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وينسلت عن لقائها دي كابريو:
لم أستطع التوقف عن البكاء ص ١٣

التشكيل تحت التهديد واالبتزاز

الكتلة الشيعية تصر على مرشحها «ج .ك» والوسمي يطلب  3كراسي أحدها لروح الدين

• خالف داخل «الـ  »١٧على تسمية مرشح لها والمنافسة بين الشحومي والدوسري والعنزي
محيي عامر

ح ـتــى ك ـتــابــة هـ ــذه ال ـس ـط ــور ،مـســاء
أمـ ــس ،وع ـلــى وق ــع االبـ ـت ــزاز والـتـهــديــد
بعدم الـتـعــاون ،يعاني رئيس مجلس
الـ ــوزراء المكلف ،سمو الشيخ صباح
الخالد ،جراء وضع اللمسات النهائية
إلع ــان التشكيل ال ـ ــوزاري الـجــديــد ،إذ
بات سموه بين سندان الوقت ومطرقة
الـ ـن ــواب ال ــذي ــن يــره ـبــونــه ب ــورق ــة فض
الشراكة السياسية الناتجة عن الحوار
ُ
خضع تشكيلته ألهواء
الوطني ،ما لم ي ِ

كل كتلة واختيار األسماء التي ترشحها،
وهو ما يضع الخالد في ورطة قد يجد
نفسه معها بين خيارين أحالهما مر،
إما قبول األسماء المعروضة مع تحمله
ف ــي الـنـهــايــة ع ــواق ــب م ــا سـتـحــدثــه من
تخريب ،أو االستعجال ،السيما في ظل
االعتذارات المتتالية ،بحلول ترقيعية
لتضم التشكيلة خالف من يريدهم.
وعلمت «الجريدة» ،من مصادر نيابية
وحكومية تطابقت أقوالها ،أن الكتلة

هدوء وفتور في تعامالت البورصة وتراجع مؤشراتها
والسيولة  45مليون دينار فقط
08
إعادة فتح الحدود
والعقول

ً
 40ألفا تلقوا «التنشيطية»
خالل  24ساعة

مايا جاسانوف*

●

ً
أمضينا نحو عامين تقريبا في خضم تجربة غير مرغوب
ُ َ
فيها حــول مــا يـحــدث عندما تـغــلــق ال ـحــدود الوطنية فــي عالم
مترابط ،تقبع البضائع في الموانئ دون تسليم ،في حين تطفو
سفن الحاويات في عرض البحر أسابيع ،وتتقطع السبل بالعمال
المهاجرين ،وتـخــزن ال ــدول الغنية اللقاحات الستخدامها في
المستقبل في حين الحاجة ماسة إليها في الــدول الفقيرة ،ما
ال ــدرس ال ــذي تعلمناه عــن الـقــومـيــة والـعــولـمــة والــذي 02

ً
غدا مقال الكاتبة بياتريس ويدر دي ماورو

عادل سامي

ف ــي ح ـيــن رف ـع ــت وزارة ال ـص ـحــة جــاهــزيــة
ً
جميع مرافقها تحسبا لزيادة اإلصابات بسبب
المتحور «أوميكرون» ،سجلت الكويت ،أمس،
ً
ً
رق ـمــا قـيــاسـيــا فــي ع ــدد المطعمين بالجرعة
ً
التنشيطية من اللقاح ،إذ بلغوا نحو  40ألفا
خالل  24ساعة.
وكشفت مـصــادر صحية مطلعة ،أن مركز
الكويت للتطعيم في أرض المعارض بمشرف
ق ـ ــدم ن ـح ــو  25أل ـ ــف ج ــرع ــة ،ف ــي ح ـي ــن بـلـغــت
الـجــرعــات الـمـقــدمــة بــالـمــراكــز الصحية الـ ـ 36
ال ـم ـخ ـص ـصــة لـلـتـطـعـيــم ،وال ـح ـمــات 02

النيابية الشيعية تصر على ترشيح
«ج .ك» رغ ــم تـحـفــظ الــرئ ـيــس ع ــن هــذا
االس ــم ،وم ـحــاوالتــه طلب مــرشــح آخــر،
بيد أن الـنــواب الشيعة أبلغوه أن ذلك
المرشح خيارهم الوحيد ،وهو مفتاح
الـتـعــاون مـعــه ،مضيفين أن مرشحهم
سيحرج النائب د .حسن جوهر.
أما عن كتلة «الـ  ،»٣١فقالت المصادر
إن ممثلها ا لـنــا ئــب د .عبيد الوسمي
طلب الحصول على  3كراسي لنوابها،

ً
مرشحا من بينهم النائب د .حمد روح
ال ــدي ــن ،رغ ــم اع ـت ــراض كـتـلــة ال ـ ـ  ٦التي
يـتــزعـمـهــا جــوهــر عـلــى ال ـم ـشــاركــة في
الحكومة.
وأضافت أن كتلة «ال ـ  ،»١٧لم تحسم
ُ
بعد مرشحها للحكومة ،في وقت يشتد
التنافس بين نائب رئيس مجلس األمة
أح ـم ــد ال ـش ـحــومــي وال ـنــائ ـب ـيــن نــاصــر
الدوسري ود .خالد العنزي ،مشيرة إلى
ً
أن التنافس اقترب كثيرا من التحول إلى

خالف بين أعضاء الكتلة ،األمر الذي قد
يؤدي إلى انقسامها.
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد مـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــل ،ع ـل ـم ــت
«ال ـج ــري ــدة» أن حـقـيـبــة وزارة الـمــالـيــة
ال تزال شاغرة لكثرة االعتذارات عن عدم
حملها ،مما يشكل معضلة للرئيس،
كـمــا أن اس ـت ـمــرار الـشـيــخ ثــامــر العلي
في منصب وزير الداخلية ال يزال غير
ً
محسوم نظرا لضغوط تمارس إلبعاده
عنها.

«أوميكرون» يلغي  6300رحلة جوية
حول العالم
08

«المالية» البرلمانية تنتهي من مناقشة
«الصكوك» وتصوت عليه االجتماع المقبل

اقتصاد

٠٨
«هيئة األسواق» تعتمد
التعديالت المقترحة على
أنظمة االستثمار الجماعي

سيارات

١٢

ليفانتي هايبرد ...أسطورة
مازيراتي الجديدة

محليات

03

«الشباب» تناقش تطابق «الشركات» مع «االحتراف الرياضي» بعد أسبوعين
●

فهد تركي

علمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أن
لجنة ال ـشــؤون المالية واالقـتـصــاديــة
البرلمانية انتهت خالل اجتماعها أمس
من مناقشة مشروع قانون الصكوك،
وقررت التصويت عليه في اجتماعها
المقبل ،في وقت قال مقرر لجنة شؤون
الشباب والرياضة البرلمانية النائب

مبارك العجمي إن اللجنة انتهت في
اجتماعها أمس من مناقشة المسودة
النهائية لقانون االحتراف الرياضي،
ً
وش ـهــدت تــواف ـقــا حــول ـهــا« ،م ــع بعض
المالحظات التي ننتظر مــن الجهات
ً
ً
المعنية ردا نهائيا بشأنها».
وصرح العجمي ،أمس ،بأن َاللجنة
ستوجه الــدعــوة الجـتـمــاع ُيـعــقــد بعد
أسبوعين إلى وزارة التجارة 02

«الشؤون» تخاطب
«األوقاف» لتحديد مكاتب
العمرة المعتمدة لديها

ةديرجلا

•
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الثانية

األمير يعزي بنغالدش بضحايا حريق العبارة
بعث صاحب السمو أمير
البالد ،الشيخ نواف األحمد،
بـبــرقـيــة ت ـعــزيــة إل ــى رئـيــس
جمهورية بنغالدش محمد
ع ـب ــدال ـح ـم ـي ــد ،أعـ ـ ــرب فـيـهــا
س ـمــوه عــن خــالــص تـعــازيــه
وصادق مواساته بضحايا
الـ ـح ــري ــق ال ـ ـ ــذي انـ ــدلـ ــع فــي
ع ـ ـ ـبـ ـ ــارة بـ ـنـ ـه ــر شـ ــوغـ ــانـ ــدا
ج ـن ــوب ب ـن ـغ ــادش ،والـ ــذي
أسـ ـف ــر ع ــن سـ ـق ــوط ال ـعــديــد
مــن الضحايا والمصابين،
س ــائ ــا س ـم ــوه الـ ـب ــارئ جــل
في عاله أن يتغمد ضحايا
هــذا ال ـحــادث األلـيــم بواسع
ر ح ـ ـم ـ ـتـ ــه و مـ ـ ـغـ ـ ـف ـ ــر ت ـ ــه ،وأن
ي ـس ـك ـن ـه ــم ف ـس ـي ــح ج ـن ــات ــه،
ويـ ـ ـم ـ ــن ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـص ــابـ ـي ــن

ب ـ ـسـ ــرعـ ــة الـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــاء وت ـ ـمـ ــام
العافية.
وب ـعــث سـمــو ول ــي العهد
ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ مـ ـشـ ـع ــل األحـ ـ ـم ـ ــد،
وسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــو ال ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــخ ص ـ ـبـ ــاح
الـ ـ ـخ ـ ــال ـ ــد ،رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـبــرق ـي ـتــي ت ـعــزيــة
مماثلتين.

www●aljarida●com

ولي العهد يستقبل الغانم والخالد
استقبل سمو و لــي العهد،
الشيخ مشعل األحمد ،بقصر
بـ ـي ــان ،صـ ـب ــاح أمـ ـ ــس ،رئ ـيــس
مجلس األمة مرزوق الغانم.
ً
واس ـت ـق ـب ــل سـ ـم ــوه أيـ ـض ــا،
سـمــو الـشـيــخ صـبــاح الـخــالــد،
رئيس مجلس الوزراء.

ً
إغالق ساحات بـ «الشويخ الصناعية» مؤقتا لتجميلها

محافظ العاصمة :التعديات على أمالك الدولة عقبة في وجه اإلصالح
تزامنا مع إجراءات محافظة
العاصمة الــرامـيــة الــى تحقيق
رؤي ـت ـه ــا «ع ــاص ـم ــة جـمـيـلــة بال
مخالفات» ،أغلقت إدارة النظافة
فـ ـ ــي ب ـ ـلـ ــديـ ــة الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت إحـ ـ ــدى
ال ـس ــاح ــات ال ـع ــام ــة ف ــي منطقة
الـ ـش ــوي ــخ ،ب ـح ـض ــور وإشـ ـ ــراف
محافظ العاصمة الشيخ طالل
الخالد ومسؤولين في البلدية
ووزارة الداخلية.
وق ـ ــال ال ـخ ــال ــد ،ف ــي تـصــريــح
صـحــافــي عـلــى هــامــش إشــرافــه
ع ـل ــى إغـ ـ ــاق الـ ـس ــاح ــة« :ن ـث ـمــن
ال ـج ـه ــود ال ـت ــي ت ـبــذل ـهــا بعض
الجهات الحكومية وتعاونها
الدائم مع المحافظة في سبيل
ت ـح ـق ـي ــق الـ ـمـ ـص ــال ــح الـ ـع ــام ــة،
الفتا الــى أن مضاعفة الجهود
بــالـشــراكــة مــع بـعــض الـجـهــات؛
م ـث ــل ب ـل ــدي ــة الـ ـك ــوي ــت ووزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة م ـم ـث ـلــة ف ــي اإلدارة
العامة للمرور ووزارة األشغال
العامة يعزز توجهنا في تحقيق

الخالد يشرف على إغالق إحدى الساحات العامة بالشويخ
ت ـط ـل ـع ــات ـن ــا فـ ــي إح ـ ـ ـ ــداث نـقـلــة
ج ـمــال ـيــة وتـ ـط ــور ف ــي مختلف
أرجاء العاصمة.
وأضــاف أن إغــاق الساحات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ـقـ ـ ــوم بـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـج ـ ـهـ ــات

المختصة في منطقة الشويخ
هـ ــو إغ ـ ـ ــاق مـ ــؤقـ ــت ،ال ـ ــى حـيــن
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل عـ ـ ـل ـ ــى تـ ـجـ ـمـ ـي ــل ه ـ ــذه
الـ ـس ــاح ــات أو إن ـ ـشـ ــاء م ــواق ــف
سيارات متعددة األدوار ،بعد أن

ً
كانت مكانا للسيارات المهملة
أو لـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام الـ ـعـ ـش ــوائ ــي
وال ـخــاص ألصـحــاب الـكــراجــات
والمصانع ،وغيرها من المحال
المجاورة.

و تـ ـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ــع أن ا ل ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــد يـ ـ ــات
والتجاوزات على أمالك الدولة
ال ّ
بد أن تتوقف ،فاألمالك العامة
ّ
خط أحمر ،واستغاللها ال بد أن
يكون وفــق القوانين المنظمة،
مجددا تأكيد أن حمالتنا على
التعديات على األمالك العاصمة
ف ــي ك ــل مـنــاطــق الـعــاصـمــة هي
ه ــدف ـن ــا ،ولـ ــن ن ـت ــوق ــف إال بـعــد
االنتهاء من كل التجاوزات التي
ّ
ت ـشــكــل ع ـق ـبــة ك ـب ـيــرة ف ــي وجــه
اإلصالح والتجميل المنتظر.
وج ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـخـ ــالـ ــد ت ــأكـ ـي ــد أن
مــوقــع جميع الـمـعــدات الثقيلة
والـ ـش ــاحـ ـن ــات ال ب ـ ـ ّـد أن ت ـكــون
خارج المناطق السكنية ،وعلى
الـجـهــات الـمـســؤولــة المسارعة
ال ـ ـ ـ ــى إيـ ـ ـج ـ ــاد الـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــول لـ ـه ــذه
المعضلة ،السيما أن تخصيص
مـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــع لـ ـ ـتـ ـ ـل ـ ــك ال ـ ـش ـ ــاح ـ ـن ـ ــات
وخ ــدم ــاتـ ـه ــا خ ـ ـ ــارج ال ـم ـنــاطــق
السكنية مقرر منذ سنوات.

الكويت تدين االعتداءات
الحوثية ضد السعودية

محافظ الفروانية استقبل
السفير المصري

أعلنت سفارة اليابان لدى البالد
أن الحكومة اليابانية ستقدم منحة
لـلـبــرنــامــج ال ـتــدري ـبــي لـلـمــدرسـيــن
للعام الدراسي  ،2022والذي أسس
ع ــام  1954ب ـهــدف زيـ ــادة الـتـفــاهــم
ال ـم ـت ـبــادل ب ـيــن ال ـش ـعــب الـيــابــانــي
وال ـب ـلــدان األخـ ــرى ،بــاإلضــافــة إلــى
تقديم مساهمة دولية في الميدان
الفكري.
وذكـ ــرت ال ـس ـفــارة ف ــي ب ـيــان أنــه
يمكن للكويتيين التقديم للمنحة
حال توافر عدد من الشروط منها

أن ي ـكــون الـمـتـقــدمــون مــن مــوالـيــد
 2أب ــري ــل  1987أو م ــا ب ـع ــده ،وأن
يـكــونــوا مــن خــريـجــي جــامـعــات أو
معاهد لتدريب المعلمين وسبق
ل ـه ــم ال ـع ـم ــل كـمـعـلـمـيــن لـلـمــرحـلــة
االبتدائية أو المتوسطة أو الثانوية
لمدة خمس سنوات على األقل.
وأوض ــح أن مــن ضمن الـشــروط
أيضا أن يتمتع المتقدمون بلياقة
ب ــدنـ ـي ــة ت ـم ـك ـن ـهــم مـ ــن ال ـم ـش ــارك ــة
فـ ــي الـ ـب ــرن ــام ــج ،وأن يـ ـك ــون ل ــدى
المتقدمين اهتمام باليابان ورغبة

 40ألفًا تلقوا...
الـمـيــدانـيــة المتنقلة الـتــي تـقــدم الخدمة
ً
للعمالة الوافدة نحو  15ألفا.
من جهته ،قال مدير منطقة الفروانية
الصحية د .محمد ا لــر ش ـيــدي ،إن هناك
ً
زيـ ـ ـ ــادة ط ـف ـي ـفــة ج ـ ـ ــدا فـ ــي اإلصـ ـ ــابـ ـ ــات ال
ً
تستدعي رفع الطاقة السريرية ،وحاليا
يتم التعامل بشكل يومي حسب الحاالت،
ً
مضيفا أنه على ضوء ذلك سيتم رفع عدد
ً
الكوادر َالطبية المقدمة للخدمة ،فضال عن
زيادة األ ّ
سرة إذا استدعت الحاجة.
وعقب اجتماع اللجنة الوزارية لطوارئ
كورونا أمس ،أكد الناطق الرسمي باسم
الحكومة طارق المزرم أن الجهات المعنية
ً
تقف دائما على أهبة االستعداد لمواجهة
تطورات «أوميكرون» ،وانتشاره السريع
في مختلف دول العالم.
04

«المالية» البرلمانية...
وهيئة أس ــواق الـمــال لمناقشة الجزئية
الـخــاصــة بـمــدى تـطــابــق «االح ـت ــراف» مع
قانون الشركات ،والتأكد من عدم وجود
أي تعارضات دستورية بشأنه.
إلــى ذلــك ،وخــال مذكرة أورده ــا وزير
العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة
ع ـبــدال ـلــه الـ ــرومـ ــي ،ف ــي رده ع ـلــى س ــؤال
للنائب مرزوق الخليفة ،أوضحت النيابة
العامة أن إجمالي قضايا تعاطي المواد
المخدرة خالل الفترة من  2011/8/2حتى
تــاري ـخــه يـبـلــغ  18918قـضـيــة ،حـكــم في
 5053منها بالبراءة ،وفي  13865باإلدانة،
ف ــي حـيــن بـلــغ إج ـمــالــي قـضــايــااالت ـجــار
بــال ـم ـخــدرات  7525قـضـيــة 1451 ،منها
شهدت الحكم بالبراءة ،وقضي في 6074
منها باإلدانة.
06

أعربت وزارة الخارجية عن
إدانة واستنكار الكويت،
وبأشد العبارات ،استمرار
محاوالت ميليشيا الحوثي
تهديد أمن السعودية ،عبر
استهداف مدينة نجران
بمقذوف ،والذي أدى إلى
استشهاد شخصني.
وأوضحت الوزارة ،في بيان
أمس األول ،أن استمرار هذه
املمارسات العدوانية ،وما
تشهده من تصعيد يستهدف
املدنيني واملناطق املدنية
وأمن اململكة واستقرار
املنطقة ،يشكل انتهاكا
صارخا لقواعد القانون
الدولي واإلنساني ،ويتطلب
تحرك املجتمع الدولي
السريع والحاسم لردع
هذه التهديدات ومحاسبة
مرتكبيها.
وأكدت وقوف الكويت
التام إلى جانب السعودية،
وتأييدها في كل ما تتخذه
من إجراءات للحفاظ على
أمنها واستقرارها وسيادتها.

«اإلعالم» تختتم أسبوعها
التدريبي الخامس

ً
الجابر مستقبال شلتوت أمس
استقبل محافظ الـفــروانـيــة،
الشيخ مشعل الجابر ،في مكتبه
أم ـ ــس ،ال ـس ـف ـيــر ال ـم ـص ــري لــدى
الكويت أســامــة شلتوت ،وذلــك
ّ
ب ـم ـنــاس ـبــة ت ـس ــل ــم مـ ـه ــام عـمـلــه
سفيرا لبالده.
شهد اللقاء تبادل األحاديث
الودية ،ومناقشة عدد من األمور
ذات االهتمام المشترك ،فضال

عن أوجه العالقات الثنائية بين
البلدين الشقيقين.
وف ـ ــي ن ـه ــاي ــة الـ ـلـ ـق ــاء ،أعـ ــرب
ال ـجــابــر ع ــن تـمـنـيــاتــه للسفير
المصري بالتوفيق والنجاح في
مهام عمله الجديدة.

سفارة اليابان :منحة تدريبية للمدرسين «الداخلية» تطلق خدمة االستعالم
الكويتيين ...واالمتحان  21فبراير
عن األحكام غير المنفذة عبر «سهل»
فـ ــي ت ـع ـم ـي ــق ف ـه ـم ـه ــم ع ـن ـه ــا بـعــد
الــوصــول إلــى هناك وق ــدرة إلعــداد
البحث فــي الـيــابــان ،وأن يتأقلموا
للعيش هناك.
وبـيــن أن س ـفــارة ال ـيــابــان تقوم
ب ـف ـح ــص االس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــارات ،وإجـ ـ ـ ــراء
ال ـم ـق ــاب ــات ،واالخـ ـتـ ـب ــارات ،الفـتــة
إلــى أن آخــر موعد لتقديم األوراق
الـمـطـلــوبــة هــو  17فـبــرايــر المقبل
ع ـلــى أن يـسـلــم ال ـط ـلــب بــال ـيــد إلــى
السفارة ،مبينة أن موعد االمتحان
الكتابي  21فبراير من الشهر ذاته.

سلة أخبار

أعلن المتحدث الرسمي للتطبيق الحكومي
الموحد للخدمات اإللكترونية (سهل) يوسف
ك ــاظ ــم ،أن وزارة ال ــداخ ـل ـي ـة أط ـل ـق ــت خــدمــة
إلكترونية جديدة وحصرية عبر التطبيق،
وه ــي «خ ــدم ــة االس ـت ـع ــام ع ــن األحـ ـك ــام غير
المنفذة والمقيدة إلنجاز المعامالت».
وأوض ـ ـ ــح ك ــاظ ــم أن ه ـ ــذا اإلج ـ ـ ـ ــراء يـتـيــح
ل ـل ـم ـس ـت ـخــدم إص ـ ـ ــدار ت ـق ــري ــر م ـب ــاش ــرة عـبــر
ال ـت ـط ـب ـيــق ،وم ــراجـ ـع ــة ال ـج ـه ــات الـمـخـتـصــة
لرفع القيد ليمكنه إنجاز معامالته الخاصة
ً
بـ «الداخلية» ،وذلك حصريا عبرالتطبيق.

وأشاد بجهود الوزارة بمختلف قطاعاتها
وإداراتها فيما يخص تفعيل وإضافة خدمات
جديدة وحصرية عبر «سهل» ،وبمساع كبيرة
من اإلدارة العامة لنظم المعلومات واإلدارة
العامة لتنفيذ األحـكــام تكللت بــإطــاق هذه
ال ـخــدمــة االسـتـعــامـيــة ال ـجــديــدة والـمـتــاحــة
ً
ً
حاليا وحصريا من خالل خانة «الخدمات»
داخل التطبيق.

اختتمت وزارة اإلعالم
أسبوعها التدريبي الخامس،
الذي أقيم خالل الفترة من
 19إلى  23الجاري ضمن
برنامجها التدريبي 2021
  ،2022بالتعاون مع رابطةأعضاء هيئة التدريب
للكليات التطبيقية وشركة
كسب لالستشارات والتدريب
في مركز فهد عبدالرحمن
املعجل للتدريب بمقر
الرابطة في الشامية.
وتضمن األسبوع الخامس
دورة بعنوان "إدارة التغيير
الفعال" قدمها املستشار
وائل املطوع ،وأخرى بعنوان
"الحوكمة في القطاع العام"
وقدمتها عذاري الفرج.
وتستأنف "اإلعالم" موسمها
التدريبي الحالي بثالث
دورات خالل الفترة من  9إلى
 13يناير املقبل ،وهي دورة
"إعداد الدراسات والبحوث"
يقدمها د .بريق الغنام،
ودورة "إدارة الوقت وضغوط
العمل" يقدمها د .يوسف
الرسيس ،ودورة أساسيات
التخطيط االستراتيجي
ويقدمها املطوع.

إعادة فتح الحدود والعقول
يمكننا أن نحمله معنا إلى مستقبل ما بعد الجائحة
(إن لم يكن ما بعد كوفيد)؟
دار ه ــذا الـ ـس ــؤال ف ــي ذه ـن ــي ع ـنــدمــا قـ ــررت ق ـيــادة
ً
سيارتي في نواحي الواليات المتحدة عوضا عن السفر
ُ
إلى الخارج (بسبب قيود فرضتها الجائحة) ،يعد الريف
الفسيح في قلب أميركا بمنزلة بلد أجنبي إلى حد ما
بالنسبة إلى أشخاص مثلي ،بشرتي ليست بيضاء،
وأن ــا خــريـجــة جــامـعـيــة مــن س ـكــان ال ـمــدن فــي الـشـمــال
الشرقي ،مررت بجوار لوحات إعالنية منزلية الصنع
في حقول الذرة تندد باإلجهاض وتحتج على مزارع
ً
الرياح ،ورأيت صلبانا عمالقة مضيئة تلوح في األفق
فوق الطرق السريعة ،وأعالم ترامب التي تنتشر بشكل
يفوق قدرتي على اإلحصاء.
عند عودتي إلى الديار بعد أن قطعت عشرة آالف
ً
ميل ،تعرفت على هذا الوجه من أميركا ،ظاهريا على
األقــل ،وهــو يتجول في مبنى الكابيتول في السادس
ً
من يناير الماضي ،مطليا باألحمر واألبيض واألزرق،
ً
ملوحا بأعالم الكونفدرالية ،ويهتف« :أميركا! أميركا!».
ً
في عام «عادي» ،كنت سأقضي جزءا من شهر يناير
في الهند أستاذة زائرة في إحدى جامعات أحمد آباد،
في يناير  ،2020شاهدت بذهول بلطجية من القوميين
الهندوس وهم يقتحمون حرم جامعة جواهر الل نهرو،
ويهددون الطالب المعارضين لحزب بهاراتيا جاناتا
الحاكم ،لقد جعل رئيس ال ــوزراء ناريندرا مــودي من
ً
نفسه وجها لشوفينية هندوسية صريحة ،تــراه في
اللوحات اإلعالنية يحدق بعجرفة ،ويبدو في مظهره
الجديد ،الذي اتخذه أثناء فترة اإلغالق ،مثل ناسك ذي
شعر طويل مسترسل.
فــي الــوقــت ذات ــه ،يشمل االضـطـهــاد الممنهج الــذي
تمارسه حكومته ضد األقليات محاولة تشريعية تهدف
إل ــى تـجــريــد مــايـيــن المسلمين مــن الجنسية ،وطــرد
مئات اآلالف من السكان األصليين من أراضيهم؛ كما
ُيقر إصالحات لألراضي الزراعية يعارضها المزارعون
السيخ ،وقبل ان ــدالع موجة فصل الربيع الهائلة من
جــائـحــة م ــرض ف ـيــروس كــورونــا (كــوفـيــد  ،)19أع ــادت
الحكومة فجأة كتابة الـقــواعــد الخاصة بــأقــرب شيء
إلى الجنسية المزدوجة توفره الهند .حيث ُيطلب اآلن
من «المواطنين الهنود في الخارج» الحصول على إذن
خاص لمزاولة أنشطة مثل البحث العلمي والصحافة
وال ـس ـفــر إل ــى مـنــاطــق إقـلـيـمـيــة ح ـســاســة .بــاخـتـصــار،
مشاهدة أو نشر تقارير عن أي شيء ال ترغب الحكومة
في نشره.
ً
فــي أحـ ــوال ع ــادي ــة ،كـنــت سـ ــأزور بــريـطــانـيــا أي ـضــا،

وهي محور بحثي التاريخي ،فهناك ،ترتدي القومية
اليمينية وجه رئيس الوزراء بوريس جونسون ،وهو
يـبــذل قـصــارى جـهــده لتوجيه رؤيـتــه الـكــاريـكــاتــوريــة
عن ونستون تشرشل ،ورغــم أنه قد يبدو من الجنون
أن أق ــول ذل ــك ،لكن جائحة «كوفيد  »19كــانــت بمنزلة
نعمة بالنسبة إلى نصير «بريكست» المتبجح ،سواء
من خالل السماح لبريطانيا بتحديد جدول التطعيم
الخاص بها ،أو عن طريق تشتيت االنتباه -فترة من
الوقت ،على األقل -عن االضطرابات التجارية المتعلقة
البريطاني من االتحاد األوروبي.
بالخروج
َّ
مع ذلك ،ترنحت حكومة جونسون من فضيحة إلى
أخــرى ،يرجع كل منها إلــى انعدام الكفاء ة ،والقسوة،
والفساد الصريح ،كان آخرها في منح عقود فحوصات
«كــوف ـيــد  .»19م ــن ال ـ ُـم ــاح ــظ أن جــون ـســون يـلـجــأ إلــى
تشرشل كلما واجهته مشكلة ،ففي أكتوبر استشهد
بزعيم بريطانيا خالل حقبة الحرب العالمية الثانية في
ختام خطابه في مؤتمر حزب المحافظين في احتفاء
متراخ «بالروح» البريطانية.
ٍ
وتعيد أحزاب ترامب ،ومودي ،وجونسون ،صياغة
النصوص القومية القديمة ،من خالل حشد العنصرية،
وكراهية األجانب ،وكراهية اإلسالم لتوليد مزيج سام
مــن الـمـظــالــم واالس ـت ـح ـقــاقــات ،و(ت ـص ــادف أن الـثــاثــة
ً
جميعهم يخوضون حروبا ثقافية حول كيفية كتابة
وإحـيــاء ذك ــرى الـتــاريــخ الــوطـنــي) ،وبالطبع ،يـبــدو أن
النخب الحاكمة ذاتها ال تمانع إقامة عالقات خارجية
تخدم مصالحها الخاصة ،حيث كشفت «أوراق باندورا»
مـعـلــومــات عــن والي ــة س ــاوث داكــوتــا األمـيــركـيــة -التي
يحكمها أحد أتباع ترامب المخلصين وتتمتع بواحد
من أعلى معدالت اإلصابة بـ «كوفيد  »19في الواليات
ً
ً
ً
الـمـتـحــدة -باعتبارها م ــاذا عالميا رئـيـســا لغاسلي
األم ـ ــوال والـمـتـهــربـيــن م ــن ال ـض ــرائ ــب ،وي ـت ـغــذى حــزب
المحافظين على تبرعات من األوليغارشيين (أنصار
حكم ال ِقلة) الــروس ،الذين يستغلون قوانين التشهير
البريطانية المتساهلة لمقاضاة الصحافيين الذين
يحققون بشأنهم ،كما خففت حكومة حــزب بهاراتيا
ً
جــانــاتــا ق ـيــودا مختلفة على االسـتـثـمــار األجـنـبــي في
الهند ،في وقــت تمنع األجانب من التبرع للمنظمات
الخيرية ،السمة العامة هي العولمة لألثرياء ،والقومية
للفقراء.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ذلـ ــك ،ال ي ـتــأثــر جـمـيــع الـقــومـيـيــن
الـيـمـيـنـيـيــن -أو ال ي ـتــأثــرون بــال ـت ـســاوي ،عـلــى األق ــل-
ب ـس ـيــاســات ال ـكــراه ـيــة ،وف ــي ال ــواق ــع ،أده ـش ـت ـنــي هــذه
الـمــاحـظــة فــي أغـسـطــس ،عـنــدمــا انـسـحـبــت الــواليــات

الـمـتـحــدة والـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة مــن أفـغــانـسـتــان ،حيث
انتقدت مؤسسة السياسة الخارجية ووسائل اإلعالم
ذات الميول اليسارية إدارة الرئيس األميركي جو بايدن
ً
الستسالمها لعقلية ترامب «أميركا أوال» ،وصاحوا« :أين
كان التزام أميركا بنشر الديموقراطية وحقوق المرأة؟»،
كانت هــذه أسئلة ممتازة وجــب طرحها على الهيئة
التشريعية لوالية تكساس ،التي قيدت فرص التصويت
ً
بشكل جذري وحظرت اإلجهاض فعليا.
إذا كان أحد المسارات المؤدية إلى أحداث السادس
مــن يناير يمتد عبر تــاريــخ ملؤه العنصرية والـعــداء
تجاه الحكومة الفدرالية ،فقد امتد مسار آخر عبر 20
ً
عاما من حرب خاسرة خاضتها الطبقة العاملة على
ً
نحو غير متكافئ (يشكل المحاربون القدامى واحدا من
كل خمسة من مثيري الشغب الذين يواجهون اتهامات
في حادث الكابيتول).
ً
امتد هذا المسار أيضا عبر سنوات من نقل الوظائف
إلــى الـخــارج وارت ـفــاع تكاليف التعليم العالي بحيث
أصبح الوصول إليه بعيد المنال ،كما امتد عبر القلب
الريفي للبالد ،الذي يزدريه سكان السواحل باعتباره
مجرد «دول ــة جسر» يـمــرون فوقها مــرور الـكــرام أثناء
الطيران.
مع ذلك ،وكما أظهرت لنا الجائحة ،فإن هذا النوع
من القومية ،بصرف النظر عن سبب اعتناق الناس له،
سيلتهم معتنقيه بال رحمة ،وفي السادس من يناير
ً
فقط ،توفي  3964شخصا في الواليات المتحدة جراء
ُ
إصابتهم بـ «كوفيد  ،»19حيث حشد مؤيدو ترامب من
سياسيين عابثين من أجل رفض حتى تلك الخدمات
الحكومية التي قد تساعدهم ،ال سيما توفير الرعاية
الصحية الشاملة بتكلفة معقولة ،وفي الواقع ،تؤجج
ُمعارضة دور «الخبراء» اآلن حركة انتحارية -بل قاتلة-
مناهضة للقاحات أطلق خاللها بعض مؤيدي ترامب
صيحات استهجان على زعيم الدهماء نفسه عندما أيد
اللقاحات على مضض.
في غضون ذلك ،انتقلت بريطانيا من كونها صاحبة
أكبر عدد من اإلصابات بـ «كوفيد  »19للفرد في أوروبا
ال ـغــرب ـيــة إل ــى م ــواج ـه ــة ن ـقــص اإلمـ ـ ـ ــدادات والـتـضـخــم
الناجمين عن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي،
 2021على وجه الخصوص،
وفي النصف الثاني من َّ
ارتفعت تكاليف الطاقة وجفت محطات الوقود في كثير
من األحيان ،بسبب نقص سائقي الشاحنات المتاحين
إلعادة تعبئتها.
فــي الهند ،عقد م ــودي تجمعات انتخابية واسعة
االنتشار وسمح باستمرار مهرجان ديني كبير في وقت

بدأ الفيروس في االنتشار ،وقوبل أولئك الذين انتقدوا
رد فعل الحكومة بفرض الرقابة واالعتقال.
عالم العشرينيات من القرن الحالي يحترق ،ويغرق،
ويـصــاب ب ــاألم ــراض ،وي ـمــوت ،ولــن ُينهي أي قــدر من
صراخ القومية الكارثة العالمية التي سببتها الجائحة
ً
أو يوقف ويالت تغير المناخ ،ما نحتاج إليه حقا هو
أممية جديدة ،ال تنطوي على غزو بلدان أخرى أو تلبية
احتياجات األوليغارشية وأصحاب المليارات.
نحن بحاجة إلى أممية تستجيب ،على وجه السرعة،
لتحديات تغير المناخ من خالل عقد اتفاقيات متعددة
األط ــراف وتطبيقها بصرامة ،وتعالج أوجــه التفاوت
الـعــالـمـيــة ال ـم ـت ــزايــدة ف ــي الـ ـث ــروة واألم ـ ــن ال ـت ــي تــدفــع
بالمهاجرين إلــى خــوض رحــات مــروعــة نحو حــدود
ال ـب ـلــدان الـغـنـيــة ،وقـ ــادرة عـلــى تنسيق بــرنــامــج فعال
إلنتاج اللقاحات وتوزيعها الحتواء الجائحة وإبطاء
حدوث المزيد من الطفرات وظهور متحورات جديدة،
والحق أن عقد شراكة بين الواليات المتحدة ،والمملكة
المتحدة ،والهند ،من شأنه أن يضع هذه البلدان في
مكانة فريدة لقيادة هذه المبادرة ،بالنظر إلى نقاط
القوة التي تحظى بها هذه البلدان الثالثة في مجالي
البحوث الصيدالنية والتصنيع.
وفي سبيل تحقيق أي من هذه األهداف ،سنحتاج
إلــى صياغة إصـ ــدارات جــديــدة مــن الـقــومـيــة ،م ــاذا عن
قومية تدفع البلدان إلى التنافس على قيادة العالم في
خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري الكوكبي،
ً
بدال من توجيه أصابع االتهام إلى الصين أو إلقاء اللوم
على المستهلكين في نصف الكرة األرضية الجنوبي
لرغبتهم في اقتناء السيارات ومكيفات الهواء وغيرها
من التقنيات التي اعتادها األميركيون واألوروبيون
منذ فـتــرة طــويـلــة؟ م ــاذا عــن قومية تكافح الفقر دون
التحريض على التفرقة الهوياتية؟ ماذا عن قومية تدعم
ُ
آلية الديموقراطية وتثبت أنها شكل مثالي للحوكمة،
ً
ب ــدال م ــن تفكيكها ع ــن طــريــق الـمـحـســوبـيــة والـفـســاد
والحرمان من الحقوق؟
هذه هي القومية التي ينبغي لنا أن نتطلع إليها،
ولتحقيقها ال بــد أن تـتــزامــن إع ــادة فتح ال ـحــدود مع
انفتاح العقول.
* أستاذة التاريخ بجامعة هارفارد ،أحدث
مؤلفاتها كتاب «رقيب الفجر :جوزيف كونراد في
عالم شامل».
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع
«الجريدة»
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محليات

«الشؤون» تخاطب «األوقاف» لتحديد مكاتب العمرة المعتمدة

ً
ً
استعدادا لتسييرها قريبا بضوابط جديدة عقب توقفها سنوات
جورج عاطف

ينتظر أكثر من  6آالف
موظف وموظفة في جميع
قطاعات «الشؤون» انطالق
إجراءات وأعمال التقاييم
السنوية ،التي ستبدأ بعد
األول من يناير المقبل.

استبعاد الشركات
غير المعتمدة وعدم
السماح بدخولها
المزايدة

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون االجتماعية
خاطبت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،بشأن
ضرورة تزويدها بكشوف توضح أسماء مكاتب
ً
رحالت العمرة ،استعدادا لمباشرة تسييرها ،بعد
توقفها سنوات ،في القريب العاجل ،وذلك عقب
صــدور الـقــرار ال ــوزاري رقــم (/46ت) لسنة ،2021
ب ـشــأن تـعــديــل الئ ـحــة تنظيم الـعـمــل الـتـعــاونــي،
وال ـ ـ ــذي أع ـ ــاد ال ـس ـم ــاح ل ـل ـج ـم ـع ـيــات ال ـت ـعــاون ـيــة
بتنظيم رح ــات العمرة واألنـشـطــة االجتماعية
داخل الكويت مثل حجز الشاليهات والفعاليات
ً
الـتــرفـيـهـيــة ،بـضــوابــط م ـحــددة ت ـعــزيــزا للتكافل
والشراكة المجتمعية.
ً
ووفقا لمصادر «الشؤون» فإن الــوزارة ،ممثلة
في إدارة الرقابة والتفتيش في قطاع التعاون،
أنجزت ضوابط جديدة خاصة بتسيير رحالت
العمرة في «التعاونيات» ،بهدف القضاء على أي
تالعب أو تنفيع ،أو استغالل األمر بصورة ملتوية
وغير قانونية ،أو تسخيره مــن بعض مجالس
اإلدارة في الدعاية والترويج االنتخابي.
وأوضـحــت أنــه مــن ضمن الـضــوابــط أن تكون
ال ـش ــرك ــات الـمـتـقــدمــة مـعـتـمــدة ل ــدى «األوق ـ ـ ــاف»،
وتملك رخصة ســاريــة ذات اختصاص وسابقة
أعمال ،مشددة على أنه لن يتم قبول أي شركة غير
معتمدة أو السماح بدخولها المزايدة الخاصة
بفض المظاريف والترسية وسيتم استبعادها.
فــي مــوضــوع آخ ــر ،كشفت الـمـصــادر أن هناك

أك ـث ــر م ــن  6آالف م ــوظ ــف وم ــوظ ـف ــة ف ــي جـمـيــع
قطاعات «ال ـشــؤون» ينتظرون انـطــاق إج ــراء ات
وأعمال التقاييم السنوية التي ستبدأ بعد األول
مــن يناير المقبل ،وفـقــا لتعميم دي ــوان الخدمة
المدنية ( )2021 /17الصادر بشأن تقييم األداء
عــن عــامــل ح ـســاب مـجـمــوع م ــدد الـتــأخـيــر خــال
السنة الجارية.
ولفتت إلى أن إدارة الحاسب اآللي في الوزارة
ً
تعكف حاليا على تحميل البرنامج اآللي الخاص
بالتقاييم عـلــى حــواســب الـمــوظـفـيــن ،س ــواء من
أصـ ـح ــاب ال ــوظ ــائ ــف اإلش ــرافـ ـي ــة م ــن ال ـمــديــريــن
والمراقبين ورؤس ــاء األقـســام ،أو القياديين من
الوكالء المساعدين لبدء أعمال التقييم.
وأض ــاف ــت أن «ث ـم ــة خ ـمــس م ـج ـمــوعــات على
أساسها يتم احتساب التقييم النهائي للموظف،
وه ـ ــي عـ ــوامـ ــل األداء الـ ـ ـف ـ ــردي ،وعـ ــوامـ ــل األداء
الجماعي ،والـقــدرات الشخصية ،وتقييم كفاء ة
شاغلي الوظائف اإلشرافية ،وقياس مدى االلتزام
بالدوام الرسمي».
وذكرت أن التقييم يحسب وفق النسبة المئوية
الحاصل عليها الموظف كــاآلتــي 54 ،فــي المئة
وأقل (ضعيف) ،ومن  55إلى  74في المئة (جيد)،
ً
ومن  75إلى ( 89جيد جدا) ،أما االمتياز فمن 90
فــي المئة وأكـثــر ،مشيرة إلــى أن عملية التقييم
يترتب عليها صــرف مكافآت األعـمــال الممتازة
والترقيات باالختيار.

اليعقوب :مشروع قانون لتنظيم
المدارس الخاصة
«نعمل على تحقيق نظام فاعل لألداء المؤسسي»

●

فهد الرمضان

كشف وكيل وزارة التربية د .علي اليعقوب
عــن انـتـهــاء ال ـ ــوزارة مــن إع ــداد م ـشــروع قــانــون
في شأن المدارس الخاصة ،يستند إلى جملة
مبررات عامة ،ويهدف إلى إيجاد إطار قانوني
ً
متكامل لها في الكويت ،مؤكدا حرص الوزارة
على استكمال البناء المؤسسي لهذه المدارس
بـمــا يـحـقــق ال ـم ـبــادئ واأله ـ ــداف والـتــوجـهــات
االستراتيجية لمنظومة التعليم في البالد.
و بـيــن اليعقوب فــي تصريح صحافي على
هامش جولة قام بها إلى مبنى اإلدارة العامة
للتعليم ا ل ـخــاص بمنطقة م ـبــارك ا لـكـبـيــر ،أن
«الـ ـت ــربـ ـي ــة» ت ـع ـمــل ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق نـ ـظ ــام فــاعــل
لــأداء المؤسسي يستجيب ويتفق مع أهدافه
ومتطلباته مع ضمان تنظيم وتطوير وتحديث
الـمــدارس الخاصة على نحو متنوع وتحقيق
الجودة والتميز في هذا القطاع الحيوي وتعزيز

م ـشــاركــة ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص بـفــاعـلـيــة وتــوجـيــه
مؤسساته إلى االستثمار في مجال التعليم.
واخ ـت ـت ــم ال ـي ـع ـق ــوب بـ ــأن مـ ـش ــروع ال ـق ــان ــون
يحتوي على  9أهداف رئيسية وبه أكثر من 33
ً
مــادة ،وسيرى النور قريبا ،حيث تم رفعه إلى
ً
وزير التربية د .علي المضف تمهيدا لتقديمه
ً
إلى مجلس األمة ،مثمنا كل الجهود المبذولة
من وكيل قطاع التعليم الخاص وفريق العمل
باإلدارة وتغلبهم على التحديات التي واجهتهم
السيما خالل أزمة كورونا.
م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال ال ــوك ـي ــل ال ـم ـســاعــد لـقـطــاع
الـتـعـلـيــم ال ـخ ــاص وال ـن ــوع ــي د .عـبــدالـمـحـســن
الحويلة إن أبرز مشروعات القطاع خالل الفترة
المقبلة يتعلق بتنمية م ــوارد الــدولــة فــي بند
اإليــرادات ،منها مشروع إعــادة النظر في قيمة
إيجار المباني المدرسية المستغلة كمدارس
خاصة ،ومشروع استغالل المساحات الفارغة
في مبنى اإلدارة العامة للتعليم الخاص.

ا فـ ـتـ ـتـ ـح ــت وزارة ا لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون ق ــا ع ــة
االجتماعات والتدريب وعيادات اإلرشاد
األسـ ـ ــري ب ــدع ــم م ــن الـجـمـعـيــة الـخـيــريــة
العالمية للتنمية والتطوير ،وذلك برعاية
وحضور الوكيل المساعد لشؤون قطاع
الرعاية االجتماعية مسلم السبيعي.
وث ـم ــن الـسـبـيـعــي دور الـجـمـعـيــة في
دعـ ــم مـ ـش ــروع ــات الـ ـ ـ ـ ــوزارة ،م ـش ـي ــرا إل ــى
ت ـم ـيــز أن ـش ـط ـت ـهــا اإلن ـس ــان ـي ــة ف ــي داخ ــل
الكويت وخارجها ،مبينا أن دعم أنشطة
«الشؤون» يدخل ضمن الشراكة والتنمية
المجتمعية.
ولفت السبيعي إلى دور عيادة اإلرشاد
األس ــري والـخــدمــات الفنية واإلرشــاديــة
والتأهيلية ،التي تقدمها لمختلف الفئات
العمرية ،من أطفال ومراهقين وبالغين
ف ــي ال ـم ـج ــاالت الـنـفـسـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة
والتربوية.
مــن جـهـتــه ،أك ــد نــائــب رئـيــس مجلس
اإلدارة المدير الع ــام لـ «تنمي ــة» الخيريــة

جانب من االفتتاح
د .ناصر العجمي حرص الجمعية على
أداء دورهــا المجتمعي ،مشيرا إلى أنها
ق ــدم ــت ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـســاه ـمــات خــال
ً
جــائ ـحــة ك ــورون ــا دع ـم ــا مـنـهــا لـلـجـهــود
الحكومية.

وأوضح العجمي أن الجمعية ال تدخر
ً
جهدا في دعم المشروعات النوعية ،من
خــال تنوع الدعم الــذي تقدمه والفئات
التي تستهدف رعايتها ،مع التركيز على
تقديم المساهمات اإليجابية.

ً
«التربية» 48615 :طالبا بالصف الـ ١٢
يؤدون اختباراتهم في  190لجنة

• تنطلق  12يناير المقبل ...و«المتوسطة» بدأت بإجراءات احترازية
• السلطان اعتمد بيان سير لجان امتحانات الفترة األولى للشهادة الثانوية

●

وكيل «التربية» خالل زيارته مبنى التعليم الخاص بمنطقة مبارك الكبير

افتتاح قاعة التدريب بدعم «تنمية» الخيرية

فهد الرمضان

ب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا انـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــت أمـ ـ ــس
اخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات طـ ـلـ ـب ــة صـ ـف ــوف
ال ـمــرح ـلــة ال ـم ـتــوس ـطــة ،وســط
إجـ ـ ــراءات اح ـت ــرازي ــة ،وتـبــاعــد
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،م ـ ـن ـ ـعـ ــا ل ـ ـعـ ــدوى
«كورونا» ،حيث التزمت معظم
المدارس بتطبيق االشتراطات
ال ـص ـح ـي ــة ،والـ ـت ــأك ــد م ــن ع ــدم
دخــول أي طالب أو معلم غير
حاصل على التطعيم أو شهادة
الـ  ،PCRتفقد بعض مسؤولي
الوزارة لجانا لالختبارات كي
يطمئنوا على سير العمل فيها.
إلى ذلك ،أعلن وكيل التعليم
العام أسامة السلطان تحديد
 190لجنة سير اختبارات طلبة
الـصــف الـثــانــي عـشــر بقسميه
ال ـع ـل ـم ــي واألدب ـ ـ ـ ــي وال ـت ـع ـل ـيــم
الديني ،والبالغ عددهم ،48615
واعتمد قــرار الفترة الدراسية
األولى لطلبة الثانوية.
وق ـ ـ ــال ال ـس ـل ـط ــان فـ ــي ب ـيــان
لجان االختبارات الذي حصلت
«الجريدة» على نسخة منه ،إنه
تم تخصيص  18لجنة للبنين
بمنطقة ا لـعــا صـمــة الستقبال
 1564طــالـبــا (عـلـمــي) ،و1200
ً
(أدب ـ ـ ـ ـ ــي) ،م ــوضـ ـح ــا أن ل ـجــان
اختبارات البنين في «تعليمية
حولي» بلغ عددها  13تستقبل
( 2870علمي) ،و( 1042أدبي).

وذكر أن عدد لجان «تعليمية
الـ ـف ــروانـ ـي ــة» ل ـل ـب ـن ـيــن ب ـل ــغ 18
لـجـنــة ،تـسـتـقـبــل  2760طالبا
(علمي) ،و( 2878أدب ــي) ،الفتا
إل ــى أن ع ــدد ل ـجــان «تعليمية
األحـ ـ ـم ـ ــدي» ل ـل ـب ـن ـيــن ب ـل ــغ ،20
تستقبل  3549طالبا (علمي)،
و( 2697أدبي).
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ـ ـ ـ ــى أن ل ـ ـجـ ــان
«تـعـلـيـمـيــة الـ ـجـ ـه ــراء» للبنين
بلغ عددها  ،11تستقبل 2313
طالبا (علمي) ،و( 2908أدبي)،
منوها إلى أن لجان «تعليمية
م ـبــارك الـكـبـيــر» للبنين بلغت

عددها  7تستقبل  1126طالبا
(علمي) و( 1005أدبي).
وف ـي ـم ــا ي ـخ ــص لـ ـج ــان سـيــر
االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ل ـل ـط ــال ـب ــات ،ذك ــر
ال ـس ـل ـط ــان أن ـ ــه ت ــم ت ـح ــدي ــد 18
لجنة في «العاصمة التعليمية»:
ب ــواق ــع ( 1718ع ـل ـمــي) ،و1142
(أدبي) ،فيما تم تحديد  11لجنة
ف ــي «تـعـلـيـمـيــة ح ــول ــي» بــواقــع
( 2434علمي) ،و( 1049أدبي).
وأشار إلى أنه تم تحديد 17
لجنة اخـتـبــارات للطالبات في
«تعليمية الـفــروانـيــة» تستقبل
 2399بالعلمي ،و 2245باألدبي،

الفتا إلى أنه تم تحديد  22لجنة
الستقبال  2501طالبة (علمي)،
و 2836طالبة (أدبي).
وذكـ ـ ـ ــر أن ـ ـ ــه ت ـ ــم ت ـش ـك ـي ــل 13
لـ ـجـ ـن ــة الخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات ط ــالـ ـب ــات
الصف الثاني عشر بـ«تعليمية
الجهراء» تستقبل ( 2120علمي)
و( 1901أدبي) ،وتشكيل  8لجان
ف ــي «تـعـلـيـمـيــة م ـب ــارك الـكـبـيــر»
لتستقبل  1031طالبة بالعلمي،
و( 884أدبي).
وفيما يخص مدارس التربية
ال ـخ ــاص ــة ،أكـ ــد أنـ ــه ت ــم تشكيل
 3ل ـج ــان لـلـبـنـيــن تـسـتـقـبــل 37

بيان بتوزيع طلبة الـ  ١٢على المناطق التعليمية
عدد الطالبات
عدد الطالب
القسم العلمي القسم األدبي القسم العلمي القسم األدبي
1147
1718
1200
1564
1049
2434
1042
2870
2245
2399
2878
2760
2836
2501
2697
3549
1901
2120
2908
2313
884
1031
1005
1126
23
14
24
37
142
198
22444
26171
48615

المنطقة التعليمية
العاصمة
حولي
الفروانية
األحمدي
الجهراء
مبارك الكبير
التربية الخاصة
التعليم الديني
المجموع
المجموع الكلي

بــال ـع ـل ـمــي ،و 24بـ ــاألدبـ ــي ،و3
ل ـ ـجـ ــان لـ ـلـ ـبـ ـن ــات ت ـس ـت ـق ـب ــل 14
(عـ ـلـ ـم ــي) و( 23أدبـ ـ ـ ـ ـ ــي) ،الف ـت ــا
إل ـ ــى أن ـ ــه تـ ــم ت ـش ـك ـيــل  3ل ـجــان
الختبارات طلبة المعهد الديني
بنين تستقبل  198طــالـبــا ،و5
لجان للبنات لتستقبل .142

جوالت ميدانية
وفـ ـ ــي سـ ـي ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،تـفـقــد
الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــام ل ــ«ت ـع ـل ـي ـم ـي ــة
ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة» ب ـ ــاإلن ـ ــاب ـ ــة ج ــاس ــم
ً
ب ــوحـ ـم ــد ،عـ ـ ـ ــددا مـ ــن ال ـ ـمـ ــدارس
ال ـم ـت ــوس ـط ــة ،لــاط ـم ـئ ـنــان عـلــى
سـيــر امـتـحــانــات نـهــايــة الفصل
الدراسي األول للعام ،2022/2021
ح ـيــث ت ـج ــول ف ــي مـ ـ ــدارس معن
ب ــن زائ ـ ــدة الـمـتــوسـطــة للبنين،
وم ــدرس ــة ال ـف ـي ـحــاء الـمـتــوسـطــة
بنات ،يرافقه عدد من مسؤولي
اإلدارة المدرسية.
واطـ ـ ـل ـ ــع عـ ـل ــى سـ ـي ــر ال ـع ـم ــل،
وا سـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــع إ ل ـ ـ ـ ــى آراء ا ل ـط ـل ـب ــة
والـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ،ومـ ـ ـ ــدى االلـ ـ ـت ـ ــزام
بـ ـ ـ ــاالش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراطـ ـ ـ ــات ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة،
وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ض ـ ــواب ـ ــط ال ـ ــدراس ـ ــة
اآلمـ ـن ــة ،والـ ـت ــي ت ـح ــرص عليها
«التربية» بالتنسيق والتعاون
م ــع وزارة ا ل ـص ـح ــة ،ف ــي سبيل
ت ـن ـف ـيــذ الـ ـت ــوصـ ـي ــات ب ــااللـ ـت ــزام
باالشتراطات الصحية والتباعد
االجتماعي.

ً
ً
«القوى العاملة» :ضبط  16عامال مخالفا إنجاز مشروع السوق العربية للكهرباء
خالل حملة تفتيش على «الوفرة الزراعية» التجريبي في يونيو المقبل

«إجراءات ضدهم وبحق أصحاب األعمال ورفع المركبات المتنقلة المخالفة»
●

جورج عاطف

ضـمــن جــوال تـهــا التفتيشية
الـمـيــدانـيــة الــرامـيــة إل ــى تنظيم
س ــوق الـعـمــل ،وضـبــط العمالة
ال ـهــام ـش ـيــة ال ـم ـخــال ـفــة ل ـقــانــون
اإلقامة ،أو التي تعمل لدى الغير
وإقاماتها مسجلة على أصحاب
ع ـم ــل آخ ـ ــري ـ ــن ،نـ ـف ــذت ال ـل ـج ـنــة
المشتركة برئاسة الهيئة العامة
لـلـقــوى الـعــامـلــة ،وعـضــويــة كل
مــن وزارة الداخلية ،ممثلة في
اإلدارة العامة لمباحث شؤون
اإلقامة وبلدية الكويت والهيئة
العامة للغذاء والتغذية ،حملة
تفتيش موسعة على المركبات
ال ـم ـت ـن ـق ـلــة ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ــوف ــرة
الزراعية.
وأك ــدت «ال ـقــوى الـعــامـلــة» أن
الـجــولــة أس ـفــرت عــن ضـبــط 16
ً
ً
عــامــا مـخــالـفــا ،س ــواء بالعمل
لدى الغير أو بانتهاء إقاماتهم

منذ فـتــرة وع ــدم تـجــديــدهــا ،أو
ال يحملون بطاقات مدنية من
األس ـ ــاس ،م ـش ــددة عـلــى أن ــه تم
اتـ ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة
ب ـح ـق ـه ــم وأص ـ ـ ـحـ ـ ــاب األع ـ ـمـ ــال
المسجلة شركاتهم لدى الهيئة،
إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى رفـ ـ ــع ال ـم ــرك ـب ــات
ال ـم ـخ ــال ـف ــة مـ ــن قـ ـب ــل ال ـج ـه ــات
المعنية.
ووفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر ،ف ــإن ــه
ب ـش ــأن ع ـمــالــة ال ـق ـط ــاع األه ـلــي
ال ـم ـض ـب ــوط ــة ي ـت ــم وقـ ـ ــف مـلــف
صاحب العمل المسجلة عليه
هــذه العمالة ،وإم ـهــاره بالرمز
( ،)73إ ل ـ ـ ــى حـ ـي ــن ا ل ـ ـتـ ــأ كـ ــد مــن
إب ـعــادهــا عــن ال ـب ــاد ،ثــم إع ــادة
ال ـت ـف ـت ـي ــش ع ـل ـي ــه ل ـل ـت ــأك ــد مــن
التزامه بتشغيل العمالة لديه.
وبينما أوضـحــت الهيئة أن
الهدف من الجولة الوقوف على
مدى التزام أصحاب المركبات
بالقوانين والقرارات المنظمة،

جانب من عملية رفع المركبات المتنقلة المخالفة
ً
ح ـف ــاظ ــا ع ـل ــى س ــام ــة وص ـحــة
ال ـمــواط ـن ـيــن م ــن الـمـسـتـفـيــديــن
من خدمات هذه العربات ،أكدت
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار جـ ـ ـ ــوالت ال ـت ـف ـت ـيــش
الـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة والـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة،
بالتنسيق مع الجهات المعنية
ذات العالقة ،لرصد المخالفين،

ً
تنفيذا للمادة  136من القانون
رق ـ ــم  6ل ـس ـنــة  ،2010الـ ـص ــادر
بشأن العمل في القطاع األهلي،
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي مـ ـنـ ـح ــت الـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن
المختصين صــا حـيــة تحرير
إخطارات المخالفة للعمالة التي
تعمل بغير مركز العمل المحدد.

●

ترشيح أعضاء
لجانه وتجديد
الموافقة على
اتفاقيته خالل
شهرين

سيد القصاص

كشفت مـصــادر وزارة الكهرباء والـمــاء والطاقة
المتجددة ،أن االجتماع السادس والثالثين للمكتب
التنفيذي للمجلس الــوزاري العربي للكهرباء الذي
عـقــد منتصف الـشـهــر ال ـج ــاري بـمـشــاركــة الـكــويــت،
تحت مظلة جامعة الدول العربية ،خرج بالعديد من
التوصيات المهمة المتعلقة بمستقبل السوق العربية
المشتركة للكهرباء ،وت ـحـ ّـول الطاقة فــي المنطقة
العربية ،وكفاءة الطاقة ،الفتة إلى انتهاء المشروع
الـتـجــريـبــي لــوظــائــف ال ـس ــوق ال ـعــرب ـيــة الـمـشـتــركــة
للكهرباء في يونيو .2022
ولفتت المصادر ،في تصريح لـ «الـجــريــدة» ،إلى
أن هناك خطوات جادة نحو إنشاء السوق العربية
المشتركة للكهرباء ،أوالهــا تكليف أمانة المجلس
بمخاطبة الــدول العربية للبدء في ترشيح أعضاء
لجان السوق العربية المشتركة للكهرباء.
وأشــارت إلى أن التوصيات حثت الــدول العربية
عـلــى إرسـ ــال أو تـجــديــد مــوافـقــاتـهــا عـلــى النسخة
النهائية المنقحة مــن اتفاقيتي ال ـســوق العربية
المشتركة للكهرباء خالل شهرين من تاريخ تعميمها،
ً
وموافاة أمانة المجلس بذلك ،أخذا في االعتبار موقف
الجزائر السابق المتحفظ عن االتفاقيتين.

ّ
ووج ـ ــه االج ـت ـم ــاع ال ـش ـكــر لـلـمـمـلـكــة الـعــربـيــة
ال ـس ـعــوديــة مـمـثـلــة بــالـشــركــة ال ـس ـعــوديــة لـشــراء
الطاقة (المشتري الــرئـيــس) ،ولمجموعة البنك
الدولي ،وللدول المشاركة على الجهود المبذولة
إلن ـجــاح الـمـشــروع التجريبي لــوظــائــف الـســوق
الـعــربـيــة الـمـشـتــركــة لـلـكـهــربــاء وآل ـي ــة التسعير
اإلقليمية.
وك ـلــف االج ـت ـمــاع ال ـشــركــة ال ـس ـعــوديــة لـشــراء
الطاقة للقيام بالترتيبات الالزمة لعقد اجتماع
تشارك فيه اللجنة التوجيهية خالل الربع األول
م ــن ال ـع ــام الـمـقـبــل  ،2022وذل ــك ل ـعــرض الـتـقــدم
المحرز في المشروع والمهام المتبقية لتحقيق
األهداف المرجوة منه؛ أخذا في االعتبار النظرة
المستقبلية للسوق العربية المشتركة للكهرباء.
وطلب االجتماع من البنك الدولي والصندوق
مــوافــاة أمــانــة المجلس بمرئياته حــول أسلوب
تغطية الفترة االنتقالية القادمة ،وتأكيد أهمية
الشروع بتأسيس أمانة ّ السوق العربية المشتركة
للكهرباء من خــال تبني التصور الــذي وضعه
كــل مــن الـصـنــدوق الـعــربــي لــإنـمــاء االقـتـصــادي
واالجتماعي والبنك الدولي ،بما يحقق االستفادة
المثلى من المنحة التي ّ
قدمها الصندوق العربي
لإلنماء االقتصادي لهذا الغرض.

٤
محليات
ً
الحكومة :مستعدون لمواجهة انتشار «أوميكرون» عالميا
ةديرجلا

•
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ً
«الصحة» ترفع جاهزية مرافقها تحسبا ألي زيادة في اإلصابة بالمتحور
عادل سامي

زيادة طفيفة
ً
جدا في
اإلصابات
ال تستدعي
رفع الطاقة
السريرية

الرشيدي

أكـ ـ ــد رئـ ـي ــس م ــرك ــز ال ـت ــواص ــل
الحكومي الناطق الرسمي باسم
الحكومة طارق المزرم أمس ،حرص
الجهات الحكومية المعنية على
متابعة آخــر مستجدات المتحور
الجديد "أومـيـكــرون" واالستعداد
لمواجهة االنتشار السريع له في
مختلف دول العالم.
وقـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــزرم ،لـ ــ"ك ــون ــا" عقب
اجتماع اللجنة الــوزاريــة لطوارئ
ك ــورون ــا ف ــي قـصــر ب ـيــان بــرئــاســة
نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
وزيــر الدفاع الشيخ حمد الجابر،
إن ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة المعنية
ً
تقف دائـمــا على أهـ ّـبــة االستعداد
لمواجهة أي مستجدات قد تطرأ
ف ـي ـمــا ي ـخ ــص م ــواج ـه ــة ف ـي ــروس
كورونا.
ودعا المواطنين والمقيمين إلى
تلقي الجرعة التنشيطية الثالثة من
ً
اللقاح المعتمد للفيروس ،مشددا
على ضرورة االلتزام باالشتراطات

ً
الصحية ،خصوصا أثناء الوجود
في المناسبات االجتماعية.
وأكـ ــد أهـمـيــة اس ـت ـمــرار تـعــاون
ً
الـجـمـيــع "ك ـمــا عـهــدنــاهــم ســابـقــا"
في تطبيق االشتراطات الصحية،
السيما ارت ــداء الكمام في األماكن
المغلقة ،بما يجسد العمل بروح
ال ـفــريــق ال ــواح ــد للمحافظة على
اسـ ـتـ ـق ــرار الـ ــوضـ ــع ال ـص ـح ــي فــي
الكويت.
فــي مـجــال اخ ــر ،شـهــدت مــراكــز
ً
ً
التطعيم ،أم ــس ،إق ـبــاال كثيفا من
جانب المواطنين والمقيمين لتلقي
ال ـجــرعــة التنشيطية الـثــالـثــة من
اللقاح المضاد لمرض "كوفيد."19-
وكشفت مصادر صحية مطلعة
أن عدد من تلقي الجرعة التعزيزية
أمس قارب  40ألفا وهو رقم قياسي
ل ـم ـت ـل ـقــي الـ ـج ــرع ــة الـتـنـشـيـطـيــة،
مضيفة أن مركز الكويت للتطعيم
ف ـ ــي أرض ال ـ ـم ـ ـعـ ــارض بـمـنـطـقــة
مـشــرف ق ــدم نـحــو  25أل ــف جرعة

العنزي بحث المستجدات الطالبية
مع اتحاد طلبة الجامعة

في حين بلغت الجرعات المقدمة
بالمراكز الصحية الـ  36المخصصة
للتطعيم ضد "كورونا" في المناطق
المختلفة وكذلك الحمالت الميدانية
المتنقلة التي تقدم خدمة التطعيم
لـلـعـمــالــة الـ ــوافـ ــدة ،ن ـحــو  15ألــف
جرعة.
وعـ ــزت ال ـم ـصــادر ه ــذا اإلق ـبــال
إلى عاملين أساسيين ،هما تعزيز
مـتـلـقــي ال ـل ـقــاح لـمـنــاعـتـهــم حـيــال
متحورات "كورونا" وأخذ الجرعة
ً
التنشيطية بـعــدمــا بــاتــت شــرطــا
للسفر ،وهو اإلجــراء المتزامن مع
عطلة منتصف ال ـعــام المدرسية
وموسم اإلجازات والسفر.

رفع الجاهزية
وبالتزامن ،رفعت وزارة الصحة
درجة االستعداد في جميع مرافقها
ً
تحسبا ألي زي ــادة فــي اإلصــابــات
بسبب المتحور "أوميكرون" ،مؤكدة
جــاهــزيـتـهــا لمجابهة أي ارت ـفــاع

جانب من اجتماع اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا أمس
للحاالت خالل الفترة المقبلة ،وأن
الـبــروتــوكــوالت المعتمدة مازالت
مفعلة لمواجهة أي طارئ.
وق ــال مــديــر منطقة الـفــروانـيــة
الصحية د .محمد الــرش ـيــدي إن
مـسـتـشـفــى ال ـف ــروان ـي ــة أعـ ــد خطة
لمواجهة أي زيادة في اإلصابات،
تـتـمـثــل ف ــي عـ ــزل ج ـم ـيــع مــرضــى
"كوفيد "19-بمسار مختلف ،وعزل

مرضى الجهاز التنفسي مكانيا
ومساريا ،وبعد ذلك يتم توجيههم
وتقييم الحالة ،وما إذا كانت تحتاج
ل ــدخ ــول الـمـسـتـشـفــى أو الـعـنــايــة
المركزة.
وأض ـ ـ ــاف ال ــرشـ ـي ــدي أن أرقـ ــام
ً
اإلص ــاب ــات ت ـقــاس يــوم ـيــا ،وعلى
ضـ ـ ــوء ذلـ ـ ــك س ـي ـت ــم رفـ ـ ــع ال ـط ــاق ــة
ً
ال ـســريــريــة ،مـضـيـفــا أن مضاعفة

أسـ ــرة الـعـنــايــة ال ـم ــرك ــزة ستكون
حسب الحاجة ،وكذلك تفعيل خطة
الطوارئ في "الفروانية".
وأضاف أن مستشفى الفروانية
ً
به  18سريرا للعناية المركزة و28
ألجنحة كوفيد ،إضافة إلى أجنحة
ً
وعناية األطفال ،مشيرا إلى أن هناك
ً
زيادة طفيفة جدا في اإلصابات ال
تستدعي رف ــع الـطــاقــة السريرية،

«هيئة التدريس» :تعيين مدير للجامعة
ضرورة الستقرار الوضع التعليمي

ً
"واآلن يتم التعامل يوميا حسب
ال ـحــاالت ،وعلى ضــوء ذلــك سيتم
رف ــع الـ ـك ــوادر الـطـبـيــة ال ـتــي تـقــدم
ال ـخــدمــة ،إضــافــة إل ــى زيـ ــادة عــدد
األســرة اذا استدعت الحاجة ،كما
أننا في حالة ترقب مدروسة حتى
يـتـسـنــى للمستشفى والـمـنـطـقــة
اتخاذ اإلجراءات الطبية المناسبة".

«رابطة الخليج»
تطالب بعقد
االختبارات «أونالين»

ناقشت مع البديوي ملفات ميزانية الجامعة وتصنيفها و«األبحاث»
•

ً
مستقبال وفد اتحاد الطلبة
العنزي
اسـتـقـبــل عـمـيــد ش ــؤون الـطـلـبــة بــالــوكــالــة في
جامعة الـكــويــت د .سلمان الـعـنــزي ،فــي مكتبه،
رئيس الهيئة التنفيذية لالتحاد الوطني لطلبة
ال ـك ــوي ــت م .فـ ــاح الـ ـس ــوي ــري ،ورئـ ـي ــس االت ـح ــاد
الــوط ـنــي لـطـلـبــة ال ـكــويــت  -ف ــرع ال ـجــام ـعــة علي
الحربي ،للوقوف على آخر المستجدات الطالبية
والعقبات التي تواجه الطلبة.
ورحب العنزي بهما ،مثنيا على دور الحركة
الطالبية داخل وخارج الكويت في تعزيز الدور
الوطني والسعي لخدمة الطلبة.
وأكـ ـ ـ ــد الـ ـعـ ـن ــزي أن عـ ـ ـم ـ ــادة شـ ـ ـ ــؤون ال ـط ـل ـبــة
بموظفيها وك ــوادره ــا الــوطـنـيــة فــي خــدمــة هــذا
الصرح األكاديمي وخدمة الجموع الطالبية في

ً
جامعة الكويت ،مشيرا إلى أن العمادة تتعاون
مع ممثلي الطلبة وعلى رأسهم االتحاد الوطني
لطلبة الكويت  -فرع الجامعة وكذلك الجمعيات
والروابط العلمية.
ومن جانبهما ،أكد السويري والحربي التعاون
بين االتحاد وعمادة شؤون الطلبة فيما يخص
األمور الطالبية التي تواجه الطلبة والسعي إلى
حلها ،وكذلك تنظيم األنشطة والفعاليات الطالبية
التي تصب في مصلحتهم.
ك ـمــا ت ـقــدمــا بــال ـش ـكــر لـعـمـيــد ش ـ ــؤون الـطـلـبــة
والعاملين بالعمادة لجهودهم في خدمة الطلبة،
وخاصة الجهود المميزة في إنجاح االنتخابات
الطالبية وفي ظل الظروف الراهنة.

حمد العبدلي

دعت الهيئة اإلدارية الجديدة لجمعية أعضاء
هيئة التدريس الجامعة إلى حسم ملف تعيين
المدير العام للجامعة قبل بداية الفصل الدراسي
القادم حتى يتمكن من وضع سياسته والقيام
بمهامه ودوره األكاديمي من خــال التصدي
لبعض القضايا المهمة المتمثلة على سبيل
المثال ال الحصر في تصنيف الجامعة عالميا
وكذلك تشجيع وتحفيز البحث العلمي على نهج
يتفق ويتواءم مع متطلبات العصر.
جاء ذلك خالل لقاء الجمعية مدير الجامعة
بــاإلنــابــة د .ب ــدر ال ـبــديــوي ،لمناقشة ع ــدد من
الـمـلـفــات الـعــاجـلــة والـمـهـمــة ال ـتــي تستوجب
ً
ً
ً
حـلــوال سريعة واهتماما كـبـيــرا ،ومــن أهمها:
ميزانية الجامعة والنظر في ميزانية األبحاث
العلمية ،وكذلك رفع سن التقاعد ألعضاء الهيئة
االكــادي ـم ـيــة ال ـم ـســانــدة ،اض ــاف ــة إل ــى تصنيف
الجامعة وآلية تحسينه ،والمعوقات التي تواجه
مــديـنــة صـبــاح الـســالــم الجامعية "ال ـشــداديــة"
ووضع الحلول لها.
وأكدت الجمعية ،في بيان أمس ،أن استمرار
الجامعة بــدون مدير معين بــاألصــالــة لــه كل
الصالحيات المخولة له بحكم القانون طوال

ً
مستقبال الهيئة اإلدارية للجمعية
البديوي
هذه الفترة له التأثير البالغ على سير العملية
اإلداري ــة والتعليمية والبحثية ،وهــو السبب
الرئيسي والمباشر نحو عــدم تسكين باقي
المناصب القيادية الشاغرة حتى اآلن ،الفتة
إلى أن ما تعانيه الجامعة من فراغ إداري في
الكثير مــن الـمــواقــع الـقـيــاديــة واإلداري ـ ــة يعد
األكبر واألط ــول بتاريخها وهــو مــازال قائما
م ـنــذ ف ـت ــرة لـيـســت ب ـق ـص ـيــرة وي ـت ـم ـثــل بخلو
منصب المدير ونوابه ،وكذلك حال أغلب عمداء
الكليات ومساعديهم ومديري اإلدارات ورؤساء

األقسام وعلى مستوى جهاز األمانة العامة.
وأوض ـحــت أن القائمين بـهــذه األدوار على
سبيل التكليف يقتصر دور أغلبهم على تسيير
األعمال فقط ،األمر الذي له تأثير بالغ على سير
العملية التعليمية ،وفي الوقت نفسه يؤدي إلى
عدم االستقرار وعدم تمكين الجامعة من القيام
بدورها المنوط بها بالشكل الفعال والمعهود
م ــن جــام ـعــة ح ـكــوم ـيــة وط ـن ـيــة ل ـهــا مـكــانـتـهــا
ووضعها الالئق الذي يجب أن تكون عليه وسط
مثيالتها من الجامعات.

الهندسة
مؤتمر
اليوم
تنظم
«المهندسين»
ً
الطبية في مواجهة «كورونا» افتراضيا
تـقـيــم را ب ـط ــة المهندسين
ا لـطـبـيـيــن ا ل ـتــا ب ـعــة لجمعية
ال ـم ـه ـنــدس ـيــن ،م ـس ــاء ال ـي ــوم،
مؤتمرا افتراضيا عبر منصة
زووم عـ ـ ــن دور ا لـ ـهـ ـن ــد س ــة
الطبية في مواجهة "كورونا"،

ب ــال ـت ـع ــاون م ــع م ــرك ــز م ـيــدو
الـ ـسـ ـع ــودي ك ـم ـن ـصــة تـقـنـيــة
للرعاية الصحية.
وي ـش ـت ـمــل ال ـم ــؤت ـم ــر عـلــى
سلسلة محاضرات عن دور
الهندسة الطبية في مواجهة
"كوفيد "19-ورسم مستقبل
الرعاية الصحية.

وي ـ ـ ـت ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر
محاضرة بعنوان "تطبيقات
ت ـق ـن ـيــة ث ــاث ـي ــة األب ـ ـعـ ــاد فــي
تصوير فسيولوجيا القلب"
تـقــدمـهــا االخـتـصــاصـيــة في
م ـج ــال ف ـس ـيــولــوج ـيــا الـقـلــب
المهندسة مريم الخلفان.
ُي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أ ن ر ا ب ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــة

جلسة حوارية في «األبحاث»
لـ «تقييم سالمة حليب اإلبل»
نظم معهد الكويت لألبحاث العلمية جلسة حوارية
استعرض خاللها نتائج مشروع "تقييم سالمة وجودة
ح ـل ـيــب اإلبـ ــل ب ــاس ـت ـخ ــدام ال ـج ـيــل ال ـث ــان ــي ل ـفــك ت ـتــاب ـعــات
ً
الحمض ا ل ـنــووي" ،ا لــذي أ نـجــزه المعهد مــؤ خــرا بتمويل
من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،وأسهمت مجموعة
" مــر بــي اإل بــل" فــي د عــم المشروع عبر تقديم العينات من
شمال البالد وجنوبها ووسطها.
وكــانــت الـمـشــاركــة فــي الـجـلـســة ال ـحــواريــة بــالـحـضــور
الشخصي وفق االشتراطات الصحية لمواجهة "كورونا"،
ُ
ك ـمــا أت ـي ـحــت ال ـم ـشــاركــة فـيـهــا ع ــن ُب ـعــد م ــن خ ــال منصة
"زووم" ،وبعد استعراض نتائج المشروع أدار فريق العمل
حلقة نقاشية.
ويأتي هذا المشروع ،الذي أنجزه المعهد في إطار اهتمامه
بفهم البنية الميكروبية لحليب اإلبل ،نظرا ألهميتها وارتباطها
ً
بمعايير جــودة وسالمة منتجان األلبان ،خصوصا مع ندرة
المعلومات المتوافرة عن هذه البنية.

السفير الهندي بحث تعزيز
التدريب الدفاعي مع الكويت
•

ربيع كالس

ف ــي إط ـ ــار ج ــوالت ــه ع ـل ــى م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة ال ـمــدن ـيــة
والعسكرية ،لتعزيز الروابط بين البلدين ،على الصعد
كافة ،زار السفير الهندي لدى البالد سيبي جورج ،أمس،
كلية مبارك العبدالله للقيادة واألركان المشتركة ،حيث
استقبله مساعد آمر الكلية ،العميد الركن طيار فيصل
الشمري ،وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي
في التدريب الدفاعي بين البلدين.

الـ ـ ـمـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدسـ ـ ـي ـ ــن الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـي ــن
ً
ن ـظ ـمــت عـ ـ ــددا م ــن األن ـش ـطــة
ال ـ ـهـ ــادفـ ــة إلـ ـ ــى نـ ـش ــر ث ـق ــاف ــة
ودور المهندسين الطبيين،
ما ساهم بشكل إيجابي في
ت ـع ــزي ــز م ــأم ــون ـي ــة األجـ ـه ــزة
الـطـبـيــة ،حـيــث ك ــان بــاكــورة
العمل إنشاء وزارة الصحة

«الرحمة» تفتتح
مشروعات خيرية
في سريالنكا

افـ ـتـ ـتـ ـح ــت جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ــرحـ ـم ــة
الـعــالـمـيــة عـ ــددا م ــن الـمـشــروعــات
الصحية والتعليمية واالجتماعية
في عدة مناطق بسريالنكا ،ضمن
مشاريعها الخيرية واإلنسانية في
القارة اآلسيوية.
وقــال رئيس مكتب شبه القارة
ال ـه ـن ــدي ــة فـ ــي ال ـج ـم ـع ـي ــة مـحـمــد
ال ـق ـصــار ،ف ــي تـصــريــح صـحــافــي،
أمـ ـ ـ ـ ــس ،إن الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــات ال ـت ــي
افتتحتها "ال ــرح ـم ــة" م ــؤخ ــرا في
سريالنكا ،اشتملت على مدرستين
تعليميتين ،تضم كــا منهما 14
فصال دراسيا ،بطاقة استيعابية
تبلغ  340طالبا وطــالـبــة ،كما تم
ب ـن ــاء  3ف ـص ــول دراسـ ـي ــة جــديــدة
يستفيد منها  100طالب.
وأشـ ـ ـ ــار ال ـق ـص ــار إل ـ ــى اف ـت ـتــاح
وحـ ـ ــدة لـلـغـسـيــل ال ـك ـل ــوي شـمــال
غــرب سريالنكا ،لـعــاج المرضى
المحتاجين في المناطق المحيطة
بمستشفى ب ــو طــالــم الـحـكــومــي،
وي ـس ـت ـف ـيــد م ـن ـهــا  1000مــريــض
ش ـ ـهـ ــريـ ــا ،م ــوجـ ـه ــا الـ ـشـ ـك ــر إل ــى
المتبرعين من أهل الكويت ،الذين
يـضــربــون أروع الـمـثــل فــي مــد يد
العون للفئات المحتاجة.

ل ـ ـفـ ــريـ ــق الـ ـتـ ـيـ ـق ــظ وسـ ــامـ ــة
األجـ ـه ــزة ال ـط ـب ـيــة لـمـتــابـعــة
الـ ـب ــاغ ــات ح ـ ــول ال ـ ـحـ ــوادث
ا ل ـعــار ضــة لــأ جـهــزة الطبية
والنهوض بمستوى الرعاية
الصحية في الكويت.

طــالــب رئ ـيــس رابـطــة
طـلـبــة جــام ـعــة الـخـلـيــج
للعلوم والتكنولوجيا
فيصل الـمـطــوع اإلدارة
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــامـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ب ـ ـع ـ ـقـ ــد
اختبارات نهاية الفصل
األول الحالي "أونالين"،
وذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك م ـ ـ ـ ــع انـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــار
متحور فيروس كورونا
"أوم ـ ـ ـي ـ ـ ـكـ ـ ــرون" وزي ـ ـ ــادة
ع ـ ــدد ال ـ ـحـ ــاالت بـنـسـبــة
 %500و عـ ــودة تطبيق
االشتراطات الصحية.
وشـ ــدد ال ـم ـط ــوع ،في
تصريح صحافي أمس،
عـلــى أن ســامــة الطلبة
واألساتذة مهمة ،ويجب
الـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــاظ عـ ـلـ ـيـ ـه ــا م ــن
انـتـشــار الــوبــاء ،خاصة
بعد التشدد في تطبيق
االش ـت ــراط ــات الصحية
ال ـت ــي دعـ ــا ل ـهــا مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء وال ـت ـح ــذي ــرات
م ــن خـ ـط ــورة الـمـتـحــور
الـجــديــد فــي الكثير من
الدول التي تفشى فيها
الــوبــاء ،وارتـفـعــت فيها
الحاالت ألعداد كبيرة.
وأ ك ـ ـ ـ ـ ــد أن ا لـ ــرا ب ـ ـطـ ــة
تسعى جاهدة للمطالبة
بـ ـحـ ـق ــوق وم ـك ـت ـس ـب ــات
الـ ـطـ ـلـ ـب ــة والـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة
ع ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال
مـ ـق ــابـ ـل ــة الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن
والـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــاطـ ـ ـب ـ ــات الـ ـت ــي
توجه لهم باستمرار.
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ّ
صندوق التنمية يوقع اتفاقية منحة مع مفوضية الالجئين
َ
بمليوني دوالر لدعم النازحين في اليمن
ّ
وقـ ــع ال ـص ـن ــدوق ال ـكــوي ـتــي للتنمية
االقتصادية العربية ،أمس ،اتفاقية منحة
مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين
بـ  605آالف دينار (نحو مليوني دوالر)،
وذلك لإلسهام في تمويل مشروع دعم
النازحين داخليا والمجتمعات المضيفة
في اليمن.
وقال الصندوق ،في بيان صحافي،
إن الـمـنـحــة ت ــأت ــي ض ـمــن الـ ـت ــزام دول ــة
ال ـكــويــت بـتـقــديــم مـنـحــة م ـق ــداره ــا 20
مليون دوالر المعلن عنها على هامش
أعـمــال ال ــدورة الـ ـ  75للجمعية العامة
لألمم المتحدة لدعم الوضع اإلنساني
ف ــي ال ـي ـمــن م ــن ال ـ ـمـ ــوارد ال ـم ـتــاحــة من
الصندوق.
وأض ـ ـ ــاف أن الـ ـمـ ـش ــروع ي ـه ــدف إل ــى
تـحـسـيــن الـ ـظ ــروف الـمـعـيـشـيــة لــأســر
النازحة داخليا والمجتمعات المضيفة
لـهــم وتـحـسـيــن إم ـكــانــات ال ــوص ــول إلــى
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات األسـ ــاس ـ ـيـ ــة لـ ـح ــوال ــي 200

أل ــف ن ــازح ف ــي م ــواق ــع مـتـفــرقــة شبيهة
بالمخيمات المؤقتة في عدد من المدن
الـيـمـنـيــة ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك ص ـن ـعــاء وع ــدن
والحديدة ومأرب.
وذكر أن المشروع سيعمل على تزويد
النازحين والمجتمعات المضيفة لهم
بمواد البناء األساسية الالزمة لتشييد
مساكن مؤقتة وإعــادة تأهيل وصيانة
البنية التحتية في تلك المواقع والتي
ت ـش ـمــل إعـ ـ ــادة تــأه ـيــل مـ ـص ــادر ال ـم ـيــاه
وتـشـيـيــد ق ـن ــوات ن ـقــل ال ـم ـيــاه وق ـنــوات
ال ـ ـصـ ــرف ال ـص ـح ــي وإدارة ال ـن ـف ــاي ــات
ال ـص ـل ـبــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى إص ـ ــاح ال ـطــرق
وت ــوري ــد وتــرك ـيــب أع ـم ــدة إنـ ــارة تعمل
بالطاقة الشمسية في  25موقعا.
وبـ ـ ـ ّـيـ ـ ــن الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوق أن الـ ـمـ ـنـ ـح ــة
المقدمة هــي الخامسة مــن نوعها بين
المؤسستين في مجال الدعم اإلنساني،
إذ سبق أن أبرم الصندوق الكويتي أربع
ات ـفــاق ـيــات مـنــح م ــع مـكـتــب الـمـفــوضـيــة

مواطن ومصري ّ
صورا مقطع انتحار وهمي
●

محمد الشرهان

ت ـم ـكــن رج ـ ــال م ـبــاحــث اإلدارة ال ـعــامــة
ل ـل ـم ـب ــاح ــث الـ ـجـ ـن ــائـ ـي ــة -إدارة الـ ـج ــرائ ــم
اإللكترونية من إلقاء القبض على مواطن
ووافد مصري بتهمة تصوير مقطع انتحار
على جسر جابر وبثه في مواقع التواصل
االجتماعي بهدف الشهرة ،وبث الرعب في
قلوب المواطنين والمقيمين.
وف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،ال ـت ــي رواه ـ ــا مـصــدر
أمـ ـن ــي لـ ـ ـ «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ،أن إدارة م ـبــاحــث
ً
الجرائم اإللكترونية رصدت مقطعا لشاب
وهــو يصور عملية انتحاره الوهمية من
جسر جابر ،وبثها على مواقع التواصل
االجتماعي ،مشيرا الى ان رجال المباحث

تمكنوا من رصد صاحب المقطع والقبض
عليه ،واق ـتــادوه الــى مبنى االدارة العامة
للمباحث الجنائية للتحقيق معه في ما
ورد بالمقطع.
وأضاف أن المواطن اعترف بأنه صور
المقطع بمساعدة صديقه الوافد المصري
بهدف الشهرة وتخويف الناس وتصوير
العملية على انها حقيقية ،مشيرا الى ان
رجــال المباحث تمكنوا مــن ضبط الوافد
المصري ،الذي اعترف بدوره بأنه هو من
صــور المقطع وبثه على مواقع التواصل
االجتماعي .ولفت الى ان رجــال المباحث
أحالوهما إلى جهات االختصاص بعدما
سجال بحقهما قضية حملت مسمى إساءة
استعمال الهاتف وإزعاج السلطات.

افراد التشكيل العصابي

●

محمد الشرهان

نفذ رجال المباحث  -قطاع
األمن الجنائي باإلدارة العامة
ً
لمكافحة المخدرات ،عددا من
الحمالت األمنية على أماكن
م ـت ـف ــرق ــة مـ ــن ال ـ ـبـ ــاد لـضـبــط
ومـ ــاح ـ ـقـ ــة م ـ ــروج ـ ــي وتـ ـج ــار
الـ ـتـ ـج ــزئ ــة غـ ـي ــر ال ـم ـع ــروف ـي ــن
للمباحث ،بعد مالحظة وجود
عمليات بيع وا سـعــة النطاق
لـمـخــدري الـهـيــرويــن والشبو
بين المتعاطين.
وأسـ ـ ـف ـ ــرت هـ ـ ــذه ال ـح ـم ــات
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة عـ ـ ــن ض ـ ـبـ ــط أرب ـ ـعـ ــة
مـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ،هـ ـ ـ ـ ـ ــم ه ـ ـ ـنـ ـ ــدي
وس ـي ــان ـي ــان وإيـ ــرانـ ــي وعـثــر
بحوزتهم على  5كيلوغرامات
من مادتي الهيروين والشبو.
فــي التفاصيل الـتــي رواهــا
م ـ ـصـ ــدر أم ـ ـنـ ــي ل ـ ــ"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة"
توصل رجــال مباحث اإلدارة
ال ـعــامــة لـمـكــافـحــة ال ـم ـخــدرات
مـ ــن خـ ـ ــال ع ـم ـل ـي ــات ال ــرص ــد
والمتابعة الميدانية إ لــى أن

الـ ـس ــامـ ـي ــة لـ ــأمـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة لـ ـش ــؤون
الالجئين.
ووقع اتفاقية المنحة نيابة عن مكتب
الـمـفــوضـيــة ال ـســام ـيــة لــأم ــم الـمـتـحــدة
لشؤون الالجئين الممثلة المقيمة في
الكويت نسرين الربيعان ،وعن الصندوق
الكويتي المدير العام مروان الغانم.
وت ـعــد ه ــذه االتـفــاقـيــة الـخــامـســة من
نــوع ـهــا ب ـيــن ال ـمــؤس ـس ـت ـيــن ف ــي مـجــال
الدعم اإلنساني ،حيث تم التوقيع على
األولى في عام  2016بمبلغ  3.0ماليين

دوالر لدعم خطة االستجابة لالجئين
السوريين في لبنان ،ومنحتين بمبلغ
 10.0ماليين دوالر في عام  ،2018وأخرى
بمبلغ  2.6مليون دوالر في عــام 2020
لتحسين األوضاع المعيشية لالجئين
السوريين في إقليم كردستان العراق،
وتـ ــم ال ـت ــوق ـي ــع ع ـل ــى ات ـف ــاق ـي ــة الـمـنـحــة
األخيرة عام  2021بمبلغ  1.917مليون
دوالر لــدعــم مـشــروع تطوير الخدمات
الصحية لالجئين السوريين في األردن.

ً
مواقع أفــراد العصابة ،مبينا
أن رج ـ ــال ال ـم ـبــاحــث داه ـم ــوا
مـ ـ ــواقـ ـ ــع هـ ـ ـ ـ ــؤالء فـ ـ ــي أوقـ ـ ـ ــات
متزامنة و تــم ضبطهم وعثر
بحوزتهم على  5كيلوغرامات
من مادتي الهيروين والشبو
ومـ ـ ـي ـ ــزان حـ ـس ــاس ي ـس ـت ـخــدم
ل ـ ـت ـ ـجـ ــزئـ ــة الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدرات ق ـب ــل
ترويجها.
ولفت المصدر إلى أن رجال
الـمـبــاحــث اق ـت ــادوا المتهمين
األرب ـعــة إل ــى مكتب التحقيق
وب ـمــواج ـه ـتــم ب ـمــا ت ــم ضبطه
بـ ـ ـح ـ ــوزتـ ـ ـه ـ ــم اع ـ ـ ـتـ ـ ــرفـ ـ ــوا ب ـ ــأن
المضبوطات تخصهم بقصد
اإلتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــار ،وت ـ ـمـ ــت إح ــال ـت ـه ــم
م ــع ال ـم ـض ـب ــوط ــات إلـ ــى جـهــة
االختصاص التخاذ اإلجراءات
القانونية الالزمة بحقهم.

●

محمد الشرهان

واصـلــت فــرق البحث واإلن ـقــاذ فــي إدارة اإلطـفــاء
البحري ،بالتنسيق مع دوريات اإلدارة العامة لخفر
السواحل ،عمليات البحث المستمرة منذ  48ساعة
عن الشخص غير المحدد الجنسية الذي ألقى بنفسه
من أعلى جسر جابر إلى البحر ولم ُيعثر عليه ُ
بعد.
وقــال مدير إدارة العالقات العامة واإلعــام بقوة
اإلط ـف ــاء ال ـعــام الـعـقـيــد مـحـمــد ال ـغــريــب إن دوري ــات
وزوارق وغواصي «اإلطفاء البحري» ،بالتعاون مع
غواصي خفر السواحل ،يواصلون عمليات البحث
التي تسير وفق خطة مدروسة من جميع الجهات
المشاركة.
وعــزا الغريب استمرار البحث طــوال هــذه الفترة
دون الـعـثــور عـلــى الـمـفـقــود إل ــى ع ــدة عــوامــل ،منها

«إحياء التراث»
تنظم «دورات دروب
الخير» للنساء
ينظم القطاع النسائي
ب ـج ـم ـع ـيــة إح ـ ـيـ ــاء الـ ـت ــراث
اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي ف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
مناطق الكويت ،محاضرات
أسبوعية كل اثنين تحت
ش ـ ـ ـعـ ـ ــار «دورات دروب
الـخـيــر» ضـمــن برنامجها
الثقافي.
وقـ ــالـ ــت ال ـج ـم ـع ـي ــة ،فــي
ب ـ ـ ـيـ ـ ــان أ م ـ ـ ـ ـ ــس ،إن إدارة
الـعـمــل الـنـســائــي حريصة
ع ـل ــى ت ـن ـظ ـيــم م ـح ــاض ــرات
أس ـب ــوع ـي ــة بـ ـه ــدف تـعـلـيــم
النساء وتثقيفهن بالعلوم
واألحكام الشرعية ،وحثهن
على الدعوة الى الله وفق
أسـ ــس تــرت ـكــز ع ـلــى كـتــاب
الله وسنة نبيه صلى الله
عليه وسلم.
وأضـ ــافـ ــت أن مـ ــن أبـ ــرز
ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدروس «فـ ـ ـق ـ ــر
العبودية مــن لطائف ابن
القيم الجوزية» و«اسم الله
الـسـتـيــر» و«ف ـضــل الـصــاة
عـ ـل ــى الـ ـنـ ـب ــي صـ ـل ــى ال ـل ــه
عليه وسلم» و«فــي رياض
القرآن».
وتـ ـ ــاب ـ ـ ـعـ ـ ــت :وم ـ ـ ـ ــن ت ـل ــك
ً
األنشطة النسائية أيضا ما
نظمته حلقة زاد المتقين
في محافظة مبارك الكبير
م ــن دروس ول ـج ـنــة هــديــة
النسائية التي أقامت لقاء
حـ ــافـ ــا ل ـل ـن ـس ــاء ب ـع ـن ــوان
«نسائم الخير».

سلة أخبار
«السالم» تحصد جائزة «المحترفة»
لتطبيقات التكنولوجيا إنسانيًا

محمد جاسم

قالت إدارة شؤون الجنائز في
بلدية الكويت ،إن عــدد الوفيات
التي تجهيزهم ودفنهم في مقابر
الكويت في نوفمبر بلغ .714
وبينت اإلدارة ،في بيان لها ،أن
عدد الرجال منهم  ،374بينما بلغ
عدد النساء  ،186واالطفال ،154
مشيرة إلــى أن عــدد وفـيــات غير
الكويتيين بلغ  ،277تم تجهيز
 103منهم وإرسالهم إلى بالدهم.
و ل ـف ـت ــت اإلدارة أن إ ج ـم ــا ل ــي
المعامالت التي تم إنجازها في
«ش ــؤون الجنائز»  370متنوعة
بين  184استعالما عن رقم القبر،
و 168إصدار تصريح شاهد ،و18
استخراج أوراق طبق األصل من
تصريح الدفن.

«اإلطفاء» :استمرار البحث عن غريق جسر جابر

ضبط  4متهمين بحوزتهم
 5كغم من الهيروين والشبو

ه ـنــاك كـمـيــات مــن ال ـم ـخــدرات
غــزت ســوق المتعاطين خالل
األيـ ـ ـ ـ ــام االخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة وب ـ ـ ـ ــدأ ذل ــك
ً
واض ـ ـحـ ــا م ــن خـ ــال عـمـلـيــات
الضبط التي تنفذها األجهزة
ً
األمـ ـنـ ـي ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،م ـش ـيــرا
إلى أن رجــال المباحث كثفوا
تحرياتهم الميدانية للوقوف
ع ـلــى أسـ ـب ــاب ان ـت ـش ــار بعض
أنواع المخدرات.
وأضـ ـ ــاف ال ـم ـص ــدر أنـ ــه من
خـ ـ ــال الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـس ــري ــة
عـ ـب ــر أح ـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ت ـب ـيــن
وجود تشكيل عصابي يعمل
على تــرويــج الـمــواد المخدرة
ب ــأم ــاك ــن م ـت ـفــرقــة م ــن ال ـب ــاد،
ً
الفـتــا إلــى أن رج ــال المباحث
ك ـث ـف ــوا ت ـحــريــات ـهــم وج ـم ـعــوا
الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات ح ـ ـ ـ ــول أف ـ ـ ـ ــراد
العصابة ورصدوا تحركاتهم
ح ـت ــى تـ ــم الـ ـت ــأك ــد مـ ــن صـحــة
المعلومات الواردة.
وذك ـ ــر أن رج ـ ــال الـمـبــاحــث
اس ـت ـص ــدروا اإلذن الـقــانــونــي
من النيابة العامة بعد تحديد

«البلدية» :دفن 714
متوفى منهم 154
ً
طفال في نوفمبر
●

جانب من توقيع اتفاقية المنحة أمس
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محليات

طبيعة المياه أسفل جسر جابر ،وبرودة الجو التي
عــادة مــا تساعد على بقاء أجـســام الغرقى فــي قاع
البحر لفترة أطول عما إذا حدث الغرق خالل الصيف،
ً
الفتا إلى أن جهود فرق البحث مازالت مستمرة على
نفس وتيرتها منذ تلقي البالغ مع إجــراء عمليات
تبديل ميدانية للغواصين والزوارق.
من جانب آخر ،وعلى الصعيد ذاته ،أبلغت مصادر
أمنية مطلعة «الجريدة» أن رجال مباحث إدارة البحث
والتحري بمحافظة العاصمة تحفظوا على صديق
المفقود الذي أبلغ عن الواقعة لمزيد من التحريات،
بعد أن ساورتهم الشكوك حول أقواله ،إذ ذكر أكثر
من رواية لعملية االنتحار وأسباب اإلقدام عليها.

«بوكسهل» تستضيف سفير النمسا
لمناقشة شؤون التعاون التعليمي

حصدت جمعية السالم
لألعمال اإلنسانية والخيرية
جائزة المؤسسة المحترفة
لتطبيقات التكنولوجيا
في مجال العمل اإلنساني
 2021التي منحتها لها
الشبكة اإلقليمية للمسؤولية
االجتماعية خالل فعاليات
التجمع الدولي االفتراضي
لتطبيقات الذكاء االصطناعي
والتكنولوجيا في مجال
المسؤولية االجتماعية في 23
الجاري.
وأوضح المدير العام
للجمعية ضاري البعيجان،
في تصريح صحافي أمس،
أن الجائزة هي إضافة جديدة
الى سجل الجمعية الحافل
بالعديد من اإلنجازات
المحلية واإلقليمية والدولية
في مجال العمل اإلنساني
والتنموي ،األمر الذي يضع
الجمعية أمام تحد جديد
يدفعها إلى االستمرار على
نهجها وتطويره الدائم
مستقبال للحفاظ على
المستوى الذي هي عليه
في مجال العمل اإلنساني
والخيري.
وقال البعيجان إن الجمعية
اعتمدت في كافة أعمالها على
استخدام أحدث التقنيات
والتطبيقات التكنولوجية،
وحققت نجاحات كبيرة في
ذلك ،وهو األمر الذي ثبت
خالل أزمة كورونا في الكويت
خالل العام الحالي.

«النجاة» تدشن مدرسة
«األمل  »2بلحج اليمنية

الزيارة بحثت تبادل الخبرات األكاديمية بين البلدين

جانب من االجتماع مع السفير النمساوي
اس ـت ـض ــاف ــت ك ـل ـي ــة بــوك ـس ـهــل
ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ـسـ ـفـ ـي ــر الـ ـنـ ـمـ ـس ــاوي
بالكويت مــاريــان وب ــر ،ال ــذي قام
ب ـ ــزي ـ ــارة م ـي ــدان ـي ــة لـ ـه ــا ،اج ـت ـمــع
خاللها مع رئيس مجلس أمنائها
د .عبدالرحمن الشايجي ،ورئيس
الـكـلـيــة د .ع ـلــي عــري ـفــة ،ورئ ـيــس
الشؤون األكاديمية د .أرزو حراف،
وعضو هيئة التدريس فــي قسم
الدراسات اإلداريــة باسم القاسم،
لمناقشة مــواضـيــع مـتـعــددة عن
الـتـعـلـيــم ف ــي ال ـكــويــت والـنـمـســا،
وك ـي ـف ـيــة االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ت ـب ــادل
الخبرات األكاديمية بين الدولتين.
وشـمـلــت ال ــزي ــارة جــولــة على
مـ ــرافـ ــق ال ـك ـل ـي ــة مـ ــن م ـخ ـت ـبــرات
تقنية ومرافق رياضية ،وكانت
لــدى السفير محطة في معرض
ل ـ ــأعـ ـ ـم ـ ــال ال ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــة لـ ـط ــالـ ـب ــات
تـخـصــص الــدي ـكــور والتصميم
الداخلي.
ومــن ضمن الــزيــارة كــان لدى
الـ ـسـ ـفـ ـي ــر ن ـ ـقـ ــاش م ـ ــع ط ــالـ ـب ــات

الـ ــدراسـ ــات اإلداريـ ـ ـ ــة ،إذ تـحــدث
مـعـهــن ع ــن ال ـعــاقــات الـتـجــاريــة
ب ـي ــن ال ـن ـم ـس ــا والـ ـك ــوي ــت ،وأث ــر
االتـفــاقـيــة الـتـجــاريــة بـيــن ال ــدول
في االقتصاد ،وركز على التبادل
التجاري والعالقات المتينة بين
الدولتين.
وك ـ ـش ـ ــف الـ ـسـ ـفـ ـي ــر أن أب ـ ــرز
سـ ـ ـم ـ ــات االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد الـ ـع ــالـ ـم ــي
ف ــي ال ــوق ــت الـ ــراهـ ــن ت ـت ـم ـثــل فــي
حــركــة السلع والـخــدمــات ورأس
الـ ـم ــال وال ـم ـع ـل ــوم ــات واأليـ ـ ــدي
الـعــامـلــة عـبــر ال ـح ــدود الوطنية
واإلقليمية ،وهي مرتبطة بتطور
تكنولوجيات االتصال التي أدت
إلى جعل العالم يبدو وكأنه قرية
صغيرة ،وتهدف الدول الى تقوية
االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـع ــال ـم ــي م ــن خ ــال
تحرير التجارة من جميع القيود،
م ــؤك ــدا أهـمـيــة إل ـم ــام الـطــالـبــات
بـمــواضـيــع االقـتـصــاد العالمي،
وك ـ ـيـ ــف يـ ـس ــاع ــده ــن ه ـ ـ ــذا ع ـلــى
تـطــويــر أف ـكــارهــن ومـشــاريـعـهــن

التجارية ،وأداء دورهن كشريكات
في اتخاذ القرارات في وظائفهن
المستقبلية.
ورا ف ــق السفير جوليا ماريا
سواقو ،وهي طالبة جامعية في
الـنـمـســا ،تـحــدثــت عــن تجربتها
كـطــالـبــة ،وطــريــق ال ــدراس ــة بها،
وما تتميز به من دراسة عملية،
ووجود عدد كبير من الجامعات
العريقة في النمسا وتخصصات
متميزة.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ــد ب ــاس ــم ال ـق ــاســم
أهمية المحاضرات التي تساعد
الطالبات على توسيع آفاقهن في
مجال االقتصاد العالمي ،وكيف
يؤثر اقتصاد ال ــدول على إدارة
الشركات بأسلوب يتماشى مع
تطور هذا االقتصاد.
من جانبه ،شكر د .عبدالرحمن
ال ـشــاي ـجــي ال ـس ـف ـيــر ال ـن ـم ـســاوي
ع ـل ــى زيـ ــارتـ ــه ال ـث ـم ـي ـنــة لـلـكـلـيــة،
والمحاضرة التي استفاد منها
الجميع.

أعلنت جمعية النجاة
الخيرية ،افتتاح مدرسة "األمل
 "2بمحافظة لحج اليمنية،
بتبرع من محسني الكويت.
وقال رئيس لجنة زكاة
الفحيحيل الشيخ عبدالله
الدبوس ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن المدرسة
مكونة من  3فصول دراسية،
وتم تأثيثها بالكامل،
وتزويدها بمنظومة طاقة
شمسية ،وتوفير الكتب
والحقيبة والزي المدرسي
لكل طالب ،كما تم التعاقد
مع كادر تدريسي لمدة عام
دراسي كامل.
وأوضح الدبوس أن المشروع
يستفيد منه  120طالبا من
أبناء قرية قهل والمناطق
المجاورة لها ،مشيرا إلى
افتتاح مدرسة "األمل "1
بداية ديسمبر الجاري بقرية
األغدرة بمحافظة لحج ،في
إطار االهتمام بتعليم أبناء
اليمن.
وأكد استمرار "النجاة" في
تنفيذ مشاريع متعددة إلغاثة
الشعب اليمني ،منها :كسوة
الشتاء ،والرعاية الصحية،
والحقيبة المدرسية ،داعيا
المحسنين إلى دعم هذه
المشاريع.
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 18918قضية تعاطي مخدرات في  10سنوات
خ ـ ــال م ــذك ــرة الـ ـ ــرد ع ـل ــى س ــؤال
بــرل ـمــانــي لـلـنــائــب م ـ ــرزوق الخليفة
ال ـت ــي وردت م ــن وزيـ ــر ال ـع ــدل وزي ــر
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله
الرومي ،أوضحت النيابة العامة أن
إجمالي عــدد قضايا تعاطي المواد
المخدرة خالل الفترة من 2011/8/2
ُحتى الوقتالراهن بلغ  18918قضية،
قضي في  5053منها بالبراء ة ،وفي
 13865باإلدانة.
وقالت النيابة إنه وفقا للبيانات
المسجلة بقاعدة بياناتهاعن قضايا
تـعــاطــي ال ـم ــواد ال ـم ـخــدرة واالت ـجــار
فيها خالل المدة المشار إليها ،فإن
إجـمــالــي قـضــايــااالت ـجــار بـلــغ 7525

قضية ،قضي في  1451منها بالبراءة،
و 6074باإلدانة.
أما بشأن الشق الثاني من السؤال
ال ـبــرل ـمــانــي الـمـتـعـلــق ب ـع ــددأح ـكــام
ال ـب ــراءة فــي قـضــايــا تـعــاطــي ال ـمــواد
المخدرة واالتجارفيها التي قضي
ف ـي ـهــا ب ــالـ ـب ــراءة ب ـس ـبــب ب ـط ــان فــي
إج ـ ـ ـ ــراءاتال ـض ـب ــط ،فـ ــإن ذلـ ــك األم ــر
ُ
يتعلق باألسباب التي تبنى عليها
األح ـكــام الـجــزائـيــة ،وهــي مــن األمــور
التي تملكها محكمة الموضوع دون
غ ـي ــره ــا ،والـ ـت ــي ال ي ـج ــوز الـتـعـقـيــب
عليها أوالتعرض لها إال من خالل
ً
طرق الطعن المقررة قانونا.

تقدم الـنــواب أســامــة الشاهين ود .عبدالعزيز الصقعبي ود.
صالح المطيري وخليل الصالح وحمد المطر باقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )8لسنة  2010في شأن حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة.
ونص االقتراح على أن تستبدل المادة ( )2من القانون رقم ( )8لسنة
 2010في شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بالنص التالي:
«تسري أحكام هذا القانون على ذوي اإلعاقة من الكويتيين ،كما تسري
على أبناء الكويتيات من غير الكويتيين».
وقالت المذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم ( )8لسنة  2010في شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،
إنه صدر القانون رقم ( )8لسنة  2010في شأن حقوق األشخاص ذوي
اإلعــاقــة ،وقــد حرمت المادة الثانية أبناء الكويتية من مميزات أخرى
تتعارض مع أحكام المادة رقم ( )3من القانون المشار إليه والتي نصت
على أن «يعامل الشخص من ذوي اإلعاقة غير الكويتي من أم كويتية
معاملة الكويتي مدى الحياة.

وصـ ــوال إل ــى ش ــرف ح ـمــل الـجـنـسـيــة ،ورغـ ــم شغل
القضاء واللجان المتخصصة بهذه الدعاوى مازالت
الساحة يتكشف بها العديد مــن حــاالت التزوير،
س ــواء فــي مـسـتـنــدات الـجـنـسـيــة أو وثــائــق السفر
لبعض الدول وتكشف تزويرها وصدورها في غياب
الرقابة من بعض هذه الجهات».
واستدرك« :ما اإلجــراءات التي اتخذتها الوزارة
حيال مزوري هذه المستندات ،سواء المصدر لها
أو حاملها أو المستخدم لها ،وصوال إلى الحصول
على الجنسية؟ وما أعداد من ثبت حصولهم على
الجنسية باستخدام مستندات غير صحيحة ،وأدى
إلى صدور قرارات سحب الجنسية منهم خالل ذات
المدة؟ مع بيان إحصائي حول جنسية من تم سحب
الجنسية منهم».

«الشباب والرياضة»ُ :
تطابق «الشركات» و«االحتراف الرياضي»
استكملت لجنة شؤون الشباب والرياضة ،في اجتماعها
أم ــس ،مـنــاقـشــة مــا يتعلق بـقــانــون االح ـت ــراف واالسـتـثـمــار
الرياضي ،بحضور مسؤولين في هيئة الشباب والرياضة
واللجنة األولمبية الكويتية.
وقال مقرر اللجنة النائب مبارك العجمي ،في تصريح بعد
االجتماع ،إن اللجنة انتهت من مناقشة المسودة النهائية
لـلـقــانــون ،والـتــي شـهــدت تــوافـقــا حــولـهــا« ،مــع وج ــود بعض
بشأنها».
المالحظات ننتظر من الجهات المعنية ردا نهائيا َ
وأوضــح أن اللجنة ستوجه الدعوة الجتماع ُيعقد بعد
أسبوعين إلى وزارة التجارة وهيئة أسواق المال لمناقشة
الجزئية الخاصة بمدى تطابق القانون مع قانون الشركات،
والتأكد من عدم وجود أي تعارضات دستورية بشأنه.

نافذة نيابية

المويزري :التحقيق بمضابط الجلسات منذ ٢٠١٣

 5نواب لضم أبناء الكويتيات الحميدي لوزير الداخلية :كم عدد
من ذوي اإلعاقة للقانون
حاالت التزوير للحصول على الجنسية؟
وج ــه ال ـنــائــب ب ــدر الـح ـم ـيــدي سـ ــؤاال إل ــى وزي ــر
الداخلية الشيخ ثامر العلي ،قال فيه« :وضعت أحكام
الــدسـتــور فــي ال ـمــواد  27و 28و 29أســس وأحـكــام
اكتساب الجنسية الكويتية ،وتحديد الرابطة بين
الدولة وكل من يحمل جنسيتها ،وتأكيد أن تكون
مستمدة من حقيق وقائعها مستندة إلى صحيح
أحـكــام الـقــوانـيــن وال ـق ــرارات المنظمة لــذلــك ،ســواء
باألصالة أو تــوافــر شــروط التجنيس فــي طالبها
وفق إدارة السلطة التقديرية لها».
وأض ــاف الـحـمـيــدي ،فــي اقـتــراحــه« ،ورغ ــم تعدد
التعديالت التشريعية على المرسوم رقم  15لسنة
 1959بـقــانــون الجنسية والـقــوانـيــن ذات الصلة،
تكشفت خالل السنوات األخيرة العديد من حاالت
التزوير بل وتغيير األسـمــاء واألنـســاب دون حق،

majles@aljarida●com

أعلن النائب شعيب المويزري أنــه أعــد طلبا
لتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لمراجعة جميع
اإلجراءات التي تمت خالل الجلسات ومضابطها
والقرارات الصادرة من مجلس األمة خالل الفترة
م ــن  2013وح ـتــى الـفـصــل الـتـشــريـعــي الـحــالــي،
وم ــراج ـع ــة جـمـيــع ال ـ ـقـ ــرارات ال ـمــال ـيــة واإلداريـ ـ ــة
والشكاوى المقدمة ضد مجلس األمة.
ً
وجاء في طلب المويزري« :استنادا إلى نص
الـمــادة  44مــن الالئحة الداخلية لمجلس األمــة
«للمجلس أن يؤلف لجانا أخرى دائمة أو مؤقتة
حسب حاجة العمل ،ويضع لكل لجنة ما قد يراه
من أحكام خاصة في شأنها ،ويجوز للجنة؛ دائمة
كانت أو مؤقتة ،أن تشكل من بين أعضائها لجنة

فرعية أو أكثر حسب ما تقتضيه أعمالها ،وتضع
اللجنة العامة النظام الخاص بلجانها الفرعية».
وع ـل ـيــه ،نـتـقــدم بـطـلــب تـشـكـيــل لـجـنــة مــؤقـتــة
لمراجعة جميع الجلسات ومضابطها والقرارات
الصادرة من مجلس األمة خالل الفصل التشريعي
ا لـ ــرا بـ ــع ع ـش ــر ( )2016 - 2013و ح ـت ــى ا لـفـصــل
التشريعي الـســادس عشر (الـحــالــي) ،ومراجعة
جميع القرارات اإلدارية والمالية الصادرة خالل
الفترة المذكورة أعاله ،وجميع الشكاوى المقدمة
ضد مجلس األمة واألمانة العامة ،على أن تعلن
هــذه اللجنة تقريرها فــور االنتهاء من مهامها،
على أن يكون التصويت على تشكيل هذه اللجنة
بالنداء باالسم.

الغريب لزيادة عدد مقاعد الدراسة في «كيمز»
تقدم النائب يوسف الغريب
ب ــاق ـت ــراح بــرغ ـبــة ب ـش ــأن زي ــادة
عــدد مقاعد الــدراســة في معهد
االختصاصات الطبية (كيمز).
وق ــال الـغــريــب ،فــي اقتراحه،
«يعتبر معهد اال خـتـصــا صــات
الطبية (كيمز) الذراع األكاديمية
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـ ـص ـ ـحـ ــة ،وواجـ ـ ـه ـ ــة
م ـش ــرف ــة وم ـ ـنـ ــارة ن ـف ـت ـخــر بـهــا
وب ــدوره ــا ،وال ــذي يـشــرف على
ت ـ ــدري ـ ــب األط ـ ـ ـبـ ـ ــاء بـ ـع ــد ف ـت ــرة

الـ ـتـ ـخ ــرج ،مـ ــن خ ـ ــال ب ــرام ـج ــه
الطبية المتخصصة والزماالت
واالعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراف الـ ـم ــؤسـ ـس ــي مـ ــن
كبريات الكليات والمؤسسات
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،إل ـ ــى ج ــان ــب ن ـظــرة
نوعية إلنشاء مختبر بمعايير
دولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة قـ ــائ ـ ـمـ ــة ع ـ ـلـ ــى نـ ـظ ــام
الـمـحــاكــاة ،ع ــاوة على افتتاح
مـ ـحـ ـط ــات جـ ــديـ ــدة ل ــاب ـت ـع ــاث
عالميا بغية تنويع الـمــدارس
المتخصصة».

وأضاف« :مع دخول المعهد
حـيــز الـعـمــل ضـمــن المنظومة
الصحية فــي الـبــاد ،ومحاربة
جائحة كورونا لناحية السعة
والطاقة البشرية والتجهيزات
الـطـبـيــة ب ــوج ــود  25بــرنــامـجــا
تخصصيا بالبورد ،و 6زماالت،
كـمــا أنــه حـصــل عـلــى االعـتــراف
المؤسسي مــن الكلية الملكية
الكندية لألطباء والجراحين في
يوليو .2017

الطريجي يسأل عن البيانات السرية لـ «الشؤون»

ً
ّ
وجه النائب د .عبدالله الطريجي سؤاال إلى
وزير المالية وزير الدولة للشؤون االقتصادية
واالستثمار خليفة حمادة قال فيه إن شركات
مـحـلـيــة وعــالـمـيــة تـســاهــم ف ــي أصـ ــول الهيئة
العامة لالستثمار عبر إبــرام عقود إدارة بين
الطرفين« ،ولـمــا كانت تلك األم ــوال واألصــول
هي في واقــع الحال مملوكة لحكومة الكويت
وتحتاج إلي الكثير من العناية واالستقاللية
عن أي آراء قد تؤثر على القرار أو نتائج إدارة
تلك األموال.
ً
ووجـ ـ ــه ال ـط ــري ـج ــي س ـ ـ ــؤاال آخـ ــر إلـ ــى وزي ــر

ال ـك ـهــربــاء والـ ـم ــاء وال ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـجــددة وزي ــر
ال ـشــؤون االجـتـمــاعـيــة والـتـنـمـيــة المجتمعية
مـشـعــان الـعـتـيـبــي ،عـمــا إذا كــانــت «ال ـش ــؤون»
أب ــرم ــت ع ـقــدا أي ــا ك ــان نــوعــه يـسـمــح للشركة
المتعاقد معها بالتحكم فــي إدارة بياناتها
كاملة سواء كان ذلك داخل الكويت أو خارجها،
وهل هناك وسيلة حماية لضمان عدم وصول
المعلومات الخاصة بالعقد للغير في عقود
«الـ ـش ــؤون» وه ــل سـبــق أن ت ــم االخـ ــال بمبدأ
السرية المتفق عليه؟

ةديرجلا
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إعادة كتابة العقد االجتماعي
( )6العصبيات العربية
د .عبدالحميد األنصاري*

فاتورة «الغزو» وفواتير
أخرى

أحمد باقر

رياح وأوتاد :أي الفريقين سيفرض مساره في المرحلة السياسية القادمة؟

aeansari@qu.edu.qa

تكلمت فيما سبق عن ضرورة إعادة النظر في المحور الديني،
أما المحور الثاني فهو عن ضرورة إعادة النظر في المحور المدني
وحاصله ،أن الدول العربية استقلت عن االستعمار وأصبحت تحت
حكم أبنائها الحكام الوطنيين وأخذت بمظاهر الدولة العصرية من
مؤسسات حديثة ودساتير وتشريعات وخطط للتنمية والتحديث،
لكنها ومنذ االستقالل وإلى اليوم وعبر هذه العقود الطويلة لم
تستطع ترسيخ جذورها كدولة وطنية في التربة المجتمعية.
لم تنجح الدولة الوطنية العربية في تفعيل مفهوم المواطنة
وقيم دولة القانون مثل :المساواة والعدالة االجتماعية والحقوق
الـمــدنـيــة وال ـحــريــات ال ـعــامــة واس ـت ـقــال ال ـق ـضــاء واإلع ـ ــام الـحــر،
وترجمتها على أرض الواقع المجتمعي رغم احتفاء دساتيرها
وتشريعاتها بـهــا ،وذ ل ــك لـتـجــذر البنية التحتية للعصبية في
التركيبة المجتمعية وثقافتها االجتماعية ،نرى تجلياتها :في
الـعــائـلــة ،فــي ال ـمــدرســة ،فــي الـجــامـعــة ،فــي األح ــزاب والتنظيمات
السياسية والــديـنـيــة ،فــي الـخـطــاب الـثـقــافــي ال ـعــام ،فــي الخطاب
اإلعالمي ،وحتى بعض الخطاب الديني ،في األناشيد والقصائد
واألغاني ،في الفنون ،في العادات والتقاليد ،في األمثال العامية،
في األزياء والمالبس ،في الوالء للزعيم الواحد.
ولم يقتصر األمر على ذلك بل إن تشريعات بعض دولنا تغذي
الــوالء العصبوي وتعلو به فوق الــوالء الوطني ،إذ تقنن التفرقة
بين المواطنين ونحن في القرن الحادي والعشرين ،فتجعل البعض
مواطنين من الــدرجــة األولــى وآخــريــن من الــدرجــة الثانية وحتى
الثالثة ،والعجيب أن هؤالء المواطنين المصطفين األخيار يعتقدون
فــي قــرارة أنفسهم بأحقيتهم بالمغانم واالمـتـيــازات وبالحقوق
الخاصة ،كونهم ينتمون إلى عرق معين أو طائفة معينة أو طبقة
اجتماعية معينة أو أسر كبيرة ذات قرب ونفوذ ،بل منهم من يرى
نفسه فوق القانون! أين كل هؤالء من قوله عليه الصالة والسالم:
"والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها".
الـعـصـبـيــات الـعــربـيــة م ـت ـعــددة :الـقـبـلـيــة ،الـعــرقـيــة ،الـمــذهـبـيــة،
ً
ً
الطائفية ،يجمعها شعار واحــد "انصر أخــاك ظالما أو مظلوما"
وبيت الشاعر الجاهلي دريد بن الصمة:
و م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أ ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا إال مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن غـ ـ ـ ـ ـ ــز يـ ـ ـ ـ ـ ــة إن غـ ـ ـ ـ ــوت
غ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ي ـ ـ ـ ـ ـ ــت وإن ت ـ ـ ـ ـ ـ ــر ش ـ ـ ـ ـ ـ ــد غ ـ ـ ـ ـ ـ ــز ي ـ ـ ـ ـ ـ ــة أر ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
ً
ً
ً
التعصب آفة البشرية الكبرى ،دينيا أو طائفيا أو عرقيا قبليا
ً
ً
أو دنيويا علمانيا كعبادة العقل في الثورة الفرنسية أو عقيدة
وضعية كعبادة الزعيم في االتحاد السوفياتي أو ديمقراطيا في
ً
االنـحـيــاز للطبقة الرأسمالية أو فلسفيا كما فــي دولــة أفالطون
الشمولية والمدينة الفاضلة لتلميذه المعلم الثاني ا لـفــارا بــي،
وكــانــت أوروب ــا محكومة بالمنطق العصبوي الـعــرقــي والديني
ً
ً
ق ــرون ــا م ـت ـطــاولــة ،وول ــد ح ــروب ــا طــاحـنــة أودت بــالـمــايـيــن ،لكن
الغربيين نجحوا في استخالص الدروس ووصلوا إلى مرحلة من
النضج السياسي مكنهم من بناء عالقات قوية قائمة على التعاون
والتكامل ،وحــل المشاكل السياسية واالقتصادية الناجمة بين
دولهم بحكم المنافسة االقتصادية الرأسمالية بالحوار والتفاهم،
ً
ً
قادة الغرب يتنافسون سياسيا وشعبيا ويختلفون إلى حد الصراع
االقتصادي فيما بينهم ،لكن هذا التنافس االقتصادي واالختالف
السياسي ال انعكاس سلبي لهما على مصالح شعوبهم وال على
حقوقهم في التنقل والعمل والتملك والتجارة واالستثمار ،بخالف
ً
ً
الـحــاصــل عـنــدنــا عــربـيــا وخـلـيـجـيــا ،مــا إن يختلف ق ــادة دولتين
سياسيا حتى يبدأ التراشق اإلعــامــي وتـقــام الحواجز بينهما
وتتضرر مصالح الشعبين.
منذ العصر الجاهلي وعبر التاريخ العربي واإلسالمي كانت
العقلية القبلية هي الحاكمة للمجتمعات العربية ،وعندما جاء
اإلســام كان من أوائــل مبادئه تحويل القبلية إلى طاقة إيجابية
نــافـعــة ،ونـجــح الــرســول عليه الـصــاة والـســام إب ــان فـتــرة حياته
في توظيف الطاقة القبلية في خدمة الدعوة والدولة اإلسالمية
الناشئة ،لكن بعد وفــاتــه عــاد الغالبية إلــى نزعاتهم التعصبية
الكامنة في نفوسهم فكانت الفتنة الكبرى وما تالها من أحداث
ً
دامية فرقت المسلمين شيعا متخاصمة.
وفيما يتعلق ببيتنا الخليجي الذي نعتز به ويسعى الكثير من
أبنائه المخلصين إلى دعمه وصيانته وتطويره لمزيد من التقارب
والتماسك والتعاون وتعزير المشترك الخليجي فإن العقلية القبلية
ونزاعات الماضي مازالتا مؤثرتين سلبا على عالقات بعض دوله
ومجتمعاته رغم أن قادة الخليج استطاعوا ،بلطف من الله وعونه،
ً
أن يتجاوزوا في قمتهم األخيرة قمة الرياض كثيرا من مخلفات
عقلية التخاصم ،،،يتبع.
* كاتب قطري
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الجميع يالحظ اليوم زيادة درجة
التذمر من ممارسات المجلس بشقيه،
ومن التأزيم المستمر في البالد ،حتى
بدأت األصوات التي تطالب بتجميد
أو تغيير الدستور ترتفع مستشهدة
ببعض الممارسات التي لم تعد
تعترف بالدستور وال بأحكام المحكمة
الدستورية ،لذلك على الفريقين في
دور االنعقاد الثاني الحذر من استغالل
هذه الممارسات لكي ال يتحقق لتلك
األصوات مأربها.
في الساحة السياسية اآلن فريقان أو
توجهان يتحفز كل واحــد منهما للعمل
مع بداية دور االنعقاد الثاني:
ال ـف ــري ــق األول ،ي ــري ــد االسـ ـتـ ـم ــرار في
التصعيد كما تم في دور االنعقاد األول،
ويــرفــع شـعــار "رح ـيــل الــرئـيـسـيــن مطلب
شعبي" ،وأعلن هذا الفريق نيته استجواب
ً
رئيس الوزراء ،وهدد أيضا بعض الوزراء
في حال عودتهم إلى الحكومة ،وإن أدى
ذلك إلى حل مجلس األمة ،ويستشهد هذا
الفريق بمواقف سابقة للحكومة وبتأخر
تشكيلها ،ويحظى هــذا التوجه بتأييد
مجموعة من النواب.
والـ ـف ــري ــق الـ ـث ــان ــي ،ي ـط ـمــح أن ي ـســود
االستقرار في دور االنعقاد الثاني لكي
يستطيع إقرار مجموعة من القوانين التي
يــراهــا مهمة مثل إلـغــاء قــانــون المسيء،
وت ـع ــدي ــل ق ــان ــون رد االعـ ـتـ ـب ــار ،وق ــان ــون
االنتخاب ،وقانون الجمعيات السياسية،
وقانون اإلسكان ،وغيرها من القوانين،

ويستشهد هذا الفريق بتجاوب الحكومة
في موضوع العفو ،ويحظى هذا التوجه
بتأييد مجموعة أخرى من النواب.
وال نعلم أي التوجهين سيفرض مساره
في المرحلة السياسية القادمة ،ولكن ال
بد أن نسلط الضوء على بعض المحطات
لعلها تكون ذات فائدة:
ً
أوال :لقد تسرب خــاف المجموعتين
إل ــى وســائــل ال ـتــواصــل ،وات ـســم بعضها
ب ــالـ ـح ــدة والـ ـهـ ـج ــوم ع ـل ــى اآلخ ـ ـ ــر ،وك ــان
األفضل هو احترام وجهة النظر األخرى
ً
واللجوء إلى الحوار الهادئ بدال من لغة
الهجوم واإلساءة التي يمارسها اآلخرون،
ً
والتي انتشرت لألسف مؤخرا في الكثير
من وسائل االتصال.
ً
ث ــانـ ـي ــا :ال ش ــك أن إعـ ـ ــان اس ـت ـج ــواب
رئـيــس الـ ــوزراء قبل تعيين الحكومة أو
فــور تشكيلها مخالف لـلــد سـتــور ،حيث
ّ
بينت ا لـمــذ كــرة التفسيرية للدستور أن
المادة ( )57اكتفت بمجرد إعادة تشكيل
الحكومة على النحو الــذي يرتئيه أمير
ً
البالد على أن يكون هذا التعيين نهائيا،
وغير معلق على إصدار قرار من المجلس
بالثقة بــالــوزارة الـجــديــدة ،كما ال يجوز
ً
دستوريا استجواب الحكومة على مواقف
سابقة أو االشتراط عليها أن توافق على
قوانين معينة من أجل استمرارها.
ً
ث ــال ـث ــا :ه ــل سـيـصـمــد الـ ـن ــواب مــؤيــدو
التوجه الثاني إذا ما شن مؤيد التوجه
األول حمالت إعالمية فــي "تــويـتــر" وفي
جميع وسائل التواصل عليهم واتهموهم
ب ــال ـخ ـض ــوع ل ـلــرئ ـي ـس ـيــن والـ ـت ــراج ــع عــن
المواقف التي أعلنوها بعد االنتخابات؟
وهـ ـ ــل س ـي ـص ـم ــد ال ـ ـفـ ــريـ ــق ال ـ ـثـ ــانـ ــي عـنــد
موقفهم الداعي لالستقرار إذا قدم الفريق
األول اس ـت ـجــوابــا لــرئ ـيــس ال ـح ـكــومــة أم
سيتراجعون وينضمون إلى الفريق األول
استجابة لضغوط شعبية موجهة؟

ً
رابـ ـع ــا :ه ــل سـيـقـبــل أص ـح ــاب الـتــوجــه
الثاني رفض الحكومة أو بعض النواب
ل ـب ـعــض ال ـق ــوان ـي ــن ال ـت ــي ي ــري ــدون ـه ــا؟ أم
سـيـلـجــأون للتصعيد م ــن ج ــدي ــد؟ وهــل
س ـي ـق ـب ـلــون الـ ـخ ــاف م ــع ب ـع ــض ال ـن ــواب
وال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة ف ــي وج ـه ــات النظر
حول بعض القوانين التي يطالبون بها
وتـعــديـلـهــا أو تــأجـيـلـهــا؟ أم سـيـصــرون
عليها دون تعديل؟ وهل سيعود الخالف
بينهم مــرة أخــرى وينحدر إلــى مستوى
الطعن والتخوين وإلغاء اآلخر؟
ذكـ ــرت ف ــي أك ـثــر م ــن مـقــالــة ســاب ـقــة أن
الــدسـتــور الكويتي تــم وضـعــه بالتوافق
وال يمكن أن يطبق بصورة صحيحة إال
بــاحـتــرام كــل سلطة حـقــوق وصالحيات
السلطات األخرى ،لذلك فإن جميع أعمال
ال ـم ـج ـل ــس مـ ــن اسـ ـتـ ـج ــواب ــات وق ــوان ـي ــن
ومــواقــف يجب أن تـكــون متفقة مــع هذه
ً
األس ــس وال ـقــواعــد الــدس ـتــوريــة ،وأي ـضــا
يـ ـج ــب أن تـ ـع ــال ــج ج ـم ـي ــع ال ـم ــاح ـظ ــات
والمحطات التي ذكرتها وفــق الدستور
وأحكامه في جو من احترام الرأي والرأي
اآلخر.
الـجـمـيــع ي ــاح ــظ ال ـي ــوم زيـ ـ ــادة درج ــة
التذمر مــن مـمــارســات المجلس بشقيه،
ومــن الـتــأزيــم المستمر فــي الـبــاد ،حتى
بــدأت األصــوات التي تطالب بتجميد أو
تغيير الــدس ـتــور بــاالرت ـفــاع مستشهدة
بـ ـبـ ـع ــض الـ ـ ـمـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي لـ ـ ــم ت ـعــد
تعترف بالدستور وال بأحكام المحكمة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة ،ل ــذل ــك ع ـلــى ال ـفــري ـق ـيــن في
دور االنعقاد الثاني الحذر من استغالل
ه ــذه ال ـم ـمــارســات ل ـكــي ال يـتـحـقــق لتلك
األصوات مأربها ،وعليهم التسلح بالعلم
الدستوري والحكمة واإلقـنــاع للوصول
إل ـ ــى األهـ ـ ـ ــداف الـ ـت ــي ت ـح ـفــظ ال ـم ـمــارســة
البرلمانية السليمة وتحقق المصلحة
العامة في الوقت نفسه.

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com
على مدى  30سنة أي منذ التحرير عام  1990كان العراق يدفع
 3في المئة عن كل برميل نفط يصدره للخارج (تفاوتت النسب
من سنة إلى أخرى) ويودعه في الصندوق الدولي للتعويضات،
وحتى األمس يكون العراق قد أوفى بجميع التزاماته لجهة تسديد
مطالبات الكويت الناتجة عــن "الـغــزو" بمبلغ  52.4مليار دوالر
أميركي ،وبهذا "الخبر السعيد" لم يبق من الملفات العالقة بين
البلدين سوى قضيتين :األولى استكمال البحث في الخالف حول
الحدود البحرية (ما بعد النقطة  ،)162والثانية متابعة العثور
على باقي رفات األسرى والشهداء وإعادة ما تبقى من األرشيف
ً
الوطني ،وبهذا أيضا نقترب أو كدنا نطوي صفحة مؤلمة جدا من
آثار الحرب والعداء التي دفع البلدان أثمانها ...فالحروب ليست
نزهة ولم تكن كذلك في تاريخ البشرية.
الفاتورة الباهظة التي دفعها العراق بسبب قــرار حاكم أرعن
ً
ومستبد ،دفــع ثمنها الشعب مرغما وبكل فئاته ولــم يميز بين
سني وشيعي أو بين كردي أو آشــوري ،ولسبب بسيط أن القرار
الــذي اتخذه صــدام حسين "نيابة عن الشعب" لم يحاسبه عليه
أحد من العراقيين بل انتظروا قدوم األميركيين ليقوموا بالمهمة،
وهذه هي النتيجة الطبيعة للحاكم المطلق الصالحية الذي يبقى
ً
ً
محصنا من أي مساءلة ،واضعا نفسه في مرتبة ألوهية مقدسة
فوق مستوى البشر يجر بقراراته ونزواته بلده إلى حروب مدمرة.
كلفة الغزو المالية طالت الكويت والمنطقة ،ولم تقتصر على
جانب واحــد ،ونحن هنا نتحدث فقط عن الخسائر االقتصادية
والمبالغ التي دفعت من جراء هذا القرار الغبي الذي استباح سيادة
وأرض دولــة جــارة وقفت إلــى جانبه طيلة  8سـنــوات مــن الحرب
العراقية– اإليرانية ،عدا تعرضها لألذى واالعتداءات والضم على
ً
مدى عقود متتالية ،ووفقا للتقارير التي أعدت بهذا الخصوص
فقد بلغت خسائر الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي 61
مـلـيــار دوالر وخـســائــر حــرائــق اآلب ــار النفطية  80مـلـيــار دوالر،
ً
وخسائر العراق  232مليار دوالر مضافا إليها التعويضات لكل
من الكويت وإيران.
وإذا أضفنا إلــى فــاتــورة الـغــزو فــاتــورة "حــرب تحرير الـعــراق"
أو االحـتــال األمـيــركــي للعراق للتخلص مــن حكم ص ــدام حسين
عام  2003وهو الرقم المتداول وبحدود  90مليار دوال وهي أقل
التقديرات المباشرة التي دفعتها الكويت ودول المنطقة ،نكون
أمام واقع آخر يتمثل باستنزاف موارد هذه الشعوب لصالح آلة
الحرب والدمار وعلى حساب حياة ومستقبل التنمية التي سقطت
في أول طلقة مدفعية.
لم نتحدث عن الخسائر البشرية التي فاقت أعدادها مئات اآلالف
ووصلت إلى المليون ولم نتحدث عن حرب الثماني سنوات بين
العراق وإيران ( )1988 –1980والتي وصلت فاتورتها المالية إلى
ً
نحو تريليون و 19مليار دوالر لكل من إيران والعراق مضافا إليها
 47مليار دوالر مساعدات قدمتها دول الخليج العربي للعراق!
استبعدنا من الحسبة ،فاتورة الحرب على "داعــش" ،وفاتورة
ح ــرب الـيـمــن ،وال ـح ــروب الـعــربـيــة– اإلســرائـيـلـيــة الـتــي ج ـ ّـرت على
المنطقة جمعاء الكوارث والنكبات وكانت في معظمها على حساب
التعليم والصحة واالستقرار والحريات العامة ،وشهدت خمس
جوالت كبرى في أعوام  1948و 1956و 1967و 1973و ،1982بلغ
مجموع ما أنفق من األطراف المشاركة فيها نحو  300مليار دوالر.
لـقــد ب ــات مصطلح "ال ـش ــرق األوسـ ــط" وم ـنــذ نـكـبــة  1948وهــو
تعبير خبيث للخلط بين الدول العربية وجيرانها من غير العرب،
ً
ً
مثل إسرائيل وتركيا وإيران ،مسرحا خصبا لحروب أطراف عدة،
بعضها بالوكالة وبعضها اآلخر حروب مباشرة ،فالصراع القائم
والمفتوح للقوى العظمى والفاعلة تحدده مصالح كل قــوة من
هذه القوى.
حصيلة التنافس الــدولــي وال ـصــراعــات بين أصـحــاب "البيت
الـعــربــي الــواحــد" أدت إلــى اللعب بــالـخــرائــط ومـصــايــر الشعوب،
والـحــروب التي شهدتها لم تــأت بتبدالت تصب في مصلحتها،
ً
حتى أصبح السالم واالستقرار حلما صعب المنال.
شــاعــرة ســوريــة تــدعــى ف ــرات أسـبــر كتبت قـصـيــدة عــن الـحــرب
والسالم وهي التي اكتوت بنيران التشرد بعنوان "هي التي أخذت
كل شيء" تقول:
أخذت األنبياء والشعراء
أخذت الحب إلى بيت الكراهية
وأشعلت فيها الحنين إلى القتل والفتك
والعودة إلى الجاهلية ...هي الحرب.
يبدو أن التكلفة المالية والخسائر االقتصادية والبشرية ليست
ً
ً
رادعا أو عائقا أمام قيام الحروب!

أنتونيا كوليباسانو *

نايري وودز*

مستقبل المفهوم االستراتيجي في حلف الناتو

مفتاح التحديات الناجمة عن فيروس كورونا في عام 2022

َ
َ
دبلوماسيين
سيشهد عام  2022حدثين
َ
بـ ــارزيـ ــن ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـع ــاب ــر لــأط ـل ـســي:
األول االتـحــاد األوروب ــي سيطرح في مارس
"بوصلته االستراتيجية" ،وهي وثيقة تهدف
إلى تحديد رؤية مشتركة حول األمن والدفاع
ف ــي االت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ،مـمــا يـعـنــي تعريف
معنى "االستقاللية االستراتيجية" في أوروبا
و لــو بطريقة مبهمة ،وا لـثــا نــي حلف الناتو
سيتبنى خالل قمة مدريد في يونيو "مفهومه
االستراتيجي" الجديد الذي ُيحدد تفاصيل
استراتيجية الحلف وهدفه ومهامه األمنية
األساسية ويرصد التحديات والفرص التي
يواجهها في ظل بيئة أمنية متبدلة ،وكما
يحصل مــع جميع الــوثــائــق مــن ه ــذا الـنــوع،
ّ ً
ً
ً
معينا
تحمل ه ــذه الــوثـيـقــة هــدفــا سـيــاسـيــا
كونها تكشف للعالم نظرة االتحاد األوروبي
والناتو إلى الدفاع واألمن والعالقات العابرة
لألطلسي.
لكن سيكون النقاش الذي ُي ّ
مهد للتوقيع
َ
ع ـلــى الــوثـيـقــتـيــن أك ـثــر أه ـم ـيــة م ــن الصيغة
الـنـهــائـيــة ،وم ــن الـمـتــوقــع أن تطلق األسئلة
ال ـم ـطــروحــة ح ـتــى ذل ــك ال ـح ـيــن وال ـن ـقــاشــات
ً
ً
الـمــرتـبـطــة بــاألجــوبــة عـنـهــا واق ـع ــا أوروب ـي ــا
ً
جديدا قد يسمح بتعزيز القيادة الثنائية أو
زيادة التنسيق اإلقليمي داخل الناتو وبين
دول أعضاء محددة حول مسائل استراتيجية
محورية.
ً
ل ـي ــس م ـف ــاج ـئ ــا أن يـ ـك ــون الـ ـنـ ـق ــاش ح ــول
المفهوم االستراتيجي ومعنى االستقاللية
ً
االستراتيجية انعكاسا للمصالح المتباينة
بـيــن مـخـتـلــف األطـ ـ ــراف ،وس ـي ـكــون ح ــل هــذه
ال ـ ـخـ ــافـ ــات أصـ ـع ــب مـ ـم ــا يـ ـظ ــن الـ ـكـ ـثـ ـي ــرون،
ففي الـمـقــام األول ،ب ــدأت البيئة األمـنـيــة في
أوروبا تتدهور بسبب المشاكل االجتماعية
واالقتصادية التي ّ
سببها وباء كورونا ،بما
ً
في ذلك الهجرة ،وستؤثر هذه المشاكل حتما
ـرق
عـلــى جـمـيــع دول االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي بـطـ ٍ
مختلفة.
ل ـض ـمــان ت ـنــامــي االس ـت ـقــال ـيــة األوروبـ ـي ــة
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة أو ال ـم ـســؤول ـيــة األوروبـ ـي ــة
داخـ ــل ال ـنــاتــو كـمــا تـقـتــرح فــرن ـســا ،يـجــب أن
تـكـســب ب ــاري ــس تــأي ـيــد ل ـن ــدن وب ــرل ـي ــن ،فقد
أع ـل ـنــت ال ـح ـكــومــة األل ـمــان ـيــة ال ـج ــدي ــدة أنـهــا
تنوي تنفيذ وعدها المرتبط باالستثمارات

الدفاعية في الناتو وتريد التمسك بخطط
الحلف ،وستكون برلين أول جهة ُيفترض
أن تقلق من التفسيرات السياسية لمصطلح
ُ
"االستقاللية" وتشدد على أهمية الوحدة في
أوروبا ،فبرأي ألمانيا ،يبقى أي نقاش حول
ً
"السيادة" األوروبـيــة مقبوال إذا كــان يرتبط
بحلف الناتو وقدراته الدفاعية ،وفي غضون
ذلـ ــك ،ت ـت ـفــاوض بــريـطــانـيــا ب ـش ــأن مكانتها
داخل االتحاد األوروبي وتحاول بناء عالقات
ثنائية مع دول أوروبية مثل بولندا وبلدان
أخرى خارج أوروبا ،لكنها مقتنعة بأن أوروبا
تحتاج إلى زيادة مسؤولياتها االستراتيجية
داخل الناتو بموجب وضع العمليات الراهن
في الحلف ،لكنها ال تهتم بإعطاء األولوية
للحشد العسكري ألنها تستطيع التراجع بكل
بساطة وتتكل على ردعها النووي وقواتها
البحرية التي تزداد قوة وتتابع التركيز على
نقاط تقع خارج حدود أوروبا القارية.
ُ
م ــن ب ـيــن ج ـم ـيــع أعـ ـض ــاء ال ـن ــات ــو ،تـعـتـبــر
ً
الواليات المتحدة األكثر اهتماما بتحسين
مسؤوليات أوروبا من الناحية االستراتيجية،
ويـ ـسـ ـتـ ـطـ ـي ــع األوروب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــون أن ي ـت ـح ـم ـل ــوا
مسؤوليات إضافية في غرب البحر األبيض
وي ّ
المتوسط وأجزاء من شمال إفريقيا ُ
سهلوا
الدفاع الجماعي من دون الحاجة إلى إنقاذ
الف َرق األميركية ،وحتى لو فشلت
سريع من ِ
الـنـقــاشــات الــراه ـنــة ،مــن الـمـتــوقــع أن تنجح
ا لـعــا قــات الثنائية أو التحالفات اإلقليمية
داخل االتحاد األوروبي وحلف الناتو.
يحمل الـجــدل القائم حــول مفهوم الناتو
االستراتيجي والنقاش المرتبط باالستقاللية
ً
ً
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة ط ــاب ـع ــا م ـع ـقــدا
ً
ً
وش ــاق ــا ،ون ـظ ــرا إل ــى الـمـشــاكــل االجـتـمــاعـيــة
واالقتصادية التي تواجهها الواليات المتحدة
وأوروبــا في الوقت الراهن ،يصعب التوصل
إلــى إجماع حقيقي في ظل التعقيدات التي
ً
تتعامل معها الـ ــدول ،وم ــن األص ـعــب أيـضــا
إعطاء تفسير محدد للنقاشات القائمة ،لكن
إذا أدى النقاش إلــى تسوية ُت ّ
سهل توسيع
المسؤوليات األوروبية عن طريق االستقاللية
االستراتيجية ،فقد تتحسن فرصة تجديد
الروابط بين الواليات المتحدة وأوروبا.
* «جيوبوليتيكال فيوتشرز»

زوايا ورؤى

بـعــد ع ــام ك ــان يـتــوق فـيــه ال ـنــاس لـلـعــودة إل ــى "الـحـيــاة
الطبيعية" ،بات من الواضح اآلن أن فيروس كوفيد 19لن
يجعل هذا األمر ُممكنا ،لقد أثرت الجائحة ،التي تقترب اآلن
من عامها الثالث ،تأثيرا عميقا على األفراد والمجتمعات
والبلدان والتعاون الدولي ،مما يخلق أربع تحديات صعبة
ُ
لعام  ،2022وستشكل عملية إعادة بناء الثقة أهمية بالغة
في مواجهة كل هذه التحديات:
التحدي األول يتمثل بتغير عالقة الناس بالعمل إلى حد
ما ،ففي بعض البلدان أدت عمليات اإلغالق ووفاة األحباء
وحــالــة عــدم اليقين الـســائــدة بـشــأن الجائحة إلــى دفــع أو
تسريع عملية إعادة النظر في الوضع الراهن ،وفي الواليات
المتحدة ،على سبيل المثال ،تجاوز عدد العمال الذين أقدموا
على ترك وظائفهم أربعة ماليين في كل شهر بدءا من يوليو
إلى أكتوبر  ،2021كما ينضم العديد من الشباب الصينيين
إلى حركة "االستلقاء" من خالل اختيار عدم العمل لساعات
طويلة ،والقيام بالحد األدنى المطلوب لضمان كسب لقمة
العيش ،والسعي إلى تحقيق ما هو أساسي للغاية للنجاة.
لقد أدت هذه الجائحة إلى تعميق الفجوة بين أولئك الذين
يستطيعون العمل من منازلهم وبين الكثيرين الذين ال
يملكون هذا الخيار.
في عام  ،2022يحتاج الناس إلى االقتناع بأن العودة إلى
ُ
العمل ستسهم في تحسين حياتهم بشكل فعلي ،والوصول
إلى هذه النقطة سيتطلب اتخاذ إجــراءات فعالة وسريعة
من الحكومات والشركات على حد سواءُ ،
ويعد االستثمار
للمساعدة في عالج الخلل في أنظمة التعليم الناجم عن
انتشار فيروس كوفيد  19أمرا بالغ األهمية ،لقد تسببت
جائحة فيروس كورونا ُ
المستجد في انقطاع حوالي 1.6
مليار طالب عن التعليم في  180دولة ،أي ما يقرب من %80
مــن الـطــاب ُ
الملتحقين بــالـمــدارس على مستوى العالم،
وإن إنشاء برامج لمساعدة الطالب على اللحاق بالركب-
واكـتـســاب الـمـهــارات والـتــدريــب الــازمـيــن القتصاد القرن
الحادي والعشرين -من شأنه أن يساعدهم في الحصول
على وظائف أفضل.
ال تستطيع الحكومات القيام بذلك بمفردها ،لكن يمكنها
عـلــى األق ــل تـحــديــد معايير خــاصــة بالتعليم والـتــدريــب،
وبالمثل ،يمكنها العمل على خلق أو تعزيز حوافز الشركات
لالستثمار فــي الـقــوى العاملة لديها مــن خــال المطالبة
باألجور وظــروف العمل الالئقة ،ومن جانبهم ،سيحتاج
أربــاب العمل إلى إعــادة تقييم أماكن العمل ،وإظهار الثقة
في موظفيهم ،واالستثمار في التنمية المهنية ،واستيعاب
أنماط العمل الجديدة.
يتلخص التحدي الثاني لعام  2022في وقــف االتجاه
العالمي نحو االستبدادية ،فوفقا لمنظمة "فريدم هاوس"،
أدت الجائحة إلى إضعاف الضوابط والموازين على السلطة
الحكومية في ما ال يقل عن  80دولة ،غنية وفقيرة على حد

سواء ،وعرفت المراقبة الحكومية ،ووحشية رجال الشرطة،
وعمليات االعتقال زيــادة ملحوظة ،كما تعرضت وسائل
اإلعالم والتعبير الحرة للتهديد أو التوقيف في العديد من
البلدان ،وعانت الفئات ُ
المستضعفة مثل األقليات العرقية
والدينية والمهاجرين بشكل غير متناسب.
ع ــاوة على ذل ــك ،ينتشر الفساد السياسي على نحو
متزايد ،ووفقا لتقرير منظمة "فريدم هاوس" ،أساء وزراء من
حزب "االتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم في موريتانيا
استخدام األموال ُ
المخصصة لمكافحة فيروس كورونا ،وفي
عام  ،2020قدم رئيس الوزراء وأعضاء حكومته استقالتهم
إل ــى رئـيــس ال ـبــاد ،وف ــي المملكة الـمـتـحــدةُ ،مـنــح أعضاء
وأنصار حزب المحافظين إمكانية وصول خاصة وسريعة
لتقديم عطاءات للحصول على عقود من أجل تزويد أنفسهم
بمعدات الحماية الشخصية.
وفي عشرات البلدان في مختلف أنحاء العالم ،تم تأجيل
أو إلغاء االنتخابات ،أو تم التشكيك في النتائج المصادق
عليها ،وفــي عــام  ،2022سيتعين على المواطنين العمل
على إيجاد طرق مناسبة لمحاسبة قادتهم وإعــادة بناء
المؤسسات والثقة العامة ،وهذا ما يحدث بالفعل في بعض
البلدان ،األمر الذي يعكس مدى نجاح الحكومات في تنفيذ
خمسة تدابير :توفير أو تنظيم الخدمات العامة؛ وتوقع
التغيير وحماية المواطنين؛ واستخدام السلطة والموارد
العامة بشكل أخــاقــي؛ واسـتـشــارة مواطنيها وتوضيح
قراراتها لهم؛ وتحسين الظروف المعيشية للجميع.
يكمن التحدي الثالث الذي يواجهه العالم في عام 2022
في اندالع جائحة أخرى ،وفي حين ُيعد من السهل االعتقاد
بأن فيروس كوفيد 19يطغى على جميع حاالت الطوارئ
الصحية العامة األخــرى في حياتنا ،إال أن قلقنا الحالي
ال ينبغي أن يعمينا عن التهديدات األخرى التي تفرضها
األم ــراض المعدية .وفــي وقــت سابق من هــذا الشهر ،على
سبيل المثال ،حــذر كبير األطباء البيطريين في المملكة
المتحدة من انتشار أنفلونزا الطيور بشكل هائل ،مع ما
يترتب عن ذلك من "تداعيات خطيرة على البشر والحيوانات
والتجارة".
في عام  ،2021فشل العالم في توزيع اللقاحات والعالجات
الالزمة الخاصة بفيروس كوفيد 19بشكل عادل أو ّ
فعال ،وقد
أنشئ مرفق الوصول العالمي للقاحات ُ
المضادة لفيروس
كوفيد( 19كوفاكس) لضمان التحصين للجميع ،وبالتالي
احتواء طفرات الفيروس والحد من سرعة انتشاره ،وبدال
من ذلك ،سعت الحكومات الغنية إلى التنافس مع بعضها
لتأمين الوصول إلى اللقاحات لمواطنيها أوال.
وإن تحقيق الثقة والتعاون بين الحكومات ليس أمرا
مستحيال ،إذ يتمثل الحل في تصميم القواعد والمؤسسات
وتنفيذ السياسات على نحو يضمن للدول احترامها والتزام
بها من قبل جميع البلدان األخرى (في الغالب) ،وكان العيب

الخطير في االستجابة لجائحة فيروس كوفيد 19يتلخص
في االفتقار إلى الشفافية بشأن حجم المبالغ التي تدفعها
الـحـكــومــات مـقــابــل جــرعــات الـلـقــاحــات ،ولـمــن يـتــم دفعها
بالتحديد ،وفي عام  ،2022يحتاج العالم على نحو عاجل
إلى إعــادة تصميم وتحسين الترتيبات العالمية للبحث
وتوزيع وتمويل اللقاحات من أجل ضمان الحد األدنى من
الثقة الالزمة لجعل التعاون الدولي ممكنا.
وأخـيــرا ،يعمل فـيــروس كوفيد 19على تغيير القواعد
االقتصادية لعام  ،2022وإن النزعة القومية االقتصادية في
تصاعد ُمستمر ،وتتسارع بفعل تجارب البلدان التي تحاول
شراء المعدات والعالجات واللقاحات ،وباإلضافة إلى الرغبة
في تحقيق أهــداف صافي االنبعاثات الصفرية ،ستكون
النتيجة ُ
المحتملة عبارة عن انتشار السياسات الصناعية،
والمزيد من التدابير التجارية الحمائية ،وزيادة الشكوك
تـجــاه المستثمرين األجــانــب ،كــل ذلــك فــي ظــل خلفية من
السياسات النقدية ُ
المتشددة والديون الحكومية المتزايدة.
تتفاقم هذه االتجاهات بفعل التحالفات والمنافسات
الجيوسياسية ،والتي تؤثر على عمليات عقد الصفقات
االقتصادية ،وقد عززت الهند وروسيا تعاونهما مؤخرا
من خالل التوقيع على  28اتفاقية في مجاالت تتراوح بين
التعاون العسكري والتجارة ،واليوم ،يعمل االتحاد األوروبي
على تبني بوعي ذاتي مصطلح "االستقالل االستراتيجي
المفتوح" في التخطيط الدفاعي والعسكري ،بهدف صياغة
ُ
نهجه الجديد في التعامل مع التجارة ،وتعد تايوان مثاال
جيدا الندماج المخاوف األمنية مع األهداف االقتصادية،
فقد باتت سيادتها مرتبطة بالمنافسة من أجل السيطرة
على أشـبــاه الموصالت العالية الـجــودة المطلوبة بشدة
التي تنتجها.
ُ
تعد التحديات االقتصادية العالمية لعام  2022خطيرة
وواق ـع ـي ــة ،ول ـكــن حـتــى ف ــي ذروة ال ـح ــرب الـ ـب ــاردة ،كــانــت
االتفاقيات الدولية األساسية ومؤسسات ضبط النفس
المتبادل ممكنة بفضل المفاوضات والترتيبات المتأنية
التي أعطت تطمينات لكال الجانبين ،وإن الثقة ليست حال
سحريا للتوتر الدولي ُ
المتصاعد ،ولكن قدرا ضئيال من
الثقة ،بدعم من مؤسسات ذات مصداقية واسعة النطاق،
ُ
سيشكل أهمية بالغة الحتواء هذا التوتر.
لــن تـكــون هـنــاك ع ــودة إلــى الــوضــع السابق بعد نهاية
فيروس كوفيد ،19ألن الجائحة قد غيرت الكثير من األمور،
ويتمثل التحدي في العام المقبل في المضي قدما من خالل
إعــادة تصميم وتصور قواعدنا ومؤسساتنا مع التركيز
على إعادة بناء الثقة في مجاالت العمل والسياسة والصحة
العامة والسياسة االقتصادية.
* عميدة كلية بالفاتنيك الحكومية بجامعة أكسفورد.
"بروجيكت سنديكيت "2021 ،باالتفاق مع "الجريدة"
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق األول السوق الرئيسي

السوق العام

7.٦٣١

7.٠٢٥

٥.٨٤٤

2.٤٦٣ 2.٩٠٩ 3.٢٩٨

«هيئة األسواق» تعتمد تعديالت «االستثمار الجماعي» المقترحة
محاورها تحقيق األمن القانوني والحوكمة ومواكبة الممارسات العالمية واستحداث منتجات
عيسى عبدالسالم

تتضمن تعديالت «هيئة
«االستثمار
األسواق» على ً
الجماعي» تنظيما أكبر لحاالت
تعارض المصالح والتدابير
الواجب اتخاذها لتجنب
وقوعها ،وجواز إيقاف طلبات
االشتراك إذا كان ذلك
اليصب في مصلحة حملة
الوحدات.

ك ـ ـش ـ ـفـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر م ـط ـل ـع ــة
لـ«الجريدة» ،أن مجلس مفوضي
ه ـي ـئ ــة أسـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـ ـم ـ ــال اع ـت ـم ــد
التعديالت المقترحة على أحكام
الكتاب الـ « 13أنظمة االستثمار
ال ـج ـم ــاع ــي» م ــن ك ـتــب الــائ ـحــة
التنفيذية للقانون رقم  7لسنة
 2010بشأن إنشاء هيئة أسواق
الـمــال وتنظيم أنشطة األوراق
المالية وتعديالتهما.
وقــالــت الـمـصــادر ،إن الهيئة
ً
أج ـ ـ ــرت اس ـت ـب ـي ــان ــا فـ ــي ن ـهــايــة
أغـ ـ ـسـ ـ ـط ـ ــس الـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي بـ ـش ــأن
التعديالت المقترحة ،وتتضمن
ثالثة محاور هي تحقيق «األمن
القانوني والحوكمة المستمرة»،
و«م ــواك ـب ــة أف ـضــل الـمـمــارســات
ال ـع ــال ـم ـي ــة» ،أمـ ــا ث ــال ــث م ـحــاور
التعديالت المقترحة فمخصص
لـلـمـنـتـجــات الـمـسـتـحــدثــة ذات
الصلة بصناديق االستثمار.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت أن الـ ـتـ ـع ــدي ــات
المقترحة فيما يخص الجوانب
ذات الـ ـصـ ـل ــة ب ـت ـح ـق ـيــق األمـ ــن
القانوني والحوكمة المستمرة
تـتـمـثــل ف ــي جـ ــواز ت ـحــديــد فئة
مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــددة م ـ ـ ــن ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن
ف ــي االك ـت ـت ــاب الـ ـع ــام ،وتـنـظـيــم
ت ـح ــوي ــل ت ـص ـن ـيــف ال ـص ـن ــدوق

مــن عــام إلــى خــاص وبالعكس،
وتفصيل وتوضيح المصالح
فــي التصويت فــي الجمعيات،
والـ ـفـ ـص ــل ب ـي ــن أح ـ ـكـ ــام ش ـغــور
وتعيين كل من الهيئة  -اإلدارة
ومقدمي الخدمات.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن ا ل ـ ـت ـ ـعـ ــد يـ ــات
المقترحة تتضمن كذلك تنظيم
أكبر لحاالت تعارض المصالح
وال ـت ــداب ـي ــر ال ــواج ــب ات ـخــاذهــا
لتجنب وقوعها ،وجواز إيقاف
طـلـبــات االش ـت ــراك إذا ك ــان ذلــك
الي ـ ـصـ ــب ف ـ ــي م ـص ـل ـح ــة حـمـلــة
الــوحــدات ،وتنظيم أحـكــام نقل
الملكية في الصندوق المحلي،
إضــافــة إلــى تنظيم أحـكــام نقل
الملكية في الصندوق المحلي،
واسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـن ـ ــاء م ـ ــدي ـ ــر ص ـ ـنـ ــدوق
الـمــؤشــر مــن حـظــر ش ــراء ورقــة
مــالـيــة إلصـ ــدار تـعـهــد بتغطية
اكتتابه ،وتنظيم مناقشة البنود
غير المدرجة على جدول أعمال
جمعية حملة الوحدات ،وتنظيم
متطلبات التفويض والتوكيل
فـ ـ ــي حـ ـ ـض ـ ــور جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ح ـم ـلــة
الوحدات.
وبـيـنــت ال ـم ـصــادر أن ــه فيما
يـ ـخ ــص ج ـ ــوان ـ ــب الـ ـتـ ـع ــدي ــات
المقترحة ذات الصلة بمواكبة

أفضل الممارسات العالمية عن
طريق جــواز االش ـتــراك العيني
في الصناديق الخاصة ،جواز
سـ ـ ـ ــداد ق ـي ـم ــة االك ـ ـت ـ ـتـ ــاب ع ـلــى
دف ـ ـع ـ ــات لـ ـلـ ـصـ ـن ــدوق الـ ـخ ــاص
الـمـغـلــق ،كــذلــك تخفيض الحد
األدن ــى لــرأس الـمــال للصندوق
الـ ـ ـع ـ ــام إل ـ ـ ــى مـ ـلـ ـي ــون ــي دي ـ ـنـ ــار،
وتخفيض الحد األدنى لمشاركة
مدير الصندوق لتكون  100ألف
دي ـنــار مــع إمـكــانـيــة االس ـت ــرداد
في حال تجاوز صافي قيمتها
للحد األدنى المطلوب ،ومجواز
استبدال نسخ النظام األساسي
ً
المطبوعة باإللكترونية ،فضال
عن جواز االشتراك واالسترداد
اإللكتروني ،وإضــافــة استثناء
ج ــدي ــد ل ـل ـص ـن ــادي ــق ال ـخ ــاص ــة
كجمعيات حملة الوحدات سواء
كانت حضورية أو إلكترونية،
واالستعاضة عنها بالمراسالت
الخطية أو اإللكترونية.
ول ـف ـتــت إلـ ــى أن ال ـت ـعــديــات
تـ ـشـ ـم ــل ك ـ ــذل ـ ــك ف ـ ـصـ ــل ج ـ ـ ــدول
ال ــرس ــوم عــن الـنـظــام األســاســي
لـتـقـلـيــل أع ـب ــاء ت ـعــديــل الـنـظــام
األساسي في حال تغييرها ،مع
نقل جــدول الــرســوم إلــى ملحق
ال ـن ـظــام األس ــاس ــي ،وتخفيض

المتطلبات التنظيمية لضوابط
اإلع ــان ــات الـتــرويـجـيــة ،عــاوة
ع ـلــى إض ــاف ــة وظ ـي ـفــة الــرئ ـيــس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ك ــأح ــد األشـ ـخ ــاص
ا ل ــذ ي ــن يـمـكــن تعيينهم كهيئة
إداري ـ ـ ـ ــة ،وت ـن ـظ ـيــم ع ـم ـل ـيــة بـيــع
وشراء العقارات في الصناديق
العقارية لتكون بناء على معدل
التقييمات.
كـمــا يـجــوز وف ــق التعديالت
الـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــرح ـ ــة ت ـ ـح ـ ــدي ـ ــد ف ـ ـتـ ــرة
االكـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاب م ـ ـ ــن م ـ ـ ـقـ ـ ــدم ط ـل ــب
الـ ـت ــأسـ ـي ــس ب ـ ـشـ ــرط أن ت ـك ــون
خ ــال س ـتــة أش ـه ــر م ــن مــوافـقــة
ال ـه ـي ـئــة ،واس ـت ـث ـن ــاء ص ـنــاديــق
الـمــؤشــرات مــن أحـكــام تعارض
المصالح بشأن شغل موظفي
م ــدي ــر ال ـص ـن ــدوق ف ــي عـضــويــة
مجالس إدارات الشركات التي
ً
تشكل أوراقها المالية جزءا من
أصول الصندوق ،وزيادة فترات
إمكانية تأخير تقويم األصول

فتور بتعامالت البورصة وتراجع للمؤشرات
تداوالت استثمارات زادت السيولة إلى  45مليون دينار

فـ ــي ال ـ ـحـ ــاالت الـ ـت ــي تـسـتــدعــي
ذل ــك ،وفـتــح الـمـجــال لصناديق
الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــة لـ ـعـ ـق ــد ج ـم ـع ـي ـت ـهــا
الـسـنــويــة خ ــال الـسـنــة المالية
ً
بــدال من ثالثة أشهر من نهاية
السنة المالية.
وذك ــرت الـمـصــادر أنــه فيما
ي ـخ ــص مـ ـج ــاالت ال ـت ـعــديــات
ا لـ ـ ـمـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــر ح ـ ــة ذات ا ل ـ ـص ـ ـلـ ــة
بالمنتجات المستحدثة على
صـعـيــد ص ـنــاديــق االسـتـثـمــار
تـتـضـمــن اس ـت ـحــداث ضــوابــط
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار فـ ـ ــي صـ ـن ــادي ــق
التحوط ،واستحداث ضوابط
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار فـ ـ ــي صـ ـن ــادي ــق
رأس الـمــال المخاطر ،وجــواز
تـ ــأس ـ ـيـ ــس أنـ ـ ـ ـ ـ ــواع صـ ـن ــادي ــق
أخ ـ ـ ـ ــرى ج ـ ــدي ـ ــدة ش ــريـ ـط ــة أن
ت ـ ـ ـكـ ـ ــون ص ـ ـ ـنـ ـ ــاديـ ـ ــق خ ـ ــاص ـ ــة،
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى رف ـ ـ ــع ن ـســب
التمركز لضوابط االستثمار
ل ـص ـن ــاد ي ــق األوراق ا ل ـمــا ل ـيــة

وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواز ال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــداول بـ ـعـ ـق ــود
المشتقات المالية والخيارات،
ورفع نسبة التمركز في أدوات
الدين لضوابط االستثمار في
صناديق أدوات الدين ،وزيادة
الـ ـ ـح ـ ــد األق ـ ـ ـصـ ـ ــى ل ـل ـم ـت ــوس ــط
المرجح الستحقاقات إجمالي
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات الـ ـصـ ـن ــدوق إل ــى
ً
ً
ً
 180يوما بــدال من  150يوما
لصناديق أسواق النقد ،عالوة
ع ـلــى ف ـتــح م ـج ــال االس ـت ـث ـمــار
فـ ــي أنـ ـ ـ ــواع صـ ـن ــادي ــق أخـ ــرى
(ك ـ ـص ـ ـنـ ــاديـ ــق أسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـن ـق ــد
وصناديق األوراق المالية في
المجال الـعـقــاري) للصناديق
العقارية.
وأش ـ ـ ــارت ال ـم ـص ــادر إلـ ــى أن
ال ـت ـعــديــات ال ـتــي وافـ ــق عليها
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـمـ ـف ــوضـ ـي ــن والـ ـت ــي
ستطبق بــدايــة مــن ع ــام ،2022
ً
ت ـ ــأت ـ ــي انـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــا مـ ـ ــن ال ـ ــرؤي ـ ــة
ال ـشــام ـلــة لـهـيـئــة أس ـ ــواق ال ـمــال
إلنـشــاء منظومةٍ رقابية فعالة
تـ ـ ـح ـ ــاك ـ ــي أحـ ـ ـ ـ ـ ــدث الـ ـمـ ـع ــايـ ـي ــر
ا لــدو ل ـيــة المطبقة فــي مختلف
الـجــوانــب ذات الصلة بأنشطة
األوراق ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة ،و ح ــر ص ـه ــا
المستمر على إجراء التحديثات
ال ــازم ــة ع ـلــى ض ــوء متطلبات

أخبار الشركات
«كفيك» توقع عقد تسهيالت ائتمانية بـ  6ماليين دينار
أ تـمــت ا لـشــر كــة الكويتية للتمويل
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار (كـ ـفـ ـي ــك) ت ــوقـ ـي ــع عـقــد
تسهيالت ائتمانية جديدة بمبلغ 6
ماليين ديـنــار؛ إذ تــم استخدام قيمة
ً
التسهيالت االئتمانية بالكامل تقريبا
( 5.6ماليين دينار) ،لسداد مديونيتها
الـقــائـمــة م ــن الــرص ـيــد الـمـتـبـقــي على
«كفيك» ضمن خطتها في إعادة هيكلة
ديونها مع كل البنوك الدائنة خالل
عام  ،2012وعددها  6بنوك.
وأوض ـح ــت «ك ـف ـيــك» أن مـبـلــغ 400
ألف دينار المتبقي من قيمة التسهيل

االئـ ـتـ ـم ــان ــي س ـي ـت ــم اسـ ـتـ ـخ ــدام ــه فــي
األنشطة التشغيلية للشركة ،منوهة
إلى االنتهاء من كل متطلبات الجهة
الــدائ ـنــة م ــن تــوثـيـقــات مـطـلــوبــة لــدى
الجهات الرسمية.
وبشأن األثــر المالي لذلك اإلجــراء،
فمن المتوقع ا نـخـفــاض المطلوبات
ال ـم ـتــداولــة بقيمة  1.3مـلـيــون ديـنــار
ً
ت ـق ــري ـب ــا ،وزيـ ـ ـ ــادة ال ـم ـط ـل ــوب ــات غـيــر
المتداولة بالقيمة نفسها والناتجة
عــن تـمــديــد فـتــرة اسـتـحـقــاق الـقــرض.
ً
ومن المرجح أيضا تخفيض الدفعات

«كميفك» :عقد تسهيالت
مصرفية بـ  16.5مليون دينار

●

علي العنزي

تراجعت مــؤشــرات بورصة الكويت في أول
تعامالت األسبوع األخير من هذا العام ،وكذلك
متغيرات السوق الثالثة ،وأقفل مؤشر السوق
الـعــام على خـســارة  0.22فــي الـمـئــة ،أي 15.67
ن ـق ـطــة ،لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى  7025.39نقطة
بـسـيــولــة م ـح ــدودة ،حـيــث إن مـنـهــا  15مليون
دينار تــداوالت متفقة على سهم االستثمارات
من إجمالي  45مليونا هي حجم سيولة جلسة
أم ــس ،تــداولــت  236.3مليون سهم عبر 7223
صفقة ،وتــم ت ــداول  141سهما ،ربــح منها 44
سهما ،وخسر  71سهما ،بينما استقر  26سهما
دون تغير.
وخسر مؤشر الـســوق األول نسبة  0.24في
الـمـئــة ،أي  18.43نـقـطــة ،ليقفل عـلــى مستوى
 7631.4نقطة ،بسيولة هي األكبر بلغت 32.5
مليون دي ـنــار ،تــداولــت  122مليون سهم عبر
 2956صفقة ،وربــح  7أسـهــم فــي الـســوق األول

بينما خـســر  15سهما واسـتـقــر  3أسـهــم دون
تغير.
وخسر مؤشر السوق الرئيسي نسبة 0.17
في المئة ،تعادل  9.76نقاط ،ليقفل على مستوى
 5844.42نقطة بسيولة محدودة تراجعت إلى
 12.4مليون دينار ،تداولت  114.2مليون سهم
عبر  4267صفقة ،وربح  37سهما ،بينما خسر
 56سهما ،واستقر  23سهما دون تغير.

هدوء النهايات
وب ــدت الجلسة األول ــى مــن األسـبــوع األخير
هادئة وفاترة بدرجة كبيرة ،باستثناء تعامالت
سـهــم االس ـت ـث ـمــارات والـصـفـقــات الـكـبـيــرة على
أسعار محددة مسبقا ،رفعت السيولة المتراجعة
في حقيقة األمر إلى أدنى مستوياتها ،وتحركت
األسهم بكميات وقيم محدودة بين ارتفاع في
بداية الجلسة ،ثم بيع وانخفاض في نهايتها
إلــى أن انتهت بخسائر واضحة على مستوى

سهم الوطني وأجيليتي وبنك وربــة ،وتراجع
ه ـيــومــن س ــوف ــت ك ــذل ــك ،وخ ـس ــر بـيـتــك بنسبة
محدودة ،بينما عاكس اتجاههم أهلي متحد،
الذي سجل مكاسب بنسبة  0.7في المئة.
وع ـلــى ال ـط ــرف اآلخـ ــر تــراج ـعــت أبـ ــرز أسـهــم
السوق الرئيسي ،مثل الوطنية العقارية وأرزان
وإيفا فنادق الذي سجل خسارة كبيرة بنسبة
قاربت  12في المئة ،واستقر سهم جي إف إتش
دون تغير ،وصمد أمام موجات البيع المستمرة
لتنتهي الجلسة حمراء ،ولكن بسيولة محدودة
هــي األق ــل خ ــال ه ــذا الـشـهــر إذا مــا استثنينا
تعامالت سهم استثمارات وطنية.
وكذلك تراجعت معظم مؤشرات أسواق المال
بدول مجلس التعاون الخليجي عدا سوقي دبي
والبحرين ،اللذين سجال نموا محدودا ،بينما
خسر مؤشر «تاسي» الخاص بالسوق السعودي
نسبة واضـحــة ت ـجــاوزت نصف نقطة مئوية،
وكانت أسعار النفط استقرت حــول  76دوالرا
للبرميل بنهاية تعامالت الجمعة الماضي.

ً
التطبيق العملي ،وسعيا منها
لـ ـلـ ـت ــوص ــل إل ـ ـ ــى ب ـن ـي ــة ت ـح ـت ـيــة
تـشــريـعـيــة وتـنـظـيـمـيــة مــواتـيــة
للصناديق االستثمارية تمتلك
مقومات :اإلفصاح ،والشفافية،
والحوكمة ،والمرونة المطلوبة
ً
سواء في
واإلجــراء ات الميسرة
إدارتـ ـه ــا وت ـقــديــم خــدمــاتـهــا أو
عـلــى صعيد االسـتـثـمــار فيها،
وبما ال يتعارض مع دور الهيئة
الرقابي.
ولـ ـفـ ـت ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر إلـ ـ ــى أن
ج ـ ـهـ ــود ه ـي ـئ ــة أسـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـم ــال
ت ــدع ــم ص ـنــاعــة إدارة األصـ ــول
ل ــدى ال ـش ــرك ــات االس ـت ـث ـمــاريــة،
وتـ ـ ــرفـ ـ ــع م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
ذات الـصـلــة بـهــا الـمـقــدمــة إلــى
ّ
جمهور المستثمرين ،ويمكن
ب ـص ــورة فـعـلـيــة م ــن الـتــأسـيــس
ـدر
لصناعة استثمارية على قـ ٍ
عال من المتانة والمالءة المالية
ٍ
الـ ـجـ ـي ــدة ،م ـم ــا يـ ـع ــزز جــاذب ـيــة
هذه النوعية من االستثمارات،
ً
ويفتح آفاقا استثمارية واسعة
أم ـ ـ ــام ال ــراغـ ـبـ ـي ــن بــاالس ـت ـث ـم ــار
فـيـهــا ،ويـضـمــن حـمــايــة حقوق
مستثمريها.

«بتروغلف» توقع عقد
وكالة مع شركة تركية

وقعت شركة الكويت والشرق األوسط لالستثمار المالي (كميفك) عقد
تسهيالت مصرفية متنوعة (نقدية وغير نقدية) مع أحد البنوك المحلية
بمبلغ  16.5مليون دينار ،وتبلغ مدة العقد سنة واحدة قابلة للتجديد
باتفاق الطرفين ،وذلك ألغراض تمويل أنشطة الشركة االستثمارية.
وأشارت «كميفك» إلى أن األثر المالي لذلك اإلجراء يتمثل في انعكاس
ً
مبلغ التسهيالت التي يتم استخدامها من وقت آلخر ،طبقا للعقد على
البيانات المالية للشركة في نفس الفترة المالية التي يتم فيها استخدام
ً
التسهيالت ،مع زيــادة التزاماتها أيضا في بند مصروفات الشركة،
والناتجة عن مبلغ الفوائد للتسهيالت المستخدمة.

«المركز» :سداد سندات الدين
ذكرت شركة المركز المالي الكويتي
بصفتها الـجـهــة ال ـم ـصــدرة لـسـنــدات
الدين الصادرة في  26ديسمر ،2016
والبالغ قيمتها االسمية اإلجمالية 25
مليون دينار عن قيامها بسداد كامل
ا لـمـبـلــغ وا ل ـفــوا ئــد المستحقة لحملة
السندات ،كما في  26ديسمبر .2021
وقالت الشركة إنه تمت إعادة شراء
 15.65مـلـيــونــا م ــن ال ـس ـنــدات ف ــي 20
ديسمبر  ،2020لتصبح القيمة القيمة
المتبقية لـسـنــدات الـمــركــز ال ـصــادرة
في  2016نحو  9.35ماليين ،حيث تم
دفعها بالكامل أمس.

ربـ ــع ال ـس ـنــويــة م ــن  325ألـ ــف دي ـنــار
إل ـ ــى  250ألـ ـف ــا ،وزيـ ـ ـ ــادة م ــوج ــودات
ومـطـلــوبــات الـمـجـمــوعــة بمبلغ 400
ً
ألف تقريبا.
ولفتت إلى أن ذلك اإلجراء سيكون
ل ــه أث ــر إي ـجــابــي عـلــى ن ـشــاط «كـفـيــك»
ومركزها المالي ،من خالل استخدام
النقد المتوافر في التوسع ،باألنشطة
ال ـت ـم ــوي ـل ـي ــة واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة خ ــال
السنوات القادمة.

«منازل» :رفض طلب
زيادة رأسمال «تابعة»
ناقش مجلس إدارة شركة
منازل القابضة طلب الشركة
التابعة شركة منازل للتعمير
بـ ـ ــزيـ ـ ــادة رأس ـ ـ ـمـ ـ ــال شــرك ـت ـهــا
الـ ـت ــابـ ـع ــة (م ـ ـن ـ ــازل ل ـل ـت ـطــويــر
الـعـقــاري  -م ـصــر) ،وق ــد أبــدى
الـمـجـلــس ع ــدم رغ ـب ـتــه بطلب
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ب ـ ـ ــزي ـ ـ ــادة رأسـ ـ ـم ـ ــال
ش ــركـ ـتـ ـه ــا ال ـ ـتـ ــاب ـ ـعـ ــة ،وك ـل ــف
الـمـجـلــس اإلدارة الـتـنـفـيــذيــة
بالبحث عن بدائل أخرى.

وقعت الشركة الخليجية لالستثمار البترولي
(بتروغلف) عقد وكالة حصرية مع إحدى الشركات
الـتــركـيــة ال ـك ـبــرى ،ال ـتــي تـعـمــل فــي م ـجــال النفط
والغاز ،وتتيح تلك الوكالة لـ «بتروغلف» تقديم
جميع الـخــدمــات الـتــي تقدمها الـشــركــة التركية
داخل الكويت والشرق األوسط.

إيقاف التداول على أسهم
«عربي القابضة»
أعلنت بورصة الكويت أنه سيتم وقف التداول على
أسهم شركة مجموعة عربي القابضة (عربي قابضة)
اعتبارا من أمس ،بناء على طلب هيئة أسواق المال.

«أرزان» :اتفاقية تسهيالت
ائتمانية بـ  15.٧٤مليون دينار
اعتمد مجلس إدارة مجموعة أرزان المالية
للتمويل واالستثمار اتفاقية تسهيالت ائتمانية
مع أحد البنوك اإلسالمية الكويتية ،بقيمة 15.74
مليون دينار ،بغرض تمويل تسهيالت متجددة
تحت الطلب بمبلغ  11.74مليون دينار ،ومبلغ 4
ماليين بغرض االستثمار.

«أوميكرون» يلغي  6300رحلة جوية حول العالم

ُ
أل ـغ ـي ــت أك ـث ــر م ــن  6آالف رحـلــة
جوية حول العالم ،خالل عطلة عيد
ال ـم ـيــاد نـهــايــة األسـ ـب ــوعّ ،
وأج ـلــت
آالف الرحالت األخرى ،بحسب موقع
«فاليت أوير» المتخصص ،في وقت
ُيـ ـح ــدث تـفـشــي ال ـم ـت ـحــور ك ــورون ــا
(أومـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــرون) ،الـ ـش ــدي ــد ال ـ ـعـ ــدوى،
اض ـطــرابــات فــي الـسـفــر تــؤثــر على
الماليين.
وف ـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،مــن
المتوقع أن تؤدي األحــوال الجوية
السيئة الى مضاعفة الفوضى التي
ّ
تعم المطارات في غرب البالد ،على
ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـعــواصــف ستجلب
م ـع ـه ــا الـ ـثـ ـل ــوج خ ـ ــال ع ـط ـل ــة عـيــد
َ
الميالد ،خاصة في مدينتي سياتل
وبورتالند الشماليتين الغربيتين.
وأفاد موقع «»Flightaware.com
بأن نحو  2800رحلة جوية ألغيت
الـسـبــت ح ــول ال ـعــالــم ،بـيـنـهــا أكـثــر

ّ
من  970رحلة قادمة من أو متجهة
إلى مطارات في الواليات المتحدة،
وتـ ـج ــاوز ع ــدد ال ــرح ــات الـمــؤجـلــة
 8آالف رحـلــة حتى الـســاعــة 01:30
بتوقيت غرينتش.
وقالت شركة طيران واحدة على
األقـ ــل إن ـهــا تـتــوقــع عـمـلـيــات إلـغــاء
أخرى يوم األحد (أمس).

ذروة السفر خالل األعياد
وعـ ـ ـ ـ ــادة م ـ ــا ت ـ ـكـ ــون ع ـط ـل ــة ع ـيــد
الميالد وقت الذروة للسفر الجوي،
لـ ـك ــن االن ـ ـت ـ ـشـ ــار الـ ـس ــري ــع ل ـســالــة
أوم ـي ـك ــرون أدى إل ــى زي ـ ــادة ح ــادة
ف ــي إص ــاب ــات «كــوف ـيــد  ،»19 -مما
أجـبــر شــركــات الـطـيــران على إلغاء
رحالت جوية ،نظرا لضرورة دخول
الطيارين وأطقم الطيران في حجر
صحي.

وألـغـيــت ا ُلـجـمـعــة حــوالــي 2400
رحـلــة ،فيما أعـلــن تأجيل نحو 11
ألف رحلة .كما ّ
سجل الموقع إلغاء
أكثر من  900رحلة مقررة األحد.
وط ـ ـلـ ــب طـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارون وم ـض ـي ـف ــون
وغ ـي ــره ــم م ــن ال ـمــوظ ـف ـيــن إج ـ ــازات
م ــرض ـي ــة ،أو اض ـ ـطـ ــروا لـلـخـضــوع
ل ـح ـج ــر صـ ـح ــي ،بـ ـع ــدم ــا خ ــال ـط ــوا
مـصــابـيــن بـ ـ «كــوف ـيــد» ،أو أصـيـبــوا
ه ــم ب ــال ــوب ــاء ،م ـم ــا أج ـب ــر ش ــرك ــات
لوفتهانزا ودلتا ويونايتد إيرالينز
وجـيــت بـلــو ،وع ـ ً
ً
كبيرا آخــر من
ـددا
شركات الطيران التي تعاني نقصا
فــي العمالة على إلـغــاء رحــات في
فـتــرة مــن الـعــام يبلغ السفر ذروتــه
فيها.
وكتب مسافر من والية فيرمونت
األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي تـ ـغ ــري ــدة ّ
وج ـه ـه ــا
إلــى شــركــة الـطـيــران السبت «أرجــو
الـمـســاعــدة .ألـغـيــت رحـلــة يونايتد

مجددا .أريد العودة لالحتفال بعيد
الميالد».

اضطرابات واسعة
وهرع الموظفون إلعادة توجيه
والطائرات وتغيير مهام
الطيارين
ّ
الموظفين ،إال أن تفشي «أوميكرون»
أحدث اضطرابات واسعة.
وق ـ ــال ـ ــت «يـ ــونـ ــاي ـ ـتـ ــد» ف ـ ــي ب ـي ــان
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــة« :يـ ـ ــؤثـ ـ ــر ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع عـ ــدد
اإلص ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــات بـ ـ ــأوم ـ ـ ـي ـ ـ ـكـ ـ ــرون ع ـل ــى
مستوى البالد بشكل مباشر على
طواقمنا واألشخاص الذين يديرون
عملياتنا».
وأضــافــت الـشــركــة« :نتيجة ذلــك،
اضطررنا  -مع األســف  -إلــى إلغاء
ب ـعــض ال ــرح ــات وإبـ ـ ــاغ الــزبــائــن
المتأثرين باألمر قبل قدومهم إلى
المطار» ،مشيرة إلى أنها تعمل على

إيجاد حجوزات جديدة للركاب.
كما ألغت «دلتا»  310رحالت على
األقل السبت وعشرات غيرها األحد،
قائلة إنها «استنفدت كافة الخيارات
والموارد ،بما في ذلك تغيير مسار
ال ـ ــرح ـ ــات ،واس ـ ـت ـ ـبـ ــدال الـ ـط ــائ ــرات
والطواقم لتغطية الرحالت المقررة».
وقالت الشركة« :نعتذر لزبائننا
على اضطرارهم لتأجيل خططهم
للسفر خالل العطلة».
وفاقمت قرارات اإللغاء اإلحباط
المرتبط بالوباء بالنسبة للعديد
من األميركيين الذين كانوا يأملون
ل ـق ــاء أفـ ـ ــراد ع ــائ ــات ـه ــم ،ب ـعــدمــا تم
تـقـلـيــص ال ـس ـفــر واحـ ـتـ ـف ــاالت عيد
الميالد إلى حد كبير العام الماضي.
ُ
وأع ـلــن الـعــدد األكـبــر مــن ق ــرارات
إلغاء الرحالت في أوســاط شركات
ال ـ ـط ـ ـيـ ــران الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،إذ أع ـل ـن ــت
«تشاينا إيسترن» إلغاء حوالي ألف

رحـلــة (أي أكـثــر مــن  20بالمئة من
رحالتها المقررة) في حين أوقفت
«اير تشاينا»  20بالمئة تقريبا من
رحالتها المقررة خالل هذه الفترة.

انقسامات
وب ـ ـنـ ــاء ع ـل ــى تـ ـق ــدي ــرات «رابـ ـط ــة
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات األمـ ـي ــركـ ـي ــة» ،ك ـ ــان مــن
ال ـم ـق ــرر أن ي ـس ــاف ــر أك ـث ــر م ــن 109
ماليين أميركي جوا أو بالقطارات
أو الـسـيــارات بين  23ديسمبر و2
يناير ،وهي زيادة بنسبة  34بالمئة
عن العام الماضي.
لـكــن ك ــان ال ـجــزء األك ـبــر مــن هــذه
الـ ـخـ ـط ــط قـ ـب ــل تـ ـفـ ـش ــي ال ـم ـت ـح ــور
أوميكرون ،الــذي بات المهيمن في
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،حـيــث تضغط
حــا لـيــا عـلــى بـعــض المستشفيات
وموظفي الرعاية الصحية.

وأعلنت والية نيويورك الجمعة
تـسـجـيــل  44.431إص ــاب ــة جــديــدة
بالوباء ،وهو عدد قياسي جديد.
وفيما يتعلق بــأ حــوال الطقس،
بينما تخيم درج ــات ح ــرارة دافئة
غـ ـي ــر اع ـ ـت ـ ـيـ ــاد ّيـ ــة عـ ـل ــى ال ـ ــوالي ـ ــات
ال ـش ــرق ـيــة ،حـ ـ ــذرت هـيـئــة األرص ـ ــاد
ال ـج ــوي ــة ال ــوط ـن ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة مــن
عـ ــواصـ ــف ت ـش ـم ــل حـ ـ ـ ــاالت صـقـيــع
ّ
وتجمد قصوى في أجزاء كبيرة من
مناطق الغرب األميركي.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة فـ ـ ــي بـ ـي ــان
«األجواء الباردة بشكل حاد وموجة
رطوبة من المحيط الهادئ تؤديان
الــى تساقط الثلوج لفترات طويلة
ع ـل ــى ال ـج ـب ــال إض ــاف ــة الـ ــى ه ـطــول
لألمطار على المناطق الساحلية
وال ــودي ــان ،وبعضها يـكــون غــزيــرا
أحيانا».
(العربية نت)

٩
«الوطني» :االقتصاد العالمي نحو انتعاش قوي غير متوازن
ةديرجلا

•
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اقتصاد

«استمرار اختناقات سلسلة التوريد والتضخم وسالالت جديدة ملفات تفرض نفسها على أجندة »2022
صندوق النقد يتوقع
نمو االقتصاد
العالمي في عام 2021
بنسبة  %6وفي 2022
بـ %4.9

الواليات المتحدة
شهدت تعديل
توقعات الناتج
المحلي اإلجمالي
ورفعها إلى %2.3
على خلفية زيادة
اإلنفاق االستهالكي

طلبيات السلع
المعمرة األميركية
تتجاوز التوقعات
وتصل إلى ٪2.5
ً
فيما يعزى جزئيا إلى
ارتفاع طلبات النقل

ق ـ ـ ــال تـ ـق ــري ــر لـ ـبـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت
الوطني ،إنــه في أعقاب التباطؤ
ال ــذي شـهــده االقـتـصــاد العالمي
عـ ــام  2020ع ـلــى خـلـفـيــة تـفـشــي
جائحة "كوفيد  "19ظهرت بعض
ال ـب ــوادر ال ـج ـيــدة عـلــى م ــدار عــام
 2021أظ ـه ــرت إمـكــانـيــة تحقيق
الـ ـنـ ـم ــو وس ـ ـ ــط تـ ـط ــوي ــر ب ــرام ــج
اللقاحات على نطاق واسع.
ووف ــق ال ـت ـقــريــر ،وع ـلــى الــرغــم
من إحراز تقدم ملحوظ على هذا
الصعيد ،فإن االنتعاش العالمي
ي ــواج ــه ت ـح ــدي ــات ع ــدي ــدة ،منها
ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات
سـلـسـلــة ال ـت ــوري ــد ،مـمــا أدى إلــى
تزايد معدالت التضخم ووصولها
إلى مستويات قياسية.
فــي الـتـفــاصـيــل ،فـشــل الـعــرض
فــي مــواكـبــة ســرعــة تــزايــد الطلب
على السلع بعد إعادة فتح أنشطة
االقتصاد ،وساهمت عوامل مثل
عمليات اإلغالق التي تم فرضها
م ــن وق ــت آلخ ــر ون ـقــص الـعـمــالــة
وارتفاع أسعار السلع األساسية
وانخفاض الـمــواد الرئيسية في
الـضـغــط عـلــى األس ـع ــار وتـبــاطــؤ
وتيرة النمو .وإلى جانب ارتفاع
التكاليف بسبب االختناقات ،أدت
االختالالت التي عاصرتها أسواق
ً
الطاقة أيضا إلى زيــادة معدالت
التضخم إلــى حــد كبير فــي كافة
االقتصادات .أما في أوروبــا ،فإن
المخاطر تتزايد مع اقتراب فصل
الشتاء وســط تــراجــع مستويات
مخزون الغاز بنسبة  28في المئة
مقارنة بمستوياتها االعتيادية
في هذا الوقت من العام.
وفي الواليات المتحدة ،تعتبر
ً
معدالت التوظيف ضعيفة نسبيا،

ب ـي ـن ـمــا ت ـع ــاف ــت م ـن ـط ـقــة ال ـي ــورو
بالفعل ووصـلــت إلــى مستويات
أعـ ـل ــى مـ ــن ت ـل ــك ال ـم ـس ـج ـل ــة قـبــل
الجائحة.
وفي ذات الوقت ،تعافى الناتج
ال ـم ـح ـل ــي اإلج ـ ـمـ ــالـ ــي ل ـل ــوالي ــات
المتحدة بوتيرة أسرع من نظيره
األوروب ـ ـ ـ ــي .وك ـ ــان ت ـعــافــي ســوق
العمل غير متوازن إلى حد كبير
حـيــث يـكــافــح الـكـثـيــر مــن الـنــاس
ل ـل ـع ـثــور ع ـلــى وظ ــائ ــف وت ــواج ــه
ال ـشــركــات صـعــوبــة ف ــي توظيف
العمال.
أمـ ــا ف ــي ال ـص ـي ــن ،ف ـق ــد ي ــؤدي
الـتـبــاطــؤ االق ـت ـصــادي المحتمل
ً
أيضا إلى عرقلة التعافي العالمي
إذا تراجع نشاط السوق العقاري
ب ـش ـكــل م ـف ــاج ــئ وسـ ــط م ـخ ــاوف
ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن شـ ــرع ـ ـيـ ــة ب ـ ـعـ ــض أكـ ـب ــر
المطورين العقاريين.
وت ـ ـت ـ ـم ـ ـثـ ــل ال ـ ـم ـ ـخـ ــاطـ ــر الـ ـت ــي
يتعرض لها االقتصاد العالمي
في تنامي حالة من عــدم اليقين
ف ــي األس ـ ــواق الـمــالـيــة م ــع زي ــادة
اخ ـت ـن ــاق ــات الـ ـع ــرض ف ــي الــوقــت
الحالي.
وف ــي وق ــت يــواصــل االقـتـصــاد
العالمي التعافي ،تراجع الزخم
بسبب اسـتـمــرار ظـهــور ســاالت
م ـ ـت ـ ـح ـ ــورة ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ل ـ ـف ـ ـيـ ــروس
ً
كـ ـ ــوف ـ ـ ـيـ ـ ــد .19-ووف ـ ـ ـقـ ـ ــا ل ـم ـن ـظ ـمــة
الـتـعــاون االقـتـصــادي والتنمية،
تـجــاوز اإلنـتــاج فــي معظم الــدول
األ ع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء اآلن ا لـ ـمـ ـسـ ـت ــو ي ــات
الـمـسـجـلــة فــي أواخـ ــر ع ــام 2019
ويـ ـقـ ـت ــرب مـ ــن م ـ ـسـ ــاره ال ـس ــاب ــق
للجائحة.
ومع ذلك ،فإن االقتصادات ذات
ً
ال ــدخ ــل الـمـنـخـفــض وخ ـصــوصــا

«الثروة النرويجي» يحذر من مظاهر
ضعف السوق وخطر التضخم
تــوقــع رئ ـيــس ص ـن ــدوق ال ـث ــروة الـسـيــاديــة
ل ـل ـنــرويــج ،الـ ــذي تـبـلــغ قـيـمـتــه  1.4تــريـلـيــون
دوالر ،أن تمر األسواق المالية بفترة طويلة
من الضعف ،وحذر من أن التضخم قد يكون
ً
التحدي األكبر مستقبال .
ونـقـلــت وكــالــة أنـبــاء بـلــومـبــرغ أمــس األول
ع ــن ن ـي ـك ــوالي تــان ـج ـيــن ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
ل ـل ـص ـن ــدوق ا لـ ـ ــذي ي ـم ـث ــل إدارة اال س ـت ـث ـم ــار
الـتــابـعــة لـبـنــك ال ـنــرويــج ال ـمــركــزي ،قــولــه في
مقابلة مــع صحيفة " فــرا نـكـفــور تــر الغماينة
تسايتونغ" األلمانية ،إن الصندوق يستعد
اآلن "لعشرة أعوام من العائدات المنخفضة"،
بعد أن حقق معدل عائد متوسط بنسبة 6
في المئة على مدار ربع قرن.
ون ـق ـلــت الـصـحـيـفــة ع ــن تــان ـج ـيــن ق ــول ــه إن
"المعدل قد يكون بالسالب ...علينا فقط أن
نقبل بهذا ،فالمستقبل سيكون أقل جاذبية
بالنسبة لنا مما كان عليه في الماضي".
و ت ـ ــا ب ـ ــع ت ــا نـ ـجـ ـي ــن أن ا لـ ـمـ ـشـ ـكـ ـل ــة "األ ك ـ ـثـ ــر

ً
احتماال " بالنسبة لصندوق الثروة السيادي
النرويجي ،األكبر في العالم ،هي التضخم،
كما أن االرتفاع المتوقع في األسعار قد تكون
ل ــه "ع ــواق ــب أك ـثــر خ ـط ــورة مـمــا ه ــو مـفـتــرض
ً
حاليا بوجه عام".
ورأى أن "التضخم في كل مكان ،في أسعار
الـشـحــن ،فــي أس ـعــار الـمـعــادن وال ـغ ــذاء ،وفــي
تكاليف البناء ،وبشكل تدريجي في األجور".
واس ـت ـطــرد" :ن ـحــن كـمـسـتـثـمــر عـلــى الـمــدى
الـبـعـيــد ،لـيــس لــديـنــا الـعــديــد مــن ال ـخ ـيــارات،
وليس هناك مكان نختبئ فيه من التضخم".
يذكر أن صـنــدوق ا لـثــروة النرويجي لديه
م ـح ـف ـظــة تـ ـح ــوي ن ـح ــو  9000س ـه ــم بـفـضــل
ثرواته من النفط والغاز في بحر الشمال.
وكان الصندوق تخارج من مئات الشركات
على مــدار العقد الماضي لتجنب المخاطر
ال ـب ـي ـئ ـي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وت ـ ـلـ ــك ال ـم ـت ـع ـل ـقــة
بالحوكمة ،والتي قال الصندوق إنها تمثل
هذه المخاطر.

 32.6تريليون دوالر حجم سوق
االقتصاد الرقمي في  ٤٧دولة

ً
الواليات المتحدة في المقدمة والصين تحل ثانيا
ال تزال الواليات المتحدة تحتل
الـمــرتـبــة األولـ ــى كــأكـبــر دول ــة من
ح ـيــث ح ـجــم االق ـت ـص ــاد الــرق ـمــي،
والــذي بلغ حجمه  13.6تريليون
ً
دوالر فــي عــام  ،2020وذل ــك وفقا
ل ـت ـقــريــر صـ ـ ــادر ع ــن األك ــادي ـم ـي ــة
الصينية لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت.
وب ـل ــغ ح ـجــم س ــوق االق ـت ـصــاد
الرقمي في  47دولة شملها التقرير
 32.6تريليون دوالر في  ،2020بما
يمثل زيادة بنسبة  3في المئة على
أساس سنوي.
وج ـ ـ ــاءت ال ـص ـي ــن ف ــي ال ـمــركــز
الثاني ،بحجم اقتصاد رقمي بلغ
 5.4تــريـلـيــونــات دوالر ،وتتميز
ال ـص ـيــن ب ــأس ــرع ن ـمــو ف ــي مـجــال
االق ـت ـصــاد الــرق ـمــي ،بـمـعــدل نمو
ب ـلــغ  9.6ف ــي ال ـم ـئــة ع ـلــى أس ــاس
سـنــوي .وك ــان االقـتـصــاد الرقمي
بــالـنـسـبــة للصين بـمـثــابــة عامل
مهم الستقرارها ،في ظل جائحة
كورونا ،والضغوط التي يتعرض
لها االقتصاد العالمي ،كما كان
ً
ً
محركا أساسيا للنمو االقتصادي
في الصين.
وسـ ــاهـ ــم االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ــرق ـم ــي

تصنيف الدول حسب حجم االقتصاد الرقمي في 2020
الترتيب الدولة

حجم االقتصاد الرقمي بالتريليون دوالر

1

أميركا

13.6

2

الصين

5.4

3

ألمانيا

2.54

4

اليابان

2.5

5

المملكة المتحدة 1.8

6

فرنسا

1.2

7

كوريا الجنوبية 0.8478

8

0.5149

الهند

9

كندا

0.4365

10

إيطاليا

0.3775

المصادر :تشاينا ديلي – غلوبال تايمز
الصيني بنحو  40فــي المئة من
الناتج المحلي اإلجمالي للدولة
في  ،2020بما يمثل زيادة قدرها
 2.4في المئة عن مستويات عام
.2019
وبــال ـن ـس ـبــة لـ ـل ــدول الـمـتـقــدمــة

مثل ألمانيا والمملكة المتحدة،
والـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ،ف ـقــد لعب
ً
ً
االقتصاد الرقمي دورا كبيرا في
الـنـمــو االق ـت ـصــادي ل ـهــذه ال ــدول،
حيث ساهم بأكثر من  60في المئة
من الناتج المحلي اإلجمالي.

الـ ـت ــي ت ـس ـج ــل م ـ ـعـ ــدالت تـطـعـيــم
منخفضة تواجه مخاطر التخلف
عن المسار.
وبـ ـع ــد ظـ ـه ــور "أوم ـ ـي ـ ـكـ ــرون"،
أحـ ـ ـ ــدث الـ ـ ـس ـ ــاالت الـ ـمـ ـتـ ـح ــورة،
ي ـ ـبـ ــدو أن الـ ـمـ ـخ ــاط ــر ال ـص ـح ـيــة
م ــا ت ـ ــزال قــائ ـمــة وسـتـسـتـمــر في
تعريض االنـتـعــاش االقـتـصــادي
ً
للخطر ،علما أن تنسيق الجهود
الـعــالـمـيــة لـتـســريــع وت ـي ــرة نشر
ال ـل ـق ــاح ــات وت ــوزي ـع ـه ــا ع ـلــى كل
الـ ـ ــدول ل ــن يـنـجــح ف ـقــط ف ــي منع
ظهور متغيرات جديدة فحسب،
ً
بــل سيساعد أيـضــا فــي معالجة
الـعــديــد مــن مـشــاكــل االخـتـنــاقــات
ونـ ـق ــص ال ـع ـم ــال ــة وغـ ـي ــره ــا مــن
الـ ـمـ ـع ــوق ــات الـ ـت ــي تـ ـق ــوض ق ــوة
االنتعاش العالمي.
ً
ووفقا لصندوق النقد الدولي،
فمن المتوقع أن ينمو االقتصاد
العالمي بنسبة  6فــي المئة في
عام  2021وبنسبة  4.9في المئة
في عام .2022

مراجعة توقعات نمو الناتج
المحلي للربع الثالث
نـمــا االق ـت ـصــاد األم ـيــركــي في
ً
الربع الثالث بوتيرة أسرع قليال
ً
ً
مما كان متوقعا في السابق ،وفقا
لـلـبـيــانــات الـحـكــومـيــة ال ـص ــادرة
األسبوع الماضي .إذ ارتفع الناتج
ال ـم ـح ـل ــي اإلج ـ ـمـ ــالـ ــي ال ـح ـق ـي ـقــي
بمعدل  2.3في المئة على أساس
سنوي في الربع الثالث من العام،
فيما يـعــزى بصفة رئيسية إلى
زي ــادة اإلنـفــاق االستهالكي ،هذا
إلــى جــانــب الـشــركــات الـتــي تعيد
ب ـنــاء مـخــزونـهــا ب ـم ـعــدالت أعـلــى

مما كشفت عنه التقديرات األولية.
وعلى الرغم من أن ذلــك الرقم
ً
ً
يمثل تحسنا هامشيا عن التقدير
السابق البالغ  2.1في المئة ،فإنه
ما يزال يمثل أبطأ وتيرة يسجلها
النمو منذ الربع الثاني من عام
 2020عندما عانى االقتصاد من
انكماش تاريخي.
وعـ ـل ــى أس ـ ـ ــاس س ـ ـنـ ــوي ،نـمــا
االقتصاد بنسبة  6.3في المئة في
الربع األول من العام وبنسبة 6.7
في المئة في الربع الثاني ،إال أن
انتشار ساللة دلتا المتحورة أدى

إلى تباطؤ النمو في الربع التالي.
وفي الفترة القادمة ،فإن ظهور
ساللة أوميكرون المتحورة ،إلى
جانب ارتـفــاع مـعــدالت التضخم
واستمرار مشاكل التوريد العالقة
سيعمل على تقويض النمو مع
اقتراب عام .2022
ومــا تــزال آفــاق نمو االقتصاد
األميركي تسودها حالة من عدم
اليقين في ظل المخاوف المتعلقة
ب ــ"أوم ـي ـكــرون" ،الـتــي دفـعــت وول
ستريت إلى مسار شديد التقلب
في األسابيع األخيرة.

وس ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــت ت ـ ـص ـ ــري ـ ـح ـ ــات
ال ـس ـي ـنــاتــور ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي جو
مــان ـش ـيــن ف ــي ت ـفــاقــم ح ــال ــة عــدم
ال ـي ـق ـي ــن بـ ـع ــد إعـ ــانـ ــه عـ ــن ع ــدم
م ـ ـسـ ــانـ ــدتـ ــه لـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع قـ ــانـ ــون
االستثمار المحلي الــذي طرحه
الــرئـيــس جــو بــايــدن بقيمة 1.75
تريليون دوالر والمعروف باسم
"إعادة البناء بشكل أفضل".

طلبات السلع المعمرة
ارتـ ـفـ ـع ــت ال ـط ـل ـب ــات ال ـم ـقــدمــة

إلــى المصانع األمـيــركـيــة للسلع
المعمرة في نوفمبر بمستويات
ت ـجــاوزت الـتــوقـعــات ،مـمــا يشير
إلــى أن الطلب المطرد سيساهم
في تعزيز النمو أوائل عام .2022
إذ زادت الطلبات على كل السلع
المعمرة بنسبة  2.5في المئة عن
ً
الشهر السابق فيما يعزى جزئيا
إلــى االرتـفــاع الـحــاد فــي طلبيات
ال ـط ــائ ــرات ال ـت ـجــاريــة ،وف ــي ذات
ال ــوق ــت ،ارت ـف ـعــت ال ـط ـل ـبــات الـتــي
تـسـتـثـنــي م ـع ــدات ال ـن ـقــل بنسبة
 0.8في المئة.

االقتصاد العالمي يتجاوز  100هل تخترق أسعار النفط حاجز 100
تريليون دوالر ألول مرة في  2022دوالر للبرميل العام المقبل؟
أظ ـه ــر ت ـقــريــر أم ــس أن ال ـنــاتــج االق ـت ـص ــادي الـعــالـمــي
سيتجاوز  100تريليون دوالر للمرة األولى العام المقبل،
وأن تـفــوق الـصـيــن عـلــى ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بــاعـتـبــارهــا
ً
ً
االقتصاد األول في العالم سيستغرق وقتا أ طــول قليال
ً
عما كان ُيعتقد سابقا .
و تــو قـعــت شــر كــة اال سـتـشــارات البريطانية ( سـيـبــر) أن
تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة
الدوالرية في عام  2030أو ما يزيد عامين عما تم توقعه
في تقرير جدول الرابطة االقتصادية العالمية في العام
الماضي.
و قــا لــت سيبر إن الهند يـبــدو أ نـهــا على و شــك تجاوز
فرنسا ا لـعــام المقبل ثــم بريطانيا عــام  2023الستعادة
مكانتها كسادس أكبر اقتصاد في العالم.
ك ـمــا أظ ـهــر ال ـت ـقــريــر أن أل ـمــان ـيــا ف ــي طــريـقـهــا لـتـجــاوز
اليابان من حيث الناتج االقتصادي عام  .2033ويمكن
أن تصبح روسيا من بين أكبر عشر اقتصادات بحلول
عام  2036كما يبدو أن إندونيسيا في طريقها الحتالل
المركز التاسع في عام .2034

مــع انـتـشــار ســالــة كــورونــا الـجــديــدة بسرعة في
جميع أنحاء العالم ،تفاوتت اآلراء حول تعافي الطلب
على الـخــام خــال األشـهــر المقبلة ،مما دفــع البنوك
االستثمارية وإدارة معلومات الطاقة األميركية إلى
تعديل توقعاتها بخصوص متوسط األسعار العام
المقبل.
أبرز التوقعات جاءت من "غولدمان ساكس" ،الذي
توقع ارتفاع أسعار النفط العام المقبل في المتوسط
ً
إلى  85دوالرا للبرميل ،ولم يستبعد أن يخترق سعر
الخام الـ  100دوالر في حال نمو الطلب إلى مستوى
قياس  ،وتراجع االستثمار في الصناعة النفطية.
ً
بنك باركليز أيضا توقع ارتفاع متوسط األسعار
ً
في  2022إلــى  80دوالرا ًللبرميل لخام برنت ،و77
ً
ً
دوالرا للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط ،مشيرا
إلــى أن اإلفــراج األخير إلدارة بايدن عن االحتياطي
البترولي االستراتيجي ال يعتبر طريقة مستدامة
لخفض األسعار .وأضاف أن األسعار يمكن أن تقفز
بأكثر من المتوقع في حال احتواء فيروس كورونا
وارتفاع الطلب.

أما بنك "جي بي مورغان" فقد توقع أن تتجاوز
ً
أسعار النفط  125دوالرا للبرميل العام المقبل ،و150
ً
دوالرا ّعام  2023في ظل نقص الطاقة اإلنتاجية.
وخفض مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت
ً
ً
في الربع األول من  95دوالرا للبرميل إلى  82.50دوالرا
وسط تداعيات أزمة أوميكرون على الطلب ،لكنه عاد
ورفع توقعاته لألسعار لتصل إلى أعلى مستوياتها
ً
بعد منتصف العام المقبل عند  90دوالرا للبرميل.
أما إدارة معلومات الطاقة األميركية فكان لها رأي
مخالف ،إذ توقعت هبوط سعر خام غرب تكساس
ً
الوسيط إلــى  62دوالرا للبرميل بحلول نهاية عام
ً
 ،2022وأن تنخفض عقود خام برنت إلى  66دوالرا،
مبررة ذلك بعودة توازن العرض والطلب إلى األسواق.
وتـضــع الـتـغـيــرات الـجــديــدة فــي الـســوق النفطية
فيما يخص توقعات الطلب ،المستثمرين في حالة
عدم اليقين بشأن مستويات األسعار العام المقبل،
ً
خصوصا مع استمرار الضبابية حول مصير انتهاء
الجائحة وأثرها على األسواق.
(العربية نت)

ً
المنتجات الممكن شراؤها حاليا بـ «بتكوين»
منذ إطالق عملة بتكوين عام
 ،2009واآلراء تختلف حولها؛
فـهـنــاك َم ــن س ــارع لالستثمار
بها ،على أمــل ارتـفــاع قيمتها،
وهو ما حدث فعال ،وأصبح َمن
استثمروا بها في البداية أثرياء
اآلن ،لـكــن عـلــى الـجــانــب اآلخــر
هناك عدد كبير من األشخاص
يــرون أن بتكوين وغيرها من
العمالت المشفرة مجرد فقاعة
اقتصادية.
ّ
وبـ ـغ ــض ال ـن ـظــر ع ــن ال ـجــدل
ال ـم ـث ــار حـ ــول "ب ـت ـك ــوي ــن" ،فقد
ت ــزاي ــدت شـعـبـيــة ه ــذه الـعـمـلــة
ع ـل ــى م ـ ـ ّـر الـ ـسـ ـن ــوات ،وأص ـب ــح
ال ـمــزيــد م ــن ال ـشــركــات يقبلها
وس ـي ـلــة ل ـلــدفــع ،ك ـمــا ص ــار من
الـمـمـكــن اآلن شـ ــراء مـجـمــوعــة
م ـت ـن ــوع ــة مـ ــن ال ـم ـن ـت ـج ــات مــن
م ــواق ــع ال ـت ـج ــارة اإللـكـتــرونـيــة
ب ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدام "ب ـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــن"،
ونـسـتـعــرض فــي ه ــذا التقرير
أب ـ ــرز ال ـم ـن ـت ـجــات ال ـت ــي يـمـكــن
شراؤها باستخدام هذه العملة.

 -1السيارات
يقبل بعض تجار السيارات
بالفعل اآلن "بتكوين" كوسيلة
ل ـل ــدف ــع ،وي ـش ـمــل ذلـ ــك ال ـت ـجــار
ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـبـ ـيـ ـع ــون ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات
الفخمة مثل المبورغيني ،وهي
نـ ــوع الـ ـسـ ـي ــارة ال ـم ـف ـضــل ل ــدى
الـمـتـعــامـلـيــن بـعـمـلــة بـتـكــويــن،
ً
ويشمل ذلك أيضا التجار الذين
يبيعون س ـيــارات عملية مثل
سوبارو.
كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا أصـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة
الـسـيــارات الكهربائية "تسال"
أكبر وآخر األسماء التي تنضم
إل ــى قــائـمــة شــركــات الـسـيــارات
التي تقبل الدفع بـ "بتكوين".

 -2منتجات التكنولوجيا
والتجارة اإللكترونية
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت الـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ــن

الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــي ت ـ ـب ـ ـيـ ــع
ال ـم ـن ـت ـج ــات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة
فـ ـ ــي قـ ـ ـب ـ ــول عـ ـمـ ـل ــة ب ـت ـك ــوي ــن
عـبــر مــواقـعـهــا اإللـكـتــرونـيــة،
مــن بـيـنـهــا "إي ــه تــي آن ــد تــي"
و"م ــايـ ـك ــروس ــوف ــت" ،وت ـق ـبــل
"م ـ ـ ــايـ ـ ـ ـك ـ ـ ــروس ـ ـ ــوف ـ ـ ــت" عـ ـمـ ـل ــة
ب ـت ـكــويــن ف ـقــط ف ــي مـتـجــرهــا
ع ـب ــر اإل نـ ـت ــر ن ــت ،وال تـسـمــح
ب ـ ـ ـعـ ـ ــرض اإلعـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــات الـ ـت ــي
ت ـ ـ ــروج ل ـل ـع ـم ــات ال ـم ـش ـف ــرة
أو ا ل ـم ـن ـت ـج ــات ذات ا ل ـص ـلــة
ب ــالـ ـعـ ـم ــات الـ ـمـ ـشـ ـف ــرة ع ـلــى
موقعها.
لكن على الجانب اآلخر ال
يتيح مــوقــع "أم ــازون" ،الــذي
يـ ـع ــد أك ـ ـبـ ــر مـ ــوقـ ــع لـ ـتـ ـج ــارة
الـتـجــزئــة عـبــر اإلن ـتــرنــت في
العالم ،الدفع بعملة بتكوين،
و ق ــا ل ــت ا ل ـش ــر ك ــة ع ــام ،2014

إن ـه ــا ال ت ـخ ـطــط ل ـل ـت ـعــامــل ب ـ
"بتكوين".

 -3المجوهرات والساعات
الباهظة الثمن
ص ـ ـ ــار ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن ت ـج ــار
ال ـ ـس ـ ـلـ ــع ال ـ ـ ـفـ ـ ــاخـ ـ ــرة ي ـق ـب ـل ــون
ع ـ ـم ـ ـلـ ــة ب ـ ـت ـ ـكـ ــويـ ــن ك ــوسـ ـيـ ـل ــة
للدفع ،مثل شركة ""BitDials
لـ ـتـ ـج ــارة ال ـت ـج ــزئ ــة ال ـف ــاخ ــرة
ع ـبــر اإلن ـت ــرن ــت ،وال ـت ــي تبيع
ساعات رولكس وباتيك فيليب
وغيرها من الساعات الفخمة
باستخدام عملة بتكوين.
كما قامت شركة الساعات
الـســويـســريــة الـفــاخــرة "فــرانــك
م ــول ــر" ب ــإط ــاق س ــاع ــة فخمة
مـ ّ
ـرص ـع ــة ب ــال ــذه ــب والـ ـم ــاس،
وتـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ب ـ ـم ـ ـنـ ــزلـ ــة م ـح ـف ـظ ــة

لـتـخــزيــن "ب ـت ـكــويــن" ،ودخـلــت
ب ـع ــض م ـت ــاج ــر ال ـم ـج ــوه ــرات
ً
الـ ـف ــاخ ــرة أي ـ ـضـ ــا فـ ــي ش ــراك ــة
مـ ــع مـ ـق ــدم ــي خـ ــدمـ ــات ال ــدف ــع
اإللكتروني ،لتسهيل عمليات
الشراء المعتمدة على العمالت
المشفرة.

 -4وسائل اإلعالم
هناك العديد من المنصات
اإلع ــامـ ـي ــة ال ـت ــي ت ـق ـبــل عملة
بتكوين كطريقة لالشتراك أو
الحصول على خدمات أخرى،
وك ـ ــان ـ ــت ص ـح ـي ـف ــة ش ـي ـكــاغــو
صن تايمز أول صحيفة تقبل
عملة بتكوين عبر منصتها
ع ــام  ،2014وف ــي ال ـعــام نفسه
ب ـ ــدأت م ـج ـلــة ت ــاي ــم ف ــي ق ـبــول
عملة بتكوين كطريقة لدفع

االشتراكات الرقمية ،كما تقبل
ً
وكــالــة بـلــومـبــرغ أي ـضــا عملة
بتكوين.

 -5التأمين
بدأت بعض شركات التأمين
في قبول عملة بتكوين ،ففي
شهر أبريل هــذا العام أعلنت
شــركــة ال ـتــأم ـيــن الـســويـســريــة
" "AXAأ نـ ـ ـه ـ ــا بـ ـ ـ ـ ــدأت قـ ـب ــول
بتكوين كوسيلة للدفع لجميع
أنظمة التأمين الخاصة بها،
باستثناء التأمين على الحياة.
كـمــا تقبل وكــالــة Premier
 ،Shield Insuranceا ل ـت ــي
ت ـب ـيــع وث ــائ ــق ال ـت ــأم ـي ــن عـلــى
المنازل والسيارات في واليات
نـيــو إن ـغــانــد ،عـمـلــة بتكوين
كوسيلة لدفع أقساط التأمين.
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«بوبيان» يختتم دورة تدريب لموظفي بنك االئتمان
حول التطوير وفق منهجية lean
المختصون
في إدارة
التطوير
المستمر
بالبنك
سيتولون
اإلشراف
على متابعة
مبادرات
ومشاريع
المتدربين

الحسينان

اخ ـت ـت ــم ب ـن ــك ب ــوبـ ـي ــان دورة
تدريبية لمجموعة من موظفي
ب ـنــك االئ ـت ـم ــان ال ـكــوي ـتــي حــول
كـ ـيـ ـفـ ـي ــة تـ ـبـ ـسـ ـي ــط اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
وال ـخ ـطــوات واخ ـت ـصــار ال ــدورة
المستندية ،مــن خ ــال برنامج
،Lean Management Program
ب ـهــدف الـتــأثـيــر اإلي ـجــابــي على
تطوير آلية العمل وتسريعها.
وتـ ـضـ ـم ــن االخ ـ ـت ـ ـتـ ــام ت ـكــريــم
موظفي بنك االئتمان المشاركين
ف ــي ال ـ ـ ـ ــدورة ،ب ـح ـض ــور اإلدارة
العليا لبنك بوبيان ،ممثلة في
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس م ـج ـلــس اإلدارة
الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لمجموعة
بـ ـن ــك ب ــوبـ ـي ــان ع ـ ـ ــادل الـ ـم ــاج ــد،
وا لــر ئـيــس التنفيذي للخدمات
المصرفية الخاصة والشخصية
والــرقـمـيــة عـبــدالـلــه الـتــويـجــري،
وا لــر ئـيــس التنفيذي للعمليات
عبدالله المحري ،والمدير العام
لمجموعة الموارد البشرية عادل
ال ـح ـم ــاد ،ب ـجــانــب نــائــب رئـيــس
م ـج ـل ــس إدارة ب ـن ــك اال ئ ـت ـم ــان
الكويتي صالح المضف.
وقال المدير التنفيذي إلدارة
ال ـت ـغ ـي ـي ــر والـ ـتـ ـط ــوي ــر فـ ــي بـنــك

الماجد والمضف ومسؤولو «بوبيان» يتوسطون متدربي «االئتمان»
ب ــوبـ ـي ــان ع ـب ــدال ـل ــه ال ـح ـس ـي ـنــان
إن ال ـ ـ ـ ـ ــدورة الـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة ال ـت ــي
ن ـظ ـم ــت ض ـم ــن ب ــرن ــام ــج Lean
Management Program
ج ــاء ت انطالقا مــن المسؤولية
االجـتـمــاعـيــة لـلـبـنــك ت ـجــاه دعــم
وتبادل الخبرات بين القطاعين
الـ ـ ـع ـ ــام والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ،م ـ ــؤك ـ ــدا أن
"ب ــوب ـي ــان" يـسـعــى دائـ ـم ــا ،ومــن
خالل هذه الشراكات ،الى تطوير
بيئة العمل الداخلية ل ــإدارات

المختلفة القائمة على اال بــداع
واالب ـت ـكــار واالرت ـق ــاء بمنظومة
ال ـم ــؤس ـس ــات اإلداري ـ ـ ـ ــة بـجــانــب
ضبط الجودة.
وأوضح الحسينان أن الدورة
أقيمت تحت إشراف فريق إدارة
الـ ـتـ ـط ــوي ــر ال ـم ـس ـت ـم ــر فـ ــي بـنــك
بــوبـيــان ،واسـتـمــرت ثــاثــة أيــام،
وشـ ـه ــدت م ـش ــارك ــة  21مــوظـفــا
من بنك االئتمان الكويتي ،وتم
خــالـهــا ت ـنــاول أف ـضــل أســالـيــب

التطوير ورف ــع مستوى األداء،
من خالل تقنيات الحد من الوقت
المستغرق لإلجراءات والتركيز
على تطويرها.
وأشار إلى أن المختصين في
إدارة ا لـتـطــو يــر المستمر ببنك
ب ــوبـ ـي ــان س ـي ـت ــول ــون اإلش ـ ــراف
على متابعة مبادرات ومشاريع
المتدربين ومشاركتهم بعض
الـخـبــرات ،إلــى جــانــب التنسيق
وال ـم ـت ــاب ـع ــة م ــع اإلداريـ ـ ـي ـ ــن فــي

«الوطني» يرعى أكاديمية «تي إم» لكرة القدم
يحرص بنك الكويت الوطني على تقديم
كــل أوجــه الــدعــم ل ــرواد األعـمــال مــن الشباب
الكويتي ورعاية المواهب الكويتية ،وفي ذلك
اإلطار وقع البنك اتفاقية رعاية لمدة عامين
ألكاديمية تي إم لكرة القدم.
وتأتي تلك الرعاية ضمن جهود "الوطني"
لــدعــم الـصـحــة الـعــامــة وم ـمــارســة األنشطة
الرياضية ،والتزام البنك بــأداء مسؤولياته
المجتمعية وسعيه إل ــى تحقيق التنمية
المستدامة.
وتقدم أكاديمية تي إم لكرة القدم دورات
تدريبية تشمل أساسيات وفنون لعبة كرة
القدم لألطفال على يد المدرب طالل المنيس
المعتمد من االتحاد األوروب ــي لكرة القدم،
والعديد من االتحادات الدولية األخرى.
بهذه المناسبة ،قال مدير تسويق شرائح
العمالء في مجموعة الخدمات المصرفية
الشخصية عبدالله النجدي" :نـحــرص في
الوطني على القيام بدور استباقي في رعاية
المواهب الكويتية ودعــم رواد األعـمــال من
الشباب الكويتي".
وأضــاف النجدي" :رعايتنا للمؤسسات
الرياضية التي تساهم في نشر الممارسات
الرياضية ورعاية المواهب الكويتية ليست

«الخليج» يدشن برنامج تدريب
إلعداد الشباب لوظائف المستقبل

لقطة جماعية

عبدالله النجدي

األولـ ــى ول ــن تـكــون األخ ـي ــرة ،وذل ــك فــي ظل
جـهــودنــا لتشجيع ال ـم ـمــارســات الصحية
وال ــري ــاضـ ـي ــة ض ـم ــن م ـســاع ـي ـنــا لـتـحـقـيــق
االستدامة".
وش ــدد عـلــى ارت ـب ــاط "الــوط ـنــي" بشراكة
راسخة مع رواد األعمال الكويتيين ،والتي
تهدف دائما إلى تشجيعهم وتوفير الحلول
والخبرات التي يحتاجونها لنجاح أعمالهم.
وتـ ــوفـ ــر أك ــاديـ ـمـ ـي ــة تـ ــي إم لـ ـك ــرة ال ـق ــدم

ألعضائها تحليال احترافيا لكل ما يخص
كرة القدم لتحسين فهم اللعبة ،إضافة إلى
تدريبهم على المهارات الفنية لتعزيز قدراتهم
على الـتـحــرك السليم والتحكم المناسب،
وكــذلــك العمل على تحسين الـقــوة البدنية
المرتبطة بممارسات كرة القدم.
ويتمتع بنك الكويت الوطني بمكانة رائدة
ودور حـيــوي على صعيد دع ــم مؤسسات
ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ف ــي ال ـك ــوي ــت ل ـم ـجــاالت

االستدامة االجتماعية واالقتصادية وريادة
األعمال ،كما يلتزم "الوطني" باالستمرار في
القيام ب ــدوره وترسيخ بصمته الواضحة
في مجال تقديم الدعم الالزم لتطوير ريادة
األعمال واإلبــداع بين الشباب وكل الكوادر
الوطنية.

سلمى الحجاج مع فريق Ajyal Tech

مع الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية
ال ـمــوجــود ف ــي ح ـســاب انـسـتـغــرام
 ،girls4girlskuwaitو سـتـعـقــد
الدورة األولى "حول مهارات القيادة
ً
العامة" ،وذلك كل يوم سبت صباحا
خالل الفترة من  8يناير حتى 12
فبراير .2022
ويؤكد القائمون على المبادرة
انه ستكون هناك برامج متتابعة
ط ـ ـ ــوال ال ـ ـعـ ــام ،وي ـش ـج ـع ــون عـلــى
التسجيل.
وت ـع ـت ـمــد الـ ـمـ ـب ــادرة األس ـل ــوب
الـمـتـبــع ب ـ ـ "ه ـ ــارف ـ ــارد" م ــن تـقــديــم
ومـ ـن ــاقـ ـش ــة الـ ـمـ ـحـ ـت ــوى ب ـطــري ـقــة
تفاعلية من خالل تقديم  6جلسات
ت ـت ـنــاول ال ـق ـي ــادة ال ـش ـجــاعــة وفــن
التواصل والمفاوضات ،واالرتقاء
إل ــى الـمـنــاصــب واألخ ــاق ـي ــات في
اتخاذ القرار.
وت ــرك ــز الـجـلـســات عـلــى إنـشــاء
منصة تدعم الفتيات وتمكنهن من
تولي المناصب والعمل على قيادة
التغيير في حياتهن ومجتمعاتهن
من خالل بناء الثقة والشجاعة في
أخــذ زم ــام الـمـبــادرة ،حيث يهدف
البرنامج إلى تشجيع المرأة للسعي

ً
لتقلد المناصب القيادية وصوال
الى مجتمع أكثر مساواة واستدامة.
وقدمت المبادرة  4دورات خالل
العام  ،2021مستضيفة متحدثين
رفيعي المستوى هم جزء أساسي
مــن تفعيل أس ــس ال ـق ـيــادة ،وختم
البرنامج جهود  2021بندوة عن
القوانين المؤثرة على استقاللية
ال ـ ـمـ ــرأة وت ـط ـل ـعــات ـهــا وحـمــايـتـهــا
تـحــدثــت خــالـهــا الـمـحــامـيــة منى
األربش ،والمحامية لينا عدلوني.
ً
ون ـج ــح ال ـبــرنــامــج م ــؤخ ــرا في
الحصول على رعاية "الوطني" ،ما
يعكس أهمية البرنامج ومصداقية
المحتوى وجدية القائمات عليه.
وبهذه المناسبة ،قالت مسؤولة
العالقات العامة في "الوطني" جوان
العبدالجليل "نـحــرص فــي البنك
عـلــى تـعــزيــز ورع ــاي ــة كــل الجهود
ال ـتــي ت ـهــدف إل ــى تـمـكـيــن ال ـم ــرأة،
ً
تنفيذا الستراتيجيتنا التي تهدف
لتحقيق التنمية المستدامة" .وعليه
يستعد البرنامج لعام حافل في
 2022بكوكبة جديدة من الضيوف.
وأضافت العبدالجليل "نسعى

جوان العبدالجليل

معرفي (من إدارة التسويق ووحدة االتصال
الـمــؤسـســي ف ــي " ،)"KIBح ــرص الـبـنــك على
الوجود الفعلي في هذا الحدث والتفاعل مع
مشاركيه باستمرار من أجل توطيد الروابط
االجتماعية بينه وبين المجتمع الذي ينتمي
إليه ،وسط أجواء مفعمة بالمرح واإليجابية.
وف ــي الـسـيــاق ذاتـ ــه ،أوض ـحــت مـعــرفــي أن
" "KIBيــواصــل رعــايـتــه الرئيسية لمهرجان
ً
 Food Buzzإيمانا منه بأهمية دعم وتبني
األفكار والمشاريع الريادية الكويتية الصغيرة،
وضرورة توفير منصات ومجاالت تسويقية
ل ـه ــا ،الف ـت ــة إلـ ــى دور ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص في
تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنويع
ً
االقـتـصــادي ،الــذي يساهم أيضا في إحــداث
تأثير اجتماعي إيجابي مــن ناحية توفير
ف ــرص للعمل تـنــاســب الـشـبــاب الكويتيين،
وتحفيز المبادرين على اإلب ــداع في تطوير
أعـمــالـهــم بـمــا يـعــود بالنفع عـلــى االقـتـصــاد
المحلي.

مروة معرفي

نبيلة أبوهنطش

ً
دومـ ـ ـ ـ ـ ــا إلـ ـ ـ ــى عـ ـق ــد ش ـ ـ ــراك ـ ـ ــات مــع
مؤسسات المجتمع المدني الرائدة
في إطار دور البنك الفاعل في تنمية
المجتمع وتقديمه نموذجا يحتذى
ب ــه ف ــي ال ـت ــزام مــؤس ـســات الـقـطــاع
الخاص بمسؤولياتها المجتمعية".
كما استقطب فــريــق البرنامج
ك ــا م ــن األس ـ ـتـ ــاذة ه ـيــا ال ـم ـقــرون
المديرة اإلعالمية ،والدكتورة صيتة
العجمي ،وهــي طبيبة اسنان من
خــري ـجــات "هـ ــارفـ ــرد" ،والــدك ـتــورة
ايـمـيـلــي غ ــوش ــي ال ـحــاص ـلــة على
الدكتوراه في الدراسات اإلسالمية
من جامعة برينستون ،ليشاركن

« »KIBيرعى ويشارك في الدورة الثانية
من مهرجان Food Buzz
ض ـمــن رع ــاي ـت ــه ل ـم ـهــرجــان Food Buzz
لمشروعات وشركات األطعمة والمشروبات
المحلية ،أعـلــن بـنــك الـكــويــت ال ــدول ــي ()KIB
مـشــاركـتــه ف ــي فـعــالـيــات الـشـهــر ال ـثــانــي من
المهرجان ،التي ستقام َ
يومي  28و 29الجاري
في مجمع العاصمة الجديد .وفي إطار هذه
المشاركة ،سيخصص البنك جناحا خاصا
بــه يضم سلسلة مــن األل ـعــاب والمسابقات
المسلية ،مع هدايا وسحوبات على جوائز
عديدة.
وطوال فترة المهرجان ،الممتد حتى نهاية
شهر فبراير ،يقدم " "KIBلزواره فرصة للفوز
بالجائزة الكبرى في السحب النهائي ،وذلك
بشرط حضورهم لجميع فعاليات Food Buzz
وختم كارت تذكرة الحضور في كل دورة من
الدورات األربع التي يتألف منها هذا الموسم
مــن الـمـهــرجــان .وضـمــن إط ــار برنامج ""KIB
الخاص بالمشاركات المجتمعية ،تحت مظلة
شعاره المؤسسي "بنك للحياة" ،أكدت مروة

أظهرت بيانات الهيئة العامة لإلحصاء في السعودية أمس،
ارتفاع الصادرات السلعية في أكتوبر  2021بنسبة  %90عن
أكتوبر  ،2020حينما كانت التجارة الدولية متأثرة بالحظر
ومنع السفر المتعلق بجائحة كوفيد .19-
وذكرت الهيئة في تقرير لها أن الصادرات السلعية بلغت
 106.2مليارات ريال في أكتوبر  ،2021مرتفعة عن  55.9مليارا
في أكتوبر  ،2020وذلك نتيجة الرتفاع الصادرات البترولية
 45.5مليارا بنسبة .%123.1
وبلغت قيمة ا لـصــادرات البترولية  82.39مليار ر يــال في
أكتوبر  ،2021مقارنة بنحو  36.93مليارا في أكتوبر .2020
وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات
الكلي مــن  %66.1فــي أكتوبر  2020إ لــى  %77.6فــي أكتوبر
.2021
وارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع سبتمبر
 2021بمقدار  11.5مليار ريال بنسبة .%12.2
كـمــا سـجـلــت الـ ـص ــادرات غـيــر الـبـتــرولـيــة ارت ـفــاعــا بنسبة
 %25.5عن أكتوبر  ،2020حيث سجلت  23.8مليار ريال مقابل
 19.0مليارا ،بينما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية
بمقدار  1.5مليار ،بنسبة  %5.9بالمقارنة مع سبتمبر .2021
أما بالنسبة للواردات ،فارتفعت في أكتوبر  2021بنسبة
 %7.6بـمـقــدار  3.3م ـل ـيــارات ر ي ــال ،و بـلـغــت  46.3مـلـيــارا في
أ كـتــو بــر  ،2021مـقــا بــل  43.0مـلـيــارا ر ي ــال فــي أ كـتــو بــر ،2020
وذ لــك نتيجة الر تـفــاع أسعار السلع مقارنة بأكتوبر ،2020
كما انخفضت قيمة ا لــواردات بالمقارنة مع الشهر السابق
سبتمبر  2021بمقدار  1.1مليار بنسبة .%2.4
وار تـفـعــت نسبة ا ل ـصــادرات غير البترولية ل ـلــواردات إلى
 %51.4فــي أكتوبر  ،2021مقابل  %44.1فــي أكتوبر ،2020
نتيجة لالرتفاع الكبير للصادرات غير البترولية.
وبلغ الفائض التجاري  59.899مليار ريال خالل أكتوبر
ال ـمــاضــي ،مـقــابــل  12.867مـلـيــارا خ ــال الـشـهــر الـمـمــاثــل من
 ،2020بزيادة .%365.5

ضمن برنامج «أجيال تك» ...األول من نوعه في الكويت

 ...ويدعم مبادرة «جيرلز فور جيرلز»
تـنـطـلــق مـ ـب ــادرة "ج ـي ــرل ــز فــور
جيرلز" لعام  2022بدعم من بنك
الكويت الوطني ،والجمعية الثقافية
االجتماعية النسائية.
وأفــادت مديرة البرنامج نبيلة
أبوهنطش أن "المبادرة تأسست
في مايو  2017من قبل مجموعة من
خريجات جامعة هارفارد ،الالئي
شعرن بأن المرأة التزال غير ممثلة
بشكل كاف على الصعيد العالمي
في المناصب القيادية في المجالين
العام والـخــاص ،وكذلك المجتمع
المدني".
وانطلق البرنامج فــي الكويت
في عام  2021كمبادرة غير هادفة
للربح من خالل الجمعية الثقافية
االجتماعية النسائية ،وقد أضفت
الجمعية على البرنامج المصداقية
والمساحة ،وقدمت الدعم الالزم من
الـمــوارد التي يحتاج إليها لعمل
متميز.
وبينت أبوهنطش ان البرنامج
ي ـف ـت ــح م ـ ـجـ ــال ال ـت ـس ـج ـي ــل ل ـع ــام
 2022ل ـل ـف ـت ـيــات والـ ـسـ ـي ــدات من
 16إلــى  50سنة مــن خــال الرابط

بـ ـن ــك االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق
بمراحل تطوير تلك المبادرات
ومستجداتها.
وتعتبر منهجية  Leanإحدى
ال ـم ـن ـه ـج ـي ــات ال ـع ــال ـم ـي ــة ال ـت ــي
تتبناها العديد من المؤسسات
ل ـت ـس ــري ــع إجـ ــراءات ـ ـهـ ــا وت ـق ـل ـيــل
التكاليف من خالل إزالة عوامل
ال ـه ــدر وال ـتــرك ـيــز ع ـلــى الـعـمــاء
وال ـ ـجـ ــودة ال ـم ـقــدمــة لـلـخــدمــات
والمنتجات.

صادرات السعودية غير النفطية
قفزت  %25.5في أكتوبر الماضي

مرشدات في البرنامج ،األمر الذي
م ــن ش ــأن ــه ت ـعــزيــز ن ـقــل ال ـخ ـبــرات
للمشاركات.
وزاد ع ــدد ال ـفــريــق لـيـصــل الــى
 10متطوعات يعملن حثيثا على
تنظيم العمل ،وتعزيز المحتوى
ال ــوط ـن ــي واألس ـ ـلـ ــوب الـتـشــويـقــي
والعمل اإلعالمي ،وعقد الشراكات
مع مبادرات القطاع المدني لزيادة
انتشار البرنامج.

ّ
دش ــن بنك الخليج بــاكــورة بــرامــج التدريب
للشباب حديثي التخرج والموظفين الجدد في
البنك ،المتخصصين في التكنولوجيا وتقنية
المعلومات ،وذلك في إطار الشراكة القائمة بين
برنامج الخليج "أجـيــال تــك" وشــركــة CODED
الـكــويـتـيــة ،وه ــي أول شــركــة تـقـيــم مـعـسـكــرات
تدريب لتعليم البرمجة في الشرق األوسط.
ويـ ـ ـع ـ ــد بـ ــرنـ ــامـ ــج الـ ـخـ ـلـ ـي ــج "أجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــال تـ ـ ــك"،
البرنامج األول من نوعه في الكويت ،المعني
بتطبيق مفهوم التعليم وا لـتــدر يــب المستمر
للشباب المتخصصين فــي مختلف مجاالت
الـتـكـنــولــوجـيــا ،والـ ــذي يــأتــي كــام ـتــداد وتـطــور
لبرنامج "أجيال" المستمر منذ عام .2014
وينخرط الموظفون الجدد والشباب حديثو
التخرج في برنامج تدريب مكثف ،على غرار
المعسكرات التقنية إلعداهم لوظائف المستقبل،
بما يتواكب مع استراتيجية بنك الخليج ،2025
التي تعتبر االستثمار في التكنولوجيا إحدى
ركائزها نحو التحول الرقمي ،وضمن جهود
البنك في المسؤولية االجتماعية المستدامة،
التي تعنى بإعداد كفاء ات كويتية قــادرة على
الـمـشــاركــة الـفــاعـلــة فــي تحقيق رؤي ــة الـكــويــت
الجديدة .2035
وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،ق ــال ــت الـ ـم ــدي ــرة ال ـعــامــة
ل ـل ـم ــوارد ال ـب ـشــريــة ف ــي ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج ،سلمى
الحجاج :يستهدف برنامج "أجيال تك" الشباب
المتخصصين والمشغوفين والموهوبين في
التكنولوجيا والـبـيــانــات ،إلعــدادهــم لوظائف
المستقبل.
وأش ـ ــارت إل ــى أن إط ــاق الـبــرنــامــج الـجــديــد
"أجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــال ت ـ ـ ــك" عـ ــامـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ــارزة أخ ـ ـ ـ ــرى ل ـل ـب ـنــك
لـتــدريــب ال ـكــوادر الوطنية على التكنولوجيا

«برقان» يعلن فائزي «يومي»
أع ـل ــن ب ـنــك بــرقــان
أسـمــاء الفائزين في
السحوبات اليومية
على حساب يومي،
وق ــد ف ــاز ك ــل واح ــد
م ـ ـن ـ ـه ـ ــم ب ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة
 5000د.ك ،و ك ــان
ال ـ ـ ـحـ ـ ــظ ف ـ ـ ــي ه ـ ــذه
ال ـ ـس ـ ـحـ ــوبـ ــات مــن
نصيب:
• فنكاتا كريشنان
• زيد عبدالمحسن الصايغ
• ناصر مبارك العدواني
• مكيه طاهر الشمالي
• وضحة خليفة الشمري
وإضافة للسحب اليومي ،يوفر بنك برقان سحبا ربع سنوي
لحساب "يومي" للفوز بجائزة نقدية بقيمة  125000دينار ،وللتأهل
للسحوبات ربع السنوية يتعين على العمالء أال يقل رصيدهم عن
 500د.ك لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب ،كما أن كل 10
دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب ،وإذا كان رصيد الحساب
 500دينار وما فوق فسيكون صاحب الحساب مؤهال للدخول في
السحوبات اليومية وربع السنوية.

الحديثة ،الستقطاب وضمان بقاء الموظفين
ّ
المستقبليين على اطــاع بشأن كل ما يخص
التكنولوجيا الرقمية.
ّ
وبينت أن البرنامج يستهدف تدريب وتطوير
م ـج ـمــوعــة م ـخ ـت ــارة م ــن ال ـش ـب ــاب الـكــويـتـيـيــن،
ومنحهم جميع األدوات التكنولوجية والمهارات
الالزمة ليس فقط للتقدم في حياتهم
الشخصية
ً
المهنية ،ولكن أيضا لتحقيق رؤية بنك الخليج
الشاملة بأن يكون بنك المستقبل.
وأضافت :مع توجه القطاع المصرفي نحو
حـقـبــة ج ــدي ــدة م ــن الــرق ـم ـنــة ،أظ ـه ــر "ال ـخ ـل ـيــج"
ديـنــامـيـكـيــة ك ـب ـيــرة ف ــي االس ـت ـجــابــة الـســريـعــة
لمتطلبات التطور التكنولوجي ،الهادفة إلى
تـحــويــل الـبـنــك إل ــى بـنــك رق ـمــي مـتـكــامــل يرقى
إل ــى م ـس ـتــوى تـطـلـعــات األجـ ـي ــال ال ـق ــادم ــة ،بل
ً
سيتجاوزها ،تطبيقا لشعاره "معاكم بالـ 60
سنة المقبلة".
ولفتت إلى أن البنك يسعى بشكل دؤوب من
خــال مـبــادرة "أج ـيــال" ،الـتــي ب ــدأت عــام ،2014
إلــى تنمية مهارات المواهب الكويتية الشابة
بهدف تطوير قدرات القطاع المصرفي المحلي،
من خــال إعــداد قــادة كويتيين في المستقبل،
وكـ ــذلـ ــك الـ ـمـ ـس ــاع ــدة ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر الـ ـمـ ـه ــارات
المصرفية األساسية للمتدربين ،واألشخاص
الذين أظـهــروا إمكانات نمو على المستويين
الشخصي والمهني.
واخـتـتـمــت الـحـجــاج قــائـلــة" :نـحــن فـخــورون
بأن نضع معايير عالية لموظفينا منذ بداية
التوظيف ،ونتطلع إلى كل ما يمكن لموظفينا
تحقيقه مــن خــال الـتــدريــب واألدوات الــازمــة
للوصول إلى التميز الذي يتوقعه عمالؤنا من
بنك الخليج".

«التجاري» يجري سحب «النجمة»
و«أكثر من راتب»
أج ـ ــرى ال ـب ـنــك ال ـت ـج ــاري سـحــوبــاتــه
األسبوعية على حساب "النجمة" ،وحملة
"أكثر من راتــب" ،أمــس ،في مبنى البنك
الــرئ ـي ـســي ،ب ـح ـضــور مـمـثــل ع ــن وزارة
التجارة والصناعة أحمد البصمان ،مع
االلتزام باالشتراطات الصحية والوقائية
المتمثلة في التباعد االجتماعي.
وق ـ ــام ال ـب ـن ــك بـتـغـطـيــة ال ـس ـحــوبــات
مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة ع ـ ـبـ ــر وسـ ـ ــائـ ـ ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجـتـمــاعــي ،وجـ ــاء ت نتيجة السحب
على النحو التالي:
ً
أوال :ح ـســاب الـنـجـمــة األس ـبــوعــي –
جائزة  5.000دينار من نصيب الفائز
ساير حسن األزمع.
ً
ثانيا :حملة "أكثر من راتب" – جائزة
تعادل راتبا تصل إلى  1.000دينار من
نصيب الفائز خالد أحمد الرشيدي.
وأوضـ ــح الـبـنــك أن الـحـمـلــة موجهة
لـلـعـمــاء الـكــويـتـيـيــن ال ــذي ــن يـحــولــون

روات ـب ـهــم الـبــالـغــة  500دي ـنــار أو أكثر
على البنك ،وبصفة خاصة العاملون
ف ــي ال ـق ـطــاع ـيــن ال ـح ـكــومــي وال ـن ـف ـطــي،
والـشــركــات الـمــدرجــة لــدى الـبـنــك ،ومن
مزايا هذه الحملة الحصول على هدية
ن ـقــديــة ف ــوري ــة تـبـلــغ قـيـمـتـهــا م ــن 400
إلــى  500ديـنــار أو قــرض ب ــدون فائدة
فترة تصل إلى  4سنوات حتى  70ألف
دينار ،وسيكون هناك سحب أسبوعي
للعمالء الكويتيين الحاليين والجدد
ممن يحولون رواتبهم على البنك لربح
مبلغ يـعــادل راتـبــا واح ــدا مــن الــرواتــب
التي يتقاضونها شهريا.
كـ ـم ــا ي ـم ـك ــن ل ـل ـع ـم ــاء ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
المتقاعدين ،باإلضافة إلــى المقيمين
الذين يحولون مديونيتهم إلــى البنك
الحصول على هدية نقدية تعادل  2في
المئة من قيمة المديونية المحولة حتى
 1000دينار.

ةديرجلا
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اقتصاد

ّ
«التمدين» توسع محفظة أعمالها في «اإلعالم» المطوع :نسعى لبحث الفرص التجاریة
فازت بمزايدة تشغيل التردد اإلذاعي  88.8إف إم لـ  ٥أعوام
مع الشركات الفرنسیة
حازت «التمدين للدعاية
واإلعالن» رخصة العمل
بالتردد اإلذاعي  88.8على
موجة إف إم لمدة  5أعوام،
بعد فوزها بمزايدة طرحتها
وزارة اإلعالم .وتمت إعادة
ُ
تسمية المحطة لتصبح إذاعة
 360إف إم.

في خطو ٍة جديدة نحو مساعيها المتواصلة
لتنويع محفظة أعمالها في مختلف القطاعات،
أعلنت مجموعة التمدين ،الــرائــدة فــي تطوير
المشاريع متعددة االستخدامات في الكويت،
حصولها على رخصة تشغيل التردد اإلذاعي
لمحطة نبض الكويت  ،88.8المحطة اإلذاعية
ً
رقـ ـ ــم واح ـ ـ ــد فـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد ،اسـ ـتـ ـكـ ـم ــاال ل ـج ـهــود
ّ
المجموعة في توفير تجارب ترفيهية مميزة
عبر األثير لسكان الكويت.
وحازت "التمدين للدعاية واإلعــان" ،الذراع
اإلعالمية للمجموعة ،رخصة العمل بالتردد
اإلذاع ــي  88.8على موجة إف إم مــدة  5أعــوام،
وذل ـ ــك ب ـعــد ف ــوزه ــا ب ـم ــزاي ــدة طــرح ـت ـهــا وزارة
ُ
اإلعــام .وتمت إعــادة تسمية المحطة لتصبح
ُ
إذاعـ ــة  360إف إم ،فــي خ ـطــو ٍة ت ـعــزز مــن آفــاق
قطاع البث اإلذاعــي الترفيهي في الكويت إلى
مستويات جديدة.
ٍ
وس ـت ـت ــول ــى ال ـش ــرك ــة م ـه ـمــة اإلشـ ـ ـ ــراف عـلــى
تشغيل اإلذاعـ ــة األكـثــر شعبية ،حيث تخطط
لـتـطــويــر بــاقــة مـتـنـ ّـوعــة م ــن ال ـب ــرام ــج ،بـمــا في
ذلــك المحتوى الترفيهي من الفترات اإلذاعية
الـغـنــائـيــة والـبــرامـجـيــة ال ـتــي تغطي
م ـخ ـت ـلــف م ــواضـ ـي ــع الـمـجـتـمــع
ونمط الحياة العصري ،إلى
جــانــب الـبــرامــج الـحــواريــة
والفترات اإلخبارية.
وس ـ ـ ـيـ ـ ــواصـ ـ ــل ط ـ ــال
ال ـ ـ ـيـ ـ ــاقـ ـ ــوت ع ـ ـم ـ ـلـ ــه ف ــي
مـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــب ال ـ ـ ــرئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس
التنفيذي لإلذاعة التي
تنطلق تحت اســم 360
إف إم .وستبث مباشرة
م ــن مـ ــول  360ع ـلــى م ــدار
األسـ ـب ــوع ،اذ ي ـتــولــى فــريــق
عمل اإلذاعة المتخصص إدارة

خالل استقباله السفيرة الفرنسية في مقر «المطوع التجارية»

طالل الياقوت
مختلف العمليات.
ً
وتعليقا على هذا الموضوع ،قال الياقوت:
"إن هدفنا األهــم هو إلهام الجمهور بمختلف
المواضيع التي نطرحها عبر جميع برامجنا،
بـهــدف تحقيق نـتــائــج إيـجــابـيــة وتلبية
ّ
المتطو رة
تفضيالت المستمعين
بشكل
بشكل مستمر ،والتواصل
ٍ
ّ ٍ
بناء مع مجتمع الكويت على
نطاق ممكن".
أوسع
ٍ
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :سـ ـنـ ـح ــرص
ف ـ ــي إذا عـ ـ ـ ـ ــة  360إف إم،
ت ـ ـحـ ــت مـ ـظـ ـل ــة م ـج ـم ــوع ــة
ال ـت ـم ــدي ــن ،ع ـل ــى تــوظـيــف
ك ــام ــل خ ـب ــرات ـن ــا ،وال ـع ـمــل
ب ـش ـك ـ ٍـل ح ـث ـيــث ل ـب ـن ــاء ف ـهـ ٍـم
أفضل حول رغبات جمهورنا
وت ـق ــدي ــم ال ـم ـح ـتــوى ال ـع ـصــري
الذي يتطلع إليه".

المطوع خالل استقباله السفيرة الفرنسية والملحق االقتصادي
استقبل رئیس مجلس اإلدارة الرئیس
ال ـت ـن ـف ـیــذي ف ــي ش ــرك ــة ع ـلــي ع ـبــدالــوهــاب
المطوع التجاریة ،فیصل علي المطوع،
السفیرة الفرنسیة لدى الكویت ،كلیر لو
فلیشر ،وكان برفقتها الملحق االقتصادي
برونو زنغیلیني ،في مكتبه بمقر الشركة،
حیث ناقش الطرفان العالقات التجاریة
ب ـی ــن ش ــرك ــة ع ـل ــي ع ـب ــدال ــوه ــاب ال ـم ـطــوع
الـتـجــاریــة وال ـشــركــات الـفــرنـسـیــة ،وبحثا
فرص تعزیز العالقات والخدمات الصحیة
والمنتجات الفرنسیة في السوق الكویتي
عبر التعاون مع الشركات الفرنسیة.
وقــال فیصل المطوع" :تشرفنا بزیارة
السفیرة الفرنسیة لــدى الكویت كلیر لو

فلیشر ،حیث إننا في سعي متواصل ودائم
لبحث الفرص التجاریة المحتملة وتوطید
العالقات مع الشركات الخاصة الفرنسیة،
مــن خ ــال تـعــاونـنــا مــع عــامــات تـجــاریــة
رائــدة في مختلف القطاعات فیما یصب
بمصلحة المستهلك الكویتي".
وأض ـ ـ ـ ــاف" :إن ش ــراك ـت ـن ــا مـ ــع ال ـق ـط ــاع
ال ـخــاص الـفــرنـســي عـلــى مــر السنین كــان
لها أثر إیجابي على القطاع التجاري في
الكویت ،حیث تم طرح المزید من التقنیات
والـ ـع ــاج ــات وال ـم ـن ـت ـج ــات ال ـص ـیــدالن ـیــة
فــي ال ـســوق ،فـضــا عــن تــوســع محفظتنا
الـ ـتـ ـج ــاری ــة فـ ــي م ـ ـجـ ــال ال ـم ـس ـت ـح ـض ــرات
التجمیلیة ومنتجات العنایة بالبشرة.

شكرا للسفیرة على هذه الزیارة التي هي
مـحــل تــرحـیــب دومـ ـ ًـا ،ونـتـطـلــع إل ــى مزید
م ــن ال ـت ـع ــاون ال ـم ـش ـتــرك خ ــال  2022مع
شركات تجاریة رائــدة في فرنسا لتلبیة
التزامنا تـجــاه الـســوق الكویتي وتوفیر
عــامــات تجاریة رائ ــدة تـكــون عند حسن
ظــن المستهلكین وتــرقــى إلــى تطلعاتهم
وتخدمهم بشكل أفضل".
من جهتها ،أعربت السفیرة عن تقدیرها
عـ ـل ــى حـ ـ ــرص ش ــرك ــة عـ ـل ــي عـ ـب ــدال ــوه ــاب
المطوع التجاریة على توطید الشراكات
مـ ــع ف ــرنـ ـس ــا ،مـ ــؤكـ ــدة أهـ ـمـ ـی ــة الـ ـع ــاق ــات
الـتـجــاریــة بـیــن شــركــات الـقـطــاع الـخــاص
الرائدة في الكویت وفرنسا.

ً
ً
«زين» راعيا بالتينيا ألنشطة االتحاد الكويتي الرياضي المدرسي
أعلنت شركة "زين" رعايتها البالتينية ألنشطة االتحاد
الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي ،خــال حفل
تدشين الخطة االستراتيجية لالتحاد الذي أقيم في استاد
جابر األحمد الدولي ،تحت رعاية وزير اإلعالم وزير الدولة
لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري.
وذكرت الشركة ،في بيان صحافي ،أنها شاركت في حفل
تــدشـيــن خـطــة االت ـحــاد ال ــذي أقـيــم فــي اس ـتــاد جــابــر األحـمــد
الـ ــدولـ ــي ،ب ـح ـض ــور رئ ـي ــس اال ّتـ ـح ــاد ال ـك ــوي ـت ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم
الـشـيــخ أحـمــد الـيــوســف ،ومـمــثــل راع ــي الـحـفــل نــائــب المدير
العام للهيئة العامة للرياضة لقطاع المنشآت والصيانة
والمرافق الشيخ حمود المبارك ،ورئيس االتحاد الكويتي
الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد ،ومدير
إدارة العالقات الداخلية والخارجية بـ "زين الكويت" حمد
المصيبيح ،وحشد من الرياضيين الكويتيين والشخصيات
البارزة من قطاعي التعليم والرياضة.
ّ
وعبرت "زين" عن فخرها بدعم خطة االتحاد االستراتيجية
ً
للسنوات الخمس ُ
المقبلة ،و هــو الدعم ا لــذي يأتي انطالقا
من استراتيجيتها المتكاملة اتجاه دعم وتطوير قطاعات
ً
الرياضة والتعليم والشباب في الكويت ،حيث تؤمن كثيرا
بأهمية صقل مهارات أبناء وبنات الكويت ،وزرع الشغف
الــريــاضــي فــي أنـفـسـهــم ُمـنــذ الـصـغــر وعـبــر ُمـخـتـلــف الـفـئــات
المدرسية ،لتهيئتهم نحو االحتراف في ُمختلف الرياضات،
وتمثيل الكويت في المحافل المحلية واإلقليمية والعالمية.
وتأتي استراتيجية االتحاد للسنوات الخمس المقبلة،
ً
تنفيذا للرغبة السامية لصاحب السمو أمير البالد الشيخ

ً
وط ـن ـهــم وتـحـقـيــق ال ـم ـيــدال ـيــات ،ورف ــع ع ـلــم ال ـكــويــت عــال ـيــا.
ويهدف االتحاد في خطته إلى غرس عدة مفاهيم جوهرية
في الطالب والطالبات ،أهمها اال حـتــرام وا لــو حــدة والتميز
والعمل الجماعي واالحترافية واالعتزاز والفخر ،وسيعمل
اال تـحــاد على تنظيم وإدارة األنشطة المدرسية الرياضية
في كل المراحل التعليمية من رياض األطفال حتى التعليم
الجامعي.
وتحرص "زين" على تشجيع ُمختلف األنشطة والبرامج
الرياضية الرسمية التي ُتطلقها الدولة ،بهدف ُ
المساهمة
فــي رف ــع اس ــم الــريــاضــة الـكــويـتـيــة وتـطــويــرهــا ،حـيــث تــؤمــن
أن لــدى مؤسسات القطاع الخاص دورا مهما وحيويا في
تـنـمـيــة ق ـطــاعــات ال ـش ـبــاب والــريــاضــة والـتـعـلـيــم فــي ال ـبــاد،
وتقوم الشركة بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خالل
رعايتها ودعمها للعديد من الفعاليات الرياضية الكبرى
على مستوى الكويت.
ً
وأ ك ـ ـ ـ ـ ــدت ا ل ـ ـشـ ــر كـ ــة أن ر عـ ــا ي ـ ـت ـ ـهـ ــا ج ـ ـ ـ ــاء ت ت ـ ـمـ ــا ش ـ ـيـ ــا مــع
استراتيجيتها االجتماعية التي تنتهجها تجاه قطاعات
الــريــاضــة وال ـش ـبــاب وال ـت ـع ـل ـيــم ،ف ـهــي تـفـخــر بــرعــايــة ودع ــم
مجموعة كبيرة من الرياضيين الكويتيين الذين يمثلون
الكويت في المحافل المحلية واإلقليمية والعالمية من خالل
إنجازاتهم التي تفخر الشركة بها.

كر ً
المبارك ُم ّ
ما المصيبيح على رعاية «زين» بحضور اليوسف والمقصيد
نــواف األحـمــد ،مــن أجــل ض ــرورة عــودة الــريــاضــة المدرسية
كـخـطــوة أول ــى لــرعــايــة طــاب وطــالـبــات الـكــويــت ،واكـتـشــاف

أسعار صرف العمالت العالمية

م ــواه ـب ـه ــم وال ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ـن ـم ـي ـت ـهــا ل ـي ـك ــون ــوا نـ ـ ــواة أن ــدي ــة
ا لـكــو يــت المحلية ُ
ومـخـتـلــف المنتخبات ا لــو طـنـيــة ،لتمثيل

«هيرميس» توقع اتفاقية بيع وإعادة تأجير
بـقيمة  750مليون جنيه مع شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

أعلنت المجموعة المالية
"هيرميس" إبرامها اتفاقية
ب ـ ـيـ ــع وإع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة تـ ــأج ـ ـيـ ــر م ــع
شركة "مدينة نصر لإلسكان
والتعمير" (  )MNHDبقيمة
إ جـمــا لـيــة تـبـلــغ  750مـلـيــون
جنيه مصري.
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة فــي
بـ ـي ــان صـ ـح ــاف ــس أم ـ ـ ــس ،إن
ق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـتـ ــرويـ ــج وت ـغ ـط ـي ــة
االك ـت ـتــاب ب ــ"ه ـيــرم ـيــس" قــام
ب ـ ـ ــدور الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار ال ـم ــال ــي
ل ـل ـص ـف ـقــة الـ ـت ــي س ـت ـت ـض ـمــن
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة مـ ـ ــن إصـ ـ ـ ـ ـ ــدارات
ال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ــق ف ـ ـ ـ ـ ــي ص ـ ـ ـ ـ ــورة
صـ ـفـ ـق ــات تـ ــاب ـ ـعـ ــة ،عـ ـل ــى أن
ت ـ ـقـ ــوم شـ ــركـ ــة "ال ـم ـج ـم ــوع ــة
ال ـمــال ـيــة هـيــرمـيــس لـلـحـلــول
ال ـ ـت ـ ـمـ ــوي ـ ـل ـ ـيـ ــة" ،الـ ـمـ ـمـ ـل ــوك ــة
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـك ـ ـ ــام ـ ـ ــل ل ـ ـل ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة
ا لـمــا لـيــة هيرميس القابضة
والـشــركــة الــرائــدة فــي مجال
ح ـل ــول ال ـت ــأج ـي ــر ال ـت ـمــوي ـلــي
وال ـت ـخ ـص ـيــم ،بـ ــدور ال ـطــرف
المقرض.
فــي الـسـيــاق ،أع ــرب ماجد
العيوطي العضو المنتدب
ب ـق ـط ــاع الـ ـت ــروي ــج وت ـغ ـط ـيــة
االك ـت ـتــاب بــ"هـيــرمـيــس" ،عن
اعـ ـ ـت ـ ــزازه ب ـت ــوط ـي ــد ال ـع ــاق ــة
وتعزيز الشراكة مع القيادة
الجديدة لشركة "مدينة نصر
لإلسكان والتعمير" ،الرائدة
في مجال التطوير العقاري.
وأبدى العيوطي سعادته
ب ــال ـت ـق ــدم الـ ـمـ ـلـ ـح ــوظ ،الـ ــذي
أح ــرزت ــه ال ـش ــرك ــة ف ــي س ــوق
التطوير العقاري" ،إذ تمثل
هذه الصفقة إ حــدى الركائز
األساسية في استراتيجيتنا
ال ــرام ـي ــة إلـ ــى ع ـقــد ش ــراك ــات
جــذا بــة بمختلف القطاعات
الرئيسية التي تمثل عصب

االقتصاد المصري ،وترويج
المنتجات وا لـخــد مــات التي
ت ـقــدم ـهــا م ـخ ـت ـلــف ق ـطــاعــات
الشركة لشركائنا ،ومساعدة
ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات ع ـ ـ ـبـ ـ ــر تـ ـلـ ـبـ ـي ــة
احتياجاتها للتمويل دائمة
النمو".
وتـعـتـبــر "ن ـصــر لــإسـكــان
وال ـت ـع ـم ـي ــر" ش ــرك ــة ت ـطــويــر
عـ ـق ــاري م ـص ــري ــة رائ ـ ـ ــدة ،إذ
نجحت فــي إ تـمــام مجموعة
مـ ـ ـ ــن أب ـ ـ ـ ـ ـ ــرز ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروعـ ـ ــات
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـمـ ــويـ ــة ،مـ ـنـ ـه ــا م ـع ـظ ــم
اإلن ـشــاء ات فــي مــديـنــة نصر
بـ ــال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،ال ـت ــي
تـغـطــي أك ـثــر م ــن  40مـلـيــون
متر مربع وتضم أكثر من 3
ماليين نسمة.
وتشمل محفظة األرا ضــي
الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـل ـش ــرك ــة مـ ـش ــروع
"تاج سيتي" ،ومساحته 3.5
ماليين متر مربع ويقع في
مـ ـك ــان رئ ـي ـس ــي ق ـ ــرب م ـط ــار
ال ـق ــاه ــرة ال ــدول ــي وم ـش ــروع
" س ـ ـ ـ ـ ـ ــراي" ،و مـ ـس ــا حـ ـت ــه 5.5
ماليين متر مربع في موقع
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي عـ ـل ــى ط ــري ــق
الـســويــس ب ـجــوار الـعــاصـمــة
اإلدارية الجديدة.
من جانبه ،قال المهندس
ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه سـ ـ ـ ــام الـ ــرئ ـ ـيـ ــس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـش ــرك ــة "مــدي ـنــة
نـصــر لــإسـكــان والـتـعـمـيــر"،
إن هـ ــذه ا ل ـص ـف ـقــة ت ــأ ت ــي فــي
إط ـ ــار االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـتــي
ت ـت ـب ـنــا هــا اإلدارة ا ل ـج ــد ي ــدة
للشركة بـهــدف ا لـتــو ســع في
نطاق العمليات التشغيلية،
إذ تواصل مساعيها لتطوير
المشروعات السكنية عالية
الـ ـ ـج ـ ــودة ب ـم ـخ ـت ـل ــف أنـ ـح ــاء
الجمهورية".
وأ ك ـ ــد س ـ ــام ،أن ا ل ـشــرا كــة

الـ ـح ــالـ ـي ــة م ـ ــع "ال ـم ـج ـم ــوع ــة
ال ـمــال ـيــة هـيــرمـيــس لـلـحـلــول
ال ـت ـم ــوي ـل ـي ــة" س ـ ــوف "ت ـت ـيــح

لنا توظيف قدراتنا المالية
بـ ـ ـص ـ ــورة أك ـ ـثـ ــر كـ ـ ـف ـ ــاء ة فــي
الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ت ـت ـم ـي ــز

بمقومات نمو جذابة ،وهو
ً
ما يفتح للشركة آفاقا كبيرة
للتوسع والتطوير".
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ليفانتي هايبرد...

أسطورة مازيراتي الجديدة
بمحرك  4سلندرات
هجين بقوة توازي
محرك  6سلندرات
يوسف العبدالله

في مركبة ذات نمط مختلف ،جاءت ليفانتي
هايبرد أسطورة مازيراتي اإليطالية الجديدة
بمحرك هجين من  4سلندرات وقوة أداء توازي
 6سلندرات ،مما كشف عن عزم هذه المركبة ،التي
تسلط «الجريدة» الضوء عليها اليوم من خالل
صفحة السيارات للحديث عن مواصفاتها الحديثة.

أسعارها تبدأ ً
من  24990دينارا
ك ـ ـشـ ــف ق ـ ـسـ ــم ال ـ ـم ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــات ف ــي
"مـ ــازيـ ــراتـ ــي ال ــزي ــان ــي" ان أس ـع ــار
ليفانتي هايبرد الجديدة تبدأ من
ً
ً
 24990دينارا كويتيا.
وعـ ــن ال ـف ـئ ــات ،أشـ ـ ــارت ال ـشــركــة
إلــى أن هناك  4فئات مـتــوافــرة من
المركبة وهي ليفانتي  GTهايبرد،
ول ـي ـف ــان ـت ــي م ــوديـ ـن ــا ،ول ـي ـفــان ـتــي
مودينا اس ،وليفانتي تروفيو.

إعادة الشحن
(تصوير جورج ريجي)
فـ ــي مـ ـف ــاج ــأة الفـ ـت ــة مـ ــع ح ـلــول
العام الجديد ،رفعت شركة الزياني
للسيارات الوكيل الحصري لعالمة
مـ ــازيـ ــراتـ ــي الـ ـك ــوي ــت الـ ـسـ ـت ــار عــن
ليفانتي هايبرد للمرة األولــى في
ال ـب ــاد ،ك ــأول س ـي ــارة دف ــع ربــاعــي
هايبرد للعالمة التجارية ،لتمثل
خ ـ ـطـ ــوة كـ ـبـ ـي ــرة نـ ـح ــو األم ـ ـ ـ ــام فــي
استراتيجيتها في عالم السيارات
الهجينة ،التي بدأت العام الماضي
مع جيبلي هايبرد.
ليفانتي هايبرد أفضل ما يمكن
وصـفـهــا بــأنـهــا "ســري ـعــة .انـبـعــاث
كــربــونــي أق ــل .فــريــدة مــن نــوعـهــا"،
لتصبح أسرع ،وأكثر استدامة من
السيارة التي تعمل على البنزين،
وفريدة من نوعها في خصائصها
المميزة.
مــازيــراتــي مـبـتـكــرة بطبيعتها،
و تـتـبــع مــع ط ــراز ليفانتي فلسفة
دخـ ــول ـ ـهـ ــا إل ـ ـ ــى عـ ــالـ ــم ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات
ال ـه ـج ـي ـن ــة ،ال ـ ـهـ ــدف هـ ــو تـحـسـيــن
األداء م ـ ـ ــع ا لـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــاظ ع ـ ـلـ ــى ق ـي ــم
العالمة التجارية ،وتوفير السرعة
وال ـ ــرش ـ ــاق ـ ــة م ـ ــع ت ــوفـ ـي ــر الـ ــوقـ ــود
وتعزيز التفاني في متعة القيادة
والرفاهية .وكانت النتيجة سيارة
دف ــع ربــاعــي هــايـبــرد تـحــافــظ على

ه ــدی ــر م ـح ــرك م ــازی ــرات ــي ال ـ ــذي ال
تخطئه األذن.
وتـجـمــع لـيـفــانـتــي هــاي ـبــرد بين
م ـحــرك  4س ـل ـنــدرات بـسـعــة لترين
ً
ونظام هجين  48فولتا الستعادة
الطاقة أثناء التباطؤ والكبح ،وتزن
الـسـيــارة الـهــايـبــرد أق ــل مــن محرك
 6أسطوانات ،كما تتمتع بتوزيع
أفضل للوزن ،إذ يتم وضع البطارية
ف ــي الـخـلــف دون ال ـم ـســاس بـقــدرة
الحمولة وتحقيق الـتــوازن األمثل
بـيــن كـتــل ال ـس ـيــارة .كلها مصممة
لـتـجـعــل س ـي ــارة لـيـفــانـتــي هــايـبــرد
أكثر رشاقة ومتعة في القيادة.
وب ـف ـضــل ال ـق ــوة ال ـق ـصــوى الـتــي
ً
تبلغ  330حـصــانــا وع ــزم ال ــدوران
ً
الـ ــذي يـبـلــغ  450نـيــوتــن م ـت ــرا من
 2.250دورة في الدقيقة فقط  ،فإن
ب ـي ــان ــات األداء ل ـس ـي ــارة لـيـفــانـتــي
هــايـبــرد ال ـجــديــدة ،الـمـتــوفــرة فقط
مع الدفع الرباعي ،مثيرة لإلعجاب:
سرعة قصوى تزيد على  240كم/
ســاعــة و ال ـت ـســارع مــن  0إل ــى 100
ثوان.
كلم/س في 6
ٍ

 8سرعات
وعـ ــن ن ــاق ــل الـ ـح ــرك ــة ،فـ ــإن نــاقــل

تجربة ةديرجلا.
أداء قوي...
وهدوء على الطريق
في تجربة مليئة بالتحديات ،قامت "الجريدة" بتجربة قيادة
مــازيــراتــي ليڤانتي الـجــديــدة مــن شــركــة الــزيــانــي للسيارات،
الوكيل الحصري لعالمة مازيراتي في الكويت والتي أثبتت
أن المركبات الهجينة ذات نكهة مختلفة في القيادة ال
سيما بلمسات إيطالية من مازيراتي.
ً
وشهدت التجربة شعورا ال يوصف على الطريق لتلك
الفخامة األسطورية ،بعد خروجها بمحرك هجين من 4
سلندرات بقوة توازي  6سلندرات ،والتي كانت واضحة
في أداء قيادتها وعزمها على الطريق.
وللثبات وقفة ،فعلى الرغم كذلك من سرعتها وقوتها،
فإنها ثابتة وعائلية ومريحة أثناء القيادة دون الشعور
بهواء الشارع الخارجي وضوضاء الطريق.
وخــال الرحلة ،شهدت القيادة تجربة فــرامــل ليڤانتي
بـعــد الـصـعــود بـهــا إل ــى ســرعــات عــالـيــة مــع تــوقــف مفاجئ،
ً
فكانت قوية ال تعرف االن ــزالق بـتــاتــا ،مما يعكس قــوة هذه
المركبة الجديدة.

الحركة األتوماتيكي  ZFذو الثماني
ً
س ــرع ــات ي ـت ـيــح م ـس ـتــوى مـحـ ّـسـنــا
م ــن الـ ــراحـ ــة ،وي ـت ـم ـيــز بـنـقــل أس ــرع
وأسهل للتروس الستهالك أقل من
الوقود وأداء نقي أفضل .كما تتوفر
خمس وضعيات للقيادة :العادية،
والـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة ،وال ـ ـ ـطـ ـ ــرق ال ـ ــوع ـ ــرة،
ّ
ووضعية زي ــادة التحكم والكفاء ة
( ،)I.C.Eووضعية كورسا الحصرية
بطراز ليڤانتي تروفيو.
ً
ون ـ ـظـ ــرا إل ـ ــى أنـ ـه ــا س ـ ـيـ ــارة دف ــع
رباعي متعددة األغــراض تتناسب
مع كل التضاريس وتحظى بمظهر
رياضي وأداء مازيراتي المتعارف
عـلـيــه ،ف ــإن هـيـكــل س ـيــارة ليفانتي
هــايـبــرد مصنوع مــن م ــواد خفيفة
الــوزن ومـعــززة توفر صالبة فائقة
وقــوة مثالية ،وعليه فــإن كــل شيء
بالتوازي مع مركز الثقل المنخفض
ً
جــدا ،إذ يتناسب التوزيع األمامي
م ــع ت ــوزي ــع الـ ـ ــوزن ال ـخ ـل ـفــي بشكل
متساو.
ٍ

فخامة إيطالية
من حيث المظهر ،تتميز نسخة
اإلطالق بلون معدني جديد ليفانتي
ه ــاي ـب ــرد ث ــاث ــي ال ـط ـب ـق ــات يـسـمــى
 ، Azzurro Astroوهو متاح كجزء
مــن بــر نــا مــج التخصيص للعالمة
التجارية.Maserati Fuoriserie ،

وتـســاهــم الـتـفــاصـيــل الـخــارجـيــة
وال ــداخـ ـلـ ـي ــة األخ ـ ـ ــرى ف ــي تـصـمـيــم
هذه السيارة ،الــذي يسهل التعرف
عليها عـلــى ال ـفــور ،إذ إنـهــا مظللة
بــالـلــون األزرق ،وت ــم اخـتـيــار الظل
لتحديد الـسـيــارات الهجينة ،التي
تستخدمها مــاز يــرا تــي بالفعل في
جيبلي هايبرد.
ومن الخارج ،يميز اللون األزرق
م ـج ــاري ال ـه ــواء الـجــانـبـيــة الـثــاثــة
الشهيرة ،ومالقط المكابح والشعار
الجانبي الموجود على العمود ،C
كما يظهر نفس الظل األزرق داخل
ً
ال ـس ـي ــارة ،وت ـح ــدي ــدا ع ـلــى طـبـقــات
المقاعد المطرزة.

أنظمة متطورة
تـ ـ ــم تـ ـجـ ـهـ ـي ــز ال ـ ـمـ ــرك ـ ـبـ ــة ب ـن ـظ ــام
مساعد مازيراتي الذكي  MAIالذي
ي ـع ـمــل ب ـن ـظ ــام ت ـش ـغ ـيــل Android
 ،Automotive OSويمنحك تجربة
مستخدم شخصية ومبتكرة.
تحمل الـشــاشــة عالية الــوضــوح
ب ـ ــدون إط ـ ــار ال ـت ــي تـعـمــل بــالـلـمــس
ق ـيــاس  10بــوصــات بنسبة 16:10
واجـ ـه ــة رس ــوم ـي ــة ج ــدي ــدة .تتميز
الـشــاشــة بـحــافــة زجــاجـيــة منحنية
أن ـي ـقــة ه ــي األولـ ـ ــى م ــن نــوع ـهــا في
تصميم السيارات.
ك ـم ــا زودت ل ـي ـف ــان ـت ــي ه ــاي ـب ــرد

ال ـج ــدي ــدة ب ـن ـظــام ال ـم ـســاعــدة على
ال ـ ـطـ ــرق ال ـس ــري ـع ــة  HASلـيـمـنـحــك
النظام اإلحساس بأمان أكثر أثناء
القيادة على الطرق السريعة.
وبفضل رادار صغير ّ
مثبت على
الـشـبــك األم ــام ــي وكــام ـيــرا أمــامـيــة،
يـحــافــظ ه ــذا الـنـظــام عـلــى الـسـيــارة
فــي منتصف ال ـم ـســار وف ــي الــوقــت
ذاته ُيحافظ على السرعة المرغوبة
وال ـم ـســافــة ال ـفــاص ـلــة ع ــن ال ـس ـيــارة
األمامية.

أنظمة سمعية عريقة
حرصت اإليطالية مازيراتي على
تــوفـيــر ن ـظــام Bowers & Wilkins
السمعي المحيطي ألو ل ـئــك ا لــذ يــن
يـ ـبـ ـحـ ـث ــون ع ـ ــن أع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ــوي ــات
الـجــودة مــن األجـهــزة الصوتية في
مــازيــراتــي ليڤانتي ،فــإن مبتغاهم
يكمن في نظام Bowers & Wilkins
لـ ـلـ ـص ــوت ال ـم ـح ـي ـط ــي م ـ ــن ال ـج ـي ــل
الجديد  -األح ــدث فــي عالم الكمال
ً
ً
الصوتي .سبعة عشر مكبرا صوتيا،
ومتوسطة المدى ومكبرات صوت
خلفية مصنوعة من ألياف آراميد
ّ
و ،®Rohacellوا لـ ـم ــوز ع ــة بشكل
استراتيجي في تصميم مقصورة
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــارة ال ـ ــري ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة مـ ـتـ ـع ــددة
االستعماالت ،في حين يضمن مكبر
ً
ً
للصوت قوة  1280واط صوتا غامرا

لجميع الركاب في المقصورة.يتميز
النظام بتقنية ا لـصــوت المحيطي
 ،™ QuantumLogicا ل ـتــي تعيد
ً
تـشـكـيــل اإلشـ ـ ـ ــارات رق ـم ـي ــا وتـعـيــد
بـ ـن ــاء ال ـت ـس ـج ـيــل األص ـ ـلـ ــي لـقـطـعــة
موسيقية بـجــودة عالية ،وهــذا ما
يجعلها تشابه صوت قاعة للحفالت
الموسيقية في السيارة.
وعلى مستوى آخر ،فقد جاء في
لـيـفــانـتــي هــاي ـبــرد ن ـظــام Harman
 Kardonالصوتي الفاخر االختياري
أعلى مستويات الترفيه الصوتي
وهــو مكبر للصوت متطور ذو 12
ق ـنــاة ب ـقــوة  900واط ،ي ـقــدم جــودة
عالية في الصوت وتفاصيله ،مهما
كــان المصدر :ســواء كــان رادي ــو ،أو
مشغل ملفات  ،MP3أو  ®iPhoneأو
ّ
جهاز بث صوتي آخر .إن السماعات
األربع عشرة القوية  -أربعة مكبرات
للتردادت العالية ،وأربعة مكبرات
للمجال المتوسط ،وخمسة مكبرات
صــوت متوسطة ال ـمــدى ،ومضخم
صوت للترددات الدنيا لمساحة 20
ً
لـتــرا – جميعها موضوعة بعناية
ّ
في جميع أنحاء المقصورة ،تقدم
ً
ً
ً
صوتا رائعا ومتوازنا لكل الركاب.

مع ليفانتي هايبرد االستمتاع
واضح بزيادة قدرتك على الوصول
إلى ما هو أبعد من خالل التباطؤ،
فـ ــي أي وقـ ـ ــت تـ ـق ــوم ف ـي ــه ب ــإب ـط ــاء
السرعة أو الضغط على المكابح،
ي ـتــم إع ـ ــادة ش ـحــن ال ـطــاقــة إلع ــادة
تعزيز قيادتك للسيارة.

البطارية
والمحول
تم تثبيت محول التيار المستمر
ً
وال ـب ـط ــاري ــة ب ـق ــدرة  48ف ــول ـت ــا في
الـ ـخـ ـل ــف ،فـ ــي وضـ ـ ــع مـ ـ ـت ـ ــوازن مــع
ال ـ ـم ـ ـحـ ــرك ال ـم ـث ـب ــت ف ـ ــي ال ـم ـق ــدم ــة
للسماح بتوزيع أفضل للوزن ،مما
يجعل ليفانتي هايبرد أكثر رشاقة
ومتعة في القيادة ال سيما في ظل
مناطق جديدة.

المعزز اإللكتروني
يعمل جهاز المعزز اإللكتروني
بالتوازي مع الشاحن التوربيني
التقليدي ،مما يحافظ على قــدرة
الـمـحــرك الـنــاتـجــة حـتــى عـنــد عــدد
دورات منخفض في الدقيقة .يعمل
كل ذلك باإلضافة إلى بادئ تشغيل
ال ـم ـحــرك عـلــى تــوفـيــر أق ـصــى دفــع
إضــافــي عـنــد بـلــوغ ذروة ال ــدوران
في الوضع الرياضي .يضمن هذا
النظام بداية أســرع باإلضافة إلى
ق ـيــادة ديناميكية تتسم بــاإلثــارة
واألريحية.

مستشعر
جودة الهواء
ُج ّهزت ليڤانتي بجهاز استشعار
ذكي مقترن بنظام تحليل اإلشارات
الـ ــذي يـحـســب مـسـتــويــات الـتـلــوث
ال ـخــارجــي ويـمـنــع ال ـه ــواء الملوث
وال ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــازات ال ـ ـسـ ــامـ ــة مـ ـ ــن دخـ ـ ــول
ّ
المقصورة ،وهذا ما ُيعزز من راحة
جميع الركاب.
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قـ ــالـ ــت شـ ــركـ ــة بـ ـي ــغ ه ـيــت
ميوزك ،التي تدير فرقة «بي.
تـ ــي.إس» الـكــوريــة الجنوبية،
إن ال ـف ـح ــوص أث ـب ـتــت إصــابــة
ع ـض ــوي ــن آخـ ــريـ ــن مـ ــن ال ـفــرقــة
بـ«كوفيد »19 -بعد عودتهم إلى
كوريا الجنوبية من أولى حفالت
ال ـفــرقــة الـمــوسـيـقـيــة بــالــواليــات
المتحدة في فترة تفشي الوباء.
وجرى تشخيص إصابة مغني
الـ ــراب آر إم ( 27عــامــا) والمغني
ج ـيــن ( 29ع ــام ــا) ب ـ ـ «ك ــوف ـي ــد»19 -
بعد يــوم من إصابة شوجا ،كاتب
األغـ ــانـ ــي وم ـغ ـن ــي ال ـ ـ ــراب بــال ـفــرقــة

المؤلفة مــن سبعة أعـضــاء .وذكــرت
ال ـشــركــة أن ال ـثــاثــة ت ـل ـقــوا الـجــرعــة
الثانية من لقاح مضاد للفيروس في
أغسطس الماضي.
و كــا نــت الحفالت الموسيقية في
الواليات المتحدة هي األولى للفرقة
هـنــاك منذ عــام  2019عندما قاموا
ب ـجــولــة ف ــي أنـ ـح ــاء آس ـي ــا وأوروبـ ـ ــا
وأميركا الشمالية.
ُيشار إلى أن الفرقة أعلنت في وقت
سابق أنها ستحصل على فترة راحة
خالل عطلة نهاية العام ،وستستعد
لحفل موسيقي وألبوم جديدين.
(رويترز)

فرقة «بي تي اس»

جوجو تعلن خطبتها على
داردين عبر «إنستغرام»

أريانا غراندي تعطل
حسابها على «تويتر»

ف تعايد
كاترينا كي 
زوجها كوشال ومحبيها

كشفت المغنية األميركية جوجو،
أن ـهــا ت ـح ـت ـفــل بـ ـ ــ«ال ـكــري ـس ـمــاس» بعد
خطبتها رسميا على الممثل ديكستر
داردين.
ونشرت المغنية ( 31عاما) سلسلة
من الصور عبر صفحتها بـ«إنستغرام»
تظهر اللحظة التي نزل فيها دارديــن
( 30عاما) على ركبته طلبا لخطبتها.
ودعا الممثل ،الذي شارك في بطولة
فيلم «ذا ماز رانر» ،بعض أفراد األسرة
واألصدقاء المقربين حتى يتمكنوا من
حضور الحدث في منتجع «ال كونشا
رينيسانس سان جون» في بورتريكو.
وكانت جوجو تصدرت قائمة أغاني
الـ ـب ــوب األم ـي ــرك ـي ــة ع ـنــدمــا ك ــان ــت في
سن الـ 13عاما بأغنيتها «جيت أوت»،
لتكون بذلك أصغر فنانة تتصدر قائمة
«بيلبورد» ألغاني موسيقى البوب.
(د ب أ)

أث ــارت النجمة العالميةأريــانــا
ً
ً
غراندي جدال كبيرا بين الجمهور
ب ـع ــد ق ـيــام ـهــا بـتـعـطـيــل حـســابـهــا
ال ـخ ــاص عـلــى مــوقــع تــوي ـتــر ،غير
ّ
تعلق ُ
بعد على صفحتها
أنها لم
الـثــانـيــة ،إذ مــن الـمـمـكــن أن يكون
ح ـســاب ـهــا تـ ـع ـ ّـرض ل ـقــرص ـنــة وت ــم
إيقافه.
يـشــار إلــى أن غــرانــدي ق ــررت أن
ت ـش ــارك بـمـنـصــة لـلـعــاج النفسي
اسمها  Better Helpوتقدم مليون
دوالر كنفقات عالج مجاني ،قائلة:
«م ـت ـح ـم ـســة ألقـ ـ ــدم م ـل ـي ــون دوالر
لعالج نفسي مجاني ،مع قناعتي
أن ا ل ـعــاج يـجــب أال يقتصر على
الميسورين فقط بل يجب أن يتوفر
للجميع وأريـ ــد أن أشـجــع مــن هم
بحاجة للمساعدة أن يطلبوها وأن
يستفيدوا من هذه الفرصة».

نـشــرت كــاتــريـنــا كـيـف ص ــورة في
صـفـحـتـهــا الــرس ـم ـيــة ب ــأح ــد مــواقــع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي م ــع زوج ـهــا
النجم الهنديفيكي كوشال ،وبدت
إل ـ ـ ــى ج ــان ـب ـه ـم ــا ش ـ ـجـ ــرة الـ ـمـ ـي ــاد،
وت ـقــدمــت ب ـهــذه الـطــريـقــة الـمـعــايــدة
ل ـم ـن ــاس ـب ــة عـ ـي ــد الـ ـمـ ـي ــاد ال ـم ـج ـيــد
ّ
ل ــزوج ـه ــا وم ـح ـب ـي ـهــا ،م ـعــل ـقــة عـلــى
الصورة« :ميالد مجيد».
ـي أق ـ ـ ــل مــن
ـ
ـ
ف
وح ـ ـ ـ ـ ــازت ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة َ
ســاعـتـيــن مــا يـنــاهــز مـلـيــونــي عالمة
إعجاب.
وتظهر الصورة السعادة الكبيرة
الـ ـت ــي ت ـش ـع ــر ب ـه ــا ك ــات ــري ـن ــا بــرف ـقــة
زوجها ،وهي التي عاشت خيبات أمل
وعالقات عاطفية مضطربة لم تنته
كما تريد ،وأشهرها مع النجم سلمان
خــان الــذي انفصلت عنه بعد عالقة
طويلة بعد فشلها في التفاهم معه.

أريانا غراندي

كاترينا كيف

فلك

وينسلت عن لقائها دي كابريو:
لم أستطع التوقف عن البكاء

الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :تحسم أمرك بشأن مشروع جديد
سيدر عليك أرباحا كبيرة.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـظـهــر لـلـحـبـيــب أن ــك ع ـلــى قــدر
المسؤوليات لالهتمام به.
ً ُ
اجتماعيا :كن أمثولة لالنضباط لآلخرين،
ً
بدال من التلهي بالقشور.
رقم الحظ.7 :

ً
اعترفت أن تصوير «تايتانيك» كان شاقا
تحدثت الممثلة البريطانية الشهيرة كيت وينسلت عن لقاء مفعم
بالمشاعر مع نجم هوليوود الشهير ليوناردو دي كابريو.
ً
وقالت وينسلت « 46عاما» لصحيفة «الغارديان» البريطانية في
مقابلة نشرت هذا األسبوع« :لم أستطع التوقف عن البكاء».
ُيذكر أن النجمين لعبا َ
دوري البطولة في فيلم «تايتانيك» الشهير
للمخرج الكندي جيمس كاميرون عام  ،1997وكان يبلغان من العمر
ً
آنذاك  22و 21عاما.
ً
وقالت وينسلت ،إنها ترتبط بعالقة صداقة وثيقة جدا مع
ً
دي كابريو « 47عاما».
وذكــرت أنه بسبب الجائحة وأمــور أخــرى لم َ
تر دي
كــابــريــو مـنــذ  3س ـن ــوات ،قـبــل لـقــائـهـمــا ف ــي لــوس
أن ـج ـلــس ،وق ــال ــت»:ع ــرف ـت ــه ل ـف ـتــرة تـبـلــغ نصف
ع ـم ــري! ل ـكــن ل ــم ي ـحــدث أن ــه ك ــان بــإمـكــانــي
التواجد بالمصادفة في نيويورك أو هو
فــي لندن وكــانــت أمامنا فرصة للقاء
لـتـنــاول الـقـهــوة .نحن لــم نتمكن من
مغادرة بالدنا».
وع ــن تـصــويــر فـيـلــم «تــايـتــانـيــك»،
المرهق ،قالت وينسلت وهي تتذكر
ً
ً
تلك األيام« :لم يكن األمر ممتعا لنا جميعا،
ً
لكن كان علينا أن نجتازه معا».
ً
ً
وذكرت وينسلت ،التي حققت نجاحا كبيرا هذا العام في
مسلسل الجريمة «ماري أوف إيست تاون» ،لمحطة «إتش بي
أو» األميركية ،إن األمر كان «شقاء» بالنسبة لها ،لكنها لم تقر
ً
بذلك مطلقا في ذلك الحين.
ف ــي مـنــاسـبــة ســاب ـقــة ،وف ــي إحـ ــدى ال ـح ـفــات وق ـفــت كيت
ّ
المنصات واعترفت بعد مرور  13سنة
وينسلت على إحدى
على مشاركة ليوناردو دي كابريوفيلم  TITANICبحبها
له الذي كتمته طوال هذه السنوات.
ً
ً
وقالت إنه رجل مدهش وتعتبره شخصا مميزا في
حياتها ،وتحبه من كل قلبهاّ ،
وعبرت عن سعادتها
لـلــوقــوف أم ــام الجميع وإخ ـبــاره بـهــذا األم ــر وكــم
ّ
أحبته .هذا التصريح أحرج ديكابريو في الحفل
ألنه صدم به وراح يرسل لها القبالت من بعيد
وظهرت عليه مالمح الخجل.
(د ب أ)

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا  :جـهــودك المهنية ستثمر نتائج
وأرباحا لم تكن تتوقعها.
ً
عاطفيا :تتراجع حرارة المشاعر ،وقد تصل
إلى فراق إن لم تتدارك األمر.
ً
اجتماعيا :أنت ملك الترفيه حين يجتمع
األصدقاء واألهل حولك.
رقم الحظ.53 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تجد نفسك أمام استحقاقات مهمة،
وتتركز عليك األضواء.
ً
عاطفيا :تتحمس إلنجاح العالقة ،لكنك ال
ً
ً
تجد مجهودا مماثال من الحبيب.
ً
اجتماعيا :العقل السليم في الجسم السليم،
ً
لذلك ال تهمل صحتك أبدا.
رقم الحظ.27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ً
مهنيا :تتألق كثيرا هــذه الـفـتــرة ،ويلمع
نجمك ،فتثير الحسد من حولك.
ً
عاطفيا :تعرف كيف تتقرب من الحبيب
وتثلج صدره.
ً
اجتماعيا :تحتاج إلى االبتعاد عن األجواء
العائلية المشحونة.
رقم الحظ.7 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ُ
مهنيا :ال تحرق المراحل في العمل .كن
ً
ً
صبورا ،فالنجاح يتطلب مجهودا.
ً
عاطفيا :استمع إلى ما يسديه الحبيب من
نصائح ،فهو أدرى ببعض األمور منك.
ً
اجتماعيا :أنــت على موعد مــع السعادة
العائلية ،ربما بوالدة طفل أو بجديد في
حياتك.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :ال ّ
تضيع وقتك في تفاصيل تافهة

وينسلت ودي كابريو

ال تحتاج إلى التركيز.
ً
عاطفيا :الحبيب يعرف أنك تبذل الكثير
من الجهود إلسعاده.
ً
اجتماعيا :نقاش حــاد بينك وبين أحد
األقارب قد يتحول إلى صدام يمكن تفاديه.
رقم الحظ.5 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :قد تواجه خيبة في العمل ،لكنك
ً
ً
تنهض مجددا ،وتسير قدما.
ً
عاطفيا :تساند الشريك في مشروع عزيز
على قلبه.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ــوج ــه ل ـل ـن ــادي ب ـعــد الـعـمــل
مباشرة ،للتخلص من إرهاق العمل.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـيــا :تـفـكــر ف ــي االب ـت ـع ــاد ع ــن محيطك
المهني الحالي والبحث عن آفاق أخرى.
ً
عاطفيا :ال تتصرف بعشوائية مع الحبيب،
كي ال تخسره.
ً
اجتماعيا :تمل من ظرف عائلي ومشاكل
ً
ُ
مستمرة منذ مدة .كن صبورا ،فالفرج قريب.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :استشر اآلخرين ،وال تتخذ القرارات
وحدك ،فتلك مجازفة كبرى.
ً
عاطفيا :أجواء مناسبة للرومانسية وقضاء
أوقات ممتعة.
ً
اجتماعيا :ال تتكاسل ،ومــارس الرياضة،
فانعكاساتها إيجابية على مزاجك.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر
ً
مهنياّ :
تمر بظروف مقلقة في العمل ،لكنها
ً
غيوم ستختفي قريبا.
ً
عــاطـفـيــا :ال تـنــزعــج إن أكـثــر الـحـبـيــب من
ً
األسئلة ،فأنت ال تخاطبه إال نادرا.
ً
اجتماعيا :لديك أكثر من صديق يساعدك
على وضع خطط للترفيه عن نفسك.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :تصلك عروض العمل على طبق
مــن ف ـضــة ،فــأنــت م ـط ـلــوب ،وم ـهــاراتــك
جذابة.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :اسـ ــع إلـ ــى تـغـيـيــر روت ـي ـنــك
العاطفي ،فالحبيب بدأ يشعر بالملل.
ً
اجتماعيا :فترة تضج باللقاء مع األهل
واألصدقاء في أمسيات مسلية.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
ً
مهنيا :خذ عبرا من الماضي ،ونفذ ملفاتك
بحذر يمنع تكرار األخطاء نفسها.
ً
عاطفيا :الحبيب يريدك أن تثق بــه ،فهو
بارع في إيجاد الحلول المناسبة.
ً
اجتماعيا :تخف معنوياتك هــذه الفترة.
األصدقاء قادرون على تغيير مزاجك.
رقم الحظ.22 :
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تلوث الهواء في الداخل ...كيف نقلل تأثيره؟
المنظفات ...الشموع ...مواقد
تأثير
الطهي ...ما مقدار ً
الهواء الداخلي فينا حقا؟ وما
الذي يمكننا فعله حيال ذلك؟
اختصاصي الجهاز التنفسي
د .جوناثان غريغ يشرح كل
شيء في السطور التالية:

• ت ـلــوث الـ ـه ــواء ال ــداخ ـل ــي واس ــع
االنتشار
ً
يأخذ هذا التلوث أشكاال متعددة،
ً
ب ــدء ا مــن الجزيئات الصغيرة التي
تنبعث عند الطهي أو التنظيف ،إلى
الجراثيم التي يطلقها العفن عندما
ً
ي ـك ــون رطـ ـب ــا وال ـ ـمـ ــواد الـكـيـمـيــائـيــة
الموجودة في أثاثنا.
• تــأث ـيــره الـمـحـتـمــل ف ــي الصحة
مقلق
ي ـم ـك ــن ل ـل ـج ـس ـي ـم ــات ال ـص ـغ ـي ــرة
المستنشقة أن تنتقل إلــى الرئتين،
وتسبب مشكالت ،تشير الــدراســات
إلى أن تلوث الهواء الداخلي مرتبط
بـ ــزيـ ــادة م ـخ ــاط ــر اإلصـ ــابـ ــة بـبـعــض
مشكالت الجهاز التنفسي ،مثل الربو
والتهاب الشعب الهوائية.
• ض ــع وعـ ـ ــاء ال ـط ـه ــي ع ـل ــى عـيــن
الموقد الخلفية
نـ ـح ــن نـ ـعـ ـل ــم أن الـ ـطـ ـه ــي ي ـط ـلــق
جزيئات في الهواء ،وأن مستوياتها
يمكن أن تبقى مرتفعة فترة طويلة
بعد االنتهاء من الطهي ،افتح نافذة
عند الطهي واستخدم مروحة الشفط
إذا كــانــت لــديــك واح ـ ــدة .ض ــع وع ــاء
الـطـهــي عـلــى الـمــوقــد الـخـلـفــي حيث
يـكــون شفط الـمــروحــة أقـ ــوى ...اتــرك
المروحة تعمل مــدة  10دقائق على
األقل بعد انتهاء الطهي.
• استعمل مــو قــدة كهربائية إذا
استطعت
الموقد الكهربائي أكثر مالء مة
ً
ل ـل ـب ـي ـئــة وأقـ ـ ــل ت ـل ــوي ـث ــا مـ ــن الـ ـغ ــاز،

ألن أجـهــزة الـغــاز تــولــد أول أكسيد
الكربون وثاني أكسيد النتروجين.
ه ــذه ال ـم ـلــوثــات غ ـيــر مــرئ ـيــة ،لــذلــك
تحتاج إلى تهوية جيدة.
• استخدم موقد الحطب باعتدال
ينبعث مــن ا ل ـحــرا ئــق المفتوحة
وال ـ ـمـ ــواقـ ــد ال ـق ــدي ـم ــة الـ ـت ــي ي ـحــرق
ف ـيـهــا ال ـخ ـشــب م ــزي ــج م ــن الـ ـغ ــازات
والجزيئات الدقيقة ،حــرق الخشب
ال ــرط ــب أسـ ــوأ م ــن ال ـخ ـشــب ال ـجــاف
ّ
المعد للمواقد ،توصي إدارة البيئة
والغذاء والشؤون الريفية ()Defra
بحرق األخشاب التي تحتوي على
نسبة رطــوبــة أقــل مــن  20فــي المئة
وب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام مـ ــواقـ ــد م ـع ـي ـنــة أق ــل
ً
تلويثا.
• ال تكثر من استخدام الشموع
يمكن أن تؤثر الشموع والبخور
ً
أيـ ـض ــا ف ــي جـ ـ ــودة ال ـ ـهـ ــواء .وج ــدت
دراســة أجريت في منازل دنماركية
أن الشموع كانت المصدر الرئيس
لـلـتـلــوث الــداخ ـلــي .ال ن ـعــرف مــا إذا
ك ــان ــت ال ـ ـحـ ــال ك ــذل ــك فـ ــي الـمـمـلـكــة
المتحدة ،لكن من غير المحتمل أن
تـسـبــب إضـ ــاء ة شـمـعــة بـيــن الحين
واآلخر مشكلة كبيرة.
ّ
• نظف بعناية
تنتج م ــواد التنظيف وا لـعـطــور
الداخلية مركبات عضوية متطايرة
متنوعة يمكن أن تعلق فــي الهواء
أو تستقر في الغبار وعلى األسطح.
رش منتجات التنظيف بالقرب من
السطح ،ثم امسحها بقطعة قماش

نباتات سامة على مائدتنا
ً
نـ ـ ـح ـ ــن بـ ــال ـ ـف ـ ـعـ ــل نـ ـ ــأكـ ـ ــل عـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدا م ــن
ال ـن ـبــاتــات ال ـســامــة ،ت ـحــوي الـفــاصــولـيــاء
الـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــراء ،ع ـ ـ ـلـ ـ ــى سـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــل ال ـ ـ ـم ـ ـ ـثـ ـ ــال،
عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـ ـ ـ ــادة فـ ـيـ ـت ــوهـ ـيـ ـم ــاغـ ـل ــوتـ ـيـ ـنـ ـي ــن
 Phytohemagglutininالسامة ،وتكفي
خمس حبوب فقط للتقيؤ واإلسهال ،إال
ً
إذا طهوتها أوال.
الـ ـطـ ـب ــخ ه ـ ــو اب ـ ـت ـ ـكـ ــار ب ـ ـشـ ــري أض ـ ــاف
ً
كـثـيــرا مــن أن ــواع الـنـبــاتــات الـجــديــدة إلى
نظامنا الغذائي بواسطة تدمير السموم
ال ـ ـمـ ــوجـ ــودة ف ـي ـه ــا ،ت ـ ـطـ ــورت ال ـن ـب ــات ــات
لتخليق هــذه المواد الكيميائية السامة
لثني الـحـيــوانــات والـحـشــرات عــن أكلها،
لكن الـمــزارعـيــن يبحثون بــاسـتـمــرار عن
ً
طرق إلنتاج محاصيل ألذ طعما بخفض
تركيزات هذه المواد الكيميائية .وبفضل
جهودهم هــذه ،صــارت األن ــواع الحديثة

م ــن ال ــ"غ ــري ــب ف ـ ــروت" وب ــراع ــم بــروكـســل
والـبــاذنـجــان أقــل م ــرارة مـمــا كــانــت عليه
ً
قبل  50عاما.
لكن ينبغي الـحـفــاظ على ت ــوازن بين
مــذاق ـهــا ع ـلــى ال ـط ـبــق ومـ ــدى جــاذبـيـتـهــا
ل ــآف ــات ال ــزراعـ ـي ــة ف ــي ال ـح ـق ــل ،ال ــوض ــع
المثالي هو نبات يبقي اآلفات بعيدة حتى
وقت الحصاد ثم ينضج إلى ما هو أشهی.
الطماطم تفعل هذا بالفعل .فالقلويد
ال ـس ــام ف ــي ال ـط ـمــاطــم ال ـخ ـض ــراء يتحلل
بـصــورة طبيعية مــع نضج الـثـمــرة -لكن
تقنيات تحریر الجينات Gene-editing
الحديثة تأخذ هذا خطوة أبعد إلى األمام.
ً
تــزرع الكانوال أو بــذور اللفت تجاريا
ً
لــزيـتـهــا ،وكـ ــان ي ـجــري ســاب ـقــا التخلص
مــن ق ـشــور ال ـب ــذور بـسـبــب الـسـمــوم التي
ينتجها النبات.

جافة ،ثم امسحها مرة أخرى بقطعة
قماش مبللة بالماء.
• األثــاث هو مصدر آخــر للتلوث
الداخلي
تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــال ـ ـ ــج األقـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــة وب ـ ـع ـ ــض
ال ـ ـم ـ ـفـ ــروشـ ــات ب ـم ـث ـب ـط ــات ال ـل ـه ــب،
ويمكن العثور على الفورمالديهايد
 Formaldehydeفــي بـعــض األث ــاث
واألرضيات ومــواد البناء .ومع أننا
ال نستطيع فــي الــوقــت الـحــاضــر أن
نـجــزم بـمــدى تأثير هــذه ال ـمــواد في
ال ـص ـح ــة ،فــإن ـنــا ن ـح ـتــاج إل ــى وضــع

مـعــايـيــر ان ـب ـعــاثــات م ـح ــددة ون ـظــام
واض ــح لــوضــع ال ـعــامــات عـلــى هــذه
المنتجات.
• أكثر من الخضرة
تشير ال ــدراس ــات خ ــارج الـمـنــازل
إل ــى أن ال ـن ـبــاتــات يـمـكــن أن تساعد
عـ ـل ــى ت ــوفـ ـي ــر حـ ـم ــاي ــة ض ـ ــد ب ـعــض
أش ـكــال ال ـت ـلــوث ،لـكــن ال تــوجــد أدلــة
مــن ال ــدراس ــات الــداخـلـيــة عـلــى ذلــك،
ال نعرف مــا إذا كــان يمكن لنباتات
مـعـيـنــة تـقـلـيــل م ـلــوثــات الـ ـه ــواء في
المنزل ،لكنها بالتأكيد ذات منظر

رائع ،وهي تجعلنا نشعر باالرتياح.
• احذر من الرطوبة
إذا ك ـن ــت ت ـع ـيــش ف ــي مـ ـن ــزل فـيــه
رطــوبــة وع ـفــن ،ولــديــك طـفــل مصاب
بــالــربــو ،فـقــد ي ــؤدي ذل ــك إل ــى تفاقم
األع ـ ـ ـ ــراض ل ــدي ــه .س ــاع ــد ع ـل ــى مـنــع
الرطوبة بتنظيف كتل العفن وتهوية
ً
ال ـغــرف ج ـيــدا ق ــدر مــا تستطيع .إذا
كانت نــوافــذك تحتوي على فتحات
تهوية صغيرة ،اتركها مفتوحة.

المصدر :مجلة مدار
سلسلة مقاالت تنشر بالتنسيق
مع التقدم العلمي للنشر.
تابع قراءة الموضوع عبر الموقع
اإللكتروني:
www.aspdkw.com

لماذا ال يتعب قلبي؟
●

بن موریس ،يورك

قلبك عضو قوي بصورة ال تصدق .فهو
ينبض نحو  100.000مرة في اليوم .تخيل
الـطــاقــة الـتــي تـحـتــاج إلـيـهــا للضغط على
ً
كرة التنس .هذا ليس بعيدا عن القوة التي
يستخدمها قلبك في كل مرة ينبض فيها
ً
لضخ الدم في كل أنحاء جسمك .حسنا مع
ه ــذا ال ـعــدد الكبير مــن الـنـبـضــات كــل يــوم،
لماذا ال يتوقف في حين أن قلبك هو عبارة
ً
عن عضلة ،فإنه يختلف تماما عن عضالت
الهيكل العظمي مثل العضلة ذات الرأسين
والعضلة الرباعية المرتبطة بعظامك .هذا
في المقام األول ،ألن القلب يتكون من عضلة
قلبية تتكون من خاليا فريدة تسمى خاليا

عضلة القلب  .Cardiomyocytesعلى عكس
خــايــا العضالت األخ ــرى فــي الجسم ،فإن
خاليا عضلة القلب شديدة المقاومة للتعب،
صحيح أن خاليا عضلة القلب تحصل على
الطاقة بصورة أساسية من الميتوكوندريا
بيت الطاقة في الخلية ،على غرار عضالتك
األخرى ،ولكن خاليا عضلة القلب لديها ما
يصل إلى  10أضعاف كثافة الميتوكوندريا،
مما يزيد من إنتاج طاقتها.
ً
لقد تـطــورت خاليا عضلة القلب أيضا
ل ـت ـع ــزز إم ـ ــداده ـ ــا ب ــال ــدم ف ـه ــي أفـ ـض ــل مــن
خــايــا الـعـضــات الـعــاديــة فــي استخالص
األكسجين من الدم ،إضافة إلى ذلك ،يمتلك
ً
ً
القلب سالحا سریا آخر :فهو مرن من حيث
حاجته إلــى الــوقــود ،وقــادر على استهالك

ال ـغ ـل ــوك ــوز واألحـ ـ ـم ـ ــاض ال ــده ـن ـي ــة ال ـح ــرة
والالكتات.
إذن ل ـم ــاذا ال تـتـكــون ك ــل ال ـع ـضــات من
خ ــاي ــا ع ـض ـلــة ال ـق ـل ــب؟ م ــع ك ــل ف ــوائ ــده ــا،
ت ـن ـق ـبــض خ ــاي ــا ع ـض ـلــة ال ـق ـل ــب مـ ــن دون
مدخالت عصبية ،مما يجعلها غير قادرة
ع ـلــى أداء ح ــرك ــات إراديـ ـ ــة وه ــادف ــة .ولـكــن
عندما يتعلق األمر بالنبض المستمر وبال
ك ـلــل ،فـقــد ت ـطــور قـلـبــك لــاض ـطــاع بعمله
ببراعة فهو ليس لديه وقت للتعب العضلي
المتأخر Delayed Onset Muscle Fatigue
 )(DOMSبـعــد الـتـمــريــن ال ـش ــاق .وه ــذا من
حسن حظنا ألن عضالت القلب ليس لديها
خيار أخذ أيام من الراحة.

عادات صباحية تساعد على فقدان الوزن أطعمة ومشروبات تضاعف «اإلنفلونزا»
م ــوس ــم ال ـش ـتــاء رب ـم ــا ه ــو الــوقــت
الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـعـ ــانـ ــي م ـ ـنـ ــه الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مــن
األشخاص مشاكل اإلصابة بالبرد
واإلنفلونزا ،تتبعها نــزالت الشعب
ال ـهــوائ ـيــة ،وال ـك ـحــة ال ـمــزع ـجــة ،مما
يستوجب عليك اتخاذ احتياطاتك
حـتــى ت ـحـ ّـد مــن األع ـ ــراض الـمــؤلـمــة،
ُ
وتسرع بعملية الشفاء.
وسواء أصبت بالبرد واإلنفلونزا
عن طريق عدوى فيروسية حصلت
ع ـل ـي ـه ــا م ـ ــن زم ـ ـيـ ــل لـ ـ ــك ،أو بـسـبــب
إصابتك بالتهاب الشعب الهوائية،
أو ألنك قررت الخروج وشعرك مبلل
فــي يــوم ب ــارد ،فــإن السعال والكحة
واحتقان األنف ستكون من األعراض
المزعجة التي تصيبك.
ل ـ ـ ـ ـ ــذا هـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاك ب ـ ـ ـعـ ـ ــض األطـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــة
والمشروبات التي ننصحك بتجنبها
حـتــى ال تــزيــد لــديــك أع ــراض الكحة
وال ـ ـس ـ ـعـ ــال ،ن ـس ـت ـع ــرض ـه ــا بـحـســب
.firstpost، doctor ndtv

أعراض الحساسية

بغض النظر عن اتباع نظام غذائي صارم أو
أكثر مرونة من أجل فقدان الوزن ،لكن في بعض
ً
ً
األحيان يكاد األمر يكون مستحيال ،خصوصا
ً
إن لم يتبع الشخص نظام حياة صحيا يساعده
على فقدان الوزن بطريقة أكثر سهولة.
وم ــن الـمـمـكــن أن ت ـســاعــد ب ـعــض الـتـغـيــرات
الصغيرة في الروتين الصباحي على إنقاص
ال ـ ــوزن ،كــذلــك ال ـح ـفــاظ عـلـيــه ،نـسـتـعــرضـهــا لك
بحسب .Health line

زيادة الشهية
يعتبر اإلفطار أهم وجبة في اليوم ،فما تأكله
على اإلفطار يمكن أن يحدد مسار باقي يومك
ً
بالكامل ،إذ يحدد أيـضــا مــا إذا كنت ستشعر
بــال ـش ـبــع ط ـ ــوال ال ـي ــوم أم ال ،ل ـه ــذا ق ــد يـســاعــد
تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين في تقليل
الشعور بالجوع باقي اليوم ،كما أن البروتين
ً
يساعد أيضا في إنقاص الوزن عن طريق خفض
مستويات هرمون الجريلين "هرمون الجوع"
المسؤول عن زيادة الشهية.

وجبة اإلفطار
فــي إح ــدى ال ــدراس ــات الـتــي أجــريــت على 20
ف ـتــاة مــراه ـقــة ،أدى ت ـنــاول وج ـبــة إف ـطــار غنية
بالبروتين إلى تقليل الرغبة الشديدة في تناول
الطعام بعد الوجبة بشكل أكثر فعالية من وجبة
اإلفطار العادية.

تناول الكثير من الماء
يعد بدء يومك بكوب أو اثنين من الماء طريقة
سهلة لتعزيز فقدان الوزن ،حيث يساعد الماء
في تزويد الجسم بالطاقة دون الحاجة لتناول
ال ـمــزيــد م ــن ال ـس ـع ــرات الـ ـح ــراري ــة ،ف ـفــي إح ــدى
الــدراســات الـصـغـيــرة ،أدى شــرب  16.9أونصة
ســائـلــة ( 500م ــل) م ــن ال ـم ــاء إل ــى زيـ ــادة مـعــدل
األيض بنسبة  30في المئة في المتوسط.
كـمــا وج ــدت دراس ــة أخ ــرى أن الـنـســاء ذوات
الوزن الزائد الالئي زدن من تناولهن للمياه إلى
ً
أكثر من  34أوقية (لتر واحد) يوميا ،فقدن 4.4
أرطال ( 2كلغ) إضافية على مدار عام واحد ،دون
إجراء أي تغييرات أخرى في نظامهن الغذائي
أو روتين التمارين.

مستويات معتدلة
السماح بدخول بعض ضوء الشمس أو قضاء
بـضــع دقــائــق إضــافـيــة فــي ال ـخ ــارج كــل صباح
يمكن أن يساعد في بدء فقدان الوزن ،فقد وجدت
إحدى الدراسات أن التعرض لمستويات معتدلة
مــن ضــوء الشمس فــي أوق ــات معينة مــن اليوم
يمكن أن يكون له تأثير على الوزن.

نظام غذائي
عالوة على ذلك ،وجدت دراســة أجريت على
الحيوانات أن التعرض لألشعة فوق البنفسجية

ساعد في قمع زيــادة الــوزن لــدى الفئران التي
تغذت على نظام غذائي غني بالدهون.
ً
كــذلــك ،يعد التعرض ألشـعــة الشمس أيضا
أفضل طريقة لتلبية احتياجاتك من فيتامين
(د) ،إذ وجـ ـ ــدت ب ـع ــض ال ـ ــدراس ـ ــات أن تـلـبـيــة
متطلبات فيتامين (د) ا لـخــا صــة بــك يمكن أن
تـســاعــد فــي إن ـقــاص الـ ــوزن وحـتــى مـنــع زي ــادة
الوزن.

عادات األكل
اليقظة هي ممارسة تتضمن التركيز الكامل
على اللحظة الحالية وزي ــادة الــوعــي بأفكارك
ومشاعرك ،وثبت أن هذه الممارسة تعزز فقدان
الوزن وتعزز عادات األكل الصحية.
على سبيل المثال ،وجد تحليل لـ  19دراسة
أن ال ـتــدخــات الـقــائـمــة عـلــى الـيـقـظــة زادت من
فقدان الوزن وتقليل سلوكيات األكل المرتبطة
بالسمنة ،كما كان لمراجعة أخرى نتائج مماثلة،
مع مالحظة أن تدريب اليقظة أدى إلــى فقدان
وزن كبير في  68في المئة من الدراسات التي
تمت مراجعتها.
ً
لهذا حاول قضاء  5دقائق كل صباح جالسا
بـشـكــل مــريــح ف ــي م ـكــان ه ــادئ وال ـتــواصــل مع
حواسك ،والتركيز على اللحظة الحالية.

ربـ ـم ــا ت ـش ـت ـهــي ت ـ ـنـ ــاول ال ـح ـل ــوى
ً
ّ
الغنية بالسكر عندما تكون مصابا
ب ـنــزلــة ب ـ ــرد ،ل ـكــن اس ـت ـه ــاك الـسـكــر
ـراض الحساسية لديك،
قــد
يزيد أع ـ ُ
ً
فوفقا لدراسة نشرت في Frontiers
 ،in Immunologyيمكن أن تثبط
زيــادة تناول السكر جهاز المناعة،
ً
خصوصا عند مكافحة االلتهابات
الفيروسية ،الـتــي مــن بينها نــزالت
البرد ،والتهاب الشعب الهوائية.

القهوة والكابتشينو
ي ـح ـتــاج جـسـمــك إل ــى ال ـمــزيــد من
السوائل للحفاظ على رطوبتك عند
اإلص ــاب ــة ب ـنــزلــة ب ـ ــرد ،ل ـكــن ال ـق ـهــوة
والشاي والمشروبات المحتوية على
الكافيين تعمل كـمــدرات للبول ،أي
أنها تزيد من طرد الماء والملح من
الجسم ،في حين أنــك بحاجة لبقاء
الـمــاء داخ ــل الجسم ،لــذا فــإن تناول
أكــواب متنوعة من القهوة والالتيه
والكابتشينو ليس فكرة جيدة على
اإلطالق عندما تصاب بالزكام.

منتجات األلبان
ً
نتذكر جميعا ونـّحــن صـغــار أنه
ً
دائ ـم ــا م ــا ُيـطـلــب مــنــا االب ـت ـعــاد عن
الـحـلـيــب ومـنـتـجــات األل ـب ــان عندما
نكون مصابين بنزلة بــرد ،ألن هذه
المنتجات تخلق المزيد من البلغم
في الحلق ،ما يزيد الحالة الصحية
ً
سوءا.
كـ ـم ــا ق ـ ــد وجـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات أن
ً
الحليب ،فـضــا عــن أ نــه يعمل على
إنتاج المزيد من البلغم في الجسم،
فإنه يجعل المخاط الموجود أكثر

ً
ُسمكا ويصعب التخلص منه.
ال بد أنك سمعت أن تناول الطعام
الحار عند اإلصابة بالسعال والبرد
أمر رائع ألنه يخفف المخاط ويسهل
طـ ــرده ،ورب ـمــا أن ه ــذا صـحـيــح ،ألن
م ـ ــادة الـكــابـسـيـسـيــن ال ـم ــوج ــود في
الفلفل لها تأثير مزيل للحساسية
وتساعد في إدارة االلتهاب.
وم ــع ذل ــك ،كـشـفــت دراسـ ــة نشرت
ف ــي Critical Reviews in Food
 Science and Nutritionعام 2016
ً
أن الكابسيسين يحفز أيضا إنتاج
المزيد من البلغم ،وقد يؤدي تناول
ً
ّ
الغنية بـهــذا الـكــاري
مـثــا األطـعـمــة
الحار إلى تخفيف األعــراض لبضع
ً
دقــائــق ،لكنه سـيــزيــد األم ــور س ــوء ا

على المدى الطويل ويؤخر الشفاء.

أطعمة صحية
ً
أف ـضــل طــريـقــة لـلـتـشــافــي ســريـعــا
مــن اإلنـفـلــونــزا ،هــي تـنــاول األطعمة
ال ـص ـح ـيــة ،واالب ـت ـع ــاد ع ــن األطـعـمــة
ال ـم ـص ـن ـع ــة مـ ـث ــل الـ ـخـ ـب ــز األبـ ـي ــض
والـمـعـكــرونــة واألط ـع ـمــة المخبوزة
ورقـ ــائـ ــق ال ـب ـط ــاط ــس ،ألنـ ـه ــا غ ـنـ ّـيــة
ب ــال ــده ــون الـ ـ ـض ـ ــارة الـ ـت ــي تـضـعــف
المناعة ،وتؤثر بالسلب على صحة
الجسم ككل.

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

الحشاش :مسلسل «مفتشة» يجمع بين األكشن والرومانسية
ً
ً
يصور فيلما جديدا طابعه اإلثارة في مارس المقبل
ي ـ ـخ ـ ــوض ال ـ ـم ـ ـخ ـ ــرج ي ــوس ــف
الحشاش تجربة إخراجية جديدة
فــي مجال المسلسالت القصيرة،
من خــال مسلسل "مفتشة" ،الذي
ي ـم ــزج ب ـي ــن األكـ ـش ــن وال ـغ ـم ــوض
والرومانسية.
وق ــال الحشاش إنــه انتهى من
تصوير مشاهد مسلسل "مفتشة"،
واآلن في مرحلة المونتاج ،وسوف
يعرض قبل موسم رمضان .والعمل
مــن تأليف فجر صـبــاح ،وبطولة

فضة المعيلي

يجهز الحشاش لفيلم
تصويره
سينمائي جديد يبدأ
ً
نهاية مارس المقبل ،مشيرا
إلى أنه ينتمي إلى أعمال
الغموض واإلثارة.

نخبة من الفنانين :مي التميمي،
بـ ــدر ال ـب ـن ــاي ،ش ـم ــان ال ـع ـم ـيــري،
مشعل المجيبل ،رن ــدة الشمري،
حسن إبراهيم ،وموسى بهمن.
وأوض ـ ــح أن الـمـسـلـســل يتكلم
عن مفتشة في الجمارك ،ويتناول
طـبـيـعــة ع ـمــل مـفـتـشــي ال ـج ـمــارك،
وكيفية تمكنهم من إحباط شحنات
أو أشـيــاء يـقــوم بتهريبها بعض
الـعـصـبــات ،مما يـعــرض حياتهم
للخطر.

فريق العمل

وذك ــر أن العمل تـســوده أجــواء
األكشن والغموض والرومانسية،
ويتكون من ثماني حلقات ،وسوف
يعرض على إحدى المنصات.

مسلسالت قصيرة
وعــن اتجاهه إلــى المسلسالت
ال ـق ـص ـيــرة ،ق ــال ال ـح ـش ــاش" :أوال،
الناس اتجهوا بعد أزمــة كورونا
إل ــى مـتــابـعــة الـمـنـصــات أك ـثــر من
التلفزيون ،حيث سهولة االختيار
والتنقل ما بين البرامج واألعمال
الدرامية ،فال تفرض على المشاهد
كــالـتـلـفــزيــون ،لــذلــك التنقل جعله
يــرى مسلسالت كثيرة ومتنوعة
ال ـق ـصــص ،فـفــي الـثـمــانــي حلقات
يتنقل مــن قصة إلــى أخ ــرى ،ومن
ممثلين إلى ممثلين آخرين ،ومن
م ـس ـت ــوى إل ـ ــى م ـس ـت ــوى آخ ـ ــر في
اإلخـ ــراج واإلن ـت ــاج ،مــا سهل على
المشاهد رؤي ــة قصة ُمحكمة من
دون تطويل .الشيء الثاني ،هو أن
المسلسالت القصيرة تجعل الجهة
المنتجة والممثلين يركزون أكثر،

هيفاء وهبي

تـبــدأ النجمة هـيـفــاء وهـبــي تصوير
مـشــاهــدهــا األول ــى مــن فيلمها الجديد
"ف ــوق ب ــرج إي ـف ــل" مـطـلــع يـنــايــر الـمـقـبــل،
فــي فــرنـســا ،بمشاركة مصطفى خاطر،
ومحمد ثــروت ومحمد ســام وحمدي
الميرغني.
ف ـي ـلــم "ف ـ ــوق بـ ــرج إيـ ـف ــل" م ــن إخـ ــراج
أحمد خالد موسى ،وتأليف كريم حسن
بشير ،وتدور أحداثه في إطار كوميدي
اجتماعي ،ومن المفترض تصوير معظم
مشاهده في باريس.
وكانت آخر أفالم وهبي "أشباح أوروبا"
الـ ــذي ك ــان م ــن ال ـم ـقــرر أن يـتــم طــرحــه في
السينمات قبل أن يتوقف بسبب أزمــات
كثيرة نشبت بين هيفاء والمنتج محمد
وزي ــري المنتج الــذي كــان يدير أعمالها
ً
سابقا.

 ٣٠حلقة
وأضاف الحشاش" :في السابق
رأينا الكثير من المسلسالت التي
تتكون مــن ثالثين حلقة هــي في
األساس  12حلقة أو عشر حلقات
أو بالكثير  15حـلـقــة ،واألحـ ــداث
تم تطويلها لتكون ثالثين ،لذلك
الكثير من األعمال ذات الـ  30حلقة
لــم تنجح .الجمهور أصبح يريد
شيئا ُمحكما .أيضا المسلسالت
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة أصـ ـبـ ـح ــت جـمـيـعـهــا
مواسم وتعرض على (نتفليكس)،
والـمـنـصــات الـعـمــاقــة تتجه إلــى
المسلسالت التي تتكون من ثماني
أو عشر حلقات ،فعلى سبيل المثال
المسلسل ال ـم ـعــروف (Game of
 )thronesالذي نفذ بطريقة ثمانية
مواسم ،والموسم الواحد فيه عشر
حـلـقــات تـقــريـبــا ،وب ـعــض مــواســم
المسلسل تتكون من ثماني حلقات،

يوسف الحشاش
وهناك حلقة منه كلفت  15مليون
دوالر ،فنحن نتكلم عــن ثــاثــة أو
أربعة ماليين دينار لحلقة واحدة،
والحلقة يكون عليها تركيز وإنتاج
ضخم ج ــدا ،وقصتها (ملمومة)،
وحبكتها دقيقة بطريقة صحيحة".

فيلم جديد
م ـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ك ـشــف
الحشاش أنــه يجهز لفيلم جديد
يبدأ تصويره في نهاية مارس أو
بعد العيد ،وقــال" :النص موجود
لدي ،وأشتغل عليه ،وهو عبارة عن
فيلم جديد قصته ستكون مختلفة،
ربـمــا تشتمل على ثــاث قصص،

توجهت الفنانة اللبنانية،سيرين عبدالنور ،بالشكر لفريق
عمل الحلقة االستثنائية اإلنسانية التي قدمتها بمناسبة عيد
الميالد المجيد ،تحت عنوان "نور العيد" ،والتي أدخلت من
خاللها الفرحة على قلوب العديد من الناس الذين حرمتهم
ً
ظروفهم من الشعور به ،نظرا ألوضاعهم المتردية.
وشــاركــت سـيــريــن ع ــدة ص ــور لـهــا بــرفـقــة فــريــق العمل،
و حــر صــت عـلــى تسميتهم كلهم فــي صفحتها الرسمية
بموقع للتواصل االجتماعي ،وعلقت عليها" :حلقة نور
العيد مــع أحلى فريق عمل .شكر كبير للكل ،خصوصا
رالف معتوق صاحب الفكرة ،ومساعدة اآلخر مش جديد
ً
ً
عليه أب ــدا ...شكرا للمخرج الرائع أنطوني يوسف على
تعبه وإحساسه العالي ،والشكر األكبر لـ ."LBCILebanon
من ناحية أخرى ،احتفلت سيرين بعيد الميالد في جو
عائلي بامتياز اجتمعت فيه عائلتها الصغيرة والكبيرة،
ً
ونشرت عدة مقاطع فيديو وصورا من االحتفال في صفحتها
عبر خاصية "القصة" ،وعلقت على إحدى الصور التي بدت فيها
مائدة كبيرة مجتمعة حولها العائلة كلها" :انتو نور العيد".

ً
القصبي والحملي يجتمعان مسرحيا

يعود ناصر القصبي إلى المسرح من
جــديــد ضـمــن فـعــالـيــات مــوســم الــريــاض،
عقب نجاحه الكبير الموسم الماضي في
مسرحيته "الذيب في القليب" التي أعادته
إلى خشبة أبي الفنون بعد غياب سنوات.
ونشر القصبي في حسابه على "تويتر"
الصورة الدعائية لمسرحية "بخصوص
بعض ا ل ـنــاس" العمل المسرحي الثاني
ل ــه ف ــي فـعــالـيــات م ــواس ــم ال ــري ــاض ،ال ــذي
يأتي بعد تجربته الناجحة في الموسم
الماضي.
واحتفى القصبي بمسرحيته الجديدة
ً
وحـ ــرص ع ـلــى تــروي ـج ـهــا ،خ ـصــوصــا أن
عروضها سوف تنطلق مع األيام األخيرة
م ــن ديـسـمـبــر الـ ـج ــاري ،إذ ك ـشــف الـفـنــان
السعودي أن عرض المسرحية يبدأ يوم
 29الجاري حتى العاشر من يناير المقبل.
وسوف تعرض المسرحية على مسرح
بكر الشدي في الــريــاض ،واكتفى الفنان
الكبير بـتــدويــن اس ــم المسرحية وكـتــب:
"بخصوص بعض الناس".

القصبي والحملي
ويعود القصبي للتعامل مع المخرج
م ـح ـم ــد ال ـح ـم ـل ــي إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى م ـش ــارك ــة
فريق عمل المسرحية المكون من حبيب

الحبيب ،وماجد مطرب فواز ،وعبدالعزيز
السكيرين ،وريماس منصور ،وعبدالمجيد
الرهيدي.

«ترامبولين» ...مسرحية غنائية بطرح اجتماعي
تعرض في  ٢٥يناير المقبل على مسرح الشامية
ان ـط ـل ـقــت م ـنــذ أي ـ ــام ب ــروف ــات
المسرحية العائلية (ترامبولين)،
تــألـيــف الـكــاتــب عـثـمــان الشطي،
وإخراج شمالن النصار ،وبطولة
حشد متميز من النجوم ،منهم:
ه ـب ــة الـ ـ ـ ــدري وف ــاطـ ـم ــة ال ـط ـبــاخ
ورهـ ـ ــف ال ـع ـن ــزي وطـ ـ ــال بــاســم
وضاري الرشدان وغيرهم.
وال ـ ـم ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة م ـ ـ ــن إن ـ ـتـ ــاج
ش ــرك ــة سـ ـت ــارز ل ــإن ـت ــاج الـفـنــي
والمسرحي ،وستنطلق عروضها
في  25يناير المقبل على مسرح
الشامية.
وأك ــد الـكــاتــب والـمــديــر الـعــام
لـشــركــة س ـتــارز عـثـمــان الشطي،
فــي تـصــريــح" ،إن ـنــا أم ــام عــرض
مـ ـ ـس ـ ــرح ـ ــي عـ ـ ــائ ـ ـ ـلـ ـ ــي ،بـ ـ ـك ـ ــل م ــا
تـعـنــي ه ــذه ال ـم ـف ــردة م ــن أبـعــاد
ومضامين ،فالطرح االجتماعي
يأخذنا إلى (بالد الترامبولين)،
ح ـي ــث ي ـع ـي ــش ال ـج ـم ـي ــع عــال ـمــا
مـثــالـيــا ،وي ـت ـبــاهــون بــذلــك أم ــام
اآلخرين ،لكن األحداث تأخذنا من
عالم التباهي إلى عوالم أخرى ،إذ
تظهر بواطن النفوس في أجواء
م ــن ال ـح ــرف ــة ال ـم ـســرح ـيــة عــالـيــة
المستوى من غناء واستعراضات
راقصة لصفوة مبدعة من أبرز
نجوم المسرح العائلي القريبين
والمحببين إلى نفوس الجميع".

عثمان الشطي

مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال ال ـم ـن ـتــج
والـ ـم ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـشــركــة
سـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــارز ل ـ ـ ــإنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج ال ـ ـف ـ ـنـ ــي
وال ـم ـس ــرح ــي ال ـك ــات ــب حـسـيــن
ب ـه ـمــن ،إنـ ــه ت ــم تــأم ـيــن جميع
الظروف اإلنتاجية لتقديم هذا
العرض المسرحي بمواصفات
عالية المستوى تحمل المتعة
وال ـفــرجــة ،وأي ـضــا المضامين
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي صــاغ ـهــا
الكاتب المتميز عثمان الشطي
باحترافية و عـمــق ،ويتصدى

هبة الدري

إلخ ــراج ـه ــا ال ـف ـنــان ال ـمــوهــوب
شمالن النصار.
ول ـف ــت إلـ ــى أن ف ــري ــق الـعـمــل
ي ـض ــم ك ــوك ـب ــة م ــن ال ـن ـج ــوم مــن
أجيال الحرفة المسرحية ،وخلف
هــذه التجربة أيـضــا فــريــق فني
وتقني عالي المستوى من أزياء
ومــاك ـيــاج وإض ـ ــاءة ومــوسـيـقــى
واس ـ ـت ـ ـعـ ــراضـ ــات ،وغـ ـي ــره ــا مــن
الحرفيات التي حولت العرض
إلى متعة تحمل الدهشة.
ب ـ ــدوره ،أك ــد ش ـمــان الـنـصــار

أنه سعيد إلخــراج هذه التجربة
والـتـعــاون مــع الـكــاتــب والمنتج
ع ـث ـمــان ال ـش ـط ــي ،وال ـم ـضــام ـيــن
االجـتـمــاعـيــة والـفـكــريــة العالية
التي يشتغل عليها ،وأيضا الدعم
اإلنتاجي عالي المستوى ،وفريق
ال ـع ـمــل ال ــرائ ــع الـ ــذي ي ـضــم هــذه
المجموعة البارزة من الفنانين
والفنيين الذين يطرزون التجربة
ببصماتهم اإلبــداع ـيــة ،موجها
ال ــدع ــوة لـلـجـمـهــور بــالـمـتــابـعــة
واالستمتاع.

العاصي في «االختيار »3

فالكم أصـبــح أق ــل ،والـعـطــاء أكثر،
فالقصة صــارت مركزة في ثماني
حلقات".

فنحن نــرى الـخــط ال ـعــام ،ومــن ثم
نـكـتـشــف أن ال ـم ــوض ــوع مختلف
تـمــامــا ،ونـنـصــدم فــي الـنـهــايــة أن
القصة مختلفة تماما ،ويطلق عليه
( ،)Twist side storyوهذا التركيز قد
يشد الجمهور بعيدا عن األعمال
الكوميدية أو األعمال التي تشبه
المسلسالت ،لكن على شكل أفالم".
وعــن الفيلم ،أوض ــح الحشاش
أن ـ ـ ـ ــه يـ ـحـ ـم ــل طـ ـ ــابـ ـ ــع الـ ـغـ ـم ــوض
واإلثارة ،ويشد المشاهد ،ويجعله
يــريــد الـتـشــويــق ،لـمـعــرفــة القصة
وال ـ ـمـ ــوضـ ــوع ،وي ـس ـت ـفــز تــرك ـيــزه
وتحليله للفيلم ،ويجعله يتابعه
إلى النهاية.

انضمت النجمة إيمان
العاصي أخيرا إلى طاقم
عمل الجزء الثالث من
مسلسل االختيار للعرض
خالل املوسم الرمضاني
القادم ،بعد نجاحها في
حكايتها األخيرة من
مسلسل "إال أنا".
وانضمت العاصي أخيرا
رفقة الفنان أحمد بدير
إلى كريم عبدالعزيز
وأحمد السقا وأحمد عز،
للمشاركة باملسلسل ،في
وقت يضع املخرج بيتر
ميمي اللمسات األخيرة
على املسلسل الجديد ،لبدء
تصوير املشاهد األولى من
العمل خالل األسبوع األول
من يناير املقبل.

الرداد «في نص الليل»

هيفاء وهبي ّ
تصور «فوق برج إيفل» سيرين عبدالنور تشكر
في فرنسا مطلع يناير
فريق «نور العيد»
ً
يشار إلى أن وهبي احتفلت أخيرا بخطبة
شقيقتها ه ـنــاء ،وس ــط ح ـضــور عــائـلــي في
حفل أقيم في بيروت ،كما وجهت رسالة إلى
أختها" :غارقة في حب رؤية هذه اللحظة من
حياتك الجديدة ..أحبك يا أختي".
وك ــان ــت آخـ ــر أع ـمــال ـهــا الـ ــدرامـ ــا مسلسل
"أس ـ ــود ف ــات ــح" ب ـم ـشــاركــة روج ـي ـن ــا ،وأح ـمــد
فهمي ،ومعتصم النهار ،وصبري فواز ،وعمر
الـسـعـيــد ،وفـ ــراس سـعـيــد ،وران ـي ــا مـنـصــور،
وحسام الجندي ،وحنان سليمان ،ونانسي
ص ــاح ،ونــاصــر س ـيــف ،ونـبـيــل ن ــور الــديــن،
وت ــدور أحــداثــه فــي إطــار اجتماعي ال يخلو
مــن الـتـشــويــق ،وهــو مــن تأليف أمـيــن جمال
وإخراج كريم العدل.

خبريات

سيرين عبدالنور

َّ
عبر الفنان حسن الرداد
عن سعادته بالتجربة
املسرحية الجديدة التي
انتهى أخيرا من تجهيزاتها
وبروفاتها باسم «في نص
الليل» للمؤلف الراحل
بهجت قمر.
وقال الرداد إنه سيعرض
املسرحية الجديدة على
مسرح محمد العلي
بالسعودية ضمن موسم
الرياض من  31ديسمبر
حتى  4يناير املقبل،
بمشاركة غادة عادل
وريم مصطفى ومحمد
عبدالرحمن وسليمان عيد.

ةديرجلا
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دوليات

إيران تحاكي تدمير مفاعل ديمونة وإسرائيل تستعجل خطط ضربها

● عبداللهيان يبحث مع مسؤول عماني تحسين العالقات اإلقليمية ● مقتل لواءين من «الحرس» باشتباك حدودي
أجرت إيران عملية محاكاة
لتدمير مفاعل ديمونة
اإلسرائيلي خالل مناوراتها
األخيرة ،قبيل استئنافها
الجولة الثامنة من مفاوضات
فيينا الرامية إلى إحياء االتفاق
النووي مع القوى الكبرى اليوم،
في حين أمر رئيس أركان
الجيش اإلسرائيلي بتسريع
برنامج
إعداد خطط ضرب ً
طهران الذري؛ تحسبا لفشل
المسار الدبلوماسي.

ت ـص ــاع ــدت ح ــدة ال ـت ـهــديــدات
ال ـخ ـطــاب ـيــة ال ــدائ ــرة ب ـيــن إي ــران
وإسرائيل قبل يوم من استئناف
م ـفــاوضــات فـيـيـنــا الــرام ـيــة إلــى
إحياء االتفاق النووي اإليراني
ال ـم ـبــرم ع ــام  2015م ـقــابــل رفــع
العقوبات األميركية المفروضة
على طهران ،وعمدت السلطات
اإلي ــران ـي ــة إل ــى ت ـســريــب تـقــاريــر
ع ـ ـ ــن إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ق ـ ــوات ـ ـه ـ ــا ع ـم ـل ـي ــة
محاكاة لتدمير مفاعل ديمونة
اإلسرائيلي بصحراء النقب خالل
مناوراتها األخيرة أمس.
وأفـ ــادت تـقــاريــر إيــرانـيــة بــأن
الـ ـق ــوة ال ـجــوف ـضــائ ـيــة ال ـتــاب ـعــة
لـ»الحرس الثوري» نفذت محاكاة
لـهـجــوم عـلــى «دي ـم ــون ــة» ،ضمن
مناورات «الرسول األعظم» .وتم
في التمرين «استهداف النموذج
المحاكي للمفاعل ال ــذري ب ـ 16
ً
ً
صــاروخــا بالستيا و 5طائرات
ً
ّ
مسيرة بنجاح ودقة عالية جدا».
وقـ ـ ـ ــال نـ ــائـ ــب قـ ــائـ ــد ال ـ ـقـ ــوات
الجوية في الجيش العميد طيار
ً
مهدي هاديان أمس« :سنرد ردا
ً
موجعا على أي تهديد يتعرض
له أمننا القومي».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ه ـ ـ ـ ــادي ـ ـ ـ ــان ،خـ ــال
اجـتـمــاع ل ـقــادة فــي الـجـيــش ،أن
القوات الجوية مستعدة للدفاع
عــن إيـ ــران فــي جـمـيــع ال ـظــروف،
وأكد أن سالح الجو الذي يمتلكه
ال ـج ـي ــش س ـي ـم ـك ـنــه مـ ــن تـنـفـيــذ
مهامه على أكمل وجه على مدى
أكثر من  40عاما ،على الرغم من
العقوبات المفروضة على إيران.
وأمـ ــس األول ،ه ــدد الــرئـيــس
اإلي ــران ــي إبــراه ـيــم رئـيـســي بــرد
ش ــام ــل وواسـ ـ ـ ــع وحـ ـ ـ ــازم يـغـيــر
ال ـم ـع ــادالت االس ـتــرات ـي ـج ـيــة في
المنطقة حال تعرض بالده ألي
هجوم عدائي.

استعجال إسرائيلي
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،أوع ـ ـ ــز رئ ـيــس
أركان الجيش اإلسرائيلي أفيف
ك ــوخ ــاف ــي إلـ ــى ق ــوات ــه بـتـســريــع
التحضيرات لشن هجوم محتمل
على منشآت إيران النووية.
وق ــال الـمـســؤول اإلســرائـيـلــي
خـ ـ ــال ك ـل ـم ــة ف ـ ــي حـ ـف ــل ت ـخ ــرج
دفعة جديدة بسالح الجو« :أنا

أقرت الحكومة اإلسرائيلية ،برئاسة اليميني المتشدد نفتالي بينيت خطة تكلفتها مليار شيكل ،لمضاعفة أعداد المستوطنين اليهود في مرتفعات الجوالن السورية
المحتلة .وقبل أن يدخل في العزل بعد ثبوت إصابة ابنته بـ «كورونا» ،شدد ًبينيت ،خالل اجتماع لمجلس الوزراء في تجمع «ميفو حماة» الزراعي في الجوالن المحتل،
على أن حكومته صهيونية باألفعال ال باألقوال .وفي الصورة بينيت متوسطا حكومته بالجوالن.
أتابع المفاوضات حول االتفاق
النووي ،وأدعو المجتمع الدولي
إل ــى ع ــدم االس ـت ـهــانــة بـخـطــورة
التهديد».
وأض ــاف« :ال نسعى للحرب،
لـكـنـنــا نـعــد الـخـطــط العسكرية
ضد إيران».
ورأى أ نـ ـ ـ ــه « يـ ـ ـج ـ ــب ت ـح ـي ـيــد
التهديد النووي اإليراني بشكل
نهائي ،باتفاق أو بدونه ،ويجب
أال ُيسمح إليران بامتالك قدرات
أسلحة نووية».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد كـ ـ ــوخـ ـ ــافـ ـ ــي ،خ ـ ــال
كـلـمـتــه ف ــي ح ـفــل ت ـخــريــج دورة
الـطـيــران رقــم  183لـســاح الجو
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ب ـ ــ«قـ ــدرة ال ـق ــوات
ال ـ ـجـ ــويـ ــة اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ع ـلــى
الــوصــول إلــى أي مكان وفــي أي
موقف».
ولفتت هيئة البث اإلسرائيلية
الــرسـمـيــة إل ــى أن «س ــاح الـجــو
اإلس ـ ـ ــرائـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي ،ضـ ـ ـم ـ ــن إطـ ـ ـ ــار
تحضيرات ،ضرب إيــران ،أدخل
تعديالت على البرامج التدريبية
والتأهيلية الخاصة بالطيارين
وال ـ ـ ـمـ ـ ــاح ـ ـ ـيـ ـ ــن» ،مـ ــوض ـ ـحـ ــة أن

«الـ ـتـ ـع ــدي ــات ت ـخ ــص ال ـم ــراح ــل
الـ ـمـ ـتـ ـق ــدم ــة م ـ ــن تـ ـل ــك الـ ـب ــرام ــج
التدريبية» .وأوضحت أن قيادة
الـ ـجـ ـي ــش اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ت ـت ـخــذ
ً
خطوات تمهيدا للجوء المحتمل
إل ـ ـ ـ ــى س ـ ـي ـ ـنـ ــاريـ ــو ش ـ ــن هـ ـج ــوم
ع ـس ـك ــري ع ـل ــى ب ــرن ــام ــج إي ـ ــران
النووي وسط الشكوك المحيطة
بمسار التفاوض الدبلوماسي،
الــذي تصر عليه إدارة الرئيس
األم ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن الح ـتــواء
الطموح الذري لطهران.
ومن المقرر أن تستأنف اليوم
ف ــي فـيـيـنــا ال ـجــولــة الـثــامـنــة من
المفاوضات المتعلقة باالتفاق
ال ـن ــووي اإلي ــران ــي ،بـعــد صــدور
بيان بريطاني ألماني فرنسي
مشترك يحذر إيران من تصعيد
إجراء اتها النووية عقب انتهاء
الجولة السابعة.

مباحثات إقليمية
م ــن جـهــة أخ ـ ــرى ،ج ــدد وزي ــر
الخارجية اإليراني حسين أمير
عبداللهيان خالل استقباله وكيل

وزارة الخارجية العمانية الشيخ
خـلـيـفــة ال ـحــارثــي الـتــأكـيــد على
حرص حكومة بالده على تعزيز
العالقات مع الجيران.
وأشـ ـ ـ ــاد ع ـب ــدال ـل ـه ـي ــان خ ــال
اجـتـمــاعــه بــالـمـســؤول العماني
ال ــرفـ ـي ــع ،ع ـل ــى ه ــام ــش ان ـط ــاق
أع ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـلـ ـجـ ـن ــة «الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة
ل ــاس ـت ـش ــارات االسـتــراتـيـجـيــة»
بين البلدين ،فــي طـهــران أمــس،
بـ ـ «ال ـم ـك ــان ــة ال ـخ ــاص ــة لسلطنة
عمان بين دول الجوار».
وج ــاء ت إش ــادة عبداللهيان
ً
ً
بمسقط التي لعبت دورا بــارزا
واسـتـضــافــت مـفــاوضــات سرية
بين اإليرانيين واألميركيين قبل
توقيع االتفاق النووي عام ،2015
ب ـع ــد س ــاع ــات م ــن لـ ـق ــاء رئ ـيــس
الــوفــد اإليــرانــي الـمـفــاوض علي
باقري كني .وأعرب باقري كني
عن أمل بالده في حل المشكالت
اإلقليمية عبر الحوار بين دول
الـمـنـطـقــة خ ــال م ـبــاح ـثــاتــه مع
الحارثي التي تناولت مفاوضات
فيينا النووية وقضايا إقليمية
ودولية.

ّ
وأكد الجانبان ضرورة تبني
ال ـحـلــول الـسـيــاسـيــة فــي الـيـمــن،
وحاجة دول المنطقة إلى الحوار
فيما بينها.
وتـ ـ ــأتـ ـ ــي زيـ ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول
العماني بعد يومين مــن زيــارة
الفـتــة ق ــام بـهــا وزي ــر الخارجية
الـ ـع ــراق ــي فـ ـ ــؤاد ح ـس ـيــن لـبـحــث
ع ـ ــدة م ـل ـف ــات مـ ــع ال ـم ـســؤول ـيــن
اإليــران ـي ـيــن ،مــن بينها إنـعــاش
وسـ ـ ــاطـ ـ ــة ب ـ ـ ـغـ ـ ــداد ب ـ ـيـ ــن إيـ ـ ـ ــران
والـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودي ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف عـ ـق ــد
جــولــة خــامـســة مــن الـمـبــاحـثــات
االس ـت ـك ـشــاف ـيــة ال ــرام ـي ــة إلن ـهــاء
ال ـت ــوت ــر واسـ ـتـ ـع ــادة ال ـع ــاق ــات
الدبلوماسية بينهما.

اشتباك حدودي
عـلــى صـعـيــد مـنـفـصــل ،أعـلــن
«مقر الـقــدس» التابع لـ «الحرس
الثوري» أن قواته اشتبكت ،ليل
السبت ـ األحد مع مسلحين قرب
زاهــدان ،في المنطقة الحدودية
إلقليم بلوشستان ،جنوب شرقي
إيران ،مما أدى إلى مقتل اثنين

برتبة لــواء من عناصر الحرس
اإليراني.
وتعتبر منطقة بلوشستان
الحدودية منطقة متوترة ،وفي
 1ديسمبر الجاري ،أفادت تقارير
بـ ــوقـ ــوع اشـ ـتـ ـب ــاك م ـس ـل ــح بـيــن
قوات حركة «طالبان» األفغانية
وقوات حرس الحدود اإليرانية،
و»احتالل عدد من نقاط التفتيش
الحدودية اإليرانية».
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت م ـ ـ ـحـ ـ ــاف ـ ـ ـظ ـ ـ ـتـ ـ ــا
ً
بـ ـل ــوشـ ـسـ ـت ــان وكـ ـ ــرمـ ـ ــان أيـ ـض ــا
اشـ ـتـ ـب ــاك ــات م ـس ـل ـح ــة م ـت ـك ــررة
بـيــن ال ـقــوات الحكومية وتـجــار
المخدرات في السنوات األخيرة،
وقتل عدد من قوات الشرطة في
هذه االشتباكات.
م ــن ج ـه ــة ث ــان ـي ــة ،أف ـ ــاد قــائــد
قوى األمن الداخلي في محافظة
يزد العميد عباس علي بهداني
ً
ب ـض ـب ــط  720كـ ـيـ ـل ــوغ ــرام ــا مــن
الـمــواد الـمـخــدرة خــال اشتباك
مسلح مع مهربين في المنطقة
الصحراوية التابعة للمحافظة
الواقعة وسط البلد.
(طهران ـ وكاالت)

«التحالف»« :حزب الله» جعل مطار صنعاء قاعدة وإيرلو قاد معارك مأرب
ّ
حمل «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده السعودية ضد
جماع الحوثي المتمردة« ،حزب الله» اللبناني مسؤولية
استهداف المدنيين في المملكة واليمن ،مؤكدا أن القيادي
اإليراني حسن إيرلو كان يقود المعارك في مأرب.
وقال المتحدث باسم «التحالف» ،تركي المالكي ،أمس ،إن
قرارها،
قواته تمتلك أدلة على أن جماعة الحوثي «ال تملك
ّ
بلحزب الله وإيــران» .وأضاف أن «النظام اإليراني يغذي
الفكر الطائفي في اليمن ولبنان والعراق وسورية ،وإيران
زرع ــت خــايــا استخباراتية تخريبية فــي دول خليجية،
والحرب في اليمن هي معركة بين السالم الذي نرغب فيه
والدمار الذي تريده إيران».
وعرض المالكي ،خالل مؤتمر عقده بالرياض ،تسجيالت
قال إنها لخبراء من «حزب الله» في اليمن ،وأضاف« :حزب
ّ
يتحمل المسؤولية في استهداف المدنيين
الله اإلرهابي
في السعودية واليمن».
ً
كما عــرض ص ــورا تثبت «اسـتـخــدام ميليشيا الحوثي
مـطــار صـنـعــاء ألغ ــراض عـسـكــريــة» ،فـضــا عــن «تــدريـبــات

للحوثيين من أجل إطــاق صواريخ بالستية من الميناء
الجوي».
ولفت إلى أن القيادي بالحرس الثوري اإليراني حسن
ً
إي ــرل ــو الـ ــذي أع ـل ـنــت إي ـ ــران وف ــات ــه أخـ ـي ــرا ع ـقــب نـقـلــه من
صنعاء إلــى طـهــران ،بعد إصــابــة بفيروس كــورونــا« ،كــان
يقود العمليات العسكرية بمأرب ،ورفــض كل المبادرات،
ً
والمدنيون هم أولويتنا في اليمن ،خصوصا مع استمرار
نــزوح ـهــم بـسـبــب ال ـح ــوث ــي» .وذك ــر الـمــالـكــي أن «مـحــاولــة
ميليشيا الـحــوثــي السيطرة على م ــأرب تـهــدد  3ماليين
يمني».
ّ
وأشار إلى أن «ميليشيا الحوثي خزنت الصواريخ في
ً
األحياء السكنية ،واتخذت المدنيين دروعا بشرية» .وكشف
أن «ّ 851
مسيرة و 430صاروخا أطلقها الحوثيون نحو
ّ
السعودية وتصدينا لها ،ودمــرنــا  100زورق مفخخ في
البحر األحمر ،ونحن أسهمنا بذلك في تحقيق األمن في
ب وجنوب البحر األحمر».
باب المند 
وأوضــح أن الحوثيين استخدموا مطارصنعاء نقطة

إلطـ ــاق ال ـص ــواري ــخ ن ـحــو ال ـس ـعــوديــة ،واس ـت ـخ ــدم إلط ــاق
الـمـسـ ّـيــرات وال ـصــواريــخ البالستية ،والـحــوثـيــون حصلوا
ّ
للمسيرات ،وأجروا تجارب داخل المطار
على قدرات نوعية
الدولي» الخاضع لسيطرتهم .واتهم المتحدث ،الحوثيين
بـ «استغالل اتفاق خفض التصعيد وتحريك قواتها في عدة
ً
جبهات» ،مشددا على أن «التحالف يراقب تحركات المتمردين
على مدار الساعة».
وبين المالكي أن  59مدنيا سعوديا قتلوا في هجمات
جماعة "أنصار الله" الحوثية على المملكة ،منذ بدء الحرب.
ورأى أن «الـحــرب فــي اليمن فكرية اجتماعية وطائفية
ً
كـ ـم ــا هـ ــي ال ـ ـحـ ــال فـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان» ،م ـ ـش ـ ــددا عـ ـل ــى أن «الـ ـح ــل
ً
ال ـس ـيــاســي ف ــي ال ـي ـمــن ه ــو ال ـح ــل األم ـ ـثـ ــل» ،وم ــوض ـح ــا أن
«م ـي ـل ـي ـش ـيــا ال ـح ــوث ــي رف ـض ــت ك ــل ج ـه ــود األم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة
لـ ـح ــل األزم ـ ـ ـ ــة سـ ـي ــاسـ ـي ــا» .واخـ ـتـ ـت ــم بـ ــال ـ ـقـ ــول« :ن ـ ـحـ ــن مــع
ك ــل ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات ل ــدع ــم ال ـ ـحـ ــوار وال ـع ـم ـل ـي ــة ال ـس ـل ـم ـيــة ،وال
ّ
ـودة األم ــن
م ـص ـل ـحــة ل ـل ـس ـع ــودي ــة أو دول ال ـخ ـل ـيــج إل عـ ـ ـ ُ
ّ
واالسـتـقــرار إلــى اليمن ،والعديد مــن الـمـبــادرات قــدمــت من

أج ــل ح ــل س ـيــاســي ش ــام ــل ،ول ـك ــن ال ـحــوث ـي ـيــن رف ـض ــوه ــا».
جــاء ذلــك في وقــت وسعت مقاتالت «التحالف» حملتها
الجوية ضــد نقاط تمركز المتمردين الحوثيين بصنعاء
ً
وعــدة مناطق أخ ــرى ،ردا على مقتل شخصين فــي هجوم
صاروخي جنوب المملكة.
فــي غ ـضــون ذل ــك ،أك ــد الـسـفـيــر الـبــريـطــانــي ل ــدى الـيـمــن،
ريتشارد أوبنهايم ،ضــرورة وضع حد لهجوم الحوثيين؛
ً
سواء كان على السعودية أو الحديدة وتعز ومأرب ،مشيرا
إلى أن ذلك سيخدم استقرار المنطقة.
وقال أوبنهايم ،في تصريحات ،أمس ،إن التصعيد الحوثي
السيما في الحديدة وتعز ومأرب والهجمات المتزايدة التي
ً
تستهدف المملكة تهدد بمفاقمة معاناة اليمنيين ،مؤكدا أن
ً
هجمات الحوثيين «تعد سلوكا غير مقبول».
وأش ــار إل ــى أن الـخـطــوة األول ــى فــي ه ــذه الـمــرحـلــة نحو
سبل الحل هي وقف الحوثيين للهجوم على مدينة مأرب
االستراتيجية ،وعدم استهداف المملكة ،واالستعداد للدخول
في محادثات جادة تفضي إلى تسوية سياسية.

لبنان :جولة جديدة ًمن المعارك السياسية
ونصرالله يرد ميدانيا على غوتيريش
●

بيروت  -منير الربيع

تستعد القوى السياسية اللبنانية لمنازالت جديدة تشمل
مـلـفــات مختلفة ،وي ـبــدو أن االش ـت ـبــاك الـعـنـيــف بـيــن رئيس
الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري
قابل للتصعيد أكثر ،لكن معركة عون وصهره رئيس التيار
الوطني ّ
الحر جبران باسيل لم تعد مقتصرة على بري ،بل
ضمت أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله ،إذ يعتبر باسيل
أن الحزب خذله ولم يقف إلى جانبه في كل معاركه السياسية،
بحجة أنه ال يمكنه الدخول في معركة مع بري ونقلها داخل
البيئة الشيعية.
ً
ً
وبـنــاء على هــذه المعطيات ،وضــع باسيل سقفا زمنيا
ً
لتحديد مـســار العالقة مــع «ح ــزب الـلــه» ،مـحــددا الثاني من
ً
ي ـنــايــر ال ـم ـق ـبــل م ــوع ــدا إلطـ ــاق م ــوق ــف س ـيــاســي بـعـنــاويــن
المرحلة المقبلة ،وهــو سينتظر حتى الموعد الــذي حــدده
للبحث في إمكانية تسوية العالقة مع الحزب ،وإذا لم يتم
ً
التوصل التفاق ،فالعالقة ستزداد سوءا بال شك ،وقد يتجه
لتصعيد موقفه.
فــي الـكــوالـيــس السياسية ،تبحث مختلف الـقــوى حول
كيفية عرقلة المشاريع بعضها لبعض ،في ظل عدم التوافق

على كيفية إجــراء االنتخابات النيابية بسبب الخالف على
قــانــونـهــا .وهـنــاك فــي لـبـنــان مــن يشير إلــى أن هــذا الـخــاف
سيؤدي لتعطيل إجراء االنتخابات أو تأجيلها ،مما سيهدد
سلطة المجلس النيابي ككل.
وف ــي وق ــت ي ـع ــارض ع ــون وبــاس ـيــل ال ـت ـمــديــد للمجلس
ً
ً
النيابي ،فإن بري سيتمسك به حتما ،حفاظا على سلطات
هذه المؤسسة الدستورية .حينها ،ستدخل القوى السياسية
في منازلة جديدة ،عنوانها التمديد للمجلس النيابي مقابل
الـتـمــديــد لــرئـيــس الـجـمـهــوريــة ،فــي ح ــال ع ــدم االت ـف ــاق على
تسوية رئــاسـيــة جــديــدة تــأتــي برئيس جــديــد للجمهورية.
إلــى جانب هــذه الـمـعــارك السياسية المفتوحة ،تجددت
الخالفات حول القرارات الدولية وآلية تطبيقها ،إذ لم تكد
تمضي ســاعــات على مـغــادرة األمـيــن الـعــام لــأمــم المتحدة
أنطونيو غوتيريش للبنان حتى وقع إشكال بين مناصري
«حزب الله» ودورية «اليونفيل» في شقرا .وبحسب ما نقلته
مـصــادر أمنية ،لــ»الـجــريــدة» ،فــإن اإلشـكــال وقــع بسبب قيام
الدورية بعمليات تصوير في تلك المنطقة ،وهو أمر اعترض
عليه الحزب .وتشير المصادر المتابعة إلى أن المسألة أبعد
ً
مــن ذلــك بكثير ،وتعتبر ردا على زي ــارة غوتيريش للبنان،
وال ـ ــذي زار ال ـج ـنــوب وص ـ ـ ّـرح ب ـض ــرورة ت ـعــزيــز صــاحـيــات

سلة أخبار
فصائل غزة تطلق
«الركن الشديد »2

وسط تهديدات بالتصعيد
مع إسرائيل ،بسبب تأخر
إعادة اإلعمار ،واستمرار
الحصار ،أعلنت الفصائل
الفلسطينية في غزة ،أمس،
إطالق النسخة الثانية من
المناورات المشتركة الركن
الشديد ."2
وأوضحت الغرفة المشتركة
لفصائل المقاومة ،أن
التدريب سيستمر عدة
أيام ،ويشهد العديد
من األنشطة التدريبية
والفعاليات العسكرية
لتبادل الخبرات بين
جميع فصائل المقاومة،
لتحقيق التجانس ،وتوحيد
المفاهيم ،وسرعة تنفيذ
المهام بكفاءة واقتدار.

رئيس الصومال يتهم
رئيس الوزراء بالفشل

بعد ساعات قليلة من إقالة
رئيس مفوضية االنتخابات،
سحب الرئيس الصومالي
محمد عبدالله محمد ،مساء
أمس األول ،من رئيس الحكومة
محمد حسين روبلي تكليفه
تنظيم انتخابات تسبب طول
انتظارها بأزمة مؤسسية
خطيرة ،بسبب "فشله" في
مسؤولياته.
وقال الرئيس المعروف
بفارماجو ،في بيان" ،رئيس
الوزراء فشل في أداء واجبه
إجراء انتخابات على أساس
اتفاق  17سبتمبر "2020
الموقع منذ أكثر من  15شهرا،
وكان يفترض أن يستخدم
ً
كخط توجيهي لالقتراع ،داعيا
إلى عقد مؤتمر تشاوري يجمع
الحكومة االتحادية ،والواليات
الصومالية ،وسلطات مقديشو
الختيار "قيادة كفوءة"
النتخاب مجلسي النواب
والشيوخ ،ورئيس الجمهورية.

المشري يحذر نواب ليبيا
من اتخاذ خطوات منفردة

اعتبر رئيس المجلس
األعلى للدولة في ليبيا،
خالد المشري ،أن سبب
فشل االنتخابات عدم وجود
قاعدة دستورية توافقية،
مؤكدا أن المفوضية العليا
لالنتخابات في ليبيا حددت
ً
ً
تاريخا جديدا لها بشكل
عبثي .وحذر المشري مجلس
النواب من اتخاذ أي خطوة
دون التشاور مع المجلس
األعلى للدولة ،ودعاه إلى
عدم القفز على االستحقاقات
الموجودة في االتفاق
ً
السياسي ،مبينا أن أي
خطوة منفردة سيكون مآلها
الفشل.

ً
ً
سودانيا
شرطيا
إصابة 58
ً
واعتقال  114متظاهرا

ّ
مجندتان من «اليونيفيل» تلتقطان «سيلفي» مع غوتيريش في جنوب لبنان
ق ــوات ال ـط ــوارئ الــدول ـيــة وال ـس ـمــاح لـهــا بــالــوصــول إل ــى أي
ً
مـكــان ،وهــو مــا يعتبره الـحــزب خــرقــا ألمنه وأمــن مجتمعه،
ول ــذل ــك يـصـعــد ت ـحــركــاتــه ال ـم ـيــدان ـيــة ض ــد قـ ــوات الـ ـط ــوارئ.
ه ــذه الـمـشـكـلــة لـيـســت بـنــت ســاعـتـهــا ،ب ــل ت ـعــود ألشـهــر
م ــاضـ ـي ــة ،حـ ـي ــن ك ــان ــت بـ ـع ــض ال ـ ـقـ ــوى بـ ـقـ ـي ــادة واش ـن ـط ــن
تسعى لتوسيع صــاحـيــات «الـيــونـفـيــل» بالجنوب ونطاق
ع ـم ـل ـه ــا ،وتـ ـع ــزي ــز ق ــدراتـ ـه ــا ب ــإم ـك ــان ـي ــات مـ ـتـ ـط ــورة بـيـنـهــا

ك ــامـ ـي ــرات م ــراقـ ـب ــة وأج ـ ـهـ ــزة ح ـس ــاس ــة ل ـك ـشــف ورص ـ ــد أي
ّ
ح ــرك ــة ت ـس ــل ــح ،ف ــي ح ـي ــن رف ـض ــت الـ ــدولـ ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ذل ــك.
وال يمكن فصل رســالــة «ح ــزب الـلــه» إلــى «الـيــونـفـيــل» عن
مضمون مواقف غوتيريش حيال ضرورة االلتزام بالقرارات
ً
الدولية وتطبيقها ،وخصوصا القرارين  1559و 1701اللذين
ً
يتعلقان به وبسالحه ووقــف تحركاته العسكرية ،تحديدا
ً
جنوب نهر الليطاني حيث تقع اإلشكاالت دائما.

أكدت لجنة أمن الخرطوم،
ُأمس ،أن  58من رجال الشرطة
أصيبوا في تظاهرات على
الحكم العسكري قرب القصر
الرئاسي في العاصمة
الخرطوم.
وأضافت اللجنة أنه تم
ً
اعتقال  114شخصا واتخذت
اإلجراءات القانونية ضدهم.
وذكرت اللجنة أنها استخدمت
الغاز المسيل للدموع فقط
لمواجهة الهجمات على مقار
ومركبات أمنية.

ةديرجلا
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ّ
ترودو يوحد الغرب ضد الصين وبايدن يحشد لعزلها
الحزب الشيوعي يستبدل حاكمه القوي إلقليم شينجيانغ ويراقب الموارد الطبيعية بقمر اصطناعي جديد
على وقع االنقسام الكبير
أمام معضلة األزمة اآلخذة
في التوسع مع روسياّ ،
حض
رئيس وزراء كندا جاستن
ترودو الدول الغربية على
ّ
التوحد في مواجهة الصين،
التي اتهمت الواليات المتحدة
بحشد المعسكر الدولي
لعزلها عن العالم.

تساؤالت عن
إمكانية تعافي
العالقات بين
واشنطن وبكين

رغ ـ ـ ــم إسـ ـ ـ ـ ــدال ال ـ ـس ـ ـتـ ــار ع ـلــى
ّ
خ ـ ــاف دبـ ـل ــوم ــاس ــي م ــري ــر وتـ ــر
ال ـعــاقــات عـلــى م ــدى  3س ـنــوات،
أعلن رئيس وزراء كندا جاستن
ترودو ،أن الدول الغربية يجب أن
تشكل جبهة موحدة ضد الصين
لمنعها مــن اسـتـخــدام المصالح
التجارية في دفع تلك الــدول إلى
أن ي ــواج ــه بـعـضـهــا ب ـع ـضــا ،في
حين اتهم سفيرها لدى واشنطن
إدارة الرئيس جو بايدن بالحشد
لعزلها عن العالم.
وف ـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع ت ـل ـفــزيــون
«غلوبال» قال ترودو« :كنا نتنافس
وكــانــت ال ـص ـيــن ،مــن وق ــت آلخــر،
تلعب مع كل منا بذكاء شديد في
سوق مفتوح وبطريقة تنافسية،
واندلع تنافس بين األصدقاء ألننا
ديموقراطيات رأسمالية تحاول
أن ت ـحـ ّـســن أوض ــاع ـه ــا ،وخــاصــة
ف ــي ض ــوء ال ـفــرصــة االق ـت ـصــاديــة
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة الرتـ ـف ــاع مـسـتــوى
الطبقة المتوسطة الصينية».
ودع ـ ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـ ــرودو إل ـ ـ ــى «ت ـع ــزي ــز
الـتـعــاون بيننا ،وتشكيل اتحاد
قوي بيننا ،حتى ال تتمكن الصين
من تفريقنا ودفعنا ليعمل بعضنا
ضد بعض».
وت ــأت ــي ت ـص ــري ـح ــات ت ـ ــرودو
ف ــي ظ ــل ع ــاق ــات مـشـحــونــة بين
ال ـح ـك ــوم ـت ـي ــن ،ح ـي ــث اح ـت ـج ــزت
الـصـيــن كـنــديـيــن اثـنـيــن لـنـحــو 3
ّ
التجسس ،في حين
سنوات بتهمة
قبضت كندا على مينغ وانتشو،
ال ـ ـمـ ــديـ ــرة الـ ـم ــالـ ـي ــة ل ـم ـج ـمــوعــة
«هواوي» الصينية لالتصاالت.
فـ ــي ح ـي ــن ت ـش ـه ــد ال ـع ــاق ــات
ً
األم ـي ــرك ـي ــة -ال ـص ـي ـن ـيــة ت ــراج ـع ــا
ً
ً
ش ــدي ــدا خ ـصــوصــا عـنــدمــا حـ ّـمــل
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث بـ ــاسـ ــم الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
الصينية تشاو ليجيان الجنود
األم ـيــرك ـي ـيــن م ـســؤول ـيــة انـتـشــار
ج ــائـ ـح ــة «ك ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ــا» ،وعـ ـن ــدم ــا
أط ـلــق الــرئ ـيــس ال ـســابــق دونــالــد
ت ــرام ــب ع ـلــى ال ــوب ــاء «ال ـف ـي ــروس
الصيني» ،اتهم السفير الصيني
لدى واشنطن تشين جانغ إدارة
بايدن أمس األول بأنها «تحاول
حشد الحلفاء لـطــرد الصين من
النظام الدولي وليس في الواليات

افتتاح أول طريق سريع عابر للصحراء في شينجيانغ بشكل رسمي لتقليل وقت السفر بين المدن في شمال اإلقليم
الـمـتـحــدة ف ـقــط ،م ــن حـيــث الـخــط
ال ـص ـنــاعــي وخ ــط اإلم ـ ــداد وخــط
ً
الـتـكـنــولــوجـيــا ال ـفــائ ـقــة» م ـح ــذرا
مــن أن «االس ـت ـمــرار فــي التنافس
ال ـ ـشـ ــرس أو الـ ـهـ ـج ــوم ال ـع ـن ـيــف
سيزيد ذلك من مخاطر المواجهة
والصراع».
وق ــال تـشـيــن ،لــرؤســاء تحرير
وك ـبــار مــراسـلــي وســائــل اإلع ــام
األميركية الـكـبــرى ،إن المنافسة
م ــع ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة لـيـســت
«مباراة مالكمة حديثة» ،ويتعين
أن تكون «مباراة سباق» ،وينبغي
أال ُينظر إليها على أنـهــا تهدف
إل ــى الـهــزيـمــة ويـنـبـغــي أي ـضــا أال
ً
ُيفترض ذلك ،معتبرا انه بدال من
التنافس في لعبة صفرية ،يتعين
على واشـنـطــن وبكين االنـخــراط
في «مـبــاراة سباق» يمكنهما من
خاللها أن يشجع بعضهم بعضا
واالضـطــاع بأفضل أداء لديهما
والـ ـبـ ـح ــث عـ ــن ف ـ ــرص ل ـل ـت ـع ــاون
والسماح بالنمو والتطور.

عالقات معقدة
ويـ ـق ــول ال ــدك ـت ــور دي ـن ــي روي
استاذ العلوم السياسية بجامعة
شيكاغو األميركية ،وزميل مركز

أبحاث الشرق والغرب األميركي
في تقرير نشرته مجلة «ناشونال
انتريست» ،إنه «بعد مرور عامين
ً
ت ـق ــري ـب ــا ،هـ ـن ــاك مـ ــا يـ ـب ــرر بـحــث
المراقبين عن الدالئل األولى على
تعاف في العالقات يعترف
حدوث
ٍ
ب ـهــا ال ـجــان ـبــان بـقـيـمــة ال ـت ـعــاون
وأخ ـ ـطـ ــار الـ ـت ــوت ــرات ال ـم ـن ـف ـل ـتــة،
ولكن ربما يكون بحثهم من دون
جدوى».
فبعد أن عقد كبار المسؤولين
ً
األميركيين والصينيين اجتماعا
ً
مثيرا للجدل في تكساس مارس
 ،2021كــانــت الـقـمــة االفـتــراضـيــة
بين جــو بــايــدن وشــي جينبينغ
فـ ــي ن ــوف ـم ـب ــر ق ـم ــة ع ـم ـل ـيــة جـ ــدا.
وم ــع ذلـ ــك ،ل ــم تـسـفــر ع ــن ال ـت ـقـ ّـدم
ال ـمــرجــو مـنـهــا م ــن خ ــال خفض
تـصـعـيــد ال ـت ــوت ــرات .وف ــي األي ــام
التالية للقمة ،استمرت الطائرات
الحربية الصينية فــي تحليقها
ح ـ ــول ت ـ ــاي ـ ــوان ،م ــواصـ ـل ــة بــذلــك
حملة ضغط عسكري دامت شهرا.
وب ــال ـم ـث ــل ،أع ـل ـنــت إدارة بــايــدن
مقاطعة دورة األل ـعــاب الشتوية
ال ـتــي تستضيفها بـكـيــن ،وعـقــد
بايدن قمة من أجل الديموقرطية،
وانـتـقــدت حـكــومــة بكين كــل ذلــك
بشدة.

وي ـقــول روي إن ه ــذا السلوك
ً
الـمـتـبــادل لـيــس أم ــرا غـيــر ع ــادي.
فالعالقات األميركية -الصينية في
فترة ما بعد عهد ماوتسي تونغ،
ً
ً
اتبعت بشكل عــام نمطا دوري ــا،
ح ـيــث ك ــان ــت ت ـح ــدث ان ـت ـكــاســات
ت ـت ـب ـع ـهــا ف ـ ـتـ ــرات مـ ــن ال ـت ـع ــاف ــي.
فـمــذبـحــة تـيــانــانـمـيــن فــي يونيو
 1989دف ـعــت واش ـن ـطــن لتوجيه
انتقادات للصين وفرض عقوبات
وهو ما ردت عليه بكين بغضب.
ومع ذلك سرعان ما تم رفع معظم
ال ـع ـق ــوب ــات أو ل ــم ي ـتــم تـنـفـيــذهــا
ً
أسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــا .واحـ ـتـ ـفـ ـظ ــت ال ـص ـي ــن
بــوضـعـهــا ال ـت ـجــاري بــاعـتـبــارهــا
ً
الدولة األكثر تفضيال ،وازدهرت
التجارة مع أميركا في تسعينيات
القرن الماضي.
ويؤكد روي أنه لحسن الحظ
كانت عمليات التراجع الثنائية
ً
قصيرة .وتاريخيا ،هناك إجماع
ف ــي ال ــدول ـت ـي ــن ع ـلــى أن ال ـح ـفــاظ
على عالقة بناءة يستحق تحمل
القليل من التطورات المعاكسة.
ول ـكــن الـتـعــافــي مــن ال ـتــراجــع في
الوقت الراهن أمر أقل تأكيدا ألن
الـ ـظ ــروف األس ــاس ـي ــة ال ـتــي تــؤثــر
على العالقات األميركية -الصينية
تغيرت.

فحتى خالل الفترة األخيرة،
تمتعت أ مـيــر كــا بميزة هائلة
بــال ـن ـس ـبــة لـلـصـيــن ف ــي ال ـقــوة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة،
وأسهم ذلــك في توفر عالقات
مستقرة.
وت ـس ـت ـط ـيــع ب ـك ـيــن اس ـت ـخ ــدام
تـجــارتـهــا ك ـســاح إلرغـ ــام ال ــدول
غير الموالية تقليديا لها على دعم
أهدافها في الخالفات السياسية.
كما أن األم ــر األكـثــر إث ــارة للقلق
يتمثل في حقيقة أن لدى الصين
فرصة منطقية لالستحواذ على
القيادة في تطوير التكنولوجيات
المستقبلية األساسية مثل الذكاء
االصـ ـطـ ـن ــاع ــي ،وان ـ ـتـ ــاج ال ـط ــاق ــة
الخضراء ،واألدوية المتقدمة.

شينجيانغ والموارد
وبعد أيام من فرض واشنطن
عـقــوبــات جــديــدة عـلــى الـشــركــات
الـ ـمـ ـتـ ـهـ ـم ــة بـ ــان ـ ـت ـ ـهـ ــاك الـ ـحـ ـق ــوق
األساسية في اإلقليم ،استبدلت
الصين حاكمها ا لـقــوي لمنطقة
شـيـنـجـيــانــغ تـشــن ت ـش ـيــوان قــوه
أمين لجنة الحزب الشيوعي الذي
أشرف بحكم منصبه على الحملة
األمـ ـنـ ـي ــة ع ـل ــى ع ــرق ـي ــة ال ــوي ـغ ــور

(شينخوا)
ومسلمين آخــريــن تـحــت مسمى
محاربة التطرف الديني.
وبحسب وكــالــة شينخوا فإن
ت ـش ــن ،الـ ــذي ت ــول ــى مـنـصـبــه عــام
 2016والـ ـ ـم ـ ــدرج ع ـل ــى الــائ ـحــة
ال ـ ـس ـ ــوداء األمـ ـي ــركـ ـي ــة س ـي ـتــولــى
ً
مـنـصـبــا ج ــدي ــدا ،وإن م ــا شينغ
روي ،ح ــاك ــم إق ـل ـيــم قــوان ـغــدونــغ
ال ـســاح ـلــي م ـنــذ عـ ــام  ،2017حل
محله.
مـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أطـ ـلـ ـق ــت
ً
ً
ً
الصين قـمــرا اصطناعيا جــديــدا
لـ ـم ــراقـ ـب ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــوارد ال ـط ـب ـي ـع ـيــة،
مـ ـ ــن م ـ ــرك ـ ــز «ت ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــوان» إلطـ ـ ــاق
األق ـمــار االصـطـنــاعـيــة ،فــي إقليم
«ش ــانـ ـتـ ـش ــي» .وس ـي ـع ـمــل ال ـق ـمــر،
الذي طورته األكاديمية الصينية
لتكنولوجيا الفضاء ،في المدار
الشمسي المتزامن مع نظيره «زيد
واي 02 1-دي» الذي أطلق في 12
سبتمبر  2019لمراقبة الـمــوارد
الطبيعية لتلبية الحاجة الحالية
لبيانات االستشعار عن بعد ،ذات
الـحـلــول الـمـتــوسـطــة ،فــي مراقبة
ال ـ ـمـ ــوارد الـطـبـيـعـيــة ودراس ـت ـه ــا
والتنقيب عــن الـمـعــادن ومراقبة
البيئة الجيولوجية.
(واشنطن ،أوتاوا،
بكين  -وكاالت)

ّ
تونس :انقسام النخبة يخدم مشروع سعيد مصر :الدلتا تواجه تداعيات االحتباس

المرزوقي يدعو إلى تجاوز الخالفات وتوحيد الجهود إلنهاء «االنقالب» وتوشكى تضاهي إنشاء السد العالي
رغم تصاعد المعارضة الداخلية في تونس
ض ــد إج ـ ـ ـ ــراءات ال ــرئ ـي ــس ق ـيــس س ـع ـيــد ،فــإن
تشتتها وانقسامها ال يمنحها القوة الكافية
لــدفـعــه لـلـتــراجــع ع ــن تـعـلـيــق عـمــل الـبــرلـمــان
والعودة إلى «مسار االنتقال الديموقراطي».
واس ـتــأثــر سـعـيــد بــالـسـلـطــات بـشـكــل شبه
ّ
كامل بعدما علق عمل البرلمان وأقال الحكومة
ق ـبــل ن ـحــو  5أش ـه ــر ،وبـ ــدأ ال ـع ـمــل بـمــراسـيــم
رئاسية ،في خطوة وصفها خصومه بأنها
انقالب على الديموقراطية الناشئة.
وقــد دفـعــت تلك األح ــداث بالديموقراطية
التونسية الناشئة إلــى أكبر أزمــة منذ ثورة
 2011التي أنهت الحكم االستبدادي ،وأطلقت
شرارة ما يعرف بـ «الربيع العربي» ،رغم تعهد
ّ
سعيد بالتمسك بالحريات المكتسبة منذ
نحو  10سنوات.
ورغم تزايد المعارضة المطالبة بضرورة
الـ ـ ـع ـ ــودة لـ ـل ــدسـ ـت ــور ،فـ ـ ــإن ت ـش ـت ــت األح ـ ـ ــزاب
وانقسام النخبة السياسية بسبب الخالفات
األيديولوجية والسياسية جعل تحركاتها
دون فاعلية ،وجعلها عاجزة عن وقف ّ
تقدم
سعيد صوب مشروعه السياسي الذي يهدف
إلى تغيير دستور  .2014وبدا مشهد االنقسام
واضحا عندما خرج معارضو إجراءات ّ
سعيد
في ذكرى اندالع الثورة على نظام الرئيس زين
العابدين بن علي يوم  17ديسمبر.

فبينما احتشد بضعة آالف من المحتجين
بقيادة حراك «مواطنون ضد االنقالب» الذي
يـشــارك فـيــه مـعــارضــون مستقلون ونشطاء
وأنصار «حركة النهضة اإلسالمية» ،اختارت
جبهة مـعــارضــة ثــانـيــة االحـتـجــاج فــي مكان
آخر في شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس
العاصمة.
وقـ ــررت «تنسيقية األح ـ ــزاب االجـتـمــاعـيــة
ال ـ ــدي ـ ـم ـ ــوق ـ ــراط ـ ـي ـ ــة» ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـضـ ــم «ال ـ ـت ـ ـيـ ــار
الديموقراطي» و«التكتل الديموقراطي من أجل
العمل» و«الحريات والحزب الجمهوري» تنظيم
و قـفــة احتجاجية منفصلة قبل أن تنسحب
بدعوى أن قــوات األمــن منعتها من الوصول
إلى شارع الحبيب بورقيبة.
وترفض أحــزاب عدة من بينها «تنسيقية
الـجـبـهــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة» الـتـنـسـيــق م ــع حــزب
«النهضة» صاحب األغلبية في البرلمان الذي
علقت أعماله بعدما حملته مسؤولية األزمة
السياسية.
وبدأ نشطاء سياسيون من ألوان سياسية
مختلفة إضــرابــا عــن الطعام احتجاجا على
ما وصفوه «بالحكم الفردي الذي يدفع بآلة
القمع ومؤسسات الدولة إلخماد كل أصوات
معارضة».
فــي المقابل ،ب ــدأت بالفعل أص ــوات تدعو
لتجاوز الخالفات وتوحيد الجهود للوقوف

ّ
سعيد على
ضــد مــا وصـفــوه بــانـقــاب قيس
المسار الديموقراطي.
وق ــال الــرئ ـيــس الـتــونـســي ال ـســابــق محمد
م ـن ـص ــف ال ـ ـمـ ــرزوقـ ــي« :يـ ـج ــب ع ـل ــى ال ـط ـب ـقــة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة أن تـ ـت ــوح ــد ألن ال ـ ـيـ ــوم ه ـن ــاك
خـطــر وراء خ ـطــر ،وي ـجــب أن تـتــوحــد الـقــوى
السياسية على أساس أنه ال يوجد بديل غير
العودة للشرعية وتنظيم انتخابات رئاسية
وبرلمانية سابقة ألوانـهــا فــي ظــل الدستور
والشرعية».
وكان المرزوقي ،المقيم في باريس ،انتقد
بشدة خطوات سعيد ووصفها بأنها «انقالب»،
ودعا إلى احتجاجات ضده ،كما دعا إلى نقل
مؤتمر دولي كبير للدول الناطقة بالفرنسية
من تونس.
وف ــي األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ،ق ـضــت محكمة
تــونـسـيــة غـيــابـيــا بـسـجــن ال ـمــرزوقــي ل ـمــدة 4
سنوات بعدما دانته بتهمة «التآمر على أمن
الدولة الخارجي».
وي ـن ـفــي س ـعـ ّـيــد االن ـق ــاب ع ـلــى الــدس ـتــور،
وي ـق ــول إن اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي ات ـخــذهــا كــانــت
ضرورية إلنهاء الشلل الحكومي بعد سنوات
من الخالفات السياسية والركود االقتصادي،
ووعد بدعم الحقوق والحريات التي تحققت
في ثورة  2011التي جلبت الديموقراطية.
(تونس  -رويترز)

●

القاهرة  -حسن حافظ

ب ـع ــد ن ـح ــو ش ـه ــر م ــن ت ـس ـم ـيــة رئ ـي ــس وزراء
بريطانيا بوريس جونسون مدينة اإلسكندرية
ضمن مــدن أخ ــرى ،ستختفي بسبب التغيرات
المناخية ،اعترف وزيــر الـمــوارد المائية والــري
المصري محمد عبدالعاطي ،أمس ،أن دلتا نهر
النيل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم
واألكثر حساسية للتغيرات المناخية ،في وقت
اعتبر الرئيس عبدالفتاح السيسي أن توشكى
تضاهي السد العالي.
عـبــدالـعــاطــي ،ق ــال خ ــال اجـتـمــاع مــع قـيــادات
وزارته لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع تعزيز
التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي
ودلتا نهر النيل ،إن ظاهرة التغيرات المناخية
ً
ً
وارتفاع منسوب سطح البحر ،تمثل تحديا كبيرا
ً
أمام عدد كبير من دول العالم ،وخصوصا على
المناطق الساحلية للدلتا ،والتي تتميز بمناسيب
منخفضة مما يعرضها للغرق بمياه البحر.
وش ــدد وزي ــر ال ــري الـمـصــري عـلــى أن الخطر
الحالي يجعل من الحفاظ على المناطق الساحلية
من آثار التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية
والـمـتـمـثـلــة فــي ارت ـف ــاع مـنـســوب سـطــح الـبـحــر،
مسألة ضرورية للحفاظ على سالمة المواطنين
والحفاظ على االستثمارات القائمة بالمناطق

الـصـنــاعـيــة وال ــزراع ـي ــة والـسـيــاحـيــة الـمــوجــودة
على سواحل مصر الشمالية وخاصة بمنطقة
الدلتا ،وبما يسمح بتحقيق التنمية االقتصادية
واالجتماعية المستقبلية والحفاظ على الثروات
الطبيعية لألجيال المقبلة.
ف ــي غ ـض ــون ذلـ ــك ،ق ــال الــرئ ـيــس عـبــدالـفـتــاح
ال ـس ـي ـســي ،إن ال ـج ـهــد ال ـه ـنــدســي ال ـم ـب ــذول في
عمليات استصالح أراض ــي توشكى ،يضاهي
ً
إنشاء السد العالي ،الفتا في تصريحات له على
هامش افتتاح مشروع «توشكى الخير» أمس ،إن
السد العالي منح المصريين ثقة عالية ،لكن ال
ً
ً
تتلقى المشروعات الحالية دعما إعالميا ينقل
للمواطن حقيقة مــا يـجــرى ،وتــابــع« :أن ــا أعتب
على الــدولــة قلة تسليط الـضــوء اإلعــامــي على
تلك اإلنجازات».
ً
السيسي ،الذي أعاد االهتمام مجددا لمشروع
ً
توشكى بعد إهمال استمر عشرين عاما ،قال إن
ً
ً
ما تشهده منطقة توشكى يعد نمطا جديدا من
ً
التطوير أشبه بتحقيق المستحيل ،الفتا إلى أن
المشروع أحتاج إلى ثالثة ماليين طن مفرقعات،
م ــن أج ــل ش ــق طــريــق يـنـقــل ال ـم ـيــاه إل ــى مناطق
إضافية من األراض ــي المستصلحة ،التي توفر
ً
حياة لنصف مليون أسرة ،قائال« :مادام مافيش
مانع يبقى وال ننام وال نستريح ،ونفضل نطور
في بالدنا».

ّ
بوتين يفوض الجيش الرد على رفض «الناتو» مقترحاته
ماراثون اجتماعات في يناير لنزع فتيل األزمة مع أوكرانيا

تدريب للقوات الروسية أمس (وزارة الدفاع)

فـ ـ ـ ـ ـ ّـوض الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي ف ــاديـ ـمـ ـي ــر
بــوتـيــن ق ـي ــادة الـجـيــش الـ ــرد ف ــي ح ــال رفــض
نـظـيــره األمـيــركــي جــو بــايــدن وحـلــف شمال
األط ـل ـس ــي (الـ ـن ــات ــو) ت ـق ــدي ــم ال ـض ـم ــان ــات
األم ـن ـيــة ب ـع ــدم ال ـتــوســع ف ــي ض ــم ونـشــر
ال ـق ــوات واألس ـل ـحــة االسـتــراتـيـجـيــة في
الـجـمـهــوريــات الـســوفـيــاتـيــة الـســابـقــة،
خـصــوصــا أوك ــران ـي ــا ،م ـحــذرا مــن أنــه
أصـبــح فــي مــوقــع لــم يـعــد فـيــه أمــامــه
مجال للتراجع.
وف ــي تــوضـيــح لـتـهــديــده ،على
هامش مؤتمره السنوي الكبير
لماهية رده «العسكري التقني»
إذا لم تبدد إدارة بايدن والناتو
مباعث القلق األمنية لديه ،قال بوتين ،لقناة
«روس ـيــا « ،»1ردن ــا قــد يـكــون مختلفا جــدا،
وسيتوقف على توصيات سيقدمها إلي
خبراؤنا العسكريون» ،مضيفا« :لكن أتمنى
أن نـكــون قــد قدمنا كــل ذلــك ليس للتعتيم
وإيـ ـق ــاف ش ــيء م ــا ،م ــن وج ـهــة ن ـظــر هــذه
العملية الدبلوماسية .بل من أجل تحقيق
نتيجة دبلوماسية للمفاوضات».
وأعـ ــرب بــوتـيــن ع ــن سـعـيــه إل ــى «إحـ ــراز
نتيجة دبلوماسية تفاوضية سيتم تثبيتها
قانونيا فــي الــوثــائــق الـتــي اقـتــرحـنــاهــا» ،في

إشارة إلى مسودتي اتفاقيتين عرضت موسكو
على الــواليــات المتحدة والناتو توقيعهما،
بـغـيــة وض ــع ن ـظــام ض ـمــانــات أمـنـيــة لخفض
التوترات العسكرية في أوروبا.
وتقضي هذه االقتراحات بتكثيف التنسيق
ب ـي ــن ال ـط ــرف ـي ــن ،بـ ـه ــدف تـ ـف ــادي أي حـ ــوادث
عـسـكــريــة خ ـط ـيــرة ،وال ـح ــد م ــن ن ـشــر أسـلـحــة
استراتيجية مثل القاذفات الثقيلة والصواريخ
متوسطة وقصيرة المدى ،في مناطق محددة،
مع تعهد الناتو بعدم مواصلة تمدده شرقا
وعدم منح أوكرانيا العضوية فيه.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية
ماريا زاخــاروفــا أن المناقشات المرتقبة مع
واش ـن ـطــن ح ــول ال ـض ـمــانــات األم ـن ـيــة ستركز
عـلــى ع ــدم تــوســع الـحـلــف شــرقــا ،وع ــدم نشر
م ـن ـظــومــات األس ـل ـح ــة ع ـلــى ال ـ ـحـ ــدود ،نــافـيــة
تصريحات الطرف األميركي عن رفضه بحث
هذا الموضوع ألنه يعتبر جوهر الموضوع
بالنسبة لروسيا.
بدورها ،أعربت إدارة بايدن عن استعدادها
إلجراء مناقشات مع روسيا في يناير المقبل،
لكنها قالت إن هناك نقاطا ال تنوي بحثها.
وفـ ــي إط ـ ــار ال ـج ـه ــود ال ــرام ـي ــة ل ـن ــزع فتيل
األزمة األوكرانية ،كشف نائب وزير الخارجية
ألكسندر غروشكو أمــس عــن مساع لتحديد

موعد وشكل اجتماع مجلس «روسيا  -الناتو»
الشهر المقبل ،إضافة إلى تحديد قوام الوفد
الروسي لبحث الضمانات التي طلب بوتين
من بايدن تقديمها.
وقـ ــال غــروش ـكــو« :م ــع األخـ ــذ بــاالع ـت ـبــار أن
الحديث يدور عن مسائل األمن العسكري ،من
المهم مبدئيا أن يـشــارك فــي جلسة المجلس
عسكريون رفيعو المستوى» .وأف ــادت وكالتا
«األناضول» و«د ب أ» بأن جلسة مجلس «روسيا
 الناتو» قد تتم في  12يناير ،ونقلتا عن مصادرفي حلف الناتو ان هــذا الموعد حــدده األمين
العام للحلف ينس ستولتنبرغ ،ومن المتوقع أن
تعقد في اليوم ذاته في بروكسل جلسة لرؤساء
األركان للدول األعضاء في الناتو.
إلى ذلك ،اتفق الرئيس الروسي فالديمير
بوتين ،ومستشار ألمانيا أوالف شولتس،
خــال محادثة هاتفية ،الخميس ،على عقد
اج ـت ـم ــاع م ـط ـلــع ي ـن ــاي ــر ب ـي ــن الــدب ـلــومــاســي
ينس بلوتنر ومبعوث الكرملين المسؤول
عن إدارة المفاوضات مع أوكرانيا دميتري
كوزاك ،ألجل «خفض التصعيد» في المنطقة،
و«تفعيل» آلية النورماندي التي تضم ألمانيا
وفرنسا وأوكرانيا وروسيا لتحقيق السالم
الدائم.
(عواصم  -وكاالت)

دوليات
سلة أخبار
جنوب إفريقيا ّ
تودع
أيقونة مكافحة العنصرية

أعلن رئيس جنوب إفريقيا،
سيريل رامافوزا ،وفاة
رئيس أساقفة البالد السابق
الحائز جائزة «نوبل» للسالم
ديزموند توتو ،عن عمر
ناهز  90عاما.
وقال رامافوزا ،في بيان،
إن «رحيل رئيس األساقفة
الفخري ديزموند توتو
فصل آخر من فجائع أمتنا
لفقدانها جيال من أبنائها
المتميزين الذين أورثونا
جنوب إفريقيا محررة».
وتوتو ،الذي كان أحد
أيقونات مناهضة الفصل
العنصري ،كافح باستمرار
من أجل العدالة ،ودافع عن
السالم والمصالحة بعد
نهاية النظام الذي كان
يمنح تمييزا لذوي البشرة
البيضاء.

«طالبان» تمنع األفغانيات
من التنقل دون محرم

أعلنت حركة «طالبان»،
التي تتولى السلطة في
أفغانستان ،أنه لن ُيسمح
للنساء الراغبات في السفر
أكثر من  72كيلومترا ،إذا
لم يكن برفقتهن ولي أمر.
كما حضت اإلرشادات
الجديدة الصادرة عن وزارة
األمر بالمعروف والنهي
عن المنكر أمس ،جميع
أصحاب المركبات باالمتناع
عن تشغيل موسيقى في
سياراتهم ،وعدم اصطحاب
راكبات ال يرتدين الزي
اإلسالمي .كما أمرت الشرطة
الدينية ،التابعة للحركة
ّ
المتطرفة ،السائقين بأخذ
استراحة للصالة ،ونصح
المواطنين على إطالق
لحاهم.

حداد في بوركينا فاسو
ً
حزنا على مقتل 41

أعلنت سلطات بوركينا
فاسو ،مقتل  41شخصا
من مدنيين وعسكريين
في هجوم نفذه ارهابيون
في شمال البالد ،التي
أعلن رئيسها روش مارك
كريستيان كابوري حدادا
وطنيا مدة  48ساعة.
وقالت الحكومة ،في بيان،
إن «بعثة تمشيط منطقة
الكمين الذي نصبته جماعات
مسلحة إرهابية ضد رتل من
متطوعي الدفاع عن الوطن
ومدنيين ،عثرت على 41
جثة» .ويعتمد جيش بوركينا
فاسو الضعيف وغير المجهز
في مكافحة اإلرهابيين على
هذه القوات الرديفة المدنية،
التي يتم تأهيل أفرادها خالل
أسبوعين ،وتدفع ثمنا باهظا
في مهمتها.

الكونغو 6 :قتلى بهجوم
انتحاري في مطعم

قتل  5أشخاص بعدما ّ
فجر
انتحاري قنبلة كان يحملها
في مدينة بيني في شرق
جمهورية الكونغو ،حيث
ّ
تتعقب القوات الكونغولية
واألوغندية متمردي «القوات
الديموقراطية المتحالفة».
وجاء في بيان للمتحدث
باسم المسؤول العسكري
في بيني الجنرال سيلفان
إيكينغي أن «االنتحاري
بعدما منعه أفراد من دخول
مطعم مكتظ ،فجر قنبلته
عند المدخل ،والحصيلة
المؤقتة تشير إلى مقتل 6
بينهم االنتحاري ،وإصابة
 13شخصا بجروح».
وأفاد شاهدان بأن أكثر من
 30شخصا كانوا يحتفلون
بالميالد في المطعم حين
انفجرت القنبلة.

ةديرجلا
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ّ
السالمية يعمق جراح القادسية بفوز مثير

حازم ماهر

فاز السالمية على القادسية
 ،2-3في الجولة السادسة
للدوري الممتاز.

عمق السالمية جراح القادسية
أمـ ــس ب ــال ـف ــوز ع ـل ـيــه  ،2-3ضمن
منافسات الجولة السادسة لدوري
 stsالممتاز.
ب ـهــذه الـنـتـيـجــة ارت ـف ــع رصـيــد
السالمية إلى  11نقطة ارتقى بها
إلى المركز الرابع ،وتوقف رصيد
القادسية عند  12نقطة ومازال في
المركز الثالث.
جاء الشوط األول من المباراة
م ـت ــوس ــط ال ـم ـس ـت ــوى ،وان ـح ـصــر
الـلـعــب أغ ـلــب ال ـف ـتــرات ف ــي وســط
الملعب.
ون ـ ــدرت ال ـه ـج ـمــات الـخـطـيــرة،
باستثناء هجمة واحدة للقادسية،
سدد خاللها أحمد الرياحي الكرة
في القائم األيسر لحارس السالمية
نــواف المنصور فــي الدقيقة ،32
وفرض التعادل السلبي نفسه على
نتيجة هذا الشوط.
وف ــض الع ــب السالمية مهدي
دشتي االشتباك في الدقيقة ،54
بعد أن تهيأت لــه الـكــرة مــن أحد
مدافعي القادسية ،ليسددها قوية
في شباك الحارس خالد الرشيدي.
ضغط القادسية عقب الهدف،
مما أسفر عن هدف التعادل لبدر
الـ ـمـ ـط ــوع ،ثـ ــم ه ـ ــدف الـ ـتـ ـق ــدم فــي
الدقيقة  83للبديل عيد الرشيدي.
ونجح مهاجم السالمية حسين
الموسوي في احراز هدف التعادل
ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة األول ـ ـ ــى م ــن ال ــوق ــت

تأجيل دورة األلعاب الخليجية
إلى  11مايو
●

جانب من مباراة السالمية والقادسية أمس
ً
ال ـم ـح ـت ـســب ب ـ ـ ــدال مـ ــن ال ـض ــائ ــع،
ب ـعــد ال ـه ــدف ت ـع ــرض ال ـمــوســوي
لإلعاقة داخــل منطقة الـجــزاء من
قبل الحارس ،ولجأ حكم المباراة
يوسف نصار لتقنية حكم الفيديو
المساعد واحـتـســب اللعبة ركلة
ج ــزاء ،ثم اشهر البطاقة الحمراء
ل ـمــديــر ف ــري ــق ال ـق ــادس ـي ــة فيصل
الـشـمــري لــاع ـتــراض ،وال ـحــارس
خــالــد الــرش ـيــدي لــاع ـتــداء عليه،

ولرئيس نــادي السالمية الشيخ
تركي اليوسف للتدخل.
ودف ـ ــع م ـ ــدرب ال ـقــادس ـيــة خير
الــديــن مـضــوي بــالـحــارس مبارك
ال ـح ــرب ــي بـ ــدال م ــن خ ــال ــد محمد
إبــراه ـيــم ،وان ـبــرى للعبة بنجاح
حسين ال ـمــوســوي م ـحــرزا هدفه
الشخصي الـثــانــي وه ــدف فريقه
الـ ـث ــال ــث ل ـي ـن ـت ـهــي الـ ـلـ ـق ــاء ب ـف ــوز
السالمية .2-3

ً
وضــع مسؤولو اتـحــاد الـكــرة تـصــورا النتهاء الموسم
الكروي في النصف األخير من أبريل المقبل ،بعد إعالن
تأجيل دورة األلعاب الخليجية بشكل رسمي أمس ،لتقام
يوم  10مايو  .2022ويسابق االتحاد الزمن من أجل إنهاء
ً
الـمــوســم التــاحــة الـفــرصــة لمنتخبنا األولـمـبــي اسـتـعــدادا
للدورة ،على أن ينتهي ببطولة الدوري (الممتاز واألولى)،
خالل الفترة من  15حتى  30أبريل ،على أن يحدد الموعد
الرسمي خالل الساعات القليلة المقبلة.

أرجــأ مــدرب فريق الكويت لكرة
ال ـ ـقـ ــدم ،ال ـتــون ـســي ن ـب ـيــل م ـع ـلــول،
ت ـمــديــد ع ـقــده م ــع نـ ــادي الـكــويــت
إلى يناير المقبل ،وبعد االنتهاء
من االرتباطات المهمة في الدور
األول من الدوري الممتاز.
وكانت إدارة الكويت دخلت في
مفاوضات مع معلول لتمديد عقده
حتى نهاية الموسم المقبل ،لرغبتها
في االستفادة من خدماته لفترة أطول
مـ ــن عـ ـق ــده الـ ـ ــذي ي ـن ـت ـهــي فـ ــي يــون ـيــو
المقبل.
وق ـ ــال م ـع ـلــول ف ــي ت ـصــريــح إلذاعـ ــة
تونسية« :لقد تحدثوا معنا من أجل
ت ـم ــدي ــد الـ ـعـ ـق ــد ،ل ـك ــن أرجـ ــأنـ ــا م ـســألــة
التفاوض في هذه المسألة إلى يناير

المقبل ،لحين االنتهاء من الدور األول
بالدوري الممتاز».
ويـ ـض ــم الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـفـ ـن ــي ل ـل ـك ــوي ــت 5
مدربين تونسيين مع اختصاصي العالج
الطبيعي.
ـروض أخــرى،
ـ
ع
ـدي
ـ
ل
«
ـول:
ـ
ل
ـ
ع
ـ
م
وتــابــع
ّ
منها تدريب منتخبات ،لكن أفضل تدريب
األنــديــة فــي الــوقــت الـحــاضــر ،واألولــويــة
تبقى للكويت ،الــذي سبق أن فاوضني
في ثالث مرات سابقة ،ولم نتفق إال في
المرة الرابعة».
وواصـ ــل« :أن ــا سعيد بـهــذه التجربة،
خصوصا أن إدارة الفريق تجاوبت كثيرا
مع العمل الذي قمنا به ،ومع اللقب األول
الذي أحرزناه مع الفريق في ظرف وجيز،
وهنا أريد أن أشكر أيضا الجهاز الفني

السابق بقيادة فتحي جبال على العمل
الكبير الذي قام به».
وحول نية الكويت التعاقد مع ثنائي
الترجي؛ إلياس الشتي وعبدالرؤوف
ب ــن غـ ـي ــث ،ق ـ ــال مـ ـعـ ـل ــول« :ال يـمـكـنـنــي
الـتـفــاوض مــع أي العــب لــه مشكلة مع
إدارة الـتــرجــي ،لــذلــك ال يمكن انـتــداب
الـشـتــي وب ــن غـيــث ،لـكــن هـنــاك العبين
من الترجي ستدخل إدارة الكويت في
مفاوضات مع إدارة فريق باب سويقة
للظفر بخدماتهم».
فــي سـيــاق آخ ــر ،تلقت إدارة الكويت
م ـكــافــآت خــاصــة م ــن أب ـن ــاء ع ـلــي ثـنـيــان
الغانم لالعبي الفريق األول لكرة القدم،
بواقع  25ألف دينار لكل العب في الفريق،
نظير الفوز بكأس سمو األمير.

أحمد حامد

ات ـ ـخـ ــذ ال ـم ـك ـتــب
التنفيذي لمجلس
رؤسـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـلـ ـج ــان
األول ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة
الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
قـ ـ ـ ـ ـ ــرارا ب ـت ــأج ـي ــل
دورة األ ل ـ ـع ـ ــاب
الخليجية الثالثة
إ ل ـ ـ ـ ــى  11م ــا ي ــو
المقبل ،وتستمر
حـ ـ ـت ـ ــى  21م ــن
الـ ـشـ ـه ــر ن ـف ـســه.
ً
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــررا
لـلــدورة أن تنطلق فــي الكويت اعـتـبــارا مــن  9يناير
المقبل.
واتخذ المكتب قــراره في االجتماع ال ـ  92المقرر الــذي عقد
أمس بمملكة البحرين ،في ضوء المخاوف العالمية من انتشار
المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون».
وكان أمين سر اللجنة األولمبية حسين المسلم ،وهو المدير
ً
ال ـعــام للبطولة ،أعـلــن أن ه ــذه الـخـطــوة تــأتــي ن ـظــرا لــأوضــاع
الصحية ،التي طــرأت مع ظهور المتحور الجديد من فيروس
«كورونا» ،وإلى ما نصحت به منظمة الصحة العالمية بتأجيل
جميع األنشطة التي يصحبها تجمعات ،وإلى ما تم اتخاذه من
ً
إجراءات احترازية في معظم دول العالم ،خصوصا في منطقة
دول مجلس التعاون الخليجي.
يذكر أن الدورة تشمل منافسات في ألعاب كرات القدم واليد
والطائرة والسلة والسباحة وألعاب القوى والكاراتيه والجودو
والمبارزة والرماية والتنس األرضي والدراجات الهوائية وهوكي
الجليد وكرة الطاولة ،إضافة إلى رياضة األلعاب اإللكترونية.

انتهاء الموسم في أبريل

َّ
معلول :لدي عروض تدريب منتخبات
واألولوية لـ «األبيض»

نبيل معلول

رياضة

القبندي :خسارة التضامن
سببها غياب التركيز

جمال القبندي

أكد المدرب المساعد للتضامن ،جمال القبندي ،أن الالعبين
افتقدوا التركيز خــال مباراتهم أ مــام الفحيحيل ،وذ لــك في
الـهـجــوم والــدفــاع ،مضيفا أن الـشـبــاك استقبلت  3أهــداف
كان يمكن تفاديها ،إضافة إلى إهدار عدد كبير من الفرص
السهلة.
وأ شــار القبندي إ لــى أن الجهاز الفني سيعمل على
تــافــي األخ ـط ــاء ال ـتــي وق ــع فـيـهــا الــاع ـبــون ،مضيفا
ً
أن الفريق ّ
يقد م مستويات جيدة جــدا منذ الجولة
األولـ ـ ــى ،ومـبـيـنــا أن ــه اب ـت ــداء م ــن ال ـجــولــة المقبلة
س ـت ـش ـهــد ع ـ ـ ــودة ال ـم ـس ـت ــوى وت ـح ـق ـي ــق ال ـن ـتــائــج
المأمولة.
ولفت القبندي ،إلى أن الجهاز الفني بقيادة التشيكي بيفارنيك
منح الالعبين راحــة من التدريبات أمــس ،على أن يستأنف الفريق
تدريباته ابتداء من اليوم على ملعبه ،استعدادا لمنافسات الجولة
السابعة ،موجها الشكر إلى مجلس إدارة نادي النصر ،على استضافة
فريق التضامن لمدة شهر ونصف الشهر.
وأ كــد القبندي ،أن مجلس إدارة ا لـنــادي سيدعم الفريق بصفقات
في فترة االنتقاالت الشتوية ،مستبعدا إنهاء عقود المحترفين ،نظرا
للمستوى الجيد الذي قدموه.

الجهراء انفرد بصدارة «األولى» «التربية» بطل دوري
● عبدالرحمن فوزان
الوزارات لكرة اليد
انفرد الجهراء بصدارة ترتيب دوري  stcللدرجة األولى بعدما
ارتفع رصيده إلى  13نقطة ،إثر فوزه بهدفين نظيفين ،سجلهما
المالي حامد ماريوس وفهد عايد ،على ضيفه الصليبيخات متذيل
الترتيب بنقطة واحدة ،في المباراة التي جمعت بينهما أمس األول
على استاد مبارك العيار في الجولة السابعة من عمر المسابقة.
وضمن منافسات الجولة ذاتـهــا ،فــاز خيطان على برقان ،1-2
ً
ليرفع رصيده إلى  9نقاط متقدما إلى المركز الثالث ،في حين توقف
ً
رصيد برقان عند  7نقاط ،متراجعا إلى المركز الرابع.

خالص العزاء
يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء إلى حارس مرمى
منتخب الكويت السابق والنادي العربي ،أحمد جاسم ،لوفاة
ابن شقيقه عذبي مبارك جاسم الجاسم ،نسأل الله تعالى أن
يتغمد الفقيد بواسع رحمته ،وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
«إنا لله وإنا إليه راجعون».

ت ـ ـ ـ ـ ـ ــوج فـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــق وزارة
ال ـتــرب ـيــة ل ـك ــرة ال ـي ــد بلقب
دوري الــوزارات والهيئات
وال ـمــؤس ـســات الـحـكــومـيــة
ل ـل ـم ــوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ــري ــاض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
 2022 – 2021بعد تصدره
جدول الترتيب برصيد 10
ن ـق ــاط ،وح ــل ف ــري ــق وزارة
ً
ال ــدف ــاع ث ــان ـي ــا بــرص ـيــد 7
ً
ن ـقــاط ،و«الــداخ ـل ـيــة» ثالثا
بـ  5نقاط.
وتم تكريم بطل الدوري
«التربية» من نائب المدير
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام لـ ـلـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
للرياضة لقطاع الرياضة
للجميع – ر ئـيــس اللجنة

ال ـع ـل ـيــا ل ـ ــدوري الـ ـ ــوزارات
وا ل ـمــؤ س ـســات الحكومية
د .مشعل ا لـهــد بــة ،ووكيل
وزارة ا ل ـت ــر ب ـي ــة لـلـتـنـمـيــة
التربوية واألنشطة فيصل
المقصيد ،بحضور رئيس
اللجنة الفنية لدوري اليد
ح ــام ــد ال ـه ــزي ــم وع ـ ــدد مــن
المسؤولين.
وهـ ـ ـن ـ ــأ الـ ـ ـه ـ ــدب ـ ــة ف ــري ــق
«ال ـ ـ ـتـ ـ ــرب ـ ـ ـيـ ـ ــة» بـ ـتـ ـت ــويـ ـج ــه
ً
بــالـلـقــب ،مــؤكــدا أن دوري
الـيــد شـهــد مـنــافـســة قوية
مـ ـ ــن الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن بـ ـج ــان ــب
ارتـ ـف ــاع ال ـم ـس ـتــوى الـفـنــي
والبدني.

ختام ناجح لبطولة جابر العبدالله للرماية
اختتمت بطولة الشيخ جابر
ال ـع ـب ــدال ـل ــه ل ـل ــرم ــاي ــة لـلـمــوســم
الرياضي ( ،)2022-2021مساء
أ مــس األول ،بتتويج الفائزين
وا ل ـفــا ئــزات بمنافساتها ،التي
اس ـت ـمــرت ثــاثــة أيـ ــام ،وشملت
م ـســاب ـقــات ال ــرم ــاي ــة األولـمـبـيــة
(ال ـ ـب ـ ـن ـ ــدق ـ ـي ـ ــة) و(الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــدس)
و(الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوس وال ـ ـس ـ ـهـ ــم) ل ـف ـئ ــات
الرجال والسيدات والمبتدئين.
وأس ـفــرت الـمـنــافـســات ،التي
شهدت مشاركة عــدد كبير من
رماة وراميات النادي والحرس
ال ــوطـ ـن ــي ،عـ ــن إحـ ـ ـ ــراز ال ــرام ــي
علي المطيري من رماة النادي
المرتبة األولى بمسابقة رماية
«ب ـن ــدق ـي ــة ال ـ ـهـ ــواء ل ـم ـســافــة 10
أمتار» للرجال.
وف ــاز الــرامــي حمد النمشان
مـ ـ ــن رم ـ ـ ـ ــاة ال ـ ـ ـحـ ـ ــرس ال ــوطـ ـن ــي
ب ــالـ ـم ــرك ــز األول فـ ــي م ـســاب ـقــة
رماية «مسدس الهواء  10أمتار»

صورة جماعية لممثل راعي البطولة مع الرماة الفائزين
للرجال ،في حين حصل الرامي
ح ـســن ال ـف ـيـلـكــاوي بـمـنــافـســات
نـفــس الـفـئــة لــرمــايــة «الـمـســدس
السريع  25مترا».
وأحرز الرامي علي المطيري
الـمــرتـبــة األولـ ــى فــي منافسات
رم ــاي ــة «الـبـنــدقـيــة  50م ـتــرا 3 -

أوضـ ــاع» ،فــي حين نــال الــرامــي
فيصل الرشيدي لقب مسابقة
رمـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــة «الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــوس وال ـ ـس ـ ـهـ ــم
األولمبي» ،بينما تمكن الرامي
عبدالله مال الله من حصد لقب
مسابقة رماية «القوس والسهم
مركب».

وتمكن الرامي بدر العجمي
من الحصول على المركز األول
لمسابقة رماية «القوس والسهم
األولمبي لفئة المبتدئين» ،في
حين ذهب لقب نفس المسابقة
لـفـئــة الـمـبـتــدئــات لـلــرامـيــة نــور
(كونا)
		
الشرهان.
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ً
مانشستر يونايتد ضيفا
ً
ثقيال على نيوكاسل
تختتم اليوم منافسات
المرحلة التاسعة عشرة من
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم،
بلقاء مانشستر يونايتد مع
نيوكاسل.

ي ـح ــل م ــان ـش ـس ـت ــر يــونــاي ـتــد
ضيفا على نيوكاسل يونايتد
اليوم في ختام المرحلة التاسعة
ع ـشــرة م ــن الـ ـ ــدوري االنـكـلـيــزي
لكرة القدم ،التي شهدت تأجيل
ث ـ ــاث مـ ـب ــاري ــات م ــن ال ـمــرح ـلــة
بسبب االصــابــات ب ـ "كــورونــا"،
ال ـتــي طــالــت الـعــديــد مــن العبي
الفرق ،وكان آخرها اصابة مدرب
اس ـت ــون فـيــا سـتـيـفــن ج ـي ــرارد.
ويستضيف الشياطين الحمر
ب ـيــرن ـلــي ال ـخ ـم ـيــس ال ـم ـق ـبــل ثم
ولـفــرهــامـبـتــون وان ـ ــدرارز فــي 3
يناير.
وقــال العــب الــوســط نيمانيا
م ــاتـ ـيـ ـت ــش إن العـ ـ ـب ـ ــي ف ــري ـق ــه
مانشستر يونايتد بدأوا بالفعل
فــي استيعاب أسـلــوب مدربهم
المؤقت الجديد رالف رانغنيك،
والتكيف مع طريقة اللعب التي
تـعـتـمــد ع ـلــى ال ـض ـغــط ال ـعــالــي
واألداء الهجومي رغم تأثيرات
تفشي الـعــدوى بـ "كــورونــا" في
الفريق.

غريليش :التأقلم مع السيتي
كان أصعب من المتوقع
أقر العب الوسط جاك غريليش ،الذي انضم
إلى مانشستر سيتي قادما من أستون فيال في
أعلى صفقة خالل الميركاتو الصيفي الماضي،
أن التأقلم على الفريق الــذي يقوده اإلسباني
بـيــب غ ــواري ــوال "كــانــت أص ـعــب مــن الـمـتــوقــع"،
موضحا أن أداءه "ال يزال يمكن أن يكون أفضل".
ويكمل الالعب االنكليزي الدولي أول ستة
أشهر كالعب في السيتي الذي سدد  100مليون
جنيه استرليني ألستون فيال النتقاله.
وقال العب الوسط لوسائل االعالم
ال ــري ــاضـ ـي ــة "مـ ـ ــا ق ــدمـ ـت ــه جـيــد
ح ـ ـتـ ــى اآلن ،ل ـ ـكـ ــن ي ـم ـك ـن ـنــي
تقديم الـمــزيــد .التأقلم
عـ ـل ــى ال ـ ـفـ ــريـ ــق ك ــان
أص ـ ـعـ ــب ب ـك ـث ـيــر
من المتوقع".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف
"م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
أتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــم
وأتأقلم .سمعت

غوارديوال يحث المشجعين على
التطعيم وارتداء الكمامات

رانغنيك خالل المباراة السابقة
وي ـش ـجــع الـ ـم ــدرب األل ـمــانــي
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـضـ ــرم أس ـ ـ ـلـ ـ ــوب ال ـل ـع ــب
الهجومي والضغط العالي على
ال ـخ ـصــم الس ـت ـع ــادة الـسـيـطــرة
على الكرة بأسرع ما يمكن ،بدال
مــن ا ل ــر ج ــوع للخلف وتجميع
الصفوف.
وقـ ــال مــات ـي ـتــش" :نـسـتــوعــب

أفـ ـك ــاره وال ـط ــري ـق ــة ال ـت ــي يــريــد
ً
اللعب بها ،وتدريجيا سننفذ
كل ما يطلبه منا".

فترة كافية
وأضـ ـ ــاف ال ــاع ــب ال ـصــربــي
أن "ك ــل م ــدرب يـتــولــى تــدريــب

يواجه المشجعون الذين يأتون بتصرفات وإســاء ات
عنصرية عبر شبكة االنترنت ،إمكانية الحرمان من دخول
مالعب كــرة الـقــدم فــي إنكلترا وويـلــز لمدة تصل إلــى 10
أعوام.
وتعمل وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل على
تقديم تشريعات جديدة ،بهدف توسيع نطاق العقوبات
التي يتم فرضها على مشجعي كرة القدم المدانين بالعنف
واالضطراب والهتافات العنصرية أو المعادية للمثليين،
لتشمل جرائم الكراهية عبر اإلنترنت.
وجاء هذا التحرك في أعقاب استهداف العبي منتخب
إنجلترا من أصحاب البشرة السمراء عقب المباراة النهائية
ل ـيــورو  2020الـصـيــف ال ـمــاضــي ،وتـعـهــد رئـيــس الـ ــوزراء
البريطاني بوريس جونسون باتخاذ إجراءات صارمة ضد
األشخاص المتورطين في إساءات عبر شبكة االنترنت.
وقــالــت وزي ــرة الــداخـلـيــة الـبــريـطــانـيــة ،فــي بـيــان نقلته
شبكة "سكاي سبورتس" ،إن "هذا الصيف شاهدنا اللعبة
الجميلة تشوبها عنصرية شائنة من أصحاب الرساالت
الـمـسـيـئــة ع ـبــر اإلن ـت ــرن ــت ،ال ــذي ــن اخ ـت ـب ــأوا وراء لــوحــات
مفاتيحهم ،وأسـ ــاء وا معاملة العـبــي ك ــرة ال ـقــدم لــديـنــا"،
متابعة" :العنصرية غير مقبولة ،ولطالما شابت كرة القدم
هذا التحيز المخزي".

أوسيمن في تشكيلة نيجيريا
لـ «األمم اإلفريقية»
انـضــم فيكتور أوسـيـمــن إلى
تشكيلة نيجيريا فــي نهائيات
كأس األمم اإلفريقية لكرة القدم
فــي الـكــامـيــرون الـشـهــر المقبل،
بعدما تعافى بصورة أسرع من
المتوقع من اإلصابة.
وأعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدرب أوسـ ـ ـت ـ ــن
إجــوافــون تشكيلة من  28العبا
ً
بـعــد تــولـيــه الـمـســؤولـيــة ،خلفا
لجيرنوت رور عقب إقالة المدرب
األل ـمــانــي الـشـهــر ال ـمــاضــي قبل
أسابيع قليلة على البطولة.
وأص ـ ـيـ ــب أوسـ ـيـ ـم ــن م ـهــاجــم
نابولي بكسور في الوجه بعد
اصـ ـ ـط ـ ــدام ب ـ ــال ـ ــرأس مـ ــع م ـيــان
شكرينيار مدافع إنتر ميالن في
 21نوفمبر ،واحتاج إلــى وضع
شرائح من التيتانيوم ومسامير
لتثبيت الفك ومحجر العين.
وق ـ ــال ن ــادي ــه إنـ ــه سـيـغـيــب 3
أش ـه ــر ،لـكــن الـمـهــاجــم ع ــاد إلــى
التدريبات يوم الثالثاء الماضي،
وهو يضع كمامة لحماية وجهه.

ف ـ ــري ـ ــق ج ـ ــدي ـ ــد ي ـ ـح ـ ـتـ ــاج إلـ ــى
ف ـتــرة لـلـتــأقـلــم ،سـنـحـتــاج إلــى
بعض ا لــو قــت ،لكننا نملك ما
يكفي من الموهبة في الفريق
الس ـت ـي ـع ــاب األف ـ ـكـ ــار ســري ـعــا،
وال ـ ـل ـ ـع ـ ــب بـ ــال ـ ـطـ ــري ـ ـقـ ــة الـ ـت ــي
ً
يريدها" ،معقبا" :بالفعل بدأنا
ن ـت ــأق ـل ــم م ــع أسـ ـل ــوب ــه ،ون ـحــن

ف ــي ال ـبــدايــة لـكـنـنــا مـتـفــائـلــون
بالمستقبل".
وتـحــت ق ـيــادة رانـغـنـيــك (63
عاما) لم يخسر يونايتد في 3
مباريات في جميع المنافسات
ح ـت ــى اآلن ،ب ـي ـن ـمــا ت ــأج ـل ــت لــه
مباراتان ،ولم يلعب أي مباراة
منذ  11الجاري.

البورتا يخشى
جمع الريال بين
هاالند ومبابي
م ــع اق ـت ــراب ع ــام  2022يـعــد مـسـتـقـبــل العـبــي
ك ــرة ال ـقــدم الــواعــديــن ،الـفــرنـســي كـيـلـيــان مبابي
وال ـنــروي ـجــي إيــرلـيـنــغ ه ــاالن ــد ،م ــن أك ـثــر األم ــور
المرتقبة في عالم كرة القدم.
وبينما بــات انـتـقــال مبابي إلــى ري ــال مدريد
مــرجـحــا ،خــاصــة بـعــد انـتـهــاء عـقــده مــع بــاريــس
سان جرمان الصيف المقبل ،يخشى رؤساء كبار
أندية أوروب ــا األخــرى أن ينتقل معه إلــى القلعة
البيضاء هاالند.
وعلى رأس هؤالء الرؤساء يبرز جوان البورتا
رئيس برشلونة ،الذي اجتمع منذ فترة قصيرة
مــع وكيل هــاالنــد ،مينو راي ــوال ،وفقا لما ذكرته
صحيفة ماركا اإلسبانية ،ويسعى البورتا إلى
تعزيز صفوف برشلونة المتعثر حاليا ،السيما
بعد رحيل نجمه ليونيل ميسي الصيف الماضي

مارتينيز :قلة مشاركة
هازارد مع الريال مقلقة

هازارد

حث مدرب مانشستر سيتي
بـيــب غ ــواردي ــوال المشجعين
على التطعيم ضد كوفيد ،19
وارتداء الكمامات في المالعب،
لـلـحــد م ــن ان ـت ـشــار ال ـف ـيــروس،
وتجنب إمكانية إقامة المباريات
دون حضور مشجعين.
وتـ ـسـ ـتـ ـمـ ـت ــع أن ــدي ــة
ال ـ ـ ـ ـ ــدوري اإلن ـج ـل ـي ــزي
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــاز ب ـ ـح ـ ـضـ ــور
ال ـم ـش ـج ـع ـيــن هـ ــذا الـ ـم ــوس ــم ،بـعــد
إقامة أغلب المباريات خلف أبواب
مغلقة منذ بدء الجائحة في وقت
مبكر من عام .2020
وكشفت بريطانيا عن إصابة
أك ـث ــر م ــن  122أل ــف ش ـخــص في
يوم واحد ،مع ارتفاع عدد حاالت
المصابين ،فــي ظــل انـتـشــار ساللة
أوميكرون المتحورة.
وعــن إمـكــانـيــة غـيــاب المشجعين
م ــرة أخ ـ ــرى ،ق ــال غـ ــوارديـ ــوال" :ال أود
حدوث ذلك بكل أمانة ،لكن عدد حاالت
المصابين يزداد حول العالم وليس
فقط فــي بريطانيا .يــذهــب هــؤالء
إل ـ ــى الـ ـم ــاع ــب وي ـم ـك ـن ـه ــم نـشــر
العدوى .في المالعب ،ال يرتدي
الـنــاس الكمامات وهــذا أكثر ما
يثير تعجبي".

اتجاه لحرمان العنصريين
من دخول المالعب البريطانية

أن بعض الالعبين يتأخرون عاما في التأقلم
هـنــا .أود تسجيل الـمــزيــد مــن األهـ ــداف الـعــام
المقبل".
و كـ ــان  2021عــا مــا عظيما
لـ ـج ــريـ ـلـ ـي ــش الـ ـ ـ ـ ــذي ل ـعــب
أساسيا في أستون فيال
خالل العام األخير ،وتم
اس ـتــدعــاؤه مــن جانب
منتخب بالده لخوض
ال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة مــن
بطولة كأس األمم األوروبية،
م ــا انـتـهــى ب ـفــوز إيـطــالـيــا
ب ــالـ ـلـ ـق ــب عـ ـل ــى م ـل ـعــب
ويمبلي.
(إفي)

وتـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـع ـ ـ ــب ن ـ ـي ـ ـج ـ ـي ـ ــري ـ ــا ف ــي
ال ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة ب ـجــانــب
مصر وغينيا بيساو والسودان،
وتخوض مباراتها األولــى أمام
مصر في جــاروا يــوم  11يناير.
وك ــان أوسـيـمــن فــي حــالــة جيدة
ق ـب ــل اإلص ـ ــاب ـ ــة ،ح ـي ــث أح ـ ـ ــرز 9
أهداف وصنع اثنين مع نابولي،
ك ـم ــا س ـج ــل أرب ـ ـعـ ــة أهـ ـ ـ ــداف مــع
ن ـي ـج ـيــريــا ف ــي ت ـص ـف ـيــات ك ــأس
العالم ،لكن دعوته إلى االنضمام
ل ـت ـش ـك ـي ـلــة م ـن ـت ـخ ــب بـ ـ ـ ــاده قــد
تضعه في مواجهة مع ناديه.
ك ـ ـمـ ــا اس ـ ـتـ ــدعـ ــى ال ـم ـن ـت ـخ ــب
النيجيري أحمد موسى وكينيث
أوم ـ ـي ـ ــرو ،الـ ـل ــذي ــن ك ــان ــا ضـمــن
الـتـشـكـيـلــة ال ـفــائــزة بــالـلـقــب في
.2013
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ق ـ ــال مـ ـ ــدرب م ـن ـت ـخــب ب ـل ـج ـي ـكــا روب ــرت ــو
مــارتـيـنـيــز إن ــه يـشـعــر بــالـقـلــق بـسـبــب قلة
مـشــاركــة قــائــد العبيه إي ــدن ه ــازارد في
مباريات مع فريقه ريال مدريد ،الوضع
الذي يصفه المدير الفني بـ"الصعب
ج ــدا" بالنسبة لــاعــب مـعـتــاد على
اللعب أساسيا خالل مسيرته كلها.
وأضاف مارتينيز ،في مقابلة بثتها
مطلع االسبوع قناة إليفن سبورتس،
التي تنقل منافسات الدوري البلجيكي،
"قلة المباريات هي مصدر قلق بالطبع،
ألنه وضع جديد بالنسبة لهازارد ،الذي
لــم يكن فــي مثل هــذا الموقف مــن قبل،
ويمكن أن يكون صعبا جدا".
ومع ذلك أشار مدرب "الشياطين
الحمر" إلى أن "األولوية" تتمثل
في تعافي الالعب بشكل كامل،
بعد تعرضه إلصابات متعددة
ومتنوعة على مدار عامين ،موضحا أن هازارد في
رأيه "تعافى تماما" بالفعل ،مضيفا" :أرى أنه كذلك

اآلن .لقد لعب بشكل جيد جدا أمام إستونيا ،ولم
يعد يفكر إذا كان سيتعرض ألي ألم ،إنه ال يشعر
باأللم ،يتحرك بحرية".
وتــابــع" :اعتمد مــدرب ريــال مدريد كارلو
أن ـش ـي ـلــوتــي ع ـلــى ه ـ ـ ــازارد ق ـل ـيــا ف ــي بــدايــة
ال ـم ــوس ــم ،ل ـكــن ف ــي مــواج ـهــة غ ـي ــاب العـبـيــن
مثل رودريـغــو وأسينسيو ،لعب البلجيكي
أساسيا في آخر مباراتين بالليغا أمام أثلتيك
بلباو وأمام قادش وترك انطباعا طيبا".
وقبيل مونديال قطر ،المزمع إقامته العام
المقبل ،ال يشعر مارتينيز في الوقت الحالي
بالقلق من عدم استمرارية الالعب.
وأردف" :ال أعـتـقــد أن ـنــا ف ــي ه ــذه الـمــرحـلــة
بعد ألنــه م ــازال أمامنا الصيف .بعد الصيف
سـيـكــون عـلـيـنــا أن نـجــد طــريـقـنــا ف ــي األشـهــر
الثالثة السابقة للمونديال .أعرف كيف يتدرب،
وأرى الطريقة التي يحاول بها التغلب على هذا
التحدي ،ألنــه تحد مختلف تماما فــي حياته
المهنية .في الوقت الحالي ال داعي للقلق ،فهذا
شيء سنعيد تقييمه بعد الصيف".

إلى باريس سان جرمان ،حيث يلعب حاليا مع
مبابي.
ومع اقتراب الميركاتو الشتوي تتطلع اإلدارة
إلــى إبــرام صفقات ترضي المدير الفني للفريق
تشافي هرنانديز ،رغم أن جميعها لن تتم بصورة
عاجلة.
وفي إطار سعيه لضم هاالند ،اجتمع البورتا
منذ أي ــام مــع وكـيــل أعـمــالــه مينو راي ــوال ،لبحث
إمكانية انتقال العــب بوروسيا دورتـمــونــد إلى
صـفــوف الـبــرشــا ،وأق ــر الب ــورت ــا ،فــي اجتماعات
مختلفة مع إدارته ،بأنه يرغب في أن يحول بأي
شكل مــن األشـكــال دون انتقال هــاالنــد إلــى ريــال
مــدريــد ،السيما أنــه ينزعج بالفعل مــن التفكير
في رؤية مبابي يقود هجوم الملكي بجانب كريم
بنزيمة وفينيسيوس.

تيلي :واثق من مشاركة نادال
في بطولة أستراليا
أعرب المدير التنفيذي لتنس
أستراليا مدير بطولة أستراليا
المفتوحة للتنس كــر يــج تيلي
ع ــن ث ـق ـتــه بـ ـخ ــوض اإلس ـب ــان ــي
رافائيل نادال أول بطولة غراند
سالم في الموسم ،رغم إصابته
حاليا بفيروس كورونا.
وق ــال تـيـلــي ،لــوســائــل إعــام
مـ ـحـ ـلـ ـي ــة" ،إن ـ ـ ـنـ ـ ــي م ـ ـتـ ــأكـ ــد مــن
أن ن ـ ـ ـ ــادال سـ ـيـ ـخ ــوض ب ـطــولــة
أستراليا المفتوحة .الالعبون
ال ــذي ــن ي ـصــابــون سيخضعون
للحجر الصحي خالل فترة في
منازلهم ،لكن يمكنهم العودة
إلى الحياة الطبيعية عند ثبوت
سلبية اإلصابة".
وشدد "إذا ما أصيب أحدهم
وي ـ ــرغ ـ ــب ف ـ ــي خ ـ ـ ــوض ب ـط ــول ــة
أستراليا ،حان الوقت اآلن .إذا ما
تأخر قليال فسيواجه مشكالت
للمشاركة في البطولة" ،مؤكدا
ص ـعــوبــة إق ــام ــة هـ ــذه الـنـسـخــة
م ــن ال ـب ـطــولــة ال ـتــي س ـت ـقــام في

كوري يقود ووريرز لتخطي صنز ...ونتس يزيد معاناة ليكرز
سجل ستيفن ك ــوري  33نقطة ليقود
غولدن ستايت إلــى الفوز  107-116على
فينيكس ،ما منح األفضلية لووريرز على
ّ
صنر في تحقيق أفضل سجل في الدوري
األميركي للمحترفين في يوم عيد الميالد،
ً
الذي شهد خسارة خامسة تواليا لليكرز
أمام ّنتس.
وأث ــر تزايد اإلصــابــات بكوفيد 19-في
الدوري ،على األجواء االحتفالية للمباريات،
لكن ذلك لم يمنع الفرحة.
وسجل أوتو بورتر جونيور  19نقطة،
 13منها فــي الــربــع الــرابــع حينما حسم
ً
ووريــورز المشادة بخروجه منتصرا من
معركة اللحظات األخيرة التي شهدت 12
ً
تغيرا في النتيجة.
وخاض ووريــرز المباراة بغياب ثالثة
من هدافيه األربـعــة ،وهــو أنــدرو ويغينز،
ودام ـ ـي ـ ــون لـ ــي وج ـ ـ ـ ـ ــوردان ب ـ ـ ــول ،بـسـبــب
المخاوف حيال كوفيد.19-
لكن كوري مأل الفراغ ،وللمرة األولى في
تسع مباريات بعيد الميالد ،سجل أكثر
من  20نقطة رغم أنه احتاج إلى محاوالت
كثيرة ،على غرار خمس تسديدات من أصل
 16ثالثية

في المقابل لم تكن األمور على ما يرام
لفريق لوس أنجلس ليكرز ،بعدما فشل في
ً
الخروج منتصرا أمام بروكلين نتس العائد
ً
من توقف كوفيد 19-الذي دام أسبوعا.
وبــال ـتــالــي ،ف ــإن نـتــس الـ ــذي ك ــان لديه
ً
 13العبا خــارج تشكيلته بسبب كورونا
األسبوع الماضي ،واضطر إلى تأجيل 3
مباريات ،تقدم بفارق  23نقطة في الربع
ً
الرابع ،لكنه شهد إدراكــا للتعادل من قبل
ليكرز قبل  45ثانية مــن النهاية ،قبل أن
ً
يحرز نتس سبع نقاط ويضمن انتصارا
 115-122في لوس أنجلس.
وسجل جيمس ه ــاردن الــذي غــاب عن
ثالث مباريات بسبب كوفيد" ،19-تريبل
دابـ ــل" مــن  36نقطة و 10مـتــابـعــات و10
تمريرات حاسمة.
وأضاف باتي ميلز  34نقطة لنتس ،الذي
غاب عنه نجماه كيفن دورانت والماركوس
ألدريدج.
وب ــالـ ـت ــال ــي ،م ـن ــي ل ـي ـك ــرز ب ـخ ـســارتــه
ً
الـخــامـســة تــوال ـيــا ،رغ ــم تسجيل ليبرون
جيمس  39نقطة.
سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو
 36نقطة بـعــد عــودتــه مــن بــروتــوكــوالت

ك ــورون ــا ،ليقود ميلووكي بــاكــس حامل
ال ـل ـقــب ل ـل ـفــوز  113-117ع ـلــى بــوسـطــن
سلتيكس المثقل بإصابات "كورونا".
وأح ــرز أنتيتوكونمبو ال ــذي غــاب عن
خـمــس م ـب ــاري ــات 29 ،نـقـطــة ف ــي الـشــوط
الثاني.
وكـ ـ ــان ل ـ ــدى ب ــوس ـط ــن ت ـس ـعــة العـبـيــن
غـيــر مـتــاحـيــن بـسـبــب م ـخ ــاوف ك ــورون ــا،
رغم أن جايلين بــراون ،وجايسون تاتوم،
ومـ ــاركـ ــوس سـ ـم ــارت س ـج ـلــوا  69نقطة
مجتمعين لبوسطن.
في المقابل ،بات كيمبا ووكر أول العب
يحقق "تريبل دابــل" يوم عيد الميالد في
تاريخ نيويورك نيكس ،ليقود فريقه للفوز
 87-101على أتالنتا هوكس.
وبعدما أبقاه المدرب توم تيبودو على
مقاعد البدالء في  9مباريات هذا الشهر،
عاد ووكر للتألق مع عودته إلى التشكيلة
األساسية.
س ـجــل  44ن ـق ـطــة ف ــي الـ ـخـ ـس ــارة أم ــام
ميلووكي باكس الخميس ،إال أنه أحرز أمام
هوكس  10نقاط 10 ،متابعات و 12تمريرة
حاسمة ليقود فريقه للفوز في المباراة
األولى من أصل  5مقررة يوم عيد الميالد.

كوري يسجل خالل اللقاء (أ ف ب)

نادال

األسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـث ــان ــي مـ ــن ي ـنــايــر
المقبل.
وتـ ـ ـع ـ ــد ب ـ ـطـ ــولـ ــة أسـ ـت ــرالـ ـي ــا
المفتوحة أول بطولة كبرى في
الموسم ،كما تعد األولــى التي
سيكون فيها التطعيم إلزاميا
لالعبين وطاقم البطولة.

ديوكوفيتش يغيب
عن كأس الرابطة
لــن يـخــوض المصنف األول
عــال ـم ـيــا ن ــوف ــاك ديــوكــوف ـي ـتــش
ك ــأس راب ـط ــة مـحـتــرفــي التنس
"إيه تي بي" ،وسيعلن األسبوع
ال ـم ـق ـبــل ق ـ ــراره ال ـن ـهــائــي حــول
مشاركته فــي بطولة أستراليا
المفتوحة ،وفقا لصحيفة "بليك
سبورت" الصربية.
ولـ ــن ي ـتــوجــه العـ ــب الـتـنــس،
الـ ـمـ ـقـ ـي ــم ح ــالـ ـي ــا ف ـ ــي بـ ـلـ ـغ ــراد،
إلـ ــى س ـي ــدن ــي ل ـخ ــوض بـطــولــة
ال ـم ـن ـت ـخ ـب ــات الـ ـت ــي سـتـنـطـلــق
مطلع يناير المقبل وستواجه
فيها صربيا ،إسبانيا وتشيلي
والنرويج.
وك ـ ـش ـ ـف ـ ــت ال ـ ـص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة أن
نوفاك لن يخوض كأس رابطة
مـحـتــرفــي الـتـنــس "إي ــه تــي بــي"
بنسبة  ،%99ويتدرب حاليا في
بـلـجــراد ،لكنه قــرر عــدم خوض
هـ ـ ــذه الـ ـبـ ـط ــول ــة ،م ــوضـ ـح ــا أن
المنتخب الصربي سيلعب في
سيدني بفيليب كراجينوفتش
ودوش ــان الجوفيتش وماتيج
سابانوف ونيكوال تشاتشيتش
ونيكوال ميلوجفيتش.
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

شيخة الحميضي
اإلنسانة الرائدة

في صبح
الفحيحيل

أ .د .غانم النجار

الكتابة عن شيخة الحميضي ـ ـ رحمها الله ـ ـ هي الكتابة
عن جيل الرواد من نساء الكويت .تلك الشخصيات النسائية
اللواتي تركن بصمة في المجتمع ودور المرأة الرائد فيه ،في
زمن لم يكن للمرأة صوت مسموح له أن يسمع.
كانت تطل على الورق ورفقتها باقتدار ودون تكلف ـ ـ خالل
دراستي للتطور السياسي الكويتي والبحث عن دور للمرأة
ً
فيه ـ ـ بــل بــالـتــزام وإرادة ورؤي ــة ،انـطــاقــا مــن أنــه ال يستقيم
مجتمع وال يتكامل دون أن يكون للمرأة دورهــا الفاعل في
ً
التنمية جنبا إلــى جنب الــرجــل ،وهـكــذا كــانــت ،فلم تستكن
للظروف المجتمعية العاتية ،بل عملت وواكبت ،وصمدت،
وخرجت للتعبير عن رأيها بإصرار وثبات واحترام ،متآلفة مع
عدد من نساء الكويت الرائدات اللواتي أضفين على حق المرأة
ً
ً
وحريتها وإسهامها في المجتمع احتراما وتقديرا كبيرين.
ولربما تعزى سالسة دخول المرأة في الحياة العامة إلى
هذا الجيل ،الذي كانت شيخة الحميضي إحدى رائداته ،دون
إفراط أو تفريط .ولربما كانت إسهاماتها ـ ـ رحمها الله ـ ـ غير
ظاهرة للكثيرين ،ألنها ممن يعملن بهدوء وثبات منقطع
النظير.
وفي حين أنني كنت قد كتبت الكثير عن زوجها الراحل،
أحد أبرز رموز النهوض السياسي ،جاسم القطامي ،دراسة
بعنوان "رجــل ما فقد ظله" ،إضافة إلــى مقاالت عــديــدة ،فإن
ذلــك ال يمكن لــه أن يـكــون دون وجــودهــا بجانبه ،ال وراء ه،
تشاطره الرأي والرؤية ،والمعاناة المتكررة مع السلطة ،منذ
ً
استقالته كمدير للشرطة ،أو إقالته من عمله الحقا ،أو حين
االنفراج وتكليفه بتأسيس وزارة الخارجية في  ،١٩٦١أو حتى
المالحقة والتضييق عليه في حقبة الثمانينيات .إال أنها لم
َ
تتوقف أو تتوان في تربية األبناء أو البذل والعطاء ،وعلى
المستوى الـعــام بالفعل والـنـصــح ،إلــى أن توفاها الـلــه .فإن
كانت هناك مالمح نهضة مرتجاة ،أو أمل نتوخاه ،فإن ذلك
يعود بقدر كبير إلى قدوات صالحات في المجتمع ،من أمثال
شيخة الحميضي ،ورجــال من أمثال جاسم القطامي ،وهم
كثر ،ورسالتهما الرائدة لمجتمع تحيطه العدالة والمساواة،
وتكافؤ الفرص ،وتنبذ فيه الفئوية والتمييز بكل أشكالها.
رحم الله شيخة الحميضي رحمة واسعة ،وأسكنها فسيح
جناته ،وألهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان ،و"إنا
لله وإنا إليه راجعون".

مطعم زومبي ومجانين في بوليفارد الرياض
ش ـه ــدت "ب ــول ـي ـف ــارد ري ـ ــاض س ـي ـتــي"،
إحـ ــدى مـنــاطــق مــوســم ال ــري ــاض ،2021
افتتاح مطعم رعب بتجربة فريدة تعد
األولى من نوعها في السعودية.

وقالت صحيفة المناطق المحلية ،في
خبرها الــذي نقله موقع روسـيــا اليوم،
أمس األول ،إن المطعم يتميز بطاوالت
عـشــاء يحضر بجانب كــل واح ــدة منها

تطبيق يحول الكلمات إلى لوحات
ً
ً
أطـلـقــت شــركــة ووم ـبــو الـكـنــديــة الـنــاشـئــة تطبيقا جــديــدا
لألجهزة الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل "آي.أو.إس" أو
أنــدرويــد ،اسمه دريــم ،يستخدم الــذكــاء االصطناعي إلنتاج
ً
أعمال ولــوحــات فنية أصلية اعتمادا على أوامــر نصية من
(د ب أ)
المستخدم			.

قرض زواج وإنجاب في الصين!
أعلنت مقاطعة صينية تقديم
قـ ـ ـ ـ ــروض خ ـ ــاص ـ ــة ل ـم ــواط ـن ـي ـه ــا
للتشجيع على ال ــزواج وإنجاب
األط ـف ــال ،بـعــد تسجيلها أســرع
معدالت في تقلص عدد السكان
بين الواليات الصينية.
وق ـ ـ ــال م ــوق ــع بـ ـل ــومـ ـب ــرغ ،فــي
الـخـبــر ال ــذي نـقـلــه "سـبــوتـنـيــك"،
أمس ،إن مقاطعة جيلين -شمال
ش ــرق ــي ال ـص ـي ــن ،أع ـل ـنــت تـقــديــم

ق ـ ـ ـ ـ ــروض ع ـ ـ ــن طـ ـ ــريـ ـ ــق ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك
ب ــ 200ألــف يــوان ( 31400دوالر)،
ً
ل ـل ـم ـت ــزوج ـي ــن ،وف ـ ـقـ ــا لـمـخـطــط
حكومي لسياسة تعزيز النمو
السكاني.
وت ـ ـم ـ ــدد الـ ـمـ ـق ــاطـ ـع ــة إجـ ـ ــازة
األمومة واألبوة ،حيث ستحصل
الـ ـنـ ـس ــاء ع ـل ــى إجـ ـ ـ ــازة إج ـمــال ـيــة
ً
قــدرهــا  180ي ــوم ــا ،ب ــزي ــادة عــدد
ً
األيام ،بعد أن كانت  158يوما في

ً
ش ـبــح ،يـضـفــي ن ــوع ــا م ــن ال ـتــرف ـيــه على
الزبائن.
وت ـك ـم ــن الـ ـفـ ـك ــرة فـ ــي ت ـق ــدي ــم ال ـط ـعــام
بطريقة طبيعية غير مرعبة ،فــي حين
تتشكل صـحــون الـطـعــام مــن مجسمات
مرعبة ،ويقتصر دور مقدمي الطعام على
تقديم الطعام وحسب ،دون إخافة الزوار.
وينظم المطعم عروض رعب متقطعة
ً
لمجموعة مكونة من  24ممثال ،تتراوح
مدتها بين  10و 12دقيقة ،واعتمدت 4
مواضيع رعب ،هي :الزومبي ،واألشباح،
والمجانين ،والمهرجون ،يقدم كل واحد
منها على حدة ،ووفق سيناريو معين،
بمدة ال تتجاوز  12دقيقة.
وي ـت ـبــع ال ـم ـط ـعــم م ــع ال ـ ـ ــزوار سـيــاســة
تقطيع الــرعــب على فـتــرات ،تليها فترة
توقف ال تقل عن  18دقيقة ،وال تزيد على
ُ
ُ
 25دقيقة ،تضاء فيها اإلن ــارة ،وتشغل
موسيقى حية إلمتاع الزوار خالل طلب
الطعام وتناوله.

ضــربــت ث ـلــوج كـثـيـفــة مـنــاطــق
"بحر اليابان" ،في منطقة توهوكو
شمال شرق البالد ،حتى المناطق
الـغــربـيــة م ــن ج ــزي ــرة شــوجــوكــو،
أمــس ،مما أضــر بخدمات السكك
الحديدية والطيران وحركة المرور
على الطرق.
ونقلت وكالة "جــي.جــي.بــرس"
ً
اليابانية لألنباء تحذيرا لهيئة
األرصـ ــاد الـجــويــة الـيــابــانـيــة ،من

السابق ،فــي حين يحق للرجال
ً
الحصول على  25يوما ،بعد أن
ً
كانت  15يوما.
َ
إال أن ال ـق ــرار لــم ي ـحــظ برضا
الكثيرين على مــوا قــع التواصل
الصينية ،حيث و صــف البعض
بأنه "بعد قروض الرهن العقاري
والـ ـسـ ـي ــارات ،لــدي ـنــا اآلن قــرض
الوالدة .نحن نقضي حياتنا في
العمل من أجل البنك".

الصبح ...والـقـهــوه ...وهــدوء النوافير
ِّ
والـغـيــم مـتـنــزل عـلــى ســاحــة "ال ـك ــوت"*
َ
َْ
ْ
ال ـص ـب ــح م ــت ــل ـ ِّـح ــف فـ ـ ــرو مــل ـم ـســه غـيــر
ال ـص ـبــح م ـثــل ْاص ـب ــي ب ــال ـب ــرد مـكـبــوت
أتـنـفــس أنـفــاســي عـلــى ال ـكــاس ويصير
مثل الـبـخــار الـلــي طلع مــن ظهر حوت
ف ــوق ــي مـ ـظ ــات ال ـ ـخـ ــزف ك ــال ـن ــواط ـي ــر
محمي وضــربــات الفشق مالها صوت
ك ــل الـ ـك ــراس ــي ال ـف ــاض ـي ــه دون تـعـبـيــر
تشكي كالم اللي اعبروا صمت وسكوت
بــال ـلــه ي ــا ج ــرس ــون ي ــا م ـصـ ّـبــح بـخـيــر
ّ
ن ــزل طـلــب "شـيـخــه" لـنــا قـبــل مــا تفوت
ه ــي ق ـه ــوت ــي وأحـ ـل ــى م ـ ــزاج الـتـفــاكـيــر
ّ
وسجل طلب :هالتوت طالب ثمر توت
* مجمع الكوت القديم على الساحل البحري بالفحيحيل

الشاي يخفض السكر في الدم
أكدت إحدى الدراسات أن
تناول مشروب شهير يمكن
أن يخفض نسبة السكر في
الــدم بشكل ملحوظ بعد 60
دقيقة.
وي ـع ــان ــي ال ـم ــرض ــى ب ــداء
ال ـس ـكــري م ــن ال ـن ــوع الـثــانــي
إعاقة إنتاج األنسولين ،وهو
هـ ــرمـ ــون ي ـن ـظ ــم م ـس ـت ــوي ــات
الـ ـسـ ـك ــر ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدم ،وي ـ ـ ــؤدي
انخفاضه إلى ارتفاع السكر،
م ـم ــا ي ـس ـب ــب م ـج ـم ــوع ــة مــن
المشاكل الصحية.
لـ ـك ــن ي ـم ـك ــن ال ـت ـح ـك ــم فــي
مـسـتــويــات الـسـكــر مــن خــال

ات ـبــاع ن ـظــام غــذائــي صحي،
وتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاول ع ـ ـنـ ــاصـ ــر م ـع ـي ـنــة
تساعد فــي جعل مستويات
ً
السكر بالدم أقل تقلبا.
ُ ووجـ ـ ــدت الـ ــدراسـ ــة ،الـتــي
نـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرت ف ـ ـ ــي م ـ ـج ـ ـلـ ــة Asia
Pacific Journal of Clinical
 Nutritionو ن ـق ـل ـهــا مــو قــع
سبوتنيك ،أم ــس ،أن الشاي
األسود يقلل بشكل كبير من
ارتفاع مستويات السكر في
الدم بين البالغين األصحاء
ومرضى السكري.
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ه ـب ــوب ع ــواص ــف ثـلـجـيــة وري ــاح
قـ ــويـ ــة وأم ـ ـ ـ ـ ـ ــواج عـ ــال ـ ـيـ ــة ،وس ــط
تـ ــوق ـ ـعـ ــات أن ي ـس ـت ـم ــر ال ـط ـق ــس
غد.
الشتوي القارس حتى يوم ٍ
وتحث وزارة النقل المواطنين
ف ــي ال ـم ـن ــاط ــق ال ـم ـت ـض ــررة عـلــى
االم ـ ـت ـ ـن ـ ــاع عـ ـ ــن ال ـ ـ ــرح ـ ـ ــات غ ـيــر
ال ـض ــروري ــة واس ـت ـخ ــدام ســاســل
الثلج للسيارات.
وأج ـ ـ ـبـ ـ ــر الـ ـ ـطـ ـ ـق ـ ــس ال ـ ـ ـقـ ـ ــارس

ال ـ ُّـس ـل ـط ــات ع ـل ــى إلـ ـغ ــاء خ ــدم ــات
الـ ـقـ ـط ــارات ف ــي ب ـع ــض ق ـطــاعــات
خطوط مجموعة السكك الحديدية
اليابانية.
وت ــم إل ـغ ــاء  98رح ـل ــة داخـلـيــة
لـشــركـتــي جــابــان إيــرالي ـنــز وأول
نيبون ايرويز للطيران ،فيما تم
إغ ــاق ج ــزء مــن طــريــق ماتسوي
السريع غــرب اليابان أمــام حركة
(د ب أ)
المرور.

وفيات
دليل مطلق هزاع الكعمي أرملة سودان صالح الضويحي
ً
 78عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة فقط ،ت66689895 ،66662636 :

علي صالح إبراهيم الناصر

ً
 84عاما ،شيع ،الرجال :حسينية األوحــد ،المنصورية ،النساء:
العديلية ،ق ،3ش ،36م ،8ت،22510168 ،99852767 ،99633677 :
99967714

سالمين طلب مطلق العجمي

يـحـظــى ن ـطــاق مــوقــع غــوغــل بـشـعـبـيــة ق ــوي ــة ،بفضل
مجموعة الخدمات الرقمية الواسعة التي تقدمها شركة
غوغل من غوغل مابس للخرائط إلى غوغل فوتو وغوغل
فاليتس لبيانات رحالت الطيران .لكن التطبيق الصيني
ً
الجديد نسبيا تيك توك نجح في إزاحــة اسم غوغل عن
قمة قائمة أسماء النطاقات األكثر شعبية في العالم.
ووفق شركة أمن المعلومات كالود فلير أصبح اسم
تيك تــوك األكثر شعبية في العالم بحلول أواخــر العام
الحالي.
وكان اسم نطاق "غوغل دوت كوم" أنهى العام الماضي
باعتباره األكثر شعبية بالعالم ،في حين كان "تيك توك
دوت كوم" في المركز السابع .لكن األمــور تغيرت بشدة
خالل العام الحالي ،حيث قفز اسم نطاق "تيك توك دوت
كوم" إلى المركز األول ،وأزاح اسم "غوغل دوت كوم" إلى
المركز الثاني.
وبحسب بيان "كالود فلير" ،فإن تيك توك احتل المركز
األول بين أسماء النطاقات األكثر شعبية في العالم أليام
قليلة خالل فبراير ومارس ومايو من العام الحالي .لكن
بعد  10أغسطس الماضي أصبح هذا االسم يحتل المركز
األول أغلب األيام.
ووفــق المسح ،ضمت قائمة الـمــراكــز العشرة األولــى
أس ـمــاء نـطــاقــات تـيــك ت ــوك وغــوغــل فــي الـمــركــزيــن األول
وال ـث ــان ــي ،ث ــم فـيـسـبــوك دوت ك ــوم ف ــي ال ـمــركــز ال ـثــالــث،
ومايكروسوفت دوت كوم في المركز الرابع ،وآبــل دوت
كوم في المركز الخامس ،وأمــازون دوت كوم في المركز
السادس ،ونتفليكس في المركز السابع ،ويوتيوب في
ً
المركز الثامن ،وتويتر في المركز التاسع ،وأخيرا واتساب
دوت كوم في المركز العاشر.
(د ب أ)

يومية سياسية مستقلة

nashmi22@hotmail.com

الثلوج تعطل الحياة في «بحر اليابان»

«تيك توك» يزيح غوغل ...و«نتفليكس»
يتغلب على يوتيوب وواتساب

www.aljarida.com

ّ
وضاح

ً
 26عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت66416444 ،99823317 :

أنور أحمد محمد المراد

ً
 58عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت99670507 ،66008880 :

عبدالله عبدالقادر علي تيفوني

ً
 76عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت66815555 ،66000056 :

عبدالعزيز عبدالله براك الشدقم العازمي

ً
 38عاما ،شيع ،مبارك الكبير ،ق ،6ش ،15م ،9ت99833358 ،99272856 :
فوزية محمد حسين بوحمد أرملة هاني محمد أشكناني
ً
 64عاما ،شيعت ،حسينية آل بوحمد ،الدعية ،ت.99855020 :

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

05:16

العظمى 18

الشروق

06:41

الصغرى 07

الظهر

11:49

ً
أعلى مد  03:54صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:39

 06:13م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

04:57

ً
أدنى جزر  11:04ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العشاء

06:20

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

الشكاوى والتوزيع:

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

