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«بورشه الكويت»
تطلق بجرأة...
ماكان الجديدة
في حديقة الشهيد
١٣

أمير قطر ومجلس العالقات يبحثان انهيار «الحوار الوطني»

التطورات اإلقليمية والدولية

وفد المجلس برئاسة الصقر قدم لسموه ورقة بعنوان
«أزمة النظام العربي ...التشخيص والعالج»

ً
أمير قطر مستقبال الصقر ووفد مجلس العالقات أمس
التقى أمـيــر دول ــة قطر الشيخ تميم بــن حمد،
في الدوحة أمــس ،وفد مجلس العالقات العربية
والدولية ،برئاسة محمد جاسم الصقر.
وخالل اللقاء ،الذي شهد تقديم الوفد ورقة إلى
سمو الشيخ تميم ،بعنوان «أزمة النظام العربي...
التشخيص والعالج» ،تم استعراض آفاق التعاون
وأبرز التطورات اإلقليمية والدولية.
وضم وفد مجلس العالقات ،إلى جانب رئيسه
ً
الصقر ،كــا مــن نــائــب الرئيس الـعــراقــي السابق،

●

علي الصنيدح

ً
ف ـي ـمــا ي ـم ـثــل انـ ـهـ ـي ــارا ل ـب ـن ـيــان «الـ ـح ــوار
الــوطـنــي» قــرر ممثال كتلة الـ ـ  6البرلمانية
النائبان مهلهل المضف ود .حسن جوهر
االن ـس ـح ــاب م ــن ج ـل ـســاتــه دون إصـ ـ ــدار أي
تــوضـيــح عــن سـبــب ه ــذه الـخـطــوة ،وه ــو ما
قابله النائب عبيد الوسمي بتأكيد استمراره
ً
في المشاركة ،معقبا بأنه غير معني بتلك
االعتذارات التي ال تخص إال أصحابها.

عادل سامي

ً
لليوم الثاني على التوالي ،شهدت الكويت انخفاضا في حاالت
ً
ً
اإلصابة بـ «كورونا» وارتفاعا كبيرا في حاالت الشفاء ،إذ أعلنت
وزارة الصحة تسجيل  4503إصابات جديدة خالل الـ  24ساعة
الماضية ،بانخفاض  14عن اليوم السابق ،مع تسجيل  2243حالة
شفاء مقابل  1785أمس األول.
٠٣

في غضون ذلــك ،عقدت لجنة «ضوابط
ً
العفو» اجتماعا  ،بقصر بيان ظهر أمس،
ضــم رئـيــس مجلس األم ــة م ــرزوق الـغــانــم،
ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد ،ورئيس المجلس األعلى للقضاء
ر ئـيــس محكمة التمييز المستشار أحمد
العجيل.
وكانت جلسات الحوار الوطني انطلقت
بـتــوجـيــه مــن صــاحــب الـسـمــو أمـيــر الـبــاد
الشيخ نواف األحمد في  5أكتوبر الفائت،

واس ـت ـمــرت حـتــى انـتـهــت بـمـكــرمــة أمـيــريــة
بـ ـص ــدور ع ـف ــو خ ـ ــاص ع ــن ال ـم ــدان ـي ــن فــي
قضيتي دخول مجلس األمة ،والتستر على
خلية العبدلي.
ويـتـطـلــع الـ ـش ــارع ال ـكــوي ـتــي إل ــى إع ــان
ً
الدفعة الثانية من العفو ،خصوصا بعد
اسـتـئـنــاف لجنة الـضــوابــط اجتماعاتها،
والتي من المنتظر بحسب ما تم تداوله أن
ً
تشمل هذه الدفعة عددا أكبر من أصحاب
قضايا الرأي.
٠٧

ً
الجابر مستوضحا العازمي :ما الشبهات الدستورية
في إقحام المرأة بالسلك العسكري؟!

رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء األسـ ـب ــق ،ال ـنــائــب األول لــرئـيــس
مجلس العالقات أياد عالوي ،وأعضاء المجلس:
رئيس الــوزراء ،وزير الخارجية القطري السابق،
حمد بن جاسم ،ورئيس مجلس األعيان األردني
رئيس ال ــوزراء السابق طاهر المصري ،ورئيس
الوزراء اللبناني األسبق فؤاد السنيورة ،إلى جانب
السفير الكويتي السابق المدير العام للمجلس
محمد الصالل.

انخفاض إصابات «كورونا»
وزيادة حاالت الشفاء
●

َ
انسحاب ممثلي كتلة «الـ  ...»6والوسمي يؤكد استمراره رغم االعتذارات

●

محمد الشرهان

قـ ــدم ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزي ــر
ً
الــدفــاع الشيخ حمد الجابر استيضاحا عن
بعض المحاور الواردة في استجوابه المقدم
مــن الـنــائــب حـمــدان الـعــازمــي ،وال ـمــدرج على
ج ــدول أع ـمــال جـلـســة مـجـلــس األم ــة الـمـقــررة
ً
ً
غـ ــدا ،داع ـي ــا ال ـنــائــب إل ــى «ت ـحــديــد الـشـبـهــات

الدستورية والقانونية التي يستند إليها في
اتهامه بإقحام المرأة في السلك العسكري»،
إض ــاف ــة ال ــى تـحــديــد ال ـتــاريــخ الـ ــذي ق ــدم فيه
ديـ ــوان الـمـحــاسـبــة مــاحـظــاتــه أو توصياته
وتم تجاهلها.
كما طلب الجابر ،في استيضاحه ،تحديد
األسئلة البرلمانية التي لــم يتم الــرد عليها
وأسانيد االتهام بتجاهل الرد.
٠٤

َّ
ُ
سنة العراق يتحدون إيران في البرلمان الخامس
●

بغداد  -محمد البصري

منذ ظـهــور تنظيم داع ــش عــام  2014واجتياحه
مساحات شاسعة مــن ال ـعــراق ،خفت صــوت العرب
السنة ذوي األغلبية في الشمال الغربي من البالد،
وخضعوا لتأثير إيران والفصائل الموالية لها بعد
ً
ً
نهاية الـحــرب عــام  .2017لكن سياسيا رفـيـعــا من
األنبار يقول لـ «الجريدة» ،إن األمور تغيرت ،وبدأت

إي ــران تكتشف أن األح ــزاب السنية لــم تعد تخشى
الفصائل.
يأتي تعليق السياسي السني؛ عقب خطوة جريئة
قامت بها األحزاب السنية مع مسعود البارزاني ،الزعيم
ال ـك ــردي األقـ ــوى ،بــدعــم تـيــار مـقـتــدى ال ـصــدر لحيازة
األغلبية في البرلمان ،مما كسر للمرة األولى منذ خمس
تجارب نيابية ،تقليد الكتلة الشيعية التي تتدخل إيران
في تكوينها وتشكيل الحكومات.

وأعربت الفصائل المسلحة عن غضبها من موقف
السنة واألكــراد ،باعتبار ذلك يهدف إلى «إلغاء الحق
الشيعي» في رئاسة الحكومة ،فيما يقول هؤالء ،إنهم
يتحالفون مع تيار وطني يمثله الصدر الفائز األول
في اقتراع أكتوبر ،والمستقلون والعلمانيون الشيعة،
ضد أي تيار آخر يستخدم العنف والصواريخ داخل
العراق وخارجه لفرض مشروع إيراني.
ً
وأف ــاد ق ــادة سـنــة ،بــأن أطــرافــا عربية مع ٠٤

اقتصاد

١٢
ترقية «طيران الجزيرة»
إلى السوق األول
في بورصة الكويت

اقتصاد

١٠
الملحم :تأسيس صناديق التحوط
و«رأس المال المخاطر» خطوة
مهمة نحو المشتقات المالية

اقتصاد

11
نجيب حمد الصالح:
عالج الخوف
من المستقبل
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محليات
ولي العهد استقبل الغانم والخالد والجابر الفارس تعتمد تحويل جنوب القيروان لـ«السكنية»
•

اس ـت ـق ـبــل س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
الـشـيــخ مشعل األح ـمــد ،بقصر
بـ ـ ـي ـ ــان ،ص ـ ـبـ ــاح أمـ ـ ـ ــس ،رئ ـي ــس
مجلس األمة مرزوق الغانم.
كـمــا اسـتـقـبــل س ـمــوه رئـيــس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
صباح الخالد ،ثم نائب رئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر ال ــدف ــاع
الشيخ حمد الجابر.

محمد جاسم

صادقت وزيرة الدولة لشؤون البلدية د .رنا
الفارس ،على قرار المجلس البلدي بشأن تحويل
تخصيص أرض جنوب الـقـيــروان للمؤسسة
الـعــامــة لـلــرعــايــة الـسـكـنـيــة ،ل ـغــرض استعمال
السكن الخاص.
واع ـتــرضــت الـ ـف ــارس ،ف ــي ال ـك ـتــاب الـمــوجــه
لرئيس "البلدي" أسامة العتيبي الخاص بشأن
الـتـصــديــق عـلــى جـ ــدول أع ـم ــال الـمـجـلــس رقــم

" 2021/09د "4المنعقد في  29نوفمبر ،2021
على  4قرارات أبرزها ،القرار الصادر بشأن مقترح
العضو أحـمــد هــديــان العنزي بتشكيل لجنة
مشتركة بين البلدية والمجلس الوطني للثقافة
والفنون اآلداب والهيئة العامة لشؤون الزراعة
والثروة السمكية للتنسيق بينها بشأن تطوير
حديقة القصر األحمر كوحدة تراثية متكاملة،
واستغالل مساحات الحديقة إلقامة األنشطة
المتنوعة ،وذلك لعدم اختصاص البلدية ،وعدم
وجود طلب مقدم من الجهات المختصة بهذا

الشأن مثل المجلس الوطني وهيئة الزراعة.
واعترضت أيضا على كل من اقتراح العضو
أحمد هديان بشأن زيادة عدد المداخل والخارج
في قطعة  3بمنطقة النسيم ،واقتراح العضو علي
بن ساير بشأن استحداث مستوصف بمنطقة
القصور لخدمة أهالي المنطقة ،لعدم وجود
ً
دراسة فنية من البلدية باالقتراحين ،فضال عن
اعتراضها على تقسيم أحد العقارات بمنطقة
الفنيطيس.

سفارتنا باألردن تحذر المواطنين من األحوال الجوية
أهابت سفارة الكويت لدى األردن،
أم ــس األول ،بـجـمـيــع الـمــواطـنـيــن
والطلبة الكويتيين المقيمين في
المملكة أخــذ الحيطة والـحــذر من
األحوال الجوية السائدة في البالد.

وحــذرت السفارة ،في بيان ،من
حالة الطقس التي يمر بها األردن
على ف ـتــرات ،حيث يتوقع هطول
أم ـط ــار غ ــزي ــرة تـ ــؤدي إل ــى تشكل
سـ ـي ــول فـ ــي األوديـ ـ ـ ـ ــة وال ـم ـنــاطــق

المنخفضة وتساقط ثلوج وحدوث
حــاالت تجمد وصقيع فــي بعض
مناطق البالد.
وحثت على االلتزام بتعليمات
السلطات األردنية التي وجهت إلى

ضرورة تقليل الحركة بالمركبات،
والقيادة بأقصى درجات االنضباط
والـ ـحـ ـيـ ـط ــة ،داع ـ ـيـ ــة ال ـم ــواط ـن ـي ــن
الكويتيين إلى التواصل المباشر
مع السفارة عند طلب المساعدة.

انخفاض طفيف في إصابات «كورونا» وزيادة بحاالت الشفاء
ً
 4503مصابين جدد وحالة وفاة ...و 277مريضا في أجنحة «كوفيد»

تجاوز عدد من تلقى الجرعة
التنشيطية الثالثة من اللقاح
المضاد لمرض «كوفيد »19
في الكويت  600ألف مواطن
ومقيم.

قصر «مسحة
اللعاب»
على مرضى
العناية
والحاالت
الحرجة

«الصحة»

•

عادل سامي

بانخفاض  14إصابة عن اليوم السابق،
أع ـل ـن ــت وزارة ال ـص ـح ــة ت ـس ـج ـيــل 4503
إصــابــات جديدة بفيروس كــورونــا خالل
الـ ـ ـ  24س ــاع ــة ال ـمــاض ـي ــة ،ت ــرف ــع إجـمــالــي
اإلصابات المؤكدة في البالد إلى  465ألفا
و 331حالة.
وأكدت وزارة الصحة ،في بيان صحافي،
تسجيل حالة وفاة واحدة جراء مضاعفات
الفيروس ترفع إجمالي الوفيات إلى 2476
حالة.
وأشــارت إلى أن إجمالي الحاالت التي
تحتاج إلى رعاية طبية في العناية المركزة
بلغ  26حالة ،بينما إجمالي الحاالت في
أجنحة "كوفيد" ارتفع ليصل إلى  277حالة.
وذكرت أنه تم تسجيل  2243حالة شفاء،
ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى
 ،421442مبينة أن نسبة مجموع حاالت
الشفاء من مجموع اإلصابات بلغت 90.6
بالمئة.
وأوضحت الــوزارة أن نسبة اإلصابات
الـجــديــدة مــن المسحات سجلت ارتفاعا
لتصل إلى  14.5بالمئة من  31ألفا و133
مسحة.
وأكــدت أن عدد الحاالت النشطة ارتفع
ليصل إلى  41ألفا و 413حالة.

وشــددت المصادر على ضــرورة لجوء
المواطنين والمقيمين إلى تلقي الجرعة
التنشيطية الثالثة ألهميتها في حماية
األفراد والمجتمع ،فالتطعيم أدى إلى تقليل
عدد الحاالت الوخيمة في الكويت والعالم.

في مجال اخر ،دعت وحدة الفيروسات
في مركز الكويت لمكافحة السرطان إلى
حصر فحوصات اللعاب لمرضى العناية
الـ ـم ــرك ــزة والـ ـ ـح ـ ــاالت ال ـح ــرج ــة وإرس ـ ــال
المسحات الخاصة بكوفيد لبقية الحاالت.
جـ ــاء ذلـ ــك ف ــي ك ـت ــاب وج ـه ـتــه رئـيـســة
الوحدة د .هيا الطوالة إلى مدير مستشفى
الـصـبــاح ،نتيجة وج ــود نقص فــي مــواد
"كــوفـيــد" فـحــص الـلـعــاب ،ونـقــص الـمــواد
المتوفرة بالمستودعات الطبية.

«التنشيطية»

انحسار الوباء
في سياق متصل ،أكدت مصادر صحية
مطلعة أن مستقبل الجائحة سيكون أفضل
مــن الـعــامـيــن الـســابـقـيــن ،فــي ظــل تكثيف
ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي واألمـ ـم ــي ف ــي تــأمـيــن
الـلـقــاحــات لـلــدول الفقيرة وتـعــزيــز ثقافة
الوقاية خالل العام الحالي.
وقالت المصادر لـ"الجريدة" ،إن الموجة
الــراب ـعــة ستستمر خ ــال يـنــايــر ال ـجــاري
وحتى األسبوع األول من فبراير المقبل،
على أن تنحسر الـمــوجــة بعد ذل ــك ،وفق
االلـ ـ ـت ـ ــزام بــال ـتــوج ـي ـهــات واالشـ ـت ــراط ــات
الصحية واإلجراءات االحترازية والوقائية،
مع اإلبقاء على الترصد المبكر للتحورات
الفيروسية.
وش ــددت على ض ــرورة وأهمية اإلبقاء

جانب من الفحوصات االنفية لـ»كورونا»
على الترصد المبكر للتحورات الفيروسية،
مشيرة إلى أن األسابيع القليلة الماضية
ً
شهدت ارتفاعا الفتا في اإلصابات سواء
فــي الـكــويــت أو فــي الـعــالــم ،بسبب سرعة
انتشار المتحور

"أوميكرون" ،مما أدى إلى وجود ضغط
كبير من المراجعين على أقسام الحوادث
والـطــوارئ في المستشفيات العامة ،إلى
جانب اإلقبال الكثيف من المراجعين على
المستوصفات.

إلى ذلك ،تجاوز عدد من تلقى الجرعة
التنشيطية الـثــالـثــة مــن الـلـقــاح المضاد
لمرض "كوفيد  "19في الكويت  600ألف
مواطن ومقيم.
وكشفت إحصائية ص ــادرة عــن وزارة
الصحة أن عدد الذين حصلوا على جرعة
واح ـ ــدة م ــن ال ـل ـقــاح بـلــغ  3مــايـيــن و350
ً
ألفا و 919جرعة وبنسبة  85.4في المئة،
بينما بلغ عدد من تلقى التحصين الكامل
بــواقــع جرعتين مــن التطعيم الــواقــي من
ً
فيروس كورونا 3 ،ماليين و 236ألفا و604
أشخاص وبنسبة  82.5في المئة.
وأكدت وزارة الصحة أن جميع مرافقها
الصحية العاملة في خدمة التطعيم تواصل
استقبال المواطنين والمقيمين الراغبين
في تلقي اللقاح المضاد لمرض "كوفيد ."19

البغلي :سأقدم تعديالت على الئحة «اإلعالنات»

«األرصاد» :أمطار وصقيع
وانخفاض الحرارة حتى الخميس أكدت لـ ةديرجلا .أن عددها تجاوز األشجار على الطرق

قــالــت ادارة األرص ـ ــاد ال ـجــويــة ،إن الـسـحــب المنخفضة
والمتوسطة تتكاثر حتى الساعات المتأخرة من اليوم مع
ً
فرص ألمطار خفيفة متفرقة ودرجات حرارة معتدلة نهارا
ً
بين  19و 21درجة مئوية وباردة ليال بين  6و 10درجات.
وت ــوق ــع م ــراق ــب ال ـت ـن ـبــؤات ال ـجــويــة بـ ـ ــاإلدارة عـبــدالـعــزيــز
ال ـق ــراوي فــي تـصــريــح ل ــ«كــونــا» أم ــس ،دخ ــول مــرتـفــع جــوي
ً
أوروبي غدا من ناحية الشمال الغربي تصاحبه كتلة هوائية
شــديــدة ال ـبــرودة تــؤدي إلــى انخفاض ملحوظ فــي درجــات
الحرارة ورياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار،
ً
ً
حيث تسود أجــواء بــاردة نهارا وشديدة البرودة ليال ،مع
ً
فرص ّ
لتكون الصقيع على بعض المناطق خصوصا الزراعية
والصحراوية.
وذك ــر ال ـق ــراوي أن درجـ ــات ال ـح ــرارة الـعـظـمــى المتوقعة
ستكون بين  13و 15درجة مئوية ،ودرجات الحرارة الصغرى
المتوقعة بين  1و 3درجات.
وأشار إلى استمرار الطقس البارد حتى غد وبعد غد ويميل
إلى االعتدال نهار يوم الخميس مع تراجع طفيف للمرتفع
الجوي ،ثم تزداد شدة البرودة مرة أخرى من مساء الخميس
بسبب تقدم المرتفع الجوي األوروبي مرة أخرى.

•

اإلعالنات
بتوزيعها
الحالي أصبحت
مزعجة وغير
مطابقة
للتصاميم
الحضارية

محمد جاسم

قالت عضوة المجلس البلدي م .مها البغلي ،إن عدد
اإلعــانــات التجارية في الطرق بــدأ يتفوق على عدد
األشجار والمساحات الخضراء ،مضيفة أن الزيادة
المفاجئة لإلعالنات ،وبشكل غير منظم ،تثير عالمة
استفهام كبيرة.
وأكدت البغلي ،في تصريح لـ"الجريدة" ،أنها بصدد
تقديم تعديالت على الئحة اإلعــانــات الجديدة مع
مجموعة من المختصين والخبراء ،موضحة أن الالئحة
الجديدة وصلت إلى "البلدي" ،وستعمل على إدراج
التعديالت ضمن جلساته قبل الموافقة عليها.
وأش ـ ــارت إل ــى أن اإلع ــان ــات ،بتوزيعها الـحــالــي،
أصـبـحــت مــزعـجــة وم ـشــوهــة للمنظر الـ ـع ــام ،وغـيــر
مطابقة للتصاميم الحضارية للمدن ،مبينة أن بعض
اإلعالنات غير ملتزمة بالمسافة المحددة فيما بينها،
والتي وضعتها الالئحة ،بأال تقل عن  50مترا ووفق
حجم اإلعالن.
ولفتت إلى أن الصورة العامة تبين عدم اتباع خطة

مدروسة في توزيع اإلعالنات وأماكنها ،كاشفة عن
تغطية بعض اإلعالنات للوحات اإلرشادية المثبتة
على الطرق.
وقدمت البغلي سؤاال للجهاز التنفيذي في بلدية
الكويت بخصوص تطبيق الئحة اإلعالنات التجارية،
قالت فيه" :الحظنا في اآلونــة األخيرة زيــادة مفاجئة
لعدد وكمية هذه اإلعالنات في الطرق الرئيسة بشكل
مشوه ،ويسبب تلوثا بصريا مزعجا ،كما أن بعضها
يعوق رؤية اللوحات اإلرشادية ،واآلخر يسبب إزعاجا
للنظر مــن قــوة اإلض ــاءة ال ـصــادرة منها ،خصوصا
عند اإلشــارات المرورية ،فهل تشمل الالئحة معايير
ومواصفات فنية لإلعالنات المضيئة ونوعية اإلضاءة
والمسافة بينها وبـيــن قــائــدي الـسـيــارات ،بحيث ال
تتسبب في إزعاجهم؟".
وأضافت" :هل تمنع الالئحة وضع إعالنات تجارية
تعوق رؤية اللوحات اإلرشادية في الطرق الرئيسة؟
وهل تتم االستعانة بجهات استشارية لوضع الئحة
اإلعـ ــانـ ــات ال ـت ـج ــاري ــة؟ ومـ ــا تـخـصــص هـ ــذه الـجـهــة
االستشارية؟".

مها البغلي

الكويت تحتفل بالذكرى الـ  60على تشكيل أول حكومة
 10حقائب نصيب المرأة في التوزير ومعصومة المبارك أول وزيرة بتاريخ البالد
تحل اليوم الذكرى الـ 60لتشكيل أول حكومة للكويت حينما
أصــدر األمير الــراحــل الشيخ عبدالله السالم ،طيب الله ثــراه،
مرسوما أميريا في  17يناير  1962بتشكيل أول حكومة للبالد
برئاسته.
وجاء تشكيل الحكومة الكويتية األولى المسماة بـ "الحكومة
االنتقالية" بعد  7أشهر من استقالل الـبــاد ،وإلـغــاء اتفاقية
الحماية البريطانية في  19يونيو .1961
وضـمــت الحكومة األول ــى  14وزي ــرا  11منهم مــن األســرة
الحاكمة هم :الشيخ صباح السالم نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا
ً
للخارجية ،والشيخ محمد األحمد وزيرا للدفاع ،والشيخ سعد
العبدالله وزيرا للداخلية.
كما ضمت الشيخ سالم العلي وزيرا لألشغال العامة ،والشيخ
صباح األحمد وزيرا لإلرشاد واالنباء ،والشيخ مبارك الحمد
وزيرا لألوقاف ،والشيخ جابر العلي وزيرا للكهرباء.
وضمت أيضا من األسرة الحاكمة الشيخ جابر األحمد وزيرا

للمالية واالقـتـصــاد ،والشيخ عبدالله الجابر وزي ــرا للتربية
والتعليم ،والشيخ خالد العبدالله وزيرا للجمارك والموانئ.
وتضمنت الـحـكــومــة  3وزراء ه ــم :أع ـضــاء منتخبون في
المجلس التأسيسي المكون مــن  20عـضــوا منتخبا ،وهــم:
حمود الزيد ،الــذي عين وزيــرا للعدل ،ومحمد النصف وزيرا
للشؤون االجتماعية والعمل ،وعبدالعزيز الحمد الصقر وزيرا
للصحة العامة.
وعلى الرغم من ترؤس األمير الراحل الشيخ عبدالله السالم
هذه الوزارة ،فإن الشيخ صباح السالم وكل بإدارتها اليومية.
وأخـ ــذت ه ــذه الـ ـ ــوزارة عـلــى عاتقها مــع أع ـضــاء المجلس
الـتــأسـيـســي صـيــاغــة دس ـت ــور ال ـكــويــت الـمـعـمــول ب ــه حــالـيــا،
وتشكلت في هذا اإلطــار لجنة وضع الدستور المكونة من 5
أعضاء برئاسة وزير الداخلية الشيخ سعد العبدالله ،وعقدت
هذه اللجنة  23جلسة شارك فيها عدد من الخبراء القانونيين
الضالعين في الدساتير من دول عدة.

وعند انتهاء اللجنة من الصيغة النهائية للدستور
الـجــديــد ،وعــرضــه عـلــى المجلس لـلـتـصــويــت ،أم ــر أمير
البالد الراحل أبناء األسرة الحاكمة من الوزراء باالمتناع
عــن الـتـصــويــت عـلــى أي م ــادة ،واق ـت ـصــاره عـلــى ال ــوزراء
المنتخبين ،وأع ـض ــاء الـمـجـلــس حـتــى يـكــون الــدسـتــور
ً
الكويتي شعبيا.

«أبو الدستور»
وفــي  11نوفمبر  1962ص ــادق أمـيــر الـكــويــت الــراحــل
الشيخ عبدالله السالم على دستور البالد ،بعد موافقة
المجلس باإلجماع على صيغته النهائية حتى لقب الشيخ
عبدالله السالم "بأبي الدستور".
واستمرت هذه الحكومة في أداء عملها حتى تشكلت
ال ــوزارة الثانية في  28يناير  1963بعد انتخابات أول
مجلس أمة بصورته الحديثة ووفق الدستور الجديد في

 23يناير  ،1963إذ تم اختيار  50عضوا بواقع  5أعضاء
عن كل دائرة من الدوائر االنتخابية العشر.
وتوالت عقب ذلك تشكيل الحكومات حتى بلغ عددها
مـنــذ االس ـت ـقــال حـتــى ال ـيــوم  39حـكــومــة تـشـكــل آخــرهــا
في  28ديسمبر الماضي ،برئاسة سمو الشيخ صباح
الخالد ،وضمت  15وزيرا من بينهم  4وزراء من أعضاء
مجلس األمة.
وك ــان ل ـل ـمــرأة الـكــويـتـيــة نـصـيــب ف ــي تــولــي الـحـقــائــب
الوزارية ،السيما مع تطور الحياة السياسية في البالد،
إذ أعطيت حقوقها السياسية في الترشح واالنتخاب،
وبلغ عددهن حتى اليوم  10وزيرات ،وكانت أول من حمل
لقب وزيرة في تاريخ الكويت الدكتورة معصومة المبارك
في عام  ،2005وتوالى بعد ذلك تعيين النساء وتكليفهن
بحقائب وزارية مختلفة ممن عملن في السلك األكاديمي
أو الوظيفي.

سلة أخبار
«حفاظ» تهدي للصبيح
وقفية «القرآن العظيم»

شاركت الجمعية الخيرية
الكويتية (حفاظ) في تكريم
مساعد وزير الخارجية
لشؤون التنمية والتعاون
الدولي سابقًا السفير ناصر
الصبيح ،تقديرا لجهوده في
دعم العمل الخيري الكويتي
خالل فترة توليه ملف العمل
اإلنساني في وزارة الخارجية.
وصرح نائب رئيس مجلس
إدارة الجمعية م .أحمد
املرشد ،أمس ،بأن التكريم
جاء بمبادرة كريمة من اتحاد
الجمعيات واملبرات الخيرية،
حيث شارك في التكريم عدد
من الجمعيات بحضور
رئيس االتحاد د .عبداملحسن
الخرافي.
وأضاف املرشد أن التكريم
جاء على شكل وقفية مهداة
من "وقف القرآن العظيم"
العائد ريعه إلى تحفيظ
القرآن الكريم من "حفاظ"،
وكذلك وقفية مهداة أخرى
لشجرة زيتون ملصلحة العمل
الخيري في مجال نشر اللغة
العربية والواقعة في األرض
الزراعية بمدينة كلس التركية
من جمعية جود الخيرية.

«إحياء التراث» 114 :مهتديًا
لإلسالم خالل 2021

قالت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي إن عدد املهتدين
الجدد في محافظتي
األحمدي ومبارك الكبير
خالل العام املاضي بلغ 114
مهتديا ومهتدية من مختلف
الجنسيات ،من خالل مشروع
"بلغني اإلسالم" الذي ينظمه
مركز الهداية للتعريف
باإلسالم .وأضافت الجمعية،
في تقرير لها حول إنجازاتها
في مجال دعوة الجاليات
داخل الكويت ،أن اإلقبال من
النساء كان أكبر من الرجال،
ً
وأن أكثر الجنسيات إقباال
على التعرف على اإلسالم
واعتناقه هي الجنسية
الفلبينية ،ثم الهندية ،مشيرة
إلى أن عدد املهتدين خالل
عام  2020بلغ  72مهتديا من
الرجال والنساء .من جهة
أخرى ،أطلقت الجمعية ،وعبر
عدد من األفرع التابعة لها،
"حملة قيم إنسانية" ،ملساعدة
ضيوف الكويت من العاملني
فيها وبيان حقوقهم ،عبر
عدد من الدروس والنشرات
اإلعالمية مع التركيز على
الجوانب الشرعية.

 ...وتنظم مجلسي قراءة
لـ «مأخذ العلم» و«رؤية الله»
أقامت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،أمس ،مجلسني
للقراءة والسماع في كتابي
"مأخذ العلم" و"رؤية الله
تبارك وتعالى" ،تحت إشراف
اللجنة العلمية التابعة لفرع
الجمعية في منطقة الجهراء.
وأكدت الجمعية ،في بيان،
أمس ،أن فرعها بالجهراء
يضم العديد من اللجان ،منها
لجنة الدعوة واإلرشاد ،التي
تهدف للدعوة الى الله عز
وجل وفق الكتاب والسنة،
على ضوء فهم السلف
الصالح بالحكمة واملوعظة
الحسنة ونشر األحكام
الشرعية ،وتصفية الدين
اإلسالمي ،مما علق به من
الشوائب والبدع التي أحدثها
الناس .وأضافت أن اللجنة
العلمية تعمل على طبع
وتوزيع األشرطة والكتيبات
اإلسالمية النافعة ،والنشرات
املوسمية والبحوث العلمية،
وإقامة امللتقيات واملنتديات
الثقافية املتنوعة ،أما لجنة
توعية الجاليات فتقوم
بدعوة غير املسلمني إلى
اإلسالم ،وتوعية الجاليات
غير الناطقة باللغة العربية،
وتعليمهم أمور دينهم.

4
محليات
«الشؤون» تتجه لوقف «عموميات األهلية» المقترنة باالنتخابات
ةديرجلا
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العرو يسحب قرار سلفه بعودة معزولين في «تعاونية بالعاصمة»
جورج عاطف

أكدت مصادر «الشؤون» أن
وقف «عموميات األهلية»
المقترنة بإجراء االنتخابات
ما يزال طور الدراسة ،الفتة
إلى استمرار عقد العموميات
العادية السنوية في مواعيدها
المحددة دون توقف.

ع ـل ـمــت «الـ ـج ــري ــدة» أن وزارة
ال ـ ـش ـ ــؤون االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة مـمـثـلــة
فــي قـطــاع التنمية االجتماعية،
تـتـجــه إلصـ ــدار ق ــرار بــوقــف عقد
«عموميات» جمعيات النفع العام
(األه ـل ـي ــة ،وال ـخ ـيــريــة) الـمـقـتــرنــة
بإجراء االنتخابات تطبيقا لقرار
ً
الـ ـ ـ ــوزارة الـ ـص ــادر أخـ ـي ــرا بــوقــف
إجـ ـ ـ ــراء انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـج ـم ـع ـيــات
الـتـعــاونـيــة ،الـمــزمــع استئنافها
الشهر الجاري ،إضافة إلى وقف
انتخابات جمعيات النفع العام.
وب ـي ـن ـمــا أك ـ ــدت الـ ـمـ ـص ــادر أن
«وقف عموميات األهلية» ما يزال
ط ــور ال ــدراس ــة مــن قـبــل ال ـ ــوزارة،
الس ـي ـم ــا أن أعـ ـ ـ ــداد ال ـج ـم ـع ـيــات
التي ينسحب األمر عليها قليلة
ً
ج ــدا ،أش ــارت إل ــى اسـتـمــرار عقد
الـجـمـعـيــات الـعـمــومـيــة ال ـعــاديــة
السنوية ،غير المرتبطة بإجراء
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ،ف ـ ــي م ــواع ـي ــده ــا
دون ت ـ ــو ق ـ ــف،
ا لـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــددة م ـ ـ ــن ّ
خ ـص ــوص ــا أن ـه ــا ت ـم ــث ــل الـنـسـبــة

األكبر من الجمعيات.
ف ــي مـ ـج ــال آخـ ـ ــر ،وعـ ـل ــى وق ــع
الـ ــرأي ال ـقــانــونــي إلدارة الـفـتــوى
والتشريع ،الذي قامت «الجريدة»
ً
بنشره أخ ـيــرا ،بـشــأن المخاطبة
ال ـم ــوج ـه ــة مـ ــن وزارة الـ ـش ــؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ل ــاس ـت ـف ـس ــار عــن
ق ــان ــونـ ـي ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات الـ ـ ــوزاريـ ـ ــة
ً
الصادرة أخيرا والقاضية بعودة
بـعــض األع ـض ــاء الـمـعــزولـيــن في
مـجـلــس إدارة جـمـعـيــة تـعــاونـيــة
بمحافظة العاصمة ،وتمكينهم
م ــن اس ـت ـك ـم ــال مـ ــدة عـضــويـتـهــم
ُ
فــي الجمعية ،وال ــذي خلص إلى
ضـ ـ ــرورة س ـحــب هـ ــذه ال ـ ـقـ ــرارات،
واستمرار عزلهم ،إلى حين صدور
حـكــم مـحـكـمــة الـتـمـيـيــز الـنـهــائــي
فــي مــوضــوع الـطـعــن الـمـقـ ّـدم من
ه ـ ــؤالء األعـ ـ ـض ـ ــاء ،أص ـ ــدر وزيـ ــر
ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة والتنمية
المجتمعية ،وزير الدولة لشؤون
االسـ ـك ــان وال ـت ـطــويــر ال ـع ـمــرانــي،
مبارك العرو ،القرار الوزاري رقم

مبارك العرو

(/1ت) لسنة  2022القاضي بسحب
القرار الصادر عن الوزير السابق
د .مشعان العتيبي ،رقــم (/44ت)
ً
 ،2021اعتبارا من تاريخ صدوره،
في يوليو  ،2021وما يترتب عليه
من آثار.
ً
ووفـ ـ ـق ـ ــا ل ـ ـقـ ــرار الـ ـ ـع ـ ــرو ،الـ ــذي
حصلت «ال ـجــريــدة» عـلــى نسخة

لجنة لتنفيذ مبادرات «الشؤون» ضمن برنامج الحكومة
أعلن وزير الشؤون االجتماعية والتنمية
المجتمعية وزيــر الــدولــة لـشــؤون اإلسكان
والتطوير العمراني مـبــارك الـعــرو تشكيل
لجنة إلعداد وتنفيذ مبادرات عمل الوزارة،
ض ـم ــن ب ــرن ــام ــج ع ـم ــل ال ـح ـك ــوم ــة لـلـفـصــل
التشريعي ال ـســادس عـشــر (– 2022/2021
.)2025/2024
وقال العرو لـ«كونا» أمس ،إن هذه اللجنة
ستختص بــاإلشــراف على إعــداد ومتابعة
تنفيذ مـبــادرات ال ــوزارة في برنامج العمل
الحكومي والتنسيق والتعاون مع الجهات

المعنية داخ ــل الـ ــوزارة وخــارجـهــا لتنفيذ
مبادراتها وتوفير البيانات والمعلومات
المطلوبة.
وأضــاف أن أبــرز هــذه الـمـبــادرات تتعلق
بالسعي لرسم مبادرة تتمحور حول ضمان
عدالة شبكات األمان االجتماعي ،إلى جانب
التركيز على نواحي تنمية الطفولة المبكرة.
وأك ـ ــد أن ه ـ ــذه ال ـل ـج ـن ــة س ـت ـع ـكــف عـلــى
العمل على إطــاق مجموعة من المبادرات
ً
المتوافقة مع برنامج عمل الحكومة ،مشيرا
إلــى أنــه تــم تكليف مــديــري هــذه المبادرات

إع ــداد تـقــاريــر دوري ــة كــل  3أشـهــر للوقوف
على سير العمل في مراحل اإلعداد والتنفيذ،
كما سيتم تزويد قطاع التخطيط والتطوير
اإلداري في «الشؤون» بتقدير االحتياجات
المطلوبة لهذه المبادرات.
وبين أن اللجنة سيترأسها وكيل الوزارة
ع ـبــدال ـعــزيــز ش ـع ـيــب ،ع ـلــى أن ي ـكــون نــائــب
رئيس اللجنة األمين العام للمجلس األعلى
للتخطيط والتنمية د .خالد مهدي بمشاركة
قيادات في «الشؤون» كذلك أمانة المجلس
األعلى للتخطيط.

ً
مـ ـن ــه ،ف ــإن ــه اس ـ ـت ـ ـنـ ــادا ل ـل ـمــذكــرة
القانونية المرسلة من «الفتوى»
إلــى «ال ـشــؤون» ،فــإن صــدور حكم
«التمييز» في الطعن المقدم بوقف
تنفيذ حكم محكمة االستئناف
ي ـت ــرت ــب ع ـل ـيــه وقـ ــف اإلجـ ـ ـ ــراءات
الــاحـقــة كــافــة ،مـمــا يتعين معه
وق ــف تنفيذ حـكــم «االسـتـئـنــاف»
أو سحبه إلــى حين صــدور حكم
نهائي من «التمييز».
ً
وأكدت مصادر الوزارة أنه وفقا
للمادة  133من المرسوم بالقانون
رق ــم  38لـسـنــة  1980م ــن قــانــون
الـمــرافـعــات الـمــدنـيــة والـتـجــاريــة
«ال يترتب على الطعن في الحكم
وق ــف ت ـن ـف ـيــذه ،وم ــع ذل ــك يـجــوز
للمحكمة المرفوع إليها الطعن،
ب ـن ــاء ع ـلــى ط ـلــب ال ـط ــاع ــن ،وقــف
الـتـنـفـيــذ فــي ح ــال كــانــت تخشى
وقــوع ضــرر جسيم مــن التنفيذ،
وكانت أسباب الطعن في الحكم
ّ
ترجح إلغاءه».
وتابعت :كما يجوز للمحكمة
الـ ـت ــي ت ــأم ــر ب ــوق ــف ال ـت ـن ـف ـيــذ أن
توجب تقديم كفالة أو تأمر بما
ً
تراه كفيال بصيانة حق المطعون
ضـ ـ ـ ـ ــده ،ويـ ـنـ ـسـ ـح ــب هـ ـ ـ ــذا األمـ ـ ــر
على وقــف الحكم على إج ــراء ات
التنفيذ ا لـتــي اتخذها المحكوم
له بناء على الحكم المطعون فيه
م ــن ت ــاري ــخ طـلــب وق ــف الـتـنـفـيــذ،
مــوض ـحــة أنـ ــه ب ـن ــاء ع ـلــى ك ــل ما
س ـ ـبـ ــق ،قـ ـ ـ ــررت ال ـم ـح ـك ـم ــة وق ــف
التنفيذ أو سحب ق ــرارات عــودة
هؤالء األعضاء واستمرار عزلهم
إلى حين صدور حكم نهائي من
«التمييز» بهذا الصدد.

تفعيل الدور الرقابي للجنة
«االشتراطات الصحية»

جانب من اجتماع لجنة متابعة اإلجراءات االحترازية
وسط التطورات المتعلقة بالمتحور الجديد
ً
ل ـف ـيــروس ك ــورون ــا وان ـس ـج ــام ــا م ــع الـتــدابـيــر
االحـتــرازيــة ال ـصــادرة عــن السلطات الصحية
المختصة ،عقدت لجنة متابعة ومراقبة تنفيذ
اإلجـ ـ ـ ــراء ات االحـ ـت ــرازي ــة ال ـص ـح ـيــة ف ــي وزارة
الشؤون االجتماعية ،برئاسة الوكيل المساعد
ل ـل ـشــؤون الـمــالـيــة واإلداري ـ ـ ــة بــاإلنــابــة صــالــح
ً
الـعـجـيــل ،اجـتـمــاعــا لـمـتــابـعــة آخ ــر الـت ـطــورات
والمالحظات الخاصة بتطبيق االشتراطات
الصحية حسب القرارات الصادرة عن مجلس
الــوزراء لمجابهة الموجة الجديدة من الوباء
«أوميكرون».
وشددت اللجنة على تفعيل الدور الرقابي
للفرق المشكلة من اللجنة بالكشف والمراقبة

ً
مراقبو «التعاونيات» يعترضون «االئتمان» افتتح جناحا في «إكسبو  2020دبي»
على «البصمة الذكية»!

أعـ ـ ــرب عـ ــدد م ــن ال ـمــراق ـب ـيــن
الماليين واإلداريين المعينين
مـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة فـ ــي ال ـج ـم ـع ـيــات
الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة عـ ــن ام ـت ـعــاض ـهــم
الشديد ،الذي وصل إلى تقديم
شـكــوى ،حــول اسـتـمــرار إثبات
ح ـض ــوره ــم وان ـص ــراف ـه ــم عـبــر
«الـبـصـمــة» ،رغــم تعميم ديــوان
ً
الخدمة ،الصادر أخيرا ،بشأن
وق ــف الـعـمــل بـهــا ،عـلــى أن يتم
إث ـب ــات ال ـح ـضــور واالنـ ـص ــراف
عـ ـب ــر الـ ـت ــوقـ ـي ــع فـ ــي ال ـك ـش ــوف
الورقية.
واستغربت مصادر مسؤولة
ف ــي الـ ـ ـ ـ ــوزارة ه ـ ــذا االم ـت ـع ــاض
غـ ـ ـي ـ ــر الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرر ،السـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا أن
«ال ـب ـص ـمــة» ال ـم ـع ـت ـمــدة ل ـهــؤالء
«ذكـ ـي ــة» ع ـبــر ال ـه ــات ــف ال ـن ـقــال،

مؤكدة أن استمرار العمل بها
لــم ول ــن يكسر قــواعــد التباعد
أو ي ـعـ ّـرض ـهــم لـخـطــر اإلص ــاب ــة
بالفيروس ،متسائلة :هل الهدف
وراء هذا االمتعاض عدم الرغبة
ف ــي االل ـ ـتـ ــزام ب ـس ــاع ــات ال ـ ــدوام
الــرس ـمــي ،خـصــوصــا أن غياب
هــؤالء عن الــدوام يوقف معظم
أنشطة «الـتـعــاونـيــات» ويعطل
أعمالها المالية واإلداريــة ،بما
يـنـعـكــس وب ـ ــاال ع ـلــى مصلحة
المساهمين؟

الخشتي :البنك يعرض آخر إنجازاته في التحول الرقمي والذكاء االصطناعي
●

فهد الرمضان

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم
بـنــك االئ ـت ـمــان ،ح ـبــاري الخشتي،
أن مــديــر مــركــز نـظــم الـمـعـلــومــات،
ح ـم ــود الـمـحـيـمـيــد ،اف ـت ـتــح جـنــاح
ب ـنــك االئ ـت ـم ــان ف ــي اك ـس ـبــو 2020
دب ــي ،حـيــث تــم تــرشـيــح الـبـنــك من
جهة وزارة اإلعالم لتمثيل الكويت
ل ـل ـم ـشــاركــة ت ـحــت عـ ـن ــوان «كــويــت
جديدة ...فرص جديدة لالستثمار»،
ح ـيــث يـعـمــل ج ـنــاح ال ـكــويــت على
إبراز دور الدولة الحضاري والفاعل
في شتى المجاالت ،ويشارك البنك
في المعرض اعتبارا من أمس حتى
 22ال ـجــاري فــي أس ـبــوع (األه ــداف
ال ـعــال ـم ـيــة لـلـتـنـمـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة)

ب ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــور ف ـ ـ ــري ـ ـ ــق م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك.
وأضــافــت الخشتي :شــارك البنك
بشرح خططه بعيدة المدى لتوفير
األمان االجتماعي لألسرة الكويتية،
ح ـيــث كــانــت ال ـغــايــة األس ــاس ـي ــة من
تــأسـيــس الــدولــة للبنك هــي ضمان
ا لــر عــا يــة السكنية للمواطنين ،كما
ع ــرض الـبـنــك مـسـيــرتــه فــي الـتـحــول
الرقمي وتقديم الخدمات إلى العمالء
إلكترونيا ،حيث ّ
تميز البنك بتقديم
ال ـ ـقـ ــروض ال ــذكـ ـي ــة ب ـت ـق ـن ـيــة ال ــذك ــاء
الحاجة إلى زيارة
االصطناعي دون ّ
ف ـ ــرع ال ـب ـن ــك أو تـ ــدخـ ــل بـ ـش ــري فــي
العملية بكاملها ،ليكون البنك أول
بنك فــي القطاعين الـعــام والـخــاص
ّ
يقدم هذه الخدمة ،وبهذا يكون بنك
االئتمان الكويتي قام بعرض الوجه

جانب من مشاركة «األئتمان» في إكسبو
الحضاري لدولة الكويت.
وذك ــرت أن بـنــك االئـتـمــان حــرص
على المشاركة في إكسبو  2020دبي
لعرض آخــر اإلنـجــازات فــي التحول

ال ــرق ـم ــي ل ــدول ــة ال ـك ــوي ــت أم ـ ــام دول
العالم بصورة ّ
مشرفة ،ومــن جانب
آخــر شـكــرت الخشتي كــل القائمين
على التنظيم لجهودهم المبذولة.

ع ـلــى ج ـم ـيــع اإلدارات داخ ـ ــل م ـب ـنــى ال ـ ـ ــوزارة
والقطاعات واإلدارات التابعة لها خارج المبنى
الرئيسي ،على أن يتم تنبيه ومن ثم مخالفة
كل من ال يلتزم بلبس الكمامة أو االستهانة
واالستهتار بالقرارات واإلج ــراء ات الصحية،
ً
م ـع ــرض ــا ن ـف ـســه واآلخـ ــريـ ــن ل ـخ ـطــر اإلص ــاب ــة
بالفيروس ،مؤكدة أن تشكيل اللجنة ليس من
أجل التشديد على الموظفين والمراجعين ،بل
ً
ً
للحفاظ أوال على سالمتهم وتفعيال لقرارات
مجلس الوزراء.

«النجاة» توزع مساعدات
على الالجئين باألردن
أعلن رئيس وفــد جمعية النجاة الخيرية بــاألردن
رئ ـي ــس زكـ ــاة ك ـي ـفــان ال ـش ـيــخ ع ــود ال ـخ ـم ـيــس ،تــوزيــع
مساعدات إغاثية شتوية على  380أسرة من األشقاء
السوريين والسودانيين.
وقال الخميس ،في تصريح صحافي ،خالل زيارته
مخيمات الالجئين السوريين والسودانيين في األردن،
إن المساعدات شملت توزيع السالل الغذائية التي تضم
أهم االحتياجات األساسية لألسر ،وكذلك توزيع مواد
التدفئة ،وغيرها من المساعدات اإلنسانية األخرى التي
يجود بها الخير ،مشيرا إلى تقديم الدعم المادي لـ50
ً
مريضا من مرضى السرطان من الالجئين السوريين.
ً
ً
وأكـ ــد أن «ال ـن ـج ــاة» تــولــي اه ـت ـمــامــا خ ــاص ــا بملف
األيتام السوريين ،وتحرص على كفالتهم ورعايتهم
وتعليمهم وتوفير الحياة الكريمة لهم ،الفتا إلى توزيع
ً
المساعدات لـ 38يتيما وأسرهم.
وتابع« :تسير (زكاة كيفان) بالنجاة رحلة ألداء 50
ً
شخصا من الالجئين السوريين شعيرة العمرة ،بدعم
أحد المحسنين من الكويت».

ُسنة العراق يتحدون إيران في البرلمان...
تركيا ،شجعت سنة العراق على االنخراط مع الصدر
في تغيير قواعد اللعبة ،التي تعرضت إلى ضغط من
حراك «تشرين» الشعبي الداعم للسيادة الوطنية بعد
احتجاجات  2019الدامية.
ويوضح هؤالء أن سياسة حكومة الكاظمي التي
تمسكت بانفتاح إقليمي ومحاوالت وساطة وتهدئة
ً
ً
مع إيران بشرط حفظ سيادة العراق ،تركت أثرا داخليا
ً
ً
وخــارجـيــا واض ـحــا على قــواعــد العمل الـجــديــدة في
البرلمان ،مما يجعل تراجع دور الفصائل الموالية
لطهران نتيجة طبيعية لتأثيرات الرأي العام وسياسة
بغداد الجديدة.
وفــي انتخابات  2018تحولت القوى السنية إلى
مجرد تابع للمحور اإليــرانــي في الـعــراق ،وخضعت
مـنــاطـقـهــا ،الـتــي تـعــانــي وي ــات ال ـح ــرب ،إل ــى هيمنة
أمنية لمصلحة الفصائل ،لكن حراك «تشرين» الشعبي
ومقتل قاسم سليماني جنرال حرس الثورة اإليراني
ً
فــي ب ـغــداد الح ـق ــا ،فـتـحــا ال ـم ـجــال أم ــام ت ـحــوالت في
السياسة الـعــراقـيــة ،ســرعــان مــا شجعت السنة على
االنخراط في دعم مشروع الدولة ،وبتشجيع داخلي
واضح ،ودعم من المحيط السني اإلقليمي ،حسب قادة
بارزين في الموصل واألنبار أكبر منطقتين بأغلبية
سنية في العراق.
وقــامــت حـكــومــة الـكــاظـمــي مـشـفــوعــة بـمــواقــف من
مــرجـعـيــة الـنـجــف الـشـيـعـيــة وت ـي ــار ال ـص ــدر والـتـيــار
ال ـمــدنــي ،بــدعــم الـسـنــة لـلـخــاص مــن سـيـنــاريــوهــات
الفصائل التي تحاول تعزيز سيطرتها على المناطق
السنية ،وادخــالـهــا فــي مواجهة دولـيــة كبيرة ضمن
استقطابات األزمة اإليرانية.
وإذا ص ـمــد ت ـحــالــف ال ـس ـنــة م ــع ال ـص ــدر وال ـت ـيــار
المدني ،فمن شأن ذلك إجبار إيران على التكيف مع
التحوالت السياسية في العراق ،مما دعا المراقبين

ً
الكاظمي مستقبال وزير خارجية ليتوانيا أمس (رئاسة الحكومة العراقية)
للقول ،إن كل مقاومة المحور اإليراني لما حدث في
ً
جلسة البرلمان مطلع الشهر ،تتصدع وخصوصا مع
وساطة قام بها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي
ً
سهلت لـقـ ً
ـاء مهما أ مــس األول ،بين مقتدى الصدر
وهادي العامري الذي يوصف بأنه طرف «عاقل» في
المحور اإليراني.
وذكـ ــر ق ـي ــادي ك ـ ــردي ،أن ض ــرب م ـق ــرات األحـ ــزاب
الكردية والسنية في بغداد الذي تواصل حتى فجر

الجابر مستوضحًا العازمي :ما الشبهات الدستورية...

في موازاة ذلكّ ،
وجه الجابر إلى تأجيل إقامة دورة النساء المتقدمات لاللتحاق بالجيش
إلى حين وصول رد هيئة اإلفتاء الرسمي للنظر فيما يتضمنه من أحكام وضوابط.
وأكد الجابر ،خالل استقباله مجموعة من علماء ومشايخ الدين في الكويت ،أن «التمسك
باألحكام والضوابط الشرعية لديننا اإلسالمي الحنيف ال مجال فيه لألهواء واآلراء والرغبات
ً
الشخصية» ،مضيفا أن الدستور الكويتي« ،ا ل ــذي أقسمنا على المحافظة عليه والعمل
ً
ً
بموجب أحكامه ،جعل الشريعة اإلسالمية مصدرا رئيسيا للتشريع ،وهو ما نحرص عليه
في جميع أعمالنا وقراراتنا».
٠٧

ً
أمس ،هو مناورات صبيانية ،مشيرا إلى معلومات
ً
ً
مــؤكــدة تفيد ب ــأن ج ــزء ا مـهـمــا مــن مـحــور الفصائل
سيلتحق بالصدر ويخوله حــق تشكيل الحكومة،
مما سيؤدي إلى عزل األجنحة المتطرفة في القرار
ً
الشيعي وخصوصا حزب الله العراق ،وعصائب أهل
الحق ،ونوري المالكي رئيس الحكومة األسبق ،الذي
ً
ً
قد يواجه انشقاقا مؤلما في كتلته النيابية نتيجة
هذه التطورات.
١٧

ةديرجلا
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محليات

«الطرق» :بدء إنهاء تشطيبات الدائري 6.5

ً
إنجاز  ٪96من المشروع وفقا لجداول األعمال
سيد القصاص

اقـ ـت ــرب ــت ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
لـ ـلـ ـط ــرق والـ ـنـ ـق ــل ال ـ ـبـ ــري مــن
ان ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاز ط ـ ـ ــري ـ ـ ــق الـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ــري
 6.5حـ ـ ـي ـ ــث بـ ـ ـ ـ ـ ــدأت أ عـ ـ ـم ـ ــال
ال ـت ـش ـط ـي ـبــات ال ـن ـه ــائ ـي ــة فــي
الـ ـمـ ـش ــروع وب ـع ــض األع ـم ــال
ال ـتــي ال ت ـت ـجــاوز نـسـبـتـهــا 4
ف ــي ال ـم ـئــة لـتـعـلــن قــري ـبــا عن
إنجاز كافة أعمال المشروع
وفقا لتواريخ جــداول إنجاز
األعمال.
وأشـ ـ ــارت م ـص ــادر الـهـيـئــة
العامة للطرق والنقل البري
لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" ال ــى إن ـجــاز 96
في المئة من أعمال مشروع
الــدائــري  ،6.5الــذي يعد أحد
الـ ـش ــرايـ ـي ــن الـ ـحـ ـي ــوي ــة ال ـت ــي
تخفف ا لــز حــام على الدائري
السادس السريع ،إضافة إلى
أنـ ــه ط ــري ــق س ــري ــع ي ـق ــع بـيــن
الدائريين السادس والسابع.
وق ــال ــت :ي ـه ــدف ال ـم ـشــروع
إلـ ــى خـ ــدمـ ــة حـ ــركـ ــة ال ـ ـمـ ــرور
المتوقعة من جامعة صباح
ال ـســالــم وم ــن م ـطــار الـكــويــت

ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ت ـ ـ ـطـ ـ ــويـ ـ ــره،
ك ـ ـمـ ــا ي ـ ـ ـهـ ـ ــدف إلـ ـ ــى ت ـخ ـف ـي ــف
االزدحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـطـ ــريـ ــق
الـ ــدائـ ــري ال ـ ـسـ ــادس ،وإع ـ ــادة
تــأه ـيــل ال ـطــريــق  602الـقــائــم
بـيــن منطقة جـلـيــب ا لـشـيــوخ
وج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة صـ ـ ـب ـ ــاح الـ ـس ــال ــم
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ل ـي ـص ـب ــح ب ـن ـفــس
ال ـ ـ ـمـ ـ ــواص ـ ـ ـفـ ـ ــات الـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــة
للطريق الدائري.
وأو ض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن إ جـ ـم ــا ل ــي
أطـ ـ ـ ــوال ال ـ ـطـ ــرق ب ــال ـم ـش ــروع
تبلغ  18.5كـيـلــو مـتــرا ،ويعد
أحد المشاريع الحيوية التي
تنفذها الهيئة ،ويتكون من
 8تقاطعات ،أحدها نفذ على
الـ ــدائـ ــري ال ـ ـسـ ــادس ال ـســريــع
لـ ـ ـت ـ ــأمـ ـ ـي ـ ــن م ـ ـ ــدخ ـ ـ ــل م ـ ـبـ ــاشـ ــر
إلـ ــى م ــدي ـن ــة صـ ـب ــاح ال ـســالــم
الجامعية ،ومنطقة عبدالله
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــارك ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى أن
ا ل ـم ـشــروع يتضمن إ ن ـشــاء 9
جسور للمشاة.

الدائري 6.5

طاهر لـ ةديرجلا  :الحزم في تطبيق قانون النظافة
•

• َ
«من يلقي النفايات في الشارع غير سوي ولديه مشكلة أخالقية»
• «سلوكيات شخصية تعانيها كل المجتمعات بما فيها المتحضرة»
●

نرمين أحمد

وصفت األستاذة المشاركة
فـ ــي قـ ـس ــم عـ ـل ــم الـ ـنـ ـف ــس كـلـيــة
العلوم االجتماعية د .نعيمة
ط ــاه ــر ،ال ـش ـخــص الـ ــذي يلقي
النفايات والقمامة في الشارع
أو في األماكن غير المخصصة
لها بأنه "غير سوي" من ناحية
ا لـنـظــا فــة الشخصية ،إذ يقوم
ً
بسلوك غير صحي اجتماعيا
ً
ً
ولـيــس مقبوال حـضــاريــا ،كما
ي ـم ـك ــن أن ي ـص ـن ــف بـ ــأنـ ــه مــن
مستسهلي األم ــور ،فــا يأخذ
األمور على محمل الجد.
وقالت طاهر لـ"الجريدة" ،إن
ّ
تجر م مثل هذه
هناك قوانين
ال ـت ـصــرفــات غ ـيــر ال ـح ـضــاريــة،
داعية البلدية والهيئة العامة
ً
للبيئة ألن تـكــون أكـثــر حــزمــا
ف ــي ت ـط ـب ـيــق ق ــان ــون ال ـن ـظــافــة
لردع هؤالء ،الذين يسيئون إلى
المظهر العام والصحة والبيئة.
واس ـت ـغ ــرب ــت الـ ـت ــزام ه ــؤالء
األفراد عند السفر لدول أخرى
بالنظام والتقيد بسلوكيات
النظافة التي قد ال يقوم بها في
ً
وطنه ،لكن خوفا من القوانين
في تلك البالد ،التي تجرم رمي

المخلفات في الشارع ،متسائلة
"ل ـ ـمـ ــاذا يـ ـخ ــاف ال ـش ـخ ــص مــن
العقوبة ا لـتــي تصل لغرامات
ف ــوري ــة وي ـل ـتــزم بــالـسـلــوكـيــات
الـتــي يـجــب أن تـكــون طبيعية
ونابعة من رغبته في الحفاظ
ع ـلــى ن ـظــافــة أي م ـك ــان يــوجــد
فيه؟.

نظافة المجتمع
مسؤولية
الجميع ويجب
أن تكون نابعة
من حب الوطن
ً
ال خوفا
من العقوبة

حب الوطن
وت ــاب ـع ــت :ال ـ ـ ــرادع ي ـجــب أن
ً
يكون نابعا من حبك لوطنك،
فـكـلـمــة أن ــا نـظـيــف التـعـنــي أن
م ــابـ ـس ــي ن ـظ ـي ـف ــة ورائـ ـحـ ـت ــي
ج ـم ـي ـل ــة ف ـ ـقـ ــط ،ب ـ ــل ال ـن ـظ ــاف ــة
بـ ـمـ ـفـ ـه ــومـ ـه ــا ال ـ ـ ــواس ـ ـ ــع تـ ـب ــدأ
م ــن ن ـظــافــة ال ـق ـلــب م ــن الـحـقــد
والـحـســد والـلـســان مــن النطق
بــأذيــة اآلخــريــن والمكان الــذي
ت ـس ـكــن ف ـي ــه وال أقـ ـص ــد ب ـهــذا
المنزل فقط بل أقصد الشارع
والمنطقة والــدولــة ،فالنظافة
سلوك وفعل.
وأردف ـ ـ ــت ط ــاه ــر ،أن جميع
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات ت ـ ـعـ ــانـ ــي هـ ــذه
المشكلة مهما كانت متحضرة
أو م ـت ـقــدمــة ألن ـه ــا سـلــوكـيــات
شخصية وفــرديــة ،مستطردة

نعيمة طاهر

ً
أن ـ ـ ــه م ـ ــن الـ ـسـ ـه ــل جـ ـ ـ ــدا إلـ ـق ــاء
القمامة في الشارع لكن االلتزام
بالبحث عن المكان المخصص
إللقاء القمامة يعتبر مسؤولية،
الف ـت ــة إلـ ــى أن م ــن ي ـع ـت ــاد فــي
منزله على النظافة والترتيب
سيحافظ على نظافة أي مكان
يوجد فيه وإن لم يجد حاوية
ً
قـ ـم ــام ــة ف ـس ـي ــوف ــر كـ ـيـ ـس ــا فــي
سـيــارتــه يجمع فـيــه النفايات
وعند وصوله لمنزله سيلقيه
في صندوق القمامة.
ً
وق ــال ــت :دائ ـم ــا ن ـقــول ل ــرواد
الـحــدائــق والـشــواطــئ حافظوا

على نظافة هذه األماكن حتى
تـسـتـمـتـعــون ب ـهــا ف ــي ك ــل مــرة
ت ــزورون ـه ــا ،وأي س ـلــوك يقوم
به الشخص هو عنوان وداللة
على شخصيته وتربيته.

مسؤولية الجميع
وفـيـمــا أك ــدت أن الـبـلــديــة لم
ت ـق ـصــر ف ــي ت ــوف ـي ــر ص ـنــاديــق
وح ــاوي ــات الـقـمــامــة ،أوضـحــت
أن ـ ـهـ ــا مـ ــن مـ ـش ــاه ــداتـ ـه ــا ت ــرى
ً
منظرا غير حضاري وتستغرب
هــذا التكاسل مــن البعض في

وض ــع أك ـي ــاس الـقـمــامــة داخ ــل
ه ــذه الـصـنــاديــق وال ـحــاويــات،
م ـت ـســائ ـلــة لـ ـم ــاذا عـ ــدم تـحـمــل
الـمـســؤولـيــة؟ فنظافة الـشــارع
والمنطقة ومحيط المنزل هي
مسؤولية الجميع.
ورأت طاهر ،أن إلقاء أكياس
الـقـمــامــة خ ــارج ال ـحــاويــات أو
ب ـج ــواره ــا ع ـلــى األرض يــؤكــد
أن ه ـ ـنـ ــاك م ـش ـك ـل ــة أخ ــاقـ ـي ــة
وسلوكية كبيرة ،فليس هناك
سبب أو تفسير منطقي لهكذا
ت ـص ــرف ،الـ ــذي يـ ــؤدي لظهور
مـ ـشـ ـك ــات ص ـح ـي ــة وي ـس ــاه ــم
فــي تجمع وتـكــاثــر ال ـقــوارض،
مردفة :وخــال في هذه الفترة
ً
سـمـعـنــا ج ـم ـي ـعــا ع ــن ان ـت ـشــار
الـ ـق ــوارض وال ـف ـئ ــران والـسـبــب
ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا ه ـ ـ ــو اإله ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال ف ــي
النظافة والتكاسل في االلتزام
بــرمــي ال ـن ـفــايــات ف ــي أمــاكـنـهــا
المخصصة.
ودعــت الجميع إلى االلتزام
بـسـلــوكـيــات الـنـظــافــة الـعــامــة،
مؤكدة أن النظافة من اإليمان
كما يحثنا ديننا اإلسالمي.

مظليو الجيش يشاركون في «إكسبو اإلمارات»
شارك فريق الجيش الكويتي للقفز الحر تحت
مـظـلــة فــريــق األم ــان ــة ال ـعــامــة لـمـجـلــس الـتـعــاون
الخليجي في معرض "إكسبو  "2020المقام في

مظليون من الجيش خالل المشاركة

تدريبات بالذخيرة الحية لخفر السواحل
●

محمد الشرهان

أعلنت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني
بوزارة الداخلية أن اإلدارة العامة لخفر السواحل
ستقوم بتنفيذ رماية بالذخيرة الحية في ميدان
الرماية  -البحري ( )ALFAاليوم وغدا من الثامنة
ً
صباحا حتى الثالثة عصرا.
وأوضحت اإلدارة أن منطقة الرماية تقع جنوب
شرق جزيرة بوبيان وشمال شرق جزيرة فيلكا
وبمحاذاة جزيرة بوبيان من جهة الجنوب إلى
رأس القيد بعمق  11ميال بحريا باتجاه الجنوب

انطالق تمرين «أمن الخليج  »3بمشاركة كويتية

●

محمد الشرهان

ا نـ ـطـ ـلـ ـق ــت أ م ـ ـ ــس األول ف ـع ــا ل ـي ــات
التمرين التعبوي المشترك لألجهزة
األمـنـيــة ب ــدول مجلس الـتـعــاون لــدول
الخليج العربية (أمن الخليج العربي
 ،)3بالمنطقة الشرقية في السعودية،
ب ـم ـشــاركــة ق ــوة أم ـن ـيــة تــاب ـعــة لـ ــوزارة
الداخلية الكويتية ،وقــوات أمنية من
جميع دول مجلس التعاون.
وكـ ـ ـ ــان وف ـ ـ ـ ــد الـ ـك ــوي ـ ـ ــت شـ ـ ـ ــارك فـ ــي
االجـتـمــاع الـمـشـتــرك الـخــامـ ــس للجنة
الـعـلـيــا لـلـتـمــريـ ــن الـتـعـبــوي الـمـشـتــرك
(أمـن الخليج العربي  ،)3برئاسة المدير
العام لإلدارة العامة المركزية للعمليات
العميد عبدالله العتيقي ،والــذي عقد
فـي المنطقة الشرقية بالسعودية قبل
البدء بفعاليات التمرين.

القوات الكويتية المشاركة بالتمرين
وجـ ــاء االج ـت ـمــاع الـمـشـتــرك لبحث
االستعدادات والترتيبات واإلنشاءات
الالزمة إلجــراء التمرين والتجهيزات
التي تتطلبها ظـروفه وأهـدافه ،والـذي

ي ـه ــدف إلـ ــى الـ ــوقـ ــوف ع ـل ـ ــى جــاهــزيــة
الـ ـق ــوات ال ـم ـش ــارك ــة م ــن دول مجلس
التعاون مـن حيـث الكفاء ة والمهارة
واال س ـت ـعــداد والتجهيـز فـي التعامل

الفرعيـة المختصة باإلعداد والتخطيط
لـلـتـمــريـ ــن ف ـ ــي وق ـ ــت س ـ ــابــق الـمــوقـ ــع،
وعقـد اجتماعهـم الثا لـث مـع ا لـو فـود
الخليجية المشاركة.

ً
الشرقي بمحاذاة جزيرة فيلكا امتدادا إلى جزيرة
عــوهــة بـعـمــق  15مـيــا بـحــريــا بــات ـجــاه الـشـمــال
الشرقي ،وتبعد عن جزيرة فيلكا مسافة  2.8ميل
بحري باتجاه الشمال الشرقي ،فيما يمتد الميدان
باتجاه الشمال الشرقي بطول  15ميال بحريا
وعرض  11ميال.
وحذرت اإلدارة جميع رواد البحر من االقتراب
من موقع الرماية خالل الفترة الزمنية المذكورة،
مؤكدة أن جميع الدوريات البحرية ستقوم بمنع
كل من يحاول االقتراب ،من أجل سالمة الجميع.

مصرع مواطن في حادث
تصادم على طريق العبدلي
●

مع المخاطر اإلقليمية التي تشهدها
المنطقة.
ُي ــذك ــر أنـ ــه ف ـ ــي س ـي ــاق ال ـتــرت ـي ـبــات
الخاصـة بالتمريـن زار وفـد مـن الـفـرق

اإل مـ ــارات العربية المتحدة الشقيقة ،حيث قام
الفريق بحركات استعراضية مميزة نالت إعجاب
الحضور واستحسانهم.

محمد الشرهان

لقي مواطن في العقد الثالث مصرعه صباح أمس من جراء
ً
حادث مروري مروع على طريق العبدلي وتحديدا عند الكيلو
 ،61أسفر عن إصابة وافــد آسيوي بجروح متفرقة نقل على
اثرها للمستشفى لتلقي العالج.
وفي التفاصيل ،قال مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم
بقوة اإلطـفــاء العام العقيد محمد الغريب إن غرفة عمليات
ً
القوة تلقت بالغا فجر أمس بوقوع حادث تصادم على طريق
العبدلي الكيلو  ٦١باتجاه مزارع العبدلي ،مشيرا الى انه فور
تلقي البالغ تم توجيه مركز إطفاء العبدلي إلى موقع البالغ.
وأضاف الغريب انه فور وصول رجال اإلطفاء للموقع تبين
أن الحادث عبارة عن تصادم مركبة مع شاحنة ،مما نتج عنه
وفــاة قائد المركبة وهــو مــواطــن ،الفتا إلــى ان رجــال االطفاء
عملوا على إخراج الجثة وتسليمها الى رجال االدلة الجنائية
الذين احالوها إلى إدارة الطب الشرعي.

«اإلطفاء» والحرس الوطني بحثا خطة التعاون تسجيل  1391مخالفة وإحالة  10أحداث
●
إلى النيابة للقيادة بدون رخص
محمد الشرهان

استقبل رئيس قوة اإلطفاء
ال ـع ــام ال ـفــريــق خــالــد ال ـم ـكــراد،
أمس ،المعاون لإلسناد اإلداري
ب ــالـ ـح ــرس ال ــوطـ ـن ــي ال ـع ـم ـيــد
مهندس عصام نايف ،يرافقه
ال ـض ـب ــاط ال ـم ـك ـل ـفــون مـتــابـعــة
ب ــروت ــوك ــول ال ـت ـع ــاون ،لـعــرض
واعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد الـ ـخـ ـط ــة ال ــزم ـن ـي ــة
لتفعيل بنود التعاون المشترك
بين قوة اإلطفاء العام والحرس
الوطني لعام  .2022وتضمنت
الخطة جميع المهام والتنسيق
إلقــامــة الـتــدريـبــات وال ــزي ــارات
المشتركة بين ضباط وأفــراد
الجهتين.
وأشاد المكراد بالدور الفاعل
والـمـجـهــود الـمـتـمـيــز للتعاون
بـ ـي ــن قـ ـ ــوة اإلطـ ـ ـف ـ ــاء وال ـ ـحـ ــرس
الوطني لتطوير العمل المشترك
بين مؤسسات وأجهزة الدولة.

حمالت مرورية وأمنية مفاجئة خالل عطلة نهاية األسبوع
●

المكراد مع فريق الحرس الوطني

محمد الشرهان

ّ
نفذ قطاع المرور والعمليات حمالت أمنية ومرورية
خالل عطلة األسبوع في مختلف مناطق البالد وعلى
ال ـطــرق الــدائــريــة والــرئـيـسـيــة ،وبتعليمات مباشرة
مــن وكيل وزارة الداخلية المساعد لـشــؤون المرور
والعمليات اللواء جمال الصايغ.
وقـ ــال ضــابــط قـســم ال ـع ــاق ــات ال ـعــامــة والـتــوعـيــة
ال ـمــروريــة ب ـ ــاإلدارة الـعــامــة ل ـل ـمــرور ،ال ــرائ ــد عبدالله
بــوح ـســن ،إن ال ـح ـمــات أس ـف ــرت ع ــن تسجيل 1391
مخالفة وحجز  20مركبة وتحويـل مركبتيـن مطلوبتيـن
قضائيا لجهة االختصاص وإحالة  10أحـداث لنيابـة
االح ــداث ،لقيادتهـم بال رخــص ،وضبط  4أشخاص
مسجل بحقهم أوامر ضبط وإحضار بالحاسب اآللي.
وأوضح بوحسن أن اإلدارة العامة لشرطة النجدة

تواصل حمالتها األمنية بهدف ضبط األمن من خالل
اقامة النقاط األمنية والمروريـة الثابتة والمتحركة
التي تنفذها بمختلف المحافظات ،والتي أسفرت عن
تسجيل  634مخالفة مرور ،ومتابعة  19حادثا مرور
وحالة دهس واحدة.
وأضــاف أن رجــال دوري ــات شرطة النجدة أحالوا
 7مـركـبات الى كراج الحجـز بــاإلدارة العامة للمرور،
وعـمـلــوا عـلــى تـنفيذ  120عملية أمـنـيــة تــم خاللها
ضبط  4أشخاص مسجل بحقهم أوامر القاء القبض
بالحاسب اآللي.
وأوضــح أن رجــال دوريــات شرطة النجدة تمكنوا
من ضبط  10أشخاص ال يحملون إثبات شخصية،
إقاماتهم ،مشيرا الى أن
وكذلك ضبط  3وفدين النتهاء ّ
رجال شرطة النجدة تدخلوا لفض  7مشاجرات بين
عدة أشخاص في مواقع مختلفة.
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«مجلس الجامعة» يناقش اليوم تنفيذ مبادرات
تعزيز التصنيف عبر «األونالين»
الحاج عبدالحميد القطان
يبحث مكافآت القائمين بأعمال اإلدارات ورسوم الطلبة غير المقيدين
أحمد الشمري

تنفيذا إلجراءات مجلس الوزراء
في تطبيق االشتراطات الصحية
للوقاية من فيروس كورونا ،علمت
"الجريدة" من مصادر مطلعة في
جامعة الكويت أن مجلس الجامعة
يعقد اجتماعه اليوم ،برئاسة مدير
الجامعة باإلنابة د .بدر البديوي،
عبر المنصة اإللكترونية (أونالين)،
لـمـنــاقـشــة ال ـعــديــد م ــن الـقـضــايــا،
أبرزها خطة تنفيذ مبادرات تعزيز
تصنيف الجامعة ،بناء على طلب
مـجـلــس ال ـج ــام ـع ــات الـحـكــومـيــة،
إضافة الى بحث مكافآت القائمين
بأعمال مختلف اإلدارات.
وقــالــت الـمـصــادر إن االجتماع
يناقش مقترح مكتب نائب مدير
الجامعة للتخطيط بشأن تحديد
ال ــرس ــوم ال ــدراسـ ـي ــة لـلـطـلـبــة غير
المقيدين ،ومقترح الهوية المطورة

الجامعة :بدء التسجيل الختبارات
القدرات األكاديمية  18الجاري
أ عـلــن مكتب مساعد نائب
م ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة ل ـل ـت ـق ـي ـيــم
والـ ـقـ ـي ــاس م ــوع ــد الـتـسـجـيــل
اإلل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرونـ ـ ــي الخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات
ً
القدرات األكاديمية اعتبارا من
 18حتى  27الـجــاري ،مشيرا
إل ــى أن االخ ـت ـب ــارات ستعقد
مــن  5فـبــرايــر حتى الخميس

 31مارس المقبل على فترات.
ودعــا المكتب جميع طلبة
الـ ـث ــان ــوي ــة الـ ـع ــام ــة ،وم ـ ــا فــي
مستواها ،الراغبين في تقديم
اختبارات القدرات األكاديمية
إل ــى الـتـسـجـيــل ع ـبــر الـمــوقــع
اإللكتروني.

للجامعة ،وطلبة الدراسات العليا،
والتقرير السنوي للجامعة عن عام
 ،2021-2020ومذكرة األمانة العامة
بشأن االستبدال النقدي لإلجازات
الدورية للموظفين اإلداريين.
وأشارت إلى أن االجتماع يطرح
على أعضاء المجلس تقرير قطاع
التخطيط بشأن أداء جامعة الكويت
نحو تنفيذ مبادرات استراتيجية
الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة
الفساد ( ،)2024-2019وتقرير جودة
التعليم فــي الـجــامـعــة ،فضال عن
مناقشة أهمية استمرار الجانب
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي الس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
الجامعة (.)2027-2023
ف ــي م ـج ــال آخـ ـ ــر ،أع ـل ــن ال ـقــائــم
بأعمال عميد القبول والتسجيل في
جامعة الكويت د .مشعل الغربللي،
انطالق التسجيل المبكر للطلبة
المستمرين فــي الفصل الــدراســي
ال ـثــانــي  2022-2021اع ـت ـبــارا من
اليوم حتى السبت  22الجاري ،الفتا
إل ــى أن الـحــد األق ـصــى المسموح
بالتسجيل فيه خــال هــذه الفترة
هو  14وحدة دراسية ماعدا الطلبة
المتوقع تخرجهم ،إذ سيسمح لهم
بالتسجيل في المقررات المتبقية
ً
ل ـهــم وف ـق ــا ل ـمــا تـسـمــح ب ــه الئـحــة
المقررات.
وأوضح الغربللي ،في تصريح
أم ــس ،أن أولــويــة تحـديد مواعيد
التسجيل سـتـكــون للطلبة ذوي
االحتياجات الخاصة ،يليهم الطلبة
المتوقع تخرجهم للفصل الدراسي
ال ـث ــان ــي ،ث ــم ال ـط ـل ـبــة الـمـتـفــوقــون

مشعل الغربللي

الحاصلون على معدل عــام ثالث
نـقــاط فأكثر واجـتـ ــازوا  30وحــدة
دراسـيــة فأكثر ،ثم تحدد مواعيد
ً
سائر الطلبة تنازليا حسب عدد
وحداتهم المجتازة.
وق ـ ــال" :س ـي ـتــم إلـ ـغ ــاء تسجيل
الطلبة غير المستوفين لشروط
التسجيل في المقررات ومتطلباتها
فـ ــي ضـ ـ ــوء ن ـت ــائ ــج االم ـت ـح ــان ــات
النهائية لـمـقــررات الفصـل األول
الحالي يوم األحد  6فبراير المقبل،
ب ـح ـيــث تـ ـت ــاح ل ـل ـطــالــب ال ـفــرصــة
الستكمـال جدوله الدراسي خالل
فترات السحب واإلضــافــة للفصل
الثاني ."2022/2021
وذكر أن العمادة ستقوم بإلغاء
تسجيل الطلبة في المقررات التي
لم يجتازوا متطلباتها في الفصل
األول ،وتخفيض األعداد في قوائم
االنتظار األحد  6فبراير.

البصيري %28 :المقيدون بـ
«الهندسة المدنية»
ً

 200طالب يتخرجون في هذا التخصص سنويا
●

فيصل متعب

كشف العميد المساعد للشؤون الطالبية في
كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د .بدر
الـبـصـيــري ،أن مـعـظــم خــريـجــي الـكـلـيــة مــن قسم
الهندسة المدنية خالل الفترة الحالية ،إذ يشكلون
 28في المئة من نسبة الطلبة المقيدين في الكلية،
مشيرا إلى أن عدد الطلبة المسجلين في القسم
يبلغ  900طالب وطالبة.
وتـ ــابـ ــع الـ ـبـ ـصـ ـي ــري ،فـ ــي ت ـص ــري ــح ص ـحــافــي
لـ"الجريدة"" :يتخرج في قسم الهندسة المدنية
بحدود  200طالب وطالبة سنويا ،ثم الهندسة

الميكانيكية والكهربائية ،والتي تضم  600طالب
وطالبة في كل قسم علمي".
للفصل
التسجيل
لفترة
وعن استعدادات الكلية
ُّ
الدراسي المقبل ،قال البصيري" :الجداول والشعب
الدراسية جــاهــزة ،مع تحديد األع ــداد المتوقعة
للتسجيل .نـنـظــر أي ـضــا إل ــى تــوجــه الـطـلـبــة في
ُّ
الشعب الــدراسـيــة ،حتى نوفر الـقــدر الكافي من
ُّ
الشعب لهم".
وأشـ ـ ــار ال ـ ُب ـص ـيــري إلـ ــى أنـ ــه "فـ ــي حـ ــال إق ـبــال
الطلبة على شعب دراسية ُمعينة خالل التسجيل
األولي ،سوف نقوم بفتح شعب أخرى خالل فترة
التسجيل الثاني".

«أبو أشرف» في ذمة الله

الكويت ّودعت فقيدها بعد أن ووري جثمانه الثرى يوم الجمعة
ُ
فـ ـ ِـجـ ـ َـعـ ــت دولـ ـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ي ــوم
الخميس ا لـمــا ضــي 13 ،ا لـجــاري،
بـفـقــد أح ــد أب ــرز رج ــاالت الـســوق
االقـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادي م ـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ـجـ ـ ــارهـ ـ ــا
العصاميين األفذاذ ،فقيد الوطن،
المحسن الكبير صاحب األيادي
البيضاء ،الحاج عبدالحميد علي
الـقـطــان (أبــو أش ــرف) ،الــذي رحل
ع ــن ع ــال ـم ـن ــا ع ــن ع ـم ــر ن ــاه ــز 87
عاما ،بعد رحلة عطاء طويلة في
عالم التجارة امتدت  73عاما ،بدأ
ً
ً
مشوارها ّ
ولما يــزل غضا يافعا
فــي ســن ا لـ ـ  ،14بـعــد ر حـيــل أخيه
األكبر معيل العائلة.
ُيـ ـ ـ َـعـ ـ ــد رج ـ ـ ــل األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ال ـ ـحـ ــاج
عبدالحميد علي ا لـقـطــان وا حــدا
مــن ّ أب ــرز الـتـجــار الـشــرفــاء الــذيــن
يمثلون الرعيل األول الحريصين
على األمانة ممن تميزوا بشرف
ال ـم ـع ــام ـل ــة وم ـص ــداق ـي ــة ال ـك ـل ـمــة،
ف ـهــو ص ــاح ــب كـلـمــة ف ــي ال ـس ــوق،
وكانت كلمته بين التجار وبين
الناس و عــدا وا جــب النفاذ ،فهي
شــرف الـتــاجــر ،وهــي أهــم وأقــوى
من الشيك.
ّ
ك ــان ال ـق ـطــان حــريـصــا عـلــى أل
يخالط عمله أي حرام أو يداخله
شبهة ربا ،وكان ملتزما بتعاليم
دينه ،ورأسماله سمعته كتاجر
نزيه متمسك بشرف المهنة.
ً
ُ
وع ـ ـ ــرف ع ـن ــه أن ـ ــه ك ـ ــان س ـب ــاق ــا
ف ــي األ ع ـم ــال ا لـخـيــر يــة م ــن جيبه
الـ ـ ـخ ـ ــاص ،وبـ ــأيـ ــاديـ ــه ال ـب ـي ـض ــاء
الممتدة لكل الناس ،وقد وصلت
تـ ـب ــرع ــات ــه الـ ـ ــى كـ ــل مـ ـك ــان داخـ ــل
الـ ـك ــوي ــت ،وخ ــارجـ ـه ــا ف ــي ل ـب ـنــان
واليمن وغيرهما.

نشأته
ُو ل ـ ـ ــد ا لـ ـقـ ـط ــان عـ ـ ــام  1935فــي
مـنـطـقــة شـ ــرق ،ون ـش ــأ ف ــي أج ــواء
ً
ع ــائ ـل ـي ــة م ـل ـت ــزم ــة ديـ ـنـ ـي ــا ،حـيــث
ح ــرص والـ ــده عـلــى تــربـيـتــه على
األخـ ـ ـ ـ ـ ــاق والـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــم اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة
الكريمة.

بدر البصيري

الجامعة والحرس الوطني يوقعان تفعيل
بروتوكول التعاون المشترك
وقـعــت جــامـعــة الـكــويــت والــرئــاســة العامة
ل ـل ـح ــرس ال ــوط ـن ــي تـفـعـيــل ال ـخ ـط ــة الــزمـنـيــة
لبروتوكول التعاون المشترك بينهما ،بحضور
م ــدي ــر ال ـجــام ـعــة ب ــاإلن ــاب ــة د .ب ــدر ال ـبــديــوي،
ومساعد نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية
للتطوير األكــادي ـمــي د .فـهــد الـفـضـلــي ،ومــن
الحرس الوطني العقيد صالح مطيران والمقدم
د .عايض عبدالله والرائد عبدالله محمد.
وأش ــارت الجامعة ،في بيان أمــس ،إلــى أن
هذا التعاون يعد إيمانا من الجهتين بضرورة
تقوية روابط التعاون الثنائي وتأصيل الترابط
بينهما بما يكفل االرتقاء بالمعرفة العلمية
والثقافية والتقنية وتطويرها وصوال لألهداف
المنشودة.

وافادت بأنه تم إعداد خطة زمنية كخارطة
طريق لعام  ،2022تم فيها جمع كل مجاالت
الـ ـتـ ـع ــاون ،وأب ـ ــرزه ـ ــا ال ـ ــدراس ـ ــات وال ـب ـح ــوث
والـبـعـثــات واالن ـت ــداب والـتـقــاريــر ومــؤشــرات
األداء والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورات الـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة والـ ـحـ ـم ــات
اإلعالمية واالجتماعات التنسيقية ،ومتابعة
طلبة منتسبي ال ـحــرس الــوطـنــي المقيدين
ف ــي ال ـجــام ـعــة ف ــي مــرح ـل ـتــي ال ـب ـكــالــوريــوس
والماجستير.
ولفتت إلى أن الجامعة عقدت عدة دورات
تخصصية لمنتسبي ال ـحــرس الــوطـنــي في
العام الماضي عن بعد ،بسبب ظروف جائحة
كورونا ،وتحولت حضوريا بعد أن تم تخفيف
اإلجراءات االحترازية.

تعليمه
ودرس القطان في المدرستين
ال ـم ـب ــارك ـي ــة واألح ـ ـمـ ــديـ ــة ،وب ـعــد
وفـ ـ ـ ـ ــاة مـ ـعـ ـي ــل الـ ـ ـع ـ ــائـ ـ ـل ـ ــة؛ أخـ ـي ــه
ً
األك ـبــر ،اضـطــر الــى الـعـمــل نـهـ
ـارا
عبدالحميد علي القطان
واستكمال دراسته مساء ،ليبدأ
حياته،
الفتى ّ العصامي مشوار
اسمه في قائمة مسيرة التجارة
التجارة
وليشق طريقه في عالم
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة كـ ـ ـ ــأول م ـ ــن اس ـ ـتـ ــورد
ً
نفسه.
على
من الصفر ،معتمدا
ال ـب ـط ــان ـي ــات والـ ـمـ ـف ــروش ــات فــي
الكويت والشرق األوسط.
عمله بالتجارة
وذاع صـيـتــه كــو كـيــل لـمــار كــات
ً
ُ
انـ ـ ـخ ـ ــرط الـ ـفـ ـت ــى ع ـب ــدال ـح ـم ـي ــد عالمية ،عرفت باسمه شخصيا ،
بــال ـت ـجــارة ،وعـ ــرف ع ـنــه الـجــديــة ض ـمــن سـلـسـلــة م ــا ت ـقــدمــه مـحــال
وال ـم ـثــابــرة ،وك ــان ال يـشـغـلــه عن دنيا عبدالحميد القطان ،لتكون
عـمـلــه ال ـت ـج ــاري شــاغــل م ــن متع أحـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـمـ ـ ــزوديـ ـ ــن والـ ـمـ ـم ــولـ ـي ــن
ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ال ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــا ،لـ ـيـ ـع ــان ــي فــي ال ــرئ ـي ـس ـي ـي ــن م ـ ــن خـ ـ ــال ت ــوف ـي ــر
ب ــداي ــات حـيــاتــه مــواج ـهـ ًـا ظــروف البطانيات وإكسسوارات جميع
ومعترك الحياة الصعبة وشظف ال ـ ـ ـم ـ ـ ـفـ ـ ــروشـ ـ ــات ل ـ ـ ـمـ ـ ــرافـ ـ ــق دول ـ ـ ــة
العيش ،ومواصال العمل بالنهار ال ـكــويــت والـمـنـطـقــة ومـنــاقـصــات
وال ــدراس ــة بــال ـم ـســاء ،واس ـت ـطــاع الوزارات فيها من خالل جاهزية
ً
بفضل أمانته وكفاء ته أن يحصل مـ ـسـ ـت ــودع ــات ــه ال ـ ـخـ ــاصـ ــة دوم ـ ـ ــا
عـلــى ثـقــة ك ـبــار الـتـجــار ،فــوقـفــوا ألوق ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوارث ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة،
بجانبه وساعدوه الى أن اصبح وتلبية المساعدات واالحتياجات
ً
ـرا م ــرم ــوق ــا ،ف ـك ــان يـتـعــامــل اإلنسانية الدولية التي تتبناها
ت ــاج ـ
بـ ـ ـح ـ ــذر فـ ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع مـ ـع ــام ــات ــه وتوجهها دولة الكويت في مثل
التجارية ،التي حرص فيها على تلك الظروف الصعبة.
أال يخالطها الربا ،فكتب
تجارته،اللهونالله ***
البركة والنماء في
ثناء كبار تجار الكويت.
َ َ
إ ن ـنــا إذ آ ل ــم ــن ــا ا ل ـم ـصــاب بفقد
أ حــد أ عـمــدة ا لـتـجــارة واالقتصاد
منظومة تجارية
من رجاالت الكويت العصاميين
أسس القطان منظومة تجارية األف ـ ــذاذ ،نـتــوجــه بـ َ
ـأحــر الـتـعــازي
رائعة العطاء بالكويت ،سرعان الـقـلـبـيــة وال ـم ــواس ــاة ال ــى أســرتــه
م ــا ات ـس ـع ــت أرك ــا ًنـ ـه ــا وف ــروع ـه ــا وع ــائ ـل ــة ال ـق ـط ــان وأه ـ ــل ال ـكــويــت
ّ
ل ـت ـش ـم ــل أس ـ ـ ــواق ـ ـ ــا ت ـ ـجـ ــاريـ ـ ًـة فــي ال ـك ــرام ،داع ـيــن الـمــولــى عــز وجــل
مـ ـن ــاط ــق الـ ـك ــوي ــت ام ـ ـ ـتـ ـ ــدادا ال ــى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع
الـ ـسـ ـع ــودي ــة وق ـ ـطـ ــر والـ ـبـ ـح ــري ــن ر حـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــه ،وأن يـ ـسـ ـكـ ـن ــه ف ـس ـي ــح
ودب ـ ـ ــي ،ف ــي وق ـ ــت ك ــان ــت ً م ــوان ــئ جنانه ،وأن يلهم أهله وآله وذويه
الـكــويــت تـشـهــد انـتـعــاشــا وف ــورة جميل الصبر والسلوان.
اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة م ـ ـت ـ ـسـ ــارعـ ــة ،فـ ـك ــان
َّ
الخليج
بالد ين على تجار
يبيع
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
والـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـطـ ـ ـق ـ ــة ،يـ ـسـ ـبـ ـق ــه شـ ـ ـع ـ ــاره
القائم في تعامالته على األمانة
وا ل ـشــرف وا لـمـصــدا قـيــة ،ليسجل

«األميركية» :المال تنضم لعضوية مجلسي
« »ABDMو«»UNIDIR

البديوي خالل توقيع التفعيل

أعلنت الجامعة األميركية في الكويت ،انضمام السفيرة نبيلة المال لعضوية كل
من المجلس االستشاري لمسائل نزع السالح ( ،)ABDMومجلس أمناء معهد األمم
المتحدة لبحوث نزع السالح ( )UNIDIRالتابعين لمنظمة األمم المتحدة ،وذلك بناء
على دعوة وتعيين من األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وقالت الجامعة ،في بيان أمــس ،إن عضوية المال تستمر عامين ابتداء من عام
 ،2022الفتة إلى أن عدد أعضاء مجلس اإلدارة يبلغ  15عضوا بصفتهم الشخصية
وال يمثلون حكوماتهم .وتابعت "أن أغلبية المقاعد بالمجلس المذكور كان يشغلها
الذكور ،ولكن هناك مساع متواصلة لتحقيق تمثيل جندري متوازن بين أعضاء
المجلس الخمسة عشر".
ولفتت إلى أن المال تنضم إلى سبع عضوات أخريات في مجلس اإلدارة لمواصلة
إرثها الرائد في اختراق الحاجز الزجاجي للنساء في الشرق األوسط ،إذ حققت إنجازا
عندما أصبحت أول سفيرة كويتية ،وأول امرأة من الشرق األوسط تترأس مجلس
المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،وأول امرأة عربية ترأس البعثة الدائمة
لبلدها لدى األمم المتحدة في نيويورك ،باإلضافة إلى خبرتها الدبلوماسية.
جدير بالذكر أن السفيرة المال ُمحاضرة متميزة في الجامعة األميركية في الكويت
( ،)AUKورئيسة مجلس األمناء في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا (.)KCST

نبيلة المال

السهلي لـ ةديرجلا  :التسجيل المبكر  10آالف حالة غياب متوقعة عن اختبارات الـ 12
•

للفصل الثاني بـ «االجتماعية» اليوم

الكلية جهزت الجداول الدراسية ...والحد األقصى  14وحدة
●

أحمد الشمري

قـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــد ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد
ل ـل ـش ــؤون ال ـط ــاب ـي ــة ف ــي كـلـيــة
ال ـع ـلــوم االجـتـمــاعـيــة بجامعة
ال ـك ــوي ــت ،د .م ـح ـمــد الـسـهـلــي،
إن الـتـسـجـيــل الـمـبـكــر للفصل
ال ــدراس ــي الـثــانــي 2022-2021
سينطلق اليوم ويستمر حتى
الـسـبــت الـمـقـبــل للطلبة الــذيــن
لديهم مواعيد مسبقة ،ويكون
فيها الـحــد األقـصــى  14وحــدة
دراسية عدا المتوقع ّ
تخرجهم.
وأشار السهلي ،في تصريح
ل ـ ـ "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ،إل ـ ــى اس ـت ـع ــداد
الـ ـكـ ـلـ ـي ــة ل ـت ـج ـه ـي ــز ال ـ ـ ـجـ ـ ــداول
الدراسية في مختلف األقسام
ال ـع ـل ـم ـي ــة ل ـل ـف ـص ــل ال ـ ــدراس ـ ــي
ال ـث ــان ــي ،الف ـت ــا إلـ ــى أن الـكـلـيــة
تعمل جاهدة على توفير ُّجميع
احتياجات الطلبة من الشعب
الدراسية.
وعـ ـ ـ ــن ال ـ ـش ـ ـعـ ــب الـ ــدرا ُّس ـ ـيـ ــة
ال ـم ـغ ـل ـق ــة ،أف ـ ـ ــاد بـ ـ ــأن ال ــش ـع ــب
المغلقة ليست وليدة اللحظة،
إنـمــا هــذه المشكلة ظـهــرت مع

محمد السهلي

تزايد أعداد الطلبة ،وأن الكلية
ت ـن ـ ّـســق م ــع األق ـ ـسـ ــام الـعـلـمـيــة
الحتواء الطلبة ،مبينا أن الكلية
مستمرة على الوضع الدراسي
ال ـح ــال ــي ب ـن ــاء ع ـلــى تــوصـيــات
مجلس الجامعة التي أقرت في
الفصل الــدراســي األول ،والتي
ي ـك ــون فـيـهــا ت ــدري ــس الـشـعـبــة
ال ــدراس ـي ــة ع ــن ُب ـعــد إذا تـعــدت
العدد المسموح به حضوريا،
وفقا لالشتراطات الصحية ،ما

لم تصدر قرارات جديدة تخص
الفصل الثاني.
وكـ ـش ــف ال ـس ـه ـلــي ع ــن ق ــرب
االنـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء م ـ ــن إنـ ـ ـش ـ ــاء م ــوق ــع
إل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي مـ ـتـ ـك ــام ــل ي ـخ ــدم
أع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء ه ـ ـي ـ ـئـ ــة ال ـ ـت ـ ــدري ـ ــس
والـطـلـبــة ،ويـسـهــل الـمــراســات
والمخاطبات اإللكترونية خالل
شهر فبراير المقبل.
وأفـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ــأن ك ـل ـي ــة ال ـع ـل ــوم
االجتماعية تسعى إلى التحول
اإللكتروني الشامل في جميع
مخاطباتها ومراسالتها بين
األق ـ ـسـ ــام ال ـع ـل ـم ـي ــة ،بــأس ـلــوب
ع ـم ـلــي ي ـض ـمــن إنـ ـج ــاز الـعـمــل
بدقة ُ
ويسر.
وأضـ ـ ــاف أن ال ـك ـل ـيــة تسعى
لـتـجــديــد مختلف االع ـت ـمــادات
األكاديمية في األقسام العلمية،
فـ ـض ــا ع ـ ــن م ـ ـحـ ــاولـ ــة ال ـك ـل ـي ــة
لـتـحـسـيــن تــرت ـيــب جــام ـعــة في
التصنيف العالمي للجامعات
ال ـع ــال ـم ـي ــة وال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ،وح ــث
األســاتــذة على البحث والنشر
العلمي.

●

فهد الرمضان

بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ي ـ ـتـ ــو جـ ــه ا ل ـ ـيـ ــوم
ط ـل ـبــة الـ ـص ــف ال ـث ــان ــي عـشــر
بالقسمين العلمي واألد ب ــي
ألداء ا خـ ـتـ ـب ــارا تـ ـه ــم ل ـل ـف ـتــرة
ال ــدراسـ ـي ــة األولـ ـ ــى ف ــي م ــادة
ا لـتــر بـيــة اإل ســا م ـيــة ،توقعت
م ـصــادر تــر بــو يــة أن يتجاوز
عـ ـ ـ ــدد حـ ـ ـ ـ ــاالت الـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــاب ع ــن
االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات ح ــاج ــز الـ ـ ـ ـ 10
آالف ح ـ ـ ــا ل ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــع ا نـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء
أي ـ ــام االخـ ـتـ ـب ــارات ال ـم ـحــددة
ب ــا لـ ـج ــدول ف ــي  24ا لـ ـج ــاري،
موضحة أن متوسط حاالت
الـ ـغـ ـي ــاب الـ ـي ــومـ ـي ــة ي ـت ـج ــاوز
 1500طــا لــب فــي حـيــن سجل
اليوم األول  2300حالة.
وأش ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر إل ــى
أن حـ ـ ــاالت ا لـ ـغـ ـي ــاب م ــوز ع ــة
ب ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـت ـ ـغ ـ ـي ـ ـب ـ ـيـ ــن ب ـ ـعـ ــذر
ط ـب ــي م ـق ـب ــول ،وال ـم ـصــاب ـيــن
ب ـ ـ "ك ـ ــورون ـ ــا" وال ـم ـخــال ـط ـيــن
لحاالت مصابة.
وأو ض ـحــت أن المتغيبين
ب ـعــذر طـبــي مـقـبــول لــن يحق
لـ ـ ـه ـ ــم دخ ـ ـ ـ ـ ــول االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات
الـ ـم ــؤجـ ـل ــة الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــررة م ـط ـلــع
الـ ـفـ ـص ــل الـ ـ ــدراسـ ـ ــي الـ ـث ــان ــي،
ب ــل س ـي ــؤدون ـه ــا آخ ـ ــر ال ـع ــام
فــي المنهج كــا مــا ،فــي حين

جانب من االختبارات
سيتمكن الطالب المصابون
بالفيروس أو المخالطون من
دخول االختبارات المؤجلة،
ال ف ـ ـ ـتـ ـ ــة ا لـ ـ ـ ــى ان "ا ل ـ ـتـ ــر ب ـ ـيـ ــة"
ت ـهــدف م ــن ه ــذا اإلج ـ ــراء إلــى
ت ــوفـ ـي ــر ف ــرص ــة ل ـل ـم ـصــاب ـيــن
وال ـم ـخــال ـط ـيــن ع ـل ــى اع ـت ـبــار
أنه ال ذنب لهم في هذا األمر.
وذكرت أن الوزارة ستحدد
م ــواعـ ـي ــد عـ ـق ــد االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات

المؤجلة للطلبة قريبا ،وذلك
عقب االنتهاء من االختبارات
الحالية وإعالن نتائجها.

الـ ـ ــدراسـ ـ ــي (عـ ـطـ ـل ــة ال ــربـ ـي ــع)
للمرحلة المتوسطة ،لتكون
ب ـ ـ ــدء ا م ـ ــن غ ـ ـ ــد  18الـ ـ ـج ـ ــاري،
باستثناء المكلفين بأعمال
امتحانات الثانوية العامة.

م ــن ج ــان ـب ــه،أص ـ ــدر وك ـيــل
وزارة ا لـ ـ ـت ـ ــر بـ ـ ـي ـ ــة ،د .ع ـل ــي
ال ـ ـي ـ ـع ـ ـقـ ــوب ،ق ـ ـ ـ ــرارا ب ـت ـع ــدي ــل
إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازة م ـ ـن ـ ـت ـ ـصـ ــف ال ـ ـ ـعـ ـ ــام

اختبارات «اإلشرافية»

عطلة الربيع

وأوض ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـي ـ ـع ـ ـقـ ــوب ف ــي
قراره أن تعديل موعد العطلة

ً
جاء نظرا النتهاء اختبارات
طـلـبــة الـمــرحـلــة الـمـتــوسـطــة،
وأعمال الهيئتين التعليمية
واإلدارية في مدارسها.
من جانب آخر ،قررت وزارة
التربية تأجيل مواعيد عقد
االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة
ل ـلــوظــائــف اإلش ــراف ـي ــة لـلـعــام
ا ل ـ ــدرا س ـ ــي  ٢٠٢٢ /٢٠٢١ا ل ــى
الفصل الدراسي الثاني.

ةديرجلا

•
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وزير الدفاع :تأجيل دخول أول دفعة
نسائية الجيش لحين تلقي رد «اإلفتاء»

ً
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برلمانيات

نافذة نيابية

لجنة العفو تجتمع بقصر بيان

جانب من اجتماع لجنة العفو أمس
ً
عـقــدت لجنة ضــوابــط "الـعـفــو" اجـتـمــاعــا ،ظهر
أمس ،في قصر بيان ،بناء على تكليف سمو أمير
البالد الشيخ نواف األحمد ،ضم رئيس مجلس األمة

ً
الجابر مستقبال وفد العلماء والمشايخ أمس األول

محمد الشرهان

«في الضوابط
الدينية ال مجال
لألهواء واآلراء
والرغبات
الشخصية»

أكـ ـ ـ ــد ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد
ال ـج ــاب ــر أن ال ـت ـم ـســك ب ــاألح ـك ــام
وال ـ ـضـ ــوابـ ــط ال ـش ــرع ـي ــة لــدي ـن ـنــا
اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي ال ـح ـن ـي ــف ال م ـج ــال
فيها لــأهــواء واآلراء والــرغـبــات
ً
الشخصية ،مضيفا أن الدستور
ال ـك ــوي ـت ــي ،ال ـ ــذي أق ـس ـم ـن ــا عـلــى
المحافظة عليه والعمل بموجب
أحكامه ،جعل الشريعة اإلسالمية
ً
ً
مصدرا رئيسيا للتشريع ،وهو ما
نحرص عليه في جميع أعمالنا
وقراراتنا.
جـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ــك خـ ـ ـ ــال اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال
الـ ـ ـج ـ ــاب ـ ــر ،مـ ـ ـس ـ ــاء أمـ ـ ـ ــس األول،
م ـج ـمــوعــة م ــن ع ـل ـم ــاء وم ـشــايــخ
الدين في الكويت ،هم د .عثمان
ال ـخ ـم ـيــس ،ود .نــايــف الـعـجـمــي،
ود .فــرحــان ال ـش ـمــري ،ود .خالد
العتيبي ود .محمد العصيمي،
ال ــذي ــن أك ـ ــدوا ب ــدوره ــم ض ــرورة
مراعاة الضوابط في عمل المرأة
ببعض الوظائف الخاصة بالسلك
ال ـع ـس ـك ــري ،م ــن خـ ــال اسـتـفـتــاء
هيئة االفـتــاء فــي وزارة األوق ــاف
والشؤون اإلسالمية.
وعـ ـق ــب الـ ـلـ ـق ــاء وج ـ ــه ال ـج ــاب ــر
ال ـج ـه ــات ال ـم ـع ـن ـيــة إلـ ــى تــأجـيــل
إقـ ـ ــامـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة (لـ ـلـ ـمـ ـتـ ـق ــدم ــات
لــال ـت ـحــاق بــال ـج ـيــش) إل ــى حين
مخاطبة وزارة األوق ــاف في هذا
الشأن ،كما وعد بأن العمل على
التحاق أولى دفعات المتقدمات
لـلـجـيــش ال ـكــوي ـتــي س ــوف يـكــون
ب ـع ــد وص ـ ــول رد ه ـي ـئــة االفـ ـت ــاء
الرسمي ،والنظر فيما يتضمنه
م ــن أح ـك ــام وض ــواب ــط وشـ ــروط،
يتم أخذها بعين االعتبار والعمل
بمقتضاها.
وت ـ ــأت ـ ــي اسـ ـتـ ًـج ــاب ــة الـ ـج ــاب ــر
لهذا اللقاء رغـبــة منه فــي سماع
وجهات النظر الشرعية للعلماء

ً
وال ـم ـش ــاي ــخ ،وت ــأك ـي ــدا م ـنــه على
حـ ـ ـ ـ ــرص وزارة ا لـ ـ ـ ــد فـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى
اسـتـطــاع رأي ال ـشــرع والتحقق
من عدم وجــود أي محظورات أو
مخالفات شرعية قد تحتويها أي
من قراراتها.
ح ـضــر ال ـل ـقــاء وزيـ ــر ال ـت ـجــارة
والصناعة فهد الشريعان ،ووزير
الـ ــدولـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون م ـج ـل ــس األمـ ــة
محمد الــراجـحــي ،والـنــائــب فايز
الجمهور.
من جهة أخرى ،أرسل الجابر
طـ ـل ــب اسـ ـتـ ـيـ ـض ــاح ع ـ ــن ب ـعــض
المحاور الواردة في استجوابه
ال ـ ـم ـ ـقـ ــدم م ـ ــن ال ـ ـنـ ــائـ ــب حـ ـم ــدان
العازمي ،والـمــدرج على جدول
غد الثالثاء.
أعمال جلسة ٍ
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاب طـ ـل ــب
االس ـت ـي ـضــاح اآلت ـ ــي :ب ــاإلش ــارة
إلى كتابكم رقم (  )2222المؤرخ
 2222 /1/المرفق به نسخة من
االستجواب المقدم بتاريخ 4/1
 2022/مــن عضو مجلس األمــة
حمدان سالم العازمي المتضمن
خمسة محاور وهي:
• إقـ ـح ــام الـ ـم ــرأة ف ــي الـسـلــك
العسكري.
• ت ـجــاهــل تــوص ـيــات دي ــوان
ال ـ ـم ـ ـح ـ ــاس ـ ـب ـ ــة حـ ـ ـ ـ ـ ــول صـ ـفـ ـق ــة
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوروفـ ـ ــاي ـ ـ ـتـ ـ ــر الـ ـمـ ـشـ ـب ــوه ــة
وعـ ـ ـ ــدم م ـع ــال ـج ــة ال ـم ــاح ـظ ــات
وال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاوزات الـ ـ ـت ـ ــي ش ــاب ــت
الصفقة.
• عــدم الـتـعــاون مــع األجـهــزة
ال ــرق ــاب ـي ــة وت ـج ــاه ــل ال ـ ــرد عـلــى
األسئلة البرلمانية وعدم إصدار
ال ـ ـلـ ــوائـ ــح ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة لـبـعــض
القوانين.
• التفريط في أراضي الدولة.
• ع ـ ـ ــدم االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ب ـ ـق ـ ــرارات
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وال ـ ـخـ ــدمـ ــة
المدنية في شأن أولوية التعيين

إعادة تكليف «المرافق» التحقيق
في «تداعيات األمطار»
ت ـق ــدم  6ن ـ ــواب ب ـط ـلــب إلعـ ـ ــادة تـكـلـيــف لجنة
المرافق العامة البرلمانية بالتحقيق فيما حدث
نتيجة األمطار الغزيرة.
وقال هؤالء النواب ،في طلبهم الذي سيناقشه
المجلس بجلسة الغد" ،نظرا لما خلفته األمطار
التي هطلت علينا في عطلة رأس السنة الميالدية
من أضرار بالغة على األفراد والممتلكات العامة
والخاصة ،وتسببها في إغراق عدد من الشوارع
واألنفاق ،وللوقوف على مدى استعداد أو ضعف
وقـصــور األجـهــزة المعنية بــالــدولــة ،والمتمثلة
في وزارة األشغال العامة والهيئة العامة للنقل

البري والطرق ،وغيرهما ،ولتالفي تكرار الخسائر
مستقبليا ،نتقدم بطلب تكليف لجنة المرافق
ا لـعــا مــة بالتحقيق فيما ح ــدث نتيجة األ مـطــار
ال ـغ ــزي ــرة ،ورفـ ــع تـقــريــر ب ـهــذا ال ـش ــأن للمجلس،
حـتــى يتسنى لـنــا ال ــوق ــوف عـلــى مـكــامــن الخلل
وإصالحها ومحاسبة المقصرين من مسؤولي
ال ــدول ــة وال ـشــركــات الـمـنـفــذة لـلـمـشــاريــع" .وقــدم
الطلب النواب أسامة الشاهين ،ومهلهل المضف،
وبدر الحميدي ،ود .حمد المطر ،ود .عبدالعزيز
الصقعبي ،وشعيب المويزري.

وتطبيق سياسة اإلحالل.
نود اإلحاطة أنه إعماال لحكم
المادة ( )134من الالئحة الداخلية
لمجلس األم ــة ال ـتــي تـنــص على
وجوب تقديم االستجواب كتابة
مبينا فيه بصفة عامة وبإيجاز
الـ ـم ــوض ــوع ــات وال ــوق ــائ ــع ال ـتــي
يتناولها.
وما أكدته المحكمة الدستورية
ف ــي ق ــراره ــا ال ـص ــادر ف ــي الـطـلــب
الـ ـمـ ـقـ ـي ــد بـ ــرقـ ــم  8ل ـس ـن ــة 2004
والخاص بطلب تفسير المادتين
 100و 101مــن الــدس ـتــور مــن أن
ي ـ ـكـ ــون م ـ ــوض ـ ــوع االس ـ ـت ـ ـجـ ــواب
واضـ ـح ــا وم ـن ـص ـبــا ع ـلــى وقــائــع
م ـ ـ ـحـ ـ ــددة وأال يـ ـ ـك ـ ــون غ ــا م ـض ــا
مـ ـبـ ـهـ ـم ــا ،إذ إن م ـ ــن ش ـ ـ ــأن ه ــذا
الـغـمــوض واالب ـهــام تـعــذر حصر
الـمـعـلــومــات ال ـتــي ي ـلــزم جمعها
استعدادا لمناقشته ،فضال عن أن
المسؤولية الوزارية يجب أن تقوم
عـلــى عـنــاصــر واض ـحــة كــي تثار
مسؤولية المستجوب بشأنه.
وم ــا اس ـت ـقــرت عـلـيــه األعـ ــراف
ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة م ــن ضـ ـ ــرورة طـلــب
تفصيل المجمل وبيان المجهل
وك ـش ــف ال ـغ ــام ــض ال ـ ــذي يـشــوب
مـ ـح ــاور االسـ ـتـ ـج ــواب بـحـسـبــان
أنـ ـ ـه ـ ــا لـ ـيـ ـس ــت مـ ـطـ ـلـ ـب ــا لـ ـل ــوزي ــر
المستجوب فحسب ،ولكنها تعد
ض ــروري ــة ل ـت ـكــون ك ــل ال ـب ـيــانــات
واألدل ـ ـ ـ ـ ـ ــة وال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـنـ ــدات ال ـت ــي
ت ــؤك ــد م ــا تـضـمـنــه االس ـت ـج ــواب
مــن مـخــالـفــات تـحــت نـظــر جميع
اإلخـ ــوة ال ـن ــواب أع ـض ــاء مجلس
األمة ،ليقف الجميع على أرضية
واحـ ـ ـ ــدة ،ل ـي ـت ـم ـك ـنــوا م ــن اصـ ــدار
حكمهم في هذا االستجواب على
أس ــاس مــوضــوعــي ع ــادل يــراعــي
الله والضمير.
وجـ ـ ــاء االس ـ ـت ـ ـجـ ــواب ال ـم ــاث ــل
م ـت ـض ـم ـنــا فـ ــي ب ـع ــض مـ ـح ــاوره

اتـهــامــات دون تحديد وقــائــع أو
م ــوض ــوع ــات أو أوج ـ ــه االتـ ـه ــام
وأس ــان ـي ــده لـيـتـسـنــى الـ ــرد عليه
ومنها:
 -1مــا ورد فــي الـمـحــور األول
من االستجواب والمتعلق بادعاء
إقحام المرأة في السلك العسكري.
• ل ــم ي ـت ــم ت ـح ــدي ــد ال ـش ـب ـهــات
ال ــدس ـت ــوري ــة وال ـق ــان ــون ـي ــة ال ـتــي
يستند إليها في اتهامه بإقحام
المرأة في السلك العسكري.
• ما إذا كانت مطالبة العضو
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــوب ب ـت ـع ـي ـي ــن أب ـ ـنـ ــاء
الـمــرأة الكويتية بشرف الخدمة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة يـ ـت ــم دون ال ـت ـق ـيــد
بسياسة اإلحالل.
• الـ ـمـ ـقـ ـص ــود بـ ــاالت ـ ـهـ ــام فــي
نهاية هذا المحور الوارد بعبارة
«إض ــاف ــة إل ــى تـسـهـيــل إجـ ـ ــراءات
الـ ـتـ ـح ــاق إخ ــوانـ ـن ــا ال ـ ـبـ ــدون فــي
الـ ـجـ ـي ــش ...بـ ــدال م ــن مــاحـقـتـهــم
وطـ ــردهـ ــم مـ ــن ال ـج ـي ــش بـحـجــج
واهية ال تمت إلى الحقيقة بصلة،
ولم يحدد االستجواب ما هو هذا
االت ـه ــام ،وم ــا هــي ح ــاالت الـطــرد
الـ ـت ــي ي ـش ـيــر إل ـي ـه ــا وال ـمــاح ـقــة
بحجج واهية حسب ما يدعي.
 -2ف ــي ال ـم ـح ــور ال ـث ــان ــي مـنــه
وال ـم ـت ـع ـلــق ب ـت ـجــاهــل تــوص ـيــات
ديوان المحاسبة.
• لم يحدد التاريخ الــذي قدم
فـيــه «الـمـحــاسـبــة» مــاحـظــاتــه أو
توصياته حتى يمكن التأكد منها
وحصرها.
 - 3ف ــي ال ـم ـح ــور ال ـث ــال ــث مــن
االستجواب:
• لم يحدد السؤال أو األسئلة
ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة الـ ـت ــي ق ــدم ـه ــا األخ
ال ـنــائــب ال ـم ـح ـتــرم ول ــم ي ـتــم ال ــرد
عليها وأسانيد االتهام بتجاهل
الرد على األسئلة البرلمانية.

كتلة الـ  6تطلب غرفة عزل لتمكين
األعضاء المحجورين من التصويت
تـقـ ّـدم أعـضــاء كتلة ال ــ 6النيابية بطلب إدراج نــص رســالــة واردة
على جلسة الـغــد ،جــاء فيها "نـظــرا ألهمية دور عضو مجلس األمــة
وأهمية بيان موقفه من التصويت على القوانين والـقــرارات ،وحيث
إن المادة  108من الدستور تنص على أن عضو مجلس األمــة يمثل
األمــة بأسرها ويرعى المصلحة العامة ،وال سلطان ألي هيئة عليه
فــي أعماله بالمجلس أو لجانه ،ونـظــرا لــأوضــاع الصحية الراهنة
واإلج ـ ــراءات االح ـتــرازيــة ،يــرجــى اإلي ـعــاز لـمــن يـلــزم نـحــو تخصيص
غرفة خاصة لتمكين أعضاء المجلس من التصويت على القوانين
وال ـقــرارات ممن تنطبق عليهم إج ــراء ات الحجر الصحي فــي جميع
جلسات المجلس ،على أن ُيدرج هذا الطلب في بند الرسائل بجدول
أعمال الجلسة القادمة.
ّ
وتقدم بالطلب النواب عبدالله المضف ،ومهند الساير ،ومهلهل
المضف ،ود .بدر المال ،وحسن جوهر.

«الموارد البشرية» :تمديد إجازة مرافق المريض
والسماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة
وافـ ـق ــت ل ـج ـنــة تـنـمـيــة ال ـم ــواد
البشرية البرلمانية في اجتماعها،
أمس ،على سبعة اقتراحات ،بشأن
تـمــديــد إجـ ــازة مــرافــق الـمــريــض،
والـجـمــع بـيــن الـعـمــل وال ــدراس ــة،
وصــرف عــاوة األوالد للموظفة
في القطاع الخاص ،وقيد من أتم
 21سنة بــديــوان الـخــدمــة ،وفتح
ب ــاب ال ـن ــدب وال ـن ـق ــل ،وض ــم فئة
م ــن الـمـحــامـيــن إل ــى جـ ــدول دعــم
الـعـمــالــة ،وال ـس ـمــاح للممرضين
البدون بالعمل في المستشفيات
والمراكز الصحية.
وقـ ـ ــال مـ ـق ــرر ال ـل ـج ـنــة ال ـنــائــب
د.أحـ ـ ـم ـ ــد م ـط ـي ــع ال ـ ـعـ ــازمـ ــي ،فــي
تصريح صحافي بمجلس األمة،
إن اللجنة وافـقــت على االقـتــراح
الخاص بمنح الموظف المرافق
للمريض بالخارج إجازة مدتها
سـتــة أشـهــر إضــافـيــة عـلــى الـمــدة
القانونية المقررة بستة أشهر.
وأض ـ ـ ـ ــاف م ـط ـي ــع أن ال ـل ـج ـنــة
واف ـ ـ ـقـ ـ ــت ع ـ ـلـ ــى اقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح ب ــرغ ـب ــة
بالسماح للموظف بالجمع بين

الوظيفة والدراسة ،وعلى اقتراح
يقضي بالسماح بتعيين األطباء
والممرضين من فئة غير محددي
الجنسية للعمل في المستشفيات
والـ ـم ــراك ــز ال ـص ـح ـيــة الـحـكــومـيــة
والخاصة.
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى م ــواف ـق ــة الـلـجـنــة
على اقتراح برغبة بصرف عالوة
األوالد ل ـل ـم ــوظ ـف ــة فـ ــي ال ـق ـط ــاع
الخاص في حال عجز الزوج عن
اإلنفاق عليها.
ول ـفــت إل ــى أن الـلـجـنــة وافـقــت
عـ ـ ـل ـ ــى اقـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراح ب ـ ــرغـ ـ ـب ـ ــة ب ـض ــم
المحامين العاملين فــي القطاع
ال ـ ـخـ ــاص والـ ـمـ ـقـ ـي ــدي ــن بـ ـج ــدول
المشتغلين بجمعية المحامين
من الفئة األولى في جدول رواتب
وع ــاوات دعــم العمالة الوطنية
فـ ــي الـ ـجـ ـه ــات غـ ـي ــر ال ـح ـك ــوم ـي ــة
أس ـ ــوة ب ــاألط ـب ــاء والـمـهـنــدسـيــن
والصيادلة.
وذكر مطيع أن اللجنة وافقت
على اقتراح برغبة بتعديل شروط
ال ـت ـس ـج ـيــل ف ــي ديـ ـ ــوان ال ـخــدمــة

أعضاء لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية في اجتماع أمس
المدنية لحملة الشهادة الثانوية
وما دونها لخفض سن التسجيل
ً
إلى  21سنة ميالدية بدال من ،25
مــن دون اشـتــراط الحصول على
دبلوم بعد الثانوية أو المتوسطة
ً
أو أن يكون متزوجا.
وأوض ـ ــح أن ال ــوض ــع الـحــالــي

لـلـتـسـجـيــل ف ــي دي ـ ـ ــوان ال ـخــدمــة
المدنية يشترط أن يكون المتقدم
أت ـ ــم سـ ــن ال ـ ـ ـ  25س ـن ــة أو ي ـكــون
ً
حاصال على دبلوم بعد الثانوية
أو بـعــد الـمـتــوسـطــة أو أن يكون
ً
ً
متزوجا ،معتبرا أن هذه الشروط
ً
ً
الـثــاثــة تـسـبــب تـعـطـيــا وض ــررا

على مصلحة المواطنين.
ً
وقــال إن اللجنة وافقت أيضا
ع ـلــى اقـ ـت ــراح بــرغ ـبــة بـفـتــح بــاب
ال ـن ـق ــل وال ـ ـنـ ــدب ب ـي ــن ال ـ ـ ـ ــوزارات
والـهـيـئــات والـجـهــات الحكومية
لمدة شهر مرتين كل عام.

مرزوق الغانم ،وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ
صباح الخالد ،ورئيس المجلس األعلى للقضاء
ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل.

المطيري :ننتظر الموافقة على جلسة «المتقاعدين»
أعلن النائب د .صالح المطيري طلبه عقد جلسة
خاصة في  27الجاري لمناقشة عدد من المواضيع
التي تخص شريحة المتقاعدين ،وذلــك استنادا
إلى المادة  72من الالئحة الداخلية لمجلس األمة.
وقـ ــال ال ـم ـط ـيــري ،ف ــي ت ـصــريــح بـمـجـلــس األم ــة
أمس ،إن الجلسة مدرج على جدول أعمالها قضايا
المتقاعدين ،ومن أبرزها ما يتعلق بتوزيع أرباح

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ،إضافة
إلى وضع حلول للصعوبات المعيشية والحياتية
تعانيها تلك الشريحة .وأضاف أن مجموعة من
التي ّ
النواب وقعوا على هذا الطلب ،في انتظار الموافقة
الرسمية مــن مكتب مجلس األم ــة والتنسيق مع
الحكومة.

الصيفي يسأل عن مناقصات «التطبيقي»
ق ــدم الـنــائــب الصيفي الصيفي س ــؤاال الــى
وزي ــر الـتــربـيــة وزي ــر التعليم الـعــالــي د .علي
المضف ،بشأن مناقصات النظافة والصيانة
والـخــدمــات األساسية لكليات الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب.
ً
قــال الصيفي فــي ســؤالــه :نـظــرا لما تعانيه
مـبــانــي كـلـيــات "الـتـطـبـيـقــي" مــن ت ـ ٍّ
ـرد وانـهـيــار
كبير بمنظومة الخدمات األساسية ،المتمثلة
بــال ـن ـظــافــة والـ ـم ــراف ــق ال ـص ـح ـيــة وال ـص ـيــانــة،
بــاإلضــافــة للغياب الـتــام للعمالة المختصة،
ولما يعكسه هذا الوضع المتردي على جودة
الـتـعـلـيــم وس ــام ــة الـبـيـئــة ال ــدراس ـي ــة للطلبة

وانتاجية الكوادر األكاديمية ،ولما قد يمثله
هــذا اإله ـمــال مــن فشل اداري وس ــوء توظيف
للمال الـعــام" ،أرجــو إفــادتــي بكشف تفصيلي
بـمـنــاقـصــات الـنـظــافــة والـصـيــانــة والـخــدمــات
األساسية لكليات الهيئة آلخر خمس سنوات،
ع ـلــى أن يـتـضـمــن ال ـك ـشــف م ــدة الـمـنــاقـصــات
وقيمتها وبيانات الشركات المتعاقدة".
وتساءل "هل انعقدت لجان تحقيق لتقصي
أسـبــاب اإله ـمــال فــي الـخــدمــات والمناقصات
المذكورة أعاله؟ إذا كان الرد باإليجاب يرجى
تزويدي بمحاضر ونتائج لجان التحقيق".

الحويلة لتكليف «اإلسكان» البرلمانية دراسة
التنازل عن «غرب هدية» ومنتزه «أبوحليفة»
ق ـ ّـدم الـنــائــب د .محمد الـحــويـلــة رســالــة إلــى
مجلس األمــة طلب فيها تكليف لجنة شــؤون
اإلس ـك ــان وال ـع ـقــار الـبــرلـمــانـيــة بـحــث ودراس ــة
إقامة مشروع غرب هدية السكني والتنازل عن
أرض منتزه أبوحليفة إ لــى المؤسسة العامة
للرعاية السكنية.
وق ــال الـحــويـلــة فــي نــص الــرســالــة" :وضـعــت
ال ـح ـكــومــة ق ـبــل سـ ـن ــوات مـ ـش ــروع غـ ــرب هــديــة
الـسـكـنــي عـلــى سـكــة الـتـنـفـيــذ ،إال أن ــه اصـطــدم
برفض شركة نفط الكويت بمبررات فنية ،وهي
مبررات قابلة للنقاش وبحث حلول معالجتها،
فمن المؤسف أن يلغى هذا المشروع الذي كان

مقررا له ان يستوعب  4000وحدة سكنية ،مع
العلم أن تنفيذه سيكون أسهل من بناء بعض
المناطق السكنية األخــرى وذلــك لوجود بنية
تحتية وط ــرق ســريـعــة بــالـقــرب مــن الـمـشــروع،
وبالتالي من السهل ربطها بشبكات الصرف
والماء والكهرباء والطرق وسوف توفر الكثير
ً
ً
من المال والوقت وتخدم عــددا كبيرا ،وتحقق
رغبات الكثير من المتقدمين للرعاية السكنية،
كـمــا يـعـتـبــر ه ــذا ال ـم ـشــروع م ــن ضـمــن أه ــداف
م ـعــال ـجــة ال ـق ـض ـيــة اإلس ـك ــان ـي ــة ،ال ـت ــي ه ــي من
أو لــو يــات المواطنين والسلطتين التشريعية
والتنفيذية".
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السيناريوهات الخمسة
للخروج من «النكبة اللبنانية»

إعادة كتابة العقداالجتماعي ()8
 ...العصبية والغنيمة

أحمد باقر

في الجلسة أحسن الشالحي والمناور ...وخلط بعض النواب في مفهوم الحرية

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com
هــل ه ـنــاك ح ـلــول فــي األف ــق يـمـكــن أن تـنـقــذ لـبـنــان مــن نكباته
المتتالية؟ وهل االنتخابات النيابية القادمة إن حصلت يمكن أن
ً
تحدث تغييرا؟ ومــا السيناريوهات المحتملة للخروج من هذا
ً
المأزق؟ أسئلة مشروعة ال تقلق اللبنانيين فقط بل المنطقة عموما،
فقد حلت "اللعنة" على هذا البلد بعدما طال االنهيار كل جوانب
الحياة فــي "لبنان الــرائــع" مــا عــدا المنظومة الفاسدة والحاكمة
التي بقيت بمنأى عن الهزات والزالزل دون أن يمسها شيء ،على
حد تعبير الزميل نبيل إسماعيل نقيب المصورين الصحافيين
ً
ً
سابقا ،والذي ما زال محتفظا بتفاؤله وبعودة البلد إلى ما كان
عليه وأحسن ،أو كما يشاطر الكثير من المحبين الكويتيين لبنان،
ً
وأحدهم أرسل لي عبارة نقلها عن المفكر جبور الدويهي مخاطبا
فيها وزير الخارجية الفرنسي "لودريان" والذي ّ
شبه لبنان بسفينة
"التيتانيك" ووجود لبنانيين فيها من قرية "حردين" الذين عندما
أدركــوا أن الباخرة العمالقة تغرق راحــوا يرقصون الدبكة حتى
ابتلعهم البحر ،بمعنى أن اللبناني يعيش حالة الفرح في حياته
ً
حتى لو كان معرضا للموت ،فال شيء أكثر داللة من هذه الواقعة
على أن هذا البلد سيعود حتى لو بقيت حقيبة السفر تالزمه أينما
رحل ومن المهد إلى اللحد.
الكل مستنفر ألجل االنتخابات ،على اعتبار أنه الورقة الباقية
بأيديهم كي يبقوا جاثمين على صدر هذا الشعب الذي ارتضى بهم،
وبنظر عدد كبير من اللبنانيين فهذه الطبقة الفاسدة والحاكمة
تشبه قرود المزارع "إذا تشاجروا أفسدوا الــزرع ،وإذا تصالحوا
ً
أكلوا المحصول وفي الحالتين يبقى القطيع أسيرا لهم".
ً
ومهما قيل عن هذه الطبقة أو كتبوا بحقهم وأعطوهم أوصافا
غير آدمـيــة ،فلن يبدل الـحــال شيئا ،فــي هــذا اإلطــار هناك خمسة
ً
سيناريوهات يمكن أن يقرأها المراقب وفقا للمعطيات القائمة على
األرض والمتمحورة حول سؤال أساسي واحد ،هل هناك حل؟ وإذا
ً
كان موجودا فهل ُيفرض من قوى خارجية لها ثقلها ومصالحها
كما في أزمات لبنان التاريخية أم توجد خيارات أخرى؟
لنستعرض السيناريوهات:
السيناريو األول :حدوث انتخابات نيابية قد تسفر عن نسبة
تغيير لن تتعدى الـ %10بأحسن األحوال ،وهذا لن يؤثر في بقاء
"المنظومة الحاكمة والفاسدة" وستبقى تتبادل األدوار والمنافع
والحصص الطائفية دون أن يمس جوهر النظام.
السيناريو الثاني :في حال تمت انتخابات رئاسة الجمهورية
وأزي ــح ميشال عــون والتيار الوطني وجــاء "زعـيــم مــارونــي" غير
متحالف مع حزب الله ويحظى بتوافق "الكبار" وصناع القرار ،قد
يشهد البلد هدنة مؤقتة! وهناك أسماء مطروحة بعضها يتمتع
بتاريخ ونفوذ سياسي ،وآخرون مرتبطون بأحزاب وتنظيمات لن
يكتب لها فرصة الفوز في هذا السباق.
السيناريو الثالث :مصالحة سعودية– إيرانية على وقــع ما
تنتهي إليه مفاوضات فيينا النووية (تسوية) يتبادل فيها الطرفان
التنازالت في عدد من الملفات الساخنة ،عندها قد يكون لبنان
أحد الرابحين على أن يتم "لجم" أو "تحجيم" دور حزب الله على
المستوى الداخلي وامتداداته وتدخالته في الخارج ،ينعم فيها
ً
بسنوات من الرخاء والذي سيكون مربوطا بتدفق االستثمارات
والسياحة والمنح والقروض والهبات من الخليج والعالم.
السيناريو الرابع :عودة سورية إلى الحضن العربي وإنهاء الحرب
الدائرة منذ عام  2011وبصفقة إقليمية– دولية من بينها إسرائيل،
وإعطاء النظام شرعيته الكاملة التي فقدها ،إذا حصل هذا التغيير
فسينعكس على لبنان بسبب التالحم الجغرافي والرئة التي يتنفس
ً
منها ،وليس بعيدا أن يجري "تلزيم" الملف اللبناني إلى دمشق ومن
جديد ،وربما تستقيم األمور إذا تم "ضبطها" من الكبار في الخارج
أو تنقلب األمور وتحدث االنقسامات والفتنة الكبرى.
السيناريو الخامس :بقاء الوضع "ستاتيكو" على ما هو عليه،
إذا لــم تـحــدث "ثـ ــورة" أو "زلـ ــزال سـيــاســي" بحجم ث ــورات الربيع
العربي ،أو سقوط جدار برلين ،أو ربيع براغ عام  ،1968ليكون من
شأنه خلع وإسقاط صيغة الحكم الطائفية (ميثاق  43والطائف
والدوحة) بعدما أدخلتنا هذه الصيغة في حائط مسدود لم يعد
يصلح للعيش اآلدمي ،وال يتناسب مع التغيير الذي أصاب أنظمة
الحكم والتبدالت التي صاحبت البشرية في الشرق والغرب ،لنأتي
بعقد اجتماعي آخر تتوافر فيه عناصر االستدامة واالستقرار.

يبدو أن بعض أعضاء مجلس األمة خلط في جلسة الخميس بين
حرية النقد وحرية الكلمة ،والرأي وبين السب والشتم والتجريح ،ألن
الفرق بين االثنين كالفرق بين الحق والباطل واإلباحة والجريمة،
فقد صح عن النبي ،صلى الله عليه وسلم ،أنه طاف بالكعبة وقال
"مــا أطيبك ومــا أطيب ريحك ومــا أعظمك ومــا أعظم حرمتك ،والــذي
نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم حرمة منك"( .صحيح
الترغيب والترهيب) ،فاالعتداء على الحرمات ليس برأي أو حرية إنما
هو جريمة توازي جريمة االعتداء على الكعبة المشرفة ،لذلك استغربت
وأنا أستمع إلى تصريحات النواب وفرحتهم بما يسمى الحريات بعد
التصويت على المداولة الثانية على قانوني المطبوعات والمرئي
ً
والمسموع خصوصا النواب اإلسالميين ،إذ تم الخلط بين الحريات
المشروعة وهي محمودة وبين االعتداء على حرمات اآلخرين وهي
جريمة منبوذة ،فكيف فاتت النواب اآليات واألحاديث الكثيرة التي
تنهى عن التطاول على كرامات الناس وأعراضهم وخصوصياتهم
والكذب عليهم وتشويه سمعتهم وغيرها من اآلفات التي انتشرت في
وسائل التواصل اليوم؟ وال أدري كيف انقلب حماسهم ليلبس الظالم
لباس الحرية في القانون على حساب المظلوم؟! وكيف تكون حرية
ً
المعتدي الظالم هي الهدف بدال من حرية المظلوم الذي أسيء إلى
عرضه أو كرامته أو مكانته؟ لقد كان على النواب مراجعة التعريف
الصحيح للحرية قبل الفرحة بحرية من يخالف القانون.
ال يــوجــد فــي الشريعة اإلســامـيــة وال فــي الـقــوانـيــن الكويتية ما
يمنع حرية النقد الهادف البناء ،وإنما فيهما ما يمنع نشر األخبار
الكاذبة واالعتداء على األشخاص وحقوقهم ،وفي مقال سابق ومقابلة
تلفزيونية قمت بنشر األعــداد الرسمية عما يزعم بعض الناشطين
أنهم مساجين رأي ،حيث اتضح أن عدد المسجونين منهم في الكويت
ال يتجاوز  ،35والهاربين ال يتجاوز عددهم  ،19وأنهم ليسوا مساجين
رأي ،إنما استغلوا وسائل التواصل لالعتداء على الدين الحنيف
أو رمز البالد أو االعتداء على الشرف واألعراض بالصور والتهديد
واالبتزاز ،والمواد المعاقب عليها بالسجن على هذه األفعال لم يتم
تغييرها فــي الجلسة ،أمــا الـمــواد التي تــم إلغاؤها مــن القانون في
المداولة الثانية وفرح بها النواب فلم يسبق أن تم الحكم بسجن أحد
بسببها ،أمــا عقوبة السجن على التعدي على الــدول الشقيقة فهي
موجودة في قانون الجزاء ال المطبوعات.
ً
وأيضا أخطأ وزير اإلعالم ،وكادت اللجنة أن تغير جريمة خدش
اآلداب العامة لوال فضل الله ،ثم تدخل النائب أسامة المناور ،جزاه
ً
الله خيرا ،الذي رد على الوزير وبين الخطأ الذي وقع فيه.
لقد تم وضع مــواد القانونين في المجالس السابقة لكي يتمكن
من وقع عليه االعتداء من مقاضاة من أساء إليه في وسائل اإلعالم
فوضعت جملة (دون اإلخالل بعقوبة أشد وردت في قانون آخر) ،فإذا
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إنقاذ أفغانستان
مضى من الزمن اآلن أكثر من أربعة أشهر
مـنــذ خـ ــروج ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة وغ ـيــرهــا من
ال ـق ــوات الـغــربـيــة مــن أفـغــانـسـتــان فــي ظــروف
درامية ،باالستعانة برحالت جوية مستأجرة،
وتـخـفـيــف ق ــواع ــد ال ـل ـجــوء ،وإطـ ــاق األمـ ــوال،
تمكنت الدول الغربية من نقل بضعة آالف من
ً
األفـغــان المحظوظين جــوا إلــى بــر األم ــان في
حين استعادت حركة طالبان السيطرة على
ُ
البالد ،لكن أولئك الذي ت ِـركوا بال معين ُع ِـزلوا
عن بقية العالم ،سواء كانوا من أنصار طالبان
أو غير ذلك.
ج ـمــدت الـحـكــومــات األجـنـبـيــة الـمـعــامــات
المصرفية الدولية والتجارة مع أفغانستان،
بناء على طلب من الواليات المتحدة في األغلب
األع ــم ،مــن خ ــال ف ــرض مجموعة واسـعــة من
وض َـعـت على
قواعد مكافحة اإلره ــاب والتي ِ
مدار السنوات العشرين األخيرة ،ونتيجة لهذا
نضب معين روات ــب القطاع الـعــام األفغاني،
وانـهــار االقتصاد ،وأصــاب الشلل العديد من
مشاريع المساعدات اإلنمائية أو ألغيت ،بصرف
النظر عن مدى أهميتها.
نتيجة لهذا جلبت بداية الشتاء األفغاني
ال ـقــاســي ارتـ ـف ــاع األسـ ـع ــار ،وأص ـب ــح الـطـعــام
شحيحا على نحو متزايد ،وتوقفت المدارس
والـ ـعـ ـي ــادات والـمـسـتـشـفـيــات ع ــن ال ـع ـمــل في
مختلف أن ـحــاء ال ـب ــاد ،وع ـلــى ه ــذا فـقــد بــات
الشعب األفغاني محروما حتى من األساسيات
فــي وق ــت يـحـتــاج إل ــى الـمــزيــد مـ َـن الـمـســاعــدة
وبشكل عاجل ،إنه لثمن باهظ ُيـدفـع مقابل أن
تحكمك حركة مثل طالبان.
يبذل عمال اإلغاثة اإلنسانية والمجتمعات
األفغانية ذاتها قصارى جهدهم لإلبقاء على
ال ـم ـســاعــدات الـغــذائـيــة مـسـتـمــرة ،وال ـع ـيــادات
عاملة ،والمدارس مفتوحة للفتيان والفتيات،
لكن التحديات بالغة الضخامة ،واآلن يواجه
األفغان الفقر المدقع ،بل حتى المجاعة ،على
نطاق مأساوي.
إذا استمر الوضع الراهن ،فسيواجه البلد
بالكامل الفقر الحاد في العام المقبل ،وبحلول
نـهــايــة ه ــذا الـشـتــاء ،قــد يصبح الـبـلــد بأكمله
تـقــريـبــا %97 -مــن الـسـكــان -أش ــد فـقــرا مــن أن
يتمكن من العيش دون مساعدات.
ال ينبغي لبقية العالم ،والدول المتقدمة على
وجه الخصوص ،أن تتصور أنها بوسعها أن
تغلق الباب وتنسى هذه المأساة المتصاعدة،
وبغض النظر عن األخالق األساسية ،ستكون
ح ــال ــة عـ ــدم االس ـت ـق ــرار ال ـنــاج ـمــة ع ــن انـهـيــار
أفغانستان محسوسة خ ــارج ح ــدود الـبــاد،
وربما يعبر العديد من األفغان عن استيائهم
ب ــاالن ـص ــراف ع ــن االن ـت ـخــابــات وال ـس ـعــي إلــى
مستقبل أفضل في الخارج ،في حين سيكون
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يــأس المزارعين في السعي وراء الدخل ِهـبة
القتصاد المخدرات المحلي.
كــل هــذا ال بــد أن يجعلنا نتصور أن األمــم
الـمـتـحــدة وهـيـئــات اإلغــاثــة الــدولـيــة يـجــب أن
تناضل من أجل جمع األمــوال الالزمة لسحب
أف ـغــان ـس ـتــان م ــن ح ــاف ــة ال ـه ــاوي ــة .ل ـقــد خلفت
ال ـع ـق ــوب ــات ال ـت ــي اس ـت ـهــدفــت قـ ـي ــادات حــركــة
َ
طالبان تأثيرا ه َّـداما غير مقصود تمثل في
إعاقة قــدرة هيئات اإلغاثة على جمع وإنفاق
األموال ،وإن كانت بعض العالمات تشير اآلن
إلى تحركات تستحق الترحيب نحو إزالة هذه
القيود الضارة.
من المؤكد أنه من الصواب أن ندافع عن حق
الفتيات األفغانيات في التعليم ،ولكن على حد
تعبير المحللة األفغانية أورزاال نيمات من
كلية الدراسات الشرقية واإلفريقية في جامعة
لندن ،ليس من الصواب حجب المساعدات عن
الخدمات األساسية -الغذاء والمياه والرعاية
ُ
الصحية -التي تـبقي هؤالء الفتيات على قيد
الحياة .سواء نظرنا إلى االنهيار الحالي من
وجـهــة نظر أفغانية أو مــن منظور مصلحة
الساسة الغربيين الذاتية ،فإنه يشكل كابوسا
أليما ،وبدال من غرس الرأس في الرمال ،يتعين
على المجتمع الدولي أن يبادر إلــى التحرك،
وهـنــا أسـتـعــرض ثــاثــة تــدابـيــر بشكل خاص
يمكن اتخاذها دون مكافأة طالبان:
أوال ،يجب توفير األمـ ــوال وإتــاحـتـهــا .في
عام  ،2022ستسعى األمم المتحدة إلى جمع
 4.5مـلـيــارات دوالر لمساعدة الـفـئــات األكثر
ُ
ضعفا في أفغانستان .ت َـعـد هذه الخطة إجراء
مؤقتا لمساعدة أكثر من  21مليون شخص في
احتياج إلى الغذاء ،والمأوى ،والدواء ،والحماية،
ومــن الـمــؤكــد أن المجتمع الــدولــي ق ــادر على
جمع مثل هذا المبلغ ،وسيساعد عقد مؤتمر
للتعهدات في وقت مبكر من العام على تركيز
العقول على هذه القضية.
بــاإلضــافــة إل ــى هـ ــذا ،تـبـنــى مـجـلــس األم ــن
الـتــابــع لــأمــم الـمـتـحــدة مــؤخــرا ق ــرارا يقضي
بإعفاء األنشطة اإلنسانية من نظام العقوبات
المفروض على بعض أعضاء طالبان ،ويزود
ه ــذا اإلج ـ ــراء الـمــؤسـســات الـمــالـيــة والـجـهــات
التجارية بالضمانات القانونية التي تطمئنها
إلــى أنها ال تنتهك العقوبات القائمة عندما
تـتـعــامــل م ــع الـمـنـظـمــات اإلن ـســان ـيــة الـعــامـلــة
ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان ،ويـتـعـيــن ع ـلــى الـحـكــومــات
والمؤسسات المالية أن تحرص على تحقيق
القدر األقصى من االستفادة من هذه الفرصة
الجديدة :فلم يعد هناك مجال لمزيد من األعذار.
ثانيا ،هناك احتياج واضح إلى المزيد من
المرونة في كيفية استخدام أموال المانحين.
على سبيل المثال ،يحتفظ البنك الدولي بما

كانت اإلساءة لفظية بسيطة اكتفى القاضي بالغرامة حسب قانون
المطبوعات ،أما إذا كانت اإلساءة جريمة أكبر كالقذف أو جرائم أخرى
شنيعة خاصة إذا تكررت من الشخص نفسه فإن للقاضي حق تطبيق
قانون الجزاء ،وكل ذلك من أجل الحفاظ على صحة المجتمع وسالمة
التخاطب ،فإذا باللجنة تزيل هذه الجملة المهمة وتمنع القاضي من
تطبيق قانون الجزاء وتخل بالتناسق التشريعي والوحدة القانونية،
والمضحك المبكي في تعديل اللجنة أن أصبح من يقذف غيره في
ديوانية أو مطعم أو شارع ال يسمعه إال قلة من الناس يطبق عليه
قــانــون الـجــزاء ،أمــا مــن يقذفه فــي وســائــل التواصل الحديثة بحيث
ّ
يطلع على هذا القذف مئات األلوف من الناس ال يطبق عليه إال قانون
ً
المطبوعات والمرئي والمسموع ،فعجبا!
لـقــد عــاقــب عـمــر بــن الـخـطــاب ،رض ــي الـلــه عـنــه ،الـشــاعــر الحطيئة
بالحبس عندما أساء إلى أشخاص بهجاء واضح ومعلن ،ومن المعلوم
أن القضاء ال يحكم باإلدانة إال إذا كانت اإلســاءة واضحة وال يمكن
تبريرها ،فغالبية القضايا تنتهي بالبراءة وأشهرها براءة د .حسن
جوهر في القضية التي رفعها عليه وزير الصحة السابق د .باسل
الصباح رغم قوة النقد الذي ذكره د .حسن في مقابلته التلفزيونية،
فال سجن وال غرامة.
أال يعلم النواب أن الحريات يجب أن تكون مقيدة بأحكام الشريعة؟
أال يعلم النواب أن الحريات مقيدة بحقوق اآلخرين والمصلحة العامة
وتقف عند حدود القانون في كل بالد العالم حسب قيمها ومصلحتها،
والتي أوردت أمثلة عليها في المقاالت السابقة من فرنسا وبعض
الدول الغربية؟
لذلك من المستغرب مــدى تأثر بعض الـنــواب بوسائل التواصل
التي تخلو في أحيان كثيرة من العلم الشرعي والقانوني ،وقد أحسن
الدكتور صالح الشالحي عندما اقترح في الجلسة بأخذ رأي هيئة
الفتوى الشرعية ،وطــالــب بــأن تشدد العقوبة حسب الشريعة على
إحدى الفئات التي تسيء بشكل واضح ،واقتراحه هذا موافق للدستور
ً
تماما الذي ّ
حمل مجلس األمة أمانة األخذ من الشريعة اإلسالمية،
لكن المجلس لم يستمع له لألسف.
ل ـقــد ك ــان ع ـلــى الـ ـن ــواب ال ــوق ــوف م ــع م ــن ت ـتــم اإلسـ ـ ــاءة إل ـي ـهــم من
المواطنين وتعديل القانون لمنع المسيئين من التهرب من العقوبة
بالحجج المعتادة ا لـتــي يتحججون بها فــي المحاكم ( مـثــل حسن
النية وابتغاء المصلحة العامة) ألن العبرة هي باإلساءة التي تمت
ال بنية المسيء التي ال يعلم حقيقتها إال الله ،وكان على اإلسالميين
قبل غيرهم العبرة بالسؤال الــذي قدمه معاذ إلى النبي فقال" :وإنا
لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال صلى الله عليه وسلم ،وهل ُيكب الناس
في النار على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم" ،فهل سيحتج المسيء
عندها بالحرية؟

د .عبدالحميد األنصاري*

aeansari@qu.edu.qa

سبق أن أسلفنا في المقاالت السابقة أن العصبية هي داء العرب
األكبر ،الذي استعصى على العالج حتى اليوم ،وعندما جاء اإلسالم
بتعاليمه وقيمه السامية ،وقرر المساواة والعدالة ،استطاع الرسول،
عليه الصالة والسالم ،وعبر التربية اإليمانية الطويلة للصحابة
رضـ ــوان ال ـلــه عليهم فــي مـكــة والـمــديـنــة تــرويــض ه ــذه العصبية
وتوظيفها كطاقة إيجابية في خدمة الدعوة والدولة ،لكن العرب
سرعان ما ارتدوا إلى عصبياتهم القديمة ،وكانت دولة بني أمية،
النموذج األصفى للعصبية العنصرية التي أصابت أعظم مبادئ
اإلسالم الذي جذب الشعوب المضطهدة إلى اإلسالم ،وهو "المساواة"
في مقتل ،كانت دولــة طبقية عنصرية بامتياز ،ال يطيق حكامها
"المساواة" ،مساواة العرب بالعجم الموالي الذين دخلوا في اإلسالم
عقب ﺍﻟﻔﺘﺢ العربي في فارس ومصر والمغرب ،فكان ذلك سبب زوالها.
يذكر الدكتور عبدالحليم عويس ،رحمه الله ،في كتابه (دراسة
لسقوط ثالثين دول ــة إســامـيــة ،دار الـصـحــوة ،الـقــاهــرة  )1989أن
"العنصرية األموية" وهي شكل من العصبية القبلية المغالية جعلت
حكام بني أمية ،باستثناء الخليفة عمر بن عبدالعزيز ،رضي الله عنه،
يتعصبون لجنس العرب وتقاليدهم ويرفعونهم على بقية األجناس
المسلمة ،فأثاروا األحقاد والكراهية في نفوسهم ،وجعلهم ينضمون
إلى الثائرين على دولة بني أمية ،ويتعاونون معهم في محاربتها،
وهذا هو السبب ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ في زوال هذه الدولة العصبوية ،ولم تعمر
ً
أكثر من تسعين عاما ،وسقطت في عام  123هجري ،ونكل بخلفاء
بني أمية شر تنكيل ،وتلك عاقبة من يبني دولته على العنصرية
البغيضة ،ولكن قومنا ال يتعظون وال يتعلمون من دروس التاريخ
مما يجعلهم يصححون أخطاءهم ويطورون أوضاعهم إلى األفضل
واألرقى ،إذ ال يزال بيننا من يتباهى بعنصريته الكريهة ويتفاخر
ً
بعصبيته المتخلفة ويتبجح بهما علنا عبر وســائــل التواصل،
ً
ً
ً
ويراها امتيازا خاصا مستحقا له من دون اآلخــريــن ،ولله عاقبة
األمور!
العصبية للجنس أو الطائفة انتماءات دونية ضيقة ال تبني دولة
مدنية متطورة تسعد أبناءها وتحفز طاقاتهم للبناء والتنمية ،وما
نجحت المجتمعات التي أصبحت اليوم مزدهرة تحقق اإلنجازات
ً
الرائعة النافعة لها وللبشرية جميعا إال بعد أن طوت صفحة الماضي
العنصري البغيض وجعلتها وراء ظهرها ،وانشغلت بتحديات
الحاضر والمستقبل ،والعاقبة للمتقين.
هــا تساءلنا :لـمــاذا اإلص ــرار على التمسك بالعصبية القبلية
والطائفية والتفاخر بها على حـســاب دول ــة الـقــانــون والمواطنة
المتساوية؟!
إنه الطمع في االستئثار بـالغنيمة للقبيلة والطائفة من دون بقية
المواطنين ،وقصة "الغنيمة" في تاريخنا غريبة ،كما يقول الدكتور
عبدالحليم عويس ،والدرس الذي تلقيه علينا ،كذلك غريبة!!
لقد بــدأت أولــى هزائمنا بسبب الطمع في االستئثار بـالغنيمة
ووقفت آخــر فتوحاتنا ،كذلك ،بسبب "الغنيمة" ،فقصة "الغنيمة"
هي قصة الهزيمة في تاريخنا .وإليك التفصيل كما يذكره عويس:
كــان قــائــد المعركة األول ــى هــو الــرســول عليه الـصــاة والـســام،
وخــالــف ال ــرم ــاة أمـ ـ ُـره ،وخ ــاف ــوا مــن أن تضيع فــرصـتـهــم فــي جمع
(الغنيمة) ،فكانت (أحــد) وشهد الجبل العظيم استشهاد سبعين
ً
صـحــابـيــا مــن خـيــرة الـمـسـلـمـيــن ...بسبب "الـغـنـيـمــة" ،نـعــم بسبب
"الغنيمة"!! وك ــان آخــر مـعــارك الفتوحات اإلســامـيــة "عبدالرحمن
ً
ً
ً
الغافقي" ،آخــر مسلم قــاد جيشا إســامـيــا منظما الجتياز جبال
البرنس ،لفتح فرنسا والتوغل ،بعد ذلــك ،في قلب أوروب ــا ،وهزم
ً
الغافقي وسقط شهيدا في ساحة (بــاط الشهداء) إحــدى معارك
التاريخ الخالدة الفاصلة ،وتداعت أحالم المسلمين في فتح أوروبا،
وكان ذلك للسبب نفسه ،أعني بسبب الغنيمة.
ً
أخـيــرا :إعــادة كتابة العقد االجتماعي تتطلب أن ننبذ رواســب
الماضي العنصري المفرق ألبناء المجتمع الواحد ،لنجعلها خلف
أظهرنا من أجــل مستقبلنا ومستقل أبنائنا ،لنختر من الماضي
جانبه المشرق والجميل ،ولنطور من تشريعاتنا وأنظمتنا من
بقايا التمييز التعصبي ولننشغل بتحديات الحاضر وقضايا
المستقبل ،فالذي يعيش في الماضي وينشغل بقضاياه المعوقة،
يهرب منه الحاضر ولن يلحق بالمستقبل ،لنجعل كل ذلك في ذمة
التاريخ .يتبع،،،
* كاتب قطري

د .سيونغ جين بايك*

تنويع االقتصاد الكويتي ...أسطورة أم حقيقة؟
قيمته  1.5مليار ُدوالر في هيئة وديعة لصالح
أفغانستان ،وقــد أعـلــن مــؤخــرا اتـفــاق يقضي
بتحويل  250مليون دوالر ،بعضها لصالح
منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)
لتوفير الرعاية الصحية ،وبعضها لبرنامج
ال ـغ ــذاء الـعــالـمــي ،واآلن ،يـجــب إعـ ــادة برمجة
صندوق المنظمة بالكامل لمساعدة الشعب
األف ـغ ــان ــي هـ ــذا ال ـش ـت ــاء .ي ـجــب أن ي ـك ــون من
الممكن أيضا استخدام أموال المانحين لسداد
مرتبات العاملين في القطاع العام ومساعدة
المؤسسات األفغانية على تسليم الخدمات
األساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم ،ومع
َ
ذلك ال ُيـنـظـر إلى هذا على أنه مكافأة لطالبان.
ال ــواق ــع أن مـثــل ه ــذا ال ــدع ــم لــوظــائــف الــدولــة
األساسية من شأنه أن يعطي األفغان األمل في
المستقبل والسبب للبقاء في بلدهم ،من ناحية
أخرى ،لن يكون إفراغ الدولة إال وصفة مؤكدة
للمعاناة وعدم االستقرار.
ثالثا ،يجب أن يتحلى المجتمع الدولي بقدر
أكبر من الذكاء في التعامل مع أفغانستان ،في
الوقت الحالي ،ينتظر العالم أن تحرز حركة
طــالـبــان أي تـقــدم فــي مــا يتصل بالعديد من
المعايير الدولية دون أن يحدد بشكل واضح
م ــاذا يتوقع مــن الـنـظــام ،وفــي الــوقــت ذات ــه ،ال
تميل طالبان إلى تلبية هذه التوقعات وتتعمد
الغموض بشأن نواياها.
مــن الــواضــح أن هــذا النهج يضمن الفشل،
ويتعين على المجتمع الدولي أن يكون أكثر
حـسـمــا وت ـحــديــدا فــي مـطــالـبــه ،كـمــا يـجــب أن
يكون أكثر مشاركة وانخراطا في العملية ،وهذا
قد يتضمن تخفيف أو رفــع بعض العقوبات
االق ـت ـص ــادي ــة ،أو إع ـ ــادة ت ـقــديــم ال ـم ـســاعــدات
اإلنمائية األطول أمدا بالتدريج ،في االستجابة
للتقدم المحرز في التعامل مع القضايا ذات
االهتمام الــدولــي ،بما في ذلــك حقوق النساء
والفتيات .ال يجوز لنا أن نعتبر هذه التحركات
على أنها مجرد أعمال سخية في االستجابة
لقدر مروع من المعاناة ،بل يتعين على العالم
أن يعمل على تزويد الشعب األفغاني بالدعم
ال ـ ــذي ي ـح ـتــاج إلـ ـي ــه ،ألن ال ـع ــواق ــب ال ـكــارث ـيــة
الـمـتــرتـبــة ع ـلــى ال ـف ـشــل ل ــن يـعــانـيـهــا الشعب
األفغاني وحده.
* غوردون براون رئيس وزراء المملكة
المتحدة األسبق ،ومبعوث األمم المتحدة
الخاص لشؤون التعليم العالمي ورئيس
اللجنة الدولية لتمويل فرصة التعليم
العالمي .ومارتن غريفيث منسق إغاثة
الطوارئ ووكيل األمين العام لألمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية.
«بروجيكت سنديكيت »2022 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

قرار بشأن كيفية تنويع االقتصاد الكويتي ،سأبدأ بالتركيز
عند اتخاذ ٍ
على  3مجاالت أساسية:
ً
أول ،يمكن للكويت أن تهدف إلى تقليص األنشطة المتصلة بالنفط ،ومع
حينئذ عما إذا كانت الدولة ستجبر شركات النفط حقا
ذلك قد ُيطرح سؤال
ٍ
على تقليل مصافي النفط وحجم اإلنتاج؟ إذا كانت شركات النفط مستعدة
بما يكفي للقيام بذلك ،فمن المرجح أن تواجه دولة الكويت تحديات مالية
ً
خطيرة ،وإن كانت قصيرة األجل ،نظرا ألن نحو  %90من اإليرادات المالية
للبالد تنبع حاليا من عائدات تصدير النفط.
في هذا الصدد ،تفضل دولة الكويت على األرجح إعادة توجيه األنشطة
المتصلة بالنفط إلــى أنشطة أكـثــر اسـتــدامــة مــن خــال إضـفــاء الطابع
المؤسسي على األساليب الثالثة التالية:
األول ،هو تقديم الحوافز لشركات النفط ،التي يمكن أن تسد فجوة
اإليرادات المتوقعة الناتجة عن تقليص األنشطة المتصلة بالنفط ،على
سبيل المثال ،من خالل الحوافز الضريبية أو الحوكمة التنظيمية التي
يمكن أن تسمح بتوسيع عملياتها داخــل القطاع غير النفطي ،ويمكن
ً
اعتباره مبادرة نحو "التنويع" مع موازنة التحول القطاعي في الوقت نفسه.
والثاني ،هو تعزيز مبادرات ضريبة الكربون وتقارير المعايير البيئية
واالجتماعية والحكومية ( )ESGوكذلك احتمالية دعم تكيف التقنيات
الخضراء التي يمكن أن تعود بفائدة فورية على العمليات التجارية،
وسيكون مثل هذا النهج هو الخطوة األولــى واألهــم نحو وضع البالد
على مسار "النمو األخضر".
والثالث ،هو تنفيذ مبادرات رفع الوعي المتعلقة بالحد من انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون وربطها باهتمامات الصحة العامة.
يجب أن تستهدف ه ــذه ال ـم ـبــادرات فــي الـمـقــام األول عــامــة الناس
ً
واألوساط األكاديمية ومنظمات المجتمع المدني وخصوصا الشباب،
ويعد هذا النهج بالغ األهمية حيث يكون طلب المجتمع أحد أكثر أدوات
التنبيه فعالية لتغيير السلوك على مستوى المستهلك والشركات.
ً
ثانيا ،يمكن للكويت ببساطة أن تستهدف زيادة أنشطة القطاع غير
النفطي ،فبالنظر إلى السوق المحلية الصغيرة نسبيا ،من الحكمة التركيز
على بعدين تنمويين في هذا الصدد ،وهما قطاع البناء ومشاركة القطاع
الخاص .يمكن أن يكون البناء أحد أكثر القطاعات فعالية لنمو القطاع
ُ
غير النفطي في دولة الكويت ،ومع ذلك قد تثار عالمات استفهام حول
مصدر القدرة الهندسية التقنية فيما يتعلق بتولي مثل هذه المشاريع.
ولسوء الحظ فإن اإلجابة األكثر ترجيحا هي الخارج ،مما يعني أن
الكويت قد تضطر إلى االعتماد بشدة مرة أخرى على الخبرة الفنية من
خارج البالد ،ونتيجة لذلك ال يحتمل أن تنشئ الكويت مجموعة أساسية
مــن الـخـبــرات ،وبالتالي مــن المرجح أيضا أن تستمر الحلقة المفرغة
لالعتماد على الخبرة الهندسية من الخارج لبعض الوقت.
يجب أن يكون من أهم االعتبارات العاجلة تطوير قدرة هندسية محلية
قادرة على استيعاب هذه الخبرة الخارجية وتعزيز قاعدة المعرفة الوطنية
ً
وفقا لذلك ،وال تعد هذه مهمة بسيطة حيث تتطلب استثمارات متوسطة
ً
إلى طويلة األجل في التعليم خصوصا في مجال العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات ( .)STEMوفي هذا الصدد ،يتخصص نحو %30
فقط من الطالب في المواد المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات في حين أن الغالبية مسجلون في مجال الفنون والعلوم
اإلنسانية ،بهدف إيجاد وظائف في القطاع العام بعد التخرج بسبب
ارتفاع األجور فيها .بمعنى أشمل ،من الضروري جعل رأس المال البشري
أكثر إنتاجية ومالءمة لسياق سوق العمل ،ومما ُيثير االستغراب هو أنه
بالنسبة إلى الكويتُ ،يشكل رأس المال البشري الذي ُجمع بالداخل %24
فقط من الثروة الوطنية في حين أن المعدل العالمي يصل إلى أكثر من
 ،%60وسيتطلب معالجة ذلك تدخالت مترابطة في أبعاد مختلفة في آن

واحد ،بما في ذلك التنمية في مرحلة الطفولة المبكرة وأنظمة التعليم
قبل االبتدائي واالبتدائي والثانوي وبعد الثانوي ،وحتى التعليم الفني
والتدريب المهني ( )TEVTللتوافق مع احتياجات سوق العمل ،باإلضافة
إلى ذلك يجب أن يكون تعظيم رأس المال البشري للشباب والنساء رؤية
حاسمة .أمــا بالنسبة إلــى مشاركة القطاع الـخــاص ،فينبغي أن يركز
االهتمام على كيفية جعل مشاركته دافعا لعملية التنمية في البلد ،ويمكن
استكشاف  3جوانب رئيسة في هذا الصدد:
األول ،هو إنشاء بيئة مواتية حيث يمكن للشركات الخاصة الشراكة
بسهولة مع شركات النفط التي تخطط لتوسيع أعمالها داخل القطاع غير
النفطي .يجب تشجيع مختلف السلطات الحكومية لهذا في شكل شراكات
بين القطاعين العام والخاص ( ،)PPPsالتي يمكن توسيعها لتشمل التعاون
في مشاريع البنية التحتية االجتماعية فيما يتعلق بأمثال المدارس
والجامعات والمرافق الطبية ،وغيرها من األمور األخرى.
والثاني ،هو إزالة أي لوائح ومتطلبات إدارية غير ضرورية لن تكون
مفيدة للقطاع الخاص لالستجابة في الوقت المناسب لبيئة األعمال
سريعة التغير .وعلى هذا النحو ،سيكون من العملي معالجة عدد من
العوامل التي تؤثر في االختناقات المؤسسية ،والتي تم التعبير عنها
بوضوح من خــال المؤشرات الفرعية ضمن "مؤشر ممارسة أنشطة
األعمال" ،ضمن الجهود المبذولة إلعادة تشكيل النظام البيئي المستدام
واإلبداعي .أما الثالث ،فهو إعطاء أولوية أجندة السياسة الوطنية إلى
جذب رأس المال األجنبي ،علما أن الكويت تأتي في المرتبة األخيرة بين
دول مجلس التعاون الخليجي من حيث أداء االستثمار األجنبي المباشر،
وبمعنى آخر ،من المقبول على نطاق واسع أنه كلما قل رأس المال األجنبي
الوافد ،قل احتمال مساهمة األفكار والتقنيات المبتكرة في عملية التنمية.
قد يعني تبني هذا المنطق أن القطاع الخاص في الكويت قد ال يقدر
على المنافسة بما يكفي في السوق العالمية ،وقد يفسر هــذا ،إلى حد
ما ،سبب تفضيل شباب البلد للعمل في القطاع العام بدال من القطاع
الخاص أو افتقار العديد من الشباب في البالد إلى روح ريــادة األعمال
مع مراعاة االبتكار.
ً
ثــال ـثــا ،مــن المحتمل أن تـكــون معظم ه ــذه الـمـشـكــات المجتمعية
والتحديات المستمرة المحيطة بتنويع االقتصاد الكويتي مرتبطة أو
أنها جزء ال يتجزأ من نظام الرفاهية الريعي في البالد ،ويبدو أن نظام
الرفاهية الريعي في الكويت مقيد باعتماد المسار (على سبيل المثال،
نموذج النمو الخارجي القائم على النفط والمعتمد على المعرفة) ،مما
يعني أن التحول المجتمعي الذي يبتعد عن التركيز الحصري على مثل هذا
النموذج من النمو التقليدي سيواجه على األرجح مقاومة قوية للتغيير،
مع وضع هذا في االعتبار ،ال يمكن إعادة هيكلة نظام الرفاهية الريعي
على المدى القصير أو المتوسط.
وإن النبأ اإليجابي هو أن خطة التنمية الوطنية الكويتية لسنة -2020
ُ
 2025قد طبقت بالفعل ،ومع أخذ هذا في االعتبار ،من المحتمل أن يتم
تحديد نوع من العمليات التحويلية ،ولن يكون خارجيا ،ولكن باألحرى
ً
داخليا ،وفي العقود القليلة القادمة ،سيتشكل االقتصاد الكويتي إلى
حد كبير باستراتيجيات التخطيط التنموي لدمج ،أو ترتيب أولويات
أو تعاقب تــدخــات السياسة بين األبـعــاد الثالثة للتنمية المستدامة
(االجتماعية واالقتصادية والبيئية) ،لذلك ،دعونا نبدأ بالتغيير التدريجي،
وتبنى حقبة التحول الرقمي التي يقترب بدءها ،وتصور جمعي للمجتمع
ً
الكويتي مدعوما بالمبادئ األساسية المنصوص عليها في رؤية الدولة
.2035
* كبير االقتصاديين لدى مكتب ممثل األمين العام لألمم المتحدة
المنسق المقيم في دولة الكويت.
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

7.384
2.416 2.895 3.305

تراجع لمؤشرات البورصة والسيولة  84.3مليون دينار
ضغط عمليات جني األرباح على األسهم القيادية
علي العنزي

بعد «رالــي» من الصعود المتواصل
ً
خ ــال األس ـبــوع الـمــاضــي كــامــا ،بــدأت
تـ ـع ــام ــات الـ ـي ــوم األول م ــن األسـ ـب ــوع
الثالث لهذا العام أمس ،على ارتفاع في
بدايتها ،وخسارة في نهايتها ،إذ أقفلت
الـمــؤشــرات األربـعــة على الـلــون األحمر
لكن بشكل محدود.
وخ ـســر مــؤشــر ال ـس ــوق ال ـع ــام نسبة
ً
محدودة جدا هي  0.06في المئة أي 4.53
نقاط ليقفل على مستوى  7384.97نقطة
ً
بسيولة متراجعة قياسا على سيولة
يوم الخميس الماضي ،لكنها مرضية
ً
جــدا ،فهي أعلى من معدلها لهذا العام
بلغت  84.3مليون دينار ،تداولت 353.4
مـلـيــون سـهــم عـبــر  12883صـفـقــة ،وتــم
ً
تداول  142سهما ربح منها  64وخسر
 59بينما استقر  19دون تغير.
ً
وسجل مؤشر السوق األول تراجعا
أقل وفقد فقط نسبة  0.03في المئة هي
 2.65نقطة ليقفل على مستوى 8055.47
نقطة بسيولة مازالت كبيرة بلغت 57.3

استقرار الدوالر وتراجع
اليورو واإلسترليني
استقر سعر صرف الدوالر األميركي أمام الدينار الكويتي أمس ،عند
مستوى  0.302دينار ،في حين انخفض سعر صرف اليورو إلى 0.344
دينار ،مقارنة بأسعار الخميس الماضي .وقال بنك الكويت المركزي،
في نشرته اليومية على موقعه اإللكتروني ،إن سعر صرف الجنيه
اإلسترليني انخفض إلى  ،0.413في حين استقر الفرنك السويسري
عند مستوى  ،0.330والين الياباني عند  0.0026دينار.

هل تصبح العمالت المشفرة
أداة تحوط في ظل التضخم؟
ّ
ّ
توقع المدير الشريك في  X -Payلتداول العمالت المشفرة ،محمد
عبدالمطلب ،في مقابلة مع «العربية» أن تتغير النظرة إلى العمالت
ّ
المشفرة على المدى االستراتيجي.
واعتبر عبدالمطلب أن دخول المؤسسات المالية الكبيرة ،إلى سوق
العمالت المشفرة ،كان داعما لتغيير هذه النظرة ،بخاصة بعد الصعود
القوي خالل العامين الماضيين ،لهذه العمالت ،وعلى سبيل المثال ما
جرى لعملة بتكوين ،وهي األشهر واألقدم وأكثر هدف للمستثمرين
لسهولة الدخول والخروج منها.
وقال إن عملة إيثيريوم تأتي ثانيا في اهتمامات المستثمرين ،بينما
بقيمة العمالت المشفرة تعد أكثر خطورة من مقدار الخطورة الموجود
في بيتكوين وإيثيريوم .وأشار إلى أن العملة المشفرة  Bitcoinبلغت
أعلى مستوى لها  65ألف دوالر ،ثم هبطت إلى مستويات  28ألفا ،ثم
عادت للصعود والهبوط لتقترب خالل الشهر الجاري من مستوى 40
ألفا ،لكنها رغم ذلك التذبذب تظل متضاعفة عن قيمتها التي استقرت
فترة عليها عند  20ألف دوالر.
وقال إن موجة الخسائر األخيرة ،تجعل «بتكوين» تتكبد خسارة
 42بالمئة من ذروتها المرتفعة التي وصلت إليها ّقبل حوالي  3أشهر.
كما تراجعت أيضا الـ Etherثاني أكبر عملة مشفرة ،وسط إشارات
بــأن «االحتياطي الفدرالي» يستعد لمكافحة التضخم المستمر من
خالل سحب التحفيز.

مليون دينار تداولت  143.7مليون سهم
ً
من خالل  6581صفقة ،وربح  12سهما
مـقــابــل ت ــراج ــع  11واس ـت ـق ــرار سهمين
دون تغير.
وكانت خسارة السوق الرئيسي أكثر
ً
وضوحا إذ فقد نسبة  0.15في المئة هي
 9.08نقاط ليقفل على مستوى 6065.41
نقطة بسيولة متراجعة بقوة إلى 26.9
مـلـيــون دي ـن ــار ت ــداول ــت  209.6ماليين
ً
سهم عبر  6302صفقة ،وربح  52سهما
فــي الرئيسي بينما خسر  48واستقر
 17دون تغير.

جني أرباح سريع
بدأت تعامالت األسبوع على عمليات
ش ــراء قــويــة تــركــزت عـلــى سهمي بيتك
وأهـلــي متحد بحريني وكــأنـهــا تشير
إلى أفضلية السهمين في القطاع ،فهما
بــاإلضــافــة إلــى عــدة مـحـفــزات إيجابية
ل ـل ـق ـط ــاع أه ـم ـه ــا ن ـم ــو األرب ـ ـ ـ ــاح ل ـل ـعــام

الـمــاضــي وت ـقــديــرات بنمو أكـبــر خــال
عام  2022واحتمالية إقرار الدين العام
وحالة التجانس السياسي واالهتمام
بالبيئة اال قـتـصــاد يــة للمؤسسات من
قبل المشرع ،كذلك حديث االستحواذ
الكبير لبيتك على أ هـلــي متحد ،ا لــذي
تعطل بسبب جائحة كــورو نــا وتأجل
إلى نهايتها التي أصبحت قريبة جدا.
وارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــع ال ـ ـس ـ ـه ـ ـمـ ــان بـ ـشـ ـك ــل ك ـب ـيــر
ف ــي ب ــداي ــة ال ـج ـل ـســة ودعـ ـم ــا تـ ـ ــداوالت
الـبـقـيــة وتــدف ـقــت س ـيــولــة ك ـب ـيــرة أعـلــى
ً
مــن معدالتها السابقة خـصــو صــا أول
نصف ساعة وتوزعت بين بيتك وأهلي
متحد وأجيليتي وا سـتـثـمــارات وبنك
وربــة والــوطـنــي ،لكن بعد مــرور ساعة
بــدأ الـلــون األحـمــر بالظهور وتــركــز في
البداية على بنك الخليج والصناعات
ث ــم ال ــوط ـن ــي وزي ـ ــن لـيـفـقــد س ـهــم بيتك
ً
ك ـث ـيــرا م ــن مـكــاسـبــه الـمـبـكــرة ويكتفي
بنسبة  0.6في المئة وتتراجع مكاسب
أه ـلــي مـتـحــد إل ــى  1فــي الـمـئــة لكنهما

8.055

5.065

استحوذا على نسبة  30في المئة من
ً
السيولة اإل جـمــا لـيــة تقريبا وتماسكا
بالمنطقة الخضراء إضافة إلى أجيليتي
واستثمارات وبنك وربة.
على الـطــرف اآلخــر تراجعت سيولة
جي إف إتش وسبقه سهم أعيان وسط
ضغط جني األربــاح بينما استقر جي
إف إتــش وربـحــت أسـهــم إيـفــا ووطنية
عقارية والبيت وأرزان لتنتهي الجلسة
ً
محايدة تقريبا بانتظار تدفق بيانات
عام  2021والتوزيعات السنوية.
ً
خليجيا ،تباين أداء مؤشرات األسواق
المالية بدول مجلس التعاون الخليجي
الخمس ،إذ غاب سوقا اإلمارات بسبب
عطلة نهاية األسـبــوع ،وسجل مؤشرا
ً
ً
قـطــر والـبـحــريــن ن ـمــوا واض ـحــا بنسبة
 1و 0.6في المئة ،بينما تراجع البقية
بنسب متفاوتة ،وكــانــت أسـعــار النفط
قد أقفلت عند أعلى مستوياتها خالل
ً
شهرين بنحو  86دوالرا لبرميل برنت
القياسي.

حيات لـ ةديرجلا•ّ :
أحمل السلطتين
ما آلت إليه أوضاع االقتصاد
بشأن النظرة السلبية المستقبلية لتصنيف الكويت
● محمد اإلتربي
ً
تـفــاعــا مــع تصنيف وكــالــة
ستاندرد آند بورز الصادر أمس
األول بشأن التصنيف السيادي
للكويت وثباته عند ( )A+مع
نظرة مستقبلية سلبية بسبب
بـعــض الـضـغــوطــات اآلت ـيــة من
تـنــامــي عـجــز ال ـم ــوازن ــة ،وشــح
مصادر السيولة ،وغياب خطة
مـحـكـمــة لـلـمـعــالـجــة الـنــاجـعــة،
قال نائب رئيس مجلس اإلدارة
ا لــر ئـيــس التنفيذي لمجموعة
بـ ـن ــك بـ ــرقـ ــان مـ ـسـ ـع ــود ح ـي ــات
لـ«الجريدة»ّ :
«أحمل الحكومة مع
المجلس ما آلت إليه األوضاع
االق ـت ـصــاديــة وال ـمــال ـيــة ،وذل ــك
بالرغم من التحسن الطفيف في
التصنيف».
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات أن ع ـل ــى
الـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـطـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــن ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذيـ ــة

مسعود حيات

والـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــريـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــذ م ـل ــف
ال ـت ـص ـن ـيــف ال ـس ـي ــادي بـجــديــة
وعدم العبث بمستقبل األجيال،
والبدء باتخاذ الخطوات الكفيلة
بتعديل مسار االقتصاد الكلي
للكويت.

أخبار الشركات
ً ً
«الدولي» :السيد مديرا عاما
للتحول الرقمي
أف ــاد بـنــك الـكــويــت ال ــدول ــي ،بتعيين هـشــام السيد
مديرا عاما إلدارة التحول الرقمي واالبتكار اعتبارا من
 13يناير  ،2022إضافة إلى تكليف فهد البدر المهام
الوظيفية لمنصب المدير العام إلدارة العمليات.

«المشتركة» :ترسية مناقصة
بقيمة  6.77ماليين دينار
أعلنت المجموعة المشتركة لـلـمـقــاوالت ،ترسية
م ـن ــاق ـص ــة ت ــاب ـع ــة ل ـل ـه ـي ـئــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـص ـن ــاع ــة ،رغ ــم
ً
ً
ع ــدم تسلمها إخ ـط ــارا رسـمـيــا مــن الـجـهــاز الـمــركــزي
للمناقصات العامة يفيد بترسية المناقصة الخاصة
بإنشاء وإنجاز وصيانة شبكة تصريف مياه التبريد
ل ـشــركــة ص ـنــاعــة ال ـك ـي ـمــاويــات ال ـب ـتــرول ـيــة ومـصـفــاة
الشعبية .وأوضحت «المشتركة» أن قيمة المناقصة
بلغت  6.77ماليين دينار ،فيما وصلت مدة العقد إلى
 905أيام ،مع توقعات بتحقيق نتائج جيدة خالل فترة
تنفيذ المشروع.

«أركان» تتخارج من استثمار
في المملكة المتحدة
ت ـخــارجــت ش ــرك ــة أرك ـ ــان ال ـكــويــت ال ـع ـقــاريــة من
استثمار في المملكة المتحدة ،مع تحقيق ربح بواقع
ً
 14في المئة تقريبا ،على أن يتم االعتراف باألرباح
المرحلة ضمن حقوق الملكية في المعلومات المالية
للربع األول المنتهي في  31يناير .2022

«البورصة تعلن نتائج المراجعة السنوية للشركات المدرجة 2022
أع ـل ـنــت ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت إت ـم ــام ال ـمــراج ـعــة
ً
السنوية للشركات الـمــدرجــة لـعــام  2022وفقا
ألحـ ـك ــام ق ــواع ــد الـ ـب ــورص ــة ،وبـ ـن ــاء ع ـل ــى تـلــك
المراجعة السنوية تقرر اآلتي:
ً
أوال :ال ـش ــرك ــات ال ـت ــي سـتـنـتـقــل م ــن ال ـســوق
الرئيسي إلــى الـســوق األول ،النـطـبــاق معايير
السوق األول عليها :شركة طيران الجزيرة.
ً
ثانيا :الشركات التي ستنتقل من السوق األول
إلــى الـســوق الرئيسي ،لعدم توفيق أوضاعها
واإليفاء بمعايير السوق األول عليها :ال يوجد.
ً
ث ــال ـث ــا :ال ـش ــرك ــات ال ـتــي أخ ـلــت بــاالل ـتــزامــات
المستمرة فــي الـســوق األول ،وقــد منحت فترة
سـنــة لتوفيق أوضــاع ـهــا ،عـلــى أن تبقى خــال
هذه الفترة في السوق األول :الخليج للكابالت
وال ـص ـنــاعــات الـكـهــربــائـيــة ،وال ـقــريــن لصناعة
الكيماويات البترولية.
وس ـي ـتــم تـطـبـيــق ن ـتــائــج عـمـلـيــة ال ـمــراج ـعــة
ً
اعتبارا من يوم األحد .2022-2-13

«المغاربية» تربح 364.19
ألف دينار

وفي السياق ذاته ،حددت البورصة الشركات
الـقــابـلــة لـلـتــأهـيــل لـلـســوق األول  ،2022وه ــي:
الكويتية لالستثمار ،مجموعة أرزان المالية
للتمويل واالستثمار ،المركز المالي الكويتي،
ب ـيــت االس ـت ـث ـم ــار ال ـخ ـل ـي ـجــي ،أعـ ـي ــان ل ــإج ــارة
واالس ـت ـث ـم ــار ،الــوط ـن ـيــة ال ـع ـق ــاري ــة ،ال ـت ـجــاريــة
العقارية ،الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء
السفن ،ومجموعة جي إف إتش المالية.
كــذلــك ت ـقــرر إض ــاف ــة ع ــدد م ــن ال ـشــركــات إلــى
مؤشر الـســوق الرئيسي  ،50النطباق معايير
الـ ـم ــؤش ــر ع ـل ـي ـه ــا ،وهـ ـ ـ ــي :ب ـ ـيـ ــان ل ــاس ـت ـث ـم ــار
القابضة ،الوطنية الــدولـيــة القابضة ،الصفاة
لالستثمار ،إنجازات للتنمية العقارية ،أعيان
العقارية ،التجارة واالستثمار العقاري ،أسيكو
لـلـصـنــاعــات ،الــوطـنـيــة االسـتـهــاكـيــة القابضة،
م ــرك ــز س ـل ـط ــان ل ـل ـم ــواد الـ ـغ ــذائـ ـي ــة ،مـجـمــوعــة
عربي القابضة ،التخصيص القابضة ،برقان
لحفر اآلبار والتجارة والصيانة ،إيفا للفنادق

والـمـنـتـجـعــات ،الـقــابـضــة الـمـصــريــة الكويتية،
إنوفست ،البريق القابضة ،والعيد لألغذية.
ً
ثانيا :الشركات التي لن تكون ضمن مؤشر
ال ـس ــوق الــرئـيـســي  ،50ل ـعــدم ان ـط ـبــاق معايير
المؤشر عليها :التسهيالت التجارية ،الكويت
وال ـش ــرق األوسـ ــط لــاسـتـثـمــار ال ـمــالــي ،ال ـمــدار
للتمويل واالستثمار ،صكوك القابضة ،المدينة
للتمويل واالستثمار ،العربية العقارية ،التعمير
لالستثمار العقاري ،أسمنت الكويت ،أسمنت
بورتالند كويت ،الوطنية لالتصاالت المتنقلة،
الكويتية لبناء المعامل والـمـقــاوالت ،الشركة
الوطنية لـلــرمــايــة ،طـيــران الـجــزيــرة ،شــركــة كي
ج ــي إل لــوج ـس ـت ـيــك ،ن ـقــل وتـ ـج ــارة ال ـمــواشــي،
واالتصاالت الكويتية.
وس ـي ـتــم تـطـبـيــق ن ـتــائــج عـمـلـيــة ال ـمــراج ـعــة
ً
اعتبارا من يوم األحد .2022-2-13

«الخليج للتأمين» تمدد عقد «التأمين الصحي»  3أشهر

بلغت أرباح الشركة الخليجية المغاربية
القابضة  364.19ألف دينار ،بواقع  2.43فلس
للسهم خالل الفترة المنتهية في  31ديسمبر
 ،2021مقابل تحقيقها خسائر قدرها 169.35
ألف دينار ،بما يعادل  1.31فلس للسهم ،في
نفس الفترة من عام .2020

كشفت مجموعة الخليج للتأمين عن تمديد العقد الخاص بتقديم خدمات التأمين الصحي
ً
للمواطنين المتقاعدين بمبلغ  42.75مليون دينار ،لمدة  3أشهر اعتبارا من  16يناير .2022

ً
«البترولية» :توزيع  %30نقدا

ربحت شركة المجموعة البترولية المستقلة  7.19ماليين دينار ،بواقع  39.79فلسا للسهم،
خالل عام  ،2021مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  6.87ماليين دينار ،بما يعادل  38.04فلسا
للسهم.
وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع  30في المئة عن أداء العام الماضي.

الكويت تواجه مخاطر األصول والبيئة والضمان االجتماعي
في مسح أجراه المنتدى االقتصادي العالمي عن أكبر المشكالت أمام  124دولة
أظهر مسح أجراه المنتدى
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ال ـع ــال ـم ــي عـلــى
 124دول ــة ،أن الكويت تواجه
 6مخاطر رئيسية تتمثل في
فـقــاعــة األص ـ ــول ،وال ـف ـشــل في
حوكمة التكنولوجيا ،والتلف
ال ـ ـب ـ ـي ـ ـئـ ــي ،ون ـ ـ ـظـ ـ ــام الـ ـضـ ـم ــان
االجتماعي ،وعــدم االستفادة
م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوارد الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـعـ ـي ــة،
واألمراض المعدية.
وع ـ ـ ــرض ت ـق ــري ــر ال ـم ـن ـتــدى
ً
ال ـ ـصـ ــادر أخ ـ ـيـ ــرا أهـ ــم خـمـســة
مـخــاطــر تــواجــه االق ـت ـصــادات
الـعــالـمـيــة ال ـت ــي ج ــرى عليها
ال ـم ـس ــح السـ ـتـ ـخ ــاص ال ـ ــرأي
التنفيذي ( )EOSحــول العالم
فــي الـفـتــرة بـيــن شـهــري مايو
وسبتمبر  ،2021وأجاب أكثر
م ــن  12000م ــن ال ـ ـقـ ــادة عـلــى
الـســؤال التالي« :مــا المخاطر
ً
الخمسة التي ستشكل منعطفا
ً
حرجا يهدد بلدك في العامين
المقبلين؟» وتــم االختيار من
ً
قائمة تضم  35خـطــرا ،بــدون
ترتيب معين.
وع ـل ــى ص ـع ـيــد ال ـت ـحــديــات
الـ ـت ــي تـ ــواجـ ــه الـ ـك ــوي ــت ،لـفــت
المسح إلــى وجــود فقاعة في
األص ـ ـ ــول ت ـت ـم ـثــل ف ــي أس ـع ــار
المساكن وصناديق االستثمار
واألسـ ـه ــم واألص ـ ـ ــول األخـ ــرى
التي يستند عليها االقتصاد
ويعكس حجم االنـفـصــال عن
االقتصاد الحقيقي.
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ذكـ ـ ــر
أن ا ل ـ ـ ـف ـ ـ ـشـ ـ ــل ف ـ ـ ـ ــي حـ ــو ك ـ ـمـ ــة
الـتـكـنــولــوجـيــا نــاتــج عــن عــدم

وج ـ ـ ـ ــود أط ـ ـ ــر أو م ــؤسـ ـس ــات
ً
أو لـ ــوائـ ــح م ـق ـب ــول ــة ع ــال ـم ـي ــا
السـ ـتـ ـخ ــدام ال ـ ـمـ ــواد ال ـحــرجــة
كـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــات الـ ـ ــرق ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة
والتكنولوجيا ،نتيجة اعتماد
الـ ـ ــدول أو م ـج ـمــوعــات الـ ــدول
المختلفة عـلــى بـنـيــة تحتية
رقمية و (أو) بــروتــوكــوالت و
(أو) معايير غير متوافقة.
أم ـ ـ ــا عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد ال ـت ـل ــف
البيئي فهو ما خلفه اإلنسان
م ـ ـ ــن خـ ـ ـس ـ ــا ئ ـ ــر ف ـ ـ ــي األرواح
ا لـ ـبـ ـش ــر ي ــة و (أو) ا ل ـخ ـس ــا ئ ــر
المالية و (أو) األضـ ــرار التي
تلحق بــالـنـظــم اإليـكــولــوجـيــة
نـتـيـجــة الـفـشــل ف ــي الـتـعــايــش
مع النظم البيئية والمحافظة
عـلــى ال ـث ــروة الـحـيــوانـيــة بما
يشمل المحميات الطبيعية،
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــوادث ال ـ ـص ـ ـنـ ــاع ـ ـيـ ــة،
وانـسـكــابــات النفط ،والتلوث
اإلش ـع ــاع ــي ،وت ـج ــارة الـحـيــاة
البرية ،إلخ.
َ َ
وأبرز المسح وجود انهيار
أو نقص فــي أنظمة الضمان
االجتماعي في الكويت ،وعرف
ذلـ ــك ب ـع ــدم وج ـ ــود أو إف ــاس
واسع النطاق ألنظمة الضمان
االجتماعي و (أو) تآكل مزايا
ال ـ ـض ـ ـمـ ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ــي مـثــل
اإلعـ ـ ــاقـ ـ ــة ،رعـ ــايـ ــة ال ـم ـس ـن ـيــن،
األسـ ـ ـ ـ ــرة ،األمـ ـ ــومـ ـ ــة ،ال ــرع ــاي ــة
الطبية ،المرض ،البطالة ،إلخ.
وفـيـمــا يتعلق بــاالسـتـفــادة
ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة ل ـل ـم ـص ــادر
االستراتيجية ،وجد المسح أن
الكويت لم تستفد من مواردها،

كما تواجه تقييد الحركة في
ال ـس ـلــع وال ـم ـع ــرف ــة ،ال ـخــدمــات
أو ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـحــاس ـمــة
للتنمية البشرية بقصد الكسب
من ميزتها الجيوسياسية.
وطغى على المسح الوضع
ال ـ ـجـ ــاري لـ ـل ــوب ــاء ،إذ ت ــواج ــه
ج ـم ـي ــع ال ـ ـ ـ ــدول بـ ـم ــا ف ـ ــي ذل ــك
الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،مـ ــوجـ ــة األم ـ ـ ـ ــراض
ال ـم ـعــديــة ،مـمــا ق ــد يـ ــؤدي إلــى
«تــآكــل الـتـمــاســك االجـتـمــاعــي»

وحــدوث «األزمــات المعيشية»
و«تـ ــدهـ ــور ال ـص ـحــة الـعـقـلـيــة»
هــي ثالثة مــن خمسة مخاطر
تـ ـ ــدهـ ـ ــورت أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن غ ـي ــره ــا
على مستوى العالم من خالل
ً
األزمة ،وفقا للمسح.
ُ
ويـنـظــر ال ــى ه ــذه المخاطر
ال ـثــاثــة  -وال ـجــائ ـحــة نفسها
ً
(األمـ ـ ــراض ال ـم ـعــديــة)  -أيـضــا
على أنها من بين التهديدات
الوشيكة إلى العالم.

وي ـضــاعــف ه ــذا م ــن الـنــدب
المجتمعي وم ــن الـتـحــديــات،
التي تواجه صنع السياسات،
كـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـق ـ ـلـ ــل م ـ ـ ــن االهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام
والتركيز الالزمين على صعيد
الـ ـتـ ـع ــاون الـ ــدولـ ــي ل ـمــواج ـهــة
الـتـحــديــات الـعــالـمـيــة .إذ أدى
االنـ ـتـ ـش ــار ال ـه ــائ ــل وال ـس ــري ــع
ل ـل ـف ـيــروســات أو الـطـفـيـلـيــات
أو ال ـف ـط ــري ــات أو الـبـكـتـيــريــا
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـب ـ ـبـ ــة ل ـ ـ ـل ـ ـ ـعـ ـ ــدوى غ ـي ــر

المنضبطة لألمراض المعدية،
إلى وباء أو جائحة مع خسائر
فـ ـ ــي األرواح واال ضـ ـ ـ ـط ـ ـ ــراب
االقتصادي.
مــن جـهـتـهــا ،قــالــت سعدية
زهـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدي الـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام و
العضو المنتدب في المنتدى
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي الـ ـع ــالـ ـم ــي« :إن
خ ـ ـلـ ــق ان ـ ـت ـ ـعـ ــاش اق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
متباين فــي ظــل الــوبــاء يهدد
بتعميق االنقسامات العالمية

فــي الــوقــت ال ــذي يـحـتــاج فيه
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ح ــاج ــة
مــاســة إل ــى ال ـت ـعــاون للتحقق
من  ، COVID-19والشفاء من
ن ــدوب ــه وم ـع ــال ـج ــة ال ـم ـخــاطــر
العالمية المتفاقمة.
وأض ــاف ــت زه ـي ــدي أن ــه في
بـ ـع ــض ال ـم ـج ـت ـم ـع ــات ،حـقــق
التقدم السريع فــي التطعيم،
إل ـ ــى ت ـح ـق ـيــق ق ـ ـفـ ــزات ك ـب ـيــرة
إلــى األمــام ال سيما في قطاع
الرقمنة والـعــودة إلــى مرحلة
مـ ــا قـ ـب ــل الـ ـج ــائـ ـح ــة ،وت ـب ـشــر
م ـعــدالت الـنـمــو بــآفــاق أفضل
لـ ـع ــام  2022وم ـ ــا ب ـع ــد ذلـ ــك،
فيما أثقل كاهل آخرين حيث
جـعـلـهــم ي ـكــاف ـحــون لـسـنــوات
مــن أجــل منح جــرعــات اللقاح
األولية ،مما جعلهم في قتال
من أجل رأب الفجوات الرقمية
وإيـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاد م ـ ـ ـصـ ـ ــادر جـ ــديـ ــدة
متنام.
القتصاد
ٍ
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن اتـ ـس ــاع
ال ـف ــوارق لــن تجعل السيطرة
عـلــى  COVID-19ومتغيراته
أك ـ ـثـ ــر صـ ـع ــوب ــة ف ـ ـقـ ــط ،ل ـك ـنــه
ً
سيخاطر أيضا بالمماطلة ،إذا
لم يعكس هذا في تعزيز العمل
المشترك ضد التهديدات التي
ال يمكن للعالم أن يتغاضى
عنها.
وزادت« :ل ـقــد ح ــذر إص ــدار
الـ ـ ـع ـ ــام الـ ـم ــاض ــي م ـ ــن ت ـقــريــر
الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــاط ـ ــر ال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة م ــن
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــاطـ ـ ــر االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة
ال ـم ـح ـت ـم ـل ــة غـ ـي ــر ال ـم ـب ــاش ــرة
ال ـمــوجــودة اآلن وه ــي أخـطــار

واضحة وقائمة .وهو ما ظهر
من خــال اضطرابات سلسلة
الـتــوريــد  ،التضخم والــديــون
وفجوات سوق العمل والفوارق
التعليمية ،وحركة االقتصاد
العالمي
وشـ ـ ــددت ع ـلــى أن ال ـب ـلــدان
ال ـتــي تـتـعــافــى سـتـحـتــاج إلــى
استعادة التماسك االجتماعي
وت ـعــزيــز الـعـمــالــة واالزدهـ ـ ــار.
كما أن هذه الصعوبات تعوق
ظ ـه ــور ال ـت ـح ــدي ــات ال ـنــاش ـئــة،
وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي ت ـ ـش ـ ـمـ ــل اضـ ـ ـ ـط ـ ـ ــراب
ال ـت ـح ــول ال ـم ـن ــاخ ــي ،وزيـ ـ ــادة
ن ـق ــاط ال ـض ـعــف الـسـيـبــرانـيــة،
وزيــادة الحواجز أمــام التنقل
الدولي واالزدحام والمنافسة
في الفضاء.
وأكـ ــدت أن اس ـت ـعــادة الثقة
وتـعــزيــز الـتـعــاون فــي الــداخــل
ً
وب ـيــن ال ـب ـلــدان ي ــؤدي ــان دورا
ً
ح ــاسـ ـم ــا ف ـ ــي م ـع ــال ـج ــة ه ــذه
الـتـحــديــات ،ومـنــع الـعــالــم من
االنجراف الى أبعد من ذلك.
ويـ ـح ــدد اإلص ـ ـ ــدار ال ـســابــع
عـ ـش ــر م ـ ــن تـ ـق ــري ــر ال ـم ـخ ــاط ــر
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــوت ـ ــرات ال ـت ــي
ستنجم عن مسارات متباينة
في النهج الداخلي والخارجي
بين البلدان ،كما يسلط الضوء
على المخاطر التي يمكن أن
تنشأ عن تلك التوترات.
ً
وأي ـض ــا يـسـلــط تـقــريــر هــذا
الـ ـ ـع ـ ــام الـ ـ ـض ـ ــوء عـ ـل ــى اآلث ـ ـ ــار
الـمـتــرتـبــة م ــن ه ــذه الـمـخــاطــر
عـ ـل ــى األف ـ ـ ـ ـ ــراد والـ ـحـ ـك ــوم ــات
والشركات.

١٠
اقتصاد
الملحم لـ ةديرجلا• :تأسيس صناديق التحوط و«رأس المال
المخاطر» خطوة مهمة نحو المشتقات المالية
ةديرجلا
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«هيئة أسواق المال ترسخ قواعد االستقرار المالي للسوق بتنويع الفرص االستثمارية»
محمد اإلتربي

نقلة نوعية ومحطة جديدة يقف القطاع
االستثماري والمالي الكويتي على أعتابها،
تتمثل في إطالق أوعية استثمارية حديثة
يطرق بها سوق المشتقات المالية من أوسع
أبوابه ،إذ انتهت هيئة أسواق المال من
وضع الضوابط واألطر التشريعية النهائية
الخاصة بتأسيس صناديق التحوط وصناديق

نفتح نافذة
مهمة لتمويل
المشاريع
الصغيرة
والمتوسطة

نوسع قاعدة
الفرص لجذب
مزيد من
االستثمارات
األجنبية

محطة جديدة
تفتح لشركات
االستثمار
ً
آفاقا من
التنوع
والتوسع

رأس المال المخاطر لتكون مرحلة جديدة
في مسيرة الشركات االستثمارية المتعطشة
لمزيد من ًاألدوات الحديثة ،وفي الوقت ذاته
تمثل فرصا متجددة للمستثمرين المحترفين.
في لقاء مع "الجريدة" ،أكد رئيس مجلس
مفوضي الهيئة ،المدير التنفيذي د .أحمد
الملحم أن "التطوير المستمر بالنسبة لنا في
الهيئة ليس له سقف بل هو فلسفة عمل ً
وسلوك مستمر ال محطة وصول" ،مشددا

تـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاؤالت عـ ـ ــديـ ـ ــدة ح ـ ـ ــول واق ـ ـ ـ ــع أن ـظ ـم ــة
االس ـت ـث ـم ــار ال ـج ـم ــاع ــي ،وإج ـ ـ ـ ــراء ات الـهـيـئــة
ً
التطويرية المتسارعة على صعيدها عموما،
ومستهدفاتها جراء تنظيم صندوق التحوط
ً
و صـنــاد يــق رأس ا لـمــال المخاطر خصوصا ،
ح ـم ـل ـت ـهــا "الـ ـج ــري ــدة" ل ـل ـم ـل ـحــم ،ف ــأوض ــح أن
ا لـتــدا عـيــات اال قـتـصــاد يــة لــأز مــات المختلفة
ً
أ كــدت بما ال يــدع مجاال للشك أهمية تعزيز
ا سـتـقــرار أ س ــواق ا ل ـمــال ،و ت ـجــاوز التحديات
المتمثلة بضرورة تفعيل إجراء ات التحوط
المالي وإدارة المخاطر من ناحيةٍ  ،وتعزيز
ال ـف ــرص االس ـت ـث ـمــاريــة ال ـم ـتــاحــة ف ــي أس ــواق
المال وتنويعها من ناحيةٍ أخرى.
ً
ً
ورأى أن ثمة عامال مشتركا يساعد حقيقة
ف ــي مــوا ج ـهــة ا ل ـت ـحــد يــات آ ن ـفــة ا ل ــذ ك ــر يتمثل
تطبيق أدوات مالية ومنتجات استثمارية،
مستهدفات عدة
األمر الذي يمكن من تحقيق
ٍ
فــي آن وا ح ــد ،كـتــوز يــع ا لـمـخــا طــر ،وتخفيض
الـ ـتـ ـك ــالـ ـي ــف ،وخـ ـل ــق الـ ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ـمـ ـص ــادر
التمويلية المطلوبة.
ً
وم ـح ـل ـي ــا ،ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن ه ـي ـئــة أسـ ــواق
ال ـم ــال أدرك ـ ــت م ــع شــركــائ ـهــا ف ــي الـمـنـظــومــة
أهـمـيــة تـطــويــر الـفــرص االسـتـثـمــاريــة فتبنت
ً
مـشــرو عــا لتطوير منظومة ا لـســوق بـصــورة
ج ــذري ــة ،ي ـس ـت ـهــدف ف ــي ج ــان ــب رئ ـي ـســي مـنــه
تقديم مشتقات مالية جديدة وتطبيق أدوات
استثمارية مبتكرة ،كما سعت في المنحى
ذات ــه إلح ــداث ت ـط ــورات مـتــاحـقــة فــي أنظمة
االستثمار الجماعي بكافة أنواعها.
وأضاف :اليوم ،ومع دخول هذا المشروع
مراحله الختامية ،تتسارع إ جــراء ات الهيئة
ً
ذات الـصـلــة بـتـلــك ال ـم ـجــاالت ع ـمــومــا ،وعـلــى
ً
صعيد أنظمة االستثمار الجماعي خصوصا.
فـبـعــد تــوفـيــق أوضـ ــاع األن ـظ ـمــة ال ـقــائ ـمــة ،تم
إدراج الصندوق العقاري المدر للدخل ،كما
ً
تم فتح المجال واسعا لتنظيم صور جديدة
من تلك األنظمة االستثمارية كتنظيم أنظمة
االسـتـثـمــار الـجـمــاعــي الـتـعــاقــديــة ،أمــا األيــام
ً
ال ـم ـع ــدودة بـ ــدء ا بـمـطـلــع ال ـع ــام ال ـحــالــي فقد
ً
ش ـهــدت حـقـيـقــة أح ــداث ــا مـفـصـلـيــة ف ــي مـســار
التحول النوعي على صعيد هــذه الصناعة
ال ـمــال ـيــة ،تـتـمـثــل فــي ال ـتــوصــل إل ــى مـنـظــومــة
متكاملة ألنظمة االستثمار الجماعي تواكب
بعيد المعايير الدولية ذات الصلة
إ لــى حد
ٍ
وذلك بعد وضع التعديالت الجذرية الشاملة
لـتـلــك األن ـظ ـمــة مــوضــع الـتـطـبـيــق مــع إص ــدار
الهيئة قرارها رقم ( )1لسنة .2022
ً
وذك ـ ــر أنـ ــه ب ـع ـي ــدا ع ــن أه ـم ـيــة هـ ــذا ال ـق ــرار
ً
ً
ً
ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره إط ـ ـ ـ ــارا ت ـن ـظ ـي ـم ـي ــا شـ ــامـ ــا ل ـتـلــك
ال ـص ـنــاعــة ،ث ـمــة أه ـم ـيــة اسـتـثـنــائـيــة تـكـتـنــف
بعض جوانبه السيما ما يتعلق منها بإطالق
ع ـج ـلــة تـطـبـيــق ض ــواب ــط تــأس ـيــس ص ـنــاديــق
ال ـت ـحــوط وص ـنــاديــق رأس ال ـم ــال الـمـخــاطــر،
األ مـ ــر ا لـ ــذي يـعـنــي أن خ ـطــوة ج ــد ي ــدة مهمة
فــي مـســار ا لـســوق الكويتي نحو المشتقات
الـمــالـيــة قــد أن ـجــزت ،وأن مـحـطــة جــديــدة في
م ـس ـي ــرة الـ ـش ــرك ــات االس ـت ـث ـم ــاري ــة ق ــد ب ــدأت
بــال ـتــزامــن م ــع ق ـيــام ت ـلــك ال ـش ــرك ــات بـتـطــويــر
ك ــوادره ــا مــن ال ـك ـفــاء ات الـمــؤهـلــة وتــأهـيـلـهــا
بإشراف الهيئة.

صناعة مالية تنموية
ورأى د .ا ل ـ ـم ـ ـل ـ ـحـ ــم أن و ض ـ ـ ـ ــع ا لـ ـهـ ـيـ ـئ ــة
هـ ـ ــذه ال ـ ـضـ ــوابـ ــط ي ـ ـنـ ــدرج فـ ــي إط ـ ـ ــار هــدف ـهــا
االسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــي الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـث ــل فـ ـ ــي الـ ـتـ ـط ــوي ــر
المستمر للبنية التشريعية ألنشطة األوراق
ال ـم ــال ـي ــة ،ب ـم ــا ي ـح ــاك ــي أفـ ـض ــل ال ـم ـم ــارس ــات
الـعــالـمـيــة الـمـطـبـقــة ،وال ـتــوص ـيــات ال ـصــادرة
عــن المنظمة ا لــدو لـيــة لهيئات أ س ــواق المال
(األ يـسـكــو) (International Organization
،))of Securities Commissions (IOSCO
مـ ــع األخ ـ ـ ــذ فـ ــي االع ـ ـت ـ ـبـ ــار أص ـ ـحـ ــاب الـ ـ ــرؤى
والمصالح ،كما يمثل دعما لمبادراتها ذات
الصلة باستحداث وتنظيم أسواق المشتقات
ال ـمــال ـيــة ،وك ــذل ــك ال ـم ـب ــادرات األخ ـ ــرى بـشــأن
إصدار واستحداث ضوابط تنظيمية ألنواع
ج ــدي ــدة م ــن أن ـظ ـم ــة االس ـت ـث ـم ــار ال ـج ـمــاعــي،
وتـمـكـيــن األش ـخ ــاص ال ـمــرخــص ل ـهــم بـ ــإدارة

على أن الهيئة ملتزمة باستمرار ورشة عمل
التحديث للتشريعات لمواكبة تطلعات
وطموحات المستثمرين المؤسسين المحليين
والعالميين وكذلك األفراد.
وقال الملحم إن ذلك يأتي في مرحلة من
النضوج الفني للسوق الكويتي بحسب رصد
الهيئة ،حيث بات يجمع سمات صلبة وقوية
تؤهله الستيعاب تلك التطورات وأهمها
شمول السوق على كفاءات محلية في إدارة

أن ـظ ـمــة االس ـت ـث ـم ــار ال ـج ـمــاعــي م ــن تــأسـيــس
أنظمة استثمار جماعي متخصصة.
واع ـت ـبــر أن مـسـتـهــدفــات م ـبــاشــرة وأخ ــرى
بـ ـعـ ـي ــدة الـ ـ ـم ـ ــدى ل ـل ـه ـي ـئ ــة جـ ـ ـ ــراء ت ـط ــوي ــره ــا
أنـظـمــة االس ـت ـث ـمــار الـجـمــاعــي ت ـبــدأ بـحـمــايــة
المتعاملين في أسواق المال وتعزيز ثقتهم
بها ومنحهم "األمان القانوني" المطلوب ،وال
تقف عند حــدود مواكبة المعايير الدولية،
وزي ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـفـ ــرص االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ال ـم ـت ــاح ــة،
لتنتهي مع مستهدفات تنموية بعيدة المدى
م ــن خـ ــال جـ ــذب االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـخــارج ـيــة
وتعزيز االستثمار المؤسسي بما يدعم نمو
سوق المال ،ويعزز المساعي األخرى الهادفة
لالرتقاء به في مصاف أسواق المال العالمية،
وأن توجها كهذا يندرج في إطار قيام الهيئة
بــال ـس ـعــي ل ـت ـح ـق ـيــق أه ــدافـ ـه ــا الـ ـمـ ـح ــددة فــي
قانون إنشائها رقم  7لسنة  ،2010وتحديدا
فــي البند الثاني مــن ا لـمــادة الثالثة مــن هذا
القانون ،والذي جعل من "تنمية أسواق المال
وتـطــويــر أدوات ـه ــا االسـتـثـمــاريــة مــع السعي
لـلـتــوافــق مــع أف ـضــل ال ـم ـمــارســات الـعــالـمـيــة"
أ حــد تلك األ هــداف الرئيسة ،ومما ال شــك فيه
أنواع جديدة من أنظمة االستثمار
أن تطبيق
ٍ
الجماعي يساعد في التوصل لهذا الهدف،
ك ـمــا يـضـمــن م ــن نــا ح ـيــة أ خـ ــرى أداء ا لـهـيـئــة
ا لــدور المنوط بها على صعيد رؤ يــة الدولة
 ،2035وتحسين المؤشرات العالمية للدولة
في هذا النطاق.

األصول المرتبطة بأساليب عمل صناديق
التحوط إضافة إلى منظومة عمل رقابية
متناغمة تهيئ البنية التشريعية والتنظيمية
الالزمة بما يحقق طموح تطوير السوق
واستكمال الوصول به نحو اآلفاق العالمية
لضمان استمرار استقطاب أموال المستثمر
المحلي واألجنبي وكذلك تعزيز تنافسية
السوق.
متميز مقارنة بنظيراتها في المنطقة.
واستدرك" :مع انطالق البنية التشريعية
الخاصة بالمشتقات المالية ،والرفع المالي،
وال ـب ـي ــع ع ـلــى ال ـم ـك ـش ــوف ،ن ـتــوقــع أن ت ـكــون
ص ـن ــادي ــق ال ـت ـح ــوط م ـح ـطــة انـ ـط ــاق الـجـمــع
ب ـيــن ك ـف ــاء ة إدارة األ صـ ــول واال س ـت ـف ــادة من
البنية التشريعية والتنظيمية الالزمة ،بما
يحقق استقطاب أ م ــوال المستثمر المحلي
واألجنبي".

السوق
المالي يمتلك
مقومات
تطبيق
واستيعاب
جميع األدوات
عالج شح السيولة
المالية
و ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد صـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوق رأس ا ل ـ ـمـ ــال
الحديثة

المخاطر ،أوضح الملحم أنه نتيجة متابعة
الهيئة تداعيات السوق المحلية ذات الصلة
بشح التمويل والسيولة الموجهة للمشاريع
الصغيرة والمتوسطة ،ومع األخذ باالعتبار
ال ـتــوج ـهــات الـعــالـمـيــة وال ـص ـف ـقــات الـمـحـلـيــة
ال ـض ـخ ـمــة ال ـت ــي ت ـم ــت ف ــي م ـج ــال ال ـت ـق ـن ـيــات
الحديثة أو ا لـشــر كــات ذات األ فـكــار الجديدة
أو المبتكرة فــي التكنولوجيا كالتطبيقات
وغ ـي ــره ــا ،ف ـقــد ظ ـهــر جـلـيــا ال ـحــاجــة الـمــاســة
لوضع ضوابط لتأسيس صناديق رأس المال
ال ـم ـخــاطــر ،ب ـهــدف تــوفـيــر الــدعــم الـتـشــريـعــي
الالزم للشركات الصغيرة والمتوسطة ،وبما
يـســاعــد عـلــى تـنــويــع ال ـم ـصــادر االقـتـصــاديــة
الـمــرتـبـطــة بــال ـســوق ال ـمــالــي عــن طــريــق فتح
ن ــاف ــذة ج ــدي ــدة لـتـمــويــل ه ــذه االس ـت ـث ـمــارات،
ويتيح الفرصة أيضا لخلق فرص استثمارية
جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص يكون فيها
ح ــام ــل وحـ ـ ــدة الـ ـصـ ـن ــدوق ش ــري ـك ــا ف ــي ه ــذه
المشاريع.

معايير عالمية
و ع ــن حـيـثـيــات قـ ــرار ا لـهـيـئــة ر ق ــم  1لسنة
 ،2022أ ف ــاد د .الـمـلـحــم ب ــأن ال ـقــرار الـمــذكــور
شمل  217تعديال جوهريا متعلقا بأنظمة
االستثمار الجماعي ،إضافة إلى مالحق عدة
ذات صلة تم تضمينها الكتاب الثالث عشر
مــن كتب الالئحة التنظيمية لقانون إنشاء
ا لـهـيـئــة ،ليشكل ه ــذا ا لـكـتــاب ب ـمــواده ا ل ــ313
 ب ــرأي ا لـمـلـحــم  -مـنـظــو مــة محلية متكاملةلهذه النوعية من الصناعة المالية ،لكن وفق
معايير عالمية.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى تـ ــوافـ ــق
ضوابط الهيئة الخاصة
ب ـ ـهـ ــذيـ ــن الـ ـصـ ـن ــدوقـ ـي ــن
مــع ال ـم ـبــادئ الـعــالـمـيــة،
فـمـثــا ثـمــة تــوافــق مع
ض ـ ـ ـ ــواب ـ ـ ـ ــط ص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق
التحوط مع المبدأ رقم
 28للمنظمة الدولية
لهيئات أ ســواق المال
(األي ـس ـك ــو) ف ــي الـعــديــد
الـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــدوق
من النقاط ،بدء ا بخضوع
و مــد يــره لـمـتـطـلـبــات ا لـتــر خـيــص والتسجيل
مـ ــن ال ـه ـي ـئ ــة ،وت ـض ـم ـي ــن ن ـظ ــام ــه األس ــاس ــي
األ ح ـك ــام ا ل ـضــرور يــة ا ل ـتــي تـمـكــن المستثمر
م ــن ات ـخ ــاذ قـ ــرار االس ـت ـث ـمــار ف ــي ال ـص ـنــدوق
وفهم أساليب تقييمه ،وتحديد آلية واضحة
لتنظيم سياسة تعارض المصالح التي قد
تنشأ بين كل من الصندوق ومديره وحملة
وحداته ،وانتهاء بوجود نصوص تنظيمية
م ـح ــددة ل ــإف ـص ــاح ت ـج ــاه الـمـسـتـثـمــر بـشــأن
أداء ا ل ـص ـن ــدوق و س ـي ــا س ــة إدارة ا ل ـم ـخــا طــر
فيه ،إضافة إ لــى غيرها من األحكام األ خــرى
المكملة التي تضمن سالمة هذه الممارسة
تحت بصر الهيئة ورقابتها.

تحييد الظروف ما أمكن!

واثقون من
نجاح تطبيق
صناديق
التحوط ورأس
المال المخاطر

كفاءات محلية مؤهلة
وح ـ ـ ــول دوافـ ـ ـ ــع ال ـه ـي ـئ ــة ل ــوض ــع ض ــواب ــط
تأسيس وتنظيم عمل صندوقي "التحوط"
و"رأس ال ـمــال ال ـم ـخــاطــر" ،ت ـحــديــدا فــي هــذه
ال ـح ـق ـبــة ،أك ــد د .ال ـم ـل ـحــم أن ــه وب ـع ــد مــراق ـبــة
ح ـث ـي ـث ــة لـ ـلـ ـس ــوق ا لـ ـمـ ـحـ ـل ــي ،ت ـب ـي ــن أن ل ــدى
ال ـشــركــات االسـتـثـمــاريــة ك ـفــاء ات مـحـلـيــة في
إدارة األ ص ـ ـ ــول ا ل ـم ــر ت ـب ـط ــة ب ــأ س ــا ل ـي ــب عـمــل
صندوق التحوط ،حيث إن صناديق األوراق
ال ـمــال ـيــة -ع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال -وال ـت ــي تمثل
أصولها جــزء ا أساسيا من أ صــول صناديق
التحوط كانت -وال تزال -تواصل تحقيق أداء

السوق
الكويتي
مؤهل على
أعلى مستوى
الستيعاب
األدوات
الحديثة

ضوابط صندوق رأس المال المخاطر

تعدد األدوات
يخفض
التكاليف
ويولد المزيد
من مصادر
التمويل

استعرض د .الملحم أ بــرز ضوابط
الهيئة المتصلة بصندوق رأس المال
ً
المخاطر وفقا لقرارها األخير ،فأشار
إل ــى مــراعــاة الـهـيـئــة لـجـعــل الـصـنــدوق
ً
مغلقا وال يمكن ا سـتــرداد و حــدا تــه إال
فــي نهاية ا لـمــدة ا لـمـحــددة فــي النظام
ً
األس ـ ــاس ـ ــي ،ن ـ ـظـ ــرا ل ـط ـب ـي ـعــة تــوظ ـيــف
أموال الصندوق في مشاريع ال يمكن
ً
تسييلها تنفيذا لطلبات االسترداد.
كـمــا لـفــت إ ل ــى ضــوا بــط ع ــدة تتصل
بمدير الصندوق ،كمنحه حرية تحديد
نـســب الـتـمــركــز الـمـنــاسـبــة فــي الـنـظــام
األس ــاس ــي ،ب ـمــا ي ـت ـمــاشــى م ــع أه ــداف ــه
االستثمارية وا لـمـجــاالت والقطاعات
ال ـم ـس ـت ـهــدفــة ،ل ـكــونــه ع ـلــى م ـقــربــة مــن

المستثمر المحلي في تلك المجاالت
وال ـق ـطــاعــات ،وكــذلــك مـنـحــه صــاحـيــة
تفويض شخص طبيعي أو اعتباري
ي ـت ـم ـت ــع ب ــالـ ـخـ ـب ــرة ال ـع ـم ـل ـي ــة الـ ــازمـ ــة
ف ــي ا ل ـم ـجــال ا لـمـسـتـهــدف إلدارة أ صــل
م ــن أ صـ ــول ا ل ـص ـنــدوق دون أن ي ــؤدي
ذل ــك إل ــى إع ـف ــاء م ــدي ــر ال ـص ـن ــدوق مــن
مـســؤولـيــاتــه ،وذل ــك بـمــا يـتـمــاشــى مع
طبيعة هذه الصناديق في استقطاب
ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرات ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة مـ ــن أصـ ـح ــاب
المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي اإلطار ذاته ،أكد الملحم الدور
المهم لمدير الصندوق في بذل عناية
الشخص الحريص للتأكد من جدوى
المشاريع والحصول على التقييمات

أحمد الملحم

المستقلة ا لــاز مــة مــن جـهــة ،و ضـمــان
تـسـجـيــل مـلـكـيــة ال ـص ـن ــدوق أو إث ـبــات
ً
التملك فــي األ ص ــول المستثمرة وفقا
للقوانين والتشريعات المعمول بها
في دولة االستثمار من جهة أخرى.
ً
ونظرا ألن الدفع بأموال الصندوق
تجاه المشاريع يتطلب الوقت ا لــازم
إلجراء ات الفحص والتحقق من سالمة
ال ـم ـش ــروع ،ف ـي ـجــوز ل ـمــديــر ال ـص ـنــدوق
ت ـ ــوظـ ـ ـي ـ ــف جـ ـ ـ ـ ــزء م ـ ـ ــن الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــول ـ ــة ف ــي
االستثمار بــاألوراق المالية المدرجة
والـ ـصـ ـن ــادي ــق األخـ ـ ــرى ض ـم ــن ش ــروط
وقواعد محددة.

وفـ ــي س ـي ــاق إج ــاب ـت ــه ع ــن ال ـت ـس ــاؤل حــول
مــزايــا صـنــاد يــق الـتـحــوط (- )Hedge funds
عـلــى و ج ــه ا لـتـحــد يــد  -وا ل ـتــي د ف ـعــت الهيئة
لوضع األحكام الخاصة بتأسيسها ،أ كــد د.
الـمـلـحــم أن تـلــك ال ـص ـنــاديــق هــي أح ــد أن ــواع
الصناديق االستثمارية التي تمتاز بمرونة
كـبـيــرة فــي إدارة األم ــوال
المجمعة من قبل مديري
الصناديق ،لكونها غير
م ـلــزمــة بـبـعــض الـقـيــود
االستثمارية المفروضة
عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــق
االس ـت ـث ـم ــاري ــة األخ ـ ــرى،
وأ ن ـ ـ ـهـ ـ ــا  -ع ـ ـلـ ــى خـ ــاف
ال ـص ـنــاديــق الـتـقـلـيــديــة
 ت ـم ـت ـل ــك ا لـ ـ ـق ـ ــدرة ع ـلــىمــرا كــز مـكـشــو فــة بـهــدف تحقيق
اتـخــاذ
عائد عال ،ولها في ذلك استخدام المشتقات
المالية ،وغيرها من األدوات المتقدمة األخرى
ً
تحوطا من المخاطر المرتبطة بهذه المراكز،
مما يتيح لها إمكانية تحقيق األرباح في أي
وضع ّ
تمر به األسواق المالية ،وبمعنى آخر،
يمكن القول إن هذه النوعية من الصناديق
تمتلك مـقــدرة نسبية عـلــى تحييد ا لـظــروف
المحيطة إلى حد بعيد.
وأ ض ـ ـ ـ ــاف أن ثـ ـم ــة سـ ـي ــا س ــة ا س ـت ـث ـم ــار ي ــة
م ـت ـطــورة يـتـبـعـهــا ص ـنــدوق ال ـت ـحــوط بـهــدف
اال س ـت ـث ـم ــار ف ــي األوراق ا ل ـمــا ل ـيــة واأل صـ ــول
األ خـ ــرى ع ــدا األ صـ ــول ا ل ـع ـقــار يــة ،مستخدما
في ذلك مجموعة أدوات استثمارية متقدمة،
ك ــالـ ـمـ ـشـ ـتـ ـق ــات ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة والـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــود اآلج ـ ـلـ ــة
وال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات والـ ــرفـ ــع الـ ـم ــال ــي والـ ـبـ ـي ــع عـلــى
المكشوف ،وغيرها من األدوات األ خــرى في
سبيل تحقيق عوائد إجمالية تفوق متوسط
عائد السوق.

صناديق خاصة للمحترفين فقط
وفـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـعـ ـ ــرض إج ـ ــابـ ـ ـت ـ ــه ع ـ ـ ــن ال ـ ـشـ ــرائـ ــح
المستهدفة بهذين الصندوقين ،قال الملحم
إن صـ ـن ــدوق ال ـت ـح ــوط ي ـعــد م ــن ال ـص ـنــاديــق
ال ـخــاصــة ال ـتــي يـقـتـصــر االك ـت ـت ــاب ب ـهــا على
ً
ال ـع ـمــاء الـمـحـتــرفـيــن ف ـقــط ،ن ـظ ــرا لـلـسـيــاســة
اال س ـت ـث ـمــار يــة ا ل ـم ـت ـطــورة ا ل ـتــي ي ـقــوم عليها

هذا النوع من الصناديق ،األمر الذي يتطلب
فهما دقيقا مــن المستثمر لطبيعة األدوات
غير التقليدية التي يستثمر بها هذا النوع
من الصناديق كالمشتقات المالية والعقود
اآلجلة والخيارات والرفع المالي والبيع على
ال ـم ـك ـشــوف ،وعـ ــادة مــا تــرتـبــط ه ــذه األدوات
بمخاطر استثمارية مرتفعة.
أما بخصوص ضوابط الهيئة لتنظيم هذه
النوعية من الصناديق ،فرأى أنها قد منحت
مــديــرهــا إل ــى حــد مــا حــريــة أكـبــر فــي تحديد
نسب التمركز بما يتفق مع المفهوم النظري
ل ـت ـلــك ال ـص ـن ــادي ــق ،وك ــذل ــك م ــع ال ـم ـمــارســات
العالمية ذات الصلة فــي ا لــو قــت ذا ت ــه ،حيث
عــادة مــا يـقــوم مــديــر الـصـنــدوق بــأخــذ مراكز
استثمارية جريئة وذات نسب تمركز مرتفعة
ً
وف ـقــا لــرؤيـتــه االسـتـثـمــاريــة ،ولــه فــي ذلــك أن
يتحوط من المخاطر المرتبطة بهذا التمركز
عـبــر اسـتـخــدام الـمـشـتـقــات الـمــالـيــة والـعـقــود
اآلج ـل ــة وال ـخ ـي ــارات وال ــرف ــع ال ـمــالــي والـبـيــع
على المكشوف ،وغيرها من األدوات األخرى
كما أسلفت.
وبصورة مماثلة ،قال الملحم إن صندوق
ً
رأس المال المخاطر  -وفقا لتعليمات الهيئة
في الئحتها التنفيذية  -يعد أحد الصناديق
الخاصة التي تطرح على العمالء المحترفين
ً
فـ ـق ــط ،ن ـ ـظـ ــرا لـ ــدرجـ ــة الـ ـمـ ـخ ــاط ــر ال ـم ــرت ـف ـع ــة
الـ ـم ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ـ ـهـ ــذا الـ ـ ـن ـ ــوع م ـ ــن االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار،
فبطبيعة ا ل ـحــال يـقــوم مـبــدأ اال سـتـثـمــار في
صندوق رأس المال المخاطر على الدخول في
مشاريع تأسيسية  Start upsوهي مشاريع
قد تواجه بعض المخاطر التشغيلية التي ال
يمكن ضمان رأس المال المستثمر بها ،فلذلك
اقترن مسمى هذا الصندوق بكلمة "المخاطر"
ً
ً
أحيانا ،وأحيانا أخرى بـ "الجريء".

االنهيارات بسبب التحوط
و فـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق رده عـ ـل ــى تـ ـس ــاؤ لـ ـن ــا ح ــول
م ــا ت ــواج ـه ــه هـ ــذه ال ـن ــوع ـي ــة م ــن ال ـص ـنــاديــق
ُ
االس ـت ـث ـمــاريــة م ــن ت ـه ــم تـسـمـهــا بــأن ـهــا وراء
ا نـهـيــارات ا قـتـصــاد يــة عالمية ،أ شــار الملحم
ـدل
إلــى أن صـنــاديــق الـتـحــوط كـ ًـانــت مـثــار جـ ٍ
عــال ـمــي كـبـيــر بــالـفـعــل ســاب ـقــا ،ورب ـم ــا كــانــت
ٍ
بالفعل وراء انهيارات اقتصادية ،إال أن ذلك
كله "أ صـبــح مــن ا لـمــا ضــي" ،بــل ذ هــب الملحم
إ لــى أن هــذه اال نـهـيــارات كانت وراء مسارعة
الجهات الرقابية على أ س ــواق ا لـمــال ،وعلى
رأسـ ـه ــا ال ـم ـن ـظ ـمــة ال ــدول ـي ــة ل ـه ـي ـئــات أس ــواق
ا ل ـم ــال (األ ي ـس ـك ــو) إ ل ــى و ض ــع أ ط ــر تنظيمية
وم ـبــادئ رقــابـيــة واض ـحــة وم ـحــددة لـلــرقــابــة
ً
على هذا النوع من الصناديق تفاديا لتكرار
االنهيارات السابقة.
ولفت إلى أن ضوابط الهيئة أتت متوافقة
مع تلك المبادئ العالمية واألطر التنظيمية
ا لـمـعـمــول بـهــا ،وأن عـهــد اال ن ـه ـيــارات نتيجة
ضعف تلك األطر قد ولى.

المغامرة الجريئة وتحقيق العوائد العالية
أ مـ ــا ع ــن ص ـن ــاد ي ــق رأس ا لـ ـم ــال ا ل ـم ـخــا طــر
( ،)Venture Capital Fundsفقد أشار الملحم
إلى أنها صناديق تستثمر في الشركات ذات
الـمـلـكـيــة ال ـخــاصــة وغ ـيــر ال ـم ــدرج ــة ،شــريـطــة
أن تـكــون تلك ا لـشــر كــات الناشئة فــي مراحل
تأسيسها األولى قبل أن تصبح شركات ذات
عــامــات تـجــاريــة م ـعــروفــة ،وف ــي ح ــال نجاح
هـ ــذه الـ ـش ــرك ــات ي ـك ــون الـ ـصـ ـن ــدوق ق ــد غــامــر
ب ــرأس ـم ــال ــه ب ـطــري ـقــة جــري ـئــة وح ـق ــق أرب ــاح ــا
مالية عالية.
وأض ــاف أن ه ــذه الـنــوعـيــة مــن الـصـنــاديــق
بصورة عامة لالستثمار في شركات
تهدف
ٍ
أو مشاريع تتسم بدرجة عالية من المخاطر
ً
نسبيا كالشركات ،أو المشروعات الجديدة،
أو الـشــركــات الـمـتـعـثــرة ،أو الـتــي تـهــدف إلــى
ا لـتــو ســع أو اال سـتـثـمــار فــي مـجــال التقنيات
الحديثة أو ا لـشــر كــات ذات األ فـكــار الجديدة
أو المبتكرة في التكنولوجيا.

ً
ً
مرحلة فاصلة ....قوال وفعال
أكـ ــد ال ـم ـل ـحــم ف ــي خـ ـت ــام ح ــدي ـث ــه أن
التوصل إلى منظومة متكاملة ألنظمة
االستثمار الجماعي مطلع شهر يناير
الجاري يؤسس حقيقة لمرحلة فاصلة
في مسار هذه الصناعة المالية البالغة
األ هـمـيــة على صعيد ا سـتـقــرار أ ســواق
المال ودعم تطورها ،الفتا إلى اإلعداد
لخطوات الحقة في هذا اإلطار سيعلن
عنها في حينه ،خاصة مع التوقعات
ال ـم ـت ـفــائ ـلــة ب ـن ـج ــاح ت ـط ـب ـيــق ال ـجــديــد
ً
مــن تـلــك األن ـظ ـمــة ،وت ـحــديــدا صـنــدوق
التحوط
ً
وصندوق رأس المال المخاطر ،نظرا
لما تتمتع بــه ا لـشــر كــات االستثمارية
ال ـم ـح ـل ـي ــة م ـ ــن كـ ـ ـف ـ ــاء ات مـ ـتـ ـمـ ـي ــزة فــي

إدارة األ ص ــول ذات ا لـصـلــة بصناديق
بصورة عامة.
االستثمار
ٍ
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ا ل ـ ـم ـ ـل ـ ـحـ ــم أن ا لـ ـت ّـ ـط ــو ي ــر
المستمر بالنسبة للهيئة يمثل نهج
ً
ً
عمل دائبا ،ومسارا دائما ال يقف عند
محطة ،مؤكدا أن سوق المال المحلي
يمتلك ا لـمـقــو مــات ا لـمـطـلــو بــة لتطبيق
تـلــك الـتـحــديـثــات تـبــاعــا ،وبـمــا يرضي
طموح المستثمرين المحليين ويساعد
فــي ج ــذب الـمـسـتـثـمــريــن الـخــارجـيـيــن،
وتعزيز االستثمار الفردي والمؤسسي
في السوق وزيادة تنافسيته.

ةديرجلا

•
العدد  / 4938االثنين  17يناير 2022م  14 /جمادى اآلخرة 1443هـ

economy@aljarida●com

11

اقتصاد

وجهة نظر

عالج الخوف من المستقبل
القانون  -الوقت  -القواعد الثابتة  -التعليم  -الحرية
نجيب حمد الصالح
التقيت بمن زار مصر أخيرا ،وكــان مبهورا بما
ّ
ت ـحــقــق فـيـهــا م ــن إص ــاح ــات ت ـن ـمــويــة خ ــال فـتــرة
ً
قصيرة ،بدء ا من توسعة قناة السويس الى تطوير
شبكات السكك الـحــديــد ،ومـتــرو األن ـفــاق ،والـطــرق،
والجسور.
تحدث عن جمال المدن حول القاهرة ،والعاصمة
اإلدارية ،وعن مساهمة هذه المشاريع في انخفاض
االزدح ـ ــام وارت ـف ــاع مـسـتــوى الـنـظــافــة ،وع ــن مدينة
الشمس السياحية التي سيتم تطويرها في منطقة
األهرامات المهملة منذ عشرات السنين ،والتي انتقل
إليها أيضا المتحف المصري الكبير ،مما سوف
يزيد من أهميتها وقدرتها على جذب السياح.
مـشــاريــع إصــاحـيــة تنموية سـيـكــون لـهــا تأثير
إي ـجــابــي ع ـلــى االق ـت ـص ــاد ال ـم ـصــري بـصـفــة عــامــة،
وتـحـسـيــن مـسـتــوى التعليم والـصـحــة وال ـس ـعــادة،
لتعود إلى مصر قوتها االقتصادية ومكانتها كمركز
سياحي دولي.
ه ـ ــذه ال ـن ــوع ـي ــة مـ ــن اإلصـ ـ ــاحـ ـ ــات ،س ـ ــوف تـنـفــع
االقتصاد المصري من دون شك ،ألنها تساهم في
زيادة فرص العمل ومحاربة الفقر ،لذلك تنجح في
الدول ذات الكثافة السكانية العالية .لكنها ال تناسب

بلدا معظم الوظائف التي تخلقها ال تقبلها البطالة
ّ
الوطنية ،ألن عدد مواطنيه محدود ،ومتوسط دخل
الفرد يعد من ضمن األعلى في العالم.
إن ـن ــا ف ــي ال ـك ــوي ــت مـعـظـمـنــا س ـع ــداء بـحــاضــرنــا
ومدللون ،ونتمنى استمرار الحال ،إن أمكن ،ليتمتع
أبناؤنا برعاية مماثلة ،لكننا قلقون على المستقبل.
أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط م ــذب ــذب ــة ،وكـ ــل ح ـكــومــة تنشغل
بإصالح أو استكمال ما بدأته حكومة سابقة ،لتكون
النتيجة بناء أغلى مطار من دون رغبة باالنفتاح،
وأغ ـل ــى جــام ـعــة لـتـخــريــج طـلـبــة بـمـسـتــوى الـصــف
الـســابــع ،وأج ـمــل دار لــأوبــرا دون منحها الحرية
الالزمة لتحسين مستوى الثقافة والفنون.
 10حكومات شهدت مراحل بناء هذه المشاريع،
آخــرهــا تـبــدو أكـثــر واق ـع ـيــة ،ألنـهــا خفضت طموح
السابقة من استدامة الرخاء الى "استدامة
الحكومة ّ
األم ـ ــان" ،لـكــنـهــا حــافـظــت عـلــى "إقـ ــرار ال ـ َّـدي ــن الـعــام"
و"الـسـحــب المنظم مــن صـنــدوق األجـيــال الـقــادمــة"،
ربما لتخصيص المزيد من المليارات لتغطية رواتب
الموظفين ،وتطوير المزيد من مشاريع النموذج
المصري.
لهذا أكرر ،المواطن سعيد بحاله اآلن ،ويرفض أن

ُ
تمس مكتسباته ،لكن خوفه من المستقبل يقلقه ،فقد
أصبح المبلغ الذي يحتاج إليه لشراء منزل صغير
في بلده يكفيه في بلد آخر ان يشتري بيتا ويعيش
فيه طول عمره بمستوى جيد.
والمواطن الذي يعي أن مرتبه الحقيقي يتجاوز
ما يستحق مقابل عمله ،يتضاعف قلقه ،ألنه يدرك
أن بـقــاء الـحــال مــن الـ ُـمـحــال ،وأن صـنــدوق األجـيــال
القادمة الذي هدفه األساسي تأمين مستقبل األجيال،
ل ــن يـســاهــم ف ــي إزال ـ ــة ال ـق ـلــق ،ألن ــه حــالـيــا صـنــدوق
استثماري ال عالقة له باألجيال القادمة سوى اسمه.
لكن يكفينا من هذا الصندوق الذي تجاوز حجمه
مئات المليارات أن نتعلم التالي:
أوال :يستثمر الـصـنــدوق معظم أم ــوال األجـيــال
القادمة خارج الكويت في دول معروفة باقتصادها
ُ
الحر المبني على المنافسة وناتج عمل مواطنيها.
قوانينها ثابتة وتحترم حقوق اإلنسان.
ثانيا :نظام التعليم في تلك الدول ال يدفع الطالب
ليتعلم بماذا يفكر ،وإنما كيف يفكر.
ثالثا :يتمتع المواطن فيها بمساحة من الحرية،
ولديه الوقت والحافز ليفكر ويبدع.
لدينا مساحة من الحرية أفضل من معظم الدول

ّ
المجاورة ،لكن وقت المواطن وفكره ُمحتكران في
ّ
الوظيفة الحكومية .ال بد من تحرير جزئي لوقته
وتحميله المسؤولية ليستفيد من هــذا الوقت في
تـطــويــر ذات ــه ،والـبـحــث عــن ف ــرص أخ ــرى لتحسين
دخله.
وقد يكون فيما اتخذته دولة خليجية من قرارات
لتقليص ساعات الدوام الرسمي خير وسيلة للبدء
في تحرير وقت المواطن.
بإمكان الـفــرد أن يتكيف مــع البيئة مهما كانت
صعبة ،مادامت القواعد والقوانين ثابتة ومعروفة
وع ـلــى الـجـمـيــع االلـ ـت ــزام ب ـهــا ،لـكــن م ــن الـصـعــب أن
يتكيف مع بيئة تتغير قوانينها وقراراتها دون سبب
وحسب مزاج المسؤول.
إننا بحاجة إلى قواعد شطرنجية واضحة تعتمد
على مبادئ ُمعلنة يعرفها المواطن والمسؤول ،حتى
يتم تطبيقها دون حاجة إلى مراجعة ّ
أي كان.
وقواعد لعبة الشطرنج ثابتة ومعروفة منذ مئات
السنين ،ال يملك أي مسؤول صالحية تغييرها ،وال
حــق استثناء أي مــن الالعبين عنها ،و لــن يحتاج
من يرغب اللعب إلــى إضاعة الوقت في مناقشتها
ألنها معروفة.

«وفرة» :على مديري المحافظ توفير فرص استثمارية
أداء مميز لمؤشرات بورصة الكويت في 2021
ت ـن ــاول ت ـقــريــر شــركــة وف ــرة
لــاسـتـثـمــار ال ــدول ــي الـشـهــري
عــن ديـسـمـبــر والـخـتــامــي أداء
الـ ـس ــوق ال ـكــوي ـتــي ف ــي ،2021
وانتهاء ذلك العام بأداء مميز
على الصعد كافة ،إذ ارتفعت
جميع مؤشرات السوق بنسب
تراوحت بين  27و 32في المئة
ً
ت ـق ــري ـب ــا إلـ ـ ــى ج ــان ــب ارتـ ـف ــاع
ال ـق ـي ـم ــة الـ ـس ــوقـ ـي ــة ل ـب ــورص ــة
الكويت لتصل إلى  41.3مليار
دينار بارتفاع  10مليارات عن
 2020وهي بال شك ارتفاعات
ً
ال ت ـش ـهــدهــا األس ـ ـ ــواق ك ـث ـيــرا
وال س ـي ـمــا وس ـ ــط ح ــال ــة ع ــدم

االستقرار االقتصادي والمالي
والسياسي.
وف ــق ال ـت ـقــريــر ،ف ــإن الـعــامــل
األهـ ـ ــم ت ـم ـثــل بـ ـع ــدم اس ـت ـق ــرار
ً
األوضـ ـ ـ ــاع ال ـص ـح ـيــة عــال ـم ـيــا
بـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــب جـ ـ ــائ ـ ـ ـحـ ـ ــة «ك ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــد
 »19و مـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــورا ت ـ ــه ا لـ ـ ـت ـ ــي ال
تنتهي وآخــرهــا «أومـيـكــرون»
الساللة الجديدة مــن كورونا
المتحور ،ال ــذي ضــرب العالم
م ـنــذ ش ـهــر دي ـس ـم ـبــر م ــن عــام
 2021وأدى إ ل ـ ـ ــى ع ـم ـل ـي ــات
تـصـحـيــح عـنـيـفــة ف ــي أسـ ــواق
األس ـه ــم وج ـم ـيــع ال ـبــورصــات
ً
العالمية ،وشمل أيضا النفط

وال ـم ـعــادن وال ـع ـمــات فــي ظل
ش ـبــح اإلغ ـ ــاق م ــع حــالــة عــدم
ال ـي ـق ـي ــن وع ـ ـ ــدم الـ ـ ـق ـ ــدرة عـلــى
تقييم األوضاع وبالطبع هذه
جميعها تشكل عوامل ضغط
ع ـلــى ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ،السـيـمــا
المتحفظ منهم والذي ال يجنح
إلى تحمل المخاطر.
وقـ ـ ـ ــال إنـ ـ ــه وسـ ـ ــط الـ ـع ــوام ــل
ال ـس ـل ـب ـيــة ال ـســاب ـقــة ي ــأت ــي دور
م ــدي ــري ال ـم ـح ــاف ــظ ف ــي تــوفـيــر
فـ ـ ــرص اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة م ـت ـنــوعــة
وجاذبة وإقناع المستثمر (على
سـبـيــل ال ـم ـثــال) بـقــدرتـهــم على
إدارة تلك المخاطر قدر اإلمكان

وتحقيق عوائد تنافسية طويلة
األجـ ــل م ــع تــوزي ـعــات مستمرة
قصيرة األجل.
ّ
وبين أنه على بالرغم من كل
هــذه التحديات فــإن هناك عدة
إي ـجــاب ـيــات مـنـهــا أن األس ـ ــواق
اك ـت ـس ـبــت م ـنــاعــة ه ــي األخـ ــرى
ً
تتناسب طردا مع ارتفاع أعداد
المحصنين ضد الوباء.
وذك ـ ـ ـ ــر أن ـ ـ ــه عـ ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد
المحلي سيمثل الربع األول من
 2022حجر األساس ألداء العام،
فمن المتوقع أن تشهد بعض
ً
ً
األسهم نشاطا جيدا مع البدء
في اإلعالن عن النتائج السنوية

لـ ـلـ ـش ــرك ــات ،ال س ـي ـم ــا ال ـق ـط ــاع
البنكي وبعض األسهم القيادية
ببورصة الكويت ،وستظل هناك
بعض المخاطر التي قــد تؤثر
ب ــاالقـ ـتـ ـص ــادات ،م ـن ـهــا ال ـع ــودة
إلــى اإلغ ــاق ،إضــافــة إلــى شبح
التضخم الــذي مــن المتوقع أن
ً
ً
يكون العبا أساسيا خالل عام
ً
 2022عالميا.

فــي تـقــريــر نـشــرتــه أخـيــرا الجمعية االقـتـصــاديــة
الكويتية ،أكدت رأيها بأن "أي إصالح يبدأ من ّ
مس
جيب المواطن هو إصالح ساقط اقتصاديا ،قبل أن
شعبيا" .طبعا هذا الرأي في نظري قد يكون
يسقط
ُّ
من أسباب تعثر التنمية ،ألنه غير منطقي وال عالقة
له باالقتصاد.
فقد استطاع الشعب المصري خالل اإلصالحات
األخيرة أن ّ
يتكيف مع ارتفاع أسعار الوقود والخبز،
وانهيار سعر صرف الجنيه الى ثلث ما كان عليه.
ّ
لكن رأي الجمعية له قبول شعبي وبرلماني ،كما
أنه يتوافق مع رغبة القيادة السياسية والحكومة
بتحقيق استدامة األمان االجتماعي.
أتمنى أن يكون من أسباب طلب الحكومة "السحب
المنظم من صندوق األجـيــال الـقــادمــة" ،هو ضمان
استمرار دفع الرواتب والدعوم خالل فترة محدودة
بتأهيل المواطن .ولن تطول هذه الفترة متى اقتنعنا
بأن المواطن هو البديل الوحيد والحقيقي للنفط،
واستبدلنا رؤية  2035برؤية  ،2025لنجعل الكويت
ب ـلــدا يــرغــب ص ـنــدوق األج ـي ــال ال ـقــادمــة وغ ـيــره في
االستثمار به.

توقعات بانتعاش العقار السعودي

ّ
خبيران :تملك العقارات وزيادة الوظائف يقودان نمو الطلب السكني
أكد خبيران عقاريان تحقيق السوق العقاري في
ً
ً
السعودية ،انتعاشا مرتقبا على وقــع عــدة عوامل
أبــرزهــا حجم المشاريع التنموية المخطط لها أو
قيد التنفيذ بسبب الفوائض المالية المرتقبة خالل
العام الحالي بحدود  90مليار ريال أو ما يعادل 2.5
في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي ،للمرة األولى
منذ عام  ،2013على الرغم من مخاوف انتشار متحور
ً
أوميكرون عالميا.
وذك ــر ال ـع ـقــاريــان أن الـبـيـئــة االسـتـثـمــاريــة الـتــي
تتيحها ا لـمـمـلـكــة للمستثمرين تتميز بــا لـمــرو نــة
والقدرة على استيعاب وجذب االستثمارات األجنبية
الـمـبــاشــرة بــالـعــديــد مــن ال ـق ـطــاعــات ،وع ـلــى رأسـهــا
ً
الـقـطــاع ال ـع ـقــاري ،ال ــذي يمثل حــالـيــا أح ــد األمــاكــن
التي يلجأ إليها أصـحــاب «ال ـكــاش» ،موضحين أن
تملك العقارات وزيادة الوظائف يقودان نمو الطلب
السكني.

فــي ه ــذا الـسـيــاق ،ق ــال الـبــاحــث المتخصص في
الشأن العقاري عبدالرحمن الحسينان ،إن السعودية
باتت من بين األسواق الجاذبة للمستثمر الكويتي،
بـسـبــب اإلجـ ـ ــراءات والـتـسـهـيــات ال ـتــي تــم إقــرارهــا
ً
أخيرا ،إذ فتحت األبواب أمام الراغبين في االستثمار
ً
العقاري بها ،موضحا أن المشاريع التنموية الكبرى
ً
ً
المرتقب تنفيذها ستحدث انتعاشا ملحوظا في
السوق ،وعلى رأسها مدينة نيوم العمالقة ،كما أن
مواصلة المملكة سياساتها الرامية بخلق فرص
العمل ستزيد من الطلب اإلسكاني.
وأضاف الحسينان أن التغيير في قوانين الرهن
ّ
العقاري ستمكن البنوك ،بال شك ،من تلبية النمو
ً
الطلب فــي القطاع الـعـقــاري ،مشيرا إلــى أن أسعار
العقار في السوق السعودي جاذبة ألصحاب السيولة
ف ــي ال ـس ــوق الـكــويـتــي ألن ـهــا أق ــل بـكـثـيــر وال ـج ــدوى
ً
االقتصادية لها مرتفعة قياسا بأماكن أخرى.
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بودي :االنضمام تتويج لنجاح استراتيجية الشركة ونموذجها التشغيلي
انضمت شركة طيران الجزيرة
إل ــى م ـصــاف ال ـشــركــات الـمــدرجــة
بالسوق األول في بورصة الكويت
بعد استيفائها متطلبات السيولة
وال ـق ـي ـم ــة ال ـس ــوق ـي ــة ال ـت ــي فــاقــت
ال ـم ـع ـ ّـدالت الـمـطـلــوبــة م ــن جانب
البورصة للسنتين المتتاليتين
السابقتين ،لتكون بذلك الشركة
ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة الـ ــوح ـ ـيـ ــدة ال ـ ـتـ ــي تــم
ترقيتها.
من جهتهّ ،
رحب رئيس مجلس
إدارة ال ـ ـشـ ــركـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــروان ب ـ ــودي
بانضمام "طـيــران الـجــزيــرة" إلى
ال ـس ــوق األول ال ــذي يـضــم كـبــرى
الشركات التي تتمتع بالسيولة
العالية والقيمة السوقية الكبيرة،
ً
م ــؤك ــدا أن "ه ـ ــذه ال ـتــرق ـيــة تــأتــي
ً
ت ـتــوي ـجــا ل ـن ـجــاح اسـتــراتـيـجـيــة

ُ
الشركة التي تعد اليوم الوحيدة
ّ
فــي بــورصــة الـكــويــت الـتــي تمكن
المستثمرين مــن االستثمار في
ً
قـطــاع السفر الـحـيــوي ،نـظــرا لما
ّ
تقدمه من نموذج تشغيلي ناجح
ً
يــواصــل المساهمة إيـجــابـيــا في
السوق المحلي".
ول ــدى الـشــركــة خـطــة طموحة
لنمو عملياتها خ ــال الـسـنــوات
القادمة من خالل زيادة أسطولها
العامل من  17طائرة إلى  35لدعم
تـ ّ
ـوســع شبكة وجـهــاتـهــا بحلول
.2025
عام
ّ
وكانت "طيران الجزيرة" وقعت
بنهاية عام  2021مذكرة تفاهم مع
مصنع إيرباص لشراء  20طائرة
من طراز  A320neoو 8طائرات من
طراز  A321neoإضافة إلى خيار

شـ ــراء خ ـمــس ط ــائ ــرات إضــاف ـيــة.
وت ـب ـلــغ ق ـي ـمــة ال ـص ـف ـقــة م ــا يــزيــد
على  3.3مـلـيــارات دوالر بحسب
األسعار المعلن عنها.
ولـفــت ب ــودي إل ــى أن مــا يعزز
تحركات "الجزيرة" لألمام كادرها
البشري من ذوي الخبرات والذي
ّ
ت ـم ــك ــن مـ ــن ت ـخ ـط ــي الـ ـع ــدي ــد مــن
الـتـحــديــات اإلقليمية والعالمية
ً
عـلــى مــر ال ـس ـن ــوات ،مــوض ـحــا أن
ه ـن ــاك سـعـيــا دائ ـم ــا م ــن مجلس
إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية
لمواصلة خلق فرص استثمارية
جــاذبــة لـيــس فـقــط للمستثمرين
ً
المحليين ،بل أيضا للمستثمرين
األجانب.
وت ـ ـج ـ ــاوزت س ـي ــول ــة ال ـش ــرك ــة
ل ـل ـس ـنــة ال ـم ــال ـي ــة  2020ال ـق ـي ـمــة

ً
المحددة وفقا لمتطلبات بورصة
الـ ـك ــوي ــت ع ـ ــن ه ـ ــذه الـ ـسـ ـن ــة ،إذا
بـلـغــت  235.5أل ــف دي ـن ــار مقابل
الـمـتـطـلـبــات ال ـتــي بـلـغــت حينها
ً
 216ألفا ،في حين بلغت سيولة
ال ـش ــرك ــة ل ـل ـس ـنــة ال ـم ــال ـي ــة 2021
بقيمة  402.8أل ــف دي ـنــار مقابل
متطلبات بــورصــة الـكــويــت التي
ً
بلغت  281ألفا.
وم ــن حـيــث مـتـطـلـبــات القيمة
السوقية ،بلغت القيمة السوقية
لـطـيــران ال ـجــزيــرة  157.3مليون
دي ـنــار للسنة الـمــالـيــة  ،2020أي
مــا يـعــادل أكثر مــن ضعفي الحد
األدنى للقيمة السوقية المطلوبة
الن ـت ـق ــال أي ش ــرك ــة إلـ ــى ال ـســوق
ً
األول ،وا لـ ـب ــا لـ ـغ ــة  78م ـل ـي ــو ن ــا ،
وارت ـف ـع ــت ال ـق ـي ـمــة ال ـســوق ـيــة في

منصة «الوطني» التعليمية ...ثورة شاملة في التدريب الرقمي
قامت إدارة التدريب والتطوير
فــي ال ـمــوارد البشرية لمجموعة
ب ـنــك ال ـكــويــت الــوط ـنــي ب ــإح ــداث
تطور كبير وشامل في المنظومة
التدريبية للموظفين خالل الفترة
الماضية ،سواء في أدوات التعلم
وال ـتــدريــب الـمــدمــج المتمثل في
منصة الوطني التعليمية أو في
جهودها نحو نشر ثقافة تدريب
رقـمـيــة شــامـلــة عـبــر ف ــروع البنك
المنتشرة في  4قارات ونحو 14
دول ــة حــول الـعــالــم مــن شنغهاي
شـ ــرقـ ــا حـ ـت ــى ن ـ ـيـ ــويـ ــورك غ ــرب ــا،
تماشيا مــع استراتيجية البنك
نحو التحول الرقمي.
وتـشـكــل مـنـصــة بـنــك الـكــويــت
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة "NBK
 ،"E-Learning Hubالتي شهدت
تطويرا وتحديثا كبير عام ،2021
ثورة شاملة في مفهوم التدريب،
عبر االستفادة من التكنولوجيا
لـجـعــل الـتـعـلــم اإلل ـك ـتــرونــي أكثر
جاذبية وفاعلية لكل الموظفين،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى م ـس ــاه ـم ـت ـه ــا فــي
تـنـفـيــذ ال ـخ ـطــط االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
ل ـم ـن ـظ ــوم ــة ال ـ ـتـ ــدريـ ــب ،لـتـصـبــح
"التعلم المستمر" ،بهدف تحقيق
ال ـن ـمــو ال ـش ـخ ـصــي ،والـمـســاهـمــة
في االستثمار بمواهب ومهارات
ال ـمــوظ ـف ـيــن ،وه ــو م ــا ي ـصــب في
تحقيق نـمــو مـسـتــدام لمصلحة
البنك.

وت ـت ـم ـت ــع م ـن ـص ــة «ال ــوطـ ـن ــي»
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ب ـت ـص ـم ـيــم ع ـص ــري
وجــذاب يتميز بسهولة الوصول،
ويساعد الموظفين على االنتقال
إل ــى الـتـعـلــم الـمـنــاســب والـمـتــوفــر
عـنــد ال ـحــاجــة ،كـمــا تـحـتــوي على
مكتبة رقمية ثــريــة تضم المئات
من الدورات المختلفة التي تناسب
كــل الموظفين والـمــديــريــن خــال
ال ـم ـســارات الــوظـيـفـيــة المختلفة،
ف ـضــا ع ــن ذلـ ــك لـ ــدى ك ــل مــوظــف
صـفـحــة خــاصــة تـشـمــل األنـشـطــة
التدريبية التاريخية التي حصل
ع ـل ـي ـه ــا ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ــدورات
التدريبية التي يجب عليه إكمالها،
وهو ما يساهم في التقييم الذاتي
لعملية التعلم ومدى التطور الذي
حققه الموظف.
وشملت عملية تطوير المنصة
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة إضـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــدورات
التدريبية اإللزامية التي تحددها
الجهات الرقابية في جميع األسواق
الخارجية التي يعمل بها البنك،
حيث تعمل فرق الموارد البشرية
وإدارات االم ـت ـث ــال م ـعــا م ــن أجــل
التركيز القوي على إعطاء األولوية
لعمليات ال ـتــدريــب اإلل ــزام ــي ،مع
إكمال  94في المئة من الموظفين
بنجاح هذه البرامج.
وتـحـتــوي المنصة كــذلــك على
ال ـب ــرام ــج الـتـعــريـفـيــة للموظفين
الجدد ،سواء في الفروع أو اإلدارات

الـمـخـتـلـفــة ،وب ـجــانــب ذل ــك تشمل
دورات تدريبية تقدمها أكاديمية
بـ ـن ــك ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ،وال ـ ـت ـ ــي ت ـخــص
تدريب الموظفين الـجــدد ،وتضم
جوانب مختلفة للعمل المصرف،
مثل الـمـبــادئ المصرفية ،وإدارة
الـمـخــاطــر ،والـمـحــاسـبــة الـمــالـيــة،
والتسويق ،والتفاوض ،واإلقراض
االسـتـهــاكــي وال ـت ـجــاري ،بجانب
ال ـتــدريــب عـلــى اإلب ـ ــداع واالبـتـكــار
والتفكير التصميمي.
وقـ ـ ــال م ــدي ــر إدارة ال ـت ــدري ــب
وال ـت ـطــويــر ف ــي «ال ــوط ـن ــي» أحـمــد
درويـ ــش" :اتـخــذنــا خـطــوات هامة
لـ ـض ـم ــان ت ـم ـت ــع م ــوظـ ـف ــي ال ـب ـنــك
بتجربة تعلم أكثر جاذبية ،حيث
ط ــورن ــا خ ــال ع ــام  2021منصة
الوطني التعليمية لجعل العملية
التدريبية أكثر سهولة وفاعلية،
تماشيا مع التزام الموارد البشرية
بـنـشــر ال ـث ـقــافــة الــرق ـم ـيــة وضـمــن
استراتيجيتها الشاملة لتحسين
تجربة موظفي الوطني في التعلم".
وأضـ ــاف درويـ ــش أن المنصة
متاحة لجميع الموظفين فــي أي
وقـ ــت ومـ ــن أي مـ ـك ــان ،ك ـمــا تــوفــر
التعلم عبر العديد من الموضوعات
ال ـتــي تـضــم أك ـثــر مــن  160مـســارا
تعليميا تم تصميمه وفق نموذج
 HILLللتعلم عالي التأثير بالتعاون
مع شركة .IQUAD Learning
وأوض ـ ــح أن الـمـكـتـبــة الرقمية

«الراية المتحدة» تعين األنصاري
مديرة تنفيذية إقليمية
إلدارة الثروات في الكويت والسعودية
عينت شركة ا لــرا يــة المتحدة العقارية
سـحــر األ ن ـصــاري بوظيفة مــد يــر تنفيذي
إ قـ ـلـ ـيـ ـم ــي  -إدارة ا لـ ـ ـ ـث ـ ـ ــروات ب ــا لـ ـك ــو ي ــت
والسعودية ،في خطوة تعزز االستعانة
بــا ل ـقــدرات ا لــو طـنـيــة وا ل ـك ـف ــاء ات المهنية
لــديـهــا ،وتــأكـيــدا لـسـيــاســاتـهــا فــي إفـســاح
ال ـم ـج ــال ل ـل ـق ـي ــادات ال ـم ـت ـم ـيــزة ف ــي ســوق
الـ ـعـ ـم ــل لـ ـقـ ـي ــادة مـ ــراحـ ــل الـ ـت ــوس ــع ال ـت ــي
تشهدها وتطلع إليها وفق استراتيجيتها
الحالية والمستقبلية ،ورفعا لكفاء ة فريق
وآ ل ـيــات ا لـعـمــل ،و لـتـحـقـيــق أ عـلــى معايير
الكفاء ة والجودة.
وتـتـمـتــع األنـ ـص ــاري ب ـخ ـبــرة ألك ـثــر من
 16عـ ــا مـ ــا ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال ع ـ ــا ق ـ ــات ا ل ـع ـم ــاء
وأنظمة االستثمار الجماعي والصناديق
االستثمارية المحلية وا لــدو لـيــة ،شغلت
خ ــالـ ـه ــا مـ ـن ــاص ــب عـ ـ ــدة ف ـ ــي ال ـم ـج ــال ـي ــن
الـمـصــرفــي واالس ـت ـث ـمــاري ،وهــي حاصلة

عـلــى ماجستير مهني فــي إدارة عــا قــات
ا لـ ـعـ ـم ــاء وإدارة ا لـ ـ ـث ـ ــروات ،إ ض ــا ف ــة إ ل ــى
ح ـص ــول ـه ــا عـ ـل ــى عـ ـ ــدة شـ ـ ـه ـ ــادات م ـه ـن ـيــة
ف ــي إدارة ا لـ ـث ــروات وا ل ـت ـح ـل ـيــل ا ل ـع ـقــاري
ا لــدو لــي ،والتمويل المصرفي اإل ســا مــي،
وا لـخــد مــات المصرفية الخاصة ،وقواعد
االسـتـثـمــار اإلســامــي ،وإدارة الـمـخــاطــر،
وإدارة المحافظ االستثمارية ،وتمويالت
ال ـمــراب ـحــة واإلجـ ـ ــارة ل ــأف ــراد ،ومـكــافـحــة
غسل األ مــوال وتمويل اإلر هــاب للشركات
وأنظمة االستثمار الجماعي والصناديق،
إضافة إلى العديد من الدورات المعتمدة
التي تدعم وتتعلق باألنشطة المصرفية
واال س ـت ـث ـم ــار ي ــة وإدارة ثـ ـ ــروات ا ل ـع ـمــاء
والقيادة وادارة الفريق.

«األهلي» :تدريب الموظفين
على «حماية العمالء»

أعلن البنك األهلي الكويتي عن تدريب معظم موظفيه
من خالل دورات التعلم اإللكتروني ،لزيادة الوعي بشأن
"دليل حماية العمالء" الخاص بالبنك.
وق ــال رئ ـيــس وح ــدة ال ـش ـكــاوي وحـمــايــة الـعـمــاء في
"األهلي" علي بوحمد ،إن دليل حماية العمالء يتضمن
مجموعة مهمة من التعليمات التي تكمل التوجيهات
واإلرشادات الصادرة عن بنك الكويت المركزي.
وقام "األهلي" بتحديث وتطوير سياسات وإجراءات
وضوابط داخلية ومبادئ جديدة تتوافق مع المتطلبات
الـ ــواردة فــي دلـيــل حـمــايــة الـعـمــاء ،ويـتــم الـتــدريــب على
تفعيل هذه الضوابط ،ووضعها موضع التنفيذ لكل من
الموظفين والعمالء.
وتمثل ورش العمل التي ستقام فــي الفترة المقبلة
ً
استمرارا لجهود "األهلي" لتأكيد أهمية حماية العمالء.
ويحتوي هذا الدليل على مجموعة من المبادئ العامة
التي تهدف إلى تعزيز حماية عمالء البنوك ،وخلق بيئة
مناسبة للحفاظ على حقوقهم ،وهو يتوافق مع تعليمات
وضوابط الجهات الرقابية ،خصوصا "المركزي".

للمنصة ت ــم إث ــراؤه ــا بــالـتـعــاون
مع  Knowledge Crossالعالمية
الـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة فـ ـ ــي الـ ـمـ ـحـ ـت ــوي
التدريبي ،والذي يتم إعداده من قبل
أعضاء في هيئة تدريس لجامعات
مثل ستانفورد وهارفارد وانسياد
و MITو ،IE Businessوكذلك تشمل
المنصة  40مجاال موضوعيا ،متاح
منها باللغتين اإلنكليزية والعربية،
مـمــا يــوجــه الـمــوظـفـيــن إل ــى بــاقــة
متنوعة من المقاالت والبودكاست
ومقاطع الفيديو وملخصات الكتب
وجلسات التدريب االفتراضية.
وأكد أن المنصة شهدت تفاعال
كبيرا والفتا مع عروض التدريب
االفتراضية التي سجلت ارتفاعات
ك ـب ـيــرة خ ــال األش ـه ــر الـمــاضـيــة،
لتسجل مـنــذ سبتمبر الـمــاضــي
حتى ديسمبر دخول نحو  3آالف
متدرب تلقوا نحو  9.2آالف ساعة
تدريب ،مبينا أن الموارد البشرية
وإدارة التدريب والتطوير تعمالن
على تطوير النهج التدريبي بشكل
أكـ ـب ــر ،واس ـت ـك ـش ــاف ك ـيــف يمكن
لـلـتـكـنــولــوجـيــا أن ت ــدع ــم تنمية
كــوادر البنك البشرية ،إضافة إلى
تصميم جميع فرص التعلم لتجعل
هؤالء الكوادر على أهبة االستعداد
لمواكبة عملية التحول الرقمي في
المستقبل.
وتـ ـفـ ـخ ــر ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوارد ال ـب ـش ــري ــة
للمجموعة بالتقدم المحرز على

أحمد درويش

ص ـع ـيــد ت ـن ـف ـيــذ خ ــارط ــة ل ـبــرامــج
تــدريــب عــالـيــة الـمـسـتــوي ،والـتــي
ت ـه ــدف إل ــى الـمـســاهـمــة ف ــي نشر
ال ـث ـقــافــة الــرق ـم ـيــة ع ـلــى مـسـتــوى
مجموعة بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي،
تماشيا مع استراتيجية التحول
الرقمي ،حيث يوفر البنك فرصا
م ـت ـك ــاف ـئ ــة ومـ ـتـ ـس ــاوي ــة لـجـمـيــع
الموظفين ،حيث يمنحهم فرص
الـ ـمـ ـش ــارك ــة ف ـ ــي ب ـ ــرام ـ ــج ت ــدري ــب
يـتــم تصميمها بـنــاء عـلــى تقييم
ا ح ـت ـيــا جــات اإلدارات المختلفة
وال ـم ــوظ ـف ـي ــن ،ك ـمــا ي ـل ـتــزم الـبـنــك
بتطوير المهارات العلمية والعملية
لموظفيه بهدف إعدادهم لألدوار
القيادية في المستقبل.

مروان بودي

متطلبات بورصة
الكويت للسوق األول

طيران الجزيرة
2020

2021

2020

2021

السيولة

 216ألف
دينار

 281ألف
دينار

القيمة
السوقية

 78مليون
دينار

283.9
157.3
 78مليون
دينار مليون دينار مليون دينار

 235.5ألف  402.8ألف
دينار
دينار

ً
«الخليج» :البلوشي رئيسا لوحدة
االلتزام الرقابي واإلفصاح
أعلن بنك الخليج ترقية محمد جاسم البلوشي إلى رئيس وحدة
ً
االلتزام الرقابي واإلفصاح ،وقد تولى منصبه اعتبارا من  12الجاري،
بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال على شغله للمنصب
المذكور بتاريخ .2022/1/12
يأتي ذلــك في إطــار سياسة البنك إلفساح المجال أمــام الكوادر
ً
ً
الوطنية للترقي وتولي المناصب القيادية ،والتي تمثل جزءا أساسيا
من استراتيجية البنك .2025
ً
ً
ويعتبر البلوشي خبيرا متمرسا في االلتزام الرقابي ،ويتمتع
ً
بخبرة تتجاوز  12عاما قضاها في مجال االلتزام الرقابي والتفتيش
لدى بنك الكويت المركزي و"الخليج".
يذكر أن البلوشي حاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد
من جامعة بوسطن األميركية ،وماجستير إدارة األعمال من جامعة
فاندربيلت ،وأ كـمــل بنجاح برنامج تطوير القيادة التنفيذية مع
جامعة هارفارد عام  ،2019إلى جانب حصوله على الشهادة الدولية
االحترافية المتقدمة في االلتزام الرقابي من االتحاد الدولي لاللتزام
( )ICAبالتعاون مــع جامعة مانشستر ،وشـهــادة المؤهل الرقابي
لقوانين ولــوائــح هيئة أســواق المال من المعهد المعتمد لــأوراق
المالية واالستثمار (.)CISI
وتعد وحدة االلتزام الرقابي واإلفصاح في البنك المعنية بضمان
التزامه بمتطلبات القوانين والتعليمات الرقابية خالل جميع مراحل
تنفيذ العمليات والخدمات والمعامالت المصرفية التي يقوم بها،
ً
والعمل جنبا إلى جنب مع إدارات األعمال في مراجعة المنتجات
وال ـخــدمــات الـجــديــدة وسـبــل تـطــويــرهــا ،بـمــا يـتــوافــق مــع القوانين
ً
والتعليمات ،فضال عن قيامها بتحديد وتقييم مخاطر عدم االلتزام
التي تواجه البنك واعــداد الخطط والتقارير لمجلس اإلدارة حول
كفاءة إدارته لتلك المخاطر ،هذا إلى جانب العمل حلقة وصل بين
"الخليج" وبنك الكويت المركزي ،وهيئة أسواق المال والبورصة.

محمد البلوشي

«بوبيان تكافل» تطرح برنامج «بوبيان درايف»
أط ـل ـق ــت ش ــرك ــة ب ــوب ـي ــان ت ـك ــاف ــل (ع ـضــو
م ـج ـم ــوع ــة بـ ـن ــك بـ ــوب ـ ـيـ ــان) أول ب ــرن ــام ــج
م ــن ن ــوع ــه ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـك ــوي ــت يـكــافــئ
السائقين الملتزمين بجوائز وهدايا ومزايا
عــديــدة أطلقت عليه اســم "بوبيان درايــف"
 Boubyan Driveفــي إطــار حــرص الشركة
عـلــى الـمـســاهـمــة فــي الـحـفــاظ عـلــى سالمة
وأمان الجميع.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـل ـش ــرك ــة
إبراهيم الخزام" :سعداء بإطالق البرنامج
ضمن تطبيقنا للهواتف الذكية ،في إطار
ً
مسؤوليتنا االجتماعية ،حرصا منا على
ســا مــة جميع المواطنين والمقيمين في
الكويت ،السيما مع ارتفاع عدد الحوادث
اليومية خالل القيادة في السنوات األخيرة
وارتفاع أعداد الضحايا".
وأضـ ــاف" :أب ــرز مــا يميز الـبــرنــامــج ،أنــه
مـفـتــوح لـلـمـشــاركــة لـلـجـمـيــع ،س ــواء كــانــوا
عـمــاء للشركة أو غـيــرهــم ،ألن الـهــدف هو
تعميم الـفــائــدة ،وأن يحصل الجميع على
فرصة للمشاركة في البرنامج ،بما يحقق
السالمة واألمان على الطرقات".
وأشار إلى أن فكرة البرنامج تعتمد على
ً
متابعة سلوك السائقين رقميا ،مع منحهم
فــرصــة الـحـصــول عـلــى مـكــافــآت أسبوعية

وخصومات ،من خالل كسب نقاط ً
بناء على
عادات القيادة للمشارك.
وتـعـتـمــد فـكــرة الـبــرنــامــج عـلــى خاصية
االستشعار ،حيث يتم جمع بيانات القيادة
الخاصة بك ،بما في ذلك التسارع ،والمكابح
(البريك) ،واالنعطاف ،والسرعة ،واستخدام
ال ـهــاتــف ال ـم ـح ـمــول ،إض ــاف ــة إل ــى ال ـعــوامــل
األخرى التي تؤثر على سلوك القيادة.
وت ـع ـمــل خــاص ـيــة بــوب ـيــان دراي ـ ــف على
اس ـت ـك ـش ــاف رح ــات ــك ت ـل ـقــائ ـيــا ،م ــن خ ــال
أنـظـمــة االسـتـشـعــار فــي ج ـهــازك المحمول
(مثل نظام تحديد المواقع ،مقياس التسارع
ونظام تحديد االتجاه وما إلى ذلك) لقياس
األداء في القيادة وبعد كل رحلة قيادة يتم
تحليلها وتحليل النتائج المرتبطة بها.

مكافآت وهدايا للمشاركين الملتزمين
ون ـ ـ ــوه الـ ـ ـخ ـ ــزام أن األم ـ ـ ــر ال يـ ـق ــف عـنــد
ال ـم ـشــاركــة ف ـقــط ،وتـحـلـيــل نـتــائــج أسـلــوب
الـقـيــادة ،بــل يـتـعــداه إلــى منح المشاركين
الـ ـمـ ـلـ ـت ــزمـ ـي ــن ،والـ ـ ــذيـ ـ ــن يـ ـحـ ـصـ ـل ــون ع ـلــى
درج ــات جدية وجــوائــز وهــدايــا مقدمة من
الشركة ومن "بوبيان" كجزء تحفيزي لهم
لالستمرار في القيادة اآلمنة.
وأضـ ــاف" :ي ـتــم تـحــديــد درج ــة الـمـشــارك

«التجاري» يجري سحب «النجمة األسبوعي»
أجرى البنك التجاري ،أمس ،سحبه األسبوعي
على حساب النجمة ،في مبنى البنك الرئيسي،
بحضور أحمد البصمان ممثال عن وزارة التجارة
والصناعة ،مــع االلـتــزام باالشتراطات الصحية
والوقائية المتمثلة في التباعد االجتماعي.
وق ــد غ ـطــى ال ـب ـنــك ال ـس ـحــوبــات م ـبــاشــرة عبر
وسائل التواصل ،وجــاء ت نتيجة السحب على
النحو التالي:
سحب حساب النجمة األسبوعي ،جائزة  5آالف

اإلج ـم ــال ـي ــة ،وت ـك ــون جـمـيــع ال ــدرج ــات من
صفر إلى عشر ،حيث يتم تسجيل درجات
كل رحلة على حدة ،وبعد ذلك يتم تجميع
النقاط ،ومن ثم إعطاء القائد المكافأة التي
يستحقها ،مع منحه خيارات مختلفة تتعلق
بهدايا وخصومات وغيرها".
كما يوفر التطبيق أيضا مسابقات من
وقـ ــت آلخ ـ ــر ،ح ـيــث سـيـتـلـقــى ال ـم ـشــاركــون
فــي الـبــرنــامــج إش ـعــارات بالتحديات التي
س ـي ـطــرح ـهــا ال ـت ـط ـب ـي ــق ،وف ـ ــي ح ـ ــال ق ـبــول
المشارك الدخول فيها ،فإنه سيكون أمام
فرص للفوز بجوائز قيمة.
مــن ناحية أخ ــرى ،قــال ال ـخــزام إن العام
ً
الـمــاضــي ك ــان مـمـيــزا للشركة عـلــى جميع
ال ـم ـس ـتــويــات ،س ــواء م ــن خ ــال ال ـم ـبــادرات
ال ــرق ـم ـي ــة الـ ـت ــي أط ـل ـق ـت ـه ــا أو ال ـم ـن ـت ـجــات
والخدمات المميزة ،حيث تم إطالق تطبيق
بــوب ـيــان ت ـكــافــل ،والـ ــذي ُي ـعــد بـمـنــزلــة فــرع
إلكتروني لشركة بوبيان تكافل قادر على
بيع ا لـعــد يــد مــن المنتجات التأمينية مع
الخدمات األخرى التي يقدمها للعمالء ،إلى
جانب تجديد الموقع اإللكتروني بتجربة
حديثة ومميزة للعمالء.

«برقان» يعلن فائزي «يومي»

دينار ،من نصيب الفائز فواز إبراهيم القطان.
يذكر أن جوائز "حساب النجمة" مميزة بحجم
مبالغ الجوائز المقدمة ،إضافة إلى تنوعها طوال
السنة ،والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة
 5آالف دينار ،وشهرية بـ  20ألف دينار ،إضافة الى
جائزة نصف سنوية بـ  500ألف دينار ،وسحب
آخر العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب
مصرفي في العالم بقيمة  1.5مليون دينار.

«وربة» يكافئ فائزي «السنبلة الكبير»
أعلن "وربة" أسماء الفائزين
بسحب "السنبلة الكبير" عن عام
 ،2021بحضور ممثل عن وزارة
الـتـجــارة والـصـنــاعــة وموظفي
البنك عبر إذاعة .360FM
أ مــا بالنسبة للعمالء الذين
حــالـفـهــم الـحــظ خ ــال السحب،
ف ـ ـقـ ــد تـ ـ ـ ــوج عـ ـ ــدنـ ـ ــان عـ ـب ــدالـ ـل ــه
الـ ـخ ــال ــدي ب ــال ـج ــائ ــزة ال ـك ـبــرى
البالغة  200.000دينار ،بينما
ت ــوج ــت ف ــاط ـم ــة ع ـل ــي الـمـجـبــل
ب ــالـ ـج ــائ ــزة الـ ـب ــالـ ـغ ــة 50.000

السنة المالية  2021إل ــى 283.8
مـلـيــونــا ،أي م ــا ي ـع ــادل أك ـثــر من
 4أض ـعــاف الـحــد األدنـ ــى للقيمة
السوقية المطلوبة.
وع ــادت "طـيــران الـجــزيــرة" إلى
الربحية خــال الــربــع الـثــالــث من
 2021بـعــد تــأثــر ق ـطــاع الـطـيــران
العالمي بأزمة جائحة كوفيد19-
ألكـثــر مــن ع ــام اب ـت ـ ً
ـداء مــن مــارس
ً
ً .2020وحـقـقــت ال ـشــركــة أرب ــاح ــا
صافية بلغت  11.8مليون دينار
خـ ــال ال ــرب ــع ال ـث ــال ــث ،وارت ـف ـعــت
اإليـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة بـنـسـبــة
 %421.7إلى  31.7مليون دينار،
وبلغت األرب ــاح التشغيلية 12.8
ً
مليونا ،بزيادة نسبتها ،%332.2
في حين بلغ الهامش التشغيلي
.%40.5

ديـ ـن ــار ،وبــالـنـسـبــة ل ـجــوائــز ال ـ
 10.000فقد توج بها  5فائزين
لـكــل فــائــز مبلغ  10.000ديـنــار
بإجمالي  50.000ديـنــار ،وهــم:
ح ــام ــد م ـن ـيــف سـ ــوهـ ــج ،وف ـهــد
محمد سيف الديحاني ،وصالح
أحـ ـم ــد ع ـب ــدال ـل ــه ،وخ ــال ــد عـلــي
المنصوري ،وفالح مزيد مطلق،
وشيتان الرشيدي.
وي ـم ـث ــل "ال ـس ـن ـب ـل ــة" ال ـخ ـيــار
األمثل لكل الراغبين في توفير
األم ــوال وتحقيق عــوائــد مالية

م ـنــاس ـبــة ع ـل ــى أرص ــدتـ ـه ــم فــي
ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
ـرص ل ـل ـف ــوز ب ـج ــوائ ــز نـقــديــة
فـ ـ ـ ٍ
طوال العام.
وحــول حملة "السنبلة" عام
 ،2022يواصل "ورب ــة" بتتويج
 10رابحين بمبلغ  1.000دينار
ً
لكل فائز أسبوعيا.

أع ـلــن بـنــك بــرقــان أس ـمــاء الـفــائــزيــن في
السحوبات اليومية على حساب "يومي"،
وفــاز كــل واحــد منهم بجائزة  5.000د.ك،
وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب:
حمد عبد الله العتيقي ،ونادر سلطان
محمود ،ومسيره راهــي الفضلي ،وحمد
محمد السعد ،ومنصور عباس المطوع.
ويـ ــوفـ ــر "ب ـ ــرق ـ ــان" س ـح ـبــا رب ـ ــع س ـنــوي
لحساب "يومي" للفوز بجائزة نقدية بقيمة
 125.000دينار كويتي.
ول ـل ـتــأهــل لـلـسـحــوبــات رب ــع الـسـنــويــة
يتعين على العمالء أال يقل رصيدهم عن
 500د.ك مــدة شهرين كاملين قبل تاريخ
الـسـحــب ،كـمــا أن كــل  10د.ك تمثل فرصة
واحدة لدخول السحب.
وإذا كان رصيد الحساب  500دينار فما
فوق ،فسيكون صاحبه مؤهال للدخول في
كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.

إبراهيم الخزام

«بيتك تكافل» :برنامج تدريبي
للموظفين في مكافحة غسل األموال

ن ـظ ـمــت ش ــرك ــة ب ـي ـتــك ل ـل ـتــأم ـيــن ال ـت ـكــاف ـلــي (ب ـي ـت ــك ت ـك ــاف ــل)،
بالتعاون مع جمعية المحامين الكويتية ،برنامجا تدريبيا
لموظفيها في مجال مكافحة غسل األمــوال وتمويل اإلرهــاب،
وقــد شملت موضوعات التدريب بيان مخاطر عــدم االمتثال
لقوانين وإج ــراء ات مكافحة غسل األم ــوال ،وتمويل اإلرهــاب،
واآلثار السلبية لهذه الظاهرة على االقتصاد محليا وعالميا،
وآلية تطبيق اإلجراءات والضوابط الواجبة ،ووسائل وصور
االحتيال والتالعب ،مع بعض التطبيقات العملية على المجال
التأميني ،ضمن اهتمام الشركة المتواصل باالرتقاء بمستوى
أداء موظفيها وتطوير قدراتهم العملية.
واسـتـغــرق البرنامج  4أيــام عــن طريق األونــايــن مــن خالل
برنامج  ،ZOOMوتم تقسيم محاضراته على مــدار األسبوع،
حيث قــام المحاضر بشرح وتوضيح أساليب غسل األمــوال،
وكيفية تجنب الوقوع في حيل المتالعبين ،خصوصا في مجال
التأمين ،مــن خــال أدوات تدريبية متنوعة مــع التركيز على
الموضوعات الراهنة التي استجدت على المستويين المحلي
والــدولــي ،وشــرح المتطلبات القانونية للجهات الرقابية في
الكويت ،وايضاح نوع العقوبات في حال المخالفة.
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سيارات

طرازات
3
بـ
متوافرة
ً
أقواها  GTSبقوة  440حصانا

يوسف العبدالله

من حديقة الشهيد وتحت شعار «انطلق بجرأة» ،انطلقت «بورشه ماكان» الجديدة
من مركز بورشه الكويت إلى محبيها في أحدثً جيل منها لعام  ،2022حيث جاءت
بثالثة طرازات أعالها  GTSبقوة  440حصانا مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 7
سرعات .و«الجريدة» تسلط الضوء عليها اليوم من خالل صفحة السيارات للحديث عن
مواصفاتها الحديثة.

الطرازات الجديدة
تتضمن سيارة
ماكان وماكان S
وماكان  GTSوتجسد
طابع بورشه
الرياضي الذي ال
مثيل له في أحد
أكثر فئات السيارات
تنافسية

سعر التجزئة
للطراز األساسي
 18.500دينار

كـشــف مــركــز بــورشــه الـكــويــت،
شــركــة بهبهاني ل ـل ـس ـيــارات ،عن
أح ـ ــدث ج ـيــل م ــن س ـي ــارة م ــاك ــان،
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارة ال ــري ــاضـ ـي ــة م ـت ـع ــددة
االس ـ ـت ـ ـخـ ــدامـ ــات ال ـم ــدم ـج ــة ذات
ال ـش ـهــرة ال ـك ـب ـيــرة ،خ ــال فعالية
ممتعة أقيمت في حديقة الشهيد
بالكويت.
وي ــوف ــر ال ـج ـي ــل األح ـ ـ ــدث من
ً
ّ ً
السيارة ً
محسنا وتصميما
أداء
ً
م ـط ــورا ،مــع مـجـمــوعــة موسعة
من األل ــوان الجديدة لمجموعة
الـ ـ ـط ـ ــرازات ال ـت ــي ت ـضــم م ــاك ــان،
وماكان  ،Sوماكان GTS.
وحـضــر الفعالية الكثير من
مالكي سيارات بورشه وعشاق
الـ ـسـ ـي ــارات والـ ـضـ ـي ــوف ،الــذيــن
ً
شاهدوا عرضا للباركور الذي تم
من اليمين ،عبدالمحسن وعبداللطيب بهبهاني وكالوم بوتوملي وهاني مرعي
بناؤه على مستويات متعددة،
واختتمت الفعالية بالكشف عن
أحــدث ثالثة طــرازات من سيارة ( 440حـ ـ ـص ـ ــان مـ ـ ـ ـت ـ ـ ــري) ،م ـمــا للدفع الرباعي كتجهيز أساسي.
م ــاك ــان .كـمــا تضمنت الفعالية ي ـس ــاع ــده ــا ع ـل ــى الـ ـتـ ـس ــارع من
ً
ومنطقة السكون إلــى  100كم/ساعة في لمسات على التصميم
نشاطا لتسلق الجبال،
ً
اج ـت ـمــاع ـيــة ش ــام ـل ــة ،وأك ـش ــاك ــا  4.3ثوان ،في حين تبلغ سرعتها
ً ً
وتتميز سيارة ماكان الجديدة
للطعام ،وعرضا حيا للجرافيتي القصوى  272كم/ساع ة.
ويمثل المحرك الجديد رباعي بتصميم جديد للمقدمة مع لمسة
(الكتابة على ال ـجــدران) لشعار
"انطلق بجرأة" ( ،)Dare Forwardالسلندرات مع شاحن التوربو جمالية بلون السيارة الخارجي
ال ـ ـ ــذي ي ـج ـس ــد س ـ ـيـ ــارة م ــاك ــان .القلب النابض للطراز األساسي ت ـ ـبـ ــرز ع ــرضـ ـه ــا ،ب ـي ـن ـم ــا ُي ـط ـلــى
ُ
وعــرضــت الـسـيــارات فــي حديقة مــن سـيــارة مــاكــان ،وال ــذي يولد ال ـجــزء األوسـ ــط مــن مـقــدمــة طــراز
ال ـش ـه ـي ــد خـ ـ ــال ع ـط ـل ــة ن ـهــايــة ق ــوة تبلغ  195ك ـي ـلــووات ( GTS 265بــالـلــون األسـ ــود .وأصبحت
حـصــان م ـتــري) .ويـتـســارع هــذا المصابيح األمامية بتقنية LED
األسبوع.
الطراز من السكون إلى  100كم /م ــع ن ـظــام اإلض ـ ــاءة الديناميكي
ساعة في  6.2ثوان ،بينما تبلغ مــن بــورشــه وال ـمــرايــا الـخــارجـيــة
طرازات رياضية
سرعته القصوى  232كم/ساعة .ب ـت ـص ـم ـيــم  S port Designمــن
تتضمن مجموعة الـطــرازات كما تم تحسين أداء سيارة ماكان التجهيزات األساسية في جميع
الجديدة سيارة ماكان ،وماكان  Sالـجــديــدة بشكل أكـبــر بفضل الـ ـ ـط ـ ــرازات الـ ـج ــدي ــدة م ــع خفض
 ،Sومــاكــان  ،GTSوتجسد طابع محرك  6سلندرات  V6سعة  2.9ارتفاع السيارة من الخلف بفضل
بورشه الرياضي الــذي ال مثيل لـتــر بـنـظــام ال ـتــوربــو ال ـم ــزدوج ،مشتت الهواء األنيق.
وتوفر سيارة ماكان الجديدة
له في أحد أكثر فئات السيارات وال ــذي زادت قــوتــه اآلن بمقدار
 20كيلووات ( 26حصان متري) ،أعلى مستويات التناغم بين األداء
تنافسية.
وت ـت ـف ــوق الـ ـ ـط ـ ــرازات ال ـثــاثــة حيث يولد  280كيلووات ( 380الــديـنــامـيـكــي الــريــاضــي والــراحــة
على الجيل السابق بقوة أدائها ،حصان متري) ،ليساعد السيارة بفضل الشاسيه المتطور ،الــذي
مما يؤكد اعتالء سيارة ماكان على الـتـســارع مــن السكون إلى يـتـمـيــز ب ـن ـطــاق ك ـب ـيــر إلع ـ ـ ــدادات
ص ـ ـ ـ ـ ــدارة فـ ـئ ــة سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــارات  100 SUVك ــم/س ــاع ــة ف ــي  4.6ثـ ــوان ،الـتـعـلـيــق الـمـخـتـلـفــة ،ك ـمــا يـعــزز
المدمجة .وتعتبر "ماكان  "GTSبينما تبلغ سرعتها القصوى م ــن س ــرع ــة اس ـت ـج ــاب ــة ال ـس ـي ــارة
لعجلة القيادة ودقة التحكم فيها
اآلن األقـ ـ ـ ــوى ض ـم ــن مـجـمــوعــة  259كم/ساعة.
وتأتي جميع الطرازات مجهزة بمختلف مواقف القيادة وظروف
ال ـطــرازات بفضل تعزيز قوتها
ق.
بمقدار  44كيلووات ( 60حصان بناقل الحركة ثنائي القابض من الطري 
ً
وت ـتــوفــر ال ـس ـي ــارة بـ ـ  14لــونــا
متري) مقارنة بالطراز السابق ،بــورشــه بسبع ســرعــات ،ونظام
إذ يولد محركها  324كيلووات الـتـحـكــم بــالـسـحــب م ــن بــورشــه تشمل لوني بابايا ميتاليك وأزرق

عبدالمحسن وعبداللطيب بهبهاني

جانب من حفل اإلطالق

مرعي :شعبيتها كبيرة ...وتتماشى مع الشباب
أكـ ــد ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـمــركــز بــورشــه
الكويت هاني مرعي ،أن المعرض الذي
أقيم خالل نهاية األسبوع سلط الضوء
على السمات الجديدة الجريئة لسيارة
ماكان الجديدة بطريقة فريدة.
وقـ ـ ـ ــال م ـ ــرع ـ ــي ،ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح عـلــى
ً
هامش حفل اإلطالق" :تماشيا مع الفئة
العمرية لعمالء ماكان الشباب ،اعتمدنا
شعار (انطلق بجرأة) من خــال إقامة
فـعــالـيــة مـبـتـكــرة ت ـعــزز حــب الـضـيــوف
ً
للسيارة الجديدة" ،موضحا أنه يمكن
لـعـشــاق ال ـس ـيــارات اآلن مـشــاهــدة أول
ُ
سـيــارة جــديــدة مــن بــورشــه تـطــرح في
ع ـ ــام  2022ب ـم ـع ــرض م ــرك ــز ب ــورش ــه
ج ـن ـت ـيــان م ـي ـتــال ـيــك ال ـج ــدي ــدي ــن،
إضــافــة إل ــى ل ــون أخـضــر بايثون
لـ ـط ــراز  GTSم ــع م ـج ـمــوعــة GTS
Sport .و يـ ـ ـع ـ ــزز قـ ـس ــم ب ــور ش ــه
للتصنيع حسب الطلب "Exclusive
 Manufaktur"ح ــر ي ــة تصميم
ً
سـ ـي ــارة م ــاك ــان ب ــا ح ـ ــدود وف ـقــا
لمتطلبات مالكيها بفضل األلوان
المخصصة وبــرنــامــج Paint To
Sample.
كما أضيفت سبعة تصاميم
جــديــدة لـلـعـجــات بـقـيــاس أكبر
إل ــى الـمـجـمــوعــة ال ـحــال ـيــة ،الـتــي
تبدأ بقياس  19بوصة لسيارة
ماكان ،و 20بوصة لسيارة ماكان

الكويت ،والتمتع بخيارات التخصيص
الـتــي تــؤكــد مــن جــديــد مـكــانــة "مــاكــان"
باعتبارها سيارة أساسية في مجموعة
بورشه منذ طرحها للمرة األولــى في
ع ــام 2 014 ،و عـلــى شعبيتها الكبيرة
وجذبها للعديد من العمالء الجدد مع
كل جيل منها.
وأض ـ ــاف أن "ال ـت ـص ـم ـيــم ال ـخــارجــي
للسيارة يضفي ا لـمـعــدل على سيارة
م ــاك ــان ال ـج ــدي ــدة ال ـمــزي ــد م ــن الـطــابــع
الرياضي ،كما تم تعزيز أدائها وحظيت
م ـق ـصــورت ـهــا بــال ـمــزيــد م ــن ال ـت ـطــويــر،
وحافظت على مكانتها كسيارة رائدة
تالئم أسلوب الحياة النشط".

 ،Sو 21بوصة لسيارة ماكان GTS.

داخلية فاخرة
وي ـج ـمــع تـصـمـيــم ال ـم ـق ـصــورة
ّ
المحدث بين الديناميكية العصرية
واألنـ ـ ــاقـ ـ ــة ،إذ ت ــأت ــي ال ـم ـق ـصــورة
م ـج ـه ــزة ب ـن ـظ ــام بـ ــورشـ ــه إلدارة
االتصاالت مع شاشة عالية الدقة
قـيــاس  10.9بــوصــات تتحكم في
العديد من الوظائف ،إما عن طريق
األوامر الصوتية أو األسطح التي
ً
تـعـمــل بــالـلـمــس ب ــدال مــن األزرار.
ُ
كما تجهز السيارة بعجلة القيادة
 GTالــريــاضـيــة الـجــديــدة متعددة

الوظائف المستخدمة في سيارة
911 .ومن التجهيزات االختيارية
المتوافرة للسيارة مجموعة فرش
المقاعد المصنوع من الجلد مع
ال ـ ــدرزات المتباينة بــالـلــون أزرق
ج ـن ـت ـيــان أو ب ــاب ــاي ــا أو ك ــراي ــون،
والتي تمثل إضافة جديدة أللوان
المقصور ة.
وتواصل سيارة ماكان تحقيق
نجاحات كبيرة فــي فئة سيارات
 SUVالفاخرة بفضل التحديثات
ً
والتحسينات الجديدة .وتعليقا
على نجاح السيارة في األســواق،
ق ــال الـمــديــر ال ـعــام لـمــركــز بــورشــه
ال ـك ــوي ــت ه ــان ــي م ــرع ــي" :ت ـتــزاي ــد
شعبية سيارة ماكان بمرور الوقت،
فنحو 80 في المئة من مشتريها
هــم مــن الـعـمــاء ال ـجــدد لـبــورشــه.
وح ـق ـق ــت الـ ـسـ ـي ــارة هـ ــذا ال ـن ـجــاح
الكبير بفضل تعدد استخداماتها
وأدائها الفائق ،فهي سيارة بورشه
بكل مــا تحمل الكلمة مــن معنى،
وتـجـســد خـبــرة الـشــركــة الممتدة
ً
 70ع ــام ــا ف ــي تصنيع ال ـس ـيــارات
الرياضية الرائدة".
ي ــذك ــر أن م ـج ـم ــوع ــة ط ـ ـ ــرازات
مــاكــان ال ـجــديــدة تـتــوافــر اآلن في
مركز بورشه الكويت ،ويبلغ سعر
التجزئة للطراز األساسي 18.500
دينار.

ديون تلغي جولتها الغنائية بأميركا
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جان بينيكس

أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـنـ ـجـ ـم ــة ال ـك ـن ــدي ــة
س ـي ـل ـي ــن دي ـ ـ ــون إل ـ ـغـ ــاء الـ ـج ــزء
األميركي الشمالي من جولتها
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة "كـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــدج" ،ب ـس ـبــب
مشكالت صحية مستمرة لديها،
مع االحتفاظ بجولتها األوروبية
في مايو المقبل.
وكتبت ديون عبر "تويتر"" :كنت
ً
آمل حقا أن أكون مستعدة للعودة
إ ل ـ ــى ا لـ ـمـ ـس ــرح م ـ ـجـ ــددا اآلن ،لـكـنــي
أال ح ــظ ضـ ــرورة أن أ تـحـلــى بالصبر
أكثر".
وك ــان ــت ال ـم ـغ ـن ـيــة أرجـ ـ ــأت ع ــروض ــا
عدة بسبب الجائحة ،كما اضطرت إلى
إلغاء عروض كان مقررا أن تحييها في

الس فيغاس بين نوفمبر  2021وفبراير
 .2022وكان مقررا أن تستأنف جولتها
في التاسع من مارس في دنفر وتحيي
نـحــو  15حـفـلــة بـمــدن أمـيــركـيــة وكـنــديــة
حتى  22أبريل ،لكن هذه العروض ألغيت
ب ــدوره ــا ،ألن ـهــا تـتـعــافــى م ــن تـشـنـجــات
ع ـض ـل ـي ــة ح ـ ـ ــادة ودائـ ـ ـم ـ ــة ت ـم ـن ـع ـه ــا مــن
الصعود على المسرح.
وكــانــت دي ــون أح ـيــت ال ـع ــروض ال ــ52
األولى من الجولة قبل بدء الجائحة في
مارس .2020
(أ ف ب)

سيلين ديون

وفاة المخرج جان بينيكس
ً
عن  75عاما

سبايدرمان أقوى األبطال
الخارقين في المزادات

ّ
بالدوين سلم الشرطة هاتفه
للتحقيق بمقتل المصورة

توفي المخرج الفرنسي جان جاك بينيكس
ً
عن  75عاما ،في منزله الباريسي بعد صراع
طويل مــع الـمــرض ،ومسيرة اكتسب خاللها
شهرته بفضل فيلميه "ديفا" عام  1981و"37°2
ماتان" عام .1986
لو ّ
ورشــح " 37°2لو ماتان" لـ  9جوائز سيزار
الخاصة بالسينما الفرنسية ،وكذلك لجائزة
أوس ـك ــار أف ـضــل فـيـلــم أج ـن ـبــي ،واك ـت ـشــف فيه
الممثلة الفرنسية بياتريس دال ،إال أن األفالم
ً
التي تلته لم تحقق نجاحا ،ومنها "روزلين إيه
ليه ليون" ،وعام  ،2001عاد بعد غياب  9سنوات
ً
بفيلمه "مورتيل ترانسفير" الذي فشل تجاريا
ً ّ
ونقديا ،ورتب على المخرج ديونا كبيرة ،وكان
هذا العمل آخر أفالمه الروائية الطويلة ،وانكب
بعده على األفالم الوثائقية للشاشة الصغيرة
من خالل شركته لإلنتاج "كارغو فيلم".
وترأس بينيكس عام  2016لجنة التحكيم
في الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان طوكيو
(أ ف ب)
السينمائي.

بـيـعــت صـفـحــة أص ـل ـيــة م ــن أحـ ــد ال ـشــرائــط
ّ
المصورة ضمن سلسلة "سيكرت وورز" ،يظهر
فيها الرجل العنكبوت ،وتعود إلى عام ،1984
بسعر قياسي بلغ  3.36ماليين دوالر ،في مزاد
بــالــواليــات المتحدة ،مما يجعل سبايدر مان
األقوى في مجال المزادات بين األبطال الخارقين.
ّ
وتتكون هذه الصفحة التي أنجزها مايك زيك
والمأخوذة من العدد الثامن من سلسلة "سيكرت
وورز" ،التي نشرتها "مارفيل كوميكس" عامي
 1984و ،1985من  3خانات .ويظهر فيها البطل
ّ
بالزي األسود الذي سيثبت
ّالخارق للمرة األولى
أنه سيمبيوت (طفيلي فضائي) ،وسيساهم في
ّ
تكون الشرير الخارق (فينوم).
وأوضحت دار المزادات "هريتادج أوكشنز"
أن الصفحة  25مــن القصة "تتضمن التطور
الكبير المعلن عنه على الغالف! إذ حصل فيها
بيتر باركر (المراهق المختبئ خلف قناع الرجل
العنكبوت) على بدلته السوداء الجديدة".
(أ ف ب)

ّ
سلم الممثل األميركي أليك بالدوين الشرطة
هــاتـفــه الـمـحـمــول ف ــي إطـ ــار الـتـحـقـيــق بمقتل
المصورة في موقع تصوير فيلم " "Rustبمسدس
كان في يد النجم لدى وقوع الحادث.
وكـ ــان ب ــال ــدوي ــن يـتـمــرن عـلــى أح ــد مشاهد
الفيلم مع مديرة التصوير في فيلم الوسترن
هالينا هاتشينز عندما وقعت المأساة في 21
أكتوبر الفائت في مزرعة في سانتا في والية
نيو مكسيكو.
وقيل له يومها ،إن المسدس ال يشكل أي خطر
إذ كان يفترض أال يحوي إال رصاصات وهمية،
ّ
ويــركــز المحققون على معرفة كيفية وصــول
الذخيرة الحية إلــى موقع التصوير ،وهــو أمر
ً
ً
محظور كليا نظريا.
وأوضحت التحقيقات أن هاتف بالدوين "ربما
ً
يتضمن أدلة" تتعلق بهذه القضية ،ومنها مثال
رسائل نصية ،وأكد بالدوين أنه مستعد للتعاون
ً
مع الشرطة ،واصفا بـ"الهراء والكذب" أي "تلميح"
(أ ف ب)
بأنه ال يمتثل للمحققين.

سبايدرمان

أليك بالدوين

انطالق عروض رائعة شكسبير « »Macbethفلك
بمشاركة صائدي األوسكار فرانسيس مكدورماند ودنزل واشنطن

الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
م ـه ـن ـيــا :ع ـلــى قـ ــدر م ــا ت ـ ــزداد مـعــرفـتــك
ّ
بمهنتك تظل بحاجة الى المزيد.
ّ
ً
عاطفيا :عالقتك العاطفية تتسم بالبرودة
فابحث ّ
عما يثير الدفء فيها.
ً
ّ
اجتماعيا :مديح الناس يقوي معنوياتك
لكن االتكال هو على نفسك.
رقم الحظ.17 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :تنطلق في مهمة جديدة بثقة وعزم
فأنت تعشق التحديات.
ً
عــاطـفـيــا :جاذبيتك ال تـقــاوم هــذه الفترة
وأنت محبوب من الطرف اآلخر.
ً
اجتماعيا :اقطع دابر المشاكل بابتعادك
عن الثرثرة قدر المستطاع.
رقم الحظ.53 :

واشنطن ومكدورماند والكاتب والمخرج جويل كوين
انطلقت عروض رائعة شكسبير المطورة وهو فيلم " "Macbethللمخرج
األميركي جويل كوهين ،والذي تبثه خدمة "."Apple+
وتصدى لبطولة الفيلم الممثلة األميركية الحائزة على األوسكار
 3مرات ،فرانسيس مكدورماند  64عاما ،والتي تلعب دور "الليدي
ماكبث" المتعطشة للسلطة أيضا ،في حين يؤدي النجم الحائز
جائزتي أوسكار دنزل واشنطن دور ماكبث قاتل الملك.
وشكل الفيلم تحديا لغويا للممثل الشهير واشنطن 67 ،عاما،
الذي قال في تصريح" :ال يمكنك االرتجال مع شكسبير .عليك أن
تلتزم باللغة بالضبط ...ال أعرف ما إذا كان ذلك يجعل األمر أكثر
صعوبة ،لكن عليك أن تكون أكثر انضباطا".
وعـلــى الــرغــم مــن أن المسرحية الــدرامـيــة الـتــي يــرجــع تاريخها
إلى القرن السابع عشر فهي واحدة من كالسيكيات األدب العالمي
اإلنكليزي .ومنذ أن ابتكر شكسبير شخصية  Macbethقبل  4قرون،
ّ
يجسدها أحد من عيار دنزل واشنطن.
لم
ُ
وقد حصل النجم الحائز جائزتي أوسكار ،ويعتبر من اهم الممثلين
في عصره ،على ترشيحات لمعظم الجوائز السينمائية المقبلة عن
دوره في "."Macbeth
ّ
ً
ً
وقد يبدو عمر كل من واشنطن ( 67عاما) وفرانسيس مكدورماند ( 64عاما)
ً
لمملكتهما.
التي أدت دور الليدي ماكبث عائقا أمام والدة وريث
ًّ
ً ّ
ويقول واشنطن ،في تصريح" :هما متعبان وأكبر سنا" ،موضحا أن
ً
ً
الوقت الذي ّ
يمر يلعب دورا كبيرا في هذه النسخة ويدفع الشخصيتين
ّ
نحو الشر والجنون ،فهما يفكران على النحو اآلتي" :لقد حان وقتنا،
وهذا حقنا .أعطونا إياه!".
وعن قدرة الممثل الذي يقاتل األعداء بالسيف مرتين في الفيلم على تأدية
ً
ً
هذا الدور بشكل مختلف قبل  20أو  30عاما ،يقول واشنطن مبتسما" :لربما
َ
كنت استخدمت قدراتي البدنية أكثر ،ولما كانت أعاقتني الحال التي بلغتها
َ
ركبتاي في هذه المرحلة من حياتي!".
ً
أما كون دنزل واشنطن أسود البشرة ومثله كوري هوكينز ( 33عاما)
ال ــذي ي ــؤدي دور ع ــدوه فــي الفيلم م ــاك ــدوف ،فــا يـتــوافــق مــع السياق
ّ
التاريخي لقصة من المفترض أن أحداثها تدور في اسكتلندا خالل القرن
ً
ّ
الحادي عشر ،لكن هذا التفصيل ليس جديدا في اقتباسات ماكبث .إذ
ّ
قدم أورسون ويلز ،على سبيل المثال ،نسخة من المسرحية عام 1936
كان جميع األبطال فيها من السود.
ويقول واشنطن ،خالل حلقة نقاشية مع الصحافة" :من المؤكد
ً
ّ
أنـنــا مـتـنـ ّـوعــون ،وأعـتـقــد أن هــذا األم ــر مـمـتــاز" ،مضيفا "فــي رأيــي
ّ
المتواضع ،يجب أن نصل إلى مرحلة ال ينبغي أن نتحدث فيها
ً
ً
ّ
التنوع كما لو كان أمرا غريبا ،فهؤالء الشباب مهما كان لون
عن
بشرتهم ،سواء أكان أسود أو أبيض أو أزرق أو أخضر ،موهوبون
ّ
ً
جدا ويتمتعون بمهارات عالية ،ولهذا السبب وصلوا إلى هذه
المرحلة".
ويذكر هوكينز" :ال يمكنني تغيير بشرتي وال َ شعري ،لكن
ّ ً
جيدا ،إذ لم يكن ُيتوقع أن أكون".
ما أستطيع فعله هو أن أكون
واخ ـت ــار الـمـنـتــج وال ـم ـخــرج جــويــل كــويــن أن ي ـكــون فيلمه
باألبيض واألسود ،وبصيغة الصورة شبه المربعة التي كانت
ً
معتمدة في نهاية حقبة السينما الصامتة ،مكتفيا بالحد
األدنــى من المؤثرات الصوتية مما يضفي على الفيلم نكهة
بدايات هوليوود.
وسبق أن ُعرضت نسخ سينمائية من "ماكبث" ،أنجزها
مخرجون كبار على غــرار أورس ــون ويلز وأكـيــرا كــوروســاوا
ورومان بوالنسكي.
وي ــأم ــل ك ــوري هــوكـيـنــز أن يــرغــب األوالد الـمـنـتـمــون إلــى
األق ـل ـيــات ف ــي االطـ ــاع عـلــى أع ـم ــال شكسبير بـعــد مـشــاهــدة
الممثلين الـســود اآلخــريــن فــي الفيلم ،مضيفا "قــد يثير هذا
العمل فضولهم".
وتابع "نعم يحب السود شكسبيرّ .
نحبه من دون معرفة ذلك،
ّ
ألن هنالك الكثير من اإلشــارات إليه في األغنيات والثقافات
التي نحبها ،فنحن نملك شكسبير بقدر ما يملكه اآلخرون".
(أ ف ب)

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :من يعمل ّ
بجد وحكمة ال بد من أن
يقطف ثمار عمله.
ّ
ً
ً
عاطفيا :وضعكما العاطفي يتطلب هدوءا
ً
ومصارحة بعيدا عن الرياء.
ً
اجتماعيا :ال تخدم االقــارب على حساب
ً
مصلحتك .أنت أوال!
رقم الحظ.27 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :تواكب كل التطورات في عملك كي
تبقى االول بال منافس.
ً
عاطفيا :ال تفتح قلبك لكل انـســان ،بل
ّ
للحبيب الذي تهمه مصلحتك.
ً
اجتماعيا :انصرف الى االهتمام بنفسك
ً
قليال لتستطيع متابعة المسيرة.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
م ـ ـ ـه ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــا :اس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ـ ــى نـ ـص ــائ ــح
االختصاصيين وخذ بها لتزداد خبرتك
جودة.
ً ّ
عاطفيا :توخ ألفة الشريك فترتاح نفسك
وتأنس روحك ّبه.
ً
اجتماعيا :تجنب ما استطعت الجلبة
ّ
وتمتع بالهدوء في أوقات فراغك.

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
م ـه ـن ـيــا :ال ت ـضـ ّـيــع وق ـت ــك سـ ـ ًـدى ألن ــك ال
ً
تستطيع شراءه بالمال ابدا.
ً
عاطفيا :بقدر ما يــزداد حب الشريك لك
ً
تزداد تعلقا به.
ً
اجتماعيا :االهتمام بــاألمــور العابرة ال
يفيد فال تحرم عائلتك من حضورك.
رقم الحظ.56 :
فرانسيس مكدورماند

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ً ّ
مهنيا :تسلح بالخبرة والمعرفة لمجابهة
ما يعيق عملك من ّ
تقدم ونموّ.
ً
عاطفيا :قد تسلم ّ
الجرة مرة ،ولكن ليس كل
مرة فانتبه الى عالقاتك العاطفية.
ً
اجتماعيا :ال تسأم من المطالعة أو االصغاء
الى الغير ففيهما كل ما تبغيه.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :نتائج مثمرة فــي العمل تظهرك
ً
ناجحا باستمرار.
ً ً
عاطفيا :بدال من االرتباك أمام الحبيب كن
ً
صريحا وأخبره بما يجري.
ً
اجتماعيا :تجيد التعامل مــع المشاكل
بسهولةٍ فائقة والكل يلجأ الى خدماتك.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :احتمل بصبر ما سبق أن التزمت
به وحاول إنجازه في موعده.
ً
عاطفيا :االنشغال مع شريك حياتك في
األمور العائلية ّ
يقوي المعنويات.
ً
اجـتـمــاعـيــا :دع أعـمــالــك الصالحة تشهد
عليك وال تتباه أمام اآلخرين.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـهـنـيــا :ت ـجــدد عــاقــة مـهـنـيــة م ــع طــرف
تعاملت معه في الماضي البعيد.
ً
عاطفيا :اسـتــودع شريك العمر أســرارك
وال تخف ألنه يحافظ عليها أكثر منك.
ً
اجتماعيا :تـجــاذب أط ــراف الحديث مع
ً ً
ً
األصدقاء وكن أيضا مستمعا لبقا.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ً
مهنيا :ان سوء تصرفك أحيانا وتهاونك
ّ
في العمل يسببان الخسارة لك.
ً
عاطفيا :يــرســل الـقــدر الـيــك رفـيــق عمر
لكنك تتأنى ّفي االختيار.
ً
اجتماعيا :اتبع رأي الوالدين السديد
تجني من ذلك عظيم الفائدة.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مـهـنـيــا :ت ــزداد أعـمــالــك لـبــراعـتــك المهنية
ويطلبك الجميع.
ً
عاطفيا :واجــه الحبيب بما يزعجك بكل
بساطة.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال تــرفــض اإلذعـ ـ ــان ال ــى رأي
ً
االخرين إذا كان صائبا.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
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سليمان :مهووسة بالسينما وأحلم بنجومية الشباك
كشفت لـ ةديرجلا عن طرح أغنية «مشتاقة» بالتعاون مع مروان خوري
•

عزة إبراهيم

أغني
باإلسبانية
ألول مرة في
أغنية تصدر
ً
قريبا

السينما تجعل
الفنان يشعر
بنتيجة جهده
على عكس
التلفزيون

بعد عدة أعمال تلفزيونية ناجحة ،كان آخرها مسلسل "سما
عالية" ،الذي حظي بإشادة فنية واسعة ،استطاعت الفنانة شيماء
سليمان ترك بصمتها الشبابية الخاصة ،ما شجعها على خوض
تجربة جديدة تحمل الكثير من التحديات ،لكنها ذات طابع خاص،
وهي تجربة الفن السابع.
وقد أشادت الفنانة شيماء لـ"الجريدة" بتجربتها في الفن السابع،
من خالل فيلمين؛ أولهما "أوسكار" ،الذي انطلق عرضه في نوفمبر
الماضي ،حيث تشاركت البطولة مع الفنان عبدالرحمن العقل ،من
تأليف هيا أحمد ،بعدها فيلم "بوعقاب عايش" ،بالتعاون مع الفنان
محمد العجيمي .وينتمي العمل إلى فئة الكوميديا ،وهو تأليف
الكاتب والسيناريست محمد المحيطيب ،وشارك في بطولته :أحمد
العونان وأحـمــد السلمان وشـهــاب حاجية ،والعمالن مــن إخــراج
الفنان محمد الحملي.
وحول وجودها بالدراما الرمضانية لهذا العام ،بعد حضورها
القوي بمسلسل "سما عالية" في رمضان الماضي ،قالت سليمان:
"حتى اآلن لم أوقع ،حيث أقرأ عدة نصوص مختلفة .أحرص على
التواجد بشكل مختلف ومميز ،للحفاظ على الرصيد الفني الذي
َّ
تكون لدى جمهوري ،خصوصا بعد (سما عالية) ،الــذي منحني
فرصة للعمل مع كبار النجوم ،كالفنان جاسم النبهان والفنانة
زهرة الخرجي وباقة كبيرة من الفنانين".
وكشفت أنها تصور مسلسال رقميا جديدا بعنوان "مندايز"،
بالتعاون مع باقة كبيرة من النجوم ،وهو إخراج محمد المجدمي،
وإنتاج أحمد البريكي.
وعن دورها في فيلم "أوسكار" ،وهو أول عمل سينمائي ُيعرض
لها منذ دخولها المجال الفني ،قالت شيماء" :دوري هــو شابة
مـهــووســة ببطل الـعـمــل الـفـنــان عـبــدالــرحـمــن الـعـقــل ،ال ــذي يجسد
شخصية نجمها المفضل في أحداث الفيلم ،فأطارده ،وأسعى دائما
للتواصل معه ،وتتوالى األحداث خالل عرض الفيلم ،الذي تشارك
في بطولته أيضا والدتها الفنانة مي البلوشي".
وحول دورها في فيلم "بوعقاب عايش" ،ذكرت أنها تجسد دورا
مختلفا تماما ،وهو دور موظفة في بنك تقع في خطأ ما ،فتتعرض
لمشكالت ،وتسبب مشكالت أخرى تجعلها تكشف فضائح.
ووصفت شعورها بتجربة السينما وفي رحــاب الفن السابع،
ً
قائلة" :لست قادرة على استيعاب األمر ،فأنا حقا مهووسة بتجربة
السينما كليا ،وأحلم بنجومية شباك التذاكر ،فللسينما شعور
مختلف تماما ،وبريق غير طبيعي ،ورغم نجاحي في الدراما ،فإن
التجربة مختلفة جدا ومبهجة".
وبشأن اختالف بيئة العمل في السينما والتلفزيون والمسرح
أيـضــا ،أوضـحــت أن "مــوقــع تصوير الفيلم السينمائي لــه حركة
مختلفة تماما ،فهو أكثر سرعة ودقة ،فيما قد يصل عدد الممثلين
في المسلسل إلــى  30فنانا ،لكن الفيلم ربما يتصدى شخصان
للبطولة ،كتجربتي في (أوسكار) مثال ،مع حضور عدد من نجوم
الشرف".

«أيام الشارقة المسرحية» تكرم
جاسم النبهان وبالل عبدالله
فــاز الـفـنــان الـكــويـتــي القدير
جاسم النبهان بجائزة الشارقة
لــإبــداع المسرحي العربي في
دورتـهــا الـ ــ ،15تثمينا لمساره
اإلبـ ــداعـ ــي الـ ـث ــري ،ال ـ ــذي اتـســم
بالمثابرة والتمرس والجدية،
وتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــرا لـ ــرسـ ــال ـ ـتـ ــه ال ـف ـن ـي ــة
الراقية التي عكستها عروضه
الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــة والـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــونـ ـي ــة
واإلذاعية خالل أكثر من خمسة
عقود.
وق ـ ـ ــال م ــدي ــر أي ـ ـ ــام ال ـش ــارق ــة
المسرحية أحمد بورحيمة« :قدم
الـفـنــان الـقــديــر جــاســم النبهان
أع ـ ـمـ ــاال م ـس ــرح ـي ــة هـ ــادفـ ــة فــي
مضامينها وثرية في أساليبها،
أحـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــا جـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــور ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح
المتنوع ،وتفاعل مع نهجها في
تناول قضايا المجتمع ،وهموم
الناس ،بالفكر المتنور والحس
الــراشــد والشكل الفني الممتع
والجاذب لكل الفئات».
وأضـ ـ ــاف بــورح ـي ـمــة« :رس ــخ
ال ـن ـب ـهــان بــالـصـبــر واالج ـت ـهــاد
واإليمان بالذات تجربة إبداعية
ف ــري ــدة ،تـكــامـلــت فـيـهــا خـبــراتــه
التمثيلية واإلخراجية ،ومثلت
همزة وصــل ألجيال من فناني
ال ـكــويــت الـشـقـيـقــة ،ونـ ـب ــارك له
الفوز المستحق بهذه الجائزة،
متمنين له دوام التوفيق».

جاسم النبهان

ويتسلم النبهان الجائزة في
حفل افتتاح الدورة الـ 31من أيام
الشارقة المسرحية ،التي تنظم
في مارس المقبل.
واخ ـ ـ ـتـ ـ ــارت ال ـل ـج ـن ــة ال ـع ـل ـيــا
الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة ل ـ ـ ـ ــ"أيـ ـ ـ ــام ال ـ ـشـ ــارقـ ــة
المسرحية" الفنان بالل عبدالله
"الشخصية المحلية المكرمة"
ف ــي الـ ـ ـ ــدورة الـ ـ ـ ــ 31ل ـل ـت ـظــاهــرة،
ت ـق ــدي ــرا ل ـم ـج ـمــل م ــا ق ــدم ــه مــن
عطاء فني طوال العقود الثالثة
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،واح ـ ـت ـ ـفـ ــاء خ ــاص ــا
بحضوره المبدع والمتجدد في
التمثيل المسرحي.

ُ
«البابطين» تصدر رزنامة 2022

الرزنامة
دأبت مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي ،مع حلول كل عام
جديد ،على إصدار رزنامة تعد أكثر من مجرد تقويم لأليام واألسابيع
والشهور ،فهي إصــدار ثقافي يعكس رسالة المكتبة ،ودورهــا تجاه
المجتمع والقراء والباحثين.
وفي هذا العام ضمت الرزنامة باقة متنوعة من األخبار والصور
ً
القديمة في الخليج العربي ،إذ تناولت صورا لبداية النهضة التعليمية
ً
في الكويت لتعرض لنا طالبا أثناء تلقيهم التعليم في عام 1952م،
ً
وأخ ــرى لفتيات يتلقين دروس ــا فــي فنون الطهي بنفس الـعــام ،كما
تناولت ملف اللؤلؤ في الخليج العربي ،حيث عرضت بعض الصور
لكبار تجاره في الكويت والبحرين وقطر ،وصــورة لصيادين أثناء
البحث عنه داخل الصدف في 1956م.
وعرضت الرزنامة مجموعة من المناسبات كزيارة أمير الكويت
الراحل الشيخ أحمد الجابر لمصر ،وأخرى لجاللة الملك عبدالعزيز
آل سـعــود فــي الثالثينيات مــن الـقــرن الـمــاضــي فــي مجلة "اللطائف
المصورة" ،التي توقفت عن الصدور منذ سنوات طويلة ،وزيارة الراحل
الشيخ زايد بن سلطان للكويت عام 1969م ،وقصر حاكم قطر بالدوحة
ً
عام 1969م ،وكذلك أول مجلس وزراء لدولة قطر ،وتضم أيضا الرزنامة
أخبارا عن سلطنة عمان منها صورة نادرة للسلطان الراحل قابوس،
وأخــرى ألشهر صانع خناجر في الخليج العربي ،وقــد تعدى عمره
 100عام آنذاك ،كما تبرز اهتمام أهل البحرين باألدب من خالل صورة
لنخلة مصنوعة من الذهب واللؤلؤ كانت هدية من أهالي البحرين
ألمير الشعراء أحمد شوقي في 1927م.
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مسك وعنبر

رحيل لؤي مقدم بعد مشوار حافل
فنانون وإعالميون نعوه :دمث الخلق ويصعب تعويضه
●

فضة المعيلي

رحل المونتير لؤي مقدم ،أمس
األول ،عقب مشوار فني طويل امتد
ً
نـحــو  30ع ــام ــا .واش ـت ـهــر الــراحــل
بدقته في العمل ،إضافة إلى دماثة
الخلق والهدوء والتأني والمواظبة
على مواكبة التطور وسعيه الدؤوب
إلى تقديم أفضل المستويات الفنية.
ت ــدرج الــراحــل فــي العمل الفني
في أكثر من مجال ،حيث عمل في
ال ـمــؤثــرات الـصــوتـيــة ،وســاهــم في
مساعدة زمالئه خلف الكواليس،
حيث اشتهر بالنخوة والفزعة.
وإثــر انتشار خبر الــوفــاة ،نعى
كـثـيــر م ــن الـفـنــانـيــن واإلعــامـيـيــن
الراحل بكلمات مؤثرة ُ
وجمل ّ
معبرة

عن ألم فراق عزيز يصعب تعويضه.
وشــارك الكثير من الفنانين في
مــواســاة أســرة الــراحــل عبر مواقع
ال ـتــواصــل ،منهم الـمـخــرج صــادق
بهبهاني ،الذي اعتبر رحيل مقدم
خسارة كبيرة .بدوره ،قال المخرج
محمد الحملي" :انتقل إلــى رحمة
ال ـلــه تـعــالــى مــن علمني ودعمني
ً
ووقـ ـ ـ ــف مـ ـع ــي ،وكـ ـ ـ ــان سـ ـبـ ـب ــا فــي
ً
ً
نجاحي ،وسببا في تكويني فنيا،
وكذلك على الصعيد الشخصي .الله
يرحمك أخوي الكبير لؤي مقدم".
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ت ـق ــدم ــت جمعية
الفنانين الكويتيين بخالص العزاء
والمواساة إلى أسرة الراحل ،وكذلك
األس ـ ــرة الـفـنـيــة ،ب ــوف ــاة المونتير
لؤي مقدم.

لؤي مقدم

ابتهال الخطيب ضيفة أولى
حلقات «الجوهر» 2022
شيماء سليمان
ولفتت إلــى أن مــن مفاجآت الفيلم ،أن ابنتها جسدت دورهــا،
وهي طفلة صغيرة بالفيلم ،وهو ثاني ظهور لها بعد مسلسل "ال
موسيقى في األحمدي" ،معربة عن سعادتها برد فعل الجمهور على
ً
الفيلم ،وأن يكون وجودها في السينما مرحبا به ،وأن تحقق النجاح
الذي تحلم به ،حتى تكرر تجربة السينما في أعمال أخرى قادمة.
وأكدت سليمان أن السينما تجعل الفنان يشعر بنتيجة جهده،
مقارنة مع الــدرامــا التلفزيونية ،ألن الجمهور يحضر للسينما،
ويعلق ويشاهد ،على عكس الدراما التلفزيونية ،التي تصل إلى
البيت دون أن يبذل الجمهور جهدا في الحضور إلى القاعات ،وهو
شعور مختلف تماما ،حيث يشعر الفنان بالتأثير والقوة.
وحول أعمالها الغنائية ،قالت سليمان" :تصدر لي قريبا أغنية
بعنوان (مشتاقة) ،للملحن والمطرب مروان خوري ،وهو أول تعاون
يجمعنا ،وبعد شهرين تصدر لي أغنية أخرى باللغة اإلسبانية،
التي تعلمتها مــن أجــل األغـنـيــة ،وهــي مــن ألـحــان حمد العماري،
وكلمات حمد العماري ومشاري إبراهيم".

تستهل أكاديمية لوياك للفنون
(الب ــا) فـعــالـيــات الـسـنــة الـجــديــدة
( ،)2022بــاسـتـضــافــة الـنــاشـطــة
اإلنسانية والحقوقية واألكاديمية
ال ـم ـعــروفــة د .اب ـت ـهــال الـخـطـيــب،
في لقاء حواري يجمعها بطالب
ب ــرن ــام ــج "ال ـ ـجـ ــوهـ ــر" ل ـل ـت ــدري ــب
اإلع ــام ــي ،وه ــو الـبــرنــامــج األول
من نوعه في المنطقة.
يمثل الـلـقــاء الـمــرتـقــب فــي 31
الـجــاري ،فرصة حيوية للتعرف
ع ـل ــى أفـ ـك ــار ال ـخ ـط ـيــب وآرائـ ـه ــا،
كما تسلط الضوء على تاريخها
الـنـضــالــي فــي م ـجــال ال ــدف ــاع عن
حقوق اإلنسان والمرأة.
ً
تأتي الحلقة الحوارية تتويجا
لورشة عمل مكثفة تنطلق في 24
الـجــاري ،وتستمر حتى  30منه،

ابتهال الخطيب

تـحــت إش ــراف اإلعــامـيــة الــرائــدة
رانيا برغوت .كما تتيح الورشة
ل ـل ـش ـبــاب ال ـع ــرب ــي ال ـط ــام ــح إل ــى

خوض غمار المضمار اإلعالمي،
إمكانية التدرب االحترافي وتعلم
أسس إعداد وتنفيذ حلقة حوارية
ً
بـكــل مــراحـلـهــا ،ب ــدءا مــن مرحلة
البحث وتقصي المعلومات ،إلى
إي ـجــاد زواي ــا وم ـقــاربــات جــديــدة
في طرحهم اإلعالمي ،ثم صياغة
ً
األسئلة ،وصوال إلى إدارة الحوار
مع الخطيب.
ُي ــذك ــر أن ب ــرن ــام ــج "ال ـج ــوه ــر"
ل ـل ـت ــدري ــب اإلع ـ ــام ـ ــي ُي ـن ـف ــذ فــي
مــوسـمــه الـثــانــي بــرعــايــة جــريــدة
"الجريدة" ،وشركة المركز المالي
ال ـك ــوي ـت ــي ،وش ــرك ــة ال ـص ـنــاعــات
الهندسية الثقيلة وبناء السفن
(هيسكو) ،وفندق فــور بوينتس
شـ ـي ــرات ــون ،وأك ــاديـ ـمـ ـي ــة "البـ ـ ــا"،
ومؤسسة لوياك.

ةديرجلا
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دوليات

ّ
ُ
اختراق جوي واسع غرب إيران بمقاتالت ومسيرات
● «بورصة» مفاوضات فيينا تتراجع ...وخالفات حول العالقة مع موسكو تسبق زيارة رئيسي
طهران  -فرزاد قاسمي

في حدث أمني يبدو أنه متصل
باألجواء اإليجابية التي تمت
إشاعتها بشأن مفاوضات
فيينا النووية ،خرقت مقاتالت
مجهولة األجواء اإليرانية من
جهة الغرب ،في حادث لم
ُ
تقر به السلطات في طهران،
والتي أرجعت أصوات
االنفجارات العنيفة الناتجة
عن خرق جدار الصوت من
الطائرات المتسللة إلى الرعد.

ب ـي ـن ـم ــا س ـج ـل ــت مـ ـف ــاوض ــات
فيينا ح ــول مـلــف إيـ ــران الـنــووي
ً
تراجعا في منسوب التفاؤل ،بعد
ً
أجواء إيجابية أثارتها خصوصا
تقارير إيرانية ،أفادت المعلومات
ب ــأن سـبــب االن ـف ـج ــارات الـمــدويــة
التي ُسمعت في غــرب إي ــران ،هو
اخترق جوي كبير لألجواء الجوية
اإليرانية من ناحية إقليم كردستان
العراق.
وأوض ــح مـصــدر فــي المجلس
األع ـل ــى لــأمــن ال ـقــومــي اإلي ــران ــي
ل ـ «ال ـجــريــدة» ،أن طــائــرات مقاتلة
ي ــرافـ ـقـ ـه ــا سـ ـ ــرب مـ ــن الـ ـط ــائ ــرات
ّ
الـ ـ ُـم ـ ـسـ ـ ّـيـ ــرة ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت ت ـحــلــق
ع ـلــى م ـس ـتــوى مـنـخـفــض وت ـقــوم
بالتشويش عـلــى أج ـهــزة ال ــرادار
اإليرانية ،اخترقت الحدود ،إال أن
الـجــدار الثاني من أجهزة الــرادار
ّ
اإليرانية تمكن من رصد التسلل
وإطالق الدفاعات الجوية وإسقاط
ال ـم ـسـ ّـيــرات ،مـمــا دف ــع الـمـقــاتــات
ال ـ ـ ــى االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب وك ـ ـسـ ــر ج ـ ــدار
الصوت ،وهو ما تسبب في ّ
دوي
االنفجارات التي ُسمعت في عدة
مدن إيرانية.
وأظـ ـ ـه ـ ــرت مـ ـق ــاط ــع مـ ـص ــورة
نـشــرهــا نــاش ـطــون عـلــى «تــويـتــر»
ً
ً
مــدفـعــا م ـض ــادا لـلـطــائــرات خــال
تـصــديــه لـمــا قــالــوا إنـهــا طــائــرات
مـسـ ّـيــرة .وكــانــت وزارة الداخلية
ق ـ ــد أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ،بـ ـع ــد سـ ـ ــاعـ ـ ــات ،أن
األصـ ـ ـ ــوات الـ ـم ــدوي ــة ن ــاج ـم ــة عن
«صواعق رعدية» .ونقل عن مصدر
بالقوات المسلحة نفيه أن يكون
ل ـ ـ «األصـ ـ ـ ــوات ال ـم ـس ـمــوعــة عــاقــة
بــأن ـش ـطــة ال ـ ـقـ ــوات ال ـص ــاروخ ـي ــة
واخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــار مـ ـنـ ـظ ــوم ــات الـ ــدفـ ــاع
ً
الجوي» ،مضيفا «ال صحة لألنباء
عن وقوع عمليات تخريب وهجوم
أجنبي».
ّ
لكن تبريرات السلطات االيرانية
ً
لم تعد تقنع أحــدا حتى لو كانت
صحيحة ،بعد أن فقدت الروايات
الرسمية صدقيتها باستخدامها
التضليل في التعامل مع سلسلة
حــوادث ،بدءا من إسقاط الطائرة
األوكـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـ ــي يـ ـن ــاي ــر 2020

أعلنت إسرائيل أمس إجراءها مناورة جوية مع الواليات المتحدة في
سماء صحراء النقب ،جرت خاللها تدريبات على مواجهة التهديدات
الجوية والهجمات وتهيئة االستعداد والجاهزية ...وفي الصورة جانب
من التمرين

●

من دون مؤشرات سابقة أعلن «الثنائي الشيعي» المتمثل
بحزب الله وحركة أمل االستعداد للعودة إلى جلسات مجلس
ً
ً
الــوزراء اللبناني ،في خطوة مفاجئة أحدثت دويــا إيجابيا
قابلته قوى سياسية بالترحيب ،والسوق بانخفاض سريع
لسعر صرف الدوالر.
ّ
علل الثنائي الشيعي عودته إلــى المشاركة في جلسات
الحكومة بضرورة إقرار الموازنة المالية وإقرار خطة التعافي
المالي واإلقتصادي .ووفق ما تقول مصادر قريبة من رئيس
مجلس ال ـنــواب نبيه ب ــري ،فــإن ال ـعــودة للحكومة حتمتها
الظروف المعيشية واالقتصادية ،وأمام الحكومة استحقاقات
أساسية تتعلق بالموازنة ،والتفاوض مع صندوق النقد،
وتخفيف حدة األزمة المعيشية والتحضير لالنتخابات .لذلك
ً
ال بد من العودة إلى جلسات مجلس الوزراء خوفا من انفجار

بصاروخ للحرس الثوري عندما
حاولت الــروايــة الرسمية التستر
على مسؤولية «الحرس» ،وصوال
الى انفجار وقع في منشأة نطنز
الـ ـن ــووي ــة ال ـ ـعـ ــام الـ ـم ــاض ــي نـفــت
السلطات في البداية وقوعه.
وم ـ ـ ــع ع ـ ـ ـ ـ ــودة ال ـ ـت ـ ــوت ـ ــر ،ن ـشــر
موقع سيبر شــافــارات المختص
بتحليل البيانات االستخباراتية
واالس ـت ـط ــاع ـي ــة ق ــائ ـم ــة ت ـض ــم 7
منشآت استراتيجية إسرائيلية،
ً
قــال إنــه قــد تستهدفها إي ــران ردا
عـ ـل ــى ه ـ ـجـ ــوم م ـح ـت ـم ــل مـ ــن قـبــل
إسرائيل على منشآتها ّ
الذرية.
وتضمنت المواقع السبع مركز
األب ـحــاث الـنــوويــة فــي «ديـمــونــا»،
الذي يضم منشآت خاصة بإنتاج

البلوتونيوم وبنى تحتية أخرى
خاصة باألسلحة الذرية ،إضافة
إلـ ــى م ـن ـشــأة تـ ـي ــروش ال ـت ــي تعد
أول موقع لتخرين رؤوس حربية
استراتيجية منها رؤوس نووية
في إسرائيل.
وقـ ـ ـ ّـدر ال ـت ـقــريــر فـ ــرص نـجــاح
االنـ ـتـ ـق ــام اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ال ـم ـف ـتــرض
بـ ـص ــواري ــخ مـ ــن ن ـ ــوع «دزف ـ ـ ـ ــول»
و»الـ ـح ــاج ق ــاس ــم» بــأك ـثــر م ــن 85
بالمئة.
وبالعودة الى مفاوضات فيينا
الـتــي تـحــولــت الـتـقــاريــر بشأنها
إل ــى م ــا يـشـبــه حــركــة ال ـبــورصــة،
رأى مـنـســق االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
فــي الـمـفــاوضــات ،إنــريـكــي مــورا،
أن ال ـن ـجــاح ف ــي إح ـي ــاء الصفقة

الـ ـن ــووي ــة ،ال ـت ــي ان ـس ـح ــب منها
الرئيس األميركي دونالد ترامب
عام  ،2015ال يزال غير مؤكد.
وم ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر أن ت ـس ـتــأنــف
المفاوضات ،اليوم ،على مستوى
رؤس ــاء الــوفــود المشاركة فيها،
طـ ــار ال ـجــولــة ال ـثــام ـنــة ،بعد
ف ــي إ ّ
أن تــوقـفــت عـلــى ه ــذا المستوى،
مساء الجمعة الماضية ،لتوجه
كبار المفاوضين إلى عواصمهم
للتشاور .وذكرت وكالة نور نيوز
ّ
المقربة من المجلس األعلى لألمن
القومي اإليراني ،أمس ،أنه «ما لم
يتم االت ـفــاق على كــل ش ــيء ،فلن
يحصل اتفاق على أي شيء».
مـ ــن ج ـه ــة ث ــانـ ـي ــة ،أكـ ـ ــد وزيـ ــر
الخارجية اإليــرانــي حسين أمير

عبداللهيان ضرورة اعتماد «الحل
السياسي» إلنهاء األزمة السورية،
وهـ ـ ــاجـ ـ ــم ال ـ ـ ــوج ـ ـ ــود األم ـ ـيـ ــركـ ــي
العسكري «غير الـمـشــروع» على
األراضي السورية ،وكذلك هجمات
إسرائيل التي وصفها بـ «العنصر
المعرقل لمسيرة الحل السياسي
لألزمة».
جــاء ذلــك خــال لقاء المبعوث
األممي الخاص بالشأن السوري
غير بيدرسون في طهران.
في هذه األثناء ،ذكرت تقارير
روس ـ ـيـ ــة أن ال ــرئـ ـي ــس ال ــروس ــي
فــاديـمـيــر بــوتـيــن سيستضيف
نظيره اإليراني إبراهيم رئيسي
في موسكو خالل األيــام المقبلة
ّ
إلجـ ــراء مـحــادثــات بينهما ،لكن

ع ـ ـضـ ــو لـ ـجـ ـن ــة األمـ ـ ـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي
والسياسة الخارجية بالبرلمان
اإليراني ،محمود عباس مشكيني،
كشف أن «توقيع وثيقة التعاون
الـ ـط ــويـ ـل ــة األمـ ـ ـ ـ ــد بـ ـي ــن طـ ـه ــران
وم ــوس ـك ــو ل ـي ــس ض ـم ــن أج ـن ــدة
ُ
الزيارة» ،التي يفترض أن تجرى
في األيام القليلة المقبلة.
ّ
وع ــل ــق مـ ـص ــدر إيـ ــرانـ ــي عـلــى
ً
تصريحات مشكيني معتبرا أن
ال ـخــافــات ح ــول تــوقـيــع اتفاقية
مـمــاثـلــة لـصـفـقــة رب ــع ال ـق ــرن مع
ال ـص ـيــن داخـ ــل دوائ ـ ــر ال ـن ـظــام ال
ً
تزال كبيرة ،مشيرا الى االنتقادات
الــواسـعــة الـتــي وجـهــت لموسكو
ب ـع ــد ت ـص ــري ـح ــات م ـم ـث ـل ـهــا فــي
مفاوضات فيينا.

الشارع .في المقابل ،حزب الله هو صاحب القرار األساسي
في هذا المجال ،وال بد من إلقاء نظرة سريعة على التطورات
الخارجية التي ال يمكن فصلها عن الملف اللبناني .فهناك
ً
تقدم تحقق في «فيينا» خصوصا أن إيران تريد رفع العقوبات
بأقرب وقت لتتمكن من االستفادة المالية ،وبالتالي وجدت
طهران نفسها في حالة تسمح لها بتقديم تنازل في لبنان إلى
جانب المكاسب التي تحققها السعودية في اليمن.
هذا التراجع اإليراني يتزامن مع نقطتين أساسيتين ،ملف
ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ،مع انتظار عودة المبعوث
األميركي لشؤون الطاقة آمــوس هوكشتاين الشهر المقبل
إلنجاز إتفاق الترسيم .والنقطة الثانية الموافقة األميركية
المشروطة إلستجرار الغاز المصري والكهرباء األردنية إلى
لبنان مقابل إعفاء ال ــدول الداخلة ضمن هــذه االتفاقية من
عقوبات قانون قيصر .هذه الشروط يفترض أن يتم تلبيتها
في حال أريد لإلتفاق أن ينجز.

ً
ً
لذلك فــإن السياق اإلقليمي والــدولــي فتح مـســارا جديدا
سيكون له انعكاس على الساحة اللبنانية ،وهو مسار ال بد من
انتظار خواتيمه ،بحال تم االتفاق في الخارج سيتم االتفاق في
ً
الداخل .لكن أيضا ال يمكن فصل الحسابات الداخلية بالنسبة
ّ
إلى حزب الله التي حتمت العودة إلى مجلس الوزراء ،أبرزها
حاجة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى إعادة تفعيل عمل
الحكومة ،وهو ّ
أصر في أكثر من مناسبة على ضرورة الكف
عن عرقلة عمل مجلس الوزراء ،وتكشف المعلومات أن عون
ً
تواصل أخـيــرا مع حــزب الله وطلب منه الـعــودة إلــى تفعيل
جلسات الحكومة .وجد حزب الله أن العالقة بينه وبين حليفه
االستراتيجي رئيس الجمهورية تمر فــي مرحلة خطيرة،
وقــد أصبحت مهددة لذلك هو أراد إعطائه هــذه الــورقــة في
إطــار لملمة العالقة بينهما والسعي إلى ترتيبها للمرحلة
ً
المقبلة ،وخصوصا أن الفترة الحالية هي تحضيرية لخوض
االنتخابات النيابية.

ال يجب نسيان أن الملف األساسي الذي عرقل الحكومة هو
ملف التحقيق في تفجير مرفأ بيروت ،وهنا يمكن االعتبار
أن هــذا الملف كــان حجة وذري ـعــة لتعطيل عمل الحكومة،
ً
بانتظار التطورات اإلقليمية ،لكن أيضا ال يمكن إغفال أن
ً
ً
ً
هذه التحقيقات تشكل تحديا أساسيا وجوهريا بالنسبة إلى
ً
الحزب الذي يعتبر نفسه مستهدفا في عملية التحقيق ،وتقول
ً
مصادر متابعة ،إن حزب الله سيبقى مصرا على تشكيل لجنة
تحقيق برلمانية للتحقيق مع الــرؤســاء وال ــوزراء والنواب،
وسحب هذا الملف من يد القاضي طارق البيطار ،فبحال لم
ّ
يتم التوصل إلى حل عبر الحكومة ،فإن تحقيقات البيطار
ستبقى مجمدة في هذه المرحلة ألسباب قضائية ألن القاضي
المكلف بالنظر بدعوى الرد المقدمة من قبل الوزير يوسف
ً
فنيانوس أحيل إلى التقاعد ،ولم يتم تعيين قاض بدال منه،
وبالتالي فإن التحقيق دخل مرحلة التجميد بانتظار االتفاق
على تعيين قاض بديل.

متطوعون مسلمون مستعدون لقتال الروس في أوكرانيا
كييف لديها أدلة على «القرصنة الروسية» ...وموسكو
تصف التوتر على الحدود معها بـالخطرعلى أوروبا
ذكر موقع «ميدل إيست آي» البريطاني ،في
تقرير نشره قبل أيام ،أن «ميليشيات مسلمة» قد
تتشكل من متطوعين من تتار شبه جزيرة القرم،
التي ضمتها روسيا من طرف واحد في  ،2014أو
من دول االتحاد السوفياتي السابق ،ستكون قوة
قتال «فعالة» إذا غزت روسيا أوكرانيا.
ونقل التقرير عن أحد المقاتلين المسلمين،
الذي ّ
عرف نفسه باالسم الحركي «نينجا» ،قوله
إنه كان يقاتل على الخطوط األمامية في شرق
أوكرانيا ضد االنفصاليين الموالين لروسيا منذ
عــام  2015حتى وقــت متأخر مــن هــذا الصيف،
كمتطوع مع جماعة «القطاع األيمن» ،وهي حركة
سياسية يمينية قومية أوكرانية متطرفة ذات
ميول نازية ،قبل ترحيله من قبل السلطات ألن
تأشيرته انتهت .ولفت الموقع إلى أن المقاتلين
المسلمين مثل «نينجا» ،على الرغم من حرصهم
ً
ً
على محاربة الــروس ،أثــاروا قلقا إضافيا لدى
السلطات األوكــرانـيــة التي تقدم نفسها كدولة
غــربـيــة مـســؤولــة تــرغــب بــاالنـضـمــام ال ــى حلف
شمال األطلسي «الناتو» واالتحاد األوروبي ،لذلك
تم دمج معظم وحدات المتطوعين في الجيش
النظامي والحرس الوطني.
وينقل التقرير عن أحد المتطوعين السابقين
الــذي ال يــزال يقاتل في شــرق أوكرانيا كجندي

«التحالف» يستهدف
قافلة للحوثي بشبوة

استهدف طيران "تحالف
دعم الشرعية" الذي تقوده
السعودية في اليمن ،قافلة
عسكرية محملة بالذخائر
تابعة للميليشيات الحوثية
في قرية الرقبة مديرية عين
بمحافظة شبوة .في موازاة
ذلك ،واصلت قوات الجيش
اليمني و"ألوية العمالقة"
والمقاومة الشعبية ،أمس،
تحقيق المزيد من التقدم
ً
ميدانيا على امتداد مسرح
العمليات العسكرية في
جبهات جنوب محافظة مأرب،
المتاخمة لشبوة.

السوداني« :الحرية والتغيير»
تقبل مبادرة «يونيتامس»

لبنان :أسباب داخلية وخارجية وراء عودة الثنائي الشيعي للحكومة
بيروت  -منير الربيع

سلة أخبار

ن ـظــامــي ،أن تـشـكـيــل «وحـ ــدة مـسـلـمــة» سيكون
ً
ً
أمــرا مناسبا ،إذ سيمنع الكحول في صفوفها،
ً
ً
وستمنح طعاما حالال ،كما ستكون أكثر فعالية.
كما نقل عن أحد تتار القرم قوله انه مستعد
لقتال الروس بشرط واحد هو تشكيل «ميليشيا
م ـس ـل ـمــة» .وك ـش ــف رجـ ــل ال ــدي ــن ال ـم ـس ـلــم يفين
هلوشينكو الــذي يعمل مع الجيش االوكــرانــي
ك ـمــرشــد دي ـنــي لـلـجـنــود الـمـسـلـمـيــن أن كييف
رفـضــت بالفعل مـنــاشــدات مــن الـتـتــار لتشكيل
وحدة عسكرية مسلمة.
وأوضــح التقرير أن أوكرانيا على الرغم من
أنها بلد مسيحي أرثوذكسي فإنها موطن لتتار
القرم ،وهم مجموعة عرقية تركية مسلمة يبلغ
تـعــدادهــا نـحــو  280ألـفــا ،وتـشـكــل نـحــو  12في
المئة من السكان .وكان التتار في مرمى نيران
موسكو ،وتم ترحيلهم من القرم من الدكتاتور
الشيوعي الــراحــل جوزيف ستالين عــام ،1944
وبدأوا فقط العودة من معسكرات العمل بآسيا
الوسطى في ثمانينيات القرن الماضي ،وهذه
الذكريات المرة والتوترات األخيرة جعلت التتار
خصوما أشداء لموسكو.
*روسيا :الوضع على حدود أوكرانيا خطير
ً
جدا على أوروبا من ناحيته ،أكد الناطق باسم
الـكــرمـلـيــن ديـمـتــري بـيـسـكــوف ،فــي مـقــابـلــة مع

شبكة  CNNاألميركية ،أن الوضع على الحدود
األوكرانية "شديد التوتر وخطير جدا على القارة
األوروبية ،ولهذا السبب بالذات تنتظر روسيا
ردا مـبــاشــرا عـلــى مـخــاوفـهــا وعـلــى الضمانات
ً
األمنية التي كانت قد طلبتها" ،مشيرا إلــى أن
"واشنطن لم تقدم أي دليل على مزاعمها بشأن
تخطيط موسكو لتصعيد الوضع".
ونفى بيسكوف أي عالقة لروسيا بالهجمات
السيبرانية التي ّ
تعرضت لها مؤسسات أوكرانية
ً
حكومية ،قائال" :اعتدنا أن األوكرانيين يلومون
روسيا في كل شيء ،حتى سوء األحوال الجوية".
في وقت سابق ،قال المتحدث باسم الخارجية
األوكــرانـيــة أولـيــغ نيكولينكو ،إن كييف لديها
"م ــؤش ــرات أول ـيــة تــؤكــد ضـلــوع مـجـمــوعــات من
القراصنة المرتبطين باالستخبارات الروسية
فــي الـهـجــوم السيبراني الــواســع الـنـطــاق الــذي
استهدف نحو  70من وزاراتنا ومؤسساتنا".
مـ ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،ق ـ ــال ال ـس ـف ـي ــر الـ ــروسـ ــي ل ــدى
واشـنـطــن ،أنــاتــولــي أنـطــونــوف ،فــي مقابلة مع
مجلة "نيوزويك" األميركية ،إن "التوسع المحتمل
للناتو شرقا ،يمثل أحد أخطر التهديدات لألمن
القومي الروسي ،إذ تتقلص بذلك المدة الزمنية
لبلوغ صواريخ الناتو أراضينا" .ورغم النفي
الــروســي ألي تـعــزيــزات إضــافـيــة على الـحــدود،

قررت "قوى الحرية والتغيير"
بالسودان ،أمس ،التعاطي
اإليجابي مع مبادرة بعثة
األمم المتحدة المتكاملة
لمساعدة االنتقال في السودان
"يونيتامس" لحل األزمة في
البالد .وذكر التكتل المدني
المناهض لسيطرة العسكريين
على السلطة ،في بيان ،أنه
قرر التعاطي اإليجابي مع
مبادرة "يونيتامس" ،وسوف
ً
ً
يعقد اجتماعا مشتركا مع
ممثليها ،كما سيقوم بتقديم
رؤيته المفصلة حول المبادرة
عقب االجتماع .وأدان "العنف
الممنهج والجرائم المثبتة
التي ال تزال السلطة االنقالبية
ترتكبها ضد الثائرات والثوار
المقاومين األحرار ،ويرى
وجوب إجراء تحقيق قانوني
دولي مستقل يفضي إلى تقديم
الجناة للمحاكمات العادلة".

إصابة متحدث الحكومة
الصومالية بتفجير انتحاري

أصيب المتحدث باسم الحكومة
الصومالية محمد إبراهيم
معلمو ،أمس ،ونقل إلى المشفى
لتلقي العالج ،إثر تفجير
انتحاري في العاصمة مقديشو.
وتبنت حركة "الشباب"
المتشددة االعتداء الذي يأتي
وسط أزمة تعيشها البالد،
وخالفات متكررة بين الرئيس
محمد عبدالله محمد الملقب
بـ"فارماجو" ،ورئيس الوزراء
محمد حسين روبلي ،السيما
بشأن االنتخابات.
ّ
وفي ديسمبر الماضي ،علق
فارماجو مهام رئيس الوزراء
بعدما اتهمه بـ"محاولة
االنقالب" عليه وتحدي سلطته،
بينما دعت المعارضة رئيس
الجمهورية إلى االستقالة.

نتنياهو قد ينزوي
بصفقة مع النيابة

جنود أوكرانيون مسلمون في شرق أوكرانيا
أفاد المكتب الصحافي للجيش األوكراني ،بأن
االنفصاليين المدعومين من روسيا يكدسون
األسلحة في مناطق شرقي أوكرانيا ،في انتهاك
لـ "اتفاق مينسك" للسالم لعام  .2015وفي برلين،
حذر فريدريش مرتس ،الرئيس المعين للحزب

المسيحي الديموقراطي ،من استبعاد روسيا من
نظام المعامالت المصرفية الدولي "سويفت".
وقال" :وضع سويفت في محل تساؤل يمكن أن
يكون بمنزلة قنبلة نووية ألســواق رأس المال
وبالنسبة لتداول السلع والخدمات".

يتفاوض رئيس الوزراء
اإلسرائيلي السابق ،بنيامين
نتنياهو ،على اتفاق التماس
في قضية فساد ،وهو اتفاق
بشأن إجراءات القانون
الجنائي ،حيث يقدم المدعي
ً
العام تنازال إلى المدعى عليه
مقابل إقرار بالذنب ،حسبما
أفاد مصدر مشارك في
المفاوضات ،أمس .االتفاق،
الذي ربما يوقع هذا األسبوع،
قد يخرج نتنياهو من المسرح
السياسي اإلسرائيلي لسنوات،
ما يمهد الطريق لسباق
على قيادة حزب الليكود
الذي يتزعمه ليهز الخريطة
السياسية إلسرائيل.

ةديرجلا
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َّ
ُّ
تقدم بمفاوضات الصدر والعامري واستهداف جديد للسنة
تحالف الحلبوسي والخنجر يتمسك بالسيادة ويدعو إلى ضبط السالح المنفلت واألبواق الطائفية
ُرصد ُّ
تقدم طفيف في
المفاوضات التي يجريها
مقتدى الصدر مع الرجل
األقوى في «اإلطار
التنسيقي» ،هادي العامري،
ّ
لضمه إلى ما بات ُيعرف
باسم «األغلبية الوطنية»
التي يحاول الصدر تشكيلها
ّ
بالتحالف مع األكراد والسنة،
مع استبعاد فصائل شيعية
متشددة محسوبة على
طهران.

ّ
وســط ترقب لقرار المحكمة
االت ـحــاديــة العليا إي ـقــاف عمل
ً
هيئة رئــاســة الـبــرلـمــان مؤقتا
إلــى حين بـ ّـت الدعوى المقدمة
ضــد مـخــرجــات جلسة مجلس
الـنــواب األول ــى ،أف ــادت مصادر
عــراقـيــة ب ــأن االج ـت ـمــاع الـثــانــي
ال ـ ــذي ج ـمــع أمـ ــس األول زعـيــم
التيار الصدري مقتدى الصدر،
ورئـيــس تحالف الفتح ،الرجل
األقـ ــوى ف ــي اإلطـ ــار التنسيقي
الـ ــذي ي ـضــم غــالـبـيــة الـفـصــائــل
الشيعية باستثناء الصدريين،
ً
هادي العامري ،قد حقق تقدما
ً
طـفـيـفــا لـنــاحـيــة إق ـن ــاع األخـيــر
باالنضمام الــى تحالف واســع
يضم الصدر ،الفائز األكبر في
انتخابات ّأكتوبر الماضي ،الى
جانب السنة الذين اتحدوا في
جبهة واحدة ،واألكراد.
وال ي ــزال ال ـصــدر يـصـ ّـر على
تـ ـهـ ـمـ ـي ــش فـ ـ ـص ـ ــائ ـ ــل م ـس ـل ـح ــة
صـغـيــرة مـحـســوبــة عـلــى إي ــران
خـ ـس ــرت االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراع ،كـ ـم ــا أن ـه ــا
تواجه اتهامات بقتل متظاهرين
خالل «حراك تشرين» وبإطالق
الـ ـ ـص ـ ــواري ـ ــخ عـ ـل ــى الـ ـسـ ـف ــارات
األجنبية ،والعمل وفــق أجندة
إيرانية.
كـ ـ ـم ـ ــا أن ا لـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر ي ــر ف ــض
حتى اآلن التصالح مع رئيس
الحكومة السابق نوري المالكي،
زعيم حــزب الــدعــوة الــذي حقق
نتائج جيدة في اقتراع أكتوبر
على حساب الفصائل المسلحة.
إال أن م ـ ـ ـصـ ـ ــادر ق ـ ــا ل ـ ــت إن
ً
الـ ـع ــام ــري بـ ــات أك ـث ــر اق ـت ـنــاعــا
بفكرة االنضمام الــى التحالف
الواسع الذي يقوده الصدريون،
ّ
ل ـك ــن ــه ي ـح ـت ــاج الـ ـ ــى م ــزي ــد مــن
الـعـمــل ل ـعــدم خـلــق ش ــرخ كبير
داخل معسكره ودفع الفصائل
الى ردود فعل عنيفة من خالل
استخدام السالح أو العودة الى
االغتياالت.
وغــداة اجتماعه المنفرد مع
ال ـع ــام ــري ب ـم ـنــزلــه ف ــي منطقة
الـحـنــانــة فــي الـنـجــف األش ــرف،
ج ــدد ال ـص ــدر تـمـسـكــه بــرؤيـتــه

ً
الصدر مستقبال العامري في منزل الحنانة بالنجف أمس األول
ل ـش ـك ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة،
وكتب ،في تغريدة« ،ال شرقية
وال غ ــربـ ـي ــة ...ح ـكــومــة أغـلـبـيــة
وطـ ـنـ ـي ــة» ،وه ـ ــي ع ـ ـبـ ــارة بــاتــت
تـعـنــي بـشـكــل عـمـلــي اسـتـبـعــاد
الفصائل المسلحة المحسوبة
على طهران من الحكومة.
وقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــل اجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع اإلط ـ ـ ـ ـ ــار
ال ـت ـن ـس ـي ـقــي ل ـل ـق ــوى الـشـيـعـيــة
بمنزل ا لـعــا مــري لبحث نتائج
زيـ ــارتـ ــه ل ـل ـح ـنــانــة ،أك ـ ــد عـضــو
اإلطار التنسيقي رسول راضي
«وجـ ـ ـ ــود وسـ ــاطـ ــات مـ ــن داخـ ــل
العراق لتقريب وجهات النظر،
وإذابة الجليد بين زعيم التيار
الصدري ورئيس ائتالف دولة
القانون نوري المالكي».

ّ
استهداف السنة

الـ ــى ذل ـ ــك ،ت ــواص ــل مسلسل
اس ـت ـه ــداف قـ ــوى وشـخـصـيــات
سنية وكردية أعلنت انضمامها
وت ــأي ـي ــده ــا لـلـتـحــالــف ال ــواس ــع

الـ ــذي ي ـقــوم ال ـص ــدر بتشكيله،
السيما بعد ّتوافقه مع تحالف
«ت ـق ـ ّـدم» الـســنــي بـقـيــادة رئيس
ال ـب ــرل ـم ــان م ـح ـمــد الـحـلـبــوســي
والـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــزب «الـ ـ ــدي ـ ـ ـمـ ـ ــوقـ ـ ــراطـ ـ ــي
الكردستاني» بزعامة مسعود
ّ
ال ـبــارزانــي وتـمــكــن نــوابـهــم من
حسم ا نـتـخــاب هيئة البرلمان
لمصلحة الثالثي التوافقي.
وأف ـ ــادت م ـصــادر أمـنـيــة بــأن
مسلحين مجهولين استهدفوا
ليل السبت  -األحد مقر النائب
ع ــن تـحــالــف ت ـق ـ ّـدم ،عـبــدالـكــريــم
الجبوري ،في شارع  40بمنطقة
السيدية في بغداد.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن
القوات األمنية وسيارات اإلطفاء
هـ ــرعـ ــت إلـ ـ ــى مـ ــوقـ ــع الـ ـهـ ـج ــوم،
وأك ــدت أن الهجوم كــان بعبوة
ناسفة ُرميت إلــى داخــل المقر.
وذك ــر نــاشـطــون عـلــى «تــويـتــر»
أن ـبـ ّـاء عــن إصــابــة وال ــد النائب
السني بجروح خطيرة.
وب ـعــد ان ـت ـخــاب الـحـلـبــوســي

(مكتب السيد)

ف ــي جـلـســة تـخـلـلـتـهــا م ـشــادات
وفوضى على خلفية التوترات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـم ـت ــواص ـل ــة مـنــذ
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات األخ ـ ـيـ ــرة ق ـب ــل 3
أشهرّ ،
تعرضت ليلة الخميس-
ّ
الـجـمـعــة م ـقــار «تـ ـق ــدم» و«ع ــزم»
ً
برئاسة خميس الخنجر ،فضال
عن «الديموقراطي الكردستاني»
لهجمات بالقنابل
فــي ب ـغــداد،
ٍ
ُ
من دون أن تسفر عن إصابات
بشرية ،باستثناء أضرار مادية
بسيطة.

السالح المنفلت
و قـ ـ ـ ــد دان ت ـ ـحـ ــا لـ ــف « ت ـ ـقـ ــدم
وعزم» ،أمس« ،تكرار االستهداف
ال ـس ـيــاســي ل ـق ـيــاداتــه ومـكــاتـبــه
ألسـ ـب ــاب م ـك ـشــوفــة لـلـجـمـيــع»،
ً
م ـطــال ـبــا ب ـمــاح ـقــة الـمـجــامـيــع
اإلرهابية المنفذة للهجوم على
ال ـن ــائ ــب ال ـج ـب ــوري وتـقــديـمـهــا
للعدالة.
وقـ ـ ــال ت ـح ــال ــف ال ـح ـل ـبــوســي

والخنجر ،في بيان« ،استخدام
ه ــذه األســال ـيــب اإلج ــرام ـي ــة في
تغيير إرادتنا لن يفلح في شيء،
ولــن يثنينا عــن توجهاتنا في
ب ـن ــاء دول ـ ــة ق ــوي ــة ذات س ـيــادة
بعيدة عن األجندات المشبوهة،
وخــالـيــة مــن اإلره ــاب والـســاح
المنفلت».
وأضـ ــاف ال ـب ـيــان« :الـتـحــالــف
م ـت ـم ـس ــك ب ـح ـق ــه ف ـ ــي م ــاح ـق ــة
الـ ـم ــروجـ ـي ــن ل ـل ـف ـت ـن ــة وأبـ ـ ـ ــواق
ً
الـطــائـفـيــة ال ـمــري ـضــة» ،مطالبا
الحكومة وجميع المؤسسات
األمنية «بضرورة حماية العمل
السياسي من اإلرهاب والسالح
ً
الـمـنـفـلــت ،ح ـفــاظــا عـلــى الـسـلــم
األهلي».

حل النزاعات
مــن جـهــة أخ ــرى ،أك ــد رئيس
الحكومة ،مصطفى الكاظمي،
خــال استقباله وزيــر خارجية
ل ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــوان ـ ـ ـيـ ـ ــا ،غـ ــابـ ــري ـ ـل ـ ـيـ ــوس

النــدس ـب ـيــرغ ،أن ال ـع ــراق مــاض
ف ــي اع ـت ـمــاد الـ ـح ــوار وال ـح ـلــول
السلمية لحل النزاعات.
ّ
وأعــرب الكاظمي عن التطلع
إل ــى ب ـنــاء أف ـضــل ال ـعــاقــات مع
ليتوانيا ،والسيما في الجوانب
االقتصادية واالستثمارية ،في
ظل قرار االتحاد األوروبي رفع
اس ــم الـ ـع ــراق م ــن قــائ ـمــة ال ــدول
ّ
العالية المخاطر فيما يتعلق
بتمويل اإلرهاب وغسل األموال.
بــدوره ،أعــرب وزيــر خارجية
ليتوانيا عن االمتنان لمعالجة
حكومة الكاظمي تحدي الهجرة
غير الشرعية ،مشيرا إلى أنها
ً
«كانت مثاال يحتذى في معالجة
هـ ـك ــذا أزم ـ ـ ـ ــات ،ون ـت ـط ـل ــع لــرفــع
مستوى الـتـعــاون واالسـتـعــداد
ً
للبحث جديا في آليات تسهيل
دخـ ـ ــول ال ـع ــراق ـي ـي ــن وم ـعــال ـجــة
مـ ـع ــوق ــات اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف رحـ ــات
الخطوط الجوية المباشرة إلى
أوروبا.
(بغداد -وكاالت)

بريطانيا :تحذير من صراع على القيادة في «المحافظين»
فضائح «حفالت كورونا» تطال زوجة جونسون
فــي أق ــوى دعــم لرئيس الـ ــوزراء البريطاني بوريس
ج ــون ـس ــون ال ـ ــذي ي ــواج ــه دعـ ـ ــوات إلـ ــى االس ـت ـق ــال ــة من
ال ـحــزب ـيــن ،ال ـحــاكــم وال ـم ـع ــارض ،عـلــى خـلـفـيــة سلسلة
من التقارير عن إقامة حفالت في مقر الحكومة خالل
عمليات اإلغــاق في البالد بسبب فيروس «كــورونــا»،
الحاكم أوليفر دودن ،إنه
قال رئيس حزب المحافظين ّ
يجب على المملكة المتحدة تجنب «صراع قيادة باعث
على االنقسام».
وقال دودن ،في مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز» ،أمس،
إنه «ينبغي أن يبقى جونسون في منصبه بعد إطالق
الــدعــوة الصائبة بشأن برنامج الجرعات المعززة من
ً
لقاحات كورونا في البالد ،لكننا نحتاج أيضا أن نصل
إلى الحقائق ،وعندها على رئيس الوزراء الرد بفعالية
ومعالجة ثقافة داونينغ ستريت»ّ ،
مقر اقامته.
ًّ
وردا عـلــى سـ ــؤال «ع ــن س ــاع ــات الـتــرفـيــه والـحـفــات
ال ـتــي أقـيـمــت عـنــدمــا كــانــت المملكة الـمـتـحــدة تخضع

لإلغالق» ،أفاد بأن« :من الضروري أن نعالج اإلخفاقات
التي سمحت بحدوث ذلــك» .وذكــرت وكالة «بلومبرغ»
ً
ً
األميركية لألنباء ،أن مصدرا بارزا في مجلس العموم،
ً
صرح لصحيفة «صنداي تايمز» ،بأن « 35نائبا من حزب
المحافظين قدموا خطابات لسحب الثقة من جونسون».
ً
ويقل العدد عن عتبة  54نائبا الالزمة إلجراء تصويت
بهذا الشأن.
ً
ً
كـمــا أظ ـهــرت اسـتـطــاعــات ل ـلــرأي تــراج ـعــا كـبـيــرا في
شعبية حزب المحافظين وتفوق «العمال» المعارض عليه.
ً
واعتذر جونسون أمــام البرلمان لحضوره حفال في
ُ
حديقة «داونينغ ستريت» في مايو  2020عندما طلب
من العاملين في المقر إحضار خمورهم إلقامة الحفل في
وقت كانت القواعد الصارمة تمنع الجمهور من جميع
ً
أشكال التقارب االجتماعي تقريبا.
ووس ـ ــط غ ـضــب ش ـع ـبــي م ــن أن ال ـح ـكــومــة ل ــم تـلـتــزم
بــالـقــواعــد الـتــي فرضتها عـلــى ال ـنــاس خ ــال الجائحة،

تم فتح تحقيق داخلي حول هذا الحفل ،وعدد آخر من
الحفالت ،من بينها حفالن منفصالن أقيما عشية جنازة
األمير فيليب زوج الملكة إليزابيت.
وفي إشارة إلى اعتذار جونسون ،قال زعيم «العمال»
كير ستارمر لـ «هيئة اإلذاعــة البريطانية» « ،BBCأعتقد
ً
أنه خالف القانون ،وأعتقد أنه اقترب كثيرا من االعتراف
ً
بــأنــه خــالــف الـقــانــون ،وأعـتـقــد أيـضــا أنــه كــذب بعد ذلك
بشأن ما حدث».
كما تم تصوير كاري جونسون زوجة رئيس الوزراء
البريطاني ،وهي تنتهك قواعد التباعد االجتماعي في
أثناء احتفالها بخطبة إحدى الصديقات ،بعد أيام فقط
من تشديد قواعد «كورونا» ومطالبة البريطانيين بتوفير
مسافات آمنة بينهم وبين األشخاص الذين ال يعيشون
معهم في نفس المنزل.
ً
وكانت السيدة جونسون « 33عاما» تحتفل بخطبة
ـاد
صديقتها آنــا بيندر فــي  17سبتمبر  2020داخ ــل نـ ٍ

خاص لألعضاء في لندن عندما التقطت الصورة ،وفق
ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وتظهر الـسـيــدة جــونـســون وهــي تـتـبــادل الضحكات
مع صديقتها وتلف ذراعها حولها في الصورة التي تم
تداولها عبر اإلنترنت.
وفــي ذلــك الــوقــت ،شــددت بريطانيا قــوا ٍّعــد «كــورونــا»
حـيــث كــانــت ال ـبــاد عـلــى أع ـتــاب مــوجــة تـفــش ثــانـيــة من
إصابات «كوفيد  ،»19وتم اإلبالغ يومها عن تسجيل أعلى
معدل إصابات يومي منذ أربعة أشهر.
وقــالــت متحدثة بــاســم الـسـيــدة جــونـســون لصحيفة
«الـتـلـغــراف» ،إن ك ــاري «تــأســف لـهــذا الـسـقــوط اللحظي»
ومعانقة صديقتها عالنية على الرغم من قواعد التباعد
االجتماعي.
ويأتي هذا الخرق وسط تفاقم أزمة بوريس جونسون
مع فضيحة جديدة عن حضوره «حفالت أسبوعية».
(بريطانيا ـ ـ رويترز ،د ب أ)

ترامب يستعيد هجماته على «ساسة واشنطن»
ف ــي أول ت ـجـ ّـمــع ب ـه ــذا الـحـجــم
دعما للملياردير الجمهوري منذ
أكتوبر ،وبعد تأجيله خطابا كان
مـقــررا فــي  6يناير ذكــرى اقتحام
الـكــابـيـتــول مـقــر ال ـكــون ـغــرس في
واشنطن العام الماضي ،استعاد
الرئيس األميركي السابق دونالد
ترامب انتقاداته للطبقة السياسية،
مهاجما «ساسة واشنطن».
وخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـج ـ ـمـ ــع ألنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاره
ف ــي واليـ ــة أري ــزون ــا ،ق ــال تــرامــب:
«سـ ـئـ ـمـ ـن ــا س ـ ـي ـ ـطـ ــرة س ـي ــاس ـي ــي
واش ـن ـطــن عـلــى حـيــاتـنــا .سئمنا
ال ــواج ـب ــات ال ـم ـف ــروض ــة» ،متهما
«الــدي ـمــوقــراط ـي ـيــن الـمـتـطــرفـيــن»
بــأنـهــم «ي ــري ــدون جـعــل ال ــوالي ــات
المتحدة بلدا شيوعيا».
وكرر الرئيس السابق مزاعمه
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي واصـ ـ ـ ـ ـ ــل تـ ـ ـ ـ ــردادهـ ـ ـ ـ ــا م ـن ــذ
االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة األخ ـيــرة
ف ــي نــوفـمـبــر  ،2020ق ــائ ــا« :لـقــد
فزنا في االنتخابات .لقد حققنا
فوزا كبيرا .ال يمكننا السماح لهم
باإلفالت بهذه السهولة» ،مضيفا
أنــه «خ ــال هــذا الـعــام سنستعيد
األغلبية في الكونغرس ،وفي عام
 2024سنستعيد البيت األبيض».
وفي أعنف هجوم على سياسة
خـلـفــه الــدي ـمــوقــراطــي جــو بــايــدن
الخارجية ،قــال ترامب في كلمته
إن إدارة بالده الحالية ال تسيطر
عـلــى ال ـمــوقــف ،مـضـيـفــا« :ه ــا هو
الرئيس الروسي فالديمير بوتين
يهدد بالذهاب إلى كوبا وفنزويال،

وهــذا نقص فــي االح ـتــرام .سابقا
لم نواجه مثل هذه المشكلة أبدا».
واستدرك« :يتساءلون ،ما هي
أصعب دولة يمكن التعامل معها:
روس ـ ـيـ ــا ،أو ال ـص ـي ــن ،أو ك ــوري ــا
الشمالية ،أو إيــران؟ أصعب دولة
يمكن التعامل معها هي الواليات
المتحدة .لدينا بعض األشخاص
ال ـم ـجــان ـيــن ال ــذي ــن اب ـت ـك ــروا هــذه
الصيغ المزيفة وهــم يصرخون:
روسيا ،روسيا ،روسيا .كل هذه
األمور ملفقة ومبتدعة».
وك ــالـ ـع ــادة ،اع ـت ـبــر ت ــرام ــب أن
«ال ـ ـح ـ ـضـ ــور هـ ــو األك ـ ـبـ ــر وي ـم ـتــد
أب ـعــد مـمــا يـمـكــن للعين رؤي ـتــه»،
علما أن أي إحصاء محدد ألعداد
َ
ال ـم ـش ــارك ـي ــن لـ ــم ي ـ ـعـ ــط ،ك ـم ــا أن
المشاركة لم تكن حاشدة بالقدر
الـ ـ ــذي كـ ــان ي ـس ـ ّـج ــل خـ ــال حملة
االنتخابات الرئاسية لعام .2016
وقـبـلــه ،كــان عــدد مــن الخطباء
أش ـ ـع ـ ـلـ ــوا حـ ـم ــاس ــة ال ـج ـم ــاه ـي ــر
بوصفهم بــايــدن بــأنــه «ضعيف»
و«مـ ـش ــوش ال ــذه ــن» ،ومـ ّ
ـوجـهـيــن
ّ
ان ـت ـقــادات إل ــى «اإلعـ ــام المعلب»
الـ ـ ــذي أط ـل ــق م ـن ــاص ــرو الــرئ ـيــس
الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــق ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده ص ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــرات
االستهجان.
وأع ـي ــد خ ــال الـتـجـمــع إط ــاق
كــل مــواقــف تــرامــب المعهودة من
االنـتـخــابــات الـمـســروقــة إل ــى ظلم
وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ـ ـ ــام ،م ـ ـ ـ ــرورا بـفـتــح
ال ـ ـحـ ــدود واعـ ـتـ ـب ــار أن ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة أص ـب ـح ــت «أض ـح ــوك ــة

لـ ـلـ ـع ــال ــم أج ـ ـ ـمـ ـ ــع» .وك ـ ـ ـ ــان ب ـعــض
ال ـم ـش ــارك ـي ــن وصـ ـل ــوا إل ـ ــى ب ـلــدة
فلورنس الريفية الواقعة جنوب
شرقي فينيكس ،عاصمة الوالية،
قبل أيــام مــن مــوعــده ،وافــديــن من
فلوريدا وتكساس.
ووســط ريــاح صحراوية ّ
هبت
فــي مـحـيــط سـهــل شــاســع ،رفعت
رايـ ــات «ت ــرام ــب  »2020و«ت ــرام ــب
 »2024لتحفيز الملياردير الــذي
خسر االنتخابات الرئاسية بعد 4
أعوام أمضاها في البيت األبيض،
على الترشح لالنتخابات المقبلة.
وقبل بدء فاعليات التجمع أطلق
ال ـح ـضــور ه ـتــافــات س ــاخ ــرة ضد
بايدن.
ورصد مراقبون تزايد الرسائل
اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرونـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـت ـ ــي ي ـب ـع ـث ـهــا
فــريــق تــرامــب شبيهة بتلك التي
اسـ ـتـ ـخ ــدم ــت فـ ـ ــي حـ ـمـ ـل ــة 2020
الرئاسية ،وتتضمن دع ــوات إلى
التبرع أو ش ــراء قبعات أو أعــام
ت ـح ـمــل ش ـ ـعـ ــارات ت ــرام ــب بـهــدف
جمع األموال.
وال ي ـ ـ ـ ـ ـ ــزال تـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــب ي ـت ـم ـت ــع
بتأثير كبير فــي أوس ــاط الحزب
الجمهوري ،حيث يسعى أعضاء
كثر في مجلسي النواب والشيوخ
الى االستفادة من ذلك لالحتفاظ
ب ـم ـن ــاص ـب ـه ــم ف ـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
المقبلة .ولـهــذه الغاية ،كثيرا ما
يـتـبـنــى هـ ــؤالء ن ـظــريــات مــؤامــرة
بشأن سرقة االنتخابات أو على
األقل ال ينفونها علنا.

دوليات
سلة أخبار
فرنسا« :كورونا» ّ
تضر
بشعبية ماكرون

خلص استطالع أجرته
المؤسسة الفرنسية للرأي
العام ،ونشرته صحيفة لو
جورنال دو ديمانش ،أمس،
أن الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون ،الذي من المتوقع
أن يسعى إلعادة انتخابه
في أبريل المقبل ،يفقد الدعم
عقب االرتفاع األخير في
اإلصابات بفيروس كورونا.
وأظهر االستطالع أن 41
بالمئة فقط من الفرنسيين
يعتقدون أن حكومة ماكرون
قادرة على التعامل بكفاءة مع
«كورونا» ،مقارنة بـ  52بالمئة
في أغسطس الماضي .ويبدو
أن تعليقات ماكرون األخيرة
عن استراتيجيته «لمضايقة»
غير الملقحين كطريقة لدفعهم
للحصول التطعيم لم تفلح.
وقال رئيس المؤسسة
الفرنسية للرأي العام فريدريك
دابي« :هناك أمر ّ
تغير في الرأي
العام ،فألشهر ،كان يبدو أن
األزمة الصحية تحمي الرئيس،
واآلن الوضع تدهور».

«طالبان» تقمع تظاهرة
نسائية في كابول

استخدم مقاتلون من «طالبان»،
أمس ،رذاذ الفلفل لتفرقة نحو
َ
 20امرأة خرجن للتظاهر ضد
َ
ّ
المتطرفة ،وطالبن
الحركة
َّ
باحترام حقوقهن.
وهتفت النساء أمام جامعة
كابول مطالبات بـ «المساواة
َ
ُ
والعدالة» ،وحملن الفتات كتب
عليها «حقوق المرأة ،حقوق
اإلنسان» ،و«ما نريده هو
الحقوق والحرية»ّ .وعمدت
المتظاهرات إلى رش برقع
ً
أبيض باللون األحمر ،تعبيرا
ّ
عن رفضهن لدعوة «طالبان»
للنساء الرتداء الحجاب.
يأتي ذلك في وقت ذكر رئيس
«لجنة التطهير» في «إمارة
أفغانستان اإلسالمية» لطيف
الله حكيمي ،أن اللجنة فصلت
حتى اآلن  2840عضوا من
«طالبان» ،متهمين بممارسات
مسيئة.

«األمن الجماعي» تستبعد
ُّ
تجدد اضطرابات كازاخستان

استبعد األمين العام لمنظمة
معاهدة األمن الجماعي،
ستانيسالف زاس ،احتمال
اندالع موجة جديدة من أعمال
الشغب في كازاخستان».
وأضاف« :لن أتحدث عن وجود
مخاطر لمحاولة االنتقام على
الفشل أو اندالع اضطربات
جديدة .أنا متأكد عمليا أن هذا
ّ
مستحيل ،ألن الوضع بات تحت
السيطرة .ويجري عمل كبير
حاليا لسبر وكشف الصورة
كاملة لما حدث ،وتحديد جميع
المشاركين .وعلى أساس ذلك،
سيتم اتخاذ التدابير في إطار
قانون جمهورية كازاخستان».

استفتاء على تعديل
الدستور في صربيا

محتجز رهائن كنيس تكساس ...بريطاني
أكدت وزارة الخارجية البريطانية ووسائل إعالم أن محتجز الرهائن األربع في كنيس «بيت إسرائيل» في مدينة كوليفيل
بوالية تكساس ليل السبت ـ ـ األحد ،والذي قتل برصاص فريق إنقاذ تابع لمكتب التحقيقات االتحادي األميركي  FBIبعد
تحرير الرهائن ،بريطاني الجنسية.
وسرت شائعات بأن المهاجم شقيق عالمة األعصاب الباكستانية عافية صديقي ،الملقبة بـ «سيدة القاعدة» ،والتي
ً
تقضي عقوبة السجن لمدة  86عاما في سجن أميركي بتهم ارهابية إال أن محاميها نفى ذلك.
(أ ف ب)
وفي الصورة ،قوة من التدخل السريع خالل عملية احتجاز الرهائن أمس األول
وج ــاءت مشاركته فــي التجمع
الـمـنـظــم ف ــي ف ـلــورنــس غـ ــداة ق ــرار
خدمة اشتراكات تلفزيونية بارزة
التخلي عن قناة «وان أميركا نيوز
نتوورك» المؤيدة لترامب.
وك ــان الرئيس السابق أوصــى
م ـنــاصــريــه م ـ ــرارا ب ـم ـتــاب ـعــة هــذه

القناة المحافظة المتشددة ،والتي
تتبنى نظريات مؤامرة ،علما أنها
تسعى لمنافسة شبكة فوكس نيوز
في اجتذاب الناخبين اليمنيين.
وق ـل ــص تـ ــرامـ ــب ،ال ـ ــذي ُح ـجــب
حـ ـس ــاب ــه عـ ـل ــى «تـ ــوي ـ ـتـ ــر» بـسـبــب
تصريحاته الـمـتـكــررة عــن نتائج

االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،مـ ــن ح ـ ـضـ ــوره فــي
السياسة األميركية منذ مغادرته
منصبه ،وحصر إطالالته بوسائل
إعالم محافظة متشددة.
وخ ــال أســابـيــع ،سيتم تفعيل
منصة تواصل اجتماعي جديدة
ت ـح ـمــل اس ـ ــم «تـ ـ ــروث س ــوش ـي ــال»

أطلقها ترامب في أكتوبر الماضي،
ل ـل ـت ـغ ـل ــب عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ح ـظــر
ح ـســابــاتــه ع ـلــى م ــواق ــع «تــوي ـتــر»
و«فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك» و«يـ ــوت ـ ـيـ ــوب» مـنــذ
يناير .2020
(فلورنس ،الواليات المتحدة
 -أ ف ب)

أدلى ،أمس ،الناخبون في
صربيا بأصواتهم لالستفتاء
على تعديل دستور البالد.
وقالت لجنة االنتخابات
الصربية إن التعديالت
الدستورية تتعلق بالتشريعات
القضائية لتقريبها من معايير
االتحاد األوروبي .ويدور
الحديث عن إجراءات انتخاب
القضاة في جميع المؤسسات
القضائية من المحاكم الرئيسية
إلى المحكمة الدستورية.
من جانبها ،رفضت سلطات
كوسوفو دعوات حكومات
غربية للسماح لألقلية الصربية
بالتصويت في استفتاء صربيا
المجاورة ،كما فعلت في
االنتخابات الصربية حتى اآلن.

دلبلا
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رﻳﺎﺿﺔ

ﻟﻴﻠﺔ »ﺳﻮﺑﺮ« ﻟﻠﻌﺮﺑﻲ واﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺣﺎزم ﻣﺎﻫﺮ وأﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ

ﻳﻠﺘﻘﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ
اﻟﺴﺎﻋﺔ  ٧.٠٠ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺎد ﺟﺎﺑﺮ اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ
ﻟﻘﺎء اﻟﺴﻮﺑﺮ.

ﻳ ـﻘــﺎم ﻓــﻲ اﻟـﺴــﺎﻋــﺔ اﻟـﺴــﺎﺑـﻌــﺔ ﻣــﻦ ﻣ ـﺴــﺎء اﻟـﻴــﻮم
اﻻﺛﻨﻴﻦ ﻟﻘﺎء ﻛﺄس اﻟﺴﻮﺑﺮ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ،اﻟﺬي ﻳﺠﻤﻊ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣــﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﺳـﺘــﺎد ﺟﺎﺑﺮ اﻟــﺪوﻟــﻲ،
ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ  ،٢٠٢٢-٢٠٢١وﻳﻘﺎم
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮ ا ﻟـﻌــﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ
د .ﺣﻤﻮد ﻓﻠﻴﻄﺢ.
ً
ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻧﻈﺮا إﻟــﻰ ﻓــﻮزه ﺑﻠﻘﺐ
دوري  stcﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
اﻟﻤﺎﺿﻲ  ،٢٠٢١-٢٠٢٠ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﺎرك اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻔﻮزه
ﺑﻠﻘﺐ ﻛﺄس ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ ذاﺗﻪ.

أو ﺑﻀﺮﺑﺔ ﺣــﻆ ،ﻛﻤﺎ أﻧــﻪ ﺳﻴﻜﺘﺴﺐ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺜﻘﺔ ،ﻗﺒﻞ اﻧﻄﻼق ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ.
واﺳﺘﻘﺮ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺪرب
اﻟﻜﺮواﺗﻲ اﻧﺘﻲ ﻣﻴﺸﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺬي ﺳﻴﺪﺧﻞ
ﺑــﻪ اﻟـﻠـﻘــﺎء إﻟــﻰ ﺣﺪ
ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮ واﻟـ ـ ـ ــﺬي
ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣــﻦ،

ﻛﺘﺎب ﻣﻔﺘﻮح
اﻟـ ـﻤـ ـﺒ ــﺎراة ﺑــﺎﻟـﻨـﺴـﺒــﺔ ﻟـﻠـﻔــﺮﻳـﻘـﻴــﻦ ﺑـﻤـﻨــﺰﻟــﺔ
اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أﻧﻬﻤﺎ
ﺗﻮاﺟﻬﺎ  ١١اﻟـﺠــﺎري ﻓﻲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
ﻟ ـ ـﻠـ ــﺪوري ،وﻧـ ـﺠ ــﺢ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ــﻲ ﻓ ــﻲ ﺣـﺴــﻢ
اﻟﻤﺒﺎراة ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﺑﻬﺪف ﻣﻦ دون
رد أﺣﺮزه اﻟﺴﻮري ﻋﻼء اﻟﺪاﻟﻲ.

ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر ﻟﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻤﺮﻣﻰ ،وﻋﻴﺴﻰ
وﻟﻴﺪ ،وأﺣﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،وﺟﻤﻌﺔ ﻋﺒﻮد ،وﻣﺤﻤﺪ
ﻓﺮﻳﺢ ﻟﺨﻂ اﻟﺪﻓﺎع ،وﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ،وﺳﻠﻄﺎن
اﻟـﻌـﻨــﺰي ،وﺑـﻨــﺪر اﻟـﺴــﻼﻣــﺔ ،واﻟـﺴـﻨــﻮﺳــﻲ اﻟـﻬــﺎدي
ﻟﺨﻂ اﻟــﻮﺳــﻂ ،وﻋﻠﻲ ﺧﻠﻒ ،وﻋــﻼء اﻟــﺪاﻟــﻲ ﻟﺨﻂ
اﻟﻬﺠﻮم.
ً
وﻗ ــﺪ ﻳ ـﺠ ــﺮي ﻣـﻴـﺸــﺎ ﺗ ـﻐ ـﻴ ـﻴــﺮا ﺑ ــﺪﻓ ــﻊ ﺟــﻮﺳـﻴــﺐ
ﻛﻨﻴﺰﻳﻔﻴﺘﺶ ﻓﻲ ﺧﻂ اﻟﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻒ أو اﻟــﺪاﻟــﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺪف
اﻟـﻔــﻮز ﻋﻠﻰ اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ ،ﻣــﻊ اﻷﺧــﺬ
ﺑ ــﺎﻻﻋ ـﺘ ـﺒ ــﺎر أﻧـ ــﻪ ﺣ ـﺘ ــﻰ ﻣ ـﺴــﺎء
أﻣﺲ ،ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺪ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ
اﻟـﺜــﻼﺛــﺔ اﻟـﺠــﺰاﺋــﺮي ﻃــﺎرق
ﺑ ــﻦ ﻋ ـﺒ ـﻄ ــﺔ ،واﻟ ـﻠ ـﻴ ـﺒــﻲ
ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻤـ ــﺪ اﻟـ ـ ـﺼ ـ ــﻮﻟ ـ ــﺔ،
واﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻮداﻧ ـ ــﻲ وﻟ ـﻴــﺪ
اﻟﺸﻌﻠﺔ ﻟﻌﺪم وﺻﻮل
ﺑﻄﺎﻗﺎﺗﻬﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر
»ﻛﻮروﻧﺎ« ﻳﻠﻐﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮ
أزرق اﻟﺼﺎﻻت ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات
واﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ،وﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺪرﺗﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻘﺎب ﺑﻘﻮة.
وﻟ ـﻌــﻞ اﻛـﺘـﻤــﺎل اﻟـﺼـﻔــﻮف ﺑــﺚ اﻟـﻄـﻤــﺄﻧـﻴـﻨــﺔ ﻓﻲ
ﻧـﻔــﻮس أﻋ ـﻀــﺎء اﻟـﺠـﻬــﺎز اﻟـﻔـﻨــﻲ ﺑـﻘـﻴــﺎدة اﻟـﻤــﺪرب
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻧﺒﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮل ،اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻠﻘﺎء ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ
اﻟﺘﺤﺪي ﻟﻪ.
واﺳـﺘـﻘــﺮ ﻣـﻌـﻠــﻮل وﻣ ـﺴــﺎﻋــﺪه ﻧ ــﺎدر داود ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﻤﻴﺪ اﻟﻘﻼف ﻟﺤﺮاﺳﺔ
اﻟ ـﻤ ــﺮﻣ ــﻰ ،وﺳ ــﺎﻣ ــﻲ اﻟ ـﺼ ــﺎﻧ ــﻊ وﻓ ـﻬ ــﺪ اﻟ ـﻬ ــﺎﺟ ــﺮي،
وﻣﺎﻛﺠﻮان ،وﻣﺸﺎري ﻏﻨﺎم ﻟﺨﻂ اﻟﻮﺳﻂ ،وﻋﻠﻲ
ﺣﺴﻴﻦ ،وﻃﻼل ﻓﺎﺿﻞ ،واﻟﻤﻬﺪي ﺑﺮﺣﻤﺔ ،وﻓﻴﺼﻞ
زاﻳــﺪ ﻟﺨﻂ اﻟﻮﺳﻂ ،وﻣﺒﻮﻛﺎﻧﻲ ،وﻃﻪ اﻟﺨﻨﻴﺴﻲ
ﻓﻲ ﺧﻂ اﻟﻬﺠﻮم.
وﻗﺪ ﻳﺸﻬﺪ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﺑﺈﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻛﻤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺣـﺴــﺎب اﻟﺨﻨﻴﺴﻲ ،وأ ﺣـﻤــﺪ اﻟﺰﻧﻜﻲ
ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ زاﻳﺪ.

اﻟﻠﻘﺐ اﻟﺴﺎدس

ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺘﻔﻮق

أﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟ ـ ـﻜ ـ ــﻮﻳ ـ ــﺖ
ﻓ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ـ ـﻌـ ـ ـ ــﻰ إﻟـ ـ ـ ـ ــﻰ
إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻘﺒﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ً
ﺑ ـ ـﻌـ ــﺪ اﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﻮز أﺧـ ـ ـﻴ ـ ــﺮا
ﺑﻠﻘﺐ ﻛــﺄس ﺳﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮ )اﻟﻤﺆﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ( ،ﻟـﻴـﻀـﻴــﻒ "اﻟ ـﺴ ــﻮﺑ ــﺮ" اﻟ ـﺴ ــﺎدس إﻟــﻰ
ﺧ ــﺰاﺋ ـﻨ ــﻪ ،ﺑ ـﻌــﺪ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘــﻪ ﻟـﻠـﻘــﺐ ﻓ ــﻲ أﻋ ـ ــﻮام ٢٠١٠
و ٢٠١٥و ٢٠١٦و ٢٠١٧و ،٢٠٢٠ﺛﻢ ﻳﺘﺴﺎوى ﻣﻊ
اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻷﻟﻘﺎب اﻟﺴﺘﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ رد
اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺲ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺴﺎرة أﻣﺎم اﻟﻌﺮﺑﻲ،

ً
ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻠﻘﺎء ﺑﺤﺜﺎ
ﻋ ــﻦ ﺗـﺤـﻘـﻴــﻖ اﻟ ـﻔ ــﻮز ﻣ ــﻦ أﺟــﻞ
اﻟـ ـﻈـ ـﻔ ــﺮ ﺑ ــﺎﻟ ـﻠ ـﻘ ــﺐ اﻟـ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ،
اﻟ ــﺬي ﺣـﻘـﻘــﻪ ﻣــﻦ ﻗـﺒــﻞ ﻓﻲ
ﻋ ــﺎ ﻣ ــﻲ  ٢٠٠٨و،٢٠١٢
إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟـﺘــﺄﻛـﻴــﺪ
ﻋﻠﻰ أن ﻓــﻮزه ﻋﻠﻰ
ً
ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ أﺧﻴﺮا ﻟﻢ
ﻳﺄت ﻣﺼﺎدﻓﺔ

 ٧:٠٠م

أﻋـ ـ ـ ــﺮب ﻣـ ـ ـ ــﺪرب اﻟ ـ ـﻌـ ــﺮﺑـ ــﻲ اﻟ ـ ـﻜـ ــﺮواﺗـ ــﻲ
أﻧـﺘــﻲ ﻣﻴﺸﺎ ﻋــﻦ أﻣـﻠــﻪ ﻣــﻮاﺻـﻠــﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ
اﻻﻧﺘﺼﺎرات ﻓﻲ ﻣﺒﺎراة اﻟﺴﻮﺑﺮ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ
أن ﻣﻬﻤﺔ اﻷﺧﻀﺮ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﺳﻬﻠﺔ ،ﻋﻄﻔﺎ
ﻋﻠﻰ ﻗــﻮة اﻟﻤﻨﺎﻓﺲ واﻣـﺘــﻼﻛــﻪ إﻣﻜﺎﻧﺎت
ﻛﺒﻴﺮة وﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﻄﻮط.
وأﻛــﺪ ﻣﻴﺸﺎ ،ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ
اﻟــﺬي ﻋﻘﺪ أﻣــﺲ أوﻧــﻼﻳــﻦ ،أﻧــﻪ ﺳﻴﺤﺴﻢ
اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺴﺤﺎت
اﻟﺘﻲ ﺧﻀﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻼﻋﺒﻮن أﻣﺲ.
ﻣ ــﻦ ﺟ ــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،أﻛ ــﺪ اﻟـ ـﻤ ــﺪرب اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪ
ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﻧﺎدر اﻟﺪاود أن اﻷﺑﻴﺾ ﻻ ﻳﻌﺎﻧﻲ

ﻏﻴﺎﺑﺎت ﺗﺬﻛﺮ ،ﻣﺸﻴﺪا ﺑﺎﻟﺠﻬﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮة
ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﻄﺒﻲ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻼﻋﺒﻴﻦ.
وأﺷ ـ ـ ـ ــﺎر اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺪاود إﻟـ ـ ــﻰ أن ﻣـ ـﺒ ــﺎرﻳ ــﺎت
ً
اﻟﻜﺆوس ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺎت
اﻟـ ــﺪوري ،وﻟــﺬﻟــﻚ ﻓــﺈن اﻟـﻔــﻮز اﻟ ــﺬي ﺣﻘﻘﻪ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻻ ﻳﻤﻨﺤﻪ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ اﻟﻴﻮم ،ﻟﻜﻦ
اﻟﻤﺒﺎراة ﺗﺒﻘﻰ ﺻﻌﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ.
وﺑﻴﻦ أن اﺳﺘﻌﺪادات اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ
ﺗـﻐـﻴــﺮا ﻛـﺒـﻴــﺮا ﻟـﺨــﻮض ﻣ ـﺒ ــﺎراة اﻟـﺴــﻮﺑــﺮ،
ﻣــﺆﻛــﺪا أن اﻟـﺠـﻬــﺎز اﻟـﻔـﻨــﻲ ﻳــﻮﻟــﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻜﺎﻣﻞ.
أﻧﺘﻲ ﻣﻴﺸﺎ

ﺣﺠﺰ ﻓﺮﻳﻖ ﻛﺮة ﻗﺪم اﻟﺼﺎﻻت
ﻟﻠﺴﻴﺪات ﺑﻨﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ أوﻟﻰ
ﺑﻄﺎﻗﺘﻲ اﳌﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﻟﺪوري  URCﻟﻠﺴﻴﺪات ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮه ﻧﺎدي
ﺳﻠﻮى اﻟﺼﺒﺎح ﻟﻠﺴﻴﺪات
 ،٠-٤ﻓﻲ اﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
أﻣﺲ اﻷول ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت
اﻟﺪور ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﺎم
ﺑﻨﻈﺎم "ﺑﻼي أوف" وﺑﺄﻓﻀﻠﻴﺔ
ﻣﺒﺎراﺗﲔ ﻣﻦ ﺛﻼث ،ﺣﻴﺚ ﻓﺎزت
ﺳﻴﺪات اﻷﺑﻴﺾ ﻓﻲ اﳌﺒﺎراة
اﻷوﻟﻰ  ،٠-٥ﻟﻴﺘﺄﻫﻠﻦ رﺳﻤﻴﺎ
إﻟﻰ اﳌﺒﺎراة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮة
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﻮاﻟﻴﺎ ،وﺑﻤﺠﻤﻮع ٠-٩
ﻟﻠﻤﺒﺎراﺗﲔ ،وأﻗﻴﻤﺖ اﳌﺒﺎراة
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺔ ﻧﺎدي اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﺗﻨﺘﻈﺮ ﺳﻴﺪات اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻔﺎﺋﺰ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺳﻴﺪات
اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻧﻈﻴﺮاﺗﻬﻦ ﺑﻨﺎدي
اﻟﻔﺘﺎة ،واﻟﺘﻲ ﺗﺄﺟﻠﺖ ﺑﺴﺒﺐ
وﺟﻮد ﻋﺪد ﻣﻦ ﻻﻋﺒﺎت
"اﻷﺧﻀﺮ" ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮ اﳌﻨﺰﻟﻲ،
وﺳﺘﻘﺎم ﻣﺒﺎراﺗﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﳌﺮﻛﺰﻳﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ
واﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ  ٢٩اﻟﺠﺎري.

ﺧﻀﻊ أﻋﻀﺎء اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ
واﻟﻄﺒﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺤﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ،
أﻣﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  9ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻮاﺣﺪة
ﺑﻌﺪ اﻟـﻈـﻬــﺮ ،ﻓــﻲ ﻣــﺮﻛــﺰ وﺣ ــﺪة اﻟ ــﺪرن ،ﺗﺤﺖ
إﺷﺮاف وزارة اﻟﺼﺤﺔ.
وأﻋﻠﻦ اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة ،أﻧﻪ ﻟﻦ ُﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻔﺮﻳﻘﻴﻦ
واﻹﻋ ــﻼﻣ ـﻴ ـﻴ ــﻦ ﺑ ــﺎﻟ ــﺪﺧ ــﻮل إﻟ ــﻰ اﺳ ـﺘ ــﺎد ﺟ ــﺎﺑ ــﺮ إﻻ
ﻟﻤﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﺴﺤﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻤﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻳﻮﻣﻴﻦ ،وذﻟﻚ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ
ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ.

ﺗﻜﺮﻳﻢ ﺑﺸﺎر واﻟﻬﻮﻳﺪي
ﻳـﻜــﺮم ﻣـﺴــﺆوﻟــﻮ اﺗـﺤــﺎد اﻟـﻜــﺮة ﻗﺒﻞ اﻧـﻄــﻼق ﻟﻘﺎء
اﻟﺴﻮﺑﺮ ،ﻧﺠﻤﻲ اﻟﺴﺎﻟﻤﻴﺔ وﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷول
َ
اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺑﺸﺎر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،وﺟﺎﺳﻢ اﻟﻬﻮﻳﺪي ،ﺑﻌﺪ
دﺧﻮﻟﻬﻤﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ أ ﻓـﻀــﻞ  10ﻫﺪاﻓﻴﻦ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺒﺎت
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
وﺣــﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻓــﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺮﺻﻴﺪ 75
ً
ً
ﻫﺪﻓﺎ ،واﻟﻬﻮﻳﺪي ﻓﻲ اﻟﺴﺎدس ﺑﺮﺻﻴﺪ  62ﻫﺪﻓﺎ.
ﻧﺎدر اﻟﺪاود

اﻟﺨﺮاﻓﻲ أﺣﺮز ﻟﻘﺐ »ﻓﺮوﺳﻴﺔ ﺣﻮﻟﻲ« ﺻﻼح ﻳﻘﻮد اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ ﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺑﻴﺴﺎو
ﻧ ـﺠ ــﺢ ﻧ ـﺠ ــﻢ ﻧ ـ ـ ــﺎدي اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ
ﻟﻠﻔﺮوﺳﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺨﺮاﻓﻲ
ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟـﻘــﺐ ﺑـﻄــﻮﻟــﺔ ﻧــﺎدي
ﺣـ ــﻮﻟـ ــﻲ ﻟـ ــﻸﻟ ـ ـﻌـ ــﺎب اﻟ ــﺮﻳ ــﺎﺿـ ـﻴ ــﺔ
واﻟ ـ ـﻔ ـ ــﺮوﺳ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،اﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﻲ أﻗ ـﻴ ـﻤ ــﺖ
اﻟﺠﻤﻌﺔ واﻟـﺴـﺒــﺖ ،ﻓــﻲ ﻣﻀﻤﺎر
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﻔﺮوﺳﻴﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺗـﺼــﺪر ﺷــﻮط اﻟـﺠــﺎﺋــﺰة اﻟﻜﺒﺮى
ﻋـﻠــﻰ ارﺗ ـﻔ ــﺎع  ١٤٥-١٤٠ﺳــﻢ ﻓﻲ
اﻟﻴﻮم اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ.
وﺟﺎء ﻓﻮز اﻟﺨﺮاﻓﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻷول ﺑـ ـﻌ ــﺪ ﻣ ــﺎ ﺗ ـﺨ ـﻄ ــﻰ ﺷ ــﻮط
اﻟ ـﺠــﺎﺋــﺰة اﻟـﻜـﺒــﺮى ﺑــﺰﻣــﻦ ٣٧٫٣٣
ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪون ﻧﻘﺎط ﺟﺰاء ،ﻣﺘﻔﻮﻗﺎ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻔﺰﻳﻊ
وﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻠ ــﻪ اﻟـ ـﻌ ــﻮﺿ ــﻲ وﻋـ ـﻨ ــﺎز
اﻟﻌﻨﺎز وراﻛﺎن اﻟﺤﺴﺎوي وﺧﺎﻟﺪ
اﻟﺨﺒﻴﺰي.
و ﺷ ـ ـﻬـ ــﺪ ا ﻟـ ـ ـﺸ ـ ــﻮط اﻷول ﻣــﻦ
اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ ﻓ ــﻮز اﻟـﺒـﻄــﻞ اﻟـﻌــﺎﻟـﻤــﻲ
ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺮاﻓﻲ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻋﻠﻰ

ﺟﻮﻻت اﻟﺤﺴﻢ ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﻛﺄس اﻷﻣﻢ

ﺗﺘﻮﻳﺞ أﺑﻄﺎل اﻟﺸﻮط اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ارﺗﻔﺎع  ١٤٠-١٣٥ﺳﻢ ﺑﺰﻣﻦ ٢٣٫٩٧
ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪون ﻧﻘﺎط ﺟﺰاء.
وأﻛـ ــﺪ أﻣ ـﻴ ــﻦ اﻟ ـﺴ ــﺮ اﻟـﻤـﺴــﺎﻋــﺪ
ﻻﺗـ ـ ـﺤ ـ ــﺎد اﻟـ ـﻔ ــﺮوﺳـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﻔـ ــﺎرس
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻌﺼﻴﻤﻲ أن اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻛﺮﻧﻔﺎﻻ رﻳﺎﺿﻴﺎ ﻣﻬﻤﺎ،
ﺟ ـﻤــﻊ ﻋـ ــﺪدا ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮا ﻣ ــﻦ ﻓــﺮﺳــﺎن

وﻓـ ــﺎرﺳـ ــﺎت اﻷﻧـ ــﺪﻳـ ــﺔ اﻟـﻤـﺤـﻠـﻴــﺔ،
وﻛـ ـ ــﺎﻧـ ـ ــﺖ اﻟ ـ ـﻨـ ــﺪﻳـ ــﺔ واﻟ ـ ـﺤ ـ ـﻤـ ــﺎس
ﻣــﻮﺟــﻮدﻳــﻦ ﻓــﻲ ﻛــﻞ اﻻرﺗـﻔــﺎﻋــﺎت
ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻤﺒﺘﺪﺋﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
واﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺔ ،وﺳ ـﻌ ــﻰ اﻟـﺠـﻤـﻴــﻊ
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻟــﺪﻳــﻪ ﻣــﻦ ﻣـﻬــﺎرة
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺘﻘﺪم.

ﻣﺮاﻛﺰ آﺳﻴﻮﻳﺔ أوﻟﻰ ﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
اﻟﺘﺠﺪﻳﻒ داﺧﻞ اﻟﺼﺎﻻت
ﺣﻘﻘﺖ ﻻﻋﺒﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﻒ ﺳﻌﺎد اﻟﻔﻘﻌﺎن
اﻟـﻤــﺮ ﻛــﺰ اﻷول ﻓــﻲ ﻓـﺌــﺔ اﻟ ــﻮزن اﻟﺨﻔﻴﻒ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ  500ﻣﺘﺮ
ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ آﺳﻴﺎ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﻒ داﺧــﻞ اﻟـﺼــﺎﻻت ،اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎد
اﻵﺳﻴﻮي ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﻒ ﺑﻨﻈﺎم )أوﻧﻼﻳﻦ( ﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ.
ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ 2000
ﻣﺘﺮ وﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻓﺔ  500ﻣﺘﺮ.
ﻓ ـﻴ ـﻤــﺎ ﺣ ـﻘ ـﻘــﺖ زﻣ ـﻴ ـﻠ ـﺘ ـﻬــﺎ ﻻﻋ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ اﻟ ــﺪوﻟ ـﻴ ــﺔ ﺳـﻴـﻔـﺘــﻼﻧــﺎ
ﻧﻴﻜﻮﻻﻳﻔﻨﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ  2000ﻣﺘﺮ
واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ  500ﻣﺘﺮ ،وﺣﻘﻖ ﻻﻋﺐ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺪوﻟﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺒﺘﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻟﻠﺮﺟﺎل ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ 2000
ﻣﺘﺮ وﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ  500ﻣﺘﺮ.
وأﺷ ــﺎد رﺋـﻴــﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟ ـﺸــﺮاع واﻟﺘﺠﺪﻳﻒ واﻟـﻜــﺎﻳــﺎك ﻓــﻲ اﻟـﻨــﺎدي
اﻟﺒﺤﺮي أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻴﻠﻜﺎوي ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻻﻋﺒﻮ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
وﺗﺴﺠﻴﻞ أرﻗﺎم وﻣﺮاﻛﺰ آﺳﻴﻮﻳﺔ ﻣﺸﺮﻓﺔ وﺣﻀﻮر ﻣﻤﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻟﺘﻲ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ آﺳﻴﻮﻳﺔ واﺳﻌﺔ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺒﺘﻲ

اﻧﺘﺰع اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻤﺼﺮي 3
ﻧـﻘــﺎط ﺛﻤﻴﻨﺔ ﻓــﻲ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس
اﻷﻣ ــﻢ اﻹﻓــﺮﻳـﻘـﻴــﺔ ،ﺑـﻌــﺪﻣــﺎ ﻧﺠﺢ
ﻓﻲ اﻟﻔﻮز ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮه ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﻏـﻴـﻨـﻴــﺎ ﺑ ـﻴ ـﺴــﺎو ﺑ ـﻬــﺪف ﻧﻈﻴﻒ
ﺳـﺠـﻠــﻪ اﻟـﻨـﺠــﻢ ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺻ ــﻼح،
ﻻﻋــﺐ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ،ﻓﻲ
اﻟـ ـﺸ ــﻮط اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ،ﻣ ــﻦ ﺗ ـﻤــﺮﻳــﺮة
ﺳﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ زﻣﻴﻠﻪ ﻋﻤﺮو
اﻟ ـﺴــﻮﻟ ـﻴــﺔ ،ﻓ ــﻲ اﻟ ـﻤ ـﺒ ــﺎراة اﻟـﺘــﻲ
ﺟﻤﻌﺘﻬﻤﺎ ﻣﺴﺎء أﻣﺲ اﻷول.
ﺑ ـ ـﻬ ـ ــﺬه اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺘ ـ ـﻴ ـ ـﺠـ ــﺔ ،ﺣ ــﺎﻓ ــﻆ
اﻟ ـﻔــﺮاﻋ ـﻨــﺔ ﻋـﻠــﻰ ﺣـﻈــﻮﻇـﻬــﻢ ﻓﻲ
اﻟـ ـﺘ ــﺄﻫ ــﻞ ،ﺑ ـﻌ ــﺪ أن ﺣ ـﺼ ــﺪ أول
 3ﻧـ ـﻘ ــﺎط ﻓـ ــﻲ اﻟـ ـﻤ ــﺮﻛ ــﺰ اﻟ ـﺜــﺎﻧــﻲ
ﺑ ــﺎﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ اﻟ ــﺮاﺑـ ـﻌ ــﺔ ﺧـﻠــﻒ
اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﻨﻴﺠﻴﺮي ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺼﺪارة ،واﻟــﺬي ﺗﺄﻫﻞ رﺳﻤﻴﺎ
ﻋـ ـﻘ ــﺐ اﻟـ ـ ـﻔ ـ ــﻮز ﻋـ ـﻠ ــﻰ اﻟـ ـ ـﺴ ـ ــﻮدان
ﺑ ـﺜــﻼﺛــﺔ أﻫ ـ ــﺪاف ﻟ ـﻬ ــﺪف ،وﺑ ــﺎت
ﺛﺎﻟﺚ اﻟﻤﺘﺄﻫﻠﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ
اﻟ ـﻤ ـﻐــﺮب واﻟ ـﻜ ــﺎﻣ ـﻴ ــﺮون ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ا ﺣ ـﺘــﻞ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺑﻴﺴﺎو
اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ ﻓ ــﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣ ـﺼــﺮ ﺑــﺮﺻ ـﻴــﺪ ﻧـﻘـﻄــﺔ واﺣـ ــﺪة،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻈﻞ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷﺧـﻴــﺮ ،وأﺻﺒﺤﺖ
اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺻﺎﺣﺒﺔ "اﻟﻘﻮل
اﻟ ـﻔ ـﺼ ــﻞ" ﻓ ــﻲ ﺗ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺪ اﻟ ـﻄ ــﺮف
اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﺄﻫﻞ ﺑﺮﻓﻘﺔ اﻟﻨﺴﻮر
اﻟﻨﻴﺠﻴﺮﻳﺔ.
وﺟــﺎء اﻟﺸﻮط اﻷول ﺳﺮﻳﻌﺎ
ﺟ ـ ــﺪا ،ﺣ ـﻴــﺚ أﺗ ـﻴ ـﺤــﺖ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣﻦ
ﻓ ــﺮﺻ ــﺔ ﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺘ ـﺨــﺐ ﻣ ـﺼ ــﺮ ﻟـﻜــﻦ
ﻟـ ــﻢ ُﻳ ـﺤ ـﺴ ــﻦ ﻻﻋـ ـﺒ ــﻮ اﻟ ـﻔ ــﺮاﻋ ـﻨ ــﺔ
اﺳـ ـﺘـ ـﻐ ــﻼﻟـ ـﻬ ــﺎ ،وﻣ ـ ـ ــﻊ اﻧ ـﻄ ــﻼﻗ ــﺔ
اﻟـ ـﺸ ــﻮط اﻟ ـﺜ ــﺎﻧ ــﻲ ،ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ أداء
اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ ﺣﺘﻰ ﺟــﺎء ت اﻟﻠﺤﻈﺔ
اﻟ ـﻤ ـﻀ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ـﺘ ــﻲ اﻓ ـﺘ ـﺘــﺢ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺻ ــﻼح ﺷــﺮﻳــﻂ أﻫ ــﺪاف
ﻣـﺼــﺮ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻄــﻮﻟــﺔ اﻻﻓــﺮﻳـﻘـﻴــﺔ
ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  ،69ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺮﻳﺮة

ﺳﻴﺪات اﻟﻜﻮﻳﺖ إﻟﻰ
ﻧﻬﺎﺋﻲ دوري اﻟﺼﺎﻻت

اﺳﺘﺎد ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺪوﻟﻲ

إﺧﻀﺎع اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺤﺎت

ﻣﻴﺸﺎ وداود اﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻠﻘﺎء

ﺗﻘﺮر إﻟﻐﺎء ﻣﻌﺴﻜﺮ اﳌﻨﺘﺨﺐ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻜﺮة ﻗﺪم اﻟﺼﺎﻻت،
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻘﺮرا اﻧﻄﻼﻗﻪ
أﻣﺲ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ،وﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ اﻟﻮدﻳﺔ
ﻫﻨﺎك ،ﺿﻤﻦ اﻻﺳﺘﻌﺪادات
ﻟﺨﻮض ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﳌﻘﺮر إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪﻣﺎم ﻓﺒﺮاﻳﺮ
اﳌﻘﺒﻞ ،ﺑﺴﺒﺐ إﺻﺎﺑﺔ اﳌﺪرب
اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ ﻛﺎﻛﺎو ،وﺛﻼﺛﺔ
ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻬﺎزﻳﻦ اﻟﻔﻨﻲ
واﻟﻄﺒﻲ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ  ٩ﻻﻋﺒﲔ،
ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ.
وﺗﻮﻗﻔﺖ ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﳌﻨﺘﺨﺐ ﻓﻲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻌﻘﺪ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﺎﻻت واﻟﺸﺎﻃﺌﻴﺔ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﺑﺎﺗﺤﺎد اﻟﻜﺮة ،ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ آﻟﻴﺔ
ﻋﻮدة اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء
ﻣﺴﺤﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﲔ.

اﻟﺬﻳﺎب واﻟﺸﺮﺟﻲ ﻓﻲ
ﻋﻀﻮﻳﺔ »ﻓﻨﻴﺔ آﺳﻴﻮﻳﺔ اﻟﻴﺪ«
ﻳﻐﺎدر اﻟﻴﻮم أﻣﲔ اﻟﺴﺮ
اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻻﺗﺤﺎد ﻛﺮة اﻟﻴﺪ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺬﻳﺎب واﳌﺪﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ
ﻟﻼﺗﺤﺎد د .ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﺮﺟﻲ
اﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪﻣﺎم اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ اﻟـ  ٢٠ﳌﻨﺘﺨﺒﺎت
اﻟﺮﺟﺎل اﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ
 ٢٠٢٣اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ ﻏﺪا
وﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ  ٣١اﻟﺠﺎري
ﺑﻌﺪ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻤﺎ ﻋﻀﻮﻳﻦ ﻓﻲ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻄﻮﻟﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻐﺎدر ﻏﺪا إﻟﻰ اﻟﺪﻣﺎم
اﻟﺤﻜﻤﺎن اﻟﺪوﻟﻴﺎن ﺣﻤﺪ
اﻟﻔﺮج وﺣﺴﲔ ﺗﻘﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ ادارة ﻣﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ
ﺑﻌﺪ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
اﻻﺗﺤﺎد اﻵﺳﻴﻮي ﻟﻠﻌﺒﺔ.

ﺳﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﻀﻢ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ وﻳﻠﻴﺎﻣﺲ

ﺗﻌﺮض ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺪاﻓﻊ ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺑﻴﺴﺎو ﻓﺎﻟﻲ ﻛﺎﻧﺪي )أ ف ب(
ﺳﺎﻗﻄﺔ راﺋﻌﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﺮو
اﻟ ـﺴ ــﻮﻟ ـﻴ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ داﺧـ ـ ــﻞ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ
اﻟﺠﺰاء ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺻﻼح اﻟﻤﺘﻤﺮﻛﺰ
ﺟ ـﻴــﺪا دون أي رﻗ ــﺎﺑ ــﺔ دﻓــﺎﻋـﻴــﺔ
ﻟ ـ ـﻴ ـ ـﺴـ ــﺪدﻫـ ــﺎ ﻣـ ـ ـﺒ ـ ــﺎﺷ ـ ــﺮة داﺧـ ـ ــﻞ
اﻟﺸﺒﺎك.
وأﻧـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ــﺬت ﺗـ ـﻘـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ "اﻟ ـ ـ ـﻔـ ـ ــﺎر"
ﻣـ ـﻨـ ـﺘـ ـﺨ ــﺐ ﻣ ـ ـﺼـ ــﺮ ﻣـ ـ ــﻦ ﺗ ـ ـﻌـ ــﺎدل
ﻣ ـﺤ ـﺒ ــﻂ ،ﺑ ـﻌ ــﺪﻣ ــﺎ ﺳ ـﺠ ــﻞ ﻻﻋ ــﺐ
ﻏ ـﻴ ـﻨ ـﻴــﺎ ﺑ ـﻴ ـﺴ ــﺎو ﻣ ــﺎﻣ ــﺎ ﺑ ــﺎﻟ ــﺪي
ﻫ ـ ــﺪف اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ــﺎدل ﻓـ ــﻲ اﻟــﺪﻗ ـﻴ ـﻘــﺔ
 ،83ﻟـﻜــﻦ اﻟـﺤـﻜــﻢ أﻟ ـﻐــﺎه ﺑــﺪاﻋــﻲ
وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺿﺪ ﻋﻤﺮ ﻛﻤﺎل
ﻋ ـﺒــﺪاﻟــﻮاﺣــﺪ ﻣ ــﺪاﻓ ــﻊ اﻟـﻔــﺮاﻋـﻨــﺔ،
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺳﺪد أﺣﻤﺪ ﺳﻴﺪ "زﻳﺰو"

ﻛـ ــﺮة ﻗ ــﻮﻳ ــﺔ زاﺣـ ـﻔ ــﺔ اﺻ ـﻄــﺪﻣــﺖ
ﺑﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺨﺼﻢ ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ اﻟﻠﻘﺎء
ﺑﻔﻮز اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ ﺑﻬﺪف دون رد.
إﻟ ـ ـ ــﻰ ذﻟـ ـ ـ ــﻚ ،ﺗ ـﻨ ـﻄ ـﻠ ــﻖ اﻟـ ـﻴ ــﻮم
ﻣـ ــﻮاﺟ ـ ـﻬـ ــﺎت اﻟـ ـﺠ ــﻮﻟ ــﺔ اﻟ ـﺜــﺎﻟ ـﺜــﺔ
اﻷﺧـﻴــﺮة ﻣﻦ دور اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
ﺑ ـﺒ ـﻄــﻮﻟــﺔ ﻛـ ــﺄس أﻣـ ــﻢ اﻓــﺮﻳ ـﻘ ـﻴــﺎ،
ﺑـﻤــﻮاﺟـﻬـﺘـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ اﻟـﻤـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ
اﻷوﻟﻰ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻠﻌﺐ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون
اﻟﻤﺴﺘﻀﻴﻒ ﻣــﻊ ﻛ ــﺎب ﻓـﻴــﺮدي
"اﻟ ـ ــﺮأس اﻷﺧ ـﻀ ــﺮ" ،وﺑــﻮرﻛـﻴـﻨــﺎ
ﻓﺎﺳﻮ ﻣﻊ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ،ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
ﻣﺴﺎء ،ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻜﻮﻳﺖ.
وﻛـ ــﺎن ﻣـﻨـﺘـﺨــﺐ اﻟ ـﻜــﺎﻣ ـﻴــﺮون
ﺣ ـﺴ ــﻢ ﺗ ــﺄﻫ ـﻠ ــﻪ ﺑ ـﻌ ــﺪ أن ﺗ ـﺼــﺪر

اﻟ ـﻤ ـﺠ ـﻤ ــﻮﻋ ــﺔ اﻷوﻟـ ـ ـ ــﻰ ﺑــﺮﺻ ـﻴــﺪ
 6ﻧ ـﻘ ــﺎط ﺑ ـﻔ ــﻮزﻳ ــﻦ ﻣـﺘـﺘــﺎﻟـﻴـﻴــﻦ،
ﺑ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ ﻳ ـﻘ ــﻊ ﺑ ــﻮرﻛ ـﻴ ـﻨ ــﺎ ﻓــﺎﺳــﻮ
ﻓــﻲ اﻟــﻮﺻــﺎﻓــﺔ واﻟـﻤــﺮﻛــﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺑﺜﻼث ﻧﻘﺎط ،ﻣﺘﺴﺎوﻳﺎ ﻣﻊ ﻛﺎب
ﻓﻴﺮدي ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺮﺻﻴﺪ ،وﻳﻘﺒﻊ ﻣﻨﺘﺨﺐ
إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻓــﻲ ﻗــﺎع اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻼ
رﺻﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط.

ﺗﻌﺎﻗﺪت إدارة اﻟﻨﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻣﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﺗﺎﺗﻴﺒﻲ
وﻳﻠﻴﺎﻣﺲ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﺻﻔﻮف
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷول ﻟﻜﺮة اﻟﺴﻠﺔ
اﺳﺘﻌﺪادﴽ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف دوري
اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻠﻖ
ﻏﺪﴽ.
وﺟﺎء ﺗﻌﺎﻗﺪ "اﻷﺧﻀﺮ" ﻣﻊ
ً
وﻳﻠﻴﺎﻣﺲ ﺑﺪﻳﻼ ﳌﻮاﻃﻨﻪ
ﻃﻮﻣﺴﻮن ،اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻨﻞ رﺿﺎ
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻔﻨﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮاﺿﻊ
ﻣﺴﺘﻮاه.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،ﺗﻌﺎﻗﺪت
إدارة ﻧﺎدي اﻟﻨﺼﺮ ﻣﻊ ﺻﺎﻧﻊ
أﻟﻌﺎب اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺪر
اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ،ﻗﺎدﻣﴼ ﻣﻦ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ
ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت
اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ.
وﻟﻢ ﻳﺸﺎرك اﻟﻌﺘﻴﺒﻲ ﻣﻊ
اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﳌﻮﺳﻢ
ﺑﺴﺒﺐ إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻤﺎ ﺳﻬﻞ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻓﻲ
اﻻﻧﺘﻘﺎل.
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ً ً
حقق ليفربول فوزا مريحا
على برينتفورد بثالثة أهداف
دون مقابل ،أمس ،في المرحلة
الثانية والعشرين من الدوري
اإلنكليزي الممتاز.

فـ ـ ـ ـ ـ ــاز فـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــق لـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــرب ـ ــول
ع ـ ـلـ ــى ضـ ـيـ ـف ــه ب ــريـ ـنـ ـتـ ـف ــورد
-3صـفــر خــال الـمـبــاراة التي
جمعتهما أمس ،في الجولة
الـ ـ ـث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة والـ ـ ـعـ ـ ـش ـ ــري ـ ــن م ــن
ا ل ــدوري اإل نـكـلـيــزي الممتاز
لـ ـك ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم ،الـ ـت ــي ش ـه ــدت
ً
أيضا فوز ليدز يونايتد على
ويست هام.
وس ـج ــل أه ـ ــداف لـيـفــربــول
ف ـ ــابـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــو ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ــدقـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــة
 ،44وأ ل ـ ـ ـي ـ ـ ـكـ ـ ــس أو ك ـ ـس ـ ـل ـ ـيـ ــد
تشامبرلين في الدقيقة ،69
وتـ ــاكـ ــومـ ــي م ـي ـن ــام ـي ـن ــو فــي
الدقيقة .77
ورفع ليفربول رصيده إلى
 45نقطة في المركز الثاني،
وت ــوق ــف رص ـيــد بــريـنـتـفــورد
ع ـن ــد  23ن ـق ـط ــة فـ ــي ا ل ـم ــر ك ــز
الرابع عشر.

وفي المباراة الثانية ،فاز
ل ـيــد يــونــاي ـتــد ع ـلــى مـضـيـفــه
ويست هام .2-3
وت ـق ـمــص جـ ــاك هــاري ـســون
دور ا ل ـب ـط ــو ل ــة ل ـف ــر ي ــق ل ـي ــدز؛
ب ـع ــدم ــا س ـج ــل ث ــاث ــة أهـ ــداف
(هاتريك) في الدقائق العاشرة
و ا لـ ـ  37وا ل ـ ـ  ،60فـيـمــا سجل
ه ــدف ــي ويـ ـس ــت هـ ـ ــام ،جـ ــارود
بــويــن ،وبــابـلــو فــورنــالــس في
الدقيقتين الـ  34والـ .52
ورفع ليدز رصيده إلى 22
نـقـطــة ف ــي ال ـمــركــز الـخــامــس
عشر و تــو قــف رصيد ويست
ه ـ ـ ــام عـ ـنـ ـج ــد  37نـ ـقـ ـط ــة فــي
المركز الرابع.

فابينهو نجم ليفربول يحرز هدفه في مرمى برينتفورد

ً
ً ً
يوفنتوس يحقق فوزا ثانيا تواليا
واصل يوفنتوس صحوته في الدوري اإليطالي
ً
ً
لكرة القدم محققا انتصاره الثاني تواليا في الدوري
اإليطالي ،بفوزه على ضيفه أودينيزي -2صفر أمس
األول ،في المرحلة الثانية والعشرين.
وكــان يوفنتوس خــاض مباراتين قويتين بعد
عــودتــه مــن العطلة الـشـتــويــة ،وت ـعــادل عـلــى أرضــه
مــع نــابــولــي ،قبل أن يحقق "ريـمــونـتــادا" رائـعــة في
ً
العاصمة األسبوع الفائت معوضا تأخره مرتين
صفر 1-و 3-1إلى فوز  3-4على روما.
ً
وحافظ يوفنتوس على سجله خاليا من الهزائم
ً
ً
فــي ال ــدوري للمباراة الثامنة تــوالـيــا ،مـعــززا آماله
باحتالل أحد المراكز المؤهلة لدوري األبطال بعد
بداية سيئة للموسم.
وت ـق ــدم يــوفـنـتــوس أمـ ــام م ــدرج ــات شـبــه خالية
بسبب القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا مع
السماح بخمسة آالف مشجع فقط ،عبر األرجنتيني
باولو ديـبــاال ،بعد أن مــرر له مويز كين الكرة إلى
مـشــارف المنطقة ،ح ــاول الـمــدافــع الـهــولـنــدي بــرام
نيوتينك تشتيتها لكن المهاجم اقتنصها وسددها
بيسراه من داخــل المنطقة إلــى يمين الـحــارس في
سقف الشباك (.)19
ورغــم أن رجــال ماسيميليانو أليغري سيطروا

ديباال وروغاني نجما يوفنتوس

جيمس يتعملق في أمسية إصابة دورانت
تألق جيمس ه ــاردن فــي صفوف فريقه
ب ــروك ـل ـي ــن ن ـت ــس وق ـ ـ ــاده ل ـل ـف ــوز ع ـل ــى نـيــو
أور ل ـيــا نــز بيليكانز  ،105-120فــي مـبــاراة
أص ـيــب خــالـهــا زمـيـلــه وأف ـضــل ه ــداف في
دوري كرة السلة األميركي للمحترفين كيفن
دورانت السبت.
وخسر شيكاغو بولز متصدر المنطقة
ال ـشــرق ـيــة أم ـ ــام بــوس ـطــن سـلـتـيـكــس -112
 ،114وميلووكي باكس حامل اللقب أ مــام
تورونتو رابتورز .103-96
عـلــى مـلـعــب "بــاركـلـيــز سـنـتــر" وأم ــام 17
أل ـ ــف م ـش ــاه ــد ،ك ـ ــان ه ـ ـ ــادرن ق ـ ــاب قــوس ـيــن
أو أدن ــى مــن تـحـقـيــق "ت ــري ـب ــل-داب ــل" ،لكنه
اكتفى بتسجيل  27نقطة ،وأ ض ــاف إليها
 15تمريرة حاسمة و 8مرتدات أمام فريق
يـحـتــل ال ـمــركــز ال ـثــالــث ع ـشــر ف ــي الـمـنـطـقــة
ً
الغربية مع  16فوزا مقابل  27هزيمة.
وف ــي بــوس ـطــن ،س ـجــل جــاي ـســون تــاتــوم
 23نقطة ،وأضاف زميله جايلن براون 19
ليقودا سلتيكس للفوز على بــو لــز بفارق
سلة ،في مباراة كان خاللها المونتينيغري
نيكوال فوتشيفيتش أفضل المسجلين في

رياضة

صفوف الخاسر مع  27نقطة.
ف ـ ــي م ـ ـي ـ ـلـ ــووكـ ــي ،حـ ـق ــق الـ ـك ــامـ ـي ــرون ــي
باسكال سياكام ثاني "تريبل-دابل" في
مـسـيــرتــه م ــع  30نـقـطــة و 10تـمــريــرات
ً
حــا سـمــة و 10م ــر ت ــدات ،ف ــار ض ــا نفسه
نـجــم هــذه األمـسـيــة؛ بـعــدمــا قــاد فريقه
ت ــورون ـت ــو راب ـ ـتـ ــورز ل ـت ـعــويــض تـخـلـفــه
بـفــارق  15نقطة ،وا لـفــوز على ميلووكي
باكس حامل اللقب .96-103
في ميامي ،سجل الكاميروني جويل
إمبيد  32نقطة والتقط  12مرتدة ليقود
فــري ـقــه ف ـيــادل ـف ـيــا سـفـنـتــي سـيـكـســرز
لـلـفــوز عـلــى ثــا لــث ا لـمـنـطـقــة الشرقية
ميامي هيت .98-109
وفي دنفر ،حقق الصربي نيكوال
ي ــوك ـي ـت ــش "تـ ــرب ـ ـيـ ــل-دابـ ــل" مـ ــع 17
نقطة وأض ــاف إليها  13تمريرة
حــاسـمــة و 12م ــرت ــدة ليقود
دن ـفــر نــاغـتــس ل ـفــوز كبير
على لــوس أنجلس ليكرز
.96-133

ليبرون جيمس

عـلــى ال ـشــوط األول ،ف ــإن الـتـســديــدة الــوح ـيــدة بين
الخشبات الثالث كانت تلك التي أتى منها الهدف.
وسـجــل يــوفـنـتــوس ال ـهــدف الـثــانــي بــرأسـيــة من
األميركي ويستون ماكيني إثر عرضية من البديل
مــاتـيــا دي تـشـيـلـيــو ( .)79وس ـجــل ال ـقــائــد تشيرو
إيمبولي ثنائية ليرتقي إلى صدارة هدافي الدوري
ويعيد التسيو إلى سكة االنتصارات بالفوز بثالثية
نظيفة على مضيفه ساليرنتينا المتذيل.
ً
وسجل إيموبيلي ثنائية مبكرة ( 7و )10رافعا
ً
رصـيــده إلــى  17هــدفــا فــي "سـيــري أ" هــذا الموسم
ً
متفوقا على الصربي دوشان فالهوفيتش مهاجم
فيورنتينا ( ،)16فيما أضاف مانويل التساري الثالث
في الشوط الثاني (.)66

اختبار سهل لميالن
ً
ً
ويـ ـخ ــوض م ـي ــان اخـ ـتـ ـب ــارا س ـه ــا أم ـ ــام ضيفه
سبيتسيا السادس عشر اليوم في ختام المرحلة.
ً
وسيكون نابولي بدوره مطالبا بنسيان خروجه
ً
المخيب من مسابقة الكأس ،عندما يحل ضيفا على
ً
بولونيا الثالث عشر اليوم أيضا.
وفي مباراة أخرى يلعب فيورنتينا مع جنوى.

إيفرتون يقيل رفائيل بينيتيز

رفائيل بينيتيز
أعلن إيفرتون المتعثر في الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم
إقالة المدرب رفائيل بينيتيز أمس ،وذلك بعد يوم واحد من الهزيمة
 2-1أمام نوريتش سيتي.
وق ــال إي ـفــرتــون ،ال ــذي يحتل الـمــركــز  15ب ـفــارق ســت نـقــاط عن
منطقة الهبوط في بيان" :رحل بينيتيز ،الذي انضم إلى إيفرتون
في يونيو  ،2021عن النادي بأثر فوري ،وسيتم اإلعالن عن المدرب
البديل في وقت الحق".

ديوكوفيتش يخسر معركته ويغادر أستراليا
خـ ـ ـس ـ ــر ال ـ ـ ـصـ ـ ــربـ ـ ــي ّن ـ ــوف ـ ــاك
ديــوكــوف ـي ـتــش ،ال ـم ـصــنــف أول
ع ــالـ ـمـ ـي ــا ف ـ ــي ك ـ ـ ــرة الـ ـمـ ـض ــرب،
مـ ـح ــاولـ ـت ــه األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ل ـت ـف ــادي
تــرحـيـلــه م ــن أس ـتــرال ـيــا أم ــس،
فــي نـهــايــة مــواج ـهــة قــانــونـيــة
مثيرة حول عدم تلقيه اللقاح
ال ـم ـض ــاد ل ـف ـي ــروس ك ــورون ــا
دمــرت أحالمه بإحراز اللقب
الحادي والعشرين القياسي
في البطوالت األربع الكبرى.
وع ـ ـ ـبـ ـ ــر ديـ ــوكـ ــوف ـ ـي ـ ـتـ ــش،
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــوج  9مـ ـ ـ ـ ـ ــرات ب ـل ـق ــب
أس ـت ــرال ـي ــا ،ع ــن "خ ـي ـب ــة أم ــل
ش ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة" ،لـ ــرفـ ــض م ـح ـك ـمــة
ع ـل ـي ــا أسـ ـت ــرالـ ـي ــة اس ـت ـئ ـنــاف
قـ ـ ــرار إلـ ـغ ــاء ت ــأش ـي ــرت ــه ،لـكـنــه
سيمتثل للقرار ويغادر البالد.
وقــال "نــولــي" ،البالغ  34عاما،
في بيان عشية انطالق بطولة
أسـ ـت ــرالـ ـي ــا ال ـم ـف ـت ــوح ــة ،أولـ ــى
البطوالت األربع الكبرى "احترم
قــرار المحكمة ،وسأتعاون مع
السلطات المعنية فيما يتعلق

نوفاك ديوكوفيتش
بخروجي من البالد".
وقـ ـبـ ـلـ ـه ــا بـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــات ،ك ــان ــت
المحكمة الفدرالية األسترالية
رف ـض ــت ب ــاإلجـ ـم ــاع اس ـت ـئ ـنــاف
ديوكوفيتش قرار إلغاء تأشيرة
دخ ــول ــه إل ــى أس ـتــرال ـيــا وط ــرده
منها ،الــذي أمــرت به الحكومة،
وال ـ ـتـ ــي اعـ ـتـ ـب ــرت أن ال ـص ــرب ــي

غـيــر الـمـتـلـقــي ال ـل ـقــاح الـمـضــاد
لفيروس كورونا" ،يشكل خطرا
ً
صحيا" ،وانه "يمكن أن يشجع
المشاعر المناهضة للتلقيح".
وت ــاب ــع ديــوكــوف ـي ـتــش ،ال ــذي
ُسمح ُله بمغادرة مركز االحتجاز
الــذي نقل إليه السبت ،الجلسة
ع ـ ـبـ ــر اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــرنـ ـ ــت م ـ ــن م ـك ــات ــب

محاميه فــي مـلـبــورن ،مضيفا:
"ســأسـتـغــرق اآلن بـعــض الــوقــت
للراحة والتعافي ...أشعر بخيبة
أم ــل شــديــدة مــن ق ــرار المحكمة
لرفض مراجعتي القضائية حول
قرار الوزير إلغاء تأشيرتي ،مما
يعني أنــه ال يمكنني البقاء في
أستراليا والمشاركة في بطولة
أستراليا المفتوحة".
وف ـ ــي م ـع ــرك ــة اسـ ـتـ ـم ــرت 11
ي ــوم ــا ،واسـ ـتـ ـح ــوذت اهـتـمــامــا
عالميا ،بسبب عدم تلقيحه ضد
كوفيد  ،19وسلوكه في عملية
دخ ــول ــه إل ــى أس ـتــرال ـيــا ،ألغيت
تأشيرة ديوكوفيتش في مطار
ملبورن ،واستعادها بعد قضية
إجرائية قبل أن تلغى مرة ثانية
من قبل وزير الهجرة ،وأمضى
أولــى لياليه في مركز احتجاز
س ـي ــئ ال ـس ـم ـع ــة فـ ــي م ـل ـب ــورن،
وخ ــاض تـمــاريـنــه عـلــى مالعب
البطولة لعدة أيام بعد استعادة
تأشيرته ،ثم عاد إلى الحجز.

طموحات صالح وليفاندوفسكي تتحدى ميسي على جائزة «األفضل»
تتجه أنظار الماليين من عشاق
كرة القدم في العالم اليوم صوب
مدينة زيــوريــخ السويسرية،
ل ـم ـتــاب ـعــة س ــاع ــة ال ـت ـتــويــج
ألفضل نجوم وإنـجــازات
اللعبة عام .2021
وي ـ ـس ـ ـت ـ ـض ـ ـيـ ــف م ـق ــر
االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـ ــدول ـ ــي ل ـك ــرة
الـقــدم (فيفا) فــي زيوريخ
ح ـ ـ ـفـ ـ ــل ت ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ــع جـ ـ ــوائـ ـ ــز
"األفـ ـ ـض ـ ــل" ف ـ ــي اس ـت ـف ـت ــاء
ال ـف ـي ـفــا ل ـع ــام  ،2021ال ــذي
شـهــد ال ـعــديــد م ــن األح ــداث
الكروية المهمة في مختلف
أن ـحــاء ال ـعــالــم ،رغ ــم اسـتـمــرار
أزمـ ـ ـ ــة "كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا" ،وك ــالـ ـع ــادة
تستحوذ جائزة أفضل العب على
مـعـظــم االه ـت ـمــام فــي ه ــذا الـحـفــل،
حيث يراود الحلم ثالثة من أفضل
نجوم اللعبة خــال عــام  2021لنيل
هذه الجائزة التي سيتم الكشف عن
الفائز بها في ختام توزيع الجوائز.
ولـ ـلـ ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة فـ ــي غـ ـض ــون 4
س ـ ـنـ ــوات ،ي ـخ ــوض ن ـج ــم كـ ــرة ال ـق ــدم
المصري محمد صالح هذه التجربة
ببلوغه القائمة النهائية للمرشحين
لـ ـلـ ـف ــوز ب ــالـ ـج ــائ ــزة األب ـ ـ ـ ـ ــرز ،حـيــث
يـتـنــافــس عـلـيـهــا م ــع األرجـنـتـيـنــي
لـ ـي ــونـ ـي ــل مـ ـيـ ـس ــي ،والـ ـب ــولـ ـن ــدي
روبرت ليفاندوفسكي ،الذي توج
بالجائزة في نسختها الماضية
لعام .2020
وي ـت ـط ـلــع ص ـ ــاح ،ال ـ ــذي حــل
ثالثا في  ،2018إلى أن يحالفه
الحظ هذه المرة ،ويتوج بجائزة

أفضل العب في استفتاء الفيفا ،ليكون
ث ــان ــي العـ ــب ف ـقــط م ــن خ ـ ــارج قــارتــي
أوروب ـ ــا وأم ـيــركــا ي ـنــال ه ــذا ال ـشــرف،
حيث كــان الليبيري جــورج وايــا هو
الوحيد الــذي كسر احتكار القارتين
للجائزة ،في عام .1995
في المقابل ،يحلم نجم كرة القدم
البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى
التفوق مجددا على منافسيه وخطف
ج ــائ ــزة "األفـ ـض ــل" ،ب ـعــدمــا ت ــوج بها
للمرة األولــى في مسيرته الرياضية
فــي الـنـسـخــة الـمــاضـيــة عـلــى حـســاب
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي كــري ـس ـت ـيــانــو رون ــال ــدو
واألرجنتيني ليونيل ميسي.
كما يراود األمل ميسي في تعزيز
الرقم القياسي ،الذي يحمله في عدد
مــرات الفوز بالجائزة ،علما أن آماله
سترتكز بشكل كبير على إنجاز وحيد
ف ــي  ،2021وه ــو ال ـف ــوز م ــع منتخب
بالده بلقب كأس أمم أميركا الجنوبية
(كوبا أميركا) ،وفاز ميسي بالجائزة
 6مرات سابقة (رقم قياسي) ،أولها في
 ،2009وأحدثها في .2019
وي ـقــدم "فـيـفــا" فــي حـفــل ال ـيــوم 11
ج ــائ ــزة ه ـ ــي :أفـ ـض ــل الع ـ ــب  -أف ـضــل
العـبــة  -أفـضــل م ــدرب  -أفـضــل مــدرب
ك ــرة نـســائـيــة  -أفـضــل ح ــارس مرمى
 أف ـضــل حــارســة مــرمــى  -التشكيلةالـمـثــالـيــة  -التشكيلة الـمـثــالـيــة على
م ـس ـتــوى ال ـس ـي ــدات  -ج ــائ ــزة الـلـعــب
النظيف  -جــائــزة بــوشـكــاش ألفضل
هدف  -جائزة أفضل تشجيع.
وت ـ ــم اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار أف ـ ـضـ ــل ال ــاع ـب ـي ــن
والالعبات والمدربين من خالل عملية
تصويت مجمع ،تشتمل على أصوات

صالح وميسي وليفاندوفسكي
قادة ومدربي كل من منتخبات العالم،
وتـصــويــت عـبــر اإلن ـتــرنــت بمشاركة
ال ـم ـش ـج ـع ـيــن ،إض ــاف ــة إلـ ــى تـصــويــت
ممثلي وسائل اإلعالم.

جائزة أفضل العبة
وي ـش ـت ـع ــل ال ـ ـصـ ــراع ع ـل ــى ج ــائ ــزة
أفضل العبة في العالم لعام  2021بين
اثنتين مــن نجمات فريق برشلونة،
هما اإلسبانيتان جينيفر هيرموسو

وأليكسيا بوتياس ،وتتنافس معهما
على نفس الجائزة الالعبة األسترالية
س ـ ـ ــان كـ ـي ــر نـ ـجـ ـم ــة فـ ــريـ ــق ت ـش ـل ـســي
اإلنكليزي.
ويصعب التكهن بهوية الفائز في
ال ـص ــراع عـلــى ج ــائ ــزة أف ـضــل م ــدرب،
حيث يتنافس عليها ثالثة مدربين
كان لكل منهم بصمة رائعة في العام
الـمـنـقـضــي ،وان ـح ـصــر ال ـص ــراع على
الـ ـج ــائ ــزة ب ـي ــن اإلسـ ـب ــان ــي جــوسـيــب
غوارديوال ،المدير الفني لمانشستر

سيتي اإلنكليزي ،واأللماني توماس
ت ــوخـ ـي ــل ،الـ ـم ــدي ــر ال ـف ـن ــي لـتـشـلـســي
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ،واإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي روبـ ــرتـ ــو
مــانـشـيـنــي الـمــديــر الـفـنــي للمنتخب
اإليطالي (اآلزوري).
وع ـ ـل ـ ــى ج ـ ــائ ـ ــزة أف ـ ـض ـ ــل ح ـ ــارس
مــرمــى فــي الـعــالــم ،سـيـكــون األلـمــانــي
م ــان ــوي ــل ن ــوي ــر هـ ــو ال ــوحـ ـي ــد الـ ــذي
ي ـخــوض ال ـص ــراع عـلــى ال ـجــائــزة من
بين الحراس الثالثة الذين تنافسوا
على نفس الجائزة في نسخة ،2020

وانحصر الصراع على جائزة 2021
بين األلـمــانــي الــدولــي نــويــر ،حــارس
مــرمــى بــايــرن مـيــونـيــخ ،والسنغالي
إدوارد ميندي حارس مرمى تشلسي،
واإلي ـط ــال ــي جــان ـلــوي ـجــي دون ــاروم ــا
حارس مرمى ميالن اإليطالي سابقا،
والـمـنـضــم إلــى بــاريــس ســان جــرمــان
الفرنسي في الموسم الحالي.
(د ب أ)
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

ما جدوى حل المجلس؟
العلة باطنية

«العفو»
مثل الغيم

أ .د .غانم النجار

تتنافس الحكومة ومجلس األمة في مضمار سباق انعدام الثقة عند
الناس ،فالمؤسستان بحاجة إلى عمل الكثير لكي تكسبا تلك الثقة،
التي هي مدخل القبول الشعبي ،الذي سيسهل الكثير من مهماتهما.
و فــي خضم ا ل ـصــراع الممل بين السلطتين ،أو حتى توافقهما،
تتردد بين الفينة واألخرى ،مطالبات بحل المجلس ،وعادة ما تأتي
تلك المطالبات في إطار اإلحباط المهيمن لدرجة تعوق القدرة على
ً
التركيز ،فحتى لو حدث أمر إيجابي فستجد جمهورا غير قليل يشكك
في ذلك األمر ،ويضعه في خانة اإلحباطات.
ومع الذكرى الستين ألول حكومة انتقالية بعد االستقالل ،فإن عدد
الحكومات لدينا حتى الساعة هو  ٣٩حكومة ،أما المجالس فقد بلغ
ً
ً
عددها  ١٦رسميا و ١٨فعليا ،بل لدينا إبداع في قصف عمر المجالس
فلم يكمل عمره منها إال  8فقط ،كما أن لدينا إبداعات في التسميات
فمجلس مبكر طرأت عليه عالمات التزوير ،ولدينا مجلسان في سنة
واحدة أطلق عليهما اسم مجلسين مبطلين ،ولدينا مجلسان زادت
مدة حلهما على أربع سنوات ،نتج في األولى أزمة المناخ ،وفي الثانية
تم فرض الرقابة ،وتطبيق قانون أمن الدولة ،وبالطبع الكارثة الكبرى
الغزو العراقي.
ومنذ عودة االنتخابات في أكتوبر  ،١٩٩٢تم حل المجلس  10مرات،
اثنتان منهما باإلبطال ،واألخــرى بطرق مختلفة .ومن المالحظ أن
ً
شهوة التسلط كانت دائـمــا ال يكفيها الحل فقط ،بــل تضاف إليها
بهارات تسلطية أخرى ،كفرض قوانين مبالغة في الشدة ،أو تغيير
ً
الدوائر االنتخابية .مع أن حل المجلس دستوريا ،ال يعدو كونه دعوة
النتخابات مبكرة ،كما نعرفه في علم االنتخابات.
ً
يتضح إذا أن الحكومة قد أخذت فرصتها الكافية لالنفراد بالسلطة،
فما نتج عن انفرادها إال الـخــراب ،وبالتالي انفرادها غير مفيد بل
ً
مضر جدا ،وحالة اإلحباط السائدة ،لن تأتي بنواب على المشتهى.
هيمنة الحكومة مطلقة ،فهي تملك وتهيمن على كل شيء ،من أمن
وخدمات ،ودخل قومي ،وأرض ،وسيادة ومشروعية ،في حين ال يملك
النائب في مقابل ذلك إال الدعم الشعبي ،وهو أمر في الحالة النيابية
الحالية ،والفعل الحكومي ،صعب المنال.
وفي ظل اختالل موازين القوى الحاد لمصلحة الحكومة ،لن يحدث
ً
تقدم في مسارات المجتمع ،دون توافق بين كل األط ــراف ،أخــذا في
االعتبار أن المجتمع بمقوماته لديه كل اإلمكانيات ومؤهل للخروج
من المأزق التاريخي المكرر والممل والمدمر.

ومن الجوع ...ما «خنق»
ت ــداول رواد وســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي مشهدا فريدا
وغريبا يظهر قيام ضفدع ضخم بابتالع سمكة تفوقه حجما،
لكن وجبته الكبيرة كتبت نهاية قصة حياته.
وتـ ـظـ ـه ــر فـ ــي م ـق ـط ــع الـ ـفـ ـي ــدي ــو ،ال ـ ـ ــذي ش ــاركـ ـت ــه صـفـحــة
" "fishingspageالمختصة بـعــالــم األس ـمــاك والـصـيــد على
"إنستغرام" ،ونشره موقع سبوتنيك أمس األول ،لقطة غريبة
لضفدع كبير مات خنقا بعد محاولته التهام سمكة كبيرة.

وال ي ـط ــوف ال ـغ ـيــم بـقـعــه م ــن األرض
وأح ـلــى الـغـيــوم الـلــي تـفـ ّـيــض غ ــداري
تنزل عطاياها على الطول والعرض
وب ـعــض األفـ ـك ــار ت ـمــر م ـثــل ال ـط ــواري
تفرض معانيها على خاطرك فرض:

ّ
إن "ال ـ ـع ـ ـفـ ــو" واجـ ـ ـ ــب يـ ـ ِـعـ ــم ال ـ ـبـ ــراري
َ
والدين بآخر دفعته وينتهي القرض

مخدرات في علب فاصوليا
ليس بيدنا شيء

حسن العيسى

لــو أن الـحـكــومــة ال ـتــي تـنـقــل همومها
ً
االقتصادية ـ بفرض أن لها هموما تعكر
صفو تفكيرها -عبر مانشيتات الجرائد
اليومية عن الوضع المالي للدولة تغلق
ال ـب ــاب عـلــى نـفـسـهــا وت ـحــاكــي بــوســوســة
الـضـيــاع وغـيــاب الــرؤيــة واإلرادة نفسها
س ـي ـكــون أب ـ ــرك ل ـهــا ولـمـسـتـقـبــل األج ـي ــال
المفلسة.
ماذا يعني أن تقول عبر أخبار الصحف
ً
أمس إن الكويت تعاني أكبر عجز عالميا،
ووك ــال ــة س ـت ــان ــدرد آنـ ــد ب ـ ــورز ت ـح ــذر من
أن س ـي ــول ــة االح ـت ـي ــاط ــي الـ ـع ــام أوش ـك ــت
ع ـلــى ال ـن ـف ــاد؟! ل ـمــن ُي ـ َّ
ـوج ــه ه ــذا الـخـطــاب
التحذيري؟ هل هو لألكثرية من الشعب
التي تنتظر الــرواتــب كل شهر كي تسدد

أقساط االستهالك ،وكل يوم واآلخر تتلقى
إب ــر تـخــديــر منتهية الـصــاحـيــة بعالمة
طمأنة تقول ال مساس بجيب المواطن ،أم
أن الخطاب هو للنفس وألصحاب السلطة
وحدهم؟
ً
إذا ك ــان ه ــذا ال ـكــام مــوجـهــا للمواطن
المستهلك والمبتلى بــو عـيــه كـمــا يمثله
نـ ــواب األمـ ــة وب ـه ــذه ال ـح ـكــومــة الـضــائـعــة
الـمـتــرددة ،فـمــاذا عساه أن يفعل مــع هذه
ً
األخبار إن كان يقرؤها فعال ويتفاعل معها
ً
قلقا ،ومن ثم يترجم رفضه بحزم لسلوك
هــذه السلطة الــرخــوة ،أم أن الخطاب هو
مــن السلطة للسلطة ،مــن النفس للنفس!
ّ
إذن م ـ ــاذا ن ـص ـنــع بـ ــه" ،ب ــل ـي ــه ي ــا حـكــومــة
واشــربــي مــايــه" ،فهذه السلطة تــدري أين

شهدت هذه الجريمة المروعة،
حـ ـي ــث ت ـل ـق ــى مـ ـس ــاع ــد وزي ـ ــر
الداخلية مدير أمــن الشرقية،
ً
ال ـل ــواء مـحـمــد والـ ــي ،إخ ـط ــارا
بـنـشــوب مـشــاجــرة فــي القرية
بين مــواطــن ُيــدعــى عــامــر (39
ً
عاما) ،وشقيقه األكبر محمد
ً
( 44ع ــام ــا) ،لـفــظ عـلــى إثــرهــا
ً
األول أنفاسه ،متأثرا بإصابته
ب ـ ـجـ ــرح ذب ـ ـحـ ــي ف ـ ــي ال ــرقـ ـب ــة،

الخطأ بالجهل أو األخطاء المتعمدة التي
ً
سلكتها عـقــودا طويلة فــي إدارة الــدولــة،
ً
فماذا يجدي هذا الكالم ،طالما ظل كالما
ً
ّ ً
ً
وهما مسوقا؟!
خاويا
سـلـطــة "ال ـب ـخــاصــة" تـ ــدرك أن القضية
ليست فقط "جيب المواطن" الذي ال يمكن
المساس به كما تردد ،بل هي جيوب الكبار
المتنفذين ا لـتــي ال يمكن حـتــى الحديث
ً
عنها ولو همسا .ال توجد حلول ،ال عند
هـ ــذه ا ل ـس ـل ـطــة ،وال أي ح ـكــو مــة تشكلها
الـسـلـطــة ال ـم ـت ـفــردة بــال ـقــرار واإلقـ ـ ــرار في
الوقت ذاته ،ففاقد الشيء ال يعطيه ...والله
يكون بعون أوالدنــا وبناتنا...سيكونون
وحدهم ،أما أنتم البخصاء الكبار فتعلمون
أين ستضعون أقدامكم في الغد!

وعدة مناطق بأنحاء متفرقة
بالجسد على يد الثاني.
وك ـ ـش ـ ـفـ ــت الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــري ـ ــات أن
الـ ـمـ ـتـ ـه ــم الذ ب ـ ــالـ ـ ـف ـ ــرار ،قـبــل
ساعات من ضبطه والتحفظ
ع ـل ـيــه ت ـح ــت ت ـ ـصـ ـ ُّـرف ج ـهــات
التحقيق ،فــي حــادث وصفته
وســائــل إعــام مصرية بقصة
"قابيل وهابيل الشرقية".

أكمل المتسلق الكويتي يوسف الرفاعي تحدي
القمم البركانية السبع بتسلق آخــر بــركــان ضمن
المجموعة وهــو بركان سيدلي الــواقــع في القطب
الجنوبي (انتاركتيكا) ليكون بذلك الشخص الـ24
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـعــالــم الـ ــذي يـنـتـهــي م ــن تسلقها،
وكأصغر رجل في العالم ،وأول عربي وشخص من
الشرق األوسط.
وقــال الــرفــاعــي ،فــي تصريح ل ـ "كــونــا" أمــس ،إنه
أنهى تسلق القمة األخيرة لبركان سيدلي في 22
من ديسمبر الماضي ،مبينا ان رحلته بــدأت عند
وصوله الى جنوب دولة تشيلي في مدينة بونتا
أريناس الواقعة أقصى جنوب الدولة ومن ثم نقله
إلــى القطب الجنوبي وقــد استغرق ذلــك ستة أيام
ً
ن ـظــرا إل ــى أن ال ـط ـيــران إل ــى الـقـطــب يتطلب أج ــواء
معينة.
ولفت إلــى أنــه "عند الــوصــول إلــى القمة شعرت
بالفخر الشديد ألنني من أوائل الناس عالميا على
قمة هــذا الجبل ال ــذي لــم يــر أحــد على قمته سوى
بضع مرات ولم يسلك أحد ذلك الطريق الذي سلكناه
أنا وفريقي ،فقد أحسست أنني رائد فضاء يخطو
أول خـطــوة لــه خ ــارج الـكــوكــب ومـمــا زادنـ ــي فخرا
واعتزازا أنني أكملت التحدي وأصبحت الشخص
الـ 24على مستوى العالم في هذا االنجاز الذي سجل
باسم الكويت حيث ال يوجد عربي أو شخص من
الشرق األوسط سبقني إليه وأصبحت أصغر رجل
في العالم يحققه".
وأعرب عن شكره كل من ساعده ودعمه من الرعاة
في القطاع الخاص لتحقيق هذا االنجاز ،الفتا إلى
التعاون بينه وبين معهد الكويت لألبحاث العلمية
ال ــذي كلفه خ ــال وج ــوده هـنــاك بــأخــذ عـيـنــات من
تـلــك الـقـمــة لــدراسـتـهــا بشكل ك ــاف نـظــرا لصعوبة
الوصول إليها.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

اب ـ ـت ـ ـكـ ــر رج ـ ـ ـ ـ ــان ط ــريـ ـق ــة
ج ــدي ــدة ل ـت ـهــريــب مـ ـخ ــدرات
ب ـ ــاهـ ـ ـظ ـ ــة ال ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــن ،وكـ ـ ـ ـ ــادت
محاولتهما تنجح لوال يقظة
السلطات البريطانية.
وذكـ ـ ـ ــرت ش ـب ـك ــة "س ـ ــي إن
إن" األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ف ــي الـخـبــر
الذي نقله سكاي نيوز أمس،
أن رجـ ـلـ ـي ــن ح ـ ـ ــاوال ت ـهــريــب
مـخــدرات تبلغ قيمتها أكثر
مــن  341ألــف دوالر ،كانا قد
وضـ ـع ــاه ــا داخ ـ ـ ــل عـ ـل ــب مــن
الفاصوليا المطبوخة ،كما
وضـ ـع ــا كـ ـمـ ـي ــات أخ ـ ـ ــرى مــن
ال ـم ـخ ــدرات ف ــي ع ـلــب حليب
جوز الهند المكثف.
وأرسـ ـ ــل رج ـ ــان ب ـطــرديــن
مما قــاال إنهما سلع معلبة
من سانت لوسيا ،وهي دولة
تقع في البحر الكاريبي إلى
ً
لندن ،وإمعانا في التمويه،
ت ـم ـك ــن الـ ــرجـ ــان مـ ــن إع ـ ــادة

ً
تعبئة العلب وختمها مجددا
وتغليفها بشكل بدا أنها لم
تفتح من قبل ،لكن السلطات
ال ـبــري ـطــان ـيــة ال ـت ــي فحصت
ال ـم ـح ـت ــوي ــات وج ـ ـ ــدت أن ـه ــا
تحتوي على  2.7كيلوغرام
من الكوكايين.
وسـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ــان ف ــي
ديـسـمـبــر  2018إل ــى ســانــت
لوسيا ،وقــاال إنهما ذاهبان
فـ ـ ـ ــي ع ـ ـط ـ ـل ـ ــة ،وم ـ ـ ـ ـ ــن ه ـ ـنـ ــاك
أرس ــا كـمـيــة ال ـم ـخــدرات عن
طــريــق الـبــريــد بـعــد التمويه
واسـ ـتـ ـخ ــدام رخـ ـص ــة ق ـي ــادة
مزورة .وذكرت وكالة مكافحة
الجريمة في بريطانيا أنه تم
القبض عليهما بعد عامين.

الملكة تعشق برغر الغزال
كشف الشيف الملكي السابق دارين أوغرادي
إليزابيث ليست من عشاق البيتزا،
أن الملكة
ّ
ً
ً
موضحا أنه لم يحضر طوال  15عاما ،وهي مدة
عمله في القصر ،أي نوع من البيتزا.
وق ــال أوغـ ـ ــرادي ،فــي تـصــريــح لصحيفة "ذا
ص ــان"  The Sunون ـشــره مــوقــع الـعــربـيــة .نــت،
أم ــس ،إن الـمـلـكــة تـعـشــق ت ـنــاول ال ـبــرغــر ،غير
ً
أن لـهــا شــروطــا ع ــدة فــى إعـ ــداد ه ــذه الــوجـبــة،
ً
إذ تفضله مــن دون خـبــز ،مــؤكــدا أنـهــا ليست
ً
مــن محبي الــوجـبــات السريعة عـمــومــا ،لكنها

كويتي يتسلق قمم بركان «أنتاركتيكا» بالقطب الجنوبي

www.aljarida.com

nashmi22@hotmail.com

َ
غ ـيــم ال ـم ـطــر ال هـ ـ ــلَ ...ع ــم ال ـص ـحــاري

لهو األطفال أحيا «قابيل وهابيل»
ّ
تـمــكــن األمـ ــن ال ـم ـصــري من
القبض على عامل أربعيني،
قتل شقيقه ُ
بجرح ذبحي في
الرقبة و ع ــدة مناطق متفرقة
بالجسد ،جراء خالفات نشبت
بينهما سببها لهو األ طـفــال
ومشاجرات النساء في منزل
العائلة.
وق ــال مــوقــع روسـيــا الـيــوم،
أم ــس ،إن مـحــافـظــة الـشــرقـيــة،

ّ
وضاح

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

تفضل الطعام الفرنسي الكالسيكي ،وال تتناول
البيتزا.
وأكد أن الملكة ال تطلب البرغر من أشهر مطاعم
الوجبات السريعة ،بل تطلبه من طاقمها إلعداده
ً
فــي مطبخ الـقـصــر ،مـضـيـفــا" :كـنــا نصنع البرغر
بأنفسنا ،وكانوا يصيدون الغزالن ونصنع البرغر
من لحومها".
و عندما لم يكن أوغرادي يصنع البرغر الخالي
من الخبز للملكة ،كان يقوم بشكل أساسي بطهي
الطعام الفرنسي الكالسيكي المفضل لديها.

وفيات
نورة نصار عبدالله أرملة حاكم علي الشمري
 85عاما ،شيعت ،ت55595422 ،99864788 ،97811236 :

فاضل منصور يوسف العطار

 77عاما ،شيع ،ت99676701 ،99643185 :

عماش عبدالله ماشع المطيري

 64عاما ،شيع ،ت55222908 ،51514511 :

حسن جاسم محمد الفارس

 94عاما ،شيع ،ت99474784 ،51084000 :

وضحة حمد حمد العجمي زوجة محمد بن مناحي آل ناجعة
 79عاما ،شيعت ،ت99828484 ،99606643 :

حسين حسن حسين العبدالله

 83ع ــام ــا ،ش ـيــع ،ال ـع ــزاء ف ــي الـمـقـبــرة ف ـقــط ،ت،55962114 :
99634494 ،99768176

مواعيد الصالة

ً
الرفاعي حامال علم الكويت على قمة «سيدلي»

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

05:20

العظمى 17

الشروق

06:43

الصغرى 07

الظهر

11:58

ً
أعلى مد  01:20ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

02:54

 10:51م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:13

ً
أدنى جزر  06:38صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:34

 05:48م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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