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طهران والرياض وفك العقدة الذرية
حوار
لحلحلة
مقترحين
م
قد
العراق
ّ
• دفعة عمانية لتحسين عالقات الجوار وتبني حلول سياسية ألزمة اليمن
• رئيسي عرض لقاء الملك سلمان في بغداد واستئذان خامنئي لمفاوضة بايدن
طهران  -فرزاد قاسمي

محليات

٠٤
«البلدي» :جلسة «جنوب
القيروان» ...مشادات
ومشاحنات ولجنة
تقصي حقائق

محليات

ت ـب ـلــورت م ـحــاول ـتــان إقـلـيـمـيـتــان ،على
مسارين منفصلين ،لكنهما تلتقيان في
غــايــة تــرمــي الح ـت ــواء وعـقـلـنــة الـسـلـطــات
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،ال ـخ ــاض ـع ــة ل ـه ـي ـم ـنــة ال ـت ـي ــار
ال ـم ـت ـش ــدد ،وال ـ ـتـ ــي يـ ـه ــدد عـ ـن ــاده ــا بـجــر
الـمـنـطـقــة إل ــى ان ـف ـجــار ع ـس ـكــري ،ف ــي ظل
مواصلة طهران تطوير برنامجها الذري
ُّ
وت ـلــك ـئ ـهــا ف ــي ال ـت ــوص ــل إلـ ــى ت ـف ــاه ــم فــي
مفاوضات فيينا ،التي انطلقت جولتها
الـثــامـنــة أم ــس ،إلح ـي ــاء االت ـف ــاق ال ـن ــووي،
إضــافــة إلــى تعثر حــوارهــا مــع السعودية
إلنهاء الخالفات.
وفي المسعى األول ،كشف مصدر رفيع
المستوى بالخارجية اإليــرانـيــة أن وزيــر
الخارجية العراقية فؤاد حسين حمل معه،
خالل زيارته الطويلة لطهران ،مقترحين
ل ـلــوســاطــة ب ـيــن ال ـج ـم ـهــوريــة اإلســام ـيــة
والسعودية من جهة وبينها وبين إدارة
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن م ــن جهة
أخرى.
وأوضــح المصدر أن الرئيس اإليراني
ً
إبــراهـيــم رئيسي واف ــق ف ــورا على مقترح

الـ ـع ــراق ب ـع ـقــد ج ـل ـســة ت ـج ـمــع مـســؤولـيــن
إيرانيين وسعوديين في بغداد ،وأكد أنه
ً
مستعد شخصيا للحضور و لـقــاء الملك
سلمان بن عبدالعزيز أو ولي عهده األمير
مـحـمــد ،مــن أج ــل نـسـيــان ال ـمــاضــي وفتح
صـفـحــة ج ــدي ــدة ب ــال ـع ــاق ــات .ك ـمــا اق ـتــرح
عقد قمة إسالمية للمصالحة ببغداد ،ألن
«السنوات الماضية كانت ّ
مرة للجميع».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن حـ ـسـ ـي ــن أش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن
السعوديين يرغبون في حل المشاكل عبر
الحوار ،مع االستعداد لعقد جولة خامسة
من المباحثات.
من جهة ثانيةّ ،
بين المصدر أن رئيس
ً
الــدبـلــومــاسـيــة ال ـعــراق ـيــة ع ــرض مـقـتــرحــا
آخــر أســاســه وســاطــة عــراقـيــة بين طهران
والـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ،لـعـقــد اج ـت ـمــاعــات
سرية في بغداد ،تمكن البلدين من بحث
ً
خ ــاف ــات ـه ـم ــا وجـ ـه ــا ل ــوج ــه ،بـ ـه ــدف دف ــع
ً
مفاوضات فيينا ،وحلها ،مشددا على أن
عدم إجراء نقاش مباشر سيؤدي إلى فشل
الـمـفــاوضــات الـنــوويــة الـتــي ت ـشــارك فيها
واشنطن بشكل غير مباشر.
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«الصحة» :افتتاح مركز
جسر جابر لتطعيم
«التنشيطية» دون موعد

َ ْ
وهم «إسقاط القروض» إلى الواجهة

نواب وضعوه بأجندة األولويات القصوى في ظل رفض حكومي وعجز مالي مستمر
• جوهر :التشكيل الوزاري إلى المربع األول • الشاهين« :حدس» لن تشارك في الوزارة الجديدة
• هشام الصالح :رفضت التوزير • الحميدي للخالد :ال تعاون إال مع حكومة قوية
●

فهد تركي وعلي الصنيدح

بتضمينه في األولــويــات التشريعية للنواب،
ً
عاد قانون إسقاط القروض إلى الواجهة مجددا،
رغــم علم الـنــواب بــأن إق ــراره شبه مستحيل ،في
ظل الرفض الحكومي والعجز المالي المستمر،
ً
فضال عن رصيد االحتياطي العام الــذي أوشك
على النفاد.
ففي بيان أصــدره  7نــواب ،وحــددوا خالله 10
أولــويــات تشريعية مشترطين إقــرارهــا فــي أول
جلسة بعد تشكيل الحكومة والجلسة التي تليها،
برز موضوع إسقاط القروض ،وإرجــاع الفوائد
ّ
المحصلة بشكل غير قانوني منهم ،إذ أكد النائب

مقايضة الديون
بالعمل المناخي
بياتريس ويدر دي ماورو*
مــاذا لــو كانت لدينا رصــاصــة سحرية للتصدي ألزمــة المناخ
وضائقة الديون الناجمة عن الجائحة ،والحاجة إلى تعزيز تمويل
التنمية دفعة واحدة؟
مغر بكل تأكيد أن نحاول التصدي لهذه القضايا بشكل
إنه ألمر ٍ
ً
مشترك ،ألننا نحتاج فعال إلى حشد تمويل المناخ من البلدان الغنية
(المسؤولة الرئيسية عن التلوث) لدعم البلدان المنخفضة الدخل
ً
ً
(التي ستتحمل عبئا كبيرا غير متناسب نتيجة لتغير المناخ).
قــالــت رئـيـســة الـمـفــوضـيــة األوروبـ ـي ــة أورس ـ ــوال ف ــون دي ــر اليــن،
إن «االق ـت ـصــادات الـكـبــرى يـجــب أن تضطلع بــواجــب خــاص تجاه
ً
البلدان األقل نموا واألكثر ُعرضة للخطر» ،في وقت ذكرت المديرة
العامة لصندوق النقد الــدولــي كريستالينا جورجييفا ،أنــه «من
المنطقي أن نسعى إلــى معالجة الضغوط التي تفرضها الديون
وأزمة المناخ بشكل مشترك ،تتلخص الفكرة في ترتيب مقايضات
الديون الخضراء».
ُ
الواقع أن هذه الفكرة ليست جديدة؛ إذ اخت ِبر شيء مشابه منذ
ثمانينيات القرن العشرين ،فخالل ذلك العقد الضائع ،كانت سندات
ُ
«برادي» ت َعد البند الرئيس على «قائمة» أدوات إعادة هيكلة الديون
ً
الدولية ،واستخدم المدينون قــروضــا رسمية من صندوق النقد
الدولي والبنك الدولي للحصول على سندات الخزانة األميركية
كضمان ،مما سمح لهم بمقايضة القروض المصرفية القائمة بخصم
كبير لسندات «برادي» المضمونة القابلة للتداول ،فكانت مقايضات
ً
«الديون مقابل الطبيعة» أيضا على القائمة خالل هذه الفترة ،لكنها
كانت أشبه بأطباق ثانوية.
جــرى تنظيم أقــدم هــذه األدوات كصفقات بين إحــدى منظمات
الـحـفــاظ عـلــى الـطـبـيـعــة ،والــدائ ـن ـيــن ،وال ـح ـكــومــات الـمــديـنــة .وفــي
عــام  ،1987استخدمت المنظمة ا لــدو لـيــة للحفاظ على الطبيعة
( )Conservation Internationalأموال المانحين للحصول على 650
ً
ألف دوالر من ديون بوليفيا الخارجية بسعر مخفض جدا بلغ 100
ألف دوالر ،وفي المقابل تعهدت بوليفيا بحماية محمية المحيط
الحيوي «بيني» ،وقدمت  250ألف دوالر (بالعملة المحلية) إلدارتها،
ُ
خد َمت أساليب مماثلة إلنشاء محمية بحرية في الفلبين
كما است ِ
ولحماية الغوريال الجبلية في أوغندا.
كــانــت مـقــايـضــات الــديــون بالطبيعة جــذابــة فــي نظر 02

ً
غدا مقال الكاتب شيفشانكار مينون

مبارك الخجمة ضرورة ترتيب األولويات النيابية
ال ـت ــي ت ـهــم ال ـمــواط ـن ـيــن ف ــي مـسـتـهــل الـجـلـســات
المقبلة ،وف ــي مقدمتها تــوزيــع أرب ــاح مؤسسة
التأمينات على المتقاعدين ،وا لـتـصــو يــت على
ً
مـقـتــرح إس ـق ــاط الـ ـق ــروض ،ف ـضــا ع ــن دع ــم بنك
االئـتـمــان لحل القضية اإلسـكــانـيــة ،واستعجال
صرف مكافآت الصفوف األمامية.
ً
إلى ذلك ،وتأكيدا لما نشرته «الجريدة» على
صـ ــدر صـفـحـتـهــا األول ـ ـ ــى ،أم ـ ــس ،ت ـحــت ع ـنــوان
«التشكيل تحت التهديد واالبتزاز» ،أكد النائب
د .حسن جوهر أن تأليف الحكومة بعد اللقاء
الثالثي ليلة أمس األول عاد إلى المربع األول،
ً
كاشفا عــن محاولة فــرض محاصصة 02

ً
عبداللهيان مستقبال الحارثي
في طهران أمس األول (إرنا)

تجديد رخص القيادة
قبل انتهائها
بـ  6أشهر
●

محمد الشرهان

أعلنت اإلدارة العامة
للمرور ،أنه تم السماح
بتجديد رخص القيادة
ق ـبــل ان ـت ـهــائ ـهــا بستة
ً
أشهر بدال من شهر.
وأوض ـح ــت اإلدارة،
فـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــان ،أمـ ـ ـ ــس
أن ت ـ ـس ـ ـلـ ــم ا ل ـ ــر خ ـ ــص
بـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــده ـ ـ ــا
«أونالين» سيكون من
األج ـهــزة الـمــوزعــة في
المجمعات التجارية
أو إدارة المرور.

فهد الرمضان

بعدما واجهت وزارة التربية أزمة في تعيين
عمال النظافة بسبب الشرط المتعلق بحصول
المتقدم على شهادة متوسطة أو أقل ،استثنى
وكيل الوزارة د .علي اليعقوب المتقدمين لشغل
هــذه الوظيفة مــن هــذا الـشــرط ،وقـبــول أصحاب
ال ـش ـهــادات الـثــانــويــة وم ــا فــوقـهــا مــع توقيعهم
ً
ً
تعهدا بعدم المطالبة بتغيير تعيينهم مستقبال
على شهادات أعلى من المتوسطة.
وبالتزامن وافق ديوان الخدمة المدنية على
تـعـيـيــن  323ع ــا م ــل ن ـظ ــا ف ــة ،ع ـلــى أن تستكمل
ً
«التربية» إجراء اتهم؛ ليباشروا أعمالهم قريبا،
بـغـيــة ت ـجــاوز أزم ــة الـنـقــص ال ـحــاد فــي العمالة
بالمدارس.
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●

جورج عاطف

ف ــي وق ـ ــت ت ـس ـت ـعــد الـهـيـئــة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـ ـل ـ ـقـ ــوى الـ ـع ــامـ ـل ــة،
ممثلة بقطاع القوى العاملة
الــوطـنـيــة ،فــي يـنــايــر المقبل،
إلطـ ـ ـ ـ ـ ــاق ح ـ ـ ـمـ ـ ــات ت ـف ـت ـي ــش
موسعة على عمالة الشركات
المسجلة على ا لـبــاب الثالث
ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة
لـ ـلـ ـت ــأمـ ـيـ ـن ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة،
للتأكد من وجودها على رأس
العمل ،علمت «الجريدة» ،من
مصادرها ،أن الهدف من هذه
ال ـح ـم ــات «غ ــربـ ـل ــة» ال ـع ـمــالــة
لـمـعــر فــة أع ــداده ــا الحقيقية
فــي الـقـطــاع الـخــاص؛ 02

ً
«حزب الله» ُ
حرج لبنان مجددا مع السعودية
ي
ِ
واالنتخابات مدار بحث الحريري والسنيورة

«التربية» تستثني عمال النظافة
من «الشهادة العلمية»
●

«غربلة» العمالة الوطنية
في «الخاص» لمنحها امتيازات
نظيرتها بـ«الحكومي»

●

 ...2021محطة
فارقة في رحلة
«الوطني»
08
الرقمية

بيروت  -منير ربيع

ولج لبنان إلى منزلق جديد باألزمة
بجموح ال لجام له ،والتي
المستفحلة
ً ٍ
ً
ت ـت ـف ــرع داخـ ـلـ ـي ــا وخ ــارجـ ـي ــا ويــرت ـفــع
منسوب الضغط بال أي أفــق للحلول،
إذ حمل إعــان التحالف العربي لدعم
ال ـش ــرع ـي ــة ف ــي ال ـي ـم ــن ،دالالت كـثـيــرة
ل ـل ـتــداع ـيــات الـسـلـبـيــة ل ـن ـشــاط «ح ــزب
الله» ودعمه للحوثيين في استهداف
السعودية ،وما لذلك من تبعات كثيرة
ً
ف ــي الـمــرحـلــة الـمـقـبـلــة ،خ ـصــوصــا مع

ت ــأخ ــر إص ـ ـ ــدار م ــوق ــف ل ـب ـنــانــي يــديــن
ويشجب.
وبـيـنـمــا أكـ ــدت م ـص ــادر ف ــي رئــاســة
الحكومة رفض اإلساءة للدول العربية
وأي نشاط يهدد أمنها ،أصبحت مواقف
لبنان مستعادة بال أي ترجمة عملية،
وهو ما ّ
يقدم صورة على انعدام قدرة
الدولة على فرض سيطرتها ،واالنتقال
من مرحلة الفصل بينها وبين الحزب،
إ لــى التماهي بينهما ،لجهة استقواء
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ،والـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ع ـل ـي ـه ــا وع ـل ــى
سياستها الخارجية.
02

موسكو :حرب صغيرة لوقف زحف واشنطن و«الناتو»
الفروف يستخف بهاريس ...والجيش الروسي يختبر قدرته على صد الغارات
اس ـ ـت ـ ـح ـ ـضـ ــرت روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا أم ـ ـ ـ ــس أزم ـ ـ ــة
الصواريخ الكوبية ،التي قادت العالم إلى
شـفــا ح ــرب نــوويــة ع ــام  ،1962وتـعـهــدت
ب ــوض ــع ح ــد ل ــزح ــف الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
وحلفائها فــي شـمــال األطـلـســي «الـنــاتــو»
ن ـح ــو حـ ــدودهـ ــا ال ـش ــرق ـي ــة خ ـ ــال «ح ــرب
صغيرة» في أوكرانيا.
و مـ ـ ـ ـ ـ ــع إ ع ـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـ ــه ع ـ ـ ـ ــن أول ج ـ ــو ل ـ ــة
م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـحـ ـ ــادثـ ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة ب ـي ــن
الــدبـلــومــاسـيـيــن والـعـسـكــريـيــن ال ــروس
واألم ـيــرك ـي ـيــن ب ـعــد عـطـلــة رأس الـسـنــة
فــي  12يناير المقبل ،لمناقشة قائمة
الـ ـضـ ـم ــان ــات األمـ ـنـ ـي ــة ال ـم ـط ـل ــوب ــة مــن
«الناتو» ،اتهم وزير الخارجية الروسي
سيرغي الفروف الدول الغربية 02
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األمير يعزي اليونان في بابولياس الحرس الوطني :جاهزون لدعم وتأمين
«الطيران المدني» خالل الطوارئ

الكويت تتعاطف
مع بنغالدش جراء
حريق ّ
العبارة

الرفاعي والعلي بحثا التعاون والخطط اللوجستية وتعبئة الطائرات
●

بعث سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ،ببرقية تعزية إلى
رئيسة جمهورية الـيــونــان إكاتريني ســاكـيــاروبــولــوّ ،
عبر فيها
سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لها وللشعب اليوناني
بوفاة الرئيس السابق لليونان كارلوس بابولياس ،راجيا سموه
له الرحمة ولذويه جميل الصبر.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،ورئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تعزية مماثلتين.

محمد الشرهان

أك ــد وك ـيــل ال ـحــرس الــوط ـنــي ،الـفــريــق
الركن هاشم الرفاعي ،جاهزية الحرس
الوطني لتقديم الدعم واإلسناد لإلدارة
للطيران المدني بعمليات التأمين
العامة
ّ
وأي م ـهــام تــشـكــل مـســاعــدة ل ـ ــإدارة في
حاالت الطوارئ.
جاء ذلك خالل زيارة له يرافقه المعاون
للعمليات والـتــدريــب الـلــواء الــركــن فالح
شـ ـج ــاع ،والـ ـمـ ـع ــاون ل ــإس ـن ــاد اإلداري
ال ـع ـم ـيــد ال ـم ـه ـنــدس ع ـص ــام ن ــاي ــف ،إلــى
اإلدارة الـعــامــة لـلـطـيــران ال ـمــدنــي ،حيث
كان في استقبالهم رئيس اإلدارة الشيخ
عبدالله العلي.
ون ـق ــل ال ــوك ـي ــل ال ــرف ــاع ــي إلـ ــى الـعـلــي
تحيات القيادة في الحرس الوطني ممثلة
في رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ

جانب من لقاء «الحرس» و«الطيران المدني»
سالم العلي ،ونائبه الفريق أول المتقاعد
الشيخ أحمد النواف.
من جهته ،أبدى العلي االستعداد لتبادل
الـخـبــرات فــي مـجــال الـطـيــران مــع الحرس
الــوطـنــي لــاسـتـفــادة مــن أج ـهــزة الـطـيــران
التشبيهي ورفع مهارات الطيارين.

وب ـح ــث ق ـ ــادة ال ـح ــرس ال ــوط ـن ــي خــال
ال ــزي ــارة تكثيف الـتـعــاون بـيــن الجانبين
وإقامة الدورات المشتركة لتبادل الخبرات
التدريبية وصقل المنتسبين ،للجهتين
في العديد من المجاالت ،واستكمال خطط
الدعم اللوجستي وتعبئة الطائرات.

ً
القمص بيجول :الكويت نموذج للتسامح النواف ترأس اجتماعا لبحث
هنأ القيادة بالعام الجديد ونصح المصلين بالتزام االشتراطات الصحية خطط عطلة رأس السنة
●

عادل سامي

تـ ـ ـق ـ ــدم راعـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــاتـ ــدرائ ـ ـيـ ــة
ال ـم ــرق ـس ـي ــة ف ــي دولـ ـ ــة ال ـك ــوي ــت،
القمص بيجول األنـبــا بيشوي،
بخالص التهاني إلى سمو أمير
البالد الشيخ نواف األحمد ،وإلى
سمو ولــي العهد الشيخ مشعل
األحمد ،بمناسبة العام الميالدي
ً
ا لـجــد يــد ،متمنيا أن يحمل عــام
 2022المزيد من النجاحات في
االنتصار على جائحة «كورونا»،
وأن يــأتــي بمزيد مــن االسـتـقــرار
والتنمية لدولة الكويت ولمصر،
ولـ ـك ــل الـ ـبـ ـل ــدان ال ـع ــرب ـي ــة ودول
العالم.
وقـ ــدم ال ـق ـمــص ب ـي ـجــول الـشـكــر
والـ ـتـ ـق ــدي ــر إل ـ ــى الـ ـك ــوي ــت قـ ـي ــادة
ً
وح ـكــومــة وش ـع ـبــا ،لـمــا ي ـجــده كل
إنسان في البالد من رعاية ومشاعر
م ـت ـســام ـحــة ت ـح ـمــل ق ـي ــم ال ـتــآخــي
ُ
ً
وق ـب ــول اآلخ ـ ــر ،م ــؤك ــدا أن ـه ــا تـعــد
ً
نموذجا بين البلدان المتحضرة.

وحـ ـ ــول احـ ـتـ ـف ــاالت الـكـنـيـســة
الـقـبـطـيــة الـمـصــريــة فــي الـكــويــت
ب ـع ـيــد ال ـم ـي ــاد هـ ــذا الـ ـع ــام ،قــال
القمص بيجول« :بعد عامين من
ال ـتــوقــف ع ــن ح ـضــور المصلين
ص ـ ـلـ ــوات ق ـ ـ ــداس ال ـع ـي ــد بـسـبــب
ال ـ ـجـ ــائ ـ ـحـ ــة ،ن ـ ـعـ ــود ه ـ ـ ــذا الـ ـع ــام
لنستقبل أبناء الكنيسة القبطية،
كما نستقبل المهنئين بالعيد،
بـ ـحـ ـض ــور جـ ــانـ ــب م ـ ــن ال ـ ـقـ ــداس
اإللهي مساء الخميس  6يناير-
الساعة التاسعة مساء ،وصباح
الـجـمـعــة  7ي ـنــايــر م ــن الـتــاسـعــة
ً
ً
ص ـب ــاح ــا إلـ ــى الـ ــواحـ ــدة ظـ ـه ــرا)،
م ــع االلـ ـت ــزام ال ـت ــام بــاش ـتــراطــات
السلطات الصحية ،وعلى رأسها
التباعد وارتداء الكمام.
ونوه إلى أن الكنيسة القبطية
قدمت نصائح مستمرة ألبنائها
بضرورة الحصول على الجرعة
الثالثة «التنشيطية» من اللقاح،
و«جـ ـ ـ ـ ـ ــاءت االس ـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــة ف ـع ــال ــة
وملحوظة».

وساطة لـ«عقلنة» إيران إقليميًا...
وعزز حسين رؤية بغداد لفك عقدة إحياء االتفاق النووي ،بتأكيده
أن بغداد شاورت أطراف مفاوضات فيينا ،المتعثرة ،فأيدت مقترح
العراق بضرورة عقد اللقاء المباشر لتجاوز النقاط الخالفية بين
طهران وواشنطن حول إعادة القيود الذرية على البرنامج النووي
اإليراني ،مقابل رفع العقوبات األميركية المفروضة عليها.
ورغم أن رئيسي جدد موقف بالده المبدئي وموقفه الشخصي
برفض الجلوس على طاولة مفاوضات مع «دولة ال تحترم ما توقع
عليه» ،فإنه وعد بعرض المقترح على المرشد علي خامنئي وإعطاء
ً
الجواب فيما بعد ،احتراما للضيف العراقي.
وبموازاة اختتام زيارة أول وزير خارجية عراقي لطهران ،منذ تولي
رئيسي السلطة ،بحث وكيل وزارة الخارجية العمانية الشيخ خليفة
الحارثي مع وزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبداللهيان ،أمس
األول ،قضايا إقليمية ودولية شملت مفاوضات فيينا.
وخ ــال اجـتـمــاعــه بــالـمـســؤول الـعـمــانــي الــرفـيــع ،فــي ط ـهــران ،أكــد
عبداللهيان الحرص على تعزيز العالقات وتحسينها مع الجيران،
ً
مشيدا بـ«المكانة الخاصة للسلطنة ّ بين دول الجوار».
وشدد الجانبان على ضرورة تبني الحلول السياسية في اليمن،
وحاجة دول المنطقة إلى الحوار فيما بينها.
ً
ً
وجـ ــاءت إشـ ــادة عـبــدالـلـهـيــان بـمـسـقــط ،ال ـتــي لـعـبــت دورا بـ ــارزا
واستضافت مفاوضات سرية بين اإليرانيين واألميركيين قبل توقيع
االتفاق النووي عام  ،2015بعد ساعات من لقاء جمع رئيس الوفد
اإليراني المفاوض علي باقري كني والحارثي.
١٣

َو ْهم «إسقاط القروض» إلى...

قبلية وفئوية وطائفية تتقاطع بقوة بين الحلفاء ،وأن هناك
«ف ـي ـتــو» م ــن وزراء مـسـتـمــريــن عـلــى ت ــوزي ــر خــريـجــي الـفــرعـيــات
وال ـخ ــدم ــات ،واعـ ـت ــذارات بــالـجـمـلــة مــن ش ـيــوخ ووزراء سابقين
ً
وتكنوقراط وتجار ،متسائال :هل عمر الوزارة القادمة أقصر من
ْ
عمر تشكيلها؟
وف ــي تـصــريــح لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،أك ــد ال ـنــائــب ب ــدر الـحـمـيــدي عــدم
تعاونه مــع رئيس ال ــوزراء سمو الشيخ صباح الخالد؛ فــي حال
عدم اإلتيان بحكومة رجــال دولــة لديهم القدرة على قيادة البالد
ً
لــإصــاح الـشــامــل ،والـعـمــل وف ــق رؤي ــة إصــاحـيــة ،معلنا رفضه
حكومة المحاصصة.
وبينما قــال النائب د .هشام الصالح «كانت هناك اجتماعات
لرئيس الوزراء حول التشكيل الحكومي ،وأعلنت خالل أحدها عدم
رغبتي في دخول الحكومة بالوقت الراهن ،حيث ال أرى المرحلة
ً
الحالية مناسبة لدخولها» ،مضيفا أنه يرى موقعه كما انتخبه
أهل الكويت في قاعة عبدالله السالم ،أكد النائب أسامة الشاهين
أن الحركة الدستورية اإلسالمية (حدس) لن تشارك في الحكومة،
وتفضل خدمة الوطن من داخل مجلس األمة عبر التشريع والرقابة،
ً
آمال أن يعكس التشكيل الجديد تمثيل الكتل النيابية والقضايا
اإلصالحية والهموم الشعبية.
يأتي ذلك في وقت أثار تصريح رئيس المجلس مرزوق الغانم،
على هامش زيــارتــه دي ــوان النائب د .عبيد الوسمي مساء أمس
ُ
ً
األول ،بأنه انت ِخب «رئيسا للمجلس رغم تدخل ُسراق المال العام
بالباركود» ،موجة غضب من بعض النواب الذين نشروا تصويتهم
في انتخابات رئاسة البرلمان بـ «الباركود» ،إذ قال النائب مهند
الساير« :بصفتي يا مرزوق أحد نواب الباركود ،الذين َعبروا بحق
عن اإلرادة الشعبية الكويتية اللي كان كل أملها سقوطك ...أقولك
إن ُسراق المال العام أنت ونواب الفورسيزون والباركودات المزيفة
أعلم بهم».
05

«غربلة» العمالة الوطنية في...

ً
ً
تمهيدا لـقــرارات متوقع صدورها قريبا ،وتحمل في طياتها
ُجملة امتيازات يتسنى من خاللها مـســاواة هــؤالء العاملين
بنظرائهم في القطاع الحكومي.
ً
ووفقا للمصادر ،ستنطلق تلك الحمالت مطلع العام الجديد على
عمالة الباب الثالث الذين يشكلون نحو  %80من إجمالي العمالة
ً
الوطنية يتقاضون قرابة  35مليون دينار شهريا ،مشددة على أن
«ال ـقــوى الـعــامـلــة» عــازمــة على مـحــاربــة التوظيف الــوهـمــي بالقطاع

●

القمص بيجول األنبا بيشوي

وق ــال «إن ـن ــا ف ــي ه ــذه األع ـيــاد
المباركة نــواصــل الـصـلــوات كي
يتحنن الله على البشرية ،ويرفع
عنها هــذا الــوبــاء ،وثـ ّـمــن جهود
ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ال ـتــي
أسـهـمــت فــي وص ــول ال ـبــاد إلــى
هذه الحالة الصحية الممتازة».

محمد الشرهان

تــرأس وكيل وزارة الداخلية ،الفريق الشيخ فيصل النواف ،أمس،
اجتماعا أمنيا لبحث إج ــراء ات وخطط التأمين واالنتشار لمواكبة
بدء العام الجديد ،وذلك بحضور عدد من وكالء الــوزارة المساعدين
المعنيين وبعض القيادات األمنية.
وأكد النواف ،خالل االجتماع ،أهمية االلتزام باليقظة والجاهزية
والتنسيق والتعاون الفوري بين القطاعات الميدانية المعنية ،من أجل
ضمان فرض السيطرة األمنية والتصدي ألية ظواهر سلبية دخيلة
على المجتمع وحماية أمن وأمــان المواطنين والمقيمين ،والحفاظ
على المظهر الحضاري وحماية البيئة.
وتم استعراض خطط االنتشار والثبوت األمني وتوزيع الدوريات
الثابتة والمتحركة على الطرق الرئيسية والفرعية ،والوجود األمني
في مناطق التجمعات والمخيمات والشاليهات ،كما استمع وكيل
ال ــوزارة إلــى أبــرز مالمح اإلج ــراءات األمنية الخاصة بكل قطاع على
حدة ومستوى التنسيق والتكامل بين القطاعات الميدانية المشاركة،
مشددا على ضرورة االلتزام باإلجراءات االحترازية ،ومدى مالءمتها
مع األهداف المرجوة.
وأبدى النواف توجيهاته ومالحظاته بضرورة العمل على تطبيق
االشتراطات التي ّ
أقرتها الجهات الصحية وتأمين جميع المحافظات
لضمان تحقيق األمن واألمان للوطن والمواطنين.
وأكد ضــرورة التزام المواطنين والمقيمين بالحفاظ على البيئة،
مطالبا بتكثيف الحمالت األمنية على مخالفي قانون البيئة ،وتطبيق
القانون عليهم بحزم وشدة.

الخاص ،وقصر صرف الدعم فقط على المستحقين الذين يعملون
ً
فعليا.
وأضافت أن «إجمالي المسجلين على البابين الثالث والخامس
ً
تـتــراوح أعــدادهــم بين  65و 68ألـفــا يتقاضون مــا يــزيــد على نصف
ً
مليار ديـنــار سـنــويــا» ،مـشــددة على أنــه بموجب الحمالت المرتقبة
ً
سيتم تحديد المواطنين العاملين فعليا والمستحقين بالتالي لـ «دعم
العمالة» ،ووقف الدعم عن غيرهم واسترداد المبالغ المصروفة لهم،
السيما أنها أموال عامة ولها حرمتها.
ً
وأكدت أن هناك أحكاما قضائية عدة صدرت ضد مواطنين تلزمهم
َ
برد هذه المبالغ ،الفتة إلى أنه في حال التحق المواطن المدين بالعمل
الحكومي يتم خصم المبلغ الذي تقاضاه من راتبه وبصورة شهرية.

ُ
حرج لبنان مجددًا مع...
«حزب اهلل» ي ِ

وهو مسار تصعيدي لألزمة على وقع مفاوضات فيينا من جهة،
والمفاوضات التي ستتجدد بين السعودية وإيران من جهة أخرى،
إذ أعلن وزير الخارجية اإليراني التحضير لجولة تفاوض جديدة،
ً
تقول عنها مصادر دبلوماسية إنها حتى وإن حققت تقدما في
مجاالت سياسية مختلفة ،فلن تؤدي إلى معالجة مشكلة المملكة
مع «حــزب الله» ،ألنها تتعاطى من موقع الدولة مقابل دولــة ،وال
يمكنها التفاوض مع ميليشيا أو جهة مسلحة خارجة على القانون
ْ
ولها نشاط في دول متعددة ،مما يعني أنه حتى إن حصل اتفاق
ً
ً
سعودي -إيراني فلن يشمل الحزب أبــدا ،وهــذا سيلقي مزيدا من
الضغوط على لبنان.
إن ـهــا األزمـ ــة ال ـمــديــدة ال ـتــي ال تــؤشــر أي مـعـطـيــات إل ــى مــوعــد
انتهائها ،بــل سيكون لها المزيد مــن االنعكاسات السلبية على
مختلف الوقائع السياسية ،واالقتصادية واالجتماعية.
يأتي ذلك في ظل تضارب الحسابات الداخلية بين «حزب الله»
ومختلف القوى السياسية ،ألنــه يصطدم بخصومه التقليديين
بسبب االخ ـتــاف حــول السياسة الـخــارجـيــة الـتــي تلحق الضرر
ً
بمصالح اللبنانيين ،كما يصطدم أيضا برغبات وطموحات حلفائه
ّ
ال سيما الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران
باسيل ،اللذين ّ
يحمالنه مسؤولية عدم الوقوف إلى جانبهما في
ً
مواجهة خصومهما ،ويحاول الرجالن إحراجه سياسيا لكسبه أكثر
واستقطابه من اآلن حتى موعد االنتخابات النيابية والرئاسية.
في السياق ،وقع وزير الداخلية مرسوم إجراء االنتخابات في
 15مايو ،وهي رغبة الرئيس عون بخالف رئيس مجلس النواب
نبيه بري الذي يريدها في  27مارس المقبل .والمرسوم هو خطوة
جدية على طريق التحضير لالستحقاق ،واألهم أن يستمر السعي
ّ
الجدي إلجرائها ،وأال تذهب ضحية لحسابات سياسية متناقضة.
ُ
جمع فيه القوى السياسية على ضــرورة إجرائها
وفــي وقــت ت ِ
بـمــوعــدهــا ،تـبــدي تخوفها مــن احـتـمــال تأجيلها بسبب حصول
تطورات ،وهذا يفتح الباب أمام احتمال حصول تدهور أمني في
لبنان على وقع االنهيار المستمر والمستشري.
التحضير لالنتخابات والبحث في مداوالتها كانا حاضرين في
لقاء رئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة وسعد الحريري
ب ــاإلم ــارات ،إضــافــة للعمل على جمع شخصيات سنية فــي كتلة
واحدة قادرة على تشكيل وزن سياسي بالمعادلة ،هذا الطرح جاء
بعد تفكير الحريري في العزوف ودعم شخصيات بديلة ،وهو أمر
تقول مصادر متابعة لمجريات اللقاء سيكون بحاجة لمزيد من
التشاور لتوضيح الصورة وأخذ الموقف النهائي ،في حين تشير
ً
مـصــادر تـيــار المستقبل إلــى أن الـحــريــري سيعود قريبا للبنان
ليعلن موقفه النهائي.

موسكو :حرب صغيرة لوقف زحف...

ً
بالسعي إلى إثارة «حرب صغيرة» في أوكرانيا ،قائال« :ال أستبعد
أن هذه الرغبة هي ببساطة تأجيج للمشاعر العسكرية ،وشن
حرب صغيرة ،ثم إلقاء اللوم علينا ،وفرض عقوبات جديدة لكبح
قدراتنا التنافسية».
وأكد الفروف ،الذي استخف بتهديدات نائبة الرئيس األميركي
كاماال هاريس بفرض «عقوبات غير مسبوقة» على روسيا ،أن
الواليات المتحدة تضخ األسلحة ،وتتفاخر بأنها زودت أوكرانيا
بالذخيرة واألسلحة واألنظمة الهجومية وصواريخ «غافلين»،
ً
ً
ً
ً
مشددا على أن حلف الناتو أصبح «مشروعا جيوسياسيا بحتا»

وف ـ ــي خـ ـت ــام ال ـ ــزي ـ ــارة ،أك ـ ــد ال ـجــان ـبــان
أهمية التعاون بين أجهزة الدولة وتبادل
الخبرات ومواكبة المستجدات بما يحقق
االستفادة القصوى والتكامل فيما بينها.

أ ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت و ز ا ر ة
ال ـخــارج ـيــة ع ــن تـعــاطــف
ا لـكــو يــت وتضامنها مع
بنغالدش ،جراء الحريق
الذي اندلع في عبارة في
ن ـهــر ش ــوغ ــان ــدا ،جـنــوب
ال ـب ــاد ،وال ـ ــذي أدى إلــى
مقتل وفقدان العشرات.
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت
«الـ ـخ ــارجـ ـي ــة» ،ف ــي بـيــان
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ع ـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ــالـ ـ ــص
ال ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــازي وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادق
المواساة إلى بنغالدش،
قيادة وحكومة وشعبا،
وإلـ ـ ـ ــى أسـ ـ ــر ال ـض ـح ــاي ــا،
و تـمـنـيــا تـهــا للمصابين
بالشفاء العاجل.

«الهالل األحمر» تنفذ االستجابة
العاجلة في أفغانستان

للمتضررين من األوضاع اإلنسانية من النساء وكبار السن واأليتام
أعلنت جمعية الهالل األحمر
ال ـك ــوي ـت ــي أنـ ـه ــا نـ ـف ــذت م ـش ــروع
االستجابة لالحتياجات العاجلة
وال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة ف ـ ــي أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان
لـ ـلـ ـمـ ـتـ ـض ــرري ــن م ـ ـ ــن األوض ـ ـ ـ ـ ــاع
اإلنسانية من النساء وكبار السن
واأليتام وساكني المناطق صعبة
الوصول.
وقالت األمينة العامة للجمعية
مها البرجس ل ـ «كــونــا» أمــس ،إن
المشروع نفذ بالتعاون مع الهالل
األحـمــر الـقـطــري ،إذ استفاد منه
ن ـح ــو  31500ش ـخ ــص ي ـعــانــون
ً
أوضاعا إنسانية صعبة.
وأضافت البرجس أن المشروع
ي ـه ــدف إل ــى ت ـعــزيــز ق ـ ــدرة األس ــر
على التحمل وتحسين الصحة
ال ـش ـخ ـص ـيــة والـ ــوضـ ــع الـصـحــي
لـ ــأسـ ــر ال ـ ـنـ ــازحـ ــة م ـ ــن األزمـ ـ ـ ــات
اإلنسانية والكوارث ،إضافة إلى
توفير المواد الغذائية األساسية.

أراض ظلت بال مالك بعد انهيار حلف وارسو واالتحاد
الستيعاب
ٍ
السوفياتي «وكلمته ال مصداقية لها».
ورأى نائبه سيرغي ريابكوف أنه «يتعين على روسيا أن تضع
ً
حدا لزحف الناتو باتجاه الشرق ،وتوسيع بنيته التحتية وقدراته،
ً
والحيلولة دون انضمام أوكرانيا إليه» ،محذرا من خطر «جدي» في
حال تواصل نشر المنظمات العسكرية على الحدود ،على غرار أزمة
الصواريخ الكوبية ،حين نشرت الواليات المتحدة صواريخ بالستية

وذك ــرت أن الــوضــع اإلنـســانــي
فـ ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان م ـ ــأس ـ ــاوي ،إذ
يواجه الشعب األفغاني صعوبات
عـ ـ ــديـ ـ ــدة بـ ـسـ ـب ــب أزمـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـغ ـ ــذاء
واألوضـ ـ ــاع الـمـنــاخـيــة المتقلبة
واالضطرابات األمنية المستمرة،
مشيرة إلــى أن هـنــاك  11مليون
ن ـس ـمــة ف ــي ح ــال ــة انـ ـع ــدام لــأمــن
الغذائي.
وب ـي ـنــت أن تـنـفـيــذ ال ـم ـشــروع
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ال ـ ـهـ ــال األح ـم ــر
ال ـق ـط ــري ي ــؤك ــد أه ـم ـي ــة تـنـسـيــق
ج ـهــود جـمـعـيــات وه ـي ـئــات دول
مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي في
ال ـع ـمــل ال ـم ـيــدانــي ،الف ـتــة إل ــى أن
المشروع يعتبر استجابة طارئة
ل ـت ـل ـب ـيــة ال ـم ـت ـط ـل ـب ــات ال ـع ــاج ـل ــة
ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة والـ ـصـ ـحـ ـي ــة ل ــأس ــر
الـنــازحــة فــي ضــواحــي العاصمة
كــابــل والـمـنــاطــق األخـ ــرى األشــد
ً
ً
تأثرا واحتياجا.

وأكدت أهمية تلبية الحاجات
الـ ـمـ ـل ـ ّـح ــة لـ ـلـ ـن ــازحـ ـي ــن األف ـ ـغـ ــان
واإلسـ ـه ــام ف ــي الـتـخـفـيــف عنهم
في الفترة الحالية ،التي يعانون
ً
فيها أوضاعا إنسانية مأساوية،
مشيرة إلــى بــرامــج ومشاريع تم
تنفيذها في أفغانستان والتزال
قائمة منها حملة عمليات القلب
ل ــأطـ ـف ــال ،الـ ـت ــي اسـ ـتـ ـف ــاد مـنـهــا
 5000طفل ،إضافة إلى المشاريع
ال ـغ ــذائ ـي ــة وال ـص ـح ـي ــة ال ـم ـقــدمــة
ً
ســابـقــا عقب ال ـكــوارث الطبيعية
واألزمات اإلنسانية.
وق ــال ــت ال ـب ــرج ــس ،إن بــرامــج
ال ـ ـ ـه ـ ـ ــال األح ـ ـ ـم ـ ـ ــر وم ـ ـشـ ــاري ـ ـعـ ــه
اإلنسانية في أفغانستان تجسد
الرسالة العالمية ،التي تضطلع
ب ـهــا ال ـج ـم ـع ـيــة ل ـل ـحــد م ــن حـجــم
المعاناة البشرية وصون الكرامة
اإلنسانية.

بإيطاليا وتركيا ،ورد عليها االتحاد السوفياتي بالمثل في كوبا.
ً
ً
وعلى األرض ،بــدأت وزارة الــدفــاع الروسية تدريبا قتاليا على
صد غــارات جوية مكثفة ،واختبار ضمان حالة التأهب القصوى
بمشاركة  10آالف جندي في عدة مناطق مثل فولغوغراد وروستوف
وكــراس ـنــودار وشـبــه جــزيــرة الـقــرم ،مــؤكــدة أنـهــا خصصت وحــدات
وتعزيزات لمواجهة الحاالت الطارئة المحتملة.
وكاالت)
(عواصم-
١٣

مقايضة الديون بالعمل المناخي
منظمات الحفاظ على الطبيعة ما دام يمكن
استخدامها لشراء الديون المتعثرة بأسعار
ً
مـخـفـضــة جـ ــدا وت ــأم ـي ــن ال ـفــاع ـل ـيــة لـتـمــويــل
ُ
مانحيها ،لكن األمر لم يخل من شكوك حول
مــدى فاعلية ومتانة هــذه االستراتيجيات،
ولهذا ظلت المبالغ الموظفة فيها بسيطة.
ك ــان ــت أك ـب ــر ص ـف ـق ــات م ـقــاي ـضــة ال ــدي ــون
بالطبيعة بقيمة  580مليون دوالر مع بولندا
في عام  ،1992وأسس هذا لنموذج جديد من
خالل إنشاء صندوق ائتمان مركزي لإلشراف
عـلــى االخ ـت ـيــار ،وتـنـفـيــذ ومــراق ـبــة مـشــاريــع
ُ َ
ست َ
خدم بنية
الحفاظ على الطبيعة ،واآلن ت
مماثلة في دولة بيليز ،التي تسمح لحاملي
سنداتها التي تبلغ قيمتها  533مليون دوالر
والمستحقة في عام « 2034بتقديم عطاءاتهم
عليها بخصم  %45مــن أصـلـهــا» ،فــي حين
ً
تلتزم أيضا بتخصيص  23.4مليون دوالر
لحساب وقف الحفاظ على البيئة البحرية.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن هـ ــذا ال ـم ـث ــال ال ـحــديــث
ال ـم ـش ـج ــع ،ل ــم ت ـن ـط ـلــق م ـق ــاي ـض ــات ال ــدي ــون
بالطبيعة طوال السنوات الثالثين األخيرة،
ومع ذلك تنامى حجم قضايا الديون والمناخ
إلــى أبعاد هائلة ،إذ تضاعف عــدد األحــداث
المناخية القاسية كل عام ،ثم تضاعف إلى
ثــاثــة أم ـثــالــه ،ب ــل حـتــى أرب ـع ــة أم ـثــالــه منذ
ثمانينيات القرن العشرين.
ما يدعو إلى التفاؤل أن التحليالت التي
أعدتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية
بتغير المناخ أصبحت اآلن مقبولة في عموم
ُ
األمـ ــر ،إذ تـظـ ِـهــر تـقــاريــر الـهـيـئــة الحكومية
الــدولـيــة المعنية بتغير الـمـنــاخ عـلــى نحو
ثابت أن «ميزانية الكربون» العالمية الالزمة
لــإب ـقــاء عـلــى ال ــزي ــادة ف ــي درجـ ــات ال ـح ــرارة
الكوكبي
العالمية بفعل االحتباس الحراري ُ َ َ
بـمــا ال يـتـجــاوز  1.5درج ــة مـئــويــة تستنفد
بـســرعــة ،واآلن يستطيع الـعــالــم أن يتحمل
إطالق نحو  300غيغا طن فقط من انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون ،وبمعدل االنبعاثات
ً
الحالي الذي يبلغ نحو  35غيغا طن سنويا،
فإن هذا يعطينا أقل من عشر سنوات.
ً
انـطــاقــا مــن إدراك ـه ــا لـلـضــرورة الـ ُـمـ ِـلـحــة،
تبنت العديد من البلدان والشركات أهداف
الصفر الصافي،
الوصول باالنبعاثات إلى ِ
كـمــا ب ــدأ ال ـق ـطــاع ال ـمــالــي يـحـتـضــن معايير
االستثمار (البيئية ،واالجتماعية ،والخاصة
بالحوكمة) ،لكن المهمة التي تنتظرنا شاقة.
تشير تقديرات مــارك كــارنــي ،مبعوث األمــم
المتحدة ا لـخــاص الحالي للعمل المناخي
وال ـت ـمــويــل ،إل ــى أن االن ـت ـق ــال ال ـعــال ـمــي إلــى
الصفر الصافي سيتطلب مــن 3.5
اقتصاد ِ
ً
إلى  4.5تريليونات دوالر من التمويل سنويا.
ك ـمــا ب ـل ـغــت ضــائ ـقــة ال ــدي ــون مـسـتــويــات
تاريخية ،فأثناء الجائحة ازداد عبء الدين

اإلجمالي المستحق على البلدان المنخفضة
الدخل بنسبة  12في المئة ،ليصل إلى 680
مليار دوالر في عام  ،2020وعندما اندلعت
الجائحة ،كان التهديد بتوقف تدفقات رأس
الـ ـم ــال ع ـلــى ن ـحــو م ـفــاجــئ وان ـ ـ ــدالع أزمـ ــات
مالية كاملة األرك ــان فــي األس ــواق الناشئة
ً
يلوح في األفق كبيرا ،واستجابت مجموعة
العشرين بتبني مبادرة تعليق خدمة الديون،
الـتــي اسـتـفــادت منها أكـثــر مــن  40دول ــة في
تــأجـيــل الـ ـس ــداد ،وم ــع ذلـ ــك ،تــوصــل تحليل
أجــراه صندوق النقد الدولي لسبعين دولة
ً
منخفضة الدخل إلى أن سبعا منها تعاني
ضــائـقــة دي ــون بــالـفـعــل ،و 63دول ــة معرضة
لـخـطــر ضــائـقــة الــديــن عـنــد مـسـتــوى مرتفع
أو متوسط.
وت ـت ـم ـثــل إحـ ـ ــدى ال ـم ـش ـك ــات ال ـمــرت ـب ـطــة
بـمـحــاولــة مـعــالـجــة تـغـيــر ال ـم ـنــاخ وال ــدي ــون
بحزمة واحدة في أنها ال تتوافق بشكل تام،
وتشتد الحاجة إلــى تمويل جهود تخفيف
آثار تغير المناخ في البلدان المرتفعة الدخل،
إذ يتركز نحو ثلث االستثمارات االنتقالية
المطلوبة فــي أوروب ــا والــواليــات المتحدة،
وأكثر من النصف في منطقة آسيا والمحيط
الـ ـه ــادئ ،وأغـلـبـهــا ف ــي ال ـص ـيــن ،وم ــن خــال
استثناءات قليلة تكاد تكون مساهمة البلدان
المنخفضة الــدخــل فــي االحتباس الـحــراري
ُ َ
الكوكبي ال تذكر ،ومن الواضح أن التوفيق
بين االحتياجات المالية ومعالجة العوامل
البيئية الخارجية منقوص في أفضل تقدير.
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،وألن الـ ـع ــدي ــد مــن
الـبـلــدان المنخفضة الــدخــل مـعــرضــة بشدة
لتغير المناخ ،فإنها ستحتاج إلى التمويل
لالستثمار في جهود التكيف ،وقد يتسنى
توفير بعض هذا التمويل من خالل تخفيف
أع ـب ــاء ال ــدي ــون؛ ول ـكــن م ــرة أخ ـ ــرى ،ن ـجــد أن
التوفيق بين احتياجات التمويل وضائقة
ال ــدي ــون مـنـقــوص ،فـفــي حـيــن تــواجــه بـلــدان
مـثــل هــايـيـتــي ،والـنـيـجــر ،وجـنــوب الـســودان
ً
ديونا مرتفعة ومخاطر مناخية حادة ،تواجه
بـلــدان أخــرى عــديــدة واحــدة فقط مــن هاتين
المشكلتين.
ويتمثل سؤال ذو صلة هنا فيما إذا كانت
مقايضات الدين هي الطريقة األكثر فعالية
لتقديم اإلغ ــاث ــة ،فـقــد كــانــت الـبـلــدان الغنية
تمنح إع ـفــاء ات ثنائية لـلــديــون دون فــرض
ش ــروط على نفقات الـبـلــدان المتلقية ،وإذا
كانت راغـبــة فــي دعــم وجــه إنـفــاق بعينه في
مجال التكيف مع تغير المناخ في البلدان
ً
المنخفضة الدخل ،فيمكنها دومــا أن تفعل
ه ــذا مــن خ ــال الـتـحــويــات الـمــالـيــة والمنح
الـمـشــروطــة ،وال ــواق ــع أن مــاء مــة التخفيف
ال ـم ـش ــروط ل ـلــديــون ك ـ ــأداة ت ـمــويــل لـلـبـلــدان
ً
المنخفضة الدخل ليست واضحة دائما.

األمــر الواضح هنا هو أن البلدان الغنية
مسؤولة عن التسبب في أزمة المناخ ،وهي
بــال ـتــالــي تـتـحـمــل م ـســؤول ـيــة أخ ــاق ـي ــة عــن
ً
مـســاعــدة ال ـب ـلــدان األك ـثــر ف ـقــرا فــي التعامل
مــع ال ـعــواقــب ،والمجتمع الــدولــي مـحــق في
اس ـت ـك ـشــاف الـ ـخـ ـي ــارات ال ـم ـتــاحــة لـتـحــويــل
م ــوارد تمويل العمل المناخي إلــى البلدان
ً
المنخفضة الدخل ،ونظرا إلى عدم التوافق
بين المخاطر واحتياجات التمويل ،فستنشأ
الحاجة إلــى إعــداد قائمة ب ــاألدوات للبلدان
المتوسطة والمنخفضة الدخل.
وعلى هــذا ،فــإن مقايضة الديون بالعمل
ً
المناخي قد تشكل خيارا بين خيارات أخرى،
فمن الممكن تنفيذها باستخدام بنية أشبه
ببنية سندات برادي ،والتي قد تحل المشكلة
المزدوجة المتمثلة بتوسيع التدفقات من
القطاع الخاص واالستفادة منها ،وسيكون
ً
ً
حشد التمويل الخاص والعام أمرا ضروريا،
وهــو يتطلب إنشاء أســواق سائلة لسندات
المناخ وربما بعض التعزيزات االئتمانية
في ترتيب ثالثي األطراف لسندات برادي.
لـتـيـسـيــر هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة ،م ــن ال ـم ـم ـكــن أن
يعمل صندوق النقد الدولي وبنوك التنمية
ال ـم ـت ـعــددة األطـ ـ ــراف ع ـلــى هـيـكـلــة م ـب ــادرات
تخفيف الديون المشروطة وتقديم تحسينات
مختلفة ،وعـلــى سبيل الـمـثــال ،مــن الممكن
أن يستخدم صـنــدوق النقد الــدولــي حقوق
السحب الخاصة المعاد تدويرها إلقــراض
ال ـب ـلــدان الـمـنـخـفـضــة ال ــدخ ــل الـ ـم ــوارد الـتــي
تحتاج إليها الكتساب الضمانات الالزمة
لسندات برادي الخضراء ،وسيتفق الدائنون
من القطاعين الخاص والعام على مقايضة
سنداتهم بخصم كبير مقابل هذه السندات
الـخـضــراء ،مما يــزود الــدولــة بالتالي بحيز
مــالــي لــإنـفــاق عـلــى مـشــاريــع ال ـم ـنــاخ ،ومــن
الممكن تنفيذ عمليات إدارة ومراقبة عمليات
التخفيف واالستثمارات المناخية باستخدام
ن ـم ــوذج ص ـنــاديــق االئ ـت ـمــان ال ـتــي خضعت
للتجربة واالخ ـت ـبــار فــي صـفـقــات الطبيعة
السابقة.
ال ـ ـحـ ــق أن «صـ ـفـ ـق ــة بـ ـ ـ ـ ــرادي الـ ـخـ ـض ــراء»
الطموحة مــن الممكن أن تعمل على حشد
التدفقات العامة والـخــاصــة لتمويل العمل
ال ـم ـنــاخــي ف ــي ال ـب ـل ــدان ال ـت ــي ت ـعــانــي الــديــن
الـمــرتـفــع والـمـخــاطــر الـمـنــاخـيــة ،ول ــن تكون
رصــاصــة س ـحــريــة ،ول ــن ت ـكــون ه ــذه الـفـكــرة
الطبق الرئيس على قائمة تمويل المناخ،
ُ
ً
ً
لكنها مــن الـمـمـكــن أن ت ـح ـ ِـدث ف ــارق ــا كـبـيــرا
لبعض البلدان األكثر ُعرضة للخطر.
* أستاذة االقتصاد في معهد الدراسات
العليا في جنيف.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

ةديرجلا

•
العدد  / 4922الثالثاء  28ديسمبر 2021م  24 /جمادى األولى 1443هـ

local@aljarida●com

3

محليات
«التربية»« :الخدمة المدنية» وافق
على تعيين  323عامل نظافة

«الكهرباء» :شبكة «غرب عبدالله
المبارك» جاهزة إليصال المياه
●

استثناؤهم من شرط الشهادة الدراسية واالكتفاء بتوقيعهم تعهدات
فهد الرمضان

الجهات الرقابية
رفضت مناقصة
نظافة وأعادت
أخرى للتسعير
ومررت واحدة

بينما واجـهــت وزارة التربية
مشكلة في تعيين عمال النظافة
ت ـت ـم ـثــل ب ــوج ــود عـ ــدد ك ـب ـيــر مــن
ال ـم ـت ـق ــدم ـي ــن ال ـح ــاص ـل ـي ــن عـلــى
شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادات دراسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة أعـ ـ ـل ـ ــى مــن
الـمـتــوسـطــة فــي حـيــن أن شــروط
القبول بأن يحمل المتقدم شهادة
متوسطة فأقل ،علمت «الجريدة»
مــن مـصــادرهــا أن وكـيــل ال ــوزارة
د .علي اليعقوب أصدر تعليماته
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ال ـم ـت ـقــدم ـيــن لـشـغــل
وظ ـي ـفــة ع ــام ــل ن ـظــافــة م ــن شــرط
ال ـش ـه ــادة ال ــدراسـ ـي ــة بـ ــأن تـكــون
متوسطة وأقل.
وذك ـ ـ ـ ــرت أن هـ ـ ــذا االس ـت ـث ـن ــاء
س ـ ـي ـ ـسـ ــاهـ ــم فـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ــل م ـش ـك ـل ــة
توظيفهم ال سـيـمــا مــن يحملون
شـهــادات ثانوية أو أعـلــى ،الفتة
إلى أنه سيتم االكتفاء بتوقيعهم
تعهدات بعدم المطالبة بتغيير
تعيينهم مستقبال على شهادات
أعلى من المتوسطة.
وتــابـعــت أن اسـتـثـنــاء الوكيل
لشرط الشهادة الدراسية سيفتح

الباب الستقبال طلبات أكثر ،ما
سيعمل عـلــى حــل مشكلة عمال
ال ـن ـظ ــاف ــة فـ ــي الـ ـ ـم ـ ــدارس وال ـت ــي
تعانيها ا غـلــب م ــدارس التربية
حاليا.
وأوض ـحــت أن دي ــوان الخدمة
ال ـم ــدن ـي ــة وافـ ـ ــق ع ـل ــى اس ـت ـك ـمــال
اجراءات تعيين  323عامل نظافة
من الذكور واالنــاث وذلــك للعمل

ً
 40ألف كتاب متاح إلكترونيا بالمكتبة المركزية

أعـلــن مــديــر إدارة المكتبات ب ــوزارة التربية
أحـمــد الـمــاجــدي ،تــوافــر أكـثــر مــن  40ألــف كتاب
فــي الـمـكـتـبــة ال ـمــركــزيــة ،إضــافــة إل ــى ال ــدوري ــات
الـمـحـكـمــة ورس ــائ ــل الـمــاجـسـتـيــر وال ــدك ـت ــوراه،
الفتا إلى أن المكتبة تحوي أيضا مجموعة من
القرارات الوزارية المخزنة بطريقة آلية لسهولة
االطالع عليها.
وقال الماجدي ،في تصريح صحافي ،أمس ،إن
المكتبة المركزية تقدم خدمة اإليداع القانوني،

والذي يحفظ حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين
في وزارة التربية ،مشيرا إلى أن المكتبة جاهزة،
وعلى أتم االستعداد لتقديم خدماتها للمعلمين
والمتعلمين وجميع العاملين بــالــوزارة ،سواء
من خالل الحضور الشخصي ،أو عبر القنوات
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ال ـم ـتــاحــة .ول ـفــت إل ــى أن المكتبة
مــرتـبـطــة ب ـبــرنــامــج «ت ـي ـم ــز» ،وي ـم ـكــن م ــن خــال
الحسابات الخاصة بموظفي الوزارة أو الطالب
الحصول على المعلومات التي يرغبون بها.

في الوزارة وفق نظام عقد الراتب
ال ـم ـق ـطــوع ،مــوض ـحــة أن رواتـ ــب
ع ـ ـمـ ــال الـ ـنـ ـظ ــاف ــة ال ـ ــذي ـ ــن س ـي ـتــم
تعيينهم  190دينارا.
وق ــال ــت ال ـم ـصــادر إن الـ ــوزارة
ب ـ ــاش ـ ــرت اسـ ـتـ ـكـ ـم ــال اج ـ ـ ـ ـ ــراءات
تعيينهم بحيث يـتــم تسليمهم
العمل بعد إتمام الفحص الطبي
واستخراج شهادة «ال حكم عليه»
م ــن ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،م ـش ـي ــرة إل ـ ــى أن
«الـتــربـيــة» ماضية فــي استكمال
ال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع دي ـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة
المدنية للحصول على موافقته
ع ـل ــى ت ـع ـي ـيــن ب ـق ـيــة الـمـتـقــدمـيــن
والذين تجاوز عددهم حتى اآلن
 800متقدم.
وذكـ ـ ــرت أنـ ــه م ــن ال ـم ـتــوقــع أن
ي ـب ــاش ــر ال ـ ـ ـ  323عـ ــامـ ــا ،ال ــذي ــن
واف ـ ــق دي ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة ال ـمــدن ـيــة
على تعيينهم ،خــال اسبوعين
إلى ثالثة أسابيع من اآلن ،الفتة
إلـ ــى أن ال ـ ـ ــوزارة ت ـســابــق الــزمــن
لسد النقص الحاصل فــي عمال
الـ ـنـ ـظ ــاف ــة ب ـ ــالـ ـ ـم ـ ــدارس الس ـي ـم ــا

«الصحة» :افتتاح مركز جسر جابر
لتطعيم «التنشيطية» دون موعد
الجارالله :االلتزام المجتمعي يعجل من عبور المرحلة الوبائية
●

عادل سامي

أع ـ ـلـ ــن الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ال ــرس ـم ــي
لوزارة الصحة ،د .عبدالله السند،
افتتاح مركز تطعيم جسر جابر
لتقديم الجرعة التعزيزية الثالثة
دون مــوعــد مسبق ،اعـتـبــارا من
أمــس مــن الــرابـعــة إلــى العاشرة
مساء يوميا عدا السبت.
وقـ ـ ــال ال ـس ـن ــد ،ف ــي ال ـمــؤت ـمــر
الصحافي الدوري الـ  122لوزارة
الصحة ،أمس األول ،إن الجرعة
ال ـت ـع ــزي ــزي ــة ال ـث ــال ـث ــة تـ ـق ــدم فــي
مــركــز الـكــويــت للتطعيم بــأرض
الـ ـمـ ـع ــارض فـ ــي مـ ـش ــرف طـ ــوال
أي ــام األس ـبــوع ع ــدا الجمعة من
التاسعة صباحا وحتى السابعة
مـســاء ،وفــي مــركــز التطعيم في
م ــرك ــز الـجـلـيــب ال ــري ــاض ــي دون
موعد مسبق.

وأع ـ ـلـ ــن ت ــدشـ ـي ــن  15م ــرك ــزا
للرعاية الصحية األولية لتقديم
الجرعة التعزيزية الثالثة بموعد
م ـس ـبــق ،إض ــاف ــة ال ــى  36مــركــزا
أخـ ـ ـ ــرى ت ـ ــم اإلعـ ـ ـ ـ ــان ع ـن ـه ــا فــي
وق ــت س ــاب ــق ،لـيـصـبــح إجـمــالــي

عــدد مراكز التطعيم التي ّ
تقدم
ال ـج ــرع ــة ال ـت ـع ــزي ــزي ــة م ــن ل ـقــاح
«كوفيد  51 »19مركزا.
وأش ـ ــار ال ــى اس ـت ـم ــرار حملة
التطعيمات الميدانية للعاملين
في المجمعات ،بعد االنتهاء من

إجازات «الصحة» في عهدة الوكالء
ً
اسـتـكـمــاال ل ـقــرار إي ـقــاف اإلجـ ــازات الــدوريــة
ً
لجميع موظفيها اع ـت ـبــارا مــن األح ــد المقبل
حتى نهاية يناير  ،2022ربطت وزارة الصحة
ً
إيقاف هذه اإلجازات الدورية لموظفيها اعتبارا
م ــن  31ي ـنــايــر ب ــال ــوك ــاء ال ـم ـســاعــديــن حسب
احتياجات العمل.
ً
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،أص ـ ــدرت «ال ـص ـح ــة» تعميما
منحت بموجبه ا لــو كـيــل المساعد المختص

البت في اإلجازات المقدمة من الكوادر الطبية
واإلداري ــة واالستثناء ات المقررة لها ،كل في
ت ـخ ـص ـصــه ،م ــع م ــراع ــاة ُح ـس ــن س ـيــر ال ـع ـمــل،
وتقديم أفضل الخدمات الصحية.
وكـ ــانـ ــت الـ ـ ـ ـ ــوزارة ربـ ـط ــت وق ـ ــف اإلجـ ـ ـ ــازات
ب ــال ــوض ــع ال ــوب ــائ ــي ال ـعــال ـمــي وال ـم ـس ـت ـجــدات
المترتبة على انتشار فيروس كورونا المتحور
«أوميكرون».

تقديم الجرعة التنشيطية الثالثة
للعاملين بالمساجد والجمعيات
الـتـعــاونـيــة ،مــع اسـتـمــرار حملة
تطعيم طريحي الفراش.
من جهته ،أكد رئيس اللجنة
االستشارية لمواجهة «كورونا»
فـ ــي وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة ،د .خــا لــد
الجارالله ،أن االلتزام المجتمعي
بــاالح ـتــرازات الــوقــائـيــة ،وتلقي
جرعات التطعيم ،وفق المعلن،
سـيـعـجــان م ــن ع ـبــور الـمــرحـلــة
الوبائية.
وق ــال ال ـجــارال ـلــه فــي تـغــريــدة
على حسابه بـ»تويتر» ،إن هناك
ارت ـ ـفـ ــاعـ ــا فـ ــي مـ ـعـ ــدل اإلصـ ــابـ ـ ًـة
ً
وال ـ ـ ـعـ ـ ــدوي خ ـل ـي ـج ـي ــا مـ ـق ــارن ــة
باألسبوع الماضي ،مع استقرار
في اإلشغال السريري حتى اآلن.
وأكـ ـ ــد أن أبـ ـط ــال الـمـنـظــومــة
الصحية هم شخصية عام .2021

المزرم :ال تسريب لتقارير
«إحياء التراث» :وزعنا 900
مجلس الوزراء لجهات خارجية طن فحم في قيرغيزستان

نـفــى رئـيــس مــركــز الـتــواصــل
ال ـح ـك ــوم ــي ،ال ـن ــاط ــق الــرس ـمــي
باسم الحكومة ،طــارق المزرم،
ما يتم تداوله في بعض وسائل
ال ـت ــواص ــل ع ــن ق ـي ــام مـسـتـشــار
وزوج ـتــه يـعـمــان لــدى مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء بـ ـتـ ـس ــري ــب األخـ ـ ـب ـ ــار
والتقارير إلى جهات خارجية،
مـ ـثـ ـلـ ـم ــا تـ ـ ــم االدع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،مـ ــؤكـ ــدا
عـ ــدم ح ـ ــدوث هـ ــذا األم ـ ــر جملة
وتفصيال.

طارق المزرم

ب ــدأت جمعية إحـيــاء ال ـتــراث اإلســامــي تــوزيــع  900طن
من فحم التدفئة ومــواد إغاثية أخــرى هدية ّ
قدمها الشعب
الكويتي لــأســر الفقيرة واألرامـ ــل واألي ـتــام فــي جمهورية
قـيــرغـيــزسـتــان ،وذل ــك ضـمــن حملة إغــاثـيــة موسمية تحت
شعار«تدفئة الشتاء».
وأوضحت لجنة مسلمي آسيا الوسطى التابعة للجمعية
والمشرفة على هــذا المشروع ،في بيان أمــس ،أنها وزعت
حتى اآلن  900طن من الفحم على األسر الفقيرة المحتاجة
وأسر األيتام في  9مناطق بواليات مختلفة في قيرغيزستان،
مشيرة إلى أن عدد هذه األسر بلغ نحو  1802أسرة ،وكذلك
تم التوزيع على بعض المرافق ،ومنها المراكز والمدارس
اإلسالمية والمساجد.

م ــع وج ـ ــود اشـ ـت ــراط ــات صـحـيــة
تفرضها جائحة «كورونا».

رفض مناقصة
وف ـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،عـلـمــت
«ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» مـ ــن مـ ـص ــادره ــا أن
الجهات الرقابية رفضت استكمال
إحــدى مناقصات عقود النظافة
وطلبت إعــادة طرحها ،في حين
أرج ـع ــت مـنــاقـصــة نـظــافــة أخ ــرى
إل ــى «ال ـتــرب ـيــة» إلعـ ــادة التسعير
في حين تمت الموافقة على إتمام
مناقصة واحدة فقط ،الفتة إلى أن
الوزارة بصدد استكمال اجراءات
توقيع العقد مع الشركة الفائزة
ب ــال ـع ـق ــد ال ـ ــذي م ــررت ــه ال ـج ـهــات
ال ــرق ــابـ ـي ــة وم ـت ــاب ـع ــة اس ـت ـك ـمــال
العقد اآلخ ــر ال ــذي سيتم تعديل
تسعيرته ،في حين ستتم اعادة
طرح العقد الثالث ،مشيرة إلى أن
ال ــوزارة تواجه مشكلة في عقود
النظافة ونقص العمالة الذي كان
لجائحة «كورونا» أثر كبير فيه.

سيد القصاص

كـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر وزارة
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء وال ـ ـ ـمـ ـ ــاء والـ ـط ــاق ــة
المتجددة عن انتهاء الوزارة من
تعقيم شبكة مياه غرب عبدالله
الـمـبــارك وجــاهــزيـتـهــا إليـصــال
المياه العذبة بها ،الفتة إلى أن
الوزارة تنتظر تسليم المشروع
لـ «السكنية» لتبدأ ايصال المياه
إل ــى الـمـنـطـقــة ،وم ــن ثــم ايـصــال
الـ ـمـ ـي ــاه الـ ـع ــذب ــة إل ـ ــى األه ــال ــي
القاطنين بها.
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،ش ــن فــريــق
الضبطية القضائية وشبكات
التوزيع الكهربائية فــي وزارة
الكهرباء والـمــاء حملة واسعة
ع ـل ــى م ـن ـط ـقــة ج ـل ـيــب ال ـش ـيــوخ

بـ ـمـ ـش ــارك ــة ج ـ ـهـ ــات ح ـك ــوم ـي ــة
م ـم ـث ـل ــة فـ ــي وزارة ا ل ــدا خ ـل ـي ــة
(اإلدارة العامة للمرور) واألمن
الـعــام وبلدية الكويت والهيئة
العامة للقوى العاملة تخللها
تحرير محاضر ضبط مخالفة،
وقطع التيار الكهربائي عن تلك
القسائم المخالفة.
وأشـ ـ ــار ن ــائ ــب رئ ـي ــس فــريــق
الضبطية القضائية في وزارة
الكهرباء والماء أحمد الشمري،
فــي تصريح ل ـ «ال ـجــريــدة» ،إلى
أن ه ـ ــذه ال ـح ـم ـل ــة ج ـ ـ ــاء ت بـعــد
ورود عدة بالغات تفيد بوجود
تمديدات كهربائية مخالفة على
الساحات الترابية تمد الطاقة
الكهربائية بشكل مخالف ،مما
يشكل خطرا على سالمة الشبكة

الكهربائية ،وسالمة القاطنين
في تلك القسائم بمنطقة جليب
الشيوخ.
وأض ـ ـ ــاف أن ج ـه ــات ال ــدول ــة
ال ـم ـخ ـت ـصــة أزالـ ـ ـ ــت ال ـت ـع ــدي ــات
والـسـيــارات المهملة ،واتخذت
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـق ــان ــون ـي ــة بـحــق
أص ـح ــاب الـمـخــالـفــات ال ـتــي تم
ضبطها في المنطقة ،مبينا أن
محاضر ضبط المخالفة وإثبات
الحالة بلغت  58محضرا خالل
الشهر الجاري ،وتم قطع التيار
الكهربائي عنها ،معلنا استمرار
الحمالت على مختلف المناطق
خالل االيام المقبلة خاصة في
الـعــاصـمــة ،ومنطقة الفروسية
في محافظة الفروانية ،لضبط
المخالفات.

الكويت تشارك في المؤتمر الـ 18
لوزراء التعليم العالي العرب
●

فهد الرمضان

تشارك الكويت في المؤتمر الـ  18لوزراء التعليم
الـعــالــي والـبـحــث العلمي بــالــوطــن الـعــربــي وال ــذي
ت ـتــواصــل أع ـمــالــه عـلــى مـ ــدار  3أي ــام ف ــي ال ـجــزائــر،
بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم «األلكسو».
وي ــرأس الــوفــد وكـيــل وزارة التعليم الـعــالــي د.
صبيح المخيزيم نيابة عن وزير النفط وزير التعليم
العالي د .محمد الفارس ،ويضم في عضويته كال
من القائم بأعمال مدير عام معهد الكويت لألبحاث
العلمية د .مــانــع ال ـســديــراوي ،ومــديــر عــام الهيئة
الـعــامــة للتعليم التطبيقي والـتــدريــب بــاإلنــابــة د.
جــاســم األنـ ـص ــاري ،وال ـقــائــم بــأع ـمــال نــائــب مــديــر
الجامعة للتخطيط د .محمد زينل.
وي ـخ ـص ــص ال ـم ــؤت ـم ــر ي ــوم ـي ــه األول وال ـث ــان ــي
للخبراء ،على أن يعقد اليوم الثالث على مستوى
ال ــوزراء ،لمناقشة عــدة مواضيع تتعلق بالتعليم

العالي والبحث العلمي في الوطن العربي في أفق
 :2030الرؤية والتوجهات ،ونظام التعليم العالي
والبحث العلمي في الجزائر :الوضع الراهن واألفق
المستقبلية.
ويتناول المشاركون في المؤتمر وضع مؤشرات
قياس أداء إقليمية الستخدامات الذكاء االصطناعي،
والـخـطــة التنفيذية لــإطــار الـعــام للبحث العلمي
ال ـع ــرب ــي ف ــي الـ ـمـ ـج ــاالت ال ـث ـقــاف ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة
واالقتصادية.
يذكر أن مؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث
العلمي في الوطن العربي هو أداة لدراسة ومناقشة
ال ـج ــوان ــب األس ــاس ـي ــة وال ـم ـش ـتــركــة ع ـلــى مـسـتــوى
منظومات التعليم العالي بالدول العربية ،كما أنه
فرصة لتكوين رؤى وتصورات مستقبلية لالرتقاء
بالعملية التربوية وتحقيق الجودة الشاملة فيها.
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ُ
ّ
خالفات األعضاء حول الكتب المعطلة للمشروع تشعل «البلدي» ...وتحذيرات من تحوله إلى «ساحة قتال»
محمد جاسم

المجلس استخدم
المادة  25ضد
اعتراض الوزير على
قرارين وتخصيص
موقع لنادي
الفروسية بمنطقة
الجليعة

ب ـعــد س ـج ــاالت ومـشــاحـنــات
بـيــن األع ـض ــاء ،واف ــق المجلس
الـ ـبـ ـل ــدي عـ ـل ــى ت ـش ـك ـي ــل لـجـنــة
ت ـق ـصــي ح ـقــائــق ب ـش ــأن الـكـتــب
الـ ـمـ ـعـ ـطـ ـل ــة ل ـ ـم ـ ـشـ ــروع جـ ـن ــوب
القيروان ،وتزكية حمد المدلج
وحمدي نصار ومحمد الرقيب
اللجنة.
لعضوية ّ
وق ــد ت ــدخ ــل رئ ـيــس الجلسة
عبدالله المحري خاللها ،أمس،
بـعــد أن تـحــولــت إل ــى م ـشــادات
كالمية بين األعضاء وتحفظات
مــن ا لـجـهــاز التنفيذي للبلدية
على بعض األلفاظ والعبارات،
ً
ق ـ ــا ئ ـ ــا " :ال ن ــر ي ــد أن ي ـن ـحــرف
الموضوع عن مساره الطبيعي،
وأطالب بالتهدئة وعدم الخروج
عن الالئحة".
ونشبت مشادة بين العضو
مـ ـشـ ـع ــل ال ـ ـح ـ ـم ـ ـضـ ــان ونـ ــائـ ــب
المدير العام في البلدية ،سعد
المحيلبي ،قال فيها األول إننا
نطالب بالتحقيق مــع قـيــادات
البلدية ّ
لتعمد الجهاز التنفيذي
تــأخ ـيــر ك ـت ــاب م ـش ــروع جـنــوب
ال ـق ـي ــروان ع ــدة أش ـه ــر ،مضيفا
أن الجميع يعلم أنه ليس لدينا

تحقيق ،فلماذا لم يتم تشكيل
لجنة تقصي حقائق َمع المدير
َ
ردود
ال ـمــذكــور ال ــذي لــم يــضــع
الجهات المعنية؟
ف ـي ـمــا ّ
رد ال ـم ـح ـي ـل ـبــي عـلـيــه
قائال :إننا نتحفظ على بعض
األلفاظ التي وردت في مداخلة
العضو المحترم.
ّ
ورد ال ـح ـم ـضــان" :ال أسـمــح
ب ـم ـخــاط ـب ـتــي بـ ـه ــذه ال ـط ــري ـق ــة،
وي ـج ــب ال ـحــديــث م ــع األع ـض ــاء
بشكل يليق بهم ،وكــل شخص
يعرف ّ
حده".
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ذكـ ـ ـ ــر ال ـع ـض ــو
د .علي بن ساير ،أنه "تم تشكيل
ّ
لجنة ّ
تقصي حقائق ،ونكن كل
التقدير واالحـتــرام لإلخوة في
البلدية".
بـيـنـمــا اس ـت ـن ـكــر الـحـمـضــان
م ــداخ ـل ــة ب ــن س ــاي ــر ،م ــؤك ــدا أن
الموضوع ليس "للشو اإلعالمي
وفزعة" ،وعلى األعضاء االرتقاء
بـ ـ ــال ـ ـ ـحـ ـ ــوار م ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل الـ ــوطـ ــن
والمواطنين.
وف ـ ـ ــي حـ ـي ــن أشـ ـ ـ ــاد ال ـع ـض ــو
ن ـص ــار ب ـ ـ َـدور الـمـحـيـلـبــي ،دعــا
أعضاء "البلدي" إلى احترام أدب

تردي الوضع المروري في «الشدادية»
أص ــدر المجلس الـبـلــدي بـيــانــا حــول تــردي
الـ ــوضـ ــع الـ ـ ـم ـ ــروري فـ ــي ال ـم ــدي ـن ــة ال ـجــام ـع ـيــة
ً
بالشدادية ،داعيا اإلدارة الجامعية إلى اتخاذ
أقصى التدابير للضبط المروري.
ّ
وعبر األعـضــاء ،في البيان ،عن بالغ قلقهم
من ّالوضع المروري المتدهور داخل المدينة،
محذرين من تكرار مأساة حادثة دهس الطالبة
إيـمــان الـعـنــزي  -يرحمها الـلــه  -مقابل الحرم
الجامعي في الخالدية.

ودعوا إلى وضع كاميرات المراقبة ،وإنشاء
نقطة مرور بالتنسيق مع اإلدارة العامة للمرور
وتـحــريــر الـمـخــالـفــات ،إضــافــة إل ــى الـتــأكــد من
تطبيق جميع التوصيات للدراسات المرورية
ال ـتــي نـ ّـصــت عليها ق ـ ــرارات الـمـجـلــس الـبـلــدي
السابقة ،الخاصة بتصاميم المدينة الجامعية،
إضافة إلى التوصيات التشغيلية ،حرصا على
سالمة الجميع.

جانب من جلسة البلدي
الحوار ،قائال"َ :من يتجاوز ّ
حده
يجد الجواب".
ّ
ّ
ورد ا ل ـ ـح ـ ـم ـ ـضـ ــان م ـع ــق ـب ــا:
َ
"كــامـنــا واضـ ــح ...مــن ال يعرف
الالئحة فهي مشكلته" ،مضيفا
أنـ ـ ــه ال ي ـه ــم َمـ ـ ــن ي ـج ـل ــس عـلــى
ال ـك ــرس ــي ًّأي ـ ـ ــا ك ـ ــان ،وال ــرس ــال ــة
واضحة.
من جهته ،قال العضو فهيد
المويزري" :ال نريد من المجلس
الـبـلــدي أن يـتـحــول إل ــى ساحة
مشادات وقتال ،وال ّ
بد منّ إغالق
الـنـقــاش ،فــالـمــوضــوع فــنــي وال
يحتاج كل هذه المشادات.

الخالفات الشخصية
ّ
من جهته ،علق العضو حمد
ال ـمــدلــج ،قــائــا :مــن الـمـمـكــن أن
ي ـكــون األمـ ــر مـتـعـمــدا أو سقط

المجلس أوقف
استثمار األندية
واالتحادات في
المناطق السكنية
ً
مؤقتا

ً
سهوا فيما يتعلق بعدم إدراج
الـكـتــب الـ ـ ــواردة ،ويـجــب اتـخــاذ
إجراء حازم في هذا األمر ،بعيدا
عن الخالفات الشخصية ،داعيا
ال ـ ــى ضـ ـ ـ ــرورة ع ـ ــدم الـتـصـعـيــد
ً
والخالف بين األعضاء ،ومؤكدا
أن الـهـ ّـم األول واألخـيــر لجميع
أعضاء البلدي هو إقــرار أرض
جنوب الـقـيــروان ،وهــي إجماع
من قبلهم.
وأف ـ ــاد الـعـضــو ح ـمــود عقلة
ب ــأن ــه ل ــم َيـ ـج ـ ِـر أي تـحـقـيــق في
الــواق ـعــة مــع األم ــان ــة أو األمـيــن
العام ،موضحا أننا ّ
"نقدر ردود
األمانة واألمين العام ،والواقعة
متعلقة بقضايا فساد".

استثمار األندية
مـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ـ ــر ،ت ـ ـقـ ـ ّ
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عـ ـ ـض ـ ــوا بـ ـطـ ـل ــب وقـ ـ ـ ــف م ــؤق ــت
لتراخيص االستثمار باألندية
واالتحادات واللجان األولمبية،
وإع ــادة دراس ــة ال ـقــرار الخاص
بأنشطة االت ـح ــادات التجارية
بنسبة  50بالمئة.
واسـتـخــدم المجلس الـمــادة
َ
لقراري
 25ضد معارضة الوزير
"ال ـب ـل ــدي" ب ـشــأن إعـ ــادة تنظيم
أحــد الـعـقــارات التابعة إلحــدى
الشركات في منطقة الفحيحيل،
وطلب أهالي منطقة مشرف ّ
بمد
الشارع الخامس لتسهيل حركة
الــدخــول والـخــروج الــى الشارع
الرئيسي.
ووافـ ــق الـمـجـلــس عـلــى طلب
وزارة المالية بشأن تخصيص
قسيمة بمنطقة شرق لمصلحة
جهاز متابعة األداء الحكومي،
وع ـلــى طـلـبــات وزارة األش ـغــال

ب ـشــأن م ــواق ــع خ ــزان ــات الـمـيــاه
المعالجة ضمن مشروع توسعة
ال ـ ـ ـصـ ـ ــرف ال ـ ـص ـ ـحـ ــي ب ـم ـن ـط ـقــة
عـلــي ص ـبــاح ال ـســالــم واألع ـمــال
المكملة لها.
كما وا فــق على طلب الهيئة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـب ـي ـئــة بـ ـش ــأن إن ـش ــاء
ح ــواج ــز ص ـخ ــري ــة وأسـمـنـتـيــة
لحماية المنشآت الساحلية من
شاطئ قرية المسيلة إلى شاطئ
ج ـســر ص ـب ــاح ال ـس ــال ــم ،منطقة
المسيلة.
وع ـلــى ط ـلــب الـهـيـئــة الـعــامــة
ل ـل ــري ــاض ــة بـتـخـصـيــص مــوقــع
لـ ـ ـن ـ ــادي ال ـ ـفـ ــروس ـ ـيـ ــة ب ـم ـن ـط ـقــة
الـ ـجـ ـلـ ـيـ ـع ــة ،م ـ ــع إلـ ـ ـغ ـ ــاء بـ ـن ــد 5
ال ـخــاص بالمساحة واألب ـعــاد،
وعـلــى إضــافــة أنـشـطــة تجارية
ب ـ ـم ـ ـشـ ــروع مـ ـنـ ـت ــزه ال ـس ــال ـم ـي ــة
البوليفارد.

ورشة عن تأثير وسائل التواصل على التغذية الصحية محافظ األحمدي والسفير المصري بحثا التعاون
أقام مكتب العميد المساعد
لـ ـلـ ـتـ ـخـ ـطـ ـي ــط واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارات
وال ـ ـتـ ــدريـ ــب فـ ــي ك ـل ـي ــة ال ـع ـل ــوم

الحياتية بجامعة الكويت حلقة
نقاشية بعنوان" :تأثير وسائل
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي عـلــى
التغذية الصحية" ،حاضر فيها
أخ ـص ــائ ــي ال ـت ـغــذيــة الـعــاجـيــة
والرياضية أحمد ليري.
وتناولت هذه الحلقة ،التي
تخدم الصحة الغذائية للطلبة
ع ـمــومــا وط ـل ـبــة تـخـصــص علم
الغذاء والتغذية بشكل خاص،
العديد من المواضيع التي تنال
اهتمام فئة الشباب ،ومن أهمها
ال ـت ـغ ــذي ــة ال ــري ــاضـ ـي ــة ،وتــأث ـيــر
الـمـكـمــات ال ـغــذائ ـيــة عـلــى أداء
الرياضيين ،والتغذية الصحية
لعمليات السمنة ،وفي النهاية
تــأث ـيــر وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل على
العادات الغذائية.

وأوضح ليري أهمية توجه
ال ـم ـخ ـت ـص ـي ــن بـ ـمـ ـج ــال الـ ـغ ــذاء
وال ـت ـغــذيــة إل ــى ال ـح ـصــول على
األنظمة الصحية ،وعدم التأثر
بـ ـم ــا يـ ـت ــم ن ـ ـشـ ــره ف ـ ــي وس ــائ ــل
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل م ـ ــن مـ ـ ـص ـ ــادر غ ـيــر
موثوقة أو صحيحة ،مما يكون
له من تأثير سلبي على الصحة.
وفي ختام الحلقة تم تكريم
لـيــري بحضور الـقــائــم بأعمال
رئ ـ ـيـ ــس قـ ـس ــم ع ـ ـلـ ــوم ال ـت ـغ ــذي ــة
والـ ـ ـغ ـ ــذاء د .ف ـ ـ ــواز ال ـم ـن ـص ــور،
والمدير اإلداري صالح المسلم،
والـقــائــم بــأعـمــال رئـيــس مكتب
االس ـت ـش ــارات وال ـت ــدري ــب نــوف
الفداغ.

استقبل محافظ األحمدي الشيخ فواز الخالد،
في مكتبه بــديــوان عــام المحافظة ،سفير مصر
لدى الكويت أسامة شلتوت ،بمناسبة مباشرته
مـهــامــه ،حـيــث ج ــرى الـتـعــارف وبـحــث الـعــاقــات
الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين،
وسبل تعزيزها في جميع المجاالت.
وخـ ـ ـ ــال ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ،بـ ـح ــث الـ ـمـ ـح ــاف ــظ الـ ـف ــرص
واإلمكانيات القائمة لتطوير التعاون المشترك،
وتبادل الخبرات بين البلدين على الصعد كافة،
وعلى صعيد المحليات والمحافظات ،معربا عن
تمنياته للسفير شلتوت بالتوفيق في مهامه،
والدفع بعالقات البلدين الشقيقين الى آفاق أرحب
خالل الفترة المقبلة.
من جهته ،أعرب السفير شلتوت ،خالل اللقاء،
بحضور السكرتير الثالث بالسفارة ندى عادل،
عن شكره للرعاية البالغة التي تحظى بها البعثة
الــدبـلــومــاسـيــة وال ـجــال ـيــة الـمـصــريــة ف ــي بلدهم
الثاني الكويت.

ً
«األرصاد» :أمطار و«برد» غدا حتى األحد
قــا لــت إدارة األر صـ ــاد ا ل ـجــو يــة إن خــرا ئــط
الـ ـطـ ـق ــس تـ ـشـ ـي ــر إلـ ـ ــى تـ ــأثـ ــر الـ ـ ـب ـ ــاد ب ـح ــال ــة
مطرية وعدم استقرار بالطقس بسبب تقدم
منخفض السودان الموسمي ناحية الجنوب
الـغــربــي ،حيث تـبــدأ فــرص األمـطــار مــن فجر
غ ــد ،وت ـك ــون خـفـيـفــة إل ــى مـتــوسـطــة وتـ ــزداد
مساء الخميس.
وأضــاف مراقب التنبؤات الجوية بــاالدارة
عـبــدالـعــزيــز ال ـق ــراوي لـ ـ "ك ــون ــا" ،ام ــس ،أن ــه من
المتوقع أن تكون هناك فرصة ألمطار رعدية
غزيرة أحيانا على بعض المناطق وتنحسر
فرص األمطار صباح الجمعة لتعاود السبت،
وتكون خفيفة إلى متوسطة تمتد حتى صباح
األحد.

وتوقع ا لـقــراوي سقوط " بــرد" على بعض
ال ـم ـن ــاط ــق ث ــم ت ـق ــل ف ـ ــرص األم ـ ـطـ ــار وت ـك ــون
درجات الحرارة العظمى بين  15و 18درجة
مئوية ،والصغرى بين  6و 12در جــة مئوية
والرياح متقلبة االتجاه إلى شمالية غربية
خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات
خصوصا في حــال سقوط األمطار الرعدية
نهار الخميس ،وتتراوح سرعتها ما بين 08
و  45كيلومترا في الساعة فى حين تتحول
لبعض ا لــو قــت نـهــار الخميس إ لــى جنوبية
شرقية.
وبين ان حالة البحر نهارا خفيف إلى معتدل
الموج ،وارتفاعه ما بين  1و 5أقدام ويعلو ليال
ليصل إلى  7أقدام.

«تعاونية مشرف» تختتم فعالياتها
االجتماعية والرياضية
القناعي :أقمنا بطوالت متنوعة تناسب كل الفئات واألعمار
أكـ ـ ـ ـ ــد رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـعـ ـم ــل
االج ـت ـمــاعــي ف ــي جـمـعـيــة مـشــرف
ال ـت ـعــاون ـيــة د .ع ـمــر ال ـق ـنــاعــي أن
ال ـج ـم ـع ـي ــة ق ــدم ــت م ــوس ـم ــا غـيــر
مسبوق من المسابقات والفعاليات
االجـتـمــاعـيــة والــريــاضـيــة ألهــالــي
الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،شـ ـمـ ـل ــت م ـس ــاب ـق ــات
ال ـم ــاراث ــون وال ــدراج ــات الـهــوائـيــة
والــرمــايــة وك ــرة ال ـقــدم والبولينغ
والبلياردو والهوكي وكرة الطائرة
والقدم الشاطئية وبطولة البادل،
والتي أقيمت جميعها على مالعب
ممشى الواحة ،مشيرا إلى أنه تمت
مــراعــاة التنوع فــي هــذه األنشطة
لتناسب جميع الفئات ومشاركة
مختلف األعمار.
وقال القناعي ،في تصريح ،إن
الـهــدف مــن الـبـطــوالت الرياضية
واأل نـشـطــة االجتماعية تشجيع
األس ـ ـ ـ ــر عـ ـل ــى ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ،م ـمــا
ينعكس بجوانب إيجابية عديدة
عـ ـل ــى ال ـم ـج ـت ـم ــع ،وال ـ ـتـ ــي مـنـهــا

عمر القناعي

اس ـت ـث ـمــار أوق ـ ــات فـ ــراغ الـشـبــاب
ب ــال ــري ــاض ــة ال ـن ــاف ـع ــة وم ـح ــارب ــة
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ــدرات وال ـ ـع ـ ـنـ ــف ال ـ ــزائ ـ ــد،
وكذلك زيادة التعارف بين أبناء
المنطقة وتقوية الروابط األسرية،
موضحا أن البطوالت تنوعت بين
الفئات العمرية المختلفة لألطفال

والشباب والكبار وأيضا للرجال
والنساء حسب مالءمة كل بطولة
لكل فئة.
وأض ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـم ــوس ــم تـمـيــز
بـبـطــوالت جــديــدة ،والـتــي ساعد
في تنفيذها الجاهزية العالمية
ل ـم ـم ـشــى الـ ــواحـ ــة ،الـ ـ ــذي أص ـبــح
عالمة مميزة لمشرف وللجمعية،
بما تفرد به الممشى من مالعب
كرة القدم والكرة الشاطئية وكرة
ال ـس ـلــة وك ـ ــرة ال ـط ــائ ــرة والـ ـب ــادل
وم ـض ـمــار ال ــدراج ــات ال ـهــوائ ـيــة،
م ـ ـ ــؤ ك ـ ـ ــدا أن دور ا لـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات
التعاونية ال يقتصر على توفير
الـسـلــع الـغــذائـيــة واالسـتـهــاكـيــة
ف ـقــط ،ب ــل لـهــا رس ــال ــة ودور هــام
فــي المجتمع ،وهــو مــا يميز كل
جـمـعـيــة ع ــن غ ـيــرهــا ،وتـعــاونـيــة
مشرف ال تدخر جهدا في سبيل
ت ـطــويــر واسـ ـتـ ـح ــداث خــدمــاتـهــا
االجـتـمــاعـيــة وتـقــديـمـهــا ألهــالــي
المنطقة على مدار العام.

ً
مستقبال السفير المصري
محافظ األحمدي

ال صحة إللغاء «مدنية الوافدين»
نفت الهيئة العامة للمعلومات المدنية صحة ما أثير حول إلغاء
البطاقة المدنية للوافدين.
وأعلنت الهيئة ،في بيان صحافي أمس األول ،أنها تصدر البطاقة
المدنية للمواطنين والوافدين وفق القانون رقم  32لسنة 1982
بشأن نظام المعلومات المدنية.

ةديرجلا
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الحميدي للخالد :حكومة قوية قادرة على انتشال
البلد من الفشل أو عدم التعاون معك

نافذة نيابية

فهد تركي

الطريجي :عودة باسل أفضل
مع استمرار الوباء

في وقت تتواصل االنتقادات النيابية لتأخر التشكيل الحكوميّ ،
حمل النائب بدر الحميدي سمو الشيخ
صباح الخالد رئيس مجلس ًالوزراء مسؤولية عدم اإلتيان بحكومة قوية من خالل وزراء تكنوقراط
ً
بعيدا عن المحاصصة ،محذرا من أن إقدامه على تشكيل وزاري ال يحمل معه رجال دولة قادرين
على انتشال البلد من وضعها المتردي؛ سيكلفه عدم التعاون.
اقتصادية واجتماعية وصحيحة
وت ـ ــرب ـ ــوي ـ ــة ،ويـ ـعـ ـمـ ـل ــوا م ـ ــن أج ــل
الكويت ،وفــي ذلــك الــوقــت سيقف
معه نــواب المجلس ،لكن إذا أتى
الخالد بتشكيلة من المحاصصة
أو حسب ما نسمع بــأن التشكيل
الحكومي حتى اآلن لن يخرج منه
سوى أربعة أو خمسة وزراء فهذا
م ــرف ــوض ،ونـحــن ال نـتـحــدث هنا
عن وزارات السيادة ،إنما الخدمية
ف ــإذا كــان الـ ــوزراء يعملون بنفس
طريقتهم السابقة ،فــا طبنا وال
غدا الشر.

أكــد النائب بــدر الحميدي عدم
تـعــاونــه مــع رئـيــس ال ـ ــوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد؛ في حال عدم
االتيان بحكومة رجال دولة يقودها
وزراء لديهم القدرة ويقودون البالد
لإلصالح الشامل ويعملون وفق
ً
رؤي ــة إصــاحـيــة ،راف ـضــا حكومة
المحاصصة.
وق ـ ــال ال ـح ـم ـيــدي ل ــ"ال ـج ــري ــدة":
"قــاب ـلــت ال ـخــالــد وت ــدارس ـن ــا معه
ضرورة أن تكون اختيارات الوزراء
بـعـنــايــة م ــن خ ــال اخ ـت ـيــار رج ــال
الدولة ،فالبلد يعيش في حالة ّ
ترد
وتراجع كبيرين في كل المجاالت،
والكويت تمر في أصعب حاالتها
ً
ً
ً
اجتماعيا وتــربــويــا واقـتـصــاديــا
ً
وإسـكــانـيــا ،وال وج ــود ألي مجال
م ـ ـت ـ ـطـ ــور ،فـ ــاإلخ ـ ـفـ ــاقـ ــات ف ـ ــي كــل
المجاالت والبلد يسير إلى انحدار".
وأضاف :إذا كانت طريقة اختيار
الــوزراء في الحكومة الجديدة تتم
ً
وف ـقــا للمحاصصة ،وم ـبــدأ "هــذا
نعرفه" ،و"هذا من طرفنا" ،فالكويت
ل ــن تـنـتـهــي مـشــاكـلـهــا ،وسـنـعــود
إلــى المربع األول ،أزم ــات وتأزيم،
ً
الفتا إلى أنه مطلوب من الخالد أن
ينأى بنفسه عن هذه النوعية من
التشكيالت الحكومية التي ال تقوم
على أسس متينة كالمحاصصة،
ف ـم ـط ـل ــوب رج ـ ـ ــال دول ـ ـ ــة ق ـ ـ ــادرون
على انـتـشــال البلد مما هــي فيه،
وأن يـعـمـلــوا خـطــة استراتيجية

نظرة شمولية
وقـ ــال ال ـح ـم ـيــدي :ال ـح ـكــومــة ال
تملك نظرة شمولية ،أو كما يحدث
بالدول المجاورة التي صاغت رؤى
واآلن تسير عليها بشكل منتظم
ســاه ـمــت ب ـت ـطــويــر ك ــل ال ـم ــراف ــق،
ً
م ــوضـ ـح ــا أن ال ـح ـك ــوم ــة "عـمـلــت
رؤيــة الحرير التي باتت كقميص
ع ـث ـمــان ،ك ــل حـكــومــة تــأتــي تـقــول
الـحــريــر ...لذلك الحكومة ال تملك
رؤية إصالحية تنموية تقود البالد
إلى أفق رحب وتطور في مختلف
المجاالت.
وت ــاب ــع أنـ ــه "م ـط ـل ــوب حـكــومــة
تـكـنــوقــراط ووزراء ق ـ ــادرون على
ً
العمل واإلن ـجــاز والـعـطــاء ،بعيدا
عن المحاصصة ،السيما أن البلد
يعيش فــي محيط إقليمي متأزم

قال لـ ةديرجلا•:

ً
• ال نريد وزيرا ال يفك الخط أو وزراء ترقيع بل نتطلع
لرجال دولة يعملون وفق رؤية إصالحية
• ال أؤيد التوزير النيابي مع احترامي للنواب و«رؤية الحرير
أصبحت كقميص عثمان»
• الكويت تمر بأصعب حاالتها وفي انحدار
واإلخفاقات في كل المجاالت

أكد النائب د .عبدالله الطريجي أنه "في ظل استمرار
ا لــو بــاء و ع ــودة ا لـمــؤ شــرات المقلقة لــإ صــا بــات ،فــإن بقاء
وزي ــر الـصـحــة د .بــاســل الـصـبــاح فــي الـحـكــومــة الـجــديــدة
ً
أفضل ،خصوصا مع خبرته في التعامل مع المستجدات
الصحية المرتبطة بفيروس كورونا ومتحوراته ،سائلين
ّ
الله أن يخلص الكويت والعالم من هذا الوباء ،وأن يرحم
َمن توفي ،ويشفي المصابين".

بدر الحميدي
وداخـ ـل ــي مـ ـت ـ ّ
ـرد ،ف ـل ـمــاذا ال يــأتــي
الخالد بحكومة قادرة على انتشال
البلد".
ً
وخــاطــب الخالد قــائــا :أنــت لم
تـ ــأت ف ـقــط ل ـت ـكــون رئ ـي ــس وزراء،
انما اثبت ،إذا أردت العمل الوزاري
ان ـت ـفــض ف ــي ال ـح ـكــومــة ،ي ـجــب أن
يعينك وزراؤك ،ال أنت من يقنعهم
أو تتحمل مشاكلهم.
وتابع :التقيت في مجلس األمة
ً
بالخالد وتحدثت معه شخصيا
ب ـضــرورة أن تــأتــي بـ ــوزراء لديهم
رؤية وقدرة على العطاء ال أن تأتي
بــوزيــر مــن هــذا الـصــوب وآخ ــر من
الصوب اآلخر ،فلماذا الكويت تسير
بهذه الطريقة وإلــى متى نرخص
بالكويت؟.

 ٣حكومات

ً
وزاد مخاطبا الخالد" :شكلت
ثالث حكومات ولم توفق بها وهذه
الحكومة الرابعة ننتظرها ،ونحن
نواب األمة مستعدون لمد أيدينا
معك ،لكن شريطة أن تأتي بتشكيل
حكومي قوي كي يستطيع النواب
الوقوف معك ،لكن أن تأتي بوزراء
غير قــادريــن على العمل وال رؤية
لديهم وال يفهمون العمل الوزاري
فهذا مــرفــوض ،فالكويت لها حق
علينا ونحن لم ينتخبنا الكويتيون
ك ــي نـثـيــر ال ـم ـش ــاك ــل ،إن ـم ــا أتـيـنــا
إلنجاز وخدمة الشعب ومعالجة
ً
قضايا المواطنين" ،مستطردا أن
المواطن يعاني ،وال بد أن نخرجه
من معاناته.
وعن التوسع بالتوزير النيابي،
أفـ ـ ــاد ب ــأن ــه أب ـل ــغ رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
بأنه ليس مع توزير الـنــواب ،وأن
المطلوب "رجال تكنوقراط قادرون
عـلــى إحـ ــداث نقلة نــوعـيــة بالبلد
وانتشاله".

وقــال لدينا مشكالت سياسية
واقتصادية وتربوية واجتماعية
وإسـكــانـيــة وصـحـيــة ،وه ــذه كلها
على رأس المواطن ،فكيف ال تأتي
بوزراء قادرين على العمل ،والكويت
تزخر بالكفاءات الوطنية.
وك ــرر إعــانــه عــدم الـتـعــاون مع
الخالد؛ إذا أتى بوزراء غير قادرين،
وليست لديهم رؤية إصالحية ،فإلى
متى يعيش البلد بــوضــع مـتـ ّ
ـرد،
فلدينا شـبــاب يـكـســرون الـجـبــال،
فلماذا ال يستفاد منهم "ماكو في
هاالبلد إال هذا الولد".
وعن دور االنعقاد المقبل ،قال
الـحـمـيــدي" ،إذا لــم يشكل الخالد
حكومة صحيحة فال تعاون معه
ً
ّ
ناخبي
مني شخصيا ،فأنا أمثل
وأهل الكويت يريدون وزراء إنجاز
ال وزراء ترقيع ،وال نريد وزير مو
قادر يفك الخط أو ليس بصاحب
قرار فكيف يوضع بالوزارة".
وذك ــر أن "الـحــل بيد الخالد أن
يــأتــي ب ـ ـ ــوزراء اخ ـت ـصــاص وعـلــى
قــدر المسؤولية يحلون المشاكل
الصحية واالقتصادية والتربوية
واإلس ـكــان ـيــة ويــرف ـعــون م ــن شــأن
البلد ،فال بــأس بذلك أمــا أن تأتي
بآخرين غير موفق معهم وتريد
منا الوقوف معك؛ فلن نتعاون معك
ألن الكويت فوق اعتبار كل شيء.
وتابع :همنا الوحيد واألساسي
االت ـيــان بحكومة قــويــة كــي نسير
بالديموقراطية وننطلق بالتشريع
والقوانين وأن يوفق رئيس الوزراء
باختياره وأن يمنح الدولة وزراء
أصحاب قرار يساهمون بإصالح
البالد ومعالجة القضايا واحداث
التنمية ،وعلى رئيس مجلس األمة
االلتزام بالدستور وتطبيق اللوائح
وأال يخرج عنها أو يخالفها.

الساير ينضم إلى «بيان الـ  :»٧خريطة طريق
ودليل جديد على اإلصالح
المونس لمهند :نحمل معكم هموم األمة التي تنتظر منا الكثير
أيد النائب مهند الساير ما ورد في البيان
الذي أصدره  7نواب ،وحددوا فيه  10أولويات
تشريعية ،مشترطين إقــرارهــا فــي أول جلسة
بعد تشكيل الحكومة والجلسة التي تليها ،أو
استخدام كل أدواتهم الدستورية.
وق ــال الـســايــر ،فــي تصريح أم ــس" :إن هذا
البيان يمثلني بما جاء به من أولويات واضحة
وخريطة طريق محددة ودليل جديد على أن
اإلصــاح الحقيقي يكون بإقرار حزمة قوانين
أعلنا عنها سابقا من خالل بيانات كتلة الـ ،6
ونكررها اآلن ،أو برحيل الرئيسين غير مأسوف
عليهما".
ورد الـنــائــب خــالــد الـمــونــس بصفته أحــد
ً
موقعي البيان مشيدا بموقف الساير ،بقوله:
"الش ـ ــك أن ـن ــا مـعـكــم نـحـمــل ه ـم ــوم األم ـ ــة الـتــي

ً
تنتظر منا الكثير ،وال شك أننا جميعا نتطلع
ً
إلى تحقيق ما ينفع الوطن والمواطن ،فشكرا
لدعمكم غير المستغرب منك ومــن أمثالك من
اإلخوة النواب".
جــديــر بــالــذكــر أن ال ـن ــواب الـسـبـعــة ح ــددوا
خريطتهم التشريعية فــي تــوزيــع نسبة من
أربـ ــاح مــؤسـســة الـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة على
المتقاعدين سنويا ،وتعديالت تخص القضية
االسكانية وتمويل بنك االئتمان ،وتعديل قانون
المناقصات للشركات المدرجة في البورصة،
وإس ـقــاط فــوائــد ق ــروض الـمــواطـنـيــن ،وإرج ــاع
الفوائد التي تم تحصيلها بشكل غير قانوني
ل ـل ـمــواط ـن ـيــن ،وت ـع ــدي ــات ال ــائ ـح ــة الــداخـلـيــة
للمجلس -التصويت علنا في انتخابات الرئاسة
وبقية مناصب المجلس -حق النواب في عزل

وإع ـف ــاء رئ ـيــس مجلس األمـ ــة ونــائ ـبــه -صحة
انعقاد الجلسات العامة متى اكتمل النصاب
دون اشتراط حضور الحكومة ،وإلغاء الحبس
االحتياطي على جــرائــم ال ــرأي ،وتقليص مدة
ال ـح ـبــس االح ـت ـي ــاط ــي ،وال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى قــانــون
المقترضين رقم  3لمجلس  ،2012وإقرار الحقوق
االجتماعية والمدنية ل ـ "ال ـب ــدون" ،وبـســط يد
سلطة القضاء على قضايا الجنسية ،وتعديل
قــانــون المسيء ،وإلـغــاء الحرمان مــن الحقوق
السياسية ،وتحديد الجرائم المخلة بالشرف
واألمانة.
ووقــع البيان كل من الـنــواب ،ثامر السويط
وخــالــد الـمــونــس وشعيب الـمــويــزري وف ــارس
العتيبي وم ـب ــارك الـحـجــرف ومـحـمــد المطير
ومرزوق الخليفة.

الصيفي :أولى خطوات اإلصالح
رحيل الرئيسين
الكندري :لن أدخل في أي اختالف نيابي -نيابي
قـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب ال ـص ـي ـفــي
ال ـص ـي ـف ــي ،ان ـس ـج ــام ــا مــع
مواقفي السابقة وانطالقا
مــن الـمـســوؤلـيــة الــوطـنـيــة،
ف ـ ـ ـ ـ ــإن أول ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـطـ ـ ــوات
اإلص ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة هـ ـ ــي رحـ ـي ــل
الرئيسين.
بـ ــدوره ،ق ــال ا ل ـنــا ئــب د.
عـبــدا لـكــر يــم ا لـكـنــدري ،إ نــه
ً
اتخذ موقفا منذ البداية
مـ ـ ــن ع ـ ـ ــدم ا لـ ـ ــد خـ ـ ــول بـ ــأي
ا خ ـت ــاف " ن ـي ــا ب ــي -نـيــا بــي
لقناعتي بأننا في خندق
واحد ،وما يجمعنا أكثر
مما يفرقنا ،وليقيني بأن
ه ــذا ا ل ـن ــزاع ا ل ـخــا ســر فـيــه
الشعب الكويتي".
و ق ـ ـ ـ ـ ــال ا لـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدري ف ــي

الصيفي الصيفي

ت ـ ـ ـغـ ـ ــر يـ ـ ــدة ل ـ ـ ــه أ م ـ ـ ـ ــس ع ـل ــى
" ت ــو يـ ـت ــر" " :م ـس ـت ـم ــر ب ــد ع ــم
أي مـ ـب ــادرة ل ـل ـت ـن ـس ـيــق مــع

ً
تمسكي بما أعلنته مسبقا
ب ـم ـقــا ط ـعــة ق ـس ــم ا ل ـح ـكــو مــة
ورحيل الرئيسين".

مهند الساير

الغريب :إعالنات المكمالت الغذائية تخدع
المواطنين والمقيمين
قـ ـ ـ ــدم الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب ي ــوس ــف
ً
ال ـغ ــري ــب اقـ ـت ــراح ــا بــرغ ـبــة
قال في مقدمته ،إنه لوحظ
في اآلونة األخيرة انتشار
كـ ــم ك ـب ـي ــر مـ ــن اإلعـ ــانـ ــات
ف ـ ــي الـ ـصـ ـح ــف اإلع ــانـ ـي ــة
واإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة ومـ ــواقـ ــع
التواصل االجتماعي لبيع
الـ ـمـ ـكـ ـم ــات وال ـم ـن ـت ـج ــات
ا لـغــذا ئـيــة و غـيــر هــا بغطاء
صـحــي مـشـكــوك فــي أم ــره،
وال بــد من أن تقف البلدية
ف ـ ــي وج ـ ـ ــه ه ـ ـ ــذه الـ ـسـ ـم ــوم
وال ـ ـم ـ ـك ـ ـمـ ــات ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة،
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـبـ ــاع تـ ـح ــت غ ـط ــاء
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــص الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــي
مـ ــن وزارة ا ل ـص ـح ــة و م ــن
ا لـمـفـتــرض أن يـتــم تقصي
الـ ـ ـ ـ ــدقـ ـ ـ ـ ــة ح ـ ـ ـ ـ ـ ــول ح ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــة
ترخيصها من عدمه.
وجاء في اقتراح الغريب
أن الكثير مــن المواطنين
وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن خـ ــدعـ ــوا مــن
هذه المنتجات وأصابتهم
أمراض ومضاعفات بسبب
ع ـ ـ ــدم ال ـ ــرق ـ ــاب ـ ــة ال ـم ـس ـب ـق ــة
مـ ــن ال ـج ـه ــات الـمـخـتـصــة

ويصاحبها غش تجاري.
وعـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ـ ــوء ذلـ ـ ـ ـ ــك،
اقترح الغريب منع عرض
الـ ـمـ ـكـ ـم ــات وال ـم ـن ـت ـج ــات
ا ل ـ ـغـ ــذا ئ ـ ـيـ ــة إال بـ ـع ــد أ خ ــذ
م ــواف ـق ــة وزارتـ ـ ــي الـصـحــة
والـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة والـ ـصـ ـن ــاع ــة،
وبلدية الكويت ،وموافقة
وزارة اإل ع ــام على النشر
بـ ـع ــد الـ ـت ــأك ــد م ـ ــن س ــام ــة
وص ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــات
الغذائية.
وم ـ ــاحـ ـ ـق ـ ــة بـ ــائ ـ ـعـ ــي هـ ــذه
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـض ـ ــرة
بالصحة.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن هـ ـ ـن ـ ــاك
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــن األدوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والـ ـ ـمـ ـ ـكـ ـ ـم ـ ــات ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة
غ ـ ـيـ ــر مـ ـعـ ـل ــوم ــة الـ ـمـ ـص ــدر
ت ـبــاع ل ـل ـنــاس ،تـصــاحـبـهــا
دعايات إعالنية في بعض
الصحف اإلعالنية ومواقع
ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي
وغير مرفق بها تراخيص
مـ ــن الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـس ــؤول ــة

الخجمة 4 :أولويات عاجلة
أكـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب مـ ـ ـب ـ ــارك
ال ـخ ـج ـمــة ض ـ ــرورة تــرتـيــب
األول ـ ــوي ـ ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة فــي
مستهل الجلسات المقبلة
التي تهم المواطنين ،وفي
مـقــدمــة أولــويــات ـنــا تــوزيــع
أرب ـ ـ ـ ــاح الـ ـت ــأمـ ـيـ ـن ــات ع ـلــى
الـمـتـقــاعــديــن ،والـتـصــويــت
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـ ـق ـ ـ ـتـ ـ ــرح إس ـ ـ ـقـ ـ ــاط

الـ ـق ــروض ،ف ـضــا ع ــن دعــم
بنك االئتمان لحل القضية
اإلسـ ـك ــانـ ـي ــة ،واس ـت ـع ـج ــال
ص ــرف م ـكــافــآت الـصـفــوف
األمامية.

العازمي يستفسر عن التعويضات العراقية
ّ
وجـ ـ ــه الـ ـن ــائ ــب ح ـم ــدان
ً
العازمي سؤاال إلى وزير
ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ــدول ـ ــة
ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
خ ـل ـي ـف ــة ح ـ ـمـ ــادة ق ـ ــال فــي
مقدمته :فــي  22ديسمبر
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاري أع ـ ـ ـلـ ـ ــن الـ ـبـ ـن ــك
الـ ـم ــرك ــزي أن ـ ــه ت ــم إك ـم ــال
س ـ ـ ــداد ال ــدفـ ـع ــة األخ ـ ـيـ ــرة
المتبقية مــن تعويضات
ا ل ـ ـ ـكـ ـ ــو يـ ـ ــت ا لـ ـ ـب ـ ــا لـ ـ ـغ ـ ــة 44
م ـ ـل ـ ـيـ ــون دوالر ،و بـ ــذ لـ ــك
يـكــون ال ـعــراق أتــم ســداده
كامل مبالغ التعويضات
ال ـتــي أقــرتـهــا لـجـنــة األمــم
ال ـم ـت ـح ــدة ل ـل ـت ـعــوي ـضــات
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـم ـج ـلــس األم ــن
الـ ــدولـ ــي ب ـم ــوج ــب الـ ـق ــرار
ر ق ـ ـ ــم  687لـ ـ ـع ـ ــام ،1991
بـ ـمـ ـجـ ـم ــوع  52.4م ـل ـي ــار

دوالر للكويت.
وعلى ضــوء ذ لــك ،طلب
ال ـ ـعـ ــازمـ ــي إجـ ــاب ـ ـتـ ــه ع ـمــا
إذا كـ ــا نـ ــت ا لـ ـجـ ـمـ ـه ــور ي ــة
الـ ـع ــراقـ ـي ــة س ـ ـ ــددت ك ــام ــل
م ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــغ ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــوي ـ ـ ـضـ ـ ــات

ً
للكويت؟ مطالبا بتزويده
بكشف تفصيلي بدفعات
التعويضات المسددة.
وأضاف :هل تم التنازل
ع ـ ـ ــن أي ج ـ ـ ـ ــزء م ـ ـ ــن ه ـ ــذه
ال ـ ـت ـ ـعـ ــوي ـ ـضـ ــات؟ "يـ ــرجـ ــى
تزويدي بأوجه االستفادة
م ـ ــن ه ـ ـ ــذه الـ ـتـ ـع ــويـ ـض ــات
وتفاصيل أوجه صرفها؟
وهـ ـ ـ ــل تـ ـ ــم م ـ ـنـ ــح الـ ـ ـع ـ ــراق
ً
قـ ــروضـ ــا م ــال ـي ــة خـ ــال ال ـ ـ
 20س ـن ــة األ خـ ـ ـي ـ ــرة؟ و ك ــم
قـ ـيـ ـمـ ـتـ ـه ــا؟ ومـ ـ ـ ــا شـ ـ ــروط
اتفاقياتها؟".

الشاهين :القضايا اإلصالحية والهموم
الشعبية غابت عن الحكومات السابقة
•

عبدالكريم الكندري
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برلمانيات

علي الصنيدح

أكـ ــد ال ـنــائــب أس ــام ــة ال ـشــاه ـيــن أن الـحــركــة
الدستورية اإلسالمية (ح ــدس) لن تشارك في
الحكومة الجديدة ،وتفضل خدمة الوطن من
ً
داخل مجلس األمة عبر التشريع والرقابة ،آمال أن
يعكس التشكيل الحكومي تمثيل الكتل النيابية
والقضايا اإلصالحية والهموم الشعبية.
وأضاف أن الحكومات السابقة لم يكن فيها
تمثيل نيابي ،وغابت عنها القضايا اإلصالحية
كتعديل المحكمة الدستورية وتعديل النظام
االنتخابي وقضايا الــرأي والهموم الشعبية،
إضافة إلى القضايا المعيشية.
وقال إن تأخير تشكيل الحكومة غير مقبول،
والدستور أشــار الــى تشكيلها بعد أسبوعين
من انتخابات مجلس االم ــة ،الفتا إلــى أن مدة
األسبوعين يجب أن يتم االلتزام بها عند تشكيل
الحكومة والمجلس قائم ،واألهم من الحكومة أن
تأتي ببرنامج اصالحي وبشخصيات وطنية
قادرة على اإلصالح.

وأش ــار إلــى أن "مــا نتفق فيه مــع النائب د.
عبيد الوسمي أكثر مما نختلف معه فيه ،فكلنا
نتفق على اعادة المسروقات ،والعفو الكريم بال
تنفيذ وبال اعتذار ،بما ينسجم مع شخصية
هؤالء الرموز الوطنية ،وأهمية إدراج القضايا
االصالحية على جدول أعمال الحكومة".
وبينما أوض ــح الـشــاهـيــن ان ــه لــم تـصــل اي
دعــوة من النائب السابق مسلم البراك ،أكد أن
جميع كتلة "الـ  "31متفقة على االولويات ،ولكن
االختالف على أي منها يقدم على اآلخر فقط.
من ناحية اخرى ،وجه النائب أسامة الشاهين
س ــؤاال إلــى وزي ــر الـتـجــارة والصناعة ،قــال في
مقدمته" :يعين ديوان الخدمة المدنية خريجي
كـلـيــة ال ـع ـل ــوم الـطـبـيــة ال ـم ـس ــاع ــدة ،تخصص
الـمـعـلــومــاتـيــة وإدارة ال ـم ـع ـلــومــات الصحية
بتوصيف وظيفي إداري ،رغم أن دراستهم في
الكلية فنية ،علما أن دراس ــة هــذا التخصص
تعتمد على تطوير نظم المعلومات الصحية
ب ــأج ـه ــزة ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات ،واسـ ـتـ ـخ ــدام تقنية
الحاسوب في الخدمات الصحية وكفاءة األجهزة

وترميز األمــراض والتحليل وضمان الجودة،
كما أن هناك مواد دراسية أساسية من شروط
تخرجهم ،مثل علم التشريح وعـلــم العقاقير
ووظائف األعضاء وعلم األمــراض وغيرها من
مواد علمية فنية".
وت ـس ــاءل الـشــاهـيــن" :ل ـم ــاذا يعين الــديــوان
خ ــري ـج ــي ت ـخ ـص ــص ال ـم ـع ـل ــوم ــات ـي ــة وإدارة
المعلومات الصحية بوظائف إدارية ،وبمسمى
منسق سـجــات طبية ،رغ ــم أن أكـثــر محتوى
تخصصهم فني بحت؟ ولماذا يميز الديوان بين
خريجي هذا التخصص وخريجي التخصصات
األخ ـ ــرى م ــن نـفــس الـكـلـيــة م ــن حـيــث المسمى
الوظيفي والــراتــب وال ـبــدالت مثل بــدل عــدوى
وغيرها؟".
وتقدم باقتراح برغبة بأن يوصف الديوان
مسميات خريجي تخصص المعلوماتية وإدارة
المعلومات الصحية من كلية الطب المساعد
مسميات فنية ،كما تتم مساواتهم مع قرنائهم
مــن خريجي نفس الكلية مــن حيث الـعــاوات
والبدالت.

أسامة الشاهين
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تجيبها كده تجيلها كده...
هي كده
قيس األسطى
العنوان لفيلم مصري أنتجته شركة بيراميدز للسينما واإلنتاج
الفني عام  ،١٩٨٣كتبه أحمد عبدالوهاب وأخرجه عمر عبدالعزيز
ومن بطولة مديحة كامل وسمير غانم وفاروق الفيشاوي وإبراهيم
ً
سعفان رحمهم الله جميعا.
الفيلم كوميدي من الطراز الفاخر ،يقع فيه سمير في حب مديحة
لكن لألسف من طرف واحد ،األدهى واألمر أن األمر يتعدى الحب
من طرف واحد ليصل أن مديحة تقع في غرام فاروق صديق سمير
األقــرب إلــى قلبه ،مما يشعر فــاروق بالذنب إلحساسه بخيانته
ً
لصديق عمره سمير ،طبعا كــل مـحــاوالت ف ــاروق إلصــاح األمــر
بــاء ت بالفشل مما يرجعنا لعنوان الفيلم "تجيبها كده تجيلها
كده ..هي كده".
شاهدت الفيلم عبر كل هذه السنوات أكثر من خمسين مرة وفي
كل مرة أضحك أكثر من قبلها.
تذكرته آخر األيام وأنا أتابع اإلعالن المرتقب لتشكيل حكومتنا
الموقرة ،فالتباينات حول مولدها واألسماء المرشحة مختلفة،
بعضهم متفائل واآلخر متشائم وبعضهم اآلخر يتحدث عن اعتذار
مفاجئ لسمو رئيس مجلس الوزراء المكلف.
كلها تــوقـعــات رصـيـنــة لـهــا أسـبــابـهــا ولـهــا احـتــرامـهــا ،لكنني
وبعد سنوات وسنوات من متابعة الشأن السياسي أعتقد أننا
سنستمر في تعيينات البراشوتات للمراجع البرلمانية الكبيرة
والسياسيين المنتظرين لفتات التعيينات ،وستستمر الحكومة
ً
أيــا يكون رئيسها بتلزيم المناقصات والممارسات للمختارين
من المقربين ،وسنستمر نسمع عن عالج في الخارج ،وقبول في
الكليات العسكرية ،ألن من يعتقد أن القرعة ال تضبط حسب الطريقة
الكويتية واهم ،وسنستمر نعاني من طيران الحصى والمناهيل
التي تقصفنا في طرقنا السريعة وغير السريعة ،وسنستمر في
ملف الشهادات المزورة ،ولن ننتهي منها ألن التزوير والرشوة
تحوال إلــى ثقافة تـمــارس ،وسنستمر في رياضة متراجعة وفن
هابط.
باختصار مــؤســف كنت أتمنى أال أتـبـنــاه ،لكن واق ــع كتابنا
وكتابكم يفعل ،الموضوع أشبه بالفيلم موضوع المقال "تجيبها
كده تجيلها كده ...هي كده" ،وكل عام وأنتم بخير.
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

ةديرجلا

•
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بوصلة :إعادة هيكلة الحكومة الورقية
إع ــادة الهيكلة هــي ع ـبــارة عــن دراس ــة
وتـحـلـيــل ال ــوض ــع ال ـقــائــم لـلـتـعــرف على
نـ ـق ــاط ال ـض ـع ــف والـ ـت ــداخ ــل ف ــي ال ـم ـهــام
بهدف تطوير اإلدارة والهيكل التنظيمي
وإعادة هندسة إجراءات العمل لتحسين
الدورة المستندية ،وتقليص المصروفات،
وإعادة تقييم سلم األجور ليتناسب مع
الوصف الوظيفي والسياسات واإلجراءات
الـتـفـصـيـلـيــة الـمـنـظـمــة لـعـمــل ك ــل إدارة،
وحدود وصالحيات كل وظيفة وفق رؤية
وخطط المؤسسة ،فخطط إعادة الهيكلة
يمكن تطبيقها فــي مختلف القطاعات
إلعـ ــادة الهيكلة الـمــالـيــة واالسـتـثـمــاريــة
واإلداريـ ــة والقانونية لضمان استدامة
نجاح المؤسسات الحكومية والخاصة
ال ـتــي تتطلع ال ــى رف ــع مـسـتــوى الـكـفــاء ة
والفاعلية في أدائها من خالل االستثمار
فـ ـ ــي رأس ـ ـمـ ــال ـ ـهـ ــا الـ ـ ـبـ ـ ـش ـ ــري ،وال ـ ـت ـ ـحـ ــول
اإلل ـك ـت ــرون ــي ال ــرق ـم ــي ال ـ ــذي ه ــو أس ــاس
تحسين ال ـ ــدورة الـمـسـتـنــديــة ،وتبسيط
إج ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـعـ ـم ــل ل ـت ـل ـب ـيــة اح ـت ـي ــاج ــات
المستفيدين والمراجعين في أسرع وقت
وبأقل تكلفة.
ف ـ ــالـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــروق ـ ــراطـ ـ ـي ـ ــة وب ـ ـ ـ ـ ــطء ال ـ ـ ـ ـ ــدورة
المستندية هما نتيجة طبيعية لتضخم
الجهاز الحكومي المكون من  65جهة غير
ً
ً
مترابطة وغير متجانسة ماليا وإداريــا
ً
ً
ً
وتقنيا وإجرائيا واستراتيجيا ،بالرغم
مــن التحسن الطفيف فــي اعتماد بعض
التطبيقات الذكية أثناء فترة الجائحة،
فــإذا أردنــا أن نتمكن من تحسين الــدورة

المستندية لـلــو صــول إ ل ــى بيئة عـمــل ال
ً
ورقية ،فعلينا أن نبدأ فورا بإعادة هيكلة
األج ـهــزة الحكومية بـنــاء على مرتكزات
أساسية تتفق عليه كل األجهزة الحكومية
م ــع ال ـم ـج ـلــس وال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ضمن
إطار عام يتوافق مع استراتيجية تقديم
أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين
وال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن وأص ـ ـحـ ــاب ال ـم ـش ــاري ــع
الصغيرة والمتوسطة من خــال تمكين
ال ـك ـفــاءات واس ـت ـخــدام تـطـبـيـقــات الــذكــاء
االصطناعي والتحول الرقمي وأساليب
العمل المبتكرة بعد اتخاذ خطوات جادة
بالتسلسل التالي:
ً
أوال  :تـشـكـيــل فــر يــق عـمــل متخصص
مــع صــاحـيــات كاملة لــدراســة وتبسيط
اإلج ــراء ات وتقليص ال ــدورة المستندية
لمراجعة وتطوير الخدمات الحيوية التي
تقدمها ال ــوزارات إلــى المواطنين بهدف
ميكنتها وتحسين كفاء تها وجودتها
وس ــرع ــة إن ـج ــازه ــا ع ـبــر ب ــواب ــة ال ـكــويــت
اإللكترونية وتطبيقاتها الذكية.
ً
ثانيا :توثيق إج ــراء ات العمل وإعــداد
خــريـطــة سـيــر اإلجـ ـ ــراء ات وتــدفــق العمل
ً
تمهيدا لتحليل جدوى كل إجــراء بهدف
إعادة هندستها وتقليص خطواتها غير
الضرورية مع وضع نظام لمتابعة وتقييم
إجراءات العمل المعدلة لضمان تطبيقها
بالشكل الصحيح.
ً
ثالثا :إعادة تشكيل الهيكل اإلداري لكل
جهة ،وإعــادة تصميم الوصف الوظيفي
ورب ـط ـه ــا بـبـعـضـهــا ل ـض ـمــان تـجــانـسـهــا

أ .د .فيصل الشريفي
ف ـي ـمــا بـيـنـهــا واخ ـت ـب ــار مـ ــدى فـعــالـيـتـهــا
ً
ً
تمهيدا لميكنتها وربطها آليا مع اإلدارات
والجهات المشاركة في تقديم الخدمة.
ً
رابعا :إعداد دليل للخدمات اإللكترونية
الـمـقــدمــة لـلـمــراجـعـيــن يـتـســم بالسهولة
والوضوح والشفافية مع تطوير الخدمات
المساندة كاالستعالم اآللــي واللوحات
االسترشادية ونظام األرقام وقاعة انتظار
الـمــراجـعـيــن م ــع إع ـ ــادة تــأهـيــل وتــدريــب
الموظفين بصفة مستمرة على طريقة
اس ـت ـخــدام األن ـظ ـمــة اآلل ـي ــة والـتـطـبـيـقــات
الخدمية لتقديم الــدعــم والـمـســاعــدة مع
رصد مباشر لمستوى رضا العمالء.
ً
خامسا :إصدار قرار من مجلس الوزراء
يـلــزم كــل الـجـهــات بــالـتـعــاون والتنسيق
في هذا المجال خالل مدة زمنية محددة،
على أن يتم تقييم أدائها ونسبة إنجازها
ل ـم ـشــروع تـحـسـيــن الـ ـ ــدورة الـمـسـتـنــديــة
ومـ ـ ــدى اس ـت ـغ ــال ال ـج ـه ــة لـتـكـنــولــوجـيــا
الـمـعـلــومــات ،وم ــدى تطبيقها للحكومة
اإللكترونية الالورقية من خالل إنجازها
للمعامالت وتقديمها للخدمات من خالل
تطبيقاتها الذكية.
إن الواسطة والبيروقراطية وال ــدورة
ال ـم ـس ـت ـنــديــة ال ـم ـع ـقــدة وال ـط ــوي ـل ــة نـتــاج
ط ـب ـي ـع ــي ل ـ ـتـ ــرهـ ــل ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ال ـح ـك ــوم ــي
ً
ً
ً
المتضخم هيكليا ووظـيـفـيــا وإجــرائـيــا
ً
ً
وماليا وورقيا ،فإذا رغبت الحكومة في
تحسين دورتها المستندية للوصول إلى
ً
بيئة عمل ال ورقية ،فإن عليها أن تبدأ أوال
بإعادة هيكلة حكومتها الورقية.

رامون ماركس*

روسيا ليست الملومة الوحيدة
على زعزعة استقرار أوكرانيا!
ّ
تمر أوكرانيا بأسوأ الـظــروف على اإلط ــاق ،فهي تواجه اليوم
ً
ً
تهديدا حقيقيا بعد حشد القوات الروسية على حدودها ،ويظن
الـكـثـيــرون أن الــرئـيــس األوك ــران ــي الـســابــق فيكتور يانوكوفيتش
حــاول منذ سبع سنوات بيع بلده عبر صفقة تجارية مع روسيا
بدل االنضمام إلى االتحاد األوروبي كعضو مشارك ،وهذا الحدث
االستقالل ،ثم اضطر
أدى إلى نشوء حركة الديموقراطية في ميدان
َ َ
ً
يانوكوفيتش للتنحي مــن منصبه ،وردا على ذلــك ،غ ــزت روسيا
شبه جزيرة القرم واندلعت حرب أهلية في شرق أوكرانيا ،واليوم،
تحاول أوكرانيا التصدي للعدائية الروسية ،فتدعو واشنطن وحلف
الناتو إلى التدخل لحماية ديموقراطيتها الناشئة من التهديدات
والمضايقات الروسية.
ّ
لـكــن القصة ليست بـهــذه البساطة ،إذ يتجاهل الكثيرون دور
الدبلوماسية األوروب ـيــة واألميركية فــي تسهيل زعــزعــة استقرار
أوكرانيا وتفككها ،ومن خالل التعامل بفوقية مفرطة في مفاوضات
بدعم
االتحاد األوروبي مع أوكرانياّ ،قدم الدبلوماسيون في بروكسل،
ٍ
من واشنطن ،فرصة ذهبية للرئيس الروسي فالديمير بوتين الذي
نجح في استرجاع شبه جزيرة القرم وأعــاق مسار أوكرانيا نحو
الديموقراطية ،ولوال المطالب المفرطة التي طرحتها بروكسل على
طاولة المفاوضات ،ال سيما في المسائل المرتبطة ُ
بالحكم ،كان
ّ
يمكن تجنب تفكك أوكرانيا وجميع العواقب السلبية التي رافقت هذا
الحدث ،فقد نالت أوكرانيا مكانة المنتسبين إلى االتحاد األوروبي،
ً
ً
لكنها دفعت ثمنا باهظا مقابل عضويتها ،فاحتلت روسيا ُشبه
جزيرة القرم ،وبدأت حرب أهلية عقيمة في إقليم "دونباس" ،وق ِتل
 14ألف شخص.
ف ــي ف ـب ــراي ــر  ،2014ح ـي ــن كـ ــان ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــون األم ـي ــرك ـي ــون
واألوروبيون يحاولون تأدية دور الوساطة إليجاد حل انتقالي بين
ّ
استمر تدهور الوضع
الناشطين في المعارضة ويانوكوفيتش،
االشتباكات بين المتظاهرين وشرطة
في شوارع كييف ،ثم خرجت ُ
ً
مكافحة الشغب عن السيطرة وق ِتل أكثر من  130شخصا ،منهم 18
ً
عنصرا من الشرطة.
ّ
احتجت روسـيــا على إسـقــاط يانوكوفيتش عــن طريق العنف،
واالتحاد األوروبي ،أجبر األوكرانيون
المتحدة
الواليات
من
وبدعم
ُ َ
ً
المنتخب ديموقراطيا على التنحي من
العرقيون يانوكوفيتش
السلطة ،فانتقل بوتين من الدبلوماسية إلى التفكير بخيارات أخرى
لحماية المصالح الروسية ،وكان يعرف أن واشنطن وبروكسل ال
تملكان أي أوراق عسكرية يمكن االستفادة منها ،وفي  27فبراير
 ،2014سيطرت قوات روسية على البرلمان في شبه جزيرة القرم،
ّ
ً
واحتلت مواقع استراتيجية في أنحاء المنطقة سريعا ،ولم تواجه
أي مقاومة عسكرية أو مدنية بارزة.
في غضون ذلك ،عمد بوتين إلى تأجيج الثورات الروسية في شرق
ً
ّ
فتحولت التظاهرات سريعا إلى قتال بين الجمهوريات
أوكرانيا،
الناشئة في "دونيتسك" و"لوهانسك" والحكومة في كييف ،وبحلول
ّ
ً
 22أغسطس  ،2014اتهمت كييف روسيا بغزو أوكرانيا علنا ،حيث
يستمر الصراع في "دونباس" بهدوء منذ سبع سنوات ،وفي الوقت
الراهن ،بدأت القوات الروسية تحتشد على طول المنطقة الحدودية
في "دونباس" ،مما أدى إلى تصاعد المخاوف من احتمال أن تطلق
ً
ً
روسيا غزوا شامال.
ً
كان الدبلوماسي األميركي جورج كينان قد أطلق تحذيرا منذ
عقود مفاده أن نظرة روسيا "الهستيرية" إلى العالم تشتق من "شعور
تقليدي وفطري بانعدام األمان" على حدودها ،وبعد الغزو الروسي
لجورجيا ،كــان ُيفترض أن تتوقع واشنطن وبــروكـســل ردة فعل
وضع أوكرانيا
متطرفة من روسيا نتيجة تغيير الوضع القائم عبر
َ
بمصاف المنتسبين إلى االتحاد األوروبــي والتعهد ِبض ّمها إلى
حلف الناتو في نهاية المطاف ،لكن االتحاد األوروبي بالغ في تقدير
بدعم من الواليات المتحدة ،مما أدى إلى كارثة دبلوماسية
نفوذه،
ٍ ً
انعكست سلبا على استقرار المنطقة.
لم يفت األوان بعد على وضــع مقاربة دبلوماسية غربية أكثر
ً
توازنا لتجديد االستقرار ،ال يملك شركاء الناتو أي خيارات عسكرية
واقعية للدفاع عن أوكــرانـيــا ،حتى أن حلفاء الناتو في أوروب ــا ال
يستطيعون اختيار هــذا التوجه أو ال يرغبون في ذلــك ،بل يمكن
تجديد الخطط الدبلوماسية الناجحة التي ّ
رسخت وضع الحياد في
فنلندا والنمسا خالل الحرب الباردة وتعديلها على شكل مقاربات
ً
محتملة لحل األزمة في أوكرانيا ،ويجب أن يوضح الغرب مجددا
ً
ً
أن روسيا ستدفع ثمنا مريعا عبر العقوبات االقتصادية إذا أقدمت
ً
على غزو أوكرانيا ،لكن يجب أن يشمل الحل أيضا طمأنة موسكو
حول عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.
فــي الــوقــت نفسه ،يجب أن تجد بروكسل وموسكو وواشنطن
وكييف طريقة تضمن ازدهار العالقات التجارية التي تفيد جميع
ُ
وت ّ
جدد السالم في إقليم "دونباس" ،وتطرح مقاربة
األطراف المعنية،
تحفظ ماء الوجه للغرب كي يتعامل مع الواقع الذي فرضه بوتين في
شبه جزيرة القرم ،ويجب أال تتمسك بروكسل بغطرستها هذه المرة
وترفض التفاوض عبر عملية ثالثية أو رباعية بين مختلف األطراف
ً
وضع أفضل راهنا لو أنها لم
المعنية ،كانت أوكرانيا ستصبح في
ٍ
ً
تبدأ يوما التفاوض حول مكانتها مع االتحاد األوروبي ،لكن تسمح
الظروف حتى اآلن باستجماع الوضع عبر تحسين الدبلوماسية
المعتمدة قبل اندالع حرب حقيقية.
* « ناشيونال إنتريست»

نتفاءل أو ال نتفاءل
faisal.alsharifi@hotmail.com
منذ اللحظة التي أعلن فيها قانون العفو وأنا في حيرة من
أمري بسبب تباين مواقف المعارضين والمؤيدين واختالط
الحابل بالنابل ،وك ــأن بــي أبـحــث عــن وج ــوه كنت أظــن أني
جيدا لكنها تغيرت إلى درجة لم يعد بإمكاني التمييز
أعرفها
ً
بينها من كثرة المكياج النفاقي الذي مأل القلوب قبل الوجوه.
كمواطن ماذا أستفيد إن رحل الرئيسان أو تغيرا؟ وماذا
سأستفيد إذا تم حل مجلس األمة أو جاءت حكومة على غير
هوى النواب ،فالنتيجة واحدة إن لم يعترف الكل باألخطاء
التي ارتكبت في حق الدستور وحق المواطن؟
ل ـن ـفــرض أن الـتـصـعـيــد اس ـت ـمــر ،وأق ـص ــد ه ـنــا التصعيد
الشخصي ال سلب النواب حقهم الرقابي على األداء التنفيذي
لرئيس الوزراء والوزراء ،ماذا ستكون النتيجة؟ وماذا إذا حل
مجلس األمة ورجعت الكرة إلى ملعب الناخبين؟ هل سيتغير
شيء في هذه الحالة؟
لقد أفرغ المواطن كل ما في جعبته من نبال في االنتخابات
السابقة ،وعمل المستحيل من أجل التغيير ،ومع هذا مرت
سنة دون نتيجة ما بين مجلس معطل وحكومة تحت البنج.
الـشـعــوب فــي ال ــدول المتقدمة تنتخب نــوابـهــا كــي تريح
رأسها من تعاطي السياسة ألنها تدرك أن من يمثلها ال يمثل
نفسه فقط ،بل يمثل المبادئ التي انتخب من أجلها ،وأنه
يعي أهمية تلك المبادئ والقيم التي يحملها ،وأنه بمجرد
الحياد عنها يجد نفسه خــارج الـســرب ،وســرعــان ما يقص
الحق من نفسه.
ـدا قـبــل دخــولــه إلــى
ـ
ي
ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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ا
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ـ
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ـ
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ـ
ي
ـا
ـ
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الـنــائــب عـنــد
ً
المجلس وعالقتهم معه تبدأ بعد دخوله القفص األخضر،
كيف ال وهي العالقة المشبوهة المبنية على المصالح الفردية
ال على المصلحة الوطنية.
إيماني بالدستور ومواده راسخ ،لكن ثقتي مهزوزة ،إن لم
تكن معدومة ،بحكومة تعيش على الترضيات ،ونائب يقتات
عليها ،ومع الزمن يكبر كالبالون الفارغ ،فالشعب تعب من
كثر سماعة الشعارات الفارغة والخطب الرنانة وإنجازات
ورقية وقصص األموال المنهوبة والتعيينات غير المستحقة
وغياب ركائز العدل والمساواة وتكافؤ الفرص.
قد يكون رئيس األمة غير مرغوب فيه عند البعض ،وقد
يكون عبيد الوسمي تغير عليكم وكذلك مسلم البراك ومحمد
المطير وم ــن شئتم مــن بقية ال ـن ــواب ،لكنه الــواقــع وعلينا
التمسك بــالــدسـتــور ،ف ــإن ك ــان تحصين الــرئـيــس بــدعــة فقد
جرت تحت أعينكم ،ويا ترى كم بدعة جرت تحت قبة عبدالله
السالم دون أن يرف لكم جفن ،وكم من قانون تم تمريره وهو
يتعارض مع الدستور ،وكم من سرقة للمال العام ،وكم من
مناقصة مشبوهة أيضا تمت وأنتم صم بكم!
الحديث طويل والمخاطر والتحديات المقبلة أكبر منا
جميعا ما لم نحدد بوصلة اإلصالح ونوجه أدوات المحاسبة،
ً
فاألوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتعليمية
صديقا ،ناهيك عن األوضاع
عدوا وال
واإلسكانية ال تسر ال
ً
ً
الصحية التي ال يعرف مصيرها وتداعياتها مع استمرار
موجات كورونا.
البداية قد تكون مع التشكيل الحكومي الذي نأمل أن يكون
مصحوبا ببرنامج عمل قابل للتطبيق
على مستوى الطموح
ً
يواكب المستقبل وينتشل الحاضر،
اللهم نسألك التوفيق والسداد للكويت وأهلها.
ودمتم سالمين.

فريد كابالن*
كارلو راتي*

ال حرب باردة جديدة في األفق!

هل بإمكان برشلونة خلق نوع جديد من االقتصاد السياحي؟
إذا عرضت برشلونة على الطالب الذين
يحضرون دروسا عبر اإلنترنت أماكن
إقامة منخفضة التكلفة ،يمكنهم
إنهاء الدراسة ثم العمل في المدينة
في مجال التمريض ،أو تركيب األلواح
الشمسية ،ويمكنهم أن يصبحوا رواد
أعمال في مجال التكنولوجيا.
عندما زرت برشلونة ألول مــرة فــي أوائــل
العقد األول من القرن الحالي ،بدت مدينة رائعة
يسودها التفاؤل ،والحيوية ،والتقدمية؛ وتعج
بالشباب من جميع أنحاء أوروبا ،وكانت توازن
بين فخرها الكاتالوني وانفتاحها على العالم،
وأظهر فيلم " ،"The Spanish Apartmentالذي
صدر عام  ،2002وهو فيلم كوميدي تدور قصته
حول مجموعة من طالب التبادل في برشلونة،
سبب اعتبارها العاصمة غير الرسمية ألوروبا
المتوسطية.
وما يبعث على األسى هو أنه خالل سنوات
بعد تلك الحقبة ،أصبحت برشلونة ضحية
لنجاحها ،إال أن جائحة كوفيد 19قد تفتح آفاقا
جديدة أمام مستقبلها.
وليست هذه هي المرة األولى التي تنتعش
فيها برشلونة ،فخالل دكتاتورية فرانسيسكو
فرانكو ،كان ُينظر إليها على أنها مكان رمادي
تقمع جمالها الطبيعي وحياتها المدنية ،وبعد
انتقال إسبانيا إلــى الديموقراطية ،انتهزت
برشلونة الفرصة لتولد مــن جــديــد ،إذ يقول
الكثيرون إن نقطة التحول كانت دورة األلعاب
األولمبية لعام  ،1992التي استغلها المسؤولون
المحليون المتمرسون لعرض المدينة على
المستوى الدولي ،وتحويلها إلى وزن ثقيل في
المناطق الحضرية.
وب ـم ـيــزان ـيــة م ـ ـحـ ــدودة ،اس ـت ـف ــاد ال ـع ـمــدة،
باسكوال ماراغال ،من األلعاب األولمبية لبدء
واحـ ـ ــدة م ــن أن ـج ــح عـمـلـيــات إعـ ـ ــادة الـتـطــويــر
الحضري في أواخر القرن العشرين في أوروبا،
واستعان بمساعدة كبار محترفي التصميم
المحليين والدوليين ،إلنشاء خطة بلدية تضمن
اسـتـفــادة المدينة مــن إرث األلـعــاب بعد فترة
طويلة من انتهائها.
وفضال عن إنشاء المرافق الرياضية ،عالجت
الخطة اثنين مــن أكـثــر التحديات الحضرية
عمقا في برشلونة :الواجهة البحرية واألماكن
ال ـع ــام ــة ،إذ طــال ـمــا كــانــت ال ــواج ـه ــة الـبـحــريــة
مقطوعة عن بقية المدينة بسبب قصر النظر
في البنية التحتية والتنمية الصناعية ،واليوم
وبفضل الـمـشــاريــع الـكـبــرى الـتــي أنـجــزت في
الوقت المناسب لألولمبيادُ ،دمج الميناء مع
المدينة عن طريق البر والمواصالت العامة،
وأصبح مكانا حيويا يحتشد فيه السباحون
على الشواطئ.
وتـطـلـبــت إع ـ ــادة اب ـت ـكــار ه ـنــدســة األمــاكــن
العامة اعتبار هذه األخيرة روح الطابع المدني

لبرشلونة ال أماكن مادية فقط ،وأعادت مشاريع
استعادة الساحات والمتنزهات توجيه مفهوم
ال ـمــواط ـن ـيــن ل ـتــراث ـهــم ال ـج ـمــاعــي وهــويـتـهــم،
وس ــاع ــدت فــي تنمية ال ـمــواهــب المحلية في
الهندسة المعمارية ،وإحياء تقليد نبيل أفسدته
إسبانيا في عهد "فرانكو".
ُ
وضخمت خ ـيــارات التصميم الذكية هذه
مــن خــال "التسويق الـحـضــري" ،فمع تراجع
الحدود الوطنية على مستوى أوروبا في أواخر
التسعينيات ،وجدت العواصم اإلقليمية نفسها
تتنافس على جذب المواهب ،والسياح ورأس
المال باستخدام أدوات التخطيط والتصميم،
وأثبتت جهود برشلونة في التسويق الحضري،
بدءا من ألعاب  ،1992نجاحها بصورة خاصة،
ومنذ عام  ،2012كانت المدينة تستقطب سنويا
مــا بين  25و 30مليون زائ ــر ،وهــو رقــم هائل
لبلدية يزيد عدد سكانها على  1.5مليون نسمة.
وعلى غــرار العديد من الوجهات الساخنة
األخ ـ ــرى ،عــانــت بــرشـلــونــة ال ـعــواقــب السلبية
للسياحة الجماعية والـتــي تتمثل بالضغط
عـ ـل ــى الـ ـسـ ـل ــع ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،وت ـ ــراج ـ ــع الـ ـخ ــدم ــات
الـتـجــاريــة للمقيمين ،وال ـط ــرد غـيــر المباشر
للسكان المحليين إلفـســاح المجال للفنادق
واالستئجارات قصيرة األجل.
"ك ــون ــك س ــائ ـح ــا ي ـع ـنــي أنـ ــك تـتـمـلــص من
الـمـســؤولـيــة" ،كما قــال الــروائــي دون ديليلو،
وغالبا ما يسافر السياح بمأمن من العقاب،
فهم يشوهون االقتصادات المحلية ثم يمضون
إلى حال سبيلهم ،ويستغلون المدن -المدينة
المادية ،كما كان يطلق عليها الرومان القدماء-
دون إقامة أي عالقة مع الناس ،أو دون حس
المواطنة.
واستجاب السكان المحليون لذلك بغضب
م ـتــزايــد ،فـقــد ت ـص ــدرت ال ـش ـع ــارات الـمـعــاديــة
لـلـسـيــاح ،ب ــل حـتــى أع ـم ــال الـعـنــف الصغيرة
ضد المجموعات السياحية عناوين الصحف
الدولية ،وساعدت ردود الفعل العنيفة المرشح،
أدا كوالو الشعبوي ،على الفوز في انتخابات
رئ ــاس ــة الـبـلــديــة ل ـعــام  ،2015واقـ ـت ــرح ك ــوالو
سياسات راديكالية ،بما في ذلك مصادرة الشقق
الفارغة الستخدامها كسكن عام ،لكن مثل هذه
المقترحات ال تضيف رؤية حضرية جديدة.
ّ
وحولت جائحة كوفيد 19ويالت برشلونة
إلى أزمة ،ففي عام  ،2020اختفت حشود السياح
فجأة ،تاركين الشوارع فارغة ومئات المحالت
على وشك اإلغالق ،ويتفق القادة السياسيون
والتجاريون واألكاديميون على أن الحقبة التي
استهلتها دورة ألـعــاب  1992-التي حددتها
سياحة الكر والفر التي أدت إلى نجاح برشلونة
وإلى تراجعها -تقترب من نهايتها ،ولم تحدد
بـعــد مـعــالــم بــرشـلــونــة فــي المستقبل ،وم ــاذا
ستكون لحظتها األولمبية؟
ربما حــان الــوقــت للنظر فــي نـمــوذج بديل
للسفر ،دعنا نطلق عليه اسم "سياحة الوتيرة"
الذي يمكن استخدامه إلعادة اختراع برشلونة
وال ـمــدن األخـ ــرى ح ــول الـعــالــم ،حـيــث سيبقى
سائحو الوتيرة ألسابيع أو أشهر في مكان
واحد بدال من االنتقال باستمرار من مدينة إلى

أخــرى ،مما يتيح لهم الوقت إلعــادة اكتشاف
معنى مفاهيم مثل التكامل والمساهمة المدنية،
ففي الـمــاضــي ،كــانــت اإلقــامــة الطويلة تعتبر
رفاهية للنخبة ،وخير مثال على ذلــك بيغي
غوغنهايم ،أو كــول بــورتــر فــي البندقية ،لكن
ظهور العمل عن ُبعد يمكن أن يجعل مثل هذه
األطر الزمنية في متناول أكبر عدد من الناس.
وتسمح المؤتمرات عن طريق الفيديو بالفعل
"للرحالة الرقميين" باالستقرار في أماكن بعيدة
عن منازلهم دون مقاطعة حياتهم المهنية ،كما
أن المرونة المشكوك فيها لما يسمى "اقتصاد
الوظائف المؤقتة" يمكن أن تخلق فرص عمل
محلية تتكيف بسرعة مع التحديات الحضرية
المتغيرة ،ويمكن لمدن مثل برشلونة تسخير
قــوة المنصات عبر اإلنترنت لجذب السياح
بوتيرة سريعة ،ويمكن للحكومات أن تشجع
الـفـنــادق وشــركــات الـطـيــران ،وحـتــى المطاعم
على تقديم خصومات أكبر بالنسبة لفترات
اإلقامة الطويلة.
كــذلــك ،يمكن أن تستفيد الـمــدن مــن تأثير
الــوبــاء على البنية التحتية للتعليم العالي
والمهني ،فإذا عرضت برشلونة على الطالب
الذين يحضرون دروســا عبر اإلنترنت أماكن
إقامة منخفضة التكلفة ،يمكنهم إنهاء الدراسة
ثــم الـعـمــل فــي الـمــديـنــة فــي مـجــال التمريض،
أو تركيب األلـ ــواح الشمسية ،بــل يمكنهم أن
يصبحوا رواد أعمال في مجال التكنولوجيا.
إن هناك العديد من القضايا المعقدة التي
ينبغي حلها لتحقيق هــذه األفـكــار ،ويتطلب
تنفيذها شجاعة وجـ ــرأة ،ولـكــن مــن الصعب
وجود أماكن لديها هذه الصفات في برشلونة
الغنية ،ويمكن أن يسهم اإلب ــداع الكاتالوني
وسعة الحيلة في حل اللغز الحضري الكبير
ال ــذي ســاعــدت برشلونة نفسها فــي تقديمه
للعالم الحديث :كيفية االنخراط في السياحة
العالمية دون الخضوع لها.
* مدير  Senseable City Labفي معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا ،وهو
المؤسس المشارك لمكتب التصميم واالبتكار
الدولي .Carlo Ratti Associati
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

في عام  2020اختفت حشود
السياح من برشلونة فجأة
تاركين الشوارع فارغة
ومئات المحالت على وشك
اإلغالق

يشمل االقـتــراح الــروســي الــذي نشره الكرملين يــوم الجمعة
الماضي لعقد معاهدة أمنية مع الواليات المتحدة مشاكل عدة،
ً
لكنه ليس سيئا بـقــدر مــا يــز عــم بعض المسؤولين والمحللين
ووكاالت األنباء.
وفق المادة الرابعة من المعاهدة المقترحة ،تطالب روسيا في
المقام األول بالتزام الواليات المتحدة بمنع أي ّ
توسع لحلف الناتو
ً
ً
شرقا ،وال يسعى بوتين إذا إلى إخراج الناتو من نطاق نفوذ روسيا
ّ
ّ
السابق ،بل إن المعاهدة المقترحة تتقبل للمرة األولــى التوسع
ال ــذي حصل خــال العقد ال ــذي تــا نهاية الـحــرب ال ـبــاردة كواقع
راسخ ،وتهدف المعاهدة بكل بساطة إلى منع أي ّ
توسع إضافي.
ً
تتمحور المعاهدة المقترحة فعليا حول مصير أوكرانيا التي
اعتبرها القادة الروس لفترة طويلة حليفة أساسية ودولة عازلة
ً
للتصدي للتحركات الغربية ،إذ كانت أوكرانيا في الماضي جزءا
من روسيا ،ويعتبرها الرئيس الروسي فالديمير بوتين كذلك حتى
اآلن ،على غــرار عــدد كبير من الــروس ،فال يريد بوتين أن تنضم
أوكــرانـيــا إلــى حلف الـنــاتــو ويــرغــب فــي رحـيــل الـقــوات العسكرية
األميركية منها.
َ
كذلك ،تمنع المادة الخامسة من المعاهدة الروسية الطرفين
األميركي والروسي من استعمال أي قوات مسلحة أو معدات في
إطار منظمات أو تحالفات عسكرية في المناطق التي ُيعتبر فيها
هذا التحرك مصدر تهديد على طرف ّ
معين ،لكنه بند غامض ،إذ
ً
ً
كيف سيعرف أحد الطرفين أن الطرف اآلخر يعتبر تحركا معينا
مصدر تهديد عليه قبل حصول ذلك التحرك؟ وهل يمكن أن ّ
تزود
الواليات المتحدة أوكرانيا باألسلحة خارج إطار العمل هذا؟ لن
يتحقق ذلك بأي طريقة أخرى.
َ
في الوقت نفسه ،تمنع المادة السادسة من المعاهدة الطرفين
من نشر صواريخ بالستية متوسطة أو قصيرة المدى ومنطلقة
من األرض في المناطق التي تسمح لهما باستهداف مواقع معينة
في أراضي الطرف اآلخر ،وسيفرض هذا البند القيود على الواليات
المتحدة وحدها ألن روسيا ال تملك أي قواعد إلطالق هذا النوع
من
الصواريخ نحو الواليات المتحدةَ .
ً
أخ ـيــرا ،تمنع ال ـمــادة الـســابـعــة الـطــرفـيــن مــن تــدريــب الجيوش
التقليدية أو تنفيذ تدريبات عسكرية معها في إطار سيناريوهات
ً
تشمل استعمال األسلحة النووية .قد يبدو هذا المطلب منطقيا،
لكنه ليس كذلك ،حيث ّ
تطبق الواليات المتحدة في جميع الظروف
ّ
المتوسع" مع الناتو وحلفائها اآلخرين ،مما يعني
سياسة "الردع
أنها تتعهد باستخدام األسلحة النووية ،عند الحاجة ،لوقف هجوم
ً
األعداء أو ردعه ،وإذا تحقق هذا السيناريو فعال ،فسيبدأ الصراع
وإلثبات مصداقية الــردع
على األرجــح على شكل حــرب تقليدية،
ّ
ّ
المتوسع أمام الحلفاء والخصوم ،يجب أن تنفذ الواليات المتحدة
تدريبات عسكرية تحاكي االنتقال من الحرب التقليدية إلى الحرب
ً ّ
النووية ،وقد يكون تغيير هذه السياسة ضروريا ،لكن هذه الخطوة
تتطلب مراجعة شاملة لسياسة التحالفات األميركية ،فال تقتصر
على بند بسيط في أي معاهدة بين الواليات المتحدة وروسيا.
في النهاية ،يتعلق أكبر خطأ في الوثيقة الروسية بطرحها
كمعاهدة تقتصر على الواليات المتحدة وروسيا ،ويجب أن تشمل
ً
أي معاهدة مرتبطة بالمسائل األمنية في أوروبا عددا من الدول
األوروبية ،بما في ذلك أوكرانيا ،على طاولة المفاوضات ،ومقابل
أي تراجع في االلتزامات األميركية تجاه أوكرانيا ،يجب أن توافق
روسيا على سحب قواتها العسكرية من إقليم "دونباس" ،وتوقف
ً
إيصال األسلحة إلى االنفصاليين الروس ،وتسحب جزءا من قواتها
على األقل من الحدود األوكرانية.
ً
يتضمن اقتراح موسكو نقاط بداية مثيرة لالهتمام وأفكارا
ً ّ
خادعة أيضا ،لكن االنتقادات التي تنذر بالعودة إلى حقبة الحرب
الباردة وإخراج الواليات المتحدة من أوروبا الشرقية كلها تبقى
خاطئة بكل بساطة ،وسواء كانت هذه الوثيقة نقطة انطالق ألي
ً
مهد لتصاعد التوتر بين َ
منطقا ُي ّ
البلدين ،يجب أن
مفاوضات أو
ً
يفهم الجميع أوال حقيقة األفكار المقترحة.
*«مجلة ساليت»
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الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي
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 75مليون دينار تسهيالت وتمويل استحواذات في البورصة

ّ
البنوك تمول على الثقة بمبالغ كبيرة وشركات االستثمار تتصدر المشهد
محمد اإلتربي

مفاوضات
على تخارجات
وتمويالت جديدة
تصل إلى 100
مليون دينار

ق ـ ــال ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر م ـص ــرف ـي ــة
ل ـ ـ ـ «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» إن  3ش ــرك ــات
اس ـت ـث ـم ــار م ـق ـب ـلــة ع ـل ــى تـنـفـيــذ
اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــواذات ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ــى
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــواذ ش ـ ـخـ ــص داخ ـ ـلـ ــي
ضمن إحدى المجاميع الكبرى
يتم ترتيب تمويل مصرفي له
سيزيد على  40مليون دينار.
وأضــافــت المصادر أن وفــرة
السيولة في القطاع المصرفي
ت ــدف ــع الـ ـقـ ـط ــاع ح ــال ـي ــا لـلـمـنــح
عـ ـل ــى الـ ـ ّثـ ـق ــة بـ ـمـ ـب ــال ــغ ك ـب ـي ــرة،
حـيــث وف ــر بـنـكــان ،أم ــس22.5 ،
مـلـيــونــا لـشــركـتـيــن فــي الـقـطــاع
االستثماري الذي بات يتصدر
الــواج ـهــة ،وع ــاد مــن بعيد منذ
تداعيات األزمة المالية العالمية.
وبــالــرغــم مــن «لـمـلـمــة» الـعــام
المالي الحالي أوراقه ،فإن هناك
 كما سبق أن أشارت «الجريدة» عمليات اسـتـحــواذات جديدةفي قطاع الشركات يتم تقييمها
ودراسـ ـتـ ـه ــا ،وال ـب ـن ــوك جــاهــزة
للتمويل بـمــرو نــة عالية وغير
مسبوقة.
يــذكــر أن الـقـطــاع المصرفي
يشهد منافسة شــد يــدة حاليا
لـبـنــاء قــاعــدة عـمــاء مؤسسية
مـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات االس ـت ـث ـم ــاري ــة

التي نشطت أخيرا في عمليات
االستحواذ والهيكلة ،حيث علم
أن بعض البنوك أخطرت عمالء
ب ــإت ــاح ــة ت ـس ـه ـي ــات م ـب ــاش ــرة
وبأسعار تنافسية مقابل فتح

قـ ـن ــوات م ــن ال ـت ـع ــام ــل م ــع تـلــك
ال ـم ـج ــام ـي ــع وال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـتــي
لديها أنشطة محلية وإقليمية
وتعاقدات كبيرة بشكل مستمر،
وتحتاج بشكل دائم إلى تمويل

لـمـخـتـلــف ال ـق ـط ــاع ــات الـتــابـعــة
والزميلة.
ّ
ولفتت المصادر إلى أن ملك
الشركة واإلدارة التنفيذية باتا
ّ
يـ ـم ــث ــان نـ ـص ــف الـ ـط ــري ــق فــي

ق ـ ــرار ال ـم ـن ــح ،ح ـيــث إن تـبــاطــؤ
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ن ـت ـي ـجــة
تداعيات الجائحة والتحديات
األخـ ـ ــرى الـمـتـمـثـلــة ب ـع ـجــوزات
الميزانية ،وتأجيل الكثير من

المشاريع الضخمة أجبر القطاع
عـ ـل ــى ت ـغ ـي ـي ــر اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات
التمويل.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،أوض ـح ــت
مـصــادر أن الـســوق المصرفية
ت ـ ـش ـ ـهـ ــد مـ ـ ـن ـ ــافـ ـ ـس ـ ــة ش ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة،
خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا م ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــارف
األج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـس ـت ـه ــدف
أساسا كبار العمالء في السوق
وت ـ ـمـ ــويـ ــل أصـ ـ ـح ـ ــاب األع ـ ـمـ ــال
وال ـم ـش ــاري ــع بـتـسـهـيــات غير
م ـس ـب ــوق ــة وأس ـ ـعـ ــار تـنــافـسـيــة
وبـضـمــانــات مــريـحــة ،بعضها
قــد يتم منحه على المكشوف
بال ضمانات.
وإج ـ ـ ـمـ ـ ــاال ،ي ـم ـك ــن اإلشـ ـ ـ ــارة
إلــى أن البنوك وف ــرت أكـثــر من
 75مـلـيــون دي ـنــار خ ــال األي ــام
الـقـلـيـلــة ال ـم ــاض ـي ــة ،أغـلـبـيـتـهــا
لتمويل اس ـت ـحــواذات مباشرة
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــورص ـ ـ ــة ،وبـ ـعـ ـضـ ـه ــا
إلعــادة الهيكلة ودعــم األنشطة
التشغيلية.
ي ـ ـ ــذ ك ـ ـ ــر أن ا لـ ـ ـمـ ـ ـف ـ ــاو ضـ ـ ــات
ال ـق ــائ ـم ــة ح ــال ـي ــا ب ـي ــن ش ــرك ــات
استثمار ومـصــارف راغـبــة في
الـتـخـلــص م ــن ب ـعــض األص ــول
غير المصرفية في ميزانيتها
تـ ـف ــوق  20م ـل ـي ــون ــا ،فـ ــي حـيــن

هناك فرص أخرى قيد الفحص
ّ
تقدر قيمتها بنحو  40مليونا،
واسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــواذ شـ ـخ ــص ب ـن ـفــس
الـقـيـمــة تـقــريـبــا ،مـمــا يـعـنــي أن
 100مـ ـلـ ـي ــون سـ ـتـ ـت ــوزع عـلــى
سلسلة استحواذات وصفقات
تبادل أصول.
في سياق آخر ،أفاد مصرفي
بــأن هـنــاك رغـبــة غير مسبوقة
في استغالل السيولة الكبيرة
بالبنوك ،خصوصا أنها مكلفة
على القطاع ،وبالتبعية يجب
تشغيلها وحاليا يشهد السوق
ت ـقــدمــا ك ـب ـيــرا لـل ـك ـيــانــات الـتــي
تتمتع بثقة كبيرة ،فضال عن
أن الـشــركــات والمجاميع التي
ع ـل ـي ـهــا م ــاحـ ـظ ــات وع ــام ــات
اس ـت ـف ـهــام ال ت ـح ـصــل ع ـلــى أي
تمويل حاليا.
وت ـ ـس ـ ـبـ ــق الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــوك ت ـل ـب ـي ــة
مـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاء ح ــال ـي ــا
قـ ـبـ ـي ــل مـ ــرح ـ ـلـ ــة ال ـ ـتـ ــوزي ـ ـعـ ــات
ووفــرة السيولة التي غالبا ما
تشهد تـبــا طــؤا بسبب اعتماد
الكثيرين على ا لـتــد فــق الناتج
مــن الـتــوزيـعــات ،خصوصا من
الشركات الممتازة التي تمنح
م ـس ــاه ـم ـي ـه ــا عـ ــوائـ ــد ســري ـعــة
ومجزية.

أخبار الشركات
ترسية مناقصة على شركة
تابعة لـ«كابالت»
أفادت شركة الخليج للكابالت والصناعات
ّ
الكهربائية بتسلم شركتها التابعة في األردن
(الخليج للكابالت والصناعات المتعددة) كتابة
ترسية مناقصة من أحد العمالء ،بمبلغ إجمالي
قدره  2.54مليون دينار كويتي بما ُيعادل 8.35
ماليين دوالر .وقالت «كابالت» ،إن المناقصة
تتعلق بتوريد كابالت ضغط متوسط ،متوقعة
تحقيق أرباح تشغيلية من العقد بنسبة تتراوح
بين  8و %10خالل عام .2022

«البورصة» تعطل أعمالها األحد
أعلنت بورصة الكويت أنها ستعطل أعمالها
األحد في  2يناير  2022بمناسبة حلول رأس
السنة الميالدية لعام  ،2022على أن يستأنف
الدوام الرسمي كالمعتاد اليوم التالي.

«السكب» تلغي عقد التنازل عن حق انتفاع
ً
ً
عقد مجلس إدارة شركة السكب الكويتية اجتماعا طارئا
مساء أمس األول ،لمناقشة آخر تطورات عقد التنازل عن
حق االنتفاع لألرض المقام عليها مصنع الشركة ،وإخالل
الطرف الثاني بتنفيذ بنود العقد ُ
المبرم معه بسبب عدم
تحصيل شيك الدفعة األول من عقد التنازل والبالغ قيمته
 2.55مليون دينار .وقالت «السكب» ،إن مجلس إدارتها قرر
اعتبار عقد البيع االبتدائي ُ
المبرم للتنازل عن حق انتفاع
ً
ً
األرض المقام عليها مصنع الشركة «الغيا» بناء على البند

«عربي القابضة» تعود للتداول اليوم
كشفت شركة مجموعة عربي القابضة ،عن مضمون
اتفاقية الصلح مع «مشفى الطبية» حــول ملكية أسهم
شركة مستشفيات الضمان الصحي ،وفي المقابل يتم
تنازل الطرفين عن كل القضايا المتداولة بينهما.
وأوضحت الشركة ،أن االتفاقية ال يوجد لها أثر مالي
مباشر على المجموعة في الوقت الحالي؛ الرتباطها

«نفط الكويت» تباشر تنفيذ مشاريع
مؤجلة بـ  607ماليين دينار
●

أشرف عجمي

علمت «الجريدة» ،من مصدر نفطي مطلع ،أن
شركة نفط الكويت بدأت مباشرة عدة مشاريع
استراتيجية مؤجلة تبلغ قيمتها نحو 607
ً
مــاي ـيــن ديـ ـن ــار ،الف ـت ــا إل ــى أن ت ـلــك الـمـشــاريــع
مختصة بزيادة اإلنتاج وستتم جدولتها ،على
أن يتم االنـتـهــاء منها خــال الـسـنــوات القليلة
المقبلة.
وأش ــار الـمـصــدر إلــى أن التأجيل يــرجــع في
األســاس إلــى قصور في أداء المقاول أدى إلى
ً
تأخير استكمال متطلبات تلك المشاريع ،فضال
عن وجود مشاكل قضائية بين المقاول والشركة
بعد اكتشاف بعض القضايا الفنية في العقود
الموقعة بين الطرفين.
وعلى صعيد آخر ،لفت المصدر إلى أن «نفط
ال ـك ــوي ــت» ،وه ــي ال ـج ـهــة ال ـم ـنــوطــة بــالـتـطــويــر،
ً
مهتمة حاليا بــإعــداد خطة تنفيذية فــي إطــار
تنفيذ خطتها االستراتيجية الــرامـيــة لــزيــادة
ً
اإلنتاج ،موضحا أن تلك الخطة تتضمن إنشاء
لجنة لتطوير االستراتيجية إلى جانب إنشاء
ف ــرق عـمــل لــديـهــا اإلم ـكــانــات لتطوير وتحليل

جميع المواقف واألهداف والمبادرات الخاصة
بتنفيذ تلك االستراتيجية من أجل وضع أطر
مـحــددة وشــامـلــة ،لــاسـتـفــادة مــن احتياطيات
النفط والغاز.
ً
وأوضح أن التعديالت اهتمت أيضا بضرورة
تحسين إدارة المحافظ والبيانات التي تهدف
إ ل ــى تحقيق التميز التشغيلي عـلــى مستوى
ً
عــالـمــي ل ــزي ــادة الــرب ـح ـيــة ،الف ـت ــا إل ــى أن هـنــاك
مجموعة من المبادرات لتمكين االستراتيجية،
تتضمن تحديد نطاق ا لـغــاز وملفات اإلنتاج
الـمـمـكـنــة ،بـمــا فــي ذل ــك اس ـت ـمــرار إن ـتــاج الـغــاز
الجوراسي على مراحل طبقا للرؤية المحددة.
وبـيــن الـمـصــدر أن االسـتــراتـيـجـيــة المعدلة
ً
تـتـضـمــن أي ـض ــا اسـتـكـشــاف وت ـطــويــر وإن ـتــاج
احتياطات نفطية تقليدية وثقيلة جديدة ليصل
ً
إنتاج النفط الثقيل تحديدا إلى نحو  580ألف
ً
برميل يوميا ،بحلول عام .2040
وأوضح أن الهيكلة التنظيمية التي قامت بها
«نفط الكويت» خــال الفترة األخـيــرة تأتي في
إطار تنفيذ التوصيات الخاصة باالستراتيجية،
من أجــل تحسين العمل خــال الفترة المقبلة،
وحتى تكون أكثر مرونة في اتخاذ القرارات.

 ...وتطرح مناقصة محطة
كهرباء فرعية
دعـ ــت ش ــرك ــة ن ـفــط ال ـك ــوي ــت ال ـش ــرك ــات إلــى
تقديم عـطــاء ات لعقد مـشــروع محطة كهرباء
فرعية .وسيعقد اجتماع لمقدمي العطاء ات
المحتملين لمناقشة ا لـمـشــروع فــي  6يناير
 ،2022وفـقــا لبيان ص ــادر عــن الـشــركــة .وآخــر
موعد لتقديم العطاءات هو  29مارس .2022
ووفق «ميد» ،يشمل نطاق المشروع إنشاء
مـحـطــة تـحــويــل رئـيـســة ب ـق ــدرة  72مـيـغــاوات
و 11ك ـي ـلــوفــولــت ف ــي ح ـقــل ن ـفــط ال ـصــابــريــة،
وإنشاء محطة فرعية بقدرة  20ميغاوات و11
كيلوفولت في مركز التجمع .)GC-23( 23
وفي وقت سابق من هذا الشهر ،دعت وزارة
الكهرباء والماء والطاقات المتجددة الكويتية

الثالث من العقد ،مع اعتبار الدفعة األولــى البالغة 2.55
ً
ً
مليون دينار حقا خالصا للشركة .وأوضحت الشركة أنها
ً
ستتخذ كل ما يلزم وفقا لإلجراءات القانونية لتحصيل
ً
الدفعة األولى المنصوص عليها في العقد؛ طبقا للشرط
الجزائي بالعقد ُ
المبرم مع المشتري .وبينت أن المعلومة
الجوهرية السابقة ال يوجد لها أي أثر على المركز المالي
ً
للشركة حاليا ،موضحة أنه سيتم اإلفصاح عن أي تطورات
جديدة في حينه.

الشركات إلــى تقديم عـطــاء ات للحصول على
عـقــد ل ـخــدمــات الـصـيــانــة لـ ـ  11مـحـطــة فرعية
تقع بمدينة الـكــويــت ،إضــافــة إلــى محافظتي
ال ـفــروان ـيــة وح ــول ــي .وكـ ــان ال ـمــوعــد الـنـهــائــي
لـتـقــديــم ال ـع ـطــاء ات لـهــذا الـعـقــد هــو  11يناير
.2022
وفــي م ــارس مــن هــذا ال ـعــام ،حصلت شركة
 ،Larsen & Toubroومقرها الهند ،على عقد
بقيمة  55.6مليون دوالر لمشروع محطة فرعية
في الكويت .وتمت ترسية العقد من قبل وزارة
الكهرباء والماء والطاقات المتجددة ،وشمل
محطة فرعية بقدرة  300كيلوفولت تقع في
منطقة الصباح الطبية.

بالتزامات مستقبلية ،وسيتم اإلفصاح عن أي أثر فور
حدوثه.
م ــن جــان ـب ـهــا ،أع ـل ـنــت ب ــورص ــة ال ـكــويــت ال ـي ــوم عقب
اإلفصاح المذكور أعــاه ،عن إعــادة التداول على أسهم
ً
«عربي القابضة» اعتبارا من اليوم بناء على طلب هيئة
أسواق المال.

النفط يتراجع في أميركا مع إلغاء
رحالت طيران بسبب «كوفيد »19

ً
«االستئناف» تصدر حكما لمصلحة
«أورتادغو للطاقة» ضد «اإلنماء»
أشارت شركة اإلنماء العقارية إلى صدور حكم االستئناف
في الدعوى المرفوعة من شركة أورتادغو المحدودة للطاقة
والبترول والهندسة والبناء وصناعات الدفاع والتجارة ضد
كل من «اإلنماء» والمدير العام لبلدية الكويت بصفته.
وقالت «اإلنماء»  ،إن الحكم جاء لمصلحة «أورتادغو للطاقة»،
إذ رفضت المحكمة استئناف «اإلنـمــاء» وألــزمــت الشركة بأن
ً
ً
ت ــؤدي ل ــ»أورت ــادغ ــو» مبلغا ق ــدره  626.67ألــف ديـنــار تقريبا
ً
ً
باإلضافة إلى فائدة ثانوية بنسبة  7في المئة سنويا اعتبارا
من تاريخ صدور الحكم حتى تمام السداد .وأوضحت أن أثر
الحكم المذكور أعاله على الشركة يتمثل في تسجيل خسائر
بإجمالي المبلغ المحكوم به وتم أخذ المخصصة الالزم خالل
البيانات المالية المنتهية في  31أكتوبر  ،2021موضحة أنها
ستقوم بالطعن على الحكم بالتمييز.
كان حكم أول درجة قد صدر لمصلحة «أورتادغو للطاقة»
ً
بأن تسدد «اإلنماء» للشركة مبلغا قدره  57.79ألف دينار قيمة
المترصد في ذمتها كذلك مبلغ  799.85ألف دينار قيمة خطابي
ضمان الدفعة المقدمة وضمان حسن التنفيذ.

حكم لمصلحة «بوبيان»
و«التجاري» بعدم قبول دعوى
قضت محكمة أسواق المال بعدم
قبول الــدعــوى المرفوعة مــن شركة
االخ ـت ـيــار الـمـمـيــز لـلـتـجــارة الـعــامــة
وال ـ ـم ـ ـقـ ــاوالت وآخـ ــريـ ــن ض ــد بـنـكــي
بوبيان والتجاري وآخرين مع إلزام
ال ـمــدع ـيــن ب ــال ـم ـص ــروف ــات وم ـقــابــل
أتعاب المحاماة .
وتتضمن الدعوى بطالن اجتماع
ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ــام ــة الـ ـع ــادي ــة وغ ـيــر
ال ـع ــادي ــة ل ـب ـنــك ب ــوب ـي ــان الـمـنـعـقــدة
بـتــاريــخ  7م ــارس  2021ومايترتب
عـلــى ذل ــك م ــن آث ــار وع ـلــى سـنــد من
م ـنــازع ـت ـهــم ل ـل ـب ـنــك الـ ـتـ ـج ــاري عـلــى
ملكية عــدد مــن أسهم بنك بوبيان،
وعدم أحقية البنك التجاري الكويتي
ح ـض ــور ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ــادي ــة وغـيــر
العادية.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية
تراجعت أسعار النفط في الواليات المتحدة أمس ،بعدما
ألغت شركات طيران آالف الرحالت في عطلة عيد الميالد
وسط تزايد حاالت اإلصابة بـ «كوفيد  »19لكن خام برنت
ً
ارتفع مدعوما بآمال بأن المتحور «أوميكرون» لن ينال
من الطلب العالمي.
وألغت شركات طيران أميركية أكثر من  1300رحلة أمس
األول بسبب «كوفيد .»19
ً
ون ــزل سعر خــام غــرب تكساس الــوسـيــط  89سنتا أي
ً
بنسبة  1.2في المئة إلى  72.90دوالرا للبرميل.
وأغلقت األســواق األميركية يوم الجمعة بسبب عطلة.
ً
وارتفع سعر خام برنت العالمي  12سنتا أي  0.2في المئة
ً
إلى  76.26دوالرا.
ً
وارتفع برنت بأكثر من  45في المئة هذا العام مدعوما
بــانـتـعــاش الـطـلــب وتـخـفـيــض منظمة ال ـب ـلــدان الـمـصــدرة
للبترول (أوبك) والدول المتحالفة معها وهي المجموعة
المعروفة باسم (أوبك )+إلنتاجها .وارتفعت أسعار النفط
األسبوع الماضي بعد أن أظهرت بيانات أولية أن المتحور
ً
«أوميكرون» يسبب أعراضا متوسطة من المرض.
واستؤنفت أمس ،المحادثات بين قوى عالمية وإيران
من أجل إنقاذ االتفاق النووي لعام  2015وهو ما قد يقود
في نهاية المطاف إلى زيادة صادرات إيران من النفط وال
ً
يبدو أن المحادثات حققت تقدما يذكر باتجاه هذا الهدف.
ويترقب المستثمرون كذلك «اجتماع أوبــك  »+المقبل
ً
في الرابع من يناير لتحديد ما إذا كانت ستمضي قدما
ً
في خطتها لزيادة  400ألف برميل يوميا من إنتاجها في
فبراير.
وف ــي الـشـهــر ال ـمــاضــي تمسكت «أوبـ ــك  »+بسياستها
اإلنتاجية في شهر يناير على الرغم من انتشار «أوميكرون»
الذي قالت «أوبــك» إن تأثيره من المرجح أن يكون قصير
األمد.

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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الشباب محور رئيسي في الخدمات المصرفية وحلول الدفع والمكافآت التي يقدمها البنك
تقدير واسع من
المؤسسات العالمية
إلنجازات البنك
الرقمية الرائدة

رعاية المواهب
الكويتية ركيزة
أساسية في
استراتيجية
«الوطني»

إطالق المبادرات
لتشجيع العمالء
لالعتماد على
الحلول الرقمية في
إتمام المدفوعات

حمالت وجوائز
«الوطني» في
 ...2021استثنائية
ومستدامة

 %35زيادة
بالعمليات التي
تمت عن طريق
«الوطني عبر
الموبايل» و%20
زيادة بأعداد
المستخدمين

ع ــام جــديــد مــن اإلنـ ـج ــازات وال ـت ـفــوق ،وتــوسـعــة
الفوارق عن المنافسين ،رسخ على مداره بنك الكويت
الــوطـنــي ري ــادت ــه ،وق ــدم خــالــه خــدمــات ومنتجات
مصرفية وح ـلــول دف ــع مـتـطــورة وم ـب ــادرات رقمية
رائدة للمرة األولى في الكويت ،ما يؤكد استشراف
م ـج ـمــوعــة ال ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة ال ـش ـخ ـص ـيــة في
الـبـنــك المستقبل ،واالس ـت ـعــداد ل ــه ،وأن "الــوطـنــي"
األقرب لعمالئه بما أظهره من قدرة على استطالع
احتياجاتهم وتطلعاتهم وتلبيتها بكل ما هو جديد.
وأث ـ ـم ـ ــرت تـ ـل ــك الـ ـجـ ـه ــود عـ ــن إش ـ ـ ـ ــادة وت ـق ــدي ــر
الـمــؤسـســات الــدولـيــة بـتـفــوق "الــوط ـنــي" فــي تقديم
الخدمات المصرفية الشخصية المتطورة والرائدة
على مستوى الكويت والمنطقة خــال عــام ،2021
حيث فاز بجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية
لألفراد بالكويت من مجلة ميد الشرق األوسط ،ضمن
جوائز "تريل بليزر اآلسيوية السنوية لعام ،"2021
كـمــا ف ــاز بـجــائــزة أفـضــل بـنــك فــي تـقــديــم الـخــدمــات
الرقمية لألفراد على مستوى الكويت ومنطقة الشرق
األوسط من مجلة غلوبل فاينانس.

شبابي بامتياز
وكان عام  2021شبابيا بامتياز ،فقد كان الشباب
مـحــورا رئيسيا فــي كــل أعـمــال مجموعة الخدمات
الـمـصــرفـيــة الـشـخـصـيــة ،وم ــا أطـلـقـتــه م ــن خــدمــات
وتحسينات وحلول دفع متطورة ،وكذلك في برنامج
المكافآت والـجــوائــز والـعــروض االستثنائية التي
قدمتها للعمالء.
ورك ـ ـ ــزت الـ ـخ ــدم ــات وال ـت ـح ـس ـي ـن ــات الـ ـت ــي تـمــت
إضافتها إلى برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل
على تلبية تطلعات الشباب و نـمــط حياتهم ،كما
أطلق البنك بطاقات UEFA Champions League
 Mastercardمــن "الــوط ـنــي" ،والـتــي تــم تصميمها
ً
خصيصا للعمالء المهتمين بكرة القدم والرياضة
وأنماط الحياة الصحية.
وخ ـص ــص ال ـب ـنــك ك ــذل ــك ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـع ــروض
الحصرية لعمالء باقة الشباب ،وزاد من فرص الفوز
بسيارة تسال في حملة البنك الصيفية للطالب ممن
يقومون بتحويل المكافأة الطالبية إلى بنك الكويت
الــوط ـنــي ،وال ـت ـقــدم بـطـلــب إلصـ ــدار بـطــاقــة الـشـبــاب
الوطني مسبقة الــدفــع للحصول على ثــاث فرص
لدخول السحب.
كما أطـلــق بــاقــة مــن الـخــدمــات المتميزة للطلبة
المبتعثين في الخارج ،والتي تتضمن بطاقة العملة
األجـنـبـيــة مـسـبـقــة ال ــدف ــع بـ ــدون رس ـ ــوم ،وعــروضــا
ترويجية مــن الخطوط الجوية القطرية ،وعرضا
مميزا على شريحة  SIMدولية ،وقسيمة مواصالت
في الواليات المتحدة وبريطانيا ،إضافة إلى عروض
وخصومات متنوعة.
واختتم "الوطني" العام بإطالق "وياي" ،أول بنك
رقـمــي فــي الـكــويــت يستهدف فــي األس ــاس الشباب
الكويتي ،والــذي تم تصميم كل خدماته وبطاقاته
لتناسب نمط حياتهم وتلبي احتياجاتهم.

مواهب ورواد
وترتكز استراتيجية بنك الكويت الوطني إلى
أن ي ـكــون ال ـب ـنــك رف ـيــق درب وشــري ـكــا دائ ـم ــا على
مـ ــدار ال ـمــراحــل الـعـمــريــة الـمـمـتــدة ال ـتــي ت ـبــدأ منذ
الطفولة ،والـتــي لــم تقتصر على تقديم بــاقــة زينة
فقط بل امتدت لمشاركة األطفال هواياتهم ورعاية
مــواهـبـهــم ،حـيــث عـمــد "الــوط ـنــي" خ ــال  2021إلــى
توقيع اتفاقية رعاية ألكاديمية "تي إم" لكرة القدم،
وكذلك تمديد رعاية البنك ألكاديمية "ســدن" لكرة
القدم لمدة عامين ،إضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة
مع أكاديمية "رافا نادال" للتنس واللياقة البدنية.
وتمتد شراكة "الوطني" من رعاية المواهب إلى
رعاية األعمال ،وهو ما ترسخ خالل عام  ،2021من
تركيز البنك على تقديم كــل الـخــدمــات الـتــي تدعم
رواد األعمال وترسخ الشراكة التي تجمعهم بالبنك،
ولذلك أطلق خالل العام الخدمات المصرفية لألعمال
بلس التي توفر العديد من الخدمات والحلول التي
تساعد رواد األعمال على تطوير أعمالهم وتحقيق
أهــدافـهــم ،كما أطـلــق خــدمــة الـمـســاعــدة الشخصية
"الـ ـك ــونـ ـسـ ـي ــرج" ل ــأعـ ـم ــال ،وال ـم ـخ ـص ـص ــة ل ـع ـمــاء
الـخــدمــات المصرفية لألعمال بلس بالتعاون مع
بيكوك كونسيرج.

أكبر الفروع

االلتزام بتعزيز
جهود الشمول
المالي ودعم مبادرة
«لنكن على دراية»

واستمر برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل في
ترسيخ مكانته كأكبر فروع البنك خالل عام ،2021
بفضل استراتيجية التطوير المستمر التي أضافت
العديد من الخدمات والتحسينات بشكل متواصل
على مدار العام ،لتلبية احتياجات العمالء وسهولة
وسرعة إتمام معامالتهم.
وانـعـكــس الـتـطــويــر المستمر بشكل واض ــح في
زيــادة إقبال العمالء على استخدام برنامج خدمة
الوطني عبر الموبايل ،حيث شهد زيــادة في عدد
العمليات التي تمت باستخدام الخدمة في عام 2021
بنسبة  35في المئة على أساس سنوي ،وكذلك زاد
عدد مستخدمي البرنامج بنسبة  20في المئة على
أساس سنوي.
وكانت آخر التحديثات التي ستتم إضافتها إلى
برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل ،والتي تظهر

تفاعل الجمهور مع فعاليات «الوطني»

للمرة األولى في الكويت إمكانية إتمام التحويالت
ال ـم ــال ـي ــة ب ــاس ـت ـخ ــدام رمـ ــز االس ـت ـج ــاب ــة ال ـســري ـعــة
واالس ـت ـف ــادة م ــن مـجـمــوعــة األدوات ال ـج ــدي ــدة في
سرعة استعراض برنامج مكافآت الوطني وبرنامج
مايلز الوطني وعرض أرصدة الحسابات المصرفية
والبطاقات االئتمانية.
وب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ت ـقــديــم أس ـهــل ال ـط ــرق لـلـطــاب
لتحويل مكافآتهم الطالبية الى بنك الكويت الوطني
عبر خدمة الوطني عبر الموبايل،
أثـمــرت تلك التحديثات عــن وصــول نسبة رضا
العمالء إلى  96في المئة عن الخدمات المقدمة من
خالل خدمة الوطني عبر الموبايل.
وت ــم تـتــويــج تـلــك الـجـهــود بـفــوز بــرنــامــج خدمة
الوطني عبر الموبايل بجائزة مجلة غلوبل فاينانس
ألفضل برنامج للخدمات المصرفية عبر الموبايل
في الكويت لعام .2021

قنوات رقمية
ودعمت قنوات "الوطني" الرقمية استراتيجيته
ف ـ ــي أن ي ـ ـكـ ــون األقـ ـ ـ ـ ــرب لـ ـعـ ـم ــائ ــه رغ ـ ـ ــم ال ـ ـظـ ــروف
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ،ح ـيــث ش ـه ــدت ت ـلــك ال ـق ـن ــوات إت ـمــام
الـنـصـيــب األك ـب ــر م ــن الـعـمـلـيــات ع ــن طــريـقـهــا على
مدار العام.
واستحوذت القنوات الرقمية على أكثر من  95في
المئة من العمليات المصرفية التي تمت خالل عام
 ،2021بزيادة عن العام الماضي ،الــذي شهد ذروة
الــوبــاء ،فــي تــأكـيــد عـلــى تفضيل اسـتـمــرار العمالء
في االعتماد على قنوات الوطني الرقمية حتى مع
تخفيف القيود.
وت ـ ــواص ـ ــل "الـ ــوط ـ ـنـ ــي" مـ ــع ع ـم ــائ ــه عـ ــن طــريــق
خدمة التواصل مــع الوطني وخــدمــة الوطني عبر
 WhatsAppوأرقام االتصال المجانية في العديد من
الدول حول العالم ،حيث قام البنك خالل عام 2021
بالرد على ما يزيد على  2.2مليون مكالمة من خالل
خدمة الوطني الهاتفية.
ولم يتوقف "الوطني" عن تعزيز موقعه الريادي
من خالل شبكته المصرفية الواسعة على مستوى
الكويت ،التي تمتد من خالل  67فرعا وشبكة واسعة
تتخطى  15000من أجهزة نقاط البيع ،وجميعها
تعمل بخاصية الدفع قريب المدى  ،NFCإضافة إلى
أكبر شبكة من أجهزة السحب اآللــي على مستوى
الكويت ،بما يزيد على  386جهاز سحب آلي.
ويعمد "الــوطـنــي" إلــى الـتـعــاون مــع المؤسسات
الرائدة ،فخالل عام  ،2021وقع البنك مذكرة تفاهم مع
شركة  Ooredooلالتصاالت بشأن ابتكار وتطوير
الخدمات والمنتجات والحلول الرقمية التي تساهم
في إثراء تجربة العمالء في المؤسستين.
وف ــاز بـجــائــزتــي أف ـضــل بـنــك فــي مـنــح ال ـقــروض
الشخصية عبر القنوات اإللكترونية على مستوى
الكويت ،وأفضل بنك في تقديم عروض المنتجات
عـبــر اإلنـتــرنــت مــن مجلة غـلــوبــل فــايـنــانــس ،ضمن
جوائزها السنوية "أفضل البنوك الرقمية في تقديم
الخدمات المصرفية الشخصية عن عام ."2021
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زيادة في عدد مستخدمي خدمة «الوطني»
ً
عبر الموبايل سنويا

% 96

نسبة رضا العمالء عن الخدمات ّ
المقدمة
من خالل خدمة «الوطني» عبر الموبايل

ً
في  67فرعا تمت  %7من العمليات
المصرفية

مكافآت مستدامة
وتماشيا مع استراتيجية بنك الكويت الوطني
لتحقيق االسـتــدامــة فــي كــل أعـمــالــه ،كانت مكافآت
ال ــوط ـن ــي ل ـع ـمــائــه خـ ــال عـ ــام  2021اسـتـثـنــائـيــة
وم ـس ـتــدامــة ف ــي إطـ ــار مــواص ـلــة إطـ ــاق "الــوط ـنــي"
الـحـمــات الـفــريــدة والمتميزة الـتــي تتيح للعمالء
ف ــرص ــة دخـ ـ ــول ال ـس ـح ــوب ــات وال ـ ـفـ ــوز ب ـج ــوائ ــز تــم
تصميمها وفقا لتطلعاتهم.
وأطلق "الوطني" حملته الصيفية السنوية لعام
 ،2021والتي تعد األولى من نوعها في الكويت ،حيث
تمكن العمالء من الفوز بـ 9سيارات .Tesla Model 3
وواصـ ــل "الــوط ـنــي" إط ــاق ح ـمــات االسـتــرجــاع
النقدي المميزة بالشراكة مع العديد من الجهات
الرائدة على مدار العام ،وكذلك حملة تحويل الراتب
في إطار استراتيجية الوطني التي تهدف إلى إثراء
التجربة المصرفية للعمالء ،وتعتمد بشكل أساسي
على مكافأة العمالء ،في إطــار الحرص على تلبية
احتياجات كل شرائحهم.
وحـصــل بــرنــامــج مـكــافــآت الــوطـنــي عـلــى جــائــزة
أفـضــل بــرنــامــج والء  -مـكــافــآت فــي المنطقة ضمن
"تريل بليزر اآلسيوية السنوية لعام  ،"2021التي
تقدمها مجلة ريتايل بانكر إنترناشيونال ،بالتعاون
مع مجلة ميد الشرق األوسط.
ومـنــح الـبـنــك مــزيــدا مــن الـفــرص للحصول على
ال ـج ــوائ ــز ودخـ ـ ــول ال ـس ـح ــوب ــات خـ ــال ال ـف ـعــال ـيــات
ربــع السنوية التي يحتفل خاللها بتوزيع جوائز
سـحــوبــات حـســاب الـجــوهــرة ،حيث قــدم خــال عام
 2021فعاليات مختلفة وجديدة كليا ،وزع خاللها
الجوائز على المشاركين والمتسابقين من الحضور.
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زيادة في عدد عمليات خدمة «الوطني»
عبر الموبايل

أكثر من  380جهاز سحب وإيداع

«الوطني» يحصد الجوائز

أكثر من  %90من العمليات المصرفية
تم تنفيذها من خالل خدمة «الوطني»
عبر الموبايل واإلنترنت

لقطة جماعية من إحدى الفعاليات

أكثر من  %95من
العمليات المصرفية
خالل العام تمت
عن طريق القنوات
الرقمية

حلول الدفع الرقمية (& Samsung Pay, Garmin Pay
 )Fitbit Payواسترداد نقدي بنسبة  5في المئة عند
استخدام بطاقات الوطني االئتمانية أو مسبقة الدفع
المؤهلة ،وذلك عند الشراء من الجمعيات التعاونية
المنتشرة في كل أرجاء الكويت ،وذلك بالتعاون مع
اتحاد الجمعيات التعاونية واالستهالكية.
وقــد فــاز "الوطني" بجائزة "أفضل بنك في دفع
الفواتير وتقديمها" على مستوى ا لـكــو يــت ضمن
الجوائز السنوية لمجلة غلوبل فاينانس.

شمول مالي

القنوات الرقمية
الداعم األكبر لنجاح
استراتيجية البنك
ليكون األقرب
لعمالئه

التركيز على تقديم
كل أوجه الدعم
لرواد األعمال
وترسيخ الشراكة
معهم

وقدمت مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية
دع ـم ــا مـكـثـفــا ل ـج ـهــود ال ـش ـمــول ال ـم ــال ــي ،ف ــي إط ــار
دعــم البنك مـبــادرة "لنكن على دراي ــة" التي أطلقها
بنك الكويت المركزي ،حيث أقــام البنك العديد من
الفعاليات الداعمة للمبادرة من خالل قنواته الرقمية
وحساباته على وسائل التواصل االجتماعي ،ومن
بينها تنظيم البنك حلقة نقاشية على منصة كلوب
هاوس بعنوان "بطاقات االئتمان وطرق االحتيال
الحديثة".
كما حــرص بنك الـكــويــت الــوطـنــي على تحديث
فروعه الستقبال ذوي االحتياجات الخاصة ،حيث
ال ـتــزم بتهيئة ع ــدد مــن فــروعــه السـتـقـبــال العمالء
مــن ذوي االحتياجات الخاصة ،وعمد إلــى إدخــال
العديد من التعديالت على المرافق والمعدات وكذلك
اإلجراءات الالزمة لتوفير كل الخدمات والمنتجات
المصرفية للعمالء من ذوي االحتياجات الخاصة.

«وياي» ...تتويج لجهود «الوطني» الرقمية
توج بنك الكويت الوطني جهوده الرقمية خالل

حلول متطورة
وانطالقا من مكانة البنك الرائدة في توفير أحدث
حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تظهر بالكويت
للمرة األول ــى ،والـتــي استبق البنك توفيرها قبل
جائحة كورونا ،وواصل تقديمها على مدار الفترة
الماضية ،عمد "الوطني" إلى تشجيع العمالء على
االعـتـمــاد على الحلول اإللكترونية المتطورة في
إتمام مدفوعاتهم.
وخ ــال ع ــام  ،2021ك ــان "الــوط ـنــي" أول بـنــك في
الكويت يطلق خدمة الدفع الذاتية باستخدام بطاقات
الــوطـنــي االئتمانية أثـنــاء الـتـســوق ،بــالـتـعــاون مع
بعض الجمعيات التعاونية ،وكذلك من خالل توقيع
مذكرة تفاهم مع "ترولي" لتقديم حلول الدفع الرقمية
لـلـعـمــاء ،بـمــا يـســاهــم فــي حـصــولـهــم عـلــى تجربة
تسوق متميزة.
وكــذلــك وض ــع "الــوط ـنــي" تشجيع عـمــائــه على
استخدام الحلول اإللكترونية في إتمام مدفوعاتهم
ركـيــزة أســاسـيــة فــي بــرنــامــج مكافآته خــال الـعــام،
وأطـلــق الـعــديــد مــن ال ـم ـبــادرات فــي ذلــك ال ـشــأن ،من
بينها الـعــروض االستثنائية لعمالئه خــال شهر
رمضان ،للحصول على استرداد نقدي بنسبة  15في
المئة على مشترياتهم من الجمعيات عند استخدام

جانب من إحدى الفعاليات

عام  2021بإطالق "وياي" ،أول بنك رقمي في الكويت،
والذي يمثل تأكيدا على استمرار قيادة البنك لمسار
التحول الرقمي وترسيخا لريادته في تقديم أحدث
االبتكارات والحلول المصرفية المتطورة.
ويعد "وياي" بنكا رقميا مستقال متكامال ،تأسس
ع ـلــى ي ــد ش ـبــاب "ال ــوط ـن ــي" لـيـتـنــاســب م ــع طبيعة
العمالء الشباب من حيث التصميم الجذاب ،وسهولة
االستخدام ،كما يمكن العمالء من إتمام كل الخدمات
بسرعة ودون الحاجة إلى إجراءات معقدة.
وواصل كوادر الوطني من الشباب الكويتي العمل
على مدار العام لتصميم رؤية عصرية متكاملة تلبي
احـتـيــاجــات وتـطـلـعــات جـيـلـهــم ،وتـتـمـيــز بتصميم
وأفكار وخدمات ديناميكية تناسب نمط حياتهم.

شباب «الوطني» سر تفوقه
وأك ـ ــد ك ـ ــوادر م ـج ـمــوعــة الـ ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة
الشخصية في بنك الكويت الوطني ،بما قدموه من
رؤى تستشرف المستقبل ،ومــا بــذلــوه مــن جهود
حثيثة ،وما أظهروه من االلتزام بروح المسؤولية
والفريق ،أنهم وعن جدارة يمثلون الركيزة األساسية
لتفوق البنك بكل المجاالت.
وقد انعكست خبرات ومهارات فريق العمل الفائقة
على كل الخدمات والمنتجات المتطورة والمبادرات
الــرائــدة والمبتكرة التي أطلقها البنك طــوال العام
والتي كان فريق العمل كلمة السر في نجاحها.
كما واصل موظفو مجموعة الخدمات المصرفية
الشخصية العمل في ظل ظروف استثنائية نتيجة
تداعيات جائحة كورونا ،والتي استطاعوا تخطيها
واالستمرار في تحقيق اإلنجازات دون توقف.

الخيران ...تحول نوعي بمفهوم الفروع
واف ـت ـت ــح ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي أح ـ ــدث فــروعــه
الـمـتـطــورة لـلـخــدمــة الــذات ـيــة فــي ال ـخ ـيــران سكوير،
والـ ــذي يـتـمـيــز بـتـقــديــم خــدمــات وح ـلــول مصرفية
استثنائية تمكن العمالء من إتمام كل معامالتهم
بسرعة وسهولة ،ومن خالل أجهزة صراف تفاعلية
هي األحدث في العالم.
ويمثل الـفــرع الجديد تـحــوال نوعيا بمفهوم
الفروع ،حيث يمكن العمالء من إنجاز معامالتهم
بأنفسهم على مدار الساعة طوال أيام األسبوع،
عــن طــريــق مــا يتوفر بــالـفــرع مــن جـهــاز للسحب
اآللـ ـ ــي ،وج ـه ــاز اإلي ـ ـ ــداع ال ـن ـق ــدي ،وك ــذل ــك جـهــاز
الصراف التفاعلي ،إضافة إلى غرفة اجتماعات
مخصصة لالجتماع بــأ حــد موظفي البنك بعد
إتـمــام حجز الـمــوعــد مــن خــال تطبيق الوطني
ً
عـبــر الـمــوبــايــل وال ـخــدمــة الـهــاتـفـيــة ،وأي ـض ــا من
خــال مسح رمــز  QRالمتوفر بالفرع ،وذلــك من
الساعة  10صباحا حتى الساعة  10مساء ،وعلى
مدار األسبوع.

جوائز من «سيرفيس هيرو»

فريق وياي

أكاديمية سدن
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اقتصاد

الكليب :وازنا بين تقديم منتجات وخدمات تواكب العصر وضرورة توافقها مع األحكام الشرعية
تدقيق
القطاع يشمل
مجموعة
البنك كلها
التي تضم
 3بنوك و3
شركات

المطوع

مسابقة «رتل
مع بوبيان»
تعد األكبر
على مستوى
الكويت خالل
رمضان

البراك

اختتم القطاع الشرعي في بنك
بوبيان عام  2021بمجموعة من
النجاحات التي تواكب ما حققه
الـبـنــك مــن إن ـج ــازات ونـجــاحــات،
لتستمر مسيرة القطاع في خدمة
ال ـع ـمــاء والـمـســاهـمـيــن وجـمـيــع
الموظفين ،بما يحقق األ ه ــداف
المرجوة من نشر ثقافة االقتصاد
اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي وتـ ــرس ـ ـيـ ــخ ت ـع ــال ـي ــم
الشريعة اإلسالمية في المعامالت
المالية والمصرفية.
وق ـ ــال م ـســاعــد ال ـم ــدي ــر ال ـعــام
ل ـق ـط ــاع ال ـت ــدق ـي ــق الـ ـش ــرع ــي فــي
الـبـنــك الـشـيــخ ف ــواز الـكـلـيــب" :لــم
ي ـعــد ال ـق ـطــاع ال ـش ــرع ــي ،بجميع
أفــرعــه ،مجرد أداة لرقابة أعمال
المؤسسة ،بــل أضـحــى مساهما
رئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــا فـ ـ ــي كـ ـ ــل الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات
والخدمات التي تقدمها ،وجميع
األنشطة التي تقوم بها ،والعمل
ال ـم ـس ـت ـمــر ع ـل ــى ت ـط ــوي ــره ــا بـمــا
يـ ـت ــواف ــق مـ ــع أح ـ ـكـ ــام ال ـش ــري ـع ــة
السمحة".
وأضاف الكليب" :مع التطورات
ال ـم ـتــاح ـقــة ف ــي ع ــال ــم ال ـخــدمــات
المصرفية ،خصوصا ما يتعلق
ب ـت ـط ــور ال ـت ـق ـن ـي ــات واالنـ ـتـ ـش ــار
ا لـمــذ هــل للخدمات الرقمية ،فقد
فرضت تحديات جديدة وكبيرة
أمــام القطاع الشرعي ،الــذي بات
ع ـل ـيــه م ــواك ـب ــة هـ ــذه ال ـت ـط ــورات،
والسعي إلى االستفادة منها دون
اإلخالل بأحكام الشريعة".
ونوه في هذا اإلطار إلى إطالق
"بـ ــوب ـ ـيـ ــان" ألول بـ ـن ــك إس ــام ــي
رقمي عالمي من لندن ،وهو بنك
 ،NOMOالذي يعتبر بمنزلة ٍّ
تحد،

كتاب فتاوى وقرارات

كتاب الفتاوى
يعتبر كـتــاب ف ـتــاوى ال ــذي أص ــدره الـقـطــاع مــرجـعــا مـهـمــا في
المصرفية اإلسالمية ،ال سيما للباحثين والمتخصصين المهتمين
بالمعامالت المصرفية اإلسالمية ،حيث تضمن الكتاب ما يزيد على
 350فتوى تتعلق بالمنتجات المصرفية .والكتاب سهل التناول
على موقع البنك ،وتم توزيعه على المهتمين والمتخصصين داخل
الكويت وخارجها.

فواز الكليب

خالد المطوع

محمد البراك

ك ــون ــه ب ـن ـكــا ي ـخ ـضــع لـلـ ُّـسـلـطــات
الــرقــابـيــة الـبــريـطــانـيــة ،وفــي ذات
الــوقــت إس ــام ــي ،وه ــو مــا فــرض
تحديات كثيرة أمام هيئة الرقابة
الشرعية تم بحمد الله تجاوزها
جميعا".
وت ــاب ــع" :ن ـف ـخــر بـتـجــربــة بنك
 NOMOكونه األول على مستوى
العالم الذي يجمع بين الخدمات
الرقمية و بـيــن خضوعه ألحكام
ال ـشــري ـعــة ،وه ــو إن ـج ــاز يحسب
للصناعة المصرفية اإلسالمية
ع ـم ــوم ــا ،وال ـكــوي ـت ـيــة ع ـلــى وجــه
الخصوص".

الـمــدقــق الـشــرعــي ،بــالـتـعــاون مع
م ـع ـهــد الـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ـم ـصــرف ـيــة،
ضمن مبادرة كفاءة التي أطلقها
"المركزي" قبل فترة لدعم الكوادر
الــوطـنـيــة فــي الـقـطــاع المصرفي
الكويتي ،ورفع كفاءتها ،وزيادة
خ ـب ــرات ـه ــا ،ل ـمــواك ـبــة ال ـت ـط ــورات
ال ـ ــراه ـ ـن ـ ــة .وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :يـ ـح ــرص
(بوبيان) على دعم المجتمع ،من
خالل تأكيد دوره كبنك إسالمي،
سعيا منه لتطوير ودعــم العمل
المصرفي اإلسالمي ،بما يحقق
أهداف الصيرفة اإلسالمية نحو
الـ ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ـت ــوس ــع ال ـم ـح ـلــي
واإلقليمي والعالمي".
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــب أن
الـ ـ ـ ـ ــدورة جـ ـ ــاءت ضـ ـم ــن ال ـس ـعــي
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ل ـب ـن ــك ال ـك ــوي ــت
الـ ـم ــرك ــزي والـ ـبـ ـن ــوك ال ـكــوي ـت ـيــة
ن ـحــو ت ـعــزيــز دورهـ ـ ــا ف ــي خــدمــة
المجتمع ،وترسيخ النهج العلمي
ف ــي ت ـن ــاول ال ـش ــؤون الـمـصــرفـيــة
والـ ـم ــالـ ـي ــة ،والـ ـعـ ـم ــل ع ـل ــى ب ـنــاء
ال ـق ــدرات الــوطـنـيــة المتخصصة
ً
ً
عالية التأهيل علميا وعمليا في
مـجــاالت عمل القطاع المصرفي
والمالي الكويتي.

لـلـتــأكــد م ــن مـطــابـقـتـهــا ل ـق ــرارات
الهيئة الشرعية.
وضـ ــرب ال ـم ـثــال بـقـيــام شــركــة
بــوبـيــان كــابـيـتــال بتقديم خدمة
قـ ــوائـ ــم األس ـ ـهـ ــم ال ـم ـت ــواف ـق ــة مــع
أح ـكــام الـشــريـعــة اإلســام ـيــة ،من
خــال بــرنــامــج بــوبـيــان لـلـتــداول،
فــي الـســوق الكويتي والخليجي
واألسواق العالمية.

التدريب وزيادة الخبرات
وأكـ ــد الـكـلـيــب أه ـم ـيــة تـطــويــر
موارد البنك البشرية من العاملين
في القطاع الشرعي ،حيث حرص
"بــوبـيــان" على تطوير موظفيه،
مع العمل على استيفاء موظفي
القطاع متطلبات البنك المركزي
والحصول على شـهــادة المدقق
الـ ـش ــرع ــي الـ ـمـ ـق ــدم ــة م ـ ــن مـعـهــد
الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ت ـحــت
رعاية البنك المركزي ،والــدورات
الشرعية التابعة لهيئة أ ســواق
المال.
ون ــوه إلــى أن بــرنــامــج شهادة
المدقق الشرعي المعتمد يعتبر
أحد برامج مبادرة "كفاء ة" التي
أطلقها قبل سنوات بنك الكويت
الـمــركــزي لتعزيز حوكمة أعمال
ال ــرق ــاب ــة ال ـش ــرع ـي ــة ف ــي ال ـب ـنــوك
اإلسالمية بالكويت ،وسعيا من
"الـ ـم ــرك ــزي" السـ ـتـ ـم ــرار تــرسـيــخ
أس ـ ــس ال ـت ــدق ـي ــق ال ـش ــرع ــي عـلــى
أعمال تلك البنوك.
ك ـ ـمـ ــا ن ـ ـظـ ــم قـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـت ــدقـ ـي ــق
الشرعي في "بوبيان" ورشة عمل
تتعلق بموضوع كيفية احتساب
زكــاة الــودائــع ،حيث شــارك فيها
مجموعة مــن العلماء والفنيين
الـمـخـتـصـيــن م ــن داخـ ــل الـكــويــت
وخارجها.
وأشار الكليب إلى أن التدريب
ال يقف فقط عند موظفي البنك،
بل يتعداه إلى خارج البنك ،حيث
تم خــال عــام  2021تنظيم دورة
تدريبية على مرحلتين لمجموعة
من شباب الكويت ،إلتمام شهادة

مسابقة رتل مع بوبيان السابعة
وخ ــال عــام  2021نظم قطاع
الـتــدقـيــق الـشــرعــي فــي "بــوبـيــان"
مسابقة رتل مع بوبيان السابعة،
والـ ـتـ ــي تـ ـق ــام س ـن ــوي ــا فـ ــي شـهــر
رمـضــان ،حيث شــارك فيها أكثر
من  700مشارك ومشاركة بجوائز
تجاوزت  7500دينار.
مــن جـهـتــه ،ق ــال ال ـمــديــر األول
ب ــإدارة التدقيق الشرعي الشيخ
د .مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــراك" :ح ــرصـ ـن ــا

شهادة المدقق الشرعي
ف ــي (ب ــوبـ ـي ــان) ع ـل ــى اس ـت ـم ــرار
ال ـم ـس ــاب ـق ــة وع ـ ـ ــدم ان ـق ـطــاع ـهــا
ف ــي عــامــي  2020و ،2021رغــم
الظروف التي مرت بها الكويت
والـعــالــم ،بسبب وب ــاء (كوفيد-
 ،)19ح ـ ـيـ ــث ت ـ ـمـ ــت إ ق ــا مـ ـتـ ـه ــا
ب ــاس ـت ـخ ــدام م ـخ ـت ـلــف وس ــائ ــل
الـ ـت ــواص ــل ع ــن ُبـ ـع ــد ،وه ـ ــو مــا
ضــاعــف مــن الـجـهــود المبذولة
من قبل فريق العمل بالقطاع".
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن أب ـ ـ ـ ــرز مـ ـ ــا ي ـم ـيــز
الـمـســابـقــة ،أنـهــا تعتبر األكـبــر
على مستوى الكويت خالل شهر
رم ـض ــان ،س ــواء مــن حـيــث عــدد
المشاركين ،أو من حيث الجوائز
التي تقدم لجميع الفائزين.

وحـ ـ ـ ـ ـ ــول األن ـ ـ ـش ـ ـ ـطـ ـ ــة خ ـ ـ ــارج
الـكــويــت ،ق ــال ال ـبــراك إن البنك،
ومـ ــن م ـن ـط ـلــق دع ـم ــه لـصـنــاعــة
ال ـ ـص ـ ـيـ ــرفـ ــة اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة ،قـ ــام
برعاية مؤتمر هيئة المحاسبة
والمراجعة اإلسالمية للهيئات
ال ـ ـشـ ــرع ـ ـيـ ــة ،وال ـ ـ ـ ـ ــذي أق ـ ـيـ ــم فــي
البحرين بعنوان "ترسيخ أسس
التمويل اإلسالمي في حقبة ما
ب ـعــد كــوف ـيــد م ــن خ ــال تـطــويــر
معايير وأطر تنظيمية متينة"،
ف ــي م ـط ـلــع دي ـس ـم ـبــر الـ ـج ــاري،
حـيــث تعتبر هيئة المحاسبة
والمراجعة اإلسالمية من أبرز
الهيئات التي ترعى المؤسسات
والبنوك اإلسالمية في العالم.

أعضاء الهيئة
الشرعية
 ا لـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــخ ا ل ـ ـ ــد كـ ـ ـ ـت ـ ـ ــورعـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز ال ـ ـق ـ ـصـ ــار –
ً
رئيسا
 الـشـيــخ الــدك ـتــور عصامالعنزي – نائب الرئيس
 الـشـيــخ الــدك ـتــور محمدالفزيع
 ال ـش ـي ــخ ال ــدكـ ـت ــور عـلــيالراشد

الرقابة على أعضاء المجموعة
مــن ناحية أخــرى ،قــال المدير
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة الـ ـت ــدقـ ـي ــق
ال ـش ــرع ــي ف ــي "ب ــوبـ ـي ــان" الـشـيــخ
خ ــال ــد ال ـم ـط ــوع" :م ــع ال ـت ـطــورات
التي شهدها البنك في السنوات
األخيرة ،وبعد أن أصبح بمنزلة
مجموعة تتكون مــن العديد من
ال ـمــؤس ـســات ،أص ـبــح لــزامــا على
القطاع الشرعي مراقبة ومتابعة
ك ــل أع ـم ــال أع ـض ــاء الـمـجـمــوعــة،
ال ـت ــي تـتـضـمــن  3ش ــرك ــات ،هــي:
بوبيان كابيتال ،وبوبيان تكافل،
وبوبيان الوطنية ،إلــى جانب 3
بـنــوك ،هــي :بــوبـيــان ،وبنك لندن
والشرق األوسط ،وبنك ،NOMO
الـ ـ ـ ــذي ي ـع ـت ـب ــر أول بـ ـن ــك رق ـم ــي
إسالمي عالمي".
ونوه المطوع إلى قيام القطاع
في هذا اإلطار بمراجعة األنشطة
والمنتجات المقدمة ،وإبداء الرأي
ف ـي ـهــا ،وي ـت ــول ــى ق ـط ــاع الـتــدقـيــق
الشرعي عمليات التدقيق عليها،

الفائزون في مسابقة «رتل مع بوبيان»

حملة لنكن على دراية
كــان لبنك بوبيان دور فــي دعــم حملة "لنكن على دراي ــة" ،التي
أطلقها بنك الكويت المركزي ،حيث ساهم القطاع الشرعي بدوره
في التوعية بالمخاطر التي أفرزها االستخدام المتزايد واالنتشار
السريع لشبكات التواصل االجتماعي ،ما أدى إلى كثير من المخاطر،
إذ أفرز أنواعا جديدة من الجرائم ،هي الجرائم المعلوماتية ،كجرائم
االخ ـتــاس وال ـتــزويــر الـتــي تـتــم بــالــوســائــل اإللـكـتــرونـيــة ،وإط ــاق
الحسابات الوهمية بقصد ارتكاب أنواع مختلفة للجرائم اإللكترونية.

«وفرة لالستثمار» تساهم في زيادة
رأسمال «ساري» السعودية
أع ـ ـل ـ ــن ن ـ ــائ ـ ــب رئ ـ ـي ـ ــس إدارة
الملكيات الخاصة بقطاع أسواق
الـ ـ ـم ـ ــال ف ـ ــي "وفـ ـ ـ ـ ــرة ل ــاس ـت ـث ـم ــار
الدولي" ،سليمان الفريح ،مساهمة
الشركة في زيادة رأسمال منصة
"س ــاري" السعودية الـتــي طرحت
مــؤخــرا أم ــام المستثمرين ،إذ تم
إغ ــاق جــولــة االك ـت ـتــاب الـجــديــدة
بقيمة  75مـلـيــون دوالر (281.3
مليون ريال).
"س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاري" هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـن ـ ـصـ ــة
الـتـســوق ال ــرائ ــدة لـقـطــاع األعـمــال
والمتخصصة في ربــط أصحاب
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ومتناهية الصغر مــع شبكة من
م ـص ـن ـعــي ال ـس ـل ــع االس ـت ـهــاك ـيــة
وتـ ّـجــار الـجـمـلــة ،حـيــث تــم إغــاق
جولتها االستثمارية ()Series C
بقيمة  75مليونا بقيادة سنابل
ً
لالستثمار الرائدة عالميا في فئة
االسـتـثـمــار ال ـج ــريء ،والمملوكة
بالكامل لصندوق االستثمارات
ال ـعــامــة .وب ـ ّـي ــن ال ـفــريــح أن جــولــة
االستثمار شهدت مشاركة كل من
شــركــة وف ــرة لــاسـتـثـمــار الــدولــي
و Endeavor Catalyst
كمستثمرين جدد بجانب مشاركة
ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن الـ ـح ــالـ ـيـ ـي ــن STV
و MSA Capitalو RocketShip.
 vcو  )VentureSouq (VSQورائد
ف ـي ـن ـت ـشــرز ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن ه ــذا
االستثمار سيعزز من دور "ساري"
ف ــي إعـ ــادة اب ـت ـكــار س ــوق الجملة
وتمكين أكثر من  20مليون منشأة
صغيرة ومتوسطة في منطقتنا.
تجدر اإلشارة إلى أن الشركة سبق
لها أن أغلقت فــي مايو الماضي
ج ــول ــة اس ـت ـث ـمــاريــة بـقـيـمــة 30.5
مليون دوالر ( 114.4مليون ريال)،
ل ـي ـكــون م ـج ـمــوع م ــا جـمـعـتــه من
استثمارات منذ تأسيسها هو 112
مليونا ( 420مليون ريال سعودي).
وأوضح الفريح ان منصة "ساري"
شهدت ً
نموا كبيرا في عملياتها
بالمملكة ال ـس ـعــوديــة بــأكـثــر من

سليمان الفريح

ً
 14ضعفا مقارنة بالعام السابق،
مبينا ان جولة االكتتاب الجديدة
سـتـســاهــم فــي مــواصـلــة المنصة
ل ـن ـم ــوه ــا مـ ــن خـ ـ ــال اس ـت ـق ـط ــاب
ال ـك ـف ــاءات ال ـ ـقـ ــادرة ع ـلــى تـطــويــر
ح ـلــول ـهــا ال ـم ـب ـت ـك ــرة ،وم ــواص ـل ــة
التوسع الجغرافي لخدمة أسواق
المنطقة المختلفة ،كما ستعمل
عـلــى تــوسـيــع ن ـطــاق استهدافها
لـشــرائــح واحـتـيــاجــات أوس ــع في
ق ـط ــاع األع ـ ـمـ ــال ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
ذلــك ،فــإن "س ــاري" تسعى لتعزيز
القيمة المضافة المقدمة ،وتسريع
التحول إلى منصة متكاملة ،عبر
رب ـط ـهــا بــال ـعــديــد م ــن ال ـخــدمــات
ال ـ ـمـ ــوازيـ ــة الـ ـت ــي س ـت ـس ـهــل عـلــى
مستخدميها توفير احتياجاتهم،
وترفع من كفاءة سلسلة التوريد.
وأضاف الفريح :بدأت "ساري"
في تطوير خدمات مالية لقاعدة
عـمــا ئـهــا لتمكينهم م ــن تمويل
أعمالهم فــي قطاع يــواجــه فجوة
ت ـم ــوي ــل م ــال ـي ــة ت ـص ــل إلـ ـ ــى 240
مليار دوالر ّفي الشرق األوســط،
وهـ ــو أمـ ــر يــش ـكــل ف ــرص ــة كـبـيــرة
لنمو الشركة مستقبال ،مبينا أن
النمو المتصاعد خالل السنوات
الماضية ألعمال المنصة يعكس
الجهود المبتكرة مــن قبل فريق
ال ـشــركــة ،لـتـطــويــر وب ـن ــاء منصة
تـ ـ ـس ـ ــوق رائ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة تـ ـ ـق ـ ــود ال ـ ـسـ ــوق
السعودي في مجال قطاع تجارة
األعمال اإللكترونية.

شهادة الدكتوراه

ف ــي ع ــام  2021ك ــان ل ـك ــوادر ال ـق ـطــاع ال ـب ـشــريــة إنـ ـج ــازات على
المستوى الشخصي ،من بينها حصول الشيخ د .محمد البراك
على درجة الدكتوراه من جامعة  Heriot Watt Universityبعنوان
دراسة مقارنة للتمويل العقاري بين البنوك اإلسالمية والتقليدية
فــي الكويت ،كما حصل المدقق الشرعي سليمان العثمان على
شهادة  CIAوبذلك يكون المدقق الشرعي األول في الكويت الحائز
هذه الشهادة المهنية.

«سبايدرمان» أول فيلم تتجاوز إيراداته مليار دوالر في «كورونا»
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حـقــق فيلمالـحــركــة والـمـغــامــرات الـجــديــد Spiderman No Way Home
"سبايدرمان :ال عودة إلى الديار" إيرادات تجاوزت مليار دوالر عالميا ،ليصبح
أول فيلم يصل إلى هذا الرقم في ظل تفشي جائحة كورونا.
حقق الفيلم هــذه اإلي ــرادات خــال  12يوما فقط ،وهــو بطولة تــوم هوالند
وآندرو غارفيلد وتوبي ماغواير ،ومن إخراج جون واتس .وتصدر الفيلم إيرادات
ً
السينما بأميركا الشمالية في عطلة نهاية األسبوع ،مسجال  81مليون دوالر.
وجاء في المركز الثاني بفارق كبير فيلم الرسوم المتحركة الموسيقي (سينغ
 ،)2بإيرادات  23.7مليون دوالر .واحتل فيلم "ذا ماتريكس رازيراكشنز" المركز
الثالث بفارق كبير أيضا ،بإيرادات  12مليون دوالر .وأتى فيلم اإلثارة "ذا كينجز
مان" في المركز الرابع ،بإيرادات  6.3ماليين دوالر في عطلة نهاية األسبوع .وحل
في المركز الخامس فيلم "أميركان أندردوج" بـ  6.2ماليين دوالر.
(رويترز)

لقطة من الفيلم

جونسو ن «يصدم» والدته بسيارة فارهة!

ديمي لوفاتو تفاجئ جمهورها
بحلق شعرها

نشر الممثل العالميدواين جونسو ن (ذا
روك) فيديو جديدا له على حسابه الخاص
بمواقع التواصل االجتماعي.
وفي الفيديو ظهر جونسون وهو يرافق
ً
والــدتــه إلــى خــارج المنزل ،مغلقا عينيها،
ليفاجئها وأوالده بإهدائهم إياها سيارة
فارهة باللون األبيض .وقد أثارت ردة فعل
األم ده ـشــة كـبـيــرة عـلــى م ــواق ــع الـتــواصــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،ح ـي ــث ع ـ َّـب ــر ال ـج ـم ـه ــور عــن
إعجابهم بالخطوة التي قام بها "ذا روك".
وأض ـ ـ ــاف دواي ـ ـ ــن إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـف ـيــديــو
مجموعة من الصور لوالدته مع أوالده من
داخل السيارة.
َّ
وعلق دواين" :هذا شعور جيد .فوجئت
أم ــي ب ـس ـيــارة جــديــدة لـعـيــد ال ـم ـيــاد ،وقــد
صدمت من الفرحة .أنــا ممتن جــدا ،ألنني
ً
أسـتـطـيــع أن أف ـعــل ه ــذه األش ـي ــاء نــوعــا ما
ألمي ،التي عاشت حياة صعبة".

دواين جونسون
وأضـ ـ ــاف" :ع ـي ــد م ـي ــاد سـعـيــد ي ــا أم ــاه.
استمتعي برحلتك الجديدة".
ً
ً
وقد سجل المنشور انتشارا كبيرا على
مواقع التواصل االجتماعي.

عرض « »Bridgerton 2في  25مارس
لوفاتو مع إلتون جون

فــاجــأت الـنـجـمــة الـعــالـمـيــة ديمي
لــو فــا تــو متابعيها عـلــى صفحتها
ال ـخ ــاص ــة ع ـلــى إن ـس ـت ـغ ــرام بمقطع
فيديو جديد نشرته لإلعالن عن عمل
ستقدمه خالل الفترة المقبلة.
وصدمت متابعيها بعد أن ظهرت
حليقة ال ــرأس ،إذ انقسموا بين من
أع ـجــب ب ـهــذا ال ـلــوك ال ـجــديــد ،وبين
من عبر عن إعجابه بجرأتها للقيام
بهذه الخطوة.
أمــا المتابعون العرب فقالوا إنه
يـبــدو أنـهــا تـمــر بـفـتــرة صعبة مثل
الـفـنــانــة شـيــريــن ع ـبــدالــوهــاب لذلك
قامت بهذه الخطوة.
وحاول البعض تفسير ما قامت به
ً
الفنانة مشيرا إلى أن هذا يدل على
اض ـطــراب تـمــر بــه بسبب األوض ــاع
التي عاشتها خالل الفترة الماضية،
فــي حـيــن ق ــال آخـ ــرون ،إن مــا قامت
بــه مجرد تغيير ومحاولة تجريب
هذه القصة ألن الكثير من النجمات
ظهرن بهذا الشكل.

سكتات ونوبة قلبية
ً
ووفــق لما قالته لوفاتو نقال عن
مجلة "فارييتي" إن الفيلم الوثائقي
ال ـ ــذي ي ـت ـن ــاول ح ـيــات ـهــا ي ــرك ــز على
الصدمات ،واإلدمان ،وتناولها جرعة
زائدة من األدوية عام .2018
وي ــرك ــز الـفـيـلــم ع ـلــى ت ـب ـعــات ذلــك
حيث نقلت إلــى المستشفى بعدما
عثر عليها فاقدة للوعي في منزلها
بلوس أنجلس.
وذك ــر األط ـبــاء الـمـعــالـجــون آنــذاك

أن أمامها مــا بين  5إلــى  10دقائق
للعيش.
وبعدما تعرضت لثالث سكتات
ً
دماغية ونوبة قلبية ،قالت سابقا
"أص ـبــت بتلف فــي الــدمــاغ ومــازلــت
أشعر بآثار هذا األمر".
وتـشـمــل اآلثـ ــار ال ـتــي ش ـعــرت بها
عدم وضوح الرؤية ،األمر الذي يعني
أنه ال يمكنها قيادة سيارتها ،كما أن
عملية القراءة تصبح صعبة.
وع ـق ــب هـ ــذه ال ـم ــرح ـل ــة ،خـضـعــت
لـ ــوفـ ــاتـ ــو لـ ـت ــأهـ ـي ــل نـ ـفـ ـس ــي ودعـ ـ ــم
م ــن أص ــدق ــائ ـه ــا ،وم ـن ـهــم م ـطــربــون
م ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــورون مـ ـ ـث ـ ــل إلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــون ج ـ ــون
وكريستينا أغيليرا ،اللذين كان لهما
دور كبير في إبعادها عن المخدرات،
ويظهران لتوجيه رسائل نفسية لها
ً
خالل الفيلم أيضا.
وع ــن الـفـيـلــم قــالــت لــوفــاتــو" :لـقــد
تعاملت مع التداعيات ،وأصدقائي
م ـ ــوج ـ ــودون هـ ـن ــاك ل ـت ــذك ـي ــري بـمــا
يمكن أن يحدث إذا دخلت إلى مكان
مظلم م ــرة أخ ــرى ،أن ــا ممتنة لهذه
التذكيرات.
ي ــذك ــر أن ل ــوف ــات ــو ولـ ـ ــدت ف ــي 20
أغسطس  ،1992وهي مغنية وكاتبة
ـان وم ـم ـث ـلــة أم ـيــرك ـيــة ،ب ـعــد أول
أغـ ـ ـ ٍ
ظهور لها كطفلة ممثلة في "بارني
واألصــدقــاء" ،انطلقت على الساحة
الفنية ع ــام  2008عـنــدمــا ب ــدأت في
التلفزيون بفيلم "كامب روك" على
قناة "ديــزنــي" ،وأص ــدرت أول ألبوم
لها بعنوان "ال تنسى"  ،2008الذي
حصل على المركز الثاني في قائمة
"بيلبورد  "200الموسيقية.

لقطة من مسلسل «»Bridgerton
أعلن القائمون على مسلسل "،"Bridgerton
موعد عرض الموسم الثاني منه في  25مارس
المقبل عبر مقطع قصير.
ً
ووفـقــا لما نشره موقع " ،"TODAYيتناول
المسلسل قصة عائلة تطالب بتحسين المكانة
االجتماعية فــي عــام  1813بالمجتمع الراقي
في لندن ،وعالقات البالط الملكي ،وزيجاتهم،
وال ـعــديــد م ــن ال ـح ـفــات .وركـ ــز ال ـمــوســم األول
بشكل أســاســي على الرومانسية بين دافني
ب ــري ــدج ـي ــرت ــون ،ال ـت ــي ج ـس ــدت دوره ـ ــا فيبي
دينيفور ،في حين جسد دور دوق هاستينغز،
ريجيه جــان بيغ .وكما هو الحال في سلسلة

رواي ــات جوليا كوين ،ستركز الرحلة الثانية
على فرد مختلف من عائلة "بريدجيرتون" ،وهو
اللورد أنتوني بريدجيرتون ،الذي يجسد دوره
جوناثان بيلي ،ورحلته إلى الحب.
ً
ووف ـقــا إلحـصــائـيــات كشفت عنها الشركة
ال ـم ـن ـت ـج ــة ،ف ـ ـ ــإن الـ ـم ــوس ــم األول لـمـسـلـســل
 Bridgertonنجح فــي حصد عــدد مشاهدات
وصلت لـ  82مليون مشاهدة خالل أول  28يوما
مــن ع ــرض الـحـلـقــات عـبــر الـمـنـصــة ،ليتخطى
حاجز مشاهدات مسلسل  ،The Witcherالذي
نجح في حصد  76مليون مشاهدة في نفس
المدة الزمنية.

كارينا كابور تنهي فترة الحجر الصحي

ديمي لوفاتو

أعلنت النجمة الهنديةكارينا كابو ر تعافيها
من فيروس كــورونــا ،وانتهاءها من الحجر
الصحي ،بـصــورة نشرتها عبر خاصية
الستوري في صفحتها بموقع التواصل
االجتماعي .وأطلت كارينا على متابعيها
بكامل أناقتها بإطاللة كالسيكية ساحرة
وهي برفقة صديقتها ،وأرفقت الصورة
بتعليق كتبت فيه" :عدنا".
وكانت كابور أعلنت قبل أيام بمنشور
كـتـبـتــه ف ــي صفحتها ال ـخــاصــة بموقع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،أنـهــا قــاربــت على
الشفاء من "كورونا" ،وأنه تبقى لها يومان
فقط لتنتهي من الحجر الصحي ،وأنها
ل ــم تـسـتــوعــب حـتــى اآلن أن ـهــا مصابة
بـ"كورونا" ،ودعت برسالتها المتابعين
بالبقاء في أمان.
وشـ ـك ــرت ن ـج ـمــة ب ــولـ ـي ــوود أص ــدق ــاء ه ــا
وعائلتها على دعمهم لها وهــي ال ت ــزال في
الحجر الصحي ،مع تنويهات خاصة لزوجها
سيف علي خان وشقيقتها كاريشما كابور.
وأعربت كارينا عن شغفها لرؤية أطفالها
ً
وداعا ّ
ألقبل أطفالي
وتقبيلهما ،وكتبت" :حسنا،
كما لم يحدث من قبل".

كارينا كابور

فلك
الحمل

الثور

 20أبريل  20 -مايو
 21مارس  19 -أبريل
ً
ً
مـهـنـيــا :تتحمل الـكـثـيــر مــن الـضـغــوط ،مـ ـ ـهـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــا :أن ـ ـ ـ ــت قـ ـ ـ ـ ـ ــادر عـ ـ ـل ـ ــى ص ـن ــع
المعجزات ،وتثير الدهشة بمهاراتك
وتصل إلى نتائج ممتازة.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ال ت ـع ــد ال ـح ـب ـي ــب بـ ــأمـ ــور ال المتعددة.
ً
ً
ُ
عاطفيا :ال تسأل الحبيب عما يفعله
تستطيع تنفيذها .كن واقعيا.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ح ــان الــوقــت لـقـضــاء بعض م ــن أج ـل ــك ،ب ــل اسـ ــأل نـفـســك ع ــن هــذا
الموضوع.
الوقت مع العائلة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :األص ــدق ــاء ي ـتــذمــرون من
رقم الحظ.17 :
غيابك الدائم عن مناسباتهم.
رقم الحظ.3 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ً
م ـه ـن ـي ــا :ال ـت ـغ ـي ـيــر م ـط ـل ــوب أح ـي ــان ــا،
ً
خصوصا حين تالحظ أن األساليب
المعتمدة غير نافعة.
ً
عاطفيا :ال تتوتر إن أخبرك الحبيب
ّ
بسر أخفاه عنك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ريــاضــة الـمـشــي مناسبة
لخسارة الوزن بشكل مناسب.
رقم الحظ.39 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :ال تطلب المستحيل من زميل
ال يملك المهارات الكافية.
ً
عاطفيا :أنت قادر على تغيير مزاج
الحبيب ،فال تبخل عليه بذلك.
ً
اجتماعيا :مشادة عائلية تضطر إلى
حلها بطريقة دبلوماسية.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :حاول اكتساب مهارات إضافية
تعطيك المزيد من فرص النجاح.
ً
عاطفيا :ال تتكبر على حبيب يحبك بكل
مشاعره ،فهو صادق تجاهك.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـص ـلــك ف ــرص ــة م ــن ذه ــب
لمصالحة أحد األقارب ،فال تهملها.
رقم الحظ.5 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :تـ ـتـ ـع ــرض لـ ـ ـخ ـ ــداع بـعــض
الزمالء ،ويشعرك األمر بالغضب.
ً
عاطفيا :ستجد الشخص المناسب
إذا حاولت البحث عنه.
ً
ً
اجتماعيا :لست مضطرا لتلبية كل
الدعوات حين تشعر باإلرهاق.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :القمر في برجك يساعدك على
اتخاذ القرارات الحكيمة والمناسبة.
ً
عاطفيا :خطط ألوقــات رومانسية مع
الحبيب ،فالوقت مناسب لذلك.
ً
اجتماعيا :ال تنزعج من قريب يتناولك
بكالم جارح ،فهو يمر بظروف عصيبة.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :أنــت أبــرع مــن يـفــاوض بشأن
ً
عقد جديد ،وال خوف عليك أبدا.
ً
عاطفيا :ال تكن كثير الـتــذمــر ،كــي ال
تبعد الحبيب عنك.
ً
ً
اجتماعيا :الحياة ال تسير دوما كما
تشتهي ،وعلينا أن نتأقلم معها.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
م ـه ـن ـي ــا :تـ ـع ــرف ك ـي ــف ت ـت ـص ــرف مــع
الـ ـعـ ـقـ ـب ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ـعـ ـت ــرض ط ــري ـق ــك
المهني.
ً
عاطفيا :ال تتعامل مع الحبيب بجفاء،
فهو الوحيد الذي ّ
تهمه مصلحتك.
ً
ً
اجتماعيا :تسير األمور أحيانا عكس
أه ــوائ ــك ،فـتـصــب ج ــام غـضـبــك على
العائلة.
رقم الحظ27 :

الدلو

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
م ـه ـن ـي ــا :أن ـ ــت م ــاه ــر فـ ــي ال ـت ـعــاطــي
مـ ــع ال ـ ــزم ـ ــاء ح ـي ــن تـ ــواجـ ــه مـشـكـلــة
مستعصية.
ً
عاطفيا :تطورات كثيرة في العالقة
تحدد مسارها المستقبلي.
ً
ً
اجتماعيا :قد تشتري عقارا أو سيارة
جديدة وتنفق بعض المال.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 20يناير  18 -فبراير

 19فبراير  20 -مارس

ً
ً
مهنيا  :العناد ال يفيد ،خصوصا في
ً
ُ
الملفات الكبيرة .كن مرنا.
ً
عاطفيا  :أنانيتك تبعد الحبيب عنك.
الحب بحاجة إلى تنازل.
ً
اجتماعيا :خطط لقضاء بعض الوقت
مع العائلة ،فقد اشتاق األهل إليك.
رقم الحظ.56 :
● الحوت (:)3 /20 – 2 /19

ً
ً ُ
مهنيا :كــن حــذرا في إطالعك الزمالء
على أسرار ملفاتك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال ـح ـب ـيــب إلـ ــى ج ــان ـب ــك فــي
ال ـص ـغ ـيــرة وال ـك ـب ـيــرة ،وذلـ ــك يـشـعــرك
باألمان.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال تبتعد عـ َّـمــن وق ــف إلــى
ً
ُ
جانبك في أيامك الحالكة ،وكن وفيا له.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
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 100صورة فوتوغرافية محلية في معرض «نور»
فضة المعيلي

تضمن معرض التصوير
الضوئي األول «نور» 100
صورة فوتوغرافية محلية
في قاعتي الفنون وأحمد
العدواني.

افتتح األمين العام المساعد
لقطاع الفنون بالمجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب د .بدر
الـ ـ ــدويـ ـ ــش ،مـ ـع ــرض ال ـت ـصــويــر
الـضــوئــي األول بـعـنــوان «ن ــور»،
الذي أقيم بالتعاون مع الجمعية
الكويتية لـفـنــون الـتـصــويــر في
قاعتي الفنون وأحمد العدواني
بضاحية عبدالله السالم.
وب ـ ـهـ ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،ق ـ ــال د.
الـ ــدويـ ــش إن مـ ـع ــرض ن ـ ــور هــو
أحد المعارض المهمة بالتعاون
مــع الـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة لفنون
التصوير ،الفتا إلى أن المعرض
ا ش ـ ـت ـ ـم ـ ــل ع ـ ـل ـ ــى  100صـ ـ ـ ــورة
فوتوغرافية بأساليب تصوير
مختلفة وذات ثيمات متنوعة،
منها صور فوتوغرافية للبيئة،
ومناظر وغيرها ،مؤكدا حرص
«الوطني للثقافة» على االهتمام
ب ــال ـف ـن ــون ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ودع ـم ـهــا
وتشجيعها.

تبادل الخبرات

المعرض
األول للجمعية
الكويتية لفنون
التصوير

مــن جـهـتــه ،ق ــال نــائــب رئيس
مـجـلــس إدارة الـجـمـعـيــة بــاســم
ال ــدروي ــش إن ال ـهــدف األســاســي
م ــن ال ـم ـع ــرض أن ن ـق ــوم بجمع
أكبر عدد من المصورين لعرض
أعمالهم للجمهور المحب لهذا

الدويش والمشعل أثناء االفتتاح
الـ ـف ــن ،وفـ ـت ــح مـ ـج ــال ل ـل ـت ـعــارف
على بعضهم البعض ،ولتبادل
الخبرات في هذا المجال.
وتابع« :الجمعية في الفترات
ال ـم ـق ـب ـل ــة ل ــديـ ـه ــا س ـل ـس ـل ــة مــن
األنـ ـشـ ـط ــة والـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات ،فـفــي
األسبوع الماضي تم اإلعالن في
صفحات المجلس الوطني عن
مسابقة تصوير عن الكويت بين
الماضي والحاضر ،بالتنسيق
مع الجمعية و(الوطني للثقافة)
وسفارة أرمينيا».
وأضـ ـ ــاف ال ـ ــدروي ـ ــش« :ه ـنــاك
أيـضــا ورش عـمــل قــادمــة ،منها

من األعمال

ورش ـ ـ ــة ع ـم ــل خ ــاص ــة ب ـم ـب ــادئ
ال ـ ـت ـ ـصـ ــويـ ــر ،وورش ـ ـ ـ ـ ــة ل ـك ـي ـف ـيــة
ت ـص ــوي ــر ال ـ ـبـ ــورتـ ــريـ ــه ،وث ــال ـث ــة
لـ ـتـ ـص ــوي ــر ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة الـ ـفـ ـط ــري ــة
والـطـبـيـعــة فــي ال ـكــويــت ،ونحن
اآلن بصدد توقيع مذكرة تفاهم
مع الهيئة العامة للبيئة ،وأيضا
م ـ ــذك ـ ــرة تـ ـف ــاه ــم م ـ ــع (ال ــوطـ ـن ــي
للثقافة) لتنظيم أنشطة مشتركة
ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ب ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة الـ ـمـ ـجـ ـل ــس»،
م ــوضـ ـح ــا أن ال ـ ـهـ ــدف مـ ــن تـلــك
األنشطة هو استقطاب أكبر عدد
من المصورين لفن التصوير.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ق ـ ــال أمـ ـي ــن ســر
ال ـج ـم ـع ـي ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ل ـف ـن ــون
ال ـت ـص ــوي ــر د .عـ ـ ــادل ال ـم ـش ـعــل،
إن مـ ـع ــرض «ن ـ ـ ــور» ُيـ ـع ــد األول
للجمعية ،وبمشاركة  50مصورا
فــوتــوغــرافـيــا بـ ــ 100ص ــورة ذات
لـقـطــات فـنـيــة جميلة بـعــدســات
المشاركين ،وبعض هذه الصور
تحاكي البيئة المحلية ،الفتا إلى
أن المعرض فرصة للمصورين
لـلـمـشــاركــة بـجــديــد مــا التقطته
ع ــدس ــات ـه ــم م ــن صـ ــور لـمـنــاظــر
وأم ـ ــاك ـ ــن م ـت ـن ــوع ــة ،م ـج ـســديــن

ج ـم ــال ـي ــات ـه ــا .وشـ ـك ــر ال ـم ـش ـعــل
«الوطني للثقافة» على دعمهم،
خـ ـص ــوص ــا د .ب ـ ـ ــدر ال ـ ــدوي ـ ــش،
لحضوره وتشجيعه.

دورات تدريبية
«ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» الـ ـتـ ـق ــت ب ـعــض
الـمـصــوريــن الـمـشــاركـيــن ،حيث
قال المصور إبراهيم الحساوي
إنه شارك بصورتين عن الكويت.
وأوض ــح أن ــه ب ــدأ الـتـصــويــر في
بـ ــدايـ ــة ال ـت ـس ـع ـي ـن ـي ــات ،وص ـقــل
خبرته فــي التصوير مــن خالل
الــدراســة والـ ــدورات التدريبية،
وأن ال ـت ـصــويــر يـمـثــل ل ــه حــالــة
شغف ،وبه جانب إبداعي كبير.
أمــا المصورة فاطمة تركي،
ال ـت ــي ش ــارك ــت ب ـصــورت ـيــن عن
ال ـط ـب ـي ـعــة ،ف ـق ــال ــت إنـ ـه ــا ب ــدأت
الـتـصــويــر مـنــذ ث ــاث س ـنــوات،
وم ـ ــا ج ــذب ـه ــا لـ ـه ــذا الـ ـف ــن أن ـهــا
ت ــرى األش ـيــاء مــن خ ــال عدسة
ا لـكــا مـيــرا بطريقة مختلفة عن
اآلخــريــن ،وأنـهــا تحب تصوير
الطبيعة.
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مسك وعنبر

عروض جليدية في موسم
الرياض 2021
انـ ـطـ ـلـ ـق ــت ف ـعــال ـيــة
«س ـ ـيـ ــرك دوغـ ـ ـ ــاس»،
فــي أريـنــا بوليفارد،
بـمـنـطـقــة بــول ـي ـفــارد
رياض سيتي ،إحدى
مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاط ـ ـ ــق مـ ـ ــوسـ ـ ــم
ا لـ ـ ـ ــر يـ ـ ـ ــاض ،2021
وتـسـتـمــر حـتــى 18
ي ـ ـنـ ــايـ ــر ،بـ ـ ــواقـ ـ ــع 6
أيام من كل أسبوع،
مـ ــن خـ ـ ــال ت ـقــديــم
ع ــروض جـلـيــديــة،
تروي قصة رحلة
ـان
تـ ـ ـط ـ ــور اإلنـ ـ ـس ـ ـ
مل
صق موسم الرياض
ف ــي أجـ ــواء مليئة
بـ ـ ــاإلثـ ـ ــارة ،واألل ـ ـعـ ــاب
البهلوانية إلسعاد الجماهير ،ومنحهم أجــواء ترفيهية
فريدة خالل فعاليات موسم هذا العام.
وسيقدم الفريق ،المكون من عدة متزلجين أوروبيين
وعالميين إضافة إلى أولمبيين سابقين ،عروضه الوحيدة
لـعــام  2021بالمملكة فــي عــرض ُيـعــد مــن أفـضــل عــروض
ً
السيرك في العالم على أرضية جليدية مبنية خصيصا
لــذلــك ،تــزن أكـثــر مــن  45000كـغــم ،وفـقــا لما ذكــرتــه وكالة
األنباء السعودية (واس) ،أمس األول.
ويتميز موقع العروض بتهيئته الكاملة ،من خالل دعمه
بنحو  35كلم من األنابيب تحت الجليد ،إلبقاء األرضية
مجمدة عند درجة حرارة  15-درجة مئوية ،ما يزيد الموقع
إثارة للجماهير التي تنتظر موعدها مع السيرك.
وبوليفارد ريــاض سيتي هي إحــدى مناطق فعاليات
مــوســم ال ــري ــاض الـتــرفـيـهــي الـعــالـمــي ال ــذي ي ـقــام بمدينة
الــريــاض عاصمة الـسـعــوديــة .ويمثل بوليفارد الــريــاض
مـجـمـعــا مـفـتــوحــا بـمـســاحــة  900أل ــف م ـتــر م ــرب ــع ،حيث
تضاعفت مساحته في عام  2021ثالثة أضعاف الستيعاب
 9مناطق ثانوية ،ويضم  200مطعم ومقهى ومتجر متنوع،
مع ممشى بطول  3كلم ،و 9استديوهات عالمية ،و 4مسارح
عربية وعالمية ،وكذلك منطقة مخصصة لألطفال تحتوي
ً
على  500لعبة إلكترونية .كما يضم فندقا بخدمات خمس
ـاد صحي
نجوم على طــراز بوتيك هوتيل ،إضــافــة إلــى نـ ٍ
ومكاتب تجارية.
(د ب أ)

خبريات
أحمد فهمي يشارك
في «الرواية» برمضان

يشارك الفنان أحمد فهمي
في بطولة مسلسل «الرواية»،
المقرر عرضه خالل شهر
رمضان المقبل ،وينتمي
لدراما الـ 10حلقات ،وهو من
األعمال القائمة على البطولة
الجماعية بين مجموعة من
الممثلين.
المسلسل الذي يخرجه أمير
شوقي تدور أحداثه حول
جريمة قتل ترتكب أثناء
االفتتاح لعرض مسرحي
بمشاركة مجموعة من
الممثلين ،لتبدأ عملية البحث
عن القاتل في أجواء من
الغموض والتشويق.
أمير شوقي الذي شارك في
كتابة العمل شادي محسن
يواصل في الفترة الحالية
انتظار موافقات بعض
الفنانين على العمل بعد
ً
ترشيحهم تمهيدا لتوقيع
ً
العقود ،علما بأن التصوير
سيبدأ مطلع فبراير المقبل،
ويجري في الوقت الحالي
اختيار مواقع التصوير
التي ستعتمد غالبيتها على
التصوير الداخلي.

ألبوم بهاء سلطان يرى
النور الشهر المقبل

سالي فراج :ال أقارن نفسي بالفاشينستات
سالي فراج فنانة موهوبة متميزة في أعمالها الفنية ،مسكونة بحب المسرح النوعي ،وزاد
من تميزها تفوقها األكاديمي أثناء دراستها في المعهد العالي للفنون المسرحية ،إذ
كانت األولى على دفعتها خالل سنوات الدراسة ،ولم يتوقف تفوقها عند حد الدراسة،
بل امتد إلى حياتها العملية ،إذ حصدت الجائزة تلو أخرى.

●

فضة المعيلي

فــي الـبــدايــة ،وبسؤالها عــن توقعها بــأن تـكــون ضمن
الفائزين في مهرجان الكويت المسرحي في دورته الـ 21
أجابت سالي« :التفكير في الفوز من عدمه ال يهمني ،إنما
ما يشغل تفكيري هي الشخصية التي أقوم بأدائها وأبذل
كل جهدي كي تخرج على الوجه األكمل».
وعن شعورها بالفوز ،قالت« :بالنسبة للفوز بالجائزة
ً
بالتأكيد فرحت جــدا ال أنكر ذلــك ،إنما ليس الـفــوز هو
المقياس بالنسبة لي ،بل هدفي الظهور بشكل مناسب
للجمهور ،وتـعــد هــذه الـمــرة الثانية الـتــي أف ــوز بأفضل
ممثلة ،إذ شــاركــت ثــاث م ــرات فــي الـمـهــرجــان المحلي،
حصدت مرتين جائزة الفوز ،والمرة الثالثة ترشحت.
وب ـســؤال ـهــا عـمــا غـ ّـيــر ال ـم ـســرح ال ـنــوعــي «األك ــادي ـم ــي»

وباألمس القريب فازت سالي بجائزة أفضل ممثلة كدور أول في العرض الفني «الطابور
السادس» لفرقة المسرح الشعبي ،الذي أسدل الستار عليه في الدورة الحادية
والعشرين لمهرجان الكويت المسرحي.

فــي مـشــوارهــا ،أف ــادت بأنها اكتشفت نفسها فــي مجال
الـمـســرح «م ــن خ ــال دراس ـت ــي بالمعهد الـعــالــي للفنون
المسرحية ،وبفضل من الله على مدار السنوات الدراسية
ً
األربع كنت األولى على الدفعة ،لذلك عرفت أن ّ
لدي ميوال
للمسرح ،ألنني بطبعي لست اجتماعية ،بالتالي المسرح
كــان بالنسبة لــي الـمـكــان ،الــذي أستطيع تفريغ طاقتي
مــن خــالــه ،حيث فــي صغري كنت أعمل على اإليـمــاء ات
الجسدية وحــركــات الباليه فــوجــدت أن الـمـســرح أفضل
مكان لي ،إضافة إلى أنه ّ
طور مني كممثلة وتعلمت من
ً
كل دكتور عملت معه طــوال دراسـتــي ،وأيـضــا من فريق
العمل بعد التخرج فــي كــل األ ع ـمــال المسرحية تعلمت
الكثير والكثير.
وبسؤالها هل تضع نفسها في مقارنة مع الفاشينستات
ونجوم السوشيال ميديا؟ تجيب« :نهائيا ال أقــوم بذلك

ألن هــذا رزق وإمـكــانـيــات تختلف مــن إنـســان آلخ ــر ،فكل
شخص ميزه الله عز وجل بشيء معين ،وإذا أنا ابتعدت
عن التمثيل ووضعت همي في اإلعــان عن منتج معين
أكيد أبذل أقصى جهدي كي يخرج بالشكل المطلوب».
وعن دخول العديد من الفاشينيستات مجال الفن تقول:
«أي شخص يمكن أن يدخل في األعمال الفنية التلفزيونية
والسينمائية ،لـكــن الـمـســرح األكــادي ـمــي ال يستطيع أن
ً
يدخله إال الموهوب ألنــه صعب جــدا ،لذلك تجد الفنان
المعروف في المسرح األكاديمي يحسب له ألف حساب
ً
إذا شارك في األعمال الدرامية ،وأنا حاليا أقوم بتمثيل
عمل درامــي في البداية كان مجرد دور صغير لكن بعد
مشاهدتهم للمهرجان وأنني حصلت على الجائزة تغير
األمر وأخذت دور البطولة في المسلسل ،والسبب ألنهم
أدركوا إمكانيات سالي الفنية».

سالي فراج

تطرح شركة فري ميوزك
ألبوم الفنان بهاء سلطان
الجديد (سيجارة) الشهر
المقبل ،بعد إنهاء الخالفات
بشكل نهائي بينه وبين
المنتج نصر محروس.
ووقع محروس وسلطان
اتفاقا لتسوية خالفاتهما،
التي منعت سلطان من
الغناء خالل الفترة الماضية
بشكل كامل ،في وقت يخطط
محروس لحملة ترويجية
ضخمة لأللبوم الجديد
الذي سيطرح الشهر المقبل،
وسط ترقب من جمهور بهاء
سلطان لأللبوم الجديد.
وستطرح أغنيات األلبوم
ً
تباعا عبر قناة الشركة
الرسمية على «يوتيوب».

ةديرجلا
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دوليات

ّ
العراق :المحكمة االتحادية ترد الطعن باالنتخابات وتثبت النتائج

● فوضى إدارية بالمحافظات واالحتجاجات تغرق شوارعها ● الخزعلي لن يسمح بوجود أميركي بعين األسد والحرير
صدقت المحكمة العليا
العراقية على نتائج االنتخابات
البرلمانية التي جرت في أكتوبر
الماضي ،ورفضت طعون
القوى السياسية الممثلة
للحشد الشعبي ،في وقت
تتواصل المفاوضات حول
تشكيل الحكومة المقبلة.

زعيم تحالف الفتح
يعلن التزامه بالحكم
ً
حفاظا على االستقرار

رف ـض ــت الـمـحـكـمــة االت ـحــاديــة
الـعـلـيــا ف ــي الـ ـع ــراق ،أمـ ــس ،إلـغــاء
نـتــائــج االن ـت ـخــابــات التشريعية
التي أجريت في العاشر من أكتوبر
الـمــاضــي ،وق ــررت تحميل جميع
ال ـم ـص ــاري ــف ل ـل ـقــوى الـسـيــاسـيــة
الممثلة للحشد الشعبي مقدمة
الدعوى.
وأعلن رئيس المحكمة القاضي
جاسم محمد عبود «رفــض طلب
المدعين إصدار أمر والئي إليقاف
إجــراءات المصادقة على النتائج
ً
النهائية لالنتخابات» ،مؤكدا أن
«الحكم ّ
بات وملزم للسلطات كافة».
وقـبـيــل تــاوتــه ال ـح ـكــم ،اعتبر
القاضي أن «اعتراض بعض الكتل
السياسية وقسم من المرشحين
على نتائج االنتخابات لعام 2021
بغض النظر عن أساليبه وأسبابه،
يـ ـ ـن ـ ــال مـ ـ ــن قـ ـيـ ـم ــة االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
ً
ويضعف ثقة الناس بها» ،مؤكدا
أن «ذل ــك سيؤثر على السلطتين
التشريعية والتنفيذية باعتبارهما
ً
نتاجا لتلك االنتخابات».
ون ـظــرت الـمـحـكـمــة االت ـحــاديــة
خالل ثالث جلسات شكوى تحالف
ال ـف ـتــح ب ــزع ــام ــة ه ـ ــادي ال ـعــامــري
ل ـل ـط ـع ــن ب ـن ـت ــائ ــج االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
البرلمانية ،بعد أن أظهرت النتائج
ً
تراجعه من  48مقعدا بالبرلمان
ال ـم ـن ـت ـه ـيــة والي ـ ـتـ ــه إل ـ ــى  17فــي
الجديد.
ً
وف ــي مــؤتـمــر صـحــافــي أخ ـيــرا،
ش ــرح تـحــالــف ال ـعــامــري الممثل
األكـ ـب ــر لـ ـق ــوات ال ـح ـشــد الـشـعـبــي
الموالية إليــران ،النقاط الخالفية
ً
بشأن النتائج ،مشيرا إلى حصول
أعطال في التصويت اإللكتروني.
ّ
وذك ــر التحالف ،أن البصمات
اإلل ـك ـتــرون ـيــة لـبـعــض الـنــاخـبـيــن
لــم تـتــم قــراء ت ـهــا ،وت ـس ــاءل كذلك
عن أسباب استقدام جهاز جديد
ي ـس ـ ّـم ــى «س ـ ــي  »1000ق ـب ــل أي ــام
م ــن االس ـت ـح ـق ــاق واإلخ ـ ـفـ ــاق في
استخدامه .وجــاء قــرار المحكمة
برفض الدعوى في ظل إجــراءات
أمنية مشددة في بغداد تمثلت في
إغــاق جسر الجمهورية المؤدي
إلى المنطقة الخضراء ،التي تضم
مقر الحكومة والبرلمان والبعثات
الدبلوماسية ،من ضمنها السفارة
األميركية.
وأقــدم أنصار الكتل واألحــزاب
الشيعية الخاسرة باالنتخابات
على إح ــراق اإلط ــارات قــرب بوابة

هيئة المحكمة خالل النطق برفض الطعن في نتائج االنتخابات البرلمانية وسط بغداد أمس (أ ف ب)
الـتـخـطـيــط الــرئ ـي ـس ـيــة ،وأغ ـل ـقــوا
المداخل األخرى للمنطقة شديدة
التحصين ،وجــرى تعزيز القوات
األم ـن ـيــة ب ـق ــوات إضــاف ـيــة لـنـقــاط
التفتيش والتقاطعات المهمة في
العاصمة ،التي شهدت زحامات
مرورية خانقة.
وبعد عــدة أسابيع من التوتر
الـ ـ ــذي ب ـل ــغ ذروتـ ـ ـ ــه ل ـ ــدى ت ـعــرض
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
ل ـم ـحــاولــة اغ ـت ـيــال مـطـلــع الـشـهــر
الجاري ،أعلنت المفوضية العليا
لالنتخابات النتائج النهائية في
أواخر نوفمبر.
ومن المنتظر أن يدعو الرئيس
بــرهــم صــالــح الـبــرلـمــان الـجــديــد،
ً
الذي يضم  329نائبا ،إلى االنعقاد
ً
فــي غـضــون  15يــومــا بعد إعــان
المصادقة النهائية على النتائج
من قبل المحكمة لتبدأ بعد ذلك
الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة ف ــي ال ـعــراق
للسنوات األربع المقبلة.
وتـتــواصــل الـمـفــاوضــات حــول
تشكيل الحكومة المقبلة ،لكنها
تسير فــي دوام ــة معقدة تسيطر
عـلـيـهــا األحـ ـ ــزاب الـشـيـعـيــة ،الـتــي
ـرض
تلجأ فــي الـنـهــايــة الت ـفــاق مـ ٍ
بغض النظر عن عدد المقاعد التي
يشغلها كل حزب.
وفي أول تعليق له على الحكم،

أعلن زعيم "الفتح" التزامه بقرار
ً
المحكمة االتحادية ،حرصا منه
على االلتزام بالقانون والدستور،
ً
وخ ــوف ــا ع ـلــى اس ـت ـق ــرار الـ ـع ــراق،
ً
مؤكدا "تعرضها لضغوط خارجية
وداخلية كبيرة بشأن االنتخابات
التي شابها تزوير وتالعب".
وأب ـ ـ ــدى رئ ـي ــس ت ـح ــال ــف ق ــوى
ً
الدولة الوطنية عمار الحكيم قبوال
بالحكم وق ــدم تهانيه للفائزين.
ً
وقال في بيان« :انطالقا من إيماننا
العميق بسيادة الدستور والقانون
نعبر عن التزامنا بقرار المحكمة
االت ـح ــادي ــة ب ـخ ـصــوص الـنـتــائــج
بالرغم من مالحظاتنا الجدية على
العملية االنتخابية».
وأض ــاف «نحث الفائزين على
العمل بما تتطلب مسؤوليتهم
الـمـلـقــاة عـلــى عــاتـقـهــم فــي خدمة
ال ـ ـش ـ ـعـ ــب واإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراع ب ـت ـش ـك ـيــل
حكومة كفوءة ومنسجمة تجمع
األطراف الراغبة بالمشاركة فيها
والمستعدة لتحمل المسؤولية
أمــام الشعب العراقي ،كما نجدد
تأكيد موقفنا بعدم المشاركة في
الحكومة القادمة».

استقاالت المحافظين
على صعيد آخ ــر ،عبر اإلط ــار

ال ـت ـن ـس ـي ـقــي ل ـل ـق ــوى ال ـش ـي ـع ـيــة،
أمس األول ،عن رفضه للضغوط
والتهديد لمحافظين ومسؤولين
محليين وعــوائـلـهــم إلجـبــارهــم
ً
على تقديم استقاالتهم خالفا
ً
لـلـقــانــون وال ــدس ـت ــور وتـ ـج ــاوزا
لـ ــأطـ ــر الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة واإلداري ـ ـ ـ ـ ــة
ً
ت ـحــت ذرائ ـ ـ ــع بـ ــات واض ـ ـحـ ــا ما
يـقــف خـلـفـهــا م ــن دوافـ ـ ــع .وبـعــد
تـ ـق ــدم م ـحــاف ـظــي ال ـن ـج ــف وذي
قــار باستقالتيهما أثــر ضغوط
س ـيــاس ـيــة ،دعـ ــا اإلط ـ ـ ــار ،رئـيــس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـص ـط ـف ــى ال ـك ــاظ ـم ــي
بــاع ـت ـبــاره ال ـم ـس ــؤول األول عن
المحافظين ومسؤولي الدوائر،
إل ــى «حمايتهم ومـنــع الـتـجــاوز
عليهم».
ف ــي رس ــال ــة ش ــدي ــدة الـلـهـجــة،
حذر زعيم ائتالف دولة القانون
مــن «تــوســع الفوضى اإلداريـ ــة»،
ً
م ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــا ال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام
بالسياقات القانونية واإلدارية،
وعدم قبول استقالة أي مسؤول
إال وفق القانون النافذ.
وأكد محافظ ذي قار الجديد
مـ ـحـ ـم ــد ه ـ ـ ـ ــادي ال ـ ـغ ـ ــزي أم ـ ــس،
أن ــه لــن يـجــري تـغـيـيــرات إداري ــة
لـ ــرؤسـ ــاء األق ـض ـي ــة وال ـن ــواح ــي
ومـ ــديـ ــري ال ـ ــدوائ ـ ــر ال ـح ـكــوم ـيــة
ً
وفـقــا للمحاصصة الحزبية أو

ال ـع ـش ــائ ــري ــة أو االح ـت ـج ــاج ــات
الشعبية.
وقـ ـ ــال ال ـ ـغـ ــزي ،خ ـ ــال ت ــرؤس ــه
أول جـ ـلـ ـس ــة ل ـم ـج ـل ــس رؤسـ ـ ـ ــاء
الوحدات اإلدارية ومديري الدوائر،
«االس ـت ـق ــرار اإلداري والــوظـيـفــي
سيكون شعار المرحلة المقبلة،
مع الرقابة والمتابعة والتقييم».

احتجاجات غاضبة
في المقابل ،أغلق العشرات من
المحتجين في ذي قار المؤسسات
الـحـكــومـيــة ف ــي ق ـض ــاءي الـفـهــود
وال ــدواي ــة للمطالبة بــإقــالــة قائم
مـقــامــي ال ـق ـضــاء يــن بـسـبــب ســوء
ً
الخدمات ،وقطعوا طرقا رئيسية
داخل باإلطارات المحترقة.
ك ـمــا أغ ـل ــق ع ـش ــرات م ــن عـمــال
التنظيفات مديرية بلدية السماوة
ً
بمحافظة المثنى احتجاجا على
ً
ع ــدم ص ــرف أج ــوره ــم ف ـضــا عن
الفروقات المالية بعد تحويلهم
لنظام العقود وفق القرار .315
وفـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــات ال ـم ـث ـن ــى
والــديــوان ـيــة وم ـي ـســان والـبـصــرة
وكـ ـ ــربـ ـ ــاء وديـ ـ ــالـ ـ ــى وك ـ ــرك ـ ــوك،
أع ـلــن ال ـم ـئــات م ــن «الـمـحــاضــريــن
المجانيين» إضرابهم عن الــداوم
الرسمي حتى إشعار غير معلوم

وقــامــوا بــإغــاق مباني مديريات
الـتــربـيــة وال ـط ــرق ال ـمــؤديــة إليها
لـلـمـطــالـبــة بـتـطـبـيــق الـ ـق ــرار 315
ً
وصرف رواتبهم ،فضال عن تجديد
عقودهم للعام المقبل .2022

القوات األميركية
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،ح ــذر األمـيــن
العام لحركة عصائب الحق قيس
الخزعلي من أن تنسيقية المقاومة
س ـت ـع ـت ـب ــر ت ـح ـل ـي ــق أي ط ــائ ــرة
ع ـس ـكــريــة ف ــي مـنـطـقــة تـخـلــو من
وجــود لتنظيم داعــش في العراق
ً
ً
طيرانا معاديا.
وجـ ــدد الـخــزعـلــي رف ـضــه بقاء
أي ق ـ ــوات أم ـيــرك ـيــة ف ــي قــاعــدتــي
عـيــن األس ــد فــي محافظة األنـبــار
ً
والحرير في محافظة أربيل ،مؤكدا
أن المقاومة ال ترغب بتكرار تجربة
التمكين والتدريب السابقة.
وفي حين أفادت خلية اإلعالم
ً
ً
األمني بأن تفجيرا استهدف رتال
ً
م ـن ـس ـح ـبــا م ــن ال ـب ـص ــرة بــات ـجــاه
ال ـكــويــت ،أك ــد الـتـحــالــف ال ــدول ــي،
بقيادة الــواليــات المتحدة أنــه لم
تعد لديه قوات قتالية في العراق
منذ أوائل ديسمبر الجاري.
(بغداد -وكاالت)

المنح المباشرة
السيسي يدافع عن أسعار الكهرباء ويرفض ِ
●

القاهرة  -حسن حافظ

دافع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ،أمس ،عن سياسة
ّ
المقدم لها،
رفع أسعار الكهرباء بالتوازي مع تقليص الدعم
ً
قائال إن «رفع أسعار الكهرباء ليس من أجل الغالء ،بل بهدف
ّ
ّ
المحافظة على جودة الخدمة ،وأن الدولة ال تستطيع تحمل
أعباء المشاريع الضخمة وحدها» ،مجددا الثقة بوزير الكهرباء
محمد شاكر «الذي استطاع تحقيق إنجاز حقيقي من تحويل
مصر من دولة تعاني عجزا في قطاع الكهرباء ،إلى دولة ّ
مصدرة
في غضون  5سنوات».
السيسي ،الــذي افتتح المرحلة الثالثة من مشروع بنبان
إلنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في الصعيد ،الذي ّ
يعد
ّ
األكبر في العالم ،أمس ،قال« :لما كنت باتكلم مع الناس كانوا

بيقولوا إيه؟ الكهرباء غالية علينا .هي غالية مش عشان احنا
ّ
عايزين نغليها عليكم .دايما أقــول حوكمة إجراءاتنا ،يعني
اللي احنا بنعمله ده المستهدف منه بنحصله وال أل .لو مش
بنحصله هيبقى فيه عجز مين هيتحمله؟ الــدولــة! والدولة
ال تستطيع أن تتحمل ،ألن األعباء بتاعة المشاريع ضخمة
جدا جدا».
ّ
ووجــه السيسي الشكر إلى وزير الكهرباء «بسبب جهوده
في النهوض بقطاع الكهرباء» ،وقال« :الدكتور شاكر ليه مكتب
َ
وشركة كبيرة جداّ ،
وأول ما قولنا له تعال معانا ساب الشركة،
ولم يسمح لها بالدخول في شغل مع الحكومة ،وقال :أل ،وأي
حاجة بيعملها من دون مقابل ،وأنا بصراحة حابب الحكاية
دي ،وباشكرك على ده».
وتــابــع الــرئـيــس الـمـصــري« :الــدكـتــور شــاكــر قــدر مــن خالل

ّ
جهده وعلمه أن يحقق نقلة كبيرة جدا في الكهرباء بمصر ،كنا
السنوات الماضية في ظروف عصيبة جدا في موضوع الطاقة
بمصر ،واآلن نسير في اتجاه أن نكون كأي دولة متقدمة جدا
في المجال .وده اللي خالنا بنتكلم على ربط كهربائي مع دول
الجوار» ،وأشــار إلى أن ما أنفق على قطاع الكهرباء في مدن
الصعيد بلغ  150مليار جنيه خالل السنوات الخمس الماضية.
ورفض السيسي العودة إلى سياسة المنح المالية المباشرة
للمواطن ،إذ رد قائال على طلب أحد المواطنين منحة مالية« :أنا
أعمل شغل بس .مابهاديش حد ومابديش فلوس ّ
لحد خالص»،
وتابع« :االهتمام مش كالم .حد يقولي ما تدي الناس رقم صغير.
أديك رقم صغير وأسيبك كده؟ ال كهرباء وال مياه وال صرف
صحي وال طرق .إيه ده ،هاضحك عليكم؟».
ويعكس تصريح السيسي حالة من القطيعة مع نهج اعتادت

الدولة اللجوء إليه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك ،الذي
اعتمد على سياسة المنح النقدية بشكل شبه ثابت سنويا،
لمعدل ارتفاع األسعار ،مقابل ّ
ّ
ترد واضح للخدمات
وتثبيت
ّ
الحكومية المقدمة ،بما في ذلك تراجع كفاءة قطاعات الكهرباء
والطرق والصرف الصحي.
في سياق منفصل ،عقد وزراء الخارجية والمخابرات في
مصر واألردن وفلسطين ،قمة مباحثات فــي القاهرة أمــس،
لمناقشة مستجدات القضية الفلسطينية ،وسبل دعمها في
ض ــوء آخ ــر المستجدات ،بينما اعتبر وكـيــل لجنة الـشــؤون
العربية بمجلس النواب المصري ،أحمد فؤاد أباظة ،أن االجتماع
المشترك فرصة لدعم القضية الفلسطينية ،بما يحقق مطالب
الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة ،فضال عن وقف
سلطات االحتالل اإلسرائيلي جميع ممارساتها غير الشرعية.

الصومال يدخل في أزمة سياسية كبيرة

سلة أخبار
مصدر برئاسة الوزراءً :
استقالة حمدوك قريبا

رجح مصدر في مكتب رئاسة
الوزراء السودانية ،أمس،
إقدام رئيس الحكومة عبدالله
حمدوك على االستقالة ،خالل
فترة وجيزة ،بعد عدوله عنها
في وقت سابق .وقال المصدر
إن حمدوك طلب من طاقم
مكتبه تسليم عهدهم ،مضيفا
أنه يستعد لتقديم استقالته
خالل فترة قصيرة ،بعد أن
عقد اجتماعا مغلقا مع رئيس
مجلس السيادة عبدالفتاح
البرهان ،ونائبه محمد حمدان
دقلو حميدتي حول تطورات
أزمة البالد السياسية .والحقا،
أفادت أنباء بأن حمدوك أبلغ
البرهان أنه سيستقيل إذا لم
ينجح في التوفيق بين القوى
السياسية الحتواء األزمة التي
اندلعت عقب القرارات التي
اتخذها الجيش في  25أكتوبر
الماضي.

تعاون عسكري
سعودي موريتاني

عقد رئيس هيئة األركان
العامة السعودي فياض
الرويلي مباحثات مع قائد
المكتب الثاني باألركان العامة
للجيوش الموريتانية حمادي
اعل ولد مولود ،تناولت
عالقات التعاون العسكري بين
البلدين وسبل تعزيزها ،وعددا
من القضايا ذات االهتمام
المشترك .وحضر اللقاء ،الذي
عقد أمس األول ،رئيس هيئة
استخبارات وأمن القوات
المسلحة السعودي اللواء
الطيار الركن حسام الدامر،
وعدد من كبار ضباط القوات
المسلحة من الجانبين.

اليمن :تعزيزات عسكرية
الستعادة مناطق بشبوة

عقب يومين من تغيير الرئيس
اليمني عبدربه منصور هادي
محافظ شبوة محمد بن عديو،
دفعت ألوية العمالقة ،أمس،
بتعزيزات عسكرية ضخمة
إلى المحافظة .وأعلن المركز
اإلعالمي لأللوية أن "قواته
انطلقت من جبهة الساحل
الغربي إلى الساحل الشرقي
بشبوة" ،الفتة إلى أن "هذا
التحرك بقيادة العميد أبوزرعة
المحرمي سيسهم في تحرير
المديريات التي سقطت بيد
ميليشيات الحوثي في شبوة".

أزمة أريترية إسرائيلية
بسبب حرب تيغراي

رئيس الوزراء يرفض تعليق مهامه والرئيس يطيح قائد البحرية
غداة الخالف العلني حول تنظيم انتخابات
طــال انتظارها في هــذا البلد غير المستقر في
منطقة القرن اإلفريقي ،أعلن الرئيس الصومالي
محمد عبدالله ،المعروف باسم «فرماجو» ،أمس،
تعليق مهام رئيس الوزراء محمد حسين روبلي،
ال ــذي أك ــد بـ ــدوره أن ــه ي ـمــارس مـهــامــه الـيــومـيــة
كالمعتاد ،فــي حين وصــف نائب وزيــر اإلعــام
عبدالرحمن يوسف عمر قــرار تعليق سلطات
رئيس الوزراء بأنه «انقالب غير مباشر».
وصـ ـ ـ ــرح م ـك ـت ــب ف ــرم ــاج ــو فـ ــي ب ـ ـيـ ــان «قـ ـ ـ ّـرر
الرئيس تعليق مهام رئيس الوزراء ،ووضع حد
لصالحياته ،بسبب ضلوعه في الفساد ،وانتظارا
لتحقيق فــي ه ــذه االت ـه ــام ــات» ،متهما روبـلــي
باالستيالء على أراض عامة مملوكة للجيش،
ً
وبالتدخل فــي تحقيق ل ــوزارة الــدفــاع» ،مشيرا
إل ــى أن «جـمـيــع ال ـ ــوزراء اآلخ ــري ــن سـيــواصـلــون
القيام بمهامهم».
وقال الرئيس الصومالي كذلك إنه عزل قائد
قوات البحرية الجنرال عبدالحميد ديرر انتظارا
لتحقيقات مماثلة.
فــي الـمـقــابــل ،اتـهـمــت رئــاســة الـ ــوزراء رئيس
ال ـبــاد بـمـحــاولــة الـسـيـطــرة عـلــى مكتبها بقوة
السالح .جاء ذلك في بيان نشره مكتب روبلي،
عبر صفحته على «فيسبوك».

وقـ ـ ــال ال ـب ـي ــان إن «ق ـ ـ ــرار ال ــرئ ـي ــس فــرمــاجــو
المشين حول توقيف رئيس الحكومة عن العمل
ومصادرة مكتبه بقوة السالح محاولة فاشلة
ّ
تشكل خطوة مخالفة للدستور والقوانين التي
تسير عليها البالد ،وسيتحمل فرماجو وحده
عواقبه» ،مضيفا أن «رئيس ال ــوزراء سيواصل
االضـ ـط ــاع ب ـم ـهــامــه ،وم ـل ـت ــزم ت ـمــامــا بــالــوفــاء
بمسؤوليته الوطنية إلجــراء عملية انتخابية
مقبولة ّ
تتوج بانتقال سلمي للسلطة».
وأش ــار إلــى أن رئـيــس الـبــاد ال يــريــد تنظيم
«انتخابات ذات مصداقية» في الصومال.
كما قال رئيس الــوزراء ،إنه أمر جميع قوات
ً
األمن بتلقي األوامر منه ،معتبرا «أن الخطوات
التي اتخذها الرئيس السابق فرماجو ،محاولة
انقالب على الحكومة وانتهاك للدستور».
وكان فرماجو قال في بيان مساء السبت ،إن
«رئيس الوزراء فشل في أداء واجبه تجاه إجراء
انتخابات على أساس اتفاق  17سبتمبر »2020
ّ
الموقع منذ أكثر من  15شهرا ،وكان يفترض أن
يستخدم كخط توجيهي لالقتراع.
ودع ـ ــا ال ــرئ ـي ــس إلـ ــى ع ـقــد مــؤت ـمــر ت ـش ــاوري
يجمع الحكومة االتحادية والواليات وسلطات
العاصمة مقديشو الختيار «قيادة كفوءة» تقوم
بالعملية االنتخابية التي تشمل انتخاب أعضاء

مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان ،وكذلك
رئيس الجمهورية.
ّ
ورد روبـلــي على بـيــان فــرمــاجــو بــالـقــول إنه
«يشعر بخيبة أمل» إزاء بيان الرئيس .وأضاف:
«هــذا البيان يهدف عمدا إلــى تقويض العملية
االنتخابية في مرحلتها الحاسمة».
وجاء هذا القرار بعد ساعات قليلة من إقالة
رئيس مفوضية االنتخابات الذي اعترض عليه
الرئيس.
من جانبه ،قال نائب وزير اإلعالم ،إن انتشار
قــوات األمــن حــول مكتب روبـلــي «لــن يمنعه من
أداء مهامه».
وأوضح عمر ،عبر منشور على «فيسبوك» ،أن
«ما جرى هذا الصباح هو انقالب غير مباشر،
لكنه لن ينتصر».
وت ــداول ــت وســائــل إع ــام محلية وصـفـحــات
اج ـت ـمــاع ـيــة ،أمـ ــس ،صـ ــورا وم ـشــاهــد عـسـكــريــة
في محيط القصر الرئاسي الــذي يضم مكاتب
ومــؤس ـســات حـكــومـيــة بـمــا فيها مكتب رئيس
الـ ــوزراء .وانـتـهــت والي ــة فــارمــاجــو ال ــذي يتولى
ّ
الحكم منذ  ،2017في  8فبراير من دون أن يتمكن
مــن االتـفــاق مــع الـقــادة اإلقليميين على تنظيم
ان ـت ـخــابــات فـ ّـي ال ـصــومــال ال ـتــي تـتـبـنــى نظاما
انتخابيا معقدا وغير مباشر.

ان ـت ـشــار الـعـسـكــر وال ـح ــواج ــز ق ــرب الـقـصــر
الرئاسي في مقديشو أمس (رويترز)
وأدى اإلعــان في منتصف أبريل عن تمديد
واليته لمدة عامين ،إلى اشتباكات مسلحة في
ّ
مقديشو .وفــي م ـبــادرة تـهــدئــة ،كــلــف فارماجو
روب ـلــي بتنظيم االن ـت ـخــابــات ،لـكــن فــي األشـهــر
التي تلت ،استمر التوتر بين الرجلين ،وبلغت
ال ـمــواج ـهــة بـيـنـهـمــا ّ
أوجـ ـه ــا ف ــي  16سـبـتـمـبــر،
مــع إع ــان رئ ـيــس ال ــدول ــة تعليق الـصــاحـيــات
التنفيذية لرئيس الوزراء الذي رفض القرار.
وتفاهم فرماجو وروبلي على وقف التوتر في
أواخــر أكتوبرّ ،
ووجها دعــوة مشتركة لتسريع
العملية االنتخابية.
وانتهت انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة
الثانية للبرلمان) منتصف نوفمبر الماضي ،في
حين تتواصل انتخابات مجلس الشعب (الغرفة

األولى) ببعض الواليات الفدرالية ،كما لم يحدد
بعد موعد إجراء االنتخابات الرئاسية.
فــي غضون ذلــك ،دعــت بريطانيا والــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة ،أمـ ــس ،قـ ــادة ال ـص ــوم ــال إل ــى ات ـخــاذ
خطوات فورية لنزع فتيل التوترات.
السفيرة البريطانية لــدى مقديشو،
وقــالــت
ّ
كيت فوستر« :نحض قادة الصومال على اتخاذ
خطوات فورية لنزع فتيل التوترات بالعاصمة،
العنف غير مقبول».
مضيفة أن
ّ
بـ ــدورهـ ــا ،ح ــض ــت الـ ـسـ ـف ــارة األم ـي ــرك ـي ــة فــي
مـقــديـشــو «ب ـق ــوة قـ ــادة ال ـص ــوم ــال ع ـلــى ات ـخــاذ
العاصمة
خطوات فورية لنزع فتيل التوترات في
ّ
واالم ـت ـنــاع عــن األع ـم ــال االس ـت ـفــزازيــة وتـجــنــب
(مقديشو ،واشنطن ـ ـ وكاالت)
العنف».

رغم قوة العالقات بين
إسرائيل وأريتريا ،فإن األخيرة
وألسباب غير واضحة حتى
اآلن ترفض الموافقة على
استقبال السفير اإلسرائيلي،
الذي اختارته تل أبيب ،ويمر
اليوم عام ونصف العام ،فيما
ال تزال السفارة اإلسرائيلية في
أسمرة فارغة من الموظفين
والدبلوماسيين ،وتواصل
وزارة الخارجية دفع عشرات
اآلالف من الدوالرات إيجارات
ورواتب ،دون وجود بصيص
أمل ،على األقل حتى اآلن ،لكي
تستأنف السفارة أنشطتها
العادية هناك .وترددت
تكهنات بأن األريتريين
يتهمون تل أبيب بمساعدة
"جبهة تيغراي" ،التي تقاتل
رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي
أحمد،

ةديرجلا
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«فيينا  »8تنطلق بمطلبين إليران وتهديد إسرائيلي منفرد
طهران تعتزم تعيين سفير جديد لدى الحوثيين ...وال موعد لجولة خامسة من حوار السعودية
انطلقت الجولة الثامنة من
مباحثات فيينا النووية بين
طهران والقوى الكبرى،
بالتزامن مع تجديد إسرائيل
تهديدها بالتحرك منفردة
لمنع الجمهورية اإلسالمية
من تطوير سالح ذري ،في
حين كشفت «الخارجية»
اإليرانية أنها تخطط لتعيين
سفير جديد لدى المتمردين
الحوثيين ،وتحدثت عن
سعيها لتحديد موعد من أجل
عقد جولة خامسة من الحوار
مع السعودية.

رئيسي يحذر من
محاوالت لتدمير
العالقات المتنامية
مع دول الجوار

دخ ـ ـل ـ ــت م ـ ـ ـفـ ـ ــاوضـ ـ ــات ف ـي ـي ـنــا
النووية التي استؤنفت جولتها
الـثــامـنــة ،أم ــس ،مــرحـلــة حساسة
وحــاس ـمــة ،فــي ظــل إصـ ــرار إي ــران
ع ـلــى تـحـقـيــق مـطـلـبـيــن يتضمن
أحدهما الحصول على ضمانات
بعدم انسحاب الواليات المتحدة
م ــرة أخـ ــرى م ــن االت ـف ــاق ال ـنــووي
المبرم عــام  ،2015وينص اآلخــر
على ضمان حريتها في بيع النفط
وتحويل العوائد بالعملة الصعبة
دون سقف محدد.
ومع عودة رئيس الوفد اإليراني
عـ ـل ــي بـ ــاقـ ــري كـ ـن ــي إلـ ـ ــى ط ــاول ــة
المفاوضات مع مجموعة «،»1+4
ال ـتــي تـضــم فــرنـســا ،وبــريـطــانـيــا،
وأل ـم ــان ـي ــا ،وال ـص ـي ــن ،وروسـ ـي ــا،
ش ـك ـكــت طـ ـه ــران بـ ـ ــدور األطـ ـ ــراف
األوروبية التي تسعى إلى تفاهم
يعيد فرض القيود والرقابة على
برنامج إيران الذري ،ويمكن إدارة
الرئيس األميركي جو بايدن من
العودة إلى االلتزام باالتفاق الذي
انسحب منه سلفه دونالد ترامب
عام .2018
وقال وزير الخارجية اإليراني،
حسين أمير عبداللهيان« :اليوم
تبدأ جولة جديدة من المفاوضات
ف ــي ف ـي ـي ـنــا .جـ ـ ــدول األع ـ ـمـ ــال هو
مسألة الـضـمــانــات والتحقق من
رف ــع الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة بحال
العودة لالتفاق».
وأضاف« :األهم بالنسبة إلينا
هــو ال ــوص ــول إل ــى نـقـطــة يمكننا
من خاللها التحقق من أن النفط
اإليراني سيباع بسهولة ،ومن دون
أي ح ــدود ،وأن األم ــوال لـقــاء هذا
ّ
ستحول بالعمالت األجنبية
النفط
إلـ ــى ح ـس ــاب ــات م ـصــرف ـيــة تــابـعــة
إليــران ،وأنه سيمكننا االستفادة
مــن كــل الـعــوائــد االقـتـصــاديــة في
قطاعات مختلفة».
وأوضــح« :توصلنا إلى وثيقة
مشتركة حــول المسألة النووية،
وال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــوبـ ـ ــات .الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم س ـت ـب ــدأ
المفاوضات األولى حول الوثيقة
الـ ـج ــدي ــدة ال ـم ـش ـت ــرك ــة ،أي إن ـنــا
وضعنا وثيقة الجوالت بين أبريل
ويــونـيــو جــانـبــا» ،فــي إش ــارة إلــى
نتائج المفاوضات التي خاضتها
حكومة الرئيس اإليراني السابق
حسن روحاني.
ورغــم حديث الــوزيــر المنتمي
إل ــى ح ـكــومــة الــرئ ـيــس األصــولــي
المتشدد إبراهيم رئيسي عن بحث
وثـيـقــة ج ــدي ــدة ،لـفــت الـبــرلـمــانــي

مشهد عام لمقر المفاوضات النووية في فيينا أمس
اإليراني البارز مالك شريعتي إلى
أنه «لم يحدث جديد في محادثات
فيينا حتى اآلن ،ولم يبدأ الفريق
اإليــرانــي المفاوضات من الصفر
ً
إطالقا ،واستند في محادثاته إلى
النصوص السابقة مع تعديالت
عليها».
وف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــال ـم ــدة ال ـتــي
تستغرقها الـمـفــاوضــات إلحـيــاء
االت ـ ـفـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي ،ب ـع ــد تـحــذيــر
مـسـتـشــار األمـ ــن ال ـقــومــي للبيت
األب ـي ــض ،جـيــك ســولـيـفــان ،خــال
زيارة إلسرائيل األسبوع الماضي
عن موعد نهائي غير معلن لـ«موت
المباحثات» ،أكد مصدر مقرب من
فريق التفاوض اإليراني أن «طهران
ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق جيد
فــي أقـصــر وق ــت ممكن ،لكننا لن
نتقيد بمواعيد نهائية وهمية،
وهذه المواعيد النهائية لن تغير
خطوطنا الحمر .ال تــوجــد حالة
طارئة لنا في المفاوضات».

تهديد منفرد
وف ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت تـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــادل إي ـ ـ ـ ــران
وإس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل رس ـ ــائ ـ ــل ال ـت ـح ــذي ــر

العسكرية ،كــرر وزي ــر الخارجية
اإلسرائيلي ،يائير البيد ،تهديد
إيــران والتلويح بهجوم عسكري
ضــدهــا .وق ــال إن ط ـهــران مهتمة
بــرفــع الـعـقــوبــات مــن أجــل تمويل
ب ــرن ــام ـج ـه ــا ال ـ ـن ـ ــووي و«ش ـب ـك ــة
اإلرهاب التي تنشرها في العالم».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف خ ـ ـ ـ ــال مـ ـش ــاركـ ـت ــه
فـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع ل ـج ـن ــة ال ـخ ــارج ـي ــة
واألمــن التابعة للكنيست ،أمس،
ان «ال ـت ـحــدي ال ـمــركــزي لسياسة
الخارجية واألمــن اإلسرائيلية أن
نمنع النووي اإليراني».
وأش ــار البيد إلــى أنــه «أجرينا
ً
ً
في األشهر األخيرة حــوارا مكثفا
م ــع ج ـم ـيــع ال ـ ــدول ال ـضــال ـعــة في
مـفــاوضــات فيينا ،خصوصا مع
الواليات المتحدة ،بطبيعة الحال
لـكــن لـيــس مـعـهــا ف ـقــط .فـقــد زرت
موسكو ،باريس ،لندن ،وواشنطن
طبعا».
وبـيــن أن ــه أك ــد للجميع بشكل
واضـ ــح أن «إس ــرائ ـي ــل ل ــن تسمح
إلي ـ ــران بـ ــأن ت ـص ـبــح دول ـ ــة عتبة
نووية .ونحن نفضل طبعا العمل
مــن خ ــال ت ـعــاون دولـ ــي ،لـكــن إذا
اض ـ ـطـ ــررنـ ــا ف ـس ـن ـع ـم ــل وحـ ــدنـ ــا،

(أ ف ب)
وسندافع بقوانا الذاتية عن أمننا».
وتــابــع أن ــه «اسـتـعــرضـنــا أمــام
حلفائنا الكثير مــن المعلومات
االسـتـخـبــاراتـيــة الـصـلـبــة ،وليس
آراء ومـ ــواقـ ــف ف ـق ــط ،إن ـم ــا م ــواد
استخباراتية تثبت أن إيرام تخدع
بصورة منهجية تماما».
وحـ ـس ــب الب ـ ـيـ ــد ،ف ـ ــإن «ك ـ ــل مــا
يهمهم هو رفــع العقوبات وضخ
مليارات ال ــدوالرات إلى البرنامج
النووي ،حزب الله ،سورية ،العراق،
شبكة اإلرهـ ــاب الـتــي ينشرونها
في العالم».
وادع ــى الب ـيــد« :نـحــن نـعــارض
االتفاق الذي ال توجد فيه إمكانية
إلشـ ــراف حقيقي عـلــى البرنامج
الـنــووي اإليــرانــي ،وال على المال
اإليراني ،وال على شبكة اإلرهاب».

ال موعد
ع ـلــى صـعـيــد مـنـفـصــل ،كشف
وزير الخارجية اإليراني أن بالده
ً
تعمل حاليا على «تحديد موعد
التفاوض مع السعودية ،ونعمل
على تحضيرات الجولة الجديدة
من المفاوضات معها».

وأكــد عبداللهيان ،في معرض
رده على س ــؤال حــول موعد بدء
الجولة الخامسة من المحادثات
ال ـ ـ ـت ـ ـ ــي وص ـ ـ ـف ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــا ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض
بــاالسـتـكـشــافـيــة أن ــه« :ل ــم يتحدد
بعد ،لكننا تنظم جدول األعمال».
وفي موازاة ذلك ،قال المتحدث
باسم الخارجية اإليرانية سعيد
خ ـط ـيــب زادة ،إن «ال ـم ـف ــاوض ــات
مــع الـسـعــوديــة تستمر مــع إدراك
ال ـ ـن ـ ـقـ ــاط الـ ـخ ــافـ ـي ــة وال ـ ـقـ ــواسـ ــم
المشتركة ،وحــل الخالفات يأتي
من خالل الحوار ،ونحن مستعدون
للمشاركة في الجولة الخامسة من
الـمـفــاوضــات وال ــري ــاض أص ــدرت
تأشيرات لـ  3من ديبلوماسيينا
ليمثلوا طهران في منظمة التعاون
اإلسالمي» بجدة.
وأض ـ ــاف زادة« :قــدم ـنــا قائمة
من االقتراحات للطرف السعودي
وننتظر الرد .هناك حالة من عدم
ال ـث ـقــة ب ـيــن ال ـجــان ـب ـيــن ،ون ـح ــاول
رفعها من خالل الحوار».
ورغ ـ ــم ال ـح ــدي ــث اإليـ ــرانـ ــي عن
الـتـحــرك لعقد الـجــولــة الخامسة
من الحوار الرامية إلنهاء التوتر
م ــع ال ــري ــاض ف ــإن زادة كـشــف أن

طهران تعتزم إعالن تعيين سفير
جــديــد لـهــا ل ــدى جـمــاعــة «أنـصــار
الله» الحوثية في اليمن ،بعد وفاة
مبعوثها السابق حسن إيرلو ،اثر
إصابته بفيروس «كورونا».
في هــذه األثـنــاء ،حــذر الرئيس
اإليراني ،من محاوالت «مضمري
السوء» الرامية إلى تدمير العالقات
المتنامية بين إيران ودول الجوار.

زيارة مادورو
إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ك ـ ـشـ ــف ال ــرئـ ـي ــس
الفنزويلي نيكوالس مادورو ،أنه
ً
يعتزم السفر إلــى طـهــران قريبا،
لـتـســريــع ال ـت ـع ــاون ب ـيــن الـبـلــديــن
في جميع المجاالت ،بما في ذلك
المشاريع الجديدة.
وأكد مادورو ،الذي تخضع بلده
لعقوبات أميركية على غرار إيران،
أن ف ـنــزويــا سـتـسـعــى ف ــي ال ـعــام
المقبل إل ــى إعـ ــادة تفعيل آلـيــات
التعاون مع الدول العربية.
(طهران ،فيينا  -وكاالت)

وتسببت في ارتفاع عدد اإلصابات اليومية في كل أنحاء
البالد التي تسجل محصلة قياسية.
وأمس ،تم تعزيز التدابير الصحية مع إعالن مدينة شيآن
أنها ستفرض «إجراءات الرقابة االجتماعية األكثر صرامة»
بحسب ما ورد على حسابات الحكومة في وسائل التواصل
االجتماعي .وأبلغت المدينة عن  150إصابة جديدة ،أمس،
ما رفع العدد اإلجمالي لإلصابات فيها إلى نحو  650منذ 9
ديسمبر .وبموجب اإلعالن الجديد ،ال يسمح بسير المركبات
على الطرق إال إذا كانت تساعد في أعمال مكافحة الوباء.
وستقوم الشرطة ومسؤولون صحيون «بتدقيق صارم»
لركاب السيارات ،وقد يواجه المخالفون خطر االحتجاز لمدة
ً
 10أيام ودفع غرامة مقدارها  500يوان ( 78دوالرا).
كذلك ،أبلغت مدينتان أخريان في مقاطعة شنشي عن
إصابة مرتبطة بالبؤرة المتفشية في شيآن ،حيث طلبت
السلطات من العمال المهاجرين من المدينة عدم السفر إلى
ديارهم في عطلة رأس السنة الصينية المقبلة.

فــي سـيــاق مـتـصــل ،ق ــررت سلطنة عـمــان ع ــدم السماح
بدخول الموظف أو العامل إلــى مقر عمله في حالة عدم
تقديم شهادة تطعيم لقاح «كورونا» ،أو تقرير طبي يثبت
وجـ ــود ظـ ــروف صـحـيــة تـمـنــع م ــن تـلـقـيــه أح ــد الـلـقــاحــات
المضادة للفيروس.
وأكــدت وزارة العمل العمانية ،في تعميم نشرته ،أمس،
إن ذلــك يأتي في إطــار آلية موحدة وضعتها للتعامل مع
الموظفين غير المطعمين في جميع وحدات الجهاز اإلداري
للدولة وغيرها من األشخاص االعتبارية العامة ،والعاملين
في القطاع الخاص.
واشترطت الوزارة على كل موظف أو عامل موافاة جهة
عمله بـشـهــادة تطعيم لـقــاح وال ـتــي تثبت الـحـصــول على
جرعتين من أحد اللقاحات المضادة للفيروس المعتمدة في
السلطنة ،أو موافاتها بتقرير طبي من المؤسسة الصحية
يثبت وجود ظروف صحية تمنع من تلقي هذه اللقاحات.
(عواصم  -وكاالت)

ً
موسكو تتعهد بوضع حد لـ «الناتو» وال تستبعد حربا صغيرة
• الفروف يحدد أول جولة للمحادثات األميركية ...ويستخف بتهديدات هاريس
• الجيش الروسي يختبر قدرته على صد الغارات ويخصص وحدات للطوارئ

اس ـت ـب ـقــت روسـ ـي ــا أول جــولــة
من المباحثات حــول الضمانات
األم ـن ـيــة مــع ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة،
وتعهدت بوضع حد لزحف حلف
ش ـمــال األط ـل ـســي «ال ـن ــات ــو» نحو
حــدودهــا الشرقية ،ولــم تستبعد
قيام «حرب صغيرة» في أوكرانيا.
وم ـ ــع إعـ ــانـ ــه عـ ــن أول جــولــة
م ــن ال ـم ـحــادثــات ال ـم ـبــاشــرة بين
الــدب ـلــومــاس ـي ـيــن وال ـع ـس ـكــري ـيــن
ال ــروس واألميركيين بعد عطلة
رأس ا ل ـ ـس ـ ـنـ ــة ف ـ ــي  12يـ ـن ــا ي ــر،
لمناقشة قائمة الضمانات األمنية
المطلوبة من «الناتو» ،اتهم وزير
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـ ــروس ـ ــي س ـيــرغــي
الفــروف ،الــدول الغربية بالسعي
إلـ ــى إثـ ـ ــارة «ح ـ ــرب ص ـغ ـي ــرة» في
ً
أوكرانيا ،قائال لقناة «سولفيوف
اليف»« :ال أستبعد أن هذه الرغبة
ه ــي بـبـســاطــة تــأج ـيــج الـمـشــاعــر
العسكرية وشن حرب صغيرة ثم
إلقاء اللوم علينا وفرض عقوبات
جديدة لكبح قدراتنا التنافسية».
وأك ـ ـ ــد الف ـ ـ ـ ــروف أن الـ ــواليـ ــات
الـمـتـحــدة ودول «ال ـن ــات ــو» تضخ
األسلحة ،وتتفاخر بأنها زودت

لبنان ينتخب البرلمان
منتصف مايو

قلق أممي من تصاعد
العنف في ميانمار

تستغرق ثمانية أيام ،ألسباب احترازية .واألحد عادت إلى
ميناء فورت لودردايل بوالية فلوريدا.
إل ــى ذل ــك ،ش ـ ّـددت مدينة شـيــآن الصينية الـتــي يخضع
ً
سكانها البالغ عددهم  13مليونا لحجر صحي منذ الخميس
الماضي ،قيودها لمكافحة «كورونا» ،أمس ،إلى المستوى
ّ
«األكـثــر صــرامــة» محظرة السكان مــن قـيــادة الـسـيــارات في
كــل أنـحــاء المدينة فــي محاولة للسيطرة على أســوأ تفش
ً
للفيروس في البالد منذ  21شهرا.
وتطبق الصين منذ العام الماضي استراتيجية «صفر
كــوف ـيــد» الـمـتـمـثـلــة ف ــي ب ــذل ك ــل م ــا ف ــي وسـعـهــا لـلـحــد من
اإلصابات الجديدة قدر اإلمكان.
وتضاعف السلطات حذرها لتجنب أي انتشار حاد للوباء
قبل دورة األلعاب األولمبية الشتوية في بكين المقررة بين
 4فبراير و 20منه.
ً
لكن مدينة شيآن التاريخية المعروفة عالميا بجيش من
ً
الطين أو جيش «التيراكوتا» ،تعتبر بؤرة للفيروس راهنا

أوكرانيا منذ عام  2014بالذخيرة
واألسـ ـلـ ـح ــة وأنـ ـظـ ـم ــة ه ـجــوم ـيــة
ً
بقيمة  2.5مـلـيــار دوالر ،مشيرا
إل ــى «ت ـقــاريــر وردت ف ــي أكـتــوبــر
ون ــوف ـم ـب ــر عـ ــن ت ـس ـل ـيــم أس ـل ـحــة
بما يـقــرب مــن مئة مليون دوالر
وأنظمة (غافلين) وأنظمة مضادة
للدبابات وذخيرة».
ووص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروف حـ ـل ــف
ً
األطلسي بــأنــه أصـبــح «مشروعا
ً
ً
جيوسياسيا بحتا » الستيعاب
أراض ظ ـ ـلـ ــت ب ـ ـ ــا م ـ ــا ل ـ ــك ب ـعــد
ٍ
انهيار حلف «وارس ــو» واالتحاد
السوفياتي وكلمته ال مصداقية
ل ـهــا ،لـكـنــه ط ـمــأن ب ــأن روس ـي ــا ال
تصدر «إنذارات أخيرة» بشأن مدة
المحادثات األمنية ،لكنها ال يمكن
أن تكون بال نهاية.
بـ ــدوره ،اعـتـبــر نــائـبــه سيرغي
ريابكوف أنه «يتعين على روسيا
ً
أن تـ ـض ــع حـ ـ ـ ــدا لـ ــزحـ ــف ال ـن ــات ــو
بــاتـجــاه ال ـشــرق وتــوسـيــع بنيته
التحتية وقدراته والحيلولة دون
ً
انضمام أوكرانيا إليه» ،مؤكدا أنه
«بعد كل هذه العقود من التطور
ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ــي ،ح ـي ــث تـمـتـلــك

سلة أخبار

ّ
وقع وزير الداخلية
والبلديات اللبناني بسام
مولوي ،أمس ،مرسوم دعوة
الهيئات الناخبة النتخاب
أعضاء مجلس النواب في
منتصف شهر مايو .2022
وحدد المرسوم موعد اقتراع
المقيمين على األراضي
اللبنانية في  15مايو،
والموظفين المشاركين
بالعملية في الـ  12من الشهر
نفسه ،وغير المقيمين في
لبنان «يومي الـ  6والـ  8منه،
وذلك بحسب مصادفة يوم
العطلة الرسمية في الدول
الجاري فيها االقتراع».

ً
ُ
َّ
واشنطن تراقب سفنا سياحية موبوءة بـ «كورونا» ...وعمان تحاصر غير المطعمين

مع قصر سلطنة عمان دخول مؤسساتها على المطعمين،
أخـضـعــت الـسـلـطــات األمـيــركـيــة لـلـمــراقـبــة ع ـشــرات السفن
السياحية التي سجلت إصــابــات بفيروس كــورونــا خالل
إبحارها ،في ظل رفض العديد من موانئ الكاريبي السماح
لها بالرسو.
وقالت المراكز األميركية لمكافحة األمراض والوقاية منها
«سي دي سي» ،إن أكثر من  60سفينة سياحية وضعت تحت
المراقبة بعد «تجاوز اإلصابات بكورونا التي أبلغت عنها
العتبة التي تستوجب تدخلها» .وذكرت صحيفة «واشنطن
بوست» أن العديد من هذه السفن لم تتمكن من الرسو في
وجهاتها المقررة بسبب رفض السلطات إعطاء أذونات لها.
وكانت شركة «رويــال كاريبيان» كشفت في وقت سابق،
ً
إصابة  55شخصا بـ»كورونا»على متن سفينة «أوديسي أوف
ذا سيز» ،رغم أن  95في المئة من الركاب ملقحون.
ولم تقم السفينة بالرسو في جزيرتي كوراساو وآروبا في
الكاريبي ،وهما الوجهتان األخيرتان لها في رحلتها التي

دوليات

روس ـي ــا م ـصــالــح ح ـيــويــة ،نـقــول
بـكــل ح ــزم إنـنــا نـطــالــب بالتخلي
ً
رسميا عــن قــرار قمة بوخارست
(قمة الناتو) لعام  2008التي قررت
أن أوكرانيا وجورجيا ستصبحان
عضوين في الناتو».
وق ـ ــال ري ــابـ ـك ــوف« :ن ــرغ ــب في
إضـ ـف ــاء ط ــاب ــع رس ـم ــي وب ـســرعــة
ع ـلــى ت ـلــك االت ـف ــاق ــات ال ـتــي قمنا
بصياغتها على ال ــورق ،إذا كان
ال ـ ـشـ ــرط ال ـم ـس ـب ــق مـ ــن ال ـج ــان ــب
األم ـي ــرك ــي ه ــو تـنـفـيــذ إج ـ ــراءات
معينة عـلــى أراض ـي ـنــا ،ستعجب
واشنطن وعواصم الناتو األخرى،
أو يريد األميركيون طرحه ،بإمالء
من كييف ،كشرط لمواصلة العمل،
فإن هذا األمر لن يفلح».
وفـ ــي اس ـت ـخ ـف ــاف ب ـت ـهــديــدات
نــائـبــة الــرئـيــس األمـيــركــي كــامــاال
ه ــاري ــس ب ـف ــرض «ع ـق ــوب ــات غير
مـسـبــوقــة» عـلــى روس ـيــا فــي حــال
تـعــديـهــا عـلــى س ـي ــادة أوكــران ـيــا،
ش ــدد الف ـ ــروف ع ـلــى أن «روس ـي ــا
ال تـنــوي إذالل نفسها ومطالبة
الغرب برفع العقوبات ولم تطلب
من أي شخص ذلك».

الرئيس فالديمير بوتين يتحدث عبر الهاتف بمناسبة عيد الميالد أمس
وأوضـ ــح الفـ ــروف أن رئيسها
«جو بايدن وعد بذلك عدة مرات
مــن قبل ولــم تتحول روسـيــا إلى
ً
قـلـعــة م ـح ــاص ــرة» ،م ــؤك ــدا أن ــه ال
يؤمن بسيناريوهات العقوبات
غ ـي ــر ال ـم ـس ـب ــوق ــة ،ب ـم ــا فـ ــي ذل ــك
االنقطاع التام عن الغرب ،وحظر
سفر الروس وما إلى ذلك ،وحتى
لــو تـحـقــق ه ــذا فسنجد اإلجــابــة
والرد».
وعـلــى ال ـه ــواء ،قــالــت هــاريــس،
لقناة «ســي بــي إس» أمــس األول،
ً
ردا ع ـلــى س ـ ــؤال ع ـمــا إذا كــانــت
«الـ ـح ــرب ال ـس ــاخ ـن ــة» س ـت ـبــدأ في
أوروبـ ـ ـ ـ ــا خ ـ ــال أس ــابـ ـي ــع ق ـل ـي ـلــة:
«ن ـت ـح ــدث م ـب ــاش ــرة م ــع روس ـي ــا.

ً
ونـ ــوضـ ــح ج ـ ــدا أن ـ ــه ال ي ـج ــب أن
ت ـت ـعــدى ع ـلــى س ـي ــادة أوك ــران ـي ــا،
وأننا ندافع عن سيادة أراضيها.
ومـسـتـعــدون لـفــرض عـقــوبــات لم
يسبق لها مثيل عليها».
وفـ ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ذات ـ ـ ـ ـ ــه ،أع ـل ـن ــت
نائبة وزي ــر الـخــارجـيــة للشؤون
ال ـس ـيــاس ـيــة ،ف ـي ـك ـتــوريــا ن ــوالن ــد،
ً
أيضا عن إمكانية اتخاذ خطوات
جديدة مناهضة لروسيا .وقالت
فــي كـيـيــف« :ن ـحــن حــاسـمــون في
رس ــال ـت ـن ــا ل ـم ــوس ـك ــو .إذا أخ ــذت
خطوات لزعزعة استقرار أوكرانيا
واع ـت ــدت عليها فـسـتـكــون هناك
خ ـ ـط ـ ــوات اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة خ ـط ـي ــرة
وعقوبات لم تحدث في الماضي».

(رويترز)

وأك ــدت أن المفاوضات بشأن
إقليم دونباس االنفصالي وصلت
إل ــى طــريــق م ـســدود ،بسبب عــدم
االمـتـثــال للعديد مــن الـنـقــاط من
اتفاقات مينسك .وفي الوقت ذاته،
أعربت نوالند عن إمكانية تسوية
الصراع شرق أوكرانيا.
وع ـلــى األرض ،أع ـل ـنــت وزارة
الدفاع الروسية عن بدء المنطقة
ً
العسكرية الغربية أمــس ،تدريبا
ً
ق ـتــال ـيــا ع ـلــى ص ــد غ ـ ــارات جــويــة
م ـك ـث ـفــة وضـ ـم ــان ح ــال ــة ال ـتــأهــب
الـ ـقـ ـص ــوى بـ ـمـ ـش ــارك ــة  10آالف
جـ ـن ــدي ،م ـب ـي ـنــة أنـ ـه ــا ج ـ ــرت فــي
ع ـ ــدة م ـن ــاط ــق م ـث ــل ف ــول ـغ ــوغ ــراد
وروس ـتــوف وكــراس ـنــودار وشبه

ج ــزي ــرة ال ـق ــرم ال ـتــي ضـمـتـهــا من
أوكـ ــران ـ ـيـ ــا فـ ــي  .2014وأش ـ ــارت
الوزارة إلى أن التدريبات أجريت
كـ ــذلـ ــك ف ـ ــي األراضـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـب ـع ـي ــدة
ع ـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود األوكـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ،فــي
ستافوروبول وأستراخان وشمال
القوقاز ،كما في أرمينيا وأبخازيا
وأوسيتيا الجنوبية.
وأضافت الــوزارة أنه «من أجل
ض ـمــان حــالــة ال ـتــأهــب الـقـصــوى
خــال احـتـفــاالت نهاية الـعــام في
ال ـم ــواق ــع ال ـع ـس ـكــريــة بــالـمـنـطـقــة
ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،سـيـتــم
تـ ـخـ ـصـ ـي ــص وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات حـ ــراسـ ــة
وت ـعــزيــزات وق ــوات لـمــواجـهــة أي
حاالت طارئة محتملة».

أعربت مبعوثة األمم
المتحدة الخاصة إلى
ميانمار ،نويلين هيزير،
أمس ،عن «قلقها العميق»
حيال تصاعد العنف في
البالد ،داعية إلى وقف النار
بين الجيش ومعارضيه مع
دخول .2022
ّ
ونفذت المجموعة العسكرية
الحاكمة في بورما حملة قمع
دموية ضد االحتجاجات
الرافضة النقالب فبراير،
ما أسفر عن مقتل أكثر من
 1300شخص ،وتوقيف أكثر
من  11ألفا .وقال مسؤول
في األمم المتحدة ،أمس
األول ،إنه يشعر بـ«الهلع»
حيال تقارير موثوقة تفيد
بأن  35مدنيا قتلوا وأحرقت
جثثهم في هجوم ليلة عيد
الميالد بشرق البالد ،مطالبا
الحكومة بفتح تحقيق.

ً
الفلبين 389 :قتيال
ضحايا إعصار «راي»

أكدت وكالة إدارة الكوارث
الوطنية ،أمس ،أن حصيلة
ضحايا اإلعصار ،الذي
يعد أقوى إعصار يضرب
الفلبين ،هذا العام ارتفعت
إلى  389قتيال ،ومازال
هناك  64شخصا في عداد
المفقودين.
وتضرر أكثر من  4ماليين
شخص باألقاليم الواقعة
وسط وجنوب الفلبين من
إعصار «راي» ،بينهم 570
ألفا و 906أشخاص نزوحوا
بسبب اإلعصار.
يشار إلى أن أرخبيل الفلبين
يتعرض لنحو  20إعصارا
استوائيا سنويا.

بولندا :الرئيس يعطل
ً
قانونا حول اإلعالم

نقض الرئيس البولندي
أندريه دودا ،أمس ،قانونا
مثيرا للجدل حول وسائل
اإلعالم يشتبه معارضوه
بأنه يهدف إلى إسكات
القناة اإلخبارية المستقلة
«تي في ان  ،»24التي تهيمن
عليها محطة «ديسكوفري»
األميركية.
وقال دودا في إعالن
تلفزيوني أمس« ،أضع فيتو»
على القانون بعد انتقادات
شديدة من الواليات المتحدة
وأوروبا.
وكان النص الذي تبناه
البرلمان البولندي في
 17ديسمبر وأراده «حزب
القانون والعدالة» الشعبوي
الحاكم ،يهدف إلى منع
الشركات التي ال تنتمي
إلى المنطقة االقتصادية
األوروبية (تضم الدول
الـ 27األعضاء في االتحاد
األوروبي وأيسلندا
وليشتنشتاين والنرويج)
من امتالك حصة أغلبية في
شركات إعالم بولندية.
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رياضة

الجولة السادسة لـ «الممتاز» :إدارة
القادسية ال تستمع لصوت العقل
السالمية أكثر المستفيدين والعربي يدفع
ثمن االعتماد على «الهادي»
حازم ماهر

ي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر الـ ـ ـس ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة أك ـ ـثـ ــر
المستفيدين في الجولة السادسة
من منافسات دوري  stcللدرجة
الممتازة لكرة القدم ،ألنه الوحيد
الذي حقق الفوز من فرق المقدمة،
بتغلبه على القادسية بنتيجة
 ،2-3مما ساهم في دخوله المربع
الذهبي للمرة األولى هذا الموسم.
َ
ولـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ـحـ ـ ــظ هـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـجـ ــولـ ــة
ب ــال ـم ـس ـت ــوى ال ـ ـعـ ــالـ ــي ،بـ ـع ــد أن
س ـي ـط ــرت ع ـل ـي ـهــا الـعـصـبـيــة
بشكل زائــد عن

ال ـح ــد ف ــي أك ـث ــر م ــن مـ ـب ــاراة ،في
مـقــدمـتـهــا م ـب ــارات ــا ال ـع ــرب ــي مع
النصر ،والسالمية مع القادسية.
ويـ ـب ــدو أن ت ـح ـق ـيــق األلـ ـق ــاب
ال تتبعه ا ن ـت ـص ــارات ،فالكويت
ً
الـفــائــز أخ ـي ــرا بـلـقــب ك ــأس سمو
األمير ّفرط العبوه بفرصة ذهبية
ً
للعودة إلى القمة مجددا ،بتعادله
ال ـس ـل ـبــي م ــع ك ــاظ ـم ــة ،ل ـيــواصــل
البرتقالي البقاء على القمة
ل ــأس ـب ــوع ال ـث ــال ــث عـلــى
ال ـت ــوال ــي ،ب ـعــد أن حقق
األهم وهو عدم الخسارة
والحفاظ على الصدارة.

العربي يدفع الثمن
ً
أما العربي ،فيدفع حاليا ثمن
االعتماد على السنوسي الهادي
فقط ،دون توظيف إمكانيات أكثر

لقاء سابق بين كاظمة والكويت
من العب ،لذلك فإن جميع الفرق
دون استثناء تفرض على الالعب
رق ــاب ــة ل ـص ـي ـقــة ،ل ـي ـف ـقــد ال ـفــريــق
ً
النقاط تباعا.

وي ـس ـت ـحــق مـ ـ ــدرب الـســالـم ـيــة
مـ ـحـ ـم ــد إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ل ـ ـقـ ــب مـ ـ ــدرب
ـال
األس ـبــوع ،بعد تحقيق فــوز غـ ٍ
على القادسية ،الــذي صنع معه

أمجاده كمدرب يشار له بالبنان،
من خالل عدم فقد األمل بعد تقدم
األص ـف ــر حـتــى الــدقـيـقــة األخ ـيــرة
من زمن اللقاء ،ليلقي بتعليماته

أرقام

• ع ــاد ُم ـع ــدل ال ـت ـهــديــف إل ــى االن ـخ ـفــاض
ً
ً
مجددا ،بتسجيل  12هدفا فقط ،بمعدل تهديفي
 2.4في المباراة الواحدة.
• لعبت األرض مع أصحابها في  3مباريات،
ف ــي ح ـيــن ان ـت ـهــت م ـب ــارات ــا ال ـن ـصــر م ــع ال ـعــربــي،
وكاظمة مع الكويت بالتعادل.
• أحرز الالعبون المحليون  8أهداف مقابل 4
أحرزها المحترفون.

 ...ولقاء سابق بين
العربي والنصر

• بطاقتان ح ـمــراوان تــم إشهارهما فــي هذه
ال ـج ــول ــة ،ل ـح ــارس ال ـقــادس ـيــة خ ــال ــد الــرش ـيــدي،
ومحترف التضامن البحريني علي حرم.
ُ
• احت ِسبت ركلة جزاء في المباريات الخمس،
وه ـ ــي الـ ـت ــي اح ـت ـس ـب ـهــا ال ـح ـك ــم ي ــوس ــف ن ـصــار
للسالمية ،ونفذها بنجاح حسين الموسوي.
• رغم عدم تهديفه في شباك الكويت ،ما زال
مهاجم كاظمة شبيب الخالدي يتربع على قمة

ً
 16يناير موعدا لكأس السوبر
استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة
برئاسة عضو مجلس اإلدارة فهد الهمالن على
إقامة مباراة كأس السوبر بين العربي (بطل
الدوري) والكويت (بطل كأس سمو األمير) ،يوم
 16يناير المقبل.
ً
وك ــان م ـقــررا أن تـقــام ال ـم ـبــاراة فــي فبراير
المقبل ،لكن اللجنة قررت تقديم الموعد ،بعد
ً
تأجيل دورة األلعاب الخليجية ،التي كان مقررا
إقامتها خالل الفترة من  9إلى  19يناير المقبل،
لتقام في الفترة من  10إلى  20مايو المقبل.

إلى ذلك ،استقر األمر داخل لجنة المسابقات
على انطالق الــدور األول لبطولة كأس سمو
ولي العهد ،أحد يومي  19و 20يناير ،على أن
ينتهي في موعد أقصاه  21منه ،إذ سيتجمع
العبو منتخبنا الوطني األول ،في حال عدم
تــأجـيــل مـبــاراتــي تايلند بسبب االح ـت ــرازات
ً
ً
الصحية تـفــاديــا النـتـشــار كــورونــا ،علما أن
المباراتين مقرر لهما يومي  27و 30منه في
"الفيفا داي".
وتتجه النية إلى إجــراء مراسم القرعة في

الهدافين برصيد  5أهــداف ،في حين رفــع العبا
السالمية والـقــادسـيــة حسين الـمــوســوي وعيد
الرشيدي أهدافهما إلى أربعة أهداف ليتساويا
مع محترف اليرموك الكولومبي مارلوس اندريس
ولكل منهم  4أهــداف في المركز الثاني ،ويأتي
ثالثا  4العبين هم أحمد الزنكي والمهدي برحمة
(الكويت) ،وبدر المطوع (القادسية) ،والسنوسي
الهادي (العربي) ولكل منهم  3أهداف.

الخامسة مــن مـســاء بعد غــد بمقر االت ـحــاد،
بحضور أعضاء لجنة المسابقات ،وممثلي
األندية ،وستشهد الساعات القليلة المقبلة،
ً
تـحــديــد الـمــوعــد الـنـهــائــي ،عـلـمــا أن ــه قــد يتم
إجــراء قرعتي كــأس سمو ولــي العهد وكأس
ً
سمو األمير معا .ورأت لجنة المسابقات ،أن
من الصعوبة بمكان إنهاء الموسم في أبريل
ً
ً
المقبل ،إذ وضعت موعدا مبدئيا في أول مايو،
وقد يمتد هذا الموعد في حال تأجيل دورة
ً
األلعاب الخليجية مجددا.

●

أحمد حامد

دخ ــل الـمـحـتــرف اإليـ ـف ــواري ل ـكــرة الـقــدم
ج ـم ـع ــة سـ ـعـ ـي ــد ،أمـ ـ ـ ــس ،تـ ــدري ـ ـبـ ــات ف ــري ــق
السالمية ،تمهيدا للمشاركة مع "السماوي"،
بـعــد قـيــده فــي قــائـمــة الـفــريــق مــع فـتــح بــاب
االنـتـقــاالت الشتوية فــي الـثــانــي مــن يناير
المقبل.
وكــان السالمية تعاقد مــع الــاعــب لمدة
ً
 6شهور قابلة للتمديد ،قادما من النهضة
الـعـمــانــي ،حـيــث فـســخ األخ ـيــر عـقــد سعيد
بالتراضي.

ً
ً
 64فريقا مشاركا في المنافسات وسط تفاعل شبابي كبير

تحت رعاية اللجنة األولمبية الكويتية
ممثلة برئيسها ا لـشـيــخ فـهــد ا لـنــا صــر،
وبالتعاون مع لجنة "البادل" الكويتية،
أعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن
نجاح كبير للنسخة الثانية من بطولة
بيتك  KFH PADEL TOUR 2التي استمرت
يــومـيــن ف ــي مــاعــب  ،Oasisوبـمـشــاركــة
ً
 64فريقا.
وأعرب الشيخ فهد الناصر عن شكره
وت ـق ــدي ــره ل ـ ـ "ب ـي ـتــك" ع ـلــى دع ـم ــه ال ــدائ ــم
ً
والمستمر للرياضيين ،مشيدا بتنظيم
ال ـب ـط ــول ــة ،ومـ ــا ي ــوف ــره "ب ـي ـت ــك" لـشـبــان
ً
وشابات الكويت ،متمنيا دوام التوفيق
والنجاح للجميع.
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال نــائــب ال ـمــديــر ال ـعــام
لـلـعــاقــات الـعــامــة واإلعـ ــام للمجموعة
فــي "ب ـي ـتــك" ،يــوســف ال ــروي ــح ،إن إطــاق
الـنـسـخــة الـثــانـيــة KFH Padel Tour 2
وزيادة عدد الفرق المشاركة دليل واضح
على نجاح النسخة األولى التي ّ
نظمها
"بيتك" وهي أول بطولة من نوعها على
م ـس ـتــوى ال ـك ــوي ــت ل ــري ــاض ــة الـ ـب ــادل ،إذ

الناصر يتوج الفائزين
شهدت مشاركة شبابية واسعة ،إضافة
الى إشادات عديدة لما حققته من صدى
واس ـ ــع وم ـتــاب ـعــة ج ـمــاه ـيــريــة وتـغـطـيــة
إعالمية شاملة في الوسائل المختلفة
وقنوات التواصل االجتماعي.
وأضـ ــاف ال ــروي ــح ،أن تـنـظـيــم بطولة
"بيتك" للعبة  ،Padelيندرج ضمن إطار
المسؤولية االجتماعية للبنك ،والتركيز
ً
ع ـلــى اه ـت ـم ــام ــات ف ـئــة ال ـش ـب ــاب ،م ــؤك ــدا
أهمية بطولة "بيتك" لـ  Padelفي تنويع
ال ـف ـعــال ـيــات ال ــري ــاض ــة أم ـ ــام اه ـت ـمــامــات
ال ـش ـب ــاب ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ،الس ـي ـمــا أن هــذه
ً
ً
الرياضة باتت تكتسب زخما وانتشارا
ً
حول العالم ،مشيرا إلى أن نجاح البطولة
والمنافسة التي شهدتها واألداء الجيد
من الالعبين ،يبشر بمستقبل واعد لهذه
ً
الرياضة محليا.

مبادرات نوعية
وذكر أن "بيتك" نجح في نقل األنشطة
والمبادرات الرياضية إلى مستوى جديد

م ــن االب ـت ـك ــار ،إذ تـعـتـبــر بـطــولــة Padel
إضافة جديدة على األنشطة الرياضية
ً
في الكويت ،مبينا أن الهدف األساسي
من البطولة هو خلق منصة تجمع محبي
الــريــاضــة وتـتـيــح لـهــم الـمـجــال للتعرف
على مستواهم الفني من خالل مباريات
تنافسية بروح رياضية عالية.
وأو ض ــح أن التسجيل للبطولة كــان
عن طريق رابط عبر حساب "بيتك" على
إنستغرام ،فيما يتم اختيار الفرق بناء
ع ـلــى الـتـسـجـيــل ال ـم ـب ـكــر ،بـحـيــث تـكــون
ً
األف ـض ـل ـي ــة ل ـم ــن ي ـس ـجــل أوال ول ـع ـمــاء
"بيتك" ،وأن تكون أعمار المتقدمين فوق
ً
ً
 21عاما ،مشيرا إلى أن آلية اللعب وفق
نـظــام خ ــروج المغلوب ،ووص ــول الفرق
الفائزة إلى النهائي.
وفاز بالمركز األول الفريق المكون من
الالعبين نجيب العوضي وعبدالرحمن
العوضي ،فيما فــاز الفريق المكون من
الــاعـبـيــن داوود سـلـمــان هــاشــم وعـلــي
حيات بالمركز الثاني ،أما المركز الثالث
فكان من نصيب فريق عبدالله بوحمد

الفوز األول
للفحيحيل واليرموك
وعـلــى غ ــرار الـجــولــة السابقة،
شهدت الجولة السادسة تحقيق
فريقي الفحيحيل واليرموك الفوز
األول لهما بعد خمسة أسابيع
عجاف ،بفوز األول على التضامن
 ،1-3والثاني على الشباب .0-1

سعيد انضم لـ«السماوي» ودوغالس يرحل

نجاح الفت لبطولة «بيتك» الثانية لـ«البادل»

جانب من المنافسات

ويضغط العبوه ويــدركــوا هدف
الـتـعــادل والـتـقــدم بـقــدم المتألق
حسين الموسوي.
ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ف ـ ـ ــإن خـ ـس ــارة
ال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة ج ـ ـ ـ ــاءت م ـ ــن خ ـ ــارج
ً
ال ـخ ـط ــوط ،وتـ ـح ــدي ــدا م ــن إدارة
النادي ،التي تضع شماعة فشلها
عـ ـل ــى مـ ــا ن ـس ـج ـت ــه مـ ــن خ ـيــال ـهــا
ف ـقــط وهـ ــي الـ ـم ــؤام ــرات وال ـظ ـلــم
الـتـحـكـيـمــي! ،وتـمـسـكـهــا بـمــدرب
(الـجــزائــري خير الدين مضوي)،
ال حول له وال قوة ّقدم كل مالديه
واثـبــت أنــه ال يجيد ق ــراءة الفرق
المنافسة وتجهيز األصفر بشكل
ً
الئق ،وبدال من االستماع لصوت
العقل المتمثل في الجماهير الذي
طالب برحيله ،تجدد اإلدارة الثقة
به بشكل غريب.

ولوال روح الالعبين وغيرتهم
ع ـلــى ال ـفــان ـلــة ال ـص ـف ــراء ل ـصــارع
ً
ال ـقــادس ـيــة ال ـب ـق ــاء ،وذلـ ــك بـعـيــدا
عــن التصرف غير الـمـســؤول من
ً
الـحــارس خــالــد الــرشـيــدي ،فبدال
مــن تـهــدئــة زم ــائ ــه ،اع ـتــدى على
الحكم يوسف النصار بأسلوب
استفزازي بال ذنب اقترفه.

وم ـن ـصــور بــوح ـمــد ،بـيـنـمــا ف ــاز الـفــريــق
ال ـم ـك ــون م ــن الــاع ـب ـيــن دخ ـي ــل الــدخ ـيــل
وأحمد العوضي بلقب ملك الملعب.
ووصـلــت قيمة الـجــوائــز فــي البطولة
إلى أكثر من  3000دينار ،وحــاز الفريق
الفائز بالمركز األول جائزة نقدية قيمتها
 1000ديـنــار ،فيما حــاز صاحب المركز
الـثــانــي عـلــى  600دي ـنــار ،والـثــالــث على
 300دينار.
ت ــرب ــط ري ــاض ــة ال ـ ـبـ ــادل  Padelبـيــن
لعبتين وهي االسكواتش والتنس ،لكنها
تختلف في جوهرها من حيث القواعد
التي تحكمها ،وأسلوب اللعبن وتتطلب
م ـمــارس ـت ـهــا م ــرون ــة بــدن ـيــة واس ـت ـخــدام
مضارب صلبة على أرض ملعب أصغر
ً
حـجـمــا م ــن مـلـعــب الـتـنــس الـ ـع ــادي ،وال
تشترط فئة عمرية معينة ،مما يجعلها
رياضة للجميع وتناسب كل األعمار.

وجاء تعاقد السالمية مع سعيد ،بعد أن
تمكنت إدارة الـنــادي مــن رفــع الحظر الــذي
كــان مـفــروضــا على الـفــريــق بــداعــي قضايا
مرفوعة من قبل العبين محترفين سابقين،
إلى جانب قضية من المدرب السابق للفريق
الفرنسي ميلود حمدي.
ومن المنتظر أن يحل سعيد على حساب
الـبــرازيـلــي دوغ ــاس ،ال ــذي يعالج بالوقت
الـحــالــي مــن إصــابــة فــي الــربــاط الصليبي،
تعرض لها في الموسم الماضي.
من جهة أخرى ،أكد مدرب فريق السالمية
لكرة القدم محمد إبراهيم أهمية الفوز الذي

تحقق على فــريــق الـقــادسـيــة ،مــؤكــدا أنــه ال
يتطلع لبناء فريق للمستقبل مع السالمية،
وليس مجرد الفوز على كبار الدوري.
وقال إبراهيم لـ"الجريدة" إن الفوز لم يكن
ً
سهال ،وتحقق في أصعب األوقــات ،مشيرا
إلــى أن العبي السالمية تراجعوا مــن دون
مبرر ،وهو ما قلب النتيجة في أوقات مهمة
لمصلحة القادسية.
وأضاف أن التوفيق في استغالل الفرص
وعزيمة الالعبين ورغبتهم في العودة إلى
الـمـبــاراة مكنتهم مــن ال ـعــودة فــي الـمـبــاراة
والخروج بنقاط ثمينة.

بطولة العرب لرفع األثقال تنطلق
في أربيل بمشاركة كويتية
انطلقت فــي أربـيــل أمــس بطولة
العرب لرفع األثقال للرجال والنساء،
بمشاركة  10منتخبات دول عربية
بينها الكويت.
وقـ ـ ـ ـ ــال األم ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ل ـل ـج ـنــة
األولـ ـ ـمـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــراقـ ـ ـي ـ ــة ه ـي ـث ــم
عبدالحميد ،في تصريح صحافي،
إن بطولة العرب كان من المقرر أن
تشهد مشاركة أكثر من  16منتخبا
ع ــربـ ـي ــا ،لـ ـك ــن ت ـف ـش ــي أومـ ـيـ ـك ــرون
أدى إل ــى تـقـلـيــص ال ـع ــدد إل ــى ،10
مـتــوقـعــا أن تـشـهــد الـبـطــولــة ،التي
تستمر مـنــافـســاتـهــا  8أي ــام ،تألقا
كبيرا ألبطال العرب والعراق" ،وهم
ي ـت ـن ــاف ـس ــون ع ـل ــى ارت ـ ـقـ ــاء مـنـصــة
األوسمة".
وحـ ـض ــر ح ـف ــل االفـ ـتـ ـت ــاح وزيـ ــر
الشباب والرياضة العراقي عدنان
درج ــال ،ورئيس اللجنة األولمبية
الــوطـنـيــة ال ـعــراق ـيــة رع ــد ح ـمــودي،
إضافة إلى رؤساء الوفود العربية
الـمـشــاركــة .وك ــان منتخب الكويت
لرفع األثقال أقام معسكرا تدريبيا
ف ــي الـ ـق ــاه ــرة مـ ــؤخـ ــرا ،اسـ ـتـ ـع ــدادا
ل ـخــوض مـنــافـســات بـطــولــة الـعــرب

العدواني مع درجال
التي تستضيفها أربيل.
وذكــر أمين السر العام لالتحاد
ال ـك ــوي ـت ــي ل ــرف ــع األثـ ـ ـق ـ ــال مـسـيـلــم
الـعــدوانــي ،فــي تصريحات سابقة،
أن االتـ ـح ــاد ب ــدأ ق ـبــل م ــدة اإلعـ ــداد
للبطولة ،من خالل حصص تدريبية
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادا لـ ـ ـخ ـ ــوض م ـن ــاف ـس ــات

البطولة ،مؤكدا أن العبي المنتخب
ع ـ ــازم ـ ــون عـ ـل ــى ال ـم ـن ــاف ـس ــة ب ـق ــوة
على لقب الـبـطــولــة ،وإح ــراز مراكز
متقدمة السيما أنها البطولة األولى
للمنتخب منذ آخر مشاركة له عام
 ،2019بعد توقف البطوالت بسبب
(كونا)
جائحة كورونا.

علي يوسف في ذمة الله
نعت الهيئة العامة للرياضة ،ببالغ الحزن واألسى،
أم ـيــن ص ـن ــدوق الـلـجـنــة األول ـم ـب ـيــة ،رئ ـيــس االت ـحــاد
الكويتي للمبارزة األسـبــق الــريــاضــي ،علي يوسف،
ال ــذي يـعــد أح ــد رم ــوز الــريــاضــة الـكــويـتـيــة وصــاحــب
التاريخ الرياضي الكبير ،وساهم في تحقيق العديد
مــن اإلن ـج ــازات خــال تــولـيــه منصب رئـيــس االتـحــاد
الكويتي للمبارزة ،إضافة إلــى عمله اإلداري كأمين
صندوق للجنة األولمبية الكويتية.

ونعى المدير العام للهيئة العامة للرياضة ،حمود
فـلـيـطــح ،الـفـقـيــد ال ــذي أمـضــى أكـثــر مــن  30عــامــا في
خــدمــة الــريــاضــة الكويتية ،وخــاصــة لعبة الـمـبــارزة،
وح ـصــل عـلــى الـسـيــف الــذه ـبــي م ــن االت ـح ــاد الــدولــي
ل ـل ـم ـبــارزة بـصـفـتــه أح ــد أقـ ــدم األع ـض ــاء ف ــي االت ـحــاد
ولجانه المختلفة ،خالل فترة وجوده كعضو للمكتب
ً
التنفيذي ،وتقديرا لــدوره في خدمة ونشر وتطوير
اللعبة ،ويعتبر أحد أهم األوسمة الدولية.
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يسعى ليفربول إلى مواصلة
الضغط على المتصدر
مانشستر سيتي ،في حال
تحقيق الفوز على مضيفه
ليستر سيتي اليوم ضمن
منافسات المرحلة العشرين
من الدوري اإلنكليزي الممتاز.

ً
يحل ليفربول ضيفا على
لـ ـيـ ـسـ ـت ــر سـ ـيـ ـت ــي ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم فــي
المرحلة العشرين من الدوري
اإلنكليزي لكرة القدم الغارق
في أزمته الصحية مع المزيد
من المباريات المؤجلة بسبب
فيروس كورونا.
بـ ـع ــدم ــا غـ ـ ــاب ع ـ ــن مــرح ـلــة
ا ل ـ ـ « ب ــو ك ـس ـي ـن ــغ داي» ،ي ـعــود
لـيـفــربــول ال ـيــوم إل ــى الملعب،
ً
حيث يحل ضيفا على الجريح
ليستر ال ــذي يـعــانــي األمـ ّـريــن
ه ـ ــذا ال ـم ــوس ــم ب ـع ــد االك ـت ـف ــاء
بستة انـتـصــارات فــي آخــر 17
مباراة ،ليتجمد رصيده عند
 22نقطة في المركز العاشر،
وت ـل ـقــى خ ـس ــارة قــاس ـيــة أم ــام
مانشستر سيتي أمس األول،
بستة أهداف مقابل ثالثة.
وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاراة األحـ ـ ـ ــد
األولـ ـ ــى لـلـيـسـتــر ف ــي ال ـ ــدوري
ال ـم ـم ـت ــاز م ـن ــذ فـ ـ ــوزه الـكـبـيــر
عـلــى نـيــوكــاســل  - 4صـفــر في
 12ديسمبر الـجــاري ،إذ غاب
ع ــن ال ـمــرح ـل ـت ـيــن الـمــاضـيـيــن
إلرجــاء مباراتيه مع توتنهام

مباريات اليوم
التوقيت
6:00
6:00
6:00
11:00

القناة الناقلة
المباراة
beINSPORTS PR1
ساوثامبتون  -توتنهام
كريستال باالس  -نورويتش beINSPORTS PR2
beINSPORTS PR3
واتفورد – ويست هام
beINSPORTS PR1
ليستر سيتي  -ليفربول

وإي ـ ـفـ ــرتـ ــون ب ـس ـب ــب ف ـي ــروس
كورونا.
وعــاد ليستر إلــى المباريات
في منتصف األسبوع المنصرم
حين تواجه مع ليفربول بالذات
فــي رب ــع نـهــائــي مـســابـقــة كــأس
ً
الرابطة وخرج مهزوما بركالت
ال ـت ــرج ـي ــح ،بــال ـتــالــي سيسعى
الـ ـم ــدرب األي ــرلـ ـن ــدي الـشـمــالــي
بــرنــدن رودجـ ــرز إل ــى ال ـثــأر من
ال ـفــريــق ال ــذي أش ــرف عـلـيــه من
 2012حتى .2015
وس ـ ـي ـ ـكـ ــون عـ ـل ــى ل ـي ـف ــرب ــول
ومدربه األلماني يورغن كلوب
التعامل مــع ضغط المباريات
بحنكة ،إذ سيحل «الحمر» األحد
ً
ضيوفا على ملعب تشلسي في
المرحلة المقبلة ،قبل مواجهة
الفريق اللندني اآلخــر أرسنال
ً
بـعــد غــد خ ــارج ملعبهم أيـضــا
في نصف نهائي كأس الرابطة.
ً
ً
وتلقى ليفربول خـبــرا ســارا
األح ـ ـ ــد ب ـع ــدم ــا أعـ ـل ــن االتـ ـح ــاد
ال ــدول ــي ل ـكــرة ال ـق ــدم (ف ـي ـفــا) أن
ب ــإم ـك ــان األنـ ــديـ ــة اإلب ـ ـقـ ــاء عـلــى
العبيها األفارقة حتى الثالث من
يناير قبل تسريحهم للمشاركة
مع منتخبات بالدهم في كأس
األمــم اإلفريقية المقررة بين 9
الـشـهــر الـمـقـبــل و 6ف ـبــرايــر في
الكاميرون.
وكـ ـ ـ ـ ــان مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن
يـنـضــم الــاع ـبــون األف ــارق ــة إلــى
م ـن ـت ـخ ـب ــات ـه ــم ف ـ ــي  27ال ـش ـهــر
الجاري ،لكن في رسالة موجهة
مــن «ف ـي ـفــا» إل ــى راب ـطــة األنــديــة

العبو ليفربول خالل إحماء قبل مباراة سابقة
األوروبية ،أفادت الهيئة الكروية
الـعـلـيــا ب ــأن االت ـح ــاد اإلفــريـقــي
للعبة مدد المهلة حتى الثالث
ً
من يناير ضمنا ،مما يعني أن
بإمكان ليفربول االعتماد حتى
حينها على الثالثي المصري
مـحـمــد ص ــاح وس ــادي ــو مانيه
والغيني نابي كيتا.

توتنهام يواجه ساوثمبتون
وب ـغ ـي ــاب أرس ـ ـنـ ــال ع ــن ه ــذه

توخيل ينتقد تسارع المباريات

توخيل

ان ـت ـقــد م ـ ــدرب ت ـش ـل ـســي ،األل ـمــانــي
ت ــوم ــاس ت ــوخ ـي ــل ،الـ ـج ــدول الـحــالــي
ل ـم ـب ــاري ــات ال ـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي
الممتاز ،الذي يتسارع في هذه
األيـ ـ ــام ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن تــزايــد
ح ـ ـ ــاالت اإلص ـ ــاب ـ ــة ب ـف ـي ــروس
كورونا.
وف ــي تـصــريـحــات بعد
الـمـبــاراة التي فــاز فيها
تشلسي عـلــى أ سـتــون
فيال ،قال توخيل :هذا
ليس عدال ،لدينا عشرة
أيام من العمل المكثف،
ف ـ ــي ظ ـ ــل وجـ ـ ـ ــود الع ـب ـيــن
مـصــابـيــن ،س ـنــواجــه فــرقــا تم
ت ــأج ـي ــل م ـب ــاري ــات ـه ــا ولــدي ـهــا
أسبوع لالستعداد بشكل كاف.
وأضاف :ليكن الجدول كما
يـكــون ،ولكن هــذا ال يمكن أن
يكون الشكل الصحيح.

وذكر المدرب أن تشلسي لعب مباراته
الثامنة حتى اآلن خالل هذا الشهر ،مشيرا
إلى أن فريقه سيواجه أيضا برايتون غدا
على ملعب ستامفورد بريدج.
وك ـ ـ ــان ت ـش ـل ـســي ف ـق ــد ب ـس ـب ــب تـفـشــي
الفيروس التاجي خدمات كالوم هدسون
أودوي ورومـيـلــو لــوكــاكــو؛ الـلــذيــن عــادا
ل ـل ـظ ـه ــور أم ـ ـ ــام أس ـ ـتـ ــون فـ ـي ــا ،ل ـك ـن ــه ال
يستطيع حتى اآلن استعادة كاي هارتيز
وتيمو فيرنر.
واسـ ـتـ ـط ــرد :إن ـه ــم ي ـج ـع ـلــون ـنــا نـلـعــب
على الــرغــم مــن وجــود العبين مصابين
بالفيروس أيضا .لدينا إصابات جديدة
لكننا فــي أي ــدي أش ـخــاص يـعـمـلــون من
مكتب دون معرفة ماهية هذا.
وقـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ــدرب ت ـش ـل ـس ــي الـ ـ ـ ــذي أش ـ ــاد
باستعداد العبيه :نحن نقاتل ونضغط
على العبينا .لدي أقصى درجات االحترام
لـمــا يـفـعـلــه ال ــاع ـب ــون .ن ـجــري تـغـيـيــرات
(إفي)
إجبارية بفعل اإلصابات.

أبــدى بريندان رودج ــرز مــدرب فريق ليستر سيتي ،سعادته
بــالــروح الـتــي أظهرها العـبــوه ،رغــم الـخـســارة الثقيلة  6-3أمــام
مضيفه مانشستر سيتي ،أمس األول ،في المرحلة التاسعة عشرة
لبطولة الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.
وقال رودجرز« :لقد شاركنا في الهجوم خالل الشوط األول ،ولم
تعكس نتيجته ما جرى فيه» .وأضاف « :قاموا بتسع تسديدات
بينما سددنا ثماني ،لكننا كنا متأخرين صفر 4 -وبقينا في
ً
موقف صعب» .وأوضح مدرب ليستر« :أجرينا تبديال وتحدينا
الالعبين ،وقلنا إننا بحاجة لمحاولة الفوز في الشوط الثاني
وإظهار العقلية والشخصية في الفريق».
ً
وتابع «قلنا إننا فريق ال ينهار مطلقا على الصعيدين الذهني
ً
ً
ً
والجسدي ،وسيكون هذا أمرا سهال  ،لكن الالعبين أظهروا روحا
ال تصدق ولعبوا كرة قدم رائعة للوصول بالنتيجة إلى  4-3حتى
بعدما كنا متأخرين  ،5-3سنحت فرصتان محققتان لنا».
ً
ً
وشدد رودجرز «لقد كان طلبا ضخما ونحن نواجه حامل لقب
المسابقة  ،الذي كان لديه أسبوع بدون مباريات لالستعداد ولم
يكن لديه الكثير من الالعبين الغائبين ،لكن العبينا استغلوا ذلك
ً
(د ب أ)
			
وكنت فخورا بهم».

أكـ ـ ـ ـ ــد اإلسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان ـ ـ ــي ج ــوسـ ـي ــب
غوارديوال مدرب فريق مانشستر
سـيـتــي أن فــري ـقــه اس ـت ـحــق ف ــوزه
الـكـبـيــر  3-6ع ـلــى ضـيـفــه ليستر
سيتي ،لكنه طالب العبيه بضرورة
الـ ـلـ ـع ــب بـ ـج ــدي ــة طـ ـ ـ ــوال ش ــوط ــي
ً
المباراة ،مشيرا في الوقت نفسه
ً
إل ـ ــى أن ال ـث ـن ــاء م ــوص ــول أي ـض ــا
للفريق المنافس على أدائه القوي
خالل اللقاء.
وقال غوارديوال ،في تصريحات
إعالمية عقب المباراة« ،هــذه هي
طبيعة مباريات (بوكسينغ داي)،
ً
كان األداء استثنائيا خالل الشوط
ً
األول ،وكــان مــردودنــا مقبوال في
الشوط الثاني».
أض ـ ــاف غ ـ ــواردي ـ ــوال« :ب ـعــدمــا
ت ـق ــدم ـن ــا  - 4ص ـف ــر فـ ــي ال ـش ــوط
األول ،عــاقـبـنــا ليستر فــي مطلع
الـ ـش ــوط الـ ـث ــان ــي ،الـ ـ ــذي أحـ ـ ــرزوا
خاللها  3أه ــداف متتالية ،يبدو
أن ـه ــم غـ ـي ــروا م ــن ال ـطــري ـقــة الـتــي

أخبار منوعة
• يخطط نيوكاسل اإلنكليزي للتعاقد مع العب
ال ــوس ــط ال ـهــول ـنــدي جـيــورجـيـنــو فــاي ـنــالــدوم
المحترف بصفوف باريس سان جرمان ،ولو
ً
على سبيل اإلع ــارة ،وفقا لتقارير صحافية.
وذكرت صحيفة «ليكيب» الرياضية الفرنسية،
أمس ،أن نيوكاسل يدرس إمكانية التعاقد مع
فاينالدوم ،مستغال حاجة الـنــادي الفرنسي
لخفض ميزانيته ،مشيرة إلــى أن الــاعــب قد
يرحل معارا للنادي اإلنكليزي لتغطية راتبه.
وكان فاينالدوم ( 31عاما) قد انتقل لـ«بي إس
جي» الصيف الماضي قادما من ليفربول بعد
خـمـســة مــواســم قـضــاهــا فــي ص ـفــوف ال ـنــادي
اإلنكليزي.
• أصيب مدرب كريستال باالس ،الفرنسي باتريك
فييرا ،بفيروس كــورونــا في التحليل األخير
قبل لقاء فريقه امس األول أمام توتنهام ،لذا
لم يتمكن من الجلوس على مقعد المدربين.
وتــرك فييرا معسكر الفريق ،وخضع للحجر
الصحي كما ينص البروتوكول.
• قــال أول ــي هوينيس ،الــرئـيــس الـســابــق لنادي
بايرن ميونيخ األلماني لكرة القدم ،إن روبرت
ليفاندوفسكي مهاجم بايرن يحظى بشخصية
تؤهله لتولي منصب رئيس الوزراء في وطنه

المرحلة بسبب تأجيل مباراته
مع ولفرهامبتون ،يأمل الجار
ت ــوت ـن ـه ــام ال ـخ ــام ــس االقـ ـت ــراب
أكثر من «المدفعجية» وتقليص
الفارق الــذي يفصله عنهم إلى
ثالث نقاط من خالل الفوز على
مضيفه ساوثمبتون فــي لقاء
يدخله رجال اإليطالي أنتونيو
كونتي بمعنويات مرتفعة بعد
فوزهم األحد على الجار اآلخر
كريستال باالس  - 3صفر.
ويبدو سبيرز في وضع جيد

أرتيتا يثني على أوديغارد
أثـ ـن ــى الـ ـم ــدي ــر ال ـف ـن ــي ألرسـ ـن ــال
اإلنكليزي اإلسباني ميكيل أرتيتا
عـ ـل ــى الع ـ ـبـ ــه الـ ـن ــرويـ ـج ــي م ــارت ـي ــن
أودي ـ ـغـ ــارد ،وال ـ ــدور الـ ــذي لـعـبــه في
ال ـف ــوز ع ـلــى ن ــوروي ـت ــش بخماسية
نظيفة في الدوري اإلنكليزي.
وق ــال ال ـم ــدرب إن ــه «يـلـعــب بشكل
رائـ ـ ـ ــع ،وس ــاع ــدن ــا كـ ـثـ ـي ــرا ،وي ـج ـعــل
الـ ـف ــري ــق ي ـل ـعــب ب ـش ـكــل أفـ ـض ــل .أن ــا
سعيد جدا به» .وأضاف :لعب جيدا
أمام نورويتش في هذا اليوم الرائع
والتقليدي لكرة القدم في البالد.
وصـ ـن ــع أوديـ ـ ـغ ـ ــارد أول هــدفـيــن
لـفــريـقــه وسـجـلـهـمــا بــوكــايــو ســاكــا
وكيريان تيرنيه.
وسـ ـج ــل الـ ــاعـ ــب ث ــاث ــة أهـ ـ ــداف
وصنع مثلها في آخر ست مباريات.
وبخصوص المباراة قــال :أعتقد
أننا لعبنا بشكل جيد جــدا .هددنا
الـمــرمــى ط ــوال ال ـم ـبــاراة ،وأن ــا راض
عن الطريقة التي دافعنا بها( .إفى)

على الصعيد التنافسي ،السيما
أنه يملك ثالث مباريات مؤجلة
ستضعه في قلب الصراع على
الـ ـص ــدارة فــي ح ــال خ ــرج منها
ً
ً
منتصرا ،شرط أال يتعثر كثيرا
من اآلن وحتى إقامتها.

تأجيل مباريات جديدة
ُ
وأرجـ ـ ـئ ـ ــت مـ ـب ــارات ــان كــان ـتــا
ً
مقررتين اليوم أيضا بين ليدز
وأستون فيال من جهة ،وأرسنال

بــول ـنــدا .وقـ ــال هــويـنـيــس« :أثـ ــق حـتــى ف ــي أن
يصبح روبــرت رئيسا للوزراء في بولندا إذا
دخل مجال السياسة».
• ألقت الشرطة الفرنسية القبض على األرجنتيني
فاكوندو ميدينا مدافع فريق النس أمس األول
بضع ساعات ،لالشتباه في قيامه بمهاجمة
شريكته السابقة ليلة عيد الميالد ،بحسب ما
ذكرت صحيفة «ليكيب» .وذكرت نيابة منطقة
أراس شمالي فرنسا ،حيث سجلت الواقعة
أن الشرطة أفرجت عن النجم بسرعة رغم أنه
اليزال من الممكن أن يكون الحقا موضع اتهام.
• تـقــدمــت ال ـشــرطــة الـبــريـطــانـيــة أم ــس بــاعـتــذار
رسمي لعائلة العب كرة القدم السابق داليان
أتكينسون ،ال ــذي لقي مصرعه على يــد أحد
عناصرها عام  ،2016وذلك بعد  6أشهر على
سجن الـشــرطــي الـمـتــورط فــي وفــاتــه .وتوفي
ً
أتكينسون عــن  48عــامــا فــي المستشفى عام
 2016ب ـعــد ن ـحــو س ــاع ــة م ــن ق ـي ــام ال ـشــرطــي
ً
بنجامن مــو نــك بصعقه كـهــر بــا ئـيــا بمسدس
«تايزر» ثالث مرات ،إحداها استمرت  33ثانية،
وركله مرتين في الرأسُ .
وح ِك َم على مونك في
يونيو بالسجن  8أعوام لتسببه في وفاة نجم
أستون فيال السابق.

وولفرهامبتون من جهة أخرى.
وأع ـلــن لـيــدز فــي ب ــادئ األمــر
تــأج ـيــل م ـب ــارات ــه ض ــد أس ـتــون
فيال بسبب تأخر انتهاء الحجر
الـصـحــي لالعبيه الــذيــن ثبتت
إصابتهم بفيروس كوفيد.19 -
ث ــم ف ــي وقـ ــت الحـ ــق األحـ ــد،
أع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت رابـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري
الـ ـ ـمـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــاز ت ـ ــأجـ ـ ـي ـ ــل م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة
أرسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــال وول ـ ـفـ ــرهـ ــام ـ ـب ـ ـتـ ــون
ً
أيـ ـض ــا ألن األخـ ـي ــر «ال يـمـلــك
العدد المطلوب من الالعبين

الـمـتــوفــريــن ( 13الع ــب مـيــدان
وحـ ـ ـ ــارس م ــرم ــى واح ـ ـ ــد عـلــى
األقـ ـ ـ ـ ــل) بـ ـسـ ـب ــب ع ـ ـ ــدد ح ـ ــاالت
ك ــوف ـي ــد 19 -واإلص ـ ــاب ـ ــات في
الفريق».
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال ـ ـ ــي ،ارتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــع عـ ـ ــدد
الـ ـمـ ـب ــاري ــات الـ ـت ــي أرجـ ـئ ــت فــي
األس ـبــوع ـيــن األخ ـيــريــن بسبب
فيروس كورونا إلى .15

رانجنيك :مارسيال طلب الرحيل
كشف را ل ــف رانجنيك المدير الفني لفريق مانشستر
يونايتد اإلنكليزي لكرة القدم أن المهاجم الفرنسي أنتوني
مارسيال طلب الرحيل عن صفوف الفريق.
وقال رانجنيك إن حديثا مطوال دار بينه وبين مارسيال
( 26عاما) األربعاء الماضي ،موضحا :قال لي إنه متواجد
مــع مانشستر يونايتد منذ سبعة أع ــوام ،وأن الوقت
المناسب قد حان للتحرك ،واالنتقال إلى فريق آخر.
وأب ــدى رانـجـنـيــك ( 63عــامــا) فــي تصريحاته التي
نـشــرت األح ــد ،تفهما لــرغـبــة الــاعــب ،لكنه تـحــدث في
الوقت نفسه عن أزمــة كــورونــا التي تتسبب في غياب
بعض العناصر وكذلك عن حقيقة مشاركة مانشستر
يونايتد في ثالث مسابقات في الوقت الحالي ،كما
أشار إلى أن مارسيال لم يتلق أي عروض بعد.
وشــارك مارسيال ضمن التشكيل األساسي
مرتين فقط خالل الموسم الجاري في الدوري
اإلنكليزي الممتاز ،وسجل هدفا واحدا.
وك ـ ـ ــان م ــارسـ ـي ــال انـ ـض ــم إل ـ ــى مــانـشـسـتــر
يونايتد قادما من موناكو الفرنسي عام
.2015
(د ب أ)

غوارديوال يطالب العبيه بالجدية

رودجرز فخور بالعبيه رغم
الخسارة أمام سيتي

رياضة

رانجنيك

إيتو مدين بمليون يورو للضرائب
كشفت قائمة «المدينين» ،التي نشرتها سلطات الضرائب في
إسبانيا أمس ،واطلعت عليها وكالة «فرانس برس» ،أن النجم
ً
الدولي الكاميروني السابق صامويل إيتو ،المنتخب مؤخرا
ً
ٌ
رئيسا التحاد بالده لكرة القدم ،مدين لها بنحو مليون يورو.
ً
ٌ
وبحسب هذه القائمة ،فإن إيتو مدين تحديدا بـ 981.598.19
يــورو للخزانة اإلسبانية عــن األع ــوام التي قضاها مــع فريق
برشلونة بين عامي  2004و.2009
وفي نوفمبر ،طالب مكتب المدعي العام اإلسباني بفرض
عقوبات على إيتو تصل بإجمالها الى عشرة أعوام في السجن
ً
مع دفع غرامة قدرها  18مليون يورو ،متهما الهداف السابق
ً
الذي انتخب رئيسا التحاد بالده للعبة في  11ديسمبر الحالي،
بالتهرب من دفع  3.9ماليين يورو كضرائب ناجمة عن حقوق
بيع صوره خالل فترته مع برشلونة.

توريس يتجاوز فحص البرشا

غوارديوال يوجه كول بالمر
اتبعوها ،وانتهجوا سياسة الدفاع
المتأخر».
وأوضح مدرب سيتي« :لم نكن
نـعــرف إن كــانــوا س ــوف يتحلون
بالحذر أو اتباع سالح الهجمات

المرتدة في بداية الشوط الثاني،
ولكننا لعبنا نحن على الـكــرات
الـثــابـتــة الـتــي اسـتـفــدنــا منها في
ه ــذا ال ـش ــوط» .وأش ــار غــوارديــوال
«لم أشعر بخيبة أمل بشأن دفاع

الـفــريــق ،ألن ليستر فــريــق يتسم
بــالـجــودة الـكــرويــة الـتــي تساعده
على تسجيل األهداف ،لكن ينبغي
علينا اللعب بشراسة طوال الـ 90
(د ب أ)
		
دقيقة».

تـجــاوز العــب كــرة الـقــدم الــدولــي اإلسـبــانــي فـيــران تــوريــس،
ً
أمس ،الفحص الطبي في مستشفى برشلونة تمهيدا لتوقيعه
على عقد انتقاله إلى صفوف برشلونة مع فتح باب االنتقاالت
الشتوية في أول يناير المقبل.

يوكيتش يعيد ناغتس إلى االنتصارات
قاد الصربي نيكوال يوكيتش
فــريـقــه دن ـفــر نــاغـتــس إل ــى فــوز
ص ـع ــب ع ـل ــى حـ ـس ــاب مـضـيـفــه
لــوس أنجلس كليبرز بنتيجة
 100-103أ مـ ــس األول ،ضمن
دوري ك ـ ــرة ال ـس ـل ــة األم ـي ــرك ــي
للمحترفين.
وفـ ـ ّـرط نــاغـتــس بـتـقــدم كبير
وص ــل إل ــى  17نقطة فــي الــربــع
الثالث ،قبل أن يتأخر بالنتيجة
بـ ـف ــارق ت ـس ــع ن ـق ــاط ق ـب ــل تـســع
دقائق من نهاية المباراة.
ّ
مسجل
وكان يوكيتش أفضل
ل ـنــاغ ـتــس ب ـ ـ  26ن ـق ـطــة م ــع 22
مـ ـت ــابـ ـع ــة ،وأض ـ ـ ـ ــاف إلـ ـي ــه وي ــل
بارتون  17نقطة وأوستن ريفرز
وم ــونـ ـت ــي مـ ــوريـ ــس  12نـقـطــة
لـكــل منهما ،لـيـتـفــادى ناغتس
ال ـس ـي ـنــاريــو ن ـف ـســه ال ـ ــذي ف ـ ّـرط
فيه بتقدم بلغ  19نقطة ،قبل أن
يخسر من تشارلوت هورنتس
الخميس.
ويحتل دنفر المركز السادس
فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ال ـغ ــرب ـي ــة بـ ـ ـ 16

ً
ان ـت ـصــارا و 16خ ـس ــارة ،بينما
يتقدم عليه كليبرز بمركز واحد
ً
مع  17انتصارا و 16خسارة.
مــن جهة أخ ــرى ،عــاد جيمي
باتلر بعد غياب ثماني مباريات
بـسـبــب اإلص ــاب ــة وقـ ــاد مـيــامــي
هيت إلــى الـفــوز على أورالن ــدو
ماجيك .83-93
ّ
وف ــي ش ـي ـكــاغــو ،ح ــق ــق بــولــز
بـقـيــادة زاد الفـيــن الـعــائــد بعد
غيابه بسبب «كوفيد  »19الفوز
عـلــى ح ـســاب إنــديــانــا بــايـســرز
.105-113
وفـ ـ ـ ــي ك ـ ـل ـ ـي ـ ـفـ ــانـ ــد ،اك ـت ـس ــح
ك ــاف ــال ـي ـي ــرز ض ـي ـف ــه ت ــورون ـت ــو
راب ـت ــورز  99-144فــي الـمـبــاراة
األولــى للفريق الكندي منذ 18
ديسمبر ،بعدما أرجـئــت ثالث
م ــن م ـبــاريــاتــه األرب ـ ــع األخ ـي ــرة
نتيجة الـغـيــابــات الـكـثـيــرة في
صـ ـف ــوف ــه ب ـس ـب ــب بـ ــروتـ ــوكـ ــول
«كوفيد .»19
وف ــي واش ـن ـط ــن ،تــألــق العــب
ف ـيــال ـف ـيــا سـيـفـنـتــي سـيـكـســرز

يوكيتش نجم دنفر في محاولة للتسجيل في سلة كليبرز
الكاميروني جويل إمبيد مع 36
نقطة و 13متابعة وقــاد فريقه
إل ــى ال ـفــوز عـلــى وي ـ ــزاردز الــذي

غ ــاب ع ـنــه ه ـ ّـداف ــه ب ــرادل ــي بيل
بسبب كورونا ،بنتيجة .96-117
كما تغلب ممفيس غريزليز

بعد بداية بطيئة على مضيفه
س ــاك ــرام ـن ـت ــو ك ـي ـن ـغــز بـنـتـيـجــة
.102-127

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

مثال لروح
الكويت وعبقها

حتى متى
يا كويت؟

د .ناجي سعود الزيد

إنسانة بمنتهى النبل
وبمنتهى األخالق...
وبمنتهى الكرم...
ً
كما أنها مثلت جيال من الكويتيات الوفيات
للوطن بالشجاعة والمروء ة والعلم...
كم من التحديات جابهت هذه المرأة ،وانتهت
برصيد هائل من الصبر ،وتخطت الكثير من
الصعاب بمرافقة زوج مناضل كافح ضد الظلم
وسعى نحو تعزيز الديموقراطية وحرية الرأي.
وكانت هي السند والعون في جميع القضايا
التي تبناها ،ولم تتوان أو تنعكف متخلية عن
دورها السياسي واالجتماعي والوطني.
حتى في بدايات تعليم المرأة بالكويت ،كانت
من األوائــل الذين التحقوا بالتعليم النظامي،
ومن األوائل الذين التحقوا بالتعليم الجامعي
في القاهرة...
كما أن التاريخ سجل لها أنها ضمن مجموعة
م ــن ال ـن ـســاء ال ـكــوي ـت ـيــات ال ـل ــوات ــي ق ـمــن بـحــرق
"البوشية" في ساحة المدرسة ،كرمز للحرية
والتحضر...
وعندما يأتي األمر لإليمان بالقومية العربية،
فهي المثال الساطع الذي قاد المظاهرات ضد
العدوان الثالثي على مصر العربية.
إنها امــرأة من عنصر نــادر ،وتستحق أعلى
األو سـمــة لشجاعتها ،ولكنها عاشت حياتها
بتواضع جم ،ولم تطمع بأكثر من ذلك.
إن ـ ـهـ ــا ال ـ ـس ـ ـيـ ــدة ال ـ ـفـ ــاض ـ ـلـ ــة شـ ـيـ ـخ ــة ي ــوس ــف
الحميضي ،التي توفاها الله السبت الماضي،
وهــي أرمـلــة الـمــرحــوم السيد جاسم القطامي،
الـ ــذي ال ي ـح ـتــاج تــاري ـخــه ال ـم ـشــرف إلـــى شــرح
وتفصيل.
رحمة الله عليها ،وها هي حتى في مثواها
األخير تبقى شامخة في قلوب أهل الكويت.
الله يرحمها ويغمد روحها الجنة ،وعزاؤنا
الحار ليس ألفراد عائلتها فقط بل ألهل الكويت
ً
جميعا ،فهي إلى جانب إسهاماتها تبقى في
ً
الذاكرة أيضا ،كالرفيقة المخلصة للسيد جاسم
القطامي ،ذلك الرجل الشجاع الذي رفض تفريق
ً
م ـظــاهــرة نـســائـيــة ع ـنــدمــا ك ــان م ــدي ــرا لشرطة
الكويت ،وفضل االستقالة من المنصب.
رحمة الله على السيدة الفاضلة شيخة يوسف
الحميضي ،ولن ننسى ما قدمته من إسهامات
اجـتـمــاعـيــة وسـيــاسـيــة مــن أج ــل رف ـعــة الكويت
وازدهارها.

مختل يقتحم «وندسور» الغتيال الملكة
كشفت صحيفة "ذي صن"
البريطانية ،أمس ،أن الشاب
ّ ً
ال ــذي تـسـلــل مـســلـحــا بقوس
ونـ ـش ــاب إل ـ ــى أراض ـ ـ ــي قـصــر
وندسور (غــرب لندن) ،حيث
تقيم الملكة إليزابيث الثانية،
واح ـت ـجــز ف ــي وحـ ــدة للعالج
ال ـن ـف ـســي ب ـعــد تــوق ـي ـفــه ،قــال
ف ــي شــريــط فـيــديــو إن ــه يــريــد
"اغتيال الملكة".
وأوقـ ـ ــف الـ ـش ــاب الـمـتـسـلــل
ً
ال ـب ــال ــغ  19ع ــام ــا وي ـق ـيــم في
سـ ــاوث ـ ـهـ ــام ـ ـب ـ ـتـ ــون (ج ـ ـنـ ــوب
إنكلترا) ،صباح السبت ،بعد
لحظات قليلة من تسلله إلى
أراض ــي الـقـصــر ،حـيــث كانت
ً
الملكة ( 95عاما) تقضي عيد
ال ـم ـي ــاد .وأع ـل ـن ــت ال ـشــرطــة،
أمس األول ،أنها احتجزته في
وحدة الرعاية النفسية.

جليد يهشم قمرة طائرة في الجو
ّ
تمكن طيار بريطاني من مواصلة رحلة أثناء
موسم عيد الميالد ،دون أن يضطر إلــى تغيير
ً
مساره أو يهبط اضطراريا ،إثر اصطدام كتلة من
الجليد بالزجاج األمامي لقمرة القيادة.
ونشرت صحيفة "الـصــن" البريطانية صورة
نقلها موقع سكاي نيوز أمس ،تظهر واجهة قمرة
قيادة طائرة في الخطوط البريطانية وقد تشققت
بشكل كبير ،إثر االصطدام.
ووقعت الحادثة بعدما أقلعت الطائرة ،وهي
من طراز "بوينغ  "777من مطار غاتويك في لندن

أ ع ـ ـل ـ ـنـ ــت إدارة ا لـ ـفـ ـض ــاء
ا ل ـص ـي ـن ـيــة ( )CNSAأ ن ـ ــه تــم
بنجاح إطــاق قمر صناعي
ب ـصــري جــديــد إل ــى الـفـضــاء
لسبر األرض.
وق ــال ــت اإلدارة ،ف ــي بـيــان
نقله موقع سبوتنيك أمس،
إن القمر الصناعي Ziyuan-1
 02Eأط ـلــق أم ــس األول ،في
ال ـس ــاع ــة  11.11بــالـتــوقـيــت

نحو كوستاريكا ،إذ اصطدمت كتلة من الجليد.
ولـحـســن ال ـحــظ ،ك ــان هـنــاك طبقة إضــافـيــة وراء
الزجاج المتشقق.
وهـبـطــت ال ـطــائــرة فــي وجـهـتـهــا ب ـســام ،ومــع
ذل ــك ق ــال مـصــدر لصحيفة "ال ـصــن" إن اصـطــدام
كتلة الجليد بــالــزجــاج األمــامــي للطائرة أحــدث
ضجة كبيرة.
ّ
واعتبر المصدر ،الذي فضل عدم كشف اسمه،
ً
أن فرصة حصول حــادثــة مثل هــذه تبلغ واحــدا
في المليون.

ا لـ ـمـ ـحـ ـل ــي (  6.11ب ـت ــو ق ـي ــت
مــوسـكــو) ،مــن مـطــار تــايــوان
الفضائي بمقاطعة شانسي،
الـ ـ ــواق ـ ـ ـعـ ـ ــة ش ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد،
بــاس ـت ـخــدام ص ـ ــاروخ الـنـقــل
 ،Changzheng-4مبينة أن
مهمة القمر دراســة الموارد
الطبيعية األرضية.
وإض ــاف ــة إلـ ــى ه ـ ــذا ،حمل
ال ـصــاروخ Changzheng-4

إلـ ـ ــى ال ـ ـف ـ ـضـ ــاء أي ـ ـضـ ــا ق ـم ــرا
ص ـن ــاع ـي ــا ع ـل ـم ـيــا ص ـغ ـي ــرا،
ليكون منصة بحث لطالب
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدارس الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــوي ـ ــة فــي
الصين ،وجــزء ا من مشروع
( Xiwangاأل م ـ ــل) المشترك
الس ـت ـك ـش ــاف الـ ـفـ ـض ــاء بـيــن
الصين وإفريقيا.

وفيات
حمزة سيد حسين سيد غلوم سيد مهدي

 88عــامــا ،شـيــع ،ال ــرج ــال :حسينية مـعــرفــي الـقــديـمــة ،شــرق،
العصر فقط ،النساء :حسينية سيد علي ،شرق ،العصر فقط،
ت66149477 ،97922711 ،97373713 ،55080345 :

ً
ذكرت تقارير إخبارية أن نسخا جديدة من
هواتف آيـفــون ،التي ستدخل الخدمة خالل
السنوات المقبلة ستكون بال شريحة مادية،
كما هي الحال في الهواتف الحالية.
وأوض ــح مــوقــع "مــاك روم ــرز" الــذي يتابع
ً
التسريبات التقنية ،نقال عن موقع برازيلي في
تقرير نشره موقع سكاي نيوز أمس ،أن هاتف
"آيفون  15بــرو" ،الــذي من المتوقع أن يطلق
خالل عامين ،سيكون بال شريحة ،على األقل
ً
في بعض الدول والمناطق ،مؤكدا أن التغيير
في هذا المجال ربما يحدث في وقت أقرب.
ونقل "مــاك روم ــرز" عــن ّ مصدر لــم يكشف
هويته أن شركة أبل المصنعة لهواتف آيفون
نـصـحــت ش ــرك ــات االتـ ـص ــاالت ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة باالستعداد لخدمة الهواتف الذكية
التي تعمل بالشريحة الذكية بحلول سبتمبر
المقبل.
وأط ـ ـلـ ــع الـ ـمـ ـص ــدر الـ ـم ــوق ــع ع ـل ــى وث ـي ـقــة
تبدو صحيحة وتظهر اإلطــار الزمني لهذه
ال ـم ـبــادرة ،رغــم أن الوثيقة ال تــذكــر "أب ــل" أو
"آيفون" على وجه التحديد.
وفي إطار التحول الذي سيطرأ على شرائح
ال ـهــواتــف ،سـتـشــرع شــركــات االت ـص ــاالت في
الواليات المتحدة بتقديم نماذج "آيفون ،"13
بال شرائح ،في الربع الثاني من عام .2022
ً
وتباع حاليا كميات من هواتف آيفون في
متاجر أبل أو موقعها على اإلنترنت بال مكان
ً
للشريحة المادية ،ويمكن للمستخدمين فعليا
ً
تفعيل الشريحة رقميا عن طريق اإلنترنت.
وب ــال ـن ـظ ــر إل ـ ــى الـ ـم ــوع ــد ال ـم ـف ـت ــرض ،أي
سبتمبر  ،2020فـهــذا يعني أن "أب ــل" عازمة
على إزالــة الفتحة المخصصة للشرائح في
ً
ابتداء من آيفون .14
الهواتف،

طليعة حسين عبدالرحيم صالح

أرملة عباس حسن عبدالرحيم
 85عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة ،وعن طريق االتصال ،ت:
60044007 ،99625851 ،99008831

علي يوسف علي حسين

 83عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة ،وعن طريق االتصال ،ت:
99756289 ،99383541

صالح عبدالعزيز محمد العمران

 95عــامــا ،شيع ،الــرجــال :إشبيلية ،ق ،1ش ،135م ،5النساء:
الفردوس ،ق ،7ش ،1ج ،6م ،1ت97666826 ،55785558 :

منيرة جاسم محمد الناجم

أرملة يوسف عبدالله يوسف عبدالله الهولي
 91عاما ،شيعت ،ت99604108 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

ً
ـرا مــا يـ َّ
ـوجــه إلــي اتـهــام بــالـفــرار مــن الـكـتــابــة السياسية،
كـثـيـ
ُ
ّ
موضوعات بعيدة كل البعد عما يجري من أحداث
ألخوض في
ٍ
ب ــال ـك ــوي ــت ،ب ــل ه ـن ــاك َمـ ــن ج ـ َّـردن ــي م ــن ال ـت ـعــايــش م ــع األح ـ ــداث
السياسية ،وكأنني لــم أ عــا صــر السياسة منذ ستينيات القرن
ً
الماضي يوم شاركت في التظاهرات التي خرجت احتجاجا على
العمل بالدستور ،أو لم
تزييف االنتخابات ،أو عندما تم إيقاف ُ َ
ّ
أشارك في التجمعات الوطنية التي كانت تعقد عندما يتم حل
البرلمان تلو البرلمان ،إلى أن تم إنشاء المجلس الوطني ،بهدف
ً
إنهاء الحياة الديموقراطية ...فقد كنت متفاعال مع الكثير من
صراعات الستينيات ،وما تالها في السنوات األخرى من أحداث
سياسية.
ّ
ورغم ابتعادي عن الوطن ،عندما حلت كارثة الغزو الصدامي،
فإنني كنت أقــوم ب ــدوري اإلعــامــي مــن الـخــارج ،بما يجب ّ
علي
القيام به.
***
أما متابعتي لحياة كويت ما بعد التحرير ،فسأقف أمام ّ
أهم
ً
ما كان يؤلمني متابعته ،وتحديدا الخالفات المؤسفة التي نشبت
بين بعض أفــراد األســرة الحاكمة ،ومــا كــان لها من آثــار سلبية
على المجتمع الكويتي ،إذ أصبح لكل فريق منهم األتباع الذين
يناصرون هذا ،وينافحون عن ذاك ،وما ترتب على ذلك من فضائح
ِّ
ألناس كان من المفترض أنهم يمثلون صفوة
بأرقام فلكية
الرشا
ٍ
ٍ
ضمائرهم أمام األرصدة التي أودعت
يبيعون
بهم
وإذا
المجتمع،
ً
بأسمائهم ،مما فتح األبواب مشرعة أمام استشراء الفساد الذي
ساد في معظم أجهزة الدولة ،وإذا بالوطن الذي كان يجب أن يتم
بناؤه للتخلص من كارثة الغزو -مع األسف -يتم تهشيمه بأيدي
أبناء الوطن أنفسهم ،وليس هذا فحسب؛ بل ظهر أن هناك َمن
يقف وراء ظواهر كارثية مدمرة؛ كالطائفية ،والقبلية ،والعرقية.
***
ُ
وأقول لمن يطالبني بأن أكتب عن السياسة ،قل لي بالله عليك:
ّ
عم أكتب ،والجميع يعرف تمام المعرفة األسباب الحقيقية لما
أحداث في الكويت؟ وما تغيرات الحكومات المتعددة،
يجري من
ٍ
أو االنتخابات المتكررة ،أو ّ
تغير المناطق بين فترة وأخــرى،
ّ
وحل البرلمان تلو البرلمان ،سوى حلول ترقيعية لنفس المشكلة
المزمنة ...بل حتى تأخير تشكيل الحكومة المنتظرة ،هو عبارة
عن بالونات إلشغال الناس عن مواجهة المآزق المتراكمة ،والتي
ال أح ــد يملك الـشـجــاعــة وي ـجــرؤ عـلــى مــواجـهـتـهــا ،وم ــا أقـصــده
بالشجاعة (األح ــزاب) ،نعم إعــان تنظيم األحــزاب ،التي هي في
ً
األساس موجودة بمسميات أخرى ،والحكومة تعلم ذلك جيدا.
ّ
وع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـث ــال ،فـ ــإن ال ـح ـكــومــة تـعــامـلــت م ــع اإلخـ ــوان
ً
المسلمين عقودا من الزمن ،وهي تعلم أنهم حزب.
***
ُ
ُّ
* فإذا أعلن تنظيم األحزاب ،وات ِخذت فيه كل اإلجــراءات التي
ُ
ُّ
َ
تعطي كل ذي حق حقه ،حيث تضمن حقوق من يخشون قيامها،
فرط في حقوقهمُ ،
وأنه لن ُي ّ
فسي َحل الكثير من المشاكل ،ويعيش
ً
الجميع في ظل ديموقراطية حقيقية ...بعيدا عن ترقيع سياسي
يتخذ مسمى ديموقراطية… فمتى يا كويت؟!

قمر صيني يدرس موارد األرض

«آيفون  15برو» من دون شريحة

www.aljarida.com

د .نجم عبدالكريم

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

05:16

العظمى 19

الشروق

06:41

الصغرى 07

الظهر

11:49

ً
أعلى مد  05:05صب ــاحـ ـ ــا

العصر

02:39

 06:50م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

04:58

ً
أدنى جزر  00:01صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:20

ً
 12:00ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

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 :

