد لفتح باب الترشح
وإجراء االنتخابات.
وأك ــدت أن جميع التعاونيات غير
ً
المتنازع قضايا بين أعضائها ،وغير
المقدم ضدها شكاوى أو مشكل بها
لجان لمراجعة أعمالها وحساباتها،
انتهت الــواليــة القانونية لمجالسها،
ً
وسـتـتــم دعــوتـهــا تـبــاعــا خ ــال الفترة
المقبلة.
إلى ذلك ،مددت الوزارة عمل لجنتي
ا لـمــرا جـعــة المشكلتين فــي جمعيتي
النعيم والمنقف التعاونيتين شهرين
إض ــافـ ـيـ ـي ــن ،ل ـي ـت ـس ـنــى االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مــن
عمليات المراجعة المالية واإلداري ــة
فيهما.

وقعت قوة اإلطفاء العام ،أمــس ،مع
ا لـشــر كــة ا لــو طـنـيــة للتأمين التكافلي،
عـ ـق ــد الـ ـت ــأمـ ـي ــن ض ـ ــد ج ـم ـي ــع أخـ ـط ــار
اآلليات والمعدات والمركبات ،إضافة
إل ــى الـمـســؤولـيــة الـمــدنـيــة ضــد الغير،
وه ـ ــذا ال ـتــأم ـيــن ي ـعــد األول م ــن نــوعــه
الذي يضمن آليات اإلطفاء في جاهزية
مستمرة.
وأوض ـحــت «اإلط ـف ــاء» ،فــي بـيــان ،أن
م ـش ــروع ال ـتــأم ـيــن ي ـعــد أح ــد مـشــاريــع
الخطة التنفيذية ،وهو من ضمن جهود
ق ــوة اإلط ـفــاء ال ـعــام لتطوير وتحديث
آليات ومعدات اإلطفاء ،لحماية األرواح
والممتلكات في الكويت.
وأبــرز ما جاء في التأمين تعويض
اآلليات المتضررة أو ذات الهالك الكلي،

●

فيصل متعب

كـشـفــت م ــدي ــرة مــركــز الـتـقـيـيــم وال ـق ـيــاس ف ــي جامعة
الكويت د .رواء الجارالله ،أن هناك خطة لوضع اختبارات
وطنية على مستوى الدولة ،تدور حول القدرات العامة في
التحليل والمنطق واالستنتاج ،وتشمل االختبارات جميع
خريجي الثانوية العامة وتخدم كل طلبة التعليم العالي.
وقــالــت الـجــارالـلــه لــ«الـجــريــدة» ،إن الــرؤيــة الواضحة
لـمـسـتــوى الـطـلـبــة الـمـتـقــدمـيــن الخ ـت ـب ــارات الـ ـق ــدرات لم
نلمسها بعد من جانب التقييم لهم ،لعدم انتهاء فترة
االختبارات إلى اآلن ،إذ سيكون آخر اختبار اليوم لـ 200
ً
ً
طالب وطالبة ،علما أن اختبارهم ُيقدم إلكترونيا.
وذكــرت أن النتائج ستكون جاهزة بعد االنتهاء من
االختبارات مباشرة ،ولن نحتاج إلى وقت أطول إلعالنها،
مبينة أن هناك العديد مــن االخـتـبــارات التي تقدم لها
الطلبة خــال الفترات الماضية تــم إعــان نتائجها من
خالل الموقع اإللكتروني الرسمي لمركز التقييم والقياس
بجامعة الكويت.
وأعربت عن أملها بجعل اختبار القدرات في الجامعة
ً
إلـكـتــرونـيــا بشكل أكـبــر ويـتــم تطبيقه بنسبة  100في
المئة في االختبارات المقبلة ،التي ستعقد بين فبراير
ومارس القادمين.
وعن وقف اختبار الكيمياء في قدرات الجامعة ،أشارت
الجارالله إلى أنه تم وقفه بحيث أصبح من االختبارات
المتعلقة بتحديد المستوى بعد قبول الطالب في جامعة
ال ـكــويــت لـيـقــرر م ــن خــالــه مـسـتــوى ال ـطــالــب بــالــدخــول
المباشر إلى مقررات الكيمياء أو الحاجة إلى «تمهيدي».

ً
مباحث اإلقامة تضبط  21مخالفا بالفروانية
●

المضبوطون خالل الحملة

نفذت اإلدارة العامة لمباحث شــؤون
اإلق ــام ــة -إدارة الـبـحــث وال ـت ـحــري ،حملة
أمنية مفاجئة بتوجيهات مـبــا شــرة من
وكـيــل وزارة الداخلية المساعد لشؤون
اإلقامة اللواء أنور البرجس على محافظة
ال ـف ــروان ـي ــة ،اس ـت ـهــدفــت مـخــالـفــي قــانــون
اإلقامة ،والمتغيبين عن كفالئهم ،والعمالة

ّ
االخـتـبــارات التقييمية وتسلم
الـمـشــاريــع وغـيــرهــا مــن األم ــور
الـتــي يجب االنـتـهــاء منها قبل
بــدء اخـتـبــارات منتصف العام
ً
الدراسي والتي ستنطلق قريبا

الهامشية ،وأسفرت الحملة عن ضبط 21
ً
مخالفا لـقــانــون اإلقــامــة والـعـمــل ،وتمت
إحالتهم إلى جهات االختصاص التخاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم.
ودعت اإلدارة الجميع إلى عدم إيواء أي
عمالة ما لم تكن على كفالتهم الشخصية،
وال ـم ـب ــادرة بــال ـت ـعــاون م ــع رجـ ــال األم ــن،
واإلبــاغ عن أي عمالة مخالفة من خالل
االتصال على هاتف الطوارئ (.)112

ً
«الرحمة» 250 :مستفيدا
من قافلة طبية للصومال

نظمت جمعية الرحمة
العالمية ،بالتنسيق
مع المستشفى الدولي
بهرجيسا ،القافلة الطبية
الميدانية المجانية ،إلى
مناطق ومدن صوماليالند
والصومال ،والتي ضمت
خمس عيادات طبية
في تخصصات النساء
والتوليد واألنف واألذن
والحنجرة ،وجراحة
العظام ،وأمراض الجلدية،
والباطنية ،وأمراض القلب.
وقال رئيس قطاع إفريقيا
باإلنابة بدر بورحمة
إن القافلة اشتملت على
إجراء الفحوصات الطبية
للمرضى المحتاجين،
إضافة لصرف األدوية
ً
المجانية ،موضحا أن
أعداد المستفيدين من تلك
ً
القافلة بلغت  250مريضا
ً
محتاجا.
وقد َّ
ثمن المستفيدون من
القافلة الطبية كل الجهود
التي تبذل من قبل «الرحمة
العالمية» والمحسنين
من الكويت؛ حكومة
وشعبا ،لدعمهم السخي
والمتواصل.

«المنابر» تواصل تنفيذ
مشروع «أم الكتاب»

لتنتهي ا ل ـم ــدارس المتوسطة
وال ـص ـف ـيــن ال ـع ــاش ــر والـ ـح ــادي
عشر مــع نهاية دوام  10يناير
المقبل.

•

خالل توقيع العقد

محمد الشرهان

اختبارات الحادي عشر علمي بمادة الفيزياء
وتختتم ب ـمــادة الـلـغــة الـعــربـيــة ،عـلــى أن تبدأ
اختبارات الثاني عشر علمي  12يناير المقبل
بمادة الرياضيات وتختتم في  23منه بمادة
الكيمياء ،بينما تختتم اختبارات الثاني عشر
أدبي  24يناير بمادة االحصاء.
وت ـ ـبـ ــدأ اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات الـ ـص ــف الـ ـث ــان ــي عـشــر
بــالـتـعـلـيــم الــدي ـنــي  6ي ـنــايــر ب ـم ــادة التفسير
وتنتهي  24منه بمادة التجويد ،على أن تبدأ
ً
االخ ـت ـب ــارات ف ــي ال ـ ـ  8ص ـبــاحــا ويـعـتـمــد يــوم
الثالثاء من كل أسبوع راحة للطلبة.

الجارالله لـ ةديرجلا  :خطة لوضع
اختبارات وطنية على مستوى الدولة

«اإلطفاء» وقعت عقد تأمين آلياتها
ونـ ـق ــل ع ـ ــبء ت ـح ـم ــل إص ـ ـ ــاح اآللـ ـي ــات
والمعدات نتيجة للحوادث المرورية
ال ـعــرض ـيــة إل ــى شــركــة ال ـتــأم ـيــن ،الـتــي
تــوفــر قطع الـغـيــار الــازمــة ،س ــواء كان
اإلصالح داخل كراج اإلطفاء أو خارجه
(داخل الكويت أو خارجها) ،مما له األثر
اإليجابي في جاهزية اآلليات ،فضال عن
تعويض رجال اإلطفاء نتيجة اإلصابة
أو ال ــوف ــاة أث ـن ــاء تـنـقــل اآلل ـي ــة بقوتها
الــذات ـيــة أو الـمـحـمــولــة حسبما نصت
عليه الوثيقة ،وتعويض الطرف الثالث
ماديا وجسمانيا خالل مدة التأمين.
وح ـض ــر تــوق ـيــع ال ـع ـقــد رئ ـي ــس قــوة
اإلط ـف ــاء ال ـعــام الـفــريــق خــالــد الـمـكــراد،
ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية
للتأمين التكافلي.

(تصوير نوفل إبراهيم)

سلة أخبار

رواء الجارالله

رماية تدريبية للقوة البحرية
أعلنت رئاسة األركــان العامة للجيش الكويتي قيام القوة
ً
البحرية بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية غدا وبعد غد،
ً
ً
من الساعة  6صباحا حتى  2ظهرا في ميدان الرماية البحري.
وقالت "األركــان" ،في بيان صحافي أمس ،إن تنفيذ الرماية
ً
ً
سيكون على مسافة  16.5مـيــا بـحــريــا شــرق رأس الجليعة،
ً
امتدادا لجزيرة قاروه وبمسافة  6أميال بحرية شرق رأس الزور
ً
امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.
ودعــت المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر من هواة
الصيد والتنزه إلــى عــدم االقـتــراب من المنطقة المشار إليها،
ً
حرصا على سالمتهم.

 ...وتدريبات بالذخيرة الحية
لخفر السواحل
قالت وزارة الداخلية ،أمــس ،إن اإلدارة العامة لخفر السواحل
ستقوم بتنفيذ رماية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري
( )ALFAاليوم وغدا ،من الساعة  8صباحا وحتى الـ  3عصرا.
وذك ــرت الـ ــوزارة ،فــي بـيــان صحافي ل ــإدارة الـعــامــة للعالقات
واإلعالم األمني ،أن منطقة الرماية تقع جنوب شرق جزيرة بوبيان
وشـمــال شــرق جــزيــرة فيلكا وبـمـحــاذاة جــزيــرة بــوبـيــان مــن جهة
الجنوب إلــى رأس القيد بعمق  11ميال بحريا باتجاه الجنوب
الشرقي بمحاذاة جزيرة فيلكا امتدادا إلى جزيرة عوهة بعمق 15
ميال بحريا باتجاه الشمال الشرقي ،وتبعد عن جزيرة فيلكا مسافة
 2.8ميل بحري باتجاه الشمال الشرقي ،فيما يمتد الميدان باتجاه
الشمال الشرقي بطول  15ميال بحريا وعرض .11
وحذرت اإلدارة جميع رواد البحر من االقتراب من موقع الرماية
خالل الفترة الزمنية المذكورة ،مؤكدة أن الدوريات البحرية ستمنع
كل من يحاول االقتراب ،من أجل سالمة الجميع.

أكد المدير العام لجمعية
المنابر القرآنية بدر
الفيلكاوي ،أن رعاية القرآن
واالهتمام به تالوة وتعلما
وتعبدا من أبر األعمال،
ويحتاجها الصغير
والكبير في مشوار حياته.
وبمناسبة إتمام مشروع
«أم الكتاب» لتصحيح
تالوة سورة الفاتحة
وتجنب األخطاء فيها،
عامه السابع ،قال
الفيلكاوي ،في تصريح له:
«ما دامت قراءة الفاتحة
ً
ً
أمرا متعينا في الصالة،
فإنه يتحتم كذلك رعايتها
من حيث القراءة واألداء،
ومن أجل ذلك رأت (المنابر)
إنشاء مشروع (أم الكتاب)
لتصحيح تالوة سورة
الفاتحة ،لكون هذا العمل
ً
مندرجا ضمن غايتها التي
تسعى إلى ربط الناس
بالقرآن الكريم».
َّ
وبين أن عدد المستفيدين
من المشروع في هذا العام
 ،3268إضافة إلى العدد
اإلجمالي التراكمي منذ
إطالق المشروع حتى
اآلن  74572مستفيدا
ومستفيدة.

«التراث» :محاضرة للنساء
حول قصة قارون

تقيم جمعية إحياء التراث
اإلسالمي سلسلة دروس
أسبوعية ،ومحاضرات
موجهة للنساء في العديد
من مناطق الكويت،
ويشرف عليها القطاع
النسائي التابع للجمعية،
ومن ذلك درس في تفسير
سورة «السجدة» تشرف
عليه لجنة العارضية
النسائية ،ومحاضرة
أخرى بعنوان« :قصة
قارون دروس وعبر»،
تلقيها د .صبيحة الفرج
في الـ  5.30مساء اليوم
بمقر لجنة العارضية.
وأقامت الجمعية ،مساء
ً
أمس ،درسا للشيخ جاسم
المسباح ،كما نظمت
محاضرة عامة بعنوان:
«شكر النعم» ألقاها الشيخ
د .فرحان الشمري ،ضمن
فعاليات مخيمها الربيعي
الثاني الذي تقيمه في
محافظتي األحمدي
ومبارك الكبير.
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محليات
سفير وكتاب

ةديرجلا

•
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يقال إن الكتاب وطن َ آخر نعيش بين صفحاته رحلة غير
مسبوقة ،تحملنا إلى عالم من األفكار والمعارف بروحية
كاتبها وفكره ...وليس أفضل من سفراء دول العالم
ليخبرونا ،من خالل ما راكموه من ثقافة وما قرأوه من ً كتب،
وبلدان أخرى شكلت موطنا
عن ًأدباء وثقافة بلدانهم،
ٍ
رديفا لهم ،خالل حياتهم الدبلوماسية ومهامهم في
العالم وقاراته.

local@aljarida●com

«سفير وكتاب» ،باب جديد تفتحه «الجريدة» ،أمام سفراء
معتمدين في الكويت ،ليحدثونا عن كتب قرأوها ألدباء ً
ّ
وكتاب من مواطنيهم ومن جنسيات مختلفة ،تركت أثرا
ّ
في نفوسهم ،وشكل بعضها نواة لفكرهم السياسي
وثقافاتهم المتراكمة والغنية بثقافات مجتمعات عايشوها
وتعايشوا في كنفها.
لقاءات نبحر من خاللها في رحالت ثقافية أدبية حول

العالم ،كل واحدة منها مع أحد السفراء لدى البالد ،لننهل
من الكتب التي قرأوها فضاءات ثقافية جديدة ،ونغوص
في زواياها وحروفها وأثرها في تكوين رؤيتهم السياسية
واالجتماعية والعلمية
واألدبية.

رومانوسكي لـ ةديرجلا  :الكتب أجنحة تنقل خيالنا لعوالم اآلخرين
•

أراض وأوقات ال يستطيع الجسد الوصول إليها»
«األدب يحرر العقل ويسمح للروح بالذهاب إلى ٍ
ربيع كالس

ذكرت السفيرة األميركية لدى
الكويت ألينا رومانوسكي أن
«الكتب هي أجنحة لخيالنا،
تأخذنا إلى عوالم اآلخرين»،
كما ترى أن «األدب يمكن أن
يحرر العقل ويسمح للروح
أراض وأماكن
بالذهاب إلى ٍ
ال يستطيع الجسد الذهاب
إليها».
وبينما أكدت ولعها
«بجميع أشكال الكتب»،
قالت رومانوسكي في حوار
لـ«الجريدة» ،إن «سفارتنا
تبذل قصارى جهدها لنقل
الثقافة األميركية إلى الشعب
الكويتي في كل ما نقوم به»،
وفيما يلي التفاصيل:

• كيف تصفين عالقتك بعالم
الكتاب؟
 لطالما استمتعت بالقراءةوكنت من محبي الكتب ،فخالل
مسيرتي المهنية مع الحكومة
األميركية ،كنت منخرطة بشكل
كـ ـبـ ـي ــر ف ـ ــي م ـ ـع ـ ــارض الـ ـكـ ـت ــاب
الدولية ومبادرات القراءة التي
جـلـبــت الـمــؤلـفـيــن األمـيــركـيـيــن
وأعمالهم إلى الخارج.
وسـ ــاه ـ ـمـ ــت هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـبـ ــرامـ ــج
ف ــي ب ـنــاء جـســر ال ـتــواصــل بين
م ـخ ـت ـلــف الـ ـثـ ـق ــاف ــات ،ح ـي ــث تــم
ت ـعــريــف األم ـيــرك ـي ـيــن أنـفـسـهــم
بـ ــاألع ـ ـمـ ــال األدب ـ ـي ـ ــة ال ــدولـ ـي ــة،
وت ــم ت ـعــريــف اآلخ ــري ــن ب ــاألدب
األميركي.
وأع ـت ـقــد أن األدب يـمـكــن أن
ي ـح ــرر ال ـع ـقــل وي ـس ـمــح ل ـلــروح
أراض وأوقـ ــات
ب ــال ــذه ــاب إل ــى
ٍ
ال ي ـس ـت ـط ـيــع ال ـج ـس ــد ال ــذه ــاب
إليها ،كما أن الكتب هي أجنحة
لخيالنا ،فهي تأخذنا إلى عوالم
اآلخرين ،ويمكن أن تؤدي قراءة
مـجـمــوعــة مـتـنــوعــة م ــن الـكـتــب
إ لــى تعميق فهمنا واحترامنا
لبعضنا.

«الورقية» المفضلة

قراءة روايات
كالنسي
تساعدني
على الهروب
من الروتين
اليومي

• أيهما األقرب اليك :النسخة
الورقية أم اإللكترونية؟
 أن ـ ــا أح ـ ــب ال ـك ـت ــب بـجـمـيــعأشكالها ،وإذا كنت أجلس في
ال ـم ـن ــزل ول ـ ــدي ن ـس ـخــة ورق ـي ــة،
ف ـه ــذه ه ــي طــريـقـتــي الـمـفـضـلــة
لـلـقــراء ة ،وقــد يصفني البعض
بــأنـنــي تـقـلـيــديــة ،لكنني أيضا
إنسانة عملية .خــال الرحالت
الطويلة ،آخذ الكتاب اإللكتروني
معي لتوفير مساحة لألمتعة.
وأستمتع أيضا باالستماع
إلــى الكتب الصوتية ،وتتم في
ب ـع ــض األح ـ ـيـ ــان ق ـ ـ ــراءة بـعــض

ال ـ ـك ـ ـتـ ــب ال ـ ـصـ ــوت ـ ـيـ ــة م ـ ـ ــن ق ـب ــل
المؤلفين أنفسهم ،مثل كتاب
السيدة األولى السابقة ميشيل
أوباما بعنوان "وأصبحت".

نصائح قصيرة
• مــا الـكـتــاب ال ــذي تعودين
اليه كل فترة لتقرأيه من جديد،
وما الذي يعجبك فيه؟
 أوصـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــراء ة كـ ـت ــابري ـت ـش ــارد ك ــارل ـس ــون "ال تهتم
ب ـص ـغــائــر األم ـ ـ ــور ف ـك ــل األمـ ــور
صغائر :وســائــل بسيطة لمنع
األم ــور الصغيرة مــن السيطرة
ع ـل ــى حـ ـي ــات ــك" ،ح ـي ــث إن ه ــذا
ال ـك ـت ــاب عـ ـب ــارة ع ــن مـجـمــوعــة
م ــن ال ـن ـصــائــح ال ـق ـص ـيــرة الـتــي
ستساعدك على تخطي الحياة
دون الـسـمــاح لجميع األش ـيــاء
ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة ،وبـ ـعـ ـضـ ـه ــا ل ـيــس
بــالـقـلـيــل ،ب ــإخ ــراج قــدرتــك على
النجاح والعيش حياة سعيدة
تماما عن مسارها.
ف ــالـ ـف ــواص ــل ل ـي ـس ــت طــوي ـلــة
وكان هذا الكتاب مصدرا رائعا
بــال ـن ـس ـبــة لـ ــي مـ ــن ح ـي ــث ب ـنــاء
القوة العقلية والقيادة ،وأعتقد
أنه يمكن للجميع تعلم الكثير
مــن هــذا الكتاب ،خصوصا في
األوقات الصعبة التي نعيشها
اليوم.

الهروب من الروتين اليومي
• أخبرينا عــن أدب ــاء بــادك،
وما أشهر كتبهم؟
 هناك الكثير من الروائييناألمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـم ـ ـم ـ ـتـ ــازيـ ــن،
سأخبرك قليال عن كاتب واحد
أسـتـمـتــع بـ ـق ــراءة كـتـبــه عـنــدمــا
أريد االسترخاء فقط وهو توم
كــانـســي ،روائ ــي مشهور كتب
وتـ ـ ـع ـ ــاون فـ ــي كـ ـت ــاب ــة عـ ـش ــرات

ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــات ،وم ـ ــن أشـ ـه ــر كـتـبــه
"صـيــد أكـتــوبــر األح ـمــر" ،والتي
تصادف أن تكون روايته األولى.
وأنــا أستمتع بأعماله ألنها
مدروسة جيدا ،ومليئة باإلثارة،
والحركة ،والتكنولوجيا ،كما أن
ق ــراء ة روايــاتــه تساعدني على
الهروب من الروتين اليومي.

الكتب الورقية
طريقتي
المفضلة
للقراءة

ً
المؤلف األكثر مبيعا

• من األبرز بين أدباء بالدك
واألك ـ ـث ـ ــر ت ــأثـ ـي ــرا فـ ــي أف ـ ـكـ ــارك
وحياتك الثقافية؟
 جيمس باترسون هو أحدأك ـث ــر ال ــروائ ـي ـي ــن األم ـيــرك ـي ـيــن
إن ـت ــاج ــا ،وي ـع ـت ـبــره ال ـك ـث ـيــرون
المؤلف األكثر مبيعا في العالم
اليوم ،ودائما تنضم كتبه إلى
قائمة أفضل الكتب مبيعا في
"نيويورك تايمز".
وعلى الرغم من تأليفه العديد
من الكتب وعمله الدؤوب فإنه ال
يــزال يؤكد أهمية الـتــوازن بين
الـعـمــل وال ـح ـيــاة ،فــالـعـمــل مهم
بالتأكيد ويجب علينا جميعا
بذل قصارى جهودنا ،لكن يجب
أن نـتــذكــر أن ــه مــن الـمـهــم أيضا
رعــايــة عــائــاتـنــا ،وأصــدقــائـنــا،
وصحتنا ،ونزاهتنا.
وتـ ـس ــاع ــدن ــا الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــراءة ع ـلــى
االسـتــرخــاء وحــب التعلم مدى
الحياة ،كما تجلب لنا مواضيع
وأ ف ـكــارا شيقة لمناقشتها مع
ع ــائ ــات ـن ــا وأص ــدق ــائـ ـن ــا ح ــول
مائدة العشاء وفي الديوانيات.

الشعر والدراما القانونية
• حدثينا عن كتب تنصحين
بقراءتها؟
 أنـ ــا شـخـصـيــا أت ـط ـلــع إلــىأول مـجـمــوعــة شـعــريــة ألمــانــدا
ج ــورم ــان ،وال ـتــي سـتـصــدر في

سفارتنا
تبذل قصارى
جهدها
لنقل الثقافة
األميركية
إلى الشعب
الكويتي

أحب االستماع
إلى الكتب
الصوتية من
المؤلفين
أنفسهم

سبتمبر المقبل ،بعنوان "التل
الـ ـ ــذي ن ـت ـس ـل ـق ــه" ،وق ـ ــد خـطـفــت
األضـ ـ ـ ــواء ح ـي ــن أل ـق ــت قـصـيــدة
مــن تأليفها فــي حفل تنصيب
الرئيس جو بايدن ،والكثير من
األميركيين متحمسون لقراء ة
المزيد من أعمالها.
وبشكل عــام أستمتع أيضا
ب ـ ـقـ ــراءة ك ـت ــب ج ـ ــون غ ــري ـش ــام،
ال ــروائ ــي األم ـي ــرك ــي ال ـم ـعــروف
ب ــرواي ــات ــه الـمـتـعـلـقــة بــالــدرامــا
الـقــانــونـيــة ،لـكــن كـتــابــه الـثــامــن
ال ــذي نـشــر ع ــام  1997بـعـنــوان
"ال ـش ــري ــك" م ــن أف ـضــل م ــا كـتــب،
وهي فعال رواية قانونية مثيرة
وت ـع ـطــي ان ـط ـبــاعــا واق ـع ـيــا عن
النظام القانوني األميركي ،حيث
يعتبر غريشام محاميا سابقا.
• هل تقرأين الشعر وأي نوع
يستهويك؟
ِ
 على الرغم من أنني ال أقرأا لـشـعــر كـثـيــرا لكنني أستمتع
بالتعرف على الشعراء الجدد
كـيــف يـسـتـخــدمــون ه ــذا الـنــوع
ل ـل ـح ــدي ــث عـ ــن أب ـ ـ ــرز ال ـق ـضــايــا
الـ ـح ــالـ ـي ــة ،ولـ ــذلـ ــك ذك ـ ـ ــرت اس ــم
الشاعرة الشابة األميركية أماندا
جورمان سابقا.
وخــال الفترة التي قضيتها
كطالبة الفنون الحرة في "جامعة
شيكاغو" ،تعلمت أيضا العديد
من الشعراء الكالسيكيين مثل
دانتي ،والرومي ،وعمر الخيام،
وفيكتور هوغو ،وجون كيتس،
وروب ــرت فــروســت ،والنغستون
هيوز ،وت .إليوت ،سيلفيا بالث
وغيرهم.

الثقافة األميركية
• ك ـيــف ي ـم ـكــن ل ـل ـس ـفــارة أن
ت ـظ ـه ــر ث ـق ــاف ــة بـ ــادهـ ــا لـشـعــب
الدولة التي تقيم فيها؟
 -تـبــذل سـفــارتـنــا قـصــارى

بروتوكول تعاون بين «البلدي» و«الطرق»
الختصار الدورة المستندية للمشاريع

•

محمد جاسم

ّ
وقع المجلس البلدي بروتوكول
ت ـعــاون مــع الـهـيـئــة الـعــامــة للطرق
وال ـن ـق ــل ال ـ ـبـ ــري ،ب ـح ـض ــور رئ ـيــس
المجلس أسامة العتيبي ورئيس
م ـج ـلــس إدارة ا ل ـه ـي ـئــة د .حـسـيــن
الخياط .
وق ـ ــال ال ـع ـت ـي ـبــي إن الـ ـه ــدف مــن
ت ــوق ـي ــع ه ـ ــذه االت ـف ــاق ـي ــة ه ــو رس ــم
خـ ــري ـ ـطـ ــة ط ـ ــري ـ ــق ل ـ ـل ـ ـت ـ ـعـ ــاون ب ـيــن
الـ ـجـ ـهـ ـتـ ـي ــن فـ ـيـ ـم ــا يـ ـسـ ـب ــق عـ ــرض
ال ـ ـم ـ ـعـ ــامـ ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بــال ـه ـي ـئــة
ع ـلــى "الـ ـبـ ـل ــدي" ،وك ــذل ــك إحــالـتـهــا
ً
ل ـل ــدراس ــات الـتـنـفـيــذيــة ،م ــؤك ــدا أن
ات ـفــاق ـيــة "ال ـ ـطـ ــرق" م ـح ـطــة جــديــدة
من أجل تسهيل واختصار الدورة

ال ـم ـس ـت ـنــديــة ل ـم ـع ــام ــات ال ـج ـهــات
ً
ا ل ـح ـكــو م ـيــة ،خ ـصــو صــا المتعلقة
بالبنية التحتية.
وأضـ ــاف الـعـتـيـبــي أن "ال ـب ـلــدي"
ق ـ ـ ــام بـ ـ ــزيـ ـ ــارة ع ـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـم ــواق ــع
وت ـل ـمــس أب ـ ــرز مـتـطـلـبــات الـهـيـئــة،
ومنها اختصار الدورة المستندية
والتوجيه السليم لهذه المعامالت
وال ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع ـ ــات الـ ـمـ ـهـ ـم ــة الـ ـت ــي
تحتاجها ســواء على أرض الواقع
أو من الناحية اإلجرائية والفنية.
وأك ـ ــد أه ـم ـيــة اإلنـ ـج ــاز ،إذ ب ــدأه
المجلس من خالل توقيع عدد من
االتفاقيات مع مؤسسات وهيئات
ً
الدولة؛ تمهيدا لمزيد من التعاون
والتنسيق بما يصب في مصلحة
جميع األطراف.

•

«الكهرباء» والجامعة توقعان
اتفاقية لهيكلة قطاعات الوزارة
•

سيد القصاص

وقعت وزارة الكهرباء والماء اتفاقية مع جامعة الكويت
"مــركــز التميز" فــي منتصف نوفمبر الـفــائــت إلع ــادة هيكل
الــوزارة التنظيمي وإعداد بطاقات الوصف الوظيفي والمهام
واالخـتـصــاصــات لـلــوحــدات التنظيمية فــي مختلف قطاعات
الوزارة.
وقالت مصادر "الكهرباء" ،إن العمل على هذا الموضوع الذي
يقع على كاهل إدارة التطوير اإلداري والـتــدريــب "التخطيط
والتدريب ونظم المعلومات" ويقوم باإلشراف عليه مديرها م.
عبدالله الخشم من شأنه رفع كفاءة الكوادر البشرية ،بما يؤدي
ً
إلــى تنظيم العمل وتطوير أسلوبه في ال ــوزارة ،خصوصا أن
هيكلها لم يطرأ عليه تعديل منذ عام ."2004
وذكــرت المصادر أنــه تم البدء بإعداد خطة هيكلة وحــدات
الــوزارة التنظيمية وكتابة الوصف الوظيفي للمسميات ،كما
"تم توزيع استبيان الوصف الوظيفي على أحد قطاعات الوزارة،
ً
تمهيدا لتعميم االستبيانات على بقية القطاعات لتعبئتها".
وأشارت إلى أنه عقب االنتهاء من هذه المهمة سيكون جميع
الموظفين على دراية تامة بطبيعة أعمالهم منذ بداية التعيين
أو من لهم أقدمية وخبرة.

العتيبي والخياط يتبادالن بروتوكول التعاون
هذه الدراسات الخاصة بالمشاريع
الجديدة.
وأشار إلى أن النقل سيكون من
االهتمامات الكبيرة في المستقبل
ً
القريب ،معربا عن شكره للمجلس

الكويت بوتقة ثقافية فريدة
بسؤال السفيرة األميركية عما إذا أرادت أن تكتب عن الكويت،
فماذا تقول؟ أجابت هناك الكثير للكتابة عنها ،لكن إحدى
سمات المجتمع الكويتي التي تتبادر إلى الذهن هي التنوع،
حيث إن الـكــويــت مــوطــن لكثير مــن الـنــاس مــن جميع أنحاء
العالم ،مما يجعلها بوتقة فريدة من نوعها للثقافات ،على
غرار الواليات المتحدة" ،وأتطلع أيضا إلى زيارة الديوانيات
الكويتية المتميزة عند استئنافها بكل قوتها".
وأضافت" :لقد درست التاريخ في الجامعة ،لذلك فأنا أيضا
مهتمة باإلرث التاريخي للكويت ،وقمت أخيرا بزيارة جزيرة
فيلكا ،وكــانــت جــولــة رائ ـعــة مــن خ ــال االط ــاع عـلــى االط ــال
القديمة ،كما علمت أن الـجــزيــرة تـعــود إلــى حـضــارة دلـمــون،
وأطلق عليها اسم إيكاروس من قبل اإلسكندر األكبر".
ج ـ ـ ـهـ ـ ــدهـ ـ ــا لـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــل ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــة
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى الـ ـشـ ـع ــب
ال ـك ــوي ـت ــي فـ ــي كـ ــل مـ ــا ن ـقــوم
بـ ــه .إذا أ ت ـي ــت إ لـ ــى ا ل ـس ـفــارة
إلجراء مقابلة تأشيرة ،على
سبيل المثال ،فستتحدث مع
م ــواط ــن أم ـيــركــي ،وسـتـشـعــر
ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــأكـ ـ ـي ـ ــد بـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــض كـ ـ ــرم
ال ـض ـي ــاف ــة األم ـي ــرك ـي ــة خ ــال
هذه العملية.
وستالحظ أن حساباتنا على
وسائل التواصل االجتماعي ال
تـنـقــل مـعـلــومــات ح ــول أنشطة
ال ـس ـف ــارة ف ـح ـســب ،ب ــل ت ـشــارك
أيضا المعلومات حول الثقافة
والمجتمع األميركي ،سواء كان
ذلك تمرينا مع مشاة البحرية،

الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـم ـ ــوافـ ـ ـق ـ ــة ع ـل ــى
االستثمار في جسر الشيخ جابر
والجزر ،إذ ستدعم المرافق إيجاد
م ــوارد "ال ـط ــرق" ،وال ـق ـيــام بالمهام
الموكلة للهيئة.

محمد جاسم

وافقت لجنة العاصمة في المجلس
الـ ـبـ ـل ــدي ع ـل ــى ط ـل ــب وزارة ال ـمــال ـيــة
تخصيص القسيمة رقم  56بالقطعة
رقم  2في منطقة شرق لمصلحة جهاز
متابعة األداء الحكومي.
وأب ـقــت الـلـجـنــة ،خ ــال اجتماعها
أم ــس ،بــرئــاســة عبدالعزيز المعجل،
عـلــى جــدول ـهــا ،االقـ ـت ــراح ال ـم ـقــدم من
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي أس ــام ــة
الـعـتـيـبــي ،ون ــائ ــب الــرئ ـيــس عـبــدالـلــه
المحري ،والعضو مشعل الحمضان،
ب ـش ــأن دراس ـ ــة إم ـكــان ـيــة إع ـ ــادة طــرح
م ـ ـشـ ــروع الـ ـق ــري ــة الـ ـت ــراثـ ـي ــة ،ال ــواق ــع
ف ــي م ـن ـط ـقــة ش ـ ــرق ،وكـ ـت ــاب ال ـف ـتــوى
وال ـت ـشــريــع ب ـشــأن الـتـحـكـيــم الــدولــي
الـمـقــدم مــن مجموعة أشـخــاص أمــام
الـ ـم ــرك ــز ال ـ ــدول ـ ــي ل ـت ـس ــوي ــة م ـن ــازع ــة
االستثمار ضد الكويت ،والذي يؤكد

ً
أمطار رعدية ورياح وتدني الحرارة ليال
قــال مراقب المحطات في إدارة األرصــاد الجوية
ض ــرار الـعـلــي إن ال ـب ــاد ش ـهــدت خ ــال ال ـ ــ 24ســاعــة
الماضية سقوط أمـطــار متفرقة كانت رعــديــة على
بعض المناطق ،متوقعا أن يستمر الطقس غائما
اليوم مع فرص ألمطار متفرقة.
وتوقع العلي أن تصل درجة الحرارة العظمى اليوم
إلــى  26درجــة مئوية ،وتنخفض الصغرى إلــى 12
درجة ،مع فرص ألمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا،
يصاحبها نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية ،قد
تزيد سرعتها على  50كيلومترا في الساعة ،مثيرة
للغبار خاصة على المناطق المكشوفة.
وعن حالة الطقس المتوقع ليوم غد ،ذكر أن الرياح
تـتـحــول إل ــى شـمــالـيــة غــرب ـيــة ،تـنـشــط عـلــى ف ـتــرات،
وقــد تصل سرعتها إلــى  45كيلومترا بالساعة مع
انخفاض ملحوظ بدرجة الحرارة.
وتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى من 18
إلى  20درجة ،والصغرى دون  7درجات ،خاصة في
المناطق البرية ،ليكون الطقس بــاردا نسبيا خالل
النهار ،وباردا في الليل خالل عطلة نهاية األسبوع،
داعيا قائدي المركبات على الطرق ،وخاصة السريعة،
إلى أخذ الحيطة والحذر من انخفاض الرؤية األفقية،
ومــرتــادي البحر من ارتفاع األمــواج الــذي قد يصل
إلى  7أقدام.

أو معلومات على مختلف المدن
األميركية.
وم ــن خ ــال ب ــرام ــج ال ـت ـبــادل
ال ـث ـق ــاف ــي ال ـت ــاب ـع ــة لـلـخــارجـيــة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،ن ـج ـل ــب الـ ـخـ ـب ــراء
والـ ـمـ ـتـ ـح ــدثـ ـي ــن األمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن
كـمــا ن ـقــوم بتنظيم الفعاليات
الثقافية ،وفــي اآلونــة األخيرة،
تعاونا مع "مركز ريكونسنس"
و"م ـعــرض دن" وبــرنــامــج "الفن
فــي ال ـس ـف ــارات" ،الـتــابــع ل ــوزارة
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة ،لـ ـ ـع ـ ــرض أعـ ـم ــال
ال ـف ـن ــان ــات األم ـي ــرك ـي ــات لـلـمــرة
األول ـ ــى ق ـبــل وض ـع ـهــم ف ــي مقر
إقامتي بالسفارة.

«عاصمة البلدي» :تخصيص موقع
لـ «األداء الحكومي» في «شرق»

العتيبي :لتسهيل المعامالت المتعلقة بالبنية التحتية

بـ ــدوره ،أك ــد الـخـيــاط أن طبيعة
ع ـ ـمـ ــل ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة تـ ـتـ ـطـ ـل ــب ال ـ ـق ـ ـيـ ــام
ب ـم ـج ـم ــوع ــة كـ ـبـ ـي ــرة م ـ ــن األع ـ ـمـ ــال
ال ت ـق ـت ـصــر ف ـق ــط ع ـل ــى الـ ـط ــرق بــل
ً
تشمل أيضا البنية التحتية سواء
أعمال الكهرباء والماء أو الصرف
ً
الصحي ،مضيفا أن هــذه األعـمــال
ً
تتطلب تعاونا مع المجلس البلدي
فــي عملية الـمــوافـقــات معه للقيام
بتصميم وتنفيذ ه ــذه المشاريع
ً
ال ـك ـب ـي ــرة وخـ ـص ــوص ــا أن ال ـط ــرق
تتجاوز  8آالف كيلومتر.
وأك ـ ــد ال ـخ ـي ــاط أن تــوق ـيــع هــذه
االتفاقية سيقلل الوجود المتكرر
ألعضاء الهيئة الستيضاح األمور
من "البلدي" ،وهو ما يسرع وتيرة
إنجاز االعمال ،ويسهل نقل وتبادل

رومانوسكي

أن قضية القرية مازالت تحت إجراءات
التحكيم الدولي.
وأحالت إلى الجهاز التنفيذي كتاب
الجمعية الكويتية لألسر المتعففة،
بـ ـش ــأن ط ـل ــب ت ـخ ـص ـيــص مـ ـك ــان فــي
ســاحــة مـسـجــد ب ــن ب ـحــر ف ــي منطقة
المباركية ،والكتاب المقدم مــن أحد
المحامين بـشــأن ضــوابــط استغالل
األراض ـ ـ ـ ـ ــي والـ ـمـ ـنـ ـش ــآت ال ــري ــاضـ ـي ــة
المملوكة لـلــدولــة ،وق ــرار اتـحــاد كرة
القدم استغالل مساحات تجارية داخل
منطقة العديلية.
كـ ـم ــا أب ـ ـقـ ــت عـ ـل ــى ج ــدولـ ـه ــا طـلــب
معهد الــدراســات المصرفية تجديد
تـ ـخـ ـصـ ـي ــص قـ ـطـ ـع ــة األرض م ــو ق ــع
الـمـعـهــد ،فــي قطعة رق ــم  14بمنطقة
ال ـق ـب ـل ــة ،وم ـج ـم ــوع ــة ك ـت ــب مـتـعـلـقــة
ب ــدراس ــة ن ـفــق دروازة ال ـع ـب ــدال ــرزاق
الـتــاريـخـيــة ،وتسجيلها فــي السجل
الوطني للمباني التاريخية.

بحيرات المياه الناجمة عن األمطار في منطقة شرق (تصوير نوفل إبراهيم)

ةديرجلا

•
العدد  / 4915االثنني  20ديسمبر 2021م  16 /جمادى األولى 1443هـ

majles@aljarida●com

مطالبة نيابية بسرعة إعالن
التشكيلة الوزارية الجديدة
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برلمانيات

نافذة نيابية

المال :الحكومة عطلت الجلسات والخالد مطالب بتعويضها
اعتبر النائب بدر المال أن
استمرار تعطيل أعمال
السلطة التشريعية نوع من
أنواع التقويض للدستور،
وألعمال البرلمان ،وهو أمر
مرفوض.

إجراءات الحكومة
في كل تشكيل
وزاري غير سليمة

طــالــب الـنــائــب ،د .ب ــدر الـمــا،
ب ـت ـعــويــض ج ـل ـس ــات الـمـجـلــس
ال ـف ــائ ـت ــة ،وقـ ـ ــال إن "ال ـح ـك ــوم ــة
تسببت فــي تعطيل الجلسات
نـحــو عـ ــام ،وع ـلــى سـمــو رئـيــس
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ط ـ ـلـ ــب ع ـقــد
ج ـ ـل ـ ـسـ ــات إض ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة م ـ ــن أجـ ــل
إق ـ ـ ــرار ال ـت ـش ــري ـع ــات الـ ـت ــي تـهــم
المواطنين".
واستعرض المال في تصريح
ب ــال ـم ــرك ــز اإلعـ ــامـ ــي لـلـمـجـلــس
بـعــض ال ـتــواريــخ ال ـتــي تعطلت
فـيـهــا الـجـلـســات ،الف ـتــا إل ــى أنــه
لــن يـتـحــدث عــن الـحـكــومــة التي
تشكلت بعد االنتخابات ،لكون
تشكيلها كــان في فترة قصيرة
ً
ً
بــاعـتـبــاره أم ــرا مـلــزمــا بموجب
الدستور.
وأش ــار أن الـحـكــومــة الثانية
اسـتـقــالــت فــي  ،٢٠٢١/١/١٨وتــم
تكليف سـمــو الــرئـيــس بـتــاريــخ
 ،٢٠٢١/١/٢٤الذي شكل الحكومة
يــوم  ،٢٠٢١/٣/٢وأقسمت القسم
الدستوري يوم  ،٢٠٢١/٣/٣٠أي أن
األمــر استغرق أكثر من شهرين
ونـ ـص ــف ،وت ــأجـ ـل ــت ال ـج ـل ـســات
شهرا ضمن هذه المدة.
وأض ـ ـ ــاف ال ـم ــا أنـ ــه ب ـتــاريــخ
 ٢٠٢١ /١١ /١٤أ ع ـ ـ ـلـ ـ ــن ر ئـ ـي ــس
الحكومة استقالته قبل موعد
الـجـلـســة ب ـيــوم واح ـ ــد ،رغ ــم أنــه
كــان بإمكانه أن يستقيل قبلها
بأسبوعين بعد جلسة االفتتاح،
إال أنه أجل االستقالة إلى اليوم
األخير ،الذي يسبق عقد جلسة
يوم .٢٠٢١/١١/١٥

بدر المال
وتابع" :حتى اليوم لم تتشكل
الـحـكــومــة ،وإذا أعـلــن التشكيل
خــال اليومين المقبلين فإنها
لن تحضر إال جلسة ،٢٠٢٢/١/٤
وهــذا يعني إضافة مدة جديدة
إلى الشهرين السابقين" ،مشيرا
إلى أن المجلس تعطل  4أشهر
ونصف بسبب استقالة رئيس
ال ــوزراء ومقابالته على حساب
الجلسات.
وذك ـ ـ ـ ــر ال ـ ـمـ ــا أن ال ـح ـك ــوم ــة
خـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــت بـ ـ ـب ـ ــدع ـ ــة األعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف
ال ــدس ـت ــوري ــة بــرفـضـهــا حـضــور
الجلسات ،بسبب جلوس بعض
النواب على المقاعد المخصصة
ل ـل ــوزراء ،و"ب ـعــد ذلــك رأي ـنــا هــذا
ال ـع ــرف ال ــدس ـت ــوري يـسـقــط في
ج ـل ـس ـت ــي إقـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــات
والحالة المالية للدولة اللتين

عـ ـق ــدت ــا بـ ـحـ ـض ــور الـ ـحـ ـك ــوم ــة،
رغــم جـلــوس ال ـنــواب فــي مقاعد
الوزراء".
واع ـت ـب ــر أن ذلـ ــك ي ــؤك ــد ع ــدم
وجود عرف في هذا األمــر ،إنما
كان هناك نوع من التعمد بعدم
عقد هذه الجلسات فترات طويلة
بلغت حتى اليوم سنة كاملة ،ألن
رئيس مجلس الــوزراء يستقيل
ويكلف ويجري مقابالت ،وبعد
ذلك يشكل الحكومة.
وت ـس ــاءل ال ـمــا :أل ـيــس هناك
ت ـغــول ف ــي ه ــذه ال ـت ـصــرفــات من
السلطة التنفيذية على حقوق
السلطة التشريعية؟ ،مشيرا إلى
أنــه سيترك فهم هــذا الموضوع
إلـ ــى ال ـش ـعــب ال ـكــوي ـتــي ال ـف ـطــن،
ً
ل ـك ــون ــه ش ـع ـب ــا ي ـع ــي ت ـصــرفــات
الحكومة.

واعـتـبــر أن اسـتـمــرار تعطيل
أعمال السلطة التشريعية نوع
مــن أن ــواع التقويض للدستور،
وألع ـم ــال الـسـلـطــة الـتـشــريـعـيــة،
و"هو أمر مرفوض بالنسبة لنا".
واسـتـشـهــد بــوقــائــع مشابهة
فـ ــي عـ ـه ــد سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ سـعــد
ال ـع ـب ــدال ـل ــه ،ح ـي ـن ـمــا ك ـ ــان ول ـيــا
للعهد ورئيسا لمجلس الوزراء
في مجلس  ،١٩٩٢حيث طلب من
المجلس آنذاك أن تعقد جلسات
ي ــومـ ـي ــة ل ـت ـع ــوي ــض ال ـج ـل ـس ــات
الفائتة ،متسائال :هــل سيطلب
رئيس الــوزراء الحالي تعويض
هذه الجلسات من مجلس األمة؟
واعـتـبــر أن ه ــذا األم ــر منوط
أي ـضــا بـمـكـتــب الـمـجـلــس ،ال ــذي
عليه أن يعوض هذه الجلسات
لوجود قوانين ومواضيع تهم
الشعب الكويتي.
وقـ ـ ــال الـ ـم ــا إن "اإلج ـ ـ ـ ــراء ات
التي تتخذها الحكومة فــي كل
تشكيل وزاري غير سليمة ،حيث
ت ـقــدم اسـتـقــالـتـهــا قـبــل الجلسة
ب ـي ــوم ،وي ـتــم تـشـكـيــل الـحـكــومــة
بعد الجلسة بيوم لتكسب مدة
األسبوعين" ،معتبرا أن هذا األمر
يدخل الحكومة في خصومه مع
السلطة التشريعية.
وشـ ــدد ع ـلــى أن الـمـســؤولـيــة
السياسية لسمو رئيس مجلس
الوزراء تستوجب طلب تعويض
الجلسات الفائتة ،مضيفا "هذا
حـقـنــا ال ــدس ـت ــوري وم ــن حـقــوق
الشعب الكويتي".

«األوقاف» :قياديونا ال يتقاضون سوى رواتبهم
ومكافآت سنوية لمجالس اإلدارات

في األمانة العامة وبيت الزكاة وهيئة القرآن
●

فهد تركي

ك ـ ـش ـ ـفـ ــت وزارة األو قـ ـ ـ ـ ـ ــاف
وال ـش ــؤون اإلســام ـيــة عــن عــدم
وجـ ـ ـ ــود قـ ـي ــاديـ ـي ــن أو أعـ ـض ــاء
م ـجــالــس إدارات ف ــي ال ـج ـهــات
ال ـت ــاب ـع ــة لـ ـ ـل ـ ــوزارة ي ـت ـقــاضــون
رواتـ ـ ـ ـ ـ ــب أخـ ـ ـ ـ ــرى إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ــى
رواتـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــم ال ــوظـ ـيـ ـفـ ـي ــة ن ـظ ـيــر
أعـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـه ـ ــم ،س ـ ـ ـ ـ ــواء ف ـ ـي ـ ـهـ ــا أو
القطاعات التابعة لها.
وفـ ـ ـ ــي اإلج ـ ـ ــاب ـ ـ ــة عـ ـ ــن سـ ـ ــؤال
ل ـل ـنــائــب مـهـلـهــل ال ـم ـض ــف :هل
ي ــوج ــد ق ـي ــادي ــون ف ــي األوق ـ ــاف
يتقاضون رواتب أخرى بخالف
رواتـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــم ال ـ ـش ـ ـهـ ــريـ ــة؟ ،ق ــال ــت
ال ــوزارة :ال يوجد قياديون في
األوقــاف يتقاضون رواتــب غير
رواتبهم.
وه ــل يـتـقــاضــى ال ـمــذكــورون
بــال ـب ـنــد األول راتـ ـب ــا تـقــاعــديــا
وهم مازالوا على رأس عملهم؟
إذا كانت اإلجابة باإليجاب فما
الـسـنــد الـقــانــونــي لــذلــك؟ قــالــت:
ال ي ــوج ــد ق ـ ـيـ ــاديـ ــون ح ــال ـي ــون
بـ ـ ــالـ ـ ــوزارة ي ـت ـق ــاض ــون روات ـ ــب
ت ـقــاعــديــة أثـ ـن ــاء خــدم ـت ـهــم ،بل
يتقاضون رواتـبـهــم ومــزايــاهــم
الـمــالـيــة وأي ام ـت ـي ــازات أخ ــرى
ً
وفـ ـق ــا لـ ـق ــان ــون نـ ـظ ــام ال ـخــدمــة
المدنية وقرارات مجلس الخدمة
المدنية.
وح ـ ــول ال ــوظ ــائ ــف ال ـق ـيــاديــة
في "بيت الزكاة" كشفت الوزارة
أنه ال يوجد قياديون في البيت
يتقاضون رواتب أخرى بخالف
رواتب الوظيفة نفسها ،مشيرة
إ لـ ــى أن م ـج ـلــس اإلدارة ،و ف ــق

قــانــون إنـشــاء "ال ــزك ــاة" ،يتكون
مـ ــن  6أع ـ ـضـ ــاء مـ ــن ال ــوظ ــائ ــف
ال ـق ـيــاديــة م ــن ج ـهــات حكومية
يتم تعيينهم استنادا لقانون
ب ـي ــت ال ـ ــزك ـ ــاة ،و 5أع ـ ـضـ ــاء مــن
ذوي الـخـبــرة والـكـفــاء ة ممن ال
يتولون أي وظيفة عامة ،ويتم
ت ـع ـي ـي ـن ـهــم ب ـ ـقـ ــرار مـ ــن مـجـلــس
ال ــوزراء ،ويقتصر ما يتقاضاه
أ عـ ـض ــاء م ـج ـلــس اإلدارة عـلــى
م ـك ــاف ــأة س ـنــويــة اس ـت ـن ــادا إلــى
الـمــادة  16مــن الئـحــة المجلس
ال ـم ـع ـت ـم ــدة ،وال ـ ـقـ ــرار ال ـ ـ ــوزاري
ر ق ـ ــم  3ل ـس ـن ــة  ،2012و ي ـل ـت ــزم
ب ـيــت ال ــزك ــاة ب ــإخ ـط ــار أع ـضــاء
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـم ـع ـي ـن ـي ــن بـ ـق ــرار
مجلس ال ــوزراء مــع كــل تشكيل
ل ـل ـم ـج ـلــس ،ل ـم ــراج ـع ــة ال ـه ـي ـئــة
العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)،
لتقديم إقرارات الذمة المالية في
المواعيد القانونية المحددة في
هذا الشأن.
وقالت "األوقاف" :ال يتقاضى
شاغلو الــوظــائــف القيادية في
"الزكاة" رواتب تقاعدية ،مؤكدة
ان األع ـ ـضـ ــاء ال ــذي ــن اك ـت ـس ـبــوا
عـ ـض ــو يـ ـتـ ـه ــم ل ـم ـج ـل ــس إدارة
ً
البيت ،وفقا لقانونه رقم  5لسنة
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لسنة  ،2014مازالوا على رأس
عملهم بوظيفتهم األصلية وال
يتقاضون راتبا تقاعديا.
وق ــال ــت ال ـ ـ ـ ــوزارة "ي ـت ـقــاضــى
القياديون رواتـبـهــم ومزاياهم
الـمــالـيــة وأي ام ـت ـي ــازات أخ ــرى
وفـ ـق ــا لـ ـق ــان ــون نـ ـظ ــام ال ـخ ــدم ــة
ال ـ ـمـ ــدن ـ ـيـ ــة ،وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات م ـج ـلــس
الـخــدمــة ،ويتقاضون المكافأة

أكد النائب د .حمد المطر
وجوب المساءلة للحكومة
إذا طـ ـ ــر حـ ـ ــت م ـ ـمـ ــار سـ ــات
لتعيين غير الكويتيين في
الجهات الحكومية.
وقــال المطر ،في تغريدة
عـلــى حـســابــه فــي "تــويـتــر":
هـ ـن ــاك مـ ـم ــارس ــة بـتـعـيـيــن
م ـه ـنــدس ـيــن؟! أي ــن شـبــابـنــا
الـ ـخ ــريـ ـج ــون مـ ــن ال ـك ــوي ــت
وأمـيــركــا ودول االبـتـعــاث؟،

ً
مؤكدا أنها "ممارسة غريبة
ً
ً
وتـ ـ ـط ـ ــرح ت ـ ـ ـسـ ـ ــاؤال م ـه ـم ــا،
وم ـ ـحـ ــاس ـ ـبـ ــة مـ ـسـ ـتـ ـحـ ـق ــة...
فعيالنا أو ل ـ ـى ،وإذا كانت
هذه الممارسة لمهندسين
غير كويتيين ،فالمساء لة
واجبة ومستحقة وعاجلة".

حمد المطر

المضف يسأل عن ميزانية المحافظات
ً
ّ
وجه النائب عبدالله المضف سؤاال إلى وزير الخارجية وزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د .أحمد الناصر ،استفسر
فيه عن الميزانية السنوية للمحافظات.
ً
وطلب المضف ،في سؤاله ،جدوال يبين فيه الميزانية السنوية
للمحافظات ،وأوجه صرفها كل على حدة ،وأسباب تحديد نسبة
 5في المئة لدعم المحافظات من أموال المساهمين في الجمعيات
ً
ّ
المحصلة من الجمعيات
التعاونية ،وجدوال يبين قيمة المبالغ
التعاونية لدعم المحافظات من النسبة المقررة وهي  5في المئة
من بند المعونة االجتماعية خالل السنوات الخمس الماضية
لكل محافظة وجمعية على حدة.
ً
كما طلب جدوال يبين أوجه الصرف السنوية للمبالغ التي
ُح ّصلت من هذا الدعم لكل محافظة على حدة.

عبدالله المضف

المناور لصيانة طرق  4مناطق
ت ـ ـقـ ــدم الـ ـن ــائ ــب أس ــام ــة
ال ـم ـن ــاور ب ــاق ـت ــراح بــرغـبــة
باستعجال صيانة وإعادة
وضـ ـ ـ ــع طـ ـبـ ـق ــة أس ـف ـل ـت ـي ــة
جــديــدة لمناطق اليرموك
والـ ـخ ــال ــدي ــة وال ـع ــدي ـل ـي ــة
وق ــرطـ ـب ــة ،ع ـل ــى أن ت ـكــون
بـمــواص ـفــات أك ـثــر مـتــانــة،
بـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ي ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــن س ـ ــام ـ ــة

مـسـتـخــدمـيـهــا ،م ــع وضــع
ل ــوح ــات إرشـ ــاديـ ــة ،وذل ــك
نظرا لما لوحظ مــن تلف
الطبقة األسفلتية للطرق
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة وال ـم ـح ـي ـط ــة،
ومـ ــداخـ ــل وم ـ ـخـ ــارج ه ــذه
المناطق.
أسامة المناور

الشاهين لمنح الكويتية العاملة
بالخاص عالوة األبناء
الـ ـسـ ـن ــوي ــة ال ـ ـم ـ ـقـ ــررة ألعـ ـض ــاء
م ـج ـل ــس اإلدارة ،إ ضـ ــا فـ ــة ا ل ــى
م ـكــافــأة ال ـل ـجــان الـمـنـبـثـقــة عن
م ـج ـل ــس اإلدارة ،و فـ ـق ــا ل ـق ــرار
مـ ـجـ ـل ــس ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء  1180فــي
ا ج ـت ـم ــا ع ــه  2019/34ب ـت ــار ي ــخ
 ،2019/8/26والـ ـق ــرار ال ـ ــوزاري
 4لسنة  ،2020وذل ــك فــي حالة
المشاركة في تلك اللجان.
وأك ــدت ال ــوزارة أنــه ال يوجد
ق ـي ــادي ــون أو أع ـض ــاء مـجــالــس
إدارات ل ـ ــدى األم ـ ــان ـ ــة ال ـع ــام ــة
ل ـ ــاوق ـ ــاف يـ ـتـ ـق ــاض ــون رواتـ ـ ــب
أخـ ـ ـ ــرى ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى راتـ ــب
ال ــوظ ـي ـف ــة ن ـف ـس ـه ــا ،ع ـل ـم ــا ب ــأن
المادة رقــم  5من المرسوم رقم
 257لسنة  1993بإنشاء أمانة
األوق ـ ـ ـ ـ ــاف ق ـ ــد حـ ـ ـ ــددت أعـ ـض ــاء
مجلس ش ــؤون األوقـ ــاف ،وفقا
لـمـسـمـيــاتـهــم الــوظ ـي ـف ـيــة وم ــن
ضمنهم األمين العام لالمانة.
ك ـمــا أن ــه وف ـق ــا لـلـبـنــد رق ــم 8
م ــن ذات الـ ـم ــادة ق ــد ن ــص على

ت ـع ـي ـي ــن  3أع ـ ـض ـ ــاء م ـ ــن ذوي
ال ـخ ـبــرة واالخ ـت ـصــاص يصدر
بتعيينهم م ــدة ث ــاث سـنــوات
قابلة للتجديد قرار من مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى ت ــرش ـي ــح
م ــن وزي ـ ــر األوق ـ ـ ــاف والـ ـش ــؤون
االسالمية.
وق ـ ــال ـ ــت إن الـ ـقـ ـي ــاديـ ـي ــن ال
يتقاضون أي روات ــب تقاعدية
ومازالوا على رأس عملهم حتى
تــاري ـخــه ،وان أع ـض ــاء مجلس
اإلدارة ال ي ـت ـق ــا ض ــون روا ت ـ ــب
مــن امــانــة األوق ــاف بــل مكافآت
سنوية ،ويـكــون صــرف الراتب
أو الـمــزايــا الـمــالـيــة للقياديين
ً
أو أعضاء مجلس اإلدارة وفقا
للضوابط المالية المعمول بها
المقررة في ذلك الشأن.
كـ ـ ـم ـ ــا أك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت عـ ـ ـ ـ ــدم وجـ ـ ـ ــود
ق ـي ــادي ـي ــن ي ـت ـق ــاض ــون رواتـ ـ ــب
اخـ ــرى غ ـيــر ال ـت ــي ت ـص ــرف لهم
ع ــن وظ ـي ـف ـت ـهــم ن ـف ـس ـهــا ،وف ـقــا
للقرارات والتعاميم التي تنظم

ذلك الشأن ،وان أعضاء مجلس
إدارة الهيئة ال يتقاضون رواتب
مــن الهيئة بــل مكافآت سنوية
فقط ،وفقا للقرارات والتعاميم
التي تنظم ذلك الشأن.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ع ـل ــى
أن ال ـه ـي ـئ ــة ال ت ـ ـصـ ــرف راتـ ـب ــا
ت ـ ـقـ ــاعـ ــديـ ــا ألعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء م ـج ـل ــس
إدارتـ ـه ــا ،ويـقـتـصــر األمـ ــر على
ص ـ ــرف مـ ـك ــاف ــأة س ـن ــوي ــة ل ـهــم،
ً
وفقا لقرار مجلس الــوزراء رقم
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وقالت إن القياديين بالهيئة
العامة للعناية بطباعة ونشر
القرآن الكريم ،وأعضاء مجلس
اإلدارة ال ي ـت ـق ــا ض ــون روا ت ـ ــب
إنـ ـم ــا م ـك ــاف ــآت س ـن ــوي ــة ،وي ـتــم
صرف الراتب ومزايا القياديين
ب ــالـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ،وأع ـ ـ ـضـ ـ ــاء م ـج ـلــس
اإلدارة ،وفقا للضوابط المالية
المعمول بها والمقررة في ذلك
الشأن.

«التشريعية» :مناقشة رفع الحصانة عن الساير اليوم
تناقش لجنة ا ل ـشــؤون التشريعية
البرلمانية ،في اجتماعها اليوم ،طلب
ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة رف ـ ــع ال ـح ـص ــان ــة عــن
النائب مهند الساير ،في القضية رقم
 2021 /175تمييز جـنــح المستأنفة،
وتـ ـ ـن ـ ــاق ـ ــش ع ـ ـ ـ ـ ــددا م ـ ـ ــن االق ـ ـ ـتـ ـ ــراحـ ـ ــات
بقوانين ،واقتراحا برغبة بشأن قيام
وزارة ال ـعــدل ،بالتنسيق مــع الجهات
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـم ـع ـن ـيــة ،ب ــإن ـش ــاء مــراكــز
لـتـسـلـيــم ال ـم ـح ـضــون ورؤي ـ ـتـ ــه ،تتسم
بمساحات خضراء وحــدائــق ومواقف
سيارات بكل محافظة ،بدال من المراكز
الحالية الضيقة وغير الصحية نفسيا
للمحضون وذويه.
وت ـع ـق ــد ل ـج ـن ــة ال ـ ـشـ ــؤون ال ـص ـح ـيــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة والـ ـعـ ـم ــل ال ـبــرل ـمــان ـيــة
اجتماعا اليوم ،تستكمل فيه مناقشة
مشروع قانون بالموافقة على االتفاقية
العربية لتنظيم نقل وزراعــة األعضاء
واألنـسـجــة الـبـشــريــة ،ومـنــع ومكافحة
االتجار بها ،كما تناقش مشروع قانون

المطر :ممارسة تعيين غير الكويتيين
تستلزم المساءلة العاجلة

اجتماع سابق للجنة التشريعية
بشأن العمل الخيري ،بحضور ممثلين
عن وزارات الخارجية والعدل والصحة
والشؤون االجتماعية وجمعية زراعة
األعضاء الكويتية.
من جهتها ،تناقش لجنة الميزانيات
والحساب الختامي البرلمانية الحساب

الختامي ل ــوزارة الكهرباء والـمــاء عن
السنة المالية  ،2021-2020ومالحظات
دي ــوان المحاسبة ال ــواردة فــي تقريره
السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة
على تنفيذ ميزانية الوزارات واإلدارات
الحكومية للسنة المالية ،2021-2020

بحضور ممثلين عن وزارتي الكهرباء
والمالية ،وجهاز المراقبين الماليين
وديوان المحاسبة.

ت ـ ـ ـقـ ـ ــدم الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب أسـ ــامـ ــة
ال ـشــاه ـيــن ب ــاق ـت ــراح بــرغـبــة
بشأن إضــافــة بند إلــى قــرار
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء رق ـ ــم 391
لـسـنــة  ،2001لـمـنــح ال ـمــرأة
الكويتية العاملة في القطاع
الـ ـخ ــاص الـ ـح ــق ف ــي ص ــرف
عـ ــاوة األبـ ـن ــاء ،ح ــال ثـبــوت
عـ ـج ــز ال ـ ـ ـ ــزوج ع ـ ــن اإلن ـ ـفـ ــاق
عـ ـلـ ـيـ ـه ــم ،وف ـ ـ ــق ال ـ ـضـ ــوابـ ــط
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ـقـ ـ ــررهـ ـ ــا الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة،
مساواة بموظفات الجهات
الحكومية األخرى.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـشـ ـ ــاه ـ ـ ـيـ ـ ــن ،ف ــي
اقتراحه« ،لما كانت المادة
ال ـســادســة مــن ق ــرار مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء رق ـ ـ ــم  391ل ـس ـنــة
 2001ب ـشــأن م ـنــح ال ـعــاوة
االجتماعية وعــاوة األوالد
للعاملين فــي الجهات غير
الحكومية ،قد تضمنت حق
المواطنة العاملة بالجهات
غ ـيــر الـحـكــومـيــة ف ــي صــرف
العالوة االجتماعية المقررة
عـ ـ ــن األوالد فـ ـ ــي ح ــا ل ـت ـي ــن
(وفـ ـ ـ ــاة الـ ـ ـ ــزوج  -أو ع ـجــزه

أسامة الشاهين

ال ـص ـح ــي عـ ــن الـ ـعـ ـم ــل) ،ل ــذا
أتقدم باقتراح لمنح المرأة
الكويتية العاملة في الخاص
الـ ـ ـح ـ ــق فـ ـ ــي صـ ـ ـ ــرف عـ ـ ــاوة
األبـ ـ ـن ـ ــاء ،ح ـ ــال ثـ ـب ــوت عـجــز
الزوج عن اإلنفاق عليهم».
مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،كـشــف
الشاهين أن تحويل المناطق
ال ـ ـس ـ ـك ـ ـن ـ ـيـ ــة إل ـ ـ ـ ــى ت ـ ـجـ ــاريـ ــة
واسـتـثـمــاريــة أم ــر مــرفــوض
ت ـمــامــا ،مـشـيــرا إل ــى أن ذلــك
ي ـض ــر بـ ــراحـ ــة ال ـم ــواط ـن ـي ــن

والسكينة العامة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـشـ ـ ــاه ـ ـ ـيـ ـ ــن ،ف ــي
تصريح صحافي تناول فيه
قضية إنشاء مجمع تجاري
في منطقة العديلية ،إن هذه
المنطقة سكنية ،وال يمكن
أن ت ـكــون ت ـجــاريــة ،مضيفا
أن "أهالي العديلية احتجوا
لعزم االتحاد الكويتي لكرة
القدم إنشاء مجمع تجاري
يـتـضـمــن ع ـش ــرات الـمـطــاعــم
والـمـحــات داخ ــل المنطقة،
وهذا ما نرفضه".
و أ ر د ف  " :نـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــا م ـ ــن
م ـ ــع أه ـ ــال ـ ــي الـ ـع ــديـ ـلـ ـي ــة فــي
رفضهم إنشاء هذا المجمع،
والممارسة التجارية التي
ت ـف ـســد ال ـم ـنــاطــق الـسـكـنـيــة
الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادئ ـ ـ ــة ،والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ي ـج ــب
أن ت ـ ـتـ ــوافـ ــر فـ ـيـ ـه ــا ش ـ ــروط
السكينة والـســامــة" ،مبينا
أن "العديلية منطقة سكنية،
كما نقول إن مشرف وبيان
والرميثية والدعية مناطق
سكنية هي األخرى".

خليل الصالح :التصويت على مكافأة
«الخطوط الكويتية» في أول جلسة
طالب النائب خليل الصالح بالتصويت على إدراج
العاملين في الخطوط الجوية الكويتية ضمن الصفوف
ً
األمامية في أول جلسة مقبلة ،مشددا على أنه سبق أن
أثــار هــذا الموضوع مــع أكثر مــن طــرف حكومي ،وعلى
الحكومة أال تقف عائقا أمام حق العاملين بـ "الكويتية"
في الحصول على مكافأة الصفوف األمامية.
ً
وشكر الصالح كل من سعى إلقرار هذا الحق ،مشددا
عـلــى أن ــه سـيــواصــل متابعة ه ــذا الـمـلــف حـتــى إنـصــاف
العاملين فــي "الـكــويـتـيــة" ،فليس مــن الـعــدالــة استبعاد
الكويتيين العاملين بـ "الكويتية" وشركاتها من مكافأة
الصفوف األمامية.
مــن جهته ،قــال النائب خالد العنزي:"نــزف البشرى
لموظفي الخطوط الكويتية بإضافتهم بكل استحقاق
ضمن فئات الصفوف األمــامـيــة" ،مشيرا إلــى أنــه "تمت
ال ـمــواف ـقــة عـلــى اق ـتــراح ـنــا ال ـم ـقــدم ف ــي الـلـجـنــة الـمــالـيــة،
وسيحال إلى المجلس للتصويت عليه".

خليل الصالح

زوايا ورؤى
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الوافدون ...هم السبب!

أحمد باقر

حمزة عليان

رياح وأوتاد :حكومة إقناع ومواجهة وجامعة ميونيخ وزواج البدون مرة أخرى

hamzaolayan@icloud.com
على طول الخط بقي الوافدون ،الحلقة األضعف في كل
القرارات التي تطولهم على اعتبار أنهم ال يمثلون مصالح
فئة معينة أو نفوذا ما ،بل هم "مأجورون" ،حتى القوانين
ً
الـتــي قــد تعطيهم نــوعــا مــن االطـمـئـنــان يـتــم الـقـفــز عليها
بسهولة ممن استهان بحقوق البشر ،فالثقافة السائدة
عند البعض تجاه الوافدين لألسف يتم شحنها بصورة
ال ّ
تمت لإلنسانية وال الحترام الحقوق بشيء ،فبعض الناس
ً
أدمن استخدام اللجوء إلى لغة الكراهية والتحريض ،ظنا
منه أن الشارع يريد هذا النوع من الخطابات الشعبوية،
ً
ومنهم من تكسب سياسيا في مواسم االنتخابات ،وركب
الموجة وتفرغ إلى هذه "المهمة الوطنية" ،ولم يعد لديه
شيء يقوم به ،غير النفخ والتحريض على الوافدين.
جزء من المشكلة أنه تم وضع الوافدين كلهم في سلة
واحـ ــدة ،يعني بالكيلو ،طــالـمــا أن ــك واف ــد فــأنــت مــوضــوع
في هذا اإلطــار ،وال تستطيع اإلفــات منه ،أيا كان موقعك
ووظ ـي ـف ـت ــك ومـ ـسـ ـت ــواك ال ـت ـع ـل ـي ـمــي والـ ـثـ ـق ــاف ــي ،ول ــأس ــف
ت ــم ت ـصــويــر ال ـحــالــة وكـ ــأن ه ـن ــاك مـجـمــوعـتـيــن تـتـقــاتــان
ً
وت ـت ـصــارعــان ض ــد بعضهما وبـطــريـقــة مـخـيـفــة أح ـيــانــا،
وبالنتيجة يأتي الحصاد المر ليدفع الطرفان الثمن الذي
وظفه البعض لمصلحته ال مصلحة بـلــده ...المشكلة أن
ً
ً
هذا الموضوع تدحرج شيئا فشيئا إلى أن تحول إلى كرة
ثلج كبرت وترسخت في األذهان لدرجة صار من الصعب
تصحيحها أو تصويبها.
خطاب الكراهية ضد الوافدين طال معظم مناحي الحياة،
وأي مشكلة تحدث اليوم في المجتمع توجه أصابع االتهام
إلى الوافدين وبالجملة وبالكيلو ،يعني وضعوا الجميع
تحت المقصلة! فإذا تعطلت حركة المرور تسمع أن المشكلة
سببها الوافدون ،إذا الرواتب تأخرت ،يخرج من يقول إن
الــوافــديــن "يـشـفـطــون" أم ــوال الــدولــة ،وهــم يـنـخــرون جسد
ال ــوزارات بالوظائف ،وإذا مستوى التعليم انخفض قيل
ً
السبب هم الوافدون ،وإذا الصندوق الكويتي قدم قرضا إلى
السنغال على سبيل المثال ،ترى من يحتج ويعترض على
ذلك ألن المستفيد دولة فقيرة ونامية ،وإذا تبين أن هناك
ً
تزويرا في اإلقامات تقوم الدنيا وال تقعد على الوافدين
الذين تسببوا بهذا "الوباء" القادم إلى البالد من الخارج.
الخطيئة الكبرى بحق الكويت والوافدين أن يتم تصوير
العالقة بتلك الصورة السيئة ،فالوافدون ليسوا مالئكة،
و هــم فــي النهاية مجموعات و فـئــات ومستويات ثقافية
ً
وتـعـلـيـمـيــة مختلفة جـ ــاؤوا مــن بـيـئــات مـتـبــايـنــة تـمــامــا،
وال ـعــاقــة لـيـســت ه ـكــذا وال أح ــد يـتـمـنــاهــا م ــن المحبين
للكويت ،واألمر ال يخلو من وجود مجموعات فاسدة أو
مجرمة ،وهذه حال كل المجتمعات البشرية ،فلكل قاعدة
استثناء ،وعليه فال يجوز التعميم هنا ،ووضع الجميع في
مستوى واحد ،فالقرآن الكريم يفصل في هذا المقام "وال
تزر وازرة وزر أخرى" ،فإذا أقدم بنغالي يعمل في مزرعة
بالعبدلي على مخالفة ما أو أقدم على جريمة ما ،فليس
معنى ذلك أن كل البنغال أو الوافدين يتساوون معه.
إذا سـ ــارت ال ـعــاقــة تـحــت سـقــف ال ــدول ــة وت ـحــت سقف
القانون وتحت سقف العدالة بحيث تطبق القوانين على
الجميع كأسنان المشط ،فمن يخطئ يعاقب حسب حجم
الخطأ أو الجريمة التي يرتكبها ،فإذا تحقق هذا المسار
ً
نكون قد خطونا فعليا نحو عالقة سوية وواضحة ليس
فيها تمييز أو ظلم ألحد.
أمس كانت الصورة أوضح باإلعالن الشفهي عن تجميد
وسحب  750ألف رخصة للوافدين ،هكذا وبدفعة واحدة،
تبين أن التضحية بهؤالء كانت لحساب "مافيا التاكسي"
ال ــذي ــن أرادوا االن ـت ـف ــاع م ــن وراء ال ـتــاعــب "ب ــال ــواف ــدي ــن"
وبالجملة! صورة ال يتمناها مخلص للكويت ،وقد تتكرر
بأشكال أخ ــرى وفــي مناسبات قــادمــة إن لــم تــوضــع هذه
الشريحة على سكة الدولة والقانون والمصلحة الحقيقية
ً
لـلـكــويــت ،بـعـيــدا عــن الـتـحــريــض واالن ـت ـفــاع والـشـعـبــويــة،
وهناك أصــوات عاقلة ومخلصة من أبناء الكويت وقفت
إلى جانبهم وفي مواقع مختلفة وكانت بمنزلة الضمير
الحي والمعبر عن صدق العالقة والمعرفة والــدور الذي
يقومون به.

من أهــم واجبات الحكومة الدفاع عن برنامجها وقوانينها التي
تعبر عن أسلوب قيادتها للبالد ،حيث إنها المهيمنة على مصالح
الدولة حسب نص المادة  123من الدستور ،وهذا البرنامج الذي تضعه
الحكومة في بداية تشكيلها وتعمل على تنفيذه طوال مدة عملها يجب
أن ينطلق من مصلحة البالد ،ويحقق أهدافها ورؤيتها للمستقبل،
ً
ً
وهو يحتاج إلى قوانين وإجراءات لتنفيذه كما يحتاج دعما برلمانيا
ً
وشعبيا ،وهنا يأتي دور الشرح والتوضيح والبيان الــذي يجب أن
تقوم به الحكومة القادمة إلقناع المجلس والشعب بصحة إجراءاتها
وأهميتها وضرورتها لمصلحة البالد ،متسلحة بكل األدلة المدروسة
والعلمية ،كما أن عليها أن تواجه وترد في الوقت نفسه على األسئلة
واألخطاء المنتشرة واإلشاعات واألكاذيب التي تصرف عنها الدعم
البرلماني والشعبي والتي تعوق تنفيذ برنامجها وأعمالها.
ً
أما وضع البالد الحالي فيختلف عن ذلك بل هو معاكس تماما،
ً
ً
ً
فالحكومة تعاني هجوما شعبيا وبرلمانيا دون رد ،وبرنامج الحكومة
ال يجد طريقه للتنفيذ ،وال يقوم ال ــوزراء بشرحه وتــرويـجــه ،كما ال
ً
يرد الــوزراء على ما ينشر خصوصا في وسائل التواصل من هجوم
على الحكومة والبرنامج واتهامات بالفساد والتجاوزات ،وكذلك فإن
القوانين التي قدمتها الحكومة تعاني أحد أمرين إما عدم مالءمة هذه
القوانين للبالد وإما عدم اقتناع الشعب ومجلس األمة بها ،ويضاف
إلى هذا كله صمت كثير من الــوزراء في المرحلة السابقة عن البيان
ً
والدفاع عن برنامج وعمل وقوانين الحكومة ،وال أبالغ إن قلت إن كثيرا
منهم كان يتحاشى الرد على النواب وما ينشر في وسائل االتصال
ً
خوفا على نفسه من التجريح ،وال أعلم مدى صحة أن بعضهم كان
يؤثر سالمته فيوافق على بعض معامالت النواب.
وهذا كله يعيدنا إلى دور الحكومة ،وال شك أن مهمتها صعبة اآلن
ً
نظرا لما تراكم من فضائح الفساد وأخطاء سابقة ،وكذلك بسبب ما
تتعرض له من ضغوط من اتجاهات مختلفة ،وهجوم بعض وسائل
االتصال ،وانتقاد كثير من النواب ،ولكن رغم ذلك كله على الحكومة
القادمة أن تواجه كل ذلك وتعمل على كسب وسائل تعينها على تنفيذ
برنامج وقوانين المرحلة القادمة ،ومن وسائل هذه المواجهة:
ً
أوال :أن يسعى رئيس الــوزراء إلى تحقيق أغلبية برلمانية ،وذلك
بإشراك وزراء من داخل المجلس أو من خارجه وفق برنامج متفق عليه
يقوم بعرضه رئيس الوزراء على الكتل البرلمانية ،وأن يقبل تعديالتهم
عليه إذا كانت تعديالت جيدة وتحقق مصلحة البالد.
ً
ً
ً
ثانيا :أن يكون برنامج الحكومة برنامجا واقعيا يضع الحلول
للمشكالت الخطيرة التي تعانيها البالد مع شرحها وبيان ضرورة
إصالحها وفق خطة إعالمية ومنهج علمي ومقنع للشعب والنواب،
مع ضرورة ابتداء اإلصالح بالحكومة ورجالها وبالكبير قبل الصغير،
وبالغني قبل الفقير ،وهــذا يحقق القدوة الحسنة واإلقناع الشعبي
والبرلماني.

ً
ثالثا :أن تبادر الحكومة إلى محاربة الفساد قبل النواب أو غيرهم،
وهذا يشمل االكتشاف المبكر ألي شبهة فساد أو مخالفة للقوانين مع
بيان األدلة القوية على هذه المخالفات لكي تصمد في القضاء ،كما
يشمل موافقة الحكومة على جميع القوانين واالقتراحات التي تكافح
الفساد في المجلس.
ً
رابعا :أال يتوانى رئيس الوزراء والوزراء في شرح أعمال الحكومة
والبرنامج والقوانين المطلوبة والدفاع عنها بمهنية وكفاءة عالية
في كل الوسائل اإلعالمية ،وكذلك الرد القوي والتصريحات اليومية
على كل ما ينشر من أخطاء أو إشاعات أو تشويه أو تحريف يتناول
ً
عمل الحكومة أو أحد وزرائها ،خصوصا فيما يتعلق بالمال العام أو
يجب أن يبادر الوزراء إلى نشر
الفساد أو تصرفات المسؤولين ،كما ُ
ً
التصحيحات التي قاموا بها إذا كان ما نشر صحيحا.

جامعة ميونيخ واالفتراء:

ســألـنــي بـعــض اإلخ ــوة عــن تــرخـيــص جــامـعــة مـيــونـيــخ األلـمــانـيــة،
والجواب أني لم يصدر لي أي ترخيص ال لجامعة ميونيخ وال لغيرها،
ً
ً
وأن جامعة ميونيخ ال أملك فيها وال فلسا واحــدا ،وأني أعمل معهم
ً
تطوعا دون أي راتب أو مكافأة ،وبمشاركة مع د .محمد الدويهيس
منذ أكثر من عشر سنوات كما انضم إلينا األخ بدر الحميضي بعد
ذلك ،فكلنا متطوعون ال نملك في الشركة صاحبة ترخيص الجامعة أي
ً
سهم وال نتقاضى أي مقابل ،وقد تطوعنا اقتناعا منا بهذه الجامعة
ومستواها ،وهي األولى في ألمانيا والسادسة على مستوى أوروبا،
ً
والله نسأل أن نرى صرحها قريبا في الكويت.

زواج البدون مرة أخرى:

ً
ً
وكذلك ليس صحيحا أني منعت زواج البدون عندما كنت وزيــرا
للعدل ،وهــذه إشاعة قمت بنفيها مــرات عديدة وبالوثائق الرسمية
المنشورة والتي تبين أعداد البدون الذين تم زواجهم عندما توليت
ً
وزارة العدل وهم بالمئات سنويا دون الحاجة إلى الذهاب للمحكمة
أو غير ذلك ،هذه الوثائق قمت بنشرها في ديوان الكشتي في الجهراء
قبل سنوات ،وهي موجودة في وسائل التواصل ،وقد أكد ذلك جواب
عن سؤال أرسل إلى مجلس الوزراء بتاريخ  5أبريل عام  ،2005وكذلك
كـتــاب مــديــر إدارة الـتــوثـيـقــات الـشــرعـيــة فــي وزارة ال ـعــدل إل ــى مدير
العالقات الدولية بتاريخ  2010/3/18الذي جاء فيه أن وزارة العدل لم
يسبق لها منع زواج البدون ،أما الخالفات التي أثيرت بين بعضهم
واللجنة التنفيذية في وزارة الداخلية بشأن الهوية التي تكتب في
جميع الوثائق كونهم من البدون أو من جنسيات أخرى فهذا الخالف
ال يقع ضمن صالحيات وزارة العدل ،وحسب علمي ال يزال هذا الخالف
ً
قائما حتى اليوم.

تاكاتوشي إيتو*

جيفري ساكس*

احذروا «الرأسمالية الجديدة» في اليابان

كيف نتجنب األسوأ في أوكرانيا وتايوان

نجح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في اجتياز اختبار
االنتخابات العامة في الحادي والثالثين من أكتوبر التي جاءت
بعد أسابيع فقط من وصوله إلى منصبه كقائد جديد لألمة،
وبخسارته  15مقعدا فقط ،جاء أداء الحزب الديموقراطي الليبرالي
أفضل من المتوقع وسيحتفظ بأغلبية مريحة في مجلس النواب،
حيث حصل على  261مقعدا من أصل .465
كــان الـخــاســر النسبي هــو أكـبــر أح ــزاب الـمـعــارضــة ،الحزب
الديموقراطي الدستوري ،الــذي خسر  13مقعدا ،ليصبح عدد
المقاعد التي يشغلها  96مقعدا ،فقد كان أداؤه أسوأ من المتوقع،
على الرغم من حرصه على تنسيق اختياراته للمرشحين مع
أحزاب المعارضة األخرى ،وكان أحد كبار الفائزين حزب إحياء
اليابان ،الذي حصل على  30مقعدا ويشغل اآلن  ،41مما يجعله
ثالث أكبر حزب في مجلس النواب ،بعد الحزب الديموقراطي
الـلـيـبــرالــي والــديـمــوقــراطـيـيــن الــدسـتــوريـيــن ،فــاجـتــذب الـحــزب
الناخبين المنتقدين إلدارة الحزب الديموقراطي الليبرالي ألزمة
مرض فيروس كورونا ( 2019كوفيد )19لكنهم عازفون عن دعم
الديموقراطيين الدستوريين ،بسبب تعاونهم مع الحزب الشيوعي
أثناء الحملة االنتخابية.
عارض في معدل اإلصابة
انخفاض
من
استفاد
يبدو أن كيشيدا
ِ
بكوفيد ،19ولم يكن سلفه المباشر يوشيهيدي سوجا محظوظا
بالقدر ذاته ،ففي أواخر أغسطس ارتفع إلى عنان السماء متوسط
الحاالت الجديدة لسبعة أيام في اليابان ليسجل أعلى مستوياته
منذ اندلعت الجائحة ،متجاوزا  25ألف حالة خالل األسبوع الذي
بدأ في الثالث والعشرين من أغسطس ،وبحلول أوائل سبتمبر
أعلن سوجا استقالته.
لكن منذ ذلك الحين ،تراجعت اإلصابات الجديدة بسرعة ،مع
انخفاض متوسط األيام السبعة إلى أقل من  270حالة بحلول يوم
االنتخابات ،ولم يتفق الخبراء بعد على كل العوامل المحتملة
الكامنة وراء هذا التحول الدراماتيكي ،لكن زيادة معدل التطعيم
من  %40إلى  %70خالل فترة الشهرين ذاتها ساعدت بكل تأكيد،
وأيـا كان التفسير الكامل ،فقد كان كيشيدا محظوظا.
لكن كيشيدا نجح أيضا في قطع الطريق على الديموقراطيين
الدستوريين من خالل تبني برنامج اقتصادي أكثر ميال إلى
اليسار ،وأثناء الحملة ،وعد كيشيدا بالتركيز بشكل خاص على
إعادة توزيع الدخل ،واالستعاضة عن النهج النيوليبرالي السائد
بما أسماه "الرأسمالية الجديدة" ،وبهذه الوعود تمكن من تقويض
زعم الديمقراطيين الدستوريين بأن السياسات التي انتهجها
الحزب الديمقراطي الليبرالي في عهد رئيسي الــوزراء شينزو
آبي وسوجا تسببت في توسيع فجوة الدخل.
مع ذلك ،تمكن حزب إحياء اليابان من شغل بعض الفراغ في
يمين الوسط من خالل انتقاد تأكيد كيشيدا على إعادة التوزيع،
زاعمين أن ما تحتاج إليه البالد حقا هو اإلصالحات البنيوية
الالزمة لتعزيز معدل النمو.
اآلن وقد فاز كيشيدا والحزب الديموقراطي الليبرالي ،يصبح
السؤال الكبير المتبقي هو ما الذي تعنيه "الرأسمالية الجديدة"
في الممارسة العملية ،والواقع أن اإلشارات المبكرة ال تبشر بـخير،
فقد كان أول قــرار سياسي ملموس يتخذه كيشيدا هو صرف

 100ألف ين ياباني ( 878دوالرا أميركيا) لكل شخص يبلغ من
العمر  18عاما أو أقل ،ورغم أن هذا البرنامج يشترط بحث الحالة
دخل األســرة) ،فإن سقفه مرتفع إلى الحد
االجتماعية (لتحديد َ
الذي جعل  %90من كل الـق َّـصـر اليابانيين مؤهلين له.
ثم ،في الرد على االنتقادات المتوقعة بأن الصرف النقدي لن
يؤدي إال إلى زيادة مدخرات األسر ال االستهالك ،أعلن كيشيدا
أن نصف اإلعانة المالية ستأتي في هيئة قسائم تسوق ،لكن هذا
التغيير بالكاد يضمن زيادة استهالك َاألسر ،ألن القسائم يمكن
أن تحل ببساطة محل النقد الذي ُ
سي َّـدخر آنئذ.
في النهاية ،في حين أن هدف كيشيدا المتمثل في مساعدة
اآلبــاء العاملين جدير بالثناء ،فــإن طريقته المختارة مضللة،
واألســوأ من هذا أن مبادرة أخــرى قيد الدراسة من المنتظر أن
تدعم (من خالل خصم ضريبي) الشركات التي ترفع األجور في
ُ
ظل ظروف معينة ،ومثل هذه الحوافز قد تـفضي إلى دفع األجور
ومستويات تشغيل العمالة إلى االرتفاع ،لكنها ليست الطريقة
األكثر فعالية لتحقيق هذه الغاية.
قد يتمثل نهج أكثر منطقية في التركيز على زيادة قدرة العمال
على التنقل داخل سوق العمل ،حيث يبدأ هذا بإلغاء هيكل الدفع
المؤجل (زيادة مكافأة نهاية الخدمة تبعا لمدة شغل الوظيفة)
وأجــور األقدمية (تبعا لمدة شغل الوظيفة) ،إلى جانب تقديم
المساعدة المالية إلعادة تدريب العاملين في منتصف حياتهم
المهنية ،وعالوة على ذلك ،تتلخص أفضل طريقة لزيادة اإلنتاجية
واألجــور في األمــد البعيد في تخصيص قسم أكبر من مناهج
المدارس الثانوية لموضوعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات ،وإلغاء نظام تحديد التخصصات الجامعية في
وقت امتحان القبول.
طرحت حكومة كيشيدا فكرة أخ ــرى تتمثل فــي دعــم تجار
النفط بالجملة عندما يصل سعر تجزئة البنزين إلــى عتبة
ً
معينة ( 170ينا للتر) ،لكن هذا يبدو وكأنه نوع من إعانات دعم
الوقود الذي يبغضه معظم أهل االقتصاد ،إذ يصادف المرء مثل
هذه السياسات عادة في االقتصادات الناشئة والنامية ،حيث
ُيـق َـصـد منها شراء الدعم السياسي من ِق َـبـل األسر المنخفضة
الدخل ،وبمجرد تقديم هذا البرنامج ،بكل ما ينطوي عليه من
ُ
ـصبـح إلغاؤه محفوفا بالمخاطر من الناحية
أوجــه قصور ،ي ِ
السياسية ،والبديل األفضل هنا هو النهج المعياري المتمثل
في تقديم الدعم المباشر الموجه إلى األسر المنخفضة الدخل
والشركات األساسية.
توحي المؤشرات المبكرة بأن رأسمالية كيشيدا الجديدة هي
في حقيقة األمر اشتراكية صريحة مألوفة ،ولن يخدم هذا مصالح
اليابان ،ألن االقتصاد يحتاج إلى إصالحات بنيوية لدعم التنمية
ُ
ال إعانات الدعم التي لن تـفضي إال إلى تشويه األسواق.
* وكيل وزارة المالية األسبق في اليابان ،وأستاذ في كلية
الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا ،وكبير أساتذة
المعهد الوطني للدراسات العليا السياسية في طوكيو.
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بؤرتان خطيرتان ،إحداهما في أوروبا واألخرى في آسيا ،تهددان بدفع الواليات
المتحدة ،وروسيا ،والصين إلى صراع مفتوح ،ربما يكون في اإلمكان حل األزمات
المرتبطة بأوكرانيا وتايوان ،ولكن يتعين على كل األطراف أن يحترموا أوال مصالح
اآلخرين األمنية المشروعة ،وإن االعتراف بهذه المصالح بشكل موضوعي من
شأنه أن يوفر األساس لتهدئة التوترات بشكل دائم.
لنتأمل هنا مسألة أوكرانيا ،فعلى الرغم من أن لديها الحق بال أدنى شك في
السيادة واألمان من أي غزو روسي ،فليس من حقها أن تتسبب في تقويض أمن
روسيا في سعيها إلى هذا ،حيث ترجع أزمة أوكرانيا الحالية في األساس إلى
مساعي بسط النفوذ المفرطة من جانب كل من روسيا والواليات المتحدة ،وتتمثل
هذه المساعي المفرطة من روسيا في ضم شبه جزيرة القرم عام  2014واحتالل
المنطقة الصناعية الرئيسة في أوكرانيا والتي تشمل دونيتسك ولوهانسك؛ فضال
عن جهودها المستمرة إلدامة اعتماد أوكرانيا عليها في ما يتصل بالحصول
على الطاقة والمدخالت الصناعية ،واألسواق ،فأوكرانيا لديها مصلحة مشروعة
في االندماج بشكل أوثق في اقتصاد االتحاد األوروبي ،وقد وقعت على اتفاقية
شراكة مع االتحاد األوروبي لهذا الغرض ،غير أن الكرملين يخشى أن تكون عضوية
االتحاد األوروبي نقطة انطالق إلى انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال األطلسي.
كانت الواليات المتحدة أيضا مفرطة في سعيها إلى بسط نفوذها ،وفي ،2008
وجهت إدارة الرئيس األميركي جورج دبليو بوش الدعوة إلى أوكرانيا لالنضمام
إلى حلف شمال األطلسي ،وهي إضافة من شأنها أن ترسخ وجود الحلف على
حدود روسيا الطويلة مع أوكرانيا ،وقد تسبب هذا االقتراح االستفزازي في انقسام
حلفاء الواليات المتحدة ،لكن حلف شمال األطلسي أكد رغم ذلك أن الحلف من
الممكن أن يرحب بأوكرانيا كعضو في نهاية المطاف ،مشيرا إلى أن روسيا ال تملك
حق النقض بشأن من ينضم ،وعندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم قهرا في عام
 ،2014كان أحد أهدافها يتلخص في ضمان عدم تمكن حلف شمال األطلسي أبدا
من الوصول إلى القاعدة البحرية الروسية واألسطول الروسي في البحر األسود.
بالحكم من خالل النصوص العامة للمناقشات التي دارت بين الرئيس األميركي
جو بايدن والرئيس الروسي فالديمير بوتن هذا الشهر ،فإن توسع حلف شمال
األطلسي ليشمل أوكرانيا يظل مطروحا على الطاولة ،ورغم أن فرنسا وألمانيا
ُ
ربما تـبـقـيان على تهديدهما القديم باستخدام حق النقض ضد أي محاولة من هذا
القبيل ،فقد أكـد مسؤولون أوكرانيون وآخرون من حلف شمال األطلسي أن اختيار
االنضمام يرجع إلى أوكرانيا ،عالوة على ذلك ،حذر برلماني رفيع المستوى من
إستونيا من أن حرمان أوكرانيا من حق االنضمام إلى حلف شمال األطلسي يرقى
إلى مستوى استرضاء بريطانيا لهتلر في عام .1938
مع ذلك ،يتعين على القادة األميركيين الذين يزعمون أن أوكرانيا لها الحق
في اختيار تحالفها العسكري أن يفكروا في تاريخ بلدهم الطويل من المعارضة
القاطعة ألي تدخل خارجي في نصف الكرة الغربي ،وتبلور هذا الموقف ألول مرة
في عقيدة مونرو عام  ،1823وكان جليا واضحا في ردة فعل الواليات المتحدة
العنيفة إزاء تحول فيدل كاسترو نحو االتحاد السوفياتي بعد الثورة الكوبية
عام .1959
ِّ
في ذلك الوقت ،أعلن الرئيس األميركي دوايت أيزنهاور أن "كوبا ُسـل َـمـت إلى
االتحاد السوفياتي كأداة لتقويض مكانتنا في أميركا الالتينية والعالم" ،وقد
أصدر أوامره إلى وكالة االستخبارات المركزية بوضع خطط لغزو كوبا ،وكانت
النتيجة اإلخفاق التام في خليج الخنازير (في عهد الرئيس جون ف .كينيدي)،
والذي أشعل فتيل أزمة الصواريخ الكوبية عام .1962
ال تستطيع ال ــدول أن تختار ببساطة تحالفاتها العسكرية ،ألن مثل هذه
ُ
االختيارات تـفضي في األغلب األعم إلى عواقب أمنية على جيرانها ،وفي أعقاب
الـحــرب العالمية الثانية ،اخ ـتــارت كــل مــن النمسا وفنلندا تأمين استقاللها
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العلماء ال يوقعون عن رب العالمين
تعددت مفاهيم اإلصالح الديني باعتباره المدخل األساس
لــإصــاح ال ـعــام ،لـكــن مفهومي لــإصــاح الــديـنــي هــو كسر
احتكار العلماء للفهم القرآني ،بمعنى أن القرآن نزل للبشر
كافة ،ومــن حق أي إنسان أن يفهم النص القرآني الــذي هو
بلسان عربي مبين بال حاجة لالستعانة بالعلماء ،كما أن
مــن حقه أن يعبر عــن هــذا الفهم دون أن يقال لــه :أنــت لست
ً
متخصصا في الدين ،فال يحق لك أن تعبر عن فهمك الديني،
ال احتكار في الفهم الديني ،وال وسيط ديني بين النص والفهم
اإلنساني ،فالقرآن نزل هداية للناس كافة بنصوص واضحة
بينة ميسرة للفهم والتدبر دون وسطاء متخصصين دينيين.
ً
رغــم أن ال ـقــرآن الـكــريــم كـتــاب هــدايــة وتـنــويــر ،فــإنــه أيضا
كتاب تحرير للعقل من هيمنة الوسطاء الدينيين ،وقد حارب
الوساطة الدينية بين العبد وربه محاربة شديدة ،ونعى على
أ تـبــاع الديانتين السابقتين اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم
وسطاء ،وهذا ما اهتدى إليه القس لوثر الذي فجر اإلصالح
الديني األوروب ــي فــي الـقــرن ال ـ  16بكسره احتكار الكنيسة
للفهم الديني لإلنجيل ،ودعــوتــه لحق المسيحي في الفهم
الحر للنص ،وهــو ما وضحه اإلمــام محمد عبده في كتابه
"اإلسالم بين العلم والمدنية" بقوله في "قلب السلطة الدينية"
ً
جاء اإلسالم أساسا لنقض سلطة البشر الدينية على بعضهم
ً
بعضا ،ولكل مسلم أن يفهم عن الله ورسوله بدون توسيط
ً
أحد من سلف أو خلف إذا كان مؤهال للفهم ،وعلق تلميذه
السيد محمد رشيد رضا بقوله :يعني ال يجب على المسلم
ً
أن يجعل أحدا من علماء السلف أو ﺍﻟﺨلف واسطة بينه وبين
الله ورســولــه يتقيد بــرأيــه واجـتـهــاده فــي فهم كتاب الله أو
سنة رسوله.
من هنا ال سند لما ذهب إليه اإلمام ابن القيم من أن علماء
ً
الدين عندما يصدرون أحكاما شرعية فإنهم يوقعون عن رب
العالمين ،فالعلماء ال يوقعون عن رب العالمين وليس ألحد
من البشر مهما عال كعبه في الدين سلطة التوقيع عن رب
العالمين ،بدليل نص الحديث الصحيح "حديث بريدة" وفيه
أن الرسول قال له "إذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تنزلهم
على حكم الله فال تنزلهم على حكم الله ،ولكن أنزلهم على
حكمك فإنك ال تدري أتصيب حكم الله فيهم أم ال".
ما معنى هذا الحديث؟
إنــه نــص قــاطــع فــي أن العلماء ال يــوقـعــون عــن الـلــه ،إنما
يوقعون عن أنفسهم ،وأن كل أحكام البشر نسبية وال أحد
يملك الحقيقة المطلقة غير الله تعالى وحده.
وق ـ ــد ي ـ ـقـ ــال :ال بـ ــد مـ ــن اح ـ ـتـ ــرام آراء الـ ـعـ ـلـ ـم ــاء ،ف َـه ــم أ َه َــل
َ َ
القرآن َّبهم أمر النظر الديني "فل ْول نف َر
االختصاص الذين وكل
ِّ
م ْن ُك ِّل ف ْر َقةٍ م ْن ُه ْم َط َ ٌ َ َ َ ُ
ين" ،وإذا كنا نحترم
ِ
ِ
ِ
ِ
ائفة ِليتفقهوا ِفي الد ِ
آراء أهل االختصاص من المهندسين واألطباء والمحامين
وغيرهم ،فكيف تدعو لحق الناس الحر في الفهم الديني وكأن
الدين كأل مستباح ال سياج له؟
ً
ً
وهــذا تساؤل يبدو ظاهره منطقيا مقبوال لكنه ينطوي
على مغالطة:
ً
ف ــأوال :قـيــاس التخصص الــديـنــي على الـطــب والهندسة
وفي أصل
والمحاماة قياس فاسد ،ألن هذه مهن احتكاريةِ ،
احتكارها حق ممارسة المهنة التي تجمعها نقابات مهنية
تستهدف ال ـهــدف ال ـمــادي وكـفــالــة ال ـمــورد ومـنــع المنافسة
بـمــوجــب ش ــروط وق ـيــود لـحـســاب المهنيين ،ونـحــن نحترم
آراء العلماء ،لكن الفهم الديني ّليس مهنة احتكارية يتعيش
ً
الفقيه من ورائها ،والقرآن والسنة ليسا حانوتا أو استرزاقا
يتعيش مـنــه الـبـعــض ،ويـحـجــر عـلــى غـيــره أن يـخــدم الـقــرآن
ً
ً
والسنة إيمانا واحتسابا!
ً
ً
ثانيا :ليس من الصحيح دائما أن المتخصصين هم أفضل
من يطور موضوعات تخصصهم ،فالثابت أن األغلبية العظمى
من اإلضافات اإلسالمية المبدعة والتي ساهمت في تطوير
وإث ــراء الفكر اإلســامــي وقــدمــت اجـتـهــادات مواكبة للعصر،
هي من شخصيات من خارج الحقل الديني ،فكم من مهندس
وطـبـيــب وقــانــونــي وص ــل ب ـنــور الـقــريـحــة وهـ ــدي الـبـصـيــرة
وبدراسته الذاتية إلى ما لم يصل إليه حامل الشهادة في علوم
الشريعة! (تفسير القرآن الكريم لجمال البنا) يتبع.
*كاتب قطري

وازدهــارهــا في المستقبل بعدم االنضمام إلــى حلف شمال األطلسي ،ألن هذا
كان من شأنه أن يستفز الغضب السوفياتي ،وينبغي ألوكرانيا اليوم أن تتحلى
بالقدر ذاته من الحكمة .القضايا في تايوان مماثلة ،إذ تتمتع تايوان بالحق في
السالم والديموقراطية بما يتفق مع مفهوم سياسة "الصين الواحدة" ،التي كانت
حجر األساس لعالقات الصين مع الواليات المتحدة منذ أيام ريتشارد نيكسون
وماو تسي تونغ ،والواليات المتحدة محقة في تحذير الصين من القيام بأي عمل
عسكري أحادي تجاه تايوان ،ألن هذا من شأنه أن يهدد األمن العالمي واالقتصاد
العالمي ،ومع ذلك ،مثلما ال يحق ألوكرانيا أن تنضم إلى حلف شمال األطلسي،
فليس من حق تايوان أن تنفصل عن الصين.
لكن في السنوات األخيرة ،كان بعض الساسة في تايوان يفكرون في إعالن
االستقالل ،وتعامل بعض الساسة األميركيين باستهانة مع مبدأ "الصين الواحدة"،
ثم في ديسمبر من عام  ،2016بدأ الرئيس المنتخب آنذاك ،دونالد ترامب ،يعلن
العصيان التام على ذلك المبدأ ،عندما قـال" :أنا أتفهم تماما سياسة الصين الواحدة،
لكني ال أعرف لماذا يتعين علينا أن نلتزم بسياسة الصين الواحدة ما لم نعقد
صفقة مع الصين تتعلق بأمور أخرى ،بما في ذلك التجارة".
بعد ذلك ،قرر الرئيس جو بايدن ،على نحو مستفز ،دعوة تايوان للمشاركة في
قمته من أجل الديموقراطية هذا الشهر ،في أعقاب دفاع وزير الخارجية األميركي
أنتوني بلينكين عن "مشاركة تايوان القوية" في نظام األمم المتحدة ،ومن الواضح
أن مثل هذه التصرفات األميركية تسببت في تفاقم التوترات مع الصين بدرجة
عظيمة .مرة أخرى ،ينبغي للمحللين األمنيين في الواليات المتحدة الذين يزعمون
أن تايوان من حقها أن تعلن استقاللها أن يتأملوا في تاريخ أميركا ذاتها ،فخاضت
الواليات المتحدة حربا أهلية حول شرعية االنفصال ،وخسر االنفصاليون .لن
تتسامح حكومة الواليات المتحدة مع دعم صيني لحركة انفصالية ،في كاليفورنيا
على سبيل المثال (ولن تتسامح الدول األوروبية ،مثل إسبانيا ،التي واجهت خطر
االنفصال الحقيقي في إقليم الباسك وكتالونيا).
تفاقمت مخاطر التصعيد العسكري حول تايوان بسبب إعالن األمين العام
لمنظمة حلف شمال األطلسي ينس ستولتنبرغ مؤخرا أن ُمنطق التحالف سيشمل
في المستقبل مواجهة الصين .الواقع أن التحالف الذي أنشئ للدفاع عن أوروبا
الغربية ضد غزو من ِق َـبـل قوة أوروبية زالت اآلن ال ينبغي إعادة توظيفه ليتحول
إلى تحالف عسكري تقوده الواليات المتحدة ضد قوة آسيوية.
ال شك أن أزمتي أوكرانيا وتايوان يمكن حلهما بشكل سلمي ومباشر ،وينبغي
لحلف شمال األطلسي أن يستبعد عضوية أوكرانيا تماما ،وينبغي لروسيا أن
تنبذ أي نية لغزو أوكرانيا ،وينبغي ألوكرانيا أن تتمتع بكامل الحرية في توجيه
سياساتها التجارية على أي نحو تراه مناسبا ،شريطة أن تمتثل لمبادئ منظمة
التجارة العالمية .على نحو مماثل ،يتعين على الواليات المتحدة أن تؤكد بوضوح
مرة أخرى أنها تعارض بشدة انفصال تايوان وال تسعى إلى "احتواء" الصين،
وخاصة من خالل إعادة توجيه حلف شمال األطلسي ،ومن جانبها ،ينبغي للصين
أن تنبذ أي عمل عسكري أحادي ضد تايوان وأن تعيد التأكيد على مبدأ النظامين،
الذي يعتقد كثيرون في تايوان أنه أصبح ُعـرضة لتهديد وشيك في أعقاب الحملة
القمعية في هونغ كونغ.
إن أي بنية عالمية للسالم من غير الممكن أن تكون مستقرة وآمنة ما لم تعترف
جميع األطــراف بمصالح اآلخرين األمنية المشروعة ،وأفضل طريقة لكي تبدأ
القوى الكبرى في تحقيق هذه الغاية هي اختيار طريق التفاهم المتبادل وخفض
التصعيد بشأن أوكرانيا وتايوان.
* أستاذ في جامعة كولومبيا ،ومدير مركز التنمية المستدامة في جامعة
كولومبيا ،ورئيس شبكة األمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.933

7.501

5.840

2.492 2.936 3.300

ً
المنافسة المصرفية تفتح مهل السداد لألفراد حتى  12شهرا
بعد أن كانت مقصورة على الشركات وكبار العمالء المميزين
محمد اإلتربي

من أبرز المميزات ،التي باتت
للعمالء خيار تأجيل
متاحة
ً
السداد شهرا كل عام ،مما
يمنح العميل مرونة في السداد
دون تعثر أو ًالوقوع تحت
ضغط خصوصا في بعض
مراحل العام ،مثل موسم
السفر أو بدء الفصل الدراسي.

آليات جديدة لسداد
القروض لجذب
العمالء وكبح
التعثرات المالية

بدأت البنوك المحلية إتاحة
مهل سداد جديدة ألول مرة في
الـســوق الكويتي لــأفــراد ،بعد
أن كانت محصورة في السابق
ع ـلــى ال ـش ــرك ــات وال ـمــؤس ـســات
وكبار العمالء.
ت ـ ــأت ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوة ف ــي
إط ـ ـ ـ ــار الـ ـتـ ـن ــافـ ـسـ ـي ــة الـ ـش ــدي ــدة
التي يشهدها السوق المحلي
لجذب أكبر قاعدة من العمالء،
ً
إذ تتيح م ـصــارف حــالـيــا مهل
س ـ ــداد ل ـل ـع ـمــاء ت ـصــل إلـ ــى 12
ً
شهرا ،وهي أعلى مدة يمكن أن
يحصل عليها الفرد من مصرف،
كتأجيل للبدء في االلتزام بسداد
القرض أو سريان االستقطاع.
ومن أبرز المميزات األخرى،
التي باتت متاحة للعمالء هي
خ ـيــار تــأج ـيــل الـ ـس ــداد ك ــل عــام
لشهر ،مما يمنح العميل مرونة
في السداد دون تعثر أو الوقوع
ً
تـ ـح ــت ضـ ـغ ــط خ ـ ـصـ ــوصـ ــا فــي
بعض مراحل العام التي تشهد
متغيرات لميزانية األفراد ،مثل
م ــوس ــم ال ـس ـفــر أو بـ ــدء الـفـصــل
الدراسي.
وتعتبر فترة السماح البالغة
ً
 12ش ـه ــرا ه ــي أع ـل ــى ف ـت ــرة في
ال ـســوق المحلي ل ــأف ــراد ،ومــن
المرتقب أن تطبقها العديد من
ال ـب ـنــوك بـغـيــة الـمـحــافـظــة على
ً
قـ ــاعـ ــدة عـ ـم ــائـ ـه ــا ،خ ـص ــوص ــا
أن ت ـ ـلـ ــك ال ـ ـم ـ ـيـ ــزة تـ ـعـ ـتـ ـب ــر مــن
أحـ ــدث ال ـم ـم ـيــزت الـمـسـتـحــدثــة
بـعــد تـجــربــة الـجــائـحــة ،ونــالــت
استحسان جـمــوع الـعـمــاء ،إذ
تخفف مــن الـضـغــوط واألعـبــاء
المالية على ميزانية األفراد.
وتـخـطــت مــرونــة الـمـصــارف
إلى إعفاء العمالء من سداد أي
خدمة ديــن لنسبة من إجمالي
القرض تصل في بعض األحيان
إلى  20في المئة ،يتم إعفاؤها
مـ ــن خ ــدم ــة الـ ــديـ ــن أو األربـ ـ ــاح

المستحقة على القرض.
ويقول مصرفي لـ "الجريدة"،
إن هناك "إعــادة نظر ودراســات
مـ ـسـ ـتـ ـم ــرة ألوضـ ـ ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـسـ ــوق
وال ـع ـمــاء ،ونـعـمــل عـلــى إيـجــاد
بدائل وخـيــارات تحقق هدفين
أســاس ـي ـيــن ه ـمــا ت ـعــزيــز عــاقــة
العميل بالمصرف ،و مــن جهة
أخرى مساعدة العمالء على عدم

ً
التعثر خـصــو صــا أن مصلحة
العميل والمصرف مشتركة".
وأض ــاف الـمـصــرفــي ،أن ــه من
خ ـ ــال الـ ـتـ ـج ــارب ال ـس ــاب ـق ــة مــذ
ان ــدالع األزم ــة الـمــالـيــة ،وقبلها
م ـشــاكــل ال ـت ـع ـث ــرات ،ال ـت ــي أدت
إلى نشوء صندوق المتعثرين،
جميعها تجارب باتت تنطلق
منها معظم الخدمات التي يتم

تقديمها للعمالء المصرفيين.
في السياق ،أفادت المصادر
ب ــأن ال ـق ـطــاع الـمـصــرفــي متخم
بـ ـسـ ـي ــول ــة كـ ـبـ ـي ــرة م ـ ــع ت ـب ــاط ــؤ
العديد مــن المشاريع الكبرى،
وحتى مشاريع القطاع الخاص،
واضـ ـط ــراب س ــوق ال ـع ـمــل على
مدار العامين الماضيين وعدم
إقرار قانون الدين العام ،وهبوط

أرق ـ ــام الـكـثـيــر م ــن ال ـس ـلــع الـتــي
ً
ً
ك ــان ــت تـسـتـقـطــب ج ـ ــزءا كـبـيــرا
مــن التمويل كقطاع السيارات
وبعض السلع الفاخرة األخرى،
كذلك التحفظ النسبي في ملف
االقـتــراض خــال مــراحــل األزمــة
على بعض الشرائح.
مجمل تلك العوامل ساهمت
فـ ــي وف ـ ـ ــرة ع ــال ـي ــة ب ــال ـس ـي ــول ــة،

تراجع مؤشرات البورصة والسيولة  39.5مليون دينار
انتشار «أوميكرون» وهبوط األسواق األميركية وأسعار النفط ألقت بظاللها على أداء السوق
•

علي العنزي

ب ــدأت تـعــامــات بــورصــة الـكــويــت أسبوعها على الـلــون األحمر
وخ ـســرت م ــؤش ــرات ال ـســوق الــرئـيـسـيــة أول جـلـســة ،وأق ـفــل مؤشر
البورصة العام على خسارة نسبة  0.6في المئة أي  42.09نقطة،
ليقفل على مستوى  6933.95نقطة ،بسيولة متراجعة إلى أقل من 40
ً
مليون دينار كانت تحديدا  39.5مليون دينار ،تداولت فقط 219.2
ً
مليون سهم عبر  8388صفقة ،وتم تداول  138سهما ربح منها 29
وخسر  100بينما استقر  9دون تغير.
وخسر مؤشر السوق األول نسبة  0.63في المئة هي  47.58نقطة
ليقفل على مستوى  7501.32نقطة بسيولة بلغت  22.3مليون دينار
تداولت  50مليون سهم عبر  3619صفقة ،وربحت أسهم  4شركات

فقط مقابل تراجع  20واستقرار سهم واحد دون تغير.
كما خسر مؤشر السوق الرئيسي نسبة أقل كانت  0.52في المئة
هي  30.67نقطة ليقفل على مستوى  5840.14نقطة بسيولة بلغت
 17.2مليون دينار فقط تداولت  169.1مليون سهم عبر  4769صفقة،
ً
وربح  25سهما مقابل تراجع  80واستقرار  8دون تغير.

«أوميكرون» وإغالقات أوروبا
بـ ــدأت ت ـعــامــات ب ــورص ــة عـلــى أخ ـب ــار ان ـت ـشــار إغ ــاق ــات ال ــدول
األوروب ـيــة قبيل انـطــاق احـتـفــاالت رأس السنة والــزيــادة الكبيرة
بأعداد اإلصابات في بريطانيا وإلغاء مباريات كرة القدم ليبدأ القلق
في االقتصاد ،وقبلها إقفاالت سلبية لمؤشرات األسواق األميركية
ً
وتراجع أسعار النفط إلى ما دون  73دوالرا للبرميل ،لتبدأ األسهم

القيادية متراجعة في بورصة الكويت وتزداد الضغوط مع بداية
عمل السوق السعودي الذي خسر نسبة  1.3في المئة.
بينما بــدأت أســواق اإلمــارات على خسائر كبيرة إذ تأثر "دبي"
باإلقفاالت على الرغم من توقعاتها بأنها ستكون مؤقتة فقط في
فترة أعياد رأس السنة الميالدية ،لكنها مؤثرة بصورة أو بأخرى.
ً
وفقدت معظم األسهم الكويتية نسبا واضحة كان أبرزها الوطني
وأجيليتي من الكبار بنسبة  1في المئة واستقر "جي إف إتش" دون
تغير من أسهم الرئيسي ،بينما عاكس األداء سهم برقان والجزيرة
من بين األسهم العشرين األفضل سيولة وسجال مكاسب واضحة.
ً
خليجيا ،لم ينج من اللون األحمر إال مؤشرا سوقي قطر وسلطنة
عمان اللذان سجال مكاسب متقاربة ،بينما كان اللون األحمر األكثر
ً
وضوحا والسلبية طغت على معظم بقية المؤشرات الخليجية.

ت ــؤك ــده ــا ال ـت ــدخ ــات الــرقــاب ـيــة
ال ـم ـس ـت ـمــرة ل ـض ـبــط بـمـخـتـلــف
األدوات ا ل ـم ـت ــا ح ــة ل ـل ـمــر كــزي
لضبط مستوياتها في القطاع .
وت ـتــوقــع م ـصــادر مصرفية،
أن تنعش ميزة فترات السماح
ل ـ ـ ـ ـ ــأف ـ ـ ـ ـ ــراد س ـ ـ ـ ـ ــوق ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل
الشخصي بقوة خالل المرحلة
ً
المقبلة ،خصوصا أنها متاحة

ل ـل ــدي ــون ال ـق ــائ ـم ــة ،إذ بــإم ـكــان
العمالء تحويل المديونية إلى
الـ ـمـ ـص ــارف الـ ـت ــي ت ـت ـيــح م ـيــزة
التأجيل.

«الكويتية لالستثمار» :انتهاء
العقد مع «موديز»
قــالــت ال ـشــركــة الـكــويـتـيــة
ل ـ ـ ــا سـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار ،إن م ـ ـ ــدة
التعاقد مع وكالة "موديز"
لـ ـلـ ـتـ ـصـ ـنـ ـي ــف االئ ـ ـت ـ ـمـ ــانـ ــي
انتهت ،و لــم ترغب الشركة
بتجديد التعاقد.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة إنـ ـ ــه
ت ـ ـ ــم ال ـ ـت ـ ـعـ ــاقـ ــد م ـ ـ ــع إح ـ ـ ــدى
أك ـ ـبـ ــر وكـ ـ ـ ــاالت ال ـت ـص ـن ـيــف
االئ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي "ف ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــش"
وبــال ـت ـب ـع ـيــة ان ـت ـهــت عــاقــة
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــاقـ ــديـ ــة ب ـي ــن
ال ـش ــرك ــة و«مـ ـ ــوديـ ـ ــز" ،وه ــو
ماعنته الوكالة بتصريحها

"أسباب متعلقة بالعمل".
ولفتت الشركة ا لــى أنها
س ـ ـت ـ ـقـ ــوم بـ ـ ــاإلف ـ ـ ـصـ ـ ــاح ع ــن
ال ـت ـص ـن ـي ــف الـ ـمـ ـمـ ـن ــوح مــن
"ف ـي ـتــش" ب ـم ـجــرد االن ـت ـهــاء
منه.

أخبار الشركات
«االمتياز» تستثمر  1.05مليون دينار في شركة
كـشـفــت مـجـمــوعــة االم ـت ـي ــاز االس ـت ـث ـمــاريــة عن
استثمارها في شركة مقرها برلين تمتلك برنامج
ً
تشخيص مدعوما بالذكاء االصطناعي ،وبلغت
قيمة االستثمار في تلك الشركة  3.07ماليين يورو

شاملة الرسوم (بما يعادل  1.05مليون دينار).
وأشـ ـ ــارت «االم ـت ـي ــاز» إل ــى أن ــه سـيـتــم تسجيل
االستثمار في البيانات المالية للربع الرابع من
عام .2021

«وطني-مصر» :شطب اختياري من البورصة املصرية
أفاد بنك الكويت الوطني بأن الجمعية العامة
غير العادية لبنك الكويت الوطني  -مصر وافقت
ف ــي اجـتـمــاعـهــا الـمـنـعـقــد ف ــي  16ال ـج ــاري على
الشطب االختياري من البورصة المصرية.
وسيباشر «الوطني -مصر» إجراءات الشطب

االختياري وفــق المتطلبات ال ــواردة في المادة
رقم  55من تعليمات قواعد قيد وشطب األوراق
المالية بالبورصة المصرية الصادرة عن الهيئة
العامة للرقابة المالية  -مصر.

«بوبيان» يحصل على تمويل من بنوك آسيوية بـ 500مليون دوالر
حصل بنك بوبيان على تمويل مرابحة لمدة
 3سنوات من مجموعة بنوك آسيوية بقيمة 500
مليون دوالر أمريكي (بما يعادل  150مليون دينار
كويتي).
وذكر البنك ،أن سعر عائد المرابحة يعادل 90
نقطة أساس فوق سعر الليبور األميركي ،إذ رتبت

تلك التسهيالت مــن الـبـنــوك «مـيــزوهــو» ،و«إم يو
إف جي» ،و«إس إم بي سي» كمنسقين ومفوضين
رئيسيين لترتيب التمويل ،وبنك ماي ،وبنك إسالم
بروناي دار السالم كمرتبين رئيسين للتمويل.
ولفت إلى أن تمويل المرابحة سيعزز متطلبات
البنك التمويلية ونسب السيولة.

تابعة لـ«الرابطة» تقدم أقل األسعار في ممارسة
ق ــدم ــت إح ـ ـ ــدى الـ ـش ــرك ــات
الـ ـ ـت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة لـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة رابـ ـ ـط ـ ــة
الـ ـك ــوي ــت والـ ـخـ ـلـ ـي ــج ل ـل ـن ـقــل
أ قــل األ سـعــار للممارسة رقم
«.»2022/2021/15
وت ـت ـع ـلــق ت ـلــك ال ـم ـمــارســة

بتوريد جهاز رو بــوت لقوة
اإلطـ ـف ــاء الـ ـع ــام ب ـق ـي ـمــة 324
ألف دينار.
وأشارت إلى أن اإليرادات
المولدة من ذلك العقد سوف
تـ ـنـ ـعـ ـك ــس ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات

المالية للشركة التابعة في
ح ــدود عــائــد مـتــوقــع ق ــدره 5
في المئة.

مملوكة لـ«البريق» تتخارج من شركة تابعة وتمتلك أخرى

«بتروغلف» :تأجير حفار  5سنوات قابلة للتجديد

قامت شركة قمم اإلقليمية للتجارة العامة المملوكة بالكامل
لشركة البريق القابضة بالتخارج مــن إحــدى الشركات التابعة،
وشراء أخرى بالكامل.
وباعت شركة «قمم اإلقليمية» كامل حصتها في شركة كابيتال
كونسلت لطرف خارجي بمبلغ  14.02مليون دينار.
وأش ــارت «البريق» إلــى أنــه تم تحميل المبلغ على ذلــك الطرف
كذمة مدينة ،على أن يترتب على تلك الصفقة تحقيق ربح قدره
 14.44ألف دينار.
كما قامت شركة «قمم» بشراء شركة الوفيق للخدمات بنسبة 100
في المئة وبمبلغ  14.02مليون دينار ،مع العلم أن الشركة تملك
ً
ً
ً
أرضا مساحتها  294فدانا تقريبيا وتعادل  1.24مليون متر مربع،
وتقع في مدينة سفنكس الجديدة بجوار أحد المجمعات السكنية
والسياحية المعروفة.
وبينت الشركة أن آلية الـســداد لتلك الصفقة ستتم عن طريق
تسوية الذمة المدينة المستحقة للشركة الناتجة من عملية البيع
المذكورة بالبندر رقم  ،1على أن يظهر األثر المالي لتلك الصفقات
في البيانات المالية المنتهية بـ 31الجاري.

ّ
أجرت الشركة الخليجية لالستثمار البترولي
ً
ً
«بتروجلف» حفارا أرضيا لمدة  5سنوات قابلة
للتمديد بــا لـمــدة نفسها ،بــا تـفــاق الطرفين في
حينه.
وأوضحت الشركة أن تشغيل الحفار سوف
يتم حين االنتهاء من كل اإلجراء ات المتعلقة
ب ـن ـقــل وبـ ـ ــدء الـ ـحـ ـف ــار ب ــال ـع ـم ــل فـ ــي ال ـم ــوق ــع،
وال ـم ـتــوقــع أن ت ـبــدأ خ ــال الـنـصــف األول من
عام .2022
وقامت «بتروغلف» بإصدار حوالة حق لجزء
ً
مــن القيمة اإليـجــاريــة خصما مــن المديونية
الـمـسـتـحـقــة ع ـلــى إح ـ ــدى ال ـش ــرك ــات الـتــابـعــة
البالغة  3.6ماليين دوالر ،وتم استرداد شيكات

«آسيا» تربح  2.6مليون دينار من إعادة التقييم
كشفت شركة آسيا كابيتال االستثمارية عن األثر المالي لقيام
إحدى شركاتها التابعة بتوقيع عقود تدبير الشريحة الثانية من
زيادة رأس المال.
وقــالــت «آس ـي ــا» ،إن أح ــد اسـتـثـمــاراتـهــا الــرئـيـسـيــة وه ــي شركة
أتالنتيك جلف آند باسيفيك التي تقدر حصتها فيها  18في المئة
بقيمة  18.7مليون دينار ،وقعت عقود تدبير الشركة الثانية لزيادة
رأسمال إحدى شركاتها التابعة في الهند بمبلغ  110ماليين دوالر،
ً
بدال من  100مليون ،تستهدف تلك الزيادة في رأس المال توسيع
أعمال الشركة الهندية في مجال الغاز الطبيعي المسال في الهند.
وتوقعت الشركة تحقيق أرباح ناتجة عن إعادة التقييم بقيمة
 2.6مليون دينار ،والتي ستخضع للمزيد من التأكيد من خالل
مدقق الحسابات الخارجي للشركة ،على أن تنعكس تلك األرقام
على البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31
ً
ديسمبر  ،2021علما أن هذا االستثمار يخضع للتقييم السنوي.

الضمان المقابلة للمبلغ المحال ،التي سبق
إصدارها لمصلحة الجهة الدائنة.
ومــن المتوقع أن يبلغ صافي إيــرادات العقد
 5.4ماليين دوالر نتيجة تأجير الحفار لمدة 5
سنوات ،على أن تنخفض مديونية المجموعة
بمبلغ  3.6ماليين دوالر.
ولـفـتــت إل ــى أن األثـ ــر ال ـمــالــي م ــن جـ ــراء هــذه
التعاقدات سيظهر في البيانات المالية السنوية
للمجموعة خــال فترة تنفيذ العقد البالغة 5
ً
سـنــوات ،علما أن الــدائــن المحال عليه سيقوم
بـتـحـصـيــل ال ـق ـي ـمــة اإليـ ـج ــاري ــة ب ـش ـكــل مـبــاشــر
مــن الجهة المستأجرة مقابل الخصم ا لـفــوري
للمديونية.

«التجارية» تزيد تسهيالتها االئتمانية  40مليون دينار
وق ـعــت ال ـشــركــة ال ـت ـجــاريــة الـعـقــاريــة
ات ـف ــاق ـي ــة لـ ــزيـ ــادة حـ ـ ــدود ال ـت ـس ـه ـيــات

االئتمانية بمبلغ  40مليون دينار مع
أحد البنوك المحلية.

«السكب» توافق على عرض شراء حق انتفاع
وافق مجلس إدارة شركة
السكب الكويتية على عرض
شـ ـ ــراء ح ــق ان ـت ـف ــاع ل ــأرض
المقام عليها مصنع الشركة
والمقدم من إ حــدى الجهات
بقيمة  2.5مليون دينار.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ،إنـ ـ ــه
اليوجد أثر مالي في الوقت
ال ـح ــال ــي ع ـل ــى ب ـي ــان ال ــدخ ــل
 ،وأي مـبــا لــغ نـقــد يــة مـقــد مــة
سيتم تسلمها من المشتري

سـتـسـجــل بــا لـمـيــزا نـيــة ببند
ال ـ ـن ـ ـقـ ــد والـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــد ال ـ ـم ـ ـعـ ــادل
مـ ـق ــاب ــل بـ ـن ــد الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ــات،
ع ـل ــى أن ي ـت ــم ت ـح ــد ي ــد األ ث ــر
الـ ـم ــال ــي ع ـل ــى بـ ـي ــان ال ــدخ ــل
عند استكمال كل اإلجراء ات
الـ ـخ ــاص ــة بـ ـع ــرض ال ـ ـشـ ــراء،
ب ـع ــد م ــراج ـع ــة ك ــل ال ـج ـهــات
المعنية وا لـتــو قـيــع على كل
ما يلزم الستكمال اإلجراء ات
الخاصة بنقل حق االنتفاع.
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ً
ً
الرشود :شهادة واعتراف بالمكانة الرائدة لبيت التمويل محليا ودوليا

ً
الرشود متسلما جائزة أفضل مؤسسة مالية فى العالم من «غلوبل فاينانس»
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الرقمية
جهود «بيتك»
في المبادرات
والمجاالت
اإلنسانية
تحصد
جائزة
«أفضل فريق
تطوعي»

الجوائز
ليست مجرد
إنجاز وتقدير
بل دافع
لتحقيق مزيد
من النجاحات

الجوائز
استندت إلى
تقييم جهات
معروفة
ومتخصصة
ووفق معايير
عالمية دقيقة
ومهنية

واصل بيت التمويل الكويتي
«بـ ـيـ ـت ــك» أداء ه ال ـم ـت ـم ـي ــز خ ــال
ع ــام  2021بـجـمـيــع ال ـم ــؤش ــرات،
وحـ ـص ــد جـ ــوائـ ــز م ــرم ــوق ــة عـلــى
مستوى المجموعة بلغ عددها
 15جائزة خالل العام من جهات
ً
عالمية ومحلية معروفة؛ تقديرا
إلن ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــازات ش ـ ـم ـ ـلـ ــت م ـخ ـت ـل ــف
ال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت ،ب ـم ــا ف ـي ـه ــا ت ـطــويــر
األعـ ـم ــال وال ـم ـن ـت ـجــات ،وال ـق ــدرة
عـلــى تلبية احـتـيــاجــات الـعـمــاء
المتنوعة فــي جميع القطاعات،
عالوة على االبتكار التكنولوجي
ف ـ ــي تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـخـ ــدمـ ــة ون ــوعـ ـي ــة
المنتج ،وسمعة المؤسسة ،ورضا
ال ـع ـمــاء ،واالن ـت ـشــار الـجـغــرافــي،
وال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة،
وااللتزام بالمعايير األخالقية.
وقال "بيتك" في بيان صحافي
ً
أم ــس ،إن الـجــوائــز ج ــاءت أيـضــا
ً
تـ ـق ــدي ــرا ل ـت ـف ــوق ال ـب ـن ــك ودوره
الــرائــد فــي تبني أفـضــل وأح ــدث
ال ـت ـق ـن ـيــات ال ــرق ـم ـي ــة ،ومــواك ـب ـتــه
للطلب ا لـمـتــزا يــد على الخدمات
الـمـصــرفـيــة اإلس ــام ـي ــة ،السيما
ف ـ ــي الـ ـمـ ـج ــال الـ ــرق ـ ـمـ ــي ،وأدائـ ـ ـ ــه
المتميز في مجموعة من األنشطة
المصرفية األساسية في القطاع
المحلي في  ،2021ومساهمته في
نمو صناعة التمويل اإلسالمي
في الكويت.
ً
ً
كما حاز "بيتك" تقديرا عالميا
ج ـع ـل ــه ي ـ ـفـ ــوز بـ ـج ــائ ــزة "أفـ ـض ــل
ب ـنــك خـ ــاص ل ـل ـخــدمــات الـمــالـيــة
اإلســام ـيــة" ،مــن خ ــال دوره في
ال ـت ـك ـيــف م ــع تـ ـح ــوالت األس ـ ــواق
والـتـكـنــولــوجـيــا فــي اق ـت ـصــاد ما
بعد (كوفيد  ،)19واستراتيجيات
ً
االستثمار المسؤولة اجتماعيا،
وقـ ــدرتـ ــه ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز إيـ ــراداتـ ــه
أثناء التداعيات االقتصادية غير
المسبوقة التي سببتها الجائحة.
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
ل ـم ـج ـمــوعــة "بـ ـيـ ـت ــك" بــالـتـكـلـيــف
عـبــدالــوهــاب عـيـســى ال ــرش ــود إن
مجموعة الجوائز العالمية التي
حصدها البنك هذا العام تضاف
إلى سلسلة الجوائز والتكريمات
والـتـقــديــرات التي حصل عليها،
وت ــؤك ــد ن ـق ــاط الـ ـق ــوة الــرئـيـسـيــة
التي يتمتع بها ،كما أنها شهادة
واعـتــراف بالمكانة الــرائــدة التي
ً
يحظى بها "بيتك" ســواء محليا
أو في األسواق الدولية.
وأض ـ ــاف ال ــرش ــود أن "بـيـتــك"
يـ ـ ــزخـ ـ ــر بـ ـ ــاألن ـ ـ ـش ـ ـ ـطـ ـ ــة الـ ـ ـق ـ ــوي ـ ــة
وال ـ ـم ـ ـت ـ ـنـ ــوعـ ــة ال ـ ـم ـ ـتـ ــواف ـ ـقـ ــة مــع
الشريعة ،ولديه مستويات سيولة
ع ــالـ ـي ــة ،إلـ ـ ــى ج ــان ــب الـ ـخ ــدم ــات
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــة والـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة
ال ـم ـت ـنــوعــة ال ـت ــي تـتـبـنــى أح ــدث
ال ـت ـق ـن ـيــات وال ـم ـع ــاي ـي ــر ال ـمــال ـيــة
العالمية.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن "ب ـي ـت ــك" حقق
ق ـفــزات نــوعـيــة فــي ســرعــة تنفيذ
اسـتــراتـيـجـيــة ال ـت ـحــول الــرق ـمــي،
مــن خــال تبني أحــدث ابتكارات
ً
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـم ــال ـي ــة ،ف ـضــا
عن تبوؤ مكانة رائــدة في سوق
الـصـكــوك اإلســامـيــة والـخــدمــات
المالية.
وأكد أن تحقيق هذه اإلنجازات
وال ـت ـق ــدي ــرات والـ ـف ــوز بــالـجــوائــز
العالمية لم يكن ليحصل لوال ثقة
مساهمي وعمالء "بيتك" ،إضافة
إلــى الجهود المتفانية لـكــوادره
وك ـف ــاء ت ـه ــم ،ال ـت ــي طــال ـمــا مـ ّـيــزت
الـبـنــك ورس ـخــت اسـمــه ومكانته
الرائدة على المستويين المحلي
والعالمي.
وأضـ ـ ــاف أن ال ـج ــوائ ــز ليست

م ـج ــرد إن ـج ــاز وت ـقــديــر فـحـســب،
ب ـ ــل ه ـ ــي دافـ ـ ـ ــع ل ـت ـح ـق ـي ــق م ــزي ــد
م ـ ــن ال ـ ـن ـ ـجـ ــاحـ ــات واإلنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات
ف ـ ــي الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل ،ودل ـ ـي ـ ــل ع ـلــى
ق ــدرة "بـيـتــك" عـلــى تـقــديــم كــل ما
هـ ــو م ـب ـت ـكــر ي ـس ــاع ــد فـ ــي تـلـبـيــة
احـتـيــاجــات عمالئنا والـنـهــوض
بــالـصـنــاعــة الـمـصــرفـيــة وتـعــزيــز
االقتصاد الكويتي.

أفضل مؤسسة مالية إسالمية
وق ــال الــرشــود إن "بـيـتــك" ،فاز
بـجــائــزة "أف ـضــل مــؤسـســة مالية
إسالمية فــي العالم لعام "2021
مــن مجموعة "غلوبل فاينانس"
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،ف ــي ال ـن ـس ـخ ــة ال ـ ـ ـ 14
لـلـجــوا ئــز ا لـتــي تمنحها المجلة
ً
سنويا.
وأضاف أن "غلوبل فاينانس"
منحت "بيتك" جائزة "أفضل مزود
تـمــويــل إس ــام ــي لـلـمـشــاريــع في
العالم" ،إضافة إلى منحها شركة
بـيـتــك لـلـتــأمـيــن الـتـكــافـلــي "بيتك
تكافل" جائزة أفضل شركة تأمين
تـكــافـلــي فــي ال ـعــالــم ،كـمــا منحت
الـمـجـلــة "ب ـي ـتــك ـ ـ تــرك ـيــا" جــائــزة
أفضل مؤسسة مالية إسالمية في
تركيا ،و"بيتك – ألمانيا" ،جائزة
أفـضــل مــؤسـســة مــالـيــة إسالمية
في أوروبا.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ـ ــى أن "غ ـ ـلـ ــوبـ ــل
فــا يـنــا نــس" تستند فــي تقييمها
للمؤسسات الـمــالـيــة اإلســامـيــة
إل ــى آراء مـصــرفـيـيــن ومـحـلـلـيــن
وخـ ـب ــراء مــال ـي ـيــن مـتـخـصـصـيــن
مــن جميع أنـحــاء العالم ،وتضع
م ـ ـعـ ــاي ـ ـيـ ــر ومـ ـنـ ـهـ ـجـ ـي ــة م ـه ـن ـي ــة
دقـيـقــة مـبـنـيــة لـقـيــاس أداء هــذه
المؤسسات ،منها تطوير األعمال
والمنتجات ،والقدرة على تلبية
احتياجات قاعدة عمالء متنوعة
ً
فــي جميع القطاعات ،فضال عن
االبتكار التكنولوجي في تقديم
الخدمة ونوعية المنتج ،وسمعة
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة ،ورض ـ ـ ـ ــا الـ ـعـ ـم ــاء،
واالنتشار الجغرافي ،والعالقات
االس ـ ـت ـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـي ـ ــة ،وااللـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــزام
بالمعايير األخالقية.
وقــال الــرشــود ،إن الفوز يؤكد
الـمــركــز الــريــادي ال ــذي يتميز به
"ب ـي ـت ــك" ف ــي ص ـن ــاع ــة ال ـخ ــدم ــات
الـمـصــرفـيــة فــي الـعــالــم ،ويعكس
في الوقت ذاته نجاح جهوده التي
يبذلها في توفير أعلى مستوى
من الخدمات المالية اإلسالمية.
وأكــد أن التقديرات والجوائز
ال ـتــي مــا زال يـحـصــدهــا "بـيـتــك"،
م ـ ــاه ـ ــي إال إش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة واضـ ـ ـح ـ ــة
بإسهاماته في صناعة التمويل
اإلسالمي عبر تلبية احتياجات
العمالء من المنتجات المصرفية
ال ـم ـتــواف ـقــة م ــع أح ـك ــام الـشــريـعــة
اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ،وت ــرسـ ـي ــخ دع ــائ ــم
اس ـ ـتـ ــدامـ ــة نـ ـم ــو الـ ـصـ ـن ــاع ــة فــي
المستقبل بكفاءة عالية ،ومواكبة
أحـ ـ ـ ــدث الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات ال ـت ـم ــوي ـل ـي ــة
والمصرفيةَّ .
هــذا وصــنـفــت المجلة نفسها
"بيتك" كأكثر البنوك اإلسالمية
ً
أم ــان ــا ف ــي الـخـلـيــج ل ـع ــام ،2021
ضمن التصنيف الـسـنــوي الــذي
ً
تجريه ألكثر البنوك أمــانــا على
مستوى العالم.
واستندت "غلوبل فاينانس"
فـ ــي ت ـص ـن ـي ـفــات ـهــا إل ـ ــى م ـعــاي ـيــر
م ـح ــددة تـتـضـمــن مــراج ـعــة أكـبــر
 500مؤسسة مالية في العالم من
حيث حجم األصول ،والمؤشرات
المالية ،والتصنيفات االئتمانية
ال ـ ـطـ ــوي ـ ـلـ ــة األجـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ــن وكـ ـ ـ ــاالت

ال ـت ـص ـن ـيــف ال ـع ــال ـم ـي ــة "ف ـي ـت ــش،
وموديز وستاندرد آند بورز".

بدون طلب مسبق .باإلضافة إلى
م ــا س ـبــق ،ي ـقــدم الـبـنــك مجموعة
متكاملة من الخدمات اإللكترونية
عبر القنوات المختلفة كتطبيق
الموبايل  ،KFHonlineوفروع KFH
 Goوالموقع اإللكتروني وغيرها
من القنوات البديلة.

أفضل بنك في الشرق
األوسط والكويت
كما منحت المجلة المصرفية
ال ـعــري ـقــة "ذي ب ــان ـك ــر" ،الـتــابـعــة
ل ـم ـج ـمــوعــة "فــاي ـن ـن ـشــال تــاي ـمــز"
العالمية" ،بيتك" جائزتي "أفضل
بنك إسالمي في الشرق األوسط"
و"أف ـض ــل بـنــك ف ــي ال ـكــويــت لـعــام
 ،"2021بفضل تفوقه ودوره الرائد
في تبني أفضل وأحدث التقنيات
الــرقـمـيــة فــي م ـجــاالت ع ــدة ،مثل
التحويالت عبر الحدود والسحب
بــدون بطاقة ،ومواكبته التطور
الـ ـمـ ـتـ ـس ــارع والـ ـطـ ـل ــب ال ـم ـت ــزاي ــد
مــن عـمــاء الـخــدمــات المصرفية
اإلســام ـيــة السـيـمــا ف ــي الـمـجــال
الرقمي.
ً
وتعقيبا على تلك الجوائز ،قال
الــرشــود إن الجائزتين تشهدان
على كـفــاء ة أداء "بـيـتــك" وتفوقه
في تقديم الخدمات المبتكرة ذات
ال ـجــودة الـعــالـيــة مــن خ ــال بنية
تحتية رقمية متطورة من جهة،
ونـ ـج ــاح اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـت ـحــول
الرقمي لـ "بيتك" من جهة أخرى،
والتي كانت عالمة فارقة ألدائــه
خالل أزمة (كوفيد.)19-
وأك ــد ح ــرص مـجـمــوعــة بيتك
ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـقـ ــديـ ــم أفـ ـ ـض ـ ــل الـ ـحـ ـل ــول
ً
المصرفية المتطورة ،مشيرا إلى
أن الـخــدمــات اإللكترونية للبنك
ش ـه ــدت خـ ــال ال ـف ـت ــرة األخـ ـي ــرة،
ً
ط ـ ـفـ ــرة كـ ـبـ ـي ــرة مـ ــن خـ ـ ــال ط ــرح
مجموعة من الحلول المصرفية
الرقمية المبتكرة.

جوائز اإلبداع والتميز

عبدالوهاب الرشود

الجوائز
تأكيد للمركز
الريادي
لـ «بيتك»
في صناعة
الخدمات
المصرفية
ً
عالميا

أفضل بنك محلي
ومـ ـنـ ـح ــت الـ ـمـ ـجـ ـل ــة ال ـم ــال ـي ــة
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ـعـ ــروفـ ــة "آس ـ ـيـ ــا
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي" "Asiamoneyب ـي ـت ــك"
جــائــزة "أفـضــل بـنــك محلي لعام
ً
 ،"2021تقديرا ألدائه المتميز في
مجموعة من األنشطة المصرفية
األســاس ـيــة ف ــي ال ـق ـطــاع المحلي
عـلــى م ــدار األش ـهــر االث ـنــي عشر
ال ـمــاض ـيــة ،كـمــا تـعـتـبــر الـجــائــزة
ً
تقديرا لمساهمة البنك ودوره في
نمو صناعة التمويل اإلسالمي
في الكويت.
وعن تلك الجائزة ،قال الرشود:
إن الجائزة اعتراف عالمي بالدور
ال ــرائ ــد الـ ــذي ي ــؤدي ــه "ب ـي ـتــك" في
الـصـنــاعــة الـمـصــرفـيــة م ــن خــال
تسخير إمكاناته وخبراته وآخر
مــا تــوصـلــت إلـيــه التكنولوجيا،
لتقديم منتجات مصرفية سهلة
ومبتكرة ومالئمة لكافة شرائح
العمالء.
وأض ـ ــاف أن ال ـم ـكــانــة ال ــرائ ــدة
ال ـتــي يـحـظــى بـهــا "ب ـي ـتــك" س ــواء
ً
محليا أو فــي األسـ ــواق الــدولـيــة
تبرز اإلسهامات الواضحة التي
ح ـق ـق ـهــا ف ــي ت ـط ــوي ــر ال ـخ ــدم ــات
الـ ـم ــالـ ـي ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة وابـ ـتـ ـك ــار

دور بارز
لبيت التمويل
في التكيف
مع تحوالت
األسواق
والتكنولوجيا
بعد جائحة
كورونا

المنتجات التي تلبي احتياجات
الـ ـعـ ـم ــاء ب ـك ــل ك ـ ـفـ ــاءة وف ـعــال ـيــة
ومـ ـ ــواك ـ ـ ـبـ ـ ــة أح ـ ـ ـ ـ ــدث الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات
التمويلية والمصرفية.

أفضل خدمات مالية إسالمية
خ ـ ــال  ،2021ح ـص ــد "ب ـي ـتــك"
جائزة "أفضل بنك خاص للخدمات
المالية اإلســامـيــة" ،وهــي جائزة
م ــرم ــوق ــة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـعــالــم
ضمن النسخة الحادية والثالثين
من "جوائز مجلة "برايفت بانكر
إنترناشيونال" لعام .2021
وتـمـنــح المجلة ه ــذه الـجــائــزة
بـ ـن ــاء ع ـل ــى ت ـك ـ ّـي ــف ال ـم ــؤس ـس ــات
ال ـم ــال ـي ــة م ــع تـ ـح ــوالت األسـ ـ ــواق
والتكنولوجيا في اقتصاد ما بعد
ً
(كوفيد  ،)19تقديرا الستراتيجيات
ً
االستثمار المسؤولة اجتماعيا
وقـ ـ ـ ــدرة ه ـ ــذه الـ ـم ــؤسـ ـس ــات عـلــى
تعزيز إيراداتها أثناء التداعيات
االقتصادية غير المسبوقة التي
سببتها الجائحة.
وتـ ـشـ ـم ــل م ـ ـ ـجـ ـ ــاالت ال ـت ـق ـي ـيــم
الرئيسية األخرى للبنوك االبتكار
الــرق ـمــي واع ـت ـمــاد التكنولوجيا
لتعزيز تجربة العمالء ،كما تقوم
لجنة تحكيم مستقلة بتقييم كل
مشاركة وتصنيف ،ليتم بعدها
جمع إجمالي الدرجات ومقارنتها
مـ ـ ــع مـ ـع ــايـ ـي ــر أخـ ـ ـ ـ ــرى ل ـت ـح ــدي ــد
المؤسسة الفائزة.
وبـهــذا الـشــأن قــال الــرشــود :إن
"ب ـي ـتــك" نـجــح ف ــي تـطــويــر أفـضــل
الـ ـحـ ـل ــول ال ـم ـص ــرف ـي ــة وال ـم ــال ـي ــة
ً
الـمـبـتـكــرة ،وأك ــد ري ــادت ــه عالميا
كمؤسسة مالية إسالمية وقدرته
على تعزيز أدائه المالي ومرونته
العالية خالل الجائحة.
وأضـ ــاف أن "بـيـتــك" ان ـفــرد في
إطـ ـ ـ ــاق الـ ـع ــدي ــد م ـ ــن الـ ـخ ــدم ــات
الرقمية خالل عامي  2020و،2021
مثل خــدمــة التوقيع اإللكتروني
لمعامالت التمويل الشخصي كأول
بنك في الكويت ،كما كان أول من
يطبق تقنية جديدة على مستوى
العالم للطباعة الفورية للبطاقات
المصرفية فــي غـضــون  3دقائق

وف ــي خـتــام ع ــام  ،2021حصد
"بيتك" جوائز جديدة خالل الدورة
التاسعة من فعالية جائزة الكويت
لــإبــداع لـعــام  2021الـتــي ّ
نظمها
الملتقى اإلعالمي العربي .إذ حصد
"بـيـتــك"  5جــوائــز عــن فئة اإلب ــداع
وال ـت ـم ـيــز لـلـسـنــة ال ـســاب ـعــة على
التوالي ،حيث فاز بجائزة "اإلبداع
ف ــي ال ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة" ،وج ــائ ــزة
"اإلبداع في التواصل االجتماعي"
عن التميز في برنامج ،KFH TALK
وجــائــزة "اإلبـ ــداع فــي اإلع ــان عن
حملة "تمويلك أسهل من "بيتك"،
واإلب ــداع في المحتوى عن إعالن
"نرجع نبتسم" ،واإلبداع في التأثير
عن إعالن "قرقيعان".
وتــؤكــد الجوائز الخمس التي
حصدها "بيتك" إبداعه في تنوع
وشمول حمالت العالقات العامة
واالعـ ــام وال ـح ـمــات التسويقية
والترويجية والتميز بالمحتوى
المبتكر إضافة إلى قوة تأثيرها،
واألداء المهني العالي في تعزيز
ال ـعــامــة ال ـت ـجــاريــة لـلـبـنــك ط ــوال
األشهر الـ  12الماضية وما حظيت
بــه مــن تـقــديــر واه ـت ـمــام مــن كافة
فئات المجتمع.
إضافة إلى ذلك ،تعكس الجوائز
التأثير القوي الذي حققته البرامج
التي قدمها البنك هــذا العام عبر
وس ــائ ــل الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
وح ـ ـمـ ــات اإلعـ ـ ـ ـ ــان وال ـت ـس ــوي ــق
لمنتجات الـبـنــك وخــدمــاتــه ،ومــا
عــززتــه مــن تــواصــل مــع الجمهور
وتـ ـف ــوق ع ـل ــى ص ـع ـيــد ال ـص ـنــاعــة
المصرفية والمجال اإلعالني ،إذ
اسـتـحــوذت أث ـنــاء بثها ونشرها
عـ ـب ــر م ـخ ـت ـل ــف وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ــام
والتواصل االجتماعي على تفاعل
ون ـســب م ـشــاهــدة ك ـب ـيــرة ،ونــالــت
أفضل التقييمات من المشاهدين
والمتابعين.

فريق بيتك التطوعي
فـ ــاز ف ــري ــق "ب ـي ـت ــك" الـتـطــوعــي
ب ـجــائــزة "أف ـض ــل فــريــق تـطــوعــي"
فـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت خـ ـ ـ ــال فـ ـع ــال ـي ــات
جائزة الكويت لمبادرات الشباب
التطوعية واإلنسانية لسنة ،2021
ال ـتــي نظمها الـمـلـتـقــى اإلعــامــي
العربي.
وح ـ ـصـ ــل "ب ـ ـي ـ ـتـ ــك" عـ ـل ــى ه ــذه
ً
ال ـج ــائ ــزة ت ـق ــدي ــرا لـلـجـهــود الـتــي
بذلها على كــل مستويات العمل
ً
الـ ـتـ ـط ــوع ــي ،وتـ ـت ــويـ ـج ــا لـسـعـيــه
الدؤوب لخدمة المجتمع وتعزيز
قيم ومفاهيم العمل التطوعي.
واسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــاع "ب ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــك" خ ـ ــال
مسيرته أن يجعل دع ــم الشباب
في المجاالت المختلفة على رأس
أولوياته ،وذلك عبر دعم العديد من
المبادرات الشبابية الهادفة التي
جرى إطالقها في سبيل تمكينهم،
ً
ً
إي ـمــانــا بـقــدراتـهــم ،وتــأك ـيــدا على
أهمية العمل التطوعي واإلنساني.

معايير عالمية دقيقة
وجميع الجوائز التي حصدها
"بـ ـيـ ـت ــك" هـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام مـ ــن ج ـهــات

عالمية مرموقة متخصصة في
عالم المال واألعمال استندت في
تقييمها إلى معايير عالمية دقيقة
ومهنية تقيس عناصر الـ ُجــودة
ومكانة البنك ومساهماته ،وأسس
ّ
وم ــؤش ــرات مــالـيــة ،وإل ــى عناصر
التميز وال ـم ـبــادرة واالبـتـكــار في
الـمـنـتـجــات وال ـخ ــدم ــات ،وك ـفــاءة
األداء واالن ـ ـت ـ ـشـ ــار الـ ـجـ ـغ ــراف ــي،
ومــؤشــرات حقوق الملكية ،وقوة
مؤشر كفاية رأس المال وإجمالي
الـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــودات ،ورض ـ ـ ــا ال ـع ـم ــاء،
والعالقات االستراتيجية ،وااللتزام
بالمعايير االخالقية ،وذلــك وفق
تــوص ـيــات لـجـنــة تحكيم خاصة
م ــؤلـ ـف ــة م ـ ــن خ ـ ـب ـ ــراء وم ـح ـل ـل ـيــن
متخصصين في قطاع الصيرفة
اإلسالمية من جميع أنحاء العالم.
وأكـ ــدت جميع ه ــذه المعايير
أن "ب ـي ـتــك" يـسـتـنــد ع ـلــى أرض ـيــة
ّ
ويتميز بأداء مهني رفيع
صلبة،
المستوى ،وعمل منهجي وتنوع
وق ـ ــدرة ع ـلــى ال ـم ـنــاف ـســة ،وريـ ــادة
ف ــي صـنــاعــة الـتـمــويــل اإلســامــي
عالميا ،وتميز في تقديم منظومة
متكاملة من الخدمات المصرفية
والتمويلية رسخت مكانته الرائدة
ً
عالميا.

ختام
إنجازات عام
 2021جوائز
في اإلبداع
والتميز

جهود البنك
نجحت في
توفير أعلى
مستوى من
الخدمات
المالية
اإلسالمية
«بيتك» انفرد
في 2021
بإطالق العديد
من الخدمات
الرقمية الرائدة

نجح في
تطوير أفضل
الحلول
المصرفية
والمالية
المبتكرة
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إنجاز تصميم مشروع تسويق المنتجات النفطية

economy@aljarida●com

وجهة نظر

 800مليون دوالر قيمة المناقصة وتطرح بالربع األول من ٢٠٢٢
أ ك ـم ـل ــت « ،»Wood Group
وم ـق ــره ــا ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـم ـت ـحــدة،
هـ ـن ــدس ــة الـ ــواج ـ ـهـ ــة األم ــامـ ـي ــة
المنقحة والـتـصـمـيــم الـخــاص
بالمشروع الــذي طــال انتظاره
ل ـت ـط ــوي ــر مـ ـسـ ـت ــودع لـتـســويــق
المنتجات النفطية في المطالع
بمحافظة الجهراء.
وتم تقديم التصميم المنقح
لـشــركــة ال ـب ـتــرول الــوطـنـيــة في
أك ـت ــوب ــر ،ومـ ــن ال ـم ـتــوقــع طــرح
ال ـم ـن ــاق ـص ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ال ـت ــي

ت ـقــدر ب ـ ــ 800مـلـيــون دوالر في
الربع األول من عام  ،2022وفقا
للمعلومات التي حصلت عليها
«ميد» ألول مرة.
ويـ ـشـ ـم ــل ن ـ ـطـ ــاق الـ ـمـ ـش ــروع
ت ـط ــوي ــر مـ ــرافـ ــق ضـ ــخ ج ــدي ــدة
ف ــي م ـص ـف ــاة م ـي ـن ــاء األح ـم ــدي
بــالـكــويــت ،وم ــد أنــابـيــب عــابــرة
ل ـل ـح ـق ــول مـ ــن م ـص ـف ــاة م ـي ـنــاء
األح ـ ـ ـمـ ـ ــدي ،وبـ ـ ـن ـ ــاء م ـس ـت ــودع
ب ــالـ ـس ــوق ال ـم ـح ـل ــي ،وت ــرك ـي ــب
أنـظـمــة أمـ ــان ،وتــرك ـيــب أنظمة

«سيتي غروب» الناقل الرسمي لدورة
األلعاب الخليجية الثالثة

«النفط» تكشف اليوم عن
الفائزين بجائزة «النفط تبتكر»

نمر المالك

وسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــام األنـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة
الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة تـ ـح ــت اشـ ـ ــراف
«األول ـم ـب ـي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة» في
الـ ـ ـم ـ ــراك ـ ــز الـ ـ ـت ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة :م ــرك ــز
الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب ج ـ ــاب ـ ــر األحـ ـ ـم ـ ــد،
مجمع أحواض سمو الشيخ
نـ ــاصـ ــر الـ ـمـ ـحـ ـم ــد ل ــأل ـع ــاب
الـ ـ ـم ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة ،نـ ـ ـ ـ ــادي الـ ـنـ ـص ــر
ا لــر يــا ضــي ( ص ــا ل ــة قشيعان
المطيري) ،مضمار وميدان
أحـ ـ ـم ـ ــد ال ـ ـ ـ ــرش ـ ـ ـ ــدان ،م ـج ـمــع
الـ ـشـ ـي ــخ جـ ــابـ ــر الـ ـعـ ـب ــدالـ ـل ــه
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي لـ ـلـ ـتـ ـن ــس ،م ـج ـمــع
مـ ـ ـي ـ ــادي ـ ــن الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ صـ ـب ــاح
األح ـمــد األول ـم ـبــي لـلــرمــايــة،
جسر الشيخ جــا بــر األحمد
ال ـص ـبــاح ،ال ـن ــادي الـكــويـتــي
لــأل ـعــاب ال ـش ـتــويــة ،اس ـتــاد
ج ـ ــاب ـ ــر الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي ،ومـ ـجـ ـم ــع
الـ ـشـ ـي ــخ سـ ـع ــد الـ ـعـ ـب ــد ال ـل ــه
الصباح متعدد األنشطة.
أمـ ــا األح ـ ـ ــداث الــريــاض ـيــة
ا لـ ـ ـ ـ ـ  14فـ ـ ـه ـ ــي :ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــارزة،
األلـعــاب اإللـكـتــرونـيــة ،تنس
الطاولة ،السباحة ،الكاراتيه،
الـ ـج ــودو ،ال ـت ـنــس األرضـ ــي،
الرماية ،الدراجات الهوائية،
والـ ـ ـه ـ ــوك ـ ــي ع ـ ـلـ ــى الـ ـجـ ـلـ ـي ــد،
ك ــرة ال ـقــدم ،ك ــرة الـسـلــة ،كــرة
الطائرة وكرة اليد.
ويـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ــي دعـ ـ ـ ـ ــم «س ـ ـي ـ ـتـ ــي
غروب» لهذا الحدث العظيم

م ــن إي ـم ــان ـه ــا الـ ـق ــوي ب ــدور
القطاع ا لـخــاص فــي تطوير
وتـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز قـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـشـ ـب ــاب
وال ـ ــري ـ ــاض ـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى جـ ـه ــوده ــا
المبذولة في سبيل تحويل
وجه النقل العام في الكويت
من خالل تقديم وسائل نقل
حديثة وموثوقة واقتصادية
ً
وأك ـ ـثـ ــر أم ـ ــان ـ ــا ل ـل ـب ـي ـئ ــة ،مــع
التزام الشركة الدائم بتقديم
خ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات نـ ـ ـق ـ ــل مـ ـسـ ـت ــدام ــة
وشاملة.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

تماضر الخالد

تحت رعــايــة وحـضــور وكـيــل وزارة الـنـفــط ،الشيخ
الــدك ـتــور نـمــر ال ـمــالــك ،وال ــوك ــاء الـمـســاعــديــن ،تنظم
«النفط» حفل جائزة «النفط تبتكر» صباح أمس.
وقالت «النفط» ،في بيان صحافي ،إن الجائزة التي
أطلقتها إدارة العالقات العامة واإلعــام في الــوزارة
منذ عدة أشهر تهدف إلى تبني برامج عمل جديدة
داخـ ــل ال ـ ـ ــوزارة ،وتــرس ـيــخ ث ـقــافــة االب ـت ـك ــار ونـشــرهــا
لمواجهة التحديات التي تواجه مسيرة العمل ،ومن
المقرر الكشف عن الفرق الفائزة وتكريمهم.
وفي هذا السياق ،قال الوكيل المالك إن الوزارة تدعم
الكوادر الوطنية باعتبارها الركيزة األساسية للتطور،
ً
مشيرا إ لــى أنها تحرص على تبني األ فـكــار البناء ة
الجديدة التي تساهم في تطوير العمل الداخلي ،لذلك
جــاء ت جائزة «النفط تبتكر» لتحفيز العاملين على
االبتكار لتطوير المهارات ،وتوفير بيئة عمل تناسب
التطلعات واألهداف المستقبلية.
وأضــاف «تفخر الــوزارة بأن نسبة التكويت لديها
تبلغ  100في المئة ،منذ عدة سنوات ،وتحرص على
تطوير الكفاء ات لديها وتقديم الدعم للعاملين ،بهدف
اكتساب المزيد من الخبرات العلمية والعملية».
من جانبها ،قالت مديرة العالقات العامة واإلعالم
في «النفط» الشيخة تماضر الخالد إن جائزة «النفط
تبتكر» تـهــدف إلــى تـطــويــر الـعـمــل داخ ــل الـ ــوزارة في
ج ـم ـيــع الـ ـمـ ـج ــاالت ،م ـش ـي ــرة إل ـ ــى أن الـ ـج ــائ ــزة تــأتــي
م ــن حـ ــرص «ال ـن ـف ــط» ع ـلــى تــوج ـيــه ال ـع ـنــايــة الـفــائـقــة
بالموظفين.
وذكرت أن المشاريع والبرامج التي قدمها العاملون
فــي «الـنـفــط» تعتبر إضــافــة كـبـيــرة ل ـل ــوزارة فــي خلق
جيل من العاملين قــادر على القيادة ،وحريص على
اس ـت ـخــدام الـتـكـنــولــوجـيــا الـحــديـثــة بــالـبــرامــج الفنية
واالقتصادية واألعمال اإلدارية والمالية داخل الوزارة.

«طلبات» تدعم شركاءها
أصحاب المبيعات المتدنية
ً
إي ـم ــان ــا ب ــدوره ــا ف ــي مـجــال
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة،
ً
واه ـت ـمــامــا مـنـهــا بـتـطــويــر أداء
الشركاء من المطاعم والمقاهي
ال ـعــام ـلــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،تـقــدمــت
شركة طلبات الكويت ،بالنيابة
ع ـ ـ ــن ش ـ ــرك ـ ــة ط ـ ـل ـ ـبـ ــات ال ـ ـشـ ــرق
األوسط وشركة ديليفري هيرو
العالمية ،بـمـبــادرة تـهــدف إلى
مساعدة المطاعم والكافيهات
ذات المبيعات المتدنية تمتد
حتى نهاية الشهر الجاري.
وقال مدير دائرة االتصاالت
وال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة فــي
«طـ ـلـ ـب ــات -الـ ـك ــوي ــت» ع ـبــدال ـلــه
ال ـم ـن ـصــور ،إن ال ـم ـب ــادرة تـقــدم
للمطاعم والمقاهي التي تحصل
على  200طلب أو أقل ،لتحسين
أوض ــاع ـه ــا وزيـ ـ ــادة مبيعاتها
وانتشارها.
وأضاف المنصور ،في بيان
صـحــافــي ،أن «طـلـبــات» ستقوم
بدفع نفس قيمة أي مبلغ يتم
استثماره من الشركاء في أداة
ال ـت ـســويــق (ال ـم ــراك ــز الـمـم ـيــزة)
الموجودة في منصة «طلبات»،
ً
ضـ ــاربـ ــا ال ـم ـث ــل ع ـل ــى ذلـ ــك ب ــأن
ا لـشــر يــك ا ل ــذي يستثمر بقيمة
 100دينار ،تقوم «طلبات» بدفع
ً
 100دي ـن ــار م ـجــانــا بــالـمـقــابــل،
أي أن قيمة الحملة التسويقية
س ـت ـكــون  200ديـ ـن ــار ،ع ـلــى أن
يكون الحد األدنى للحملة 100
دينار ،والحد األعلى  ١٠٠٠دينار
لالستفادة من المبادرة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـن ـ ـص ـ ــور« :ه ـ ـ ــذه
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرة ل ـ ـي ـ ـسـ ــت األول ـ ـ ـ ـ ــى
لـ (طلبات) ،ولن تكون األخيرة،
فـمـنــذ ب ــداي ــة ال ـجــائ ـحــة أطـلـقــت
الـعــديــد مــن ال ـم ـبــادرات ،أهمها
مبادرة توفير السيولة للشركاء،
إذ تم تحويل األموال المحصلة
لـشــركــائـنــا ك ــل أسـبــوعـيــن بــدال
مــن كــل شـهــر ،كما كــان معموال
ب ــه ق ـبــل ال ـج ــائ ـح ــة ،ب ـعــدهــا تم
ت ـطــويــر ال ـم ـب ــادرة م ـنــذ م ــارس

أ.د .طارق عبدالمحسن الدويسان
ُيـمـكـنـنــا تـبـسـيــط مـفـهــوم الـعـجــز االكـ ـت ــواري،
على تعقيداته ،بمعادلة بسيطة هي :إذا جمدنا
جميع الـبـيــانــات الـمــالـيــة الـخــاصــة بالمؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية عند نهاية يوم
وحسبنا القيمة الحقيقية لموجوداتها
معين،
ُ
واستثماراتها ،ثم طرحنا قيمة جميع التزاماتها
تجاه المتقاعدين والمؤمن عليهم ،فإذا جاء ناتج
ً
ذلك سلبا ،كان هناك عجز اكتواري.
وع ـلــى خ ــاف ال ـش ــرك ــات ال ـخ ــاص ــة ،ف ــإن على
ً
ً
المؤسسة التزاما قانونيا بأن تدفع ُلمشتركيها
مخصصاتهم التقاعدية الشهرية بغض النظر عن
أدائها المالي .لذلك ،تحتاج المؤسسة أن تمتنع
عن توزيع أرباحها ،لكي تحافظ على ذلك االلتزام.
وهــذه ُ
الممارسة ،بعدم توزيع األرب ــاح ،معمول
بها في جميع صناديق التأمينات االجتماعية
في العالم.
ُ
وه ـ ـنـ ــا ت ـج ــب اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن ـ ــه ي ـج ــب عـلــى
ً
ً
ُ
الـمــؤسـســة أن تــدفــع لـلــمـتـقــاعــد رات ـب ــا تـقــاعــديــا
مدى حياته ،ومن بعد وفاته مدى حياة زوجته،
وألب ـن ــائ ــه ال ـقــاصــريــن ح ـتــى ب ـلــوغ ـهــم ع ـمــر ،21
وللبنت حتى زواجها ،وبعد ذلك في حال طالقها.
وإذا أخذنا في الحسبان أن سن التقاعد في
ً
خليجيا وفي العالمُ ،
فيمكننا
الكويت هو األدنى
أن نتفهم العجز االكتواري الكبير ،الذي واجهته
المؤسسة وال تزال ،والذي بلغ  17.4مليار دينار،
بـحـســب ال ـب ـيــانــات الـمــالـيــة لـلـمــؤسـســة ع ــن عــام
.2019-2018
ورغــم تفهمنا لهذه المشكلة الكبيرة ،فهناك
أ م ــر ال ُيـمـكــن للمتقاعد ّ
تفهمه أو حـتــى ّ
تقبله،
ً
وهو قيمة الزيادة ُ
المقدرة بـ  30دينارا فقط كل
ً
ثالث سنوات تعويضا الرتفاع تكلفة المعيشة.
هذا المبلغ الزهيد بعيد كل ُ
البعد عن متوسط
ً
ُمعدل التضخم ُ
المقدر بـ  %2.85سنويا (المصدر:
الـبـنــك ال ــدول ــي ،)2019 – 2010 ،مـمــا يــؤثــر على
تـمـتــع الـ ُـمـتـقــاعــد بـحـيــاة كــري ـمــة ،مــع تـقــدمــه في
الـعـمــر .ولـتـقــديــر حـجــم ه ــذا األثـ ــر ،لـنـفـتــرض أن
راتب أحد المتقاعدين كان  1400دينار في عام
ً
( 2010وهو المتوسط وفقا للمؤسسة) ،فبحسب
ً
قوانين التأمينات يصبح راتبه  1490دينارا في
عام  ،2019لكن بحسب ُمعدل التضخم ُ
المقدر،
ً
ُ
يجب أن يكون راتبه  1855دينارا ،كما هو مبين
في الشكل.
ً ُ
ً
إن هــذه الفجوة ( 365دي ـنــارا تقريبا) تمثل
 %24.5من المخصصات الشهرية التي يتقاضاها
ُ
المتقاعد من «التأمينات» .أو بمعنى آخــر ،هي
ُ
ً
تمثل هـبــو طــا فــي القيمة الحقيقية (الشرائية)
للراتب الــذي يتقاضاه ذاك ُ
المتقاعد إلــى 1125

1855

ً
دينارا فقط .وللقارئ الكريم أن يتخيل األثر الكبير
ُ
لهذا الفارق على معيشة هذا المتقاعد المسكين.
وإذا نظرنا إلى تجارب بعض الدول المتقدمة،
فسنجد أن سويسرا وكندا تزيدان مخصصات
تعديل
مـتـقــاعــديـهــا ف ــي ك ــل ع ــام بـ ُـم ـعــدل تـكـلـفــة
ً
المعيشة ( ،)cost-of-living adjustmentمواكبة
ل ـل ـت ـض ـخــم الـ ـسـ ـن ــوي .وك ــذل ــك الـ ـح ــال بــالـنـسـبــة
لـلــواليــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة ،فـفــي ع ــام 1973
ً
أص ــدر «الـكــونـغــرس» قـ ــرارا بــزيــادة مخصصات
ً
المتقاعدين سنويا لمواكبة التضخم ،وبدأ العمل
بهذا القرار في عــام  .1975ومــن الالفت أن إدارة
الـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة فــي الــواليــات المتحدة
ً
األم ـيــرك ـيــة قـ ــررت م ــؤخ ــرا زيـ ــادة الـمـخـصـصــات
التقاعدية بنسبة تاريخية بلغت  %5.9مع بداية
 ،2022وحذت حذوها بريطانيا ،فقررت أن تزيد
مخصصات متقاعديها بنسبة  %3.1لنفس العام.
ُ
وبمقارنة نظم التأمينات االجتماعية في دول
الخليج مــع الـنـظــم األخ ــرى فــي الـعــالــم ،نجدها
فريدة من حيث عدم مواكبة مخصصات المتقاعد
ً
لمعدالت التضخمُ ،
وربما ُيعتبر هذا مقبوال في
بعض ال ــدول ،مثل قطر واإلم ـ ــارات ،ألوضاعها
ً
ً
االقتصادية القوية ،ولتحقيقها تحسنا ُمطردا
في ناتجها الوطني اإلجمالي وتنويع اقتصادها،
ً
لـكـنــه حـتـمــا لـيــس كــذلــك بــالـنـسـبــة لـلـكــويــت مع
األوض ـ ــاع الـمــالـيــة الـصـعـبــة وت ــواض ــع متوسط
رواتب الموظفين ،وأغلبيتهم يعملون في القطاع
ُ
ً
العام .لذلك ،على الكويت أن تفكر جيدا في حل
هذه المشكلة .وهناك خيارات عديدة ،نذكر منها
زي ــادة مـعــدالت المساهمة ،أو رفــع ســن التقاعد
وتقييد التقاعد المبكر .وقد ال يعد تقييد التقاعد
ً
ً
الـ ُـمـبـكــر خ ـيــارا ُمـتــاحــا إذا أخــذنــا فــي الحسبان
ُ
التوقعات المستقبلية الرتـفــاع مـعــدل البطالة،
مع زيادة أعداد الداخلين إلى سوق العمل .وفي
ْ
تقديرنا أن الحل ُ
المستدام هو أن تنوع الكويت
ُ
م ــن دخـلـهــا وت ـن ـمــي نـصـيــب ال ـف ــرد م ــن ناتجها
المحلي اإلجمالي.
ّ
ً
خـتــامــا ،هـنــاك مسلمتان أســاسـيـتــان يتعين
م ــراع ــات ـه ـم ــا ع ـن ــد م ـعــال ـجــة ال ـع ـج ــز االك ـ ـتـ ــواري
لمؤسسة التأمينات :األول ــى هــي ضـمــان عيش
كــريــم لـلـ ُـمـتـقــاعــديــن ،م ــن خ ــال ت ـعــديــل ال ــزي ــادة
السنوية على مخصصاتهم الشهرية لتعادل
ً
الزيادة في تكلفة المعيشة كما هو متبع عالميا.
والـمـسـلـمــة الـثــانـيــة واأله ـ ــم ،ه ــي ضـ ــرورة طــرح
وتبني مبادرات وسياسات مبتكرة وجريئة ّ
تؤمن
ً
قــدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها ،استعدادا
للعدد الضخم المتوقع دخوله إلى سوق العمل
في السنوات القليلة القادمة.
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دينار كويتي

أعـ ــربـ ــت «س ـي ـت ــي غ ـ ــروب»
عن اعتزازها لكونها الناقل
الـ ــرس ـ ـمـ ــي ل ـ ـ ـ ــدورة األل ـ ـعـ ــاب
الرياضية الخليجية الثالثة،
والتي يتم تنظيمها من قبل
اللجنة األولمبية الكويتية.
و ق ــال ا لــر ئـيــس التنفيذي
لـلـشــركــة دي ـ ــراج بـ ـه ــاردواج:
«نـ ـ ـح ـ ــن ف ـ ـ ـخـ ـ ــورون ل ـك ــون ـن ــا
ال ـ ـ ـشـ ـ ــريـ ـ ــك ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ع ــن
ا لـ ـنـ ـق ــل ف ـ ــي دورة األ ل ـ ـعـ ــاب
ال ــري ــاضـ ـي ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة لـ ــدول
مجلس التعاون الخليجي،
ويـ ـس ــرن ــا اس ـت ـق ـب ــال جـمـيــع
الفرق المشاركة بهذا الحدث
وال ـتــرح ـيــب ب ـهــم بــالـكــويــت،
ً
ونـتـطـلــع دومـ ــا لـجـعــل فترة
إقامتهم مريحة وممتعة».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :مـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــزم ـ ــون
بتوفير أفضل حلول النقل
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــدام واآلم ـ ـ ـ ـ ـ ــن ،م ـمــا
يـ ـس ــاع ــد عـ ـل ــى تـ ـت ــوي ــج ه ــذا
الحدث بالنجاح والتميز».
وأعلنت اللجنة األولمبية
الكويتية االتفاق مع «سيتي
غ ـ ـ ــروب» ل ـت ــول ــي م ـســؤول ـيــة
نقل المنتخبات الخليجية
المشاركة في دورة األلعاب
الخليجية التي تستضيفها
الـكــويــت خــال الـفـتــرة مــن 9
إلى  19يناير المقبل.
وقالت اللجنة إن الشركة
س ـت ـخ ـصــص أك ـث ــر م ــن 100
حـ ــاف ـ ـلـ ــة خـ ـ ـ ــال مـ ـن ــافـ ـس ــات
ا ل ــدورة لنقل  1500رياضي
فـ ـ ــي  10مـ ـ ــوا قـ ـ ــع م ـخ ـت ـل ـف ــة،
ووجهت الشكر إلى الشركة
على تعاونها وحرصها على
أداء مهمتها خالل الدورة.
وسيقام الحدث بمشاركة
ح ــوا ل ــي  1500ر ي ــا ض ــي من
المملكة العربية السعودية،
واإلمارات العربية المتحدة،
وق ـطــر ،وع ـمــان ،والـبـحــريــن،
وال ـب ـلــد الـمـضـيــف ال ـكــويــت،
وسيشاركون في  14نشاطا
رياضيا مختلفا.

إطـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاء ،وب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاء ص ـ ـهـ ــاريـ ــج
التخزين.
وق ـ ــد ت ــأخ ــر الـ ـمـ ـش ــروع مـنــذ
االنتهاء مــن دراس ــات الجدوى
عــام  ،2013بينما تــم االنتهاء
مــن أعـمــال التغذية مــن المنبع
عــام  ،2015قبل أن تقرر شركة
البترول الوطنية أن التصميم
األصلي بحاجة إلى المراجعة.
وت ــم تـجــديــد مـصـفــاة ميناء
األحـ ـ ـم ـ ــدي مـ ــؤخـ ــرا كـ ـج ــزء مــن
مشروع الوقود النظيف بتكلفة

 16مليار دوالر ،وفي سبتمبر
عرضت شركة البترول الوطنية
ال ــوح ــدات ال ـن ـهــائ ـيــة لـمـشــروع
الوقود النظيف على اإلنترنت،
وت ـ ـ ــم دم ـ ـ ــج م ـ ـش ـ ــروع الـ ــوقـ ــود
النظيف مصفاة ميناء عبدالله
ومـصـفــاة مـيـنــاء األح ـم ــدي في
ا لـكــو يــت وتحديثها ،كما تمت
زي ـ ـ ـ ــادة الـ ـسـ ـع ــة إلـ ـ ــى 454000
برميل يوميا في مصفاة ميناء
عبدالله ،و 346000برميل يوميا
في مصفاة ميناء األحمدي.

عقالنية المطالب بتوزيع
أرباح «التأمينات»

«الشايع» تطلق منصة «تمنى»

عبدالله المنصور

الماضي ،ليتم تحويل األمــوال
المحصلة كل  3أيام ،وهذا الرقم
يعتبر تاريخيا ،ومن الصعوبة
تحقيقه ،حيث يتم من خاللها
توفير السيولة للشركاء التي
ك ـ ــان ـ ــت تـ ـمـ ـث ــل أكـ ـ ـب ـ ــر م ـع ـض ـلــة
تـ ــواجـ ــه شـ ــركـ ــاء (طـ ـلـ ـب ــات) مــن
المطاعم والمقاهي ،خصوصا
م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــع الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة
والمتوسطة».
وأضاف« :مثل تلك المبادرات
ت ـ ـع ـ ــود بـ ــال ـ ـن ـ ـفـ ــع ع ـ ـلـ ــى قـ ـط ــاع
المطاعم والتجهيزات الغذائية
بـ ـشـ ـك ــل خـ ـ ـ ـ ــاص ،واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
الوطني بشكل عام ،وبما يعزز
ويـطــور مــن األداء االقـتـصــادي،
ويحقق المصلحة العامة ورفعة
الكويت».
َّ
وبين أن دعم قطاع المطاعم
وال ـ ـت ـ َـج ـ ـه ـ ـيـ ــزات ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة لــم
يتعاف تماما من آثار الجائحة
وال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة ال ـتــي
ً
اتـ ـخ ــذت ع ـل ــى الـ ـقـ ـط ــاع ،داعـ ـي ــا
ال ـشــركــات الـكـبــرى الـعــامـلــة في
هــذا الـمـجــال إلــى تبني المزيد
من المبادرات المماثلة التي من
شأنها دعــم أصـحــاب المطاعم
والمقاهي التي تعاني تداعيات
أزمة كورونا.

صالح الشايع يتوسط الشباب الكويتيين المعبرين عن «تمنى»
ّاحتفلت شركة مجموعة الشايع بإطالق منصة
تمنى ،عبر تصميم بوث عصري خاص لتمنى،
في المرحلة الرابعة باألفنيوز ،للتعريف بالموقع
ومـمـيــزاتــه ،وســط حـضــور الفــت لـعــدد كبير من
الخبراء والشخصيات المؤثرة اجتماعيا ،ومن
أهمهم الفنانة ليلى عبدالله التي قدمت شرحا
لـلـجـمـهــور ع ــن «ت ـم ـن ــى» ،ك ـمــا بـيـنــت أن ال ـبــوث
الـخــاص بالموقع سيبقى  14يــومــا مــن تاريخ
حـفــل اإلع ــان عــن «تـمـنــى» ،وسيتيح تصميمه
المعبر عن الفكرة التي ولدت في الكويت ،إمكانية
الــدخــول لـمــوقــع «تـمـنــى» مـبــاشــرة عـبــر الهاتف
الـمـحـمــول ،إضــافــة الــى االط ــاع على المميزات
وال ـع ــروض الـخــاصــة بـمــوقــع تمنى والـعــامــات
المشاركة فيه.
ّ
وتحقق منصة «تمنى» أمنيات زبائنها في
تـســوق كــل جــديــد وح ـصــري فــي عــالــم الموضة
والجمال والاليف ستايل ،وتتيح لهم امكانية
التسوق مــن ماركاتهم العالمية المفضلة مثل
فـيـكـتــوريــا سـيـكــريــت ،ف ــوت ل ــوك ــر ،د .فــرانـيــس،
أمريكان إيجل ،باث آند بودي ووركس ،ڤاڤاڤووم
ومــذرك ـيــر بـكــل سـهــولــة وبـنـفــس الـطــريـقــة التي
يتسوقون بها في مراكز التسوق المفضلة لديهم.
وقال المؤسس والراعي لموقع «تمنى» صالح
الشايع« :تمنى مـشــروع جديد كويتي  100في
المئة مــن حيث الشكل والمضمون ،يركز على
تقديم مفهوم جديد وعصري للتسوق الرقمي
مــن أفضل الـمــاركــات العالمية ،وهــو عـبــارة عن
مــركــز تـســوق متكامل عـلــى الـهــاتــف المحمول،

يمكن مستخدميه من الحصول على ما يرغبون
فيه ويتمنونه في أي وقت ومكان ،ووفق الطريقة
ا لـتــي تالئمهم بالتوصيل المباشر أو تحديد
م ـك ــان االسـ ـت ــام وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـخ ــدم ــات الـتــي
تتيحها المنصة التي تحول التسوق الى متعة
ومغامرة ال حدود للسعادة فيها».
وأوضح الشايع أن اختيار اسم «تمنى» كعنوان
لـلـمــوقــع ه ــو إشـ ــارة إل ــى وجـ ــود ك ــل م ــا يتمناه
ً
المتصفح للموقع في وجهة واح ــدة ،الفتا الى
التحدي الكبير الذي يواجه القائمين على الموقع
أسبوعيا ،والمتمثل في إضافة ماركات ومنتجات
أكثر في أقل وقت ،حيث سيالحظ الزائر للموقع
أسبوعا بعد أسبوع التغير الواضح والتطور
والنمو في عدد الماركات والمنتجات وتنوعها.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف« :ت ـ ـقـ ــدم تـ ـمـ ـن ــى ،م ـن ـص ــة ال ـت ـس ــوق
اإللكترونية الواعدة ،آالف السلع والمنتجات من
عــدد كبير من العالمات واالمـتـيــازات التجارية
الشهيرة عالميا وإقليميا ومحليا ،مشيرا الى
مصدر القوة والدعم المادي لتمنى المتمثل في
«مجموعة الشايع» الــرائــدة في تجارة التجزئة
والشهيرة بامتالكها الحصري لعالمات وماركات
معروفة ورائجة في الشرق األوسط والعالم.
ولفت الى أن موقع تمنى يسعى لجذب ماركات
وعالمات أخرى من شركات مختلفة حول العالم
غير مجموعة الشايع ،إلثراء تجربة التسوق على
الموقع ،وتقديم المزيد من الخيارات المتنوعة
التي تلبي متطلبات واحتياجات مختلف فئات
وشرائح المجتمع.

ةديرجلا
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اقتصاد

اتجاهات سوق العقار في 2022
نحو مزيد من االرتفاع
عقاريون لـ ةديرجلا« :.السكني» شهد قفزات غير صحية ...وعوامل تزيد أسعاره
سند الشمري

ً
ً
سيساهم في زيادة األسعار في ظل نمو عدد السكان ،وارتفاع الطلبات السكنية
القطاع
إلى
بالنسبة
استثنائيا
عاما
يعتبر  ّ ،٢٠٢١الذي أوشك أن ينتهي،
ً
العقاري ،إذ خلفت جائحة كورونا العديد من االختالالت االقتصادية التي كان سنويا.
لها األثر البالغ على معطيات القطاع ،من حيث حجم الطلبات أو المعروض،
وأشار العقاريون إلى أن القطاع االستثماري بدأ في التحرك وتصحيح أوضاعه
ونسب اإلشغاالت ،والقيم اإليجارية وغيرها.
موضوع
وحسم
الخارج
من
الوافدين
عودة
بعد
وذلك
الماضية،
الفترة
خالل
ً
ً
ً
«الـ  60عاما» ،متوقعين أن يشهد خالل العام المقبل استقرارا وارتفاعا في
ومع اقترابنا من عام جديد ،استطلعت «الجريدة» آراء عدد من العقاريين
الطلب.
حول توقعاتهم للقطاع في عام  ،٢٠٢٢من حيث األسعار واإلشغاالت
ً
وحجم الطلبات ،ليتفقوا على أن القطاع السكني سيستمر فيما وأفادوا بأن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات تميزا في الوقت الحاليً ،من ً
هو عليه؛ لعدم وجود حلول جذرية لألزمة اإلسكانية التي حيث حجم التداول ،ونسب اإلشغال ،ويعتبر من أكثر القطاعات استقرارا ،نظرا
ً
تعانيها البالد ،فضال عن عدم وجود توجه لمنع المضاربة أو لوجود طلب من المستثمرين والمستأجرين ،متوقعين أن يستمر بهذه الوتيرة
االستثمار فيه ،الفتين إلى أن هذا خالل الفترة المقبلة ،وفيما يلي التفاصيل:

ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــداي ـ ــة ،ق ـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس
التنفيذي لشركة أعيان العقارية
إب ــراه ـي ــم ال ـع ــوض ــي ،أن ال ـقـطــاع
السكني شهد فــي الـعــام الحالي
زي ــادة كبيرة وق ـفــزات هائلة في
ً
األس ـعــار ،متوقعا اسـتـمــرار هذا
القطاع في االرتـفــاع ،ولكن ليس
بنفس الوتيرة التي شهدها في
عام .2021
وأضـ ـ ــاف ال ـع ــوض ــي أن حجم
الـ ـ ـمـ ـ ـض ـ ــارب ـ ــات ع ـ ـلـ ــى األراضـ ـ ـ ـ ــي
الـسـكـنـيــة سـيـنـخـفــض ،ول ـكــن لن
يؤثر على االستمرار في ارتفاع
األس ـ ـ ـعـ ـ ــار ،وذل ـ ـ ــك ب ـس ـب ــب حـجــم
الطلبات الكبير ،وعدم قدرة الدولة
على تنفيذ مشاريع سكنية ،في
ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي أو الـمـسـتـقـبــل،
تـ ـغـ ـط ــي ال ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــات ال ـ ـم ـ ـتـ ــزايـ ــدة
ل ــدى الـمــؤسـســة الـعــامــة للرعاية
السكنية.
وبين أن القطاع االستثماري
ش ـهــد م ــؤش ــرات ع ــدي ــدة مـنـحــت
بوادر أمل في عودته الى النشاط،
وذلــك بعد موجة ركــود استمرت
فترة ليست بالقصيرة ،مضيفا أن
هذا القطاع مرتبط بأمرين؛ االول
نسب االشغال ،والثاني معدالت
اإليجارات.
وتوقع أن يكون هناك استقرار
ف ــي نـســب االشـ ـغ ــاالت بمتوسط
نسبته  84في المئة ،إضافة الى
اسـ ـتـ ـق ــرار مـ ـع ــدالت االيـ ـ ـج ـ ــارات،
موضحا أن هناك طلبا مرتفعا
عـ ـل ــى ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات ذات الـ ـم ــواق ــع
ال ـم ـم ـيــزة ،وف ــي م ـنــاطــق مـعـيـنــة،
وقــد يشهد القطاع االستثماري
زيادة في التداوالت خالل المرحلة
األخيرة من العام المقبل.
وفـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــص ال ـ ـق ـ ـط ـ ــاع
ال ـص ـن ــاع ــي ،ذكـ ــر ال ـع ــوض ــي ،انــه
من اكثر القطاعات تميزا حاليا،
مــن حـيــث حـجــم ال ـت ــداول ونسب
االش ـ ـ ـغـ ـ ــال ،ويـ ـعـ ـتـ ـب ــر م ـ ــن اك ـث ــر
الـ ـقـ ـط ــاع ــات اس ـ ـت ـ ـقـ ــرارا ،اض ــاف ــة
ال ــى ان ــه شـهــد مـعــدال عــائــدا على
عمليات البيع وصلت الــى  9في
الـمـئــة ،وه ــو قـطــاع مــدعــوم نظرا
ل ــو ج ــود طـلــب م ــن المستثمرين
وال ـم ـس ـتــأجــريــن ،وم ــن الـمـتــوقــع
أن يستمر بنفس الوتيرة خالل
الفترة المقبلة.
وعن قطاع الشاليهات ،قال إنه
شـهــد ق ـفــزة كـبـيــرة فــي االس ـعــار،
وذل ـ ـ ـ ــك بـ ـسـ ـب ــب الـ ـج ــائـ ـح ــة وم ــا
صاحبها من اغالقات ،مما خلق
توجها لــدى المواطنين للبحث

عــن مـتـنـفــس ،مـتــوقـعــا أن يشهد
هذا القطاع استقرارا مع تصحيح
بشكل بسيط في األسعار.
وع ــن ال ـق ـطــاع ال ـت ـج ــاري ،ذكــر
العوضي ،أنــه ليس من المتوقع
أن يشهد طلبا عاليا خالل العام
الـمـقـبــل ،ولـكــن فــي نـفــس الــوقــت،
ه ـن ــاك عـ ـق ــارات م ـم ـيــزة سـيـكــون
عـلـيـهــا ط ـلــب م ــن الـمـسـتـثـمــريــن،
بغض النظر عن الوضع الصحي
أو السياسي.

اختالالت الجائحة
من ناحيته ،قــال نائب رئيس
اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر،
إن ال ـق ـطــاع ال ـع ـقــاري كـغـيــره من
القطاعات االستثمارية األخــرى
ال ـتــي ت ــأث ــرت بـجــائـحــة ك ــورون ــا،
وباالختالالت التي خلفتها خالل
الفترة الماضية.
وأك ــد حـيــدر انــه ال ت ــزال هناك
عوامل تشير إلى قدوم تصحيح
ألس ـ ـعـ ــار ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات ال ـس ـك ـن ـي ــة،
مــوض ـحــا أن ال ـت ـص ـح ـيــح يـعـنــي
انخفاضها بشكل بسيط ،إذ شهد
ه ــذا ال ـق ـطــاع ارت ـفــاعــات قياسية
خالل فترة وجيزة من الزمن.
وأش ـ ــار إلـ ــى أن م ــن ب ـيــن تـلــك
المؤشرات زيــادة المعروض من
العقارات السكنية ،وفي المقابل،
ن ــرى أن ه ـنــاك تـ ــرددا م ــن جــانــب
الراغبين في الشراء ،وذلــك نظرا
الرتـفــاع األسـعــار ووصولها إلى
أرقام خيالية.
وت ـ ــاب ـ ــع أن م ـ ــن ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات
ايـضــا انـخـفــاض ع ــدد الصفقات
العقارية خالل االشهر الماضية،
بـ ــاالضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى الـ ـت ــوج ــه نـحــو
الـبـيـعــات الـســريـعــة ،الـتــي تهدف
ال ـ ـ ــى الـ ـتـ ـخـ ـل ــص م ـ ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات
بــأقــل األرب ــاح الممكنة ،ونخص
بـ ــال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــد مـ ـنـ ـطـ ـقـ ــة صـ ـبـ ــاح
األحمد البحرية ،وبالفعل حدث
تصحيح فــي ال ـع ـقــارات الــواقـعــة
في المرحلتين الرابعة والخامسة
هناك.
وع ـ ــن الـ ـعـ ـق ــار االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري،
أوضح حيدر أن هناك طلبا كبيرا
على العقارات االستثمارية غير
المخالفة التي تقع بمواقع مميزة،
مشيرا إلى أن معظم عقارات هذا
القطاع تعتبر مخالفة ،ومع عودة
الوافدين من الخارج من المتوقع
أن يشهد انتعاشا خــال الفترة
المقبلة.

وم ــن ج ـه ـتــه ،ي ــرى الــرئـيــس
التنفيذي في شركة «بلوبرينت
ال ـ ـ ـقـ ـ ــاب ـ ـ ـضـ ـ ــة» ل ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارات
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـع ـق ــاري ــة م.
م ـش ـع ــل الـ ـمـ ـلـ ـح ــم ،ان أسـ ـع ــار
الـ ـعـ ـق ــارات ف ــي ك ــل ال ـق ـطــاعــات

تشهد مــزيــدا مــن االرت ـفــاعــات،
وذلك لعدة اسباب تختلف من
قطاع إلى آخر.
وت ــوق ــع ال ـم ـل ـحــم أن يـشـهــد
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـس ـك ـن ــي ارتـ ـف ــاع ــات
س ـع ــري ــة؛ ل ـع ــدم وج ـ ــود حـلــول
جذرية لألزمة اإلسكانية التي
تعانيها البالد ،فضال عن عدم
وجــود توجه لمنع المضاربة
او االستثمار في هــذا القطاع،
الفتا إلى أن هذا سيساهم في
زيـ ـ ــادة االس ـ ـعـ ــار ف ــي ظ ــل نمو
عدد السكان ،وارتفاع الطلبات
ً
السكنية سنويا.
وأوضـ ـ ـ ــح أن ال ـب ـع ــض ي ــرى
أن االرت ـفــاعــات الـتــي شهدتها
ب ـع ــض ال ـق ـط ــاع ــات ال ـع ـق ــاري ــة،
وتحديدا السكني ،مكاسب ،بل
هــي خـســائــر ،وتعتبر كارثية،
طالما تفوق معدالت التضخم،
ولـهــا تــأثـيــر سلبي عـلــى حالة
المجتمع بشكل عام ،والبد أن
تلتفت ال ـج ـهــات الـمـعـنـيــة إلــى
ه ـ ــذه ال ـم ـش ـك ـلــة وال ـع ـم ــل عـلــى
حلها.
وذكـ ــر أن أس ـع ــار ال ـع ـقــارات
السكنية ار تـفـعــت بمستويات
غ ـ ـ ـيـ ـ ــر ط ـ ـب ـ ـي ـ ـع ـ ـيـ ــة ،وال تـ ـ ـ ــزال
المضاربات مستمرة ،وأصبح
م ــن الـصـعــب عـلــى الـمــواطـنـيــن

وع ــن ال ـق ـطــاع الـصـنــاعــي ،قــال
إن ـ ــه قـ ـط ــاع م ـت ـم ــاس ــك ،وي ـت ـم ـتــع
ـال ،وي ـ ـك ـ ــاد الـ ـع ــرض
بـ ـطـ ـل ــب ع ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
مـ ـع ــدوم ،خ ـصــوصــا ف ــي م ـخــازن
الـ ـم ــواد ال ـغ ــذائ ـي ــة ،الف ـت ــا إل ــى أن
الـمــؤشــرات تشير إلــى استمراره
في االرتفاعات خالل العام المقبل.
و ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن ح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدر أن جـ ـمـ ـي ــع
ت ـل ــك الـ ـم ــؤش ــرات ق ــد ت ـت ـغ ـيــر مــع
القرارات الحكومية وتصريحات
ال ـم ـســؤول ـيــن ،إذ ش ـه ــدت اآلون ــة
األخـ ـي ــرة ارتـ ـف ــاع ــات ف ــي اس ـعــار
بعض القطاعات بسبب تصريح
مـ ـس ــؤول او ع ـض ــو ،م ـش ـيــرا الــى
ان ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري ك ـغ ـي ــره
مـ ــن الـ ـقـ ـط ــاع ــات االخـ ـ ـ ــرى ي ـتــأثــر
ب ــالـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات او الـ ـ ـق ـ ــرارات
الـ ـعـ ـش ــوائـ ـي ــة ،وع ـ ـلـ ــى ال ـج ـه ــات
المعنية و ض ــع درا س ــة متكاملة
ل ـ ـم ـ ـعـ ــال ـ ـجـ ــة كـ ـ ــل الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاي ـ ــا او
االختالالت التي يعانيها القطاع.

مؤشرات لعودة
«االستثماري»
إلى النشاط
واستقرار في
اإليجارات
واإلشغاالت

القرارات
الحكومية
وتصريحات
المسؤولين
وراء رفع أسعار
بعض القطاعات

مستويات غير طبيعية

إبراهيم العوضي

عماد حيدر

التملك في الوقت الحالي ،إذ من
المفترض أن يلبي هذا القطاع
حـ ــاجـ ــة االن ـ ـ ـسـ ـ ــان االس ــاسـ ـي ــة
لـلـسـكــن ،وال ي ـجــوز اسـتـغــالــه
كاستثمار.
وع ــن ال ـع ـقــار االس ـت ـث ـمــاري،
قال الملحم إن هذا القطاع كان
م ـتــأثــرا قـبــل جــائـحــة ك ــورون ــا،
وب ـم ـج ــرد عـ ـ ــودة ك ــل ال ـع ـمــالــة
سيعود الى مستوياته السابقة،
وسـ ـيـ ـشـ ـه ــد ان ـ ـت ـ ـعـ ــاشـ ــا خـ ــال
الفترات المقبلة.
وبـيــن أن الـقـطــاع الصناعي
وال ـ ـحـ ــرفـ ــي شـ ـه ــد ارت ـ ـفـ ــاعـ ــات
سعرية خالل جائحة كورونا،
ب ـس ـبــب ارت ـ ـفـ ــاع ال ـط ـل ــب وق ـلــة
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض وع ـ ـ ـ ـ ــدم ط ـ ـ ـ ــرح مـ ــدن
ج ــدي ــدة ،اض ــاف ــة ال ــى ال ـعــوائــد
التي يدرها هــذا القطاع ،ومن
المتوقع أن يستمر هذا النمو
خالل الفترة المقبلة.

ال بوادر
وب ـ ـ ــدوره ،أك ــد نــائــب رئـيــس
مـجـلــس إدارة شــركــة الـتـجــارة
واالس ـت ـث ـم ــار ال ـع ـق ــاري ط ــارق
العثمان ،أنه ال توجد أي بوادر
النخفاض اسعار العقارات بكل
القطاعات ،ألن األمور عادت إلى

ارتفاع أسعار
العقارات
السكنية
«كارثي»
وفاق معدالت
التضخم

مشعل الملحم

تحرير األراضي السكنية قبل «التمويل العقاري»
اتحاد العقاريين :لضمان تحقيق القانون ألهدافه المجتمعية
دعا اتحاد العقاريين الحكومة إلى اإلسراع
في تحرير المزيد من األراضــي السكنية ،قبل
إقرار قانون «التمويل العقاري للسكن الخاص»؛
لـضـمــان ن ـجــاح ال ـق ــان ــون ف ــي تـحـقـيــق أهــدافــه
المجتمعية ،ومنع ارتفاع أسعار السكن الخاص.
وأكــد االتـحــاد ،في بيان ،أن إقــرار «التمويل
أراض جديدة سيضاعف
العقاري» دون تحرير
ٍ
األزم ــة اإلسـكــانـيــة ،السـيـمــا أن ــه سيساهم في
زي ـ ــادة ح ـجــم ال ـط ـلــب ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر م ــع ثـبــات
الـمـعــروض مــن األراضـ ــي ،مما يـهــدد بارتفاع
األسعار بشكل كبير ،مع التأكيد على ضرورة
أن يكون المستفيدون من هذا القانون هم فقط
من المواطنين المسجلين كمستحقين للرعاية
السكينة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وأضاف أن إقرار قانون «التمويل العقاري»
ً
أو ما يعرف باسم الرهن العقاري ،سيكون حال
ً
مناسبا لشريحة كبيرة من المواطنين الباحثين
ع ــن الـسـكــن ال ـخ ــاص ،السـيـمــا بـعــدمــا وج ــدت

الحكومة نفسها أمــام منعطف خطير في ظل
زيادة الطلبات المقدمة لدى بنك االئتمان ،الذي
ّقدم تمويالت تقدر بنحو  2.7مليار دينار ،خالل
ً
السنوات العشر الماضية ،وسيكون مضطرا
لتوفير ما يقارب ملياري دينار خالل السنوات
األربع المقبلة لتمويل التوزيعات السكنية في
منطقتي المطالع وجنوب غرب عبدالله المبارك،
ً
في الوقت الــذي يصاحب هــذا األمــر شحا في
ً
السيولة وعجزا في الميزانية العامة للدولة.
وأكــد ضــرورة أن يصاحب تحرير األراضــي
السكنية تحديد الجهة المسؤولة عن تطوير
ً
البنية التحتية ،والمدة الالزمة لذلك وفقا آللية
ّ
واضحة ومحددة ومعروفة للجميع ،مما يمكن
مستحقي الرعاية السكنية من معرفة تواريخ
توفر هذه األراضي.
ولـفــت ات ـحــاد الـعـقــاريـيــن إل ــى وج ــود مــزايــا
ً
عــديــدة سـتـعــود عـلــى الـمــواطــن الـكــويـتــي أوال
ً
واالق ـت ـص ــاد ال ـكــوي ـتــي ث ــان ـي ــا ف ــي حـ ــال إقـ ــرار

«التمويل العقاري» ،إذ من المتوقع أن يساهم
هذا القانون في حل جزء من المشكلة االسكانية
ال ـح ــال ـي ــة ،وأن ي ـن ـجــح ف ــي رفـ ــع ن ـس ـبــة تملك
ً
المواطنين للمساكن ،فضال عن أنه سيساعد
مواز
في ّ تنشيط قطاع العقار عبر خلق قطاع ٍ
وفعال لقطاع الرعاية السكنية الحكومي ،إلى
جانب تخفيف الضغوط الحالية عن المؤسسة.
وأضـ ـ ــاف أن ـ ــه م ــن غ ـي ــر ال ـم ـق ـب ــول أن تـقــف
الحكومة موقف المتفرج من األزمة االسكانية
التي تنعكس آثارها االقتصادية واالجتماعية
ً
سلبا على المواطن الكويتي الذي ما زال يعاني
بسبب عــدم قدرته على الحصول على أبسط
حقوقه في السكن الخاص ،رغم وجود العديد
من الحلول التي تم طرحها من قبل العديد من
الـخـبــراء واالقـتـصــاديـيــن على مــدى السنوات
الطويلة الماضية.

وض ـع ـهــا ش ـبــه الـطـبـيـعــي قبل
االزم ــة الصحية الـتــي شهدها
ال ـعــالــم ،اضــافــة ال ــى انـخـفــاض
اسعار الفائدة على القروض،
ووجــود تسهيالت في منحها
للشركات او لألفراد.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـع ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــان إلـ ـ ــى
ان ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـس ـ ـك ـ ـنـ ــي ،وفـ ــق
المعطيات ا لـحــا لـيــة ،سيشهد
ح ـ ــال ـ ــة اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار تـ ـمـ ـي ــل الـ ــى
االرت ـفــاع النسبي ،وذل ــك لعدة
ع ــوام ــل ،مـنـهــا ارتـ ـف ــاع الـطـلــب
وان ـخ ـفــاض ال ـع ــرض ،ووج ــود
سيولة عالية في السوق ،اضافة
ال ــى قـلــة ال ـفــرص االستثمارية
األخرى.
وأضــاف أن القطاع السكني
جـ ـ ــاذب ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ،وه ــذا
عــامــل ســاهــم فــي رفــع االسـعــار
خ ــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة ،حيث
انه مدعوم من الدولة ،وأصبح
ي ــدر ع ــوائ ــد اف ـض ــل م ــن بعض
ال ـق ـطــاعــات ال ـع ـقــاريــة االخ ــرى،
مـ ـشـ ـي ــرا ال ـ ـ ــى ان ـ ـ ــه يـ ـج ــب ع ـلــى
الجهات المعنية اتخاذ خطوات
لمنع أي عمليات متاجرة في
هذا القطاع.
أمـ ـ ـ ـ ــا بـ ــال ـ ـن ـ ـس ـ ـبـ ــة لـ ـلـ ـقـ ـط ــاع
االس ـت ـث ـم ــاري ،ف ــذك ــر الـعـثـمــان
أنه بدأ في التحرك وتصحيح

«التجاري»
مستقر
لعدم وجود
عوامل قد
تؤثر عليه
ً
مستقبال

طارق العثمان

أوضاعه خالل الفترة الماضية،
وذلــك بعد عــودة الــوافــديــن من
الخارج وحسم موضوع «الـ 60
عاما» ،متوقعا أن يشهد خالل
العام المقبل استقرارا وارتفاعا
في الطلب.
وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا يـ ـ ـخ ـ ــص ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع
التجاري ،أوضح أن هذا القطاع
مـسـتـقــر؛ ل ـع ــدم وجـ ــود عــوامــل
جديدة قد تؤثر عليه مستقبال،
إذ ك ـ ــان مـ ــن أكـ ـث ــر ال ـق ـط ــاع ــات
ت ــأث ــرا بــالـجــائـحــة ،وم ــع ع ــودة
الحياة الى طبيعتها سيشهد
استقرارا.
وع ـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـص ـن ــاع ــي
والحرفي ،قــال العثمان إنهما
سيستمران وفق مستوياتهما
ال ـح ــال ـي ــة ،وذل ـ ــك ل ـع ــدم وج ــود
م ـ ـنـ ــاطـ ــق ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ،وال يـ ـ ــزال
الطلب مرتفعا عليهما ،حيث
انهما يحققان عــوا ئــد مجزية
للمستثمرين ،بــاال ضــا فــة ا لــى
أن هذه المناطق اصبحت اكثر
حيوية في ظل وجــود كافيات
ومطاعم وشركات أثاث وغيرها
من االنشطة ،اذ اصبحت شبه
تجارية.
وأوضح ان كل تلك التوقعات
ق ــد ت ـت ــاش ــى ف ــي حـ ــال وج ــود
مؤثرات سياسية او اقتصادية

عوائد
«الصناعي»
تدعم
استمراره
في االرتفاعات

محمد النوري

ســواء على المستوى المحلي
او االقليمي ،ولكن بصفة عامة،
لـ ـي ــس هـ ـن ــاك أي ب ـ ـ ـ ــوادر عـلــى
انخفاض اسعار العقارات.

ردة فعل للجائحة
أم ــا مــديــر شــريــك فــي شركة
كويت بروبرتيز غروب العقارية
مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوري ،ف ـ ـ ـقـ ـ ــال ،ان
االرتفاعات التي شهدها القطاع
ال ـع ـقــاري ،وت ـحــديــدا السكني،
جـ ــاء ت رد ف ـعــل جـ ــراء جــائـحــة
ك ـ ــورون ـ ــا ،م ـت ــوق ـع ــا أن تـشـهــد
االس ـع ــار فــي الـقـطــاع السكني
استقرارا يميل الى التصحيح.
وأشار النوري إلى أن العقار
االس ـت ـث ـم ــاري ي ـت ـم ـتــع بـنـسـبــة
اشـ ـغ ــال تـ ـت ــراوح ب ـيــن  80الــى
 85فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،ويـ ــواجـ ــه ه ــذا
القطاع تحديا ،وهــو موضوع
تعديل التركيبة السكانية ،إذ
إن الـمـضــي ف ــي ه ــذه الـخـطــوة
م ــن شــأنــه الـتــأثـيــر عـلــى نسب
االشـ ـغ ــال ،وبــال ـتــالــي سـتـتــأثــر
الـ ـقـ ـي ــم االي ـ ـ ـجـ ـ ــاريـ ـ ــة ،وأخ ـ ـيـ ــرا
سـ ـتـ ـشـ ـه ــد انـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــاض ـ ــات ف ــي
األسعار.
ولفت إلى أن النسبة الكبيرة
مـ ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات االس ـت ـث ـم ــاري ــة
تعتبر مخالفة لقوانين البناء
والـتـشـيـيــد ،مـمــا ك ــان لــه تأثير
على الـعـقــارات غير المخالفة،
مؤكدا أن القطاع ال يزال يتمتع
بنسب إشغال جيدة.
وحـ ـ ــول ال ـق ـط ــاع ال ـت ـج ــاري،
ق ــال إن ــه تــأثــر تــأثــرا كـثـيــرا من
جــراء االزم ــة الصحية ،وهناك
العديد من المشاريع ،خصوصا
ال ـص ـغ ـي ــرة أنـ ـه ــت أن ـش ـط ـت ـهــا،
وب ـع ـض ـهــا ت ـخ ـلــى ع ــن تــأجـيــر
ال ـم ـح ــال او ال ـم ـكــاتــب وتــوجــه
نحو خدمات التوصيل ،مشيرا
إلى أن توسع نشاط التوصيل
كــان له االثــر السلبي على هذا
القطاع.
وتابع أن القطاع الصناعي
مــن اك ـثــر الـقـطــاعــات الـعـقــاريــة
اس ـ ـت ـ ـقـ ــرارا ،وي ـت ـم ـت ــع ب ـعــوائــد
ت ـت ــراوح بـيــن  8و 9ف ــي الـمـئــة،
وذلــك بعد خصم المصاريف،
مــوضـحــا ان الـطـلــب عـلــى هــذا
القطاع ال يزال مرتفعا.
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«الوطني»« :الفدرالي» يضاعف وتيرة تقليص برنامج شراء السندات وبايدن يرفع سقف الدين العام
ق ــال تـقــريــر أسـ ــواق الـنـقــد األسـبــوعــي
الصادر عن بنك الكويت الوطني ،إن آخر
اجتماعات البنوك المركزية هــذا العام
شهدت تشديد العديد منها للسياسات
النقدية مع تسريع االحتياطي الفدرالي
ل ــوتـ ـي ــرة ت ـط ـب ـيــق ب ــرن ــام ــج ال ـت ـنــاقــص
ال ـتــدري ـجــي ورفـ ــع بـنــك إنـكـلـتــرا أسـعــار
الفائدة ،وإعالن البنك المركزي األوروبي
تقليص برنامج مشتريات الطوارئ مع
مضاعفة شراء السندات في إطار برنامج
شراء األصول.
وحـ ـس ــب الـ ـتـ ـق ــري ــر ،أعـ ـط ــت ال ـب ـن ــوك
ال ـمــركــزيــة األول ــوي ــة ل ـض ــرورة مــواجـهــة
ارت ـفــاع م ـعــدالت التضخم غير المؤقت
من خالل تشديد سياساتها النقدية ،لذا
من المحتمل أن تؤثر تلك القرارات على
أداء أسواق األسهم وأدوات الدين وسوق
العمالت األجنبية على مستوى العالم.
وأعـلــن مجلس االحتياطي الفدرالي
أنــه سيخفض برنامج التحفيز النقدي
ً
بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق
في إطار استجابته للضغوط التضخمية.
وسيقوم اآلن بخفض البرنامج بمقدار
ً
ً ً
 30مليار دوالر شهريا بدال من  15مليارا

بــدايــة مــن شـهــر يـنــايــر الـمـقـبــل ،ليضعه
بذلك في مسار إنهائه في مــارس 2022
ويفتح المجال أمام رفع أسعار الفائدة في
النصف األول من العام المقبل.
وصرح رئيس "االحتياطي الفدرالي"
جيروم باول بأن "النشاط االقتصادي في
طريقه للتوسع بوتيرة قوية هذا العام،
مما يعكس التقدم في التطعيمات وإعادة
فتح االقتصاد".
وأضاف باول" :من وجهة نظري ،نحقق
ً
ً
تقدما سريعا نحو تحقيق أقصى قدر
من التوظيف" .ويتوقع المسؤولون اآلن
أن يرتفع معدل التضخم الـعــام المقبل
ً
بـمـسـتــوى أع ـلــى مـمــا ك ــان مـتــوقـعــا في
السابق مع انخفاض معدل البطالة إلى
 3.5في المئة.
وبـ ـن ــاء ع ـلــى ذل ـ ــك ،تـشـيــر ال ـتــوق ـعــات
إلى ارتفاع أسعار الفائدة القياسية من
المستويات الحالية القريبة من الصفر
لتصل إلى  0.9في المئة بنهاية عام .2022

سقف الدين العام
وقع الرئيس جو بايدن مشروع قانون
سقف الدين العام الذي اقترحه الكونغرس.

وسيتم رفع سقف الدين إلى  2.5تريليون
دوالر ،مما يسمح للحكومة األميركية
بالوفاء بالتزاماتها حتى عام .2023
وتضمن زيادة سقف الدين عدم تخلف
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ع ــن سـ ــداد ديــونـهــا
ف ــي ظ ــل م ـســاع ـي ـهــا لـتـجـنــب الـمـخــاطــر
االقتصادية المحيطة بها.

المؤشرات االقتصادية
ارتفعت مبيعات التجزئة األميركية
بمعدالت أقــل مــن المتوقع فــي نوفمبر.
وتشير البيانات إلــى تــراجــع مشتريات
المستهلكين في ظل تزايد ارتفاع معدالت
التضخم بــأســرع وت ـيــرة تشهدها منذ
عقود.
وبصفة عامة ،ارتفعت مبيعات التجزئة
بنسبة  0.3في المئة بعد ارتفاعها بنسبة
 1.8في المئة في أكتوبر .وباستثناء السلع
المتقلبة ،ارتفعت المبيعات بنسبة  0.2في
المئة في نوفمبر.
مــن جـهــة أخـ ــرى ،ت ـجــاوز أداء مؤشر
أس ـع ــار الـمـنـتـجـيــن األم ـي ــرك ــي تــوقـعــات
االقتصاديين ،إذ ارتـفــع بنسبة  9.6في
المئة عن مستويات العام السابق وبنسبة

 0.8في المئة عن الشهر الماضي.
وتقترب الزيادة السنوية في األسعار
التي وصلت إلى  9.6في المئة من أعلى
مستوياتها الـقـيــاسـيــة .وارت ـف ــع مؤشر
أسعار المنتجين األساسي ،الذي يستثني
العناصر المتقلبة مثل المواد الغذائية
والطاقة ،بنسبة  0.7في المئة عن الشهر
السابق وسـجــل زي ــادة سنوية قياسية
بلغت  7.7في المئة.
وزادت تكلفة اإلنتاج بوتيرة متسارعة
نتيجة اختناقات النقل وتــزايــد الطلب
وارت ـفــاع تكاليف ال ـمــواد الـخــام ونقص
العمالة.
وي ـع ـت ـبــر م ــؤش ــر أسـ ـع ــار المنتجين
أحــد الـمــؤشــرات االستشرافية ،بالتالي
فــإن هــذه الــزيــادة السنوية التي سجلها
المؤشر ستتبعها على األرجــح سلسلة
من الضغوط التضخمية تمتد على مدار
عام .2022

حركة األسواق
على صعيد أداء العمالت األجنبية،
س ـجــل مــؤشــر ال ـ ــدوالر األم ـي ــرك ــي أدن ــى
ً
مستوياته األسبوعية وصوال إلى 96.042

«الوطني» يحصد جائزة أفضل مزود لخدمات
أسواق الصرف في الكويت 2022
في االستبيان السنوي الذي أجرته مجلة غلوبل فاينانس العالمية

ف ــاز ب ـنــك ال ـكــويــت ال ــوط ـن ــي ،ولـلـعــام
الـعــاشــر عـلــى ال ـتــوال ــي ،بـجــائــزة أفضل
مزود لخدمات أسواق الصرف في الكويت
لعام  ،2022في االستبيان السنوي الذي
أجرته مجلة غلوبل فاينانس العالمية
المتخصصة ،وال ــذي تضمن استطالع
آراء محللي القطاع المصرفي والمديرين
التنفيذيين للشركات والمتخصصين في
مجال التكنولوجيا حول العالم.
وتضمنت معايير اختيار الفائزين
بجائزة أفضل مــزودي خدمات الصرف
لعام  2022عدة عوامل ،من بينها حجم
المعامالت والحصة السوقية ،ونطاق
الـتـغـطـيــة ال ـعــال ـم ـيــة ،وخ ــدم ــة ال ـع ـمــاء،
واألسعار التنافسية والتقنيات المبتكرة،
كما وضعت "غلوبل فاينانس" أيضا في
االعتبار آراء محللي القطاع والمديرين
التنفيذيين والمتخصصين فــي مجال
التكنولوجيا.
وقامت المجلة بإعالن أسماء الفائزين
ب ــال ـج ــائ ــزة ض ـم ــن االس ـت ـب ـي ــان ال ـثــانــي
والعشرين على مستوى  113دولة ،وسبع
مناطق جغرافية مختلفة على مستوى
العالم ،إضافة إلى إعالن الفائزين بجائزة
أفضل مزودي أبحاث وتحليالت أسواق
الصرف وتقنية تداول العمالت األجنبية.
ووق ـ ــع االخ ـت ـي ــار ع ـلــى ب ـنــك الـكــويــت

الوطني كأحد أفضل البنوك على مستوى
ال ـع ــال ــم ،وم ــن بـيــن األف ـض ــل ف ــي منطقة
الشرق األوســط ،وذلــك لتوفيره خدمات
أس ـ ــواق ال ـص ــرف األج ـن ـب ــي ،إل ــى جــانــب
بنوك ومــؤسـســات مالية عالمية كبرى
مثل Citibank ،HSBC، BBVA ،Société
.Générale
ويشكل الفوز بهذه الجائزة المرموقة
وللعام العاشر على التوالي تأكيدا جديدا
على ري ــادة البنك محليا وإقليميا في
تقديم أفضل الحلول المصرفية المبتكرة
لعمالئه.
وإضافة إلى ذلك يجني "الوطني" ثمار
استثماراته الضخمة في تطوير بنيته
التحتية ،بـهــدف تقديم خــدمــات عالية
الجودة لعمالئه ،إلى جانب استثماراته
ف ــي ك ـ ــوادره الـبـشــريــة ال ـتــي تـعــد أفضل
الكفاءات المصرفية ،والتي ساهمت في
حصد هذه الجائزة على مدى  10أعوام
متتالية.
وأكـ ــدت االض ـط ــراب ــات ال ـتــي خلفتها
جائحة كورونا خالل العامين الماضيين
على صعيد التجارة العالمية وسالسل
التوريد حــول العالم ،على مــدى أهمية
وجود شريك مصرفي بحجم بنك الكويت
الــوط ـنــي ،والـ ــذي يملك شبكة وبصمة
جغرافية واسعة تمكنه من مساندة ودعم

عمالئه وتقديم حلول واسعة
تساعدهم على تخطي هذه
االضطرابات.
ي ـ ـ ــذ ك ـ ـ ــر أن مـ ـجـ ـم ــو ع ــة
الـ ـخ ــزيـ ـن ــة ت ـع ـم ــل وب ـش ـكــل
دؤوب عـلــى تـنـمـيــة قــاعــدة
العمالء العالمية ،وتواصل
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــي إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـطـ ــويـ ــر
الـ ـمـ ـنـ ـص ــات اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة
لـتــداول العمالت األجنبية
لتلبي كل احتياجات عمالء
الـبـنــك ،إضــافــة إل ــى توفير
حلول التحوط والمنتجات
االس ـت ـث ـمــاريــة ال ـت ــي تلبي
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات الـ ـخ ــاص ــة
للعمالء ،مع توسيع نطاق
الـمـنـتـجــات االسـتـثـمــاريــة
التي يقدمها البنك.
ال ـ ـجـ ــديـ ــر بـ ــالـ ــذكـ ــر أن
م ـج ـلــة غ ـلــوبــل فــايـنــانــس
ال ـعــال ـم ـيــة ،ال ـتــي تــأس ـســت ع ــام ،1987
وت ـت ـخــذ م ــن ن ـي ــوي ــورك م ـق ــرا ل ـهــا تعد
مــن أع ــرق الـمـجــات المتخصصة في
قـطــاعــي الـتـمــويــل واالق ـت ـص ــاد ،ويبلغ
عـ ـ ــدد ق ــرائـ ـه ــا أكـ ـث ــر مـ ــن  50ألـ ـف ــا مــن
ال ـم ــدي ــري ــن ال ـت ـن ـف ـيــذي ـيــن وم ـس ــؤول ــي
القرارات االستثمارية واالستراتيجية

في المؤسسات المالية في  193دولة
حول العالم.
وتـجــري المجلة سنويا الـعــديــد من
االستبيانات حــول االبـتـكــار والربحية
للبنوك والمؤسسات المالية حول العالم،
يـتــم عـلــى اث ــره ــا اخ ـت ـيــار األف ـض ــل على
المستويين اإلقليمي والعالمي.

بعد إعــان مجلس االحتياطي الفدرالي
مضاعفة وتيرة التناقص التدريجي.
ً
ً
وتلقت العملة الموحدة دعما بسيطا
للبقاء في نطاق  1.1300مقابل الــدوالر
األم ـيــركــي .وشـهــد الجنيه اإلسترليني
أقوى مكاسب هذا األسبوع بعد قيام بنك
إنكلترا برفع سعر الفائدة .وتبعه الفرنك
السويسري باعتباره ثاني أقوى العمالت
الرابحة هذا األسبوع بفضل استفادته من
وضعه كمالذ آمن وسط بيانات متضاربة
وتفسيرات السوق بشكل عام.
وكانت العمالت المرتبطة بالسلع مثل
الدوالر الكندي من بين أسوأ العمالت ً
أداء
حيث تحول مسار زخم سوق النفط الخام
بسبب التوقعات الضبابية الناجمة عن
اوميكرون.
وباالنتقال إلــى وول ستريت ،تراجع
أداء األسهم هذا األسبوع في ظل محاولة
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن والـ ـمـ ـت ــداولـ ـي ــن تسعير
إمـكــانـيــة رف ــع أس ـعــار الـفــائــدة الـفــدرالـيــة
وتقييم المخاطر وتزايد حاالت اإلصابة
بأوميكرون.
وتراجعت معظم األسهم يوم الجمعة
بسبب المخاطر االقـتـصــاديــة الناجمة

عن ساللة أوميكرون المتحورة والقابلة
لالنتقال بشكل كبير وإعالن االحتياطي
الفدرالي عن التناقص التدريجي مما أدى
ً
إلى التأثير سلبا على المعنويات.
وعلى صعيد سوق أدوات الدين ،انحدر
منحنى عائد سندات الخزانة بعد اعالن
مجلس االحتياطي الفدرالي تسريع وتيرة
خفض برنامج شراء السندات.
إذ ارتفع العائد على سندات الخزانة
ألج ــل  10س ـنــوات بـمـقــدار نقطة أســاس
واحدة إلى  1.42في المئة.
ً
وأخ ـي ــرا وعـلــى صعيد الـسـلــع ،شهد
ً
سوق النفط تحوال في المعنويات على
خلفية تــزايــد الـمـخــاوف تـجــاه توقعات
الطلب التي تخيم عليها انتشار ساللة
أوم ـي ـكــرون وتـشــديــد الـبـنــوك الـمــركــزيــة
الرئيسية لسياساتها النقدية.
ً ً
من جهة أخرى ،وباعتباره مالذا آمنا
وسط المعنويات المتوترة ،اكتسب الذهب
ً
ً
زخـمــا تصاعديا وارتـفــع سعره بنسبة
 0.70في المئة ،إذ يتم تداوله في حدود
 1.800.00دوالر لألوقية.

« »KIBأفضل بنك إسالمي في الكويت

للعام الثامن على التوالي من «»World Finance
ً
تقديرا لمساهمته في دعم وتطوير
القطاع المصرفي اإلسالمي في الكويت،
قامت مجلة  World Financeالبريطانية،
وض ـم ــن بــرنــامــج ج ــوائ ــزه ــا الـسـنــوي
الـعــالـمــي لـتـكــريــم أف ـضــل الـمــؤسـســات
المالية اإلسالمية ،بتتويج بنك الكويت
الدولي ( )KIBمرة أخــرى كـ"أفضل بنك
إسالمي في الكويت لعام  ،"2021للسنة
الثامنة على التوالي ،إلى جانب منحه
جــائــزة "أفـضــل المنتجات والخدمات
المصرفية اإلسالمية التي تركز على
العمالء في الكويت" ،الجتهاده في تعزيز
السوق المصرفي اإلســامــي بسلسلة
مــن الـخــدمــات المصرفية والتمويلية
ً
المتكاملة والحصرية ،والمتوافقة تماما
مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
وتقوم مجلة  World Financeمنذ
عـ ــام  2007بـتـنـظـيــم بــرنــامــج جــوائــز
ً
 Islamic Finance Awardsسـنــو يــا
الس ـت ـض ــاف ــة وتـ ـك ــري ــم أكـ ـب ــر ال ـب ـن ــوك
والـمــؤسـســات الـمــالـيــة اإلســامـيــة من
جميع أنحاء العالم ،ومنها  ،KIBحيث
جاء ترشحه وفوزه بجوائز البرنامج
بعد إجماع لجنة التحكيم على اختياره،
ً
اسـتـنــادا إلــى مجموعة مــن المعايير،
الـتــي شـمـلــت :تـنــوع وتـمـيــز الـخــدمــات
وال ـم ـن ـت ـجــات ال ـم ـصــرف ـيــة اإلســام ـيــة
وال ـت ــوج ــه ن ـحــو ال ـت ـمــويــل اإلس ــام ــي،
ك ــذل ــك االل ـ ـتـ ــزام بـمـعــايـيــر الـمـحــاسـبــة
اإلســام ـيــة وبــالـحــوكـمــة والـشـفــافـيــة،
إضافة إلى قوة ومتانة البنية الرقمية،
م ـ ــع كـ ـ ـف ـ ــاءة ت ـق ـن ـي ــات أم ـ ـ ــن وح ـم ــاي ــة
ً
الخصوصية وسرية البيانات .وأخيرا،

شمولية وتأثير البرنامج المجتمعي.
وفـ ـ ــي مـ ـع ــرض ت ـع ـل ـي ـقــه ع ـل ــى ه ــذا
الفوز ،قال نائب رئيس مجلس اإلدارة
وال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ف ــي  ،KIBرائ ــد
بــوخـمـسـيــن" :ي ــواص ــل الـبـنــك نجاحه
في إحــراز لقب أفضل بنك إسالمي في
الـكــويــت عــامــا بـعــد ع ــام ،ورغ ــم جميع
ً
التحديات ،نظرا لكفاءة استراتيجيته
المبنية على أســس التبني والتكيف،
من خالل تطويرها ،تمكنا من مواكبة
ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات والـ ـتـ ـغـ ـي ــرات الـ ـت ــي ت ـطــرأ
عـلــى ال ـســوق المحلي كــل ع ــام لتلبية
احتياجاته واقتناص فرصه المتنوعة
ً
والمتعددة ،فضال عن سياسات إدارة
ال ـم ـخ ــاط ــر ال ـن ــاج ـح ــة الـ ـت ــي اس ـت ـطــاع
بواسطتها أن يتخطى جميع التحديات،
ويضمن استمرارية أعماله واستقرار
أدائـ ـ ـ ــه ال ـم ـص ــرف ــي والـ ـم ــال ــي ب ـص ــورة
إيجابية".
وأشار إلى أن تلك األلقاب الذي نالها
 KIBمن برنامج جوائز World Finance
جاءت نتيجة سعيه الدائم نحو ابتكار
وتنويع سلسلة خدماته ،وبما يناسب
متطلبات القطاع المصرفي ويتماشى
مع تطلعات العمالء ،إلى جانب تنمية
حجم محفظة التمويل واالستثمارات،
م ــن خ ــال مـعــامــاتــه الـمــالـيــة ال ـب ــارزة
وإص ــدارات األوراق المالية (الصكوك)
وغيرها.
ونوه إلى قدرته على قيادة وتنظيم
عمليات التمويل الكبيرة على أساس
ثنائي ،وتقديم المنتجات والخدمات
الرائدة في مجال التمويل والخدمات

رائد بوخمسين
الـمــالـيــة االس ـت ـشــاريــة الـمـتــوافـقــة مع
أحكام الشريعة اإلسالمية ،وبمراعاة
جـمـيــع مــذاهـبـهــا ،مــا زاد مــن صالبة
مركزه المالي وجودة أصوله ،وجعلته
ً
ً
ً
يحتل مــوقـعــا ريــاديــا وتنافسيا في
ع ــال ــم ال ـ ـم ـ ـصـ ــارف اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة عـلــى
المستويين المحلي واإلقليمي.
وت ــوج ــه بــوخ ـم ـس ـيــن ب ـه ــذا ال ـفــوز
ً
لفريق عمل  KIBبأكمله ،مؤكدا أن كل
ما يحققه البنك كل عام من إنجازات
ً
ً
مثل هــذه هي تعد انعكاسا واضحا
لنجاحهم وألدائهم المتميز في العمل
طوال السنة ،كما أعرب عن شكره لهم
على ُحسن تعاونهم ومثابرتهم طيلة
الـعــامـيــن الماضيين وس ــط الـظــروف
االستثنائية التي شهداها ،ومع هذا
الكم من التحديات ،والــذي كانوا هم
ال ـع ـن ـصــر األس ــاس ــي ف ــي مــواجـهـتـهــا
والتغلب عليها.

«الخليج» يستضيف « »LOCAL FLAVORفي «»Let’s Talk Business
"من رحم األزمات تولد الفرص" حكمة
معروفة فــي عالم الـمــال واألع ـمــال ،لكن
اقـتـنــاص ال ـفــرص يـحـتــاج إل ــى خـبــرات
ً
متراكمة ،وأشـخــاصــا يمتلكون العلم،
ويمتازون بالجرأة المحسوبة ،ويمتلكون
األفكار التي تغازل المستقبل من أرض
الواقع ،ال من علياء الخيال.
ففي عام  2008عصفت األزمة المالية
العالمية باألسواق ،وتناثرت شظاياها
لتطال السوق الكويتي ،فخرج من السوق
من خرج ،ونجح في عبورها من نجح،
لكن الشابين الكويتيين خالد الساير
وعبدالله بوفتين كان لهما رأي آخر ،إذ
قرر الزميالن ترك وظيفتيهما ،والتخلي
ً
نهائيا عن الراتب الشهري المضمون،
ً
ليخوضا معا غمار ومخاطر العمل الحر.
بحصافة أجدادهما وبرؤية الشباب
الكويتي الواعي الطموح ،باشر الشابان
مـتــابـعــة ت ــداع ـي ــات األزم ـ ــة ال ـمــال ـيــة عن
كثب ،وقاما برصد سلوك الشركات في
ً
مواجهتها ،ليكتشفا معا طريق النجاح،
وتبدأ قصة شركة "،"LOCAL FLAVOR
التي يجب أن ت ــروى لعشاق المغامرة
وراغبي النجاح.
ول ـ ــدت ال ـشــركــة الـكــويـتـيــة الـنــاشـئــة
المتخصصة في التسويق والعالقات

العامة من رحــم أزمــة  ،2008وإن كتبت
ش ـهــادة مـيــادهــا بـعــدهــا ب ـس ـنــوات ،إذ
رصد الساير وبوفتين توجه الكثير من
المؤسسات نحو االستعانة بشركات
خارجية تقدم لها الخدمات المتخصصة،
بعد أن باتت غير ق ــادرة على توظيف
فرق كبيرة ،مما يساعدها في تقليص
المصروفات من ناحية ،ويجعلها تركز
بشكل أكبر على نشاطها التشغيلي من
ناحية أخرى.
للوقوف على تفاصيل وأصل الحكاية،
حل خالد الساير ،الشريك المدير لشركة
ً
" ،"LOCAL FLAVORضيفا على برنامج
" "Let’s Talk Businessالحواري  ،الذي
يقدمه نائب المدير العام لوحدة البحوث
االق ـت ـص ــادي ــة ف ــي ب ـنــك الـخـلـيــج ط ــارق
الصالح.
• كيف كانت البداية؟
"من هنا ولدت الفكرة ،التي تحولت
إلـ ــى ش ــرك ــة ت ـل ـبــي ح ــاج ــة م ـل ـحــة لــدى
العمالء" ،هكذا تحدث الساير بحماسة
عن مشروعه وشريكه الــذي يفتخران
ً
ب ـ ــه ،ل ـك ــن ال ـط ــري ــق ل ــم ي ـك ــن م ـف ــروش ــا
بــالــورود ،فالمشروع الطموح يحتاج
إلى حسن التفكير والتدبير.
يـقــول الـســايــر " :كــأي فـكــرة جــديــدة،

كــانــت لــدي ـنــا ت ـخ ــوف ــات ،ل ـكــن اإلي ـمــان
بــال ـم ـش ــروع وث ـق ـت ـنــا بــال ـلــه وأنـفـسـنــا
تغلبت ،إذ حرصنا على إعداد نموذج
عمل واضح للمشروع ،يركز على تأمين
رواتبنا ومصاريفنا لمدة سنة ،وبناء
عليه قدرنا تجميع رأس المال الالزم
لبدء المشروع".
ولــدت " ،"LOCAL FLAVORونشأت
وترعرعت تحت إدارة الشريكين الساير
وب ــوف ـت ـي ــن ،وخـ ـ ــال سـ ـن ــوات فــرضــت
وجودها بالسوق وزاد عدد موظفيها
ً
على  20موظفا ،حتى أصبحت خالل
 10سـ ـن ــوات إح ـ ــدى ك ـب ــرى ال ـشــركــات
ال ـم ـح ـل ـيــة ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي تـنـظـيــم
الفعاليات ،بفضل إبداعها في التنظيم
وتميزها في التنفيذ.
• ما المقومات والعوامل التي ساعدت
الشركة على تحقق هذا النجاح؟
يـجـيــب ال ـس ــاي ــر" :م ـع ـظــم الـعــامـلـيــن
بـ ــال ـ ـشـ ــركـ ــة ،بـ ـم ــا فـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ــك الـ ـش ــرك ــاء
وال ـ ُـم ــؤسـ ـس ــون ،س ـبــق ل ـهــم ال ـع ـمــل في
شركات أخرى ،حيث لعبوا دور العميل،
الكثير منهم لديه خبرة كبيرة في مجال
عملنا مع مجموعة متنوعة من الشركات
المحلية واإلقليمية ،لــذلــك نحن نفهم
السوق بشكل جيد".

«برقان» ٥ :رابحين في سحب «يومي»
أعـلــن بـنــك بــرقــان أس ـمــاء الـفــائــزيــن فــي السحوبات
اليومية على حساب يومي ،وفاز كل واحد منهم بجائزة
 5000دينار ،والفائزون هم :فاطمة جعفر معرفي ،طالل
زيــد النقي ،خالد فــواز النعمة ،عماد محمد الخنيزي،
ومحمد أمجد صديق.
ً
وإضــافــة للسحب اليومي ،يوفر "بــرقــان" سحبا ربع
س ـنــوي لـحـســاب "ي ــوم ــي" لـلـفــوز ب ـجــائــزة نـقــديــة بقيمة
 125.000دينار .وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعين
على العمالء أال يقل رصيدهم عن  500دينار لمدة شهرين
كاملين قبل تاريخ السحب ،كما أن كل  10دنانير تمثل
فرصة واحــدة لدخول السحب .وإذا كــان رصيد الحساب
 500دينار وما فوق ،فإن صاحبه سيكون مؤهال لدخول
كل السحوبات اليومية وربع السنوية.

وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـس ــاي ــر :ح ــرص ـن ــا عـلــى
إضفاء لمسة محلية  ،ليكون للشركة
من اسمها اإلنكليزي نصيب ،ويعني
بالعربية "النكهة المحلية" ،وهي ميزة
ً
مـهـمــة جـ ــدا ل ـل ـشــركــات ،فـنـحــن نـعــرف
ونـفـهــم احـتـيــاجــات العميل وال ـســوق،
وبصفتنا كويتيين ،ومن يعملون معنا
من غير الكويتيين ولــدوا في الكويت
أو تخرجوا فــي الجامعات الكويتية،
كنا األق ــرب لفهم احـتـيــاجــات العمالء
وكسب ثقتهم.
وقبل أن يتحول إلــى محور جديد
لـ ـلـ ـح ــدي ــث ،لـ ـف ــت الـ ـس ــاي ــر إلـ ـ ــى تـغـيــر
ت ــوجـ ـه ــات ال ـ ـسـ ــوق ب ـع ــد ع ــام ـي ــن مــن
تأسيسها ن ـحــو" الـســوشـيــال مـيــديــا"
وإل ـ ــى ق ـ ــدرة الـ ـش ــرك ــة ع ـل ــى اق ـت ـنــاص
ال ـفــرصــة ل ـمــواك ـبــة مـتـطـلـبــات ال ـســوق
وت ـق ـل ـيــص م ـص ــروف ــات ـه ــا ،م ـم ــا عظم
إيرادتها ورسخ أقدامها.

مكاسب «كورونا»
وألنها شركة ولــدت من رحــم أزمــة،
فحصانتها أكبر في مواجهة األزمات،
إذ نجحت فــي تـجــاوز أزمــة كــورنــا بل
وطوعتها لمصلحتها ...فماذا فعلت"
 "LOCAL FLAVOR؟

• قرار سريع بالتحول إلى العمل عن ُبعد
في أوائل عام .2020
• تقليص النفقات من خــال االنتقال
إلــى مكاتب ومساحات تخزين أقل
تكلفة.
• تخفيض ال ــروات ــب مــع اإلب ـقــاء على
موظفي الشركة األساسيين.
"س ــاع ــدت ـن ــا ت ـلــك اإلجـ ـ ـ ــراء ات عـلــى
اإلدارة بـطــريـقــة أكـثــر ســاســة ،وهــي
الـ ـس ــاس ــة ن ـف ـس ـهــا الـ ـت ــي ش ـع ــر بـهــا
عـمــاؤنــا خــال الـتـعــامــل معنا أثـنــاء
ف ـت ــرة األزم ـ ـ ــة ،ه ـك ــذا ل ـخ ــص ال ـســايــر
أدوات ـ ـهـ ــم ف ــي تـ ـج ــاوز األزمـ ـ ـ ــة ،لـكـنــه
بابتسامة واثقة أخذنا إ لــى منحنى
آخ ـ ـ ــر لـ ـلـ ـح ــدي ــث ع ـ ــن ال ـ ـف ـ ــرص ال ـت ــي
اقتنصتها الشركة.
ت ـط ــرق ال ـس ــاي ــر إل ــى قـ ــدرة الـشــركــة
على اقتناص فرصة فريدة بالتركيز
على الفعاليات المخصصة لألطفال،
باقامة فعاليتين لألطفال بالتعاون
مــع تطبيق "دب ــدوب" و"لـيـغــو" وحقق
ً
ً
الحدثان نجاحا مبهرا ،وهــو ما فتح
باب الحديث عن أهمية الشراكة.
وأك ـ ـ ـ ــد عـ ـل ــى أهـ ـمـ ـي ــة الـ ـتـ ـح ــالـ ـف ــات
وال ـ ـشـ ــراكـ ــات ب ـم ــا ي ـس ـمــح ل ـل ـشــركــات
،االستعانة بمواطن القوة لدى بعضها

جانب من «البودكاست»
ً
الـبـعــض ،مـسـتـطــردا " تعتبر الشراكة
ً
ً
أم ــرا شــائـعــا فــي مجالنا ،وهــي خيار
ً
مطروح دائما في كل ما نعمله ،حتى
عندما تتوافر لدينا جميع الموارد التي
ً
نحتاجها ،نختار أحيانا التعاون مع
شركات أخرى لتوحيد الجهود".

نصيحة لرواد األعمال
وج ــه الـســايــر نصائح ذهبية ل ــرواد
االع ـم ــال م ــن ال ـم ـبــادريــن وال ـش ـيــاب من
ً
أص ـح ــاب ال ـم ـش ــاري ــع ،ق ــائ ــا إن ــه "عـلــى
المبادر معرفة متى يمكن االستمرار في
المشروع ومتى ينبغي إغالقه" ،تلك كانت
النصيحة األولــى ،أما الثانية "ال تكابر،

ألن عواقب ذلك صعبة" والثالثة "في حال
رأيت أن مشروعك يمتلك إمكانات لينمو،
ً
أعطه اهتماما واتركه ينمو .في المقابل،
ً
ً
إذا كــان ال يشهد نـمــوا ،أو يضر كثيرا
بأرباحك ،فقد يكون الوقت حان إلغالقه"
أما الرابعة واألخيرة فكانت "على المرء
ً
أن يصبح خبيرا في مجاله".
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدورات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ت ـت ـعــاقــب،
واألزمات ال تنتهي ،تنتهي واحدة لتبدأ
أخرى  ،والشركات بعضها يقاوم وأخرى
تستسلم ،وحدهم الخبراء في مجالهم،
الحاسمون في قرارهم الذين ينجحون
في المواجهة ،وتكبر شركاتهم ،وتنجح
مشروعاتهم.

«التجاري» يعلن فائزي «النجمة» و«أكثر من راتب»
أجــرى البنك التجاري سحوباته األسبوعية على حساب
النجمة وحملة "أكثر من راتب" ،وقد تم إجراء السحب ،أمس،
في مبنى البنك الرئيسي ،بحضور ممثل عن وزارة التجارة
والصناعة أحمد البصمان ،مع االلتزام باالشتراطات الصحية
والوقائية المتمثلة في التباعد االجتماعي.
وقـ ــام ال ـب ـنــك بـتـغـطـيــة ال ـس ـحــوبــات م ـبــاشــرة ع ـبــر وســائــل
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،وج ــاء ت نتيجة السحب على النحو
التالي:
أوال :سحب حساب النجمة األسبوعي – جائزة  5000دينار
من نصيب الفائزة بدرية مطلق المطيري.
ثانيا :سحب حملة "أكثر من راتــب" – جائزة تعادل راتبا
يـصــل لـغــايــة  1000دي ـنــار مــن نـصـيــب الـفــائــز مـشـعــل محمد
العازمي.

وأوض ــح البنك أن حملة "أكـثــر مــن رات ــب" موجهة للعمالء
الكويتيين الــذيــن يـقــومــون بتحويل رواتـبـهــم الـبــالـغــة 500
دينار أو أكثر على البنك ،وخصوصا العاملين في القطاعين
الحكومي والنفطي والشركات المدرجة لدى البنك ،ومن مزايا
هذه الحملة الحصول على هدية نقدية فورية تبلغ قيمتها من
 400إلى  500دينار ،أو قرض بدون فائدة لفترة تصل إلى 4
سنوات ولغاية  70ألفا ،وسيكون هناك سحب أسبوعي للعمالء
الكويتيين الحاليين والجدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم
على البنك لربح مبلغ يعادل راتبا واحــدا من الــرواتــب التي
يتقاضونها شهريا ،كما يمكن للعمالء الكويتيين المتقاعدين،
إضافة إلى المقيمين الذين يقومون بتحويل مديونيتهم إلى
البنك ،الحصول على هدية نقدية تعادل  2في المئة من قيمة
المديونية المحولة ولغاية  1000دينار.
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اقتصاد

●المخيزيم :قيمة مضافة لمؤسستين رائدتين محليا وإقليميا وتتويج لتفاهم مشترك منذ فترة طويلة
● مندني :االتفاقية تتماشى مع أهدافنا االستراتيجية المستقبلية وتفتح مجاالت أوسع للتعاون بين الجانبين
توزيعات
نقدية مجزية
للمساهمين
منذ تأسيس
صندوق
الوطنية بلغت
ً
 %65نقدا
باإلضافة إلى
 %160أسهم
منحة
المخيزيم

نثق بأننا
سنصبح
ً
شريكا
ً
متميزا مع
«االستثمارات
الوطنية»

مندني

ف ــي خـ ـط ــوة رائ ـ ـ ــدة ت ـهــدف
إلـ ـ ـ ـ ــى خ ـ ـ ـلـ ـ ــق س ـ ـ ـبـ ـ ــل ت ـ ـ ـعـ ـ ــاون
ج ـ ــدي ـ ــدة لـ ـتـ ـع ــزي ــز الـ ـش ــراك ــة
بـيــن الـشــركــات االسـتـثـمــاريــة
والقطاع المصرفي الكويتي،
أعـلـنــت شــركــة االس ـت ـث ـمــارات
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ت ــوقـ ـي ــع ات ـف ــاق ـي ــة
ت ـع ـي ـيــن ب ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج وك ـيــل
ً
ب ـ ـيـ ــع ،وفـ ـ ـق ـ ــا لـ ـق ــان ــون ه ـي ـئــة
أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــال ،وي ـ ـ ـقـ ـ ــوم
بـمــوجـبــه الـبـنــك ب ــدور وكـيــل
ب ـ ـيـ ــع لـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
االستثماري التابع للشركة.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت "االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات
الوطنية" في بيان صحافي،
إنـ ـ ــه تـ ــم اخـ ـتـ ـي ــار "ال ـخ ـل ـي ــج"
لــذ لــك أل نــه " بـنــك كويتي را ئــد
خــا ضــع لــر قــا بــة بـنــك الكويت
المركزي ومرخص له بالقيام
بمهام وكالة البيع من هيئة
أسـ ــواق الـ ـم ــال" ،م ـش ـيــرة إلــى
أنه وقع االتفاقية كل من فهد
المخيزيم الرئيس التنفيذي
للشركة ،ووليد مندني نائب
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـب ـنــك
ال ـخ ـل ـيــج ،ب ـح ـضــور ع ــدد مــن
ال ـم ـســؤول ـيــن م ــن الـجــانـبـيــن.
وأض ــاف ــت أن ه ــذه االتـفــاقـيــة
تهدف إلى مضاعفة الجهود
ال ـت ـس ــوي ـق ـي ــة والـ ـت ــرويـ ـجـ ـي ــة
ل ـم ـن ـت ـج ــات ال ـ ـشـ ــركـ ــة ،وذلـ ــك
للمستثمرين المحتملين في
الكويت والمنطقة ،من خالل
ت ـق ــدي ــم ب ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج وع ـبــر
شـبـكــة أف ــرع ــه الـمـنـتـشــرة في
الكويت خدمة بيع صندوق
ال ـ ــوطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــاري،
ً
م ـمــا سـيـنـعـكــس إي ـج ــاب ــا فــي
الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى أكـ ـب ــر ق ــاع ــدة

ع ـ ـمـ ــاء م ـ ــن ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن.

قيمة مضافة
وب ـ ـ ـهـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ،أعـ ـ ــرب
المخيزيم عن سعادته "بتوقيع
االت ـفــاق ـيــة م ــع (ال ـخ ـل ـيــج) ،والـتــي
تعتبر قـيـمــة مـضــا فــة للطرفين،
ف ـشــركــة االس ـت ـث ـم ــارات الــوطـنـيــة
ً
تحرص دائما على تقديم خدمات
إضــافـيــة ومـنـتـجــات استثمارية
ذات ج ـ ـ ـ ــودة ع ــالـ ـي ــة ل ـل ـع ـم ــاء،
وأص ـبــح اآلن ص ـنــدوق الوطنية
ً
االسـتـثـمــاري متاحا لالستثمار
لعمالء الخدمة المصرفية لبنك
الـ ـخـ ـلـ ـي ــج" .وأشـ ـ ـ ـ ــاد ال ـم ـخ ـي ــزي ــم
ب ـب ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج "الـ ـمـ ـشـ ـه ــود لــه
بتقديم الخدمات المالية الرائدة
بـشـبـكــة ف ــروع واس ـع ــة االنـتـشــار
داخ ــل ال ـب ــاد ،ونـعـتـقــد ب ــأن هــذه
ً
االتفاقية تــأ تــي تتويجا لتفاهم
م ـش ـتــرك م ـنــذ ف ـت ــرة طــوي ـلــة بين
المؤسستين الرائدتين ،وال شك
في أنها ستساعد في بناء قاعدة
عريضة من المستثمرين ،والحث
على االسـتـثـمــار بشكل أكـبــر في
ال ـص ـنــاديــق االس ـت ـث ـمــاريــة الـتــي
تــرت ـكــز ع ـلــى أسـ ــس اسـتـثـمــاريــة
ذات عــوائــد مـسـتــدامــة ومــوزونــة
المخاطر".
ول ـ ـفـ ــت إل ـ ـ ــى تـ ــوجـ ــه الـ ـش ــرك ــة
لتوسيع نطاق الشراكة مع بنك
ً
الخليج مستقبال ليشمل توزيع
م ـج ـم ــوع ــة أكـ ـب ــر مـ ــن ص ـن ــادي ــق
ومنتجات االستثمارات الوطنية.

مجاالت تعاون أوسع
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال م ـن ــدن ــي،

إن اال ت ـ ـ ـفـ ـ ــا ق ـ ـ ـيـ ـ ــة مـ ـ ـ ــع شـ ــر كـ ــة
االستثمارات الوطنية تتماشى
م ــع األهـ ـ ـ ــداف االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
الـمـسـتـقـبـلـيــة ل ـل ـب ـنــك ،وتـفـتــح
م ـجــاالت أوس ــع لـلـتـعــاون بين
ً
الـجــانـبـيــن مـسـتـقـبــا ،السيما
الهادفة
أنها تدعم جهود البنك ّ
إل ــى ت ـعــزيــز مـســاعـيــه ال ـبــنــاءة
ل ـتــوس ـعــة أع ـم ــال ــه الـمـصــرفـيــة
األس ــاسـ ـي ــة ،ف ــي ح ـي ــن يـسـعــى
ً
البنك دائما إلى تطوير تجربة
ع ـم ــائ ــه ال ـم ـصــرف ـيــة وتــوف ـيــر
كــل االحتياجات االستثمارية
ل ـخــدمــة ج ـم ـهــور الـمـتـعــامـلـيــن
مع البنك.
وأعــرب مندني عن سعادته
بتوقيع االتـفــاقـيــة ،الـتــي تأتي
ً
تــأكـيــدا للمركز الــريــادي لبنك
الخليج فــي الـســوق فــي مجال
ال ـ ـ ـشـ ـ ــراكـ ـ ــات االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
والتي تهدف إلى تعزيز قاعدة
الـعـمــاء ،كما أن االتـفــاقـيــة مع
"االستثمارات الوطنية" ،تنبع
ف ــي األصـ ــل م ــن مـنـطـلــق الـثـقــة
المتبادلة فــي كـفــاء ة وفاعلية
المؤسستين.
وأوض ـ ـ ــح أن االت ـف ــاق ـي ــة مــع
"االستثمارات الوطنية" تضمن
ت ـ ـسـ ــويـ ــق وت ـ ـ ــوزي ـ ـ ــع وحـ ـ ـ ــدات
صندوق الوطنية االستثماري،
أحــد الـصـنــاديــق االستثمارية
الرائدة في الكويت والمنطقة،
ً
مـ ــؤكـ ــدا ث ـق ـت ــه ب ـ ــأن (ال ـخ ـل ـي ــج)
ً
ً
سيصبح شــري ـكــا مـتـمـيــزا مع
الـ ـش ــرك ــة ،وأن ي ـن ـع ـكــس األثـ ــر
اإليجابي لهذه االتفاقية على
تحقيق تطلعات المساهمين

ً
ً
«زين» شريكا استراتيجيا لمعرض
التصميم الهندسي الـ 40

والعمالء ذوي المالءة المالية.

عائد مميز
ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد آخـ ـ ـ ـ ــر ،أشـ ـ ــار
ال ـم ـخ ـي ــزي ــم إلـ ـ ــى أن صـ ـن ــدوق
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري أح ــد
الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــادي ـ ــق االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة
الرائدة لناحية األداء في مجال
االستثمار في األسهم المدرجة
ب ـبــورصــة ال ـك ــوي ــت ،وق ــد حقق
ً
ً
الـصـنــدوق عــائــدا مـمـيــزا بلغت
نـسـبـتــه  285.8ف ــي ال ـم ـئــة منذ
ط ـ ــرح الـ ـصـ ـن ــدوق فـ ــي  5مــايــو
.2001
وأض ـ ــاف أن ــه ف ــي ع ــام 2018
بـلــغ عــائــد ال ـص ـنــدوق  8.35في
ً
المئة متخطيا بذلك عائد مؤشر
السوق العام في الكويت ،الذي
بلغ حينها  5.23في المئة ،كما
حــافــظ الـصـنــدوق على ترتيبه
ال ـج ـي ــد ب ـي ــن ف ـئ ــة ال ـص ـن ــادي ــق
الكبيرة الحجم والتي تفوق 50
ً
ً
مليون دينار ،محققا أداء جيدا
بـلـغــت ع ــوائ ــده  22.5فــي المئة
م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـع ــام و 285.8في
المئة منذ التأسيس.
وذكــر أن صافي قيمة أصول
صـنــدوق الوطنية االستثماري
يعتبر من أكبر صناديق األسهم
المحلية بإجمالي أصــول تبلغ
حــوالــي  152مليون ديـنــار ،كما
بـلــغ صــافــي قيمة ال ــوح ــدة 762
ً
فلسا كما في  30نوفمبر ،2021
وقام الصندوق بإجراء توزيعات
ن ـق ــدي ــة م ـج ــزي ــة لـلـمـســاهـمـيــن
م ـن ــذ ال ـت ــأس ـي ــس ح ـي ــث بـلـغــت

صندوق "الوطنية"
ً
ً
حقق عائدا مميزا
نسبته  %285.8منذ
طرحه
في  5مايو 2001

المخيزيم

الـ ـ ـت ـ ــوزيـ ـ ـع ـ ــات  65فـ ـ ــي ال ـم ـئ ــة
بــاإلضــافــة إل ــى  160ف ــي المئة
كأسهم منحة.
وتــابــع أن صـنــدوق الوطنية
م ـس ـت ـمــر فـ ــي اقـ ـتـ ـن ــاص أف ـضــل
ال ـفــرص االسـتـثـمــاريــة والـعـمــل
عـ ـل ــى االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ـنـ ـه ــا ،بـمــا
يـ ـتـ ـم ــاش ــى مـ ـ ــع خ ـ ـطـ ــة ورؤيـ ـ ـ ــة
شــركــة االس ـت ـث ـمــارات الــوطـنـيــة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ل ـل ـن ـمــو ال ـتــي
ترتكز على معايير فنية دقيقة
في اقتناء الفرص االستثمارية.
وب ـيــن الـمـخـيــزيــم أن "شــركــة
االسـتـثـمــارات الوطنية تسعى
ً
دائما إلى خلق مسارات جديدة
للنمو ،متجاوزة بذلك العديد
م ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــات والـ ـعـ ـقـ ـب ــات

ً
بنك الخليج يسعى دائما
إلى تطوير تجربة عمالئه
المصرفية وتوفير كل
االحتياجات االستثمارية
لخدمتهم

االقتصادية ،عبر اقتناص أفضل
ً
الفرص المتميزة والتطلع دوما
نـحــو ال ــري ــادة ،م ــن خ ــال طــرح
منتجات وخدمات استثمارية
تـلـبــي ك ــل اح ـت ـيــاجــات الـعـمــاء
وتـحـقــق ع ــوائ ــد مــالـيــة مـمـيــزة،
معتمدة على سجلها الحافل من
اإلنـجــازات وفريق عملها الذي
يتمتع بخبرة طويلة".
وقـ ـ ـ ـ ــال إن "االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة" واحـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ــن أك ـب ــر
ال ـ ـشـ ــركـ ــات االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة فــي
ً
الكويت والمنطقة ،وتؤدي دورا
ً
ف ـع ــاال ف ــي مـخـتـلــف الـقـطــاعــات
المحلية واإلقليمية والعالمية،
وتـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاز بـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاع ـ ـ ــدة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة
ومتنوعة لمساهمين من نخبة

مندني

المؤسسات وأصحاب المالء ة
المالية.
ً
وكانت الشركة حازت أخيرا
ً
جــائــزة "ال ـشــركــة األسـ ــرع نـمــوا
بــإدارة الصناديق في الكويت"
م ــن ال ـم ـن ـصــة الـ ــرائـ ــدة Global
Banking and Finance
 ،Awardsويمكن الـقــول إن من
أس ـبــاب اسـتـمــرار نـجــاح شركة
االس ـت ـث ـم ــارات الــوط ـن ـيــة يكمن
ف ــي تــرك ـيــز ج ـه ــوده ــا ب ـصــورة
م ـتــواص ـلــة ع ـلــى تـنـمـيــة م ــوارد
عمالئها من خالل توفير فرص
اس ـت ـث ـمــاريــة ف ــري ــدة ومـتـنــوعــة
تـحـقــق أع ـلــى م ـعــدل مـمـكــن من
العوائد باإلضافة إلى تزويدهم
بخدمات متميزة فائقة الجودة.
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متوس ً
ّ
طا د .رنا الفارس والخشتي مع فريق «زين» في جناح الشركة
د .محمد الفارس
أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة "زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن" شـ ــراك ـ ـت ـ ـهـ ــا
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة لـ ـمـ ـع ــرض ال ـت ـص ـم ـيــم
الـهـنــدســي األرب ـع ـيــن ورعــايـتـهــا لجائزة
ز يــن السنوية لالبتكار الهندسي ،وهو
ّ
ال ـم ـعــرض الـ ــذي نــظـمـتــه كـلـيــة الـهـنــدســة
والبترول بجامعة الكويت ،بدعم رسمي
م ــن م ــؤس ـس ــة ال ـك ــوي ــت ل ـل ـت ـقــدم الـعـلـمــي
ف ــي مــديـنــة ص ـبــاح ال ـســالــم الـجــامـعـيــة –
ال ـش ــدادي ــة ،تـحــت رع ــاي ــة رئ ـيــس مجلس
الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد.
وذكـ ــرت ال ـشــركــة ،ف ــي ب ـيــان صـحــافــي،
افتتاح المعرض،
أنها شاركت في حفل ّ
وال ــذي شهد حضور ممثل سموه وزيــر
الـنـفــط وزيـ ــر الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي د .محمد
الـفــارس ،ووزيــرة األشغال العامة وزيــرة
الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا
ال ـم ـع ـل ــوم ــات د .رن ـ ــا الـ ـ ـف ـ ــارس ،وال ـق ــائ ــم
بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط
د .م ـح ـمــد زيـ ـن ــل ،وال ــرئـ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
للعالقات واالتصاالت بشركة زين الكويت
ول ـيــد الـخـشـتــي ،وم ــدي ــر مــركــز الـتــدريــب
الهندسي بالكلية د .دعيج الركيبي ،وعدد
كبير من قياديي الكلية ،وأعـضــاء هيئة
التدريس وأولياء أمور الطالب والطالبات
والمشاركين في المعرض.
وب ـي ـن ــت "زيـ ـ ـ ــن" أن اسـ ـتـ ـم ــرار دع ـم ـهــا
للمعرض ور عــا يـتـهــا للجائزة السنوية

أتى من منطلق التزامها بدعم وتشجيع
مختلف األ نـشـطــة وا لـجـهــود التعليمية
ّ
والـ ـط ــابـ ـي ــة فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،ت ـح ــت م ـظــلــة
استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية
واالستدامة اتجاه تنمية قطاع التعليم،
ح ـي ــث ت ـض ــع الـ ـش ــرك ــة دعـ ـ ــم ال ـم ـن ـظــومــة
التعليمية على رأس أولوياتها ،وتقوم
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون م ـ ــع م ـخ ـت ـل ــف ال ـم ــؤس ـس ــات
األكاديمية لالستثمار في التعليم الذي
يمثل حجر األساس للنهوض باقتصاد
الدولة.
وأوضحت أنها شاركت في المعرض
مـ ــن خـ ـ ــال ج ـن ــاح ـه ــا الـ ـ ـخ ـ ــاص ،والـ ـ ــذي
اس ـت ـع ــرض ــت مـ ــن خ ــال ــه م ـج ـم ــوع ــة مــن
أحدث االبتكارات التكنولوجية في قطاع
االتصاالت من الناحية الهندسية ،والتي
ّ
تـضـمــنــت اس ـت ـعــراض أبـ ــراج وهــوائ ـيــات
تكنولوجيا الجيل الخامس  5Gوطريق
ت ـص ـم ـي ـم ـهــا وص ـي ــان ـت ـه ــا وغـ ـي ــره ــا مــن
االبتكارات.
م ـع ــرض الـتـصـمـيــم ال ـه ـنــدســي ال ـ ـ 40
ُيعتبر أكبر معرض ُمختص بالتصميم
ال ـه ـن ــدس ــي ل ـك ـل ـيــة ال ـه ـن ــدس ــة وال ـب ـت ــرول
مـنــذ إنـشــائـهــا فــي  ،1975حـيــث شــاركــت
فيه مئات المشاريع مــن جميع األقسام
العلمية في الكلية ،وبتواجد مئات الطالب
والطالبات ،الذين استعرضوا من خالله

مشاريعهم بصورتها النهائية أمام الرعاة
والزائرين ،كما تسلط جائزة زين السنوية
لالبتكار والتميز الضوء على المشاريع
ً
ً
ً
الطالبية األكثر تميزا وابتكارا عاما بعد
ع ــام ،وف ــق مجموعة مــن الـمـعــايـيــر التي
ُ
تضعها وتشرف عليها الكلية.
ُ
وأك ــدت "زي ــن" أنـهــا ت ـكـ ّـرس الـمــزيــد من
ُ
ال ـج ـه ــود وال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات الـ ـت ــي تـ ـع ــزز مــن
تطوير العملية التعليمية بالدولة وفي
جميع الـمـجــاالت ،حيث لــن تـ ّـدخــر جهدا
لتسخير إمـكــانــاتـهــا الـمــاديــة والبشرية
لتعزيز الروابط مع الجهات والمؤسسات
ال ـتــي تـعـنــى بالتعليم وت ـطــويــره ،ســواء
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة أو األنـ ــديـ ــة
واالت ـ ـحـ ــادات ال ـطــاب ـيــة ،ه ــذا إل ــى جــانــب
دعــم المشاريع والـمـبــادرات التي تسهم
بشكل فعال في مجاالت التنمية البشرية
بشكل عام.
ُ
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن "زي ـ ــن" تـعـتـبــر من
الشركات الــرائــدة في دعــم قطاع التعليم
والـ ـشـ ـب ــاب ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،ح ـي ــث تـتـنــاغــم
أنشطتها ومبادراتها مع أولويات برنامج
المسؤولية االجتماعية واالستدامة الذي
ت ـت ـب ـنــاه ،م ــن خ ــال م ـشــاريــع ومـ ـب ــادرات
عديدة وبالتعاون مع مختلف المؤسسات
التعليمية في الدولة.

زارت ش ــر ك ــة اال تـ ـص ــاالت
ا ل ـ ـ ـكـ ـ ــو ي ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــة  s t c -ذ و ي
االح ـت ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة فــي
مـقـهــى  ،312أول مـقـهــى في
الكويت بطاقم عمل من ذوي
ال ـه ـم ــم م ــن ج ـم ـي ــع ال ـف ـئ ــات،
ً
ت ــزام ـن ــا م ــع ال ـي ــوم الـعــالـمــي
لهم في ديسمبر.
وأ ش ـ ـ ـ ــارت  ،stcفـ ــي ب ـي ــان
لـهــا ،أن ه ــذه ا لـخـطــوة تأتي
فـ ــي إطـ ـ ــار اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـعـ ـي ــة ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــات،
ً
واستكماال لـمـبــادرة ّ
"ويــاك"
ل ــدع ــم ال ـم ـشــاريــع الــوط ـن ـيــة،
األمر الذي يؤكد دور الشركة
فــي د عــم المجتمع الكويتي
عـ ـب ــر م ـخ ـت ـل ــف ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة وال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة،
ودال ل ــة كــذ لــك على العالقات
ال ـم ـم ـت ــدة وال ـن ــاج ـح ــة ال ـتــي
ت ـ ـت ـ ـشـ ــارك ـ ـهـ ــا مـ ـ ــع أص ـ ـحـ ــاب
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــع الـ ـ ـصـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــرة
والمتوسطة.
وخ ـ ـ ــال ال ـ ـيـ ــوم ال ـع ــال ـم ــي
لذوي االحتياجات الخاصة
ق ــد م ــت  stcلـعـمــا ئـهــا قـهــوة
م ـج ــان ـي ــة ،ك ـم ــا اس ـت ـضــافــت
ط ـ ـ ـ ــارق ع ـ ــاب ـ ــدي ـ ــن ،م ــؤس ــس
وشريك في مقهى CAFÉ 312
 ،ح ـيــث أجـ ــرت م ـعــه مـقــابـلــة
مسجلة التي تم عرضها عبر
قنوات التواصل االجتماعي
ا ل ـخ ــا ص ــة ب ـ ـ  ،stcلـلـتـعــر يــف

ً
بالمقهى وا لـمـبــادرة ودعما
منها لهذه المبادرة األو لــى
مـ ـ ـ ــن نـ ـ ــو ع ـ ـ ـهـ ـ ــا ل ـ ـ ــد ع ـ ـ ــم ذوي
االحتياجات.
ً
وت ـ ـ ـع ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـقـ ـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى هـ ـ ــذه
المبادرة ،قالت دانة الجاسم،
ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــد يـ ـ ــر ا ل ـ ـ ـعـ ـ ــا مـ ـ ــة إلدارة
ات ـصــاالت الـشــركــات فــي :stc
ً
"تأتي هذه المبادرة حرصا
مـ ـ ـن ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى رف ـ ـ ـ ــع مـ ـسـ ـت ــوى
ال ـتــوع ـيــة ب ـح ـقــوق أص ـحــاب
ذوي اال ح ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــا جـ ـ ــات ب ـي ــن
أف ــراد الـمـجـتـمــع ،والـتـشــديــد
ع ـل ــى أه ـم ـي ــة دورهـ ـ ــم كــأحــد
األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدة األسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ــي
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــع .نـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــى م ــن
خ ــال ال ـم ـب ــادرة إل ــى تــوفـيــر
خ ــدم ــات ـن ــا خ ـص ـي ـصــا لــدعــم
ق ـطــاع ال ـم ـشــاريــع الـصـغـيــرة
ً
وال ـ ـم ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة ،بـ ـ ــل أي ـ ـضـ ــا
ن ـ ـعـ ــززهـ ــا ب ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ــدع ــم
المتوافرة على مدار الساعة
طـ ــوال أيـ ــام األسـ ـب ــوع .نـحــن
نــر كــز عـلــى تــزو يــد شركائنا
ب ــال ــوس ــائ ــل الـ ـت ــي ت ـم ـك ـن ـهــم
من تحقيق التحول الرقمي
ألعمالهم".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاس ـ ـ ــم:
ً
"ان ـطــاقــا مــن قـيــم ال ـم ـبــادرة
وا سـ ـت ــرا تـ ـيـ ـجـ ـي ــة  stcل ــد ع ــم
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــع الـ ـ ـصـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــرة
والـمـتــوسـطــة ،حــرصـنــا على
الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل م ـ ــع ال ـ ـشـ ــركـ ــات،
ً
إيـ ـم ــان ــا م ـن ــا بـ ــالـ ــدور ال ـه ــام

الـ ـ ـ ـ ــذي ن ـ ـ ـقـ ـ ــوم ب ـ ـ ــه وأه ـ ـم ـ ـيـ ــة
مـ ـ ـب ـ ــادراتـ ـ ـن ـ ــا لـ ـلـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة
الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا
القطاع ،بما ينعكس تأثيره
اإلي ـ ـجـ ــابـ ــي عـ ـل ــى الـ ـش ــرك ــات
وال ـم ـج ـت ـم ــع ال ـك ــوي ـت ــي ك ـلــه،
ً
وانسجاما مع رؤية الكويت
 ."2035وتابعت :إلى جانب
األهـ ـ ــداف الـمـتـعـلـقــة ب ــزي ــادة
ا لــو عــي بـهــذا ا ل ـشــأن ،تسعى
ال ـش ــرك ــة دائـ ـم ــا إلـ ــى تـنـظـيــم
مثل هذه الفعاليات ،حرصا
م ـن ـهــا ع ـلــى تــأك ـيــد مــوقـعـهــا
ال ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ــادي ،ودوره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ــي
الوقوف الى جانب المجتمع
ً
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ،ان ـ ـس ـ ـجـ ــامـ ــا مــع
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا ف ــي م ـجــال
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة
للشركات".
وجـ ـ ـ ـ ــاء ت فـ ـ ـك ـ ــرة ال ـح ـم ـل ــة
ً
اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاال ل ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادرة
الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة "وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك"،
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي اط ـ ـل ـ ـق ـ ـت ـ ـهـ ــا ال ـ ـشـ ــركـ ــة
ل ــدع ــم ومـ ـس ــان ــدة أص ـح ــاب
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــع الـ ـ ــوط ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاري ـ ـ ــع ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة
والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة ف ـ ــي ت ـح ـق ـيــق
أ هــدا فـهــم المتعلقة بتمكين
التحول الرقمي ،بما يسهم
فــي ا لــو قــت ذا ت ــه ،فــي جعلها
قادرة على العودة إلى العمل
ً
مجددا بعد التحديات التي
واجهتها بسبب الوباء.
وأض ـ ــاف ـ ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة" :م ــن

دانة الجاسم

خ ــال "ويـ ــاك" س ـت ـقــوم stc
بمنح المشاريع المشاركة
الـفــرصــة مــن أج ــل الـتــرويــج
ل ـم ـش ــرو ع ـه ــم أو مـنـتـجـهــم
ع ـب ــر ع ـ ــدد مـ ــن ال ـف ـع ــال ـي ــات
واألن ـ ـ ـش ـ ـ ـطـ ـ ــة ،ب ـ ـمـ ــا ي ـش ـم ــل
توفير ا لــد عــم عبر منصات
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي
الخاصة بـ ."stc
وذكرت  stcأنها لن تألو
جهدا في سبيل االستمرار
فـ ــي مـ ـب ــادراتـ ـه ــا ال ـص ـح ـيــة
وأنـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــة
ا لمجتمعية عبر حمال تها
ال ـ ـ ـتـ ـ ــوعـ ـ ــويـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـت ـ ـنـ ــوعـ ــة
ب ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون مـ ـ ــع م ـخ ـت ـل ــف
ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات ،ل ـت ـح ـق ـي ــق
ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـت ــوع ـي ــة ،بـمــا
يعود بالنفع على المجتمع
الكويتي.

أديل وإد شيران يتصدران ترشيحات جوائز بريت
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تيغن

أعـ ـل ــن الـ ـق ــائـ ـم ــون عـ ـل ــى حـفــل
ت ــوزي ــع ج ــوائ ــز ب ــري ــت ،أن أدي ــل
وإد شيران هما أكبر المرشحين
ل ـل ـج ــوائ ــز ،ح ـي ــث ت ــم ت ــرش ـي ــح كــل
منهما ألربع جوائز.
ك ـمــا ت ــم تــرش ـيــح مـغـنـيــي الـ ــراب
دايف وليتل سيمز ألربع جوائز ،في
قائمة سنوية لتكريم موسيقى البوب
تتوزع بين فئات للرجال والنساء.
و ق ــال المنظمون الشهر الماضي
إنهم قدموا جوائز محايدة للفنانين
المحليين والدوليين ،الذين ينافسون
اآلن عـلــى جــائــزة فـنــان ال ـعــام أو فنان
العام عالميا.
وت ــم تــرش ـيــح ال ـم ـطــربــة الـبــريـطــانـيــة

أديــل ،التي تصدرت القوائم حول العالم
بألبومها " "30ال ــذي مـثــل عــودتـهــا بعد
غ ـيــاب ،ألرب ــع ج ــوائ ــز ،مــن بينها أفضل
البوم وأفضل فنانة وأفضل مغنية عن
"إيزي أون مي".
ويـنــافــس أدي ــل فــي فئة جــائــزة أفضل
ألـ ـب ــوم وأفـ ـض ــل فـ ـن ــان ال ـم ـغ ـن ــي وك ــات ــب
األغاني سام فيندر.
وف ـ ــي ف ـئ ــة ال ـف ـن ــان ـي ــن ال ــدولـ ـيـ ـي ــن ،تــم
تــرشـيــح دوغ ــا ك ــات وأولـيـفـيــا رودري ـغــو
وبيلي إيليش وليل ناز إكس لجائزتين،
وجميعهم ينافسون تايلور سويفت.
وم ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن يـ ـق ــام ح ـف ــل ت ــوزي ــع
الجوائز في الثامن من فبراير بلندن.
(رويترز)

أديل وإد شيران

سهرة رومانسية لكريسي
وزوجها بال أطفال

مالبس ديميت أوزديمير
تثير الجدل

وفاة ساياكا كاندا
في فندق باليابان

في سهرة مع زوجها النجم العالميجون
ليجند ،لبست عارضة األزي ــاءكريسي تيغ ن
ً
ثـيــابــا مذهلة أب ــرزت رشــاقـتـهــا ،حيث ارت ــدت
سرواال أسود مثيرا وسترة أنيقة متطابقة مع
الموديل ،فيما كانا يستمتعان بليلة كثنائي
رومانسي من دون األطفال.
نشرت كريسي الصور على مواقع التواصل
االجـتـمــاعــي ،معلقة عليها« :س ــروال جميل»،
لتنهال عليها تعليقات اإلعجاب بـ«لوكها» ،وقد
حصلت الصورة على أكثر من  57ألف إعجاب
في أقل من ساعة من نشرها.
جدير بالذكر ،أن لدى كريسي أكثر من 36
مليون متابع على وسائل التواصل االجتماعي.
وكانت تيغ ن وزوجها احتفال بعيد ميالدها
الـ 36بطريقة مسلية وخارجة عن المألوف في
بداية الشهر الجاري .وشاركت كريسي بصور
على وسائل التواصل االجتماعي من االحتفال
مع العائلة واألوالد ،حيث بــدت أجــواء المرح
والالمباالة التي ترافق هذه المناسبات.

أثارت الممثلة التركيةديميت أوزديمي ر الجدل
بأحدث صورتين نشرتهما في صفحتها الخاصة
على موقع التواصل االجتماعي.
وما لفت األنظار البدلة التي ارتدتها ديميت،
حيث اعتبرها المتابعون شبيهة ببدلة الرجال،
ً
وأنها ناعمة جدا وال تليق بها اإلطالالت الرسمية.
َّ
في الوقت عينه عبر قسم كبير من المتابعين
ع ــن إع ـجــاب ـهــم بــإطــال ـت ـهــا وج ـم ــال ـه ــا ،وأن كل
التصاميم تليق بها .وكانت وسائل إعالم تركية
أف ــادت ب ــأن ديـمـيــت سـتـخــوض بـطــولــة مسلسل
جديد بعنوان «تكتيكات الحب» ،ومن المقرر أن
يخوض دور البطولة معها الممثل التركي شكرو
أوزيلديز وسيقدم دور حبيبها ،لكن لم يعرف بعد
موعد التصوير.
ُيشار إلى أن أوزديمي ر نشرت قبل أيام صورة
جديدة لها من باريس بإطاللة ساحرة ،إذ ارتدت
ً
مــابــس كــاجــوال ،وتــركــت شعرها منسدال على
كتفيها بـتـســريـحــة نــاع ـمــة ،وتـلـقــت الـكـثـيــر من
التعليقات واإلعجابات.

لقيت الممثلة والمغنية اليابانية ،ساياكا
كاندا ،حتفها إثر سقوطها على ما يبدو من
غرفة كانت تقيم بها في فندق بسابورو شمالي
ً
اليابان ،وفقا لما أعلنه مكتبها.
وأف ــادت وكــالــة «ك ـيــودو» اليابانية لألنباء
بأنه تم العثور على كاندا ( 35عاما) الساعة
الواحدة بعد ظهر أمس األول في مكان مفتوح
بالطابق  14من الفندق المكون من  22طابقا
الذي كانت تقيم فيه.
وتحقق الشرطة فــي القضية مــع افـتــراض
أنها حادث انتحار ،لكن دون استبعاد وجود
عمل إجرامي .وتوفيت كاندا ،وهي ابنة الممثل
ً
ماساكي كاندا والمغنية سيكو ماتسودا ،الحقا
بعد نقلها إلى المستشفى.
يشار إلى أن شعبية كاندا زادت بشكل كبير
بعد األداء الـصــوتــي ال ــذي قــدمــت فيه دبلجة
باللغة اليابانية للشخصية الرئيسية «آنا» في
فيلم الرسوم المتحركة فروزن.
(د ب أ)

أوزديمير

كاندا

رحيل ريتشارد روجرز مهندس مركز فلك

بومبيدو في باريس

الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
ً
مهنيا :ال تنقصك الشجاعة أبــدا في
اتخاذ المواقف التي تدعم عملك.
ً
عاطفيا :ثقة الحبيب بك هي أضمن
ً
مدماك في أساس حياتكما معا.
ً
اجتماعيا :وقــت فــراغــك المحدود لم
ي ـعــد يـكـفــي لــراح ـتــك وإلنـ ـج ــاز أم ــور
أخرى.
رقم الحظ.17 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :ال تعتمد فقط على شخصيتك
ال ـق ـي ــادي ــة ،ب ــل ع ـلــى أس ـل ــوب ــك ال ـمــرن
ً
أيضا.
ً ّ
عاطفيا :فكر بهدوء ،وتعامل مع شريك
العمر بصبر وتفهم ،ألنه يحبك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ينبغي االهـتـمــام بــأفــراد
عائلتك على نطاق أوسع بكثير مما
تفعل.
رقم الحظ.53 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ريتشارد أمام أحد تصميماته
تـ ــوفـ ــي الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس ال ـم ـع ـم ــاري
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ري ـ ـت ـ ـشـ ــارد روجـ ـ ـ ــرز،
ال ـم ـع ــروف بـتـصـمـيـمــه بـعـضــا من
أشـهــر مباني الـعــالــم ،بينها مركز
جورج بومبيدو في باريس ،أمس
األول ،عــن  88عــامــا ،وف ــق وســائــل
إعالم.
وقـ ـ ــال م ــاث ـي ــو فـ ــرويـ ــد ،الــرئ ـيــس
المؤسس لشركة فرويدز للعالقات
العامة ،في تصريحات لوكالة بي
إيه البريطانية لألنباء ،إن روجرز،

الحائز جائزة بريتزكر سنة ،2007
«توفي بهدوء» ،أمس األول.
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز،
بأن ابنه رو روجرز أكد الوفاة ،التي
ُ
لم تعلن أسبابها.
ُول ـ ـ ـ ـ ــد ري ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــارد روج ـ ـ ـ ـ ـ ــرز ف ــي
ف ـ ـلـ ــور ن ـ ـسـ ــا س ـ ـنـ ــة  ،1933و هـ ـ ــرب
م ــع عــائـلـتــه م ــن إي ـطــال ـيــا ف ــي عهد
موسوليني لإلقامة في لندن .وهو
يـصـنــف م ــن رواد ح ــرك ــة ه ــاي تك
المعمارية ،التي تتميز بالتصاميم

مركز جورج بومبيدو الثقافي في باريس

ال ــزج ــاج ـي ــة والـ ـف ــوالذي ــة وأنــاب ـيــب
التوصيل الظاهرة.
وإضافة إلى مركز بومبيدو في
وس ــط ب ــاري ــس ،ال ــذي صممه سنة
 1971م ــع صــدي ـقــه ري ـن ــزو بـيــانــو،
وضــع روجــرز التصميم الهندسي
لمقر شركة لــويــدز للتأمين ،وهي
منشأة ذات هندسة ال فـتــة ُد شنت
سنة  1986فــي حــي سيتي المالي
في لندن.
ك ـ ـم ـ ــا ص ـ ـم ـ ــم م ـ ـق ـ ــر الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ل ـح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان فــي
س ـت ــراس ـب ــورغ وال ـم ـكــاتــب بـســاحــة
بوتسدام في برلين ،إضافة إلى أحد
مباني مطار باراخاس الدولي في
مــدريــد ،ومبنى ثــري وورل ــد ترايد
سنتر فــي نـيــويــورك ،وقـبــة األلفية
ف ــي ل ـن ــدن ،ال ـتــي أقـيـمــت بمناسبة
احـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاالت ع ـ ـ ــام  2000وأث ـ ـ ـ ــارت
انتقادات األمير تشارلز.
ونــال المهندس المعماري لقب
«ل ـ ــورد روج ـ ــرز أوف ري ـفــرســايــد»،
وبات منذ  1996عضوا في مجلس
الـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــوردات ،ال ـ ـغـ ــرفـ ــة الـ ـعـ ـلـ ـي ــا فــي
البرلمان البريطاني ،ضمن صفوف
(أ ف ب)
العماليين.

ً
مهنيا :الوقوع في كثير من األخطاء
ّ
المهنية سيولد لك مشاكل كثيرة.
ً
عاطفيا  :يمر شريك حياتك ببعض
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاكـ ــل ،ف ـ ـ ـحـ ـ ــاول أن تـ ـس ــاع ــده
وتتفهمه.
ً
اجتماعياّ :
ميز بين الحاجات المهمة
واألكثر أهمية التي يحتاجها منزلك.
رقم الحظ.27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ب ــرج ــك ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي حــالــة
اضطراب ،وعليك االنتظار بحنكة.
ً
عــاطـفـيــا :مــراعــاة مـشــاعــر الحبيب
ً
ضرورية جدا لتبقى العالقة ناجحة
لديكما.
ً
اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــا :الـ ـ ـف ـ ــرص ـ ــة س ــان ـح ــة
لالهتمام بالبيت الداخلي وإجراء
ما يلزم.
رقم الحظ.39 :

ريتشارد روجرز

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
ً
مهنيا :تقوم بعملك اليوم بمزيد
من الهمة ،بهدف الربح اإلضافي.
ً
عاطفيا  :كل ُمحب يهيئ لحبيبه
ما يسعده ،فلتكن أنت من بينهم.
ً
اجتماعيا :التزم العادات الجيدة
ف ــي م ـح ـي ـطــك ،ح ـتــى ت ـك ــون عـبــرة
للجميع.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

من تصاميم الراحل في لندن

ً
مهنيا :ال تنتظر المكافأة على عملك،
بل افعل ما يمليه عليك ضميرك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ي ـع ـت ـبــرك ش ــري ــك ال ـح ـيــاة
ً
مثاال في المعاملة الطيبة والصبر
الطويل.
ً
اجتماعيا :أنت في ّ
أمس الحاجة إلى
ً
الراحة ،فخفف من مهام العمل قليال.
رقم الحظ.56 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :راجع تقاريرك بدقة قبل إرسالها
إلى اإلدارة ،كي يحترموا عملك.
ً
عــاط ـف ـيــا :ف ـشــل عــاق ـتــك ال ـعــاط ـف ـيــة ال
يستدعي ال ـحــزن ،فـلــو كــانــت مناسبة
لما فشلت.
ً
اجتماعيا :انتبه من إدمانك الفيسبوك،
واعلم أن لديك مسؤوليات أخرى.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـيــا :م ـعــام ـل ـتــك ال ـج ــاف ــة ل ـلــزمــاء
تجعلهم يبتعدون عن مساعدتك.
ً
عــاط ـف ـيــا :ف ـشــل عــاق ـتــك الـســابـقــة
يؤثر بك كثيرا ،وال حل إال بعالقة
جديدة.
ً
اجتماعيا  :ال تجعل العالقة صعبة
م ــع األق ــرب ــاء ال ــذي ــن يـخـتـلـفــون عنك
ً
سياسيا.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تتقدم في عملك بقوة وانشراح
ً
مصمما على اجتياز جميع العقبات.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :الـ ـع ــاطـ ـف ــة الـ ـق ــوي ــة ت ـج ــاه
ً
الحبيب ال تضر ،خصوصا إذا تبعها
اإلخالص.
ً
اجتماعيا :حافظ على عالقاتك مع كل
من عاونك ،وال تتنكر لصنيعه.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ي ـت ـعــذر عـلـيــك إن ـج ــاز عملك
ف ــي م ــوع ــده الـ ـمـ ـح ــدد ،ب ـس ـبــب ك ـثــرة
االنشغال.
ً
ً
عــاطـفـيــا :يطيب لــك كـثـيــرا االجتماع
بـ ـ ــال ـ ـ ـح ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــب وال ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــق مـ ـع ــه
لمستقبلكما.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال ي ـن ـب ـغــي أن تـتـسـبــب
لآلخرين باإلزعاج أو الضجر.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مـهـنـيــا :إذا أردت ال ـن ـجــاح فــا تترك
ً
عملك عشوائيا ،بل خطط له.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال تـسـتـطـيــع أن ت ـف ــي بـمــا
وعدته للحبيب إن لم تبدأ بالخطوات
األولى.
ً
اجتماعيا :اسلك الطريق الذي يقودك
إلى قلوب اآلخرين بصدقك ومعاملتك.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
م ـه ـن ـيــا :اف ـع ــل م ــا بــوس ـعــك بتنظيم
ً
واجتهاد ،فيأتي النجاح إليك مهلال.
ً
عاطفيا  :جميل منك أن تشكر رفيق
عمرك على مواقفه الداعمة لك.
ً
اجتماعيا :تتوافر لديك أمــور كثيرة
لمصلحة ا لـعــا ئـلــة ،و ي ـكــون الجميع
سعداء.
رقم الحظ.22 :

ثقافات 18
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ً
محمد جمال عمرو :دور الكاتب راهنا بث الوعي الصحي

ً
ً
«من أراد الكتابة لألطفال فعليه أن يقرأ كثيرا ويكتب قليال»
أثرى الشاعر األردني محمد جمال عمرو  -الملقب بـ"أمير شعراء
األطفال واليافعة في األردن والعالم العربي،
الطفولة"  -خيال ً
ً
في مرحلته "الستينية" متأمال
بما يربو على  250كتابا ً ،ويقف اآلن ً
مسيرته اإلبداعية ،ناقدا ما فات ،وحالما بمشروعات جديدة يالحق
الزمن إلنجازها كي ترى النور.
وفي حواره مع "الجريدة" من القاهرة ،قال عمرو " :في أبريل المقبل
القاهرة  -محمد الصادق

الوسيط
اإللكتروني يفرض
علينا تجويد
الكتب الورقية
ً
ً
شكال ومضمونا

أطفئ الشمعة الـ  63من عمري ،لذلك جلست إلى نفسي أتأمل
عناوين الكتب التي ألفتها وطبعتها ،وشرعت في تنظيم ما لديّ
من أعمال ،فوجدت بعضها قد نفد وال بد من إعادة طبعه ،وسوف
يكون شغلي الشاغل في هذه المرحلة نشر كل ما يمكن نشره ،وأحلم
بمشروعات تنهض بثقافة الطفل ،وتعبر به إلى بر األمان ،وسط ما
نشهده من صراعات وأوبئة ومتحورات كورونا" .وإلى نص الحوار:

● لــك العديد مــن األعـمــال اإلبــداعـيــة ،وقـمــت بتأسيس
وتحرير أكثرمن مجلة موجهة لألطفال ،واليافعة ...ماذا
عن بدايات هذه الرحلة ،وكيف جاء توجهك لكتابة الطفل؟
 بداية احترافي ألدب األطفال كانت في ميدان صحافةً
الطفل سنة  ،1983وتحديدا مع مجلة "أروى" التي كانت
تصدر بترخيص من فرنسا؛ لصعوبة استصدار ترخيص
ً
مجلة فــي األردن آن ــذاك ،وكـنــا نجهزها للطبع تـحــريــرا
ً
ً
ورسما وتصميما في األردن ،وتطبع في بيروت لتوزع
ألطفال الوطن العربي وأطفال الجاليات العربية في دول
بعدد وصل إلى  45ألف نسخة.
أجنبية،
ٍ
في مجلة "أروى" كنت أكتب قصائد لألطفال ،وأكتب
ً
ق ـص ـص ــا مـ ـص ــورة (ك ــوم ـي ـك ــس) ع ــن األنـ ـبـ ـي ــاء وال ــرس ــل،
ومــوضــوعــات متنوعة أخ ــرى ،وأت ــاح لــي عملي فــي هذه
ً
المجلة الخروج لميدان صحافة الطفل عربيا ،إذ شاركت
بورقة عمل في ندوة (إصدار مجلة لألطفال على مستوى
الوطن العربي /المجلس األعلى للثقافة -القاهرة أبريل
 ،)1987وفي ختام الندوة تم تشكيل هيئة تحرير لمجلة
األطفال العربية التي تقرر إصدارها برئاسة المرحومة
نتيلة راشد رئيس تحرير مجلة "سمير" آنذاك ،وانتخبت
ً
أنا نائبا لرئيس التحرير.
من هناك كانت انطالقتي في صحافة الطفل العربي
بين رئيس تحرير ومدير تحرير في صحف منها :مجلة
ف ــراس -لـنــدن ،مجلة بــراعــم عـمــان -األردن ،مجلة وســام-
األردن ،مجلة حكيم -األردن ،مجلة عرفان اليوم -تونس...،
إلــى جانب نشر قصائدي وقصصي فــي معظم مجالت
األطفال العربية.
● الكتابة لألطفال تتطلب مهارات وأدوات سردية تفوق
ما يحتاجها الكاتب في كتاباته للكبار مارأيك؟
 في الجنس األدبي الواحد ال بد من تفاوت المهاراتواألدوات بين الكتابة في الحالتين ،وهي مسألة يتقنها
من تمرس في تقديم األدب لألطفال ،وعــرف كيف يسلك
مسالك التشويق واإلمتاع للطفل القارىء الذكي ،وعرف
كيف يشكل السرد على نحو يجذب الطفل القارئ إليه دون
تكلف أو اصطناع ،لذلك ال بد لمن أراد كتابة األدب لألطفال
ً
ً
أن يقرأ كثيرا قبل أن يكتب قليال ،وال بأس من االطالع على
ما كتبه األدباء الغربيون للطفل ،فقد سبقونا إليه بعشرات
السنوات ،وأسسوا له األسس ووضعوا له المعايير.

الوسائط اإللكترونية
● لكن كيف يمكن النهوض بثقافة الطفل العربي وسط
هيمنة الوسائط اإللكترونية؟
ً
 الوسيط اإللكتروني في ثقافة الطفل يشكل منافساً
ق ــوي ــا ل ـلــوســائــط األخ ـ ــرى وال ـم ـط ـبــوعــة مـنـهــا ع ـلــى وجــه
الـخـصــوص ،ذلــك أنــه فــي الوسيط اإللكتروني يستخدم
الطفل حاسة السمع والبصر ،وربما تفاعل مع الوسيط
إن توفرت فيه خاصية ( ،)interactiveوكلها عوامل الفتة
لنظر الطفل جاذبة الهتمامه ،تفرض علينا تجويد الكتب
ً
ً
الورقية شكال ومضمونا حتى تستطيع الصمود أمام هذا
الوسيط المنافس.

من إصداراته
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● وســط الصراعات والـحــروب واألوبـئــة ما التحديات
التي تواجه أدب األطفال في العالم العربي؟
 ما من شك في أن الكوارث من صراعات وحروب وأوبئةلها أثرها في مسيرة أدب الطفل العربي بجميع أطرافه من
ً
األديــب المنتج له إلى الطفل المتلقي مــرورا بمؤسسات
الطباعة والنشر ،وما إلى ذلك مما يلقي بظالله على ميدان
ً
أدب الطفل ،ويفرض علينا جميعا إعادة تنظيم الصفوف،
وإع ــادة النظر فــي الـمـعــادالت واآلل ـيــات المتبعة فــي هذا
ً
الميدان ،فعلى الكاتب مثال أن يسعى فيما يكتب إلى بث
الوعي الصحي والوقائي في جمهور األطفال ،وتوعيتهم
بما يجري حولهم ،وتسليحهم بالقوة والعزيمة لمواجهة
الـصـعــاب ،ثــم بــث األم ــل فــي نفوسهم السـتـكـمــال مسيرة
الحياة .وعلى الجميع اإلسهام في تقليل اآلثار الناجمة
ً
ً
عن ذلــك كله ،وصــوال بثقافة المجتمع عموما واألطفال
ً
خصوصا إلى بر األمان بزوال تلك الطوارئ.
● ه ـن ــاك تـهـمـيــش ت ـج ــاه األطـ ـف ــال ذوي االح ـت ـيــاجــات
الخاصة في العالم العربي ،مارأيك؟
 ربما من اإلنصاف أن نبحث عن صفة غير التهميشً
لهذه القضية المهمة ،ذلك أن الكتابة للطفل عموما أمر
صعب ومرتقى ال يبلغه إال من هو أهل له ،فكيف بالكتابة
لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة ،أو ذوي الهمم كما
يحلو للبعض تسميتهم ،فالكتابة لهم تتطلب معرفة
تــامــة بـنــوع إعــاقـتـهــم ،ومــراعــاة الـحــالــة النفسية لـهــؤالء،
والحذر الشديد في طرح األفكار في قصصهم واألعمال
الموجعة لهم ،وأذكر أن من أنجح قصصي لفئة من هؤالء
ً
(فئة المعوقين حركيا) ،هي قصتي :نزهة سلوى ،التي
تتحدث عن الطفلة سلوى حين وقفت على شباكها تستند
على عكازاتها ،فأطل القمر واصطحبها (بنظرها فقط) في
نزهة في الدنيا وعادت إلى شباكها مسرورة ،ولم أذكر في
القصة إعاقتها ،ولم أعمد إلى إثارة الشفقة عليها بسبب
اإلعــاقــة ،وأتبعت القصة فــي نهايتها بقصيدة قلت في
ّ
ختامهاَ :
فرحت ومشت عكازاتي /حملتني للفرح اآلتي/
عدت ونفسي مسرورة /ما أحلى تلك الصورة!
ُ
سيمات
ّ● حصلت على عدة جوائز عربية عن ديوان( :ن ّ
ّ
البالبل) ،والجائزتين الذهبية
الطفولة) ،وديــوان (همس
ّ
والـفـضـ ّـيــة فــي مـهــرجــان األردن الــثــانــي لــإعــام الـعــربـ ّـي
ّ
عن أغنيتين( :في ِمخبري ّ
ذهبية) ،و(إنترنت-
الصغير-
ّ
فضية) ...ما الذي تضيفه الجوائز للمبدع؟
 إلى جانب القيمة المادية ،فالجوائز في نظري مؤشرعـلــى أن األدي ــب يسير فــي االت ـجــاه الـصـحـيــح ،وه ــي إلــى
جانب ذلك حافز معنوي يمنح كاتب أدب الطفل الثقة في
مسيرته األدبية ،وتضعه في المكانة التي يستحقها بين
أقرانه من أدباء الطفل ،وهي دافع قوي لالستمرار وزيادة
اإلنتاج اإلبداعي.
● مسيرة احترافية حافلة مع صحافة الطفل ورئاستكم
وإدارة تحرير العديد من المجالت منها( :فراس) و(براعم
ّ
ّ
عمان) و(فرسان) التي صدرت في أبوظبي ،ومجلة (القمر
ّ
ّ
ّ
سورية ،ومجلة (أدهم) ومجلة
الصغير) التي صدرت في

الشاعر األردني محمد جمال عمرو
(وس ــام) فــي األردن ،هــل أسهمت فــي إزال ــة الـحــدود وفتح
قنوات تواصل أطفال الوطن العربي؟
 هذه حقيقة مؤكدة ،لمستها بنفسي خالل مسيرتي فيصحافة الطفل العربي ،فمثال حين كتبت قصيدة (القمر
الصغير) للمجلة السورية التي تحمل االسم ذاته ،أنشدها
أطفال األردن الذين يدرسون كتاب اللغة العربية في السنة
الثانية ابتدائي ،وكذلك كتبت قصيدة (القبطان الصغير)
فــي مجلة "أروى" ،فأنشدها أطـفــال الجزائر فــي كتابهم،
وهكذا كان في مناهج اللغة العربية في :اإلمــارات ،قطر،
العراق ،المغرب ،البحرين ،زنجبار ،وغيرها.
إن سعة انتشار المجالت ووصولها إلى الطفل العربي
تمدني بالفرح من حين إلى حين ،إذ يرسل لي األطفال من
مختلف األقطار العربية قصائدي مغناة بأصواتهم مع
عبارات المحبة واإلعجاب ،وحسبي هذه المكافأة العظيمة.
● االنـتـقــال بالحديث عــن تأسيسكم "الـفــرقــة األردنـ ّـيــة
ّ
لمسرح الطفل" التي توليتم رئاستها ،مــاذا أضــافــت لك
هذه التجربة؟
 بدأت قصتي مع مسرح الطفل منذ سنوات الدراسةً
ً
ً
اإلع ــدادي ــة سنة  ،1975تأليفا وتمثيال وإخ ــراج ــا ،ونما
عشقي لمسرح الطفل فألفت مسرحيات وأخرجت أخرى،
وشاركت بأعمال عرض بعضها في مهرجان جرش -األردن،
ومهرجان طيبة -أس ــوان ،مهرجان الشارقة ،والمغرب...
ووجدت بعدها أن مشاركة الزمالء بتأسيس فرقة يتيح لنا
مأسسة عملنا في هذا الميدان ،واالنطالق بحرية أكبر في
عالم مسرح الطفل ،فكانت الفرقة األردنية لمسرح الطفل،
ا لـتــي وضعنا لها خطة عمل شاملة تتضمن ا لـعــروض
المسرحية والورشات واألنشطة المختلفة ،إال أن جائحة
كــورونــا أعاقت المسيرة في بعض محطاتها ،فاكتفينا
بــاألنـشـطــة ال ـتــي يـمـكــن فـيـهــا م ــراع ــاة ال ـش ــروط الصحية
لتجنب الــوبــاء ،وأقـمـنــا أنشطة فــي ال ـم ــدارس ،وورش ــات
تدريبية من بعد عبر زوم ،واألمل معقود على أعمال قادمة
مميزة تنفذها الفرقة.
● إلــى أي مــدى تستطيع أن تـقــول إنــك أخلصت ألدب
األطفال في خضم أنواء رحلتكم الصعبة؟
 بعد رحلتي الطويلة في درب ثقافة الطفل وأدبه التيً
زادت على أربعين عاما ،وعلى ضوء تخصصي في هذا
المجال ،وبالنظر إلى الكم الهائل من اإلصدارات ،أحسب
أنني أخلصت لهذا األدب الذي أحب وأعشق ،والذي أخذني
من دراستي في الهندسة المعمارية ،إلى بساتين وروده
أقطف هذه وأزرع تلك ،وما خال عملي في حقل أدب الطفل
مــن أش ــواك ومـتــاعــب وعـقـبــات كـنــت أجـتــازهــا بـعــون الله
ً
وبمحبة األطفال الصغار الذين كانت محبتهم لي حافزا
للنهوض بعد كل سقوط ،ومحفزا لإلبداع في كل خطوة
أخطوها.

أحمد نبيل يستعيد الموروث الشعبي بـ «خيال مآتة»!
إقبال كبير على المعرض التشكيلي بدار األوبرا المصرية
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

ـزاعـ ــة"ُ ،دم ـيــة
خ ـي ــال ال ـم ــآت ــة" أو "ال ـ ـفـ ـ ّ
ُت ـص ـن ــع ع ـل ــى ه ـي ـئــة إنـ ـس ــان ويـضـعـهــا
المزارعون و ســط الحقول ،وتعتبر من
األش ـيــاء الــراسـخــة فــي ال ـتــراث الـعــربــي،
ح ـ ـيـ ــث نـ ـسـ ـج ــت حـ ــول ـ ـهـ ــا الـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ــن
الحكايات واألشعار واألمثال الشعبية.
وفـ ـ ــي مـ ـص ــر ه ـ ـنـ ــاك فـ ـن ــان ــون ك ـث ـي ــرون
ت ـ ـنـ ــاولـ ــوا هـ ـ ــذه ال ــدمـ ـي ــة فـ ــي أع ـم ــال ـه ــم
الـتـشـكـيـلـيــة ،مـنـهــم ال ـف ـنــان أح ـمــد نبيل
ا لــذي استضافت دار األو ب ــرا المصرية
ـرا أح ـ ــدث م ـع ــارض ــه ت ـحــت ع ـنــوان
أخـ ـي ـ ً
"خـ ـي ــال م ــآت ــة" ،وسـ ــط إقـ ـب ــال ك ـب ـيــر مــن
جانب عشاق الفن التشكيلي ونقاده.
وتحت رعاية وزيرة الثقافة المصرية،
إيناس عبدالدايم ،افتتح رئيس قطاع
الفنون التشكيلية ،خالد سرور ،معرض
نبيل الذي يعد إطاللة مهمة على أحدث
إبداعاته الفنية ،وذلك في قاعة "الباب/
سـلـيــم" بـســاحــة مـتـحــف ال ـفــن الـمـصــري
الحديث بدار األوبرا.
وق ــال س ــرور عــن ال ـم ـعــرض" :يستمر
ال ـف ـن ــان أح ـم ــد ن ـب ـيــل ف ــي الـ ـغ ــوص بـيــن
صـفـحــات ال ـم ــوروث الـثـقــافــي الشعبي،
هــذا األثـيــر ال ــذي ُشـغــف بــه وأبـحــر بين
ث ـنــايــاه ال ـم ـل ـه ـمــة ،يـنـتـقــي ف ــي ك ــل عمل
ـدا ،وق ــد
وفـ ــي ك ــل عـ ــرض م ـل ـم ـحـ ًـا جـ ــديـ ـ ً
اسـ ـتـ ـث ــار م ـخ ـي ـل ـتــه اإلبـ ــداع ـ ـيـ ــة م ــوظ ـف ـ ًـا
المعنى الراسخ بوجدان المتلقي ليحمل
أفكارا متعددة خارج السياق التقليدي،
ً

جانب من أعمال نبيل

أحمد نبيل
ولكن في تناغم جمالي وفني يحفظ هذا
المعنى ويـحـفــظ مـعــه حـقــه كـمـبــدع في
الخيال واإلبداع".
وأضــاف ســرور" :خيال المآتة" مثير
جــديــد ينتمي بــا شــك إلــى هــذه القرية
ال ـت ــي طــال ـمــا اس ـت ـح ــوذت بـتـفــاصـيـلـهــا
وع ــادات ـه ــا وثـقــافـتـهــا عـلــى ال ـف ـنــان ،في
حين كتبت ابنة الفنان ،رشا نبيل" :هنا
يتبدى خـيــال المآتة
فــي أ عـمــال الفنان َ
دورا في الدفاع
في صــورة امــرأة تلعب
ً
عـمــا تـمـلــك مــن بـيــت ومـســاحــة صغيرة
تمثل لها العالم أجمع ،لذا
من األرضِّ ،
باسقة بصالبة".
نجدها تقف
ً
وأضــافــت"َ :تـضــج كــل لــوحــة مــن هذه

المجموعة بالتفاصيل ا لـعــا مــرة ،التي
ـاال للعين لكي تستكين أو
ال تترك مـجـ ً
تـسـتــريــح ،بــل ُتـجـبــرهــا عـلــى أن تجوب
أرج ـ ـ ــاء ال ـع ـم ــل ب ــا ك ـل ــل أو رتـ ــابـ ــة .فــي
النهاية ها هن النساء ُيشهرهن الفنان
ب ـطــات فــي وج ــه ال ـح ـيــاةَ ،يــزرع ـهــن في
األرض شامخات ثابتات ،فهن واهبات
الحياة ،صانعات الخيال ،ساكنات عالم
َ
والجمال".
السحر
ِ
ي ــذك ــر أن ن ـب ـي ــل ت ـش ـك ـي ـلــي مـ ـص ــري،
ُو لـ ــد ف ــي  1م ــا ي ــو  ،1937و ح ـص ــل على
بكالوريوس كلية الفنون الجميلة (قسم
التصوير) من جامعة حلوان عام ،1960
وعلى دبلوم أكاديمية الفنون الجميلة
من أكاديمية مايكل أنجلو بفلورانسا
إي ـطــال ـيــا ف ــي ال ـت ـصــويــر الـ ـج ــداري عــام
.1974
وشـ ـغ ــل ال ـف ـن ــان وظ ــائ ــف عـ ــدة مـنـهــا
أس ـتــاذ ورئ ـيــس قـســم الـتـصــويــر بكلية
الفنون الجميلة جامعة حلوان ،ووكيل
كلية الفنون الجميلة لـشــؤون التعليم
( ،)1993و شـ ـ ــارك ف ــي ا ل ـح ــر ك ــة ا لـفـنـيــة
بـمـعــارض شخصية وجماعية محلية
ودولـ ـي ــة ،وح ــاز خ ــال م ـش ــواره جــوائــز
وتكريمات ِعدة ،وتقتني أعماله العديد
م ــن ال ـم ــؤس ـس ــات الــرس ـم ـيــة وال ـخــاصــة
واألفراد.

لوحة في المعرض

كنت أقدم محاضرة بعنوان "الكتابة اإلبداعية ...كتابة العصر"،
السبت  27نوفمبر الماضي ،في مركز شباب الدعية بالكويت ،عندما
سألتني فتاة باهتمام ظاهر" :لماذا ال يكتب الروائي العربي رواية
خيال علمي science fiction novel -؟" ،مرت لحظة صمت بيننا،
كانت الفتاة خاللها تنظر َ
إلي ،وكنت أتأمل أنا في سؤالها الموجع،
وما لبثت أن قلت" :ألن الواقع هو جذر أي فكرة أو خيال ،وألن أوضاع
أقطار الوطن العربي فيها من بؤس الواقع وعجائبيته ما يغني عن
أي خيال ،وألن الكاتب العربي وأيضا القارئ ما اعتادا هذا النوع
من الكتابة الروائية!".
بشكل
إن وقوفا متأمال أمام نتاج المشهد الروائي العربي ،يعني
ٍ
أو بآخر فحصا لمشهد الواقع اليومي القائم بيننا ،وبكل ما يحمل
من تناقضات وآالم ،وأي خروج روائــي تخييلي فني عن تفاصيل
ُهذا المشهد ،إنما يأتي محمال بإسقاطاته التي تحاول جاهدة أن
تضيء وتكشف خفايا ومآسي هذا المشهد ،وبما يعني أن الرواية
واحد ًمن أهم تجلياتها؛ هي توثيق فني للواقع.
في
ٍ
ورجوعا إلى تاريخ الرواية في الكويت ،فإنها انطلقت بصدور
رواي ــة "آالم صــديــق" للكاتب فــرحــان راشــد الفرحان عــام  ،1948ثم
"مدرسة من المرقاب" للكاتب عبدالله خلف التي صدرت عام
رواية ِ
 ،1962لكن الدكتور محمد حسن عبدالله ،وفي مقال له في مجلة
"البيان" الـصــادرة عن رابطة األدب ــاء الكويتيين في عــدد سبتمبر
 ،1989يعتبر أن رواية "كانت السماء زرقاء" للروائي إسماعيل فهد
إسماعيل ،التي صدرت عام  ،1970وقدم لها الشاعر المصري صالح
عبدالصبور" ،هي مرحلة جديدة تأسيسية في الرواية الكويتية"،
وكانت وال تــزال روايــة الفتة ومدهشة بفنيتها ،وأبــدا طازجة في
قدرتها على تصوير تفاصيل واقعها الفني ،وحملها لواحد من
أهم عناصر الكتابة اإلبداعية ،وأعني به رؤية الكاتب حيال قضايا
الواقع ،ورسالته الضمنية.
نـعــم ،إسماعيل فهد إسماعيل ( )2018-1940مــؤســس الــروايــة
الحديثة في الكويت ،لكون كتاباته الروائية التي قاربت األربعين،
تتطابق ودرس الكتابة اإلبــداعـيــة األكــاديـمــي العلمي األســاســي،
باستيفاء النص األدبي لكامل عناصره الفنية ،كي يستحق أن ُيطلق
عليه نعت رواية .وإضافة إلى إسماعيل فهد إسماعيل هناك أسماء
كويتية نجحت في أن ترسم صورة دالة لمشهد الرواية بالكويت ،ومن
بينها ليلى العثمان ،فاطمة يوسف العلي ،وليد الرجيب ،سليمان
الشطي ،حمد الحمد ،وتاليا :ناصر الظفيري وباسمة العنزي وبثينة
العيسى ومـنــى الشمري وسـعــود السنعوسي وخــالــد النصرالله
وعبدالله البصيص وهــديــل الحساوي وحـمــود الشايجي وفــواز
الهاجري .إن الحديث عن المشهد الروائي العربي يأخذنا إلى القول
إن الرواية العربية قطعت شوطا كافيا بامتياز ،منذ صدور رواية
خليل أفندي الخوري "وي ...إذن لست بإفرنجي" الصادرة عام ،1859
ورواية "زينب" لمحمد حسين هيكل الصادرة عام  1914كي ُيعلن عن
وجوده الفني ،بوصفه مشهدا إبداعيا ناجزا ُيشير إلى خصائص
رواية عربية ،تتخذ من الواقع جذرا لحكايتها ،وتتشكل سجادتها
بألوان البيئات العربية ،فرواية مصرية يكتبها نجيب محفوظ هي
بالضرورة تختلف عن رواية عراقية يكتبها فؤاد التكرلي ،وهاتان
الروايتان تختلفان اختالفا كامال عن روايــة يكتبها السوري حنا
مينا ،أو السوداني الطيب الصالح ،أو الفلسطيني غسان كنفاني أو
المغربي محمد األشعري أو السعودي عبده خال ،وهذه الروايات
المكتوبة بأقالم رجالية عربية ،تتشابه بيئاتها مع روايات نسائية،
كما :للعراقية عالية ممدوح أو اللبنانية علوية صبح ،أو المصرية
سلوى بكر أو الكويتية ليلى العثمان ،أو السعودية أميمة الخميس
أو البحرينية فوزية رشيد أو العمانية جوخه الحارثي ومواطنتها
بشرى خلفان ...إن لوحة الرواية العربية تنطق بخالص عروبتها،
لوطنه َ القومي والبيئة والحيز
وكل كاتبة أو كاتب ينتمي بامتياز
َ
الجغرافي اللذين ُيكتب عنهما ،أيا كان النفس الذي يكتب فيه .وما
ُ
يجمع هؤالء الروائيون ،وأقران كثر من الروائيين العرب ،هو أنهم
مشوا في درب الكتابة الروائية ،وكتبوا عن أوطانهم وشعوبهم!

ديوان بودي ...أول مستشفى في الكويت
●

د .عادل العبدالمغني

ً
كنت أعتقد ،كما اعتقد غيري أ يـضــا  ،أن
أول مـسـتـشـفــى فــي ا لـكــو يــت هــو مستشفى
اإلرس ــالـ ـي ــة األم ــريـ ـكـ ـي ــة ...ال ـ ــذي ُع ـ ــرف لــدى
عـمــوم األهــالــي ب ـ "الـمـسـتـشـفــى األمــريـكــي"،
ولكن اتضح خالف ذلك ،حسب ما جاء في
التقرير المنشور بمجلة "اال ت ـحــاد الطبي
لـلـنـســاء األم ــري ـك ـي ــات" ،ف ــي شـهــر أغـسـطــس
 ،١٩٥٠وكاتبة التقرير هي الطبيبة إيليانور
تــا يـلــور كــا لـفــري ،و كــا نــت أول طبيبة تصل
الـكــويــت فــي صـيــف ع ــام  ،١٩١١وعــرفــت ما
بين األهالي بالطبيبة حليمة!
وقبل أن أتحدث عن تقريرها ،أود اإلشارة
إلى تحديد مكان المستشفى األول "ديوان
ـودي" ،وهـ ــو عـ ـب ــارة ع ــن ب ـيــت ك ـب ـيــر ضــم
بـــ ً
عددا من الغرف ومرافقها ،وموقعه في حي
الوسط ،بمدينة الكويت القديمة ،بالقرب من
مسجد الحداد الحاليّ ،
وقدمه الحاج محمد
حمد بــودي ،دون مقابل ،لبعثة اإلرسالية
وقت قدومها للكويت في صيف عام .١٩١١
تقول الدكتورة إيليانور تايلور كالفري
في تقريرها:
''كم أتذكر الكويت بوضوح ،وقد رأيتها
ألول م ـ ــرة س ـن ــة  ،١٩١١ف ـل ـق ــد رأ يـ ـتـ ـه ــا مــن
ا لـبــا خــرة ا لـتــي نقلتنا فــي ر حـلــة استغرقت
ً
يــوم ـيــن م ــن ال ـب ـحــريــن ش ـم ــاال ع ـلــى شــاطــئ
ال ـج ــزي ــرة ال ـعــرب ـيــة ،وك ـنــا ثــاثــة مـبـشــريــن،
الدكتور بول هاريسون وزوجي وأنا ،بعد
أن نـجـحـنــا بــام ـت ـحــان ال ـس ـنــة ال ـثــان ـيــة فــي
اللغة ا لـعــر بـيــةُ ،
وعـ ّـيـنــا فــي ا لـمــر كــز الجديد
لإلرسالية ...ووقفت أجول بنظري من على
ظهر السفينة في أول بقعة أرض ...فرأيتها،
وف ــي األفـ ــق ظ ـه ــرت مــدي ـنــة ف ــي ال ـص ـح ــراء،
م ـن ــازل ـه ــا واطـ ـئ ــة بـ ـل ــون ال ـ ــرم ـ ــال ،وف ــوق ـهــا
كانت السماء زر قــاء وتحتها مياه الخليج
تحتضن السفن الشراعية ،وعلى الشاطئ
ترسو مجموعة من ا لــزوارق تنتظر موسم
ص ـي ــد ال ـل ــؤل ــؤ ،وفـ ــي ت ـل ــك ال ـل ــوح ــة ل ــم تـكــن
هناك شجرة أو بقعة خضراء ،ومع ذلك فإن
الكويت لها جمالها الخاص".
ث ــم ت ـس ـتــرســل ال ــدكـ ـت ــورة إي ـل ـي ــان ــور فــي
ال ــوص ــف ،ح ـت ــى ت ـص ــل إلـ ــى ب ـي ــت الـقـصـيــد
(ديوان بودي) ،وتقول:
''كـ ـ ــان م ــدخ ــل ال ـب ـي ــت ال ـ ــذي س ـن ـق ـيــم فـيــه
ون ـس ـت ـخ ــدم ــه ك ـم ـس ـت ـش ـف ــى ،كـ ـك ــل ال ـب ـي ــوت
العربية ،لم تكن له نوافذ خارجية ،وكانت

الطبيبة كالفري تركب حمار ًا
ال ـغ ــرف ت ـف ـتــح ع ـلــى ال ـبــاح ـت ـيــن (الـ ـح ــوش)،
واخ ـت ــرن ــا ال ـق ـســم األك ـب ــر ل ـي ـكــون م ـقــر عـمــل
الـ ــدك ـ ـتـ ــور هـ ــاري ـ ـسـ ــون ،والـ ـ ـغ ـ ــرف ال ـب ــاق ـي ــة
احتفظنا بها كغرف لنوم المرضى وعيادات
للنساء والرجال وغرفة إل جــراء العمليات،
وفرشنا غرف نوم المرضى بالحصير ،ولم
تكن فيها أسرة ،فالعرب معتادون أن يناموا
على األرض''.
ومن سياق التقرير ،نالحظ أن الدكتورة
تقل
إيليانور ذ كــرت ا ســم "مستشفى" ،و لــم ً
"ع ـ ـيـ ــادة" أو ح ـت ــى "م ـس ـت ــوص ــف" ،وأي ـض ــا
وصـ ـف ــت غ ـ ــرف م ـن ــام ــة الـ ــرجـ ــال والـ ـنـ ـس ــاء،
كما أ شــارت كذلك إ لــى و جــود غرفة إل جــراء
الـعـمـلـيــات .واألم ــر ُيـعـطــي دالل ــة مــؤكــدة أن
المكان هو "المستشفى" األول في الكويت!
وتمت مزاولة بعثة اإلرسالية األمريكية
ع ـم ـل ـهــا ف ــي هـ ــذا ال ـم ـك ــان مـ ــدة ع ــام ـي ــن ،ثــم
انتقلت إلى مبناها الجديد في عام ،١٩١٣
الذي ُعرف بالمستشفى األمريكي!
ج ـ ــزاه ال ـل ــه ألـ ــف خ ـي ــر الـ ـح ــاج ال ـم ــرح ــوم
م ـح ـمــد ح ـم ــد بـ ـ ــودي ،ع ـل ــى ع ـم ـلــه ال ـخ ـيــري
اإلنساني ،والذي يسجله له التاريخ ،حين
اس ـت ـش ـعــر ض ـ ــرورة اس ـت ـضــافــة ال ـب ـع ـثــة فــي
ديوانه ،لخدمة أهالي الكويت.
الصورة بالمناسبة للدكتورة إيليانور
تايلور كالفري و قــت قدومها إ لــى الكويت
في صيف عام .١٩١١

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

محمد أنور :أتجنب متابعة انتقادات مواقع التواصل
ُ
«ورثت كتابة الزهيريات عن والدتي وجدي»
فضة المعيلي

أكد الكاتب الدرامي محمد أنور
أنه يتجنب متابعة انتقادات
التواصل التي تتناول
مواقع ً
أعماله ،مبينا أنه يتقبل النقد
َّ
البناء.

كـ ـش ــف ال ـ ـكـ ــاتـ ــب ال ـ ــدرام ـ ــي
محمد أنور أنه يجهز للجزء
ا ل ـثــا نــي مــن مـسـلـســل "محمد
علي رود" ،والعمل ذو طابع
تراثي لموسم رمضان القادم،
وسيكون مفاجأة للجمهور،
وتتمحور فكرته حول صراع
بين الخير والشر ،الفتا إلى
أن ه ــذا ا لـمـسـلـســل بــه تعمق
في جانب الفلكلور الكويتي.
وع ـ ـلـ ــق أن ـ ـ ــور قـ ــائـ ــا "ه ـ ــذا
العمل ستكون روحه تراثية
حقيقية أكثر من الجزء األول،
ومن مسلسل الديرفة" ،الفتا
إ لــى أن تكلفته ستكون أكثر
م ــن م ـس ـل ـس ـلــي "الـ ـن ــام ــوس"،
و" مـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي رود"،
وس ـي ـت ـض ـمــن "ال ــزهـ ـي ــري ــات"،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ن ـف ــس فــريــق
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل ،ومـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرج الـ ـعـ ـم ــل
س ـ ـي ـ ـكـ ــون جـ ـ ــاسـ ـ ــم الـ ـمـ ـهـ ـن ــا،
والـمــونـتــاج لـلـفـنــان عـبــدالـلــه
بوشهري.

انتقادات غير الئقة
وت ـط ــرق أنـ ــور إل ــى قـضـيــة
ال ـ ـن ـ ـقـ ــد ق ـ ــائ ـ ــا "خ ـ ـ ـ ــال ش ـهــر
ّ
أتعمد اال بـتـعــاد عن
ر مـضــان
مواقع التواصل االجتماعي
وال أقرأ ،وبعد انتهاء الشهر
الفتا إلى أنه
أراجــع األمــور"ّ ،
يتقبل ا لـنـقــد ا ل ـبــنــاء ،أ مــا إذا
ك ــان ــت ه ـن ــاك انـ ـتـ ـق ــادات غـيــر
ال ئـقــة فيتجاهلها ،موضحا

أنـ ـ ــه ي ـ ـقـ ــدم عـ ـم ــا ل ـل ـج ـم ـهــور
وال ـح ـكــم ل ـه ــم ،ف ـفــي مـسـلـســل
"محمد علي رود" كان هناك
ان ـ ـت ـ ـقـ ــادات ب ـس ـب ــب األحـ ـ ــداث
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ل ـ ـ ــم ت ــأخ ــذ
مساحة كافية.
وع ـ ـ ـ ـ ــن سـ ـ ـ ــر اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ـ ــه
"ال ـ ــزهـ ـ ـي ـ ــري ـ ــات" ف ـ ــي أعـ ـم ــال ــه
الــدرام ـيــة ق ــال" :ع ـنــدمــا تجد
ش ـخ ـص ـي ــة ال ـع ـم ــل زه ـي ــري ــة،
ف ـه ــذا ي ـع ـنــي تــوج ـيــه رســالــة
م ـب ــاش ــرة ل ـل ـم ـشــاهــد ،وتـبـيــن
ف ـي ـه ــا ح ــال ــة الـ ـشـ ـخ ــص ،أم ــا
بــا لـنـسـبــة لــي فـهــي تعطيني
م ـس ــا ح ــة ك ـك ــا ت ــب أن أ ض ـيــف
في القصة ،والزهيرية تقنية
م ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة ب ـ ـح ـ ـتـ ــة ،وتـ ــأتـ ــي
ً
عوضا عن المونولوج".
و ل ـف ــت إ لـ ــى أن ا لــز ه ـيــر يــة
يـ ـح ــب أن ي ـض ـي ـف ـه ــا فـ ــي كــل
أعماله ،وحتى عندما يكتب
ً
أعماال أجنبية يكتبها بنفس
ا لــروح ،وقد أخذ هذه الملكة
من والدته ،وجده رحمه الله،
مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه أحـ ـ ــب ه ــذا
األسـ ـل ــوب ،ونـ ــال اسـتـحـســان
المشاهدين.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ـ ــه عـ ـ ـم ـ ــل ف ــي
الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة مـ ـخ ــرج
أ فــام وثائقية ،ووظيفة تلك
النوعية من األفالم هي سرد
األح ـ ـ ـ ــداث ،ل ـك ــن ع ـل ــى سـبـيــل
ال ـم ـثــال فــي مـسـلـســل "مـحـمــد
ع ـ ـلـ ــي رود" كـ ـ ـ ــان ي ـ ــر ي ـ ــد أن
يوثق قضية تهريب الذهب،

وقضية التجار ،الفتا إلى أن
هذا هو الجانب الواقعي ،أما
الجانب اآلخر فهو قصة ذات
طابع فانتازي.
وأ شـ ـ ــار إ لـ ــى أن ا ل ـم ـشــا هــد
يريد أن يعيش القصة ،مؤكدا
أن وظيفته األساسية ككاتب
ترفيه ا لـنــاس ،فــإذا ر كــز على
الجانب التوثيقي فسيعطي
م ـع ـلــومــات ف ـقــط ول ــن يـجــذب
المشاهدين.

عالقة أخوية
أم ـ ـ ــا ع ـ ــن ع ــاقـ ـت ــه ب ـف ــري ــق
ال ـع ـم ــل والـ ـمـ ـخ ــرج ع ـب ــدال ـل ــه
ب ــوش ـه ــري ف ـق ــال إن ـه ــا كــانــت
أخــويــة ،والـتـعــديــل وال ـحــذف
واإلض ــاف ــة ي ـقــول إن ـهــا تـكــون
ً
عـ ـ ــن ط ـ ــريـ ـ ـق ـ ــه ،وانـ ـ ـ ـ ــه دائـ ـ ـم ـ ــا
حـ ــريـ ــص عـ ـل ــى وج ـ ـ ـ ــوده فــي
مواقع تصوير المسلسالت،
ً
وي ـج ـلــس دائـ ـم ــا م ــع الـمـنـتــج
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرج والـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــانـ ـ ـي ـ ــن،
ً
ويتشاورون جميعا .
وقال "في السنوات األربع
الماضية كانت الروح جميلة
بـ ـي ــن فـ ــريـ ــق الـ ـعـ ـم ــل ،ون ـح ــن
نطمح أن نقدم عمال صادقا
بكل ا لـنــوا حــي" ،الفتا إ لــى أن
األ ع ـمــال ا لـتــرا ثـيــة مــن ناحية
ال ـت ـك ـل ـف ــة ع ــالـ ـي ــة خ ـص ــوص ــا
مسلسل "محمد علي رود".

محمد أنور وبوشهري والفنان سعد الفرج في كواليس «محمد علي رود»

ً
 26فنانا يشاركون في ورشة «التراث الكويتي» «الفكر العربي» تنظم ندوة افتراضية
•
مع فائزي «القصة القصيرة»
فضة المعيلي

اف ـت ـتــح األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ال ـم ـســاعــد لـقـطــاع
الفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب د .بدر الدويش ،في المرسم الحر،
ورشة "التراث الكويتي" ،التي أشرف عليها
الفنانان يعقوب الجيران ونــواف األرملي.
وأظهرت أعمال الفنانين العديد من مشاهد
ال ـح ـيــاة ال ـنــاب ـعــة م ــن الـ ـت ــراث ،م ـثــل :الـبـيــت
الكويتي القديم ،واللبس والعادات والتقاليد
القديمة.
وبهذه المناسبة ،قالت مسؤولة المرسم
الحر سارة خلف إن ورشة المرسم الحر هي
أول ورشــة بعد أزمــة كــورونــا ،الفتة إلــى أن
اختيار موضوع الورشة في التراث يعتبر
من األشياء األساسية في رسومات الفنان،
وال يوجد فنان لم يرسم لوحة تراثية في
أحد أعماله ،ألن التراث تعبير ثقافي يقدم
الحياة اإلنسانية للبيئة التي يعيش فيها
ال ـف ـن ــان ،ب ـعــادات ـهــا وت ـقــال ـيــدهــا وأســال ـيــب
حياتها.
واعـتـبــرت خلف أن رســم ال ـتــراث بمنزلة
سجل تاريخي يستذكر فيه الفنان إنجازات
اآلباء واألجداد واألماكن التاريخية وعرضها
للجيل الحالي الذي لم يعش هذه الفترة.
وقال أحد المشرفين على الورشة ،الفنان
يعقوب الجيران" :يشارك في الورشة  26فنانا
وفنانة .كل فنان رسم بالخامة التي يفضلها،
سواء األلوان الزيتية أو المائية أو اإلكريليك،
وق ـم ـنــا ب ــدورن ــا كـمـشــرفـيــن بــإع ـطــاء بعض
التوجيهات الفنية .المميز في الورشة أنه
كان هناك حضور من الفنانين الرواد ،حتى
يكتسب المشاركون خـبــرات ،ويكون هناك
تبادل لآلراء ووجهات النظر .تجربة الورشة
كانت ناجحة ،وحققت النتائج المرجوة".

من أجواء الورشة

ب ـم ـنــاس ـبــة الـ ـي ــوم ال ـعــال ـمــي للغة
العربية ،نظمت مؤسسة الفكر العربي
نـ ــدوة اف ـتــراض ـيــة اس ـت ـضــافــت فيها
الـفــائــزيــن بـجــائــزة الـقـصــة القصيرة
ً
بــأقــام ـهــم ( 20فـ ــائـ ــزا) ،ف ــي دورت ـهــا
الرابعة  ،2021-2020الموجهة لتالمذة
المرحلة ا لـثــا نــو يــة لكتابة نصوص
ب ــال ـل ـغ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ،وذل ـ ـ ــك فـ ــي إطـ ــار
مشروعها "اإلسهام في تطوير تعليم
اللغة العربية وتعلمها" "عربي."21
تحدث خالل الندوة المدير العام
لـ"الفكر العربي" البروفيسور هنري
الـ ـع ــوي ــط ،الـ ـ ــذي أك ـ ــد ع ـل ــى ال ـع ـنــايــة
ال ـخ ــاص ــة ال ـت ــي تــول ـي ـهــا الـمــؤسـســة
للغة العربية ،باعتبارها لغة القرآن
ال ـك ــري ــم والـ ــديـ ــن ال ـح ـن ـي ــف ،وذاكـ ـ ــرة
الحضارة العربية العريقة ،وسجل
إن ـ ـجـ ــازات ـ ـهـ ــا الـ ـفـ ـك ــري ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة
وال ـع ـل ـم ـيــة ال ـم ـض ـي ـئــة .وأك ـ ــد أهـمـيــة
مشروع "عربي "21لتطوير تعلم اللغة
الـعــربـيــة وتـعـلـيـمـهــا ،فـهــو "م ـشــروع
را ئ ــد ومستقبلي ،نطمح مــن خالله
إلى تأهيل اللغة العربية لالستجابة
لتحديات القرن الواحد والعشرين،
وإل ـ ـ ــى ت ــأه ـي ــل م ـس ـت ـخــدم ـي ـهــا عـلــى
صعيدي التفكير الــواعــي والـخــاق،
والتواصل الواضح والسليم".
وركـ ــز ال ـعــويــط ع ـلــى أه ـم ـيــة هــذه
ال ـم ـســاب ـقــة ،وم ــا تـحـمـلــه م ــن دالالت
وع ـبــر ،لجهة إسهامها فــي تحديث
ِ
اللغة العربية ومدها ْ
بنسغ الحيوية،

المشاركون في الندوة االفتراضية
ولفت إلــى أن مئات النصوص التي
شــارك ــت فــي ه ــذه الـمـســابـقــة ،وعـلــى
رأسها النصوص العشرون الفائزة،
ه ــي م ـص ــدر فـ ــرح وع ــام ــل اطـمـئـنــان
ومدعاة أمل.
وتحدثت د .هـنــادا تامير ،أستاذ
كـ ــرسـ ــي الـ ـلـ ـغ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة وال ـع ـم ـي ــد
ال ـم ـســاعــد ل ـل ـب ـحــوث وال ـت ـطــويــر في
كلية التربية بجامعة زايد ،عن أهمية
هـ ــذه ال ـم ـســاب ـقــة ،ال ـت ــي تـخـتـلــف عن
المسابقات األخرى ،ألنها تستهدف
ً
الكتابة المكثفة أوال ،وألنها "موجهة
لشريحة عمرية شبابية لم نهتم بها
ً
ً
كثيرا ثانيا ،مع أنها الشريحة التي
يجب أن نبقي أعيننا عليها ومعها".
وأك ــدت أن ه ــذه الـمـســابـقــة تشكل
فــرصــة الكـتـشــاف الـمــواهــب الـشــابــة،
وإللـهــام مــن لــم يكن يظن أن الكتابة

ِّ
محمد رمضان يستعرض في دبي نجيب محفوظ يحلق بجناح إلكتروني
فوق جدل دور النشر
•

محمد رمضان
أح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان مـ ـحـ ـم ــد
ر مـ ـض ــان مـ ـس ــاء أ م ـ ــس األول
ح ـف ــا غ ـنــائ ـيــا ك ـب ـي ــرا ضـمــن
فعاليات "إكسبو دبي ،"2020
وق ــدم رم ـضــان مـجـمــوعــة من
االستعراضات ،وسط تفاعل
كبير مــن جمهوره ،كما ترك
المسرح وذهب إلى الجمهور
ليغني بينهم.
وان ـت ـشــر ف ـيــديــو لــرمـضــان
و هــو يغني و ســط الجمهور
أ غـنـيــة " نـمـبــر وان" ،وردد ه ــا
مـ ـع ــه ال ـ ـح ـ ـضـ ــور ،وأط ـ ـ ــل فــي
الـ ـحـ ـف ــل ب ــأكـ ـث ــر مـ ــن إط ــال ــة،
ب ـ ـن ـ ـط ـ ـلـ ــون أسـ ـ ـ ـ ــود وب ــالـ ـط ــو
أبيض ونظارة سوداء ،وبدلة

ب ــا ل ـ ـل ــون األزرق ا لـ ـسـ ـم ــاوي
المعة.
وش ـك ــر رمـ ـض ــان اإلم ـ ــارات
و إ د ا ر ة ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــر ض عـ ـل ــى
التنظيم واال ه ـت ـمــام الكبير،
مثنيا عـلــى جـمـيــع تفاصيل
الـتـنـظـيــم واإلعـ ـ ــداد لـلـحـفــل،
م ـت ـم ـن ـي ــا اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـت ـق ــدم
واالزده ـ ـ ــار ل ــإم ــارات ق ـيــادة
ً
وشعبا ومقيمين من جميع
الجاليات العربية واألجنبية.

القاهرة – أحمد َّ
الجمال

ً
بعد نحو  15عاما على رحيل نجيب محفوظ،
ِّ
سيحلق األديب العالمي في أبريل المقبل بجناح
إلكتروني ،إذ تعاقدت ابنته أم كلثوم مع إحدى
ً
دور الـنـشــر لـطـبــاعــة أع ـم ــال وال ــده ــا إلـكـتــرونـيــا
ً
ب ـصــورة شــرعـيــة ،ب ــدال مــن تـنــاثــرهــا بشكل غير
رسمي على مواقع عدة بشبكة اإلنترنت ،في وقت
تمض ذكرى ميالد األديب الحاصل على جائزة
لم
ِ
نوبل في األدب بهدوء ،بسبب حالة جدل تسببت
فيها دور النشر.
سبب حــالــة الـجــدل هــو مــا أعلنته دار ديــوان
للنشر قبل أيام عن "تنقيح ومراجعة" أعمال مبدع
رواي ــة "أوالد حــارتـنــا" الـمــولــود فــي  11ديسمبر
 ،1911وك ــذل ــك م ــا تـ ــردد ع ــن ق ـيــام دار ال ـشــروق
بطباعة نسخ من أعماله تلبية لطلب جهة رقابية.
ً
وذكرت دار الشروق ،أنه "ال صحة إطالقا لما
ُيشاع من صدور طبعات خاصة تلبية لمتطلبات
أي بـلــد أو رق ــاب ــة" ،وأض ــاف ــت فــي بـيــان رسـمــي،
أن "دار الشروق منذ أن َّ
توجها األستاذ نجيب
محفوظ ،نفسه ،ومباشرة دون وسـيــط ،بثقته
الغالية ألن يعهد إليها بنشر طبعات كتبه عام
 ،2005وحدد لها بنفسه الكتب/األصول للعمل
بـمـقـتـضــاهــا ق ــد قــامــت بــذلــك بـكــل ال ـت ــزام ودق ــة
مهنية".
وأشـ ــار ال ـب ـيــان إل ــى أن "دار ال ـش ــروق أكملت
ن ـشــرهــا الـ ــورقـ ــي ل ـك ـتـبــه ب ـط ـب ـعــات إل ـك ـتــرون ـيــة
مخفضة السعر عن طريق عدة منصات عالمية،
كما أص ــدرت األع ـمــال ككتب صوتية عبر عدة
منصات للكتب الصوتية".
من ناحية أخرى ،ردت دار ديوان للنشر على
ما أثير حول نيتها إدخال تعديالت على بعض
أعمال محفوظ ،حيث قالت المديرة التنفيذية
ل ـل ــدار أم ــل م ـح ـمــود ،إن ال ـه ــدف ه ــو "اسـ ـت ــرداد
النصوص األصلية التي حدثت بها أخطاء ،وتم

نجيب محفوظ
إصدارها في طبعات مختلفة على مر السنين
الماضية".
وأضافت في تصريح لها" :الدار تهتم بإصدار
طبعاتها الجديدة خالية من أي حذف أو تغيير
حدث في الطبعات السابقة ،وستقوم بكل ما يلزم
لمراجعة جميع الطبعات الـتــي ص ــدرت ألعمال
األديب المصري ،ومطابقتها تحت إشراف لجنة
من النقاد والمتخصصين ،بحيث تتوصل ألدق
وأكمل صورة تطابق ما كتبه األديب العالمي".
ُيذكر أن أم كلثوم ،ابنة نجيب محفوظ ،كانت
ً
قد وقعت عقدا مع مؤسسة هنداوي لطبع أعمال
ً
ً
والدها إلكترونيا ،وعقدا آخر مع مكتبة ديوان
ً
لنشر أعماله الورقية والصوتية لمدة  15عاما.

موهبة لديه .فأفضل الكتاب ليسوا
الموهوبين بالضرورة ،وإنما هؤالء
ال ـ ــذي ـ ــن ك ـ ــرس ـ ــوا وقـ ـتـ ـه ــم وج ـه ــده ــم
وف ـكــرهــم ل ـهــا بـشـكــل ي ــوم ــي .ودع ــت
الفائزين إلى المثابرة على الكتابة،
ألنها "تجربة مميزة لــو مارسناها
مـنــذ الـصـغــر ،فــإنـهــا ستفتح أمامنا
ً
آفاقا إبداعية واسعة ،ستضفي على
ً
حياتنا أبعادا ملهمة ومحفزة".
ب ـعــدهــا جـ ــرى ن ـق ــاش م ــوس ــع مع
الفائزين بالمسابقة تحدثوا خالله
عــن تجربة الكتابة فــي ظــل الحجر،
الذي تمحورت حوله هذه المسابقة،
كـمــا تـحــدثــوا عــن ال ـظــروف الصعبة
التي عاشوها في فترة الوباء ،وأكدوا
تمسكهم بلغتهم العربية والتعبير
والكتابة بها.

إعالن أسماء الفائزين بجائزة
المغرب للكتاب لعام 2021
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمغرب،
أمــس األول ،أسماء الفائزين بجائزة المغرب للكتاب
دورة  ،2021والتي ذهبت في فرع الشعر مناصفة لكل
من محمد الــربــاوي عن مجموعته الشعرية (رياحين
األلم) ،ورشيد المومني عن ديوانه (من أي شيء).
ون ــال جــائــزة فــي ف ــرع ال ـســرد إسـمــاعـيــل غــزالــي عن
روايته (قطط مدينة األرخبيل) الصادرة عن دار النشر
المتوسط.
واق ـت ـســم ج ــائ ــزة ال ـع ـلــوم اإلن ـســان ـيــة ك ــل م ــن بوبكر
بوهادي عن كتابه (المغرب والحرب األهلية اإلسبانية
 ،)1936-1939وي ـح ـيــى ال ـي ـح ـيــاوي ع ــن ك ـتــابــه (بـيـئــة
المعطيات الرقمية).
وذهبت الجائزة في فرع العلوم االجتماعية مناصفة
ليحيى بن الوليد عن كتابه (أين هم المثقفون العرب؟
سياقات وتجليات) ،وإدريس مقبول عن كتابه (اإلنسان
وال ـع ـمــران وال ـل ـســان ،رســالــة فــي تــدهــور األن ـس ــاق في
المدينة العربية).
كما حصل ن ــزار التجديتي على جــائــزة الــدراســات
األدبـيــة والفنية واللغوية عن كتابه (الناظم السردي
في السيرة وبناتها :دراسات فيما وراء العيان والخبر).
وذه ـبــت "ج ــائ ــزة الـتــرجـمــة" إل ــى أح ـمــد بــوحـســن عن
ترجمته لكتابه "مغامرات ابن بطوطة :الرحالة المسلم في
القرن الرابع عشر ميالدي" ،ومحمد الجرطي عن ترجمته
لكتاب "نهاية الحداثة اليهودية :تاريخ انعطاف محافظ".
وفــاز بالجائزة في مجال الثقافة األمازيغية خالد
أنصار عن كتابه (األصوات الصفيرية في األمازيغية).
أم ــا ج ــائ ــزة اإلبـ ـ ــداع األدب ـ ــي األم ــازي ـغ ــي ،فــذه ـبــت لكل
م ــن حـســن أوب ــراه ـي ــم أم ـ ــوري ع ــن رواي ـت ــه (تيتبيرين
تيحرضاض) أو "الحمامات العاريات" ،والطيب أمكرود
عن ديوانه (أوركال) أو "جمر تحت الرماد".
وج ــائ ــزة ال ـم ـغــرب لـلـكـتــاب سـنــويــة تمنحها وزارة
الثقافة ألفضل الكتب فــي مـجــاالت العلوم اإلنسانية
والدراسات األدبية والفنية والشعر والترجمة ،وقدرها
 120ألف درهم ( 12.9ألف دوالر).
(رويترز)

خبريات
سمية األلفي تنجو من
السرطان

خضعت الفنانة سمية
األلفي لجراحة عاجلة
الستئصال عدد من
األورام السرطانية في
منطقة الصدر ،بعد
تراجع حالتها خالل
الفترة املاضية بعد
إصابتها باملرض
الخطير.
وتواجدت النجمة
الكبيرة داخل أحد
مستشفيات منطقة
املهندسني بالجيزة،
وخضعت لجراحة
عاجلة ،وتواجد معها
ابناها أحمد وعمر
الفيشاوي من الفنان
الراحل فاروق الفيشاوي،
واطمأن الثنائي على
حالتها بعد الجراحة
التي خضعت لها.
ومن املقرر أن تخرج
األلفي من املستشفى
خالل الساعات القادمة،
بعد االطمئنان على
حالتها ،وعقب االنتهاء
من العملية بنجاح خرج
الفنان أحمد الفيشاوي
الستكمال بروفات فيلمه
الجديد "عودة طاقية
اإلخفاء" ،وسط متابعة
منه ومن شقيقه لحالة
والدته.

هنا الزاهد تنتظر
عرض «أنا وهي»

انتهت الفنانة الشابة
هنا الزاهد من تصوير
أحدث أعمالها الدرامية
باسم «أنا وهي» بمشاركة
الفنان أحمد حاتم ،في
تجربة جديدة ومختلفة
عليها.
وقررت شبكة قنوات «سي
بي سي» املصرية عرض
العمل خالل األيام القليلة
القادمة بدال من مسلسل
«زي القمر املعروض
حاليا» ،في عرض أول
يمثل مغامرة جديدة لهنا
بعد مسلسلها السابق
«حلوة الدنيا سكر».
ويعرض «أنا وهي» من
خالل  15حلقة فقط يتم
عرضها على  3أسابيع
فقط ،كما يعرض املسلسل
على منصة «واتش إت»
بالتزامن ،ويقدم تجربة
كوميدية مختلفة للثنائي
أحمد حاتم والزاهد بعد
«قصة حب والغسالة»
في السينما ،وتحقيقهما
نجاحات كبيرة وإيرادات
عالية.

أزمة قلبية تنهي حياة
غسان المشيني

غيب املوت ،أمس األول،
الفنان األردني غسان
املشيني عن  70عاما،
إثر تعرضه ألزمة قلبية
مفاجئة ،وشكلت وفاته
صدمة كبيرة في الوسط
الفني األردني.
وينتمي الراحل إلى
عائلة فنية ،فوالده
هو اإلعالمي اإلذاعي
اسحق املشيني،
وشقيقاه نبيل وأسامة
املشيني ،وبدأ مشواره
في املسرح قبل دخوله
الجامعة ،وتحديدا من
مسرحية حياة صعبة
التي شارك فيها عام
 ،1973وقدم العديد من
األدوار املميزة ،بينها
شخصية أبوالخل في
املسلسل األردني الشهير
أبوعواد ،الذي شارك فيه
شقيقه نبيل بالشخصية
الرئيسية ،كما كان له
وجود مهم في البرنامج
التعليمي املناهل ،وعمل
في دوبالج عدد من
األعمال الكرتونية مثل
نيلز ،مازنجر ،سالي.

ةديرجلا

•
العدد  / 4915االثنني  20ديسمبر 2021م  16 /جمادى األولى 1443هـ

20

foreigndesk@aljarida●com

دوليات

ّ
ّ
بالقصر الجمهوري
وفر
وكر
البشير»...
«إطاحة
يحيي
السودان
ّ

البرهان يتطلع إلنهاء المرحلة االنتقالية ...وحمدوك يدافع عن «صون الدماء» ويحذر من تهديد الوحدة
بالتزامن مع االحتفال بالذكرى
الثالثة للثورة التي أطاحت
الرئيس عمر البشير ،خرجت
حشود سودانية في العاصمة
الخرطوم للمطالبة بالحكم ً
المدني الديموقراطيّ ،ورفضا
لالتفاق السياسي الموقع
بين قائد الجيش عبدالفتاح
البرهان ورئيس الوزراء
ّ
عبدالله حمدوك ،الذي حذر
من أن أمن البالد ووحدتها
في خطر.

بعد  3سـنــوات على «ال ـثــورة»
ال ـ ـتـ ــي أط ـ ــاح ـ ــت حـ ـك ــم ال ــرئـ ـي ــس
الـ ـس ــودان ــي ع ـم ــر ال ـب ـش ـي ــر ،ن ــزل
أن ـص ــار الــدي ـمــوقــراط ـيــة والـحـكــم
الـ ـ ـم ـ ــدن ـ ــي ،مـ ـ ـج ـ ـ ّـددا أم ـ ـ ـ ــس ،إل ــى
ً
الشوارع احتجاجا على استئثار
ً
الجيش بالسلطةّ ،ورفضا لالتفاق
ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـم ــوق ــع ب ـي ــن قــائــد
الـقــوات المسلحة رئيس مجلس
ال ـس ـيــادة االن ـت ـقــالــي عـبــدالـفـتــاح
البرهان ورئيس الوزراء عبدالله
ح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدوك ،وض ـ ـ ـ ــد اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
ال ـ ـتـ ــي ات ـ ـخـ ــذهـ ــا قـ ــائـ ــد ال ـج ـي ــش
في  25أكتوبر الماضي.
وردد الـمـتـظــاهــرون شـعــارات
تندد بـ «انقالب البرهان» وطالبوا
بـتـنـحـيـتــه .ورف ـ ــع ال ـم ـت ـظــاهــرون
الف ـ ـ ـتـ ـ ــات م ـ ـك ـ ـتـ ــوب عـ ـلـ ـيـ ـه ــا« ،ال
تفاوض ،وال شراكة ،وال مساومة»،
«ال ل ـح ـكــم ال ـع ـس ـك ــر» ،و«ال ـش ـعــب
أقوى والردة مستحيلة» ،و«الثورة
ثـ ـ ــورة شـ ـع ــب ،وال ـس ـل ـط ــة سـلـطــة
ش ـع ــب» ،و«ن ـع ــم لـلـحـكــم الـمــدنــي
الديموقراطي».
ورغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم إغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات
الـ ـ ـس ـ ــودانـ ـ ـي ـ ــة م ـ ـع ـ ـظـ ــم جـ ـس ــور
ال ـعــاص ـمــة ال ـخ ــرط ــوم ،منتصف
ليل السبت  -األحــد ،خرج اآلالف
في تجمعات حاشدة ،بـ «مليونية
ت ـح ــري ــر الـ ـخ ــرط ــوم م ــن اح ـت ــال
العسكريين» استجابة لــد عــوات
أط ـل ـق ـت ـهــا األحـ ـ ـ ــزاب وال ـك ـي ــان ــات
المنضوية ضمن «تحالف قوى
التغيير» .وأطلقت الشرطة ،بعد
ظهر أمــس ،قنابل الغاز المسيل
لـلــدمــوع على آالف المتظاهرين
الذين وصلوا إلى محيط القصر
الجمهوري.
وأظ ـهــرت مـشــاهــد تلفزيونية
ّ
تمكن المحتجين من عبور جسر
يــربــط بين أم درم ــان والـخــرطــوم
ب ــاتـ ـج ــاه وس ـ ــط الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،مــع
تـ ــراجـ ــع ال ـ ـق ـ ــوات األمـ ـنـ ـي ــة أمـ ــام
األع ـ ـ ــداد ال ـغ ـف ـيــرة ال ـت ــي شــاركــت
باالحتجاجات.
ً
والح ـقــا ،شهد محيط القصر
الــرئــاســي عـمـلـيــات ف ــر وك ــر بعد
ب ـ ـن ـ ـجـ ــاح ج ـ ـم ـ ــوع غـ ــاض ـ ـبـ ــة مــن
الــوصــول إلــى الـبــوابــة الجنوبية

سلة أخبار
اإلمارات :احتفالنا بـ«اليوم
القطري» رسالة إيجابية

اعتبر المستشار الدبلوماسي
لرئيس دولة اإلمارات ،أنور
قرقاش ،أن احتفال بالده
باليوم الوطني القطري،
"يحمل دالالت ورسائل
إيجابية تتجاوز التقاليد
األخوية بين دول الخليج".
وقال قرقاش عبر "تويتر"
أمس" :صفحة الخالف
طويت ،واتفاق ُ
العال راسخ
وجوهري" .وأضاف" :منظور
اإلمارات للتعامل مع تحديات
العقود المقبلة يستند إلى
طي الخالفات ،والبناء على
المشترك ،وتعزيز التضامن
والتعاون".

سودانيون يتظاهرون وسط الخرطوم أمس (أ ف ب)
له ،وتراجع قوات األمن ،وانسحاب
عناصر الشرطة.
واق ـت ـحــم ال ـم ـت ـظــاهــرون جسر
الـ ـم ــك ن ـم ــر الـ ــرابـ ــط ب ـي ــن ب ـحــري
والخرطوم ،وفتحوا جسر النيل
األب ـي ــض ال ــراب ــط ب ـيــن أم درم ــان
والعاصمة ،ووصـلــوا إلــى شارع
ال ـن ـيــل ال ـ ــذي ي ــوج ــد ب ــه ال ـق ـصــر،
ومقر وزارة الخارجية ،والقيادة
العامة للقوات المسلحة ،ومعظم
الوزارات والمؤسسات الحيوية.
ول ـيــل الـسـبــت  -األحـ ــد ،وصــل
المئات من الشباب إلى الخرطوم
من الواليات القريبة للمشاركة في
المليونية التي تعد العاشرة منذ
«انقالب  25أكتوبر».
واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ــق ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوك،
االحـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاج ـ ــات ،ب ـ ــال ـ ــدف ـ ــاع عــن
تــوقـيـعــه االتـ ـف ــاق ال ـس ـيــاســي مع
ـأت
ال ـ ـبـ ــرهـ ــان .وقـ ـ ـ ــال إنـ ـ ــه «لـ ـ ــم يـ ـ ِ
اسـتـجــابــة لـتـقــديــرات ذات ـيــة غير
ناضجة أو ضغط من أحد» .وأكد
أن خطوته التي جاءت بعد قيام
ّ
قائد الجيش بحل السلطة ،التي
شكلت بالمناصفة بين المدنيين

والعسكريين إلدارة مرحلة ما بعد
إزاحــة البشير عــام  ،2019جاء ت
بـ ـ «ق ـنــاعــة ت ــام ــة لـحـقــن ال ــدم ــاء».
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدوك ،فـ ـ ــي بـ ـي ــان
بمناسبة الذكرى الثالثة لـ «ثورة
ديسمبر» ،أن توقيعه على االتفاق
مـ ــع ال ـ ـبـ ــرهـ ــان ،فـ ــي  21نــوف ـم ـبــر
الماضي ،يهدف إلى صون دماء
الشباب وكرامتهم ،رغــم قناعته
بـ «استعدادهم للبذل والتضحية
من أجل أحالمهم للوطن».
وأكد تمسكه بالعدالة للشهداء،
«وتجديد العهد والوعد الصادق
بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم
واالنتهاكات في حق المواطنين،
والـ ـتـ ـمـ ـس ــك ب ـ ـش ـ ـعـ ــارات ال ـ ـثـ ــورة
ومــدن ـيــة ال ــدو ّل ــة ،وديـمــوقــراطـيــة
ال ـح ـكــم» .وحـ ــذر رئ ـيــس ال ـ ــوزراء،
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـهـ ــم م ـ ـ ــن أطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف م ــدنـ ـي ــة
بـ ـ ـ «الـ ـخـ ـي ــان ــة» مـ ــن أن اس ـت ـق ــرار
ال ـ ـس ـ ــودان ووح ـ ــدت ـ ــه فـ ــي خ ـطــر،
داعـيــا إلــى «الـتــوافــق على ميثاق
سياسي» لحماية مستقبل البالد.
ً
وت ــاب ــع« :ن ــواج ــه ال ـي ــوم تــراج ـعــا
ً
كبيرا فــي مسيرة ثورتنا ،يهدد

أمن البالد ووحدتها واستقرارها،
وينذر ببداية االنزالق نحو هاوية
ال تبقي لنا وطنا وال ثورة».
واع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرف حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدوك ب ـف ـش ــل
م ـ ـحـ ــاوالت ال ــوس ــاط ــة ال ـســاب ـقــة
ب ـ «فعل التمترس وراء المواقف
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرؤى الـ ـ ّمـ ـتـ ـب ــايـ ـن ــة ل ـل ـق ــوى
المختلفة» ،لكنه دعا إلى «التوافق
على ميثاق سياسي».

تهنئة البرهان
و مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاء أ م ـ ـ ـ ــس األول ،ه ـنــأ
الـ ـب ــره ــان ،م ــن داخـ ـ ــل ال ـب ــرل ـم ــان،
الشعب السوداني بالذكرى الــ66
إلعـ ـ ـ ـ ــان االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال ع ـ ــن م ـصــر
وبــري ـطــان ـيــا ،وب ــال ــذك ــرى الـثــالـثــة
لـ «ثورة ديسمبر».
ً
وقال« :إننا إذ نستشرف عهدا
ً
جديدا ما أحوجنا إلى تلك الروح
عندما أجـمــع كــل أب ـنــاء ال ـســودان
بـمـخـتـلــف أط ـيــاف ـهــم الـسـيــاسـيــة
والجهوية علي حتمية استقالل
الـ ـس ــودان ،نــأمــل بـ ــذات ال ـ ــروح أن
نصل في نهاية الفترة االنتقالية

إل ـ ــى ح ـك ــوم ــة م ـن ـت ـخ ـبــة ت ـقــودنــا
إل ــى تحقيق مــا ك ــان يتطلع إليه
اآلبـ ـ ــاء ،ف ــي قـ ــدرة وعـ ــزم أبـنــائـهــم
على تجاوز الخالفات والتسامي
والـتـســامــح وال ـق ــدرة عـلــى وحــدة
الصف واستنهاض الهمم وإعالء
ال ـق ـيــم الــوط ـن ـيــة ،ح ـتــى نستكمل
ت ــأس ـي ــس الـ ــدولـ ــة ال ـق ــائ ـم ــة عـلــى
أسس المواطنة والحرية والعدالة،
وسنمضي بذات الروح وذات العزم
الستكمال مطلوبات ثورة ديسمبر
المجيدة ،والعمل مع أبناء الوطن
ال ـم ـخ ـل ـص ـيــن ،ف ــي ال ــوص ــول إلــى
غــايــات االن ـت ـقــال الـتــي يحلم بها
أبناؤنا وبناتنا في إقامة الدولة
المدنية المنتخبة ،لتتولى إدارة
ال ـ ــدول ـ ــة» .وت ــأت ــي االح ـت ـجــاجــات
ال ـج ــدي ــدة ف ــي وق ــت يـجــد أنـصــار
ال ـح ـكــم ال ـم ــدن ــي ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي،
الذين يتهمون حمدوك بـ «الخيانة»
صعوبة فــي فــرض أنفسهم على
أرض الواقع .فقد كانوا منقسمين
«قبل االن ـقــاب» وال يــزالــون حتى
اآلن غير قادرين على االتفاق.
وم ـ ــع ذل ـ ــك تـ ـع ـ ّـب ــر كـ ـ ـ ـ ــوادر فــي

«تحالف الحرية والتغيير» الذي
قاد االحتجاجات ضد البشير عن
اعتقادها بأن «االنقالب نكسة ّفي
طريق التحول الديموقراطي ،لكنه
فرصة لتصحيح النواقص التي
شــابــت الصيغة الـســابـقــة للحكم
االنتقالي» .وفشلت الشراكة بين
المدنيين والـعـسـكــريـيــن ،إذ كــان
ي ـف ـت ــرض أن ي ـت ــول ــى ال ـمــدن ـيــون
رئ ــاس ــة م ـج ـلــس الـ ـسـ ـي ــادة ،لـكــن
العسكريين استطاعوا أن يمددوا
بالقوة وجود البرهان على رأس
هذا المجلس عامين إضافيين.
وفـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،ل ــم ي ـق ـ ّـدم
أنـصــار الحكم الـمــدنــي حتى اآلن
أي خطة عمل ،وفق الدبلوماسيين
الــذيــن يلتقونهم بــانـتـظــام .وإثــر
«انقالب أكتوبر» ،تريد المنظمات
الـ ـت ــي أش ـع ـل ــت االنـ ـتـ ـف ــاض ــة ضــد
البشير أن تعيد تعبئة  45مليون
سوداني يعيشون في ظل تضخم
بلغ  300بالمئة ،لكن هذه المرة ضد
العسكريين.
(الخرطوم  -أ ف ب ،رويترز،
د ب أ)

الحوثيون حاولوا استهداف
مطار أبها بـ 3مسيرات

أعلن "تحالف دعم الشرعية"،
الذي تقوده السعودية
في اليمن تدمير طائرتين
مسيرتين كانتا في طريقهما
الستهداف مطار أبها المدني
جنوب المملكة .وقال
"التحالف" إن المسيرتين
أطلقهما الحوثيون في محاولة
الستهداف المسافرين في
المطار الدولي .وأشار إلى
الحوثيين حاولوا استهداف
المسافرين بالمطار بثالث
طائرات مسيرة انطلقت من
مطار صنعاء .ووصف المطار
الخاضع لسيطرة المتمردين
بأنه أصبح نقطة النطالق
الهجمات العابرة للحدود.

رسالة صاروخية على سفارة أميركا في بغداد إيران تستعجل إعادة كاميرات كرج لتفادي اإلدانة
وهجوم يستهدف قوات التحالف في بابل
مع دخول الموعد المتفق عليه بين بغداد وواشنطن إلنهاء المهام
القتالية الـتــي تـقــوم بها ال ـقــوات األميركية فــي ال ـعــراق ،أطـلــت «خاليا
الكاتيوشا» ،التي يعتقد أنها تابعة لفصائل عراقية مسلحة مرتبطة
بإيران ،من جديد ،أمس ،مستهدفة «المنطقة الخضراء» حيث تقع السفارة
األميركية والمقرات الحكومية وسط بغداد ،وأفادت وزارة الدفاع العراقية
بأن الهجوم نفذ بواسطة صاروخين نوع «كاتيوشا».
وأضافت الــوزارة ،أنه «تم تفجير الصاروخ األول في الجو بواسطة
منظومة سيرام المضادة للصواريخ ،فيما سقط الصاروخ الثاني قرب
ساحة االحتفاالت ما تسبب بأضرار في سيارتين مدنيتين».
ولفتت إلى أن القوات األمنية باشرت بعملية تحديد موقع اإلطالق.
وفيما تم العثور على منصة الصواريخ المستخدمة في الهجوم
بأهم معاقل الفصائل المسلحة الحليفة إليران بمنطقة شارع فلسطين
شرقي العاصمة ،اعتبر المتحدث باسم جماعة "أنصار الله األوفياء"،
عادل الكرعاوي ،بأن الهجوم "فقط إلخبار األميركيين بأن العراقيين لم
ينسوا موعد االنسحاب".
وتـ ــرددت أن ـبــاء عــن قـيــام مستشار األم ــن الـقــومــي قــاســم األعــرجــي،
بتحركات واسعة بتكليف من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ،لـ"منع

تكرار الهجوم ومعرفة الجهة المسؤولة مع التأكيد على العودة إلى
حالة التهدئة السابقة".
في مــوازاة ذلــك ،أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة
يحيى رسول ،إحباط وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية في
محافظة بابل ،محاولة استهداف أرتال دعم لوجستي تابعة لـ«التحالف»
الذي تقوده الواليات المتحدة ضد تنظيم «داعش» بعبوتين ناسفتين.
وقال رسول عبر «تويتر» ،إن إحدى العبوتين الناسفتين ضد الدروع،
وكانت ّ
معدة للتفجير على الطريق السريع ،والثانية في قاطع الشوملي.
وتـتـهــم واش ـن ـطــن كـتــائــب «ح ــزب ال ـلــه» وف ـصــائــل عــراق ـيــة مسلحة
مقربة من طهران بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية المتكررة التي
تستهدف سفارتها بالعاصمة بغداد وقواعدها العسكرية في البالد،
إضافة إلى استهداف األرتال اللوجستية .وتضغط األحزاب والفصائل
العراقية المحسوبة على طهران بهدف تطبيق قرار البرلمان العراقي
القاضي بإخراج كل القوات األجنبية ،الذي أقر بعد اغتيال الواليات
المتحدة قائد «فيلق القدس» اإليراني قاسم سليماني ونائب رئيس
هيئة «الحشد الشعبي» أبومهدي المهندس بغارة جوية في محيط
مطار بغداد  3يناير .2020

بعد استغراق أحدث جولة من مفاوضات فيينا النووية بين إيران
ً
ً
والقوى الكبرى  3أسابيع دون إحرازها تقدما ملموسا وتنامي تقديرات
دولية باحتمال فشل المسار الدبلوماسي ،وأن العمل العسكري «غير
مستبعد» ،كشف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية اإليرانية بهروز
كـمــالــونــدي ،أم ــس ،أنــه مــن الـمـقــرر تركيب كــامـيــرات الــوكــالــة الدولية
للطاقة الــذريــة بمجمع «تـســاي» الـنــووي فــي كــرج غــرب طـهــران خالل
األيام المقبلة.
وفي محاولة لتسريع خطواتها من أجل تفادي تقديم ملفها إلى
مجلس حكماء الوكالة الدولية بهدف إدانتها ،قال كمالوندي ،إن بالده
وضعت  3شــروط إلع ــادة الكاميرات إلــى كــرج ،الــذي تعرض لهجوم
تخريبي اتهمت إسرائيل بتنفيذه يونيو الماضي.
وأوض ــح المتحدث أن طـهــران ،الـتــي كــانــت تـعــارض إع ــادة تركيب
وتشغيل كاميرات المراقبة الدولية ،وضعت  3شروط مسبقة ،وهي:
التحقيقات القضائية واألمنية في أبعاد العمق التخريبي الذي طاول
الـمــوقــع ،وإدان ــة الـتـخــريـبــات ،والـمــراجـعــة الفنية األمـنـيــة للكاميرات
الجديدة من إيران قبل التثبيت».
وأشار إلى أن المراجعة األمنية ستبدأ األحد المقبل .ولفت كمالوندي
أن «اإلجراء الطوعي اإليراني إلصدار ترخيص الستبدال هذه الكاميرات،
لم يكن على شكل اتفاقية جديدة بين طهران والوكالة ،إذ تم تقديم هذا
العمل التطوعي بعد تلبية هذه الشروط المسبقة».
ونفى الخضوع لضغوط من الوكالة الدولية تربط بين الخطوة

السلطة الفلسطينية لواشنطن :أوقفوا إرهاب المستوطنين
احتجاجات على قمع الحريات في رام الله ...وإسرائيل تداهم جنين وتعتقل 4
بينما أعلن الجيش اإلسرائيلي توقيفه أربعة فلسطينيين
في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة بتهمة قتل مستوطن
وإصــابــة اثنين آخــريــن الخميس الـمــاضــي ،طالبت وزارة
الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس ،بـ«تدخل أميركي
عاجل لوقف إرهاب المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين
ُ ّ
العزل».
وأك ــدت «الـخــارجـيــة» ض ــرورة «ع ــدم الـسـكــوت على هذه
الظاهرة والتصدي لها ومنعها من االستمرار في االتساع
ً
والتمدد وأال تجد لها متنفسا في المستويات الرسمية،
ً
خصوصا من قبل أميركا التي تعلن التزامها المبدئي بحماية
ّ
المدنيين أينما وجدوا والحفاظ على حقوقهم ،ومنع التغول
ضدهم من قبل من يملك القوة والجبروت ،وهو ما ينطبق
على دول ــة االح ـتــال الـتــي تـمــارس جبروتها ضــد الشعب
الفلسطيني».
وأضافت أن «القواعد االرتكازية إلرهــاب المستوطنين،
سياسة إسرائيلية رسمية وج ــزء ال يتجزأ مــن المشروع
االستعماري التوسعي في األرض الفلسطينية المحتلة،
وأك ـبــر دلـيــل على ذل ــك أن تلك الـقــواعــد وعـنــاصــر اإلره ــاب
ً
ً
ً
تحظى بحماية ودعم حكومي ،ماليا وقانونيا وتسليحا،
وهي معروفة ألجهزة االحتالل ،والهدف الحقيقي من دور
منظمات المستوطنين سرقة المزيد من األرض وتخصيصها
لمصلحة االستيطان».
وش ـ ــددت عـلــى أن «ان ـت ـهــاكــات وج ــرائ ــم قـ ــوات االح ـتــال
وعناصر المستوطنين اإلرهابية ليست من قبيل ردود األفعال
المؤقتة على حدث هنا أو هناك ،إنما هي جزء من مخططات

ً
ً
اجتماعا للحكومة في القدس أمس (ا ف ب)
مترئسا
رئيس الوزراء اإلسرائيلي
ً
استعمارية توسعية تؤدي إلى إغالق الباب نهائيا أمام أي
فرصة إلقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس
الشرقية».
وأدانت «ما تتعرض له القدس والبلدات والقرى والمدن
والمخيمات الفلسطينية من اعتداءات همجية وعربدات
عـنــاصــر اإلرهـ ـ ــاب وعـمـلـيــات قـمــع وتـنـكـيــل بــالـمــواطـنـيــن
الفلسطينيين العزل ومنازلهم ومركباتهم وأرضـهــم من
شمال الضفة إلى جنوبها ،والتحريض اإلسرائيلي ضد
الشعب الفلسطيني» ،معتبرة أنها دعوات حقيقية وعلنية
للقتل.

وفي رام الله ،احتج نشطاء وحقوقيون فلسطينيون ،أمس،
على محاكمة السلطة نشطاء رأي وما وصفوه «قمع الحريات».
وتجمع هؤالء قبالة مقر محكمة الصلح قبيل جلسة مقررة
لمحاكمة  35ناشط رأي كان تم احتجازهم لفترات متفاوتة
على خلفية مشاركتهم في تظاهرات ضد «السلطة».
واع ـت ـبــر ال ـنــاطــق بــاســم حــركــة «ح ـم ــاس» حـ ــازم قــاســم،
أن «اسـتـمــرار سلطة رام الـلــه بمحاكمة عـشــرات النشطاء
الـسـيــاسـيـيــن والـحـقــوقـيـيــن والـشـخـصـيــات المجتمعية،
يعكس إصرارها على تصعيد قمعها للحقوق ،ومصادرتها
للحريات في الضفة الغربية».

وتقدم مسار فيينا الرامي إلحياء االتفاق النووي المبرم عام 2015
ورفع العقوبات التي فرضها الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب
عقب انسحابه من الصفقة عام  2018على طهران.
وجاء سماح إيران للوكالة بتركيب كاميرات للمراقبة في ظل تلويح
أميركي بعقد اجتماع لمجلس محافظي الوكالة ديسمبر الحالي ،للنظر
في عــدم تعاون طهران مع المفتشين األمميين ،مما يمهد إلدانتها
وجعلها في حالة انكشاف أمام إعادة تفعيل العقوبات الدولية تحت
البند السابع الذي يخول استخدام القوة.
في هذه األثناء ،رأى مسؤولون وخبراء عسكريون إسرائيليون أن «تل
ً
أبيب تفتقر حاليا إلى القدرة على شن هجوم يمكن أن يدمر ،أو حتى
يؤخر ،برنامج إيران النووي بشكل كبير» ،مؤكدين أنه «في أقل تقدير
ً
فإن مثل هذا الهجوم لن يكون ممكنا في أي وقت قريب».
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع
المستوى قــولــه ،إن «األم ــر سيستغرق عامين على األقــل للتحضير
لهجوم قد يتسبب في أضرار جسيمة لمشروع إيران النووي».
على صعيد آخر ،وفي ظل التدهور التاريخي لقيمة العملة اإليرانية،
ً
وقع  50نائبا عريضة تطالب بإقالة وزير االقتصاد.
وف ـقــد ال ــري ــال اإلي ــران ــي ح ــوال ــي  7ف ــي ال ـم ـئــة م ــن قـيـمـتــه م ـنــذ بــدء
ً
الجولة السابعة من مفاوضات فيينا في  29نوفمبر الماضي ،متأثرا
بالتصريحات األوروبية واألميركية المتشائمة التي تلت االجتماعات
النووية.

انتفاضة مصرية ضد التدخل األلماني
في ملف حقوق اإلنسان
●

القاهرة  -حسن حافظ

عشية الحكم المرتقب على ع ــدد مــن الناشطين
الحقوقيين ،اصطف نواب بالبرلمان وأحزاب المصرية،
أمس ،خلف الحكومة في إعالن موقف واحد رافض لما
وصفوه بالتدخل السافر في القضاء ،بعدما طالبت
الخارجية األلمانية السلطات المصرية بضرورة توفير
محاكمة عادلة للمحامي الحقوقي محمد الباقر .وإذ
يعد الملف الحقوقي إحــدى نقاط ضعف الحكومة
الـمـصــريــة ،وال ـتــي تتلقى ان ـت ـقــادات غــربـيــة بسببه،
تواجهها عادة بحساسية ونفاد صبر ،رفض تحالف
ً
ً
ً
األحزاب المصرية ،الذي يضم  35حزبا سياسيا وعددا
مــن أعـضــاء البرلمان البيان الـصــادر عــن الخارجية
األلمانية« ،والذي يتضمن عبارات مرفوضة بالتدخل
في شؤون القضاء المصري المستقل» .وشدد على أن
البيان األلماني مرفوض من جميع أحزاب التحالف بل
جميع األحزاب المصرية ،خصوصا أنه يتناقض مع
سياسة ألمانيا عبر تاريخها بعدم التدخل في شؤون
القضاء بالدول األخرى ،ومنها مصر.
وقالت «الخارجية» األلمانية قبل يومين ،إن الحكم
الـمــرتـقــب الـنـطــق ب ــه بـحــق الـمـحــامــي مـحـمــد الـبــاقــر
(الـيــوم االثنين) «يعد بالنسبة للحكومة االتحادية
بمنزلة إشارة لالتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق
اإلنـســان فــي مـصــر» ،وتتوقع الحكومة األلمانية أن
تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة،
وكذلك اإلفراج عن الباقر والناشطين عالء عبدالفتاح

ومحمد إبراهيم ،وشــددت على أنه «ال يجوز معاقبة
المحامين على ممارسة نشاطهم المهني».
واستنكر «تحالف األحزاب» تضمن بيان الخارجية
األلمانية ألسماء  3من المتهمين المصريين ،والذين
يحاكمون عن ارتـكــاب جرائم يعاقب عليها القانون
المصري ،وعبر عن دهشة وتساؤل مصري حول تأييد
الجانب األلماني «لمثل هؤالء المتهمين ،والتشجيع
على مخالفة القوانين» ،وأعلن التحالف تأييده الكامل
للرد القوي الـصــادر عن وزارة الخارجية المصرية،
والمطالبة باستدعاء السفير األلماني بالقاهرة إلبالغه
برفض ممثلي الشعب المصري لهذا البيان.
وكانت وزارة الخارجية المصرية ردت على التحرك
األلماني ،ببيان شديد اللهجة ،أمس األول ،إذ رفضت
رسميا التحرك األلماني« ،وتعتبر هذا األسلوب الذي
ً
ً
ينطوي على تجاوزات غير مقبولة ،تدخال سافرا ،وغير
مبرر في الشأن الداخلي المصري ،ويصادر على مسار
قضائي دون دليل أو سند موضوعي».
وأب ــدت الخارجية المصرية استغرابها من طلب
الحكومة األلمانية احترام القانون ،وتدعو في ذات
الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري
ال ـشــامــخ وال ـم ـش ـهــود ل ــه بــاالسـتـقــالـيــة والـحـيــاديــة
والنزاهة ،وصنفت القاهرة الموقف األلماني تحت بند
«ازدواجية المعايير» ،وأكدت رفضها الكامل للتدخل
في شأنها ،ودعت إلى وجوب احترام سيادة القانون
ودسـتــور الــدولــة ،وأن افـتــراض نتيجة بعينها «أمــر
مرفوض ،لما يمثله ذلك من إهداء للقضاء والعدالة».
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أوكرانيا أعدت خطة مفصلة لمواجهة غزو روسيا المحتمل

قائد حلف الناتو بأوروبا يقترح نشر قوات في بلغاريا ورومانيا ...ومقاتالت روسية تستطلع حدود القارة
وسط ًتنامي القلق اإلقليمي
خصوصا في دول البلطيق من
نشر روسيا عشرات اآلالف من
القوات قرب حدودها ،يدرس
حلف شمال األطلسي (الناتو)
توسيع انتشاره ليشمل رومانيا
وبلغاريا ،في وقت جهزت
أوكرانيا خطة عمل مفصلة
لمواجهة غزوها المحتمل.

مع ّ
توجه حلف شمال األطلسي
(الناتو) إلى توسيع انتشاره في
أوروب ـ ــا الـشــرقـيــة ،كـشــف مجلس
األمن القومي والدفاع األوكراني،
أم ــس ،عــن إعـ ــداد ال ـق ـيــادة العامة
لـ ـلـ ـجـ ـي ــش خ ـ ـطـ ــة ع ـ ـمـ ــل م ـف ـص ـلــة
لمواجهة الغزو الروسي المحتمل.
وق ـب ــل س ــاع ــات ،أكـ ــد سـكــرتـيــر
مجلس الدفاع ،أليكسي دانيلوف،
أن ه ـ ـنـ ــاك م ـم ـث ـل ـيــن ع ـس ـكــري ـيــن
ألمـ ـي ــرك ــا وبـ ــول ـ ـنـ ــدا ول ـي ـت ــوان ـي ــا
والمملكة المتحدة ودول أخــرى
يقومون بتدريب جيشها ،وأنهم
مــوجــودون ويقيمون بشكل دائم
على األراضي األوكرانية.
وأوض ــح الـمـســؤول األوكــرانــي
أن ــه إذا ك ــان الـحــديــث ي ــدور حــول
وحدة عسكرية كبيرة ،فال يمكنه
التحدث ،مشيرا إلى أنه ال توجد
معلومات حول استعدادهم للدفاع
عــن أوكــرانـيــا بحياتهم ،ألن هذه
ليست مسؤوليتهم.
إلــى ذلــك ،اقـتــرح القائد األعلى
لحلف شمال األطلسي في أوروبا،
ال ـج ـنــرال ت ــود وولـ ـت ــرز ،تأسيس
وج ـ ـ ـ ــود عـ ـسـ ـك ــري ف ـ ــي ب ـل ـغ ــاري ــا
ورومانيا ،اللتين دعتا إلى توسيع
انتشار الحلف ليشملهما ،بعد أن
عززت روسيا وجود قواتها قرب
الحدود مع أوكرانيا.
ووفـ ــق صـحـيـفــة دي ــر شبيغل
األلـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،أمـ ـ ـ ــس األول ،فـ ــإن
المقترحات التي قدمها وولترز
س ـت ــوس ــع ف ــي الـ ــواقـ ــع م ــن مهمة
«الــوجــود المعزز على الجبهات»
للحلف .وينشر الحلف من خالل
هذه المهمة قوات عسكرية في دول
البلطيق وشرق بولندا.
ول ــم تـنـقــل «دي ــر شـبـيـغــل» هــذا
الحديث عن وولترز مباشرة ،بل
قالت إن لديها «معلومات» تفيد
ب ــأن ــه «دعـ ـ ــا إل ـ ــى ت ـع ــزي ــز الـ ـق ــوات
ع ـلــى الـ ـح ــدود ال ـش ــرق ـي ــة» لحلف
ش ـم ــال األط ـل ـس ــي خـ ــال ات ـص ــال
عبر الفيديو مــع قــادة عسكريين
«ب ــال ــدول الـشــريـكــة» .وأضــافــت أن
ال ـخ ـط ــة تـ ـه ــدف ف ــي الـ ــواقـ ــع إل ــى
«توسيع انتشار الحلف (ليشمل
رومانيا وبلغاريا) من خالل مهمة
الوجود المعزز على الجبهات».

وزيرة الدفاع
األلمانية تتفقد
كتيبة ليتوانيا
ونظيرتها الفرنسية
ال تريد العودة إلى
الحرب الباردة

قاعدة ليتوانيا
في هذه األثناء ،توجهت وزيرة
الدفاع األلمانية الجديدة كريستين
الم ـب ــرخ ــت ،إل ــى لـيـتــوانـيــا أم ــس،
في أول رحلة لها للخارج ،لتفقد
الوحدات العسكرية الموجودة في
هذا البلد العضو بحلف الناتو.
وفـيـمــا تشعر ليتوانيا ودول

جندي أوكراني بخندق على خط الجبهة في منطقة دونيتسك االنفصالية أمس األول (رويترز)
ال ـب ـل ـط ـيــق األخـ ـ ـ ــرى ،إض ــاف ــة إل ــى
إستونيا والتفيا ،بالقلق إزاء األمن
اإلقليمي بعد نشر روسيا عشرات
اآلالف من القوات قرب حدودها مع
أوكرانيا ،التقت المبرخت نظيرها
الليتواني أرفيداس أنوسوسكاس
لمناقشة الوضع األمني والعالقات
الثنائية ،وزارت مدينة كاوناس
من أجل زيارة الجنود المتمركزين
هناك مع قوات «الناتو».
ً
وتنشر ألمانيا نحو  550جنديا
فــي قــاعــدة روك ــا الـعـسـكــريــة في
ليتوانيا وتقود الكتيبة المتعددة
الجنسيات هناك ،وأرسلت وحدات
عسكرية مماثلة إلى دول البلطيق
األخــرى وبولندا عــام  2017لردع
روس ـي ــا م ــن أي ع ـ ــدوان محتمل،
بعدما ضمت شبه جزيرة القرم،
وس ـ ـ ــاع ـ ـ ــدت االنـ ـفـ ـص ــالـ ـيـ ـي ــن فــي
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى أج ـ ــزاء م ــن شــرق
أوكرانيا قبل  3سنوات.
ومــن خــال هــذه الــزيــارة تعمل
الم ـبــرشــت عـلــى مــواص ـلــة تقليد
أس ــافـ ـه ــا فـ ــي ال ـم ـن ـص ــب ال ــذي ــن
س ـعــوا دائ ـمــا ل ــزي ــارة ج ـنــود أحــد
مهام الجيش األلماني بالخارج
في الفترة السابقة لعيد الميالد
(الكريسماس).

مروحيات روسية
وف ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق ،أف ـ ـ ـ ــادت

صحيفة وول ستريت جورنال بأن
إدارة الرئيس جــو بــايــدن تــدرس
خ ـطــة تـقـضــي ب ــإم ــداد الـسـلـطــات
األوك ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ب ـ ـحـ ــزمـ ــة أس ـل ـح ــة
وم ــروحـ ـي ــات ومـ ـع ــدات عـسـكــريــة
أخ ـ ـ ـ ـ ــرى س ـ ـبـ ــق أن خ ـص ـص ـت ـهــا
لـلـحـكــومــة األف ـغــان ـيــة ال ـم ـن ـهــارة،
موضحة أنها تشمل  5مروحيات
روسية الصنع من طراز «مي»17 -
س ـب ــق أن اس ـت ـخ ــدم ـه ــا ال ـج ـيــش
األفـ ـغ ــان ــي ،وقـ ــد خ ـض ـعــت الحـقــا
للصيانة في أوروبا الشرقية.
وذكر مسؤول أوكراني أن كييف
تضغط على إدارة بــايــدن بهدف
الحصول على منظومات للدفاع
الجوي منها صواريخ «ستينغر»،
بدعوى أن هذه األسلحة ستتيح
لـهــا «حـمــايــة ال ـبــاد مــن الـطـيــران
الروسي».
ك ـم ــا ت ـس ـعــى أوك ــرانـ ـي ــا ،وف ـقــا
لـلـصـحـيـفــة ،إل ــى ال ـح ـصــول على
 10مــروحـيــات أميركية مــن طــراز
«بالك هوك» خصصتها واشنطن
للحكومة األفغانية المنهارة ،لكن
لم يتم تسليمها إليها.

دوريات مشتركة
وب ـعــد حـشــد روس ـيــا أك ـثــر من
 100أل ــف ج ـنــدي ق ــرب أوكــران ـيــا
وت ـقــدي ـم ـهــا م ـق ـتــرحــات الح ـت ــواء
دور ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة وحـلــف

األطلسي في جمهوريات االتحاد
ال ـس ــوف ـي ــات ــي ال ـس ــاب ــق وأوروبـ ـ ــا
ال ـ ـشـ ــرق ـ ـيـ ــة ،ق ـ ــام ـ ــت م ـق ــات ــات ـه ــا
وقاذفاتها بدورية مشتركة أخرى
مع سالح الجو البيالروسي على
الـ ـح ــدود ال ـجــويــة لـ ــدول االت ـحــاد
األوروبي.
ونـ ـ ـش ـ ــرت وزارة الـ ـ ــدفـ ـ ــاع فــي
بـ ـي ــاروسـ ـي ــا مـ ــع م ـق ـط ــع ف ـيــديــو
للرحلة المشتركة على تليغرام:
«يتم القيام بدوريات مشتركة على
ال ـحــدود الـجــويــة لــدولــة االت ـحــاد.
كجزء من القاذفات االستراتيجية
تو  -22إم  3التابعة لقوات الفضاء
الروسية ،برفقة مجموعة تكتيكية
مختلطة من مقاتالت سو  30 -إس
إم المتعددة الوظائف لبيالروسيا
وروسيا».
وقبل العملية ،ذكرت وزارة الدفاع
أنــه تــم اتـخــاذ ق ــرار بتشكيل قــوات
الــدفــاع الـجــوي ودوري ــات مشتركة
ع ـل ــى حـ ـ ــدود الـ ــدولـ ــة ف ــي ال ـم ـجــال
ال ـج ــوي م ــن ق ـبــل الـ ـق ــوات الـجــويــة
وقـ ـ ـ ــوات الـ ــدفـ ــاع ال ـ ـجـ ــوي ل ـل ـقــوات
المسلحة البيالروسية والفضائية
الروسية .وأوضحت أن القرار اتخذ
«فيما يتعلق بزيادة وتيرة الرحالت
الجوية ألنواع مختلفة من الطيران
بالقرب من حدود بيالروسيا ومن
أجل منع انتهاكات حدود الدولة في
المجال الجوي».
كما الحـظــت وزارة الــدفــاع في

ب ـيــاروس ـيــا زيـ ـ ــادة ف ــي الـنـشــاط
العسكري بدول االتحاد األوروبي
المجاورة .على وجه الخصوص،
عدد قوات األمن على
زادت بولندا َ
خلفية ظهور ألفي مخيم لالجئين
من الشرق األوســط على الحدود
الـبـيــاروسـيــة الـبــولـنــديــة .وقالت
الوزارة إن قرار بولندا بتركيز 23
ألف جندي ودبابة وأنظمة دفاع
جوي وأسلحة ثقيلة أخرى بالقرب
من الحدود مع بيالروسيا ال يمكن
وص ـفــه بــأنــه اسـتـجــابــة مناسبة
ألزمة الهجرة.

السيناريو العسكري
ً
سياسيا ،قالت وزي ــرة الدفاع
ال ـفــرن ـس ـيــة ،ف ـلــورنــس ب ــارل ــي ،إن
الـ ـ ــدول ال ـغــرب ـيــة يـمـكــن أن تـعــزل
روسيا سياسيا إذا تصاعد التوتر
حــول أوكــرانـيــا .وش ــددت على أن
فرنسا ال تريد العودة إلى الحرب
الباردة مع روسيا.
وأضافت الوزيرة« :هدفنا ،الذي
يشاركنا فيه شركاؤنا األوروبيون
واألميركيون ،هو إقناع السلطات
ال ــروس ـي ــة ل ـكــي ال ت ـق ــوم بـخـطــوة
يمكن أن تثير سلسلة دراماتيكية
من األحداث .لكننا ال نريد العودة
إلى الحرب الباردة».
وأضافت أنه لتجنب ذلك« ،يجب
عدم السماح بتصعيد النزاع ،ومن

الضروري التزام الهدوء .نرغب في
الحفاظ على الـحــوار مع روسيا،
الذي بدأه رئيس الجمهورية عام
 .2019في إطــار اللقاء بين وزراء
ال ــدف ــاع وال ـخــارج ـيــة ف ــي روس ـيــا
وفـ ــرن ـ ـسـ ــا ،اسـ ـتـ ـخ ــدمـ ـن ــا تـعـبـيــر
العواقب االستراتيجية الواسعةالـ ـنـ ـط ــاق .ل ــدي ـن ــا ح ـ ـ ــوار م ـف ـتــوح
ومباشر مع الروس ،ألنه يجب أن
نـكــون قــادريــن على قــول األشـيــاء
لبعضنا البعض بشكل مباشر».
م ــن جـهـتــه ،أع ــرب نــائــب وزي ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ــروسـ ــي ،ألـكـسـنــدر
غــروت ـش ـكــو ،ع ــن ثـقـتــه ب ــأن حلف
ال ـن ــات ــو ل ــن ي ـت ـجــاهــل مـقـتــرحــات
الـ ـضـ ـم ــان ــات األمـ ـنـ ـي ــة ال ـم ـق ــدم ــة
ً
لـلــواليــات الـمـتـحــدة ،مــؤكــدا أنها
مـ ـح ــاول ــة ل ـت ـح ــوي ــل ال ـس ـي ـنــاريــو
الـعـسـكــري المحتمل إل ــى عملية
سياسيةّ .
وح ـ ـ ـ ـ ـ ــذر غـ ــروت ـ ـش ـ ـكـ ــو م ـ ــن أن
ال ـع ــاق ــات وص ـل ــت إلـ ــى مـسـتــوى
خـطـيــر ،وروس ـيــا قــد تضطر إلــى
اللجوء لنظام التهديدات المضادة،
فــي ح ــال تــم تـجــاهــل مقترحاتها
بـ ـش ــأن الـ ـضـ ـم ــان ــات ال ـق ــان ــون ـي ــة
ب ـ ــأن ال ـح ـل ــف س ـي ـت ـخ ـلــى عـ ــن أي
نشاط عسكري فــي شــرق أوروبــا
ً
وأوكرانيا ،مشيرا إلى أن روسيا
تمتلك كل القدرات التقنية الالزمة
من أجل ضمان أمنها.
(عواصم  -وكاالت)

فرنسا :تظاهرات للمطالبة
بتسوية أوضاع المهاجرين

جونسون سلسلة فضائح ،إلى جانب تمرد لمعسكره
األسبوع الماضي ،بسبب اإلجراءات التي تهدف إلى
مكافحة «كورونا» ،ثم خسارة حزبه انتخابات فرعية
في انكلترا.
ً
ونـظــم هــذا االق ـتــراع أســاســا بعد استقالة نائب
محافظ ،إثر فضيحة مرتبطة بقضية ترويج ،واتهم
جونسون بمحاولة حمايته قبل أن يتراجع عن ذلك.
وعبر فروست عن أسفه لتسريب نبأ استقالته،
الذي أكد في رسالته أنها فورية ،إلى الصحف .وكانت
ً
«مايل أون صنداي» ذكرت أن جونسون تمكن أوال من
إقناعه بالبقاء حتى يناير.
وقالت الصحيفة إن فروست تحدث أيضا ،لتبرير
استقالته ،عن القيود الجديدة لمكافحة «كــورونــا»
وزيادة الضرائب والسياسة المتبعة لتحقيق الحياد
الكربوني بحلول .2050

وكتب فروست إلى جونسون «أنت تعرف مخاوفي
بشأن التوجه الحالي لألمور» ،مؤكدا أنه «مع تنفيذ
بريكست .التحدي الذي يواجه الحكومة اآلن هو إدراك
الفرص التي يتيحها لنا ذلك».
مــن جهته ،عبر جونسون عــن «أسـفــه» الستقالة
فروست ،وشكره على العمل الذي قام به.
وقال وزير الصحة ساجد جاويد ،أمس ،إنه «يتفهم
األسباب التي دفعت فروست ،الرجل المبدئي» ،إلى
مغادرة الحكومة.
ً
وتعليقا على االستقالة ،كتبت نائبة رئيس «حزب
الـعـمــال» الـمـعــارض أنجيال رايـنــر على «تــويـتــر» ،أن
الحكومة «في حالة فوضى عارمة ،وبالتحديد ألن
البالد تمر بأسابيع من عدم اليقين».
وأضافت أن «جونسون ليس على مستوى المهمة،
ونحن نستحق أفضل من هذا الهراء».

أما في صفوف األغلبية ،فرأى
النائب أندرو بريدجن أنها «لحظة
حاسمة لجونسون ال ــذي عليه أن
يتغير أو يرحل» .وقــال هذا المدافع
الـ ـش ــرس ع ــن «ب ــري ـك ـس ــت» ،إن رئـيــس
الحكومة «لــم يعد لديه الوقت الكافي
واألصــدقــاء ليفي بــوعــود وانضباط
حكومة محافظة حقيقية».
وديفيد فروست المؤيد لسياسة
متشددة حيال االتحاد األوروبي،
دب ـل ــوم ــاس ــي م ـح ـت ــرف ع ـم ــل فــي
بــروك ـســل ف ــي تسعينيات الـقــرن
الماضي ،وكــان سفيرا لبريطانيا
لدى الدنمارك من  2006إلى .2008
(لندن  -أ ف ب)

تقرير كارثي يكشف عن مقتل آالف المدنيين بأفغانستان والعراق وسورية
بحسب الصحيفة اليومية التي اضطرت
إلــى إقامة عــدد من الــدعــاوى القضائية
عـلــى «الـبـنـتــاغــون» وال ـق ـيــادة المركزية
للجيش األميركي (سينتكوم) للحصول
على هذه الوثائق.
وخ ـ ـ ـ ــال  5س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ،ش ـ ــن ال ـج ـيــش
األميركي أكثر من  50ألف غارة جوية في
أفغانستان وسورية والعراق.
ً
واعـ ـت ــرف بـقـتــل  1417م ــدن ـي ــا خطأ
فــي غـ ــارات جــويــة فــي ســوريــة وال ـعــراق
منذ  .2014والعدد الرسمي للقتلى في
ً
أفغانستان  188مدنيا سقطوا منذ .2018
وف ــي ه ــذا الـتـحـقـيــق الـ ــذي اسـتـغــرق
ً
أشـهــرا ،حللت الصحيفة الوثائق التي
حصلت عليها وتحققت من الوقائع على
األرض ودققت في المعلومات الرسمية
حول أكثر من  100موقع تعرض للقصف.
والعديد من الوقائع المذكورة كانت
معروفة من قبل ،لكن التحقيق كشف أن
عــدد الضحايا المدنيين الذين اعترف
بهم البنتاغون «أقل من الحقيقة بشكل
واضح».
وتكشف الوثائق أن مدنيين قتلوا في
كثير من األحيان بسبب ميل إلى التوصل
لنتائج تنطبق على ما يعتقد المرء أنه
مرجح ،وفق الصحيفة التي أشارت إلى
ً
أن أشخاصا يـجــرون باتجاه موقع تم
قصفه اعتبروا مقاتلين لتنظيم «داعش»،

مبنى «البنتاغون»

(أ ف ب)

ُ
وليسوا رجــال إنـقــاذ .كما اعتبر راكبو
دراج ــات نــاريــة بسطاء أنهم يتحركون
في «تشكيل» ما يدل على هجوم وشيك.
وتفيد وثائق وزارة الدفاع األميركية
أن  4ف ــي ال ـم ـئــة ف ـقــط م ــن األخـ ـط ــاء في
تحديد العدو أدت إلى سقوط مدنيين.
لـكــن الـتـحـقـيــق ال ـم ـيــدانــي الـ ــذي أجــرتــه
ال ـص ـح ـي ـفــة ي ـ ــدل ع ـل ــى أن ن ـس ـب ــة ه ــذه
الحوادث تبلغ  17في المئة سقط خاللها
ثلث القتلى والجرحى المدنيين.
ً
وكــان للعوامل الثقافية أيضا تأثير
كبير .فقد اعتبر العسكريون األميركيون

أنه «ال وجود لمدنيين» في منزل كانوا
يراقبونه خالل أحد أيام رمضان ،بينما
كــانــت عــائــات عــدة نائمة أثـنــاء النهار
في داخله خالل شهر الصوم لالحتماء
من الحر.
وفــي أغـلــب األح ـيــان ،ساهمت صور
ردي ـئ ــة أو عـمـلـيــات مــراق ـبــة ل ـم ــدة غير
كافية في الضربات التي أدت إلى سقوط
مــدن ـي ـيــن .ك ـمــا أن ـه ــا كـبـحــت م ـح ــاوالت
ال ـت ـح ـق ـي ــق .وأك ـ ـ ــد ال ـج ـي ــش األم ـي ــرك ــي
«ص ــدق ـي ــة»  216م ــن أصـ ــل  1311حــالــة
درستها الصحيفة.

ورفـ ـض ــت ت ـق ــاري ــر مـتـعـلـقــة بـسـقــوط
ضحايا مدنيين ألنه لم تظهر في مقاطع
ٌ
الفيديو جثث تحت األنقاض أو ألنها لم
تكن طويلة بما يكفي الستخالص ّنتائج.
وبين الوقائع الواردة ،ضربات نفذتها
قـ ــوات خــاصــة أم ـيــرك ـيــة ف ــي  19يوليو
 2016استهدفت ما كان يعتقد أنها ثالث
مناطق فــي شمال ســوريــة يستخدمها
تـنـظـيــم ال ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة للتحضير
لهجماته .لكن الضربات أسفرت عن مقتل
ً
ً
 120مزارعا وقرويا.
ونقلت «نيويورك تايمز» عن الناطق
باسم الـقـيــادة المركزية األميركية بيل
أورب ــان ،قوله ،إنــه «حتى بوجود أفضل
التقنيات في العالم ،تحدث أخطاء ،إما
بسبب معلومات خاطئة أو تفسير خاطئ
للمعلومات المتوافرة» .وأضــاف« :نبذل
أقصى جهودنا لتجنب اإلضرار ،ونحقق
فــي كــل القضايا الـتــي تتمتع بصدقية
خسارة في أرواح أبرياء».
ونأسف لكل
ّ
في مثال آخر ،نفذت ضربة في نوفمبر
 2015في منطقة الرمادي في العراق بعد
ً
ً
رصــد رجــل وهــو ّ
يجر «غــرضــا مجهوال
ً
وثقيال» إلى موقع تابع لتنظيم «داعش».
وتـبـ ّـيــن فــي تقرير ُأعــد بعد مــراجـعــة أن
ً
الغرض كان طفال قتل في غارة.
ً
وأخـيــرا ،اضطرت الواليات المتحدة
إل ــى ال ـت ــراج ــع ع ــن تــأك ـيــدهــا أن س ـيــارة

انتخابات رئاسة تشيلي
تقسم المجتمع

أدلى ،أمس ،الناخبون في
تشيلي بأصواتهم ،في أكثر
انتخابات رئاسية إثارة
لالنقسام منذ عشرات السنين،
والتي تشهد تنافسا بين
مرشحين يطرحان أفكارا
مختلفة تماما للمستقبل.
ويعد أحد المرشحين ،وهو
غابرييل بوريك ،الزعيم
السابق لالحتجاجات
الطالبية ،والذي يبلغ من
العمر  35عاما .وأظهرت
استطالعات الرأي قبل
االنتخابات تقدمه .أما
المرشح الثاني فهو المحامي
المحافظ خوسيه أنطونيو
كاست ( 55عاما) .ويأتي
كال المرشحين من خارج
التيار السياسي الرئيسي
الوسطي الذي حكم تشيلي
إلى حد كبير منذ عودتها
إلى الديموقراطية في 1990
بعد سنوات من الديكتاتورية
العسكرية تحت قيادة الجنرال
أوغستو بينوشيه ،الذي
اليزال شبحه يلوح في األفق.

ألمانيا تسعى لرتبة
«جنرال» بصفوف النساء

«درون البنتاغون» تضرب الحرب األميركية «النظيفة»

من المعلومات االستخبارية الخاطئة
إلى األضــرار الجانبية الحتمية ومقتل
آالف المدنيين ،نشرت صحيفة «نيويورك
ً
ً
تــايـمــز» تحقيقا قــاسـيــا ح ــول ضــربــات
ّ
ّ
المسيرة من دون طيار (درون)،
الطائرات
الوسيلة المفضلة للجيش األميركي منذ
 2014فــي حــربــه بأفغانستان والـعــراق
وسورية.
ً
واس ـت ـنــادا إل ــى  1300تـقــريــر ل ــوزارة
الدفاع (البنتاغون) حول حوادث أدت إلى
سقوط ضحايا مدنيين ،حصلت عليها
الصحيفة األميركية اليومية بموجب
قانون الشفافية في اإلدارات ،يشكل هذا
التحقيق ضربة لصورة «الحرب النظيفة»
التي تجري بـ«ضربات دقيقة» كما يؤكد
الجيش األميركي باستمرار.
وقالت «نيويورك تايمز» ،إن «الحرب
الـجــويــة األمـيــركـيــة شابتها معلومات
استخباراتية فاشلة وعمليات متسرعة
وغـيــر دقـيـقــة إلط ــاق صــواريــخ ومقتل
آالف المدنيين بما في ذلك عدد كبير من
األطفال» .وأضافت أنه «لم يشر أي تقرير
إلى خطأ أو عقوبة تأديبية».
ً
وبدال من الوعود بالشفافية في عهد
باراك أوباما الذي كان أول رئيس أميركي
يــرجــح الـلـجــوء إل ــى ضــربــات الـطــائــرات
المسيرة لتجنب مقتل جنود أميركيين،
ح ــل «الـتـعـتـيــم واإلف ـ ــات م ــن ال ـع ـقــاب»،

سلة أخبار

طالب متظاهرون «مناهضون
للعنصرية» في كل أنحاء
فرنسا ،بتسوية أوضاع
المهاجرين غير الشرعيين،
ً
خوفا من «صعود أفكار
اليمين المتطرف» قبل
االنتخابات الرئاسية المقررة
في أبريل  .2022وشارك
نحو  7500شخص في 43
تظاهرة في كل أنحاء البالد،
من بينهم  2300في باريس.
ورددوا هتافات «حرية،
مساواة ،أوراق ثبوتية».
وكانت عشرات المنظمات
والجمعيات والنقابات دعت
إلى تنظيم تظاهرات ،في إطار
حملة «مناهضة للعنصرية
وموحدة» ،تهدف إلى
إطالق صوت «بديل لليمين
المتطرف».

أزمة جونسون تتفاقم بعد خسارته وزير «بريكست»
ً
ً
ً
بعد أسبوع شهد تمردا لمعسكره وفشال انتخابيا
ً
ذريعا ،تفاقمت األزمة التي يواجهها رئيس الوزراء
البريطاني بوريس جونسون ،مع االستقالة المفاجئة
لديفيد فروست ،الوزير المسؤول عن «بريكست» في
حكومته.
ُ
ويواجه جونسون ،الذي أضعف موقعه بالتأكيد،
نهاية عام صعبة بعد خسارته لفروست.
ويترك الرحيل الفوري لفروست ( 56عاما) ،الذي
ّ
سرعت في كشفه صحيفة «ميل اون صنداي» مساء
أمس األول ،فراغا في الجانب البريطاني الذي يخوض
مفاوضات صعبة مع االتحاد األوروبي بشأن تنفيذ
ترتيبات لم تكتمل لما بعد «بريكست» في إيرلندا
الشمالية.
وبعد عامين على فوزه االنتخابي بناء على الوعد
بتنفيذ خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ،يواجه

دوليات

دمرتها طائرة ّ
مسيرة في أحــد شــوارع
ّ
كابول في أغسطس كانت محملة بقنابل.
ً
وتبين الحقا أن ضحايا الضربة كانوا
 10من أفراد عائلة واحدة.
ً
ً
ويشير التقرير إل ــى أن ع ــددا كبيرا
من المدنيين الذين أصيبوا في ضربات
أميركية وبقوا على قيد الحياة يعانون
ً
ً
إعاقات تتطلب عالجا مكلفا ،وأن أقل من
 12منهم تلقوا تعويضات مالية.
وقبل شن ضربات جوية يفترض أن
يدقق الجيش في تقارير مفصلة لتقدير
وتـقـلـيــل الــوف ـيــات بـيــن الـمــدنـيـيــن .لكن
الـمـعـلــومــات الـمـتــوفــرة يمكن أن تــؤدي
إلى أخطاء .وأكد المتحدث باسم القيادة
المركزية األميركية أن مخططي الحرب
الجوية يبذلون أقصى جهودهم في ظل
ظروف بالغة الصعوبة.
وأضاف« :لكن في كثير من األوضاع
ال ـق ـتــال ـيــة ح ـيــث ي ــواج ــه الـمـسـتـهــدفــون
تـهــديــدات عــديــدة مــوثــوقــة وال يملكون
ً
متسعا من الوقت ،يمكن أن يؤدي ضباب
الحرب إلى قرارات تفضي بشكل مأساوي
إلى إلحاق األذى بالمدنيين».
ورأت الصحيفة أن «ما يظهر في نهاية
االطــاع على أكثر من  5400صفحة من
الــوثــائــق ،هــو مؤسسة تقبل بــأن تكون
هناك أضرار جانبية حتمية».
(واشنطن  -أ ف ب)

تسعى وزيرة الدفاع األلمانية،
كريستيانه المبرشت،
لتحسين فرص الترقي
بالنسبة للنساء في الجيش.
وقالت أمس «يتعين علينا
التركيز بشكل أكبر على
النساء .طالما أنهن يصطدمن
بسقف زجاجي في حياتهن
المهنية ،ويعمل الرجال في
الوظائف العليا ،فإن ذلك أمر
مخيف» .وأضافت« :آمل أن
يكون هناك أول سيدة برتبة
جنرال خارج الخدمة الطبية
في فترة واليتي ،وسأجعل
مهمتي أن يتسنى لجميع
النساء الالئي وصلن بالفعل
لرتبة كولونيل مواصلة
الترقي».

تكساس تبدأ بناء جدارها
على حدود المكسيك

بدأت والية تكساس بناء
«جدار» خاص بها ،هو عبارة
عن قضبان فوالذية ضخمة،
على الحدود مع المكسيك،
وفق ما أعلن حاكم الوالية
الجمهوري غريغ أبوت.
وقال في مؤتمر صحافي ،إن
ً
«تكساس تقوم حقا بخطوة
لم يسبق أن اتخذتها أي
والية أخرى ،تتمثل في بناء
جدار على حدودنا لتأمين
وحماية سيادة الواليات
المتحدة وواليتنا».
وأضاف من مدينة ريو
غراندي أمام رافعة وقضبان
فوالذية أنه إجراء «ضروري
لسبب واحد فقط :إدارة
بايدن فشلت في تأدية
عملها».

ةديرجلا

•
العدد  / 4915االثنني  20ديسمبر 2021م  16 /جمادى األولى 1443هـ

22

sports@aljarida●com

رياضة

«األصفر» و«األبيض» عسكرا لنهائي أغلى الكؤوس
فحص منشطات عشوائي وعودة لألشواط اإلضافية حال التعادل
أحمد حامد

لنهائي أغلى
اكتملت الترتيبات ً
الكؤوس ،المقرر غدا ،بين
الكويت والقادسية على استاد
جابر عند السابعة ً
مساء،
البدء
حيث أعلن اتحاد الكرة ً
في حجز التذاكر إلكترونيا،
كما تم إعالن تطبيق فحص
المنشطات على بعض
الالعبين في الفريقين.

ب ــات ــت ج ــاه ــزي ــة ال ـق ــادس ـي ــة
والكويت في أوجها ،استعدادا
لخوض نهائي أغلى الكؤوس
(كـ ـ ــأس س ـم ــو األم ـ ـيـ ــر) ،ال ـم ـقــرر
ً
غدا ،بين الفريقين عند السابعة
مساء على استاد جابر الدولي.
ودخــل "األصـفــر" و"األبـيــض"
بعد تدريب أمس في معسكرين
مغلقين ،لزيادة الحالة الذهنية
عـنــد الــاعـبـيــن ،وإب ـعــادهــم عن
الضغوط المحيطة.
وال تشهد صفوف "األصفر"
و"األبيض" غيابات مؤثرة ،حيث
استعاد القادسية خالد صباح،
الـ ـ ــذي ع ــان ــى إص ــاب ــة ف ــي وق ــت
ســابــق .وبــالـمـثــل ،ف ــإن الكويت
استعاد خــدمــات مـشــاري غنام
وعبدالله البريكي ،ومن قبلهما
ال ـكــون ـغــولــي ام ـبــوكــانــي ،ال ــذي
عــانــى إصــابــة فــي وق ــت ســابــق،
واستمر فــي قائمة المصابين
فهد حمود وطالل جازع.
و م ـ ـ ـ ـ ــن ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرر أن يـ ـض ــع
الجهازان الفنيان في الفريقين
اللمسات األخيرة على توليفة
المباراة النهائية مساء اليوم،
مــن دون مـفــاجــآت تــذكــر ،حيث
مــن المنتظر أن ترتكز توليفة
القادسية على األوراق الرابحة:
بــدر المطوع وأحـمــد الرياحي،
وفـ ـ ـ ــي وسـ ـ ـ ــط الـ ـمـ ـلـ ـع ــب أحـ ـم ــد
الظفيري ومحمد خليل وفهد
األنصاري ،وفي الكويت يتقدم
أحـ ـم ــد ال ــزنـ ـك ــي وال ـك ــون ـغ ــول ــي
ام ـ ـبـ ــوكـ ــانـ ــي وطـ ـ ـ ــال ال ـف ــاض ــل

والمغربي مهدي برحمة أوراق
الكويت الرابحة.

تذاكر إلكترونية
بدوره ،أعلن اتحاد الكرة بدء
حجز التذاكر الخاصة باللقاء
ً
إل ـك ـت ــرون ـي ــا ع ــن ط ــري ــق مــوقــع
اتحاد الكرة .وفي هذا الصدد،
تــوجــه رئ ـيــس االت ـح ــاد الشيخ
أحمد اليوسف ،بالشكر لهيئة
ال ــري ــاض ــة وم ــدي ــره ــا د .حـمــود
فـلـيـطــح ،لــدوره ـمــا فــي تطبيق
هذا النظام.
وكشف اليوسف ،في تصريح
على موقع االتحاد ،إقرار تطبيق
ً
نـظــام الـتــذاكــر إلـكـتــرونـيــا وفــق
أف ـضــل الـس ـبــل ،وم ــن أج ــل منح
ن ـه ــائ ــي أغـ ـل ــى ال ـ ـكـ ــؤوس م ـيــزة
استثنائية.
وف ــي س ـي ــاق مـخـتـلــف ،أعـلــن
ات ـ ـحـ ــاد ال ـ ـكـ ــرة االح ـ ـت ـ ـكـ ــام إل ــى
أشواط إضافية في نهائي كأس
سمو األمير حــال التعادل بين
الـفــريـقـيــن ف ــي ال ــوق ــت األص ـلــي
ل ـل ـم ـب ــاراة ،رغـ ــم وجـ ـ ــود تــوجــه
س ــاب ــق ب ــال ـل ـج ــوء إلـ ـ ــى ركـ ــات
الترجيح مباشرة حال التعادل.
وعلمت "الجريدة" أن القرار تم
اتخاذه من مجلس إدارة االتحاد
دون الرجوع للجان المختصة.

فحص منشطات
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاق م ـ ـت ـ ـصـ ــل،
س ـت ـق ــوم ل ـج ـن ــة ال ـم ـن ـش ـطــات
ب ــاخـ ـتـ ـي ــار ع ـ ـ ــدد م ـ ــن الع ـب ــي

جانب من االجتماع التنسيقي للنهائي
الفريقين إلجراء عملية فحص
منشطات بطريقة عشوائية،
عـقــب نـهــايــة الـلـقــاء مـبــاشــرة،
ً
وهو إجراء لم يكن متبعا في
األدوار التمهيدية للكأس أو
مباريات الدوري الممتاز.
م ــن ج ــان ـب ــه ،أع ـل ــن رئ ـيــس
االت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــخ أح ـ ـمـ ــد
اليوسف ،حضور سمو ولي
العهد الشيخ مشعل األحمد،
الـمـبــاراة النهائية نيابة عن
سمو األمير.

وت ـ ــوج ـ ــه رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
إدارة اال ت ـحــاد بــا لـشـكــر إ لــى
س ـم ــو األمـ ـي ــر ع ـل ــى رعــاي ـتــه
المباراة ،كما توجه بالشكر
إ ل ــى سـمــو و ل ــي ا لـعـهــد على
ح ـض ــوره ال ـن ـهــائــي ،وكــذلــك
ع ـ ـلـ ــى دعـ ـمـ ـهـ ـم ــا لـ ـل ــري ــاض ــة
وال ــري ــاض ـي ـي ــن ف ــي مـخـتـلــف
المجاالت.
بدوره ،أكد حمود فليطح
أن حـ ـ ـ ـض ـ ـ ــور س ـ ـ ـمـ ـ ــو و لـ ـ ــي
الـ ـعـ ـه ــد الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة س ـي ـك ــون

الجولة الـ  5لـ «الممتاز» :أول فوز للشباب وخسارة للنصر
كاظمة استمر على القمة ...وعينا الكويت والقادسية على «النهائي»
تفوق مدرب كاظمة البوسني
داركو على نظيره في العربي
الكرواتي ،انتي ميشا ،الذي
يعتمد على العب فقط.
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حازم ماهر

نجح فريق كاظمة في االستمرار على قمة
بطولة دوري  stcالممتاز بعد انتهاء جولته
الخامسة ،إثر فوزه عن جدارة واستحقاق
شــديــديــن ع ـلــى ال ـعــربــي  1-2ف ــي ال ـم ـبــاراة
األقوى بهذه الجولة.
والــافــت فــي األم ــر ،تـفــوق م ــدرب كاظمة
البوسني داركو على مدرب العربي الكرواتي
انتي ميشا ،من خــال أسلوب اللعب الذي
اتبعه ،عبر الدفاع الصلد ،واستثمار الفرص
ً
التي الحت له ،على العكس تماما من ميشا
ال ــذي تــوقــف تـفـكـيــره ،لـمـجــرد ف ــرض رقــابــة
لصيقة على الليبي السنوسي الهادي ،األبرز

في األخـضــر ،والــذي إذا غــاب عنه التوفيق
خسر األخضر ،رغم أن المدرب لم يستثمر
مفاتيح لـعــب عــديــدة مـثــل سـيــف الـحـشــان،
وبندر السالمة ،وعلي خلف.
وتنافس مـبــاراة التضامن والسالمية،
المباراة السابقة من حيث القوة والمستوى
وال ـح ـم ــاس ،ح ـيــث حـفـلــت بــأرب ـعــة أه ــداف
"م ـل ـعــوبــة" ،ون ـجــح ال ـس ـم ــاوي ف ــي تـحــويــل
ال ـخ ـس ــارة  2-0إل ــى ال ـت ـع ــادل  ،2-2ونـجــح
التضامن في فرض أسلوبه على اآلخرين،
وهو أحد أفضل الفرق في الموسم الجاري
على اإلطالق.
م ــن نــاح ـيــة أخـ ـ ــرى ،أل ـق ــى ن ـهــائــي كــأس
سمو األمير بظالله على مباراتي الكويت

مــع الفحيحيل وال ـقــادس ـيــة مــع ال ـيــرمــوك،
فقد ظهر بوضوح هدف األبيض واألصفر،
الذي تمثل في تحقيق الفوز بأقل مجهود
ممكن من أجل ادخار مجهودهما للنهائي،
وع ـل ــى ال ـجــانــب اآلخـ ــر م ـ ــازال ق ـبــل األخ ـيــر
واألخير (الفحيحيل واليرموك) ،في موقف
ال يـحـســدان عليه ،فقد حصد األول نقطة
واحدة ،وظل الثاني بال نقاط.
أما مباراة الشباب والنصر فقد شهدت
أمــريــن مـهـمـيــن ،أول ـه ـمــا :تحقيق الـشـبــاب
الفوز األول ،والذي سيكون بمنزلة انطالقة
حقيقية ،بينما تعرض العنابي للخسارة
األولى ،التي قد تنزل به إلى نفق مظلم في
الجوالت المقبلة!

أرقام
• شهدت الجولة الخامسة من منافسات دوري  stcللدرجة الممتازة ارتفاع معدل األهداف
ً
بعد تسجيل  14هدفا بمعدل تهديفي ُ  2.8هــدف في المباراة الــواحــدة ،لتأتي بذلك في
ً
المركز الثاني بعد الجولة األولى التي أحرز فيها  19هدفا.
• لعبت األرض مع أصحابها في  4مباريات ،بينما لم تلعب في مباراة التضامن والسالمية
التي انتهت بالتعادل  ،2-2والعربي وكاظمة التي حقق فيها األخير الفوز .0 -1

ل ــه ب ــال ــغ األثـ ـ ــر ل ـ ــدى جـمـيــع
ال ــري ــاضـ ـيـ ـي ــن ،ولـ ـي ــس عـلــى
ً
الــاعـبـيــن ف ـقــط ،مـتـمـنـيــا أن
ي ـ ـقـ ــدم ال ـ ـفـ ــري ـ ـقـ ــان م ـس ـت ــوى
م ـم ـيــزا يـسـتـمـتــع ب ــه ك ــل مــن
يتابع اللقاء.
وأضاف أن جميع الجهات
المعنية بالمباراة النهائية
ستبذل كل الجهود من أجل
إنـ ـ ـج ـ ــاح الـ ـبـ ـط ــول ــة األغ ـ ـلـ ــى،
ً
معتبرا أن حضور الجماهير
سيكون لمن تلقى التطعيم

ضــد ف ـيــروس كــورو نــا فقط،
وع ـب ــر ت ـط ـب ـيــق ن ـظ ــام حـجــز
ً
التذاكر إلكترونيا .
ُي ـ ـ ـ ــذ ك ـ ـ ـ ــر أن اال ج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع
التنسيقي للمباراة النهائية
ل ـ ـكـ ــأس سـ ـم ــو األمـ ـ ـي ـ ــر ُع ـق ــد
أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ب ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــور رئ ـ ـيـ ــس
مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس إدارة اال ت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ أحـ ـ ـم ـ ــد ال ـ ـيـ ــوسـ ــف،
والـ ـشـ ـي ــخ م ــاج ــد ال ـي ــوس ــف،
وال ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ل ـل ـه ـي ـئ ــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـل ــري ــاض ــة ح ـم ــود

ف ـ ـل ـ ـي ـ ـطـ ــح ،ون ـ ـ ــائ ـ ـ ــب رئ ـ ـيـ ــس
مجلس إدارة االتحاد أحمد
الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــزي ،واألم ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام
ل ــات ـح ــاد صـ ــاح ال ـق ـنــاعــي،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى م ـم ـث ـل ـي ــن عــن
اللجان والجهات الحكومية
المعنية.

«أزرق الطائرة» يلتقي نوفي سات اليوم
يلتقي فــي الخامسة مــن مساء الـيــوم منتخبنا
الــوطـنــي األول لـلـكــرة ال ـطــائــرة فــريــق نــوفــي ســات
ال ـصــربــي ،ف ــي أولـ ــى م ـبــاريــاتــه الـتـجــريـبـيــة ضمن
معسكره التدريبي المقام هناك حاليا استعدادا
للمشاركة في منافسات دورة األلـعــاب الخليجية
المجمعة المقررة في الكويت يناير المقبل.
وق ـ ــال رئ ـي ــس ال ــوف ــد بـ ــدر الـ ـك ــوس إن بــرنــامــج
الـ ـمـ ـب ــاري ــات ال ـت ـجــري ـب ـيــة ل ـل ـم ـن ـت ـخــب خ ـ ــال ف ـتــرة

المعسكر الصربي يسير بوتيرة متصاعدة ،وعلى
مدار  3أيام متتالية في األسبوعين األول والثاني،
بحيث يبدأ فــي األسـبــوع األول بمباراة الـيــوم مع
ً
فريق نوفي سات ،ويلعب غدا مع فريق زليزنكار،
وبعد غد مع فريق جيدين ستافوا ،وفي األسبوع
الثاني من المعسكر يلعب ثالث مباريات متتالية،
وفي األسبوع الثالث واألخير من المعسكر يلعب
المنتخب مباراتين فقط ،بخالف التدريبات اليومية.

مباراتان في «أولى السلة»
•

جابر الشريفي

تقام الـيــوم مـبــاراتــان فــي إط ــار منافسات الجولة
الـ  12في دوري الدرجة األولــى لكرة السلة ،إذ يلتقي
النصر مع الساحل في الـ  5:30مساء على صالة نادي
الساحل ثم اليرموك مع الشباب في الـ  7:30مساء على
الصالة نفسها.
ويتصدر العربي ترتيب الفرق برصيد  11نقطة،
ويأتي بعده النصر واليرموك والصليبيخات بـ 10
ً
نقطة لكل منها ،ثم الشباب والتضامن بـ 7نقاط ،وأخيرا
الساحل بـ  6نقاط.
وينص نظام البطولة على إقامة دوري بين الفرق

الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة
عـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــى أن
يتأهل األول
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاز
ً
مباشرة في حين
ي ـن ـت ـظ ــر ال ــوص ـي ــف
ن ـظ ـيــره خ ــام ــس ال ـ ــدوري
الممتاز من أجل خوض ثالث مباريات والفائز باثنتين
يتأهل للممتاز في الموسم المقبل .ويشارك منتخب
الشباب في البطولة وتعتبر مواجهاته ودية وال تدخل
نتيجتها في حساب النقاط.

«المدرسي» يعلن استراتيجيته الخميس

• ضربة جزاء واحدة احتسبت خالل الجولة وكانت من نصيب الكويت ،ونفذها المغربي
مهدي برحمة بنجاح.
ً
• تفوق المهاجمون المحليون على المحترفين ،بإحراز  11هدفا مقابل  3فقط.
• واصل مهاجم كاظمة المتألق شبيب الخالدي انفراده بقمة الهدافين برصيد 5
أهداف ،تبعه محترف اليرموك الكولومبي كارلوس أندريس في المركز الثاني بـ 4
أهداف ،ثم العبا الكويت أحمد الزنكي والمهدي برحمة ،والعب العربي السنوسي
الهادي ،والعب القادسية عيد الرشيدي في المركز الثالث بـ  3أهداف لكل منهم.

جانب من مباراة كاظمة والعربي

يكشف االتحاد الرياضي المدرسي والتعليم
العالي عن خطته االستراتيجية ،2026 – 2021
الـخـمـيــس الـمـقـبــل ،تـحــت رع ــاي ــة وح ـض ــور وزي ــر
اإلع ــام والـثـقــافــة وزي ــر الــدولــة ل ـشــؤون الشباب
عبدالرحمن المطيري ،باستاد جابر الدولي ،والتي
تمثل الرؤية المستقبلية للرياضة المدرسية خالل
الفترة المقبلة بعد توقف مدة طويلة.
وأكد فيصل المقصيد ،رئيس االتحاد ،أن "اللجان

علي الخرافي بطل الجولة الثالثة لـ «الفروسية»
أث ـب ــت ن ـجــم ن ـ ــادي الـكــويــت
لـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــي جـ ــاسـ ــم
الخرافي ،أنــه فــارس من طراز
نـ ــادر عـنــدمــا نـجــح ف ــي الـفــوز
بلقب الجولة الثالثة من دوري
االتـحــاد الكويتي للفروسية،
ال ـت ــي أق ـي ـمــت ي ــوم ــي الـجـمـعــة
وال ـس ـب ــت ف ــي م ـض ـمــار ن ــادي
ال ـص ـيــد وال ـف ــروس ـي ــة ،بـعــدمــا
تـمـكــن م ــن خ ـطــف ل ـقــب شــوط
الجائزة الكبرى والتربع على
صدارة الشوط الرئيسي على
ارتـفــاع  140ســم بــزمــن 59.09
ثــان ـيــة م ــن دون ن ـق ــاط جـ ــزاء،
متفوقا على نجم نادي الصيد
والفروسية عبدالله الروضان،
ال ــذي حــل ثــانـيــا بــزمــن 61.29
ثــانـيــة و 4ن ـقــاط جـ ــزاء ،وجــاء
ب ـعــده ـمــا أن ـطــون ـيــو م ـ ــوروزو
وعـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـع ــوض ــي ويـ ـ ــارا
ال ـه ـن ـي ــدي وخ ــال ــد ال ـخ ـب ـيــزي
وعـنــاز الـعـنــاز ،وق ــام بتتويج

الخرافي يتوج بلقب الجولة الثالثة
األب ـط ــال عـضــو مجلس إدارة
االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــح يـ ــوسـ ــف
الصباح ،وأمين السر المساعد
بـ ـن ــادي ال ـص ـي ــد وال ـف ــروس ـي ــة
خليل أسد وممثل بنك برقان.
كما فــاز الـخــرافــي بالمركز
األول عـلــى ارت ـف ــاع  130ســم،
ف ـي ـمــا فـ ـ ــازت الـ ـف ــارس ــة ن ــادي ــة

الـمـطــوع بــالـمــركــز األول على
ارتفاع  120سم.
ُيذكر أن الجولة األولــى من
ال ـ ــدوري ف ــاز بلقبها ال ـفــارس
أح ـمــد الـمـضــاحـكــة ،فـيـمــا فــاز
في الجولتين الثانية والثالثة
الفارس علي الخرافي.

العاملة باالتحاد انتهت من جميع الترتيبات إلقامة
احتفالية تدشين االستراتيجية التي ستقام برعاية
وح ـض ــور ال ــوزي ــر ال ـم ـط ـيــري ،ويـتـضـمــن بــرنــامــج
االحـتـفــالـيــة ال ـعــديــد م ــن ال ـف ـقــرات ال ـتــي سيقدمها
العاملون باالتحاد أو التوجيه الفني للتربية البدنية،
ألننا نتطلع من خالل االستراتيجية إلى وضع نواة
عودة الرياضة المدرسية إلى سابق عهدها ،إلمداد
األندية والمنتخبات الوطنية بجيل جديد".

23
سيتي يواصل انتفاضته برباعية تاريخية في نيوكاسل
ةديرجلا
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رياضة

تشلسي يتعثر أمام وولفرهامبتون وأرسنال يسحق ليدز
ً
أحرز جواو ًكانسيلو هدفا
وصنع واحدا ليقود مانشستر
سيتي إلى الفوز -4صفر على
مضيفه المتعثر نيوكاسل
يونايتد ،أمس ،ويضمن صدارة
الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
القدم في يوم عيد الميالد.

واص ـ ـ ــل مــان ـش ـس ـتــر سـيـتــي
ان ـت ـفــاض ـتــه ب ـب ـطــولــة ال ـ ــدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم،
وعزز صدارته للمسابقة ،عقب
فـ ـ ـ ــوزه الـ ـسـ ـه ــل -4صـ ـ ـف ـ ــر عـلــى
مـضـيـفــه ن ـيــوكــاســل يــونــايـتــد
أمـ ـ ــس ،ف ــي ال ـم ــرح ـل ــة ال ـثــام ـنــة
عـشــرة للبطولة ،الـتــي شهدت
أي ـ ـضـ ــا تـ ـ ـع ـ ــادل ت ـش ـل ـس ــي مــع
مضيفه وولفرهامبتون بدون
أهداف.
وارتفع رصيد سيتي (حامل
ال ـل ـقــب) الـ ــذي ح ـقــق ان ـت ـصــاره
الــرابــع عشر فــي البطولة هذا
الموسم والثامن على التوالي،
إلـ ــى  44ن ـق ـطــة ف ــي الـ ـص ــدارة،
فيما تجمد رصيد نيوكاسل،
الــذي تكبد خسارته العاشرة
مقابل فوز وحيد و 7تعادالت
ف ــي ال ـب ـط ــول ــة خ ـ ــال ال ـمــوســم
الـ ـح ــال ــي ،ع ـن ــد  10نـ ـق ــاط فــي
الـ ـم ــرك ــز الـ ـت ــاس ــع ع ـش ــر (ق ـبــل
األخ ـيــر) ب ـفــارق  3نـقــاط خلف
مراكز األمان.
واف ـت ـت ــح ال ـبــرت ـغــالــي روب ــن
دياش التسجيل مبكرا لسيتي
في الدقيقة الخامسة ،قبل أن
يضيف مواطنه جواو كانسيلو
الهدف الثاني في الدقيقة ،27
فيما تكفل النجمان الجزائري
رياض محرز واإلنكليزي رحيم
سترلينغ ،بتسجيل الهدفين
الثالث والــرابــع في الدقيقتين
 63و 86على الترتيب ،ليحقق

ال ـف ــري ــق ال ـسـ ـم ــاوي ان ـت ـصــاره
األكبر في تاريخ مواجهاته مع
نيوكاسل على ملعب (سانت
جيمس بارك) ،الذي استضاف
اللقاء.
ومنذ خسارته صفر 2-أمام
ض ـي ـفــه كــري ـس ـتــال ب ـ ــاالس في
 30أكتوبر الماضي ،لم يعرف
مــانـشـسـتــر سـيـتــي س ــوى لغة
الـفــوز فــي البطولة ،بعد فــوزه
فــي لـقــاء اتــه الثمانية التالية،
التي سجل خاللها العبوه 24
هدفا ،فيما تلقى  3أهداف فقط.

تشلسي يكتفي بالتعادل
مــن جانبه ،واصــل تشلسي
نــزيــف ال ـن ـقــاط فــي الـمـســابـقــة،
بـتـعــاد لــه السلبي مــع مضيفه
وول ـفــرهــام ـب ـتــون ،لـيـعـجــز عن
تحقيق الفوز للمباراة الثانية
على التوالي في البطولة.
وبـقــي تشلسي ،ال ــذي حقق
 3انتصارات فقط في مبارياته
الـثـمــانـيــة األخ ـي ــرة بالبطولة،
فـ ــي الـ ـم ــرك ــز الـ ـث ــال ــث بــرص ـيــد
 38نـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــة ،ف ـ ـ ــي حـ ـ ـي ـ ــن ر ف ـ ــع
وولفرهامبتون رصيده إلى 25
نقطة في المركز الثامن.

أرسنال يهزم ليدز
مـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ــر ،واصـ ـ ــل
أرسـ ـن ــال سـلـسـلــة ان ـت ـصــاراتــه

كانسيلو نجم مانشستر سيتي يحرز هدفه في مرمى نيوكاسل
المتتالية ،وتمكن من اجتياز
عقبة مضيفه ليدز يونايتد 1-4
امس األول.
وم ـن ــذ خ ـس ــارت ــه م ـبــارات ـيــن

كلوب :لن نتعاقد مع العبين
يرفضون اللقاح
قال يورغن كلوب مدرب ليفربول المنافس في
الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم إن الالعبين
الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس
ً
ً
كــورونــا يشكلون خطرا صحيا ،وال يتوقع أن
يتعاقد ناديه مع أي العب يرفض تلقي التطعيم.
من جانبه ،رأى ستيفن جيرارد مدرب أستون
فيال ونظيره في كريستال باالس باتريك فييرا
أن تلقي التلقيح ربما يؤخذ في االعتبار عند
الـتـعــاقــد مــع العـبـيــن ج ــدد فــي ظــل تــزايــد عــدد
حاالت العدوى بالفيروس بين أندية البطولة.
أما رابطة الــدوري اإلنكليزي الممتاز فقالت
في أكتوبر الماضي إن  68في المئة من الالعبين
حصلوا على جرعتي اللقاح ،لكنها أعلنت في
منتصف األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ظ ـهــور  42حالة

رئيس دورتموند يأمل بقاء هاالند
ص ــرح ا لــر ئـيــس التنفيذي
لـنــادي بوروسيا دورتموند
األل ـمــانــي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،هــانــز
فــاتـسـكــه ب ــأن ــه ال يـ ــزال يــأمــل
في بقاء نجم هجوم الفريق
آرل ـي ـنــغ ه ــاالن ــد إل ــى م ــا بعد
الصيف المقبل.
وفي تصريحات لتلفزيون
صـحـيـفــة "ب ـي ـل ــد" األل ـمــان ـيــة،
قال فاتسكه ":من الممكن أن
يــرحــل آرلـيـنــغ ومــن الممكن
ً
أن ي ـب ـقــى" م ـش ـي ــرا إلـ ــى أنــه
كان قد أجرى "محادثة جيدة
ً
ج ــدا" مــع مينو راي ــوال وكيل
ال ــاع ــب "قـ ـب ــل ب ـض ـعــة أي ـ ــام"
وأضاف":كانت محادثة ودية
ً
نسبيا".
و تــا بــع فاتسكه أ نــه يعرف
ً
أي ـض ــا أن عـ ــدة أن ــدي ــة كـبــرى

إصابة بالعدوى خالل أسبوع واحد وهو
رقم قياسي.
وبسبب تــزايــد عــدد حــاالت اإلصابة
ق ـ ــررت ال ــراب ـط ــة تــأج ـيــل  10م ـبــاريــات
حتى اآلن من بينها ست مباريات من
الجولة الحالية.
وقال كلوب وهو ألماني" :ال نقترب
م ــن الـتـعــاقــد م ــع أي العـبـيــن حاليا
لكني فــي فكرت األمــر وهــذا الجانب
سـيـكــون م ـحــوريــا بــالـتــأكـيــد ف ــي هــذه
الخطوة .في حالة وجــود العــب لم يحصل
على أي جــرعــة مــن الـلـقــاح فــإنــه يشكل تهديدا
مستمرا لـنــا جـمـيـعــا ...والــوضــع فــي مـثــل هــذا
ً ً
الموقف سيكون صعبا جدا".

البرازيلي رونالدو يشتري نادي كروزيرو
أع ـل ــن ال ـن ـج ــم الـ ــدولـ ــي ال ـب ــرازي ـل ــي ال ـســابــق
رونــالــدو ،الجمعة الماضي ،أنــه اشترى نادي
كـ ــروزيـ ــرو ،ال ـ ــذي م ـنــح ب ـطــل م ــون ــدي ــال 2002
فرصته االحترافية األول ــى ،إال أنــه يلعب منذ
موسمين في دوري الدرجة الثانية المحلي.
ً
وقال ابن الـ  45عاما في مقطع فيديو نشره
على وسائل التواصل االجتماعي رئيس النادي
ً
سيرجيو سانتوس رودريغيس "أنا سعيد جدا
بإبرام هذه الصفقة".
ً
وأض ـ ــاف رون ــال ــدو ح ــام ــا قـمـيــص ال ـنــادي
مع الرقم  9على ظهره واســم "فينومينو" ،أي
الظاهرة الذي اشتهر به العب برشلونة وريال
مــدريــد اإلس ـبــانــي وإن ـتــر وم ـيــان اإليطاليين
ً
ّ
"لدي الكثير ألرده الى كروزيرو ،ألخذ
سابقا ،أن

كروزيرو الى حيث يستحق".
وتوقع أن يكون "أمامنا الكثير من العمل.
أطلب من الجماهير أن يعيدوا عالقتهم بالنادي
مرة أخرى والذهاب إلى الملعب ألننا سنحتاج
الى الكثير من القوة والوحدة ،لدينا الكثير من
ً
ً
العمل والطموح لجعل كروزيرو عظيما مجددا".
وأفاد موقع "غلوبو ايسبورتي" أن رونالدو
سيدفع  400مليون ريال برازيلي (حوالي 60
م ـل ـيــون ي ـ ــورو) لـيـصـبــح ال ـم ـســاهــم األك ـب ــر في
النادي.
وي ـم ـل ــك رون ـ ــال ـ ــدو م ـن ــذ ع ـ ــام  2018حـصــة
مسيطرة من أسهم نادي بلد الوليد اإلسباني
الذي هبط إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي.

م ـت ـتــال ـي ـت ـيــن امـ ـ ــام مــانـشـسـتــر
يونايتد وإيفرتونّ ،
رد أرسنال
ب ــأف ـض ــل ط ــري ـق ــة وت ـم ـك ــن مــن
هــزي ـمــة ســاوث ـم ـب ـتــون ووس ــت

هام قبل هذه المباراة.
وحسم الضيوف اللقاء منذ
الشوط األول بعد ثالثة اهداف
سريعة منها هدفان للبرازيلي

غابريال مارتينيلي ( 16و،)28
وأضــاف بوكايو ساكا الثالث
ّ
( )42قبل ان يقلص البرازيلي
رافينيا النتيجة من ركلة جزاء

( ،)75ل ـكــن س ــرع ــان م ــا ج ــاء ه
الرد عبر أميل سميث-رو ،الذي
أضاف الهدف الرابع ألرسنال
(.)84

ت ـبــذل مـســاعــي لـضــم الــاعــب
ً
النرويجي الدولي " 21عاما"
المرتبط بعقد مع دورتموند
حتى  ،2024وقال :من الممكن
أن يـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ه ـ ــاال ن ـ ــد ب ـنــد
التخارج الموجود في عقده
بعد نهاية الموسم الحالي.
وأعرب فاتسكه عن اعتقاده
بـ ـ ــأن االه ـ ـت ـ ـمـ ــام الـ ـكـ ـبـ ـي ــر مــن
جانب ريال مدريد اإلسباني
بضم هاالند "مؤكد ،وأعتقد
ً
ً
أنه سيجد تجاوبا كبيرا في
إسبانيا ،أما كرة القدم التي
يـتــم لعبها فــي إ نـكـلـتــرا فهي
مختلفة".
و ق ــال فاتسكه ،ا ل ــذي أعلن
إجراء المزيد من المحادثات،
إ نــه يعتقد بأنه "سيكون من
الجيد له أن يبقى في الدوري

هاالند
األل ـ ـ ـمـ ـ ــانـ ـ ــي ،وفـ ـ ـ ــي الـ ـنـ ـه ــاي ــة
س ـي ـك ــون األمـ ـ ــر ع ـل ــى ال ـن ـحــو
التالي إ مــا أن يبقى وعندئذ

سنسعد بهذا أو أن يقول إنه
ً
اختار أن يفعل شيئا آخر".

ليوناردو :من المحتمل تجديد عقد مبابي
اعتبر المدير الرياضي لـ"باريس
ســان جــرمــان" ليوناردو أراوج ــو،أن
الـنــادي لديه "احـتـمــاالت جـيــدة" في
تجديد عقد نجمه كيليان مبابي،
الذي كشف عن رغبته في االنضمام
لريال مدريد الصيف الماضي.
وقال ليوناردو ،إن الـ"بي إس جي"
كان يريد االحتفاظ بالالعب "أطول
وقت ممكن" ،في تصريحات أدلى بها
خالل مقابلة مع إذاعة (يوروب .)1
واعـ ـت ــرف ال ـمــديــر ال ــري ــاض ــي بــأن

مبابي

"الوضع الحالي فريد من نوعه ألننا
نتحدث عن تجديد عقد أفضل العب
في العالم.
ً
كــان مبابي ( 23عــامــا) وصــل إلى
ً
باريس عام  2017قادما من موناكو،
وب ــوس ـع ــه ال ـت ـف ــاوض م ــع أي فــريــق
ً
آخر بدءا من يناير المقبل حال عدم
قبوله عروض فريق الحالي.
(إفي)

إشبيلية يوجه ضربة شبه قاضية ألتلتيكو
وجه إشبيلية ضربة شبه
قاضية آلمال أتلتيكو مدريد
في االحتفاظ باللقب بعدما
ألـ ـح ــق ب ــه ال ـه ــزي ـم ــة ال ـثــال ـثــة
ً
تــوالـيــا ،وج ــاء ت بهدف قاتل
 1-2ا لـ ـسـ ـب ــت ا ل ـ ـمـ ــا ضـ ــي فــي
ال ـمــرح ـلــة ال ـ ـ  18م ــن الـ ــدوري
اإلس ـبــانــي ال ـتــي ش ـهــدت فــوز
برشلونة على ضيفه إلتشي
 2-3بـفـضــل شـبــانــه وسـقــوط
جديد لريال سوسييداد على
يد فياريال .3-1
وبـ ـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـه ـ ـ ـمـ ـ ــة ف ـ ــري ـ ــق
ا لـمــدرب األرجنتيني دييغو

سيميوني في المحافظة على
اللقب بعيدة ا لـمـنــال نتيجة
ً
هزيمته الثالثة تواليا  ،بعد
ال ـل ـت ـيــن م ـنــي ب ـه ـمــا ي ــد عـلــى
مايوركا ( )2-1وريــال مدريد
(صـ ـف ــر ،)2-لـيـتـجـمــد رصـيــده
ع ـن ــد  29ن ـق ـط ــة فـ ــي ال ـم ــرك ــز
الخامس.
وبـ ــدا أتـلـتـيـكــو ف ــي طــريـقــه
أق ـ ـلـ ــه إلنـ ـ ـق ـ ــاذ ن ـق ـط ــة ب ـع ــدم ــا
ع ــوض تـخـلـفــه م ـنــذ الــدقـيـقــة
 7بهدف مــن تسديدة بعيدة
صــاروخ ـيــة لـلـكــرواتــي إيـفــان
راكيتيتش إلى تعادل بفضل

لوبيتيجي :روح التنافسية سر الفوز
قال جولين لوبيتيجي المدير الفني إلشبيلية،
إن "الـســر" وراء الـفــوز على أتلتيكو مــدريــد 1-2
يكمن في "ال ــروح التنافسية للفريق في لحظة
معقدة يمر بها" بسبب كثرة اإلصابات.
وص ــرح لوبيتيجي عقب اللقاء ال ــذي أقيم
الليلة الماضية ضمن الجولة الـ 18من الدوري
اإلسباني على ملعب إشبيلية "نفتقد جهود
 9العبين ،ولكن الفريق ينافس .تحية للعمل
الذي قام به الالعبون ،هذه الروح سمحت لنا
بالفوز على فريق كبير".
وأضــاف "العمل الكبير الــذي بذله الجميع
يفسر هذا االنتصار".

وأب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى لـ ــوب ـ ـي ـ ـت ـ ـي ـ ـجـ ــي أسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــه إلص ـ ــاب ـ ــة
األرج ـن ـت ـي ـن ـي ـيــن م ــارك ــوس أك ــون ـي ــا ول ــوك ــاس
أوكامبوس وكذلك غونزالو مونتييل في اللقاء،
مشيرا إلــى أنــه سيعرف الـيــوم األح ــد مــن هم
الالعبين المتاحين لخوض مواجهة برشلونة
المؤجلة من الجولة الرابعة الثالثاء المقبل.
ورغم االنتصار رفض لوبيتيجي المبالغة
في االحتفال ،ألن النقاط الثالث "تفيد فقط في
خــوض الـمـبــاراة المقبلة بشكل أفـضــل" ،على
حد قوله.
(إفي)

هدف للبرازيلي فيليبي بكرة
رأسية إثر ركلة ركنية (.)33
لكن أوكامبوس قال كلمته
فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ـق ــات ــل وألـ ـح ــق
بحامل اللقب هزيمته الرابعة
للموسم.
وال ي ـخ ـت ـلــف وض ـ ــع ريـ ــال
سـ ــوس ـ ـي ـ ـيـ ــداد ع ـ ــن أت ـل ـت ـي ـكــو
ً
كثيرا ،إذ يجد نفسه اآلن في
الـمــركــز ال ـســادس بـعــد تلقيه
ً
الـ ـه ــزيـ ـم ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة ت ــوالـ ـي ــا،
وجـ ـ ــاء ت ب ـن ـت ـي ـجــة  3-1عـلــى
أرضه أمام فياريال.
ّ
وتجمد رصيد سوسييداد
ع ـن ــد  29ن ـق ـط ــة فـ ــي ال ـم ــرك ــز
الـ ـس ــادس بـنـفــس ع ــدد نـقــاط
أتلتيكو وبفارق نقطة خلف
رايـ ـ ــو ف ــاي ـك ــان ــو الـ ـ ــذي ف ــرض
ً
نفسه مـنــافـســا عـلــى الـمــراكــز
ً
األوروبـيــة بعدما بــات رابعا
بفوزه على أالفيس -2صفر.

استفاقة برشلونة
وع ـل ــى م ـل ـعــب "ك ــام ــب نــو"
و بـعــد تـعــادل وهزيمتين في
ال ـم ـبــاريــات ال ـثــاث األخ ـيــرة،
إحــداه ـمــا بـنـتـيـجــة مــذلــة في
دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا عـلــى
يــد بــايــرن ميونيخ األلـمــانــي
صـفــر 3-مــا أدى إلــى إقصائه
م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاب ـ ـ ـقـ ـ ــة ،تـ ـنـ ـف ــس
برشلونة مع مدربه الجديد

أوكامبوس نجم إشبيلية يحرز هدفه في مرمى أتلتيكو
تشافي هرنانديس الصعداء
لكن مــع معاناة أ مــام إلتشي
في مباراة تقدم فيها -2صفر
ثم تعادل  2-2قبل أن يخطف
ال ـف ــوز ال ـس ــاب ــع ل ـل ـمــوســم في
الدقائق األخيرة.
و ي ـبــدو أن فـلـسـفــة تشافي
ب ـ ـ ــاالعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاد ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أب ـ ـ ـنـ ـ ــاء
أك ــادي ـم ـي ــة ال ـ ـنـ ــادي م ــن أج ــل
ا لـبـنــاء للمستقبل و مـحــاو لــة
إيجاد النجم الذي سيعوض
األر جـنـتـيـنــي ليونيل ميسي
ال ـ ــراح ـ ــل إلـ ـ ــى ب ـ ــاري ـ ــس س ــان

جـ ـ ــرمـ ـ ــان ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ،بـ ـ ــدأت
تـ ـعـ ـط ــي ثـ ـ ـم ـ ــار ه ـ ــا إذ تـ ـق ــدم
ً
ال ـ ـنـ ــادي ال ـك ــات ــال ــون ــي ب ــاك ــرا
ب ـ ـف ـ ـضـ ــل الـ ـ ـش ـ ــابـ ـ ـي ـ ــن فـ ـ ـي ـ ــران
جـ ــوت ـ ـغـ ــا وغـ ـ ــافـ ـ ــي ال ـ ـلـ ــذيـ ــن
افتتحا سجلهما التهديفي
م ـ ــع ا ل ـ ـفـ ــر يـ ــق األول ،ب ـعــد مــا
وض ــع األول صــاحــب األرض
في المقدمة برأسية إثر ركلة
ر ك ـن ـي ــة ( )16فـ ــي م ـشــار ك ـتــه
ً
األولى أساسيا ،قبل أن يعزز
ال ـثــانــي الـنـتـيـجــة ب ـعــد ثــاث
دقائق بتمريرة من الفرنسي

كليمان النغليه (.)19
واعـتـقــد بــرشـلــونــة أن ــه في
طريقه لفوز سهل على فريق
ل ــم ي ــذق ط ـعــم االن ـت ـص ــار في
"ك ــام ــب ن ــو" ل ـلــزيــارة الـثــالـثــة
والعشرين فــي منافسات "ال
ليغا" ،لكن الضيف فاجأه في
الـشــوط الثاني وقلب األمــور
بهدفين فصلت بينهما دقيقة
فقط بواسطة تيتي مورينتي
( )62وبيري ميا (.)63
لكن البديل والشاب اآلخر
نـ ـيـ ـك ــو غ ـ ــون ـ ــزالـ ـ ـي ـ ــس خ ـطــف

ال ـ ـ ـن ـ ـ ـقـ ـ ــاط الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــاث ل ـ ـل ـ ـنـ ــادي
الـكــاتــالــونــي فــي الــدقـيـقــة 85
ً
بعد تمريرة من غافي ،مانحا
تشافي فوزه الثالث في سابع
م ـ ـبـ ــاراة ل ــه كـ ـم ــدرب لـلـفــريــق
ً
خـ ـلـ ـف ــا لـ ـلـ ـه ــولـ ـن ــدي رونـ ــالـ ــد
كومان.
ور ف ــع ا ل ـنــادي الكاتالوني
ال ـ ـ ــذي ي ـخ ـت ـتــم ال ـ ـعـ ــام الـ ـي ــوم
بمباراته المؤجلة مع مضيفه
إش ـب ـي ـل ـي ــة ،رصـ ـي ــده إل ـ ــى 27
ن ـق ـط ــة فـ ــي الـ ـم ــرك ــز ال ـس ــاب ــع
ً
موقتا أمام فالنسيا.

ةديرجلا
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

وفاة عميدة سن الصينيين

درايش

مطر واقف
على بابين

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com
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َ ْ
قطره
ْ
وبرد
قطرتين...
ْ
وفجر ْاتهب نسماته وتت ّ
ْ
حدر دموع الورد
ِ
وانت ودفا األنفاس
ونا
ِ
ورابعنا الطريج اللي َ
غسل قلبه
ّ
وتوضا عن خطايا الناس
ّ
ْ
أنا أتدفا ب َسنا إيدچ
ْ ّ
وعلى جمرة غضى قلبي  -بلحظة شوق -تتدفين...
ْ
وفتحنا في السما بابين!

قالت وكالة األنـبــاء الصينية (شينخوا) ،إن أكبر معمرة
ً
في الصين ،واسمها ألميهان سييتي ،توفيت عن  135عاما.
وذكرت الوكالة ،في خبرها الذي نقله موقع روسيا اليوم،
أمس األول ،أن هذه المواطنة الصينية التي عاشت في قضاء
كاشغر بمنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم ،عاشت
حياة نشيطة إلى حد ما ،مشيرة إلى أنها بقيت حتى سنواتها
األخيرة تنفذ األعمال المنزلية بنفسها ،ولم تقبل بأي مساعدة
من جانب اآلخرين ،وكانت تتنزه بشكل منتظم ،ورغم عمرها
الكبير كانت تساعد أحفادها في رعاية أبنائهم.
وكشفت الوكالة أن قرية كومشريك ،حيث عاشت سييتي،
معروفة في الصين بقرية المعمرين ،وفيها يقيم العديد من
ً
كبار السن الذين تزيد أعمارهم على  90عاما.

الغيرة تفرق بين عروس وصديقتها
فـ ـ ـ ــي ق ـ ـص ـ ــة غ ـ ــري ـ ـب ـ ــة م ــن
ألـ ـم ــانـ ـي ــا ،ق ـ ـ ــررت فـ ـت ــاة مـنــع
صديقتها مــن حـضــور حفل
زفـ ــاف ـ ـهـ ــا ،ب ـس ـب ــب "ج ـم ــال ـه ــا
الفائق" في فستان الحفلة.
وكـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت فـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاة تـ ــدعـ ــى
ألينا ،من مدينة هايدلبيرغ
بألمانيا ،القصة الغريبة ،في
فيديو على حسابها بتطبيق
تيك توك.
وق ـ ــال ـ ــت ص ـح ـي ـف ــة دي ـل ــي
مـيــل ،فــي خـبــرهــا ال ــذي نقله
موقع سكاي نيوز ،أمس ،إن
ألـيـنــا فــوجـئــت قـبــل أي ــام من
ح ـف ــل الـ ــزفـ ــاف ،بـصــديـقـتـهــا
(الـ ـ ـع ـ ــروس) ،وهـ ــي تـخـبــرهــا
بــأنـهــا سـحـبــت دعــوتـهــا لها
لحضور حفل الزفاف.
وأكـ ـ ــدت أل ـي ـنــا أن الـسـبــب
هو أنها ظهرت بشكل "فائق
ال ـج ـم ــال" ب ـف ـس ـتــان الـحـفـلــة،

ال ــذي اخـتــارتــه ال ـعــروس لها
بنفسها.
ون ـ ـشـ ــرت أل ـي ـن ــا ص ــوره ــا
بــال ـف ـس ـتــان األزرق وال ـب ـنــي،
وق ــال ــت إن ال ـع ــروس شـعــرت
بالقلق من أن "يطغى" جمال
ألينا عليها في يوم زفافها،
لتقرر سحب دعوتها للزفاف.
وانتشر فيديو ألينا بشكل
كـبـيــر عـلــى مــوقــع تـيــك تــوك،
وحـصــل الفيديو ال ــذي روت
بـ ــه ال ـق ـص ــة ع ـل ــى  5مــاي ـيــن
مشاهدة خالل أيام.
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قطره
قطرتين ...وناس
على غفله َص َح ْت عين الطريج اللي
ْ َُ
ْ
الناس
اخطفت نومه خطاوي
وقلت لي :المطر في زود
ِ
وعيون البشر ّ
حراس!
يـ ليت الباب ...في وجه السما مردود
يـ ليتك ما ْ
فتحت الباب
وقلت لي:
ِ
عباتي خلها لى فوق
ْ
لجل ما ين ِطفي شوقك،
وال يهدا بصدري شوق.
ّ
وشكيت لي من اطباع الهوا الفضاح
ِ
ما تدرين
يـ نور العين
ّ
عادات الهوا ...فضاح
ّ
إذا وقف على البيبان
همس كلمة غزل ْ
َ
وعتاب ...بإذن الباب
ْ
يمر ْ
مفتاح
وهمسته
ْ
وكل ليل انطفى شوقه
َ
وكل قلب انطوى ّ
سره ...بعد بيـ بان!

أجبان مصرية مطلية بصبغ أبيض!
ضـبـطــت الـ ُّـس ـل ـطــات ال ـم ـصــريــة مصنع
أج ـبــان غـيــر صــالـحــة لــاسـتـهــاك اآلدم ــي
بمحافظة المنوفية شمالي القاهرة.
وقالت رئيسة الوحدة المحلية لمدينة
تــا هـنــاء عقيلة ،فــي تصريح نقله موقع
سكاي نيوز ،أمــس ،إن ضبط المصنع تم
بالتنسيق مع األجهزة التنفيذية واألمنية
والصحية بالمحافظة ،حيث نفذت حملة
ً
ض ــد ال ـم ـخ ــال ـف ــات ،خ ـص ــوص ــا ف ــي مـجــال
األغذية ،مشيرة إلى أنه كان يصدر إنتاجه
للخارج.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن "ال ـح ـم ـل ــة أس ـ ـفـ ــرت عــن
ً
ضبط  37طنا من األجبان والخامات غير
الصالحة لالستهالك ،وأن الفحص الصحي
للعينات كشف أن تلك األجبان يدخل في
تصنيعها معجون طالء الحوائط ،بغرض
ً
ً
ً
إعـطــائـهــا لــونــا أب ـيــض ك ــاذب ــا ،ف ـضــا عن
اسـتـخــدام ألـبــان مجهولة الـمـصــدر وملح
فاسد".
واعترف أصحاب المصنع بأن إنتاجه
ي ـص ــدر ل ـل ـخ ــارج ،فـيـمــا ت ــم الـتـحـفــظ على

ال ـم ـض ـبــوطــات وإخـ ـط ــار ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة
للتحقيق.
ً
ووفقا للمسؤولة المصرية ،فإن الحملة

أسـفــرت كــذلــك عــن ضبط  1300كيلوغرام
لـ ـح ــوم وأسـ ـ ـم ـ ــاك م ـم ـل ـح ــة غـ ـي ــر صــال ـحــة
لالستهالك اآلدمي.
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قطره
ْ
قطرتين ...وليل
ْ
ّ
ونبهنا  -بغفوتنا-
ْ
َ
جر ْس ضاوي بنجم اسهيل
ْ
مطر نازل
هوا عالي
ْ
وبرد
وليل
َ
ولهينا في سوالفنا
نسينا ما بنينا َ
السد ...بوجه السيل!
وعلى ذاك الطريج اللي.......
............
ّ
ُ
محينا كل مالمحنا  -غصب عنا -من األمطار
ّ
عيون حالمه فيها:
وسك ْرنا
ٍ
درايش عاليه ...وبابين.

ً
ً
ً
عنكبوت يقطع مؤتمرا صحافيا حكوميا ارتفاع الكوليسترول ينذر بقطع الساق
تسبب عنكبوت كبير مــن فصيلة "ا لـصـيــاد"
فــي إيـقــاف مؤتمر صحافي لـمـســؤول فــي واليــة
ً
كوينزالند بأستراليا ،كان مخصصا للحديث عن
تطورات "كوفيد."19 -
وذكرت وكالة "يو بي آي" لألنباء ،في خبرها
الذي نقله موقع روسيا اليوم ،أمس ،أن ذلك حدث
حينما كــانــت مـســؤولــة الصحة فــي كوينزالند،
ً
ً
إيفيت داث ،تعقد مؤتمرا صحافيا في الخارج
لمناقشة ض ــرورة امـتـثــال الـشــركــات لسياسات
التطعيم األخيرة الخاصة بـ"كورونا" ،حيث أشار

أحد الحضور لوجود عنكبوت كبير على المنصة.
وقالت داث حينما شاهدت العنكبوت" :رجاء،
هل يستطيع شخص ما أن يبعد هذا العنكبوت؟".
وتجاوب كبير مسؤولي الصحة جون جيرارد
مــع الـمــوقــف ،وح ــاول إب ـعــاد العنكبوت ببعض
األوراق التي كــان يحملها ،إال أن األخير تــوارى
عن األنظار.
وأكملت داث مؤتمرها الصحافي ،بعد أن قالت
مازحة" :ال أحب هذا النوع من العناكب .سأواصل».

حذر خبراء من ظهور  4أعراض
م ـت ـطــرفــة ع ـل ــى الـ ـس ــاق ق ــد ت ـنــذر
بـتــدخــل جــراحــي لـبـتــرهــا ،بسبب
ارتفاع مستويات الكوليسترول.
وقــال حسين عبده ،الصيدلي
المشرف في "ميديسين دايركت"
ل ـم ــو ق ــع  expressفـ ــي ت ـصــر يــح
نقله "سبوتنيك" ،أمس ،إن البتر
إج ـ ــراء م ـت ـطــرف الرتـ ـف ــاع نـسـبــة
ال ـك ــول ـي ـس ـت ــرول فـ ــي الـ ـ ـ ــدم ،ول ــن

ً
القرود تثأر لصغيرها وتقتل  ٢٥٠كلبا

ي ـح ـتــاج مـعـظــم ال ـن ــاس إل ــى هــذا
اإلج ـ ـ ـ ــراء ،ب ـش ــرط تـ ـن ــاول ال ـ ــدواء
الـ ـمـ ـن ــاس ــب وإجـ ـ ـ ـ ـ ــراء ت ـغ ـي ـي ــرات
مناسبة في نمط حياتهم.
وح ـ ـ ــذر مـ ــن أن الـ ـح ــال ــة ال ـتــي
ت ـس ـت ــوج ــب الـ ـبـ ـت ــر تـ ـح ــدث عـنــد
ارتفاع مستويات الكوليسترول
في الدم للدرجة التي يحفز فيها
تطور مرض الشرايين المحيطية
(.)PAD

وفيات
شادية شورة أحمد محمد

أرملة عيسى حسين سالمين
 68عاما ،شيعت ،الجابرية ،ق ،7ش ،9م ،6ت99359095 :

جمال صالح حداد الصالح

 66ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ـع ــزاء ف ــي الـمـقـبــرة ف ـقــط ،ت،55547841 :
99717848

فالح سعد بن مطلق الهبيدة

 84ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ـع ــزاء ف ــي الـمـقـبــرة ف ـقــط ،ت،55333178 :
66772043 ،66723055 ،97889822

أحمد عبدالجبار عبدالله حسن

 57عاما ،شيع ،بيان ،مسجد اإلمام الحسن ،ت60616004 :

نادية عبدالله محمد شريف العوضي

 56عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة فقط ،ت99848984 :

هديل نبيل صادق حسن

زوجة فيصل محمد الشطي
 39عاما ،تشيع التاسعة من صباح اليوم ،العزاء في المقبرة،
ت97704948 ،99944441 :

عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز الشويش

 78عــامــا ،يشيع ال ـيــوم بـعــد ص ــاة الـعـصــر ،ت،99787774 :
99464995

سالم زافور مقدم العازمي

 100عام ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت55584797 :

مواعيد الصالة

أقــدمــت مجموعة مــن ال ـقــردة الغاضبة
ً
على قتل نحو  250كلبا بطريقة وحشية
ً
في قريتين بالهند ،انتقاما من الكالب على
قتلها أحد صغار القردة.
ون ـشــرت صـحـيـفــة م ـيــرور الـبــريـطــانـيــة
ً
صـ ــورة ألح ــد ال ـق ــرود وه ــو يـمـســك ج ــروا
ويصعد به إلــى مكان مرتفع ويقذفه إلى

أس ـفــل ،مــوضـحــة أن "ال ـق ــرود الـتــي دفعها
ً
االنتقام قتلت  250كلبا برميها من المباني
واألشجار".
وقــالــت الصحيفة ،فــي خبرها الــذي
نقله موقع روسـيــا الـيــوم ،أمــس األول،
إن "سلسلة الهجمات القاتلة نفذتها
القرود الغاضبة ،بعد أن قتلت مجموعة

ً
ً
من الكالب قردا رضيعا حتى الموت".
وأشــارت األنباء الــواردة إلى أن "القردة
فــي قــريـتــي مــاغــالـغــاون والف ـيــل فــي واليــة
ً
مــاهــاراشـتــرا الغربية استشاطت غضبا،
وقامت باالنتقام الوحشي من الكالب" ،فيما
ذكر بعض الشهود أن "القرود بعد أن قضت
على الكالب وجهت غضبها إلى األطفال".

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

وقــال القرويون إن "السكان المحليين
ت ــدخ ـل ــوا ف ــي م ـ ـحـ ــاوالت إلنـ ـق ــاذ الـ ـك ــاب،
وأص ـيــب بعضهم ب ـجــروح ،وم ــع تصاعد
غضب القرود قامت بجر طفل في الثامنة
ً
م ــن ع ـمــره ب ـع ـيــدا ،وت ـم ـكــن ال ـق ــروي ــون من
إنقاذه قبل أن تقتله".

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

05:12

العظمى 19

الشروق

06:37

الظهر

11:45

العصر

02:35

المغرب

04:53

العشاء

06:16

الصغرى 08
أعلى مد  02:09م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءً
 11:37م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  07:21صب ــاحـ ـ ــا
 06:47م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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