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عبر مواقع التواصل ص 13

مجلس الوزراء« :التنشيطية» شرط للتحصين

رياضة

القرار يطبق من  2يناير بحق كل من مضى على تلقيه الجرعتين  9أشهر

ً
•  PCRللقادمين قبل الوصول بيومين وحجرهم منزليا  10أيام وإنهاؤه بـ «مسحة سلبية» بعد  72ساعة
في عودة إلى تشديد االحترازات الصحية وإجراءات
القدوم إلى الكويت ،شدد مجلس الوزراء ،في اجتماع
استثنائي أمس ،على أنه لن يعد مكتمل التحصين كل
َ
أشهر على تلقيه جرعتي اللقاح ضد
من مضت تسعة َّ
«كورونا» ،ما لم يتلق الجرعة التعزيزية من اللقاحات
ً
المعتمدة في البالد ،اعتبارا من  2يناير المقبل.
وذكر الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي
عبر «تويتر» أمس أن المجلس اشترط على القادمين
إلى البالد إجراء فحص « »PCRقبل الوصول بـ 48ساعة
ً
يفيد بالخلو من «كورونا» ،فضال عن «تطبيق الحجر
المنزلي  10أيام بعد الوصول ،مع إمكانية إنهائه قبل
ذلــك لــدى الحصول على « »PCRسلبي عقب الوصول
بـ  72ساعة على األقــل ،على أن يعمل بهذا القرار من
األحد المقبل.
وأضاف أن مجلس الوزراء دعا إلى قصر السفر على
حاالت الضرورة فقط ،مع مواصلة التعاون وااللتزام
باالشتراطات واإلجراءات االحترازية.

األحد  2يناير
عطلة رأس السنة

باسل الصباح :القرارات لحماية
الوضع الصحي القائم

«نوفافاكس» ...خامس
لقاح أميركي تعتمده أوروبا

بـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاسـ ـ ـب ـ ــة ال ـ ـس ـ ـنـ ــة
الميالدية الجديدة ،قرر
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء اعـتـبــار
األحد  2يناير المقبل يوم
راح ــة تـعـطــل فـيــه جميع
األع ـ ـمـ ــال ب ـكــل ال ـ ـ ــوزارات
وال ـمــؤس ـســات وال ــدوائ ــر
ً
الحكومية ،بديال عن يوم
السبت  1يناير.

أكــد وزيــر الصحة الشيخ د .باسل الصباح أن «الوضع
ً
الصحي م ــازال مستقرا  ،غير أننا بحاجة إ لــى المحافظة
ً
عليه» ،داعيا إلى االلتزام بقرارات مجلس الــوزراء والتقيد
باالشتراطات الصحية.
وقال الصباح ،لـ «كونا» ،إن متحور «أوميكرون» انتشر
بسرعة فــي كثير مــن دول الـعــالــم ،ومــن المتوقع أن يكون
السائد فــي غضون شهرين مقبلين ،لــذا «البــد مــن تدعيم
قرارات مجلس الوزراء للمحافظة على ما حققناه من نتائج
ً
طيبة» ،مبينا أن القرارات المتخذة أمس تصب في المصلحة
العامة وتحافظ على استقرار الوضع الوبائي.
02

ف ـ ــي ظ ـ ــل تـ ـض ــاع ــف الـ ـتـ ـح ــذي ــرات،
ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدة ك ـ ـ ـمـ ـ ــا ف ــي
أوروبـ ـ ــا ،لـمــواجـهــة االن ـت ـشــار الـســريــع
ل ـ «أومـيـكــرون» شــديــد ال ـعــدوى ،أعطت
ال ــوك ــال ــة األوروب ـ ـيـ ــة ل ــأدوي ــة ال ـضــوء
األخ ـض ــر ،أم ــس ،لـلـقــاح «نــوفــافــاكــس»،
الذي يرتكز على تقنية تقليدية أكثر من
تلك المستخدمة في اللقاحات األربعة
الـمـعـتـمــدة لــدي ـهــا ،وه ــو أم ــر ق ــد يقلل
الشكوك لدى غير المطعمين02 .

«الدستورية» :قرارات «مجلس التأديب» نافذة

«التربية» :ال ًإعادة لالختبارات
والمنهج كامال للمتغيب بعذر

• المحكمة انتصرت لدور «هيئة األسواق» الرقابي في حماية المساهمين ومكافحة الفساد
• «النصوص المطعون عليها صيغت لمواجهة سلوك إجرامي يتعلق بعدم تنفيذ قرارات المجلس»

 800عامل نظافة يباشرون أعمالهم  13فبراير

●

محمد اإلتربي

في سابقة تعزز اإلجراءات العقابية
لـ ـلـ ـمـ ـخ ــالـ ـفـ ـي ــن ،ان ـ ـت ـ ـصـ ــرت ال ـم ـح ـك ـم ــة
ال ــدس ـت ــوري ــة لـ ـق ــرارات مـجـلــس تــأديــب
هيئة أسواق المال ،إذ اعتبرت في حكم

لها  8الجاري ،أن تلك القرارات محصنة
وواجبة النفاذ ،لتؤكد المحكمة بذلك
أهمية العمل الــرقــابــي ،وتمنحه الثقة
لـمــواصـلــة كـبــح ومـكــافـحــة المخالفات
وجرائم الفساد.
وجــاء حكم «الــدسـتــوريــة» ليضفي

حماية جــزائـيــة على ق ــرارات مجلس
التأديب ،وقوة تنفيذية لها مستمدة
من سالمة القانون رقم  7لعام 2010
والئحته التنفيذية وتعديالته ،وكذلك
ســامــة اإلج ـ ـ ــراء ات التطبيقية الـتــي
ً
تتبعها الهيئة ،معتبرا أن النصوص

●

«المزمع تقديمها» يضع الخالد بين «االعتذار» و«الشطب» لبنان :الطبقة السياسية تبحث
ً
منعدما وآخرون نادوا بحذفه عن تسوية خارج التوجه الدولي
 10نواب طالبوه باالعتراف بخطأ التأجيل واعتباره
●

فهد تركي وعلي الصنيدح

وسط ترقب إعالن التشكيلة الحكومية الجديدة ،وضع
طلبان نيابيان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد أمام خيارين ،أولهما االعتراف بخطأ تقديم طلب
تأجيل االستجوابات المزمع تقديمها ،واعـتــذاره عنه،
واعتباره كأن لم يكن ،واآلخر الموافقة على حذف كل ما
ورد في مضبطة جلسة  30مارس الفائت عن هذا الطلب
وما ارتبط به في أي مضبطة أخرى.
وف ــي الـطـلــب األول ،أك ــد مـقــدمــوه ،وه ــم  10ن ــواب ،أن
الخالد نسفَ ،
ومن ساعده ،المبادئ الدستورية األساسية
الراسخة ،بتقديمه طلب تأجيل االستجوابات المزمع

شركات التكنولوجيا
الكبرى ويوم الحساب
آنو برادفورد*
فــي البيئة الجيوسياسية الغالبة الـيــوم ،يتفق قــادة العالم
على أقل القليل ،لكن كبح جماح شركات التكنولوجيا الضخمة
يـبــرز بين األ ف ـكــار القليلة ا لـتــي قــد يتفق عليها الجميع ،فمن
الصين إلــى االت ـحــاد األوروبـ ــي وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،تستعين
السلطات العامة بقوانين مكافحة االحتكار ،للحد من قوة السوق
والترويج القتصادات أكثر عدالة وتنافسية ،ففي العام المقبل،
من المرجح أن نشهد َد َ
فعة أكبر في اتجاه تسوية جديدة بين
األسواق والدولة ،وستكون قوانين مكافحة االحتكار في صميم
ً
هذا الجهد ،وشركات التكنولوجيا الكبرى هدفا له.
يتمثل مصدر القلق المشترك على نطاق واســع ،ويدفع هذا
التطور حقيقة مفادها أن شركات التكنولوجيا الكبرى أصبحت
أكبر مما ينبغي ،فقد حــاربــت شــركــات التكنولوجيا العمالقة
لسنوات المزاعم بأنها تحابي منتجاتها في أســواق اإلنترنت
التي تديرها ،وتسيء استغالل قدرتها المتميزة على الوصول إلى
بيانات المستهلكين لتحقيق مكاسب تنافسية ،وتثبيط المنافسة
من خالل االستحواذ على كل شركة تهدد بتحدي مركزها في
السوق ،وال تترك هذه الممارسات مساحة كبيرة لالختيار أمام
المستهلكين ،الذين يعتمدون اآلن على المنتجات والخدمات
التي تقدمها ِحفنة من الشركات.
لفترة طويلة ،كان االتحاد األوروبي يقود الطريق في معالجة
هذه القضايا ،من خالل االستفادة من قوانين مكافحة االحتكار
إلعادة توزيع قوى السوق ،وتعزيز رفاهية المستهلك ،وعلى مدار
العقد األخير ،أتم االتحاد ثالثة تحقيقات لمكافحة االحتكار ضد
«غوغل» وحدها ،أسفرت عن غرامات تقرب من  10مليارات دوالر،
واآلن ،تــدرس المفوضية األوروب ـيــة التحقيق فــي تكنولوجيا
اإلعالن وممارسات جمع البيانات التي تزاولها «غوغل» ،ومتجر
تطبيقات أبل ،وأنظمة الدفع عبر األجهزة المحمولة ،ونموذج
جمع البيانات واإلعالن الرقمي الذي تتبناه «فيسبوك» ،وتشغيل
شركة أمازون لسوقها ،ويريد القائمون على التنظيم باالتحاد
األوروبي بذل المزيد من الجهد في االتجاه ذاته.
ـون
ـ
ن
ـا
ـ
ق
فــي  ،2020اق ـتــرحــت الـمـفــوضـيــة األوروبـ ـي ــة
02

ً
غدا مقال الكاتب دانيال كوهين

تقديمها في جلسة  30مارس  ،2020في سابقة حكومية
ونيابية خطيرة تم خاللها وأد األداة الرقابية لممثل األمة
ليصبح أي تفعيل لهذه األداة تجاه رئيس الوزراء أو أي
ً
من وزرائه مستقبال ،كما نص الدستور ،هو والعدم سواء.
وف ــي «ال ـثــانــي» ،طـلــب مـقــدمــوه ح ــذف كــل مــا ورد في
مضبطة جـلـســة  30م ــارس ال ـمــاضــي ،وال ـتــي تضمنت
إعالن رئيس الــوزراء تقديم طلب تأجيل االستجوابات
المزمع تقديمها لــه؛ لمخالفته الدستور ،واعتبار ذلك
ً
الطلب منعدما.
وق ــال ال ـنــواب ،فــي طلبهم ،إن رئـيــس الـ ــوزراء ارتـكــب
ً
مخالفة صارخة للدستور ،خصوصا المادة  100منه،
بطلبه هذا التأجيل (ص  736-735من مضبطة 02

●

بيروت  -منير الربيع

فــي زي ــارت ــه لـلـبـنــان ،حـمــل األم ـيــن الـعــام
لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ثالثة
عناوين أساسية؛ األول التركيز على ضرورة
إجـ ــراء االن ـتـخــابــات الـنـيــابـيــة فــي مــوعــدهــا
المحدد ،والثاني سعي القوى السياسية ،مع
فئات الشعب والمجتمع المدني ،للذهاب إلى
عقد اجتماعي جديد يخرج لبنان من أزمته،
والثالث االهتمام بوضع الجنوب والحفاظ
على اسـتـقــراره ،إضــافــة إلــى التشديد على
وجوب إنجاز ملف ترسيم الحدود.

نهائي «أغلى الكؤوس»
بين القادسية
والكويت اليوم

محليات

04

المحمد :العجيري رائد
علم الفلك ...وأبحاثه
مرجع عربي وإسالمي

محليات

فهد الرمضان

ب ـي ـن ـم ــا حـ ـ ـ ــددت الـ ـ ـم ـ ــدارس
االبتدائية مواعيد االختبارات
ال ـت ـح ـص ـي ـل ـيــة ل ـط ـل ـب ـت ـهــا حـتــى
نهاية الشهر الجاري ،للحد من
ظــاهــرة الـغـيــاب قبل بــدء عطلة
نسب الحضور
الربيع ،مما رفع
ّ
إلى أكثر من  ،%95حذرت وزارة
التربية من التغيب عن 02

القانونية المطعون بشأنها صاغها
ال ـم ـش ــرع ل ـمــواج ـهــة س ـل ــوك إج ــرام ــي
مـعـيــن يـتـعـلــق ب ـع ــدم تـنـفـيــذ ق ـ ــرارات
الـمـجـلــس الـنـهــائـيــة ،وأن الـنـصــوص
التي تطبقها الهيئة ال التباس فيها
وال غموض.
02

١٨

وعـ ـل ــى وقـ ـ ــع هـ ـ ــذه الـ ـعـ ـن ــاوي ــن ال ــدول ـي ــة
ال ـ ــواضـ ـ ـح ـ ــة ،التـ ـ ـ ـ ــزال الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة
اللبنانية غــارقــة فــي الـبـحــث عــن تسويات
وصفقات تطيح المطالب الجوهرية للشعب
ً
وال ـمــدعــومــة دولـ ـي ــا ،وم ــا ه ــو م ـط ــروح في
كواليسها يناقض بشكل كامل ما يطرحه
المجتمع الدولي.
وأي ص ـف ـقــة ت ـب ـحــث ع ـن ـهــا هـ ــذه ال ـقــوى
سيكون هدفها االلتفاف على التحقيقات
الجارية في تفجير مرفأ بيروت ،في مقابل
مـكــاســب سـيــاسـيــة وقـضــائـيــة وانـتـخــابـيــة
تبحث عنها القوى المختلفة.
02

طهران تتلقى رسالة أميركية وترد بتهديد إقليمي

غانتس :وضع إيران المتردي فرصة إليقاف برنامجها وإرهابها

٠٣
الجابر :تجنيد الكويتيات
يأتي تقديرًا لدور
«أخوات الرجال»

مسك وعنبر

١٥
مجلة العربي
في «إكسبو دبي»

محليات

05
«الشؤون» توقف هدرًا
ماليًا بعقود الميكنة تجاوز
 1.2مليون دينار

دوليات

١٧
ً
مستقبال أمس أسرة قاسم سليماني قبيل الذكرى الثانية الغتياله (إرنا)
رئيسي

●

طهران ــ فرزاد قاسمي

عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» ،م ــن م ـصــدر مـطـلــع ،أن
المرشد اإليــرانــي علي خامنئي أمــر الرئيس
إبراهيم رئيسي بالرد على «رسالة أميركية»
ً
تسلمتها طهران ،دون التوقيع عليها رسميا.
وأفـ ـ ــاد ال ـم ـص ــدر ،ال ـ ــذي ي ـع ـمــل ف ــي مكتب

المرشد ،بأن الرد شدد على أن طهران ستعتبر
أن الواليات المتحدة المسؤول األول وإسرائيل
الـثــانــي ،فــي حــال حــدث أي هـجــوم يستهدف
منشآتها النووية أو البنى التحتية ،من أي
جهة كانت ،ألنها على يقين بأن الدولة العبرية
ليست في وضــع يسمح لها بمهاجمة إيــران
بـمـفــردهــا .وه ــددت الــرســالــة بــرد لــن يقتصر

على إســرائـيــل ،بــل سيمتد ليشمل كــل مكان
يوجد فيه أميركي وتصل إليه القوة اإليرانية،
على غرار قصف قاعدة «عين األسد» بالعراق،
العام الماضي.
وذكر المصدر أن خامنئي أكد أن «طهران
ال تريد الحرب ،لكن إذا اضطرت فسوف تفعل
كــل مــا بــوسـعـهــا لـلــدفــاع ،وال يجب 02

«الكرملين» يهدد بنشر
«النووي» في بيالروس
وليتوانيا تعرض أسلحة
فتاكة على أوكرانيا

ةديرجلا

•
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اإلمكانيات إلنجاز معامالت المواطنين
تسخير
العلي:
ً

الخالد يستقبل السفير الياباني

وزير الداخلية استقبل عددا من أصحاب المعامالت والشكاوى
●

الخالد خالل استقباله سفير اليابان أمس
استقبل رئيس مجلس الــوزراء
سـمــو الـشـيــخ صـبــاح الـخــالــد ،في
قصر السيف ،أمس ،سفير اليابان

لدى دولة الكويت تاكاأوكا ماساتو،
ً
بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا
لبالده لدى دولة الكويت.

حـضــر المقابلة رئـيــس دي ــوان
سـ ـم ــو رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
عبدالعزيز الدخيل.

محمد الشرهان

اسـتـقـبــل وزي ــر الــداخـلـيــة الشيخ
ً
ث ـ ــام ـ ــر الـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــي ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،عـ ـ ـ ـ ـ ــددا مــن
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن أص ـ ـحـ ــاب الـ ـشـ ـك ــاوى
وال ـ ـم ـ ـعـ ــامـ ــات ،وبـ ـح ــث الـ ـشـ ـك ــاوى
َّ
ووج ــه بسرعة حلها
المقدمة إلـيــه،
وفق القانون.
وأك ـ ـ ـ ــد الـ ـعـ ـل ــي ت ـس ـخ ـي ــر ج ـم ـيــع
اإلمـكــانـيــات إلزال ــة الـمـعــوقــات أمــام
معامالت المواطنين ،وإيجاد حلول
لها مستمدة من القانون يمكن من
خــال ـهــا الـتـسـهـيــل عـلـيـهــم وإن ـجــاز
معامالتهم بكل سهولة ُ
ويسر.
وأع ـل ـن ــت "ال ــداخـ ـلـ ـي ــة" ،ف ــي بـيــان
لها ،أمس ،أن ذلك يأتي انطالقا من
حــرص القيادة العليا لـلــوزارة على

«الهالل األحمر» :جهود كويتية لتعزيز
التعاون الدولي وحماية البيئة
الجمعية شاركت في ورشة أممية حول التأهب للطوارئ والتغير المناخي
رأت جمعية الهالل األحمر أن دولة
ال ـكــويــت عـمـلــت مــع الـمـجـتـمــع الــدولــي
على تعزيز عالقات التعاون والتنسيق
بين الجهات المعنية في دول العالم،
ب ـم ــا ي ـك ـفــل تـ ـب ــادل الـ ـخـ ـب ــرات م ــن أج ــل
ح ـم ــاي ــة ال ـب ـي ـئ ــة وإدارت ـ ـ ـهـ ـ ــا ،وتـ ـف ــادي
الكوارث والحد من آثارها.
وأك ـ ـ ــد نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس إدارة
الجمعية ،أنــور الحساوي ،في كلمة له
خالل ورشة "الشؤون اإلنسانية الدولية
وال ـت ــأه ــب لـ ـح ــاالت ال ـ ـطـ ــوارئ والـتـغـيــر
الـمـنــاخــي" ،الـتــي أقيمت فــي بيت األمــم
المتحدة (مبنى الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح) ،والتي تستمر يومين،
ان الـ ـك ــوي ــت أس ـه ـم ــت ف ــي ت ـف ـع ـيــل دور
الـمـجـتـمــع الـمـحـلــي ف ــي االسـتــراتـيـجـيــة
الــوط ـن ـيــة ،لـلـحــد م ــن م ـخــاطــر ال ـك ــوارث
ب ــرف ــع وع ـ ــي ال ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن
حولها ،وتعزيز مشاركتهم وتمكينهم
في نشاطات الحد من مخاطر الكوارث.
وأض ـ ــاف ال ـح ـس ــاوي ،خ ــال ال ــورش ــة
ا لـتــي تنظمها الجمعية بــا لـتـعــاون مع
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلن ـس ــان ـي ــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ان الـجـمـعـيــة
أدركـ ـ ـ ــت خ ـ ـطـ ــورة ه ـ ــذه ال ـ ـ ـكـ ـ ــوارث ،وم ــا
تـسـبـبــه م ــن أض ـ ــرار بــالـغــة ف ــي ع ــدد من
الــدول العربية ،مشيرا إلى إنشاء مركز
العمليات ،ليكون نقطة ارتكاز للهيئات
والـجـمـعـيــات الــوطـنـيــة لـلـهــال األحـمــر
وال ـص ـل ـيــب األحـ ـم ــر ،لـلـعـمــل ع ـلــى بـنــاء

ق ـ ــدرات مـتـطــوعـيـهــا ،وت ـب ــادل الـخـبــرات
الخاصة معها.
ودع ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاوي إل ـ ـ ــى اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
التقنيات الحديثة لتعزيز الـقــدرات في
الحد من الـكــوارث ومواجهة المخاطر،
ل ـ ـض ـ ـمـ ــان ع ـ ــال ـ ــم أكـ ـ ـث ـ ــر أمـ ـ ـن ـ ــا ألج ـ ـيـ ــال
الـمـسـتـقـبــل ،مـعــربــا ع ــن أم ـلــه أن تـخــرج
الورشة بتوصيات مهمة واقعية وقابلة
للتنفيذ.

استعداد للطوارئ
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أع ـ ـ ـ ــرب م ـ ــدي ـ ــر وحـ ـ ــدة
اال سـتـعــداد واالستجابة للطوارئ في
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية ،ر مــزي الظافر ،عــن تقديره
لجهود دولة الكويت ،وما تقوم به في
مجال التغير المناخي على الصعيدين
ال ـم ـح ـلــي والـ ــدولـ ــي ،والـ ــدعـ ــوة لـلـعـمــل
لمجابهة تغير المناخ.
وأش ـ ــار ال ـظ ــاف ــر إلـ ــى ال ـج ـه ــود ال ـتــي
تـ ـ ـب ـ ــذل م ـ ــن ق ـ ـبـ ــل وح ـ ـ ـ ــدة االسـ ـتـ ـج ــاب ــة
واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــداد لـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــوارئ ف ـ ــي م ـك ـتــب
تنسيق الشؤون اإلنسانية ،للتخفيف
مــن مـعــا نــاة ا لـسـكــان األ كـثــر ضعفا في
المنطقة ،ومن اآلثار المدمرة المتزايدة
لتغير المناخ.
وبين أن ا لــور شــة هــي نقطة البداية
لتعاون طويل األ مــد ،ولتمهد الطريق
للعمل المشترك في المستقبل ،مشيدا

باسل الصباح :القرارات...

ً
ول ـف ــت إل ــى ضـ ـ ــرورة االم ـت ـن ــاع ع ــن ال ـس ـفــر ح ــال ـي ــا «إال لــأمــور
ً
ً
الضرورية جدا» ،مشددا على أهمية التقيد باالشتراطات الصحية
ال سيما ارتداء الكمامة في األماكن المغلقة وذات التجمعات.
وأهاب بالجميع الحرص على تلقي الجرعة التعزيزية ،إذ أثبتت
الدراسات فاعليتها ضد اإلصابة بالمتحور أو أعراض شديدة في
حالة اإلصابة.

«نوفافاكس»...
ويعطى لقاح الشركة األميركية ،الذي يعرف باسم «نوفاكسوفيد»
بجرعتين بفاصل  3أسابيع بينهما ،مع آثار جانبية لوحظت خالل
الدراسات خفيفة أو معتدلة ،وتختفي بعد أيام من تلقيه.
(عواصم  -وكاالت)

«الدستورية» :قرارات...

ً
ّ
وحصن الحكم قرار «التأديب» الخاص بالجزاءات المالية تحديدا،
ورد قيمة المنفعة ،عبر إلزام المخالف بمبالغ تساوي المنفعة التي
ً
حصل عليها ،مؤكدا أنه ال يمكن اعتبار الغرامات مصادر لألموال،
بل هي بمنزلة رد لهذه األموال إلى الجهة التي تضررت من المخالفة
في حال تعذر إلغاء المعامالت ذات العالقة.
08

«التربية» :ال إعادة
االختبارات خارج الجدول والمجدولة لصفوف المرحلة المتوسطة
والصفين العاشر والحادي عشر ،مشيرة إلى أن المتغيب عنها
بدون عذر مقبول ُ
سي َ
حرم من درجة االختبار ولن يتم إعادته له.
وقــالــت م ـصــادر تــربــويــة ل ـ «ال ـجــريــدة» ،إن الــوثــائــق التعليمية
ً
تتضمن هــذا الـحــرمــان ،مضيفة أنــه فــي حــال كــان الـطــالــب غائبا
بعذر مقبول فسيختبر نهاية العام في منهج الفصلين الدراسيين.
وأوضحت المصادر أن الوزارة تهدف من هذا اإلجراء إلى وقف
التسيب والهدر الحاصل ،بسبب تعمد بعض الطلبة التغيب عن
االختبارات بحجة المرض.
وفي سياق آخر ،انتهت الجهات المختصة في «التربية» من إجراء
المقابالت الشخصية لـ  800متقدم لشغل وظيفة عامل نظافة من
الذكور واإلنــاث ،حسب الشروط والضوابط التي أعلنتها الوزارة
ً
أخيرا ،وذلك لسد النقص المترتب على انتهاء عقود النظافة في
بعض المناطق التعليمية.
وأكدت المصادر لـ «الجريدة» ،أنه تم تزويد ديوان الخدمة المدنية
بأسماء الناجحين لتعيينهم بعقد الراتب المقطوع براتب شهري
ً
 190ديـنــارا ،متوقعة أن يباشر هــؤالء العمال دوامهم بالمدارس
فــي  13فبراير المقبل مــع بــدايــة الفصل الـثــانــي« ،وكــانــت ال ــوزارة
حصلت عـلــى مــوافـقــة الــديــوان عـلــى تــوفـيــر  2100درج ــة وظيفية
لعمال النظافة».

«المزمع تقديمها» يضع...
جلسة المجلس المنعقدة في  ،)2021 /3/ 30وببيانه الذي تاله وزاد
فيه عبارة «أو أعلن عن تقديمها» (ص  ،)741وعليه يجب أال يبقى
ً
ً
هذا الطلب المخالف والباطل بطالنا مطلقا النعدامه ،والذي لم يكن
له محل للتصويت عليه ،فالعدم ال وجود له ،وال قيمة وال أثر (ص
ً
 ،)746 ،742إذ إنه مثبت في مضبطة الجلسة المذكورة ،استنادا
ومناف للدستور وألبجديات القانون
لتصويت منعدم ال قوام له،
ٍ
وقواعد المشروعية.

التواصل المباشر مــع المواطنين،
واستمرارا لسياسة الباب المفتوح
الـ ـت ــي ت ـن ـت ـه ـج ـهــا ج ـم ـي ــع ق ـطــاع ــات
"ال ــداخ ـل ـي ــة" لـتــذلـيــل ك ــل الـمـعــوقــات
التي تواجه معامالت المواطنين ذات
الصلة بالقطاعات الخدمية بالوزارة.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ال ـع ـل ــي
يستقبل المواطنين في مقر الوزارة
بصبحان يوم االثنين من كل أسبوع،
مــن التاسعة صباحا حتی الثانية
عـ ـش ــرة ظـ ـه ــرا ،وتـ ـك ــون ال ـم ـقــابــات
بـتـحــديــد مــوعــد مـسـبــق ع ــن طــريــق
الهاتف أو عــن طريق الــواتـســاب أو
ال ـب ــري ــد اإلل ـك ـت ــرون ــي ،أو م ــن خــال
ا لـحـضــور شخصيا لمكتب خدمة
ال ـم ــواط ــن بـ ــالـ ــوزارة ب ــواب ــة رقـ ــم ،3
لتقديم الطلب والمستندات الالزمة.

ً
مستقبال أحد المراجعين
العلي

األصفر :مشاكل حولي لم تعد مقبولة
ترأس االجتماع األول لـ  ١٢جهة حكومية
• «المناظر غير الحضارية ّ
تشوه الصورة والمطلوب تسريع المعالجة»

بالمشاركة الكويتية من قبل الهيئات
وا لـمــؤ سـســات ،السيما ا لـهــال األحمر
الكويتي.

االستجابة للكوارث
من جانبه ،قال مدير إدارة الكوارث
والـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ ف ـ ــي الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ،ي ــوس ــف
ال ـم ـعــراج ،فــي تـصــريــح ل ــ"ك ــون ــا" ،على
ه ــام ــش ال ـ ــورش ـ ــة ،إن ـ ــه ت ـم ــت م ـنــاق ـشــة
عدة محاور منها ما يتعلق بالقانون
الــدولــي اإلنـســانــي واإلع ــام اإلنـســانــي
ونظم اإلنذار المبكر ،وآلية االستجابة
لـ ـلـ ـك ــوارث ع ـل ــى ال ـص ـع ـيــديــن الــوط ـنــي
والدولي ،ومبادئ وقواعد االستجابة
اإلن ـســان ـيــة لـلـصـلـيــب األح ـمــر وال ـهــال
األحـ ـ ـم ـ ــر ،ومـ ـيـ ـث ــاق الـ ـمـ ـن ــاخ وال ـب ـي ـئ ــة
للمنظمات اإلنسانية.
وأفاد المعراج بأن الورشة ستناقش
ً
أيـ ـ ـض ـ ــا ورقـ ـ ـ ــة عـ ـم ــل حـ ـ ــول الـ ـتـ ـغـ ـي ــرات
المناخية ،ومراقبة ظاهرة االحتباس
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــراري وتـ ــأث ـ ـيـ ــرهـ ــا ع ـ ـلـ ــى ال ـب ـي ـئ ــة
المحلية و مــا ينجم عنها مــن ار تـفــاع
لــدرجــات ال ـح ــرارة بـشـكــل مـلـحــوظ ،ما
أدى إ لـ ــى ك ـث ــرة ا ل ـع ــوا ص ــف ا ل ـغ ـبــار يــة
وتبعاتها االقتصادية من خالل تعطيل
حركة المالحة الجوية والبحرية.

وق ــدم الطلب األول ال ـنــواب :خــالــد العتيبي ،وف ــارس العتيبي،
وشعيب المويزري ،ود .عبدالكريم الكندري ،ود .بدر المال ،ومحمد
المطير ،ومبارك الحجرف ،وثامر السويط ،ومرزوق الخليفة ،ومهند
الساير ،في حين قدم «الثاني» النواب د .حسن جوهر ،وعبدالله
المضف ،والساير ،وبدر الحميدي ،ود .عبدالكريم الكندري ،ومهلهل
المضف ،ود .صالح المطيري ،ود.عبدالعزيز الصقعبي ،والمال،
والمويزري.
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لبنان :الطبقة السياسية...
وتسارعت في الساعات الماضية وتيرة البحث عن صيغة إلنجاز
تسوية الصفقة ،التي يمكن اختصارها بتطويق تحقيقات القاضي
طــارق البيطار مــع الــرؤســاء والـنــواب وال ــوزراء ،وإحــالــة صالحيتها
إلى المجلس النيابي ،في مقابل قبول الطعن المقدم من فريق رئيس
الجمهورية ميشال عون على قانون االنتخابات ،وتأجيل موعدها من
مارس إلى مايو ،إضافة إلى حرمان المغتربين من التصويت لكامل
األعضاء ،مع تخصيص  6مقاعد لهم.
وبحال حصل ذلك فسيكون مقدمة إلطاحة االنتخابات وتأجيلها،
ألنه ال جاهزية لوجستية إلنجاز التحضيرات النتخاب  6نواب من
الخارج ،في ظل الخالف المستمر على كيفية اختيارهم وتوزيعهم
ً
طائفيا على القارات.
ولن تكون االنتخابات الثمن الوحيد لهذه الصفقة ،بل لها المزيد
من اإلضــافــات؛ أبرزها إجــراء تعيينات جديدة في السلك القضائي،
عبر إطاحة رئيس مجلس القضاء األعلى ،والمدعي العام للتمييز
والمدعي العام المالي ،باإلضافة إلى البحث عن صفقة أخرى تتعلق
بإجراء تعيينات في المراكز األمنية األساسية .وهذا ما يسعى إليه
عون للتخلص من كل خصومه في مواقع أساسية ،وال يقف طموحه
ّ
الحر جبران باسيل عند هذا
وطموح صهره رئيس التيار الوطني
الحد ،بل يريدان اإلمساك بالمزيد من األوراق التي تجعلهما الطرف
ً
األكثر تقريرا لمصير االنتخابات الرئاسية ،في ظل إخفاق عون حتى
اآلن فــي الحصول على موقف واضــح مــن «حــزب الـلــه» بدعم باسيل
ً
بديال عنه.

طهران تتلقى رسالة...
عليكم أن تتصوروا بأننا سوف نتراجع عن المطالبة بحقوقنا عبر
رسائل تهديد».
وأوضح أن المرشد اإليراني برر موقف بالده ،المتهمة بالتلكؤ في
إحياء االتفاق النووي المبرم عام  ،2015بتذكير إدارة الرئيس جو بايدن
بأن إيران التزمت في الماضي بـ«قيود وروح» الصفقة الذرية ،التي تم
التوصل إليها بعهد سلفه باراك أوباما ،في حين نقضتها واشنطن.
وبين المصدر أن الــرد تم تسليمه أمس إلى الجهة التي أوصلت
الرسالة السابقة ،وبالتزامن أمر المرشد ببدء مناورات عسكرية بمحيط
محطة بوشهر النووية واستنفار عــام للقوات المسلحة اإليرانية،
ً
تحسبا ألي عمل عدائي محتمل.
إلــى ذل ــك ،دعــا وزي ــر الــدفــاع اإلســرائـيـلــي بيني غانتس إلــى «كسر
ً
استراتيجية إيــران لكسب الوقت» ،معتبرا أن الجمهورية اإلسالمية
«ال تملك أوراق مساومة حقيقية في مفاوضات فيينا».
وشدد غانتس على أن الواليات المتحدة والقوى العالمية أمامها
فرصة الستغالل الوضع الداخلي المتردي في إيــران لوقف تقدمها
النووي و«إرهابها اإلقليمي».
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األصفر مترئسا االجتماع
أك ــد م ـحــافــظ ح ــول ــي ،ع ـلــي األصـ ـف ــر ،ض ــرورة
التعاون بين جهات الدولة للوقوف على مشاكل
المناطق وحلها بالتنسيق والتواصل مع بعضها
البعض.
وق ـ ّـدم األص ـفــر ،خــال انـعـقــاد االجـتـمــاع األول
لمجلس المحافظة ،ال ــذي ضــم  12مـســؤوال في
ً
جهات حكومية ،شرحا للمشاكل التي يشهدها
أهالي مناطق المحافظة بشكل يومي ،والتي "لم
تعد مقبولة لما تعكسه من مناظر غير حضارية
وتشويه لصورة دولة الكويت".
وأشــار بيان للمحافظة الــى أن المحافظ نقل

ل ـق ـي ــادات الـ ـ ـ ــوزارات وال ـه ـي ـئــات ال ـم ـع ـن ـيــة ،خــال
ال ـل ـقــاء ،ال ـص ــورة ال ـمــروريــة وت ـكــدس الـشــاحـنــات
والسيارات المهملة ،والمباني التالفة في المناطق
كافة ،وتكدس العزاب بالمناطق السكنية ،وعدم
االعتناء بالحدائق العامة ،إضافة إلى قلة األنشطة
االجتماعية التي تعنى باستغالل طاقات الشباب
الكويتيين ،وغيرها من األمور المهمة.
وث ـم ــن ال ـم ـحــافــظ االه ـت ـم ــام ال ـ ــذي ش ـه ــده من
الجهات المشاركة في مجلس المحافظة ،والذي
يــدل عـلــى الــرغـبــة الـصــادقــة فــي إزال ــة المعوقات
المتراكمة في المناطق كافة.

«سهل» :خدمتان
جديدتان لـ َّ
«القصر»
أع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث
الرسمي باسم تطبيق
"سـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــل" الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــي
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوحـ ـ ــد ل ـ ـل ـ ـخـ ــدمـ ــات
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ي ــوس ــف
كاظم ،إضافة خدمتين
ج ــدي ــدتـ ـي ــن ل ـل ـت ـط ـب ـيــق
مــن قبل الهيئة العامة
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ َّـصـ ـ ـ ــر
تختصان بطلب كشف
ح ـس ــاب لـلـمـسـتـفـيــديــن
ال ـم ـش ـم ــول ـي ــن ب ــرع ــاي ــة
ال ـه ـي ـئ ــة وطـ ـل ــب ص ــرف
منحة زواج للقاصرين.
و قــال كاظم لـ"كونا"،
أم ـ ـ ـ ـ ــس ،إن ـ ـ ـ ــه بـ ــإضـ ــافـ ــة
ه ـ ــاتـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـخـ ــدم ـ ـت ـ ـيـ ــن
ال ـجــديــدت ـيــن ب ــات عــدد
ا لـخــد مــات اإللكترونية
ال ـت ــي ت ـقــدم ـهــا "ش ــؤون
َّ
القصر"  32خدمة يمكن
لمستخد مي ا لتطبيق
الـ ـتـ ـق ــدي ــم ع ـل ـي ـه ــا ع ـبــر
خاصية "الخدمات" في
ا لـتـطـبـيــق للمشمولين
برعاية الهيئة.
وأك ــد اسـتـمــرار جهود
ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة في
إض ـ ــاف ـ ــة ورفـ ـ ـ ــع خ ــدم ــات
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ع ـ ـبـ ــر ت ـط ـب ـي ــق
"سـ ـه ــل" ل ـت ـعــزيــز تـجــربــة
المستخدمين للتطبيق
ا ل ــذي يمكن تحميله من
خالل متاجر التطبيقات
لألجهزة الذكية.

شركات التكنولوجيا الكبرى ويوم الحساب
األس ــواق الرقمية ،الــذي ينشد منحها صالحيات جــديــدة لتنظيم
شركات التكنولوجيا العمالقة وغيرها من الشركات «المسيطرة»
الـتــي تــربــط شــركــات األع ـمــال بالمستخدمين النهائيين ،إذ ينبع
قانون األســواق الرقمية من إدراك حقيقة مفادها أن تدابير إنفاذ
مكافحة االحتكار القائمة لم تجعل األسواق الرقمية أكثر تنافسية،
وهذا القانون المقترح من شأنه أن يسمح لالتحاد األوروبي بحظر
مجموعة من ممارسات الشركات الرقمية المسيطرة ،مثل محاباة
َ
الذات أو استخدام بيانات المنافسين ،ومن المرجح أن ُيعت َمد القانون
ُ
ً
عالميا ،فمن خالل ظاهرة ت َ
عرف
في عام  ،2022ومن ثم يصبح تأثيره
بمسمى «تأثير بروكسل» ،تلجأ شركات ضخمة متعددة الجنسيات
ً
غالبا إلى تمديد قواعد االتحاد األوروبــي لتشمل عملياتها على
مستوى العالم ،واآلن ،تستعد شركات التكنولوجيا لتلقي الصدمة.
حتى وقــت قريب ،كانت الــواليــات المتحدة تراقب من بعيد في
حين كان االتحاد األوروبــي يوظف قوانين مكافحة االحتكار ضد
شركات التكنولوجيا األميركية الكبرى ،وفــي حين يعزو أنصار
الـتـحــرر التكنولوجي تـصــرفــات االت ـحــاد األوروب ــي إلــى سياسات
الحماية التي يحركها الحسد في القارة األوروبية ،تفيق الهيئات
التشريعية والتنفيذية في الواليات المتحدة اآلن على تجاوزات هذه
الصناعة ،وتتساءل على نحو متزايد ما إذا كان السوق غير المقيد
يحقق نتائج مرغوبة.
ودعا مجلس النواب األميركي قادة شركات التكنولوجيا الكبرى
ً
ً
مرارا وتكرارا إلى اإلدالء بشهاداتهم قبل جلسات استماع تتناول
ممارساتهم المناهضة للمنافسة ،ففي  ،2020أصدرت اللجنة الفرعية
بمجلس الـنــواب المعنية بمكافحة االحـتـكــار ،والـقــانــون التجاري
ً
ً
واإلداري تقريرا رئيسا حول المنافسة في األسواق الرقمية ،داعية
إلى تنشيط قوانين مكافحة االحتكار األميركية ،كما تشارك وزارة
العدل ولجنة التجارة الفدرالية في هذا التحرك ،حيث َ
تطعـن «العدل»
في ممارسات «غوغل» االحتكارية ،وتقاضي لجنة التجارة الفدرالية
«فيسبوك» لعملها ككيان احتكاري غير قانوني.
ويدعم الرئيس األميركي جو بايدن هذا التحول في السياسات
بحق ،حيث ّ
عين منتقدي الصناعة المعروفين بمواقفهم الصلبة
بشأن مكافحة االحتكار في مناصب حكومية عليا ،وفي يوليو ،2021
ً
ً
ً
أصدرت إدارة بايدن أمرا تنفيذيا طموحا بشأن «تعزيز المنافسة
فــي االقـتـصــاد األمـيــركــي» ،مــؤكــدة التزامها بمكافحة الممارسات
االحتكارية في صناعة منصات اإلنترنت.
ً
ً
ً
تشهد الصين أيـضــا تـحــوال هــائــا فــي النهج ال ــذي تتبناه في
التعامل مع صناعة التكنولوجيا ،حيث حافظ الحزب الشيوعي
الصيني فترة طويلة على موقف متساهل تجاه شركات التكنولوجيا
المحلية ،فــي مـحــاولــة لــدعــم النمو وتـعــزيــز هيمنة التكنولوجيا
الصينية ،و فــي مقابل ا لـضــوا بــط التنظيمية المتساهلة ،أسلمت
الشركات الــرائــدة نفسها لمطالب الحكومة ،بما في ذلــك مساعدة
الحزب الشيوعي الصيني في فرض الرقابة على اإلنترنت ،لكن اآلن،
تحول الحكومة اهتمامها على نحو متزايد نحو أوجــه التفاوت
ً
االجـتـمــاعــي وال ـف ــوارق فــي ال ـثــروة ،وخــوفــا مــن أن تصبح شــركــات
التكنولوجيا الصينية الـكـبــرى أق ــوى مــن الــدولــة ،تشعر قـيــادات
الحزب الشيوعي الصيني بأنها ملزمة بتذكير الصناعة بمن بيده
زمام األمر في النهاية.
وعلى هذا ،ففي أبريل  ،2021فرضت السلطات الصينية غرامة
قدرها  2.8مليار دوالر على شركة التجارة اإللكترونية العمالقة
«علي بــابــا» ،ألنها تمنع التجار من بيع منتجاتهم على منصات
التجارة اإللكترونية المنافسة ،كما فرضت السلطات غرامة على
تكتل شــركــات التكنولوجيا  ،Tencentآم ــرة إي ــاه بإنهاء صفقات

ترخيص الموسيقى الحصرية مع شركات التسجيالت العالمية ،ثم
منعت المحاولة التي يبذلها التكتل لالستحواذ على أكبر موقعين
لبث ألعاب الفيديو في الصين Huya ،و ،DouYuوإضافة إلى هذه
اإلجراءات ،قدمت الحكومة صياغة لقواعد جديدة لمكافحة االحتكار
تستهدف شركات اإلنترنت.
الـتـنـبــؤ بـمــا قــد ي ـحــدث بـعــد ذل ــك فــي االت ـح ــاد األوروب ـ ــي أسهل
م ـقــارنــة بــال ـحــال ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وال ـص ـيــن ،فـبـعــد اعـتـمــاد
االتحاد المحتمل لقانون األســواق الرقمية في عام  ،2022لن تجد
ً
المفوضية األوروبية ما يمنعها من المضي قدما في تحقيقاتها
العديدة المرتبطة بمكافحة االحتكار (ما لم تحدث انتكاسة كبرى
في المحاكم األوروب ـيــة ،التي من المتوقع أن تحكم في استئناف
«غوغل» ضد المفوضية خالل العام المقبل).
المجهول األكبر هنا مدى فعالية الهيئات التنظيمية بالواليات
المتحدة في إقناع المحاكم األميركية بالمشاركة في ثورة مكافحة
االحتكار ،فقد أظهر العام الماضي أن المحاكم ذات الميول المحافظة
ً
في أميركا لن يكون إقناعها سهال بالحجج التي تؤكد أن «فيسبوك»
ً
و«أبل» كيانان احتكاريان ،ويتبقى لنا أيضا أن ِّ نرى ما إذا كان بوسع
الكونغرس األميركي المنقسم بشدة أن ُي َـسخر استياء ه المشترك
ضد شركات التكنولوجيا الكبرى ُ
ويـ ِقر تشريعات جادة.
من عجيب المفارقات هنا أن الحملة التي تشنها الصين لفرض
النظام ربما تمهد الطريق إلصالح مكافحة االحتكار في الواليات
المتحدة ،ألنها ستحرم الشركات األميركية من الحجة التي تسوقها
ً
دوما بأن إضعاف قوتها من شأنه أن يضعفها في مواجهة الشركات
الصينية المنافسة ،والسؤال هنا ليس ما يمكن أن يفعله الحزب
الشيوعي الصيني ،بل إلى أي مدى قد يذهب في هذا الصدد؟
تحتاج الصين لصناعة تكنولوجيا مزدهرة إذا كان لها أن تصبح
القوة التكنولوجية العظمى األولى على مستوى العالم؛ لكن احتياج
الحكومة إلى االنسجام االجتماعي أكثر من احتياجها إلى صناعة
التكنولوجيا المزدهرة ،وفي ظل الوضع الحالي ،يبدو أن الحزب
ملتزم بضمان تقاسم ثمار نجاح شركات التكنولوجيا الصينية على
نطاق أوسع ،باسم «الرخاء المشترك» ،وسيكون إيجاد هذا التوازن
المهمة المركزية التي تواجه القائمين على التنظيم في الصين ،ال
في العام القادم فحسب ،بل على مدار العقد المقبل.
ورغ ــم بـعــض الـشـكــوك ،ف ــإن مــن الــواضــح أن ال ـحــرب التنظيمية
ً
ً
ً
الخاطفة الجديدة تعكس إجماعا دوليا ناشئا ،وإضافة إلى االتحاد
األوروبي والواليات المتحدة والصين ،تتحرك اقتصادات كبرى مثل
أستراليا ،والهند ،واليابان ،وروسيا ،وكوريا الجنوبية ،والمملكة
المتحدة لفرض النظام على صناعة التكنولوجيا.
فــي هــذه البيئة ،يتعين على شــركــات التكنولوجيا الـكـبــرى أن
تختار معاركها ،وأن تخطو بحذر ،فنحن نتجه نحو مواجهة طويلة
األمد بين الشركات والحكومة ستخلف عواقب بعيدة المدى على
كل المجتمعات ،وال تلوح في األفق نهاية قريبة لهذه المواجهة.
* أستاذة القانون والتنظيم الدولي في كلية الحقوق بجامعة
كولومبيا ،وكبيرة باحثين في معهد «جيروم أ .تشازين» إلدارة
األعمال العالمية التابع لكلية كولومبيا إلدارة األعمال ،ومؤلفة
كتاب «تأثير بروكسل :كيف يحكم االتحاد األوروبي العالم».
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»

ةديرجلا

•
العدد  / 4916الثالثاء  21ديسمبر 2021م  17 /جمادى األولى 1443هـ

local@aljarida●com

3

محليات

ً
الجابر :تجنيد الكويتيات يأتي تقديرا لدور «أخوات الرجال»
تفقد مشغل المعايرة التابع لمجمع الصيانة بالقوة الجوية
محمد الشرهان

دعم جهود
النهوض
بمستوى
األداء وحماية
المال العام

أكـ ــد ن ــائ ــب رئ ـي ــس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ــدف ــاع الـشـيــخ
ح ـ ـمـ ــد الـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــر ،أن ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة
ً
ت ـ ـم ـ ـضـ ــي ق ـ ـ ــدم ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي ت ـن ـف ـي ــذ
خـطـتـهــا ال ــرام ـي ــة إل ــى تحقيق
مبدأ الـعــدالــة والـمـســاواة التي
ن ــص ع ـل ـي ـهــا ال ــدسـ ـت ــور ،وه ــو
ً
مــا تــم الـبــدء بــه فعال مــن خالل
فتح بــاب التسجيل للراغبات
فــي االل ـت ـحــاق ب ـشــرف الـخــدمــة
ال ـع ـس ـك ــري ــة ح ـس ــب الـ ـ ـق ـ ــرارات
ال ـم ـن ـظ ـم ــة ب ـ ـهـ ــذا ال ـ ـ ـشـ ـ ــأن ،مــن
الـ ـم ــواطـ ـن ــات وال ـ ـعـ ــامـ ــات فــي
مختلف الـقـطــاعــات ب ــال ــوزارة،
ً
ً
تقديرا وعرفانا للدور الكبير
ال ــذي تـبــذلــه "أخ ـ ــوات الــرجــال"
في دعم ومساندة إخوانهن من
منتسبي الجيش.
وأعــرب الجابر ،في تصريح
ع ـ ـلـ ــى هـ ـ ــامـ ـ ــش ت ـ ـف ـ ـقـ ــده أمـ ــس
م ـ ـش ـ ـغـ ــل الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــاي ـ ــرة ال ـ ـتـ ــابـ ــع
لـ ـمـ ـجـ ـم ــع ال ـ ـص ـ ـيـ ــانـ ــة ب ــالـ ـق ــوة
ال ـجــويــة ،ع ــن ف ـخــره واع ـت ــزازه
بجهود العامالت من مختلف
التخصصات الفنية بالمشغل،
ومـ ـ ــا ي ـت ـم ـت ـعــن بـ ــه مـ ــن ك ـف ــاءة
عـلـمـيــة ،وم ـه ــارة ف ـن ـيــة ،ق ــادرة

«االئتمان» :التحول الرقمي
قلل المراجعين %80

على مواكبة أحدث ما توصلت
إل ـي ــه ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا الـحــديـثــة
في مجال القياس والمعايرة،
ً
م ـض ـي ـف ــا أن ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ يـشـهــد
عـ ـل ــى تـ ـمـ ـي ــز وت ـ ـ ـفـ ـ ــوق ال ـ ـمـ ــرأة
الكويتية في مختلف المواقع
والتخصصات اإلدارية والفنية.
وأك ـ ــد حـ ــرص الـ ـ ـ ــوزارة على
ت ـس ـخ ـي ــر ك ـ ــل أش ـ ـك ـ ــال ال ــدع ــم
وال ـم ـس ــان ــدة لـجـمـيــع الـجـهــود
ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـم ــل عـ ـل ــى ال ـن ـه ــوض
بـمـسـتــوى األداء ،وت ـس ـهــم في
توفير الهدر والمحافظة على
المال العامة.
وك ــان فــي استقبال الجابر
لدى وصوله مساعد آمر القوة
الجوية اللواء الركن طيار بندر
المزين ،وآمــر مجمع الصيانة
ال ـع ـم ـيــد ال ــرك ــن ن ــاص ــر تـيـمــور
الـعــوضــي ،وعــدد مــن القيادات
في المجمع.
واسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــع خـ ـ ـ ــال زي ـ ــارت ـ ــه
إل ـ ـ ـ ــى ش ـ ـ ـ ــرح ق ـ ــدمـ ـ ـت ـ ــه كـ ـبـ ـي ــرة
المهندسين االختصاصيين
( ك ـهــر بــاء) م .ســو ســن السيف،
وب ـ ـي ـ ـنـ ــت مـ ـ ــن خ ـ ــال ـ ــه الـ ـ ـ ــدور
والمهام الفنية التي يقوم بها

الجابر مع موظفات مركز الصيانة أمس
ا لـعــا مـلــون بمشغل المعايرة،
مــن عـمـلـيــات قـيــاس ومعاينة
لمختلف األ ج ـهــزة ،وذ ل ــك من
خالل استخدام أحدث األدوات
والمعدات الدقيقة والمطابقة

ً
للمعايير المعتمدة دوليا .
وأعـ ـ ــرب ال ـج ــاب ــر ع ــن شـكــره
وتقديره للعاملين في المشغل،
ع ـلــى م ــا ي ـبــذلــونــه م ــن ج ـهــود،
وعـ ـم ــل م ـت ـم ـي ــز ي ـع ـك ــس عـمــق

إي ـم ــان ـه ــم ووالئ ـ ـهـ ــم ووف ــائ ـه ــم
ً
لوطنهم الغالي ،سائال المولى
عز وجل أن يديم على الكويت
نعمة األمن واألمان واالستقرار
فـ ـ ــي ظـ ـ ــل الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة ال ـح ـك ـي ـم ــة

لصاحب السمو األمير القائد
األعلى للقوات المسلحة ،وسمو
ولـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد ،وس ـ ـمـ ــو رئ ـي ــس
مجلس الوزراء.

«الصحة» جاهزة ألي زيادة محتملة في إصابات «كورونا»
المطيري لـ ةديرجلا  :فرض ارتداء الكمامة مطلوب للسيطرة على ارتفاع الحاالت
•

•
ً
أعلن بنك االئتمان أن مراجعات المواطنين حضوريا انخفضت
بنسبة  80في المئة بعد تطبيق البنك لنظام الميكنة إذ بلغ عدد
المراجعات  100ألف مراجعة في السنة الواحدة بعد أن كانت تصل
إلى  600ألف في السنوات الماضية.
وقال البنك ،في بيان صحافي أمس ،إنه بدأ تنفيذ خطته الرقمية
قبل  10أعوام بسواعد كوادره الوطنية للتسهيل على المواطنين
ً
وإجراء معامالتهم إلكترونيا دون عناء المراجعة.
وأكد أنه "من الجهات الحكومية التي نجحت في تنفيذ نظام المعامالت
ً
ً
اإللكترونية ،خصوصا خالل فترة جائحة كورونا" التي شهدت تباعدا
ً
ً
ً
اجتماعيا وتحوال كبيرا من المستخدمين إلى المنصات اإللكترونية.
وذكر أن التحول الرقمي أسهم كذلك في حماية المال العام وتقليص
الــدورة المستندية على معامالت البنك ،إضافة إلى تقليل نسبة الخطأ
بشكل كبير والتأكد من سالمة كل المستندات المطلوبة وعدم تزويرها.

إعادة فتح منفذ العبدلي من الغد
أعلنت وزارة الداخلية ،أمس ،إعادة فتح منفذ العبدلي الحدودي
ً
ً
ابتداء من الغد يوميا من الساعة  8صباحا إلى  8مساء للدخول،
وعلى مدار اليوم للخروج لألفراد والشاحنات.
وقالت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بـ"الداخلية" في بيان
صحافي ،إن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة بعد إغالق
المنفذ ،مع التأكيد على ضرورة االلتزام وتطبيق اإلجراءات الوقائية
الصحية الالزمة ،التي فرضتها "الصحة" مؤكدة ضرورة التزام الجميع
بمواعيد الدخول ،إذ لن يسمح بالدخول في غير األوقات المحددة.

عادل سامي

كشف استشاري األمراض
ا لـصــدر يــة وا لـعـنــا يــة المركزة
في وزارة الصحة د .عبدالله
المطيري عن جاهزية الوزارة
لمجابهة أي ز يــادة محتملة
في أعداد اإلصابات بفيروس
(كـ ـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ـ ــا) خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة
المقبلة.
وقال المطيري لـ«الجريدة"،
ً
إن ال ـ ـ ـ ــوزارة أعـ ـ ــدت ع ـ ـ ــددا مــن

الخطط لمجابهة أي ار تـفــاع
ً
محتمل لإلصابات خصوصا
وس ـ ـ ـ ـ ــط وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــور
ً
"أوميكرون" ،الفتا إلى أن هناك
اجـ ـتـ ـم ــاع ــات م ـت ــواص ـل ــة بـيــن
المسؤولين والمتخصصين
واألطـ ـ ـب ـ ــاء ف ــي ال ـ ـ ـ ــوزارة ب ـهــذا
الشأن.
وت ــوق ــع أال ت ـصــل ال ـح ــاالت
واإلص ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــات فـ ـ ــي الـ ـعـ ـن ــاي ــة
المركزة أو أجنحة "كوفيد "19
إلى تلك التي وصلنا إليها في

 262ألف جرعة تنشيطية
تشهد المراكز الصحية المخصصة للتطعيم
ً
ً
إق ـبــاال كـبـيــرا عـلــى تلقي الـجــرعــة التنشيطية
الثالثة في كل مناطق البالد.
وأكــدت وزارة الصحة في موقعها الرسمي
ع ـلــى ش ـب ـكــة اإلن ـت ــرن ــت ،أن ع ــدد الـمــواطـنـيــن
والمقيمين الذين حصلوا على "التنشيطية"
ً
بلغ حتى أمس  261ألفا و 865جرعة.
وتـ ــوق ـ ـعـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة أن ت ـت ـخ ـطــى
األع ـ ــداد الـحــاصـلــة عـلــى ال ـجــرعــة التنشيطية
ً
الـ  270ألفا خالل الساعات المقبلة.
ً
إلــى ذلــك أشــارت ال ــوزارة في موقعها أيضا
إلى أن نسبة الحاصلين على جرعة واحدة من

اللقاح المضاد لـ «كوفيد  "19بلغت  84.8في
ً
المئة بواقع  3ماليين و 325ألفا و 463جرعة،
بينما بلغت نسبة الحاصلين على جرعتين
من اللقاح  81.7في المئة بواقع  3ماليين و203
آالف و 278جرعة.
من جانب آخر ،قررت وزارة الصحة إضافة
المستحضرات الصيدالنية التي تحتوي على
ً
"هــرمــون الـنـمــو" أي ــا ك ــان شكلها الـصـيــدالنــي
ونوعها إلى مستحضرات األدوية التي تحظر
على الصيدليات األهلية صرفها إال بموجب
وصـفــة طبية مــن طبيب مــرخــص لــه بـمــزاولــة
مهنة الطب في الكويت.

ذروة الموجة السابقة ،بسبب
نسبة التطعيمات المرتفعة
التي وصلنا إليها في الكويت
والتي تخطت ال ــ 80في المئة
بجرعتين.
وتــابــع "إنـنــا نــواجــه موجة
ً
ارتفاع في اإلصابات" ،مشيرا
إلى أن التشدد وفــرض ارتــداء
ال ـك ـم ــام ف ــي األمـ ــاكـ ــن ال ـعــامــة
وسيئة التهوية مطلوب خالل
الفترة المقبلة للسيطرة على
ارتفاع الحاالت.
وذك ــر أن تــزايــد اإلصــابــات
بفيروس "كورونا" في الكويت
م ـتــوقــع م ــع وجـ ــود الـمـتـحــور
"أومـيـكــرون" سريع االنتشار،
"لــذلــك فالمطلوب اآلن الحذر
وااللـ ـت ــزام وال ـح ــرص فسلوك
ال ـب ـشــر ه ــو م ــن ي ـحــدد سـلــوك
الفيروس".
ودعا المطيري إلى االبتعاد
ع ـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــات والـ ـتـ ـقـ ـي ــد
بـ ـ ــارتـ ـ ــداء الـ ـكـ ـم ــام ــة فـ ــي ح ــال
وج ــود تـجـمـعــات ،وال ـم ـبــادرة
إلى التطعيم والحصول على
الجرعة الثالثة حتى نستطيع
حماية المجتمع من الفيروس.
وطـ ـ ــالـ ـ ــب كـ ـ ــل مـ ـ ــن ي ـع ــان ــي
ً
أعراضا في الجهاز التنفسي
العلوي إلى عزل نفسه وإجراء

مسحة للتأكد من عدم عدوى
اآلخرين.
من جانبها ،حذرت مصادر
صـحـيــة مـطـلـعــة م ــن مــوجــات
األم ـ ـ ــراض ال ـف ـيــروس ـيــة خــال
الـ ـفـ ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـل ــة وت ـ ـحـ ــورات
ال ــوب ــاء ،م ـش ــددة ع ـلــى أهـمـيــة
ارتداء الكمامة وتهوية األماكن
المغلقة وسيئة التهوية.
ودعت المصادر إلى التشدد
فـ ــي االشـ ـ ـت ـ ــراط ـ ــات ال ـص ـح ـيــة
والـ ـ ــوقـ ـ ــائ ـ ـ ـيـ ـ ــة واإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
االح ـ ـ ـتـ ـ ــرازيـ ـ ــة ،الف ـ ـتـ ــة إلـ ـ ــى أن
ج ـم ـي ــع دول الـ ـع ــال ــم وم ـن ـهــا
ـاس،
دول المنطقة شتاؤها قـ ٍ
تجتمع فيه موجات الجائحة
وتـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــع ف ـ ـي ـ ـهـ ــا األم ـ ـ ـ ـ ـ ــراض
الفيروسية الفصلية.
وذكــرت أن ارتـفــاع الحاالت
فـ ـ ــي دول ا لـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة إ ش ـ ـ ــارة
واضـ ـ ـح ـ ــة ل ـ ـ ـضـ ـ ــرورة ال ـت ـق ـيــد
ب ـ ـ ـ ـ ــاإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات االح ـ ـ ـتـ ـ ــرازيـ ـ ــة
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرص وااللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزام
بـ ـ ــاالش ـ ـ ـتـ ـ ــراطـ ـ ــات الـ ـصـ ـحـ ـي ــة،
ً
خ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا وس ـ ـ ـ ــط تـ ـ ـه ـ ــاون
البعض وحركة السفر.

ً
اليعقوب تسلم مقترحا
بالهيكل التنظيمي للتواجيه

«سانوفي» و«دسمان» يوقعان مذكرة شراكة
•
لتعزيز الوقاية من «السكري»
الترويج لتطبيق  My Dose Coachلمتابعة جدول جرعات األنسولين
•

عادل سامي

ّ
وقـعــت " ســا نــو فــي" ا لــرا ئــدة عالميا
في مجال الرعاية الصحية ،اتفاقية
م ــع م ـع ـهــد دسـ ـم ــان ل ـل ـس ـك ــري ،ال ــذي
أس ـس ـت ــه م ــؤس ـس ــة الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـت ـقــدم
ال ـع ـل ـمــي ،ب ـهــدف ت ـعــزيــز الــوقــايــة من
مرض السكري وإدارته في البالد.
وسـ ـيـ ـتـ ـع ــاون ال ـ ـطـ ــرفـ ــان ف ـ ــي ع ــدة
مـحــاور تشمل تقديم بــرا مــج تثقيف
وتدريب لممارسي الرعاية الصحية
ل ــرف ــع م ـس ـت ــوى ال ــوع ــي حـ ــول أح ــدث
العالجات والتقنيات التي ستساعد
مــر ضــى السكري على إدارة حالتهم
بشكل أفضل.
وب ـم ــوج ــب م ــذك ــرة ال ـت ـف ــاه ــم ال ـتــي
وقـ ـعـ ـه ــا ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ل ـل ـم ـع ـه ــد،
د .قيس ا لــدو يــري ،وا لـمــد يــرة العامة
ل ـ ـ ــأدوي ـ ـ ــة فـ ـ ــي الـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة
ال ـس ـعــوديــة والـخـلـيــج بـ ـ "ســانــوفــي"،
نـيـڤـيــن الـ ـخ ــوري ،سـيـعـمــل ال ـطــرفــان
ب ـش ـكــل وث ـي ــق ع ـل ــى ت ــوف ـي ــر م ـه ــارات
اإلدارة ا لــذا تـيــة للمرض عند األ فــراد
المصابين بالسكري من النوع األول،
من خالل برنامج تحت عنوان "تعديل
الجرعة لألكل العادي" ،وهو برنامج
عبارة عن دورة تفاعلية تبلغ مدتها
 25س ــا ع ــة ت ـ ــدرب ا ل ـم ـش ــار ك ـي ــن عـلــى

الدويري والخوري يتوسطان مسؤولي المؤسستين خالل توقيع االتفاقية
كيفية حـســاب كمية ا لـكــر بــو هـيــدرات
الـ ـت ــي ي ـت ـن ــاول ــون ـه ــا فـ ــي كـ ــل وج ـب ــة،
ً
بناء على
وتعديل جرعة األنسولين
ذلك.
ً
وت ـع ـل ـي ـق ــا ع ـل ــى االتـ ـف ــاقـ ـي ــة ،أك ــدت
ال ـ ـخـ ــوري أن زيـ ـ ــادة ال ــوع ــي ب ـمــرض
الـ ـسـ ـك ــري وت ـس ـه ـي ــل ال ـ ــوص ـ ــول إل ــى
األدو ي ـ ــة وا ل ــر ع ــا ي ــة ا لـمـنــا سـبــة يمكن

أن ي ـق ـل ــان ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر م ــن ح ــاالت
اإلصابة بالمرض في الكويت.
وأوضـ ـح ــت أن "س ــان ــوف ــي" ومـعـهــد
دسـ ـ ـم ـ ــان ل ـل ـس ـك ــري س ـي ـع ـم ــان عـلــى
الترويج الستخدام "،"My Dose Coach
وه ــو أول تـطـبـيــق ط ـبــي ف ــي الـكــويــت
يسهل على مرضى السكري من النوع
الثاني متابعة خطة جرعات األنسولين

الخاصة بهم من مقدم رعاية صحية
مسجل في البرنامج.
وأش ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن مـ ــراسـ ــم تــوق ـيــع
االتفاقية شـهــدت أيـضــا ألول مــرة في
الكويت ،إطالق تركيبة جديدة تعتمد
ً
سريريا قدرتها
على األنسولين أثبتت
على خفض مستويات السكر في الدم.

سلة أخبار
«اإلغاثة» و«الالجئين»
تتعاونان لدعم الروهينغا

أعلن أمني سر جمعية
اإلغاثة اإلنسانية خالد
الرشيدي توقيع بروتوكول
تعاون مشترك بني الجمعية
واملفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني
في مقر الجمعية ببرج
السنابل ،متوجها بالشكر
ملسؤولي املفوضية ،لكونهم
حلقة وصل مع الجئي
الروهينغا في الهند،
وتوفير املساعدة لهم وعمل
مشاريع تنمية مستدامة
في مناطق النزوح.
وأشار الرشيدي إلى أن
االتفاقية تهدف لتقديم يد
العون لالجئني عن طريق
توفير املواد األساسية،
بداية من مواد املأوى
واملستلزمات الصحية،
حتى املنح النقدية لذوي
االحتياجات الخاصة منهم،
الفتا إلى أن االتفاقية تشمل
قرابة  4آالف الجئ مسلم
نازح من الروهينغا في
الهند على مختلف أعمارهم
وفئاتهم.

«إحياء التراث» توزع
آالف الوجبات للعمال

أعلنت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي توزيع آالف
الوجبات في أنحاء الكويت،
من خالل األفرع التابعة
لها ،ضمن مشروع "وجبة
العامل" ،ومن ذلك ما قدمه
فرع الجمعية في منطقة
القادسية ،والذي ساهم
بتقديم  1110وجبات تم
توزيعها في عدة مواقع،
خصوصًا تجمعات العمال.
وقال نائب رئيس مركز
الهداية للتعريف باإلسالم
واملشرف على تنفيذ
املشروع ،خالد األحمد:
"ننفذ هذا الجزء من
املشروع من خالل مشروع
سباق الخير .الحاجة لهذا
املشروع رأيناها بأنفسنا،
فهناك عدد كبير من
العمالة واألسر املحتاجة
للمواد الغذائية ،كما أن
تقديم الوجبات الجاهزة
والساخنة للعمال مهم،
خصوصًا ملن يصعب عليه
أحيانًا تجهيز الطعام".

«النجاة» :حفر  4407آبار
في 2021

فهد الرمضان

ع ـق ــد وك ـي ــل وزارة ال ـتــرب ـيــة،
ً
د .علي اليعقوب ،اجتماعا مع
موجهي عموم المواد الدراسية،
بحضور الوكالء المساعدين ،تم
خــالــه مـنــاقـشــة وبـحــث مطالب
الموجهين لعرضها على ديوان
الخدمة.
إلى ذلك ،أكدت مصادر تربوية
ل ـ «الـجــريــدة" أن اليعقوب يعمل
عـلــى إقـ ــرار مـطــالــب الموجهين
ودعمهم ومساندتهم ،الفتة إلى
أن ــه يــؤمــن ب ــأن الـتــوجـيــه يعتبر
مطبخ العملية التعليمية.
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى أنـ ــه ت ــم خ ــال
االجتماع تقديم مقترح بالهيكل
ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي ل ـل ـتــواج ـيــه الـفـنـيــة
ل ـل ـم ــواد ،ك ـمــا ت ــم االتـ ـف ــاق على
عقد اجتماع مع ديــوان الخدمة
لمناقشته.
ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــال ت ـ ـ ــرب ـ ـ ــوي آخ ـ ـ ــر،
واحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاال بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ال ـ ـيـ ــوم
الـعــالـمــي للغة الـعــربـيــة ،أقــامــت
ثانوية الروضة للبنات فعالية
أمس بحضور عدد من معلمات
م ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس مـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـع ــاصـ ـم ــة
التعليمية.
وق ـ ـ ــال الـ ـم ــوج ــه ال ـ ـعـ ــام لـلـغــة
الـ ـع ــربـ ـي ــة ب ــالـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،ط ـ ــارق
ال ـع ـن ــزي ،إن مـ ـ ــدارس الـمـنـطـقــة
حــرصــت ب ـهــذه الـمـنــاسـبــة على
أن تحتفل باليوم العالمي للغة
العربية ،لما لها مــن مكانة في
نفوسنا كمسلمين وعــرب ،كما

علي اليعقوب

حرصت على غــرس جــذور حب
اللغة في نفوس أبنائنا وبناتنا
الطلبة.
وحــث العنزي على استغالل
مـ ـ ـث ـ ــل ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرص بـ ــإقـ ــامـ ــة
ال ـف ـعــال ـيــات واألن ـش ـط ــة لتعزيز
الـقـيــم وال ـم ـبــادئ الـتــي تحملها
ال ـ ـل ـ ـغـ ــة الـ ـ ـع ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة ،ف ـ ـضـ ــا عــن
أهميتها ومكانتها وأثرها البالغ
في إثراء روح الهوية العربية.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن ال ـم ـن ـط ـق ــة
سـ ــاه ـ ـمـ ــت بـ ـمـ ـخ ــاطـ ـب ــة مـ ــرافـ ــق
المجتمع وبالتنسيق مع وزارة
اإلعالم ،فتوشحت أبراج الكويت
بأثواب بهية وبعبارات تتغنى
ب ـح ــب ال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة ،ش ــاك ــرا
جهود المنطقة فــي إبــراز اللغة
العربية بأحلى صورها وأبــدع
معانيها ،باعتبارها لغة القرآن
الكريم.

ذكر املدير العام لجمعية
النجاة الخيرية بالتكليف
رئيس قطاع البرامج
واملشاريع عبدالله الشهاب
أن الجمعية نفذت 4407
آبار في العالم ،تم التبرع
بها خالل عام .2021
وبني الشهاب أن هذه اآلبار
تم حفرها بالتعاون مع
جهات منفذة معتمدة من
وزارة الخارجية الكويتية
وتحت إشرافها ،مشيرا
إلى أن هذا اإلنجاز يعد
استمرارا ألعمال الكويت
الخيرية ونجاحاتها
اإلنسانية في كل دول
العالم ،ويعبر عن الوقوف
إلى جانب الشعوب التي
لديها مشاكل في توفير
املياه العذبة للشرب.
وشدد على أن الجمعية
لديها خبرة كبيرة في
تنفيذ مشاريع اآلبار في
العديد من الدول بإفريقيا
وآسيا ،وتحرص دائما على
إقامتها في األماكن األشد
احتياجا.

4
محليات
المحمد :العجيري رائد علم الفلك ...وأبحاثه مرجع عربي وإسالمي
ةديرجلا
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إشهار مركز العجيري العلمي كأول كيان متخصص ...ومجلس أمنائه عقد اجتماعه األول برئاسة سموه

ناصر المحمد ومحمد جاسم الصقر وأعضاء مجلس أمناء مركز العجيري والمتخصصون فيه

المركز لبنة
مهمة تضاف
إلى صروح
البحث
العلمي
وسجل
اإلنجازات
الزاخر
لمسيرة
العجيري

ناصر المحمد

ت ـتــوي ـجــا ل ـم ـس ـيــرة عـلـمـيــة
حافلة ،تم أخيرا إشهار مركز
ال ـع ـج ـي ــري ال ـع ـل ـم ــي لـلـبـحــث
وال ـت ـط ــوي ــر ف ــي م ـج ــال ع ـلــوم
الـفـلــك وال ـف ـضــاء ،ال ــذي يــرأس
مجلس أمـنــائــه سـمــو الشيخ
ن ــاص ــر ال ـم ـح ـمــد ،ك ـمــا ي ــرأس
مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة د .ص ــا ل ــح
العجيري.
وترجع فكرة إنشاء المركز
ال ــى ال ـم ــرح ــوم ج ـم ــال صــالــح
العجيري ،الذي رسم الخطوط
ال ـع ــري ـض ــة ل ـل ـمــؤس ـســة ،وف ــق
رؤيـ ـ ــة أشـ ـ ــرف ع ـل ـي ـهــا والـ ـ ــده،
بـ ـه ــدف ضـ ـم ــان م ـس ـي ــرة عـلــم
ال ـف ـل ــك فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،وك ــذل ــك
استمرار الجهود التي بذلها
د .ال ـع ـج ـي ــري؛ م ــؤس ــس عـلــم
الفلك في البالد.

لـ ــدولـ ــة الـ ـك ــوي ــت ،وذلـ ـ ــك عـلــى
م ـس ـت ــوى حـ ـس ــاب ال ـمــواق ـيــت
واألهـ ـل ــة وال ـظ ــواه ــر الـفـلـكـيــة،
ك ـمــا اع ـت ـبــر ال ـمــرجــع الـعـلـمــي
الــرئـيـســي لـلـتـقــاويــم األخ ــرى،
ب ـف ـضــل م ــا ت ـم ـيــز ب ــه م ــن دقــة
وحرفية.
وت ـق ــوم رؤيـ ــة ال ـمــركــز على
إيجاد بيئة حاضنة لإلبداع
ال ـف ـل ـكــي وت ـط ــوي ــر هـ ــذا الـعـلــم
والـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى اس ـت ـم ــراري ــة
مسيرة هذا العلم في الكويت
مــن خ ــال مـهــام الـمــركــز التي
ت ـش ـمــل ال ـح ـس ــاب ــات الـفـلـكـيــة
وح ـس ــاب ال ـمــواق ـيــت واأله ـلــة
وإص ـ ـ ـ ـ ــدار ون ـ ـشـ ــر الـ ـتـ ـق ــاوي ــم
وتقديم االستشارات العلمية
وتـ ـنـ ـظـ ـي ــم ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــرات ذات
الصلة.

حاضنة لإلبداع

ريادة ودقة

وقد انطلق تقويم العجيري
من الكويت عام  ،1938واعتبر
وف ـق ــا لـ ـق ــرار م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
( )2006 -2 -24التقويم الرسمي

وفي كلمته خالل االجتماع
األول لمجلس األمناء لإلعالن
عن إشهار المركز ،أكــد سمو
الـ ـشـ ـي ــخ نـ ــاصـ ــر ال ـم ـح ـم ــد أن

البلدية :توسعة «األمراض السارية»
بمساحة  18ألف م 2في األندلس

ال ـم ــرك ــز ل ـب ـنــة م ـه ـمــة ت ـضــاف
إلــى صــرح مؤسسات البحث
العلمي فــي الـكــويــت ،وإنجاز
ج ـ ــدي ـ ــد يـ ـ ـض ـ ــاف إلـ ـ ـ ــى س ـجــل
اإلنـ ـ ـج ـ ــازات ال ـت ــي ت ــزخ ــر بها
مسيرة د .العجيري.
وأضــاف سموه أن الكويت
ت ـع ـت ــز ب ـت ـل ــك الـ ـمـ ـسـ ـي ــرة ل ـمــا
حفلت به من جهود مخلصة
وعـ ـ ـط ـ ــاءات دؤوب ـ ـ ــة ك ـ ــان لـهــا
أبلغ األثــر في تطوير مسيرة
الـبـحــث العلمي الـكــويـتــي ،إذ
ي ـع ـ ّـد ال ـع ـج ـيــري أحـ ــد ال ـ ــرواد

أعضاء مجلس األمناء
 -1محمد جاسم الصقر
 -2د .هالل مساعد الساير
 -3د .خالد عبدالله المذكور
 -4مها برجس البرجس
 -5ليلى محمد القطامي
 -6شيخة خالد البحر
 -7طارق محمد البغلي

العجيري ونجله الراحل جمال صاحب فكرة المركز
والــرمــوز أصـحــاب البصمات
الــواضـحــة فــي تــاريــخ البحث
العلمي بمجالي الرياضيات
وعـ ـل ــوم ال ـف ـل ــك ،ك ـمــا أسـهـمــت
مؤلفاته في تطوير المجالين
بالكويت والعالمين العربي
واإلسالمي.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن أ بـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاث د.
ال ـع ـج ـي ــري أضـ ـح ــت مــرج ـعــا
عـلـمـيــا لـكـثـيــر م ــن الـبــاحـثـيــن
والـ ـ ـفـ ـ ـلـ ـ ـكـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن ،كـ ـ ـم ـ ــا كـ ــانـ ــت
دق ـ ـتـ ــه ال ـع ـل ـم ـي ــة الـ ـمـ ـعـ ـه ــودة
س ـب ـبــا رئ ـي ـس ـي ــا فـ ــي اع ـت ـمــاد

تقويمه للتاريخين الهجري
والميالدي ومواقيت الصالة
ف ـ ـ ـ ــي جـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــات
الحكومية بالكويت والقطاع
ال ـخــاص ،وعـلــى رأسـهــا غرفة
تـ ـ ـج ـ ــارة وص ـ ـنـ ــاعـ ــة الـ ـك ــوي ــت
التي اعتمدته في معامالتها
التجارية.
واس ـت ــذك ــر الـمـحـمــد الـلـقــاء
األسبوعي بالدكتور العجيري
في ديوانية الرئيس السابق
لـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــال األحـ ـ ـم ـ ــر
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،ال ـ ــراح ـ ــل ب ــرج ــس

فريق عمل من المتخصصين
يعد المركز مؤسسة خاصة مرخصة من جهات الدولة،
وساهم في إكمال الرؤية الخاصة بها أبناء المغفور له
جـمــال العجيري يــوســف وصــالــح ومــريــم وس ــارة جمال
الـعـجـيــري ،بمباركة ومتابعة مــن د .صــالــح العجيري،
ويتولى إدارته التنفيذية فريق عمل من المتخصصين في
مجال علم الفلك والحسابات الفلكية يضم كال من الفلكي
مساعد الحماد والفلكي خالد الجمعان.

البرجس ،صاحب البصمات
ال ـ ــواضـ ـ ـح ـ ــة واألث ـ ـ ـ ـ ــر ال ـط ـي ــب
ف ــي م ـج ــال ال ـع ـمــل اإلن ـســانــي
وال ـت ـط ــوع ــي ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن
اسـ ـت ــذك ــار الـ ـق ــام ــات ي ـقــودنــا
إلــى تأكيد أن الكويت ستظل
دوما زاخرة بأبنائها من ذوي
الكفاء ات والخبرات القادرين
عـلــى إك ـمــال مـسـيــرة التنمية
والبناء.
بـ ــدوره ،شـكــر نــائــب رئيس
مجلس اإلدارة يوسف جمال
ال ـع ـج ـي ــري رئـ ـي ــس وأعـ ـض ــاء
مجلس األم ـنــاء واإلدارة لما
ّ
قدموه من جهود ،مشيرا إلى
ال ــدور الكبير لــوالــده الــراحــل
في التجهيز واإلعداد إلنشاء
ال ـمــركــز ب ــإش ــراف مـبــاشــر من
جده د .صالح العجيري.
وأشار إلى أن هدف المركز
ه ــو ال ـح ـف ــاظ عـلـ ـ ـ ـ ـ ــى مـسـيــرة
د .العجيري والتقويم ا لــذي
وض ــع أس ـس ــه االنـ ـط ــاق الــى
ال ـع ـم ــل ال ـم ــؤس ـس ــي الـعـلـمــي
إلكمال هذه المسيرة ،وتوفير
أدق وأ حـ ـ ـ ـ ــدث ا لـ ـمـ ـعـ ـل ــو م ــات

ا لـفـلـكـيــة ا ل ـم ـف ـيــدة للمجتمع
الكويتي.
وفـ ـ ـ ــي خـ ـ ـت ـ ــام االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع،
تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ال ـ ـمـ ــركـ ــز والـ ـق ــائـ ـم ــون
عليه بالشكر الجزيل لرئيس
مجلس األم ـنــاء سمو الشيخ
ن ــاص ــر ال ـم ـح ـمــد واألع ـ ـضـ ــاء،
وإلـ ــى ضـ ــاري ال ـبــرجــس على
جهوده ومساندته.

هدفنا
االنطالق
لمرحلة
جديدة
والحفاظ على
المسيرة

يوسف العجيري

«حولي البلدي» يوافق على إضافة
أنشطة في «البوليفارد»

محافظ األحمدي بحث
التوأمة مع مدينة كاندي

إلنشاء مواقف متعددة األدوار ومحطة غاز طبية ومركز حوادث
●

محمد جاسم

وافـ ـق ــت ب ـلــديــة ال ـك ــوي ــت على
طلب وزارة الصحة بشأن توسعة
م ـس ـت ـش ـفــى األمـ ـ ـ ــراض ال ـس ــاري ــة
ً
ً
بمساحة  18470مترا مربعا في
منطقة األنــدلــس ،لـبـنــاء مــواقــف
سيارات متعددة األدوار ومحطة
غاز طبية ومبنى الحوادث.
وذك ـ ــر ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـبـلــديــة
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدس أح ـ ـمـ ــد
الـمـنـفــوحــي ،فــي كـتــابــه الـمــوجــه
لرئيس المجلس البلدي أسامة
ال ـع ـت ـي ـبــي ،أن الـ ـ ــرأي ال ـف ـنــي في
ال ـب ـل ــدي ــة اع ـت ـم ــد ط ـل ــب الـصـحــة
مــن خــال استقطاع مساحة 15
ألف متر مربع من مركز الشباب
ال ـم ـجــاور لـلـمــوقــف ،م ــع إضــافــة
ج ــزء م ــن ال ـســاحــة الــواق ـعــة بين
م ــرك ــز الـ ـشـ ـب ــاب وال ـم ـس ـت ـش ـفــى
القائم.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـم ـ ـن ـ ـفـ ــوحـ ــي أن
م ـس ــاح ــة م ـس ـت ـش ـفــى األم ـ ـ ــراض

أحمد المنفوحي

ً
ً
السارية تبلغ  45915مترا مربعا،
لتصبح بعد التوسعة بمساحة
ً
ً
إجمالية تبلغ  64385مترا مربعا،
ع ـل ــى أن تـ ـع ــدل م ـس ــاح ــة مــركــز
الشباب المجاور بواقع 14096
م ـت ــرا م ــرب ـع ــا ،شــري ـطــة االلـ ـت ــزام
وال ـت ـق ـيــد ب ــاش ـت ــراط ــات الـلـجـنــة
ال ـف ــرع ـي ــة ل ـل ـم ــراف ــق وال ـخ ــدم ــات

ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،م ـ ــع تـ ـح ــوي ــل اإلدارة
المعنية بزحزحة وتعديل أبعاد
الـ ـم ــوق ــع ومـ ـس ــاحـ ـت ــه ،فـ ــي ح ــال
تعارضه مــع أيــة خــدمــات قائمة
دواع تنظيمية.
أو
ٍ
ولفت إلــى أن إدارة المساحة
في بلدية الكويت طلبت تعديل
ال ـتــوس ـعــة ب ـمــا ال ي ـت ـعــارض مع
حــرم الـطــريــق ،بينما رأت إدارة
الـمـخـطــط الـهـيـكـلــي أن الـمــوقــع
ال يـ ـتـ ـع ــارض مـ ــع أي م ـش ــاري ــع
ً
حالية لــإدارة ،مضيفا أن قطاع
الـهـنــدســة والـصـيــانــة فــي وزارة
األشـ ـ ـغ ـ ــال اش ـ ـتـ ــرط ال ـم ـحــاف ـظــة
عـلــى الـخــدمــات وع ــدم التشوين
ف ــوق م ـســار ال ـخ ــدم ــات وأغـطـيــة
المناهيل وغــرف الصرف ،أثناء
عملية التنفيذ ،في حين طلبت
وزارة الكهرباء والماء عدم مرور
اآلل ـيــات الثقيلة ،واالب ـت ـعــاد عن
م ـس ــارات خ ــدم ــات ال ـم ـيــاه ،وفــق
اللجنة الفرعية للخدمات.

تعاون شؤون الطلبة و«مكافحة
الفساد» إلنشاء نادي نزاهة
●

حمد العبدلي

كشف عميد شؤون الطلبة بالوكالة بجامعة
ال ـك ــوي ــت ،د .س ـل ـمــان ال ـع ـن ــزي ،ع ــن ت ـحــديــد أهــم
األه ــداف والقيم والـبــرامــج والـخـطــوات واألدوار
المطلوبة إلنـشــاء نــادي نــزاهــة الـطــابــي ،مؤكدا
أهمية تعزيز الشراكة بين جامعة الكويت والهيئة
العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» من خالل غرس
المبادئ في نفوس الطلبة ،والتي تتمثل في إنشاء

ً
الخالد مكرما السفير بوظهير

جانب من اجتماع لجنة حولي في المجلس البلدي

أكد محافظ األحمدي ،الشيخ فواز الخالد ،الدور الحيوي المهم
ً
والتاريخي للدبلوماسية الكويتية على امتداد العالم ،مثمنا جهود
سفراء الكويت ومنتسبي سفاراتها في الـقــارات الست في تمثيل
بالدهم على النحو األمثل ،وتحقيق الحضور الكويتي المرموق،
ً
مستحضرا ا لــر صـيــد الكبير للدبلوماسية الكويتية فــي مختلف
المواقف.
جاء ذلك خالل لقاء الخالد ،أمس ،سفير الكويت لدى سريالنكا،
خلف بوظهير ،حيث تناوال عالقات الصداقة التي تربط الكويت
وسريالنكا ،وآفاق تعزيزها وفرص تطوير التعاون المشترك وتبادل
الخبرات عموما ،وعلى صعيد المحافظات والمقاطعات تحديدا.
كما تطرق اللقاء إلى بحث إمكانية توقيع اتفاقية توأمة بين مدينة
األحمدي ومدينة كاندي السيالنية.

●

محمد جاسم

وافقت لجنة محافظة حولي في المجلس
البلدي على طلب إضافة أنشطة تجارية في
م ـشــروع مـنـتــزه السالمية "الـبــولـيـفــارد" ،كما
واف ـقــت الـلـجـنــة ،بــرئــاســة مـقــررهــا عبدالعزيز
المعجل ،على تعديل قــرار "الـبـلــدي" الخاص
ب ـمــواقــف ال ـس ـي ــارات الـسـطـحـيــة المخصصة
لمبنى وحدة رعاية المسنين في حولي قطعة
رقم .88
وأحالت اللجنة إلى الجهاز التنفيذي الكتاب
ّ
المقدم من سكان منطقة الزهراء قطعة رقم 2

«المياه» :تطوير التعاون البحثي مع اإلمارات

نادي نزاهة الطالبي بالتعاون مع الهيئة.
وأش ــار د .الـعـنــزي خ ــال االجـتـمــاع المشترك
بـيــن ع ـمــادة ش ــؤون الطلبة مــع "ن ــزاه ــة" ،إل ــى أن
تعزيز القيم واألخالق واألمانة العلمية والعادات
والتقاليد وترسيخ مفهوم المواطنة من أساسيات
إنشاء نادي نزاهة الطالبي التوعوي ،مبينا دور
ع ـمــادة ش ــؤون الـطـلـبــة وحــرصـهــا عـلــى ترسيخ
هذه القيم والمفاهيم األخالقية بين طلبة جامعة
الكويت.

المزيني يـكــرم الظاهري
على هامش االجتماع

●

عادل سامي

أك ــد رئـيــس جمعية الـمـيــاه الـكــويـتـيــة ،د .صالح
الـمــزيـنــي ،أهـمـيــة ال ــدور ال ــري ــادي ال ــذي تلعبه دول
مجلس التعاون الخليجي في نشر الوعي المائي
فيما بينها.
وقــال المزيني ،خالل اجتماع تجهيزي حضرته
األمينة العامة لهيئة البيئة في أبوظبي ،والمستشارة
اإلقليمية لالتحاد الــدولــي لحماية الطبيعة لغرب
آسيا ،د .شيخة الظاهري ،إن "االجتماع بحث سبل
وفرص تطوير التعاون بين الجانبين في القضايا
ال ـمــائ ـيــة ،وأه ـم ـهــا تــرشـيــد وال ـتــوع ـيــة المجتمعية
واألبحاث والدراسات المائية".
ً
وأوضح أن هذا التعاون يوفر فرصا هائلة تثري
قطاعات المياه في دول مجلس التعاون ،الفتا إلى
أن "زيادة التعاون المائي بين الدول الخليجية يرفع
مستوى التفاهم االستراتيجي بقضايا المياه ،مما

يجعل العالقة نموذجا رائدا متميزا ،ويخدم مسيرة
االزده ــار والتنمية المستدامة في إقليمنا ،ويطور
الشراكة االستراتيجية وفق رؤية الكويت ."2035
وشــدد على "أن الجانبين الكويتي واإلمــاراتــي،
خالل االجتماع ،أكدا مواءمة خطط التنمية المستدامة
واألم ــن الـمــائــي" .وأض ــاف "أن الجانبين نــوهــا إلى
أهمية العمل الخليجي المشترك ،وتطوير المشاريع
المشتركة ،لتعزيز األمن المائي ،وعلى أساسها أن يتم
توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة البيئة بأبوظبي
و"الـمـيــاه الكويتية" ،توضح فيه آلية التعاون بين
الجانبين في مجاالت المياه ،على أن يتم قريبا".
ب ــدوره ــا ،دع ــت د .ال ـظــاهــري إل ــى ال ـت ـعــاون بين
الجانبين ،والمضي قدما في تعزيزه ،مشيرة إلى أن
اإلمــارات خطت خطوة واسعة في مجال المحافظة
على المياه ،الفتة إلى وجود فرص واعدة في مجال
قطاع المياه تمكن الجمعية وهيئة البيئة بأبوظبي
من التعاون بهذا الخصوص.

بشأن تحويل مقترح إنشاء مدرسة إلى حديقة
عامة في المنطقة نفسها ،كما أحالت لتحديث
ال ــرد االق ـتــراح المقدم مــن العضو عبدالعزيز
المعجل بشأن عمل مدخل ومخرج للقطعة 1
في منطقة الزهراء.
وأبقت على الجدول االقتراح الذي ّ
تقدم به
العضو أحمد هديان بشأن تخصيص موقع
حــديـقــة عــامــة فــي منطقة ال ـش ـهــداء ،فــي حين
وافقت على طلب وزارة الشؤون االجتماعية
نقل اإلشراف على ممشى الواحة ومالعبه في
منطقة مشرف من وزارة األشغال العامة إلى
جمعية مشرف.

االنقالب الشتوي يبدأ اليوم
قال الفلكي والمؤرخ عادل السعدون إن الثبات الشمسي الشتوي ،أو
ما يسمى "االنقالب الشتوي" سيحدث اليوم ،ليبدأ فصل الشتاء فلكيا.
وأضاف السعدون ،في تصريح لـ "كونا" أن طول الليل في الكويت يكون
 13ساعة و 43دقيقة ،و"كلما ارتفعنا شماال عن خط االستواء يطول الليل
حتى يكون  18ساعة و 15دقيقة في هلسنكي ،ويكون طول الليل  24ساعة
في القطب الشمالي الذي يمتد طول ليله إلى  6أشهر متواصلة ،حيث بدأ
الظالم هناك منذ منتصف شهر أكتوبر إلى منتصف شهر مارس المقبل".

ةديرجلا

•
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ً
«الشؤون» توقف هدرا بعقود تجاوز  1.2مليون دينار

ساري لـ ةديرجلا  :تخفيض القيمة التقديرية لبعضها وإلغاء أخرى لعدم جدواها
•

جورج عاطف

الوزارة ألغت
ساري إن ً
قال ً ً
عقدا دائما خاصا بالحاسب
بمشروع ()VDI
اآللي يعرف ً ً
مما حقق وفرا سنويا على
الدولة وميزانية الوزارة بنحو
 30ألف دينار.

مراجعة
العقود
مستمرة
للوقوف على
قانونيتها
واستحقاقها
لمبالغ
الترسية

كشف الوكيل المساعد لشؤون
قطاع التخطيط والتطوير اإلداري
فــي وزارة ال ـش ــؤون االجتماعية
ً
عـبــدالـعــزيــز سـ ــاري ،أن ــه انـطــاقــا
م ــن حـ ــرص ال ـ ـ ــوزارة ع ـلــى ال ـمــال
الـعــام ووق ــف الـهــدر غير المبرر،
ال ـ ـ ـ ــذي ق ـ ــد ي ـ ـطـ ــال م ـش ــروع ــات ـه ــا
ً
ع ـم ــوم ــا وال ـم ـت ـع ـل ـقــة بــالـحــاســب
ً
اآلل ـ ـ ـ ــي خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ،اس ـت ـط ــاع ــت
تقليص القيمة التقديرية لبعض
مشروعات الميكنة وإلغاء أخرى،
وت ـح ـق ـي ــق وف ـ ــر م ــال ــي لـلـخــزيـنــة
العامة للدولة قــدر بنحو مليون
و 200أل ــف ديـ ـن ــار ،ب ـمــا ال يــؤثــر
على الخدمات كافة التي نقدمها
للفئات المستفيدة.
وقـ ـ ـ ــال سـ ـ ـ ــاري ل ـ ــ«ال ـ ـجـ ــريـ ــدة»،
ً
إن «الـلـجـنــة الـمـشـكـلــة أخ ـي ــرا من
الفنيين في إدارة الحاسب اآللي
لـمــراجـعــة الـعـقــود كــافــة الخاصة
بأعمال الميكنة ،وعقب تتبعها
مشروع ميكنة خدمات جمعيات
الـنـفــع ال ـعــام األهـلـيــة والـخـيــريــة،
وإعـ ـ ــادة مــراج ـعــة ودرس بـنــوده
تبين ضخامة القيمة التقديرية
ل ـل ـم ـش ــروع ،وع ـل ــى الـ ـف ــور قــامــت
بتقليصها من  400ألف دينار إلى
ً
 73ألفا ،على أن تكون مدته سنة»،

«اتحاد التطبيقي» :طالبات «صباح األحمد»
يعانين للوصول إلى «األساسية» بتيماء
أكد رئيس االتحاد العام
لـطـلـبــة وم ـت ــدرب ــي الـهـيـئــة
العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب عبدالله العازمي
أن قرار عمادة كلية التربية
األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ب ـت ـخ ـص ـيــص
مـبـنــى ال ـطــال ـبــات ف ــي فــرع
الـ ـكـ ـلـ ـي ــة ب ـم ـن ـط ـق ــة ت ـي ـم ــاء
للطالبات المستجدات في
الـفـصــل ال ــدراس ــي الـثــانــي،
لتغطية احتياجاتهن من
القاعات الدراسية ،له عدة
مزايا ،منها تسلم الطالبة
جــدوال دراسـيــا ثابتا بــ14
وح ــدة ،ويـحــق لهن تقديم
طلب التحويل الداخلي في
تخصصات الكلية ،وتوفير
ب ـ ــاص ـ ــات تـ ـق ــل ال ـط ــال ـب ــات
مــن الـعــارضـيــة إل ــى تيماء
والـ ـ ـع ـ ــودة بـ ـه ــن ،وغ ـي ــره ــا
م ــن الـ ـم ــزاي ــا الـ ـت ــي تـسـهــل
مسيرتهن الدراسية.
وأضــاف العازمي« :لكن
هناك شريحة من الطالبات
يتحملن إ ج ـهــادا بدنيا ال
يستطعن مـعــه ا سـتـيـعــاب
مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاض ـ ـ ــراتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــن ،وه ـ ـ ــن
س ـ ـكـ ــان م ـن ـط ـق ـت ــي ص ـب ــاح
األحـمــد وأم الهيمان ،فــإذا
وضعنا بعين االعتبار أن
ا لـمـســا فــة بـيــن أم الهيمان
والعارضية  58كيلومترا،
والـمـســافــة مــن الـعــارضـيــة
إلى تيماء  30كيلومترا فإن
الطالبات من سكان هاتين
ال ـم ـن ـط ـق ـت ـي ــن س ـت ـح ـت ـجــن

ً
الفتا إلى أنه تم توقيع العقد مع
وجار التنفيذ.
إحدى الشركات
ٍ

وفر  600ألف
وأوض ـ ــح ،أن الـلـجـنــة نجحت
ً
أي ـضــا فــي إل ـغــاء م ـشــروع خــاص
بـ ـمـ ـيـ ـكـ ـن ــة خـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات ال ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة
االج ـت ـمــاع ـيــة ف ــي ال ـ ـ ــوزارة بلغت
قيمته التقديرية  600ألف دينار،
لـعــدم ج ــدواه مـقــارنــة بالخدمات
ً
التي كان سيقدمها ،مشيرا إلى أن
اللجنة ارتأت توجيه هذه القيمة
لالستفادة بها في تنفيذ برامج
ً
ومشروعات أخرى أكثر نفعا ،مع
دمج المشروع مع أخرى مماثلة.
وأض ـ ــاف أن ــه «ت ـم ــت مـخــاطـبــة
ال ـج ـه ــاز ال ـم ــرك ــزي لـلـمـنــاقـصــات
العامة إللـغــائــه ،واألمــانــة العامة
لـ ـلـ ـتـ ـخـ ـطـ ـي ــط ل ـ ــرفـ ـ ـع ـ ــه م ـ ـ ــن ب ـي ــن
مشروعات خطة التنمية الخاصة
بالوزارة».
ً
ولفت إلى أن اللجنة ألغت أيضا
ً
ً
ً
عقدا دائما خاصا بالحاسب اآللي
ً
يعرف بمشروع ( )VDIحقق وفرا
ً
س ـن ــوي ــا ع ـلــى ال ــدول ــة وم ـيــزان ـيــة
الوزارة قدر بنحو  30ألف دينار،
ً
ً
ف ـضــا عــن تــوفـيــر مـبـلــغ  36ألـفــا

عبدالعزيز ساري

من مشروع ميكنة خدمات قطاع
ً
الـتـعــاون ،مــؤكــدا اسـتـمــرارهــا في
مراجعة جميع العقود للوقوف
ع ـلــى قــانــونـيـتـهــا واسـتـحـقــاقـهــا
لمبالغ الترسية ومــدى التزامها
ببنود التعاقد وفترات التنفيذ.

مشروعات الميكنة
وب ـ ـيـ ــن أن أب ـ ـ ـ ــرز مـ ـش ــروع ــات
ال ـم ـي ـك ـن ــة ،الـ ـخ ــاص ــة ب ـ ــال ـ ــوزارة،
الـتــي تـقــوم إدارة الـحــاســب اآللــي
ب ـم ـت ــاب ـع ـت ـه ــا وم ـ ـ ــدرج ـ ـ ــة ض ـمــن

خ ـط ــة ال ـت ـن ـم ـيــة ه ــي م ـش ــروع ــات
مـيـكـنــة خ ــدم ــات ق ـط ــاع ال ـت ـعــاون
وال ـ ــرب ـ ــط اآلل ـ ـ ــي مـ ــع ال ـج ـم ـع ـيــات
ل ـت ـم ـك ـي ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة م ـ ــن إحـ ـك ــام
الرقابة والمتابعة بصورة أوسع
وأشمل على التعاونيات ،ومكينة
خــدمــات إدارة الــرعــايــة األســريــة
ومتابعة ملفات المنتفعين من
المساعدات وتحديث بياناتهم،
وميكنة خدمات جمعيات النفع
العام األهلية والخيرية لمتابعة
ومراقبة ما يزيد على  200جمعية
ً
ً
ماليا وإداريا والعمل على تحقيق
التراسل االلكتروني مع الوزارة.
وك ــان وزي ــر الـكـهــربــاء والـمــاء
والـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــددة ،وزيـ ـ ــر
ال ـشــؤون االجتماعية والتنمية
المجتمعية د .مشعان العتيبي،
شـكــل لجنة تقصي حـقــائــق من
جامعة الكويت والجهاز المركزي
لتكنولوجيا المعلومات وإدارة
الفتوى والتشريع ،لدرس جميع
ع ـقــود ال ـحــاســب اآللـ ــي ،السيما
المتعلقة بالنظم اآللية وميكنة
خدماتها ،وسط كثرة المالحظات
المالية والفنية المسجلة على
ع ـقــود الـحــاســب اآلل ــي الخاصة
بالوزارة.

«الكهرباء» 46 :محضر مخالفة
وإثبات حالة منذ بداية ديسمبر
الشمري :خالل حمالت متواصلة على مواقع مختلفة بالمحافظات
●

سيد القصاص

قال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء،
أحمد الشمري ،إن الحمالت ،التي قام بها الفريق منذ بداية ديسمبر
الجاري ،أسفرت عن تحرير  46محضر مخالفة وإثبات حالة ،وفقا
للقوانين والقرارات الوزارية الصادرة بشأن تلك المخالفات والتعديات
على شبكتي الكهرباء والماء.
وأض ــاف الـشـمــري ،فــي تصريح لــ«الـجــريــدة» ،أن فــريــق الضبطية
القضائية قام بالتنسيق مع فريق شبكات التوزيع الكهربائية «مراقبة
الفروانية» ،بالتعاون مع اللجنة المشتركة لرصد التعديات والمخالفات
بالفروسيات والهجن ،بتنفيذ حملة على فروسية الفروانية استهدفت
تعديات الـحـيــازات الـتــي يــوجــد بها مخالفات ،حيث تــم تحرير 10
محاضر ضبط مخالفة خالل الحملة .وأشار إلى أن أهم المخالفات التي
ضبطت خالل الحملة تمثلت في استغالل تلك الحيازات لغير الغرض
المخصص لها ،وتحويلها إلى مصانع وورش حرفية مخالفة ألنشطة
الفروسية والهجن ،والتي خصصت لها تلك القسائم.
وأوض ــح أن مــا يـهــم فــريــق الضبطية القضائية وفــريــق شبكات
الـتــوزيــع ،خــال تلك الـحـمــات ،هــو ســامــة شبكة الـكـهــربــاء ،ورصــد
التعديات من خالل التمديدات الكهربائية لغرف مخالفة وأماكن غير
معتمدة ،وفقا لمخططات وزارة الكهرباء والـمــاء ،إضافة إلــى رصد
إحدى القسائم تقوم بتخزين معدات كهربائية بالمخالفة ،مما استدعى
التنسيق مع جهات الدولة المختصة في هذا الجانب.
ودعا الشمري الجميع إلى رفع المخالفات والتعاون مع فرق الوزارة،
ً
الفتا إلى أن الفريق بصدد شن حملة موسعة خالل األيام القادمة داخل
منطقة جليب الشيوخ لضبط المخالفات والتعديات التي يقوم بها
البعض على الشبكة الكهربائية والمائية.

أحمد الشمري

تقي لـ ةديرجلا « :أساسية الجهراء» تستعد
الستقبال المستجدات قبل بداية الفصل الثاني
•

ً
ً
« 40فصال دراسيا موزعة على  3طوابق وتزويد األقسام العلمية بمكاتب ألعضاء هيئة التدريس»
●

لقطع  88كيلومترا ذهابا
ف ـ ـقـ ــط ،و 176ك ـي ـل ــو م ـت ــرا،
ذهابا وع ــودة ،يوميا ،وال
شك في أن هذا األمر يشكل
ع ـب ـئ ــا ث ـق ـي ــا عـ ـل ــى هـ ــؤالء
ال ـط ــال ـب ــات ،وي ــؤث ــر سـلـبــا
على تحصيلهن الدراسي».
ونـ ـ ــاشـ ـ ــد ع ـ ـ ـمـ ـ ــادة ك ـل ـيــة
التربية األساسية ضرورة
إع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــر ف ـ ـ ــي ه ـ ــذا
الـ ـق ــرار ،واس ـت ـث ـنــاء سـكــان
مـنـطـقـتــي ص ـب ــاح األح ـمــد
وأم الهيمان من هذا القرار،
واس ـت ـم ــرار دراس ـت ـه ــن في
ال ـم ـق ــر ال ــرئ ـي ـس ــي لـلـكـلـيــة
بالعارضية ،مثمنا جهود
إدارة ا ل ـه ـي ـئــة ف ــي تيسير
العملية التعليمية للطلبة،
وحــرصـهــا عـلــى تــذلـيــل أي
صعوبات تواجه مسيرتهم
الدراسية.

أحمد الشمري

كـشـفــت الـعـمـيــدة الـمـســاعــدة
لـ ـلـ ـش ــؤون الـ ـط ــابـ ـي ــة فـ ــي كـلـيــة
الـ ـ ـت ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة األسـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة -ف ـ ــرع
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــراء ب ــالـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
للتعليم الـتـطـبـيـقــي وال ـتــدريــب
د .حـنــان تـقــي ،عــن اس ـت ـعــدادات
ال ـك ـل ـيــة لـتـجـهـيــز فـ ــرع ال ـج ـهــراء
بـجـمـيــع مـسـتـلــزمــات الـطــالـبــات
المستجدات قبل بــدايــة الفصل
ال ــدراس ــي ال ـثــانــي ،2022-2021
مـشـيــرة ال ــى أن ه ــذه اإلجـ ــراءات
تسير على قدم وساق.
وقـ ــالـ ــت ت ـق ــي لـ ـ ـ «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة»،
إن الـعـمــادة نسقت مــع الجهات
المختلفة لتزويد المبنى بجميع

احتياجاته ،فتواصلت مع وزارة
األشغال لتعديل الشوارع الفرعية
المؤدية إلى المبنى ،ومع وزارة
الداخلية لتوفير النقاط األمنية،
وك ــذل ــك م ــع إدارة «الـتـطـبـيـقــي»
ل ـت ــوف ـي ــر احـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـم ـب ـنــى
والقاعات الدراسية والمختبرات.

مطابخ ومختبرات
وفيما يخص دراسة طالبات
ق ـس ــم االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـم ـن ــزل ــي فــي
«ف ـ ـ ــرع ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء» ،أفـ ـ ـ ــادت تـقــي
ب ــأن الـكـلـيــة تـعـمــل جــاهــدة على
تجهيز جميع مستلزمات مطابخ
تخصص االقتصاد المنزلي قبل
بــدايــة الـفـصــل ال ـثــانــي ،لتغطية

احتياجات  400طالبة مستجدة
تدرس في هذا التخصص ،فضال
عن تجهيز احتياجات مختبرات
تخصص قسم العلوم.
وعن الوضع األمني للمبنى،
أ كـ ـ ــدت أن إدارة ا ل ـك ـل ـيــة زودت
مداخل المبنى بموظفي األمــن،
الف ـت ــة إل ــى أن م ــواق ــف س ـي ــارات
الـطــالـبــات سـتـكــون فــي الـطــابــق
الـسـفـلــي ولـيـســت خ ــارج ــه ،مما
يتيح لهن الوصول إلى القاعات
الدراسية دون أية مشاكل.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــت أن عـ ـمـ ـي ــد
«األس ــاسـ ـي ــة» د .ف ــري ــح الـعـنــزي
ن ـس ــق مـ ــع «ال ــداخـ ـلـ ـي ــة» لــوضــع
نقاط أمنية عند بوابات المبنى،
لتنظيم حــركــة ال ـمــرور وعملية

جانب من تأثيث مكتبة الطالب

الصراف وارحمه خالل توقيع مذكرة التفاهم
الـ ـ ـم ـ ــذك ـ ــرة ،أعـ ـ ـ ــرب ارحـ ـ ـم ـ ــه عــن
سعادته بتوقيع هذه المذكرة،
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ــأت ـ ــي ض ـ ـمـ ــن م ـس ــاع ــي
ال ـج ــام ـع ــة ل ــاه ـت ـم ــام ب ـت ـعــزيــز
الخبرة المهنية والمعرفية لدى
الطلبة ،مشيرا إلى أن الجامعة

ت ـمــد ي ــد ال ـت ـع ــاون م ــع مختلف
الجهات فــي ال ـبــاد ،ويسعدها
أن تـســاهــم فــي تـقــديــم خبرتها
ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــويـ ـي ــن ال ـب ـح ـث ــي
والتعليمي ،وإمكانياتها التي
توفرها مرافقها المزودة بأحدث

الوسائل والتكنولوجيا لخدمة
االغراض التعليمية.
مــن نــاحـيـتــه ،أش ــار الـصــراف
إلى أن الجمعية كان لها العديد
مــن ف ــرص الـتـعــاون مــع جامعة
الخليج خــال السنوات العشر
ال ـمــاض ـيــة ،مـثـنـيــا ع ـلــى جـهــود
الجامعة في سعيها الدائم لدعم
الجمعية عبر مشاركتها أحدث
األبحاث.
وشدد على أن مذكرة التفاهم
ال ـتــي ت ــم تــوقـيـعـهــا م ــع جامعة
الخليج تمثل محطة بــارزة في
تــاريــخ الـتـعــاون بين الجهتين،
الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن ل ـ ــدى الـجـمـعـيــة
خططا كبيرة تأمل أن تحققها
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ف ــري ــق جــام ـعــة
الخليج ،السيما في إعداد الطلبة
الختبار شهادة «.»CFA

«الصيادين» لحل قضية العمالة قبل انتهاء موسم الروبيان
أكد رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان ،أن قطاع
الصيد مستثنى من الفئة األولى من نسب العمالة الوطنية،
حيث ال تــوجــد عمالة محلية فــي مهنة الـصـيــد ،مناشدا
مجلس الــوزراء بضرورة إيجاد حل سريع لمشكلة نقص
عمالة الصيد.
وأع ــرب الـصــويــان ،فــي تصريح لــه ،عــن أسـفــه الشديد،
بسبب عدم حل مشكلة استقدام عمالة الصيد من الخارج،
رغم توضيح كل المشاكل في عدة كتب ولقاءات لمسؤولي
الهيئة العامة للقوى العاملة ،ورغم الوعود بحل المشكلة
منذ أكثر من شهرين ،حيث إن نظام القوى العاملة يرفض
ي المئة.
استقدام العمالة للصيادين من الخارج بنسبة  100ف 
ولفت إلى أن  240رخصة من لنجات وطراريد متوقفة

ال ـ ــدخ ـ ــول والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــروج؛ ل ـت ـف ــادي
االزدحام المروري.
وحول االشتراطات الصحية،
أكـ ـ ـ ــدت تـ ـق ــي أن الـ ـكـ ـلـ ـي ــة راع ـ ــت
األوضـ ـ ـ ــاع ال ـص ـح ـيــة ال ـت ــي تـمــر
ب ـهــا الـ ـب ــاد ،وط ــال ـب ــت ب ـتــزويــد
مداخل الفرع بجميع مستلزمات
االشتراطات من كاميرات لقياس
الحرارة ،والكمامات ،والمعقمات،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ت ـح ـق ـيــق م ـبــدأ
التباعد الجسدي في القاعات.

ولفتت إلى أن المبنى يتكون

• ارحمه :مهتمون بتعزيز الخبرة المهنية والمعرفية لدى الطلبة
• الصراف :لدينا خطط كبيرة نأمل تحقيقها بالتعاون مع «الخليج»

بين الجهتين الخميس الماضي،
بحضور ر ئـيــس مجلس أمناء
الجامعة نواف ارحمه ،ورئيس
جمعية المحللين الماليين د.
محمد الصراف.
وف ـ ــي ك ـل ـمــة لـ ــه ب ـع ــد تــوق ـيــع

حنان تقي

ً
ً
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« »GUSTتوقع مذكرة تفاهم مع «المحللين الماليين»
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت جـ ــام ـ ـعـ ــة ال ـخ ـل ـي ــج
للعلوم والتكنولوجيا ()GUST
ت ــوق ـي ـع ـه ــا مـ ــذكـ ــرة ت ـف ــاه ــم مــع
جمعية المحللين الماليين في
الكويت « ،»CFAتستهدف تعزيز
الروابط بين الجهتين ،وتحديدا
على مستوى التبادل األكاديمي
والمهني ،والتدريس واألبحاث،
مبينة أن االتفاقية تشمل إتاحة
الـ ـمـ ـج ــال ل ـل ـم ـت ـخ ـص ـص ـيــن مــن
الجهتين للوصول إلى المنصات
والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواد الـ ـبـ ـحـ ـثـ ـي ــة وت ـ ـبـ ــادل
المواد التعليمية والتدريسية،
إل ــى جــانــب تـنـظـيــم الـفـعــالـيــات
المشتركة من محاضرات وورش
عمل تستهدف تطوير خبرات
الـمـهـتـمـيــن بــالـمـعــرفــة الـمــالـيــة،
السيما شريحة الطلبة.
وت ــم تــوقـيــع مــذكــرة التفاهم
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محليات

عن العمل ،بسبب عدم وجود صيادين ،كما أن الرخص التي
تعمل بحاجة إلى زيادة عمالتها ،األمر الذي أدى إلى توقفها
وقلل من مصيدها ،ما أثر سلبا على العرض والطلب من
األسماك والروبيان.
وأكد الصويان أن قطاع الصيد مستثنى ،مثل المزارعين
ومنتجي األلـبــان ومــربــي الـثــروة الحيوانية وغيرها من
قطاعات توفر األمن الغذائي ،لكن المؤسف أن النظام اآللي
في القوى العاملة ظلم أصحاب رخص الصيد ،متسائال:
«لـمــاذا ال تسمح القوى العاملة باستقدام عمالة جديدة،
كما كان بالسابق؟».
وقال إن «رد القوى العاملة صعب جدا تنفيذه ،حيث قالوا
وفروا عمالتكم من السوق المحلي ،وهذا مستحيل ،ألن مهنة

الصيد غير متوافرة ،ولها طبيعتها الخاصة ،والبد أن يكون
الصياد اكتسبها منذ الصغر ،وإذا كان السوق فقيرا من
عمالة الصيد ،فماذا نفعل؟».
وأضاف رئيس االتحاد ،أن «جزءا كبيرا من رخص الصيد
مهددة بالتوقف عن أداء مهامها في تزويد السوق المحلي
باألسماك والــروبـيــان ،ونطالب الـقــوى العاملة بــاإلســراع
فــي التحرك وحــل هــذه المشكلة التي استفحلت ،وســوف
تتسبب في نقص المنتج البحري المحلي من األســواق،
بعد توقف موسم صيد الروبيان في األول من يناير ،ويقدر
عدد الرخص بأكثر من  60رخصة صيد روبيان» ،معربا عن
أسفه الشديد ،بسبب المشاكل العالقة التي تواجه قطاع
الصيد وال تجد مجيبا.

ً
ً
من  40فصال دراسيا موزعة على
ثــاثــة طــوابــق تلبي احتياجات
الطالبات في الشعب الدراسية،
مضيفة« :أن الكلية زودت األقسام
العلمية بمكاتب ألعضاء هيئة
الـتــدريــس ،والـتــي تصل إلــى 30
ً
مكتبا وفقا للجداول الدراسية
واالح ـت ـي ــاج ــات الـمـكـتـبـيــة الـتــي
ي ـ ـح ـ ـتـ ــاج إل ـ ـي ـ ـهـ ــا ع ـ ـضـ ــو ه ـي ـئــة
التدريس.
وف ـي ـمــا ي ـخــص آل ـي ــة مــواعـيــد
وت ـ ــوزي ـ ــع الـ ـشـ ـع ــب الـ ــدراس ـ ـيـ ــة،
قــالــت تـقــي :إن جميع المواعيد
الدراسية في الشعب المندرجة
ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ــداول ل ـ ـل ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــات
المستجدات تنطلق في الساعة
الـتــاسـعــة ص ـبــاحــا ،وذل ــك يــأتــي
لمراعاة ظروف الطالبات الالتي
يــأت ـيــن م ــن ال ـم ـنــاطــق ال ـب ـع ـيــدة،
الفتة إلــى أن الطالبات يمكنهن
اس ـت ـغــال ح ــاف ــات ال ـن ـقــل الـتــي
وفــرتـهــا الـكـلـيــة وال ـتــي تـتـنــاوب
بــالـحـضــور إل ــى مبنى الـجـهــراء
من العارضية كل نصف ساعة.
وعــن الخدمات التي يوفرها
ال ـف ــرع ،ذكـ ــرت أن الـكـلـيــة زودت
ال ـم ـب ـن ــى ب ـج ـم ـي ــع م ـس ـت ـلــزمــات
الـطـلـبــة م ــن «ت ــرول ـل ــي» وكــافـيــه،
ف ـضــا ع ــن اسـ ـتـ ـع ــدادات الـكـلـيــة
لـتـجـهـيــز كــاف ـت ـيــريــا ق ـبــل بــدايــة

الفصل الثاني ،وإنشاء استراحة
للطالبات.

تعديل الشوارع
وأك ـ ــدت أن ال ـطــريــق ال ـم ــؤدي
إلى المبنى لن يشهد اي ازدحام
مـ ـ ـ ــروري« ،ألنـ ـن ــا ت ــواص ـل ـن ــا مــع
وزارة األشغال لتعديل الشوارع
الفرعية المؤدية إليه ،فضال عن
وضع الفتات الدخول والخروج
وتسهيل حركة مسار السيارات
بدون أي مشاكل تذكر قبل بداية
الفصل الدراسي الثاني».

الطاقة االستيعابية
وأش ــارت تقي إلــى أن القاعة
ال ــدراسـ ـي ــة ت ـت ـســع ل ـ ـ  40طــالـبــة
ف ــي ظ ــل تـطـبـيــق م ـب ــدأ الـتـبــاعــد
لتحقيق االشتراطات الصحية،
ب ـي ـن ـمــا ي ـس ـتــوعــب ال ـم ـب ـنــى فــي
ال ـي ــوم ال ــواح ــد ،مـنــذ ب ــدء الـيــوم
ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــذي ي ـن ـط ـل ــق فــي
التاسعة صباحا حتى السادسة
مساء 10 ،آالف طالبة ،موضحة
أن الفرع سيستقبل  2500طالبة
مستجدة خــال الفصل الثاني،
ف ـضــا ع ــن عـ ــدد م ــن ال ـطــال ـبــات
المستمرات.

«البيئة» :خريطة طريق لتقليص
النفايات والمرادم
إصدار «أطلس» لها في يناير يحدد مصدرها وجمعها والتخلص منها
أعلن رئيس مجلس اإلدارة
ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـهـيـئــة الـعــامــة
للبيئة الشيخ عبدالله األحمد
وضـ ــع خــري ـطــة ط ــري ــق للعمل
على استدامة البيئة والتقليل
من كمية النفايات المستهلكة
والمرادم في البالد.
وق ــال األح ـم ــد ،فــي تصريح
ص ـحــافــي ع ـلــى ه ــام ــش ورش ــة
ع ـ ـمـ ــل أقـ ــام ـ ـت ـ ـهـ ــا الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة عــن
«االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
الـشــامـلــة إلدارة ال ـن ـفــايــات في
الكويت» ،إن هذه االستراتيجية
ت ـ ــوف ـ ــر ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة عبدالله األحمد
والـ ـم ــوثـ ـق ــة ،الـ ـت ــي ي ـم ـك ــن عــن
طريقها عمل مشاريع ودراسات القادمة وعليه البد من تقنين
لـ ــوضـ ــع خـ ـط ــة لـ ـلـ ـتـ ـع ــام ــل مــع هذا الضرر البيئي واالقتصادي
ال ـن ـف ــاي ــات م ــن خـ ــال ال ـتــدويــر مـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــال زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ــوع ـ ــي
أو التقليل منها أو تحويلها المجتمعي مــع منع استقبال
تراخيص أي مرادم جديدة.
إلى طاقة.
ولفت إلى أهمية زيادة إعادة
وأوضـ ـ ــح أن هـ ــذه ال ــدراس ــة
سيتم عرضها على المجلس عـمـلـيــات ال ـت ــدوي ــر للمخلفات
األع ـ ـل ـ ــى ل ـل ـب ـي ـئ ــة ل ـت ـط ـب ـي ـق ـهــا في الدولة في مصانع التدوير
ً
مـضـيـفــا أن مـخـتـلــف الـجـهــات بمنطقة السالمي ،مع ضرورة
ف ــي ال ــدول ــة ش ــارك ــت ف ــي رســم ال ـط ـلــب م ــن مــؤس ـســة ال ـب ـتــرول
هـ ــذه االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة وإع ـ ــداد الـكــويـتـيــة ال ـع ـمــل ع ـلــى تقليل
الــدراســات لتحقيق الهدف في الـ ـم ــرادم ال ـخــاصــة بــالـنـفــايــات
حصر النفايات وإيجاد الحلول الخطيرة.
وأكد أن هذه الورشة جاءت
لتقليلها.
وذكـ ـ ـ ــر أن ه ـ ـ ــذه الـ ـنـ ـف ــاي ــات الس ـت ـك ـمــال اس ـت ــام الـبـيــانــات
تستهلك مـســا حــات كبيرة من الـخــاصــة للنفايات فــي جميع
أراض ــي الــدولــة ،إذ يتم ردم ما مـنــاطــق ال ـكــويــت لـلـتـكــامــل مع
ً
يقارب ألف متر يوميا معظمها م ـع ـهــد (ف ــرانـ ـه ــوف ــر) األل ـمــانــي
ً
من النفايات المنزلية ،مشددا ا لـمـتـخـصــص فــي تكنولوجيا
ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة اس ـت ـغ ــال ه ــذه البيئة والـســامــة والـطــاقــة ،إذ
األراض ـ ـ ـ ـ ــي ل ـت ـن ـف ـي ــذ م ـش ــاري ــع تــم تسلم البيانات كاملة بعد
زراع ـ ـيـ ــة وإس ـك ــان ـي ــة لــأج ـيــال دراس ـ ـ ـ ــة ل ـ ـمـ ــدة أربـ ـ ـ ــع سـ ـن ــوات

بالتعاون مع الجهات المعنية
فــي الـبــاد لــإعــان عــن انتهاء
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ووضـ ـ ـ ـ ــع خـ ــارطـ ــة
الطريق للبدء بالتنفيذ.
مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت نــائــب
الـمــديــر ال ـعــام ل ـشــؤون الــرقــابــة
ال ـب ـي ـئ ـيــة ف ــي ال ـه ـي ـئــة س ـم ـيــرة
الكندري ،في تصريح مماثل ،إن
هذه الورشة من أهم مخرجات
م ـشــروع مـســح وإن ـشــاء قــاعــدة
ا لـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــا ن ـ ــات ا لـ ـ ـش ـ ــا م ـ ــل إلدارة
النفايات.
وأض ــاف ــت ال ـك ـنــدري أن هــذا
ال ـم ـش ــروع ي ـه ــدف إلـ ــى تـعــزيــز
ا لـنـظــام البيئي عـبــر البيانات
ال ـح ــدي ـث ــة ال ــواق ـع ـي ــة وتـنـفـيــذ
ب ــرام ــج ال ـم ــراق ـب ــة ال ـم ـس ـت ـمــرة
للمعايير والمؤشرات البيئية
في كل القطاعات.
وأف ــادت بأنه تــم عمل مسح
مـيــدانــي لـلـمــرادم فــي الـبــاد إذ
ً
ي ــوج ــد  20م ــردم ــا مـنـهــا ستة
فاعلة و 13مغلقة مبينة أن هذا
ال ـم ـشــروع ي ـهــدف إل ــى تحقيق
ن ـظ ــام األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة للبيئة
ف ــي الـتـسـلـســل ال ـهــرمــي إلدارة
النفايات.
وذكـ ــرت أن ـهــا ال ـم ــرة األول ــى
التي يتم عمل فيها مسوحات
لـلـمــرادم وتأهيلها وتمويلها
بطرق جديدة ،مشيرة إلى أنه
سيتم إص ــدار «أط ـلــس» خاص
لـلـنـفــايــات ع ـلــى ش ـكــل خــرائــط
يتم عن طريقه تحديد مصادر
الـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــاي ـ ــات وط ـ ـ ـ ـ ــرق ج ـم ـع ـه ــا
والـتـخـلــص منها عـلــى أن يتم
إطالقه في يناير المقبل.
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«جدول األعمال» على وشك االنفجار

ً
قياسية
أرقام
إلى
وصل
بعضها
بندا
71
في
متخمة
موضوعات
•
ً
ً
•  40رسالة واردة و 277صفحة لإلجابات و 125شكوى و 38تقريرا و 13طلبا

الجلسة االفتتاحية لدور االنعقاد الثاني

محيي عامر

المجلس يحتاج
لجلسات شبه
أسبوعية حتى
نهاية دور االنعقاد
لالنتهاء من بنوده

مع ترقب اإلعالن عن التشكيلة الحكومية
الجديدة ،لتعود الحياة إلى قاعة عبدالله
ال ـس ــال ــم ال ـت ــي غ ــاب ــت عـنـهــا م ـنــذ الـجـلـســة
االفتتاحية لــدور االنعقاد الثاني للفصل
التشريعي الـ ـ  16فــي  26أكـتــوبــر الـفــائــت،
ينتظر أعضاء مجلس األمــة جــدول أعمال
متخم بالموضوعات ،كــان يضم نحو 71
ً
بندا حتى جلسة  9نوفمبر الفائت التي لم
تنعقد ،ويحتاج إلى جلسات شبه أسبوعية،
إذا كانت هناك نية حقيقية إلنجازه.
ون ـت ـي ـجــة ت ـع ـطــل أغـ ـل ــب ج ـل ـس ــات دور
االنعقاد األول ،وتعليق الجلسات في الدور
الثاني الستقالة الحكومة ،وصلت بعض
البنود ألرقام قياسية ،فعلى سبيل المثال
يحتاج بند الرسائل الــواردة ربما لجلسة
كاملة للبت فيه ،وإن كانت مناقشته حسبما
تنص الالئحة تكون في نصف ساعة فقط،
لكن المجلس مطالب باتخاذ ق ــرارات في
نحو  40رســالــة ضمنها استقالة النائب

يــوســف الـفـضــالــة مــن عـضــويــة المجلس،
والتي ال تزال «مركونة» على جدول األعمال
منذ تقديمها.
كـ ـم ــا أن بـ ـن ــد األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة ب ـ ـ ــات م ـت ـخ ـمــا
باإلجابات ويضم نحو  277صفحة «»A4
وه ـ ــو م ــا ي ـح ـت ــاج ،ال ل ـس ــاع ــة ك ـم ــا تـنــص
ال ــائ ـح ــة ،وال ح ـتــى ج ـل ـســة ،ب ــل جـلـســات
حـتــى يتمكن األع ـضــاء مــن التعقيب على
إجــابــات الـ ــوزراء عــن أسئلتهم ،وفــي حال
تمسك المجلس بقراره بشأن تالوة كشف
ال ـش ـكــاوى وال ـع ــرائ ــض ،ف ــإن األم ـيــن الـعــام
ً
لمجلس األمة سيكون مطالبا بتالوة أكثر
مــن  125عــريـضــة وش ـكــوى فــي ه ــذا البند
ً
ً
وح ــده ،وهــو مــا قــد يستغرق وقـتــا طويال
من عمر الجلسة.
وال يزال بند مناقشة الخطاب األميري
ال فـ ـتـ ـت ــاح دور اال ن ـ ـع ـ ـقـ ــاد األول لـلـفـصــل
ً
التشريعي السادس عشر معلقا على جدول
األع ـمــال ،حيث تسببت العالقة المتوترة

«المنبر الديموقراطي» لدعم مسار
المصالحة الوطنية ونبذ الخالفات
دعــا المنبر الــديـمــوقــراطــي أعضاء
مجلس األمة والناشطين إلى التفاعل
اإليـ ـج ــاب ــي ل ــدع ــم مـ ـس ــار ال ـم ـصــال ـحــة
الوطنية ،وعدم نسيان أصحاب الرأي،
وتعديل القوانين المقيدة للحريات،
وتنحية الـخــافــات الشخصية وعــدم
اس ـت ـغــال األخ ـي ــرة ل ـمــآرب خــاصــة أو
انتخابية.
وقــال المنبر في بيان له إنــه سعى
إل ــى دع ــم مـســار المصالحة مـنــذ مــدة
طــويـلــة بـلـقــاءاتــه مــع أطـ ــراف الـخــاف
بين السلطتين والفعاليات الشعبية،
ً
م ـب ـي ـن ــا أن «تـ ـل ــك ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة حـظـيــت
بموافقات وتقبل كبير ومشجع ،لخلق
حالة من األجواء الصحية لدعم مسار
االصــاح الوطني المستحق لإلنجاز
وال ـت ـقــدم ف ــي كــافــة الـقـضــايــا المعلقة
والتي تتصدرها قضية العفو الشامل
عن جميع أصحاب الــرأي والمغردين

وال ـنــاش ـط ـيــن ال ـس ـيــاس ـي ـيــن ،م ـمــن هم
مدانون أو متهمون بقضايا الرأي».
كما نادى المنبر بـ «إلغاء وتعديل
ك ــاف ــة ال ـق ــوان ـي ــن ال ـم ـق ـي ــدة ل ـل ـحــريــات
وإل ـ ـغـ ــاء ع ـق ــوب ــة ال ـس ـج ــن ف ـي ـه ــا ،إل ــى
جانب القضايا االصالحية المتوافق
عليها كخطوة أولــى لمسار االصالح
ً
الـمـسـتـحــق» ،م ــؤك ــدا ضـ ــرورة تنحية
الخالفات الشخصية وعدم إسقاطها
على القضايا العامة ،وعدم استغالل
األخيرة لمآرب خاصة أو انتخابية.
وشدد على وجوب «االهتمام وعدم
ن ـس ـي ــان ال ـن ـش ـط ــاء وأص ـ ـحـ ــاب ال ـ ــرأي
ال ــذي ــن طــال ـت ـهــم األح ـ ـكـ ــام الـقـضــائـيــة
والمنتظرين ألسمائهم في قوائم العفو
الكريم ،لتكتمل فرحة الشعب الكويتي
بـطــي صفحة ه ــذا ال ـخــاف والتركيز
على ملفات اإل ص ــاح والتنمية التي
تأخرت».

بـيــن السلطتين ا لـتـشــر يـعـيــة والتنفيذية
خالل الدور األول في عدم مناقشته نتيجة
تعليق أغلب جلساته ،وأضيف إليه الخطاب
األميري لدور االنعقاد الثاني ،وهو ما قد
يستغرق في حال مناقشته وتخصيص 15
دقيقة لكل متحدث كما جرت العادة ،أكثر
من  3جلسات.

برنامج الحكومة
وال ـ ـ ـحـ ـ ــال كـ ــذلـ ــك ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـب ــرن ــام ــج
ع ـمــل ال ـح ـكــومــة ل ـل ـس ـنــوات - 2021/2020
 ،2024/2023والـمـحــال بـتــاريــخ  13إبريل
الماضي ،إذ لم يبت المجلس فيه إلى االن،
وهو ذريعة للحكومة لعدم محاسبتها على
ً
عدم تنفيذه ،نظرا لعدم إقراره.
أمـ ــا ت ـق ــاري ــر ال ـل ـج ــان ع ــن االقـ ـت ــراح ــات
بقوانين «الـمــركــونــة» على جــدول األعمال
ً
فهي كثيرة وتبلغ نحو  38تـقــريــرا حتى

جلسة  9نوفمبر ،وتحتاج مناقشتها والبت
فـيـهــا جـلـســات طــوي ـلــة ،ف ــي ح ــال ناقشها
الـمـجـلــس بـشـكــل فـنــي ول ــم يـتـعــامــل معها
بطريقة «الـسـلــق» ،وكــذلــك الـحــال بالنسبة
لطلبات المناقشة ولـجــان التحقيق التي
ً
بلغت نحو  13طلبا ،إضافة إلى  3كتب من
الحكومة وكتابين من ديوان المحاسبة.
وال يغيب عــن األذه ــان بند مــا يستجد
من أعمال الذي يستخدمه األعضاء بوابة
لـمـنــاقـشــة الـكـثـيــر م ــن ال ـمــوضــوعــات غير
ال ـم ــدرج ــة ،وان ـت ـه ــاء األعـ ـض ــاء م ــن ج ــدول
األعمال والبت في بقية التقارير التي ترد
إليه من اللجان والحكومة وكذلك الميزانية
العامة للدولة رهن العالقة بين السلطتين
ومدى تعاونهما ،وعقد جلسات أسبوعية
ح ـتــى ن ـهــايــة دور االن ـع ـق ــاد األول ،لكنه
فــي حــال اسـتـمــرار مشهد الـتــأزيــم وعــودة
االستجوابات سينتهي دور االنعقاد بال
انجازات كما حدث في الدور األول.

 5نواب لتعيين األمين العام باألغلبية
تقدم  5نواب هم :ثامر السويط،
وخالد المونس ،ومرزوق الخليفة،
وشـ ـعـ ـي ــب ال ـ ـ ـمـ ـ ــويـ ـ ــزري ،وم ـح ـم ــد
المطير ،باقتراح بقانون بتعديل
الفقرة األولى من المادة ( )177من
القانون رقم ( )12لسنة  1963بشأن
الالئحة الداخلية لمجلس األمة ،مع
إعـطــائــه صفة االسـتـعـجــال ،ينص
على تعيين األمين العام لمجلس
األم ـ ـ ــة ب ـم ــواف ـق ــة أغ ـل ـب ـي ــة أع ـض ــاء
المجلس ،وليس كما هو الجاري
اآلن ،ب ـم ــواف ـق ــة رئـ ـي ــس الـمـجـلــس
ومكتبه.
ونص االقتراح على أن يستبدل
ب ـنــص ال ـف ـقــرة األول ـ ــى م ــن ال ـم ــادة
( )177من القانون رقم ( )12لسنة
 1963المشار إليه النص التالي:
«يـ ــرأس األم ــان ــة ال ـعــامــة للمجلس
األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ،ي ـتــم اخ ـت ـي ــاره مــن
ذوي الـكـفــاء ة والـخـبــرة فــي العمل
الـبــرلـمــانــي فـتــرة  4س ـنــوات قابلة
ل ـل ـت ـجــديــد لـ ـم ــدة م ـم ــاث ـل ــة ول ـم ــرة
واح ـ ـ ـ ــدة ف ـ ـقـ ــط ،ي ـع ـي ــن بـ ـ ـق ـ ــرار مــن

الرئيس بعد موافقة أغلبية أعضاء
مـجـلــس األمـ ــة ،وي ـعــاونــه ع ــدد من
األمـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـمـ ـس ــاع ــدي ــن ،ي ـع ـي ـنــون
ً
جميعا وتحدد درجاتهم الوظيفية
بـ ـق ــرار م ــن ال ــرئ ـي ــس ب ـعــد مــواف ـقــة
مكتب المجلس».
وب ـي ـن ــت الـ ـم ــذك ــرة اإلي ـضــاح ـيــة
ل ــاق ـت ــراح ب ـق ــان ــون :ت ـنــص الـفـقــرة
األو لـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــادة ( )177مــن
الــائـحــة الــداخـلـيــة لمجلس األمــة
ع ـل ــى أن «ي ـ ـ ــرأس األمـ ــانـ ــة ال ـعــامــة
لـلـمـجـلــس األمـ ـي ــن الـ ـع ــام ،ويـعـيــن
بـ ـق ــرار م ــن ال ــرئ ـي ــس ب ـعــد مــواف ـقــة
مـكـتــب الـمـجـلــس ،وف ــي ع ــام 2007
ب ـمــوجــب ال ـق ــان ــون رق ــم ( )8لسنة
 2007عدلت الفقرة فأصبح نصها
ك ـ ــاآلت ـ ــي :ي ـ ـ ــرأس األم ـ ــان ـ ــة ال ـع ــام ــة
للمجلس األمين العام يعاونه عدد
مــن األ م ـنــاء المساعدين ،يعينون
جميعا وتحدد درجاتهم الوظيفية
بـ ـق ــرار م ــن ال ــرئ ـي ــس ب ـعــد مــواف ـقــة
مكتب المجلس» ،وبمقتضي هذا
التعديل ،وهو الساري اآلن ،يقوم

رئ ـيــس الـمـجـلــس بتعيين األمـيــن
العام واألمناء العامين المساعدين،
ويحدد دراجتهم الوظيفية ،وذلك
بعد موافقة مكتب المجلس.
وإذ إن م ـن ـصــب األ مـ ـي ــن ا ل ـع ــام
مـنـصــب إداري رف ـي ــع ،وت ـن ــاط به
مهام ومسؤوليات كبيرة ومؤثرة،
رؤي تعديل الفقرة األولى المذكورة
أعــاه مــرة أخــرى ،لوضع ضوابط
لشغل هذا المنصب بحيث يكون
التعيين من ذوي الخبرة والكفاء ة
فــي الـعـمــل الـبــرلـمــانــي ،ألن هــؤالء
هم األقــدر على تولي هذه المهام،
وفـ ــي ح ـص ــر االخـ ـتـ ـي ــار ع ـل ــى أه ــل
ً
االخ ـت ـصــاص ،تـحـفـيــزا لـهــم وفتح
الـبــاب أمامهم لــإبــداع والتنافس
ال ـشــريــف ،كـمــا رؤي أي ـضــا تقييد
فـتــرة تــولــي منصب األم ـيــن الـعــام
لتكون  4سـنــوات قابلة للتجديد
لـمــدة مماثلة ولـمــرة واح ــدة فقط،
ويتيح ذلك االستفادة من خبرات
وكفاء ات مختلفة ومتنوعة.

طلبان نيابيان إلنهاء أزمة «المزمع تقديمه»
• األول إقرار الخالد بالخطأ واالعتذار عنه • الثاني حذف كل ما ورد في مضبطة جلسة  30مارس بشأنه
في وقت تقدم عشرة نــواب بطلب نيابي بإعالن
سـمــو رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء صـبــاح الـخــالــد خطأ
تقديم طلب تأجيل االستجوابات المزمع تقديمها،
واعتذاره عنه ،واعتباره كأن لم يكن ،خاصة أن مثل
هذا الطلب ال يسقط باستقالة الحكومة ،تقدم عشرة
آخرون بطلب بحذف كل ما ورد في مضبطة جلسة
 30مارس  ،2021والتي تضمنت إعالن رئيس الوزراء
تقديم طلب تأجيل االستجوابات المزمع تقديمها له،
وذلك لمخالفته الدستور ،واعتبار ذلك الطلب منعدما.
وأكــد مقدمو الطلب األول أن «الدستور الكويتي
وثيقة شعبية هامة تــوافــق عليها الجميع ،وعلى
رأسهم المؤسسون رجاالت الكويت األوائــل ،بهدف
إدارة شؤون الدولة والمجتمع ،ولذلك أناط الدستور
للسلطات الثالث صالحيات محددة ،وأعطى لمجلس
األمة العديد من الصالحيات ،بهدف تفعيل المادة
السادسة من الدستور التي نصت صراحة على أن
نظام الحكم في الكويت ديمقراطي ،السيادة فيه لألمة
مصدر السلطات جميعا ،وتكون ممارسة السيادة
على الوجه المبين بهذا الدستور».
وأض ــاف ــوا« :ن ـســف رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ومــن
ساعده في ذلــك هــذه المبادئ األساسية الراسخة،
بتقديمه طلب تأجيل االس ـت ـجــوابــات ،والـمـعــروف
بــالـمــزمــع تقديمه فــي جلسة  30م ــارس  ،2020في
سابقة حكومية ونيابية خطيرة تم خاللها وأد األداة
الرقابية لممثل األمة ليصبح أي تفعيل لهذه األداة
تجاه رئيس الوزراء أو أي من وزرائه مستقبال ،كما
نص الدستور ،هو والعدم سواء».
وتابعوا« :لقد أكد الدستور والمبادئ الدستورية
أن االستجواب من أهم وسائل الرقابة األكيدة التي
تملكها السلطة التشريعية في مواجهة توغل السلطة

حسن جوهر

شعيب المويزري

التنفيذية ،كونه أداة المحاسبة الدستورية التي
توجه إلــى رئيس الحكومة أو أي من وزرائ ــه ،وفقا
لما نصت عليه الـمــادة  100مــن الــدسـتــور والـمــواد
الدستورية األخرى المكملة لها ،إضافة إلى عدد من
مواد الالئحة الداخلية لمجلس األمة».
واس ـ ـتـ ــدركـ ــوا« :اسـ ـتـ ـن ــادا إلـ ــى تـمـسـكـنــا ال ـكــامــل
بالدستور وكــل نصوصه ،وحرصنا الشديد على
الحفاظ عليه وحمايته وصونه من عبث محاوالت
ال ـن ـيــل م ـنــه أو ال ـن ـيــل م ــن صــاح ـيــات مـمـثــل األم ــة،
وخــاصــة أعـمــالــه الرقابية تـجــاه الحكومة ،وتــأديــة
لرسالتنا تجاه األجيال القادمة في الحفاظ على هذا
الدستور ،وحتى ال تتكرس سوابق برلمانية سيئة
تكون سبة في جبين هذا المجلس ونوابه ،نطالب
نحن الموقعين أدنــاه سمو رئيس مجلس الــوزراء
بإعالن خطأ تقديم طلب تأجيل االستجوابات المزمع

ثامر السويط

تقديمها ،واعتذاره عنه ،واعتباره كأن لم يكن ،خاصة
أن مثل هذا الطلب ال يسقط باستقالة الحكومة ،كما
هو الحال باالستجوابات القائمة».
ومقدمو الطلب هم خالد العتيبي ،فارس العتيبي،
شعيب المويزري ،د .عبدالكريم الكندري ،د .بدر المال،
محمد المطير ،مبارك الحجرف ،ثامر السويط ،مرزوق
الخليفة ،مهند الساير.
وقال النواب العشرة ،في طلبهم الثاني ،إن سمو
رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ارت ـك ــب مـخــالـفــة صــارخــة
للدستور ،خصوصا المادة  100منه ،بطلبه تأجيل
االستجوابات المزمع تقديمها إليه (ص  736-735من
مضبطة جلسة المجلس المنعقدة في ،)2021/3/30
وبـبـيــانــه ال ــذي ت ــاه وزاد فـيــه ع ـبــارة أو «أع ـلــن عن
تقديمها» (ص  ،)741وعليه يجب أال يبقى هذا الطلب
المخالف والباطل بطالنا مطلقا النعدامه ،والذي لم

يكن له محل للتصويت عليه ،فالعدم ال وجود له ،وال
قيمة وال أثر (ص  ،)746 ،742إذ إنه مثبت في مضبطة
الجلسة المذكورة ،استنادا لتصويت منعدم ال قوام
لــه ،ومناف للدستور وألبجديات القانون وقواعد
المشروعية.
وأضافوا «لما كان الحفاظ على الدستور والذود
عنه هو القسم الــذي قطعناه على أنفسنا قبل بدء
أعمالنا بالمجلس ،كما هــو مـقــرر بــالـمــادة  91من
الــدسـتــور ،ولما كــان الحفاظ على سالمة مضابط
المجلس خــالـيــة مــن أي ــة مـمــارســات تنتهك احـكــام
ً
إجراء مشروعا لغاية سامية ،بل ويعتبر
الدستور،
السكوت عنها ضربا من ضروب التفريط بالدستور
وتنقيحه عبر ممارسات تفرغه من أحكامه ،نتقدم
نحن الموقعين أدناه بالطلب».
وطالبوا «بحذف كل ما ورد في مضبطة جلسة
 2021/3/30ال ـم ــذك ــورة وف ــي الـصـفـحــات (م ــن 735
الــى  747منها) ،وأي موضع آخــر من المضبطة أو
أيــة مضبطة اخ ــرى بنفس الـمـضـمــون ،واعتبارها
محذوفة ايضا للسبب ذاته ،وكأنها لم تكن ،مؤكدين
تمسكنا الكامل بالدستور وبالممارسات البرلمانية
الصحيحة التي تتفق مع احكام الدستور نهوضا
بمسؤولياتنا السياسية والدستورية التي كلفتنا
بها االمة في  5ديسمبر  ،2020وصونا لألمانة التي
في أعناقنا تجاه األجيال القادمة من ابناء الوطن ،مع
التصويت على هذا الطلب نداء باالسم».
ووقـ ــع الـطـلــب ك ــل م ــن ال ـن ــواب د .حـســن جــوهــر،
وعبدالله المضف ،ومهند الساير ،وبدر الحميدي،
ود .عبدالكريم الكندري ،ومهلهل المضف ،ود .صالح
المطيري ،ود.عبدالعزيز الصقعبي ،ود .بدر المال،
وشعيب المويزري.

نافذة نيابية

الغريب لصرف إعانة شهرية
للمطلقات واألرامل
تقدم النائب يوسف الغريب
ب ــاق ـت ــراح بــرغ ـبــة ب ـصــرف إعــانــة
شـ ـه ــري ــة إضـ ــاف ـ ـيـ ــة تـ ـح ــت اس ــم
«إعانة اجتماعية خاصة» ال تقل
عــن  200ديـنــار لكل المواطنات
المطلقات واألرامل والمتزوجات
من غير كويتي ،ومنح الموظفة أو
العاملة األرملة والمطلقة المعيلة
إجـ ــازة إضــافـيــة خــاصــة م ــدة 20
ً
ي ــوم ــا ،وذلـ ــك لـطـبـيـعــة ظــروفـهــا
االجتماعية.
وق ـ ــال ف ــي اقـ ـت ــراح ــه :تـعــانــي
المرأة المعيلة من فئة «المطلقات
واألرامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل» أزم ـ ـ ــات وم ـش ـك ــات
مجتمعية في رحلتها المستمرة
لـلــوفــاء بــالـتــزامــات األس ــرة عقب
رح ـ ـيـ ــل األب أو وف ـ ــات ـ ــه ،وم ــن
الـمـعــروف أن األرم ـلــة والمطلقة
ُ
تعدان األكثر معاناة من غيرهما
بشكل عام .وأضاف :مساهمة من
جانبنا في محاولة إنهاء بعض
معاناة فئة المطلقات واألرامــل،
لذا فإنني أقترح أن تضاف إعانة
شهرية إضافية تحت اسم «إعانة
اجتماعية خاصة» ال تقل عن 200
دينار إلى راتب كل من الموظفات
المطلقات واألرامل والمتزوجات
من غير كويتي العامالت منهن
بجميع الـجـهــات الـحـكــومـيــة أو
القطاع العام الذي تديره الدولة
أو تمتلك فيها نسبة ال تقل عن
 51في المئة.

يوسف الغريب

ونص االقتراح على أن تصرف
الـ ـ  200دي ـنــار لـلـمــواطـنــات غير
العامالت من «األرامل والمطلقات
والـمـتــزوجــات مــن غير كويتي»
عـلــى أن تـتــولــى وزارة ال ـشــؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ت ـن ـظ ـي ــم ع ـم ـل ـيــة
ال ـ ـصـ ــرف ،ع ـل ــى أال ي ـت ــأث ــر ه ــذا
الـمـبـلــغ ب ــأي م ـســاعــدات أخ ــرى،
وت ـم ـن ــح ال ـم ــوظ ـف ــة أو ال ـعــام ـلــة
األرملة والمطلقة المعيلة إجازة
ً
إضــاف ـيــة خــاصــة م ــدة  20يــومــا
ً
أيـ ــا كــانــت م ــدة خــدمـتـهــا ،وذل ــك
لطبيعة ال ـظ ــروف االجـتـمــاعـيــة
وإعالتها األبناء في غير وجود
أب ،وتضاف هــذه المدة إلــى أي
إجـ ــازات أخ ــرى مـصــرح بـهــا في
القوانين األخرى.

 ٥نواب يقترحون إنشاء
الهيئة الوطنية للمكتبات
تـقــدم ال ـنــواب ثــامــر الـســويــط وخــالــد الـمــونــس ومـ ــرزوق الخليفة
وشعيب المويزري ومحمد المطير ،باقتراح بقانون إلنشاء الهيئة
الوطنية للمكتبات ومراكز المعلومات وتنظيم مزاولة مهنة المكتبات،
مع إعطائه صفة االستعجال.
ونــص االقـتــراح على أن تنشئ الــدولــة هيئة مستقلة للمكتبات،
وتختص أعمالها بإدارة وتنظيم عمل المكتبات العامة بالمحافظات
والــدولــة والعاملين بها ،وتوصيف وظائفهم ومتابعة تطويرهم
وتأهيلهم المهني ،وبناء منشآتها وتنميتها وتجهيزها وتأثيثها وفق
أحدث المعايير العالمية والمستجدات العلمية ،وتشغيلها والرقابة
على أدائها وأعمالها ،وما يتعلق بشؤون مهنتها وخدماتها واألدوار
التي تلعبها بالمجتمع ،والسعي نحو تجويد دور هذه المؤسسات
من أجل خدمة أفراد المجتمع ومؤسساته.
وأضاف المقترح« :تنظم الدولة ومن خالل إنشائها للهيئة الوطنية
للمكتبات ومراكز المعلومات قوانين ولوائح تنظيم مهنة المكتبات
بما يتوافق مع االتجاهات العلمية والعالمية والمعايير واألخالقيات
التي تنص عليها المواثيق العالمية لإلعالنات العالمية في مجال
علوم المكتبات والمعلومات ،على أن تضع في االعتبار تمثيل كل
مكونات مجتمع المهنة من اتـحــادات وجمعيات مهنية ومكتبات
ومــراكــز معلومات ومجتمعات مبادراتها المهنية في مجال علوم
المكتبات والمعلومات ،وال يجوز إقصاء أي مكون منها بأي شكل من
األشكال ،وتراقب الهيئة أخالقيات المهنة وسلوكياتها وفعالياتها،
لضمان بناء مناخ مهني فاعل يسهم في إثراء العلم والمعرفة والمهنة
ويخدم المجتمع ومؤسساته».
واردف« :تـ ـق ــام ال ـم ــؤت ـم ــرات وال ـج ـم ـع ـيــات الـمـهـنـيــة لـلـمـكـتـبــات
والمعلومات ومجتمعها تحت رعــايــة الهيئة الوطنية للمكتبات
ومراكز المعلومات ،وتدار كل فعاليات هذا العلم والمجتمع العلمي
والمهني وفق عناية واشتراك كل الجهات والمجتمعات الخاصة في
علوم المكتبات والمعلومات ،وال يجوز قيام أي من هذه الفعاليات
دون تضمنها لكل مكونات وأج ــزاء مجتمع المهنة الخاصة بعلم
المكتبات والمعلومات من جمعيات واتحادات مهنية وأفراد مختصين
بهذا العلم وأقسام علمية ومدارس معلومات تختص بمجال علوم
المكتبات والمعلومات».

المناور 1000 :دينار الحد
األدنى للمعاش التقاعدي
تقدم النائب أسامة المناور
ب ــاقـ ـت ــراح بـ ـق ــان ــون بـ ـش ــأن رف ــع
الحد األدنى للمعاش التقاعدي
إلــى ألــف ديـنــار ،وإع ــادة تسوية
الـ ـمـ ـع ــاش ــات الـ ـتـ ـق ــاع ــدي ــة لـمــن
تقاعدوا قبل صدور هذا القانون
على أساس هذا التعديل.
ونص االقتراح على أن يعتبر
الحد األدنى للمعاش التقاعدي
لمن يتقاعد ( 1000د.ك) ،وتعاد
تسوية المعاشات للمتقاعدين
الكويتيين مــن الــذكــور واإلنــاث
مـمــن تـقــاعــدوا قـبــل ص ــدور هــذا
الـقــانــون ،ول ــم تبلغ معاشاتهم
الحد األدنــى ألــف دينار ،ليكمل
ال ـ ـ ـفـ ـ ــارق وف ـ ـ ــق الـ ـ ـح ـ ــد األدن ـ ـ ــى
ال ـم ـن ـصــوص ع ـل ـيــه ف ــي ال ـم ــادة
األولى من هذا القانون.
وبـمــوجـبــه ،تتحمل الـخــزانــة
العامة للدولة الفروقات المالية
لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ونصت المذكرة اإليضاحية
ع ـ ـل ـ ــى ان ـ ـ ـ ـ ــه ل ـ ـم ـ ــا ك ـ ـ ـ ـ ــان ب ـع ــض
المواطنين والمواطنات من ذوي
الــدخــول الضعيفة والـمـحــدودة
يفاجأون عند تقاعدهم بفقدانهم
الكثير من البدالت والمزايا التي
ك ــان ــوا ي ـح ـص ـلــون ع ـل ـي ـهــا ،وأن
اح ـت ـســاب مـعــاشـهــم الـتـقــاعــدي
يؤدي إلى أن يكون معاشهم دون
األلــف ديـنــار مقارنة باآلخرين،
بسبب تفاوت الرواتب.

أسامة المناور

وق ــال ــت :لـمــا ك ــان ذل ــك ذا أثــر
س ـل ـبــي ع ـل ــى وض ـع ـه ــم ال ـمــالــي
ومـعـيـشـتـهــم وهـ ــو م ــا ال يليق
بالغاية من تكريمهم بالتقاعد،
ليعيشوا حياة هانئة مــن دون
أن يثقل كاهلهم بــأعـبــاء مالية
ب ـع ــد م ـ ـشـ ــوار س ـ ـنـ ــوات طــوي ـلــة
فــي الخدمة الوظيفية ،لــذا جاء
اق ـت ــراح ه ــذا ال ـقــانــون لمعالجة
ال ـخ ـل ــل الـ ـم ــوج ــود فـ ــي فـ ـ ــوارق
ال ـم ـعــاشــات الـتـقــاعــديــة مـقــارنــة
بباقي المتقاعدين.

ةديرجلا
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ما بين الشجرة والغابة
قيس األسطى
كل تعريفات الليبرالية التي جاهدت للحصول عليها
تـقــوم على مفهوم ا لـحــر يــة وا لـمـســاواة ،لــذا مــن الصعب
أن أ فـهــم الحملة ا لـمـضــادة مــن بعض مــد عــي الليبرالية
عـلــى كــل مــن طــالــب بــإزالــة شـجــرة الـكــريـسـمــس مــن أحــد
الـمـجـمـعــات ال ـت ـجــاريــة ،ف ـهــذا شــأن ـهــم وي ـب ـقــى أن هـنــاك
مــن يـسـتـسـلــم لـمـطــالـبـتـهــم ورغـبــاتـهــم عـلــى الـصـعـيــديــن
الحكومي وا لـخــاص أل سـبــاب ال يعرفها إال ا لــرا سـخــون
في العلم!
ً
مشكلتي مــع بعضهم خـصــو صــا ر جــال ا لــد يــن منهم،
أ نـهــم يتكلمون عــن شـجــرة يـعـتـقــدون أ نـهــا تـضــر ا لــد يــن
ويسكتون عن غابة في مكان آخر!
أسأل هؤالء:
لماذا يسكتون عن السرقات وما أكثرها وأزعم أن ما
كـشــف منها لـيــس إال رأس جـبــل ا لـجـلـيــد ،وأن مــا أسفل
هذا الجبل خطير وكثير؟ ولماذا ال يتحدثون عن غسل
األمـ ــوال ،ال ــذي اكـتـشـفـنــا بـعــد س ـنــوات وس ـنــوات أن فيه
ً
ً
نقصا تشريعيا يجعل كل القضايا التي تقام على من
ً
يشتبه في غسلهم لألموال تحفظ؟ أليس هذا أمرا يحتم
ديننا علينا أن نقف ضده؟ وما هذا الظلم في الترقيات
والشهادات المزورة التي حصل بعضكم عليها؟ وهل هي
حــال؟ و مــاذا عن ســوء اإلدارة و تــردي الخدمات العامة
وا لـمــرا جـعــات الحكومية ا لـتــي ال تنتهي بسبب كتابنا
وكتابكم؟ ولماذا ال تتحدثون عنها؟
ي ـف ـتــرض ب ــرج ــال ال ــدي ــن أن يـنـهـضــوا ل ـلــدفــاع ع ــن كل
مظلوم ،فهل تحدثتم عن قضية عشرات اآلالف من البدون
التي تمنع بعض نسائهم من الزواج بحجة عدم تجديد
البطاقة األمنية؟ وهل من اإلسالم منع أي بنت من الزواج
وتحت أي حجة؟
سرقت امرأة من بني مخزوم فحاول بعض الصحابة
ا نـتــداب الصحابي أسامة بن ز يــد للشفاعة عند رسول
الله ،صلى الله عليه وسلم ،فعندما فاتح أسامة الرسول،
غضب عليه الصالة والسالم واعتلى المنبر ،وقال" :إنما
أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف
تركوه ،وإن سرق الضعيف أقاموا عليه الحد ،وايم الله،
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها".
أ كــرر ا حـتــرا مــي وتفهمي لمطالبتكم بــإزا لــة الشجرة،
وأستنكر صمتكم عن الغابة في المكان اآلخر ،والمصيبة
أن مسماكم رجال دين ،أو هكذا يعتقد بعض الناس.
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

ديفيد هات *

بوصلة :إحياء تراث اآلباء
واألجداد

محمد جاسم العليوي*

ورحل شيخ التواضع والبساطة
ً
تأخرت قليال في الكتابة عن رحيلك يا
أعز الناس ،وهذا التأخير خارج عن إرادتي،
ً
ً
ألنك لم تكن إنسانا عاديا في حياتي ألكتب
أي جمل أو أي عبارات ،فأنت كنت نعم األخ
المحب ،ونعم الصديق الصادق الصدوق،
وال ـيــوم (الـجـمـعــة) ال ـم ـبــارك أص ــررت على
لملمة جراحي العميقة وأحزاني الكبيرة
بـعــد ف ــراق ــك ،وح ــاول ــت كـتــابــة مــا ج ــال في
ف ـك ــري ال ـح ــزي ــن وع ـق ـلــي ال ـ ــذي ت ــوق ــف عن
ً
التفكير متأثرا بفراقك الصعب ،حتى تكون
دعواتي لك بالرحمة والمغفرة مستجابة
فــي ه ــذا ال ـيــوم الـفـضـيــل ،الـلـهــم يــا مجيب
الــدعــوات يــا أرح ــم الــراحـمـيــن ارح ــم عبدك
دعيج الخليفة الصباح واغفر له وأسكنه
فسيح جناتك.

ال أعرف كيف أبدأ الحديث عنك يالغالي!
اللسان يتلعثم في التعبير عما يجول
في خاطري للتحدث عن سماتك وصفاتك
الحسنة ،وعن مدى عالقتنا األخوية ،وعن
الحزن الكبير الذي تملكني بسبب فراقك
المؤلم!!
ً
ي ـ ــداي تــرت ـج ـفــان أل ـم ــا ع ـلــى ف ــراق ــك وال
تقويان على حمل القلم لكي ُيعبر عن مدى
الحزن الكبير والجرح العميق الذي يعانيه
قلبي واأللــم الفظيع الــذي سكن نفسيتي،
ُ
منذ أن وصل خبر وفاتك ورحيلك المؤثر
والمفاجئ عن دنيانا الفانية!!
ال ـم ـغ ـفــور ل ــه بـ ــإذن ال ـلــه ت ـعــالــى الـشـيــخ
د عـيــج الخليفة ا لـصـبــاح بالنسبة لــي لم
ً
ً
يكن صديقا عاديا أو زميل عمل من خالل
تعاوننا المشترك لعدة سنوات ،بوخليفة
ً
كان أخا في الدنيا لم تلده أمي ،بل كان أكثر
من ذلك بكثير.
الشيخ دعيج ،رحمه الله وغفر لهُ ،منذ
أن عرفته قبل  28سنة لم أسمع منه كلمة
واح ـ ــدة م ــؤذي ــة ل ــي أو ل ـغ ـيــري م ــن اآلالف
ً
من معارفه وأصدقائه ،أو أشاهد تصرفا
ً
ً
خاطئا ُيهين فيه أحدا من كبير أو صغير.
بوخليفة الغالي لقد رحلت عنا فجأة
وت ــرك ــت ل ـنــا ال ـغ ـصــة ف ــي ال ـن ـفــس ،وتــركــت
لـنــا الـمـعــانــاة الـكـبـيــرة بـعــد فــراقــك المؤلم
الـ ـ ــذي ت ــأث ــر ب ــه ال ـق ــاص ــي وال ـ ــدان ـ ــي ،مـمــن
ً
يـعــرفــك وم ــن لــم يـتـشــرف بـمـعــرفـتــك ،فعال
أن ـ ــت يـ ــا ال ـش ـي ــخ دعـ ـي ــج ش ـي ــخ ال ـت ــواض ــع

وال ـ ـب ـ ـسـ ــاطـ ــة وال ـ ـ ـكـ ـ ــرم وح ـ ـسـ ــن األخـ ـ ـ ــاق.

فراقك صعب يا شيخ التواضع والبساطة

كيف ال ،وأنت أكبر حفيد للراحل الغالي
سمو األمـيــر جــابــر األحـمــد الصباح (أمير
القلوب) أمير دولة الكويت الحبيبة األسبق،
رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته؟!
كيف ال ،وأنت ابن الشيخة لولوة بنت جابر
األحـمــد الصباح ،شيخة المحبة والـمــودة
وال ـت ــواض ــع وحـ ــب الـ ـن ــاس ،أط ـ ــال ال ـل ــه في
عمرها وأمدها بالصحة والعافية وألهمها
الصبر والسلوان على فراقك األليم الموجع؟!
كيف ال ،وجدتك المرحومة بإذن الله تعالى
الـشـيـخــة ب ــدري ــة األح ـم ــد ال ـص ـبــاح ع ـنــوان
الطيبة والكرم واحترام اآلخر ،رحمها الله
وغفر لها وأسكنها فسيح جناته؟!
فأنت يالحبيب (بوخليفة) بــذرة طيبة
صالحة من أولئك الناس الكرام الذين كانوا
ً
رم ــزا للتواضع والمحبة وال ـمــودة والـكــرم
واألخ ــاق وحــب الـشـعــوب واح ـتــرام البشر
بمختلف طوائفهم وطبقاتهم وجنسياتهم
وفئاتهم المجتمعية.
لم ولن أنسى تلك اللحظات الجميلة من
عمري والذكريات الرائعة التي قضيناها
ً
م ـع ــا ف ــي ك ـنــف شـيـخــة ال ـش ـي ـخــات وال ــدت ــك
الغالية (الشيخة لولوة) في قصر دسمان
العامر بدولة الكويت العزيزة على قلبي.

ورحل شيخ المحبة العفوية

نعم الكلمات تخرج مني عفوية وبدون
م ـق ــدم ــات ألن ـن ــي أك ـت ــب ع ــن ش ـيــخ الـمـحـبــة
الـعـفــويــة الـبـعـيــد كــل الـبـعــد عــن المصالح
الشخصية والمكتسبات الفردية الزائلة،
فأنت يا بوخليفة كنت مدرسة نموذجية
في فن التعامل مع البشر ،الكبير والصغير
منهم ،الغني والفقير منهم ،الشيخ والتاجر
ً
والـمــواطــن الـعــادي ،ولــذلــك أحـبــوك جميعا
ً
ً
ً
حبا صادقا نابعا من قلوبهم ووصل إلى
قلبك األبيض الطاهر.
ً
ً
فأنت (رحمك الله) كنت رمزا بارزا للمعنى
ً
ً
الحقيقي لكلمة (الحب) وكنت كتابا جميال
ً
ً
مفتوحا تسهل قراء ته للجميع بعيدا عن
التعقيدات والفلسفات الزائفة الزائلة.

ً
رحلت مبكرا  ...واللهم ال اعتراض

هـكــذا يــرحــل الطيبون وال ـنــاس األخـيــار

د .عبدالعزيز إبراهيم التركي
ً
الــذيــن يـتــركــون بـعــد رحـيـلـهــم الـمــؤلــم أث ــرا
وذكريات جميلة في نفوس من يعرفهم عن
ق ــرب ،ومــن تعاملوا معك بـصــدق وعفوية
وح ــب وم ــودة وشــاركـتـهــم فــي أك ــل العيش
وال ـم ـل ــح ،وأن ـ ــت بــادل ـت ـهــم ال ـش ـع ــور نفسه
واإلحساس الصادق الذي ال تشوبه شائبة،
ً
ويكون نابعا من صميم قلبك الكبير الذي
ت ـح ـمــل ال ـك ـث ـيــر وال ـك ـث ـيــر م ــن أجـ ــل إس ـعــاد
وإرضاء اآلخرين.

ً
اللقاء الذي كنت مشتاقا إليه!!

مــا زال ــت كـلـمــاتــك الـعــذبــة الجميلة تــرن
وتدوي في مسامعي عندما هاتفتني قبل
أسبوع واحد من رحيلك وقلت لي بالحرف
الواحد" :مشتاق لشوفتك يا بوجاسم في
أق ـ ــرب وقـ ــت ب ـعــد ان ـق ـط ــاع سـنـتـيــن بسبب
ً
جائحة كورونا ،وكم كنت مشتاقا لرؤيتك
ً
بسرعة لنضحك ونمرح سويا كما كنا في
جميع لقاءاتنا السابقة على مدار الثماني
والعشرين السنة الماضية" .ولكن قدر الله
وما شاء فعل!! واللهم ال اعتراض على قدره.
رحلت (يــا بوخليفة) الغالي وتركت لي
األلــم فــي نفسي التي كانت تبتهج لطلتك
وت ـف ــرح ل ـفــرحـتــك وت ــزع ــل ل ــزع ـل ــك ،وتــركــت
الجرح العميق في قلبي الذي أحبك بدون
م ـق ــدم ــات وب ـ ـ ــدون رتـ ـ ــوش م ــزي ـف ــة وبـ ــدون
مـصــالــح شخصية وب ــدون تــرتـيــب ســابــق،
كيف ال ،وأنت تمتلك تلك الكاريزما الغريبة
الـعـجـيـبــة ال ـتــي تـجـعـلــك تــدخــل إل ــى قـلــوب
البشر بدون استئذان وبدن شعور؟!

ال أملك سوى الدعاء لك يالحبيب الراحل

واآلن ...ال ـلــه يـصـبــرنــا ويـصـبــر والــدتــك
الـغــالـيــة (أم دع ـيــج) وزوج ـت ــك ال ـعــزيــزة (أم
خليفة) وأخواتك الشيخات العزيزات وعائلة
آل صباح الكرام وجميع محبيك وأصدقائك
على فراقك األليم والمفاجئ ،وال أملك سوى
الدعاء لك بالرحمة والمغفرة.
اللهم فــي هــذا الـيــوم الفضيل (الجمعة)
اغفر للشيخ دعيج الخليفة الصباح وارحمه
بواسع رحمتك ،اللهم آنــس وحشته ونـ ّـور
قـبــره واغ ـفــر ذنــوبــه وارح ـم ــه ،الـلـهــم اجعل
ـاه حتى
ق ـب ــره خ ـيــر مـسـكــن تـغـفــو ّب ــه ع ـي ـنـ ّ
تقوم الساعة ياعظيم .و"إنــا لله وإنــا إليهِ
َر ُ
اجعون".
* مملكة البحرين

لماذا يتساهل الغرب مع انتهاكات
حقوق اإلنسان في فيتنام؟
ً
أصدرت محكمة هانوي قبل أيام ُحكما بالسجن لتسع
سنوات ضد الناشطة الفيتنامية فام دوان ترانج ،حيث يقول
فيل روبرتسون ،نائب مدير منظمة "هيومن رايتس ووتش"
في آسيا" :ما حصل هو مؤشر الذع على جميع المخالفات
الحاصلة اليوم في فيتنام االستبدادية".
ُ
اعت ِقلت ترانج في شهر أكتوبر من السنة الماضية ،في
الـيــوم ال ــذي اجتمع فيه مـســؤولــون مــن الــواليــات المتحدة
وفيتنام لمناقشة حقوق اإلنسان وحرية التعبير ،ولم يغفل
ّ
ّ
بعض المعلقين عما حصل ،فهم يتهمون الحكومات الغربية
بعدم تحريك أي ساكن لمواجهة فيتنام رغم سجلها السيئ
في مجال حقوق اإلنسان.
تطلق إدارة بــايــدن مــواقــف متزايدة بـنـ ً
ـاء على اعتبارات
أيديولوجية ،فقد كان بايدن قبل وصوله إلى السلطة يقول إن
سياسته الخارجية ستتمحور حول الديموقراطية ،ثم أعلن
الرئيس األميركي في الفترة األخيرة" :الديموقراطية ال تتحقق
بالمصادفة ،بل يجب أن ندافع عنها ونناضل في سبيلها
ُ
ّ
ونقويها ونجددها" ،واستكمل بايدن هذا النهج خالل قمة
ً
ّ
قوبلت بانتقادات
أنها
علما
مها،
نظ
التي
الديموقراطية
َ
السياسيين ،ولم تتلق فيتنام دعوة
واسعة من المحللين
ّ
لحضور تلك القمة ،مع أن ممثلي حكومات أقل ديموقراطية
حضروا ،مثل العراق وجمهورية الكونغو الديموقراطية.
لكن يثبت وضع فيتنام أن الواليات المتحدة ّ
تطبق مقاربة
مزدوجة ،يسهل أن تفلت الدول من المحاسبة رغم استبدادها
وانتهاكات حقوق اإلنسان فيها إذا اصطفت مع واشنطن
ً
ضد الصين ،بالكامل أو جزئيا ،وفي المقابل ،تواجه الدول
التي ُتعتبر ّ
مقربة من بكين تحديات كبرى بسبب سياساتها
المحليةَ ُ .
ً
ل ـم ــاذا ت ـعــاقــب كـمـبــوديــا م ـثــا وتـتـلـقــى فـيـتـنــام معاملة
خاصة؟ رفــع بــاراك أوبــامــا قــرار حظر توريد األسلحة ضد
ً
ً
فيتنام في عام  ،2016لكن فرض جو بايدن حصارا مماثال
على كمبوديا هذا الشهر مع أن النظام السياسي هو أكثر
ً
ً
ً
ّ
ويسجل هذا البلد أيضا سجال أسوأ في
استبدادا في فيتنام
مجال حقوق اإلنسان.
ً
يسارع النقاد أحيانا إلى إطالق مزاعم فارغة حول اندالع
"حرب باردة جديدة" ،فيؤكدون اختالف المنافسة األميركية
الصينية عن المنافسة األميركية السوفياتية واستحالة إقامة
هذا النوع من المقارنات ،لكنهم مخطئون ،فهم يتناسون أن
الحرب العالمية الثانية لم تكن نسخة مطابقة من الحرب
ّ
العالمية األولى ،لكن "الحرب الباردة الثانية" تحمل قواسم
مشتركة مع األولى ،وتتعلق إحدى المقارنات بقرار واشنطن
التغاضي عن النزعة االستبدادية وانتهاكات حقوق اإلنسان
حين يرتكبها حلفاؤها.
ً
ً
ال ِق َيم مهمة طبعا ،لكنها ستبقى ثانوية مقارنة بالمخاوف
ً
الجيوسياسية األمـيــركـيــة ،كـمــا تحمل الـتـحــالـفــات طابعا
ً
عاجال ،وتهدف القيم إلى تحقيق طموحات معينة ،لكن تؤكد
المواقف التي شملتها قمة بايدن الديموقراطية على اختالف
طريقة التفكير السائدة على المدى القصير والطويل ،فما
ً
ً
أهمية أن تحمل حكومة فيتنام سجال مريعا في مجال حقوق
ً
ً
ّ
اإلنسان إذا كانت تشكل اليوم حصنا منيعا ضد االعتداءات
َ
الصينية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ؟
يطرح هذا الوضع مشكلة برأي الناشطين الفيتناميين،
ففي المقام األول ،من المعروف أن جميع األصوات الداعمة
للديموقراطية في فيتنام هي موالية للواليات المتحدة ،كما
أنها تحمل نزعة قومية قوية وترغب في أن تتحدى حكومتها
الصين على جميع المستويات ،لكن كلما أصبحت فيتنام
ً
ً
جزءا أساسيا من األهداف األميركية االستراتيجية ،ستصبح
ً
واشـنـطــن أك ـثــر م ـيــا إل ــى تـجــاهــل الـقـمــع الـسـيــاســي هـنــاك،
ً
ً
ولــو لــم تكن فيتنام طــرفــا مهما فــي استراتيجية الــواليــات
َ
المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والـهــادئ ،يصعب
ُ ّ
أال تكثف واشنطن انتقاداتها لحمالت الحكومة القمعية،
ً
لصالح قوة عظمى معينة دون
وإذا انحازت هانوي يوما َ
سواها بدل التنقل بين الطرفين ،فستجد واشنطن حينها
ً
ً
سببا وجيها للتحرك.
ً
لو كانت فيتنام جزءا من المعسكر األميركي أو الصيني
بكل وضــوح ،ألصبحت واشنطن في مكانة أقوى للتصدي
النتهاكاتها ،لكن بما أن هانوي تــراوغ وتلعب على جميع
الحبال ،ال تستطيع واشنطن أن تجازف بانتقاد انتهاكات
حقوق اإل نـســان فيها أو "خسارتها" لصالح بكين ،وفيما
يتعلق بهانوي ،يبقى االحتماء من الواليات المتحدة والصين
ً
ً
ً
َ
المستويين الدولي والمحلي.
معا نهجا منطقيا على
* «دبلومات»
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زوايا ورؤى

alterkey@gmail.com
الـكــويــت فــي بــدايــات الـقــرن العشرين أسـســت أول مدرسة
نظامية ،وبـنــت أول مستشفى أمــريـكــانــي ،وصنعت المئات
م ــن ال ـس ـفــن ال ـشــراع ـيــة ،وجـ ــاب ب ـحــارت ـهــا مـخـتـلــف ال ـمــوانــئ
الخليجية واآلسـيــويــة واإلفــريـقـيــة لنقل الــركــاب والبضائع
والمؤن من الكويت وإليها بل إلى دول المنطقة ،وقامت ببناء
سورها الثالث في عام  1920بسواعد أبنائها على امتداد 7
كيلومترات ،بجدار يبلغ إرتفاعه  7أمتار ،وبعرض  3أمتار،
ويـحـتــوي عـلــى  26بــرجـ ًـا وخـمـســة بــوابــات رئـيـســة ،واكتمل
بناؤه في أقل من شهرين بموسم الصيف الحار وخالل شهر
رمضان المبارك.
أمــا كفاء ة البحارة الكويتيين فتخطت اإلش ــادات بهم كل
الـبـنــادر الخليجية والـعــربـيــة واإلفــريـقـيــة واآلس ـيــويــة حتى
وصلت إلى العالمية ،فهذا الكابتن الليفتينانت ماتيوس قائد
اختبارا
البارجة الحربية البريطانية (شورهام) الذي أجرى
ً
حول المالحة البحرية ألربعة نواخذة كويتيين ،وهم :حسين
العسعوسي ،وعبدالوهاب القطامي ،ومحمد العصفور ،وأحمد
الخشتي– رحمهم الله -ونجحوا بتميز ،وحصلوا على شهادة
تفوق من األسطول البريطاني في عام .1938
وفــي السنة نفسها سجل القبطان األسترالي آلــن فاليرز
إعجابه بالبحارة الكويتيين أ ثـنــاء رحلته على ظهر البوم
(بيان) بقيادة المرحوم النوخذة علي النجدي ،وألــف فيهم
كتابا أسماه «أبناء السندباد» ،وأبدع األساتذة والقالليف في
ً
صناعة السفن بمختلف أحجامها حتى نالوا أعلى األوسمة
الملكية البريطانية ،وأفضل تكريم من الرئاسة األميركية.
واستمروا في إبهار الخبراء العرب واألجــانــب حتى بعد
أن انـضـمــوا لـمــؤسـســات الــدولــة الـحــديـثــة الـتــي ســاهـمــوا في
تأسيسها كالميناء وخفر السواحل واإلطفاء البحري وشركة
الناقالت بعد توقف السفر الشراعي والـغــوص على اللؤلؤ
وظـهــور النفط ،وتـســارع التطور العمراني ال ــذي لــم يواكبه
تحول اجتماعي وثقافي يحفظ للدولة تراثها المهني الذي
كان مصدر دخلها قبل النفط.
هذه اإلنجازات التاريخية واألرقام المذهلة التي تدل على
كـفــاء ة ومـهــارة الكويتيين آن ــذاك ومــدى مساهمتهم الفعالة
والـمـبــاشــرة فــي تـنــوع اقـتـصــاد بلدهم ال ــذي كــان قــائـمـ ًـا على
الصناعة واسـتـيــراد مختلف البضائع والمنتجات وإع ــادة
تـصــديــرهــا ل ـلــدول ال ـم ـجــاورة ،ال يـتــم ذكــرهــا بالتفصيل في
مناهجنا التعليمية ،لذلك من الضروري أن نعيد إحياء تراثنا
الوطني في مناهجنا التعليمية وبرامجنا الثقافية وفي وسائل
التواصل االجتماعي حتى نغرس في عقول وقلوب أبنائنا
االنـتـمــاء لـتــراب الــوطــن وتــراثــه ال ــذي سـطــره اآلب ــاء واألج ــداد
المؤسسون للمدرسة المباركية ،البناؤون لسورها الشامخ،
المتقنون لتجارة نقل البضائع والمؤن ،المبدعون في صناعة
األبوام والسفن ،البارعون في قيادتها عبر األمواج والمحن.

سيوهي كواك *

ثقافة كوريا الجنوبية ...مصدر
تهديد لكوريا الشمالية

هنرييتا فور وديفيد مالباس*

تعويض الخسائر التعليمية الناجمة عن «كورونا»
مع اقتراب جائحة كورونا ( 2019كوفيد )19
من عامها الثالث ،تظل الفصول المدرسية مغلقة
كليا أو جزئيا أمام ما قد يصل إلى  647مليون
تلميذ حول العالم ،وحتى في األماكن التي أعيد
فيها فتح المدارس ،ال يزال العديد من الطالب
متأخرين عن الركب.
لقد بات من الواضح بشكل مؤلم أن األطفال
تعلموا أقل مما ينبغي لهم أثناء الجائحة ،فوفقا
لتقديرات البنك الــدولــي ،ربما يتسبب إغالق
المدارس بسببها في دفع "فقر التعلم" (نسبة
األطفال في سن العاشرة الذين ال يستطيعون
قراءة نص أساسي) إلى االرتفاع إلى نحو %70
في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ،وقد
يتكبد جيل كامل من أطفال الـمــدارس بسبب
خـســارة التعلم على هــذا النحو مــا يقرب من
 17تريليون دوالر أمـيــركــي مــن دخلهم على
مدار حياتهم.
مع انتشار المتحور أوميكرون (،)Omicron
ربـمــا تستسلم المزيد مــن الحكومات إلغــراء
إغــاق المدارس ،وفي غياب البنية األساسية
لإلنترنت لــدعــم التعلم ،ف ــإن الـقـيــام بـهــذا من
شأنه أن يؤدي إلى زيادة الخسائر التعليمية
وحرمان األطفال من الفوائد األخــرى العديدة
المصاحبة للذهاب إلى المدرسة يوميا ،مثل
إمكانية التواصل مع الزمالء في الفصل وتطوير
المهارات االجتماعية الالزمة للنمو الشخصي،
ُ
وت َـعـد التفاعالت مع المعلمين واألقران ضرورة
أس ــاس ـي ــة لـتـنـمـيــة ال ـ ـقـ ــدرات الـ ــازمـ ــة للعمل
التعاوني ،وألن الطالب جزء من الفصل الدراسي
يعزز الشعور باالنتماء ويساعد في بناء احترام
الذات والتعاطف مع اآلخرين.
طوال فترة الجائحة ،كان األطفال المهمشون
هم األكثر معاناة ،وعندما أعيد فتح الفصول
المدرسية في مختلف أنحاء العالم هذا الخريف،
ب ــات مــن ال ــواض ــح أن ه ــؤالء األط ـف ــال ازدادوا
تراجعا خلف أقرانهم ،وقبل انــدالع الجائحة،
كانت الفجوة بين النوعين االجتماعيين في
التعليم في تحسن ،لكن إغالق المدارس جعل
ما يقدر بنحو  10ماليين فتاة أخــرى ُعـرضة
لخطر ال ــزواج المبكر ،وهــو ما يضمن عمليا
إنهاء تعليمهن.
َ
ما لم ُي ـعـكـس اتجاه هذا التراجع ،فسيتسبب
ف ـقــر الـتـعـلــم وم ــا يــرت ـبــط ب ــه م ــن خ ـســائــر في

رأس ال ـمــال الـبـشــري فــي إعــاقــة االق ـت ـصــادات
والـمـجـتـمـعــات لـعـقــود م ــن ال ــزم ــن ،وي ـجــب أن
يـحـصــل األطـ ـف ــال ع ـلــى ال ـف ــرص ــة للتعويض
ع ــن ال ـق ــدر الـ ــذي خ ـس ــروه م ــن الـتـعـلـيــم ،إنـهــم
يحتاجون إلى الوصول إلى مواد قراءة جيدة
الـتـصـمـيــم ،وف ــرص الـتـعـلــم الــرق ـمــي ،وأنظمة
التعليم المتحولة التي تساعد فــي إعــدادهــم
المعلمون
لمواجهة تحديات المستقبل ،ويشكل َ
المؤهلون بشكل جيد واالس ـت ـخــدام الـف ّـعـال
للتكنولوجيا ض ــرورة أساسية لتمكين هذه
العملية .تشرت بلدان عديدة حزما تحفيزية
ضخمة في االستجابة لألزمة الصحية ،لكن
اع ـت ـبــارا مــن يــونـيــو  ،2021ج ــرى تخصيص
أقــل مــن  %3مــن ُهــذه األمـ ــوال لقطاع التعليم
والـتــدريــب ،كما أن ِـفـق القسم األعـظــم مــن هذه
الموارد في االقتصادات المتقدمة.
في العديد من البلدان المنخفضة الدخل،
زاحمت مدفوعات خدمة الدين المرتفعة اإلنفاق
االجـتـمــاعــي األس ــاس ــي ،بـمــا فــي ذل ــك اإلنـفــاق
على التعليم ،وي ـهــدد ضعف االسـتـثـمــار في
دعــم التعليم والتدريب نتيجة لهذا بتعميق
الفوارق في نتائج التعلم التي كانت قائمة قبل
الجائحة ،وفــي حين يتطلب تضييق فجوة
التعلم استخدام الموارد بقدر أكبر من الكفاءة،
فإن المحصلة النهائية هي أن هناك حاجة إلى
ً
مزيد من الموارد ،وفي البلدان األكثر فقرا في
العالم بشكل خاص سيساعد التعجيل بتخفيف
الــديــون بموجب اإلط ــار المشترك لمجموعة
العشرين في توفير الحيز المالي الالزم لزيادة
دعم رأس المال البشري.
ي ـجــب أن يـشـمــل االس ـت ـث ـمــار ف ــي التعليم
تمويل التكنولوجيا التعليمية ،مــع مــراعــاة
األفكار التي نجحت في سياقات مختلفة حول
ُ
العالم ،وت َـعـد أوروغواي إحدى قصص النجاح
في هــذا المجال ،فعلى مــدار السنوات العشر
األخيرة ،استثمرت السلطات في أوروغواي في
البنية األساسية ،والمحتوى الرقمي ،وقدرات
المعلمين ،مـمــا جـعــل ال ـبــاد أكـثــر اسـ ُتـعـ َـدادا
للتحول إلى التعليم عبر اإلنترنت عندما أغ ِـلـقـت
الفصول المدرسية ،وعلى نحو مماثل ،قبل
الجائحة ،أنشأت والية غوغارت الهندية ،التي
راهنت على تحليل البيانات الضخمة والتعلم
اآلل ــي ،أح ــدث مــراكــز الــدعــم الرقمي للمدارس،

ُ َ
غلـقـت المدارس ،كانت والية غوغارت
وعندما أ ِ
قادرة على االستجابة بسرعة من خالل توزيع
ال ـمــواد رقـمـيــا وتخصيص التعليم عــن بعد
استنادا إلى مستوى التعليم لكل طالب ،وفي
كينيا ،يستطيع كل األطفال ،بمن فيهم األطفال
من ذوي اإلعاقة ،الوصول إلى الكتب المدرسية
الرقمية المصممة خصيصا والشاملة.
ت ـع ـمــل مـنـظـمــة األم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة لـلـطـفــولــة
(اليونيسيف) ومجموعة البنك الــدولــي معا
ج ـم ـيــع أن ـظ ـم ــة الـتـعـلـيــم
ل ـض ـم ــان اسـ ـتـ ـخ ــدام َ
للتكنولوجيا بـشـكــل ف ـ ـ ّـع ـ ــال لـســد الـفـجــوات
والمساعدة في التعويض عن خسائر التعلم،
ومـ ـ ــن ال ـم ـم ـك ــن أن ي ـس ــاع ــد دمـ ـ ــج اس ـت ـخ ــدام
التكنولوجيا في استراتيجية شاملة إلنهاء
فقر التعلم في تحسين المهارات المؤسسية،
وزيادة وقت التدريس ،وتحقيق القدر األعظم
من الكفاءة في استخدام الموارد ،ويشكل هذا
أهمية خاصة في البلدان المنخفضة الدخل،
حيث من الممكن أن تعمل التكنولوجيا على
تزويد المعلمين بالدعم الذي يحتاجون إليه
على وجه السرعة.
الــواقــع أن الــوصــول الرقمي مــن الممكن أن
يعمل كمعادل عظيم ،ويجب استثمار الموارد
بحكمة ،مع مراعاة البنية الكهربائية األساسية،
والــوصــول إلــى اإلنـتــرنــت ،واألج ـهــزة الممكنة
رقميا للطالب األكثر حرمانا ،وإدارة البيانات،
وقدرات التنفيذ ،وبدون عملية مدروسة بعناية
لزيادة استخدام التكنولوجيا ،سيكون مصير
النوايا الحسنة والسياسات الجديدة التصميم
الفشل في تحقيق التعافي والتعجيل بالتعلم
الذي تحتاج إليه البلدان النامية.
كــانــت ال ـق ــدرة عـلــى ال ــوص ــول إل ــى التعليم
الجيد متفاوتة حتى قبل اندالع الجائحة ،واآلن
أصبحت أشد تفاوتا ،ومن خالل االستثمار في
تعزيز تعافي التعليم واستخدام التكنولوجيا
بـحـكـمــة ،يـصـبــح بــوسـعـنــا اس ـت ـخــدام تجربة
الجائحة كحافز لتحسين التعليم لصالح كل
األطفال.
* هنرييتا فور المديرة التنفيذية لمنظمة
األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) .وديفيد
مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي.
«بروجيكت سنديكيت»2021 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

ً
يقال إن مواطنا في كوريا الشمالية ُح ِكم عليه باإلعدام
الـشـهــر الـمــاضــي بتهمة تـهــريــب وبـيــع نــاقــل "ي ــو إس بــي"
فيه نسخ من المسلسل الـكــوري الجنوبي الناجح Squid
( Gameلعبة الحبار) ،ترافق هذا النشاط مع عواقب مؤسفة
للكثيرينُ :ح ِكم بالموت على طالب اشترى إحدى النسخ،
ُ
وح ِكم على ستة طالب شاهدوا المسلسل باألشغال الشاقة
طـ ــوال خـمــس س ـن ــوات ،وطـ ــرد األس ــات ــذة وال ـمــوظ ـفــون في
المدرسة من عملهم ّ
وتم نفيهم من البلد ،وفي حادثة أخرى،
ُ
اعت ِقل جندي فــي العشرينيات مــن عمره ألنــه قـ ّـدم رقصة
مستوحاة من فرقة البوب الكورية الجنوبية الشهيرة .BTS
هذه الحوادث تثير التساؤالت حول الدوافع الكامنة وراء
ّ
التعرف
حملة كوريا الشمالية القمعية لمنع مواطنيها من
على ثقافة كوريا الجنوبية.
ال ُيعتبر أسلوب القمع الذي يستعمله النظام في كوريا
الـشـمــالـيــة ض ــد م ــن يـمـلـكــون أو ي ـت ـبــادلــون أو يـشــاهــدون
ً
ً
محتويات أجنبية حدثا مفاجئا ،يفرض "مكتب المراقبة
ً
 "109منذ نشوئه في عام  2004شكال شبه كامل من الرقابة
على أجهزة الناس اإللكترونية ،ويمنع امتالك أو تبادل أو
ُ
مشاهدة المسلسالت واألفــام األجنبية التي تعتبر "غير
قانونية".
تـمـ ّـسـكــت ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة بـمـقــاربــة شـبــه ثــابـتــة تـجــاه
الثقافة الكورية الجنوبية ،لكن العالقات السياسية بين
ال ـكــوري ـت ـيــن ش ـه ــدت ج ــول ــة م ــن ال ـم ـصــال ـحــات اإلي ـجــاب ـيــة
والـتــوتــر واالض ـطــرابــات والـعــدائـيــة فــي الـسـنــوات القليلة
عدد من العوامل السياسية واالقتصادية
الماضية نتيجة ٍ
والدبلوماسية .تتخذ الحكومة الراهنة في كوريا الجنوبية
ً
ً
موقفا سلميا من كوريا الشمالية بدل متابعة المقاربات
ال ـع ــدائ ـي ــة ال ـس ــاب ـق ــة ،وهـ ــي ت ـل ـتــزم ب ـكــل وض ـ ــوح بــال ـحــوار
والمصالحة ،وحاولت حكومة مون جاي إن تحقيق نتائج
ملموسة مثل إ ع ــادة فتح ا لـخــط الساخن بين الكوريتين
ً
وتسهيل اإلع ــان عــن إنـهــاء ال ـحــرب ،ون ـظــرا إلــى استمرار
مراقبة الديناميات السياسية الثنائية والنزعة إلى فصلها
عن المسائل األخرى ،من غير المنطقي اعتبار القيود التي
تفرضها كوريا الشمالية على الثقافة الكورية الجنوبية
ً
ً
شـكــا مــن ال ــرد االنـتـقــامــي أو تـعـبـيــرا عــن الـكــراهـيــة تجاه
سيئول.
بل يشعر النظام في كوريا الشمالية بالقلق من استعمال
الشعبية بتوسيع
المحتويات األجنبية لتكثيف المطالب
ّ
هامش الحرية الفردية في الحياة الشخصية وتبني اقتصاد
السوق ألن هذه العوامل قد تزيد استياء الناس من واقع
ً
كــوريــا الـشـمــالـيــة ،فـيـحــاول الـنـظــام إذا تجنب التحركات
السياسية الفردية أو الجماعية في أسوأ األحوال ،ويستفيد
النظام الكوري الشمالي من قوته السياسية الدكتاتورية
للسيطرة على الحمالت الدعائية التي تؤثر في حياة الناس
ُ
لحقها بعقوبات قاسية لتحقيق غايته ،فيتمكن
اليومية وي ِ
بــذ لــك مــن فــرض سيطرته على السلطة وصياغة معايير
المجتمع وتقاليده والتحكم بأفكار الناس وتصرفاتهم.
ال تقتصر حملة النظام القمعية ضــد الثقافة الكورية
ال ـج ـنــوب ـيــة ع ـلــى م ـنــع عـمـلـيــات ال ـت ـهــريــب وال ـت ـج ــارة غير
ً
الشرعية ،بل إنها تعكس أيضا منطق النظام الذي يعتبر
ً
الثقافة األجنبية تهديدا الستقراره ،ومن خالل منع وصول
أي مـحـتــويــات ثـقــافـيــة مــن خ ــارج كــوريــا الـشـمــالـيــة ،يريد
النظام أن يكبح منذ البداية حمالت التوعية المتزايدة حول
الـحــريــات الـفــرديــة كتلك ال ــواردة فــي األف ــام والمسلسالت
الدرامية األجنبية ،في هذا السياق ،لن تكون تدابير النظام
القمعية عواقب مؤقتة لتوتر العالقات مع كوريا الجنوبية
بل نتيجة طبيعية للمخاوف الداخلية من زعزعة استقرار
النظام.
اعتادت كوريا الشمالية اتخاذ موقف ثابت من الثقافة
الكورية الجنوبية ،فعمدت إلــى تسييسها على طريقتها
الخاصة ،وطالما يتمسك النظام الكوري الشمالي بسياسة
االحـ ـت ــواء لــاح ـت ـفــاظ بـسـيـطــرة مـطـلـقــة ع ـلــى الـمـعـلــومــات
والـمـحـتــويــات الـثـقــافـيــة ،مــن الـمـتــوقــع أن يـتــابــع سيطرته
على تدفق الـمــواد الثقافية الكورية الجنوبية ألن بيونغ
ً
يانغ تعتبرها تـهــد يــدا على استقرارها بغض النظر عن
الديناميات السياسية القائمة بين الكوريتين.
* «دبلومات»

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

6.940

السوق األول السوق الرئيسي

7.525

5.807

2.495 2.923 3.296

المحكمة الدستورية تحصن قرارات مجلس التأديب
انتصرت لدور «هيئة األسواق» الرقابي في مكافحة جرائم الفساد وحماية المساهمين
محمد اإلتربي

قانون الهيئة
واضح وصريح
وينبئ بدقة عن
المخالفات المنهي
عنها

فــي سابقة تعزز العمل الرقابي والعقابي
للمخالفين ،ا نـتـصــرت المحكمة ا لــد سـتــور يــة
لـ ـلـ ـق ــرارات ال ـتــأدي ـب ـيــة ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن مجلس
التأديب في هيئة أســواق المال ،وبذلك تكون
المحكمة حصنت الـقــرارات التأديبية لتأكيد
أهمية العمل الرقابي ومنحه الثقة في مواصلة
كبح ومكافحة كل أنواع المخالفات أو ارتكاب
أي وقائع فساد.
وج ــاء حـكــم "الــدس ـتــوريــة" ليضفي حماية
جزائية على قرارات مجلس التأديب ،وجعلها
تـتـمـتــع ب ـقــوة تـنـفـيــذيــة مـسـتـمــدة م ــن ســامــة
ال ـق ــان ــون  7ل ـعــام  2010والئ ـح ـتــه الـتـنـفـيــذيــة
وتعديالته ،وكذلك سالمة اإلجراءات التطبيقية
التي تتبعها الهيئة في االلتزام المطلق بسيادة
القانون وسالمة التطبيق.
واع ـت ـب ــر ال ـح ـكــم أن ال ـن ـص ــوص الـقــانــونـيــة

المطعون بشأنها صاغها المشرع لمواجهة
س ـل ــوك إج ــرام ــي مـعـيــن يـتـعـلــق ب ـع ــدم تنفيذ
القرارات النهائية الصادرة عن مجلس التأديب،
مؤكدا أن النصوص القانونية التي تطبقها
الهيئة ال الـتـبــاس فيها وال غـمــوض ،وتنبئ
بوضوح عن ماهية األفعال المنهي عنها بدقة،
وتحتوي على تحديد جازم لضوابط تطبيقها.
ورفضت "الدستورية" الدفع الــذي تقدم به
أحد المعاقبين من مجلس التأديب ،معتبرة أن
االدعاء بشبهة عدم دستورية المواد القانونية
التي طبقتها الهيئة كالم بني على أساس غير
صحيح ويفتقد الجدية ،لذلك قضت المحكمة
بعدم القبول بهذا الدفع ،وحصن الحكم قرار
"التأديب" الخاص بالجزاءات المالية تحديدا،
ورد قيمة المنفعة ،عبر إلزام المخالف بمبالغ
مــالـيــة ت ـســاوي الـمـنـفـعــة ال ـتــي حـصــل عليها،

ال شبهة في قانون
الهيئة وقرارات
«التأديب» تحمل
حجية النفاذ

ارتداد محدود في البورصة والسيولة  45مليون دينار
رغم تراجعات أسعار النفط ومؤشرات األسواق اآلسيوية والعالمية
●

أخبار الشركات

حكم استئناف لمصلحة تابعة لـ«لوجستيك»

ً
أ ص ــدرت محكمة االستئناف حكما لمصلحة
شركة «كي جي إل» للمناولة التابعة بنسبة  99في
المئة لشركة «كي جي إل لوجستيك».
وتتعلق الدعوى المرفوعة من الهيئة العامة
للصناعة وآخر ضد «كي جي إل للمناولة» ،بطلب
إخالء موقع بالمنطقة التجارية الحرة ،مع اإللزام
بسداد مقابل انتفاع قدره نحو  1.02مليون دينار.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى مع
إل ــزام المدعي بصفته مدير عــام هيئة الصناعة

علي العنزي

ارتد مؤشرا بورصة الكويت الرئيسيان
"الـعــام" و"األول" بينما تــراجــع "الرئيسي
و"رئيسي  ،"50وربح المؤشر العام نسبة
ُع ـشــر نـقـطــة مـئــويــة فـقــط أي  6.97نـقــاط
ليقفل على مستوى  6940.92نقطة بسيولة
ً
مــرتـفـعــة ق ـيــاســا ع ـلــى الـجـلـســة الـســابـقــة
اقتربت من  45مليون دينار تداولت عدد
أسهم اقل من جلسة ،أمس األول ،بلغ أمس
 187.9مليون سهم من خالل  8952صفقة،
ً
وتم تداول  136سهما ربح منها  32وخسر
 82بينما استقر  22دون تغير.
وكــان الدعم من مكونات السوق األول
ً
األسهم القيادية الكبرى خصوصا بيتك
وال ــوط ـن ــي ل ـيــربــح ال ـم ــؤش ــر األول نسبة
واضحة بلغت ثلث نقطة مئوية أي 24.08
نقطة ليقفل على مستوى  7525.4نقطة
بسيولة بلغت  32مليون ديـنــار تداولت
 73.6مليون سهم من خالل  4670صفقة.
وارتفعت أسعار  7أسهم بالسوق األول،
بينما خسر  17واستقر سهم واحد دون
تغير ،وكان الضغط من األسهم الصغيرة
والمتوسطة ،الـتــي كـبــدت مــؤشــر السوق
الرئيسي خسارة بنسبة  0.56في المئة أي
 32.74نقطة ليقفل على مستوى 5807.4
نقاط غير أنها كانت بسيولة محدودة لم
تتجاوز  13مليون دينار تــداولــت 114.3
مليون سهم عبر  4282صفقة ،وارتفع نحو
ً
 25سهما في الرئيسي مقابل خسارة 65
واستقرار  21دون تغير.

والمتدخل بصفته المدير العام لمؤسسة الموانئ
الكويتية ،بأن يؤديا للشركة المدعي عليها «كي
جي إل للمناولة»  200دينار مقابل أتعاب المحاماة
الفعلية ،مع إعفائها من مصروفات الدعوى.
وف ـ ــي ح ـك ــم م ـح ـك ـمــة االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ،تـ ــم رف ــض
االستئنافين مــع تأييد حكم أول درج ــة ،وإعفاء
المستأنف بصفته فــي االسـتـئـنــاف األصـلــي من
المصاريف عن درجتي التقاضي ،وإلزام المستأنف
في االستئناف المقابل بمصروفات استئنافه.

«صناعات» تسدد سندات
بقيمة  25مليون دينار

«الكويتية لالستثمار» تحصل
على رخصة صانع سوق

س ـ ــددت م ـج ـمــوعــة ال ـص ـنــاعــات الــوطـنـيــة
ال ـقــاضــة س ـن ــدات ذات قـيـمــة اس ـم ـيــة بقيمة
 25مليون دينار في تاريخ استحقاقها 20
ديسمبر .2021
وك ــان ــت ال ـشــركــة أص ـ ــدرت ه ــذه ال ـس ـنــدات
ً
سابقا في ديسمبر  2016ألجل خمس سنوات
بمعدل فائدة  2.25في المئة فوق سعر خصم
بنك الكويت المركزي ،تم سداد إجمالي مبلغ
الفوائد على أساس ربع سنوي.
وذك ـ ـ ــرت الـ ـش ــرك ــة ،أن ذلـ ــك سـ ـي ــؤدي إل ــى
انخفاض إجمالي المطلوبات والنقد بقيمة
 25مليون دينار خالل الربع الرابع من .2021

كـشـفــت هـيـئــة أس ـ ــواق ال ـم ــال ع ــن إص ـ ــدار الـتــرخـيــص
للشركة الكويتية لالستثمار لنشاط صانع السوق بتاريخ
ً
 ،2021/12/20لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد ،استنادا
للقرار رقم ( )96لسنة  2021بشأن طلب الترخيص المقدم
ً
من الشركة لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقا للقانون رقم
( )7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية وتعديالتهما
ً
وال ـصــادر بتاريخ  ،2021/09/02ون ـفــاذا للمادة الثانية
من القرار المذكور التي تقضي بترخيص الشركة بعد
استكمالها لمتطلبات الهيئة لمدة ثالث سنوات من تاريخ
إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد أداء الرسم الواجب
عند الترخيص.

«كابالت» :ترسية مناقصة بـ  2.36مليون مجلس التأديب يغرم
«االمتياز» و«مركز
دينار وطلب توريد بـ  5.81ماليين
تسلمت شركة الخليج للكابالت والصناعات المتعددة – سلطان» و«المعادن»

ارتداد رغم «أوميكرون»
ب ــدأت تـعــامــات بــورصــة الـكــويــت على
ما انتهت عليه خــال جلسة أمــس األول،
وبـ ـمـ ـح ــاوالت ض ـغ ــط وب ـي ــع ع ـل ــى مـعـظــم
األسهم لتصبغ المؤشرات باللون األحمر،
لكن كانت السيولة أقل من معدالتها خالل
أول ســاعــة ،وه ــي إش ــارة إيـجــابـيــة تعني
توقف الكثير عن البيع وانتظار األسعار
ً
للشراء وتكوين مراكز جديدة خصوصا
ً
على األسهم الجيدة ماليا ،إذ إن السوق
ً
أصبح أكثر نضجا ،وبعد مــرور الساعة
األولى ارتد سهما بيتك وزين وبعمليات
شراء جيدة رفعت من سيولتهما وحولت

حيث أكد أنه ال يمكن اعتبار الجزاءات المالية
والغرامات مصادر لألموال ،إنما هي بمنزلة
رد لهذه األمــوال إلى الجهة التي تضررت من
المخالفة في حال تعذر إلغاء المعامالت ذات
العالقة.
فــي سياق متصل ،أكــدت مـصــادر قانونية،
لـ"الجريدة" ،أن قرارات مجلس التأديب الصادرة
عن هيئة األسواق تصدر وفق إجراءات قانونية
سليمة ومتأنية ،مشددة على أن الهيئة تتروى
وتتريث وتتأنى في إجراءاتها القانونية ،فهي
شريك مقوم وفي ذات الوقت سيف قاطع على
يــد كــل متالعب ومـخــالــف للقانون أو مسيء
لسمعة السوق المالي الكويتي.
وأك ـ ـ ــدت الـ ـمـ ـص ــادر أن ال ـه ـي ـئــة ي ــد رحـيـمــة
ومؤتمنة على حفظ حـقــوق المساهمين بال
تهاون أو تــردد ،مبينة أن الطعون التي سبق

أن قدمت على قانون الهيئة من أطراف عديدة
ت ــم رف ـض ـه ــا ،ل ـيــأتــي ذلـ ــك ال ـح ـكــم األخـ ـي ــر من
"الدستورية" كثالث حكم يحصن ويؤكد سالمة
إجراءات الهيئة القانونية والتأديبية.
وأوضحت أن اجراء الجزاء والعقوبة يبدأ من
رصد المخالفة ،ثم المرور بأخذ آراء الجهات
المعنية في الهيئة ،ثم اإلحــالــة للتحقيق ،ثم
اإلحالة للتأديب ،وإما أن يصدر قرار بالتأديب
أو الحفظ ،ويحق للمخالف التظلم ،ومن ثم يتم
النظر في تظلمه ،وبالتالي فإن هذه اإلجراءات
تؤكد أنه ال يوجد تعسف بل استخدام صحيح
للقانون ،وحفظ لسالمة السوق المالي وسمعة
الكويت وحماية الحقوق.

معظم السيولة للسوق األول تالهما سهم
أهلي متحد البحريني وسهم بــرقــان ،ثم
لحق بهما سهم الوطني خالل فترة المزاد
ً
قافزا بـ  6فلوس وربح بيتك نسبة كبيرة
بلغت  1.2في المئة.
عـلــى الـجــانــب اآلخ ــر زاد الـضـغــط على
نـجــم ال ـســوق األول سـهــم "ج ــي إف إتــش"
ً
الــذي أنهى الجلسة متراجعا إلــى حــدود
 100فلس ،واستقر سهم وطنية عقارية،
بـيـنـمــا تــراج ـعــت أس ـه ــم ذات س ـيــولــة في

الرئيسي مثل أعـيــان وأرزان وإيـفــا الــذي
س ـجــل خ ـس ــارة واض ـح ــة بـنـسـبــة  3.4في
المئة.
وتكبد "عربية عقارية" خـســارة ثقيلة
كذلك بنسبة  5في المئة لتنتهي الجلسة
خضراء لألسهم القيادية وحمراء للبقية
بــالــرغــم مــن تــراجـعــات األس ــواق العالمية
سواء اآلسيوية أو الفيوتشرز األميركية،
كذلك خسرت أسعار النفط وتداولت على
ً
حدود  70دوالرا لبرميل برنت.

ً
خ ـل ـي ـج ـيــا ،ت ــراج ـع ــت مـعـظــم م ــؤش ــرات
األس ــواق الـمــالـيــة ب ــدول مجلس الـتـعــاون
ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،وس ـج ـل ــت أسـ ـ ــواق أبــوظ ـبــي
والسعودية خسائر كبيرة كانت بنسبة
 1.5في المئة لألول وحوالي نقطة مئوية
للثاني ،كما تراجعت أســواق دبــي وقطر
والـ ـبـ ـح ــري ــن ،وك ـ ــان الـ ـل ــون األخـ ـض ــر فــي
مؤشرات الكويت وسلطنة عمان فقط.

األردن التابعة بنسبة  94.5في المئة لشركة الخليج للكابالت
والصناعات الكهربائية الكويتية كتاب ترسية مناقصة من
شركة الكهرباء األردنية.
وقــالــت الـشــركــة ،إن المناقصة تتعلق بـتــوريــد مــوصــات
خطوط هوائية ألمونيوم بمبلغ  7.81ماليين دوالر بما يعادل
 2.36مليون دينار.
وتوقعت الشركة تحقيق أربــاح تشغيلية بنسبة تتراوح
بين  5و 7في المئة خالل عام .2022
وفي بيان منفصل ،أعلنت «الخليج للكابالت» تسلمها طلب
شراء من أحد العمالء؛ لتوريد كابالت ضغط متوسط بمبلغ
 5.81ماليين دينار ،متوقعة تحقيق أربــاح تشغيلية بنسب
تتراوح بين  5و 8في المئة خالل عامي  2022و.2023

قــرر مجلس الـتــأديــب توقيع عقوبة
غرامة  12ألف دينار ضد شركة مجموعة
االمتياز االستثمارية لمخالفتها قواعد
أن ـش ـطــة األوراق ال ـمــال ـيــة واألش ـخ ــاص
المسجلين وأم ــوال العمالء وأصولهم
ومكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب،
وتوقيع عقوبة  20ألف دينار ضد شركة
مركز سلطان للمواد الغذائية لمخالفتها
ق ــواع ــد اإلفـ ـص ــاح وال ـش ـفــاف ـيــة ،إضــافــة
إلى تغريم شركة المعادن والصناعات
التحويلية بمبلغ ألفي دينار لمخالفتها
قواعد اإلفصاح واإلدراج.

الكويت تمدد توريد النفط لمصافي «المركزي» :سندات وتورق الليرة التركية تهبط لقاع غير مسبوق
عند أكثر من  17.5مقابل الدوالر
الهند حتى مارس ٢٠٢٢
بـ  200مليون دينار
مددت الكويت عقود إمداد النفط NSE-9.26
لمصافي التكرير الهندية مدة  3أشهر حتى
م ـ ــارس  ،2022بـسـبــب ال ـتــأخ ـيــر ف ــي تشغيل
مـصـفــاة الـ ــزور ال ـتــي تـبـلــغ طــاقـتـهــا  615ألــف
ً
ً
برميل يوميا ،وفقا ألشخاص مطلعين على
األمر.
وبحسب "إيكونوميك تايم" قصرت الكويت
هــذا العام في مــدة عقد إمــداد النفط السنوي
مع شركات تكرير هندية إلى  9أشهر تنتهي
في ديسمبر .اال أن مؤسسة البترول الكويتية

قالت للمشترين في الهند إن عقودهم ستمدد.
ولم توضح المصادر متى ستبدأ المصفاة
الكويتية الجديدة العمل .ولم ترد المؤسسة
على طلب للتعليق.
هذا ،وأظهرت البيانات التجارية أن الهند،
ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم،
ً
يوميا من
قد استوردت نحو  382ألف برميل
الكويت في نوفمبر ،وهو أعلى مستوى منذ
مارس .2015

تراجع أسعار الخام بفعل انتشار
«أوميكرون» السريع
تراجعت أسعار النفط أكثر من  2في المئة
صـ ـب ــاح أم ـ ـ ــس ،إذ غ ـ ــذى ازديـ ـ ـ ــاد اإلص ــاب ــات
بالمتحور "أوميكرون" في أوروبــا والواليات
المتحدة ،مخاوف المستثمرين من أن يؤدي
ف ــرض ق ـيــود جــديــدة عـلــى األع ـم ــال لمكافحة
انتشاره إلى انخفاض الطلب على الوقود.
وتراجع مزيج برنت في المعامالت اآلجلة
ً
 1.92دوالر أي  2.6في المئة إلى  71.60دوالرا
للبرميل ،بينما انخفض خــام غــرب تكساس
الوسيط األميركي  2.09دوالر أي  3في المئة
ً
إلى  68.77دوالرا للبرميل.

وقال كلفين وونج محلل األسواق لدى "سي.
إم.سي ماركتس" ،إن هبوط النفط يتسق فيما
يبدو مع هبوط مؤشري األسهم ستاندرد آند
بور  500وناسداك .100
وعـ ــزا ال ـه ـبــوط إل ــى ال ـم ـخــاوف م ــن الـقـيــود
الوشيكة على الـنـشــاط االقـتـصــادي الحـتــواء
انتشار أوميكرون على مستوى العالم.
م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،زادت ش ــرك ــات الـطــاقــة
األميركية هذا األسبوع حفارات النفط والغاز
الطبيعي لألسبوع الثاني على التوالي.
(رويترز)

أعلن بنك الكويت المركزي ،أنه تم تخصيص
آخ ــر إص ــدار لـسـنــدات وت ــورق بقيمة إجمالية
بلغت  200مليون دينار ألجل  3شهور ،وبمعدل
عائد  1.125في المئة.

استقرار الدوالر
واليورو واإلسترليني

هوت الليرة التركية ،أمس ،إلى قاع غير مسبوق عند أكثر
من  17.5مقابل الدوالر.
وقبل هبوطها في تعامالت أمس ،كانت الليرة قد سجلت
أدن ــى مـسـتــوى قـيــاســي لـهــا ت ـجــاوز  17مـقــابــل الـ ــدوالر يــوم
الجمعة ،بعد مخاوف من حدوث دوامة تضخم .وفقدت الليرة
نحو  55في المئة من قيمتها هذا العام ،منها  37في المئة
بآخر  30يوما.
وق ــال الــرئـيــس الـتــركــي رجــب طيب إردوغـ ــان ،إنــه خفض
التضخم فــي ب ــاده إلــى حــوالــي  4فــي المئة مــن قـبــل ،وإنــه
سيفعل ذلك مرة أخرى عما قريب ،فيما بلغ معدل التضخم
السنوي  21في المئة ،بسبب مسعى تبناه الرئيس لخفض
كبير في أسعار الفائدة.

ُ
وكــرر إردوغ ــان ،خالل لقاء مع شبان أفارقة السبت أذيع
األحد ،وجهة نظره بأن أسعار الفائدة تسبب التضخم ،مضيفا
أنه يأمل أن ينخفض التضخم قريبا.
وقال إردوغان" :عاجال أم آجال ،فمثلما خفضنا التضخم
إلى  4في المئة عندما وصلت إلى ُّ
السلطة ،سنخفضه مرة
أخ ــرى ،وسنجعله ينخفضمــرة أخ ــرى .لــن أسمح ألسعار
الفائدة بسحق المواطنين" .وأض ــاف" :إن شــاء الله سيبدأ
التضخم في االنخفاض قريبا".
وانخفض التضخم إلى حوالي  4في المئة عام  ،2011قبل
أن يبدأ في االرتفاع تدريجيا من عام  .2017وقفز  3.5في المئة
في نوفمبر إلى  21.3في المئة سنويا.
(العربية نت)

الذهب قرب أعلى مستوياته في  3أسابيع
بسبب المتحور الجديد
استقر سعر صرف الدوالر أمام الدينار ،أمس ،عند
مستوى  0.302دينار فيما استقر صرف اليورو عند
مستوى  0.340دينار ،مقارنة بأسعار يوم أمس األول.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على
موقعه اإللكتروني إن سعر صرف الجنيه اإلسترليني
استقر عند مستوى  0.400والفرنك السويسري عند
مستوى  0.327والين الياباني عند  0.0026دينار.

استقرت أسعار الذهب ،أمس ،مقتربة من أعلى مستوياتها
في ثالثة أسابيع ،الذي سجلته األسبوع الماضي ،إذ عززت
المخاوف من سرعة انتشار المتحور أوميكرون من فيروس
كورونا ،اإلقبال على شراء المعدن النفيس كمالذ آمن للقيمة.
واستقر الذهب في المعامالت الفورية عند  1798.60دوالرا
لألوقية (األونصة) بحلول الساعة  8:07بتوقيت غرينتش ،في
حين هبطت العقود األميركية اآلجلة للذهب  0.3في المئة إلى
 1800.10دوالر لألوقية .وفي الجلسة السابقة ،ارتفع سعر
الذهب إلى أعلى مستوياته منذ  26نوفمبر .وعادة ما ينظر

للذهب باعتباره وسيلة تحوط من التضخم واالضطرابات
الـجـيــوسـيــاسـيــة ،ل ـكــن م ــن ش ــأن رف ــع مـجـلــس االحـتـيــاطــي
االتحادي لسعر الفائدة أن يزيد من تكلفة اقتناء الذهب الذي
ال يدر عائدا .وتراجعت األسهم اآلسيوية مع تفشي حاالت
أوميكرون ،التي أدت إلى فرض قيود جديدة في أوروبا.
وهبطت الفضة  0.2في المئة إلى  22.31دوالرا لألوقية،
وتراجع البالديوم بنحو واحد في المئة إلى  1699.17دوالرا،
في حين تراجع البالتين واحدا في المئة كذلك إلى 921.48
دوالرا لألوقية.
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«وفرة لالستثمار الدولي» تعدل نظامها
األساسي وفق خططها المستقبلية
تتضمن التعديالت على
النظام األساسي لشركة
«وفرة» مهام مدير محفظة
استثمار ،لتشمل الوساطة
في عمليات اإلقراض
واالقتراض مقابل عمولة
أو أجر لحسابها أو لحساب
الغير.

ع ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــدت شـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــة وفـ ـ ـ ـ ـ ــرة
لالستثمار الدولي عموميتها
غ ـيــر الـ ـع ــادي ــة ،ووافـ ـق ــت على
تعديل نص المادة  5من عقد
الـتــأسـيــس ،وتـعــديــل ال ـمــادة 4
من نظامها األساسي.
وقال رئيس مجلس اإلدارة
لشركة وفرة رائد النصف ،في
بيان صحافي ،إن التعديالت
تـ ـضـ ـمـ ـن ــت األغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـت ــي
أسـ ـس ــت م ــن أج ـل ـه ــا ال ـش ــرك ــة،
وو فـ ــق خـطـطـهــا المستقبلية
وم ـ ـن ـ ـهـ ــا الـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــام ب ـع ـم ـل ـي ــات
االسـتـثـمــار الـمــالــي فــي جميع
القطاعات االقـتـصــاديــة داخــل
الكويت وخارجها ،لحسابها
وح ـســاب الـغـيــر ،بـمــا فــي ذلــك
االستثمار بالقطاعات العقارية
والصناعية والزراعية وغيرها
من القطاعات االقتصادية ،من
خــال المساهمة في تأسيس
الـشــركــات المختصة أو شــراء
أسهم هــذه الشركات لحساب
الـ ـش ــرك ــة ،وكـ ــذلـ ــك ال ـع ـم ـل ـيــات
ا ل ـ ـخـ ــا صـ ــة ب ـ ـ ـتـ ـ ــداول األوراق
المالية مع شــراء وبيع أسهم

وسـنــدات الشركات والهيئات
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـت ــي ت ـك ــون فقط
لمصلحة الشركة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــف أن
الـ ـتـ ـع ــدي ــات ت ـت ـض ـم ــن أي ـض ــا
مهام مدير محفظة استثمار،
لتشمل الوساطة في عمليات
اإلقـ ـ ــراض واالقـ ـت ــراض مـقــابــل
ع ـمــولــة أو أج ــر لـحـســابـهــا أو
لحساب الغير ،وأيضا التمويل
والوساطة في عمليات التجارة
الـ ــدول ـ ـيـ ــة لـ ـحـ ـس ــاب الـ ـش ــرك ــة،
ومـسـتـشــار اسـتـثـمــار ،ومــديــر
نـ ـ ـظ ـ ــام اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار جـ ـم ــاع ــي،
وكــذلــك وكـيــل اك ـت ـتــاب ،مبينا
أن تعديالت النظام األساسي
تـضـمـنــت أي ـضــا م ـهــام صــانــع
س ـ ــوق ،ح ـيــث ي ـج ــوز لـلـشــركــة
أن ت ـكــون لـهــا مـصـلـحــة أو أن
تشترك بأي وجه مع الهيئات
الـ ـت ــي ت ـ ـ ــزاول أعـ ـم ــاال شـبـيـهــة
بــأعـمــالـهــا ،أو ال ـتــي تعاونها
ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق أغ ــراضـ ـه ــا فــي
الـكــويــت أو فــي ال ـخــارج ،ولها
أن ت ـش ـتــري ه ــذه ال ـه ـي ـئــات أو
تلحقها بها.

 32.13مليار دوالر إيرادات
«كي بي إم جي» هذا العام
أع ـل ـن ــت ش ــرك ــة «كـ ــي ب ــي إم ج ــي»
إنـ ـت ــرن ــاشـ ـي ــون ــال إي ـ ـ ـ ـ ــرادات س ـنــويــة
م ـج ـم ـعــة ل ـشــركــات ـهــا ع ـل ــى مـسـتــوى
ال ـع ــال ــم بـقـيـمــة  32.13م ـل ـيــار دوالر
ل ـل ـس ـنــة ال ـم ــال ـي ــة ال ـم ـن ـت ـه ـيــة ف ــي 30
سبتمبر ( 2021السنة المالية .)2021
ً
وك ـ ـ ــان ذل ـ ــك م ـت ـم ـث ــا فـ ــي اإلب ـ ــاغ
عــن زيـ ــادة بنسبة  10فــي الـمـئــة في
الـ ـع ــائ ــدات بـ ــالـ ــدوالر األم ـي ــرك ــي عــن
السنة المالية  ،2020ويأتي ذلك بعد
فترة طويلة من االستثمار والتركيز
على الخدمات والحلول ذات األولوية
التي تعالج التحديات التي تواجهها
الشركات في جميع أنحاء العالم.
كما تمثل في نمو قوي في األقسام:
نمو إيرادات قسم االستشارات بنسبة
 17ف ــي ال ـم ـئــة ،وتــدق ـيــق الـحـســابــات
ب ـن ـس ـبــة  4فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،والـ ـض ــرائ ــب
وال ـخــدمــات الـقــانــونـيــة بنسبة  8في
المئة.
وخـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة ،2021
التزمت المؤسسة العالمية باستثمار
أكثر من  1.5مليار دوالر للتركيز على
بــرنــامــج مـتـعــدد ال ـس ـنــوات لتسريع
ت ـق ــدي ــم وطـ ـ ــرح خ ـط ـط ـهــا وح ـلــول ـهــا
البيئية واالجتماعية واإلدارية ()ESG
العالمية.
وقال بيل توماس ،رئيس مجلس
اإلدارة والرئيس التنفيذي العالمي
لـ«كي بي إم جي» إنترناشيونال« :كان
ً
ً
ً
 2021عاما قويا ومثمرا للشركة .لقد
ً
ً
ً
حققنا نموا بارزا ومتميزا في مناخ
أعمال مليء بالتحديات ،وكشفت «كي

بي إم جي» عن :خطة األثر IMPACT
للمساعدة في دفع التغيير المستدام
عبر مؤسستنا ،وأطلقنا خطة بيئية
واجتماعية ومؤسسية عالمية جديدة
لــد عــم عمالئنا فــي تحقيق أهدافهم
المتمثلة في مواجهة أكثر التحديات
الــوجــوديــة  -مــع تمكينهم مــن صنع
الفارق في العالم».
من ناحيته ،قال د .رشيد القناعي
الشريك المدير في شركة «كي بي إم
ً
جي» بالكويت« :أظهرت الشركة عزما
ً
كبيرا في مواجهة حالة عدم اليقين
في مشهد األعمال في عام .»2021
ً
وأضاف القناعي «حققنا نموا في
جميع األقسام الثالثة (االستشارات
وال ـت ــدق ـي ــق والـ ـض ــرائ ــب وال ـخ ــدم ــات
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة) ،وقـ ــدنـ ــا مـ ـس ــار تـنـفـيــذ
ال ـ ـح ـ ـلـ ــول ال ـب ـي ـئ ـي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
والمؤسسية ودفع التغيير المستدام
فــي جـمـيــع أن ـحــاء الـمــؤسـســة ،ودعــم
العمالء في تحقيق أهدافهم ومعالجة
الحواجز القائمة.
وتابع« :سعينا جاهدين على مدار
الـعــام إلح ــداث فــرق فــي المجتمعات
التي عملنا فيها وعملنا بشكل وثيق
مع تحالفاتنا لتسهيل تحول األعمال
والتمكين التكنولوجي الضروريين
ل ـل ـح ـفــاظ ع ـل ــى األع ـ ـمـ ــال ف ــي ال ــواق ــع
المضطرب».

أسعار صرف العمالت العالمية

وأشـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن ال ـج ـم ـع ـيــة
العمومية غير العادية لـ«وفرة»
وافـ ـ ـق ـ ــت كـ ــذلـ ــك عـ ـل ــى ت ـع ــدي ــل
ن ــص ال ـ ـمـ ــادة  13م ــن ال ـن ـظــام
األس ــاس ــي ل ـل ـشــركــة ،لتصبح
كالتالي :يتولى إدارة الشركة
م ـج ـل ــس إدارة م ــؤ ل ــف مـ ــن 8
أع ـضــاء ،وي ـجــوز لـكــل مساهم
س ــواء كــان شخصية طبيعيا
أو اع ـت ـبــاريــا تـعـيـيــن ممثلين
ل ــه ف ــي مـجـلــس إدارة الـشــركــة
بـنـسـبــة م ــا يـمـلـكــه م ــن أسـهــم
ف ـي ـهــا ،وي ـس ـتــزل ع ــدد أع ـضــاء
م ـج ـلــس اإلدارة ا ل ـم ـخ ـتــار يــن
ب ـهــذه الـطــريـقــة م ــن مجموعة
أعـضــاء مجلس اإلدارة الذين
يـ ـت ــم انـ ـتـ ـخ ــابـ ـه ــم ،وال ي ـج ــوز
للمساهمين الذين لهم ممثلون
فــي مجلس اإلدارة االش ـتــراك
مــع المساهمين اآلخــريــن في
انتخاب بقية أعضاء مجلس
اإلدارة إال ف ــي حـ ــدود م ــا زاد
عـ ـل ــى ال ـن ـس ـب ــة ال ـم ـس ـت ـخــدمــة
ف ــي تـعـيـيــن مـمـثـلـيــه بمجلس
اإلدارة ،و ي ـ ـجـ ــوز لـمـجـمــو عــة
مــن المساهمين أن يتحالفوا

رائد النصف

فيما بينهم لتعيين ممثل أو
أكثر عنهم في مجلس اإلدارة،
ب ـن ـس ـبــة مـلـكـيـتـهــم مـجـتـمـعــة،
وي ـك ــون ل ـه ــؤالء الـمـمـثـلـيــن ما
لـ ــأع ـ ـضـ ــاء ال ـم ـن ـت ـخ ـب ـي ــن مــن
الـحـقــوق والــواج ـبــات ،ويكون
المساهم مـســؤوال عــن أعمال
ممثليه تجاه الشركة ودائنيها
ومساهميها.

9

اقتصاد

«أرزان ثروات» مستشار لتخارج
ناجح من محفظة عقارية
يتضمن  4مستشفيات حديثة في أميركا
أعـلـنــت شــركــة أرزان ث ــروات،
ال ـت ــي تـخـضــع إلشـ ـ ــراف سلطة
دب ــي ل ـل ـخــدمــات ال ـمــال ـيــة ،أنـهــا
قــدمــت اسـتـشــارة ناجحة لبيع
م ـح ـف ـظ ــة عـ ـق ــاري ــة ت ـت ـض ـم ــن 4
مـسـتـشـفـيــات حــدي ـثــة مـتـمـيــزة
بـ ـ ــأحـ ـ ــدث الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات ال ـط ـب ـي ــة
وم ــؤج ــرة الـ ــى ش ــرك ــة مـمـلــوكــة
مـ ــن ق ـب ــل ش ــرك ـت ــي INTEGRIS
و ،Emerusوذ لـ ـ ــك ف ــي مــد ي ـنــة
أوكــاهــومــا سـيـتــي بــالــواليــات
المتحدة.
وتبلغ مساحة المستشفيات
المبيعة  159.303أقدام مربعة،
و م ـ ـ ــؤ ج ـ ـ ــرة ل ـ ـشـ ــر كـ ــة Emerus
 ،Holdings, LLCوهي واحدة من
أكبر الشركات المختصة بإدارة
ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات فـ ــي الـ ــواليـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة ،وش ــرك ــة INTEGRIS
 ،Health, Incا لـ ـت ــي ت ـع ــد مــن
أه ــم ال ـشــركــات الـطـبـيــة الــرائــدة
ف ــي أوك ــاه ــوم ــا س ـي ـتــي ،حيث
تقوم بــإدارة  8مستشفيات في
المدينة.
وت ـ ــم ش ـ ـ ــراء ه ـ ــذه الـمـحـفـظــة

مهند أبو الحسن

ف ـ ـ ــي د ي ـ ـس ـ ـم ـ ـبـ ــر  2018ض ـم ــن
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة «أرزان ث ـ ــروات»
لالستثمارات العقارية المدرة
للدخل ،بهدف تحقيق متوسط
عــائــد سـنــوي بنسبة  8.25في
الـ ـم ـ ـئـ ــة ،وع ـ ــائ ـ ــد داخـ ـ ـل ـ ــي عـلــى
االستثمار بنسبة  10في المئة
خ ــال فـتــرة  5س ـنــوات ،وقــامــت
«أرزان ثروات» بدور المستشار
االس ـت ــرات ـي ـج ــي ل ـل ـت ـخ ــارج مــن

هـ ـ ــذا االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار الـ ـ ـ ــذي حـقــق
عوائد تفوق التوقعات األولية،
متضمنة التوزيعات الشهرية
خـ ــال ف ـت ــرة االسـ ـتـ ـح ــواذ الـتــي
بلغت  2.5سنة.
وقـ ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لـ ـش ــر ك ــة أرزان ث ـ ـ ـ ــروات مـهـنــد
أبوالحسن« :يسعدنا أننا تمكنا
من تجاوز توقعات خطة العمل
األولـيــة وتحقيق عــوائــد جيدة
لمستثمرينا المميزين في ظل
الـكــارثــة االقـتـصــاديــة العالمية
ا ل ـتــي سببتها جــا ئـحــة كوفيد
.»19
واض ـ ـ ـ ــاف أبـ ــوال ـ ـح ـ ـسـ ــن« :إن
قـ ــدرت ـ ـنـ ــا عـ ـل ــى الـ ـت ــركـ ـي ــز ع ـلــى
التخارجات المربحة لعمالئنا
حتى في أصعب المواقف يؤكد
م ـه ـن ـيــة وت ـف ــان ــي ال ـف ــري ــق ك ـلــه،
وس ـن ــواص ــل بـ ــذل ك ــل ال ـج ـهــود
إلي ـج ــاد ال ـف ــرص االسـتـثـمــاريــة
الجيدة التي توفر دخال منتظما
ومتوقعا بأقل مخاطر ممكنة».

العمالت المشفرة تضيف  1.5تريليون دوالر
إلى قيمتها السوقية في 2021

مسؤول في «التسويات الدولية» يرجح الموافقة على إطار عمل موحد للتشفير
أضافت العمالت المشفرة حوالي  1.5تريليون
دوالر إل ــى قيمتها الـســوقـيــة اإلجـمــالـيــة خــال
.2021
واستحوذت بتكوين ،التي ارتفعت بأكثر من
 60في المئة هذا العام ،على الكثير من األموال،
التي تم ضخها في التشفير ،لكن بعض العمالت
األخ ـ ــرى اس ـت ـفــادت م ــن ه ــذا ال ــزخ ــم مـثــل إيـثــر،
وباينانس كوين ،ودودج كوين ،وشيبا إينو.
وشهد عــام  ،2021تقلص الحصة السوقية
لـ «بتكوين» في سوق العمالت المشفرة بشكل
كبير ،حيث ارتفعت الرموز األخرى ،وهي عالمة
على مدى انتشار اهتمام المستثمرين باألصول
الرقمية على الرغم من التقلبات الهائلة ،أو ربما
ً
يكون التقلب نفسه هو سبب االهتمام ،وفقا لما
ذكرته «بلومبرغ» ،واطلعت عليه «العربية.نت».
ورجح رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ
لبورصة العمالت المشفرة  ،Lunoفيجاي أيار،
أن يستمر التراجع في هيمنة بتكوين في العام
ً
الـمـقـبــل «ن ـظ ــرا الن ـف ـجــار األص ـ ــول ف ــي مـســاحــة
التشفير وحاالت االستخدام المختلفة».
وارتفعت القيمة السوقية اإلجمالية للعمالت
المشفرة بنحو  1.5تريليون دوالر في عام 2021
ً
إلى حوالي  2.3تريليون ،اعتبارا من  17ديسمبر،
ً
وفقا لمتتبع  ،CoinGeckoالذي يضم ما يقرب
من  12000رمز.
وبدأت بتكوين ،أكبر عملة مشفرة في العالم،
ال ـع ــام بـحـصــة  70ف ــي الـمـئــة م ــن ال ـس ــوق .وقــد
انخفض ذلك إلى أقل من  40في المئة ،ويرجع
ً
ذلك جزئيا إلى زيادة شعبية إيثر .لكن األموال
ً
تدفقت إلى رموز أخرى أيضا.

وال يزال الجدل حول دور بتكوين المفترض
ً
في المحافظ االستثمارية ،محتدما ،حيث يجادل
ً
المؤيدون بأنها توفر تحوطا ضد بعض من
أعلى معدالت التضخم في جيل واحد.
ل ـكــن الـعـمـلــة ال ـم ـش ـفــرة ب ــدت ف ــي ع ــام 2021
ً
وكأنها تميل إلى االرتباط بشكل أكثر اتساقا
بــأ صــول المخاطرة ،مثل أسهم التكنولوجيا،
ً
بدال من أدوات التحوط من التضخم.
ك ـم ــا ص ـع ــد م ــؤ ش ــر Bloomberg Galaxy
 Cryptoه ــذا ال ـعــام بنسبة تــزيــد عــن  160في
المئة ،وهو ما يفوق بكثير القفزة في األصول
التقليدية مثل السلع واألسهم العالمية ،بزيادة
 23في المئة و 13في المئة على التوالي.
مــع الـنـمــو الـمـتـســارع للتمويل الــامــركــزي،
يــرى رئيس مركز االبتكار فــي بنك التسويات
الدولية ،الفرنسي بينوت كوريه ،أنه يجب على
المنظمين الماليين االتـفــاق على إطــار عالمي
للعمالت المشفرة في العام المقبل.
وقــال كــوريــه ،لصحيفة «فايننشال تايمز»،
إن الـمـحــادثــات حــول الـمـبــادئ العالمية عالية
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ل ـل ـع ـم ــات الـ ـمـ ـشـ ـف ــرة وال ـت ـم ــوي ــل
الالمركزي قد تكثفت في األشهر األخيرة.
وتــرأس عضو مجلس إدارة البنك المركزي
األوروبي السابق مركز االبتكار لبنك التسويات
الــدولـيــة ( )BISعلى م ــدار العامين الماضيين،
ً
مما منحه مقعدا في الصف األول في المداوالت
الدولية حول سياسة التشفير ،حيث تستخدم
ال ـب ـن ــوك ال ـم ــرك ــزي ــة ف ــي ال ـع ــال ــم  BISلـمـشــاركــة
المعلومات ووضع اإلرشادات العالمية.
وقال كوريه ،الذي أعلن ترشيحه لقيادة هيئة

المنافسة الـفــرنـسـيــة ،إنــه «لــم يـكــن بــالـضــرورة
الـقــرار الـخــاطــئ» للجهات التنظيمية للسماح
للسوق بالتطور واكتساب فهم «لكيفية عمل
ً
األصـ ـ ــول ال ـم ـش ـف ــرة» ،وفـ ـق ــا ل ـمــا اط ـل ـعــت عليه
«العربية.نت».
وأض ـ ــاف «ول ـك ــن اآلن ب ـعــد أن أص ـبــح ينمو
بسرعة كبيرة ،فقد حان وقت التنظيم المتسق».
ي ـش ــار إلـ ــى ال ـت ـم ــوي ــل ال ــام ــرك ــزي ف ــي س ــوق
العمالت المشفرة ،بالنظام الذي يستخدم تقنية
دف ـتــر األس ـت ــاذ ال ـم ــوزع وم ــا يـسـمــى بـ ـ «الـعـقــود
الذكية» لتنفيذ معامالت بقيمة مليارات الدوالرات
دون مركز مركزي مثل البورصات.
وقال كوريه ،إن التمويل الالمركزي ،أو DeFi
ً
كما هو مـعــروف« ،يفتح آفــاقــا جديدة من أجل
ً
الترابط مع التمويل التقليدي الذي يخلق أشكاال
جديدة محتملة من المخاطر النظامية «التي

ً
لم يعد بإمكان المنظمين تجاهلها ،مشيرا إلى
أن  DeFiمــرتـبــط بـكــل مــن الـعـمــات المستقرة،
المستخدمة على نطاق واسع كأداة تسوية على
منصات  ،DeFiوالتمويل التقليدي.
ويرى أن تدفق رؤوس األموال وانتقالها من
ً
ً
مكان آلخر ،يخلق سببا وجيها لبدء مناقشات
جادة حول المبادئ العالمية لتنظيم التشفير.
وأضاف أن الوتيرة التي تتطور بها القواعد
ً
فــي ال ــوالي ــات الـقـضــائـيــة ال ـفــرديــة ت ـعــزز أيـضــا
الحاجة الملحة لتقديم إطار عالمي.
وأوض ـ ــح أن ال ـخ ـطــر الـ ــذي ي ــواج ــه الـجـهــود
ال ـعــال ـم ـيــة ال ـح ــال ـي ــة ،يـتـمـثــل ف ــي أن ال ــوالي ــات
القضائية الكبيرة مثل أوروبا والمملكة المتحدة
وال ــوالي ــات المتحدة والـصـيــن ،تــواصــل العمل
ً
في مسارات مختلفة وتنتج نظاما غير متسق
ً
عالميا.

البورصة ناقشت الممارسات المستدامة والحوكمة
خالل ندوة افتراضية نظمتها بمشاركة خبراء عالميين

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

استضافت بــور صــة الكويت
 8ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري نـ ـ ـ ــدوة اف ـت ــراض ـي ــة
ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «ال ـ ـم ـ ـن ـ ـظـ ــور ال ـب ـي ـئ ــي
واالجـتـمــاعــي والـحــوكـمــة» دعت
إليها الشركات المدرجة وكوكبةٍ
مــن المشاركين فــي ســوق رأس
المال.
وق ــال ــت ال ـب ــورص ــة ،ف ــي بـيــان
ص ـ ـحـ ــافـ ــي أمـ ـ ـ ـ ــس ،إن الـ ـ ـن ـ ــدوة
ً
شهدت أيضا مشاركة خبراء في
الممارسات البيئية واالجتماعية
وحــوك ـمــة ال ـش ــرك ــات م ــن شــركــة
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـه ـن ـي ــة م ـت ـع ــددة
الجنسيات «إرنـســت آنــد يونغ»
وشـ ـبـ ـك ــة «مـ ـ ـب ـ ــادئ االس ـت ـث ـم ــار
الـمـســؤول» ( )PRIالمدعومة من
األمم المتحدة.
وتـنــاولــت الـنــدوة أهمية أداء
الممارسات المستدامة البيئية
واالجتماعية وحوكمة الشركات،
ح ـ ـيـ ــث ي ـ ــول ـ ــي الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــرون
ً
ً
اهـ ـتـ ـم ــام ــا م ـت ـن ــام ـي ــا ل ـم ـخــاطــر
المناخ والممارسات المستدامة
للشركات.
ً
وتشكل هــذه الـمـبــادرة جــزءا
م ــن ج ـه ــود ال ـب ــورص ــة إلحـ ــداث
تأثير هــادف على المجتمعات،
ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـم ــل ف ـي ـه ــا ك ـ ـجـ ــزء مــن
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا ل ــاس ـت ــدام ــة
المؤسسية ،وتتماشى مع الهدف
 :4التعليم الجيد  -والهدف :17
الشراكة مــن أجــل األه ــداف  -من
أهداف التنمية المستدامة لألمم
المتحدة.
ً
وال ـتــزمــت ال ـبــورصــة رسـمـيــا
منذ عــام  2017بتعزيز التوجه
نـ ـ ـح ـ ــو اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدام ـ ـ ــة الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات
المدرجة باالنضمام إلى مبادرة
الـ ـب ــورص ــات ال ـم ـس ـت ــدام ــة ال ـتــي
تقودها األمم المتحدة.
وخ ــال ال ـن ــدوة ،الـتــي أداره ــا

نورة العبدالكريم

ياسر أحمد

إيلين سولورينك

ف ـه ــد ال ــدغ ـي ـش ــم ،إدارة ش ــؤون
المستثمر الـمــؤسـســي ،ق ــام كل
مــن شــريــك «إرن ـس ــت آن ــد يــونــغ»
وقائد خدمات التغير المناخي
واالسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدام ـ ـ ــة ي ـ ــاس ـ ــر أح ـ ـمـ ــد،
والـمــديــر األول فــي «إرنـســت آند
ي ــون ــغ» م ــاث ـي ــو جـ ـ ــون ،ورئ ـي ــس
شـ ـبـ ـك ــة «مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادئ االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
ال ـم ـس ــؤول» لـلـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة
وأيرلندا والشرق األوسط إيلين
سولورينك ،بتقديم عروض حول
مـخـتـلــف ج ــوان ــب ال ـم ـمــارســات
البيئية واالجتماعية وحوكمة
الشركات.
وس ـل ـطــت ال ـب ــورص ــة ال ـضــوء
على جهودها الهادفة إلى دمج
الممارسات البيئية واالجتماعية
وحــوك ـمــة ال ـش ــرك ــات ف ــي أع ـمــال
الشركة وتحفيز جميع أصحاب
الـمـصـلـحــة ع ـلــى ت ـب ـنــي م ـبــادئ
استدامة الشركات.
وي ــأت ــي تـنـظـيــم ه ــذه ال ـن ــدوة
عقب إطالق البورصة دليل إعداد
تـقــار يــر الحوكمة والمسؤولية
االج ـت ـمــاع ـيــة والـبـيـئـيــة (،)ESG
لزيادة الوعي بمفهوم االستدامة

الـ ـم ــؤسـ ـسـ ـي ــة لـ ـ ـ ــدى الـ ـش ــرك ــات
المدرجة ،وتحفيزها على اعتماد
هذا الدليل ضمن عملياتها.
كما يقترح الدليل مجموعة
أول ـيــة مــن م ــؤش ــرات االسـتــدامــة
ال ـتــي ت ـتــوافــق مــع أهـ ــداف األمــم
ا لـمـتـحــدة للتنمية المستدامة،
وإط ــار عمل الـمـبــادرة العالمية
لـلـتـقــاريــر ،وط ـمــوحــات التنمية
المستدامة للكويت على النحو
الـ ـمـ ـنـ ـص ــوص ع ـل ـي ــه ف ـ ــي خ ـطــة
التنمية الوطنية للكويت ورؤية
«كويت جديدة .»2035
ً
وتعليقا على هذه المبادرة،
قالت نــورة العبدالكريم رئيسة
ق ـط ــاع األسـ ـ ــواق ف ــي ال ـبــورصــة:
«ن ـ ـحـ ــن س ـ ـعـ ــداء بـ ـنـ ـج ــاح نـ ــدوة
الممارسات البيئية واالجتماعية
وحوكمة الشركات االفتراضية،
وسـعــدنــا بــالـمـشــاركــة الــواسـعــة
مــن أص ـحــاب الـمـصــالــح ،آملين
أن ت ــؤدي ال ــرؤى المحفزة التي
ق ــدم ـه ــا الـ ـخـ ـب ــراء إل ـ ــى تـحـقـيــق
ال ـن ـتــائــج ال ـم ـه ـمــة ال ـت ــي نتطلع
ً
ج ـ ـم ـ ـي ـ ـعـ ــا إل ـ ـ ـي ـ ـ ـهـ ـ ــا» .وأض ـ ــاف ـ ــت
الـعـبــدالـكــريــم أن تنظيم الـنــدوة

«يــؤكــد التزامنا المستمر بدفع
الممارسات البيئية واالجتماعية
وحوكمة الشركات داخل الشركة
وس ــوق ال ـمــال ك ـكــل» ،الف ـتــة إلــى
ً
ً
أن ال ـنــدوة «تـشـكــل أي ـضــا ج ــزءا
من جهودنا المستمرة لتطوير
الـ ـس ــوق ورف ـ ــع م ـكــان ـتــه لتلبية
المعايير الدولية ،مما يجعلها
في طليعة المساهمين في تعزيز
ممارسات االستدامة المؤسسية
في سوق المال الكويتي ويشجع
الشركات المدرجة على تسريع
عملية انتقالها مع استمرارها
في اعتماد عمليات تجارية أكثر
ً
استدامة ووعيا بالبيئة».
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أكـ ـ ـ ــد الـ ـش ــري ــك
فــي «إرن ـس ــت آن ــد يــونــغ» وقــائــد
خ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ـغ ـ ـيـ ــر الـ ـمـ ـن ــاخ ــي
واالس ـ ـتـ ــدامـ ــة ي ــاس ــر أحـ ـم ــد ،أن
الممارسات البيئية واالجتماعية
وحوكمة الشركات تطورت إلى
نموذج ونهج للشركات وللقادة
للحفاظ على وضع تنافسي في
السوق العالمية.
وشدد أحمد على أن العمالء
يطورون اهتمامهم االجتماعي

والبيئي فــي أنـمــاط االستثمار
ً
الخاصة بهم ،وأن هناك ضغطا
ً
م ـ ـتـ ــزايـ ــدا عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن
لإلفصاح عن مخاطر الممارسات
البيئية واالجتماعية وحوكمة
الشركات ومعالجتها.
وتــوقــع أن تـمــارس الشركات
إع ـ ـ ـ ــداد الـ ـتـ ـق ــاري ــر وال ـش ـف ــاف ـي ــة
ً
ّ
المحسنة نظرا إلــى أن المشهد
ال ـع ــال ـم ــي ي ـت ـط ــور ب ـس ــرع ــة مــن
األطر الطوعية إلى تنظيم أكثر
ً
ً
استهدافا وإلزاما.
ّ
مــن جهته ،ركــز المدير األول
فــي «إرن ـس ــت آن ــد يــونــغ» ماثيو
ج ــون فــي مــداخـلـتــه عـلــى فــوائــد
ت ـط ـب ـيــق ال ـم ـم ــارس ــات الـبـيـئـيــة
واالجتماعية وحوكمة الشركات،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى الـ ـتـ ـح ــدي ــات ال ـتــي
تواجه الشركات التي تخفق على
هذا الصعيد.
وأ ك ــد ماثيو أن نسبة كبيرة
مــن المستثمرين متفقون على
أن أداء ا لـ ـمـ ـم ــار س ــات ا لـبـيـئـيــة
واالجتماعية وحوكمة الشركات
ً
ً
لـعــب دورا م ـحــوريــا فــي اتـخــاذ
الـقــرارات االستثمارية الخاصة
بـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ،وتـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاوز ات ـ ـج ـ ــاه ـ ــات
الممارسات البيئية واالجتماعية
وحــوكـمــة ال ـشــركــات فــي الـشــرق
األوس ـ ــط ،وت ـب ــادل الـ ــرؤى حــول
ه ــذه الـمـمــارســات ال ــرائ ــدة التي
اعتمدتها الشركات في الكويت
وال ـم ـن ـط ـق ــة ب ـش ـك ــل أوس ـ ـ ـ ــع ،مــا
يسلط الـضــوء على دليل إعــداد
تـقــار يــر الحوكمة والمسؤولية
االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـب ـي ـئ ـيــة ()ESG
ل ـب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت وال ـت ــزام ـه ــا
بمبادرة البورصات المستدامة.

10
اقتصاد
َّ
عام آخر في رحلة نجاح توجها بتكريم الماجد
«بوبيان»...
ً
ةديرجلا
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مجموعة البنك تضم حاليا  3بنوك و 3شركات للتأمين التكافلي واالستثمار والخدمات
على مدار السنوات
األخيرة ،تمكن «بوبيان»
من االستحواذ على جائزة
غلوبل فاينانس كأفضل
بنك إسالمي بالعالم في
مجال الخدمات المصرفية
الرقمية.

م ــع اق ـت ــراب ع ــام  2021م ــن نـهــايـتــه ،تستمر
مجموعة بنك بوبيان في رحلة النجاح التي بدأت
في عام  2009مع التغيرات التي شهدها البنك،
ســواء على مستوى الملكية ،أو اإلدارة ،والتي
أدت إلى وصوله إلى موقعه المميز بين البنوك
ً
المحلية ،ودخوله دائرة المنافسة إقليميا ،وهي
اإلن ـجــازات الـتــي تــوجــت بحصول نــائــب رئيس
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة
بنك بوبيان عادل الماجد على جائزة المساهمة
الـمـمـيــزة فــي الـتـمــويــل اإلس ــام ــي مــن مؤسسة
ً
غلوبل فاينانس العالمية ،تقديرا لجهوده في
هذا القطاع االقتصادي الحيوي.
وبطبيعة الحال ال يمكن ألي متابع أن يتناول
ما حققه «بوبيان» من إنجازات دون أن يربط ذلك
مباشرة بشخصية الماجد القيادية ،وفريق عمله،
الذي ال يزال غالبيته يعمل في «بوبيان» ،والذين
استطاعوا تحويل البنك من مجرد مصرف عادي
إلى واحد من أبرز بنوك الكويت والمنطقة ،من
ً
خالل صعوده من المرتبة األخيرة محليا قبل 10
ً
أعوام إلى المركز الـ  3بين بنوك الكويت جميعا،
ً
وارتفاع األصول من  4إلى  24مليار دوالر حاليا.
وقال الماجد عن هذه اإلنجازات التي تحققت:
ً
«اآلن ،وبعد  12عاما من مرحلة التغيير لـ(بوبيان)
أصبحنا مجموعة تضم  3بنوك ،هــي :بوبيان
وب ـنــك ل ـنــدن وال ـش ــرق األوسـ ــط والـبـنــك الرقمي
 ،Nomo bankإضــافــة إل ــى شــركـتـيــن للتأمين
التكافلي واالستثمار وشركة للخدمات».
وأضاف« :لم يكن الوصول إلى ما وصلنا إليه
ً
ً
في عام  2021تحديدا سهال ،لكن يمكن تلخيص
سر نجاحنا في مجموعة نقاط ،أبرزها وضع
استراتيجية واضـحــة ،وتكوين فريق تنفيذي
من أصحاب الخبرات ،والـعــودة إلــى أساسيات
العمل المصرفي ،والتركيز على خدمة العمالء،
واالستثمار فــي الخدمات المصرفية الرقمية،
واالستثمار في الموارد البشرية ،والتركيز على
العنصر الوطني».

تفوقنا الرقمي أصبح
ً
نموذجا يحتذى في
التخطيط للمستقبل
والتفاعل مع
التطورات بديناميكية
سريعة تواكب العصر

التويجري

ً
الماجد متسلما جائزة المساهمة
المميزة في التمويل اإلسالمي

بنك  BLMEوNomo
 Bankخطوتنا للتوسع
خارج الكويت

الصالح

ما حققه البنك من إنجازات بعد فضل الله يرجع إلى
فريق عمله من أحدث موظف إلى كبار المديرين

الماجد

ً
لماذا «بوبيان» ضمن األفضل عالميا؟

على مدار السنوات األخيرة ،تمكن «بوبيان»
مــن االس ـت ـحــواذ عـلــى جــائــزة غـلــوبــل فاينانس
كأفضل بنك إسالمي بالعالم في مجال الخدمات
المصرفية الرقمية ،بسبب قــوة االستراتيجية
التي وضعها لجذب وخدمة العمالء الراغبين
في الحصول على خدمات مصرفية رقمية ونمو
قاعدة العمالء مستخدمي الخدمات المصرفية
الرقمية ،بجميع قنواتها ،سواء عبر اإلنترنت أو
الهواتف الذكية.
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـل ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة
الـشـخـصـيــة والــرق ـم ـيــة ف ــي «ب ــوب ـي ــان» عـبــدالـلــه
التويجري ،قــال« :رحلتنا مع الخدمات الرقمية
تمثل حالة استثنائية تمكنا خاللها من التفوق
والــوصــول إلــى القمة ،رغــم المنافسة فــي سوق
يـنـمــو ب ـق ــوة وب ـس ــرع ــة ،وهـ ــو سـ ــوق ال ـخــدمــات
المصرفية الرقمية».
وأض ـ ــاف ال ـتــوي ـجــري« :خـ ــال ال ـع ــام الـحــالــي
ك ــان لـنــا الـسـبــق فــي الـتـفــوق الــرقـمــي ،مــن خــال
التوسع في خدمات حساب برايم للشباب ،الذي
ً
أضحى بنكا داخــل بنك ،باستقالليته الكاملة
عن (بوبيان) ،إلى جانب إطالقنا أول بنك رقمي
إسالمي عالمي من لندن ،وهو  Nomo Bankالذي
يعتبر نتاجا الستثماراتنا في مجال الخدمات
الرقمية».
وتابع« :اختتم (بوبيان) العام الحالي بتوقيع
اتفاقية مهمة في ذات اإلطار مع DIFC Fin Tech
 Hiveالتابع لمركز دبي المالي العالمي إلطالق
برنامج ُ(مسرعة بنك بوبيان) ،بهدف تسريع نمو
وتوسع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا،
بجميع أشـكــالـهــا ،فــي إط ــار حــرص البنك على
دعم المشاريع الكويتية الناشئة ،ليكون بذلك
(بوبيان) أول بنك ُيطلق مسرعة أعمال للشركات
الناشئة في الكويت».
َّ
ً
وعلق التويجري على هذه االتفاقية ،قائال:
«يستمر (بــوبـيــان) فــي خطواته المميزة التي
بدأها منذ سنوات في ريــادة مستقبل القطاع
المالي في الكويت ،وتعزيز موقعه كرائد في
االبتكار والخدمات الرقمية والمبادرات وريادة
األعمال».

التوسع الخارجي وNomo Bank

تضم مجموعة
بوبيان:
• بنك بوبيان.
• بـ ـن ــك ل ـ ـنـ ــدن وال ـ ـشـ ــرق
األوسط.
• بنك .Nomo
• شركة بوبيان كابيتال.
• شركة بوبيان تكافل.
• شركة بوبيان الوطنية.

واستمر البنك في خطواته التوسعية الرقمية،
مــن خ ــال اس ـت ـحــواذه عـلــى بـنــك لـنــدن والـشــرق
ً
األوســط ،والــذي يمتلك فيه حاليا  71في المئة
مــن األس ـه ــم ،ثــم ج ــاء إع ــان «بــوب ـيــان» انـطــاق
أعمال عالمته التجارية الجديدة Nomo Bank
بالكامل فــي الكويت والمملكة المتحدة ،كــأول
بنك رقمي إسالمي عالمي من لندن لديه القدرة
على تقديم خدماته للجميع ،ســواء مــن عمالء
«بوبيان» أو غيرهم.
من جهته ،قــال الرئيس التنفيذي للخدمات
المصرفية للشركات عبدالسالم الصالح حول
ت ـجــربــة االس ـت ـح ــواذ ع ـلــى ب ـنــك ل ـن ــدن وال ـش ــرق
األوس ـ ــط« :يـطـمــح الـبـنــك إل ــى أن يـصـبــح البنك
اإلسالمي المفضل لعمالء دول مجلس التعاون
الخليجي في المملكة المتحدة ،حيث تم وضع
مجموعة من المبادئ الرئيسة ضمن استراتيجية
التحول الخاصة بالبنك ،من بينها بناء عالمة
تجارية مستدامة تركز على العمالء ومنسجمة
مع مجموعة (بوبيان)».
ً
وأض ـ ــاف« :م ــن ال ـم ـب ــادئ أيـ ـض ــا ،االس ـت ـفــادة
م ــن األع ـم ــال الـقــائـمــة لـلـمـجـمــوعــة ،إض ــاف ــة إلــى
التكنولوجيا واألصول وشبكة التوزيع الخاصة
بالمجموعة ،والتحرر من
قـ ـي ــود رأس

نسرع رقمنة
عمليات البنك
لرفع كفاءة األداء
ومواكبة متطلبات
التنمية
المستدامة

استمرار تربع
البنك في عام 2021
على خدمة العمالء
وحصوله على جائزة
سيرفس هيرو للعام
الـ  11على التوالي

المحري

المجحم

الـمــال وقـيــود السيولة ،مــن خــال تركيز النمو
على األعـمــال ذات الـكـفــاءة الرأسمالية ،وطــرح
منتجات وخدمات األعمال التي تلبي احتياجات
السوق بالنسبة للعمالء في دول مجلس التعاون
الخليجي ،مع تطوير منصة تكنولوجيا قادرة
على مواكبة المستقبل ،بحيث تلبي االحتياجات
الحالية والمستقبلية».
وح ــول تـجــربــة  Nomo Bankق ــال الـصــالــح:
«تجربة البنك الحديث المصرفية ،التي تعتمد
على الـخــدمــات الرقمية بشكل أســاســي ،تتيح
للمستخدمين تقديم طلب لفتح حساب بنكي
بالمملكة المتحدة في غضون دقائق ،باستخدام
ال ـه ــوات ــف ال ــذك ـي ــة ،وهـ ــو م ــا يـمـنـحـهــم تـجــربــة
مصرفية مميزة وفريدة من نوعها على مستوى
الكويت والعالم».
وتابع« :يختصر ذلك إجراءات تقديم الطلبات
ً
ً
َّ
المطولة التي قــد تستغرق وقـتــا طــويــا ،ومن
خ ــال تطبيق الـهــاتــف الــذكــي الــواضــح وسهل
االستخدام ،حيث يتيح  Nomo Bankللعمالء
اإلن ـفــاق وتحويل األم ــوال واستثمار ثرواتهم
ب ـش ـكــل م ـس ـت ـمــر ،م ــع إم ـك ــان ـي ــة الـ ــوصـ ــول إل ــى
حساباتهم على مــدار الساعة ( 24ساعة طوال
أيـ ــام األسـ ـب ــوع) ،بـمــا يـنــاســب أن ـم ــاط حياتهم
المتنوعة».
وأكــد الصالح أن الخدمات المصرفية التي
يقدمها  Nomo Bankفريدة ،حيث تتيح لغير
الـمـقـيـمـيــن ف ــي الـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة من
الـكــويــت فــرصــة مميزة لفتح حساب
بنكي في المملكة المتحدة ،والتمتع
بجميع ال ـمــزايــا الـمــرمــوقــة للنظام
المصرفي هناك ،كما أن حلول البنك
الجديد للخدمات المصرفية المحلية
ت ـت ـي ــح ل ـل ـع ـم ــاء ت ـج ـن ــب الـ ــرسـ ــوم
الدولية المرتفعة ،إضافة إلى إتاحة
ف ــرص اسـتـثـمــاريــة قــد ال تـتــاح في
المعتاد لغير المقيمين في المملكة
المتحدة».

ال ـب ـنــك ،لـلـحـفــاظ ع ـلــى ال ـب ـي ـئــة ،وتـقـلـيــل نسبة
االنبعاثات اإللكترونية والمخلفات الورقية جزء
رئيس فيها».
وأضـ ــاف ال ـم ـحــري« :م ــن ه ــذا الـمـنـطـلــق جــاء
تعاوننا مع إحــدى الشركات المحلية ،لتزويد
البنك بنظام متكامل للبيئة الالورقية ،وتقليل
تكلفة الطباعة واألرش ـفــة التلقائية للمستند،
وتقليل تكلفة التشغيل ووقت معالجة المعاملة،
لتقديم خدمة سريعة وعصرية لعمالء (بوبيان)».
وأشار إلى استمرار «بوبيان» في تطوير إدارة
تكنولوجيا المعلومات ،لتكون عامال أساسيا
في تمكين البنك من تحقيق أهدافه المستقبلية
الـطـمــوحــة ،بـمــا ي ـعــود عـلــى الـعـمــاء بالخدمة
ً
األفضل التي يستحقونها ،مضيفا أن البنك ،ومن
َّ
منطلق مسؤوليته االجتماعية ،قدم ورش عمل
لعدد من الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة
تتعلق بتعزيز الكفاءة والفاعلية وإدارة التغيير.

التحول الرقمي والتنمية المستدامة
و خ ـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـ ـ ــام  2021ا س ـت ـم ــر
«بوبيان» في تسريع رقمنة جميع
عملياته ،بما يعزز متانة وسالمة
األعـمــال وال ـقــدرة على تلبية النمو
الكبير في عمليات البنك بكل كفاءة،
إلــى جانب تأثيرات هــذه الخطوات
العملية في حماية البيئة وتحقيق
األهـ ـ ـ ـ ــداف ال ـع ــال ـم ـي ــة فـ ــي الـتـنـمـيــة
المستدامة.
بـ ــدوره ،قــال الــرئـيــس التنفيذي
للعمليات فــي «بــوب ـيــان» عبدالله
المحري« :تمثل التنمية المستدامة
ً
ً
رك ـن ــا أس ــاس ـي ــا ف ــي اسـتــراتـيـجـيــة

األفضل في خدمة العمالء
وأكــدت األزمــة التي سببها انتشار فيروس
كــورونــا فــي الـكــويــت م ــدى ال ـقــوة الـتــي يتمتع
بها «بــوبـيــان» ،واسـتـمــراره فــي خدمة العمالء
بنفس مستويات األع ــوام الماضية ،ليحافظ
البنك على تربعه على قمة خدمة العمالء في
الكويت ،من خالل حصوله على جائزة مؤسسة
سيرفس هيرو كأفضل بنك إسالمي في خدمة
العمالء للعام الحادي عشر على التوالي منذ
عام .2010
وقــال رئيس الخدمات المصرفية
الـخــاصــة وال ـخــدمــات المصرفية
الشخصية بــالــوكــالــة عبدالله
ال ـم ـج ـحــم ،إن «أكـ ـث ــر م ــا مـ َّـيــز
(بوبيان) ،أنه رغم ارتفاع نسبة
عمالئه وزيادتهم المستمرة،
فإن مستويات الخدمة لديه لم
تنخفض أو تتأثر نتيجة هذه
ً
الزيادة ،التي دائما ما يقابلها
ت ـ ـحـ ـ ٍّـد جـ ــديـ ــد ل ـل ـم ــوظ ـف ـي ــن،
للحفاظ على نفس مستويات
الخدمة».
وأضاف المجحم أن خدمة
العمالء مفهوم راسخ ،وجزء
من ثقافة البنك ،ألنه معروف
أن جميع البنوك لديها نفس
المنتج والخدمة ،لكن التميز
يكون فــي الخدمة والكيفية
الـتــي يـتــم الـتـعــامــل بـهــا مع
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ،خـ ـص ــوص ــا فــي
الـكــويــت ،التي ترتفع فيها
توقعات العمالء.
ولفت إلى استمرار البنك
في االستحواذ على العديد

تطبيق «بوبيان
تكافل» يسهل
تعامل العمالء
مع جميع
الخدمات
التأمينية

«بوبيان كابيتال»
اختتمت عامها
بالحصول
على جائزة أفضل مدير
إلدارة األصول
في الكويت

الخزام

الحميضي

من الجوائز خالل عام  ،2021من بينها جائزة
أفضل مؤسسة مالية إسالمية في الكويت من
مؤسسة غلوبل فاينانس ،و 3جوائز هي :أفضل
بنك إســامــي فــي الـعــالــم بــالـخــدمــات الرقمية،
واألفضل في الكويت ،واألفضل بالشرق األوسط.

إعادة التأمين مع شركات إعادة تأمين حاصلة
على أعلى التصنيفات االئتمانية العالمية.

«بوبيان تكافل»
مــن جــانـبــه ،ق ــال الــرئـيــس التنفيذي لشركة
بوبيان تكافل إبراهيم الخزام إن العام الحالي
كان مميزا للشركة على جميع المستويات ،سواء
من خالل المبادرات الرقمية التي أطلقتها ،أو
المنتجات والخدمات المميزة.
وأضـ ـ ــاف« :ف ــي ع ــام  2021أطـلـقـنــا (تطبيق
بوبيان تكافل) ،الذي ُيعد بمنزلة فرع إلكتروني
لشركة بــوبـيــان تكافل ق ــادر على بيع العديد
من المنتجات التأمينية مع الخدمات األخرى
التي يقدمها للعمالء ،ويمكن تحميل التطبيق
من خــال أبــل ستور وغوغل بــاي ،إلــى جانب
تـجــديــد الـمــوقــع اإلل ـك ـتــرونــي بـتـجــربــة حديثة
ومميزة للعمالء».
وخالل العام الحالي أطلقت «بوبيان تكافل»
خــدمــة «بــوبـيــان دراي ـ ــف» ،ألول م ــرة بالكويت،
والتي تساهم في رفــع مستوى القيادة اآلمنة
ُ
في الكويت ،وتعد بمنزلة مساهمة مجتمعية من
الشركة للتوعية والحد من الحوادث المرورية
بــالـكــويــت ،مــع تـقــديــم خــدمــات مـمـيــزة لعمالء
«بوبيان» ،بما في ذلك عروض التأمين الحصرية
وتطبيق خاصية  boubyan checkoutعلى
تطبيق بوبيان تكافل.
وأش ـ ــار الـ ـخ ــزام إل ــى إطـ ــاق مـنـتــج «صـحــة»
للتأمين الـصـحــي ال ـف ــردي والـعــائـلــي ،وأيـضــا
تطبيق سياسة تسعير جديدة لتأمين السيارات
ال ـش ــام ــل ،لـتــوفـيــر شـ ــروط وأسـ ـع ــار تنافسية
للعمالء ،وإطالق منتج وكالة بلس ،الذي يوفر
تصليحا للسيارات المستعملة داخــل إحــدى
الوكاالت المعروفة ،وإطالق منتج المسؤولية
ال ـم ـه ـن ـي ــة الـ ـف ــردي ــة ل ــأطـ ـب ــاء وال ـم ـه ـنــدس ـيــن
والمحاسبين والمحامين ،مع تجديد اتفاقيات

«بوبيان كابيتال»
وعلى الصعيد االستثماري ،اختتمت شركة
بوبيان كابيتال لالستثمار (الذراع االستثمارية
لبنك بوبيان) عام  2021بمجموعة من خدماتها
الرقمية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ،بجانب
حصولها على جائزة أفضل مدير إلدارة األصول
في الكويت .Best Asset Manager in Kuwait
وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للشركة بدرية
الحميضي« :منذ بداية  2021قررت شركة بوبيان
ً
ً
كابيتال أن يكون عاما استثنائيا لها على وجه
ال ـخ ـصــوص ،ولـمـجـمــوعــة (بــوب ـيــان) عــامــة ،من
خــال طــرح خــدمــات رقمية جــديــدة فــي السوق
االستثماري».
وكانت الشركة أعلنت إطالق منصة بوبيان
ُ
انفست ،والتي تعد أول منصة استثمارية رقمية
متوافقة بالكامل مع أحكام الشريعة اإلسالمية،
وتسعى من خاللها لمواكبة التطورات التقنية،
وتـقــديــم الـحـلــول المناسبة لـعـمــاء «بــوب ـيــان»،
لتمكنهم من الحصول على تجربة استثمارية
فريدة ومتكاملة.
وأشــارت الحميضي إلى أنه تم أيضا إطالق
مجموعة مميزة من الحلول االستثمارية الرقمية،
وال ـت ــي ت ــم تـطــويــرهــا أخ ـي ــرا لـبـعــض الـخــدمــات
والمنتجات االستثمارية ،ما أدى إلى ارتفاع معدل
اإلقبال على خدمات «بوبيان كابيتال» الرقمية
ً
بـصــورة ملحوظة ،نـظــرا لسهولة استخدامها
واستمراريتها ،في ظل تداعيات جائحة كورونا
واإلقبال على الخدمات والحلول الرقمية.
وأضــافــت أنــه أصـبــح بإمكان العميل التقدم
ً
بطلب فـتــح حـســاب ت ــداول إلـكـتــرونـيــا مــن غير
الحاجة للحضور الشخصي ،حيث يمكن للعميل
االستثمار في  16سوقا محليا وإقليميا وعالميا،
بالتوافق مع الشريعة اإلسالمية ،من خالل منصة
واحدة ،متمثلة بموقع وتطبيق بوبيان للتداول
(.)Boubyan Brokerage

حملة «لنكن على دراية»
خالل العام الحالي ساند بنك بوبيان
ً
حملة «لنكن على دراية» ،انطالقا من أهمية
الدور الذي تلعبه البنوك المحلية للتوعية
بمختلف األنشطة والعمليات المصرفية
التي تقوم بها بالتعاون مع بنك الكويت
المركزي واتحاد مصارف الكويت.
وجاء ذلك من منطلق حرص «بوبيان»

عـ ـل ــى رف ـ ـ ــع درج ـ ـ ـ ــة ال ـ ــوع ـ ــي ل ـ ـ ــدى ج ـم ـيــع
الـعـمــاء وغـيــرهــم ،السيما فــي ظــل زيــادة
التحديات التي تواجهها البنوك ،نتيجة
التطورات التي يشهدها العالم على جميع
ال ـم ـس ـتــويــات ،وه ــو م ــا ي ــزي ــد م ــن أهـمـيــة
دور الـبـنــوك فــي زيـ ــادة الـثـقــافــة والــوعــي
المصرفي.
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اقتصاد

أحمد األمير :حريصون على تلبية حاجات العمالء والمستثمرين
دعمنا
إجراءات
الحكومة
في مواجهة
كورونا
بمليون دينار
وساندنا
جهود
الصفوف
األمامية

الدورات
التدريبية
لموظفينا
قفزت %26
العام الماضي
وشملت 1800
من مختلف
اإلدارات

أطلق بنك الخليج تقريره األول
ً
لالستدامة ،وفقا ألسس المبادرة
العالمية إلعــداد التقارير (،)GRI
وال ــدلـ ـي ــل اإلرش ـ ـ ـ ـ ــادي ل ـب ــورص ــة
الكويت لإلفصاح عن االستدامة،
إضافة إلى أهداف األمم المتحدة
للتنمية المستدامة ،ورؤية "كويت
 ،"2035واستراتيجية  ،2025في
إطار إيمان البنك بأهمية تطبيق
ً
مبادئ االستدامة ،وتماشيا مع
المعايير واإلرشـ ــادات العالمية
لـتـعــزيــز الـشـفــافـيــة ،فيما يخص
الـ ـقـ ـض ــاي ــا ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة بــال ـب ـي ـئــة
والمجتمع والحوكمة.
وقـ ـ ـ ــال نـ ــائـ ــب ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـع ــام
لالتصاالت المؤسسية في البنك
أحمد األمير ،خالل عرض تقديمي
ألهــم مــؤشــرات تقرير االستدامة
لعام  :"2020نــدرك أهمية دورنــا
ومساهمتنا الفعالة في ترسيخ
االستدامة في المجتمع ،من خالل
تـبـنــي م ـمــارســات م ـســؤولــة ذات
نهج استباقي مـسـتــدام ،بقيادة
وحوكمة فعالة ،من خالل تقديم
ال ـخــدمــات الـمــالـيــة والـمـصــرفـيــة،
والـ ـحـ ـل ــول ال ــرق ـم ـي ــة ال ـم ـب ـت ـكــرة،
واسـتـقـطــاب ال ـمــواهــب ،وتمكين
الشباب في المجتمع ،وغيرها من
الممارسات التي تضمن شمولية
إدراج عناصر البيئة والمجتمع
والـحــوكـمــة ،ضـمــن ركــائــز العمل
في بنك الخليج ".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف األم ـ ـ ـيـ ـ ــر :نـ ـح ــن فــي
سـعــي دائ ــم نـحــو تلبية حــاجــات
العمالء والمستثمرين ،وتقديم

خدمات ذات قيمة طويلة األجل،
م ــن ال ـنــاح ـيــة ال ـمــال ـيــة والـبـيـئـيــة
واالج ـت ـمــاع ـيــة واألخ ــاق ـي ــة ،بما
ي ـس ــاه ــم ف ــي ت ـن ـم ـيــة ال ـم ـج ـت ـمــع،
وي ـعــزز ري ــادت ــه االق ـت ـصــاديــة في
األس ـ ـ ـ ــواق ال ـع ــال ـم ـي ــة ،مـ ــن خ ــال
ت ـط ـب ـيــق مـ ـم ــارس ــات االس ـت ــدام ــة
بفاعلية كبيرة.
وأوضــح أن التقرير يركزعلى
شـفــافـيــة ال ـتــواصــل م ــع أصـحــاب
ال ـم ـصــالــح ،ض ـمــن أط ــر عــالـمـيــة،
تمكنهم من المشاركة في تحديد
اهـ ـتـ ـم ــام ــاتـ ـه ــم وم ـت ـط ـل ـب ــات ـه ــم
وأولـ ـ ــويـ ـ ــات ـ ـ ـهـ ـ ــم ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات
الجوهرية المتعلقة باالستدامة،
مـ ــع زي ـ ـ ـ ــادة ش ـف ــاف ـي ــة ال ـت ــواص ــل
واإلفصاح عن أداء البنك بشأنها.

مسؤولية اجتماعية
وذكـ ـ ـ ـ ــر أن ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ن ـ ـجـ ــح فــي
مواجهة التحديات الواسعة التي
ً
خلفتها جائحة كــورو نــا محليا
ً
وعالميا ،عبر تفعيل استراتيجية
واض ـح ــة لـلـتـعــامــل م ــع األزم ـ ــات،
طبقتها جميع قطاعات البنك وكل
الـعــامـلـيــن فـيــه بـجـهــد وإخ ــاص
ـان خــال العام الماضي ،في
وتـفـ ٍ
إطار مسؤولياتنا تجاه المجتمع.
وأضاف أن البنك تفاعل بقوة
مع مبادرة بنك الكويت المركزي
بدعم جهود الحكومة في مواجهة
أزمة كورونا من خالل المساهمة
بـ ـمـ ـلـ ـي ــون ديـ ـ ـن ـ ــار ف ـ ــي صـ ـن ــدوق
ال ـ ـم ـ ـصـ ــارف الـ ـب ــال ــغ ق ـي ـم ـت ــه 10
ً
ماليين ديـنــار ،فضال عن توزيع

ال ـمــواد الــوقــائـيــة عـلــى العاملين
في الصفوف األمامية ومراجعي
مراكز الفحص.
ف ــي اإلطـ ـ ــار ذات ـ ــه أف ـ ــاد األم ـيــر
بأن "الخليج" تجاوب مع مبادرة
اتحاد المصارف بتأجيل أقساط
ق ـ ــروض ال ـع ـم ــاء مـ ــدة  6أش ـهــر،
وال ـتــي كلفت الـقـطــاع المصرفي
 380مـ ـلـ ـي ــون دي ـ ـن ـ ــار ،كـ ـم ــا ق ــام
بتأجيل األقساط  6أشهر أخرى،
تحملت تكلفتها الحكومة.
وأشار إلى أن عدد المتطوعين
م ــن اإلدارات الـمـخـتـلـفــة لـلـبـنــك،
ض ـ ـمـ ــن الـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج الـ ـتـ ـط ــوع ــي
"سواعد الخليج" ،الذي يهدف إلى
تعزيز دور البنك في المسؤولية
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ارت ـ ـف ـ ــع م ـ ــن 116
ً
متطوعا في  2019إلى  120العام
الماضي .وضمن التزامه بتوعية
الـعـمــاء ح ــول حـقــوقـهــم وأمنهم
ال ـس ـي ـبــرانــي ،ل ـفــت إل ــى مـشــاركــة
"الـخـلـيــج" فــي حملة "لـنـكــن على
درايـ ـ ـ ـ ـ ــة" ،وهـ ـ ــي ح ـم ـل ــة ت ــوع ــوي ــة
بمبادرة من "المركزي" و"اتحاد
المصارف" ،لتسليط الضوء على
حقوق العمالء وتوعيتهم فيما
يتعلق بالتعامل مع البنوك.

الحوكمة

ً
وتـنــاول األمـيــر أيـضــا تطبيق
البنك ألفضل ممارسات الحوكمة،
ً
و فـقــا لتعليمات البنك المركزي
وهـيـئــة أس ــواق ال ـم ــال ،مــن خــال
مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة
عـ ـ ـن ـ ــه ،مـ ـ ــع االل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام ب ـم ـع ــاي ـي ــر
اإلفـ ـص ــاح وال ـش ـفــاف ـيــة ،وتـفـعـيــل
دور التدقيق الداخلي والخارجي.

نساند
حقوق المرأة
والشباب
وذوي
االحتياجات...
و %57.5زيادة
في توظيف
حديثي
التخرج

التدريب

 %75.3نسبة
تكويت
وظائف
العاملين
و %53.2في
اإلدارة العليا

لقطة جماعية

وبـيــن أن ال ـ ــدورات التدريبية
ل ـم ــوظ ـف ــي الـ ـبـ ـن ــك ق ـ ـفـ ــزت الـ ـع ــام
ال ـم ــاض ــي بـنـسـبــة  26ف ــي الـمـئــة
لـتـشـمــل  1800م ــوظ ــف ،م ـقــارنــة
م ــع  1429ف ـق ــط ف ــي  ،2019فــي
إط ــار حــرص البنك على مواكبة
ً
ً
التطورات المصرفية عالميا ،علما
أن كــل ال ــدورات التدريبية العام
الماضي تمت عن بعد  ،في إطار
اإلج ــراءات االحـتــرازيــة لمواجهة
فيروس كورونا.

نسبة التكويت
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد م ـت ـص ــل ،أشـ ــار
األمـ ـي ــر إل ـ ــى أن خ ـط ــة "ت ـك ــوي ــت"
الـ ــوظـ ــائـ ــف فـ ــي ال ـب ـن ــك ارت ـف ـع ــت
بنسبة  2.1في المئة إلى  75.3في
الـمـئــة فــي  ،2020فــي حـيــن زادت
نسبة "تكويت" الوظائف العليا
بـ  3.4في المئة ،مرتفعة من 49.8
في المئة إلى  53.2في المئة.

المرأة والشباب
وعـ ــن ج ـه ــود ال ـب ـن ــك ف ــي دع ــم
م ـشــاركــة ال ـم ــرأة  ،ق ــال إن نسبة
النساء تمثل  42.3فــي المئة من
إج ـمــالــي مــوظـفــي ال ـب ـنــك ،مقابل
 57.7في المئة للرجال ،في حين
تصل نسبتهم  38فــي المئة في
ً
اإلدارة العليا ،مؤكدا حرص البنك
على المساواة بين الرجل والمرأة
واح ـت ــرام ودع ــم ح ـقــوق اإلن ـســان
ب ـش ـكــل عـ ـ ــام ،ف ــي إطـ ـ ــار ال ـت ــزام ــه
بتطبيق مـبــادئ األم ــم المتحدة
لتمكين المرأة.

ً
وبين أن البنك يولي اهتماما
ً
كبيرا بالشباب ،ما جعله وجهة
رئ ـي ـس ـيــة لـلـخــريـجـيــن م ــن حيث
ط ـل ـبــات ال ـت ــوظ ـي ــف ،إذ ارت ـف ـعــت
نسبة تــوظـيــف حــديـثــي التخرج
بــواقــع  57.5فــي الـمـئــة ،مـمــا زاد
ً
نسبة الشباب تحت سن  30عاما
بـنـسـبــة  3.1ف ــي ال ـم ـئــة م ــن 25.5
في المئة في  2019إلى  28.6في
المئة في  ،2020فيما انخفضت
نسبة الموظفين ما بين  30و50
سنة من  69.2في المئة إلى 67.4
في المئة.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن الـ ـبـ ـن ــك ق ــام
بتوظيف  6من ذوي االحتياجات
ال ـخــاصــة خ ــال ال ـعــام الـمــاضــي،
عـ ـ ــاوة ع ـل ــى ت ـح ــدي ــد فـ ـ ــروع فــي
المحافظات الست ،مزودة بأجهزة
صراف آلي مهيأة الستخداماتهم.

 %23زيادة
متابعي
حساباتنا
على وسائل
التواصل خالل
٢٠٢٠

أحمد األمير
 55في المئة في عدد النشيطين
على الموقع اإللكتروني ،في حين
زاد عدد المتابعين على وسائل
التواصل اإلجتماعي بنسبة 23
في المئة.
ولـ ـف ــت إلـ ــى أن اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
"الخليج" لـعــام  2025تــركــز على
ال ـت ـح ــول ال ــرق ـم ــي ،وتـ ـه ــدف إلــى
تكريس المكانة الــريــاديــة البنك
ف ــي ال ـك ــوي ــت ك ـب ـنــك الـمـسـتـقـبــل،
عــن طريق توفير خــدمــات تتسم
بــال ـس ـهــولــة واالب ـت ـك ــار لتسهيل
ح ـي ــاة ال ـع ـمــاء وتـحـقـيــق الـنـمــو
المستدام.

والـ ـط ــاق ــة ب ـن ـحــو  37.220كـيـلــو
وات/ساعة ،وانبعاثات غاز ثاني
ً
ً
أكسيد الكربون بـ  41طنا متريا.
وأع ــرب عــن السعادة "بإطالق
البنك أول تقرير لالستدامة ،مما
ّ
سيشكل حجر األساس لمسيرتنا
نـ ـح ــو ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء وال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن
والمجتمع خالل السنوات المقبلة
ً
 ،حيث يلعب بنك الخليج دورا
ً
محوريا فــي المجتمع مــن خالل
م ـكــان ـتــه ال ـم ـت ـم ـيــزة ف ــي ال ـق ـطــاع
المصرفي ،والـيــوم بــات يعززها
االعـتـمــاد عـلــى مــؤشــرات تعكس
دوره فـ ــي االس ـ ـتـ ــدامـ ــة الـبـيـئـيــة
والمجتمعية والحوكمة".

ً
وذ كـ ـ ـ ــر أن ا لـ ـبـ ـن ــك أدى دورا
ً
م ـ ـحـ ــوريـ ــا ف ـ ــي تـ ـم ــوي ــل نـ ـح ــو 7
مشروعات تنموية كبرى ،ضمن
ً
رؤيـ ــة "ك ــوي ــت  ،"2035مـبـيـنــا أن
البنك يحظى بتصنيفات مرموقة
من وكــاالت التصنيف العالمية،
مما زاد جاذبيته من المستثمرين
األجــانــب ،الــذيــن بلغت حصتهم
 12.47فـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة مـ ـ ــن أ سـ ـه ــم
"الخليج" في نهاية .2020

 9مرتكزات في «االستدامة»

المشروعات التنموية

التحول الرقمي

الحفاظ على البيئة

وعـ ــن ج ـه ــود ال ـب ـنــك لـلـتـحــول
الرقمي في الخدمات المصرفية،
أوضح أن عدد العمالء النشيطين
عـلــى تـطـبـيــق بـنــك الـخـلـيــج على
"الموبايل" العام الماضي ارتفع
بـنـسـبــة  7ف ــي الـمـئــة إل ــى  44في
المئة ،مقابل نمو  11في المئة إلى

واستعرض األمير دور البنك
ّ
في الحفاظ على البيئة ،إذ قلص
عـ ــدد األوراق ال ـم ـس ـت ـخــدمــة فــي
دورته المستندية بنسبة  5.4في
المئة العام الماضي ،بواقع مليون
ورقــة ،فــي حين تــراجــع استهالك
الـمـيــاه بــواقــع  107.000غــالــون،

ذكــر األمير أن نهج " الخليج"
نحو االستدامة يرتكز على عدة
محاور تتمثل في:
 -1الحوكمة الفاعلة -2 ،القيادة
الـ ــراس ـ ـخـ ــة -3 ،ال ـت ـم ـي ــز الــرق ـمــي
والحلول المبتكرة -4 ،الريادة في
خدمة العمالء -5 ،دعم المشاريع
الصغيرة -6 ،االلـتــزام واالمتثال
األخــاقــي -7 ،تمكين دور المرأة
وال ـش ـب ــاب وذوي االح ـت ـيــاجــات
الخاصة -8 ،خلق أثــر اجتماعي
مــن خــال األنـشـطــة والـمـبــادرات،
 -9حماية البيئة المحيطة ونشر
ثقافة إدارة المخلفات وترشيد
الموارد الطبيعية.

اقتصاد
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الوزان :التحكيم في الكويت بحاجة للبحث والفكر «المركزي» و«جامعة عبدالله السالم» يناقشان
خالل مؤتمر افتراضي لمركز الكويت للتحكيم التجاري بالتعاون مع «الحقوق» المهارات الالزمة لوظائف المستقبل
عقد مركز الكويت للتحكيم التجاري ،التابع
لغرفة تجارة وصناعة الكويت ،برئاسة رئيس
مجلس اإلدارة ،عـبــدالــوهــاب الـ ــوزان ،صباح
ً
ً
أم ــس ،مــؤتـمــرا افـتــراضـيــا بـعـنــوان "التحكيم
فــي دول ــة ال ـكــويــت ...آف ــاق وت ـحــديــات" ،وذلــك
بالتعاون مع كلية الحقوق جامعة الكويت،
ً
س ـع ـي ــا ل ـل ـن ـه ــوض بــال ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ـح ـك ـي ـم ـيــة
والمساهمة في نشر ثقافة التحكيم بالكويت
والخليج العربي.
وقد استهل الوزان المؤتمر بكلمة ذكر فيها
أن هذا المؤتمر يعد ثمرة من ثمار التعاون
ب ـيــن ال ـمــركــز وك ـل ـيــة ال ـح ـق ــوق ،ح ـيــث يـهــدف
إلــى تحقيق رسالة المركز ،وهــي نشر ثقافة
التحكيم بين األوساط التجارية ،كما أشار إلى
أن المؤتمر سيتطرق للعديد من التحديات
ال ـتــي ت ــواج ــه الـمـلـكـيــة ال ـف ـكــريــة م ــن مختلف
االتـجــاهــات القانونية والـتـجــاريــة ،وخاصة
فيما يتعلق بالتحكيم التجاري والمنازعات
المصرفية وأسواق المال ،إضافة إلى التحكيم
ف ــي ال ـم ـنــازعــات الـمـخـتـلـفــة ،ك ـمــا ت ـط ـ ّـرق إلــى
آخــر مستجدات التحكيم فــي الكويت ومبدأ
االختصاص باالختصاص والدفع بالبطالن
وأثره على أحكام المحكمين.
ب ـ ـ ــدوره ،أك ــد ال ـق ــائ ــم ب ــأع ـم ــال عـمـيــد كلية
الـحـقــوق ،د .خــالــد الـضـفـيــري ،حــرص الكلية
ع ـل ــى ع ـق ــد م ـث ــل هـ ــذه ال ـم ــؤت ـم ــرات ال ـت ــي مــن
شأنها نشر الوعي القانوني ،فكلية الحقوق
تزخر بأساتذة مختصين في جميع العلوم
القانونيةّ ،
تخرجوا في شتى جامعات العالم،
م ـثــل فــرن ـســا وأل ـمــان ـيــا وإن ـك ـل ـتــرا وإيـطــالـيــا
والــواليــات المتحدة ،وغيرها من الجامعات
المرموقة والمصنفة عالميا.

هذا إضافة إلى أن الكلية تهتم بإعداد جيل
قــانــونــي والـعـمــل عـلــى دعـمـهــم بـمــا يحفزهم
إلى اإلبداع والتطور في بيئة تعليمية تكفل
الـتـفـكـيــر اإلبـ ــداعـ ــي الـ ـح ــر ،وت ـش ـج ـيــع حــركــة
البحث العلمي والتأليف الجامعي ونشره في
المجالت القانونية المتخصصة واالهتمام
بــالـمــؤتـمــرات العلمية وال ـن ــدوات والحلقات
النقاشية المتخصصة؛ وأكــد الـحــرص على
المشاركة وإقامة الندوات والمحاضرات مع
الجهات المحلية والدولية.
وي ــأت ــي الـمــؤتـمــر ف ــي إط ــار ال ـج ـهــود الـتــي
يبذلها كــا الطرفين إلب ــراز المكانة الدولية
الرفيعة للتحكيم فــي ا لـكــو يــت بصفة عامة،
وتعزيز بصمته المميزة على الخريطة الدولية
لـبــدائــل تـســويــة الـمـنــازعــات ،وذل ــك مــن خــال
إيجاد بيئة قانونية جاذبة لالستثمار.
المؤتمر استقطب
وصرح الـ
ً
ـوزان بأن هذا ّ
ّ
نـخـبـ ّـة م ــن الـمـفــكــريــن والـمـثــقـفـيــن وال ـخ ـبــراء
وصــنــاع الـقــرار وأصـحــاب األعـمــال ،من داخل
ّ
وخارجها ،الذين تولوا على امتداد
الكويت
َ
ّ
جـلـســاتــه مـنــاقـشــة م ـح ــاور أســاس ـيــة تتعلق
وموضوعات مهمة تتعلق بالتحكيم ،ومع هذا
التاريخ العريق والخبرات الكبيرة والخطوات
المهمة التي اتخذت للتطوير والتنظيم في
هــذا الـمـجــال ،إال أن التحكيم فــي الـكــويــت لم
ً
ً
يصدر قانونا منفصال ينظم كل جوانبه كما
هي الحال في بقية الدول العربية ،وحتى اآلن
مازال يحتاج إلى مزيد من البحث والفكر لحل
الكثير مــن إشكاليات التطبيق ،إضــافــة إلى
جهد تشريعي لمواكبة التطورات التشريعية
والتقنية والقواعد المستجدة.
وأكــد أن مركز الكويت للتحكيم التجاري

«الوطني» يوفر خدمة فتح حساب
مشروعي ألصحاب المشاريع المنزلية
ان ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـتـ ـ ــزامـ ـ ــه
ال ـم ـتــواصــل بـمـســانــدة ودع ــم
أصحاب المشاريع الصغيرة
وال ـم ـتــوس ـطــة ع ـلــى مـسـتــوى
الكويت ،وتقديم الدعم الالزم
لـ ـ ــرواد األعـ ـم ــال الـكــويـتـيـيــن،
أع ـل ــن ب ـنــك ال ـكــويــت الــوطـنــي
توفير "حساب مشروعي من
الوطني" ألصحاب المشاريع
المنزلية ،وسيكون الحساب
مـتــوفــرا ألصـحــاب المشاريع
المنزلية الــذيــن يــرغـبــون في
االستفادة من خدمات الدفع
لــدى البنك وم ــزودي خدمات
الدفع.
وستمنح الخدمة الجديدة
عـ ـم ــاء "الـ ــوط ـ ـنـ ــي" إم ـكــان ـيــة
الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــول ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ش ـ ـ ـهـ ـ ــادة
بــاســم مـشــروعـهــم ال ـت ـجــاري،
لـ ـمـ ـش ــاركـ ـتـ ـه ــا مـ ـ ــع مـ ـ ـ ــزودي
خــدمــات الــدفــع المختصين،
حتى يتمكنوا من االستمرار
فــي اسـتـخــدام خــدمــات بوابة
الدفع ،والحصول على أجهزة
ن ـقــاط الـبـيــع بـسـهــولــة ،وبـمــا
يتفق مع قواعد بنك الكويت
المركزي التنظيمية.
بهذه المناسبة ،قال نائب
ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ل ـم ـج ـم ــوع ــة
الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة
الشخصية فــي بـنــك الكويت
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي هـ ـ ـش ـ ــام الـ ـنـ ـص ــف:

"ي ـن ـص ــب ت ــرك ـي ــزن ــا فـ ــي بـنــك
الكويت الوطني على توفير
أف ـ ـ ـضـ ـ ــل ت ـ ـجـ ــربـ ــة مـ ـص ــرفـ ـي ــة
ل ـع ـمــائ ـنــا ،وت ـس ـه ـيــل ن ـجــاح
أعـ ـم ــالـ ـه ــم مـ ــن خـ ـ ــال ت ـقــديــم
ح ـلــول وخ ــدم ــات م ــن شــأنـهــا
دعـ ـ ــم م ـش ــاري ـع ـه ــم ال ـخ ــاص ــة
وإدارتها بكل سرعة وسهولة".
وأضاف النصف أن "حساب
م ـ ـ ـشـ ـ ــروعـ ـ ــي م ـ ـ ــن ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي"
ألصحاب المشاريع المنزلية
يأتي تماشيا مــع توجيهات
بـ ـ ـن ـ ــك ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ال ـ ـ ـمـ ـ ــرك ـ ــزي،
وال ـتــي تتطلب مــن الـشــركــات
واألعـمــال غير المرخصة في
الكويت فتح حساب منفصل
مـخـصــص ل ـم ـعــامــات الــدفــع
التجارية الخاصة بهم.
وأفـ ـ ـ ــاد ب ـ ــأن عـ ـم ــاء ال ـب ـنــك
يـ ـمـ ـكـ ـنـ ـه ــم االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادة م ــن
الخدمة الجديدة ،عبر زيــارة
أي من فروع الوطني ،وتقديم
طلب إصدار شهادة لمزودي
خـ ــدمـ ــات ال ـ ــدف ـ ــع ،مـ ــؤكـ ــدا أن
الـ ـبـ ـن ــك يـ ـح ــرص دوم ـ ـ ــا عـلــى
منح عمالئه أحدث الخدمات
المصرفية وأكـثــرهــا تـطــورا،
لـيـمـنـحـهــم ت ـجــربــة مـصــرفـيــة
م ـم ـيــزة تـعـكــس ري ـ ــادة الـبـنــك
وإمكاناته الهائلة.
وي ـ ـح ـ ــرص بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت
الوطني على ر عــا يــة وتنمية

جانب من االجتماع
وكلية الحقوق والجهات المشاركة من خالل
ً
تـنـظـيـمـهـمــا ل ـه ــذا ال ـمــؤت ـمــر ي ــوف ــران مـنــاخــا
ً
مالئما للحوار والنقاش بين جميع األطراف
ً
للوصول إلى الهدف المشترك ،سعيا لتحقيق
نتائج تواكب التطورات الحديثة في قوانين
التحكيم من خالل الموضوعات التي أدرجت
على جدول األعمال لتفعيل األهداف المرجوة
من هذا المؤتمر.
وذكر أن المؤتمر اختتم أعماله بتوصيات
ت ـح ــث ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة ت ـع ــزي ــز دور الـتـحـكـيــم
ً
ووضع قواعد قانونية خاصة تتناول تطويرا
للتحكيم وإج ــراء ات ــه ،وأهـمـيــة إظ ـهــار دوره
فــي حــل الـمـنــازعــات الناشئة عنها ،وتوعية
الـمـسـتـثـمــريــن وال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ه ــذا الـمـجــال
لتحقيق التنمية المستدامة واتخاذ التحكيم
سبيال لحل النزاعات الناشئة عنها لما يتميز
بــه مــن استقاللية وســرعــة الحسم فــي إنهاء
المنازعات.

«األهلي» يرعى بطولة
«التحدي» لرفع األثقال

الثنيان والبغلي مع اإلدارة التنفيذية لمعهد بالتينيوم
والفائزين بالبطولة

هشام النصف

ال ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـص ـ ـ ـغ ـ ـ ـيـ ـ ــرة
والمتوسطة والـمـشــروعــات
الـمـحـلـيــة ،فـضــا عــن تقديم
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـت ـ ـنـ ــوعـ ــة م ــن
ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات وال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات
الـمـصـمـمــة خـصـيـصــا لــدعــم
رواد األعـ ـم ــال م ــن ال ـش ـبــاب
الكويتي الساعين لتوسعة
أعمالهم ،كما يسعى البنك
ألن ي ـ ـكـ ــون األقـ ـ ـ ـ ــرب دائـ ـم ــا
لعمالئه عبر تقديم مختلف
أنـ ـ ــواع ال ــدع ــم وال ـم ـس ــاع ــدة،
وت ـل ـب ـي ــة كـ ــل اح ـت ـيــاجــات ـهــم
المصرفية ،وكذلك التواصل
المستمر معهم مستخدما
ف ـ ـ ـ ـ ــي ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ك ـ ـ ـ ـ ــل ق ـ ـ ـنـ ـ ــواتـ ـ ــه
اإللكترونية.

ً
تماشيا مع مبادراته المستمرة لرعاية األنشطة الرياضية لكل أفراد
المجتمع ،أعلن البنك األهلي تعاونه مع نادي بالتينيوم الصحي إلقامة
بطولة "التحدي" لرفع األثقال ،والتي أقيمت في فرع صباح السالم.
تجدر اإلشارة إلى أن المشاركين في البطولة تم تقسيمهم إلى فئتين:
فوق  80كيلوغراما وتحت الـ 80وتم التنافس في  4مسابقات مختلفة "
 "Pull-Upsو" "Back Squatو" "Bench Pressو"."Deadlift
حضر البطولة المدير العام لشؤون مجلس إدارة البنك فوزي الثنيان،
الذي كرم الفائزين ،إذ فاز بالمركز األول من فئة فوق الـ 80الالعب محمد
عــادل التركيت ،والمركز األول من فئة تحت ال ــ 80الالعب على محمد
يعقوب بوصخر ،وحـصــل كــل منهما على جــائــزة نقدية  300ديـنــار،
وعضوية فضية مدة  3أشهر.
وأشار إلى أن الفائزين بالمركز الثاني من الفئتين حصال على عضوية
فضية مدة شهرين ومبلغ  200دينار ،وهما مهدي يعقوب بوصخر،
ويوسف الكندري ،فيما تم تقديم مبلغ  100دينار وعضوية فضية مدة
ْ
للفائزين بالمركز الثالث ،وهما جون كويلي ودانيال لورينزو.
شهر
ً
ويأتي دعم "األهلي" للبطولة تأكيدا على التزامه بتشجيع األنشطة
والمبادرات الرياضية التي تعزز أسلوب الحياة السليم في المجتمع،
وتساهم في خلق بيئة صحية وإيجابية للرياضيين.

« »stcتشارك في المؤتمر الثالث لتعليم
وبحوث األمن السيبراني
شاركت شركة االتصاالت الكويتية  stcفي المؤتمر
الثالث لتعليم وبحوث األمن السيبراني ( ،)CERCحيث
قــد مــت عــر ضــا تقديميا حــول تأمين البنية التحتية
التقنية الحيوية في الكويت باستخدام نموذج هندسة
شبكة الثقة الصفرية .Zero Trust Network
وخ ــال الـفـعــالـيــة ،ال ـتــي تنظمها حـكــومــة المملكة
المتحدة ،بالتعاون مع جامعة الكويت والهيئة العامة
لالتصاالت وتقنية المعلومات ( )CITRAوكلية الكويت
للعلوم والتكنولوجيا ( ،)KCSTتحدث المدير العام
لألمن السيبراني في  stcعيسى السويط عن المفهوم
الرئيسي وراء أم ــان الثقة الـصـفــريــة ،وأن ــه ال ينبغي
الوثوق افتراضيا بأي شخص أو جهاز أو نظام حتى
لو كان متصال بشبكة شركة مدارة وتم التحقق منها
مسبقا.
وأضـ ــاف ال ـســويــط" :يــدعــو نـهــج ان ـع ــدام الـثـقــة إلــى
ال ـم ـصــادقــة الـمـتـبــادلــة والـتـحـقــق م ــن هــويــة وســامــة
األجهزة وتوفير الوصول إلى التطبيقات والخدمات
بناء على الثقة بهوية الجهاز وصحة الجهاز ،إضافة
إلــى مـصــادقــة المستخدم" ،مبينا انــه فــي عــام ،2019
أو صــت الهيئة التقنية الوطنية بالمملكة المتحدة،
والمركز الوطني لألمن السيبراني ،بأن يأخذ مهندسو
الشبكات في االعتبار نهج الثقة الصفرية في عمليات
نشر تكنولوجيا المعلومات الـجــديــدة ،السيما عند
التخطيط الستخدام كبير للخدمات السحابية.
وأشــار إلــى أن بنية الثقة الصفرية هي خطة أمان
إلكتروني للمؤسسة تستخدم مفاهيم انـعــدام الثقة
لــذلــك ،ف ــإن الـمــؤسـســة الـخــالـيــة مــن الـثـقــة هــي البنية
التحتية للشبكة (المادية واالفتراضية) والسياسات
التشغيلية ا لـمـطـبـقــة لـمــؤ سـســة كمنتج لـخـطــة بنية
خالية من الثقة.
مــن جهتها ،أوضـحــت " ،"stcفــي بـيــان ،أنها تسعى
دوما إلى نشر التوعية العامة وبناء القدرات والخبرة
المحلية فــي مجال األمــن السيبراني ،تأكيدا ألهمية
مواضيع األمن السيبراني ،ويأتي هذا التوجه انسجاما
مع استراتيجيتها المتعلقة بتمكين التحول الرقمي
ودعــم األفــراد وأصحاب األعمال في هذا المجال ،بما
يعود بالنفع على االقتصاد الوطني بشكل عام.

عيسى السويط في صورة جماعية على هامش الفعالية
وذك ـ ــرت " "stcأن ـهــا م ــن أولـ ــى ش ــرك ــات االت ـص ــاالت
المحلية التي تحصل على شهادة معيار األمــان من
اإلصدار  ،3.2.1بعد تحقيق معيار أمان بيانات صناعة
بطاقات الدفع ( ،)PCI DSSوذلك بعد أن خضعت الشركة
لمراجعة تدقيق شاملة ودقيقة للعمليات الحالية التي
تنطوي على أعـمــال تأمين بيانات العمالء الحالية،
وأث ـب ـتــت امـتـثــالـهــا بـشـكــل ف ـعــال لـلـمـتـطـلـبــات الفنية
والتشغيلية ،ال سـيـمــا ان استراتيجيتها تـقــوم على
حماية بيانات العمالء بشكل متواصل.
إض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،أط ـل ـقــت " "stcخــدمــات ـهــا "درع"،
ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي ت ــوف ـي ــر أن ـظ ـم ــة ال ـح ـم ــاي ــة واألم ـ ــن
السيبراني لعمالئها في قطاع الشركات ،والتي تهدف
إلى ضمان سالمة األعمال من خالل تحديد المخاطر
المحتملة والمتعلقة بانتهاكات البيانات ،وتوفير
حـمــايــة شــامـلــة  360درجـ ــة ،وتـقـيـيــم األصـ ــول الـهــامــة
لتمكين بيئة خالية مــن القلق للشركات ا لــرا غـبــة في
االزدهار في العالم الرقمي.
وأضافت "" :"stcتعكس هذه الخطوات واإلنجازات
المحققة الجهود الــدؤوبــة والمستمرة الـتــي يبذلها

فريق  stcلحماية العمالء ،ويعد معيارا للقياس من
شــأنــه أن يـعــزز الـتــزامـهــا المستمر بـتــزويــد عمالئها
بحلول رائدة ،مدعومة ببوابة دفع آمنة عبر اإلنترنت،
ومـحـمـيــة ض ــد ال ـت ـهــديــدات الـسـيـبــرانـيــة وان ـت ـهــاكــات
بيانات الخصوصية" ،مبينة أنه ال يمكن االستخفاف
بضمان حماية بيانات العمالء الحساسة من الهجمات
اإللكترونية المحتملة ،خاصة في ظل ما يحدث بالعالم
م ــن ه ـج ـمــات م ـت ـك ــررة ،األمـ ــر الـ ــذي يـ ــؤدي إل ــى كشف
معلومات حساسة بسبب عدم حماية البيانات.
جدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر الثالث لتعليم
وب ـحــوث األم ــن الـسـيـبــرانــي ( )CERCأقـيـمــت فــي كلية
العلوم الحياتية ،وركزت محاور المؤتمر على تقنيات
حماية التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية الوطنية
الحيوية ،وفي ختام الفعالية أعلنت اللجنة المنظمة
للمؤتمر عن التوصيات بشأن تأمين البنى التحتية
الحيوية واإلس ــراع فــي إنـشــاء المركز الوطني لألمن
ا لـسـيـبــرا نــي لتأمين جميع ا لـبـنــى التحتية الوطنية
الحيوية ،مثل الطاقة والرعاية الصحية والخدمات
المالية واالتصاالت والمدن الذكية.

ف ــي إطـ ــار ال ـج ـهــود ال ـم ـبــذولــة لـتــأسـيــس جامعة
عبدالله السالم الستطالع احتياجات ســوق العمل
والتعرف على متطلبات القطاع المصرفي والمالي من
الخريجين في االختصاصات المختلفة ،واستجابة
لــرغـبــة الـمـجـلــس الـتــأسـيـســي لـلـجــامـعــةُ ،ع ـقــد لـقــاء
تشاوري جمع محافظ بنك الكويت المركزي د .محمد
الهاشل والمعنيين في البنك مع رئيس مجلس اإلدارة
التأسيسي لجامعة عبدالله السالم د .موضي الحمود
وأعضاء المجلس ،أمس ،في مقر البنك المركزي.
ج ــاء ذل ــك ف ــي ب ـيــان ل ــ"ال ـم ــرك ــزي" أشـ ــار ف ـيــه إلــى
أن الـجــانـبـيــن نــاقـشــا ع ــددا مــن ال ـجــوانــب المتعلقة
بالتعاون والتنسيق لتطوير المسارات األكاديمية
بما يساهم في جسر فجوة المهارات ما بين مخرجات
الـمــؤسـســات التعليمية ومـتـطـلـبــات س ــوق الـعـمــل،
وخاصة في ظل الثورة التقنية والتطورات السريعة
التي ترافقها ،وتنامي الحاجة لمعالجة اختالالت
س ــوق ال ـع ـمــل ع ـبــر تــوج ـيــه ال ـتــوظ ـيــف إل ــى الـقـطــاع
الخاص ،وخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين.

ولفت البيان إلى أن النقاش بين الجانبين تطرق
إل ــى نــوع ـيــة ال ـم ـه ــارات وال ـم ـع ــارف ال ـتــي تتطلبها
الـصـنــاعــة الـمـصــرفـيــة والـمــالـيــة فــي ال ـكــويــت ،حيث
تعد الموظف األكبر للعمالة الوطنية ،وتتطلب هذه
الصناعة ،الـتــي تشهد تـطــورا متسارعا ،مجموعة
واسعة من االختصاصات ،مثل علم تحليل البيانات
واألمن السيبراني والذكاء االصطناعي والتعلم اآللي
وغيرها .ونوه إلى أنه سبق لـ"المركزي" المبادرة منذ
عام  2019إلى تنسيق لقاء يجمع قادة المؤسسات
األكاديمية الحكومية والخاصة ،والبنوك الكويتية
لمناقشة احـتـيــاجــات الـقـطــاع الـمـصــرفــي لوظائف
المستقبل وسبل إعداد الطلبة وتزويدهم بالمعارف
المطلوبة في هذا الشأن.
واختتم البيان بالتأكيد على أن "المركزي" مستمر
ف ــي ال ـت ـع ــاون م ــع ال ـج ـهــات الـمـعـنـيــة وال ـمــؤس ـســات
األكــاديـمـيــة لتطوير قـ ــدرات الـخــريـجـيــن عـلــى نحو
يـســاهــم ف ــي تـلـبـيــة اح ـت ـيــاجــات ال ـق ـطــاع الـمـصــرفــي
والمالي وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.

اتفاقية تعاون بين «شركات االستثمار»
و«ذا كونفرنس بورد الخليج»
تــم توقيع اتفاقية تـعــاون بين
اتحاد شركات االستثمار ومركز
ذا كونفرنس بورد الخليج للبحوث
االقـتـصــاديــة والـتـجــاريــة ،لتعزيز
مـ ـب ــدأ الـ ـتـ ـع ــاون والـ ـمـ ـش ــارك ــة مع
مــؤسـســات ومـنـظـمــات المجتمع
ال ـم ــدن ــي ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ـجــاالت
والفعاليات.
ش ـ ـ ـ ـ ــارك فـ ـ ــي مـ ـ ــراسـ ـ ــم ت ــوق ـي ــع
االتفاقية ،التي جرت في  9الجاري
بمقر االتحاد في مبنى غرفة تجارة
وصناعة الكويت ،صالح السلمي
رئيس اتحاد شركات االستثمار،
ود .مهدي الجزاف المدير التنفيذي
لمركز ذا كونفرنس بورد الخليج.
وت ــم تــوق ـيــع االت ـفــاق ـيــة بـحـضــور
ف ـ ـ ـ ــدوى دروي ـ ـ ـ ـ ــش نـ ــائـ ــب األمـ ـي ــن
الـعــام لــاتـحــاد ،ومــديــر التسويق
واالتـ ـ ـص ـ ــاالت ف ــي ال ـم ــرك ــز ن ــواف
ال ــرديـ ـن ــي .وص ـ ــرح ال ـس ـل ـمــي بــأن
هذه االتفاقية تعد بداية لمرحلة
إيجابية من العمل المشترك ،وتأتي
ف ــي س ـي ــاق ت ـع ــزي ــز ال ـع ــاق ــة بين
االتحاد ومركز عالمي متخصص
م ـثــل م ــرك ــز ذا كــون ـفــرنــس ب ــورد
الخليج ،بما يتوافق مع األهــداف
والغايات االستراتيجية لالتحاد،
وال ـ ــذي ت ــم تــأسـيـســه ل ـســد فـجــوة
بالقطاع االسـتـثـمــاري بالكويت،
س ـ ـ ـ ـ ــواء ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد م ــراجـ ـع ــة
التشريعات االقتصادية والمتعلقة
باالستثمار وتقديم االقـتــراحــات
لكي تتناسب والمجاالت المختلفة
لـلـشــركــات االسـتـثـمــاريــة العاملة

صالح السلمي ومـهــدي الـجــزاف خــال توقيع االتفاقية
بحضور فدوى درويش ونواف الرديني
بأسواق المال ،بدوره ،قال د .مهدي
الجزاف إن هذه االتفاقية تتطرق
إلى مجموعة من الموضوعات ذات
االهتمام المشترك لمجتمع األعمال
ومشاريع تطوير السياسات في
دول مجلس الـتـعــاون الخليجي،
وكــذلــك على المستوى العالمي،
منها التنمية االقتصادية ،وأسواق
ال ـع ـم ــل ورأس ال ـ ـمـ ــال ال ـب ـش ــري،
والتنويع االقتصادي واإلنتاجية،
واالبتكار والقدرة التنافسية.
ولفت د .الجزاف إلى أن المركز
بــدأ أعماله في الكويت عــام 2018
ً
وفقا لقانون تشجيع االستثمار
ال ـم ـب ــاش ــر ،وب ــدع ــم م ــن مــؤسـســة
الـكــويــت للتقدم العلمي واتـحــاد
ً
م ـ ـصـ ــارف الـ ـك ــوي ــت ،م ـض ـي ـف ــا أن
المركز تابع لمنظمة ذا كونفرنس
بورد العريقة التي أنشئت في عام
 ،1916وه ــي منظمة غـيــر هــادفــة
للربح ومستقلة فــي أعمالها عن

ف ـكــر وآراء األح ـ ـ ــزاب الـسـيــاسـيــة،
ومقرها الرئيسي بمدينة نيويورك
في الــواليــات المتحدة األميركية،
وت ـضــم ف ــي عـضــويـتـهــا أك ـثــر من
 1200شركة ومنظمة من  60دولة.
وفـ ـ ــي ال ـ ـخ ـ ـتـ ــام ،قـ ـ ــال ال ـس ـل ـمــي
إن االت ـح ــاد يــأمــل أن تحقق هــذه
االت ـف ــاق ـي ــة األه ـ ـ ـ ــداف ال ـم ـن ـشــودة
على أرض الــواقــع ،والـتــي تتمثل
ف ـ ــي إيـ ـ ـج ـ ــاد ب ـ ـح ـ ــوث وت ـ ـقـ ــاريـ ــر
ودراسـ ــات مرجعية ،واالسـتـفــادة
م ــن الـ ـم ــؤش ــرات ال ـت ــي ي ـصــدرهــا
المركز بما يخدم القطاع الخاص
في وضع رؤى وخطط لمستقبل
األعمال ،إضافة إلى تنظيم برامج
ت ــدري ـب ـي ــة وفـ ـع ــالـ ـي ــات جـمـيـعـهــا
س ـت ـه ــدف ل ـت ـطــويــر األع ـ ـمـ ــال فــي
أسواق المال ،وفقا ألهداف االتحاد،
وبـ ـم ــا ي ـت ـم ــاش ــى مـ ــع ال ـم ـعــاي ـيــر
الدولية.

« »UPayments.comأفضل مزود
خدمة إلكترونية بالكويت لعام 2021
حصولها على الجائزة من « »Pan Financeالعالمية يعكس ريادتها
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت شـ ـ ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ـ ــة
 UPayments.comل ـلــد فــع
اإلل ـك ـتــرونــي ج ــائ ــزة أفـضــل
مـ ـ ـ ــزود خـ ــدمـ ــة إل ـك ـت ــرون ـي ــة
بالكويت لعام  .2021وقال
الــرئ ـيــس ال ـمــالــي وال ـشــريــك
في شركة UPayments.com
حمد البحر إن تلك الجائزة
تعكس الريادة التي وصلت
إلـ ـيـ ـه ــا الـ ـش ــرك ــة فـ ــي م ـج ــال
الدفع اإللكتروني.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــر ،ف ــي
بـيــان صـحــافــي ،أن الـشــركــة
اسـ ـ ـتـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــت الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــائ ـ ـ ــزة م ــن
شــركــة بــان فــايـنــانــس (Pan
 ،)Financeو ه ـ ـ ــي ش ــر ك ــة
عالمية توفر رؤية وابتكارا
عـلــى الـتـمــويــل االق ـت ـصــادي
والـ ـتـ ـج ــارة ال ـعــال ـم ـيــة فـيـمــا
يتعلق بالدفع العالمي.

قيمة مضافة
وأفـ ــاد الـبـحــر ب ــأن شــركــة
 P a n F i n a n c eت ـ ـعـ ــد م ــن
أف ـضــل ال ـشــركــات الـعــالـمـيــة
في مجال التمويل ،مبينا أن
"منحنا تلك الجائزة يعزز
قيمنا و مـبــاد ئـنــا ،ويدفعنا
لـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــق ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــد م ــن
اإلنجازات وتحقيق المزيد
من الريادة في هذا المجال،
ويـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــس ال ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــز ال ـ ـ ــذي
حـقـقـتــه ال ـش ــرك ــة ف ــي مـجــال

الــدفــع اإلل ـك ـتــرونــي ،كــونـهــا
أول ش ـ ــر ك ـ ــة فـ ـ ــي ا لـ ـك ــو ي ــت
ت ـ ـح ـ ـصـ ــل عـ ـ ـل ـ ــى ت ــرخـ ـي ــص
م ــن ب ـنــك ال ـكــويــت ال ـمــركــزي
لـ ـنـ ـظ ــم الـ ـ ــدفـ ـ ــع والـ ـتـ ـس ــوي ــة
اإللكترونية".
وأ ش ـ ـ ــار إ ل ـ ــى أن ا ل ـش ــر ك ــة
ه ــي ال ــوحـ ـي ــدة الـ ـت ــي ف ــازت
بـ ـتـ ـل ــك الـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة ،ك ــأف ـض ــل
شــركــة ل ـلــدفــع االل ـك ـتــرونــي،
مضيفا أن بورصة الكويت
هــي ال ـك ـيــان الـكــويـتــي الــذي
فــاز بــأفـضــل مـنـصــة ت ــداول،
كـ ـم ــا أن ب ـ ــور ص ـ ــة ا ل ـك ــو ي ــت
و شــر كــة UPayments.com
هما الشركتان الوحيدتان
ال ـل ـت ــان ف ــازت ــا ب ـج ــوائ ــز مــن
 Pan Financeلعام .2021

تطوير وتحديث
وذكـ ــر ال ـب ـحــر أن الـشــركــة
م ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرة ف ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر
والـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــث وتـ ـ ـلـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة
احـ ـتـ ـي ــاج ــات الـ ـ ـس ـ ــوق وف ــق
أحـ ــدث ال ـم ـعــاي ـيــر الـعــالـمـيــة
واإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ال ـم ـت ـب ـع ــة فــي
مـ ـج ــال الـ ــدفـ ــع االل ـك ـت ــرون ــي
والمتاجر اإللكترونية ،الفتا
ا لـ ــى أن ا ل ـش ــر ك ــة س ـتــوا صــل
ريادتها في هذا المجال ،من
خــال طــرح مــزايــا وخــدمــات
إلكترونية جديدة لعمالئها
م ــن ك ــل ال ـق ـط ــاع ــات ،إي ـمــانــا

حمد البحر

مـ ـنـ ـه ــا بـ ــأه ـ ـم ـ ـيـ ــة وسـ ــائـ ــل
الـ ـ ــدفـ ـ ــع اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي ف ــي
تحسين وتطوير أداء تلك
المدفوعات.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ان ش ـ ــر ك ـ ــة
 upayments.comلــد يـهــا
حــزمــة مــن الـحـلــول الــذكـيــة
لخدمات الدفع اإللكتروني،
وهي من الشركات الرائدة
التي توفر خدمات متطورة
وم ـب ـت ـك ــرة ل ـل ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
المالية في الكويت ،حيث
ت ـح ــرص ع ـلــى الـتـنــافـسـيــة
في كل ما يقدم من خدمات
لعمالئها لتكون السباقة
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـب ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــرة ل ـ ـل ـ ـح ـ ـلـ ــول
واألن ـ ـظ ـ ـمـ ــة ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة
ل ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــات األع ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــال
المختلفة.

« »Spider Manيقفز إلى قمة شباك التذاكر

t

om

aw
abil@ arida.c
alj

العدد  / 4916الثالثاء  21ديسمبر 2021م  17 /جمادى األولى 1443هـ

حصد الجزء الجديد من سلسلة أفالم "سبايدرمان" ""Spider‑Man: No Way Home
إيرادات تاريخية أعطت جرعة دعم قوية لصناعة السينما ،التي ّ
تعول بقوة على هذا
العمل لتحفيز إيرادات شباك التذاكر ،بعد التدهور الكبير جراء جائحة "كوفيد."-19
فقد حقق الجزء الجديد من مغامرات الرجل العنكبوت ثالث أفضل إيرادات ينالها
فيلم في األيام األولى لعرضه في تاريخ أميركا الشمالية ،مع عائدات بلغت  253مليون
دوالر خالل عطلة نهاية األسبوع ،وفق تقديرات نشرتها شركة إكزبيتر ريليشنز.
ويتخطى هذا المبلغ توقعات االختصاصيين ،الذين كانوا ّ
يعولون على إيــرادات
بـ 150مليون دوالر .وحقق الفيلم الجديد كذلك أفضل انطالقة ألي عمل من إنتاج شركة
سوني ،وفق موقع ديدالين.
وتوقعت "إكزبيتر ريليشنز" أن يكون الفيلم الضخم الجديد على الطريق الصحيح
لبلوغ مستوى إيرادات على الصعيد الدولي يبلغ  600مليون دوالر.
وكان فيلم "الرجل العنكبوت" األصلي عام  2002أول فيلم في تاريخ السينما تتجاوز
إيراداته مئة مليون دوالر في أول عطلة نهاية أسبوع له بعد بدء عروضه.
(أ ف ب)

لقطة من الفيلم

ريفز يحضرالعرض األول لـ «The Matrix
 »Resurrectionsفي سان فرانسيسكو

بادكون تروج لفيلمها الجديد
عبر مواقع التواصل

أقـيــم الـعــرض األول لفيلم The Matrix
 Resurrectionsف ــي س ــان فــرانـسـيـسـكــو،
ب ـح ـضــور ك ـي ــانــو ري ـف ــز وك ـ ـ ــاري آن مــوس
وبريانكا شوبرا ،وظهر النجوم في مسرح
كاسترو بسان فرانسيسكو  -كاليفورنيا
لحضور العرض.
ومـ ـ ـ ــن ب ـ ـيـ ــن أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ف ـ ــري ـ ــق ال ـت ـم ـث ـي ــل
اآلخرين ممن حضروا العرض األول وفقا
لمجلة فاريتي ،يحيى عبدالمتين الثاني
وجوناثان غــروف وجــادا بينكيت سميث
ونـ ـي ــل ب ــات ــري ــك ه ــاري ــس وإلـ ـي ــن هــول ـمــان
وجـيـسـيـكــا هـيـنــويــك ،وم ــن ال ـم ـقــرر عــرض
 Matrix Resurrectionsبدور العرض غدا،
وتباينت ردود أفعال النقاد السينمائيين
وال ـص ـحــاف ـي ـيــن ال ــذي ــن حـ ـض ــروا ال ـع ــرض
الخاص للفيلم ،بين اإلشادة واالنتقاد.
ورغـ ــم مـ ــرور ن ـحــو  19عــامــا ع ـلــى طــرح
ال ـج ــزء األخ ـي ــر م ــن سـلـسـلــة أفـ ــام األك ـشــن

تشارك فيه بانداي ويخرجه شكون باترا

كيانو ريفز
والـخـيــال  ،The Matrixفــإن الفيلم مــا زال
يتمتع بشهرة كبيرة جــدا و ســط الساحة
السينمائية ،لتحقيقه نقلة نوعية من حيث
المعالجات البصرية والحبكة الخاصة.

أرمينيا تفوز بمسابقة «يوروفيجن جونيور»

ديبيكا مع عدد من النجوم في مهرجان البحر األحمر السينمائي

روج ـ ــت ن ـج ـمــة ب ــول ـي ــوود الـشـهـيـ 
ـرة
ديـبـيـكــا ب ــادك ــون فيلمها ال ـجــديــد ،من
خالل نشرها صورا في صفحتها على
م ــواق ــع ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،معلنة
م ــوع ــد ط ـ ــرح اإلع ـ ـ ــان ال ـت ــروي ـج ــي ل ــه،
وأرفـقــت المنشور بتعليق" :نـعــم ،كان
يوجد بعض االنتظار؛ لكن كما يقول
الـمـثــل ،فــي بـعــض األح ـي ــان ،كلما طــال
انتظار شيء ما ،زاد تقديرك له عندما
ي ـصــل ،نــأمــل أن ينطبق ال ـشــيء نفسه
هنا".
وتــابـعــت ديـبـيـكــا" :انـتـهــزت الفرصة
ألكون جزءا من شيء أعتقد أنه ساحر
ح ـق ــا ،وكـ ــل ال ـح ــب ف ــي ق ـل ـبــي وأق ـص ــى
درج ـ ــات االم ـت ـن ــان ،ال أط ـيــق االن ـت ـظــار
لمشاركة العمل معكم جميعا ...ترقبوا
اإلعالن" ،ولم تشر إلى أي تفاصيل عن
الفيلم أو اسمه أو حتى نجوم العمل،
لكنه من إخــراج شكون باترا ،وتمثيل
النجمة أنانيا بانداي ،وأنتجته دارما
لإلنتاج في كاران جوهر.
يذكر أن أحدث أعمال ديبيكا بادكون
ف ـي ـلــم "  ،"Chhapaakﺇﺧﺮاﺝ مـيـجـنــا
جولزار ،وﺗﺄﻟﻴف آتيكا شوهان ،وتدور
أح ــداث ــه ع ــن م ــال ـت ــي ،ف ـت ــاة نــاج ـيــة من
حــادثــة حــرق بــالـصــودا الـكــاويــة؛ حيث
ي ـســرد الـفـيـلــم رحـلـتـهــا بـيــن التحقيق
فيمن تسبب لها في ذلــك ،وخضوعها
للعالج الالزم ،والتعافي الشعوري.

ترحيب وهتافات

م ـهــرجــان ال ـب ـحــر األح ـم ــر الـسـيـنـمــائــي
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ،الـ ـ ـ ــذي أق ـ ـيـ ــم ب ـم ــدي ـن ــة ج ــدة
السعودية ،برفقة زوجها النجم رانفير
سينغ ،إلى جانب المخرج كبير خان،
وزوجته الممثلة ميني ماثور ،وحظي
حـ ـض ــور رانـ ـفـ ـي ــر ودي ـب ـي ـك ــا ب ـتــرح ـيــب
كـبـيــر م ــن ال ـحــاضــريــن ال ــذي ــن حــرصــوا
على استقبالهما بالهتافات وكلمات
اإلعجاب.
وع ــرض ضـمــن فـعــالـيــات المهرجان
فيلم  83من إخراج كبير خان ،ويشارك
ديبيكا ورانفير البطولة كل من طاهر
راج بــاسـيــن ،وجـيـفــا ،وســاقـيــب سليم،
وجاتين سارنا ،وجيراغ باتيل ودينكر
شارما ،ونيشانت داهية ،وسهل خطار،
وآم ــي فـيــرك ،وأدي ـنــاث كــوثــري ،وديــرة
كروه ،وآر بدري ،وبانكاج تريباثي.
ويروي الفيلم قصة فوز الهند بكأس
العالم في بطولة الكريكيت ألول مرة
عــام  1983فــي لـنــدن ،حيث رفــع كابيل
د يــف ومجموعة مــن الالعبين الكأس
ألول مرة في ذلك العام ،منتزعين الفوز
من فريق ويست إنديز الذي كان ُيعرف
بأنه الفريق الذي ال ُيقهر ،ويهتم الفيلم
بأدق التفاصيل ليعيد تجسيد البطولة
التي ألهمت الماليين ،حيث قام
ال ـم ـم ـث ـلــون ب ـق ـض ــاء أش ـهــر
طــويـلــة ي ـتــدربــون خاللها
تحت إشراف الرياضيين
الذين يمثلون أدوارهم.

مالينا األرمنية
ف ــازت أرمينيا ،أمــس األول ،فــي باريس
ب ـ ــ"ي ـ ــوروف ـ ـي ـ ـج ـ ــن ج ـ ـ ــونـ ـ ـ ـي ـ ـ ــور" ،ال ـن ـس ـخ ــة
المخصصة لألطفال من المسابقة الغنائية
األوروبية الشهيرة ،بفضل المغنية مالينا
( 14عاما) وأغنيتها "كامي كامي".
وتـنــافــس  19بـلــدا فــي هــذه النسخة من
المسابقة المخصصة للمغنين بين سن
التاسعة والــرابـعــة عـشــرة ،والـتــي نظمتها
فــرنـســا لـلـمــرة األول ـ ــى بـعــد ف ــوز ممثلتها
فالنتينا في نسخة العام الماضي مع أغنية
"جيماجين".
وتقدمت مالينا على ممثلة بولندا سارة

جيمس ( 13عاما) وأغنيتها "سامبادي"،
وفــرنـســا الـتــي مثلها الـفـتــى إن ــزو ذي (13
عاما) وأغنيته "تيك تاك".
وفـ ــازت ممثلة أرمـيـنـيــا فــي الـمـســابـقــة،
بفضل تصويت الجمهور عبر اإلنترنت،
مع أكثر من  4.3ماليين صوت من حوالي
مئتي بلد ،وفق المنظمين.
وإثر المرحلة األولى من تصويت الحكام
في كل بلد مشارك بالمسابقة ،تصدر ممثل
فرنسا التصنيف ،وتلته بولندا وأرمينيا.
(أ ف ب)

ً
براد بي ت يحتفل بميالده بعيدا عن األنظار

وكانت نجمة بوليوود ،شاركت في

ديبيكا بادكون

احتفل أمــس األول نجم هوليوود بــراد
ً
بيت بعيد ميالده الـ 58بهدوء وبعيدا عن
األنـ ـظ ــار ،إذ إن ــه ل ــم يـنــو ال ـخ ــروج ف ــي هــذا
الـيــوم ،ويـحــاول جـهــده أن يبقى إيجابيا،
ويفكر في الخطوات التالية ،ويتطلع إلى
األمـ ــام ،كـمــا يــأمــل أن يـكــون عــامــه الجديد
أكثر إيجابية.
وذك ــرت مجلة " "Peopleأن النجم بــراد
بيت كان يخطط أن يكون عيد ميالد هادئا،
ألن عيد ميالده في نهاية العام ،وهذا وقت
طبيعي للتفكير.
وكان بيت قضى عاما حافال ،حيث صور
فيلمين مع ساندرا بولوك ،وكذلك كان عاما
مـلـيـئــا بــال ـت ـحــديــات ل ـكــل ش ـخــص مـصــاب
بـفـيــروس كــورونــا والـتـصــويــر وســط ذلــك،
وتضمن عام بيت المزدحم أيضا االنضمام

براد بيت
إلى صديقه القديم جورج كلوني في فيلم
إثــارة إلحــدى المنصات ،واحـتــدام صراعه
القضائي مع أنجلينا جولي.

فلك
الحمل

الثور

 20أبريل  20 -مايو
 21مارس  19 -أبريل
ً
ً
ّ
مهنيا :اصنع قــرارك بنفسك ،وال تترك مهنيا :حسن أداءك المهني باالهتمام
ً
بجميع الملفات من دون تأجيل.
اآلخرين يؤثرون سلبا عليك.
ً
ً
عاطفيا :ال تجادل الحبيب في كل أمر ،عاطفيا :عالقتكما العاطفية تحتاج
ً
إلى بعض التروي والتفاهم لتنجح.
ثم تعود عن رأيك صاغرا.
ً
ً
اجتماعيا :أمامك حياة عائلية جديدة اجتماعيا  :ال تتجاهل احتياج أحد
األق ــرب ــاء ،فـقــد يــأتــي ي ــوم تـطـلــب فيه
وسعيدة إن أبديت اهتمامك بها.
مساعدته.
رقم الحظ.17 :
رقم الحظ.38 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :أمامك عقد عمل جديد ،وأنت
في حيرة .اقبل به من دون تردد.
ً
عــاطـفـيــا :تعيش عــاقــة حــب جميلة.
حافظ عليها باهتمامك ومحبتك.
َّ
ً
اجتماعيا :ال تتخل عن مكاسبك ألي
شخص آخر ،فأنت أحق بها.
رقم الحظ.39 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :أثبت نفسك في مركز عملك،
من خالل مهارتك ودقتك.
ً
عاطفيا :ظهور عالقة عاطفية جديدة
قد تنسيك ما مررت به من ألم.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ص ــداق ـت ــك م ــع أحــدهــم
ظهرت أنها مخيبة لــآمــال ،بسبب
أنانيته.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مـهـنـيــا :ك ــل فـشــل فـيــه فــرصــة للتغيير
واالنطالق نحو هدف جديد.
ً
عاطفيا :افتح قلبك للشريك ،فهو ينتظر
كلمة منك تفرح بها يومه.
ً
ً
اجتماعيا :حافظ على هدوئك ،خصوصا
ً
أمام األهل ،وال تكن عنيفا.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :ال ت ـق ـل ــق ،ف ــالـ ـه ــدف الـ ــذي
وضعته أمام عينيك سيتحقق.
ً
عاطفيا :التزم بوعودك مع الحبيب،
وال تكذب.
ً
اجتماعيا :ارتكبت خطأ تجاه أحد
األصدقاء .االعتذار واجب هنا.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :أبدع في عملك ،فأنت لديك خبرة
واسعة في مهنتك.
ً
ً
ُ
عاطفيا :الحبيب ال يعوض ،فكن مرنا
معه ،بغض النظر عن حبك له.
َّ
ً
اجتماعيا :تحل بالهدوء مع معارفك،
واصغ إليهم أكثر مما تكلمهم.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :حظك اليوم كبير ،فال تتردد
في اتخاذ أي قرار مناسب.
ً
عـ ــاط ـ ـف ـ ـيـ ــا :ال تـ ـم ــاط ــل ف ـ ــي وع ـ ـ ــودك
ً
ُ
للحبيب ،وكن وفيا لكل كلمة تقولها.
ً
اج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــا :صـ ـ ــراح ـ ـ ـتـ ـ ــك ت ـس ـب ــب
الصعوبات مع معارفك.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً
مهنيا :أفـضــل مــا تفعله حــالـيــا هو
التزام الصمت بالنسبة لمشاريعك.
ً
ّ
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـفــكــر م ــع ش ــري ــك حـيــاتــك
بزيارة ودية ألحد أفراد عائلتك.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :االه ـ ـت ـ ـمـ ــام ب ـص ـح ـتــك
ً
ضروري جدا ،واالستخفاف بها قد
ً
تندم عليه الحقا.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ال ت ـخــف م ــن االن ـت ـك ــاس ــات،
ف ــال ـج ـم ـي ــع يـ ـم ــر بـ ـه ــا ،والـ ـمـ ـه ــم هــو
المثابرة.
ً
عــاطـفـيــا :ت ـمــران بانتكاسة عاطفية
بسيطة ،ثم تعود العالقة إلى سابق
عهدها.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :اه ـتــم ب ـمــن ح ــول ــك ،فهم
أناس يحبونك ويقدرونك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
مهنيا :انتبه لبعض التفاصيل التي قد
ً
ّ
تمر وتسبب لك مشكلة الحقا.
ً
عاطفيا :عالقتك الرومانسية مرضية،
لكنها تحتاج إلى بعض التوجيه.
ً
اجتماعيا :ال تهدف إلى السيطرة على
ً
ُ
عائلتك ،وكن عطوفا مع الجميع.
رقم الحظ.56 :

ً
مهنيا :ينتظرك النجاح فــي الــداخــل،
وما عليك سوى أن تقرع الباب.
ً
عاطفيا :تدخل في عالقة عاطفية من
دون وعي ،ثم تستفيق إلى واقعك.
ً
ً ُ
اج ـت ـمــاع ـيــا :ك ــن ص ــادق ــا ف ــي تعاملك
مع الغير ،لضمان استمرار العالقات
االجتماعية.
رقم الحظ.22 :

مزاج
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أحالم تغني «عالم في قلب دولة»

«ميدل بيست» السعودي
يستقطب  732ألف مستمع

أعربت الفنانة أحالم عن
فخرها بتقديم أغنية «عالم
في قلب دولة» ،لتكون
خير ّ
معبر عن شعور جميع
اإلماراتيين واعتزازهم
بإنجازات دولتهم
وريادتها العالمية.

من حفالت ميدل بيست

أحالم

األغنية من
كلماتأنور
المشيري
وألحان أحمد
الهرمي

تواكب الفنانةأحالم بأغنية
ج ـ ــدي ـ ــدة ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «ع ـ ــال ـ ــم فــي
قـلــب دول ـ ـة« مــن إن ـتــاج المكتب
اإلع ــام ــي ل ـح ـكــومــة اإلم ـ ـ ــارات،
حملة «أجمل شتاء في العالم»،
ً
ت ــروي ـج ــا ل ـل ـم ـعــالــم الـسـيــاحـيــة
ل ـ ـ ــدول ـ ـ ــةاإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـع ــربـ ـي ــة
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،تـ ـج ــول ف ـي ـه ــا عـلــى
مـعــالــم اإلمـ ـ ــارات ال ـس ـبــع ،وأهــم
نـقــاط ال ـجــذب الـسـيــاحــي فيها،
ُ
وتبرز من خاللها أصالة تراثها
وثـقــافـتـهــا وإن ـج ــازات شعبها،
وق ـي ـمــه ال ـح ـضــاريــة وطـبـيـعـتــه
ال ـم ـض ـيــافــة وال ـم ـن ـف ـت ـحــة عـلــى
مختلف الثقافات.
وتستعرض أغنية «اإلمارات
َع ــال ـ ٌـم ف ــي دول ـ ـ ــة» ،والـ ـت ــي كتب
ـي
ك ـل ـمــات ـهــا الـ ـش ــاع ــر اإلم ـ ــارات ـ ـ 
أنور المشيريّ ،
ولحنها الفنان
اإلماراتي أحمد الهرمي ،الطابع
ً
الفريد لدولة اإلمارات عالميا ،إذ
يقول مطلعها:
ّ
دولـة /وتعبر
ـألف
«لو ِتـحل ب
ْ
العالم في جولة /مثـلها ما ظن
تـالقي  /ومن هنا تبدا المقولة»...
وتـ ـت ــاب ــع األغـ ـنـ ـي ــة« :اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات

الجمـيـلـة َ /و ْصف ال َ
يوجد مثيله
َ
عالمٌ
 /ما َ هي بس دولة ولكن /
لب َد ْولة».
في ق ِ
وتــركــز األغـنـيــة على الطابع
ال ـ ـم ـ ـم ـ ـيـ ــز ل ـ ـش ـ ـتـ ــاء اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات،
ومستوى الترحيب الذي يلقاه
ال ـس ـيــاح عـلــى أرض ـه ــا بــالـقــول:
ْ
«وي ـ ــا ه ــا بـلـلــي ِل ـف ـ ــاهــا /زاره ــا
ْ َ
َّ
ون ـ ــور سماها /مــن شتاها لين
روع ــة /عــامـهــا ْوبــاقــي فصولة/
َ
اإلمـ ـ ـ ــارات ال ـج ـم ـي ـلــةَ /عـ ــالـ ـ ٌـم في
قلب َد ْولة».
ِ
كـمــا تـتـغـنــى بــأصــالــة شعب
اإلم ــارات المضياف وانفتاحه
ع ـل ــى ق ـي ــم الـ ـح ــداث ــة وال ـع ـص ــر
بالقول« :شعبها يعشق تـراثـه/
ْ
ـخــر فـيــه ال ـحــداثــة /صحرا
وتـفـتـ ِ
ْ
ْ
وجـبــال ومـبــانــي /تلمس الغيم
ِّ
ْوتطوله /كــل ّ قطعة ْبكل إمــارة/
ـاخ ــذ
تـسـتـ ـحــق م ــن ــك زي ـ ـ ـ ــارة /ت ـ ِ
أن ـفــاســك ْوت ــدع ــي /عـقـ ِـلــك ْب ّ
ـقمـة
ِ
ذهوله».
ُ
وتختتم األغـنـيــة بــاإلضــاء ة
ً
م ـ ـجـ ــددا ع ـل ــى ال ـق ـي ــم ال ـف ــري ــدة،
وال ـث ـق ــاف ــة األص ـي ـل ــة ل ــإم ــارات
وشعبها بالقول« :طيـبـة الدنيـا

ْ
ْ ْ
ْ
مثلها/
بأهلـها /ومافي هالعالم ِ
بـخـتـصــار ال ــدول ــة هـ ــذي /دول ــة
ج ـ ّـب ـ ـ ــارة ْوم ـ ـهـ ــولـ ــة» فـ ــي دعـ ــوة
م ـف ـت ــوح ــة ل ـل ـج ـم ـيــع مـ ــن داخـ ــل
الدولة وخارجها لزيارة المرافق
السياحية فيها ،والتعرف على
ج ــوان ــب ال ـح ـيــاة ،واالسـتـمـتــاع
بـ»أروع شتاء في العالم.

مشاعر األخوة
أغ ـن ـيــة أحـ ــام ت ــأت ــي لـتــرافــق
انطالق حملة «أجمل شتاء في
العالم» باإلمارات للعام الثاني
على التوالي ،خالل الفترة بين
 15ديـسـمـبــر الـ ـج ــاري ونـهــايــة
يـنــايــر  ،2022ال ـتــي تــركــز على
العنصر اإلنساني العامل األول
واألب ـ ـ ـ ــرز واألهـ ـ ـ ــم فـ ــي ت ـكــريــس
مكانة أي دولة كوجهة سياحية
عـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة ،وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا ت ـج ـس ــده
مـسـتــويــات األمـ ــان ف ــي ال ــدول ــة،
وال ـ ـتـ ــي ت ـع ــد ب ـي ــن األع ـ ـلـ ــى فــي
ً
العالم ،فضال عن مشاعر األخوة
والـ ـ ـت ـ ــرح ـ ــاب وق ـ ـيـ ــم ال ـت ـس ــام ــح
وال ـش ـمــول واحـ ـت ــرام الـتـعــدديــة

رابح صقر يشكر جمهوره على مساندته
وجه النجم السعودي رابح صقر رسالة لجمهوره
عقب إجرائه قسطرة فى القلب للمرة الثانية أوائــل
الشهر الجاري ،وكتب عبر حسابه بموقع «تويتر»:
«أح ــب أشـكــر كــل مــن س ــأل عــن صحتي مــن أحبابي
ومن زمالئي الفنانين والفنانات واحد واحد ،والله
ال يحرمني منكم ...ولله الحمد عملت العملية الثانية
ً
بنجاح والـلــه ال يوريكم مـكــروهــا فــي مــن تحبون...
يا أغلى وأحلى جمهور» .وكان رابح صقر طلب من
جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل لخضوعه لعملية
قسطرة في القلب للمرة الثانية ،وكتب وقتها على
ً
«تويتر»« :أسعد الله صباحكم بكل خير ،أوال أشكر

كــل مــن ســأل عني وعــن صحتي واح ــد واح ــد ،والله
يديم عليكم الصحة ،أحتاج دعاءكم الله ال يحرمني
منكم هاليومين عندي فحوصات وعملية قسطرة
ً
ثانية الله ال يوريكم مكروها» .وخضع صقر ،لعملية
قسطرة فى القلب من قبل ما جعله يعتذر عن حفالته
الغنائية الفترة الحالية بسبب حالته الصحية ،وكتب
ً
أيضا« :جمهوري الحبيب أعتذر عن الحفالت العامة
خالل هذه الفترة ،إلجرائي عملية قسطرة في القلب
ً
تكللت بالنجاح ولله الحمد ،شكرا لكل من سأل عني
ً
والتنسوني من دعائكم ،الله اليوريكم مكروها في من
تحبون ،أحبكم مشتاق لكم».

رابح صقر

نيللي تبدأ
تصوير «أحوال
شخصية»
بعد أسبوعين
ي ـن ـط ـلــق ت ـص ــوي ــر مـسـلـســل
«أح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة» ،الـ ـ ــذي
تنافس به النجمة نيللي كريم
في الموسم الرمضاني المقبل
لعام  ،2022بعد أسبوعين في
ال ــدي ـك ــورات الـخــاصــة بالعمل.
والمسلسل من تأليف إبراهيم
عيسى ،وإخ ــراج ماندو العدل،
وإنتاج جمال العدل.
وتجسد نيللي دور موظفة
بالشهر العقاري ،وتعيش رحلة
معاناة خالل أحداث المسلسل،
وي ـ ـشـ ــارك ف ــي ب ـط ــول ــة ال ـع ـمــل:
شريف سالمة ،وفاء عامر ،أحمد
ح ــات ــم ،مـحـمــد ث ـ ــروت ،وج ــاري
ال ـت ـع ــاق ــد م ــع ب ــاق ــي الـفـنــانـيــن
المشاركين في البطولة.
وانـ ـتـ ـه ــت ك ــري ــم أخ ـ ـيـ ــرا مــن
ت ـص ــوي ــر م ـس ـل ـســل «ال ـج ـس ــر»،
الذي تدور أحداثه في  6حلقات،
ت ـت ـقــاســم ب ـطــول ـتــه إلـ ــى جــانــب
ع ـ ـمـ ــرو س ـ ـعـ ــد ،ويـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك فــي
الـبـطــولــة :محمد ع ــاء ،أسـمــاء
أبــوالـيــزيــد ،خالد كـمــال ،فيدرا،
سارة الشامي ،ومها نصار ،وهو
تأليف محمد عبدالملك ،وإخراج
بـيـتــر م ـي ـمــي ،ويـنـتـمــي العمل
ل ــدرام ــا ال ـغ ـمــوض والـتـشــويــق
والخيال.
وتظهر نيللي كضيفة شرف
فــي مسلسل «وعـ ــد الـشـيـطــان»
مـ ــع عـ ـم ــرو يـ ــوسـ ــف ،وال ـم ـق ــرر
عــرضــه عـلــى إح ــدى المنصات
الرقمية خــال الفترة المقبلة،
ويشارك في بطولة العمل :فتحي
عبدالوهاب ،عائشة بن أحمد،
أحمد الرافعي ،محمد إبراهيم،
مراد مكرم ،خالد كمال ،وعدد من
ضيوف الشرف ،وهو من إخراج
كولين تييج.

والتنوع ،التي يحس بها كل من
ً
يزور الدولة ،بدءا من المطارات
وال ـم ـن ــاف ــذ ال ـب ــري ــة وال ـب ـحــريــة،
ً
ووص ـ ــوال إل ــى تـعــامــل اإلن ـســان
ال ـ ـعـ ــادي ف ــي ال ـ ـشـ ــارع ،وح ـســن
االستقبال الذي ُيشعر كل سائح
بالطمأنينة والـسـعــادة ،لكونه
موضع ترحيب حيثما حل ،وفي
أي مكان من الدولة.

لمسة إماراتية
وفـ ــي ب ـي ــان ص ـح ــاف ــي ب ـهــذه
المناسبة ،قالتالفنانة أحالم
 :أف ـخ ــر ب ـه ــذا ال ُـع ـم ــل الــوط ـنــي
الـمـمـيــز ،ال ــذي نـسـجـ ُـت كلماته
وص ـي ـغ ــت ألـ ـح ــان ــه ،وق ـ ـ ــدم إل ــى
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ب ـل ـم ـس ــة إم ــاراتـ ـي ــة
ووطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة خ ـ ــالـ ـ ـص ـ ــة ،لـ ـيـ ـك ــون
خ ـيــر م ـعـ ّـبــر ع ــن ش ـعــور جميع
اإلم ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن واعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزازه ـ ـ ــم
ب ــإن ـج ــازات دول ـت ـهــم وريــادت ـهــا
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،وان ـف ـت ــاح ـه ــا عـلــى
الـ ـع ــال ــم ،م ــع اح ـت ـف ــاظ شـعـبـهــا
ب ـق ـي ـمــه اإلن ـس ــان ـي ــة وال ـث ـقــاف ـيــة
وطيبته ا لـتــي يلمسها كــل من

ّ
زار هــذه األرض الطيبة أو حل
ف ـي ـهــا ،مـقـيـمــا أو ســائ ـحــا بين
صحاريها المترامية األطــراف،
وج ـبــال ـهــا ال ـشــاه ـقــة ،وبـحــرهــا
الخالب ومدنها الحديثة.
م ـض ـي ـفــة :ل ـق ــد ج ـل ــت ال ـعــالــم
ً
تقريبا خــال مسيرتي الفنية،
واخـ ـتـ ـب ــرت ثـ ـق ــاف ــات وتـ ـج ــارب
عديدة ،وكنت اعتز على الدوام
بمدى معرفة الناس حول العالم
ب ــاإلم ــارات وري ــادت ـه ــا الــدولـيــة
على كل الصعد ،ويكفي أن أبناء
أكثر من  200جنسية يعيشون
على أرضها بانسجام وتعاون
وانـ ـفـ ـت ــاح ،وي ـص ـفــون ـهــا بــأنـهــا
وطنهم الثاني.
وتــابـعــت :إن اإلمـ ــارات اليوم
هي حقيقة عاصمة العالم ،بل
عــالــم فــي قلب دول ــة .تبقى لغة
الموسيقى على الدوام هي اللغة
ال ـت ــي تـجـمــع ال ـن ــاس م ــن شتى
الـثـقــافــات وت ـصــل إل ــى قلوبهم
دون حــاجــة لـمـتــرجـمـيــن ،لذلك
كانت هذه األغنية خير ما نصل
به إلى قلوب الجميع.

أع ـل ـنــت هـيـئــة الـتــرفـيــه
السعودية أ مــس أن أكثر
مـ ـ ــن  732أ ل ـ ـ ــف ش ـخــص
حضروا مهرجان «ميدل
ب ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــت» ال ـ ـمـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــي
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوي خ ـ ـ ــال األي ـ ـ ــام
األرب ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــة،
غــالـبـيـتـهــم م ــن ال ـش ـبــاب،
ب ـي ـن ـمــا ت ـس ـعــى الـمـمـلـكــة
إلـ ـ ـ ـ ــى تـ ـ ــرس ـ ـ ـيـ ـ ــخ صـ ـ ـ ــورة
الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر فـ ـيـ ـه ــا ودعـ ـ ــم
القطاعات غير النفطية.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس هـ ـيـ ـئ ــة
الترفيه تركي آل الشيخ،
عـ ـ ـب ـ ــر «ت ـ ـ ــويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــر»« ،ب ـ ـلـ ــغ
ع ــدد ال ـح ـضــور الـنـهــائــي
(ليوم األ حــد)  152ألفا...
ليصبح اإلجمالي لجميع
األيام  732ألفا لمهرجان
مـ ـ ــن أكـ ـ ـب ـ ــر مـ ـه ــرج ــان ــات
ال ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى ب ــالـ ـع ــال ــم».
وش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــرجـ ـ ــان،
ا لـ ــذي ا ن ـط ـلــق ف ــي ،2019
خــال أيــامــه األربـعــة ،من
الـ ـخـ ـمـ ـي ــس إل ـ ـ ــى األح ـ ـ ــد،
مـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ف ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــن م ــن
البلدان العربية والعالم،
وح ـ ـضـ ــره أع ـ ـ ــداد ك ـب ـيــرة

م ــن ال ـش ـب ــان وال ـش ــاب ــات
الــذيــن رق ـصــوا مـعــا على
أنغام الموسيقى الغربية
والعربية.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت إحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــارك ـ ـ ـ ــات ،وه ـ ـ ــي
س ـ ـعـ ــوديـ ــة ح ـ ـضـ ــرت مــع
زوج ـ ـ ـهـ ـ ــا ،وطـ ـلـ ـب ــت ع ــدم
كشف اسمها « ،لــم نر أي
شيء مماثل في الرياض
من قبل ،نحن متعطشون
ل ـل ـم ــوس ـي ـق ــى والـ ـت ــرفـ ـي ــه
واألفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام وال ـ ـ ـض ـ ـ ـحـ ـ ــك
وا ل ـن ــز ه ــات ،كــأ نـنــا نعيد
اكتشاف بلدنا وهذا أمر
ي ـفــرح ـنــا كـ ـثـ ـي ــرا» .وم ـنــذ
تـسـلــم األم ـي ــر مـحـمــد بن
سـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــان م ـ ـن ـ ـصـ ــب ول ـ ــي
ا لـعـهــد فــي  ،2017تشهد
ال ـ ـم ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــة الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة
انـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــاح ـ ــا اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا
ب ـع ــد ع ـق ــود م ــن اإلغـ ــاق
ُوال ـق ـيــود ال ـم ـشــددة الـتــي
فـ ـ ــرضـ ـ ــت ع ـ ـلـ ــى م ـج ـت ـمــع
غـ ــال ـ ـب ـ ـي ـ ـتـ ــه م ـ ـ ــن الـ ـجـ ـي ــل
الشاب.
(أ ف ب)

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

نجوم «يا زينة عيوني» يسجلون أغنية المقدمة مجلة العربي في «إكسبو دبي»

من أجواء التسجيل
أن ـ ـ ـهـ ـ ــى ال ـ ـ ـم ـ ـ ـطـ ـ ــرب م ـح ـم ــد
الـ ـبـ ـل ــوش ــي ت ـس ـج ـي ــل م ـقــدمــة
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــل االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي
التلفزيوني «يا زينة عيوني»،
ك ـ ـل ـ ـمـ ــات ال ـ ـشـ ــاعـ ــر الـ ـغـ ـن ــائ ــي
سامي العلي ،وألحان محمد
البلوشي.
وشـ ــارك فــي ال ـغ ـنــاء أبـطــال
الـمـسـلـســل ون ـجــومــه ال ـك ـبــار:
م ـ ـح ـ ـمـ ــد الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــع وج ـ ــاس ـ ــم
ال ـ ـن ـ ـب ـ ـهـ ــان وعـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـل ـ ــه م ـل ــك
ومحمد جابر (العيدروسي)

ومـ ـحـ ـم ــد ال ـع ـج ـي ـم ــي وهـ ــدى
الـ ـخـ ـطـ ـي ــب وبـ ـ ـ ـ ــال الـ ـش ــام ــي
وسعود الشويعي واإلعالمية
ال ـ ـتـ ــون ـ ـس ـ ـيـ ــة وف ـ ـ ـ ـ ــاء ب ــوكـ ـي ــل
وعـبــدالـنــاصــر الــزايــر وإيـمــان
العلي ووليد الضاعن وسماح
خ ــال ــد وع ـل ــي ال ــدري ــع وسـعــد
ال ـ ـعـ ــوض وأن ـ ـ ـ ــوار الـسـبـيـعــي
وم ـشــاعــر وأس ــام ــة البلوشي
وعــادل الخليفة وليلى المال،
إضافة إلى الفنانين الشباب
وال ـشــابــات مــن ذوي اإلعــاقــة:

المنيع والمفيدي والبلوشي في االستديو

اتفاقية تفاهم بين مؤسسة
الفكر العربي وجامعة زايد

عبدالعزيز القطيفي وفاطمة
العجمي ومنيرة الحشاش.
وق ـ ـ ـ ـ ــد ُس ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــت األغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة
باستديوهات القاهرة (صوت
الحب) مايسترو مجد سوريا،
وإش ـ ـ ـ ــراف م ــوس ـي ـق ــي مـحـمــد
البعيجان وعادل الفرحان.
وتقول كلمات المقدمة:
ي ــا زي ـن ــة ع ـيــونــي  /أحـبـهــم
وي ـح ـبــونــي /ي ــا فــرحــة الــدنـيــا
وغـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــا /ونـ ـ ـ ـ ـ ــور الـ ـشـ ـم ــس
وض ـي ــاه ــا /م ــن هـمـتـكــم إحـنــا
نــرســم األم ـ ــل /م ــن ضحكتكم
الفرح فينا كمل.
ُيــذ كــر أن المسلسل بشكل
عام يناقش قضية اجتماعية
ت ـمــس ال ـك ـث ـيــر م ــن ف ـئــة ذوي
اإلعـ ـ ــاقـ ـ ــة وأولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاء أمـ ــورهـ ــم
ومعاناتهم في المجتمع.
"ي ـ ــا زيـ ـن ــة ع ـي ــون ــي" ف ـكــرة
ال ـ ـ ـكـ ـ ــاتـ ـ ــب جـ ـ ــاسـ ـ ــم الـ ـمـ ـنـ ـي ــع،
والحوار للشاعر سامي العلي،
ب ــاالش ـت ــراك م ــع عـبــدالـنــاصــر
ال ــزاي ــر ،وس ـي ـنــاريــو وإخـ ــراج
ح ـس ـي ــن الـ ـمـ ـفـ ـي ــدي ،وإنـ ـت ــاج
م ــؤسـ ـس ــة الـ ـمـ ـنـ ـي ــع ل ــإن ـت ــاج
الفني.

أق ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي
ً
الكويتية ،أمــس األول ،معرضا
ب ـج ـن ــاح ال ـك ــوي ــت ف ــي "إك ـس ـبــو
 " 2020حـمــل شـعــار "اإلمـ ــارات
بعيون العربي" ،انطالقا من دور
المجلة المهني في توثيق عرى
الترابط الخليجي والعربي.
وقــال رئيس تحرير المجلة
إبــراهـيــم المليفي إن المعرض
ت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاول ع ـ ـ ـ ـ ـ ــددا مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـص ـ ــور
األرش ـي ـف ـيــة الـ ـن ــادرة التقطتها
ع ــدس ــة م ـص ــوري الـمـجـلــة منذ
ف ـتــرة الـسـتـيـنـيــات ،إل ــى جــانــب
ع ــرض أع ـ ــداد الـمـجـلــة ف ــي تلك
الحقبة.
وأض ـ ـ ـ ــاف ال ـم ـل ـي ـف ــي أنـ ـ ــه تــم
انتقاء الصور المتعلقة بمراحل
عـ ـ ـ ــدة فـ ـ ــي تـ ـ ــاريـ ـ ــخ اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات،
م ـن ـهــا :ي ــوم تــأس ـيــس االت ـح ــاد،
والنهضة التعليمية والثقافية
التي شهدتها الـبــاد ،والـتــراث
اإلماراتي.
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن ال ـم ـع ــرض
بمنزلة مساهمة مــن "العربي"
فــي إب ــراز الـصــور الخاصة بها
عــن نهضة اإلم ـ ــارات لـلــزائــريــن
فــي "إكـسـبــو  2020دب ــي" ،الــذي
تشارك فيه أكثر من  190دولة،

خبريات
صبا مبارك بطلة مسلسل
عمرو سعد الجديد

المليفي مع كامل العبدالجليل
ويـ ـ ـع ـ ــد مـ ـ ــن أكـ ـ ـب ـ ــر ال ـ ـم ـ ـعـ ــارض
العالمية.
ولفت إلى حرص المجلة على
المشاركة في هذه الفترة التي
ت ـت ــزام ــن م ــع االح ـت ـف ــال بــالـلـغــة
العربية وإقــامــة دولــة اإلم ــارات
النسخة األول ــى مــن قـمــة اللغة
العربية في "إكسبو  2020دبي"
والفعاليات المصاحبة لها.
وأكـ ـ ــد ف ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،أن
المجلة تشكل وسيلة دفاع عن
اللغة العربية ،لضمان سالمتها

واس ـت ـم ــراره ــا ،سـ ــواء داخـ ــل أو
خارج الوطن العربي.
وتعد "العربي" ،التي أسست
في عام  1958وأصدرتها وزارة
اإلعالم الكويتية ،مجلة شهرية
ثقافية عــربـيــة تـتـنــاول العديد
من القضايا العربية والعالمية
وال ـح ـض ــارات وال ـف ـكــر وال ـتــراث
واإلبـ ـ ـ ـ ـ ــداع وال ـ ـف ـ ـنـ ــون واآلداب
والعلوم الطبيعية.
(كونا)

وافقت الفنانة صبا
مبارك على القيام
بالبطولة النسائية في
املسلسل الجديد للفنان
عمرو سعد ،والذي لم
يتم االستقرار على
اسمه حتى اآلن.
وأوشكت ورشة كتابة
حلقات العمل على
االنتهاء من الكتابة
بشكل كامل ،في وقت
يفترض أن ينطلق
التصوير في بيروت
الشهر املقبل ،بعد
تأخير عن املوعد املحدد
سلفًا بنحو  3أسابيع،
نتيجة التغييرات التي
حدثت في فريق العمل.
املخرج حسام علي
الذي يتابع عملية بناء
الديكورات في بيروت
إضافة جلسات العمل
مع فريق التصوير
في مصر ،لم يستقر
على باقي األبطال
بشكل نهائي ،في وقت
بات املسلسل الجديد
يضم إلى جوار بطليه
الثنائي دياب وماجد
املصري.

جانب من المعرض

اإلمارات توقف الرقابة على ًاألفالم
مع إدراج تصنيف « 21+عاما»

سينوغرافيا «البقشة» تفوز
بالمشاركة في مهرجان كندي

إصابة عفاف مصطفى
خالل تصوير «فيال »101

أول مشاركة خليجية في معرض التصميم المسرحي الدولي

من األفالم اإلماراتية  -الكمين

بندر بن خالد الفيصل ونورة الكعبي أثناء التوقيع
بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية،
وق ـعــت مــؤس ـســة ال ـف ـكــر ال ـعــربــي ممثلة
بــرئ ـيــس مـجـلــس إدارتـ ـه ــا األم ـي ــر بـنــدر
بن خالد الفيصل ،وجامعة زايــد ممثلة
بوزيرة الثقافة والشباب ،رئيسة الجامعة
نورة الكعبي ،اتفاقية تفاهم على هامش
قمة اللغة العربية ،التي نظمتها وزارة
الثقافة والـشـبــاب اإلمــاراتـيــة بالتعاون
مع مركز أبوظبي للغة العربية في دبي،
وذل ــك ضمن فعاليات مـعــرض "إكسبو
."2020
ً
تتضمن االتفاقية بنودا عدة تتعلق
بمجاالت التعاون بين الطرفين ،أبرزها
تنسيق الجهود المشتركة في دعم جهود
تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها
من خالل معهد اللغة العربية ومشروع
"عـ ــربـ ــي ،"21واالس ـت ـف ــادة م ــن الـخـبــرات
الـعـلـمـيــة واألكــادي ـم ـيــة وت ـب ــادل خـبــرات
العمل ،واالستفادة من الخبرات والمرافق
المتوفرة لدى كل من الطرفين بما يدعم
أهدافهما واستراتيجياتهما ،والتعاون
فــي تنفيذ أي بــرامــج أو مـشــاريــع يتفق

ً
عليها الطرفان مستقبال.
وج ــرى على هــامــش القمة ح ــوار مع
األمير بندر بن خالد الفيصل ،أكــد فيه
اللقاءات ،التي تجمع القيادات
أهمية هذه ّ
العربية وصناع القرار ،وتحدث عن ثراء
ً
اللغة العربية ومرونتها ،الفتا إلى أنها
لغة القرآن الكريم.
ك ـمــا ركـ ــز ع ـلــى ب ـعــد ال ـل ـغــة الـعــربـيــة
الثقافي والفكري والديني ،مما يضمن
ً
استمراريتها وديمومتها ،مشددا على
ً
مسؤولية العرب جميعا في الحفاظ على
ً
لغتهم ذخرا لألجيال المقبلة.
وكــانــت فعاليات قمة اللغة العربية
اس ـت ـم ــرت يــوم ـيــن ت ـحــت ش ـع ــار "حـ ــوار
ال ـم ـج ـت ـم ـعــات وتـ ــواصـ ــل الـ ـحـ ـض ــارات"،
برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي ،بحضور األمين العام لجامعة
الدول العربية أحمد أبوالغيط ،وعدد من
الوزراء المسؤولين عن الثقافة في العالم
ال ـعــربــي ،وم ــدي ــري الـمـنـظـمــات العربية
والدولية المختصة بالشؤون الثقافية.

ّ
أعلنت اإلمارات ،أمس األول ،أنها لن تقوم بعد اآلن بفرض
رقابة على األفالم التي يتم عرضها في دور السينما ،على أن
ً
يتم إدراج " 21+عاما" ضمن التصنيف العمري لألفالم لتنبيه
المشاهدين الراغبين بمشاهدة أفالم بنسختها األصلية.
مكتب تنظيم اإلعالم التابع لوزارة الثقافة اإلماراتية
وقال
ّ
في تغريدة ،إنه سيتم"إدراج فئة ( )+21ضمن فئات التصنيف
العمري لألفالم السينمائية".
وأض ـ ــاف ال ـم ـك ـتــب" :ح ـس ــب ه ــذا ال ـت ـص ـن ـيــف ،سـيـتــم عــرض
األفالم في دور السينما حسب نسختها الدولية ،ويتم منحها
التصنيف بناء على معايير المحتوى اإلعالمي في الدولة".
ويأتي ذلك في وقت تعمل الدولة الخليجية على تحديث
قوانينها االجتماعية بشكل مستمر .وأواخر العام الماضي،
أعلنت اإلمارات تعديالت لبعض قوانين األحوال الشخصية
في إطار سعيها لتطوير بنيتها التشريعية.
وفي مجال اإلنتاج السينمائي ،قدمت السينما اإلماراتية
ً
األعوام الفائتة عددا من األفالم سواء الطويلة أو القصيرة
خالل
ّ
و ش ــارك صناعها فــي مـهــر جــا نــات متنوعة وتشهد اإل م ــارات
ً
ارتفاعا في عدد األعمال المحلية ،وإن كانت أزمة كورونا اردت
ً
سلبا على هذا اإلنتاج ،لكن ثمة قرارات اتخذتها الدولة لقطع
دابر هذا الفيروس إذ إنها من أولى الدول العربية التي فتحت
أبواب السينمات إلى الجمهور كما سمحت بتصوير األعمال
عقب فترة إقفال عالمية.

فـ ـ ـ ــازت س ـي ـن ــوغ ــراف ـي ــا ال ـع ـمــل
الـمـســرحــي "ال ـب ـق ـشــة" ،م ــن إنـتــاج
م ـ ـسـ ــرح ج ـل ـج ــام ــش ف ـ ــي مـمـلـكــة
ال ـب ـح ــري ــن ،وت ـص ـم ـيــم د .خـلـيـفــة
ال ـ ـهـ ــاجـ ــري وأزيـ ـ ـ ـ ـ ــاء د .اب ـت ـس ــام
الحمادي وإضاءة عبدالله البكري،
بالمشاركة في معرض التصميم
المسرحي الدولي كــأول مشاركة
خليجية مـنــذ ان ـطــاق الـمـعــرض
الوحيد في التصميم المسرحي
ً
بـمـشــاركــة  ٩٣دول ــة ،ب ـ  580عمال
ً
مسرحيا.
وت ـع ـت ـبــر ه ــذه ال ـم ـشــاركــة أول
مشاركة من نوعها لدولة خليجية
فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع مـ ــن ال ـم ـع ــارض
ملصق مسرحية «البقشة»
الـنــوعـيــة الـمـهـمــة ،حـيــث تخضع
ج ـم ـي ــع ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــات ل ـم ـعــاي ـيــر
ال ـهــاجــري ،ال ــذي وجـهــت لــه دع ــوة لحضور
دولـيــة صــارمــة وتقييم مــن لجنة
متخصصين م ــن جـمـيــع دول ال ـعــالــم وفــق ف ـعــال ـيــات ال ـم ـع ــرض الـ ــذي س ـي ـقــام ف ــي عــام
مـعــايـيــر فـنـيــة وتـقـنـيــة دق ـي ـقــة ،وبـمـشــاركــة  ،٢٠٢٢هنأ بدوره مسرح جلجامش على هذا
منظمة السينوغرافيين الدولية الـ  ،OISTATاالنجاز وشكر فريق عمل مسرحية البقشة
على تفانيه في تقديم هــذا العمل االبداعي
ومنظمة تقني المسرح الكندي .CITT
وتم تقييم سينوغرافيا "البقشة" من لجنة الرائع "الذي حقق مشاركة مهمة نفخر بها
مكونة من  ١٠محكمين من حول العالم ،ثم كخليجيين جميعا .ولقد دعيت شخصيا
تمت الموافقة على عرض صور ومخططات ل ـح ـضــور ال ـم ـعــرض ف ــي مــدي ـنــة كــالـيـجــاري
مراحل انتاجها في مدينة كاليجاري الكندية الكندية بصفتي مصمما لديكور العرض في
الفترة من  ٦إلى  ١٦اغسطس ."٢٠٢٢
في أغسطس المقبل.
وذكر الهاجري أن المعرض يقام كل اربع
و"الـبـقـشــة" مــن تأليف الـكــاتــب االمــاراتــي
ً
الـكـبـيــر إسـمــاعـيــل عـبــدالـلــه وإخـ ــراج الفنان سنوات في احدى دول العالم ،معتبرا "قبول
الكبير عبدالله ملك ،وقدمت خالل مهرجان المشاركة فيه مــن أهــم مــا يتمناه أي فريق
ال ـم ـس ــرح ال ـم ـح ـلــي ف ــي ال ـب ـحــريــن لــأع ـمــال سـيـنــوغــرافـيــا فــي أي عـمــل مـســرحــي ،وهــذا
الـمــؤهـلــة لـلـمـشــاركــة فــي مـهــرجــان الـشــارقــة االن ـج ــاز يـضــع عـمــل مـســرحـيــة الـبـقـشــة في
مرتبة عالمية متقدمة من االتقان والنضج
الخليجي.
رئ ـيــس فــريــق الـسـيـنــوغــرافـيــا د .خليفة الفني واالبداعي".

محمد بن ناصر :الترجمة تثري لغتنا العربية «كاليغوال» األوكراني يفوز بجائزة مهرجان
●
القاهرة للمسرح التجريبي
فضة المعيلي

ً
اح ـت ـفــاال بـيــوم الـلـغــة العربية،
أقــام برنامج ماجستير الترجمة
فــي كلية اآلداب بجامعة الكويت
ن ــدوة بـعـنــوان "دور الترجمة في
يوم اللغة العربية" ،بالتعاون مع
جمعية المترجمين الكويتية ،في
حرم الجامعة بالشدادية.
مــوضــوع االحـتـفــالـيــة ك ــان عن
دور ال ـت ــرج ـم ــة فـ ــي إثـ ـ ـ ــراء الـلـغــة
الـعــربـيــة وال ـت ــواص ــل ال ـح ـضــاري،
وقام المتحدثون باختيار موضوع
تناسب مع أهداف الندوة ،وسلط
ال ـ ـضـ ــوء عـ ـل ــى م ـت ـط ـل ـب ــات س ــوق
العمل ومتطلبات اللغة والمجتمع
الحالية.
وبهذه المناسبة ،قال د .محمد
بــن نــاصــر" :ال ـه ــدف مــن الفعالية
هــو إث ـبــات أهـمـيــة حـقــل الترجمة
في إثــراء اللغة العربية عن طريق
نقل المحتوى الثقافي األجنبي
إلى الترجمة العربية .كما سلطت
ال ـف ـعــال ـيــة الـ ـض ــوء ع ـلــى بــرنــامــج
ماجستير الترجمة في كلية اآلداب
بجامعة الكويت ،وعلى إسهامات
طلبة الترجمة في ترجمة الكتب
اإلنكليزية إلى اللغة العربية ،وتم
عــرض إسهامات أعـضــاء جمعية
المترجمين فــي نشرهم لمعاجم
اللهجة الكويتية والمصطلحات

محمد بن ناصر

ضياء بورسلي

الـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة وكـ ـ ـت ـ ــب ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ
المترجمة".
م ــن جــان ـب ـهــا ،أك ـ ــدت د .ضـيــاء
بورسلي أن "الترجمة هــي حلقة
الــوصــل بـيــن الـثـقــافــات والـلـغــات،
وتزخر الكويت بمترجمين اهتموا
بإثراء المحتوى األدبــي من خالل
الترجمة األدبية من اللغات األخرى،
وهو جهد نثني عليه ونشجعه ،بل
نتمنى أن نــرى اجتهادا أكبر في
ترجمة الكتب والمقاالت العلمية
واألبحاث ،إلثراء المحتوى العلمي
باللغة العربية ،وهو ما نسعى إليه
في جمعية المترجمين ،ونسلط
الضوء أيضا على أهمية تدريب
ال ـم ـتــرج ـم ـيــن ،وت ـش ـك ـيــل وعـيـهــم
بأخالقيات وأسس المهنة ،والذي

ي ـعــد ج ـ ــزءا أس ــاس ـي ــا م ــن رســالــة
مــاجـسـتـيــر الـتــرجـمــة والجمعية
أيـ ـض ــا .وأخـ ـي ــرا أردن ـ ـ ــا أن نشير
إل ــى إنـ ـج ــازات مــؤسـســي جمعية
المترجمين ،وطلبة الترجمة في
جامعة الكويت بترجمة اللهجة
ال ـكــوي ـت ـيــة إلـ ــى ال ـل ـغ ــات األخـ ــرى
والمعاجم المنشورة منها ،والتي
هي على وشك النشر".
ش ــارك فــي الفعالية د .مشاعل
الحملي ،د .يحيى أحـمــد ،خريج
ب ــرن ــام ــج م ــاج ـس ـت ـي ــر ال ـت ــرج ـم ــة
بـجــامـعــة ال ـكــويــت أح ـمــد ط ــارش،
طالب ماجستير الترجمة لجامعة
ال ـكــويــت فـهـيــد ال ـع ـج ـمــي ،خــريــج
مساند الترجمة بجامعة الكويت
حمد بوناشي.

ف ـ ـ ـ ـ ــاز ع ـ ـ ـ ـ ــرض "كـ ـ ــال ـ ـ ـي ـ ـ ـغـ ـ ــوال"،
مـ ــن إن ـ ـتـ ــاج أك ــاديـ ـمـ ـي ــة الـ ــدرامـ ــا
األوك ــرانـ ـي ــة ،بــال ـجــائــزة الـكـبــرى
لـ ـمـ ـه ــرج ــان الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة ال ـ ــدول ـ ــي
لـلـمـســرح الـتـجــريـبــي فــي دورت ــه
الثامنة والـعـشــريــن ،الـتــي أســدل
الستار عليها أمس األول.
ك ـ ـمـ ــا ح ـ ـصـ ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــرض ع ـلــى
جــائــزتــي أفـضــل إخ ــراج وأفـضــل
م ـم ـث ــل ،وذهـ ـب ــت ج ــائ ــزة أف ـضــل
س ـي ـنــوغــراف ـيــا إلـ ــى م ـه ـنــد كــريــم
من اإلمــارات عن عرض "الملهاة
األخـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــرة" ،وجـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــزة أفـ ـض ــل
استعراض إلــى عــرض "صفقات
مع اإلله" من ألمانيا ،فيما فازت
حال عمران بجائزة أفضل ممثلة
عن دورهــا في العرض الكويتي
"آي م ـي ــدي ــا" ل ـل ـم ـخــرج سـلـيـمــان
البسام.
ومـ ـنـ ـح ــت ل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـك ـيــم
ش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــادة تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــر "ل ـ ـج ـ ـهـ ــود
الـمــواهــب التمثيلية الــواعــدة"
للمشاركين في عــرض "هــدوء
تـ ــام" م ــن ال ـب ـحــريــن ،وش ـه ــادة
ت ـق ــدي ــر أخـ ـ ــرى ل ـل ـف ـنــان أح ـمــد
أبــوعــرادة عن دوره في عرض
"الملهاة األخيرة" من اإلمارات.

حال عمران أثناء تكريمها
ُ
أق ـيــم حـفــل الـخـتــام بالمسرح
الـكـبـيــر ل ــدار األوب ـ ــرا الـمـصــريــة،
وشـ ـ ـم ـ ــل ل ـ ــوح ـ ــة اسـ ـتـ ـع ــراضـ ـي ــة
بعنوان "أكون" من إخراج محمد
مرسي ،والتي ّ
تعبر عن مسعى
الـ ـمـ ـب ــدع ل ـل ـت ـج ــري ــب ال ـم ـس ـت ـمــر
ال ـم ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ت ــاري ــخ ال ـف ـنــون
ب ــاخـ ـت ــاف م ـن ــاب ـع ــه وأصـ ــولـ ــه،
وكيفية صهر المخزون السمعي
والـ ـبـ ـص ــري ل ـص ـنــع ح ــال ــة فـنـيــة
جديدة.
وشمل الحفل تكريم المخرج

والممثل األردني خالد الطريفي،
والمسرحي الفرنسي جان جاي
ليكا ،والمخرج اإلماراتي ناجي
الحاي ،والمخرج المصري عصام
السيد ،والمخرج المصري حسن
الجريتلي ،إضافة إلى اسم الناقد
الراحل فوزي فهمي ،الذي تحمل
دورة المهرجان اسمه هذا العام.
وقال رئيس المهرجان جمال
ياقوت ،في كلمة الختام ،إن أهم
مكاسب هذه الــدورة هي انتقال
الـ ـع ــروض وال ـ ــورش الـتــدريـبـيــة

إلــى عــدد من المحافظات خارج
القاهرة.
وأضـ ــاف أن دورة ه ــذا الـعــام
جــرى التحضير لها خــال وقت
قصير ،وأقـيـمــت على مــدى أيــام
معدودة ،لكن دورة العام المقبل
سـ ـتـ ـق ــام فـ ــي الـ ـم ــوع ــد ال ـم ـع ـت ــاد
للمهرجان من األول حتى الحادي
عشر من سبتمبر  ،2022وسيكون
مـ ـح ــوره ــا ال ـع ـل ـم ــي "ال ـت ـج ــري ــب
والتطور التكنولوجي".
(رويترز)

تعرضت الفنانة عفاف
مصطفى لإلصابة خالل
تصوير أحد مشاهدها
في مسلسل «فيال
 ،»101الذي تشارك في
بطولته.
وطلب األطباء من عفاف
الحصول على راحة
عدة أيام ،حتى تتعافى
بشكل كامل من اإلصابة
التي لحقتها في الكتف،
بعدما سقطت على
األرض خالل التصوير،
علمًا بأنها ستباشر
تصوير باقي مشاهدها
خالل األيام املقبلة.
«فيال  »101يقوم
ببطولته محمد نجاتي
ومنة عرفة مع أحمد
عبدالله محمود ووفاء
قمري ،ويخرجه ممدوح
زكي ،ولم يتحدد بعد
موعد عرضه على
الشاشات.

«كورونا» شيكو توقف
تصوير «اللعبة»٣

تسببت إصابة الفنان
شيكو بفيروس كورونا
في إيقاف تصوير
مسلسل «اللعبة ،»3
والذي يفترض عرضه
على منصة شاهد
الشهر املقبل.
وسيخضع فريق العمل
إلجراء ات احترازية
خالل الفترة الحالية،
للتأكد من عدم وجود
إصابات أخرى بني
فريق العمل ،عبر
إجراء تحاليل والتزام
العزل املنزلي لعدة أيام
كإجراء احترازي.
شيكو حرص على نشر
الخبر عبر صفحته
بـ «فيسبوك» فور تأكد
إصابته ،لتحذير
إصدقائه وزمالئه ومن
تعامل معهم ،علمًا بأن
اإلصابة ال يتوقع أن
تؤجل املسرحية التي
يفترض تقديمها بداية
 2022بموسم الرياض،
وتحمل اسم املسلسل
أيضا ،والتي بدأت
جلسات التحضير لها
أخيرا.

ةديرجلا
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دوليات

خامنئي يلوح برفع تخصيب اليورانيوم لـ  %90بعد انسداد نافذة «فيينا»
مناورات إيرانية مفاجئة قرب محطة بوشهر ...وإسرائيل تكشف للمرة األولى دورها في اغتيال سليماني
هددت صحيفة «كيهان»
التابعة للمرشد اإليراني برفع
نسبة تخصيب اليورانيوم إلى
 %90وهي المطلوبة لصنع
قنبلة نووية وسط حديث عن
انسداد مسار مفاوضات فيينا
الرامي إلحياء االتفاق النووي
ورفع العقوبات األميركية
عن طهران ،في حين أعلنت
السلطات اإليرانية إطالق
مناورات مفاجئة بمحيط
محطة بوشهر بعد سماع
دوي انفجارات قربها.

ب ـ ـع ـ ــد  4أيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام مـ ـ ـ ــن وصـ ـ ـ ــول
مفاوضات فيينا الرامية إلحياء
االت ـف ــاق ال ـن ــووي اإلي ــران ــي ورف ــع
العقوبات األميركية المفروضة
عليها إل ــى طــريــق شـبــه مـســدود
ودعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ع ـ ـس ـ ـكـ ــري ـ ـيـ ــن
واس ـت ـخ ـبــاري ـيــن أم ـيــرك ـيــون إلــى
زي ــادة الـضـغــوط العسكرية على
طهران لردعها عن مواصلة تطوير
برنامجها الذري ،لوحت السلطات
اإليــران ـيــة بــرفــع نسبة تخصيب
اليورانيوم في المنشآت النووية
إلى  %90وهي النسبة المطلوبة
إلنتاج أسلحة ذرية.
وه ـ ـ ـ ــددت ص ـح ـي ـفــة «ك ـي ـه ــان»
الـتــابـعــة لـلـمــرشــد اإلي ــران ــي علي
خامنئي ،برفع نسبة التخصيب،
حــال لــم تصل مـفــاوضــات فيينا،
مع القوى العالمية الرامية إلعادة
إحياء االتفاق النووي لعام ،2015
وال ــذي انسحبت منه والــواليــات
المتحدة ،إلى نتيجة.
واكتفى المتحدث باسم وزارة
الخارجية اإليرانية سعيد خطيب
زادة ب ــال ـق ــول ،إن بـ ــاده ملتزمة
ً
بتعهداتها الدولية بصفتها عضوا
في «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»
ً
تعليقا على تقرير صحيفة المرشد
دون أن ينفي التلويح بالخطوة
التي إن حدثت فستعزز الشكوك
ال ــدول ـي ــة ب ـشــأن سـلـمـيــة بــرنــامــج
طهران النووي.

لقاء قصير بين بن فرحان
وعبداللهيان
صرح المتحدث باسم الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زادة
بأن وزير الخارجية اإليراني ،حسين أمير عبداللهيان ،التقى نظيره
السعودي األمير فيصل بن فرحان ،في باكستان.
ً
ً
وقــال زادة إن الــوزيــريــن عقدا «اجتماعا قـصـيــرا» على هامش
مؤتمر وزراء خــارجـيــة منظمة الـتـعــاون اإلســامــي ،ال ــذي اختتم
أعماله أمس األول ،لمناقشة مساعدة أفغانستان .ولم يكشف خطيب
زادة أي معلومات إضافية عما دار بين الوزيرين ،لكنه أضاف أن
ً
«الجولة الخامسة من الحوار بين البلدين لم تعقد بعد» ،زاعما أن
«تقدم المحادثات يعتمد على جدية الرياض».

ّ
انضمت أمس األول مع  4غواصات إلى أسطول القوات البحرية للجيش اإليراني (ارنا)
المدمرة «ألوند» التي
وأضاف زادة أن «طهران ملتزمة
باتفاقية الضمانات ومعاهدة الحد
من انتشار األسلحة النووية ،وكل
ما فعلناه حتى اآلن كان في إطار
ً
هــذه االل ـتــزامــات» ،مـشــددا على أن
«مستوى وكمية ونوعية تخصيب
الـيــورانـيــوم فــي إي ــران سيتم على
أسـ ـ ــاس ب ــرن ــام ــج إيـ ـ ــران ال ـن ــووي
السلمي».
وجاء تهديد «كيهان» رغم إصدار
خامنئي ،فــي وقــت ســابــق ،فتوى
حرم فيها امتالك األسلحة الذرية
بوصفها أسلحة دمار شامل.

رسالة أميركية
وفـ ـيـ ـم ــا يـ ـخ ــص الـ ـمـ ـح ــادث ــات
النووية ،أوضــح زادة أن بــاده لم
تـجـ ِـر «أي مـحــادثــات مـبــاشــرة مع
األميركيين في فيينا» ،بل تسلمت
ب ـع ــض ال ــرس ــائ ــل ع ـب ــر الـمـنـســق
األوروبي إنريكي مورا للمفاوضات.
وأض ـ ـ ــاف أن ب ـ ــاده ردت على
الــرســائــل األميركية بـصــورة غير
مباشرة .وأوض ــح« :تلقينا بعض
الرسائل المكتوبة وغير المكتوبة
من نائب األمين العام لخدمة العمل
الـخــارجــي فــي االت ـحــاد األوروب ــي
بشأن المفاوضات وتم الرد عليها
على الفور».

وذكـ ـ ــر خ ـط ـيــب زاده أن ب ــاده
واجهت «حملة دبلوماسية عامة
وإع ــام ـي ــة م ــن الـ ـ ــدول األوروبـ ـي ــة
الثالث ،بريطانيا وفرنسا وألمانيا،
ضــد مــا ي ـجــري فــي غ ــرف ال ـحــوار
خالل مفاوضات فیینا ،وانخرطت
ه ــذه ال ـ ــدول األوروب ـ ـيـ ــة بالحملة
ً
اإلعالمية بــدال من تكريس وقتها
وطاقتها لمفاوضات جــادة حيث
تــم تقديم معلومات ملفقة خالل
ال ـم ـفــاوضــات» .لكنه لـفــت إل ــى أنــه
«لــو دخــل أعضاء االتـفــاق النووي
طاولة المفاوضات في اليوم األول
بـنـفــس ال ـن ـهــج ال ـ ــذي ات ـب ـعــوه في
األي ــام الماضية ،كــان بإمكاننا أن
نصل إلى هذه النصوص كأساس
للمفاوضات بشكل أسرع».
وجـ ـ ـ ـ ــاء تـ ــوض ـ ـيـ ــح ال ـم ـت ـح ــدث
ً
اإليراني ،ردا على على تصريحات
لمستشار األمن القومي األميركي
جيك سوليفان عن «إیصال رسالة
مباشرة إلى إيران».
وحـ ـ ــول الـ ـخ ــاف ب ـي ــن ط ـه ــران
ولندن بخصوص صفقة الدبابات
التي لم تتم بين البلدين أواخر عهد
الشاه ،بعد دفع ثمنها لبريطانيا،
ق ــال الـمـتـحــدث بــاســم الـخــارجـيــة
اإليــران ـيــة إن ــه «ل ــم يـتــم ات ـخــاذ أي
إجـ ـ ـ ــراء ع ـم ـلــي ح ـت ــى اآلن ب ـشــأن
سـ ــداد ديـ ــون ل ـن ــدن ال ـبــال ـغــة 400

مليون جنيه إسترليني لطهران».
اتهم زادة لندن بالمماطلة في
سداد ديونها التي لم يتم تسليمها
مـنــذ ع ــام  .1979وجـ ــاء ذل ــك بعد
أن أع ـل ــن رئ ـي ــس ال ــوف ــد اإلي ــران ــي
بفيينا ،علي باقري كني ،أن إيران
وبريطانيا توصلتا إلى اتفاق حول
سداد الدين.
ويــأتــي ذل ــك فــي ض ــوء اختتام
الـجــولــة الـســابـعــة مــن مـفــاوضــات
فيينا الجمعة الماضية ،بإعالن
الـتــوصــل إل ــى ورق ــة تمثل أرضية
مشتركة لـلـتـفــاوض ،فيما بقيت
الـمـســائــل الـخــافـيــة ال ـتــي تتمثل
في شقين سياسي وتقني عالقة
حتى اآلن.

غموض وكشف
في غضون ذلك ،أعلنت السلطات
اإليرانية إطالق مناورات مفاجئة
بمحيط محطة بــوشـهــر للطاقة،
عقب سماع دوي انفجارات غامضة
بمحيط المنشأة النووية الواقعة
جنوب البالد أمس.
وق ـ ــال ن ــائ ــب م ـحــافــظ بــوشـهــر
محمد تـقــي ،إن دوي االنـفـجــارات
كان بسبب تدريبات للدفاع الجوي
ل ــزي ــادة ق ـ ــدرات ال ـن ـظــام الــدفــاعــي.
وأضــاف« :أجريت هذه التدريبات

ً
فــي الخامسة صباحا بالتوقيت
المحلي وسط استعداد وتنسيق
كاملين مع القوات المسلحة».
ونقلت وكالة أنباء تابعة ألعلى
جهاز أمني في إيران عن قائد ّ
«مقر
خاتم األنبياء» للدفاع الجوي التابع
للجيش اإليراني اللواء غالم علي
رشيد قوله على هامش المناورات:
«إذا شـ ـن ــت إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ه ـج ـمــات
ضــد إي ــران ،فــإن قواتنا المسلحة
ستهاجم على الفور جميع المراكز
والقواعد والـطــرق والمواقع التي
استخدمت لتنفيذ االعتداء».
وذك ـ ــر رش ـي ــد خـ ــال اجـتـمــاعــه
مــع كـبــار ق ــادة «ال ـحــرس ال ـثــوري»
أن إسرائيل ال يمكنها استهداف
الـ ـمـ ـنـ ـش ــآت وال ـ ـمـ ــواقـ ــع الـ ـن ــووي ــة
والعسكرية اإليــرانـيــة دون ضوء
أخضر من الواليات المتحدة.
وأضـ ـ ـ ــاف« :إذا أص ـب ــح تـهــديــد
إس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل ل ـ ـل ـ ـقـ ــواعـ ــد ال ـ ـنـ ــوويـ ــة
ً
والعسكرية اإليــرانـيــة عمليا ،فإن
القوات المسلحة اإليرانية ستهاجم
ً
ف ـ ـ ــورا ج ـم ـيــع ال ـم ــراك ــز وال ـق ــواع ــد
والمسارات واألماكن المستخدمة
لمرور العدوان ومنشأه على أساس
الخطط العملياتية الموضوعة».
وكــان وزيــر الدفاع اإلسرائيلي
بيني غانتس ،أعلن قبل أيــام «أنه
أمر الجيش اإلسرائيلي باالستعداد

للعمليات العسكرية ضد إيــران»،
ً
مضيفا أن شن هجوم على إيــران
«ف ـ ــي م ــرح ـل ــة مـ ـ ــا» ،ق ــد ي ـك ــون هو
الخيار الوحيد ،لتعطيل تطويرها
قنبلة نووية.
ف ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ـ ــذه األث ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،ك ـش ــف
الــرئـيــس المنتهية والي ـتــه لهيئة
االس ـت ـخ ـبــارات الـعـسـكــريــة تامير
ً
هايمان أن جـهــازه لعب دورا في
قتل واشنطن لقائد «فيلق القدس»
اإلي ـ ــران ـ ــي ق ــاس ــم س ـل ـي ـمــانــي ،في
تصريح علني هو األول منذ عملية
االغتيال التي تمت بمحيط مطار
بغداد يناير .2020
وف ـ ــي سـ ـي ــاق م ـقــاب ـلــة وداعـ ـي ــة
أوضـ ــح هــاي ـمــان أن «ف ـت ــرة توليه
منصبه شهدت عمليتي تصفية
هامتين ،قتل في إحداها سليماني،
وفــي األخـ ــرى ،الـقـيــادي فــي حركة
ال ـ ـج ـ ـهـ ــاد ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،ب ـه ــاء
أب ــو الـعـطــا ،ال ــذي تــم اغـتـيــالــه في
نوفمبر .»2019
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ه ـ ــايـ ـ ـم ـ ــان إل ـ ـ ـ ـ ــى أن
«االستخبارات اإلسرائيلية قامت
بإحباط مخططات عديدة وعرقلة
عمليات نقل أموال ووسائل قتالية
إليـ ـ ـ ــران ،وذل ـ ــك ف ــي م ـس ـعــى لمنع
التموضع اإليراني في سورية».
(طهران ـ وكاالت)

لندن :مجلس التعاون أهم شبكة لمصالحنا اإلقليمية واألمنية
الناصر وتراس يبحثان تعزيز العالقات والمصالح الكويتية  -البريطانية

الشيخ أحمد الناصر وإليزابيث تراس في لندن أمس

ش ـ ّـددت وزي ــرة الـخــارجـيــة البريطانية لـيــز ت ــراس ،أم ــس ،عـلــى أن
ً
ً
منطقة الخليج العربي تمثل جزءا مهما من العالم بالنسبة للمصالح
البريطانية على المدى البعيد باعتبار أن مجلس التعاون إحدى أهم
الشبكات في العالم للقضايا اإلقليمية واألمنية الرئيسة» ،مؤكدة في
الوقت نفسه ،السعي إلى تعزيز العالقات معه بشكل أكبر ،ال سيما في
مجاالت التجارة واالستثمار والتنمية واألمن السيبرياني.
وفــي بـيــان صحافي عقب االجـتـمــاع الـ ــوزاري المشترك بين دول
مجلس التعاون لدول الخليج والمملكة المتحدة بمشاركة األمين العام
للمجلس نايف الحجرف في لندن ،أوضحت تراس ،أن «تقوية الروابط
االقتصادية واألمنية مع دول المجلس ستعود بالمنفعة على جميع
األطراف من حيث تعزيز األمن المشترك أو في خلق فرص العمل» مبينة
أن «المعركة من أجل النفوذ االقتصادي العالمي في تدفق كامل بالفعل».
وشددت على أن «االستثمار المشترك مع منطقة الخليج في البنية
التحتية سيسمح للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بعدم االعتماد
بشكل استراتيجي على أي مزود واحد وفي الوقت نفسه تعزيز النمو
النظيف وتشجيع المشاريع واالبتكار على االزدهار».
وذكرت أن المفاوضات بين بريطانيا ودول مجلس التعاون بشأن

الجيش السوداني يواصل عزل الخرطوم
ويكرر التزامه بالخيار الديموقراطي

ً
قتيل و 125جريحا بذكرى إطاحة البشير ...ودعوات الستمرار التصعيد
غـ ـ ـ ــداة م ـق ـت ــل سـ ـ ــودانـ ـ ــي وإصـ ـ ــابـ ـ ــة 125
خـ ــال ال ـت ـظ ــاه ــرات ال ـح ــاش ــدة ف ــي ال ــذك ــرى
ال ـثــال ـثــة إلط ــاح ــة ن ـظ ــام ال ــرئ ـي ــس ال ـم ـعــزول
عمر البشير ورفــض هيمنته على السلطة،
واص ــل الـجـيــش ال ـســودانــي إغ ــاق الجسور
ال ـم ــؤدي ــة إل ــى وس ــط ال ـعــاص ـمــة ال ـخــرطــوم،
ً
م ـ ـكـ ــررا الـ ـت ــزام ــه ب ــال ـخ ـي ــار ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي.
وف ـ ــي ح ـي ــن دع ـ ــا ت ـح ــال ــف ق ـ ــوى ال ـحــريــة
وال ـت ـغ ـي ـيــر إلـ ــى اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـت ـص ـع ـيــد ضــد
ه ـي ـم ـنــة ال ـع ـس ـكــري ـيــن ع ـل ــى ال ـس ـل ـطــة وإل ــى
تـ ـظ ــاه ــرات ج ــدي ــدة ف ــي  25و 30الـ ـج ــاري،
واصلت قــوات األمــن إغــاق بعض الجسور
التي تربط بين وســط العاصمة الخرطوم
مـ ــع أم درمـ ـ ـ ــان (غـ ـ ـ ــرب) وب ـ ـحـ ــري (ش ـ ـمـ ــال)،
ً
ل ـت ـف ــادي وص ـ ــول الـمـحـتـجـيــن مـ ـج ــددا إلــى
م ـح ـي ــط الـ ـقـ ـص ــر الـ ــرئـ ــاسـ ــي وم ـ ـقـ ــر وزارة
الخارجية والقيادة العامة للقوات المسلحة،
ومـعـظــم ال ـ ــوزارات والـمــؤسـســات الـحـيــويــة.

وكرر المتحدث باسم الجيش السوداني
العميد إبراهيم أبوهاجه ،في تصريح وزع
على الصحافيين بالخرطوم أمــس ،الـتــزام
ال ـقــوات المسلحة بــالـخـيــار الــديـمــوقــراطــي،
وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وق ــال ــت لـجـنــة األط ـب ــاء ال ـمــركــزيــة (نـقــابــة
األطباء) ،في بيان ،إن «مجذوب محمد أحمد،
 28سنة» قتل «األحد برصاص حي في الصدر
جراء القمع الوحشي الذي تعرضت له منطقة
شـ ــرق ال ـن ـيــل ب ــال ـخ ــرط ــوم» ،مــوض ـحــة أنـهــا
«تــأخــرت في اعــان مقتل المتظاهر التزاما
بالمعايير التي تلتزم بها للتقصي والتأكد
من التفاصيل».
م ــن جـهـتـهــا ،أعـلـنــت وزارة الـصـحــة ليل
ً
األح ــد -االثـنـيــن أن « 123شـخـصــا أصـيـبــوا
في الخرطوم وجرح اثنان في كسال» ،خالل
االشتباكات في محيط القصر الجمهوري
بـ ـي ــن الـ ـمـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن وقـ ـ ـ ـ ــوات األمـ ـ ـ ــن ال ـت ــي

استخدمت الغازات المسيلة للدموع بكثافة
لتفرقة المحتجين ،مضيفة أن اإل صــا بــات
نجمت عن اختناقات بالغاز مما تطلب نقل
المصابين إلى المستشفى.
وخرجت حشود ضخمة من السودانيين،
أمس األول ،لشوارع العاصمة للمطالبة بحكم
مدني ديموقراطي ،بعد قرابة ثالثة أشهر من
انقالب الخامس والعشرين من أكتوبر الذي
ق ــاده قــائــد الجيش الـفــريــق أول عبدالفتاح
ال ـبــرهــان وأط ـ ــاح بــال ـشــركــاء الـمــدنـيـيــن في
الحكم .وهتف المحتجون ضد قائد الجيش
مرددين «الشعب يريد إسقاط البرهان».
وح ـ ـ ـ ــاول آالف ال ـم ـح ـت ـج ـيــن االع ـت ـص ــام
أمــام البوابة الجنوبية للقصر الجمهوري
محيط القصر الرئاسي ،وبادروا إلى تعليق
مكبر للصوت ،لكن قوات األمن سارعت في
تفريقهم ومنعهم بإطالق القنابل الصوتية
وقنابل الغاز المسيل للدموع.

اتفاق التجارة الحرة ستبدأ العام المقبل بهدف رفع قيمة التبادالت
التجارية التي تبلغ قيمتها السنوية نحو  30مليار جنيه إسترليني
( 39.6مليار دوالر) إضافة إلى تعزيز قطاعي االستثمار والخدمات.
من جانب آخر ،أكدت وزيرة الخارجية البريطانية أن اجتماع األمس،
ً
ناقش أيضا األزمــة في اليمن والنشاط اإليراني المزعزع لالستقرار
اإلقليمي إضافة إلى األزمة األفغانية.
وبينت أن حكومة بالدها عملت عن كثب مع الحلفاء الخليجيين
بشأن هذه القضايا وقدمت مساعدات إنسانية عاجلة وعملت معهم
في عمليات اإلجالء في أفغانستان.
وعلى هامش االجتماع ،التقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون
مجلس الـ ــوزراء الشيخ د .أحـمــد الـنــاصــر مــع ت ــراس .وت ـنــاول اللقاء
مجمل الـعــاقــات التاريخية والـصــداقــة الــراسـخــة الـتــي تجمع دولــة
الكويت والمملكة المتحدة ومناقشة مجاالت التعاون المتعددة بما
يعزز المصالح المشتركة ويعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما
الصديقين والتنسيق فــي إ ط ــار تعزيز العمل الخليجي المشترك
والتعاون مع المملكة المتحدة في مختلف المجاالت.
(لندن  -كونا)

مصر :السجن لعبدالفتاح والباقر
بتهمة االنتماء لجماعة إرهابية

سلة أخبار
الرياض :ملتزمون بدعم
اليمنيين ضد الحوثيين

أكد نائب وزير الدفاع
السعودي األمير خالد بن
سلمان ،أمس ،أن المملكة
ملتزمة بدعم الحكومة
والشعب اليمني في مواجهة
جماعة "أنصار الله" الحوثية،
المدعومة من إيران ،ودفع
الجهود للتوصل إلى
ٍّ
حل سياسي مبني على
المرجعيات الثالث يحافظ
على أمن المنطقة.
وأضاف ،خالل لقاء مع
رئيس الوزراء اليمني ُمعين
عبدالملك في الرياض ،أن
المملكة "تراقب الوضع
االقتصادي الصعب لليمنيين.

فلسطين :إسرائيل استباحت
دماء «ملقي الحجارة»

اعتبرت فلسطين ،أمس ،أن قرار
الجيش اإلسرائيلي السماح
لجنوده بإطالق النار على
الفلسطينيين ملقي الحجارة
والزجاجات الحارقة" ،استباحة
لحياة" مواطنيها .وكانت
إذاعة هيئة البث اإلسرائيلية
الرسمية قالت ،أمس األول ،إن
الجيش أتاح لجنوده إطالق
النار على الفلسطينيين ملقي
الحجارة والزجاجات الحارقة،
حتى بعد االنتهاء من إلقائها،
وأثناء انسحابهم من المكان.
وأشارت إلى أن التعليمات
الجديدة تم تعميمها في وثيقة
مكتوبة على عناصر الجيش
اإلسرائيلي في الضفة الغربية
المحتلة.

تونس :مواجهات بين
األمن ومحتجين بالقصرين

تجددت المواجهات بين
العناصر األمنية وعدد من
المحتجين في محافظة
القصرين التونسية ،لليلة
الثالثة على التوالي.
وقام عدد من المحتجين
في محافظة القصرين ليل
األحد ـ االثنين ،برشق أعوان
األمن بالحجارةّ ،
ورد رجال
األمن باستعمال قنابل الغاز
المسيل للدموع لتفريقهم،
كما قاموا بمالحقتهم في
عدد من األحياء.
واندلعت المواجهات بين
رجال األمن وعدد من شباب
المحافظة الذين نفذوا
سلسلة من االحتحاجات
منذ يوم  17ديسمبر الجاري،
في ذكرى اندالع الثورة سنة
 ،2010وطالبوا بالتشغيل
والتنمية.

إثيوبيا« :تيغراي» تتراجع
ً
ميدانيا من أجل السالم

ليبيا تحتاج مليون عامل مصري إلعادة اإلعمار
في حكم قضائي من المتوقع أن يثير ردود فعل
غربية غاضبة ،قضت محكمة أمن الدولة طوارئ في
مصر ،بالسجن  5سنوات للناشط عالء عبدالفتاح،
و 4سنوات لكل من المحامي الحقوقي محمد الباقر،
والناشط محمد أكسجين ،إثر اتهامهم باالنضمام
إلى جماعة إرهابية ،ونشر أخبار وبيانات كاذبة
ب ــال ــداخ ــل وال ـ ـخـ ــارج ،وهـ ــي ال ـت ـهــم ال ـت ــي يــرفـضـهــا
النشطاء الثالثة وذووهم.
وتعد أحكام محكمة أمن الدولة طــوارئ نهائية
وغير قابلة للطعن ،بأي وجه من الوجوه ،وال تكون
هــذه األحـكــام نهائية إال بعد التصديق عليها من
رئـيــس الـجـمـهــوريــة ،وعـلــى الــرغــم مــن إلـغــاء العمل
بقانون الطوارئ في أكتوبر الماضي فإن القضايا
التي سبق أن أحيلت إلى محاكم الطوارئ تظل تنظر
أمــامـهــا لحين الفصل فيها ،وهــو مــا ينطبق على
قضية الباقر وعبدالفتاح.
ومن المتوقع أن يثير الحكم على الباقر تحديدا
موجة جديدة من االنتقادات الغربية لملف مصر
الحقوقي ،إذ سبق أن قالت «الخارجية» األلمانية
مطلع األسبوع الجاري إن الحكم على الباقر «سيعد
بالنسبة للحكومة االتحادية بمنزلة إشارة لالتجاه

الــذي تتطور إليه حالة حقوق اإلنسان في مصر»،
وطالبت الحكومة المصرية بالعمل على تحقيق
محاكمة عادلة.
من جانب آخر ،قال وزير العمل والتأهيل الليبي
علي العابد الرضا إن السوق الليبي يحتاج قرابة
مليون عــامــل مـصــري ،للمشاركة فــي إع ــادة إعمار
ليبيا ،مشددا على أن بــاده لن تتحمل مسؤولية
أي عــامــل مـصــري يــأتــي إلعـمــار ليبيا إال مــن خالل
منظومة الربط اإللكتروني ،وهذه المنظومة الجديدة
ستقضي على الهجرة غير الشرعية في ليبيا ،وتزيد
عوامل توفير األمان للعمالة المصرية.
ودش ــن الــوزيــر الليبي مــع وزي ــر الـقــوى العاملة
المصري محمد سعفان ،في القاهرة ،أمس ،منظومة
الربط اإللكتروني بين مصر وليبيا ،لتنظيم دخول
العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبي بطريقة
شــرع ـيــة وف ـق ــا لـ ــإجـ ــراءات ال ـق ــان ــون ـي ــة ،وسـتـعـمــل
المنظومة على تحديد أفضل أمــاكــن لــوجــود هذه
العمالة ،ونظام المنشآت التي يعملون بها ،فضال
عن حصرها في ليبيا.
وذكــر سعفان أن الهدف من المنظومة الجديدة
هو مصلحة العمالة المصرية.

أعلنت جبهة تحرير تيغراي،
أمس ،أنها أصدرت أوامر
لقواتها باالنسحاب من األقاليم
والمناطق المجاورة ،والعودة
إلى داخل حدود إقليم تيغراي،
داعية إلحالل السالم مع
الحكومة المركزية في العاصمة
اإلثيوبية أديس أبابا.
وأكد زعيم الجبهة المتمردة،
دبرتسيون جبريمايكل ،في
خطاب موجه لألمين العام
لألمم المتحدة أنطونيو
غوتيريش ،أن قوات "تيغراي"
لم تهزم على األرض.
وطالب زعيم الجبهة بفرض
حظر على األسلحة على كل من
إريتريا وحكومة آبي أحمد من
جانب األمم المتحدة.

ةديرجلا
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الصين :ال نخشى مواجهة أميركا ...وعالقتنا بروسيا كصخرة

ً
ضال سيعود بالنهاية
أصدرت كتابا «أبيض» عن التقدم الديموقراطي لهونغ كونغ واعتبرت تايوان بمنزلة ٍ

وسط تصاعد التوترات بين
أكبر اقتصادين على مستوى
العالم حول قضايا عدة،
أعلنت الصين أنها ال تخشى
مواجهة مع أميركا ،معتبرة
أن صداقتها مع روسيا لن
تضعف ،وأن البلدين «متحدان
مثل صخرة».

مع وصــول العالقات إلى أدنى
مستوياتها منذ الحرب الـبــاردة،
أعربت الصين عن عــدم خشيتها
مـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــواج ـ ـهـ ــة مـ ـ ــع الـ ـ ــواليـ ـ ــات
المتحدة ،لكنها رحبت في الوقت
نـفـســه بــال ـت ـعــاون إذا ك ــان يصب
في مصلحة الطرفين ،مشيرة من
ناحية أخرى إلى أن صداقتها مع
روسيا لن تضعف بغض النظر عن
تغير الوضع الدولي.
وفـ ـ ـ ـ ــي ك ـ ـل ـ ـمـ ــة أل ـ ـ ـقـ ـ ــاهـ ـ ــا خ ـ ــال
ن ــدوة ج ــرت أم ــس ،ح ــول «تطوير
الدبلوماسية الصينية في ظروف
ال ــوض ــع ال ــدول ــي» ف ــي ب ـك ـيــن ،قــال
وزي ــر الـخــارجـيــة الـصـيـنــي وان ــغ،
«ال ـم ـش ـكــات ف ــي ال ـعــاقــات تـعــود
إلــى ســوء تقدير استراتيجي من
ال ـجــانــب األم ـي ــرك ــي ،وإذا حــدثــت
مــواجـهــة ،فــإن الصين لــن تخشى
ذلــك وستقاتل للنهاية ،وال ضرر
من المنافسة لكنها يتعين أن تكون
إيجابية للطرفين».
وتدهورت العالقات بين البلدين
بـسـبــب م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـخــافــات
بـيـنـهــا مـنـشــأ جــائ ـحــة «ك ــورون ــا»
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة وح ـ ـ ـقـ ـ ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان
وضغوط بكين على تايوان.

صداقة روسيا

إدانة دولية
النتخابات مجلس
هونغ كونغ
التشريعي

م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،أكـ ــدوزي ــر
الخارجية الصيني وانــغ يــي ،أنه
«ب ـغــض الـنـظــر عــن تـغـيــر الــوضــع
الــدولــي فــإن الصداقة بين روسيا
والصين التي تنتقل من جيل إلى
جيل آخر ،لن تضعف ،ولن يتغير
ال ـهــدف لتطوير الـتـعــاون المفيد
للطرفين ،ولن يتالشى العزم على
حماية العالم».
وأش ـ ــار ي ــي إلـ ــى أن ال ـعــاقــات
ال ـ ـ ــروسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة  -ال ـ ـص ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة ب ـع ــد
اج ـت ـيــازهــا الخ ـت ـب ــارات مختلفة،
ً
أصبحت نـمــوذجــا لـتـعــاون الثقة
االس ـتــرات ـي ـجــي الـمـفـيــد للطرفين
ً
بين الدول الكبرى ،مشددا على أن
روسيا والصين اليوم «متحدتان
مثل صخرة».
ع ـلــى صـعـيــد آخ ـ ــر ،قـ ــال وزي ــر
ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ـ ـ ـيـ ـ ــة ،إن الـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــن ل ــن
تسمح ألحــد بــاسـتـخــدام تــايــوان
لمصالحه األنــانـيــة ،وهــي واثقة

الصين تعزز قدراتها البحرية بتدشين ثاني حاملة طائرات في البحر الجنوبي
من أن الجزيرة تشبه «الضال الذي
سـيـعــود فــي نـهــايــة الـمـطــاف إلــى
وط ـنــه» .وأض ــاف« :تــايــوان تشبه
الضال ،الذي سيعود إلى الوطن
ف ــي ن ـهــايــة الـ ـمـ ـط ــاف .ال ينبغي
ال ـس ـمــاح لــآخــريــن بــاسـتـخــدامــه
لمصلحتهم كقطعة شطرنج».
وشــدد الــوزيــر على أن الصين
«يجب أن تكون موحدة وستكون
بالتأكيد كذلك».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن م ـ ـبـ ــدأ «ال ـص ـي ــن
الواحدة» يتعرض للتهديد .وقال
إن الوضع في مضيق تايوان ،ال
ً
ي ــزال مـتــوتــرا ،وتتعمد الــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة والـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـ ــدول
الـ ـمـ ـنـ ـف ــردة األخـ ـ ـ ــرى «اسـ ـتـ ـخ ــدام
تايوان لكبح الصين».
وق ــال ي ــي ،وه ــو رئـيــس سابق
لـ ـمـ ـكـ ـت ــب ش ـ ـ ـ ـ ــؤون تـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــوان فــي
الصين ،إن سبب التوتر الحالي
ه ــو م ـ ـحـ ــاوالت ح ـك ــومــة ت ــاي ــوان
«االعتماد على الواليات المتحدة
من أجل االستقالل ،وإن الواليات
ال ـم ـت ـحــدة ودول أخ ـ ــرى ت ـحــاول

وكان ترامب قال في مقابلة تلفزيونية
األول،
مــع ق ـنــاة «فــوكــس ن ـي ــوز» ،أم ــس ّ
إن «عـلــى الصين أن تــدفــع ثمن تفشي
فيروس كــورونــا ،وأن تتخذ خطوة ما
ّ
وتعوض ،لكنها ال تملك مثل هذه األموال
الـطــائـلــة كــي تــدفــع ه ــذه الـتـعــويـضــات.
أع ـت ـقــد أن خ ـســائــر ال ـعــالــم ك ـلــه ولـيــس
خسائر الواليات المتحدة وحدها تقدر
بـ  60تريليون دوالر .والصين ال تملك
 60تريليون دوالر».
وأكد ترامب أن «أصول كورونا جاءت
من مختبر ووهان الصيني ،وأي شخص

تركيا :سندير مع قطر
 5مطارات أفغانية

استخدام تــايــوان للسيطرة على
الصين».
وأوضـ ــح أن «هـ ــذه الـتـصــرفــات
المنحرفة هي التي ّ
غيرت الوضع
وقوضت السالم في مضيق تايوان،
منتهكة ما أجمع عليه المجتمع
الـ ـ ــدولـ ـ ــي واألع ـ ـ ـ ـ ـ ــراف األس ــاسـ ـي ــة
للعالقات الدولية».

الكتاب األبيض
من ناحية أخرى ،أصدر مكتب
اإلعــام بمجلس الدولة الصيني،
ً
أمس ،كتابا أبيض بعنوان «هونغ
كــونــغ :الـتـقــدم الــديـمــوقــراطــي في
إطار دولة واحدة ونظامان».
ويـسـتـعــرض ال ـك ـتــاب األبـيــض
ب ـ ـش ـ ـكـ ــل شـ ـ ــامـ ـ ــل أصـ ـ ـ ـ ــل وت ـ ـطـ ــور
الــديـمــوقــراطـيــة فــي منطقة هونغ
كــونــغ اإلداريـ ـ ــة ال ـخــاصــة ،وكــذلــك
مبادئ وموقف الحكومة المركزية.
وذك ـ ــرت «وك ــال ــة أن ـب ــاء الصين
الجديدة» الرسمية (شينخوا) أن
الكتاب األبيض جاء فيه أنه في ظل

يعتقد بخالف ذلك يمزح مع نفسه فقط».
ً
وأضاف« :عليهم أن يفعلوا شيئا ما .فما
فعلوه للعالم أمر مروع ال نهاية له».
وأشــار ترامب خالل المقابلة إلى أن
عــاقــاتــه مــع الــرئـيــس الصيني «كــانــت
ً
رائعة قبل الجائحة» ،قائال« :كنت أعتقد
صراحة أنني أعجبه وكــان يعجبني»،
فقاطعته الصحافية ماريا بارتيرومو
متسائلة« :إنــه قــاتــل؟» ،فــأجــاب ترامب:
«نعم هو قاتل ،لكن عالقتي معه كانت
رائـعــة .وعندما ظهر كــورونــا ،حصلت
ً
حكاية جديدة تماما».

الحكم االستعماري البريطاني ،لم
تكن هناك ديموقراطية في هونغ
كونغ.
وأش ــار إل ــى أن ــه بـعــد اسـتـعــادة
ممارسة السيادة ،نفذت الحكومة
الصينية المبدأ األساسي المتمثل
في «دولة واحدة ونظامان» وأقامت
الــديـمــوقــراطـيــة فــي منطقة هونغ
كونغ اإلدارية الخاصة.

هونغ كونغ
فـ ـ ـ ــي غـ ـ ـ ـض ـ ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،رح ـ ـبـ ــت
الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ
كــاري الم ،أمــس ،بنتيجة االقتراع
المحلي المخصص للمرشحين
«الوطنيين» الموالين لبكين ،رغم
انخفاض نسبة المشاركة بشكل
غير مسبوق.
وأدلى  30في المئة من الناخبين
بــأصــواتـهــم أمــس األول الختيار
ممثليهم في المجلس التشريعي
للمدينة ،إذ يتم انتخاب عدد قليل
مـنـهــم ب ــاالق ـت ــراع ال ـع ــام بـمــوجــب

تشيلي تنتخب أصغر
رئيس بالقارة األميركية

(غلوبال وواتش)
ق ــواع ــد ج ــدي ــدة فــرض ـت ـهــا بـكـيــن
وال يـمـكــن أن يـتــرشــح لـهــا ســوى
«الوطنيين» الموالين للصين.
وتعد نسبة اإلقـبــال هــذه أدنى
معدل مشاركة على اإلط ــاق منذ
إع ـ ــادة الـمـمـلـكــة ال ـم ـت ـحــدة هــونــغ
كونغ إلى كنف الصين عام ،1997
وحتى منذ أول انتخابات باالقتراع
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاشـ ــر ألع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ال ـم ـج ـل ــس
التشريعي عام .1991
ل ـك ــن الم داف ـ ـعـ ــت عـ ــن ال ـن ـظ ــام
االن ـت ـخ ــاب ــي ال ـج ــدي ــد وق ـل ـلــت من
أهـ ـمـ ـي ــة االمـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاع الـ ـكـ ـبـ ـي ــر عــن
التصويت.
وق ــال ــت ف ــي مــؤت ـمــر صـحــافــي:
«عـ ــادت هــونــغ كــونــغ إل ــى المسار
الصحيح ،المتمثل في دولة واحدة
ونـ ـظ ــام ــان» .أض ــاف ــت «ال يمكننا
نسخ ولصق النظام أو ما يسمى
بــال ـقــواعــد الــديـمــوقــراطـيــة لـلــدول
الغربية» مضيفة أنه تم اآلن القضاء
على العناصر «المعادية للصين»
وبسط االستقرار السياسي.
ك ـمــا ت ـحــدثــت وس ــائ ــل اإلعـ ــام

الحكومية الصينية ،من جانبها،
عن النجاح الباهر لالنتخابات.
واع ـ ـت ـ ـب ـ ــرت «شـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـخ ـ ــوا» ،أن
ال ـت ـصــويــت ف ـنــد «أك ــاذي ــب ال ـقــوى
ال ـخــارج ـيــة ،بـيـنـمــا أظ ـهــر اإلرادة
الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة ل ـ ـش ـ ـعـ ــب الـ ـم ــديـ ـن ــة
الصينية».
وتوجهت الم إلى بكين في وقت
الحــق أمــس ،لالجتماع مع القادة
الصينيين ،على خلفية تكهنات
حـ ــول سـعـيـهــا لـتـجــديــد واليـتـهــا
ف ــي م ـ ــارس وم ــا إذا ك ــان ــت ال ـقــوة
الشيوعية ستدعمها.
ودان ـ ــت بــريـطــانـيــا وال ــوالي ــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة وك ـ ـ ـنـ ـ ــدا وأسـ ـت ــرالـ ـي ــا
ون ـيــوزي ـل ـنــدا ،ف ــي ب ـيــان مـشـتــرك،
ان ـت ـخــابــات الـمـجـلــس التشريعي
المخصص «للوطنيين» ،وقالت
إن القوانين الجديدة التي فرضتها
ّ
ب ـك ـي ــن وق ــلـ ـص ــت عـ ـ ــدد األعـ ـض ــاء
المنتخبين ب ــاال ق ـت ــراع المباشر
ً
وجـعـلــت ال ـتــرشــح مـقـتـصــرا على
موالين لها« ،ألغت» المعارضة.
(عواصم  -وكاالت)

أوروبا ساعدت فيلنيوس على إخالء سفارتها ببكين
ساعد دبلوماسيون من الدول األعضاء باالتحاد
األوروبـ ــي ودول أخ ــرى زمــاء هــم الليتوانيين في
إخالء سفارتهم ومغادرة الصين األسبوع الماضي،
في خطوة غير متوقعة بعدما طالبت بكين بإعادة
جوازات سفرهم.
وقالت وزارة الخارجية الليتوانية ،إنها سحبت
دبـلــومــاسـيـيـهــا األربـ ـع ــة الـمـتـبـقـيــن وم ــوظ ــف فني
بالسفارة وأسرهم وقطة بناء على مهلة قصيرة في
 15ديسمبر الجاري ،بعد يوم من الموعد النهائي
المقدم من الخارجية الصينية تطالب فيها بإعادة
بطاقات الهوية الدبلوماسية الخاصة بالمبعوثين.
وج ــرى إخ ـطــار طــاقــم ال ـس ـفــارة قـبــل أس ـبــوع من

ال ـمــوعــد ال ـن ـهــائــي بــاالن ـق ـضــاء الــوش ـيــك لـبـطــاقــات
هوياتهم إلى جانب طلب من الصين بتغيير اسم
السفارة إلى مكتب القائم باألعمال وهو ما يعني
خفض وضعها الدبلوماسي.
ووسـ ــط ال ـغ ـمــوض ب ـشــأن كـيـفـيــة تــأثـيــر الــوضــع
ال ـجــديــد عـلــى ال ـطــاقــم ،قـ ــررت لـيـتــوانـيــا سـحــب كل
أفرادها من الصين ،وتركت السفارة شاغرة وتعمل
عن بعد.
وزادت ال ـت ــوت ــرات بـيــن الـصـيــن ولـيـتــوانـيــا منذ
فتحت تــا يــوان مكتب تمثيل في فيلنيوس الشهر
ً
الماضي في خطوة اعتبرتها بكين انتهاكا لمبدأ
«صين واحدة».

ٍّ
ّ
فصائل عراقية تتوعد القوات األميركية وحكومة الكاظمي تهدد برد كبير
وسط تباين عراقي داخلي حول تفسير االتفاق بين
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وح ـكــومــة رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء مصطفى
الكاظمي بشأن خروج القوات القتالية األجنبية المنضوية
ضمن التحالف ،الذي تقوده واشنطن ،ضد تنظيم داعش،
مــن ال ـبــاد ،صـ ّـعــدت جـمــاعــات عــراقـيــة مسلحة ،مرتبطة
بــإيــران ،تهديداتها ضــد الـقــوات األميركية مــع بــدء العد
التنازلي لخروجها المفترض أن يكتمل في  31الجاري.
وتــزام ـنــت تـلــك ال ـت ـهــديــدات م ــع تـصــاعــد الـهـجـمــات الـتــي
تستهدف الـمـصــالــح األجـنـبـيــة وأرتـ ــاال تــابـعــة للتحالف
الدولي.
وقال المتحدث باسم حركة «حقوق» ،الجناح السياسي
لـ «كتائب حزب الله» علي فضل ،إن جميع الخيارات متاحة

سلة أخبار

أعلن وزير الخارجية التركي،
مولود جاويش أوغلو،
أن بالده قد تدير بطريقة
مشتركة  5مطارات في
أفغانستان مع قطر «إذا كانت
الظروف مواتية».
وفي مؤتمر صحافي مشترك
مع نظيره الماليزي سيف
الدين عبدالله ،قال جاويش
أوغلو ،إن وفدا من الخبراء
سيسافر أوال إلى الدوحة ،ثم
أفغانستان لمناقشة تشغيل
مطار حامد كرزاي الدولي
في كابول .وكانت شركتان
تركية وقطرية وقعتا اتفاقية
مشتركة لتشغيل  5مطارات
في أفغانستان ،وليس فقط
مطار كابول.

ترامب يتهم «صديقه الرائع» شي بالقتل
وصفت الصين تصريحات الرئيس
األميركي السابق دونالد ترامب ،الذي
اعتبر فيها أن الــرئـيــس الصيني شي
جينبينغ «قاتل» بأنها «عبثية».
وق ـ ــال ال ـم ـت ـحــدث ب ــاس ــم ال ـخــارج ـيــة
الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،ت ـ ـشـ ــاو لـ ـيـ ـجـ ـي ــان ،أم ـ ــس،
«ب ـع ــض الـسـيــاسـيـيــن ال ـم ـنــاف ـق ـيــن ،من
أجــل جــذب االنتباه ،يطلقون مثل هذه
ً
التصريحات السخيفة والعبثية سعيا
ً
وراء تأثير رخ ـيــص» ،مضيفا أن مثل
ً
هذه التصريحات «ستلقى إدانة ورفضا
ال محالة».

دوليات

لـ «فصائل المقاومة» ،في حال «لم تلتزم القوات األميركية
بموعد انسحابها الكامل».
وأكد القيادي في «تحالف الفتح» ،الجناح السياسي لفصائل
«الحشد الشعبي» حامد الموسوي ،أن الفصائل جاهزة في حال
لم تخرج القوات األجنبية .وأشار إلى أن الوجود األميركي لن
ً
ينتهي بسحب القوات القتالية ،مؤكدا وجود محاوالت لتثبيته.
وتابع أن «فصائل المقاومة التزمت بالوعود الحكومية بشأن
عدم التعرض لالحتالل ،وأنه سينسحب من العراق نهاية العام».
ً
وتــوعــد قــائــا إن «فصائل المقاومة ال تعتمد على أخبار
وتقارير الصحف األجنبية في الصمت عن الوجود األميركي،
وهي مستعدة لليوم المقرر في حال أخل االحتالل باالتفاقية
ولم يخرج» .وتبنى فصيل مجهول أطلق عليه اسم «لواء فاتح

خيبر» عملية استهداف «المنطقة الخضراء» ،التي تضم السفارة
األميركية وسط بغداد أمس األول ،بـ  3صواريخ «كاتيوشا».
وقال الفصيل إن المهلة الممنوحة للقوات األميركية شارفت
على االنتهاء ،ولم ينفذ االتفاق بمغادرة البالد ،مضيفا أنه قرر
التصدي للقوات األميركية بـ «ضربات موجعة».
ً
ونـشــرت منصات تابعة للفصائل العراقية ،أم ــس ،بيانا
لميليشيا غير معروفة ،أطلقت على نفسها تسمية «كتيبة
ً
ً
ً
الـســابـقــون» ،تبنت هـجــومــا اسـتـهــدف رت ــا تــابـعــا للتحالف
ً
بمحافظة األنبار غربي البالد ،موضحة أن الرتل كان متوجها
نحو قاعدة «عين األسد».
في المقابل ،أكد مسؤول عسكري عراقي «مواصلة اإلجراءات
األمنية لمنع وقوع أي هجمات أخرى ضد المنطقة الخضراء أو

ً
أرتال التحالف الدولي كما حصل باأليام الماضية» ،موضحا
أن الحكومة جــادة في حسم ملف الوجود العسكري القتالي
للقوات األجنبية في البالد قبل حلول عام .2022
ووص ــف الـتـهــديــدات بأنها «مـحــاولــة اسـتـعــراض قــوة لن
تلتفت لها الحكومة» ،لكنه حذر في الوقت نفسه من أن «أي
هجوم آخر قد يقابل برد كبير من األميركيين في حال أوقع
إصابات بصفوفهم».
في غضون ذلــك ،جدد متحدث باسم العمليات المشتركة
في العراق التأكيد على أن القوات القتالية األميركية تنسحب
ُ
من قاعدة «عين األسد» غربي العراق وتجلي قواتها من قاعدة
ً
«الحرير» بأربيل ،مشيرا إلى ذلك سينتهي خالل أيام.
(بغداد  -وكاالت)

ُ
انتخب مرشح اليسار
التقدمي ،غابريال بوريك،
ً
رئيسا لتشيلي بحصوله على
 56في المئة من األصوات
مقابل  44في المئة لمنافسه
اليميني المتطرف خوسيه
أنطونيو كاست.
وهنأ الرئيس المنتهية واليته
سيباستيان بينيرا الرئيس
المنتخب الذي سيتولى
منصبه رسميا في  11مارس.
وفي كلمة أمام حشد من
عشرات آالف الذين حضروا
لالستماع إليه بعد فوزه
الكبير في الجولة الثانية،
وعد بوريك ( 35عاما)
ُ
الذي انتخب على أساس
برنامج للتحول االجتماعي
والمالي ،بـ«مزيد من الحقوق
االجتماعية» ،مع اإلبقاء في
الوقت نفسه على «المسؤولية
المالية».
ورحب االتحاد األوروبي
والكثير من قادة أميركا
الالتينية بفوز بوريك،
الكرواتي األصل واألصغر
ً
سنا بين كل من عرفتهم دول
القارة األميركية من رؤساء
منذ اكتشفها كولومبوس قبل
أكثر من  5قرون.

نجاة وزير باكستاني
من محاولة اغتيال

نجا وزير العلوم
والتكنولوجيا الباكستاني،
شبلي فراز ،من محاولة
اغتيال استهدفته في إقليم
خيبر بختونخوا في شمال
غربي البالد.
وكتب وزير اإلعالم واإلذاعة،
شودري فؤاد حسين ،عبر
«تويتر» ،أن الوزير فراز كان
في طريقه إلى منطقة كوهات،
عندما استهدف مسلحون
سيارته ،مؤكدا عدم تعرض
فراز ألي أذى فيما أصيب
سائقه.

«الكرملين» يلوح بنشر «النووي» في بيالروس
وليتوانيا تعرض أسلحة فتاكة على أوكرانيا

ّ
سوليفان يبحث ضمانات بوتين ...وموسكو تحذر من عدم االستجابة
لـ ــم ت ـس ـت ـب ـعــد روس ـ ـيـ ــا ،أمـ ــس،
إم ـكــان ـيــة قـيــامـهــا بـنـشــر أسـلـحــة
نووية في بيالروس ،في حال قيام
حـلــف ش ـمــال األط ـل ـســي (ال ـنــاتــو)
بنشر هــذه األسـلـحــة فــي بولندا،
ً
وح ــذرت م ـجــددا مــن رد عسكري
مــا لــم يكن هناك تـحـ ُّـرك سياسي
لمعالجة مخاوفها.
ّ
وخ ــال مــوجــز صـحــافــي ،علق
المتحدث باسم الرئاسة الروسية
دي ـم ـت ــري ب ـي ـسـكــوف ع ـلــى إع ــان
م ـي ـن ـس ــك أن ـ ـهـ ــا سـ ـتـ ـع ــرض عـلــى
روس ـيــا نـشــر أسلحتها الـنــوويــة
في بيالروس ،في حال قيام حلف
شـ ـم ــال األطـ ـلـ ـس ــي ب ـن ـش ــره ــا فــي
ً
األراضـ ــي الـبــولـنــديــة« :لـيــس ســرا
أسلحة مختلفة
على أحد أن نشر ّ
قرب حدودنا قد يمثل تهديدا لنا

سيتطلب اتخاذ تدابير متناسبة
من أجل إعادة توازن الوضع».
وذكر بيسكوف أنه من السابق
ألوانـ ــه تقييم رد الـ ــدول الغربية
على مقترحات موسكو المتعلقة
بضمانات األمــن .وقــال المتحدث
بــاســم «الـكــرمـلـيــن»« :لـقــد سمعنا
أق ــواال عــن مـصــادر مختلفة حول
وج ــود اس ـت ـعــداد لـمـنــاقـشــة (ه ــذا
ال ـ ـمـ ــوضـ ــوع) ،ولـ ـع ــل ذل ـ ــك يـمـكــن
اعـتـبــاره عــامــا إيجابيا .لكن أي
جواب محدد لم يأت بعد ،لذا فمن
المبكر إصدار أي تقييمات».
وفـ ــي ح ـيــن أع ـل ــن «ال ـكــرم ـل ـيــن»
أن مـ ـس ــاع ــد ال ــرئـ ـي ــس ال ــروس ــي
يــوري أشــاكــوف ومستشار األمن
القومي األميركي جاك سوليفان
بحثا هاتفيا الضمانات األمنية،

وتـبــادال اآلراء بشأن المقترحات
الــروسـيــة بشكل مهني وواقـعــي،
ع ــرض وزي ـ ــر ال ــدف ــاع الـلـيـتــوانــي
أرف ـي ــداس أنــوســوسـكــاس تسليم
«أسلحة فتاكة» ألوكرانيا ،في ظل
مع استمرار االشتباكات في إقليم
دون ـ ـبـ ــاس االن ـف ـص ــال ــي ال ـم ــوال ــي
لموسكو.
وفي أعقاب قمة «مثلث لوبلين»
فــي مقر «سينيغورا» الحكومي،
أعلن الرئيس األوكراني فالديمير
زيلينسكي أن نظيريه البولندي
أندجي دودا والليتواني غيتاناس
ن ــاوس ـي ــدا أك ـ ــدا دعـمـهـمــا لتطلع
أوكرانيا للحصول على عضوية
ً
«الناتو» ،داعيا إلى فرض «عقوبات
استباقية» ضد روسيا.
وح ــذر دبلوماسي روس ــي في

فيينا من أن طبيعة العالقات بين
موسكو وحلف األطلسي وصلت
إلى «لحظة حاسمة» .وقال« :يجب
أن يكون النقاش جــادا ،وأن يفهم
الجميع أنه على الرغم من قوتهم
ونفوذهم فإنه يجب اتخاذ إجراء
سياسي ملموس ،وإال فسيكون
ً
البديل ردا عسكريا من روسيا».
واألسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـم ــاض ــي كـشـفــت
موسكو ،التي أث ــارت قلق الغرب
بحشد قواتها بالقرب من أوكرانيا،
ع ــن قــائـمــة م ــن الـطـلـبــات األمـنـيــة
ال ـت ــي ت ــري ــد ال ـت ـف ــاوض بـشــأنـهــا،
منها ّ
تعهد حلف شمال األطلسي
بالتخلي عــن أي نـشــاط عسكري
في شرق أوروبا وأوكرانيا .وقالت
واشـنـطــن إن بـعــض المقترحات
ال ــروسـ ـي ــة غ ـي ــر م ـق ـب ــول ــة ،لـكـنـهــا

نصب منظومة صواريخ إسكندر خالل تدريب للجيش الروسي بجمهورية بورياتيا أمس
سـتــرد فــي وقــت مــا هــذا األسـبــوع
بـمـقـتــرحــات أك ـثــر ت ـحــديــدا حــول
شكل أي محادثات.
وق ــال نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة،
سـيــرغــي ري ــاب ـك ــوف ،إن موسكو
ل ــم تـتـسـلــم ح ـتــى اآلن أي رد من
الــواليــات المتحدة ،وأض ــاف ،في
حديث بمجلس الــدومــا« :ننطلق
من حقيقة أن زمالءنا األميركيين

ً
ي ــدرك ــون ج ـيــدا أن الــوضــع معقد
ومتوتر للغاية ،ومــن المهم هنا
اتـبــاع م ـســارات مـســؤولــة ،ويجب
العمل على أســاس القاعدة التي
اقترحناها وفقا لتعليمات الرئيس
فــاديـمـيــر بــوتـيــن ،وأعـتـقــد أنهم
سيحاولون تحويل ذلك إلى عملية
بطيئة ،لكننا نحتاج إلى أن تكون
عــاج ـلــة ،ألن الــوضــع صـعــب جــدا

وخطير وقد يصبح أكثر تعقيدا».
وأوضــح ريابكوف أن موسكو
تـنـطـلــق م ــن أن واش ـن ـط ــن ،ت ــدرك
مدى صعوبة الوضع في المجال
األم ـ ـنـ ــي ،وض ـ ـ ـ ــرورة ال ـع ـم ــل عـلــى
أسـ ـ ــاس ال ـم ـق ـت ــرح ــات ال ــروس ـي ــة.
وش ــدد على أن المناقشات حول
رف ــع روس ـيــا لـمـسـتــويــات الــرهــان
بشأن القضايا األمنية ،تشير إلى

(وزارة الدفاع)
نقص اإلرادة السياسية للعمل في
هذا المجال.
ول ـفــت ري ــاب ـك ــوف إل ــى أن عــدم
وجود رد فعل حتى لو كان سلبيا
على المقترحات الروسية ،يكشف
ال ـخ ــط ال ـ ــذي تـنـتـهـجــه ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة ع ـمــدا ،ب ـشــأن اسـتـمــرار
األزمة في العالقات.
(موسكو  -وكاالت)

ةديرجلا
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رياضة

نهائي «أغلى الكؤوس» بين
القادسية والكويت اليوم

برعاية سمو األمير وحضور سمو ولي العهد
حازم ماهر وأحمد حامد

يلتقي في الساعة  6:45مساء
اليوم القادسية مع الكويت،
على استاد جابر األحمد
الدولي ،في نهائي كأس سمو
األمير ،والذي يحظى برعاية
سمو األمير وحضور سمو ولي
العهد.

ت ـح ـظ ــى أس ـ ـ ــرة كـ ـ ــرة ال ـق ــدم
ب ـشــرف مـصــافـحــة سـمــو ولــي
العهد الشيخ مشعل األحمد،
ال ـ ــذي ي ـن ــوب ع ــن س ـمــو أم ـيــر
الـبــاد الشيخ ن ــواف األحـمــد،
ل ـح ـضــور ال ـم ـب ــاراة الـنـهــائـيــة
لكأس األمير ،والتي تجمع بين
فريقي القادسية والكويت في
 6:45مساء اليوم ،على استاد
جابر األحمد الدولي.
وي ـت ــوج س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
الفريق الفائز بكأس البطولة
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــدال ـ ـ ـيـ ـ ــات الـ ــذه ـ ـب ـ ـيـ ــة،
والخاسر الميداليات الفضية،
إلـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ــانـ ـ ــب ال ـ ـم ـ ـيـ ــدال ـ ـيـ ــات
البرونزية للعربي ،بعد فوزه
بركالت الترجيح على كاظمة
فــي م ـبــاراة تحديد المركزين
الـثــالــث وال ــراب ــع ال ـتــي أقيمت
االثنين قبل الماضي.
يـ ـ ــذ كـ ـ ــر أن ا لـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــو ل ـ ــة ت ــم
تأجيلها من الموسم الرياضي
الـســابــق  ،2020-2019بسبب
ضيق الوقت ،نظرا الستضافة
البالد المجموعة الرابعة من
التصفيات اآلسيوية المؤهلة
لـلــدور النهائي لـكــأس العالم
 2022بقطر ،وكأس آسيا 2023
بالصين.
وك ــان ات ـحــاد ال ـكــرة تــراجــع
عـ ــن ق ـ ـ ــراره ب ــإلـ ـغ ــاء األشـ ـ ــواط
اإلضافية لمباريات الكؤوس،
ومــن ثــم فإنه فــي حــال انتهاء
اللقاء بالتعادل فسيتم اللجوء
إلى وقت إضافي على شوطين
مدة كل شوط  15دقيقة ،وفي
حـ ــال اس ـت ـم ــرار ال ـت ـع ــادل يتم
االح ـت ـك ــام إلـ ــى رك ـل ــة "ال ـح ــظ"
الترجيحية لحسم النتيجة.

الطريق إلى النهائي
وتـ ــأهـ ــل ال ـق ــادس ـي ــة ل ـل ــدور
ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي بـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوزه ع ـل ــى
التضامن  0-1فــي الــدور

األول ،ثم على برقان  0-2في
دور الثمانية ،ثم على العربي
 0-1في الدور نصف النهائي.
أما الكويت فقد تأهل للدور
النهائي بفوزه على الساحل
 0-1فــي ال ــدور األول ،ثــم على
خيطان  0-2في دور الثمانية،
ثم على كاظمة  1-2في الدور
نصف النهائي.

صراع القادسية والكويت

طموح القادسية
ويـ ـبـ ـق ــى لـ ـق ــب كـ ـ ــأس سـمــو
األمـيــر هــدف القادسية األول
فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ـ ــراهـ ـ ــن ،والـ ـ ــذي
يسعى من خالله الفريق إلى
ضرب أكثر من عصفور بحجر
واحد ،أهمها التتويج بباكورة
األلـ ـق ــاب وأغـ ــاهـ ــا ،وتـحـقـيــق
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــرار الـ ـفـ ـن ــي ل ـل ـف ـت ــرة
ال ـم ـق ـب ـلــة ،واسـ ـتـ ـع ــادة الـلـقــب
الغائب عن خزائنه منذ موسم
 ،2015-2014وا ل ـ ـ ــذي حـقـقــه
بالفوز على السالمية  ،0-1إلى
جانب رد الدين للكويت بعد
الخسارة بالموسم الجاري في
منافسات دوري  stcللدرجة
الممتازة .3-0
ويـ ـ ـ ـ ـ ــدرك الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز ال ـف ـن ــي
ل ـل ـقــادس ـيــة ،ب ـق ـي ــادة ال ـم ــدرب
الجزائري خير الدين مضوي،
أن المهمة صعبة بكل تأكيد،
لكنها غـيــر مستحيلة ،لذلك
اق ـت ـصــر ال ـتــرك ـيــز ف ــي ال ـف ـتــرة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة عـ ـل ــى ال ـم ــواج ـه ــة
النهائية دون سواها ،السيما
أن الخسارة ستضع مضوي
تحت مقصلة مجلس اإلدارة،
إذ إن األصفر غير مقنع تحت
قيادته بسبب عــدم الــوصــول
للمستوى المأمول رغم مرور
 5جوالت في دوري  stcللدرجة
ال ـ ـم ـ ـم ـ ـتـ ــازة ،فـ ـض ــا ع ـ ــن ف ـقــد
الالعبين ثقة الجماهير ،األمر
الــذي يمنح الفرصة لمضوي
ومـ ـس ــاع ــدي ــه فـ ــي اخ ـت ـي ــار
التشكيل األمثل واألنسب
للقاء هو اكتمال الصفوف.
ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن يـلـعــب
الـ ـق ــادسـ ـي ــة ب ـت ـش ـك ـيــل ي ـت ـكــون
م ــن خ ــال ــد ال ــرش ـي ــدي لـحــراســة
ال ـ ـمـ ــرمـ ــى ،ومـ ـ ــن أمـ ــامـ ــه راشـ ــد
ال ـ ـ ـ ــدوس ـ ـ ـ ــري ،وخـ ـ ــالـ ـ ــد م ـح ـمــد

إب ـ ـ ـ ــراهـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــم،
وع ـ ـلـ ــي ف ــائ ــز،
وتراشي لخط
الــدفــاع ،وعيد
الـ ـ ـ ــرش ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدي،
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
األنـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــاري،
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
خ ـل ـي ــل ،وأح ـم ــد
الـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــري،
وب ـ ـ ـ ــدر الـ ـمـ ـط ــوع
ل ـ ـخـ ــط ال ـ ــوس ـ ــط،
وروم ــاري ــو لخط
الهجوم ،وقد يجري
مضوي تغييرا على
ال ـت ـش ـك ـي ــل ب ــال ــدف ــع
بـ ــأح ـ ـمـ ــد الـ ــريـ ــاحـ ــي
كـ ـمـ ـه ــاج ــم ثـ ـ ـ ــان إلـ ــى
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوار روم ـ ـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ـ ــو،
مـ ــع اإلب ـ ـقـ ــاء ع ـل ــى ب ــدر
ال ـم ـطــوع كــورقــة رابـحــة
على مقاعد البدالء.

رغبة الكويت
في المقابل ،يدرك الجهاز
الفني للكويت ،بقيادة المدرب
ال ـتــون ـســي ن ـب ـيــل م ـع ـل ــول ،أن
ال ـ ـفـ ــوز ب ــال ـل ـق ــب س ـي ـح ـقــق لــه
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـمـ ـك ــاس ــب ،فــي
مقدمتها تحقيق أول أ لـقــاب

توقيت المباراة

٦:٤٥

معلول :األوراق مكشوفة

نبيل معلول

اع ـتــرف م ــدرب فــريــق الـكــويــت لكرة
القدم التونسي نبيل معلول أن األوراق
مكشوفة مع القادسية في مباراتهما
الـمـقــررة ال ـيــوم ،بنهائي ك ــأس األمـيــر،
ً
م ـش ـيــرا إل ــى أهـمـيــة اس ـت ـغــال الـفــرص
السانحة لتحقيق الفوز.
وقال معلول ،في المؤتمر الصحافي
ال ــذي جمعه مــع م ــدرب الـقــادسـيــة ،إن
"ال ـل ـقــاء ق ــد ال يـشـهــدا فــرصــا كـثـيــرة"،
م ــؤك ــدا أن ال ـحــالــة الــذهـنـيــة لالعبين
مهمة لتحقيق األفضلية على منافس
هو األقوى مع األبيض خالل السنوات
األخيرة.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ي ـ ـ ـ ــدرك أن

سعد الوليد في ذمة الله
غـ ـ ـ ّـيـ ـ ــب الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوت الع ـ ــب
الفريق األول لكرة القدم
بـ ـ ـن ـ ــادي ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء س ـعــد
ال ـ ــولـ ـ ـي ـ ــد بـ ـ ـع ـ ــد م ـ ـعـ ــانـ ــاة
اس ـت ـمــرت  3س ـن ــوات إثــر
تدهور صحته وإصابته
بالشلل بعد حقنه بإبرة
لـ ـع ــاج "دي ـ ـسـ ــك" ال ــرق ـب ــة
فـ ــي ي ـن ــا ي ــر  2019بــأ حــد
المستشفيات الخاصة.
وبـعــد عــاج لـمــدة عــام
ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
ع ـ ـ ــاد الـ ـفـ ـقـ ـي ــد ف ـ ــي م ــاي ــو
 2020من دون أن تتحسن
حـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــه ويـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن م ــن
ا لـ ـح ــر ك ــة إ لـ ـ ــى أن وا فـ ـت ــه
المنية أمس.
وت ـ ـت ـ ـقـ ــدم "الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة"
ب ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــص الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــزاء
والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواس ـ ـ ــاة إلـ ـ ـ ــى أهـ ــل
الـفـقـيــد وذوي ـ ــه واألسـ ــرة

سعد وليد

الـ ـ ــريـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــة ،س ــائـ ـلـ ـي ــن
ّ
ّ
ا لـ ـ ـم ـ ــو ل ـ ــى عـ ـ ـ ــز و جـ ـ ـ ـ ــل أن
يتغمده بــوا ســع رحمتهـ
وأن يلهم محبيه الصبر
والسلوان" ...إنا لله وإنا
إليه راجعون".

ال ـم ــوس ــم ،واسـ ـتـ ـع ــادة الـلـقــب
ال ـ ـ ـ ــذي خ ـ ـسـ ــره األبـ ـ ـي ـ ــض فــي
الـ ـم ــوس ــم الـ ـم ــاض ــي ع ـل ــى يــد
الـعــربــي بنتيجة  ،2-1والــذي
ف ـ ـ ــاز بـ ـ ــه  4مـ ـ ــرات
م ـت ـت ــال ـي ــة اب ـ ـتـ ــداء
مـ ـ ــن  2015ح ـتــى
 ،2019ف ـضــا عن
نيل ثقة مسؤولي
وجماهير النادي،
إل ــى جــانــب تأكيد

مواجهات النهائيات ال تقبل القسمة على
ً
االثنين ،مؤكدا أن خطوة االتحاد في اللجوء
إلى األشواط االضافية ايجابية لمنح طرفي
الـمـبــاراة النهائية الــوقــت الكافي لتحقيق
الهدف المنشود وهو التتويج.
وب ـيــن أن ــه ال يـ ــزال ينتظر األف ـض ــل من
العـبــي الـكــويــت ،مشيدا فــي الــوقــت نفسه
بالجهود المبذولة من الجميع داخل النادي
للوصول إلى المستوى الذي يرضيه.
وكشف مدرب األبيض أن وجود عناصر
من ذوي الخبرة والتي تعامل معها داخل
ن ــادي ال ـكــويــت ،وق ــت أن درب األزرق في
ّ ،2015
سهل مأموريته في توصل طريقته
ومنهجه لالعبين اآلخرين.

م

تـ ـف ــوق ــه عـ ـل ــى الـ ـق ــادسـ ـي ــة فــي
المواجهة الثانية على التوالي.
كـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرك م ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــول
وم ـ ـسـ ــاعـ ــدوه أن الـ ـف ــري ــق لــن
يكون في نزهة للفوز باللقب،
بل يتطلب األمــر بذل مجهود
مضاعف طــوال زمــن المباراة
واس ـت ـغــال أن ـص ــاف ال ـفــرص،
أمام فريق يطمح إلى تحقيق
الـ ـف ــوز ،وي ـض ــم ب ـيــن صـفــوفــه
الـعــديــد مــن األوراق الــرابـحــة،

ويفتقد الكويت
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم جـ ـه ــود
ال ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ــب ف ـ ـهـ ــد
حـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــود ب ـ ـ ــداع ـ ـ ــي
اإلص ــاب ــة ال ـتــي ألـمــت
به مع األزرق في مباراته
ال ـ ـ ــودي ـ ـ ــة الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة أمـ ـ ــام
التشيك.
ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن يــدفــع
م ـ ـع ـ ـلـ ــول ب ـت ـش ـك ـي ــل ي ـت ـك ــون
م ــن حـمـيــد ال ـق ــاف لـحــراســة
ال ـم ــرم ــى ،وس ــام ــي ال ـصــانــع،
وفهد الهاجري ،وماكجوان،
ومشاري غنام لخط الدفاع،
وأحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد الـ ـ ــزن ـ ـ ـكـ ـ ــي ،وط ـ ـ ــال
ال ـفــاضــل ،وال ـم ـهــدي بــرحـمــة،
وعلي حسين ،وفيصل زايــد
ل ـخ ــط الـ ــوسـ ــط ،وم ـب ــوك ــان ــي
لخط الهجوم.
وق ــد ي ـجــري مـعـلــول
تـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى
ال ـت ـش ـك ـيــل بــالــدفــع
ب ـع ـب ــدال ـم ـح ـس ــن

الـتــركـمــانــي ب ــدال م ــن فيصل
زاي ـ ـ ــد ،أو ع ـ ــدم مـ ـش ــارك ــة أي
مـ ـنـ ـهـ ـم ــا ،والـ ـ ــدفـ ـ ــع ب ـي ــوس ــف
ال ــرش ـي ــدي بـ ـج ــوار مـبـكــونــي
كمهاجم صريح.
ويـ ــديـ ــر ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ال ـح ـكــم
التركي الدولي ُجنيد شاكير،
ويساعده سيد محمود وعمر
الشطي ،وعبدالله عرب حكما
رابعا.

مضوي :الفوز أهم من المتعة
أكد مدرب فريق القادسية لكرة القدم ،خير الدين
مضوي ،أن تركيزه منصب على مهمة مع األصفر
لتحقيق االنتصارات حتى لو كان ذلك على حساب
المتعة الكروية ،التي تبحث عنها بعض الجماهير.
وق ــال م ـضــوي ،فــي مــؤتـمــر صـحــافــي ،أمــس،
بمقر اتحاد الكرة ،إنه يتطلع مع فريقه اليوم
إل ــى الـظـهــور فــي أفـضــل ح ــال وس ــط جاهزية
كبيرة يتحلى بها األصفر حاليا ،الفتا إلى أن
الوقت لم يسعفه لوضع خطة إعداد خاصة
للمباراة النهائية.
وأضاف أن مباريات الكؤوس لها طابع
ً
خ ــاص ب ـع ـيــدا ع ــن ح ـســابــات األفضلية
لفريق على اآلخر ،مشيرا إلى أن التركيز
واللعب على التفاصيل الصغيرة قد

يصنع الفارق في المباراة.
واعتبر مدرب األصفر
أن الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارة ف ــي
الــدوري أمام الكويت
ب ـ ـثـ ــاث ـ ـيـ ــة ن ـظ ـي ـف ــة
م ـ ــا ه ـ ــي إال ك ـب ــوة
للقادسية ،السيما
أن الفريق قد نجح
فــي تــالــي الـمـبــاريــات
بتحقيق الفوز على التضامن واليرموك.
واعـتــرف أن الحظوظ متساوية مع
األبيض للتويج باللقب ،آمال أن يكون
القادسية في أفضل حــاالتــه ،وأن يتمكن
من تحقيق أول ألقاب الموسم.

خيرالدين مضوي

«كامكو إنفست» الشريك الرسمي لـ «األلعاب الخليجية»
أع ـل ـنــت ال ـلـجـنــة األولـمـبـيــة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة وش ـ ــرك ـ ــة ك ــام ـك ــو
إنـ ـفـ ـس ــت ،ف ــي بـ ـي ــان م ـش ـتــرك،
عــن توقيع عقد رعــايــة لــدورة
األلعاب الرياضية الخليجية
الثالثة ،التي ستقام في دولة
ال ـكــويــت مــن  9إل ــى  19يناير
المقبل ،برعاية صاحب السمو
األمير الشيخ نواف األحمد.
وستكون "كامكو إنفست"
بموجب هذه االتفاقية الشريك
الرسمي للدورة.
وت ـ ــأت ـ ــي اسـ ـتـ ـض ــاف ــة دول ـ ــة
الكويت لـلــدورة الثالثة ،التي
ت ـق ــام ب ــال ـت ـع ــاون م ــع مجلس
التعاون لدول مجلس التعاون
ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،ب ـع ــد اس ـت ـضــافــة
مـ ـمـ ـلـ ـك ــة ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــن لـ ـ ـل ـ ــدورة
األولى في عام  2011والمملكة
ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـع ــودي ــة ل ـل ــدورة
الثانية في عام .2015

فهد الناصر

وتنطلق منافسات األلعاب
الجماعية والــرمــايــة والتنس
األرضـ ـ ــي يـ ــوم  4ي ـن ــاي ــر ،على
أن ي ـك ــون االف ـت ـت ــاح الــرسـمــي
ل ـل ـب ـط ــول ــة فـ ــي  9مـ ــن ال ـش ـهــر

فيصل صرخوه

ذات ــه ،فــي حين سيقام الحفل
الختامي يــوم  19يناير عقب
المباراة النهائية لبطولة كرة
القدم.
وس ــوف تحتضن المالعب

وال ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ــاالت وال ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــاديـ ـ ــن
منافسات الدورة التي تتضمن
خـمــس ع ـشــرة لـعـبــة ريــاضـيــة
جـمــاعـيــة وف ــردي ــة ،بـمـشــاركــة
نحو  1.500رياضي من الدول

الخليجية ال ـســت ،فــي ألـعــاب
ك ــرة ال ـقــدم ،وال ـيــد ،والـطــائــرة،
والـسـلــة ،والـسـبــاحــة ،وألـعــاب
القوى ،والكاراتيه ،والجودو،
والمبارزة ،والرماية ،والتنس
األرضي ،والدراجات الهوائية،
وهوكي الجليد ،وكرة الطاولة،
ورياضة األلعاب اإللكترونية.
وبـ ـه ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،أع ــرب
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـلـ ـجـ ـن ــة األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة
الكويتية ا لـشـيــخ فـهــد ناصر
ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد ع ـ ـ ــن ب ــال ــغ
فخره واع ـتــزازه لــدور القطاع
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص فـ ـ ــي دع ـ ـ ــم الـ ـح ــرك ــة
ً
الرياضية ،موجها الشكر إلى
القيمين على "كامكو إنفست"،
لحرصهم عـلــى د ع ــم الشباب
الــريــاضــي مــن خــال رعايتهم
لهذا الحدث.
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره قـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي لـ ـش ــرك ــة ك ــام ـك ــو

إن ـ ـف ـ ـسـ ــت ،ف ـي ـص ــل صـ ــرخـ ــوه،
ً
"ت ــأت ــي هـ ــذه ال ــرع ــاي ــة إي ـمــانــا
م ـ ــن ك ــامـ ـك ــو إنـ ـفـ ـس ــت ب ـج ـيــل
ً
الشباب ،ودعما ألهداف الدورة
فـ ــي ت ــأص ـي ــل رواب ـ ـ ــط األخ ـ ــوة
وال ـم ـح ـب ــة ب ـي ــن شـ ـع ــوب دول
مجلس ا لـتـعــاون الخليجي".
وتـ ـمـ ـن ــى ص ـ ــرخ ـ ــوه "ل ـج ـم ـيــع
الـمـشــاركـيــن ف ــي ه ــذه الـ ــدورة
الـ ـت ــوفـ ـي ــق وال ـ ـن ـ ـجـ ــاح وط ـي ــب
اإلقـ ــامـ ــة ف ــي ب ـل ــده ــم ال ـث ــان ــي،
وللجمهور والمتابعين لهذه
األلعاب االستمتاع بأداء الفرق
المشاركة".

ةديرجلا

•

sports@aljarida●com
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رياضة

إشبيلية لالقتراب من الصدارة
على حساب برشلونة
قادش يفرض التعادل على الريال ويوقف سلسلة انتصاراته
ً
سيكون إشبيلية مطالبا
بتحقيق فوز طال انتظاره على
أرض برشلونة في حال أراد
االقتراب أكثر من المتصدر
ريال مدريد ،خالل مباراة
مؤجلة من المرحلة الرابعة من
الدوري اإلسباني اليوم.

بين فريق يبحث عن تضييق
ال ـ ـخ ـ ـنـ ــاق ع ـ ـلـ ــى ريـ ـ ـ ـ ــال مـ ــدريـ ــد
(المتصدر) ،وآخــر للدخول في
الـ ـم ــراك ــز ال ـم ــؤه ـل ــة إل ـ ــى دوري
أبطال أوروب ــا الموسم المقبل،
ي ـ ـس ـ ـعـ ــى إش ـ ـب ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة وضـ ـيـ ـف ــه
بــرشـلــونــة إل ــى االس ـت ـفــادة على
أكـمــل وج ــه مــن الـقـمــة المؤجلة
ب ـي ـن ـه ـم ــا الـ ـ ـي ـ ــوم ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري
اإلسباني لكرة القدم.
وي ـق ــف إش ـب ـي ـل ـيــة ع ـل ــى ُب ـعــد
 6ن ـقــاط مــن ال ــري ــال ،بـعــد تعثر
األخير بالتعادل السلبي ،أمس
األول ،على أرضه أمام قادش ،ما
يعني أن ا لـفــوز على برشلونة
ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ع ـلــى أرض ـ ــه في
ال ـ ـ ـ ــدوري م ـن ــذ أكـ ـت ــوب ــر ،2015
سيجعله ينهي العام على ُبعد
ثالث نقاط من النادي الملكي.
وبــاس ـت ـث ـنــاء ال ـخ ـس ــارة أم ــام
ري ــال م ــدري ــد  2-1ف ــي الـمــرحـلــة
الـ ـخ ــامـ ـس ــة ع ـ ـشـ ــرة ب ـ ـهـ ــدف فــي
الــدقــائــق األخـ ـي ــرة ،بـعــدمــا كــان

ً
م ـت ـق ــدم ــا ع ـل ــى ف ــري ــق الـ ـم ــدرب
اإلي ـط ــال ــي ك ــارل ــو أن ـش ـي ـلــوتــي،
أثبت إشبيلية هذا الموسم أنه
ً
قادر تماما على مقارعة الكبار،
وأبـ ـ ـ ــرز دلـ ـي ــل ع ـل ــى ذل ـ ــك فـ ــوزه
ال ـس ـبــت ع ـلــى أتـلـتـيـكــو مــدريــد
ح ــام ــل ال ـل ـق ــب  2-1بـ ـه ــدف فــي
الدقيقة  88لألرجنتيني لوكاس
أوكامبوس.
ومـ ـ ــع بـ ـق ــاء م ــرح ـل ــة واحـ ـ ــدة
للوصول إلى منتصف الموسم،
ه ـنــاك مـشـهــد غ ـيــر م ــأل ــوف في
"ال لـ ـيـ ـغ ــا" ،بـ ــوجـ ــود ال ـج ــاري ــن
األنــدل ـس ـي ـيــن إشـبـيـلـيــة وريـ ــال
بيتيس فــي الـمــركــزيــن الـثــانــي
والـ ـث ــال ــث وراي ـ ـ ــو ف ــاي ـك ــان ــو فــي
الـمــركــز الــرابــع األخـيــر المؤهل
دوري األ بـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال ،ف ـي ـم ــا ي ـجــد
أتلتيكو ( حــا مــل ا لـلـقــب) نفسه
ً
خ ــام ـس ــا بـ ـف ــارق  14ن ـق ـطــة عن
ج ـ ـ ـ ــاره ال ـ ـ ــري ـ ـ ــال (ال ـ ـم ـ ـت ـ ـصـ ــدر)،
ً
وبرشلونة سابعا بفارق  16عن
غريمه الملكي.

أنشيلوتي

كبيرة أمام فريق يتراجع كثيرا
للخلف .فقدنا نقطتين ،ولكننا
فـ ــي مـ ـب ــاري ــات أخ ـ ـ ــرى لـ ــم نـكــن
نستحق الفوز".

خارج دوري المؤتمر األوروبي
توتنهام
ً
العتباره خاسرا أمام رين
وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــوار فـ ـ ــريـ ـ ــق
تــوتـنـهــام هوتسبير اإلنـكـلـيــزي
ف ــي مـســابـقــة "كــون ـفــرنــس لـيــغ"
دوري المؤتمر األوروب ــي إلى
النهاية ،بعدما منح االتحاد
األوروبـ ــي لـكــرة الـقــدم (ويـفــا)
الـفــوز لرين الفرنسي -3صفر
في مـبــاراة الجولة األخـيــرة من
دور المجموعات ،العتباره النادي
ً
اللندني منسحبا.
واضطر "سبيرز" إلى الغياب عن
ال ـمــواج ـهــة ،ال ـتــي كــانــت م ـق ــررة بين
الفريقين في التاسع من ديسمبر،
بسبب تفشي "كــوفـيــد "19-في
صفوفه.
ون ـت ـي ـج ــة لـ ـق ــرار االتـ ـح ــاد
الـ ـ ـق ـ ــاري ،حـ ــل ت ــوت ـن ـه ــام فــي
المركز الثالث ضمن
مجموعته ،فيما نال
فيتيس أرنهم بطاقة
الـ ـمـ ـلـ ـح ــق ،ب ـح ـلــولــه
ً
ثــانـيــا خـلــف ري ــن ،الــذي

ُ
وي ـم ـن ــي بــرش ـلــونــة وم ــدرب ــه
الجديد تشافي هرنانديز النفس
لالستفادة من المباراة المؤجلة
من المرحلة الرابعة ،لكي يصبح
ال ـن ــادي الـكـتــالــونــي عـلــى نفس
المسافة من فايكانو الرابع.
ويـ ــأمـ ــل تـ ـش ــاف ــي أن يـعـطــي
ره ـ ــان ـ ــه عـ ـل ــى ال ـ ـش ـ ـبـ ــان ثـ ـم ــاره
ً
م ـجــددا ،كما حصل فــي مـبــاراة
ال ـس ـبــت ض ــد إل ـت ـشــي ح ـيــن فــاز
رجـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـسـ ــد ال ـق ـط ــري
السابق .2-3

ف ـب ـع ــد تـ ـ ـع ـ ــادل وه ــزي ـم ـت ـي ــن
ف ــي ث ــاث م ـب ــاري ــات ،إحــداه ـمــا
بنتيجة مذلة فــي دوري أبطال
أوروبــا على يد بايرن ميونيخ
األل ـم ــان ــي ص ـف ــر 3-م ــا أدى إلــى
إقـصــائــه مــن الـمـســابـقــة ،تنفس
برشلونة الصعداء السبت أمام
إلتشي في مباراة تقدم خاللها
-2صـفــر ،ثم تعادل  ،2-2قبل أن
يخطف الـفــوز السابع للموسم
في الدقائق األخيرة.
وي ـ ـبـ ــدو أن ف ـل ـس ـفــة ت ـشــافــي

باالعتماد على أبناء أكاديمية
النادي من أجل البناء للمستقبل
وم ـح ــاول ــة إي ـج ــاد ال ـن ـجــم ال ــذي
سيعوض األرجنتيني ليونيل
م ـي ـس ــي ال ـ ــراح ـ ــل إلـ ـ ــى ب ــاري ــس
س ــان ج ــرم ــان ال ـفــرن ـســي ،ب ــدأت
تعطي ثمارها ،إذ تقدم النادي
ً
الكتالوني باكرا ،بفضل الشابين
فـيــران جوتغال وغــافــي ،اللذين
افتتحا سجلهما التهديفي مع
الفريق األول ،بعدما وضع األول
صــاحــب األرض بــالـمـقــدمــة في

كورتوا يشعر باإلحباط

أنشيلوتي :قدمنا مباراة كبيرة
رغـ ــم تـ ـع ــادل فــري ـقــه سلبيا
أمــام ضيفه قــادش أمــس األول،
ضمن الجولة الـ  18لليغا ،أبدى
اإلي ـط ــال ــي ك ــارل ــو أن ـش ـي ـلــوتــي،
ال ـم ــدي ــر ال ـف ـنــي ل ــري ــال م ــدري ــد،
"س ـعــادتــه" بــالـفــريــق ال ــذي قــدم
"مباراة كبيرة".
وقـ ـ ـ ـ ــال أن ـ ـش ـ ـي ـ ـلـ ــوتـ ــي ،خـ ــال
الـ ـ ـم ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ب ـع ــد
المباراة التي احتضنها ملعب
"س ــان ـت ـي ــاغ ــو ب ــرن ــابـ ـي ــو"" :ف ــي
الـشــوط األول ،لــم ننجح بشكل
كبير في اختراق الخط الخلفي.
ولكن األمور اختلفت تماما في
ال ـش ــوط ال ـثــانــي ،ونـجـحـنــا في
ذلك .سعيد بالفريق ألننا قدمنا
مباراة كبيرة".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف "أشـ ـ ـع ـ ــر ب ــال ــرض ــا
عــن األداء .لـقــد وجــدنــا معاناة

جانب من مباراة قادش وريال مدريد

ً
ً
ُكان ضامنا أصــا لتأهله إلى الدور
ثـمــن النهائي كمتصدر للمجموعة
السابعة.
وج ـ ــاء ف ــي ب ـي ــان "ي ــويـ ـف ــا" ،أم ــس:
"ن ـع ـلــن أن نـتـيـجــة مـ ـب ــاراة تــوتـنـهــام
هـ ــوت ـ ـس ـ ـب ـ ـيـ ــر وريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ض ـ ـ ـمـ ـ ــن دور
الـمـجـمــوعــات لـمـســابـقــة (كــونـفــرنــس
ليغ) هي -3صفر بانسحاب توتنهام".
وألـغـيــت الـمـبــاراة الـمـقــررة سابقا
بين الطرفين في لندن آنــذاك ،بعدما
أعـ ـل ــن م ـ ـ ــدرب "س ـ ـب ـ ـيـ ــرز" ،اإلي ـط ــال ــي
أنـتــونــي كــونـتــي ،عشية ال ـم ـبــاراة أن
ثمانية مــن العبيه وخمسة أعضاء
مــن الطاقم الفني واإلداري أصيبوا
بفيروس كورونا.
ويعتبر "سبيرز" من بين العديد
من األندية اإلنكليزية التي يعصف
بـهــا ف ـي ــروس ك ــورون ــا ب ـش ــدة ،غالبا
بـسـبــب م ـت ـحــورة أومـ ـيـ ـك ــرون ،حيث
أرج ـئ ــت ال ـعــديــد م ــن ال ـم ـبــاريــات في
ال ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي ال ـم ـم ـتــاز خــال
األسبوعين األخيرين.

وص ــف ح ــارس مــرمــى ري ــال مــدريــد،
ال ـب ـل ـج ـي ـكــي ت ـي ـب ــو ك ـ ــورت ـ ــوا ،ال ـت ـع ــادل
الـسـلـبــي لـفــريـقــه أمـ ــام قـ ــادش بالليغا
بـ"المحبط نوعا ما" ،بعدما فشل الريال
فــي "تسجيل هــذا الـهــدف" الــذي كان
سيغير مجرى اللقاء.
وأوق ـ ـ ـ ـ ـ ــف ق ـ ـ ـ ـ ـ ــادش ،ص ــاح ــب
ال ـمــركــز ال ـتــاســع عـشــر وقبل
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر ،ب ـ ـ ـهـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل
سـلـسـلــة ان ـت ـص ــارات الـفــريــق
الملكي التي امتدت إلى سبع
مباريات متتالية.
وقال كورتوا عقب المباراة "إنه
أمر محبط نوعا ما .دافعوا بشكل جيد.
هــذه المباريات تصبح معقدة عندما
نفشل فــي تسجيل هــذا الـهــدف ،مثلما

حدث من قبل مع أوساسونا وشيريف،
نـ ـح ــن نـ ـلـ ـع ــب بـ ـشـ ـك ــل جـ ـي ــد ون ـ ـحـ ــاول
التحسين من أدائنا".
وتابع "إنه أمر مؤسف ،لكننا فقدنا
من قبل نقاطا على أرضنا أمام فياريال
وأوس ــاس ــون ــا ،لـكــن ينبغي الـمــواصـلــة
وإنهاء العام بشكل جيد يوم األربعاء"،
حينما سيذهب الريال لمواجهة أتلتيك
بلباو في سان ماميس.
وع ــن ال ـح ـفــاظ ع ـلــى ش ـبــاكــه نظيفة
ل ـل ـم ـبــاراة ال ـخــام ـســة ق ــال "ن ـحــن نــدافــع
بشكل جيد ،في بداية الموسم واجهنا
حـظــا سيئا باستقبالنا ع ــدة أ ه ــداف،
األ ه ــم أن نحافظ على شباكنا نظيفة
أمام فرق قوية"( .إفي)

إصابة نادال بـ «كورونا»
أع ـ ـلـ ــن نـ ـج ــم كـ ـ ــرة ال ـم ـض ــرب
اإلسـبــانــي رافــايــل ن ــادال ،أمــس،
أن ــه مـصــاب بـفـيــروس كــورونــا،
غ ـ ـ ـ ــداة ع ـ ــودت ـ ــه م ـ ــن أب ــوظـ ـب ــي،
ح ـي ــث ك ـ ــان ي ـ ـشـ ــارك فـ ــي دورة
استعراضية.
وقــال نــادال في حسابه على
ً
"ت ــويـ ـت ــر"" :ت ـح ـي ــات ــي ج ـم ـي ـعــا.
أردت أن أعلن أنــه لــدى عودتي
إلــى الــوطــن ،بعد المشاركة في
دورة أبوظبي ،جاء ت نتيجتي
إي ـجــاب ـيــة ب ـكــوف ـيــد ف ــي فحص
(بــي سي آر) الــذي أجريته عند
وصولي إلى إسبانيا".
وخسر اإلسباني ،المصنف
ً
ً
س ــادس ــا عــال ـم ـيــا ،ال ـم ـبــارات ـيــن
ال ـل ـت ـي ــن خ ــاض ـه ـم ــا األس ـ ـبـ ــوع
ال ـم ـن ـصــرم ف ــي دورة أبــوظ ـبــي
االستعراضية ضد البريطاني
أن ــدي م ــوراي وال ـك ـنــدي دنيس
شابوفالوف ،في أول مشاركة له
بعد غياب أربعة أشهر ،بسبب
إصابة في قدمه.
وت ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ف ــي
أبــوظـبــي خـطــوة مهمة لـنــادال،
الذي أعلن أنه لن يشارك سوى

ً
مشاركته األولــى أساسيا ،قبل
أن يعزز الثاني النتيجة.
وت ـقــام ال ـيــوم م ـبــاراة مؤجلة
أخرى من المرحلة الرابعة تجمع
فياريال الحادي عشر بأالفيس
الثامن عشر.

تعادل قادش وريال مدريد
أوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادش سـ ـلـ ـسـ ـل ــة
انـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارات مـ ـضـ ـيـ ـف ــه ري ـ ـ ــال
م ــدري ــد ف ــي "ال ـل ـي ـغــا" بــالـمـبــاراة

يونايتد يعين ً أرنولد
ً
رئيسا تنفيذيا
ذك ــرت شبكة "س ـكــاي" أم ــس ،أن مانشستر يونايتد عين
مديره اإلداري ريتشارد أرنولد في منصب الرئيس التنفيذي
الجديد للنادي المنافس في الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
ً
القدم ليحل فعليا محل إد وودوارد الذي كان يشغل منصب
نائب الرئيس التنفيذي.
وسيكون هذا ثاني تغيير كبير في يونايتد في شهرين بعد
االستغناء عن خدمات المدرب أولي غونار سولشار الشهر
الماضي بعد تراجع مستوى الفريق بشكل كارثي هذا الموسم.
وشغل أرنولد في السابق منصب المدير التجاري للنادي
حتى  .2013وسيتزامن تعيينه مع بعض التغييرات للطريقة
التي يدار بها النادي ،رغم أن العملية لن تصل إلى درجة إعادة
ً
ً
هيكلة وفقا لشبكة "سكاي" نقال عن مصادر لم تكشف عنها.
وأض ــاف الـتـقــريــر ،أن مــن المتوقع أن يبقى وودوارد في
يونايتد في منصب استشاري عدة أشهر.

فينيكس صنز يواصل تألقه
س ـ ّـج ــل دي ـف ــن ب ــوك ــر  16ن ـق ـطــة ف ــي مـشــاركـتــه
األولى بعد غيابه سبع مباريات ،وقاد فينيكس
صنز ،متصدر ترتيب دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين ،إلى الفوز على تشارلوت هورنتس
بنتيجة  137-106أمس األول.
ع ـلــى مـلـعــب "فــوت ـبــري ـنــت س ـن ـت ــر" ،ع ــاد بــوكــر
إلى المالعب بعد غيابه بسبب إجهاد في أوتار
الــرك ـبــة ال ـي ـســرى ،لـكـنــه أظ ـهــر رغ ـبــة ســريـعــة في
الـعــودة إلــى ســابــق تألقه ،فــأحــرز أربــع ثالثيات،
إض ــاف ــة إل ــى س ــت م ـتــاب ـعــات ،وخ ـم ــس ت ـمــريــرات
حاسمة في  26دقيقة من
الـلـقــاء ،ال ــذي هيمن

ب ـ ـ ـ ــدورة رسـ ـمـ ـي ــة واح ـ ـ ـ ــدة قـبــل
انطالق بطولة أستراليا في 17
يناير .2022
وال يـمـكــن مـعــرفــة إذا كــانــت
إصــابـتــه ب ــ"ك ــورون ــا" ستحرمه
من المشاركة في دورة ملبورن
األس ـت ــرال ـي ــة ال ـت ــي تـنـطـلــق فــي
الرابع من يناير.

ديفن بوكر نجم صنز

بقي نابولي عقدة مستعصية لميالن السيما في عقر
دار األخير ملعب سان سيرو ،عندما ألحق به الخسارة
بهدف وحيد األحد في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري
اإليطالي لكرة القدم.
ودخــل ميالن مواجهته مــع نابولي ،وهــو لــم يتمكن
من إلحاق الهزيمة بمنافسه في ملعب سان سيرو منذ
انتصاره عليه -2صفر في ديسمبر عام  ،2014لتتكرس
مجددا.
العقدة
ً
وافـتـتــح نــابــولــي الـتـسـجـيــل عـنــدمــا تــابــع الـمـقــدونــي
الـشـمــالــي ال ــدول ــي أل ـيــف ال ـم ــاس ك ــرة ب ــرأس ــه مستثمرا
عرضية من قائد الفريق البولندي بيوتر جيلينسكي
داخل الشباك (.)5
والهدف هو الثاني للمقدوني في  18مباراة في الدوري
هذا الموسم.
ورد ميالن برأسية لنجمه السويدي المخضرم زالتان
ابراهيموفبيتش مرت الى جانب القائم (.)18
ودخل ميالن الشوط الثاني مصمما على إدراك التعادل
فسدد ابراهيموفيتش اول كــرة لميالن بين الخشبات
الـ ـث ــاث ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ،ل ـكــن ح ـ ــارس ن ــاب ــول ــي الـتـشـيـلــي
المخضرم دافيد اوسبينا تصدى لمحاولته ببراعة (.)49
وقــام البرازيلي جونيور ميسياس بمحاولة جديدة
لكن تسديدته مرت فوق العارضة بقليل (.)68

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

عـلـيــه ص ـنــز وت ـق ــدم ب ـف ــارق  29نـقـطــة م ــع نـهــايــة
النصف األول .وفي شيكاغوّ ،
سجل ديمار ديروزن
 38نقطة بعدما غاب أسبوعين بسبب بروتوكول
كوفيد ،-19ليقود شيكاغو بولز إلــى الفوز على
لوس أنجلس ليكرز بنتيجة .115-110
وفي ممفيسّ ،
سجل داميان ليالرد  17من نقاطه
الـ  32في الربع األول ليقود بورتالند ترايل باليزرز
إلى فرملة غريزليز والتغلب عليه .105-100
ً
وض ـمــن م ـبــاريــات أم ــس األول ،أي ـض ــا ،سـ ّـجــل
ساديك بي  26نقطة ليوقف ديترويت بيستونز
مسلسل هزائمه الذي وصل إلى  14مباراة متتالية
بفوزه على ميامي هيت .100-90

نادال

نابولي يكرس عقدته لميالن في «سان سيرو»

الماس نجم نابولي يحرز هدفه في مرمى ميالن

ال ـت ــي جـمـعــت الـفــريـقـيــن ضمن
منافسات الجولة الـ 18من عمر
الدوري اإلسباني ،بعد أن فرض
عليه التعادل.
وجاء التعادل في ظل غيابات
كثيرة عن الريال ،بسبب اإلصابة
أو العدوى بفيروس كورونا.
وب ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ت ـ ـتـ ــوقـ ــف س ـل ـس ـل ــة
ان ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــارات ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ــدريـ ـ ــد
المتتالية في الدوري عند سبعة
انتصارات ،وفي كل المسابقات
عند  10مباريات.

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

وفي محاولة لتفعيل الجبهة الهجومية ،أشرك مدرب
مـيــان ستيفانو بيولي مهاجمه الفرنسي المخضرم
اوليفييه جـيــرو بــدال مــن اإلسـبــانــي ابــرهـيــم دي ــاز ،لكن
دون جدوى.
وسجل ميالن هدف التعادل في الدقيقة  89عبر العب
وسطه العاجي فرانك كيسييه ألغي بداعي التسلل على
جيرو بعد اللجوء الى تقنية حكم الفيديو المساعد.
ورفع نابولي رصيده الى  39نقطة في المركز الثاني،
متخلفا بفارق  4نقاط عن إنتر المتصدر ،متفوقا بفارق
األهداف عن ميالن.

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة
الدوري اإلسباني

9:00

فياريال  -ديبورتيفو

beINSPORTS
HD1

11:30

اشبيلية  -برشلونة

beINSPORTS
HD1

الدوري اإليطالي

يوفنتوس يواجه كالياري

8:30

أودينيزي -
ساليرنيتانا

وسيكون يوفنتوس الذي يتخلف بفارق  6نقاط عن
المركز الرابع األخير المؤهل لدوري أبطال أوروبا والذي
حاليا ،أمام مهمة شاقة في مستهل العام
يحتله أتاالنتا
ً
الجديد ،ليس ألنــه يواجه نابولي فحسب في اختباره
األول لـ ،2022بل ألنه يليه زيارة للعاصمة لمواجهة روما
ثم الى ميالن للقاء إنتر ،على أن يختتم الشهر األول من
أيضا في  23منه
العام باختبار صعب آخر خارج أرضه
ً
ضد ميالن .فيما يلعب أتاالنتا ،القادم من خسارة مؤلمة
على أرضه أمام روما ،في ضيافة جنوى اليوم ايضا.

10:45

جنوى  -أتاالنتا

10:45

يوفنتوس  -كالياري

اإلعالنات:

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

القناة الناقلة

Seria A
YouTube

كأس رابطة المحترفين اإلنكليزية
10:45

أرسنال  -سندرالند

الشكاوى والتوزيع:

beINSPORTS
pr2

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

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

منى الشمري

د .نجم عبدالكريم

عرفتها من الكاتبات اللواتي يمتلكن شجاعة أدبية ،وجريئة
فيما تكتب منذ ثمانينيات القرن الماضي ...وقد اكتسبت خبرة
طويلة في تعاملها مع الكلمة التي اتسمت ٍّ
بكم معرفي ومليء
بالثراء الثقافي ،مما يؤكد أن منى الشمري قد كونت صداقة
وطيدة مع الكتاب ،والقراءة:
ان ـت ـه ـيــت  -ق ـبــل ك ـتــابــة هـ ــذا ال ـم ـق ــال  -م ــن قـ ـ ــراءة رواي ـت ـهــا
"ال موسيقى في األحمدي" ،وهي رواية وصفية ترويها المؤلفة،
وليست حوارية تدور أحداثها على ألسنة شخوصها ،نقلتني
فيها منى إلــى عــوالـ ٍـم ال يتمكن مــن تصوير مفرداتها إال من
ً
كان متمكنا ،فالمؤلفة جعلت معظم أحداث روايتها تدور بين
األحمدي والفحيحيل ،وتنتقل إلى مناطق أخــرى ،كالجزيرة
العربية ،وعمان ...وكونت عالقات مع أنماط بشرية مختلفة،
فإيلين اإلنـكـلـيــزيــة أدخ ـلــت  -بطلتنا  -إل ــى عــالــم الموسيقى
الكالسيكية ،وص ــارت تسمع م ــوزارت وبيتهوفن ،ليس هذا
فحسب ،بل ذهبت الشابة المسلمة  -شبه البدوية  -مع صديقتها
إلى الكنيسة لتشهد صالة المسيحيين ...ونفس البطلة تشارك
صديقتها الشيعية  -زينب  -في الذهاب معها إلى الحسينية
ليلة العاشر من محرم ،لتشارك في طقوس االحتفاالت المأسوية
لمقتل اإلمام الحسين ...ثم إن بطلتنا تعيش مع جدها المتدين،
الذي يسعى إلى تزويجها من ابن إمام المسجد الذي يصلي
فيه ،ولكنها تحب سيف ،وهو من سلطنة عمان.
أنهيت فصول الرواية السبعة ،ومن الصعب تلخيصها في
هذا المقال ...ولكن أثار انتباهي ما ورد في صفحة  ،111حيث
ً
ُ
وجدت تصويرا للزوجة األولى ،وهي تصف عالقتها بزوجها
بعد الزواج الثاني:

عشوائية القرار
 )1فرض رسوم على تحويالت الوافدين…
ً
 )2إنهاء إقامة من تجاوز الستين عاما...
 )3سحب إجازات القيادة للوافدين…
هذه القرارات وغيرها تم إلغاؤها ،خالل أيام أو أسابيع أو
شهور ،بعد إقرارها!
لماذا؟
ألنـ ـه ــا ك ــان ــت قـ ـ ـ ـ ــرارات ارتـ ـج ــالـ ـي ــة وغـ ـي ــر مـ ـ ــدروسـ ـ ــة ،ول ــم
يتمعن متخذ القرار بسلبياتها ،أو حتى إقناع الــرأي العام
بإيجابياتها.
ً
هناك قرارات أخرى أيضا تم إقرارها ثم إلغاؤها ،مما يوحي
بأن العشوائية والجهل والفوضى هي ما يسود بعض قيادات
ً
ً
المجتمع إداريا ورسميا.

د .ناجي سعود الزيد
هذا النهج به إســاء ة لسمعة الكويت ،ألن تذبذب القرارات
يـ ــؤدي إل ــى ع ــدم االس ـت ـق ــرار وعـ ــدم األم ـ ــان لـفـئــات كـثـيــرة في
المجتمع ،وعندما يتملك الناس الشعور بالقلق تجاه هذه
ً
الظاهرة ،ال تجد من تحاسب أو تلوم ،ألن القرار المتخذ غالبا
ً
ما يكون ليس ارتجاليا فقط ،بل لم يفكر من اتخذه بالعواقب
على المجتمع بأكمله.
حتى ال ـقــرارات السليمة والمفيدة أصبحت محل شكوك،
واألمل يحدونا كمواطنين أن أي قرارات تصدر يجب أن تكون
مدروسة بحذر وعناية قبل إصدارها.

***

* "أنظر لحمد وكأني ال أعرفه ولم أنجب منه البنات الثالث،
ً
برغم أني أفهمه جيدا ،في الليلتين اللتين ينام فيهما عندي
يؤدي واجبه الزوجي ليس بدافع اللهفة ،أو الشوق ،وإنما من
ً
بــاب إعـطــاء كــل ذي حـ ٍـق حقه ،عالقة تسد جــوعــا مثل الطعام
ً
الرديء ،أو البائت ،حين نكون جوعى ،نأكله باردا دون أية متعة،
ُ
الــزواج دون حب دواء ُمــر ،ال يوقد مشاعر ،لقاء يطفئ الجوع
الحيواني ...صرت أعرف أني سأظل قطعة مهملة في عينهِ.
ً
بينما عندما يرى عروسه الجديدة كلما مرت أمامه مفتونا
طفل مخبول".
بها ،بحديثها ،بضحكتها ،مثل ٍ

***

هناك رواي ــة أخــرى لمنى الشمري لــم أقــرأهــا بـعــد ...لكن ما
روايات في زيارتي األخيرة للكويت ُيبشر بأن الرواية
قرأته من
ٍ
في الكويت بخير ...إذا ما تشكلت لجان تقييم ،تقوم بتنظيف
الساحة األدبية من األدعياء!

ً
قبائل ترفع أعالما

حسن العيسى

ً
بعد انتخابات المعاهد التطبيقية والجامعة ،نجد أيضا
روح الفزعات القبائلية في انتخابات نقابة العاملين بنفط
الكويت ،ماذا بقي بعد؟ وهل هذه ظاهرة شاذة على الدولة
ً
يتعين على السلطة مواجهتها؟ أبدا ،هي انعكاس لحقيقة
ال ــواق ــع االق ـت ـصــادي الـسـيــاســي بــالـكــويــت ودول الـمـشــرق
الـعــربــي ،م ــاذا تختلف هــذه االنـتـخــابــات عــن االنتخابات
الفرعية لمجلس األمة والمجرمة دون معنى؟ ال شيء غير
أن ظاهرة القبائلية والطائفية تتمدد لتضم كامل مؤسسات
الدولة لتأكيد واقع الدولة القبائلية.
الراحل المفكر د .خلدون النقيب كتب في مؤلفه "آراء في
فقه التخلف" ،أن " ...مصطلح القبلية السياسية هو نمط
تضامني يعتبر القبيلة أو الجماعة اإلثنية والطائفية
تضامنية ،العالقات فيها خــارج التنظيمات المجتمعية
األخ ــرى أو مــوازيــة لـهــا ،مثل األح ــزاب والــروابــط المهنية
ً
ً
والدينية ...إن دول الخليج يمكن أن تقدم مثاال نموذجيا
لهذا النمط ،ألن المؤسسات السياسية في هذه المجتمعات
تفتقر إلى التحديد الدستوري ،وإلى التوصيف القانوني
الذي يتطلبه بشكل استثنائي النمط اإلداراتي الغربي،"...
ثم أضاف ..." :وتعترف الدولة أو النخبة الحاكمة بممثلين
ً
للتضامنيات المختلفة ،وترى في سلطتهم امتدادا لسلطة
النخبة الحاكمة ،وليس بشكل مستقل عنها كما في دول
الغرب ،وتوجه جميع المنافع والمكاسب من خالل هؤالء
الممثلين إلى أعضاء التضامنيات المختلفة."...
د .عبدالملك التميمي في مؤلفه "تاريخ الناس في منطقة
الخليج العربي  ،"٢٠٠٠ - ١٩٥٠كتب ..." :هي واقع اجتماعي
يجب االع ـتــراف بــوجــوده ،ونشاطها (الـعـشــائــريــة) ضمن
ضـعــف سـلـطــان ال ــدول ــة ،وع ــدم تطبيق ال ـقــانــون وضعف
المجتمع المدني ...وفشل المشروع الحضاري والتعليم في
تطوير القبائل واندماجهم الفعلي في المجتمع المدني."...
هل الحالة العشائرية والطائفية ،واالثنتان تنطويان
ضمن مسمى القبائلية السياسية ا لـتــي ال يجب الخلط
بينها وبين القبيلة كواقع اجتماعي ،هما صورة لضعف
الــدولــة ورداء ة إدارت ـهــا كما يــرى د .عبدالملك ،أم امـتــداد
طبيعي للدولة أو النخبة الحاكمة وأداة قوتها وهيمنتها
على المجتمع ،كما كتب د .خلدون؟ ال فرق بين األمرين،
فالنتيجة واحــدة ،وهــي أن أمامنا اآلن واقــع "قبائل ترفع
ً
أعالما" ،كما جاء في مانشيت وافتتاحية "اإليكونوميست"،
ً
قـبــل أكـثــر مــن ثــاثـيــن ع ــام ــا ...وم ــن ه ــذا الـمـنـظــور لـكــم أن
تتخيلوا كيف سيتم تشكيل الوزارة القادمة ،والقفزة الكبرى
التي ستنجزها فــي التنمية والـتـقــدم ،و"تيتي تيتي ...ال
رحتي وال جيتي".

حليب اإلبل يعالج التوحد

كشفت الـبــاحـثــة األمـيــركـيــة ،كريستينا
آدمز ،أن فوائد حليب اإلبل ولحومها "تفوق
الخيال" بالنسبة لإلنسان ،مشيرة إلى أن
تـجــر بــة ا بـنـهــا الشخصية جعلتها تكثف
اهتمامها باإلبل في مجال بحوثها.
وف ــي مـحــاضــرتـهــا عـلــى هــامــش مؤتمر
الملك عبدالعزيز الدولي األول لإلبل ،والتي
نقلها مــوقــع "روس ـي ــا ال ـي ــوم" أم ــس األول،
َّ
ً
أشارت كريستينا ،التي ألفت كتابا عن اإلبل،
إلى المزايا الطبية والصحية لحليب اإلبل.
وأضافت" :ما جعلني أهتم باإلبل ،قصة
إنسانية تعرضت لها ،إذ بعد االنتهاء من
ً
رسالة الماجستير ،أنجبت طفال ،وفوجئت
بأنه مصاب بمرض التوحد ،وكما تعرفون،

تـشـخـيــص ال ـت ــوح ــد أمـ ــر ص ـع ــب ،وهـ ــو ما
جعلني أتوجه إلى العلوم الحيوية ،ألعرف
الكثير عن هذا المرض ،وقضيت  5سنوات
فــي البحث ،وتعلم أشـيــاء عـنــه ،وفــي هذه
ً
األثـ ـن ــاء وجـ ــدت رجـ ــا ل ــدي ــه إبـ ــل ،وســألـتــه
مــا فــائــدتـهــا؟ فـقــال :تقديم الحليب كعالج
للمرضى داخل المستشفيات".
وتابعت" :فــي ذلــك الــوقــت ،لم يكن هناك
خ ـبــراء فــي ه ــذا الـمـجــال ،ولكنني واصـلــت
ً
البحث والــدراســات ،وقــرأت تقريرا يوصي
ب ـم ـنــح ح ـل ـيــب اإلب ـ ــل إلـ ــى أطـ ـف ــال ال ـتــوحــد،
وتواصلت مــع بعض األشـخــاص ،وسألت
زمــاء لي عن فوائده ،وحصلت على كمية
م ــن الـحـلـيــب ال ـم ـج ـفــف ،ع ـبــر أح ــد الــزمــاء

وفيات

القادمين من الصحراء في الواليات المتحدة
األميركية ،وأعطيت ابني بعضه ،فوجدته
ي ـت ـحــدث ب ـطــاقــة ،واق ـت ــرب م ـنــي ،وت ـحــدث
معي بحب وعاطفة جياشة ،وبدأ يتعامل
كأنه إنساني سوي ،ولم يعد يسقط الطعام
على األرض".
وأضافت" :بعدها طلبت حليب اإلبل من
بعض الــزمــاء ،وكــان يصل إلــي عــن طريق
ً
المطار ،وكلفني كثيرا ،وبعدها قــررت أن
أكتب عن أهميته" ،مشيرة إلى أنه يساعد في
عالج أمراض أخرى ،وهذا ما يؤكده العلم.

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

عايشة حمود إبراهيم المطوع أرملة عبدالعزيز عبدالله إبراهيم المطوع
ً
 81عاما ،شيعت ،ت99606658 :

الفجر

05:13

العظمى 19

ً
 61عاما ،شيع ،ت99436699 :

الشروق

06:38

الصغرى 08

ً
 73عاما ،شيع ،ت60958885 :

الظهر

11:46

ً
أعلى مد  02:43صب ــاحـ ـ ــا

ً
 74عــامــا ،شيع ،الــرجــال :مسجد البحارنة ،الدعية ،النساء:
الرميثية ،ق ،1شارع الشافعي ،م ،4ت93336080 ،97309730 :

العصر

02:36

المغرب

04:54

ً
أدنى جزر  07:46صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:16

 07:22م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

عادل سليمان محمد الصغير
شعيع شعيل حسين

صادق جعفر أحمد القالف

مرزوقة زايد عوض العازمي

ً
 78عاما ،شيعت ،الرجال :القرين ،ق ،3ش ،8م ،46النساء :الرقة،
ق ،3الشارع الرئيسي ،م ،135ت66588868 :

