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وزير الدفاع :استجواب غير دستوري تلقيته بعد ساعتين من أدائي القسم

ً
ُ
• «صعدت المنصة لوضع األمور في نصابها ...والتحاق المرأة بالجيش اختياري ولن تحمل سالحا»

محليات

03

«اإلعاقة» :اختيار
 33جامعة في أميركا
تالئم المبتعثين

اقتصاد

• الغانم حدد جلسة خاصة  ٢٦الجاري للتصويت على طلب الطرح
محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح
رغم تفنيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الــدفــاع الشيخ حمد الجابر المحاور الخمسة
الستجوابه الذي ُ سماه «استجواب الساعتين»،
على اعتبار أنــه قــدم فــي الثانية عشرة ظهر 4
يناير الـجــاري بعدما أدى القسم فــي العاشرة
من صباح ذلك اليوم أمام مجلس األمة ،ووسط
تأكيده عــدم دستورية ذلــك االسـتـجــواب ،أعلن
رئ ـيــس الـمـجـلــس مـ ــرزوق الـغــانــم قـبـيــل انـتـهــاء
الجلسة العادية أمس ،تقدم  ١٠نواب بطلب طرح
ً
الثقة بالوزير ،محددا على أثر ذلك جلسة خاصة
تعقد  ٢٦الجاري للتصويت عليه.
وبينما ق ــال الـجــابــر إن االس ـت ـجــواب خالف

المادتين  100و 101من الدستور فيما يتعلق
بتحقيق األمن السياسي للوزير ،وهو ما أكدته
العديد مــن التفسيرات الــدسـتــوريــة المعتبرة،
ً
أب ـ ـ ــدى ت ـح ـف ـظــه عـ ــن االس ـ ـت ـ ـجـ ــواب ،م ـ ــؤك ـ ــدا أن
ً
صعوده المنصة ليس إق ــرارا بدستوريته ،بل
فــرصــة لــوضــع األم ــور فــي نصابها الصحيح،
وأن ــه مستمر عـلــى الـطــريــق الـقــويــم وعـلــى قــدر
ثقة القيادة السياسية وتطلعات الشعب الوفي.
وطغى المحور األول من االستجواب ،الخاص
بـ «التحاق المرأة بالجيش» ،على حديث النائب
المستجوب حمدان العازمي وكان المحرك األكبر
لتقديم طلب طرح الثقة بالجابر وإعالن 02

11
خطة التنمية بعيدة
عن تحقيق أهدافها

الثانية

من ردود الوزير على محاور االستجواب
المحور

عنوانه

األول

إقحام المرأة في السلك العسكري

الثاني

تجاهل توصيات ديوان المحاسبة
حول صفقة «اليوروفايتر»

الثالث

عدم التعاون مع ديوان المحاسبة...
وعدم الرد على أسئلة النواب

الرابع

التفريط في أراضي الدولة

الخامس

عدم االلتزام بقرارات مجلس الوزراء
و«الخدمة المدنية» بشأن أولوية
التعيين وتطبيق سياسة اإلحالل

رد الوزير
القرار اختياري -إلحاقها بالخدمات المساندة والطبية -يمنحها مزايا
وبدالت لم تحصل عليها -القرار معلق حتى وصول فتوى «األوقاف»
تم توقيع العقد في  2016وشكل المرحوم ناصر الصباح لجنة تحقيق ونفذ
ُ
اتخذت اإلجراء المطلوب بإحالة ما يتعلق بالتضخم إلى «نزاهة»
كل توصياتها...
ً
ً
العهد كانت مليارا و 600مليون دينار لسنوات خفضناها مليارا و150
ً
ً
ُ
رددت على 90
مليونا خالل أشهر لتصبح  450مليونا وللحين ما خلصنا...
ً
ً
ً
سؤاال من أصل  ...113والعازمي لم يوجه سؤاال واحدا عن مواضيع االستجواب.
غير صحيح ،وأراضي وزارة الدفاع والدولة مصونة وال يمكنني
التفريط فيها.

ملتقى اإلصالح :على
السلطتين إعادة تقديم
قانون «الوطنية العليا
لالنتخابات» وإقراره

ً
سياسة اإلحالل تم تطبيقها كليا بشهادة ديوان الخدمة.

الجابر خالل تفنيده استجوابه أمس

دوليات
اقتصاديات

التوتر يرفع النفط
ألعلى مستوى منذ أكثر
من  7سنوات
١٢

انخفاض إصابات «كورونا»
وزيادة أعداد المتعافين

اندماج «ميسان» و«أركان»
نحو التوسع ًفي قاعدة
العمالء عالميا
١٣

تسارع وتيرة العمل يرسم معالم «المطار »2

03

ارتفاع طفيف في مرضى العناية المركزة
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ،تـ ــراج ـ ـعـ ــت
● عادل سامي
شهدت الـ  24ساعة الماضية
ً
انخفاضا في إصابات «كورونا»،
بتسجيل  4825إصابة جديدة
بـ ــال ـ ـف ـ ـيـ ــروس ،ب ـح ـس ــب وزارة
الـصـحــة ،بـفــارق  322حــالــة أقل
مــن الـيــوم الـســابــق ،إضــافــة إلى
تسجيل حالتي وفاة.
وقالت «الصحة» ،إن إجمالي
الحاالت التي تحتاج إلى رعاية
طبية في العناية المركزة ارتفع
مــن  33حــالــة ،أم ــس األول ،إلــى
 37أم ــس ،فيما ارتـفــع إجمالي
مرضى أجنحة «كوفيد» من 266
حالة إلى .296

تراجع مؤشرات البورصة
والسيولة ترتفع إلى
 65.5مليون دينار
١٠

١٧

رسوب جماعي للطلبة
في اختبارات «ميزة» التجريبية

وزير خارجية الصين:
نتفهم هواجس دول
الخليج بشأن أمن المنطقة

الحد األدنى الجتيازها  %75وأعلى نسبة
تحققت  %57.5في اللغة العربية
ويدفع مسؤولي وزارة التربية دوليات
● فهد الرمضان

نسبة اإلص ــاب ــات الـجــديــدة من
المسحات مسجلة  15في المئة،
أمـ ــس ،م ـقــابــل  16.2ف ــي الـمـئــة،
ً
أمس األول ،مع االستقرار تقريبا
في عدد المسحات اليومية ،التي
تتراوح بين  31و 32ألف مسحة.
ُ
وس ـج ـل ــت زيـ ـ ــادة ك ـب ـيــرة في
ح ـ ــاالت ال ـت ـعــافــي م ــن اإلص ــاب ــة
ب ــال ــوب ــاء ،ف ـف ــي م ـق ــاب ــل تـعــافــي
 3203حاالت ،أمس األولُ ،سجل
أمس ،تعافي  4021حالة.

فـضـيـحــة ج ــدي ــدة فـ ّـجــرتـهــا
نـ ـت ــائ ــج اخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات «م ـ ـيـ ــزة»
التجريبية بتسجيل ر ســوب
جماعي لطلبة مدارس الكويت
فـ ــي ال ـم ــرح ـل ـت ـي ــن االب ـت ــدائ ـي ــة
وال ـ ـم ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة ،إذ ل ـ ــم ت ـصــل
الـ ـنـ ـت ــائ ــج إلـ ـ ــى ال ـ ـحـ ــد األدنـ ـ ــى
الج ـت ـي ــازه ــا وه ـ ــو  ،%75فــي
حين بلغت أعلى نسبة تحققت
 %57.5بـمــادة اللغة العربية،
ً
مما يدق ناقوس الخطر مجددا
حيال تدني مستوى التعليم،

إل ـ ــى ق ـ ـ ــراءة ال ـن ـت ــائ ــج ب ـجــديــة
النـ ـتـ ـش ــال م ـس ـت ـق ـبــل األجـ ـي ــال
القادمة من االنهيار.
وأعـ ـ ـل ـ ــن وك ـ ـيـ ــل «الـ ـت ــربـ ـي ــة»
الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـقـ ـط ــاع ال ـب ـح ــوث
والـ ـمـ ـن ــاه ــج الـ ـت ــرب ــوي ــة مــديــر
ال ـ ـمـ ــركـ ــز الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـت ـط ــوي ــر
التعليم باإلنابة صالح دبشة،
أم ـ ــس ،ن ـتــائــج الـ ــدراسـ ــة الـتــي
ُع ِقدت خالل ديسمبر الماضي
ف ـ ــي  267م ـ ــدرس ـ ــة اب ـت ــدائ ـي ــة
ومـتــوسـطــة ،وال ـتــي بلغت في
ال ـ ـل ـ ـغـ ــة اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة 02

ُّ
«التحالف» يدك الحوثيين ...وتعبئة إماراتية بعد اعتداء أبوظبي
• النيابة العامة اإلماراتية :الدفاع عن «االتحاد» واجب مقدس • صحيفة خامنئي تشيد بالهجوم اإلرهابي
إيران ِّ
تروج النفراجة دبلوماسية مع السعودية
أطلقت مقاتالت «تحالف دعم الشرعية» الذي
تقوده السعودية في اليمن ،عملية ردع شاملة
ع ـلــى مـ ــدار ال ـس ــاع ــة ،ف ــوق ال ـعــاص ـمــة اليمنية
صـنـعــاء ،الخاضعة لسيطرة جماعة «أ نـصــار
ً
الـلــه» الحوثية ،ردا على االع ـتــداء ال ــذي شنته
الميليشيات المتمردة ،المتحالفة مع إيران ،على
أبوظبي ،أمس األول ،وتسبب بمقتل  3مدنيين،
وقوبل بتنديد إقليمي ودولي واسع.
وأع ـل ــن «ال ـت ـحــالــف» تــوجـيــه ض ــرب ــات جــويــة
ً
لمعاقل ومعسكرات الحوثيين ،مؤكدا تدمير
مخازن ومنظومة اتصاالت للطائرات المسيرة
«درون» في جبل النبي شعيب.
وكشفت تقديرات أولية أن الضربات الجوية

ً
أسـفــرت عــن مقتل  14شخصا ،فــي حين أقــرت
الميليشيات بمقتل مدير كلية الطيران والدفاع
الجوي ،الموالي لها ،العميد الركن طيار عبدالله
قاسم الجنيد ،بغارة جوية.
ً
وأشار «التحالف» إلى القضاء على  80عنصرا
من الحوثيين بعمليات في مأرب.
وبـيـنـمــا ش ــدد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الـسـعــوديــة
األمـيــر فيصل بــن فــرحــان ،عبر «تــويـتــر» أمــس،
على أن ا لــر يــاض مستعدة للتعامل مــع مزيد
ِّ
المهدد لألمن واالستقرار
من التعنت الحوثي
اإلقليمي والدولي ومواصلة قيادة التحالف في
اليمن ،بدأت السلطات اإلماراتية التي توعدت
الـمـيـلـيـشـيــات الـحــوثـيــة بــالـعـقــاب ،ما 02

●

طهران  -فرزاد قاسمي

كشفت إي ــران ،أمــس األول ،عــن وصــول ثالثة
مــن دبلوماسييها لتمثيلها فــي مـقــر منظمة
ال ـت ـعــاون اإلس ــام ــي بـمــديـنــة ج ــدة الـسـعــوديــة،
وذلـ ـ ــك ب ـع ــد س ــاع ــات م ــن إعـ ـ ــان ن ــائ ــب بـلـجـنــة
الشؤون الخارجية بمجلس الشورى اإليراني،
استعداد طهران والرياض إلعادة فتح السفارات

ُ
بينهما ،والتي أغلقت قبل  6سنوات بعد اعتداء
م ـت ـظــاهــريــن إي ــران ـي ـي ــن ع ـلــى سـ ـف ــارة الـمـمـلـكــة
وقنصلياتها بـبــادهــم ،فــي خـطــوة أظـهــرت أن
طهران تحاول اإليحاء بأن عالقتها مع الرياض
ً
ً
تشهد تطورا إيجابيا.
ً
ً
إال أن مـ ـص ــدرا إي ــرانـ ـي ــا أكـ ــد ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة»،
أن ال ـس ـع ــودي ــة وافـ ـق ــت ق ـب ــل أش ـه ــر ع ـل ــى مـنــح
الدبلوماسيين اإليرانيين تأشيرات02 ،

١٧

روسيا تستنفر عسكريًا...
قوات إلى مينسك وسفن
في إيران

رياضة

١٨
«أزرق اليد» يتخطى
األردن ويلتقي سنغافورة
اليوم في «اآلسيوية»

ةديرجلا

•
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ولي العهد :ندعم اإلمارات بوجه االعتداءات المنصور وكومان يبحثان العمل
سموه استقبل الشايع وحمادة وأشاد بأدائهما خالل توليهما المنصب الوزاري األمني العربي المشترك
بناء على توجيهات سمو أمير
البالد الشيخ نواف األحمد ،أجرى
سـمــو ول ــي الـعـهــد الـشـيــخ مشعل
األحمد اتصاال هاتفيا بأخيه ولي
عهد أبوظبي ،نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة بدولة اإلمارات،
سمو الشيخ محمد بن زايد ،حيث
أعـ ــرب س ـم ــوه ع ــن إدان ـ ــة الـكــويــت
واستنكارها الشديدين الستهداف
ال ـم ـنــاطــق ال ـمــدن ـيــة ف ــي اإلم ـ ــارات
بطائرات ّ
مسيرة أطلقتها ميليشيا
ال ـحــوثــي ،وأدت إل ــى قـتــل وج ــرح
عدد من األبرياء وترويع اآلمنين،
مؤكدا سموه وقوف الكويت قيادة
وح ـكــومــة وش ـع ـبــا ب ـجــانــب دول ــة
اإلمارات وشعبها الشقيق.
ّ
وســأل سموه المولى عز وجل
أن يحفظ اإلمارات وشعبها الكريم
من كل مكروه وســوء ،وأن يتغمد
ضحايا هذا العمل الشنيع بواسع
ُ ّ
يمن على المصابين
رحمته ،وأن
بعاجل الشفاء.

الظفيري ونظيره
السعودي يستعرضان
العالقات

الوزير تلقى دعوة للمشاركة باجتماع وزراء الداخلية في تونس

ً
ولي العهد مستقبال الشايع أمس
فــي مـجــال آخ ــر ،استقبل سمو
ول ــي الـعـهــد بـقـصــر ب ـيــان صـبــاح
أمس وزير الدولة لشؤون البلدية
وزي ـ ــر الـ ــدولـ ــة لـ ـش ــؤون اإلس ـك ــان
والتطوير العمراني السابق شايع
الشايع.

كـ ـم ــا اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل س ـ ـمـ ــوه وزي ـ ــر
ال ـمــال ـي ــة وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـل ـشــؤون
االقتصادية واالستثمار السابق
خليفة حمادة.
وأش ــاد سـمــوه خــال اللقاءين
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــأداء ال ـ ــوزي ـ ــري ـ ــن الـ ـس ــابـ ـقـ ـي ــن

ل ـم ـس ــؤول ـي ــات ـه ـم ــا ب ـك ــل إخـ ــاص
ً
وكـ ـف ــاءة ،م ـق ــدرا س ـمــوه م ــا ب ــذاله
من جهد وعطاء لمصلحة الوطن
خ ــال فـتــرة توليهما منصبهما
الوزاري ،متمنيا سموه لهما دوام
التوفيق والسداد.

بحث نائب رئيس مجلس ا ل ــوزراء وز يــر الداخلية
الشيخ أحمد المنصور ،أمس ،مع األمين العام لمجلس
وزراء الداخلية الـعــرب د .محمد كــومــان ،الــذي يــزور
البالد حاليا ،سبل التعاون المشترك.
وأعلنت اإلدارة العامة للعالقات واإل ع ــام األمني
بالوزارة ،في بيان صحافي ،أن وزير الداخلية رحب
بكومان ،مشيدا بالدور الفاعل لألمانة العامة لمجلس
وزراء الداخلية العرب في تطوير مسيرة العمل العربي
المشترك.
وأض ــاف ــت أنـ ــه ت ــم خـ ــال ال ـل ـق ــاء م ـنــاق ـشــة عـ ــدد مــن
الـقـضــايــا الـتــي تـهــم الـعـمــل األم ـنــي الـعــربــي المشترك
وسبل تطويره.
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــدم ك ــوم ــان ل ــوزي ــر ال ــداخ ـل ـي ــة دع ــوة
تضمنت حضور الدورة الـ  39لمجلس وزراء الداخلية
العرب ،والتي ستعقد في تونس بمارس المقبل.
وأعرب عن شكره وتقديره للوزير المنصور ،مشيدا
بما أ بــداه مــن مرئيات حــول تطوير مسيرة التعاون
والتنسيق األمني العربي.

أحمد المنصور

استعرض نائب وزير الخارجية
السفير مجدي الظفيري ،ونائب
وزي ــر الـخــارجـيــة الـسـعــودي وليد
ال ـخ ــري ـج ــي ،ف ــي الـ ــريـ ــاض أم ــس،
ال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة بـيــن البلدين
وس ـ ـبـ ــل تـ ـع ــزي ــزه ــا ف ـ ــي مـ ـج ــاالت
التعاون كافة.
وذكرت وكالة األنباء السعودية
(واس) أنه جرى خالل اللقاء تبادل
المشاورات السياسية بين البلدين،
ك ـمــا بـحـثــا أوجـ ــه تـكـثـيــف الـعـمــل
الثنائي فــي الـعــديــد مــن القضايا
الـ ـت ــي تـ ـخ ــدم م ـص ــال ــح ال ـب ـل ــدي ــن،
إضافة إلــى مناقشة المستجدات
على الساحتين اإلقليمية والدولية.
ضم وفد الكويت سفيرها لدى
الـسـعــوديــة ،الـشـيــخ عـلــي الـخــالــد،
ومساعد وزير الخارجية لشؤون
م ـك ـت ــب نـ ــائـ ــب وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
السفير أيهم العمر.

ملتقى اإلصالح :على السلطتين إعادة تقديم
قانون «الوطنية العليا لالنتخابات» وإقراره

العرو :تسهيل اإلجراءات
اإلسكانية لذوي االحتياجات

ً
طالب في بيان بتوسيع صالحيات اللجنة ومنحها استقالال أوسع

الوزير العرو خالل لقائه ممثلي مؤسسات ذوي الهمم واالحتياجات الخاصة

●

محمد جاسم

أك ـ ــد وزي ـ ــر ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـت ـن ـم ـيــة
المجتمعية وزير الدولة لشؤون االسكان والتطوير
العمراني مبارك العرو ،الدعم المستمر وتسهيل
اإلج ــراء ات اإلسكانية لــذوي الهمم واالحتياجات
الخاصة.
ج ــاء ذل ــك خ ــال اس ـت ـق ـبــال ال ــوزي ــر ال ـع ــرو وفــد
أندية ومؤسسات المجتمع المدني لــذوي الهمم
واالحـتـيــاجــات الـخــاصــة ،وال ــذي ضــم ممثلين عن
مجلس إدارة ال ـنــادي الكويتي الــريــاضــي للصم،

والجمعية الكويتية لإلعاقة السمعية ،والمجلس
األعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة ،ومجلس
إدارة الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة ،والنادي
الكويتي الرياضي للمعاقين ،ومجلس إدارة الهيئة
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة ،ومجلس إدارة الجمعية
الـكــويـتـيــة لـمــرضــى التصلب الـعـصـبــي ،وجمعية
المكفوفين ،واالتحاد الكويتي لكرة السلة للمعاقين.
وأشـ ــاد ال ـع ــرو خ ــال ال ـل ـقــاء بــالـجـهــود الطيبة
ال ـم ـبــذولــة وال ــرام ـي ــة إل ــى تـعــزيــز مـسـيــرة االن ـجــاز
لذوي االحتياجات الخاصة على المستوى المحلي
واالقليمي والدولي.

ضرورة اعتماد
سجالت «المدنية»
لممارسة
الناخبين حقهم
في التصويت

دعـ ـ ـ ــا الـ ـمـ ـلـ ـتـ ـق ــى ال ــوطـ ـن ــي
لإلصالح الحكومة الى إعادة
تقديم مشروع قانون «اللجنة
الوطنية العليا لالنتخابات»،
ك ـم ــا دع ـ ــا م ـج ـلــس األمـ ـ ــة ال ــى
اإلسراع في مناقشة المشروع
وإقراره.
وأعلن الملتقى في بيان له
أم ــس أن ــه «م ــع إعـ ــادة تشكيل
الـ ـحـ ـك ــوم ــة قـ ـب ــل نـ ـه ــاي ــة ع ــام
 ،2021وعـ ــودة مـجـلــس األمــة
لالنعقاد خالل يناير الجاري
ودوران عجلة التشريع ،بعد
ت ــوق ــف أس ــابـ ـي ــع ق ـل ـي ـلــة ،ف ــإن
الملتقى يود متابعة إصالح
الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة
بالعمل على تنسيق الجهود

موقعو البيان
د .حـســن جــوهــر ،وص ــاح الـغــزالــي ،ود .محمد المقاطع،
ولــولــوة المال ،ود .موضي الحمود ،ويوسف عبدالمحسن،
ومظفر الشايجي ،وعبدالوهاب البناي.

وتكاملها نحو إعــادة إصدار
قانون اللجنة الوطنية العليا
لـ ــان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات الـ ـمـ ـبـ ـط ــل مــع
إج ـ ـ ــراء ت ـح ـس ـي ـنــات م ـت ـعــددة
ع ـل ـي ــه لـ ـتـ ـك ــون ل ـج ـن ــة دائـ ـم ــة
ول ـي ـســت م ــؤق ـت ــة ،م ــع إدخـ ــال
كافة التعديالت التي تضمن
تلبية اختصاصاتها للمعايير
الدولية في الهيئات المستقلة
لالنتخابات».
وأض ــاف :نستذكر فــي هذا
المقام ،إرسال رئيس مجلس
ال ـ ــوزراء سـمــو الـشـيــخ صباح
ال ـخ ــال ــد خ ـط ــاب ــا إل ـ ــى رئ ـيــس
مجلس األمة في 2020/11/19
م ـش ـف ــوع ــا بـ ـمـ ـش ــروع ق ــان ــون
بتعديل بعض أحكام القانون
 1962/35في شــأن انتخابات
أعضاء مجلس األمة ،ثم قررت
ال ـح ـك ــوم ــة وي ـش ـك ــل م ـفــاجــئ،
بـ ـ ـع ـ ــد عـ ـ ـ ـ ــدة أشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــر ،س ـح ــب
مـشــروع الـقــانــون رغــم وجــود
حــاجــة مـلـحــة ل ـهــذا اإلص ــاح
المستحق.
وت ــاب ــع :لـ ــذا فــإن ـنــا نـنــاشــد
الحكومة إعادة تقديم مشروع

قـ ــانـ ــون ل ـل ـج ـنــة ك ـم ــا ن ـنــاشــد
م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــة س ــرع ــة إق ـ ــرار
المشروع ،على أن يتضمن أهم
الجوانب التالية:
• اعـتـمــاد سـجــات الهيئة
العامة للمعلومات المدنية،
ال ـب ـط ــاق ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة ،ع ـن ــوان ــا
للسكن لـمـمــار ســة الناخبين
حقهم بالتصويت في الدائرة
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة الـ ـت ــي يـقـطـنــون
فيها.
• تختص اللجنة الوطنية
العليا لالنتخابات باإلشراف
العام على االنتخابات وتنظيم
الحمالت االنتخابية ،وتضع
الـ ـق ــواع ــد ال ـم ـن ـظ ـمــة لـلــدعــايــة
والـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــات االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة
وضـ ــوابـ ــط ال ـت ـمــويــل وسـقــف
االنـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،وق ـ ــواع ـ ــد
م ـش ــارك ــة ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـمــدنــي
الـكــويـتــي وال ــدول ــي ،وفحص
قـ ـ ـ ـ ــرارات ال ـ ـتـ ــرشـ ــح ،وقـ ــواعـ ــد
تصويت الكويتيين المقيمين
بالخارج وغيرها .
• للجنة خالل  72ساعة من
إعالن النتائج أن تعدل أسماء

ً
«كان» :تدريب  3378طبيب أسنان وممرضا للتوعية بالسرطان
الحملة دشنت دوراتها التدريبية المتخصصة لعام 2022
●

عادل سامي

كشف ر ئـيــس مجلس إدارة الحملة
الــوط ـن ـيــة لـلـتــوعـيــة ب ـمــرض ال ـســرطــان
«ك ـ ـ ــان» د .خ ــال ــد ال ـص ــال ــح ع ــن ت ــدري ــب
 1262طبيب أسنان على الكشف المبكر
لسرطان الفم حتى نهاية العام الماضي،
بــالـتـعــاون مــع إدارة طــب األس ـن ــان في
وزارة الصحة.
وقــال الصالح ،فــي تصريح ،إن ذلك
ي ــأت ــي ف ــي إطـ ــار اس ـت ـم ــرار ن ـهــج حملة
«كان» في تحقيق هدفها بالتوعية من
السرطان ،والذي يتناول جزء منه إقامة
دورات متخصصة ألطباء األسنان حول
التقصي البصري ألورام الفم ،مشيرا إلى
ً
أنه نظرا للنتائج اإليجابية التي حققها
البرنامج التدريبي فــإن الحملة بــدأت
تنفيذ خطتها التدريبية لعام .2022
وأعلن أن عــدد الطواقم التمريضية

الـتــي تــم تــدريـبـهــا بـلــغ  2116شخصا،
الفتا إلى أن «كان» تقوم بتدريب الطواقم
التمريضية على مهارات التواصل مع
ً
المرضى وذويـهــم وخصوصا مرضى
ال ـس ــرط ــان ،إض ــاف ــة إل ــى أن ــه ت ــم إع ــداد
بــرنــامــج متكامل يـقــدمــه اختصاصيو
ً
األورام لـلـمـتــدربـيــن يـتـضـمــن تـعــريـفــا
حول مرض السرطان ومراحله ونسبة
وقوعه في الكويت وفــي العالم وطرق
التشخيص والعالج الوقاية واالكتشاف
المبكر ونسبة الشفاء.
ب ـ ـ ــدوره ـ ـ ــا ،أك ـ ـ ـ ــدت ع ـ ـضـ ــوة ال ـل ـج ـنــة
التنفيذية بحملة «كان» ومسؤولة شهر
التوعية بسرطان الغدة الدرقية د .إيمان
الشمري أن العالم يحتفل بشهر التوعية
بسرطان الغدة الدرقية خالل يناير من
كل عــام ،ويتم خالله تعريف الجمهور
بأمراض الغدة الدرقية والتركيز على
أمراض الغدة السرطانية ،حيث تتماشى

ِّ
الجابر يفند استجوابه...
غير نائب تأييدهم لذلك ،رغــم تجديد الوزير تأكيده أن القرار
اختياري ويفتح الباب أمام إلحاق المرأة بالوظائف التمريضية
ً
ً
والمساندة ال حمل الـســاح ،فضال عن تعليقه انتظارا لفتوى
«األوقاف» التي ستكون صاحبة الكلمة الفصل بالموضوع.
ّ
وبين الوزير أن القرار سيحقق للكويتية مميزات عديدة ،منها
زيادة البدالت والعالوات الخاصة بالقطاع العسكري واالستفادة
مــن قــانــون الـتـقــاعــد ال ـخــاص بالعسكريين« ،وق ــد جعلنا األمــر
ً
ً
اختياريا ...فأين الصدمة واإلقحام في القرار؟» ،مشيرا إلى أن هناك
 34دولة إسالمية سمحت للمرأة بااللتحاق بالخدمة العسكرية
ومنها دول مجلس التعاون.
وذكر أن المرأة عملت في بعض هذه الدول بأعمال عسكرية،
ً
«أما نحن فقصرنا عملها على الوظائف المساندة» ،موضحا أن
«في مقدمة الدول التي سمحت للمرأة بااللتحاق بشرف الخدمة
العسكرية قبلة المسلمين الشقيقة الكبرى السعودية ،فهل يعقل
أن كل هذه الدول مخالفة للشرع؟».
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،اس ـت ـعــرض ال ـنــائــب ال ـعــازمــي حـ ــاالت الـتـحــرش
الجنسي التي تعرضت لها المرأة في عدد من دول العالم« ،ففي
الجيش البريطاني تعرضت لعمليات اغتصاب وتنمر ،كما عانت
مجندات الجيش األوكــرانــي وأكثر من نصف مجندات الجيش
ً
األلماني من التحرش» موضحا أن «الرئيس األميركي السابق
أعـلــن أن  26أل ــف اع ـتــداء جنسي حــدثــت فــي الـجـيــش األمـيــركــي
ً
ولم يتم اإلبالغ عنها» ،مخاطبا الوزير« :على ماذا بنيت قرارك
وتنتظر الفتاوى؟».
ً
وبينما تحدث النائب م ــرزوق الخليفة مــؤيــدا لالستجواب،

هذه األهــداف مع األهــداف التي تسعى
حملة «كان» لتحقيقها.
وأشـ ــارت الـشـمــري إل ــى أن فعاليات
هذا العام تشمل دورات ألطباء األسنان
وم ـح ــاض ــرات ألط ـب ــاء الــرعــايــة األول ـيــة
فــي الـمــراكــز الصحية ودورات للهيئة
التمريضية فــي مركز الـتــدريــب التابع
لحملة كان.
وذكــرت أن شعار الحملة هــذا العام
هـ ــو «الـ ــوقـ ــايـ ــة حـ ـ ـي ـ ــاة» ،وي ـ ـهـ ــدف إل ــى
مخاطبة فئتين من المجتمع الكويتي،
هما الجمهور ،واألطـبــاء والفنيون ،إذ
تسعى الحملة لبث رسائل تفاؤل وأمل
للمرضى والمجتمع ككل ،حول طبيعة
ال ـمــرض وع ــام ــات اإلص ــاب ــة وال ـعــاج،
وتدريب أعضاء الجسم الطبي للتعرف
على العوامل األولية للكشف المبكر عن
سرطان الغدة الدرقية.

الفائزين أو ترتيبهم إذا كان
ذلــك بسبب أخ ـطــاء مــاديــة أو
حسابية.
وخ ـ ـتـ ــم ال ـم ـل ـت ـق ــى ب ــدع ــوة
م ـ ـج ـ ـلـ ــس األمـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـت ـش ـك ـي ـل ــه
ال ـجــديــد ،ال ــى إع ـط ــاء أولــويــة
إلص ـ ـ ــدار هـ ــذا الـ ـق ــان ــون ،بـعــد
مراجعته وإضافة أي تعديالت
تحسينية لتوسعة صالحيات
ال ـل ـج ـن ــة ال ــوط ـن ـي ــة وم ـن ـحـهــا
ً
اسـتـقــاال أوســع فــي قراراتها
الفنية واالنتخابية.

اللجنة تختص
باإلشراف على
االنتخابات
وضوابط التمويل
والترشح والتصويت

ُ
«الصحة» ت ّفعل
إقرار مكافآت «األمامية»
فـ ّـعـلــت وزارة الـصـحــة ،أم ــس ،خاصية
اإلق ـ ـ ـ ــرار وال ـت ـع ـه ــد ل ـم ـك ــاف ــآت ال ـص ـف ــوف
األم ــامـ ـي ــة ل ـمــوظ ـف ـي ـهــا مـ ــن خ ـ ــال مــوقــع
«كــويــت صـحــة  ،»Q8sehaحـيــث سيكون
بــإ مـكــان جميع الموظفين التسجيل في
الموقع وطباعة اإلقــرار ،ومن ثم تسليمه
لجهة العمل.
وخـصــص قـطــاع ال ـشــؤون الـمــالـيــة في
ال ــوزارة البريد اإللكتروني @frontline
 moh.gov.kwللموظفين المستقيلين
والمتقاعدين و غـيــر مـحــددي الجنسية،
ع ـ ـلـ ــى أن ي ـ ــوض ـ ــح َمـ ـ ـ ــن ي ـ ــرس ـ ــل الـ ـب ــري ــد
اإللكتروني نوع المشكلة.
وأكــد تعميم صــادر من القطاع المالي
في الــوزارة أنه إذا كان هناك ضغط على
ّ
الموقع ،فال داعي للقلق ،ألن هناك تمديدا
للتسجيل ،موضحا أن آخر يوم لتسليم
اإلقــرار والتعهد لمكتب الوكيل المساعد
للشؤون المالية هو  30الجاري.

الصالح والشمري مع بعض المتدربين

ً
ومــؤكــدا أن وزيــر الدفاع ال يجيب بالشكل الصحيح عن أسئلة
ً
النواب ،عارض النائب د .خالد العنزي المساءلة ،مشددا على أن
العازمي لم يوجه أسئلة للوزير في محاور االستجواب« ،ونحن
نتحدث عن حكومة جديدة واالستجواب قدم بعد قسم الحكومة
مباشرة».
وبعد المناقشة ،وفي نهاية الجلسة ،أعلن الغانم تقدم النواب
شـعـيــب ال ـم ــوي ــزري وث ــام ــر ال ـســويــط وأح ـم ــد مـطـيــع والـصـيـفــي
الصيفي ومبارك الحجرف وخالد العتيبي وعبدالكريم الكندري
ومــرزوق الخليفة وفارس العتيبي ومحمد المطير بطلب طرح
الثقة بالوزير.
08-06

رسوب جماعي للطلبة في اختبارات...
 ،%47.2والرياضيات  ،%36.1والعلوم .%47
وأضاف دبشة أن نتائج طلبة الصف التاسع بمدارس التعليم
العام والخاص في اللغة العربية بلغت  ،%44.3وبـ «اإلنكليزية»
 ،%43.7والرياضيات  ،%29والعلوم  ،%37.5أما طلبة «الخامس»
فحققوا  %47.2بـ «اإلنكليزية» ،و %36.1بالرياضيات ،و%47
بالعلوم.
وأوضح أن نتائج االستبانات المرافقة للدراسة أظهرت أن حب
الطلبة للعلوم بلغ  ،%91و«العربية»  ،%89و«اإلنكليزية»،%81
ً
مشيرا إلــى أن  %93.9يحبون المدرسة ،و %46يشعرون بأن
الواجبات المنزلية كثيرة.
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سيرفع
سيشارك فيه أكاديميون وخبراء من الميدان التربوي،
إلــى وزيــر التربية د .علي المضف ،وذلــك بعد تطبيق الدراسة

األساسية المقرر عقدها في  13مارس المقبل التخاذ القرارات
الخاصة بالنهوض بالعملية التعليمية.
٠٥

«التحالف» يدك الحوثيين...
يشبه حركة تعبئة شعبية ،إذ كتبت النيابة العامة اإلماراتية
في تغريدة على حسابها الرسمي في «تويتر» ،إن «الدفاع عن
االتحاد فرض مقدس على كل مواطن وأداء الخدمة العسكرية
شرف للمواطنين ينظمه القانون .المادة  43من الدستور.
يــأتــي ذلــك وســط تــزايــد احـتـمــال الــدخــول فــي جــولــة تصعيد
عسكرية ضد الميليشيات الحوثية التي ُمنيت بسلسلة خسائر
في محافظة شبوة وجنوب مأرب على يد قوات «ألوية العمالقة»
الجنوبية المدربة والمنظمة من قبل أبوظبي.
وفي ضوء األحداث األخيرة ،نقل موقع «أكسيوس» اإلخباري
األميركي عن مسؤول إماراتي ،قوله ،إن وزير الخارجية اإلماراتي
عبدالله بن زايد طلب من نظيره األميركي أنتوني بلينكن إعادة
إدراج «أنصار الله» على قائمة اإلرهاب.
ون ـق ـلــت صـحـيـفــة «وول س ـتــريــت جـ ــورنـ ــال» ع ــن مـســؤولـيــن
خليجيين قولهم ،إنهم يحققون في الدور الذي قد تكون إيران
لعبته ،إن وجــد ،فــي األمــر بالهجوم على أبوظبي أو دعمه أو
تشجيعه.
ورغــم اإلدان ــة الــدولـيــة الــواسـعــة للهجمات ،على أبوظبي،
رحبت صحيفة «كيهان» األصولية اإليرانية التابعة للمرشد
األعلى علي خامنئي ،باالعتداء الحوثي وسط صمت وزارة
الخارجية.
(الرياض ـ وكاالت) ١٦

إيران تروج النفراجة دبلوماسية...

وأن طهران ّ
غيرت أسماء مبعوثيها عدة مرات بسبب رفضهم من
السعودية؛ الرتباطهم الوثيق بـ «الحرس الثوري».
وأفاد المصدر بأنه ليس هناك أي موعد ُ
بعد لعقد جولة خامسة
من المفاوضات بين الجانبين ،والتي توقفت في سبتمبر الماضي.
وفي الجولة الرابعة واألخيرة التي جرت في بغداد ،استعجلت
طـهــران فتح الـسـفــارات مــؤكــدة أنـهــا حاكمت وسجنت المعتدين
على الممثليات الدبلوماسية السعودية لديها ،وأنها مستعدة
لدفع تعويضات عــن األض ــرار ،والتعهد بحماية الدبلوماسيين
السعوديين.
وبـحـســب ال ـم ـصــدر ،رف ـضــت إي ـ ــران رب ــط م ــوض ــوع إع ـ ــادة فتح
ال ـس ـف ــارات ب ــال ـح ــوار ب ـيــن ال ـب ـلــديــن ،م ـع ـت ـبــرة أن ق ـطــع ال ـعــاقــات
الدبلوماسية جاء بسبب االعتداء ات على الممثليات السعودية،
وال عالقة له بالقضايا الخالفية األخرى.
وقال المصدر إن السعودية تصر على ضرورة أن تقدم طهران
ـران أن الحوار يجب أن
تعهدات بخصوص اليمن ،بينما تؤكد ُإيـ َ
يتركز على الخالفات الثنائية فقط ،وأن تناقش الملفات الخالفية
الباقية بعد عودة العالقات ،أو في إطار حوار إقليمي يشمل جميع
األطراف المعنية بشكل مباشر.
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محليات

المسعد لـ ةديرجلا :.مطار « »T2يرى النور في 2024
«ندفع بعجلة اإلنجاز رغم تحديات جائحة كورونا ونقص العمالة والتوريدات»

سيد القصاص

تطبيق
معايير بيئية
وتصميمية
عالمية
بالمشروع
للحصول
على «الريادة
الذهبية»

فيما كشفت مديرة إدارة تنفيذ مشاريع المطار
في وزارة األشغال العامة بقطاع المشاريع الكبرى
م .مــي الـمـسـعــد ،أن إنـجــاز مـشــروع مـطــار الكويت
الدولي « »T2بالكامل يرى النور خالل الربع الثالث
من عام  ،2024أوضحت أن نسب إنجازه تتفاوت من
حزمة إلى أخرى ،فالحزمة األولى المتعلقة بمبنى
الركاب « »T2وصلت نسبة إنجازها إلى  58في المئة،
مشددة على أن ما يميز المشروع تحقيق معايير
الريادة في تصميم الطاقة والبيئة ،وهي معايير
عالمية « »LEEDونحرص على تطبيقها للحصول
على شهادة الريادة الذهبية.
وقــالــت الـمـسـعــد لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،إن ــه عـلــى الــرغــم
من تحديات «كورونا» ،واآلثــار التي تسببت فيها
الجائحة ،فإننا نحرص على أن ندفع بعجلة اإلنجاز
في مشروع المطار « »T2إلى األمام ،مبينة أن نسبة
اإلن ـج ــاز فــي ديـسـمـبــر  2020كــانــت  41فــي الـمـئــة،
وديسمبر الماضي  2021وصلت إلى  58في المئة.
ولفتت إلــى أن هـنــاك بعض الـعــوائــق الـتــي أدت
إلــى تأخير الحزمة األولــى ،وفــي مقدمتها انتشار
جائحة كورونا ،التي عانى العالم منها ،وما ترتب
عليها من آثار سلبية على كل الدول ،ومن ضمنها
الكويت ،مبينة أنه في أبريل  2021تم التنسيق مع
اللجنة الــوزاريــة لـطــوارئ كــورونــا لطلب استثناء
دخ ــول الـعـمــالــة المتخصصة بــالـمـشــروع فــي ظل
تداعيات الجائحة ،وأخذنا االستثناء وبدأنا في
ً
إدخال العمالة تدريجيا.
وأش ـ ــارت إل ــى أن ه ــذا ال ـم ـشــروع يـنـفــذه مـقــاول

 %100نسبة تكويت اإلشراف على المشروع
أك ــدت الـمـهـنــدســة مــي الـمـسـعــد أن
نـسـبــة الـتـكــويــت فــي ج ـهــاز اإلش ــراف
بمطار الكويت الدولي « »T2تشكل 100
فــي المئة وقــد حــرصــت الـ ــوزارة على
استثمار الطاقات الشبابية الكويتية
في ذلك المشروع العمالق.
ول ـف ـتــت إل ــى ح ــرص ال ـ ـ ــوزارة على

تطبيق أعلى معايير الـجــودة ابتداء
ب ــاع ـت ـم ــاد ال ـ ـمـ ــواد وأفـ ـض ــل ش ــرك ــات
الـتـصـنـيــع والـتـنـفـيــذ ،وه ـن ــاك ال ـتــزام
ب ـخ ـطــة ضـ ـم ــان ال ـ ـجـ ــودة واجـ ـ ـ ــراءات
الـتـفـتـيــش ،وف ـحــص ال ـم ــواد بـصــورة
دورية.

نسبة إنجاز
مبنى الركاب
وصلت إلى
 %58والمشروع
يتكون من 30
ً
ً
جسرا ثابتا
ويسع  51بوابة
مي المسعد

عــالـمــي ،ويتطلب أن يـكــون بــه عـمــالــة متخصصة
في الكثير من المجاالت من مختلف دول العالم،
وخالل العامين الماضيين كان هناك نقص شديد
في العمالة ،ونقص في التوريدات ،وإلى اآلن نعاني
من الجائحة ،ومع االنفتاح البسيط الذي حدث في
ً
دول العالم ال يزال المشروع متأثرا بتلك الجائحة.

جانب من األعمال الداخلية بمبنى المطار T2

مواقف
السيارات 4
طوابق وتتسع
لـ  5آالف سيارة

حزم المشروع
وذكرت المسعد أن المشروع يتكون من  3حزم
رئيسية األولــى خاصة بمبنى « »T2والتي تمت
مباشرة العمل بها في  28أغسطس  ،2016ومدتها
التعاقدية قرابة الـ  6سنوات ،وتتكون من «مبنى
ومبان خدمية ،ونفق المرافق
الركاب الرئيسي،
ٍ
ومحطات الكهرباء» ،أما الحزمة الثانية فتتكون
مــن «مبنى مــواقــف الـسـيــارات ،والـطــرق المؤدية
لمبنى الــركــاب الـجــديــد ،بــاإلضــافــة إلــى المباني
الخدمية».
وتابعت« :بينما تحتوي الحزمة الثالثة على
مــواقــف ال ـطــائــرات وس ــاح ــات وم ـم ــرات مرتبطة
ب ــال ـم ــدارج ال ـحــال ـيــة ،وط ــرق لـلـخــدمــات الـجــويــة،
وأنفاق الخدمات ،ومباني التجهيزات الغذائية،
والدعم واإلسناد وجسور الركاب المتحركة».

وأشــارت المسعد إلى أن الهدف من المشروع
الــوصــول بالطاقة االستيعابية للمطار إلــى 25
ً
ً
مليون مسافر سـنــويــا ،ويتكون مــن « 30جسرا
ً
ثابتا» ،ويسع  51بوابة في نفس الوقت ،والمبنى
له شكل مميز ،كل ضلع من أضالعه حوالي كيلو
و 200متر ،وأقصى مسافة يقطعها المسافر داخل

لقطات
• ال ـم ـشــروع يـحـتــوي عـلــى فندقين
تتراوح سعة كل منهما بين  140و150
ً
س ــري ــرا وس ـت ـتــولــى إدارت ـه ـم ــا اإلدارة
العامة للطيران المدني.
• الـعـمــالــة ب ــدأت فــي تــركـيــب أل ــواح
زجاجية عمالقة أمام بوابات الطائرات
الثابتة

• إن ـج ــاز  %90م ــن نـفــق الـخــدمــات
ومبنى خزانات المياه ومبنى الخدمات
الرئيسي في المشروع.
ً
ً
• الـ ـمـ ـط ــار ي ـض ــم نـ ـظ ــام ــا م ـت ـقــدمــا
للتبريد و ل ــه محطة متخصصة ذات
ت ـق ـن ـيــات ع ــال ـي ــة ل ـل ـت ـح ـكــم ف ــي ب ـ ــرودة
المطار .

«اإلعاقة» :اختيار  33جامعة في أميركا تالئم المبتعثين

ً
«التعليم العالي» خصصت  50مقعدا للطلبة من ذوي االحتياجات
●

جورج عاطف

ع ـل ـم ــت «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» أن ال ـه ـي ـئــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون ذوي اإلع ـ ــاق ـ ــة،
بــالـتـنـسـيــق م ــع ال ـج ـه ــاز الــوط ـنــي
ل ــاعـ ـتـ ـم ــاد األك ـ ــاديـ ـ ـم ـ ــي وضـ ـم ــان
جـ ــودة الـتـعـلـيــم ،اع ـت ـمــدت اخـتـيــار
 33جامعة فــي الــواليــات المتحدة
األميركية تتوافق وطبيعة ودرجة
وشدة اإلعاقة مع األبناء المعاقين
ال ـم ـب ـت ـع ـث ـيــن لـ ـل ــدراس ــة ب ــال ـخ ــارج،
مشيرة إلى أن وزارة التعليم العالي
خصصت  50مقعدا لهؤالء الطلبة،
غير أن الـعــدد المختار ال يتجاوز
ً
 35طالبا.
ً
ووف ـقــا لـمـصــادر «اإلع ــاق ــة» ،فــإن
ـار مع الجهاز الوطني
التنسيق جـ ٍ
الختيار الجامعات فــي بريطانيا
وكـ ـن ــدا وأس ـت ــرال ـي ــا ،الف ـت ــة إلـ ــى أن
اختيار الطلبة يتم وفق اشتراطات
م ـ ـحـ ــددة ،م ـن ـهــا أن ي ـك ــون كــويـتــي
الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــة ،وأن ي ـح ـم ــل شـ ـه ــادة
إث ـب ــات إع ــاق ــة حــدي ـثــة ص ـ ــادرة عن
الهيئة لإلعاقات التالية :السمعية
والبصرية والجسدية ،على أن تكون

درجة اإلعاقة متوسطة أو شديدة،
مــوضـحــة أن ــه ضـمــن االش ـتــراطــات
ً
ً
أيضا ،أن يكون الطالب حاصال على
شـهــادة الثانوية العامة الكويتية
بــالـنـظــام ال ــواح ــد ،أو م ــا يـعــادلـهــا
بقسميها العلمي واألدبي ،على أال
تتجاوز صالحية الشهادة  3أعوام
دراسية من تاريخ التخرج.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ــت« :يـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرط ع ـل ــى
الحاصلين على شـهــادة الثانوية
األج ـن ـب ـي ــة م ــن داخـ ـ ــل الـ ـك ــوي ــت أو
خـ ــارج ـ ـهـ ــا ،أو مـ ــن إحـ ـ ـ ــدى الـ ـ ــدول
الـعــربـيــة ،تـقــديــم مـعــادلــة للشهادة
من إدارة التعليم الخاص في وزارة
التربية».
وذكرت أن الدول التي يتم إرسال
المبتعثين إليها تحدد من «التعليم
ً
العالي» ،غير أن هناك دوال عربية
وغربية معروفة وذات كثافة طالبية
كويتية عالية ،وهي مصر واألردن
وبــري ـطــان ـيــا وأمـ ـي ــرك ــا ،مـبـيـنــة أن
الـتـكـلـفــة الـمــالـيــة لـلـطــالــب وعملية
الـصــرف تـحــدد وتـتــم مــن «التعليم
العالي».
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،أظ ـ ـهـ ــرت إح ـصــائ ـيــة

ح ــديـ ـث ــة ص ـ ـ ـ ــادرة ع ـ ــن ال ـه ـي ـئ ــة أن
إجـ ـم ــال ــي ال ـم ـع ــاق ـي ــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
يبلغ قــرابــة  50ألــف مـعــاق ،موزعة
إع ــاق ــاتـ ـه ــم مـ ــا بـ ـي ــن «الـ ـتـ ـط ــوري ــة،
ال ـح ــرك ـي ــة ،ال ـس ـم ـع ـي ــة ،ال ـب ـصــريــة،
ال ــذهـ ـنـ ـي ــة ،ال ـن ـف ـس ـي ــة ،ال ـج ـس ــدي ــة،

التعليمية» ،مشيرة إلى أن اإلعاقات
الــذه ـن ـيــة اح ـت ـلــت ال ـمــرت ـبــة األول ــى
ب ــواق ــع  12أل ـ ــف إعـ ــاقـ ــة ،ف ــي حـيــن
جاءت اإلعاقات النفسية في المرتبة
األخيرة ،بـ 1100إعاقة.
وأض ــاف ــت« :اإلع ــاق ــات الـحــركـيــة

مواقف المشروع
وأضــافــت أن مبنى مــواقــف الـسـيــارات يتكون
من  4طوابق يتسع إلى  5آالف سيارة ،ومن يأتي
إلى المطار لن يرى هذه السيارات داخل المواقف،
إنما سيرى زراعات تجميلية ومساحات خضراء.
ولفتت إلــى أنــه باإلضافة إلــى المواقف هناك
محطة صرف صحي ،طاقتها االستيعابية حوالي
 5آالف متر مكعب فــي الـيــوم ،ولـهــا الـقــدرة على
زيادة المياه لتصل إلى  7.5آالف متر مكعب من
ً
مياه الصرف يوميا ،وبها خــزانــات مياه ،وتلك
المياه المعالجة سوف تستخدم في أعمال الري.

«الكهرباء» ّ
تحصل 323
مليون دينار خالل  9أشهر
●

جاءت في المرتبة الثانية ،بـ11800
إع ــاق ــة ،يليها اإلع ــاق ــات الجسدية
بـ ـ  9100إع ــاق ــة ،مــن ثــم التعليمية
بـ  5900إعاقة».

المبنى هــي  600مـتــر ،وبـمـجــرد دخ ــول المبنى
سيكون المسافر فــي منطقة المنتصف ،وعند
الدخول سوف تعطي له «أريحية» في التنقل.

سيد القصاص

حـ ّـصـلــت وزارة الـكـهــربــاء والـمــاء
والطاقة المتجددة  323مليون دينار
خ ــال  9أش ـهــر مـنــذ ب ــدء الميزانية
ال ـع ــام ــة ل ـل ــدول ــة ف ــي أب ــري ــل وحـتــى
دي ـس ـم ـبــر  2021ب ـن ـس ـبــة تـحـصـيــل
بـ ـلـ ـغ ــت  58.2فـ ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة مـ ـق ــار ن ــة
بـتـقــديــرات الـمـيــزانـيــة الـبــالـغــة 555
مـلـيــون دي ـن ــار ،وفـقــا لـتـقــريــر وزارة
المالية.
وأش ــارت مـصــادر فــي «الكهرباء»
إل ــى أن ه ــذه اإليـ ـ ــرادات تــأتــي نظير
خــدمــات الـكـهــربــاء وال ـمــاء وإيـصــال
ال ـ ـت ـ ـيـ ــار لـ ـلـ ـمـ ـب ــان ــي الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة فــي
ك ــل ال ـق ـط ــاع ــات «الـ ـسـ ـك ــن الـ ـخ ــاص،
والتجاري ،واالستثماري ،والزراعي،
والحكومي ،والصناعي» وخدمات
أخرى تقدمها الوزارة.
وقالت المصادر إن هناك طفرة في
إجمالي اإليرادات مقارنة بإجماليها
خ ــال ال ـعــام الـمــاضــي  ،2021حيث
بلغت في ذلك العام  68مليون دينار
بـنـسـبــة  13ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إجـمــالــي

تقديرات الميزانية المقدرة بـ496.7
ً
مليونا.
وأوضـ ـح ــت أن تـحـقـيــق ال ــزي ــادة
ف ـ ــي الـ ـتـ ـحـ ـصـ ـي ــل ي ـ ـعـ ــود إل ـ ـ ــى ع ــدة
أسـبــاب منها زي ــادة عــدد الخدمات
اإل لـكـتــرو نـيــة المختلفة عـبــر موقع
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،وف ـ ـ ــي م ـق ــدم ـت ـه ــا ال ــدف ــع
اإللكتروني ،وإيصال التيار ،إضافة
إلى رفع قيود كورونا خالل الفترة
الماضية وفتح مكاتب المستهلكين
بالمحافظات ،الفتة إلى أن الــوزارة
م ـس ـت ـمــرة ف ــي ع ـم ـل ـيــات الـتـحـصـيــل
خــال األشـهــر القليلة المتبقية من
الـمـيــزانـيــة حـتــى  30م ــارس المقبل
مما يساهم في رفع إجمالي معدالت
التحصيل خالل الميزانية الحالية.

٤

محليات
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«األبحاث» :رصدنا مشاكل بيئية ثالثية
من النفايات البالستيكية
السالم :األكياس القابلة للتحلل قد تكون أكثر سمية على البيئة
نرمين أحمد

االنبعاثات
الناتجة عن
المخلفات
سامة وتلوث
الهواء
واألسماك
واألغذية

قـ ـ ــال الـ ـب ــاح ــث ال ـع ـل ـم ــي فــي
معهد الكويت لألبحاث العلمية
د .سلطان السالم ،إن التعامل
مع النفايات بطريقة غير سليمة
في المرادم أو في مراكز تجميع
النفايات ،يؤثر على األحــواض
البيئية الثالثة ،فتراكم النفايات
ف ــي ال ـب ـي ـئــة ال ـب ـحــريــة ي ـم ـكــن أن
يدخل مرة أخرى إلينا عن طريق
ً
األسـ ـ ـم ـ ــاك واألغـ ـ ــذيـ ـ ــة ،م ـض ـي ـفــا
أن االن ـب ـعــاثــات ،الـتــي تنتج من
ال ـن ـفــايــات ســامــة وض ـ ــارة ولـهــا
مشاكل من انبعاثات على الهواء
مباشرة.
وأضــاف السالم ،في تصريح
ً
لـ"الجريدة" أنه "لدينا أيضا آثار
سلبية عـلــى الـبـيـئــة الـبــريــة من
تراكم النفايات ،فمن الممكن أن
تؤدي هذه النفايات إلى رشاحة
بعض السميات وبعض المعادن
الثقيلة أو السموم الكيميائية،
وك ـ ــل ذل ـ ــك ب ــال ـط ـب ــع ل ـ ــه تــأث ـي ــر
مباشر على المكامن الجوفية
للمياة ،ويؤثر على الحياة البرية
والنباتات والحيوانات.
ً
وأوض ــح أنــه أج ــرى ع ــددا من
ال ـم ـش ــاري ــع ،مـنـهــا ب ــرن ــام ــج عن
"إدارة ال ـن ـف ــاي ــات وت ـث ـم ـي ـن ـهــا"،
فـ ــي م ـع ـه ــد الـ ـك ــوي ــت ل ــأب ـح ــاث
ال ـع ـل ـم ـيــة ،وت ـ ــم رص ـ ــد ع ـ ــدد مــن

المشاكل البيئية سواء كانت في
البيئة البحرية أو البرية بسبب
النفايات" ،كما شكلنا بالتعاون
مع بلدية الكويت والهيئة العامة
ً
للبيئة لجنة ثالثية تضم عددا
م ــن جـ ـه ــات الـ ــدولـ ــة ،ووض ـع ـنــا
ب ـع ــض ال ـم ـع ــاي ـي ــر الـ ـت ــي تـحـكــم
األكياس البالستيكية التي يؤول
بها الحال إلى نفاية بالستيكية
م ـت ــراك ـم ــة ،وذل ـ ــك ب ـس ـبــب رص ــد
م ـش ــاك ــل ب ـي ـئ ـيــة مـ ــن ال ـن ـف ــاي ــات
البالستيكية في الكويت".

األكياس البالستيكية

سلطان السالم

وعن منع استخدام األكياس
الـبــاسـتـيـكـيــة ،أفـ ــاد ب ــأن ــه على
مستوى معهد الكويت لألبحاث
الـعـلـمـيــة ت ــم تـنـفـيــذ مـشــروعـيــن
فيما يخص مــوضــوع األكياس
البالستيكية وإعــادة تدويرها،
كذلك قابليتها للتحلل الحيوي
باستخدام مواد طبيعية أو مواد
إضافية ،وأدى ذلــك إلــى تعاون
حقيقي ومـلـمــوس على األرض
ب ـي ــن م ـع ـه ــد األب ـ ـحـ ــاث وب ـلــديــة
الكويت.
وت ــاب ــع أن ــه ع ـلــى ض ــوء ذل ــك،
تم إصدار توصية لهيئة البيئة
إلصــدار التشريعات والقوانين

الـ ـح ــاكـ ـم ــة لـ ــوضـ ــع ال ـم ـع ــاي ـي ــر
الـمـنــاسـبــة السـتـخــدام األكـيــاس
ً
عـلــى مـسـتــوى ال ـكــويــت ،مـشــددا
على وجــوب استخدام األكياس
ً
مـتـعــددة االسـتـخــدامــات تفاديا
لتلك أحــاديــة االس ـت ـخــدام" ،لكن
ذلــك ال يعني أن كــل كيس قابل
للتحلل هــو أ ف ـضــل مــن الكيس
القادم من الشق البتروكيماوي،
الــذي قد تكون به سميات أكثر
على البيئة ،وذلــك هو المقصد
من وضع المعايير بيننا وبين
البلدية الجهة الممولة والبيئة".

local@aljarida●com

ربط إلكتروني بين «البيئة» و«النفط»
لرصد االنبعاثات وتقليلها

ً
األحمد :ينعكس إيجابا على الصحة والتزامات الكويت بالمعاهدات الدولية
●

عادل سامي

أكــد رئيس مجلس اإلدارة المدير العام
لـلـهـيـئــة ال ـع ــام ــة لـلـبـيـئــة ال ـش ـيــخ عـبــدالـلــه
ً
األحمد ،أن تقليل االنبعاثات ينعكس إيجابا
عـلــى الـصـحــة ال ـعــامــة وال ـت ــزام ــات الـكــويــت
بالمعاهدات الدولية.
وقال األحمد ،في تصريح للصحافيين،
ص ـبــاح أم ــس ،عـلــى هــامــش تــوقـيــع مــذكــرة
تعاون بين هيئة البيئة ووزارة النفط لرصد
مختلف االنبعاثات ،إنه سيتم نقل البيانات
مـ ــن خ ـ ــال ه ـ ــذه الـ ـم ــذك ــرة ع ـب ــر م ـن ـظــومــة
إلكترونية بين الجانبين لرصد االنبعاثات
المختلفة ،وإجــراء دورات تدريب مشتركة
بين الجانبين لنقل الخبرات الموجودة في
القطاع النفطي إلى هيئة البيئة للتعامل مع
القضايا النفطية.
وأضاف أن المذكرة من شأنها المساهمة
فــي تطبيق االل ـتــزامــات الــدولـيــة المتعلقة
بتخفيض انبعاثات الكويت والمشاركة في
مؤتمرات تغير المناخ وغيرها ،مما سيؤثر
باإليجاب على الصحة العامة ،عالوة على
القيام بالعديد من حمالت التوعية البيئية
لزيادة الوعي البيئي المجتمعي في جميع
ً
ال ـق ـضــايــا وخ ـص ــوص ــا ال ـق ـضــايــا النفطية
واالنبعاثات وكيفية التعامل معها.
وأوضح أن هناك العديد من االتفاقيات
ال ـســاب ـقــة ب ـيــن ال ـطــرف ـيــن ،وم ــن خ ــال هــذه
ال ـ ـمـ ــذكـ ــرة سـ ـيـ ـك ــون ال ـ ــرب ـ ــط اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي
ً
مباشرا مع وزارة النفط ،ألنها من الجهات

جانب من توقيع مذكرة التفاهم
ال ـم ـخ ـت ـصــة م ــن ال ـش ــرك ــات ال ـن ـف ـط ـيــة لنقل
المعلومات منها إلى الوزارة ،ثم توصيلها
إلى هيئة البيئة.
وأك ــد األح ـمــد اس ـت ـمــرار اع ـت ـمــاد الــدولــة
على النفط كمصدر للدخل ،بالتالي سيتم
العمل على استمرار هذا المصدر والعمل
ع ـل ــى ت ـخ ـف ـيــض مـ ــا ي ـم ـك ــن ت ـخ ـف ـي ـضــه مــن
االنبعاثات بالتنسيق المباشر مع وزارة
النفط ومؤسسة البترول الكويتية.

دورات تدريب
من جانبه ،قال وكيل وزارة النفط الشيخ

د .نمر الصباح ،إن هذه المذكرة ستساهم
ف ــي ت ــدف ــق ال ـب ـي ــان ــات وال ـم ـع ـل ــوم ــات بـيــن
الجهتين وربـطـهــا بشكل آل ــي لـلـتــأكــد من
تقليل الدورة المستندية لهذه البيانات.
وأوض ـ ــح الـشـيــخ نـمــر أن ه ــذه الـمــذكــرة
ستساهم في تأهيل الموظفين عبر دورات
تــدريــب مشتركة بما يـعــود بالفائدة على
الجهتين في التعامل مع االنبعاثات.
وأضــاف أن هــذه المذكرة ستدعم وزارة
النفط في اإلشراف على الشركات النفطية
وتـنـفـيــذهــا ال ـقــوان ـيــن وال ـل ــوائ ــح الـمـعـمــول
بـهــا ،بما ينعكس على وضــع الـكــويــت في
االتفاقيات الدولية.

أهالي المطالع اعتصموا :نريد أذونات البناء والتمويل

محافظ العاصمة :مبادرة «كويت كوميوت»
ّ
تحد من الزحام المروري
«بعض المتنفذين يعملون على التسويف وتجاهل حاجتنا للسكن»
●

ً
محافظ العاصمة مستقبال وفد «التقدم العلمي» أمس
ثـ ّـمــن مـحــافــظ الـعــاصـمــة الـشـيــخ ط ــال الـخــالــد،
مبادرة "كويت كوميوت" لتصميم محطات حافالت
مـسـتــدامــة ،الـتــي تبنتها مــؤسـســة الـكــويــت للتقدم
ً
العلمي ،الفتا إلى أن المبادرة "تتماشى مع رؤيتنا
في العاصمة نحو التطوير والتحديث".
ً
جاء ذلك خالل استقبال الخالد وفدا من مؤسسة
التقدم العلمي برئاسة نائب المدير العام للبرامج
االستراتيجية بالوكالة د .محمد الرمضان ،ومدير
برنامج المشاريع الرائدة في إدارة البحوث م .دينا
النقيب ،ومــؤســس مـبــادرة كويت كوميوت جاسم
العوضي.
وبحث الخالد مع الوفد مشروع المبادرة ،الذي
يهدف في مراحله األولــى إلــى تصميم وبناء أربع
محطات مستدامة للحافالت مع الخدمات والصيانة
في العاصمة لتوفير الراحة واألمان للمستخدمين،

وبما يشجع على استخدام وسائل النقل الجماعي
والحد من االزدحامات المرورية ،إلى جانب إضفاء
طابع جمالي للمنطقة.
وأبدى ترحيبه بهذه الفكرة ،ووعد الوفد بتذليل
العقبات وتسهيل األمــور كافة لتنفيذ هذه الفكرة،
ً
ً
قائال ،إن المحافظة تسعى دائما بالتعاون والشراكة
م ــع ك ــل ال ـج ـه ــات ال ـع ــام ــة وال ـخ ــاص ــة إلـ ــى تـطــويــر
وتحديث المرافق والبنى التحتية في العاصمة.
وأكــد المحافظ الخالد أن العاصمة بحاجة إلى
مثل هذه المشاريع التي تخفف من حدة االزدحامات
ال ـمــروريــة فـيـهــا ،وتـضـفــي مـنــاظــر جـمــالـيــة عليها،
ً
مضيفا "أننا نمد أيدينا إلــى جميع الجهات التي
تتبنى رؤى ومـشــاريــع نموذجية يمكن أن تعطي
قـيـمــة م ـضــافــة لــرؤي ـت ـنــا ف ــي ال ـت ـطــويــر والـتـحــديــث
والتجميل".

األراضي
جاهزة منذ
عامين وذريعة
التأخير عدم
قدرة «االئتمان»
المالية
الشريف

محمد جاسم

نظم العشرات من أهالي مدينة المطالع
ً
الـسـكـنـيــة اع ـت ـص ــام ــا أم ـ ــام م ـب ـنــى مجلس
ً
األمــة ،صباح أمــس ،احتجاجا على تأخير
ت ـس ـل ـي ــم شـ ـ ـه ـ ــادات لـ ـم ــن ي ـه ـم ــه األمـ ـ ـ ــر مــن
المؤسسة العامة للرعاية السكنية ،واشتكى
المواطنون عدم قدرة بنك االئتمان الكويتي
عـ ـل ــى صـ ـ ــرف الـ ـ ـق ـ ــروض الـ ـعـ ـق ــاري ــة أسـ ــوة
بجيرانهم وأقــرانـهــم فــي الـمــدن اإلسكانية
المختلفة ،قائلين "نــريــد أذونـ ــات الـبـنــاء،
وتمويال لبناء منازلنا".
وقــال المواطن محمد الـقــاف ،إن هناك
من يعمل على تسويف هذا الحق وتجاهل
حــاجــة الـمــواطــن األســاسـيــة للسكن ،ليظل
المواطن يعاني ارتفاع قيمة اإليجار ،وقيمة
ً
الـعـقــار بشكل كبير ج ــدا ال يمكن وصـفــه،
ُ
ً
مؤكدا أن المواطن قد انت ِهك حقه بالسكن
بسبب بعض المتنفذين الذين ال يريدون
لـلـمـشـكـلــة اإلس ـك ــان ـي ــة أي ح ــل وي ـس ـعــون
لعرقلتها.
وطالب القالف بتخصيص مبلغ كاف
لسد احتياجات المواطنين من القروض
الـعـقــاريــة لـبـنــاء قسائمهم فــي "الـمـطــاع"
أسوة بإخوانهم المواطنين الذين سبقوهم
فـ ــي الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى هـ ـ ــذا ال ـ ـحـ ــق ،وعـ ــدم
المماطلة وتسويف حــق األســر الكويتية
التي هي نــواة المجتمع واستقرارها من
استقراره.

جانب من اعتصام المطالع
وناشد نواب األمة وأعضاء الحكومة أن
تكون لهم وقفة حازمة تجاه هذا االمر الذي
يتعلق بمصير اآلالف من األســر الكويتية
التي تجرعت مــرارة صرف أكثر من نصف
رواتـبـهــم عـلــى اإلجـ ــارات لـسـنــوات طويلة،
وحـيـنـمــا اص ـبــح م ـشــروع مــديـنــة الـمـطــاع
ً
ال ـس ـك ـن ـيــة ج ــاه ــزا ح ــرم ــوا م ــن هـ ــذا الـحــق
ً
المكفول دستورا.
ومن جهته ،طالب المواطن جبر الشريف
بتسليم أذونــات بناء القسائم في مشروع
ً
ال ـم ـط ــاع ،الفـ ـت ــا إلـ ــى أنـ ــه "ال ي ـخ ـفــى على
الجميع أن األراض ــي جــاهــزة منذ عامين،
اال ان هناك مماطلة وتأخيرا في تسليمنا

إذن البناء بحجة عــدم الـقــدرة المالية في
بنك االئتمان".
وقال الشريف" :أدفع نصف مرتبي لسد
إيجار سكني الشهري ،وهناك من يدفع اكثر
من ذلك ،وهذا األمر ال يجوز ،وال يمكن أن
يقبله عاقل".
وبــدوره ،طالب المواطن محمد العنزي
السلطتين التنفيذية والتشريعية بااللتفات
الى معاناة أهالي "المطالع" وما يعانونه
من عدم استقرار لسنوات طويلة ،والتوجيه
بـســرعــة ص ــرف ش ـه ــادات لـمــن يـهـمــه االمــر
وأذونــات البناء وتسليم األهالي القروض
العقارية.

طلبة «الصناعي» :الحوافز المالية تشجع على العمل بالحرف اليدوية

ً
الطويل لـ ةديرجلا  :طرح تخصص «أحجار كريمة» قريبا وفني قيادة في سبتمبر المقبل
•

في وقت تعاني الكويت نقص العمالة الوطنية
في الحرف اليدوية والصناعية ،مازال انخفاض
تخريج أع ــداد أصـحــاب الـشـهــادات الفنية التي
تصل إلى  300متدرب من المعهد الصناعي التابع
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في
ً
الفصل الدراسي الواحد مستمرا على الرغم من
احتياجات سوق العمل لهم.
وطالبت جموع طالبية في المعهد الصناعي
بتوفير حــوافــز مالية تشجعهم على االنـخــراط
والعمل فــي الـحــرف الـيــدويــة والصناعية ،التي
ً
بأيد
تساهم في خدمة
المجتمع بدال من االستعانة ٍ
ً
عاملة من الخارج ،فضال عن توفير الدعم المادي

لهم وتسهيل إجراءات استخراج الرخص الخاصة
بالمشاريع الصناعية أو الـحــرفـيــة"...الـجــريــدة"
التقت المسؤولين والطلبة في المعهد الصناعي
وبحثت معهم مطالبهم .وأكــد مدير المعهدين
الصناعيين في صباح السالم والشويخ باإلنابة
م .محمد الطويل ،أن المعهدين يلبيان سوق العمل،
وجميع االختصاصات التي تحتاجها وزارات
ً
الدولة بالنسبة لخريجي المتوسط ،فضال عن
فتح المجال الستقبال الطلبة خريجي الثانوية
الــذيــن يرغبون فــي دراس ــة التخصصات الفنية
ً
وال ـتــي تـكــون ع ــادة مرتبطة كـلـيــا باحتياجات
مختلف القطاعات.

وقال الطويل ،إن المعهدين يشمالن العديد من
التخصصات واألقسام العلمية منها السيارات
واإلل ـك ـتــرونــات وال ـن ـجــارة والــدي ـكــور والكهرباء
والتمديدات والتبريد والتكييف واللحام وغيرها
ً
من التخصصات ،مشيرا إلى أن المعهدين لديهما
تنسيق مع شركة نفط الكويت لتدريب الطلبة
وتوظيفهم بعد التخرج في حال احتياجها لهم.
وك ـش ــف أن ال ـم ـع ـهــديــن ي ـع ـمــان ع ـلــى طــرح
تخصص جــديــد تحت مسمى "أح ـجــار كريمة"
ً
بالتنسيق مع وزارة التجارة قريبا ،كما هناك
تنسيق آخر مع وزارة الداخلية لطرح تخصص
فني قيادة خالل شهر سبتمبر المقبل.

ولفت إلى أن الطاقة االستيعابية في الفصل
الدراسي الواحد للمعهد تبلغ  300طالب ،وفي
العام الماضي خالل جائحة كورونا بلغت أعداد
ً
المقبولين على فصلين دراسيين  600طالب ،مبينا
ً
أن مخرجات المعهد تتجاوز  250خريجا ،وأن
ً
أعداد المقيدين في المعهد حاليا تبلغ  1400طالب.
من جهته ،قال الطالب سالم العازمي ،إنه أصبح
لديه شغف بدراسة األعمال الحرفية منذ الصغر،
ً
ً
وخصوصا جهاز المخرطة ،الفتا إلى نيته "فتح
مشروع مخرطة بعد التخرج في المعهد" ،لكنه
ً
متخوف جدا من العوائق التي قد تواجهه أثناء
إجراءات استخراج الموافقات الخاصة بها.

بينما ذكــر الطالب ه ــادي العتيبي ،أن األمــر
ً
ليس متعلقا بعملية الــدراســة في المعهد ،إنما
بــالـمـمــارســة وال ـتــدريــب إلت ـقــان م ـهــارة الـحــرفــة،
ً
متمنيا "أن يكون ّ
لدي مشروع خاص يعمل به دون
ضغوطات المسؤولين وبكل أريحية دون مشاكل".
بــدوره ،قــال الطالب أحمد المال" ،لــم أوفــق في
استكمال دراستي الثانوية ،لكن وجــدت نفسي
ً
متألقا في دراســة اللحام ،وقدرتي على تشكيل
ً
الـحــديــد ،مستغربا قلة أع ــداد الكويتيين الــذي
يعملون في المهن الحرفية ،على الرغم أن عملية
ً
ً
توظيفهم ال تأخذ وقتا طويال.

محمد الطويل

ً
«الزكاة» 5.1 :ماليين دينار مساعدات «البلدية» 4 :مخالفات و 26تنبيها
نقدية لـ  15.367أسرة داخل البالد في حولي لمخالفة االشتراطات

ق ــال مــراقــب اإلعـ ــام المتحدث
الرسمي لبيت الزكاة حمد المري،
إن إجـمــالــي الـمـســاعــدات النقدية
التي قدمها البيت لألسر المستحقة
للمساعدة داخــل البالد في الربع
األخ ـيــر مــن ال ـعــام الـمــاضــي 2021
بلغت  5.119.250دينارا ،استفادت
منها  15.367أسرة داخل البالد.
وأوضــح المري أن المساعدات
تهدف إلى تحقيق التنمية والتكافل
االجتماعي ،من خالل إنفاق إيرادات
الــزكــاة والـتـبــرعــات الخيرية على
األسر المستحقة ،وهي تشتمل على
مساعدات شهرية تصرف لألرامل
والمطلقات واأليـتــام وكبار السن
والـعـجــزة ممن ال دخــل ماليا لهم
وال معيل ،وقــد بلغ عددهم خالل
الــربــع األخ ـيــر مــن ال ـعــام الماضي
 1.719أسرة ،إضافة إلى مساعدات

مقطوعة تصرف كل  3أو  4أو  6أو
 12شهرا لألسر التي تعاني ضعف
دخـ ــل وت ـت ـع ــرض ألزم ـ ــات مــالـيــة،
وقد بلغ عددها في الفترة نفسها
 13.648أسرة.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـبـ ـي ــت ي ـســاعــد
الـعــديــد مــن الـفـئــات المجتمعية،
مثل المطلقات ،الالتي بلغ عددهن
ف ــي ال ـف ـتــرة نـفـسـهــا  2.479أس ــرة
مطلقة ،وكــذلــك األرامـ ــل وعــددهــن
 1.749أسرة أرملة ،إضافة إلى كبار
السن وعددهم  1.140أسرة ،وأيضا
المرضى وعددهم  1.523مريضا،
إضافة إلى الغارمين ،وهي األسر
الـتــي يـصــدر فــي حــق ول ــي أمــرهــا
حكم تنفيذ لتسديد الديون ،وبلغ
عددهم  285أسرة.
وأشـ ـ ــار ال ـم ــري إلـ ــى أنـ ــه يمكن
ل ــأس ــر ال ـم ـس ـت ـح ـقــة ل ـل ـم ـســاعــدة

حمد المري

تقديم طلباتها فــي أوق ــات العمل
الـصـبــاحـيــة الــرسـمـيــة للبيت من
ً
األحد إلى الخميس من  8صباحا
ً
إلى  2ظهرا من خالل موقع البيت.

أعـلـنــت بـلــديــة الـكــويــت ،أمــس،
تحرير  4مخالفات وتوجيه 26
ً
تنبيها بمحافظة حــو لــي ،لعدم
االل ـتــزام بــاالشـتــراطــات الصحية
ولوائح البلدية.
وأكـ ــد رئ ـيــس فــريــق ال ـط ــوارئ
بفرع البلدية في حولي إبراهيم
ال ـس ـب ـع ــان ،ف ــي ب ـي ــان ص ـحــافــي،
حـ ـ ــرص الـ ـف ــري ــق الـ ــرقـ ــابـ ــي عـلــى
التزام المحالت بشروط وضوابط
البلدية بالئحة المحالت العامة،
إلـ ــى ج ــان ــب ال ـت ــأك ــد م ــن تـطـبـيــق
قــرارات مجلس الــوزراء المتعلقة
باالشتراطات الصحية.
ودعـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـس ـ ـب ـ ـعـ ــان أص ـ ـحـ ــاب
ال ـم ـح ــات إل ــى االلـ ـت ــزام بـلــوائــح
وأنظمة البلدية ،واتـخــاذ جميع
اإلج ـ ــراءات والـتــدابـيــر الــوقــائـيــة،
حـ ــرصـ ــا عـ ـل ــى صـ ـح ــة وس ــام ــة

الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ،وت ـج ـن ـب ــا ل ـل ـم ـخــال ـفــة
والغرامة ،التي قد تصل إلى الغلق
اإلداري.
وأش ــار إلــى تــواصــل الـجــوالت
الميدانية من قبل الفريق الرقابي،

مــؤكــدا ع ــدم ال ـت ـهــاون فــي اتـخــاذ
كــل اإلجـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة حيال
المخالفين لالشتراطات الصحية
وأنظمة ولوائح البلدية من قبل
مفتشي الفريق الرقابي.

ةديرجلا

•
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«تطوير التعليم» :نتائج الطلبة بـ «ميزة» دون الحد األدنى

ً ً
ً
• دبشة« :كورونا» أحدثت فاقدا تعليميا كبيرا ...والمطلوب رفع مستوى التحصيل
• طلبة «الخامس» حققوا  %57.5بـ «العربية» و %47.2بـ «اإلنكليزية» و %36.1بالرياضيات و %47بالعلوم
فهد الرمضان

نتائج طلبة
التاسع
بـ «العربية»
%44.3
و«اإلنكليزية»
%43.7
والرياضيات
 %29والعلوم
%37.5
ُحب الطلبة
للعلوم %91
واإلنكليزية
 %81والعربية
 ...%89و%94
ُّ
يحبون تعلم
أشياء جديدة

نتطلع لتطبيق
الدراسة
ً
سنويا لتكوين
مصدر بيانات
للجهات
المحلية
واإلقليمية
والدولية

أع ـل ــن وك ـي ــل وزارة الـتــربـيــة
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد ل ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـبـ ـح ــوث
والـ ـمـ ـن ــاه ــج الـ ـت ــرب ــوي ــة ،مــديــر
المركز الوطني لتطوير التعليم
بــاإلنــابــة ،صــاح دبـشــة ،نتائج
دراس ــة مـيــزة التجريبية ،التي
عق ـ ــدت في ديسمـ ـبـ ــر الم ـ ــاضي
ب ـ ـ ـ ـ  267م ـ ـ ــدر س ـ ـ ــة ا ب ـ ـتـ ــدا ئ ـ ـيـ ــة
ومتوسطة من مدارس الكويت،
ً
مشيرا إلى أن الدراسة تستهدف
ب ـنــاء وتـنـمـيــة ق ـ ــدرات ال ـطــاب،
ح ـي ــث ت ــرك ــز ع ـل ــى الـ ـت ــدري ــب ال
القياس.

االختبارات تكشف التراجع المستمر في المستوى التعليمي
ول ـفــت دب ـشــة إل ــى أن نـتــائــج
االسـتـبــانــات الـمــرافـقــة لــدراســة
م ـ ـيـ ــزة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ال ـت ـج ــري ـب ـي ــة
أظ ـ ـهـ ــرت االخـ ـ ـت ـ ــاف ب ـي ــن حــب
الـطـلـبــة ل ـل ـمــواد ال ــدراس ـي ــة من
م ــدرس ــة ألخـ ـ ــرى وم ـ ــن مـنـطـقــة
ت ـع ـل ـي ـم ـيــة ألخـ ـ ــرى وم ـ ــن مـعـلــم
آلخر ،حيث أظهرت حب الطلبة
لمادة العلوم  91بالمئة ،واللغة
اإلنكليزية  81بالمئة ،واللغة
ً
العربية  89بالمئة ،مشيرا إلى
أن االسـتـبــانــات أظ ـهــرت أن 94
ّ
بالمئة من الطالب يحبون تعلم
أش ـيــاء ج ــدي ــدة ،مـمــا يستدعي
تطوير الـمـعــارف بشكل جديد
وم ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف ،وهـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـنـ ـت ــائ ــج
ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى دراسـ ـ ـ ــة مـفـصـلــة
لـتــرسـيــخ الـمـعــايـيــر والـخـبــرات
التي يكتسبها الطلبة ،خاصة
المهارات المتعلقة بالتفكير .
وأش ــار إل ــى أن  93.9بالمئة
يحبون الـمــدرســة ،و 46بالمئة
يشعرون أن الواجبات المنزلية
كـ ـثـ ـي ــرة وب ــالـ ـت ــال ــي ال ب ـ ـ ـ ّـد مــن
إيـ ـ ـج ـ ــاد آل ـ ـيـ ــة ل ـل ـت ـن ـس ـي ــق ب ـيــن

المواد لتقنين حجم الواجبات
بـمــا يتناسب مــع وق ــت الطلبة
ومـتـطـلـبــات ال ـم ــادة الــدراس ـيــة،
كـمــا وص ــل ع ــدد الـطـلـبــة الــذيــن
يشعرون بأن أعــداد الطلبة في
م ــدارس ـه ــم ك ـب ـيــرة وص ـل ــت إلــى
 49.9بالمئة ،مما يستدعي ربط
هــذا الشعور بتحصيل الطلبة
الدراسي ونتائجهم.

فاقد تعليمي كبير
وفــي ح ــوار مــع الصحافيين
عـ ـل ــى ه ــام ــش الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ح ــول
ت ــأث ـي ــر ج ــائ ـح ــة كـ ــورونـ ــا عـلــى
نتائج دراس ــة «مـيــزة» الوطنية
ال ـت ـجــري ـب ـيــة قـ ــال دبـ ـش ــة :أث ــرت
جائحة كــورونــا بالتأكيد على
ال ـت ـح ـص ـي ــل ال ـع ـل ـم ــي لـلـطـلـبــة
واكتسابهم للمعارف والمهارات
ما نتج عنه فاقد تعليمي كبير،
ً
مشيرا إلى أن هذا األمر لم يمنع
ً
تطبيق الدراسة ،خصوصا أنها
ت ـع ــد ض ـم ــان ــة ل ـج ـهــة م ـحــايــدة
لتحديد متطلبات رفع المستوى

ً
ال ـت ـح ـص ـي ـلــي ل ـل ـط ـل ـبــة ،م ــؤك ــدا
أهمية وج ــود دراس ــة مـيــزة في
األزمات واالحتياج لها من أجل
تعويض الفاقد التعليمي.
وأ ض ـ ــاف :نتطلع أن تطبق
هـ ــذه الـ ــدراسـ ــة ب ـش ـكــل سـنــوي
إلعـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــاء ن ـ ـ ـتـ ـ ــائـ ـ ــج س ـ ـنـ ــويـ ــة
وتـ ـشـ ـخـ ـي ـص ـه ــا بـ ـشـ ـك ــل عـ ـ ــام،
إضافة إلى أن الدراسة تعتبر
م ـ ـصـ ــدر ل ـل ـب ـي ــان ــات ل ـل ـج ـهــات
ا لـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة أو اإل قـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة أو
الدولية المعنية بشأن التعليم،
ً
خ ـص ــوص ــا أن الـ ـه ــدف ال ــراب ــع
من أهداف التنمية المستدامة
يـتـطـلــب تــوفـيــر تـقـيـيــم وطـنــي
ل ـل ـط ـل ـبــة فـ ــي ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـع ــام
والخاص في أي دولة من الدول
كل  5سنوات.

تطبيق تجريبي
وأشـ ــار إل ــى أن دراسـ ــة ميزة
ك ــان ــت ل ـه ــا عـ ــدة أه ـ ـ ــداف مـنـهــا
ت ـ ــدري ـ ــب ال ـط ـل ـب ــة وال ـه ـي ـئ ـت ـيــن
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة واإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ع ـلــى

أداء االخ ـت ـب ــارات اإللـكـتــرونـيــة
ل ـت ـج ــاوز ك ــل ال ـم ـع ــوق ــات ال ـتــي
تتعلق باالختبار الحقيقي ،مما
ن ـتــج ع ـنــه تــوف ـيــر  267مــدرســة
مدربة على أداء اختبارات ميزة
الــوط ـن ـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى تــدريــب
فــريــق م ـيــزة وال ـم ـشــرف ـيــن على
كـيـفـيــة ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـمــواقــف
واألحداث واكتساب الخبرة من
أج ــل ب ـل ــورة وت ـطــويــر األدوات
لـتـطـبـيــق الـ ــدراسـ ــة األســاس ـيــة
بـ ـشـ ـك ــل تـ ـق ــل فـ ـي ــه الـ ـمـ ـع ــوق ــات
وتـ ـط ــوي ــر الـ ـب ــرن ــام ــج ال ـخ ــاص
ب ـب ــرن ــام ــج مـ ـي ــزة م ــن ال ـنــاح ـيــة
التقنية.
وت ــاب ــع أن ال ـتــواج ـيــه الفنية
وض ـ ـ ـعـ ـ ــت أسـ ـ ـئـ ـ ـل ـ ــة االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــار
وف ــق مـعــايـيــر م ـح ــددة لـقـيــاس
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوان ـ ـ ــب اإلدراكـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ـ 9
مـسـتــويــات ،والـنـتــائــج الحالية
ستتيح لنا التعديل على هذه
األسئلة لتطبيقها في الدراسة
األساسية ،الفتا إلى أن التطبيق
التجريبي يعد مؤشرا لتحصيل
الطلبة التعليمي الحالي.

●

فهد الرمضان

أعـلـنــت جـمـعـيــة الـمـعـلـمـيــن الـعـمــل بنظام
الـ ـم ــزاول ــة وال ـم ـتــاب ـعــة والـ ـت ــواص ــل ع ــن بعد
(أون ــاي ــن) لـكــل فـعــالـيــات وج ـل ـســات وورش
العمل لمؤتمرها التربوي الـ ،44الذي تعتزم
إقامته من  7إلى  9مارس المقبل تحت شعار
«أول ـ ــوي ـ ــات إص ـ ــاح ال ـت ـع ـل ـيــم وم ـت ـط ـل ـبــاتــه»،
وتتمثل محاوره في االتجاهات الحديثة في
التعلم والتعليم عــن بعد ،وتـجــارب ناجحة
ومميزة للتعليم والتعلم أثناء جائحة كورونا
وكيفية االس ـت ـفــادة مـنـهــا ،وط ــرق وأســالـيــب
التدريس والتقويم المالئمة للتعليم والتعلم
ع ــن ب ـعــد ،وال ـفــاقــد الـتـعـلـيـمــي وانـعـكــاســاتــه
السلبية خالل الجائحة وسبل عالجه ،واآلثار
والمشكالت النفسية واالجتماعية المرتبطة
به ،إلى جانب دور األسرة فيه ،وسبل إشراكها
في ذلك ،واستشراف مستقبل التعليم ما بعد
الجائحة.

وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــرر ال ـ ـ ـعـ ـ ــام رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـل ـج ـن ــة
التحضيرية للمؤتمر د .عمار العجمي ،في
تصريح ،إن العمل بنظام األونالين جاء في
ظل تداعيات ارتفاع المنحنى الوبائي لجائحة
ك ــورون ــا ،وانـسـجــامــا مــع تعليمات وق ــرارات
مجلس الوزراء والسلطات الصحية في البالد،
آمــا مـشــاركــة أكـبــر للمعلمين والمختصين
والباحثين فــي الـمـجــال الـتــربــوي ،س ــواء من
داخل الكويت أو خارجها ،خصوصا أن محاور
المؤتمر معنية بالتعلم والتعليم عن بعد.
وأضاف د .العجمي أنه تم االنتهاء من كل
التجهيزات التقنية الــازمــة إلقامة المؤتمر
إل ـك ـتــرون ـيــا ،عـلــى أن يـتــم الح ـقــا اإلعـ ــان عن
الـ ـج ــدول الـتـفـصـيـلــي ل ـبــرنــام ـجــه ،الف ـت ــا إلــى
أن ب ــاب الـمـشــاركــة ال ي ــزال مـفـتــوحــا لجموع
المعلمين والـبــاحـثـيــن وذوي االخـتـصــاص،
لتقديم مـشــاركــاتـهــم س ــواء مــن ورش العمل
أو المحاضرات أو البحوث ،وذلــك في موعد
أقصاه  31يناير الجاري.

●

عمار العجمي

ي ــواص ــل ط ـل ـبــة ال ـص ــف ال ـث ــان ــي ع ـش ــر أداء
اختباراتهم اليوم ،حيث يختبر طلبة العلمي
في مــادة األحياء ،وطلبة األدبــي في الفلسفة،
وطـلـبــة التعليم الــديـنــي فــي المنطق الـقــديــم،
ويختبر الطلبة غدا في مادة اللغة اإلنكليزية،
والتعليم الديني في االجتماعيات.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،أك ــدت الموجهة العامة
للغة اإلنكليزية ،ســوزان البشيتي ،أن توجيه
اللغة اإلنكليزية استعد لالختبارات النهائية
ً
للفصل الدراسي األول ،حرصا على مصلحة
الطلبة ،وذلك من خالل العديد من اإلجراء ات،
أبــرزهــا إعــداد بنوك األسئلة الشاملة لجميع
أجــزاء المنهج وتوزيعها على جميع الطالب
كمرجعية للمراجعة ا لـنـهــا ئـيــة ،و م ــن السهل
الرجوع إليها في أي وقت مع نموذج اإلجابة
على موقع التوجيه الفني العام.
وقالت إنه تم إعداد مجموعة من االختبارات

صالح دبشة

وأضـ ـ ــاف أن ت ـقــريــر نـتــائــج
الـ ـ ــدراسـ ـ ــة وت ـح ـل ـي ـل ـه ــا سـيـتــم
رفعه إلى وزير التربية د .علي
المضف ،مع إشراك أكاديميين
وخـبــراء مــن الـمـيــدان التربوي
فيه ،وذلك بعد تطبيق الدراسة
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ال ـ ـم ـ ـقـ ــررة فـ ــي 13
مارس المقبل التخاذ القرارات
الخاصة بالنهوض بالعملية
التعليمية

ال ـت ـج ــري ـب ـي ــة تـ ـح ــاك ــي نـ ـف ــس أن ـ ـمـ ــاط أس ـئ ـلــة
االختبارات النهائية للمراحل التعليمية الثالث،
وتم تدريب الطالب عليها من قبل معلم الصف
أثناء الحصص الدراسية.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت أن ـ ـ ــه ت ـ ــم وض ـ ـ ــع مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
اخـ ـتـ ـب ــارات الـ ـسـ ـن ــوات ال ـس ــاب ـق ــة ع ـل ــى مــوقــع
التوجيه الفني العام للغة اإلنكليزية للطالب
الراغبين في حل أكثر من نموذج اختبار قبل
االختبارات النهائية ،وتم تدريب جميع الطالب
من قبل معلمي اللغة اإلنكليزية بالمدارس على
جميع أنماط األسئلة طــوال الفصل الدراسي
وتـطـبـيـقـهــا م ــن خ ــال االخ ـت ـب ــارات الـقـصـيــرة
واألوراق التقييمية والتحريرية ،سواء أسئلة
االخ ـت ـيــار مــن الـمـتـعــدد أو األسـئـلــة المقالية،
أو كتابة مــوضــوعــات التعبير ،كما تــم إعــداد
االختبارات النهائية عن طريق نخبة من ذوي
الخبرة من الموجهين الفنيين للغة اإلنكليزية،
وتم التدرج في األسئلة للتوافق مع إمكانات
الطالب ،مع مراعاة الفروق الفردية للجميع.

اللجنة الخماسية تدهم ورش جليب الشيوخ مصرع  3أشخاص في حادثي مرور

ً
قطع التيار عن  27كراجا وورشة وإغالق  3ورش تعمل بال ترخيص
●

محمد الشرهان

وا صـلــت اللجنة الخماسية تنفيذ
حمالتها األمنية والمرورية المشتركة
عـلــى الـقـســائــم وال ـك ــراج ــات والـ ــورش
ال ـص ـن ــاع ـي ــة فـ ــي م ـخ ـت ـلــف ال ـم ـنــاطــق
ال ـح ــرف ـي ــة وال ـص ـن ــاع ـي ــة فـ ــي الـ ـب ــاد،
ودهمت اللجنة ،صباح أمس ،منطقة
جليب الشيوخ الصناعية ،وتمكنت
م ــن ق ـطــع ال ـت ـيــار ال ـك ـهــربــائــي ع ــن 27
كراجا وورشة ،ووضع  23ملصق إنذار
واسـتــدعــاء مــن جــانــب مفتشي وزارة
الكهرباء والماء المشاركين في الحملة.
وفي تفاصيل الحملة ،قال ضابط
قسم العالقات العامة واإلعالم باإلدارة
العامة للمرور الرائد عبدالله بوحسن،
إن قـطــاع ش ــؤون ال ـمــرور والعمليات
واصل حمالته الميدانية على الورش
ال ـم ـخــال ـفــة ف ــي ال ـم ـنــاطــق الـصـنــاعـيــة
بتعليمات مــن وكيل وزارة الداخلية
المساعد لشؤون المرور والعمليات،
ال ـ ـلـ ــواء جـ ـم ــال الـ ـص ــاي ــغ ،وبـ ــإشـ ــراف
م ـي ــدان ــي م ــن م ـس ــاع ــد ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام
لإلدارة العامة للمرور للشؤون الفنية
الـعـمـيــد مـحـمــد ال ـع ــدوان ــي ،والـعـقـيــد
أش ــرف األم ـيــر ،بــالـتـعــاون والتنسيق
مع اإلدارة العامة للمباحث الجنائية،
واإلدارة ال ـع ــام ــة ل ـم ـبــاحــث اإلق ــام ــة،
ووزارة الـ ـتـ ـج ــارة ،وال ـه ـي ـئ ــة ال ـعــامــة

إغالق محل مخالف
للصناعة ،ووزارة الـكـهــربــاء وال ـمــاء،
وبلدية الكويت.
وأضاف بوحسن أن الحملة أسفرت
عن تحرير  140مخالفة مرور متنوعة،
وحجز  6مركبات من قبل مفتشي إدارة
الفحص الفني.
وأوضــح أن مفتشي الهيئة العامة
ل ـل ـص ـنــاعــة ال ـم ـش ــارك ـي ــن ف ــي الـحـمـلــة
حرروا  25محضر ضبط مخالفة ،و4
مخالفات سكن للعمال ،إ ضــا فــة إلى
أن مفتشي «الكهرباء والـمــاء» قطعوا
الـتـيــار عــن  27ورش ــة وكــراجــا ،فضال

عـ ــن ت ـح ــري ــر  38م ـح ـض ــر م ـخــال ـفــات
لـلـكــراجــات والـ ــورش والـحــرفـيـيــن من
مفتشي «التجارة».
وأشار إلى أن رجال مباحث اإلدارة
الـعــامــة لمباحث اإلقــامــة تمكنوا من
ض ـبــط  7مـخــالـفـيــن ل ـق ــان ــون اإلق ــام ــة
وال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،فـ ــي حـ ـي ــن وضـ ـ ــع مـفـتـشــو
الـ ـبـ ـل ــدي ــة  400م ـل ـص ــق إنـ ـ ـ ـ ــذار ع ـلــى
المركبات المهملة ،إضافة إلى تحرير
 33مخالفة للورش ،ورفــع  9مركبات
مهملة ،وإغالق  3ورش تعمل من دون
ترخيص.

لقي رجل وامرأة ووافد مصري
مصرعهم ،مساء أمــس األول ،في
حادثين مروريين منفصلين ،كما
أسفر الـحــادث الثاني عــن إصابة
مواطن بجروح خطيرة نقل على
أثـ ــرهـ ــا الـ ـ ــى ال ـم ـس ـت ـش ـفــى لـتـلـقــي
العالج.
وف ــي تـفــاصـيــل ال ـح ــادث األول،
قــال مــديــر إدارة الـعــاقــات العامة
واإلعالم بقوة اإلطفاء العام العقيد
مـحـمــد ال ـغــريــب إن غــرفــة اإلط ـفــاء
ب ـقــوة اإلط ـف ــاء ال ـعــام تـلـقــت بالغا
م ـســاء أم ــس األول ،يـفـيــد بــوقــوع
حادث تصادم على طريق الشيخ
زايــد آل نهيان "الـخــامــس" ،مقابل
منطقة الرميثية ،مشيرا إ لــى أنه
فور تلقي البالغ تم تحريك مركزي
إط ـفــاء ال ـبــدع وم ـشــرف إل ــى موقع
البالغ.
واض ـ ــاف ال ـغــريــب أن ــه تـبـيــن أن
الحادث عبارة عن تصادم مركبة
رباعية الدفع وشاحنة نقل خاصة
لصيانة إنـ ــارة ال ـطــرق ،الفـتــا إلــى
أن ال ـح ــادث أس ـفــر عــن وف ــاة وافــد
مصري يعمل على متن الشاحنة،
إضــافــة الــى انحشار مــواطــن قائد
المركبة رباعية الدفع ،وعمل رجال
اإلطفاء على استخراج جثة الوافد
ال ـم ـصــري وتـسـلـيـمـهــا إل ــى رج ــال
األدل ــة الجنائية ،كما عملوا على
إنقاذ المواطن المحشور ،وتمكنوا
م ــن إخ ــراج ــه بـعــد أن اسـتـخــدمــوا

حادث الدائري السادس
م ـ ـعـ ــدات الـ ـقـ ـط ــع ال ـه ـي ــدرول ــوك ـي ــة
المخصصة لحوادث الطرق.
وفــي تفاصيل الـحــادث الثاني،
أوض ــح الغريب أن غــرفــة عمليات
قـ ــوة اإلطـ ـف ــاء الـ ـع ــام ت ـل ـقــت بــاغــا
صـبــاح أمــس يفيد بــوقــوع حــادث
انـقــاب مركبة على طريق جاسم
الـ ـ ـخ ـ ــراف ـ ــي "ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــادس" ب ــاتـ ـج ــاه
محافظة الجهراء ،فتم توجيه مركز
التحرير الى موقع البالغ.
وأفـ ـ ــاد ب ــأن ــه ت ـب ـيــن أن ال ـح ــادث
أسـفــر عــن وف ــاة رجــل وامـ ــرأة ،ولم

«تنمية الخيرية» توزع
حقائب شتوية للعمال

«التراث» تنظم محاضرة
عن أسماء الله الحسنى

«المعلمين» :مؤتمر «إصالح التعليم»« ...أونالين» «التربية» :بنوك أسئلة شاملة
لجميع أجزاء منهج «اإلنكليزية»
يعقد  7مارس والمشاركة مفتوحة حتى نهاية يناير
فهد الرمضان

سلة أخبار

وزعت جمعية تنمية
الخيرية حقائبها الشتوية
على ألف عامل ضمن
حملة «شتاء دافئا» ،شملت
عدة أماكن للعمالة ،منها
داخل المدينة العمالية
بصبحان وشركات النظافة
ومستشفى جابر ،وبعض
الجمعيات التعاونية
ومحطات الوقود والطرق
العامة ،والتي شارك فيها
متطوعو «تنمية الخيرية»
والفرق التابعة لها.
وشملت الحقيبة الجاكيت
والشال والقفازات والجوارب
والمالبس القطنية التي
تقي العمال برودة الطقس
في مثل هذه األيام مع
ما يتطلبه عملهم من
وجودهم المستمر بالخارج
خصوصا في ساعات
الصباح األولى .وقال ممثل
الجمعية حسين السعيد ،في
تصريح صحافي أمس ،إن
الجمعية مستمرة بحمالتها
الميدانية في مختلف أنحاء
البالد ،في خطوة ترمي
لتوفير المتطلبات الالزمة
للعمالة وخصوصا «كسوة
الشتاء» لتوفير الدفء لهم
في هذه األجواء الباردة.

نتائج متدنية
وأش ــار دبـشــة ،خــال مؤتمر
ص ـحــافــي ع ـق ــده ص ـب ــاح أم ــس،
لتحليل نـتــائــج دراس ــة «مـيــزة»
الوطنية عبر برنامج  zoomإلى
أن نتائج طلبة الصف الخامس
فــي الـلـغــة الـعــربـيــة بلغت 57.5
بالمئة ،واللغة اإلنكليزية 47.2
ب ــال ـم ـئ ــة ،وال ــري ــاضـ ـي ــات 36.1
بالمئة ،والعلوم  47بالمئة.
وأضـ ـ ــاف أن ن ـتــائــج الـطـلـبــة
ف ــي ال ـص ــف ال ـت ــاس ــع ب ـم ــدارس
التعليم العام والخاص في اللغة
ال ـعــرب ـيــة بـلـغــت  44.3بــالـمـئــة،
واللغة اإلنكليزية  43.7بالمئة،
والــريــاض ـيــات  29بــالـمـئــة ،أمــا
ال ـع ـل ــوم ف ـكــانــت  37.5بــالـمـئــة،
ً
م ـش ـيــرا إل ــى أن مـتــوســط الـحــد
األدنى الذي يجب أن يصل إليه
الطالب هو  75بالمئة.
وأكـ ـ ـ ــد أن نـ ـت ــائ ــج ال ـ ــدراس ـ ــة
ال ـت ـج ــري ـب ـي ــة ت ـش ـي ــر إلـ ـ ــى أن ـن ــا
مـ ــازل ـ ـنـ ــا بـ ـح ــاج ــة إل ـ ـ ــى ال ـع ـم ــل
مـ ــن أج ـ ــل رف ـ ــع ن ـت ــائ ــج الـطـلـبــة
وم ـس ـتــوى الـتـحـصـيــل العلمي
لديهم ،خاصة أن الجيل الحالي
يختلف عــن األج ـيــال السابقة،
وال ت ـنــاس ـبــه الـ ـط ــرق ال ـقــدي ـمــة
ال ـتــي كــانــت تــؤتــي ث ـمــارهــا مع
ً
األجـيــال السابقة ،مـشــددا على
أن ـ ـنـ ــا بـ ـح ــاج ــة إل ـ ـ ــى الـ ـتـ ـع ــاون
والـتـكــاتــف مــن أج ــل تشخيص
مواطن القوة والضعف لوضع
الخطط الالزمة.

محليات

يتمكن رجــال اإلطـفــاء مــن تحديد
هــويـتـيـهـمــا ب ـعــد انـتـشــالـهـمــا من
حطام المركبة ،الفتا إلى أن رجال
اإلطفاء سلموهما إلى رجال األدلة
الجنائية ،تمهيدا إلحالتهما إلى
الـ ـط ــب الـ ـش ــرع ــي والـ ـتـ ـع ــرف عـلــى
بياناتهما.

نظمت جمعية إحياء
التراث اإلسالمي ،أمس،
محاضرة حول اسم الله
تعالى «القوي المتين»،
ضمن سلسلة الدروس
األسبوعية في شرح كتاب
«النهج األسمى في شرح
أسماء الله الحسنى» ،والتي
يلقيها الشيخ د .محمد
النجدي مساء كل يوم
ثالثاء بعد صالة المغرب،
عن طريق البث المباشر
عبر حساب فرع الجمعية
في ضاحية صباح السالم
على «إنستغرام» .وقالت
الجمعية ،في بيان ،إنها
أقامت العديد من الدورات
والمحاضرات والدروس في
مختلف العلوم الشرعية،
إضافة للملتقيات الثقافية
في العديد من المناطق،
داعية الجمهور للمشاركة
في هذه األنشطة ،األمر
الذي يعود عليه بالنفع
والفائدة في دينه ودنياه.
وأوضحت أن فرع ضاحية
صباح السالم نفذ العديد
من المشاريع الخيرية
بالكويت وخارجها ،منها
توزيع العديد من برادات
المياه وتنظيم الدروس
والمحاضرات الشرعية.

«الدعوة اإللكترونية»ً :
إشهار إسالم  4265مهتديا

قال مدير لجنة الدعوة
اإللكترونية التابعة لجمعية
النجاة الخيرية عبدالله
الدوسري ،إن اللجنة وصل
صداها إلى  72دولة حول
العالم عن طريق الحوار
المباشر ،مشيرا إلى
إشهار إسالم  4265مهتديا
ومهتدية باللجنة خالل
العام الماضي  2021وذلك
من خالل مشروع حوار
اإليمان للتعريف باإلسالم.
وأضاف الدوسري ،في
تصريح أمس ،أن هؤالء
المهتدين موزعون بين
ً
 1956رجال ،و 2168امرأة،
ً
و 20ولدا و 121بنتا من
األطفال المميزين ،مضيفا:
وكانت اللغة اإلنكليزية
أعلى اللغات تسابقا
للدخول في اإلسالم ثم
تلتها الفلبينية والسواحلية
اإلفريقية ،واإلسبانية
ً
وأخيرا اللغة الفرنسية
والتي أضيفت للمشروع
فقط منذ ثالثة أشهر وأشهر
إسالمه بها  105مهتدين
ومهتديات .ودعا أهل
الخير واإلحسان إلى دعم
مشاريع اللجنة ،الفتا إلى أن
اللجنة تحرص على تعليم
المهتدين الجدد مبادئ
اإلسالم والطهارة والوضوء
والصالة وتحفظهم ما
تيسر من القرآن الكريم.

برلمانيات
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الجلسة

استجواب الساعتين ينتهي بطرح الثقة...

ّ
• العازمي لوزير الدفاع :قدمنا لك نصائح كثيرة لتتراجع عن إلحاق المرأة بالجيش فعاندت ولم تستمع

جانب من جلسة االستجواب (تصوير عبدالله الخلف)

محيي عامر
وفهد تركي
وعلي الصنيدح

وأحالها فيما يخص شق التضخم إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) ،مشيرا إلى أن
رغم نجاح نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر في تفنيد محاور
استجوابه الخمسة ،وسط تأكيده على عدم دستوريتها ،قدم  ١٠نواب كتاب طرح النائب المستجوب الذي يتهمه بعدم الرد على أسئلة النواب لم يوجه أي سؤال عن محاور
االستجواب .وبشأن تطبيق سياسة اإلحالل بالجيش ،أكد أنها مطبقة بحذافيرها وفقا
الثقة به ،وحدد رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم جلسة خاصة تعقد  ٢٦الجاري
ً
لقواعد وأنظمة الخدمة المدنية ،الفتا إلى أن "الدفاع" لم تقم ببيع أي آلة عسكرية مما
للتصويت عليه .الوزير الذي وصف االستجواب بأنه استجواب الساعتين ،باعتبار أنه
قدم الساعة الثانية عشرة ظهر  4الجاري بعد أن أدى القسم في العاشرة من صباح ذكرها النائب ،إذ يحكمها قواعد معينة ،وقرار البيع يشارك فيه جهات عدة ضمنها
ً
ذلك اليوم أمام المجلس ،أكد أن قرار إلحاق المرأة بالجيش قرار اختياري ،ويسمح الشركة المصنعة .وبعد تحدث النائب مرزوق الخليفة مؤيدا لالستجواب والنائب خالد
ً
ً
لها بااللتحاق بالوظائف المساندة ال حمل السالح ،مضيفا أنه علق تنفيذ
العنزي معارضا له ،أعلن الرئيس الغانم تقدم النواب شعيب المويزري وثامر السويط
ً
وأحمد مطيع والصيفي الصيفي ومبارك الحجرف وخالد العتيبي وعبدالكريم الكندري
القرار انتظارا لرأي "فتوى" األوقاف التي ستكون صاحبة الكلمة الفصل.
ومرزوق الخليفة وفارس العتيبي ومحمد المطير بطلب طرح الثقة بالوزير.
وعن صفقة اليوروفايتر ،شدد الجابر على أنها كانت قبل وصوله الوزارة
اف ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــح رئ ـ ـيـ ــس
مـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــس األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
مــرزوق الغانم جلسة
المجلس العادية عند
التاسعة صباحا ،وتال
األمين العام للمجلس
أسـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــاء األعـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــاء
ال ـ ـح ـ ـض ـ ــور ل ـل ـج ـل ـس ــة
والمعتذرين.
واعتذر عن الجلسة
وزي ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدل وزي ـ ـ ــر
الدولة لشؤون النزاهة
جـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــاوي،
وال ـ ـ ـنـ ـ ــائ ـ ـ ـبـ ـ ــان يـ ــوسـ ــف
ال ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــب وأحـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــد
الشحومي ،وبدأ مجلس
األم ـ ـ ـ ـ ــة ج ـ ـ ـ ـ ــدول أع ـ ـمـ ــال
الـجـلـســة م ــن خ ــال بند
التصديق على مضابط
الجلسات السابقة.
وع ـن ــده ــا ط ــال ــب ن ــواب
ب ـ ـش ـ ـطـ ــب ك ـ ـ ـ ـ ــام م ـ ـ ـ ـ ــرزوق
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـف ــة ف ـ ـ ــي ال ـج ـل ـس ــة
السابقة ،ووافــق المجلس،
ث ــم ط ـل ــب مـ ـب ــارك ال ـح ـجــرف
ن ـق ـط ــة ن ـ ـظـ ــام خـ ــاطـ ــب فـيـهــا
الغانم بقوله« :كانت لي وجهة
نـظــر ح ــول صــاحـيــات رئــاســة
مجلس األمة ،وإذا كان الخالف
سـيــاسـيــا ال ي ـكــون شـخـصـيــا»،
ورد ال ـغــانــم :م ــاذا ت ــري ــد ،وق ــال
الـ ـحـ ـج ــرف :ل ـي ــس ل ــدي ــك ال ـحــق
ان تـقــول عـنــي أن ــت فــي المركز
العاشر ،وال يجوز أن تقول هذه

األم ـ ــور ،ورد ال ـغــانــم :أن ــت قلت
كالم غير صحيح وارحل وعليك
االل ـ ـتـ ــزام ب ــال ــائ ـح ــة ،وأضـ ـ ــاف:
ال اعـ ـت ــراض وأن ـ ــا م ــواف ــق على
الشطب والمجلس يوافق ايضا
على طلب الحجرف.
وطـ ـل ــب ال ـص ـي ـف ــي ال ـص ـي ـفــي
نقطة نظام خاطب فيها الغانم
بقوله :انت توقف الميكروفون
أث ـن ــاء ح ــدي ــث الـ ـن ــواب وتـكـتـمــه
عن النواب ،والغانم يرد :كالمك
غير صحيح وأنت اتيتني وقلت
لــك حــاضــر واط ـلــب مـنــك شوية
انـ ـ ـص ـ ــاف .أمـ ـ ــا ث ــام ــر ال ـس ــوي ــط
فقال للغانم :هناك انتقائية في
البث التلفزيوني وقطع لكلمات
الـ ـن ــواب ،وهـ ــذا يـضـطــر ال ـنــواب
إ ل ــى تسجيل مكالماتهم أ ثـنــاء
الجلسة ،بعدها وافق المجلس
على مضابط الجلسات السابقة
وصادق عليها.
وبـ ـع ــد ت ــوق ــف ب ـس ـب ــب أزمـ ــة
ص ـح ـيــة أل ـ ّـم ــت ب ــاألم ـي ــن ال ـع ــام
للمجلس عادل اللوغاني ونقله
لـلـمـسـتـشـفــى اس ـت ــأن ــف ال ـغــانــم
الجلسة ،وواف ــق المجلس على
تأجيل بندي الرسائل ال ــواردة
واألسـ ـئـ ـل ــة ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة وم ـنــح
األولوية لبند االستجواب.

سالمات لألمين
العام ...وما
تشوف شر
ل ـ ـ ـ ــدى ت ـ ـ ــاوت ـ ـ ــه أس ـ ـمـ ــاء
الحضور والمعتذرين وبند
التصديق على المضابط،
وخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـ ـ ــاوت ـ ـ ـ ــه لـ ـبـ ـن ــد
الــرســائــل الـ ـ ــواردة ،تعرض
األمين العام لمجلس األمة
عـ ـ ـ ــادل الـ ـل ــوغ ــان ــي لــوع ـكــة
صحية نقل على أثرها إلى
المستشفى األميري ،ولحقه
رئـ ـي ــس ال ـم ـج ـل ــس م ـ ــرزوق
ال ـغ ــان ــم وع ـ ــدد م ــن ال ـن ــواب
لــاط ـم ـئ ـنــان ع ـلــى صـحـتــه.
وبدورها ،تتمنى "الجريدة"
لـ ــأم ـ ـيـ ــن الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام الـ ـشـ ـف ــاء
ال ـ ـعـ ــاجـ ــل ...سـ ــامـ ــات وم ــا
تشوف شر يا بوعيسى.

استجواب العلي
وانتقل حينها المجلس إلى
استجواب نائب رئيس الــوزراء

وزيــر الــدفــاع الشيخ حمد جابر
العلي ،المقدم من النائب حمدان
العازمي،
وقال الغانم لوزير الدفاع :هل
ترغب فــي مناقشة االستجواب
بــال ـج ـل ـســة أم ت ـط ـلــب ال ـتــأج ـيــل،
وأع ـ ـلـ ــن ح ـي ـن ـه ــا وزيـ ـ ــر ال ــدف ــاع
جاهزيته وطلب دخــول الفريق
ال ـم ـســاعــد ل ــه ف ــي االس ـت ـج ــواب،
كما قال حمدان العازمي للغانم:
أنــا جاهز وأطلب دخــول فريقي
ال ـم ـســانــد ل ــي ف ــي االس ـت ـج ــواب،
واعتلى مقدم االستجواب حمدان
الـ ـع ــازم ــي وال ـم ـس ـت ـج ــوب وزي ــر
ال ــدف ــاع الـمـنـصــة ،تـمـهـيــدا لـبــدء
م ـنــاق ـشــة م ـح ــاور االس ـت ـج ــواب،
ثـ ــم قـ ـ ــال الـ ـغ ــان ــم ي ـت ـف ـض ــل االخ
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــوب ب ـ ـشـ ــرح مـ ـح ــاور
استجوابه.
وبدأ حمدان العازمي مرافعته
بقسمه الــدسـتــوري ،ثــم المحور
األول وهو إقحام المرأة الكويتية
في السلك العسكري ،وقــال :أوال
هذه المخالفات التي يسأل عنها
وزي ــر ال ــدف ــاع وف ــي اخـتـصــاصــه
لما اقدمنا على هذا االستجواب
وقــدم ـنــا ل ــه نـصــائــح كـثـيــرة كي
يتراجع ويعالج القضايا ،وقلنا
له األمر ليس من صالحك ،وهناك
أمر شرعي وتعد على المال العام
ولـ ــم ي ـس ـمــع ال ـن ـص ـي ـحــة وع ــان ــد
واستهزأ.
واضـ ـ ـ ـ ــاف :ط ـل ـب ـنــا مـ ــن وزيـ ــر
الـ ــدفـ ــاع الـ ـت ــراج ــع س ــاب ـق ــا لـكـنــه

استمر «مــادري منو قص عليه»
ثــم قــام بــالـتــراجــع بـعــدهــا ،وقــال
ننتظر الـفـتــوى الـشــرعـيــة ،وهي
عـ ـن ــده وك ـ ــان فـ ــي االس ـت ـي ـض ــاح
يـســأل عــن ال ـمــوانــع الــدسـتــوريــة
فــي الـمـحــور االول فــأيــن كالمك
عند اجتماعك مع مشايخ الدين
وكان عليك األخذ برأي المشايخ
وإلـ ـغ ــاء الـ ـق ــرار ،وق ـلــت ل ــه إذا ال
توجد لديك الفتوى نرسلها لك
لكنه تعنت واستهزأ بالمجلس
واليوم يبحث عن الحماية.
وتــابــع :وزيــر الــدفــاع مايدري
ع ــن الـ ـ ـ ـ ــوزارة وي ـس ـت ـق ـبــل ن ــواب ــا
ووفـ ـ ـ ـ ــودا فـ ــي مـ ـن ــزل ــه ثـ ــم ي ـق ــول
اديــرهــا مــن الــديــوان ـيــة ،وأعتقد
ان ــه ال ي ـعــرف مـكـتـبــه ف ــي وزارة
الـ ــدفـ ــاع وانـ ـ ــا ل ــو م ـن ــك م ــا اط ــق
ب ـش ـت ــي واصـ ـ ـع ـ ــد الـ ـمـ ـنـ ـص ــة ثــم
ات ــراج ــع اك ــون ق ــد كـلـمـتــي وك ــان
عليك فتح ما يستجد من اعمال
وت ـن ــاق ــش االسـ ـتـ ـج ــواب حينها
لكنه مع االسف يتخذ قرارات مره
بنفيها واخرى يؤكدها هل هناك
ازدواجـيــة في شخصية الوزير،
واع ـت ـبــر ان قـ ــرار دخـ ــول ال ـم ــرأة
للجيش ق ــرار داي ــخ وك ــان عليه
االقتداء بناصر الصباح عندما
رأى أن الشعب الكويتي المحافظ
ضد هذا االمر وسحب قراره.

حركات غير مقبولة
واسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدرك ال ـ ـعـ ــازمـ ــي:

الجابر :ال أتنصل من المسؤولية وأستكمل طريق إصالح
خالل تفنيده محاور االستجواب،
ق ـ ــال ن ــائ ــب رئـ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء
وزيــر الــدفــاع الشيخ حمد الجابر" :مع
تـسـجـيــل تـحـفـظــي ع ـلــى االس ـت ـج ــواب إال
أن ـنــي س ــأوض ــح م ــا ورد ب ــه ،وأق ـ ــول إن ما
ذكرته ليس تنصال من المسؤولية ،لكن جاء
التزاما بقسمنا على احترام الدستور والالئحة،
وأتمنى أال يفسر صـعــودي للمنصة الـيــوم بأنه
قبول بدستورية االستجواب ،لكن لكشف الحقيقة
أمام المجلس والشعب".
وأردف الجابر" :األخ حمدان (العازمي) قدم لي أربعة
أسئلة برلمانية لــم يتضمن أي ســؤال منها أي مـحــور من
محاور االستجواب ،ونحن نعمل على استكمال طريق اإلصالح
بعون من الله تعالى ،وهو ليس بالطريق السهل ،وكلكم تعرفون ما
مرت بها البالد من أزمات لكننا سنظل ثابتين واضعين ثقة القيادة
السياسية وتطلعات وآمال شعبنا الوفي".

وأش ــار إلــى "أنـنــا قمنا بتشكيل فــرق عمل فــي مختلف القطاعات،
ً
وحددنا معا مواضع الخلل لتحقيق اإلصــاح الــذي ننشده جميعا،
ً
ولم يكن هذا حبرا على ورق" ،ثم عرض فيديو يؤكد فيه صحة كالمه
عن لقاءات وتشكيل فرق عمل لتطوير وزارة الدفاع.
وتابع" :منذ دخولي الوزارة وأنا حريص على الحضور في الميدان
وأكرر زياراتي للمواقع المختلفة للتأكد من تجاوز كل العقبات ،والذي
أكبر مني هو سمو األمير والشعب الكويتي" ،وعلق العازمي بدون
ميكروفون بالقول" :فيه رئيس وزراء".
وكشف أن االستجواب تضمن العديد من بيانات ديوان المحاسبة
عن صفقة طائرات اليوروفايتر دون تحديد تاريخها ،و"هذا العقد تم
توقيعه عام  ،2016وتم تشكيل لجنة تحقيق من المغفور له الشيخ
ناصر صباح األحمد ،وطلب منها التحقيق في جميع المخالفات التي
وردت بتقرير المحاسبة بما فيها اليوروفايتر".
وأض ــاف" :لــم نــوقــف تــدريــب الـطـيــاريــن ...وقــد كــان السبب جائحة
كــورونــا ...واآلن رجـعــوا إلــى إيطاليا الستكمال تدريباتهم ،وجميع
المواضيع التي تخص اليوروفايتر تمت إحالتها إلى النيابة العامة

وهيئة نزاهة ولجان تحقيق ،وإذا كانت هناك حلول قانونية أخرى
فأنا مستعد لها" ،مبينا أن "النائب يقول كيف تسلمتم الطائرات؟...
الطائرات تم دفع قيمتها يعني صارت حالل دولة الكويت ،وإذا تركناها
في إيطاليا سندفع أمواال على ذلك".
وقال الجابر إن "موضوع اليوروفايتر من أوله لنهايته صار قبل
عهدي ،وما اتخذته في عهدي هو إحالة ما يخص التضخم" ،وحول
موضوع طائرات الـ fedذكر "أننا بعنا الطائرات" ،ثم قال "نية للبيع"،
وتابع" :أؤكد أننا لم نبع شيئا ،وطريقة البيع طويلة وليست قرار وزير
الدفاع ،بل تشترك فيه جهات أخرى بما فيها موافقة الدولة المصنعة".
وأشاد بأبناء الوطن في الجيش ،وهم مفخرة ،ألن من قام بتعديل
تصميم دبــابــات  m1a2kهــم شـبــاب الـكــويــت ،لــذلــك وضــع رمــز  kأي
الكويت ...وهناك دول تطلب من الشركات المصنعة دبابات موديل
الكويت".
وعــرض وزيــر الــدفــاع فيديو لدبابات  ،kوعلق قــائــا" :هــذا نشاط
وإنجازات أبناء الوطن بالجيش الكويتي".

ةديرجلا

•
العدد  / 4940األربعاء  19يناير 2022م  16 /جمادى اآلخرة 1443هـ

majles@aljarida●com

٧

برلمانيات

والمجلس يصوت عليه في جلسة  ٢٦الجاري
• الجابر :العازمي استجوبني الساعة الـ 12من ظهر  ٤يناير بعد أدائي القسم بساعتين
الوزير

النائب المستجوب

• ننتظر الفتوى فإن قالوا يجوز ...يجوز وإن قالوا ال يبقى ال يجوز
• ال أنت وال غيرك وال اللي أكبر منك
تستهزئ بالنواب والقاعة وعهد المشيخة خلص • لم تقل للشيخ ناصر الصباح عن دخول المرأة «انصدمت»
ً
• ّ
وجهت لنا  4أسئلة برلمانية لم يكن ّ
ألي منها صلة
• طلبنا التراجع سابقا عن إدخال المرأة في
بموضوع االستجواب
السلك العسكري لكنه استمر
• في الجيش األميركي  135ألف اعتداء جنسي •  34دولة إسالمية أدخلت بناتها الجيش بما فيها دول
ً
خليجية ويحملن السالح ونحن نريدهن بالمهن المساندة
خالل  11عاما
• تجاهل توصيات ديوان المحاسبة حول • عثمان عبدالملك أكد عدم دستورية استجواب
الوزير على أعمال حكومة سابقة
صفقة اليوروفايتر المشبوهة
• هناك «بربسه» ...وميزانية التسليح تم • أطلب تثبيت المخالفات الدستورية بالمضبطة
إرسالها من المجلس األعلى للدفاع ال عن طريق • أحرص على دقة كل إجابة تصل إلى اإلخوة النواب
• الدستور لم ّ
مجلس الوزراء
يفرق بين الرجل والمرأة
هناك انتقائية
في البث
التلفزيوني
وقطع لكلمات
النواب مما
يضطرهم
إلى تسجيل
مكالماتهم
أثناء الجلسة

السويط للغانم

يــا وزي ــر الــدفــاع اذا تهمك
ال ـمــرأة قــم بــإدخــال ابنائها الى
ال ـج ـي ــش ث ــم تـ ـق ــول اس ـت ـج ــواب
بنات الكويت ،وهذا عيب فكيف
اتـخــذت ق ــرارك هــل تــريــد تبيان
ان ــك تـمـلــك الـشـجــاعــة او قصوا
عليك وقــالــوا لــك واج ــه الـنــواب
عشان تكون رئيس وزراء قادم
فهذه حركات غير مقبولة ،وانت
بهذا االسلوب تتعامل بعنجهية
وال تحترم قاعة عبدالله السالم
وماذا تعمل لو اصبحت رئيس
الـ ـ ــوزراء ،الـظــاهــر تــدخــل علينا
ب ـســاحــك ،ول ــم يـتـبــق س ــوى أن
تضع دبابة أمام بيتك لحمايتك
واقول لك ال تصلح رئيس وزراء.
واردف :ي ـ ــا وز يـ ـ ـ ــر ا لـ ــد فـ ــاع
ان ــت شـيــخ خـلــك فــي بـيـتــك ولــك
احترامك ،لكن ال تأتي لتستهزئ
بنواب المجلس فهذا مرفوض،
أؤكد لك ان هناك محاور اخرى
ال تقل أهمية عــن ال ـمــرأة لماذا
لم تتخذ رأي الفتوى في حرمة
ال ـم ــال الـ ـع ــام ،امـ ــن انـ ــت تبحث
عــن الـعـنـجـهـيــة وال ـع ـنــاد وعــدم
احترام المجلس واسئلة النواب،
وال ـم ـف ــروض اب ـن ــاء االس ـ ــرة إذا
عينوا ال يعينون بــوزارة ثقيلة
ي ــذهـ ـب ــون ل ـ ـ ـ ـ ــوزارة أخـ ـ ـ ــرى كــي
يتعلموا ،فوزير الــدفــاع شايف
نفسه وأقــول له هنا قاعة األمة
احـ ـت ــرمـ ـن ــا ن ـح ـت ــرم ــك وانـ ـ ـ ــت ال
تنفع معك النصيحة ومصيرك
تمشي.
واكد أن الفتوى في كل الدول
ال ـعــرب ـيــة تــؤكــد أن الـ ـم ــرأة غير
م ـط ـل ــوب م ـن ـه ــا ح ـم ــل ال ـس ــاح
والقتال ،ولنا في الدول العربية
مثال ،وعمل المرأة في الجيش
يتنافى مع فطرتها ،واالصل ان
القتال واجب على الرجال وليس
ال ـم ــرأة ،وف ــي دخــولـهــا مـيــاديــن
القتال مــن الممكن أن تتعرض
لألسر وهذه كارثة.
وعـ ـ ـ ــرض ح ـ ـمـ ــدان الـ ـع ــازم ــي
الـ ـفـ ـت ــوى الـ ـت ــي ال ت ـج ـي ــز ق ـتــال
الـ ـم ــرأة ،وأش ـ ــار ال ــى أن ــه في
الجيش االميركي 135
ألــف اعـتــداء جنسي
خـ ـ ـ ـ ــال  11ع ـ ــا م ـ ــا،
م ـب ـي ـنــا أن الــرئ ـيــس
االم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي الـ ـس ــاب ــق
ي ـقــول ه ـنــاك  26ألــف
اعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداء جـ ـنـ ـس ــي لــم
ي ـت ــم االبـ ـ ـ ــاغ عـنـهــا
ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش،
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤال
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ال ـ ـ ـ ـ ــدف ـ ـ ـ ـ ــاع
على ماذا
ب ـ ـن ـ ـيـ ــت
ق ــرارك

وتنتظر الفتاوى ،وفي عام 1992
القوات البحرية حدثت بها 175
عملية اغتصاب جماعي.

اغتصاب وتنمر
وأضاف العازمي :اقول لوزير
الـ ــدفـ ــاع اح ـ ـتـ ــرم ن ـف ـس ــك ع ـشــان
يحترمونك ومــن حولك لم يقل
ل ــك إن ن ـ ــواب االم ـ ــة ال يـقـبـلــون
بــذلــك وفــي الجيش البريطاني
تـعــرضــت ال ـم ــرأة لـعـمـلـيــات من
االغـتـصــاب والتنمر ومجندات
الجيش األوكراني أيضا عانين
مــن الـتـحــرش الجنسي ،ووزيــر
الدفاع يريد فرض دخول المرأة
في الجيش بالكويت وأكثر من
نصف مجندات الجيش االلماني
تعرضن للتحرش.
ول ـفــت ال ــى ان ف ـتــوى الشيخ
صــالــح الـ ـف ــوزان م ـفــادهــا ان ــه ال
يـجــوز تجنيد ال ـمــرأة ،وخاطب
وزي ــر الــدفــاع بـقــولــه هــل تعرف
ال ـشــرع ان ــت؟ ثــم يـعــرض فتوى
الشيخ سعود المطيري التي ال
تجيز دخــول الـمــرأة وإقحامها
في الجيش ،كما أن فتوى وزارة
األوقاف من خالل الشيخ عدنان
عبدالقادر أيضا لم تجز إقحام
ال ـ ـمـ ــرأة فـ ــي ال ـج ـي ــش وحـمـلـهــا
السالح ،ثم يخاطب وزير الدفاع
بقوله هل تريد ان تركب المرأة
الكويتية الدبابة؟
وق ــال إن اسـتـطــاعــات ال ــرأي
حـ ـ ــول دخ ـ ـ ــول الـ ـ ـم ـ ــرأة ال ـج ـيــش
ج ـ ــاءت رافـ ـض ــة ذل ـ ــك ،وال ـن ـســاء
رفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــن أكـ ـ ـ ـث ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــال
دخـ ــول ـ ـهـ ــن لـ ـلـ ـجـ ـي ــش ،ك ـ ـمـ ــا ان
استطالعات الرأي شهدت رفض
المتعلمات من حملة الدكتوراه
والماجستير والدبلوم بنسبة
 81فــي الـمـئــة ،ون ـســاء الـجـهــراء
 10فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة ف ـ ـقـ ــط وافـ ـ ـق ـ ــن،
والفروانية  73في المئة رفضن
الـ ـق ــرار ،وح ــول ــي  77ف ــي الـمـئــة
الــراف ـضــات ،والـعــاصـمــة  74في
المئة ،واالحمدي بلغت النسبة
 73في المئة ،ومبارك الكبير 79
في المئة ،وهذا يؤكد أن الشعب
الكويتي محافظ.
واستطرد :اقول لوزير الدفاع
اال ي ــوج ــد ل ــدي ــك احـ ـس ــاس فــي
إق ـح ــام الـ ـم ــرأة بــال ـج ـيــش ،م ــاذا
ل ــو حـصــل نـفــس ح ــادث ــة الـغــزو
والـمــرأة الكويتية فــي الجيش؟
أن ـ ـ ــت شـ ـي ــخ اق ـ ـعـ ــد ف ـ ــي ب ـي ـت ـكــم
وق ــرارات ــك ادخ ـل ـتــك ال ـطــوفــة ثم
تـســاء ل كيف يسمح لــك رئيس
الحكومة عملك من البيت فأنت
تعيش في مشيختك وانت اتيت
لنا بأمور غربية لن نسمح لك أو
لغيرك بإدخالها للكويت.

توصيات «المحاسبة»

ً
معارضا •
العنزي

بـعــدهــا انـتـقــل ال ـعــازمــي إلــى
محور تقارير ديوان المحاسبة
حول اليوروفايتر ،وأكد وجود
م ـخــال ـفــات جـسـيـمــة وضـخــامــة
هــذا الملف ،ثم قــال الوزير هذه
المخالفات ليست في عهدي.

وأوض ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـعـ ـ ــازمـ ـ ــي ،وهـ ــو
يـ ـع ــرض الـ ـمـ ـح ــور الـ ـث ــان ــي مــن
االستجواب المتمثل في تجاهل
توصيات ديوان المحاسبة حول
صفقة اليوروفايتر المشبوهة،
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 ،أنه تم استالم طائرتين
ف ــي ع ـهــد وزي ـ ــر ال ــدف ــاع وحـتــى
شحن لم تشحنا وقيمة صفقة
الطائرات  9مليارات دوالر تضم
 28طائرة يوروفايتر ،والموافقة
على هذه الصفقة بالتمرير وهذا
عبث كبير واسـتـهــزاء بــاالمــوال
العامة.
وتابع :صرف فواتير للشركة
ا لـخــا صــة باليوروفايتر بقيمة
 150مـ ـلـ ـي ــون يـ ـ ـ ــورو وال ـش ـي ــخ
ناصر الصباح ،رحمة الله عليه،
شـكــل لجنة تحقيق ،و لــم يقبل
ع ـلــى ال ـم ــال الـ ـع ــام ،ك ـمــا ان ــه تم
فـتــح حـســابــات بــال ـخــارج تحت
تصرف ضابط ايطالي ،ورغم كل
المخالفات وزير الدفاع لم يحرك
ساكنا ،وإذا سئل قــال ســري او
التحقيق مستمر.
وش ـ ــدد ع ـلــى انـ ــه ي ـجــب على
أب ـ ـنـ ــاء األس ـ ـ ـ ــرة حـ ـم ــاي ــة الـ ـم ــال
العام ،ويدافعون عنه ،وكان من
المفترض على وزيــر الدفاع أن
يتخذ موقفا وقــرارا ال أن يقول
أنا مابي وزارة مغصوب ،وهو
لم يترك احــدا اال وكلمه ،وأؤكد
ان ال ـيــوروفــاي ـتــر م ــوج ــودة في
ال ـم ـظــات ،مـضـيـفــا :ك ــان ناصر
الصباح يملك الصدق والجرأة
واالمانة ،وقال ال يوجد رد على
مكاتبات ديوان المحاسبة حول
صفقة اليوروفايتر.
وأردف :ديـ ـ ــوان الـمـحــاسـبــة
ولجنة الـمـيــزانـيــات قــاال لوزير
الــدفــاع ب ـضــرورة التنسيق مع
الجهات المعنية قبل اتخاذ قرار
الشراء فيما يتعلق بأي صفقات
لكنه لــم يستجب .وزيــر الدفاع
ال ي ــرد عـلــى ديـ ــوان المحاسبة
وأق ـ ـ ــول ل ــك انـ ــت ال ت ـن ـفــع حـتــى
لوزارة مدنية تديرها من بيتك.
وأشـ ــار إل ــى أن وزي ــر الــدفــاع
يرد على سؤال مرزوق الخليفة
حــول لجنة التحقيق بقوله إن
اللجنة مستمرة في عملها منذ
 3س ـن ــوات ،وال نـعـلــم مـتــى يتم
االنـتـهــاء مــن التحقيق ،واطلب
مـ ـن ــه ان ي ـع ـل ــن م ــوع ــد ان ـت ـه ــاء
التحقيق.

أي ــن ذهـبــت مـيــزانـيــة التسليح،
وع ـنــدمــا طـلـبــت الـحـكــومــة ذلــك
قام وزير الدفاع االسبق «يفتر»
عـلــى ال ـن ــواب لـتـكــون الـمــوافـقــة
باالجماع ،واليوم ال يجيب على
أسـئـلــة ال ـنــواب م ــاذا عملت في
الـفـلــوس ،ويـبــدو أنها اعبر من
صندوق الجيش واليوروفايتر
واقـ ـ ــول ل ــه ل ـم ــاذا ل ــم تـعـلــن ايــن
ذهبت ميزانية التسليح؟
وأشـ ــار ال ــى ان وزي ــر الــدفــاع
ي ــرس ــل م ـيــزان ـيــة الـتـسـلـيــح من
خــال المجلس االعـلــى للدفاع
ول ـ ـ ـيـ ـ ــس ع ـ ـ ــن طـ ـ ــريـ ـ ــق م ـج ـل ــس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،لـ ـك ــن ه ـ ـن ــاك بــرب ـســه
وت ـ ـجـ ــاوز لـ ـم ــاذا خ ــاي ــف وان ــت
تقول انــك تملك الجرأة والقرار
لماذا لم ترسل ميزانية التسليح
عــن طريق الحكومة ،فميزانية
الـتـسـلـيــح ي ــوج ــد ب ـهــا حــرمـنــة،
متابعا :ناصر الصباح عندما
ك ــان وزي ـ ــرا اعـ ــاد م ــا تـبـقــى من
ميزانية التسليح وتعزيز الدفاع
الـ ــى م ـيــزان ـيــة ال ــدول ــة ال ـعــامــة،
اللعب في االموال العامة واضح
ال ميزانية وال دفاع عن االموال
العامة وال شرع.
واس ـ ـتـ ــدرك :ت ــم تــوج ـيــه 156
سـ ــؤاال ل ــوزي ــر ال ــدف ــاع ،وه ـنــاك
 51سـ ــؤاال ل ــم ي ــرد عـلـيـهــا و21
س ــؤاال ســريــا ،مـنـهــا مــا يتعلق
بدخول المرأة للجيش وتجاوز
ال ـصــواريــخ ال ـح ــدود الكويتية
مــن الجانب العراقي فــي ســؤال
الصقعبي ،وهو ينفي ذلك رغم
علم الشعب الكويتي ،فضال عن
س ــؤال ال ـمــويــزري عــن الضباط
المحالين الذي قال انه سري ثم
اجاب اجابة بعيدة .وزير الدفاع
يـسـتـهــزئ ب ـنــواب االمـ ــة ،وعلى
الـنــواب أال يجعلوه يقعد ،فهو
يقول هناك اسئلة ال مبرر لها،
وسؤال الخليفة عن اليوروفايتر
يرد الوزير بقوله يرجى التنويه
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـع ـ ـضـ ــو بـ ـ ـع ـ ــدم ت ـ ـكـ ــرار
االس ـئ ـلــة ،فـهــذا قـمــة االسـتـهــزاء
وجوهر يرد عليه بالقول اذهب
لسؤال المتهمين.
وقـ ـ ــال ف ــي رد وزيـ ـ ــر ال ــدف ــاع
عـ ــن ص ـ ـنـ ــدوق الـ ـجـ ـي ــش ،ي ـقــول
االمر يتطلب منك طلب زيارة
ا لـمـســا جـيــن والمتهمين،
وهذه إهانة واستهتار
وت ـجــاهــل ل ـل ـنــواب،

وت ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــع :سـ ـ ـق ـ ــوط ص ـ ــواري ـ ــخ
ال ـكــات ـيــوشــا ف ــي الـ ـب ــاد نـفــاهــا
وزيـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع ،وهـ ـ ــذه ال ـص ــور
مــوجــودة وتــم فضحهم بعدها
اقر بالحادثة
وك ـشــف ان ه ـنــاك ت ـج ــاوزات
ك ـب ـيــرة ع ـلــى األراض ـ ـ ــي ،وه ـنــاك
من يدعى عبدالله جابر حصل
على أراض وشاليهات في هذه
االراضــي دون وجه حق وهناك
شخص آخر تتغدى عنده دائما.

أسرار عسكرية
واك ـ ــد ال ـع ــازم ــي وج ـ ــود 286
مــوظـفــا وافـ ــدا ف ــي مـكـتــب وزي ــر
ال ــدف ــاع وال ــوك ــاء الـمـســاعــديــن
ه ــم م ــن ي ـج ـي ـبــون ع ــن األسـئـلــة
ويـ ـ ـت ـ ــرجـ ـ ـم ـ ــون ،وه ـ ـ ـنـ ـ ــاك وافـ ـ ــد
بمنصب مستشار عام يتقاضى
 ،4200و م ـع ـلــم يـسـتـلــم  4آالف
دي ـ ـنـ ــار شـ ـه ــري ــا عـ ـل ــى ال ـع ـق ــود
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة وعـ ـ ـ ــددهـ ـ ـ ــم أربـ ـ ـع ـ ــة
اشخاص بينما ابناء الكويتية
يـ ـنـ ـتـ ـظ ــرون مـ ـن ــذ  2015ح ـتــى
مهنيين لم يوظفهم.
وب ـ ـيـ ــن أن أسـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـك ــوي ــت
العسكرية سرية على الكويتيين،
لكن الوافد يعرفها ،وثالثة أرباع
العاملين الوافدين في الدفاع ال
مؤهالت موجودة في ملفاتهم،
ويوجد فني كمبيوتر وفنيون
ال م ــؤه ــات لــدي ـهــم وال دورات
كـمــا يــوجــد فـنــي ص ــواري ــخ بال
م ــؤه ــات ،وه ـنــاك مــوظــف فني
ط ــائ ــرات ال يــوجــد مــؤهــات لــه،
وانــا ال الومك فأنت ال تعلم عن
وزارة الدفاع وقاعد في ديوانتك.
وأضـ ــاف :أح ــد أب ـنــاء األس ــرة
حاط شبراته ومسوي عزبه على
أراض ــي الــدولــة التابعة ل ــوزارة
الدفاع ،والوزير ما سوى شي،
وأقـ ــول ل ــه ال ـع ـنــاد واالسـتـهـتــار
بــال ـنــواب ال يـجــوز وال ان ــت وال
غيرك تستهزئ بالنواب والقاعة،
وال اللي اكبر منك بعد ،والقاعة
لـهــا احـتــرامـهــا ،واح ـتــرم نفسك
نحترمك وشيخ تجلس في بيتك
وعهد المشيخة خالص.
وه ـ ـ ـ ــدد بـ ـق ــول ــه:
سـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــف
التجاوزات في
وزارة الــدفــاع
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ع ـ ـهـ ــد

تجاهل الرد
وانتقل العازمي إلى المحور
الثالث ،المتمثل في عدم التعاون
مــع األجـهــزة الرقابية وتجاهل
ال ــرد عـلــى األسـئـلــة البرلمانية
وعدم إصدار اللوائح التنفيذية
ل ـب ـعــض الـ ـق ــوانـ ـي ــن ،مـ ــؤكـ ــدا أن
وزير الدفاع يستهزئ باالسئلة
البرلمانية ،ولم يصدر الحساب
الختامي ،ووزارة الدفاع سحبت
 3م ـ ـل ـ ـيـ ــارات ديـ ـ ـن ـ ــار م ـي ــزان ـي ــة
اسـتـثـنــائـيــة لـلـتـسـلـيــح ،وحـتــى
يــومـنــا ه ــذا  6س ـن ــوات ال نعلم

ً
الخليفة مؤيدا

• االستجواب أعيد تقديمه بعد قسم الوزير ...والعازمي • طبيعة المرأة ال تتحمل العمل العسكري الشاق
والضبط والربط
صرح باستجوابه في حال عودته
• وزير الدفاع ال يجيب بالشكل الصحيح عن األسئلة
• أين التدرج في المساءلة السياسية فهذا ما أكدته
وال يمكن تقييد السؤال
المحكمة الدستورية والخبراء الدستوريون؟
• في دول مجلس التعاون تعمل المرأة بالسلك العسكري • لم يحل عقد «اليوروفايتر» إلى «نزاهة» ...والفساد
األكبر في عقد «السوبر هوك»
فلماذا نحن مختلفون بالكويت؟

الوزير ،وهو لم يبادر السترداد
األمـ ـ ــوال ف ــي ص ـن ــدوق الـجـيــش
والـ ـي ــوروف ــايـ ـت ــر وال ـ ـكـ ــاراكـ ــال،
وعليك فتح ملفات التجاوزات،
وع ـن ــده ــا نـ ـق ــول ي ـم ـكــن ال ــرج ــل
يصلح رئـيــس حـكــومــة ،واق ــول
لـ ــك ضـ ــع لـ ــك ب ـص ـم ــة ل ـك ــن أول
قــرار اتخذته كــان «تلش» وانت
على علم بالتجاوزات ،واحمد
ال ـم ـن ـص ــور اي ـض ــا ي ـع ـلــم وك ــان
بصدد اتخاذ قــراره لذلك عليك
محاسبة اللجان ا لـتــي اتخذت
القرارات وعليك ارسال ميزانية
ال ـت ـس ـل ـي ــح م ـ ــن خـ ـ ــال مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ال ـم ـج ـل ــس االع ـل ــى
للدفاع ،مضيفا ان وزير الدفاع
ف ــال ــح بــالـتـصــويــر س ـن ــاب على
الحدود فقط واقول لك مشكلتك
فيمن حولك.
وبعد ساعة ونصف انتهى
ح ـمــدان ال ـعــازمــي مــن مرافعته
األول ـ ــى ،ورف ــع ال ـغــانــم الجلسة
ع ـلــى أن ت ـس ـتــأنــف ب ـعــد صــاة
الظهر ،ليبدأ وزيــر الدفاع الرد
ع ـلــى ال ـم ـح ــاور ال ـت ــي ج ــاء بها
استجواب العازمي.
واس ـت ــأن ــف ال ــرئ ـي ــس الـغــانــم
الجلسة بعد صالة الظهر ،وقدم
ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر
ً
مــراف ـع ـتــه األول ـ ــى ق ــائ ــا« :أع ـلــم
النوايا الطيبة لألخ المستجوب،
وأريد توضيح اإلجــراءات التي
قامت بها وزارة الدفاع ،وأؤكد
الـتــزامــي الـتــام بـمــواد الدستور
ً
والـ ـق ــان ــون ،وأق ـس ـم ـنــا جـمـيـعــا
على احترامه ...أحترم الدستور
وق ــوان ـي ــن الـ ــدولـ ــة ،وأح ـ ــد هــذه
القوانين قانون إنشاء المحكمة
الدستورية».
واسـ ـتـ ـع ــرض الـ ـج ــاب ــر مـ ــواد
هــذا الـقــانــون ،ومنها أن أحكام
«ال ــدس ـت ــوري ــة» م ـلــزمــة لـلـكــافــة،
وي ـجــب أن نـطـبــق ب ـنــود القسم
بـ ـشـ ـك ــل ف ـ ـع ـ ـلـ ــي ،إذ ال يـ ـج ــوز
اسـتـجــواب الــوزيــر عــن األعـمــال
السابقة قبل توليه الوزارة.
ً
ً
وأردف قـ ــائـ ــا :وفـ ـق ــا ل ـق ــرار
ُال ـم ـح ـك ـم ــة الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة ف ــأن ــا
أس ـ ــاءل ع ــن الـحـكــومــة الـحــالـيــة
فقط ،فالنائب (حمدان العازمي)
يساء لني عن ساعتين فقط ،إذ
قدم استجوابه بعد تأدية القسم
ً
وزي ــرا بالحكومة الحالية أمام
المجلس بساعتين.
وتـ ـس ــاءل وزيـ ــر ال ــدف ــاع :هل
ي ـع ـقــل أن يـ ـ ــؤدي وزيـ ـ ــر قـسـمــه
ً
الساعة العاشرة صباحا ،ويتم
ً
استجوابه الثانية عشرة ظهرا؟
وأن ـ ــا أس ـت ـش ـهــد ب ـ ــرأي الـخـبـيــر
ال ــدسـ ـت ــوري ال ــدكـ ـت ــور ع ـث ـمــان
ع ـب ــدال ـم ـل ــك ،ال ـ ـ ــذي ي ــؤك ــد ع ــدم
دس ـت ــوري ــة اس ـت ـج ــواب ال ــوزي ــر
على أعمال حكومة سابقة ،حتى
لــو كــان الــوزيــر ذات ــه ،ومــا ذكــره
وقتها وكأنه يتنبأ به اليوم.
ثـ ـ ــم قـ ـ ـ ـ ــال :لـ ـت ــوفـ ـي ــر الـ ــوقـ ــت
للمجلس أطـلــب تــوزيــع تقرير
ً
عـ ـ ـل ـ ــى األعـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــاء مـ ـتـ ـضـ ـمـ ـن ــا
ال ـم ـخــال ـفــات ال ــدس ـت ــوري ــة على
األعضاء وتثبيته بالمضبطة.

المحور الثاني
وانتقل الجابر إلــى المحور
ال ـ ـثـ ــانـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــاص ب ــال ـت ـف ــري ــط
بأراضي الدولة فقال ،إن النائب
أراض م ـم ـلــو كــة
ي ـت ـح ــدث عـ ــن
ٍ
لـ ـ ـل ـ ــدو ل ـ ــة ،وإذا ك ـ ــا ن ـ ــت هـ ـن ــاك
م ـخ ــال ـف ــات لـ ـ َـم ل ــم ي ـس ــأل عـنـهــا
النائب المستجوب بالسابق؟.
وأشار الجابر إلى أن أراضي
وزارة الدفاع والدولة «ال يمكنني
الـتـفــريــط بـهــا وتــولـيــت ال ــوزارة
ووجـ ـ ـ ــدت مـ ــوضـ ــوع األمـ ــانـ ــات
وال ـ ُـعـ ـه ــد ب ــال ـم ـل ـي ــارات ،والـ ــذي
كـ ــان إح ـ ــدى م ــاح ـظ ــات ديـ ــوان
الـمـحــاسـبــة ،ول ــم أق ــف مكتوف

األيدي بل شكلت  3فرق لتسوية
أرصدة ُ
العهد».
ً
ُ
وذكــر أن العهد كانت مليارا
و 600م ـل ـيــون ،وبـفـضــل أبـطــال
وزارة الدفاع الذين واصلوا الليل
بــالـنـهــار حـتــى بـعـطــات نهاية
األسـ ـب ــوع (ال ــوي ــك إن ـ ــد) «نــزل ـنــا
ً
منها مليارا و 150مليون دينار،
وللحين ما خلصنا».
وقـ ــال إن ب ـنــد األم ــان ــات كــان
ً
«م ـ ـل ـ ـيـ ــارا و 400م ـل ـي ــون ل ـمــدة
عـ ـش ــري ــن س ـ ـنـ ــة ،وخـ ـ ـ ــال ف ـت ــرة
وج ـ ـيـ ــزة م ـن ــذ ت ــول ـي ــت الـ ـ ـ ــوزارة
وصــل إلــى  594مليون دينار…
فـ ـه ــل أن ـ ـ ــا ال أن ـ ـفـ ــذ م ــاحـ ـظ ــات
ديـ ـ ـ ـ ــوان الـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة؟ كـ ـم ــا أن
أم ــوال (فـلــوس) الـشــركــات كانت
محجوزة عندنا بدون وجه حق
ونشتغل عليها.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ت ـ ـق ـ ـل ـ ـيـ ــص الـ ـهـ ـيـ ـك ــل
الـتـنـظـيـمــي ل ـم ـكــاتــب االرت ـب ــاط
وانخفاض المصروفات للمكاتب
العسكرية فــي الـخــارج ووفــرنــا
من هذا الباب وحده  50مليون
دينار.
وأشار الجابر إلى أن النائب
الـمـسـتـجــوب صـ ــادق بــأنــه منذ
سنوات لم يتم إرســال الحساب
ال ـخ ـتــامــي ل ـلــدفــاع إل ــى مجلس
األم ـ ـ ـ ـ ــة ،وق ـ ـ ــد طـ ـلـ ـب ــت اجـ ـتـ ـم ــاع
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس األع ـ ـ ـلـ ـ ــى وأرسـ ـ ـل ـ ــت
ال ـح ـس ــاب ال ـخ ـتــامــي للمجلس
قـبــل  3أشـهــر ولـيــس  3أسابيع
وبهدف السرعة أرسلته إلى األخ
بدر المال باعتباره رئيس لجنة
الميزانيات.

ً
 113سؤاال

وذك ــر الجابر أنــه تسلم ١١٣
سـ ــؤاال ،و«ق ـم ــت ب ــال ــرد عـلــى ٩٠
ً
ســؤاال وال ــوزارة كبيرة كما قال
(النائب) العازمي ،وأحرص على
دقة كل إجابة تصل إلى األخوة
الـ ـ ـن ـ ــواب والـ ـ ـف ـ ــرق الـ ـل ــي ع ـنــدي
ي ـش ـت ـغ ـل ــون ب ــأق ـص ــى طــاق ـت ـهــم
وكانت  ٣٠في المئة واآلن باتت
 ٥٠في المئة واإلجابات ستصل،
لكن تلمسوا أنــه فــي كــورونــا ال
ي ـم ـكــن ال ـع ـمــل بـنـسـبــة  ١٠٠في
المئة من الموظفين.
وبـ ـي ــن أن قـ ــانـ ــون ع ـق ــوب ــات
الجيش تم إرساله لمجلس األمة
ع ــام  ١٩٩٢وح ـت ــى ي ـتــم تفعيل
ال ـمــادة الـمــذكــورة يـجــب أن يقر
المرسوم من المجلس ،وهو ما
لــم يـحــدث ،وتــم إرس ــال مشروع
جديد بشأن العقوبات العسكرية
عــام  ٢٠٠٠وإلــى اآلن لم يقر من
م ـج ـلــس األم ـ ـ ــة… وال ـح ـي ــن نـعــد
ً
ً
قانونا جديدا سنرسله لمجلس
الوزراء ،وإن شاء الله يرى النور
حتى أنفذ المادة التي يتحدث
عنها األخ حمدان.

اإلحالل
وقـ ـ ـ ــال الـ ـج ــاب ــر إن س ـيــاســة
اإلحـ ـ ـ ـ ـ ــال هـ ــدف ـ ـنـ ــا ونـ ـ ـح ـ ــن فــي
الجيش لدينا وزارتــان بــوزارة،
إذ ينقسم الجيش إلى هيئتين
ع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة وإداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ونـ ـح ــن
وال ـح ـمــدل ـلــه ق ــد طـبـقـنــا ج ــدول
اإلح ـ ـ ــال ب ــال ـك ــام ــل وال ـس ـيــاســة
ماشية حسب األصول بالجانب
المدني… وبالجانب العسكري
و ج ــدت المقبلين على الجيش
ً
أعدادا قليلة ليست التي نطمح
لها وطلبت مــن رئــاســة األركــان
تنظيم حملة والـنــزول للميدان
لتشجيع الشباب على االلتحاق
بالجيش وكانت الحملة بعنوان
«كن منهم».
وتـ ــابـ ــع :ن ــزل ـن ــا إلـ ــى ال ـش ــارع
لتشجيع أبناء الوطن لالنخراط
بالجيش ،وأؤكد أن الجيش ألهل
ً
ال ـك ــوي ــت ك ـل ـهــم رجـ ـ ــاال ون ـس ــاء،
ً
فـ ـض ــا ع ــن أن ال ـع ـس ـكــري

برلمانيات
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الجلسة
جلسة  ٢٦الجاري للتصويت على طرح الثقة بالوزير

ً
الجابر محاطا بالوزراء والنواب بعد انتهاء االستجواب

الغانم خالل ترؤسه الجلسة
الـ ـ ـ ــذي ي ـل ـت ـح ــق بــال ـج ـيــش
يصل لوكيل ضابط «وفيه زود»،
و هـنــاك مجال للترقية ففتحنا
ً
دورة لـيـصـبـحــوا ض ـبــاطــا وإن
شاء الله تنجح الفكرة ،فأول مرة
نفعلها وهدفها التشجيع على
االلتحاق بالجيش.

المرأة
وبـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــاق ال ـ ـم ـ ــرأة
بــالـجـيــش ،أج ــاب ال ـجــابــر :قلت
إنها ستدخل المهن التمريضية
والـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ل ـ ـهـ ــن ،ول ـ ـ ــم ن ــأت
بجديد ،ولم نتطرق لحمل المرأة
الـســاح ومــاحـقــة األع ــداء ،وما
ق ـلــت ه ــذا ال ـك ــام والـمـسـتـغــرب
ك ــام ال ـعــازمــي إن ــه ي ـقــول إنـنــي
قلت «إقحامهن بالجيش» يعني
ً
تجنيد إجباري ،وأنا أبدا والله
م ــا قـلــت ه ــذا ال ـك ــام ،فـقـلــت من
تريد االنضمام حياها الله ...ولم
أغصبها وهو قرار اختياري.
ً
وعـ ــرض وزيـ ــر ال ــدف ــاع قـ ــرارا
ً
وزار يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا لـ ـسـ ـن ــة  ٢٠١٨ي ـج ــوز
بموجبه تطوع المرأة بالجيش
ويعلق بالقول :لم يقل العازمي
وقتها للشيخ ناصر الصباح:
«ان ـص ــدم ــت»… ال ـصــدمــة ل ــي أنــا
بس.
و ق ـ ـ ـ ــال إ ل ـ ـ ــى اآلن ل ـ ــم َأر أي
م ـحــاذيــر دس ـت ــوري ــة وشــرع ـيــة،
وأدعو األخ حمدان لتوضيحها،
فالدستور لم يفرق بين الرجل
والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرأة ،والـ ـحـ ـي ــن ت ـش ــوف ــون
الفارق في المعاش بين الرجل
والـ ـم ــرأة بـ ـ ــوزارة ال ــدف ــاع ،فـهــذا
م ـثــال عـلــى ذات الـمـهـنــة الــرجــل
ي ـح ـص ــل ع ـل ــى  ١٨٠٠وال ـ ـمـ ــرأة
 ١٥٠٠فأنا ما فعلته هو تحقيق
المساواة ومنحهن حقهن.
وواصل وزير الدفاع تفنيده
ل ـم ـح ــاور االسـ ـتـ ـج ــواب ووق ـت ــه
أوش ــك عـلــى ال ـن ـفــاد وس ــط عــدم
وجود أغلب النواب داخل القاعة.
وك ـشــف الـجــابــر أن  ٣٤دولــة
إسالمية دخلت بناتها الجيش،
بما فيهم دول خليجية ،وهناك
دول أد خ ـ ـل ـ ـت ـ ـهـ ــن مـ ـسـ ـلـ ـح ــات،
ونـحــن نــريــد إدخــالـهــن بالمهن
المساندة.
وع ـ ــرض ف ـي ــديــو يـسـتــوضــح
ّ
إلحاق النساء بالجيش وعلق:
المملكة العربية السعودية قبلة
المسلمين تلتحق الـمــرأة فيها
بالجيش.
وزاد «إذا حـجــت حجايجها
ستجد النساء بجوار إخوانهن
الرجال يدافعن عن

أرض الكويت كما فعلن بالغزو»،
ثم عرض فيديو لبنات الكويت
الشهيدات،
وقـ ــال ال أريـ ــد ال ـم ــزاي ــدة على
أخ ـ ـ ـ ـ ــوي حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدان وأن ـ ـ ـ ـ ــا م ـس ـل ــم
وحريص على اإلسالم ولن أسوي
ً
ش ـي ـئــا يـتـنــافــى م ــع شــريـعـتـنــا...
ورغم تأكدنا من قرارنا وموقفنا
ً
و ت ـقــد يــرا لمشايخنا تــم تأجيل
إلحاق المرأة بالمهن المساندة
بــال ـج ـيــش ح ـت ــى وص ـ ــول ف ـتــوى
األوقــاف وان قالوا يجوز -يجوز
وإن قـ ــالـ ــوا ال ي ـ ـجـ ــوز -ي ـب ـقــى ال
يجوز.

المرافعة الثانية للعازمي
وعقب انتهاء مرافعة الوزير
األولـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ـ ــدأ ال ـ ـنـ ــائـ ــب حـ ـم ــدان
العازمي مرافعته الثانية قائال
ان الوزير يستند الى المحكمة
ال ــدس ـت ــوري ــة ولـ ــم ي ـس ـت ـنــد ال ــى
النص ،فيقول ان «الدستورية»
قالت انه غير مسؤول عن أعمال
حكومة سابقة ،ووقف هنا ولم
يكمل النص.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـع ـ ــازم ـ ــي :ه ـن ــاك
سوابق الستجوابات عن اعمال
سابقة ومنها استجواب مرزوق
ال ـ ـغـ ــانـ ــم وعـ ـ ـ ـ ــادل ال ـ ـصـ ــرعـ ــاوي
ألح ـمــد ال ـف ـهــد… وأنـ ــت ُم ـســاءل
عــن أعمالها ألنــك مستمر بها،
ولـ ــم تـ ــرد ع ـلــى أس ـئ ـلــة ال ـن ــواب
وت ـس ـت ـهــزئ ب ـه ــا ،وردودك امــا
ســريــة أو روح خــد اإلجــابــة من
ال ـم ـت ـه ـم ـيــن وت ـب ـي ـنــا ن ــوج ــه لــك
أسئلة ،أنت ال تحترم المؤسسة
التشريعية.
وتابع :االستهزاء واضح وأنا
قدمت لك الكثير من األسئلة لم
تـجــب عـنـهــا وت ـق ــدم ل ــي عــرضــا
عسكري وقاعد تضلل النواب،
ً
م ـت ـس ــائ ــا :ل ـيــش ت ـع ـلــق ال ـق ــرار
وت ـط ـل ــب الـ ـفـ ـت ــوى وإذا كــانــت
ً
ت ـم ــري ـض ــا ووظـ ــائـ ــف م ـســانــدة
ليش تعلق القرار من األساس،
م ـ ــا يـ ـحـ ـت ــاج ،لـ ـك ــن ش ـ ــوف ـ ــوا يــا
إخ ــوان ه ــذه ال ـشــروط ان تكون
المتقدمة الئقة صحيا بالخدمة
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،وال ـ ـشـ ــرط ال ـثــانــي
ان ي ـكــون ال ـح ـضــور شخصيا،
وعمرها من  ١٨الى  ،٢٦ويشترط
حضور ولي أمرها معها… وين
قاعدين؟
وزاد :ن ـت ـك ـلــم ع ــن اسـ ـت ــرداد
األموال واليورفايتر وهذا كتاب
الشيخ ناصر… شنو سويت أنت
خالل سنة ونصف؟ ،ثم تحدث
ع ـم ــا اع ـت ـب ــره ف ـض ـي ـحــة صـفـقــة
الكاركال ،حيث تم ازالة
هـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـنـ ـظ ــوم ــة
الـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــة
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ـ ــروري ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ب ـ ـ ـ ـ ــإلـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــاح مـ ــن
ايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص،
وبعد االزالــة
تـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ــت
الـ ـط ــائ ــرة مــن
ع ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــريـ ـ ــة إل ـ ـ ــى
م ـ ـ ــدنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ألن ـ ـهـ ــم
ازالوا كل االمكانيات
ال ـع ـس ـك ــري ــة… فـشـنــو
سويت فيها ،وفي
الـ ـ ـي ـ ــورف ـ ــايـ ـ ـت ـ ــر

وشنو احلت إلى «نزاهة»؟
وخـ ـ ــاطـ ـ ــب الـ ـ ـع ـ ــازم ـ ــي وزيـ ـ ــر
ال ـ ــدف ـ ــاع :يـ ــا أخ ـ ــي ق ـب ـل ــك وزيـ ــر
أحال نفسه إلى مجلس الوزراء
وطلع بــراءة ،وهــذا راتــب فراش
بالمكاتب الخارجية  ٤٥٠٠يورو،
وسائق  ٢٥٠٠يورو.
وأقسم :والله ما جبت طاري
م ـخ ـي ــم وهـ ـ ــو فـ ــي بـ ــالـ ــه ،وهـ ــذا
فيديو لمكان يفترض أن يكون
م ـن ـش ــأة ع ـس ـكــريــة دولـ ـ ــة داخ ــل
ً
دول ــة عقدها الـسـنــوي  ٥٠ألـفــا،
ودخلها ماليين ،وهـنــاك الفتة
«ممنوع االقـتــراب والتصوير»،
وأنـ ــت تـ ــدري لـمــن ه ــذا المخيم
ً
وم ــن ال ـمــالــك؟ ،م ــؤك ــدا أن أغلب
الـمـتــواجــديــن بـهــذا الـمــوقــع من
جـنـسـيــات ايــران ـيــة وال ــوزي ــر ما
ي ـ ــدري ع ــن وزارت ـ ـ ـ ــه ،وإذا كـنــت
حريصا على أبـنــاء الكويتيات
فأين أنت من الصفوف األمامية
وليش ما دخلت أبناءها؟
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـطـ ـ ــابـ ـ ــه ل ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــواب،
شـ ـ ــدد ال ـ ـعـ ــازمـ ــي عـ ـل ــى أن ه ــذا
االسـتـجــواب هــو ال ــذي سيحدد
مصير المجلس ب ــأن يـكــون أو
ال ي ـك ــون بـ ــأن ي ـص ـبــح مـجـلـســا
ال يـهــش وال يـنــش وب ــا هيبة،
«ل ــذا نــدعــو الجميع إل ــى تحمل
م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــم ،ومـ ـ ـث ـ ــل هـ ــذه
الـمــواقــف تــذكــر ول ــك وألبـنــائــك،
ً
خ ــاص ــة أن بـ ــه أم ـ ـ ـ ــورا شــرع ـيــة
ً
وتعديا على المال العام».
وق ـت ــل ال ـع ــازم ــي ل ـل ـجــابــر :ال
أنــت وال غـيــرك تستطيع وضع
النواب الذين يحفظون األمانة
ف ــي ج ـي ـب ــك ...ومـ ــن الـ ـه ــروب أن
يقول انه غير مسؤول عن اعمال
اي حكومة سابقة وهــذه أمانة
نحن مساء لون عنها أمــام الله
ثم الشعب.

تعقيب الجابر
ثــم ب ــدأ وزي ــر الــدفــاع تعقيبه
عـلــى مــرافـعــة الـعــازمــي الثانية،
ف ــأش ــار إلـ ــى ان ال ـن ــائ ــب ع ــرض
مواضيع وقضايا لم تكن ضمن
مـحــاور االسـتـجــواب ،واق ــول له:
هل هذا األسلوب وتلك المباغتة
يمثالن نشدان الحقيقة ،وأؤكد
ان م ـتــاب ـعــة م ــا ط ــرح ــه الـشـيــخ
ناصر الصباح واجـبــة شرعيا،
ومـ ــا ت ــم م ــن اجـ ـ ـ ــراءات م ــن قبل
وزارة الــدفــاع هــو متابعة هــذه
القضايا ،وشكلنا لجان تحقيق،
وحالل الكويت متابع ومحافظ
عليه من الذين قبلي وحاليا ومن
يأتي من بعدي.
وأضــاف الــوزيــر :كل ما نملك
مــن ادوات قانونية ودستورية
تـ ـم ــت م ـ ــن اجـ ـ ــل م ـت ــاب ـع ــة مـلــف
الـ ـقـ ـض ــاي ــا والـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة ع ـلــى
الـ ـم ــال الـ ـع ــام ،واقـ ـ ــول ل ـح ـمــدان:
من زودك بالمعلومات واالرقام
لــم يكن دقيقا ،وربـمــا الـيــوم من
خــال االستجواب هناك فرصة
لـتــوضـيــح ال ـح ـقــائــق ،وأؤكـ ــد ان
ت ـقــريــر ديـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة اكــد
ع ـ ــدم م ــواف ـق ــة م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء
ع ـلــى ص ــرف أي م ـبــالــغ جــديــدة
ل ـ ـ «ال ـي ــوروف ــاي ـت ــر» ،وسـنـمـضــي
بتعزيز ق ــدرات قــواتـنــا الجوية
صقور الجو.

السعيد :اجتماعات مجلس الوزراء تعقد
وفق اإلجراءات االحترازية
أكــد وزي ــر الصحة د .خــالــد السعيد الـتــزام جميع
ال ـ ـ ــوزراء بــالـتـبــاعــد واالشـ ـت ــراط ــات الـصـحـيــة خــال
انعقاد اجتماعات مجلس الــوزراء وفقا لإلجراء ات
االحترازية.
حديث الوزير أتى تعقيبا على مداخلة النائب
د .عبدالكريم الكندري في جلسة أمس التي قال
فيها" :نمى إلى علمنا أن الوزير المصاب (وزير
العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال
ال ـج ــاوي) ك ــان مــوجــودا فــي اجـتـمــاع مجلس
الوزراء األخير" ،متسائال :ما الفرق بين اعتذار
الـحـكــومــة عــن عــدم حـضــور الجلسة الخاصة
وأكــد أن «تعاملنا مع ديــوان
المحاسبة فيما يتعلق بقضية
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوروفـ ـ ــاي ـ ـ ـتـ ـ ــر ه ـ ـ ــو ن ـه ـج ـن ــا
ب ــالـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ــع ك ـ ــل ال ـق ـض ــاي ــا
وال ـ ـم ـ ـل ـ ـفـ ــات ومـ ـت ــابـ ـعـ ـتـ ـه ــا مــن
اولوياتي ،وبينت اجراءاتي في
هذا الموضوع والقضايا االخرى
بــال ـم ـس ـت ـنــدات واالرقـ ـ ـ ــام ،وه ــذا
ً
ليس بالكالم االنشائي» ،مضيفا:
أع ــي ج ـيــدا م ــوض ــوع الـتـحــرش
الجنسي ،وأنت يا حمدان عليك
ان تـعــي ج ـيــدا ،وه ــذا مــرفــوض
في وزارة الدفاع ،وبنات الكويت
امــانــة فــي اعناقنا وفــي رقابنا
ف ــي ال ـح ـكــومــة ،وج ـه ــات الـعـمــل
والـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص ،وال نـقـبــل
ان ي ـم ـس ـهــن سـ ـ ــوء ،وال ـم ـج ـلــس
وال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة وض ـ ـعـ ــا ق ــوانـ ـي ــن
لحماية الـمــراة وثقتنا بالمرأة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،وأرب ـ ـ ـ ــأ بــك
ياحمدان وصف المراة الكويتية
ب ــذل ــك ،ول ـن ــا اس ـ ــوة ح ـس ـنــة في
العامالت في حرس المجلس.
واسـ ـتـ ـط ــرد :س ـج ـلــت الـ ـم ــرأة
ال ـك ــوي ــت ن ـج ــاح ــات ف ــي الـعـمــل
ال ـبــرل ـمــانــي وال ـق ـض ــائ ــي ،وهــي
نصف المجتمع ،وختاما اؤكد
احترامي للمساء لة السياسية
ال ـ ـهـ ــادفـ ــة ل ـل ـم ـص ـل ـح ــة ال ـع ــام ــة
وازال ـ ـ ـ ـ ــة اي لـ ـب ــس ق ـ ــد ي ـع ـت ــري
ب ـع ــض الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات ،وال ــدسـ ـت ــور
كفل للنائب االدوات واستخدام
النائب لها وفقا لالطر القانونية
ال ــدسـ ـت ــوري ــة ال ـس ـل ـي ـم ــة ،وه ــي
وضـ ـع ــت ل ـل ـت ـق ـي ـيــم وت ـص ــوي ــب
االخ ـ ـ ـطـ ـ ــاء ،وانـ ـتـ ـهـ ـج ـ ُـت ط ــري ــق
االصـ ــاح مـنــذ يــومــي االول في
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ل ـت ـح ـق ـي ــق الـ ـع ــدال ــة
واالن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاف وصـ ـ ـ ـ ــون حـ ـق ــوق
منتسبي الــدفــاع على الصعيد
الخاص ورفعة الكويت وشعبها
عامة.
وأنهى وزير الدفاع مرافعته
ً
الـثــانـيــة ،ردا عـلــى المستجوب
حمدان العازمي ،وفتح المجال
لـ ـح ــدي ــث نـ ــائـ ــب مـ ــؤيـ ــد وآخـ ـ ــر
معارض لالستجواب.

ً
الخليفة :رفقا بالقوارير

وت ـ ـ ـحـ ـ ــدث ال ـ ـنـ ــائـ ــب مـ ـ ـ ــرزوق
الـخـلـيـفــة م ــؤي ــدا لــاس ـت ـجــواب:
اشـ ـ ـك ـ ــر الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــوب ح ـ ـمـ ــدان

أنت توقف
الميكروفون
أثناء حديث
النواب

الصيفي للغانم

كالمك غير
صحيح وأنت
أتيتني وقلت
لك حاضر
وأطلب منك
شوية إنصاف

الغانم للصيفي

ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـلـ ـ ــى رقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــه ف ــي
االس ـ ـت ـ ـجـ ــواب ،وال ـش ـك ــر ل ــوزي ــر
الدفاع على صعود المنصة رغم
تحفظه ونتحفظ بشأنه وندينه
من فمه.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـفـ ــة :ك ـنــت
ضابطا في مراكز التدريب وأعي
مــا اقــولــه ب ــأن طبيعة ال ـمــرأة ال
تتحمل العمل العسكري الشاق
والـضـبــط وال ــرب ــط ،والعسكري
مـ ـجـ ـب ــور عـ ـل ــى حـ ـم ــل الـ ـس ــاح
ول ـيــس ك ـمــا ق ــال وزيـ ــر ال ــدف ــاع،
وتـخـيـلــوا لــو ان ب ـنــات الـكــويــت
ّ
كن عسكريات في الغزو وتمت
م ـحــاصــرة مـعـسـكــرهــن ووق ـعــن
اس ـيــرات ،كيف سيكون الـحــال،
كـمــا أن ال ـم ــرأة فــي المستشفى
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري مـ ـجـ ـب ــرة أن ت ـن ــزل
الميدان في حالة الحرب.
وأعـ ــرب عــن تحيته وإك ـبــاره
لـمـشــايــخ الــديــن «وأق ـ ــول لــوزيــر
الــدفــاع رفـقــا بــالـقــواريــر ،وبنت
الكويت ال نسمح لها ان تكون
في يد االعــداء اسيرة ،والكويت
مسرح عمليات ،ومن المحتمل
ان تتكرر لها الحوادث ،وواجب
المرأة الكويتية إعداد جيل كامل
يتميز بوطنيته ،وأدعوك لقبول
ابناء الكويتيات ،فلديك نقص
في الميدان والدبابات وغيرها».
وأكد أن وزير الدفاع ال يجيب
بالشكل الصحيح على االسئلة،
«وأؤكد انه اما ال يقرأ االجابات
او يتعمد او يستهزئ بالنواب،
وقلت له ال يجوز للوزير تقييد
ارادة ال ـن ــائ ــب ف ــي الـ ـس ــؤال من
خـ ــال ح ـكــم ال ــدس ـت ــوري ــة ال ــذي
قــال ان ال ـســؤال البرلماني أداة
ب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة ووس ـ ـي ـ ـلـ ــة رق ــاب ـي ــة
على اعمال الحكومة ،وهــو من
مقتضيات ا لـنـظــام البرلماني،
وانـ ــه ال يـمـكــن تـقـيـيــد ال ـس ــؤال،
والـ ـص ــدم ــة أن ي ـج ـي ــب ال ــوزي ــر
بقوله عدم تكرار االسئلة ،وهو
يتجاهل اسئلة النواب ،وأقول لك
ان المادة  6من الدستور تنص
على ان االمــة مصدر السلطات،
وعدم ردك اهانة للشعب واألمة».
ورأى الخليفة أن وزير الدفاع
ح ـ ــول ال ـ ــى «ن ـ ــزاه ـ ــة» االت ـفــاق ـيــة
ال ـخ ــاص ــة ب ــال ـي ــوروف ــاي ـت ــر ول ــم
ي ـح ــل ال ـع ـق ــد ن ـف ـس ــه ،وال ـف ـس ــاد
االك ـب ــر ف ــي عـقــد ال ـســوبــر ه ــوك،

الماضية بسبب إصابة وزير الصحة آنذاك ومخالطة
بعض الوزراء باألمس للوزير الجالوي فالشعب يريد
أن يعرف إذا كان هرم الدولة يهرب من الجلسات؟
وعقب الــوزيــر السعيد" :كــام النائب مستحق وأنا
لــم أحـضــر اجـتـمــاع مجلس الـ ــوزراء بــل حـضــرت عــددا
مــن لجانه الـمـصـغــرة ،وقـبــل اجتماعه وقـتـهــا ،أمــا في
اجتماعه األخير فقد كــان وزيــر العدل مــوجــودا ،وكان
ال ــوزراء متباعدين وفقا لــإجــراء ات االحترازية ،وهذا
ما لم يتوافر معي أثناء مخالطتي لعدد من الوزراء في
االجتماعات المصغرة".

وهذا النوع من الطائرات انتهى
وعمره ال يتجاوز ست سنوات،
وس ـ ـن ـ ـتـ ــابـ ــع جـ ـمـ ـي ــع الـ ـمـ ـلـ ـف ــات
وسـنــوجــه االسـئـلــة البرلمانية
الــى وزيــر الــدفــاع ،واذا لم يجب
عليها فسيصعد المنصة كما
صعد اليوم (أمس) لالجابة عن
االسئلة ،وأؤكد ان عقد السوبر
هوك بقيمة  1.5مليار دينار.

العنزي :أين التدرج؟
وع ـق ــب ذلـ ــك ت ـح ــدث ال ـنــائــب
خـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزي مـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــا
لالستجواب ،وقال :ان المحكمة
ا لـ ـ ــد س ـ ـ ـتـ ـ ــور يـ ـ ــة ب ـ ـي ـ ـنـ ــت ان ك ــل
االس ـ ـت ـ ـجـ ــوابـ ــات لـ ـه ــا ض ــواب ــط
وع ـ ـ ـنـ ـ ــاصـ ـ ــر يـ ـ ـج ـ ــب ت ـ ــواف ـ ــره ـ ــا
شخصيا وزمنيا ومكانيا ،وهذا
ي ــؤك ــد ان االسـ ـتـ ـج ــواب الـمـقــدم
لرئيس الــوزراء يفتقد العنصر
الشخصي وهو قدم في الحكومة
ال ـســاب ـقــة ل ـن ـفــس الـ ــوزيـ ــر ،ومــن
خ ــال مـحــور إق ـحــام ال ـمــرأة في
السلك العسكري ،وأعيد تقديمه
بعد قسم الــوزيــر فــي الحكومة
الجديدة ،والعازمي صــرح قبل
تشكيل الحكومة في حال عودة
ح ـم ــد الـ ـج ــاب ــر ل ـ ـ ـ ــوزارة ال ــدف ــاع
سأستجوبه.
وأضـ ـ ــاف ال ـع ـن ــزي ان «وزيـ ــر
ال ـ ــدف ـ ــاع أق ـ ـسـ ــم الـ ـس ــاع ــة 9:20
ص ـ ـبـ ــاحـ ــا ،وال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع ف ــوج ــئ
بسرعة واستعجال وتقديم هذا
االسـ ـتـ ـج ــواب ،وأسـ ـ ــأل الـ ـن ــواب:
ايـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدرج فـ ـ ــي الـ ـمـ ـس ــاء ل ــة
السياسية ،وهذا ما اكدت عليه
المحكمة الدستورية والخبراء
الدستوريون؟».
ورأى أن ال ـعــازمــي لــم يوجه
اس ـئ ـل ــة إل ـ ــى وزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع فــي
م ـ ـحـ ــاور االس ـ ـت ـ ـجـ ــواب «ون ـح ــن
ن ـت ـح ــدث ع ــن ح ـك ــوم ــة ج ــدي ــدة،
ف ــاالس ـت ـج ــواب جـ ــاء ب ـع ــد قـســم
ً
الحكومة مباشرة» ،مبينا أن أن
عمل المراة في السلك العسكري
لـيــس تـجـنـيــدا اج ـبــاريــا ،وعمل
ال ـم ــرأة فــي وزارة ال ــدف ــاع ليس
ج ــدي ــدا وفـ ــي ال ــداخ ـل ـي ــة اي ـضــا
وح ـ ــرس ال ـم ـج ـلــس ،ف ـل ـم ــاذا تم
ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى ال ــدف ــاع ف ــي هــذا
التوقيت ،وكل ما يتعلق بادارة
صواريخ الباتريوت من النواحي

الفنية واالداريـ ــة يتم مــن خالل
بنات الكويت».
وت ـحــدى اي وزي ــر يـعـلــن عن
وظ ــائ ــف ف ــي ال ـح ـكــومــة خــاصــة
ب ــالـ ـم ــرأة ،وه ـ ــذا األم ـ ــر يـخــالــف
ال ــدسـ ـت ــور وق ـ ـ ـ ــرارات الـمـحـكـمــة
الدستورية.
وتساءل العنزي« :لماذا نحن
فــي الـكــويــت مـخـتـلـفــون؟ ،فــدول
مجلس الـتـعــاون وإي ــران تعمل
ل ــدي ـه ــا ف ــي ال ـس ـل ــك ال ـع ـس ـكــري،
ام ـ ـ ــا ب ـق ـي ــة الـ ـقـ ـض ــاي ــا الس ـي ـم ــا
اليوروفايتر فهي منظورة في
النيابة».
وه ـنــا أع ـلــن الــرئ ـيــس الـغــانــم
أن عشرة اعضاء تقدموا بطلب
ط ــرح ال ـث ـقــة ب ــوزي ــر ال ــدف ــاع ،ثم
قــاط ـعــه ال ــوزي ــر ال ـجــابــر وطـلــب
ً
الـ ـكـ ـلـ ـم ــة ،مـ ـبـ ـيـ ـن ــا أن «ح ـ ـمـ ــدان
ال ـع ــازم ــي والـخـلـيـفــة اعـطـيــانــي
ً
اف ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــارا جـ ـ ــديـ ـ ــدة س ــأنـ ـف ــذه ــا،
والـتـعــاون بيننا سيكون قــدوة
مـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــا ،وأي ا س ـ ـت ـ ـجـ ــواب
ق ــادم سـيـكــون فـيــه ت ـعــاون بين
الـ ـط ــرفـ ـي ــن ،وأعـ ـ ـل ـ ــن احـ ـت ــرام ــي
لـجـمـيــع االس ـئ ـل ــة ال ـبــرل ـمــان ـيــة،
و هـنــاك اسئلة لها صفة سرية
فيما يتعلق بالسلك العسكري،
وال يـ ـمـ ـك ــن أن ا فـ ـشـ ـيـ ـه ــا أل ن ــي
سأخضع للمحاكمة ،وأؤكــد ان
ص ـن ــدوق الـجـيــش لـيــس عـنــدي
وهذا ما قلته لجوهر».
وأعـ ـ ـ ــرب الـ ـج ــاب ــر ع ــن ش ـكــره
لحمدان «وهذه المرة هي األولى
ل ــي ف ــي م ـن ـصــة االسـ ـتـ ـج ــواب»،
والـصـيـفــي يـعـلــق :ان ش ــاء الـلــه
ليست االخـيــرة ،والغانم يعلق:
ان شاء الله آخر مرة.
وت ـح ـقــق ال ـغــانــم م ــن ال ـنــواب
العشرة الذين قدموا طلب طرح
الـثـقــة بــال ـنــداء عـلـيـهــم بــاالســم،
وأك ــد صـحــة الـطـلــب ،وح ــدد 26
الجاري جلسة خاصة للتصويت
على طلب طرح الثقة بالوزير ،ثم
ر فــع الجلسة على ان تستأنف
اليوم األربعاء .

حدث في الجلسة
صدمة

أول استجواب

قال وزيــر الدفاع إن حمدان العازمي ذكر أن الشعب الكويتي
استقبل خبر التحاق ا لـمــرأة بالسلك العسكري بالصدمة رغم
أن القرار مطبق منذ عام  1988عندما كان الشيخ سالم الصباح
ً
وزيرا للدفاع ثم كرره الشيخ ناصر الصباح" ،فهل هو صدمة علي
وعليهم مو صدمة وحرام علي وحالل عليهم؟".

علق وزير الدفاع في ختام االستجواب بأن هذه المساءلة هي
األولى بالنسبة له ،وقال :شكرا حمدان هذه المرة هي األولى لي
في منصة االستجواب ،فعلق النائب الصيفي الصيفي :ان شاء
الله ليست األخيرة ،قبل أن يعلق الغانم :إن شاء الله آخر مرة.

مزايا مالية
إحدى العناصر النسائية من حرس المجلس تتابع االستجواب

قال وزير الدفاع إن الهدف من التحاق المرأة بالجيش هو زيادة
راتبها ومزاياها المالية لتتساوى مع الرجل.

شهيدات
عرض وزير الدفاع مقاطع فيديو حول بطوالت المرأة الكويتية
ً
أثناء الغزو ،مؤكدا أن شهيدات الكويت ضربن أروع األمثلة في
الدفاع عن الوطن.

ةديرجلا
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ليست النائحة كالثكلى

خليل علي حيدر

تكريم «البابطين» ...وتدارك اللغة العربية
من الخطأ الفادح أن
نغمض العين عن المشاكل
التي تعانيها اللغة
العربية اليوم في المدرسة
والشارع والكتاب والمكتبة
والصحافة ،فالمدرسون
يتحاشون تدريسها
والطالب يعانون في
تعلمها ،وهناك مخاطر
ثقافية وشيكة تهددها،
ونحن إذ نشيد مرة أخرى
بجهود الشاعر والرائد
الثقافي عبدالعزيز
البابطين فإننا ندعو إلى
أن ندرك مشاكل اللغة
في الواقع الحياتي للعالم
العربي.

مشاكل تعليم اللغة
العربية ليست ناجمة
عن إهمال الطلبة
فحسب بل األمر
بحاجة إلى تعمق
في طرق تدريسها
وأساليب كتابتها

كرمت األمــم المتحدة الشاعر الكويتي وراعــي تراث
الكلمة المقفاة وا لـشـعــر ،عبدالعزيز سـعــود البابطين
بمنحه جائزة اليوم العالمي للغة العربية في الحفل
ال ــذي ي ـقــام فــي مـبـنــى الـهـيـئــة الــدول ـيــة الــرفـيـعــة ،ورغــم
الفرح واالرتياح الواسع لهذا التقدير ونيل الشاعر هذه
الجائزة ،فإن هذا التكريم والتقدير أثار في الوقت نفسه
ما تمر به العربية لغة وثقافة مطبوعة وإلكترونية ،من
ظروف ومعاناة في التعليم واإلعالم والحياة العامة.
وكان المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب في
الكويت على رأس من قدم التهنئة للشاعر ،الشخصية
الثقافية المتميزة ،حيث نقل الناطق الرسمي للمجلس
د .عيسى األنصاري في تصريح صحافي تهنئة كل من
وزير اإلعالم السابق األستاذ عبدالرحمن المطيري وأمين
عام المجلس السيد كامل العبدالجليل للشاعر البابطين،
معبرين جميعا عن عدد ال يحصى ممن يقدرون الدور
الكبير لشخص الشاعر وجهود المؤسسة التي يترأسها،
صاحبة الدور المشهود منذ تأسيسها سنة  ،1989في
خدمة الثقافة واللغة العربية ،وقد تزامن هذا التقدير
الرفيع مع تحذيرات مقلقة في بعض أجهزة اإلعالم حول
واقع ومعاناة اللغة العربية في عقر دارها.
فبعد أيام قليلة من أجواء االحتفاء واالحتفال نشرت
صحيفة "الجريدة" أن جامعة الكويت "تنعى" العربية في
يومها العالمي ،وأن أساتذتها أكدوا لـ"الجريدة" غربتها
على ألسنة الطلبة ،وتــدهــور قــدراتـهــم اللغوية ،والتي
قدرت في وقت سابق أنها ال تتجاوز المرحلة المتوسطة،
وإذا كانت هذه حال طلبة الجامعة وقسم اللغة العربية
فكيف بغيرها؟ كما ألقت رئيسة المجلس العالمي للغة
العربية األكاديمية الكويتية د .ليلى السبعان ،كلمة "أون
الين" ،حيث بينت د.السبعان أن هدف المؤسسة عصرنة
الـلـغــة الـعــربـيــة والـعـمــل عـلــى اسـتـيـعــاب المصطلحات
العلمية الحديثة ومواجهة التحديات الكبيرة المعاصرة.
(األنباء  )2021 /12 /19ويعلم الجميع مدى صعوبة مثل
هذا االلتزام ومتطلباته الثقافية.
ً
ً
ونشرت إحــدى الصحف بعد أيــام استطالعا مثيرا
لبالغ القلق -كما أشرنا منذ قليل -عبر فيه أساتذة قسم
اللغة العربية بجامعة الكويت عن انتقادات ومخاوف
حقيقية حول الواقع الشديد التراجع لمستوى استيعاب
واستخدام اللغة العربية بين طالب الجامعة ،فبعض ما
حذر منه أساتذة اللغة العربية بالجامعة يتجاوز جرس
اإلنذار إلى نداء االستغاثة!
د .رائد الشالحي قال "إن هناك العديد من الطلبة غير
قادر على التعبير كتابة ولغة ،كما أن البعض منهم غير
قادر على كتابة جملة ،مع وجود أخطاء إمالئية واضحة
في إجابة االختبار" ،األخطر من ذلك قول د .الشالحي
"الحظنا أن بعض الطلبة ال يستطيعون كتابة أسمائهم،

د .عبد المحسن حمادة

بسبب ضعف الـخــط ،كما أن مستوى كتابتهم مقارب
لمستويات الطلبة في المرحلة المتوسطة".
الدكتور يوسف العويهان أشــار إلــى أن مستويات
الطلبة شديدة التردي في اإلمالء ،و"أصبحنا نلجأ إلى
وضع مقدمات عديدة في الــدروس مع تقليل المنهج"،
وكــذلــك مــراجـعــة مــا يفترض أن الطلبة قــد درس ــوه من
مناهج الثانوية.
واشتكى د.وليد العنزي من ضعف وركاكة التعبير
اللغوي لــدى الـطــاب ،بــل إن "بعضهم يــواجــه صعوبة
في فك الخط".
(الجريدة .)2021 /12 /22
ً
الجنود المدافعون عن اللغة العربية في بلداننا إذا
يدافعون ويحاربون وظهرهم مكشوف! ومقابل كل جهد
دولي يبذل لتقدير هذه اللغة وترسيخ مكانتها ،وإزاء
معاناة كــل طــالــب يـحــاول إتقانها فــي مـكــان مــا بفضل
مجهودات مؤسسة البابطين الكبيرة ،ثمة لألسف أزمة
ضخمة تعانيها لغة الضاد في بالدها.
غير أن مشاكل تعليم اللغة العربية والحديث بيننا
ليست ناجمة عن إهمال الطالب في الجامعة أو التعليم
العام فحسب ،بل األمر بحاجة إلى دراسة معمقة في طرق
تدريسها وتحديث أساليب كتابتها ،وبخاصة بعد أن
أصبحت الكتابة اليدوية شبه مهجورة ،وعمت أساليب
الطباعة والمسجات والثقافة اإللكترونية وتحدياتها.
وي ـجــر ه ــذا كــا بــا شــك إل ــى تـطــويــر ال ـقــواعــد اللغوية
واإلمالئية وتحديث المعاجم ...إلخ.
وســط كل هــذه "اآلالم اللغوية" ثمة مفاجآت مفرحة
تهديها دول ـتــا قـطــر واإلم ـ ــارات الـعــربـيــة الـمـتـحــدة إلــى
اللغة العربية في خطوات تاريخية بحق ،فتحت إشراف
د.سلطان بن محمد القاسمي الرئيس التنفيذي لمشروع
المعجم التاريخي للغة العربية ظهرت هذا العام أولى
نتائج جهود لغوية جبارة بذلت بصمت وتوجت بظهور
"المعجم التاريخي للغة العربية" في مجلدات متوالية
تقدم كلمات اللغة العربية في تطورها عبر التاريخ ،منذ
أول استخدام لها إلى اليوم متى ظهر االستعمال وبأي
معنى وفي أي كتاب أو صحيفة ،ولك أن تتصور كمية
الجهد والوقت المطلوبين لرصد ذلك بالدقة المعجمية
الالزمة لكل هذا.
كان معجم الدوحة التاريخي للغة العربية قد سبق
معجم الشارقة ،حيث بدأ المعجم القطري بالصدور سنة
 2013وسط صعاب ال حصر لها ،والواقع أنني لم أطالع
المعجمين حتى اآلن كي أخمن على األقل المدة المطلوبة
إلصدار كل المجلدات ،وما مدى إمكانية توحيد الجهود
أو تقاسمها الختصار الوقت.
الـمـعــاجــم الـتــاريـخـيــة مـعــروفــة فــي الـلـغــات األجنبية
منذ قــرابــة ال ـقــرن ،وأشـهــرهــا قــامــوس أوكـسـفــورد للغة

اإلنكليزية  The Oxford English Dictionaryفي 13
مجلدا الصادر عام  1933والسنوات الالحقة ،وتقول
الـمــراجــع إن ثمة قــوامـيــس تاريخية للغة الفرنسية
واأللمانية والــروسـيــة كــذلــك ،ولست أملك معلومات
وافية عن اللغات اآلسيوية.
نعود الــى اللغة العربية ومــا تعانيه مــن مشاكل،
فالمهم فــي الــواقــع ليس بقاء اللغة فقط فهي باقية
ب ــا ش ــك وي ـ ــزداد االه ـت ـمــام بـهــا ول ـكــن ثـمــة تـحــديــات
كبرى أمامها في مجال المنافسة والترجمة وتوسعة
االسـتـخــدام وأوض ــاع الـتــدريــس بها واإلع ــام وكذلك
االنـ ـتـ ـش ــار الـ ــواسـ ــع ل ــأخـ ـط ــاء ال ـل ـغ ــوي ــة فـ ــي ال ـك ـتــب
والمطبوعات ووسائل اإلعالم وهناك عشرات الكتب في
األخطاء اللغوية وبرامج "قل وال تقل" اإلذاعية وغيرها.
تقول الموسوعة البريطانية طبعة  1980قبل نصف
قــرن ،بخصوص مستقبل اللغة االنكليزية في مادة
 ،English Languageإن من المتوقع أن تدخل تعديالت
عـلــى أســالـيــب التلفظ أو التهجي ،pronunciation
والـمــزيــد مــن الـتـقــارب بـيــن اإلنـكـلـيــزيــة والبريطانية
واإلنكليزية األميركية وربما تقارب اإلنكليزيتين إلى
اإلسبانية واإليطالية.
وم ـمــا تــوقـعـتــه الـمــوســوعــة آنـ ــذاك تـقـلــص الـفـجــوة
اإلمالئية بين النطق والكتابة في اللغة اإلنكليزية،
وذكرت الموسوعة ضمن تنبؤاتها أن من أهم العوامل
المؤثرة القادمة الثقافة اإللكترونية والترجمة اآللية
وهيمنة وسائل اإلعــام والتواصل ،وتوقعت دخول
تعديالت على األفعال المساعدة ،وكذلك التوسع في
نحت الكلمات الـجــديــدة ،واحـتـمــال اشتقاقها ،ليس
من الجذور واألصــول اليونانية والالتينية فحسب،
كما هــي الـحــال فــي اإلنكليزية وغـيــرهــا ،بــل سيمتد
االشتقاق والنحت إلى جذور ولغات أخرى كالفرنسية
واإلسبانية والروسية ،فتظهر بذلك كلمات مشتركة
مع الفرنسية واإلسبانية والروسية.
وقد نتساءل هنا عن عالقة العربية باللغات األخرى
الشرقية كالتركية والفارسية واألردية ،وحتى اليابانية
والصينية ،وبالطبع اللغات األوروبية التي اقتبسنا
الكثير مــن تشبيهاتها وتعبيراتها وأساليبها في
التعبير ،وم ــن الـخـطــأ ال ـفــادح أن نغمض الـعـيــن عن
المشاكل التي تعانيها اللغة العربية اليوم في المدرسة
والشارع والكتاب والمكتبة والصحافة ،فالمدرسون
يتحاشون تدريسها والـطــاب يعانون فــي تعلمها،
وهناك مخاطر ثقافية وشيكة تهددها ،ونحن إذ نشيد
مرة أخرى بجهود الشاعر والرائد الثقافي عبدالعزيز
البابطين فإننا ندعو إلى أن نــدرك مشاكل اللغة في
الواقع الحياتي للعالم العربي ،وأن نتعامل مع هذه
المشاكل بأساليب علمية وطرق عصرية.

النائحة هي المرأة المستأجرة للبكاء على الموتى ،أما الثكلى
ً
فهي تبكي حبيبا فقدته كاألب أو االبن أو األخ أو الزوج ،وال شك أن
البكاء يختلف في الحالتين ،فالنائحة ال تعرف الميت وال تربطها
به أي عالقة ،وقد تكون ممثلة بارعة تتقن فن التمثيل في البكاء على
الموتى ،أما الثكلى فبكاؤها من القلب ،فهي حزينة مكلومة تعبر عن
مشاعر صادقة.
إذا حاولنا تطبيق هذا المثل على المعارضة في المجلس ،فقد نجد
أن بعضهم قد يهاجم الحكومة هادفا من معارضته ألعمال الحكومة
أنــه قــد يستطيع أن يبتزها ويحقق بعض مصالحه الشخصية،
ً
ظنا منه أن الحكومة تخشى النقد ،وتحاول شــراء سكوت أصوات
المعارضين بأي ثمن ،لذلك نرى أن بعض المعارضين تقدم بمطالب
يريد الحكومة أن تقرها في الجلسات القادمة أو يستجوب رئيس
الوزراء ،ولو طبقت تلك المطالب ألفلست الدولة خالل سنوات قليلة،
وأن بعضا منهم ّ
غير مواقفه لما تحققت مطالبه.
ال شك أننا بحاجة إلى معارضة وطنية ،فهناك فرق بين المعارضة
الوطنية واالنتهازية ،فالوطنية تريد إصالح الدولة ،أما االنتهازية فال
يهمها غير تحقيق مصالحها العبثية غير مكترثة بمستقبل الدولة
وال مستقبل األجيال القادمة ،فهي خطيرة ،أما المعارضة الوطنية
فلديها برنامج إصالحي سياسي واقتصادي وترغب في إصالح
االعوجاج القائم في العمل الحكومي عن طريق النصح والتوجيه
اإليـجــابــي ،فعسى أن تستطيع الحكومة التمييز بين الحالتين،
وال ــدول ــة بـحــاجــة إل ــى م ـشــروع إصــاحــي حقيقي ،فـهــي تـعــانــي من
مشكالت سياسية واقتصادية واجتماعية ،بالرغم مما لديها من
إيجابيات كثيرة ،فمن يرد اإلصــاح الحقيقي فإن عليه أن يتعرف
على مــا فــي الــدولــة مــن إيجابيات وسلبيات ،حتى يبين مشروعه
اإلصالحي بوضوح ويقنع الحكومة به ،أما االنتهازي فهدفه التشهير
والتحريض وإثارة البلبلة والفتنة ،نسأل الله أن يحمي الكويت من
شرورهم ،فأمثالهم دمروا مجتمعات أقوى من دولتنا.
إن مجلس األمــة خير مكان لمعالجة تلك المشكالت ،وإذا برزت
لهم خالل البحث أن هناك مشكالت صعبة ومعقدة يصعب عليهم
معالجتها ،فعليهم االستعانة بخبراء لمعالجتها ،وأن يستعينوا
بخبراء جيدين ،بعيدين عن المطامع السياسة ،وبعيدين عن نزعة
األحزاب المؤدلجة صاحبة الفكر الهادف لهدم الدولة ،فعسى الله أن
يوفق المجلس والحكومة إلى إصالح بالدنا ،فهي بحاجة لمساعدة
أبنائها المخلصين ،فقد أعطتنا الكويت أكثر من أي دولــة أخــرى،
وحــان الوقت لــرد الجميل لدولتنا العزيزة ،لمساعدتها بإخالص
ونية صادقة.

ثنائية العنب والستارة 
فالح بن حجري

بيدرو فريزو*

في العالم اإلغريقي القديم جــرت مسابقة رســم بين أشهر فناني
اإلغريق حينها" ،زيوكس" و"بارهاسيوس" ،لفصل النزاع بينهما حول
التربع على القمة ،وعندما جاء دور "زيوكس" عرض لوحة لعنقود عنب
أجاد في رسمه حتى أن بعض الطيور انخدعت ونزلت من عليائها
نحو اللوحة لتلتقط حبات العنب بنهم ،وبعدها كان دور المنافس
"بارهاسيوس" الذي أتى بلوحة أخفاها بستارة وطلب بكل أدب من
غريمه رفع الستارة عنها ليتفاجأ "زيوكس" والحضور بأن الستارة
ذاتها هي اللوحة ،وأن "بارهاسيوس" أجاد في رسمها حتى أنه خدع
الكل بما فيهم "زيوكس" ،وبحركة عبقرية كهذه أقر "زيوكس" بالهزيمة
بروح رياضية أو بحالوة روحه ال يهم ،وقال عبارته الشهيرة" :زيوكس
خدع الطيور ولكن بارهاسيوس خدع زيوكس ذاته".
فـنــانــو الـسـيــاســة ف ــي مـنــافـســاتـهــم وصــراعــات ـهــم عـلــى أص ــوات
الجماهير يرسمون أيضا لوحاتهم ،وبأدوات مختلفة ،ولكن ضمن
قواعد ثنائية العنب والستارة ذاتها أو باألصح ثنائية الوهم واألمل،
ً
ً
فالعنب قد يكون وعودا أو شعارات وخطبا نارية رسمت بجودة
عالية بألوان ما يطلبه الجمهور ،وفرشاة الكاريزما والدهاء ،وكحال
عنب زيوكس ستحط بال شك عصافير شعبية كثيرة على لوحات
السياسة لتحاول قطف ما تراه ،ولكن كحال عصافير زيوكس لن
تجد ســوى الــوهــم ،والـسـتــارة فــي لــوحــة بــارهــاسـيــوس هــي األمــل
الذي يحيط به الغموض ،وكحال زيوكس والجمهور كانت األفكار
تدور حول ما وراء الستارة ،وهل هو جيد أو رديء؟ وهل هو خارق
للعادة أم مخيب لآلمال؟ كل هذه اللحظات ستنتهي عند معرفة أن
ً
الستارة كانت أمال كاذبا يتالشى عن مالمستها ومعرفة أنها غير
موجودة باألساس.
ً
باختصار في عالم السياسة ال تكن عصفورا يخدعه الشكل ال
المضمون والكالم ال األفعال ،وال تنخدع وتكن متعلقا بخيط ما
ً
بعد ستارة األمل قبل أن تتأكد أنها موجودة أصال.

مكافحة إزالة الغابات
من األرض
ً
إن حماية المناطق األحيائية والمحافظة عليها وخصوصا الغابات
ً
ً
ً
االستوائية المطيرة يعد أمرا حيويا ألهداف المناخ وخصوصا في
بلدان تتمتع بوفرة من الغطاء الحرجي ولكن مهما يكن من أمر فإن
بيانات المراقبة األخيرة تظهر إزالة الغابات بشكل كبير في العديد من
تلك المناطق بما في ذلك المناطق األكثر شموال.
لقد أشار المعهد الوطني البرازيلي ألبحاث الفضاء في أكتوبر 2021
إلى تسجيل أعلى مستوى من خسارة الغابات في األمــازون في ذلك
الشهر منذ أن بدأت المراقبة قبل خمس سنوات ،والمشكلة ال تقتصر
على األمازون ،لقد خسرت ثاني أضخم غابة استوائية على مستوى
العالم ،حوض نهر الكونغو أكثر من  15مليون هكتار أو  %8من غطائها
األصلي بين عامي  2001و.2020
فاألهداف العالمية من أجل الترويج للتنوع البيئي مثل تلك األهداف
التي تم االتفاق عليها في مؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخ (مؤتمر
األطــراف  )26تعتبر حيوية من أجل رفع مستوى الوعي عن خسارة
النظام البيئي والتحقق من وجود مساءلة على المستوى العالمي،
لكن الكثير من األعمال الفعلية المتعلقة بالمحافظة على البيئة يجب
بالضرورة أن تتم محليا.
وتمكين الناس في تلك المناطق ذات التنوع البيئي حتى يستطيعوا
ً
التعايش مع بيئتهم يعد ضروريا من أجل التحقق من بقاء المناطق
األحيائية المتعلقة بالغابات ،ولكن كسب الــرزق من الغابات ليس
بالمهمة السهلة ،فالنشاطات مثل التعدين وقطع األخشاب هي أكثر
ربحية مقارنة بمجاالت أخرى مثل إدارة الغابات والزراعة المستدامة
والسياحة الصديقة للبيئة.
فالمسح األخير لدينامية استخدام األراضي في األمازون البرازيلي
والذي استغرق سنتين يعطينا بعض األفكار عن كيف يمكن لالعبين
الحكوميين وغير الحكوميين الترويج للمحافظة على الغابات على
المستوى المحلي ،وأن فهم احتياجات ومخاوف السكان يعد أمرا
ً
حيويا ،فمنظمات المجتمع المدني في األمازون أدركت ان االستقرار
االقتصادي هو الشغل الشاغل للمزارعين في المناطق الريفية علما
أنها استخدمت تلك المعلومة من أجل تقديم ممارسات زراعية جديدة
قائمة على أحدث التطورات العلمية ،وعمل ذلك أدى الى وجود تعايش
بين نشاطات مثل تربية الماشية وإنتاج القهوة وتعافي الغابات.
ّ
علمت البرامج األخــرى التي تم وضعها خالل هذه الفترة صغار
المزارعين الريفيين تقنيات إدارة الغابات وكيفية إعادة زراعة األنواع
المحليةّ ،
فقدم المرشدون المساعدة الفنية للمزارعين وأنشأوا وحدات
توضيحية لمساعدة السكان على فهم فوائد األساليب الجديدة.
باإلضافة الــى تقديم ممارسات زراعـيــة صديقة للغابات ،تعمل
منظمات المجتمع المدني في األمازون مع تعاونيات المنتجين الصغار
من أجل دمج المجتمعات النائية في أسواق أكبر ،وإن تلك الشبكات
تسمح للمزارعين بجني األموال من الغابات بدون إلحاق األذى بها،
ولكن هذه البنية التحتية تعد هشة ،فطبقا للبيانات التي جمعتها
مؤسسة كونيكسوس كــان الدخل السنوي للتعاونيات المستدامة
فــي منطقة األمـ ــازون البرازيلية فــي عــام  2019أقــل مــن نصف الحد
األدنى لألجور في البرازيل لذلك العام ،مما يعني أن مثل هذه العوائد
ً
المنخفضة تجعل من الصعب جذب المزارعين بعيدا عن األنشطة األكثر
ربحية واألقل استدامة.
ومن أجل تبني فكرة الغابات المستدامة من سكان المجتمعات
المحلية يجب أن ينظروا إليها كمصدر يمكن التعويل عليه للدخل
المستقر ،ولكن لألسف فإن التغيرات األخيرة في السياسات تعمل
في واقع األمر على الحد من وجود غابات مستدامة قابلة للحياة في
البرازيل ،فاإلضعاف التدريجي للهيئات الوطنية المسؤولة عن التحكم
في استخدام األراضي ومراقبتها ،أحد األسباب الرئيسة للزيادة األخيرة
في إزالة الغابات ضمن حوض األمازون ،كما أن سياسة االئتمان الريفي
في البرازيل ال تقدم شيئا يذكر من أجل دعم النشاطات االقتصادية
المستدامة بيئيا ،ففي سنتي  2019و 2020فقط كانت  %3من التوزيعات
التي قدمتها المؤسسات المالية في منطقة االمازون موجهة للنشاطات
المستدامة ومعظم التوزيعات المتبقية ذهبت الى صناعات تعرف بأنها
تلحق الضرر بالنظام البيئي المحلي مثل إنتاج فول الصويا وتربية
الماشية على نطاق واسع.
وإن المحافظة على الغابات تعتمد على عدة عوامل مترابطة ،فوجود
تشريع لدعم جهود المحافظة على الغابات والمزيد مــن التمويل
لمبادرات مثل تلك المذكورة هنا سيساعد في الترويج ألعمال تعد
إيجابية للبيئة ،ولكن عدم وجود تغييرات هيكلية على المستويين
الوطني والمحلي لتمكين سكان المناطق الريفية من كسب عيشهم
من النشاطات الحرجية المستدامة ،سيجعل تدمير المناطق األحيائية
ً
الحرجية األكثر أهمية على األرض مستمرا.
* عضو في الهيئة التحريرية لسيري نيوز وهو خبير اقتصادي
وشريك في معهد كونيكسوس سوستينتافيس -كونيكسوس.
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زوايا ورؤى

براهما تشيالني*

التستر على أصول تفشي «كوفيد»19
مع دخول الجائحة عامها الثالث ،تبدو األسئلة حول أصول تفشي
فيروس كوفيد 19بعيدة على نحو متزايد ،ولكن إذا أردنا تفادي اندالع
جائحة جديدة لفيروس كورونا في القرن الحادي والعشرين ،ينبغي
السعي لفهم ومعرفة أسباب اندالع الجائحة الحالية.
لقد أودى فيروس كوفيد 19بالفعل بحياة أكثر من  5.4ماليين شخص،
لكن هذه ليست سوى البداية :تشمل األضرار الناجمة عن الجائحة ارتفاع
معدالت السمنة والبطالة والفقر واالكتئاب واإلدمان على الكحول وجرائم
القتل والعنف المنزلي والطالق واالنتحار ،وفــي حين ُيسهم ُمتحور
"أوميكرون" في زيادة معدالت اإلصابة بالعدوى بشكل قياسي وتعطيل
االقتصادات في أجــزاء كثيرة من العالم ،فإن اإلرهــاق والتعب الوبائي
يتحول إلى استنزاف للجهود الوبائية.
تبدو فرصنا في القضاء على فيروس كوفيد 19اآلن بعيدة المنال بشكل
متزايد ،ومع ذلك وفي حين نحاول معرفة كيفية التعايش مع الفيروس،
يتعين علينا أيضا تحديد الخطوات والقرارات الخاطئة التي قادتنا إلى
ً
هذه المرحلة ،سواء كانت عرضية أو ُمتعمدة ،وهذا يعني ،أوال وقبل كل
شيء ،توجيه نظرة ناقدة نحو الصين.
من المعروف أن نظام الرئيس الصيني شي جينبينغ منع نشر تقارير
ُ
ُمبكرة تفيد بظهور فـيــروس كــورونــا جديد ُمميت فــي مدينة ووهــان
الصينية وأخفى أدلة على انتقال العدوى من إنسان إلى آخر ،مما ممكن
من تحول تفشي المرض على المستوى المحلي إلى كارثة عالمية ،وال
يــزال يتعين علينا معرفة ما إذا كان فيروس كورونا قد ظهر بصورة
طبيعية في الحياة البرية أو تم تسريبه من المختبر ،وبالتحديد معهد
ووهان لعلم الفيروسات (.)WIV
ً
وفــي هــذه المرحلة أيـضــا ،تبنت الصين سياسة التعتيم ب ــدال من
ً
ً
ً
الشفافية ،فقد أوقف نظام شي تحقيقا جنائيا مستقال في البحث عن
مصدر تفشي فيروس كوفيد ،19بحجة أن أي تحقيق من هــذا القبيل
يرقى إلى "التسييس لتعقب األصول" ،وبعد أن دعت أستراليا إلى إجراء
تحقيق في طريقة تعامل الصين مع تفشي المرض ،عاقبتها حكومة شي
من خالل فرض مجموعة من العقوبات غير الرسمية.
وقد عمدت الصين إلى تغطية سلوكها السيئ وقراراتها المغلوطة
وفي وقت مبكر من اندالع هذه الجائحة ،قام المدير العام لمنظمة الصحة
العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بمحاكاة وجهات نظر الحكومة
ً
الصينية وأشاد بأسلوبها في التعامل مع الجائحة ،وبدال من التحقق
من ادعاءات الصين ،قامت منظمة الصحة العالمية بكشفها للعالم أجمع.
ً
ومع ذلك ،بعيدا عن إدانة فشل قيادة الصحة العالمية ،فقد تولت فرنسا
وألمانيا زمام المبادرة في ترشيح تيدروس لوالية ثانية على رأس منظمة
الصحة العالمية ،كما قررت الواليات المتحدة عدم تقديم مرشح لمنافسته،
وبعد فوزه دون معارضة ،سيتولى تيدروس اآلن قيادة هذه المؤسسة
المهمة لخمس سنوات أخرى.

كما ساعد الغرب الصين في صرف االنتباه عن فرضية تسرب الفيروس
من المختبر ،وال يقتصر األمر على مشاركة العديد من المختبرات في
الغرب في األبحاث لتصميم فيروسات خارقة ،وفي واقع األمر ،ترتبط
ً
ً
الحكومات الغربية ارتباطا وثيقا بمعهد ووهان لعلم الفيروسات ،وهو
معهد فرنسي التصميم حيث يتم إجــراء أبحاث بتمويل من الواليات
المتحدة ،وقد أصدرت كل من المعاهد الوطنية للصحة والوكالة األميركية
ً
للتنمية الدولية منحا إلى تحالف الصحة البيئية ،وهو فريق يدرس
فيروسات الخفافيش التاجية بالتعاون مع باحثين في "معهد ووهان
لعلم الفيروسات" .لم تكشف الحكومة األميركية عن حجم تمويلها الكامل
لمشاريع معهد ووهان لعلم الفيروسات ،ناهيك عن توضيح سبب قيام
وكاالتها بتمويل األبحاث في مؤسسة مرتبطة بالجيش الصيني ،وقد
أعلنت صحيفة حقائق أصدرتها وزارة الخارجية في يناير عام  2021أن
ُ
الواليات المتحدة لديها "الحق ،كما تعد ُملزمة بتحديد ما إذا كانت أي
من عمليات تمويل األبحاث الخاصة بنا قد تم تحويلها إلى مشاريع
عسكرية صينية سرية في معهد ووهان لعلم الفيروسات" ،ولكن لماذا
ُ
اعتبرت هذه المخاطرة مقبولة في المقام األول؟
لقد أدى تضارب المصالح حول فرضية تسرب الفيروس من المختبر
إلى تشويه المناقشات المبكرة حول أصول تفشي فيروس كوفيد،19
وإن الرسالة التي تم نشرها في مجلة "ذا النسيت" الطبية البريطانية
في فبراير عام  ،2020والموقعة من قبل مجموعة من علماء الفيروسات،
هي أكبر مثال على ذلك ،ودانت الرسالة "بشدة" أولئك "الذين يشيرون إلى
أن فيروس كورونا ُ
المستجد ليس له أصل طبيعي" ،فقد كانت الرسالة
واضحة :إن إضفاء أي مصداقية على احتمال حدوث تسرب مختبري
للفيروس لن يكون مبنيا على حقائق علمية.
وقد تبين أن الرسالة تم تنظيمها وصياغتها من رئيس منظمة تحالف
الصحة البيئية ،ولكن بحلول الكشف عن تضارب المصالح ،كان األوان
قد فات ،وكانت المؤسسات اإلخبارية األميركية الكبرى وعمالقة وسائل
التواصل االجتماعي تتعامل مع فرضية تسرب الفيروس من المختبر
باعتبارها نظرية مؤامرة ال أســاس لها من الصحة ،مع فــرض مواقع
(فيسبوك وإنستغرام وتويتر) رقابة على اإلش ــارات إلــى وقــوع حادث
ً
ً
مختبر .كان ينبغي أن يكون واضحا دوما أن فرضية تسرب الفيروس
من المختبر ُمبررة :فقد نتج عن مثل هذا التسرب تفشي مرض السارس
ً
(متالزمة االلتهاب التنفسي الحاد الوخيم) في بكين عام  ،2004وبدال من
ذلك ،تم قمع النقاش الصريح حول هذا االحتمال حتى مايو  ،2021عندما
أعلن الرئيس األميركي جو بايدن أن وقوع حادث تسريب من المختبر
كــان أحــد "السيناريوهين المحتملين" اللذين ستركز عليهما وكــاالت
ً
االستخبارات األميركية ،حيث أجرت تحقيقات دامت تسعين يوما لمعرفة
مصدر تفشي الفيروس.
وبحلول ذلك الوقت ،كان لدى السلطات الصينية متسع من الوقت

ً
للتخلص من أي دليل على إهمالها أو تواطئها ،فضال عن عدم رغبتها
ً
في التعاون في التحقيق ،وال ينبغي أن يكون مفاجئا أن نتائج التحقيق
كانت غير حاسمة.
لكن من الواضح أن هــذه الممارسة كانت كافية إلقناع بايدن برفع
الضغوط عن الصين ،فعلى الرغم من تعهده "ببذل كل ما في وسعه لتتبع
ومعرفة مصدر هذا التفشي الذي تسبب في ألم شديد ونسبة كبيرة من
الوفيات في جميع أنحاء العالم" ،فإنه لم ُيكمل التحقيقات االستخباراتية،
ومنذ ذلك الحين تجنب أي حديث عن أصول الفيروس.
وكان شي قد أعلن في سبتمبر الماضي أن المختبرات الصينية التي
تتعامل مع مسببات األم ــراض الفتاكة ستخضع لفحص دقيق ،لكنه
يواصل التنديد بأي تلميح إلى احتمال تسرب فيروس كورونا ،ومن ناحية
ً
أخرى تستفيد الصين من هذه الجائحة ،حيث تعرف صادراتها نموا
ً
ُمستمرا ،وقد استفادت البالد من األزمة لتعزيز مصالحها الجيوسياسية،
بما في ذلك عن طريق تصعيد تجاوزاتها اإلقليمية ،من شرق آسيا إلى
جبال الهيمااليا.
ومع ذلك سيحين وقت تسوية الحساب ،يعتقد ما يقرب من ثالثة
أرباع األميركيين اآلن أنه من "المحتمل" أن يكون فيروس كوفيد 19قد تم
تسريبه من معهد ووهان لعلم الفيروسات ،وعالوة على ذلك ،وفي ظل
وضوح طموحات الصين الجديدة ،بلغت وجهات النظر السلبية تجاه
الصين مستويات قياسية في العديد من االقتصادات المتقدمة ،فإذا أراد
ً
قادة العالم تفويضا إلجراء المزيد من التحقيقات حول منشأ الفيروس،
فمن اآلمن القول إنهم حصلوا عليه.
ً
هذه ليست أول جائحة تنشأ في الصين ،فقد أنتجت الدولة أيضا
مــرض ال ـســارس فــي عــام  ،2003واإلنـفـلــونــزا اآلسـيــويــة فــي عــام ،1957
وإنفلونزا هونغ كونغ في عام  ،1968واإلنفلونزا الروسية في عام ،1977
وإذا استمر العالم في السماح للصين باإلفالت من العقاب ،فلن تكون
هذه الجائحة هي األخيرة.
* أستاذ الدراسات االستراتيجية في مركز أبحاث السياسات ومقره
نيودلهي وزميل في أكاديمية روبرت بوش في برلين ،ومؤلف كتاب
حديث بعنوان «الماء والسالم والحرب :مواجهة أزمة المياه العالمية».
«بروجيكت سنديكيت »2022 ،باالتفاق مع «الجريدة»

رغم تعهد بايدن ببذل كل ما في وسعه لتتبع
ومعرفة مصدر تفشي كوفيد 19فإنه لم ُيكمل
التحقيقات االستخباراتية
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•
العدد  / 4940األربعاء  19يناير 2022م  16 /جمادى اآلخرة 1443هـ

١٠

economy@aljarida●com

الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

7.٣٧٦

السوق األول السوق الرئيسي

٨.٠٤٣

٦.06٤

2.٤٣٣ 2.٩٠٥ 3.٣٠٨

تراجع مؤشرات البورصة والسيولة ترتفع إلى  65.5مليون دينار
جني أرباح على معظم األسهم القيادية الرابحة منذ بداية العام ...وحراك بعض «الصغيرة»
علي العنزي

سـجـلــت م ــؤش ــرات ب ــورص ــة ال ـكــويــت تــراجـعــا
واضحا أمــس ،بعد نمو كبير منذ بداية السنة،
وخسر مؤشر السوق العام نسبة  0.52في المئة،
أي  38.92نقطة ،ليقفل على مستوى  7376.3نقطة
بسيولة جيدة ارتفعت الــى  65.5مليون دينار،
تداولت  298.8مليون سهم تداولت عبر 10674
صفقة ،وتــم ت ــداول  146سهما ،ارتـفــع منها 48
وخسر  ،75بينما استقر  23دون تغير.
وكان الضغط من مكونات السوق األول ،حيث
فقد نسبة  0.61في المئة ،أي  49.35نقطة ،ليقفل
على مستوى  8043.29نقطة بسيولة كبيرة بلغت
 41.6مليون دينار تداولت  123.3مليون سهم عبر
 5286صفقة ،وربح  4أسهم فقط في األول ،بينما
خسر  ،18واستقر  3أسهم فقط.
وخ ـس ــر م ــؤش ــر ال ـس ــوق الــرئ ـي ـســي نـسـبــة أقــل
كانت  0.26في المئة ،أي  15.84نقطة ،ليقفل على
مستوى  6064.66نقطة ،بسيولة متوسطة نسبيا
قاربت  24مليون دينار تداولت  175.4مليون سهم
عبر  5388صفقة ،وتم تداول  121سهما ،ربح منها
 ،44وخسر  ،57بينما استقر  20من دون تغير.

تباين أداء األسواق
الخليجية ومكاسب
جيدة ألبوظبي
جني أرباح مستحق
والسعودي وقطر
بعد نمو مستمر ألكثر من أسبوعين ومكاسب
وتراجع البقية
تجاوزت  5في المئة لمؤشر السوق األول ،طغت
بنسب متفاوتة
عمليات جني األرباح على جلسة أمس ،وتراجعت

معظم مكوناته ،بــدء ا من أسهم بيتك والوطني
األكبر وزنا ،الى أسهم أجيليتي وزين وصناعات
وه ـي ــوم ــن س ــوف ــت ،وب ـن ـســب م ـت ـفــاوتــة تقلصت
خ ــال ف ـتــرة ال ـم ــزاد وال ـتــي دائ ـمــا مــا يصاحبها
عمليات شراء على األسهم الكبيرة ،مثل الوطني
وبيتك والخليج وأجيليتي ،وكذلك على مستوى
النشيطة في السوق الرئيسي كــان هناك بعض
الـضـغــط وج ـنــي األربـ ـ ــاح ،خـصــوصــا عـلــى سهم
ج ــي إف إت ــش وأرزان واي ـف ــا وال ـب ـيــت وال ـمــركــز،
بينما سجلت بعض األسهم ،في المقابل ،نشاطا
صاحبه عمليات شراء ،كان أبرزها سهم إنوفست
وأعـ ـي ــان وال ـص ـف ــاة ووط ـن ـيــة ع ـق ــاري ــة ،لـتـتــراجــع
خسائر السوق الرئيسي ،ويفقد ربع نقطة مئوية
فقط ،ويبقي الترقب مستمرا إلعالنات الوطني
وبنك بوبيان ،حيث إنهما أول من يبدأ من الكبار
بــإعــان األرب ـ ــاح وال ـتــوزي ـعــات الـسـنــويــة ،والـتــي
ستكون دليال لتقدير بقية التوزيعات في القطاع.
وتباين أداء مــؤشــرات األس ــواق المالية بدول
مجلس التعاون ،حيث ربحت مؤشرات أبوظبي
والـسـعــوديــة وق ـطــر ،مستفيدة مــن نـمــو قياسي
ألسعار النفط اقترب به نفط برنت من مستوى
 88دوالرا للبرميل ،و قـفــز أ بــو ظـبــي بنسبة 1.5
في المئة ،كما سجل السعودي والقطري حوالي
نصف نقطة مئوية ،بينما تراجع البقية وخسروا
بنسب محدودة.

تمديد عطاءات مناقصة
ً
خزانات المياه شهرا

أخبار الشركات
«الرابطة» و«لوجستيك» :لم تصدر أحكام ضدنا
عقبت كل من شركة رابطة الكويت
والـخـلـيــج للنقل وشــركــة كــي جــي إل
لوجستيك على أخبار متداولة على
منصات التواصل االجتماعي بشأن
«ص ــدور حكم ضــد رئـيــس شــركــة كي
ج ــي إل ف ــي ق ـض ـيــة االس ـت ـي ــاء عـلــى
أرض مؤسسة الموانئ الكويتية».
وقــالــت «ال ــراب ـط ــة» و«لــوجـسـتـيــك»،

«الساحل» :استقالة النصف
ذك ـ ـ ـ ــرت ش ـ ــرك ـ ــة الـ ـس ــاح ــل
ل ـل ـت ـن ـم ـي ــة واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار أن
م ـج ـلــس ادارتـ ـه ــا ق ــرر قـبــول
استقالة الرئيس التنفيذي
ثــامــر ال ـن ـصــف م ــن مـنـصـبــه،
على أن يكون آخر يوم عمل
له  31مارس .2022

إنه لم تصدر أية أحكام جزائية ضد
الشركتين أو شركاتهما التابعة أو
الــزم ـي ـلــة ،ك ـمــا ل ــم ت ـصــدر أي ــة أح ـكــام
ضــد أي مــن ممثليهما ا لـقــا نــو نـيـيــن
بصفتهم فــي القضية سالفة البيان
والمتعلقة باألرض الكائنة في ميناء
عبدالله الصناعية المخصصة لـ «كي
ج ــي إل» ل ـل ـم ـنــاولــة م ـنــذ ع ــام ،2006

وال ـم ـت ــداول بـشــأنـهــا ال ـن ــزاع الـمــدنــي
ً
ً
حاليا أمام محكمة التمييز ،علما بأن
ً
المحكوم ضده غيابيا ليس الممثل
القانوني لـ «كي جي إل» للمناولة منذ
ً
تأسيسها وحتى اآلن ،وفقا للسجالت
الرسمية لوزارة التجارة والصناعة.

حكم لمصلحة «أوريدو» بـ  43.82مليون دينار
أفـ ـ ــادت ال ـش ــرك ــة الــوط ـن ـيــة لــات ـصــاالت
المتنقلة (أوريدو) بصدور حكم أول درجة
لمصلحتها ضد المدير العام للهيئة العامة
لالتصاالت وتنقية المعلومات «المدعي
األول» ،ووزير المواصالت بصفته «المدعي
عليها الثاني».
وقالت الشركة إن المحكمة حكمت بإلزام
المدعي عليها األول ــى أن تــؤدي للمدعية
مبلغ  4.59ماليين دينار ،الذي تسلمته من

المدعية في الفترة من  1فبراير  2016حتى
 1أغسطس  2016ب ــدون وجــه حــق وإل ــزام
الـمــدعــي عليها الـثــانــي بصفته أن يــؤدي
للمدعية  39.23مليون دينار ،والذي تسلمه
م ــن ال ـمــدع ـيــة ف ــي ال ـف ـتــرة م ــن  1أغـسـطــس
 2011حتى  31يناير  2016بدون وجه حق
وألزمتهما المصروفات وخمسمئة دينار
مقابل أتعاب المحاماة.

«كميفك» :توقيع عقد شراء حق انتفاع لقسيمة صناعية
وق ـع ــت ش ــرك ــة ال ـك ــوي ــت وال ـش ــرق
األوسط لالستثمار المالي (كميفك)
عـ ـق ــد ش ـ ـ ــراء حـ ــق انـ ـتـ ـف ــاع لـقـسـيـمــة
صناعية في منطقة أمغرة بمساحة

 5آالف مـتــر مــر بــع بـقـيـمــة إ جـمــا لـيــة
مليون دينار .ولفتت الشركة الى أنه
سينعكس األثر المالي لهذه الصفقة
ع ـلــى ال ـب ـيــانــات ال ـمــال ـيــة الـمــرحـلـيــة

ال ـق ــادم ــة ل ـل ـشــركــة ،وذلـ ــك م ــن خــال
زي ـ ــادة األص ـ ــول ال ـع ـقــاريــة لـلـشــركــة
وعوائد التأجير.

م ــددت وزارة الـكـهــربــاء وال ـمــاء
مــوعــد إغ ــاق الـمـنــاقـصــة الـخــاصــة
بتصميم وبناء ثالثة خزانات مياه
شهرا ،إذ تسع خــزانــات الخرسانة
المسلحة المخطط لها  115مليون
غالون ،في مدينة المطالع السكنية،
وأصـ ـب ــح أم ـ ــام م ـقــدمــي ال ـع ـط ــاءات
المؤهلين حتى نهاية الشهر الجاري
لتقديم عروضهم الخاصة بالعقد.
وبـ ـحـ ـس ــب "م ـ ـي ـ ــد" تـ ـم ــت دع ـ ــوة
الـشــركــات التالية لتقديم عـطــاءات
ال ـع ـق ــد ،وه ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاول ــون ال ـع ــرب
الـ ـك ــوي ــت ،وم ـح ـم ــد ع ـبــدال ـم ـح ـســن
الخرافي وأوالده ،والغانم الدولية
للتجارة العامة والمقاوالت ،وشركة
الخليج المتحدة لإلنشاءات ،وخالد
علي الخرافي واخوانه للمقاوالت،
والهاني للمقاوالت والتجارة ،وكيه
س ــي س ــي لـلـهـنــدســة وال ـم ـق ــاوالت،
وبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ل ـ ـل ـ ـم ـ ـقـ ــاوالت
االنشائية ،والشركة الكويتية لبناء
المعامل والـمـقــاوالت ،والمجموعة
المشتركة لـلـمـقــاوالت ،واألحـمــديــة
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـقـ ــاوالت وال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة ،وال ـ ـ ـ ــدار
للهندسة واالنشاءات ،وشركة اتحاد
المقاولين ،وتـقــوم وزارة األشـغــال
العامة بتنفيذ المشروع بالتنسيق
مع الهيئة العامة للرعاية السكنية.
وتقدر ميزانية المشروع بنحو
 131مـلـيــون دوالر ،وف ـقــا لـ ـ "مـيــد"
لتتبع المشاريع اإلقليمية.

بورصة مسقط :استيفاء متطلبات االنضمام
لألسواق الناشئة بحلول 2023
تستهدف مضاعفة أحجام التداول خالل  3سنوات
ق ـ ــال ه ـي ـثــم ال ـس ــال ـم ــي ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لبورصة مسقط إن ا لـســوق المالي يستهدف
استيفاء متطلبات االنضمام إلى مؤشر فوتسي
راسل لألسواق الناشئة بحلول .2023
وأضاف السالمي في مقابلة مع "العربية" أن
البورصة تستهدف زيادة نسبة تملك األجانب
في السوق ضمن هذه المتطلبات ،لترتفع إلى
ما يتراوح بين  49في المئة و 70في المئة في
السوق ،مقارنة بـ  14.5في المئة حاليا.
وت ــاب ــع" :ن ـت ـفــاوض م ــع ال ـشــركــات الـمــدرجــة
حاليا لرفع نسبة تملك األجــانــب بها ..بعض
ه ــذه ال ـشــركــات بــالـفـعــل نـســب تـمـلــك األجــانــب
بها تصل إ لــى هــذه النسبة المستهدفة ،لكن
نـسـتـهــدف أن تـصــل ه ــذه الـنـسـبــة ف ــي الـســوق
إجماال".
وأشـ ــار إل ــى أن الـمـسـتـهــدف االن ـض ـمــام إلــى
مـ ــؤشـ ــري ف ــوت ـس ــي راس ـ ـ ــل وإم إس سـ ــي أي،
وك ــان ــت ه ـنــاك م ـف ــاوض ــات قــدي ـمــة لــانـضـمــام
إلى كال المؤشرين و"في الوقت الحالي بدأنا
مع فوتسي ونستكمل المتطلبات ونركز على
متطلبات الحجم السوقي واأل سـهــم المتاحة
للتداول ،ونسبة االستثمار األجنبي نريد رفعها
بحيث توفر مستوى أعلى للتداول".
وبــالـنـسـبــة لـسـيــولــة ال ـس ــوق ،ق ــال السالمي
إن المستهدف الوصول بالمرحلة األولــى إلى
المتوسط الخليجي وأن تصل عملية تدوير
رأس المال السوقي إلــى  17في المئة في تلك

المرحلة من ما يتراوح بين  6.5إلى  7في المئة
ً
حــالـيــا ،مضيفا" :نـحـتــاج أن نضاعف أحجام
التداول خالل الـ  3سنوات المقبلة".

اإلدراجات الحكومية
وعن خطة الحكومة إلدراج شركات حكومية،
قــال السالمي ،إن الخطة مبنية على  5سنوات،
وتــركــز على أحـجــام الـشــركــات والقطاعات التي
ً
تـعـمــل ب ـهــا ،مــوض ـحــا أن ال ـه ــدف الــرئ ـي ـســي من
طرح الشركات الحكومية هو إيجاد شركات في
قطاعات جــديــدة غير مــوجــودة فــي الـســوق مثل
قطاع النفط وقطاع الخدمات اللوجستية.
وتوقع أن تبدأ عملية اإلدراجــات في النصف
الثاني من العام الجاري ،على أن يتم اإلفصاح
ً
عـنـهــا ف ــي ال ــرب ــع ال ـثــانــي ،م ـش ـيــرا إل ــى أن هـنــاك
طرحين مقبلين خالل الفترة القادمة في بورصة
مسقط ،أحدهما لشركة في نهاية الشهر الجاري،
وشركة أخرى في الربع الثاني.
وأشار إلى أن المستهدف من الخطوات التي
يتم إجراؤها حاليا ،هو زيادة عدد الشركات إلى
أكثر من  200شركة مدرجة في السوق ،مقارنة
بـ  167أداة مالية متداولة حاليا ،والهدف األكبر
هو أن يكون هناك في السوق شركات ضخمة،
فالسوق يفتقد إلى الشركات الضخمة ،وأغلب تلك
الشركات متمركزة في القطاع المالي.
(العربية .نت)

 7.52مليارات دوالر حصيلة االكتتابات األولية بدول الخليج

ً
ُّ
«كامكو إنفست» :اإلصدارات شهدت ً
أداء متميزا في  2021بدعم تحسن المؤشرات العالمية والتقييمات
ً
قال تقرير لـ"كامكو إنفست" ،إنه استكماال
لنشاطها الملحوظ في عــام  ،2020شهدت
إصدارات االكتتابات العامة األولية في دول
ً
مجلس التعاون الخليجي ً
أداء متميزا في
عام  2021بدعم من تقييمات السوق الثانوية
وتحسن الـمــؤشــرات العالمية فيما يتعلق
باألداء والسيولة.
ووف ــق الـتـقــريــر ،ارت ـفــع ال ـعــدد اإلجـمــالــي
لالكتتابات العامة األولية في دول مجلس
ً
التعاون الخليجي إلــى  20اكتتابا في عام
 2021مقابل  7إصدارات فقط في عام ،2020
ً
وفقا لتحليالت شركة "كامكو إنفست".
ف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،ق ـفــزت حـصـيـلــة أنـشـطــة
االكتتابات العامة األولية للجهات الخليجية
في عــام  2021بنحو  4.6أضعاف إلــى 7.52
مـلـيــارات دوالر مقابل  1.64مليار فــي عام
ً
 ،2020وف ـق ــا ل ـت ـقــديــرات وك ــال ــة "بـلــومـبــرغ"
وشركة "برايس ووترهاوس كوبرز".
وانتعش نشاط االكتتابات األولية على
م ـس ـتــوى الـمـنـطـقــة بــال ـتــوافــق م ــع الـنـشــاط
العالمي ،في حين ساهم أداء السوق الثانوية
والـتـقـيـيـمــات ف ــي تـعــزيــز مـســاعــي الـجـهــات
المصدرة للوصول إلى األسواق األولية ،إذ
ارتفع مؤشر "مــورغــان ستانلي" الخليجي
بنسبة  34.9في المئة في عام .2021
ً
واتساقا مع النهج الذي اتسم به النصف
ال ـ ـثـ ــانـ ــي م ـ ــن ع ـ ـ ــام  ،2020شـ ـه ــد ال ـن ـص ــف
الثاني من عــام  2021األغلبية العظمى من
اإلصدارات.
كما ساهمت الجهات التنظيمية والدعم
الحكومي في تعزيز نشاط السوق األولية،
إذ مــا يــزال ســوق أبوظبي ل ــأوراق المالية
يسير على المسار الصحيح لتحقيق معايير
معينة الستراتيجيته الجديدة ""ADX ONE

التي تم اإلعالن عنها في مستهل عام ،2021
مثل مضاعفة القيمة السوقية خالل األعوام
الثالثة المقبلة.
ومـ ـ ــن بـ ـي ــن ال ـ ـعـ ــوامـ ــل األخـ ـ ـ ـ ــرى ،الـ ـت ــي تــم
اإلعــان عنها ،زيــادة سيولة السوق ،وإطالق
س ــوق ال ـم ـش ـت ـقــات ال ـمــال ـيــة ،ودل ـي ــل عــاقــات
المستثمرين ،ووضع برنامج لدعم التغطية
البحثية لألسهم ،مما يؤدي إلى زيادة تحسين
كفاءة السوق.
وعلى صعيد منفصل ،أعلنت بورصة قطر
إطالق سوق الشركات الناشئة ،التي تعد آلية
بديلة تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة أو
تلك التي ال تحقق شروط اإلدراج في السوق
الرئيسية من الوصول إلى السوق.

السعودية وأبوظبي
احتفظت السعودية بمكانتها الريادية من
حيث إصدارات االكتتابات العامة األولية على
مستوى المنطقة في عام  ،2021إذ تم طرح 15
ً
من أصل  20اكتتابا في دول مجلس التعاون
الـخـلـيـجــي ،إم ــا م ــن خ ــال تـ ــداول أو الـســوق
الموازي "نمو".
ك ـمــا جـ ــاءت الـمـمـلـكــة ف ــي مــركــز ال ـص ــدارة
لـنــاحـيــة تـحـقـيــق أع ـلــى ع ــائ ــدات االكـتـتــابــات
العامة األولـيــة ،إذ اسـتـحــوذت على نحو 62
في المئة من اإلص ــدارات بقيمة قاربت 4.65
م ـل ـيــارات دوالر فــي ع ــام  .2021كـمــا شـهــدت
السعودية أكبر عملية اكتتاب على مستوى
المنطقة في عام  2021بطرحها ألسهم شركة
"أكوا باور" لالكتتاب العام " 1.21مليار دوالر".
كما كانت أبوظبي ضمن األسواق النشيطة،
إذ تم طرح  3صفقات بقيمة  2.63مليار دوالر،
وش ـه ــدت ث ــان ــي أك ـب ــر إص ـ ــدار ع ـلــى مـسـتــوى

المنطقة لعام  2021من خالل االكتتاب العام
لشركة "أدنوك" للحفر " 1.10مليار دوالر".
أمــا على الصعيد الـقـطــاعــي ،جــاء القطاع
االستهالكي في صدارة " "4كل القطاعات من
حيث عدد الصفقات ،بمشاركة كل من قطاعي
السلع االستهالكية األساسية والتقديرية.
وك ــان الـقـطــاع التكنولوجي " "3والـقـطــاع
الصناعي " "3من القطاعات الكبرى األخــرى
ال ـت ــي ش ـه ــدت اك ـت ـت ــاب ــات ع ــام ــة ،ل ـكــن تـجــدر
مــاح ـظــة أن مـعـظــم ال ـش ــرك ــات ال ـتــي طــرحــت
أسـهـمـهــا لــاكـتـتــاب فــي ال ـســوق األول ـي ــة كــان
لديها خـطــوط إنـتــاج ونـمــاذج أعـمــال مميزة
مقارنة بأقرانها.
ً
وف ـض ــا ع ــن االك ـت ـتــابــات ال ـعــامــة األول ـي ــة،
ً
ات ـخ ــذت ال ـش ــرك ــات الـخـلـيـجـيــة أي ـض ــا مـســار
اإلدراج ال ـم ـبــاشــر ،الـ ــذي جـ ــاء ت الـسـعــوديــة
ً
أيضا في صــدارتــه ،إذ شهد السوق الموازي
نمو  8عمليات إدراج مـبــا شــر ،شملت سهم
شركة وطني للحديد والصلب ،وشركة بنان
العقارية ،وشركة توزيع الغاز الطبيعي.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ش ـه ــد سـ ــوق ال ـش ــرك ــات
الناشئة فــي بــورصــة قـطــر ،حيث يتم إدراج
وتداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة،
عمليات اإلدراج المباشر ألسهم شركة الفالح
التعليمية القابضة وشركة مجموعة مقدام
القابضة.
وشـهــدت الكويت اإلدراج المباشر لسهم
شركة جاسم للنقليات والمناولة.
وعلى صعيد آخر ،فعلى غرار االتجاهات
ال ـعــال ـم ـيــة ،ت ـمــت رع ــاي ــة االك ـت ـتــابــات األول ـيــة
لشركات االستحواذ ذات األغراض الخاصة من
قبل دول مجلس التعاون الخليجي ،إذ أدرجت
أسهم شركة بلو ويل أكويزيشن كوربوريشن
 229" 1 -مـلـيــون دوالر" الـتــي قــامــت مبادلة

لــاس ـت ـث ـمــارات الـمــال ـيــة بـطــرحـهــا لــاكـتـتــاب
ً
العام في سوق ناسداك لألوراق المالية ،وفقا
للمعلومات الصادرة عن وكالة بلومبرغ.
ومن المقرر أن تركز بلو ويل على شركات
ال ـن ـمــو عــال ـيــة الـ ـج ــودة ف ــي م ـج ــاالت اإلع ــام
وال ـتــرف ـيــه وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ،وه ــو مـ ــدرج في
قائمتنا لصفقات االكتتاب العام لسنة .2021

رياح معاكسة
هناك عدد متزايد من المخاطر المحتملة
ً
في عام  2022التي قد تؤثر سلبا على نشاط
سوق االكتتابات العامة األولية في المنطقة
بعد األداء الممتاز الذي شهدته في عام .2021
وتشمل المخاطر المحتملة ظهور موجات
جديدة وسالالت متحورة من فيروس "كوفيد
 "19ورفع أسعار الفائدة ،واضطرابات سلسلة
التوريد العالمية ،والعوامل الجيوسياسية،
وتـقـلـبــات أسـ ــواق األس ـه ــم ،وت ــذب ــذب أسـعــار
النفط.
لكننا نـتــو قــع أن تـكــون تقييمات ا لـســوق
الثانوية وأداء سوق األوراق المالية من أبرز
االعـتـبــارات بالنسبة للشركات واالكتتابات
ال ـع ــام ــة األول ـ ـيـ ــة ف ــي ع ـ ــام  ،2022إذ تــرغــب
الـ ـش ــرك ــات ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة فـ ــي االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
ً
التقييمات السائدة والسيولة المتوفرة حاليا
في السوق.
مــن جهة أخ ــرى ،مــا ت ــزال هـنــاك اتجاهات
قوية لالكتتابات العامة األولية قيد اإلعــداد
من الشركات ،كما قد يتم إدراج بعض األصول
المملوكة للدولة.
وهناك أنباء عن تلقي البورصة السعودية
ً
 50طلبا من الشركات لطرح أسهمها لالكتتاب
في عام  ،2022في حين أعلنت دبي خططها

إلدراج  10شركات حكومية ومملوكة للدولة
خالل العام الحالي.
ً
ك ـم ــا تـ ـ ــدرس ال ـج ـه ــات ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة عـ ــددا
مــن األدوات المالية المختلفة مثل شركات
االستحواذ ذات األغراض الخاصة وصناديق
ً
صانع السوق سعيا منها لتحسين السيولة
والمشاركة في البورصات.
ل ــذل ــك نـعـتـقــد أن وج ـ ــود ات ـج ــاه ــات قــويــة
للصفقات قـيــد اإلعـ ــداد واس ـت ـقــرار تقييمات
ال ـس ــوق ودعـ ــم ال ـج ـهــات الـتـنـظـيـمـيــة تعتبر
م ـح ـف ــزات كــاف ـيــة ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى زخـ ــم ســوق
االكـتـتــابــات الـعــامــة األول ـيــة فــي دول مجلس
التعاون الخليجي في عام .2022
ون ـتــوقــع أن تـسـتـمــر ك ــل م ــن الـبــورصـتـيــن
ال ـس ـع ــودي ــة واإلم ــاراتـ ـي ــة ف ــي احـ ـت ــال مــركــز
الـ ـص ــدارة عـلــى مـسـتــوى الـمـنـطـقــة م ــن حيث
اإلصدارات.

تزايد االكتتابات العالمية
وســاهـمــت معنويات الـتـفــاؤل تـجــاه طرح
برامج اللقاحات ضد "كوفيد  ،"19وانتعاش
أنـ ـشـ ـط ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ـع ــالـ ـم ــي ،وال ـس ـي ــول ــة
الناجمة عن برامج التحفيز المالي ،واألداء
ال ـق ــوي ألسـ ــواق األوراق الـمــالـيــة ف ــي تعزيز
أس ــواق االكـتـتــابــات العالمية فــي ع ــام 2021
ً
لـتـشـهــد أف ـضــل أداء ل ـهــا م ـنــذ  20ع ــام ــا ،من
خالل  2388صفقة بقيمة  453.3مليار دوالر،
ً
وفقا للبيانات الـصــادرة عن مكتب إيرنست
آند يونغ.
وكشف التقرير عــن زي ــادة عــدد الصفقات
بنسبة  64في المئة على أســاس سنوي ،في
حين قفزت عائدات عمليات اإلصــدار بنسبة
 67في المئة على أساس سنوي.

وقامت بورصات أوروبا والشرق األوسط
وشـمــال شــرق أوروب ــا بتسجيل أعـلــى معدل
نمو ،إذ ازداد عدد الصفقات والعائدات بنسبة
 158في المئة و  214في المئة ،على التوالي،
ً
على أساس سنوي ،وفقا لمكتب إيرنست آند
يونغ ،فيما يعزى إلى تراجع الطلب المكبوت
ع ـلــى خـلـفـيــة م ـح ــاول ــة األس ـ ـ ــواق األوروبـ ـي ــة
الـتـعــامــل مــع انـفـصــال المملكة الـمـتـحــدة عن
االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـع ــوام ــل
الجيوسياسية األخرى.
كما واصلت الــواليــات المتحدة هيمنتها
على أســواق االكتتابات األولية العالمية ،إذ
استحوذت على نحو  80في المئة من صفقات
منطقة األميركتين ،مما ساهم في زيادة عدد
الصفقات اإلقليمية بنسبة  87في المئة على
أساس سنوي إلى  528صفقة ،في حين بلغت
قيمة اإلصدارات  174.6مليار دوالر.
وفـ ــي م ـن ـط ـقــة آسـ ـي ــا وال ـم ـح ـي ــط الـ ـه ــادئ،
واص ـل ــت اإلصـ ـ ـ ــدارات ات ـجــاه ـهــا الـتـصــاعــدي
فــي ع ــام  ،2021إذ زادت الـصـفـقــات ""1.136
وعائداتها " 169.3مليار دوالر" بنسبة نمو
بلغت  28في المئة و 22في المئة ،على التوالي،
ً
على أساس سنوي ،وفقا إليرنست آند يونغ.

السعودية وأبوظبي
تتصدران أنشطة أسواق
رأس المال وشركات
االستحواذ ذات األغراض
الخاصة تبحث عن رعاة
خليجيين
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اقتصاد

خطة التنمية بعيدة
عن تحقيق أهدافها

ً
ً
•  92مشروعا متأخرا من أصل  138بنسبة %67.2
«بنية تحتية متطورة»...
ركيزة
في
تطور
ال
•
ً
ً
بها  29مشروعا متأخرا من أصل 42
حصة المطيري

قيمة االعتمادات
المالية لمشروعات
ركيزة "إدارة حكومية
فاعلة" بلغت 7.4
ُ
ماليين دينار لم ينفق
منها شيء مع نهاية
الربع األول من خطة
2022-2021

الصفة العامة لحالة الدولة هي «التأخير» ،والتي
تتمثل في المشاريع التي ُي َ
فترض أن تكون نتيجة
للكثير من الدراسات والخطط ،فالوضع المالي ليس
ً
عائقا بل سوء إدارة المشاريع أدى إلى التأخير لعدم
االلتزام بالخطط ،أو قد تكون هذه الخطط قائمة
عـلــى مـعـلــومــات وبـيــانــات ال واقـعـيــة لــذلــك يحدث
الفشل في كل سنة وفي كل خطة خمسية ،أو بسبب
كال األمرين.
وفي ظل ما تثبته تقارير المتابعة الصادرة عن
المجلس األعلى للتخطيط والتنمية ،بدأ المجلس
بنشر تقارير متابعة الخطط السنوية (الربعية) ،إذ
نشر دفعة واحــدة ثالثة تقارير متابعة «متأخرة»
(تقرير متابعة الخطة السنوية  2021\2020الربع
األول ( ،)2020\6\30 - 2020\4\1وتـقــريــر متابعة
الخطة السنوية  2021\2020النصف األول (2020\4\1
  ،)2020\9\30وتـقــريــر متابعة الـخـطــة السنوية 2021\2020الربع الثالث (.)2020\12\31 - 2020\10\1
ثم تبعها بتقرير متابعة الخطة السنوية 2022\2021
الربع األول (.)2021\6\30 - 2021\4\1
وبحسب تقارير المتابعة ،فإن الموقف التنفيذي
ألغلب المشاريع «مـتــأخــرة» ،فعلى سبيل المثال
تقرير الربع الثالث لسنة  2021\2020تحتوي ثالثة
مشاريع متقدمة إحداها في ركيزة «إدارة حكومية
فاعلة» ،وهو مشروع «بوابة الهيئة العامة لشؤون
ذوي اإلعاقة» ،والثاني في ركيزة «اقتصاد متنوع
مستدام» وهو مشروع «إنشاء مرافق متخصصة
لتطوير نظم زراع ـيــة متكاملة ومـتـطــورة لتعزيز
اإلنتاج الزراعي المستدام» ،الــذي كان متأخرا في
تقرير متابعة الخطة السنوية  2021\2020للربع
األول ،واألخير هو مشروع «شبكة األلياف الضوئية
بين المقاسم» في ركيزة «بنية تحتية متطورة»،
وأيضا كــان متأخرا في تقرير المتابعة في الربع
األول لسنة .2020

متابعة الخطة السنوية  2022-2021الربع األول

ُيتوقع االنتهاء
من ركيزة «بنية
تحتية متطورة» عام
ّ ّ
 2027إل أن بعض
مشاريعها متوقع
أن ينتهي في 2028

برنامج «تطوير
السياحة الوطنية»
ال عالقة لشركة
المشروعات
السياحية بتنفيذه
بل يعتبر من
مشاريع بلدية
الكويت

متابعة الخطة السنوية الربع األول 202٢ - 202١
عدد المشاريع متأخر
إدارة حكومية فاعلة

13

5

1

7

1

5

7

0

0

اقتصاد متنوع مستدام

24

12

0

11

3

8

12

1

0

بنية تحتية متطورة

42

29

0

13

4

28

7

3

0

بيئة معيشية مستدامة

15

11

0

4

1

8

5

1

0

رعاية صحية عالية الجودة

16

13

0

3

0

4

12

0

0

رأسمال بشري إبداعي

22

18

0

4

3

8

11

0

0

مكانة دولية متميزة

6

4

0

2

0

0

6

0

0

بيئة معيشية مستدامة
ض ـم ــن هـ ـ ــذا الـ ـمـ ـح ــور ي ــذك ــر ت ـقــريــر
ل ـ ــ"األع ـ ـلـ ــى ل ـل ـت ـن ـم ـي ــة" أنـ ـ ــه ي ـت ـض ـم ــن 5
ب ـ ـ ــرام ـ ـ ــج ،ه ـ ــي ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى س ــام ــة
البيئة الهوائية ،وتحسين كفاءة إدارة
المخلفات والنفايات ،وتوفير الرعاية
السكنية للمواطنين ،وتوظيف الطاقات
المتجددة ،ومعالجة الصرف الصحي،
ويوجد بها  16مشروعا بين تحضيري
وتنفيذي ،ونجد هنا أن أهم المشاريع
ف ــي ه ــذه ال ــرك ـي ــزة ع ـب ــارة ع ــن مـشــاريــع
متأخرة بحصيلة  11مشروعا (معالجة
النفايات البلدية الصلبة  -موقع كبد،
وم ــدي ـن ــة ال ـم ـط ــاع ال ـس ـك ـن ـيــة ،وج ـنــوب
صباح األحمد ،وجنوب سعد العبدالله،
وض ــاح ـي ــة ج ـن ــوب ع ـب ــدال ـل ــه ال ـم ـب ــارك،
ومـحـطــة تنقية ورف ــع ج ـنــوب المطالع
واألعمال المكملة لها ،وتوريد وتركيب
وتشغيل وصيانة األلواح الكهروضوئية
ع ـل ــى أسـ ـط ــح خـ ــزانـ ــات مـ ـي ــاه الـصـبـيــة
األرضية ،ومركز تحلية المياه باستخدام
الـطــاقــات المتجددة ،ومـشــروع الدبدبة
لـتــولـيــد الـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة ،ومـشــروع
مـجـمــع الـشـقــايــا لـلـطــاقــات الـمـتـجــددة -
المرحلة الثالثة ،والمساكن الميسرة).
وذكر التقرير  4مشاريع متوافقة ،إال

ال تــزيــد بشكل يجعلها مـشــاريــع متوافقة بشكل
ج ــدي ،فـمـشــروعــان انـضـمــا إل ــى قــائـمــة المشاريع
المتوافقة بعد التأخير في تقرير المتابعة لسنة
 ،2020ومـشــروع نظم المعلومات الجغرافية GIS
وصلت نسبة إنـجــازه إلــى  76.4فــي المئة بعد أن
كانت نسبة التأخر  69في المئة ،والتعداد التسجيلي
لدولة الكويت  2021متوافق بنسبة إنجاز  31.5في
المئة بعد أن كــان متأخرا بنسبة  29.5في المئة.

«إدارة حكومية فاعلة»

ال إنفاق على المشاريع

وك ــان ــت ال ـف ـتــرة الــزمـنـيــة الـمـتــوقـعــة الستكمال
مشروعات ركيزة «إدارة حكومية فاعلة» في تقرير
المتابعة للربع األول لعام  2020تحتاج إلى  17سنة،
وكان المتوقع االنتهاء منها في عام  ،2025لكن المدة
الزمنية زادت في الربع األول لسنة  2021لتصبح
 19سنة حتى يتم االنتهاء من مشاريع الركيزة أي
في عام  ،2027واعتقد ذلك إلضافة مشاريع جديدة
كمشروع التحول الرقمي لــوزارة الكهرباء والماء
(نسبة اإلنجاز  12في المئة) ،وتطبيق أنظمة الشبكة
والمحطات الرقمية بالتكامل مع قطاعات الوزارة
المعنية (نسبة اإلنـجــاز  30فــي المئة) ومنظومة
العدادات الذكية التي وصلت نسبة اإلنجاز بها إلى
 37في المئة ،ومتابعة تنفيذ استراتيجية الكويت
لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ( 2024-2019نسة
اإلنجاز  72في المئة).
والمشاريع التي تصبح متوافقة للخطة بعد
فترة طويلة من التأخير والتعطيل قليلة ،صحيح
انه يتم تصنيف بعضها متوافقة ،ولكن بعد االطالع
على اصل الخطط ونسبة اإلنجاز يتبين أن النسبة

وبلغت قيمة االع ـت ـمــادات المالية لمشروعات
الركيزة حوالي  7.4ماليين دينار ،لم ينفق منها أي
مبلغ مع نهاية الربع األول من خطة عام ،2022/2021
فمبلغ مخصص لبرنامج واحد من برامج الركيزة
وهو «الحكومة اإللكترونية» التي تحتوي على 11
مشروعا بمشاركة  9جهات ،وال يوجد أي اعتمادات
مالية لبرنامج «تطوير المخطط الهيكلي» الذي
يحتوي على مشروع وحيد ،وال برنامج «الحوكمة
المؤسسية» التي أيضا تحتوي على مشروع وحيد.

مشاريع متأخرة
الحكومة اإللكترونية لدعم قطاع العدالة (نسبة
اإلنجاز لعامي  2021-2020ثابتة عند  51.1بالمئة)،
الـمـنـظــومــة الـمـتـكــامـلــة إلعـ ـ ــداد وم ـتــاب ـعــة الـخـطــة
الخمسية (نسبة ثابتة عند  19.5بالمئة) ،ميكنة
وتطوير الشؤون االجتماعية ( 2 -نسبة اإلنجاز 19.5
بالمئة) ،ومركز الكويت لألعمال ( 2نسبة اإلنجاز 1.5
بالمئة) ،مركز البيانات الوطني الستمرارية األعمال

البنية التحتية ...والتطوير الغائب
ً
الــركـيــزة الثالثة هــي األكـثــر حجما
م ــن ح ـيــث ال ـم ـش ــاري ــع ح ـيــث تـحـتــوي
ً
ع ـلــى  42مـ ـش ــروع ــا ،واألكـ ـث ــر بنسبة
ً
ً
التأخير بـ  29مشروعا متأخرا ،و13
ً
ً
مـشــروعــا متوافقا ومــن غير أي تقدم
في أي مشروع ،باعتمادات مالية بلغت
 506.620ماليين دينار.
زادت االعتمادات المالية للمشاريع
فـ ــي ا لـ ــر بـ ــع األول مـ ــن  2021بـنـسـبــة
 7.03بــالـمـئــة ع ــن ال ــرب ــع األول لسنة
 ،2020حيث كانت االعتمادات المالية
ً
 493.960مليونا وأصبحت 506.620
مــايـيــن ،وقــد احـتــل بــرنــامــج «تطوير
منظومة النقل الجوي» النسبة العليا
في االعتمادات المالية بنسبة 82.9
بــال ـم ـئــة أي بـمـبـلــغ ق ـ ــدره 420.100
ً
مليونا ،كما بلغت نسبة اإلنفاق في
الــرك ـيــزة  11.74بــالـمـئــة أي 59.483

وإدارة ال ـك ــوارث (ل ــم تـبــدأ ب ـعــد) ،خمسة مشاريع
متأخرة من غير تقديم سبب التأخير.

أن ذلك غير صحيح ،فمن خالل االطالع
على نسبة اإلنـجــاز ،سنجد أنــه ال ّ
تقدم
ُ
أو تــوافــق فــي الـمـشــاريــع الـمــذكــور أنها
متوافقة ،مشروع «مجمع الشقايا للطاقة
المجددة» وصلت نسبة اإلنجاز به إلى
 96.4بالمئة ،ومقارنة بالربع األول من
 ،2021 /2020فقد كانت نسبة اإلنجاز
 95.2بالمئة ،أي ال يوجد أي ُّ
تقدم حقيقي،
مشروعان ال يزاالن بنفس نسب اإلنجاز
من العام الماضي ،وكانا بصفقة التأخير،
إال أن التقرير الحالي وضع المشروعين
على أنهما مـتــوافـقــان ،مـشــروع «مدينة
جابر األحمد» لم تتغير نسبة اإلنجاز،
وه ــي  94.6بــالـمـئــة ،وه ــي نسبة ثابتة
مـقــارنــة بــالــربــع األول مــن ،2021 /2020
علما بأنه ذكر في تقرير المتابعة لعام
 2019 /2018أن نسبة إنجاز المشروع لم
تتحرك خالل الربع األول دون مبرر ُيذكر،
وكانت  82.5بالمئة ،أيضا مشروع توريد
وتركيب وتشغيل وصيانة محطات ثابتة
ومتنقلة لرصد ومتابعة جــودة الهواء
لم تتغير نسبة اإلنـجــاز منذ  3سنوات
وأكثر ،فالنسبة ثابتة عند  26.2بالمئة،
وبحسب تقرير المتابعة لسنة  ،2019فإن
وقت االنتهاء من المشروع  1أبريل .2022

وتؤكد تقارير المتابعة أن سمة المشاريع هي
«الـتــأخـيــر» ،فغالب الـمـشــاريــع مـتــأخــرة فــي جميع
الركائز ،إذ يحتوي آخر تقرير متابعة (الربع األول
 )2021على متابعة  138مشروعا ،ونسبة المشاريع
المتأخرة  67.2في المئة بعدد  92مشروعا ،ونسبة
المشاريع المتقدمة  0.7فــي المئة بعدد مشروع
وحيد تطويري هو مشروع التحول الرقمي لوزارة
الكهرباء والماء ،ونسبة المشاريع المتوافقة 32.1
في المئة بعدد  44مشروعا تتنوع بين إنشائي (25
مشروعا) وتطويري (.)19
الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة السنوية
 2022/2021بنهاية الربع األول هو أنه لم يتم إنجاز
أي مشروع ،وخمسة مشاريع في مرحلة التسليم،
و 12مشروعا لم يبدأ يشكل  9في المئة ،أما البقية
واألغلبية بين تحضير وتنفيذ ،والمشاريع التي في
المرحلة التحضيرية تشكل  44في المئة بعدد 61
مشروعا ،في حين تشكل التي في مرحلة التنفيذ 43
في المئة بـ  60مشروعا.

ً
مليونا دينار ،واحتل برنامج تطوير
منظومة النقل الجوي النسبة العليا
في اإلنفاق بنسبة  12.73بالمئة أي
ً
بمبلغ قدره  53.476مليونا بأربعة
مـشــاريــع إنـشــائـيــة (تـطــويــر الـمــدرج
الشرقي في المطار الدولي ،تطوير
الـ ـم ــدرج األوس ـ ـ ــط ،مــدي ـنــة ال ـكــويــت
للشحن ،توسعة مطار الركاب مبنى
الركاب )2 -وبمشاركة جهتين وزارة
األش ـغ ــال واإلدارة الـعــامــة للطيران
المدني.
من المتوقع اإلنتهاء من الركيزة
في عام  2027إال أن بعض مشاريها
م ـتــو قــع أن تـنـتـهــي ف ــي  2028مثل
تطوير المناطق التخزينية التابعة
ل ـم ــؤس ـس ــة ال ـ ـمـ ــوانـ ــئ ال ـك ــوي ـت ـي ــة و
م ـش ــروع إن ـش ــاء مـنـطـقــة ال ـص ــادرات
وال ــواردات والتفتيش الجمركي في

متقدم

متوافق

لم يبدأ تحضيري تنفيذي

تسليم تم اإلنجاز

اقتصاد متنوع مستدام
ً
ثاني ركيزة تحتوي على  24مشروعا باعتمادات
مالية  208.344ماليين ديـنــار ،حيث تــم إنـفــاق 2.89
بالمئة من االعتمادات المالية أي مبلغ وقــدره 6.014
ماليين دي ـنــار ،حيث احـتــل برنامج «تطوير القطاع
النفطي» على النسبة األعلى من اإلنفاق بمبلغ قدره
 5.825ماليين دينار ويحتوي على مشروعين مهمين
(الوقود البيئي ،مصفاة الزور).
تم تقليل المشاريع المتأخرة لكنها مازالت تحتل
الركيزة ،المشاريع المتأخرة (المدن العمالية  -مدينة
جنوب الجهراء ،إنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة البنية
األساسية لمنطقة الشدادية الصناعية ،محطة الشعيبة
الشمالية ،المناطق االقتصادية ،تخصيص الخطوط
األرضية الثابتة والنطاق العريض واالتصاالت الدولية،
مختبرات متنقلة لفحص األغذية ،تصميم إلنشاء مرافق
متخصصة ألبحاث إدارة البحار وم ــوارده ،التوسع
في إنشاء وتطوير المناطق الحرة في دولــة الكويت،
السياسة الوطنية للمنافسة ،بناء وتشغيل مجمع
اإلن ـتــاج االقـتـصــادي لــأسـمــاك والــربـيــان باستخدام
التقنيات الـمـطــورة) ،باإلضافة للمشاريع المتأخرة
التي لم تبدأ بعد (دراسة استراتيجية حول تخصيص
المشاغل الرئيسية ل ــوزارة الكهرباء والـمــاء ،مشروع
بناء وتشغيل سوق المزادات للمركبات  -وزارة التجارة
والصناعة ،مدينة الحرير والجزر -المرحلة األولى).

معلومة فكاهية
برنامج «تطوير السياحة الوطنية» يحتوي على
مشروعين ،أحــدهـمــا هــو مـشــروع « تطوير الواجهة
البحرية بالجهراء (كــورنـيــش الـجـهــراء)» ال ــذي تقدم
بنسبة اإلن ـجــاز إلــى  96.5بالمئة ،والـمـشــروع اآلخــر
هو «تطوير خليج الصليبيخات» الــذي لم يحقق أي
تقدم وظلت نسبة اإلنـجــاز عند  97.9بالمئة ،المثير
للسخرية هو أن المشاريع عبارة عن مشاريع سياحية
إال أن شركة المشروعات السياحية ال عالقة لها بتنفيذ
المشروع ويعتبر من مشاريع بلدية الكويت.

حالة المشاريع

برنامج «زيادة
السعة السريرية
للمستشفيات»
ً
بـ  11مشروعا األعلى
في االعتمادات
المالية بـ 221.459
ً
مليونا

مشاريع متأخرة في الربع األول  2020وأصبحت
متوافقة ،مـشــروع تخصيص بعض خــدمــات اإلدارة
العامة لإلطفاء كانت نسبة اإلنجاز  22.4بالمئة في العام
الماضي وأصبح اليوم  96.5بالمئة ،تصميم وإنشاء
مرافق متخصصة ألبحاث تنمية الصحراء وأنشطة
التنمية الحضرية حيث وصلت سبة اإلنجاز إلى 92.4
بالمئة بعد أن كانت متأخرة  87.3بالمئة ،إنشاء مرافق
متخصصة لتطوير نظم زراعـيــة متكاملة ومتطورة
لتعزيز اإلنـتــاج الــزراعــي المستدام بنسية إنجاز 88
بالمئة بعد أن كانت  82بالمئة.
بعض المشاريع التي كانت بالتقرير السابق ولم
ترد في التقرير األخير ،مشروع تطوير البالجات الذي
لم يبدأ ،اختفى من التقرير الحالي ،وقد أنجز مشروع
تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (كورنيش الجهراء)،
وإعادة تنظيم أمالك الدولة وإدارتها ،المركز الخدمي
الترفيهي-العقيلة.
مـشــروع مدينة الحرير والـجــزر (المرحلة األولــى)
ومشروع بناء وتشغيل سوق المزادات للمركبات  -وزارة

التجارة والصناعة ومشروع دراسة استراتيجية حول
تخصيص المشاغل الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء،
مشاريع لم تبدأ.
مشروع جديد يضاف للخطة وهو مشروع تأسيس
كيان معرفي متخصص في قطاع أسواق المال وألنه
جديد فهو متوافق ووصلت نسبة اإلنجاز  4.2بالمئة.

رعاية صحية عالية الجودة
ال تطور ّ
وتقدم من دون صحة جيدة ،فهي أساس
االستمرار ،ومن الجيد وضع هذه الركيزة من خطط
التنمية ورؤية كويت جديدة  ،2035لكن يتبين لنا أن
المشاريع هنا أيضا متأخرة بعدد  13مشروعا من
أصل  ،16ومن بينها  4مشاريع استراتيجية كمستشفى
الصباح الجديد الذي تقدم بنسبة بسيطة جدا ،وأصبح
 74.8بالمئة ،بعد أن كان العام الماضي  73.5بالمئة،
ومشروع مبان جديدة بمستشفى الفروانية ،ومبان
جديدة بمستشفى العدان ،وتأسيس وتشغيل منظومة
ضمان للرعاية الصحية.
ما تبقى أو المشاريع المتوافقة هي  3مشاريع من
بينها مشروع في غاية األهمية ،وهو مستشفى األطفال،
إال أن نسبة اإلنجاز لم تتغير ،وبقيت  11.6بالمئة كما
كانت في العام الماضي ،والمشروعان اآلخران تصميم
مستشفى مدينة صباح األحمد بنسبة إنجاز تصل إلى
 3بالمئة ،ومشروع مبنى جديد بمستشفى ابن سينا
بنسبة إنجاز  1.4بالمئة.
م ـشــروعــان مــن أص ــل  16مـشــروعــا لــم ت ــدرج لهما
اعتمادات مالية ،واحتل برنامج «زيادة السعة السريرية
للمستشفيات» ،الــذي يحتوي على  11مشروعا على
األعلى في االعتمادات المالية بمبلغ  221.459مليون
دينار من االعتمادات المالية الكلية للركيزة 232.369
مليون دينار ،وتم إنفاق  10.607ماليين دينار حتى
نهاية الربع األول.

رأسمال بشري إبداعي
كبقية الركائز ،غالبية المشاريع متأخرة بعدد 18
من أصــل  22مشروعا و 4مشاريع متوافقة ،من بين
المشاريع الـ  4يوجد مشروعان جديدان هما «المنظومة
المتكاملة للخدمات الـمــروريــة ،والمنظومة األمنية
الرقمية المتكاملة» ،حيث لم يتم البدء بهما ،ومشروع
متوافق بنسبة ثابتة ،وهو المعايير الوطنية للتعليم
بنسبة  ،89.5وال ـم ـشــروع اآلخ ــر مبنى وح ــدة رعاية
المسنين بمنطقة حولي.
إن غالبية بقية المشاريع المتأخرة ثابتة النسبة
في اإلنجاز ،كالتميز المدرسي لتطبيق معايير الجودة
الشاملة في المدرسة ،ورخصة المعلم ،واستكمال أندية
الفتيات ،واالختبارات الوطنية للقبول الجامعي ،ووحدة
رعاية المسنين في أشبيلية ،وتصميم النادي الكويتي
الرياضي للمعاقين وأكاديمية الكويت لعلوم اإلطفاء.

مكانة دولية متميزة
تحتوي  4مشاريع متأخرة من أصل  6في المرحلة
التنفيذية مــن هــذه الــركـيــزة ،وقــد بلغت االعـتـمــادات
المالية  2.92مليون ديـنــار ،وقــد خصص منها لدعم
الفن والثقافة واإلعالم نسبة  96بالمئة ،أي  91.500ألف
دينار ،وأنفق منها نسبة قليلة جدا بلغت  3.1بالمئة
حتى نهاية الربع األول.
مـشــروع التنقيبات األثــريــة هــو مـشــروع تطويري
يتكرر سنويا ،ويبين لنا مدى ّ
تخبط الحكومة ،فقد
وصلت نسبة اإلنـجــاز إلــى  43بالمئة ،وهــو مشروع
متراجع ،حيث كانت نسبة اإلنجاز في السنة الماضية
 84.6بالمئة ،اليوم نسبة اإلنجاز في تقرير المتابعة
للمجلس األع ـل ــى  43بــالـمـئــة ،أم ــا ف ــي مــوقــع كــويــت
جديدة فنسبة اإلنجاز  57بالمئة ،فهناك خلل مشترك
لكل الجهات.
هي إذن مشاريع ال جديد فيها بنفس النسب للسنة
السابقة ،سواء متأخرة أو متقدمة ،باستثناء مشروعين
مـتــأخــريــن ح ــدث فيهما ت ـقـ ّـدم أحــدهـمــا تــابــع ل ــوزارة
األوقاف (مبنى مركز الكويت للمخطوطات والمطبوعات
النادرة) ،الذي حقق تقدما بمقدار  14بالمئة ،ليبلغ 48.1
بالمئة ،بنسبة إنفاق  8.8بالمئة ،والمشروع اآلخر هو
التنقيبات األثرية ،الذي يواجه بعض المعوقات الفنية
واإلدارية والتشريعية منذ عام  ،2017ولم ينفق أي مبلغ
من االعتمادات المخصصة خالل الربع األول.

المشاريع المتأخرة
منطة الشعيبة الـغــربـيــة ،ومـشــروع
ت ـطــويــر م ـي ـنــاء ال ـش ــوي ــخ وم ـش ــروع
تطوير ميناء الدوحة.

المستوعادت والمنافذ
وال ي ــوج ــد أي تـ ـط ــور فـ ــي «ب ـن ـيــة
ت ـح ـت ـيــة مـ ـتـ ـط ــورة» إذ أن ـه ــا تـحـتــوي
ً
ً
على  29مـشــروعــا مـتــأخــرا مــن بينها
مشروع «شركة المستودعات والمنافذ
الـحــدوديــة» وهــو مـشــروع تـشــارك في
تـنـفـيــذه الـهـيـئــة ال ـعــامــة لــاسـتـثـمــار،
ال يــوجــد أي تـقــدم فــي ه ــذا الـمـشــروع
وم ــازال ــت نـسـبــة اإلن ـج ــاز ثــاب ـتــة عند
 30بالمئة منذ  ،2016/2015ويرجح
سـبــب الـتــأخـيــر إل ــى تــأخـيــر إجـ ــراءات
التراخيص والموافقات المطلوبة من
قبل وزارة المالية.

فـ ــي ق ــائـ ـم ــة ط ــويـ ـل ــة ب ــال ـم ـش ــاري ــع
ال ـم ـتــأخــرة ف ــي خ ـطــة الـتـنـمـيــة ذك ــرت
تقارير المجلس األعلى للتخطيط أنها
ً
تشمل كال من مجمع الشقايا للطاقة
ال ـم ـت ـج ــددة ،ومــدي ـنــة ج ــاب ــر األح ـم ــد،
ومعالجة النفايات البلدية الصلبة -
موقع كبد ،وضاحية جنوب عبدالله
الـمـبــارك ،ومدينة المطالع السكنية،
وتـطــويــر ن ـظــام إلدارة ج ــودة ال ـهــواء
لدعم متخذي الـقــرار بــدولــة الكويت،
وجنوب صباح األحمد ،وجنوب سعد
العبدالله ،ومحطة تنقية ورفع جنوب
المطالع واألعمال المكملة لها ،وتوريد
وتــركـيــب وتشغيل وصـيــانــة األل ــواح
الكهروضوئية على أسطح خزانات
مياه الصبية األرضية ،ومركز تحلية
المياه باستخدام الطاقات المتجددة،
وم ـ ـشـ ــروع ال ــدب ــدب ــة ل ـتــول ـيــد ال ـطــاقــة

الكهربائية ،ومشروع مجمع الشقايا
للطاقات المتجددة-المرحلة الثالثة،
والمساكن الميسرة.
ومن جملة المشروعات المتأخرة
تـطــويــر ال ـم ــدرج الـشــرقــي فــي المطار
الــدولــي ،ميناء مـبــارك الكبير ،شبكة
األل ـ ـيـ ــاف ال ـض ــوئ ـي ــة ب ـي ــن ال ـم ـقــاســم،
توسعة مطار الكويت مبنى الركاب
( ،)2مشروع محطة الــزور الشمالية-
الـمــرحـلــة الـثــانـيــة وال ـثــال ـثــة ،مـشــروع
م ـح ـطــة ال ـخ ـي ــران-ال ـم ــرح ـل ــة األولـ ـ ــى،
الـطــريــق اإلقـلـيـمــي الـمــرحـلــة الثانية-
الجزء الشمالي ،شركة المستودعات
العامة والمنافذ الحدودية (العبدلي)،
شبكة البث واألرشفة الرقمية ،تطوير
النقع البحرية ،مبنى المركز الوطني
ألنظمة مــرور السفن ( )VTSوالبحث
واالنقاذ ،تعميق الممر المالحي بين

رأس األرض وجزيرة فيلكا وتعميق
ميناء المواصالت بالجزيرة ،تطوير
مـيـنــاء الـشـعـيـبــة ،الـشـبـكــة الـضــوئـيــة
الكبرى ( FTTHالمرحلة الثانية) ،ربط
الموانئ بمنظومة متكاملة ،تطوير
ميناء الـشــويــخ ،شبكة سكك الحديد
فــي دول ــة الـكــويــت  -الـمــرحـلــة األول ــى
(استشارية) ،إنشاء منطقة الصادرات
وال ـ ــواردات والتفتيش الجمركي في
منطة الشعيبة الغربية ،تطوير المدرج
األوسـ ـ ـ ــط ،م ــدي ـن ــة ال ـك ــوي ــت لـلـشـحــن،
تطوير ميناء الدوحة ،تطوير المناطق
التخزينية التابعة لمؤسسة الموانئ
الكويتية ،تــزويــد وتــركـيــب وتشغيل
وصيانة محطة الدوحة لتحلية مياه
البحر بالتناضخ العكسي مع معدات
زيادة قلوية المياه المنتجة (المرحلة
الـثــانـيــة) ،تــوريــد وتــركـيــب ع ــدد ()30

وحــدة تناضخ عكسي متنقلة بسعة
( 100ألــف غــالــون امـبــراطــوري/الـيــوم/
الوحدة) لتحلية المياه قليلة الملوحة
في مواقع متفرقة بدولة الكويت ،تزويد
وتمديد كيبالت ألـيــاف ضوئية بين
محطات التحويل الرئيسية القائمة،
تزويد وتركيب معدات ألياف ضوئية
بمحطات التحويل الرئيسية القائمة،
أع ـ ـمـ ــال ت ـص ـن ـيــع وتـ ــوريـ ــد وتــرك ـيــب
وتمديد صيانة معدات ضغط متوسط
 11ك.ف لمشروع مستشفى الصباح
الـ ـج ــدي ــد ،أع ـ ـمـ ــال ت ـص ـن ـيــع وت ــوري ــد
وتركيب وتمديد ويانة معدات ضغط
متوسط  11ك.ف لمشروع مستشفى
الوالدة الجديد ،أعمال تصنيع وتوريد
وتــرك ـيــب وت ـمــديــد وص ـيــانــة م ـعــدات
ض ـغــط م ـتــوســط  11ك.ف ل ـم ـشــروع
مستشفى السرطان الجديد.

١٢
اقتصاد
التوتر يرفع النفط إلى أعلى مستوى منذ أكثر من  7سنوات
ةديرجلا
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بعد هجوم «المصفح» ...و«غولدمان ساكس» :برنت بـ  100دوالر في النصف الثاني
ارتفع سعر برميل النفط
 1.16دوالر ،ليبلغ
الكويتي
ً
 87.72دوالرا للبرميل في
تداوالت أمس ًاألول ،مقابل
تداوالت
 86.56دوالرا في
ً
يوم الجمعة الماضي ،وفقا
للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.

ارتفعت أسعار النفط ،أمس،
إلى أعلى مستوياتها في أكثر
من  7سنوات بفعل مخاوف من
ّ
تعطل محتمل لــإمــدادات ،بعد
أن ه ــاج ـم ــت ج ـم ــاع ــة ال ـحــوثــي
اليمنية اإلم ــارات ،فــي تصعيد
للقتال مع التحالف الذي تقوده
السعودية.
وق ــال محلل مــن "إي ــه .إن .زد
ريـسـيــرش" فــي مــذكــرة "الـتــوتــر
الجيوسياسي الجديد يزيد من
المؤشرات الحالية على الشح
بالسوق".
و بـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــول ا لـ ـ ـس ـ ــا ع ـ ــة 07:38
بتوقيت غرينتش ،ارتفعت العقود
اآلج ـلــة لـخــام بــرنــت  1.37دوالر،

بما يعادل  1.6بالمئة إلى 87.85
دوالرا للبرميل.
وق ـفــزت ال ـع ـقــود اآلج ـلــة لـخــام
غرب تكساس الوسيط األميركي
 1.71دوالر أو  2بالمئة عن سعر
تسوية يــوم الجمعة إلــى 84.62
دوالرا للبرميل .وكانت التعامالت
محدودة االثنين ،بسبب عطلة في
الواليات المتحدة.
وارت ـف ــع ال ـخ ــام ــان ،أم ــس ،إلــى
أع ـلــى م ـس ـتــوى م ـنــذ  30أكـتــوبــر
.2014
وأبقت "أوبــك" على توقعاتها
لنمو الطلب العالمي على النفط
في  ،2022على الرغم من تفشي
"أوم ـي ـكــرون" ال ــذي يعيق الطلب

على الــوقــود وتـعــافــي االقتصاد
العالمي.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة ،فــي
ت ـ ـقـ ــريـ ــرهـ ــا ال ـ ـش ـ ـهـ ــري الـ ـ ـص ـ ــادر
أم ــس ،أنـهــا أبـقــت عـلــى تقديرها
لمستويات الطلب العالمي على
النفط في  2021عند  96.6مليون
ً
يوميا.
برميل
كـ ـمـ ــا أبـ ـ ـق ـ ــت الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة ع ـلــى
تقديراتها لنمو الطلب العالمي
ع ـلــى ال ـخ ــام ف ــي  2022ع ـنــد 4.2
ً
يوميا ،إذ تتوقع
ماليين برميل
أن يسجل  100.8مـلـيــون برميل
ً
يوميا.
وفي الوقت نفسه ،أبقت "أوبك"
على تقديراتها لنمو المعروض

ً
ُ
«بوبيان» يصدر بطاقتين تزامنا مع اليوم
الوطني الكويتي وكأس العالم

مــن خــارجـهــا فــي  2021عـنــد 0.7
مـلـيــون بــرمـيــل يــومـ ًـيــا إل ــى 63.6
مليونا ،كما أبقت على تقديرات
نمو المعروض في العام الحالي
ً
يوميا ،على
عند  3ماليين برميل
أن يسجل  66.7مليونا.
وأبـقــى التقرير على توقعاته
لنمو االقتصاد العالمي في 2021
و 2022ع ـنــد  5.5بــا ل ـم ـئــة و4.2
بالمئة على الترتيب.
وارتفع إنتاج "أوبك"  166ألف
ً
يوميا إلى  27.88مليونا
برميل
في ديسمبر.
وذكـ ــر الـتـقــريــر أن ــه "ل ـيــس من
ال ـم ـت ــوق ــع أن ت ـع ـيــق اإلجـ ـ ـ ــراءات
ال ـن ـقــديــة زخ ــم ن ـمــو االق ـت ـصــادي

«األهلي» يعلن الفائز
في حساب «الفوز»

الماجد :بطاقة جديدة عمودية الشكل مواكبة الحتفاالت الكويت الوطنية
مواكبة منه للفعاليات المحلية والعالمية ،أعلن
بنك بوبيان إطالقه بطاقتين بمناسبة اليوم الوطني
وك ــأس الـعــالــم ،وهــو مــا يمنح الـعـمــاء تجربة فريدة
ومميزة تواكب احتفاالت الكويت الوطنية ،واستعداد
العالم لبطولة كأس العالم المقرر تنظيمها نهاية هذا
العام في قطر.
وقال المدير التنفيذي إلدارة البطاقات في "بوبيان"
يوسف الماجد "دائما ما يؤكد البنك انفراده وتميزه
من خالل التنوع والتميز واالهتمام المتواصل باإلبداع
واالبتكار في مجال الخدمات والمنتجات التي تتعلق
بالحياة اليومية للعمالء ،وتحقيق أعلى مستويات
الراحة والسهولة والبساطة في تلبية احتياجاتهم".
وأضــاف أن إعــان إصــدار بطاقتين في وقــت واحد
يؤكد تميز "بوبيان" في تقديم الخدمات والمنتجات
الـتــي يطرحها لعمالئه ،وإظ ـهــار جـهــود فــريــق البنك
المستمرة نـحــو الـتــواصــل الــدائــم مــع عـمــائــه مــن كل
الشرائح ،بما يتيح لهم االستمتاع بتجربة مصرفية
استثنائية وخدمات دفع رقمية مميزة.
ونوه الماجد الى أن الحملة التي تستمر عدة أشهر
ً
تـتـضـمــن أي ـض ــا مـجـمــوعــة م ــن الـفـعــالـيــات واألنـشـطــة
الترويجية الخاصة بهاتين البطاقتين.
وحول بطاقة "بوبيان" كأس العالم ،أوضح الماجد
ان ـهــا تتميز بـمـجـمــوعــة مــن ال ـع ــروض والـخـصــومــات
االستثنائية لحامليها من أشهر العالمات التجارية
والفنادق ،ومكاتب تأجير السيارات في الكويت والعالم.
وأشار إلى أن بطاقة بوبيان كأس العالم تتمتع بقدر
عال من السهولة واألمان ،لما تتميز به من خدمة 3D
 secureللتسوق اآلمن ،والذي ُيعد افضل نظام لحماية
وخصوصية البيانات المصرفية تضمن حماية البطاقة
من االحتيال االلكتروني عند التسوق عبر اإلنترنت.
وأضاف أن أهم ما يميز البطاقة السهولة والسرعة
ف ــي ال ـح ـص ــول ع ـل ـي ـهــا ،ح ـيــث ُي ـم ـكــن ال ـت ـق ــدم بطلبها
وتفعيلها عبر المساعد الرقمي "مساعد" دون الحاجة

إل ــى زي ــارة ال ـفــرع أو حـتــى الـتــواصــل مــع مــركــز خدمة
العمالء ،كما ُيمكنه إعادة تعبئتها عن طريق تطبيق
"بوبيان" أو الموقع اإللكتروني للبنك أو زيــارة أحد
فروعه المنتشرة في الكويت.
واستكمل الماجد :من مزايا البطاقة تمتعها بخدمة
 UTapالتي كــان لبوبيان األسبقية في إطالقها ألول
مرة على مستوى البنوك الخليجية ،ليؤكد ريادته في
ً
مجال خدمات الدفع الرقمية ،مشيرا إلــى أن الخدمة
متوافرة في جميع أجهزة السحب اآللي وأجهزة الدفع
في المحالت والمعارض.

بطاقة «بوبيان» الخاصة باليوم الوطني
وأضاف الماجد ان بطاقة بوبيان الخاصة باليوم
الوطني ُصممت بشكلها العمودي محتويه لخريطة
ً
الكويت ،تزامنا مع االحتفال باأليام الوطنية للكويت
خــال شهر فـبــرايــر المقبل ،ليعد ذلــك بمنزلة تذكار
لمناسبة وطنية خاصة.
وسيتم إطالق هذه البطاقة ضمن حملة تحت شعار
"اخ ـت ــار الـكــويــت" وسيصاحبها الـعــديــد مــن الـعــروض
والـفـعــالـيــات الـخــاصــة بالبطاقة وبــاحـتـفــاالت الكويت
ً
بأعيادها الوطنية ،والتي سيتم إعالن تفاصيلها قريبا،
ً
مضيفا انها ستوفر خصومات حصرية مــن مشاريع
ً
كويتية دعما لــرواد األعمال الصغيرة والمتوسطة في
ً
الكويت ،األمــر الــذي ُيعد ج ــزءا من مسؤولية "بوبيان"
االجتماعية لدعم المشاريع الكويتية.
وأوض ــح الماجد أن هــذه البطاقة تتمتع بالعديد
مــن الـمــزايــا وال ـخــدمــات الـمـمـيــزة مـثــل خــاصـيــة الــدفــع
الرقمي عن طريق األجهزة التي تدعم تقنية التواصل
قــريــب ال ـم ــدى  NFCداخـ ــل دولـ ــة ال ـكــويــت وخــارج ـهــا،
حيث ُيمكن لعمالء "بوبيان" اآلن إضافة البطاقة الى
ساعات  Samsung, Garminو  Fitbitالمتميزة بتعزيز
مستويات األمــن والسالمة والراحة بجانب السهولة
والبساطة.

ً
دائ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى رف ـ ـ ـ ــع مـ ـسـ ـت ــوى
الـ ـ ـج ـ ــودة ،مـ ــن خ ـ ــال ال ـتــدق ـيــق
المستمر على عمليات اإلنتاج،
إضافة إلى حرصنا الدائم على
تطبيق أ عـلــى معايير ا لـجــودة
بفحص الوجبات في مختبرنا
ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص ،وال ـ ـ ـحـ ـ ــاصـ ـ ــل ع ـل ــى
ش ـهــادة مـعـتـمــدة مــن المنظمة
األميركية للمختبرات .كما نقوم
بتطبيق جميع إجراءات الجودة
الـ ـت ــي أق ــرت ـه ــا م ـعــاي ـيــر اآلي ـ ــزو
 22000:2018وا لـ ـمـ ـم ــار س ــات
الـ ـمـ ـخـ ـب ــري ــة ال ـ ـج ـ ـيـ ــدة فـ ـ ــي كــل
االختبارات المعملية التي نقوم
بها ،لضمان تقديم نتائج دقيقة
وموثوقة ،لتقليل فرص حدوث
أي أخطاء".
وأكـ ــد ال ـم ـط ـيــري أن الـشــركــة
ً
تـ ـعـ ـم ــل حـ ــال ـ ـيـ ــا ع ـ ـلـ ــى ت ـط ــوي ــر
ال ـ ـعـ ــديـ ــد مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع فــي
السوق المحلي ،منها مشروع
الجمعيات التعاونية ،ومشروع
دي ــاي ــت الـ ـخ ــاص بــالــوج ـبــات

يوسف الماجد

الصحية عن طريق االشتراكات
الـشـهــريــة ،إضــافــة إل ــى األنــديــة
ً
ال ـص ـح ـيــة ،ح ـيــث "إنـ ـن ــا حــال ـيــا
فـ ــي م ــرح ـل ــة انـ ـتـ ـش ــار وت ــوس ــع
مستمر مع األندية الصحية ،من
خالل تقديم اشتراكات غذائية
للرياضيين".

وقع جهاز حماية المنافسة والصندوق
الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة
والمتوسطة مذكرة تفاهم تهدف إلى تعميق
وتوطيد أواصر التعاون المشترك.
وقــال الجهاز ،في بيان صحافي ،إنــه تم
توقيع مذكرة التعاون من قبل رئيس مجلس
إدارة جهاز حماية المنافسة د .راشد العجمي
والـمــديــر الـعــام للصندوق الوطني لرعاية
وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
عادل الحساوي بحضور المدير التنفيذي
للجهاز د.عبدالله العويصي.
وبين الجهاز أن المذكرة تتضمن تبادل
المعلومات والـبـيــانــات المتاحة والــازمــة
بين الطرفين وفقا لما تسمح به القوانين
واللوائح النافذة ،مضيفا أنها تشمل دراسة
الصعوبات والتحديات التي تواجه الطرفين
ف ــي م ـج ــال ت ـقــديــم ال ـخ ــدم ــات ل ـل ـم ـبــادريــن،
وذلــك للوصول لتوصيات مشتركة لتذليل
الصعوبات وتطوير الخدمات.
وأوض ــح أن الـمــذكــرة تنص على تنفيذ
أنشطة وبرامج تدريبية وتوعوية مشتركة
للمبادرين وأصـحــاب المشاريع الصغيرة

فـ ــي الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
والتسهيالت االئتمانية ،وغيرها من أشكال
الخدمات المالية.
ّ
على صعيد آخــر ،يذكر أن "بيتك" وقــع شراكة
اسـتــراتـيـجـيــة م ــع "الـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة لــرعــايــة
المعوقين" ،يـقــوم بموجبها بـمـبــادرات مختلفة
ضمنها ت ــدري ــب مـجـمــوعــة م ــن الـطـلـبــة م ــن ذوي
االحـتـيــاجــات بمختلف اإلدارات فــي "بـيـتــك" ،بما
يعكس استراتيجيته وري ــادت ــه فــي المسؤولية
االجتماعية ،ودوره الكبير في دعم وتمكين ذوي
االحتياجات.
ويحرص البنك على دعم فعاليات الحملة ،التي
أطلقها بنك الكويت المركزي ،بهدف نشر الثقافة
المالية في المجتمع ،وزيادة الوعي لدى الجمهور
بحقوقهم ،وبما يتعلق بالتعامل مع البنوك ليكونوا
على دراية بالمعامالت المالية والمصرفية ،وذلك
من خالل نشر فيديوهات ومواد تثقيفية ،ورسائل
تــوعــويــة عـبــر ق ـنــوات الـتــواصــل للبنك ،والـمــوقــع
اإلل ـك ـت ــرون ــي ،وش ــاش ــات أج ـه ــزة ال ـص ــرف اآلل ــي،
وشاشات العرض في الفروع ،وكذلك عبر الصحف
وغيرها من الوسائل اإلعالمية.
وتـتـطــرق الحملة إلــى عــدة مــواضـيــع ،كعملية
الـتـمــويــل االسـتـهــاكــي واإلس ـك ــان ــي ،والـبـطــاقــات
المصرفية ،والتوعية بحقوق العمالء مــن ذوي
االحتياجات ،كما تتناول النصائح المتعلقة باألمن
السيبراني وحماية الحسابات المصرفية ،وصوال
إلى توضيح آليات تقديم الشكوى ،وحماية حقوق
العمالء ،مع التعريف بمهام القطاع المصرفي ودوره
في تحفيز االقتصاد وتنميته.

صورة جماعية
والمتوسطة مــن قبل الـصـنــدوق الوطني،
إضافة إلى التنسيق لتحفيز أكبر ألصحاب
المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خالل
خلق بيئة مناسبة.
وأشــار إلى أن المذكرة تؤكد على إيجاد
آل ـي ــة مـنــاسـبــة لـمـتــابـعــة إنـ ـج ــاز مـعــامــات

راع رئيسي لبطولة الكويت للخيل العربية األصيلة
«زين» ٍ

أعـلـنــت شــركــة زي ــن رعــايـتـهــا الرئيسية
لبطولة الكويت للخيل العربية األصيلة،
وتكريمها للفائزين خالل الحفل الذي أقيم
في مقر بيت العرب بمنطقة صبحان على
مدار  4أيام ،بحضور حشد كبير من محبي
ومربي الخيل ،تحت رعاية وحضور وزير
اإلعالم والثقافة د .حمد روح الدين.
وذك ــرت الـشــركــة ،فــي بـيــان صـحــافــي ،أن
رعايتها هذه البطولة المحلية الفريدة من
نوعها جــاءت ضمن جهودها المجتمعية
لدعم وتطوير مختلف الفعاليات واألنشطة
الثقافية في البالد ،والتي من شأنها أن تقدم
بيئة هادفة لكل فئات المجتمع وباألخص
الشباب ،خاصة أن هواية تربية الخيل جزء
ال يـتـجــزأ م ــن ال ـهــويــة الـكــويـتـيــة والـعــربـيــة
واإلسالمية على مر التاريخ.
وأقيمت بطولة الكويت للخيل العربية
األص ـي ـل ــة ف ــي م ـي ــدان ب ـيــت ال ـع ــرب (مــركــز
ال ـج ــواد ال ـعــربــي) بمنطقة صـبـحــان على

يواصل بيت التمويل الكويتي (بيتك)
جـهــوده فــي التوعية بحقوق العمالء من
ذوي االحتياجات الخاصة ،مع التعريف
بــال ـخــدمــات ال ـت ــي تــوفــرهــا ال ـب ـنــوك لـهــم،
وت ـس ـه ـي ــل ح ـص ــول ـه ــم عـ ـل ــى الـ ـخ ــدم ــات
ً
المصرفية بسهولة ويـســر ،وفـقــا ألعلى
معايير الجودة واألمان ،ضمن إطار حملة
التوعية المصرفية "لنكن على دراية".
ويتيح "بيتك" لهذه الشريحة مــن العمالء
إمكانية االستفادة من المنتجات والخدمات
الـمـصــرفـيــة ،مــع تــوفـيــر كــل الــوســائــل الكفيلة
ب ـح ـصــول ـهــم ع ـل ــى الـ ـخ ــدم ــات دون تـحـمـلـهــم
أي رس ــوم أو تكاليف إضــافـيــة ،ويـشـمــل ذلــك
تخصيص فرع لهم في كل محافظة ،مع مواقف
سيارات مالئمة ومقاعد متحركة ،وغير ذلك من
الوسائل الالزمة للعمالء من ذوي االحتياجات.
كما تم توفير جهاز صرف آلي في الفرع الذي
يقدم خدمات مصرفية لذوي االحتياجات ،يمكن
ال ــوص ــول إل ـيــه ب ـس ـهــولــة ،وي ــوف ــر الـخـصــوصـيــة
الكاملة للعميل عن طريق غرفة زجاجية تفتح
ب ــال ـب ـط ــاق ــة ،وتـ ـت ــوف ــر ف ـي ــه خ ــاص ـي ــة اس ـت ـخ ــدام
السماعات.
ويقدم "بيتك" لهذه الفئة من العمالء خدمات
خــزائــن أم ــان ــات ،ومــوظـفـيــن مـتــدربـيــن عـلــى لغة
اإلشارة للتواصل مع هذه الشريحة من العمالء،
ونماذج خاصة بفتح الحساب وغيرها من العقود
والـمـعــامــات الـمــالـيــة مطبوعة بـنـظــام ،Braille
بــاإلضــافــة إل ــى تــوفـيــر ال ـخــدمــة الـصــوتـيــة على
الموقع اإللكتروني للبنك ،مما يسهل للعميل
الحصول على الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت.
ويـ ــواصـ ــل ال ـب ـن ــك ت ـق ــدي ــم خ ــدم ــات ــه لـ ــذوي
االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ب ــال ـش ـك ــل األمـ ـ ـث ـ ــل ،ب ـم ــا يــدعــم
استراتيجيته في خدمة كل شرائح العمالء،
ً
مــؤكــدا الـحــرص الكبير على االهـتـمــام بــذوي
االحتياجات ،مع أهمية ضمان حق المساواة
ل ـع ـمــاء هـ ــذه ال ـف ـئــة م ــع غ ـيــرهــم م ــن ال ـع ـمــاء
اآلخرين في إدارة شؤونهم المالية ،والمساواة

لتبادل المعلومات ودراسة الصعوبات في مجال تقديم الخدمات للمبادرين

خالد المطيري

مـ ــدار  4أي ـ ــام ،وق ــد ش ـهــدت م ـشــاركــة 450
جوادا ،وتقديم الجوائز المالية ألصحاب
ال ـج ـي ــاد ال ـف ــائ ــزة ،ك ـمــا ص ــاح ــب الـبـطــولــة
مهرجان ضخم يعتبر األكبر من نوعه في
البالد ،وشهد تنظيم العديد من الفعاليات
الثقافية والترفيهية للجماهير الحاضرة.
وتلتزم "زيــن" بالوجود بشكل رئيسي
ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ـب ــادرات واألن ـش ـطــة الـتــي
تهدف إلــى التعزيز من الــوحــدة الوطنية،
وخاصة تلك التي تعكس وترسخ من قيم
هويتنا الكويتية والـعــربـيــة واإلســامـيــة
وت ــراث ـن ــا وتــاري ـخ ـنــا األصـ ـي ــل ،ح ـيــث أتــى
دعــم الشركة لهذه البطولة ليؤكد دورهــا
ال ـف ـع ــال ك ـشــركــة وط ـن ـيــة رائـ ـ ــدة بــالـقـطــاع
الخاص الكويتي في وضع بصمة مؤثرة
في النسيج االجتماعي للدولة.
ودائما ما تهتم "زيــن" بدعم ومساندة
المبادرات والمشاريع التي من شأنها أن
تثري من الحركة الثقافية والسياحية في

«بيتك» يواصل التوعية بالخدمات
المصرفية لذوي االحتياجات

ِّ
«المنافسة» و«الصندوق الوطني» يوقعان مذكرة تعاون

«كاسكو» تحصل على شهادتي حالل
و«اآليزو» المعتمدة
ت ـح ــرص ال ـش ــرك ــة الـكــويـتـيــة
ً
لخدمات الطيران دائما على رفع
مستوى الجودة في منتجاتها
وبـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات اإلن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاج ،ح ـيــث
حصلت "كاسكو" ،بالتنسيق مع
شركة  ،TUVعلى شهادة حالل،
بـعــد اجـتـيــاز جميع اخـتـبــارات
التدقيق.
وق ـ ــد ص ـ ــرح رئـ ـي ــس مـجـلــس
إدارة الـشــركــة خــالــد المطيري،
ب ـ ــأن "الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ش ـه ــادة
حــال يؤكد إنتاجنا للوجبات
ال ـ ـ ـغـ ـ ــذائ ـ ـ ـيـ ـ ــة وف ـ ـ ـ ـ ــق ال ـ ـ ـقـ ـ ــواعـ ـ ــد
اإلســام ـيــة ،وه ــو الـنـهــج الـعــام
فــي ســامــة األغ ــذي ــة ،إذ تعتبر
 TUVمــن الـشــركــات الـتــي تعمل
وفق جودة تدقيق عالية ،حيث
أشادت بأننا نتصف بمستوى
عال ،وهذه تعتبر ميزة تنافسية
ٍ
مقارنة بالشركات األخرى".
وأضــاف المطيريKASCO" :
ح ـص ـل ــت أخ ـ ـيـ ــرا ع ـل ــى ش ـه ــادة
االيزو المعتمدة ،حيث نحرص

أع ـل ــن ال ـب ـنــك األهـ ـل ــي فــوز
عــائ ـشــة ص ـقــر ال ـق ـطــامــي في
السحب األسبوعي لحساب
"الفوز" بجائزة نقدية قدرها
 10.000دي ـن ــار ،والـ ــذي أقيم
تحت إشــراف وزارة التجارة
والـصـنــاعــة ،وت ــم إع ــان اســم
ال ـفــائــز ع ـلــى ال ـب ــث الـمـبــاشــر
في محطة نبض الكويت FM
 88.8أمس األول.
وحساب "الفوز" للجوائز،
هو األول من نوعه الذي يتيح
لعمالء "األهلي" فرصة الفوز
بجوائز ومكافآت كبرى.
وم ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـح ـ ـسـ ــاب
سيحظى عمالء البنك على
فرصة للفوز بمبلغ 10.000
ديـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــار ،ضـ ـ ـم ـ ــن الـ ـسـ ـح ــب
األسـ ـب ــوع ــي األعـ ـلـ ــى ل ـفــائــز
واح ــد ف ــي ال ـكــويــت ،وكــذلــك
فـ ــرصـ ــة لـ ـلـ ـف ــوز ب ــال ـج ــائ ــزة
الكبرى ،وهــي راتــب شهري
بقيمة  5.000دينار مدة 10
سنوات.
ت ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أنــه
سـ ـيـ ـك ــون بـ ـمـ ـق ــدور كـ ــل مــن
عـ ـ ـم ـ ــاء "األه ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي" ال ـ ـجـ ــدد
والـحــالـيـيــن االس ـت ـفــادة من
ه ــذه الـفــرصــة الـفــريــدة فقط
بمبلغ  100دي ـنــار ،وسيتم
إعالن الفائز بالسحب القادم
يوم  24الجاري.

ال ـع ــال ـم ــي ،لـكـنـهــا سـتـعـمــل على
إع ـ ّـادة تقويم االق ـت ـصــادات" ،كما
ً
مدعوما
توقع أن يظل سوق النفط
بشكل جيد طوال عام .2022
وقالت شركة النفط اإلماراتية
(أدن ـ ـ ـ ـ ــوك) إنـ ـه ــا ف ـ ّـع ـل ــت ال ـخ ـطــط
الـضــروريــة السـتـمــراريــة األعـمــال
لضمان توفير إم ــدادات موثوقة
مـ ــن ال ـم ـن ـت ـج ــات ل ـع ـم ــائ ـه ــا فــي
اإلمارات وحول العالم ،بعد واقعة
ف ــي م ـح ـطــة تـحـمـيــل الـمـنـتـجــات
ال ـ ـم ـ ـكـ ــررة ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة م ـص ـفــح
بأبوظبي.
من جانبه ،ارتفع سعر برميل
النفط الكويتي  1.16دوالر ليبلغ
 87.72دوالرا للبرميل في تداوالت

أمــس األول مقابل  86.56دوالرا
في تداوالت يوم الجمعة الماضي
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
ّورفــع بنك غولدمان ساكس
ت ــوق ـع ــات ــه ألسـ ـع ــار خـ ــام بــرنــت
من  81دوالرا إلى  96في ،2022
ومن  85دوالرا إلى  105دوالرات
في .2023
جاءت توقعات البنك العالمي
ألسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط ،ب ـ ـ  90دوالرا
لبرميل خام برنت خالل الربع
األول مـ ــن  2022و  95دوالرا
و 100دوالر خالل الربع الثاني
والنصف الثاني من نفس العام
على التوالي.

وبــرر بنك غولدمان ساكس
توقعاته بأن يصل سعر النفط
إ ل ـ ــى  100دوالر فـ ــي ا ل ـن ـصــف
الثاني من العام الحالي ،بعدد
مــن األس ـب ــاب ،أبــرزهــا انحسار
ت ــداع ـي ــات ف ـي ــروس أوم ـي ـكــرون
ّ
عـ ـل ــى الـ ـطـ ـل ــب وزيـ ـ ـ ـ ــادة ت ـعــطــل
سالسل اإلمداد.
وق ـ ـ ـ ـ ــال إن ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـعـ ــوامـ ــل
ســاه ـمــت ف ــي اس ـت ـم ــرار الـعـجــز
بسوق النفط العالمية.
وعلى مستوى معدل ُّالسعر
ال ـس ـنــوي ،رف ــع الـبـنــك تــوقـعــاتــه
ل ـ ـخـ ــام بـ ــرنـ ــت خـ ـ ــال ال ـع ــام ـي ــن
الحالي والـقــادم إلــى  95دوالرا
و 105دوالرات على التوالي.

كر ً
د .حمد روح الدين ُم ّ
ما وليد الخشتي على رعاية «زين» للبطولة
الدولة ،ولن تدخر الشركة جهدا في تقديم
الــدعــم لكل جهة تملك فكرة ورؤي ــة تتسم
ب ــاإلب ــداع وت ـخ ــدم الـمـجـتـمــع واالق ـت ـصــاد

الــوط ـنــي ،وخ ــاص ــة تـلــك ال ـتــي ت ـهــدف إلــى
تعزيز الثقافة والتراث وفق أعلى المعايير
العالمية.

المستفيدين من خدمات الصندوق ووضع
الـ ـحـ ـل ــول ال ـ ــازم ـ ــة ل ـم ــا قـ ــد ي ـ ـعـ ــارض ه ــذه
المعامالت من عقبات إدارية وغيرها ،فيما
يتعلق باختصاص الجهاز.
يــذكــر أن ه ــذه االت ـفــاق ـيــة ه ــي الخامسة
التي يبرمها جهاز حماية المنافسة خالل

األشهر الستة األخيرة ،منها مذكرة تعاون
مــع مركز التميز فــي كلية العلوم اإلداري ــة،
وكلية الحقوق في جامعة الكويت ،وأخرى
مع جمعية المحاميين الكويتية ،إضافة الى
جمعية حماية المستهلك.

 Ooredooترعى متجر Figuristi
ً
ان ـطــاقــا مــن دعـمـهــا المستمر
وح ــرصـ ـه ــا الـ ــدائـ ــم ع ـل ــى تـحـفـيــز
وإلهام المجتمع المحلي ومواهبه
الفريدة في مختلف القطاعات ودعم
الفن بمختلف أطيافه ،رعت شركة
 Ooredooل ــات ـص ــاالت ،افـتـتــاح
متجر .Figuristi
 Figuristiهو متجر افتراضي
وفعلي تم افتتاحه أخيرا في عام
 2022فــي م ــول  ،360ويستهدف
م ـ ـح ـ ـب ـ ــي فـ ـ ـ ـ ــن وه ـ ـ ـ ـ ــواي ـ ـ ـ ـ ــة جـ ـم ــع
المجسمات .وهي شركة معتمدة
م ـخ ـص ـص ــة ل ـب ـي ــع ال ـم ـج ـس ـم ــات
المختلفة لشخصيات مشهورة
ً
عالميا ومحببة لدى مخلتف فئات
المجتمعً ،
بناء على شراكتها مع
ال ـعــديــد م ــن ال ـع ــام ــات الـتـجــاريــة
وال ـش ــرك ــات الـعــالـمـيــة المختلفة
حول العالم ،مثل Iron Studios :و
 Soap StudiosوQueen Studios

جولة في متجر Figuristi
و Elite Creature Collectiblesو
 Blitzwayو ،Cinemaquetteإضافة
إلى شركة Figurama collectibles
وهي مختصة بتصنيع مجسمات
هواة شخصيات االنيمي.
الـيــوم ،أصبح المتجر الوجهة

األمـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــل الس ـ ـت ـ ـق ـ ـط ـ ــاب ع ـ ـشـ ــاق
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـس ـ ـمـ ــات والـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات
ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة والـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــونـ ـي ــة
والسينمائية والكرتونية؛ قديمها
وحديثها ،ومدى ارتباطها بأفراد
المجتمع.
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اندماج «ميسان» و«أركان» ...نحو التوسع في قاعدة العمالء عالميا
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اقتصاد

لترسيخ أهمية العمل المؤسسي والجماعي وتعزيز األداء العام للمنظومة
حصة المطيري

تطوير
منظومة
العمل
الداخلي في
«ميسان»
والتوسع في
تقديم جميع
الخدمات
واألعمال في
فروع القانون
كافة

الجيعان

االندماج
سيعمل على
المساهمة
في تنظيم
عمل الفريق
القانوني

التتان

ن ـ ـظ ـ ـمـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة مـ ـيـ ـس ــان
ل ـل ـم ـح ــام ــاة واالس ـ ـت ـ ـشـ ــارات
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ،ص ـ ـبـ ــاح أمـ ــس،
م ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــرا ص ـ ـحـ ــاف ـ ـيـ ــا ح ـ ــول
ال ـ ـ ـحـ ـ ــدث ال ـ ـفـ ــريـ ــد فـ ـ ــي ع ــال ــم
ا لـقـطــاع ا لـقــا نــو نــي بالكويت
وال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط ،وه ـ ــو
االنـ ـ ــدمـ ـ ــاج الـ ـق ــان ــون ــي أله ــم
مكاتب المحاماة في الكويت
"ميسان" و"أر كــان" ،بحضور
كــل مــن ر ئـيــس مجلس إدارة
شـ ــركـ ــة مـ ـيـ ـس ــان ،ال ـم ـح ــام ــي
ولـ ـ ـي ـ ــد الـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــان ،والـ ــرئ ـ ـيـ ــس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـش ــرك ــة م ـي ـســان
الشريك المؤسس ،المحامي
بـ ــدر ال ـج ـي ـع ــان ،ومـ ــن مـكـتــب
أركان لالستشارات القانونية
ح ـضــر ا ل ـشــر يــك اإلداري فــي
مـ ـكـ ـت ــب أرك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،الـ ـمـ ـح ــام ــي
د .حـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــن ا ل ـ ـ ـع ـ ـ ـبـ ـ ــدا ل ـ ـ ـلـ ـ ــه،
وال ـ ـ ـ ــرئـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــس الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذي
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــب أرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان،
د .فايز الفضلي.
ولـ ـ ـع ـ ــل مـ ـ ــن أهـ ـ ـ ــم أس ـ ـبـ ــاب
االنـ ــدمـ ــاج ت ـقــديــم ال ـخــدمــات
للعمالء خارج دولة الكويت،
إض ــاف ــة إل ــى تــرس ـيــخ أهـمـيــة
العمل المؤسسي والجماعي
عـبــر اال نــد مــاج ،و تــم التطرق
إلى أهداف االندماج وتبعاته
على الشركتين ،وأ ث ــره على
ال ـم ـن ـظ ــوم ــة الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة فــي
ا لـكــو يــت ،وأ خ ـيــرا التطلعات
والخطط لدى "ميسان".
في البداية ،تحدث التتان
عن ماهية االندماج وأهدافه،
ف ـ ـقـ ــال إن اال نـ ـ ــد مـ ـ ــاج ي ـع ـنــي
ا نـضـمــام فــر يــق مكتب أر كــان
لـ ــاس ـ ـت ـ ـشـ ــارات الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة
ب ـق ـط ــاع ــات ــه وخـ ــدمـ ــاتـ ــه إل ــى
ش ــرك ــة م ـي ـس ــان ل ـل ـم ـحــامــاة،
واعـ ـتـ ـب ــار ك ــل م ــن ال ـم ـحــامــي

د .حـ ـسـ ـي ــن ا لـ ـعـ ـب ــدا لـ ـل ــه ود.
فــايــز الـفـضـلــي شــريـكـيــن في
"ميسان".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف :سـ ـيـ ـعـ ـم ــل هـ ــذا
االن ـ ــدم ـ ــاج ع ـل ــى ال ـم ـســاه ـمــة
فـ ـ ــي تـ ـنـ ـظـ ـي ــم ع ـ ـمـ ــل الـ ـف ــري ــق
ا لـ ـق ــا ن ــو ن ــي ،و تـ ـع ــز ي ــز األداء
العام للمنظومة ،كما يهدف
ا لـ ـ ـ ــى اال س ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار فـ ـ ــي ذات
ال ـخ ـط ــط ال ـت ــوس ـع ـي ــة خـ ــارج
دولـ ـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،والـ ـت ــوس ــع
فــي قــا عــدة ا لـعـمــاء المحلية
وال ــدولـ ـي ــة ،واالسـ ـتـ ـم ــرار فــي
ت ـ ـقـ ــديـ ــم أفـ ـ ـض ـ ــل ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
اإلدارية والفنية بكل صورها
لعمالء شركة ميسان.
مــن جانبه ،قــال الجيعان:
سيعمل اال نــد مــاج عـلــى ر فــع
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات الـ ـت ــي
ّ
س ـت ـقــدم إل ــى ك ــل م ــن مــوكـلــي
شركة ميسان ومكتب أركان
لـ ــاس ـ ـت ـ ـشـ ــارات ال ـق ــان ــون ـي ــة،
وس ـ ـي ـ ـس ـ ـت ـ ـف ـ ـيـ ــد ال ـ ـمـ ــوك ـ ـلـ ــون
مـ ــن الـ ـت ــوسـ ـع ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة
ل ـش ــرك ــة مـ ـيـ ـس ــان ،مـ ــن خ ــال
إم ـك ــان ـي ــة ت ـق ــدي ــم ال ـخ ــدم ــات
لهم خارج دولة الكويت عبر
فروع "ميسان" وتحالفاتهم
ا ل ــدو ل ـي ــة ،ب ـمــا ي ـعــود عليهم
ب ــال ـن ـف ــع ف ـ ــي تـ ـق ــدي ــم أف ـض ــل
الخدمات القانونية داخليا
وخارجيا.
ك ـ ـمـ ــا س ـ ـيـ ــركـ ــز االنـ ـ ــدمـ ـ ــاج
على تطوير منظومة العمل
ا لــدا خـلــي فــي شــر كــة ميسان،
والـ ـ ـت ـ ــوس ـ ــع فـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــديـ ــم كــل
ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات واألع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال ف ــي
ك ــل فـ ــروع ال ـق ــان ــون ،ف ــي ظــل
و جــود فــر يــق متخصص في
المجاالت الجنائية والمدنية
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ـ ـ ــة واإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
والــدسـتــوريــة ،وفــي مـجــاالت

ً
متوسطا الفضلي والعبدالله خالل المؤتمر
التتان
التدريب والتأهيل القانوني
وصياغة التشريع ومراجعة
ال ـق ــرارات وإع ــداد الــدراســات
القانونية.
م ـ ـ ـ ــن نـ ـ ــاح ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــه ،ت ـ ـ ـطـ ـ ـ ّـرق
العبدالله ،إ لــى أ ثــر االندماج
على المنظومة القانونية في
الكويت ،فقال :نأمل أن يحقق
ه ـ ــذا االن ـ ــدم ـ ــاج الـ ـع ــدي ــد مــن
الفوائد للمنظومة القانونية
ً
داخـ ــل دولـ ــة ال ـك ــوي ــت ،ن ـظــرا
لـ ـلـ ـت ــأثـ ـي ــر الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ألعـ ـض ــاء
ف ـ ــري ـ ــق ش ـ ــرك ـ ــة م ـ ـي ـ ـسـ ــان مــن
خــال الـعـمــل فــي الـعــديــد من
تخصصات و فــروع القانون
المتعددة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـبـ ـ ــدال ـ ـ ـلـ ـ ــه
سيعمل ه ــذا اال ن ــد م ــاج على
دع ـ ـ ـ ــوة م ـ ـكـ ــاتـ ــب الـ ـمـ ـح ــام ــاة
لإلقبال نحو تحويل مكاتب
المحاماة إلى شركات مهنية
ت ـع ـم ــل وف ـ ــق م ـن ـظ ــوم ــة عـمــل

النشرات
العلمية
واألكاديمية
والنشاط
التدريبي
ال تقتصر
على الجانب
المحلي بل
تتعدى إلى
الدولي

الفضلي

تراجع هامشي لـ «بتكوين» لتتداول عند  42ألف دوالر
«يو بي إس» :سوق العمالت المشفرة قد يواصل خسائره الحادة
تراجعت "بتكوين" هامشيا خالل تعامالت أمس ،لتتداول
عند  42ألف دوالر ،وتصل خسائرها خالل العام الحالي
حتى اآلن إلى حوالي  9في المئة ،حيث تراجعت بنسبة 0.15
في المئة إلى  42066دوالرا ،وفقا لبيانات "كوين باس" ،كما
انخفضت اإليثريوم  0.8في المئة عند  3184.25دوالرا ،بينما
ارتفعت الريبل  0.45في المئة إلى  75.68سنتا.
وحذر بنك "يو بي إس" من أن أسواق العمالت المشفرة
قد تشهد مزيدا من الخسائر ،مع تزايد الضغوط الهبوطية
التي قد تنهي بريق األصــول الرقمية .وقــال محللو البنك
االستثماري ،عبر مذكرة بحثية ،إن ارتفاع معدالت الفائدة
من جانب مجلس االحتياطي الفدرالي في العام الجاري
قد يضعف جاذبية العمالت المشفرة في أعين العديد من
المستثمرين.

كما يرى "يو بي إس" أن هناك عوامل أخرى تهدد بفشل
تعافي العمالت المشفرة لسنوات ،تتمثل في وجود الكثير
من أوجه القصور في التكنولوجيا ،إضافة إلى احتمالية
تعرضها لحملة تنظيمية.
وكانت العمالت المشفرة تعرضت للهبوط القوي في
األسابيع األخيرة ،مع توقع االحتياطي الفدرالي رفع معدل
الـفــائــدة  3م ــرات أو أكـثــر خــال الـعــام الـحــالــي ،فــي مسعى
لكبح جماح تسارع التضخم .وفرضت إسبانيا قيودا على
ما يسمى بترويج المؤثرين للعمالت المشفرة ،مع سعي
السلطات األوروب ـي ــة إلحـكــام قبضتها على الـقـطــاع غير
المنظم ،وفقا لما ذكرته "فايننشال تايمز".
ُ
ومنحت لجنة سوق األوراق المالية الوطنية اإلسبانية
السلطة لتنظيم إعالنات العمالت االفتراضية ،ومن المقرر

المليارديرات أضافوا  5تريليونات
دوالر لثرواتهم خالل الوباء
أضــاف المليارديرات  5تريليونات دوالر إلــى ثرواتهم
خالل وباء «كورونا» ،وفقا لمنظمة أوكسفام ،مما أدى إلى
تفاقم عدم المساواة االقتصادية ،حيث دفع الوباء ماليين
األشخاص حول العالم إلى الفقر.
وباستخدام البيانات التي جمعتها مجلة فوربس ،قالت
"أوكسفام" ،في تقرير جديد ،إن إجمالي ثروة المليارديرات
قفزت من  8.6تريليونات دوالر في مارس  2020إلى 13.8
تريليونا في نوفمبر  ،2021وهي زيادة أكبر مما كانت عليه
في السنوات الـ 14السابقة مجتمعة ،بينما شهد أغنى 10
رجال بالعالم زيادة في ثرواتهم الجماعية أكثر من الضعف،
حيث ارتفعت  1.3مليار يوميا.
وصدر التقرير قبل منتدى دافوس االقتصادي العالمي،
الذي يعقد عبر اإلنترنت هذا األسبوع ،بعد تأجيل االجتماع
السنوي للمجموعة بسبب أوميكرون.
وقالت منظمة أوكسفام إن الحكومات يجب أن تفرض
ضــرائــب على المكاسب التي حققها فاحشو الـثــراء أثناء
ال ــوب ــاء ،وأن تـسـتـخــدم األمـ ـ ــوال لـتـمــويــل أن ـظ ـمــة الــرعــايــة
الصحية ،ودفع ثمن اللقاحات ،ومكافحة التمييز ،ومعالجة
أزمة المناخ.
وتضاعفت الثروة المجمعة ألكبر  10مليارديرات  -بما
ف ــي ذل ــك الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي لـشــركــة تـســا إي ـل ــون مــاســك،
ومؤسس أمــازون جيف بيزوس ،خــال الــوبــاء ،وأصبحت
اآلن أكبر  6مرات من أفقر  3.1مليارات شخص في العالم،
وفـقــا لـلـتـقــريــر ،ال ــذي نـشــرتــه شبكة  ،CNNواطـلـعــت عليه
"العربية.نت".
بــدورهــا ،ذكــرت الرئيسة التنفيذية للمنظمة غابرييال
بوشر أن األنظمة الحالية تعمل بنشاط على تمكين أولئك
الذين هم بالفعل أثرياء جدا وأقوياء من استغالل هذه األزمة
لتحقيق مكاسبهم الخاصة.
من جانبه ،يقدر البنك الدولي أن  97مليون شخص حول
العالم وقعوا في براثن الفقر المدقع عام  ،2020ويعيشون
اآلن على أقــل من دوالري ــن في الـيــوم ،كما ارتفع عــدد أفقر
سكان العالم للمرة األولى منذ أكثر من  20عاما.
ي ــأت ــي ذلـ ــك ،فـيـمــا ُي ـط ـلــب م ــن ال ـم ـل ـي ــاردي ــرات اس ـت ـخــدام
ثرواتهم لمساعدة األشخاص األقل حظا ،حيث دعا مدير
برنامج الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة ديفيد بيسلي،
المليارديرات بمن فيهم بيزوس وماسك إلى "اإلسراع اآلن،
ولمرة واحدة" في حل مشكلة الجوع بالعالم في نوفمبر.
ّ
وعقب ماسك ،على تغريدة بيسلي ،بأنه مستعد فورا لبيع
أسهم تسال ،إذا بينت األمــم المتحدة كيف يمكن لمبلغ 6
مليارات دوالر إنهاء أزمة الجوع حول العالم.
ب ــدوره ،نشر بــرنــامــج ال ـغــذاء العالمي خطته لمكافحة
الجوع ،وأشار إلى مؤسس تسال ،الذي لم يرد.
(العربية.نت)

أن تدخل اإلجراءات المنصوص عليها في الجريدة الرسمية
لـلـبــاد االثـنـيــن حـيــز التنفيذ فــي غـضــون شـهــر ،وتطلب
السلطات من المؤثرين ورعاتهم إخطارها مسبقا ببعض
الـمـنـشــورات ،والتحذير مــن مخاطر العمالت الرقمية أو
مواجهة الغرامات.
وذكر رئيس الهيئة رودريجو بوينافينتورا ،في مقابلة
مــع الصحيفة" ،نـحــن متحمسون ج ــدا ،ألن ذلــك سيحقق
بعض التنظيم لكيفية الترويج للعمالت الرقمية ،ليس فقط
من خالل وسائل اإلعالم ،ولكن أيضا من خالل المؤثرين".
كما حظرت كوسوفو تعدين البتكوين ،بسبب ارتفاع
أسـعــار الطاقة وانـقـطــاع الكهرباء ،وص ــادرت  429جهازا
يستخدم في تعدين العمالت االفتراضية خالل األيام القليلة
األولى من الشهر الجاري ،حسب بيانات "غازيتا إكسبريس".

م ــؤ سـ ـس ــي ال فـ ـ ـ ــردي ،و نـ ــرى
أن ه ــذا ال ـع ـمــل ه ــو ال ـمــدخــل
الرئيسي نحو تحقيق العمل
في أعمال مجاالت المحاماة
ً
والتحكيم والتشريع دوليا .
وأضـ ـ ــاف ال ـع ـب ــدال ـل ــه :كـمــا
يـ ـنـ ـعـ ـك ــس االن ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــاج ع ـل ــى
تـســويــق ن ـجــاح ف ـكــرة الـعـمــل
المؤسسي وا لـجـمــا عــي وفق
م ـن ـه ـج ـيــة ق ــان ــونـ ـي ــة ع ـل ـم ـيــة
تملك القدرة اإلدارية والفنية
ع ـ ـلـ ــى اس ـ ـت ـ ـي ـ ـعـ ــاب ال ـ ـت ـ ـطـ ــور
ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــر ل ـ ـع ـ ـمـ ــل الـ ـمـ ـح ــاك ــم
ومصالح العمالء والموكلين،
خ ــاص ــة أن لــدي ـنــا ال ـي ــوم فــي
ا لـ ـك ـ ّـو ي ــت  8مـ ـب ــان ق ـضــا ئ ـيــة
ت ـ ـمـ ــثـ ــل م ـ ـحـ ــاكـ ــم رئـ ـيـ ـسـ ـي ــة،
وأكثر من  10نيابات جزئية
ومـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة ،وهـ ـ ــو األم ـ ــر
الـ ـ ــذي ي ـس ـت ــدع ــي ت ـق ــدي ــم كــل
الخدمات القانونية عبر تلك
األجهزة القضائية لعمالئنا

بانسيابية و جــودة تحرص
"مـ ـيـ ـس ــان" ع ـل ــى ال ـم ـحــاف ـظــة
عليها.
وأ كــد أن " مـيـســان" ستقدم
العديد من البرامج واألفكار
وا لــرؤى التي تسهم في رفع
مستوى العمل القانوني في
مجاالت التدريب والتشريع،
وصياغة العقود والتحكيم
وإع ـ ـ ــداد الـ ـ ـ ــدورات وال ـ ــورش
الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــونـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــات
القانونية.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـضـ ـل ــي:
ل ـ ــدى "مـ ـيـ ـس ــان" الـ ـع ــدي ــد مــن
األفـ ـك ــار والـ ـ ــرؤى وال ـخ ـطــط،
م ـن ـهــا م ــا ي ـس ـت ـه ــدف ت ـقــديــم
ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون ـ ـ ـيـ ـ ــة،
وم ـن ـه ــا م ــا ي ـخ ــص ال ـتــوســع
ا ل ـ ـ ــدا خـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي أو ا لـ ـ ـخ ـ ــار ج ـ ــي
ف ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدي ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات
واألعـ ـ ـم ـ ــال ال ـق ــان ــون ـي ــة ،كـمــا
أن ل ـ ـشـ ــر كـ ــة م ـ ـي ـ ـسـ ــان رؤى
تـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــق ب ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــة
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة ،وسـ ـتـ ـح ــرص
ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـقـ ــديـ ــم الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ــن
الخدمات المتصلة بالبحث
الـعـلـمــي واألك ــادي ـم ــي ،وذلــك
م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال إنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاء م ـع ـه ــد
مـيـســان الـقــانــونــي لـلـتــدريــب
وال ـت ــأه ـي ــل ،وإعـ ـ ــداد مــؤتـمــر
سـنــوي لــأعـمــال الـقــانــونـيــة،
وإصـ ـ ـ ـ ـ ــدار مـ ـجـ ـل ــة ق ــان ــونـ ـي ــة
ت ـ ـه ـ ـتـ ــم ب ـ ـن ـ ـشـ ــر الـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــات
واألحكام باللغتين العربية
واإلنـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزي ـ ـ ــة ،وتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم
اقتراحات ومشاريع قوانين
ودراسات قانونية للسلطات
ا لـثــاث واأل جـهــزة القضائية
وال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي الـ ـ ــدولـ ـ ــة،
وس ـ ــوف تـسـتـثـمــر "م ـي ـســان"
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــرب ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـم ـل ـك ـه ــا
"أرك ـ ـ ـ ــان" بـ ـه ــذا الـ ـمـ ـج ــال فــي

تـقــديــم الــوعــي الـقــانــونــي من
خـ ــال ن ـشــرات ـهــا وبــرام ـج ـهــا
القانونية المختلفة.
ول ـ ـفـ ــت الـ ـفـ ـضـ ـل ــي إلـ ـ ــى أن
تـ ـ ـل ـ ــك ال ـ ـ ـن ـ ـ ـشـ ـ ــرات الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة
واألكـ ـ ــادي ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة والـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــاط
ا ل ـت ــدر ي ـب ــي ال ي ـق ـت ـصــر عـلــى
الجانب المحلي ،بل يتعدى
الى الجانب الدولي ،ليعكس
بـشـكــل مـبــا شــر مهنية ودور
"م ـي ـس ــان" ف ــي ه ــذا ال ـم ـجــال،
ومستوى و ج ــودة الشركات
الكويتية في سوق المحاماة.

دعوة مكاتب
المحاماة
لإلقبال على
تحويلها إلى
شركات مهنية
تعمل وفق
منظومة عمل
مؤسسي ال
فردي

العبدالله

 :S&Pإصدارات الصكوك قد تصل
إلى  150مليار دوالر العام الحالي
قالت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف
االئتماني ( ،)S&Pأمــس ،أن إصــدارات الصكوك
خــال العام الحالي ستستقر وستكون قريبة
من مستويات العام الماضي ،مع تراجع السيولة
إقـلـيـمـيــا وعــال ـم ـيــا ،وارتـ ـف ــاع تـكـلـفــة الـتـمــويــل،
وزيـ ـ ـ ــادة ال ـت ـع ـق ـي ــدات ،وتـ ــراجـ ــع االح ـت ـي ــاج ــات
الـتـمــويـلـيــة لـبـعــض دول ال ـت ـمــويــل اإلس ــام ــي
األساسية.
وأضــافــت الــوكــالــة ،فــي تـقــريــر اطـلـعــت عليه
"العربية .نــت" ،إن إجمالي إص ــدارات الصكوك
خ ـ ــال الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ت ــراج ـع ــت إل ـ ــى 147.4
ً
مـلـيــار دوالر ،مـقــابــل  148.4مـلـيــارا فــي ،2020

لـكــن إصـ ـ ــدارات ال ـص ـكــوك اإلســام ـيــة الـمـقــومــة
بالعمالت األجنبية ارتفعت بنسبة  10في المئة
الـعــام الـمــاضــي ،متوقعة أن تـتــراوح إص ــدارات
الصكوك خالل عام  2022بين  145مليار دوالر
ً
و 150مليارا.
وع ـلــى ال ـجــانــب اإلي ـجــابــي ،رأت الــوكــالــة أن
ً
هناك فرصا لنمو سوق الصكوك ،أتاحها تحول
الطاقة في دول التمويل اإلسالمي األساسية ،مع
زيــادة الوعي بالمعايير البيئية واالجتماعية
وال ـحــوك ـمــة م ــن قـبــل ال ـم ـصــدريــن اإلقـلـيـمـيـيــن،
بجانب عمليات األتـمـتــة إلصـ ــدارات الصكوك
عبر التبني القوي للحلول المالية التكنولوجية.

كلوني وروبرتس يعودان إلى أميركا

ّ
بعد توقف تصوير فيلمهما في أستراليا بسبب «كورونا»
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جوليا روبرتس وجورج وأمل كلوني
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ذكـ ـ ــرت تـ ـق ــاري ــر ،أمـ ـ ــس ،أن ال ـم ـم ـث ـل ـيــن ج ــورج
كلوني وجوليا روبرتس عــادا إ لــى أميركا عقب
ّ
توقف تصوير فيلمها " "Ticket to Paradiseفي
أستراليا ،بسبب ارتفاع حاالت اإلصابة بفيروس
كورونا.
ونقلت صحيفة ديلي ميل عن مصدر في موقع
ا لـتـصــو يــر ا لـقــول إن العاملين " يـتـســا قـطــون مثل
ال ــذب ــاب" ،بـسـبــب تـفـشــي م ـت ـحـ ّـور أوم ـي ـكــرون في
والية كوينزالند خالل األسابيع الماضية.
ويتردد أن التصوير كان أمامه أسبوعان فقط
لــا ن ـت ـهــاء ،قـبــل أن يـعـلــن ال ـم ـخــرج وال ـكــاتــب أول
باركر وقف التصوير  3أشهر على األقل.
و قـ ــا لـ ــت م ـ ـصـ ــادر إن بـ ـع ــض ا لـ ــذ يـ ــن أ ص ـي ـب ــوا
بــال ـف ـيــروس ك ــان ــوا مـخــالـطـيــن ب ـش ـكــل ق ــري ــب مــن
كلوني وروبرتس.
كان النجمان كلوني وروبرتس ،قد غادرا إلى
أستراليا في ديسمبر الماضي من أجل تصوير
فيلمهما  Ticket To Paradiseهناك.
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــم ،ف ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــديـ ــا
وال ــروم ــان ـس ـي ــة ،ح ــول زوج ـي ــن ســاب ـق ـيــن ي ـجــدان
ن ـف ـس ـي ـه ـمــا ف ــي م ـه ـمــة م ـش ـتــركــة ل ـم ـنــع ابـنـتـهـمــا
المحبوبة من ارتكاب نفس الخطأ الذي ارتكبته
ذات مرة.
ُ
وي ـخــرج ا لـعـمــل بــار كــر ( مـخــرج فيلم Mamma
 ،)Mia! Here We Go Againو ك ــان قــد كـتــب له
السيناريو مع دانيال بيبسكي.
كان النجمان جورج كلوني وجوليا روبرتس
ق ــد بـ ــدآ ت ـصــو يــر أول م ـشــا هــد ف ـي ـل ـم ـهــا ا ل ـجــد يــد
 ،Ticket to Paradiseحيث أعلن الوزير الفدرالي
األ س ـتــرا لــي لــا تـصــاالت وا ل ـف ـنــون ،ب ــول فليتشر،
بــدء الـتـصــويــر فــي كــويـنــزالنــد ،وق ــال إن اإلنـتــاج

«بيار كاردان» يعود إلى أسبوع
الموضة في باريس
يعود بيار كاردان للمشاركة
في أسبوع الموضة في باريس،
فــي مـحــاولــة لبث حـيــاة جديدة
في العالمة التجارية ،بعد أكثر
م ــن عـ ــام ع ـلــى وف ـ ــاة مــؤسـسـهــا
األسطوري.
وتوفي مصمم األزياء الشهير
في ديسمبر  2020عن  98عاما،
بعدما بنى إمبراطورية تجارية
م ــربـ ـح ــة ج ـ ــدا م ـ ــن خ ـ ــال نـشــر
تراخيص للعالمة التجارية التي
تحمل اسمه في كل أنحاء العالم.
بقي كــاردان في دائرة الضوء
حتى النهاية ،مع تقديم عروض
في روسيا وكازاخستان وحتى
فــي ســور الصين العظيم خالل
س ـنــوات األخ ـي ــرة م ــن حـيــاتــه،
ال ـ ّ
ل ـكــنــه ب ـقــي ب ـع ـيــدا ع ــن ع ــروض
األزي ـ ــاء الرئيسية فــي العقدين
األخيرين مــن حياته ،وهــذا أمر
يريد ابن شقيقه وخلفه المختار
بعناية رودري ـغــو بازيليكاتي-
كــاردان عكسه .والخطوة األولى
ستكون عرضا تذكاريا خاصا
في  28الجاري ،في نهاية أسبوع
الموضة.

بيار كاردان
وس ــاه ــم ك ـ ــاردان ف ــي إح ــداث
ثـ ـ ــورة فـ ــي ع ــال ــم الـ ـم ــوض ــة فــي
سـ ـتـ ـيـ ـنـ ـي ــات ال ـ ـ ـقـ ـ ــرن الـ ـم ــاض ــي
وسبعينياته بتصميمات جريئة
ومستقبلية استفادت من اإلثارة
التي كانت في أوجها حول عصر
الفضاء ،وانطالقا من ذلك ،سيقام
ال ـعــرض الـتـكــريـمــي فــي متحف
الطيران والفضاء خارج باريس.
(أ ف ب)

مسلسل صيني يفضح مسؤولين
ويأسر المشاهدين
أسر مسلسل تلفزيوني عن
حملة الصين لمكافحة الكسب
غـيــر ال ـم ـشــروع الـمـشــاهــديــن،
ورف ــع الـغـطــاء عــن مسؤولين
ّ
متهمين بهذا األمر.
وتتمحور حلقات المسلسل
ّ
لمصمم
حــول ملكية ضخمة
في بكين وماليين الــدوالرات
مـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــأة داخـ ـ ـ ـ ـ ــل ص ـ ـنـ ــاديـ ــق
للمأكوالت البحرية.
ّ
ُ
ويظهر المسلسل المؤلف
م ــن  5أجـ ــزاء والـ ــذي تعرضه
ق ـ ـنـ ــاة " "CCTVا ل ـح ـك ــو م ـي ــة،
اعترافات متلفزة لمسؤولين
متهمين بالفساد مــن بينهم
نائب وزير األمن العام السابق
سون ليجون.
ّ
وي ـ ـ ـ ّـدع ـ ـ ــي الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل أن
س ـ ــون ت ـل ـق ــى ِرش ـ ـ ــا مـنـتـظـمــة
تـقــدر ب ـ  14مـلـيــون دوالر في
"ص ـن ــادي ــق م ــأك ــوالت بـحــريــة
ً
صغيرة" من رجل ّ
عينه الحقا
ً
رئـيـســا للشرطة فــي مقاطعة
جيانغسو (شرق) ،وقال سون

منحة قدرها  4.92ماليين دوالر،
سيحصل على ً ً
وقد يكون مؤهال أيضا لتلقي تمويل من الحزمة
االستراتيجية لجذب اإلنتاج في كوينزالند.
وبــالـتــالــي يـعــود الـثـنــائــي كـلــونــي وروبــرتــس،
ً
ً
ا لـلــذان حققا نـجــا حــا كـبـيــرا فــي وا حــد مــن أفضل
األ فـ ـ ــام ب ـت ــار ي ــخ ا ل ـس ـي ـن ـمــا ا ل ـعــا ل ـم ـيــة Ocean’s
 ،Elevenو تـ ــم ع ــر ض ــه ف ــي  2001ب ــدا ي ــة األ ل ـف ـيــة
ً
ً
الجديدة ،وحقق وقتها نجاحا كبيرا أثناء عرضه.
وكشف موقع "ديلي ميل" البريطاني عن قيام
النجمة روبرتس ،بتأجير منزل يصل سعره إلى
 8مــا ي ـيــن دوالر ف ــي س ـيــد نــي ع ـلــى شــا طــئ و يــل
ب ـي ـتــش ش ـم ــال واليـ ــة ن ـيــو سـ ــاوث وي ـل ــز ،وتــدفــع
جوليا  14ألف دوالر في األسبوع ،نظير تأجير
الـ ـمـ ـن ــزل ،ح ـي ــث ت ـق ـيــم م ــع أس ــرت ـه ــا ب ــه ف ــي ف ـتــرة
تصوير فيلمها.
أما النجم كلوني فيجري محادثات بشأن فيلم
قادم بميزانية كبيرة مع براد بيت ،وسوف تنتجه
شركة آ بــل ،بمجرد انتهاء مشروعه السينمائي
مع روبرتس.
ي ــذك ــر أن آخ ـ ــر أع ـ ـمـ ــال ك ـل ــون ــي هـ ــو م ـش ــروع ــه
اإلخراجي لفيلم  The Tender Barالذي قال عنه
في مقابلة حديثة مع :Entertainment Weekly
"هذه األنواع من األفالم (بمعنى األعمال الدرامية
الصغيرة) كانت صعبة" ،وذ لــك قبل و قــت طويل
من تولي شركات البث المباشر ،حيث إن موقف
الـسـيـنـمــات ت ـجــاه أف ــام ــه ك ــان ي ـت ـضــاء ل لبعض
ا لــو قــت ،و هـنــاك دا ئـ ًـمــا " ق ـتــال" للحصول عـلــى أي
فيلم يتم اختياره لعرضه في دور العرض ،وعلى
البث هي المنافس الرئيسي
الرغم من أن خدمات ً
ً
أبوابا ألفالم مثل The
للسينما ،فقد فتحوا أيضا
(د ب أ)
."Tender Bar

بيال حديد :التصوير والسفر وراء « »Thor :Love and Thunderتوم هانكس بطل فيلم السيرة
الذاتية أللفيس بريسلي
ُيعرض في  8يوليو
معاناتي النفسية

بيال حديد

مبنى التلفزيون الصيني
في المسلسل "ساعدته في كل
هذا المسار".
ُ
واتـ ـه ــم آخ ـ ــرون ذك ـ ــروا في
ال ـم ـس ـل ـســل ب ـج ـمــع الـمــايـيــن
عبر ِرشا.
وي ـم ـكــن ت ـجــريــد الـمــدانـيــن
بالفساد من ثرواتهم وسحب
عضويتهم فــي ال ـح ــزب ،وقــد
يـ ــواج ـ ـهـ ــون عـ ـق ــوب ــة ال ـس ـجــن
لمدى الحياة أو حتى اإلعدام.
(أ ف ب)

جوليا روبرتس

توم هانكس

ملصق الفيلم

كشفت عارضة األزيــاء األميركية بيال حديد ان تعاملها اليومي
مع جلسات التصوير ورحالت السفر يسبب لها حالة من المعاناة
النفسية المؤلمة ،معتبرة أن خروجها من المنزل كل صباح أمام
ً
ً
عدسات المصورين ،يعد أمرا معقدا بالنسبة إليها.
وقالت حديد ،في حديث لصحيفة "وول ستريت جورنال" األميركية،
إنها تعلمت ان تكترث لما يرضيها فقط ،وأال تعطي الكثير من األهمية
آلراء اآلخرين ،معقبة" :عندما أغادر المنزل في الصباح ،كل ما افكر
فيه هو :هل هذا يجعلني سعيدة؟ هل أشعر بالرضى في هذا ،وهل
أشعر بالراحة؟".
وأضافت عارضة  Secret Victoria'sانها عانت من القلق واالكتئاب
في معظم مراحل حياتها ،وأنها حاولت الـخــروج من تلك األزمــات
بالحياة البسيطة ،والبعد عن األضــواء التي تالحقها كلما غادرت
منزلها.

،Thor:
كشف موقع  imdbأن موعد عرض فيلم ّ Love and Thunder
سيكون في  8يوليو المقبل ،وهو الفيلم ّالذي شهد الكثير من التعثرات؛
بـسـبــب تـفـشــي جــائـحــة ك ــورون ــا ال ـتــي أث ـ ــرت عـلــى الـكـثـيــر م ــن األع ـمــال
السينمائية.
العمل يعد الثاني من سلسلة  ،Thorالذي يخرجه وايتيتي بعد فيلم
ُ
 ،Thor Ragnarokالذي طرح عام  ،2017وقد صرح وايتيتي" :الجزء الرابع
من  ،Thorسيجعل فيلم  ،Thor: Ragnarokيبدو وكأنه عمل ضعيف،
حيث إن الجزء الجديد به العديد من التغييرات ،إضافة إلى الحبكة التي
تزيد من إثارته".
وينتمي الفيلم إلى نوعية أفالم المغامرة المثيرة ،وهو تكملة مباشرة
لفيلم  Thor: Ragnarokعام  ،2017وهو من إخراج تايكا وايتيتي ،بطولة
كريس هيمسوورث ،وناتالي بورتمان ،وكريستيان بيل ،ونخبة من
النجوم ،كجزء من المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائي.

س في فيلم السيرة الذاتية عن ملك
يشارك النجم العالميتوم هانك 
الروك اند رول ألفيس بريسلي " ،"Elvisالذي سيصدر في يونيو المقبل.
والفيلم من بطولة أوستين باتلير ،وتوم هانكس الذي يقوم بدور مدير
أعمال الفيس الكولونيل توم باركر.
ً
ً
وقال المخرج األسترالي باز لورمان ،إن هذا الفيلم ُ
ظهر جانبا جديدا
سي
ِ
من الممثل المحبوب ،مضيفا في حديثه لـ " "CinemaBlendحول أداء
هانكس في " ،"Elvisانه استمتع بالعمل مع "ممثلين مشهورين معروفين
جيدا" ،ولكنه يجد "إثارة" في دعم الممثلين إلظهار أن لديهم "الكثير لم
يظهر" .ووصف هانكس بـ "رولز رويس الممثلين" ،كاشفا أنه "سيعزف
على وتر جديد في هذا الفيلم".
يذكر أن هانكس حائز جائزتي أوسكار ألدواره في افالمPhiladelphia
و ،Forrest Gumpورغــم مسيرته الطويلة من المتوقع أن يظهر بشكل
جديد خالل الفيلم.

فلك
الحمل

الثور

الجوزاء

 21مارس  19 -أبريل

 20أبريل  20 -مايو

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :يضطرب وضعك ويسود االرتباك
فــي محيطك فتضطر إلي ـجــاد الـحـلــول
بنفسك.
ً
عاطفيا :أثر الحبيب مزدوج في حياتك:
ً
في القلب والعقل معا.
ً
اجـتـمــاعـيــا :يـتـبـ ّـدل كــل ش ــيء ف ـجــأة في
ال ـعــائ ـلــة وتـ ـع ــود االمـ ـ ــور الـ ــى مـســارهــا
السليم.
رقم الحظ.17 :

ً
ّ
وتطورها
مهنيا :تبدأ مشاريع جــديــدة
بالطريقة ّ
المدرة باالرباح.
ً
عاطفيا :تغني عالقتك بنشاطات مشتركة
ممتعة ومبادرات حنونة.
ً
غير البيئة المحيطة بك ّ
اجتماعياّ :
وقو
التزامك بالعالقات العائلية.
رقم الحظ.38 :

ً
مهنيا :ال تؤجل االلتزامات بل خذ الوقت الالزم
للتخطيط وضمان نجاحك وتأمين ّمستقبلك.
ً
عاطفيا :عقلك ال يقتنع إال بمن يدق له قلبك
ً
فعبثا تحاول.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :اسـتـعـمــل ال ـم ـيــزان ـيــة الـعــائـلـيــة
بالطريقة المناسبة وال ّ
تبدد مالك وتهدره.
رقم الحظ.53 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :تتكل على خبرتك كــي تحدث
ً
ً
فرقا حقيقيا من حولك.
ً
عاطفيا :إبداعك الدائم مصدر سعادة
فــي عــاقـتــك العاطفية الـتــي ال تعرف
الملل.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :ت ـ ـتـ ــراكـ ــم الـ ـنـ ـش ــاط ــات
ً
والمناسبات فتقضي أوقاتا سعيدة.
رقم الحظ.39 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا  :يتحسن منصبك بفضل عملك
الدؤوب وجهودك الجبارة.
ً
عاطفياَ :
إسع الزالة الغموض مع الشريك
كي ال تخسره.
ً
اجـتـمــاعـيــا :اس ــأل عــن صــديــق وقــف الى
ج ــان ـب ــك ف ــي ف ـت ــرة م ـح ـن ـتــك ف ـق ــد ي ـكــون
بحاجةٍ لك.
رقم الحظ.44 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :تفتح أمامك أبــواب جديدة عليك
استغاللها بمشاريع مبتكرة.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ع ـ ّـب ــر ع ــن ن ــواي ــاك وم ـشــاعــرك
الصادقة وافتح قلبك للشريك.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :اس ـت ـخ ــدم ف ـضــولــك الـكـبـيــر
لـتـحـسـيــن وض ـع ــك ف ــي ال ـعــائ ـلــة ولـيــس
العكس.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تستبق المشاكل بابتكار الحلول التي
ّ
تصب في مصلحتك.
ً
عاطفيا :ال تقهر الحبيب باعتماد اسلوب
الالمباالة فقد ينفر منك.
ً
اجتماعيا :ال تتردد في نشر روحك االيجابية
وسط المحيطين بك وأفراد عائلتك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :نقاشات ح ــادة ت ــؤدي إلــى تأخير
مشاريعك فجأة من دون تبرير منطقي.
ً
عاطفيا :تلجأ إلى جميع الوسائل المتاحة
شخص يعجبك.
الستمالة
ٍ
ً
اجتماعيا :ال تستثمر في اي مشروع عقاري
اآلن النه لن يصب في مصلحتك.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنياّ :
بشكل يضمن لك
تنوع نشاطاتك
ٍ
ً
أرباحا بمعزل عن عملك االعتيادي.
ً
عاطفيا :تتجاوز القواعد المتعارف عليها
بهدف استفزاز الشريك للفت األنظار.
ً
اجتماعيا :تصلك رسالة من صديق قديم
ّ
لم تتواصل معه منذ مدة.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :تستعمل قلة صبرك لتنفيذ أفكارك
في أسرع وقت ممكن.
ً
ً
ً
عاطفيا :تتخذ قرارا مشتركا مع الحبيب
لتحسين الوضع القائم.
ً
اجتماعيا :تفعل قدر المستطاع لمساعدة
اآلخ ــري ــن رغ ــم ان ــك تفتقر إل ــى الــوســائــل
الكافية.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :تعرف تحديد المجاالت التي تسمح
ّ
لك بجني األرباح والتألق.
ً
عاطفيا :تسعى للحفاظ على حريتك في كل
عالقة وذلك غير منطقي.
َ
ً
اجتماعيا :تحصد ما زرعته بعد كسبك ثقة
أفراد العائلة من حولك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :طاقتك الفائضة تسمح لــك بإتمام
مشاريع مربحة للجميع.
ً
عاطفيا :يتجدد الشغف بينكما فتعيشان
ً
أوقاتا طيبة.
ً
اجتماعيا :رغم جميع المشاكل العائلية تنعم
عدد ال يستهان به من األقارب.
بدعم ٍ
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

روان العلي :دوري في «كيد الحريم» يشبه شخصيتي الحقيقية
«تلقيت أكثر من عرض في مسرح الطفل وسأختار األفضل»
فضة المعيلي

ً ً
تحقق العلي رواجا فنيا في
الوقت الراهن ،وتشارك في
أكثر من عمل تلفزيوني من
المقرر عرضه خالل الفترة
المقبلة.

كشفت الفنانة روان العلي أن
شخصيتها فــي مسلسل «كيد
الـ ـح ــري ــم» ت ـش ــاب ــه شـخـصـيـتـهــا
ا لـ ـحـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة ،إذ «أؤدي خ ــال
ً
ً
الـمـسـلـســل دورا ي ـق ـتــرب كـثـيــرا
من شخصيتي األساسية ،وكل
ردود الفعل متطابقة مع أسلوبي
وبـ ـط ــريـ ـقـ ـت ــي وك ـ ــأن ـ ــي ال أم ـث ــل
ً
أصال» ،مضيفة أن مخرج العمل
ّ
مصطفى فكري علق بقوله إنه ال
يحس بأنها تمثل.
و ع ـ ــن األدوار ا لـ ـت ــي تـتـمـنــى
أن ت ـ ـج ـ ـسـ ــد هـ ــا قـ ـ ــا لـ ـ ــت ا لـ ـعـ ـل ــي
لـ«الجريدة»« :عن نفسي أحب أن
أمثل كل دور» ،مشيرة إلى أنها
ً
للمرة األولــى تجسد دورا تمثل
نفسها فيه بهذا المسلسل
ول ـف ـتــت إل ــى أن ـهــا تـتـمـنــى أن
ً
ً
تمثل دورا مــركـبــا ،فـهــي تحس
ب ــأن ـه ــا ت ـح ــب ه ـ ــذا الـ ـط ــاب ــع مــن
األدوار.
ويشارك مع العلي في بطولة
مـسـلـســل « ك ـيــد ال ـح ــري ــم» ال ــذي
يـتـســم بـطــابــع «الي ــت كــومـيــدي»
وف ـي ــه درام ـ ــا وق ـص ــة ،الـفـنــانــون
ج ــاس ــم ال ـن ـب ـه ــان ،وع ـب ــد اإلمـ ــام

ع ـب ــدال ـل ــه ،وه ـ ـنـ ــادي ال ـك ـن ــدري،
ومـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـ ـحـ ـ ــداد ،وروجـ ـيـ ـن ــا،
وخـ ـ ـ ـل ـ ـ ــود م ـ ـح ـ ـمـ ــد ،وع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه
الطليحي ،وغيرهم من الفنانين،
ويأتي العمل من تأليف الكاتب
ف ـ ـهـ ــد الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــوش ـ ــي ،ويـ ـتـ ـص ــدى
إلخـ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ــه مـ ـصـ ـطـ ـف ــى ف ـ ـكـ ــري،
واإلنتاج للمنتج عادل اليحيى.
وع ـ ـ ـ ـ ــن أع ـ ـ ـمـ ـ ــال ـ ـ ـهـ ـ ــا األخ ـ ـ ـ ـ ــرى
الجديدة ،أفادت بأنها انتهت من
تصوير مسلسل
«ج ـ ـ ــوه ـ ـ ــرة» وس ـ ـي ـ ـعـ ــرض فــي
موسم رمضان المقبل ،وهو من
تأليف الروائية علياء الكاظمي،
والـمـسـلـســل م ــن إن ـت ــاج الـفـنــانــة
القديرة سعاد عبدالله وإخــراج
عيسى ذي ــاب ،وبـطــولــة الفنانة
نـ ـ ــور ،وكـ ـف ــاح ال ــرجـ ـي ــب ،وع ـلــي
الحسيني ،وعبدالله الطليحي،
ومشاري المجبيل ،وزينب بهمن.
كما أن لها مشاركة أخرى في
مسلسل «ناطحة السحاب» الذي
ً
بدأ تصويره أخيرا ،وسيعرض
ً
أيـضــا فــي موسم رمـضــان ،وهو
من تأليف نوف المضف ،وإخراج
عيسى ذياب ،ومن بطولة الفنانة

القديرة سعاد عبدالله ،وشيماء
علي ،ويعقوب عبدالله ،وغيرهم.

مسرح الطفل
وع ـ ــن ال ـص ـع ـي ــد ال ـم ـس ــرح ــي
قــالــت الـعـلــي ،إن ــه ع ــرض عليها
المشاركة في أكثر من مسرحية
لمسرح الطفل ب ــأدوار مختلفة،
الفتة إلى أن جميع األدوار التي
عــر ضــت عليها نــا لــت إعجابها
وال ت ـعــرف م ــاذا ت ـخ ـتــار ،لكنها
سوف تختار المناسب واألقرب
إلى قلبها.
وعـ ـن ــد س ــؤالـ ـه ــا هـ ــل تـفـضــل
المسرح الـجــاد أجــابــت بأنها ال
تفضله .وبسؤالها عن تفاعلها
في وسائل التواصل االجتماعي
ق ــال ــت ،إن ـه ــا ت ـف ـضــل اس ـت ـخ ــدام
تطبيقي
«ت ــوي ـت ــر» و«سـ ـن ــاب» ،أم ــا من
ناحية « إنستغرام» فال تفضله
ً
كثيرا ،وبالنسبة لتطبيق «تيك
ت ـ ـ ــوك» ال ي ـل ـم ــس شـخـصـيـتـهــا،
ً
وعملت حسابا لكن ال تستخدمه.
وع ــن األق ــرب لـهــا فــي الــوســط

نجوم مسلسل «عافك الخاطر»

الـ ـفـ ـن ــي ت ـج ـي ــب الـ ـعـ ـل ــي :جـمـيــع
الفنانين ،واألقرب لي وصديقتي
الفنانة هنادي الكندري.
أم ــا عــن الـجــانــب السينمائي
فقالت ،إنها شاركت في فيلم «آش
م ــان» ،وهــو مــن تأليف وإخ ــراج
عباس اليوسفي ،وإنتاج شركة
«دورز برودكشن» للمنتجة الزين
الحميضي ،وم ــن بـطــولــة بشار
ال ـجــزاف ،ولــولــوة الـمــا ،وإلـهــام
علي ،وحسن إبراهيم ،ومصطفى
أشكناني ،وغيرهم.
وع ـنــد ســؤالـهــا هــل تـفـكــر في
تكرار التجربة بعد نجاح الفيلم
أج ــاب ــت «إن ش ـ ــاء ال ـ ـلـ ــه» ،الف ـتــة
إلــى أنهم بصدد تحويل الفيلم
إل ــى مـســرحـيــة ،لـكــن ال يمكنها
المشاركة إلنشغالها بتصوير
مسلسل.
وش ــارك ــت الـعـلــي فــي الـعــديــد
مـ ـ ــن الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــات ال ـ ــدرامـ ـ ـي ـ ــة،
منها «وال ــدي الـعــزيــز» للمخرج
البحريني علي العلي ،والمؤلف
ح ـس ـي ــن ال ـ ـم ـ ـهـ ــدي ،مـ ــن ب ـطــولــة
إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم الـ ـ ـح ـ ــرب ـ ــي ،وم ـح ـم ــد
ال ـع ـج ـي ـم ــي ،وحـ ـس ــن إب ــراهـ ـي ــم،
وغــديــر السبتي ،وروان مهدي،
وم ـح ـمــد ص ـفــر ،وعـبــدالـمـحـســن
ال ـق ـفــاص ،وغ ـيــرهــم بــاقــة أخــرى
كبيرة من الوجوه الفنية.
كـ ـم ــا ش ـ ــارك ـ ــت ف ـ ــي م ـس ـل ـســل
«ع ـ ــاف ـ ــك ال ـ ـخـ ــاطـ ــر» م ـ ــن ت ــأل ـي ــف
عبدالله الــرومــي وإخ ــراج مناف
عبدال ،الذي ضم نخبة كبيرة من
النجوم ،منهم اسمهان توفيق،
وس ـل ـي ـم ــان الـ ـي ــاسـ ـي ــن ،وخ ــال ــد
أمـ ـي ــن ،وع ـب ـيــر أحـ ـم ــد ،وفــاط ـمــة
عبدالرحيم ،وهبة الدري ،وميس
ك ـ ـمـ ــر ،وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم ،ع ـ ـ ـ ــاوة ع ـلــى
مشاركتها في مسلسل «مانيكان»
من تأليف مريم نصير ،وإخراج
هيا عبدالسالم ،وضم نخبة من
ن ـجــوم مـنـهــم اس ـم ـهــان تــوفـيــق،
وهـيــا عـبــدالـســام ،وف ــؤاد علي،
وم ـح ـمــد ال ـع ـل ــوي ،وف ـهــد بــاســم
وغيرهم.

حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ــان أف ـ ـ ـ ـ ــام
السعودية فـتــرة التسجيل في
دورته الثامنة ،التي بدأت أمس
األول ح ـت ــى  31مـ ـ ــارس 2022
ف ـ ــي ث ـ ـ ــاث م ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــات ،ح ـيــث
يعقد المهرجان ،والذي تنظمه
جـمـعـيــة ال ـث ـقــافــة وال ـف ـن ــون في
الدمام ،بالشراكة مع مركز الملك
ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـث ـقــافــي الـعــالـمــي
(إثراء) ،وبدعم من هيئة األفالم
التابعة لوزارة الثقافة.
وتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــام ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة الـ ـث ــامـ ـن ــة
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـهـ ــرجـ ــان بـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز إثـ ـ ـ ـ ــراء
بــالـظـهــران مــن  ٢إل ــى  ٩يونيو
.٢٠٢٢
ويـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرج ـ ـ ــان
السينمائي األول في السعودية
منذ انطالقه عام  ،2008مواصال
االه ـت ـمــام ب ــاألف ــام الـسـعــوديــة،
وتـشـجـيــع الـمـبــدعـيــن وتـطــويــر
ثقافة صناعة األفــام ،مع خلق
م ـ ـنـ ــاخ ت ـن ــاف ـس ــي بـ ـي ــن ص ـن ــاع
األف ــام السعوديين ،حيث بلغ
مجموع المشاركات في الدورات
ال ـس ـبــع ال ـمــاض ـيــة  865فـيـلـمــا،
إلى جانب  1043سيناريو غير
منفذ.

من الدورات السابقة للمهرجان
وي ـت ـض ـم ــن الـ ـمـ ـه ــرج ــان فــي
دورتـ ــه الـثــامـنــة الـتـنــافــس على
ثــاث مـســابـقــات ،هــي :مسابقة
األف ـ ـ ـ ــام الـ ـط ــويـ ـل ــة ،وم ـس ــاب ـق ــة
األف ـ ـ ــام ال ـق ـص ـي ــرة ،وم ـســاب ـقــة
السيناريو غير المنفذ.
وي ـ ـ ــرح ـ ـ ــب الـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان ف ــي
دورتـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـثـ ــام ـ ـنـ ــة بـ ـمـ ـش ــارك ــة
ص ـ ـنـ ــاع األف ـ ـ ـ ــام ال ـخ ـل ـي ـج ـي ـيــن
للترشح للعرض ضمن برامج
ال ـم ـه ــرج ــان وال ـم ـن ــاف ـس ــة عـلــى
جــائــزة الـفـيـلــم الخليجي التي
يطلقها المهرجان ألول مرة في
هذه الدورة.
ً
كـمــا يـنـظــم الـمـهــرجــان ع ــددا

من الفعاليات المصاحبة ،مثل
الورش والندوات المتخصصة
وطباعة الكتب ،كما يستضيف
شـ ـخـ ـصـ ـي ــات س ـي ـن ـم ــائ ـي ــة مــن
مختلف أن ـحــاء ال ـعــالــم ،والـتــي
سيعلن تفاصيلها فــي مؤتمر
صحافي سيعقد خــال الفترة
المقبلة.

انتهاء أزمات «لعبة
شيطان» لباسم سمرة

روان العلي

محمد أبوالحسن وكامل العبدالجليل
ً
بهذا اللقاء مــؤكــدا الــدور الثقافي الكبير الذي
ً
يؤديه المجلس الوطني للثقافة باعتباره إرثا
ً
حضاريا للكويت ،كما استذكر إشــادات األمير
الراحل الشيخ صباح األحمد بالمجلس ودوره
الثقافي الكبير والمشهود.
وتـ ـمـ ـن ــى أن ي ـ ـكـ ــون ه ـ ـ ــذا ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب ف ــرص ــة
الستنهاض ذاكرة األجيال ،التي عاصرت الغزو
ً
ً
الـعــراقــي لـلـكــويــت ،وس ـجــا وثــائـقـيــا لألجيال
الالحقة لها لمعرفة دور وصمود وتضحيات
الشعب الكويتي والمجتمع الــدولــي لتحرير
الكويت من الغزو الغاشم.
ويحتوي كتاب (حقائق وخفايا ذكرياتي...
األم ــم الـمـتـحــدة  )2003-1981ال ـصــادر عــن دار

الشامي ووعد وبلقيس يغنون
أمل عبدالله شاركت في
الملتقى الثقافي الخليجي األول في ليالي أوايسس بالرياض
●

فضة المعيلي

شــاركــت أمـيــن ســر رابطة
األدبـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن أم ــل
عبدالله في الملتقى الثقافي
ال ـخ ـل ـي ـجــي األول بـمـسـقــط،
والذي أقيم تحت رعاية وزير
اإلعالم د .عبدالله الحراصي،
وال ـ ـ ـ ــذي ت ـن ـظ ـم ــه ال ـج ـم ـع ـيــة
الـعـمــانـيــة للكتاب واألدب ــاء
بمقرها بمرتفعات المطار.
وقــد شهد حفل االفتتاح
ف ـع ــال ـي ــات مـ ـتـ ـع ــددة ،مـنـهــا
ك ـل ـم ــة ل ـل ـم ـك ـ ّـرم ال ـم ـه ـنــدس
ر ئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس إدارة
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة
للكتاب سعيد الصقالوي.
وت ـض ـم ــن االفـ ـتـ ـت ــاح أي ـضــا
توقيع الالئحة التنسيقية
للمنتدى الخليجي ،إضافة
إلـ ـ ـ ــى األمـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة الـ ـشـ ـع ــري ــة
الخليجية األول ــى ،وتقديم
أوراق عمل في موضوعات
مختلفة ،بمشاركة عدد من
الباحثين ،حيث قدمت أمل
ورقـ ــة عـمــل لـلــدكـتــور ســالــم
خـ ـ ـ ــدادة بـ ـعـ ـن ــوان «ال ـح ــرك ــة
الشعرية في الكويت :مقاربة

أمل عبدالله

لتحديد المراحل والمالمح»،
وقدمتها بالنيابة عنه.
وواصلت أعمال المنتدى
ال ـث ـقــافــي أن ـش ـط ـت ـهــا أم ــس،
حيث اشتملت على جلسة
نـ ـق ــدي ــة شـ ـ ـ ــارك ف ـي ـه ــا ع ــدد
م ـ ــن الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــاد ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
أمـ ـسـ ـي ــة ش ـ ـعـ ــريـ ــة .وأيـ ـض ــا
اس ـت ـض ــاف ــت م ـك ـت ـبــة ص ــور
الـعــامــة أم ــل عـبــدالـلــه ،حتى
ق ــدم ــت م ـح ــاض ــرة ب ـع ـنــوان
«الكلمة في الفنون الشعبية
الغنائية».

يحيي المطرب وليد الشامي ،والفنانة وعد،
والفنانة بلقيس ،غدا في ليالي أوايسس ،ضمن
فعاليات موسم الــريــاض ،حفال غنائيا ضخما،
وتم طرح تذاكر الحفل عبر نقاط البيع في الموقع
اإللكتروني لموسم الرياض ،حيث تبدأ من 400
حتى  10000ريال ،مقسمة على  6فئات.
وت ـع ــد ال ـم ـش ــارك ــة ال ـث ــان ـي ــة ل ـل ـف ـنــان ال ـع ــراق ــي
ولـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـشـ ـ ــامـ ـ ــي
فـ ــي الـ ـم ــوس ــم،
فـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــرة
األولى كانت
ب ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ــم
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ــاض

وليد الشامي

وعد

ذات الـســاســل لـعــام  2022عـلــى أرب ـعــة أقـســام
ً
تتناول قبول الكويت عضوا في األمم المتحدة
عام  ،1963والحرب العراقية  -اإليرانية ،والغزو
العراقي لدولة الكويت عام  1990والقسم األخير
مناقشة قضية العدوان العراقي على الكويت في
الجمعية العامة لألمم المتحدة.
ك ـم ــا ي ـض ــم أكـ ـث ــر مـ ــن  185صـ ـ ــورة تــوثــق
ً
أح ــداث ــا مـهـمــة م ــن ت ــاري ــخ ال ـكــويــت الـسـيــاســي
وال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي ،وقـ ـ ــام ب ـتــوث ـيــق ال ـع ــدي ــد من
المراسالت والوثائق المهمة المتعلقة بالعمليات
العسكرية لتحرير الكويت واالعتراف بقضايا
الـحــدود والمسائل السياسية المتنوعة ذات
األبعاد الدولية.

«القاهرة للكتاب» يستخدم
تقنية الهولوغرام

 2019الماضي ،عندما أحيا حفال ثالثيا برفقة
ُ
أنـغــام ،ون ــوال الــزغـبــي ،بينما تـعــد األول ــى لوعد،
الفنانة السعودية ،التي صرحت سابقا بمشاريعها
ال ـق ــادم ــة ،وم ـن ـهــا ال ـظ ـه ــور ف ــي م ــوس ــم ال ــري ــاض،
والمشاركة في فيلم لعبدالمحسن النمر ،الممثل
السعودي ،وتعود بلقيس إلى الرياض بعد شهر
من مشاركتها في حفل الميدل بيست الماضي،
ُ
حيث تعد المشاركة الثانية في الموسم ذاته.

بلقيس

محمود الليثي يعود بفيلم
جديد بتوقيع السبكي

يعود المطرب الشعبي
محمود الليثي للسينما
من جديد ،من خالل فيلم
بتوقيع المنتج أحمد
السبكي ،على غرار األفالم
التي كان ينفذها قبل
سنوات ،والتي كانت
تعتمد على نجوم الغناء
الشعبي في مصر ،وتوقفت
قبل  3سنوات.
والفيلم الجديد يشارك فيه
الفنان الشعبي والمطرب
محمود الليثي مع عدد
من المطربين ،منهم :أحمد
شيبة والمطربة أمينة
والمطرب رضا البحراوي،
إضافة إلى الطفل محمد
أسامة ،الشهير بطفل
«الغزالة رايقة» ،إضافة إلى
البحث عن راقصة للتواجد
ضمن سياق الفيلم.
وجاء هذا الفيلم بعد
الهجوم الذي القاه السبكي
خالل الفترة الماضية،
متهما بتشويه السينما
المصرية من خالل ما
يسمى «خلطة السبكي»،
ما جعله توقف لمدة 3
سنوات عن هذه األفالم
حتى عاد من جديد.

مهرجان أفالم السعودية يفتح باب محمد أبوالحسن يهدي «حقائق وخفايا
المشاركة للخليجيين بدورته الثامنة ذكرياتي» إلى العبدالجليل
اسـتـقـبــل األم ـي ــن ال ـع ــام لـلـمـجـلــس الــوطـنــي
للثقافة والـفـنــون واآلداب كــامــل العبدالجليل
أم ــس ،المستشار فــي الــديــوان األمـيــري محمد
أبوالحسن ،وتبادال األحاديث الودية وناقشا
ً
ع ــددا مــن الـمــوضــوعــات ذات الصلة بالمشهد
الثقافي ،كما أهدى المستشار أبوالحسن كتابه
الجديد بعنوان «حقائق وخفايا ذكرياتي» إلى
العبدالجليل.
وقال الناطق الرسمي للمجلس األمين العام
المساعد لقطاع الثقافة د .عيسى األنصاري ،إنه
«في بداية اللقاء أكد العبدالجليل على روابط
األخ ــوة والـصــداقــة التي تربطه مــع المستشار
ً
أبوالحسن ،الفتا إلى تقديره لهذه الزيارة وأنه
ً
يمثل مكانة خاصة لديه ولدى الكويت نظرا إلى
ً
ً
جهوده المبذولة لخدمة الكويت محليا وعالميا،
إذ ساهم في الجهد الدبلوماسي الكويتي ألكثر
ً
من  23عاما في األمم المتحدة ،وكان خير معين
في الجهود الدبلوماسية والسياسة لوطننا
العزيز الكويت وصاحب دور محوري في أحداث
ً
البناء واألزمات الكويتية معا».
ً
وأشاد العبدالجليل بالكتاب الذي يوثق جزءا
ً
ً ً
مهما جدا من تاريخ الكويت ،معتبرا إياه أمانة
َّ
وفاها المستشار أبوالحسن للشعب الكويتي
بتأريخ أهــم المحطات التي عاصرها بعهده
الحافل باإلنجازات.
ب ــدوره ،أعــرب أبوالحسن عن بالغ سعادته

خبريات

●

القاهرة  -محمد الصادق

أعلنت وزيرة الثقافة المصرية ،الدكتورة إيناس عبدالدايم ،أنه
ألول مرة في تاريخ معرض الكتاب يتم استخدام أحدث أساليب
التطور التكنولوجي والذكاء االصطناعي؛ حيث تظهر شخصية
األديــب يحيى حقي بتقنية الهولوغرام في عــرض تفاعلي مع
الجمهور ،من خــال شاشة تعمل باللمس ،كما يمكن لألطفال
ورواد قــاعــة األط ـف ــال مـشــاهــدة إح ــدى قـصــص األديـ ــب الــراحــل
ً
عبدالتواب يوسف مجسمة افتراضيا باستخدام نظارات .VR
وأضافت الوزيرة خالل مؤتمر صحافي عقد بمركز المنارة
للمؤتمرات بالتجمع الخامس ،أن الـدورة الـ  53لمعرض القاهرة
للكتاب هــذا العام تحمل شعار «هوية مـصــر ...الثقافة وســؤال
المستقبل» خالل الفترة من  ٢٦الجاري حتى  7فبراير المقبل،
بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.
كما أعلنت استحداث جائزة ألفضل ناشر عربي ،وزيادة قيمة
جوائز المعرض إلــى  40ألــف جنيه بــدال من  10آالف جنيه في
كل مجال ثقافي .وتابعت :ان الفعاليات تشمل برنامجا مهنيا
يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر،
وتوفير منصة مهنية ومتخصصة للناشرين والعاملين على
صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي ،إلى جانب إتاحة
البيع  Onlineللكتب على المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض.
يشار إلى أن الدورة الحالية يشارك فيها  1067ناشرا مصريا
وعــربـيــا وأجنبيا وتــوكـيــا مــن  50دول ــة ،وتـحــل دول ــة اليونان
ضيف شرف ،وتم اختيار الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض،
والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب األطفال.
وتشهد هذه الدورة زيادة في عدد أيام العرض لتصل إلى 13
يوما متتاليا ،إلتاحة الفرصة للجمهور لزيارة المعرض ،ودعم
صناعة الكتاب والنشر.

أنهت الشركة المنتجة
لفيلم «لعبة شيطان»،
بطولة الفنان باسم سمرة،
األزمات التي لحقت بالعمل
خالل الفترة الماضية،
وتسببت في تأجيله
ما يقرب من عامين،
بسبب مشكالت إنتاجية
ومشكالت مع طاقم العمل.
وبدأت الشركة الترويج
للفيلم الجديد لطرحه
بدور العرض السينمائي
في  26الجاري ،مع إقامة
عرض خاص بحضور
األبطال للترويج للعمل
الجديد.
ويشارك في بطولة «لعبة
شيطان» عدد كبير من
الشباب ،بجانب الفنان
باسم سمرة ،منهم:
الفنان محمد عز والفنان
مصطفى أبوسريع ومي
القاضي وإسالم إبراهيم،
وبمشاركة أحمد سلطان
ونانسي صالح ومنى
ممدوح ومنة بدر ،والفيلم
من تأليف أحمد عثمان،
وإخراج إبرام نشأت.

«المهن الموسيقية» تقنن
أوضاع مطربي المهرجانات

بدأت نقابة المهن
الموسيقية ،برئاسة الفنان
هاني شاكر ،استقبال
أوراق المطربين المتقدمين
للقيد بالنقابة ،لمنحهم
تصريحا سنويا لممارسة
الغناء من فئة مطربي
المهرجانات ،وبدأت
اللجنة بالفعل اختبار
األصوات ،وتم منح  3منهم
التراخيص.
وتعمل النقابة حاليا
على تقنين أوضاع
المطربين ،من خالل عدة
شروط ،أهمها استيفاء
المستندات واألوراق
المطلوبة ،والتقدم
باألسماء الحقيقية ،مثل:
محمد محمود لحمو
بيكا ،وحسن منصور
لحسن شاكوش ،وعدم
منح التصريح لأللقاب
من جديد ،خصوصا
أنها أسماء غريبة على
المجتمع.
ووافق عدد كبير من
المطربين على الخضوع
لالختبارات ،بعد التقدم
باألوراق كاملة للجنة القيد
بالنقابة ،والموافقة على
التنازل عن األلقاب.
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دوليات

«التحالف» يقصف صنعاء بعد االعتداء على أبوظبي
السعودية واإلمارات تتوعدان الحوثيين ...ومطالبات لواشنطن بإعادتهم إلى قائمة اإلرهاب
أكدت السعودية أنها
مستعدة للتعامل مع مزيد
من التعنت الحوثي وسترد
بكل حزم وقوة على األعمال
اإلرهابية ،التي تتعرض لها
من الميليشيات المتمردة
المدعومة من إيران ،في حين
دكت مقاتالت «التحالف»
معاقل «أنصار الله» في صنعاء
ضمن عملية «الردع الشامل»
للرد على استهدافها
أبوظبي.

«صحيفة خامنئي»
تشيد بالهجوم على
العاصمة اإلماراتية

غ ــداة تبني الجماعة اليمنية
ً
ً
ال ـم ـت ـمــردة ه ـجــومــا دم ــوي ــا على
ال ـعــاص ـمــة اإلم ــاراتـ ـي ــة أبــوظ ـبــي
أس ـ ـفـ ــر ع ـ ــن مـ ـقـ ـت ــل  3أشـ ـخ ــاص
وقــوبــل بـتـنــديــد إقـلـيـمــي ودول ــي
وأم ـمــي واس ــع ،تــوعــدت المملكة
العربية السعودية بـالرد بـ «كل
حزم وقوة على جميع الممارسات
واألعمال اإلرهابية الجبانة التي
ت ـت ـعــرض ل ـهــا م ــن الـمـيـلـيـشـيــات
ال ـحــوث ـيــة ال ـمــدعــومــة م ــن إيـ ــران،
والتي تستهدف األبرياء واألعيان
المدنية والمنشآت الحيوية على
أراضـيـهــا ،وتـهــدد السلم واألمــن
اإلقليمي والدولي».
وق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــر
فيصل بن فرحان بن عبدالله ،عبر
«تــويـتــر» أم ــس ،إنـنــا «مستعدون
لـلـتـعــامــل م ــع مــزيــد م ــن التعنت
الحوثي والدفاع عن أمننا».
وأض ـ ـ ــاف« :االع ـ ـت ـ ــداءات الـتــي
قامت بها الميليشيات اإلرهابية
ع ـلــى الـمـمـلـكــة ودولـ ـ ــة اإلمـ ـ ــارات
الـ ـع ــربـ ـي ــة الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ال ـش ـق ـي ـقــة
ً
تشكل تهديدا لألمن واالستقرار
فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ،وتـ ــؤكـ ــد أن ه ــذه
ً
الـمـيـلـيـشـيــات أصـبـحــت م ـصــدرا
ً
رئيسا لتهديد األمن واالستقرار
اإلقليمي والدولي».
وتابع«:المملكة وتحالف دعم
الشرعية مستمرون في دعمهم
للجهود األممية والدولية إلحالل
ال ـ ـسـ ــام فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن ،وم ـ ـبـ ــادرة
الـمـمـلـكــة إلي ـج ــاد ح ــل سـيــاســي
لألزمة اليمنية ال تزال مطروحة».
فــي هــذه األث ـنــاء ،صــرح وزيــر
الـ ـ ــدولـ ـ ــة الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي لـ ـلـ ـش ــؤون
ال ـخ ــارج ـي ــة ،عـ ــادل الـجـبـيــر بــأن
«األعـ ـ ـم ـ ــال اإلره ــابـ ـي ــة ال ـج ـبــانــة
ال ـ ـتـ ــي نـ ـف ــذتـ ـه ــا ال ـم ـي ـل ـي ـش ـي ــات
ال ـ ـحـ ــوث ـ ـيـ ــة بـ ــاع ـ ـتـ ــدائ ـ ـهـ ــا ع ـل ــى
الـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة واإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ت ــأت ــي
ً
اسـ ـتـ ـم ــرارا ألع ـم ــال ـه ــا ال ـم ـه ــددة
لــأمــن واالسـتـقــرار فــي المنطقة
وللممرات البحرية الدولية».
وج ـ ـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
السعودي ،أمس ،إدانته لالعتداء
الحوثي الذي استهدف خزانات
ن ـف ــط ت ــاب ـع ــة ل ـش ــرك ــة «أدن ـ ـ ـ ــوك»
ب ـم ـن ـط ـق ــة م ـص ـف ــح ال ـص ـن ــاع ـي ــة
ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة وم ـ ـط ـ ــار أب ــوظـ ـب ــي
الدولي.
وبدأت مقاتالت «تحالف دعم

يمنيون بموقع استهدفته مقاتالت «التحالف» في صنعاء أمس (أ ف ب)
الشرعية» الذي تقوده السعودية
فــي ال ـي ـمــن ،تـنـفـيــذ عـمـلـيــة «ردع
ش ــامـ ـل ــة عـ ـل ــى مـ ـ ـ ــدار الـ ـس ــاع ــة»،
فــوق العاصمة اليمنية صنعاء
الـ ـخ ــاضـ ـع ــة ل ـس ـي ـط ــرة ج ـم ــاع ــة
«أنصار الله» الحوثية.
وأعـ ـل ــن «ال ـت ـح ــال ــف» ،تــوجـيــه
ضـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ــات ج ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــة ل ـ ـم ـ ـعـ ــاقـ ــل
وم ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــرات الـ ـح ــوثـ ـيـ ـي ــن فــي
العاصمة صنعاء .وأ ك ــد تدمير
م ـ ـخـ ــازن وم ـن ـظ ــوم ــة اتـ ـص ــاالت
ل ـل ـط ــائ ــرات ال ـم ـس ـي ــرة ف ــي جـبــل
النبي شعيب.
وأفـ ــادت ت ـقــديــرات أول ـيــة بــأن
الضربات الجوية التي استهدفت
م ـعــاقــل الـحــوثـيـيــن ف ــي صـنـعــاء
ً
أسفرت عن مقتل  14شخصا.
ول ـ ـيـ ــل االث ـ ـن ـ ـيـ ــن ـ ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء،
ذك ــر «ال ـت ـح ــال ــف» ،أن ال ـطــائــرات
ا ل ـه ـجــو م ـيــة «إف »15و«إف»16
تـ ـحـ ـض ــر ل ـع ـم ـل ـي ــات م ـش ـت ــرك ــة،
وال ـق ـيــادات الـحــوثـيــة اإلرهــابـيــة
ضمن األولويات.
ولفت إلى أن طائرات «إف»15

دمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت م ـ ـن ـ ـص ـ ـت ـ ـيـ ــن إلطـ ـ ـ ـ ــاق
الصواريخ البالستية استخدمت
في الهجوم على أبوظبي.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،زع ــم الـمـتـحــدث
العسكري باسم الحوثيين يحيى
س ــري ــع أن ج ـمــاع ـتــه اسـتـهــدفــت
مطاري دبي وأبوظبي ومصفاة
ً
ال ـن ـفــط ف ــي م ـص ـفــح ،وع ـ ــددا من
ال ـمــواقــع والـمـنـشــآت اإلمــارات ـيــة
المهمة والحساسة أمس األول.
وذك ــر ال ـق ـيــادي ال ـحــوثــي ،في
بيان ،أن العملية جرت بخمسة
صـ ــواريـ ــخ بــال ـس ـت ـيــة ومـجـنـحــة
وع ـ ـ ـ ـ ــدد كـ ـبـ ـي ــر م ـ ــن الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات
ال ـم ـسـ ّـيــرة ،مــن دون الـكـشــف عن
رقم محدد.
فــي الـمـقــابــل ،أق ــرت الجماعة
ال ـم ـت ـم ــردة ،بـمـقـتــل م ــدي ــر كلية
الطيران والدفاع الجوي ،الموالي
لها ،العميد الركن طيار عبدالله
قاسم الجنيد ،بغارة جوية على
صـنـعــاء ،فيما أف ــاد «الـتـحــالــف»
ً
ب ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــرع  80عـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرا م ــن
الحوثيين بعمليات استهداف

العالمي فــي «دافـ ــوس»« :آخ ــر شــيء يمكنكم الـقـيــام بــه هــو ضخ
ع ـش ــرات ال ـم ـل ـيــارات م ــن ال ـ ـ ــدوالرات ل ـهــذا ال ـن ـظ ــام ،ألن م ــا ال ــذي
ستحصلون عليه؟ إرهابا على نطاق أوسع».
إلى ذلك ،تحدث تقرير للقناة  13اإلسرائيلية بأن تل أبيب باتت
تتخوف بعد قصف ابوظبي من قدرة المتمردين الحوثيين على
شن هجوم مماثل على مدينة ايالت الواقعة على البحر األحمر.

قــام بها في مــأرب على مــدار 24
ساعة.

تعبئة إماراتية
م ــن جـهـتـهــا ،بـ ــدأت الـسـلـطــات
اإلماراتية في حركة تعبئة شعبية
م ــع ت ــزاي ــد اح ـت ـمــال ال ــدخ ــول في
ج ــول ــة ت ـص ـع ـيــد ع ـس ـك ــري ــة ضــد
الميليشيات الحوثية التي ُمنيت
بـسـلـسـلــة خ ـســائــر ف ــي مـحــافـظــة
ش ـب ــوة وجـ ـن ــوب م ـ ــأرب ع ـلــى يد
قوات «ألوية العمالقة» الجنوبية
الـمــدربــة والمنظمة مــن أبوظبي
ال ـع ـضــو الــرئ ـي ـســي ف ــي «تـحــالــف
دعــم الشرعية» .ونـشــرت النيابة
العامة اإلماراتية ،أمس ،تغريدة
ع ـلــى «ت ــويـ ـت ــر» ،ق ــال ــت ف ـي ـهــا ،إن
«الدفاع عن االتحاد فرض مقدس
على كل مواطن ،وإن أداء الخدمة
ال ـع ـس ـك ــري ــة ش ـ ــرف ل ـل ـمــواط ـن ـيــن
ً
ينظمه القانون ،وفقا للمادة 43
من الدستور».
وجـ ـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ــك ب ـ ـعـ ــد أن ق ــال ــت
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،أم ـ ـ ــس األول ،إن ـه ــا
تحتفظ بحق الرد على الهجمات
اإلرهابية على أبوظبي ،مؤكدة أن
االستهداف اآلثم لن يمر من دون
عقاب وأنها ترفض «التهديدات
الحوثية العابرة للحدود».
ون ـ ـق ـ ــل م ـ ــوق ـ ــع «أكـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــوس»
اإلخـبــاري األميركي عن مسؤول
إماراتي ،قوله إن وزير الخارجية
اإلمــاراتــي عبدالله بن زايــد طلب
م ــن ن ـظ ـيــره األم ـي ــرك ــي أن ـطــونــي
بلينكن في مكالمة هاتفية أمس
األول ،إعــادة إدراج «أنصار الله»

عـلــى قــائـمــة اإلرهـ ـ ــاب ،وذلـ ــك في
ض ــوء األحـ ــداث األخ ـي ــرة .وسبق
إلدارة ال ــرئ ـي ــس ج ــو ب ــاي ــدن أن
ألغت بعد شهر من تولي الرئيس
السلطة في يناير  ،2021قرار إدارة
الــرئـيــس الـســابــق دونــالــد ترامب
تصنيف الجماعة الحوثية ضمن
قائمة اإلرهاب.
وف ـ ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت س ـ ـ ــاب ـ ـ ــق ،أع ـ ـ ــرب
مستشار األمن القومي األميركي
جيك سوليفان عن إدانته الشديدة
للهجوم الــذي وصفه باإلرهابي
على أبوظبي ،وقــال إن واشنطن
سـتـتـعــاون مــع اإلمــاراتـيـيــن ومــع
شــركــائ ـهــا الــدول ـي ـيــن لمحاسبة
الحوثيين.
لكن رد فعل اإلدارة األميركية
الحالية على هجوم أبوظبي أثار
انـتـقــاد وزي ــر الخارجية السابق
مـ ــايـ ــك ب ــومـ ـبـ ـي ــو .وقـ ـ ـ ــال بــوب ـيــو
ع ـب ــر «ت ــويـ ـت ــر»« :إن ال ـحــوث ـي ـيــن
ال ـمــدعــوم ـيــن م ــن إيـ ـ ــران وال ــذي ــن
يـقــول عنهم بــايــدن إنـهــم ليسوا
إرهابيين ،شنوا ضربة صاروخية
على نقطتي نقل عالميتين في
أبوظبي ،وحذر من أن اإلماراتيين
واألميركيين الذين يقيمون هناك
معرضون للخطر».

تورط إيراني
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،ق ــال م ـســؤولــون
خ ـل ـي ـج ـيــون إنـ ـه ــم ي ـح ـق ـقــون فــي
إمـ ـك ــانـ ـي ــة اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ال ـج ـم ــاع ــة
ا ل ـح ــو ث ـي ــة «درون» و صـ ــوار يـ ــخ
ك ـ ـ ـ ــروز السـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف ال ـع ــاص ـم ــة
اإلم ـ ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ح ـ ـس ـ ـب ـ ـمـ ــا ن ـق ـل ــت

صحيفة «وول ستريت جورنال».
ونـقـلــت الـصـحـيـفــة األمـيــركـيــة
عن مسؤولين إقليميين مطلعين
عـلــى الـتـحـقـيــق أن ـهــم ال يـشـكــون
فـ ــي م ـس ــؤول ـي ــة ال ـح ــوث ـي ـي ــن عــن
الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــوم ،ل ـك ـن ـه ــم ال يـ ـع ــرف ــون
بــالـضـبــط مـ ـص ــدره .ونـقـلــت عن
ال ـم ـســؤول ـيــن الـخـلـيـجـيـيــن أنـهــم
يبحثون في الدور الذي قد تكون
إيران قد لعبته ،إن وجد ،في األمر
بالهجوم على أبوظبي أو دعمه
أو تشجيعه.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤول إل ـ ـ ـ ـ ــى أن
«الحوثيين ال يشنون أي هجوم
على دول أخــرى بـطــائــرات بــدون
ط ـيــار أو ص ــواري ــخ بــالـسـتـيــة أو
ك ــروز دون إذن أو تعليمات من
طهران».
ورغم اإلدانة الدولية الواسعة
لـلـهـجـمــات ،عـلــى أبــوظ ـبــي ،التي
يـقــول مـســؤولــو دف ــاع أميركيون
وأوروبـيــون وإسرائيليون ،إنها
توضح القدرة المتطورة بسرعة
إليـ ـ ـ ــران وح ـل ـف ــائ ـه ــا ،م ـم ــا يـغـيــر
المعادلة األمنية بالمنطقة ،رحبت
ال ـص ـح ــف األص ــولـ ـي ــة اإلي ــران ـي ــة
التابعة للمرشد على خامنئي،
بـ ــاالع ـ ـتـ ــداء ال ـ ـحـ ــوثـ ــي ،تـبـعـتـهــا
ف ــي ذل ــك الـمـيـلـيـشـيــات الـمــوالـيــة
ل ـط ـه ــران ف ــي ال ـ ـعـ ــراق .وأشـ ـ ــادت
ص ـح ـي ـف ــة «ك ـ ـي ـ ـه ـ ــان» ،ال ـت ــاب ـع ــة
للمرشد اإليراني ،بالعملية التي
راح ضحيتها مدنيون .وعنونت
ص ـح ـي ـفــة الـ ـم ــرش ــد فـ ــي ع ــدده ــا
أمس ،بالقول« :أنصار الله تعاقب
اإلمارات».
(الرياض ـ وكاالت)

العراق :الصدر يرفض العودة إلى «معادالت  »2003عقوبات أميركية على «حزب الله»

ً
االنقسام الشيعي يستعصي على قآني ...والبارزاني يرد عرضا من العامري
لـلـمــرة الـثــانـيــة خ ــال س ــاع ــات ،أخ ـفــق قــائــد «فيلق
القدس» في الحرس الثوري اإليراني إسماعيل قآني
ليل االثنين ـ ـ الثالثاء في إقناع زعيم التيار الصدري
الـعــراقــي مـقـتــدى ال ـصــدر بتشكيل «حـكــومــة تسوية»
وإنهاء الخالف بين التيار الصدري الفائز األول في
انتخابات أكتوبر ،وبين «اإلطار التنسيقي» الذي يضم
معظم القوى الشيعية بما فيها الفصائل المسلحة
المتحالفة مع إيــران والتي تكبدت خسائر انتخابية
كبيرة.
ً
وبعد المباحثات المكثفة التي أجراها سابقا ،عاد
قآني ليجتمع مع قــادة «اإلطــار التنسيقي» بحضور
قيادات الفصائل الشيعية المسلحة في منزل رئيس
الــوزراء األسبق حيدر العبادي ،قبل أن يتوجه للمرة
الثانية إلى الحنانة في مدينة النجف للقاء الصدر.
وق ــال مـصــدر بمكتب الـصــدر إن «قــآنــي جــاء تحت
عنوان إيجاد حل للخالفات الشيعية ،وإعادة ترتيب
ال ـب ـيــت وف ــق ال ـم ـع ــادالت الـسـيــاسـيــة الـمـعـتـمــدة منذ
 ،2003لكن الـصــدر رفــض سيناريو تشكيل حكومة
توافقية تعتمد العرف السياسي في توزيع المناصب
والحقائب».
ً
وأض ــاف أن «قــآنــي عـجــز أي ـضــا عــن تغيير موقف
الصدر من بعض قيادات اإلطار ،وبالتحديد التخفيف
من اشتراطاته السيما المتعلقة بإبعاد زعيم ائتالف
دول ــة الـقــانــون ن ــوري الـمــالـكــي عــن توليفة الحكومة
الجديدة».

نواب المالكي
ولفت المصدر إلــى أن الـصــدر ،الــذي وضــع «فيتو
المجرب ال يجرب» في وجــه جميع رؤســاء الحكومة
ً
الـســابـقـيــن خ ـصــوصــا الـمــالـكــي ،لــم ي ـبـ ِـد مـمــانـعــة من
م ـش ــارك ــة ن ـ ــواب م ــن «دول ـ ــة الـ ـق ــان ــون» وق ـ ــوى أخ ــرى
ً
بالحكومة ،مبينا أنه «وسط تلك األحداث وفشل قآني
في تحقيق ما جاء من أجله ،قد يصار إلى عدم انعقاد
االجتماع المرتقب بين قــوى اإلطــار مع الـصــدر ،كما

السودان :مقتل  7باالحتجاجات
ودعوة لعصيان مدني

أكدت هيئات رسمية
وكيانات سودانية مختلفة،
في بيانات منفصلة ،الدخول
في عصيان مدني ،أمس،
احتجاجا على سقوط 7
قتلى في مظاهرات تندد
بسيطرة العسكريين على
السلطة ،أمس األول ،في
العاصمة الخرطوم ،بالتزامن
مع ردود أفعال دولية وأممية
رافضة للعنف في فض
التظاهرات .وأعلنت الشرطة
مقتل  7أشخاص ،وإصابة
 72خالل مظاهرات أمس
األول ،متهمة الحراك الشعبي
باللجوء إلى "العنف المنظم"
ضد أفرادها ومراكزها،
في غضون ذلك ،أفاد الممثل
الخاص لألمين العام لألمم
المتحدة فولكر بيرتس بأن
مجموعة "أصدقاء السودان"
عقدت اجتماعا في الرياض.

إسرائيل :تخفيف عقوبات إيران يؤدي إلى «إرهاب أوسع»
رأى رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينيت ،أمس ،أن توفير
أموال إليران قد يؤدي إلى «إرهاب على نطاق أوسع» في تحذير
واضح من تخفيف الدول الكبرى العقوبات عن طهران مع سعيها
ً
للتوصل التفاق نــووي جديد خالل المفاوضات الدائرة حاليا
في فيينا.
وق ــال بينيت ،فــي كلمة عـبــر الـفـيــديــو للمنتدى االقـتـصــادي

سلة أخبار

ً
مستقبال نائب قائد التحالف الدولي كارل هاريس في أربيل أمس
رئيس حكومة كردستان
أن المسؤول اإليــرانــي أكــد أنــه سيعاود الـكـ ّـرة ويــزور
النجف في األيــام المقبلة في محاولة جديدة إلقناع
الصدر بـضــرورة توحيد البيت الشيعي والتغاضي
عن خالفات يمكن تجاوزها».
وفــي األثـنــاء ،أفــاد مصدر فــي «اإلط ــار التنسيقي»،
وكــالــة شـفــق ،بمحاولة للدفع بكلَ مــن زعـيــم تحالف
ً
ُ
الـنـصــر حـيــدر الـعـبــادي أو الـمــكـلــف ســابـقــا بتشكيل
الـحـكــومــة محمد تــوفـيــق ع ــاوي كمرشحي تسوية،
أمام قائمة مصغرة لدى الصدر تضم رئيسها الحالي
مصطفى الكاظمي مع شخصيات صدرية.
وفــي خضم الـخــافــات ،فشل الـعــامــري أمــس األول
في التوصل إلى تفاهمات خاصة بتشكيل الحكومة
مع الزعيم الكردي مسعود البارزاني ورئيس اإلقليم
ن ـي ـج ـيــرفــان الـ ـب ــارزان ــي ورئـ ـي ــس ح ـكــوم ـتــه م ـس ــرور
ال ـب ــارزان ــي .وبـحـســب م ـصــادر سـيــاسـيــة مطلعة فــإن
العامري طرح خالل اجتماعاته في أربيل مقترحين،

األول تسمية العبادي مرشح تسوية لرئاسة الحكومة
ورفضه الـبــارزانــي ،والثاني تشكيل حكومة نصفها
من التيار الصدري ،مقابل وزيرين كرديين مع حصة
رئاسة الجمهورية ونائب رئيس البرلمان ،وأن تقتسم
بقية الوزارات بين السنة و«اإلطار».
ً
وأكدت المصادر أن هذا المقترح قوبل أيضا برفض
ال ـبــارزانــي وأخـطــر الـعــامــري ب ـضــرورة وج ــود توافق
شيعي على أي توليفة حكومية قبل أن تعرض على
األك ــراد .الــى ذلــكّ ،رأى مشعان الـجـبــوري ،النائب عن
تحالف "عــزم" السني بزعامة رئيس البرلمان محمد
الحلبوسي ،أن مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني
هوشيار زيباري للرئاسة سيفوز بالمنصب بحصوله
ع ـل ــى ت ـص ــوي ــت  200ن ــائ ــب ع ـل ــى حـ ـس ــاب م ـنــاف ـســه
الرئيس الحالي برهم صالح ،مرشح االتحاد الوطني
الكردستاني.
(بغداد -وكاالت)

مودع احتجز رهائن بمصرف بعد رفض تسليمه أمواله
أع ـل ـن ــت واشـ ـنـ ـط ــن ،أم ـ ــس ،حــزمــة
ع ـقــوبــات عـلــى ح ــزب ال ـلــه الـلـبـنــانــي
شملت إضافة  3قياديين في الحزب
وشركة «دار السالم للسياحة والسفر»
ال ـت ــي تــرب ـط ـهــا ص ـلــة ب ــال ـح ــزب ،الــى
قائمة العقوبات.
وق ـ ـ ــال م ـس ــاع ــد وزيـ ـ ـ ــرة ال ـخ ــزان ــة
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
واالس ـت ـخ ـبــارات بــريــان نـيـلـســون أن
«ح ــزب الـلــه يــزعــم أن ــه يــدعــم الشعب
الـلـبـنــانــي ،لـكــن تـمـ ً
ـامــا مـثــل الجهات
ال ـف ــاس ــدة األخ ـ ــرى ف ــي ل ـب ـنــان الـتــي
حددتها وزارة الخزانة ،يواصل حزب
الله االستفادة من المشاريع التجارية
ال ـم ـع ــزول ــة وال ـص ـف ـق ــات الـسـيــاسـيــة
ال ـخ ـل ـف ـي ــة ،وت ـك ــدي ــس ال ـ ـثـ ــروة ال ـتــي
ال يراها الشعب اللبناني ً
أبدا».
وأضاف أن القرار الجديد «يهدف
إلـ ــى م ـنــع رج ـ ــال األعـ ـم ــال م ــن جمع
األم ــوال وغسلها لمصلحة الـحــزب،
فــي الــوقــت ال ــذي يــواجــه اللبنانيون
أزمات اقتصادية وإنسانية متفاقمة».
إل ــى ذل ــك وف ــي حـلـقــة ج ــدي ــدة من
إش ـ ـك ـ ــاالت ت ـش ـه ــده ــا ال ـم ــؤس ـس ــات
المالية منذ بدء االنهيار االقتصادي،
احـتـجــز م ــودع ع ـشــرات مــن موظفي
مصرف في بلدة جب جنين بقضاء
البقاع الغربي بشرق لبنان وزبائنه،
ً
بعد رفض البنك تسليمه مبلغا من
حسابه.
وأفادت وسائل إعالم بأن الحادثة
وقعت في فرع لـ «بنك بيروت والبالد
العربية».
وذكرت «الوكالة الوطنية لإلعالم»
الرسمية ،أن «المودع طالب بسحب

م ـب ـلــغ  50ألـ ــف دوالر م ــن ح ـســابــه،
ً
ً
وحين ُرفض طلبه رفع سالحا حربيا
ّ
وقنبلة بوجه الموظفين ،وصب كذلك
م ــادة الـبـنــزيــن فــي أرجـ ــاء الـمـصــرف
ً
مـهــددا بحرقه وتفجيره في حــال لم
يتم التجاوب لطلبه».
وف ــي وق ــت الح ــق ،أفـ ــادت وســائــل
ّ
إعالم بأن المودع سلم نفسه للقوى
ً
األم ـن ـي ــة ال ـت ــي ض ــرب ــت ط ــوق ــا حــول
ّ
ً
المكان ،بعد تسلمه جزءا من المبلغ.
واكـ ـتـ ـف ــى مـ ـص ــدر أمـ ـن ــي ب ــال ـق ــول
«انتهت العملية من دون خسائر».
وم ـنــذ ب ــدء االن ـه ـيــار االق ـت ـصــادي
ـذي ي ـش ـهــده ل ـب ـنــان م ـنــذ عــام ـيــن،
ال ـ ـ ّ
وصــنـفــه الـبـنــك الــدولــي بـيــن األس ــوأ
فــي الـعــالــم مـنــذ ع ــام  ،1850فرضت
ً
المصارف قيودا مشددة على عمليات
السحب بالدوالر ،ومنعت التحويالت
إلى الخارج.
وج ـعــل ذل ــك ال ـمــودع ـيــن عــاجــزيــن
ً
عــن الـتـصـ ّـرف بــأمــوالـهــم ،خصوصا
بالدوالر ،بينما فقدت الودائع بالليرة
قـيـمـتـهــا م ــع ان ـه ـي ــار ق ـي ـمــة الـعـمـلــة
المحلية في السوق السوداء.
وش ـ ـهـ ــدت قـ ــاعـ ــات االنـ ـتـ ـظ ــار فــي
المصارف خالل العامين الماضيين
إش ـ ـكـ ــاالت م ـت ـك ــررة ب ـي ــن مــواط ـن ـيــن
غــاضـبـيــن راغ ـب ـيــن بــالـحـصــول على
ودائ ـع ـه ــم وال ـمــوظ ـف ـيــن الـمـلـتــزمـيــن
بتعليمات إداراتهم.
وعلى وقــع االنهيار االقتصادي،
بات نحو  80بالمئة من السكان تحت
خط الفقر ،بينما تدهورت قدراتهم
ال ـش ــرائ ـي ــة وان ـ ـعـ ــدم وج ـ ــود الـطـبـقــة
الوسطى.

تمسك أممي باالنتخابات
الليبية ورفض حل الحكومة

جددت األمم المتحدة دعوتها
إلجراء االنتخابات في بيئة
آمنة وسلمية ،بينما دعت
المستشارة األممية مجلس
النواب إلى التركيز على
االنتخابات عوض التفكير
في حكومة جديدة ،في وقت
يتصاعد خطاب االتهام نحو
حكومة الدبيبة ومفوضية
االنتخابات .وقال األمين
العام لألمم المتحدة أنطونيو
غوتيريش ،في تقرير لمجلس
األمن ،نشرته "أسوشيتد
برس" ،أمس ،إن الليبيين "يجب
أن يعملوا اآلن معا لمعالجة
القضايا األساسية التي نتج
عنها تأجيل االنتخابات ،وخلق
الظروف السياسية واألمنية
الالزمة إلجراء االنتخابات
الرئاسية والبرلمانية دون مزيد
من التأخير".

تونس :إحالة موسي
ومورو ومخلوف للقضاء

قررت النيابة العامة التونسية،
أمس ،إحالة رئيسة الحزب
الدستوري الحر عبير موسي،
ورئيس كتلة ائتالف الكرامة
بالبرلمان المجمد سيف
مخلوف ،والقيادي السابق
في حركة النهضة عبدالفتاح
مورو ،إلى المحكمة االبتدائية
بالعاصمة تونس ،للتحقيق
معهم في "جرائم انتخابية".
وأكدت تقارير أن موسي
ومورو ومخلوف سيتم
التحقيق معهم بسبب
"مخالفتهم لقانون االنتخابات،
والقيام بإشهار سياسي
خارج القانون ،خالل الحمالت
االنتخابية عام .،"2019

لعمامرة ينقل رسالة
من تبون إلى تميم

بعث الرئيس الجزائري
عبدالمجيد تبون رسالة إلى
أمير قطر تميم بن حمد" ،تتصل
بالعالقات الثنائية الوطيدة
بين البلدين وسبل دعمها
وتعزيزها".وقام وزير الشؤون
الخارجية الجزائري رمطان
لعمامرة بتسليم الرسالة،
خالل استقبال األمير القطري
له والوفد المرافق بالديوان
األميري ،وجرى خالل المقابلة
استعراض العالقات الثنائية،
إضافة إلى تطورات األوضاع في
المنطقة.

ةديرجلا
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ً
روسيا تستنفر عسكريا ...قوات إلى مينسك وسفن في إيران

ِّ
فرقة كندية وأسلحة بريطانية ألوكرانيا ...وإردوغان يحذر موسكو من تبعات غزو «دولة قوية»

دوليات
سلة أخبار
نصف الفرنسيين يثقون
بإعادة انتخاب ماكرون

قبل أقل من  3أشهر على
الجولة األولى من االنتخابات،
أظهر استطالع جديد للرأي،
أن نحو نصف الفرنسيين
يعتقدون أن الرئيس إيمانويل
ماكرون سيعاد انتخابه
رئيسا لفرنسا لوالية ثانية.
ووفقا لالستطالع الذي
أجرته  ،BFMTVفإن ما يقرب
من واحد من كل اثنين من
الفرنسيين ( )%48يعتقدون
أنه ستتم إعادة انتخاب
ماكرون في أبريل المقبل.
كذلك ،توقع  14في المئة من
المشاركين في االستطالع
فوز فاليري بيكريس ،مرشحة
الجمهوريين أو المرشحة
ّ
المتطرفة مارين
اليمينية
لوبن .ورأى  6في المئة منهم
فقط انتصارا للمنافس
القومي المثير للجدل إيريك
زمور.

لوكاشينكو :االستفتاء
الدستوري في فبراير

آليات عسكرية روسية على قطار في طريقها إلجراء التدريبات في بيالروس أمس (ا ف ب)

مع تواصل التوتر الشديد
حول أوكرانيا ،بدا أن روسيا
في حال استنفار عسكري عال،
مع إجراء قواتها مناورات
متعددة .وبينما وصلت قوات
روسية الى بيالروس لبدء
تدريب كبير كشفت موسكو
انها أرسلت سفنا الى ايران
للقيام بمناورات مشتركة مع
بكين وطهران.

وس ــط اس ـت ـم ــرار ال ـتــوتــر مع
أوكرانيا ،بدا أن موسكو تعيش
أعـ ـل ــى م ـس ـت ــوي ــات االس ـت ـن ـف ــار
ال ـع ـس ـك ــري م ـن ــذ سـ ـن ــوات ،فـقــد
بـ ـ ـ ـ ـ ــدأت الـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــوات وال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــدات
العسكرية الروسية في الوصول
إلى بيالروس ،إلجراء مناورات
"حزام االتحاد  "2022قرب حدود
روس ـي ــا الـبـيـضــاء الـغــربـيــة مع
بولندا وليتوانيا العضوين في
حلف شمال األطلسي (الناتو)
ً
وأيضا قرب الحدود الجنوبية
مع أوكرانياُ .
وفي حين أعلن عن مشاركة
 2000ج ـ ـنـ ــدي م ـ ــن ا ل ـم ـن ـط ـق ــة
العسكرية الغربية في تدريبات
بـ ــالـ ــذخ ـ ـيـ ــرة الـ ـحـ ـي ــة ب ـم ـن ـط ـقــة
ل ـ ـي ـ ـن ـ ـي ـ ـن ـ ـغـ ــراد ش ـ ـ ـمـ ـ ــال غـ ــربـ ــي
روسيا ،أفاد المكتب الصحافي
لألسطول الروسي في المحيط
الـ ـه ــادئ ف ــي بـ ـي ــان ،أم ـ ــس ،بــأن
السفن الحربية لكل من روسيا
وإي ـ ـ ـ ـ ـ ــران وال ـ ـص ـ ـيـ ــن س ـت ـج ــري
م ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاورات بـ ـح ــري ــة م ـش ـت ــرك ــة
"بهدف اتخاذ إجراءات لضمان
سالمة الشحن الدولي ومكافحة
القراصنة البحريين".
وأوضح البيان "أن مجموعة
م ـ ــن سـ ـف ــن أسـ ـ ـط ـ ــول ال ـم ـح ـي ــط
ً
الهادئ الروسي تقف حاليا في
ميناء جابهار بإيران".

الدفاع المشترك
ف ـ ـ ــي غ ـ ـ ـضـ ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ك ـش ــف

ن ــائ ــب وزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع ال ــروس ــي
أل ـك ـس ـن ــدر ف ــوم ـي ــن ع ــن تــوصــل
مــوسـكــو ومـيـنـســك إل ــى تفاهم
على "استخدام كامل اإلمكانات
الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة فــي
الدولتين" ،وأوضــح " :قد ينشأ
وضـ ـ ـ ــع ال تـ ـكـ ـف ــي ف ـ ـيـ ــه ال ـ ـقـ ــوى
والـ ـ ــوسـ ـ ــائـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـتـ ــوفـ ــرة ل ــدى
م ـج ـمــوعــة ال ـ ـقـ ــوات اإلق ـل ـي ـم ـيــة،
ل ـض ـم ــان أم ـ ــن دول ـ ـ ــة االت ـ ـحـ ــاد،
ويـ ـج ــب أن نـ ـك ــون م ـس ـت ـعــديــن
ل ـت ـقــوي ـت ـهــا .ل ـق ــد تــوص ـل ـنــا مــع
ال ـ ـجـ ــانـ ــب الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــاروس ـ ــي إلـ ــى
تفاهم حول أنه من أجل الدفاع
المشترك سيكون من الضروري
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام كـ ــامـ ــل اإلم ـ ـكـ ــانـ ــات
الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة فــي
الدولتين".
وقال فومين ،إنه سيتم خالل
"ح ــزام االتـحــاد  "2022نشر 12
طائرة مقاتلة من طــراز SU35
ووحدتين من أنظمة الصواريخ
ال ـم ـضــادة لـلـطــائــرات مــن طــراز
 S400ونظام صواريخ من طراز
"بانتسير".
ب ـ ـ ـ ــدور ه ـ ـ ـ ــا ،أ فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت وزارة
دفـ ـ ـ ـ ــاع ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاروس ،ب ـ ــأن ـ ــه فــي
المرحلة األولى من المناورات،
وال ـت ــي س ـت ـكــون ف ــي  9ف ـبــرايــر،
سـيـتــدرب الـجــانـبــان عـلــى نشر
ال ـقــوات وال ــدف ــاع عــن المنشآت
العسكرية وتقييم قدرات الدفاع
الـ ـج ــوي ل ـق ــوات ـه ـم ــا ،وأض ــاف ــت
أن ــه ف ــي ال ـمــرح ـلــة ال ـثــان ـيــة ،من

 10ح ـتــى  20ف ـب ــراي ــر الـمـقـبــل،
ستقوم قــوات البلدان "بتدمير
الـ ـتـ ـشـ ـكـ ـي ــات ال ـم ـس ـل ـح ــة غ ـيــر
القانونية ومجموعات التخريب
واالستطالع للعدو".

ّ
تحركات بوتين

ّ
التحركات الدبلوماسية،
وفي
أعـ ـل ــن ال ـك ــرم ـل ـي ــن أن ال ــرئ ـي ــس
الـ ـ ــروسـ ـ ــي ف ــاديـ ـمـ ـي ــر ب ــوت ـي ــن
سيستقبل اليوم نظيره اإليراني
إبراهيم رئيسي في موسكو ،في
أول زي ــارة لرئيس إيــرانــي إلى
روسيا منذ عام .2017
كما أكد الكرملين ،أن بوتين
سيطلع نـظـيــره الـصـيـنــي شي
جينبينغ على فحوى محادثات
م ـ ــوسـ ـ ـك ـ ــو مـ ـ ـ ــع حـ ـ ـل ـ ــف ش ـ ـمـ ــال
األطلسي (ناتو) عندما يسافر
إلى بكين الشهر المقبل لحضور
حـ ـف ــل افـ ـتـ ـت ــاح دورة األلـ ـع ــاب
األولمبية الشتوية في  4فبراير.

جولة بلينكن
ووس ــط الـتـحــذيــر األمـيــركــي
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــاري مـ ـ ــن إم ـك ــان ـي ــة
ً
أن ت ـش ــن م ــوس ـك ــو غ ـ ـ ــزوا عـلــى
أوكــرانـيــا فــي األسابيع القليلة
المقبلة ،توجه وزير الخارجية
األمـيــركــي أنتوني بلينكن إلى
أوك ــرانـ ـي ــا ف ــي م ـس ـعــى لـتــأكـيــد
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
ً
تجاهها ،كما يــزور برلين غــدا
إلج ـ ــراء م ـحــادثــات ربــاع ـيــة مع

بــري ـطــان ـيــا وف ــرن ـس ــا وأل ـمــان ـيــا
حول األزمة األوكرانية.
ً
ووفـ ـ ـق ـ ــا لـ ـبـ ـي ــان ل ـل ـخــارج ـيــة
األميركية ،فإن الجولة تأتي في
إطار "الدبلوماسية المكثفة مع
حلفائنا وشركائنا األوروبيين
لــوضــع نـهــج مــوحــد لـمــواجـهــة
الـتـهــديــد ال ــذي تـشـكـلــه روسـيــا
ع ـ ـلـ ــى أوكـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــا ،وج ـ ـهـ ــودنـ ــا
ال ـم ـش ـت ــرك ــة لـتـشـجـيـعـهــا عـلــى
اختيار الدبلوماسية وخفض
ال ـت ـص ـع ـي ــد ،ب ـم ــا يـ ـخ ــدم األمـ ــن
واالستقرار".
وأع ـ ـ ـلـ ـ ــن وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
الروسية سيرغي الفروف ،خالل
أول لقاء له مع نظيرته األلمانية
أنــالـيـنــا بـيــربــوك ،الـتــي وصلت
إل ــى مــوسـكــو أم ــس ،ق ــادم ــة من
كييف ،أن بــاده ال تــزال تنتظر
أجــوبــة مــن ال ــوالي ــات المتحدة
بـ ـ ـش ـ ــأن مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة الـ ـضـ ـم ــان ــات
األمنية الواسعة التي طرحتها
ل ـل ـغــرب ل ـت ــواص ــل ال ـم ـحــادثــات
ً
الـمـتـعـلـقــة ب ــأوك ــران ـي ــا ،مـشـيــرا
فــي الــوقــت نفسه إلــى أن بــاده
تــرحــب بمشاركة واشـنـطــن في
الجهود الدبلوماسية الرامية
إل ــى إن ـه ــاء ال ـص ــراع ال ــدائ ــر في
شرق أوكرانيا.
وفــي اتصال هاتفي بينهما
امـ ـ ــس ،شـ ــدد بـلـيـنـكــن لـنـظـيــره
الروسي على أهمية "االستمرار
فــي مـســار دبـلــومــاســي لخفض
التصعيد المحيط بتعزيزات

عسكرية رو سـيــة مثيرة للقلق
في أوكرانيا وقربها".

قوات كندية وأسلحة بريطانية
وهـ ـ ــددت واش ـن ـط ــن بـتــدفـيــع
ً
موسكو ثمنا بــاهـظــا فــي حال
ق ــررت مـهــاجـمــة أوك ــران ـي ــا ،بما
فــي ذلــك فــرض عقوبات قاسية
تشمل بوتين نفسه.
وأفــادت قناة "غلوبال نيوز"
الـ ـكـ ـن ــدي ــة ،ب ـ ــأن ف ــرق ــة ص ـغ ـيــرة
عنصر من قوات
مؤلفة من 200
ُ
العمليات الخاصة أرسلت إلى
أوكــرانـيــا مــن أجــل دعــم حكومة
كييف.
وأوض ـحــت أن هــذه الخطوة
ً
ت ـعــد "ج ـ ـ ــزءا م ــن ج ـهــد ال ـنــاتــو،
لردع العدوان الروسي وتحديد
سبل دعم الحكومة األوكرانية"،
مشيرة إلى أن تلك القوة مكلفة
ً
أي ـض ــا "إجـ ــاء الــدبـلــومــاسـيـيــن
الـكـنــديـيــن ،ح ــال تـفــاقــم الــوضــع
في أوكرانيا".
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ك ـش ــف وزيـ ــر
الــدفــاع البريطاني بــن واالس،
أن بـ ـ ـ ــاده سـ ـ ـت ـ ــزود أوك ــرانـ ـي ــا
ب ـ ـمـ ــزيـ ــد مـ ـ ــن أن ـ ـظ ـ ـمـ ــة ت ـس ـل ـيــح
دفاعية خفيفة مضادة للدروع
لـ ـل ــدف ــاع عـ ــن ال ـن ـف ــس مـ ــع ع ــدد
صغير من األفراد البريطانيين
الذين سيسافرون إلى أوكرانيا
لتزويدهم بالتدريب الالزم.
وجاء هذا اإلعالن بعد تحذير
واالس ،من أن عشرات اآلالف من

الجنود الروس متمركزون قرب
ً
ال ـح ــدود األوك ــران ـي ــة ،مــوضـحــا
ف ــي ك ـل ـمــة أمـ ـ ــام الـ ـب ــرلـ ـم ــان ،أن
ً
ه ــذا االنـتـشــار "لـيــس روتـيـنـيــا،
وإن ـ ـ ـهـ ـ ــم م ـ ـج ـ ـهـ ــزون ب ــدب ــاب ــات
وعربات قتالية مدرعة ومدفعية
صاروخية وصواريخ بالستية
قصيرة المدى".
ووصـ ـ ـ ــف الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
ال ــرئ ــاس ــة ال ــروسـ ـي ــة دم ـي ـت ــري
ب ـي ـس ـك ــوف ال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـتــي
ت ـح ــدث ــت عـ ــن احـ ـتـ ـم ــال ت ــوري ــد
أسلحة متنوعة إلــى أوكرانيا،
بما فــي ذلــك منظومات الدفاع
الـ ـ ـج ـ ــوي الـ ـمـ ـحـ ـم ــول ــة ،ب ــاألم ــر
ً
"الخطير جدا".

إردوغان
م ــن نــاح ـي ـتــه ،ح ــذر الــرئـيــس
ال ـتــركــي رج ــب طـيــب إردوغ ـ ــان،
أم ـ ـ ـ ــس ،روس ـ ـي ـ ــا م ـ ــن اجـ ـتـ ـي ــاح
ً
أوكرانيا ،مشيرا الى أن األخيرة
دولـ ـ ــة ق ــوي ــة ول ــدي ـه ــا أص ــدق ــاء
دوليون.
وقــال إردوغ ــان خــال زيارته
ً
ً
ألبانيا" :ال أعتبر غــزوا روسيا
ألوكرانيا مقاربة واقعية ألنها
ليس دولة عادية .أوكرانيا دولة
قوية ،وروسيا تحتاج في حال
إقدامها على مثل هذه الخطوة
إلى مراجعة الوضع في العالم
بأسره والوضع الخاص بها".
(عواصم ـ ـ وكاالت)

وزير خارجية الصين :نتفهم هواجس
دول الخليج بشأن أمن المنطقة
«الحوار الخليجي ـ اإليراني يبدأ من القضية اليمنية ...وهناك حماسة شرق أوسطية لدور بكين»
ق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة الصيني وان ــغ يــي،
إن الـصـيــن اتـفـقــت مــع دول مجلس الـتـعــاون
ً
الخليجي عـلــى تـعــزيــز ال ـت ـعــاون ،مضيفا أن
بــاده تريد االحتفاظ بعالقة جيدة مع دول
الخليج العربية وفي الوقت نفسه مع إيران،
"ونـتـفـهــم هــواجــس دول الـخـلـيــج ب ـشــأن أمــن
المنطقة".
وفـ ــي م ـقــاب ـلــة ص ـحــاف ـيــة وزع ـت ـه ــا س ـفــارة
الصين بالكويت ،في أعقاب انتهاء زيــارة 4
وزراء خارجية دول خليجية بينها الكويت،
إل ــى جــانــب االم ـي ــن ال ـع ــام لـمـجـلــس الـتـعــاون
الخليجي ،للصين ،وذلك بالتزامن مع زيارة
مماثلة لــوزيــري خارجية إيــران وتركيا ،قال
ً
وانــغ يي ردا على ســؤال عن دور للصين في
التوسط بين الخليج وإيران ،إن "كال من دول
الخليج العربية وإيران أصدقاء للصين".
وأضاف أن "بكين تتفهم الهموم المعقولة
لــدى دول الخليج بشأن أمــن المنطقة ،لذلك
طرحت مبادرة إلنشاء منصة حوار متعددة
األطراف في منطقة الخليج".
واقترح الوزير الصيني أن "يبدأ الحوار من
البحث في حلول سياسية للقضايا الساخنة
الملحة فــي المنطقة مـثــل القضية اليمنية،
وتراكم الثقة المتبادلة من القضايا السهلة
إلــى القضايا الصعبة بـخـطــوات تدريجية"،
ً
مضيفا أنه "إذا توافرت الظروف يمكن التفكير
في إقامة آلية األمن الجماعي في الخليج ،بما
يحقق األمن الشامل والمستدام".
وشدد على أن "دول الخليج العربية وإيران
جيران ال يمكن نقلهم الــى مكان آخــر ،وكلما
تصاعدت الخالفات والصراعات بين الجيران
ازدادت الحاجة إلى التواصل بينهم" ،ورأى أن

هناك فرصة أن تتجه األوضــاع في المنطقة
نحو التحسن مع تزايد التفاعالت على ضفتي
الخليج ،وتقدم مفاوضات فيينا بشأن اتفاق
إيران النووي ،رغم وجود تحديات مختلفة.
وكشف أنه خالل استقباله وزراء خارجية
دول الخليج وإيران ،قام بنقل هموم مختلف
ً
األط ـ ــراف إل ــى بـعـضـهــا ال ـب ـعــض ،مـضـيـفــا أن
"الـ ـسـ ـع ــودي ــة وإي ـ ـ ـ ــران ع ـب ــرت ــا ع ــن رغـبـتـهـمــا
اإليجابية في تحسين العالقات".

تعزيز التعاون
إلى ذلك ،أوضح وانغ يي أنه اتفق مع وزراء
خ ــارج ـي ــة دول مـجـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي
واألمين العام للمجلس على ضرورة اإلسراع
في إقامة عالقات الشراكة االستراتيجية بين
الـصـيــن ومـجـلــس ال ـت ـعــاون ،وإن ـش ــاء منطقة
الـتـجــارة الـحــرة بينهما فــي أســرع وقــت ،بما
يثري المقومات االستراتيجية للعالقات بين
الجانبين ،ويسهم في تسريع وتيرة االنتعاش
االقتصادي في الصين ودول المجلس والعالم.
ً
وذكر أنه تم االتفاق أيضا على "البحث في
سبل تنفيذ م ـبــادرة التنمية العالمية التي
طــرحـهــا الــرئ ـيــس شــي جينبينغ فــي ســاحــة
الشرق األوسط والخليج ،ومواصلة التعاون
في بناء الحزام والطريق بجودة عالية".
وأشـ ـ ـ ــار ال ـ ــى أن الـ ـج ــان ــب ال ـص ـي ـن ــي عـلــى
"اس ـت ـع ــداد لـتـحـقـيــق االن ــدم ــاج ب ـيــن م ـب ــادرة
التنمية العالمية وا ل ــرؤى التنموية المهمة
ل ــدول ال ـش ــرق األوسـ ــط وال ـخ ـل ـيــج ،واإلسـ ــراع
في إنشاء منطقة التجارة الحرة بين الصين
ومجلس التعاون الخليجي ،ودعــم مساعي

دول الـخـلـيــج لـتـعــزيــز قــدرتـهــا عـلــى التنمية
الذاتية".
وأكد "ضرورة احترام إرادة شعوب الشرق
األوس ــط ،والـتـمـســك بتسوية الـخــافــات عبر
الـ ـح ــوار والـ ـتـ ـش ــاور ،وال ــدف ــع بــإي ـجــاد حـلــول
س ـي ــاس ـي ــة ل ـل ـق ـضــايــا ال ـس ــاخ ـن ــة ف ــي ال ـش ــرق
األوسط ،مع الحفاظ على المنظومة الدولية
ً
التي تكون األمم المتحدة محورا لها ،وااللتزام
بالقواعد األساسية للعالقات الدولية مثل عدم
التدخل في الشؤون الداخلية ،وتنفيذ تعددية
األط ـ ـ ــراف ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ،وت ـع ــزي ــز ديـمــوقــرطـيــة
العالقات الدولية".

مبادرة النقاط الخمس
واعتبر الوزير الصيني أن الصراعات التي
تغرق فيها منطقة الشرق األوســط منذ مدة
ّ ً
طويلة سببها الـتــدخــات الخارجية ،مــذكــرا
بمبادرة النقاط الخمس التي طرحتها بالده
لتحقيق األمن واالستقرار في الشرق األوسط،
و"تشجيع دول المنطقة على إبعاد التشويش
الناجم عن التجاذبات الجغرافية بين القوى
الـ ـكـ ـب ــرى ،وال ـع ـم ــل ع ـل ــى اس ـت ـك ـش ــاف ال ـط ــرق
التنموية ذات خصائص الشرق األوسط بروح
االستقالل واالعتماد على الذات".

حماسة شرق أوسطية
وإذ أكـ ــد أن ال ـص ـي ــن س ـت ــواص ــل االلـ ـت ــزام
بمفهوم تعزيز األمــن مــن خــال التنمية ،من
خالل تقاسم الفرص التنموية وتبادل الخبرات
بشأن الحوكمة مع دول الشرق األوســط بما

أكد الرئيس البيالروسي
ألكسندر لوكاشينكو ،أنه
من المقرر إجراء االستفتاء
العام حول بعض التعديالت
واإلضافات على دستور
الجمهورية ،في فبراير المقبل،
كما كان قد وعد سابقا.
وفي وقت سابق أعلن
لوكاشينكو ،على خلفية
االحتجاجات التي اندلعت
في البالد بعد االنتخابات
الرئاسية األخيرة في
 9أغسطس  ،2020عن
ضرورة إضفاء تعديالت
على الدستور .وأكد
استعداده للتنازل عن جزء
من صالحياته لمصلحة
فروع السلطة األخرى ،من
أجل الحفاظ على الشكل
الرئاسي للحكومة مع توسيع
صالحيات الحكومة ورفع
استقالليتها في اتخاذ قرارات
تخص صالحية السلطة
التنفيذية.

ّ
«طالبان» باكستان تتبنى
قتل ضابط بإسالم آباد

أعلنت حركة "طالبان"
الباكستانية ،أمس،
ضابط
مسؤوليتها عن مقتل ُ
شرطة في إسالم أباد .وقتل
شرطي ّوأصيب اثنان عندما
فتح مسلحان النار على
نقطة تفتيش تابعة للشرطة
في إسالم أباد .وبينما قالت
بيان إن "شرطيا
الشرطة في ُ
برتبة ضابط قتل فيما أصيب
اثنان بجروح" ،مؤكدة مقتل
َ
المهاجمين ،أمرت وزارة
في
تحقيق
بفتح
الداخلية
ّ
"العمل اإلرهابي" الذي ُيمثل
خرقا أمنيا نادرا من نوعه في
العاصمة شديدة التحصين،
والتي تضم عشرات السفارات.

الهند :اعتقال ثاني راهب
هندوسي دعا إلبادة المسلمين

وزير الخارجية الصيني وانغ يي خالل مؤتمر صحافي في برلين (أ ب)
يرسخ أسس السالم واألمن في المنطقة ،رأى
وان ــغ يــي أن "حـمــاســة دول ــة ال ـشــرق األوس ــط
لـلـتـعــاون مــع الـصـيــن ت ــزداد مــن الـتـعــاون في
بناء الحزام والطريق إلى التعاون في مجال
الطاقة اإلنتاجية الصناعية ،ومن التعاون في
مجال النفط والغاز التقليدي إلى التعاون في
التحول األخضر والمنخفض الكربون ،ومن
التعاون في تطوير وإنتاج اللقاح إلى التعاون
في تكنولوجيا الجيل الخامس لالتصاالت"،
ً
مــؤكــدا أن "ه ــذا الـتـعــاون يحقق نـتــائــج أكثر
بروزا يوما بعد يوم".

ما بعد الجائحة
وقال إن العديد من وزراء الخارجية الذين
اس ـت ـق ـب ـل ـهــم عـ ـب ــروا ع ــن ت ـق ــدي ــره ــم ل ـم ـب ــادرة
"التنمية العالمية" التي طرحها الرئيس شي
جينبينغ في سبتمبر الماضي بهدف توحيد
الجهود الدولية للمواجهة الفعالة للتحديات
الناجمة عن الجائحة على التنمية ومساعدة
الدول النامية على تسريع التعافي ،مشيرين

إلى أن المبادرة تتماشى مع احتياجات دول
العالم في مواجهة التحديات في فترة ما بعد
الجائحة.

ديموقراطية ال تدخل
وان ـت ـت ـق ــد وانـ ـ ــغ ي ــي ال ـم ــؤت ـم ــر الـ ـ ــذي دع ــا
الـ ـي ــه ال ــرئ ـي ــس االمـ ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن ح ــول
الديمقراطية ،ولم ُت َ
دع اليه الصين أو أي دولة
ً
عــربـيــة بــاسـتـثـنــاء ال ـع ــراق ،مـتـهـمــا الــواليــات
الـمـتـحــدة بـ ـ "ف ــرض اإلصـ ــاح الــديـمــوقــراطــي
ل ـل ـشــرق األوسـ ـ ــط ال ـك ـب ـيــر وال ـت ـحــريــض على
تغيير النظام من خالل إثارة الثورات الملونة
والسعي وراء المصالح الجيوسياسية عبر
التدخل العسكري التعسفي".
وأكد أنه "ال يوجد نوع من الديموقراطية
مـتـفــوق بطبيعته عـلــى األنـ ــواع األخـ ــرى ،وال
توجد حضارة أرقى من غيرها ،وال يحق ألي
دولــة أن تكون حاكما أخالقيا ،ولــذلــك يجب
على الصين ودول الـشــرق األوس ــط أن تتبع
طريقها بكل حزم".

أعلنت الشرطة الهندية
القبض على راهب هندوسي
دعا إلى "إبادة جماعية"
لمسلمي الهند في اجتماع
لمؤيديه ،وهو ما قد يجعله
يواجه عقوبة السجن لمدة
 5سنوات .وقال سواتانترا
كومار كبير ضباط الشرطة إن
ياتي نارسينغهاناند جيري،
وهو مؤيد صريح للقوميين
اليمينيين المتطرفين ويرأس
ً
ًّ
أيضا ً
هندوسيا "قيد
ديرا
التوقيف لمدة ً 14
يوما
بتهمة خطاب الكراهية ضد
المسلمين والمطالبة بالعنف
ضدهم"ُ .
ويعد جيري ثاني
ُ
القبض عليه في
شخص يلقى ّ
القضية ،بعد تدخل المحكمة
العليا في الهند األسبوع
الماضي لحل األزمة.

ةديرجلا
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رياضة

«أزرق اليد» يتخطى األردن ويلتقي
سنغافورة اليوم في «اآلسيوية»
محمد عبدالعزيز

فاز منتخب الكويت على نظيره
األردني بنتيجة  31-42أمس
في افتتاح مشواره في البطولة
لمنتخبات
اآلسيوية الـ ً 20
الرجال المقامة حاليا في
منطقة الدمام بالسعودية،
ويلتقي األزرق اليوم نظيره
السنغافوري.

خطا منتخبنا الوطني األول
لـكــرة الـيــد أول ــى خـطــواتــه للدور
ال ـثــانــي ف ــي الـبـطــولــة اآلسـيــويــة
الـ  20لمنتخبات الرجال المقامة
حاليا بمدينة الدمام السعودية،
إث ــر ف ــوزه عـلــى نـظـيــره األردن ــي
ب ـن ـت ـي ـجــة  ،31-42ب ـع ــد ا ن ـت ـهــاء
الشوط األول  14-19في المباراة
التي جمعتهما أمس على صالة
وزارة الــريــاضــة ،ضـمــن الجولة
األولـ ـ ــى م ــن ال ـم ـج ـمــوعــة األولـ ــى
للمسابقة.
وأسـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــرت ن ـ ـت ـ ــائ ـ ــج ب ـع ــض
م ـب ــاري ــات ال ـجــولــة األول ـ ــى الـتــي
جرت أمس أيضا عن فوز منتخب
كوريا الجنوبية على سنغافورة
بنتيجة  9-40ضمن المجموعة
األول ـ ـ ـ ـ ــى ،وعـ ـل ــى ص ــال ــة األمـ ـي ــر
ن ــاي ــف بــال ـق ـط ـيــف فـ ــاز مـنـتـخــب
ال ـب ـحــريــن ع ـلــى فـيـتـنــام ،14-46

مباريات اليوم
المباراة
الكويت × سنغافورة
فيتنام × هونغ كونغ
اإلمارات × عمان
قطر × العراق
البحرين × أوزبكستان
إيران × الهند
أستراليا × السعودية
كوريا × األردن

التوقيت
ً
 12.00ظهرا
ً
 12.00ظهرا
ً
 2.00ظهرا
ً
 2.00ظهرا
ً
 4.00عصرا
ً
 4.00عصرا
ً
مساء
6.00
ً
مساء
6.00

ّ
وت ـغــلــب مـنـتـخــب أوزبــاك ـس ـتــان
على منتخب هونغ كونغ بنتيجة
(.)24-28
بــذلــك ت ـصـ ّـدر منتخب كــوريــا
الـجـنــوبـيــة الـمـجـمــوعــة األولـ ــى،
بفارق األهداف عن الكويت ،ولكل
مـنـهـمــا نـقـطـتــان ،يـلـيــه منتخبا
األردن ثـ ــا ل ـ ـثـ ــا ،و سـ ـنـ ـغ ــا ف ــورة
راب ـعــا مــن دون رص ـيــد ،واعتلى
البحرين قمة المجموعة الرابعة
بفارق األهداف عن أوزباكستان،
وال ـم ـن ـت ـخ ـب ــان ب ــرصـ ـي ــد واحـ ــد
( نـقـطـتـيــن) ،بينما ظــل منتخبا
هونغ كونغ ثالثا ،وفيتنام رابعا
من دون رصيد.

األزرق وسنغافورة
وبـ ـه ــذه ال ـن ـت ــائ ــج ي ـل ـت ـقــي فــي
ال ـثــان ـيــة ع ـش ــرة م ــن ظ ـهــر ال ـيــوم
م ـن ـت ـخ ـب ـنــا ال ــوطـ ـن ــي األول مــع
نـ ـظـ ـي ــره الـ ـسـ ـنـ ـغ ــاف ــوري ض ـمــن
الـجــولــة الـثــانـيــة مــن المجموعة
األولى للبطولة.
ويسعى األزرق (صاحب ثاني
ال ـم ـج ـمــوعــة األولـ ـ ــى بـنـقـطـتـيــن)
لحسم بطاقة تأهله للدور الثاني،
وذلـ ـ ــك ع ـب ــر ب ــواب ــة س ـن ـغ ــاف ــورة
(صاحب المركز األخير من دون
رصيد) والمتواضع نسبيا.

الكويت واألردن
وبـ ـ ــال ـ ـ ـعـ ـ ــودة الـ ـ ـ ــى ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة
م ــع األردن ،رغ ـ ــم الـ ـب ــداي ــة غـيــر
ال ـم ـت ــوازن ــة لـ ـ ــأزرق ال ـ ــذي ظهر
بـ ـخـ ـط ــوط دفـ ــاع ـ ـيـ ــة مـ ـتـ ـب ــاع ــدة،

جانب من لقاء الكويت واألردن
م ـع ـت ـمــدا ع ـلــى ال ــدف ــاع الـمـتـقــدم
وال ـت ـســرع فــي إن ـهــاء الـهـجـمــات،
مــع اإلصـ ــرار عـلــى االخ ـت ــراق من
مـنـتـصــف الـ ــدائـ ــرة ،األم ـ ــر ال ــذي
م ـنــح مـنـتـخــب األردن أفـضـلـيــة،
حين فاجأ الجميع بأدائه الجيد
على المستوى الهجومي ،بفضل
تصويبات العــب الخط الخلفي
خالد بوحسن ،والدفاع الصلب
عن المنطقة ،مما منحه األفضلية
الميدانية في الدقائق األولى.

تراجع اللياقة
لكن في الدقيقة الـ  20تراجع
أداء م ـن ـت ـخ ــب األردن بـشـكــل

م ـ ـل ـ ـحـ ــوظ ،بـ ـسـ ـب ــب انـ ـخـ ـف ــاض
مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدالت ال ـ ـل ـ ـيـ ــاقـ ــة الـ ـب ــدنـ ـي ــة
لـجـمـيــع الــاع ـب ـيــن ،األم ــر ال ــذي
ّ
م ـ ــك ـ ــن األزرق مـ ـ ــن ا س ـ ـت ـ ـعـ ــادة
اتزانه تدريجيا ،بعدما اعتمد
ع ـ ـلـ ــى دف ـ ـ ـ ــاع الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،ومـ ــن
خ ـل ـف ــه ت ــأل ــق ال ـ ـحـ ــارس مـحـمــد
بويابس فــي ال ــذود عــن مرماه،
وت ـن ـف ـي ــذ الـ ـهـ ـج ــوم ال ـم ـع ــاك ــس
عـ ـب ــر الـ ـجـ ـن ــاحـ ـي ــن م ـش ـع ــل طــه
وعبدالعزيز الشمري.
ّ
ك ـم ــا ت ــأل ــق ص ــان ــع األلـ ـع ــاب
عبدالعزيز سالمين فــي قيادة
ه ـج ـمــات األزرق ب ـش ـكــل جـيــد،
لينهي الشوط األول لمصلحته
بفارق  5أهداف.

مباراتان في انطالق كأس سمو ولي العهد

«األبيض» يعاود التدريبات
وال زيادة في إصابات «كوفيد» «كورونا» يهدد اللقاءات بالتأجيل في حال إصابة  8العبين
يستأنف الفريق األول لكرة القدم بنادي الكويت تدريباته
اليوم ،استعدادا لخوض منافسات مباريات كأس االتحاد ،حيث
يرتبط "األبيض" في  24الجاري بمواجهة خيطان في آخر جوالت
الدور التمهيدي ،على أن يخوض مباراة أخرى بنفس البطولة
في  30الجاري بالدور قبل النهائي.
وكـ ــان ال ـج ـهــاز الـفـنــي ل ــ"األب ـي ــض" مـنــح الــاعـبـيــن راحـ ــة من
التدريبات لمدة  48ساعة عقب تأجيل مباراة السوبر أمام العربي،
وتفشي فيروس كورونا بين عدد من الالعبين.
ووف ــق أج ـنــدة "األب ـي ــض" لــم يـصــل ال ـن ــادي الـمــوعــد الـجــديــد
لنهائي كأس السوبر ،والمقرر أمام العربي ،مع العلم أن الفريق
يرتبط بمباراة في الدوري الممتاز في  5فبراير بالجولة األولى
من مباريات الدور الثاني ،أي أن الفريق سيخوض  3مباريات
فــي كــأس االت ـحــاد والـ ــدوري فــي غـضــون 10
أيام ،وهو ما يجعل إضافة مباراة السوبر
لهذه الفترة أمرا صعبا ،إال إذا تم ترحيل
مباراة الدوري.
ويأمل الجهاز الفني للكويت،
بقيادة الـمــدرب نبيل معلول،
الحصول على صورة واضحة
للفترة المقبلة ،ليتسنى ترتيب
األمور داخل صفوف "األبيض".
وع ـل ــى ص ـع ـيــد اإلص ــاب ــات
بـ ـفـ ـي ــروس ك ـ ــورون ـ ــا داخـ ــل
ص ـف ــوف الـ ـك ــوي ــت ،اسـتـقــر
الـ ـع ــدد ع ـل ــى  5إص ــاب ــات؛
بـ ـ ــواقـ ـ ــع  3مـ ـ ــن ال ــاع ـب ـي ــن
واثنين من الجهازين الفني
واإلداري .و كـشـفــت المسحة
الـتــي خضع الــاعــب التونسي طه
الخنيسي ســامــة الــاعــب وقــدرتــه
على دخول التدريبات.
نبيل معلول

●

حازم ماهر

المسحات اإليجابية التخاذ قرار بالتأجيل.

تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس سمو
ولي العهد لكرة القدم في نسختها التاسعة
والعشرين ،بإقامة مباراتين في الدور األول،
يلتقي فيهما اليرموك مع الشباب الساعة
 4:25عـلــى اس ـتــاد ال ـكــويــت ،وال ـج ـهــراء مع
الفحيحيل الساعة  7:25على استاد عبدالله
الخليفة ،ضمن المجموعة األولى.
وتـقــام البطولة بنظام خــروج المغلوب
مــن مـبــاراة واح ــدة ،ابـتــداء مــن ال ــدور األول
حتى النهائي.
وكـ ــان مـجـلــس إدارة ات ـح ــاد ال ـك ــرة قــرر
في االجتماع الــذي ُعقد مساء أمس األول،
تأجيل البطولة لـمــدة  24ســاعــة ،مــن أجل
إخضاع الالعبين واألجهزة الفنية واإلدارية
والـطـبـيــة لـلـمـسـحــات تـحــت إشـ ــراف وزارة
الصحة ،وهو إجراء سيتبع قبل كل مباراة
من أجل الحفاظ على الصحة العامة ،وذلك
بعد تأجيل لقاء السوبر الذي يجمع العربي
ً
والكويت وكان مقررا له أول من أمس ،بسبب
اكتشاف  14حالة في األخضر ،والذي تقرر
ً
أيـضــا تأجيل مباراته مــع التضامن لتقام
ً
مطلع فبراير بدال عن بعد غد.
ً
ووفـ ـق ــا ل ـمــا أس ـف ــر ع ـنــه االج ـت ـم ــاع ،فــإن
أي مـ ـب ــاراة سـتـثـبــت ال ـم ـس ـحــات إص ــاب ــة 8
الع ـب ـيــن أو إص ــاب ــة ج ـم ـيــع ح ـ ــراس مــرمــى
ً
فريق مــا ،سيتم تأجيلها تلقائيا ،على أن
ي ـتــم ت ـحــديــدهــا ف ــي وق ــت الح ــق م ــن لجنة
المسابقات.
ً
ووف ـق ــا لـكـتــاب أرس ـلــه ات ـحــاد ال ـكــرة إلــى
األنـ ــديـ ــة ،ط ــال ــب خ ــال ــه بـ ــإمـ ــداده بنتيجة

اليرموك والشباب
يـطـمــح فــري ـقــا ال ـي ــرم ــوك وال ـش ـب ــاب إلــى
تحقيق الفوز ،من أجل رفع الروح المعنوية
ً
ل ـك ــل م ـن ـه ـمــا ،خ ـص ــوص ــا أن ال ـن ـت ــائ ــج فــي
الدوري الممتاز ليست على ما يرام ،فاألول
يــأتــي فــي المركز األخـيــر برصيد  3نقاط،
بينما الثاني يأتي في المركز قبل األخير
وله  7نقاط.
وفيما يسعى مدرب اليرموك أحمد حيدر
إلى تأكيد تفوقه على المنافس بعد الفوز
ع ـل ـيــه ب ـه ــدف ن ـظ ـيــف فــي
الـ ـ ـ ـ ــدوري ،ف ـ ــإن مـ ــدرب
الـ ـشـ ـب ــاب ال ـص ــرب ــي
نيبوشا سيعمل
على رد الدين.
وي ـل ـت ـق ــي
ال ـف ــائ ــز من
المباراة مع
ح ــام ــل الـلـقــب
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،الـ ـ ـ ــذي لــن
ً
يـشــارك فــي ال ــدور األول وفقا
لالئحة البطولة.

الدوري الممتاز.
ويـ ـع ــول ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي ل ـل ـج ـهــراء على
ً
أن م ـبــاريــات ال ـك ــؤوس تــأتــي غــالـبــا خــارج
نطاق التوقعات ،في المقابل يدرك المدرب
الكرواتي داليبور الذي ستكون المواجهة
ً
األولى له مع الفحيحيل خلفا للمدرب ظاهر
العدواني أن المواجهة صعبة ،وأن الفوز
ً
بها يتطلب بــذل مجهود مضاعف بعيدا
عن الفارق في اإلمكانيات.
ويلتقي الفائز من المباراة ،مع الفائز من
مباراة كاظمة وخيطان.

مباريات اليوم
وتقام اليوم  7مباريات ضمن

مؤجلة كاظمة والجهراء
في «ممتاز السلة» اليوم
تقام اليوم المباراة المؤجلة من القسم األول في الدوري الممتاز
لكرة السلة بين كاظمة والجهراء في السادسة والنصف مساء على
صالة االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي.
وكــان اللقاء تأجل بسبب عدم وجــود سيارة إسعاف في صالة
االتحاد.
ويتصدر الكويت ترتيب البطولة بـ 9نقاط ،بفارق نقطة عن كاظمة
الثاني ،يأتي بعدهما الجهراء  7نقاط ،ثم القادسية والقرين وبرقان
بـ  6نقاط لكل منهم.
ُيذكر أن بطولة الدوري الممتاز توقفت في الفترة الماضية أيضا،
بسبب استعدادات "األزرق" لخوض منافسات دورة األلعاب الخليجية
التي تأجلت حتى مايو المقبل.

العربي والفتاة في قبل
نهائي الصاالت للسيدات

الجهراء والفحيحيل
ص ـ ـ ـ ــراع ج ـ ــدي ـ ــد فـ ـ ــي ب ـ ـطـ ــوالت
الـكــؤوس ستشهده مـبــاراة اليوم
ب ـي ــن الـ ـجـ ـه ــراء الـ ـ ــذي ي ـن ــاف ــس فــي
دوري األولى والفحيحيل أحد فرق

وزادت ق ـب ـضــة األزرق على
مـ ـج ــري ــات ال ـل ـع ــب فـ ــي ال ـش ــوط
ّ
الـ ـث ــان ــي ،ب ـف ـضــل ت ــأل ــق الع ـبــي
ال ـخ ـط ـي ــن األم ـ ــام ـ ــي وال ـخ ـل ـفــي
ف ــي ال ـه ـجــوم ب ـق ـيــادة ســالـمـيــن
وعبدالله الخميس وتصويبات
ع ـبــدال ـلــه ال ـغــرب ـل ـلــي وإب ــراه ـي ــم
األمـ ـي ــر وفـ ـ ــواز مـ ـب ــارك ،وكــذلــك
ت ـف ـع ـيــل دور األج ـن ـح ــة بـشـكــل
مميز ،بجانب الــدفــاع الصلب،
م ـمــا م ـكــن األزرق م ــن تــوسـيــع
الفرق في نهاية اللقاء  11هدفا.

ال ـجــولــة ال ـثــان ـيــة ،حـيــث يلتقي
ً
ف ــي  12.00ظ ـه ــرا هــونــغ كــونــغ
م ــع ف ـي ـت ـن ــام ،وفـ ــي الـ ـ ـ ـ ــ 2.00مــن
بعد الظهر تلعب اإلم ــارات مع
ع ـمــان ،وقـطــر مــع ال ـع ــراق ،وفــي
 4.00ع ـصــرا إي ـ ــران م ــع الـهـنــد،
والبحرين مع العراق ،وفي 6.00
مساء تلتقي كــور يــا الجنوبية
مـ ــع األردن ،وا لـ ـسـ ـع ــود ي ــة مــع
أستراليا.

نيبوشا وأحمد حيدر

تقام اليوم المواجهة األولــى في الــدور نصف النهائي لدوري
 URCلكرة قدم الصاالت للسيدات ،إذ يستضيف الفتاة في الساعة
الـســادســة مـســاء فــريــق سـيــدات الـعــربــي ،على أن تـقــام المواجهة
الثانية السبت المقبل.
ً
ويتأهل الفائز بمباراتين من ثالث متاحة ،وفقا لنظام "البالي
أوف" الذي يطبق في هذه المرحلة من البطولة ،لمالقاة سيدات
نادي الكويت في المباراة النهائية المزمعة إقامتها في  29يناير
الجاري ،وقد حجزت سيدات األبيض البطاقة األولى بعد فوزهن
على نظيراتهن بنادي سلوى الصباح بمجموع مباراتين لالشيء.
ويتوقع أن تكون المواجهة قوية بين الفريقين ،بعدما جاء ت
ً
سيدات العربي والفتاة في المركزين الثاني والثالث تواليا في
األدوار التمهيدية للبطولة ،ولتقارب المستوى الفني بينهما.

َ
مصيرية لمنتخبي مصر والسودان في كأس األمم اليوم
ي ـخ ــوض ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـم ـص ــري مــواج ـهــة
م ـص ـي ــري ــة عـ ـل ــي م ـل ـع ــب أح ـ ـمـ ــدو أه ـي ــدج ــو
بالعاصمة الكاميرونية ياوندي ،حين يلتقي
نظيره السوداني في العاشرة مساء ،ضمن
الجولة الثالثة األخـيــرة بــدور المجموعات
ل ـك ــأس األمـ ــم االفــري ـق ـيــة ال ـت ــي تستضيفها
الكاميرون.
وف ــي الـتــوقـيــت ذات ــه ،تـقــام م ـبــاراة ال تقل
أه ـم ـيــة ،تـجـمــع الـمـنـتـخــب الـنـيـجـيــري الــذي
ضمن التأهل لدور السادس عشر مع منتخب
غينيا بيساو الطامح للتأهل.
ويمتلك منتخب مصر ،قبل لقاء الليلة،
ثالث نقاط ،بعدما خسر في مباراته األولى
أم ــام نـيـجـيــريــا ب ـهــدف دون رد ،ثــم ف ــاز في
المواجهة األخيرة بهدف نظيف ضد غينيا
االسـتــوائـيــة لـيــأتــي فــي وصــافــة المجموعة
الرابعة.
ولــدى منتخبي غينيا بيساو والسودان
فرصة في التأهل ،سواء بشكل مباشر ،أو عن
طريق أفضل ثالث ،حيث يأتي الفريقان في
المركز الثالث ولكل منهما نقطة.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب المصري
بنسبة كبيرة على نفس تشكيل مباراة غينيا
ب ـي ـســاو األخـ ـي ــرة ،م ــع إج ـ ــراء تـغـيـيــر وحـيــد
باالعتماد على الالعب محمد عبدالمنعم في
قلب الدفاع بدال من الونش ،بعد إصابته في
المباراة الماضية بشد في العضلة الضامة،
ولم يستطع استكمالها ،وسيخوض الفراعنة
م ـب ــاراة الـلـيـلــة بتشكيل يـتـكــون م ــن :محمد
الشناوي فــي حــراســة المرمى ،أمــامــه أحمد
حجازي وعمر كمال عبدالواحد وأيمن أشرف
ومحمد عبدالمنعم ،وفي الوسط يلعب محمد
النني نجم األرسنال بجوار عمرو السولية،
أمــامـهـمــا مـحـمــد ص ــاح وعـبــدالـلــه السعيد
وعمر مرموش ،جناح شتوتغارت األلماني،
بينما يقود الهجوم مصطفى محمد العب
غالطة سراي التركي.
فــي الـمـقــابــل ،أعـلــن بــرهــان تـيــه ،مــدرب
مـنـتـخــب ال ـ ـسـ ــودان ،ت ـحــديــه لـمـصــر قبل
مباراة الليلة ،بحثا عن تحقيق مفاجأة
والتأهل للدور التالي ،مع انتظار نتيجة
م ـب ــاراة نـيـجـيــريــا وغـيـنـيــا بـيـســاو ،التي

ستقام اليوم في نفس الموعد أيضا.
وعلى الجانب اآلخر ،يسعى منتخب غينيا
بـيـســاو إل ــى اس ـت ـغــال تــأهــل نـيـجـيــريــا ،من
أجل تحقيق الفوز على أمل خسارة منتخب
مصر ،علما أن النسور سيلعبون بالتشكيل
االحتياطي.

تأهل بوركينا فاسو
في سياق متصل ،فرض التعادل اإليجابي
بنتيجة  1-1نـفـســه عـلــى م ـبــاراتــي الـجــولــة
األخ ـيــرة مــن مـنــافـســات المجموعة األول ــى،
والـتــي جمعت بوركينا فاسو مــع اثيوبيا،
والرأس األخضر مع الكاميرون.
وبهذه النتيجة ضمن منتخب بوركينا
فــاســو ال ـتــأهــل ،بـعــد أن رف ــع رص ـيــده إل ــى 4
نقاط ،متفوقا على الرأس األخضر بالنتيجة
ال ـم ـبــاشــرة ،بـيـنـمــا يـنـتـظــر الـ ــرأس األخـضــر
ال ـت ــأه ــل ع ـبــر أف ـض ــل م ــرك ــز ث ــال ــث ،عـلـمــا أن
الكاميرون ضمن التأهل منذ الجولة الثانية،
متصدرا المجموعة برصيد  7نقاط.

مدرب منتخب مصر كارلوس كيروش مع فريقه لحضور جلسة تدريبية سابقة ( ارشيف)

١٩
ً
ليفاندوفسكي يتوج بجائزة «ذا بست» للعام الثاني تواليا
ةديرجلا
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توج النجم البولندي روبرت
ليفاندوفسكي ،مهاجم
بايرن ميونيخ األلماني
بجائزة األفضل في العالم
لـ  2021للعام الثاني على
التوالي ،متفوقا على النجمين
األرجنتيني ليونيل ميسي،
والمصري محمد صالح ،خالل
حفل جوائز األفضل «ذا
بست» الذي أقيم أمس األول.

ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـوض الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــدي روب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت
ليفاندوفسكي ،ه ــداف بــايــرن ميونيخ
األلماني ،خسارته جائزة الكرة الذهبية
لمصلحة األرجنتيني ليونيل ميسي نجم
بــاريــس ســان جــرمــان الفرنسي الحالي
وبرشلونة السابق ،باحتفاظه بجائزة
ً
أفضل العب في العالم للعام الثاني تواليا
في حفل "األفضل" (ذا بست) لعام ،2021
أمس األول ،الذي ينظمه االتحاد الدولي
لكرة القدم "فيفا".
ُ
وتـ ّـوج المهاجم البولندي ،البالغ 33
عـ ً
ـامــا ،بالجائزة الـفــرديــة للمرة الثانية
بعد عام  ،2020في نهاية عام مزدهر على
المستوى الشخصي بالنسبة لـ "ليفا".
ّ
وتفوق ليفاندوفسكي على "البرغوث"
الصغير ميسي الذي ّ
رصع سجله بالكرة
الذهبية السابعة في نوفمبر الماضي،
ون ـج ــم ل ـي ـفــربــول اإلن ـك ـل ـيــزي الـمـصــري
محمد صالح.
وق ــال ليفاندوفسكي ال ــذي سجل 48
ً
هدفا في مختلف المسابقات في موسم
" 2021-2020أنا سعيد وأتشرف بالفوز
بهذه الجائزة .أشعر بالفخر".
ً
وأضـ ـ ــاف "ه ـ ــذه ال ـج ــائ ــزة ه ــي أي ـضــا
ل ـ ـ ـ ـ ــزم ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ــي
ول ـ ـم ـ ــدرب ـ ــي،
ً
نعمل جميعا
بـ ـج ــد ل ـل ـفــوز
ب ــال ـم ـب ــاري ــات
والكؤوس".
وس ـ ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـ ــل
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ــم

ال ـبــول ـنــدي ،مــرعــب حـ ــراس ال ـمــرمــى في
ً
"بوندسليغا" 41 ،هدفا في  29مباراة في
ً
الموسم الماضي ،محطما بفارق هدف
الــرقــم القياسي الـســابــق ألكـثــر ع ــدد من
األهــداف في الــدوري االلماني والمسجل
ً
باسم مهاجم بايرن أيضا "المدفعجي"
الراحل غيرد مولر الذي تم تكريمه خالل
الحفل االفتراضي في زيوريخ السويسرية،
والذي حافظ عليه منذ موسم .1972-1971
وأقام االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)
حفله السنوي لتوزيع جــوائــزه بطريقة
افتراضية ،وبث الحفل مباشرة من مقره
ً
افتراضيا
في مدينة زيوريخ السويسرية
ً
"تماشيا مع االجــراءات الصحية العامة
ال ـم ـع ـت ـم ــدة" ،ب ـح ـســب ب ـي ــان ص ـ ــادر عن
المنظمة الدولية.
وشملت جــوائــز "فـيـفــا" ،فـئــات أفضل
العـ ــب والع ـب ــة وأف ـض ــل م ـ ــدرب وم ــدرب ــة
وأفضل حــارس مرمى وغيرها ،وشــارك
في التصويت مدربو وقــادة المنتخبات
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة ال ـ ـ ــى ت ـصــويــت
أن ـصــار اللعبة ومـجـمــوعــة مـخـتــارة من
الصحافيين.

بوتياس أفضل العبة
وح ـ ـصـ ــدت اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة أل ـي ـك ـس ـيــا
ب ــوت ـي ــاس ،ق ــائ ــدة بــرش ـلــونــة ،جــائــزة
أف ـض ــل الع ـب ــة ل ـل ـس ـيــدات ف ــي ال ـعــالــم،
بعد أقل من شهر على فوزها بالكرة
الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس
فوتبول" الفرنسية.
وفازت النجمة اإلسبانية بالجائزة

جانب من مراسم تتويج ليفاندوفسكي بجائزة أفضل العب في العالم
م ـت ـفــوقــة ع ـلــى زمـيـلـتـهــا ف ــي ال ـن ــادي
ال ـك ــات ــال ــون ــي ج ـي ـن ـي ـفــر ه ـيــرمــوســو،
والعبة تشلسي اإلنكليزي األسترالية

سامامثا ماي كير ،في نفس النتيجة
التي آلت اليها جائزة الكرة الذهبية.
وأختير هدف األرجنيتني إيريك الميال

أفضل مدرب ومدربة

توخيل

هيمن تشلسي على لقبي أفضل مــدرب ومــدربــة مع فــوز األلماني
توماس توخل عند الرجل واإلنكليزية إيما هايز عند السيدات.
ودخل توخل بمنافسة مع اإلسباني بيب غوارديوال مدرب مانشستر
سيتي حامل لقب الـ "بريميرليغ" والذي كان خسر أمام نظيره األلماني
في نهائي المسابقة القارية األم الموسم الماضي ،ومع اإليطالي روبرتو
مانشيني الذي قاد منتخب بالده للفوز بكأس أوروبا بركالت الترجيح 2-3
على انكلترا بعد تعادلهما  1-1في الوقتين األصلي واإلضافي.

صنز يواصل تحليقه في الصدارة
واصـ ــل فـيـنـيـكــس ص ـنــز تـحـلـيـقــه ف ــي ص ــدارة
المنطقة الـغــربـيــة ودوري كــرة الـسـلــة األمـيــركــي
لـلـمـحـتــرفـيــن ع ـنــدمــا تـغـلــب ع ـلــى مـضـيـفــه ســان
أن ـت ــون ـي ــو س ـب ـي ــرز  107-121أم ـ ــس فـ ــي ال ـي ــوم
الماراثوني التقليدي احتفاال بالراحل مارتن لوثر
كينغ المناهض للعنصرية.
وك ــان مـيــامــي هـيــت أكـبــر المستفيدين أيضا
من يوم لوثر كينغ بتغلبه على ضيفه تورونتو
رابـتــورز  99-104ليشدد الخناق على شيكاغو
بولز متصدر المنطقة الشرقية والذي خسر أمام
مضيفه ممفيس غريزليز .119-106
وبدوره ،تأثر بروكلين نتس بغياب نجمه كيفن
دورانت المصاب في ركبته وخسر أمام مضيفه
كافالييرز .114-107
وصعد كافالييرز الى المركز الرابع في المنطقة
الشرقية مستغال الخسارة الثانية تواليا والـ 19في
 46مباراة لميلووكي باكس بطل الموسم الماضي
عندما سقط أمام مضيفه أتالنتا هوكس .121-114

ُ
وك ّرم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خالل الحفل لكونه أصبح
في العام  2021صاحب الرقم القياسي لألهداف الدولية ،وحصل من "فيفا"
على ّ"جائزة خاصة".
ّ
ً
وعلق رونــالــدو ( 36عاما) الــذي كــان حاضرا شخصيا لتسلم جائزته
التكريمية "إنه حلم ،يجب أن أشكر زمالئي ،خصوصا في المنتخب الوطني،
الذي لعبت معه منذ ما يقارب الـ  20عاما".

مباريات اليوم
التوقيت

وقـ ــاد "ال ـم ـل ــك" ل ـي ـبــرون جـيـمــس فــري ـقــه لــوس
أنـجـلــس لـيـكــرز ال ــى وق ــف سـلـسـلــة ث ــاث هــزائــم
متتالية والـفــوز على ضيفه يــوتــا جــاز 95-101
بتسجيله  25نقطة مــع سبع تـمــريــرات حاسمة
ومثلها متابعات.
واستعاد ليكرز المركز السابع فــي المنطقة
الغربية برصيد  22فــوزا ومثلها هزائم متقدما
على جاره في المدنية لوس انجلس كليبرز (22
ف ــوزا و 23خ ـس ــارة) الـفــائــز عـلــى ضيفه إنــديــانــا
بايسرز .133-139
وقاد جايسون تاتوم فريقه بوسطن سلتيكس
ً
تواليا بتسجيله  27نقطة في
إلى انتصاره الثاني
سلة نيو أورليانز بيليكانز .92-104
وفاز تشارلوت هورنتس على مضيفه نيويورك
نيكس .87-97
وفاز واشنطن ويــزاردز على ضيفه فيالدلفيا
سفنتي سيكسرز .98-117

المباراة

فرحة العبي سبيتسيا بعد الفوز على ميالن

القناة الناقلة

الدوري اإلنكليزي
10:30

ليستر سيتي  -توتنهام

beINSPORTS PR2

 11:00برينتفورد – مانشستر يونايتد beINSPORTS PR1

الدوري اإلسباني
9:00

سيلتا فيغو  -أوساسونا

beINSPORTS HD1

11:30

فالنسيا  -إشبيلية

beINSPORTS HD1

الدوري الفرنسي
9:00

ليل  -لوريان

beINSPORTS HD3

كأس ملك إسبانيا
11:00

األجمل لعام  2021وحصل على جائزة
"بوشكاش".
وكـ ـ ـ ــان العـ ـ ــب ت ــوت ـن ـه ــام اإلن ـك ـل ـي ــزي
السابق وإشبيلية الحالي سجل هدفه
في مرمى أرسنال الموسم الماضي في
الـ "بريميرليغ".

ميندي أفضل حارس
ون ــال السنغالي إدوار مـنــدي جائزة
أف ـضــل حـ ــارس ل ـعــام  ،2021حـيــث تــوج
حامي عرين تشلسي اإلنكليزي موسمه
الـمــاضــي بــالـفــوز بلقب مسابقة دوري
أبطال أوروبا.
وتقدم مندي على حارس باريس سان
جرمان الحالي وميالن السابق اإليطالي

جانلوجي دوناروما المتوج مع منتخب
ب ــاده بلقب البطولة الـقــاريــة ،وح ــارس
بــايــرن ميونيخ األلـمــانــي مانويل نوير
حامل اللقب العام الماضي.
وع ـن ــد ال ـس ـي ــدات ،أحـ ـ ــرزت ال ـحــارســة
ً
التشيلية كريستيان إندلر اللقب خلفا
لنظيرتها وزميلتها في ليون الفرنسية
سارة بوحددي.
وتقدمت إندلر قائدة منتخب تشيلي
ال ـت ــي دافـ ـع ــت ع ــن ع ــري ــن ب ــاري ــس ســان
جـ ــرمـ ــان فـ ــي الـ ـم ــوس ــم الـ ـم ــاض ــي ،عـلــى
البطلة األولمبية الكندية ستيفاني البيه
ً
المنضمة مــؤخــرا إل ــى ن ــادي العاصمة
الباريسية ،واأللمانية آن-كاترين برغر
(تشلسي).

وفاة العب ريال مدريد السابق خينتو
ت ــوف ــي الع ــب ريـ ــال م ــدري ــد ال ـســابــق واإلس ـب ــان ــي ال ــدول ــي
فرانسيسكو خينتو ،أمس ،عن عمر يناهز  88عاما ،وفق ما
أفاد نادي ريال مدريد.
ولعب خينتو مع الريال  18موسما ،من  1953إلى  ،1971فاز
خاللها بست كؤوس أوروبية -أكثر العب فاز بها -وباثني
عشر لقبا ل ـلــدوري ،وكــأس إسبانيا مرتين ،وكــأس
إنتركونتيننتال مرة واحدة ،من بين ألقاب أخرى.
وقال النادي المدريدي ،في بيان له" :يأسف ريال
مــدريــد ورئيسه ومجلس إدارت ــه بشدة على وفــاة
فرانسيسكو خينتو ،الرئيس الفخري لريال مدريد
وأحد أعظم أساطير نادينا وكرة القدم العالمية".
وخاض خينتو ،الذي كان يلعب في مركز الجناح
األيسر 600 ،مباراة ،وسجل  182هدفا ،كما خاض
 43مباراة دولية.
(إفي)

ريال سوسييداد  -أتلتيكو

إشبيلية في ضيافة فالنسيا اليوم
يسعى إشبيلية الى تشديد الخناق على ريال مدريد المتصدر وتقليص
الفارق بينهما إلى نقطتين ،عندما يحل ضيفا على فالنسيا اليوم في
المرحلة الحادية والعشرين من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
ويمني الفريق األندلسي النفس بتعويض خيبة خروجه خالي الوفاض
من مسابقة الكأس المحلية ُبخسارته امام جاره ريال بيتيس  ،2-1في
ثمن النهائي في المباراة التي أجريت على مدى يومين بعد توقيفها في
الدقيقة  39األحد الماضي والنتيجة  ،1-1بسبب إصابة العب اشبيلية
جوان جوردان بمقذوفة في رأسه ،واستكملت في اليوم التالي.
وكانت الخسارة أمام ريال بيتيس هي األولى إلشبيلية في مبارياته
الـثـمــانــي األخ ـي ــرة ف ــي مختلف الـمـســابـقــات ،وت ـحــديــدا مـنــذ خـســارتــه
أمــام مضيفه سالزبورغ النمسوي صفر 1-في الجولة االول ــى من دور
المجموعات لمسابقة دوري ابطال أوروبــا ،والتي تسببت في خروجه
خالي الوفاض منها.
ويأمل إشبيلية في وضع الخروج من مسابقة الكأس المحلية جانبا
والتركيز على رحلته إلى فالنسيا ،حيث يرصد الفوز الثالث على التوالي.
ويملك اشبيلية  44نقطة مقابل  49لريال مدريد الذي كان خاض
مباراته في هــذه المرحلة في  22ديسمبر الماضي ضد مضيفه
أتلتيك بلباو وفــاز بها  1-2بسبب مشاركته في مسابقة الكأس
السوبر المحلية ،والتي توج بلقبها األحد الماضي في العاصمة
السعودية الرياض على حساب أتلتيك بلباو حامل اللقب بالذات

رياضة

بداية جيدة لمدفيديف في «أستراليا»

العبو اشبيلية خالل مباراة سابقة
 -2صفر ،بعدما تخطى غريمه التقليدي برشلونة  2-3بعد التمديد.
لكن مهمة اشبيلية لن تكون سهلة امام فالنسيا الذي خسر مباراتيه
األخيرتين ،آخرهما  4-1أمام ريال مدريد ،وبالتالي سيسعى الى مصالحة
جماهيره واالقتراب من المراكز المؤهلة للمسابقات القارية ،خصوصا
انه تفصله أربع نقاط فقط عن برشلونة صاحب المركز السادس المؤهل
لمسابقة "كونفرس ليغ" ،وخمس نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز
الرابع األخير المؤهل لدوري االبطال ،وريال سوسييداد الخامس المؤهل
لمسابقة الدوري األوروبي.

بلغ الروسي دانييل مدفيديف،
الـمـصـنــف الـثــانــي عــالـمـيــا ،ال ــدور
الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة،
أولى البطوالت األربــع الكبرى في
كــرة المضرب ،بفوزه السهل على
السويسري هنري الكسونن 1-6
و 4-6و ،)3-7( 6-7أمس ،في ملبورن.
ويـلـتـقــي مــدفـيــديــف ف ــي ال ــدور
الـثــانــي األسـتــرالــي نيك كيريوس
ال ــ 115عالميا ،أو البريطاني ليام
برودي الـ 128عالميا والصاعد من
التصفيات.
ولم يجد الروسي اآلخر أندري
روب ـل ـيــف ،ال ـخــامــس ،صـعــوبــة في
التأهل إلــى الــدور الثاني ،بتغلبه
على اإليطالي جانلوكا ماجر 3-6
و 2-6و.2-6
ويلتقي روبـلـيــف فــي ال ــدور
الـمـقـبــل الـلـيـتــوانــي ري ـك ــارداس
بيرانكيس الفائز على اإلسباني
روبـ ـ ــرتـ ـ ــو كـ ــاربـ ــاي ـ ـيـ ــس ب ــاي ـن ــا

 1-6و 6-3و 6-2و 3-6و.4-6
وع ـ ــان ـ ــى الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي أن ـ ــدي
مــوراي ،المشارك ببطاقة دعوة،
ّ
األمرين لتخطي عقبة الجورجي
ن ـي ـك ــول ــوز بــاس ـيــاش ـف ـي ـلــي
ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــادي وال ـ ـع ـ ـش ـ ــري ـ ــن،
ح ـيــث اح ـت ــاج إلـ ــى خمس
مجموعات  1-6و 6-3و4-6
و )7-5( 7-6و 4-6في ثالث
ساعات و 52دقيقة.
ويـلـتـقــي مـ ـ ــوراي في
ال ــدور الـثــانــي الياباني
تـ ـ ـ ــارو نـ ـ ــاديـ ـ ــال ،ال ـف ــائ ــز
على التشيلي مارسيلو
باريوس  )5-7( 6-7و7-6
( )8-6و 6-4و 3-6و.3-6

هيذر واطسون  6-3و 5-7و.6-2
ولم تكن حال األميركية
ليلى فرنانديز ،وصيفة
"ف ــاشـ ـيـ ـن ــغ م ـ ـيـ ــدوز"
الـ ـصـ ـي ــف الـ ـم ــاض ــي،
أفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــن م ـ ـي ـ ــار،
وودعت من الدور
األول ،بخسارتها
أم ـ ـ ـ ـ ــام األس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــة
م ــادي ـس ــون إنغليس
ال ـم ـش ــارك ــة بـبـطــاقــة
دعوة  6-4و.6-2
ون ـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــت
اإلسـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة
غ ــارب ـي ـن ــي

مـ ــوغـ ــوروسـ ــا ،ال ـث ــال ـث ــة عــال ـم ـيــا،
فــي بـلــوغ الـ ــدور الـثــانــي للبطولة
األسترالية للمرة العاشرة في 10
مشاركات ،بتغلبها على الفرنسية
كالرا بوريل  3-6و.4-6
وتلتقي موغوروسا ،المتوجة
بـلـقــب بـطــولـتــي روالن
غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاروس 2016
ووي ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــدون
 ،2017ف ــي ال ـ ــدور
المقبل ،الفرنسية
األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى أل ـ ـيـ ــزيـ ــه
كورنيه الفائزة على
البلغارية فيكتوريا
توموفا  3-6و.3-6

منافسات السيدات
ول ـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــدات ،خ ــرج ــت
المصرية ميار شريف مــن الــدور
األول ،بخسارتها أمام البريطانية

ُ
سبيتسيا يسقط ميالن ...ونابولي ينتهز الفرصة
أهــدر ميالن فرصة ذهبية العتالء صــدارة الــدوري
اإليطالي لكرة القدم ،بعدما سقط بشكل صــادم على
أرضه أمام سبيتسيا  2-1أمس األول ،في ختام منافسات
المرحلة الثانية والعشرين ،بينما استفاد نابولي على
أكمل وجه من تعثر قطبي ميالن هذا األسبوع لتقليص
الفارق معهما بعد فوزه على مضيفه بولونيا -2صفر.
وبقي ميالن فــي المركز الثاني برصيد  48نقطة
بفارق نقطتين عن انتر المتصدر وحامل اللقب والذي
كان ًسقط في فخ التعادل السلبي أمام أتاالنتا األحد،
علما أن "نيراتسوري" يملك مباراة ً أقــل ،في حين رفع
نابولي رصيده إلى  46نقطة متأخرا في المركز الثالث.
وتقدم سبيتسيا للمركز الرابع عشر برصيد  22نقطة.
في المباراة األولى ،سجل البرتغالي رافايل لياو هدف
التقدم لمصلحة أصحاب األرض ( )1+45بعد دقيقتين
من إهدار الفرنسي تيو هرنانديز ركلة جزاء ،أدرك البديل
كيفين أغوديلو التعادل في الشوط الثاني
الكولومبي ّ
( )64قبل أن يحطم الغاني إيمانويل غياسي أحالم ميالن
بالخروج ولو بنقطة بهدف قاتل (.)6+90
ّ
وسيتحسر ميالن ً
كثيرا على إضاعة ركلة جزاء قبل
لحظات من نهاية الشوط ّ
األول بعد عرقلة من الحارس
ايفان بروفيديل على لياو ( ،)43واثر العودة إلى تقنية

ّ
الحكم المساعد (فــي أيــه آر) تم احتساب الركلة ،لكن
(.)45
هرنانديز اهدرها ً
ّ
عوض لياو واضعا حدا لسلسلة من الفرص أضاعها
أصحاب األرض في الشوط األول ،وتمكن من االستفادة
من تمريرة بينية رائعة فشل مدافع سبيتسيا اليوناني
ديميتري نيكوالو في تشتيتها على النحو الصحيح،
لتصل إلى البرتغالي المنفرد بالحارس ليسددها فوقه
ببراعة (.)1+45
في الشوط الثاني ،تمكن غوديلو من معادلة النتيجة
بعد  6دقائق من دخوله كبديل بعد تمريرة عرضية من
دانيالي فيردي (.)64

إلغاء هدف ميالن
وفــي لحظات أخـيــرة جنونية ،ألغي هــدف لميالن
( )3+90سجله جونيور ميسياس بعدما أطلق الحكم
صافرته من دون أن يمنح أصحاب األرض األفضلية إثر
خطأ على ريبيتش قبل وصول الكرة الى ميسياس ،مما
أشعل غضب ميالن ،فيما كان القائم بعد دقيقة يتصدى
لرأسية إبراهيموفيتش.
وقال بيولي مدرب ميالن لقناة "دازون" للبث التدفقي:
"ل ـقــد فـقــدنــا ال ــوض ــوح بـعــد تعرضنا لـظـلــم ،إن ــه عــار.

المسؤولية تقع على عاتقنا ولكن يجب تقاسمها هذه
األمسية مع الحكم".
الضائع
ـدل
ـ
ب
المحتسب
الوقت
من
وبعد  6دقائق
ً
انطلق وسـ ّـجــل ًهدفا
وصـ ًلــت ك ــرة ال ــى غياسي ال ــذي
ً
قاتال في شباك "روســونـيــري" مانحا فريقه ف ــوزا في
سان سيرو.

نابولي يهزم بولونيا
الثانية ،انتهز نابولي فرصة خسارة
وفي المباراة
ّ
ميالن وتعادل إنتر ليقلص الفارق مع االخير إلى أربع
نقاط فقط ،بعد فوز مقنع على مضيفه بولونيا بفضل
ثنائية الجناح المكسيكي هيرفينغ لوزانو ( 20و.)47
وأكــرم فيورنتينا وفــادة ضيفه جنوى بفوزه عليه
-6صفر.
س ـ ّـج ــل أه ـ ـ ــداف ال ـف ــائ ــز ك ــل م ــن اإلس ـب ــان ــي ال ـف ــارو
اودريوزوال ( )15وجاكومو بونافنتورا ( )34وكريستيانو
بيراغي ( 42و )69والصربي دوشان فالهوفيتش ()51
واالوروغوياني لوكاس توريرا (.)77
ً
ورفع فيورنتينا رصيده إلى  35نقطة متقدما للمركز
السادس بالتساوي مع قطبي العاصمة ،نادي روما الذي
تراجع الى المركز السابع والتسيو الثامن.
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

ردة ديموقراطية
ووأد الحريات

ثنائية الخير
والشر

أ .د .محمد المقاطع

منذ عقد ونصف العقد من الــزمــان تعاظمت نماذج تفرد
ُّ
السلطة بالقرار وإدارة البالد ،وفي وأد الحريات ومالحقتها،
ً
وفي ممارسات تفسد العملية الديموقراطية برمتها ،بدءا من
إفساد مجلس األمة وتكوينه عبر نظام انتخابي معاق (نظام
الـصــوت الــواحــد) ،وفــي تـجــاوز الدستور والـقــانــون بتشجيع
أو السكوت عن ظواهر العبث بالنظام االنتخابي ،بداية من
ال ـت ـهــاون مــع نـقــل األص ـ ــوات وتـكــدسـهــا بـعـنــاويــن مفضوحة
ً
وتمثل فضيحة سياسية ،مرورا بتشجيع االنتخابات الفرعية
ً
ً
َّ
وتسهيل إجراء اتها ،رغم أنها محرمة قانونا ،تعريجا على
ظاهرة المال السياسي الذي يأتي من مصادر مختلفة ربما
أح ــده ــا الـ ُّـسـلـطــة ذات ـه ــا ،وم ــا يـتــولــد عـنـهــا مــن ظ ــواه ــر ش ــراء
ً
األصـ ــوات ،انـعـطــافــا نحو تسخير مــرافــق الــدولــة وخدماتها
لحفنة من النواب الفاسدين الذين يستغلونها أبشع استغالل
في التأثير على إرادة الناخبين وقرارهم االنتخابي ،وختامها
ً
ً
ً
دعم وتشجيع ظواهر تفتيت المجتمع فئويا قبليا أو طائفيا
ً
ً
أو مناطقيا ،تكامال مع نظام الصوت الواحد (المعاق) والمشوه
لديموقراطيتنا ا ل ــرا ئ ــدة .وحينما ب ــادرت الحكومة بتقديم
مشروع المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات إلصالح العملية
االنتخابية ،سحبته بعد عدة أشهر ،وكأن لسان حالها يقول:
آسفون ال نرغب باإلصالح.
وال شك في أن ُّ
السلطة هي الالعب الرئيسي على الساحة،
تتحكم بـهــا وتــوجـهـهــا ،إم ــا ب ـفــرض ن ـظــام أو قــانــون قسري
للتحكم بالمجريات السياسية واالنتخابية ،أو بالتضييق على
الحريات ومالحقتها ،وهو ما شهدناه بتعطيل صحف وسحب
تراخيصها ،وكذلك محطات تلفزيونية ،وفي سحب الجناسي
أو ال ـتـهــديــد بـسـحـبـهــا ،أو ف ــي ت ـقــديــم ال ـبــاغــات وال ـش ـكــاوى
ومالحقة السياسيين والمغردين ،حتى صدرت أسوأ األحكام
التي تم تصنيفها بأنها سياسية ،وترتب عليها وجود سجناء
رأي وسياسيين ومهجرين بصورة لم تعهدها الكويت ،بل
شاذة وغريبة عنها ،إلهدارها الضمانات الدستورية ،ووأدها
للحريات العامة.
وأمــام تلك الحقائق الساطعة نجد أن ُّ
السلطة هي مصدر
اإلفساد ورعايته ،وتسخر لذلك كل إمكانياتها وطاقتها ،بشكل
يثير العجب واالستغراب والذهول.
ونقول ُّ
للسلطة بصراحة المحبين ومباشرة الناقدين وبكل
أمانة وصــدق يقتضيه واجبنا في عدم السكوت عن المسار
الـمـعــوج لسياساتها ،والـتــي ال تــرمــي إلــى تحقيق اإلصــاح
وانتشال البلد من مستنقع الفساد :أنتم من يشجع الفساد
ويقف أمام عجلة اإلصــاح ،وال ينفع في مضمار المصارحة
والمكاشفة قبول تسويق غير ذلــك ،أو الخطب الرنانة دون
واقع يجسدها ،فأنتم تشاهدون الفساد وأمام أنظاركم وقرع
مسامعكم ،ومع ذلك تفسحون له المجال ،وتوفرون له البيئة،
وتعاضدون رموزه ،وتساهمون بصنع أدواته!
ومن المؤسف أن تعتمدوا على بطانة معظمها ال يهمها
مصلحة ا لـبـلــد ،بــل مصلحتها ا لـخــا صــة وتحقيق المكاسب
ً
الذاتية ،وهم بمسلكهم التاريخي كانوا دائما متقلبين وأدوات،
يـسـتـخــدمــون لـغــة االبـ ـت ــزاز مـعـكــم ،أو هــم صنيعتكم ،وأنـتــم
توظفونهم للتوقيت الذي أعددتموهم من أجله.
ً
ً
فلم يعد مسلككم مقبوال ،وال مساركم في إدارة البلد سليما
ً
وصالحا ،بل هو المحفز للفساد والمقوي ألركانه ،وهو سر
إخفاق اإلدارة العامة بالبلد وتخلفها وإتيانها على األخضر
ً
واليابس من مقومات إصالح البلد ،بدال من تعديل اعوجاجه،
فقد تالشت لدينا اإلدارة الحكومية الرشيدة والحصيفة ،بسبب
دعمكم وتشجيعكم أسلوب تكوين حكومات فاشلة بالنهج
والرؤية واألداء ،والتسامح مع إخفاقاتها المخيفة والمدمرة
للبلد وثرواته ومقوماته ونظامه السياسي والديموقراطي.
لقد أقحمتم البلد في مرحلة الردة الديموقراطية ،والتي من
مظاهرها ومحركاتها برلمان مسلوب اإلرادة اليوم ،ومجلس
وزراء عـبــارة عــن موظفين ال صانعي سياسة عامة كما هو
مقرر في الدستور.
ً
وصار وأد الحريات إلى جوار ذلك غاية استراتيجية إفراغا
ً
للدستور ،وإهدارا لنصوصه وضماناته ،بل تم استخدام كل
األجهزة التشريعية والتنفيذية والعدلية في تحقيق ذلك.

شركات طيران أميركية تحذر من كارثة «أبراج »5G
ح ــذر رؤس ــاء شــركــات الـطـيــران األميركية
الـكـبــرى أم ــس األول مــن اض ـطــرابــات كــارثـيــة
فــي قطاعي النقل والشحن فــي حــال تشغيل
شبكات الجيل الخامس اليوم ،كما هو مقرر،
دون وضع ضوابط لمحطات اإلرسال الواقعة
قرب مطارات الواليات المتحدة.
وكــانــت شــركـتــا "ف ـي ــراي ــزون" و"آي تــي آنــد
ت ــي" أرجــأتــا إط ــاق خــدمــة "الـجـيــل الخامس
سي  -باند" الجديدة مرتين ،بسبب تحذيرات
ش ـ ــرك ـ ــات ال ـ ـط ـ ـيـ ــران وم ـص ـن ـع ــي الـ ـط ــائ ــرات
ال ـم ـت ـخــوف ـيــن م ــن ت ــداخ ــل ن ـظ ــام االتـ ـص ــاالت
الجديد مع األجهزة التي تستخدمها الطائرات
لقياس االرتفاع.
وقال رؤساء الشركات في رسالتهم" :نكتب
إلـيـكــم بـشـكــل عــاجــل لنطلب أن يـتــم تشغيل
شبكات الجيل الخامس في كل مكان بالبالد
باستثناء مسافة ميلين تقريبا مــن مــدارج
ال ـم ـط ــارات ،كـمــا حـ ــددت ذل ــك إدارة الـطـيــران
الفدرالية (أف دي آي) في  19يناير ."2022
وحذرت الرسالة الموجهة إلى وزير النقل
بيت بوتيدجيج ومسؤولين حكوميين من
"كارثة اقتصادية" في حالة استمرار شركتي
"فيرايزون" و"آي تي آند تي" في نشر التقنية

الجديدة قبل إجــراء التحديثات والتغييرات
الالزمة على معدات الطيران.
وأع ـل ـنــت إدارة ال ـط ـيــران ال ـفــدرال ـيــة األح ــد
الماضي أنها أعطت موافقتها على تشغيل
بعض محطات اإلرســال داخــل مناطق سيتم
نشر الجيل الخامس فيها ،بحيث تم تأمين
"مــا يصل إلــى  48مــن الـمـطــارات األكـثــر تأثرا
بتداخل الترددات من أصل ."88
لكن شــركــات الـطـيــران تخشى مــن أن عدم
شمول اإلج ــراء ات جميع المطارات يمكن أن
يتسبب فــي اضـطــرابــات كـبـيــرة ،بينها وقف
آالف الرحالت ،ما قد يوقف الحركة التجارية
في البالد.
ودع ــت الــرســالــة السلطات إلــى "اتـخــاذ أي
إجـ ـ ــراء ضـ ـ ــروري ل ـض ـمــان عـ ــدم ن ـشــر الـجـيــل
الخامس عندما تكون األبراج قريبة جدا من
مدارج المطارات ،الى أن تتمكن إدارة الطيران
مــن تحديد كيفية القيام بــذلــك بــأمــان ودون
حدوث اضطرابات كارثية".
ووقع الرسالة الرؤساء التنفيذيون لشركات
طيران "أميركان" و"يونايتد" و"دلتا" و"ساوث
وست" ،إضافة إلى عمالقي الشحن "فيديكس"
(أ ف ب)
و"يو بي إس".

األوزون يسبب الخرف للمسنين
تـ ــوص ـ ـلـ ــت دراسـ ـ ـ ـ ـ ــة جـ ــديـ ــدة
واسـعــة الـنـطــاق ،بقيادة علماء
فــي كلية يـيــل للصحة الـعــامــة،
إلـ ـ ــى وج ـ ـ ــود صـ ـل ــة ق ــوي ــة بـيــن
التعرض ل ــأوزون على المدى
الطويل وزي ــادة خطر اإلصابة
بــالـضـعــف اإلدراك ـ ــي ل ــدى كبار
السن.
ويمكن أن تؤدي الجسيمات
الدقيقة التي تطفو في تركيزات

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

ك ـن ــت أظ ـ ــن "الـ ـخـ ـي ــر" يـ ـق ــوى بــاألخ ـيــر
ُ
َ
مـ ــا دري ـ ـ ــت "الـ ـ ـش ـ ــر" وأن ـ ـ ـصـ ـ ــاره ق ـ ـ ــووا
ي ـ ــوم أصـ ـب ــح ب ـي ــده ــم ْ
رس ـ ـ ــم ال ـم ـص ـيــر
وي ـ ـ ــوم أهـ ـ ــل الـ ـخـ ـي ــر غـ ــابـ ــوا وانـ ـ ـ ــزووا
ِّ
ويـ ــوم ص ــار "الـ ـش ــر" مـتـنــكــر ب "خ ـيــر"
ْ
وابـتـلـيـنــا ب ـنــاس م ــا نـ ــدري اش ن ــووا
َ
وال ـح ـص ــان ال ـل ــي ِش ــق ــح بـ ْـج ـنــاح طير
َ
ـاب َعـ ـ ـ ــووا
دش "ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرواده" مـ ـ ــع ذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ان ـ ـخـ ــدع ـ ـنـ ــا ف ـ ـيـ ــه وأمـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـل ـ ــه ي ـص ـيــر
ّ
وج ـ ـ ــه ارم ـ ــاح ـ ــه ع ـل ــى الـ ـل ــي لـ ــه َحـ ـ ــووا
الـ ـك ــدي ــش ي ـط ـي ــح فـ ــي ت ــال ــي ال ـم ـس ـيــر
َ
ْ
ْ
ش ه ـ ــووا
ال ح ـم ــى الـ ـمـ ـي ــدان م ـ ــع ِك ـ ـ ـ ــد ٍ
والـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــان الـ ـ ـل ـ ــي ب ـ ـتـ ــاري ـ ـخـ ــه ك ـب ـيــر
َ َ
ٍّ
ـاس عـ ـ ــلـ ـ ــوا
ع ـ ـ ــال ـ ـ ــي بـ ــال ـ ـم ـ ـجـ ــد ف ـ ـ ــي ن ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
خـ ـشـ ـم ــه ال ـ ـعـ ــالـ ــي ي ـ ـحـ ــس وي ـس ـت ــذي ــر
وال ي ـ ـ ـنـ ـ ــزل ل ـ ـل ـ ـغ ـ ـصـ ــون ا ل ـ ـ ـلـ ـ ــي ذووا
ْ
الطبع غير
ـض چيس " العليقه"،
نــا فـ
ٍ َ
ْ
ْ
َ
مــا قــبــل چ ــوي الـخـيــول ال ـلــي إن ـچــووا
وال ـ ــزم ـ ــن لـ ــه جـ ـي ــش مـ ــا يـ ــرسـ ــل ن ــذي ــر
ْ ََ
عند مــن س ــادوا فــي هــالــوقــت وولـ ــووا
عـ ــارف ـ ـيـ ــن ال ـ ـحـ ــق ك ــال ـس ـي ــف ال ـش ـط ـيــر
ّ
ْ
م ـ ــا انـ ـعـ ـك ــف م ـه ـم ــا يـ ــدقـ ــونـ ــه ْو ِل ـ ـ ـ ــووا
شـ ـف ــت ل ـ ــي َجـ ـ ـ ْـمـ ـ ــع تـ ـ ـ َ
ـزاحـ ـ ــم فـ ـ ــوق ب ـيــر
ٍ
اش ــرب ــوا ...ثــم اش ــرب ــوا ...بــس مــا ُرووا
ـالـ ــم بـ ـم ــا يـ ـج ــري وب ـص ـيــر
وال ـ ـلـ ــه ال ـ ـعـ ـ ِ
َ
ح ـت ــى لـ ــو ت ـخ ـف ــى عـ ــن الـ ـع ــال ــم ول ـ ـ ــو...
ـات تـ ـسـ ـت ــدي ــر
م ـ ـ ــا مـ ـشـ ـيـ ـن ــا بـ ـ ـس ـ ــاقـ ـ ـي ـ ـ ٍ
ُ
ومـ ــا ال ـتــوي ـنــا بــال ـخ ـطــى يـ ــوم ال ــت ــووا
وم ــا انـكـتــب غـيــر الــذهــب مـسـبــوك نير
وال يـ ـغ ــويـ ـن ــا الـ ـ ــذهـ ـ ــب مـ ـهـ ـم ــا غـ ـ ــووا
ْ َ
وال يـ ـبـ ـق ــى غ ـ ـيـ ــر مـ ـ ــن ي ـ ـ ــذك ـ ـ ــر ب ـخ ـيــر
ْ ُ
ال انــطـ َـوت بيض الصحايف وانطووا

أبوصدام يحذر من صدأ القمح

عالية بشكل متزايد حول العالم
إلى الخرف وغيره من اإلعاقات
المعرفية.
ُ وفي الدراسة الجديدة ،التي
نشرت في مجلة Environment
 Internationalونقلها موقع
روسيا اليوم ،أمس األول ،اختار
ً
الباحثون بــدال من الجسيمات
المحمولة فــي ال ـهــواء ،التركيز
على األوزون المحيط.

مع فترة التقلبات المناخية
ً
ال ـت ــي ت ـش ـهــدهــا م ـصــر حــال ـيــا،
باتت محاصيل زراعية ،ال سيما
ال ـق ـمــح ،عــرضــة لــإصــابــة بــآفــة
"الصدأ".
وتعتبر األجواء الحالية ،بما
فيها من برودة وأمطار ونشاط
كـثـيــف ل ـل ــري ــاح م ــع ط ــول فـتــرة
ً
ال ـل ـيــل ،ظ ــروف ــا مـثــالـيــة لنشاط
ال ـف ـط ــري ــات ،ال ـت ــي ي ـح ــذر منها

نقيب الفالحين في مصر حسين
عبدالرحمن (أبوصدام) ،بقوله:
"حـ ــاف ـ ـظـ ــوا عـ ـل ــى م ـحــاص ـي ـل ـكــم
وتابعوها باستمرار ،واحذروا
اإلصابة التي تفتك بها".
وأكــد أبــوصــدام ،في تصريح
لموقع "سكاي نيوز" ،أن "انتشار
مرض الصدأ في األقماح يؤدي
لقلة اإلنتاجية ،والخطر األكبر
يكمن فــي تــأثــر أصـنــاف القمح

الـ ـت ــي ت ـع ــد مـ ــن أعـ ـظ ــم أرص ـ ــدة
مصر االستراتيجية في المجال
الزراعي".
وتــابــع" :تأثر أنــواع مختلفة
ً
من القمح في مصر خطير جدا.
هـ ــذه األص ـ ـنـ ــاف ك ـل ـفــت ال ــدول ــة
مــايـيــن الـجـنـيـهــات ،وس ـنــوات
من البحث العلمي الفريد الذي
ال يمكن تعويضه".

وفيات

برد سحتني!

حياة عبداللطيف دخيل زوجة إبراهيم محمد صالح السعيد
 71عــامــا ،شـيـعــت ،ال ـع ــزاء فــي الـمـقـبــرة ف ـقــط ،ت،99771617 :
62228585
شريفة سعود محمد المضف أرملة سالم محمد جاسم المضف
 91عــامــا ،شـيـعــت ،ال ـع ــزاء فــي الـمـقـبــرة ف ـقــط ،ت،50086900 :
67003009 ،99224449

شـهــدت الـبــاد أمــس بــدايــة دخ ــول موجة
بــرد قــارســة ،ومــن المتوقع أن تستمر عدة
أيام ،ومن المحتمل أن تنخفض فيها درجة
الحرارة إلى الصفر في بعض المناطق ،لذا
يجب أخذ الحيطة والحذر ،وارتداء المالبس
الدافئة ،لالستمتاع بهذه األجواء الجميلة...
ال ـص ــورة بـعــدســة عـبــدالـمـجـيــد الـشـطــي من
منطقة السالمية في الصباح الباكر ،أمس.

عيسى خلف غنيم الرشيدي

 44ع ــام ــا ،ش ـي ــع ،الـ ـع ــزاء ف ــي ال ـم ـق ـبــرة ف ـق ــط ،ت،94446641 :
97986568

شريفة عبدالله صالح المذن

 87عاما ،شيعت ،ت99810520 ،99710453 ،99659849 :
فائزة مانع محمد المانع زوجة ناهس عشوي العنزي
 64عــامــا ،شـيـعــت ،ال ـع ــزاء فــي الـمـقـبــرة ف ـقــط ،ت،99649979 :
90060010

نادي حطاب سويدان العنزي

 74عاما ،شيع ،ت66093033 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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الفجر
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العظمى 18

الشروق
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الصغرى 08

الظهر
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أعلى مد  02:20م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

العصر

02:55

المغرب

05:15

ً
أدنى جزر  07:31صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

06:36

 07:05م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٠٠ :فاكس22252537 :
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