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ولي ّالعهد للوزراء :التزموا الدستور ...واإلصالح

الثانية

سموه وجه الحكومة عقب أدائها اليمين إلى تنفيذ البرامج االقتصادية ودفع عجلة التنمية
• «أمامكم مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب بروح الفريق الواحد»
الخالد :كل جهودنا لخدمة المواطن والتعاون مع مجلس األمة ...بناء على التعليمات السامية

«الفتوى» :على «الشؤون»
التراجع عن إعادة معزولي
«تعاونية العاصمة»

الثانية

ً
ولي العهد متوسطا الخالد وأعضاء الحكومة الجديدة عقب أدائهم اليمين الدستورية أمس
بعدما حظي التشكيل الحكومي الجديد ،الذي
يترأسه سمو الشيخ صباح الخالد ،بالثقة الغالية
من سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ،أكد سمو
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد أن أمام الحكومة
ال ـجــديــدة "م ـســؤول ـيــات وواج ـب ــات تتطلب العمل
ال ــدؤوب ب ــروح الـفــريــق الــواحــد لمواصلة مسيرة
اإلصالح وتنفيذ البرامج االقتصادية ودفع عجلة
التنمية في البالد".
وأعرب سموه ،خالل استقباله ألعضاء الحكومة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة فـ ــي قـ ـص ــر بـ ـي ــان أمـ ـ ــس ألداء ال ـي ـم ـيــن

الوسمي :واجبنا الدفاع
عن الحكومة
في وقت هنأ النائب د.عبيد الوسميرئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد وأعضاء الحكومة
بثقة القيادة السياسية ،شدد على أن الحكومة التي
يشترك الشعب في تشكيلها ووضع برامجها يجب
عليه الدفاع عنها مادامت التزمت الحدود الدستورية
ً
وحققت رغبات األمة وطموحاتها المشروعة ،متمنيا
التوفيق للجميع لما فيه الخير للكويت وأهلها.

الــدس ـتــوريــة بـمـنــاسـبــة تـعـيـيـنـهــم ف ــي مناصبهم
الجديدة ,عن تطلعه إلى أن يسود التعاون المثمر
البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلقرار
وتـنـفـيــذ الـتـشــريـعــات وال ـقــوان ـيــن ال ـتــي تـصــب في
مصلحة الوطن والمواطنين مع االلتزام والتمسك
بالدستور.
مــن جهته ،قــدم الـخــالــد ،فــي كلمة لــه خــال أداء
اليمين ،أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب
السمو ،وإلى سمو ولي العهد" ،على الثقة الغالية
ً
الـتــي حملتمونا إيــاهــا" ،ســائــا العلي الـقــديــر أن

نقل تبعية  6هيئات بين الوزارات

جلسات إضافية

الطيران المدني والجمارك والزراعة واإلعاقة والقوى العاملة والخدمة المدنية

في رسالة إلى مجلس األمــة ،طلب النائب
أسامة المناور «مد انعقاد الجلسات العادية
(جلستي الثالثاء واألربعاء) إلى الرابعة مساء
ً
بدال من الثانية ،وتخصيص الخميس لجلسة
خاصة تنتهي في الرابعة مساء.
وعـ ـ ــزا الـ ـمـ ـن ــاور ط ـل ـبــه ل ـم ـنــاق ـشــة واتـ ـخ ــاذ
ال ـق ــرار بـشــأن تـقــاريــر الـلـجــان عــن االتـفــاقـيــات
والمعاهدات ،وطلبات مناقشة القضايا السابقة
أو الــاح ـقــة ،وت ـقــاريــر ال ـح ـســابــات الـخـتــامـيــة
وال ـم ـيــزان ـيــة ال ـعــامــة ،وت ـقــاريــر ال ـل ـجــان بـشــأن
مــا كلفها بــه المجلس ،إضــافــة إلــى مــا يتعلق
بالمشاريع واالقتراحات برغبة.

خ ــال اجـتـمــاعــه األول ال ــذي عـقــده
أمـ ــس ب ــرئ ــاس ــة س ـمــو ال ـش ـيــخ صـبــاح
ال ـخــالــد ،اعـتـمــد مـجـلــس ال ـ ــوزراء نقل
تبعية بعض الهيئات والمؤسسات،
وت ـش ـك ـيــل ال ـل ـجــان الـ ــوزاريـ ــة الــدائ ـمــة
ً
والمجالس واللجان العليا؛ تمهيدا
ل ـم ـبــاشــرة ك ــل م ـن ـهــا االخ ـت ـصــاصــات

والمهام المنوطة بها.
وفي هذا الصدد ،علمت «الجريدة»،
من مصادرها ،أن تبعية هيئة القوى
العاملة نقلت مــن وزيــر الـتـجــارة إلى
وزير المالية وزير الشؤون االقتصادية
واالس ـت ـث ـم ــار ع ـب ــدال ــوه ــاب الــرش ـيــد،
ُ
وأ لـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــت اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة 02

ملفات عالقة أمام الوزراء ...والتحدي يكمن في اإلنجاز
اقتصاديات

تقرير اقتصادي:

ال مجال للمناورة
أو التراجع في المستقبل
جوزيف ستيغليتز *
كان العام الماضي أشبه بقطار المالهي ،حيث ارتفعت اآلمال
وانخفضت مع إحصاءات الجائحة والرياح السياسية المتحولة،
ً
وي ـبــدو ال ـعــام الـجــديــد مـمــاثــا لـســابـقــه إل ــى حــد كـبـيــر ،باستثناء
انتخابات التجديد النصفي بالواليات المتحدة في نوفمبر ،وقد
ً
تكون المخاطر المرتبطة بهذه االنتخابات جسيمة ،ونـظــرا لكل
أسباب عدم اليقين ،فمن الحماقة أن نتنبأ باألحداث بأي قدر من
الثقة ،ومع ذلك سأعرض أفضل رهاناتي.
بادئ ذي بدء ،سيشهد العام المقبل ترويض جائحة فيروس
ً
ً
كورونا (كوفيد  )19أخيرا ،وإن كنا لن نتمكن من استئصالها تماما،
فسيغطي التطعيم الـعــدد الكافي مــن الـنــاس فــي أج ــزاء كافية من
العالم للسماح لهم في معظم األماكن بالتغلب على الخوف الذي
ّ
تمكن منهم طــوال العامين األخيرين ،ولكن رغــم أن هــذه العملية
ستطلق العنان لدفقة هائلة من الطاقة "المكبوتة" ،فإن إعادة تشغيل
االقتصاد العالمي لن تكون مباشرة وصريحة كما كان إغالق قسم
كبير منه في وقت سابق.
قــد يــوفــر ن ـظــام األس ـع ــار تــوجـيـهــات جــديــرة بــالـثـقــة لـلـقــرارات
الهامشية -إذ يحتاج االقتصاد إلى المزيد من هذا ،والقليل من ذلك-
ً
لكنه لن يكون مجديا بالقدر ذاته في التعامل مع التحوالت البنيوية،
مثل التحول من الزراعة إلى التصنيع ،ومن التصنيع إلى الخدمات،
ومن السالم إلى الحرب (أو العكس) ،ونحن نشهد بالفعل بعض
العثرات ،وقد يأتي المزيد منها ،وينبغي لنا أن نكون مستعدين
لتغيرات كبرى في أنماط اإلنتاج واالستهالك :المزيد من التواصل
االفتراضي والتجارة اإللكترونية ،واإلقالل من التسوق الشخصي في
متاجر بيع التجزئة التقليدية .وقد ينخفض الطلب على العقارات
التجارية ،في حين يرتفع الطلب في أقسام أخرى من قطاع العقارات.
لقد خضع ســوق العمل لـقــدر غير مسبوق مــن االرت ـبــاك ،وقد
تكون بعض التغيرات دائمة ،حيث يتساءل العديد من العمال ّ
عما
إذا كانت وظائفهم تستحق العناء؟ فلماذا يتحملون كل 02

04

05

 52.1مليون دينار حصيلة
بيع  4عقارات تجارية
في مزاد «اإلنماء»
٠٨

استرداد األموال المنهوبة
بين اإلطار الفني والتكسب
٠٧
السياسي

ّ
ً
غدا مقال الكاتب مروان المعشر

"يعيننا على تحمل المسؤولية وأعبائها وترجمة
كل التوجيهات السامية".
وأضاف الخالد أن صاحب السمو وجهه ،خالل
لـقــائــه إي ــاه أم ــس األول ،إل ــى تسخير كــل الجهود
لخدمة الوطن والمواطن والتعاون بين السلطتين،
كـمــا لخصت كـلـمــات سـمــو ول ــي الـعـهــد متطلبات
ً
المرحلة المقبلة ،واعدا بأن تكون مسيرة اإلصالح
وأول ــوي ــات تـعــديــل الـخـلــل االق ـت ـصــادي والـبــرامــج
التنموية التي أشــار إليها ولــي العهد "فــي صلب
ً
عملنا دائما لترجمتها على أرض الواقع"٠٣ .

الحجر الصحي يمنع
الموسى من أداء القسم
●

ب ـعــد س ــاع ــات قـلـيـلــة م ــن زي ــارت ــه
ً
األول ـ ـ ــى إلس ــرائـ ـي ــل م ـن ــذ  11ع ــام ــا،
حصل الرئيس الفلسطيني محمود
عباس أمس ،مقابل تعهده باستمرار
التنسيق األمني ووقــف التصعيد،
على حزمة امتيازات لتعزيز الثقة
المفقودة ،شملت تحويل نحو 32
مـلـيــون دوالر مــن أمـ ــوال الـضــرائــب
الـ ـمـ ـحـ ـتـ ـج ــزة ل ـ ـ ــدى ت ـ ــل أب ـ ـيـ ــب إل ــى
الـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،واالع ـت ــراف
بــأن  6آالف مقيم بالضفة الغربية
هم من سكانها ،وحصول  3500في
قطاع غزة على وثائق إقامة رسمية
لتسهيل تنقلهم ،وإصدار تصاريح
لـ  500رجل أعمال لدخول إسرائيل

اقتصاد

سيد القصاص

مـنــع الـحـجــر الـصـحــي وزيــر
األش ـغ ــال الـعــامــة وزي ــر الــدولــة
لشؤون الشباب علي الموسى
من أداء القسم الدستوري أمام
سمو ولي العهد الشيخ مشعل
ً
األح ـم ــد أمـ ــس؛ ل ـقــدومــه أخ ـيــرا
مـ ــن خ ـ ـ ــارج الـ ـ ـب ـ ــاد ،والـ ـت ــزام ــه
ب ـت ـط ـب ـيــق الـ ـ ـق ـ ــرارات الـ ــوزاريـ ــة
الخاصة بالحجر المنزلي على
القادمين للكويت مدة  10أيام
بعد الوصول مع إمكانية إنهاء
الحجر قبل ذلك في حال إجراء
فحص  PCRبعد  72ساعة على
األقــل مــن وقــت الــوصــول يثبت
الخلو من فيروس كورونا.
وسـ ـي ــؤدي ال ـمــوســى الـقـســم
ً
أمـ ــام سـمــو ول ــي الـعـهــد الحـقــا
ً
ً
ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره شـ ــرطـ ــا دسـ ـت ــوري ــا
م ــن شـ ـ ــروط م ـم ــارس ــة ال ـم ـهــام
الوزارية.

البرميل الكويتي يرتفع
 2.92دوالر ًليبلغ
 78.60دوالرا
٠٧

عباس يفاجئ الجميع بزيارة إسرائيل ويتعهد
بالتنسيق ووقف التصعيد مقابل حزمة امتيازات
ب ــالـ ـسـ ـي ــارات ،وإضـ ــافـ ــة ال ـع ـش ــرات
مــن الـتـصــاريــح لكبار الشخصيات
والمسؤولين الفلسطينيين.
وعلى وقــع االنقسامات العميقة
داخـ ــل ح ـكــومــة الـيـمـيـنــي الـمـتـشــدد
ن ـف ـت ــال ــي ب ـي ـن ـي ــت ،والـ ـتـ ـن ــاح ــر بـيــن
ّ
َ
ح ــرك ــت ــي «ف ـ ـتـ ــح» و«ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» ،ح ــل
ً
عباس ضيفا على وزير الدفاع بيني
غانتس في منزله بمدينة رأس العين
أو «روش هعين» قرب تل أبيب ليل
الثالثاء  -األربـعــاء ،وبحثا الوضع
األمني وتعزيز االقتصاد.
ووفق اإلذاعة اإلسرائيلية العامة،
ف ــإن غــانـتــس تـعـهــد بـ ُمــواصـلــة دفــع
ً
إج ــراء ات بناء الثقة قدما 02

«التربية» :اختبارات
مؤجلة لمصابي
«كورونا»

١١-١٠
المسؤولية االجتماعية
لـ «بيتك»« ...ختامها
مسك» في 2021

سيارات

13
مركز «بورشه الكويت»
يستعرض تايكان عبر
الواقع المعزز

دوليات

١٧
روسيا تدخل «»S-550
الخدمة القتالية وتعتبر
«هاري ترومان» تهديدًا
مباشرًا

رياضة

قوات االحتالل تؤمن هدم منزل
في الخليل أمس األول (أ ف ب)

١٨

الصدر يضمن أهم المدن ويكرر شروطه على حلفاء طهران

قادة الفصائل يسارعون إلى النجف ...والقوى ُّ
السنية والكردية تستعيد حرية التحرك والتعامل
●

بغداد  -محمد البصري

طوال أسبوعين ،تجنبت أعلى محكمة في
العراق دخول مواجهة مع الفصائل الموالية
إلي ـ ــران ،وال ـتــي تـطــالــب بــإلـغــاء االنـتـخــابــات
ً
النيابية ،غير أن هيئة القضاة صادقت أخيرا

ً
عـلــى الـنـتــائــج ،وكـشـفــت تـصــدعــا فــي موقف
الـجـنــاح الـمـتـشــدد ،وخ ـطــوة تــراجـعــت فيها
طهران عن إثارة مزيد من التوتر في بغداد.
وبينما كان الموقف هو انتظار المحكمة
ً
ً
توافقا سياسيا بين تيار الصدر ،المنتصر
في االقتراع ،والفصائل التي تمثل الخاسر

األك ـب ــر ،رد ال ـقــاضــي فــائــق زيـ ــدان الـطـعــون،
وخاطب الرئاسة بالمصادقة على االقتراع،
وتحولت كــل تـهــديــدات الـحــركــات المسلحة
إلى استعراض فقير ،أدى إلى موجة سخرية
شعبية واسعة من حمالت منظمة وبال نهاية
تـقــودهــا الـفـصــائــل ول ـكــن ب ـمــردود 02

العربي استعرض
بثالثية في مرمى الشباب
بـ«الممتاز»

ةديرجلا

الثانية

•
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«الفتوى» :على «الشؤون» التراجع عن إعادة معزولي «العاصمة»
أكدت أن صدور حكم «التمييز» في الطعون أوقف كل اإلجراءات الالحقة له
جورج عاطف

الوزارة تبين لها
صدور حكم جديد
بوقف تنفيذ عودة
هؤالء األعضاء

خلص الرأي القانوني إلدارة الفتوى
والتشريع بشأن المخاطبة الموجهة من
وزارة الشؤون االجتماعية لالستفسار
ح ـ ـ ــول ق ــان ــونـ ـي ــة ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات الـ ـ ــوزاريـ ـ ــة
ً
الصادرة أخيرا والقاضية بعودة بعض
األع ـضــاء الـمـعــزولـيــن فــي مجلس إدارة
جمعية تـعــاو نـيــة بمحافظة العاصمة،
وتمكينهم من استكمال مدة عضويتهم
فــي الجمعية ،إل ــى ض ــرورة سـحــب هــذه
الـ ـق ــرارات ،واس ـت ـمــرار عــزلـهــم ،إل ــى حين
ص ــدور حـكــم محكمة التمييز النهائي
فــي مــوضــوع الـطـعــن الـمـقــدم مــن هــؤالء
األعضاء.
ً
ووفقا للمذكرة القانونية المرسلة من
«الـفـتــوى» إلــى «ال ـشــؤون» ،التي حصلت
«الجريدة» على نسخة منها ،فإن صدور

حكم «التمييز» في الطعن المقدم بوقف
تنفيذ حكم محكمة االستئناف يترتب
ع ـل ـيــه وقـ ــف اإلج ـ ـ ـ ــراءات ك ــاف ــة الــاح ـقــة،
مـ ـم ــا ي ـت ـع ـي ــن مـ ـع ــه وقـ ـ ــف ت ـن ـف ـي ــذ حـكــم
«االستئناف» أو سحبه إلى حين صدور
حكم نهائي من «التمييز».

الطعن على العزل
وبـيـنــت م ـصــادر «ال ـش ــؤون» أن هناك
ً
ً
قرارا وزاريا صدر قبل فترة بعزل بعض
أعضاء في إحدى الجمعيات التعاونية،
غير أن هؤالء األعضاء قاموا برفع دعاوى
ً
ق ـضــائ ـيــة ط ـع ـنــا ع ـلــى ال ـ ـقـ ــرار ،إذ صــدر
حـكــم أول درج ــة بــرفــض ه ــذه الــدعــاوى،
مــا حــدى بــاألعـضــاء إلــى االسـتـمــرار في

درجات التقاضي للمحكمة األعلى وهي
«االستنئاف» التي حكمت بإلغاء حكم أول
درجة وإلغاء قرار وزير الشؤون بعزلهم
وما يترتب عليه من آثار.
وأضافت المصادر ،أن «الوزارة قامت
بــالـطـعــن عـلــى حـكــم «االس ـت ـئ ـنــاف» لــدى
ً ً
ً
محكمة التمييز متضمنا شقا مستعجال
بوقف النفاذ ،كما قامت الجمعية بالطعن
ً
أي ـضــا عـلــى ذات الـحـكــم ،حـيــث أص ــدرت
ً
محكمة التمييز حكما برفض وقف النفاذ
المقدم من الوزارة واستمرار تنفيذ حكم
إلـغــاء عــزل األعـضــاء ،كما قامت ال ــوزارة
بتقديم إشكال في تنفيذ الحكم وقضي
ً
برفضه أيضا».
ولفتت إلــى أن «ال ـشــؤون» شرعت في
اتخاذ إجراءات التنفيذ إذ أصدر الوزير

في يونيو الماضي القرار الوزاري (/44ت)
لسنة  ،2021بإلغاء القرار الوزاري السابق
بعزل هؤالء األعضاء وعودتهم الستكمال
مدة عضويتهم في مجلس اإلدارة.

وقف تنفيذ الحكم
ً
وكـشـفــت ال ـم ـصــادر ،أن ــه تـبـيــن الحـقــا
لـلــوزارة صــدور حكم جديد مــن محكمة
التمييز بوقف تنفيذ الحكم ،الفتة إلى أنه
ً
وفقا للمادة  133من المرسوم بالقانون
رقم  38لسنة  1980من قانون المرافعات
ال ـم ــدن ـي ــة وال ـت ـج ــاري ــة «ال ي ـت ــرت ــب عـلــى
الطعن في الحكم وقف تنفيذه ،ومع ذلك
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن،
بـنــاء عـلــى طـلــب الـطــاعــن ،وق ــف التنفيذ

حال كان تخشى وقوع ضرر جسيم من
التنفيذ ،وكانت أسباب الطعن في الحكم
ترجح إلغاؤه.
وتــابـعــت «كـمــا يـجــوز للمحكمة التي
تــأمــر بــوقــف الـتـنـفـيــذ أن تــوجــب تقديم
ً
كفالة أو تــأمــر بما ت ــراه كفيال بصيانة
حق المطعون ضده ،وينسحب هذا األمر
على وقف الحكم على إجــراء ات التنفيذ
ال ـت ــي ات ـخــذهــا ال ـم ـح ـكــوم ل ــه ب ـن ــاء على
الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف
التنفيذ» ،موضحة أنــه بناء على كل ما
سبق قررت قررت المحكمة وقف التنفيذ
أو سحب ق ــرارات عــودة هــؤالء األعضاء
واستمرار عزلهم إلى حين صدور حكم
نهائي من «التمييز» بهذا الصدد.

«التربية» :اختبارات مؤجلة لمصابي «كورونا»  5فائزين بجوائز «سالم العلي للمعلوماتية»
بدء امتحانات الثانوية بـ «أكواد» للصناديق ...وارتياح لسهولة الفيزياء حصدتها «الحج» السعودية وكويتيان وهيئة الصحة بدبي والعامري من عمان

جانب من اختبارات الطلبة أمس

●

فهد الرمضان

ان ـ ـ ـط ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــت ص ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاح أم ـ ـ ــس
اخـ ـتـ ـب ــارات ال ـف ـت ــرة ال ــدراس ـي ــة
األولـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ــدراس ـ ــي
 2022/2021ل ـط ـل ـبــة ا لـصـفـيــن
العاشر والـحــادي عشر ،وسط
إج ـ ـ ـ ـ ــراءات اح ـ ـتـ ــرازيـ ــة م ـش ــددة
وضعتها اللجنة المشتركة بين
«الـتــربـيــة» و«الـصـحــة» ،لضمان
عدم انتقال عدوى «كورونا».
وفـ ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،كـشـفــت
مصادر تربوية لـ «الجريدة» أن
اخـتـبــار م ــادة الـفـيــزيــاء للصف
الـحــادي عشر كــان في مستوى
الطلبة ،في حين اشتكى بعض
طلبة القسم األدبي من صعوبة
اختبار مبادئ الجغرافيا وعلم
االقتصاد.
وقالت المصادر إن تعليمات
صدرت إلى اإلدارات المدرسية
بضرورة الحرص على تطبيق
االشتراطات الصحية ،مع عدم
إربــاك الطلبة ،وتوفير األجــواء
ال ـت ــرب ــوي ــة ال ـم ـنــاس ـبــة لـضـمــان

أدائ ـ ـهـ ــم اخ ـت ـب ــارات ـه ــم بــأفـضــل
صورة.
إل ــى ذلـ ــك ،أك ــد مــديــر منطقة
ا لـفــروا نـيــة التعليمية منصور
الظفيري ،أن الطلبة المصابين
بـ«كورونا» سيتم اعتماد جدول
اختبارات مؤجلة لهم ،مراعاة
لـظــروفـهــم ،مــوضـحــا أنـهــا على
األرج ــح سـتـكــون مطلع فبراير
المقبل.
وق ــال إن «الـتــربـيــة» اعتمدت
آلية تتمثل بوضع أقفال سرية
لـصـنــاديــق االخ ـت ـب ــارات ،حيث
ي ـت ــم ارس ـ ـ ــال الـ ــرمـ ــوز ال ـخــاصــة
بفتح هــذه الصناديق مــن قبل
وكيل التعليم العام في الثامنة
إال  5دقائق ،لترسل إلى رؤساء
ال ـل ـج ــان ال ـم ـشــرف ـيــن ع ـلــى فتح
الصناديق ،لضمان خصوصية
االمـتـحــانــات وتــوفـيــر الحماية
الكاملة لها.
وأشــار الظفيري إلى تجهيز
لـ ـ ـ ـج ـ ـ ــان خ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي ج ـم ـي ــع
ال ـمــدارس للطلبة الــذيــن لديهم
أعــذار طبية معتمدة من وزارة

نقل تبعية  6هيئات...
للطيران المدني بإشراف وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة
الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة
رنا الفارس ،كما نقلت تبعية «الجمارك» إلى الوزير الرشيد،
والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إلشراف وزير األشغال
الـعــامــة وزي ــر الــدولــة لـشــؤون الـشـبــاب علي الـمــوســى ،وهيئة
ش ــؤون ذوي اإلعــاقــة لــوزيــر الصحة خــالــد السعيد ،ودي ــوان
الخدمة المدنية إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز
النزاهة جمال الجالوي.
ّ
َ
مجلسي
إلى ذلك ،شكل مجلس الوزراء لجنة تنسيقية بين
الـ ــوزراء واألم ــة بــرئــاســة وزي ــر األوق ــاف وال ـشــؤون اإلسالمية
عيسى الكندري ،وعضوية الــوزراء حمد روح الدين ومبارك
العرو ومحمد الراجحي وعبدالوهاب الرشيد وجمال الجالوي؛
لترتيب األول ــوي ــات الـتــي تحتاجها المرحلة الـقــادمــة وبناء
ً
جسور من الثقة بين السلطتين ،وصوال إلى تحقيق االستقرار
السياسي.
وأكد الخالد ،خالل االجتماع ،حرص الحكومة على تجسيد
ال ـت ـعــاون الـمـنـشــود م ــع مـجـلــس األم ـ ــة ،لـتـحـقـيــق ال ـمــزيــد من
اإلنجازات والنهوض بالوطن مع التأكيد على استمرار جهود
مكافحة الفساد واالرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين،
ً
ً
معتبرا أن هذه المرحلة اإليجابية التي تعيشها الكويت حاليا
من أهم متطلبات التنمية واإلنجاز.

عباس يفاجئ الجميع بزيارة...
فــي المجالين االقـتـصــادي والـمــدنــي ،فــي مقابل تأكيد عباس أنه
«ل ــن يسمح بـمـمــارّســة الـعـنــف واس ـت ـخــدام األسـلـحــة ال ـنــاريــة ضد
اإلسرائيليين ،بغض النظر عن طبيعة العالقات بين السلطة وتل
أبيب ،وأنه ال يمكن التنازل عن التنسيق األمني تحت أي ظرف».
وكتب غانتس ،في تغريدة« :ناقشنا اتخاذ إجــراءات اقتصادية
ومــدنـيــة ،وأكــدنــا أهـمـيــة تـعــزيــز التنسيق األم ـنــي ووق ــف اإلره ــاب
ً
والعنف ،لمصلحة اإلسرائيليين والفلسطينيين معا».
وأك ــدت وزارة الــدفــاع اإلسرائيلية أن االجتماع تـنــاول «قضايا
ّ
أمنية ومدنية على المحك» وركز على «االهتمام المشترك بتعزيز
التنسيق األمني والحفاظ على االستقرار ومنع اإلرهاب والعنف»،
مبينة أن غانتس أبلغ عباس «أنه يعتزم مواصلة اإلجراءات الهادفة
إلى تعزيز الثقة بالمجالين االقتصادي والمدني».
وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ إن اللقاء
قبل االنفجار
«فــي بيت غانتس هو تحد كبير،
والفرصة األخيرة ّ
ً
والــدخــول في طريق مـســدود» ،مؤكدا أن االجتماع يمثل «محاولة
جدية جريئة لفتح مسار سياسي يرتكز على الشرعية الدولية،
ً
ويضع حدا للممارسات التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني».
وفــي حين دافـعــت حــركــة «فـتــح» عــن مـحــاولــة جــديــة لــوضــع حد
للممارسات التصعيدية ضد الشعب ،وفتح مسار سياسي يرتكز
على الشرعية الدولية ،نددت الفصائل عقب اجتماع طارئ في غزة
ً
باالجتماع ،واعتبرت أنــه «لــن يضيف للشعب وقضيته إال مزيدا
بمزيد من
من التغطية الرسمية لحكومة االحتالل في االستمرار
ٍ
االسـتـيـطــان وم ـص ــادرة األراضـ ــي ،واالس ـت ـمــرار فــي سـيــاســة القتل
واالعتقاالت اإلسرائيلية».
١٦

الصحة ،على أن يأخذ موافقة
مـ ـ ــن إدارة اال مـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــا ن ـ ــات فــي
ً
المنطقة التعليمية ،مــؤ كــدا أن
الطلبة المصابين بــ»كــورونــا»
سـتـحــدد مــواع ـيــد اخـتـبــاراتـهــم
ً
الح ـقــا مــن قـبــل التعليم الـعــام،
ولكن في منهج الفصل الدراسي
األول فقط.
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـبـ ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ـ ــال مـ ــديـ ــر
«تعليمية حولي» ،وليد بن غيث،
إن اخـ ـتـ ـب ــارات ط ـل ـبــة الـصـفـيــن
العاشر والحادي عشر تمت في
 43لجنة بمدارس حولي تضم
 8700طالب وطالبة ،منوها إلى
أن ــه ت ــم تـجـهـيــز جـمـيــع الـلـجــان
باالشتراطات الصحية الواردة
في الدليل اإلرشادي الصادر من
وزارة الصحة.

أع ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــت جـ ـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ـ ــزة س ـ ـمـ ــو
ال ـش ـيــخ س ــال ــم ال ـع ـلــي ال ـص ـبــاح
للمعلوماتية أ س ـمــاء الفائزين
بجوائزها في دورتها الواحدة
وال ـع ـش ــري ــن ،ح ـيــث ف ــاز بــوســام
ا لـ ـمـ ـعـ ـل ــو م ــا تـ ـي ــة وزارة ا ل ـح ــج
والـعـمــرة وذلــك لعظم الخدمات
اإللكترونية التي تقدمها لزوار
الحرمين الشريفين من حجاج
وم ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــريـ ــن ،بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ح ـص ــد
جــوا ئــز المعلوماتية نخبة من
المتميزين التقنيين من الكويت
واإلمارات وسلطنة عمان.
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـم ـن ـظ ـمــة
لـ ـلـ ـج ــائ ــزة ،فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،إن ـ ــه ف ــاز
بالجائزة من الكويت األستاذ في
جامعة الكويت الدكتور عبدالله
المطوع؛ لتميزه األكاديمي في
الذكاء االصطناعي ،والمهندس
محمد الــدوب؛ لتميزه في األمن
المعلوماتي ،ومن اإلمارات فازت
هيئة الصحة بدبي؛ لتميزها في

الـحـلــول الــذكـيــة الـصـحـيــة ،ومــن
س ـل ـط ـنــة ع ـم ــان فـ ــاز ال ـم ـه ـنــدس
م ــاج ــد ال ـ ـعـ ــامـ ــري؛ ل ـت ـم ـي ــزه فــي
التقنيات المالية.
وأوض ـحــت أن ــه سيتم تكريم
وزارة الـحــج وال ـع ـمــرة الـحــائــزة
ع ـ ـلـ ــى وسـ ـ ـ ـ ــام الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــاتـ ـي ــة،
والفائزين بجوائز المعلوماتية
ب ـق ـصــر بـ ـي ــان ب ــرع ــاي ــة صــاحــب
السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد.
و ب ـ ـي ـ ـنـ ــت أن وزارة ا لـ ـح ــج
وال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرة ق ـ ـ ــدم ـ ـ ــت خـ ـ ــدمـ ـ ــات
إل ـك ـت ــرون ـي ــة ع ـظ ـي ـمــة تـسـتـحــق
ال ـت ـكــريــم وال ـت ـق ــدي ــر واإلش ـ ـ ــادة،
مـ ـشـ ـي ــرة إلـ ـ ــى أن هـ ـ ــذا ال ــوس ــام
العالمي تعبير عن تقدير الدور
الكبير الذي تؤديه باستخدامها
أحدث الخدمات التقنية العالمية
ال ـت ــي ت ـص ــل إلـ ــى م ــا ي ـق ــرب مــن
ثالثين خدمة عامة ،عالوة على
منصاتها اإللكترونية المختصة

بالتوظيف والتدريب اإللكتروني
وبروتوكوالت الحجر المؤسسي
لـلــراغـبـيــن ف ــي ال ـحــج وال ـع ـمــرة،
وب ـ ـ ــذل ـ ـ ــك اس ـ ـت ـ ـطـ ــاعـ ــت ت ـ ـجـ ــاوز
تداعيات «كوفيد »19 -بكل نجاح
وتميز.
وتابعت :أما الفائزون بجوائز
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ـي ــة ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام مــن
م ـس ـيــرة ال ـج ــائ ــزة ف ـقــد ت ـم ـيــزوا
بــاس ـت ـخــدام الـتـقـنـيــات الــرقـمـيــة
الــذك ـيــة ال ـم ـت ـطــورة مـثــل الــذكــاء
االصطناعي وإنـتــرنــت األشـيــاء
وإضافة قيم مجتمعية مبتكرة
ذات تــأثـيــرات مهمة فــي تطوير
مجتمعاتهم.
وأردف ـ ـ ـ ــت أن الـ ـمـ ـط ــوع تـمـيــز
أك ــاديـ ـمـ ـي ــا ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال الـ ــذكـ ــاء
االصطناعي ،حيث إنه من أوائل
المختصين الكويتيين في هذا
ال ـم ـج ــال ،وأس ـه ــم ف ــي ب ـنــاء أول
مختبر للذكاء االصطناعي مطلع
هــذا الـقــرن فــي جامعة الكويت،

مستطردة أن الدوب تميز أيضا
ف ــي م ـجــال األم ــن الـمـعـلــومــاتــي،
الــذي يعتبر من أهــم المجاالت
لتمكين التحول الرقمي.
وأشارت إلى أن هيئة الصحة
بـ ـ ــدبـ ـ ــي تـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــزت بـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
التقنيات الحديثة مثل ا لــذ كــاء
االصطناعي وإنـتــرنــت األشـيــاء
والروبوتات في المجال الطبي،
الفـتــة إلــى تميز الـعــامــري كذلك
بريادة األعمال ،وهو المؤسس
وال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـشــركــة
«ث ـ ــوان ـ ــي» ل ـل ـت ـق ـن ـيــات ال ـم ــال ـي ــة؛
الـ ـش ــرك ــة ال ـن ــاش ـئ ــة األولـ ـ ـ ــى فــي
سلطنة عمان بهذا المجال.

«الهالل األحمر» :نواصل تخفيف معاناة اليمنيين
أكـ ــد ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـجـمـعـيــة ال ـه ــال
األحمر عبدالرحمن العون أن الجمعية
ستواصل تدخالتها االنسانية في اليمن
لتخفيف معاناة مواطنيه الذين يعيشون
وضعا إنسانيا متدهورا خصوصا في
محافظة مأرب المكتظة بالنازحين.
وقال العون في تصريح لـ «كونا» في
خ ـتــام زيـ ــارة وف ــد الـجـمـعـيــة إل ــى اليمن
إن «الــوضــع االنـســانــي مـتــدهــور للغاية
وخـصــوصــا فــي م ــأرب الـتــي تستضيف
أعدادا كبيرة من النازحين في ظل ظروف
قاسية».
وأضـ ـ ـ ــاف أن ال ـج ـم ـع ـيــة س ـت ـع ــزز مــن

الصدر يضمن أهم المدن...
عكسي .وقبلت الفصائل على مضض بموقف المحكمة العليا
وطلبت من جمهورها المحتشد أمام مقار الحكومة منذ أسابيع،
االنـسـحــاب ،فــي وقــت ســارعــت صباح أمــس إلــى بيت الـصــدر في
مدينة الكوفة بالنجف ،حيث ُعقد اجتماع مغلق معه ضم هادي
العامري القيادي المخضرم في الفصائل ،وفالح الفياض المقرب
من واشنطن وطهران في هيئة الحشد الشعبي ،إلى جانب قيس
الخزعلي ،أكبر خاسر في اقتراع أكتوبر.
ً
ولم تظهر تفاصيل عن لقاء النجف ،إال أنه كان اعترافا بأهمية
تـيــار ال ـصــدر وصـعــوبــة ت ـجــاوزه مــن جــانــب األطـ ــراف الـمـقــربــة من
ط ـهــران ،والـتــي اكتفت بــوصــف االجـتـمــاع بــأنــه إيـجــابــي وسيكون
فاتحة للقاءات أخرى.
أما الصدر ،فقد اختصر األمر بعبارة باتت مثل «كليشة» معروفة
لرفض التدخل اإليراني ،إذ كتب على «تويتر»« :ال شرقية وال غربية،
حكومة أغلبية» ،في إشارة إلى رفضه الوصفة السائدة منذ سقوط
صدام حسين لتشكيل حكومة تضم جميع األحزاب بالتوافق ،وهي
نقطة خالف أساسية بين الصدر واإليرانيين منذ االنتخابات التي
ً
جرت قبل نحو  ٧٠يوما.
وقالت مصادر رفيعة ،لـ «الجريدة» ،إن القوى السنية والكردية
بــاتــت تمتلك حــريــة أكـبــر فــي التعامل مــع مقتدى الـصــدر صاحب
الكتلة األكبر حتى اآلن ،بعد إذعان الجميع لنتائج االنتخابات التي
غيرت األوزان السياسية وجاءت بعشرات المستقلين المتحالفين
مع حراك أكتوبر الشعبي.
َ
ً
أنباء عن أن
وتعزز هذا الشعور مع تناقل أجواء قريبة من طهران
الفصائل بدأت تفصل حساباتها عن هادي العامري رئيس منظمة
بدر ،الحليف لطهران ،لكن الممثل للجيل األقدم والمرتبط بمصالح
سياسية واقتصادية أقوى ،مما يعني احتمال أن يذهب العامري مع
الصدر ويضحي ببعض التشكيالت المسلحة المعروفة باندفاعاتها.
ولــم يعمد ال ـصــدر إلــى تـهــدئــة مــع حـلـفــاء إي ــران ،بــل لـجــأ مطلع
ً
األس ـب ــوع إل ــى م ـن ــاورات خــاطـفــة انـتـهــت بـسـيـطــرة حـلـفــائــه إداريـ ــا
على أهم المدن ،عبر إقالة وتعيين محافظين للنجف والناصرية،
وترتيب اتفاق مع محافظ البصرة ،وتمسك بعدد آخر من الوحدات
اإلداريــة جعلته قبيل أي محادثات لتشكيل الحكومة ،يضمن أهم
المناطق الشيعية.
ويتهم الرأي العام حكومات التوافق التي يشارك فيها الجميع،
بأنها تسببت في تفشي الفساد وترهل اإلدارة الحكومية ،في وقت
يدعم حكومة أغلبية تقصي الفصائل الخاسرة.
وليس من الواضح ما إذا كانت حظوظ رئيس الحكومة مصطفى
الكاظمي ستبقى مرتفعة أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة ،لكن
التيار المعارض للنفوذ اإليراني يقول إن األمر ال يتعلق بشخص
الرئيس ،بل بحكومة ال تتراجع عن مستوى سياسات الكاظمي التي
مضت إلى حد كبير في االنفتاح مع المحيطين اإلقليمي والدولي،
ً
ً
ولعبت دورا في لقاءات تهدئة بين إيران والعرب ،وعملت داخليا
ً
على حماية االحتجاج الشعبي الذي تعرض سابقا لقمع شامل.
ورغم أن مهمة الصدر وحلفائه لم تصبح سهلة ُ
بعد ،فإن اإلشارات
ً
ً
السياسية وتــراجــع تهديدات الفصائل تعتبر قبوال إيرانيا بقواعد
جديدة تحاول التكيف مع تحوالت الرأي العام الضاغط ،والدعم الذي
أتيح لبغداد في محيطها العربي ،خالل مواجهات مع الجناح المتشدد
ً
جعلت الشهور الماضية هي األكثر استقطابا منذ سنوات١٦ .

اس ـت ـج ــاب ـت ـه ــا االن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ،وس ـت ـك ـثــف
جهودها المستقبلية لالهتمام بمشاريع
المياه ورفع مستوى المعيشة للنازحين،
إضافة لالستمرار في مشاريعها السابقة
فــي قطاعات الصحة والتعليم ورعاية
األيتام.
وأوضــح أن الــزيــارة هدفت الــى تقييم
الوضع االنساني ،وتفقد تسعة مشاريع
تنموية تنفذها الجمعية في محافظات
تـ ـع ــز ومـ ـ ـ ـ ــأرب وشـ ـ ـب ـ ــوة وح ـ ـضـ ــرمـ ــوت،
وت ـش ـمــل مـسـتـشـفـيــات وم ــراك ــز صحية
ومدارس ودورا لأليتام بتمويل متبرعين
كويتيين.

وبين أن الوفد تفقد مشروع العيادات
المتنقلة لخدمة النازحين في محافظة
شـ ـب ــوة وسـ ـل ــم سـ ـي ــارت ــي اس ـ ـعـ ــاف إل ــى
ال ـم ـس ـت ـش ـفــى ال ـم ـي ــدان ــي الـ ـ ــذي أسـسـتــه
الجمعية العام الماضي في مدينة تريم
ف ــي وادي ح ـض ــرم ــوت ل ـت ـعــزيــز ق ــدرات ــه
ف ــي خ ــدم ــة األهـ ــالـ ــي والـ ـن ــازحـ ـي ــن ،كـمــا
دش ــن م ـشــروع الحقيبة الـشـتــويــة التي
شـمـلــت  1340بـطــا نـيــة و 5360معطفا
للرجال والنساء واألطفال النازحين في
المخيمات إسهاما في تخفيف معاناتهم
خصوصا مــع ب ــرودة الطقس فــي فصل
الشتاء.

سلة أخبار
مدير الجامعة التقى
اتحاد الطلبة
استقبل مدير جامعة الكويت
باإلنابة ،د .بدر البديوي،
ممثلي االتحاد الوطني لطلبة
جامعة الكويت في مكتبه أمس
األول ،وذلك بحضور عميد
شؤون الطلبة بالوكالة د.
سلمان العنزي.
وقد أوضح رئيس الهيئة
اإلدارية باالتحاد الوطني
لطلبة جامعة الكويت ،علي
الحربي ،أن اللقاء كان مثمرا
للغاية ،مشيدا بحرص مدير
الجامعة وعميد شؤون الطلبة
على فتح آفاق التعاون مع
االتحاد في كل ما يخص
الموضوعات والقضايا
الطالبية ،مؤكدا أن االتحاد
حريص كل الحرص على
التعاون مع اإلدارة الجامعية
لتحقيق مزيد من المكتسبات
الطالبية.

سفارتنا بالعراق لمواطنينا:
تجنبوا صيد الطيور
أهابت سفارة الكويت في
العراق ،أمس األول ،بالمواطنين
الكويتيين هناك التقيد
بالتعليمات وعدم ممارسة
هواية صيد الطيور «القنص»
في «بادية السماوة» بمحافظة
المثنى والمناطق الجنوبية
األخرى من العراق.
ودعت السفارة ،في بيان ،الى
عدم استخدام تأشيرة زيارة
العتبات الدينية لممارسة هذه
الهواية لما في ذلك من مخالفة
للقانون من جانب وتعريض
أنفسهم للخطر من جانب آخر.

«الرحمة» 60 :حقيبة معدات
لخريجين في صوماليالند

وزعت «الرحمة العالمية»
 60حقيبة معدات على
الخريجين المهنيين في مجمع
الكويت الخيري التعليمي
بصوماليالند ،ضمن مشاريع
الكسب الحالل ،وانطالقا من
حرصها على تمكين المجتمع
واألسر الفقيرة ،وتعزيز قيم
العمل اإلنساني والخيري.
وقال رئيس قطاع إفريقيا
باإلنابة في الجمعية ،بدر
بورحمة ،في تصريح صحافي،
أمس ،إن «الجمعية تعمل على
تقديم الدعم المهني ألبناء
الفئات المحتاجة ،بما يؤهلهم
للعمل وينقلهم وعوائلهم من
االحتياج إلى اإلنتاج».

ال مجال للمناورة أو التراجع في المستقبل
هذه الضغوط في ظل مثل هذه الظروف السيئة
ج ــر ضـئـيــل؟ ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة،
مـقــابــل أ ُ
استمرت ندرة العمالة حتى بعد انتهاء العمل
بــاسـتـحـقــاقــات ال ـب ـطــالــة الـمـحـسـنــة ،ويـطــالــب
ً
العمال بالمزيد ،وقد يؤدي هذا أخيرا إلى إمالة
ميزان القوى نحو العمل بعد أربعة عقود حصل
خاللها رأس المال على حصة متزايدة الحجم
من الكعكة االقتصادية.
ستنعكس ال ـنــدرة الـجــديــدة فــي األس ـعــار،
وس ـت ـك ــون الـ ـتـ ـف ــاوت ــات ف ــي ه ـ ــذه ال ـت ـعــديــات
مؤسفة ،إذ تميل زيادات األسعار الناجمة عن
ً
النقص إلى أن تكون أكبر حجما على نحو غير
متناسب مقارنة بانخفاضات األسعار الناتجة
عن الفوائض ،وهذا يعني أن التضخم محتمل،
وسـيـتـحـمــل ال ـل ــوم ع ـنــه َم ــن ي ـتــولــى الـ ُّـسـلـطــة،
بصرف النظر عن انتماءاته ،فالمشكلة هي أننا
رغم معرفتنا لكيفية السيطرة على التضخم
ً
عـنــدمــا ي ـكــون راج ـع ــا إل ــى الـطـلــب ال ــزائ ــد ،فــإن
ما نشهده اآلن مختلف ،وفي السياق الحالي
سيؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة البطالة
أكـثــر مــن ُّ
تسببه فــي تخفيف التضخم ،وهــذا
سبب آخر يدعو العمال إلى القلق.
م ــا ي ـث ـيــر ال ـق ـلــق ب ــال ـق ــدر ذات ـ ــه أن الـتــأثـيــر
المتضائل المترتب على التدابير المالية التي
اتخذت في مختلف أنحاء العالم في وقت سابق
للتخفيف من التداعيات االقتصادية المترتبة
على الجائحة ربما ُيـفضي إلى إضعاف النمو،
وسيتوقف الكثير على مصير خطط التعافي
المقترحة في العديد من البلدان ،وعلى سبيل
المثال ،فــي األمــد المتوسط (وربـمــا حتى في
األمــد القريب) ،من المرجح أن تساعد تدابير
ج ــان ــب ال ـع ــرض ال ـت ــي تـشـتـمــل عـلـيـهــا أج ـنــدة
الرئيس جو بايدن إلعادة البناء بشكل أفضل
فــي دع ــم الـنـمــو ،وس ـتــؤدي زي ــادة ع ــدد مــرافــق
الرعاية النهارية وتحسينها إلى تمكين المزيد
من النساء من االنضمام إلى قوة العمل؛ كما
سـيـســاعــد ب ــذل ال ـمــزيــد م ــن الـجـهــد للسيطرة
ع ـلــى ال ـجــائ ـحــة ف ــي الـتـخـفـيــف م ــن ال ـم ـخــاوف
بشأن العمل وإعــادة فتح المدارس؛ وستعمل
االستثمارات في تحسين البنية األساسية على
التقليل من تكلفة نقل البضائع واألشخاص.
في كل األحوال ،من الواضح أن بذل جهود
عالمية منسقة لزيادة المعروض من اللقاحات
وضـمــان تمكين الـفـقــراء مــن الــوصــول الـعــادل
ً
إل ـي ـهــا س ـي ـكــون أع ـظــم أث ـ ــرا ف ــي الـتـخـفـيــف من
ال ـض ـغــوط الـتـضـخـمـيــة م ـقــارنــة بــرفــع أس ـعــار

الفائدة ،وينبغي لنا أن نحتفل بحقيقة مفادها
أننا بعد مرور أكثر من عشر سنوات منذ اندالع
أزم ــة ال ــرك ــود الـعـظـيــم ال ـتــي ب ــدأت ع ــام ،2008
استعاد الطلب الكلي قوته مــرة أخــرى ،واآلن
يحدونا األمل أن ُيس َـت َ
خدم التوسع االقتصادي
ه ــذه ال ـمــرة لتلبية االحـتـيــاجــات المجتمعية
الحقيقية ،بما في ذلك تعديل االقتصاد لتمكينه
من التكيف مع عصر ُّ
تغير المناخ ،ومعالجة
أوجه القصور التي تعيب البنية األساسية منذ
أمد بعيد ،واالستثمار في البشر والتكنولوجيا.
من المؤسف أن سحابتين داكنتين تلوحان
في األفق:
األولى سياسية :فقد باع الحزب الجمهوري
في الــواليــات المتحدة روحــه لدونالد ترامب،
ً
متخليا عن كل منطق أو عقل أو أي التزام تجاه
الديموقراطية ،لقد أظهر الجمهوريون بالفعل
إلى أي مدى أصبحت الجهود التي يبذلونها
الكتساب السلطة ثم التشبث بها غير ّ
مقيدة
بأي حــدود ،فقد كان الحزب ذات يوم ينخرط
ً
في قمع الناخبين سرا ،أما اآلن فهو يفعل ذلك
عالنية وبكل فخر.
ب ـعــد أن ن ـبــذ ال ـح ــزب ال ـج ـم ـهــوري اح ـتــرام
ال ـ ـح ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــة ،وال ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــزان ـ ـ ـيـ ـ ــات ،وال ـ ـم ـ ّـسـ ــاء لـ ــة
ً
الديموقراطية ،والتعددية ،أصبح يمثل خطرا
ً
ً
واض ـح ــا وداهـ ـم ــا ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة وبقية
العالم ،إذ تستلزم الحكمة أن يضع المستثمرون
في حسبانهم انعدام اليقين االقتصادي المتولد
عن هذه الديناميكية السياسية ،ولكن كما رأينا
ً
عــام  ،2008ال ت ــدرك األس ــواق غــالـبــا المخاطر
ّ
الكبرى التي تلوح في األفق إل بعد فوات األوان،
وال أحد يستطيع أن يجزم ما إذا كانت ستفعل
ذلك عام  ،2022ومن المرجح بالقدر نفسه أن
يركز المستثمرون بشكل أكبر على التفاصيل،
مـثــل احـتـمــال زي ــادة مـعــدل ضــريـبــة الـشــركــات
ببضع نقاط مئوية.
أم ـ ـ ــا الـ ـسـ ـح ــاب ــة الـ ــداك ـ ـنـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ف ـهــي
جيوسياسية؛ ف ــاآلن ت ــدور منافسة مـتــزايــدة
الحدة بين الصين والواليات المتحدة ،وتجد
ِ
البلدان األخرى نفسها في مرمى النيران على
نحو متزايد ،ومن المؤكد أن الصراع اليوم يبدو
ً
مختلفا بشكل ملحوظ ّ
عما كان عليه قبل عام
واحد فقط ،في عهد ترامب ،عندما كان كل ما
يعود بالفائدة على الصين يعتبر على حساب
أميركا ،وعندما كان االهتمام بحقوق اإلنسان
ً
أو الديموقراطية ضئيال للغاية ،ومع ذلك ،ظل
صناع القرار في الواليات المتحدة يركزون على

المنافسة االقتصادية وقضايا األمن الوطني
ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـص ـي ــن ،ومـ ــن ال ـج ــدي ــر بــالــذكــر
أن إدارة بــايــدن لــم تـتـحــرك إلزال ــة التعريفات
الجمركية المفروضة منذ عهد ترامب حتى اآلن.
ُينبئنا الرأي التقليدي الشائع بأن الواليات
ً
المتحدة والصين كيانان مترابطان اقتصاديا
بدرجة ال تسمح لهما بالدخول في حرب باردة
حقيقية على طريقة القرن العشرين ،ولكن حتى
ً
لــو ك ــان ه ــذا صـحـيـحــا ،ف ــإن االن ـف ـصــال بشكل
كـبـيــر ال ي ــزال ف ــي حـكــم الـمـمـكــن ،حـيــث يشير
ً
الرأي الشائع أيضا إلى أن االنقسام الصيني-
ّ
األميركي سيكون باهظ التكلفة ،مما يحد من
فرص اقتصادات التخصص والميزة النسبية،
بيد أن إعادة تقييم العولمة على نطاق أوسع
ً
أخـيــرا أظـهــرت أن الفوائد التي قــد تعود على
ال ـنــاتــج الـمـحـلــي اإلج ـم ــال ــي م ــن ه ــذه ال ـمــزايــا
ربـمــا تـكــون أق ــل ،وقــد تـكــون تكاليف التوزيع
(والـتـكــالـيــف الـمـتــرتـبــة عـلــى خ ـســارة الـمــرونــة
والقدرة على الصمود) أعظم من كل التصورات
في السابق.
ّ
كما أعــرب بعض المعلقين عــن مخاوفهم
بشأن خسارة الــدرايــة العملية التي تصاحب
اإلف ـ ــراط ف ــي نـقــل الــوظــائــف إل ــى ال ـخ ــارج إلــى
دول مثل الصين ،لكن الحسابات السياسية
ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة رب ـم ــا ال تـسـتـنــد إلــى
حسابات دقيقة للتكاليف والفوائد االقتصادية،
عالوة على ذلكّ ،ستكون العواقب االقتصادية
الديناميكية معقدة .على سبيل المثال ،ربما
يتبين أن السياسات الصناعية التي تتبناها
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة اآلن ،فــي االسـتـجــابــة لما
ً
ً
ً
تعتبره تهديدا تنافسيا جــديــدا ،هــي الحافز
للنمو في األمدين القريب والبعيد.
ّ
إن السياسات التي نختارها اآلن ستخلف
ً
عواقب تمتد عقودا قادمة ،وربما نجحنا حتى
اآلن في وضع حد لتقلبات الجائحة ،ولكن عام
 2022يتعين علينا أن نتصرف بالقدر نفسه
من الحكمة والسرعة الستنان استراتيجيات
من شأنها أن تقودنا إلى مستقبل أفضل بعد
الجائحة.
* حائز جائزة نوبل في علوم االقتصاد،
وأستاذ في جامعة كولومبيا ،وعضو اللجنة
المستقلة إلصالح ضرائب الشركات الدولية.
"بروجيكت سنديكيت ،"2021 ،باالتفاق مع
"الجريدة"
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محليات

ولي العهد :نتطلع بتفاؤل لتعاون السلطتين وااللتزام بالدستور

َّ
استقبل الخالد والوزراء ألداء اليمين الدستورية وثمن الجهود المخلصة للوزراء السابقين

ولي العهد يعطي توجيهاته إلى الوزراء عقب أدائهم اليمين الدستورية أمس

رئيس الوزراء :اإلصالح وتعديل الخلل االقتصادي والبرامج التنموية من األولويات
أعـ ــرب س ـمــو ول ــي ال ـع ـه ــد ،ال ـش ـيــخ مـشـعــل ّاألح ـم ــد،
عــن تطلعه إلــى أن يـســود الـتـعــاون المثمر الـبــنــاء بين
الـسـلـطـتـيــن الـتـشــريـعـيــة والـتـنـفـيــذيــة ،إلقـ ــرار وتنفيذ
التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة الوطن
والمواطنين ،مع االلتزام والتمسك بالدستور.
وخالل استقباله في قصر بيان ،أمس ،سمو الشيخ
ص ـبــاح الـخــالــد رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،ألداء اليمين
الــدس ـتــوريــة ،وتـقــديــم ال ـ ــوزراء األع ـض ــاء فــي الحكومة
الجديدة ،الذين أدوا كذلك اليمين الدستورية أمام سموه
بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة ،وجه سمو
«يسرني أن أنقل إليكم
ولي العهد كلمة سامية قال فيها
ِ
تحيات حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد ،حفظه الله ورعاه ،وتهاني سموه وتهانينا لكم
باختياركم للوزارة وتقاسم مسؤولياتها ،متمنين لكم
كل التوفيق والسداد ،ومقدرين ما قدمه إخوانكم الوزراء
السابقون من جهود مخلصة لدى أداء مسؤولياتهم».
وأض ــاف :إن أمامكم مسؤوليات وواجـبــات تتطلب
العمل الدؤوب بروح الفريق الواحد ،لمواصلة مسيرة
اإلص ــاح وتنفيذ الـبــرامــج االق ـت ـصــاديــة ،ودف ــع عجلة
التنمية في البالد .إننا نتطلع بكل أمل وتفاؤل إلى أن
يسود التعاون المثمر البناء بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية إلقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي
تـصــب فــي مصلحة الــوطــن والـمــواطـنـيــن ،مــع االل ـتــزام
والتمسك بــالــدسـتــور ال ــذي نعتز ونفخر بــه ،سائلين

المولى تعالى أن يسدد الخطى لتحقيق كل ما ننشده
لوطننا العزيز من تقدم ونمو وازدهار ،في ظل القيادة
الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البالد.

الخالد يلقي كلمته أمام ولي العهد أمس

إصالح وتنمية
ثــم ألقى سمو رئيس مجلس ال ــوزراء كلمة قــال في
مـسـتـهـلـهــا «ب ــاألص ــال ــة ع ــن نـفـســي ون ـيــابــة ع ــن أخـتــي
وإخــوانــي أعضاء مجلس ال ــوزراء ،يطيب لنا أن نرفع
أسـمــى آيــات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ
نــواف األحمد أمير البالد المفدى ،حفظه الله ورعــاه،
وإلى سموكم الكريم على الثقة الغالية التي حملتمونا
إيــاهــا ،نسأل الله العلي القدير أن يعيننا على تحمل
المسؤولية وأعبائها وترجمة كل التوجيهات السامية.
وأضاف :لقد تشرفت أمس (أمس األول) بلقاء صاحب
السمو ،واستمعت باهتمام إلى توجيهات سموه التي
تصب في تسخير كل الجهود لخدمة الوطن والمواطن
والـتـعــاون بين السلطتين ...وال ـيــوم (أم ــس) استمعنا
بكل اهتمام للكلمات السامية التي تفضلتم بها ،وهي
تلخص متطلبات المرحلة القادمة إن شاء الله ...نعم
مسيرة اإلصالح التي أشار إليها سموك مسيرة تعديل
الخلل االقـتـصــادي والـبــرامــج التنموية مــن األولــويــات
التي أشار إليها سموك ستكون دائما في صلب عملنا
لترجمتها إلى أرض الواقع.

وتــابــع :نعاهد الـلــه ثــم نعاهدكم سـيــدي سمو ولي
العهد أن نبذل أقصى جهد ممكن وأكبر طاقة لتنفيذ
وترجمة كل هذه التوجيهات من صاحب السمو األمير
وسموكم الكريم ،نسأل الله العلي القدير أن يعيننا على
تنفيذ وترجمة هــذه التوجيهات ،وأن يحفظ الكويت

وشعبها من كل مكروه في ظل قيادة حضرة صاحب
السمو وسموكم الكريم».
وكــان الخالد قدم لسمو ولي العهد وزراء حكومته
الـجــديــدة الــذيــن أدوا اليمين الــدسـتــوريــة ام ــام سموه.
وحضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالدولة.

الرئيس العراقي لألمير:
نتمنى للحكومة الجديدة
كل النجاح والتوفيق
ت ـل ـقــى س ـم ــو أم ـي ــر الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ ن ــواف
األ حـمــد ،برقية تهنئة مــن الرئيس العراقي
د .برهم صالح ،أ عــرب فيها باسمه وباسم
الشعب العراقي عن خالص تهانيه وأصدق
التبريكات لسموه بمناسبة تشكيل الحكومة
الجديدة ،متمنيا لها كل النجاح والتوفيق
لما يحقق آمال وتطلعات الشعب الكويتي،
في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البالد.
وق ــد بـعــث سـمــوه بـبــرقـيــة جــوابـيــة أعــرب
فـيـهــا عــن بــالــغ ش ـكــره وت ـقــديــره لــه عـلــى ما
ّ
المجسدة
أبداه من طيب المشاعر الصادقة
ألواص ـ ــر ال ـع ــاق ــات ال ــوط ـي ــدة ب ـيــن الـكــويــت
والعراق ،متمنيا له موفور الصحة والعافية
وللعراق وشعبه الشقيق المزيد من التقدم
واالزدهار.

الخالد يتلقى تهنئة بن حمد
تلقى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد اتصاال هاتفيا أمس من أخيه ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء في البحرين األمير سلمان بن
حمد ،أعرب خالله عن تهنئته بمناسبة صدور األمر
األميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سموه.
وعبر سموه ،خالل االتصال ،عن شكره وتقديره
ألخيه األمير سلمان بن حمد على مشاعره األخوية
الصادقة ،متمنيا لمملكة البحرين الشقيقة دوام
التقدم واالزدهار.

حمد جابر العلي

أحمد المنصور

أحمد الناصر

رنا الفارس

علي المضف

خالد السعيد

عبدالوهاب الرشيد

فهد الشريعان

الجابر :تجديد الثقة وسام فخر ومسؤولية جسيمة
●

محمد الشرهان

أعـ ــرب نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الدفاع الشيخ حمد الجابر عن خالص شكره
وج ــزي ــل ت ـقــديــره وام ـت ـنــانــه لـمـقــام سـمــو أمـيــر
البالد ،القائد األعلى للقوات المسلحة الشيخ
نواف األحمد ،وسمو ولي عهده األمين الشيخ
مشعل األحمد ،ورئيس مجلس ال ــوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد على تجديد ثقتهم الغالية
ب ــه ،مـعـتـبــرا أنـهــا وس ــام فـخــر ،وأمــانــة تكليف
ّ
ً
بمسؤولية جسيمة ،سائال المولى عز وجل أن
يعينه على حملها ،ويوفقه للعمل بواجباتها
العظيمة.
وت ـقـ ّـدم الـجــابــر بالشكر الـمـقــرون بالعرفان
لـلــوزراء السابقين الذين أبلوا البالء الحسن،

ً
وب ــذل ــوا ق ـص ــارى ج ـهــدهــم ،ف ـكــانــوا ح ـقــا على
ً
قــدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم ،ومثاال
يحتذى فــي جليل عملهمُ ،
وحـســن تعاونهم،
ً
ّ
وجلي إخالصهم ،وغزير عطائهم ،متمنيا لهم
دوام التوفيق والسداد لخدمة الوطن الغالي،
في مختلف المواقع والمناصب والمسؤوليات.
وهنأ الوزراء الجدد على نيلهم الثقة الغالية
ً
للقيادة السياسية ،متطلعا إلى العمل بروح
ً
الفريق الواحد في تناغمه وانسجامه ،تحقيقا
لـعـنــاويــن الـمــرحـلــة ورهــانــاتـهــا بـقـيــادة سمو
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء ،مـشــددا على فضائل
اس ـت ـث ـم ــار كـ ــل الـ ـ ـق ـ ــدرات وت ـس ـخ ـي ــر مـخـتـلــف
اإلم ـكــانــات لـخــدمــة بـلــدنــا الـحـبـيــب ،وتحقيق
ت ـط ـل ـعــات وآم ـ ــال شـعـبــه ال ــوف ــي بــال ـمــزيــد من
المكتسبات واإلنجازاتّ ،
ومد جسور التواصل

والتعاون مع اإلخوة األفاضل أعضاء مجلس
ً
ً
إعالء لمصالح الوطن العليا ،وترسيخا
األمة،
ً
لمبادئ العدل والمساواة بين الجميع ،وبذال
لـكــل مــا مــن شــأنــه الـحـفــاظ عـلــى المكتسبات
الدستورية ،وصون حرمة المال العام من ّ
أي
تجاوزات أو هدر.
ً
ك ـمــا جـ ــدد ب ــاس ـم ــه ،ون ـي ــاب ــة ع ــن منتسبي
وزارة الـ ــدفـ ــاع ،ال ــوع ــد وال ـع ـه ــد ل ـس ـمــو أمـيــر
البالد ،وسمو ولي عهده األمين وسمو رئيس
مجلس الوزراء بالمحافظة على سالمة الوطن
واستقراره ،وبذل الغالي والنفيس في سبيله،
ّ
ً
سائال المولى عز و جــل أن يديم على بالدنا
الـغــالـيــة نـعـمــة األمـ ــن واألم ـ ــان وال ــرخ ــاء ،وأن
يعين الجميع لما فيه خير الكويت ورفعتها
وازدهارها.

محمد الفارس

عيسى الكندري

جمال الجالوي

حمد روح الدين

مبارك العرو

محمد الراجحي

المنصور :نعتز بثقة القيادة السياسية
أع ـ ــرب ن ــائ ــب رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الداخلية الشيخ أ حـمــد المنصور ،عــن خالص
شكره وامتنانه لسمو أمير البالد القائد األعلى
للقوات المسلحة الشيخ نــواف األحمد ،وسمو
ولي العهد األمين الشيخ مشعل األحمد ،ورئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ،على
منحه الثقة الغالية واختياره لتولي حقيبة وزارة
ً
الداخلية ،معتبرا إياها وسام فخر واعتزاز.
وتعهد المنصور ،في بيان لــوزارة الداخلية،
أمـ ــس« ،بــاس ـمــه ون ـيــابــة ع ــن مـنـتـسـبــي ال ـ ــوزارة
ببذل الغالي والنفيس في سبيل سالمة الوطن
واستقراره».
وتـضــرع إلــى المولى عــز وجــل أن يــديــم على
وطننا نعمة األمن واألمان واالستقرار وأن يوفق
الجميع لما فيه خير الوطن.

م ــن جـهـتـهــا ،أع ــرب ــت وزي ـ ــرة ال ــدول ــة ل ـشــؤون
ال ـب ـل ــدي ــة وزيـ ـ ـ ــرة الـ ــدولـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون االت ـ ـصـ ــاالت
وتـكـنــولــوجـيــا الـمـعـلــومــات د .رن ــا ال ـف ــارس عن
اع ـتــزازهــا بالثقة الـســامـيــة الـتــي منحها إيــاهــا
س ـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد وس ـمــو ول ــي ال ـع ـهــد وسـمــو
رئيس مجلس الــوزراء لتولي حقيبتي البلدية
واالتصاالت.
وقالت الفارس ،في بيان صحافي ،أمس ،عقب
أدائها القسم الدستوري إن «هذا التكليف الوطني
أمانة غالية نسأل الله سبحانه أن يعيننا عليها،
إذ س ـن ـحــرص بـ ــإذن ال ـلــه ع ـلــى تــرج ـمــة اهـتـمــام
القيادة السياسية بضرورة االستمرار في تطبيق
ا لـتـحــول ا لــر قـمــي للخدمات الحكومية والعمل
نحو اإلص ــاح والتطوير لكل مــا يخدم الوطن
والمواطنين».

4
محليات
ملفات عالقة أمام الوزراء ...والتحدي يكمن في اإلنجاز
ةديرجلا

•
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يواجه وزراء الحكومة الجدد ملفات عالقة في وزاراتهم التي حملوا حقائبها ،وسط تطلعات شعبية لمرحلة يكون
طابعها اإلنجاز والتطوير ،إذ تعقد اآلمال على الوزراء بأن ّ
يحركوا المياه الراكدة في هذه الملفات،
للنهوض بأداء وزاراتهم والجهات التابعة لها ،بما يضمن دوران عجلة النهوض بالبلد ،وتجاوز حالة
الركود التي ضاعفت جائحة «كورونا» تداعياتها على جميع القطاعات الحكومية والخاصة.
وفيما يواصل بعض الوزراء العائدين الى حقائبهم خطط عملهم التي كانوا قد بدأوها خالل الحكومة

local@aljarida●com

الماضيةّ ،
فإن الوزراء الجدد يواجهون تحديات مضاعفة لمعالجة ملفات وزاراتهم ،خصوصا أن كثيرا من تلك الملفات
تبدو متراكمة ومتداخلة ،وقد استعصت خالل السنوات ،ال بل العقود الماضية ،على الحلول.
وبعيدا عن الملفات وخطط الوزراء المقترحة لمواجهتها ،يرى المراقبون أن التحدي األبرز يكمن في اإلنجاز ،خصوصا
أن بعض المقاربات األولية للحكومة الجديدة ،ال توحي بالنسبة الى كثيرين ،برغم بعض أشخاصها،
إمكانية اجتراح اإلنجازات وسط العواصف السياسية القائمة.

الجابر يستكمل تجنيد «أخت الرجال» وتطوير الجيش
●

محمد الشرهان

ي ـم ـث ــل اسـ ـتـ ـم ــرار ن ــائ ــب رئ ـيــس
مجلس الــوزراء وزير الدفاع الشيخ
حـمــد الـجــابــر فــي منصبه ال ــوزاري
بالحكومة الجديدة أحــد العناصر
المساعدة فــي تمكينه مــن معالجة
الـ ـمـ ـلـ ـف ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــواج ـ ــه وزارتـ ـ ـ ـ ــه،
خـصــوصــا أن هـنــاك مـلـفــات تنتظر
الجابر إلنـجــازهــا ،بعدما شــرع في
واليته األولى بتنفيذ عدد منها.
وأب ـ ـ ـ ـ ـ ــرز ت ـ ـلـ ــك ال ـ ـم ـ ـل ـ ـفـ ــات الـ ـت ــي
سيخوض الوزير الجابر معاركها
«غـيــر الهينة» ملف ان ـخــراط الـمــرأة
ال ـكــوي ـت ـيــة بــال ـج ـيــش ،ومـ ــا واج ـهــه
مــن حالة اعـتــراض مــن بعض نــواب
مـجـلــس األمـ ــة وش ـخ ـص ـيــات عــامــة،
عـلـمــا ب ــأن ان ـخ ــراط الـكــويـتـيــات في
الجيش بــات وشيكا بعدما شارف
قبول طلبات التحاقهن على نهايته.

وبـ ــاإلضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى مـ ـل ــف «أخـ ــت
ال ـ ــرج ـ ــال» ي ـت ـص ــدى ال ـج ــاب ــر لـمـلــف
تطوير العنصر البشري بالجيش،
وت ــرغـ ـي ــب الـ ـشـ ـب ــاب فـ ــي االن ـ ـخـ ــراط
ب ــال ــوح ــدات الـعـسـكــريــة الـمـخـتـلـفــة،
وال ـتــي ب ــدأت فــي حملة «ك ــن منهم»
الـتــي أطلقتها وزارة الــدفــاع كنوع
من التحفيز للشبابُ ،
ويشرف عليها
الوزير بنفسه.
وي ـعــد مـلــف تـطــويــر الـجـيــش من
اولويات الجابر منذ توليه الوزارة،
ّ
إذ تسلم الجيش في عهده عددا من
االس ـل ـحــة ال ـج ــدي ــدة مـنـهــا ط ــائ ــرات
«اليورو فايتر» و«الدبابات االميركية
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة» و«ط ـ ـ ــائ ـ ـ ــرات الـ ـك ــارك ــال
الـعـمــوديــة» ،وه ــذا يعكس االهتمام
بهذا الملف واالستمرار في عملية
التطوير ،وهو من الملفات المنتظر
من الجابر االستمرار فيها ،فضال عن
ملف حماية المال العام.

أزمة المرور وتجارة اإلقامات والعمالة
والعنف والمخدرات ...تنتظر المنصور
●

محمد الشرهان

ملفات أمنية واجتماعية متداخلة وشائكة
تـنـتـظــر وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة ال ـجــديــد ال ـش ـيــخ أحـمــد
ال ـم ـن ـص ــور ل ـم ـعــال ـجــة ق ـض ــاي ــا ب ـع ـض ـهــا طـ ــارئ
وبعضها حصيلة تراكمات سنين.
وتمثل القضية المرورية أبــرز القضايا التي
تنتظر المنصور ،السيما أنها شائكة ومتداخلة
م ــع ع ــدة ج ـهــات حـكــومـيــة أخ ـ ــرى ،وإض ــاف ــة إلــى
تراكماتها المزمنة ،فقد شهدت خالل األسابيع
الـقـلـيـلــة الـمــاضـيــة بـعــض ال ـت ـط ــورات المرتبطة
بسحب رخــص قـيــادة الــوافــديــن ،ومــا أعـقــب ذلك
من قــرارات متضاربة متعلقة بالوضع المروري
في البالد.
ومــن أبــرز الملفات التي تنتظر الــوزيــر ،ملف
العنف وارتباطه بانتشار المخدرات بين فئات
ً
الـمـجـتـمــع وخ ـص ــوص ــا ال ـش ـب ــاب ،رغ ــم الـجـهــود
المبذولة من الجهات األمنية في مالحقة تجار

«الميكنة» ومراقبة التبرعات في عهدة وزير الشؤون

ً
الرشيد حمل تركة ثقيلة أهمها قرار عمالة «الـ  60عاما» وتجارة اإلقامات
●

جورج عاطف

«استكمال مشروعات الميكنة ،ومراقبة
أموال التبرعات والمساعدات االجتماعية،
ً
ومعالجة قرار العمالة فوق الستين عاما،
ومــواجـهــة تـجــار اإلق ــام ــات» ُجملة ملفات
شــائـكــة وعــالـقــة مـنــذ فـتــرة طــويـلــة ينتظر
حسمها مــن وزي ــر ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة
والتنمية المجتمعية ،وزير الدولة لشؤون
اإلسكان والتطوير العمراني مبارك العرو،
ووزير التجارة والصناعة فهد الشريعان،
ألن ـهــا ت ـمــس ،ب ـص ــورة م ـبــاشــرة ،شريحة
عريضة من المواطنين والمقيمين.
فـعـلــى صـعـيــد وزارة الـ ـش ــؤون ،هـنــاك
م ـل ـفــات عـ ــدة وم ـت ـنــوعــة م ـن ـهــا اسـتـكـمــال
مـيـكـنــة خ ــدم ــات ال ـ ـ ـ ــوزارة ،ال س ـيـمــا على
صعيد صرف المساعدات الشهرية لتتمكن

صيانة الشوارع والقطار الخليجي
ينتظران وزير األشغال
●

سيد القصاص

ينتظر وزير األشغال في الحكومة الجديدة ،علي الموسى ،العديد
من الملفات المهمة في الوزارة ،يأتي في مقدمتها صيانة الشوارع
والطرق داخل المناطق التي تعاني اإلهمال التام منذ سنوات ،حتى
أن شكاوى الموطنين من تلك الطرقات أصبحت يومية ال تتوقف،
إضافة إلى مشكلة خلطة األسفلت التي صارت هاجسا عقب هطل
األمطار ،بسبب تطاير الحصى.
ويعد تأخر تنفيذ المشاريع المختلفة ،خاصة في الطرق ،أحد
الملفات المهمة التي تحتاج من الوزير الجديد إلى الدفع بعجلة تلك
المشاريع التي تنفذها الوزارة ،والتي تأخر بعضها خالل العامين
الماضيين ،بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم ،وكانت سببا
ّ
فــي تــوقــف العديد منها ،مــع نــدرة العمالة الفنية الـمــاهــرة ،ونقص
الخامات التي يتم استيرادها من الخارج.
ومن الملفات المهمة كذلك ملف مالحظات ديوان المحاسبة على
العديد مــن المشاريع التي تنفذها ال ــوزارة ،والـتــي أدت فــي بعض
األحيان إلى رفع قضايا أمام المحاكم ،إضافة إلى ضياع أموال الدولة
بسبب االختالف في وجهات النظر بين بعض المقاولين والوزارة.
ويأتي ملف الهيئة العامة للطرق والنقل البري كذلك في أولوية
الـمـلـفــات ،حيث تعاني الهيئة منذ سـنــوات عــدم تعيين مــديــر عام
باألصالة ،وهو المنصب الذي يتواله مدير بالتكليف منذ مدة طويلة،
إضافة إلى تنفيذ مشاريع الهيئة ذات األهمية التنموية في البالد،
مثل مشروع ربط السكك الحديد الخليجي الذي ينتظر من سنوات
حل مشكلة مساره والعوائق التي تقف أمامه ،ووضع حلول لألزمة
المرورية التي تشارك «األشغال» وزارة الداخلية في وضع حلول لها.

الدولة من قصرها على المستحقين فقط
ً
دون غيرهم ،فضال عن استكمال المرحلة
الثانية من ميكنة قطاع التعاون واالرتقاء
بهذا القطاع الضخم ،الذي المست مبيعاته
ً
المليار دينار ،فضال عن بدء عملية ميكنة
جمعيات النفع العام بجناحيها األهلية
ً
وال ـخ ـيــريــة ،خ ـصــوصــا ال ـخ ـيــريــة إلحـكــام
قبضة الدولة وبصورة أكثر فاعلية على
عمليات جمع التبرعات ومراقبة األمــوال
ال ـم ـج ـم ــوع ــة م ــن ال ـج ـم ـع ـي ــات ع ـل ــى م ــدار
الساعة.
ومن بين المشكالت التي تحتاج إلى
حلول جــذريــة ،إنهاء المشكلة العالقة
مـنــذ س ـنــوات فــي مجمع دور الــرعــايــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة بـ ــإعـ ــادة ت ـب ـع ـيــة ال ـمــركــز
الطبي التأهيلي من «هيئة اإلعاقة» إلى
الوزارة ،السيما في ظل التأثر الواسع

الــذي خيم على الـنــزالء عقب نقله إلى
الهيئة.
وعلى صعيد الهيئة العامة لشؤون ذوي
اإلعــاقــة ،هـنــاك مـشـكــات عــدة فــي انتظار
حلها من الــوزيــر ،منها قلة أعــداد اللجان
ً
الطبية خصوصا ًبين المعاقين كبار السن
والصغار ،مما يتسبب بتأخر تحديد درجة
وشدة إعاقاتهم وصدور شهاداتهم.
وفيما يخص وزير المالية ،وزير الدولة
للشؤون االقتصادية عبدالوهاب الرشيد،
الذي تتبعه الهيئة العامة للقوى العاملة،
ً
ً
ف ــإن هـنــاك إرث ــا ثـقـيــا مــن الـمـشـكــات في
انـتـظــاره ،السيما الخاصة بــإعــادة ضبط
وتـنـظـيــم س ــوق الـعـمــل وم ـحــاربــة تـجــارة
اإلقامات والشركات الوهمية التي تجلب
ع ـمــالــة م ــن ال ـ ـخـ ــارج ،ث ــم ت ـع ـمــد إلـ ــى عــدم
تسليمها العمل لديها ،إضافة إلى إيجاد

«كورونا» والكوادر و«األمامية»
أبرز تحديات وزير الصحة
●

ح ـل ــول ج ــذري ــة عــاج ـلــة ل ـظــاهــرة الـعـمــالــة
ً
ً
الهامشية ا لـتــي كــا نــت سببا رئيسيا في
خ ـلــل الـتــركـيـبــة الـسـكــانـيــة الـ ــذي تـعــانـيــه
ً
الكويت حاليا.

ً
قرار «الـ  60عاما»

إل ــى جــانــب م ــا س ـبــق ،ه ـنــاك ق ــرار عــدم
ً
تجديد إقامات أصحاب الـ  60عاما حملة
المؤهالت دون الجامعية والدبلوم ،الذي
ً
ي ـعــد ص ــداع ــا ف ــي رأس ال ــوزي ــر و«ال ـق ــوى
الـعــامـلــة» بــل والـكــويــت كـكــل ،وســط القلق
ال ــذي أبــدتــه منظمات دول ـيــة ع ــدة معنية
بـ ـحـ ـق ــوق اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان والـ ـعـ ـم ــال ــة ال ـ ــواف ـ ــدة
والـمـهــاجــرة ،جــراء عــدم السماح بتجديد
إق ــام ــات هـ ــؤالء الـعـمــالــة أو ف ــرض رس ــوم
باهظة عليهم للتجديد.

عادل سامي

تنتظر وزيــر الصحة د .خالد
ال ـس ـع ـيــد م ـل ـفــات وت ـح ــدي ــات قد
تـكــون األك ـثــر أهـمـيــة الرتباطها
بالجائحة العالمية وتداعياتها
ا لـ ـت ــي ج ـع ـلــت وزارات ا ل ـص ـحــة
حول العالم في صــدارة المشهد
الحكومي.
ويأتي على رأس هذه الملفات
والتحديات ،التعامل مع جائحة
«كورونا» بدون تهويل أو تهوين،
واتخاذ القرارات المناسبة فنيا
وسياسيا واقتصاديا في ضوء
المستجدات ال سيما التعامل مع
الـمـتـحــورات وتــداعـيــات الوضع
الـ ـصـ ـح ــي الـ ـ ـ ــذي انـ ـعـ ـك ــس ع ـلــى
الكوادر الطبية والصحية.
وي ـش ـك ــل ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ص ــرف

المضف يواجه «تسكين الشواغر» و«تطوير التعليم»

●

فهد الرمضان

بـ ـع ــد تـ ـج ــدي ــد الـ ـثـ ـق ــة بـ ــه وزيـ ـ ــرا
ً
ل ـل ـتــرب ـيــة وزي ـ ـ ـ ــرا ل ـل ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي
وال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـمــي ،ي ــواج ــه د .عـلــي

المضف ،ملفات عالقة في «التربية»،
أب ـ ــرزه ـ ــا مـ ـل ــف ت ـس ـك ـي ــن ال ــوظ ــائ ــف
القيادية الشاغرة ،ومعوقات تطوير
التعليم ،إضــافــة إلــى المشاكل التي
تــواج ـه ـهــا الـ ـم ــدارس م ــن ن ـقــص في

عمال النظافة والحراسة والصيانة.
وت ـ ـ ــرى األوس ـ ـ ـ ــاط الـ ـت ــرب ــوي ــة أن
تجديد توزير المضف يحتم اتخاذ
ق ـ ــرارات عــاجـلــة لـتـسـكـيــن الــوظــائــف
الشاغرة بالمناطق التعليمية وديوان

تحسين تصنيف الجامعة يحتاج قرارات عاجلة
●

حمد العبدلي

ينتظر الوزير المضف العديد من الملفات العالقة
فــي وزارة التعليم الـعــالــي ،وجامعة الـكــويــت ،والهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،والتي تحتاج إلى
قرارات عاجلة ،أبرزها تحسين تصنيف الجامعة عالميا،
وتسكين القياديين في المناصب الشاغرة منذ عامين
بالجامعة و»التطبيقي».
ولـعــل أب ــرز الـمـلـفــات الـتــي ت ــؤرق الـجــامـعــة تسكين
المناصب القيادية الشاغرة ،ومنها منصب مديرها،
وعـ ــدد كـبـيــر م ــن ال ـع ـم ــداء وم ـســاعــدي ـهــم ،ال ــذي ــن يبلغ
ً
عددهم أكثر من  20قياديا ،من أبــرزهــم عمداء القبول
والتسجيل وشــؤون الطلبة وكليات الحقوق والعلوم
اإلدارية والعلوم االجتماعية والعلوم الحياتية والتربية
وال ـص ـيــدلــة وال ـع ـلــوم واآلداب وال ـط ــب ،بــاإلضــافــة إلــى
العمل على تسريع وتـيــرة االنتقال الكامل إلــى مدينة

صباح السالم الجامعية ،وكذلك وضــع رؤيــة واضحة
لتحسين وضع الجامعة األكاديمي ورفع تصنيفها بعد
التراجعات الكبيرة التي شهدتها في السنوات األخيرة.
وقد ال يختلف الوضع في «التطبيقي» ،عن الجامعة
فيما تعانيه مــن فــراغ إداري فــي اختيار المدير العام
الجديد بعد توزير المضف ،وكذلك التوسع في عمل
بــرامــج يحتاج إليها ســوق الـعـمــل ،والـنـظــر فــي إنشاء
جامعة تطبيقية جديدة بعد إلغاء مرسوم جامعة جابر،
وذلك في ظل زيــادة أعــداد طلبة الهيئة خالل السنوات
األخيرة ،باإلضافة الى إعادة النظر في فصل قطاعيها.
أما وزارة التعليم العالي فتحتاج إلى غربلة في خطط
االبتعاث ،وإعــادة النظر في التخصصات المطروحة،
ومراجعة ملفات الشهادات الوهمية التي بدأت الوزارة
فيها ،باالضافة الى التوسع في اعتماد جامعات جديدة
في دول تحتل مراكز متقدمة وفيها جامعات مرموقة.

ع ــام الـ ـ ـ ــوزارة ،إذ ت ـعــانــي  3مـنــاطــق
ت ـع ـل ـي ـم ـيــة م ــن فـ ـ ــراغ ع ـل ــى م ـس ـتــوى
المدير العام للمنطقة منذ  6سنوات.
ويمثل تطوير التعليم التحدي
األك ـ ـ ـبـ ـ ــر امـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـمـ ـ ـض ـ ــف ،الس ـي ـم ــا
م ــع وج ـ ــود ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـشــاريــع
ال ـم ـط ــروح ــة ض ـم ــن خ ـط ــة الـتـنـمـيــة
تـتـعـلــق بــأه ـم ـيــة ال ـ ـكـ ــوادر الـبـشــريــة
ودورهــا المحوري في نهضة البلد،
في وقت يتحدث العديد من أساتذة
ال ـج ــام ـع ــة وال ـت ـط ـب ـي ـقــي ع ــن ضـعــف
تراكمي يعانيه الطلبة والخريجون
فــي عــدة مـجــاالت تعليمية ،ويلقون
بالمسؤولية على مــدارس «التربية»
الـتــي تـخــرج أج ـيــاال دون المستوى
المطلوب حتى أن بعضهم ال يجيد
القراءة والكتابة بشكل جيد.
كما يشكل ملف معاناة المدارس
م ـ ــن ضـ ـع ــف الـ ـصـ ـي ــان ــة والـ ـنـ ـظ ــاف ــة
وال ـحــراســة الـتـحــدي المستمر امــام
المضف اليجاد حلول جذرية لمشكلة
انتهاء عقودها ،التي تتكرر سنويا،
وباتت تشكل هاجسا مقلقا لجميع
العاملين في الميدان التربوي.

جمعية سعد العبدالله تطلق اليوم
مهرجان ديسمبر باألسواق المركزية

قسيمة
مستلزمات
البر وأوان
منزلية
ً
بـ  40دينارا
للمساهمين

العنزي

أكد رئيس لجنة المشتريات في
جمعية سعد العبدالله التعاونية
ً
مـحـمــد ال ـع ـنــزي أن ــه اس ـت ـم ــرارا في
التنويع بالخدمات لحاملي بطاقة
العائلة من المساهمين سيتم توزيع
قسيمة مستلزمات البر وأوان منزلية
بقيمة  40دي ـن ــارا عــن طــريــق قسم
المساهمين بمقر االدارة من الساعة
ً
ً
 9صباحا حتى  7مساء اعتبارا من
ً
ال ـيــوم ،الفـتــا أنــه لكل حــامــل بطاقة
عــائـلــة قسيمة ش ــراء واحـ ــدة بـ ـ 40
دينارا مقابل دينار واحد فقط.
وأوضـ ـ ــح ال ـع ـن ــزي ف ــي تـصــريــح
صـحــافــي ان ــه ت ــم تـخـصـيــص قــاعــة
متكاملة بجانب الـســوق المركزي
قـ ـطـ ـع ــة  8تـ ـحـ ـت ــوي عـ ـل ــى ج ـم ـيــع
مستلزمات البر والكشتات واألواني
ا لـمـنــز لـيــة ،ستستقبل الحاصلين
عـلــى الـقـسـيـمــة الـشــرائـيــة ب ــدءا من

االثـ ـنـ ـي ــن ال ـم ـق ـب ــل حـ ـت ــى ال ـج ـم ـعــة
 21ي ـنــايــر ،الف ـت ــا ان ه ــذه الـخــدمــة
تأتي من ضمن الخطة الخدماتية
الموضوعة من قبل مجلس االدارة
الهادفة الى تخفيف االعباء المالية
ً
ع ــن ال ـم ـســاه ـم ـيــن ،داعـ ـي ــا حــامـلــي
بـطــاقــة الـعــائـلــة ال ــى االس ـت ـفــادة من
هذه الخدمة.
وع ـ ـلـ ــى ص ـع ـي ــد ال ـم ـه ــرج ــان ــات
وال ـع ــروض ،أعـلــن الـعـنــزي انـطــاق
م ـه ــرج ــان دي ـس ـم ـبــر ف ــي األس ـ ــواق
المركزية على أكثر من  500صنف
متنوع ما بين غذائي واستهالكي
بـ ـخـ ـص ــوم ــات تـ ـص ــل إلـ ـ ـ ــى ،%70
ً
الف ـتــا أن الـمـهــرجــان مستمر حتى
 6يـنــايــر الـمـقـبــل ،مــؤكــدا أن جميع
السلع متوفرة طــوال فترة العرض
دون نقصان ،إذ تــم اختيار السلع
بـعـنــايــة تــامــة ووفـ ــق إق ـب ــال أهــالــي

محمد العنزي

الـمـنـطـقــة ع ـلــى ال ـس ـلــع الــرئـيـسـيــة.
ول ـفــت ال ــى أن الـجـمـعـيــة تسعى
ً
دائ ـ ـمـ ــا ل ـتــوف ـيــر ك ــاف ــة اح ـت ـيــاجــات
المساهمين عبر هذه المهرجانات
ً
المخفضة ،داع ـيــا أهــالــي المنطقة
الى االستفادة من العروض لتنوعها
وجــودت ـهــا وأس ـع ــاره ــا الـمـنــاسـبــة،
مبينا أن مـهــرجــان ديسمبر يأتي
ض ـ ـمـ ــن سـ ـلـ ـسـ ـل ــة ال ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــانـ ــات
الموضوعة في الخطة التسويقية
المرسومة طوال العام.

المخدرات ومروجيها ،ويتعلق التحدي األبــرز
في هذا الملف بكيفية دخول المخدرات بكميات
ً
وسـبــل مــواجـهــة ه ــذا الـخـطــر ال ــداه ــم ،خصوصا
أن ه ــذا الـمـلــف يــرتـبــط بـظــاهــرة الـعـنــف وبعض
الجرائم وعمليات السطو والمشاجرات العنيفة
الـتــي تشهدها المجمعات الـتـجــاريــة والـمــواقــع
الترفيهية في البالد.
وت ـب ـقــى ال ـق ـض ـيــة األبـ ـ ــرز واألهـ ـ ــم ع ـلــى ج ــدول
المنصور ،قضية التركيبة السكانية ،المتداخلة
ً
أيضا مع جهات حكومية أخرى ،غير أن الجانب
األكبر واألهم يقع على عاتق وزارة الداخلية من
خالل القضاء على تجار اإلقامات وتجار البشر،
والعمل على إبعاد العمالة الهامشية التي تتزايد
ً
حــدتـهــا م ــن دون مـعــالـجــات ج ــذري ــة تـضــع ح ــدا
ً
نهائيا لمشكلة يتجاوز تعداد المتسببين فيها
ً
 120ألفا.

مكافأة الصفوف األمامية وتكريم
أس ــر الـمـتــوفـيــن خ ــال الـتـصــدي
للجائحة ،واالحتفاء بمن أصيبوا
بـ ــال ـ ـف ـ ـيـ ــروس وه ـ ـ ــم ي ــواجـ ـه ــون
الوباء بكل جسارة ،أحد عناوين
مواجهة الصحة لتلك التداعيات.
كما يمثل إنجاز المستشفيات
ال ـجــديــدة أب ــرز الـتـحــديــات التي
ت ــواج ــه وزيـ ــر ال ـص ـحــة ال ـجــديــد،
بـ ـ ــاالضـ ـ ــافـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــى ح ـ ـسـ ــم م ـل ــف
القياديين الــذيــن يشغلون أكثر
من قطاع بالتكليف ،ما يعني ان
على وزير الصحة الجديد حسم
تـعـيـيــن وكـ ــاء م ـســاعــديــن جــدد
باألصالة ،إلى جانب حسم ملف
الهيكل الـجــديــد ل ــوزارة الصحة
وال ـ ــذي يــأتــي ض ـمــن الـتـحــديــات
ال ـت ــي ت ـح ـتــاج إلـ ــى ح ـســم خــال
الفترة المقبلة.

كهرباء المدن الجديدة
أهم التحديات أمام الفارس
●

سيد القصاص

يـ ــواجـ ــه وزي ـ ـ ــر الـ ـكـ ـه ــرب ــاء والـ ـ ـم ـ ــاء وال ـط ــاق ــة
المتجددة د .محمد الفارس ،العديد من الملفات
المهمة ،في مقدمتها إيصال التيار الكهربائي
إلى المدن الجديدة ،منها :المطالع ،جنوب سعد
العبدالله ،جنوب صباح األحمد ،جنوب عبدالله
ال ـم ـبــارك ،وتــوفـيــر الـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة الــازمــة
ً
مستقبال لتلك التوسعات.
ُ
وي ـع ــد م ـلــف ال ـطــاقــة الـنـظـيـفــة أح ــد الـمـلـفــات
المهمة كذلك ،حيث يفترض أن تنفذ «الكهرباء
ً
والماء» عــددا من المشاريع التنموية المتعلقة
بالطاقة النظيفة ،والتي حتى اآلن تنتظر خطوات
جادة إلنجازها.
وتأتي مشاريع تطوير محطات إنتاج الطاقة
والـمـيــاه فــي مقدمة أولــويــات مـشــاريــع ال ــوزارة،
حـيــث يـفـتــرض أن تسير مـشــاريــع إطــالــة أعـمــار
المحطات وتطويرها مــع المشاريع التنموية
المختلفة التي تنفذها الدولة.
وفيما يخص موظفي «الكهرباء» ،هناك العديد
من المطالب المتعلقة بالعمل في بعض األماكن،
مثل الـبــدالت الـتــي يطالب بها الموظفون منذ
سنوات ،ولم يتم إقرارها ،إضافة إلى مالحظات
ً
ديوان المحاسبة التي تتكرر عاما بعد عام.

ةديرجلا

•
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برلمانيات

نافذة نيابية

طلب نيابي لتمديد وقت «العادية» إلى  4عصرا ...والخميس للخاصة
الكندري لوزير الداخلية :مواطن
تعرض للتعذيب في «أمن الدولة»
في أول تصريح له تجاه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ
أحمد المنصور قال النائب عبدالكريم الكندري :هناك مواطن تعرض
للتعذيب في "أمن الدولة" ،وهناك تصريح من رئيس الديوان الوطني
لحقوق االنسان برصد جرائم تعذيب في المخافر.
وأض ـ ــاف :أنـتـظــر مـنــك تـحــركــا فــي ه ــذه الـقـضــايــا ،وأن تتحمل
مسؤولياتك التي أقسمت عليها قبل قليل بالذود عن حريات الشعب.

الجلسة االفتتاحية لدور االنعقاد الثاني

علي الصنيدح

 10نواب طلبوا
التحقيق في
إجراءات المجلس
منذ 2013

في خطوة لـ"تعويض ما فات"
م ــن ج ـل ـســات م ـج ـلــس األم ـ ــة بعد
توقف دام نحو أكثر مــن شهرين
منذ افتتاح دور االنعقاد الحالي
فــي نهاية أكتوبر الماضي ،تقدم
ال ـن ــائ ــب أس ــام ــة الـ ـمـ ـن ــاور بطلب
إدراج رس ــال ــة واردة عـلــى ج ــدول
أعمال جلسة مجلس األمة المقبلة
(المقرر عقدها  4يناير) ،طلب فيها
ت ـمــديــد وق ــت ال ـج ـل ـســات ال ـعــاديــة
يــومــي ال ـث ــاث ــاء واألرب ـ ـعـ ــاء حتى
ال ـســاعــة الــراب ـعــة م ـســاء وتـحــديــد
يوم الخميس للجلسات الخاصة
ً
استكماال لجدول أعمال المجلس
إلنجاز التقارير والطلبات المدرجة.
وجاء في طلب المناور" :تنص

الـمــادة  85مــن الــدسـتــور :لمجلس
األمة دور انعقاد سنوي ال ّيقل عن
ثمانية أشهر ،وال يجوز فض هذا
الدور قبل اعتماد الميزانية.
وتنص المادة  117من الدستور
على أن يضع مجلس األمة الئحته
ال ــداخ ـل ـي ــة مـتـضـمـنــة ن ـظ ــام سير
العمل في المجلس ولجانه وأصول
الـمـنــاقـشــة والـتـصــويــت وال ـســؤال
واالستجواب وسائر الصالحيات
المنصوص عليها فــي الدستور.
وتبين الالئحة الداخلية الجزاءات
الـتــي تـقــرر عـلــى مخالفة العضو
ل ـل ـن ـظــام أو تـخـلـفــه ع ــن جـلـســات
الـمـجـلــس أو ال ـل ـجــان بـ ــدون عــذر
مشروع.

للمتقاعدين
النقدي
الصرف
المناور:
ً
من أرباح «التأمينات» يحتاج تشريعا
•

فهد تركي

أكــد النائب أســامــة المناور أن الـصــرف النقدي
ل ـل ـم ـت ـقــاعــديــن مـ ــن أرب ـ ـ ـ ــاح م ــؤس ـس ــة ال ـتــأم ـي ـنــات
االجتماعية يحتاج إلى تعديل قانوني ،موضحا
أنه من دون وجود قانون فإن كل ما ينشر عن منح
مزايا مالية ،وإشراكهم في أرباح التأمينات ،ال أساس
له من الصحة.
وق ـ ــال ال ـم ـن ــاور ،ف ــي ت ـصــريــح أم ـ ــس ،إنـ ــه تـقــدم
باقتراح بقانون في فبراير الماضي ،وتم نشره على

موقع مجلس األمة ،إلشراك المتقاعدين في أرباح
المؤسسة بواقع  25في المئة من األرباح المحققة،
مضيفا أن االقتراح يشمل المواطنات الالتي وصلت
أعمارهن إلى  50عاما دون أن يحصلن على وظيفة؛
حيث يمكن أن يصرف لهن ما يقارب  5000دينار
سنويا على حسب األرباح في كل عام.
وأشار إلى أنه تلقى وعدا من رئيس لجنة الشؤون
التشريعية ،لوضع القانون ضمن األولويات التي
ستدرج على جدول أعمال اللجنة ،معربا عن أمله
وجود دعم حكومي ونيابي لهذا المقترح.

وتنص المادة  71من الالئحة
الداخلية لمجلس األمــة على أن
يجتمع ا لـمـجـلــس جلسة عــاد يــة
ي ــوم ــي ال ـث ــاث ــاء واألرب ـ ـعـ ــاء مــرة
ك ــل أس ـب ــوع ـي ــن وت ـع ـت ـبــر جـلـســة
ً
يـ ــوم األرب ـ ـعـ ــاء امـ ـ ـت ـ ــدادا لـجـلـســة
ي ــوم ال ـثــاثــاء الـســابـقــة عـلـيــه ،ما
ل ــم ي ـق ــرر ال ـم ـج ـلــس غ ـيــر ذل ــك أو
ل ــم ت ـكــن ه ـنــالــك أع ـم ــال تقتضي
االجتماع .وعليه ولما كانت إرادة
الـمـشــرع الــدس ـتــوري قــد اتجهت
إلى النص على أال تقل مدة دور
االنـعـقــاد عــن ثمانية أشـهــر ،فإن
ال ـه ــدف ه ــو أن ي ـكــون ذل ــك الـحــد
األدنى المطلوب من أجل تحقيق
اإلنـ ـ ـج ـ ــاز الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــي ل ـخ ــدم ــة
ال ــوط ــن وال ـمــواط ـن ـيــن ومـمــارســة
ال ــدور الــرقــابــي بمختلف أدوات ــه
المنصوص عليها في الدستور
کي ال تتعطل المصلحة العامة.
ً
ون ـظ ــرا إل ــى مــا ك ــان مــن تعطل
انعقاد جلسات مجلس األمة لفترة
ليست بالقصيرة بسبب استقالة
الحكومة وتعذر انعقاد الجلسات
إلــى حين تشكيلها مما أدى إلى
تراكم الكثير من التقارير المنجزة
ب ـش ــأن ال ـم ـش ــاري ــع واالقـ ـت ــراح ــات
بقوانين أو فيما يخص ما كلفت
به اللجان والمدرجة على جدول
األعـمــال دون اتـخــاذ قــرار بشأنها
ع ـ ـ ــاوة ع ـل ــى ط ـل ـب ــات ال ـم ـنــاق ـشــة
واالتـ ـ ـف ـ ــاقـ ـ ـي ـ ــات وال ـ ـم ـ ـع ـ ــاه ـ ــدات
وال ـح ـســابــات الـخـتــامـيــة ،وم ــا قد
ي ـن ـجــز ب ـش ــأن ال ـم ـيــزان ـيــة ال ـعــامــة
بـخــاف تــأخــر مناقشة اإلجــابــات

«الميزانيات» بال رئيس بعد توزير العرو
واالختيار عقب انتخاب عضو جديد
• العضو الجديد سيكون الصوت الحاسم لعبدالصمد أو المال بعد ترشحهما
• اللجنة ناقشت الحساب الختامي لـ «المالية» ومالحظات الجهات الرقابية

اجتماع لجنة الميزانيات أمس

•

محيي عامر

بعد دخول النائب مبارك العرو
ً
الحكومة الجديدة وزيرا للشؤون
االجتماعية والتنمية المجتمعية،
وزيـ ـ ــر دولـ ـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون اإلسـ ـك ــان
والتطوير العمراني ،باتت لجنة
الميزانيات والحساب الختامي
البرلمانية بــا رئـيــس ،لتشتعل
المنافسة من جديد بين عضويها
ال ـن ــائ ـب ـي ــن عـ ــدنـ ــان ع ـبــدال ـص ـمــد
ود .ب ــدر ال ـم ــا ب ـعــد تــرشـحـهـمــا
لرئاسة اللجنة ،وسط ترجيحات،

من مصادر نيابية باللجنة ،بأن
اختيار رئيس جديد سيكون عقب
انتخاب المجلس عضوا بديال عن
العرو ،مشيرة إلى أن هذا الصوت
هو َمن سيحسم مسألة الرئاسة
لمصلحة مــن داخ ــل اللجنة ،في
ظــل ت ـســاوي أص ــوات مؤيديهما
داخل اللجنة بتركيبتها الحالية.

تقارير المحاسبة

ً
وعـ ـق ــدت ال ـل ـج ـنــة اج ـت ـمــاعــا،
أمــس ،برئاسة مقررها النائب
يوسف الغريب ،ناقشت خالله

ال ـ ـح ـ ـسـ ــاب الـ ـخـ ـت ــام ــي لـ ـ ـ ــوزارة
ال ـمــال ـيــة  -ال ـح ـس ــاب ــات ال ـعــامــة
عن السنة المالية ،2021/2020
ومــاحـظــات دي ــوان المحاسبة
بـ ـ ـش ـ ــأن الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاب الـ ـخـ ـت ــام ــي
لـ ـل ــوزارة  -ال ـح ـســابــات الـعــامــة
الـ ـ ـ ــواردة ف ــي ت ـق ــري ــره ال ـس ـنــوي
عن نتائج الفحص والمراجعة
عـلــى تنفيذ مـيــزانـيــة الـ ــوزارات
واإلدارات ا ل ـح ـكــو م ـيــة لـلـسـنــة
المالية  ،2021/2020والمخالفات
ال ـم ــال ـي ــة الـ ـت ــي أوردهـ ـ ـ ــا ج ـهــاز
ال ـ ـمـ ــراق ـ ـب ـ ـيـ ــن الـ ـم ــالـ ـيـ ـي ــن ع ـلــى

الغريب :إجماع كبير على تمرير
المقترحات الشعبية
دعا النائب يوسف الغريب السلطتين إلى
رســم خريطة تشريعية لسرعة إق ــرار قوانين
ً
في دور االنعقاد الحالي ،مؤكدا أن تشريعات
عديدة انتهت منها اللجان كفيلة – في حالة
إقرارها -بأن تغير حياة المواطن ،السيما على
صعيد المشاكل المزمنة التي يعانيها وكذلك
المشاكل اليومية األخرى التي تؤرق حياته.
وأضاف الغريب ،في تصريح :على الحكومة
أن تدرك أن المطالب النيابية بالزيادات المالية
للمتقاعدين و لـطــاب الجامعات والتطبيقي
وزي ــادات بــدل اإليـجــار وبيع رصيد اإلج ــازات
وأربـ ــاح المتقاعدين والـمـعــاقـيــن والمطلقات
واألرامـ ـ ـ ــل ال ت ـقــل بـ ــأي حـ ــال م ــن األح ـ ـ ــوال عن

أولويات الشارع الكبرى من القضايا السكنية
والتعليمية والصحية.
واعتبر أن اإلسراع في تحسين حياة المواطن
ً
اليومية سينعكس إيجابا على المجتمع بشكل
عــام ،لذا على الجميع أن يــدرك ضــرورة السير
في خطين متوازيين ،األول العمل على إقــرار
المقترحات الشعبية ا لـتــي ينتظرها ا لـشــارع
وتم بالفعل االنتهاء من تقاريرها في اللجان
المختصة في اقصى سرعة ،واآلخــر معالجة
ً
القضايا الكبرى تشريعيا ،مؤكدا أن كل هذه
القضايا عليها إجماع كبير من أغلبية أعضاء
المجلس.

الـ ـ ـ ــوزارة  -ال ـح ـس ــاب ــات ال ـعــامــة
الـ ـ ــواردة ف ــي ت ـقــريــره الـخـتــامــي
ع ـ ـ ّـم ـ ــا أسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرت ع ـ ـنـ ــه رق ــابـ ـت ــه
المسبقة عـلــى تنفيذ ميزانية
الـ ــوزارات واإلدارات الحكومية
وحساباتها الختامية للسنة
المالية .2021/2020
ً
ون ـ ــاق ـ ـش ـ ــت ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة أي ـ ـضـ ــا
الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاب ال ـ ـخ ـ ـتـ ــامـ ــي ل ـ ـ ـ ـ ــوزارة
ا ل ـم ــا ل ـي ــة – اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة عــن
ا ل ـس ـن ــة ا ل ـم ــا ل ـي ــة ،2021 /2020
وم ــاح ـظ ــات دي ـ ــوان الـمـحــاسـبــة
بشأن الحساب الختامي للوزارة
 اإلدارة العامة الواردة في تقريرهالـ ـسـ ـن ــوي عـ ــن ن ـت ــائ ــج ال ـف ـحــص
والمراجعة على تنفيذ ميزانية
ال ـ ـ ــوزارات واإلدارات الـحـكــومـيــة
ل ـل ـس ـن ــة ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة ،2021/2020
والمخالفات المالية التي أوردها
جـهــاز الـمــراقـبـيــن الماليين على
ال ــوزارة  -اإلدارة العامة ال ــواردة
في تقريره الختامي ّ
عما أسفرت
عنه رقابته المسبقة على تنفيذ
م ـي ــزان ـي ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات واإلدارات
الحكومية وحساباتها الختامية
للسنة المالية  .2021/2020وعقد
اال جـتـمــاع بحضور ممثلين عن
وزارة المالية وجهاز المراقبين
ال ـمــال ـي ـيــن وديـ ـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة
وديوان الخدمة المدنية.
ي ــذك ــر أن ال ـل ـج ـنــة ت ـضــم فــي
ع ـض ــوي ـت ـه ــا ب ـج ــان ــب ال ـغ ــري ــب
والـ ـم ــا وع ـب ــدال ـص ـم ــد ك ــا مــن
النواب د .علي القطان وشعيب
المويزري وخالد المونس.

ال ـ ـ ــواردة م ــن ال ـ ـ ــوزراء عـلــى أسئلة
أعضاء مجلس األمة.
ل ـ ـ ــذا أق ـ ـ ـتـ ـ ــرح تـ ـكـ ـلـ ـي ــف م ـك ـتــب
المجلس بــاإلعــداد لجدول أعمال
ال ـم ـج ـل ــس ل ـل ـج ـل ـس ــات الـ ـع ــادي ــة
والجلسة الخاصة يــوم الخميس
والــدعــوة النعقاد الجلسات على
النحو التالي :مد انعقاد الجلسات
العادية (جلستي يومي الثالثاء
واألرب ـ ـعـ ــاء) إل ــى ال ـســاعــة الــرابـعــة
ً
م ـســاء ب ــدال م ــن ال ـســاعــة الـثــانـيــة،
وتخصيص يوم الخميس كجلسة
خاصة تنتهي في الساعة الرابعة
م ـس ــاء لـمـنــاقـشــة واتـ ـخ ــاذ ال ـق ــرار
بشأن كل من :تقارير اللجان بشأن
االتفاقيات والمعاهدات ،وطلبات
المناقشة القضايا الـمـقــدم فيها
طلبات سابقة أو الحقة ،وتقارير
ال ـح ـســابــات ال ـخـتــام ـيــة وت ـقــاريــر
الميزانية العامة ،وتقارير اللجان
فيما كلفت بــه مــن قبل المجلس
ب ـخ ــاف م ــا يـتـعـلــق بــالـمـشــاريــع
واالقتراحات برغبة.
لـ ـ ــذا نـ ــأمـ ــل عـ ـ ــرض ال ــرس ــال ــة
ومناقشتها واتخاذ القرار الالزم
على أن يبدأ العمل بها اعتبارا
من جدول أعمال الجلسة المقبلة".
وفي سياق الطلبات النيابية،
أعـلــن الـنــائــب شعيب الـمــوزيــري
تسليم طلب موقع من  10نواب،
لتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة
لمراجعة جميع اإلج ــراء ات التي
تمت خالل الجلسات ومضابطها
وال ـق ــرارات ال ـصــادرة مــن مجلس
األمة منذ مجلس .2013

الخجمة :حكومة غير متجانسة وخيبة أمل
كشف النائب مبارك الخجمة "اننا أمام حكومة غير متجانسة
بعد إعالن التشكيل الوزاري".
وق ــال الخجمة فــي تـغــريــدة على "تــويـتــر"" :هـنــاك وزراء عليهم
مالحظات ،ونحن نشعر بخيبة أمل المواطن خصوصا بعد االنتظار
الطويل ،وكنا ننتظر أن تتعلم الحكومة من تجاربها وأخطائها
السابقة ،وأن تأتي بمنهجية جديدة بدال من النهج السابق".
من جهته ،أكد النائب مهلهل المضف أنه "يتعين على الحكومة
أن تترجم عملها إلــى واقــع ملموس يكون خاليا من التشخيص
المتكرر والحل المؤجل".
وقال المضف في تغريدة على "تويتر" ،إن "الرقابة هي أساس
ً
ً
ً
العمل البرلماني سؤاال وتحقيقا واستجوابا".

الطريجي يسأل عن صيانة طائرات F-18
وجه النائب د .عبدالله الطريجي سؤاال إلى نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي
بشأن صيانة طائرات  F-18الموجودة لــدى سالح
الجو الكويتي منذ عام  ،2007مبينا أن شركة "كاي
وشركائه" تعمل على صيانة ودعم هذه الطائرات،
التي تم تقديمها من خالل البحرية األميركية ،كما
قامت بتوسيع أعمالها عبر قيادة السالح الجوي
لبقية الـقـطــاعــات العسكرية "ال ـح ــاالت العسكرية"
وباتفاقيات أحادية (دون منافس).
وقال الطريجي ،في سؤاله" ،خالل  10سنوات قامت
شركة غريك كاي وشركائه بتأسيس مكتبة مسودة
عقود من المستشارين والموظفين في جميع قطاعات
وزارة الدفاع ،للتعرف على متطلباتهم المسبقة لعقود
الحاالت العسكرية ،واعداد العقود لها ولهيئة إدارة
الشراء والتسليح ،ومن ثم القيام بالتوريد من خالل
بعض الشركات بمعرفتهم ،وبذلك تنحت القيادات
المختصة بــالــوزارة عن دورهــا في طلب العطاءات
المنافسة لـشــركــات أخـ ــرى ،عمال بمبدأ الشفافية

وتكافؤ الفرص والخبرات لمصلحة الوزارة".
وتساءل" :ما اختصاص شركة كاي وشركائه في
عقد مع وزارة الدفاع (القوات الجوية) منذ عام 2007؟
وما العقود التي تحت يد شركة كاي وشركائه مع
الوزارة منذ  2007حتى  ،2020مع بيان قيمة كل عقد؟
وما اآللية المتبعة إلسناد العقود في الوزارة لطرف
أجنبي ،وكيفية تجديده؟" .وتابع" :ما الجهات الرقابية
الرسمية التي تشرف على عقود وزارة الــدفــاع من
 2007حتى 2020؟ وهل يتم اإلبالغ عن عقود التمديد
وع ـقــود الـتـجــديــد؟ وه ــل تــوجــد مـخــاطـبــات ل ــوزارة
الدفاع مع المكتب العسكري األميركي بطلب ترشيح
شركات أخرى لنفس االختصاص واألعمال لشركة
كاي وشركائه منذ  2009حتى تاريخه؟ وإذا كانت
اإلجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخ من المراسالت
مع المكتب العسكري األميركي ،وإذا كانت بال فلماذا
لم يتم الطلب من المكتب العسكري األميركي بالكويت
ترشيح شركات أخرى للتقدم للعطاءات تماشيا مع
مبدأ الشفافية ومنافسة األسعار؟".

زوايا ورؤى
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غرائب من ذكرى الغزو
العراقي
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
قبل منتصف الليل بقليل في  1990 /12 /31وأثناء الغزو
ً
العراقي كنت متوجها إلى المنزل من منطقة الشامية إلى
الدعية على طريق الدائري الثاني ،أوقفتني نقطة التفتيش
ال ـعــراق ـيــة (ال ـس ـي ـطــرة) الـمـقــامــة عـلــى الـجـســر بـيــن الـنــزهــة
والضاحية ،وإذا فيها الجندي العراقي (عباس) الذي سبق
أن تعرفت عليه مــن قبل وكتبت عنه م ــرات عــديــدة ،حيث
كونت معه صداقة وكنت أزوده بالحليب والخبز وبعض
األغــراض ،وكان يتساهل معي في التفتيش اليومي ،وهو
األم ــر ال ــذي اعـتــاده الـصــامــدون فــي الكويت بتعاملهم مع
ً
أفراد القوات العراقية البائسة ،حيث كانت تنقصهم دوما
المؤونة والكسوة وال يتوقفون عــن الطلب والتسول من
الكويتيين ،وكنا نمدهم بما يطلبون حتى يتساهلوا معنا
في اإلجراءات اليومية الوقحة والمستفزة.
مباشرة كلمني الجندي عباس وهــو في غاية السخط
والتذمر ،فبينما هو وباقي الجنود واقفون على الجسر
في الجو الممطر والبارد والظالم أشار إلى الشاليه المقام
بـجــوارهــم أسـفــل الـجـســر بمنطقة الـنــزهــة ،وق ــال لــي نحن
واقفون هنا طوال الليل تحت البرد والمطر نفتش الناس
ونحرس ضباطنا وهم يسهرون الليلة ويرقصون مع بعض
ً
ً
المقيمين في البلد ،ويقيمون احتفاال مختلطا يــدار فيه
المشروب واألغاني بمناسبة عيد ميالد ابنة رئيس العراق
(حال صدام) الذي يبدو أنه يصادف تلك الليلة.
لــم يـتــوقــف عـبــاس عــن ازدراء الـضـبــاط وشتيمتهم هم
والنظام العراقي بغضب والدعاء عليهم وعلى احتفالهم،
وكيف أنهم أحضروا كعكة خاصة ورفعوا صوت األغاني
وشربوا حتى الثمالة رغم األجواء العسكرية الخطيرة في
الكويت وفي المنطقة وترقب الجميع لنشوب الحرب ،لكنه
يعلم أن هذا أقصى ما يمكنه فعله ،فلو سمعوا كالمه أو
وشى به أحد من زمالئه لكان مصيره القتل واإلعدام بدون
شك.
بالطبع لــم أعـلــق عـلــى ك ــام الـجـنــدي ع ـبــاس ،واكتفيت
ً
بمواساته قليال ،ثم عبرت نقطة التفتيش وأنا أفكر بهذا
ً
الجيش الغازي المتآكل من الداخل والمفكك تماما والمنهارة
معنوياته ،وال ــذي يلهو ضباطه ويسكرون فــي منتصف
الـلـيــالــي ،كيف سـيــواجـهــون جـيــوش التحالف المجتمعة
في المملكة بعدتهم وعتادهم ،فوالله إن هزيمة العراق في
ً
الحرب وتحرير الكويت لم تكن يوما محل شك في قلوبنا،
والحمدلله هذا ما وقع ،فسلم الله لنا بالدنا وأعادها لنا
وطهرها مــن المعتدين ،وكــانــت تلك الحادثة العابرة من
غرائب ما صادفني في الغزو العراقي الغادر من أحداث وما
أكثرها ،والله الموفق.

ةديرجلا
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قراءة في دراسة «األقليات
المسيحية في الكويت»

د .سلطان ماجد السالم

هوامش آخر السنة
مع قرب انتهاء هذه السنة الميالدية ،وجب
ً
ً
ً
على الكل سواء كان فــردا أم كيانا مؤسسيا،
أن يقوم بمراجعة ما قام به خالل االثني عشر
ً
ً
شـهــرا الماضية م ــرورا بالمهام واإلن ـجــازات
واإلخفاقات ،والقيام أيضا بمراجعة تحليلية
قائمة على نقد ال ــذات بهدف البناء األفضل
للمستقبل ،وه ــذه األيـ ــام أي ـضــا تـتــزامــن مع
مــرور سنة كاملة من عمر البرلمان الكويتي
منذ أن تم انتخابه في ديسمبر الماضي إلى
يومنا هذا ،ولن أقول إن السنة الماضية كانت
حبلى باألحداث والدراما و"الهواش" ألن هذه
األوص ــاف تسبغ عليها هالة غير صحيحة
دون غيرها من األيــام ،ولكن في حقيقة األمر
ً
ٍّ
وخصوصا إذا ما راجع الفرد نفسه وفكر بتأن
سيجد أن األحداث الكويتية متصلة ببعضها
في آخر السنوات ،وكلها نتائج حتمية لمشاكل
أعمق من ظواهرها.
ع ـمــومــا ول ـك ـثــرة األحـ ـ ــداث ال ـتــي وج ــب أن
يـعـلــق عـلـيـهــا ال ـف ــرد ف ــي آخ ــر األيـ ـ ــام ول ـقــرب
انتهاء السنة ،ارتأيت أن أقوم بكتابة عدد من
التعليقات أسميتها ،وعلى عادتي( ،هوامش)
على أمل أن يتم طي صفحة هذه السنة ،وأن
تبدأ السنة الجديدة بروح جديدة أيضا مليئة
ً
بالطاقة اإليجابية ،وبعيدا عن االحتقان في
قضايا الشأن العام ،وكل عام والجميع بألف
خ ـيــر وي ـمــن وب ــرك ــات ،وت ـك ــون س ـنــة جــديــدة
قادمة مليئة باإلنجازات على كل المستويات
والصعد.
األزمـ ــة أع ـمــق م ــن تشكيل حـكــومــة تخرج
م ــن األرب ـع ـي ــن!! تـشـكـلــت الـحـكــومــة الـجــديــدة
في لحظات كتابة هــذه السطور ونحن على
مـ ـش ــارف األرب ـع ـي ــن ي ــوم ــا م ـنــذ ح ـل ـهــا ،وفــي
واقع الحال كانت الــوزارة في األيام الماضية
لـتـصــريــف ال ـعــاجــل م ــن األم ـ ــور ف ـقــط ال غير
في الــدولــة ،وهــا قد تشكلت ال ــوزارة الجديدة
وأعـ ـلـ ـن ــت ولـ ـك ــن هـ ـ ــذا ل ـي ــس ب ــال ـح ــل ول ـيــس
بالمرجو ،ولــن يغير فــي الخريطة السياسة
أي ش ــيء!! نعم ،لــن يغير أي شــيء ألن األزمــة
أعمق مــن هــذا كله ،وليست متصلة بأسماء
وشخوص الوزراء الجدد (أو المعاد توزيرهم)
بل هي متصلة بنهج إدارة البلد بشكل عام،

حمزة عليان

ألننا ببساطة قد شاهدنا هذا الفيلم سابقا
ً
ً
مـ ــرارا وت ـك ــرارا وبــالـسـيـنــاريــو نفسه وفــريــق
اإلعداد واإلخراج.
تأخير إعالن الحكومة الجديدة ووزرائها
ً
ليس إال دلـيــا على أن سمو رئـيــس ال ــوزراء
الشيخ صباح الخالد في حيرة من أمــره ،وال
يستطيع أن يـقــرر ويستقر على اختياراته،
وهذا لن يكون إال بسبب اجتهاده في إيجاد
فريق حكومي يشكل له خط دفاع أول وأخير
أمام القادم من األيام ،وبأن الضغوط من حوله
أكـبــر بكثير مــن ق ــراره فــي تشكيل الحكومة،
وهكذا تدور المسألة في حلقة مفرغة و"ال طبنا
وال غدا الشر!" ،وما يدلل على هذه النظرية اآلن
هو دخول ثالثة نواب من كتلة الــ ٣١ليصبح
مجموع ال ـنــواب بحقائب وزاريـ ــة هــو أربعة
بالتمام والكمال!
كل هذا طبعا متوقع ألن رئيس الوزراء في
الكويت ال يضع خطة فنية واضحة المعالم،
وعليه أن يختار من قرابة المليون وأربعمئة
ألــف نسمة من هم أكفاء لتنفيذها ،بل تكون
المحاصصة هي النهج والطريقة المثلى ،وقد
قالها أحد أعضاء مجلس األمة الحالي و"بالفم
المليان" ،لقبيلتي كرسي قادم في الحكومة!!
وك ـ ــأن هـ ــذا ال ـت ـصــريــح م ــدع ــاة لـلـفـخــر ولـكــن
"الشرهة على من أوصلك لكرسي المجلس".
ع ـلــى أي ــة حـ ــال ،ه ــا ق ــد خ ــرج ــت الـحـكــومــة
الـجــديــدة مــن بعد "األرب ـع ـيــن" وإن لــم يتغير
ً
النهج فلن نتوقع إال مشاكل أكبر وتأزيما أكثر،
ً
واللهم اجعل كالمي خفيفا عليهم ،ومبارك
خروجك من األربعين يا حكومة.
األرنــب واألســد والثعلب والتنين!! نستمر
ونـحــن نطلق األل ـقــاب على أعـضــاء البرلمان
ب ـنــاء عـلــى مــواقــف فــرديــة فــي مـجـلــس األم ــة،
وفي الوقت نفسه نضحك نحن على أنفسنا،
ونضحك العالم من حولنا على هذه المهازل،
فكل هذا بسبب أن العمل البرلماني في الكويت
ً
"أعرج" و"أعور" ويعاني فقر دم مزمنا في ظل
نظام عمل فردي وتقسيم للدوائر االنتخابية
غير صحيح ،ونظام انتخابات بصوت واحد
مجزوء ،فإذا قام أحدهم بالصراخ أطلقنا عليه
لقب "أسد" وإذا قام بمناورة سياسية أصبح

ً
ً
"ثعلبا" ،وإن هادن وداهن أصبح "أرنبا" ،وكل
هذا إلى أن نواجه المشكلة الحقيقية ،ونعترف
أننا بحاجة إلى عمل حزبي منظم وإال خرج
علينا الحيوان األسطوري "التنين" في المراحل
القادمة من عمر المجلس.
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة مـ ـم ــارس ــة ال لـ ـق ــب ،وال ــدل ـي ــل
انتحارات البدون ،أوليس هذا بدليل كــاف؟!!
ازدادت حاالت االنتحار بين الكويتيين البدون
مؤخرا وآخرها حادثة جسر جابر منذ أقل من
أسبوع ،والداخلية مازالت تبحث عن الجثة،
ويرجع هذا باألول واألخير لسياسات ضغط
عليهم بحجة إظـهــار مستنداتهم وأوراقـهــم
التي يخفونها!! ال أعتقد أن أي أحد لديه أوراق
تريحه من شقاء الحياة وتخفف عليه وعلى
أسرته إال وقد كشفها منذ زمن بعيد ،واألهم
وما ال أفهمه أنا أو غيري هوَ :
لم ال تقدم كل
هذه الدالئل والقرائن ضدهم وتجعل القضاء
الـكــويـتــي الـشــامــخ هــو الـفـصــل فــي المسألة؟
الكويت بلد اإلنسانية ،فعليها أن تنفذ كل ما
يتصل بهذا اللقب من التزامات ومسؤوليات
تجاه هذه الفئة المهمشة في المجتمع.
الـعـفــو مـحـلــي أم م ـس ـتــورد؟! اع ـتــذر مركز
"رينوسانس" عن الخطأ الذي أورده في إحدى
ترجماته وعلى خلفية تصريح سفارة عمنا
"ســام" في البالد ،بــأن العفو عن السياسيين
ً
ً
ً
المهجرين كان جهدا كويتيا خالصا وال عالقة
له بالواليات المتحدة األميركية ،وفيما يتعلق
بالخطأ من المركز فال تثريب عليهم واالعتذار
من شيم الكبار ،ومن ال عمل ال يخطئ ،ولكن
حـقـيـقــة األم ـ ــر أن م ـطــال ـبــات ال ـع ـفــو ل ــم تكن
للسياسيين المهجرين فقط بل كانت لكل من
هو خارج البالد ومهجر بسبب أحكام متصلة
بآرائه السياسية وخالفه ،ما يهمنا في العفو
هو أن يعود أبناؤنا من المهجر وأن تتسارع
أعمال لجنة العفو اآلن.
هامش أخير:
المؤشرات األولية تشير إلى أن الحكومة
الجديدة قد ولدت ميتة ،فهل هي حكومة حل
ومن ثم انتخابات بدوائر عشر؟!

باتريسيا لويس*

مقترحات المعاهدات الروسية
تعود إلى ما بعد الحرب الباردة
في أي مفاوضات ثنائية ،قد يطرح أحد األطراف مسودة
م ـعــاهــدة ل ـل ـت ـفــاوض ح ــول ن ــص م ـعـ ّـيــن ،وف ــي ال ـم ـفــاوضــات
المتعددة األطــراف ،قد يطلق كبير المفاوضين أو مجموعة
من الدول الموثوق بها محاولة لصياغة نص يحظى بإجماع
َ
مختلف الـجـهــات ،وفــي الحالتين ،تسهم هــذه المرحلة من
المفاوضات في التركيز على المسائل المهمة ونقل المداوالت
ً
إلى المرحلة الالحقة ،لكن غالبا ما تتغير مسودة المعاهدة
بطريقة جذرية في نهاية هذه العملية.
ّ
ل ـكــن ط ــرح م ـس ــودة م ـعــاهــدة فــي ظ ــل غ ـيــاب الـمـفــاوضــات
يعني اإلعالن عن رؤية معينة ،أو مجموعة من المبادئ ،أو
بنود معاهدة محتملة ،أو ربما قائمة أمنيات ،وال تؤثر هذه
ّ
الصيغة على الوقائع المتفق عليها التي تشكل أســاس أي
تفاوض حقيقي.
َ
لكن يبدو أن المعاهدتين اللتين اقترحتهما روسيا في
 17ديسمبر (معاهدة بين الواليات المتحدة وروسيا بشأن
الضمانات األمنية ،واتفاق بشأن تدابير ضمان أمن االتحاد
الروسي والدول األعضاء في منظمة حلف شمال األطلسي)
ال تتبعان أي نمط مألوف.
َ
ً
ً
يـحـمــل مـحـتــوى الـمـســودتـيــن طــابـعــا غــريـبــا كــونــه يعود
إلــى حقبة نهاية الحرب الـبــاردة وبــدايــة فترة التسعينيات
ومنتصفها ،فلطالما كان الحنين الشائب إلى الحرب الباردة
ً
ً
موقفا ب ــارزا فــي السنوات األخـيــرة ،ومــع ذلــك تبقى الدعوة
إلى تقييد استعمال معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة
المدى غريبة.
ً
ً
ال ُيعتبر محتوى المقترحات جديدا أو مفاجئا بأي شكل،
ً
فمن الــواضــح أنـهــا تـهــدف م ـجــددا إلــى تقييد حلف الناتو،
وتـحــريــر روس ـيــا ،وتـجــريــد ال ــواليــات الـمـتـحــدة والـنــاتــو من
الوسائل التي تسمح لهما بمساعدة أوكرانيا على الدفاع عن
نفسها ضد الجيش الروسي والعدائية السياسية الروسية.
ُ
على صعيد آخر ،تشدد المقترحات على األسلحة النووية
وتطالب بإعادة القدرات العسكرية في دول الناتو الجديدة
إلى ما كانت عليه في عام  ،1997وال يتوقع أحد في روسيا أن
يوافق الناتو أو الواليات المتحدة على هذه المطالب ،حتى لو
ّ
مطولة وعميقة ،ألن روسيا اعتادت بين
حصلت مفاوضات
الثمانينيات والتسعينيات على التخلي عن مجموعة كاملة
الم ّ
من هذه المعاهدات ُ
صممة لترسيخ السالم الدولي واألمن
وتخفيض مخاطر المواجهة العسكرية.
ً
ال بــد مــن الـتـســاؤل أيـضــا عــن السبب ال ــذي يــدفــع روسيا
إلــى طــرح مقترحات سبق أن وافقت عليها بموجب "وثيقة
ّ
فيينا" لكنها عادت وتخلت عنها ،ربما تحاول روسيا إعادة
التفاوض حول هذه االتفاقيات لتحسين الشروط التي تصبّ
في مصلحتها وتقليص البنود التي تفيد حلف الناتو ،لكن
لن يوافق األميركيون وأعضاء الناتو على هذه النقاط بكل
سذاجة.
تتمتع الــواليــات المتحدة وأبــرز الــدول األوروبـيــة بخبرة
واس ـع ــة ف ــي ال ـت ـفــاوض م ــع روس ـي ــا ،وق ــد كـشـفــت ال ـت ـطــورات
ً
فــي العقود القليلة الماضية أن أ ح ــدا ال يستطيع تصديق
المقترحات الروسية بشكلها الظاهري ألنها تخدم مصالح
ً
دوما ،لكنه نهج طبيعي في أي مفاوضات ُ
ويفترض
موسكو
أن يأخذه الجميع باالعتبار منذ البداية.
س ـبــق أن جـ ــرى الـ ـتـ ـف ــاوض حـ ــول م ـق ـتــرحــات عـ ــدة خــال
التسعينيات وبعد عام  ،2000لكن تستحق عناصر معينة
مــن ال ـم ـســودة اإلشـ ــادة كـتـلــك الـمــرتـبـطــة بـتـجــديــد الـخـطــوط
الساخنة ،وتبادل التقييمات المتعلقة بالتهديدات المعاصرة
والتحديات األمنية بانتظام ،وقد تكون هذه الخطوة مفيدة
السـتـكـمــال ال ـح ــوار االسـتــراتـيـجــي بـيــن ال ــوالي ــات المتحدة
وروسيا.
كذلك ،يجب أن يتجدد تبادل المعلومات حول التدريبات
الـعـسـكــريــة وال ـم ـن ــاورات واألحـ ـك ــام األســاس ـيــة ف ــي الـعـقــائــد
الـعـسـكــريــة بــالـطــريـقــة الـمـتـفــق عـلـيـهــا خ ــال الـثـمــانـيـنـيــات
والتسعينيات ،وفــي الــوقــت نفسه سيكون تجديد اآللـيــات
الخاصة بالمشاورات الثنائية العاجلة أو متعددة األطراف،
على غرار مجلس الناتو وروسيا ،ومنع الحوادث في المياه
الدولية من أهم نقاط النقاش.
رغم التشكيك بالهدف الكامن وراء هذه المطالب وطريقة
ً
طرحها ،سيكون رفض اقتراح التفاوض خطا ،ومن األفضل
أن تتحاور األطراف المعنية وتراقب أي محاوالت خداع عن
ً
ً
قرب ،وسيكون هذا الحوار ضروريا أيضا لتحسين الوضع
األمني مع روسيا أو حتى منع أي صراع وشيك في أوكرانيا.
* «شاذام هاوس»

hamzaolayan@icloud.com
شغفي بالقراءة والكتابة عن المسيحيين في الكويت ليس وليد
القيا
اليوم ،بل يالزمني منذ أوائل التسعينيات ،وكنت على الدوام وقبل
ذلك على اطالع ومعرفة بما ينشر أو يكتب ،ولي مساهمات في هذا
الموضوع كان منها كتابي "المسيحيون في الكويت" باللغة العربية
عن دار ذات السالسل ،ثم ترجم إلى اللغة اإلنكليزية.
استغرق الكتاب مني نحو السنتين في البحث واإلعداد وإجراء
اللقاء ات والعمل الميداني ،شاركني فيه الباحث والزميل عاصم
البعيني ،وك ــان بـشـهــادة مــن ق ــرأه وكـتــب عنه فــي معظم الصحف
الكويتية والعربية ،إضافة جديدة إلى الباحثين والمهتمين ،وبات
أحد المراجع المهمة ،ولم تتوقف اهتماماتي وقراءاتي عند صدور
الكتاب بل استمرت إلى يومنا هذا ،وكلما وقع نظري على معلومة أو
بحث أو مقالة أو كتاب حرصت على ما مطالعته ألرى ما هو الجديد
الذي يمكن االستفادة منه وأقتنيه في مكتبتي الخاصة.
قبل أسبوع حصلت على نسخة من "الكتيب" الصادر عن مركز
دراسات الخليج والجزيرة العربية "سلسلة دراسات مترجمة" ،2021
بعنوان "األقليات المسيحية في الكويت" ،تأليف وترجمة أ.د عبدالله
محمد الهاجري ،وهممت بقراء ته ،لكنني توقفت أمامه ،ثم أعدت
القراءة مرة ثانية وكانت لي مجموعة مالحظات وجدت من المناسب
ً
الكتابة عنها ،تعميما للفائدة.
ً
في مقدمة البحث ،وكان مستغربا هذا الكالم أن يصدر من الباحث
والدكتور واألستاذ عبدالله الهاجري "أنه ال يوجد على حد علمي
دراسات تناولت هذا الموضوع بشكل مفصل أو شمولي في تاريخ
هذه األقلية ووجودها على أرض الكويت".
الحقيقة لم أتوقع أن يصدر هذا الكالم من أستاذ أكاديمي له باع
طويل في البحث والكتابة والتأليف ،فهناك العديد من المصادر
والدراسات والكتب ذات الصلة وعلى رأسها كتابنا "المسيحيون في
الكويت" ،إضافة إلى كتاب "الكنيسة المسيحية– الحرية الدينية في
الخليج– أندرو تومبسون والصادر عام  ،"2010وكتاب عن الجماعة
المسيحية لـ"مااليالي– الكويت" وباللغة اإلنكليزية ،وكتاب من
"نافذة األميركاني" ترجمة د .زبيدة أشكناني عن تقارير مستشفى
اإلرســالـيــة األمـيــركـيــة والمجلد ال ــذي ترجمته د .غ ــادة الحجاوي
القدومي ،والصادر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب-
كريستين جيسين عام .2011
صحيح أن بعض تلك الكتب أشار إليها في الهوامش وليس كلها،
لكن ما لفت نظري أو باألحرى آلمني أن ما وجدته كان غير مناسب
ً
إطــاقــا وخــارجــا عــن المألوف كما فــي الصفحة  39وفــي الهامش،
حيث قام بنقل بعض الفقرات من موقع إلكتروني يسمى "الشبكة
المسيحية" وأورد اسم كتابي ،دون أن يكلف نفسه عناء البحث عن
الكتاب ومعرفة اســم المؤلف .ليس ذلــك فقط ،بل عندما استشهد
بكتابنا في الصفحة ( )22والخاص باليهود في الكويت ،لم يذكر اسم
المؤلف ،فقد أورد اسم الكتاب هكذا "يهود الكويت وقائع وأحداث،
دراسة حول هجرة يهود العالم العربي ،ط ،1الكويت ذات السالسل–
 ،2012صفحة  !"45لن ندخل في جــدال حول االلتباس بالمفاهيم
والمصطلحات بشأن "األقليات المسيحية في الكويت" ودراسة في
تاريخ األقلية المسيحية في الكويت ،التي أشرت إليها كأحد المراجع
في كتابي "المسيحيون في الكويت" ،وألول وهلة ظننت ومن خالل
عنوان الدراسة الحديثة وهو "األقليات المسيحية في الكويت" أنها أي
الدراسة ستتخصص بالطوائف المسيحية من كاثوليك وأرثوذكس
وبروتستانت وغيرهم من أتباع الديانة المسيحية ،ممن يوجدون
على أرض الكويت ،لكن تبين لنا أن الباحث كــان همه األول طرح
مجموعة أسئلة أخــرى حــاول اإلجــابــة عنها شكلت صلب البحث
وجوهره ومن أهمها :من هم المسيحيون الكويتيون؟ ومتى وكيف
استقروا بها؟ وما عددهم ومذاهبهم وكنائسهم؟ وكيف يمارسون
شعائرهم الدينية؟ وهل يتعرضون إلى تمييز أو تضييق؟ وكيف
يتقبلهم مواطنوهم من الكويتيين المسلمين؟
أي أن البحث في مجمله كان يدور حول المسيحيين الكويتيين
فقط ال األقليات المسيحية التي تعيش في الكويت.
نـشــاطــر الــدك ـتــور عـبــدالـلــه ال ـهــاجــري ش ـكــواه مــن قـلــة الـمـصــادر
والدراسات ،لكننا نعتقد أن قيمة البحث والدراسة تكمن في القدرة
على توفيرها ،ولهذا كانت أرشيفات ومراكز المعلومات الصحافية
من المصادر التي ال غنى عنها ،وهذا ما أقدم عليه الدكتور الهاجري،
كذلك مضابط مجلس األمة حول تجنيس المسيحيين الكويتيين
وعددهم والنقاشات التي دارت حول تجنيسهم بخالف الكتب ذات
العالقة والمرتبطة بتاريخ الوجود المسيحي.

تشارلز كوبتشان*

روجر ويكر*

ُ
َ
ـعضـلة أوكرانيا
مـخ َـرج دبلوماسي من م ِ

كيف يتغلب بايدن بذكائه
على بوتين في أوكرانيا؟

خالل مؤتمره الصحافي السنوي في الثالث والعشرين من ديسمبر،
انتقد الرئيس الروسي فالديمير بوتين بشدة توسع حلف شمال األطلسي
(الناتو) ،تساءل بوتين بوضوح شديد" :كيف قد تكون ردة فعل الواليات
المتحدة لو وجهنا صواريخ بالقرب من حدودها مع كندا أو المكسيك؟".
يشير خطاب بوتين الذي يزداد شراسة ،مقترنا بحشد روسيا لقوات
ضخمة على حدودها مع أوكرانيا ،إلى أن الكرملين َي ُـعـد ال ُـعـدة للغزو
بهدف إعــادة أوكرانيا إلى مجال النفوذ الروسي ومنع انضمامها إلى
الناتو ،واآلن ،ربما تقترب أوروبا من أكثر صراعاتها الداخلية دموية منذ
الثانية.
الحرب العالمية
َ
لكن الحرب ليست ق َـدرا محتوما ،نظرا للتكاليف التي قد تتكبدها
روسيا إذا غزت جارتها ،فرغم أن قوات أوكرانيا العسكرية ال تزال غير
متكافئة مع قوات روسيا ،فإنها ستكون أفضل كثيرا في الدفاع عن البالد
مقارنة بحالها في عام  ،2014عندما استولت روسيا على شبه جزيرة القرم
وتدخلت في إقليم دونباس الشرقي لدعم االنفصاليين الموالين لروسيا،
حيث كان العدوان الروسي سببا في تـنـفـيـر معظم األوكرانيين ،مما يجعل
المقاومة الشعبية على نطاق واسع احتماال مرجحا إذا حاولت روسيا
االستيالء على جزء كبير من البالد ،وينبغي لبوتين أال يتوقع خسائر
فادحة في صفوف القوات الروسية فقط ،بل أيضا العقوبات االقتصادية
الشديدة التي تفكر الواليات المتحدة وحلفاؤها األوروبيون حاليا في
فرضها .في مواجهة هذه السلبيات الواضحة التي تهدد روسيا إذا اختارت
الحرب ،تصبح فرصة نجاح الدبلوماسية في تحاشي الصراع معقولة،
والواقع أن موسكو أعلنت مؤخرا أجندة تفصيلية إلجــراء مفاوضات
موسعة حول األمن األوروبي ،وبرغم أن العديد من مقترحات روسيا غير
عملية ،يبدو أن الواليات المتحدة وشركاءها األوروبيين على استعداد
للمشاركة ،مع تلميح الواليات المتحدة إلى أن المحادثات مع الكرملين
قد تبدأ في وقت مبكر من العام المقبل ،وفي اإلعداد لهذا ،يجب أن يعكف
الحلفاء الغربيون على تحديد مزيج من الجزرات وال ُـعـصي من شأنه أن
يزيد جاذبية المسار الدبلوماسي لخفض التصعيد في حين يرفع في
الوقت ذاته التكاليف المحتملة إذا اختار بوتين الحرب.
أما عن الجزرات ،فيجب على الناتو أن يطمئن الكرملين إلى أنه ال يسعى
إلى ضم أوكرانيا أو تحويلها إلى موقع أمامي ألفضل أسلحة الغرب،
فبرغم أن عدوان روسيا على جارتها وإكراهها لها أمر غير مقبول ،فإن
َ
تخوفها إزاء فكرة دخول أوكرانيا ال ُـم َـعـسكـرة في حلف شمال األطلسي أمر
َ
مفهوم ،وإن القوى الكبرى ال تحب أن تـظ َـهـر قوى كبرى أخرى على أعتابها.
مع ذلك ،كان الرئيس جو بايدن ونظراؤه في الناتو محقين في رفض
طلب بوتين الحصول على ضمان بامتناع الناتو عن عرض العضوية
على أوكرانيا ،وذلك أن أحد مبادئ الحلف األساسية يتلخص في أن الدول
ذات السيادة يجب أن تكون حرة في اختيار تحالفاتها الجيوسياسية.
لكن عضوية أوكــرانـيــا فــي الـنــاتــو فــي الـمـمــارســة العملية أم ــر غير
وارد ،وذلك أن قبول عضويتها لن يؤدي إلى استفزاز روسيا فحسب،
بل سيفضي أيضا إلى إثقال كاهل الحلف بالدفاع عن دولة يبلغ طول
حدودها مع روسيا  1500ميل ( 2414كيلومترا) ،وقد أوضح بايدن بالفعل
أن احتماالت التحاق أوكرانيا بعضوية الناتو لم تعد في حكم الممكن،
وأن إرسال قوات قتالية أميركية إلى هناك "ليس أمرا مطروحا للمناقشة".
يخلق هذا الواقع انفراجة دبلوماسية ،ذلك أن القبول بعضوية الناتو
يستلزم موافقة جميع األعضاء ،وبوسع بايدن أن يطمئن بوتين إلى أن
عضوية أوكرانيا ليست قيد النظر ،كما يستطيع أعضاء الناتو أن يطمئنوا
أوكرانيا إلى أنهم سيفرضون قيودا كمية ونوعية على األسلحة التي
يزودون بها أوكرانيا ،وفي الوقت ذاته يستطيع الحلف أن يدعم سياسة

الباب المفتوح ،وربما تكون هذه التفاهمات قاصرة عن تلبية طلب بوتين
بالحصول على ضمانة موثقة ،لكنها يجب أن تكون كافية لتهدئة مخاوفه
إزاء احتماالت تحول أوكرانيا إلى حامية لحلف شمال األطلسي على
حدود روسيا الجنوبية .ينبغي للواليات المتحدة أيضا أن تقود الجهود
الرامية إلى تنفيذ اتفاقات مينسك (خريطة طريق جرى التفاوض عليها
في عامي  2014و 2015إلنهاء تدخل روسيا في إقليم دونباس) ،وتوخى
االتفاق تعهد أوكرانيا بمنح المناطق التي يسيطر عليها االنفصاليون
ً
المدعومون من روسيا اآلن قدرا من االستقاللية اإلقليمية ،وفي المقابل
توقف روسيا حربها بالوكالة ،وتستعيد أوكرانيا السيطرة على إقليم
دونباس .على الرغم من الجهود التي بذلتها فرنسا وألمانيا ،والتي
ساعدت في التوصل إلى اتفاق مينسك ،لم يتسن تنفيذ أي شيء منه،
بسبب تثاقل كل من أوكرانيا وروسيا ،واآلن ينبغي لواشنطن أن تتعاون
مع باريس وبرلين لدفع عملية مينسك إلى األمام ،ورغم أن الغرب وروسيا
ربما يتعين عليهما اآلن أن يتفقا على أن يختلفا بشأن ضم روسيا غير
القانوني لشبه جزيرة القرم ،فإن إطار مينسك يحمل الوعد بإنهاء الصراع
في شرق أوكرانيا ،والذي أودى بحياة أكثر من عشرة آالف شخص.
في حال وفاء الكرملين بالتزاماته بموجب اتفاق مينسك ،يتعين على
الحلفاء الغربيين أن يبادروا إلى تقليص العقوبات االقتصادية المفروضة
منذ عام  ،2014وفي حين يعتمدون على احترام أوكرانيا اللتزاماتها
بموجب اتفاق مينسك ،ينبغي لهم أن يمارسوا الضغوط على الحكومة
في كييف لحملها على تنفيذ تدابير مكافحة الفساد ،وإن رفاهية أوكرانيا
في األمد البعيد ال تعتمد على إنهاء العدوان الروسي فقط ،بل كبح جماح
ً
حكومة الـ ِقـلة وتطهير سياساتها أيضا.
أخيرا ،ينبغي للناتو أن يستفيد من عرض روسيا بمناقشة قضايا
األمن األوروبــي األوســع ،فقد كان الصدع المتزايد االتساع بين روسيا
والغرب سببا في دفعها لمسافة أقرب إلى الصين ،مما خلق نوعا من
االقتران زاد جرأة بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ ،لكن روسيا
هي الشريك األصغر في هذا االقتران ،والبد أنها غير مرتاحة إزاء قوة
الصين المتنامية وطموحاتها ،وهو ما يوفر للواليات المتحدة الفرصة
الجتذاب روسيا إلى الغرب ،ويجب أن يعلم الكرملين أن تحسين عالقاته
مع الغرب خيار وارد ،شريطة أن يتوقف عن سلوكه العدواني تجاه
أوكرانيا وإثارة المتاعب في أماكن أبعد .في حين يسعى الغرب إلى تنفيذ
هذه الخطة الدبلوماسية ،يتعين عليه أن يشير إلى استعداده لفرض
عقوبات اقتصادية قاسية إذا دخلت القوات الروسية أوكرانيا ،حيث تشمل
أجندة العقوبات استبعاد روسيا من نظام المدفوعات الدولي "سويفت"،
وفرض العقوبات على البنوك الروسية الرئيسة ،وإلغاء مشروع مد خط
أنابيب الغاز نورد ستريم  ،2واستهداف الـ ِقـلة الحاكمة في الدائرة المقربة
من بوتين .ينبغي لحلفاء الناتو أن يوضحوا أيضا أنهم على استعداد
لتعزيز حدودهم الشرقية والمساعدة في تسليح المقاومة األوكرانية إذا
قامت روسيا بالغزو ،والواقع أن بوتين يميل إلى اختيار المعارك التي
يمكنه الفوز بها بتكلفة منخفضة نسبيا ،ويجب أن يعلم أن غزو أوكرانيا
سيكون باهظ التكلفة ،وعلى الواليات المتحدة أن تقود جهود حلف شمال
األطلسي الجادة لمنح الدبلوماسية الفرصة ،في حين تستعد لفرض
عقوبات صارمة في حال فشلت الدبلوماسية ،حيث يقدم هذا النهج أفضل
طريقة لتجنب صراع لن يخرج منه أي طرف فائزا.
الدولية في جامعة جورجتاون وكبير زمالء
* أستاذ الشؤون
َ
مجلس العالقات الخارجية ،وخ َـد َم في مجلس األمن القومي األميركي
خالل الفترة من  2014إلى .2017
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»

يواجه الرئيس األميركي جو بايدن أصعب التحديات حتى اآلن
في مجال السياسة الخارجية بسبب احتدام الوضع في أوكرانيا ،لقد
ً
أصبحت أوكرانيا مجددا على شفير مواجهة شائكة مع عدو مألوف ،إذ
يحتشد اليوم أكثر من  100ألف جندي روسي على حدودها.
لم يكن احتمال أن يستولي الرئيس الروسي فالديمير بوتين على
ً
إقليم "دونباس" األوكراني واردا في السابق ،لكن هذا التهديد أصبح
ً
يطرح المخاطر على أوكرانيا فحسب ،بل على
وشيكا اليوم وهو ال
ً
ً
أوروبا الحرة أيضا ،وخدمة لمصالح أوكرانيا والمنطقة ككل ،ال بد من
ردع بوتين قبل إطالق أول رصاصة ،حيث يستطيع الرئيس بايدن أن
يتخذ بعض الخطوات إلجباره على التراجع:
ً
أوال ،يجب أن يوضح بايدن أن روسيا ال تستطيع اجتياح أوكرانيا
ً
في أي ظرف من الظروف ،كما يجازف بوتين أصال بسفك الدماء إذا
ً
قــرر مهاجمة الـقــوات األوكــرانـيــة ،إذا ُيفترض أن يرفع بــايــدن سقف
خطابه ويحذره من سقوط عدد هائل من القتلى الروس إذا أقدم على
غزو أوكرانيا ،مما يعني طرح جميع الخيارات المحتملة على طاولة
المفاوضات وعدم تقديم أي تنازالت.
ُ ّ
ً
سلح بايدن أوكرانيا بمعدات متقدمة ألنها ّ
بأمس
ثانيا ،يجب أن ي
ً
ً
الحاجة إليها ،حيث تملك روسيا من جهتها عددا كبيرا من الصواريخ
ً
ً
ّ
وتتفوق بحرا وجوا ،وهذا التفاوت يعني أن تنجح روسيا
البالستية
ّ
في شل الخطوط األوكرانية قبل أن يبدأ تدفق القوات الروسية ،ويجب
أن ّ
تقدم الواليات المتحدة أنظمة مضادة للطائرات لحماية األجواء
األوكرانية وتتابع تزويد البلد بأنظمة "جافلين" لمنع الدبابات الروسية
من عبور الحدود.
ً
ثالثا ،يجب أن يرسل حلف الناتو عناصر إضافية لدعم القوات
األوكرانية الميدانية ،وقد أوضح كبار العسكريين األوكرانيين أنهم
يحتاجون إلى مساعدة الغرب لمنع أي غزو محتمل رغم استعدادهم
للقتال حتى النهاية ،وستكون أي زيادة في قوات الناتو كفيلة بمنع
ً
بوتين من غزو البلد تزامنا مع إثبات أهمية الحلف كركيزة أساسية
لألمن األوروبي.
ً
رابعا ،يجب أن يفرض بايدن العقوبات على المسؤولين الروس
ّ
ُ
المرتبطين بخط األنابيب "نــورد ستريم  "2إلثبات جديته ،ويعتبر
ً
ً
هذا المشروع هجوما مباشرا ضد حلف الناتو ،وهو ال يتماشى مع
مواصفات أوروبا ّ
الحرة التي تختلف عن توجهات موسكو ،وسيثبت
بايدن قوته في وجه الوضع المتدهور إذا ّ
غير الموقف األميركي من
هذا المشروع.
ُ ّ
ً
أخيرا ،يجب أن تكثف إدارة بايدن العقوبات ضد بوتين وأوساطه
َ
الــداخـلـيــة ،وال ـي ــوم ،تــريــد جـهــات مـتــزايــدة مــن الـحــزبـيــن الجمهوري
والديموقراطي في الكونغرس تشديد العقوبات المالية ضد الكرملين،
ً
وسيفهم بوتين أن أحدا ال يرغب في استرضائه عند فرض عقوبات
صارمة عليه ،لكن إدارته ترفض حتى اآلن توضيح مسار عملها لألسف.
قد ال تكون أوكرانيا حليفة للواليات المتحدة بموجب معاهدات رسمية،
لكن المصداقية األميركية ستصبح على المحك إذا لم يتخذ األميركيون
الخطوات المناسبة ،وأي ضعف أميركي في أوكرانيا سيتردد صداه
وسي ّ
حول العالم ُ
شجع روسيا على متابعة تحركاتها الخطيرة في
شرق أوروبا ودول البلطيق ،لذلك يجب أن يستغل الرئيس بايدن هذه
الفرصة لزيادة ثقة الحلفاء بواشنطن واسترجاع احترام األعداء ،إذ لم
* «ناشيونال ريفيو»
يعد الوضع يسمح له بتضييع الوقت!

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

7.650

7.044

5.862

2.459 2.924 3.304

تقرير اقتصادي

استرداد األموال المنهوبة بين اإلطار الفني والتكسب السياسي
• بدء اللجان البرلمانية ًمسيرة إعادتها يوجب على السلطتين التنفيذية والقضائية استكمالها
ُّ
• تتبع المسروقات عالميا مسألة نظمتها االتفاقات األممية ومبادرة «ستار» وتتوالها شركات عالمية
محمد البغلي

مسؤولية الدولة
بمؤسساتها
الكاملة عدم
التستر على أي
شخص يثبت
تورطه في مثل
هذه القضايا مهما
ارتفع شأنه
أو امتد نفوذه

ً
تـ ـت ــداول األوس ـ ــاط ال ـعــامــة ف ــي ال ـكــويــت أخ ـي ــرا
أح ــادي ــث عــن تـحــركــات نـيــابـيــة الس ـت ــرداد األم ــوال
العامة المنهوبة لمصلحة خزينة الدولة بمبالغ
تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدنانير؛
من خالل تشكيل لجان تحقيق برلمانية في عدد
من القضايا والشبهات المالية ،تعود إلى أكثر من
ً
 30عــامــا مـضــت ،وهــو النبأ ال ــذي استقبله الــرأي
العام بين مرحب وداعــم ،أو مترقب للتفاصيل ،أو
متخوف من أن تكون ورقة للتكسب االنتخابي أو
االنتقام السياسي.
وال شــك أن مسألة اس ـتــرداد األم ــوال المليارية
ً
ً
العامة المنهوبة أو المسروقة ،تعتبر أمــرا واجبا
عـلــى ك ــل م ــن يـمـتـلــك سـلـطــة ول ــو كــانــت م ـح ــدودة،
مــع األخــذ بعين االعتبار أنها مسألة معقدة ذات
ت ـفــاص ـيــل ع ــدي ــدة تـتـطـلــب ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـخ ـطــوات
واإلج ـ ـ ــراءات ،رب ـمــا ي ـكــون أول ـه ــا ل ـجــان التحقيق
ً
ا لـبــر لـمــا نـيــة ،مـ ــرورا بتبني السلطتين التنفيذية
والقضائية لهذا الملف ،إلى تكليف شركات عالمية
لتتبع األموال المراد فحصها أو التدقيق عليها -
ً
خصوصا للقضايا ذات االرتباطات والتعامالت
الخارجية ،كالناقالت واالستثمارات والتحويالت
ً
والتأمينات وغيرها -وصــوال إلــى توقيع الكويت
اتفاقية تعاون مع عدد من الدول لتسهيل إجراءات
االس ـت ــرداد وتـنـفـيــذهــا ...وف ــي كــل خـطــوة مــن هــذه
الـخـطــوات ال بــد مــن مــراعــاة العديد مــن الضوابط
ال ـتـفـصـي ـلـيــة ال ـم ــال ـي ــة وال ـم ـص ــرف ـي ــة وال ـقــانــون ـيــة
لضمان جــودة التنفيذ وتحقق الغرض المطلوب
من استرداد األموال ،السيما أن من ستسترد منهم
األمـ ــوال سيستعينون بـشــركــات أم ــوال ومـحــامــاة
لـلـتـصــدي ألي مـطــالـبــة مــالـيــة أو دع ــوى قضائية
كويتية.

خصومة سياسية سيفقدها الكثير مــن قيمتها،
والثاني أن وزن السلطات الدستورية في التحرك
تجاه األموال المنهوبة متفاوت حسب اختصاص
ً
ً
كــل سـلـطــة ،خ ـصــوصــا أن ال ـت ـحــرك ال ــدول ــي مــالـيــا
ً
ً
وقــانــونـيــا يتطلب تـحــركــا مــن السلطة التنفيذية
ممثلة بـ ــوزارة ال ـعــدل وإدارة الـفـتــوى والـتـشــريــع،
وب ـنــك ال ـكــويــت ال ـم ــرك ــزي ،أو الـسـلـطــة الـقـضــائـيــة
ً
ممثلة بالنيابة العامة أكثر مما يتطلب دورا من
مجلس األمة ،على أهميته في الرقابة على أعمال
ال ـح ـكــومــة ف ــي ه ــذا ال ـم ـلــف أو إق ـ ــرار الـتـشــريـعــات
ً
المالئمة إلتـمــامــه ...وهــذا ليس انتقاصا مــن دور
سلطة مقارنة بأخرى ،إنما بيان لضرورة أن تكون
"الدولة" بسلطاتها ومؤسساتها كاملة حاضرة في
تنفيذ هذه المهمة الجديدة والمعقدة.

متطلبات
وت ـت ـط ـلــب م ـس ــائ ــل م ـتــاب ـعــة اس ـ ـتـ ــرداد األم ـ ــوال
الـمـنـهــوبــة ف ــي أي بـلــد مـجـمــوعــة م ــن المتطلبات
القانونية واإلجرائية الخاصة ،كتعزيز اإلصالحات
ال ـقــانــون ـيــة وال ـمــؤس ـس ـيــة ،فـيـمــا يـتـعـلــق بـتـعــزيــز
الـحــوكـمــة والـشـفــافـيــة وم ـنــع ت ـع ــارض الـمـصــالــح،
بما من شأنه االلتزام بالمعايير الدولية ،وإنشاء
فــرق محلية مؤقتة ومختصة تمثل الجهات ذات
العالقة باسترداد األموال ،كالبنك المركزي ووزارة
الـخــارجـيــة ،ووح ــدة الـتـحــريــات الـمــالـيــة ،والنيابة
العامة ،وغيرها ،لمتابعة التطورات مع الجهات ذات
الصلة وإنشاء حساب بنكي أو صندوق حكومي
محلي لتلقي األص ــول واألم ــوال المستعادة حال
نجاح العملية أو جزء منها.

الـعــامــة الـمـســروقــة ضـمــن إط ــار ال ـت ـعــاون الــدولــي،
وهي تعتمد على تفاصيل مهمة مرتبطة بتحديد
معايير التحقيق الشامل والموثوق به و تشارك
األدلــة ،ومراجعة الحسابات والتدريب ،باإلضافة
إلى شركات عالمية خاصة للتتبع تتولى تحليل
الوثائق المالية ومباشرة إجراءات استرداد األموال
وطلب المساعدة والتسهيالت الــدولـيــة ،ال سيما
المالية والقضائية في هذا الشأن.

ً
التتبع عالميا

وأمثلة التتبع المالي في العالم عديدة ،بعضها
ناجح وبعضها لم يكتب له النجاح ،ومن األمثلة
الناجحة نرصد عملية استرداد أموال منهوبة في
دول مثل نيجيريا ،والفلبين ،وبيرو ،ففي الحالة
األولــى تمكنت نيجيريا ،بعد مساعدة سويسرية
وع ـم ـل ـيــات تـتـبــع اس ـت ـمــرت س ـبــع سـ ـن ــوات ،م ــن أن
تـسـتــرجــع  2.5مـلـيــار دوالر م ــن أص ــل  4مـلـيــارات
من أموالها المنهوبة في عهد الرئيس النيجيري
األسـبــق ســانــي أبــاتـشــا ،فيما تمكنت الفلبين من
اس ـتــرداد  1.7مليار دوالر مــن مطالبتها البالغة
 10مليارات من ودائــع في عهد الرئيس الفلبيني
تقاض
السابق فــردنـ ًـانــد مــاركــوس ،بعد إج ــراءات ً ٍ
دامت  17عاما ،في حين لم تنجح تونس مثال في
استرداد أكثر من  70مليون دوالر من أصل مطالبات
ً
تتجاوز  12مليارا من عهد الرئيس األسبق زين
العابدين بن علي.

الكويت شهدت
خالل السنوات
ً
الماضية تضخما
مسؤولية الدولة
ً
الفتا في إنشاء
ح ـق ـي ـقــة ،ال ت ــوج ــد س ــواب ــق ف ــي ال ـك ــوي ــت يمكن
االستدالل عليها في تتبع واسترداد األموال بطريقة
المؤسسات المالية
اتفاقات وشركات
قضائية أو متابعة جـهــات مــا لـيــة ،إذا استثنينا
ً
الرقابية مقابل
والـتـتـبــع ال ـمــالــي لـيــس مـســألــة مـسـتـحــدثــة ،بل بعض من أعاد أمواال عامة بصفة شخصية كجزء
ضوابط
تنظمها اتـفــاقــات دول ـيــة كميثاق األم ــم المتحدة م ــن ت ـســويــة قـضــائـيــة وأش ـه ــره ــا قـضـيــة "ضـيــافــة
تطور نوعي في
ً
ً
مع ذلك ،ال تزال مسألة استرداد األموال المنهوبة لـمـكــافـحــة ال ـف ـســاد ( )UNCACوم ـب ــادرت ـه ــا سـتــار الداخلية" ،وال حتى رصــدا رسميا لحصة الفساد
الجرائم المالية
ف ــي ب ــداي ــات ـه ــا ،والـ ــواجـ ــب ه ــو دعـ ــم الـ ـمـ ـب ــادرة ،ال ( )StARب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع م ـك ـت ــب األم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ف ــي ال ـكــويــت ،ال ـتــي ق ــدره ــا تـقــريــر مـسـتـقــل "شــركــة
تـثـبـيـطـهــا ،م ــع الـتـشــديــد عـلــى أم ــري ــن أســاسـيـيــن ،لمكافحة ال ـم ـخــدرات وال ـجــرائــم ( )UNODCوبين الشال لالستشارات" عام  2014بنحو  698مليون
والعمليات
ً
األول أنها قضية فنية محضة تتطلب العديد من مجموعة البنك الدولي ( ،)WBGوهي مبادرة تضع دينار سنويا ...وعلى أي حال ،ربما تكون تقارير
ً
ً
المشبوهة
اإلجراءات التفصيلية ،واستخدامها أداة لنزاع أو الـخـطــوات التنفيذية الخاصة بــاسـتــرداد األم ــوال ديوان المحاسبة أساسا موضوعيا لتحديد اإلطار

الـعــام لقضايا الـفـســاد ،الـتــي تحتاج إلــى متابعة
ً
ً
واسـتــرداد ،ولكي تكون خطا فاصال لمنع تداخل
المصالح واألهواء في اختيار القضايا أو متابعتها،
مع التأكيد على أن مسؤولية الدولة بمؤسساتها
الـكــامـلــة هــي ع ــدم التستر عـلــى أي شـخــص يثبت
تورطه في مثل هذه القضايا مهما ارتفع شأنه أو
امتد نفوذه.

جرائم ومؤسسات
وإذا كــان الـتـفــاؤل بإمكانية اسـتــرجــاع األم ــوال
ً
ً
المنهوبة ضــروريــا لبدء العمل ،فمن المهم أيضا
االع ـ ـتـ ــراف بـ ــأن ال ـك ــوي ــت ش ـه ــدت خـ ــال ال ـس ـنــوات
ً
ً
الـمــاضـيــة تـضـخـمــا الف ـتــا فــي إن ـشــاء الـمــؤسـســات
المالية الرقابية كالهيئة العامة لمكافحة الفساد
"نـ ــزاهـ ــة" ،وج ـه ــاز ال ـمــراق ـب ـيــن ال ـمــال ـي ـيــن ،ووح ــدة
التحريات المالية ،إضافة إلى وجود البنك المركزي
وديوان المحاسبة ،إضافة إلى السلطات القضائية
ً
ً
األخرى ،ومع ذلك شهدت تطورا نوعيا في الجرائم
المالية والعمليات المشبوهة كالصندوق الماليزي
( ،)MDB1وص ـنــدوق الـجـيــش الـكــويـتــي ،والـنــائــب
البنغالي والـتــاجــر اإلي ــران ــي ،وغـيــرهــا مما وضع
الكويت ليس في وضع التعاون الدولي السترداد
األموال ،إنما تحت ضغط حكومات غربية كالواليات
الـمـتـحــدة أو وســائــل إع ــام عــالـمـيــة نــاقـشــت هــذه
المسائل بشكل استثنائي لم تتعرض له الكويت
ً
سابقا.
إن عملية استرداد األموال بكل تفاصيلها الفنية
ال يمكن أن تنجح مالم يواكبها في اإلدارة العامة
تطور في مؤسسات الدولة بجميع سلطاتها تجاه
ضبط التعامالت المالية وشفافيتها وحوكمتها؛
واألهــم من ذلك كله أن تستكمل السلطات األخرى
كالتنفيذية والقضائية مــا ستفضي إ لـيــه أعمال
لجنة التحقيق البرلمانية ال سيما فــي القضايا
ُ
المالية ذات االرتباط واالمتداد الدولي ،وإال اعتبر
ً
ً
كل ما حدث برلمانيا نوعا من التكسب السياسي
أو االنتخابي على حساب فنية القضية وخطواتها
اإلجرائية ،وبعدها يتعامل معنا العالم بالقدر الذي
يفترض أن نستحقه من الجدية.

albaghli74@gmail.com

تقارير
«المحاسبة» أساس
موضوعي لتحديد
«الفساد» ولمنع
تداخل المصالح
واألهواء في
اختيار القضايا
أو متابعتها

ً
 %17.4ارتفاع صادرات النفط الخام إلى اليابان البرميل الكويتي يصعد  2.92دوالر ليبلغ  78.60دوالرا
أظ ـ ـهـ ــرت بـ ـي ــان ــات ح ـك ــوم ـي ــة ،أم ـ ـ ــس ،أن
ص ـ ـ ــادرات ال ـك ــوي ــت م ــن ال ـن ـفــط الـ ـخ ــام إلــى
اليابان ارتفعت في نوفمبر الماضي بنسبة
 17.4في المئة عن العام السابق إلى 7.35
ً
ماليين برميل أو  245أ لــف برميل يوميا
للتوسع الشهري الثالث على التوالي.
وقالت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة
اليابانية ،في تقرير أولي ،إن الكويت كثالث
أكبر مزود نفط لليابان قدمت  8.7في المئة
من إجمالي وارداتها من الخام.

وارتفع إجمالي واردات اليابان من النفط
الخام في نوفمبر الماضي بنسبة  21.8في
المئة على أساس سنوي إلى  2.81مليون
بــرمـيــل يــومـيــا بــزيــادة للشهر الــرابــع على
التوالي.
وشكلت الشحنات مــن الـشــرق األوســط
 91.7في المئة من اإلجمالي بانخفاض 1.3
نقطة مئوية عن العام السابق.
وظلت المملكة العربية السعودية المورد
األول للنفط لليابان حيث زادت ال ــواردات

من المملكة بنسبة  7.7في المئة عن العام
ً
السابق إلى  1.08مليون برميل يوميا تلتها
اإلمارات العربية المتحدة بـ
ً
 1.06مليون برميل يوميا بزيادة 67.7
في المئة.
واحتلت قطر المرتبة الرابعة بـ  139ألف
ً
برميل يوميا وروسيا الخامسة بـ  122ألف
ً
برميل يوميا على التوالي.
وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط
في العالم بعد الصين والواليات المتحدة.

بيع  110ماليين سهم
لـ«القرين» في مزاد واحد

أخبار الشركات
«اكتتاب» تعمل على رفع إيقاف تداول السهم
قالت شركة اكتتاب القابضة ،إن الشركة تعمل
ً
حاليا على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لرفع اإليقاف
عن تداول أسهم الشركة في بورصة الكويت.
وأضــافــت "اكـتـتــاب" أن مجلس مفوضي هيئة
أسـ ــواق ال ـمــال ق ــرر فــي  8ديـسـمـبــر ً 2021إيـقــاف
تــداول أسهم الشركة في البورصة اعتبارا من 9
الشهر ذاته إلى حين تنفيذ قرار مجلس التأديب
الصادر بتاريخ  1أبريل  2014بشأن االكتتاب في
زيادة رأسمال شركة جيادة القابضة عام .2017
وأوضحت أن الهيئة قالت في القرار ،إن هناك

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.92
ً
دوالر لـيـبـلــغ  78.60دوالرا لـلـبــر مـيــل في
ً
تداوالت ،أمس األول ،مقابل  75.68دوالرا في
ً
تداوالت يوم الخميس الماضي وفقا للسعر
المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األســواق العالمية ،ارتفعت أسعار
ال ـن ـفــط لـلـجـلـســة ال ـس ــادس ــة ع ـلــى ال ـتــوالــي
أمس مقتفية أثر صعود واسع النطاق في
األسواق العالمية.
وصـ ـع ــد خـ ــام غـ ــرب ت ـك ـس ــاس الــوس ـيــط

ً
األمـيــركــي  21سـنـتــا أو  0.3فــي الـمـئــة إلــى
ً
 76.19دوالرا.
ول ــم يـكــن خ ــام ال ـق ـيــاس الـعــالـمــي مــزيــج
ً
بــرنــت أق ــل حـظــا مــن ســابـقــه ،إذ ارت ـفــع هو
ً
اآلخ ــر  23سنتا ت ــوازي  0.3فــي المئة إلى
ً
 79.17دوالرا للبرميل.
وصعد كال الخامين قرب أعلى مستوى
لهما في شهر.
وعوضت األصول من النفط إلى األسهم
الخسائر مــن أوا خ ــر نوفمبر ،عندما دفع

المتحور أومـيـكــرون مــن فـيــروس كــورونــا
المستثمرين إلــى البحث عن أصــول تمثل
مالذات آمنة.
وم ــع تــراجــع أس ــوأ الـمـخــاوف المتعلقة
بأوميكرون ،عاد المستثمرون إلى األصول
العالية المخاطر.

أسعار صرف العمالت العالمية

إمكانية إلغاء إدراج أسهم "اكتتاب" في بورصة
الـكــويــت فــي ح ــال ع ــدم ال ـتــزام الـشــركــة باستيفاء
البند ُ
المشار إليه أعاله وتزويد الهيئة بالبيانات
المالية التي تعكس تنفيذ القرار في موعد أقصاه
 31مارس .2022
ولـفـتــت إل ــى عــزمـهــا ات ـخــاذ كــل مــا يـلــزم حيال
ت ـصــويــب األمـ ــر وت ـن ـف ـيــذ قـ ــرار مـجـلــس ال ـتــأديــب
التابع لهيئة أسواق المال في الكويت ومخاطبة
الجهات المعنية للوصول إلى الطريقة المناسبة
في معالجة الموضوع.

«املدينة» توافق على تطبيق قرار مجلس التأديب
أفادت شركة المدينة للتمويل واالستمار بأنه بناء على تعليمات
هيئة أســواق المال قرر مجلس إدارة "المدينة" الموافقة على قرار
مجلس التأديب بالهيئة في المخالفة المقيدة المقيدة برقم 2021/24
مجلس التأديب  2021/12 -وإص ــدار البيانات المالية المرحلية
المجمعة لفترة الربع الثالث لعام  2021والمنتهي في  30ستمبر
 2021بما يعكس تنفيذ قرار الهيئة.

«أصول» تربح  111.14ألف دينار

«عمار» :السعد رئيسًا
تنفيذيًا
ق ــال ــت ش ــرك ــة عـ ـم ــار لـلـتـمــويــل
واإلجــارة ،إنه تمت الموافقة على
ت ـع ـي ـيــن م ـح ـمــد ع ـب ــدال ـل ــه الـسـعــد
بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة
ً
اعتبارا من تاريخ  1مارس .2022

«مشاريع» :استقالة الغصين

أتمت شركة أصول لالستثمار إجراءات بيع شركتها التابعة (بيت
أصول العقارية) مقابل  3.35ماليين دينار.
وقالت أصول لالستثمار ،إن البيع تم ألحد المشترين ،ببيع جميع
مكونات الشركة التابعة المادية والمعنوية ،مشيرة إلى أنه نتج عنه
ُ
تحقيق أرباح بقيمة  111.142ألف دينار ،وستدرج هذه األرباح في
البيانات المالية للشركة في الربع الرابع من عام .2021

أوض ـ ـ ـحـ ـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة مـ ـش ــاري ــع
ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ـق ــابـ ـض ــة أن أس ــام ــة
الغصين قد استقال من منصبه
كنائب رئيس أول قطاع البنوك
بتاريخ  28ديسمبر  2021لرغبته
في التقاعد وقد تم قبولها.

«المغاربية» ترفع حصتها في «السراج
القابضة» إلى %93.1

«كابالت» تتملك %25.36
في «استثمارات»

كشفت الشركة الخليجية المغاربية القابضة عن زيــادة نسبة
ملكيتها في الشركة التابعة مجموعة السراج القابضة إلى  93.1في
المئة .وقالت "المغاربية" ،إن زيادة الحصة في الشركة التابعة جاءت
من خالل شراء  205.56آالف سهم تمثل نحو  0.5في المئة ،بإجمالي
مبلغ قدره  37.78ألف دينار.
ولفتت إلى أن زيادة نسبة ملكيتها في الشركة التابعة سينعكس
على البيانات المالية لـ"المغاربية" في الربع الرابع من العام الحالي.

ذك ــرت شــركــة الخليج للكابالت
والصناعات الكهربائية أن نسبة
م ـل ـك ـي ـت ـه ــا فـ ـ ــي رأسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ش ــرك ــة
االس ـت ـث ـم ــارات الــوط ـن ـيــة أصـبـحــت
 25.36في المئة ،وسيتم تصنيف
االستثمار ضمن بند االستثمار في
شركة زميلة.

عبدالعزيز المرزوق

مطلق العازمي

قــال الرئيس التنفيذي لشركة "بيتك كابيتال" (ال ــذراع االستثمارية
لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك") عبدالعزيز المرزوق ،إن نجاح
عملية بيع  110ماليين سهم لشركة القرين لشركة صناعة الكيماويات
البترولية في يوم واحد ومزاد واحد وبسعر يزيد عن سعر البيع االبتدائي
للسهم الواحد بنحو  30في المئة ،يؤكد جاهزية السوق الستيعاب مثل
هذه الصفقات الكبيرة ،إضافة إلى توافر كل اإلمكانات إلنجاح وإتمام
ً
صفقات البيع ،بما يفتح مجاال لتوسيع دور القطاع الخاص وتحقيق
أفضل توظيف للسيولة.
يحتاج هذه النوعية
السوق
إن
صحافي،
تصريح
وقال المرزوق ،في
ً
من صفقات بيع األسهم ،إذ تدرس "بيتك كابيتال" حاليا إمكانية تنفيذ
بعض الصفقات الجديدة بالتعاون مع شركاء محليين في ضوء النجاح
الكبير لبيع أسهم شركة القرين.
ً
وأضاف ،أن سهم شركة القرين طرح للمزاد بسعر ابتدائي  320فلسا
القابضة بسعر
للسهم ًالواحد ،وتمت ترسية المزاد على شركة الجناح ً
 425فلسا للسهم الواحد ،بإجمالي  46.750مليون دينار ،مؤكدا قدرة شركة
"بيتك كابيتال" على تنفيذ عمليات البيع واالستحواذ ألسهم الشركات
والترتيبات الفنية والتنظيمية
الكبرى ،وتوفر الخبرات البشرية واإلمكانات
ً
مزيدا من الفرص االستثمارية
تتيح
لديها إلنجاح مثل هذه الصفقات ،التي
ً
أمام عمالء الشركة وعلى مستوى السوق عموما.
من جانبه ،أشاد الرئيس التنفيذي شركة صناعة الكيماويات البترولية
مطلق العازمي ،بالترتيبات واالستعدادات المتخذة من جميع األطراف
القرين في مزاد علني ،بلغ
إلنجاح صفقة بيع  10في المئة من أسهم شركة
ً
العائد من عملية البيع  46.750مليون دينار ،مشيرا إلى أن شركة "بيتك
كابيتال" أدارت األمر باحترافية عالية واستطاعت أن تحقق أفضل النتائج،
إذ عكس اإلقبال على المزاد والزيادة التي تحققت في سعر السهم مقارنة
بالسعر االبتدائي ،جــودة األسهم المطروحة وصالبة ومتانة الوضع
المالي لشركة القرين وثقة المستثمرين في أدائـهــا وحجم إنجازاتها
وخططها المستقبلية.

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

اقتصاد
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«العقارات المتحدة» تبدأ تشغيل محطة الطاقة
الشمسية في «العبدلي مول» بالتعاون مع «أيبكو»
أعـ ـلـ ـن ــت شـ ــركـ ــة ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات
المتحدة ،بالتعاون مع شركة
مشاريع الطاقة البديلة (أيبكو)
 إحدى شركات شركة مشاريعالـ ـك ــوي ــت ال ـق ــاب ـض ــة (ك ـي ـب ـكــو)
 اسـتـكـمــالـهــا أع ـم ــال تشييدمحطة الـعـبــدلــي م ــول للطاقة
الـشـمـسـيــة ف ــي ع ـمــان بـ ــاألردن
وتشغيلها بنجاح.
وكانت "أيبكو" قد عملت عن
كثب مع فريق "العبدلي مول"
إلطالق أعمال تشييد المشروع
أواخ ــر عــام  ،2018إذ جــاء ذلك
كـجــزء مــن بــرنــامــج االسـتــدامــة
ال ـ ـ ــذي ي ـس ـت ـث ـمــر بـ ــه ال ـم ـج ـمــع
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري .وتـ ـ ـه ـ ــدف مـحـطــة
الطاقة الشمسية إلى رفع كفاءة
اسـتـهــاك الـطــاقــة الكهربائية
ّ
المجمع ،وتقليل انبعاثاته
في
ال ـكــربــون ـيــة ،وه ــو م ــا يـســاهــم
بـ ـ ــدوره ف ــي تـقـلـيــل الـتـكــالـيــف
الـتـشـغـيـلـيــة ال ـعــامــة ويـحـ ّـســن
ّ
للمجمع
البصمة الـكــربــونـيــة
و يـحـقــق المقاييس المعمول
بها لالستدامة التشغيلية.
تضمنت المرحلة األولى من
المشروع رفع كفاءة استهالك
ال ـك ـه ــرب ــاء ف ــي ال ـع ـبــدلــي مــول
ومــراف ـقــه ،حـيــث بلغت الـقــدرة
الـ ـمـ ـج ـ َـمـ ـع ــة ل ـل ـم ـج ـ ّـم ــع 2500

مازن حوا

كيلوواط ،تكفي لتغطية معظم
مـتـطـلـبــات ال ـطــاقــة ع ـلــى م ــدار
العشرين عاما القادمة.
وق ــال نــائــب رئـيــس مجلس
اإلدارة ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
ل ـم ـج ـمــوعــة ش ــرك ــة ال ـع ـق ــارات
ً
المتحدة ،مــازن حــوا ،متحدثا
عـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذا اإلن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاز" :ت ـف ـخ ــر
شركة العقارات المتحدة بأن
ت ـك ــون أحـ ــد ال ـم ـســاه ـم ـيــن في
ن ـج ــاح مـحـطــة ال ـع ـبــدلــي مــول
لـلـطــاقــة الـشـمـسـيــة ،إذ ج ــاءت
ه ــذه ال ـخ ـطــوة الـمـهـمــة ضمن
استراتيجيتها الـهــادفــة التي
تــركــز عـلــى خـلــق حـلــول تعود

بالفائدة على كل من حولها،
إذ تسعى الشركة بجهودها
إلى الحد من التأثير المناخي
ع ـب ــر ت ــول ـي ــد ط ــاق ــة م ـت ـجــددة
خــالـيــة مــن ان ـب ـعــاث الـكــربــون
كــي تسهم فــي بـنــاء مستقبل
مستدام لرواد العبدلي المول
والمجتمع ككل".
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ق ـ ــال ال ــرئ ـي ــس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي لـ ـش ــرك ــة أي ـب ـك ــو،
د .حـ ـ ـس ـ ــن ق ـ ـ ــا س ـ ـ ــم " :ت ـ ـل ـ ـتـ ــزم
الشركة بتقديم طاقة نظيفة
ومـ ـسـ ـت ــدام ــة ل ـع ـم ــائ ـه ــا بـمــا
ي ـ ـخـ ــدم احـ ـتـ ـي ــاج ــاتـ ـه ــم .وق ــد
نجحنا على الرغم من جائحة
ك ــورون ــا فــي مــواص ـلــة العمل
ع ـلــى إن ـش ــاء ال ـم ـح ـطــة ،وذل ــك
بفضل التزام فريقنا وكفاء ة
اإلدارة لدينا.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف :ت ـع ـت ـب ــر أن ـظ ـمــة
ً
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـ ـم ـ ـت ـ ـجـ ــددة ج ـ ـ ــزء ا
ال ي ـت ـج ــزأ مـ ــن الـ ـتـ ـح ـ ّـول إل ــى
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد األخ ـ ـ ـضـ ـ ــر الـ ـ ــذي
ّ
ي ــتـ ـج ــه إلـ ـي ــه الـ ـع ــال ــم أجـ ـم ــع،
وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــال ـ ــي ن ـ ـتـ ــوقـ ــع تـ ـ ّ
ـوجـ ــه
العديد من القطاعات األخرى
إل ـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـخ ـ ـف ـ ـيـ ــض ال ـ ـب ـ ـص ـ ـمـ ــة
الكربونية ورفع كفاء ة تكلفة
الـتـشـغـيــل ،مــن خ ــال تطبيق
وسائل وأنظمة حفظ الطاقة

واس ـ ـت ـ ـخـ ــدام أن ـظ ـم ــة ال ـط ــاق ــة
الـ ـشـ ـمـ ـسـ ـي ــة ،وه ـ ـ ـنـ ـ ــاك ت ـك ـمــن
القيمة المضافة التي ّ
نقدمها
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال فـ ــري ـ ـق ـ ـنـ ــا الـ ـفـ ـن ــي
والمالي ذي الخبرة".
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال الــرئ ـيــس
الـتـنـفـيــذي ل ـشــركــة ال ـع ـقــارات
الـمـتـحــدة األردن ،الـمـهـنــدس
عـ ـب ــدالـ ـمـ ـجـ ـي ــد الـ ـكـ ـب ــاريـ ـت ــي:
"لطالما شــارك العبدلي مول
في برامج االستدامة البيئية
مـنــذ إن ـشــائــه ،س ــواء ك ــان في
نظام مواقف السيارات الذكي
ال ـ ــذي ي ـق ـلــل م ــن االن ـب ـع ــاث ــات
الكربونية ،أو مـيــزات توفير
الـ ـتـ ـكـ ـلـ ـف ــة مـ ـث ــل الـ ـمـ ـس ــاح ــات
المفتوحة للتهوية الطبيعية
أو ا لـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاور ا لـ ـ ـت ـ ــي ت ـس ـمــح
بدخول اإلضاء ة الطبيعية.
ومن خالل هذا التعاون مع
"أي ـب ـكــو" عـلــى مـحـطــة الـطــاقــة
الشمسية ،سيحقق "العبدلي
ً
مـ ـ ــول" ان ـخ ـف ــاض ــا ف ــي تـكـلـفــة
الطاقة بنسبة تزيد على 40
ً
بالمئة سنويا  .ويسعدنا أن
نتشارك مــع األفـضــل فــي هذا
ال ـم ـج ــال ون ـت ـط ـلــع إل ــى مــزيــد
م ــن ال ـت ـع ــاون ف ــي ال ـت ـط ــورات
المستقبلية لشركة العقارات
المتحدة  -األردن".

economy@aljarida●com

مزاد «اإلنماء» 52.1 :مليون دينار
حصيلة بيع  4عقارات تجارية

لقطة من المزاد
حقق ا لـمــزاد ا لــذي أقامته شــر كــة اإل نـمــاء
الـعـقــاريــة مــا قـيـمـتــه  52.18مـلـيــون دي ـنــار،
حصيلة بيعها  4عقارات تجارية ،من أصل
 10متنوعة بين استثمارية وتجارية.
ال ـم ــزاد ال ــذي أق ـيــم لـمـصـلـحــة "الـمـحـفـظــة
الوطنية" التابعة للهيئة العامة لالستثمار،
حقق زيادة نسبتها  1.2في المئة ،إذ بلغت
الـقـيـمــة االب ـتــدائ ـيــة ل ـل ـع ـقــارات الـمـبـيـعــة ما
قيمته  51.5مليون دينار ،أي بزيادة قدرها
ً
 625ألفا.
وتـ ــم ب ـيــع م ـج ـمــع الـ ــدوغـ ــة 1-ال ــواق ــع فــي
ً
م ـن ـط ـقــة ا ل ـف ــروا ن ـي ــة و م ـس ــا ح ـت ــه  820م ـت ــرا
ً
مربعا بسعره االبتدائي البالغ  4.9ماليين

دينار ،كما تم بيع مجمع الليوان التجاري
ً
الذي يقع في منطقة العقيلة أيضا بسعره
االبتدائي البالغ  30.02مليون دينار ،وتبلغ
ً
ً
مساحته  5592مـتــرا مــر بـعــا  ،فيما تــم بيع
مجمع برشا الواقع في منطقة حولي على
ً
ً
مساحة  1244مترا مربعا بسعره االبتدائي
البالغ قيمته  8ماليين دينار.
ً
وشـهــد ال ـمــزاد مـنــافـســة كـبـيــرة ج ــدا بين
عدد من المستثمرين على مجمع الحرمين
الواقع في منطقة الجهراء ،ومساحته 1600
متر مربع ،إذ تم بيعه بسعر  9.22ماليين
د يـنــار ،أي بــز يــادة  7.2في المئة عن سعره
االبتدائي البالع  8.6ماليين دينار.

«الوطني» %50 :خصومات على منتجات من «يوريكا» «بوبيان» يختتم المرحلة األولى من برنامج
«»Boubyan Digital Academy
يـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرص ب ـ ـ ـنـ ـ ــك الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
الــوطـنــي على مـكــافــأة عمالئه
على مدار العام ،بما يتناسب
مع أنماط حياتهم المتنوعة،
وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار يــوفــر البنك
لـعـمــاء ال ـخــدمــات المصرفية
الخاصة والخدمات المصرفية
المميزة وباقة الذهبي عروضا
حصرية شهريا ،بالتعاون مع
"يوريكا".
وي ـم ـكــن ل ـع ـمــاء "الــوط ـنــي"
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادة م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض
ال ـش ـهــريــة والـ ـش ــراء م ــن خــال
الموقع اإللكتروني أو تطبيق
"ي ــوري ـك ــا" خ ــال أيـ ــام مـحــددة
ك ــل شـ ـه ــر ،وذلـ ـ ــك ع ـن ــد ال ــدف ــع
بـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ب ـ ـطـ ــاقـ ــات Visa

الوطني االئتمانية المؤهلة.
وتـشـمــل الـخـصــومــات التي
بـ ـلـ ـغ ــت  50فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة ع ـلــى
المنتجات التالية:
 هـ ــا تـ ــف أ يـ ـ ـف ـ ــون  13ب ــروماكس
 هاتف أيفون  13برو جـهــاز أبــل ايــربــود الجيلالثالث
 جهاز أبل ايربود برو سـ ــاعـ ــة أب ـ ـ ــل الـ ــذك ـ ـيـ ــة مــنالفئة 7
بـهــذه المناسبة ،قــال مدير
ت ـســويــق ش ــرائ ــح ال ـع ـمــاء في
مجموعة الخدمات المصرفية
الشخصية إبراهيم العبدالله:
"نحرص على تقديم العروض

الحصرية والمتميزة لعمالئنا
ض ـمــن اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـنــا الـتــي
ت ـه ــدف إلـ ــى تـصـمـيــم ع ــروض
ت ـ ـت ـ ـنـ ــاسـ ــب مـ ـ ــع اح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات
ونـمــط حـيــاة عـمــاء الخدمات
المصرفية المتميزة".
وأشــار العبدالله إلى سعي
"الــوطـنــي" دائـمــا إلــى التعاون
مع العالمات التجارية الرائدة،
وأن يعزز ذلك التعاون توفير
عـ ـ ــروض ومـ ـك ــاف ــآت ح ـصــريــة
لـعـمــاء ال ـب ـنــك ،م ــؤك ــدا ال ـتــزام
ال ـب ـنــك ب ـتــوف ـيــر م ــزاي ــا فــريــدة
ومتنوعة لعمالئه من حاملي
بـطــاقــات الــوطـنــي االئتمانية
من عمالء الخدمات المصرفية
الـمـتـمـيــزة ،وال ـت ــواص ــل معهم

إبراهيم العبدالله

للتعرف على تطلعاتهم وتلبية
احـ ـتـ ـي ــاج ــاتـ ـه ــم بـ ـم ــا ي ـس ــاه ــم
فـ ــي ح ـص ــول ـه ــم ع ـل ــى ت ـجــربــة
مصرفية شاملة واستثنائية.

اختتم بنك بوبيان المرحلة
األول ـ ــى م ــن بــرنــامــج أكــاديـمـيــة
ب ــوب ـي ــان الــرق ـم ـيــة (Boubyan
 ،)Digital Academyوا ل ـت ــي
أط ـ ـل ـ ـق ـ ـهـ ــا م ـ ـنـ ــذ ث ـ ــاث ـ ــة أشـ ـه ــر
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون م ـ ــع شـ ــركـ ــة Pega
العالمية ،بهدف إتــاحــة فرصة
الـتــدريــب والـتــوظـيــف لحديثي
الـتـخــرج مــن تخصصات علوم
الكمبيوتر من الكوادر الوطنية
تمهيدا لـبــدء حياتهم
الـشــابــة،
ً
المهنية وتأهيلهم للعمل في
مـ ـج ــال الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
الرقمية.
وقال المدير العام لمجموعة
الـمــوارد البشرية فــي "بوبيان"
عــادل الحماد" :سعداء بانتهاء
المرحلة األول ــى مــن Boubyan
 Digital Academyومــا حققه
البرنامج مــن أه ــداف تتماشى
تماما مع استراتيجيته القائمة
ً
عـلــى تـطــويــر وتـنـمـيــة ال ـك ــوادر
الوطنية الشابة".
وأضاف أن "بوبيان" ُيعد أحد
أك ـث ــر ال ـمــؤس ـســات ال ـت ــي تــولــي
اه ـت ـمــامـ ًـا واس ـع ـ ًـا بــاالسـتـثـمــار
فــي الـعـنـصــر الـبـشــري وتعزيز
مهارات الشباب ،من خالل إتاحة
فرص عديدة لهم للمشاركة في
ال ـبــرامــج االح ـتــراف ـيــة العالمية
التي من شأنها صقل مهاراتهم،
السيما في مجال التكنولوجيا
واإلبداع واالبتكار.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاد أن
المتدربين من حديثي التخرج
خضعوا لبرنامج تدريبي شامل
تضمن مجموعة مــن ا لـنـمــاذج
ال ـتــدري ـب ـيــة الـتـقـنـيــة وال ـبــرامــج

اإلدارة العليا لـ«بوبيان» تتوسط خريجي ««Boubyan Digital Academy
واالخـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــارات والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض
الـ ـتـ ـق ــديـ ـمـ ـي ــة والـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــات
الـ ـ ُـم ـ ـعـ ــدة خـ ـصـ ـيـ ـص ـ ًـا لـ ـه ــم مــن
مؤسسات عالمية ،مثلISACA :
و IIBAو PMIو Microsoftو
 Pegaو م ـ ــؤ سـ ـ ـس ـ ــات ع ــا ل ـم ـي ــة
أخ ــرى ،لتعزيز مهاراتهم التي
تساعدهم على االلتحاق ببيئة
عـمــل قــائـمــة عـلــى خـلــق األفـكــار
وتحفيز اإلبداع.
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـبـ ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ـ ــال مـ ــديـ ــر
تنفيذي فــي مجموعة الـمــوارد
الـبـشــريــة عـبــدالـعــزيــز ال ــروم ــي،
إن  15خ ــر يـ ـج ـ ًـا ك ــو يـ ـتـ ـي ـ ًـا مــن
الحاصلين على البكالوريوس
فــي علوم الكمبيوتر وهندسة
ال ـح ــاس ـب ــات أك ـم ـل ــوا ع ـ ــددا مــن
ال ـ ـ ــدورات ال ـتــدري ـب ـيــة اشـتـمـلــت
على اخـتـبــارات دولـيــة متعددة
اجتازوها بنجاح باهر أسهمت
في تأهيلهم الستخدام برامج
 Pegaو ب ــدء رحلتهم فــي تعلم

ال ـ ـم ـ ـهـ ــارات ال ـع ـل ـم ـي ــة وال ـف ـن ـيــة
المطلوبة للوظيفة التي سوف
يشغلونها خــال ثــاثــة أشهر،
هــي ف ـتــرة الـمــرحـلــة األولـ ــى من
البرنامج لتأهيلهم للعمل في
مـ ـج ــال الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
الــرق ـم ـيــة ،مـبـيـنـ ًـا أن ــه ت ــم إع ــداد
خصيصا لتطوير
هذا البرنامج
ً
ال ـم ـه ــارات الـتـقـنـيــة لــدي ـهــم في
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــات ال ـ ـم ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــة،
وإع ـ ـ ــداده ـ ـ ــم لـ ـت ــول ــي أدواره ـ ـ ـ ــم
الـمـسـتـقـبـلـيــة ل ـت ـســريــع عملية
التحول الرقمي وتقديم خدمات
جـ ـ ــديـ ـ ــدة وم ـ ـت ـ ـط ـ ــورة ل ـع ـم ــاء
"بوبيان".
وهنأ الرومي جميع خريجي
ال ـم ــرح ـل ــة األولـ ـ ـ ــى مـ ــن بــرنــامــج
Boubyan Digital Academy
عـلــى اجـتـيــاز الـبــرنــامــج بنجاح
وانـ ـضـ ـم ــامـ ـه ــم إل ـ ـ ــى م ـج ـمــوعــة
الخدمات الرقمية في "بوبيان"،
ع ـل ــى أن ي ـت ـس ـل ـمــوا ع ـم ـل ـهــم فــي

ـارا م ــن أول يـنــايــر،
ال ـب ـنــك اع ـت ـب ـ ً
للمساهمة في االبتكار الرقمي
وتـحـفـيــز اإلب ـ ـ ــداع ،ع ـلــى أن يتم
اسـتـكـمــال الـمــرحـلــة الـثــانـيــة من
أكاديمية بوبيان الرقمية خالل
العام القادم ،والمرحلة الثالثة في
العام الــذي يليه .جدير بالذكر،
أنــه فــي ظــل الـتـطــورات السريعة
والمتالحقة في مجال الخدمات
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة الـ ــرق ـ ـم ـ ـيـ ــة ،ت ـم ـكــن
"بــوبـيــان" مــن تحقيق نجاحات
مقدما سلسلة
وإنجازات عديدة،
ً
من الخدمات والمنتجات الرقمية
ألول مرة على مستوى الكويت،
حيث يسعى "بوبيان" إلى تنمية
االب ـت ـك ــار بـشـكــل عـ ــام ،وتـســريــع
وتيرة التقدم في المجال الرقمي
بشكل خ ــاص ،مــن خ ــال تقديم
برامج تدريبية وشهادات دولية
لـمــوظـفـيــه ت ــرك ــز ع ـلــى االب ـت ـكــار
واإلب ـ ـ ـ ــداع ف ــي ال ـم ـج ــال الــرق ـمــي
والتكنولوجي.

«التجاري» يوفر خدماته المصرفية
خالل عطلة رأس السنة
أعـلــن الـبـنــك ال ـت ـجــاري الـكــويـتــي اسـتـمــرار
تـقــديـمــه خــدمــاتــه الـمـصــرفـيــة لـلـعـمــاء خــال
عطلة رأس السنة الميالدية ،فــي فــرع مطار
الكويت الدولي ( T1قاعة الوصول) على مدار
الساعة ،إضافة إلى فرع األفنيوز من الساعة
ً
ً
مساء طوال
 10:00صباحا إلى الساعة 10:00

فترة العطلة ،ويوم الجمعة من الساعة 4:00
ً
ً
مساء.
عصرا إلى الساعة 10:00
وق ــال البنك فــي بـيــان صحافي أم ــس ،إنه
ي ـم ـكــن ل ـل ـع ـم ــاء ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ال ـخ ــدم ــات
المصرفية مــن خ ــال ف ــروع الـخــدمــة الــذاتـيــة
التي توفر أفضل الخدمات المصرفية للعمالء

«برقان» :استمرار خدماتنا
خالل العطلة

أع ـل ــن ب ـنــك ب ــرق ــان تعطيل
أع ـم ــال ــه يـ ــوم األح ـ ــد  2يـنــايــر
 2022بـمـنــاسـبــة عـطـلــة رأس
ال ـس ـن ــة الـ ـمـ ـي ــادي ــة ،ع ـل ــى أن
ي ـس ـت ــأن ــف الـ ـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي

ي ــوم االثـنـيــن  3يـنــايــر ،2022
وس ــوف يستمر ف ــرع المطار
بــاس ـت ـق ـبــال وخ ــدم ــة الـعـمــاء
طــوال عطلة رأس السنة على
مدار  24ساعة.

على مــدار الساعة في عــدد من الفروع منها:
ال ـفــرع الــرئـيـســي ،ف ــرع حــولــي ش ــارع بـيــروت،
فرع الجهراء ،فرع خيطان ،فرع السالمية وفرع
الدائري السادس وفرع مجمع أجيال ،وكذلك
أجهزة السحب واإليــداع اآللي التابعة للبنك
والتي توجد في مختلف مناطق الكويت.

9
ً
«األهلي» يتعهد بمستقبل أكثر استدامة وتأثيرا وإيجابية
ةديرجلا

•
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اقتصاد

خالل تقريره «مسيرة االستدامة في العمل المصرفي»
يستعرض التقرير رؤية
«األهلي» وسياساته
وممارساته واألداء ،ووقع
تأثيره على البيئة والمجتمع
ً
والحوكمة ،فضال عن أهدافه
ومبادراته ،كما يتناول التقرير
االهتمامات االجتماعية
والبيئية واالقتصادية ألصحاب
المصلحة.

ً
ال ـص ـم ــود ،وت ـح ــدي ــدا ف ــي ظل
جائحة «كورونا» .وبشكل عام،
أظـهــر الـتـ ّ
ـوجــه االستراتيجي
الذي اتبعته اإلدارة التنفيذية
وقــدرت ـهــا عـلــى ســرعــة اتـخــاذ
القرار في بداية الجائحة.
وي ـل ـتــزم «األهـ ـل ــي» بالعمل
بــأعـلــى الـمـعــايـيــر األخــاق ـيــة.
وبفضل هذا االلتزام ،لم يشهد
ال ـب ـن ــك أي ـ ــة ح ـ ـ ــوادث اح ـت ـيــال
أو فـســاد أو رش ــوة أو غسيل
أموال.
ولـ ـضـ ـم ــان الـ ـشـ ـف ــافـ ـي ــة فــي
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــع أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب
الـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة ،أفـ ـ ـص ـ ــح ال ـب ـن ــك
ع ــن الـ ـع ــدي ــد م ــن الـ ـم ــؤش ــرات
والسمات المتعلقة بالحوكمة،
مـثــل عـمـلـيــة تــرشـيــح مجلس
إدارتــه ،وحقوق المساهمين،
وقـ ــرارات ت ـضــارب المصالح،
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــاطـ ـ ــر الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـيـ ـلـ ـي ــة
واالئتمانية ،والعناية الواجبة
وغيرها.

ف ــي إطـ ــار ال ـتــزامــه الــراســخ
بتعزيز االستدامة المجتمعية
واالقتصادية والبيئية ،أطلق
البنك األهلي تقرير االستدامة
األول الــذي يغطي عام ،2020
بعنوان «مسيرة االستدامة في
العمل المصرفي».
وي ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــرض ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر
رؤي ـ ــة «األه ـ ـلـ ــي» وس ـيــاســاتــه
و مـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــار س ـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ــه واألداء،
ووق ـ ـ ــع ت ــأثـ ـي ــره ع ـل ــى ال ـب ـي ـئــة
ً
والمجتمع والحوكمة ،فضال
ع ــن أه ــداف ــه ومـ ـب ــادرات ــه ،كما
يـتـنــاول التقرير االهتمامات
االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة وال ـ ـب ـ ـي ـ ـئ ـ ـيـ ــة
واالقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة ألصـ ـ ـح ـ ــاب
المصلحة.
ً
وتم إعداد هذا التقرير وفقا
لممارسات «المبادرة العالمية
إلعداد التقارير ( ،»)GRIوبما
ي ـ ـتـ ــوافـ ــق بـ ـشـ ـك ــل وثـ ـ ـي ـ ــق مــع
أهداف األمم المتحدة للتنمية
المستدامة ( ،)SDGsإلى جانب
رؤيـ ــة ال ـكــويــت « 2035كــويــت
جـ ـ ــديـ ـ ــدة» ،ورؤي ـ ـ ـ ــة اإلم ـ ـ ـ ــارات
العربية المتحدة  ،2030ورؤية
مصر .2030

البيئة
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــك ب ـ ـق ـ ـيـ ــاس
واإلف ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاح عـ ـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ــدد م ــن
ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات ال ـ ـتـ ــي تـضـمـنــت

البنك يعطل أعماله
بجميع فروعه األحد
تقدم رئيس وأعـضــاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
وجميع الموظفين ،في البنك األهلي الكويتي بأسمى آيات
التهاني والتبريكات إلى سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد
وسمو ولي العهد األمين الشيخ مشعل األحمد ،وإلى الحكومة
الكويتية الرشيدة والشعب الكويتي الكريم وكل المقيمين
بمناسبة رأس السنة الميالدية ،داعين الله عز وجل أن يعيدها
على األمتين العربية واإلسالمية بالخير واليمن والبركات.
وقــال البنك في بيان صحافي أمــس ،إنــه بهذه المناسبة
سيغلق أبوابه وجميع فروعه األحد المقبل ،على أن يستأنف
البنك أعماله المعتادة يوم االثنين المقبل.

ّ ُ ً
للمضي ق ُدما

من اليسار :كريم أبوعيد وغاندي حب الله وشياماك سوناواال وجورج ريشاني وأميراندا وينتر وسعيد زين الدين وحمزه عايش
ان ـب ـعــاثــات الـ ـغ ــازات الــدفـيـئــة
( )GHGال ـتــي بـلــغ إجـمــالـيـهــا
 10.853أ طـ ـ ـن ـ ــان م ـ ـتـ ــري مــن
مكافئ ثاني أكسيد الكربون،
وك ـثــافــة اس ـت ـهــاك الـكـهــربــاء،
وا لـتــي تــم قياسها بمتوسط
 7.435ك ـي ـل ــوواط س ــا ع ــة لكل
مـ ًـو ظــف ،كما تضمن التقرير
أيضا قياسات وحسابات أكثر
ً
اتساعا ،بما في ذلك النفايات
الورقية واإلنجازات اإليجابية
لعمليات الرقمنة واألتمتة.

المجتمع
وس ـل ــط ال ـب ـنــك الـ ـض ــوء في
ت ـق ــري ــره ع ـلــى م ـســاه ـم ـتــه في
خدمة المجتمع والعمالء عبر
توفير الدعم اإلغاثي المتزامن
مع تفشي جائحة «كــورونــا».
ويشمل هذا الدعم مساعدات

مالية بمبلغ  878أ لــف دينار
كـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــة ف ـ ـ ــي ص ـ ـنـ ــاديـ ــق
إغاثة «كورونا» لبنك الكويت
المركزي ،واتحاد بنوك مصر،
وق ــام الـبـنــك بـتــأجـيــل أقـســاط
القروض للعمالء األفراد.
و قــد بلغ المبلغ اإلجمالي
لـ ـفـ ـت ــرات الـ ـسـ ـم ــاح ل ـل ـق ــروض
وبطاقات االئتمان على مدى
 6أشهر للخدمات المصرفية
لــأفــراد أكـثــر مــن  500مليون
دينار ،لألهلي -الكويت ،ونحو
 700م ـل ـي ــون ج ـن ـي ــه م ـصــري
لألهلي الكويتي  -مصر.
وساهم «األهـلــي» الكويتي
فــي دع ــم الـمـجـتـمــع مــن خــال
أنـ ـشـ ـطـ ـت ــه فـ ـ ــي الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة عـ ـب ــر ت ــدش ـي ــن
العديد من المبادرات وحمالت
التوعية فيما يتعلق بتعزيز
مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـثـ ـق ــاف ــة ال ـم ــال ـي ــة

وبـ ـ ـ ـ ــروتـ ـ ـ ـ ــوكـ ـ ـ ـ ــوالت جـ ــائ ـ ـحـ ــة
«ك ــورون ــا» وتــداب ـيــر الـســامــة
وغيرها.
ً
وتماشيا مع ذلك ،استثمر
الـبـنــك فــي الـصـحــة والـســامــة
المهنية وسجل صفر ( )0حالة
وفاة أو إصابات مهنية خالل
الجائحة.
و حـصــل البنك على تقييم
قـ ـ ـ ـ ــدره  94فـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة ع ـلــى
مؤشر «سيرفس هيرو لرضا
ً
ال ـع ـمــاء» .وت ـعــزيــزا لـجـهــوده
ف ـ ــي ت ــوفـ ـي ــر ال ـ ــدع ـ ــم ال ـش ــام ــل
للمجتمع ،يـقــوم البنك بدعم
العمالء من ذوي االحتياجات
ال ـخ ــاص ــة م ــن خـ ــال إق ــام ــة 7
ً
ً
فــروع مجهزة تجهيزا كامال
لتوفير تجربة مالئمة ومميزة
ل ـع ـم ــائ ــه .ك ـم ــا ي ـض ــم ال ـب ـنــك
ً
ً
أيـضــا  20مــوظـفــا على درايــة
تامة بالتواصل بلغة اإلشارة.

ُ
وي ـ ـعـ ــد ت ـم ـك ـيــن االق ـت ـص ــاد
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز ع ـم ـل ـي ــة
ت ـطــويــر ال ـش ــرك ــات الـصـغـيــرة
وال ـ ـم ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة والـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات
الناشئة إحــدى المسؤوليات
الرئيسة لدى األهلي .والشك
أن ه ــذه الـمـســاهـمــات تساعد
ف ــي ت ــوس ـع ــة نـ ـط ــاق األعـ ـم ــال
وخ ـل ــق ع ــدد كـبـيــر م ــن فــرص
ال ـع ـم ــل عـ ـب ــر امـ ـ ـت ـ ــداد م ــواق ــع
العمليات التابعة للبنك.
وت ـع ــد اإلدارة الـمـسـتــدامــة
ً
والـعــادلــة لمكان العمل جــزء ا
مــن ا لـمـســؤو لـيــة االجتماعية
للبنك .ومــن أب ــرز الـنـقــاط في
هــذا المجال توفر قــوة عاملة
متوازنة ومتنوعة ،على امتداد
التسلسل الهرمي.
وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـت ـ ـع ـ ـلـ ــق ب ـخ ـط ــة
ال ـت ــوط ـي ــن ،ت ـت ـج ــاوز األرقـ ـ ــام
ال ـي ــوم الـمـتـطـلـبــات الــرقــابـيــة،

حـ ـي ــث ي ـ ـبـ ــذل الـ ـبـ ـن ــك األهـ ـل ــي
ً
ال ـكــوي ـتــي جـ ـه ــودا مـتـضــافــرة
بــاس ـت ـمــرار ،لتمكين ال ـكــوادر
الوطنية كعنصر استراتيجي
رئيسي ضمن القوى العاملة.
ً
وح ـ ــرص ـ ــا م ـن ــه ع ـل ــى خـلــق
بيئة عمل مستدامة ،استثمر
البنك بشكل كبير في تدريب
وتطوير القوى العاملة وقدم
 13.340ســاعــة م ــن ال ـتــدريــب
ً
صعبا بسبب
خــال عــام كــان
تـفـشــي ال ـجــائ ـحــة ،وم ــا تــرتــب
عـلـيـهــا مــن عـمـلـيــات اإلغ ــاق.
باإلضافة إلى ذلكّ ،
قدم البنك
ً
ً
التدريب لـ  166خريجا جديدا.

الحوكمة
وسلط التقرير الضوء على
إدارة ال ـم ـخــاطــر لـ ــدى الـبـنــك
وق ــدرة وح ــدات األع ـمــال على

وصـ ـ ــرح جـ ـ ــورج ري ـش ــان ــي،
الرئيس التنفيذي لمجموعة
«األهلي»ُ :
«يسر البنك مشاركة
ت ـقــريــر االسـ ـت ــدام ــة األول مع
أص ـح ــاب ال ـم ـص ـل ـحــة ،وال ــذي
سـ ـ ـيـ ـ ـض ـ ــع ح ـ ـ ـجـ ـ ــر األسـ ـ ـ ـ ـ ــاس
لــاس ـتــدامــة ،ويـمـهــد الـطــريــق
ً
لـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل أك ـ ـ ـثـ ـ ــر ت ـ ــأثـ ـ ـي ـ ــرا
وإي ـج ــاب ـي ــة .ن ـحــن حــريـصــون
على االستمرار في اإلبالغ عن
أدائنا وإنجازاتنا في مجاالت
البيئة والمجتمع والحوكمة
بأقصى قدر من الشفافية ،من
أجــل تـســريــع الـتـقــدم البشري
نـ ـ ـح ـ ــو ض ـ ـ ـمـ ـ ــان االس ـ ـ ـتـ ـ ــدامـ ـ ــة
المجتمعية والبيئية».
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المسؤولية االجتماعية لـ «بيتك»...

األنشطة المبتكرة والمبادرات الشاملة والشراكات النوعية تصدرت برنامج البنك

عبدالوهاب الرشود واألميرة غيداء طالل ومها البرجس

مساهمات
«بيتك» في 2021
منوعة شاملة
مستدامة

مبادرات البيئة
واالستدامة
حاضرة بقوة في
برنامج المسؤولية
االجتماعية

ّ
تميز برنامج المسؤولية االجتماعية في بيت
التمويل الكويتي (بيتك) بالمبادرات والمساهمات
االجتماعية المتنوعة والشاملة فــي عــام ،2021
وتكللت الجهود المجتمعية للبنك بإطالق العديد
من المبادرات والفعاليات واألنشطة النوعية على
مستوى القطاع المصرفي.
ون ـج ــح «ب ـي ـتــك» ف ــي ن ـقــل م ـف ـهــوم الـمـســؤولـيــة
االج ـت ـمــاع ـيــة» إل ــى مـسـتــوى جــديــد م ــن االبـتـكــار
وال ـش ـم ــول واالسـ ـت ــدام ــة لـلـمـســاهـمــة ف ــي خــدمــة
المجتمع بمختلف فئاته وجوانبه ،وتطوير شكل
العمل المؤسسي المجتمعي.
وقـ ــال ن ــائ ــب ال ـمــديــر ال ـع ــام ل ـل ـعــاقــات الـعــامــة
واإلعالم للمجموعة في «بيتك» ،يوسف الرويح إن
مواكبة وتلبية احتياجات واهتمامات المجتمع
ً
هــي جــزء أســاســي مــن منهجية «بـيـتــك» ،مضيفا
أن مساهمات البنك خالل  2021اتسمت بالتنوع
وشملت قـطــاعــات وجــوانــب مـتـعــددة ،وتــراوحــت
بين االهتمام بالبيئة والصحة والشباب والتعليم
ونـشــر الـثـقــافــة الـمــالـيــة والـمـصــرفـيــة ،واالهـتـمــام
بالمبادرين والفئات المجتمعية األخرى مثل ذوي
االحتياجات الخاصة وغيرهم.
ً
وذكر الرويح أن عنصر االستدامة كان حاضرا
بقوة في برنامج المسؤولية االجتماعية من خالل
الشراكات والبرامج التي أطلقها «البنك» بالتعاون
مع جهات محلية وعالمية.

الشباب والرياضة

ّ
البنك نظم بطوالت
ومسابقات تعد
األولى من نوعها
على مستوى
القطاع المصرفي

نقل المبادرات
االجتماعية إلى
مستوى جديد
من االبتكار عبر
التكنولوجيا

ً
ً
واحـ ـت ــل ال ـش ـب ــاب ج ـ ـ ــزءا ك ـب ـي ــرا م ــن اه ـت ـمــام
«بيتك» خــال  ،2021حيث أطلق البنك العديد
من المبادرات النوعية واألنشطة المتميزة التي
تلبي تطلعات الشباب واهتماماتهم.
وفي هذا الصدد ،قال الرويح إن «بيتك» نجح
في تنظيم أول بطولة من نوعها على مستوى
ال ـك ــوي ــت ل ــري ــاض ــة الـ ـب ــادل  ،Padelح ـيــث القــت
ً
ً
نجاحا كبيرا بمشاركة شبابية واسعة ،إضافة
الى إشادات عديدة لما حققته من صدى واسع
ومتابعة جماهيرية وتغطية إعالمية شاملة في
الوسائل المختلفة وقنوات التواصل االجتماعي.
وأضاف أن تنظيم النسخة الثانية من بطولة
بـ ــادل ال ـتــي أق ـي ـمــت بــرعــايــة الـلـجـنــة األولـمـبـيــة
الكويتية بالتعاون مع لجنة البادل الكويتية،
يـعـبــر عــن ن ـجــاح «بـيـتــك» فــي تلبية اهـتـمــامــات
وتطلعات الشباب.
وت ــأكـ ـي ــدا ع ـل ــى ك ــون ــه أكـ ـب ــر داعـ ـ ــم ل ـل ـش ـبــاب،
لـفــت الــرويــح إل ــى أن «بـيـتــك» هــو أول بـنــك على
مـسـتــوى الـكــويــت يـطـلــق مـنـصــة «أن ـتــم فـخــرنــا»
لتكريم أصحاب االنجازات بمختلف المجاالت،
الرياضية وغيرها ،والوحيد الــذي يضم فريق
«مـ ـب ــادري «ب ـي ـتــك» الـ ــذي يـشـمــل أس ـم ــاء عــديــدة
ســاه ـمــت ب ــرف ــع اس ــم ال ـكــويــت عــال ـيــا بمختلف
المجاالت.
من جهة أخــرى ،ذكر الرويح أن «بيتك» نجح
في نقل المبادرات االجتماعية الى مستوى جديد
من االبتكار باالعتماد على التكنولوجيا الرقمية

اتفاقيات

لقطة جماعية

أطلق حملة KFH is
 Greenلنشر الوعي
البيئي وتبني آليات
صديقة للبيئة

ً
االشتراطات الصحية ،فضال عن رعايته أللعاب
رياضية بالتعاون مع تطبيق .Li3ib
ونـظـ ّـم «بـيـتــك» خــال  2021الـسـبــاق الرياضي
التفاعلي الرقمي األول من نوعه KFH DIGITAL
 WALLET TREASURE HUNTالذي أقيم في مجمع
ً
 360بمشاركة  30فريقا.

دعم الطلبة والخريجين

يوسف الرويح

والـتـطـبـيـقــات الـحــديـثــة بــالـتـعــاون مــع الـشـبــاب
الكويتيين المبدعين.
ً
وان ـع ـك ــاس ــا ل ـن ـجــاح هـ ــذه االس ـتــرات ـي ـج ـيــة في
المسؤولية االجتماعية ،نظم «بيتك» خالل فترة
اإلغـ ــاق بـسـبــب ال ـظ ــروف االسـتـثـنــائـيــة ،م ـبــادرة
تحدي المشي االفتراضي بالتعاون مع تطبيق
 ،V-Thruحـقـقــت أك ـثــر م ــن  60أل ــف م ـشــاركــة من
مختلف شرائح المجتمع في أقل من شهر.
وضمن برنامج «صحة أفضل ..لحياة أفضل»
ً
وح ــرص ــا ع ـلــى االه ـت ـم ــام بــاألن ـش ـطــة الــريــاضـيــة
والشبابية وتشجيع اتباع نمط حياة صحي ،نظم
ً
ً
«بيتك» للجمهور ماراثونا افتراضيا للدراجات
الهوائية يمكن المشاركة فيه من أي مكان حسب

رعى فعاليات
طالبية عديدة
وحفالت تخرج طالب

المبادرات الشبابية
ً
ً
نالت جزءا كبيرا
من اهتمام «بيتك»
خالل 2021

في إطار المسؤولية االجتماعية والحرص على
دعم الطلبة والشباب ،واالهتمام بالعلم وتكريم
المتميزين ،شــارك «بيتك» في حفل تخرج طلبة
كلية العلوم االداريــة بجامعة الكويت ،باإلضافة
إلى رعايته مشاريع تخرج لطلبة الجامعة  -كلية
الهندسة والـبـتــرول ،حيث يعد البنك أكبر داعــم
لمشاريع تخرج الطلبة.
وجدد «بيتك» مذكرة التفاهم مع جامعة الخليج
للعلوم والتكنولوجيا ( ،)GUSTور عــا يـتــه حفل
تخرج طلبة الجامعة ،بهدف مواصلة التعاون
وتنفيذ البرامج المشتركة ،بما في ذلك عقد ورش
تــدريــب وتوفير الخبرات األكاديمية والبحثية،
والبعثات الدراسية الداخلية ،واستقطاب الشباب
المبدع والمتفوق ضمن برنامج «فرصة» وبرامج
ال ـف ــرص الــوظـيـفـيــة األخ ـ ــرى لـلـعـمــل ف ــي «بـيـتــك»،
وتنظيم فعاليات وأنشطة اجتماعية وتعليمية
لخدمة الطلبة ،وتوظيف الشباب المتفوق للعمل
في «بيتك» ،وتأهيل قدرات الخريجين عن طريق
العمل الميداني ،والتعاون في مجاالت البعثات
الــدراس ـيــة الــداخـلـيــة ،ال ــى جــانــب ت ـبــادل البحوث
ودعــم المؤتمرات واألنــديــة الطالبية ،وغير ذلك
من أوجه التعاون.
كـمــا ج ــدد شــراكـتــه االسـتــراتـيـجـيــة مــع الكلية
األسترالية بالكويت ،فضال عن مشاركته خالل
ال ـعــام فــي الـمـعــرض الــوظـيـفــي االف ـتــراضــي الــذي
نظمته الكلية ،وشراكته االستراتيجية مع نادي
اإلدارة والتسويق في كلية العلوم االدارية بجامعة
الكويت ،ضمن إطار الدعم المتواصل الذي يقدمه
البنك لدعم أنشطة وفعاليات النادي واألنشطة
التي تخدم الطلبة.
وج ــري ــا ع ـلــى ع ــادت ــه ف ــي االه ـت ـم ــام بموظفيه
ورعــاي ـت ـهــم ،ك ـ ّـرم «ب ـي ـتــك» أك ـثــر م ــن  50م ــن أبـنــاء
موظفيه الحاصلين على معدل  90في المئة فما
فوق في الثانوية العامة.

ذوو االحتياجات الخاصة

مشاركات في أحد المعارض

في مبادرة هي األولى من نوعها على مستوى
القطاع المصرفي الكويتي ،قال الرويح إن «بيتك»
وقــع شراكة استراتيجية مع الجمعية الكويتية
لــرعــايــة الـمـعــوقـيــن ،ي ـقــوم بـمــوجـبـهــا ب ـم ـبــادرات
مختلفة ،منها تدريب مجموعة من الطلبة من ذوي
االحتياجات الخاصة بمختلف اإلدارات في «بيتك».
وأض ــاف الــرويــح أن «بيتك» كــرم أول دفعة من
طالب الجمعية ،مشيرا إلى أن «بيتك» يفخر بهذه
ال ـم ـبــادرات النوعية الـتــي تعكس استراتيجيته

وريادته في المسؤولية االجتماعية ودوره الكبير
في دعم وتمكين ذوي االحتياجات الخاصة.

الصحة
وتماشيا مع حملة «صحة أفضل لحياة أفضل»،
التي تهتم بتشجيع ممارسة الرياضة واالهتمام
بالصحة ،ذكر الرويح أن «بيتك» قدم بالتعاون مع
واحــة مشرف وتطبيق «لعب» فرصة االستمتاع
بالدراجات الهوائية في واحة مشرف لعمالئه.
وأضاف أن «بيتك» أطلق العديد من المبادرات
التي تركز على التشجيع على ممارسة الرياضة
وال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات ال ـص ـح ـي ــة ،ع ـب ــر ت ــوق ـي ــع ش ــراك ــات
استراتيجية مــع جـهــات صحية مختلفة ضمن
إطار استراتيجية تشجيع الموظفين على االهتمام
بالصحة.
وأطلق حملة توعوية متكاملة بمناسبة اليوم
الـعــالـمــي لـلـسـكــري ،كـمــا ش ــارك فــي الحملة التي
ّ
نظمها معهد دسمان للسكري واستضافها مركز
الـحـمــراء لـلـتـســوق ،ونـظــم أيـضــا حملة متكاملة
للتوعية بسرطان الثدي استمرت طــوال أكتوبر
تحت شعار «كوني واعية».

دعم المشاريع الشبابية
وي ـع ـكــس دعـ ــم «ب ـي ـت ــك» ل ـل ـم ـبــادريــن أص ـحــاب
المشاريع والمبادرات الشبابية دوره الرائد في
تشجيع الشباب الكويتيين ،وتعزيز مفهوم ريادة
األعمال والمبادرات الشبابية ،وفي هذا الجانب،
قال الرويح إن «بيتك» يلعب دورا كبيرا في دعم
وتمويل المبادرات الشبابية.

مساهمات مجتمعية
وأشار الرويح إلى الشراكة االستراتيجية التي
أبرمها «بيتك» مع وزارة الداخلية ،وكان حصادها
تنفيذ العديد من البرامج واألنشطة المجتمعية
المختلفة على مــدار الـعــام ،منها تنظيم زيــارات
لــرجــال الــداخ ـل ـيــة ،وتـثـمـيــن دورهـ ــم خ ــال الـفـتــرة
السابقة ،فضال عــن توظيف قـنــوات «بيتك» على
وسائل التواصل لدعم مـبــادرات وزارة الداخلية
عـبــر نـشــر الــوعــي ال ـم ــروري بـيــن أب ـنــاء المجتمع
وتقديم إرشادات تثقيفية وتوعوية لسالمة قائدي
الـمــركـبــات وم ــرت ــادي ال ـطــرق مــن الـمـشــاة ،وكــذلــك
إرش ـ ــادات ألول ـي ــاء األم ـ ــور لـلـحـفــاظ ع ـلــى ســامــة
أبنائهم في مواسم العودة إلى المدارس ،والتنسيق
في برنامج «بيتك» الرمضاني «تواصل بالخير في
شهر الخير» ،وغيرها الكثير من المبادرات.
وأوضـ ــح أن «بـيـتــك» ك ــان حــاضــرا فــي الحملة
الوطنية الخاصة بعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة
تحت شعار «تعليم آمن».

التعاون مع «الهالل األحمر»
وف ـ ـ ــي ت ــأكـ ـي ــد جـ ــديـ ــد عـ ـل ــى سـ ـجـ ـل ــه الـ ـح ــاف ــل

حملة KFH is Green
ً
ي ـس ـعــى "ب ـي ـت ــك" إلـ ــى أن ي ـك ــون م ـث ــاال
ي ـح ـتــذى ف ــي ت ـعــزيــز ال ـم ـســاه ـمــات نحو
الـبـيـئــة ،وتـبـنــي آل ـيــات عـمــل ومـمــارســات
ص ــدي ـق ــة ل ـل ـب ـي ـئــة ل ـت ـح ـق ـيــق أث ـ ــر تـنـمــوي
مستدام ،والتي تندرج ضمن حملة KFH
 is Greenالتي أطلقها في .2021
ً
َّ وتــأكـيــدا لــذلــك ،قــال الــرويــح إن "بيتك"
وقع شراكة استراتيجية مع الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية بهدف
دعم جهودها في حملة تشجير وتخضير
مـ ـن ــاط ــق ال ـ ـكـ ــويـ ــت لـ ـلـ ـم ــوس ــم ال ـ ــزراع ـ ــي
ً
 ،2022 /2021والـتــي تتماشى أيـضــا مع
إي ـم ــان ال ـب ـنــك ب ـ ــدوره ال ــري ــادي ف ــي نشر
ال ـتــوع ـيــة بــأهـمـيــة ال ـح ـفــاظ ع ـلــى الـبـيـئــة

أنشطة بيئية

جانب من مشاركات «بيتك» المجتمعية

 ...ومشاركات رياضية

والزراعة.
ّ وأض ــاف أن "بيتك"
ً
وقـ ـ ـ ــع أيـ ـ ـض ـ ــا ش ــراك ــة
اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـي ـ ــة م ــع
مبادرة سدرة وفريق
حلم أخضر التطوعي،
والـ ـ ـت ـ ــي تـ ــأتـ ــي تـحــت
مظلة حملة "KFH is
 "Greenالنوعية وجهوده لحماية البيئة،
والدعوة إلى تشجير وتخضير الكويت.
ع ــاوة على ذل ــك ،دعــم "بـيـتــك" وشــارك
في العديد من األنشطة المتعلقة بمجال
الـبـيـئــة بــال ـت ـعــاون م ــع ع ــدد م ــن الـجـهــات
األخـ ـ ـ ــرى م ـث ــل مـ ـ ـب ـ ــادرة ت ـج ـم ـيــل م ــراف ــق

وشوارع العاصمة بالشراكة مع محافظة
ً
ال ـع ــاص ـم ــة ،فـ ـض ــا ع ــن ت ـن ـظ ـيــم ح ـمــات
تنظيف الـشــواطــئ بالتعاون مــع الهيئة
العامة للبيئة بهدف نشر الثقافة البيئية
ورفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة
على بيئة الكويت نظيفة.
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«ختامها مسك» في 2021

الرويح :مواكبة وتلبية احتياجات واهتمامات المجتمع تحظى باهتمام بيت التمويل

انشطة مجتمعية

«بيتك» استأنف
أنشطته المميزة
وعروضه الحصرية
الموجهة للعمالء

جانب من فعاليات «بيتك»
ب ــاإلن ـج ــازات والـ ـمـ ـب ــادرات ال ـتــي ت ــرســي مـفـهــوم
الكفاءة في تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة،
أفاد الرويح بأن «بيتك» وقع اتفاقية مع جمعية
الهالل األحمر الكويتي لتنفيذ مشاريع إغاثية
وطـبـيــة لــاجـئـيــن الـســوريـيــن والـمـحـتــاجـيــن في
األردن ،بالتعاون مع الهالل األحمر األردني.
وتشمل االتفاقية دعم مبادرات كسوة الشتاء،
واإلغــاثــة الطبية ،ومشاركة أطباء كويتيين في
العمليات الجراحية ،وتأمين الغذاء لمدة سنة،
الــى جــانــب إنـشــاء عـيــادة ،وغـيــر ذلــك مــن أنشطة
مجتمعية ضمن االتفاقية.
وعــاوة على ما سبق ،وبتبرع من «بيتك»،
ق ــام ــت «ال ـ ـهـ ــال األح ـ ـمـ ــر الـ ـك ــويـ ـت ــي» ب ـتــوزيــع
ح ـق ــائ ــب وم ـس ـت ـل ــزم ــات م ــدرس ـي ــة ع ـل ــى أب ـن ــاء

الرشود ضمن جولة لالطالع على سير عمل «الهالل األحمر األردني»
األحمر ،والطوارئ الطبية وغيرها من القطاعات
المعنية.

األســر المحتاجة والمسجلين لــدى الجمعية.

تكريم الصفوف األمامية
وضمن إطــار المسؤولية االجتماعية وتقدير
ج ـه ــود ال ـص ـفــوف األم ــام ـي ــة ،ك ــرم «ب ـي ـتــك» فــريــق
التطعيم في مركز التطعيم بجسر جابر ،وأثنى
على دورهم الكبير في التنظيم وخدمة المراجعين
لتلقي التطعيم ضد فيروس كوفيد  ،19وذلك خالل
زيارة نظمها «بيتك» بهدف تقديم الشكر والثناء
للعاملين فــي المركز ،وتقدير الجهود الوطنية
المشتركة لمختلف القطاعات التي شملت إلى
جانب الطواقم الطبية ،رجــال الداخلية ،واإلدارة
الـعــامــة لـلــدفــاع الـمــدنــي ،وق ــوة اإلط ـف ــاء ،والـهــال

حملة دراية

«بيتك» أطلق
المبادرة األولى من
نوعها لتدريب طلبة
بالجمعية الكويتية
لرعاية المعوقين

ً
وإي ـم ــان ــا بــأهـمـيــة تـعــزيــز الـثـقــافــة الـمــالـيــة لــدى
مختلف شرائح المجتمع ،وتحقيق أفضل استفادة
من الخدمات المصرفية على تنوعها وشموليتها،
ق ــال «ال ــروي ــح» ،إن «بـيـتــك» ك ــان مــن أب ــرز الداعمين
والمساهمين فــي حملة «لـنـكــن عـلــى درايـ ــة» ،التي
أطلقها بنك الكويت المركزي بداية العام ،بالتعاون
مع اتحاد مصارف الكويت.
وأضاف أن مساهمة «بيتك» في الحملة التوعوية
كانت فاعلة عبر نشر الـمــواد التثقيفية والنشرات

التوعوية على منصات التواصل االجتماعي ،وجميع
القنوات اإللكترونية للبنك.
ً
وس ـع ـي ــا ل ـض ـمــان ان ـت ـش ــار ال ـح ـم ـلــة ع ـبــر وســائــل
التواصل االجتماعي ،وتحقيق أهدافها المرجوة،
ّ
خصص ميزانية لإلعالنات
أفــاد الرويح أن «بيتك»
المدفوعة ،باإلضافة إلى استخدام جميع المميزات
والخدمات التي توفرها منصات التواصل االجتماعي
ً
ل ـت ـعــزيــز ان ـت ـش ــار ال ـح ـم ـلــة ،ف ـض ــا ع ــن الـمـســابـقــات
واألسئلة التفاعلية التي يطرحها على الجمهور.
ولـفــت إلــى أن الـتــوعـيــة بالحملة ال تقتصر على
الجمهور وعـمــاء «بـيـتــك» فحسب ،بــل يعمل البنك
ً
أي ـض ــا ع ـلــى تــوع ـيــة مــوظـفـيــه م ــن خ ــال ن ـشــر م ــواد
الحملة عبر منصة للتواصل الداخلي ،وكذلك حساب
الموظفين باالنستغرام.

مبادرات رمضانية

فرق تطوعية

فريق «بيتك» مع فريق التطعيم

ولفت الرويح إلى أن الظروف االستثنائية التي
كانت تمر بها الكويت ،لم تمنع «بيتك» من مواصلة
ً
أنشطته وبرامجه المتميزة التي يطلقها سنويا
كجزء من برنامج شهر رمضان المبارك.
وأض ــاف أن بــرنــامــج «تــواصــل بالخير فــي شهر
ً
الخير  »6لعام  2021كان حافال بأنشطة ومساهمات
اجتماعية متعددة ،وم ـبــادرات شبابية ورياضية
وتوعوية مختلفة ،مع الحرص على تحقيق التميز
في االبتكار االجتماعي عبر إدخال التقنيات الرقمية
واألنشطة االفتراضية التي تخلق حلوال تضيف
قيمة للمجتمع ،وتعزز التفاعل بين البنك والجمهور،
ضمن االلتزام باالشتراطات الصحية للحفاظ على
سالمة الجميع.
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ً ً
 :Ooredooقطاع االتصاالت والخدمات الرقمية يحقق تقدما نوعيا

ً
البابطين :الشركة حققت مرتبة متقدمة في شتى المجاالت وتتجاوز المتوقع دائما
نجحنا في
تحقيق قيمة
للعميل
والشركة على
حد سواء

تريباثي

ا ت ـ ـس ـ ـمـ ــت ش ـ ــر ك ـ ــة Ooredoo
لــاتـصــاالت ،أول شــركــة اتـصــاالت
تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في
الكويت ،بالمرونة العالية واألداء
ال ـق ــوي خ ــال ف ـتــرة أزمـ ــة جــائـحــة
كــورونــا ،بفضل االستراتيجيات
الفعالة وحزمة التدابير واالجراءات
الـ ـمـ ـلـ ـهـ ـم ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ــم ت ـط ـب ـي ـق ـهــا
لمواجهة التحديات الـتــي نتجت
عن استمرارية الــوبــاء ،إلــى جانب
الكفاءة التشغيلية التي تتمتع بها
في عملياتها وخبرة وكفاءة فريق
اإلدارة والـمــوظـفـيــن فــي الـشــركــة،
مـمــا ضـمــن اسـتـمــراريــة أنشطتها
وتحقيق األهداف الرئيسة للشركة.

شراكات استراتيجية

النجاحات
الجديدة
تحتاج إلى
قادة لديهم
تصور أشمل
وقادرين
على االبتكار
واإلبداع في
خدمة العمالء

الموسى

برامج تدريبية
متطورة
لتنمية
العنصر
البشري
وتحسين
قدرات
ومهارات
الموظفين

البسام

وم ـ ـ ــن الـ ـمـ ـسـ ـل ــم ب ـ ــه أن ش ــرك ــة
 Ooredooحققت نجاحات متميزة
خالل عام  2021بالتحديد ،مبنية
ع ـلــى رؤي ـ ــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة تـهــدف
إلــى تعزيز تنافسية الشركة ،فقد
حرصت على بناء ثقافة االبتكار
داخ ـ ــل ال ـش ــرك ــة ،وهـ ــو أمـ ــر حتما
صعب إال أن الشركات القادرة على
تطوير أعمالها وتعزيز التفكير
اإلبـ ــداعـ ــي ف ــي جـم ـيــع مـسـتــويــات
أعـمــالـهــا ،ستكون األكـثــر نجاحا،
ح ـي ــث ب ــذل ــت جـ ـه ــودا ك ـب ـي ــرة فــي
ت ـط ــوي ــر شـ ــراكـ ــات اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
وبـنــاء عــاقــات تساعدها فــي فهم
عوامل التغيير ،وتحقق لها التفوق
والتميز في خدمة العمالء.
ومـ ــن ال ـش ــراك ــات ال ــاف ـت ــة لـهــذا
ال ـعــام ،شراكتها مــع بنك الكويت
ال ــوطـ ـن ــي ،ال ـب ـن ــك األول مـحـلـيــا،
وم ـ ــن ب ـي ــن أفـ ـض ــل  10بـ ـن ــوك فــي
الكويت ،حيث وقعا مذكرة تفاهم
للتعاون في ابتكار وتقديم المزيد
م ــن ال ـخــدمــات وال ـح ـلــول الــرقـمـيــة
لعمالئهما على حد سواء ،وجاءت
هذه المذكرة إيمانا من الشركتين
ب ـضــرورة دفــع عجلة االبـتـكــار في
تقديم حلول رقمية متكاملة تثري
ح ـيــاة عـمــائـهــم الــرقـمـيــة وتنمي
اقتصاد الدولة وتحقق المزيد من
التقدم والنمو على جميع الصعد.
وأعــرب الرئيس التنفيذي لدى
 Ooredooال ـك ــوي ــت ع ـبــدال ـعــزيــز
ال ـبــاب ـط ـيــن ع ــن ف ـخ ــره ب ــإن ـج ــازات
ه ــذا ال ـع ــام ق ــائ ــا« :أت ـق ــدم بجزيل
الشكر واالمتنان إلى جميع أفراد
عــائـلــة  ،Ooredooلـمــا ق ــام ــوا به
من أعمال جعلت الشركة تقف في
مـصــاف ال ـشــركــات الـعــالـمـيــة ،فقد
ام ـت ـل ـكــت ال ـش ــرك ــة ق ـ ــادة يـحـمـلــون

عبدالعزيز البابطين

تابان تريباثي

عيسى الموسى

مجبل األيوب

عمر البسام

ثامر الطاحوس

أفكارا وتصورات حصرية خاصة
وإبداعية ،وأفرادا يعملون كالجسد
الـ ــواحـ ــد ف ــي ب ـن ــاء ف ـل ـس ـفــة رائ ـع ــة
تتوافق مع متطلبات العمل ،مما
جـعــل ه ــذا ال ـب ـنــاء قــويــا مـتـسـقــا...
فشكرا وعرفانا».
وبالفعل حققت شركة Ooredoo
قفزات نوعية في عالم التكنولوجيا
واألمن السيبراني وخدمات األمن،
جـعـلــت مـنـهــا شــركــة ي ـشــار إليها
ب ــال ـب ـن ــان ذات م ـك ــان ــة رائـ ـ ـ ــدة فــي
عالم الخدمات الرقمية المبتكرة
وتكنولوجيا المعلومات واإلنترنت
واالتصاالت ،فأثبتت نفسها كشركة
ومديرين وموظفين قادرين على أن
يكونوا تبادليين ،بمعنى قدرتهم
ع ـل ــى االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن ال ـع ــاق ــات
والـ ـش ــراك ــات بـطــريـقــة ه ــي األك ـثــر
مسؤولية وفعالية.
مــن جهته ،ذكــر رئـيــس القطاع
التجاري لــدى  Ooredooالكويت
ت ـ ــاب ـ ــان تـ ــري ـ ـبـ ــاثـ ــي« :م ـ ـ ــع تـ ـن ــوع
ف ـئــات الـعـمــاء تـنــوعــت أساليبنا
إلرضائهم ،فقمنا بابتكار حمالت
متعددة لنصل إلى مختلف شرائح
المجتمع ،كما طورنا من منتجاتنا
وخ ــدم ــاتـ ـن ــا وط ــرحـ ـن ــا ع ــروض ــا
حـصــريــة وخ ــدم ــات جــديــدة خــال
الـ ـع ــام ،واع ـت ـمــدنــا أي ـضــا الـتـطــور
التكنولوجي ،مما أدى إلى ارتفاع
أع ـ ــداد عـمــائـنــا ،وه ــو م ــا يعكس
ثقتهم الكبيرة بنا».

للغرض اإلنساني تحقق التماسك
المجتمعي.
فـ ـعـ ـل ــى خـ ـ ــارطـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـب ـ ــادرات
الـمـجـتـمـعـيــة ال ـح ـكــوم ـيــةُ ،عــرفــت
 Ooredooب ـص ـي ـت ـه ــا ا لـ ـع ــا ل ــي
وال ـم ـس ــارع ــة ف ــي ت ـقــديــم مختلف
الخدمات التي توفر األمن والسالمة
ل ـج ـم ـيــع أفـ ـ ــراد ال ـم ـج ـت ـمــع ،حـيــث
تعمل يدا بيد مع مختلف الجهات
الحكومية بالبالد في كل ما يصب
بـمـصـلـحــة ال ـش ـعــب والـ ــدولـ ــة ،بل
لطالما كانت  Ooredooمن أوائل
ال ـش ــرك ــات ال ـتــي س ــارع ــت لتقديم
الــدعــم وخـلــق الثقة والـتـعــاون مع
مختلف ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة في
البالد.

شركة  Ooredooتطبيق «هويتي»
بشكل رسـمــي ،وذل ــك على جميع
قنوات البيع الرسمية في الشركة،
سواء األفــرع المنتشرة في جميع
مـ ـن ــاط ــق ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،أو ال ـم ـت ـجــر
اإللكتروني ،أو مــن خــال تطبيق
 ،MyOoredooو ب ـ ــذ ل ـ ــك ت ـك ــون
 Ooredooأول شــركــة ات ـصــاالت
تعتمد التطبيق رقميا وفي جميع
قنوات البيع بالبالد.
وقــال المدير التنفيذي لقطاع
المستهلك واألعمال لدى Ooredoo
الكويت ،عيسى الموسى« :طــوال
ع ــام  2021ذه ـب ـنــا ب ــاألف ـك ــار إلــى
أب ـع ــد م ـس ـتــوى تـ ـج ــاوز الـبـطــولــة
الفردية ،بل عملنا يدا بيد وتغلبنا
على الـمــواقــف الصعبة ،وطــورنــا
اسـتــراتـيـجـيــات حــديـثــة ومبتكرة
ل ـل ـتــواصــل م ــع ع ـمــائ ـنــا لـتـقــديــم
أســرع وأفضل تجربة عميل على
اإلطالق».
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ـ ـ ــدار ال ـ ـ ـعـ ـ ــام حـ ـص ــدت
 Ooredooال ـعــديــد م ــن ال ـجــوائــز
ال ـم ــرم ــوق ــة ت ـتــوي ـجــا لـمـسـيــرتـهــا
المليئة باالبتكار واإلبداع ،فحازت

ضـمــن «ج ــوائ ــز سـتـيـفــي® الـشــرق
األوسـ ــط وش ـمــال افــريـقـيــا »2021
ثـ ـ ــاث ج ـ ــوائ ـ ــز :ذهـ ـبـ ـي ــة وف ـض ـيــة
وبـ ـ ــرونـ ـ ــزيـ ـ ــة عـ ـ ــن مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
مـبــادراتـهــا الـمـبــدعــة ومنتجاتها
وخ ــدم ــات ـه ــا ال ـم ـب ـت ـك ــرة ،فـتــوجــت
بالجائزة الذهبية عن فئة «االبتكار
في تطبيقات المعلومات التجارية»
عن تطبيقها للهواتف الذكية My
.Ooredoo
وحصلت على الجائزة الفضية
عن فئة «التميز في تحقيق أفضل
االن ـج ــازات فــي الـنـمــو» ،فــي مجال
األعمال والتكنولوجيا والخدمات
ال ــرق ـم ـي ــة ف ــي ق ـط ــاع االت ـ ـصـ ــاالت،
كما جاءت الجائزة البرونزية عن
فـئــة «االب ـت ـكــار فــي خــدمــة العمالء
والتخطيط والـمـمــارســات» ،وكــان
إكـمــال «مــركــز بيانات »Ooredoo
ألـ ـ ــف يـ ـ ــوم مـ ـت ــواص ــل مـ ــن ت ـقــديــم
الخدمات بأعلى مستوى وبــدون
ان ـق ـطــاع اإلنـ ـج ــاز األهـ ــم لـلـشــركــة،
والــذي ترتب عليه حصولها على
البرونزية.
كما حصدت شركة Ooredoo
جائزة «الشبكة األسرع في الكويت»
لعام  ،2021وفقا للمؤشر العالمي
لسرعة اإلنترنت Speedtest global
 indexمن  ،Ooklaالشركة الرائدة
عــال ـم ـيــا ف ــي تـطـبـيـقــات وب ـيــانــات
وتحليالت اختبارات سرعة شبكات
اإلنترنت الثابتة والمتنقلة.
وقــال مدير أول إدارة االتصال
المؤسسي لدى  Ooredooالكويت
مـجـبــل األي ـ ـ ــوب« :ت ـن ـجــح األع ـم ــال
وتـ ـت ــأل ــق ال ـ ـشـ ــركـ ــات ب ـق ـي ــادات ـه ــا
ال ـم ـت ـم ـي ــزة الـ ـت ــي ت ــرس ــم خ ـطــوط
النجاح ليسير عليها الموظفون
ل ـت ـل ـم ــع ف ـ ــي س ـ ـمـ ــاء الـ ـنـ ـج ــاح ــات.
وهذا دأب قيادة شركة Ooredoo
ال ـك ــوي ــت ال ـت ــي أدارت ال ــدف ــة بكل
اق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدار وم ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ـ ـ ـيـ ـ ــة ،لـ ـتـ ـل ــون

بصماتها الواضحة بألوان التفوق
المختلفة ،وبــالـفـعــل كــانــت 2021
سنة النجاحات التي عكست أداء
الشركة القوي ،من خالل تواصلها
مـ ــع الـ ـعـ ـم ــاء وأف ـ ـ ـ ـ ــراد ال ـم ـج ـت ـمــع
ومـبــادراتـهــا الــامـعــة ،ومـ ــازال في
جـعـبـتـنــا الـكـثـيــر م ــن الـنـجــاحــات
واإلشراقات».

اإلدارية عمر البسام« :عملنا خالل
هذا العام على تحقيق رؤية واحدة
هــي المحافظة على دورن ــا الرائد
والمتميز لنكون في طليعة شركات
االتصاالت بالدولة ،وتهيئة بيئة
عـمــل مــائـمــة لموظفينا كشركاء
لـنــا فــي ه ــذا ال ـم ـســار ،لــذلــك نعمل
بــاس ـت ـمــرار عـلــى تـنـمـيــة العنصر
ال ـب ـش ــري ف ــي ال ـش ــرك ــة ع ــن طــريــق
توفير فــرص التدريب للموظفين
فــي مختلف الـمـجــاالت بالتعاون
مـ ــع م ــؤسـ ـس ــات ت ــدري ـب ـي ــة داخـ ــل
وخ ــارج الـكــويــت لتشجعهم على
تبني أفـكــار جــديــدة تنمي الحس
اإلبداعي لديهم».

تحول رقمي وتنمية مستدامة
واس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاال ل ـ ـم ـ ـس ـ ـي ـ ــرة
ال ـت ـح ــول ال ــرق ـم ــي ،وان ـط ــاق ــا من
استراتيجيتها المعنية بتقديم
أفضل وأح ــدث الخدمات الرقمية
لـعـمــائـهــا عـلــى ال ـ ــدوام ،اعـتـمــدت

مبادرات مجتمعية حكومية
لــم يكن الـهــدف األسـمــى لشركة
 Ooredooخ ــال ع ــام  2021هو
فقط االرتقاء بأدائها للوصول إلى
األرباح المنشودة ،بل سعت جاهدة
إلــى تطوير مـبــادرات معينة تؤثر
على المستقبل لتحقيق تحسين
مستمر متسق مــع القيم العميقة

تنمية العنصر البشري
ل ـقــد أث ـب ـتــت ش ــرك ــة Ooredoo
خـ ــال الـ ـع ــام إي ـمــان ـهــا بــالـشـبــاب
ال ـكــوي ـتــي ،وق ــدرت ــه ع ـلــى تحقيق
التنمية المستدامة للبالد ،لذلك
حــرصــت عـلــى تشجيعهم وتبني
طموحاتهم وتأهيلهم وتدريبهم
للعمل فــي جميع إدارات الشركة،
وبالفعل استوفت نسبة العمالة
الوطنية وحققت نسبة بلغت 100
في المئة من التعيينات الجديدة
للكفاءات الكويتية في المناصب
القيادية ،وحققت أيضا نسبة 100
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن تـسـكـيــن الــوظــائــف
القيادية ،وخصوصا في قطاعات
حيوية وحساسة بالشركة.
وجاءت هذه النسب لتكون دليال
ملموسا على نجاح استراتيجية
الشركة الفعالة ،والتي تهدف إلى
تشجيع ودعــم المواهب الكويتية
الـشــابــة الـتــي حــرصــت كــذلــك على
تدريبها وتجهيزها وف ــق خطط
وبرامج محددة لتولي المناصب
ال ـق ـي ــادي ــة لـتـمـكـيـنـهــم م ــن ال ـق ـيــام
بـمـهــامـهــم ع ـلــى أك ـم ــل وج ـ ــه ،كما
حرصت على وضع برامج تدريب
متقدمة لتحسين قدرات ومهارات
ال ـع ــام ـل ـي ــن ل ــديـ ـه ــا ف ـ ــي مـخـتـلــف
مجاالت العمل ،بما يسهم في بناء
قيادات وطنية ذات كفاءة عالية.
وف ـ ــي ت ـع ـل ـيــق ل ـ ــه ،ق ـ ــال رئ ـيــس
قطاع الموارد البشرية والخدمات

النخبة
وي ـل ـب ــي ب ــرن ــام ــج ال ـن ـخ ـب ــة مــن
 Ooredooكل احتياجات العمالء
م ــن االت ـ ـصـ ــاالت مـحـلـيــا ودولـ ـي ــا،
ك ـم ــا ي ــوف ــر ل ـه ــم م ـم ـي ــزات ف ــاخ ــرة
كتخصيص قاعات للترحيب بهم
في بــرج  ،Ooredooوتبدأ تجربة
النخبة من اللحظة التي تقوم فيها
بتسجيل الـعـضــويــة م ــع خــدمــات
وم ــزاي ــا ح ـصــريــة وم ـي ــزة أول ــوي ــة
الشراء.
وأ فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد م ـ ــد ي ـ ــر إدارة ك ـ ـب ــار
الشخصيات والعالقات الحكومية
لـ ـ ــدى  Ooredooالـ ـك ــوي ــت ثــامــر
الـطــاحــوس« :ال شــك فــي أن توفير
تجربة عميل سلسة وآمنة وفريدة
في قائمة أولويات شركة ،Ooredoo
وبـ ــال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــد ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج ن ـخ ـب ــة،
فــدائـمــا مــا ن ـحــرص عـلــى تصميم
استراتيجيات مبتكرة لمبيعات
الـ ـنـ ـخـ ـب ــة وك ـ ـ ـبـ ـ ــار ال ـش ـخ ـص ـي ــات
وتـ ـ ــوف ـ ـ ـيـ ـ ــر أفـ ـ ـض ـ ــل الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات
وال ـخ ــدم ــات وال ـب ــاق ــات الحصرية
لهم بما يتناسب مع احتياجاتهم
ومتطلباتهم المتغيرة.

«زين» تواصل دعمها لـ « stc »FoodBuzzترعى سباقات  Be-Inspiredللحواجز 2021

فريق «زين» في جناح الشركة
أعلنت شركة زين استمرار شراكتها االستراتيجية لفعالية
ُ
 FoodBuzzالمجتمعية ،والتي تقدم بيئة اجتماعية وترفيهية
للزوار للتواصل واالستمتاع باألجواء الربيعية والشتوية مرتين
شهريا من نوفمبر الماضي حتى فبراير المقبل في مول العاصمة
بقلب مدينة الكويت ،بمشاركة العديد من المطاعم والمقاهي ذات
العالمات التجارية المميزة.
وقــالــت الشركة ،فــي بيان صحافي ،إن دعمها لهذه الفعالية
المتميزة يأتي في إطار استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية
واالستدامة تجاه تشجيع الطاقات والمواهب المحلية في مختلف
المجاالت ،بهدف المساهمة في تقديم جيل من الشباب الكويتي
القادر على المشاركة في تنمية االقتصاد الوطني بكفاءة.
وبينت أنها وجــدت وللشهر الثاني على التوالي في فعالية
 ،FoodBuzzعبر جناحها الخاص أمــام مــول العاصمة ،والــذي
قدمت خالله مجموعة من الفقرات االجتماعية والترفيهية التي
شــاركــت ال ــزوار عبرها األج ــواء الجميلة التي يعيشها الشعب
الكويتي في هذه الفترة ،مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية

ما بعد الجائحة ،كما نظمت العديد من المسابقات الشيقة وقدمت
الجوائز القيمة للفائزين.
وتهدف فعالية  ،FoodBuzzالتي انطلقت عام  ،2016إلى تقديم
مفهوم جديد ومميز يرتكز حول التواصل واكتشاف كل جديد
لدى مجتمع التغذية من المطاعم والمقاهي األكثر شعبية في
الكويت ،حيث يخدم الحدث عددا كبيرا من الزائرين والموظفين
من قطاعات األعمال ،كونه يقع في قلب العاصمة ومراكز األعمال
بالبالد ،بحيث يتيح لهم فرصة االستمتاع بأجواء اجتماعية
ومهنية خالل موسمي الشتاء والربيع .وأكدت زين أن شراكتها
االستراتيجية لهذه الفعالية تعتبر إضافة كبيرة لسلسلة البرامج
والـمـبــادرات التي تدعمها وتشجعها بشكل متواصل ،لتحفز
الطاقات المحلية على دفع منتجاتهم الوطنية بما يعود بالنفع
على اقتصاد الدولة ،خاصة أن فعالية  FoodBuzzتستقطب أعدادا
غفيرة مــن الجماهير الشغوفة بالمطاعم والمقاهي المحلية
والعالمية بــإدارة الشباب الكويتي ،والتي وصلت إلى أكثر من
 6000زائر في المواسم السابقة.

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية
 ،stcر ع ــا يـ ـتـ ـه ــا ل ـم ـس ــا ب ـق ــة ر ك ــض
الـحــواجــز Be-Inspired Obstacle
 Run 2021سلسلة المسابقات ،التي
استقطبت عـشــاق ريــاضــة الــركــض
فــي الـكــويــت واسـتـضــافـهــا منتجع
صحارى الكويت للغولف.
وفـ ـ ــي خـ ـت ــام ال ـم ـس ــاب ـق ــة األك ـث ــر
تنافسية مــن نوعها على مستوى
الكويت ،قام فريق العالقات العامة
ف ـ ــي  stcب ـ ـق ـ ـيـ ــادة دانـ ـ ـ ــة الـ ـج ــاس ــم،
وحضور أسيل الشاهين ،وتنظيم
يوسف المقرون ،بتكريم الفائزين
في مسابقة الحواجز التي انطلقت
على مــدار الـيــوم ،فــي فئتي الرجال
والنساء.
وفــي إط ــار حرصها على تنفيذ
االش ـ ـتـ ــراطـ ــات ال ـص ـح ـيــة ال ـخــاصــة
ب ــالـ ـتـ ـب ــاع ــد االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،أق ـي ـم ــت
ال ـم ـســاب ـقــة ع ـلــى م ــراح ــل تـضـمـنــت
كــل منها مشاركة عــدد مـحــدود من
المتسابقين.
وبـ ـه ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،ق ــال ــت دان ــة
فيصل الجاسم المديرة العامة إلدارة
اتصاالت الشركات في « :stcتسعى
ً
الـشــركــة دوم ــا إل ــى دع ــم الفعاليات
الـ ـت ــي ت ـش ـج ــع األفـ ـ ـ ـ ــراد مـ ــن جـمـيــع
األعـمــار ومختلف الجنسيات على
اتباع أسلوب حياة صحي والحفاظ
ً
عـلــى لـيــاقـتـهــم ال ـبــدن ـيــة ،انـسـجــامــا
مـ ــع اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـن ــا ال ـم ـس ـتــدامــة

دانة الجاسم
للمسؤولية المجتمعية التي تشتمل
على دعم الوعي الصحي والترويج
لــأن ـش ـطــة ال ــري ــاض ـي ــة ال ـت ــي ت ـعــزز
اللياقة البدنية والعمل الجماعي،
األمــر الــذي ينعكس على المجتمع
ودعم االنتاجية».
وأضافت الجاسم« :نحن سعداء
ب ـهــذا ال ـت ـعــاون م ــع ن ــادي انـسـبــايــر
الصحي فــي سلسلة Be-Inspired
لـلـسـبــاقــات ال ـنــاج ـحــة ل ـعــام ،2021
والـتــي تــأجـلــت مــن الـعــام الـمــاضــي،
ً
ن ـ ـظـ ــرا إل ـ ــى اإلغـ ـ ـ ــاق ال ـ ـ ــذي تـسـبــب
فيه الــوبــاء ،ونتطلع إلــى مــزيــد من
ال ـم ـش ــارك ــات ،ب ـمــا ي ـس ـهــم ف ــي دعــم
التوجهات االستراتيجية لـ .»stc
وأش ــارت الـجــاســم إلــى أن رعاية
ً
هــذا الـحــدث تأتي ختاما لعدد من

أسيل الشاهين من فريق سفراء  stcتكرم الفائزين بسباق  Beinspiredللحواجز
ال ـم ـش ــارك ــات ال ـت ــي ق ــام ــت ب ـهــا stc
منذ بداية العام ،مما يجعلها أكثر
ً
تميزا عما سبقه من فعاليات ،كما
تأتي عقب أيام من مشاركة الشركة
لــريــاضــي الـكــويــت فــي نهائي كاس
ً
األمير الذي أقيم مؤخرا.
واختتمت« :نعد بمواصلة دعمنا
ومشاركتنا المجتمع الكويتي لمثل
ه ــذه ال ـف ـعــال ـيــات ال ـت ــي ت ــدف ــع نحو
النمو المستدام ،وتنمية المجتمع
بشكل عــام ،واالسـتـمــرار فــي القيام
بـ ــدورنـ ــا ك ـم ـص ــدر إلـ ـه ــام لـلـشـبــاب
واألج ـيــال الناشئة ،بما يساعدهم
عـ ـل ــى ت ـب ـن ــي أس ـ ـلـ ــوب حـ ـي ــاة أك ـث ــر
انتاجية».
جــديــر بــالــذكــر ان  stcشــاركــت
ً
مسبقا فــي سلسلة سـبــا قــات بي

«ضمان» تحتفل بيوم الجودة العالمي بالتعاون مع «الصحة»
ا حـتـفـلــت ش ــر ك ــة مستشفيات
الضمان الصحي «ضمان» بيوم
الجودة العالمي  ،2021بالتعاون
مع وزارة الصحة ،عبر مجموعة
متنوعة من األنشطة.
وت ـ ـ ـض ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــت ال ـ ـف ـ ـع ـ ــال ـ ـي ـ ــات
ال ـم ـحــاضــرات والـ ـن ــدوات وورش
العمل والمسابقات ،إضــافــة إلى
إق ــام ــة م ـع ــرض ي ـق ــدم مـجـمــوعــة
مـتـنــوعــة م ــن مــواض ـيــع ال ـج ــودة
واألنشطة التثقيفية والتوعوية.
وانـطـلـقــت فـعــالـيــات االحـتـفــال
بحضور أعضاء اإلدارة العليا في
شركة ضمان ،ومدير إدارة الجودة
واالعـتـمــاد فــي وزارة الـصـحــة د.
ط ــال الـفـضــالــة ،ورئ ـيــس بــرامــج
السالمة بإدارة الجودة واالعتماد
فـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة د .هـ ـن ــاء الـ ـغ ــان ــم،
ومجموعة كبيرة من العاملين في
مختلف قطاعات شركة ضمان.

وق ـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
ل ـش ــرك ــة ضـ ـم ــان ث ــام ــر ع ـ ــرب إن
اح ـت ـفــال ال ـشــركــة ب ـيــوم ال ـجــودة
العالمي يأتي انسجاما مع رؤية
«ضـ ـم ــان» ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى تــوفـيــر
ال ـخــدمــات الـصـحـيــة المتكاملة
ع ــالـ ـي ــة الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــودة ،وف ـ ـ ــي س ـي ــاق
السعي المستمر إلى تعزيز ثقافة
الجودة العالية في تقديم أفضل
الـخــدمــات ،مضيفا أن االحتفال
الـ ــذي ت ـقــوم ب ــه «ضـ ـم ــان» لـلـمــرة
األولى للتوعية بأهمية الجودة
ف ــي ك ــل ج ــوان ــب ال ـع ـمــل الـطـبـيــة
والفنية واإلداريـ ــة يمثل فرصة
للتطوير والـتـقــدم نحو تحقيق
ما تسعى إليه الشركة من رعاية
صحية لكويت جديدة.
وأش ــاد عــرب بجهود موظفي
شركة ضمان الذين قدموا الكثير
من المعلومات والتصاميم ذات

جانب من الفعالية
الـعــاقــة بـيــوم ال ـجــودة العالمي،
م ـ ـثـ ــل األجـ ـ ـنـ ـ ـح ـ ــة وال ـ ـن ـ ـقـ ــاشـ ــات
والتدريب العملي ،وكذلك قامت
لجنة ضمت قيادات شركة ضمان
ووزارة الصحة باختيار أفضل

ثــا ثــة أجنحة وتكريم القائمين
عـ ـلـ ـيـ ـه ــم .وتـ ـ ـن ـ ــاول ـ ــت األنـ ـشـ ـط ــة
مجموعة من المحاور ،مثل ندوة
الـجــودة المستدامة فــي الرعاية
الصحية ،تحدثت فيها د .هناء

الـغــانــم ،ون ــدوة بـعـنــوان «أخـطــاء
األدويــة :طرح السؤال الصحيح»
من تقديم د .أحمد الشيشي من
إدارة خدمات الصيدلة في مركز
الـ ـك ــوي ــت ل ـم ـكــاف ـحــة الـ ـس ــرط ــان،

وورشــة عمل «أشـخــاص سيئين
أم نظام سيئ؟» من قبل د .حسام
األمير منسق أول أبحاث وتطوير
م ـ ـشـ ــار يـ ــع فـ ـ ــي إدارة ا لـ ـ ـج ـ ــودة
واالعتماد بوزارة الصحة.

إنسباير مــن قبل نــادي انسباير
صـ ـ ـح ـ ــارى ،ال ـ ـ ــذي ضـ ــم ب ــاق ــة مــن
مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدات الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدري ـ ـ ــب الـ ـح ــديـ ـث ــة
والمدربين الخبراء.
كما يقدم «انسباير صحارى»
ال ـعــديــد م ــن األن ـش ـطــة ف ــي ال ـهــواء
الـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــق ،ب ـ ـمـ ــا فـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ـ ــك :نـ ـ ــادي
ال ـ ـتـ ــريـ ــاث ـ ـلـ ــون ،ال ـ ـس ـ ـبـ ــاحـ ــة ،ك ــرة
ال ـط ــائ ــرة ،تـسـلــق ال ـص ـخ ــور ،إلــى
ج ــان ــب م ــاع ــب ال ـت ـن ــس لـجـمـيــع
األعـ ـ ـم ـ ــار ،إل ـ ــى ج ــان ــب مـجـمــوعــة
متنوعة مــن األنشطة وال ــدروس،
والـتــي تشمل تــدريـبــات الـكــروس
فيت للبالغين واألطفال.

 ...وتتعاون مع «االمتياز»
في تنظيم حملة للتبرع بالدم
نظمت شركة مجموعة االمتياز االستثمارية بالتعاون مع
شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» وبرعاية وزارة
الصحة متمثلة في بنك الدم الكويتي حمله للتبرع في الدم،
في إطــار تعزيز دور الشركة وموظفيها ومتطوعيها تجاه
ً
المجتمع تماشيا مع الدور اإلنساني والمسؤولية المجتمعية
ف ــي م ــد ي ــد الـ ـع ــون والـ ـمـ ـس ــاع ــدة ل ـل ـمــرضــى وال ـم ـح ـتــاج ـيــن
والمستشفيات الـتــي تـحـتــاج إل ــى الكثير مــن وح ــدات ال ــدم.
وبلغ مجموع الــدم المتبرع به خالل هذه الحملة ما يقارب
 30.000مل.
وقال صالح الحوطي نائب الرئيس التنفيذي  -الخدمات
ال ـم ـس ــان ــدة ف ــي ال ـش ــرك ــة ف ــي ت ـص ــريــح ص ـحــافــي أم ـ ــس« ،إن
التزامنا اإلنساني تجاه هذا المبادرة هو لخلق ثقافة التبرع
واستمراريتها في المجتمع ،ويتجلى ذلك في حملة هذا العام
(تبرع بالدم وانقذ حياة) وهي مبادرة مستدامة للتبرع بالدم
لمساعدة المرضى والمحتاجين ،وبدورنا نشكر جميع من
شارك وساهم في إنجاح هذه الحملة ما ينعكس باإليجاب
في دعم خطة القطاع الصحي».

ةديرجلا
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«بورشه الكويت» يستعرض
تايكان عبر الواقع المعزز

١٣

سيارات

ةديرجلا .شاركت في التجربة األولى من نوعها بالبالد

يوسف العبدالله

بمفهوم الواقع المعزز ،نظم مركز بورشه الكويت في شركة بهبهاني للسيارات وكيل
عالمة بورشه في الكويت تجربة تعد األولى من نوعها في البالد من خالل استكشاف
ّ
والتعمق في تفاصيلها الهندسية وميزاتها التقنية
بورشه تايكان الكهربائية
ّ
المتقدمة ،باستخدام تطبيق تايكان للواقع المعزز من بورشه .و«الجريدة» حضرت
الفعالية المخصصة لوسائل اإلعالم ،وقامت بالتجربة ،وأثبتت أن تايكان ليست مجرد
مركبة كهربائية ،بل أكثر من ذلك!

مركز بورشه أطلق
تطبيق تايكان عام
 2021لخلق محتوى
فريد عبر الواقع
المعزز باستخدام
خاصيتي الفيديو
والصوت بالتسجيل
المباشر

فـ ــي ت ـج ــرب ــة ت ـع ــد األولـ ـ ـ ــى مــن
نــوع ـهــا ف ــي ال ـك ــوي ــت ،اسـتـضــاف
مركز بــورشــه الكويت فــي شركة
بهبهاني للسيارات وكيل عالمة
الكويت وسائل اإلعالم
بورشه في
ّ
ال ـم ـح ـل ـي ــة وصـ ـ ــنـ ـ ــاع ال ـم ـح ـت ــوى
الـ ــرق ـ ـمـ ــي ف ـ ــي تـ ـج ــرب ــة ح ـص ــري ــة
السـ ـتـ ـكـ ـش ــاف ب ـ ــورش ـ ــه ت ــايـ ـك ــان
ّ
والتعمق في
الكهربائية بالكامل
تفاصيلها الهندسية وميزاتها
الـتـقـنـيــة ال ـم ـت ـقـ ّـدمــة وال ـم ـت ـطــورة
وك ـ ــذل ـ ــك ش ــاحـ ـنـ ـه ــا ،وذلـ ـ ـ ــك عـبــر
تـطـبـيــق تــاي ـكــان ل ـلــواقــع الـمـعــزز
من بورشه.
وك ــان ــت ب ــورش ــه أط ـل ـق ــت ه ــذا
ال ـت ـط ـب ـي ــق الـ ـحـ ـص ــري فـ ــي وق ــت
سابق من عام  2021بهدف تمكين
ّ
صناع المحتوى من خلق محتوى
فريد من نوعه عبر الواقع المعزز
وباستخدام خاصيتي الفيديو
والصوت بالتسجيل المباشر.
وي ـس ـت ـج ـيــب ت ـط ـب ـيــق تــاي ـكــان
للواقع المعزز للطرق المتغيرة
فـ ــي ت ـق ــدي ــم ال ـم ـح ـت ــوى ال ــرق ـم ــي
بشكل مبدع وباستخدام الهواتف
الــذك ـيــة ،إذ يــأتــي ه ــذا ك ـجــزء من
أهداف بورشه لتعزيز استثمارها
فـ ـ ــي الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا الـ ـمـ ـت ــاح ــة
والـمـســاهـمــة فــي صـنــع محتوى
تفاعلي ومبتكر أكثر من أي وقت
مضى.
وحتى اآلن فــإن التطبيق غير
مـتــوفــر عـلــى مـتــاجــر التطبيقات
فــي الــوقــت ال ــراه ــن ،وت ــم توفيره
ً
حصريا لوسائل اإلعالم وصناع

المحتوى ً
بناء على طلب من مركز
بورشه الكويت.

تايكان
ت ـتــوفــر تــاي ـكــان ب ـثــاثــة طـ ــرازات
هــي تــايـكــان  4Sوتــاي ـكــان تــوربــو S
ً
ً
وتايكان توربو ،لتكتب فصال جديدا
في تاريخ بورشه ،الــذي يمتد على
ً
م ــدار  70عــامــا ،حيث تفتتح عصر
ال ـس ـي ــارات ال ـك ـهــربــائ ـيــة ف ــي شــركــة
صناعة السيارات الرياضية الفاخرة.
وت ـ ـ ـضـ ـ ــاهـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــارة تـ ــاي ـ ـكـ ــان
تــوربــو  Sوقــت الـتـســارع فــي سيارة
ب ــورش ــه  GT2 RS 911األس ـطــوريــة
حيث تنطلق من السكون إلــى 100

تصوير نوفل إبراهيم
كم/ساعة في  2.8ثانية فقط ،بينما
يـحـقــق ط ــراز تــوربــو ه ــذا الـتـســارع
في  2.3ثانية ،ويحققه طراز  4Sفي
ـوان .وي ـعــد طـ ــراز ت ــورب ــو  Sمن
 4ثـ ـ ٍ
أق ــوى ط ــرازات بــورشــه الـتــي دخلت
خ ــط اإلنـ ـت ــاج ،إذ تـبـلــغ ق ــدرت ــه 761
ً
ً
حصانا متريا ( 560كيلوواط) مع
نظام "التحكم باالنطالق" (Launch
 ،)Controlبينما تبلغ قدرة المحرك
ً
ً
في طراز توربو  680حصانا متريا
( 500ك ـي ـل ــوواط) وي ــأت ــي طـ ــراز 4S
ً
ً
تــال ـيــا لـهـمــا بــإن ـتــاج  571حـصــانــا
ً
متريا ( 420كيلوواط) عند تجهيزه
ب ـب ـط ــاري ــة "األداء الـ ـف ــائ ــق بـ ــاس"
(.)Performance battery Plus
وت ــأت ــي هـ ــذه ال ـق ــوة ال ـفــائ ـقــة من

مـحــركــي الــدفــع المتزامنين فائقي
األداء ع ـل ــى الـ ـمـ ـح ــوري ــن األم ــام ــي
وال ـ ـخ ـ ـل ـ ـفـ ــي ،مـ ـم ــا يـ ـجـ ـع ــل سـ ـي ــارة
الصالون ذات األربعة أبواب سيارة
مجهزة بنظام الدفع الرباعي.
وي ـت ـع ــزز األداء م ــن خـ ــال نــاقــل
حركة ثنائي السرعة على المحور
الـخـلـفــي ،وه ــو األول مــن نــوعــه في
الـعــالــم فــي س ـيــارة كـهــربــائـيــة ،مما
ً
يتيح التسارع في وقت قصير جدا
والسرعة العالية.
وي ـق ـت ــرن ن ـظ ــام ال ــدف ــع الــربــاعــي
ال ـك ـهــربــائــي ب ـن ـظــام ت ــوزي ــع ال ـعــزم
المتغير ونظام Porsche Traction
 Managementل ـل ــد ف ــع ا ل ــر ب ــا ع ــي
الـ ــذكـ ــي .ويـ ـتـ ـش ــارك ط ـ ـ ــرازا تــاي ـكــان

مرعي :التطبيق كشف تفاصيل
ّ
الهندسة المتقدمة
ذكر مدير عام مركز بورشه الكويت هاني مرعي أن "ما ّ
يميز تطبيق
ّ
المتقدمة التي قامت بتصنيع
تايكان للواقع المعزز أنه يبرز الهندسة
هــذه الـسـيــارة الرياضية الكهربائية لتكون جــاذبــة ،فعالة ومبتكرة
بكفاءة عالية.
ومــع أن العديد من صناع المحتوى قاموا بتجربة قيادة سيارة
ً
بورشه تايكان ،فإنهم لم يروا أدق تفاصيلها التي عادة ما نراها
عندما نزيل الهيكل الخارجي لهذه السيارة الشهيرة .نشكر
كل من شارك في هذه التجربة ونتطلع إلى تنظيم المزيد من
األنشطة التفاعلية ومشاركتها مع الكويت".

ت ـ ــورب ـ ــو وتـ ـ ــوربـ ـ ــو  Sف ـ ــي ال ـس ــرع ــة
القصوى نفسها ،والـتــي تبلغ 260
كم/ساعة .وتصل أقصى سرعة لطراز
تايكان  4Sإلى  250كم/ساعة.

تصميم نحو المستقبل
وتعكس تايكان المنهج الجديد،
الـ ـ ــذي بـ ـ ــدأت ب ــورش ــه ات ـب ــاع ــه عـلــى
م ـس ـتــوى ال ـت ـص ـم ـيــم ،ال ـ ــذي يتميز
بالبساطة والتطلع إلــى المستقبل
دون ال ـت ـف ــري ــط ب ـس ـم ــات تـصــامـيــم
بورشه الفريدة.
وتستمد السيارة تصميم السقف
الرياضي المنزلق إلى الخلف حتى
مؤخرة السيارة من طراز  ،911والذي
يعمل على توفير مساحة أكبر تكفي
لوجود المقاعد الخلفية باإلضافة
ً
إلى  366لترا من مساحة التخزين.
ُ
واســت ـل ـهــم ش ـكــل ل ــوح ــة عـ ــدادات
تايكان المستقلة المنحنية قياس
 16.8بــوصــة ف ــوق ع ـمــود التوجيه
بـشـكـلـهــا الـمـسـتــديــر ال ـم ـع ـهــود من
بورشه من تصميم لوحة تجهيزات
بورشه األمامية في طرازات .1963
وتتضمن أربـعــة أنـمــاط للعرض
يمكن للسائق االختيار من بينها.
وتمتد األجزاء العلوية والسفلية
مـ ــن ل ــوح ــة ال ـت ـج ـه ـي ــزات األم ــام ـي ــة
بعرض السيارة بالكامل على شكل
جناح ،وتشتمل على شاشة عرض
نظام المعلومات والترفيه المركزية
قياس 10.9بوصات وشاشة العرض
ال ـخــاصــة بـمـقـعــد ال ــراك ــب األم ــام ــي
كتجهيز اختياري.

أول سيارة
ت ـعــد ت ــاي ـك ــان أول سـ ـي ــارة ت ــدخ ــل خــط
اإلنـتــاج مع نظام شحن بقوة  800فولت،
وتـمـثــل ه ــذه الـخــاصـيــة مـيــزة استثنائية
عندما تتوفر إمكانية الشحن عالي الطاقة،
مما يجعل الــوقــت ال ــازم لشحن السيارة
ً
ً
قصيرا جدا.
كما يمكن لجميع مالكي تايكان شحن
س ـي ــارات ـه ــم ب ـس ـهــولــة م ــع ش ــاح ــن ال ـت ـيــار
المتردد بقوة تصل إلــى  11كيلوواط في
المنزل ،أو في العمل عبر الشاحن الصناعي
السريع ،أو عبر أي محطة شحن عامة أثناء
تنقالتهم.

البطارية
طــرازا تايكان توربو  Sوتايكان توربو
م ـج ـهــزان بـبـطــاريــة "األداء ال ـفــائــق ب ــاس"
ذات السطحين بسعة إجمالية قدرها 93.4
كـيـلــوواط ســاعــة كتجهيز أســاســي ،بينما
تــأتــي بطارية "األداء الـفــائــق" ذات السطح
الـ ــواحـ ــد كـتـجـهـيــز أس ــاس ــي ف ــي طـ ـ ــراز 4S
األساسي.
ويستطيع مالكو تايكان  4Sالحصول
ع ـلــى ب ـطــاريــة "األداء ال ـفــائــق بـ ــاس" ذات
الـسـطـحـيــن م ـقــابــل تـكـلـفــة إض ــاف ـي ــة ،وذل ــك
لتعزيز قوة السيارة وكفاءتها.

تجربة ةديرجلا.

هي ليست مركبة كهربائية والسالم! تايكان أثبتت
وب ـكــل ج ـ ــدارة أن ال ـصــانــع األل ـم ــان ــي ل ــم يـصـنــع هــذه
المركبة للتباهي أو لتسجيل نقاط عالمية في عالم
المحركات وتطورها ،بل جاء بحرص هذه العالمة التي
لطالما العالم يترقب كل جديد منها بقوة محركاتها

ترصد عمق الصانع األلماني

وعــزم أداء مركباتها وثباتها على الطريق وأمانها.
ومــن خــال التجربة الـتــي شــاركــت بها "الـجــريــدة"
غير المسبوقة والـتــي وفــرهــا مــركــز بــورشــه الكويت
ً
م ـش ـكــورا عـبــر الـتـطـبـيــق اإلل ـك ـتــرونــي ال ــذي خــص به
وسائل اإلعالم المحلية تم استكشاف ما خلف تصميم

تايكان والدخول في تفاصيلها الميكانيكية ومعرفة
أســالـيــب الـشـحــن الـمـتــوافــرة لـهــا كمركبة كهربائية،
ً
فضال عن استعراض أماكن وهوائيات المركبة الذي
يساهم بشكل كبير في أدائها على الطريق وغيرها من
التفاصيل الهندسية للمركبة.

نجوم هوليوود في ٢٠٢١
 ...زواج وطالق ومحاكم
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يمر نـجــوم هــولـيــوود بـمــراحــل سعيدة ومحطات
مؤلمة في حياتهم ،فالنجومية والشهرة واألضواء ال
تعني أنهم سعداء في حياتهم.
ومــن خــال رصــد لـعــدد مــن الـنـجــوم على الصعيد
األسري سنتعرف على الذين واجهوا متاعب خالل عام
 2021فعاشوا فترات عصيبة ربما وصلت في بعض
األحيان إلى ردهات المحاكم.
وف ــي الـمـقــابــل ،ع ــاش ن ـجــوم آخـ ــرون أج ـمــل فـتــرات
حياتهم خالل العام ذاته ،وفيما يلي نذكر أبرز حاالت
االرتباط العاطفي ،وقضايا االنفصال والطالق بين
المشاهير ونجوم العالم:
في خطوة مفاجئة لم تكن بالحسبان ،أعلن الثنائي
الـشـهـيــر جـنـيـفــر لــوبـيــز وأل ـي ـكــس رودري ـغ ـي ــز ،إلـغــاء
ً
خطبتهما وانفصالهما رسميا ،في بيان مشترك أبريل
الماضي ،بعد فترة طويلة من التكهنات حول عالقتهما
وتأجيل حفل زفافهما.
وعـقــب ذل ــك ،بـفـتــرة زمـنـيــة قـصـيــرة ،ع ــادت جنيفر
لوبيز إلى حب حياتها السابق وخطيبها السابق بن
أفليك ،وأصبح تقضي معه معظم وقتها ،وقضت معه
ماله والتقطوا صورا
وأطفالها رحلة عائلية إلى مدينة
ٍ
تصدرت عناوين وصفحات مواقع الفن العالمية.
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صداقة وثيقة

بريتني سبيرز خائفة
من العودة للموسيقى
ألـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــت ن ـ ـج ـ ـمـ ــة الـ ـ ـب ـ ــوب
األميركية بريتني سبيرز إلى
أنها غير مستعدة بعد للعودة
إلى عالم الموسيقى ،بعد 13
ع ــام ــا قـضـتـهــا ت ـحــت وصــايــة
ح ــال ــت دون س ـي ـطــرت ـهــا على
أ مــور هــا الشخصية والمالية
والـعـمـلـيــة ،وتــركـهــا فــي حالة
خوف من عالم الترفيه.
وفـ ــي م ـن ـشــور ط ــوي ــل على
تطبيق إنستغرام قالت سبيرز
( 40عـ ـ ــامـ ـ ــا) ،ال ـ ـتـ ــي تـ ـح ــررت
الـشـهــر ال ـمــاضــي م ــن وصــايــة
ح ـصــل عـلـيـهــا وال ــده ــا بحكم
قـضــائــي ع ــام « ،2008أري ــد أن
أعطي نفسي دفعة أكثر وأفعل
األش ـي ــاء ال ـتــي تـخـيـفـنــي ،لكن
ليس كثيرا» في .2022
وكتبت سبيرز ،التي كانت
آخ ـ ــر ح ـف ـل ــة ل ـه ــا فـ ــي أك ـت ــوب ــر
 ،2018ت ـ ـقـ ــول« :أت ـ ـص ـ ــور أن ــه
م ــن ال ـغ ــري ــب ،ع ـلــى م ــا ي ـبــدو،

أكدت الممثلة األميركي الشابة زيندايا التي تبلغ
ً
من العمر  24عاما ،ارتباطها بزميل فيلمها الناجح
 ،Spider-Man: Homecomingالممثل توم هوالند الذي
ً
يبلغ من العمر  25عاما.
وحرص الثنائي على إضفاء السرية على عالقتهما
التي بــدأت شرارتها عام  2017عندما لعبت زيندايا
دور صــدي ـقــة وح ـب ـي ـبــة س ـب ــاي ــدر مـ ــان وزم ـي ـل ـتــه في

كيم كارداشيان
بينما يبذل كانيي ويست قصارى
جـ ـه ــده لـ ـلـ ـع ــودة إل ـ ــى زوج ـ ـتـ ــه كـيــم
كــارداش ـيــان ،قــدمــت نجمة تلفزيون
ً
ال ــواق ــع أوراقـ ـ ـ ــا ج ــدي ــدة أم ـ ــام الـمـحـكـمــة
ً
لالنفصال قانونيا عن زوجها ووالد أطفالها مغني الراب.
وتتطلع كيم الستعادة اسمها قبل الزواج والتخلص من
لقب «ويست» الذي ظلت محتفظة به حتى تقدمها بورق
الطالق في فبراير الماضي ،وترغب اآلن في فصل قضايا
حضانة أطفالها األربعة عن حالتها االجتماعية.

كابيلو ومينديز
أعلنت المغنية الشابة الشهيرة كاميال كابيلو انفصالها
عن شون مينديز بعد عامين من االرتباط المعلن بينهما،
وظهورهما بصورة مستمرة في االحتفاالت والمهرجانات
الفنية.
ً
ً
ونـشــرت كابيلو الـتــي تبلغ مــن الـعـمــر  24عــامــا ،بيانا
ً
ً
مشتركا مع شون مينديز  23عاما ،عبر خاصية الستوري
على تطبيق إنستغرام ،تعلن فيها قرارهما باالنفصال في
نوفمبر الماضي .وقالت كاميال في بيانها ،إنهما قررا إنهاء
ارتباطهما العاطفي ،لكن المحبة بينهما ستظل مستمرة،
ً
وسيظالن دائـمــا أصــدقــاء مقربين مثلما كــان الــوضــع في
السابق.
شـ ــارك ش ــون مـيـنــديــز ن ـفــس ال ـخ ـبــر ع ـبــر ح ـســابــه على
إنستغرام ،ويبدو أن الثنائي الذي ظل على عالقة صداقة
لمدة سنوات قبل ارتباطهما اتخذا قرارهما النهائي.

بريتني سبيرز
بالنسبة لمعظم الناس لماذا
لم أعد للموسيقى بعد .ليس
لدى الناس أي فكرة عن (تأثير)
األشياء الفظيعة التي فعلوها
بــي شخصيا ،وأشـعــر بعدما
مــررت به بالخوف من الناس
وعالم الموسيقى».
(رويترز)

وفاة المخرج الكندي
ً
جان مارك فاليه عن  58عاما
توفي مخرج فيلمي «داالس
ب ــاي ــرز ك ـل ــوب» و»»C.R.A.Z.Y
وم ـس ـل ـســل «ب ـي ــغ لـيـتــل اليـ ــز»،
الـكـنــدي جــان م ــارك فــالـيــه عن
ً
 58عاما ،وفق ما أعلنت وكالته
للتواصل والـتـســويــق (هايف
كومونيكيشن كوليكتف).
وك ـ ـت ـ ـب ـ ــت ال ـ ـ ــوك ـ ـ ــال ـ ـ ــة ع ـب ــر
«إنستغرام»« :ارقد بسالم جان
م ــارك فاليه .العالم مــن دونــك
أقل أهمية».
ُ
ور شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ف ـ ـي ـ ـلـ ــم «داالس
بايرز كلوب» ( )2013لجوائز
ً
األوس ـكــار ،وحــاز ثــاثــا منها،
بينها اثنتان للممثلين ماثيو
ماكونهي وغاريد ليتو .وهو
يتناول قصة أميركي ذكوري
وعـنـيــف يكتشف أن ــه مصاب
بمرض اإليدز ،ويبذل قصارى
جهده الستيراد أول العالجات
ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت م ـ ـح ـ ـظـ ــورة فــي
الــواليــات المتحدة ،ويؤسس
أول مجموعات المرضى.
ونـ ـ ــال الـ ـمـ ـخ ــرج ،وه ـ ــو مــن
ً
كيبيك الكندية ،أخيرا جائزة
إيمي عن مسلسله «بيغ ليتل
اليـ ــز» الـ ــذي ُعـ ــرض ع ـبــر قـنــاة
 HBOال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة ،وق ــوب ــل
إخ ـ ــراج ـ ــه م ـس ـل ـس ــل «شـ ـ ــارب
أوبدجيكتس» باالستحسان.
وتـ ـ ــوفـ ـ ــي فـ ــال ـ ـيـ ــه ب ـ ـصـ ــورة

الـ ـم ــدرس ــة ال ـث ــان ــوي ــة ف ــي فيلمهما
الشهيرة.

جنيفر لوبيز وبن أفليك

كاميال كابيلو

دريك يوزع النقود في شوارع بيال حديد تنشر تفاصيل جلسة «ُ »A Heroيعرض بالواليات
المتحدة في يناير
تصوير عبر مواقع التواصل
تورنتو بعيد ميالده

جان مارك فاليه
مفاجئة في منزله قرب مدينة
كيبيك ،وفق ما ذكرت وسائل
إعالم أميركية.
وأع ـل ـن ــت ق ـن ــاة  HBOأنـهــا
ُ
«صدمت بنبأ وفاته المفاجئة».
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت فـ ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــان ن ـش ــرت ــه
صحيفة هوليوود ريبورتر ،أن
ً
ً
«جان مارك كان مخرجا المعا
وصاحب ضمير».
وقـ ـ ـ ــال ال ـم ـن ـت ــج ال ـم ـس ــاع ــد
لفاليه ،نايثان روس ،في بيان:
«جان مارك راهن على األصالة
عبر إنـجــازه األعـمــال بطريقة
ً
مختلفة» ،مضيفا « :سنفتقد
المايسترو ،لكن المطمئن أن
جـمــال أسـلــوبــه وعـظـمــة عمله
باقيان إلى األبد».
(أ ف ب)

بيال حديد

دريك
أحــدث الفنان الكنديدري ـك ضجة كبيرة على وسائل اإلعــام
ومواقع التواصل االجتماعي ،بعدما قام بتوزيع النقود على سكان
إحــدى المدن في كندا .فبمناسبة عيد الميالد ،قام مغني الهيب
هوب والممثل الكندي دريك بتوزيع الكثير من النقود على سكان
يسير بسيارته في أنحاء المدينة الكندية.
مدينة تورنتو وهو ُ
ووفق مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل االجتماعي ،ظهر
مغني الراب الكندي وهو يركب في المقعد الخلفي ويقوم بتوزيع
النقود على أشخاص بطريقة عشوائية.
لم ُيحدد المبلغ الذي قام دريك بإنفاقه على سكان المنطقة ،لكن
األمر صدم أهل المدينة ،الذين انهالوا بالشكر ،مظهرين محبتهم له.
ُيذكر أن دريك قام عام  2018بتوزيع حوالي مليون دوالر على
المحتاجين في أحياء مدينة ميامي ،أثناء تصويره فيديو كليب
أغنيته (خطة ّ
الرب).

لقطة من الفيلم

في إطار عودتها الى عالمة  Victoria›s secretالشهيرة ،نشرت
عارضة األزيــاء العالميةبيال حديد صورة على مواقع التواصل
خالل تصويرها مجموعة جديدة لمصلحة هذه العالمة.
وعـلـقــت بـيــا عـلــى ال ـص ــورة قــائـلــة« :األيـ ــام ال ـتــي نمضيها في
التصوير هي أفضل األيام التي يتسنى لي أن أمضيها».
وكانت حديد قد وجهت ً
نداء لمتابعيها الذين يبلغ عددهم أكثر
من  47.8مليونا على موقع إنستغرام لدعم بنوك الطعام في مدينة
نيويورك .كما نشرت عبر حسابها على «إنستغرام» سلسلة صور
جميلة تجمعها مع متطوعين وهم يمنحون الفقراء والمشردين
الطعام في الشوارع.
وفي رسالة مطولة ُمرفقة بالصور ،طلبت بيال من معجبيها
ومتابعيها دعم «بنك الطعام في نيويورك» ،والتبرع لهم للمساعدة
في توفير وجبات للمحتاجين في المدينة خالل موسم األعياد.

تشهد دور العرض السينمائي في الواليات المتحدة األميركية،
عرض فيلم المخرج اإليراني أصغر فرهادي يوم  7يناير المقبل.
وهو الفيلم الذي فاز بالجائزة الكبرى بمهرجان كان السينمائي في
نسخته الـ ،74حيث تقاسم فيلم الدراما « »A Heroللمخرج فرهادي
والفيلم الفنلندي « »Compartment No. 6للمخرج جوهو كوسمانين
ال ـج ــائ ــزة .كـمــا شـ ــارك فـيـلــم  A Heroف ــي م ـهــرجــان الـبـحــر األحـمــر
السينمائي ،وهو المهرجان الذي قدم خالل  10أيام  138فيلما طويال
وقصيرا من  67دولة عبر  34لغة ،إضافة إلى البرامج السينمائية
والحفالت الموسيقية المتنوعة ،والتي استمتع بها اآلالف من الزوار
على المستويين المحلي والدولي ،حيث أقيم المهرجان بمنطقة البلد
التاريخية ،الواقعة على الشاطئ الشرقي للبحر األحمر ،والمدرجة
في منظمة يونسكو ضمن قائمة المواقع التراثية.
ُيذكر أن الفيلم ينافس على جوائز األوسكار.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
م ـه ـن ـي ــا :ال ت ـل ــم اآلخـ ــريـ ــن ع ـل ــى اخ ـط ــاء مهنيا :زميل يلجأ إليك لمساعدته على
اتمام مهمة يتعثر فيها.
ارتكبتها معهم في بعض الملفات.
ً
ً
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ك ــن م ـت ـف ــائ ــا ف ـه ـن ــاك شـخــص عاطفيا :يمكنك االتكال على الحبيب فهو
قادر على مساعدتك.
يحبك بشدة.
ً
ً
اجتماعيا :تريد مساعدة كل الناس ولكن اجتماعيا :فترة مــن الـهــدوء بعد تراجع
ً
الضغوط بشكل كبير.
ذلك غير ممكن طبعا.
رقم الحظ.8 :
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :اتبع بصيرتك وحدسك المهني
فهما لن يخيبا ظنك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال تـ ــدع ان ـف ـع ــاالت ــك تـتـحـكــم
بالعالقة .سيطر عليها.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـج ــد ش ـغ ـفــك ف ــي الـسـفــر
وتنزعج لعدم قدرتك على ذلك.
رقم الحظ.39 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا  :فــر صــة جــد يــدة لتنمية أعمالك
وزيادة مدخراتك.
ً
عــاطـفـيــا :ال ــواك ــب ت ـمـ ّـدك بــال ـقــدرة على
االبهار وجذب الحبيب.
ً
اجتماعيا :تتحسن الـظــروف العائلية
ّ
ويعم الهدوء في المنزل.
رقم الحظ.5 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا  :ال تستغرب ان تلقيت ترقية ألنك
تستحقها بعد كل هذا التعب.
ً
عاطفيا :تحب الحرية وال تتحمل االلتزام.
ً
ولكن هل تريد البقاء وحيدا؟
ً
اجتماعيا :االع ـتــذار عــن الخطأ أفـضــل أمر
حين تعرف أنك ست على حق.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :تـتـخـبــط ف ــي م ـشــاكــل وتـعـقـيــدات
بسبب زميل ال يجيد عمله.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال ت ـب ــال ــغ ف ــي ح ـســاس ـي ـتــك مــع
الحبيب واسمح له بالكالم.
ً
اجـتـمــاعـيــا :اح ــم نـفـســك مــن االنـتـهــازيـيــن
الذين ال يبحثون إال عن وسيلة الستغاللك.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ً
مهنياّ :
بتسويات لم
تمر بظروف معاكسة في هذه الفترة مهنيا :قد تضطر الى القيام
ٍ
ً
ً
ّ
تفكر بها سابقا.
وستمر قريبا.
ولكنها أزمة
ً
ً
عاطفيا :ال ترفض رأي الحبيب فقد يكون عاطفيا :فكر بمفاجأة الحبيب بهدية لكسر
ً
الروتين والملل.
صائبا.
ً
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال ت ـصـ ّـر عـلــى مـســاعــدة قــريـ ٍـب اجتماعيا :تلبي دعوة تلتقي فيها شخصا
يمدك بمساعدة مهنية.
ناكر للجميل.
ٍ
رقم الحظ.27 :
رقم الحظ.4 :

الجدي

الدلو

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

ً
م ـ ـه ـ ـن ـ ـيـ ــا :ي ـ ــوم ـ ــك م ـ ـش ـ ـحـ ــون بـ ــاالع ـ ـمـ ــال
والمسؤوليات التي عليك مواجهتها من
دون تأجيل.
ً
عــاط ـف ـيــا :ف ـتــرة حــاف ـلــة بــال ـن ـشــاطــات مع
الشريك أو الحبيب.
ً
بشكل
والتفاؤل
بالطاقة
اجتماعيا :تتمتع
ٍ
ً
عام ما ينعكس ايجابا على محيطك.
رقم الحظ.12 :

ً
ً
مـهـنـيــا :تــؤجــل مـشــروعــا كـنــت تعقد عليه
ً
آماال كبيرة.
ً
عـ ـ ــاط ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــا :ال ت ـ ـت ـ ـه ـ ــرب مـ ـ ـ ــن مـ ــواج ـ ـهـ ــة
االستحقاقات العاطفية.
ً
ً
اجتماعيا :أنت محبوب جدا من االصدقاء
فال ّ
ّ
ّ
تبدد هذا الرصيد بتصرفات متهورة.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :ال تدع طموحك يغرقك في احالم
ّ
واهية .فكر بالممكن فقط.
ً
شخص
عاطفيا :تشعر بانجذاب نحو
ٍ
تريد أن تخبره بمشاعرك.
ً
اجتماعيا :ال تحاول ان تفهم كل االمور
في الحياةّ .
تقبلها دون تعقيد.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مـهـنـيــا :تــدهــش اآلخ ــري ــن ب ـقــدرتــك على
انجاز الملفات بسرعة فائقة.
ً
عاطفيا :فرصة لوضع حجر االساس في
عالقة عاطفية أو توطيدها.
ً
اجتماعيا  :تجهد للحفاظ على لياقتك
البدنية وصحتك.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4924الخميس  30ديسمبر 2021م  26 /جمادى األولى 1443هـ

tawabil@aljarida●com

العقل :أجسد شخصية «الطواش» في «دحباش»
يستعد لتصوير مسلسل « »1990لعرضه في رمضان
فضة المعيلي

يؤدي الفنان عبدالرحمن
العقل شخصية الطواش
خالل أحداث المسلسل
التراثي «دحباش» ،المقرر
عرضه في رمضان المقبل.

يـتــأهــب الـفـنــان عبدالرحمن
ا ل ـ ـع ـ ـقـ ــل لـ ـتـ ـص ــو ي ــر دوره فــي
المسلسل الجديد " "1990خالل
الفترة المقبلة ،وهو من إخراج
ثــامــر الـعـســاوي ،ويـشــارك فيه
عــدد مــن الـنـجــوم ،ويـعــرض في
رمـضــان المقبل ،ويـقــدم العقل
خالله شخصية جديدة.
وقال العقل ،لـ"الجريدة" ،إنه
يـ ـش ــارك ف ــي عـ ــدد م ــن األع ـم ــال
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة ،فـ ــي م ـقــدم ـت ـهــا
ال ـم ـس ـل ـســل الـ ـت ــراث ــي ال ـكــوي ـتــي
"دح ـ ـ ـبـ ـ ــاش" ،ال ـ ـ ــذي ان ـت ـه ــى مــن
تصويره خالل الفترة الماضية،
ويـتـطــرق إل ــى حـقـبــة مـهـمــة في
ال ـت ــاري ــخ ال ـكــوي ـتــي ه ــي ،1830
الفتا إلى أنها حقبة لم يتطرق
لها أحــد فــي الـســابــق ،ويجسد
فيه دور الطواش.

شخصية مختلفة
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :سـ ـ ـ ـ ـ ــوف تـ ـ ـ ــرون
شـ ـخـ ـصـ ـي ــة م ـخ ـت ـلـ ـف ــة عـ ـ ــن كــل
التراثيات التي قدمتها ،وهذه
الـ ـن ــوعـ ـي ــة م ـ ــن األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـت ــي
توثق لتاريخ الكويت ،ويتكون

المسلسل من  30حلقة ،وهو من
إنتاج وتأليف الكاتب مشاري
العميري ،وإخــراج حسين أبل،
ويـ ـ ـش ـ ــارك فـ ــي ب ـط ــول ـت ــه نـخـبــة
كبيرة من الفنانين ،منهم جاسم
ال ـن ـب ـه ــان ،م ـح ـمــد ج ــاب ــر ،عـبــد
اإلمــام عبدالله ،عبير الجندي،
محمد الصيرفي ،هيفاء حسين".

ممنوع السكوت
كما تحدث العقل عن مسلسل
"ممنوع السكوت" الــذي انتهى

الجسمي يخوض تجربة الغناء
بح ّبك»
باللهجة اللبنانية في «ما ِ

مــن ت ـصــويــره ،وه ــو ع ـبــارة عن
م ـس ـل ـس ــل تـ ــراج ـ ـيـ ــدي م ـ ـ ــودرن،
مـضـيـفــا" :س ـيــرى الـمـشــاهــدون
ع ـم ــا ت ــراج ـي ــدي ــا ج ـم ـي ــا ،فـيــه
شخصية مركبة".

ومـ ــؤخـ ــرا شـ ـ ــارك ال ـع ـق ــل فــي
ب ـطــولــة فـيـلــم "أوس ـ ـكـ ــار" ،ال ــذي
ان ـط ـلــق م ــؤخ ــرا ف ــي الـسـيـنـمــا،
من تأليف هيا أحمد ،وإخــراج
محمد الحملي ،وإنتاج منصة

يـ ـخ ــوض الـ ـفـ ـن ــان اإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي ح ـس ـيــن
الـ ـجـ ـسـ ـم ــي ت ـ ـجـ ــربـ ــة ال ـ ـغ ـ ـنـ ــاء ب ــال ـل ـه ـج ــة
اللبنانية من خالل أغنيته الجديدة "ما
بح ّبك".
ِ
وتعاون الجسمي ،في باكورة أعماله
بح ّبك" مع الشاعر
الغنائية اللبنانية "ما ِ
ال ـل ـب ـنــانــي م ـن ـيــر ع ـ ّـس ــاف ،وقـ ــام بـعـمـلـيــة
التوزيع والمكس والماستر المايسترو
الـلـبـنــانــي ه ــادي ش ــرارة ،مـقــدمــا أسلوبا
جديدا برؤيته الفنية والغنائية ،وتحمل
ف ــي ه ــوي ـت ـه ــا اخ ـت ــاف ــا واضـ ـح ــا جـمـيــا
ومميزا باألغنية اللبنانية التي تتمتع
بانتشار كبير بين األغنيات العربية.
وتضمنت كلمات األغنية الرومانسية
ـحـ ـ ّـبـ ــك" وص ـ ـفـ ــا ل ـط ــري ـق ــة ال ـم ـح ـبــة
"مـ ـ ــا بـ ـ ِ
والعشق ومشاعر المحب الكبيرة ،ويقول
في مطلعها:

ق ــال ــت اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة د .حـبـيـبــة
ال ـع ـبــدال ـلــه إنـ ــه ت ــم االن ـت ـه ــاء من
ت ـصــويــر مـسـلـســل "دي ـس ـتــوب ـيــا"
م ـ ــن ت ــأل ـي ـف ـه ــا ،وإخ ـ ـ ـ ـ ــراج أح ـم ــد
عـ ـب ــدال ــواح ــد ،وإن ـ ـتـ ــاج ع ـبــدال ـلــه
عبدالرضا شركة كتويل لإلنتاج
ال ـف ـن ــي ،وق ــري ـب ــا سـ ـي ــرى الـ ـن ــور،
ويشارك في بطولة العمل :أحمد
ال ـس ـل ـم ــان ،خ ــال ــد أمـ ـي ــن ،فـيـصــل
ال ـع ـم ـيــري ،عـبــدالـلــه الـتــركـمــانــي،
عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــراروة ،ع ـب ــدال ـل ــه
عبدالرضا ،ناصر الدوسري ،شهد
الياسين ،غادة الزدجالي وغيرهم.
وكشفت د .العبدالله أن هناك
مسلسال آخــر انتهت مــن كتابته
ب ـع ـن ــوان "غ ــرف ــة  ،"110ل ـكــن إلــى
اآلن لم تستقر على شركة إنتاج،
مضيفة" :في الفترة المقبلة سوف
أقــوم بالتركيز أكثر على الدراما
التلفزيونية ،ألنني أحبها".

تجربة مسرحية
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى صـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــد ال ـ ـتـ ــأل ـ ـيـ ــف
ال ـم ـســرحــي ،ق ــال ــت" :ق ــدم ــت عمال
واحدا فقط ،هو مسرحية (عضة)،

حبيبة العبد الله

الـ ـتـ ــي ُعـ ــرضـ ــت فـ ــي ال ـم ـه ــرج ــان
الـ ـ ـك ـ ــومـ ـ ـي ـ ــدي ،وكـ ـ ــانـ ـ ــت ت ـج ــرب ــة
بسيطة ،جربت من خاللها نفسي
وت ـخ ـص ـصــي ،الس ـي ـمــا أن ـنــي في
األساس خريجة نقد وأدب ،وكنت
األولى على دفعتي بتقدير امتياز.
اس ـت ـم ـت ـع ــت ب ــالـ ـتـ ـج ّــرب ــة ،ولـ ــدي
تجربة مسرحية أحضر لها ،لكن
مشكلتي في الوقت ،حيث أشعر
أن  24س ــاع ــة ف ــي الـ ـي ــوم ليست
كافية".

كورونا تربك حفالت رأس السنة «شتاء بارد» ...حينما تتجمد المشاعر
•

•
َ َ
ْبـ ُـع ـمــري مــا َر ح إ شــت ـقــلــكْ ..و َّال ِج ــن تا
َ َ
ً
َ
أصال ما فيي إ ُ
بعد َ ..عنك أنا /ال
إرج ُعلك/
َ ِ
َ
ّ
إنت نصي التاني ...وال ّبعيونك َ عنواني/
َ َ َ
إنــت أقــرب لــروحــيِ ...مــنــي أنــا /قــد السما
بح َّبك /قد الهوا
بح َّبك ...قد
البحر ما ِ
ِ
ما ِ
ّ
َّ
ّ
بحــب َك تا الد نيي
بحبك ...أكتر ْأكيدِ /
ما َ ِ
والغالي ل َوحدو يرخص /ووقت
ِتخلص...
َ
ّللي ُ
الحب ْب ِينقصُ ...ح ّبي بيزيد.
وت ـم ـي ــزت األغ ـن ـي ــة أي ـض ــا بــالـتـصـمـيــم
الـ ـخ ــاص ل ـل ـف ـي ــدي ــو ،وال ـ ـ ــذي ح ـم ــل رؤي ــة
جميلة عـصــر يــة ،و تــم طــر حــه عبر القناة
الــرس ـم ـيــة ل ـل ـف ـنــان حـسـيــن ال ـج ـس ـمــي في
" ،"YouTubeمتضمنا كـلـمــات األ غـنـيــة،
إلى جانب عرضها عبر جميع المنصات
اإللكترونية المتخصصة ،وعبر جميع
اإلذاعات الخليجية والعربية.

" ،"VOوي ـ ـشـ ــارك ف ــي ال ـب ـطــولــة
ش ـ ـي ـ ـمـ ــاء س ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــان ،وم ـح ـم ــد
ال ـ ـح ـ ـم ـ ـلـ ــي ،ومـ ـ ـ ــي الـ ـبـ ـل ــوش ــي،
وع ـب ــدال ـل ــه ال ــرمـ ـي ــان ،وع ـص ــام
الكاظمي ،وغيرهم.

سينما

أحمد سعد

ملصق األغنية

حبيبة العبدالله :سأركز أكثر
على الدراما التلفزيونية
انتهت من كتابة مسلسل «غرفة »110
• فضة المعيلي

العقل مع عبير الجندي

عبدالرحمن العقل

15

مسك وعنبر

هاني شاكر

القاهرة  -هيثم عسران

اض ـط ــر عـ ــدد م ــن م ـن ـظ ـمــي ال ـح ـف ــات ال ـغ ـنــائ ـيــة لـيـلــة
رأس السنة في مصر إل جــراء تعديالت بقاعات وأماكن
ال ـح ـف ــات ،ب ـعــد رفـ ــض م ـنــح ال ـت ـص ــاري ــح ل ـل ـح ـفــات فــي
ال ـقــاعــات الـمـغـلـقــة ،عـلــى خـلـفـيــة ع ــودة انـتـشــار فـيــروس
كــورونــا وتــزايــد أع ــداد الـمـصــابـيــن ،وهــو مــا تسبب في
إ ل ـغــاء حـفــات لبعض ا لـفـنــا نـيــن ا ل ـبــارز يــن ،منهم هاني
شاكر وأحمد سعد.
ولجأ عدد من منظمي الحفالت إلى إقامة تجهيزات
إضافية في بعض األماكن المفتوحة ،مع تجهيز أماكن
خــا صــة لـمـعــدات ا ل ـصــوت ،لحمايتها مــن األ م ـطــار حــال
سقوطها خــال فترة الحفل أو أثناء التجهيزات ،وهو
األمر الذي تسبب في تكلفة إضافية لمنظمي الحفالت.
بعض متعهدي الحفالت اضطروا إلى إلغاء حفالت
ب ـش ـكــل ك ــام ــل ف ــي أك ـث ــر م ــن م ـك ــان ،أب ــرزه ــم ال ـكــاف ـي ـهــات
والـ ـفـ ـن ــادق ال ـت ــي ال ت ــوج ــد ب ـهــا أم ــاك ــن م ـف ـتــوحــة يـمـكــن
ً
إقامة الحفالت بها ،علما بأن المتضرر األكبر من هذه
اإلجراء ات هم المطربون غير المشاهير الذين اعتادوا
ً
على الغناء في الكافيهات الصغيرة نسبيا .

خبريات
أزمة بكواليس «في انتظار
بابا» بين سماح أنور وانتصار

نشبت أزمة بني الفنانتني
سماح أنور وانتصار
بالعرض املسرحي "في انتظار
بابا" ،الذي يعرض على خشبة
املسرح القومي .وحدثت األزمة
نتيجة خالف وجهات النظر
بني بطلتي العرض في أجواء
متوترة بالكواليس ،في الوقت
الذي لم تظهر انتصار لتحية
الجمهور بعد نهاية العرض
األخير للمسرحية السبت
املاضي ،فيما ظهر جميع
األبطال بال استثناء.
إدارة املسرح القومي خفضت
حفالت العرض ،ليكون
 3أيام أسبوعيًا فقط ،مع
استئناف عرضه مجددًا،
بعدما كان يعرض على مدار
 6أيام ،بسبب ضعف اإلقبال
الجماهيري.

وفاء عامر تعتذر عن
«فاتن أمل حربي»

عزة إبراهيم

صدر للروائي يعقوب حميد الشمري
رواية جديدة بعنوان "شتاء بارد" عن دار
قرطاس للنشر والتوزيع ،تناقش فكرة
تجمد المشاعر نتيجة اإلهمال.
وق ــال الـكــاتــب الـشـمــري لــ"الـجــريــدة"
ح ــول م ـض ـمــون عـمـلــه األدب ـ ــه ال ـثــانــي:
"تنطلق األحداث من فحوى فكرة أؤمن
بها بـقــوة هــي أن األنـثــى وطــن ومــاذ
الـجـمـيــع ،ول ـقــد خـلـقـهــا ال ـلــه ومـيــزهــا
بأنها المأوى والسكن ،والملجأ الذي
يحتضن الجميع ،كأم وزوجة وأخت
وابنة ،كما أنها السور الذي
يحمينا غالف الرواية
ً
من تقلباتنا المزاجية ،فتبقى حصنا
لألمان واالستقرار على مر العصور".
وأضاف "حاولت من خالل روايتي الجديدة أن أعزز فكرة االهتمام
بالمرأة وعدم التفريط فيها ،أو التقليل من شأنها ،ألنها طاقة هائلة من
العطاء غير المحدود ،كما أنها أيقونة الجمال في كل شيء".
واستطرد" :استخلصت اســم الــروايــة "شتاء بــارد" من بــرودة مشاعرنا
ً
أحيانا ،فهي كالطقس ،برودتها تجمد المشاعر والعواطف ،وسخونتها
ً
تحرقها ،فاالعتدال يجب أن يكون نمطا في الحياة ،لتحقيق االستقرار
النفسي".
وأوضح أن الرواية تتبع حياة إمرأة تحب زوجها وأسرتها ،لكن الزوج
تحول من مهتم ببيته إلى رجل أعمال كثير السفر واإلهمال ألهله ،حتى
جاء ت الصدمة حين أخبر الــزوج المهمل زوجته المحبة بأنه سيتزوج
عليها ،فاستسلمت للوضع وأصبحت صديقة للزوجة الثانية ،لكن مع
حدث قوي زلزل أركان األسرة ،تزوج الرجل من الثالثة ،لكنها لم تتحمل
الصدمة ،فاختفت عن المنزل ثالث سنوات وسط أحداث غامضة وحين
ت ـعــود تـجــد ال ـم ـفــاجــأة ...وت ـتــوالــى األحـ ـ ــداث ،فــي إط ــار إن ـســانــي مـمــزوج
بالتشويق والحبكة".
وأصدر الروائي يعقوب الشمري روايته األولى بعنوان "نقطة تحول"
ً
ً
العام الماضي ،عن دار آفاق للنشر والتوزيع ،وحققت إقباال ملحوظا ،إذ
ً
ً
ً
ناقشت فكرة أن الحياة تتلون أحيانا صعودا وهبوطا حتى تأتي نقطة
التحول التي مصدرها الثقة بالنفس وبالله ،وكيف أن اللحظات القاسية
تمر كما يمر كل شيء ،إذا تمسك اإلنسان بقوته ومبادئه.

اعتذرت الفنانة وفاء عامر
عن عدم االشتراك في
مسلسل «فاتن أمل حربي»
مع الفنانة نيللي كريم ،وهو
العمل الذي انطلق تصويره
منتصف األسبوع الجاري
بقيادة املخرج ماندو العدل.
وجاء اعتذار وفاء ،لوجود
ارتباطات أخرى لديها في
نفس مواعيد يفترض أن
تشهد تصوير عدد كبير
من مشاهدها ،األمر الذي
دفعها لالعتذار ،رغم قيامها
بالتوقيع على التعاقدات
الخاصة باملسلسل مع شركة
العدل غروب ،فيما سيتم
إسناد الدور لفنانة أخرى
خالل أيام قليلة ،لرغبة
فريق العمل في عدم تعطل
أي أيام للتصوير ،في ظل
ضيق الوقت املتبقي على
شهر رمضان .املسلسل الذي
كتبه إبراهيم عيسى يشارك
في بطولته شريف سالمة
وفادية عبدالغني مع خالد
سرحان ،ولم يستقر فريق
العمل على اسم للعمل ،الذي
حمل في البداية اسم «أحوال
شخصية».

ةديرجلا
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دوليات

عباس يعد إسرائيل باستمرارً التنسيق األمني ووقف التصعيد

غانتس ّ
يفجر غضب اليهود بامتيازات تشمل أمواال وتصاريح وتقنين أوضاع ...والفصائل تهاجم السلطة
في أول زيارة إلسرائيل منذ
أكثر من  10سنواتّ ،
حل
الفلسطيني محمود
الرئيس ً
عباس ضيفا على وزير الدفاع
بيني غانتس في منزله بمدينة
روش هعين ،لبحث مجموعة
من «إجراءات بناء الثقة»
المفقودة.

قـ ـ ــام الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
م ـح ـم ــود عـ ـب ــاس بـ ــزيـ ــارة ن ـ ــادرة
إلسرائيل ،إلجراء محادثات بشأن
قضايا اقتصادية وأمنية مع وزير
الدفاع بيني غانتس ،لكن من دون
ُ
آفــاق تذكر الستئناف مفاوضات
السالم المتوقفة منذ فترة طويلة.
وعلى وقع االنقسامات العميقة
على مسألة إقامة دولة فلسطينية
داخل الحكومة االئتالفية برئاسة
اليميني المتشدد نفتالي بينيت،
َ
واسـتـمــرار التناحر بين حركتي
فتح وحماس ،استضاف غانتس
ع ـبــاس فــي مـنــزلــه بـمــديـنــة روش
هـعـيــن ل ـيــل ال ـث ــاث ــاء  -األربـ ـع ــاء،
وبـحـثــا ال ــوض ــع األم ـن ــي وتـعــزيــز
االقتصاد.
وك ـت ــب غــان ـتــس ،ف ــي ت ـغــريــدة،
«ناقشنا اتخاذ إجراءات اقتصادية
وم ــدن ـي ــة ،وأك ــدن ــا أه ـم ـيــة تـعــزيــز
التنسيق األمني ووقــف اإلرهــاب
والعنف ،لمصلحة اإلسرائيليين
والفلسطينيين كليهما».
وفي تعليقه على االجتماع ،لم
يورد غانتس ،الذي التقى عباس
في مدينة رام الله بالضفة الغربية
المحتلة قبل نحو  4أشهر ،أي ذكر
لعملية السالم المتوقفة منذ عام
 2014بعد انهيار محادثات رعتها
الواليات المتحدة.
وأكدت وزارة الدفاع اإلسرائيلية
أن االجتماع تناول «قضايا أمنية
ّ
ومدنية على المحك» ورك ــز على
«االه ـت ـم ــام ال ـم ـش ـتــرك ف ــي تعزيز
التنسيق األم ـنــي والـحـفــاظ على
االستقرار ومنع اإلرهاب والعنف»،
مبينة أن غانتس أبلغ عباس «أنه
يعتزم مواصلة اإلجراءات الهادفة
إل ــى تـعــزيــز الـثـقــة ف ــي المجالين
االقتصادي والمدني».

الفرصة األخيرة

هنية يتحدث عن
بوادر انتفاضة
بالضفة وقصف
مدفعي على غزة
ومواجهات بالنقب

وف ــي تعليقه عـلــى أول زي ــارة
ي ـقــوم بـهــا الــرئ ـيــس الفلسطيني
إلسرائيل منذ أكثر من  10سنوات،
اع ـت ـب ــر وزيـ ـ ــر ال ـ ـشـ ــؤون ال ـمــدن ـيــة
حـسـيــن ال ـش ـيــخ ،ف ــي ت ـغــريــدة ،أن
االجـتـمــاع ال ــذي حـضــره ورئـيــس
ج ـهــاز ال ـم ـخــابــرات الفلسطينية
ّ
«تحد كبير والفرصة
ماجد فــرج
األخـيــرة قبل االنـفـجــار والــدخــول
في طريق مسدود ،ومحاولة جدية
جريئة لفتح مسار سياسي يرتكز
عـلــى الـشــرعـيــة ال ــدول ـي ــة ،ويـضــع
حدا للممارسات التصعيدية ضد
الشعب الفلسطيني».
وف ــي وق ــت س ــاب ــق ،أوضـ ــح أن

اللقاء «تناول العديد من القضايا
األمنية واالقتصادية واإلنسانية،
وأهمية خلق أفق سياسي يؤدي
إلـ ــى ح ــل س ـيــاســي وفـ ــق ق ـ ــرارات
ً
الـ ـش ــرعـ ـي ــة الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة» ،وأي ـ ـضـ ــا
«األوض ـ ـ ــاع الـمـيــدانـيــة الـمـتــوتــرة
بسبب ممارسات المستوطنين».
ً
والح ـق ــا ،اتـخــذ غــانـتــس جملة
م ــن ال ـتــداب ـيــر ال ـجــديــدة الـخــاصــة
بالفلسطينيين ،أبرزها االعتراف
ب ــوض ــع  6آالف م ـق ـيــم بــالـضـفــة
الـغــربـيــة بــأنـهــم مــن سـكــانـهــا ،في
خطوة من شأنها تسهيل تنقلهم،
إضافة إلى حصول  3500في قطاع
غزة كذلك على وثائق إقامة رسمية
ألسباب إنسانية.
وأ عـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت وزارة ا ل ـ ـ ــد ف ـ ـ ــاع
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة م ــواف ـق ــة غــان ـتــس،
بـعــد لـقــائــه ع ـبــاس ،عـلــى تحويل
نحو  32مليون دوالر مــن أمــوال
الضرائب المحتجزة لدى إسرائيل
إلى السلطة الفلسطينية ،وإصدار
ت ـ ـصـ ــاريـ ــح لـ ـ ـ ـ ـ ــ 500رج ـ ـ ــل أعـ ـم ــال
ل ــدخ ــول إس ــرائـ ـي ــل ب ــال ـس ـي ــارات،
وإضافة العشرات من التصاريح
لكبار الشخصيات والمسؤولين
الفلسطينيين.
وذك ـ ــرت اإلذاعـ ـ ــة اإلســرائـيـلـيــة
العامة أن غانتس ينوي ُمواصلة
ً
دفع إجــراءات بناء الثقة قدما في
المجالين االقـتـصــادي والمدني.
ونقلت عن مصادر فلسطينية أن

تنديد مزدوج
والق ـ ــى االجـ ـتـ ـم ــاع ،ال ـ ــذي جــاء
فـ ــي أوج ال ـه ـج ـم ــات اإلره ــابـ ـي ــة
للمستوطنين اليهود وعمليات
ينفذها فلسطينيون فــي الضفة
ً
الغربية والقدس الشرقية ،تنديدا
ً
من الجانبين الفلسطيني ممثال
في حركة حماس ،واإلسرائيلي في
ً
حزب ليكود الحاكم سابقا.
واعـ ـتـ ـب ــر «ل ـ ـي ـ ـكـ ــود» ال ـي ـم ـي ـنــي
بزعامة رئيس الحكومة السابق
بنيامين نتنياهو ،فــي بـيــان ،أن
«حـكــومــة بينيت تعيد أبــو مــازن

والفلسطينيين إلى جدول األعمال،
وتنازالتها الخطيرة ألمن إسرائيل
ً
ليست سوى مسألة وقت» ،مؤكدا
أن «حكومة بينيت /ساعر /البيد
ً
ّ
تشكل خطرا على إسرائيل».
وبينما وصفت أحزاب اليمين
اإلسرائيلي المتشددة لقاء عباس
وغ ــانـ ـت ــس ب ــالـ ـمـ ـس ــيء ل ـل ـي ـه ــود،
دافعت حركة فتح عنه ،واعتبرت
أنـ ــه م ـح ــاول ــة ج ــدي ــة ل ــوض ــع حد
ل ـل ـم ـمــارســات ال ـت ـص ـع ـيــديــة ضد
الشعب الفلسطيني ،ولفتح مسار
س ـيــاســي يــرت ـكــز ع ـلــى الـشــرعـيــة
الدولية.
ونــددت الفصائل الفلسطينية
ع ـق ــب اجـ ـتـ ـم ــاع طـ ـ ــارئ فـ ــي غ ــزة
ب ـ ــاالجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع «ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ج ـ ـ ـ ــاء فــي
وقـ ـ ــت ت ـش ـه ــد فـ ـي ــه مـ ـ ــدن ال ـض ـفــة
ال ـغــرب ـيــة والـ ـق ــدس ح ــال ــة ثــوريــة
تـ ـقـ ـل ــق االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
والمستوطنين».
واعـتـبــرت الـفـصــائــل ،فــي بيان
مشترك ،أن االجتماع «لن يضيف
لـشـعـبـنــا وق ـض ـي ـتــه الــوط ـن ـيــة إال
ً
مـ ــزيـ ــدا مـ ــن ال ـت ـغ ـط ـيــة الــرس ـم ـيــة
لحكومة االحـتــال في االستمرار
بمزيد من االستيطان ومصادرة
ٍ
األراضــي واالستمرار في سياسة
القتل واالعتقاالت اإلسرائيلية».
وعبرت حركة حماس عن «بالغ
واستنكارها» لالجتماع،
إدانتها
ّ
ً
م ـع ـت ـبــرة أن ـ ــه ي ـم ــث ــل «اسـ ـتـ ـف ــزازا

ل ـج ـمــاه ـيــر ال ـش ـع ــب ال ـم ـحــاصــر
فـ ــي غ ـ ــزة ،ول ـت ـص ـع ـيــد ع ــدوان ــي
ي ـس ـت ـه ــدف أرض ـ ـهـ ــم وح ـقــوق ـهــم
الوطنية ومقدساتهم في الضفة
ال ـغ ــرب ـي ــة ال ـم ـح ـت ـلــة وال ـ ـقـ ــدس»،
م ـت ـه ـمــة ال ـس ـل ـطــة ب ــأن ـه ــا تـعـمــق
االن ـق ـس ــام وت ـش ـجــع ال ـ ــدول على
التطبيع .واعتبرت حركة الجهاد
أن االجتماع «جاء تكريسا للدور
ا لــو ظـيـفــي للسلطة ا ل ـتــي تبحث
عــن حـلــول لـلـخــروج مــن أزماتها
وعجزها وفشلها ،على حساب
مصالح الشعب وحقوقه وقضيته
الوطنية».
ك ـم ــا اع ـت ـب ــرت ج ـب ـهــة تـحــريــر
فلسطين أن ــه يــأتــي «إم ـعــانــا في
ال ــوه ــم والـ ــرهـ ــان ع ـلــى الـ ـس ــراب،
وتنكرا لدماء الشهداء وعذابات
األسـ ــرى وك ــل ضـحــايــا االح ـتــال
وقواته» .وقالت المبادرة الوطنية
الفلسطينية إن حصر اللقاء ات
مــع وزيــر الــدفــاع «يعني تكريس
العالقات مع الجانب الفلسطيني
على أنها عالقة محتل ،وتخفيض
س ـق ـف ـهــا إل ـ ــى ال ـق ـض ــاي ــا األم ـن ـيــة
والخدماتية فقط».
ّ
إل ــى ذل ــك ،أك ــد رئـيــس المكتب
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ل ـ ـحـ ــركـ ــة ح ـ ـمـ ــاس،
ّ
إسـ ـم ــاعـ ـي ــل هـ ـنـ ـي ــة ،أن ال ـض ـف ــة
الغربية تشهد ب ــوادر انتفاضة،
ً
ون ـهــوضــا لـلـمـقــاومــة مــن جــديــد،
وع ـم ـل ـي ــات ب ـط ــول ـي ــة م ـتــواص ـلــة

يـ ــرصـ ــدهـ ــا ال ـ ـقـ ــريـ ــب والـ ـبـ ـعـ ـي ــد.
وق ـ ـ ـ ــال هـ ـنـ ـي ــة ،خ ـ ـ ــال م ــؤت ـم ــر
ال ـق ــدس الـعـلـمــي ال ـخــامــس عشر،
«الـشـعــب الـثــائــر فــي الـضـفــة كسر
ك ــل أطـ ـ ــواق الـ ـخ ــوف ،وأفـ ـش ــل كل
المخططات الصهيونية الهادفة
إلــى بـنــاء مــا يسمى الفلسطيني
الجديد ُ
المنشغل فقط بالوضع
االقتصادي والمعيشي».
ً
م ـي ــدان ـي ــا ،اس ـت ـهــدفــت ال ـق ــوات
اإلسرائيلية بقصف مدفعي ،نقطة
رص ــد تــابـعــة لـلـضـبــط الـمـيــدانــي
ج ـن ــوب شـ ــرق مــدي ـنــة غ ـ ــزة ،بعد
إص ــاب ــة عــامــل م ــن وزارة الــدفــاع
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ف ــي س ــاق ــه بـن ـيــران
أط ـل ـقــت م ــن ال ـق ـط ــاع .ك ـمــا قصف
َ
ال ـج ـيــش نـقـطــتــي رص ــد للضبط
الميداني شمال بيت الهيا بشمال
ال ـق ـطــاع ،وأطـلـقــت زوارق حربية
إسرائيلية قذائفها قرب شواطئ
شمال القطاع.
ولـلـيــوم الـثــالــث عـلــى الـتــوالــي،
دف ـ ـعـ ــت إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ب ـ ـق ـ ــوات إل ــى
منطقة النقب ،وواصـلــت آلياتها
وج ــراف ــاتـ ـه ــا ع ـم ـل ـي ــات ت ـجــريــف
األراضـ ـ ـ ـ ــي وإبـ ـ ـ ـ ــادة ال ـم ـحــاص ـيــل
الزراعية التابعة لعائلة األطرش
ف ــي ق ــري ــة الـ ـ ّ
ـرويـ ــس ،ك ـمــا دهـمــت
اآلليات والجرافات منطقة النقع
شرق تل السبع في أعقاب تجدد
المواجهات مع األهالي.
(القدس المحتلة ،غزة  -وكاالت)

الرئيس اللبناني يوقع مرسوم انتخاب البرلمان السودان يعيد صالحيات االعتقال لالستخبارات
ّ
البرهان يشكل لجنة عليا برئاسة دقلو لحل قضايا الشرق

وينتظر الغاز المصري أواخر فبراير

مفاوضات النقد تراوح مكانها وال أفق لنهاية االنهيار االقتصادي
وقع الرئيس اللبناني ميشال عــون ،أمــس ،مرسوم دعوة
الـهـيـئــات الـنــاخـبــة النـتـخــاب أع ـضــاء مجلس ال ـنــواب .وجــاء
في تغريدة نشرها موقع الرئاسة اللبنانية على «تويتر»:
«وقع الرئيس عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة النتخاب
أعضاء مجلس النواب في  ١٥مايو للمقيمين وفي  ١٢مايو
للموظفين المشاركين بالعملية االنتخابية وفي  ٦و ٨مايو
لغير المقيمين على األراضي اللبنانية».
وكــان وزيــر الداخلية والبلديات في لبنان بسام مولوي،
أعـلــن مـنــذ يــومـيــن تــوقـيــع مــرســوم دع ــوة الـهـيـئــات الناخبة
النتخاب أعضاء مجلس النواب في  15مايو المقبل.
من جهة ثانية ،قال بيان للرئاسة اللبنانية ،إن من المتوقع
االنتهاء من إصالحات بخط لنقل الغاز بنهاية فبراير بما
سيسمح بوصول الغاز المصري إلى لبنان.

ونقل البيان عن وزير الطاقة وليد فياض قوله« :مع حلول
أواخ ــر فـبــرايــر مــن الـمـفــروض أن يـكــون قــد تــم االنـتـهــاء من
إصالح الخط في المرحلة األولى ،بما يسمح بوصول الغاز
إلى دير عمار».
وتقع دير عمار على بعد ثالثة كيلومترات إلى الشمال من
مدينة طرابلس في شمال لبنان .من المقرر بموجب خطة
تدعمها الواليات المتحدة لتخفيف أزمة الكهرباء في لبنان
أن تزوده مصر بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يمر بأراضي
األردن وسورية.
وي ـت ـفــاوض لـبـنــان مــع ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي للتوصل
إلى خطة تساعد على انتشاله من دوامــة انهيار اقتصادي
أنهكه منذ أكثر من عامين ،لكن المحادثات ،ورغم التدهور
ً
المتسارع ،ال تزال في مراحلها األولى ،وال أفق واضحا لها.

موريتانيا تعرض الوساطة
ّ
لحل خالف الرباط والجزائر

يقود الرئيس الموريتاني
محمد ولد الشيخ الغزواني،
الذي يزور الجزائر ،وساطة
إلنهاء األزمة القائمة بين
المغرب والجزائر ،وفق ما
جاء عبر تقرير إلذاعة فرنسا
الدولية .وبحسب التقرير ،فإن
"الرئيس الموريتاني يعتمد
على موقفه المحايد من اإلخوة
األعداءّ ،
ليقدم لهما صيغة
ّ
تفضي إلى خروج مشرف من
األزمة الدبلوماسية الحالية
بشأن وضع إقليم الصحراء".
ومساء أمس األول ،أشاد
الغزواني خالل مؤتمر
مشترك مع نظيره الجزائري
عبدالمجيد تبون ،بنتائج
ً
زيارته إلى الجزائر ،واصفا
إياها بـ "المثمرة والبناءة".

االحتالل يهاجم فلسطينيتين خالل هدم منزليهما بالخليل أمس األول (أ ف ب)
عباس أكد أنه «لن يسمح بممارسة
األسلحة النارية
العنف واستخدام
ّ
ضد اإلسرائيليين ،بغض النظر
عن طبيعة العالقات بين السلطة
الفلسطينية وإســرائ ـيــل ،وأن ــه ال
يمكن التنازل عن التنسيق األمني
تحت أي ظرف».
وتـعـتـبــر ه ــذه ال ــزي ــارة األول ــى
لعباس إلــى داخ ــل إســرائـيــل منذ
 10سـنــوات ،وك ــان قــد اجتمع مع
غانتس في  30أغسطس الماضي
فــي رام الـلــه ،وتــم االتـفــاق حينها
ع ـ ـلـ ــى عـ ـ ـ ــدة تـ ـسـ ـهـ ـي ــات م ـق ــدم ــة
ل ـل ـس ـل ـطــة ،ب ـم ــا فـ ــي ذل ـ ــك إص ـ ــدار
ت ـص ــاري ــح ل ـ ـ ّـم ش ـم ــل ف ــي الـضـفــة
ال ـغ ــرب ـي ــة ب ـع ــد انـ ـقـ ـط ــاع اس ـت ـمــر
سنوات.

سلة أخبار

بالتزامن مع حالة االحتقان التي شهدها السودان في أكتوبر
الماضي ،أعلن مستشار القائد العام للقوات المسلحة العميد
الطاهر أبوهاجة ،أن إعــادة بعض الصالحيات أخيرا لجهاز
األمن واالستخبارات العامة أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية.
ونقلت وكالة السودان لألنباء الرسمية (سونا) عن أبوهاجة ،أن
قرار إعادة الصالحية هدفه وقف األمور األمنية التي تهدد أمن
واستقرار الوطن ،مثل التخريب والتخابر ،ومكافحة اإلرهاب
وخالياه المنتشرة وتجارة المخدرات والجريمة العابرة للحدود
وغيرها .وأضــاف أن «بعض الجهات والعناصر تستغل جو
الحريات بصورة سلبية في خلق الفوضى ،وهذه الصالحيات
أعيدت لجهاز األمن واالستخبارات في وقتها» ،موضحا أنها
«لـيـســت تـهــديــدا لـلـحــريــات وح ــق الـتـظــاهــر وإن ـمــا لــوضــع حد
لأليادي المخربة التي ال تريد فترة انتقالية مستقرة وال تحوال
ديموقراطيا حقيقيا» .وكــان رئيس مجلس السيادة الفريق
أول ركن عبدالفتاح البرهان أصــدر أخيرا قــرارا أعــاد بموجبه
صالحيات جهاز االستخبارات العامة ومنحه ،وفقا لحالة
الطوارئ ،الحصانة وحق االعتقال .ودافع أبوهاجة عن صالحيات

ّ
الصدر يجتمع بخصومه ويبشر بحكومة وطنية

«حــق االعـتـقــال» لجهاز األمــن والـمـخــابــرات ،ووصـفــه بأنه أمر
طبيعي في ظل الظروف الحالية .وقال إن قرار إعادة الصالحية
هدفه «وقف المهددات األمنية ،ومنع بعض الجهات والعناصر
من استغالل جو الحريات بصورة سلبية وخلق الفوضى».
من ناحية أخــرى ،أصدر البرهان قــرارا بتشكيل لجنة عليا
لحل قضايا شرق السودان برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة
الفريق أول محمد حمدان دقلو .وحدد القرار مهام واختصاصات
اللجنة في اتخاذ التدابير الالزمة بشأن إيجاد حلول للوضع في
شرق السودان ،عبر مخاطبة جذور األزمة ،وتوحيد رؤى جميع
مكونات الشرق للوصول إلى اتفاق يضمن تنفيذ المطلوبات
التي تؤسس لتحقيق تنمية واستقرار وسالم دائم في الشرق،
فضال عن التنسيق والتواصل مع كافة الجهات للمساعدة في
تحقيق التوافق بين األطراف المختلفة.
وأل ــزم الـقــرار اللجنة برفع تقارير دوري ــة عن سير أعمالها
لمجلس السيادة ،ووجه الجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع
التنفيذ ،كما منح القرار اللجنة حق االستعانة بمن تراه مناسبا
(الخرطوم ـ ـ وكاالت)
إلعانتها في أداء مهامها.

الغنوشي يتهم ّ
سعيد
َبج ّر تونس لالستبداد

دعا رئيس البرلمان التونسي
ّ
"المعلق" رئيس حركة النهضة،
راشد الغنوشي ،إلى حوار
وطني شامل في بالده ،تزامنا
مع إقرار الميزانية العامة
للبالد ،متهما الرئيس قيس
ّ
سعيد ّ
بجر البالد إلى عهد
االستبداد .وقال الغنوشي
خالل زيارته مساء أمس
األول ،لمقر مبادرة "مواطنون
ضد االنقالب" إنه "ليس من
حق أي طرف أن يعيد تجربة
الدكتاتورية التي عاشتها
البالد طوال نصف قرن ،ولم
تجن منها سوى المآسي
ِ
والتخلف والكراهية بين فئات
الشعب ومناطقه".

«التحالف» يدمر آليات
للحوثيين في شبوة

دمرت قوات "تحالف دعم
الشرعية" الذي تقوده
السعودية في اليمن آليات
تابعة للمتمردين الحوثيين
في جبهة الصفراء بمنطقة
بيحان التابعة لمحافظة
شبوة جنوب وسط اليمن.
وجاء ذلك بعد تنفيذ
ً
الميليشيات الحوثية هجوما
ً
صاروخيا استهدف مطار
مدينة عتق ،المركز اإلداري
لمحافظة شبوة ليل الثالثاء
ـ األربعاء .وأفادت مصادر
يمنية بأن صاروخا بالستيا
استهدف مبنى بالقرب من
بوابة المطار ،بعد أيام من
وصول تعزيزات عسكرية
قادمة من الساحل الغربي إلى
شبوة.

ً
بغداد تعلن نهاية االنسحاب األميركي وتنعى قياديا نحره «داعش»
غداة تثبيت المحكمة االتحادية العليا العراقية نتائج
االنتخابات التشريعية األخـيــرة ورفــض طعن تقدم به
ً
رئيس «تحالف الفتح» الذي يضم فصائل وأحزابا شديدة
الصلة بإيران ،تعهد رجل الدين العراقي البارز مقتدى
الصدر ،الذي حل تياره بمقدمة نتائج االنتخابات ،التي
أجريت مطلع أكتوبر الماضي ،بتشكيل «حكومة أغلبية
وطنية ال شرقية وال غربية».
وجـ ــاء تـصــريــح ال ـص ــدر ،الـ ــذي أطـلـقــه عـبــر «تــويـتــر»
عقب اجتماعه بوفد من «تحالف الفتح» و»قــوى اإلطار
ً
التنسيقي» الــذي يضم كتال سياسية ممثلة لـ»الحشد
الشعبي» ،في الحنانة بمحافظة النجف.
ّ
وضم وفد «اإلطار التنسيقي» قيس الخزعلي األمين
العام لـ«عصائب أهل الحق» إحدى أكثر الفصائل المسلحة
ً
تـشــددا ،ورئيس هيئة «الحشد» فالح الفياض ورئيس
«تحالف الفتح» ،هادي العامري.
وناقش الوفد مع الصدر األوضاع السياسة في البالد
خالل الفترة المقبلة وتشكيل الحكومة المرتقبة.
ً
وتـتــركــز الـنـقــاشــات السياسية حــالـيــا ح ــول البحث

بشأن ترشيح شخصيات جديدة لتولي رئاسة الوزراء
والـجـمـهــوريــة وال ـبــرل ـمــان ،وس ــط ع ــدم رغ ـبــة الفصائل
الموالية لطهران بإعادة ترشيح رئيس الــوزراء الحالي
ً
ً
مصطفى الكاظمي مرة جديدة للمنصب.
ومن المنتظر أن تنعقد أول جلسة للبرلمان الجديد
بحلول العاشر من يناير المقبل.
ويفترض بالبرلمان بعد جلسته األولــى أن ينتخب
ً
ً
ً
خــال  30يــومــا رئيسا جــديــدا للجمهورية ،الــذي عليه
ّ
ً
بــدوره أن يكلف رئيسا للحكومة ،يكون مرشح «الكتلة
ً
النيابية األكبر عددا» ،وفق الدستور .ومنذ تكليفه ،يكون
ً
أمام الرئيس الجديد للحكومة  30يوما لتشكيلها.
ّ
وتصدرت الكتلة الصدرية ،النتائج بحيازتها على 73
ً
مقعدا ،وفق النتائج النهائية التي أعلنتها المفوضية
ً
االنتخابية ،وهــو أعـلــن م ــرارا رغبته بتشكيل حكومة
ً
أغلبية .في المقابل ،حصل «تحالف الفتح» على  17مقعدا
ً
بعدما كان يشغل في البرلمان المنتهية واليته  48مقعدا.
ومن شأن المفاوضات الهادفة الختيار رئيس جديد
للحكومة وتشكيل مجلس جديد للوزراء أن تكون طويلة،

حيث على األحزاب الشيعية المهيمنة على السياسة في
البالد التوصل لتوافق في ما بينها لهذا الغرض.
وجاء اللقاء بعد دعوة «اإلطار التنسيقي» للمعتصمين
الـمـنــاصــريــن لــ«الـحـشــد الـشـعـبــي» والـمـعـتــرضـيــن على
نتائج االنتخابات أمام بوابات المنطقة ّ الخضراء ،الذين
يتظاهرون منذ أسابيع ،لالنسحاب وفض االعتصام في
ً
خطوة ّ
تعد بادرة للتهدئة.
وتزامن تراجع الفصائل مع حلول الموعد النهائي
المتفق عليه بين حكومة الكاظمي والواليات المتحدة
إلنهاء تواجد القوات القتالية األميركية في العراق ومع
تحقيق مفاوضات فيينا بشأن إحياء االتفاق النووي
اإليراني المبرم عام  2015ورفع العقوبات األميركية عن
ً
ً
طهران تقدما طفيفا .على صعيد منفصل ،نعت وزارة
الــدفــاع الـعــراقـيــة مــديــر مكتب جـ ــوازات السفر بمنطقة
األعظمية في العاصمة بغداد العقيد ياسر الجوراني الذي
بث تنظيم «داعش» مقطع فيديو يظهر قيام أحد عناصره
بنحر الضحية الذي تم اختطافه في  13من الشهر الجاري
مع ثالثة آخرين كانوا في رحلة صيد بمنطقة حمرين

موكب جنائزي أمس لقتلى سقطوا مع قائد فيلق القدس قاسم سليماني العام الماضي (رويترز)
بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد .ووسط غضب شعبي
وجــه الكاظمي بتكثيف الجهد االستخباري وتصعيد
الضربات االستباقية للتنظيم.
وأشـ ــارت خلية اإلع ــام األم ـنــي فــي وق ــت ســابــق إلــى
أن جهاز مكافحة اإلره ــاب عثر على مختطفين اثنين
داخل وكر لمسلحي «داعش» في جبال حمرين أحدهما
ً
ً
ً
ك ــان م ـق ـتــوال وال ـثــانــي م ـصــابــا ج ــرى نـقـلــه ج ــوا لتلقي

ً
ً
ال ـعــاج لكنه تــوفــي الح ـقــا مـتــأثــرا بــإصــابــاتــه البليغة.
ً
في غضون ذلك ،أعلن الكاظمي رسميا اكتمال وانتهاء
سحب "التحالف الدولي" جميع األفراد والمعدات الخاصة
بالعمليات القتالية من العراق أمس .إلى ذلك ،أفادت شركة
«تشونجمان بتروليم» بأن الهجمات قرب قاعدتها في
حقل الغراف العراقي لم تسبب خسائر مادية أو بشرية.
(بغداد ـ وكاالت)

ةديرجلا
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ً
إيران تنجرف شرقا ...ورئيسي لتوقيع معاهدة طويلة مع بوتين
● مد طريق يربط روسيا بالخليج بمساعدة بكين وعرض إيراني لتضامن عسكري بمواجهة «الناتو»
● تململ أميركي من بطء فيينا وإسرائيل ال يمكنها تقييم آثار هجومها المحتمل على طهران
طهران  -فرزاد قاسمي

تتجه حكومة الرئيس اإليراني
إبراهيم رئيسي نحو إبرام
معاهدة طويلة وشاملة
للتعاون مع روسيا ،على غرار
اتفاقية طهران وبكين المثيرة
للجدل التي تمتد ربع قرن ،في
خطوة تزيد ميل الجمهورية
اإلسالمية أكثر باتجاه الشرق،
في حين أعربت واشنطن عن
تململها من بطء محادثات
فيينا بشأن النووي اإليراني.

أوروبا تجدد التحذير
من نفاد وقت إحياء
االتفاق النووي المبرم
عام 2015

ف ـ ــي زي ـ ـ ـ ـ ــارة سـ ـتـ ـك ــون األول ـ ـ ــى
مــن نــوعـهــا لــرئـيــس للجمهورية
اإلس ــامـ ـي ــة م ـن ــذ  2017واألبـ ـ ــرز
ل ـل ــرئ ـي ــس األص ـ ــول ـ ــي ال ـم ـت ـش ــدد
إبراهيم رئيسي منذ توليه السلطة
في أغسطس الماضي ،أكد مصدر
في مكتب األخير لـ «الجريدة» أن
الترتيبات للتوقيع على معاهدة
تعاون استراتيجي ،طويل األمد
ً
« 20عاما» ،بين طهران وموسكو
انـ ـتـ ـه ــت ،وم ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن ي ـقــوم
رئـيـســي ال ــذي أع ـلــن ،أم ــس األول،
ق ـ ـبـ ــول دعـ ـ ـ ــوة نـ ـظـ ـي ــره الـ ــروسـ ــي
فالديمير بوتين لــزيــارة روسيا
بالتوقيع عليها.
وحسب المصدر ،فــإن الموعد
ال ــدق ـي ــق لـلـسـفــر ل ــم ي ـتــم تعيينه
ل ـكــن ال ـم ــوع ــد ال ـم ـح ـت ـمــل ه ــو 18
ً
أو  19ي ـنــايــر ال ـم ـق ـبــل ،مــوضـحــا
أن االت ـفــاق ـيــة الـســابـقــة ال ـتــي قــام
الرئيس اإليراني الراحل هاشمي
رفسنجاني بالتوقيع عليها بين
ً
ال ـب ـلــديــن ك ــان ــت تـشـمــل خـطــوطــا
ع ــري ـض ــة ف ــي مـ ـج ــاالت ال ـت ـع ــاون
الثقافي واالجتماعي واالقتصادي
بين البلدين ،وكان فريق الرئيس
ال ـ ـسـ ــابـ ــق حـ ـس ــن روحـ ـ ــانـ ـ ــي ق ــام
ب ــاإلع ــان ع ــن تـمــديــدهــا م ــدة 20
ً
ع ــام ــا ج ــدي ــدة ،لـكــن بـعــد وص ــول
رئـيـســي إل ــى الـسـلـطــة واف ــق على
مقترح روسي ينص على توسيع
ً
الـتـعــاون ليشمل أم ــورا سياسية
وعـسـكــريــة وتـتـحــول مــن اتفاقية
تعاون مشترك إلى معاهدة تعاون
استراتيجي تشمل شتى المجاالت
الممكنة وتحول إيران وروسيا إلى
دولتين متحالفتين على مختلف
ال ـص ـع ــد إلـ ـ ــى حـ ــد ك ـب ـي ــر ،وهـ ــذه
ً
المعاهدة ستكون أكثر شموال من
االتفاقية السابقة.
وأشار المصدر إلى أن االتفاقية
ً
ال ـجــديــدة تشمل أم ـ ــورا عسكرية
ع ــدي ــدة ك ــان ــت ح ـكــومــة روح ــان ــي
ت ـت ـهــرب م ــن بـحـثـهــا م ــع الـ ــروس،
منها العمل على إيـجــاد تحالف
بين البلدين حيث تتعهد الدولتان
بمساعدة إحداهما األخ ــرى بكل
ما لديهما من إمكانات عسكرية
ول ــوج ـس ـت ـي ــة فـ ــي ح ـ ــال واج ـه ــت
ً
أي م ـن ـه ـمــا هـ ـج ــوم ــا مـ ــن ط ــرف

ً
مجتمعا برئيس الوفد اإليراني علي باقري كني في فيينا أمس (إرنا)
ممثل االتحاد األوروبي في المفاوضات النووية انريكي مورا
ثالث ،على غــرار اتفاقية التعاون
الـعـسـكــري الـمــوقـعــة بـيــن ســوريــة
وروسـ ـي ــا .وأض ـ ــاف أن االتـفــاقـيــة
تـشـمــل إل ـغ ــاء اس ـت ـخ ــدام الـ ــدوالر
األميركي في المعامالت التجارية
بـيــن الـبـلــديــن ،مــع قـيــام مـصــارف
ال ـب ـلــديــن بـفـتــح خ ـط ــوط اعـتـمــاد
بالعمالت المحلية.

ربط وتضامن
وفـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ــؤشـ ـ ــر جـ ـ ــديـ ـ ــد ع ـل ــى
ان ـ ـح ـ ــراف إي ـ ــران ـ ــي عـ ــن بــوص ـلــة
الـ ـم ــرش ــد الـ ـم ــؤس ــس روح ال ـل ــه
الـخـمـيـنــي ب ـ ـ «إق ــام ــة جـمـهــوريــة
إســامـيــة ال شــرقـيــة وال غــربـيــة»،
ً
كشف المصدر أن شقا باالتفاق
ي ـنــص ع ـلــى تـ ـع ــاون ث ــاث ــي بين
إي ــران وروس ـيــا والـصـيــن لوصل
جنوب إيران ،المطل على ساحل
الخليج ،بشمال روسيا والبحر
األســود عبر خطوط سكة حديد
سريعة السير .وحسب المصدر،
فإن رئيسي أمر بمراجعة اتفاقية
التعاون المشترك التي أبرمتها
ح ـكــومــة س ـل ـفــه ال ـم ـع ـتــدل حـســن
روح ــان ــي وت ـم ـتــد رب ــع قـ ــرن ،كي
تتحول هي األخرى إلى معاهدة

تعاون استراتيجي بين البلدين،
عـ ـل ــى غـ ـ ــرار االتـ ـف ــاقـ ـي ــة ال ـم ــزم ــع
ع ـق ــده ــا م ــع م ــوسـ ـك ــو .وأك ـ ــد أن
رئ ـي ـس ــي س ـي ـنــاقــش م ــع الـ ــروس
تشكيل تـحــالــف عـسـكــري ثالثي
يـضــم بـ ــاده إل ــى جــانــب روسـيــا
وال ـص ـي ــن ،ع ـلــى أم ــل أن يـتــوســع
التضامن لمواجهة المد الغربي
لحلف شمال األطلسي «الناتو»
باتجاه الشرق.
وأضــاف أن مشروع التحالف
العسكري ليس بالجديد ،إذ سبق
أن طرحته موسكو على طهران،
لكن الحكومات اإليرانية السابقة
ك ــان ــت ت ـت ـع ـلــل بـ ــأن ال ــدسـ ـت ــور ال
يـسـمــح لـلـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة
ب ـ ــال ـ ــدخ ـ ــول فـ ـ ــي أي تـ ـح ــالـ ـف ــات
ً
عسكرية ،مشيرا إلى أن الحكومة
ً
ً
الجديدة وجدت مخرجا قانونيا
لتجاوز معضلة البند الدستوري
وسوف تعمل من خالله.
وأض ــاف الـمـصــدر أن االتـفــاق
يشمل تعاون الشركات الهندسية
لـلـبـلــديــن وإف ـس ــاح ال ـم ـجــال أم ــام
م ـشــاريــع ب ـنــى تـحـتـيــة مـشـتــركــة
ف ــي س ــوري ــة «لـ ـتـ ـف ــادي ال ــدخ ــول
بتنافس ضار على كعكعة اإلعمار
بدمشق».

القتالية
الخدمة
S-550
تدخل
روسيا
ً
ً
وتعتبر «هاري ترومان» تهديدا مباشرا
وزير الدفاع األميركي يبقي حاملة الطائرات بالبحر المتوسط
وســط تــرقــب للمحادثات األمنية لتفادي
مواجهة مفتوحة مــع حلف شمال األطلسي
فــي أوكــران ـيــا ،أدخ ــل الـجـيــش الــروســي أمــس
أولى منظومات الدفاع الجوي الجديدة S-550
الخدمة القتالية ،وأصبحت جــزء ا مــن نظام
الدفاع الصاروخي الجوي الروسي الشامل.
وق ـ ــال مـ ـص ــدر مـ ـق ــرب مـ ــن وزارة ال ــدف ــاع
ال ــروس ـي ــة ،لــوكــالــة «ت ـ ــاس» ،إن ن ـظــام الــدفــاع
ال ـص ــاروخ ــي ال ـج ــوي ال ـجــديــد أك ـمــل بـنـجــاح
االخـ ـتـ ـب ــارات ،ودخ ـل ــت الـكـتـيـبــة األول ـ ــى منه
الـ ـخ ــدم ــة الـ ـقـ ـت ــالـ ـي ــة ،واص ـ ـفـ ــا الـ ـنـ ـظ ــام ب ــأن ــه
«جديد كليا ،وال نظير له ،وقــادر على ضرب
المركبات الفضائية ،واأله ــداف الـتــي تفوق
ســرع ـت ـهــا س ــرع ــة الـ ـص ــوت ع ـل ــى ارت ـف ــاع ــات
تصل إلــى عـشــرات اآلالف مــن الكيلومترات».
في هذه األثناء ،اعتبر النائب األول لرئيس
لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما دميتري
نوفيكوف أمس أن أي نشاط من نوعية قرار
الواليات المتحدة اإلبقاء على حاملة طائراتها
في البحر المتوسط ،على خلفية التوتر حول
أوك ــران ـي ــا ،يـشـكــل ت ـهــديــدا م ـبــاشــرا لــروسـيــا.
وق ـ ــال ن ــوف ـي ـك ــوف« :ه ـ ــذا ي ـش ـكــل ت ـهــديــدا
ل ــروسـ ـي ــا ،ألن ال ـن ــات ــو أكـ ـب ــر م ــؤس ـس ــة شـبــه
عسكرية ،وتعلن رسميا االتحاد الروسي في
وثائقها العقائدية كأحد التهديدات الرئيسة،

ً
مستقبال نـظـيــره الـبـيــاروســي ألكسندر
الــرئـيــس الــروســي فــاديـمـيــر بــوتـيــن
لوكاشينكو أمس (رويترز)
واألمر ذاته يسري على الوثائق االستراتيجية
ال ـتــي تـظـهــر ف ــي واش ـن ـطــن م ــن خ ــال اإلدارة
األميركية ،أمــا الــواليــات المتحدة فهي ،كما
هو مـعــروف ،زعيمة سياسية وعسكرية في
كتلة الناتو ،لذلك فإن أي نشاط من هذا القبيل
يشكل تهديدا مباشرا وفوريا لروسيا».
ونقلت وكالة ريا نوفوستي ،عن متحدث
باسم الجيش األميركي ،أن وزير الدفاع لويد

أوس ـتــن أم ــر بــاإلبـقــاء عـلــى حــامـلــة الـطــائــرات
هاري ترومان في البحر األبيض المتوسط،
وتــأجـيــل إعـ ــادة تـمــركــزهــا بــالـشــرق األوس ــط
في ضــوء استمرار التوترات حــول أوكرانيا،
وتشتبه ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وحـلـفــاؤهــا في
أن روسيا تستعد لغزو أوكرانيا ،ويهددون
بـفــرض عقوبات غير مسبوقة إذا تــم تنفيذ
الخطط المنسوبة إليها.

الصين لتايوان :إجراءات صارمة إذا تجاوزتم الحدود
ّ
ح ــذرت الـصـيــن ،أم ــس ،مــن أنـهــا ستتخذ
«إجــراءات صارمة» إذا تحركت تايوان نحو
االستقالل ،مضيفة أن العام المقبل قد يشهد
زي ــادة فــي الـتــدخــل الـخــارجــي وفــي األعـمــال
االستفزازية من جانب تايوان.
وتعتبر الصين تايوان جزءا ال يتجزأ من
أراضيها ،وكثفت خالل العامين الماضيين
الضغوط العسكرية والدبلوماسية لتأكيد
مطالبها بالسيادة على الجزيرة ،مما أثار
الغضب في تايبه والقلق في واشنطن.
وق ـ ــال ال ـم ـت ـح ــدث ب ــاس ــم م ـك ـتــب ش ــؤون
تايوان ،ما شياو غوانغ ،في إفادة صحافية،
إن بالده «مستعدة لبذل كل الجهود إلعادة
التوحيد مع تــايــوان بشكل سلمي ،لكن إذا
أقدمت القوى االنفصالية في تايوان الساعية
إلى االستقالل على عمل استفزازي أو لجأت
إلــى القوة أو حتى تـجــاوزت أي خط أحمر،
فسنضطر إلى اتخاذ إجراءات صارمة».
وأص ـب ـح ــت ت ــاي ــوان س ـب ـبــا رئ ـي ـس ـيــا فــي
العالقات المتوترة بين الصين والــواليــات
ّ
ومورد لألسلحة
المتحدة؛ أكبر داعم دولي
للجزيرة ،رغم عدم وجود عالقات دبلوماسية
رسمية بينهما.

وأوضــح ما أن األشهر المقبلة قد تشهد
زي ــادة فــي حــدة اسـتـفــزازات الـقــوى المؤيدة
لالستقالل ،وكذلك في «التدخل الخارجي،
وسيصبح الوضع في مضيق تايوان أكثر
تعقيدا وخطورة في العام المقبل».
على صعيد آخر ،أعلنت وزيرة الخارجية
األلمانية ،أنالينا بيربوك ،أنها لن تحضر
دورة األلـ ـع ــاب األول ـم ـب ـيــة ال ـش ـتــويــة 2022
المقررة في بكين خالل فبراير المقبل.
وقــالــت بـيــربــوك« :أن ــا مشجعة متحمسة
ل ـل ــري ــاض ــة ،ل ـكــن ف ــي هـ ــذه الـ ـم ــرة ل ــن أذه ــب
بالتأكيد ،وفي الماضي ،لم يكن من الشائع
أيضا لوزراء الخارجية أن يذهبوا».
وأضافت أن هــذا قــرار شخصي لها ،وأن
ألمانيا ال ت ــزال تسعى إلــى مــوقــف مشترك
مــع شــركــاء االت ـحــاد األوروب ــي فيما يتعلق
ب ـم ـقــاط ـعــة دب ـل ــوم ــاس ـي ــة مـحـتـمـلــة ل ـل ــدورة
األول ـم ـب ـيــة .وك ــان ــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة قد
أعلنت بالفعل قبل أسابيع أنها لــن ترسل
أي ممثلين رسميين إ لــى الصين لحضور
األولمبياد ،مرجعة السبب في ذلك إلى وضع
ح ـقــوق اإلن ـس ــان ف ــي ال ــدول ــة األك ـث ــر ت ـعــدادا
للسكان في العالم.

أم ــا الــرئـيــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بوتين
فقال« :نحن دائما ضد تسييس الرياضة»،
ً
م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن ـ ــه س ـي ـح ـضــر ح ـف ــل اف ـت ـتــاح
األولـمـبـيــاد .مــن ناحية أخ ــرى ،ووســط قلق
دولي حول الحريات اإلعالمية في المدينة،
اعتقلت سـلـطــات هــونــغ كــونــغ  6إعالميين
ف ــي صـحـيـفــة س ـتــانــد ن ـي ــوز ،أمـ ــس ،بتهمة
تعود للحقبة االستعمارية هي «نشر مواد
تحريضية» .وأعلن وزير األمن ،جون لي ،أن
اإلجراءات التي اتخذت ضد «ستاند نيوز» لن
ّ ً
ّ
مشددا
بحرية اإلعالم وحقوق األفراد،
تضر
في الوقت نفسه على إن الصحافة ال يمكن أن
تستخدم كأداة ضد األمن القومي.
وأض ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ــه ال ي ـس ـت ـب ـعــد الـ ـم ــزي ــد مــن
االع ـت ـقــاالت ،ألن التحقيق مــع الصحيفة ال
ً
يزال مستمرا.
و»ستاند نيوز» هي ثاني وسيلة إعالمية
فــي هــونــغ كــونــغ تستهدفها الـشــرطــة بعد
صحيفة آب ــل داي ـل ــي ،ال ـتــي أغـلـقــت أبــوابـهــا
في يونيو ،إثــر تجميد السلطات ألصولها
بموجب قانون األمــن القومي الجديد الذي
فرضته بكين لكبح المعارضة.
(عواصم  -وكاالت)

من جانب آخر ،بين المصدر أن
االتفاقية الجديدة تشمل تعاون
ال ـب ـل ــدي ــن ف ــي مـ ـج ــال اس ـت ـخ ــراج
النفط وقيام الشركات الروسية
ب ـم ـســاعــدة ال ـش ــرك ــات اإلي ــران ـي ــة
الستخراج النفط والغاز وإعادة
تأهيل منشآت إيران النفطية.
ولفت إلــى أن االتـفــاق الجديد
يشمل فتح الجامعات الروسية
ل ـل ـط ـل ـبــة اإلي ــرانـ ـيـ ـي ــن فـ ــي شـتــى
ال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت وتـ ـ ــدريـ ـ ــب الـ ـ ـك ـ ــوادر
ال ـه ـنــدس ـيــة وال ـط ـب ـيــة بمختلف
التخصوصات العلمية المتطورة
في موسكو.
وأضـ ـ ـ ــاف أن االت ـ ـفـ ــاق يـشـمــل
الـ ـسـ ـم ــاح ل ـ ـلـ ــروس ب ــاالس ـت ـف ــادة
م ــن األراض ـ ـ ــي اإلي ــران ـي ــة ل ــزراع ــة
محاصيل تحتاجها موسكو ،وال
تستطيع زراعتها على أراضيها
بسبب المناخ ،ومساعدة روسيا
إليران في تجارب تحميل الغيوم
الـمــاطــرة لــزيــادة هـطــول األمـطــار
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ن ـق ــل ت ـك ـنــولــوج ـيــا
وأجهزة ومعامل زراعية حديثة
إلى طهران.
وكان الرئيس بوتين أعرب في
ديسمبر الجاري ،عن أمله أن ّ
يلبي
رئيسي دعــوتــه لــزيــارة موسكو،

الـتــي تربطها عــاقــات سياسية
واق ـت ـصــاديــة وعـسـكــريــة واسـعــة
بالجمهورية اإلســامـيــة ،بهدف
مناقشة ح ــواره مــع األميركيين
بشأن «المشكلة اإليرانية».
إل ــى ذلـ ــك ،ج ــدد ال ـم ـفــاوضــون
األوروب ـ ـي ـ ــون ف ــي ف ـي ـي ـنــا ،أم ــس،
تـ ـح ــذي ــره ــم م ـ ــن أن الـ ـخـ ـط ــوات
ال ـم ـت ـســارعــة لـلـبــرنــامــج ال ـنــووي
اإلي ــران ــي شــارفــت عـلــى الــوصــول
إلــى نقطة تـفــرغ االت ـفــاق الموقع
عام  2015من مضمونه.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـم ـ ـفـ ــاوضـ ــون فــي
إيـ ـج ــاز ،أن ال ــوق ــت ال ـم ـتــاح أم ــام
محادثات فيينا إلحياء االتفاق،
ً
بات أسابيع وليس شهورا.
وشـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـمـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــون ع ـلــى
ضرورة العمل المكثف لمناقشة
الـقـضــايــا الـخــافـيــة الـجــوهــريــة،
والتوصل لحلول عملية لها.
وعـ ـب ــرت الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
ع ــن ح ــذره ــا إزاء ال ـت ـصــري ـحــات
الـ ـمـ ـتـ ـف ــائـ ـل ــة م ـ ــن جـ ــانـ ــب إي ـ ـ ــران
وروس ـي ــا بـخـصــوص مـحــادثــات
ف ـي ـي ـن ــا ،ق ــائ ـل ــة إن ـ ــه ال ي ـ ـ ــزال مــن
السابق ألوان ــه قــول مــا إذا كانت
طهران ّقد عادت إلى المفاوضات
بنهج بناء.

فـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أبـ ـل ــغ ال ـج ـيــش
اإلسرائيلي المستوى السياسي
بأنه يصعب عليه تحديد نتائج
وت ــأث ـي ــر ه ـج ــوم ف ــي إيـ ـ ــران على
البرنامج النووي.
وأف ـ ـ ــادت أوسـ ـ ــاط ع ـبــريــة بــأن
ت ـق ــدي ــرات ال ـج ـيــش جـ ــاءت خــال
اسـتـعــراضــه ع ــدة سـيـنــاريــوهــات
لهجوم محتمل ضد الجمهورية
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة .وت ـش ـي ــر ت ـق ــدي ــرات
الجيش اإلسرائيلي إلى أن إيران
طورت منظومة دفاعاتها الجوية
في السنوات األخـيــرة ،بحيث أن
ً
ً
هجوما إسرائيليا يتطلب قدرات
أعـلــى وأكـثــر دق ــة .كما أن طهران
ن ـج ـحــت ف ــي زي ـ ــادة مـنـظــومـتـهــا
الـ ـص ــاروخـ ـي ــة ل ـل ـم ــدى ال ـط ــوي ــل،
وض ــرب أي نـقـطــة فــي إســرائـيــل،
بشكل كبير.
ُ
وي ـجــري الجيش اإلسرائيلي
اس ـت ـعــدادات للهجوم المحتمل،
بـ ـع ــد إض ـ ــاف ـ ــة ت ـس ـع ــة مـ ـلـ ـي ــارات
م ــن الـشـيـكــل إل ــى م ـيــزان ـي ـتــه ،في
األي ــام األخ ـي ــرة ،مــن أج ــل تمويل
شــراء كميات كبيرة من الذخيرة
المتطورة وتدريبات سالح الجو
و جـمــع معلومات استخباراتية
حول أهداف دقيقة.

دوليات
سلة أخبار
ً
«طالبان» :ال وجود فعليا
لـ«داعش» في أفغانستان

ذكر المتحدث باسم حركة
"طالبان" األفغانية ،ذبيح
الله مجاهد ،أنه "ال وجود
ً
فعليا لتنظيم داعش ،وجبهة
المقاومة في أفغانستان،
فوجودهما فقط في وسائل
اإلعالم .ال مكان لهما
في أفغانستان ،الشعب
يرفضهما ،الشعب يقف
ً
دعما للنظام في وجه هذه
الجماعات".
وأشار من ناحية أخرى ،إلى
أن "طالبان" تبحث في الوقت
الراهن ،شروطالواليات
المتحدة ،من أجل االعتراف
ً
بحكم الحركة ،موضحا
أن "بعض شروط اعتراف
الواليات المتحدة بنا،
ً
ً
نعتبرها شأنا داخليا ،مثل
شكل نظام الحكم وحقوق
المرأة".

ً
بايدن قد «يتعامل» قريبا
مع كوريا الشمالية

كشف موقع "أكسيوس" ،أن
الرئيس األميركيجو بايدن
ً
 ،قد يتعامل قريبا مع أزمة
متعلقة بكوريا الشمالية.
واعتبر الموقع أن الزعيم
الكوري كيم جونغ أون،
ً
ً
"ظل هادئا نسبيا خالل
والية بايدن حتى اآلن،
وأبقى تهديداته واختباراته
الصاروخية أقل بكثير من
المستويات التي كانت سائدة
في إدارة الرئيس السابق
دونالد ترامب المبكرة.
لكن كوريا الشمالية األكثر
ً
هدوءا ليست بالضرورة أقل
خطورة".

ةديرجلا
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رياضة
العربي أعاد اتزانه بثالثية في مرمى الشباب

مباراتان في الجولة السابعة للدوري الممتاز اليوم

لحظة تسجيل بندر السالمة هدفه في مرمى الشباب (تصوير جورج رجي)

حازم ماهر وأحمد حامد

استعرض فريق العربي لكرة
القدم قدراته بثالثية من دون رد
ف ــي ش ـبــاك نـظ ـيــره ال ـش ـبــاب ،في
ال ـم ـب ــاراة ال ـتــي جـمـعــت بينهما
مساء أمــس ،على اسـتــاد صباح
السالم بالمنصورية في افتتاح
مـنــافـســات الـجــولــة الـســابـعــة من
منافسات الدوري الممتاز.
س ـ ـ ـجـ ـ ــل أهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف األخ ـ ـ ـضـ ـ ــر
الكرواتي جوسيب " ،"10وبندر
السالمة " ،"28وعالء الدالي "،"53
وكانت النتيجة مرشحة للزيادة
لوال التصديات المميزة لحارس
الشباب أحمد دشتي.
وب ـ ـهـ ــذا ال ـ ـفـ ــوز رفـ ـ ــع ال ـع ــرب ــي
رصيده إلى  11نقطة ،ليعود من

مباراتا اليوم
الفريقان
القادسية ☓ الفحيحيل
التضامن ☓ كاظمة

التوقيت
5:30
٧:٤٥

الملعب
محمد الحمد
صباح السالم

ً
جديد بين فرق المقدمة متأخرا
بفارق ثالث نقاط عن المتصدر
كــاظـمــة ،فــي حـيــن تجمد رصيد
الشباب عند النقطة الرابعة في
ال ـم ــرك ــز ال ـث ــام ــن لـ ـي ــزداد مــوقـفــه
صعوبة.
ال ـم ـبــاراة صـبــت فــي مجملها
لمصلحة أصـحــاب األرض ،بعد
أن تـمـكــن األخ ـض ــر م ــن تسجيل
هــدف ـيــن ف ــي أول  28دق ـي ـقــة ،في
حـيــن ج ــاءت م ـح ــاوالت الـشـبــاب
الـهـجــومـيــة خ ـجــولــة ،كــذلــك جــاء
ً
التأمين الدفاعي ضعيفا.
ودخــل العربي اللقاء بهجوم
ض ــاغ ــط ،م ــن ال ـع ـمــق ع ــن طــريــق
عالء الدالي ،والسنوسي الهادي،
يعاونهما بندر السالمة ،ومحمد
فريح من الجهة اليمنى ،وعبدالله
عـ ـم ــار ،وع ـل ــي خ ـلــف م ــن الـجـهــة
اليسرى ،كذلك كان دعم سلطان
ال ـع ـن ــزي ،والـ ـك ــروات ــي جــوسـيــب
ً
مؤثرا من المناطق الخلفية.
واستطاع الكرواتي جوسيب

ً
تــرج ـمــة ت ـف ــوق األخـ ـض ــر م ـب ـكــرا
بتسديدة فــي الدقيقة العاشرة
من خارج منطقة الجزاء ،استقرت
في شباك حــارس الشباب أحمد
دشـ ـ ـت ـ ــي ،بـ ـع ــده ــا حـ ـ ـ ــاول أبـ ـن ــاء
األح ـم ــدي ال ـع ــودة إل ــى ال ـم ـبــاراة
واستحوذوا على الكرة لكن من
دون فعالية تذكر.
وف ــي الــدقـيـقــة  ،28ع ــزز بـنــدر
السالمة تقدم األخضر بهدف من
ضربة رأسية أثر تمريرة متقنة
من السنوسي الـهــادي ،ولــم تكن
ه ـنــاك أي ردة فـعــل مــن الـشـبــاب
لينتهي الشوط األول بهدفين من
دون رد لمصلحة األخضر.

سلطان «صنع»
وف ــي ال ـش ــوط ال ـث ــان ــي واص ــل
الـعــربــي تـفــوقــه ،ون ـجــح سلطان
الـعـنــزي فــي الـقـيــام ب ــدور صانع
األلـ ـع ــاب ب ـم ــراوغ ــة نــاج ـحــة مــن
وس ـ ـ ــط الـ ـمـ ـلـ ـع ــب وإرسـ ـ ـ ـ ـ ــال ك ــرة
ب ــال ـم ـق ــاس لـ ـع ــاء الـ ــدالـ ــي ال ــذي

 6ميداليات للسيدات في «العربية» لرفع األثقال
حصدت العـبــات منتخبنا الوطني
ل ــرف ــع األث ـ ـقـ ــال س ــت م ـي ــدال ـي ــات ضـمــن
منافسات البطولة العربية لرفع األثقال
ً
المقامة حاليا في مدينة أربيل العراقية.
وقــال رئيس االتحاد الكويتي لرفع
األثقال طالل الجسار ،إن الالعبة سارة
ً
الهندي "فئة  59كيلوغراما" حققت 3
ميداليات فضية ،فيما أحــرزت قماشة
ً
المنديل "فئة  59كيلوغراما"  3ميداليات
برونزية.
وأشاد الجسار باإلنجاز الذي حققته
الالعبتان الكويتيتان ضمن منافسات
البطولة.
وأش ــار إل ــى أن أم ــام أب ـطــال الكويت
ً
ً
م ـ ـشـ ــوارا ط ــوي ــا ل ـن ـيــل أك ـب ــر عـ ــدد من
ً
الميداليات ،موضحا أن العبتين وثالثة
العبين من المنتخب الكويتي يشاركون
في منافسات البطولة.
وك ــان ات ـحــاد رف ــع األث ـق ــال أع ـلــن في
سبتمبر  2019تشكيل وا ع ـت ـمــاد أول
مـنـتـخــب خ ــاص ل ـل ـس ـيــدات ف ــي تــاريــخ

الجسار يتوسط سارة الهندي وقماشة المنديل بعد التتويج
اللعبة يجمع أكثر من  20العبة بهدف
المشاركات القارية والدولية.
ويشارك المنتخب الكويتي للرجال
وال ـ ـس ـ ـيـ ــدات فـ ــي م ـن ــاف ـس ــات ال ـب ـطــولــة

ال ـعــرب ـيــة ل ــرف ــع األثـ ـق ــال ال ـت ــي انـطـلـقــت
ً
أمس األول بـ  23العبا والعبة في جميع
الفئات.
(كونا)

أودع ـه ــا ش ـبــاك ح ــارس الـشـبــاب
ً
دش ـتــي مـسـجــا ثــالــث األهـ ــداف،
وكاد الدالي يسجل الهدف الرابع،
لكن القائم تصدى لتسديدته ،كما
أنقذ حارس الشباب دشتي أكثر
من فرص محققة لتنتهي المباراة
عند هذا الحد.
وف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،تــواصــل
ال ـ ـجـ ــولـ ــة الـ ـس ــابـ ـع ــة م ـ ــن دوري
 stcل ـ ـلـ ــدرجـ ــة الـ ـمـ ـمـ ـت ــازة ل ـك ــرة
الـقــدم ،منافساتها اليوم بإقامة
م ـ ـبـ ــارات ـ ـيـ ــن ،ي ـل ـت ـق ــي خــال ـه ـم ــا
القادسية مع الفحيحيل الساعة
 5:30على استاد محمد الحمد،
وال ـت ـضــامــن م ــع كــاظـمــة الـســاعــة
 ،7:45على استاد صباح السالم.

القادسية والفحيحيل
ت ـخ ـت ـل ــف ظ ـ ـ ــروف ال ـق ــادس ـي ــة
والـفـحـيـحـيــل قـبــل م ـب ــاراة الـيــوم
بـشـكــل الف ــت ،فــاألص ـفــر صــاحــب
ال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـ ـثـ ــالـ ــث ب ــرصـ ـي ــد 12
ن ـق ـطــة ت ـع ــرض ل ـخ ـس ــارة مـثـيــرة

«الكرة» يستفسر
عن احترازات تايلند
ً
أرس ــل ات ـحــاد ك ــرة ال ـقــدم كـتــابــا ،أمــس،
إلى نظيره التايلندي ،يستفسر من خالله
عن اإلج ــراء ات االحترازية واالشتراطات
الـصـحـيــة ،ال ـتــي تتبعها تــايـلـنــد حــالـيــا،
للوقاية من انتشار المتحور "أميكرون".
يــذ كــر أن منتخبنا ا لــو طـنــي سيواجه
نظيره التايلندي يــو مــي  27و 30يناير
المقبل في الـ"فيفا داي" ،وتأتي المباراتان
ضمن االستعدادات لمنافسات التصفيات
ال ـمــؤه ـلــة ل ـن ـهــائ ـيــات كـ ــأس آس ـي ــا 2023
بالصين.
ورغ ــم االت ـفــاق السابق بين االتحادين
على إقامة المباراتين ،فإنه لم يتم تأكيد
إقامتهما بسبب الظروف الصحية الحالية،
وما تردد مؤخرا بشأن إغالق مطار تايلند
الدولي بسبب "كورونا" ،وستتضح الصورة
تماما فيما يخص إقامة المباراتين في الرد
الذي سيتلقاه االتحاد.

ً
كيروش يختار  25العبا لقائمة الفراعنة في أمم إفريقيا
استبعاد

كارلوس كيروش

أفشة ومصطفى فتحي وعودة صبحي وتريزيغيه

أع ـلــن
الـ ـجـ ـه ــاز
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ل ـم ـن ـت ـخ ــب م ـصــر
األول بقيادة البرتغالي
كارلوس كيروش المدير الفني،
قائمة أسماء الالعبين المشاركين
في نهائيات كأس األمم اإلفريقية،
ال ـتــي تـنـطـلــق ف ــي ال ـكــام ـيــرون 9
يناير وتنتهي  6فبراير .2022
وضمت قائمة منتخب مصر
ً
 25العـ ـب ــا ل ـي ـت ـكــون م ـن ـهــم ق ــوام
الـ ـف ــراعـ ـن ــة ق ـب ــل الـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي
الـبـطــولــة ال ـقــاريــة ،ال ـتــي شهدت
ال ـعــديــد م ــن ال ـم ـفــآجــآت أبــرزهــا
اس ـت ـب ـعــاد مـحـمــد م ـج ــدي أفـشــة
ص ــان ــع أل ـ ـعـ ــاب الـ ـ ـن ـ ــادي األهـ ـل ــي،
ومصطفى فتحي العب الزمالك.

و ج ــاء ت قــا ئـمــة منتخب مـصــر في
ح ـ ــراس ال ـم ــرم ــى :م ـح ـمــد ال ـش ـن ــاوي،
ومحمد أ بــو جـبــل ،ومحمد صبحي،
ومـ ـحـ ـم ــود ج ـ ــاد وف ـ ــي خـ ــط الـ ــدفـ ــاع:
أكـ ــرم ت ــوف ـي ــق ،وع ـم ــر ك ـم ــال ،وأح ـمــد
حجازي ،ومحمود حمدي "الونش"،
وأيمن أشرف ،وأحمد فتوح ،ومحمد
عبدالمنعم ،ومحمود عالء.
و ضـمــت القائمة فــي خــط ا لــو ســط:
عمرو السولية ،وحمدي فتحي ،وإمام
عــا شــور ،وعبدالله السعيد ،ومحمد
ا لـنـنــي ،وأ حـمــد سيد "ز ي ــزو" ،ومهند
الش ـ ـيـ ــن ،وفـ ـ ــي خـ ــط ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم :ع ـمــر
مرموش ،ومحمد شريف ،ومصطفى
م ـح ـم ــد ،وم ـح ـم ــد ص ـ ــاح ،وم ـح ـمــود
حسن "تريزيغيه" ،ورمضان صبحي.
و كــا نــت ا لـقــر عــة أو ق ـعــت المنتخب
المصري في المجموعة الرابعة إلى

جــا نــب مـنـتـخـبــات نـيـجـيــر يــا وغينيا
بيساو والسودان.
ويستهل الفراعنة دور المجموعات
بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو،
ويـخـتـتــم مــواجـهــاتــه بـلـقــاء المنتخب
السوداني.
وي ـب ــدأ الـمـنـتـخــب ال ـم ـصــري ال ـيــوم
معسكر مفتوح لـمــدة يومين على أن
يحصل بعدها الالعبون على راحة يوم
 1يناير المقبل ،على أن يبدأ المعسكر
المغلق للفريق في  2يناير حتى موعد
السفر إلى مدينة جــاروا الكاميرونية
ً
ي ـ ــوم  7ي ـن ــاي ــر اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادا ل ـم ـبــاراتــي
نـيـجـيــريــا وغـيـنـيــا بـيـســاو يــومــي 11
و 15يناير ينتقل بعدها الفريق إلى
العاصمة الكاميرونية ياوندي لمالقاة
المنتخب السوداني يوم  19يناير في
ختام مرحلة المجموعات في البطولة.

أم ــام الـســالـمـيــة  3-2فــي الجولة
الماضية ،في حين حقق األحمر
ف ــوزه األول فــي البطولة ،والــذي
ج ــاء عـلــى الـتـضــامــن  ،1-3ليقفز
للمركز السابع برصيد  5نقاط.
ومـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ــؤك ـ ــد ،أن ه ــزي ـم ــة
السالمية أعادت القادسية للخلف
خطوات ،وفقد الفريق استقراره
تماما ،األمر الذي دفع الجماهير
إلى االعتصام أمام مبنى اإلدارة
احتجاجا على الخسارة.
ويـ ـ ــدرك الـ ـم ــدرب ال ـج ــزائ ــري
خير الدين مضوي ،أن الخسارة
أو حتى التعادل اليوم يعني أن
رحيله مسألة وقــت ليس أكثر،
ال سـ ـيـ ـم ــا ف ـ ــي ظ ـ ــل فـ ـشـ ـل ــه فــي
مهمته.
ويفتقد األصفر اليوم لجهود
حارسه خالد الرشيدي بسبب
اإلي ـق ــاف ،عـلــى أن يـحــل مـبــارك
الحربي بــدال مـنــه ،فيما تحوم
الشبهات حــول مـشــاركــة خالد
محمد إبــراهـيــم وخــالــد صباح

بعض الالعبين ،بعد تراجع
مـ ـسـ ـت ــواه ــم ،ل ــذل ــك سـيـشـهــد
ً
ً
ال ـف ــري ــق ت ـغ ـي ـي ــرا مـ ــؤكـ ــدا فــي
الـتـشـكـيــل ،إل ــى جــانــب إيـجــاد
بديل لالعب الكفء البحريني
علي حرم الذي سيغيب بسبب
اإليقاف.
أما كاظمة صاحب الصدارة
برصيد  14نقطة ،والذي فقد
نقطتين في الجولة الماضية،
بتعادله مــع الـكــويــت سلبيا،
ف ـ ــإن ج ـ ـهـ ــازه ال ـف ـن ــي ب ـق ـي ــادة
المدرب البوسني داركو يلعب
من أجل حصد النقاط الثالثة
دون سواها ،لالستمرار على
القمة بغض النظر عن نتائج
اآلخرين.
وم ـ ـ ـ ــا ي ـ ـس ـ ـهـ ــل م ـ ـ ــن م ـه ـم ــة
الـبــرتـقــالــي ال ـيــوم هــو اكتمال
صـفــوفــه ،حـيــث ال يـعــانــي من
الـ ـغـ ـي ــاب ــات ،مـ ــع الـ ــوضـ ــع فــي
االعتبار أن داركو ال يميل إلى
تغيير التشكيل األساسي.

ل ــإص ــاب ــة ،وأح ـ ـمـ ــد ال ـظ ـف ـيــري
ل ــإيـ ـق ــاف ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ال ـم ــداف ــع
ضاري سعيد قد عاد للتدريبات
بعد غياب طويل.
وبدوره ،يعمل الجهاز الفني
للفحيحيل على استغالل الروح
الـمـعـنــويــة الـمــرتـفـعــة لالعبيه،
بـ ـع ــد ال ـ ـفـ ــوز عـ ـل ــى ال ـت ـض ــام ــن،
لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم،
ُ
تحسن من مركزه الحالي.

التضامن وكاظمة
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن اخ ـت ــاف
أهـ ـ ـ ـ ــداف ك ـ ــل مـ ـنـ ـهـ ـم ــا ،ي ــدخ ــل
التضامن وكاظمة مباراة اليوم
تحت شعار ال بديل عن الفوز.
خ ـ ـ ـسـ ـ ــر ال ـ ـ ـت ـ ـ ـضـ ـ ــامـ ـ ــن أم ـ ـ ـ ــام
الفحيحيل في الجولة السابقة،
ل ـي ـتــراجــع ال ـفــريــق بـسـبــب هــذه
الـ ـ ـخـ ـ ـس ـ ــارة إل ـ ـ ــى ال ـ ـمـ ــركـ ــز ق ـبــل
األخـيــر برصيد  4نـقــاط ،األمــر
ال ـ ــذي دفـ ــع الـ ـم ــدرب الـتـشـيـكــي
بيفارنيك إلى إعادة تفكيره في

عواد :مهمة صعبة للنصر أمام الكويت
•

أحمد حامد

أكد مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي النصر سلمان عواد صعوبة
مهمة العنابي في مواجهة الكويت ،المقررة غدا ،ضمن مباريات الجولة
السابعة من منافسات الدوري الممتاز.
ويحتل العنابي المركز الخامس في ترتيب فرق الممتاز برصيد
 9نقاط ،بينما يتواجد األبيض في وصافة الترتيب بعد الجولة
السادسة برصيد  13نقطة.
وقال عواد ،لـ"الجريدة" ،إن األبيض قد يكون هو األفضل في الوقت
الحالي على صعيد الجاهزية الفنية والبدنية ،كما أنه يملك جهازا
فنيا مميزا ،بقيادة التونسي نبيل معلول ،إلى جانب العمل اإلداري
المبذول في الفريق ،مشيرا إلى أن النصر ال يقل في جاهزيته من جميع
النواحي عن األبيض.
وأشار إلى أن النصر يعاني من بعض الغيابات المؤثرة ،السيما في
الخط األمامي ،نظرا إليقاف النيجيري سيسوجو بداعي اإليقاف ،إلى
جانب عدم جاهزية بعض الالعبين على المستوى البدني.
وعن تدعيم صفوف العنابي في االنتقاالت الشتوية المقبلة ،كشف أن
المساعي قائمة في جميع الفرق بما في ذلك النصر ،إال أن األمر لم يفعل
بصورة كاملة ،نظرا لوجود ارتباطات بالدوري الممتاز في الوقت الحالي.
جدير بالذكر أن النصر من أكثر الفرق التي دعمت صفوفها في االنتقاالت
الصيفية على صعيد التعاقدات المحلية وعلى صعيد المحترفين.

انقسام حول انطالق
الموسم الكروي في األردن
تترقب أندية الــدوري األردني
لكرة الـقــدم ق ــرارات اتـحــاد اللعبة
حيال مواعيد انطالق مسابقات
ال ـم ــوس ــم ال ـ ـكـ ــروي الـ ـج ــدي ــد ،فــي
ظ ــل ان ـق ـســام بـيــن أطـ ــراف اللعبة
ومعاناة األندية من ظروف مالية
صعبة.
وتـ ـب ــدو أن ــدي ــة الـ ـ ـ ــدوري الـ ـ ـ 12
ّ
منقسمة فيما بينها في ما يتعلق
بالمواعيد المنتظرة من
ات ـ ـحـ ــاد ّك ـ ــرة الـ ـق ــدم،
الذي يفضل ،بحسب
ت ـقــاريــر ،إطــاق
مـ ـس ــابـ ـق ــات
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوسـ ـ ــم
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــد
ف ـ ـ ـ ــي فـ ـ ـب ـ ــراي ـ ــر
المقبل ،في حين
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرزح بـ ـ ـع ـ ــض
األنــديــة تحت خطر
العقوبات جراء قضايا

مرفوعة من المحترفين األجانب.
وك ــان االت ـحــاد األردن ــي اعتمد
روزنـ ـ ــامـ ـ ــة جـ ــديـ ــدة ل ـم ـســاب ـقــاتــه
ً
تـمــاشـيــا مــع مـشــاركــة أنــديـتــه في
الـبـطــوالت اآلسـيــويــة ،بحيث بدأ
الدوري األخير في أبريل وانتهى
مطلع نوفمبر الماضي.
وبينما تطالب بعض األندية
ب ـت ــأج ـي ــل بـ ــدايـ ــة الـ ـم ــوس ــم حـتــى
ا لـصـيــف المقبل اللتقاط
أن ـف ــاس ـه ــا وال ـب ـح ــث
عــن حـلــول ألزماتها
المالية ،يطالب
آخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون
ب ـ ـ ـ ـ ــإق ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ــة
ال ـم ـســاب ـقــات
فـ ـ ـ ــي مـ ــوعـ ــدهـ ــا
لعدم التأثير على
مستوى اللعبة.
(أ ف ب)

سلمان عواد

محترفا سلة الجهراء يلتحقان
بالفريق األسبوع المقبل
•

جابر الشريفي

يلتحق محترفا الفريق األول لكرة
الـسـلــة فــي ن ــادي ال ـج ـهــراء الـتــونـســي،
ص ــال ــح الـ ـم ــاج ــري ،وال ـل ـب ـن ــان ــي وائ ــل
عرقجي بصفوف الفريق خالل األسبوع
ال ـم ـق ـبــل ،ب ـعــد أن قـضـيــا ف ـت ــرة إج ــازة
ً
في بالدهما ،نظرا لتوقف نشاط كرة
السلة في البالد ،بسبب دورة األلعاب
الخليجية ،التي كانت من المفترض أن
تقام خالل يناير  ،2022وتم إرجاؤها
إلى مايو المقبل بسبب مكافحة انتشار
المتحور الجديد "أوميكرون".
كما قررت إدارة النادي إلغاء إقامة
المعسكر الخارجي للفريق في القاهرة
مطلع ا لـشـهــر ا لـمـقـبــل ،بسبب تأجيل
دورة األلعاب الخليجية واستعاضته
ب ــإق ــام ــة م ـع ـس ـكــر داخ ـ ـلـ ــي فـ ــي ف ـنــدق
الموفمبيك يبدأ مــن  5يناير المقبل،
ً
استعدادا الستئناف نشاط اللعبة في
 16يناير .2022

ةديرجلا

•
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ليفربول ينهي  2021بخسارة مفاجئة أمام ليستر
فقد ليفربول  3نقاط ثمينة في
سباقه المحتدم على صدارة
البريميير ليغ مع مانشستر
سيتي بسقوطه خارج قواعده
على يد ليستر سيتي بهدف
نظيف ،في اللقاء الذي
جمعهما ،أمس األول ،ضمن
الجولة الـ  20من الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.

مباراة اليوم

١١:١٥

م

مان يونايتد  -بيرنلي

PR1

بعد  3أيام فقط على الخسارة
الـقــاسـيــة ال ـتــي تـلـقــاهــا عـلــى يــده
 ،6-3أســدى ليستر خدمة كبيرة
لمانشستر سيتي حــا مــل اللقب
وال ـم ـت ـص ــدر ب ــإل ـح ــاق ــه ال ـهــزي ـمــة
ال ـث ــان ـي ــة ه ـ ــذا ال ـم ــوس ــم بـضـيـفــه
ليفربول وبنتيجة 1-صفر ،أمس
األول ،في الدوري اإلنكليزي الذي
ش ـهــد تــأج ـيــل مـ ـب ــاراة ثــال ـثــة من
المرحلة العشرين بين إيفرتون
ونيوكاسل جراء «كورونا».
وب ـ ـعـ ــدمـ ــا غـ ـ ـ ــاب عـ ـ ــن م ــرح ـل ــة
الـ «بوكسينغ داي» األحــد بسبب
ت ـف ـش ــي ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس فـ ــي ص ـفــوف
ً
ضيفه لـيــدز ،الــذي أرجـئــت أيضا
م ـب ــارات ــه ف ــي هـ ــذه ال ـمــرح ـلــة مع
أس ـ ـت ـ ــون ف ـ ـيـ ــا ،عـ ـ ــاد ل ـي ـف ــرب ــول
أمــس األول الــى الملعب بحلوله
ً
ضيفا على الجريح ليستر الذي
دخ ـ ــل ال ـل ـق ــاء ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة سـتــة
انتصارات فقط في  17مباراة قبل
ال ـثــاثــاء ،آخــرهــا الـهــزيـمــة األحــد
أمـ ــام مــانـشـسـتــر سـيـتــي  6-3في
ً
لقاء أنهى شوطه األول متخلفا
صفر .4 -
وتــأتــي خ ـســارة لـيـفــربــول قبل
االنتقال األحد الى ملعب تشلسي
الـ ـث ــال ــث ،ثـ ــم ل ـم ــواج ـه ــة ال ـف ــري ــق
اللندني األخــر أرسنال الخميس
ً
المقبل خــارج ملعبهم أيضا في
ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة.

الدنماركي كاسبر شمايكل الذي
حرمه من هدفه السادس عشر في
الـ ــدوري ه ــذا الـمــوســم بمساعدة
ال ـعــارضــة الـتــي ص ــدت المتابعة
الرأسية للهداف المصري.
وواص ـ ــل ل ـي ـفــربــول أفـضـلـيـتــه
وه ـ ـ ـ ــدد مـ ــرمـ ــى شـ ـم ــايـ ـك ــل أك ـث ــر
مـ ــن م ـ ــرة ،أبـ ــرزهـ ــا ك ـ ــرة أب ـعــدهــا
الدنماركي عن خط المرمى بعدما
تـحــولــت بـشـكــل طـفـيــف م ــن رأس
ج ــوردن هـنــدرســون إث ــر عرضية
من أليكس أوكساليد تشامبرالين
( ،)23وأخ ــرى لـصــاح مــن زاوي ــة
ضيقة تألق الحارس الدنماركي
فــي صدها ( ،)32ليبقى التعادل
ّ
سيد الموقف حتى نهاية الشوط
األول.
ومـ ــع ب ــداي ــة الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي،
فاجأ ليستر ضيفه بهدف التقدم
عبر البديل أديموال لوكمان الذي
وصـلــت إلـيــه ال ـكــرة مــن كييرنان
ديــوسـبــوري-هــول المتوغل على
الجهة الـيـســرى ،فــأودعـهــا شباك
البرازيلي أليسون (.)59
ً
وتــأثــر ليفربول معنويا بهذا
ً
الـهــدف ،وبــدا عــاجــزا عــن اختراق
السد الدفاعي لليستر الذي نجح
وبفضل تألق شمايكل في الخروج
ً
بانتصاره السابع للموسم ،رافعا
رصيده الــى  25نقطة في المركز
التاسع.

ركلة جزاء ضائعة

تعادل ساوثمبتون وتوتنهام

وضغط ليفربول منذ البداية،
وأثمر ذلك عن ركلة جزاء انتزعها
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري مـ ـحـ ـم ــد ص ـ ـ ـ ــاح مــن
النيجيري ويلفريد نديدي ،لكن
«الفرعون» اصطدم بتألق الحارس

عكر ساوثمبتون على اإليطالي
أنتوني كونتي إنجاز أن يصبح
أول مـ ــدرب ف ــي ت ــاري ــخ تــوتـنـهــام
يتجنب الـهــزيـمــة فــي الـمـبــاريــات
السبع األول ــى لــه مــع الـفــريــق في

ً
إصابة أرتيتا مجددا بـ «كوفيد »19

أع ـ ـلـ ــن أرس ـ ـ ـنـ ـ ــال الـ ـمـ ـن ــاف ــس ف ـ ــي الـ ـ ـ ــدوري
اإلنـكـلـيــزي الـمـمـتــاز لـكــرة ال ـقــدم ،أمــس،
أن مــدربــه ميكل أرتـيـتــا سيغيب عن
مواجهة ضيفه مانشستر سيتي
ي ـ ـ ــوم الـ ـسـ ـب ــت بـ ـع ــد إص ــابـ ـت ــه
بكوفيد.19 -
ويـحـتــل أرس ـن ــال الـمــركــز
الرابع برصيد  35نقطة بعد
 19م ـب ــاراة م ـتــأخــرا ب ـف ــارق 12
نقطة عن سيتي المتصدر .وقال أرسنال
في بيان «يخضع ميكل للعزل الــذاتــي طبقا
لإلرشادات الحكومية ونتمنى له السالمة».
وأصيب أرتيتا بالفيروس في مارس 2020
قـبــل أن يتسبب ال ــوب ــاء فــي إي ـقــاف ال ــدوري
اإلنكليزي الممتاز ألكثر من  3أشهر.
وال ـمــدرب الـبــالــغ عـمــره  39عــامــا أحــدث
مصاب بكوفيد 19 -بين المدربين بالدوري
الممتاز بعد باتريك فييرا مدرب كريستال
ب ــاالس ،وستيفن ج ـيــرارد م ــدرب أستون
فيال.

أرتيتا

لوكمان نجم ليستر يحرز هدفه في مرمى ليفربول
الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ،ب ـع ــد إجـ ـ ـب ـ ــاره ضـيـفــه
اللندني على االكـتـفــاء بالتعادل
.1-1
وتسبب هذا التعادل في تنازل
تــوت ـن ـهــام ع ــن ال ـم ــرك ــز ال ـخــامــس
لصالح ج ــاره وســت هــام العائد
الى سكة االنتصارات بتغلبه على
مضيفه واتفورد .1-4
ومـنــذ تسلمه مهمة اإلش ــراف
على النادي اللندني أوائل نوفمبر
ً
خلفا للبرتغالي نونو إشبيريتو
ســان ـتــو ،ف ــاز كــون ـتــي ب ــأرب ــع من
مـ ـب ــاري ــات ــه ال ـس ـب ــع فـ ــي ال ـ ـ ــدوري

انتهاء موسم تشيلويل
تعرض تشلسي ،ثالث ترتيب الدوري اإلنكليزي
لكرة الـقــدم ،لضربة قاسية ألنــه قد يخسر جهود
مدافعه الدولي بن تشيلويل حتى نهاية الموسم
بعد اضـطــراره إلجــراء عملية جراحية في الركبة،
بحسب ما أعلن النادي اللندني أمس األول.
وتعرض تشيلويل إلصابة في الرباط الصليبي
األمامي لركبته خالل الفوز الكاسح على يوفنتوس
اإليطالي  - 4صفر في  23نوفمبر في دوري أبطال
أوروبا.
وك ـ ــان تشــلسي يمـ ــني النـ ـ ـفـ ــس بـ ـ ـ ــأن يتع ـ ــافى
ً
ابــن ال ـ  24عاما من دون االضـطــرار إلجــراء عملية
جــراحـيــة ،لكنه اكتشف فــي النهاية أن ال مفر من
ذلك ،مما يعني أنه قد يخسر جهود الظهير األيسر
حتى نهاية الموسم.
وق ــال تشلسي ،فــي بـيــان أمــس األول ،إنــه «بعد
إصابة في الركبة في المباراة ضد يوفنتوس ،اتخذ
القسم الطبي في تشلسي ،بالتعاون مع أخصائي
ً
الركبة ،قرارا بمحاولة إجراء إعادة تأهيل متحفظة».
وتابع «لسوء الحظ ،لم يتمكن بن من تحقيق
تقدم ،لذلك تم اتخاذ القرار بشكل جماعي للمضي
ً
قدما هذا األسبوع بإجراء الجراحة».

وضع هاالند يقض مضجع دورتموند
بعدما فرض نفسه أحد أهم نجوم
القارة األوروبية بأهدافه الغزيرة رغم
أعــوامــه الـ ــ ،21يقض وضــع المهاجم
ال ـنــروي ـجــي إرل ـي ـنــغ ه ــاالن ــد مضجع
فريقه بوروسيا دورتموند األلماني
الـمـتـلـهــف لــإبـقــاء عـلـيــه وس ــط طمع
أندية كبرى بخدماته.
وتعملق النرويجي بتسجيله 76
ً
هــدفــا فــي  75مـبــاراة منذ قــدومــه الى
دورتموند في يناير  2020من ريد بول
سالزبورغ النمسوي.
ورغ ـ ــم أن ـ ــه م ــرت ـب ــط ب ــدورت ـم ــون ــد
حـتــى  ،2024فـهـنــاك إمـكــانـيــة كبيرة
لــرحـيـلــه فــي  2022مــن خ ــال تفعيل
ب ـنــد ف ــي ع ـق ــده يـسـمــح ل ــه ب ــذل ــك (80
مليون يورو) ،ما يثير مخاوف المدير
التنفيذي للنادي هانز-يواكيم فاتسكه
الذي يريد معرفة ما يخطط له الالعب
ووكيل أعماله مينو رايوال.

هاالند
وزاد ق ـلــق فــاتـسـكــه وإدارت ـ ـ ــه بعد
الذي صدر عن رايوال في وقت سابق
م ــن ال ـش ـهــر ال ـح ــال ــي ح ـيــن أف ـ ــاد بــأن
أ نــد يــة مانشستر سيتي اإلنكليزي،
وريال مدريد وبرشلونة اإلسبانيين،

الـمـمـتــاز ،فيما ت ـعــادل فــي ثــاث.
ورغ ــم ال ـت ـعــادل الـمـخـيــب ،الي ــزال
توتنهام في وضع جيد ،إذ يملك
ثالث مباريات مؤجلة.
ول ــم تـكــن بــدايــة رج ــال كونتي
موفقة ،إذ اهتزت شباكهم بهدف
رائع لجيمس وورد براوس الذي
سقطت الكرة أمامه عند مشارف
ً
منطقة الـجــزاء تقريبا ،فأطلقها
«على الطاير» على يسار الحارس
الفرنسي هوغو لوريس (.)25
لـكــن الـغــانــي مـحـمــد ساليسو
أهـ ـ ــدى الـ ـضـ ـي ــوف ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل مــن

والغريم المحلي بــايــرن ميونيخ قد
تكون احدى الوجهات المقبلة لموكله
في .2022
وكشف راي ــوال الذاع ــة «سـبــورت»1
األلـمــانـيــة أن «ث ـمــة فــرصــة كـبـيــرة أن
ي ـغ ــادر إرل ـي ـن ــغ» ف ــي ن ـهــايــة الـمــوســم
الحالي ،وأردف «ربما الصيف المقبل
أو الصيف الذي يليه».
وتابع «يستطيع أن يخطو الخطوة
ال ـت ــال ـي ــة .بـ ــايـ ــرن ،ري ـ ـ ــال ،بــرش ـلــونــة،
مــانـشـسـتــر سـيـتــي أن ــدي ــة يستطيع
االنـتـقــال الـيـهــا» .وأوض ــح «كـنــا نــدرك
ً
تماما لدى انتقاله الى دورتموند أن
هذه الخطوة ستأتي».
وأك ـ ـ ــد راي ـ ـ ـ ــوال أنـ ـ ــه س ـي ـج ـلــس مــع
مـ ـس ــؤول ــي دورتـ ـم ــون ــد ف ــي االش ـه ــر
ال ـم ـق ـب ـل ــة ل ـل ـح ــدي ــث عـ ــن ه ـ ــذا األمـ ــر
«سندلي بآرائنا حول هذا الموضوع
وسيبادلوننا هذا األمر».

ركلة جــزاء بعد اسقاطه الكوري
الجنوبي ســون هيونغ مين في
المنطقة المحرمة ،لينال اإلنــذار
ً
الثاني ويطرد ،مانحا هاري كاين
فرصة تسجيله هدفه الرابع فقط
لهذا الموسم (.)41
وبعدما ألغي له هدفان بداعي
التسلل بسنتيمترات قليلة على
ك ــاي ــن ( )53وخـ ـط ــأ مـ ــن ال ـبــديــل
اإليــرل ـنــدي م ــات دوه ـيــرتــي على
ال ـح ــارس ف ــراي ــزر فــورسـتــر (،)67
عجز توتنهام عــن الــوصــول الى
الشباك رغــم محاوالته العديدة،

ليكتفي بالتعادل الرابع للموسم،
بينها ثالثة بقيادة كونتي.
وبعد فشله في تحقيق الفوز
فـ ــي أي مـ ــن م ـب ــاري ــات ــه ال ـخ ـمــس
األخ ـيــرة فــي جميع المسابقات،
ع ـ ـ ـ ـ ــاد وس ـ ـ ـ ـ ــت ه ـ ـ ـ ـ ــام إل ـ ـ ـ ـ ــى س ـك ــة
ً
االنتصارات ،محوال تخلفه أمام
مضيفه واتفورد بهدف النيجيري
إيـمــانــويــل ديـنـيــس ( ،)4ال ــى فــوز
.1-4
وعمق كريستال بــاالس جراح
ضـيـفــه نــوري ـتــش سـيـتــي متذيل
الترتيب بالفوز عليه  - 3صفر.

كلوب يبدي خيبة أمل من الهزيمة
اع ـت ــرف ي ــورغ ــن ك ـل ــوب ال ـم ــدي ــر الـفـنــي
لفريق ليفربول اإلنكليزي لكرة القدم
بــأنــه سيكون على الـفــريــق نسيان
إمكانية اللحاق بمانشستر سيتي
ف ــي ص ـ ـ ــدارة ال ـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي
الممتاز ،إذا تخلى عن معاييره،
وذلــك بعد الهزيمة الصادمة
أمام ليستر سيتي أمس االول.
وقــال كلوب عقب المباراة
ف ــي ت ـصــري ـحــات نـشــرتـهــا
وكالة األنباء البريطانية
«بــي إيــه ميديا» :إضافة
إلى هذا ،تشلسي ونحن
سـ ـ ـن ـ ــواج ـ ــه ب ـع ـض ـن ــا.
لم يكن في خططنا أن
نمنح سيتي الفرصة
لــابـتـعــاد كـثـيــرا .لو
واصلنا اللعب كما
كنا الليلة ،ال يمكننا
التفكير فــي اللحاق
بمانشستر سيتي.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :إذا ل ـع ـب ـنــا

بمستوانا واستطعنا الفوز بالمباريات،
يـمـكـنـنــا رؤي ـ ــة ك ــم ن ـق ـطــة سنحصد
وماذا سيعني ذلك.
وتابع :ليس لدي تفسير مناسب
لما حدث الليلة ،وإيجاد التفسير
ه ــو أه ـ ــم م ــا ي ـش ـغ ـل ـنــي ول ـيــس
مانشستر سيتي.
وواصـ ـ ــل كـ ـل ــوب :لم
ن ـظ ـه ــر ب ـمــام ـح ـنــا.
ب ـ ـ ـ ـ ــدأن ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـشـ ـك ــل
جـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد ...ل ـك ـن ـنــا
ب ـع ــده ــا ف ـقــدنــا
اإليـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاع ولـ ــم
ن ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــده
مجددا.
(د ب أ)

يورغن كلوب

مبابي يؤكد أنه سينهي الموسم مع سان جرمان
أكد المهاجم الدولي الفرنسي كيليان
م ـبــابــي ،أن ــه سـيـنـهــي ال ـمــوســم « 100في
ال ـم ـئــة» مــع فــريـقــه ال ـحــالــي بــاريــس ســان
ج ـ ــرم ـ ــان ،ول ـ ــن ي ــرح ــل ع ـن ــه خ ـ ــال ف ـتــرة
االنتقاالت الشتوية الشهر المقبل ،وذلك
في مقابلة بثتها أمس األول شبكة «سي
إن إن» األميركية.
ً
وك ــان ب ـقــاء اب ــن ال ـ ــ 23ع ــام ــا م ــع ن ــادي
ال ـعــاص ـمــة ال ـفــرن ـس ـيــة م ــوض ــع ش ــك منذ
الصيف المنصرم ،بعدما أعــرب صراحة
ع ــن رغ ـب ـتــه بــاالن ـت ـقــال إل ــى ريـ ــال مــدريــد
اإلسباني ،لكنه لم يحصل على مبتغاه،
وبقي في الفريق من دون أن يمدد عقده،
الـ ــذي يـصــل إل ــى نـهــايـتــه ف ــي  30يونيو
المقبل.
ولــدى سؤاله عن إمكانية الرحيل عن
«بارك دي برينس» خالل فترة االنتقاالت
ال ـش ـت ــوي ــة ال ـش ـه ــر ال ـم ـق ـب ــل ،أجـ ـ ــاب بـطــل
مونديال  2018مع ابتسامة على محياه:

مبابي
«في يناير ،كال .أنا في باريس سان جرمان
ً
وسعيد جدا .سأنهي الموسم (معه) 100
في المئة».
وشدد العب موناكو السابق ،الذي كلف
ســان جــرمــان  180مليون يــورو للتعاقد

معه في صيف  ،2017على أنه «سأقدم كل
شيء للفوز بدوري أبطال أوروبا ،الدوري
والكأس الفرنسيين» .وتطرق مبابي إلى
المرتقبة بين سان جرمان وريال
المواجهة ُ
مــدريــد فــي ث ـمــن نـهــائــي دوري األب ـطــال،
ً
قائال إن النادي الباريسي «جاهز» و»يملك
الفريق الذي يخوله الفوز».
وع ـ ــن م ــواجـ ـه ــة مـ ــا قـ ــد يـ ـك ــون فــري ـقــه
المستقبلي ،قــال مـبــابــي« :األم ــر الوحيد
ال ــذي يـشـغــل بــالــي هــو ال ـفــوز عـلــى ريــال
ً
ً
مدريد في فبراير (ذهابا) ومارس (إيابا)»،
ً
كــاشـفــا أن ــه ال يشعر «ب ــأي ن ــدم» للكشف
الصيف الماضي عن رغبته باالنتقال إلى
نادي العاصمة اإلسبانية ،وقال في هذا
ً
الصدد« :كنت صريحا .أنا أبوح بما أشعر
بــه ،لكني بطبيعة الحال سعيد بالبقاء،
بأن ألعب بجانب (الوافد الجديد إلى سان
جرمان النجم األرجنتيني ليونيل) ميسي
وكل الشبان».

سترلينغ يثني على غاريث ساوثغيت هزيمة ثالثة لووريرز في ملعبه
أب ـ ـ ــدى ال ـم ـه ــاج ــم اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي رح ـيــم
س ـت ــرل ـي ـن ــغ تـ ـق ــدي ــره لـ ـلـ ـم ــدرب غ ــاري ــث
س ــاوث ـغ ـي ــت ال ـم ــدي ــر ال ـف ـن ــي لـلـمـنـتـخــب
اإلنكليزي لكرة القدم ،لدوره في توحيد
الـمـنـتـخــب عـلــى م ــدار األع ـ ــوام الخمسة
األخيرة.
ً
وع ــاش المنتخب اإلنـكـلـيــزي واح ــدا
مــن أس ــوأ أيــامــه فــي ال ـب ـطــوالت الـكـبــرى
عـنــدمــا خ ــرج مــن مـنــافـســات ك ــأس األمــم
األوروبية (يورو  )2016على يد المنتخب
اآليسلندي المصنف في المركز  34على
العالم الذي يمثل دولة يبلغ عدد سكانها
فقط  330ألف نسمة.
واستقال روي هــودســون مــن تدريب
المنتخب اإلنكليزي عقب تلك الهزيمة
الـمـحــرجــة وت ــول ــى الـمـهـمــة ســاوثـغـيــت،
المدرب السابق لميدلسبروه ،في وقت
كان يتولى فيه تدريب منتخب الشباب
ً
(تحت  21عاما) ،وحل مكان سام أالرديس
ً
الذي تولى المنصب لمدة  67يوما فقط.
ب ـعــدهــا ،أحـ ــرز الـمـنـتـخــب اإلنـكـلـيــزي
المركز الرابع في كأس العالم  2018وكان
أول وص ــول للمنتخب إل ــى الـ ــدور قبل
ً
النهائي لكأس العالم خالل  28عاما ،كما
وصل إلى نهائي يورو  2020التي أقيمت
في وقت سابق من العام الحالي.

ستيرلينغ وساوثغيت
وقــال سترلينغ في تصريحات ألحد
بــرامــج هـيـئــة اإلذاعـ ــة الـبــريـطــانـيــة (بــي.
بــي .ســي)« :بعد البطولة األوروب ـيــة في
ً
فرنسا ( ،)2016واجه المنتخب ضغوطا
ً
سيئة حقا».
ً
وتابع« :عندما جاء غاريث ،حاول حقا
أن يجعلنا نفهم أن هذا هو التحسر ،لكن
كيف سنغيره؟ ،وتطور الفريق كوحدة
واحدة».

ألـ ـح ــق دنـ ـف ــر ن ــاغ ـت ــس ب ـغــولــدن
ستايت ووريــرز ،متصدر المنطقة
ال ـغ ــرب ـي ــة وص ــاح ــب أفـ ـض ــل سـجــل
ً
حاليا في دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين ،الـهــزيـمــة الـثــالـثــة في
مـلـعـبــه بــال ـفــوز عـلـيــه  86-89أمــس
األول.
وي ــدي ــن نــاغ ـتــس ب ــال ـف ــوز الـ ـ ـ 17
فــي  33م ـبــاراة وبــإلـحــاقــه الهزيمة
السابعة بووريرز في  34مباراة ،إلى
يوكيتش الــذي سجل  22نقطة مع
 18متابعة و 5تمريرات حاسمة و4
سرقات «ستيل» ،وأضاف بارتون 21
نقطة في لقاء عانى خالله صاحب
األرض من كافة المسافات ،حتى في
الرميات الحرة التي ترجم منها 16
فقط من أصل .31
وع ـلــى مـلـعــب «تــويــوتــا سـنـتــر»،
ً
وضـ ــع لـ ــوس أن ـج ـلــس ل ـي ـكــرز ح ــدا
لمسلسل هــزائ ـمــه الـمـتـتــالـيــة عند
خمس مباريات ،وذلــك بفوزه على
مضـ ـي ـفـ ـ ـ ـ ــه هي ــوست ـ ـ ـ ـ ــن رو ك ـ ـتـ ـ ـ ــس
 123-132بـفـضــل لـيـبــرون جيمس
وراسـ ـ ــل وس ـت ـب ــروك ال ـل ــذي ــن حققا
«تريبل دابل» ،األول للمرة الخامسة
ه ــذا ا لـمــو ســم بتسجيله  32نقطة
م ــع  11مـتــابـعــة ومـثـلـهــا تـمــريــرات
حــاسـمــة ،والـثــانــي لـلـمــرة السابعة

ويغينز نجم غولدن ستايت ويوكيتش نجم دنفر
بتسجيله  24نقطة مع  12متابعة
و 10تمريرات حاسمة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــون ـ ـ ــان ـ ـ ــي يـ ــان ـ ـيـ ــس
ً
أن ـت ـي ـت ــوك ــون ـم ـب ــو ،الـ ـع ــائ ــد أخـ ـي ــرا
مـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ـجـ ــر الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــي ،وبـ ــوبـ ــي
بـ ــورت ـ ـيـ ــس ف ــريـ ـقـ ـهـ ـم ــا م ـي ـل ــووك ــي
باكس حامل اللقب الى فوزه الرابع
ً
ت ــوال ـي ــا وال ـخ ــام ــس ف ــي آخـ ــر سبع
م ـبــاريــات وال ـســابــع عـشــر ف ــي آخــر
 ،22وذلـ ـ ــك ع ـل ــى حـ ـس ــاب مـضـيـفــه

أورالندو ماجيك  .110-127وسجل
أن ـت ـي ـتــوكــون ـم ـبــو  28ن ـق ـطــة م ــع 6
متابعات ومثلها تمريرات حاسمة،
وأضــاف بورتيس  19نقطة ،بينها
 17ف ــي ا لـ ـش ــوط األول ،لـيـســا هـمــا
بجانب كريس ميدليتون ( 21نقطة)
وجرو هوليداي ( 18مع  10تمريرات
حــاسـمــة و 4م ـتــاب ـعــات) ،فــي الـفــوز
الثالث والعشرين لحامل اللقب في
 36مباراة.

وفـ ــي ال ـم ـب ــاري ــات األخـ ـ ـ ــرى ،ف ــاز
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز على
تورونتو رابتورز  109-114بفضل
الـ ـك ــامـ ـي ــرون ــي ج ــوي ــل إم ـب ـي ــد (36
نقطة مــع  11متابعة) ،ونـيــويــورك
نيكس على مينيسوتا تمبروولفز
 ،88-96ون ـي ــو أول ـي ــان ــز بـيـلـيـكــانــز
على كليفالند كافالييرز ،104-108
وساكرامنتو كينغز على أوكالهوما
سيتي ثاندر .111-117

رياضة
سلة أخبار
يعود إلى تشلسي
تيري ً
مستشارا باألكاديمية

أعلن تشلسي المنافس في
الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
القدم ،أمس ،أن قائده السابق
جون تيري سيعود إلى
النادي ،وسيعمل مستشارا
فنيا باألكاديمية.
وفاز تيري بخمسة ألقاب
للدوري الممتاز ،إضافة إلى
دوري أبطال أوروبا والدوري
األوروبي خالل وجوده في
تشلسي بين  1998و.2017
وترك قائد منتخب إنكلترا
السابق البالغ عمره  41عاما
منصب المدرب المساعد في
أستون فيال في يوليو.
وقال تشلسي إن تيري سيبدأ
مهمته الجديدة مطلع الشهر
المقبل.

إرجاء مباراة
إيفرتون ونيوكاسل
وافقت رابطة الدوري اإلنكليزي
الممتاز لكرة القدم على
إرجاء المباراة المقررة اليوم
في المرحلة العشرين بين
إيفرتون ونيوكاسل ،بسبب
تفشي «أوميكرون» في صفوف
األخير.
ورغم الغيابات الكثيرة في
صفوفه ،نجح نيوكاسل
االثنين في إجبار مانشستر
يونايتد على االكتفاء
بالتعادل  ،1-1لكن مع تعرض
كالوم ويلسون والفرنسي أالن
سانت-ماكسيمان لإلصابة
خالل المباراة ضد «الشياطين
الحمر» ،تقدم فريق المدرب
إدي هاو بطلب إرجاء مباراة
اليوم تخوفا من إمكانية
عدم توفر العدد الكافي من
الالعبين لخوضها.
ووافقت رابطة الدوري الممتاز
على طلب نيوكاسل القابع
في المركز التاسع عشر قبل
األخير ،لتصبح المباراة
التي كانت مقررة على ملعب
إيفرتون «غوديسون بارك»،
السادسة عشرة التي يتم
تأجيلها هذا الشهر في الدوري
الممتاز ،بسبب الفيروس.

غينتر يقرر الرحيل
عن مونشنغالدباخ
اتخذ المدافع الدولي األلماني
ماتياس غينتر قرار الرحيل
عن بوروسيا مونشنغالدباخ
في نهاية الموسم الحالي،
وذلك بحسب ما أعلن أمس.
ً
وقال ابن الـ 27عاما في منشور
على انستغرام «بعد تفكير
طويل ،قررت أال أجدد عقدي
الذي يصل الى نهايته هذا
ً
الصيف» ،مضيفا «بعد خمسة
أعوام رائعة في بوروسيا
مونشنغالدباخ ّقررت السير
في طريق آخر في مسيرتي
ً
من أجل أن ّ
أتطور شخصيا
ً
ومهنيا» .ووصل غينتر الى
مونشنغالدباخ في 2017
ً
قادما من بوروسيا دورتموند
بعقد لخمسة أعوام مقابل
ٌ
 17مليون يورو ،وهو «مدين
لبوروسيا بالكثير وسيبقى
النادي ومشجعوه الرائعون
ً
دائما في قلبي» بحسب ما
أفاد.

كورونا يضرب
صفوف برشلونة

أعلن برشلونة المنافس في
دوري الدرجة األولى اإلسباني
لكرة القدم ،أمس ،إصابة
الثالثي عثمان ديمبلي،
وصمويل أومتيتي ،وجافي
بفيروس كوفيد ،19 -وغيابهم
عن مواجهة ريال مايوركا يوم
األحد.
وضربت إصابات «كورونا»
النادي الكتالوني ،حيث أصيب
كليمو لينجليه وداني ألفيس
وجوردي ألبا وأليخاندرو
بالدي بالفيروس هذا
األسبوع.
وأضاف برشلونة في بيان
«أصيب ديمبلي وأومتيتي
وجافي بكوفيد 19 -بعد إجراء
اختبارات للتشكيلة .الالعبون
في حالة جيدة ،ويخضعون
للعزل المنزلي حاليا .أبلغ
النادي السلطات الصحية
بهذه اإلصابات».
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العيال كبرت ()٢

يوسف الجاسم
Yousef@6ala6.com

ذات صباح من سبتمبر  ١٩٦٧كان لجلوسنا األول في "المدرج
 "٢٤بكلية الـتـجــارة واالقـتـصــاد والـعـلــوم السياسية بالعديلية،
َّ
َّ
المكون من البنطلون الرمادي والبالطو األزرق
الموحد
وبالزي
َّ
الموشى بشعار جامعة الكويت بجهته اليسرى ،رونق وعبق خاص
ال يفارق ذاكرتنا حتى اليوم.
كنت ضمن النخبة المحظوظة أبناء الدفعة األولــى في هذه
الكلية الفتية ،حيث تهيأ لنا -جيل الخمسينيات والستينيات-
ً
ً
مـعــايـشــة شــريــط ل ــأح ــداث وال ـت ـحــوالت الـكـبــرى مـحـلـيــا وعــربـيــا
ً
وعالميا في شتى نواحي الحياة الثقافية والفكرية والسياسية
ً
واالجتماعية والعلمية ،وكــان من أبرزها محليا افتتاح جامعة
الكويت بفروعها عامي  ١٩٦٦و.١٩٦٧
تلقينا تعليمنا الجامعي في ظل ظــروف تاريخية صاخبة،
فاصطبغت حياتنا الجامعية بدهشة وجود الجامعة في الكويت
من جهة ،وعبق وتوهج أحــداث الستينيات من جهة ثانية ،عدا
ً
أحزان الهزيمة العربية وتبعاتها المخجلة تاريخيا.
َّ
تشكل وعينا السياسي والعلمي والثقافي فــي تلك األجــواء
المختلطة بين اآلمال واآلالم ،وانخرطنا في العمل النقابي الطالبي،
عبر االتـحــاد الوطني لطلبة الكويت ،فــي أول ركـيــزة لــه بجامعة
الكويت ،بعد انتقاله من القاهرة عام .1968
تفتحت مــدارك ـنــا عـلــى مـعــايـشــة ال ـق ــادة الـتــاريـخـيـيــن فــي ذلــك
العصر ،وإبــداعــات رم ــوز الفنون والثقافة وقاماتهم الشامخة،
وتتلمذنا بجامعة الكويت في سنواتها األربع األولى على أيدي
عمالقة التعليم الجامعي العربي ،بهندسة إدارية محترفة رسمها
المؤسسون األوائل:
د .عـبــدالـفـتــاح إسـمــاعـيــل أول مــديــر لـلـجــامـعــة ،وم ــن ت ــاه من
المديرين الـكـبــار ،والـمــرحــوم األسـتــاذ أنــور الـنــوري أول األمناء
العامين ،والفاضلة لــو لــوة القطامي أول عميدة لكلية البنات،
ود .حسن اإلبراهيم أول عميد كويتي لكلية التجارة واالقتصاد
والعلوم السياسية ،ود .محمد الرميحي أول مشرف اجتماعي
فـيـهــا ،وكــوكـبــة مــن األســاتــذة الـعــرب الـ ــرواد ،وأبــرزهــم مــع حفظ
األلقاب الدكاترة:
محمد عبدالهادي أبوريدة ،وزكي نجيب محمود ،وفؤاد زكريا،
وشاكر مصطفى ،ونازك المالئكة ،وأحمد أبوزيد ،وعثمان نجاتي،
وجواد رضا ،وحسن نجم بكلية اآلداب ،ويحيى المال ،وأحمد أبو
إسماعيل ،وحازم الببالوي ،وصبري مقلد باالقتصاد والسياسة،
وعبدالحي حجازي ،وعبدالفتاح عبدالباقي ،وعبدالفتاح حسن،
ويحيى الجمل بالحقوق ،وعلي توفيق ،ومحمد بلبع بالتجارة،
وغيرهم الكثير من علماء الوطن العربي البارزين ،الذين كانوا
روافد ثرية لشتى المعارف والتخصصات التي انطلقت بها جامعة
ً
ً
الكويت العتيدة ،محققة مكانتها األكاديمية الرفيعة عربيا وعالميا
ً
قبل خمسة وخمسين عاما ،لكنها انتهت اليوم ،مع عميق األسف،
إلى تراجع يثير الشفقة واألسى.
عــادت بــي الــذكــريــات الحانية إلــى نصف قــرن وأنــا أش ــارك في
ترتيبات تعكف عليها مشكورة عمادة كلية العلوم اإلدارية بجامعة
الكويت بقيادة د .محمد زينل ،لالحتفاء باليوبيل الذهبي لمرور
ً
خمسين عاما على تخرج أول دفعة من كلية التجارة واالقتصاد
ً
والعلوم السياسية عام  ١٩٧١الذين كانوا شبابا يافعين في سن
ال ـ  18حين َّ
رحــب بهم عــام  ١٩٦٧عميدها األول األستاذ الدكتور
يحيى المال بالقول:
إنـكــم يــا أبـنــائــي تـصـنـعــون تــاريــخ ه ــذه الـكـلـيــة "رب ـنــا يوفقكم
لخدمة بلدكم".
تفرقنا وخدمنا بلدنا ،كل من موقعه ،واليوم ونحن نتفقد كشف
األسماء العزيزة على قلوبنا وذاكرتنا من اإلخوة واألخوات أبناء
دفعتنا األولى واألساتذة واإلداريين األفاضل الذين تعلمنا منهم
الكثير ،األحياء منهم ومن غادر إلى الدار اآلخرة ،نتوقف لنلحظ
ً
أحفادنا يلتحقون بذات الكلية ،استمرارا لدورة الحياة ،فندرك أن
ً
"عيال الكلية قد كبروا فعال" ،مثلما كبرت هاماتهم.
ً
شكرا جامعتي.
***
تغريدة:
• أهنئكم بالعام الميالدي الجديد ،ونأمل فيه النجاح للحكومة
الجديدة ،رغم تلبد غيومها .وكل عام وأنتم بخير.

هل من مجيب؟

د .ناجي سعود الزيد

ف ــي ال ـكــويــت ح ـتــى ال ـس ـبــت الـمــاضــي
مضى على أول إصابة بالكورونا 675
ً
يوما ،تم خاللها رصد  415ألف إصابة
ً
ً
تقريبا ،وعدد الوفيات بلغ  2467شخصا
خالل هذه المدة ،على اعتبار أن سكان
ال ـكــويــت بـلــغ م ــا ي ـق ــارب أرب ـع ــة ماليين
ونصف المليون نسمة.
أما على مستوى العالم ،فقد وصلت
اإلصابات إلى ما مجموعه  279مليون
شـ ـخ ــص ،ت ــوف ــي م ـن ـهــم م ــا يـ ـق ــارب 5.5
ً
مــايـيــن شـخــص تـقــريـبــا مـنــذ ديسمبر
.2019
وعلى اعتبار أن مجموع سكان العالم
يقارب  7.9مليارات نسمة ،فإن معدالت
اإلصــابــة والــوفـيــات فــي الـكــويــت تعتبر

ضمن المعدالت العادية ،إن لم تكن أقل
بكثير من المعدالت التي رصدتها معظم
دول العالم.
ف ـل ـم ــاذا ي ــري ــد ال ـب ـعــض ال ـت ـخ ـلــف عن
تحقيق إنـجــازات أكبر بالتشجيع على
التطعيم بجرعاته الثالثة ،وعدم االكتفاء
ً
بجرعة واح ــدة أو جرعتين ،خصوصا
أن بعض ال ــدول ب ــدأت بــإعـطــاء الجرعة
الرابعة.
البد للكويت أن تساير تلك الخطوات،
ً
ً
تفاديا النتشار الوباء ،وتفاديا للمزيد
من الوفيات.
ُّ
الفيروس َّ
ويمر بطفرات وتحورات،
مر
وال ـع ـل ــم والـ ـط ــب ال ي ـس ـت ـط ـيــع مــاحـقــة
السرعة التي تتم بها تلك التطورات ،بل

تكون الحقة لها بعد انتشارها ،مثلما
حدث في دلتا وأوميكرون.
ال ـهــدف مــن ط ــرح ه ــذه اإلحـصــائـيــات
وإطالق التحذيرات ،هو التشجيع على
َّ
يطعم ،والحرص على
التطعيم لمن لم
استكمال جميع ا لـجــر عــات ،لكي تصل
حماية المجتمع مــن الــوبــاء إلــى درجــة
وصول اإلصابات إلى مستويات قليلة
ً
ً
جدا ،مع األمل باختفائها تماما.
تلك هي الظاهرة الحضارية التي من
ً
الواجب اتباعها ،تفاديا للعواقب ،فهل
من مجيب؟

ح ـكــومــة خ ــدم ــاتّ ،ح ـكــومــة تـخـلـيــص م ـع ــام ــات ،حـكــومــة
ترقيعات ،حكومة تجنب االستجوابات ،حكومة محاصصات،
سـ ُّـمــوهــا مــا شئتم ،هــي حكومة وال ـســام ،اخـتــارهــا بخصاء
السلطة وانتهى األمر.
كل الحديث السابق لرئيس الوزراء عن حكومة تكنوقراط
يمكنها أن تواجه تحديات الحالة السائبة بالدولة بكل صغيرة
وكبيرة؛ من أزمة مرور ألزمة تركيبة سكانية إلى أزمة اقتصاد
ومــالـيــة وف ـســاد سـيــاســي وإداري ،تــم طـ ّـيــه وتـنــاسـيــه ،فكالم
األمس يمحوه نهار اليوم ،و"كأنك يا أبو زيد ما غزيت" ،وهذا
ّ
سيفوه وهذا خالجينه ،وكم ملينا التذكير بتلك األمثال التي
ُ
استهلكت ،لكن َمن يسمع ومن يقرأ بدولة بكل زاوية مطعم؟
ال أحد.
ً
البلد يخطو نحو الهاوية سريعا ،ومصير جيل الشباب
من الجنسين في الوظيفة والسكن ّ والحياة الكريمة والحريات
االجتماعية والسياسية على كــف عفريت متخشب الفكر،
التغيير ونفض غبار سنوات طويلة من الجمود السياسي
واالقتصادي واالجتماعي هو من المستحيالت مادام الجماعة
في السلطة على ثقافتهم ومعتقداتهم.
َ
عالم "يا رب ال ّ
تغير علينا"،
فكرة مجنونة لكنها عاقلة في
لماذا لم تتعاقد السلطة مع وزراء من سنغافورة أو كوريا
َ
الجنوبية ،أو أي دولة من جنوب شرق آسيا نهضت من عالم
الفساد والفقر وغياب الـمــوارد االقتصادية ،وأضحت اليوم
مــن العالم األول المتقدم بفضل عقول وإرادة وعــزم نخبها
الحاكمة؟!
ال أمل ال بهذا المجلس وال بهذه الحكومة وال بأي حكومة
قادمة أو مجلس قادم وال بمجتمع يراوح أكثريته في مكانهم،
ُّ
يجتر أ هـلــه ماضيهم االستهالكي المريض وثقافة مــا قبل
الدولة.
يــا عـقــاء الـبـلــد ...كلكم سعد زغ ـلــول ،فابحثوا عــن صفية
ّ
وصفيات تغطيكم.

فــي وقــت ســابــق مــن العام
الـ ـح ــال ــي ،ب ـ ــدأ ك ــل م ــن راج ــا
وبــري ـتــي نــاراس ـي ـمــان جــولــة
ف ــي شـ ـ ــوارع ال ـه ـنــد إلي ـصــال
رســالــة واح ــدة ،هــي" :أوقـفــوا
البصق في األماكن العامة".
ً
حمل الزوجان مكبرا للصوت،
وأخ ـ ـ ـ ـ ــذا ي ـ ـ ـ ـ ـ ــرددان ال ــرس ــال ــة
مـ ــن داخـ ـ ـ ــل س ـ ـيـ ــارة م ـغ ـطــاة
بشعارات مناهضة للبصق.
وقالت "بي بي سي" ،أمس

األول ،إن ا لـ ـبـ ـص ــاق يـغـطــي
الشوارع الهندية ،والمباني
ال ـص ـغ ـيــرة وال ـض ـخ ـمــة على
حد سواء ،بل إنه صار يهدد
بتآكل جسر هاورا التاريخي
في مدينة كولكاتا.
لـ ـ ـ ـ ــذا ،يـ ـ ـج ـ ــوب الـ ـ ــزوجـ ـ ــان
ن ــاراسـ ـيـ ـم ــان أنـ ـح ــاء ال ـب ــاد
بـ ـ ـه ـ ــدف ح ـ ـمـ ــايـ ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع
والـ ـمـ ـب ــان ــي وال ـ ـج ـ ـسـ ــور مــن
الباصقين.

«أمازون» كادت تقتل ذات العشر سنوات! «الغذاء» المصرية :الجبن المصبوغ «جميد»
تدخلت شركة أمازون ،بعد أن طلب مساعدها الصوتي "أليكسا"
ٍّ
بتحد مميت.
من طفلة القيام
ٍّ
وكانت الطفلة ( 10سنوات) طلبت من "أليكسا" اقتراح تحد تقوم
فأبلغتها بــو ضــع قطعة نـقــود معدنية على شوكتي شاحن
بــه،
ُ
ً
كهربائي أدخ ــل نصفها فــي مقبس للكهرباء ،أي أن ج ــزء ا منها
ً
سيكون مكشوفا ،مما يعرضها لصدمة كهربائية ،وفق والدتها،
التي نشرت صورة المحادثة بينهما على "تويتر".
وقالت "أمازون" ،في بيان لهيئة اإلذاعة البريطانية (بي بي سي)،
ونقلته "الحرة" ،أمس األول" :بمجرد أن علمنا بهذا الخطأ ،اتخذنا
ً
ً
إجراء سريعا إلصالحه".

أصدرت الهيئة القومية لسالمة الغذاء في مصر بيانا ،بشأن إغالق
مصنع لتصنيع الجبن ،في المنوفية ،يستخدم مواد الطالء ،حيث كشفت
عن مفاجأة من العيار الثقيل.
وأوضحت الهيئة ،في بيانها الذي نشره موقع سكاي نيوز أمس،
أنه لم يتم العثور على أي عناصر كيماوية في المنتجات المضبوطة،
ً
وأنها طبيعية .وذكرت أن المنتج الذي تم ضبطه ليس جبنا كما تردد،
بل أحد المنتجات الشعبية المعروفة باسم "جميد بلدي" ،الذي يستخدم
بشكل محدد في المناطق الصحراوية لسهولة حفظه وتخزينه على
شكل مادة جامدة صلبة ،وال يعرض في األسواق أو المنافذ المرخصة
المختلفة لبيع األغذية.

وفيات
أمينة إبراهيم النجدي

أرملة محمد صالح منصور
ً
 82عاما ،شيعت ،ت50112551 :

قــال د .فــرهــاد إســامــي ،أحــد الباحثين
البارزين في جمعية السرطان األميركية
(" ،)ACSرغـ ــم أن ف ــوائ ــد ال ـش ــاي الصحية
عــديــدة ،فــإن ســوء تناوله يمكن أن يشكل
مخاطر صحية".
وذكــر المختص أن شــرب الـشــاي ،الذي
تتجاوز حرارته  60درجة مئوية ،يمكن أن
يضاعف مخاطر اإلصــابــة بــأنــواع معينة
من السرطان.
وأكــد إسالمي ،في تصريح نقله موقع
" "medikforumونشره "سبوتنيك" ،أمس
األول ،أن شرب الشاي بكمية أكثر من 700
م ــل ودرج ـ ــة ح ـ ــرارة تــزيــد ع ـلــى  60درج ــة
كــل ي ــوم ي ــؤدي إل ــى زي ــادة خـطــر اإلصــابــة
ب ـس ــرط ــان ال ـخ ــاي ــا ال ـحــرش ـف ـيــة ل ـل ـمــريء
ً
بنحو  90في المئة ،مشيرا إلى أن تناول
أي مشروبات ساخنة ،وليس الشاي فقط،
يمكن أن يؤدي إلى مثل هذه العواقب .وحث
إسالمي أولئك الذين يشربون الشاي شديد
السخونة على أن يتعودوا االنتظار ،حتى
ً
ً
يبرد قليال ويصبح دافئا.
ولفت الخبير إلى أن تناول الشاي يجب
ً
أن ينحصر بــأرب ـعــة أكـ ــواب يــوم ـيــا فقط،
ً
موضحا أن "شربه بكثرة يمكن أن يسهم
في خسارة العظام للكالسيوم ،مما يهدد
ترققها".
وأضاف" :هذا الخطر يحدث عند أولئك
الذين لديهم حب مفرط للشاي ،ويشربون
ً
أكثر من عشرة أكواب يوميا ،حيث يحتوي
هذا المشروب على مادة التانينات ،التي
يمكن أن تتداخل مــع امتصاص الحديد،
م ـم ــا قـ ــد ي ـ ــؤدي إل ـ ــى ن ـق ــص الـ ـح ــدي ــد فــي
الجسم".

فاطمة مبارك النامي

أرملة نصار محمد الحريني
ً
 90عاما ،شيعت ،سلوى ،ق ،1ش ،100م ،23ت99730080 :

نجاة ياسين عبدالرزاق الصكر

زوجة ناصر يوسف الفريح
ً
 77عاما ،شيعت ،ت66993300 ،99633603 :

نبيلة سعود عبدالعزيز الوهيب

زوجة باسم سليمان عيسى المطر
ً
 57عاما ،شيعت ،ت99673997 :

عبدالله محمد داود مدوه

ً
 83عــامــا ،شـيــع ،الــرمـيـثـيــة ،ق ،4ش ،44م ،5ت،99333257 :
99994664

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

حسن العيسى

حملة لتنظيف الشوارع الهندية

ً
شرب الشاي ساخنا يسبب سرطان المريء
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الطقس والبحر

الفجر

05:17
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الظهر
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ً
أعلى مد  08:36صب ــاحـ ـ ــا

العصر
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ـاء

المغرب

04:58

ً
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