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«قهرمان» لإليراني أصغر فرهادي
ينافس على «األوسكار» ص 14

إجماع شعبي على رفض توزير
نواب التنفيع والمحاصصة
شخصيات وطنية أكدت لـ ةديرجلا .أن ضمهم للحكومة تجربة فاشلة تتحكم فيها المصالح االنتخابية
جاسم السعدون :خطوة فاشلة واإلقدام عليها
في حكومة المحاصصة مضيعة للوقت

كنت أحد  6وزراء من أعضاء المجلس بحكومة  ...1992والتجربة فشلت

َ
أحمد باقرٌ :
بندر الخيران :سيمارسون النفس
نواب وزراء في السنوات
الخدمي والتنفيعي وسيستمرون
األخيرة أغرقوا وزاراتهم
في النظر إلى صندوق االنتخاب
بالتعيينات االنتخابية
ً
بشار الصايغ :على الخالد قراءة المشهد جيدا وعدم التوسع
في اختيارهم حتى ال تسقط الحكومة في أول اختبار
ً
من يرغب منهم في التوزير حاليا هدفه المصالح الشخصية واالنتخابية

تقرير
اقتصادي

«الصحة العالمية» استطلعت
إجراءات استكمال ضاحية
عبداهلل السالم معايير
المدينة الصحية

محمد الدالل :اختيار
من لديهم مصالح انتخابية
يعرقل مسيرة مجلس الوزراء

اقتصاد

قد يقفون ضد اإلصالح لتعارضه مع استمرارهم في الكرسي

عادل الصبيح :كثيرون منهم
يتأثرون بمراعاة شعبوية المطالب
المجافية للمصلحة العامة

13

خالد المونس :توزيرهم في الظروف
الحالية بمنزلة سياج لرئيس الوزراء
وهذا أمر مرفوض
خليل الصالحُ :
لست
مع توزيرهم ...والنائب مكانه
مجلس األمة

حكومة غائبة ...حتى لو حضر التشكيل الوزاري!

التوسع في توزير النواب وفق النظام الفردي السائد بالبالد يدمر مؤسسات الدولة
ّ
 12إصابة جديدة بـ «أوميكرون» قادمة من أوروبا السيسي يقلص دعم التموين
إلى فردين في األسرة

«الجناح القابضة»
تفوز بمزاد «القرين»
بـ  46.75مليون دينار

اقتصاد

12
«بيتك» 41.7 :مليار دينار
رصيد التسهيالت االئتمانية
بنمو سنوي %3.8

10

• «الصحة» :تطبيق العزل واإلجراءات الوقائية والتقصي الوبائي على المصابين
• «لجنة كورونا» :التراخي في االحترازات زاد اإلصابات ...وإحالة المخالفين للجهات القانونية
عادل سامي

٠٨

05-04

مشاري العنجري :التوسع في توزيرهم يخل بالنظم
اإلدارية ومبدأ تكافؤ الفرص والمساواة

بدر العيسى :تجربة من األصل
فاشلة ...ومع المجلس الحالي
ً
ستكون أكثر فشال

محليات

رصــدت وزارة الصحة  12إصابة جديدة
بـمـتـحــور «أوم ـي ـك ــرون» ،ل ـحــاالت ق ــادمــة من
جهات أوروبية ،معلنة تطبيق العزل الصحي
واإلج ـ ـ ــراءات الــوقــائ ـيــة والـتـقـصــي الــوبــائــي
عليها.
وصرح المتحدث باسم «الصحة» د .عبدالله
السند بأن رصد الحاالت جاء في إطار جهود
ال ــوزارة المستمرة ،ومــن ضمنها التخطيط
ً
الجيني لفيروس كورونا ،داعيا إلى االلتزام
بـتـطـبـيــق ال ـح ـجــر ال ـص ـحــي ع ـلــى الـقــادمـيــن
من الـخــارج ،واتـخــاذ سبل الوقاية األخــرى،
وأه ـم ـه ــا اس ـت ـك ـمــال ال ـت ـط ـع ـي ـمــات ،وت ـن ــاول

إعادة الدينامية
إلى التنمية
أوديل رينو باسو*
مع اقتراب عام  2021من نهايتهُ ،يضطر االقتصاد العالمي
إلى التكيف مع ظروف متغيرة إلى حد كبير ،ولن تكون هذه
العملية سريعة أو غير مؤلمة ،إذ يواجه العالم ارتباكات كبرى
ناجمة عن تعطل الصالت التجارية ،وارتفاع أسعار الطاقة إلى
ً
عنان السماء ،فضال عن أوجه سوء التوافق في أسواق العمل،
وبينما أغلقت شركات عديدة في قطاع التجزئة متاجرها
التقليدية ،مما أدى إلى ارتفاع معدالت البطالة ،حدث نقص
كبير في مهندسي تكنولوجيا المعلومات وسائقي الشاحنات.
ً
كانت أزمة فيروس كورونا سببا في حدوث العديد من هذه
التغيرات أو تسارعها ،لكن من المؤكد أن العودة إلى الوضع
المعتاد قبل الجائحة أمــر غير وارد ،وســوف تجلب األزمــة
ً
ً
تغييرا عميقا وطويل األمد ،وفي حين نتطلع إلى العام المقبل،
يتعين علينا أن نعد العدة للتعامل مع ثالثة تحديات رئيسة.
وأول هــذه التحديات ارتـفــاع مخاطر االقتصاد الكلي ،فمن
بين أكبر التساؤالت التي يتعين علينا أن نجيب عنها في
األشهر المقبلة ما إذا كنا ندخل حقبة جديدة من التضخم،
وكيف يمكننا إدارة المستويات المرتفعة من الديون العامة
والخاصة ،فعلى مدار عام  ،2020في العديد من االقتصادات
حيث يعمل البنك األوروب ــي إلع ــادة البناء والتنمية ،ارتفع
َّ
الدين العام إلى مستويات غير مشهودة منذ أوائل تسعينيات
القرن العشرين ،وفــي بعض البلدان ،ارتفع الدين العام إلى
ً
مستويات غير مسبوقة تاريخيا ،وقــد ُيفضي االفتقار إلى
الحيز المالي والنقدي -إلى جانب الحواجز التي تحول دون
الوصول إلى اللقاحات والتداعيات السلبية الممتدة 02

ً
غدا مقال الكاتبة سري مولياني إندراواتي

الـجــرعــة الـتـعــزيــزيــة ،مــع تجنب التجمعات
غير اآلمنة ،والمواظبة على تطهير اليدين،
وااللتزام بالتباعد اآلمن بين اآلخرين.
وش ـ ـ ــدد ال ـس ـن ــد ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة ال ـح ــرص
على تلقي التطعيمات ضد أمــراض الشتاء
ً
الموسمية ،مع تأجيل السفر حاليا ،وقصره
على حاالت الضرورة ،لضمان أعلى مستوى
من الحماية والوقاية.
وبالتزامن ،أكدت اللجنة الرئيسية لمراقبة
ت ـن ـف ـيــذ االشـ ـت ــراط ــات ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بـمـكــافـحــة
«كورونا» ،أمس ،ضرورة التشديد في تطبيق
االشـتــراطــات الصحية التي شهدت «بعض

التراخي» خالل األيــام القليلة الماضية مما
ساهم في زيادة أعداد المصابين.
وقال عضو اللجنة مدير إدارة منع العدوى
في «الصحة» د .أحمد المطوع ،لـ «كونا» ،عقب
اجتماع اللجنة برئاسة أحمد المنفوحي ،إنه
سيتم إبــاغ أصحاب المجمعات التجارية
والـمـحــات ب ـضــرورة تطبيق االش ـتــراطــات،
ً
ـراخ أو تـهــاون بهذا
مــؤكــدا «إذا كــان هناك ت ـ
ٍ ً
الـ ـش ــأن ف ـس ـي ـتــم إنـ ــذارهـ ــم أوال ،ث ــم تـحــريــر
الـمـخــالـفــات فــي ح ــال ع ــدم االل ـت ــزام ،وإحــالــة
المخالفين إلى الجهات القانونية»٠٣ .

الرئيس لساويرس :حصة شركتك  75مليار
جنيه فـ«إزاي مش بتشتغل»؟
●

القاهرة -حسن حافظ

أعـ ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـم ـ ـصـ ــري
عـ ـب ــدالـ ـفـ ـت ــاح الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ،أم ـ ــس،
الحديث عن الدعم إلى الواجهة،
بـ ـطـ ـلـ ـب ــه تـ ـقـ ـلـ ـي ــص ال ـ ـب ـ ـطـ ــاقـ ــات
ً
ال ـت ـمــوي ـن ـيــة ،ال ـت ــي ت ــوف ــر سـلـعــا
غذائية أساسية بأسعار زهيدة،
وقصرها على فردين فقط في كل
أسرة ،وعدم منحها للمتزوجين
ً
حديثا.
وفي ثاني إجراء مثير للجدل،

بعد د فـعــه لتحريك سعر رغيف
الخبز في أغسطس الماضي ،وهو
قرار لم ينفذ بعد ،أعلن السيسي،
عـلــى هــامــش افـتـتــاح مـشــروعــات
متعددة بمحافظة أسيوط ،أمس،
ً
ً
نظاما جديدا الستخراج بطاقات
ال ـت ـمــويــن ،ب ـهــدف الـتـخـفـيــف من
ً
أع ـبــاء خــزانــة ال ــدول ــة ،الف ـتــا إلــى
أن ال ـم ــواط ــن ال ـم ـصــري يـتـصــور
أن بإمكانه الحصول على السلع
وال ـ ـخـ ــدمـ ــات ب ــأق ــل مـ ــن س ـعــرهــا
الحقيقي.
02

البيت األبيض ينشر «الشبح» في أستراليا
ّ
والكرملين يوسع برنامج عسكرة المجتمع

اقتصاد

11
«أوبك  »+سيظل
الالعب الرئيسي
في األسواق النفطية

دوليات

١٧

إردوغان يرفض «الخروج
المبكر» ويروج لخطته
االقتصادية

رياضة

18

هليكوبتر تهبط في منطقة عمليات األسطول األميركي السابع أمس
مــع اسـتـبـعــاد وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي
أنـتــونــي بلينكن لخطط الـتـقــاء الــرئـيــس جو
ب ــاي ــدن ون ـظ ـيــره ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بوتين
ً
وجـ ـه ــا ل ــوج ــه ،ك ـش ـفــت ت ـق ــاري ــر إســرائ ـي ـل ـيــة
وأميركية عن توجه واشنطن إلنشاء وحدة
مقاتالت شبح قوية في أستراليا ،في مقابل

تمويل «الكرملين» نشاطات عسكرية لتدريب
ً
المدنيين ،ا س ـت ـعــدادا للحرب المحتملة مع
الغرب.
وأفاد موقع «ماكو» اإلسرائيلي ،أمس ،بأن
وثيقة «األولويات االستراتيجية» إلدارة بايدن
تشمل إنشاء وحــدة مقاتالت قوية بالقواعد

العسكرية في أستراليا ،لمواجهة التهديدات
الـمـتــزايــدة مــن الصين ،واألعـلــى منها بقليل
ً
مــن روسـيــا ،موضحا أن الوثيقة عهدت إلى
سالح الجو األميركي دعم تلك القواعد بأفضل
مقاتالت الشبح فائقة التطور ،من طراز F-22
و F-35وقــاذفــات استراتيجية 02 ،B-2

 ٤عوامل وراء
فوز الكويت بأغلى
الكؤوس

الثانية

ةديرجلا

األمير يعزي خادم الحرمين
بوفاة نهار بن سعود

ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد  6سفراء

•
العدد  / 4918الخميس  23ديسمبر 2021م  19 /جمادى األولى 1443هـ

اح ـت ـف ــل ف ــي ق ـص ــر بـ ـي ــان ص ـبــاح
أمس بتسلم سمو ولي العهد الشيخ
مـشـعــل األح ـم ــد أوراق اع ـت ـم ــاد كل
مــن م ــارك تــرنـتـســو سـفـيــرا لمملكة
بلجيكا ،وياروسالف سيرو سفيرا
لـجـمـهــوريــة ال ـت ـش ـيــك ،ومــوجــوريــل
ايوان ستانسكو سفيرا لجمهورية
رومانيا ،وعليا مواني سفيرة لكندا،
و عـبــدا لــرحـمــن بشير بريمه سفيرا
لـجـمـهــوريــة ت ـش ــاد ،ولـيـنــا مــاريــانــا
سفيرة لجمهورية إندونيسيا ،وذلك
كسفراء لبالدهم لدى الكويت.
وح ـض ــر م ــراس ــم االح ـت ـف ــال كـبــار
المسؤولين في الدولة.

بعث صاحب السمو أمير البالد ،الشيخ نواف األحمد ،ببرقية
تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل
سعود ،ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ،أعرب فيها سموه
عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله
تعالى األمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ،سائال سموه
المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ،ويسكنه فسيح جناته ،وأن
يلهم األسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعث سمو ولي العهد ،الشيخ مشعل األحمد ،وسمو الشيخ
صباح الخالد ،رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تعزية مماثلتين.

www●aljarida●com

 ...وسفير التشيك

سفير رومانيا

 ...وسفيرة كندا

سفير تشاد

 ...وسفير بلجيكا

ورشة «الهالل األحمر» تناقش تأثير المناخ على المواد الكيميائية
«حماية البيئة» تطالب بإدراج «إدارة األزمات» في التعليم
●

عادل سامي

ذك ــر مــديــر بــرنــامــج ال ـت ـلــوث البيئي
وال ـم ـنــاخ ف ــي مـعـهــد ال ـكــويــت لــأبـحــاث
العلمية د .حسن الشمري أن ظاهرة تغير
المناخ لديها القدرة على تغيير أنماط
إطـ ــاق الـ ـم ــواد الـكـيـمـيــائـيــة الـخـطـيــرة،
ومصيرها البيئي ،وانتقالها عبر البيئة.
ج ــاء ذل ــك خ ــال ورشـ ــة ال ـع ـمــل الـتــي
أقــام ـهــا فــريــق الـ ـك ــوارث والـ ـط ــوارئ في
جمعية الهالل األحمر الكويتي ،وفريق
الـتــأهــب لالستجابة لـحــاالت ال ـطــوارئ،
التابع لمكتب األ مــم المتحدة لتنسيق
الـشــؤون اإلنسانية «أوت ـشــا» اإلقليمي،
بـعـنــوان «تــأثـيــر تغير الـمـنــاخ العالمي
على إدارة المواد الكيميائية والنفايات».
وأوضح الشمري ،في تصريح أمس،
أن م ـنــاخ األرض يـتـغـيــر نـتـيـجــة زي ــادة
مـسـتــويــات ال ـغــازات الــدفـيـئــة والـعــوامــل

ال ـمــؤثــرة الـمـنــاخـيــة قـصـيــرة الـعـمــر في
الغالف الجوي نتيجة األنشطة البشرية،
وأش ـ ـ ــار ال ـ ــى أن ه ـ ــذه األن ـش ـط ــة تـشـمــل
إم ــدادات الطاقة والعمليات الصناعية
وإدارة الـنـفــايــات واألن ـش ـطــة المتعلقة
باألراضي ،مبينا السيناريوهات طويلة
األج ــل لـمــدى احـتـمــال زي ــادة انـبـعــاثــات
الغازات الدفيئة مستقبال.
من جهتها ،طالبت الجمعية الكويتية
ل ـح ـم ــاي ــة ال ـب ـي ـئ ــة ب ـ ـ ـ ــإدراج «عـ ـل ــم إدارة
األزمات» ضمن خطط وبرامج الدراسات
فــي ا لـمــؤ سـســات التعليمية والبحثية
الكويتية.
ودعــت األمين العام للجمعية جنان
ب ـ ـهـ ــزاد ،ف ــي مـ ـح ــاض ــرة بـ ـعـ ـن ــوان «دور
مؤسسات المجتمع المدني في الحد من
الكوارث الناجمة عن التغير المناخي»،
ضمن فعاليات ورشة العمل المشتركة
ال ـتــي نـظـمـتـهــا جـمـعـيــة ال ـه ــال األحـمــر

جانب من ورشة «الهالل األحمر»
الـ ـك ــويـ ـت ــي مـ ـش ــارك ــة مـ ــع م ـك ـت ــب األمـ ــم
الـمـتـحــدة لتنسيق ال ـشــؤون اإلنسانية
ح ـ ــول «ال ـ ـش ـ ــؤون اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ال ــدول ـي ــة
وال ـتــأهــب ل ـح ــاالت الـ ـط ــوارئ والتغيير
ال ـم ـن ــاخ ــي» ،إلـ ــى «ت ـش ـج ـيــع مــؤس ـســات

محافظ حولي استقبل السفير المصري
استقبل محافظ حولي علي األصفر،
في مكتبه بديوان عام المحافظة ،سفير
.مصر لدى الكويت أسامة شلتوت
وق ــد تـخـلــل ال ـل ـق ــاء ب ـحــث ال ـعــاقــات
ال ـث ـن ــائ ـي ــة ال ـم ـش ـت ــرك ــة بـ ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن
الشقيقين ،وسـبــل تـبــادل الـخـبــرات في
المجاالت ذات االهتمام المشترك .وأعرب
محافظ حولي عن سعادته بهذه الزيارة،
ً
مؤكدا عمق العالقات التاريخية األخوية
بـيــن ال ـب ـلــديــن ،وال ـت ـع ــاون الـثـنــائــي في
.جميع المجاالت

ً
األصفر مستقبال شلتوت أمس

ّ
السيسي يقلص دعم التموين...
وبينما ألقى بالالئمة على الزيادة السكانية ،أكد أن هذا اإلجراء يهدف
إلى إشعار المواطن بالتقدم االقتصادي الذي يتحقق ،وهي خطوة قد تثير
استياء شريحة ضخمة من المصريين محدودي الدخل.
من جهة ثانية ،رد الرئيس المصري على مزاعم رجل األعمال البارز
نجيب ساويرس ،الشهر الماضي ،بوجود منافسة غير متكافئة لمصلحة
شــركــات الحكومة والجيش على حساب القطاع الـخــاص ،بالكشف عن
حصول شركة عائلته «أوراسكوم» على مشروعات بقيمة  75مليار جنيه،
ً
متسائال« :فإزاي مش بتشتغل؟».
ودعا السيسي ،الذي يسعى لجلب المزيد من االستثمارات األجنبية
ً
إلنعاش االقتصاد ،إلى عمل مشترك بين القطاع الخاص والحكومة ،معددا
مشروعات يعمل القطاعان فيها ،وأضاف« :إحنا أسرة واحدة ،وكلنا واحد،
والتحديات الموجودة لن يتم التغلب عليها إال بالعمل الجماعي».
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ً
وأيضا القاذفة المستقبلية  B-21الموجودة اآلن بمراحل التطوير ،وطائرات
حربية وقاذفات أخرى .وفي الوثيقة ،التي تحوي مراجعة لموارد الجيش
األميركي في العالم ،طلبت وزارة الدفاع (البنتاغون) تحديث قواعدها في
أستراليا وفي جزيرة غوام بالمحيط الهادئ ،من أجل االستعداد لسيناريو
ً
أمني أمام الصين ،يشمل حربا واسعة النطاق.
ولفت التقرير إلى أن أعمال البناء والتحديثات في القواعد العسكرية
بــدأت العام الماضي ،وستشمل قواعد جوية تساعد «البنتاغون» على
إدخال وإخراج قواتها من المنطقة بسرعة ،إلجراء تدريبات االنتشار أو
«مواجهة محتملة».
في المقابل ،وعلى مــدى أيــام ،تنافس طــاب روس من جميع األنحاء
في مسابقات تضمنت أنشطة عسكرية مثل قراءة الخرائط وإطالق النار
واختبارات في التاريخ.
وي ـهــدف بــرنــامــج مــدتــه أرب ــع س ـنــوات بقيمة  185مـلـيــون دوالر بــدأه
«الكرملين» هذا العام إلى زيادة «التعليم الوطني» ،بما في ذلك خطة لجذب
ما ال يقل عن  600ألف طفل ال تتجاوز أعمارهم ثماني سنوات لالنضمام
إلى صفوف جيش الشباب النظامي.
ونـقـلــت صحيفة نـيــويــورك تــايـمــز عــن عـضــو االسـتـخـبــارات الــروســي
ال ـس ــاب ــق ،وم ــؤس ــس مـجـمــوعــة «ف ـي ـم ـبــل» ،ال ـتــي تــديــر ه ــذه الـمـســابـقــات،
سفياتوسالف أوميلتشينكو ،قوله« :يدرك اآلباء واألطفال أن هذه القوقعة
من العدوانية من حولنا تضيق ،وتتصلب ،ونحن نبذل كل ما في وسعنا
للتأكد من أن األطفال يدركون ذلك ،ونجعلهم مستعدين للذهاب والخدمة».
وقالت الصحيفة إن جهود تدريب الطالب تأتي متسقة مع فكرة تروجها
الحكومة الروسية منذ ثماني سنوات لعسكرة المجتمع ،وهي أن «الوطن
األم محاط باألعداء» ،وأنها «يمكن أن تضطر مرة أخرى إلى الدفاع عن
نفسها ،كما فعلت ضد النازيين في الحرب العالمية الثانية».

ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـم ــدن ــي ذات االخ ـت ـص ــاص
ب ــاالنـ ـضـ ـم ــام إلـ ـ ــى ال ـش ـب ـك ــة ال ـعــال ـم ـيــة
لجمعيات النفع العام للحد من الكوارث
لـلـتـعــرف ع ـلــى األدوار ال ـم ـنــوطــة ب ـهــا»،
ً
فضال عن «اإلسراع بإنشاء مركز وطني

إلدارة األزم ــات وال ـكــوارث فــي الكويت»،
إض ــاف ــة إل ــى تـنـفـيــذ ال ـخ ـطــط اإلعــام ـيــة
الـ ـخ ــاص ــة ب ـ ـ ـ ـ ــإدارة األزمـ ـ ـ ـ ـ ــات ،ل ـتــوع ـيــة
المجتمع واستغالل اإلعــام البيئي في
توعية المجتمع بكل أطيافه.

«فاو» ِّ
تكرم أول كويتية
بين أفضل موظفيها
َّ
كرمت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (فاو) ،أول
كويتية بين أفضل موظفيها الشباب لعام  2021في مختلف
مقار المنظمة ومكاتبها حول العالم.
وقالت ممثلية الكويت الدائمة لدى «فاو» ،في بيان ،أمس،
إن المدير العام لمنظمة شو دونيو ،سلم المسؤولة اإلقليمية
للموارد البشرية نوف العياضي شهادة «أفضل  100شاب
وشابة» ،في حفل حضره وتابعه أكثر من  1600من زمالئها.
وذكرت أن العياضي ،التي تعمل في المقر اإلقليمي للشرق
األدنى وشمال إفريقيا بالقاهرة ،هي أول كويتية تعمل لدى
المنظمة وتنال الشهادة منها ،لتميزها وفق معايير« :االبتكار
والـتـنــوع واإلدم ـ ــاج وال ـم ـســاواة بـيــن الـجـنـسـيــن» و»تـشــاطــر
المعرفة» و»الفاعلية والكفاءة التشغيلية» و»العمل الجماعي».
وأعـ ــرب ال ـب ـيــان ع ــن اع ـت ــزاز ممثلية ال ـكــويــت وال ـم ـنــدوب
الدائم م .يوسف جحيل ،بفوز العياضي كأول شابة كويتية،
وحصولها على تقدير زمالئها وإدارة المنظمة بهذا التكريم
السنوي الذي يرعاه المدير العام للمنظمة.
والتحقت العياضي ،الحاصلة على الماجستير بامتياز
في مجال اإلدارة من جامعة بوكوني اإليطالية المرموقة
عالميا ،للعمل كأول كويتية ضمن كوادر منظمة «فاو» منذ
عام .2018

فواز الخالد يتابع تحضيرات بطولة الخيل
اسـتـقـبــل مـحــافــظ األح ـم ــدي الشيخ
ف ـ ــواز ال ـخ ــال ــد ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـبـطــولــة
الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـخ ـي ــل الـ ـع ــربـ ـي ــة األص ـي ـل ــة
مشعل المسباح ،أمــس ،في ديــوان عام
المحافظة ،حيث اطلع على استعدادات
تنظيم النسخة المقبلة مــن البطولة،
ا لـتــي ستقام فــي  12يناير المقبل في
ب ـي ــت الـ ـع ــرب ع ـل ــى م ـ ــدى أربـ ـع ــة أي ـ ــام،
بمشاركة نحو  400جــواد من الكويت
ودول خليجية وعربية شقيقة ،متمنيا
لهم التوفيق والنجاح في تنظيم هذه

البطولة ،الـتــي تــؤصــل ع ــادات وتــاريــخ
.األجداد
كما التقى المحافظ ،شطي الشطي،
أحـ ــد هـ ـ ــواة ال ـت ـص ــوي ــر ال ـف ــوت ــوغ ــراف ــي
المتميزين من ذوي اإلعاقة يرافقه والده
عبدالحميد الشطي ،والناشط في العمل
اإلنساني والمجتمعي فيصل المتروك،
بديوان عام المحافظة ،حيث اطلع على
نماذج من أعماله ومشاركاته الفنية،
معربا عن سعادته بإهدائه ،الذي تضمن
.مجموعة من أهم إبداعاته الفنية

ً
محافظ األحمدي مستقبال المصور الشطي ووالده والمتروك

إعادة الدينامية إلى التنمية
ُمن االقتصادات المتقدمة -إلى زيــادة اتساع
شقة التباعد بين البلدان الناشئة والنامية.
كــانــت ال ـتــداب ـيــر ال ـتــي اتـخــذتـهــا الـحـكــومــات
َ
ـحـ ــزم الــدعــم
الــوط ـن ـيــة  -م ــن ح ـشــد ال ـت ـمــويــل ِلـ ـ ِ
االقتصادي إلى تنظيم حمالت التطعيم الشاملة
 ال غنى عنها في االستجابة للجائحة ،وإلنهاءاألزم ــة ،ستكون الثقة ببرامج الصحة العامة،
وبـســامــة وفعالية لـقــاحــات "كــوفـيــد  ،"19على
القدر ذاته من أهمية اللقاحات نفسها.
مــع ذل ــك ،كــي نتمكن مــن ال ـعــودة إل ــى النمو
المستدام واالستدامة المالية الطويلة األجــل،
ً
سيكون لزاما علينا أن نطلق العنان لقوة ريادة
األ ع ـمــال المنتجة .و هـنــا ،يتعين على القطاع
الخاص أن يضطلع بدور حاسم.
أم ــا ال ـت ـحــدي ال ـثــانــي فـيـتـعـلــق بــال ـم ـنــاخ ،إذ
سلطت الجائحة الضوء على حساسية نظامنا
ً
االقتصادي العالمي وسرعة تأثره ،ولكن أيضا
قدرته على الصمود ،ومن الممكن اعتبار هذا
ت ــذك ــرة ص ــارخ ــة بــالـمـخــاطــر الـمـتـعــاظـمــة الـتــي
تفرضها عوامل غير اقتصادية أحدثها تغير
ً
المناخ أو تسبب في مضاعفتها ،ووفقا ألحدث
تـقــريــر ص ــادر ع ــن الـهـيـئــة الـحـكــومـيــة الــدولـيــة
المعنية بتغير المناخ ،من المنتظر أن يؤدي
االحتباس الحراري الكوكبي إلى زيــادة درجة
حرارة األرض بمقدار  1.5درجة مئوية ،أو أكثر،
مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة ،على مدار
السنوات العشرين القادمة ،وسيترتب على هذا
عدد من العواقب ،بما في ذلك تزايد وتيرة وشدة
األح ـ ــوال الـجــويــة الـقــاسـيــة -مــوجــات ال ـح ــرارة،
والعواصف ،والجفاف ،وغير ذلك من األحداث
المدمرة -وزيادة طول المواسم الدافئة.
ـصـفــر الصافي
إن االنـتـقــال إلــى انـبـعــاثــات الـ ِ
ليس مـجــرد هــدف مـثــالــي؛ بــل ض ــرورة ،وكلما
تمكنت البلدان مــن إدارة هــذا التحول بسرعة
أكبر ،ظلت أكثر قدرة على المنافسة ،وتضاءلت
االض ـطــرابــات االجتماعية واالقـتـصــاديــة التي
ستشهدها.
ولتحقيق هذه الغاية ،يشكل حشد التمويل
ً
الخاص ضرورة أساسية ،ووفقا الستراتيجيتنا
الجديدة ،يعمل البنك األوروب ــي إلعــادة البناء

والتنمية على مضاعفة مــوارد تمويل المناخ
بحلول عام 2025؛ ونحن نتوقع أن تتضاعف
ً
الموارد الخاصة أيضا.
عــاوة على ذلــك ،سيمثل التمويل األخضر
أكثر من  50في المئة من حجم أعمالنا السنوية
ً
ب ـح ـل ــول ع ـ ــام  ،2025وب ـ ـ ـ ــدء ا مـ ــن ع ـ ــام ،2023
ستكون جميع عملياتنا متماشية مع األهداف
المنصوص عليها في اتفاقية باريس للمناخ.
في الكفاح ضد تغير المناخ ،يتعين علينا أن
نعتمد على آليات السوق التي أثبتت جدواها،
مثل تسعير الكربون ،ويجب أن تكون األسواق
جيدة التنظيم ،لكن ال يجوز للهيئات التنظيمية
أن تخنق قدرة القطاع الخاص على اإلبــداع أو
ينبغي
شهيته للمجازفة ،وعلى نحو مماثلَ ،
لـهــا أن تـمـتـنــع ع ــن عــرقـلــة االس ـت ـخ ــدام الــفـ ّـعــال
للموارد ،والذي يعود بالنفع على البيئة والنمو
االقتصادي ،فالقطاع الخاص هو الذي يعرف
ك ـيــف يـعـمــل ع ـلــى تــول ـيــد م ـكــاســب اإلن ـتــاج ـيــة
المطلوبة.
تقدم التطورات التكنولوجية األمل في إحراز
تقدم حقيقي نحو تلبية أهداف اتفاق باريس،
لكن هذا التقدم لن يتأتى بال ثمن ،وال ينبغي
للتحول األخضر أن يكرر أخطاء العقود األخيرة،
عندما تسببت العولمة التجارية والمالية في
تخلف كثيرين عن َالركب.
إن االستجابة الف ّعالة للتحديات التي تواجه
الـمـجـتـمــع بــأكـمـلــه تتطلب مـشــاركــة المجتمع
ً
ً
بــأســره ،وكلما ازددن ــا تفتتا وانـقـســامــا ،زادت
صعوبة ابتكار وتنفيذ الحلول ،ففي السنوات
األخيرة ،رأينا العواقب السياسية المترتبة على
اتساع فجوات التفاوت وتفاقم حالة االستقطاب،
والواقع أن الناخبين الذين يعجزون عن كسب
العيش وإعالة أسرهم يدلون بأصواتهم وكأنه
ليس لديهم ما يخسرون.
ً
لن ينجح االنتقال األخضر إال إذا كان انتقاال
ً
ع ــادال ،وعلى هــذا فــإن اتـخــاذ التدابير الالزمة
لدعم أولئك الذين تضررت سبل معايشهم بشدة
أثناء التحول يعتبر ضرورة أساسية ،في األمد
القريب ،يجب أن يكون الدعم المالي المباشر
ً
جـ ــزء ا مــن ال ـم ـعــادلــة ،وف ــي األم ــدي ــن المتوسط

والبعيد ،يجب أن يكون توفير التعليم الجيد
الـمـسـتـمــر وفـ ــرص ال ـع ـمــل ال ـم ــرغ ــوب ــة ،بـصــرف
النظر عن الخلفية أو النوع االجتماعي ،على
رأس األولويات.
ويتمثل التحدي الثالث في االرتباك الرقمي،
إذ يتطلب الـتـحــول الــرقـمــي الـســريــع فــي إدارة
ً
ً
االقتصاد نهجا مماثال ،فقد تسببت عمليات
اإلغ ــاق فــي االسـتـجــابــة للجائحة فــي تسريع
اتجاهات ال رجعة فيها في العمل واالقتصاد
ف ــي ع ـمــوم األم ـ ــر ،م ـثــل ق ـبــول تــرت ـي ـبــات الـعـمــل
مــن الـمـنــزل عـلــى ن ـطــاق واسـ ــع ،وتـبـنــي الــذكــاء
االص ـط ـنــاعــي عـلــى ن ـطــاق م ـتــزايــد بـشـكــل حــاد
واحـتـضــان الـخــدمــات المصرفية اإللكترونية
الواسع االنتشار ،واآلن ،يستخدم  96في المئة
في المتوسط من المستهلكين في االقتصادات
المتقدمة طرق الدفع الرقمية.
وقد بدأ للتو تحول القطاع المصرفي ،وقطاع
التجزئة ،والعديد من القطاعات األخرى ،فعلى
سبيل الـمـثــال ،مــن المنتظر أن تقدم الشبكات
والعدادات الذكية مساهمات كبيرة في تحسين
استخدام الموارد النادرة ،وستقوم عليها المدن
الذكية في المستقبل.
إن ضـ ـ ـم ـ ــان تـ ـ ـط ـ ــور وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ االبـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــارات
التكنولوجية الواعدة على نحو مسؤول يتطلب
ً
ً
ً
ً
ً
إط ــارا تنظيميا قــويــا وتنافسيا وشـفــافــا ،كما
يتطلب الوصول إلى خدمات التكنولوجيا على
ُ
ظهر األدل ــة التي جمعها
نطاق واس ــع ،حيث ت ِ
خ ـبــراء االق ـت ـصــاد فــي الـبـنــك األوروب ـ ــي إلع ــادة
البناء والتنمية أن أزمة "كوفيد  "19تسببت في
اتساع الفجوة الرقمية ،وهذه منطقة حيث من
الممكن أن يتدخل مستثمر مثل البنك األوروبي
إلع ــادة الـبـنــاء والـتـنـمـيــة ،وه ــذا هــو عـلــى وجــه
التحديد ما نعتزم القيام به.
ويـفــرض تصاعد الـتــوتــرات الجيوسياسية
ً
ً
وانتشار الشعبوية تحديا خطيرا على النماذج
االق ـت ـصــاديــة وال ـق ـيــم األســاس ـيــة ال ـتــي تستند
إليها الديمقراطية الغربية والتعددية ،وعلى
هذه الخلفية يتعين على المؤسسات المتعددة
األطراف أداء دور معادل في هذا الصدد.
ُ
ظهر الصعوبات الخطيرة والمستمرة ،التي
ت ِ

واجهت البلدان المنخفضة الدخل في محاولة
الحصول على لقاحات "كوفيد  "19مدى صعوبة
ض ـم ــان الـ ـمـ ـس ــاواة واإلن ـ ـصـ ــاف ع ـلــى مـسـتــوى
عالمي ،لكن التوصل إلى اتفاق هذا العام على
حد أدنى عالمي لمعدل ضريبة الشركات دليل
على أن التعددية قادرة على تحقيق النتائج ،كما
يساعد توفير السيولة بسرعة للبلدان ُ
كافحة
الم ِ
أثـنــاء الجائحة فــي تسليط المزيد مــن الضوء
على قوة التعددية ،ووسط مستوى غير مسبوق
من االستثمارات بلغ  11مليار يورو ( 12.7مليار
دوالر) في عام  ،2020كان البنك األوروبي إلعادة
ً
البناء والتنمية قادرا على تقديم مساهمة مهمة
في هذا الصدد.
ً
أظهرت الجائحة أيضا أن مؤسسات التنمية
المتعددة األطراف التي تمتلك القدرة على دفع
إصالح السياسات ،مثل البنك األوروبي إلعادة
البناء والتنمية ،بوسعها أن تساعد في خلق
الـظــروف المالئمة لتعزيز استثمارات القطاع
ً
الخاص ،وسيكون هذا أمرا بالغ األهمية إلعادة
الدينامية والـنـشــاط إلــى جـهــود التنمية بعد
(كوفيد .)19
ي ـت ـل ـخ ــص ال ـ ـه ـ ــدف الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك بـ ـي ــن جـمـيــع
المؤسسات المتعددة األطراف اآلن في تحقيق
النمو القوي والمستدام والشامل ،وبالتعاون مع
شركائنا ،نعمل في البنك األوروبي إلعادة البناء
والتنمية على تأمين مجرى النهر االقتصادي،
لكن السوق هو الذي سيشكل التيار الذي يدفع
التعافي والتنمية.
*رئيسة البنك األوروبي إلعادة
البناء والتنمية.
"بروجيكت سنديكيت "2021 ،باالتفاق
مع "الجريدة"
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محليات

«الشؤون» :ننتظر إطالق «الخارجية» منظومة التحويالت المالية
الهاجري :التوسع عبر الربط اآللي في اإلشراف والتدقيق على تحويالت الجمعيات
جورج عاطف

قالت الهاجري إن «الجمعيات
الخيرية التي قد تقترف بعض
األخطاء يتم استدعاؤها
للتحقق منها» ،نافية إحالة أي
جمعيات نفع عام إلى النيابة
العامة.

إصدار تعميم
ً
قريبا بضوابط
وآليات
جديدة لتنفيذ
المشروعات
الخيرية السنوية

الهاجري

ك ـش ـفــت ال ــوك ـي ـل ــة ال ـم ـســاعــدة
ل ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــؤون قـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة
االجتماعية فــي وزارة الـشــؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ه ـن ــاء ال ـه ــاج ــري،
أن ال ــوزارة تنتظر إطــاق وزارة
الخارجية منظومتها الخاصة
ب ــال ـت ـح ــوي ــات ال ـم ــال ـي ــة ،وال ـت ــي
ً
سـتـكــون «ال ـش ــؤون» ج ــزءا منها
من خالل الربط اآللي الذي سيتم
مع «الخارجية» والبنك المركزي،
مــؤكــدة أنــه مــن خــال المنظومة
س ـي ـت ــم الـ ـت ــوس ــع فـ ــي اإلش ـ ـ ــراف
والـ ـت ــدقـ ـي ــق عـ ـل ــى ال ـت ـح ــوي ــات
ال ـخ ـي ــري ــة الـ ـت ــي ت ـت ــم ب ــواس ـط ــة
الجمعيات.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت الـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــري ،فــي
تـصــريــح صـحــافــي أم ــس األول،
على هامش حضورها باإلنابة
ع ـ ـ ــن وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون الـ ـحـ ـف ــل
الختامي لجائرة البغلي لالبن
الـ ـب ــار ،أن ه ـن ــاك ب ـعــض األمـ ــور
التنظيمية ا ل ـتــي قــد تـغـيــب عن
بعض الجمعيات الخيرية خالل
تنفيذها المشروعات الداخلية
والخارجية ،لــذا تسعى الــوزارة
إ لــى توجيهها للتطبيق األمثل
للقانون ،الفتة إلــى أنــه مــن بين
هذه األمور قيام وزارة الخارجية،
بصفة دورية ،بتحديث الجهات
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ـ ـم ـ ــدرج ـ ــة ض ـمــن
منظومتها والمسموح التعامل
معها وتحويل األمــوال الخيرية
إل ـ ـي ـ ـهـ ــا ،م ـ ــع اسـ ـتـ ـبـ ـع ــاد ب ـعــض

هناء الهاجري

الجهات ،حسب ما تراه الوزارة،
والـتــي ال تكون الجمعيات على
دراية بها.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ـ ــت أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه «بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن
الجمعيات التي قد تقترف بعض
األخطاء يتم استدعاؤها للتحقق
من هذه األخطاء» ،نافية إحالة أي
من جمعيات النفع العام الخيرية
أو األهلية إلى النيابة العامة.

المشروعات الخيرية
وك ـ ـ ـش ـ ـ ـفـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــري أنـ ـ ــه
«ب ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاور والـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق مــع
ال ـج ـهــات الـخـيــريــة ك ــاف ــة ،سيتم
قـ ـب ــل نـ ـه ــاي ــة الـ ـشـ ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري
إصــدار تعميم يحمل في طياته
ض ــواب ــط وآلـ ـي ــات ج ــدي ــدة أكـثــر

ً
تنظيما فــي إص ــدار الـمــوافـقــات
الــازمــة على طلبات الجمعيات
الــراغـبــة فــي تنفيذ المشروعات
الـخـيــريــة واإلنـســانـيــة السنوية
داخـ ــل ال ـكــويــت وخ ــارج ـه ــا ،بما
يتوافق وأهداف كل جمعية على
حدة ونظامها األساسي» ،الفتة
إلى أن الوزارة قسمت ،من خالل
التعميم ،المشروعات الخيرية
إل ـ ــى  6نـ ـم ــاذج ه ـ ــي :إن ـش ــائ ـي ــة،
وتنموية اجتماعية ،و كـفــاالت،
إضافة إلى مشروعات متنوعة،
وح ـ ـ ـمـ ـ ــات إغـ ــاث ـ ـيـ ــة خ ــارجـ ـي ــة،
وموسمية.
وفيما يخص مشروع قانون
العمل الخيري الجديد ،أشــارت
إلـ ــى أن الـ ـ ـ ــوزارة ف ــي مـنــاقـشــات
م ـس ـت ـم ــرة مـ ــع أع ـ ـضـ ــاء ال ـل ـج ـنــة
الـصـحـيــة االجـتـمــاعـيــة والـعـمــل
البرلمانية ،لبحث بعض األمور
العالقة ومحاولة تقريب وجهات
الـنـظــر بـيــن الـجــانـبـيــن ،وتــذلـيــل
أي صعاب تقف عثرة أمام إقرار
مشروع القانون.
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول انـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــال إدارتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
الـجـمـعـيــات األه ـل ـيــة ،والـخـيــريــة
والمبرات من مجمع الوزارات إلى
مبنى جديد في منطقة المسايل،
أكدت الهاجري أن الوزارة تسعى
إل ــى ن ـقــل احـ ــدى اإلدارتـ ـي ــن قبل
نهاية العام الحالي ،ال سيما في
ظل االنتهاء من تأثيث وتجهيز
المبنى.

شعيب :ندعم الجهود المبذولة لمواجهة تحديات التنمية

شعيب خالل مشاركته في أعمال المؤتمر الخليجي
قال وكيل وزارة الشؤون االجتماعية،
عبدالعزيز شعيب ،إن «مشاركة الكويت
فـ ـ ــي أع ـ ـ ـمـ ـ ــال وجـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــات االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات
الـتـنـسـيـقـيــة لـ ـل ــدورة  41لـمـجـلــس وزراء
الـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة الـ ـع ــرب ،ومــؤتـمــر
وزراء الـتـنـمـيــة والـ ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة
المنعقد فــي الــريــاض ،يأتي انطالقا من
حرص القيادة السياسية وسعيها الدائم
لــدعــم كــل الـجـهــود الخليجية والـعــربـيــة
والعالمية في مواجهة التحديات التنموية
والمجتمعية».
ّ
وأض ـ ـ ـ ــاف ش ـع ـي ــب؛ ال ـ ـ ــذي م ــث ــل وزيـ ــر

ال ـش ــؤون ،د .مـشـعــان الـعـتـيـبــي ،أن «هــذه
التطلعات تعتبر جزءا أساسيا من رؤية
الـكــويــت  2035الـتــي تـهــدف ال ــى تحقيق
التنمية البشرية وتزكي روح المنافسة
ورفع كفاءة العمل اإلنتاج واالستدامة في
ظل الجهاز مؤسسي الحكومي والقطاع
ال ـ ـخـ ــاص ،وال ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ــرس ـي ــخ الـقـيــم
الوطنية والحفاظ على الهوية االجتماعية
والتنمية البشرية ،ويوفر البنية األساسية
المالئمة لبيئة أعمال مشجعة ومتطورة،
انطالقا من رؤية سمو أمير البالد الشيخ
نواف األحمد بهذا الشأن».

«لجنة كورونا» :إحالة مخالفي االشتراطات للجهات القانونية

«التراخي في اإلجراءات الصحية أدى إلى زيادة أعداد المصابين»
أكـ ـ ـ ــدت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة
ل ـمــراق ـبــة ت ـنـفـيــذ االش ـت ــراط ــات
المتعلقة بمكافحة « كــورو نــا»،
أمس ،ضرورة التشديد بتطبيق
االحـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرازات واالشـ ـ ـت ـ ــراط ـ ــات
ال ـص ـح ـيــة ف ــي ال ـف ـت ــرة الـمـقـبـلــة
لـ ـ ــوجـ ـ ــود «بـ ـ ـع ـ ــض الـ ـ ـت ـ ــراخ ـ ــي»
مـمــا أدى خ ــال األي ـ ــام القليلة
ال ـم ــاض ـي ــة إلـ ــى زي ـ ـ ــادة م ـط ــردة
بأعداد المصابين بالفيروس.
وق ــال عـضــو الـلـجـنــة ومــديــر
إدارة مـ ـن ــع الـ ـ ـع ـ ــدوى بـ ـ ـ ــوزارة
ال ـ ـص ـ ـحـ ــة د .أحـ ـ ـم ـ ــد الـ ـمـ ـط ــوع
ل ـ «كــونــا» عقب اجـتـمــاع اللجنة
برئاسة نائب رئيسها ،المدير
الـعــام لبلدية الـكــويــت م .أحمد
المنفوحي ،إنه تم التأكيد على
أه ـم ـيــة ق ـيــام ال ـف ــرق الـمـيــدانـيــة
الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـل ـج ـن ــة ب ــالـ ـج ــوالت
الـتـفـقــديــة والـمـتــابـعــة الحثيثة
لتطبيق االشتراطات الصحية
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـجـ ـمـ ـع ــات ال ـت ـج ــاري ــة
والمحالت واألنشطة التجارية
المختلفة.
وأضــاف المطوع ،أنــه سيتم
إبـ ـ ـ ــاغ أصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـم ـج ـم ـع ــات
التجارية والـمـحــات بضرورة
تطبيق االشتراطات الصحية،
ـراخ أو
و«إذا كـ ـ ـ ــان هـ ـ ـن ـ ــاك تـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ

تـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاون ب ـ ـ ـهـ ـ ــذا ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص،
ً
فسيتم إنذارهم أوال ثم تحرير
ال ـ ـم ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــات فـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال عـ ــدم
االلتزام».
وأوضـ ـ ــح أنـ ــه ف ــي حـ ــال عــدم
االنـ ـ ـضـ ـ ـب ـ ــاط والـ ـتـ ـقـ ـي ــد س ـت ـتــم
إحالة المخالفين إلــى الجهات
القانونية لضمان التزام الجميع
باالشتراطات الصحية.
و بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن أن اال شـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرا ط ـ ـ ــات
الصحية الواجب على الجميع
اتباعها لمنع انتشار فيروس
ك ــورون ــا هــي ع ــدم دخ ــول «غير
ال ـم ـط ـع ـم ـيــن» إلـ ــى الـمـجـمـعــات
ال ـت ـج ــاري ــة ،وض ـ ـ ــرورة االل ـت ــزام
ب ـ ـ ــارت ـ ـ ــداء ال ـ ـك ـ ـمـ ــام ب ــال ـط ــري ـق ــة
الصحيحة ،وهي تغطية األنف
وال ـ ـفـ ــم فـ ــي األمـ ــاكـ ــن ال ـم ـغ ـل ـقــة،
ً
وتعقيم اليدين ،خصوصا بعد
لـمــس األس ـطــح وال ـحــرص على
التباعد.
وعـ ــن ق ـ ــرار م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
األخ ـي ــر ب ـشــأن تـطـبـيــق الحجر
ال ـم ـن ــزل ــي ع ـل ــى ال ـق ــادم ـي ــن إل ــى
الـ ـب ــاد ،قـ ــال ال ـم ـط ــوع ،إن هــذا
ال ـ ـقـ ــرار ي ـه ــدف إلـ ــى ح ـص ــر مــن
يشتبه فــي إصابتهم بكورونا
أث ـنــاء وج ــوده ــم خ ــارج ال ـبــاد،
وبعد عودتهم إلى الكويت.

وأش ــار إل ــى أن ــه يتعين على
كـ ــل مـ ــواطـ ــن أو م ـق ـي ــم تـفـعـيــل
تطبيق «شلونك» بعد وصوله
إل ــى ال ـب ــاد وااللـ ـت ــزم بــالـحـجــر
المنزلي وبعد مضي  72ساعة
من لحظة وصوله ،باستطاعته
عـمــل فـحــص «بــي ســي آر» وإذا
كــا نــت نتيجة ا لـفـحــص سليمة
يستطيع ا ل ـخ ــروج مــن الحجر
المنزلي.

«الطبية» تطالب باستثناء كوادرها من الحجر
●

عادل سامي

طــالـبــت الجمعية الـطـبـيــة مـجـلــس الـ ــوزراء
واللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا» باستثناء
الكوادر الطبية من قرار الحجر لمدة  72ساعة
قبل القيام بعمل فحص الــ PCRللعائدين إلى
ً
البالد ،نظرا لطبيعة عملهم الخاصة والمهمة
في المرافق الصحية.

دبلوماسية أميركية زارت
«إيواء العمالة»
●

المنفوحي مترئسا اجتماع لجنة اشتراطات كورونا أمس

وقــالــت «الـطـبـيــة» ،فــي بـيــان لـهــا ،إن شمول
الطواقم الطبية في الحجر سيزيد الحمل على
المنظومة الصحية ويؤثر على جودة الرعاية
الطبية.
وتقدمت الجمعية بالشكر لمجلس الوزراء
وال ـل ـج ـنــة الـ ــوزاريـ ــة لـ ـط ــوارئ «كـ ــورونـ ــا» على
جهودهم في التعامل مع مستجدات الجائحة
بصورة مستعجلة.

وتابع« :تتمتع الكويت بكل المقومات
األســاسـيــة لــانـطــاق نـحــو تحقيق هــذه
ال ـ ــرؤي ـ ــة ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة وت ــوفـ ـي ــر ف ــرص
االستثمار والتنمية والرعاية ،لما تتمتع
ب ــه م ــن م ــوق ــع ج ـغ ــراف ــي م ـت ـم ـيــز ،وبـنـيــة
تشريعية جيدة ،ونظام قضائي متكامل،
وس ـيــاســة خــارج ـيــة مـتــزنــة وص ــداق ــة مع
جميع الدول».

جورج عاطف

زارت المسؤولة السياسية
ف ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة،
نيكول بــرمــودز ،مركز إيــواء
الـعـمــالــة ال ــواف ــدة فــي الهيئة
العامة للقوى العاملة ،بهدف
االطالع على آلية استقبالهم،
ودور ال ـج ـه ــات الـحـكــومـيــة
ً
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرك ـ ـ ــز ،ف ـ ـ ـضـ ـ ــا ع ــن
التعرف على الخدمات التي
ي ـقــدم ـهــا ال ـم ــرك ــز لـلـعــامــات
المقيمات داخله ،التي تشمل
الخدمات الصحية والنفسية
والقانونية.
وت ـ ـ ـمـ ـ ــت خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة
اإلج ــاب ــة ع ــن االس ـت ـف ـســارات
المطروحة من قبل المسؤولة
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وتـ ـ ــزويـ ـ ــدهـ ـ ــا
بالمعلومات واإلح ـص ــاء ات
ال ـخــاصــة ب ــأع ــداد الـعــامــات
ال ـم ـتــواجــدات بــالـمــركــز ،كما
اط ـ ـل ـ ـعـ ــت ع ـ ـلـ ــى اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
ال ـخ ــاص ــة ب ــرع ــاي ــة وتــأه ـيــل
الـنــزيــات ،وتــوفـيــر الحماية
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـق ــان ــون ـي ــة
والخدمات النفسية واإلقامة
الكريمة لهن.
وخ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــارة ق ــام ــت

نيكول برمودز

المسؤولة بجولة استطالعية
ع ـل ــى م ــراف ــق الـ ـم ــرك ــز ،ال ــذي
يعد األول على صعيد دول
مـجـلــس ال ـت ـعــاون الخليجي
وم ـن ـط ـق ــة ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ــط
إليـ ــواء الـعـمــالــة ال ــواف ــدة من
نــاح ـيــة ال ـخ ــدم ــات الـمـقــدمــة،
والطاقة االستيعابية.
وتقدمت برمودز بالشكر
لـلــدور ال ــذي يـقــوم بــه جميع
العاملين بالمركز ،وجهودهم
الـ ـمـ ـب ــذول ــة ح ـ ـيـ ــال ال ـع ـم ــال ــة
الموجودة هناك.

«الكهرباء» أوصلت التيار لـ « 476األوقاف» تعلن الفائزين بـ «صفوة أعضاء «البلدي» :ندعم توسعة مدينة
األوائل» والمسابقات القرآنية صباح السالم الجامعية
قسيمة خالل نوفمبر الماضي

 ٤أعضاء تفقدوا المشروع وطالبوا باالستفادة من استثماراته

 88745كيلوواط أحمال التمديدات الجديدة لـ  6قطاعات
●

سيد القصاص

كشفت مصادر وزارة الكهرباء والماء
أن الـ ـ ـ ـ ــوزارة أوص ـ ـلـ ــت الـ ـتـ ـي ــار ال ـ ــى 476
قسيمة في مختلف القطاعات؛ منها 406
قسائم في القطاع الخاص بنسبة مئوية
بلغت  55.6في المئة من إجمالي أحمال
التمديدات خالل شهر نوفمبر.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،إلـ ــى أن إج ـم ــال ــي أح ـمــال
التمديدات الجديدة بلغ  88745كيلوواط،
م ـق ـس ـمــة ع ـل ــى  6ق ـط ــاع ــات مـخـتـلـفــة فــي
الـ ــدولـ ــة ،كـ ــان ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص صــاحــب
النصيب األكبر بـ  49372كيلوواط ،يليه
القطاع الصناعي بنسبة  16.7في المئة،
بعدد  12قسيمة ،وبإجمالي أحمال بلغت
 14787كيلوواط.
ولفتت إلــى أن الـ ــوزارة حريصة على
إيصال التيار الكهربائي لكل المستهلكين
في كل القطاعات ،مع توافر الشروط التي
وضعتها والخاصة بالعزل واستخدام
األج ـ ـهـ ــزة الـ ـم ــوف ــرة ،م ـب ـي ـنــة أن ال ـق ـطــاع
الحكومي جــاء فــي المرتبة الثالثة ب ـ 8
قسائم ،وبنسبة  10.2بالمئة ،وبإجمالي
أحمال  9090كيلوواط.

وبـيـنــت أن ــه فــي الـمــراتــب األخ ـيــرة في
إجمال األحـمــال التي تم ايصالها خالل
نوفمبر جاء القطاع االستثماري بنسبة
 9.4بالمئة ،حيث تم إيصال التيار إلى
 10قـســائــم ،بــإجـمــالــي أحـمــال بـلــغ 8324
كيلوواط ،يليه القطاع التجاري بنسبة
 5.6بالمئة ،لـ  10قسائم بإجمالي أحمال
 4949كيلوواط ،وفي المرتبة األخيرة جاء
القطاع الــزراعــي بإجمالي أحـمــال 2221
كـيـلــوواط ل ـ  30قسيمة بنسبة إجمالية
بلغت  2.5بالمئة.
وأشـ ــارت إل ــى أن مـحــافـظــة الـفــروانـيــة
جاءت في المرتبة األولى من حيث إيصال
التيار خالل نفس الشهر ،تليها محافظة
األحمدي ،ثم مبارك الكبير ،والعاصمة،
وحولي ،والجهراء التي أتت في المرتبة
األخيرة من حيث التمديدات.
وبينت أن إجـمــالــي الـتـمــديــدات خالل
شهر نوفمبر زاد عــن أكتوبر الماضي،
ب ـف ــارق  17263ك ـي ـل ــوواط ،ح ـيــث بلغت
األحمال في نوفمبر  88745كيلوواط ،في
حين بلغت في أكتوبر  71482كيلوواط.

●

جانب من تكريم الفائز في مسابقة «صفوة األوائل»
أعلن وكيل وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية فريد عمادي ،أمس ،نتائج
الفائزين في مسابقة «صفوة األوائل»
للفائزين والفائزات بالمراكز األولى في
المسابقات القرآنية المحلية.
وقـ ــال عـ ـم ــادي ،ف ــي كـلـمــة ل ــه خــال
حفل أقامته الوزارة تحت رعاية وزير
األوقاف عيسى الكندري ،إن «المسابقة
ت ـعــد إحـ ــدى ص ــور ال ـع ـطــاء الـكــويـتــي
المتميز في مسيرة خدمة كتاب الله،
ورعايته ،واالعتناء بحفاظه ،ويصدق
ف ـي ـه ــم ق ـ ــول الـ ـل ــه ت ـع ــال ــى (وف ـ ـ ــي ذل ــك
فليتنافس المتنافسون)».
م ــن ج ـه ـتــه ،أوضـ ــح وك ـيــل ال ـ ــوزارة
الـ ـمـ ـس ــاع ــد ل ـ ـشـ ــؤون ال ـ ـق ـ ــرآن ال ـك ــري ــم
وال ـ ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ـ ــات اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة د .ف ـهــد

ال ـج ـن ـفــاوي ،أن ع ــدد الـمـشــاركـيــن في
هــذه المسابقة بلغ  15متسابقا و11
متسابقة ممن فــازوا بالمراكز األولى
في إحدى المسابقات القرآنية المحلية
بالسنوات الماضية.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـج ـ ـن ـ ـفـ ــاوي أن فـ ـك ــرة
مسابقة «صفوة األوائل» بين الفائزين
والفائزات سابقا بالمسابقات المحلية
على مــدى السنوات الفائتة ،وتنظيم
مسابقة جديدة تشمل المراكز األولى
فقط.
وذكر أن الفائزة بالمركز األول على
األوائل النساء طيبة الهندي ،وحصلت
على  8آالف دينار ،فيما فاز بالمركز
األول على األوائل الرجال عبدالرحمن
الشويع وحصل على  8آالف دينار.

محمد جاسم

أكد عدد من أعضاء المجلس البلدي دعمهم
طلب توسعة واحتياجات مشروع مدينة صباح
السالم الجامعية بالشدادية ،المقدم من إدارة
جامعة الكويت إلى «البلدي» والبلدية.
جاء ذلك خالل زيارة األعضاء د .حسن كمال،
ومها البغلي ،ومشعل الحمضان ،وعبدالسالم
الــرنــدي ،للمشروع بمنطقة ال ـشــداديــة ،أمــس،
للوقوف على آخر مستجداته.
وقال الحمضان ،في تصريح ،خالل الجولة
الميدانية ،إن من ضمن المشاريع المطروحة
لـلـمــديـنــة إن ـش ــاء س ــوق م ــرك ــزي ب ـهــا لتغطية
اح ـت ـي ــاج ــات ال ـط ـل ـبــة واألس ـ ــات ـ ــذة ،داعـ ـي ــا إلــى
االستفادة من استثمارات المشروع لمصلحة
الجامعة.
وأوض ــح الحمضان أنــه ال يوجد نقص في
مواقف السيارات ،إذ ان عددها يغطي أكثر مما
ً
يحتاجون إليه واقعيا ،بدليل أن أغلب الكليات
واإلدارات انتقلت بشكل رسمي ،ومــازال هناك
َ
متسع كبير فــي ا لـمــوا قــف ،مبينا أن تصميم
الجامعة أخذ بعين االعتبار جاهزية المباني
بأن تكون قابلة للتوسع بنسبة  20في المئة
سواء أفقيا أو عموديا.
وأشار إلى أن كلية العمارة كان من المفترض
أن يـتــم ان ـجــازهــا ،ولـكــن تــدخــل وزارة المالية
لـتـخـفـيــض م ـيــزان ـيــة ال ـب ـن ــاء أدى إلـ ــى تــأخـيــر

إنشائها ،محذرا من تأخير إنجاز المبنى الطبي
ً
بالمدينة ،السيما أنه يحتوي على  750سريرا
ومستشفى أكلينكي تدريبي.
ب ـ ـ ــدوره ،ك ـشــف ال ـع ـضــو ك ـم ــال أن الـمــديـنــة
الجامعية تشتمل عـلــى نـظــام تـبــريــد مــركــزي
ض ـخــم وم ـت ـطــور قـ ــادر ع ـلــى تـغـطـيــة الـمــديـنــة
ً
بالكامل باستهالك طاقة كهربائية أقل ،مؤكدا
أنــه سيوفر الكثير مــن فــاتــورة الكهرباء على
الدولة والمستهلك.
ومــن جهته ،قــال الــرنــدي ان المشروع الــذي
يقع على مساحة  6ماليين متر مربع سيكتمل
حسب قول المسؤولين بالجامعة في عام .2023
أم ــا الـبـغـلــي ف ــأش ــارت إل ــى تـسـلــم  9كـلـيــات،
وأنه سيتم تسليم المتبقي منها بالكامل في
العام المقبل ،والمالعب في عام  ،2023مشددة
على ض ــرورة االستثمار الصحيح للمنشآت
الموجودة في المشروع ســواء من مسارح أو
قاعات.

٤
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رفض شعبي ونيابي للتوسع في توزير
• شخصيات وطنية حذرت رئيس الوزراء من اإلقدام عليها لتغليب األعضاء المصالح االنتخابية على «العامة»
محيي عامر وجراح الناصر

بعدما أثبتت األيام الماضية فشل تجربة تعيين نواب
وزراء ،إذ يستغل الوزير النائب منصبه في خدمة مجموعته
معامالتهم ،ليضمن الحفاظ على قاعدته
وتمرير
ً
االنتخابية بعيدا عن المصلحة العامة للوطن ،حذر عدد
كبير ممن يمثلون مختلف التوجهات السياسية رئيس
الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد من مغبة التوسع في
توزير النواب.
وأجمع المتحدثون ،لـ «الجريدة» ،على خطورة هذا
التوجه ،إذ أكد نائب رئيس مجلس األمة األسبق مشاري
العنجري ،أن النواب الوزراء سيصبحون مدينين في
مواقعهم لناخبيهم ،بما يخل بالنظم اإلدارية وبمبدأ
تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون ،وهو الرأي الذي
أيده الخبير االقتصادي جاسم السعدون بقوله إن التجربة
التاريخية في الفترة التي أعقبت التحرير كانت فاشلة،
رغم أن الظروف كانت أفضل ،ونوعية النواب كانت أقوى
وبصالحيات أوسع.
وفي السياق ذاته ،حذر النائب والوزير السابق أحمد
باقر من مغبة اختيار نواب وزراء جل اهتمامهم تنفيذ
أجندتهم االنتخابية واستخدام الواسطات والمحسوبيات
وعدم االلتزام بالقانون واألهداف الحقيقية للبالد في
المرحلة الراهنة.
أعرب نائب رئيس مجلس
األم ـ ـ ـ ـ ـ ــة األس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــق م ـ ـ ـشـ ـ ــاري
العنجري عن رفضه العودة
إلى تجربة اإلكثار من توزير
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب ،م ـ ــؤك ـ ــدا ض ـ ـ ــرورة
تقليلهم الى أدنى حد ،لعدة
اع ـت ـب ــارات ،أهـمـهــا قـلــة عــدد
أع ـضــاء الـمـجـلــس ،وإفــراغــه
من بعض الكفاء ات الالزمة
لـلـمـســاهـمــة فــي حـمــل أعـبــاء
ا ل ـس ـل ـطــة ا لـتـشــر يـعـيــة وأداء
رسـ ــالـ ــة ال ـم ـج ـل ــس ول ـج ــان ــه
المختلفة بشكل أفضل ،في

ومع تأكيده أن العديد من النواب الموزرين سيمارسون
النفس الخدمي والتنفيعي ،ما أمكنهم ذلك ،وسيستمر
بعضهم بالنظر إلى صندوق االنتخاب وإرضاء قاعدته
االنتخابية بشكل رئيسي وأولي ،قال رئيس اللجنة
المركزية في ًالمنبر الديموقراطي بندر الخيران ،إن «هذا
لن يكون سببا لتراجعنا عن مطالبنا بإلزامية تطبيق
الدستور بفعالية».
واتخذ وزير التربية والتعليم السابق د .بدر العيسى نفس
الموقف الرافض بقوله «أنا ضد توزير النواب ،ألننا مررنا
ليست
ديموقراطيتنا
بتجارب عديدة ،ولم تنجح ،ألن
ً
ً
كاملة ،إذ ليس لدينا أحزاب حتى توزر نوابا» ،مشددا على
أن تجربة التوسع في توزير النواب من األصل فاشلة،
ً
ومع المجلس الحالي ستكون أكثر فشال ،في وقت اشترط
النائب السابق محمد الدالل أن يتم اختيار من يتمتعون
بالخبرة السياسية ،وأال يكون لديهم مصالح خاصة أو
انتخابية من شأنها أن تعرقل مسيرة مجلس الوزراء أو
تخلق مشكلة.
ً
نيابيا ،أكد النائب خالد المونس أن التوسع في توزير النواب
في الظروف الحالية ما هو إال حماية وصناعة سياج
لرئيس الوزراء ،كما يحدث حاليا ،وهذا أمر مرفوض ،وعلى
الجميع أن يدرك أن محاولة اإلنعاش لن تجدي نفعا.
ال ــوق ــت ال ـ ــذي ت ــزخ ــر ال ـب ــاد
بالكفاء ات الكثيرة المتميزة
خارج المجلس.
وأشـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـع ـ ـن ـ ـجـ ــري إلـ ــى
أن ا خـ ـتـ ـي ــار ع ـ ــدد ك ـب ـيــر مــن
الوزراء من أعضاء المجلس
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤدي ا لـ ـ ـ ـ ـ ــى أن يـ ـصـ ـب ــح
بـ ـعـ ـضـ ـه ــم مـ ــدي ـ ـنـ ــا فـ ـ ــي هـ ــذا
الموقع التنفيذي لناخبيه،
فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــؤث ـ ـ ــره ـ ـ ــم بـ ـ ـكـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــر مـ ــن
االمتيازات في وزارته أو في
جهات حكومية أ خــرى ،بما
يخل بالنظم اإلدارية وبمبدأ

ت ـكــافــؤ ال ـف ــرص وال ـم ـس ــاواة
أمام القانون.

حكومة محاصصة
وع ــن تــأثـيــر ال ـتــوزيــر على
الـمـسـتــوى االق ـت ـصــادي ،ذكــر
الـخـبـيــر االق ـت ـص ــادي جــاســم
ا لـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدون ان ا ل ـ ـت ـ ـجـ ــر بـ ــة
ال ـتــاري ـخ ـيــة ف ــي ال ـف ـتــرة الـتــي
أعقبت التحرير كانت فاشلة،
رغم أن الظروف كانت أفضل
ونــوعـيــة ال ـنــواب كــانــت أقــوى

ب ـص ــاح ـي ــات أوس ـ ـ ــع ،مـبـيـنــا
أن ا لـتـجــر بــة ا لـســا بـقــة فشلت
ف ـ ـ ـشـ ـ ــا ذري ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــا ،ح ـ ـ ـيـ ـ ــث إن
ت ــوزي ــر الـ ـن ــواب ي ـقــع ف ــي ظــل
ح ـكــومــة ال ـت ــروس الــرئـيـسـيــة
ف ـي ـهــا ل ـل ـم ـحــاص ـصــة ،ومـنـهــا
ا لـعــا ئـلــة والقبيلة والمنطقة
والـ ـم ــذه ــب ،وسـ ـيـ ـك ــون بـقـيــة
ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب م ـك ـم ـل ـي ــن ألسـ ـل ــوب
المحاصصة.
ولفت السعدون إلى أنه ال
يعتقد أن أي تشكيل حكومي
ضـمــن أس ـلــوب الـمـحــاصـصــة
ال ـح ــاص ــل ح ــال ـي ــا بـ ــأن ت ــوزع
المناصب الرئيسية أوال ومن
ث ــم ي ــأت ــي ال ـ ـ ـ ــوزراء اآلخـ ـ ــرون
ســواء مــن دا خــل المجلس أو
خـ ــارجـ ــه ط ــال ـم ــا ال ي ـم ـل ـكــون
ال ـق ــوة ف ــي تـعـطـيــل الـ ـق ــرارات
الـسـيـئــة أو ت ـمــريــر الـ ـق ــرارات
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــدة ،س ـ ـي ـ ـكـ ــون مـ ـج ــرد
مضيعة للوقت.
وأوضح أنه يجب أن يكون
كــل الـجـهــاز بمجلس ال ــوزراء
متساويا ،ويأتي بفكر واحد،
ويــدافــع عــن بـعـضــه الـبـعــض،
وال ي ـه ــم الـ ــوزيـ ــر بـ ـق ــاؤه فــي
ا لـ ـك ــر س ــي إن ا سـ ـتـ ـم ــر أو لــم
ي ـس ـت ـم ــر ،وب ــالـ ـنـ ـه ــاي ــة يـجــب
أن ت ـكــون عـيـنــه ع ـلــى الــدولــة
ب ــأن تـتــوافــق ،حـيــث انـحــدرت
الدولة من أعلى مستوى إلى
أدن ـ ــى م ـس ـت ــوى ح ــال ـي ــا ،وم ــا
لــم يـتــم إ ن ـقــاذ هــا بتضحيات
حقيقية ،فـلــن تنفع مجالس
وزراء الترقيع.

أجندات انتخابية
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ح ـ ــذر ال ـن ــائ ــب
الوزير السابق أحمد باقر من
مغبة اختيار نواب وزراء جل
اهـتـمــامـهــم تـنـفـيــذ أجـنــدتـهــم
االنتخابية ،مضيفا ان أخطر
شيء أن يختار رئيس الوزراء
ن ــواب ــا وزراء ج ــل اهـتـمــامـهــم

الــواس ـطــات والـمـحـســوبـيــات،
وعـ ـ ـ ــدم االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ب ــالـ ـق ــان ــون
واأله ـ ــداف الـحـقـيـقـيــة لـلـبــاد
في المرحلة الراهنة.
و شـ ــدد ع ـلــى أ نـ ــه "إذا كــان
رئيس ا لــوزراء يريد التوسع
فـ ــي تـ ــوزيـ ــر الـ ـ ـن ـ ــواب ف ـي ـجــب
عليه االل ـتــزام بـهــذه األســس،
وأال ي ـك ــون ا ل ـت ـع ـي ـيــن يـحـقــق
أزمـ ــة ج ــدي ــدة" ،مـبـيـنــا أن ــه ال
يجوز في أي نظام برلماني
أن تـ ـ ـص ـ ــوت أي كـ ـتـ ـل ــة ضــد
ا لـ ـحـ ـك ــو م ــة ،إذا كـ ــا نـ ــت ه ــذه
الـكـتـلــة مـشــاركــة فـيـهــا ،ولكن
الحظنا في السنوات األخيرة
أن ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك كـ ـ ـت ـ ــا م ـ ـشـ ــار كـ ــة
وتصوت ضدها".
وقـ ـ ـ ـ ــال بـ ـ ــاقـ ـ ــر" :مـ ـ ـ ــن ح ـي ــث
المبدأ نص الدستور الكويتي
فــي مــذ كــر تــه التفسيرية على
ال ـ ـتـ ــوسـ ــع ق ـ ـ ــدر ال ـم ـس ـت ـط ــاع
ف ــي تـعـيـيــن وزراء م ــن دا خ ــل
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ،وكـ ـ ــانـ ـ ــت هـ ـن ــاك
ت ـج ــارب نــاج ـحــة ف ــي تـعـيـيــن
ا لـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب وزراء ،و تـ ـ ـج ـ ــارب
غـيــر نــاجـحــة ،ومــن الـتـجــارب
الـ ـن ــاجـ ـح ــة حـ ـك ــوم ــة م ـج ـلــس
 ،1992ا ل ـتــي ض ـمــت  6وزراء
نـ ــواب (ت ـق ـل ـصــوا إل ــى خمسة
ب ـعــد ذل ـ ــك) ،ح ـيــث ك ــان هـنــاك
تفاهم معقول بين المجلس
والحكومة ،أسفر عن إنجازات
ط ـ ـي ـ ـبـ ــة ،وك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك األمـ ـ ـ ـ ــر ف ــي
حكومة  ،2001التي ضمت 4
وزراء من النواب".
وتـ ـ ــابـ ـ ــع" :وعـ ـ ـل ـ ــى ال ـع ـك ــس
كـ ــانـ ــت ه ـ ـنـ ــاك تـ ـ ـج ـ ــارب غ ـيــر
ن ـ ــاجـ ـ ـح ـ ــة ،ح ـ ـيـ ــث لـ ـ ــم ي ـس ـه ــم
تـعـيـيــن وزراء م ــن ا لـمـجـلــس
ف ــي ال ـت ـفــاهــم ب ـيــن ال ـبــرل ـمــان
والحكومة ،بسبب قلة الوزراء
الـمـعـيـنـيــن م ــن ال ـم ـج ـلــس ،أو
بسبب ضعف أدائهم وتأثرهم
ب ـ ــالـ ـ ـن ـ ــواح ـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة،
لـ ــذلـ ــك ن ـس ـت ـط ـي ــع ال ـ ـقـ ــول ان ــه
مـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل تـ ـطـ ـبـ ـي ــق ال ـ ـم ـ ـبـ ــدأ

ال ــدسـ ـت ــوري ي ـج ــب أن ي ـكــون
التعيين وفق أسس ومبادئ
معينة ،أو لـهــا أن يـكــون وفق
برنامج معد مــن قبل رئيس
مجلس الــوزراء ،ويحقق هذا
البرنامج مصلحة البالد ،أي
ال يكون التعيين عشوائيا أو
لمجرد المحاصصة".
وأردف" :أما المبدأ الثاني
ف ـهــو أن ي ـك ــون ال ـت ـع ـي ـيــن مــن
ا ل ـك ـفــاء ة واأل م ــا ن ــة المطلوبة
من أي وزير أو عضو ،بحيث
ال يستغل المنصب ا لــوزاري
ل ـت ـح ـق ـي ــق أه ـ ـ ـ ـ ــداف خـ ــاصـ ــة،
للتجمع أو الفئة أو أي جهة
م ـع ـي ـن ــة ،والـ ـث ــال ــث أن ي ـكــون
الـ ـ ـغ ـ ــرض م ـ ــن الـ ـت ـعـ ـيـ ـي ــن هــو
تحقيق أغلبية للحكومة في
مجلس األمة ،أي أنه يجب أن
تتضامن الكتلة مع الحكومة
في التصويت ،وفق مشاورات
م ــع ال ـك ـتــل ال ـبــرل ـمــان ـيــة تـمــت
ق ـ ـبـ ــل ال ـ ـ ـتـ ـ ــوزيـ ـ ــر ،وت ـ ـ ــم ف ـي ـهــا
شـ ـ ــرح أسـ ــاس ـ ـيـ ــات وأهـ ـ ـ ــداف
البرنامج ،ثم تشارك أي كتلة
في الحكومة على أساس هذه
األهـ ـ ــداف ،وبــال ـتــالــي تـســاهــم
الكتلة المشاركة بالحكومة
فـ ـ ـ ــي ت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار
لـ ـه ــا ،وت ـم ـك ـن ـهــا م ــن تـحـقـيــق
برنامجها وقوانينها ،التي
ت ـح ـق ــق ال ـم ـص ـل ـح ــة الـ ـع ــام ــة،
وتتعاون الكتلة مع الحكومة
فــي إيـقــاف الـقــوانـيــن السيئة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي يـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدم بـ ـ ـه ـ ــا ب ـع ــض
النواب".
و ش ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن ت ـع ـي ـيــن
الوزراء من داخل مجلس األمة
أو من الكتل السياسية ،بناء
على برنامج ال يعفي الوزير
الـمـعـيــن م ــن ال ـمــراق ـبــة ،حيث
ن ـصــت ال ـم ــذك ــرة الـتـفـسـيــريــة
على أن رئيس الوزراء ممنوع
من تولي أي وزارة لسببين:
مــراق ـبــة أداء ال ـ ـ ــوزراء وم ــدى
ال ـت ــزام ـه ــم ب ــال ـق ــان ــون ،ول ـكــي

ينسق بـيــن الـ ــوزراء ،لــذا فــإن
ت ـع ـي ـي ــن الـ ـ ـ ـ ــوزراء مـ ــن ال ـك ـتــل
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة مـ ـ ــن ال ـم ـج ـل ــس
أو كـ ـت ــل سـ ـي ــا سـ ـي ــة خ ــار ج ــه
مـشــروط بثالثة أمــور ،األول:
إيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان ال ـ ـك ـ ـت ـ ـلـ ــة بـ ـب ــرن ــام ــج
الحكومة وسعيها إلنجاحه،
والثاني :دعم الكتلة الستقرار
الـحـكــومــة والـتـصــدي لـكــل ما
يـ ــزعـ ــزعـ ــه م ـ ــن اسـ ـتـ ـج ــواب ــات
مخالفة للبرنامج ،والثالث:
أن ي ـ ـكـ ــون ا لـ ـ ــوز يـ ـ ــر م ـل ـت ــز م ــا
بعدم االنحياز إلى كتلته أو
ا سـتـغــال منصبه بــأي شكل
مـ ــن األش ـ ـ ـكـ ـ ــال ،تـ ـح ــت رق ــاب ــة
رئيس الوزراء".
واس ـ ـ ـتـ ـ ــدرك" :ه ـ ـكـ ــذا ي ـكــون
التعيين ،كما نصت المذكرة
الـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــري ـ ــة ،مـ ـ ـ ــن داخـ ـ ـ ــل
ال ـم ـج ـلــس ،مــأمــونــا وم ـف ـيــدا،
وإذا لـ ـ ـ ــم يـ ـ ـك ـ ــن مـ ـ ـ ــن دا خـ ـ ـ ــل
المجلس يكون بترشيح من
كتل المجلس خارجه" ،مبينا
أن "كـ ــل م ــا ي ـح ـتــاجــه رئ ـيــس
الـ ـ ــوزراء ه ــو دع ــم  17عـضــوا
ب ــا لـ ـمـ ـجـ ـل ــس ،وإذا ف ــر ض ـن ــا
أن هـ ـن ــاك ث ـ ــاث ك ـت ــل ك ـب ـيــرة
يستطيع أن يــوزر نائبين أو
ثالثة منها ،وكذلك من النواب
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــن الـ ـمـ ـع ــروفـ ـي ــن
بالكفاء ة واألمانة".

مقياس االختيار
إلى ذلك ،قال رئيس اللجنة
المركزية في المنبر الوطني
الديموقراطي بندر الخيران:
"بـ ـ ـ ــاألصـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ــذي س ـي ـط ـب ــق
عـ ـل ــى أص ـ ــول ـ ــه ال ــدسـ ـت ــوري ــة
الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـح ــة والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـحـ ـق ــة
ه ــو وجـ ـ ــود أكـ ـث ــري ــة أع ـض ــاء
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة مـ ـ ــن ال ـ ـبـ ــرل ـ ـمـ ــان،
لـتـكــون األ غـلـبـيــة البرلمانية
هي مقياس االختيار وصنع
القرار التنفيذي".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــران:

عادل الصبيح :أؤيد دخول النواب الحكومة
بشروط أبرزها الخبرة وعدم الشعبوية
•

فهد تركي

َّأيـ ــد ال ــوزي ــر األس ـب ــق عـ ــادل الصبيح
توزير الـنــواب شريطة أن يكون النائب
ّ
الـمــوزر مــن أصـحــاب المؤهالت العالية
والـ ـخـ ـب ــرة والـ ـقـ ـي ــادة ومـ ـم ــن ال ي ـك ـتــرث
بشعبوية القرار والمواقف وأن يكون همه
األكبر المصلحة العامة.
وقــال الصبيح لـ"الجريدة" ،إن المادة
 56من الدستور حددت أن يكون تعيين
الوزراء من أعضاء مجلس األمة وغيرهم،
كما أن المذكرة التفسيرية فسرت في أن
ً
يكون ذلك وجوبا من الفئتين والتوسع
في "توزير أعضاء مجلس األمة ما أمكن"
ترك لتقدير رئيس الدولة على أال يقل عن
توزير نائب واحد من أعضاء المجلس.
وأضاف أنه بالنظر إلى عدد من مواد
الــدسـتــور ذات العالقة المباشرة وغير
المباشرة ،مثل المادة  50التي تتحدث
ع ــن ف ـص ــل ال ـس ـل ـط ــات ،وم ـ ــع ت ـعــاون ـهــا،
وال ـ ـمـ ــادة  115ال ـت ــي ت ـم ـنــع ف ــي فـقــرتـهــا
الثانية تدخل أعضاء مجلس األمــة في
أعمال السلطتين القضائية والتنفيذية،
والمادة  108التي تذكر أن عضو مجلس
األمـ ـ ــة ي ـم ـثــل األمـ ـ ــة ب ــأس ــره ــا ،وي ــراع ــي
المصلحة العامة.

وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ـ ـ ـ ــه بـ ــال ـ ـن ـ ـظـ ــر إل ـ ـ ـ ــى هـ ــذه
الـ ـم ــواصـ ـف ــات ومـ ـق ــارن ــة ذل ـ ــك ب ــال ــواق ــع
وال ـم ــؤث ــرات األقـ ــوى عـلــى مــوقــف ورأي
ً
ال ـنــائــب ن ـجــد أن ك ـث ـيــرا م ــن الـ ـن ــواب (ال
كلهم) يتأثرون بشكل كبير في مراعاة
شعبوية ا لـمـطــا لــب المجافية فــي أكثر
األحيان للمصلحة العامة واالتجاه نحو
التوسع في استنزاف أمــوال الدولة بال
منطق وال عدل.
كما ّأي ــد الـتــوســع فــي تــوزيــر الـنــواب؛
ّ
بشرط مغلظ بحيث يكون ممن اليكترث
ً
بشعبوية ا ل ـق ــرار ،وأن يـكــون منصرفا
بشكل ّ
بين للمصلحة العامة ،كما يشترط
ً
ً
ً
ً
أن يكون مؤهال علميا خبرة وقيادة.
وعبر عن أسفه ألن "الصفات السالفة
الذكر غير حاصلة ال في توزير النواب
وال تــوزيــر غـيــرهــم فــي أك ـثــر األح ـي ــان"،
ً
مؤكدا أن الماضي في توزير النواب
ً
ً
لـ ــم يـ ـك ــن م ـش ـج ـع ــا ع ـ ـمـ ــومـ ــا ،عـلــى
الــرغــم مــن وجــود بعض الحاالت
الناجحة.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أنـ ــه "عـ ـ ــادة ما
يكون التوزير بهدف احتواء
مـجـمــو عــة أو ف ـئــة أو قبيلة
ّ
النائب الـمــوزر للوقوف مع
ال ـح ـكــومــة ،وال ــواق ــع عكس

ّ
ذلـ ـ ــك ،إذ إن ال ـن ــائ ــب الـ ـ ـم ـ ــوزر ّف ــي أك ـثــر
األحيان يحتوي الحكومة ويسخر أجهزة
الــدولــة التنفيذية التابعة له في تعزيز
شعبيته لالنتخابات القادمة واالنصراف
عن المصلحة العامة.
ً
ورأى أن يكون التوزير عموما سواء
ً
م ــن ال ـ ـنـ ــواب أو غـ ـي ــره مـ ـش ــروط ــا ب ـهــذه
االشتراطات ،اشتراطات القوة واألمانة،
حتى تستطيع ا لــدو لــة تحقيق التنمية
المطلوبة.

majles@aljarida●com

النواب :تجربة ثبت فشلها
• مطالبات بتوافر روح ومسؤولية اإلدارة الجماعية في السلطة التنفيذية الجديدة
العنجري :تجربة  1992خير دليل
استذكر العنجري تجربة التشكيل الوزاري
عام  ،١٩٩٢والذي تمخض عن اختيار  ٦وزراء
مــن أع ـضــاء الـمـجـلــس ،قــائــا" :وإن كـنــت أعتز
بهذه التجربة على الصعيد الشخصي ،حيث
كنت واحدا منهم ،لكنها أصابها اإلخفاق ،وظل
هذا العدد يتقلص الى أن عاد التشكيل الوزاري

إلــى سابق عـهــده" ،مــؤكــدا أن رأيــه ليس وليد
اللحظة ،وإنما صرح به قبل أكثر من  20سنة
عندما كان نائبا لرئيس مجلس األمة ،وكرره
عام  ٢٠٠٧وهو ال يزال عضوا بالمجلس ونشر
في الصحافة آنذاك.

السعدون :خطوة تتعارض مع اإلصالح
عن توزير النواب في المناصب االقتصادية ،في ظل تذبذب
أسعار النفط والظروف الراهنة ،أوضح السعدون أنه عندما تريد
أن تأتي بوزراء في الفريق االقتصادي فإن ذلك سيتطلب أغلبية
من مجلسي الــوزراء واألمــة ،إال أنهم قد يكونون ضد اإلصالح،
ألنه يتعارض مع استمرارهم في الكرسي.

باقر :إغراق للوزارات بالتعيينات االنتخابية
أكــد بــاقــر أن "هـنــاك وزراء تــم تــوزيــرهــم في
السنوات األخيرة أغرقوا وزاراتهم بالتعيينات
االنتخابية وبــأعــداد تـجــاوزت المئات ،واآلن
هذه الجهات تعاني الكثير من المشكالت ،وتم
إبعاد كفاءات منها ،وإذا كان البد من االختيار
مــن مـجـلــس األم ــة فليكن بــاخـتـيــار الشخص

العودة إلى
تلك الخطوة
تخل بالنظم
اإلدارية
وبمبدأ تكافؤ
الفرص

خطوة فشلت
ً
ً
فشال ذريعا...
واإلقدام
عليها
مضيعة
للوقت

التعيين
يجب أن
ً
يكون وفقا
للكفاءة
وبرنامج
رئيس الوزراء

مشاري العنجري

جاسم السعدون

أحمد باقر

"ب ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ٦
م ـ ــن الـ ــدس ـ ـتـ ــور ف ـ ـ ــإن ال ـح ـك ــم
ديـ ـم ــوق ــراط ــي الـ ـسـ ـي ــادة فـيــه
لـ ـ ــأمـ ـ ــة ،ولـ ـ ـك ـ ــن لـ ـجـ ـمـ ـل ــة م ــن
األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب يـ ـتـ ـص ــدره ــا ع ــدم
إيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان وقـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــة الـ ـسـ ـلـ ـط ــة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ب ـ ـهـ ــذا االت ـ ـجـ ــاه
وع ـ ـ ــدم ت ـف ـع ـي ـل ـهــا ل ـل ــدس ـت ــور
التفعيل المستحق ،تم خلق
جو سياسي مشوه للعملية
ال ـ ــديـ ـ ـم ـ ــوق ـ ــراطـ ـ ـي ـ ــة ،ف ـح ــول ــت
س ـ ـل ـ ـطـ ــة األم ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ــن دوره ـ ـ ـ ــا
الفعلي بــا لــر قــا بــة والتشريع
إلى الخدمات والتنفيع ،مما
خلق وضعا غير سليم تحول
فيه الناخب والنائب للبحث
عـ ـ ـ ــن م ـ ـص ـ ـل ـ ـح ـ ـتـ ــه ال ـ ـخـ ــاصـ ــة
واالنتخابية ،فأصبح وجود
ا ل ـ ـ ـنـ ـ ــواب شـ ـكـ ـلـ ـي ــا أو يـ ـخ ــدم
الـ ـمـ ـس ــار ال ـم ـن ـح ــرف بـ ـ ــإدارة
الـ ـ ــوطـ ـ ــن ،فـ ـك ــان ــت ال ـن ـت ـي ـج ــة
تنامي الفساد وزيادة هيمنة
ط ـغ ــات ــه م ـن ــذ عـ ـق ــود ومـ ـ ــازال
لألسف تأثيرها وحضورها
مؤثرا".
وت ــاب ــع" :ن ـحــن ف ــي الـمـنـبــر
ال ـ ـ ــديـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوق ـ ـ ــراط ـ ـ ــي م ـ ــازلـ ـ ـن ـ ــا
م ـط ــال ـب ـي ــن بـ ـ ـض ـ ــرورة ت ـب ـنــي
م ـش ــروع إص ــاح ــي سـيــاســي
وتنموي للوطن ،يشارك فيه
الـ ـ ـن ـ ــواب الـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــون ،ل ـكــن
لــأ ســف نعلم أن ا لـعــد يــد من
النواب الموزرين سيمارسون
النفس ا لـخــد مــي والتنفيعي
مــا أ مـكـنـهــم ذ ل ــك ،وسيستمر
بـ ـعـ ـضـ ـه ــم ف ـ ـ ــي الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــر إل ـ ــى
صـنــدوق االنـتـخــاب وإرضــاء
ق ــاع ــدت ــه االن ـت ـخــاب ـيــة بـشـكــل
رئـيـســي وأول ــي ،لـكــن هــذا لن
ي ـك ــون س ـب ـبــا ل ـتــراج ـع ـنــا عــن
م ـطــال ـب ـنــا ب ــإل ــزام ـي ــة تـطـبـيــق
الــدسـتــور بـفـعــالـيــة عـلــى أمــل
كبير أن تتنامى حالة الوعي
المجتمعي بحسن االختيار
االنتخابي لما يخدم الوطن
وشعبه وتطوره".
واستطرد" :ولهذا يفترض

أن ي ـ ــرا ع ـ ــي ا ل ـ ـحـ ــر يـ ــص ع ـلــى
التشكيل الحكومي الصحيح
م ـش ــارك ــة ال ـك ـتــل الـبــرلـمــانـيــة
باعتبارها المقياس الحالي
الختيارات األمة ،كما نطالب
بأن تتوافر روح ومسؤولية
اإلدارة ا لـجـمــا عـيــة بالسلطة
التنفيذية بـعـيــدا عــن سلوك
اإلدارة ا لـ ـف ــرد ي ــة وا ل ـت ــد خ ــل
بـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــة
وتعطيلها ألسباب مختلفة،
وأال تـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــون ط ـ ـ ـ ــر ف ـ ـ ـ ــا فـ ــي
الخصومة السياسية مع أي
مــن الكتل البرلمانية أو من
نواب األمة".
وأردف " :نـ ـ ــؤ كـ ـ ــد م ـس ــأ ل ــة
تعاون السلطات بشكل عملي
ً
ول ـي ــس ص ــوري ــا ،ل ـه ــذا تــأتــي
م ـشــاركــة ال ـن ــواب بـشـكــل عــام
وال ـك ـت ــل ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة بـشـكــل
خ ــاص فــي عـضــو يــة السلطة
التنفيذية ،وعلى الجميع أن
يـتـفـهــم أن مـســألــة االخ ـتــاف
حـ ــول ال ـق ـض ــاي ــا أمـ ــر مـتـفـهــم
ولكن ليس بهدف المخاصمة
الشخصية ،فمن نختلف معه
اليوم قد يتفق معنا بقضايا
أ خــرى ،فنحن شئنا أم أبينا
شـ ــركـ ــاء فـ ــي الـ ــوطـ ــن ول ـي ــس
أعـ ـ ــداء ،وبــال ـح ـك ـمــة والـحـجــة
الـ ـمـ ـقـ ـنـ ـع ــة غ ـ ـيـ ــر ال ـم ـس ـت ـف ــزة
تمكنا مــن إ نـجــاز المستحق
ل ـل ــوط ــن ،وهـ ــذا األمـ ــر يـخــص
أع ـ ـضـ ــاء ال ـس ـل ـط ـت ـي ــن ب ـع ـيــدا
عــن شـخـصـنــة ال ـخــاف الــذي
ال يــؤدي إال لتوترات معوقة
ل ــإنـ ـج ــاز ،ف ــال ــوط ــن وش ـع ـبــه
أسمى وأكبر من كل اختالف،
ون ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــارك فـ ـ ــي وطـ ـ ـ ــن آمـ ــن
وديموقراطي".

أن التوسع في توزير أعضاء
م ـج ـلــس األم ـ ــة ف ــي ال ـمــرح ـلــة
الـحــالـيــة واألوضـ ــاع الــراهـنــة
من شأنه االضــرار بــاإلدارات
والـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة،
ال سـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا أ ن ا ل ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــو ا ب
يستشعرون عــدم اال سـتـقــرار
ال ـس ـي ــاس ــي ب ـي ــن الـسـلـطـتـيــن
التشريعية والتنفيذية ،وهو
مـ ــا س ـي ــدف ـع ـه ــم الـ ـ ــى إسـ ـ ــاء ة
اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدام صـ ــاح ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــم
ب ـ ــإج ـ ــراء ت ـع ـي ـي ـن ــات ل ـخ ــدم ــة
ال ـن ــاخ ـب ـي ــن والـ ـم ــؤث ــري ــن فــي
حـ ـ ـم ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــم االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة،
ال ا لـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــاء ات م ـ ــن ا لـ ـ ـك ـ ــوادر
الوطنية.
وقال الصايغ إن "غياب مبدأ
محاسبة ال ـ ــوزراء بشكل عــام
والنواب بشكل خاص أعطاهم
األم ـ ـ ــان ل ـل ـع ـبــث ف ــي األجـ ـه ــزة
ً
الحكومية" ،مبينا أن العديد
مــن الـتـقــاريــر الــرقــابـيــة وثقت
حـ ــاالت ك ـث ـيــرة تــؤكــد الـفـســاد
اإلداري وال ـمــالــي ف ــي اإلدارة
الـحـكــومـيــة بـسـبــب المصالح
ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة وال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة
واالنتخابية للوزراء.

األوضاع الراهنة
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن نـ ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــه ،أكـ ـ ـ ـ ــد
عـ ـض ــو الـ ـمـ ـكـ ـت ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذي
ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــالـ ـ ــف ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي
الديموقراطي بشار الصايغ
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خليل الصالح :ال أؤيدها
•

الموزرون
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والتنفيعي

سيد القصاص

ذكر النائب خليل الصالح" :أن المطلوب
تـ ــوزيـ ــر ش ـخ ــص واحـ ـ ــد ب ـح ــد أدن ـ ـ ــى ،وال
يوجد ر قــم محدد لتوزير ا لـنــواب ،وفي
رأ يـ ـ ــي ا ل ـش ـخ ـص ــي أ فـ ـض ــل أن ي ـكــون
ال ـ ـنـ ــائـ ــب مـ ـ ــوجـ ـ ــودا ب ــالـ ـب ــرلـ ـم ــان،
لـيــأخــذ الـمـعـلــومــات مــن مــؤيــديــه
ويـسـتـقـيـهــا مــن ال ـش ــارع ويـخــدم
ا لــو طــن فيما يـقــد مــه مــن مشاريع
قــانــونـيــة وغـيــر ذل ــك ،لــذلــك أرى أن
وجود النواب في البرلمان أفضل
بـكـثـيــر مــن تــوزيــرهــم ووجــودهــم
في الحكومة".

وأ ض ـ ـ ــاف أن "ا لـ ـم ــؤ ش ــرات
ال ـ ـ ـحـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة والـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات
المتوفرة تبين أن من يرغب
مــن ا ل ـنــواب د خ ــول الحكومة
المقبلة ال يملك اإلمكانيات
المطلوبة لهذا المنصب ،فهم
يـفـتـقــدون ا لـغـطــاء السياسي
وا ل ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــا بـ ـ ــي ،وال يـ ـمـ ـلـ ـك ــون
الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــرة االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد ي ـ ــة أو
االمكانات الفنية ،وهو دليل
عـلــى أن الــرغـبــة فــي الـتــوزيــر
ال عالقة لها بإصالح اإلدارة
العامة لـلــدو لــة ،بـقــدر مــا هي
ت ـح ـق ـي ــق لـ ـمـ ـك ــاس ــب خ ــاص ــة
ً
تـ ــوفـ ــر لـ ـه ــم رص ـ ـ ـيـ ـ ــدا ك ــاف ـي ــا
لالنتخابات المقبلة".
وأكد الصايغ أن التشكيل
الحكومي المقبل يتطلب من
ر ئـيــس ا ل ــوزراء سـمــو الشيخ
ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح الـ ـ ـخ ـ ــال ـ ــد الـ ـ ــوقـ ـ ــوف
فـ ـ ــي وج ـ ـ ــه ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط الـ ـت ــي
قـ ــد يـ ـتـ ـع ــرض لـ ـه ــا ل ـل ـتــوســع
ف ــي ت ــوزي ــر أعـ ـض ــاء مـجـلــس
األم ـ ــة ،ال س ـي ـمــا أن ــه أك ــد فــي
لقاء اته مع القوى السياسية
ومـ ـ ـ ــؤس ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع

المناسب الدقيق ،الذي يلتزم بالقانون ويحقق
ال ـم ـص ـل ـحــة ال ـع ــام ــة والـ ـع ــدال ــة ف ــي الـتــوظـيــف
والترقية ،وإذا تبين أن أي وزير يتجاوز هذه
األمور فيجب أن يقال على الفور".

اختيار نواب
لديهم مصالح
انتخابية
يعرقل مسيرة
مجلس
الوزراء

راغبو دخول
الحكومة من
النواب هدفهم
المصالح
الشخصية
واالنتخابية

اتجاه هدفه
حماية
وصناعة
سياج لرئيس
الوزراء وهذا
مرفوض

محمد الدالل

بشار الصايغ

خالد المونس

ال ـمــدنــي م ـعــارض ـتــه لـلـفـكــرة،
مشددا على أن الخالد عليه
االس ـت ـقــال ب ـق ــراره بــاخـتـيــار
الوزراء وفريقه ،وعليه قراء ة
ال ـم ـش ـه ــد ال ـس ـي ــاس ــي بـشـكــل
ص ـ ـح ـ ـيـ ــح ودقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــق حـ ـ ـت ـ ــى ال
تسقط الحكومة الجديدة في
أول ا خـتـبــار لـهــا مــع مجلس
األمة كما حدث في حكوماته
السابقة.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ــح أن مـ ـس ــؤو لـ ـي ــة
ا لـخــا لــد ا لـيــوم مضاعفة بعد
مـشــاركـتــه فــي لـجـنــة ال ـحــوار
ا لــو ط ـنــي ودوره ف ــي تـقــار يــر
ال ـ ـع ـ ـفـ ــو ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،وه ـ ـ ــو مــا
يـتـطـلــب مـنــه اسـتـكـمــال بـنــاء
م ـســار يــوفــر بـيـئــة سـيــاسـيــة
ق ــادرة عـلــى الـعـمــل واالنـجــاز
ف ـ ـ ــي م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة والـ ـصـ ـحـ ـي ــة
وت ـ ـ ـح ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــق اإلصـ ـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـ ــات
الـسـيــاسـيــة وتــوف ـيــر الـحـيــاة
الكريمة للمواطنين.

س ـي ـئــة ف ــي ت ــوزي ــر ال ـ ـنـ ــواب"،
مـ ـ ـح ـ ــذرا م ـ ــن مـ ـغـ ـب ــة اإلقـ ـ ـ ــدام
ع ـ ـلـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا م ــع
هذا المجلس ،الذي لم يعقد
اجتماعا واحدا.

تجارب فاشلة
وات ـ ـ ـخـ ـ ــذ وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـت ــربـ ـي ــة
وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــم ال ـ ـسـ ــابـ ــق
د .ب ـ ـ ـ ــدر ا ل ـ ـع ـ ـي ـ ـسـ ــى مـ ــو قـ ــف
ال ـ ـ ـ ــراف ـ ـ ـ ــض ب ـ ـ ـقـ ـ ــوة لـ ـمـ ـس ــأل ــة
الـتــوســع فــي تــوزيــر ال ـنــواب،
ق ــائ ــا" :ض ــد ت ــوزي ــر ال ـن ــواب،
ألن ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــررن ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارب
ع ـ ـ ــد ي ـ ـ ــدة و ل ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــح ،ألن
ديموقراطيتنا ليست كاملة،
ف ـل ـيــس ل ــدي ـن ــا أح ـ ـ ــزاب حـتــى
تــوزر نوابا" ،مشددا على أن
ت ـجــربــة ال ـت ــوس ــع ف ــي تــوزيــر
النواب من األصل فاشلة ومع
ال ـم ـج ـل ــس الـ ـح ــال ــي س ـت ـكــون
أكثر فشال.
وقال العيسى إن "التوزير
ال ـس ـي ــاس ــي س ـي ـخ ـلــق ق ــاع ــدة
م ـف ــاد ه ــا أن ا ل ـن ــا ئ ــب ا ل ــوز ي ــر
سيخدم قاعدته االنتخابية
ويهمل بقية معامالت الناس،
ومـ ـ ــررنـ ـ ــا ب ـ ـت ـ ـجـ ــارب ع ــدي ــدة

الخبرة السياسية
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أكـ ـ ــد الـ ـن ــائ ــب
ال ـ ـسـ ــابـ ــق م ـح ـم ــد ال ـ ـ ـ ــدالل أن
"األص ـ ــل أن ت ـك ــون الـحـكــومــة
ذات بعد سياسي ،ألن األدوار
ال ـ ـم ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــة مـ ـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــة
أب ـع ــاده ــا س ـيــاس ـيــة وإداري ـ ــة
وفنية ،لكن البعد السياسي
ه ـ ـ ــو األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ،وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي
طبيعة و نــوع ا ل ــوزراء الذين
ي ـ ـتـ ــم اخ ـ ـت ـ ـيـ ــارهـ ــم ي ـ ـجـ ــب أن
ت ـتــوا فــر ف ــي مـعـظـمـهــم إن لــم
يكن كلهم الخبرة السياسية
واإللمام بعلم اإلدارة".
ورأى ا ل ــدالل أ نــه "لطبيعة
الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي وفـ ـق ــا
لـلــدسـتــور الـكــويـتــي يـجــب أن
يـكــون هـنــاك ع ــدد ال يـقــل عن
س ـت ــة إل ـ ــى س ـب ـع ــة أش ـخ ــاص
فـ ــي ال ـ ـ ـ ــوزارة مـ ــن ال ـم ـت ـق ـن ـيــن
للسياسة أو لـفــن السياسة،
وأرى أن ا لـنـظــام ا لــد سـتــوري
الكويتي ،و بــاأل خــص ا لـمــادة
 56وا ل ـ ـمـ ــذ كـ ــرة ا ل ـت ـف ـس ـيــر يــة
لـ ـل ــدسـ ـت ــور ،تـ ــدعـ ــو ص ــراح ــة
إ ل ــى ت ــوز ي ــر ا لـ ـن ــواب ،وأن ما
تـ ــم فـ ــي الـ ـس ــاب ــق مـ ــن األخـ ــذ
بعرف المحلل يعتبر مخالفة
للنص الدستوري في المادة
 ،56و م ـ ــا ورد ف ــي ا ل ـم ــذ ك ــرة
ا ل ـ ـت ـ ـف ـ ـس ـ ـيـ ــر يـ ــة ،ألن األ ص ـ ـ ــل
التعاون بين الطرفين".
وا سـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــدرك" :و ك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا أن
ال ـ ـ ــوزراء أعـ ـض ــاء بــالـمـجـلــس
ي ـجــب أن ي ـكــون ف ــي الـمـقــابــل
هناك نواب أعضاء بمجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،بـ ــواقـ ــع أرب ـ ـعـ ــة أو
خـمـســة مـنـهــم ،بـحـيــث يـكــون
هـ ـن ــاك ت ـك ــا م ــل ب ـي ــن األدوار،
شـ ــر ي ـ ـطـ ــة أن ي ـ ـتـ ــم ا خ ـ ـت ـ ـيـ ــار

ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواب مـ ـ ـم ـ ــن يـ ـتـ ـمـ ـتـ ـع ــون
ب ــا ل ـخ ـب ــرة ا ل ـس ـي ــا س ـي ــة ،وأال
ت ـكــون لــديــه مـصــالــح خــاصــة
أو ا نـتـخــا بـيــة م ــن شــأ نـهــا أن
تعرقل مسيرة مجلس الوزراء
أو تخلق مشكلة".

حماية رئيس الوزراء
نـيــابـيــا ،أكــد الـنــائــب خالد
المونس أن التوسع بتوزير
النواب في الظروف الحالية
م ــا ه ــو إال ح ـمــايــة وصـنــاعــة
سـيــاج لــرئـيــس الـ ــوزراء ،كما
ي ـ ـحـ ــدث حـ ــال ـ ـيـ ــا ،وهـ ـ ـ ــذا أم ــر
مــرفــوض ،وعـلــى الـجـمـيــع أن
يدرك أن محاولة اإلنعاش لن
تجدي نفعا.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــو نـ ـ ــس أن
"ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ــي ال ـح ـك ــوم ــة
الـحــالـيــة بـمـنــزلــة ره ــان على
جـ ـ ـ ـ ــواد خـ ـ ــاسـ ـ ــر ،سـ ـ ـ ـ ــواء م ــن
النواب أو التكنوقراط ،فأداء
ال ـح ـك ــوم ــات ال ـس ــاب ـق ــة يــؤكــد
أنه لن يكون هناك جديد ،بل
عـلــى ا لـعـكــس تـمــا مــا سيكون
ال ـ ـ ـتـ ـ ــراجـ ـ ــع س ـ ـيـ ــد ال ـ ـمـ ــوقـ ــف،
السيما لو أدركنا أن الهدف
هــو ا لـتـغـلــب ر قـمـيــا كأغلبية
رقابية تؤمن رئيس ا لــوزراء
ف ــي ح ــال ص ـع ــوده الـمـنـصــة،
بـعــدمــا عــانــى كـثـيــرا فــي دور
االنعقاد األول".
واستطرد" :لألسف معايير
الحكومة حاليا في التوزير
ه ـ ــدفـ ـ ـه ـ ــا الـ ـ ــوح ـ ـ ـيـ ـ ــد ض ـ ـمـ ــان
أغ ـل ـب ـيــة ن ـيــاب ـيــة ل ـه ــا ،ولــذلــك
كل ما يقال عن تكنوقراط ،أو
ترجمة المذكرة التفسيرية،
وتوزير أكبر عدد من النواب،
م ـ ـجـ ــرد اس ـ ـت ـ ـهـ ــاك إعـ ــامـ ــي،
وم ـح ــاول ــة لـتـحـسـيــن ص ــورة
الحكومة المشوهة شعبيا".
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«اإلسكان»« :البلدية» وافقت على إصدار تراخيص
بناء «خيطان الجنوبي» بعد مخاطبة  ٣جهات
فايز الجمهور يصرح عن أعمال اللجنة وحماد ينفي مناقشتها

علي الصنيدح

«األشغال»
أكدت عدم
وجود تقصير
في «غرب
عبدالله
المبارك»

الجمهور

ناقشت لجنة شؤون اإلسكان
والـعـقــار البرلمانية مــا يتعلق
ب ـم ـن ـط ـقــة خ ـي ـط ــان ال ـج ـن ــوب ــي،
وإص ـ ـ ـ ـ ـ ــدار تـ ــراخ ـ ـيـ ــص الـ ـبـ ـن ــاء
للمواطنين ،والمشاكل الخدمية
بمنطقة غــرب عبدالله المبارك
ودخولها حيز التنفيذ.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـل ـج ـن ــة
الـ ـن ــائ ــب ف ــاي ــز الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ،فــي
تصريح صحافي عقب اجتماع
اللجنة أمــس ،أن اللجنة عقدت
اجـتـمــاعـهــا الـخــامــس بحضور
م ـم ـث ـل ـيــن عـ ــن ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
للطرق والنقل البري والمؤسسة
العامة للرعاية السكنية وبلدية
الـ ـك ــوي ــت ،م ـض ـي ـفــا أن الـلـجـنــة
اس ـت ـك ـم ـلــت أمـ ــس م ــا ت ــم خ ــال
اجـتـمــاعـهــا األربـ ـع ــاء الـمــاضــي

«الصفوف األمامية»...
والمتقاعدون
أك ــد ال ـنــائــب س ـع ــدون ح ـم ــاد أن ــه ال م ـب ــرر لـتــأخـيــر صــرف
مكافآت الصفوف األمامية ،بعد اعتماد مجلس االمة الميزانية
المطلوبة ،داعيا الى صرفها فور تشكيل الحكومة الجديدة.
وأش ـ ـ ــار حـ ـم ــاد ال ـ ــى م ـطــال ـبــة س ـم ــو ول ـ ــي ال ـع ـه ــد ب ــإش ــراك
المتقاعدين في أرباح المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية،
إال أن المؤسسة تجهز الردود لسمو ولي العهد ،ولكن يجب ان
يحسم الموضوع حاليا ليتضح األمر.
وأوض ــح أن المتقاعدين يــرفـضــون إشــراكـهــم فــي شركات
يجنون أرباحا منها بعد  5سنوات ،ويــريــدون أمــواال فورية
تدخل الى حساباتهم ،ولذلك يجب حسم هذا الموضوع.

ب ـ ـشـ ــأن ت ـس ـل ــم حـ ـ ـ ــدود ق ـس ــائ ــم
منطقة جنوب خيطان.
وأف ـ ــاد الـجـمـهــور ب ــأن "اللجنة
خ ــرج ــت م ــن االجـ ـتـ ـم ــاع بنتيجة
طـيـبــة ومــرض ـيــة ،وه ــي أن بلدية
الـكــويــت ال مــانــع لديها مــن حيث
المبدأ في إصدار تراخيص البناء،
بـعــد مـخــاطـبــة وزارتـ ـ ــي الـكـهــربــاء
واألشغال ،إضافة إلى هيئة الطرق،
ونتمنى أن تكون خدمات الجهات
الثالث جاهزة" ،معلنا موافقة مدير
"الــرعــايــة السكنية" على مخاطبة
"البلدية" إلصدار تراخيص البناء
للمواطنين ،وكذلك مخاطبة بنك
االئتمان بعد ورود كتاب من هيئة
الطرق لتسلم المشروع من المقاول
خالل األسبوعين المقبلين.
وأوضح أن اللجنة تناولت ،في
اجتماعها ،موضوع خدمات منطقة
غرب عبدالله المبارك ،وتلقت ردا
صــريـحــا مــن وزارة األش ـغ ــال بــأن
هـنــاك وح ــدات تعمل بشكل جيد
ف ـي ـمــا ي ـخ ــص م ـعــال ـجــة ال ـص ــرف
الصحي ،إضافة إلى وجود مشروع
س ـي ـتــم االن ـت ـه ــاء م ـنــه عـ ــام 2027
للمنطقة الوسطى بمدينة الكويت
ويخدم مناطق عدة ،وال يوجد أي
تقصير أو مشاكل ألهالي المنطقة.
وأش ــار إلــى أن وزارة الكهرباء
والـمــاء أف ــادت بأنه تمت الموافقة
ع ـل ــى ع ـق ــد ت ــوص ـي ــل ال ـم ـي ــاه إل ــى
الـمـنــازل ،وت ــم إب ــرام العقد فــي 11
ديـسـمـبــر ،وب ـنــاء عـلــى ه ــذا العقد
يتوقع أن تصل المياه فــي نهاية
يناير المقبل في حال كانت نتائج
فحص المياه إيجابية في خطوط

إنــارة بالشوارع رغم مرور عامين
على سكن المواطنين في المنطقة،
مــؤكــدا ضـ ــرورة ح ـضــور ممثلين
عن أهالي المنطقة في اجتماعات
اللجنة لالستماع إلى ما يدور فيها.
واع ـ ـت ـ ـبـ ــر أن مـ ـ ــا ُعـ ـ ـ ـ ــرض فــي
اللجنة بخصوص منطقة خيطان
الجنوبي من الجهات الرسمية ال
يمثل حال لمشاكل هذه المنطقة.
ول ـف ــت إل ـ ــى أن ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام
لمؤسسة الرعاية السكنية حسم
ال ـم ــوض ــوع ،وأكـ ــد لـلـجـنــة أن ــه لن
يوافق على إصــدار أذونــات البناء
إال إذا وفــر بنك االئـتـمــان المبالغ
المالية الكافية لتغطية بناء قسائم
"خيطان الجنوبي" وعددها 1448
قسيمة تحتاج إلى ما يتجاوز 100
مليون دينار.
ورأى حماد أن اللجنة لم تخرج
ً
بنتائج من اجتماعها أمس ،معتبرا
أنه ال يمكن ألي جهة منح موافقات
للبناء ،طالما أن مدير "السكنية"
يــرفــض الـمــوافـقــة إال بـعــد توفير
المبالغ المالية.
وعلق الجمهور على تصريح
ً
ح ـم ــاد قـ ــائـ ــا :ل ـل ـتــوض ـيــح دع ــوة
ال ـل ـج ـنــة اإلس ـك ــان ـي ــة (أمـ ـ ــس) هي
إلـحــاق لما ناقشناه فــي اجتماع
االسبوع الماضي ،وبما أن هناك
م ــن يـتـعـمــد إف ـس ــاد ع ـمــل اللجنة
اإلسـكــانـيــة بــالـتـشــويــش وال ـكــذب
وإحباط المواطنين،تعمدت (أمس)
أن أوض ـ ــح ع ـلــى ال ـخ ــدم ــات الـتــي
أنجزت والموثقة ،التي سمعناها
من الجهات الحكومية لمنطقة غرب
عبدالله المبارك.

الحمد يسأل عن حبس المتهمين بـ «تمويل حزب الله»
ّ
تقدم النائب أحمد الحمد بسؤال برلماني
إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل
وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ،عبدالله
ال ــروم ــي ،ب ـشــأن اس ـت ـمــرار حـبــس المتهمين
بقضية اللجنة الخيرية "تمويل حزب الله"،
ب ـعــد اس ـت ـم ــرار "حـبـسـهــم وت ـم ــدي ــده لـفـتــرات
متكررة بانتهاك واضح وصارخ للقانون".
وقــال الحمد في مقدمة سؤاله :بناء على
المرسوم األميري بشأن إنشاء وزارة العدل،
وعلى المادة  73من الدستور وعلى المرسوم
األم ـيــري رق ــم  2لسنة  1969بــإعــادة تنظيم
الوزارات والمراسيم المعدلة له ،وعلى مرسوم
تشكيل الوزارة الصادر في  16فبراير ،1978
وبناء على المادة األولى منه" :تتولى وزارة
ال ـع ــدل تــوف ـيــر ال ـع ــدال ــة لـلـمـجـتـمــع الـكــويـتــي
فــي ظــل نظام ّ
ميسر يأمن فيه الجميع على
أرواحهم وحرياتهم وأموالهم ،ويحافظ على
أمــن الجماعة ونظامها االجتماعي ويرعى
للقوانين حرمتها ويكفل تطبيقها ...إ لــخ"،
فــإن مــا قــامــت بــه النيابة الـعــامــة بالتحقيق
فــي القضية رقــم  2021 /18غـســل أم ــوال مع

المتهمين في واقعة اللجنة الخيرية المذكورة
في التحقيقات ينتهك القوانين بشكل صارخ.
وبـ ّـيــن الحمد أن النيابة أص ــدرت قــرارهــا
ً
ً
بـحـبـسـهــم اح ـت ـي ــاط ـي ــا  21ي ــوم ــا ع ـل ــى ذم ــة
التحقيق ،ثم تم عرضهم على قاضي التجديد
الذي قرر تجديد حبسهم ،ومرة أخرى كذلك
تــم تـجــد يــد حبسهم إل ــى جلسة  29نوفمبر
 ،2021ث ــم أصـ ـ ــدر ق ــاض ــي ال ـت ـج ــدي ــد قـ ــراره
باستمرار حبسهم إ لــى جلسة  15ديسمبر
الـ ـ ـج ـ ــاري ،وق ـ ــد ح ـض ــر م ـح ــام ــو الـ ــدفـ ــاع مــع
ً
المتهمين بجلسة  15الجاري ،وأبــدوا دفعا
ً
ً
ً
ً
ً
قــانــونـيــا وجـيـهــا ودف ــاع ــا إجــرائ ـيــا سليما،
وهو سقوط حبس المتهمين لتجاوزه المدة
ال ـقــانــون ـيــة ال ـم ـق ــررة ف ــي ق ــان ــون اإلج ـ ــراءات
ً
والمحاكمات الـجــزائـيــة بــالـمــادة  ،69عــاوة
على انتفاء مبررات الحبس االحتياطي ،إال
أن قاضي التجديد لم يلتفت إلى هذا الدفع
القانوني وقرر استمرار حبسهم.
وسأل الحمد عن سبب عدم التزام الجهات
القضائية المختصة بتطبيق ا لـقــا نــون في
ً
شــأن مــدة استمرار الحبس المقررة قانونا

بـ  ١٥يوما فقط ال غير في كل مرة ُيعرض فيها
ً
المتهم طبقا لقانون اإلجراءات والمحاكمات
الجزائية ،وعــن سبب عــرض المتهمين على
ً
قاضي التجديد بعد  ١٦يوما من آخر جلسة
تـجــديــد ،بــالـمـخــالـفــة الـصــريـحــة والـصــارخــة
لقانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية ،بما
ّ
يمثل عدم التزام بضوابط قانون اإلجراءات
والمحاكمات الجزائية.
وتــابــع :إذا كانت هناك قوانين في البالد
تسمو على قــانــون اإلج ــراء ات والمحاكمات
الجزائية ،وهــل هــذا الـقــانــون الـمــذكــور أدنــى
َ ْ
ومــن هو المتسبب
من غيره درجــة ومنزلة؟
ّ
في هذه الحادثة غير القانونية التي أدت إلى
عدم استقـرار األوضاع القانونية للمحبوسين
ً
احتياطيا في القضية المشار إليها أعــاه؟
إض ــاف ــة إل ــى مـ ـب ــررات اس ـت ـم ــرار الـمـحـبــوس
ً
احتياطيا في حالة غير قانونية تمارس َضده
ْ
بـتـجــاوز الـقــانــون واَحـ ْتـجــاز حــريـتــه ،وخــلــق
ّ
مــوقــف ُمـضـطــرب وقـ ِـل ــق للمتهم ُيـ َـســلــط فيه
ً
االتهام عليه أثناء حبسه احتياطيا بتجاوزات
قانونية غير مقبولة.

نافذة نيابية

الصالح لحظر بناء عمارات دون «مواقف»

أعضاء اللجنة في اجتماع أمس
الشبكة ،وسيتم ايصالها الــى كل
قطعة على حدة.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ـ ــه ت ــم أيـ ـض ــا ط ــرح
مناقصة إنارة للمنطقة والموافقة
عليها ف ــي  28نــوفـمـبــر الـمــاضــي
ومــدة العقد سنة ونصف ،مؤكدا
استمرار اللجنة في طرح الحقائق
بمنتهى المصداقية والشفافية،
وم ــواج ـه ــة ال ـت ـشــويــش المتعمد
مــن أص ـحــاب األج ـن ــدات الخاصة
من مافيا العقار التي تقتات على
ح ـقــوق الـمــواطـنـيــن ومستقبلهم
وحقوقهم في الرعاية السكنية.
مــن جـهـتــه ،ق ــال عـضــو اللجنة
الـنــائــب سـعــدون حـمــاد" :فوجئنا
ب ــإلـ ـغ ــاء رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة ال ـنــائــب
ال ـج ـم ـهــور ال ـب ـنــد االول المتعلق
ب ـخــدمــات مـنـطـقــة غـ ــرب عـبــدالـلــه
الـمـبــارك ،وانتقل الــى الثاني رغم
توجيه دعــوة للجهات المختصة
لمناقشة خدمات المنطقة" ،مضيفا
أنـ ــه ف ــوج ــئ بـتـصــريــح الـجـمـهــور
عــن المنطقة الـمــذكــورة "رغ ــم اننا
لــم نناقشها فــي اجتماع اللجنة،
وجميع اجتماعاتها مسجلة".
وأضاف حماد أن بعض خدمات
"غرب عبدالله المبارك" ال يزال غير
متوافر ،ومن بينها المياه ،إذ يتم
نقلها عــن طريق الصهاريج رغم
وع ــود الـمـســؤولـيــن مـنــذ  6أشهر
بإيصالها إلى المنازل.
وعـ ـ ــن ال ـ ـصـ ــرف الـ ـصـ ـح ــي فــي
الـمـنـطـقــة ،ذك ــر أن ــه يـتــم االعـتـمــاد
ع ـل ــى م ـح ـط ــات م ــؤق ـت ــة طــاقـتـهــا
االسـ ـتـ ـيـ ـع ــابـ ـي ــة أقـ ـ ــل م ـ ــن ص ــرف
ال ـم ـن ــازل ،ف ـضــا ع ــن ع ــدم وج ــود
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ّ
تقدم النائب د .هشام الصالح باقتراح برغبة نص على "حظر
مـنــح رخ ــص ب ـنــاء ال ـع ـم ــارات الـمـخـصـصــة لــأنـشـطــة الـتـجــاريــة
واالستثمارية التي ال تتضمن مخططاتها سردابا سفليا أو دورا
خاصا أو أكثر مخصصا لمواقف السيارات ،وذلك بالتناسب مع
حجم ومساحات العمارات المعنية".
وعزا الصالح اقتراحه الى "تزايد تشييد المباني والعمارات
المخصصة لألنشطة التجارية واالستثمارية بشكل ملحوظ،
غير أن أصحاب هــذه المشاريع ال يدمجون ضمن تصاميمها
إنجاز مواقف للسيارات ،مما ينعكس سلبا على حالة الشوارع
المحاذية لها ،حيث يكتظ جنب األرصفة بالمركبات الموقوفة،
مما يتسبب في أزمات مرورية وتشويه جمالية المظهر العمراني
في مختلف المحافظات".

الساير يسأل باسل عن آلية العزل ووزير النفط
عن مناقصة سيارات
قـ ــدم ال ـن ــائ ــب م ـه ـنــد ال ـســايــر
ســؤال ـيــن األول ل ــوزي ــر الصحة
الـ ـشـ ـي ــخ د .بـ ــاسـ ــل الـ ـصـ ـب ــاح،
والـ ـث ــان ــي ل ــوزي ــر ال ـن ـف ــط وزي ــر
التعليم العالي
د .محمد الفارس ،استفسر في
أولهما عن آلية العزل والحجر
في األجنحة الخاصة باألطفال
في مستشفى الفروانية ،وأنواع
ال ـحــاالت الـتــي تستدعي العزل
ف ـ ــي أجـ ـنـ ـح ــة األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال وع ـ ــدد
ً
الحاالت الخاضعة للعزل فعليا
في أجنحة األطفال بمستشفى
ال ـ ـفـ ــروان ـ ـيـ ــة م ـ ــع تـ ـح ــدي ــد ن ــوع
ال ـمــرض وم ــدة ع ــزل الـحــالــة في
الغرف الخاصة خالل الفترة من
 2021/1/1حتى تاريخ ورود هذا
السؤال.
أمـ ــا ال ـ ـسـ ــؤال ال ـث ــان ــي فطلب

الساير مــن وزي ــر النفط صــورة
ضــوئ ـيــة ع ــن ال ـع ـقــود الـمــوقـعــة
مع الشركة المزودة لشركة نفط
الـكــويــت بــالـسـيــارات للسنوات
المالية ،2021/2020 ،2020/2019
 ،2022/2021وق ـي ـم ــة ال ـع ـقــود

وم ـ ـ ــدده ـ ـ ــا ،وع ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات
المتفق عليها بموجب العقود
للسنوات المالية المشار إليها
ف ــي ال ـب ـنــد رقـ ــم  ،1إض ــاف ــة إلــى
عدد المستحقين للسيارات من
العاملين فــي الـشــركــة بموجب
عقود وظائفهم.
وجـ ـ ــاء ف ــي ال ـ ـسـ ــؤال ال ـثــانــي:
"ه ــل ه ـنــاك ع ــدد م ــن العاملين
المستحقين بموجب عقودهم
بـ ـ ـع ـ ــد الـ ـ ـت ـ ــرقـ ـ ـي ـ ــة لـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـ ـ ـ ــزودوا
بــالـسـيــارات؟ إذا كــانــت اإلجــابــة
اإلي ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاب ،ف ـ ـيـ ـ ُـرجـ ــى إف ـ ــادت ـ ــي
باآلسباب ،وهــل أعلن عن طرح
مناقصة جديدة للسنة المالية
2023/2022؟ إذا كانت اإلجابة
اإليـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاب ،فـ ـي ــرج ــى تـ ــزويـ ــدي
بصورة ضوئية عنها".

الكندري يستفسر عن أسعار األدوية والمكمالت الغذائية
تقدم النائب د .عبدالكريم
الـكـنــدري بـســؤال مشترك إلى
وزي ـ ـ ـ ـ َـري الـ ـصـ ـح ــة ،ال ـش ـي ــخ د.
ب ــاس ــل الـ ـصـ ـب ــاح ،والـ ـتـ ـج ــارة
وا ل ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــا عـ ـ ــة ،د .عـ ـب ــدا لـ ـل ــه
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـمـ ــان ،وق ـ ـ ـ ــال الـ ـكـ ـن ــدري
فـ ــي س ـ ــؤال ـ ــه :ت ـش ـه ــد األدوي ـ ـ ــة
واألج ـه ــزة وال ـم ـعــدات الطبية
ُ
والمكمالت الغذائية التي تباع
بالصيدليات والمستشفيات
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاعـ ـ ــا ف ــي
أس ـع ــاره ــا بـشـكــل غ ـيــر م ـبــرر،
مـقــارنــة مــع بـقـيــة ال ـ ــدول ،رغــم
عدم وجود ضرائب عليها.
وتساء ل :هل تراقب وزارتا
الصحة والتجارة والصناعة
أسـ ـ ـع ـ ــار األدوي ـ ـ ـ ـ ــة واألجـ ـ ـه ـ ــزة
والمعدات الطبية والمكمالت

ُ
ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـ ـبـ ـ ــاع فــي
الصيدليات والمستشفيات؟
وم ـ ـ ــا سـ ـب ــب ت ـ ـف ـ ــاوت أسـ ـع ــار
األدويـ ــة واألج ـه ــزة والـمـعــدات
الطبية وا لـمـكـمــات الغذائية
ُ
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـب ـ ــاع ب ــال ـص ـي ــدل ـي ــات
والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات والـ ـمـ ـح ــال
المتخصصة والمرخصة عن
بقية الـ ــدول ،رغ ــم ع ــدم وجــود
ض ــرائ ــب عـلـيـهــا ف ــي الـكــويــت؟
وه ــل هـنــاك ضــوابــط لتسعير
األدويـ ــة واألج ـه ــزة والـمـعــدات
الطبية وا لـمـكـمــات الغذائية
ُ
ال ـت ــي تـ ـب ــاع ف ــي ال ـص ـيــدل ـيــات
وال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات؟ إذا كــانــت
اإلج ــاب ــة بــاإلي ـجــاب ،فـهــل هي
مـطـبـقــة؟ وه ــل ه ـنــاك تنسيق
بين وزارتي الصحة والتجارة

وال ـص ـن ــاع ــة ل ـم ــراق ـب ــة أس ـع ــار
األدويـ ــة واألج ـه ــزة والـمـعــدات
الطبية وا لـمـكـمــات الغذائية
ُ
ال ـت ــي تـ ـب ــاع ف ــي ال ـص ـيــدل ـيــات
والمستشفيات؟

مطيع لتوفير صيدلية لبيع مستلزمات
األسنان في المراكز التخصصية
أحمد الحمد

المناور لتطوير «خيطان»
تقدم النائب أسامة المناور باقتراح برغبة بشأن تطوير
عــدد مــن خــدمــات منطقة خـيـطــان ،وتكليف عــدد مــن الجهات
بصيانة مرافقها.
وج ــاء فــي مقدمة اقـتــراح الـمـنــاور "تعتبر خيطان مــن أقــدم
ال ـم ـنــاطــق ال ـس ـك ـن ـيــة ال ـت ــي ك ــان ــت تـعـتـبــر رئ ـي ـس ـيــة ويـقـطـنـهــا
ً
الكويتيون ،إال أنها لم تشهد تطويرا منذ عقود زمنية طويلة،
فضال عــن انـتـشــار العمالة الــوافــدة مــن ال ـعــزاب ،مما أدى إلى
مشاكل عديدة أبرزها األمنية ،وهاجس القلق لدى المواطنين".
وأضاف أن "الكثافة السكانية في المنطقة ارتفعت بسبب كثرة
عزابها ،وهو ما أدى إلى ضغط على الخدمات ،كمرافق الجمعية
الـتـعــاونـيــة ،والـخــدمــات الصحية ،ولــم تبد الحكومة أي اهتمام
نحو معالجة الوضع المرتدي ،مما يتطلب مبادرتها من خالل
اختصاص كل وزارة وجهة فيها إلــى العمل بمضمون االقتراح
بصفة مستعجلة" ،لذا نقترح على "زيادة أعداد المداخل والمخارج
لـلـطــرق وتــوسـعــة وتـطــويــر الـمــداخــل وال ـم ـخــارج الـقــائـمــة حاليا،
وتوسعة الطرق الرئيسية ،وتكليف الهيئة العامة للزراعة والثروة
السمكية بإعادة تأهيل الحدائق العامة بالمنطقة ،وتشجير الطرق،
وتكليف الهيئة العامة للرياضة بإنشاء مالعب وممرات لممارسة
رياضة المشي وهواة كوب الدراجات الهوائية".

تقدم النائب د .أحمد مطيع باقتراح برغبة
نص على "توفير صيدلية لبيع المستلزمات
واألدويـ ـ ـ ـ ــة الـ ـخ ــاص ــة ب ــاألسـ ـن ــان فـ ــي ال ـم ــراك ــز
الـتـخـصـصـيــة ل ـطــب األسـ ـن ــان ال ـتــاب ـعــة لـ ــوزارة
الصحة بجميع محافظات دولة الكويت".
كما تـقــدم مطيع بــاقـتــراح برغبة آخ ــر ،نص
ع ـل ــى "إن ـ ـشـ ــاء م ــرك ــز ت ـخ ـص ـصــي ج ــدي ــد لـطــب
األسـ ـن ــان ت ــاب ــع لـمـحــافـظــة األح ـ ـمـ ــدي ،ومـ ــزود
بــأحــدث األج ـهــزة والـخــدمــات الطبية الخاصة
بالتخصص".

وق ــال فــي اقـتــراحــه "رغ ــم أن األح ـمــدي كبرى
محافظات الكويت من حيث الكثافة السكانية
بالنسبة للمواطنين ،فإن هناك مركزا تخصصيا
وحيدا لطب األسنان يخدم سكانها هو مركز
ال ـ ـعـ ــدان ،ومـ ــع ال ـت ــوس ــع ال ـع ـم ــران ــي وال ـت ـط ــور
ال ـس ـكــانــي خ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـمــاض ـيــة ازدادت
مـعــانــاة مــراجـعــي ه ــذا الـمــركــز مــن المواطنين
وال ـم ـق ـي ـم ـيــن ،ح ـيــث ي ـعــانــي ازدحـ ــامـ ــا يــومـيــا،
وصعوبة بالحصول على المواعيد".
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«التربية» :مركز إرشاد أكاديمي لطلبة الثانوية
لتوجيههم إلى أفضل التخصصات في الجامعات العالمية
فهد الرمضان

دع ــت وزارة الـتــربـيــة اإلدارات
المدرسية في المرحلة الثانوية
إلـ ــى إب ـ ــاغ الـ ـط ــاب وال ـطــال ـبــات
بمشروع مركز اإلرشاد األكاديمي
التابعة للهيئة العامة للشباب،
والذي يهدف إلى توجيه وإرشاد
الطلبة ألفضل التخصصات في
الجامعات العالمية المرموقة.
وطــالــب المدير الـعــام لمنطقة
ال ـعــاص ـمــة الـتـعـلـيـمـيــة بــاإلنــابــة
جاسم بوحمد ،مديري المدارس

ال ـث ــان ــوي ــة بــال ـع ـمــل ع ـلــى تعميم
إعـ ـ ـ ــان ال ـ ـمـ ــركـ ــز ،م ــوضـ ـح ــا أن ــه
يختص بتوجيه طلبة الثانوية
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن لــال ـت ـحــاق بــأفـضــل
الجامعات العالمية ،ومساعدتهم
فــي اسـتـيـفــاء ال ـش ــروط الـخــاصــة
بالقبول في هذه الجامعات ،بما
يتوافق مع ضوابط وزارة التعليم
العالي بشأن بعثات التميز.
م ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،تـ ــواصـ ــل
ال ـج ـه ــات ال ـم ـخ ـت ـصــة ف ــي وزارة

التربية استعداداتها الختبارات
طلبة المرحلة الثانوية ،إذ أكدت
م ـ ـصـ ــادر ت ــرب ــوي ــة لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة»
أن المطبعة الـســريــة انـتـهــت من
طباعة اختبارات طلبة الصفوف
م ــن ال ـعــاشــر ح ـتــى ال ـثــانــي عشر
بــال ـق ـس ـم ـيــن ال ـع ـل ـم ــي واألدبـ ـ ـ ــي،
والـتـعـلـيــم الــدي ـنــي ،مــوضـحــة أن
االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات س ـي ـت ــم ال ـ ـبـ ــدء فــي
تــوزي ـع ـهــا ع ـلــى ال ـل ـج ــان صـبــاح
كل يــوم وفــق إج ــراءات وضوابط

ط ــال ــب ديـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة ال ـمــدن ـيــة وزارة ال ـتــرب ـيــة ب ـتــزويــده
باإلجراءات المتبعة ،خالل السنوات الماضية ،في عملية تقييم
الموجهين الفنيين للمعلمين ورؤساء األقسام ،بهدف معرفة هذه
اإلجراءات ،واستكمال بحث موضوع مشكلة الهيكل التنظيمي
للموجهين الفنيين والتوصيف الوظيفي الخاص به.
وقالت الوكيلة المساعدة للشؤون القانونية بالخدمة المدنية،
ً
ضياء القبندي ،في كتابه وجهته إلى وكيل وزارة التربية ردا
على كتاب «التربية» في  9ديسمبر الجاري ،بشأن اإلفــادة عن
مدى إمكانية قيام الموجهين بوضع تقييم الكفاءة عن رؤساء
أقسام المواد الدراسية كرؤساء مباشرين ،إن الديوان بحاجة
إل ــى ت ــزوي ــده ب ــاإلج ــراء الـمـتـبــع والـمـعـمــول بــه خ ــال الـسـنــوات
الماضية فــي عملية التقييم ،ليتسنى للمختصين استكمال
بحث الموضوع.

الحمود :المدارس تثري الفكر البيئي
افتتاح حديقة مدرسية نموذجية

مشددة ،لضمان عدم تسريبها.
َّ وذك ــرت ال ـم ـصــادر أن ال ــوزارة
وف ــرت ال ـس ـيــارات الـخــاصــة لنقل
االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات ،مـ ـن ــوه ــة إل ـ ــى أن
«التربية» تستعين عــادة بــوزارة
ا لــدا خـلـيــة لتأمين عملية نقلها،
وا لـتــي تنطلق للصفين العاشر
وال ـحــادي عـشــر فــي  29الـجــاري،
فـيـمــا تـنـطـلــق اخ ـت ـب ــارات الـصــف
الثاني عشر في  12يناير المقبل.

«الخدمة المدنية» يستفسر
«المهندسين» :فتح باب العمل
عن تقييم الموجهين للمعلمين لـ  5تخصصات كمدرسين بـ«التربية»
أع ـلــن رئ ـيــس جـمـعـيــة الـمـهـنــدسـيــن فيصل
العتل ،أن الجمعية اتفقت مع وزارة التربية على
آلية فتح باب التوظيف للمهندسين الراغبين
ً
في العمل كمدرسين في مدارس الوزارة ،الفتا
إلى اجتماع عقده بمقر الوزارة في  20ديسمبر
الجاري ،بحضور كل من أمين سر الجمعية فهد
العتيبي وموجه عــام ال ــوزارة منى األنصاري
ومدير إدارة التنسيق حميدة القالف ومراقب
الميزانية فالح الظفيري لبحث آليات تطبيق
مبادرة الجمعية المقدمة في وقت سابق.
وأك ــد الـعـتــل ح ــرص الجمعية عـلــى إنـجــاح
ه ــذه الـتـجــربــة وال ـت ـع ــاون م ــع دي ـ ــوان الـخــدمــة
ووزارة التربية لتطبيق اآللـيــة المقترحة من

الوزارة .وأوضح أن اآللية المتفق عليها تتوافق
ومتطلبات الوزارة وديوان الخدمة ،فبعد أخذ
موافقة الــديــوان ستقوم ال ــوزارة بــاإلعــان عن
فتح بــاب التوظيف للمهندسين ثــم تدريبهم
مـيــدانـيــا لنحو شـهــر والـحــاقـهــم بــالـعـمــل فــور
انتهاء فترة التدريب.
ً
وق ــال إن ال ـم ـجــال سـيـكــون م ـتــاحــا لخمسة
تخصصات هندسية للعمل كمدرسين للمرحلة
الثانوية ،هي الكمبيوتر ،والكيمياء ،والفيزياء،
والجيولوجيا والكهرباء ،وسيتم تطبيق كادر
ً
الـمـعـلـمـيــن عـلــى هـ ــؤالء الـمـهـنــدسـيــن ،مـشـيــدا
بالتعاون الملموس والكبير من المعنيين في
وزارة التربية.

الحمود والمقصيد في جولة بالحديقة الصديقة للبيئة

●

●

محمد الشرهان

افتتحت وزارة الداخلية ممثلة في اإلدارة العامة للمنافذ،
صباح أمس ،منفذ العبدلي الحدودي أمام حركة المسافرين
وشاحنات البضائع.
وقــال مصدر أمني مطلع لـ«الجريدة» ،إن المنفذ ،بعد
عمله عدة ساعات ،توقف عن العمل بعد أن طلبت السلطات
العراقية عدم توجه أي مسافر أو أي شاحنة لنقل البضائع
باتجاه المنفذ الـعــراقــي؛ إال بعد استصدار فيزة دخــول
األراضي العراقية .وأضاف المصدر ،أن شاحنات البضائع
كانت في السابق تتوجه إلى ما قبل المنفذ العراقي وتنزل
بضائعها وتـعــود مــرة أخــرى إلــى المنفذ الكويتي ،لكن
السلطات العراقية رفضت هذا اإلجراء ،وطالبت بحصول
السائق على فيزا صادرة من الخارجية العراقية.

فهد الرمضان

ق ــال رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة الـمــديــر ال ـعــام للهيئة الـعــامــة للبيئة
الشيخ عبدالله الحمود ،إن مــدارس وزارة التربية تساهم في إثــراء
الفكر البيئي ،من خالل زراعة العديد من الشتالت ،إضافة إلى تدوير
ً
المخلفات وزراعــات مختلفة ،مشيرا إلى أن ذلك يبين مدى االهتمام
بزرع الفكر البيئي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الحمود للصحافيين خالل حضوره
حفل افتتاح حديقة مدرسية نموذجية صديقة للبيئة ،والتي تقيمها
ثانوية الجزائر ،بدعم من معهد الكويت لألبحاث العلمية ومؤسسة
الكويت للتقدم العلمي والهيئة العامة للبيئة واألمانة العامة لألوقاف،
بحضور الوكيل المساعد للتنمية التربوية واألنشطة فيصل المقصيد،
ومختار منطقة الشامية إبراهيم المشعل.
وأضاف« :نتمنى متابعة هذا الجهد ،وتعميمه على المدارس األخرى
في الكويت ،حيث سيساهم بشكل إيجابي في زيــادة الوعي البيئي
لدى المجتمع والطلبة ،وغرس ذلك في مجتمعاتنا وأجيالنا القادمة».
من جانبه ،قال الوكيل المساعد للتنمية التربوية واألنشطة فيصل
المقصيد« :نشكر الجهات الداعمة لهذا المشروع ،الذي يثري الميدان
ً
التربوي» ،متمنيا استمراره وتعميمه على بقية المدارس ،خصوصا
في ظل التعاون المثمر مع هيئة البيئة.

مصنع للمخدرات بـ «سعد العبدالله» المكراد َّكرم اإلطفائيين المشاركين
فتح «العبدلي» أمام المسافرين
بتأمين «كأس العرب» و«تمرين وطن»
● محمد الشرهان
ّ
وجه رجال مباحث قطاع األمن الجنائي  -اإلدارة العامة
ّ
لمكافحة المخدرات ،ضربة لتجار المخدرات ومروجيها
ّ
عندما تمكنوا ،صباح أمس ،من ضبط مصنع لتصنيع
مـ ــادة الـكـيـمـيـكــال ال ـم ـخ ــدرة ،وتــوق ـيــف شـخــص م ــن غير
مـحــددي الجنسية يعمل على إدارة المصنع ال ــذي عثر
بــداخـلــه على  60كيلوغراما مــن ال ـمــواد الـتــي تــدخــل في
تصنيع الكيميكال ،باإلضافة الى  13ألف دينار وسالح
حربي.
وفي التفاصيل ،قال مصدر أمني إن معلومات سرية
وصلت الى رجال المباحث حول نشاط شخص من غير
محددي الجنسية (في العقد الرابع من عمره) ،ومن أرباب
السوابق ،يدير مصنعا كبيرا لتصنيع المواد المخدرة
فــي منطقة سعد العبدالله ،فتم تحديد مــو قــع المصنع
ومداهمته وضبط المتهم.
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كـ َّـرم رئيس قــوة اإلطـفــاء العام الفريق خالد المكراد،
أمس ،قوة اإلطفاء المشاركة في تأمين بطولة كأس العرب
(فيفا  )2021و«تمرين وطن» ،اللذين أقيما في دولة قطر من
 30نوفمبر حتى  18ديسمبر ،بحضور مساعد رئيس قوة
اإلطفاء العام لشؤون المكافحة اللواء جمال البليهيص.
وأشاد المكراد بجهود القوة المبذولة ،التي كان لها أثر
إيجابي في تحقيق األه ــداف المنشودة ،مشيرا إلــى أن
قوة اإلطفاء العام شاركت بقوة مزودة في عدد من زوارق
اإلطفاء واإلنقاذ البحري ،إضافة إلى فريق تنسيقي.
وأكـ ــد أن ه ــذه ال ـم ـشــاركــة تــأتــي لـتـجـسـيــد وتطبيق
عملياتي لمنظومة التكامل والدعم والتنسيق المشترك
بين قوة اإلطفاء العام وإدارة الدفاع المدني في وزارة
الداخلية بدولة قطر ،لتأمين سالمة المحافل والبطوالت
الدولية.

احتراق صهريج ّ
محمل بـ «األوتوبيد»
اندلع حريق كبير ،صباح أمس ،في صهريج محمل بـ «مادة
األوتوبيد» ،وهي مــادة سريعة االشتعال وتدخل في تصنيع
األسفلت ،على طريق الدائري الخامس مقابل منطقة الصديق،
ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات ،واقتصر على الخسائر
المادية التي لحقت بالصهريج.
وفــي التفاصيل ،قــال مدير إدارة العالقات العامة واإلعــام
في قوة اإلطفاء ،العقيد محمد الغريب ،إن غرفة العمليات تلقت
بالغا باندالع الحريق ،فتم تحريك مركز إطفاء المواد الخطيرة
وآليات الفوم من مركز الشويخ الصناعي الى موقع البالغ ،حيث
تم التعرف على الـمــادة المحملة داخــل الصهريج باستخدام
الكود الخاص بها عن طريق مركز العمليات ،وتبين أنها مادة
األوتوبيد السريعة االشتعال ،وتستخدم في صناعات األسفلت،
الفتا الى أن رجال اإلطفاء شرعوا في مكافحة الحريق الضخم،
وتمكنوا من السيطرة عليه باستخدام مادة الفوم.

محليات
سلة أخبار
«المدنية» :تفعيل خدمة
«بدل فاقد» عبر «سهل»

أعلنت الهيئة العامة
للمعلومات المدنية ،أمس،
إطالق وتفعيل خدمات
جديدة عبر تطبيق «سهل»
الحكومي الموحد للخدمات
اإللكترونية.
وأوضحت الهيئة ،في بيان
صحافي ،أن الخدمات
الجديدة تتمثل في تفعيل
خدمة «بدل فاقد للبطاقة
المدنية» ،وكذلك في تفعيل
خاصية إضافة صورة لمن
أتم  5سنوات.

ً
«نماء» تطلق «كن عونا
لهم» إلغاثة السوريين

تستعد «نماء الخيرية»
في جمعية اإلصالح
االجتماعي إلطالق حملة
«كن عونا لهم» ،لتقديم
اإلغاثة الشتوية لمساعدة
الالجئين والنازحين
السوريين الذين يوجدون
في األردن ولبنان وعلى
الحدود السورية التركية،
غدا ،بدعم من المتبرعين
الكرام من أهل الكويت.
وقال مدير اإلغاثة في
«نماء الخيرية» خالد
الشامري ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن الحملة
ستركز على مخيمات
وتجمعات النازحين
والالجئين ،والدول
التي تعاني من ظروف
استثنائية ،والدول ذات
البرد القارس التي تصل
فيها درجات الحرارة إلى
ما دون الصفر.
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محليات
«الصحة العالمية» استطلعت إجراءات استكمال ضاحية
عبدالله السالم معايير المدينة الصحية
ً
ةديرجلا

•
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• إيذانا باعتمادها في فبراير عقب عامين من العمل الدؤوب • الفقي :منجزات الضاحية فاقت التوقعات

مختار الضاحية فيصل الوقيان والوفد الزائر في لقطة تذكارية بديوان بوخمسين (تصوير ميالد غالي)

أبدى خبراء من المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية
إعجابهم الشديد بما رأوه على أرض الواقع ًمن
منجزات في ً
ً
ضاحية عبدالله السالم؛ سواء كان ذلك صحيا أو ثقافيا أو بيئيا،
وكذلك المسطحات الخضراء في الحدائق ،واطلع الوفد على
األنشطة والبرامج التي تم تطبيقها بالضاحية حتى تستكمل
ُ
المعايير الالزمة لتعتمد مدينة صحية في فبراير المقبل.
عادل سامي

تدشين خدمة
التطعيم ضد
«كوفيد »19
في مركز بدر
النفيسي

الوقيان

زار وف ــد م ــن مـنـظـمــة الـصـحــة
العالمية وأ ع ـضــاء مكتب المدن
ال ـص ـح ـي ــة فـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،أمـ ــس،
ضاحية عبدالله السالم وقاموا
بـ ـج ــول ــة فـ ــي الـ ـم ــديـ ـن ــة ،ت ـف ـق ــدوا
خــالـهــا كــا مــن حــديـقــة قطعة 4
وديــوان ـيــة بوخمسين ومــدرســة
أم عطية األنـصــاريــة المتوسطة
َ
لـ ـلـ ـبـ ـن ــات ،وصـ ــالـ ــتـ ــي الـ ـه ــاج ــري
وأحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان ـ ـ ــي ل ـل ـف ـن ــون
التشكيلية ،ومركز بدر النفيسي
الـ ـصـ ـح ــي ،وع ـ ـق ـ ــدوا فـ ــي ن ـهــايــة
زي ــارت ـه ــم اج ـت ـمــاعــا م ــع رؤسـ ــاء
ال ـل ـجــان الـمـخـتـلـفــة بــالـضــاحـيــة،
ودار ن ـقــاش مـفـتــوح مــع الـلـجــان
البيئية وا لـصـحـيــة والتعليمية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة واإلع ــامـ ـي ــة فــي
المنطقة.
وتهدف الزيارة الميدانية إلى
االطــاع على األنشطة والبرامج
التي تم تطبيقها في الضاحية،
حتى تستكمل معايير المدينة
الصحية.
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،رحـ ـ ـ ــب م ـخ ـت ــار
ال ـ ـضـ ــاح ـ ـيـ ــة ،ف ـي ـص ــل الـ ــوق ـ ـيـ ــان،
بــالـضـيــوف مــن مـنـظـمــة الصحة
العالمية لتقييم الضاحية كمدينة

ً
صـحـيــة إي ــذان ــا بــاع ـت ـمــادهــا في
ف ـبــرايــر الـمـقـبــل بـعــد عــامـيــن من
العمل ال ــدؤوب ،مشيرا إلــى أنهم
ق ــام ــوا ب ـج ــول ــة م ـي ــدان ـي ــة داخ ــل
المنطقة للتعرف على الخدمات
الـمــوجــودة واألع ـمــال الـتــي قمنا
بها خالل الفترة الماضية ،حتى
يتم تقييم المدينة لالنضمام إلى
شبكة المدن الصحية.
وأع ـلــن الــوق ـيــان ،فــي تصريح
لـ ـ ـ "ال ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" ،ت ــدشـ ـي ــن خ ــدم ــة
التطعيم ضد مرض "كوفيد "19
في مركز بــدر النفيسي الصحي
خالل الفترة المسائية من الثالثة
إلى التاسعة مساء للمواطنين من
سكان المنطقة.
وأشاد بجهود سكان الضاحية
الـ ــذيـ ــن كـ ـ ــان لـ ـه ــا دور مـ ـه ــم فــي
ت ـس ـج ـي ـل ـهــا م ــدي ـن ــة ص ـح ـي ــة فــي
الشبكة اإلقليمية لمنظمة الصحة
العالمية بتاريخ  2فبراير .2020
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن هـ ــدف س ـكــان
الضاحية هو الوصول بمنطقتهم
إلى أن تكون مدينة صحية ،وذلك
ع ــن طــريــق الـعـمــل عـلــى ع ــدد من
األولـ ــويـ ــات ،وه ــي تـشـجـيــع فــرز
النفايات المنزلية مــن المصدر،
والـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة عـ ـل ــى م ـس ـط ـحــات
المنطقة الخضراء ،واالستخدام
األم ـ ـ ـثـ ـ ــل ل ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــوارد ،وت ـش ـج ـي ــع
الترشيد ،وتعزيز الوعي البيئي
ألف ـ ـ ـ ـ ــراد الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،وت ـح ـس ـي ــن
الخدمات الصحية ،ورفع الوعي
الـ ـصـ ـح ــي بـ ـمـ ـخ ــاط ــر األم ـ ـ ـ ــراض
المزمنة.
وشدد على أهمية تعزيز األمن
في المنطقة واالستعداد للطوارئ
وإدارة األزم ـ ـ ــات ون ـش ــر مـفـهــوم

ً
د .إيمان آبا حسين تقدم شرحا للوفد حول منجزات الضاحية الصحية

حلول الصحة
من خالل
الشراكة
المجتمعية

الشطي

داخل مرسم األطفال في مدرسة أم عطية األنصارية

دور كبير
لسكان
الضاحية في
تسجيلها
مدينة صحية

الوقيان

المدارس المعززة للصحة ،ودعم
ّ
وتمكين المواهب الشبابية ،وحث
السكان على متابعة اهتمامهم
بــال ـم ـن ـط ـقــة ل ـت ـك ــون ب ـي ـئ ــة آم ـنــة
ومـسـتــدامــة ،واالرت ـق ــاء بخدمات
ّ
رع ــاي ــة الـمـعــاقـيــن وك ـب ــار ال ـســن.
وأض ــاف أن الضاحية بها نحو
 75ديوانية؛ منها نحو  25كبرى.

منجزات واقعية
مــن جانبها ،امـتــدحــت مديرة
إدارة تعزيز الصحة والمبادرات
في إقليم شرق المتوسط بمنظمة
ال ـ ـص ـ ـحـ ــة ال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة ،د .س ـمــر

الفقي ،المنجزات الواقعية التي
شاهدتها بالضاحية في مختلف
األنـ ـشـ ـط ــة وال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت ،وأب ـ ــدت
سعادتها وفخرها بما رأته على
أرض الواقع.
وأك ـ ـ ــدت ال ـف ـق ــي أنـ ـه ــا سـمـعــت
عـ ــن األنـ ـشـ ـط ــة الـ ـت ــي ق ــام ــت بـهــا
الضاحية
اللجان المختلفة فــي
ّ
قبل زيارتها إلى الكويت ،لكنها
أش ــارت إلــى أن مــا شاهدته على
أرض الواقع فاق توقعاتها.
وأوضحت أن المدن الصحية
فـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،وم ـ ـن ـ ـهـ ــا م ــدي ـن ــة
ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك ال ـ ـتـ ــي ح ـص ـل ــت ع ـلــى
االع ـت ـم ــاد ك ـ ــأول مــدي ـنــة صحية

ً
الوقيان يقدم شرحا للوفد الزائر عن مركز النفيسي الصحي

بالكويت ،نموذج رائع ليس على
الـمـسـتــوى الـمـحـلــي ف ـقــط ،ولـكــن
على المستوى اإلقليمي.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن ال ـم ـن ـظ ـمــة
س ـت ـع ـمــل ف ــي خ ـط ـت ـهــا لـلـعــامـيــن
المقبلين على أن تتضمن الشبكة
العالمية للمدن الصحية تبادل
ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرات وت ـ ــوأم ـ ــة م ـ ــع الـ ـم ــدن
األخرى.

حلول الصحة
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أبـ ـ ـ ــدى ال ـخ ـب ـيــر
اإلق ـل ـي ـمــي ف ــي ال ـم ــدن الـصـحـيــة،
د .أحمد الشطي ،سعادته وفخره
بما رآه مــن مـنـجــزات على أرض
ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي ض ــاحـ ـي ــة ع ـب ــدال ـل ــه
ال ـســالــم ،الفـتــا إل ــى أن الضاحية
متحمسة ألن تصنع فــر قــا على
أرض الواقع.
وأكــد الشطي لـ "الـجــريــدة" أنه
فخور بتمكين العنصر النسائي
الواضح في الضاحية ،الفتا إلى
أن حلول الصحة تكون من خالل
الشراكة مع المجتمع.
وأش ــار إلــى أن خـبــراء منظمة
الصحة العالمية أبدوا إعجابهم
الـ ـش ــدي ــد ب ـم ــا رأوه ع ـل ــى أرض
الواقع من منجزات في الضاحية،
ســواء كان ذلك صحيا أو ثقافيا
أو ب ـي ـئ ـيــا ،وك ــذل ــك الـمـسـطـحــات
الخضراء في الحدائق.

غاية المبادرة إيجاد مجتمع صحي

جولة في قاعة أحمد العدواني

مديرة مدرسة أم عطية األنصارية هيال
ً
التنيب تقدم شرحا عن المدرسة

أك ـ ــدت م ــدي ــرة م ـك ـتــب الـ ـم ــدن الـصـحـيــة
بــوزارة الصحة ،د .آمــال اليحيى ،أن زيارة
وفد منظمة الصحة العالمية إلى ضاحية
عبدالله الـســالــم ،الـتــي عملت منذ سنتين
على االنضمام إلى شبكة المدن الصحية،
تهدف إلى الوقوف على استعدادها للتقييم
الخارجي واالطالع على األنشطة والبرامج
ال ـت ــي ت ــم تـطـبـيـقـهــا ف ــي ال ـض ــاح ـي ــة ،حتى
تستكمل معايير المدينة الصحية ،لكي
تعتمد كمدينة صحية في فبراير المقبل.
وأوض ـح ــت أن ال ـ ــوزارة ،مـمـثـلــة بمكتب
المدن الصحية ،سعت إلى دعم الجهود في

الوفد عقب زيارته لصالة الهاجري لألفراح

المناطق وتمكين العاملين فــي منظومة
المدن الصحية من التخطيط االستراتيجي
للمدينة الـصـحـيــة ،الفـتــة ال ــى الـعـمــل على
إطـ ــاق شـبـكــة ال ـم ــدن الـصـحـيــة الـكــويـتـيــة
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأك ـ ــدت أن غــايــة ال ـم ـب ــادرة ه ــي إي ـجــاد
مـجـتـمــع ص ـحــي م ـل ـتــزم بـتـحـسـيــن صحة
األفــراد بتمكين قطاعاته وتكامل الجهود
وتوحيد الرؤى لبناء جبهة داخلية مستقرة
ومـتـطــورة ومتنامية ق ــادرة على تسخير
ُالموارد ورسم السياسات التي تكفل أفضل
فرص العيش الكريم لألفراد.

أعضاء الوفد الصحي في حديقة قطعة 4

وأكد الشطي أن الكويت بها 11
مدينة مسجلة ضمن شبكة المدن
الصحية في الكويت ،منها مدينة
واح ـ ــدة م ـع ـت ـمــدة ه ــي ال ـي ــرم ــوك،
وه ـن ــاك  18مــدي ـنــة أخـ ــرى أب ــدت
رغبتها في االنضمام الى الشبكة.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن الـ ـك ــوي ــت ث ـ ّ
ـري ــة
ب ــالـ ـح ــراك ال ـم ـج ـت ـم ـعــي وال ـب ـنــى
التحتية والمبادرات المجتمعية،
الفتا إلى أن المدن الصحية هي
مـ ـب ــادرة مـجـتـمـعـيــة تـتـكــامــل مع
كل الخدمات الموجودة لتعزيز
الصحة.
وأوض ـ ــح أن ال ـك ــوي ــت تـتـمـتــع
ب ــأف ـض ــل ال ـب ـن ــى ال ـت ـح ـت ـيــة فـيـمــا
يخص الرعاية الصحية األولية،
حيث يمكن الوصول إلى أي مركز
صحي خالل من  7الى  10دقائق
فــي أي منطقة سكنية ومدعمة
ب ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات عـ ــامـ ــة ومـ ــراكـ ــز
تخصصية.
وأشــار إلــى أن الكويت تتمتع
بمستوى عال من التعليم ،حيث
ّ
ت ـش ــك ــل األمـ ـي ــة ح ــوال ــي أق ـ ــل مــن
 1.5بالمئة ومستوى مرتفع في
المواصالت واالتصاالت والمياه
وال ـم ـج ــاري وال ـح ــدائ ــق وال ـم ــدن
النموذجية التي تتمتع بمدارس
ومساجد ومراكز تنمية المجتمع،
وكلها إضافات لمتطلبات المدن
الصحية.

ةديرجلا
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األسئلة الممنوعة في الملف
النووي اإليراني اإلسرائيلي
حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com
الخبر اإليراني في لغة الصحافة والميديا يحتل األولوية ،وأي
حدث عنها مقروء ،فما بالك إذا كانت "الرقابة" في العراق صادرت
ً
كتابا بعنوان "المشروع األسود بين إيران وإسرائيل" كان معروضا
ضمن أروقــة المعرض الدولي للكتاب في بغداد ،تقرر سحب كل
النسخ لدار النشر المصرية "كنوز" وإجراء تحقيق في عرضه! ففي
أساليب الترويج الدعائية هناك قاعدة تقول كل "ممنوع مرغوب"،
وما إن يقال إن هذا المقال منع من النشر أو هذا الكتاب صودر من
ً
ً
األسواق ،حتى يتربع على قائمة األكثر انتشارا أو مبيعا.
دفعني الفضول لقراءة كتاب المؤلفة "سارة شريف" والصادر
من القاهرة بصرف النظر عما إذا كان محتواه يتوافق مع أفكارك
وقناعاتك ،المهم هنا معرفة لماذا كان المنع ،وماذا فيه من أسرار؟
فكرة الكتاب تقوم على فرضية أن "الغريمين جمعتهما مصالح
مشتركة وفي النهاية تمتد أيديهما تحت منضدة الصراخ وتعقد
الصفقات"! وبحسب وجهة النظر تلك فقد أرادت المؤلفة ،وال أدري
ً
ما إذا كان هذا اسمها حقيقيا أم ال ،أن تجمع كل الدخان الذي يخيم
على عالقة إسرائيل وإيران ،حتى يأتي اليوم وتنكشف فيه النيران!
ُ
استعرضت فصول الكتاب ومضامينه وتوقفت عند الفصل
الخاص بالملف النووي لدى الدولتين (إسرائيل وإيران) خصوصا
بعد تصريح الرئيس السابق الستخبارات الجيش اإلسرائيلي وهو
ً
يودع منصبه موضحا دوره في عمليتي تصفية مهمتين :األولى
مقتل القائد اإليراني قاسم سليماني ( 3يناير  )2020والثانية مقتل
القيادي في حركة حماس بهاء أبوالعطا .2019
هذا االعتراف يضيف معلومة جديدة لم يسبق أن خرجت إلى
العلن بعد تقارير استخباراتية أميركية عن كيفية تخطيط وتنفيذ
"أهم وأخطر" عملية للقوات الخاصة أعقبت أوامر للرئيس األميركي
السابق دونالد ترامب ،فالمسألة النووية هي األساس في عمليات
االغتيال التي قامت بها إسرائيل أو اشتركت فيها ،وأشهرها اغتيال
العالم اإليراني البارز "محسن فخري زادة" داخل طهران وأربعة
علماء نوويين آخرين منذ عام .2010
ك ــان ال ـس ــؤال وم ــا زال :ه ــل إســرائ ـيــل ج ــادة بـنـســف الـمـشــروع
النووي اإليراني أم أنها تستثمر حالة الهلع والخوف في الشارع
اإلسرائيلي لتساوم عليه وتجمع به أصوات الناخبين ،كما تطرح
السؤال صاحبة الكتاب؟
إيران لن تستخدم القنبلة النووية ضد إسرائيل كما ترى ،يكفيها
التلويح دون اإلطــاق ،فإسرائيل ال تخيفها القنبلة ،ألن برنامج
إيــران النووي كما تنظر إليه "مشروع نفوذ مــزدوج االستخدام"،
وفي هذا السياق تأتي األسئلة :إن أكثر الممنوعات هذه األيام هو
السالح النووي اإليراني ،رغم أن إسرائيل تملك ترسانة نووية ،ألن
األسئلة الحرجة باتت ممنوعة وال أحد يلتفت إليها ،فهل يسمح
إلسرائيل بفعل كل شــيء؟ وهــل ما هو مسموح لها ممنوع على
جيرانها؟ وهل مسموح إلسرائيل أن تتسلح بالشكل الذي ترغب
فيه؟ وهل مسموح لها أن تضرب وتعربد وتدمر كيفما تشاء ،داخل
حــدود سيادة أي دولــة أخــرى ،كما فعل ســاح الجو اإلسرائيلي
بتدمير المفاعل ال ـنــووي فــي بـغــداد ( ،)1981وتــدمـيــر العاصمة
اللبنانية بيروت ( ،)1982واستباحة سماء وأرض سورية بأكملها
منذ سنوات؟ الواقع يقول "نعم".
إسرائيل بشهادة منظمات وهيئات دولية لديها ثمانية مفاعالت
نووية وعدد من مراكز األبحاث النووية والعالم كله ساكت عنها،
ً
فهي ترفض أساسا الكشف عن برنامجها النووي أو السماح لوكالة
الطاقة الذرية بدخول أراضيها والتفتيش عن مفاعالتها ،ولم توقع
على معاهدة الحد من انتشار األسلحة النووية ،ولم تصدق على
معاهدة األسلحة الكيميائية!
فــي المشهد الـنــووي ومـحــادثــات فيينا السبع ينكشف حجم
الـغـيــاب الـعــربــي والـخـلـيـجــي ،بــل ضعفه فــي الـمـشــاركــة بصياغة
قواعد اللعبة النووية بين الكبار ،فنحن الضحايا وهم الالعبون
وسالمتك وتعيش!
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كلنا صفاء زمان

روبي غرامر وإيمي ماكينون وجاك ديتش*

الخارجية األميركية تطلق مراجعة لتقييم االنسحاب من أفغانستان
وف ــق إعـ ــان داخ ـل ــي ت ــم ت ــداول ــه األس ـبــوع
الـمــاضــي ،أطـلــق وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي،
أنـتــونــي بلينكن ،مــراجـعــة ح ــول دور وزارة
الـخــارجـيــة فــي االنـسـحــاب األمـيــركــي المثير
للجدل من أفغانستان.
ب ــدأت هــذه المراجعة فــي  1ديسمبر ومن
ً
المتوقع أن تــدوم طــوال  90يوما وأن تغطي
الفترة الممتدة بين يناير  ،2020أي قبل فترة
قصيرة مــن توقيع إدارة تــرامــب على اتفاق
الدوحة مع حركة "طالبان" ،وشهر أغسطس
من هذه السنة ،حين بلغت جهود االنسحاب
ذروتـ ـه ــا وب ـ ــدأت حـمـلــة إجـ ــاء ع ـش ــرات آالف
المواطنين األميركيين والـحـلـفــاء واألفـغــان
الـمـعـ ّـرضـيــن للخطر غ ــداة انـهـيــار الحكومة
األفغانية بطريقة سريعة وغير متوقعة.
وفـ ــق نـسـخــة م ــن م ــذك ــرة حـصـلــت عليها
صحيفة "فورين بوليسي" وتكلمت عنها قناة
ّ
"سي إن إن" للمرة األولى ،كلف بلينكن دانيال
سميث ،القائم بأعمال مــديــر معهد الخدمة
الخارجية في الــوزارة ،باإلشراف على تقرير
ما بعد االنسحاب .سميث هو سفير وظيفي
وقد ترأس الوزارة لفترة وجيزة بصفته القائم
بأعمال وزير الخارجية في شهر يناير قبل أن
يصادق مجلس الشيوخ على تعيين بلينكن.
ووف ـ ــق مـ ـص ــادر صـحـيـفــة "وول سـتــريــت
جورنال" ،كانت مكاتب المفتشين العامين في
وك ــاالت أميركية أخ ــرى ،بما فــي ذلــك وزارات
األمن الداخلي والصحة والخدمات اإلنسانية
والوكالة األميركية للتنمية الدولية ،قد أطلقت
مــراج ـعــات أخ ــرى ح ــول االن ـس ـحــابُ ،يـضــاف
تعيين سميث إل ــى مجموعة مـتــواصـلــة من

المراجعات المرتبطة بأفغانستان ،بما في
ذل ــك الـمــراجـعــة الـتــي أجــرتـهــا لجنة الـشــؤون
الخارجية فــي مجلس ال ـنــواب ،لتحليل دور
وزارة الخارجية في االنسحاب.
ك ــذل ــك ،م ــن الـمـنـتـظــر أن ي ـجــري فــريــق من
المسؤولين الحاليين والسابقين في وزارة
الخارجية مقابالت طوعية ويراجع الوثائق
ً
كجزء من تقييم مدته تسعين يوما،
الداخلية
ٍ
ً
سـيـكــون ه ــذا الـتـقـيـيــم مـنـفـصــا عــن تحقيق
َ
المفتش العام في الوزارة لكنه ُمك ّمل له.
ق ــال مـتـحــدث بــاســم وزارة ال ـخــارج ـيــة إن
ً
التقرير النهائي سيكون سريا على األرجــح
ألنه يغوص في أكبر عدد ممكن من التفاصيل،
"لكننا نتمسك بأعلى درجــات الشفافية ،كما
نـفـعــل ف ــي جـمـيــع مـســاعـيـنــا" بـحـســب قــولــه،
سي ّ
كذلكُ ،
مهد مشروع قانون الدفاع األميركي
ال ــذي واف ــق عليه الـكــونـغــرس ه ــذا األس ـبــوع
لنشوء لجنة عامة حــول تجربة أفغانستان
لتحليل كامل الـحــرب الممتدة على عشرين
سنةّ .
مساعد في الكونغرس لصحيفة
صرح
ِ
ُ
"فورين بوليسي" بأن وزارة الخارجية لم ت ِبلغ
ً
الـكــونـغــرس رسـمـيــا بـبــدء التحقيق الجديد
وقد رفضت التعاون مع المراجعة المستمرة
ف ــي ال ـك ــون ـغ ــرس ،ويـ ـق ــول ذلـ ــك ال ـم ـســاعــد إن
المسؤولين في وزارة الخارجية لن يواجهوا
أي عواقب إذا بقيت نتائج التقرير سرية ،حتى
أن مجلس األمن القومي األميركي لن ُي َ
حاسب
حينها على أي مخالفات خالل عملية اإلجالء.
ّ
رحــب المسؤولون داخــل ال ــوزارة بتعيين
س ـف ـيــر وظ ـي ـفــي ل ــإش ــراف ع ـلــى ال ـمــراج ـعــة،
ويقول مسؤول في وزارة الخارجية شرط عدم

اإلفصاح عن هويته" :إن تعيين سفير وظيفي
ألداء هــذه المهمة هــو ق ــرار صــائــب ،وأظ ــن أن
االنسحاب من أفغانستان ترافق مع إخفاقات
ّ
تتحمل وزارة واحدة فقط كامل
كثيرة ،لكن ال
المسؤولية ،فــوزارة الخارجية ليست ُ
المالمة
ً
الوحيدة" .انتشر هذا الخبر تزامنا مع استمرار
االنتقادات لدور وزارة الخارجية في االنسحاب،
مع أن الواليات المتحدة نجحت في إخراج 124
ألف شخص من ذلك البلد الغارق في الحرب بعد
سقوط كابول في  15أغسطس ،لكن في المقابل
بقي آالف األشخاص من ّ
مقدمي الطلبات لنيل
تأشيرات الهجرة الخاصة في أفغانستان رغم
وعود الحكومة األميركية بإخراجهم من هناك.
ّ
اتهم الناشطون الراغبون في إخراج األفغان
ال ـض ـع ـفــاء م ــن ال ـب ـلــد ال ـم ـســؤول ـيــن ف ــي وزارة
الخارجية األميركية بتأخير وصول األشخاص
المؤهلين لــإجــاء إلــى المطار رغــم مرورهم
بنقاط التفتيش .تطلق الواليات المتحدة اليوم
تحذيرات إلجالء المواطنين من مناطق حرب
ُ
ص ّر بلينكن على أهمية
أخرى ،مثل إثيوبيا ،لذا ي ِ
إجراء المراجعة لفهم الدروس المستخلصة من
التورط األميركي في أفغانستان.
في هذا السياق ،يكتب بلينكن" :أمضى عدد
مــن زمالئنا سـنــوات كثيرة فــي أفغانستان،
وأن ـه ــى ال ـب ـعــض جـ ــوالت ع ــدة ه ـن ــاك ،ودع ــم
البعض اآلخ ــر تلك المهمة مــن واشنطن أو
وزارة الـخــارجـيــة
م ـكــان آخـ ــر .م ــن مـصـلـحــة ُ
والواليات المتحدة برأيي أن نحدد الدروس
المستخلصة من تجربة أفغانستان ونستفيد
منها".
* «فورين بوليسي»

د .سلطان ماجد السالم
ً
القيا نحن مؤمنون بالقضاء الكويتي الشامخ أن ينصف المظلوم
بداية
ويرجع له اعتباره أمام كائن من كان ،فالقضاء مالذنا األول واألخير
ً
أمام كل معتد ،شخصا كان أم كيانا معنويا ،والحمدلله على نعمة
القضاء الكويتي وحق التقاضي األصيل في وطني ،وهذا المقال
ليس من شأنه أن يتدخل بالقضاء أو مجريات قضية منظورة فيه،
ً
لكنه يحلل ويسرد تعليقا على حادثة أثارت الرأي العام الكويتي،
ً
ً
فالحمدلله أوال وآخرا على سقف الحريات الذي نملكه في صحافتنا
الكويتية العريقة.
لندخل فــي صلب الـمــوضــوع ،فقد شكلت فــي األسابيع القليلة
الماضية قضية د .صفاء زمان قضية رأي عام في الشارع الكويتي،
ولعمري فإنها قضية وطنية مستحقة بامتياز ،وعلى إثر تصريحات
أدلت بها (زمــان) في مقابلة تلفزيونية منذ بضعة أسابيع تبدي
ً
ً
ً
فيها رأيــا فنيا خالصا ،ثارت ثائرة ديــوان الخدمة الذي وجه لها
ً
عددا من الشكاوى ترجمت إلى اتهامات أمن دولة من شأنها إثارة
الذعر في المجتمع وهز العالقات الدولية وهيبة الدولة.
نعم ،ما قرأتموه صحيح ومن دون أي مبالغة ،فقد كان ذلك هو
ً
مفاد االتهامات فعال بحسب ما تداولته الصحف المحلية هنا في
الكويتَ ،
ولم كل هذا؟! بسبب رأي فني بحت أبدته (زمان) مفاده أن
خــوادم حاسوبية في دولــة أخــرى تحوي بيانات موظفي الدولة،
وهذا خطأ وأمر ال يصح لدولة أبد.
ً
بطبيعة الحال فإن الكل يؤمن بصحة كالم د .صفاء ،وبأنه فعال
وجب لبيانات الدول أن تتم وتحفظ داخلها ،وذلك حفاظا على سرية
البيانات وكينونتها داخل أنظمة الدولة والتي ال يصح ألي كيان
أن يطلع عليها (وإن كان داخل الكويت) إال بموافقة وطلب رسمي،
هــذا باإلضافة إلــى أن (زم ــان) رئيس جمعية نفع عــام تعنى بهذا
الشأن وبحكم تخصصها وحسها الوطني ،فقد تفوهت بما يعرفه
ً
المواطنون الكويتيون أصال ومن خالل عدد كبير من تصريحات
ً
للمسؤولين واألخبار المحلية (الرسمية والموثقة) كذلك .فنقال عن
صحيفة األنباء ( ١٩مايو  )٢٠١٩وهذا على سبيل المثال ال الحصر
أنــه قــد تــم ص ــدور مــرســوم أمـيــري بالموافقة على "مــذكــرة تفاهم"
بين الكويت ومصر والتي يشرف عليها هيئة القوى العاملة هنا
في الدولة ،وبتصريح آخر لوزير الشؤون االقتصادية (آنــذاك) في
مارس " ،٢٠١٩أن اإلجــراءات الخاصة بالربط اآللي تسير على قدم
وســاق" .جريدة (الجريدة) .كل هذا وتصريحات أكثر بل تعليقات
تخص أهمية األمن السيبراني الكويتي ،وكيف لنا نحن في الكويت
أن نحمي كل هذه المعلومات من أيدي الشركات والمستفيدين ،بل
بمن يتاجر بعرق العمالة (الغالبا) المهمشين تحت غطاء محاربة
تجارة اإلقامات.
وقد تكلم في هذا الخصوص سابقا عدد من المختصين بل من
ضمنهم أحد أعضاء مجلس األمــة الحالي الدكتور حسن جوهر،
وفي إحدى مقابالته كذلك ،إال أن (زمان) سمت مواقع ومواضع خلل
كان في اعتقادها (وعدد من المواطنين) أنها تشكل اختراقا ألمننا
ً ً
ً
السيبراني ،وقد كان فعال بدهيا جدا أن يتفاعل كل من يستمع لهذه
القضية ليس ضد أي بلد (أو كيان خارجي) بل ضد المعنيين داخل
الكويت ،وكيف لمثل هذه المعلومات أن تخرج من األساس بما في
ذلك معلومات تخص الموظفين وبياناتهم وما شابه.
ً
خالصة الـقــول هنا أن ال ــرأي الفني العلمي مصون دسـتــوريــا،
ويجب أال يحاسب صاحبه بل يقدم له الشكر والثناء ،والسكوت عما
حدث مع (زمان) اليوم هو قبول واقع مر سيكون نتاجه أن يطول كل
مواطن (طشار) من هذا اإلرهاب ضد العلم والعلماء.
على الهامش:
جزيل الشكر والعرفان لجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة
الكويت على تنظيمها وقفة احتجاجية تضامنية مع د .صفاء زمان،
بل إتاحة الفرصة لكل من رغب في مشاركتهم فيها ،فاليوم (زمان)
ً
وأنت.
وغدا يأتيني الدور أنا وأنت
ِ

ريتشارد هاس*

خافيير سوالنا*

نزع فتيل األزمة الروسية األوكرانية

الديموقراطية ومهامها الحيوية

قد ينتظر روسيا ،إذا تقدمت قواتها نحو
كييف وحاولت السيطرة على معظم
أوكرانيا ،مصير مماثل لمصير الواليات
المتحدة حين تدخلت في العراق ،2003
وهنا أيضا قد يكون توطيد السيطرة في
مواجهة مقاومة واسعة االنتشار ومدججة
بالسالح أمرا بالغ الصعوبة ،وستعود أعداد
كبيرة من الجنود الروس إلى ديارهم في
أكياس جثث.
ف ــي األش ـه ــر األخـ ـي ــرة ،ن ـشــرت روس ـي ــا قــوة
عسكرية كبيرة ومـقـتــدرة على طــول الحدود
مع أوكرانيا ،وما ال نعرفه هو لماذا (دائما ما
يكون قياس القدرات أسهل من تخمين النوايا)،
أو حتى ما إذا كان الرئيس الروسي فالديمير
بوتين استقر على مسار عمل محدد ،فحتى
اآلن ،أوجــد بوتين خيارات عديدة ،ولكن دون
أي نتائج.
تتبادر إلى الذهن هنا أحداث يوليو ،1990
عندما قام َص َّـدام حسين ،وهو حاكم مستبد
آخر ،بنشر قوات عسكرية كبيرة الحجم على
طول حدود العراق الجنوبية مع الكويت ،وفي
ذلك الوقت ،كانت النوايا غامضة لكن االختالل
فــي ت ــوازن الـقــوى كــان واض ـحــا ،فطلب الـقــادة
العرب من الرئيس األميركي آنذاك جورج بوش
األب عــدم المبالغة في رد الفعل ،انطالقا من
اقتناعهم بأن تحرك َص َّـدام حسين كان مجرد
خــدعــة إلج ـبــار الـكــويــت عـلــى ات ـخــاذ خـطــوات
لزيادة سعر النفط ،األمــر الــذي كان سيساعد
العراق في التعافي وإعادة التسلح بعد حربه
الطويلة مع إيران.
بحلول أوائل أغسطس ،تحول ما بدا في نظر
كثيرين وكأنه مسرح سياسي إلى واقع حقيقي
للغاية ،وأدى الغزو إلى االحتالل ،وتطلب األمر
إنـشــاء تحالف دول ــي ضخم بقيادة الــواليــات
المتحدة لـطــرد ال ـقــوات العراقية مــن الكويت
واستعادة سيادة الدولة.
ُ
تـرى هل من المحتمل أن تحدث ديناميكية
مماثلة اليوم على الحدود الروسية  -األوكرانية؟
ردت إدارة الرئيس األميركي جو بايدن على
تعزيز القوات الروسية بمزيج مختلط ،يتمثل
الهدف في إقناع روسيا بعدم غــزو أوكرانيا
من خالل توضيح حقيقة مفادها أن التكاليف
ستفوق أي فوائد وأن بعض مخاوف روسيا
يمكن معالجتها ،ولــو جزئيا على األق ــل ،إذا
تراجعت ،ربما يكون بوسعنا أن نسمى هذا
النهج الردع الممتزج بالدبلوماسية.
انتقد بعض المراقبين الرد األميركي على
أنــه ضعيف أكثر مما ينبغي ،لكن الجغرافيا
والتوازن العسكري يجعالن الدفاع عن أوكرانيا
شبه مستحيل .كان بايدن محقا في استبعاد
ال ـتــدخــل ال ـع ـس ـكــري األم ـي ــرك ــي ال ـم ـبــاشــر من

الخيارات ال ــواردة :لكن التقاعس عن التحرك
فــي التصدي لمثل هــذا التهديد لــن يــؤدي إال
إلى تعزيز الشكوك المتنامية بشأن مصداقية
أميركا .وعلى هذا فإن بايدن كان محقا أيضا
في مقاومة روسيا ،والواقع أن الواليات المتحدة
والمملكة المتحدة ،إلــى جانب روسيا ذاتها،
قدمت تأكيدات ألوكرانيا في عام  1994باحترام
سـيــادتـهــا وح ــدوده ــا فــي مـقــابــل التخلي عن
ترسانتها النووية التي ورثتها عن االتحاد
السوفياتي ،ومع أن هذا لم يشكل تعهدا أشبه
بالتزام من جانب حلف شمال األطلسي (الناتو)،
لكنه أشار ضمنا إلى أن التخلي عن أوكرانيا
أمر غير وارد.
مع ذلك ،نجد أن بعض معارضي المقاومة
الـمـبــاشــرة لــاع ـتــداء ال ــروس ــي عـلــى أوكــرانـيــا
يــدعـمــونـهــا فــي حــالــة ح ــدوث اع ـت ــداء صيني
محتمل ضد تايوان ،وفي كلتا الحالتين ،تعمل
الجغرافيا ضد الخيارات العسكرية األميركية،
وليس هناك التزام أمني صارم مفروض على
الــواليــات المتحدة فــي أي مــن الحالتين ،لكن
حلفاء الناتو ليسوا مستعدين للدفاع ضد
هجوم روسي في حالة أوكرانيا ،وال يتوقعون
من الواليات المتحدة أن تفعل ذلك ،وفي المقابل،
نجد أن حلفاء الواليات المتحدة وشركاءها
مستعدون لمقاومة العدوان الصيني ويتوقعون
الـمـســاعــدة مــن جــانــب ال ــوالي ــات المتحدة في
إح ـبــاط أي مـحــاولــة صينية لـفــرض الهيمنة
اإلقليمية .هذا ال يعني أن روسيا ينبغي لها أن
تتمتع بحرية التصرف في مواجهة أوكرانيا،
وأي ــا كــان النظام القائم فــي العالم فهو يقوم
على مبدأ عــدم السماح ألي دولــة بغزو دولــة
أخرى وتغيير حدودها بالقوة ،وهذا مبرر قوي
لتزويد أوكرانيا بالسالح للدفاع عن نفسها،
فضال عن التهديد بفرض عقوبات اقتصادية
شديدة من شأنها أن تفرض تكاليف باهظة
على االقـتـصــاد الــروســي الـهــش بالفعل الــذي
يعتمد على الطاقة.
ب ـ ــاي ـ ــدن مـ ـح ــق أي ـ ـضـ ــا ف ـ ــي ع ـ ـ ــرض م ـس ــار
دبلوماسي على بوتين إذا قرر أن التراجع عن
حافة الهاوية تصرف أكثر حكمة ،والواقع أن
ُ
أفـكــارا عــديــدة جــديــرة باالهتمام ط ِـر َحـت في
هــذا الـصــدد :تكثيف المشاركة الدبلوماسية
األمـيــركـيــة فــي عملية مينسك الدبلوماسية
التي انطلقت في أعقاب تدخل روسيا في شرق
أوكرانيا عام  ،2014وسحب القوات الروسية
واألوكرانية المتمركزة على الحدود المشتركة،
واالستعداد لمناقشة بنية األمن األوروبي مع
روسيا .إدارة بايدن محقة أيضا في تقييد ما
تعرضه على بوتين ،ومن الواضح أن االمتناع
عــن ضــم أوكــرانـيــا إل ــى الـنــاتــو اآلن ليس مثل
استبعادها نهائيا ،ويصدق الشيء ذاته على
أي تأكيدات قد تقدم لروسيا بشأن سياسات
الناتو األخرى ،وال ينبغي لنا أبدا الخلط بين
الدبلوماسية واالستسالم.
ف ــي ن ـهــايــة ال ـم ـط ــاف ،س ـي ـكــون بــوت ـيــن هو
من يقرر مــاذا قد يحدث الحقا ،إنــه ينظر إلى
أوكرانيا باعتبارها جزءا عضويا من روسيا

زوايا ورؤى

الكبرى ،وربما يسعى إلى دمجها لترسيخ إرثه
والتعويض -ولــو جزئيا -عن انهيار االتحاد
السوفياتي ،الــذي وصفه فــي عــام  2005بأنه
"كارثة جيوسياسية كبرى في ذلك القرن" .نأمل
أن تكون سياسة رفــع تكاليف الغزو وتقديم
بعض المبادرات لحفظ ماء الوجه كافية إلقناع
بوتين بنزع فتيل األزمــة التي أشعلها .ولكن
إذا فشل ال ــردع ونفذ بوتين الـغــزو ،فالبد من
فرض العقوبات الموعودة ،وهي تتضمن إلغاء
مشروع مد خط أنابيب الغاز (نورد ستريم )2
من روسيا إلى ألمانيا وفرض تكاليف حقيقية
على المؤسسات المالية الروسية ودائرة بوتين
المقربة ،وهــي لحظة مناسبة أيضا لتعزيز
قوة الناتو وتزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية
والمشورة والمعلومات االستخباراتية.
ه ــذا يـعـيــدنــي إل ــى الـ ـع ــراق ،ول ـكــن اآلن في
عام  2003والسنوات التالية ،أقدمت الواليات
المتحدة على غزو العراق خوفا من أن َص َّـدام
ك ــان يخفي أسـلـحــة دم ــار شــامــل وألن ـهــا رأت
الفرصة مناسبة لنشر الديموقراطية ،ليس في
العراق فقط بل أيضا في مختلف أنحاء العالم
العربي ،ورغــم أن الحرب بــدأت بحملة جوية
ضخمة" ،الـصــدمــة وال ــرع ــب" ،وسـقــوط بغداد
السريع ،فقد تبين أن تعزيز التقدم العسكري أمر
بالغ الصعوبة ومكلف للغاية حيث القت القوات
التي تقودها الواليات المتحدة معارضة شديدة
مــن جــانــب جـمــاعــات مـتـمــركــزة فــي المناطق
الحضرية والـمــدن ،وانقلب الشعب األميركي
ُ
ضد الحرب والسياسة الخارجية التي اعت ِـب َـرت
مفرطة في الطموح وباهظة التكلفة.
ربما ينتظر روسيا مصير مماثل إذا تقدمت
قــواتـهــا نحو كييف وحــاولــت السيطرة على
معظم أو كــل أوكــرانـيــا ،وهنا أيضا قــد يكون
توطيد السيطرة في مواجهة مقاومة واسعة
االنتشار ومدججة بالسالح أمرا بالغ الصعوبة،
وس ـت ـعــود أع ـ ــداد كـبـيــرة م ــن ال ـج ـنــود ال ــروس
إلــى ديــارهــم فــي أكـيــاس جثث ،كما ع ــادوا من
أفغانستان في أعقاب التدخل السوفياتي في
عام  ،1979وبعد عشر سنوات ،خرجت القوات
الـســوفـيــاتـيــة مــن أفـغــانـسـتــان ،وخ ــرج ال ـقــادة
السوفيات الــذيــن ارتبطوا بالغزو مــن مواقع
السلطة ،وتفكك االتحاد السوفياتي ذاته ،ومن
الحكمة اآلن أن يستوعب بوتين دروس الماضي
قبل أن يتخذ القرار بشأن المستقبل.
* رئيس مجلس العالقات الخارجية.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

الهدف في إقناع روسيا
يتمثل بعدم غزو أوكرانيا
من خالل توضيح حقيقة
مفادها أن التكاليف
ستفوق أي فوائد

يرجع االرتداد عن الديموقراطية في العديد من البلدان جزئيا
إلى استياء المواطنين الذين فقدوا الثقة في قدرة النظام
السياسي على عكس اتجاه التدهور الطويل الذي عانوه في األمن
االقتصادي ومستويات المعيشة ،وكانت خيبة األمل السياسية
الناتجة عن ذلك مصدرا رئيسا لدعم القومية الشعبوية.
ُ
ال تزال الديموقراطية الليبرالية على قيد الحياة ،لكنها تـظ ِـهـر بوادر
ضعف واضحة ،وفقا لمؤسسة فريدوم هاوس ،شهد العالم خمس عشرة
سنة متتالية من االرتــداد عن الديموقراطية على مستوى العالم ،وفي
محاولة للتصدي لل َـمـد االستبدادي المتصاعد ،وجه الرئيس األميركي
جو بايدن الدعوة مؤخرا إلى أكثر من  100من قادة العالم للمشاركة في
قمة افتراضية تهدف إلى تعزيز الديموقراطية عالميا ،فمن منظور رجل
إسباني من جيلي ،أستطيع أن أرى أسبابا قوية لتسليط الضوء على قيمة
الديموقراطية .لقد عشت جزءا من حياتي في ظل دكتاتورية فرانشيسكو
فرانكو ،وأعرف ماذا يعني ألي بلد أن يختار االنفتاح واالزدهــار ،كانت
العملية السياسية االنتقالية في إسبانيا لتغيير النظام من الدكتاتورية
إلى الديموقراطية الدستورية إنجازا تاريخيا استلزم إنشاء مؤسسات
تمثيلية جديدة ،وتنمية دولة الرفاهية ،واالندماج في أوروبا.
الدفاع عن الديموقراطية باعتبارها نظاما سياسيا
لكن ال يجوز لنا في
ُ
أخالقيا وعادال وعمليا أن ن َـع ِّـرف البيئة الدولية على أنها مجرد صدام
بين الديموقراطيات واألنظمة االستبدادية ،ففي كل األحوال ،ال حرج في
أن تلتقي البلدان التي تطبق أنظمة سياسية مختلفة لمعالجة مشاكل
عالمية ملموسة ،المهم في األمر أن تساهم هذه التجمعات في حلها.
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ت ـع ـهــدات ال ـم ـشــارك ـيــن ف ــي مــؤت ـمــر ال ـق ـمــة م ــن أجــل
الديموقراطية في ما يتصل بقضايا بالغة األهمية ،مثل حماية حقوق
ُ َ
فسيـذكـر الحدث لقيمته الرمزية أكثر من نتائجه ،فمن األدلة على
اإلنسان،
هذا القرار الذي اتخذه بايدن بدعوة تايوان ،والذي لن يكون مفيدا على
اإلطالق في تهدئة التوترات مع الصين.
َ
من ناحية أخرى ،أصبحت الحاجة إلى إدارة عالمية ف ّـعـالة أشد إلحاحا
من أي وقت مضى في عالم اليوم الخطير الذي ال يمكن التنبؤ بأحداثه،
باإلضافة إلى التهديد النووي الذي نشأ في القرن الماضي ،يتعين علينا
اآلن مواجهة تحديات مثل الهجمات السيبرانية (اإللكترونية) ،واستخدام
الهجرة كسالح ،واالستثمار المتزايد في التكنولوجيات العسكرية،
واالحتماالت الخبيثة الكامنة في الذكاء االصطناعي.
وعلى هذا فإن تقسيم العالم إلى معسكرين متعارضين إيديولوجيا،
ك ـمــا فـعـلــت ق ـمــة ب ــاي ــدن األخـ ـي ــرة فـيـمــا ي ـب ــدو ،ي ـن ـطــوي ع ـلــى مخاطر
جيوسياسية جسيمة ،فقد يمتد االنقسام بين الــدول الحرة واألنظمة
االستبدادية إلى المنظمات الدولية األساسية التي تشكل ضرورة أساسية
لحل أو إدارة المشاكل العالمية.
على سبيل المثال ،نجد أن منظمة التجارة العالمية توقفت عن أداء
وظيفتها منذ فترة طويلة ،نتيجة لعجزها عن إنشاء قواعد تجارية
دولية تستوعب أنظم اقتصادية مختلفة .ومن الواضح أن إضافة عنصر
الفصل األيديولوجي بين البلدان الديموقراطية وغير الديموقراطية إلى
ُ
االنقسامات القائمة داخل منظمة التجارة العالمية لن تـفـضـي إال إلى
زيادة صعوبة إيجاد الحلول.
ُ
من المؤكد أن تسوية هذه النزاعات ت َـعـد ضرورة بالغة األهمية إذا كنا
راغبين في تجنب العواقب الوخيمة المترتبة على االنفصال االقتصادي
بين الواليات المتحدة والصين .كان بناء النظام المتعدد األطراف بعد
الحرب العالمية الثانية إنجازا تاريخيا ،لكن مؤسساته تفتقر إلى األدوات
َ
الالزمة للتعامل مع عالـم متزايد الترابط والتعقيد والديناميكية.
أبــرزت أزمــة مــرض فيروس كــورونــا ( 2019كوفيد )19هــذه الحقيقة
بوضوح .لم تكن البشرية مستعدة لمكافحة الجائحة ،وكان من الواضح أن
منظمة الصحة العالمية تعاني نقصا في التمويل ،وعندما أعلن الرئيس
األميركي السابق دونالد ترامب ،على نحو ال يخلو من تهور ،أنه يعتزم

سحب الواليات المتحدة من منظمة الصحة العالمية ،كانت مؤسسة ِبـل
وميليندا غيتس على وشك أن تصبح أكبر مساهم منفرد في المنظمة.
ولهذا ،بدال من التأكيد على خالفاتها األيديولوجية مع بلدان أخرى،
ينبغي للدول الديموقراطية أن تــدرك بدال من ذلك مسؤولياتها تجاه
ذاتها والعالم ،وعلى وجه الخصوص ،يتعين عليها أن تعالج مهمتين
حاسمتين طال انتظارهما من أجل إحياء شرعيتها المحلية والدولية.
تتمثل المهمة األول في الحد من أوجه التفاوت االقتصادية المحلية.
لقد أثبتت الديموقراطية ذاتها بعد الحرب العالمية الثانية من خالل إنشاء
دولة الرفاهية االجتماعية التي ساعدت في ضمان النمو االقتصادي
والتماسك االجتماعي ،لكن هذا التماسك عانى نكسات كبرى في العقود
األخيرة ،وتمكن منه الضعف بشدة بفعل أزمة عام  2008المالية العالمية
وجائحة كوفيد.19
تـشـكــل أوجـ ــه ال ـت ـفــاوت االجـتـمــاعـيــة االق ـت ـصــاديــة ال ـتــي تـتـســم بها
مجتمعاتنا تهديدا للديموقراطية ،ألن ممارسة أشكال منفصلة على
نحو مـتــزايــد مــن الـحـيــاة يجعل الـمـشــاركــة السياسية الجمعية أكثر
صعوبة ،وفــي النهاية ،تتسبب أوج ــه الـتـفــاوت فــي تآكل قدرتنا على
التصرف كمواطنين ،ويرجع االرتــداد عن الديموقراطية في العديد من
البلدان جزئيا إلى استياء المواطنين الذين فقدوا الثقة في قدرة النظام
السياسي على عكس اتـجــاه الـتــدهــور الطويل ال ــذي عــانــوه فــي األمــن
االقتصادي ومستويات المعيشة ،وكانت خيبة األمل السياسية الناتجة
عن ذلك مصدرا رئيسا لدعم القومية الشعبوية .تتلخص المهمة الثانية
التي يتعين على الديموقراطيات االضطالع بها في أخذ زمام المبادرة
بوضوح في خلق الظروف االجتماعية االقتصادية الالزمة لمواصلة
تنمية الجنوب العالمي ،وقد ُيـفضي هذا أيضا إلى تسهيل االلتزام بالقيم
الديموقراطية في البلدان النامية .كما أظهر االنتشار السريع للمتحور
الجديد أوميكرون ،فإننا ملزمون أخالقيا وعمليا بضمان التوزيع العالمي
العادل للقاحات كوفيد ،19الواقع أن معدالت التطعيم في إفريقيا منخفضة
إلى حد يبعث على اإلحباط ،ففي حين يستطيع العديد من المواطنين
في الديموقراطيات الغنية اآلن تلقي جرعة ثالثة من لقاح كوفيد ،19لم
يحصل على التطعيم بشكل كامل سوى  %8من األفارقة.
عالوة على ذلك ،من غير الممكن أن نتصور دعاية عالمية للديموقراطية
أكثر فعالية من تمكين الناس في البلدان األكثر ُعـرضة للخطر من الحصول
على التطعيم السريع ،وألن تطعيم  %70من سكان العالم لن يكلف أكثر من
 %0.13من الناتج المحلي اإلجمالي لمجموعة السبع ،فإن الديموقراطيات
األكثر ثراء لديها فرصة ذهبية لتعزيز شرعيتها الدولية.
الحق أن الديموقراطيات من الممكن أن تساعد قضيتها بشكل أكبر من
خالل حشد اإلرادة السياسية للوفاء بتعهدها بمساعدة الجنوب العالمي
في تمويل تحوله إلى االقتصاد األخضر ،وفي مؤتمر األمــم المتحدة
لتغير المناخ في عام  2009الذي استضافته مدينة كوبنهاغن ،وعدت
أكثر بلدان العالم ثراء بتقديم  100مليار دوالر سنويا للبلدان النامية
لمساعدتها على تحمل تكاليف التخفيف والتكيف ،لكن االقتصادات
المتقدمة لم تف بوعدها.
من خالل الوفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه في حملته االنتخابية
الرئاسية عام  2020بعقد قمة من أجل الديموقراطية ،أثبت بايدن أنه ليس
ترامب ،لكن هذا قد يكون غير كاف ،فالتعاون مع شخص مماثل لك في
ال ِـفـكر واأليديولوجية أمر معقد بالقدر الكافي ،ومن الواضح أن التعاون
مع شخص يحمل وجهة نظر مختلفة للعالم ،وربما حتى تتعارض مع
وجهة نظرك ،أمر أشد صعوبة.
وفي حين نحتاج بوضوح إلى تعزيز الديموقراطية ،ال ينبغي لقيمنا
األساسية أن تمنعنا من العمل مع بلدان أخرى لحل التحديات العالمية
األكثر إلحاحا ،وأنا أعتقد صادقا أن هذا هو ما تستلزمه الديموقراطية.
* الممثل األعلى األسبق للشؤون الخارجية والسياسة األمنية في
االتحاد األوروبي ،وأمين عام منظمة حلف شمال األطلسي ووزير
خارجية إسبانيا سابقا ،وحاليا رئيس ( )EsadeGeoمركز أبحاث
االقتصاد العالمي والدراسات الجيوسياسية ،وهو زميل متميز لدى
مؤسسة بروكنجز.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

7.031

5.862

7.632

2.480 2.921 3.302

تقرير اقتصادي

حكومة غائبة ...حتى لو حضر التشكيل الوزاري!

• تضاؤل ملموس في قدرة الحكومات المتعاقبة على مواجهة التحديات االقتصادية والمالية
• اهتمام حكومي الفت بالقضايا «الصغيرة» ...ومعالجات محدودة بال خطط
التوسع في توزير
النواب وفق النظام
الفردي السائد
في البالد
سيؤدي إلى دمار
مؤسسات الدولة

ً
ي ـصــادف ال ـيــوم م ــرور  45يــومــا على
تقديم سمو الشيخ صباح الخالد استقالة
ً
ّ
ومضي  30يوما على
الحكومة السابقة،
إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وف ــي ح ــال إعـ ــان الـتـشـكـيــل الـجــديــد،
ستكون هذه الحكومة هي الرابعة التي
يشكلها رئـيــس ال ـ ــوزراء ال ـحــالــي ،خــال
عامين ،بمعدل  6أشهر للحكومة الواحدة،
وستكون هي الحكومة رقم  ،18خالل 15
ً
عاما ،بمتوسط  10أشهر لكل واحدة؛ في
ّ
مؤشر يعبر عن حالة من عدم االستقرار
شهدتها الكويت خالل السنوات الماضية،
انعكست دون شك على الكفاءة المحدودة
أصال للسلطة التنفيذية في التعامل مع
مختلف الملفات؛ السيما االقتصادية.

هل نحتاج الحكومة

ْ
إن فقدت أي حكومة
قدرتها على التعامل
مع تحديات الحاضر
ومخاطر المستقبل
كان وجودها كعدمه

ل ــذل ــك ي ـط ــرح ت ــأخ ــر إع ـ ــان الـتـشـكـيــل
ً
ً
الحكومي ســؤاال افتراضيا حــول حاجة
الكويت  -السيما اقتصاديا  -إلى وجود
«حكومة» تدير البالد!
فمع تجاوز المالحظات السلبية ،التي
ترافق مختلف الحكومات المتعاقبة منذ
االس ـت ـقــال؛ كــالـمـحــاصـصــة فــي اخـتـيــار
الـ ــوزراء ،أو اسـتـخــدام المناصب العامة
ل ـش ــراء الـ ـ ـ ــوالءات ،أو لـعــب ال ـ ـ ــوزراء دور
«موظفين كبار» وليس «رج ــاالت دولــة»،
فضال عن غياب برنامج العمل الحكومي
الواضح ،فإن السنوات الماضية شهدت
ت ــراج ـع ــا ف ــي دور ال ـس ـل ـطــة الـتـنـفـيــذيــة
كـمـهـيـمــن ع ـل ــى ال ـس ـي ــاس ــات ال ـع ــام ــة أو

رســم الخطط أو اتخاذ الـقــرارات ،لدرجة
ت ـض ــاء ل ــت ف ـي ـهــا الـ ـق ــدرة ع ـلــى مــواج ـهــة
الـتـحــديــات االقـتـصــاديــة والـمــالـيــة التي
ً
تنامت خالل السنوات األخيرة ،خصوصا
بـعــد ال ـتــراجــع ال ـح ــاد ف ــي أس ـع ــار النفط
ً
العالمية بنهاية عام  ،2014وصــوال إلى
مـحــدوديــة آلـيــات التعامل مــع تداعيات
جائحة كــورونــا على االقـتـصــاد ،ناهيك
باالستفادة من دروسها.
ومـ ـ ــن واق ـ ـ ــع الـ ـنـ ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي فــي
الـ ـك ــوي ــت ،فـ ــإن م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء يمتلك
الحصة األكبر والمرونة األكثر من آليات
التحكم بأوجه اإلدارة العامة في البالد،
بل يتحكم أيضا في نظيره (مجلس األمة)
بشكل مباشر أو غير مباشر ،وبالتالي
ي ـف ـتــرض أن يـتـحـمــل كـسـلـطــة تـنـفـيــذيــة
م ـســؤول ـيــات أك ـب ــر ت ـج ــاه أي إخ ـف ــاق أو
قصور تشهده الكويت على أي صعيد.

انكشاف الحقائق
فخالل السنوات الماضية ،كشف العجز
المالي الناتج عــن تــراجــع أسـعــار النفط
في العالم حقيقة أوضاع المالية العامة؛
ليس فقط في كونها تحقق فوائض عند
ارتـفــاع أسـعــار النفط وتسجل عـجــوزات
مع تراجعه ،بما يشير الى غياب اإلدارة
المالية للدولة -وهو أمر قد ال يتحقق هذا
العام ،إذ إن ارتفاع أسعار النفط منذ بداية
السنة المالية في أبريل الماضي الى شهر
نوفمبر ،الــذي شهد رواج ــا فــي األسعار
العالمية ،لم ينعكس فائضا في الميزانية؛

بل عجزا بنحو  775مليون دينار -إنما
أيضا فــي اآللـيــات الخالية مــن أي حلول
اقتصادية ذات استدامة ،فعجز الميزانية
ف ــي ال ـس ـيــاســات الـحـكــومـيــة عـلــى الـمــدى
القصير يعني استنزافا كــا مــا لسيولة
االحتياطي العام خالل أقل من  4سنوات،
ثــم مبادلة األص ــول بالسيولة ومحاولة
توريد أرباح الجهات المستقلة الى المالية
العامة ،وعلى المدى الطويل يعني اتجاها
ب ــا خـطــة نـحــو االس ـت ــدان ــة مــن األس ــواق
الدولية ،أو السحب من احتياطي األجيال
القادمة ،مع إبقاء مختلف أسباب العجز
واالنكشاف على تقلبات أسعار النفط.

قضايا صغيرة
ّ
ب ــل إن اإلخـ ـف ــاق االقـ ـتـ ـص ــادي تـمــثــل،
خالل التراجع الحاد بأسعار النفط أثناء
ّ
جائحة كورونا ،في تقلص دور الحكومة
م ــن كــونـهــا راس ـم ــا وم ـن ـفــذا للسياسات
الـعــامــة الـتــي تتطلب معالجات ودقيقة
م ـت ـن ــوع ــة ل ـل ـمــال ـيــة الـ ـع ــام ــة إل ـ ــى م ـجــرد
محاسب في شركة صغيرة مهمته البحث
ً
عن آلية لسداد التزامات الــرواتــب شهرا
بشهر ،فضال عن التركيز على مجموعة
م ــن ال ـق ـضــايــا ال ـص ـغ ـيــرة ،كــاالع ـت ـقــاد أن
تـقـلـيــص اإلن ـف ــاق ي ـمـ ّـر م ــن ب ــواب ــة تقليل
«دعم العمالة» لموظفي القطاع الخاص،
حتى دون المراجعة الشاملة ألوجه الهدر
السنوي المتكررة فــي الميزانية ،أو أن
دعم المشاريع الصغيرة يكون بترخيص
العربات والكرفانات ،مع تناسي معضالت

الـ ـتـ ـم ــوي ــل وص ـ ـعـ ــوبـ ــة ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
األراض ـ ــي ،فـضــا عــن تعقيد اإلجـ ــراءات
وال ـم ـعــامــات ب ـيــن ال ـج ـهــات الـمـخـتـلـفــة،
أو أن نقل اإلطـ ــارات ّمــن مقبرة «ارحـيــة»
إلــى السالمي ،مع توقع أن ّ
تتم عمليات
التدوير لنحو  28عاما يعد إنجازا بيئيا
واقتصاديا!

مفهوم إدارة الدولة
ال ش ــك ف ــي أن م ـف ـهــوم إدارة ال ــدول ــة
مــن الـنــاحـيــة االقـتـصــاديــة ليست مجرد
انـ ـعـ ـق ــاد اس ـت ـث ـن ــائ ــي ل ـم ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء
ي ــوم األرب ـع ــاء مــن ّكــل أس ـبــوع لمناقشة
ال ـم ـشــاريــع ال ـم ـت ـعــثــرة ،كــديـبــاجــة ضمن
البيان األسبوعي الحكومي ،دون معالجة
ألسباب التعثر أو محاسبة المتسببين
ف ـي ــه ،أو الس ـت ـع ــراض ال ـخ ـطــط الـمــالـيــة
الـجــزئـيــة والـكـلـيــة كـخـفــض مـصــروفــات
الـجـهــات الحكومية ب ـ  10فــي الـمـئــة من
مـيــزانـيــة الـسـنــة الـمــالـيــة ،2022 - 2021
دون ب ـيــان مـصـيــر أو أث ــر قـ ــرار مجلس
ال ـ ــوزراء ع ــام  2020بخفض مـصــروفــات
ا لـجـهــات نفسها بنسبة  20بالمئة من
ميزانية السنة المالية  ،2021 - 2020أو
حـتــى االه ـت ـمــام بـمـشــاريــع ال تـلـيــق بــأن
تـكــون ضمن مناقشات مجلس ال ــوزراء
كمناقشة مشروع استثمار جسر جابر
أو ن ـشــر شــاح ـنــات ال ــوج ـب ــات الـســريـعــة
( )Food Trucksفــي منطقة الصبية ،أو
ح ـتــى إن ـش ــاء سـيـنـمــا ل ـل ـس ـيــارات ،فـهــذه
اخ ـت ـصــاصــات ت ـتــوالهــا ج ـه ــات تــابـعــة؛

مكاسب لمؤشرات البورصة والسيولة  57.6مليون دينار
استمرار الشراء على مستوى األسهم القيادية والمتوسطة
●

نمو جماعي
بعد ثالث جلسات من عمليات التجميع
وارت ـ ـفـ ــاع أسـ ـع ــار األسـ ـه ــم ال ـق ـي ــادي ــة ذات

توزير النواب
وحسب المعلومات المتواترة ،يتجه
رئيس الوزراء الى التوسع في زيادة عدد
الـنــواب ضمن تشكيلته ال ــوزاري ــة ،وهي
فـكــرة ال غـبــار عليها نـظــريــا لــو اتسقت
مع نظام سياسي يسمح بقيام االحزاب
والكيانات السياسية ذات البرامج ،التي
ً
تثري برنامج عمل الحكومة ،لكنها عمليا
وفق النظام السياسي الفردي السائد في
ً
البالد ،فضال عن التجارب السابقة لتوزير
الـ ـن ــواب ،س ـت ــؤدي إل ــى دمـ ــار مــؤسـســات
الـ ــدولـ ــة الـ ـت ــي س ـت ـس ـت ـبــاح لـلـتـنـفـيـعــات
االنتخابية ...فتتحول مقاصد المنفعة
إلى ضرر مباشر.

كـلـمــا ت ــرك مـجـلــس الـ ـ ــوزراء الـقـضــايــا
االقتصادية الجادة ،التي تتطلب برامج
واضـ ـح ــة ب ــا ان ـ ـحـ ــراف أو مـتـنــاقـضــات
وآليات تنفيذ وفق جداول زمنية وجدية
في المحاسبة وجودة في اإلنجاز ،كانت
الحاجة إلــى وجــود الحكومة أق ــل ...فأي
حـكــومــة فــي الـعــالــم مهمتها األســاسـيــة
م ــواج ـه ــة ت ـح ــدي ــات ال ـح ــاض ــر وخ ـفــض
مخاطر المستقبل ،فإن فقدت القدرة على
الـتـعــامــل مــع الـحــاضــر والمستقبل كــان
وجودها كعدمه.

العوائد المضمونة والتوزيعات السنوية
ا لـتــار يـخـيــة واألداء ا لـتـشـغـيـلــي المستقر
تحركت أم ــس ،بعض األسـهــم فــي السوق
الرئيسي ،وارتد أولها سهم «جي إف إتش»
ثم وطنية عقارية والمركز وأعيان وسهم
الـجــزيــرة لترفع سيولة الـســوق الرئيسي
ً
وتـقـفــز بـمــؤشــره مـعــوضــا تــراجـعــاتــه هــذا
األسبوع.
بينما على الـطــرف اآلخــر استمر األداء
ً
اإليجابي على األسهم القيادية خصوصا
ً
«الــوطـنــي» ال ــذي اقـتــرب مـجــددا مــن حاجز
الدينار بعد نمو كبير بنسبة  1.3في المئة.
وصعد الدولي والخليج بنسب  2.4و1.4

«باينانس» للعمالت المشفرة تسعى
لفتح مقر في اإلمارات
تجري اإلمــارات محادثات مع شركات آسيوية
تسعى لنقل مقارها العالمية إلى الدولة الخليجية،
كجزء من جهود لتحويل نفسها إلى مركز للعمالت
المشفرة.
مــن جــانـبــه ،ق ــال وزي ــر ال ــدول ــة ل ــري ــادة األع ـمــال
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أحمد بلهول
الفالسي« :رأينا شركات متعددة الجنسيات تنتظر
اآلن االنتقال من شرق آسيا».
وأضاف الفالسي ،أن الحكومة تجري محادثات
مع عــدة شركات تتطلع إلــى إنشاء قاعدة لها في
ً
اإلم ـ ــارات ،خـصــوصــا بالنظر إل ــى الـلــوائــح األكثر
صرامة في أماكن أخــرى والنظر إلــى قــدرة الدولة
ً
على الصمود خالل الوباء ،وفقا لما ذكره لوكالة
«بلومبرغ».

يأتي ذلــك ،فيما أجــرت أكبر بــورصــة للعمالت
المشفرة في العالم باينانس هولدينغز مناقشات
مع المنظمين حول مقر محتمل في اإلمارات ،وهو
ً
ما أكده الفالسي قائال« :ترقبوا باينانس».
وتتنافس دبي مع سنغافورة وسويسرا ومناطق
ً
ً
أخــرى لتصبح مــركــزا عالميا للعمالت المشفرة،
إذ قالت الحكومة االثنين الماضي ،إن مركز دبي
ً
التجاري العالمي سيصبح منطقة شاملة ومنظما
لألصول االفتراضية والعمالت المشفرة.
وذك ــر الـفــاســي أن «العملة المشفرة مــوجــودة
لتبقى ،لقد شهدنا زيادة في اإلقبال عليها»« .طالما
أنك تتبع اللوائح الصحيحة ،فال ضرر في تبني
مثل هذه التكنولوجيا أو وضع اللوائح في مكانها
(العربية .نت)
		
الصحيح».

مجلس الوزراء تحول
خالل أزمة السيولة
إلى مجرد محاسب
في شركة صغيرة
مهمته البحث عن
آلية لسداد التزامات
ً
الرواتب شهرا بشهر!

«الوطنية العقارية» تربح  4.54ماليين دينار
من بيع «تابعة»

وقـ ـع ــت ش ــرك ــة إن ـ ـجـ ــازات
لـلـتـنـمـيــة ال ـع ـقــاريــة اتـفــاقـيــة
تقديم خدمات صانع السوق
مــع شركة ثــروة لالستثمار،
ً
اعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارا م ـ ـ ــن ت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ 22
ديسمبر .2021
وأوضـ ـ ـح ـ ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ،أن
توقيع االتفاقية ُ
المشار إليها
ال يوجد لها أثر على المركز
المالي للشركة.
فــي المئة على ا لـتــوا لــي وبسيولة كبيرة،
وك ــان ــت ال ـم ـفــاجــأة بـنــك األه ـل ــي الـكــويـتــي،
الــذي قفز بنسبة  9.6فــي المئة وبسيولة
ً
كبيرة جــدا كانت  5.8ماليين دينار وجاء
ً
رابعا من حيث السيولة وهو المدرج في
السوق الرئيسي.
كما تحركت أسهم بنك بوبيان وبيتك
ووربــة وأهلي متحد في قطاع المصارف
ب ـي ـن ـمــا ارت ـف ـع ــت أس ـه ــم ع ـ ـقـ ــارات ال ـكــويــت
والقرين ومشاريع واستقرت أسهم بوبيان
بتروكيماويات وصناعات ومباني وكان
ال ـتــراجــع مــن نصيب الـكـبـيــريــن أجيليتي
ً
وزين لتنتهي الجلسة إيجابية تماما على

albaghli74@gmail.com

أخبار الشركات

«ثروة» صانع السوق
لـ «إنجازات»

مستوى الـمــؤشــرات األربـعــة والمتغيرات
الثالثة الكمية والسيولة وعدد الصفقات.
ً
خليجيا ،أقفلت معظم مؤشرات األسواق
بدول مجلس التعاون الخليجي على اللون
األخـ ـض ــر ع ـ ــدا م ــؤش ــري س ــوق ــي اإلم ـ ـ ــارات
أبــوظـبــي ودب ــي إذ سجال تــراجـعــات كبيرة
بـنـسـبــة  1ف ــي الـمـئــة بـعــد ارت ـف ــاع إصــابــات
«أومـيـكــرون» في اإلم ــارات إلــى  660إصابة،
أمس األول.
ً
وتقدم الرابحين خليجيا مؤشر بورصة
الـكــويــت وسـجــل البقية مكاسب مـحــدودة،
وكــانــت أس ـعــار الـنـفــط ت ـت ــداول ب ـحــدود 74
ً
دوالرا لبرميل برنت القياسي.

محمد البغلي

مهمة الحكومة

بــاعــت الـشــركــة الــوطـنـيــة العقارية
ك ــام ــل ح ـص ـص ـهــا ف ــي ش ــرك ــة تــابـعــة
ب ــالـ ـع ــراق  -إربـ ـي ــل (ش ــرك ــة كــريــدكــو
العقارية الـمـحــدودة) ،التي تمثل 51
في المئة من رأسمال الشركة التابعة،
وتم البيع مقابل  4.545ماليين دينار.

علي العنزي

ت ـنــاغــم أداء م ــؤش ــرات ب ــورص ــة الـكــويــت
ً
الرئيسية األربعة أخيرا ،واتفقت على اللون
األخضر بعد تباينها لعدة جلسات ماضية
من هذا األسبوع.
واختتم مؤشر السوق العام جلسة أمس،
ً
بنمو جيد بلغ نسبة  0.72في المئة مواصال
سـلـسـلــة ارت ـفــاعــاتــه للجلسة الــراب ـعــة على
ا ل ـتــوا لــي ليستعيد مـسـتــوى  7آالف نقطة
ويـقـفــل عـلــى مـسـتــوى  7031.57نقطة بعد
أن أضاف حوالي  50نقطة وبسيولة كبيرة
تجاوزت  50مليون دينار للمرة األولى خالل
ديسمبر دون سيولة مزاد االقفال حيث بلغ
إجماليها أمس  57.6مليون دينار تداولت
 260.6مليون سهم عبر  9553صفقة ،وتم
ً
تداول  141سهما ربح منها  88وتراجع 38
فقط مقابل استقرار  15دون تغير.
وربح مؤشر السوق األول نسبة  0.56في
المئة أي  42.88نقطة ليقفل على مستوى
 7632.48نقطة بسيولة بلغت  36.5مليون
ديـنــار تــداولــت  91مليون سهم عبر 4060
ً
صفقة ،وربح  16سهما مقابل تراجع  5في
األول واستقرار  4دون تغير.
ً
وقـفــز مــؤشــر ال ـســوق الــرئـيـســي معوضا
تــأخــره خــال جلسات هــذا األس ـبــوع وربــح
 1.17فــي المئة أي  68.08نقطة ليصل إلى
م ـس ـتــوى  5862.69ن ـق ـطــة ب ـس ـيــولــة جـيــدة
ت ـجــاوزت  21مـلـيــون دي ـنــار تــداولــت 169.5
مـلـيــون سـهــم عـبــر  5493صـفـقــة ،ورب ــح 72
ً
سهما مقابل تراجع  33واستقرار  11دون
تغير.

كـبـلــديــة الـكــويــت أو ال ـص ـنــدوق الوطني
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

«أجوان» تعود
للتداول اليوم
أع ـل ـنــت ب ــورص ــة الـكــويــت
إع ـ ــادة الـ ـت ــداول ع ـلــى أسـهــم
شـ ـ ــركـ ـ ــة أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان الـ ـخـ ـلـ ـي ــج
ً
ال ـع ـقــاريــة (أجـ ـ ــوان) اع ـت ـبــارا
م ــن ال ـي ــوم ب ـعــد سـ ــداد رســم
االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك الـ ـسـ ـن ــوي ل ـع ــام
.2019

ً
وقالت الشركة ،إنها ستحقق ربحا
من الصفقة بقيمة مبلغ البيع 4.545
مــاي ـيــن ،وسـ ــوف يـنـعـكــس األثـ ــر في
البيانات المالية للسنة المنتهية في
 31ديسمبر .2021

تصالح بين «عربي»
و«مشفى الطبية»
توصلت شركة مجموعة عربي القابضة
الت ـف ــاق ـي ــة مـ ــع ش ــرك ــة م ـش ـف ــى ل ـل ـخــدمــات
ً
الطبية يكون مقتضاها الصلح ،متضمنا
تنازل كال الطرفين عن القضايا المتداولة
بينهما.

«جي إف إتش» :تمديد فترة
االستحواذ على «الخليجي
التجاري» حتى  4يناير 2022
أف ــادت مجموعة «ج ــي إف إت ــش» المالية
بأنه تم تمديد فترة تسلم استمارات القبول
الخاصة باالستحواذ على  100في المئة من
الـمـصــرف الخليجي الـتـجــاري إلــى تــاريــخ 4
يناير  ،2022إذ إن إتـمــام عــرض االستحواذ
ً
كان مشروطا بالحصول على حد أدنى للقبول
تمثل  90في المئة تمثل ( 18.93في المئة من
ً
 21.03في المئة) ،نظرا إلى صعوبة الحصول
عـلــى ه ــذه النسبة فــي فـتــرة زمـنـيــة قصيرة.
وقالت المجموعة ،إنه سيتم االستحواذ على
أسهم المساهمين الذين قبلوا العرض أينما
كانت النسبة كما فــي تــاريــخ  4يناير 2022
(التاريخ النهائي إلقفال العرض).

استقرار الدوالر واليورو وارتفاع اإلسترليني
اسـتـقــر سـعــر ص ــرف ال ــدوالر
األم ـيــركــي أم ــام الــدي ـنــار أم ــس،
عند مستوى  0.302دينار ،كما
استقر سعر صرف اليورو عند
مـسـتــوى  0.341دي ـنــار مقارنة
بأسعار أمس األول.
وق ــال بنك الكويت المركزي
ف ـ ـ ــي ن ـ ـشـ ــرتـ ــه ال ـ ـيـ ــوم ـ ـيـ ــة ع ـل ــى
مــوق ـعــه اإلل ـك ـت ــرون ــي ،إن سعر
صـ ـ ــرف ال ـج ـن ـي ــه اإلس ـت ــرل ـي ـن ــي
ارت ـف ــع بـنـسـبــة  0.33ف ــي الـمـئــة
إل ــى مـسـتــوى  ،0.401فــي حين
انخفض الفرنك السويسري إلى
مـسـتــوى  ،0.327واسـتـقــر الين
الياباني عند  0.0026دينار.
وارتـ ـ ـف ـ ــع الـ ـ ـ ـ ــدوالر فـ ــي حـيــن
ان ـخ ـف ــاض ال ـ ـيـ ــورو وال ـع ـم ــات

عــالـيــة الـمـخــاطــر مـثــل الـ ــدوالر
األس ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــرالـ ـ ـ ـ ـ ــي ،م ـ ـ ـ ـ ــع ت ـ ــأه ـ ــب
المتعاملين للمزيد من التقلبات
بجانب تبعات زيادة اإلصابات
ب ــالـ ـمـ ـتـ ـح ــور أوم ـ ـي ـ ـك ـ ــرون مــن
«كورونا».
واس ـت ـق ــرت ال ـل ـي ــرة الـتــركـيــة
واحتفظت بمكاسبها األخيرة،
وسط تعامالت شديدة التقلب
للعملة هذا األسبوع.
وكانت تحركات
العمالت العالمية
مـ ـح ــدودة إلـ ــى حد
ك ـب ـي ــر ،م ــع ان ـخ ـفــاض
أح ـ ـ ـجـ ـ ــام ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداول ق ـبــل
موسم العطالت.
وتــراجــع ال ــدوالر األسـتــرالــي

ب ـمــا ي ـصــل إلـ ــى  0.4ف ــي الـمـئــة
إل ــى  0.7121دوالر ،وال ـ ــدوالر
النيوزيلندي إلى 0.6742

دوالر ،وذلـ ــك ب ـعــد أن صـعــدت
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـت ــان ب ـ ـحـ ــدة ف ـ ــي الـ ـي ــوم
السابق برفقة النفط واألسهم
العالمية.
وم ـ ـ ـ ـ ـ ــع تـ ـ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـج ـ ـن ـ ـيـ ــه
اإلسترليني ،والــذي كان أيضا
م ــن الـمـسـتـفـيــديــن م ــن ارت ـف ــاع
أمـ ــس األول ،وك ــذل ــك الـ ـي ــورو،
أوق ــف مــؤشــر الـ ــدوالر يومين
م ــن ال ـخ ـســائــر وارتـ ـف ــع قـلـيــا
إلـ ــى  ،96.551رغـ ــم أنــه
اليزال داخل نطاقاته
األخيرة.
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـلــق
بـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــات األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق
الناشئة ،يستعد المتعاملون
ليوم آخر من التقلبات في قيمة

الليرة التركية ،التي أغلقت على
ارتفاع  6في المئة أمس األول،
بعد أن انخفضت  8.6في المئة،
ثم ارتفعت لما يصل إلــى 18.5
في المئة.
وانخفضت الليرة في أحدث
التعامالت بنحو  1.4في المئة
إلى  12.57مقابل الدوالر ،لكنها
احتفظت بمعظم مكاسبها بعد
أن كانت ارتفعت عن مستويات
م ـت ــدن ـي ــة ق ـي ــاس ـي ــة فـ ــي أع ـق ــاب
خـ ـ ـط ـ ــوات ج ـ ــدي ـ ــدة م ـ ــن ج ــان ــب
الــرئـيــس رجــب طيب اردوغ ــان،
لحماية مدخرات األتراك من مثل
هذه التقلبات.
(العربية .نت)
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اقتصاد

نفطيون لـ ةديرجلا• :تسعير الخام بالدوالر خيار استراتيجي ال مجرد وسيلة ضغط على المنتجين
أشرف عجمي

المصدر الرئيسى للدخل لغالبية
قال خبراء نفطيون إن النفط هو ً
الدول المنتجة ،لذا فإنه يشكل تحديا لتلك الدول ،ومن أهم
المؤثرات على انخفاض األسعار ،الكوارث واألوبئة ،أما تأثير الدول
المستهلكة على األسعار فهو محدود ،مؤكدين أن تحالف «أوبك
بلس» سيظل الالعب الرئيسي في األسواق النفطية ،وتنظيم
الكميات واألسعار.
وأشاروا ،في لقاءات متفرقة مع «الجريدة» ،إلى أن الدوالر يعد
المالذ اآلمن للعمالت العالمية ،ومن الطبيعي أن تعتمد الدول
المنتجة للنفط عليه ،علما بأن اقتصادات هذه الدول تعتمد على
الدوالر ،ومن المستبعد أن تتجه لعملة أخرى.

دور متوازن
لتحالف «أوبك
بلس» والتزام
أعضائه
بقراراته
يجعل األسعار
ً
أكثر قبوال
ً
وتوازنا

بهبهاني

ولفتوا الى أن تسعير النفط بالدوالر لم يعد وسيلة ضغط على
الدول المنتجة ،لكنه خيار استراتيجي ،ألن الدوالر هو العملة
القوية السائدة ألقوى اقتصاد في العالم ،وبالتالي يخدمها أكثر
مما يضرها.
وقال الخبراء إن العالقة بين دول النفط الخليجية وتسعير
النفط بالدوالر عالقة وثيقة ،نظرا إلى ارتباط هذه الدول بمصالح
سياسية وتجارية مع الواليات المتحدة ،وتتأثر هذه الدول كغيرها
بالتضخم نتيجة الظروف الراهنة لالقتصادات العالمية.
وأضافوا أنه من الممكن أن تكون هناك تدخالت وضغوط
سياسية قد تساهم في ارتفاع األسعار خالل العامين المقبلين الى
 100دوالر ،وتستقر عليه ،خاصة مع استمرار الصراع بين الدول
االقتصادية الكبرى التي تعاني الغالء الفاحش ،وفيما يلي التفاصيل:

بـ ــدايـ ــة ،أعـ ـ ــرب ال ـخ ـب ـيــر واالسـ ـتـ ـش ــاري الـنـفـطــي،
د .عبدالسميع بهبهاني ،عن تصوره أن أهم مؤثرات
أس ـع ــار الـنـفــط عـلــى الـمـسـتــوى ال ـقــريــب ه ــي ظـهــور
الفيروسات الوهمية التي تسبب قلق األســواق بين
الفينة واألخرى ،وهذه الفيروسات أصبح من السهل
الـسـيـطــرة عـلـيـهــا م ــن خ ــال حـســن اإلدارة وحـجــب
انتشارها ،كذلك االنتشار الجغرافي للقاحات وازدياد
فعاليتها ،إضافة الى ضعف الفيروسات المتحورة،
مما ال يسبب القلق االقتصادي واإلغالقات.
وق ــال إن الـثـقــة بـســرعــة الـنـمــو االق ـت ـصــادي أكبر
مــن مخاطر تهديد ال ـف ـيــروس ،وق ــد أدرك ــت شركات
االسـتـثـمــار ذل ــك ،كما ظهر ذل ــك فــي إدارة الفيروس
األخير "أوميكرون".
وأضاف أن من المؤثرات السعرية ارتفاع سعر الغاز
والتحول الى النفط والفحم ،مما جعل أسعارها ترتفع،
حيث بلغ سعر طن الفحم أرقاما قياسية.
وتابع قائال :أما النفط فرغم تأرجح أسعاره ،فإنها
متجه الى  80دوالرا قبل نهايه العام الحالي ،وكذلك
قرار السعودية لزيادة أسعار خامها الخفيف آلسيا،
أعطى الثقة لقوة الطلب على المدى القريب ،ومن ثم
ثبات األسعار في األسواق العالمية.
وأشار الى أن العامل الجيوسياسي سيظل مؤثرا
من حيث التجاذبات االقتصادية بين أكبر اقتصادات
العالم ،األمر الذي قد يصل الى المناوشة العسكرية
في بعض المناطق ،وإن لم يظهر تأثيره في المستوى
القريب ،فاألسعار حقيقة متقلبة ،ولكن بتصاعد.

ندرة المعروض
وذكــر بهبهاني أنــه على الـمــدى المتوسط خالل
عامين أو ثــاثــة ،فــإن قلة االسـتـثـمــار فــي النفط من
قبل الشركات الكبرى نتيجة ازدي ــاد المخاطرة في
استثمارات النفط (التي هي في العادة طويلة األجل)
قد تسبب على المدى المتوسط في ندرة المعروض،
مما يثير القلق!
ولفت الى أنه من الممكن أن تكون هناك تدخالت
وضغوط سياسية قد تساهم في ارتفاع أسعار النفط
خالل العامين المقبلين الى  100دوالر ،وتستقر عليه،
خاصة مع استمرار الصراع بين الــدول االقتصادية
الكبرى التي تعاني الغالء الفاحش.
وأوضح أن دور تحالف "أوبك بلس" متوازن والتزام
أعضاء التحالف بقراراتها يجعل األسعار أكثر قبوال
وأكثر توازنا.
وأعــرب بهبهاني عن اعتقاده أن سعر  85دوالرا
للبرميل يعد مقبوال عند تحالف "أوبــك" ،خصوصا
لميزانيات الدول المنتجة ،السيما أنه بعد فشل مؤتمر
جالسكو األخير لتغير المناخ ،الذي أتى في وقت غير
مناسب ،ازدادت الحاجة إلــى الطاقة ،فمدد تصفير
إنتاج النفط من  2030الى  ،2070كذلك عثرات االئتمان
الكربوني ،وجــدل حجم االستثمارات والـمــؤشــرات،
وتقليص االستهالك بدال من تقليص اإلنتاج.
وأضاف "هذه كلها عوامل أدت إلى فشل الضابط
لمؤتمر باريس للتحول المناخي  ،2015فخالل  3أعوام
مقبلة أتصور أن القاع السعري للنفط سيكون بين 80
و ،90وسيكون ذلك مقبوال لدى دول تحالف أوبك".
وأكــد أن بيع النفط بــالـيــورو ،أو أي عملة أخــرى،
بدال من الدوالر ،ممكن من الناحية الفنية ،كما فعلت
إيران في أيام العقوبات السابقة ،لكن المشكلة تكمن
في آلية التنفيذ التي تعد معقدة ،لكون أغلبية عمالت
دول أعضاء "أوبك" مرتبطة بالدوالر.

سعر البرميل
سيتراوح بين
ً
 ٨٠و ٩٠دوالرا
وستكون
هناك طفرات
أعلى في
حال تطورت
األوضاع
الجيوسياسية
في إيران أو
روسيا أو
العب رئيسي
أوكرانيا
القبندي

من ناحيته ،قال الخبير النفطي ،يوسف القبندي ،إن
"النفط بالشك شريان الحياة للصناعة واالقتصادات،

وسيظل مصدر الطاقة الرئيسي واألرخص المهيمن
ً
على الصناعة واالقتصاد ،وسيكون حاضرا بقوة في
حال تعافت الدول من اثر المتحور الجديد ،وستظل
األسعار الحالية هي السائدة مع فرصة االرتفاع في
حال تخطي تأثير الجائحة".
وذكر :ستظل "أوبك بلس" الالعب الرئيسي لتنظيم
الكميات واألس ـعــار ،رغــم مقاومة الــواليــات المتحدة
والدول الصناعية األخرى لذلك.
وأضـ ــاف "يـعــد الـنـفــط الـمـصــدر الــرئـيـســي للدخل
ألغلبية الدول المنتجة ،وسيظل يشكل تحديا لها ،ومن
أهم المؤثرات على انخفاض األسعار الكوارث واألوبئة،
أما تأثير الدول المستهلكة على األسعار فمحدود".
وأشــار القبندي إلــى أن ال ــدوالر يعد المالذ اآلمن
للعمالت العالمية ،و"مــن الطبيعي أن تعتمد الــدول
المنتجة للنفط عليه ،علما بأن اقتصادات هذه الدول
تعتمد على الــدوالر ،ومن المستبعد أن تتجه لعملة
أخرى".
ونوه إلى أن تسعير النفط بالدوالر لم يعد وسيلة
ضغط على الدول المنتجة ،ولكنه خيار استراتيجي،
لكون الدوالر هو العملة القوية السائدة ألقوى اقتصاد
في العالم ،وبالتالي يخدمها أكثر مما يضرها.
وقال إن "العالقة بين دول النفط الخليجية والتسعير
بــالــدوالر وثيقة ،نظرا الرتـبــاط هــذه الــدول بمصالح
سياسية وتجارية مع الواليات المتحدة ،وتتأثر هذه
الدول كسائر الدول بالتضخم نتيجة الظروف الراهنة
لالقتصادات العالمية".
وأعــرب القبندي عن اعتقاده أن العمالت المشفرة
مثل "بتكوين" ال تصلح للتعامل في األسواق النفطية،
خـصــوصــا ل ـلــدول الـكـبــرى مـثــل الـصـيــن ،وال ــوالي ــات
المتحدة ،وبريطانيا ،نظرا لتقلباتها الكبيرة ،وعدم
وجــود مرجعية أو مصدر رسمي لها ،ولم تستخدم
تـجــاريــا وعــالـمـيــا مـقــابــل الـسـلــع" ،لــذلــك أرى أن ــه من
المستبعد حاليا أن تكون هذه العملة من الخيارات
المتاحة للدول المنتجة للنفط".
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن أس ـع ــار ال ـخ ــام سـ ـت ــراوح ب ـيــن ٨٠
و ٩٠دوالرا ،وسـتـكــون هـنــاك طـفــرات أعـلــى فــي حال
حصلت بعض المفاجآت ،نظرا لسخونة األوضــاع
الجيوسياسية مثل إيران وروسيا وأوكرانيا.

يوسف القبندي

عبدالسميع بهبهاني

استقرار األسعار مع استمرار القلق من «أوميكرون»

ً
ً
البرميل الكويتي يرتفع  42سنتا ليبلغ  72.69دوالرا
استقرت أسعار النفط أمس ،إذ يترقب
المتعاملون مؤشرات الطلب على الوقود
وسط المخاوف المتعلقة بكوفيد ،19-بعد
أن علقت سـنـغــافــورة الـسـفــر ب ــدون حجر
صحي ،وجددت أستراليا حملة التطعيم
م ــع ارتـ ـف ــاع حـ ــاالت اإلص ــاب ــة بــالـمـتـحــور
أوميكرون.
وارتـ ـف ــع م ــزي ــج ب ــرن ــت ف ــي ال ـم ـعــامــات
اآلجلة  8سنتات أو  0.1في المئة إلى 74.06
دوالرا للبرميل ،بعد ارتفاعه  3.4في المئة
في الجلسة السابقة.
وص ـع ــد خ ــام غ ــرب ت ـك ـســاس الــوسـيــط

أي دولة
ً
تعتمد كليا
على النفط
لدعم دخلها
تعتبر تحت
التهديد
المستمر من
ّ
تقلب األسعار

الكوح

قيادة «أوبك بلس»
من جانبه ،قال أستاذ هندسة البترول في جامعة
الكويت د .أحمد الكوح "إنــه من المنصف القول بأن
"أوبك بلس" هي من قاد إلى ثبات األسعار وصعودها
بشكل تدريجي إلى مستويات يجب أن تكون عليها،
فعند هبوط األسعار بشكل كبير بدأت "أوبك" خفض
اإلنتاج إلى أن بدأت األسعار تتوازن" ،منوها إلى تخبط
دول مثل الواليات المتحدة ،واليابان ،والهند ،والصين،
للسحب من مخزوناتها النفطية.
وأضاف أن األسعار مازالت يشوبها التذبذب ،لكون
ما يحدث ردود أفعال غير منطقية ومتسارعة في سوق
ال يتحمل هذه التذبذبات ،الفتا إلى ضرورة معرفة أن
السوق النفطي يغلب عليه العاطفة أكثر من المنطق،
لكونه سوقا يقاد بتصريح أو اجتماع بسيط ،مما
يعمل على زيادة أو خفض األسعار بنسب تصل أحيانا
إلى  75في المئة.
وأشار الكوح إلى ضرورة أن يكون اإلنتاج متاحا
للمستهلكين بحيث ال يكون هناك داع للهلع ،مؤكدا أن
هذا ما تعمل "أوبك" للحفاظ عليه في الفترات السابقة،
متوقعا أن تستمر في نهجها بزيادة اإلنتاج ،حسب
الخطة الزمنية المحددة من أجــل اعــادة الـتــوازن إلى
السوق ،وفضال عن ذلك ستعمل على مراقبة األسعار
للتحكم في أي تذبذب يشهده السوق.
وأوضح أن أي دولة تعتمد بشكل مطلق على النفط

أحمد الكوح

أحمد كرم

البيع بعمالت
أخرى طريقة
سريعة
لإلضرار
باالقتصاد
األميركي
ألن تداوالته
اليومية تبلغ
 90مليار
دوالر

كرم

األميركي  24سنتا ،أي  0.3في المئة إلى
 71.36دوالرا ،للبرميل بعد أن قفز  3.7في
المئة أمس األول.
مــن جــانـبــه ،ارت ـفــع سـعــر بــرمـيــل النفط
الكويتي  42سنتا ليبلغ  72.69دوالرا في
تداوالت أمس األول مقابل  72.27دوالرا في
تــداوالت االثنين ،وفقا للسعر المعلن من
مؤسسة البترول الكويتية.
وقال ستيفان بانسل الرئيس التنفيذي
لشركة "م ــودرن ــا" ،أم ــس ،إن الشركة التي
تنتج لقاح "كورونا" ال تتوقع مشكلة في
تطوير جرعة معززة واقية من "أوميكرون"

لدعم دخلها الرئيسي تعتبر تحت التهديد المستمر
ً
ً
ً
من تقلب األسعار ،الفتا إلى أن هناك دوال حاليا ،مثل
السعودية واإلمارات ،تدعو إلى تنويع مصادر الدخل.
ً
وأشار إلى أن هناك ضغوطا عالمية كبيرة سواء
كانت سياسية أو إعالمية من أجل زيادة اإلنتاج بشكل
ً
كبير ،متوقعا زيادة تلك الضغوط في المستقبل على
الدول ضمن "أوبك بلس" لزيادة اإلنتاج.
وعن تسعير النفط بغير الدوالر ،أفاد الكوح بأن تلك
ً
األفكار تم طرحها في السابق ،ضاربا المثل بتفكير
بـعــض الـ ــدول بتشجيع عمليات ال ـت ـبــادل الـتـجــاري
ً
كمبادلة بالنفط ،مؤكدا ضــرورة أن يتم تــداول سلعة
النفط من خالل عملة قوية ،وهذا يتوفر فقط في عملة
الدوالر.
وأعرب عن اعتقاده بأن دول الخليج لن تحيد عن
التعامل فــي النفط بغير الـ ــدوالر ألن ــه مــن العمالت
المضمونة لفترات طويلة وليست قابلة للتذبذب
ً
والتغيير ،الفتا إلى ارتباط سلعة النفط بعقود طويلة
األجل ،وعليه يجب االحتكام إلى نفوط عالمية ،والتي
ً
تتوفر في خام برنت عالميا كذلك في الخليج والمتمثل
فــي نفط ع ـمــان ،وجميعها الب ــد أن يـكــون لها عملة
مــوحــدة مــن أجــل معرفة ومتابعة عمليات الصعود
ً
والهبوط في الخام من خالل عملة واحــدة ،موضحا
في الوقت ذاته أن الحديث عن تداول النفط بالعمالت
االفتراضية مثل البتكوين هو رأي غير صائب.

المخزون االستراتيجي
بـ ــدوره ،قــال الخبير النفطي أحـمــد ك ــرم ،إنــه بعد
تعافي األسواق النفطية ،ومع تالشي مخاوف فيروس
كورونا وتزايد أعداد متلقي اللقاحات وعودة الحياة
ً
الطبيعية في العالم وخصوصا القطاعات الصناعية
ووس ــائ ــل الـنـقــل ارتـفـعــت معها أس ـعــار الـنـفــط حتى
ً
وصلت للحد األعلى لعام  ٢٠٢١قرابة الـ  ٨٥دوالرا ،لكن
سرعان ما انخفضت هذه األسعار مع طلب الواليات
المتحدة استخدام مخزونها االستراتيجي والموافقة
عليه من الرئيس جو بايدن ،كذلك مع ظهور المتحور
الجديد "أوميكرون" ،إذ انخفضت أسعار
ً
النفط كثيرا مقارنة باألسابيع الماضية،
وهو ما الترغبه الــدول المنتجة للنفط
ً
وخصوصا "أوبك بلس".
وأض ـ ــاف كـ ــرم أنـ ــه ب ـن ــاء ع ـلــى ذل ــك،
رب ـمــا سـتـكــون اجـتـمــاعــات "أوبـ ــك بلس"

ويمكنها البدء في العمل خالل أسابيع.
وق ــال ــت مـ ـص ــادر ف ــي الـ ـس ــوق ن ـقــا عن
بيانات مــن معهد الـبـتــرول األمـيــركــي ،إن
مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير
في الــواليــات المتحدة تراجعت األسبوع
ال ـم ــاض ــي ،ف ــي ح ـيــن ارت ـف ـعــت م ـخــزونــات
البنزين.
وب ـح ـســب ال ـم ـص ــادر ال ـتــي طـلـبــت عــدم
ال ـك ـش ــف ع ــن ه ــوي ـت ـه ــا ،أظـ ـه ــرت ب ـيــانــات
المعهد انخفاض مخزونات الخام بمقدار
 3.7ماليين برميل ،وتراجعت مخزونات
نواتج التقطير  849ألف برميل.

ً
المقبلة مطلع العام المقبل بمنزلة الترقب ،مبينا
أنه قد يتم إقرار استمرارية كميات اإلنتاج الحالية
للدول األعضاء وخارجها ،حتى ال تستمر أسعار
النفط بــاالنـخـفــاض الكبير إال إذا مــا تطلب األمــر
ً
الحقا بسبب ارتفاعها عن المستويات القياسية
غـيــر ال ـمــرغــوبــة وال ـتــي تــؤثــر عـلــى م ـعــدالت النمو
االقتصادية.
واوضح أن الجميع يترقبون اجتماعات "أوبك
ً
ً
بلس" المقبلة وقراراتها ألنها ستؤدي دورا كبيرا
بأسعار النفط في المرحلة المقبلة.
وقال كرم :ستظل الدول المنتجة للنفط في "أوبك"
مقيدة إلنتاج النفط وأسعاره ألن موازناتها تعتمد
ً
كليا على هذا المصدر المتقلب ،فأغلب هذه الدول
ً
تحتاج أسعار نفط أعلى من  ٨٥أو  ٩٠دوالرا حتى
تـتــم مـعــادلــة مــوازنــاتـهــا وه ــو مــا لــم ن ــره بــاألعــوام
السابقة ،إذ سجلت هــذه ال ــدول عـجــوزات قياسية
في موازناتها العامة ،وهو ما الترغب دول "أوبك"
بتكراره خالل األعوام المقبلة.
وأوض ـ ــح أن ب ـعــض ال ـ ـقـ ــرارات الـمـصـيــريــة الـتــي
اتخذتها دول "أوبــك بلس" بشأن اإلنتاج والتحكم
باألسعار وضعت تلك الــدول بخانة القوة والحزم
إال إذا تــم التدخل مــن جانب بعض ال ــدول الكبرى
بهذا الشأن.
من جانب آخر ،اعتبر كرم تسعير النفط بعمالت
ً
ً
مغايرة عن الدوالر أمرا يصعب تحقيقه ،خصوصا
أن تسعير براميل النفط مازال يعتمد بالدوالر ،وإن
كانت هناك محاوالت قليلة لالبتعاد عن الدوالر كما
فعلت إيــران بعد فرض الحظر عليها بشأن ملفها
النووي والعقوبات عليها إذ لم يكن لهذا اإلجــراء
أث ــر كـبـيــر عـلــى األس ـ ــواق الـنـفـطـيــة أو حـتــى أعطى
ً
داف ـعــا ل ــدول منتجة غيرها تسلك نفس مسارها.
وق ــال إن الـ ــدوالر الي ــزال العملة الـســائــدة لتسعير
النفط ومازالت أغلب عمالت الدول المنتجة للنفط
مرتبطة به وهو أحد أسباب التضخم الحاصل في
دول الخليج.
وأفــاد بأن بيع النفط بعمالت غير الــدوالر ربما
ً
ً
يكون قرارا سياسيا أكثر من أنه اقتصادي ،فهي
الـطــريـقــة الـســريـعــة لــإضــرار باالقتصاد
األمـ ـي ــرك ــي ألن ال ـن ـف ــط وح ـ ــده يـتــم
الـ ـت ــداول ف ـيــه م ــا ي ـق ــارب ال ـ ـ ٩٠
ً
مليار دوالر يوميا.

12
اقتصاد
 41.7مليار دينار رصيد التسهيالت االئتمانية بنمو سنوي %3.8
ةديرجلا
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ً
«بيتك» :تواصل التحفيز االقتصادي انعكس إيجابا على رصيد االئتمان
التسهيالت
الشخصية
أعلى حصة
بين القطاعات
االقتصادية
بإجمالي  ١٨.٩مليار
دينار ونسبة ٪٤٥.٣
من االئتمان

حصة قطاعي
العقار واإلنشاء
 %26.5بنحو
 11مليار دينار
منخفضة على
أساس سنوي %1.3

قـ ـ ــال ت ـق ــري ــر ل ـب ـي ــت ال ـت ـمــويــل
ال ـكــوي ـتــي "ب ـي ـت ــك" ،إن إجـ ـ ــراءات
ت ـح ـف ـيــز الـ ـنـ ـش ــاط االقـ ـتـ ـص ــادي،
ً
تــواص ـلــت م ـمــا ان ـع ـكــس إي ـجــابــا
عـلــى رص ـيــد االئ ـت ـمــان الممنوح
مــن الـبـنــوك الكويتية فــي بعض
ال ـق ـطــاعــات االق ـت ـص ــادي ــة ،وســط
إجـ ـ ـ ــراءات ال ـت ـح ـف ـيــز وال ـس ـيــاســة
النقدية التوسعية ،بنمو سنوي
بـنـهــايــة أك ـتــوبــر بـنـسـبــة  4.4في
الـمـئــة ،مقابل نمو أقــل مــن  4في
ال ـم ـئ ــة ب ـن ـه ــاي ــة س ـب ـت ـم ـبــر ،وف ــق
ب ـيــانــات بـنــك ال ـكــويــت ال ـمــركــزي،
ويقترب رصيد االئتمان من حجز
 41.7مليار دينار في أكتوبر 2021
ً
مقابل  41.6مـلـيــارا فــي سبتمبر
ً
و 39.9مليارا في أكتوبر .2020
وح ـ ـسـ ــب ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر ،ح ـص ـلــت
القطاعات االقتصادية على تمويل
بـحــوالــي  387مـلـيــون دي ـنــار في
أكتوبر ،في حين نجحت البنوك
ً
لجذب ودائــع بنحو  178مليونا
خ ــال الـشـهــر ،فــي حـيــن واصـلــت
ال ــودائ ــع االنـخـفــاض بنسبة 3.2
في المئة في أكتوبر ،فيما يواصل
ال ـن ـم ــو الـ ـسـ ـن ــوي فـ ــي االئ ـت ـم ــان
ت ـفــوقــه ع ـلــى ن ـمــو ال ــودائ ــع ،بعد
ً
أن سجلت الودائع نموا أكبر من
نمو االئتمان في األشهر الخمسة
األخيرة من .2020
في التفاصيلّ ،
تحسن إجمالي
االئتمان الممنوح بشكل شهري
طفيف 0.1فــي المئة أي بحوالي
 43مليون دينار بينما انخفضت
الودائع بنسبة  0.5في المئة أي
بنحو  208ماليين خالل أكتوبر
على أساس شهري.
ارت ـف ـعــت أرصـ ــدة الـتـسـهـيــات
االئتمانية الشخصية على أساس
سنوي بحوالي  1.7مليار دينار
أي بـنـسـبــة  10.5ف ــي ال ـم ـئــة في
أكـتــوبــر أي أعـلــى نسبة لـلــزيــادة
خ ــال نـحــو  6س ـن ــوات ،ويـقـتــرب

حـجـمـهــا م ــن  18.9مـلـيــار ديـنــار
مدفوعة باستمرار زيادة ملحوظة
ف ــي االئ ـت ـم ــان ال ـم ــوج ــه لـلـنـشــاط
االستهالكي والتمويل المقسط.
وانخفض االئـتـمــان الممنوح
إل ـ ــى ق ـط ــاع ــي ال ـع ـق ــار واإلنـ ـش ــاء
بنسبة محدودة ،أي حوالي 143
مليون ديـنــار ،مما يمثل  1.3في
المئة مع اقتراب رصيد االئتمان
لـهــذيــن الـقـطــاعـيــن مــن  11مليار
دينار.
وارت ـ ـفـ ــع االئـ ـتـ ـم ــان ال ـم ـم ـنــوح
ل ـق ـطــاع ال ـص ـنــاعــة بـنـسـبــة 15.3
فــي المئة أي  310ماليين دينار
إلــى حوالي  2.3مليار ،وارتفعت
أرصدة االئتمان إلى النفط الخام
والغاز مقتربة من حاجز ملياري
ديـنــار للمرة الثانية بنمو قــدره
ً
 284م ـل ـي ــو ن ــا ب ـن ـس ـبــة  16.1فــي
الـمـئــة ،وهــو مستوى مرتفع من
النمو خالل عامين بعد أن كانت
تزيد بمعدالت تفوق  30في المئة
قبل هذه الفترة.
وارت ـ ـفـ ــع االئـ ـتـ ـم ــان ال ـم ـم ـنــوح
ل ـق ـط ــاع ــات "أخـ ـ ـ ــرى" ب ـن ـحــو 115
مـلـيــون دي ـنــار أي  3.7فــي المئة،
ويقترب لهذه القطاعات من 3.2
مليارات (تمثل  7.7في المئة من
إج ـم ــال ــي االئـ ـتـ ـم ــان) ،وان ـخ ـفــض
االئتمان إلى قطاع الزراعة وصيد
األسماك ليبلغ  18.5مليون دينار
ً
بنسبة  3.6في المئة سنويا.
وتـ ـ ـ ــراج ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــت ال ـ ـت ـ ـس ـ ـه ـ ـيـ ــات
الـمــوجـهــة لـقـطــاع ال ـت ـجــارة على
أسـ ـ ـ ــاس س ـ ـنـ ــوي بـ ـح ــوال ــي 519
م ـل ـيــون دي ـن ــار بـنـسـبــة  14.7في
المئة وهو أعلى تراجع لالئتمان
الممنوح لهذا القطاع  ،وانخفض
رصيدها إلــى حوالي  3مليارات
دينار (يمثل أدنى حصة لها من
إج ـمــالــي االئ ـت ـم ــان وق ــدره ــا 7.2
في المئة).
وتــراجــع رصـيــد االئـتـمــان إلى

المؤسسات المالية غير البنوك
ً
ً
مقتربا من مليار دينار منخفضا
ً
ب ـن ـحــو  84م ـل ـي ــو ن ــا أي بـنـسـبــة
سنوية  7.6في المئة.
وف ــي ق ـطــاع ال ـخــدمــات الـعــامــة
تراجع االئتمان الممنوح له على
أس ــاس س ـنــوي إل ــى  122مليون
دي ـنــار بنسبة  4فــي الـمـئــة وبما
قيمته  5ماليين.
وتشكل التسهيالت االئتمانية
الشخصية إضافة إلى الموجهة
لقطاعي العقار واإلنشاء الحصة
األك ـ ـبـ ــر مـ ــن حـ ـج ــم ال ـت ـس ـه ـيــات
االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة ،وم ـ ــازال ـ ــت ح ـصــة
التسهيالت االئتمانية الشخصية
عند أعلى مستوياتها حين مثلت
 45.3في المئة في أكتوبر مقابل
 45فـ ــي ال ـم ـئ ــة ل ـش ـه ــر سـبـتـمـبــر
مــن إجـمــالــي االئ ـت ـمــان الممنوح
وتعد أعلى مقابل حصة شكلت
 43.2في المئة في أكتوبر العام
الماضي ،فيما انخفضت حصة
ً
قطاعي العقار واإلنشاء معا إلى
 26.5في المئة في أكتوبر مقابل
 28في المئة من إجمالي االئتمان
الممنوح فــي نفس الشهر العام
الماضي.
بـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرت ح ـص ــة
ال ـق ـطــاعــات ال ـث ــاث ــة ح ـيــن مثلت
حوالي  71.8في المئة من إجمالي
االئ ـت ـم ــان ال ـم ـم ـنــوح ف ــي شـهــري
أك ـت ــوب ــر وسـبـتـمـبــر  2021فيما
ً
تعد أعلى قليال من حصة شكلت
 70.8ف ــي ال ـم ـئــة ف ــي أك ـتــوبــر من
عام .2020
وتمثل التسهيالت االئتمانية
الشخصية ذلك التمويل الممنوح
ل ـ ــأشـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـ ـغ ـ ــرض ت ـم ــوي ــل
أغراض فردية تختلف باختالف
احتياجاتهم المتنوعة ،ويمكن
تـ ـقـ ـسـ ـيـ ـمـ ـه ــا ب ـ ـح ـ ـسـ ــب ال ـ ـغـ ــرض
الـمـمـنــوحــة لــه إل ــى أرب ـعــة أن ــواع،
األول يضم التسهيالت المقسطة

بنك الخليج يقدم ورش عمل مهنية
لطالب جامعة الكويت
أقام فريق الموارد البشرية في بنك الخليج
فعاليتين بالتعاون مع جامعة الكويت ،لدعم
الشباب المحلي ومساعدتهم في صقل مهاراتهم
المهنية ،وتعد هذه المبادرة األخيرة جزءا من
برنامج االستدامة االجتماعية المستمر للبنك،
حيث يقود مبادرات تعليمية متنوعة مصممة
لترك تأثير إيجابي على الطالب والمجتمع.
وضمن التزامه باالستدامة المجتمعية ،قدم
بنك الخليج الدعم لجمعية إنجاز خالل برنامج
التدريب الوظيفي  Job Shadowingالستكشاف
مهام الوظيفة التي أقيمت في  1نوفمبر ،2021
وخ ــال تلك الفعالية قــام  10طــاب مــن الكلية
األسترالية في الكويت بمساعدة  5موظفين في
قسم الموارد البشرية ،لمعرفة المزيد حول المهام
اليومية للموظفين.
كما دعم بنك الخليج محاضرة "،"Head Start
ال ـتــي نظمتها جمعية إن ـج ــاز ف ــي  3نوفمبر
 ،2021وكانت المحاضرة عبارة عن ورشة عمل
افتراضية عقدت لـ 80طالبا من الكلية األسترالية
في الكويت ،وأوضحت الطرق المختلفة التي
يمكن للطالب من خاللها االستعداد للمقابالت
الــوظـيـفـيــة المستقبلية ،وتـضـمـنــت الفعالية
أيضا برنامجا تعليميا لكتابة السيرة الذاتية
االحترافية خطوة بخطوة.
كما قدمت المديرة العامة للموارد البشرية
في بنك الخليج سلمى الحجاج ،أول ديسمبر
الجاري بجامعة الكويت ،فعالية بعنوان "كيف
ترتقي بوظيفتك" ،والتي استمرت لمدة ساعة،
وح ـضــرهــا ط ــاب كـلـيــة الـهـنــدســة وال ـب ـتــرول،
ونــاقـشــت فيها ال ـطــرق المختلفة الـتــي يمكن
للطالب من خاللها االرتقاء بمستوى حياتهم

سلمى الحجاج ٔاثناء التكريم
المهنية بمجرد تخرجهم ،وأهمية المرونة بشكل
عام على بيئة العمل وعلى حياة الطالب.
أم ــا الفعالية الـثــانـيــة بـعـنــوان "كـيــف أب ــدأ"،
بــالـتـعــاون مــع جمعية إن ـجــاز وقـســم ال ـمــوارد
البشرية ،فقدمها متطوعو بنك الخليج في 2
ديسمبر ،والتي استفاد منها  100طالبة في
كلية التربية بجامعة الكويت ،وتضمنت الفعالية
موضوعات عن أهمية المقابلة الوظيفية ،وكيفية
االستعداد لها ،وتعلم المشاركون في الفعالية
مـهــارات أساسية مصممة لمساعدتهم خالل
المقابالت الوظيفية في المستقبل ،وتم تصميم
ورشة العمل هذه لتعليم الطالب كيفية تكوين
انطباعات أول ــى إيجابية لــزيــادة فرصهم في

الحصول على وظائف بسوق العمل التنافسي.
وحــول هــذا ،قالت الحجاج" :تعد االستدامة
المجتمعية وتمكين الشباب من خالل التعليم
إح ــدى الــركــائــز األســاسـيــة الستراتيجية بنك
الخليج لعام  ،2025ونلتزم في البنك ببرنامج
االسـ ـت ــدام ــة ،وسـ ـن ــواص ــل ت ـقــديــم الـ ـمـ ـب ــادرات
التعليمية لتزويد الشباب بـ ــاألدوات الــازمــة
لمهنهم المستقبلية ،ومن خالل تزويد الجيل
ال ـق ــادم بمجموعة م ـه ــارات جــديــدة وتشجيع
شبابنا على تــرك أثــر إيجابي على المجتمع،
فإننا نعمل أيضا بنشاط لتحقيق رؤية الكويت
 ،2035وهي رؤية وطنية يدعمها بنك الخليج
بالكامل".

«األهلي» يختتم بطولته السنوية
التاسعة لكرة القدم

علي البغلي ممثل البنك األهلي أثناء تكريم الفرق الفائزة
أعلن البنك األهـلــي الكويتي اختتام بطولته
السنوية التاسعة لـكــرة ال ـقــدم ،الـتــي أقيمت في
ملعب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة مشرف.
وشارك في البطولة ثماني أكاديميات لألطفال
ت ـ ـتـ ــراوح أعـ ـم ــاره ــم ب ـي ــن  10و 12ع ــام ــا ،وه ــي:
أكــاديـمـيــة  ،S & Aأكــاديـمـيــة أب ـطــال المستقبل،
أك ــادي ـم ـي ــة الـ ـصـ ـق ــور ،أك ــادي ـم ـي ــة ،Captain 23
أكاديمية  ،Super Kickأكاديمية  ،Heroesأكاديمية
 Pantherوأكاديمية .Dynamo Kuwait
و ف ــازت أ كــاد يـمـيــة " "S&Aبــا لـمــر كــز األول ،إذ
حـصــل كــل عـضــو مــن أع ـضــاء ال ـفــريــق عـلــى 60
دي ـن ــارا .أم ــا الـمــركــز ال ـثــانــي ،ف ـكــان مــن نصيب
أكاديمية " ،"Future Championsحيث حصل

كل عضو من أعضاء الفريق على  40دينارا.
وتهدف بطولة "األهلي" لكرة القدم ألكاديميات
األط ـ ـفـ ــال إلـ ــى تـشـجـيـعـهــم ع ـل ــى ال ـم ـش ــارك ــة فــي
األنشطة الجماعية ،والحد من انشغالهم باأللعاب
اإللكترونية ،كما تشجعهم على ممارسة الرياضة
في سن مبكرة ،إضافة إلى مشاركة زمالئهم في
المنافسة الشريفة وخلق روح التعاون ،للوصول
إلى األهداف المنشودة.
ُ
وتعد البطولة جزء ا من البرنامج االجتماعي
السنوي للبنك للتواصل مع الشباب ،من خالل
تـشـجـيــع ال ــري ــاض ــة وأسـ ـل ــوب ال ـح ـيــاة الـصـحــي.
وانطلقت البطولة في عام  ،2011وزادت شعبيتها
بشكل كبير على مدى السنوات السابقة.
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إجمالي أرصدة التسهيالت االئتمانية

المصدر :بنك الكويت المركزي ،بيت التمويل الكويتي
وتـ ـ ـمـ ـ ـث ـ ــل الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــم األك ـ ـ ـبـ ـ ــر م ــن
التسهيالت االئتمانية الممنوحة
لألفراد ،وتمنح لتمويل حاجات
غير تجارية على وجه الخصوص
شــراء أو ترميم السكن الخاص،
ارتـ ـفـ ـع ــت ح ـص ـت ـه ــا إلـ ـ ــى حـ ــدود
 74.5في المئة خــال أكتوبر من
التسهيالت الشخصية فيما تعد
أع ـلــى م ـقــارنــة م ــع حـصــة شكلت
 73.6في المئة في أكتوبر .2020
بينما شكل النوع الثاني من
ح ـي ــث ح ـج ــم ال ـت ـم ــوي ــل ال ـمــوجــه
لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــراء أوراق م ـ ــا لـ ـ ـي ـ ــة ،و هـ ــي
تسهيالت شخصية تمنح بغرض
ش ـ ـ ــراء أوراق م ــالـ ـي ــة ،ت ــراج ـع ــت
حـصـتـهــا حـيــن اس ـت ـحــوذت على
حوالي  13.7في المئة في أكتوبر
 2021من التسهيالت االئتمانية
الشخصية وهي أدنى من حصة
شكلت  14.9فــي المئة فــي نفس
الشهر العام الماضي.
أم ـ ــا الـ ـتـ ـم ــوي ــل االس ـت ـه ــاك ــي

ال ـ ـنـ ــوع الـ ـث ــال ــث ف ـي ـم ـثــل ح ــوال ــي
 9.5ف ــي ال ـم ـئــة م ــن الـتـسـهـيــات
االئتمانية الشخصية فــي شهر
أكتوبر مقابل  9.4في المئة لنفس
الشهر مــن الـعــام الـمــاضــي ،وهي
تمنح للعميل لتمويل حاجاته
الـشـخـصـيــة ال ـتــي تـغـطــي نفقات
التعليم والعالج كذلك احتياجاته
من السلع المعمرة.
وتـمـثــل ال ـق ــروض الشخصية
األخ ــرى بنهاية أكـتــوبــر  2.3في
المئة من التسهيالت االئتمانية
الـشـخـصـيــة م ـقــارنــة م ــع  2.2في
ال ـم ـئــة ل ـن ـفــس ال ـش ـهــر م ــن ال ـعــام
الماضي.
وتخطت التسهيالت االئتمانية
المقسطة حاجز  14مليار دينار
ب ـن ـهــايــة أك ـتــوبــر  2021مــرتـفـعــة
بحوالي  1.5مليار بنسبة زيادة
 11.9في المئة على أساس سنوي
أي أع ـل ــى ن ـس ـبــة زي ـ ــادة سـنــويــة
خ ــال مــا يـقـتــرب مــن  6س ـنــوات،

مــدفــوعــة بــاس ـت ـمــرار اإلق ـب ــال من
األف ـ ـ ــراد ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى تـمــويــل
ش ــراء الـسـكــن ال ـخــاص ،ومــازالــت
حصة االئتمان المقسط عند أعلى
مستوياتها حين مثلت  33.8في
المئة من إجمالي االئتمان.
أم ــا ع ـلــى أسـ ــاس ش ـهــري فقد
ارتفع االئتمان المقسط بحدود
 194مليون دينار في أكتوبر أو
 1.4فــي المئة عــن سبتمبر الــذي
ً
ً
ً
سجل نموا شهريا أعلى قليال.
وتصل التسهيالت الشخصية
الموجهة لشراء أوراق مالية إلى
حــوالــي  2.6مليار ديـنــار بــزيــادة
 1.5في المئة على أساس سنوي
في أكتوبر ،فيما تعدد أدنى  3في
المئة على أساس شهري.
بــال ـتــالــي انـخـفـضــت حصتها
مسجلة  6.2في المئة من إجمالي
االئتمان بنهاية أكتوبر  2021أي
واحدة من أدنى مستوياتها.
الـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـش ـ ـ ـخ ـ ـ ـصـ ـ ــي

االستهالكي يحصل عليه األفراد
لتمويل شــراء السلع المعمرة أو
لتغطية تكاليف العالج والتعليم،
يـقـتــرب االئـتـمــان الـمـمـنــوح لهذا
الـ ـغ ــرض م ــن  1.8م ـل ـي ــار دي ـن ــار
ً
بنهاية أكتوبر  ، 2021مــواصــا
ت ـس ـج ـيــل مـ ـع ــدل زي ـ ـ ــادة س ـنــويــة
م ـت ــزاي ــدة بـلـغــت  12.3ف ــي الـمـئــة
في أكتوبر أي أعلى من ارتفاعه
ف ــي سـبـتـمـبــر الـ ــذي س ـجــل 11.1
في المئة.
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا هـ ـ ـ ــدأ ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع ح ـجــم
التمويل الشخصي االستهالكي
بحدود  1.3في المئة عن سبتمبر
الـ ــذي ارت ـ ـفـ ــع 2.1ف ــي ال ـم ـئــة على
أس ــاس شـهــري ،بالتالي مــازالــت
ً
تشكل مستوى م ـحــدودا أي 4.3
فــي الـمـئــة مــن إجـمــالــي االئـتـمــان
ً
أي أدنــى قليال مــن حصة قدرها
 4.3في المئة في الشهر السابق
سبتمبر  2021ومقابل  4في المئة
في أكتوبر .2020

«بوبيان» يطلق مسابقة لألنشطة التطوعية
المدرسية بجوائز تصل إلى  10آالف دينار
أع ـل ــن ب ـنــك بــوب ـيــان إط ــاق
"مـ ـس ــابـ ـق ــة بـ ــوب ـ ـيـ ــان ألف ـض ــل
م ـش ــروع ت ـطــوعــي" بــالـتـعــاون
مـ ــع وزارة ا ل ـت ــر ب ـي ــة – إدارة
األنـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة ،وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي س ـي ـت ــم
تنظيمها خالل العام الدراسي
الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي ل ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ج ـم ـيــع
مـ ـ ــدارس ال ـك ــوي ــت الـحـكــومـيــة
والخاصة للمرحلتين الثانوية
والـمـتــوسـطــة ،ب ـجــوائــز تصل
إلى  10آالف دينار.
وق ــال الـمــديــر ال ـعــام للبنك،
ول ـيــد خــالــد ال ـيــاقــوت "يـهــدف
ب ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان مـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ــال هـ ـ ــذه
ال ـم ـســاب ـقــة إل ـ ــى ت ـع ــزي ــز روح
ال ـع ـط ــاء ف ــي نـ ـف ــوس أب ـنــائ ـنــا
الطلبة ،خصوصا مــا يرتبط
ب ـ ـهـ ــا مـ ـ ــن أن ـ ـش ـ ـطـ ــة ت ـط ــوع ـي ــة
تساهم في التنمية المستدامة
للكويت".
وأض ــاف أن هــذه المسابقة
ً
تأتي اتساقا مع أهــداف األمم
المتحدة للتنمية المستدامة،
حـ ـي ــث سـ ـتـ ـق ــوم كـ ـ ــل م ــدرس ــة
بتنفيذ مشروع تطوعي ،ويتم
تقييم هذه المشاريع والبرامج
المقدمة من خالل لجنة تحكيم
مختصة ستعتمد على معايير
مــن بينها اإلب ـ ــداع واالبـتـكــار
وتحقيق االستدام،ة إلى جانب
كــون ـهــا م ــن الـ ـمـ ـب ــادرات الـتــي

يمكن تطبيقها و نـشــر هــا في
المجتمع.
وس ـت ـن ـظــم هـ ــذه الـمـســابـقــة
بـ ـ ــال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون مـ ـ ـ ــع م ــؤسـ ـس ــة
SPREAD THE PASSION
كـجـهــة اس ـت ـشــاريــة ومـحـكـمــة
ً
لـلـمـســابـقــة ،ن ـظــرا لـمــا تتمتع
به من خبرات طويلة في هذا
ً
ال ـم ـجــال ال ـم ـهــم ،ع ـل ـمــا بــأنـهــا
م ـن ـظ ـمــة غ ـي ــر رب ـح ـي ــة ت ـهــدف
إلــى ربــط المتطوعين بفرص
تطوعية مع تطوير مهاراتهم
لخدمة المجتمع.
وي ـم ـكــن لـجـمـيــع الـ ـم ــدارس
الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــان ـ ـ ــوي ـ ـ ــة والـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــوسـ ـ ـط ـ ــة
الـمـشــاركــة فــي هــذه المسابقة
والـتـسـجـيــل حـتــى اغ ــاق بــاب
التسجيل ،واال ك ـت ـفــاء بالعدد
الـمـحــدد ل ـل ـمــدارس ،وذل ــك من
خالل زيارة الموقع اإللكتروني
للبنك.
يذكر أن مؤسسة SPREAD
 THE PASSIONتعتبر منظمة
غـيــر ربـحـيــة ت ـهــدف إل ــى ربــط
المتطوعين بـفــرص تطوعية
م ـ ــع تـ ـط ــوي ــر م ـ ـهـ ــارات ـ ـهـ ــم فــي
خدمة المجتمع من خالل جعل
الـعـطــاء سهال ووسـيـلــة حياة
ت ـحــت ش ـع ــار "اجـ ـع ــل ع ـطــاءك
ً
جزءا من حياتك".
كـ ـ ـي ـ ــف ي ـ ـم ـ ـكـ ــن ل ـ ـل ـ ـمـ ــدرسـ ــة

«وربة» 10 :رابحين
في سحب «السنبلة»
أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة األسبوعية ،مؤكدا
استمراره في عمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعيا ،بحضور ممثل
عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك.
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم الحظ خالل سحب السنبلة األسبوعي
الـ ،45فقد توج  10رابحين من عمالء بنك وربة ،وحصل كل منهم على
 1000دينار ،وهم :حبيب مهدي عوض الشمري ،وبشار بدر مبارك الزوير،
وفراج فهيد سعيد الهاجري ،ومحمد عواد غالب العازمي ،وحيدر أحمد
فخرائي ،وبدر عبدالله أحمد الغيث ،وصالح بندر صالح مليس ،وفهد
حبيب ظاهر الشمري ،ومنيرة صالح عطا الله المطيري ،وأمينة طنا
طواري العنزي.
ويمثل حساب السنبلة الخيار األمثل لكل الراغبين في توفير األموال،
وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه ،إضافة
إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.
وح ــول ال ـشــروط ،يتطلب اآلن وج ــود  100ديـنــار لــدخــول سحوبات
السنبلة األسبوعية والسحوبات الكبرى ،علما أن العميل مازال يحصل
على فرصة واحدة مقابل كل  10دنانير في الحساب ،والفرص تحتسب
على حسب أدنى رصيد في الحساب خالل الشهر .لذلك يجب أن يكون
قــد مضى على المبلغ شهر فــي الحساب للتأهل للسحب األسبوعي،
وشهران للسحوبات الكبرى الحتساب الفرص .وال توجد قيود أو حدود
للسحب واإليداع ،وكلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.
الجدير بالذكر أن بنك وربة أطلق أحدث حلوله المصرفية Customer
 Onboardingوفق بنود استراتيجيته الخمسية الطموحة التي تمكن
غير عمالء بنك ور بــة مــن التقدم بطلب فتح حساب السنبلة بطريقة
إلكترونية سهلة عبر موقع البنك اإللكتروني دون الحاجة إلى زيارة
أي من فروع البنك ،وخالل  5دقائق فقط -من خالل النظام اآللي الجديد
الذي يستخدمه لتطبيق هذه الخدمة وينفرد به في القطاع المصرفي
الكويتي -سيتمكن العمالء الجدد من استكمال طلب فتح حساب السنبلة
في أي وقت وأي مكان.

بالتواصل مع جميع المدارس
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ـ ــي ال ـت ـس ـج ـي ــل،
ً
وإمـ ـ ــدادهـ ـ ــا الـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــا عـبــر
م ـخ ـت ـل ــف وسـ ــائـ ــل الـ ـت ــواص ــل
ع ـ ــن بـ ـع ــد بـ ـك ــل الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
وال ـت ـف ــاص ـي ــل ع ــن ال ـم ـســاب ـقــة،
وجدولها الزمني مع اإلجابة
ع ــن ك ــل ال ـت ـس ــاؤالت الـخــاصــة
بها.

جوائز قيمة للفائزين
وليد الياقوت

المشاركة في المسابقة؟
 -1زيارة الموقع اإللكتروني
ل ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــك ب ـ ـ ـ ــو بـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــان www.
 ،bankboubyan.comو مــن
ث ــم اخ ـت ـيــار صـفـحــة (مـســابـقــة
بـ ـ ــوب ـ ـ ـيـ ـ ــان ألف ـ ـ ـضـ ـ ــل مـ ـ ـش ـ ــروع
تطوعي) ،وقراءة كل التفاصيل
ال ـخ ــاص ــة بــال ـم ـســاب ـقــة ،إذ إن
المجال متاح لجميع المدارس،
سـ ـ ـ ــواء حـ ـك ــومـ ـي ــة أو خ ــاص ــة
متوسطة أو ثانوية.
 -2ملء االستمارة الموجودة
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـمـ ـ ــوقـ ـ ــع اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي
ل ـل ـم ـس ــاب ـق ــة ب ــأه ــم ال ـب ـي ــان ــات
كمرحلة أولى للتسجيل.
 -3ستقوم اللجنة المنظمة

وقال الياقوت إن ادارة البنك
قررت تخصيص جوائز مالية
قيمة ل ـل ـمــدارس ال ـفــائــزة وفــق
الشرائح التالية:

المرحلة المتوسطة:
● المركز األول  2000دينار.
● ال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـ ـثـ ــانـ ــي 1500
دينار.
● ال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـ ـثـ ــالـ ــث 1000
دينار.
المرحلة الثانوية:
● المركز األول  2000دينار.
● ال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـ ـثـ ــانـ ــي 1500
دينار.
● ال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـ ـثـ ــالـ ــث 1000
دينار.

 KIBيعلن فائزي «دينارك كيلو ذهب»
ً
قام بنك الكويت الدولي ( )KIBمؤخرا بتتويج  3من عمالء
حساب التوفير بجوائز قيمة من الذهب ،ضمن حملة مكافآته
الجديدة" :ديـنــارك كيلو ذهــب" ،حيث فــاز عبدالله بن نخي،
ومحمد مرعي بليرة ذهب عثمانية لكل منهما ،كما فاز محمد
المتروك بأونصة ذهبية.
يــذ كــر أن الحملة مــن  KIBتمنح للمودعين فــي حسابات
التوفير المفعلة ،وخــال فترة العرض الممتدة حتى نهاية
العام ،فرصة لـ  3رابحين للفوز في السحب الشهري بجوائز
ذهـبـيــة عــن كــل  500د.ك مــودعــة فــي الـحـســاب ،حـيــث تشمل
الجوائز أونصة ذهبية لفائز واحــد ،وليرة ذهبية عثمانية
للفائزين اآلخرين.
ً
كما تقدم الحملة فــرصــة للمشاركة فــي السحب النهائي
على الجائزة الكبرى ،وقدرها  1كيلوغرام من الذهب عن كل
 1000د.ك مودعة في حساب التوفير ،مع مراعاة كل الشروط
واألحكام ،وأهمها الحفاظ على معدل رصيد قدره  500د.ك
للسحب الشهري و 1000د.ك للسحب األخير.
وقال المدير العام للخدمات المصرفية لألفراد في ،KIB
ً
عثمان توفيقي ،متوجها بالتهنئة للفائزين فــي السحب
الـثــانــي" :نتمنى لعمالئنا مــن حـســاب التوفير حظا أفضل
للفوز في المرة القادمة ،ونؤكد لهم أننا مستمرون في إطالق
الحمالت وبرامج المكافآت المبتكرة والمشوقة لهم ،والتي
تالقي اهتماماتهم وتطلعاتهم مع البنك ،وبما يساهم في
تعزيز تجربتهم المصرفية االستثنائية فيه".
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ح ـس ــاب ال ـتــوف ـيــر م ــن  KIBق ــد صمم
ً
خصيصا لتلبية احتياجات معظم األفــراد ويقدم لهم مزايا
التوفير واالستثمار في آن واحد ،كما أنه ال يتطلب حدا أدنى
لفتحه أو حدا أدنى للرصيد إلبقائه ،فضال عن تقديمه لميزة
الحصول على بطاقة سحب مجانية ،يمكن استخدامها في
أكثر من مليون ماكينة سحب آلي ( )ATMفي كل أنحاء العالم،
بما في ذلك "كي نت" ونقاط البيع.

عثمان توفيقي
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● بعد منافسة شديدة على ًحصة «الكيماويات البترولية» رفعت ّقيمته  %32.8عن سعر األساس
● السهم قفز من  320فلسا إلى  ...425و«األولى للوساطة» مثلت الفائز
محمد اإلتربي

بعد منافسة شــد يــدة على
مزاد حصة شركة الصناعات
الكيماويات البترولية البالغة
نسبتها  10بالمئة من شركة
القرين لصناعة الكيماويات
ال ـب ـتــرول ـيــة ض ـمــت  3أطـ ــراف
مـ ـلـ ـيـ ـئ ــة مـ ــال ـ ـيـ ــا ه ـ ـ ــي ش ــرك ــة
ال ـج ـن ــاح ال ـق ــاب ـض ــة ،وش ــرك ــة
ب ــوب ـي ــان ل ـل ـب ـتــروك ـي ـمــاويــات،
والـ ـت ــأمـ ـيـ ـن ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة،
م ـ ـم ـ ـث ـ ـلـ ــة فـ ـ ـ ــي شـ ـ ــركـ ـ ــة وفـ ـ ـ ــرة
لالستثمار ،حسمت «الجناج
القابضة» المزاد لمصلحتها
بــأ عـلــى سـعــر بـلــغ  425فلسا
لـلـسـهــم ب ــزي ــادة  105فـلــوس
عن سعر األساس البالغ 320
فلسا للسهم وبقيمة إجمالية
بلغت  46.750مليون دينار.

وبلغت كمية األسهم التي
ك ــان ــت م ـع ــروض ــة ف ــي ال ـم ــزاد
 110م ــا يـ ـي ــن سـ ـه ــم ب ـس ـعــر
أساس يبلغ  320فلسا للسهم،
وبقيمة إجمالية  35.2مليون
دينار.
وعـمـلـيــا ،حـقــق الـمــال لعام
ربـحــا إضــافـيــا مــن المنافسة
ع ـلــى الـ ـم ــزاد ب ــواق ــع 11.550
م ـ ـل ـ ـيـ ــون دي ـ ـ ـنـ ـ ــار هـ ـ ــي ق ـي ـم ــة
الـ ـ ــزيـ ـ ــادة ال ـ ـتـ ــي ج ـ ـ ــاء ت عـلــى
سعر األساس البالغ ،35.200
أي ب ـ ــز ي ـ ــادة ن ـس ـب ـت ـه ــا 32.8
ب ــال ـم ـئ ــة ،ن ـت ـي ـجــة ال ـم ـنــاف ـســة
الشديدة بين األطراف الثالثة
المتنافسة على حصة صناعة
ال ـك ـي ـمــاويــات ال ـب ـتــرول ـيــة في
شركة القرين.

« »stcتوقع اتفاقية ملزمة لالستحواذ
الكامل على «البوابة اإللكترونية القابضة»
أعلنت شركة االتصاالت الكويتية " ،"stcتوقيع
اتفاقية ملزمة لشراء  100في المئة من رأسمال
شركة البوابة اإللكترونية القابضة وشركاتها
ال ـتــاب ـعــة ،الـمـتـخـصـصــة ف ــي ق ـط ــاع االت ـص ــاالت
وتـكـنــولــوجـيــا ال ـم ـع ـلــومــات ف ــي ال ـك ــوي ــت ،الـتــي
تعتبر مــن أب ــرز ال ـشــركــات فــي ه ــذا ال ـم ـجــال ،إذ
تتمتع بسمعة جيدة وقــاعــدة عمالء ذات قيمة
مضافة مــن الـشــركــات والمؤسسات فــي كــل من
القطاعين الخاص والحكومي بسعر شراء 23
مليون دينار.
وتم اإلفصاح عن الصفقة في بورصة الكويت
ً
التزاما بالالئحة التنفيذية للقانون الصادر عن
هيئة أسواق المال علما بأن إتمام هذه الصفقة
مشروط بموافقة الجهات الرقابية المعنية في
وجار العمل للحصول عليها.
الكويت،
ٍ
وق ـ ــال ال ـم ـه ـنــدس م ــزي ــد ال ـح ــرب ــي الــرئ ـيــس
التنفيذي لـ " ،"stcإن تحقيق هذه الصفقة يعتبر
ً
إ ن ـجــازا لناحية انسجامها مــع استراتيجية
الـ ـش ــرك ــة الـ ـت ــي ت ــرت ـك ــز ع ـل ــى ت ــوس ـي ــع ن ـطــاق
األنشطة واالنتقال من الخدمات التقليدية إلى
الرقمية والحلول المعلوماتية المتطورة في
مجال االتصاالت المتكاملة والحلول التقنية
المتقدمة مــن خ ــال تــوفـيــر ال ـق ــدرات الرقمية
مــن خــدمــات  ICTو  IOTو ،Cloud Services
إضافة إلى تعزيز قدراتها الداخلية في مجال
ً
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تماشيا
مع التطورات العالمية السريعة التي شهدناها
ً
مؤخرا.
وأضاف الحربي :نرى أن عملية االستحواذ
هــذه تعتبر فرصة مهمة للشركتين لتوسيع
نطاق عملهما وتبادل الخبرات فيما بينهما،
إذ ستتيح لـ" "stcاالستفادة من فرص النمو في
سوق الشركات وتطوير نطاق العمل وتبادل
الخبرات لدعم عملية التحول الرقمي لتوفير
أفضل الخدمات والمنتجات والحلول لنتخطى

مزيد الحربي
بذلك توقعات ومتطلبات عمالئنا من الشركات
والمؤسسات.
وذكـ ــر أن " "stcتــولــت دراس ـ ــة جـمـيــع الـفــرص
االستثمارية في هــذا المجال ،ومــن شأنها دعم
وت ـم ـك ـيــن ال ـش ــرك ــة م ــن ت ـقــديــم أح ـ ــدث ال ـخــدمــات
وتوسيع أنشطتها وأعمالها في مجال االتصاالت
ً
المتكاملة والحلول التقنية المتقدمة تنفيذا لرؤية
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والتي ترمي
إلى إثراء حقوق مساهمي الشركة الكرام وتعزيز
م ـكــانــة ال ـشــركــة الـتـنــافـسـيــة م ــن خ ــال اقـتـنــاص
ال ـفــرص االسـتـثـمــاريــة ال ــواع ــدة .وأك ــد أن خطط
" "stcالمستقبلية ترتكز بشكل كبير على إثــراء
تجربة العمالء من أفراد وشركات وريادة السوق
واألس ـب ـق ـيــة مــن خ ــال تـطــويــر قــدرات ـهــا وتـقــديــم
ن ـم ــوذج ف ـعــال يــرتـكــز عـلــى الـمـنـصــات الــرقـمـيــة،
ً
ً
ل ــذا ف ـهــذا االس ـت ـح ــواذ سـيـكــون داع ـم ــا أســاسـيــا
ل ــ" "stcلتوفير البنية األساسية الالزمة لتطوير
محفظة " "stcفي مجال تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت بدعم من قدراتنا المتاحة.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ويـ ـمـ ـك ــن اإلشـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ــى أن
المال العام حقق  325بالمئة
مــن صفقة ا لـبـيــع فـقــط ،حيث
ت ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر شـ ـ ــركـ ـ ــة ص ـ ـنـ ــاعـ ــات
ال ـك ـي ـمــاويــات ال ـب ـتــرول ـيــة من
ال ـمــؤس ـس ـيــن ل ـشــركــة ال ـقــريــن
ب ـس ـعــر اك ـت ـت ــاب اس ـم ــي يبلغ
 100فلس للسهم.
و مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروف أن «ا ل ـ ـج ـ ـنـ ــاح
ال ـق ــاب ـض ــة» ش ــرك ــة مـســاهـمــة
مـ ـقـ ـفـ ـل ــة غ ـ ـيـ ــر مـ ـ ــدرجـ ـ ــة وفـ ــق
الـ ـبـ ـي ــان ــات الـ ـق ــائـ ـم ــة ،وي ـب ـلــغ
رأسمالها  10ماليين دينار،
و هــي مملوكة مــن مساهمين
ّ
وم ــاك فــي غ ــروب الـمـشــاريــع
القابضة.
على صعيد متصل ،تكشف
المنافسة الحادة التي شهدها

م ــزاد ال ـقــريــن ع ــدة مـعـطـيــات،
أبرزها ما يلي:
 -1وفــرة سيولة كبيرة لدى
أطـ ـ ـ ـ ــراف ع ـ ــدي ـ ــدة ف ـ ــي الـ ـس ــوق
المحلي تبحث عن فرص جيدة
وحصص في شركات تشغيلية
ناجحة.
 -2جاهزية البنوك المحلية
واستعدادها لتقديم التمويل
الالزم للصفقات واالستحوذات
المميزة ،حيث إنه من المرتقب
أن يـكــون هـنــاك تمويل جزئي
من جانب أحد البنوك للصفقة.
 -3عودة شهية المستثمرين
لـ ـلـ ـس ــوق الـ ـم ــال ــي ب ـ ـقـ ــوة ،مـمــا
يـعـكــس أن ال ـب ــورص ــة ال ت ــزال
ت ـح ـت ـف ــظ ب ـم ـك ــان ـت ـه ــا ك ــوع ــاء
استثماري جيد.

 -4ر غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ا لـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــد ي ـ ـ ــات
والـ ـت ــداعـ ـي ــات ال ـم ـت ـج ــددة مــن
وباء كورونا ،بات لدى القطاع
ال ـ ـخـ ــاص ي ـق ـي ــن بـ ـ ــأن ال ـح ـي ــاة
ل ـ ــن ت ـ ـتـ ــوقـ ــف ،وهـ ـ ـن ـ ــاك ت ــأق ـل ــم
م ــع ال ــواق ــع ،وبــال ـتــالــي تــوجــد
جاهزية لتسير األعمال في كل
الظروف والتحديات.
 -5ضخ  46.75مليون دينار
عشية إغالق البيانات المالية
لـلـعــام الـمــالــي  2021يــؤكــد أن
هناك ثقة مستقبلية واطمئنانا
إل ـ ــى م ـس ـي ــرة الـ ـس ــوق ب ـق ـيــادة
الشركات التشغيلية.
 -6ي ــذ ك ــر أن س ـع ــر ا لـ ـم ــزاد
ج ــاء بــأع ـلــى م ــن س ـعــر الـسـهــم
ف ــي الـ ـب ــورص ــة أمـ ـ ــس ،بـنـسـبــة
 23.1بالمئة ،حيث أغلق عند

مستوى  345فلسا للسهم ،في
حـيــن بـلــغ سـعــر الـصـفـقــة 425
ف ـل ـســا ،م ـمــا يـعـكــس أن بعض
األس ـه ــم ال ـق ـيــاديــة وال ـم ـم ـتــازة
ت ـ ـ ـتـ ـ ــداول ب ـ ــأق ـ ــل مـ ـ ــن س ـع ــره ــا
الحقيقي وتحت القيمة العادلة.
 -7ع ـ ــودة الـ ـ ـم ـ ــزادات تصب
فــي مصلحة شــركــة الـبــورصــة
وشركات الوساطة.
 -8د خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ا ل ـ ـتـ ــأ م ـ ـي ـ ـنـ ــات
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ألول م ـ ـ ــرة فــي
الـمـنــافـســة العلنية عـلــى مــزاد
ع ـل ـنــي م ـع ـق ــود ف ــي ال ـب ــورص ــة
يعزز الثقة بالبورصة ،ويعكس
رؤي ـ ـ ــة واهـ ـتـ ـم ــام ــا مـ ــن جــانــب
"التأمينات" بالسوق المحلي.
 -9الفرص التشغيلية تفرض
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا وت ـ ـ ـجـ ـ ــذب م ـش ـت ــري ــن

ومستثمرين جادين ،حتى وإن
كانت الحصة  10بالمئة ،وهي
ليست أغلبية ،لكن الرهان على
عوائد االستثمار.
 -10ا ل ـ ـص ـ ـف ـ ـقـ ــة تـ ـ ــؤ كـ ـ ــد أن
المستثمر الطويل األجل رابح
وي ـح ـقــق ع ــوائ ــد م ـجــزيــة على
عكس المضاربات الساخنة.
تجدر اإلشارة إلى أن شركة
الجناح القابضة ّ
قدمت ،أمس،
شـيـكــا م ـصــدقــا بـ ّقـيـمــة 3.520
ماليين دينار ،يمثل  10بالمئة
من قيمة الصفقة ،ويتبقى فقط
 43.230مليون ديـنــار جاهزة
ل ـل ـســداد ق ـبــل ال ـح ــادي ــة عـشــرة
من صباح اليوم ،وفقا لشروط
الـ ـم ــزاد س ـت ـحــول إلـ ــى حـســاب
المقاصة.

«الصقر للتنمية والتطوير» يستعرض برامجه
ويناقش «المبتعثين» لـ 2022
عقد مجلس أمناء مركز عبدالعزيز
حـ ـم ــد الـ ـصـ ـق ــر ل ـل ـت ـن ـم ـيــة وال ـت ـط ــوي ــر
التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت
اجتماعه بمقر الغرفة أمــس ،وناقش
ً
خــالــه ع ــددا مــن الـمــواضـيــع تضمنت
اس ـت ـعــراض مــا تــم تـنـفـيــذه مــن بــرامــج
ال ـ ـمـ ــركـ ــز خ ـ ـ ــال ع ـ ـ ــام  ،2021وح ــال ــة
الـمـبـتـعـثـيــن وال ـم ـنــح ال ــدراس ـي ــة لـعــام
.2022
واس ـ ـت ـ ـعـ ــرض ال ـم ـج ـل ــس م ـتــاب ـعــة
ال ـم ـش ــاري ــع الـمـخـتـلـفــة ال ـت ــي يـنـفــذهــا
الـ ـم ــرك ــز ،والـ ـت ــي اش ـت ـم ـلــت ع ـل ــى ع ــدد
من األنشطة ،مثل البرامج التدريبية
القصيرة ،والبرامج الموجهة ،وبرامج
الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب الـ ـمـ ـهـ ـن ــي ال ـم ـت ـخ ـص ـص ــة،
واالش ــراف على المنح الدراسية التي
تقدمها الغرفة لطلبة الدراسات العليا
من الكويتيين.
ُيذكر أنه يمكن الدخول على الموقع
االل ـك ـت ــرون ــي ل ـل ـمــركــز ع ـلــى الـصـفـحــة
االلكترونية لغرفة التجارة ،لالطالع
على أنشطة المركز ومتابعتها ،وعلى
االع ــان ــات ال ـتــي يـطـلـقـهــا بـخـصــوص
برامجه المقبلة ،إذ يتاح للراغبين في
ً
االشتراك التسجيل إلكترونيا.
واستعرض أيضا األنشطة والبرامج
ال ـت ــي ت ــم تـنـفـيــذهــا خ ــال ع ــام ،2021
والتي بلغت  62برنامجا شارك فيها
 1164م ـش ــارك ــا م ــن ش ــرك ــات ال ـق ـطــاع
ال ـ ـخـ ــاص والـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
واألفراد.
ومـ ـ ـ ــن الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــر ب ـ ــال ـ ــذك ـ ــر أن عـ ــدد
ال ـم ـشــارك ـيــن ف ــي ب ــرام ــج ال ـمــركــز منذ

مجلس أمناء مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية
إنشائه قد بلغ أكثر من  14000متدرب.
وأكـ ــد الـمـجـلــس أن ــه ب ــرغ ــم جــائـحــة
ك ــورون ــا وال ـق ـيــود الـتــي يشكلها على
األنشطة العامة فإن المركز استمر في
تقديم برامجه عن بعد عبر المنصات
ً
االلكترونية ،تعزيزا لــدوره في خدمة
القطاع الخاص ومنتسبيه.
وتـ ـن ــوع ــت هـ ـ ــذه الـ ـب ــرام ــج إذ يـتــم
ً
تقديم بعضها محليا ،وبعضها اآلخر
بــال ـت ـعــاون م ــع مــؤس ـســات وجــامـعــات
عالمية مرموقة عبر منصات التعليم
عن بعد.

واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس حـ ــالـ ــة
المبتعثين للدراسات العليا الذين تقوم
ً
الـغــرفــة بابتعاثهم سـنــويــا للحصول
على درجة الماجستير في تخصصات
علمية ذات عالقة بحاجة سوق العمل.
وقــرر إعــادة العمل ببرنامج المنح
ال ــدراس ـي ــة ل ــدرج ــة الـمــاجـسـتـيــر لـعــام
 2022في عدد من التخصصات العلمية
ُ َ
المختارة التي ستعلن في وقت الحق.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـ ـص ـ ــدد ،أش ـ ـ ــار رئ ـي ــس
المجلس عبدالله الحميضي إ لــى أن
الغرفة تواكب المتغيرات التي تشهدها

الدولة والعالم في ظل الظروف الراهنة،
وتتطلع إل ــى أن تـكــون لـلـبــرامــج التي
يقدمها المركز مساهمة مباشرة في
تعزيز المهارات األكاديمية والمهنية
ل ـل ـعــام ـل ـيــن بـ ــالـ ــدولـ ــة س ـ ـ ــواء ال ـق ـط ــاع
الخاص أو القطاع الحكومي من خالل
اكتسابهم للمعرفة المتقدمة التي تقدم
في برامج التدريب وبرامج الدراسات
العليا ،وبما يسهم في تحسين بيئة
األعمال وتعزيز االقتصاد الوطني.

هل يمكن لألسواق الناشئة إعادة اكتشاف سحرها؟
كان لشبح ارتفاع أسعار الفائدة في
الواليات المتحدة ،وتباطؤ النمو في
الصين ،وقوة الدوالر األميركي تأثير
سلبي شديد هذا العام على األسواق
الـنــاشـئــة ،الـتــي كــانــت تـعــانــي بالفعل
تداعيات "كورونا".
بــل إن مــديــري االسـتـثـمــارات الذين
يكمن عملهم في إقناع الزبائن بشراء
األدوات اال سـ ـتـ ـثـ ـم ــار ي ــة ب ـ ــاأل س ـ ــواق
ّ
الناشئة يسلمون بأن  2022لن يكون
أسهل فيما يبدو.
وق ـ ــال ب ــول ج ــري ــر م ــدي ــر صـنــاديــق
الدين باألسواق الناشئة لدى فيدليتي
"العائق أمام إقبال المستثمرين على
العودة لألسواق الناشئة أعلى بكثير
مما كان" ،مشيرا إلى تشديد السياسة
النقدية األميركية ،وأثر الجائحة على
المالية العامة للدول الناشئة.
وثـ ـم ــة عـ ــوامـ ــل أخ ـ ـ ــرى ت ـت ـم ـثــل فــي
انخفاض معدالت التطعيم بلقاحات
كـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــد ،19-وص ـ ـ ـعـ ـ ــوبـ ـ ــة الـ ـتـ ـنـ ـب ــؤ
بالسياسات والـتـطــورات السياسية،
م ـث ـل ـمــا هـ ــو ال ـ ـحـ ــال فـ ــي ت ــرك ـي ــا ال ـتــي
انهارت عملتها هذا العام ،وفي أميركا
الالتينية ،األمر الذي ُيضعف الثقة.
وس ــاهـ ـم ــت ال ـت ــداب ـي ــر الـتـنـظـيـمـيــة
ال ـم ـش ــددة ال ـت ــي فــرض ـت ـهــا الـحـكــومــة
ال ـص ـي ـن ـيــة ف ــي خ ـفــض ق ـي ـمــة األس ـهــم
المحلية بنحو تريليون دوالر في حين
كــان تخلف شــر كــة التطوير العقاري
إيفرغراند عن سداد ديونها في أكبر
حــدث تشهده الصين مــن نــوعــه وراء
ه ـب ــوط ال ـس ـن ــدات الـصـيـنـيــة مــرتـفـعــة
العائد  30في المئة.
وإجـ ـ ـم ـ ــاال فـ ـق ــدت أسـ ـه ــم األس ـ ـ ــواق
الناشئة سبعة في المئة من قيمتها
ف ــي  .2021وي ـت ـنــاقــض ذل ــك تناقضا
صــارخــا مــع صعود مؤشر ستاندرد
آند بورز  500ومكاسب مؤشر إم.إس.
سـ ــي.آي الـعــالـمــي ال ـتــي بـلـغــت  13في
المئة ومع عام االزدهار الذي شهدته
كل الفئات األخرى تقريبا من األصول
االستثمارية بفعل السيولة الرخيصة
التي غذت ارتفاعاتها.
أما أسهم األسواق الناشئة فيجري

تـ ــداول ـ ـهـ ــا بـ ــأقـ ــل أس ـ ـعـ ــارهـ ــا م ـق ــارن ــة
باألسهم فــي أس ــواق ال ــدول المتقدمة
منذ  17عاما.
وساء أيضا مآل السندات بالعمالت
المحلية فانخفضت  9.7في المئة ،أما
السندات المقومة بالدوالر فكان حالها
أف ـضــل بـفـضــل ارت ـف ــاع أس ـع ــار النفط
لكنها انخفضت قرابة اثنين في المئة
في .2021
وه ـب ــط م ــؤش ــر ج ـي ــه.ب ــي .م ــورغ ــان
ل ـع ـم ــات األسـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـن ــاشـ ـئ ــة ،الـ ــذي
ُيـسـتـبـعــد م ـنــه الـ ـي ــوان ال ـص ـي ـنــي9.7 ،
في المئة.
وكـ ــان م ــن ال ـم ـتــوقــع أن ي ـك ــون أداء
األدوات اال سـ ـتـ ـثـ ـم ــار ي ــة ب ـ ــاأل س ـ ــواق
الناشئة على مــا ي ــرام بفضل تعافي
االقتصاد من الجائحة ،وتحسن أسعار
السلع األول ـيــة ،وسـعــي المستثمرين
الق ـت ـن ــاص الـ ـف ــرص ال ـســان ـحــة خ ــارج
أسـ ــواق الـ ــدول الـمـتـقــدمــة ،الـتــي تبدو
األسـ ـ ـع ـ ــار ف ـي ـه ــا م ــرت ـف ـع ــة والـ ـع ــوائ ــد
منخفضة.
وصـ ـ ـ ـ ـ ــف دي ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــد ه ـ ـ ــون ـ ـ ــر خـ ـبـ ـي ــر
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات األس ـ ـ ـ ــواق ال ـنــاش ـئــة
لـ ــدى "ب ـن ــك أوف أم ـي ــرك ــا" عـ ــام 2021
بــأنــه "ك ــارث ــة" ،وق ــال "اآلن أص ـبــح من
المستحيل الـعـثــور عـلــى أح ــد يشعر
بــال ـت ـفــاؤل ب ــاألس ــواق ال ـنــاش ـئــة ،وهــو
ً
وضـ ــع م ـنــاقــض ج ـ ــدا ل ـمــا كـ ــان عليه
الـ ـ ـح ـ ــال قـ ـب ــل ع ـ ـ ـ ــام ،عـ ـن ــدم ــا ل ـ ــم ي ـكــن
باستطاعتك العثور على فــرد وا حــد
يشعر بالتشاؤم".
وجاء  2021بعد عقد صعب لألدوات
االس ـت ـث ـمــاريــة ف ــي األسـ ـ ــواق الـنــاشـئــة
التي يفترض أنها شديدة المخاطر،
لكنها في الوقت نفسه مرتفعة العائد.
فـ ـف ــي كـ ــل عـ ـ ــام ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ال ـع ــام ـي ــن
 2010و 2017انخفض مؤشر إم.إس.
سي.آي لألسواق الناشئة عن المؤشر
الرئيسي في السوق األميركية.
وأمـ ــام م ــؤش ــرات أخ ــرى ك ــان األداء
أفضل ،فمنذ نهاية  2016ارتفع مؤشر
إم.إس.سـ ـ ـ ـ ـ ــي.آي ال ـعــال ـمــي بــاسـتـثـنــاء
الواليات المتحدة  34في المئة مقارنة
بصعود مؤشر األســواق الناشئة 40

فــي ال ـم ـئــة .لـكــن ه ــذا أي ـضــا مـعـنــاه أن
أسهم العالم النامي ليست رخيصة
كما يبدو.

السحابة الصينية
ي ـلــوح شـبــح الـصـيــن ف ــي الخلفية،
فربما تؤذن خطة "االزدهار المشترك"،
ال ـت ــي طــرح ـت ـهــا بـكـيــن سـعـيــا إلعـ ــادة
ت ــوزي ــع م ـغ ــان ــم ال ـن ـم ــو االقـ ـتـ ـص ــادي،
ب ـن ـه ــاي ــة أرقـ ـ ـ ــام ال ـن ـم ــو الـ ـه ــائ ــل ال ـتــي
تصدرت العناوين فيما سبق .فعلى
مستوى االقـتـصــاد الكلي يعد النمو
الـ ـصـ ـيـ ـن ــي ع ـ ــام ـ ــا مـ ـهـ ـم ــا ل ـ ــأس ـ ــواق
الناشئة ،كما أنه ظل فترة طويلة عامل
إغــراء للمستثمرين في هذه الفئة من
األصول االستثمارية.
واسـتـجــابــة لــذلــك عـمــدت صناديق
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار السـ ـتـ ـكـ ـش ــاف م ـن ـت ـجــات
استبعدت منها الصين إلقناع عمالئها
بــأن أفـضــل الـفــرص تكمن فــي أســواق
أخرى.
غير أن الثقة تقوضت بفعل أز مــة
الديون العقارية الصينية والتدابير
التنظيمية المشددة وكذلك المخاوف
من أسعار الفائدة المتجهة لالرتفاع
عالميا.
وقــالــت مــاري تريز بــارتــون رئيسة
ق ـســم دي ـ ــون األس ـ ـ ــواق ال ـنــاش ـئــة لــدى
بيكتت أ سـيــت مانجمنت "ا لـقــا ئـمــون
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ت ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ــع ح ـ ـ ـصـ ـ ــص الـ ـ ـفـ ـ ـئ ـ ــات
االستثمارية عالميا مازالوا يعاملون
األسواق الناشئة كأداة تداول تكتيكية
وليست استراتيجية ...ما نرجوه هو
أن يلقى ثــراء عالم األس ــواق الناشئة
التقدير ،وهذا صعب في الوقت الحالي
الذي نعجز فيه عن إدراك الصورة".
ويقول هونر من "بنك أوف أميركا"
إن ال ـم ـش ـك ـلــة ال ت ـك ـمــن ف ــي ال ـت ـبــاطــؤ
الصيني بل إن "الصورة ليست رائعة
في أي من األسواق الناشئة األخرى".
ولم تكن األمور كلها بهذا السوء ،إذ
صمدت تدفقات المحافظ االستثمارية،
فـ ـق ــد بـ ـل ــغ إجـ ـم ــال ــي الـ ـت ــدفـ ـق ــات عـلــى
األسواق الناشئة في العام الحالي 366

مليار دوالر بنهاية نوفمبر تجاوز
نـصـيــب اس ـت ـث ـم ــارات ال ــدخ ــل الـثــابــت
منها  80في المئة ،وفقا لبيانات معهد
التمويل الدولي.
كما نعمت أسهم األسواق الناشئة
ببعض التدفقات بفضل الصين وتدفق
أرصدة إلى الخارج من أسواق أخرى.

وضع أفضل
يقول البعض إن األســواق الناشئة
ال ـي ــوم ف ــي وض ــع يـمـكـنـهــا م ــن تحمل
ارت ـ ـفـ ــاع أسـ ـع ــار الـ ـف ــائ ــدة األم ـيــرك ـيــة
أفضل مما كانت عليه ،خــال ارتفاع
ع ــوائ ــد سـ ـن ــدات ال ـخ ــزان ــة األم ـيــرك ـيــة
ب ـف ـعــل س ـيــاســة م ـج ـلــس االح ـت ـيــاطــي
االتحادي (البنك المركزي األميركي)
في عام .2013
ويشير لوك دوج رئيس قسم أدوات
الدخل الثابت باألسواق الناشئة لدى
فــونـتــوبــل ،أسـيــت مانجمنت ،إل ــى أن
ه ــوام ــش س ـن ــدات األسـ ـ ــواق الـنــاشـئــة
عالية العائد تمثل في الـتــداول أعلى
فــارق مقارنة بأسواق العالم المتقدم
منذ  15عاما.
وقـ ـ ــال "هـ ـ ــذه أرقـ ـ ـ ــام ت ـع ـكــس وض ــع
األزمة ،وال أعتقد أننا في أزمة".
ث ــم إن ه ـن ــاك م ــن ي ـج ــادل ب ــأن ــه في
ضوء أخذ كل هذه العوامل السلبية في
االعتبار ال يمكن أن يكون هناك مجال
لتدهور كبير.
وق ــال روش ـيــر شــارمــا كبير خـبــراء
االستراتيجية العالمية في "مورغان
سـتــا نـلــي" انفستمنت مانجمنت ،إن
العالم النامي يمثل  36في المئة من
االقتصاد العالمي ،لكنه ال يمثل سوى
 11أو  12في المئة من القيمة السوقية
العالمية لألسهم.
وأضــاف أن هذا الفارق في التقييم
بـيــن األس ـهــم األمـيــركـيــة وغـيــرهــا بلغ
أعـلــى مستوياته مـنــذ  100ع ــام ومــن
المنتظر أن يتقلص ،كذلك فــإن المال
المتاح للخروج من األســواق النامية
أقل إذا ما حل الذعر.

وشم هايلي بالدوين يغضب جاستن بيبر
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بينيلوبي كروز

رس ـ ـ ـمـ ـ ــت ع ـ ـ ــارض ـ ـ ــة األزي ـ ـ ـ ـ ــاء
العالمية زوجة المغني الكندي
جاستن بيبر ،هايلي بالدوين
ً
ً
وشما جديدا على رقبتها ،يحمل
كلمة "نيويورك" مع شكل ألماسة
من فوقه.
ه ــاي ـل ــي ت ـع ــرض ــت ل ـل ـك ـث ـيــر مــن
ً
االنـتـقــادات ،خصوصا أنها كانت
منعت زوج ـهــا مــن الـحـصــول على
ال ـمــزيــد م ــن األوشـ ـ ــام ع ـلــى ج ـســده،
فاتبع نصيحتها.
يذكر أن جاستن ّ
حول جسده إلى
قطعة فنية ،بعد حصوله على عدد
ً
كبير جــدا من األوش ــام تغطي جسمه

ً
كامال ،ولكنه توقف بعدما طلبت هايلي
منه ذلك .لكن هذا التصرف أغضبه مما
دفع هايلي لتبرير خطوتها والتأكيد
أنها لن تحصل على وشم آخر بعد هذا.
وتشير تقارير إعالمية إلى انزعاج
جــاسـتــن مــن الــوشــم الـجــديــد لهايلي،
وتطور المشكلة بينهما حيث يرى أن
مــا قامت بــه ال يتطابق مــع كالمها له
ويعد حركة استفزازية.
وك ــان جــاسـتــن احـتـفــلبـعـيــد ميالد
زوج ـت ــه ال ـ ــ 25خ ــال ال ـش ـهــر الـمــاضــي
ضـمــن أج ـ ــواء بـسـيـطــة اق ـت ـصــرت على
الطرفين.

هايلي وجاستن

كرو ز تمنع ظهور ولديها
عبر مواقع التواصل

مريم أوزرلي تطل
على متابعيها ببدلة رسمية

ليدي غاغا تدعم كوبر
على «السوشيال ميديا»

ال تسمح الممثلة اإلسبانية بينيلوبي
ك ــروز لولديها الـلــذيــن يبلغان  10سنوات
و 8سنوات بالظهور على وسائل التواصل
االجتماعي ،بهدف حماية صحتهما العقلية.
وقــالــت ك ــروز ( 47عــامــا) ،فــي مقابلة مع
« ،»CBS Sunday Morningإنها ال تتساهل
أب ـ ـ ــدا مـ ــع ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ،وت ـس ـم ــح لـهـمــا
بـمـشــاهــدة األفـ ــام الـتـلـفــزيــونـيــة والــرســوم
المتحركة لما شكلته من لحظات سعادة في
طفولتها ،ولن تسمح لهما باقتناء الهواتف
والظهور على وسائل التواصل قبل أن يبلغا
 16عاما.
وأض ـ ــاف ـ ــت أنـ ـه ــا تـ ـع ــرف أنـ ـه ــا ج ـ ــزء مــن
أقلية بطريقة مقاربتها لوسائل التواصل
االج ـت ـمــاعــي ،إذ تـشـعــر بــالـســوء لـلــذيــن في
ســن الـمــراهـقــة ،إذ يـبــدو األم ــر وك ــأن العالم
يـجــري نــوعــا مــن الـتـجــارب عليهم ،مشيرة
إلى خطورة تعامل األطفال مع هذه الوسائل
الحديثة.

شاركت الممثلة التركية مريم أوزرلي صورة
ج ــدي ــدة ل ـه ــا ف ــي صـفـحـتـهــا ال ـخ ــاص ــة بـمــوقــع
التواصل االجتماعي.
وظـهــرت أوزرل ــي بــالـصــورة فــي قمة الجمال
ببدلة رسمية باللون األبيض ،وتركت شعرها
مـنـســدال عـلــى كتفيها بـتـســريـحــة مــال ـســة ،كما
وضعت ماكياج ناعما بألوان ترابية .وضجت
صورتها موقع التواصل االجتماعي ،وترك لها
عدد كبير من المتابعين تعليقات مادحة ومحبة.
وكانت وسائل إعالم تركية أفادت أخيرا بأن
أوزرلي تعاقدت على بطولة مسلسل جديد من
المقرر أن ّ
يصور في العام المقبل ،وبالتحديد في
ُ
أبريل ،لكن لم تعرف بعد طبيعة دورها.
ع ـل ــى ص ـع ـيــد آخ ـ ــر ،ك ــان ــت أوزرلـ ـ ـ ــي ف ــاج ــأت
متابعيها فــي الفترة األخـيــرة بجلسة تصوير
نشرتها في صفحتها الخاصة بموقع التواصل،
واستعرضت خاللها مالبس ذات تصميم غريب،
وقــد طغى على إطاللتها  3أل ــوان زاه ـيــة ،هي:
الفوشيا ،البرتقالي والبيج.

ي ـب ــدو أن ع ــاق ــة الـ ـص ــداق ــة ال ـق ــوي ــة بـيــن
النجمين ليدي غاغا وبرادلي كوبر انتقلت
إل ــى ال ـســوش ـيــال م ـيــديــا ،حـيــث حـثــت غــاغــا
متابعيها على الذهاب لمشاهدة فيلم كوبر
الـجــديــد ( ،)Nightmare Alleyبـعــد عــرض
الفيلم األول ،محققا  3ماليين دوالر خالل
عطلة األسبوع.
وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق
واإلثارة ،حيث يتعاون شاب محتال طموح
يمتلك القدرة على التالعب بالناس بذكائه
ولبقاته في الحديث يدعى كارني ويجسده
برادلي كوبر ،مع طبيبة نفسية وتجسدها
ك ـي ــت ب ــان ـش ـي ــت ،ح ـي ــث ي ـخ ــوض ال ـث ـنــائــي
مغامرة خطيرة من النصب والخداع.
كوبر لم يكن المرشح األول للفيلم ،حيث
تــم تــرشـيــح الـنـجــم الـعــالـمــي ل ـيــونــاردو دي
كابريو ،لكن كوبر ( 44عاما) حل محل دي
كابريو ،الــذي كــان المرشح األول ألداء دور
البطولة.

مريم أوزرلي

فلك

«قهرمان» لإليراني
أصغر فرهادي
ينافس على «األوسكار»
اختير فيلم «قهرمان» للمخرج اإليراني
أصغر فرهادي ضمن القائمة قبل النهائية
لألعمال المتنافسة على جائزة أفضل فيلم
أجنبي التي أعلنتها أكاديمية األو سـكــار
أمس األول ،بينما تأهل لهذه المرحلة في
ّ
فئة أوسـكــار أفـضــل أغنية كــل مــن جــي زي
وبيونسي وأريانا غراندي.
واختيرت أغنية بيونسي «بي آاليف» التي
كتبتها لفيلم «كينغ ريتشارد» من بطولة
المتأهلة
ويل سميث ضمن األغنيات الـ 15
ّ
إلى المرحلة قبل النهائية ،على أن تقلص
ً
األكاديمية هذه الالئحة الحقا إلى  5أغنيات
هــي التي ستتنافس على الجائزة فــي 27
مارس المقبل.
وت ــواج ــه نـجـمــة ال ـبــوب زوج ـهــا جــي زي
ال ــذي أن ـتــج فـيـلــم الــويـسـتــرن األسـ ــود «ذي
هــاردر ذاي فــول» وتعاون مع مغني الــراب
كيد كودي في الموسيقى التصويرية لفيلم
«غانز غو بانغ».
أم ــا أري ــان ــا غ ــران ــدي ،فتظهر فــي الفيلم
الـســاخــر «دون ــت لــوك آب» ال ــذي ت ــؤدي فيه
أغنية «جاست لوك آب» التي تتوسل فيها
إلــى جمهورها أن يأخذ على محمل الجد
التهديد الوشيك الذي يمثله اندفاع مذنب
نحو األرض.
ً
كما أدرج ــت فــي القائمة أيـضــا المغنية
الشابة بيلي أيليش عن أغنيتها «نو تايم
تــو داي» المؤلفة خصوصا ألح ــدث أفــام
سلسلة جيمس بوند.
ً
وأعلنت أكاديمية األوسكار أيضا الئحة
األفــام ال ـ  15التي تأهلت للتصفيات قبل
النهائية في فئة أفضل فيلم أجنبي من بين
الترشيحات البالغ مجموعها  ،92ويحق
ً
ً
لكل دولــة أن ترشح فيلما واح ــدا فحسب،
وستستبقي األكــاديـمـيــة  5أعـمــال لالئحة
الترشيحات النهائية التي سيكون الفائز
بالجائزة من بينها.
وم ــع أن فــرنـســا تـحـمــل ال ــرق ــم الـقـيــاســي
ألكبر عــدد مــن الترشيحات فــي هــذه الفئة
المهمة عـلــى م ـ ّـر ال ـس ـنــوات ،فستبقى هــذه
السنة في موقع المتفرج ،إذ إن فيلم «تيتان»
لجوليا دوكورنو الذي نال السعفة الذهبية
ف ــي م ـه ــرج ــان «ك ـ ـ ــان» ل ــم ي ـت ـج ــاوز مــرحـلــة
ً
الترشيحات األولية ،ولم يتأهل تاليا إلى

ليدي غاغا

الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :يقف الحظ إلى جانبك ،فتتلقى
مكافأة وتنويهات من المسؤولين.
ً
عــاطـفـيــا :تـتـعــرض لـضـغــوط عائلية
تحثك على اتخاذ شريك لك ،خذ وقتك.
ً
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :إذا ك ـن ــت م ــدمـ ـن ــا عـلــى
االلتصاق بشاشة هاتفك ،فإنك تخسر
األهل واألصدقاء.
رقم الحظ.17 :

المرحلة الثانية من المسيرة
نحو األوسكار.

الجوزاء

«قبل النهائي»

 21مايو  21 -يونيو

ً
مـهـنـيــا :تــذكــر بــوضــوح أن ــك واجـهــت
الـكـثـيــر م ــن ال ـم ـشــاكــل وســاه ـمــت في
حلها.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :تـ ـت ــرك ال ـم ـش ــاح ـن ــات مــع
ً
الشريك آ ث ــارا سيئة على عالقتكما
العاطفية.
ً
ً
اجتماعيا :تتوجس في نفسك شعورا
ً
ً
غامضا بالخطر ،وسوف يزول قريبا.
رقم الحظ.53 :

وتـشـمــل األفـ ــام المتأهلة
لـلـمــرحـلــة قـبــل الـنـهــائـيــة «ذي
ه ــان ــد أوف غ ـ ـ ــاد» ل ــإي ـط ــال ــي
بــاولــو سورينتينو ،و«دراي ــف
مــاي ك ــار» للياباني ريوسوكي
هــامــاغــوتـشــي ،وه ــو مقتبس من
قصة قصيرة لهاروكي موراكامي.
وتفرض السينما اإليرانية نفسها
ً
مجددا من خالل فيلم «قهرمان» (بطل)
للمخرج أصغر فرهادي الذي سبق أن نال
أوسكار الفيلم األجنبي مرتين ،أوالهما عن
«انفصال» والثانية عن «البائع».
وحققت دولــة بــوتــان الصغيرة الواقعة
في جبال هيمااليا مفاجأة بحصولها على
أول ترشيح فــي تاريخها وهــو عــن الفيلم
الكوميدي «الـمــدرســة الــواقـعــة فــي أقاصي
ال ـعــالــم» ال ــذي يـتـنــاول قـصــة مـ ـ ّ
ـدرس شــاب
أرسل إلى أبعد منطقة من هذا البلد.
ِ

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً
مهنيا :تـبــدو أحـيــانــا غير ق ــادر على
ً
المنافسة ،مع أن كفاءتك عالية جدا.
ً
ً ُ
عاطفيا :كن دبلوماسيا في تعاطيك
مع الشريك ،وال تغضب بسرعة.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ب ـم ـج ــرد أن ت ـن ـظــر إل ــى
الماضي وتتأمله سوف تتغير نظرتك
إلى الحياة.
رقم الحظ.27 :

قصة حقيقية
وبعدما حصلت الدنمارك العام الفائت
على الجائزة عن فيلم «درانك» ،تعود بقوة
ه ــذه الـسـنــة م ــع فـيـلــم ال ــرس ــوم الـمـتـحــركــة
الوثائقي «فلي» الذي يتناول قصة حقيقية
ً
عن هــروب شــاب أفغاني إلــى أوروبــا طلبا
للجوء ،وما رافق انتقاله من مصاعب .وهذا
ً
المختصرة
الفيلم مدرج أيضا في القائمة
ُ َ
لـجــائــزة أفـضــل فيلم وثــائـقــي الـتــي أعـ ِـلــنــت
ً
أيضا.
ومن بين األعمال التسجيلية التي وردت
في القائمة قبل النهائية لهذه الفئة ،فيلم
ً
«ذي رسكيو» عن عملية إنقاذ  12مراهقا
وم ــدربـ ـه ــم م ــن ك ـه ــف ف ــي تــاي ـل ـنــد غـمــرتــه
المياه عام  ،2018وفيلم «سامر أوف سول»
للمغني والمخرج كويستالف عن «مهرجان
وودس ـتــوك األس ــود» ال ــذي أقـيــم عــام 1969
في هارلم.
(أ ف ب)

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مهنيا  :ال تهتم إال بالنقد اإليجابي
لعملك ،فغيرة الزمالء غدت قوية.
ً
عــاط ـف ـيــا :عــاق ـتــك بــالـحـبـيــب ج ـيــدة،
لـكـنـهــا تـحـتــاج إل ــى بـعــض الــوضــوح
ً
أحيانا.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ي ـح ـي ــط بـ ــك اآلخ ـ ـ ـ ــرون،
ً
ويتمنون البقاء بقربك ،نظرا لحكمتك
ولباقتك.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا  :عليك أن تظهر للجميع أن
مهنتك في تطور نحو األفضل.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ـح ـيــاة الـمـشـتــركــة تـعــزز
بـ ـ ــال ـ ـ ـحـ ـ ــوار الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادئ والـ ـ ـص ـ ــراح ـ ــة
المتبادلة.
ً
اجتماعيا :ال ترغب في معاشرة من
يريد الكسب منك وال يهتم بك.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
أصغر فرهادي حامال جائزة األوسكار

مجسم جائزة األوسكار

ً
م ـه ـن ـي ــا :اج ـع ــل ع ــاق ـت ــك ب ــال ــزم ــاء
ضـمــن ح ــدود الـمـعـقــول ،وال تبالغ
بمشاعرك.
ً
عاطفيا :تصرفك الحكيم في عالقتك
بالحبيب يحجب النزاع بينكما.
ً
اجتماعيا :اختالطك بأحد معارفك
ً
ُ
ليس مأمون الجانب ،فكن حذرا منه.
رقم الحظ.56 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :لسوء حظك يحمل اليوم معه
بعض الخسائر ،فحاول تخفيفها.
ً
ً
عاطفيا :إذا كنت حريصا على عالقتك
بالشريك ،فبادر إلى ترميم ما حصل.
ً
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :إهـ ـم ــال ــك أح ـ ـيـ ــانـ ــا فــي
ً
اه ـت ـمــامــات ال ـعــائ ـلــة يـجـعـلــك بـعـيــدا
عنهم.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :من إيجابياتك أنك تتكيف
ب ــاس ـت ـم ــرار م ــع ك ــل ج ــدي ــد ي ـطــرأ
عليك.
ً
عاطفيا :خفت شعورك العاطفي نحو
الـ ـش ــري ــك ،وقـ ــد ي ـك ــون ال ـس ـبــب وضــع
صحي.
ً
اجتماعيا :دوام عملك له حدوده ،وال
يجب أن يأخذ من دوام بيتك.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :ال تدع اليأس يتسرب إلى قلبك،
فطالما قهرت المصاعب.
ً
عاطفيا :أنتما في وضع نفسي مأزوم،
وعليكما الخروج للترفيه.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :ال تـ ـنـ ـه ــل م ـ ــن غ ـ ّض ـبــك
وم ـعــانــاتــك ،بــل اب ـحــث عـمــا يــرفــه عن
همومك.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـهـنـيــا  :تتحسن أو ضـ ــاع عملك
ً
يوما بعد آخر ،ويبدو المستقبل
ً
جميال.
ً
عاطفيا  :تشاطر الحبيب ا لــرأي
ف ـ ــي أم ـ ـ ــور ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ،وذل ـ ـ ــك جـيــد
للعالقة.
ً
اجتماعيا :ال تأخذ بالمظاهر ،وال
تنفق أموالك على ما ال لزوم له.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ً
مـهـنـيــا :تــوقــف قـلـيــا وراجـ ــع ك ــل ما
أن ـجــزتــه ف ــي ال ـس ــاب ــق ،واح ـك ــم عليه
ً
صدقا.
ً
عاطفيا :تتكل على الشريك في جميع
شــؤونــك ،ألنــك تـقــدر حكمته ُ
وحسن
إدارته.
ً
اجـتـمــاعـيــا :االن ـف ــراد بــالـنـفــس مفيد
ً
أحيانا ،ألنك تراجع ما سبق أن فعلته.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
م ـه ـن ـيــا :تـ ـن ــذرك األفـ ـ ــاك بــوضــع
سـ ـي ــئ إن لـ ــم ت ـح ـس ــن ال ـت ـص ــرف
ً
سريعا.
ً
عاطفيا :عالقتك الجيدة بالحبيب
تخفف بعض األعباء عن كتفيك.
ً
اجتماعيا :مارس إحدى الهوايات،
كي تخفف من قلقك الدائم.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
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ً
سعود بوعبيد :تنقصنا الكوادر الموهوبة فنيا

مسك وعنبر

«صناعة سينما كويتية تحتاج إلى ميزانيات ضخمة ودعم من الدولة»
ً ً ً
ً
يعد المخرج والفنان سعود بوعبيد واحدا من المخرجين الشباب األكثر تنوعا حاليا ،نظرا
لتعدد مواهبه ،إذ استطاع خالل فترة وجيزة أن تكون له بصمة بارزة وسط أبناء جيله بتقديمه
التمثيل أوً اإلخراج ،وفي حواره مع «الجريدة» أكد
مجموعة من األعمال الفنية المميزة سواء في ً
بوعبيد أن الكويت تنقصها الكوادر الموهوبة فنيا ،الفتا إلى أن صناعة السينما لدينا تحتاج إلى
ميزانيات ضخمة ودعم من الدولة ،وفيما يلي التفاصيل:
فضة المعيلي

• بداية ما تقييمك لتجربتك
في مسلسل "نبض مؤقت"؟

وضعت على قائمة المنافسة بين
المخرجين.

 "ن ـبــض م ــؤق ــت" يـعـتـبــر أولمولود لي ،وهو مسلسل مستقل
وتجربة مهمة جدا وعزيزة على
قلبي ،وقد عملت على االهتمام
بكل تفاصيلها ،ولله الحمد ،كان
لهذا المسلسل صــدي كبير في
الساحة الفنية وعبر السوشيال
م ـي ــدي ــا ،ك ـم ــا ك ـ ــان ل ــه ردة فـعــل
واس ـ ـعـ ــة ب ـي ــن ال ـج ـم ـه ــور حـتــى

• ما الــذي يغريك في تجربة
اإلخـ ـ ــراج؟ وم ــا طـبـيـعــة األع ـمــال
التي تجذك؟

لقطة من مسلسل «مانيكان»

 منذ أن عملت في الفن وأناأشعر بنوع من الغيرة بالنسبة
ل ـ ــإخ ـ ــراج ،وك ـ ــان ـ ــت ف ـ ــي عـقـلــي
أش ـيــاء كـنــت اتـمـنــى ان أفعلها،
ولكن لألسف الممثل ليس لديه
الصالحيات الكافية لذلك.
ورأيــت أن طريق االخــراج هو
السبيل االمثل حتى أستطيع ان
احقق الــرؤى الفنية في االعمال
مــن خ ــال كــونــي مـخــرج العمل،
وهناك العديد من األمــور يمكن
أن أتحكم فيها.
وب ــال ـن ـس ـب ــة ل ــأعـ ـم ــال ال ـت ــي
ات ـم ـنــى ان أش ـغ ـل ـهــا ل ـيــس لــدي
أع ـم ــال مـ ـح ــددة ،ول ـكــن أح ــب ان
أنـتـقــل مــن عـمــل آلخ ــر ،وه ــذا ما
ن ـ ــراه ف ــي ف ـك ــرة "ن ـب ــض مــؤقــت"
الـ ـ ـبـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــدة تـ ـ ـم ـ ــام ـ ــا ع ـ ـ ــن فـ ـك ــرة
م ـس ـل ـســل "م ــانـ ـيـ ـك ــان" ،وأي ـض ــا

«الوطني للثقافة» يعيد طباعة كتاب
عن الحفريات األثرية في فيلكا
أ ص ــدر المجلس ا لــو طـنــي للثقافة
وال ـف ـنــون واآلداب طـبـعــة جــديــدة من
كتاب نادر بعنوان "تقرير شامل عن
الـحـفــريــات األثــريــة فــي جــزيــرة فيلكا
 ،"1963-1958وكانت الطبعة األولــى
لهذا التقرير صدرت عن وزارة اإلرشاد
واألنباء الكويتية عام .1964
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــاطـ ــق الـ ــرس ـ ـمـ ــي ب ــاس ــم
المجلس األمين العام المساعد لقطاع
ال ـث ـق ــاف ــة د .ع ـي ـســى األنـ ـ ـص ـ ــاري ،فــي
تصريح صحافي ،إن المجلس يحرص
دائـ ـم ــا ع ـلــى إصـ ـ ــدار وإع ـ ـ ــادة طـبــاعــة
ونـ ـش ــر ال ـك ـت ــب ال ـخ ــاص ــة وال ـت ـق ــاري ــر
الـ ــدوريـ ــة ع ــن أعـ ـم ــال االس ـت ـك ـشــافــات
وال ـت ـن ـق ـي ـب ــات األث ـ ــري ـ ــة فـ ــي مـخـتـلــف
مناطق الكويت ،مضيفا" :وجدنا من
ال ـض ــرورة إع ــادة طـبــاعــة ه ــذا الكتاب
الذي يحتوي على مادة مهمة تعكس
جهود البعثة الدنماركية التي بدأت
أعمالها بالكويت عام ."1958
وأوضح األنصاري أن األمين العام
للمجلس الوطني كامل العبدالجليل

الطبعة الجديدة من اإلصدار
أشار في مقدمة الطبعة الجديدة إلى
نـ ــدرة ه ــذا الـتـقــريــر وأهـمـيـتــه للجيل
ال ـجــديــد ،لـيـطـلــع عـلــى شـكــل الـنـشــاط
االستيطاني في جزيرة فيلكا بالعصر
الهيلنستي ،ومعرفة جوانب الحياة
الـ ـفـ ـط ــري ــة ل ـس ـك ــان ـه ــا عـ ـب ــر ال ـع ـص ــور
السابقة.

الفيلم الوثائقي "أسياد الليل"،
الـ ـ ـ ــذي لـ ـي ــس ل ـ ــه عـ ــاقـ ــة ب ـف ـكــرة
"نبض مؤقت" ،وكذلك إخراجي
ل ـ "كــالـيـسـتــو" وه ــو عـمــل أطـفــال
فــانـتــازي ،وبـعــد ذلــك أنتقل الى
"س ـي ــت كـ ــوم" مـسـلـســل ح ــب في
الراديو ،وفي رمضان سيعرض
"عائلة عبدالحميد حافظ" ،وهو
ً
عمل سيكون مختلفا تماما عن
االعـ ـم ــال ال ـت ــي ق ـمــت ب ـه ــا ،لــذلــك
فأنا أحب االختالف وخوض كل
التجارب واالعمال الفنية ،ودائما
أحــب أن أتـحــدى نفسي بأعمال
وأفكار لم اجربها من قبل ،وان
شاء الله في المستقبل سيستمر
هذا األمر معي ،ولن أكرر نفسي
في أي عمل فني.
• ما طموحاتك المستقبلية
ال ـت ــي ت ــري ــد أن ي ـتــم تـصـنـيـفـهــا
كبصمة مؤثرة في مجالك؟
 طموحاتي أن اكــون انساناناجحا بشكل ع ــام ،وأتـمـنــى أن
أت ــرك بـصـمــة ف ــي ك ــل الـمـجــاالت
التي اخوضها سواء التمثيل أو
االخراج ،ودائما اقول للمقربين
مـنــي أن ــا ال أري ــد ان اعـمــل فقط،
بل أريد ترك بصمة في كل عمل
أقدمه ،حتى إذا شاهدت أعمالي
في المستقبل أكون مقتنعا بها
بـغــض الـنـظــر عــن عــددهــا حتى
ولو كان لدي فقط  10مسلسالت،
المهم أن أكــون مقتنعا بها مئة
في المئة.

يـ ـش ــارك ال ـم ـص ــور ال ــوث ــائ ـق ــي ال ـكــوي ـتــي ســامــي
الرميان في المعرض الذي تقيمه مجلة ناشيونال
جيوغرافيك العربية في معرضها األول للتصوير
الفوتوغرافي ،الذي تم افتتاحه بحضور نورة الكعبي
وزيرة الثقافة والشباب اإلماراتية ،في تجربة مذهلة
تلقي الضوء على مصورين فوتوغرافيين بارزين
من منطقة الشرق األوســط وشمال إفريقيا ،أغنوا
"ناشيونال جيوغرافيك" بخبراتهم على مــدى 11
عــامــا ،هــو ُعـمــر إص ــدار النسخة العربية للمجلة،
ويستمر المعرض خمسة أيام في منارة السعديات
الوجهة الثقافية الشهيرة في أبوظبي.
وب ـه ــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال ال ــرم ـي ــان ،ف ــي تصريح
ل ــه" :ال ـص ــورة هــي انـعـكــاس لــوجـهــة نـظــر المصور
ال ــذي التقطها ،وتـعـ ّـبــر عــن اهتمامه بالمواضيع
الفوتوغرافية الـتــي يـقــوم بتصويرها وتقديمها
للجمهور عبر منصات النشر المختلفة".
وأكد أن أهمية الصورة الفوتوغرافية تكمن في
توثيق األح ــداث والمشاعر واألفـكــار ،ألنها تشكل
ً
الجزء األكثر وضوحا في الرسالة الجادة للفنان،
من خالل التصوير الفوتوغرافي ،باعتباره وسيلة
إلخبار الحقائق في األوقــات الصعبة حين يتعذر
ال ـك ــام ،أو وسـيـلــة لكشف الـمـشــاهــد والـمــواضـيــع
المهمة ،وزيــادة الوعي بأمور مثل :الفقر والجوع
والحروب والكوارث اإلنسانية ،إلعادة تشكيل الرأي
العام المحلي والدولي.
وع ــن سـبــب اخـت ـيــار "نــاش ـيــونــال جـيــوغــرافـيــك"

لوحة محمد عبدالوهاب

يرى الفنان محمد عبدالوهاب
أن األلوان المائية تمتاز
باالنسيابية والحرية وتمنحه
قدرة كبيرة على التعبير عن
مشاعره بسهولة.

من أجواء العرض

●

أقـ ـ ــام غ ــالـ ـي ــري بــوش ـهــري
ً
ً
عرضا حيا باأللوان المائية
للفنان محمد عـبــدا لــو هــاب،
مـصــاحـبــا لـمـعــرضــه "درام ــا
ال ـض ــوء" ،ال ــذي أق ـيــم أخ ـيــرا،
وقد حضر العرض جمع من
الفنانين والمهتمين.
وب ـ ـهـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ق ــال
ع ـبــدالــوهــاب" :ال ـلــوحــة التي
ق ـم ــت ب ــرس ـم ـه ــا م ــن م ـنــاظــر
الـ ـك ــوي ــت الـ ـق ــديـ ـم ــة ،وأصـ ــل
الصورة باألبيض واألسود،
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــون وفـ ـ ـ ــق
إحساسي بالمكان والزمان
فيها .األلوان المائية تمتاز
بـ ــاالن ـ ـس ـ ـيـ ــاب ـ ـيـ ــة والـ ـ ـح ـ ــري ـ ــة،
وي ـم ـكــن م ـمــارس ـت ـهــا ف ــي أي
مـ ـك ــان داخـ ـ ــل االسـ ـت ــدي ــو أو
خارجه".
وعـ ــن ف ـك ــرة إق ــام ــة ع ــرض
ح ـ ـ ـ ـ ــي يـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــون مـ ـ ـص ـ ــاحـ ـ ـب ـ ــا

دنيا عبدالعزيز تشارك
في «المداح »2

• كيف تقيم الدراما الكويتية
ً
حــالـيــا مــن وجـهــة نـظــرك كفنان
ومخرج كويتي؟
ً
 الـ ــدرامـ ــا ال ـكــوي ـت ـيــة حــال ـيــات ـع ـي ــش ح ــال ــة مـ ــن االنـ ـتـ ـع ــاش،
ً
خصوصا بعد دخــول موضوع
"المسلسالت القصيرة" و"منصة"
في الكويت ،وأصبح لدينا طفرة،
إذ يـشـهــد ال ـم ــوس ــم ال ــواح ــد 20
ع ـم ــا ف ـن ـيــا ح ــال ـي ــا ،أي أص ـبــح
ال ـض ـع ــف ،وه ـ ــذا أت ـ ــاح ال ـفــرصــة
لــدخــول الـعــديــد مــن المخرجين
والـفـنــانـيــن ال ــى الـمـجــال الـفـنــي،
وذلـ ـ ــك ب ـح ـكــم ال ـن ـق ــص ،فـلــديـنــا
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن االعـ ـ ـم ـ ــال ال ـف ـن ـي ــة،
ولكن ليس لدينا كــوادر ،واألمر
ال ـص ـحــي دخـ ــول ك ـ ــوادر جــديــدة
للمجال الفني ،وصاحب الموهبة
ْ
يـفــرض نـفـســه ،أم ــا َم ــن ال يجيد
ا لـعـمــل ا لـفـنــي فعليه أن يجلس
في بيته.
• هناك مــن يــرى أن السينما
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ال تـ ـ ــزال ي ــاف ـع ــة وأن
ص ـن ــاع ـت ـه ــا ت ـح ـت ــاج ل ـتــأس ـيــس
علمي صحيح .هل تتفق مع هذا
الرأي؟ ولماذا؟
 ن ـع ــم ،أت ـف ــق ت ـمــامــا م ــع هــذاالرأي ،ألن السينما تمثل صناعة،
ون ـحــن فــي ال ـكــويــت ،حـتــى اآلن،
لـ ـي ــس ل ــديـ ـن ــا ه ـ ــذه ال ـص ـن ــاع ــة،
وأقرب مثال نجاح السعودية في
صناعة السينما ألنها مدعومة

سعود بوعبيد
من الدولة نفسها ،ولنجاح ذلك
في الكويت البد من توافر مدينة
إعالمية وكوادر فنية ،فضال عن
ال ـم ـيــزان ـيــات ال ـمــال ـيــة الـضـخـمــة
والــورش ،وفوق كل ذلك سنوات
من العمل حتى نؤسس سينما
قــويــة تستطيع الـمـنــافـســة ،وإن
كان لدينا تجارب عديدة جيدة
وآخ ـ ــر م ــا أع ـج ـب ـنــي مـنـهــا فيلم
"آش مان".
ل ــذل ــك إذا أردن ـ ـ ــا س ـي ـن ـمــا فــي
ا لـ ـك ــو ي ــت ف ــا ب ــد أوال أن نـهـيــئ
لصناعتها ،وأن تكون مدعومة
م ــن ك ــل االطـ ـ ــراف ،خـصــوصــا أن
السينما في الدول األخرى تمثل
مجاال يستثمر فيه رجال األعمال
والشركات.
والسوق الكويتي صغير جدا
على عكس السعودي ،نظرا ألن
ال ـت ـعــداد الـسـكــانــي فــي المملكة
 30مـلـيــونــا ،بينما فــي الـكــويــت
قليل جدا ،وبالتالي من الصعب

أن تحصل تكاليف الفيلم كعمل
فني.
• مــاذا عــن مسلسل "حــب في
الراديو"؟
 ه ــو مـسـلـســل يـمـثــل تجربةدرام ـ ـ ـيـ ـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة تـ ـق ــع ف ـ ــي 10
ح ـل ـقــات ،م ــن بـطــولــة كــوكـبــة من
الفنانين ،مثل هيا عبدالسالم،
وف ـ ــؤاد ع ـلــي ،وأح ـم ــد ال ـعــونــان،
وع ـبــدال ـعــزيــز ال ـن ـص ــار ،وخــالــد
المظفر ،وفرح الصراف ،ومحمد
عاشور ،وأحمد المظفر ،وبيبي
الـعـبــد الـمـحـســن ،بــاإلضــافــة الــى
مـجـمــوعــة م ــن ال ـض ـي ــوف ،وه ــذا
المسلسل يمثل اول تجربة لي
بـ "سيت كوم" ،وأرى أنها تجربة
مختلفة تماما ،و هــي عمل فني
ي ـق ــدم ل ــون ــا ك ــوم ـي ــدي ــا مـخـتـلـفــا
ع ـ ــن بـ ــاقـ ــي االع ـ ـم ـ ــال ال ــدرامـ ـي ــة
المعروضة من قبل.

وافقت الفنانة دنيا عبدالعزيز
على االشتراك في بطولة
مسلسل "املداح  ،"2الذي يقوم
ببطولته الفنان حمادة هالل،
وهو الجزء الثاني من العمل
الذي عرض في رمضان املاضي.
وستشارك دنيا مع خالد
سرحان وعدد من أبطال الجزء
األول في الجزء الجديد ،املقرر
عرضه خالل رمضان املقبل
على الشاشات ،حيث سينطلق
التصوير الشهر املقبل
بالقاهرة ،علمًا بأن بطلة الجزء
األول نسرين طافش اعتذرت
عن املسلسل ،الرتباطات أخرى
لديها .ويباشر فريق عمل
الكتابة الثالثي :شريف يسري،
وليد أبواملجد وأمني جمال،
االنتهاء من كتابة حلقات
العمل ،حيث تم االنتهاء من
نحو نصف الحلقات ،فيما
يجري املخرج أحمد سمير
فرج معاينة ملواقع التصوير
املختلفة خالل الفترة الحالية.

رامز جالل يصور فيلمًا
وبرنامجًا

سامي الرميان يشارك في معرض «ناشيونال جيوغرافيك»

ً
َّ
محمد عبدالوهاب قدم عرضا باأللوان
المائية في «غاليري بوشهري»

فضة المعيلي

خبريات

لـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــرض ،أوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح
ع ـ ـبـ ــدالـ ــوهـ ــاب أن ـ ـ ــه ي ـس ــاع ــد
ع ـلــى تـنـشـيــط وب ــث الـحــركــة
في المكان ،وكسر الروتين،
حـ ـت ــى يـ ـك ــون هـ ـن ــاك ت ـفــاعــل
ومـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك ـ ـ ــة بـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـف ـ ـنـ ــان
والجمهور.
وأ ش ـ ـ ــار إ ل ـ ــى أن "األ ل ـ ـ ــوان
الـمــائـيــة مـلـيـئــة بــالـمـفــاجــآت
غ ـي ــر ال ـم ـت ــوق ـع ــة ،وج ـمــال ـهــا
ج ــوه ــري ،وال يــوجــد مـجــال
لألخطاء في األلوان المائية،
ل ــذا م ــن ال ـم ـهــم وجـ ــود رســم
ج ـ ـيـ ــد الـ ـتـ ـخـ ـطـ ـي ــط م ـس ـب ـق ــا.
األلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ال ـ ـم ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة ت ـخ ـل ــق
ت ــو هـ ـج ــا م ـض ـي ـئ ــا ال ي ـم ـكــن
تحقيقه باستخدام الوسائط
األ خــرى ،حيث يسطع ضوء
ا لــور قــة ا لـبـيـضــاء ،مــا يجعل
األلـ ـ ـ ـ ــوان ن ــابـ ـض ــة ب ــال ـح ـي ــاة
وقــويــة ،والـمــاء فــي حــد ذاتــه
عنصر مالزم للحياة".
وق ــال إن ال ـلــون مــن أقــوى

الطرق التي ّ
يعبر بها الفنان
ع ـ ــن م ـ ـشـ ــاعـ ــره ،ويـ ـت ــواص ــل
بـهــا و جــدا ن ـيــا مــع المتلقي،
مـخــاطـبــا مـجـمــوعــة واس ـعــة
مـ ــن الـ ـمـ ـش ــاع ــر اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة،
م ـ ـ ـتـ ـ ــاب ـ ـ ـعـ ـ ــا" :أش ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــع عـ ـل ــى
م ـم ــارس ــة ال ـت ـلــويــن ال ـمــائــي،
ل ـم ــا ف ـي ــه م ــن م ـت ـعــة لـلـفـنــان
والمتلقي ،فالخامة بسيطة،
وال تـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــاج لـ ـلـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــر
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــت
االكريليك ،ويمكن ممارسة
ذلك في الهواء الطلق".

سامي الرميان
ال ـع ــرب ـي ــة لـ ـص ــوره ال ـخ ــاص ــة ف ــي ال ـع ـم ــل ال ـخ ـيــري
واإلنساني لالجئين السوريين ،قال الرميان" :العمل
الخيري الكويتي هو الوجه المشرق للكويت ،فهي
ً
ً
فــي الــوقــت الـحــالــي تـمـثــل الع ـبــا مـهـمــا فــي العمل
الخيري العالمي ،لمساهماتها الكبيرة في إغاثة
منكوبي العالم ،ســواء مــن ال ـكــوارث الطبيعية ،أو
ال ـح ــروب والـ ـن ــزاع ــات ،فــاكـتـسـبــت ال ـكــويــت ُسمعة
عالمية كبيرة ،وهو ما حدا بمنظمة األمم المتحدة
ً
ألن تسميها مركزا للعمل اإلنساني ،وهــي خطوة
حـمـلــت ال ـكــويــت مـســؤولـيــات كـبـيــرة فــي اسـتـمــرار

أداء رسالتها ،وإرس ــال مساعداتها الـتــي وصلت
ً
ً
إلى أقاصي العالم شرقا وغربا ،وكان نشاطنا في
ً
التصوير الفوتوغرافي الوثائقي يمثل جزءا من هذه
الجهود اإلنسانية الرائعة لتوثيق معاناة الالجئين
والنازحين".
وأكـ ــد الــرم ـيــان أن ــه ف ـخــور بـكــونــه يـمـثــل الــوجــه
اإلنساني المشرق للكويت في المعرض األول لمجلة
ناشيونال جيوغرافيك بمدينة أبوظبي ،الذي يمثل
ً
احتفاء بالعمل الخيري الكويتي أيضا.

ينخرط الفنان رامز جالل في
تحضيرات تصوير فيلمه
الجديد (نصي الحلو) الشهر
املقبل ،بالتزامن مع متابعة
التحضيرات لبرنامج املقالب
الرمضاني ،الذي يفترض أن
يصوره بداية فبراير املقبل
بعد االنتهاء من تصوير
الفيلم .رامز يتابع تحضيرات
البرنامج الذي يخطط لالنتهاء
من تصويره بالكامل بغضون
أسبوعني على أقصى تقدير ،مع
إحاطة تفاصيله بسرية كاملة
مع قائمة لنجوم مصريني
وعرب ستتم استضافتهم،
فيما جرى االتفاق على اختيار
السعودية بشكل مبدئي
كموقع للتصوير .فيلم رامز
الجديد (نصي الحلو) كتبه
لؤي السيد ،ويخرجه محمود
كريم ،وسيعرض خالل موسم
عيد الفطر املقبل بالصاالت
السينمائية ،فيما تقوم تارا
عماد بدور البطولة النسائية
في األحداث.

ةديرجلا
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دوليات

ً ً
واشنطن وإسرائيل بمفترق طرق ...وإيران تواجه هجوما فوريا

● بايدن يرفض الرد على بينيت منذ  3أسابيع ● الفروف يحدد موعد «فيينا  ...»8وحسين إلى طهران
وصف مستشار األمن القومي
األميركي جايك سوليفان
التباين الحاصل بين بالده
وحليفتها إسرائيل حول
قضايا أمنية مختلفة ً بأنه «في
مفترق طرق» ،داعيا إلى بلورة
رؤية مشتركة ،في حين ّلوح
مسؤول إسرائيلي عسكري
بشن هجوم جوي فوري على
طهران المتهمة بالتلكؤ في
إحياء االتفاق النووي.

وس ــط إصـ ــرار إســرائ ـيــل على
ّ
ش ــن عـمــل عـسـكــري مـنـفــرد لمنع
طهران من «تطوير قنبلة ذريــة»
تـحــت مـظـلــة «ال ـت ـفــاهــم الـســريــع»
على إحياء االتفاق النووي المبرم
عــام  ،2015حــذر مستشار األمــن
القومي األميركي جايك سوليفان
م ــن أن واش ـن ـطــن وت ــل أب ـيــب في
مفترق طرق بشأن قضايا أمنية
مختلفة.
وقال سوليفان ،عقب محادثات
مــع رئ ـيــس ال ـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي
نـ ـفـ ـت ــال ــي ب ـي ـن ـي ــت ركـ ـ ـ ـ ــزت ع ـلــى
«الـ ـمـ ـل ــف اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي» إن ـ ــه «ي ـجــب
ب ـل ــورة رؤيـ ــة أم ـن ـيــة إســرائـيـلـيــة
أميركية مشتركة ،والرئيس جو
ب ــاي ــدن طـلــب مـنــي ال ـم ـجــيء إلــى
ه ـن ــا ،ق ـب ــل ع ـي ــد الـ ـمـ ـي ــاد ،ألن ـنــا
موجودون في نقطة زمنية بالغة
األهمية لدولتينا حيال مجموعة
ً
مــواضـيــع أمنية مـهـمــة» ،مـشــددا
على أن «المصالح المشتركة مثل
القيم التي تستند إليها دولتانا،
ً
عميقة جدا».
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أكـ ـ ــد ب ـي ـن ـي ــت أن
ل ـم ـح ــادث ــات ف ـي ـي ـنــا ان ـع ـكــاســات
عميقة على االستقرار في الشرق
األوسط وإسرائيل في السنوات
ال ـق ــري ـب ــة ال ـم ـق ـب ـل ــة .وقـ ـ ـ ــال« :ألن
العالقات بين إسرائيل والواليات
المتحدة قوية إلى هذه الدرجة،
فإنه بإمكاننا التحدث بانفتاح
وصـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ــة ح ـ ـ ـ ــول ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات
المشتركة».
ودعـ ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـيـ ـنـ ـي ــت إلـ ـ ـ ـ ــى وق ـ ــف
مفاوضات فيينا التي استؤنفت
ً
نهاية نوفمبر الماضي ،متهما
إيران بممارسة «ابتزاز نووي».
ووزع م ـك ـتــب ب ـي ـن ـيــت مـقـطــع
فـيــديــو لـلـقــاء وق ــال فــي ب ـيــان إن
م ـب ــاح ـث ــات ـه ـم ــا تـ ـن ــاول ــت إيـ ـ ــران
ومساعي القوى العالمية إلحياء
االتفاق النووي المقيد لطموحات
ط ـ ـهـ ــران ال ـ ـنـ ــوويـ ــة مـ ـق ــاب ــل رف ــع
العقوبات االقتصادية المفروضة
عليها.

لقاءات واتصاالت
ووصل سوليفان إلى إسرائيل
لـيــل الـثــاثــاء ـ األرب ـع ــاء ،والتقى
ً
الحقا الرئيس إسحاق هرتسوغ،
الــذي أعــرب عن «قلقه من التقدم
المحرز نحو امتالك إيران أسلحة
نــوويــة تحت غطاء المفاوضات

السلطة تهاجم دعوة عباس
لالعتراف بيهودية إسرائيل

انتقدت الرئاسة الفلسطينية
بشدة ،أمس ،رئيس "القائمة
الموحدة" اإلسالمية ،العضو
العربي في "الكنيست"
اإلسرائيلي منصور عباس
على خلفية دعوته لالعتراف
بإسرائيل دولة يهودية.
وقالت الرئاسة ،إنها تعبر عن
رفضها وسخطها الشديدين
لتصريحات عباس وتعتبرها
"ترجمة بغيضة لقانون
القومية العنصري" اإلسرائيلي.
وأضافت أن "هذه التصريحات
غير المسؤولة تتساوق مع
دعوات متطرفي إسرائيل
لتهجير الفلسطينيين ،وللمس
بمكانة المسجد األقصى،
وتاريخ الشعب الفلسطيني ».

ترقب النهيار اتفاق
البرهان وحمدوك
فلسطينيات خالل وقفة تضامن مع األسيرات في السجون اإلسرائيلية أمام مكتب «الصليب األحمر» في غزة أمس (أ ف ب)
فـ ــي ف ـي ـي ـن ــا» ،ك ـم ــا ال ـت ـق ــى وزيـ ــر
ال ـخــارج ـيــة يــائ ـيــر لـبـيــد ووزي ــر
الدفاع بيني غانتس.
وفـ ــي تــأك ـيــد ع ـلــى حـســاسـيــة
الـ ـ ــوضـ ـ ــع ،ذكـ ـ ـ ــرت «ال ـ ـق ـ ـنـ ــاة »13
الـعـبــريــة ،أن الــرئـيــس األمـيــركــي
يـ ــرفـ ــض ال ـ ـ ـ ــرد عـ ـل ــى ات ـ ـصـ ــاالت
رئـيــس ال ــوزراء اإلســرائـيـلــي منذ
 3أسابيع.
وأفــاد القناة اإلسرائيلية بأن
بايدن ،الذي يسعى إلعادة التزام
واشنطن باالتفاق الـنــووي بعد
ان ـس ـحــاب سـلـفــه دون ــال ــد تــرامــب
م ـنــه عـ ــام  ،2018ي ــرف ــض إجـ ــراء
مـحــادثــات حــول الـشــأن اإليــرانــي
مع بينيت.
وكشفت القناة أن مكتب بينيت
ي ـح ــاول تـنـسـيــق إج ـ ــراء مكالمة
هاتفية مع بايدن ،غير أن البيت
األب ـ ـيـ ــض لـ ــم يـ ـ ــرد عـ ـل ــى ال ـط ـلــب
اإلسرائيلي.

هجوم فوري
وف ـ ـ ــي وق ـ ـ ــت تـ ـسـ ـع ــى الـ ــدولـ ــة
العبرية لحث المجتمع الدولي
ع ـلــى ال ـت ـكــاتــف م ــن أجـ ــل إج ـبــار

ط ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــران ع ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـل ـ ــي ع ــن
ً
مشروعها النووي بدال من إحياء
اتفاق يسمح لها بأنشطة تشمل
ت ـخ ـص ـيــب الـ ـي ــورانـ ـي ــوم بـنـســب
ً
جداّ ،
وجه رئيس شعبة
منخفضة
التخطيط في الجيش اإلسرائيلي
وقائد سالح الجو القادم ،تومير
ب ـ ــار ،ت ـه ــدي ــدات إليـ ـ ــران و«حـ ــزب
ً
الله» ،معتبرا أنه باإلمكان تدمير
المنشآت النووية في الجمهورية
اإلسالمية ،وأنه سيتم استخدام
قوة هائلة ضد لبنان «ال يتخيلها
حزب الله».
وق ـ ـ ــال ب ـ ـ ــار ،فـ ــي ت ـصــري ـحــات
ً
ستنشر كاملة غدا« ،بإمكان سالح
الجو اإلسرائيلي شن هجوم في
إيران صباح غد وتدمير المنشآت
النووية ،وال يوجد وضع نعمل
فيه هناك ،على ُبعد ألف كيلومتر
ع ــن ه ـن ــا ،وال أع ـ ــود إلـ ــى الـبـيــت
وأقول نفذت المهمة».
وسـيـتــولــى ب ــار ق ـي ــادة ســاح
الجو في أبريل المقبل .وبحسب
خبراء في إسرائيل ،فإنه في ظل
المحادثات الـنــوويــة بين الــدول
العظمى وإيران ،والتوتر بين تل
أبيب وواشنطن ،يعتبر بــار أنه

مــن الـجــائــز أنــه سيقود الهجوم
الجوي الفوري ضد إيران.
وت ـ ـطـ ــرق ب ـ ــار إل ـ ــى ال ـت ـق ــاري ــر
الـ ـت ــي ت ـت ـح ــدث عـ ــن ع ـ ــدم رص ــد
الحكومة اإلسرائيلية ميزانية
خـ ــاصـ ــة لـ ــاس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ل ـه ـج ــوم
ض ــد إي ـ ــران ،ف ــي أع ـق ــاب تطوير
بــرنــام ـج ـهــا ال ـ ـنـ ــووي ،وق ـ ــال إن
الجيش اإلسرائيلي لن يبدأ من
ً
الصفر ،الفتا إلى تزوده بطائرة
«إف  ،»35وشراء آالف الصواريخ
االعتراضية للقبة الحديدية من
أجل حماية متعددة الطبقات في
حال شن هجوم إيراني انتقامي
تشارك به الفصائل المتحالفة
مع طهران في المنطقة.

بضعة أسابيع
إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذر كـ ـبـ ـي ــر
المفاوضين األميركيين بشأن
إيران روب مالي من أنه لم يتبق
س ــوى «بـضـعــة أســابـيــع» إلنـقــاذ
االتفاق النووي في حال واصلت
ط ـ ـه ـ ــران أنـ ـشـ ـطـ ـتـ ـه ــا الـ ـن ــووي ــة
بــا لــو تـيــرة المتسارعة الحالية.
وق ـ ـ ـ ـ ــال« :عـ ـ ـن ـ ــد ذلـ ـ ـ ــك لـ ـ ــن يـ ـك ــون

هـنــاك صفقة يمكن إح ـيــاؤهــا».
وأشــار مالي إلــى أنــه سيكون
«ل ــدي ـن ــا ال ـم ــزي ــد م ــن ال ــوق ــت إذا
أوق ـفــت ط ـهــران الـتـقــدم ال ـنــووي»
لبحث المسائل الفنية المتعلقة
بــإعــادة مراقبة المنشآت الذرية
إل ـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب رف ـ ـ ـ ــع الـ ـعـ ـق ــوب ــات
األميركية.
فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـي ـ ــاق ،أعـ ـ ـل ـ ــن وزيـ ـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـ ــروس ـ ــي س ـيــرغــي
الف ــروف ،أن الجولة الثامنة من
محادثات إحياء االتفاق النووي
ً
اإلي ــران ــي ،وال ـتــي تــوقـفــت مؤقتا
بناء على طلب طهران األسبوع
ال ـمــاضــي ،سـتـسـتــأنــف بغضون
أسبوع قبل نهاية العام الحالي.
وذكـ ــر دب ـلــومــاس ـيــون ،أن من
المقرر استئناف المحادثات غير
المباشرة بين الواليات المتحدة
وطهران بشأن عودة كال الطرفين
إلى االمتثال الكامل لالتفاق في
أواخر الشهر الجاري.

وساطة عراقية
فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـي ـ ــاق ،يـ ـ ـق ـ ــوم وزيـ ـ ــر
خ ــارج ـي ــة الـ ـع ــراق ف ـ ــؤاد حسين

بزيارة إلى طهران اليوم ،ويجري
م ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــات مـ ـ ــع الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن
اإليـ ــران ـ ـي ـ ـيـ ــن .وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت وزارة
الخارجية إلى أن حسين سيبحث
«ال ـع ــاق ــات الـثـنــائـيــة المشتركة
والوضع األمني اإلقليمي».
وتـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــر زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة حـ ـسـ ـي ــن
المرتقبة ،األول ــى لــه ،منذ تسلم
حـكــومــة إبــراه ـيــم رئـيـســي زم ــام
األمـ ــور ف ــي إيـ ــران وت ــأت ــي وســط
استمرار هجمات تستهدف قوات
التحالف ال ــذي تـقــوده الــواليــات
المتحدة في العراق مع بدء العد
التنازلي التفاق بغداد وواشنطن
عـ ـل ــى سـ ـح ــب األخ ـ ـي ـ ــرة الـ ـق ــوات
القتالية من البالد.
ك ـم ــا ت ــأت ــي ال ـ ــزي ـ ــارة فـ ــي ظــل
توقف مفاوضات فيينا النووية
ب ـيــن طـ ـه ــران وواش ـن ـط ــن بـشــأن
إحـ ـي ــاء االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي وســط
ت ـبــايــن ح ــول إم ـكــان ـيــة نجاحها
ف ــي ال ـت ــوص ــل إلـ ــى ت ـفــاهــم لــرفــع
ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات عـ ـ ــن الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
اإلســامـيــة مقابل إع ــادة القيود
على طموحاتها الذرية.
(واشنطن ،طهران ـ ـ وكاالت)

ّ
ّ
«التحالف» يكذب عبداللهيان :قدمنا كل التسهيالت إلخالء إيرلو
اعتراض ّ
مسيرة حوثية استهدفت السعودية واغتيال مسؤول أمني كبير جنوب اليمن
رفض «تحالف دعم الشرعية» ،الذي تقوده السعودية في
اليمن ،تصريحات وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان
«المسيئة» بشأن إخالء حسن إيرلو ،سفير طهران لدى جماعة
«أنصار الله» الحوثية ،المسيطرة على العاصمة صنعاء ،مؤكدا
أنها تتنافى مع القيم والمبادئ اإلنسانية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ،العميد
الركن تركي المالكي ،بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف
تابعت مــا تناقلته بعض الــوكــاالت مــن تصريحات مسيئة
لوزير الخارجية اإليراني بشأن موقف «التحالف» اإلنساني،
المتعلق بإخالء المدعو إيرلو ،أحد ضباط «الحرس الثوري»
اإليراني ،من اليمن.
ً
وقال المالكي إن «قيادة القوات المشتركة ،وتنفيذا للتوجيه
الكريم من القيادة بالمملكة ،باشرت تسهيل نقل المذكور
ً
العتبارات إنسانية ،تقديرا لوساطة دبلوماسية من األشقاء

سلة أخبار

في سلطنة عمان والعراق ،بعد أقل من  48ساعة من اإلبالغ
عــن حــالـتــه الـصـحـيــة» .وأض ــاف أن «الـتـصــريـحــات المسيئة
للمملكة تتنافى مع القيم والمبادئ اإلنسانية ،وال تثمن موقف
التحالف اإلنساني والنبيل في إخالء المذكور من صنعاء إلى
البصرة ،كما أنها تصريحات غير مستغربة من المسؤولين
اإليرانيين ،وتأتي في سياق سلوك الدبلوماسية اإليرانية
بدخول المذكور لليمن بطريقة غير شرعية ،وقيامه بدعم
الفوضى والقتال باليمن»ّ .
وبين المالكي أن «قيادة القوات
المشتركة للتحالف ّقدمت كل التسهيالت والتصاريح الخاصة
بالعبور ،وكــذلــك الــدعــم اللوجستي لطائرة اإلخ ــاء الطبي
التابعة للقوات الجوية العراقية ،وهي المرة الثانية إلخالء
مواطن إيراني مرتبط بالعمليات القتالية باليمن ،بعد إخالء
أحد أفراد السفينة اإليرانية العسكرية سافيز بالبحر األحمر
عام  2019من قبل القوات الجوية الملكية السعودية من على

متن السفينة ونقله للعالج بأحد المستشفيات بالمملكة لفترة
طويلة ،من جراء وضعه الصحي المتدهور ،ومن ثم نقله عبر
طائرة إخالء طبي سعودية إلى مسقط ،بعد وساطة عمانية
إلعادته وتسليمه لدولته إيران» .واختتم المسؤول السعودي
تصريحه بتأكيد «استمرار نهج المملكة والتحالف الثابت في
تطبيق القيم والمبادئ اإلنسانية الراسخة ،رغم ما تنتهجه
طهران من سلوك غير حضاري وغير إنساني».
وفــي وقــت ســابــق ،ادعــى وزيــر الخارجية اإليــرانــي ،خالل
مشاركته في تشييع إيرلو ،الذي أعلنت طهران وفاته أمس
األول نتيجة إصابته بفيروس كورونا ،أن الرياض «اتخذت
ً
قرارا متأخرا بالسماح بنقله للعالج».
تجدر اإلشارة إلى أن إيرلو ،الذي ّ
تعرض إلصابة بسالح
كيماوي خالل الحرب العراقية  -اإليرانية في ثمانينيات القرن
الماضي ،دخل صنعاء بطريقة غير معروفة ،وتحدثت تقارير

يمنية وإيرانية معارضة عن ّ
تعرضه لالغتيال في ظل نشوب
خالفات بينه وبين الحوثيين.
إلى ذلك ،أفادت قوات «التحالف» باعتراض طائرة ّ
مسيرة
مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية بــاتـجــاه األراض ــي
السعودية أمس .وأكد «التحالف» أنه «استجابة للتهديد ،سيتم
قصف مصادر التهديد في الساعات المقبلة» ،مشددا على
ً
أنه «لن يتم التهاون مع السلوك العدائي للحوثيين مطلقا».
فــي سـيــاق منفصل ،اغ ـتــال مسلحون مـجـهــولــون ،أمــس،
ً
ً
ً
ً
مسؤوال أمنيا يمنيا كبيراُ ،يدعى صالح المحضار ،وسط
مدينة شقرة بمحافظة أبين التي تخضع معظم مناطقها
لـ «المجلس االنتقالي الجنوبي».
وكان محضار قد ّ
عين قائدا للقوات الخاصة في مديرية
ً
أحور قبل أشهر ،ثم قائدا لقوات الطوارئ في مدينة شقرة.
(الرياض ـ وكاالت)

السيسي يقصر بطاقات التموين على فردين في األسرة

تواترت أنباء عن تصدع االتفاق
السياسي بين رئيس الوزراء
السوداني عبدالله حمدوك
ورئيس المجلس السيادي
الفريق أول ركن عبدالفتاح
البرهان ،بعد نحو شهر من
توقيعه الحتواء االحتجاجات
الشعبية التي اعقبت عزل
الجيش لألول .وأفادت مصادر
عدة بأن رئيس الوزراء حمدوك
يعتزم تقديم استقالته خالل
الساعات المقبلة" ،لعدم وجود
توافق بين األطراف السياسية
والمكون العسكري في السلطة
االنتقالية" التي تشكلت عقب
االطاحة بالرئيس السابق عمر
البشير.

تونس :اتحاد الشغل جاهز
لمعركة كسر العظام

ّ
شن األمين العام التحاد الشغل
التونسي نور الدين الطبوبي،
ً
ً
أمس ،هجوما قويا على
ً
الحكومة التونسية ،مؤكدا
استعداد المنظمة النقابية
لخوض ما سماها "معركة
كسر العظام" بين الطرفين.
وقال الطبوبي في اجتماع
نقابي إنه "ال مجال لتنازل
المنظمة النقابية عن دورها
األساس وهو الدفاع عن
الحقوق االجتماعية ّ
للعمال"،
ً
وأضاف مخاطبا الحكومة "إن
كنتم تريدون معركة ازدهار
فسنكون في المقدمة ،وإن
أردتم معركة كسر عظام فنحن
لها" .وجدد الطبوبي رفض
المنظمة اقتراحات الحكومة
المتعلقة بتجميد الرواتب،
ً ّ
معتبرا أن ذلك ُ"يعد خيانة" من
اتحاد الشغل للعمالة ،قبل أن
ينتقد سياسات الحكومة التي
قال إنها تعتمد على التسول
واالقتراض.

قضاء العراق يرجئ
حسم االنتخابات

الرئيس المصري دعا إلدارة النمو السكاني والتوقف عن البناء على األراضي الزراعية
●

القاهرة  -حسن حافظ

في إطار توجه الدولة المصرية لتقليص
فـ ــاتـ ــورة الـ ــدعـ ــم ،ق ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس ع ـبــدال ـف ـتــاح
السيسي ،أمس ،إن حكومته لن تمنح بطاقات
ً
التموين لمن يـتــزوج حديثا ،وأن البطاقات
ً
الـتــي تــوفــر سـلـعــا غــذائـيــة أســاسـيــة بأسعار
ُ
مدعمة ،لن تمنح ألكثر من فردين في األسرة
الواحدة ،وألقى بالالئمة على الزيادة السكانية
فــي أكـبــر دول ــة عربية سـكــانــا ،مــؤكــدا أن هذا
اإلج ــراء يهدف إلــى إشعار المواطن بالتقدم
االق ـت ـصــادي ال ــذي يـتـحـقــق ،وه ــي خ ـطــوة قد
تثير استياء شريحة ضخمة من المصريين
محدودي الدخل.
الـسـيـســي ،ال ـم ـعــروف ب ـجــرأتــه ف ــي اتـخــاذ
قـ ــرارات غـيــر جـمــاهـيــريــة إلص ــاح االقـتـصــاد
المترهل ،أعلن ،على هامش افتتاح مشروعات

مـتـعــددة بمحافظة أسـيــوط أم ــس ،عــن نظام
جــديــد السـتـخــراج بـطــاقــات الـتـمــويــن ،بهدف
الـتـخـفـيــف ع ــن أع ـب ــاء خ ــزان ــة ال ــدول ــة ،إذ قــال
إن بطاقات التموين الحالية سيكون حدها
األقصى فردين فقط ،وعدم استخراج بطاقات
لـلـمـتــزوجـيــن ال ـج ــدد ،الف ـتــا إل ــى أن الـمــواطــن
المصري يتصور أن بإمكانه الحصول على
السلع والخدمات بأقل من سعرها الحقيقي.
وق ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـم ـ ـصـ ــري« :ب ـ ـقـ ــول عـلــى
الهواء كده ...ال يمكن أدي بطاقة تموين لحد
بيتجوز ...أنت بتتجوز ومستني الدولة تديك
بطاقة تموين ،أنت مش قادر تصرف يعني؟ دا
كالم مش مضبوط ...ودي ثقافة اتشكلت في
وجدان الناس ...الواحد يشتري الحاجة بأقل
من ثمنها وكمان لما يخلف حد يأكله عياله!
يا ريت نقدر تعمل كده ...البلد دي ماقدرتش
تقوم (تنهض) بسبب كده».

وت ـ ـح ـ ــدث الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ع ـ ــن ضـ ـغـ ـط ــه ع ـلــى
الحكومة لتحقيق إن ـجــازات أكـبــر ،قــائــا إنه
لن يشعر بالراحة إال بعد أن يحصل المواطن
على  10و 20ألف جنيه كدخل شهري ،الفتا
إلــى أن عملية البناء على األراض ــي الزراعية
يجب أن تتوقف ،والعمل على تعمير الصحراء،
وحــذر المصريين من أن يأتي عليهم الوقت
الـ ـ ــذي يـ ـق ــول ــون ف ـي ــه «م ـ ــش ع ــارفـ ـي ــن نـعـيــش
وال ـح ـك ــوم ــة م ـق ـص ــرة ،ال ن ـق ــوم ن ـغ ـيــر ون ـهــد
الدنيا ،كل اللي عندك في دماغك هد الدنيا...
أنــا مسؤول عنكم بفكر في الــدولــة المصرية
والحفاظ عليها».
وأش ـ ــار إل ــى أن تـكـلـفــة اس ـت ـصــاح ال ـف ــدان
من  250ألــف جنيه إلــى  300ألــف ،مما يعني
أن اس ـت ـصــاح م ـل ـيــون فـ ــدان ي ـصــل إل ــى 300
مليار جنيه .وتابع« :في اآلخر المواطن عايز
يعيش ،وأن ــا كـمــان عــايــزه يعيش ،لكن ده ال

السيسي يتابع موقف تطوير المناطق غير المخططة بالقاهرة الكبرى (الرئاسة)
يـمـكــن يـحـصــل ،أن ــا بـسـجــل كــامــي لـلـتــاريــخ،
وللناس اللي بتتكلم في التلفزيون والجرائد
واإلع ــام ،قضية خطيرة غياب فهم مشترك

للمشكالت وأسباب حلها ،بقول ثقافة البناء
على األراض ــي الزم نــواجـهـهــا ،وكـمــان ثقافة
النمو السكاني بدون معرفة كيفية اإلنفاق».

أرجأت المحكمة االتحادية
العليا في العراق ،أمس ،جلسة
الطعن بنتائج االنتخابات
البرلمانية المبكرة إلى األحد
المقبل .وأفادت وكالة األنباء
الرسمية ،بأن المحكمة،
أعلى سلطة قضائية ،قررت
تأجيل جلسة الطعن بنتائج
االنتخابات التي شهدت
خسارة الفتة ألحزاب وفصائل
مرتبطة بإيران .وأضافت أن
"المحكمة اتخذت قرار التأجيل
بعد االستماع إلى آخر دفوع
وطلبات طرفي الدعوى".

ةديرجلا
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«كورونا» يفتك بالمنطقة ...و«أوميكرون» يجتاح  106دول

ً
ً
منظمة الصحة تتوقع وفاة  ٣١٤ألفا شرق «المتوسط» قبل نهاية  ...2021والصين تحجر  13مليونا بمدينة شيآن
مع استمرار انتشار
«أوميكرون» بشكل أسرع من
ساللة «دلتا» ،حتى في البلدان
عال من
التي تتمتع بمستوى ٍ
مناعة القطيع ،أكدت «الصحة
ّ
المتحور الجديد
العالمية»ً ،أن
بات منتشرا في أكثر من 100
ّ
دولة ،محذرة في الوقت نفسه
من أن العام الحالي سينتهي
بتسجيل ماليين اإلصابات
وأكثر من  300ألف وفاة
بفيروس كورونا.

جرعة رابعة
بإسرائيل ...وفرنسا
تلقح األطفال
وترصد مئة ألف
إصابة يومية

فـ ــي م ــواجـ ـه ــة الـ ـمـ ـتـ ـح ـ ّـور ّمــن
فيروس «كورونا» اآلخذ بالتفشي
بسرعة حول العالم ،أعلنت منظمة
الصحة العالمية ،أن انتشار ساللة
«أوميكرون» بات يشمل  106بلدان،
ّ
مؤكدة أن  22دولة في منطقة شرق
الـمـتــوســط سـتـسـجــل  17مليون
إصابة بـ«كورونا» ونحو  300ألف
وفاة بنهاية .2021
وأكد مدير المنظمة إلقليم دول
شــرق المتوسط أحمد المنظري
ُ
أن ــه «مـنــذ ع ــام طـ ِـرحــت اللقاحات
المضادة لكورونا ،وحملت معها
األمــل في أننا قــادرون على إنهاء
المرحلة الحادة للجائحة بنهاية
ً
 .2021ولكن بدل من ذلك ،ال تزال
ُ
ال ـجــائ ـحــة ت ـحـ ِـكــم قـبـضـتـهــا على
العالم مع دخولها عامها الثالث».
وأضاف المنظري ،خالل انعقاد
مؤتمر صحافي للمكتب اإلقليمي
للمنظمة حول مستجدات الوضع
الوبائي« ،على الصعيد العالمي،
أودى الوباء حتى اآلن بحياة أكثر
من  5ماليين شخص ،وأصاب ما
يــزيــد عـلــى  270مـلـيــون شخص،
ومن المرجح أن تبلغ بلدان إقليم
ش ــرق الـمـتــوســط ،الـبــالــغ عــددهــا
 22بـلــدا ،عــن أكـثــر مــن  17مليون
اصــابــة وأكـثــر مــن  314ألــف وفــاة
هذا العام».
قبل انقضاء ّ
ب ــدوره ،حــذر المدير اإلقليمي
لـمـنـظـمــة ال ـص ـحــة ال ـعــال ـم ـيــة في
أوروب ــا ،هانز كلوغ ،من «عاصفة
سيجلبها أوميكرون ،مما يفرض
ض ـغ ــوط ــا ع ـل ــى أن ـظ ـم ــة صـحـيــة
تعاني بالفعل من ضغط شديد».

الجرعة التنشيطية
وفــي مواجهة زي ــادة الـحــاالت،
تدرس بلدان العالم تقليص المدة
الزمنية بين الجرعة الثانية من
ال ـل ـق ــاح والـ ـج ــرع ــة الـتـنـشـيـطـيــة.
ل ـك ـن ـهــا ت ـم ــان ــع ف ــي ال ـ ـعـ ــودة إل ــى

مجلس األمن يتبنى إيصال
المساعدات ألفغانستان

تبنى مجلس األمن الدولي
ً
قرارا باإلجماع اقترحته
الواليات المتحدة من شأنه
تسهيل المساعدة اإلنسانية
ألفغانستان مدى عام ،وينص
على «السماح بدفع األموال
واألصول المالية» على غرار
«تأمين السلع والخدمات
الضرورية» لتلبية «الحاجات
األساسية» ،من دون أن يشكل
هذا األمر «انتهاكا» للعقوبات
المفروضة على كيانات
مرتبطة بحركة طالبان.
ويشكل تبني القرار خطوة
أولى لألمم المتحدة نحو نظام
«طالبان» ،ويهدف للحد من
تدفق الالجئين الفارين من
الفقر إلى الدول المجاورة.

استئناف الحوار االستراتيجي
بين سيول وبكين
ً
أصحاب مشاريع صغيرة يتظاهرون في سيول أمس احتجاجا على بعض القيود التي تفرضها السلطات لمواجهة «كورونا»
القيود المشددة التي فرضتها هذا
العام عند انتشار الساللة «دلتا»،
تجنبا للسخط الشعبي المرتبط
باإلغالق.
وأعلن رئيس الوزراء األسترالي
سـ ـك ــوت مـ ــوري ـ ـسـ ــون ،أم ـ ـ ــس ،عــن
تمويل جديد لحملة التطعيم في
الـعـ ّيــادات الطبية والصيدليات.
وحــض الــواليــات على إعــادة فتح
المئات من مراكز التطعيم لتسريع
وتيرة منح السكان جرعات معززة.

نيويورك 100 :دوالر لمن يتلقى «المعززة»
أعـ ـل ــن عـ ـم ــدة م ــدي ـن ــة ن ـ ـيـ ــويـ ــورك ،ب ـي ــل دي
بالسيو ،تقديم  100دوالر مكافأة تشجيعية
لكل من يتلقى جرعة معززة من اللقاح المضاد
لفيروس «كورونا».
وجاء هذا اإلعالن في وقت تشهد نيويورك
ارت ـ ـفـ ــاعـ ــا كـ ـبـ ـي ــرا فـ ــي عـ ـ ــدد ح ـ ـ ــاالت اإلص ــاب ــة
بـ«كورونا» خصوصا بفعل المتحور الجديدة

سلة أخبار

«أوميكرون» .وقال دي بالسيو« :سيكون هذا
أكـبــر بــرنــامــج حــوافــز لـلـجــرعــات ال ـم ـعــززة في
الواليات المتحدة».
وأض ـ ـ ــاف« :ت ـل ـقــي ت ـلــك ال ـج ــرع ــات ال ـم ـعــززة
سيساعد في جعل عائلتك أكثر أمانا ،وجعل
هذه المدينة كلها أكثر أمانا».

وكانت هذه المراكز أغلقت أبوابها
ب ـع ــد ت ـل ـق ــي أكـ ـث ــر مـ ــن  %80مــن
السكان البالغين جرعتي اللقاح.
وف ـ ــي وق ـ ــت ت ـك ــاف ــح إس ــرائ ـي ــل
الحتواء انتشار «أوميكرون» ،وقد
ً
فرضت قيودا على السفر من دون
ّ
أن تــذهــب إل ــى ح ــد ف ــرض إغ ــاق،
أعلن رئيس الوزراء نفتالي بينيت
ّ
أن ج ــرع ــة ل ـق ــاح رابـ ـع ــة سـتـكــون
ّ
ّ
مـتــاحــة لـلـســكــان ال ــذي ــن تتخطى
أعـ ـم ــاره ــم  60ع ــام ــا ول ـل ـط ــواق ــم
ّ
الطبية ،بناء على توصية لجنة
خبراء.
وكـ ـثـ ـف ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــات ج ـه ــود
الـتـطـعـيــم والـ ـع ــاج ف ــي وق ــت من
المتوقع أن توافق فيه إدارة الغذاء
والـ ـ ــدواء األمـيــركـيــة عـلــى أق ــراص
لعالج «كوفيد» من إنتاج شركتي
«فايزر» و«ميرك».
وف ـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،أعـلـنــت
شركة «أسترازينيكا» أنها تعمل
مع «جامعة أكسفورد» إلنتاج لقاح
لـلـســالــة «أومـ ـيـ ـك ــرون» ،لينضما
بذلك إلى صانعين آخرين للقاحات

يتطلعون إلى إنتاج لقاح مضاد
للمتحور.
وكانت «فايزر» و«مودرنا» أكدتا
فــي الـســابــق أنـهـمــا تـعـمــان على
إنتاج لقاحات تستهدف المتحور.
وأوض ـح ــت «م ــودرن ــا» أنـهــا تأمل
في بدء التجارب السريرية أوائل
العام المقبل.

تركيا وفرنسا
وف ـ ــي أن ـ ـقـ ــرة ،ص ـ ــرح الــرئ ـيــس
ال ـت ــرك ــي رج ـ ــب ط ـي ــب إردوغ ـ ـ ـ ــان،
أن ب ــاده أصـبـحــت ت ـشــارك لقاح
«تـ ــوركـ ــوفـ ــاك» ال ـم ـح ـلــي ال ـم ـضــاد
لكورونا مع البشرية جمعاء.
وقال في تصريح ،عقب حصول
الـلـقــاح عـلــى رخ ـصــة االسـتـخــدام
ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــارئ« :نـ ـشـ ـعـ ــر ب ــالـ ـسـ ـع ــادة
لمشاركة توركوفاك مع البشرية
جمعاء».
وبــاشــرت فرنسا ،أمــس ،حملة
التلقيح ضــد «ك ــورون ــا» لألطفال
ب ـي ــن سـ ــن ال ـخ ــام ـس ــة والـ ـح ــادي ــة

عشرة ،على ما أعلن وزير الصحة
ً
أوليفيه فيران ،موضحا من جهة
أخرى أن الجرعة المعززة لن تشمل
الـمــراهـقـيــن «ف ــي الــوقــت ال ــراه ــن».
كما قال فيران ،إن بالده قد تشهد
 100ألف إصابة يومية بـ«كورونا»
ً
قــريـبــا ،ارتـفــاعــا مــن نحو  70ألف
إص ــاب ــة حــال ـيــا ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
تكافح فيه البالد موجة خامسة
من الجائحة.
وأش ـ ـ ـ ــار إل ـ ــى إن «أومـ ـيـ ـك ــرون
سـيـكــون الـمـتـحــور الـمـهـيـمــن في
ً
فرنسا في أوائل يناير» ،موضحا
أنه ليس هناك خطط لفرض قيود
جديدة اآلن ،لكن ال يمكن استبعاد
أي احتمال إذ تأمل السلطات أن
تـمـكـنـهــا زي ـ ــادة أع ـ ــداد م ــن تلقوا
اللقاحات من احتواء الفيروس.

آسيا
وقـبــل أكـثــر مــن شهر مــن دورة
األل ـع ــاب األولـمـبـيــة الـشـتــويــة في
بكين ،فرضت السلطات الصينية،

(رويترز)

أم ــس ،إجـ ــراءات حجر فــي مدينة
شيآن في شمال البالد ،والتي يبلغ
ع ــدد سـكــانـهــا  13مـلـيــون نسمة،
ب ـس ـبــب ارت ـ ـفـ ــاع عـ ــدد اإلص ــاب ــات
بفيروس «كورونا».
مــن نــاحـيـتـهــا ،قـ ـ ّـررت حكومة
س ـ ـن ـ ـغـ ــافـ ــورة ،أم ـ ـ ـ ــس ،وق ـ ـ ــف كــل
مبيعات التذاكر الجديدة لرحالت
الطيران والحافالت في برنامجها
للسفر المعفى من شرط خضوع
الوافدين لحجر صحي ،بدءا من
اليوم ،وحتى  20يناير ،وأرجعت
ذلـ ـ ــك إلـ ـ ــى م ـ ـخـ ــاوف مـ ــن تـفـشــي
«أوميكرون».
وفــي أنـحــاء أخ ــرى مــن آسيا،
أعلنت اليابان رصد أول إصابة
مـحـلـيــة بـ ــ«أومـ ـيـ ـك ــرون» ،أم ــس،
ب ـم ـ ّقــاط ـعــة أوس ـ ــاك ـ ــا ،فـ ــي حـيــن
حـ ــضـ ــت الـ ـهـ ـن ــد ك ـ ــل والي ــاتـ ـه ــا
على التأهب لــزيــادة اإلصــابــات
وس ـم ـحــت لـلـسـلـطــات الـمـحـلـيــة
ب ـفــرض ق ـيــود ع ـلــى الـتـجـمـعــات
الكبيرة.
(عواصم  -وكاالت)

ليبيا :تداخل سياسي  -قضائي يؤجل انتخابات الرئاسة

تستأنف كوريا الجنوبية
والصين حوارهما
االستراتيجي رفيع المستوى
بين نائبي وزيري خارجية
البلدين ،اليوم ،بعد توقف
استمر  4سنوات ونصف.
وقال الناطق باسم وزارة
الخارجية الكورية الجنوبية،
تشوي يونغ سام ،إن النائب
األول لوزير الخارجية ،تشوي
جونغ كون ،ونظيره الصيني،
لي يوتشينغ ،سيعقدان
حوارهما االستراتيجي
التاسع ،افتراضيا ،اليوم.
وكان آخر اجتماع لهذا الحوار،
قد عقد في يونيو .2017
ومن المتوقع أن يبحث
الجانبان التنمية المستقبلية
لعالقاتهما ،قبل الذكرى الـ30
إلقامة عالقتهما الدبلوماسية،
إضافة إلى بحث قضية شبه
الجزيرة الكورية ،والقضايا
اإلقليمية والدولية.

نجل دكتاتور الفلبين
يتقدم االستطالعات

المصلحة تجمع حفتر مع أكبر منافسيه ....والدبيبة يواجه غضب قادة مصراته
م ــع «اس ـت ـحــالــة» ان ـط ــاق ال ـس ـبــاق إل ــى عــرش
ً
العقيد الليبي الــراحــل معمر الـقــذافــي غ ــدا في
ً
ظل خالفات قانونية ودستورية ،وأيضا حالة
عدم االستقرار السياسي واالضطرابات األمنية،
قــررت المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات،
ً
رسميا ،تأجيل االقتراع على الرئاسة ،واقترحت
على مجلس النواب إجراء الجولة األولى في 24
يناير المقبل.
وبعد أن خلصت لجنة المتابعة البرلمانية
إلى «استحالة» إقامة االنتخابات الرئاسية في
موعدها المقرر غــدا ،أوضحت المفوضية أنها
لم تتمكن من إعالن القائمة ّالنهائية للمترشحين
بسبب ظــروف «قــاهــرة» لخصتها في «التداخل
ال ـقــائــم ب ـيــن الـمـعـطـيــات الـسـيــاسـيــة واألح ـك ــام
القضائية الصادرة» بشأن أهليتهم.
ّ
وإذ أكدت أن قراراتها فيما يتعلق باستبعاد
ع ــدد مــن المترشحين الــذيــن ال تنطبق عليهم
الشروط «جانبها الصواب» ،دعت مجلس النواب

التـخــاذ اإلجـ ــراءات بــإزالــة «ال ـقــوة الـقــاهــرة التي
تواجه استكمال العملية االنتخابية».
وقبل ســاعــات ،قــرر رئيس المفوضية ،عماد
ّ
السايح ،حــل اللجان وإنهاء أعمالها ،والرجوع
ً
إلــى وضــع مــا قبل العملية االنتخابية ،وأيضا
عدم تجديد جميع العقود الموسمية في جميع
المكاتب وال ـفــروع ،مــع تسوية كــل المستحقات
وااللتزامات المالية بحلول نهاية العام الحالي.
ف ــي ه ـ ــذه األثـ ـ ـن ـ ــاء ،شـ ـه ــدت م ــدي ـن ــة ب ـن ـغــازي
ً
اجـتـمــاعــا لسبعة مــرشـحـيــن لـلــرئــاســة؛ أبــرزهــم
قائد الجيش الوطني اللواء خليفة حفتر ،ووزير
الداخلية السابق فتحي باشاغا ،والعضو السابق
بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق.
وف ــي تـجـ ّـمــع اعـتـبــره مــراق ـبــون ســابـقــة مهمة
وج ـيــدة وتـثـيــر ت ـس ــاؤالت ،الـتـقــى حفتر بفندق
تيبستي ف ــي ب ـن ـغــازي أب ــرز مـنــافـسـيــه بــاشــاغــا
ومعيتيق وعددا آخر من المرشحين لالنتخابات
الــرئــاسـيــة؛ منهم ع ــارف الـنــايــض وعبدالمجيد

سيف النصر .واتفق المرشحون السبعة ،أمس
األول ،على «تقديم المصلحة الوطنية الجامعة
فوق كل االعتبارات ،وأن المصالحة الوطنية خيار
وطني جامع ال تــراجــع عـنــه» ،وأك ــدوا «استمرار
التنسيق وال ـتــواصــل وتــوسـيــع إط ــار الـمـبــادرة
الوطنية لجمع الكلمة ّ
ولم الشمل واحترام إرادة
الليبيين».
وفي أول إشارة رسمية لما تشهده العاصمة
طرابلس من تحركات عسكريةّ ،
حيا رئيس حكومة
الــوحــدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الجهود
المبذولة إلنهاء «فتيل األزمة واالحتقان».
وفـ ــي ح ـيــن ك ـتــب الــدب ـي ـبــة ع ـلــى ح ـســابــه في
«ف ـي ـس ـبــوك»« :ال ل ـل ـحــرب ،ن ـعــم ل ـل ـح ـيــاة ،واألم ــن
واالسـتـقــرار وحــرمــة الــدمــاء خــط أح ـم ـر» ،أعلنت
مجموعة من القادة العسكريين التابعين لمدينة
مـصــراتــه ،بينهم المتشدد ال ـبــارز صــاح بــادي
خـ ــوض «م ـع ــرك ــة الـتـصـحـيــح إلبـ ـع ــاد األج ـس ــام
المشبوهة».

وأعـ ـل ــن ال ـ ـقـ ــادة ،ف ــي مـقـطــع ف ـي ــدي ــو ،رفـضـهــم
إجراء االنتحابات الرئاسية ،ودعوتهم فقط إلى
انتخابات برلمانية «مشروطة ومستعجلة» ،وذلك
«إلخراج ليبيا من هذا االنسداد السياسي».
ك ـمــا دع ـ ــوا الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي وب ـع ـثــة األم ــم
المتحدة للدعم في ليبيا إلى ما وصف بـ «التوقف
عــن المساهمة فــي تدمير ليبيا ،وع ــدم اخـتــزال
المشهد في مجرمين وأجسام احتكرت الشرعية
بالباطل».
وكــانــت طــرابـلــس قــد شـهــدت انـتـشــار عــربــات
م ــدرع ــة ف ــي بـعــض ال ـم ـنــاطــق ،راف ـق ــه س ــد بعض
الشوارع بالسواتر الترابية ،وخاصة في ضواحي
طرابلس الجنوبية ،عــاوة على إيقاف الدراسة
بجامعة طرابلس بسبب «ظروف أمنية» ،ودعوة
الطالب إلى مغادرة الحرم الجامعي ،مع إيقاف
حركة المواصالت العامة.
ّ
وعبر السفير األميركي ريتشارد نورالند عن
«خيبة أمله» إزاء تأجيل االنتخابات ،قائال« :يجب

أن يكتسي العمل باتجاه االنتخابات أولوية ،بما
يتماشى مع رغبات عموم الليبيين القوية».
وأضـ ـ ـ ــاف ن ـ ــورالن ـ ــد ،فـ ــي بـ ـي ــان ع ـل ــى م ــواق ــع
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل ،أن ـ ــه ي ـج ــب ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــادة الـلـيـبـيـيــن
«التعجيل بمعالجة جميع العقبات القانونية
والسياسية أمام إجراء االنتخابات ،بما في ذلك
وضع اللمسات األخيرة على قوائم المرشحين
لالنتخابات الرئاسية».
واعتبر خالل مؤتمر صحافي بطرابلس ،يوم
االثنين ،أنه ال عوائق فنية أمام إجراء االنتخابات
الـلـيـبـيــة ف ــي مــوعــدهــا ،لـكــن الـعـقـبــات سياسية
وقانونية.
ّ
وب ــرزت مظاهر تعثر ملف االنتخابات ،بعد
إقرار مجلس النواب في طبرق قانون االنتخابات
في  4أكتوبر ،ورفضه من قبل المجلس األعلى
للدولة بطرابلس لخرقه اتفاق الصخيرات.
(طرابلس ،بنغازي)

إردوغان يرفض «الخروج المبكر» ويروج لخطته االقتصادية
ً
ً
ّ
تركيا تعتقل دبلوماسيا أميركيا بتهمة بيع جواز سفر مزور لسوري

ّ ً
متحدثا لحزبه في أنقرة أمس
إردوغان

(رويترز)

رغم تزايد دعوات المعارضة في الفترة
الماضية إلجراء انتخابات رئاسية مبكرة
للخروج من المأزق السياسي وأزمة سعر
صرف الليرة وارتفاع التضخمّ ،
جدد أمس،
الــرئ ـيــس ال ـتــركــي رج ــب ط ـيــب إردوغ ـ ـ ــان،
ّ
تمسكه بـعــدم إجــرائ ـهــا ،وق ــال خ ــال لقاء
الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية،
ال ــذي يتزعمه فــي أن ـقــرة ،إن االنـتـخــابــات
الرئاسية ستجري في موعدها المقرر في
ّ ً
يونيو  ،2023مؤكدا من ناحية أخــرى ،أن
تركيا أحبطت أالعيب المضاربات المالية
من جانب قوى أجنبية ومحلية ،ولن تعود
إلى أيامها السيئة.
وكـ ـ ـ ــان ن ــائ ــب رئـ ـي ــس حـ ـ ــزب «ال ـش ـع ــب
ال ـج ـم ـه ــوري» وال ـم ـت ـح ــدث بــاس ـمــه فــائــق
أوزتـ ــراك ،اعتبر أن «االنـتـخــابــات المبكرة
هي الحل للخروج من األزم ــات التي تمر
بها تركيا».
وق ـ ــال إن «الـ ـبـ ـل ــدان ذات االق ـت ـص ــادات
المشابهة لتركيا قد زادت أو تستعد لزيادة
ً
أسعار الفائدة» ،موضحا أنــه «فــي الوقت
ال ـحــالــي ،أه ــم ش ــيء بــالـنـسـبــة لالقتصاد
التركي هو إنهاء اإلف ــراط في تقلب سعر
الصرف وعدم االستقرار في االقتصاد».

وال ـس ـب ــت ال ـم ــاض ــي ،دعـ ــا زع ـي ــم حــزب
«الديموقراطية والتقدم» المعارض علي
بــابــاجــان إلجـ ــراء انـتـخــابــات مـبـكــرة على
الفور للخروج من أزمتها المالية ،لكنه قال
إن إردوغــان لن يوافق عليها ألنه من غير
المرجح أن يفوز في ظل الظروف الحالية.
وف ــي نوفمبر ال ـمــاضــي ،ق ــال إردوغـ ــان
ً
ردا عـ ـل ــى دعـ ـ ـ ـ ــوة ال ـ ـم ـ ـعـ ــارضـ ــة إلجـ ـ ـ ــراء
انتخابات مبكرة ،إن االنتخابات الرئاسية
والبرلمانية فــي تركيا ستجرى كما هو
مخطط لها في يونيو .2023
واتهم قادة أحزاب المعارضة الرئيسية
كمال كيليجدار أوغـلــو ،ومـيــرال أكشنير،
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي ب ـع ــدم ال ـك ـف ــاءة ودعـ ــوا
إلــى إج ــراء انتخابات مبكرة على خلفية
انخفاض قياسي في سعر صرف الليرة.
وتطالب أحزاب المعارضة بشكل متزايد
بعقد انتخابات مبكرة ،بينما يصر الرئيس
إردوغان على الرفض ،في ظل تأثير األزمة
االقتصادية بشكل كبير على شعبيته.
وفي كلمة القاها أمام اللجنة البرلمانية
لـحــزب ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة ال ـحــاكــم ،أمــس،
تحدث إردوغان عن الخطة الجديدة لضبط
أسعار صرف العمالت بشكل يالئم الواقع

ً
االقتصادي لبالده ،مشيرا إلى أنها حققت
هدفها.
وأكـ ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ــزم حـ ـك ــومـ ـت ــه عـ ـل ــى ح ـم ــاي ــة
ّ
مكتسبات المواطنين األتــراك من تقلبات
أسعار الصرف وضغوط التضخم .وقال
إردوغ ـ ــان« :الـخـطــة االقـتـصــاديــة الجديدة
تـحـقــق ال ــرب ــح لـجـمـيــع ال ـمــواط ـن ـيــن ،ولــن
يقتصر الــربــح على مــن لديهم ودائ ــع في
البنوك».
وتابع« :لم نعلن خطة مخالفة لألسواق
ً
المالية الـحــرة ،على العكس تماما ،ننفذ
خ ـط ــة ه ــدف ـه ــا إب ـ ـعـ ــاد ل ــوبـ ـي ــات ال ـف ــائ ــدة
والـمـضــاربــات مــن أج ــل الـسـيــر فــي طريق
النجاح االقتصادي» ،وقال الرئيس التركي:
«ن ـعــرف م ــاذا نفعل ول ـمــاذا وكـيــف نفعله
ً
وندرك جيدا أننا سنصل إلى مكان مثالي
يسهل الحياة لألجيال المقبلة ،وال يمكن
ألحد أن يعود بتركيا إلى أيامها السيئة
وال يمكن ألحــد أن يدمر اإلن ـجــازات التي
حققتها».
وأك ــد أن ب ــاده سـتـخــرج منتصرة في
ً
الـحــرب على عملتها م ـشـ ّـددا على أنــه لن
يسمح بانسحاق األتراك تحت وطأة أسعار
الفائدة والتضخم.

ك ـمــا قـ ــال إن ب ـ ــاده أح ـب ـطــت أالع ـيــب
ال ـم ـض ــارب ــات ال ـمــال ـيــة م ــن ج ــان ــب قــوى
أج ـن ـب ـيــة وم ـح ـل ـيــة ،ب ـعــد ت ـعــافــي الـلـيــرة
بقوة عقب بلوغها مستويات متدنية لم
تشهدها من قبل خالل معامالت متقلبة
هذا األسبوع.
على صعيد آخر ،أعلنت إدارة األمن في
إسطنبول ،إن السلطات ألقت القبض في 11
نوفمبر بمطار إسطنبول ،على دبلوماسي
أميركي يعمل في القنصلية األميركية في
ب ـيــروت ،بتهمة مـســاعــدة مــواطــن ســوري
ً
ل ـل ـس ـفــر جـ ـ ــوا إلـ ــى أل ـم ــان ـي ــا بـ ـج ــواز سفر
ّ
دبلوماسي مزور.
ويواجه الدبلوماسي األميركي تهمتي
تزوير وثائق رسمية ومحاولة مساعدة
السوري على مغادرة تركيا.
وذكرت وكالة أنباء «األناضول» الرسمية
لألنباء ،أن الشرطة اعتقلت المشتبه فيهما،
وعثرت على  10آالف دوالر في ظرف وجواز
سفر دبلوماسي مزور بحوزة الدبلوماسي
األم ـي ــرك ــي .وأض ــاف ــت أن الــدبـلــومــاســي ال
ً
يــزال موقوفا ،فيما جرى إطــاق المواطن
السوري.
(إسطنبول -وكاالت)

ّ
تقدم السناتور الفلبيني
السابق ،فرديناند ماركوس
االبن ،نجل الدكتاتور
الراحل فرديناند ماركوس،
بفارق كبير في استطالع
أجرته مؤسسة «نبض
آسيا لألبحاث» بشأن
ً
المرشحين األوفر حظا في
سباق االنتخابات الرئاسية
الفلبينية.
وأوضحت المؤسسة ،أمس ،أن
 53في المئة من إجمالي 2400
شخص شملهم االستطالع
اختاروا ماركوس كمرشح
مفضل لخالفة الرئيس
رودريغو دوتيرتي .وجاءت
نائبة الرئيس ليني روبريدو،
زعيمة المعارضة ،في المرتبة
الثانية بحصولها على نسبة
 20في المئة من أصوات
المشاركين في االستطالع.

الجيش النيجيري يقتل
« 100داعشي»

ُ
قتل نحو  100إرهابي من
تنظيم «داعش» في شمال
شرقي نيجيريا ،حيث قصف
ً
الجيش عددا من معسكراتهم.
ففي  13ديسمبر ،قصفت
طائرات مقاتلة  3معسكرات
ّ
اإلسالمية-
لـ«تنظيم الدولة
والية غرب إفريقيا» (إيسواب)
في منطقة بحيرة تشاد،
ما أسفر عن مقتل أكثر من
 100ارهابي ،بينهم عدد من
ّ
قادة التنظيم .وعزز «داعش»
سيطرته في شمال شرقي
البالد منذ مقتل زعيم «بوكو
حرام» أبوبكر الشكوي
أثناء مواجهات بين هذين
التنظيمين المتخاصمين.

ةديرجلا
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رياضة

 4عوامل وراء فوز الكويت
بأغلى الكؤوس
حازم ماهر

معلول

يعكس فوز الفريق األول لكرة القدم
بـنــادي الكويت على حساب القادسية
بهدف من دون رد في المباراة النهائية
لكأس سمو األمير ،وإحراز اللقب ،حالة
الفريقين قبل المباراة وأثناءها.
وثمة عوامل عديدة ساهمت في فوز
الكويت بأغلى الكؤوس ،أبرزها الدعم
غير الـمـحــدود مــن رج ــاالت ومجلس
إدارة الـ ـ ـن ـ ــادي ،ال ق ـب ــل ال ـب ـطــولــة
فحسب بل بشكل دائــم ومؤكد،
ل ـي ـس ـيــر قـ ـط ــار الـ ـف ــري ــق نـحــو
المزيد مــن الـبـطــوالت ،بعد
تـ ـ ــدارك ت ــراج ــع الـمـسـتــوى
ف ـ ــي ال ـ ـمـ ــوسـ ــم الـ ـم ــاض ــي
وخـســارتــه لقبي ال ــدوري
وك ـ ـ ـ ــأس األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ،ودعـ ـم ــه
بصفقات ذات مستوى عال
م ــن ال ـم ـه ــارة س ـ ــواء مـحـلـيــا أو
أج ـن ـب ـيــا ،وال ـت ـع ــاق ــد م ــع ال ـم ــدرب
الـ ـت ــونـ ـس ــي ف ـت ـح ــي ال ـ ـج ـ ـبـ ــال ،ثــم
إنهاء عقده دون تــردد بالتراضي
والتعاقد مع المدرب نبيل معلول
بـشـكــل ســريــع ،وه ــو مــا يــؤكــد أنــه
ال بـ ـط ــوالت بـ ـ ــدون إدارة واع ـي ــة
وداعمة ماديا ونفسيا ومعنويا.
ث ــم يــأتــي دور ال ـج ـهــاز الفني

بقيادة معلول ومساعده نادر داود من
خــال تجهيز الالعبين نفسيا وفنيا
وبدنيا ،وقراءة المنافس جيدا ،ووضع
الخطة المناسبة للقاء ،والتحكم في
رتــم وأداء الفريق حتى أطلق صافرة
النهاية الحكم التركي شكير الذي أدار
المباراة بكفاءة عالية وكان في مقدمة
أسباب نجاحها.
ويمكننا القول ،إن معلول "ضحك"
على مدرب القادسية الجزائري خير
ال ــدي ــن م ـض ــوي ،ط ـ ــوال زمـ ــن ال ـل ـقــاء،
ح ـيــث ه ــاج ــم الع ـب ــو ال ـك ــوي ــت ط ــوال
الـمـبــاراة ،ثــم ج ــاءت لهم التعليمات
من خــارج الخطوط ،بتهدئة اللعب،
األم ـ ــر ال ـ ــذي دفـ ــع الع ـب ــي ال ـقــادس ـيــة
إلـ ــى بـ ــذل م ـج ـه ــود م ـض ــاع ــف ،ليتم
استنفاد طاقتهم ،كما تفوق معلول
بالتغييرات التي أجراها ،حيث كان
للثالثي عبدالله البريكي وإبراهيم
كميل وعبدالمحسن التركماني دور
في الحفاظ على النتيجة ،من خالل
ال ـه ـج ـمــات ال ـخــاط ـفــة وت ـنــاقــل ال ـكــرة
بشكل متقن.
وك ـ ـ ــان ل ـت ــرك ـي ــز ال ــاع ـب ـي ــن طـ ــوال
الشوطين وااللتزام بتعليمات الجهاز
الفني أكبر األثــر فــي تحقيق اللقب،

فرحة العبي الكويت وخيبة األمل في القادسية
إضافة إلى روحهم القتالية العالية،
ورغبتهم في تحقيق البطولة لتضاف
إلى سجل بطوالتهم الزاخر.
ً
وأخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا ،ف ـ ــإن ال ـص ـف ـق ــات الـ ـت ــي تــم
إبرامها في بداية الموسم ألقت بظاللها
اإليجابية ،وتتمثل في الثالثي األسترالي
مـ ــاجـ ــوان والـ ـمـ ـغ ــرب ال ـم ـه ــدي بــرحـمــة
وصـ ــاحـ ــب أغـ ـل ــى هـ ـ ــدف فـ ــي الـ ـمـ ـب ــاراة
المهاجم الكونغولي مبوكاني ،والثالثي
كانوا من النجوم البارزة في اللقاء.

عوامل القادسية
ع ـلــى ال ـجــانــب اآلخ ـ ــر ،ه ـن ــاك عــوامــل
ســاهـمــت ب ـقــوة فــي خ ـســارة الـقــادسـيــة،
فالفريق لم يقدم المستوى المأمول منه

احتفلت شركة " "stcالراعي
الرسمي التحاد كرة القدم لعام
 ،2021-2020بنهائي البطولة
األغ ـلــى عـلــى مـسـتــوى الـكــويــت،
الـ ـت ــي ت ـح ـمــل اسـ ــم س ـم ــو أم ـيــر
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـم ــد
"كأس األمير" ،من خالل فعالية
تكريم شهدت حضور سمو ولي
ال ـع ـهــد ال ـش ـيــخ مـشـعــل األح ـمــد
نـ ـي ــاب ــة ع ـ ــن صـ ــاحـ ــب الـ ـس ـم ــو،
وعــدد من الشخصيات المهمة
وأصحاب المناصب الحكومية
وباعتبار " "stcالراعي الرسمي
التحاد كرة القدم ،حضر ممثلو
ال ـش ــرك ــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ب ـق ـيــادة
المهندس مزيد الحربي الرئيس
التنفيذي ،وعصام العسعوسي
الرئيس التنفيذي لقطاع شؤون
ال ـ ـشـ ــركـ ــات ،وفـ ــريـ ــق ال ـع ــاق ــات

ال ـع ــام ــة ب ـق ـي ــادة دان ـ ــة الـجــاســم
المديرة العامة إلدارة اتصاالت
ال ـ ـشـ ــركـ ــات ،ف ـع ــال ـي ــات ت ـتــويــج
ً
فريق نادي الكويت الفائز بطال
للكأس.
وبـ ـ ـه ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ت ـق ــدم
الـشـيــخ أحـمــد الـيــوســف رئيس
اتحاد كرة القدم بالشكر لشركة
" "stcعـ ـل ــى ا لـ ــد عـ ــم ا ل ـم ـس ـت ـمــر
لفعاليات االتحاد" ،عالوة على
ذلـ ــك ن ـق ــدم ت ـقــديــرنــا لـتـفــانـيـهــا
لــدعــم مسابقات االت ـحــاد طــوال
السنوات السابقة".
مــن جـهـتــه ،أع ــرب المهندس
الحربي عن سعادته بالمشاركة
ـراع رسمي
المتواصلة ل ــ" "stcكـ ٍ
التحاد كرة القدم للعام الثامن
ً
ع ـل ــى ال ـ ـتـ ــوالـ ــي ،الف ـ ـتـ ــا إل ـ ــى أن
م ـس ــاب ـق ــة ك ـ ــأس األمـ ـي ــر تـحـمــل

وبدنيا ونفسيا بشكل الئق ،كما أثارت
التغييرات التي أجراها المدرب الدهشة
ً
ل ــدى الـجـمـيــع ،إذ لـيــس مـقـبــوال خــروج
أفضل العب في األصفر عيد الرشيدي
ً
والذي لم يكن يعاني إصابة أو ضعفا في
المستوى ولم يتأثر بدنيا طوال اللقاء،
إلى جانب خروج العقل المفكر والمدبر
ً
بدر المطوع والذي قدم مستوى مقبوال.

التفاصيل وراء التتويج
من جانبه ،أرجع مدرب فريق الكويت
لكرة القدم نبيل معلول ،فوز فريقه على
القادسية إلى الروح العالية التي تحلى
بـهــا ال ــاع ـب ــون ،إل ــى جــانــب االنـضـبــاط
الخططي.

راع بالتيني للبطولة
بنك برقان ٍ

« »stcاحتفلت ببطل كأس األمير
ً
ً
ط ــاب ـع ــا خ ــاص ــا ال س ـي ـمــا أنـهــا
تحمل اسم صاحب السمو أمير
ال ـبــاد ،كــداعــم لـهــذه المسابقة
العزيزة على القلب.
وق ـ ـ ــال ال ـ ـحـ ــربـ ــي" :ت ـش ــرف ـن ــا
بحضور سمو و لــي العهد في
نهائي أغـلــى ال ـكــؤوس ،ونثمن
م ـج ـه ــودات االتـ ـح ــاد الـكــويـتــي
لكرة القدم على نجاح الفعالية
وتنظيم البطولة".
وثمن المجهودات الملموسة
الـتــي قــام بها اتـحــاد كــرة القدم
ً
م ـم ـثــا بــرئـيـســه ال ـش ـيــخ أحـمــد
اليوسف وأعضاء االتحاد على
مدار الموسم الرياضي المحلي
مــن أجــل تنظيم هــذه البطولة،
وع ـلــى ال ـن ـجــاح الـمـتــوقــع ال ــذي
شهدته الفعالية الختامية لهذا
الحدث الرياضي المهم.

منذ بــدايــة الـمــوســم ،واألم ــر يــرجــع إلى
اإلدارة التي لم تدعم ولم تبرم صفقات
ً
ً
جيدة محليا وأجنبيا باستثناء الالعب
خالد صباح الذي غاب عن اللقاء بسبب
اإلصابة.
وإذا كـ ــان ال ـع ــراق ــي ع ـلــي ف ــائ ــز قــدم
ً
مستوى مقبوال خالل اللقاء ،فإن األلباني
تراشي كان أحد أبرز نقاط الضعف في
القادسية ،وتسبب برعونته في الهدف،
كما أفسد أكثر من هجمة ،أما الجامايكي
رومــاريــو فلم يـحــدث ال ـفــارق بعدما تم
الدفع به.
أمــا الجهاز الفني للقادسية بقيادة
ال ـجــزائــري م ـضــوي ،فـكــان أح ــد أسـبــاب
الخسارة ،فالمدرب ومساعده لم يجيدا
قــراءة المباراة ،ولم يجهزا الفريق فنيا

وق ـ ــال م ـع ـلــول إن الـ ـمـ ـب ــاراة ل ــم تكن
سـهـلــة ،خـصــوصــا أن ك ــل فــريــق يعرف
ك ــل كـبـيــرة وص ـغ ـيــرة ع ــن اآلخـ ــر ،إال أن
اللعب على التفاصيل الصغيرة منح
األفضلية للكويت ،وسط مستوى مميز
من القادسية.
ولفت مدرب "األبيض" إلى أن الالعبين
كانوا عند ُحسن الظن من حيث الحضور
الــذه ـنــي ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
الفوز والتتويج بباكورة البطوالت مع
"األبيض" هدية أولى لجماهير النادي.
وأشاد بالدور الكبير إلدارة "األبيض"،
التي عملت على توفير كــل اإلمكانات،
وسـهـلــت مــن مهمة الــاعـبـيــن والـجـهــاز
الفني.

مزيد الحربي

وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن رعـ ــايـ ــة stc
ل ـف ـع ــال ـي ــات ك ـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم ت ــأت ــي
ً
انطالقا من القيم األساسية التي
تؤمن بها الشركة.

ـراع بــات ـي ـنــي فــي
ش ـ ــارك ب ـنــك ب ــرق ــان ك ـ ـ ٍ
المباراة النهائية لبطولة كأس األمير لكرة
القدم ،التي أقيمت على استاد جابر األحمد
الدولي ،برعاية من سمو األمير الشيخ نواف
األحمد ،وحضور سمو ولي العهد الشيخ
مشعل األحمد.
وش ـ ـ ـهـ ـ ــدت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة ب ـيــن
الكويت والقادسية حـضــورا مــن قبل كبار
الشخصيات وممثلين عــن اإلدارة العليا
لبنك برقان ،يترأسهم ماجد العجيل ،رئيس
مـجـلــس إدارة مـجـمــوعــة ال ـب ـنــك ،ومـسـعــود
جوهر حيات ،نائب رئيس مجلس اإلدارة
الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـلـمـجـمــوعــة ،وت ـنــدرج
رع ــاي ــة ه ــذا ال ـح ــدث ض ـمــن م ـســاعــي الـبـنــك
لدعم القطاع الرياضي الكويتي ،وفي إطار
برنامجه الشامل للمسؤولية االجتماعية.
ويحرص "برقان" دائما على إثراء وتعزيز
الـنـشــاط الــريــاضــي مــن خــال مــواصـلــة دعم
م ـخ ـت ـلــف األنـ ـشـ ـط ــة ال ــري ــاض ـي ــة وتـشـجـيــع

ً
«برقان» كان حاضرا في المباراة النهائية
الــريــاض ـي ـيــن ال ـش ـبــاب ال ــذي ــن يــرف ـعــون علم
الكويت محليا ودوليا على منصات التتويج،
وتؤكد هذه الرعاية الدور الريادي الذي يلعبه
"برقان" ليس فقط في مجال القطاع المصرفي
بل أيضا في مجال المسؤولية المجتمعية،
تحقيقا لمبدأ االستدامة وتمكين المواهب
الشبابية الكويتية.
الجدير بالذكر أن بنك برقان حريص على
االستمرار في تشجيع الفعاليات الرياضية

المحلية المهمة؛ ومنها رعايته موسم دوري
اتحاد الفروسية ،وماراثون سبارك ،وماراثون
 RunQ8الـخـيــري ،وسـبــاق اتـحــاد مصارف
الكويت للجري المسائي ،إضافة الى رعايته
الرياضيين الكويتيين لرفع اسم الكويت في
المحافل الدولية ،كرعاية بطل أبطال العالم
فــي ال ـم ـبــارزة ل ــذوي االحـتـيــاجــات الخاصة
ط ــارق ال ـق ــاف ،خ ــال رحـلـتــه إل ــى الــواليــات
المتحدة لخوض البطولة الدولية للمبارزة.

ً
 30العبا بقائمة «األولمبي» للمشاركة في «الخليجية»
قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تأجيل
الجولة الثامنة من منافسات دوري stc
لـلــدرجــة الـمـمـتــازة ،وال ـتــي كــانــت مـقــررة
يومي  4و 5يناير المقبل ،بسبب دورة
األل ـع ــاب الـخـلـيـجـيــة ال ـتــي تستضيفها
البالد من  9إلى  19من الشهر ذاته.
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،اخـ ـ ـت ـ ــار ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ال ـف ـن ــي
لـلـمـنـتـخــب األول ـم ـب ــي ،ب ـق ـيــادة ال ـمــدرب
اإلسـبــانــي كــارلــوس غــونــزالـيــس ،قائمة
ً
ت ـضــم  30العـ ـب ــا ،ت ـمــت مـنــاقـشـتـهــا في
اجتماع اللجنة الفنية الــذي عقد مساء

أمس ،وغاب عنه المدرب بسبب مغادرته
إل ــى بـ ــاده ل ـق ـضــاء اج ـ ــازة رأس الـسـنــة
الميالدية.
وض ـم ــت ال ـقــائ ـمــة ش ـب ـيــب ال ـخ ــال ــدي،
يـ ــوسـ ــف الـ ــرش ـ ـيـ ــدي ،إبـ ــراه ـ ـيـ ــم ك ـم ـيــل،
بـنــدر الـســامــة ،مـبــارك الفنيني ،فيصل
بورسلي ،عيد الرشيدي ،سلطان الفرج،
مـ ـه ــدي دشـ ـت ــي ،فـ ـ ــواز ع ــاي ــض ،عـثـمــان
الشمري ،ناصر الفــي ،عبدالله الجزاف،
راشد الدوسري ،علي عبدالرسول ،حمد
القالف ،محمد الهويدي ،حمد الحربي،

حسين أشكناني ،سلطان العنزي ،فهد
الـ ـه ــاج ــري ،خ ــال ــد صـ ـب ــاح ،ع ـبــدال ـعــزيــز
نــاجــي ،فـهــد ح ـمــود الــرش ـيــدي ،يوسف
الحقان ،جاسم عتيق ،خالد الرشيدي،
خ ــال ــد ال ـع ـجــاجــي ،ع ـبــدالــرح ـمــن كـمـيــل،
عبدالرحمن الحسينان.
ومن المقرر أن يستبعد الجهاز الفني
 7العبين من القائمة  8يناير المقبل ،بعد
الوقوف على إصابة فهد حمود الرشيدي
وخالد صباح ،حيث تبدو فرصتهما في
المشاركة صعبة ،وتبدو فرصة دخول

الثنائي شبيب الخالدي وفواز عايض،
مــن العـبــي فــوق الـســن ،القائمة مــؤكــدة،
وف ــي ح ــال تــأكــد غـيــاب صـبــاح ف ــإن ذلــك
يعني انـضـمــام فـهــد الـهــاجــري أو حمد
الحربي.
ويعاني الجهاز الفني من عدم مشاركة
الالعبين عثمان الشمري وناصر الفي
ويوسف الرشيدي وعلي عبدالرسول ،مع
أنديتهم بشكل منتظم ،ما يعني استبعاد
بعضهم وفي مقدمتهم عبدالرسول.

المقصيد :استراتيجية «المدرسي» مشروع وطني
أكد رئيس االتحاد الرياضي
ال ـم ــدرس ــي وال ـت ـع ـل ـيــم ال ـعــالــي،
ف ـي ـصــل ال ـم ـق ـص ـيــد ،أن الـخـطــة
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ل ــات ـح ــاد تعد
مـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــا وطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــا ،ت ـن ـف ـي ــذا
للتوجيهات السامية بضرورة
االهـتـمــام بــالـطــاب والطالبات
في كل المراحل التعليمية ،ألنهم
نواة بناء المجتمع ،سواء على
المستوى الرياضي أو العلمي.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـق ـ ـص ـ ـيـ ــد ،خ ـ ــال
الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــي ،ال ـ ــذي
عقده االتحاد المدرسي إلعالن
بــرنــامــج ح ـفــل تــدش ـيــن الـخـطــة
االستراتيجية ألنشطة االتحاد،
والـ ـ ـت ـ ــي ي ـك ـش ــف ع ـن ـه ــا الـ ـي ــوم
بــرعــايــة وح ـضــور عبدالرحمن
المطيري وزير اإلعالم والثقافة
وزي ــر الــدولــة ل ـشــؤون الـشـبــاب:
ت ـ ـ ــأت ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــة ض ـم ــن
اهتمامات الدولة لزيادة الوعي
الرياضي في المجتمع.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـم ـ ـق ـ ـص ـ ـيـ ــد ع ـل ــى
أن الـ ـه ــدف األهـ ـ ــم م ــن ان ـط ــاق
الـ ـمـ ـش ــروع ه ــو االسـ ـتـ ـم ــراري ــة،
وليس فقط إطالق المهرجانات
ً
الرياضية ،مؤكدا أن المشروع
ً
يبقى وطنيا يساهم في نجاحه
الجميع.

ً
المقصيد متحدثا في المؤتمر الصحافي
وأضـ ـ ـ ــاف :ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص
لــه دور كـبـيــر فــي دع ــم ورعــايــة
أن ـ ـش ـ ـطـ ــة االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد ،وت ـن ـف ـي ــذ
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـتــي وضـعـهــا
مجلس ادارة االتحاد واللجان
العاملة ،والتي تعتبر واضحة
المعالم ،فخطتنا المستقبلية
تـمـتــد ال ــى  5س ـن ــوات ،وف ــي كل
سـ ـن ــة س ـي ـت ــم ال ـت ـق ـي ـي ــم ال ـف ـنــي
لمعرفة السلبيات واإليجابيات.

شريك استراتيجي
وف ـ ـ ــي نـ ـف ــس الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،أك ــد

عـلــي الـمــا مــديــر إدارة الـفــروع
في "الكويت الوطني" أن البنك
ً
ً
يفتخر بــأن يـكــون طــرفــا فاعال
ً
وداع ـمــا للمشروع المهم الــذي
انطلق ليأتي ضمن الفعاليات
الرياضية التي تسهم في تنمية
الشباب الرياضي.
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ـ ــه س ـيــواصــل
تقديم كل اشكال الدعم لالتحاد
ال ــري ــاض ــي الـ ـم ــدرس ــي ،ل ـ ــدوره
المميز في تدشين هذا المشروع
العمالق ،وما سيشكله من دور
ف ـع ــال ورس ــال ــة م ـم ـيــزة ورؤيـ ــة
ج ـ ـ ـيـ ـ ــدة ،وهـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ــدعـ ـ ــم ي ـب ـقــى

ضـمــن أول ــوي ــات الـبـنــك ودوره
المجتمعي.

رعاية «زين»
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــانـ ـ ـ ـب ـ ـ ــه ،أكـ ـ ـ ـ ـ ــد حـ ـم ــد
ال ـم ـص ـي ـب ـيــح م ــدي ــر ال ـع ــاق ــات
الداخلية والخارجية في "زين
الكويت" أن "زين" يشرفها إعالن
رعــاي ـت ـهــا ل ـف ـعــال ـيــات وأن ـش ـطــة
االتـ ـح ــاد ال ــري ــاض ــي ال ـمــدرســي
والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـع ـ ــال ـ ــي ،والـ ـ ـ ــذي
يهتم بفئة الشباب والرياضة
ال ـم ــدرس ـي ــة ،وي ـش ـج ـع ـهــم عـلــى

تمنية مواهبهم ،وإبراز طاقتهم
الرياضية.
وقال :دعم "زين" لهذا الحدث
ً
ال ــري ــاض ــي ي ــأت ــي انـ ـط ــاق ــا مــن
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا ات ـ ـجـ ــاه دع ــم
وت ـ ـطـ ــويـ ــر قـ ـط ــاع ــي ال ــري ــاض ــة
والشباب في الكويت ،وتحرص
دائـ ـم ــا ع ـلــى تـشـجـيــع مختلف
الفعاليات واألنشطة الرياضية
الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا الـ ـت ــي
تستهدف ا لـشـبــاب ،وتحفزهم
على إظهار مهاراتهم وطاقاتهم.
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وقف الحظ حائال أمام عودة
برشلونة بالنقاط الثالث من
عقر دار إشبيلية ،لينهي
 2021بتعادل إيجابي بهدف
لمثله ،في اللقاء المؤجل من
الجولة الرابعة بـ «الليغا».

اك ـت ـفــى بــرش ـلــونــة بــالـتـعــادل
مــع مضيفه إشبيلية  1-1أمس
األول ،وحرمه من تقليص الفارق
مع المتصدر ريال مدريد ،ضمن
مـ ـ ـب ـ ــاراة م ــؤج ـل ــة مـ ــن ال ـمــرح ـلــة
الــراب ـعــة فــي ال ـ ــدوري اإلسـبــانــي
لكرة القدم.
واف ـت ـت ــح ال ـ ـنـ ــادي األن ــدل ـس ــي
التسجيل عن طريق األرجنتيني
بابو غوميس ( ،)32قبل أن يدرك
الكتالونيون التعادل في الدقيقة
 45ع ــن ط ــري ــق األوروغ ــوي ــان ــي
رونالد أراوخو.
وبهذين الهدفين اللذين جاءا
ً
م ــن رك ـن ـي ـت ـيــن وف ــرض ــا ت ـع ــادال
ً
إيجابيا ،رفــع إشبيلية رصيده
إلى  38نقطة في المركز الثاني
في الترتيب ،فيما حل برشلونة
ً
سابعا مع  28نقطة.
وبــاس ـت ـث ـنــاء ال ـخ ـس ــارة أم ــام
ريـ ــال م ــدري ــد  2-1ف ــي الـمــرحـلــة
الـ ـخ ــامـ ـس ــة ع ـ ـشـ ــرة ب ـ ـهـ ــدف فــي
ال ــدق ــائ ــق األخـ ـي ــرة ،ب ـعــدمــا كــان
ً
م ـت ـق ــدم ــا ع ـل ــى ف ــري ــق الـ ـم ــدرب
اإليـ ـط ــال ــي ك ــارل ــو أن ـش ـي ـلــوتــي،
أثبت إشبيلية هذا الموسم أنه
ً
قادر تماما على مقارعة الكبار،
وأبرز دليل على ذلك فوزه السبت
عـ ـل ــى أت ـل ـت ـي ـك ــو مـ ــدريـ ــد ح ــام ــل
اللقب  1-2بهدف في الدقيقة 88
لألرجنتيني لوكاس أوكامبوس.
وك ـ ـ ـ ــان ب ــرشـ ـل ــون ــة ومـ ــدربـ ــه
الـ ـج ــدي ــد ت ـش ــاف ــي ه ــرن ــان ــدي ــس
يـمـنـيــان الـنـفــس االس ـت ـفــادة من

مـبــاراة ،أمــس األول ،كــي يصبح
ال ـنــادي الـكــاتــالــونــي عـلــى نفس
المسافة من فايكانو الرابع.
ولـ ـك ــن ع ـل ــى م ـل ـع ــب «رام ـ ـ ــون
ســان ـش ـيــس ب ـي ـس ـخ ــوان» ،ب ــدأت
ال ـم ـبــاراة بضغط مــن برشلونة
في أكثر من مناسبة على مرمى
الحارس المغربي ياسين بونو،
أبــرزهــا الـعــرضـيــة الـتــي حولها
جـ ـ ــوردي أل ـب ــا داخ ـ ــل الـمـنـطـقــة،
فارتقى لها الهولندي فرانكي دي
يونغ برأسية بين يــدي حارس
إشبيلية (.)15
وأه ــدر إري ــك غــارسـيــا فرصة
ال ـت ـقــدم ف ــي الــدق ـي ـقــة  ،18حيث
تلقى كــرة داخــل منطقة الجزاء،
لكنه ســدد برعونة شديدة بين
يدي بونو.

إلغاء هدف رافا مير
وظ ـ ــن إش ـب ـي ـل ـي ــة أن ـ ــه اف ـت ـتــح
التسجيل في الدقيقة  ،22عندما
ً
سجل رافا مير هدفا بعد االنفراد
بالحارس األلماني مارك أندريه
تير شتيغن وأسـكــن الـكــرة إلى
ي ـس ــاره ف ــي ال ـش ـب ــاك ،ل ـكــن حكم
ال ـم ـب ــاراة أل ـغ ــى ال ـه ــدف بــداعــي
التسلل.
ونفذ العب برشلونة السابق
الكرواتي إيفان راكيتيتش ركنية
أرض ـي ــة ذك ـيــة ب ــدت مــدروس ـيــة،
فوصلت إلى غوميس الذي خدع
المدافعين وتقدم باتجاه الكرة،

تشافي يأسف لعدم الفوز

تشافي

أقر مدرب برشلونة ،تشافي هرنانديز ،عقب التعادل بهدف لمثله
أمام إشبيلية ،بأنه يشعر بالمرارة ،لفشله في الظفر بالنقاط الثالث
للمباراة ،رغم أنه شدد على أن فريقه «يسير في الطريق الصحيح».
واعتبر تشافي التعادل «مؤلما» ،في ظل التفوق العددي لبرشلونة
خالل الشوط الثاني ،ما كان سيمنحه فرصة إلنهاء العام بشكل
جيد ،لكنه أكد خالل المؤتمر الصحافي عقب المباراة
أنــه «ينبغي اإلص ــرار على أن هــذا الطريق الــذي
يسلكه الفريق هو الصحيح .يؤلمني عدم تحقيق
راض عن النتيجة».
الفوز .أرحل من هنا وأنا غير
ٍ
وأضاف« :رغم التعادل  ،1-1فإن الصورة التي
ظهر بها الفريق جيدة جدا .حاولنا الفوز حتى
النهاية ،لكننا لم نستطع».

جانب من مباراة برشلونة وإشبيلية
وحولها أرضية قوية في مرمى
ً
ب ــرش ـل ــون ــة ،م ـع ـل ـنــا ع ــن ال ـهــدف
األول (.)32
وقبل الدخول إلى االستراحة،
نجح المدافع أراوخــو في إدراك
ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل لـ ـب ــرشـ ـل ــون ــة ،ع ـنــدمــا
ارتقى لركنية الفرنسي عثمان
ديمبيليه ،فحولها برأسه قوية

إل ــى يمين بــونــو .وك ــان الـشــوط
الثاني بعنوان الضغط المتبادل
بـيــن الـفــريـقـيــن م ــن دون نتائج
مثمرة.
والح ـ ـ ــت ف ــرص ــة االسـ ـتـ ـف ــادة
لبرشلونة في الدقيقة  ،64عندما
ن ـش ـبــت مـ ـش ــادة ب ـيــن الـفــرنـســي
جـ ــول ك ــون ــدي وألـ ـب ــا ع ـلــى خط

تم اختيار العب ريال مدريد
دي ـف ـيــد أالبـ ـ ــا ،العـ ــب الـ ـع ــام في
ال ـن ـم ـس ــا ،ل ـل ـم ــرة ال ـث ــام ـن ــة مــن
قـ ـب ــل مـ ــدربـ ــي أنـ ــديـ ــة الـ ـ ـ ــدوري
النمساوي.
وق ـ ــال أالب ـ ــا ل ــوك ــال ــة «»APA
النمساوية ،التي تنظم الجائزة،
«إن ـه ــا ج ــائ ــزة رائ ـع ــة بـشـكــل ال
يصدق ،وأنا ممتن جدا لها».
وبالنسبة للمدافع ( 29عاما)،
ك ــان « 2021ع ــام ــا م ـم ـيــزا جــدا
ورائـ ـع ــا وم ـث ـي ــرا ،ألن ـنــي قبلت
تـحــديــا ج ــدي ــدا بـعــد  13عــامــا،
وانتقلت من بايرن ميونيخ إلى

أ كــد مــدرب إشبيلية غولين لوبيتيغي أن فريقه
«نــاضــل وأظ ـهــر شخصيته» أم ــام بــرشـلــونــة (،)1-1
معتبرا أن «الهدف الذي منينا به كان محزنا ،لكنه
كــان يــدرك مــدى خـطــورة أراوخ ــو فــي هــذا الـنــوع من
اللعبات».
وقال لوبيتيغي ،خالل مؤتمر صحافي عقب اللقاء،
«تحسنا في الشوط الثاني ،وضغطنا عليهم ،لكن طرد
جول كونديه أجبرنا على التراجع حينما كنا أفضل.

وخضنا مباراة أخرى .قدم الفريق مجهودا جبارا أمام
فريق كبير ،وهو أمر يجب تقييمه بشكل إيجابي».
ولم يرغب في التطرق إلى اللعبة التي تسببت في
إشهار الحكم بطاقة حمراء مباشرة في وجه المدافع
الـفــرنـســي ال ــذي «ي ــدرك جـيــدا أن ــه أخ ـطــأ ،وسـقــط في
الفخ ،خانه التقدير .لكنها مسألة عمر ،وأثق بأنه لن
يكرر هذا الخطأ مرة أخرى ،ألنه من الالعبين الذين
يتعلمون».

أالبا

الشرطة تداهم مقر إنتر ميالن
داهمت شرطة مكتب المدعي العام في
إيطاليا ،أمس األول ،مقر نادي إنتر ميالن،
ً
بـحـثــا عــن مـسـتـنــدات خــاصــة بانتقاالت
بعض الالعبين خالل موسمي 18-2017
و ،19-2018وذل ــك فــي إط ــار التحقيقات
الخاصة باحتمالية وجود تهرب ضريبي
مـ ـن ــذ أس ــابـ ـي ــع مـ ـض ــت ،وهـ ـ ــي ال ـق ـض ـيــة
المتورط فيها أيضا يوفنتوس.
وك ـشــف الـ ـن ــادي ،ف ــي ب ـي ــان ،أن «إن ـتــر
ميالن قدم المستندات المطلوبة المتعلقة
بانتقاالت بعض الالعبين خالل موسمي
( 18-2017و.»)19-2018
وكانت شرطة الضرائب تدخلت بأمر

حسم أرسنال أولــى بطاقات
الدور نصف النهائي لمسابقة
كأس رابطة األندية اإلنكليزية
الـمـحـتــرفــة ل ـكــرة ال ـق ــدم ،بـفــوزه
عـ ـل ــى ضـ ـيـ ـف ــه سـ ـ ـن ـ ــدرالن ـ ــد مــن
ال ـم ـس ـتــوى ال ـث ــال ــث (ل ـي ــغ وان)
بنتيجة كبيرة  1-5أمــس األول
على استاد اإلمارات.
وكان النادي اللندني يخوض
أسـ ـ ـه ـ ــل لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاءات الـ ـ ـ ـ ـ ــدور ربـ ــع
النهائي ،أقله على الــورق ،ضد
الفريق الوحيد المتبقي في ربع
النهائي من خارج أندية الدوري
الممتاز.

وق ــد اس ـت ـغــل فــريــق ال ـمــدرب
اإلسباني ميكيل أرتيتا تفوقه
ً
الفني ،وحقق فوزه الرابع تواليا
منذ هزيمتيه المتتاليتين في
الدوري الممتاز على يد غريميه
مانشستر يونايتد وإيفرتون.
وي ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــن «الـ ـ ـم ـ ــدفـ ـ ـعـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــة»
بـ ـ ــال ـ ـ ـخـ ـ ــروج م ـ ـن ـ ـت ـ ـصـ ــريـ ــن م ــن
مواجهتهم األولى مع سندرالند
م ـنــذ أن ودع األخـ ـي ــر ال ـ ــدوري
الممتاز في نهاية موسم -2016
 2017إلى إدوارد نكيتياه ،الذي
سـجــل ثــاثـيــة ( 17و 49و،)58
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـع ــاج ــي ن ـي ـك ــوالس

بـيـبــي ( )27وال ـبــديــل اب ــن ال ــ18
ً
ربيعا تشارلي باتينو ()90+1
ال ـهــدف ـيــن اآلخـ ــريـ ــن ،فـيـمــا كــان
ه ـ ــدف الـ ـضـ ـي ــوف ال ــوحـ ـي ــد مــن
نصيب نايثن برودهيد (.)31
ويأمل أرسنال الذهاب حتى
ال ـن ـهــايــة م ــن أج ــل ال ـف ــوز بلقب
المسابقة للمرة األولى منذ أيام
المدرب الفرنسي أرسين فينغر
ً
عـ ــام  ،1993ع ـل ـمــا ب ــأن ــه وصــل
بعدها إلى النهائي ثالث مرات
أعــوام  2007و 2011و 2018من
دون أن ينجح في رفع رصيده
إلى ثالثة ألقاب.

ميندي متهم بقضية اغتصاب جديدة

حسابات من المواسم الثالثة الماضية
على مجموعة من التحويالت.
وي ـح ـق ــق الـ ـم ــدع ــون ف ــي ت ــوري ـن ــو مــع
«ال ـب ـيــان ـكــون ـيــري» وس ـتــة م ــن الـمــديــريــن
الـحــالـيـيــن والـســابـقـيــن ،بينهم الــرئـيــس
أن ــدري ــا أنـيـيـلــي ونــائ ـبــه ون ـج ــم الـفــريــق
السابق التشيكي بافل ندفيد ،والمدير
الــريــاضــي ال ـســابــق فــابـيــو بــاراتـيـتـشــي،
الذي يعمل حاليا مع توتنهام هوتسبير
اإلنكليزي ،على خلفية مزاعم عن تقديم
معلومات خاطئة لمستثمرين وإصــدار
فواتير لصفقات غير موجودة.
(إفي)

خ ــال مـثــولــه أم ــام محكمة بــريـطــانـيــة أمــس،
وجـ ـه ــت ت ـه ـم ــة اغـ ـتـ ـص ــاب جـ ــديـ ــدة إل ـ ــى م ــداف ــع
مانشستر سيتي االنكليزي لكرة القدم ،الفرنسي
بنيامان ميندي.
وم ــع ه ــذه ال ـت ـه ـمــة ،ارت ـف ـعــت حـ ــاالت اتـهــامــه
بقضايا اغتصاب الى  7تجاه  4نساء.
وتتعلق تهمة االغتصاب السابعة بمشتكية
جــديــدة عــن أفـعــال يــزعــم أنـهــا حــدثــت فــي يوليو
الماضي ،فيما تمت حــاالت االغتصاب السابقة
بين أكتوبر  2020وأغسطس .2021
وأوقف ميندي وأودع الحبس االحتياطي في
أواخر أغسطس الفائت ،وأعلن ناديه مانشستر
سيتي الذي يدافع عن ألوانه منذ  ،2017إيقافه قبل

دقائق ُ قليلة من إعالن الشرطة إحالته إلى العدالة.
ومثل ميندي أمس مدة  40دقيقة أمام محكمة
(شمال غرب إنكلترا) .وخالل الجلسة
في تشيستر ً
نفسها ،ظهر أيضا رجل آخر يدعى لويس ساها
ماتوري (ً 40
عاما) ،ال عالقة له بالعب كرة القدم
الـســابــق لــويــس ســاهــا والـ ــذي لــم تـثـبــت صالته
بمندي بشكل واضح.
ويتابع ماتوري أيضا بتهم  6جرائم اغتصاب
واعتداء جنسي واحد بين مارس وأغسطس .2021
وأودع الــرجــان قيد الحبس االحتياطي في
سـجــن لـيـفــربــول فــي انـتـظــار محاكمتهما التي
تأجلت إلى أجل غير مسمى امس ،بعد أن كانت
ً
مقررة أصال في  24يناير.

يوفنتوس ينهي العام بأفضل طريقة

مويس كين يحتفل بهدفه

لوبيتيغي

أرسنال إلى نصف نهائي كأس الرابطة

خـ ــال ف ـت ــرة اإلع ـ ـ ــداد لـلـمــوســم
الجديد مع الريال.
وحصل أالبا عام  2021على
ب ـطــولــة ال ـ ـ ــدوري األل ـم ــان ــي مع
بــايــرن مـيــونـيــخ ،ليحقق بذلك
البطولة الـ  27واألخيرة له مع
الـنــادي الـبــافــاري قبل االنتقال
إلى النادي الملكي ،الذي أصبح
فيه أحد ركائز الدفاع.
وص ـ ـ ـ ـ َّـوت  7م ـ ــن  12م ــدرب ــا
فــي ال ـ ــدوري الـنـمـســاوي ألالبــا
كأفضل العب في بالده.
(إفي)

مــن الـمــدعــي ال ـعــام فــي مـيــانــو ،مــن أجــل
التحقق مــن ع ــدم وج ــود أي تــاعــب ،في
الــوقــت الــذي دافــع «الـنـيــراتــزوري» عــن أن
«م ـي ــزان ـي ــات الـ ـن ــادي ال ـعــامــة ت ـمــت وفـقــا
لمبادئ محاسبة صارمة».
ولم يتم استدعاء أي مسؤول للنادي
حتى اآلن ،حيث إن األمــر ال يــزال يتعلق
بتحقيقات أولية.
وتأتي هذه العملية بعد أقل من شهر
بقليل على استهداف يوفنتوس بتحقيق
مماثل.
ويتعلق التحقيق بأكثر من  280مليون
يورو من مكاسب رأس المال المعلنة في

المرمى ،ليقوم الفرنسي بضرب
ألبا بالكرةُ ،
ويشهر حكم المباراة
البطاقة الحمراء المباشرة في
وجهه ،ويكمل إشبيلية المباراة
بعشرة العبين.
وحاول الكتاالنيون دك شباك
إشبيلية فــي أكثر مــن محاولة،
م ـن ـهــا ت ـس ــدي ــدة دي ـم ـب ـي ـل ـيــه مــن

م ـشــارف الـمـنـطـقــة ( ،)71لكنها
م ــرت إل ــى جــانــب الـقــائــم األيـمــن
لبونو.
وكاد غافي أن يقتنص هدف
ال ـف ــوز ل ـبــرش ـلــونــة ف ــي الــدقـيـقــة
 ،81حيث تلقى كرة عرضية من
الـطــرف األيـســر مــن عبد الصمد
الــزلــزولــي ،لكنه حــولـهــا بــرأســه

ً
بعيدا عن المرمى ،قبل أن يحرم
الـ ـق ــائ ــم األيـ ـم ــن دي ـم ـب ـي ـل ـيــه مــن
تسجيل الهدف الثاني (.)84
وفي مباراة أخرى مؤجلة من
الـمــرحـلــة نـفـسـهــا ،ف ــاز فـيــاريــال
عـلــى ديـبــورتـيـفــو أالف ـيــس ،2-5
ليرفع رصيده إلى  25نقطة في
المركز التاسع.

لوبيتيغي :ناضلنا
وأظهرنا شخصيتنا

اختيار أالبا أفضل العب نمساوي
ريــال مــدريــد .لقد كانت خطوة
ك ـبــرى بــالـنـسـبــة ل ــي كشخص،
أيضا خارج الملعب».
وأدل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ــب بـ ـ ـه ـ ــذه
ال ـت ـصــري ـحــات م ــن مـسـكـنــه في
م ــدري ــد ،ح ـيــث يـخـضــع لـلـعــزل
الــذاتــي ،بعد أن ج ــاء ت نتيجة
فـ ـحـ ـص ــه إيـ ـج ــابـ ـي ــة لـ ـفـ ـي ــروس
كورونا أمس األول.
وتعد هذه هي المرة الثانية
ال ـت ــي ُي ـص ــاب فـيـهــا ب ــ«س ــارس
كــوف  »2 -في أقــل من  5أشهر،
ح ـي ــث جـ ـ ــاءت ن ـت ـي ـجــة فـحـصــه
إيجابية في  28يوليو الماضي،

رياضة

أنهى يوفنتوس عام  2021بأفضل
طــريـقــة ،بعد تحقيقه الـفــوز الثاني
ً
ت ــوال ـي ــا ،وج ــاء عـلــى ح ـســاب ضيفه
كــالـيــاري  - 2صفر ،أمــس األول ،في
الـمــرحـلــة الـتــاسـعــة ع ـشــرة األخ ـيــرة
ل ـه ــذا ال ـع ــام م ــن ال ـ ـ ــدوري اإلي ـطــالــي
لكرة القدم.
ً
وكان انتصار يوفنتوس مزدوجا
بعد تعثر أتاالنتا للمرحلة الثانية
ً
تواليا بتعادله مــع مضيفه جنوى
م ــن دون أه ـ ـ ــداف ،م ــا س ـمــح لـفــريــق
ا لـمــدرب ماسيميليانو أليغري في
تـقـلـيــص الـ ـف ــارق الـ ــذي يـفـصـلــه عن
ممثل برغامو ،صاحب المركز الرابع
األخير المؤهل لدوري األبطال ،إلى
أربع نقاط.
وسيكون فريق أليغري أمام مهمة
شاقة في مستهل العام الجديد ،ليس
ألنــه يواجه نابولي الثاني فحسب
فــي اخـتـبــاره األول ل ـ ــ ،2022بــل ألنــه
يـ ــزور ب ـعــدهــا ال ـعــاص ـمــة لـمــواجـهــة
روم ـ ــا ،ث ــم ي ـح ــل ف ــي م ـيــانــو لـلـقــاء
إنتر حامل اللقب والمتصدر ،على

أن يـخـتـتــم ال ـش ـهــر األول م ــن ال ـعــام
بــاخـتـبــار صـعــب آخ ــر خ ــارج أرضــه
ً
أيضا في  23منه ضد ميالن الثالث.
وباستثناء رأسـيــة لمويس كين
مرتدة من القائم األيمن في الدقائق
األولى من اللقاء ،لم يهدد يوفنتوس
م ــرم ــى ض ـي ـف ــه ب ـش ـك ــل ف ـع ـل ــي رغ ــم
أفضليته الميدانية الواضحة ،وذلك
حتى الدقيقة  40عندما نجح كين
بــالــذات فــي افـتـتــاح التسجيل بكرة
رأسية بعد مجهود فردي وعرضية
من فيديريكو برنارديسكي.
ورغ ــم مــواصـلـتــه الـسـيـطــرة على
ً
ال ـل ـق ــاء ،ب ــدا يــوف ـن ـتــوس ع ــاج ــزا عن
ً
الــوصــول مـجــددا إلــى الشباك ،وكاد
يــدفــع ال ـث ـمــن ل ــو أح ـســن ال ـبــرازي ـلــي
هنريكه دالبيرت في استغالل الكرة
التي مررها له راوول بيالنوفا على
طبق من فضة ،لكنه أطاح بها خارج
الخشبات الـثــاث ،رغــم أنــه كــان في
وض ــع مـثــالــي للتسجيل فــي شباك
البولندي تشيزني (.)61
لكن بــرنــارديـسـكــي أراح أعصاب

أليغري وجماهير «السيدة العجوز»،
عندما سجل الهدف الثاني بتسديدة
ب ـ ـي ـ ـسـ ــراه مـ ـ ــن زاوي ـ ـ ـ ـ ــة صـ ـعـ ـب ــة إث ــر
هجمة مرتدة سريعة قادها البديل
السويدي ديــان كولوشيفسكي من
قبل منتصف ملعب فريقه (.)83

تعادل أتاالنتا وجنوى
وبعد سلسلة من ستة انتصارات
متتالية تضمنت اسقاط يوفنتوس
ونـ ــابـ ــولـ ــي فـ ــي م ـع ـق ـل ـي ـه ـمــا ،تـعـثــر
ً
أت ــاالن ـت ــا لـلـمــرحـلــة ال ـثــان ـيــة تــوال ـيــا
بتعادله السلبي مــع جـنــوى ،وذلــك
بعد الهزيمة المذلة التي تلقاها على
أرضه أمام روما  4-1السبت.
وبـ ـع ــد  45دق ـي ـق ــة ع ـل ــى ال ـمــوعــد
ال ـ ـم ـ ـحـ ــدد النـ ـ ـط ـ ــاق ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ،أع ـل ــن
الـحـكــم ف ــوز أودي ـن ـيــزي عـلــى ضيفه
ساليرنيتانا  - 3صفر ،بعد تغيب
األخـ ـ ـي ـ ــر ع ـ ــن الـ ـلـ ـق ــاء ن ـت ـي ـج ــة ق ـ ــرار
السلطات المحلية بمنعه من السفر
الى أوديني.

ميندي

صنز يفوز على ليكرز
تغلب فريق فينيكس صنز بسهولة على نظيره
لوس أنجلس ليكرز  ،90-108بفضل تألق الثنائي
ديفن بروكر ودياندري أيتون ،في حين فشل ليكرز
بقيادة ليبرون جيمس في االستفاقة.
وكان جيمس هو أفضل العبي ليكرز في المباراة،
رغم معاناته من التواء في الربع الثالث من المباراة،
ليسجل  34نقطة إضافة لـ 7متابعات وتمريرتين
حاسمتين.
في حين تألق بروكل في صفوف صنز بتسجيله
لـ 24نقطة إضافة لـ 9متابعات و 7تمريرات حاسمة،
ب ــدوره سجل أيـتــون  19نقطة إضــافــة ل ــ 11متابعة
وتمريرتين حاسمتين.
ويعد االنتصار هو الــرابــع على التوالي لصنز
في منافسات دوري السلة األميركي للمحترفين،
لـيــرفــع إجـمــالــي ان ـت ـصــاراتــه إل ــى  25ه ــذا الـمــوســم
مقابل  5هزائم ،في المقابل مني ليكرز بالخسارة
الثالثة له تواليا وال ــ 16له هــذا الموسم مقابل 16
انتصارا .وحقق ميامي هيت فوزه الخامس في آخر
 7مباريات ،رغم غياب نجميه بام اديبايو وجيمي
باتلر فتغلب على انديانا بيسرز بسهولة .96-125
من جهته ،تغلب داالس مافريكس على مينيسوتا
ت ـم ـبــروول ـفــز  102-114بـفـضــل  28نـقـطــة لـجــالـيــن
برانسون للفائز ،و 26نقطة لكارل انتوني تاونز
للخاسر.

ةديرجلا
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يوسف الجاسم
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في ختام اختبارات الثانوية العامة بالكويت عام ،١٩٦٧
ً
وتـحــديــدا فــي الخامس مــن يونيو مــن ذلــك الـعــام ،وخــال
انهماكنا في اإلجابة عن أسئلة اختبار اللغة الفرنسية،
ً
خرج المراقب من قاعة االمتحان ُمسرعا ،لينخرط في حديث
جاد ومسموع مع بقية المراقبين حول أمر مهم ،بل غاية في
ً
األهمية ،وليعود إلينا طالبا التوقف عن إجابات االمتحان
ً
فورا ،حيث صدر قرار وزارة التربية والتعليم (آنذاك) بوقف
االمتحانات في الكويت ،وإعادتها في وقــت الحــق سوف
نخطر به في حينه ،وطلب منا سرعة المغادرة إلى منازلنا.
أصابتنا الدهشة ،وتساءلنا :لماذا حدث ذلك القرار غير
المسبوق وبهذا الشكل المفاجئ؟ وأتتنا اإلجابة والبشرى:
إن السبب هو انــدالع الحرب العربية ضد إسرائيل ،وبدء
تطاير حصونها ،وانهيار مدنها كالعهن المنفوش ،وتقهقر
جيوشها لبدء رحلة زوالها الموعودة! فهللنا َّ
وكبرنا مع
ِّ
والمكبرين ،وهتفنا مع الهاتفين" :يا فلسطين
المهللين
جينا لك" ،ألن زمجرة أحمد سعيد عبر إذاعة صوت العرب
ُ
كانت تطرب مسامعنا باألخبار غير الموثوقة ،وأن خرافة
إســرائـيــل انـتـهــت صـبــاح ذل ــك ال ـيــوم الـمـجـيــد ،وطــائــراتـهــا
تتساقط بــالـمـئــات ،كــالـفــراشــات ال ـحــائــرة عـلــى الجبهات
المصرية والسورية واألردنية ،وجالل معوض عبر األثير
المصري يحثنا" :ارفع رأسك يا أخي العربي" ،ففجر النصر
قد بزغ.
ً
انخرطنا في سن الثمانية عشر عاما بالتطوع لحمل
الـ ـس ــاح ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي الـ ـح ــرب ض ــد إس ــرائـ ـي ــل ،وســرنــا
بمظاهرات طالبية تهتف بسقوط أميركا وو ق ــف النفط
َّ
عنها ،وتحلقنا حول المذياع ،الذي كان الوسيلة الوحيدة
لنقل األخبار المباشرة في حينه ،لنلتهم األكاذيب ،فنزداد
ً
ً
طــربــا وتـضـلـيــا فــي كــل لحظة مــن األيـ ــام الـثــاثــة األول ــى
للحرب ،حتى جــاء يــوم التاسع من يونيو بكارثة تنحي
ً
الرئيس جمال عبدالناصر ،مـغــادرا قيادة األمــة العربية،
ً
ً
ومعلنا الهزيمة ،ومتحمال مسؤوليتها بمفرده ،لتتصاعد
أنــات الجماهير العربية ،ويمأل نحيبها اآلف ــاق ،مطالبة
الزعيم باالستمرار في القيادة والعدول عن التنحي ،وممنية
ً
نفوسها بأن عودة الزعيم ستحيل الهزيمة نصرا .وهكذا
ع ــاد عـبــدالـنــاصــر عــن قـ ــراره بالتنحي فــي ال ـيــوم العاشر
ً
من يونيو ،وليحل علينا يوم الحادي عشر منه ،مطيحا
بأحالمنا البريئة ،ولتصعق مسامعنا مناشدات الجبهات
العربية وقف إطالق النار ،ال لتثبيت النصر المؤزر الذي
ً
بشرونا به كذبا ،أو جني ثماره ،بل إلعالن الهزيمة العربية
الـكـبــرى ،الـتــي اخ ـت ــاروا لـنــا فيها تسمية تــرضــي مشاعر
األمة المنكوبة ،وهي "النكسة"! التي ذهبت بكرامة العرب
وجغرافيتهم وأنهارهم ومرتفعاتهم وصحاريهم ألحضان
إس ــرائ ـي ــل ،حـيــث كـتـبــت تـلــك األي ـ ــام الـسـتــة ت ــاري ــخ الـعــرب
وإسرائيل والشرق األوســط من جديد بمداد من الدموع،
ً
ً
ولتصبح تلك النكسة إ عــا نــا تاريخيا ألم ا لـهــزا ئــم التي
تتالت على رؤوس الشعوب العربية منذ الخامس من يونيو
 ١٩٦٧حتى يومنا هذاّ ،
أضابير ومجلدات
ودبج المنظرون
ً
التبريرات والتفسيرات ألسباب "النكسة" ،تاركة هذه األمة
العربية تلعق جراحها حتى يومنا هذا.
و عــاد جيل الثانويات العامة بالعالم العربي يتلمس
طريقه الستكمال اختباراته ومــزاولــة تعليمه وااللتحاق
بالجامعات المناسبة له ،بعد أن قتلت حرب "األيام الستة"
أحالمه العروبية باالنتصار على إسرائيل.
صـيــف ع ــام  ،١٩٦٧بـكــل مــا حمله مــن مـخــاض الهزيمة
ً
العربية أو "النكسة" كما أسـمــوهــا ،كــان ام ـتــدادا الفتتاح
جامعة الكويت عام  ١٩٦٦بكليتي اآلداب والعلوم بالخالدية،
وكلية البنات الجامعية بكيفان ،و تــا هــا افتتاح كليات
ال ـت ـجــارة واالق ـت ـصــاد وال ـع ـلــوم الـسـيــاسـيــة وال ـح ـقــوق في
العديلية عام .١٩٦٧
وللحديث بقية عن عيال الجامعة الذين كبروا في المقال
التالي.

ّ ْ
«إما حبا ول َب َرك»
تعلمنا في الكويت أن األمور تمشي
ّ
ول َ
بر ْك".
على طريقة "إما حبا
مـ ـن ــذ إقـ ـ ـ ــرار سـ ـي ــئ الـ ــذكـ ــر تـطـبـيــق
"مسافر" ونحن نــرى تطبيقات ليس
لها آخــر ،ووصلنا إلى درجــة التشبع
والهوس.
ف ـه ـن ــاك "ه ــويـ ـت ــي" و"صـ ـ ـح ـ ــة" "Q8
 ”Sehaودف ــع الـفــواتـيــر ""MEW Pay
و "  "M O I K u w a i tو " "Q R c o d e
و" "Immuneو" سـ ـه ــل" و""E Stamp
وغيرها.
ال ب ـ ـ ــأس ب ـ ــذل ـ ــك ،وبـ ـعـ ـضـ ـه ــا م ـهــم
ّ
ويسهل إجراءات المعامالت،
وأساسي
لكن بعضها ال يعمل ،والبعض اآلخر
ت ـك ــرار واجـ ـت ــرار لـنـفــس الـمـعـلــومــات،

د .ناجي سعود الزيد
ً
وه ـنــاك أي ـضــا مــا هــو غـيــر مـفـهــوم أو
مبهم!
وح ـت ــى ي ـك ــون االس ـت ـع ـمــال أسـهــل
ً
وعمليا أكثر يجب الحرص على تنظيم
وترتيب التطبيقات بحيث تكون هناك
ً
استمرارية ،بــدال من "حــاول في وقت
الحق" ،التي تتكرر بين حين وآخر في
أكثر من تطبيق.
ليس هـنــاك مــن هــو ضــد التطوير
وت ـط ـب ـيــق ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ف ــي جميع
المجاالت ،لكن هناك مجاالت البد من
ً
التعامل البشري معها ،وهناك أيضا
ً
فئة ال تريد استخدام اإلنترنت بتاتا،
وال تريد استخدام الكي نت للدفع ،هذه
الفئة يجب إعطاؤها الخيار باستخدام

الـطــرق العملية واليسيرة فــي إجــراء
المعامالت وإنجازها.
ثقافة إنجاز المعامالت عن طريق
ال ـن ــت سـتـنـتـشــر وت ـ ـسـ ــود ،وس ـت ـكــون
أسهل وأكثر مرونة مع تعدد الخيارات،
ول ـي ــس اح ـت ـكــارهــا ف ــي ف ـت ــرة وج ـيــزة
دون األخــذ باالعتبار ازدحــام وتكرار
التطبيقات ،وهناك حاجة لتقنين تلك
التطبيقات لكي ال تستمر الشكوى.
نأمل ذلك.

وينكم
يا شيوخ البلد!

حسن العيسى

نظلم البطيخ إذا قلنا إنها ديرة بطيخ! من يدير هذه الديرة؟
وهل هناك إدارة بدولة التعاسة باألساس أو قانون يحكمها
كي يلتجئ إليه الناس من بطش اإلدارة الفاسدة ومزاجها
المتقلب المحتار؟ أخبرونا يا أهل السلطة ماذا يحدث اآلن
من فوضى وصراع مصالح ينعكس على البشر المبتلين بكم
وبسوء إدارتكم!
مـعـقــول مــا يـحــدث بـعــد قضية الــوافــديــن الــذيــن ت ـجــاوزوا
ً
الستين عاما ،قرار بعدم تجديد اإلقامة ،ثم نفي وإلغاء للقرار،
ً
ال كذب بكذب ...فالقرار مازال ساريا ،ألن دولة "المحتاسين" ال
تعرف الحسم ،وال تعرف ماذا تريد وماذا تقرر ،اآلن الدور على
رخص قيادة الوافدين ،قرار بعدم التجديد لنحو ربع مليون
مقيم ،ثم صمت حكومي ،وكأن لسانك يا حكومة بلعه الطير،
وال تعليق واحد من حكومة مؤقتة ستزول وتعود "ببشوت"
أخرى مع الفكر ذاته ومع األشخاص التائهين في قراراتهم
أنفسهم ،وتعرفون بقية حكاية ومأساة "احنا أبخص" ،يأتي
نفي من البخصاء وادعاء بأن هذا القرار إشاعة ،وقبله وزير
الداخلية ،وعلى لسان نائب يقول إنــه ألغى الـقــرار الجائر،
ً
لكن القرار مازال ساريا حسب مزاج جنراالت وزارة الداخلية.
مانشيت "الجريدة" ،أمــس ،والعاقل العارف بنهج إدارات
الــدولــة يصدق كل كلمة فيه ،يقول "صــراع ضباط الداخلية
يبقي بلوكات الوافدين" ،وفي تفاصيل الخبر أن األمــر ترك
لقيادات أبناء بني بطيخ ،فالحقيقة هي اقتصار الرفع على
ح ــاالت فــرديــة تخضع لمراجعة كــل ج ـنــرال ،وحسبما يقرر
جنابه يكون مصير طالب تجديد الرخصة.
اب ـ ـتـ ــزاز ...ال أك ـثــر بـكـثـيــر ،ف ـتــح أب ـ ــواب ال ــواس ـط ــة والــرشــا
والفوضى وظلم الناس وتفويض أفــراد يقومون بالتشريع
والتطبيق والتنفيذ للقانون ولغياب القانون ،أين أصبحنا
اليوم؟ ...سؤال :أين أنتم يا شيوخ البلد فيما يحدث؟ إذا كنتم
تدرون فتلك مصيبة وإن كنتم ال تدرون فالمصيبة أعظم.

الطقس يؤجل «جيمس ويب»
ُ
للمرة الثالثة ،أرجئ إطالق التلسكوب الفضائي األقوى على
اإلطالق "جيمس ويب" إلى الفضاء ،هذه المرة بسبب الظروف
المناخية بمدينة كــورو فــي غويانا الفرنسية ،حيث ُيفترض
وكالة الفضاء األميركية
أن يحمله صــاروخ "اريــان  ."5وأعلنت
ُ
(نــاســا) ،فــي بـيــان ،أمــس األول ،أن اإلط ــاق "أ ّج ــل" بسبب "ســوء
األحوال الجوية" ،مشيرة إلى أن "تاريخ اإلطالق الجديد هو 25
ً
ً
جديدا عن حال الطقس ُ
غد
سينشر مساء
الجاري" ،وأن "تقريرا
ًٍ
ً
لتأكيد الموعد ،علما أن الصاروخ والتلسكوب موجودان حاليا
(أ ف ب)
داخل مبنى			.

كلبة أرحم على رضيعة من أمها!
أن ـق ــذت كـلـبــة وج ــراؤه ــا في
الهند رضيعة حديثة ا لــوالدة
كــانــت م ـه ـجــورة ،عـبــر إبقائها
دافـ ـئ ــة ف ــي ح ـقــل ط ـ ــوال ال ـل ـيــل،
ُ
بعدما تركت هناك.
وذكـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة" ،دايـ ـل ــي
س ـتــار" فــي خـبــرهــا ال ــذي نقله
مــوقــع روس ـيــا ال ـيــوم أم ــس ،أن
"السكان المحليين في مقاطعة
تشاتيسجاره بالهند يزعمون
ً
أن شخصا ما تــرك الطفلة في
الحقل أ ثـنــاء الليل عــار يــة وما

ً
زال ال ـح ـب ــل الـ ـس ــري مـلـتـصـقــا
ً
بها ،ولفتوا إلى أنه تم العثور
عـلــى الــرضـيـعــة بــواسـطــة كلبة
اح ـت ـض ـن ـت ـهــا ط ـ ــوال ال ـل ـي ــل مــع
جرائها الصغيرة".
وفي حديثه عن هذه الواقعة،
قــال أحــد الـسـكــان" :ربـمــا يكون
الدفء من الجراء وأمهم هو ما
أبـقــى ه ــذا ال ـمــولــودة عـلــى قيد
الـ ـحـ ـي ــاة ...ع ـ ــادة م ــا تـنـخـفــض
درجة الحرارة في الليل ،وهذا
هــو شـهــر دي ـس ـم ـبــر ...يـجــب أن

«شلن إدوارد» في مصر بمليون جنيه

أقول إن ذلك من حسن حظها".
ُ
وعثر على الرضيعة بجوار
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـ ـ ـجـ ـ ــراء ،دون
إص ــاب ــات ،وت ــم اكـتـشــافـهــا بعد
أن س ـم ــع ال ـس ـك ــان الـمـحـلـيــون
بـكــاء هــا ،فأبلغوا البانشايات
حـيــث تـمــت إحــالــة الـطـفـلــة إلــى
مشروع "."Child Line

يبحث جميع التجار فــي الـســوق المصري عن
عملة نادرة يصل سعرها إلى أكثر من مليون جنيه
مصري ،وهي خاصة بالملك إدوارد الثامن ،نجل
الملك جورج الخامس في المملكة المتحدة.
وذكر موقع روسيا اليوم ،أمس ،أن "شلن" الملك
إدوارد ،يعتبر أحــد أغلى العمالت األجنبية التي
ً
يبحث التجار عنها داخل مصر ،ألنها األكثر طلبا
في الخارج.
وق ــال زكــريــا نبيل ،وهــو تــاجــر وه ــاوي عمالت:
"العملة دي سعرها بيوصل  70ألف دوالر ،أي ما
يعادل أكثر من  1.1مليون جنيه مصري".
وتـتـمـيــز تـلــك الـعـمـلــة األجـنـبـيــة بــوجــود رسمة

عليها تتمثل في صورة الملك الراحل إدوارد الثامن
نجل جــورج الخامس ،ومــدون عليها سنة إصــدار
لعام .1937
ً
وم ــن مـمـيــزات تـلــك الـعـمـلــة أي ـض ــا ،ص ــدور عــدد
محدود منها ال يتجاوز  10عمالت.
وأشـ ــار زك ــري ــا إل ــى أن إصـ ــدار الـعـمـلــة لـلـتــداول
ً
باألسواق كان متوقعا في عام  ،1937لكن إدوارد
تنازل عن الحكم بعد فترة قصيرة وتوقف إصدارها.

وفيات
الشيخة موضي سالم علي المالك الصباح

 75عاما ،شيعت ،الـعــزاء عبر الرسائل النصية ،ت :الرجال:
 ،99303055النساء99668380 :
صفية عباس علي بومناه أرملة عبدالحميد غريب محمد علي
ً
 72عاما ،شيعت ،سلوى ،حسين سيد محمد ،ت99396655 :

أمينة موسى عبدالله الصعيليك

 60عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة فقط ،ت65966661 :

مكي عطية سلمان القالف

ً
 83عــامــا ،شـيــع ،الــرجــال :الــدعـيــة ،حسين بوعليان ،النساء:
الرميثية ،ق ،2ش ،21م ،9ت96642272 :

بشار محمد أحمد العوضي

ً
 51عاما ،شيع ،ديوان العوضي ،الدعية ،ت :الرجال50988899 :
99623073 99070351،
النساء99070351 ،99655696 :

سعود سعد نافع الجويخ

ً
 72عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة ،ت،99553375 ،99768230 :
،55615222، 50655466
نوضاء غزاي طليمس العتيبي أرملة ضاوي فايز النخيش العتيبي
ً
 90عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة ،ت99149777 :

الوحدة مثل السمنة
وعالجها االستمتاع بالطبيعة
تعتبر الوحدة مشكلة صحية عامة رئيسية،
وقد كشفت األبحاث أنها يمكن أن تزيد من خطر
الوفاة بأكثر من تلوث الهواء والسمنة.
ل ـك ــن دراس ـ ـ ــة ج ــدي ــدة ك ـش ـفــت أن االس ـت ـم ـتــاع
بالطبيعة يمكن أن يقلل الشعور بالوحدة بنسبة
تصل إلى  28في المئة بين سكان المدن ،وفقا لما
ً
نشرته "ديـلــي ميل" البريطانية نقل عــن دوريــة
.Scientific Reports

وف ــي ال ــدراس ــة ال ـجــديــدة ،ال ـتــي نـشــرهــا موقع
ال ـعــرب ـيــة ن ــت أمـ ــس ،ج ـمــع بــاح ـثــون ف ــي جــامـعــة
كـيـنـغــز ك ــول ـي ــدج لـ ـن ــدن ،ب ـي ــان ــات م ــن أش ـخــاص
يعيشون في مدن حول العالم باستخدام تطبيق
 ،Urban Mindالــذي يساعد فــي الحصول على
إجابات من مشاركين متطوعين على أسئلة حول
الوحدة واالكتظاظ والبيئة الطبيعية واالندماج
االجتماعي.

وتوصل الباحثون إلى أن األشخاص يتعاظم
شعورهم بــالــوحــدة عندما يكونون فــي مناطق
اك ـت ـظــاظ س ـكــانــي ،ول ـك ــن إذا تـمـكـنــوا م ــن رؤي ــة
األشجار أو السماء ،فإن هذه المشاعر تنخفض
بنسبة  28في المئة.
وقالوا إن األماكن الطبيعية في المدن يمكن أن
تقلل الشعور بالوحدة من خالل تعزيز مشاعر
االرتباط بالمكان.
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ً
 65عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة ،ت90900832 96694359 :

سعود ًعقاب سالم العنزي

 35عاما ،العزاء في المقبرة فقط ،شيع ،ت99771499 :

مواعيد الصالة
وتعد الدراسة األولــى من نوعها عن الشعور
بالوحدة التي تستخدم "بيانات الوقت الفعلي"
من خالل توظيف تطبيق إلكتروني ،بعكس الطرق
التقليدية التي كانت تعتمد على طرح األسئلة
بعد وقوع الحدث.
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