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داخل العدد

إرجاء «»Grammy
إلى  3أبريل
ص ١٣

الناصر :ندعم أمن اليمن ونشدد الفوزان لـ ةديرجلا :.حركة
على تنفيذ مبادرة السالم السعودية
المطار لن تتأثر بـالـ «»5G

بحث ونظيره اليمني تطورات المنطقة بعد االعتداء الحوثي على أبوظبي
• المبعوث األميركي يبدأ من الرياض جولة خليجية لتنشيط عملية السالم
فــي وق ــت ب ــدأ الـمـبـعــوث األم ـيــركــي لليمن تيم
لنيدركينغ ،أمــس ،جولة خليجية من السعودية
لـتـنـشـيــط عـمـلـيــة ال ـس ــام ف ــي الـمـنـطـقــة واح ـت ــواء
ال ـت ـص ـع ـيــد ،ف ــي أعـ ـق ــاب االع ـ ـتـ ــداء ال ـح ــوث ــي عـلــى
العاصمة اإلماراتية ،بحث وزير الخارجية ،وزير
ال ــدول ــة ل ـش ــؤون مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،ال ـش ـيــخ أحـمــد
الناصر ،أمس األول ،في اتصال هاتفي تلقاه من
نظيره اليمني أحمد بن مبارك ،المستجدات في
اليمن وتطورات المنطقة.
وج ــدد الـنــاصــر «ال ـت ــزام الـكــويــت بــالــوقــوف مع
وح ــدة الـيـمــن واس ـت ـقــراره وإعـ ــادة األم ــن واألم ــان
إلــى ربــوعــه ومساندتها لجميع الجهود الرامية
للوصول إلــى حــل يفضي إلــى ســام دائــم لألزمة
ً
هـ ـن ــاك» ،مـ ـش ــددا ع ـلــى «أه ـم ـي ــة تـنـفـيــذ ال ـم ـب ــادرة
السعودية للسالم ،والمرجعيات الثالث المتفق
عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها
التنفيذية ومـخــرجــات ال ـحــوار الوطني 02

شبكات الجيل الخامس جائحة تهدد المالحة الجوية في أميركا
سيد القصاص

أحمد الناصر

ً
تزامنا مع إطالق شركات أميركية ،أمس ،شبكات
الـجـيــل ال ـ ُخــامــس لــات ـصــاالت ( )5Gفــي الــواليــات
المتحدة ،أصيب قطاع الطيران األميركي بالهلع
م ــع ك ـشــف ت ـقــاريــر اح ـت ـمــال حـ ــدوث ت ــداخ ــل لتلك
الشبكات مع أجهزة الطائرات الحيوية ،مما قد يربك
الطيارين أثـنــاء اقترابهم مــن الهبوط فــي ظــروف
الرؤية السيئة ،ويهدد بحصول نتائج كارثية.
ً
محليا ،أكد مدير إدارة الطيران المدني يوسف
الـ ـف ــوزان ،لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،أن حــركــة م ـطــار الـكــويــت
ً
طبيعية وال يــوجــد تـحـفــظ ،س ــواء ك ــان مــؤقـتــا أو
ً
ً
دائما ،لدى بعض الدول بشأن شبكة «الـ  ،»5Gمشددا
على أن جداول الطيران المعتمدة تسير وفق ما تم
اعتماده لكل دول العالم.
وبينما أعلنت «الطيران المدني» ،في بيان ،أنها
«تتابع المستجدات في هذا الشأن التخاذ اإلجراءات
الضرورية للحفاظ على سالمة الحركة الجوية في

اقتصاديات

«الوطني» ُيطلق
العنان لطاقات
الشباب في برنامج
َ«ت َم َّكن»ْ

الصقر :إمكانات
جيدة لتنمية
التعاون التجاري
واالستثماري مع
السعودية
١١

تقرير اقتصادي:

الكويت تستعد
لسداد ديونها
استحقاق
بال دروس!
09

١٠

ً %90من مرضى «عناية كورونا» يعانون
أمراضا مزمنة ...ولم يتلقوا «التنشيطية»
ً

بريطانيا ترفع معظم قيود «كوفيد »19
وتوقف حجر المصابين في مارس

 640ألفا حصلوا على الجرعة الثالثة ...و %82.6نسبة المحصنين بجرعتين
●

عادل سامي

ب ـعــد ت ــزاي ــد اإلص ــاب ــات بـفـيــروس
كورونا خالل األسابيع األخيرة ،كشفت
تقارير إحصائية أن أكثر من  %90من
مرضى أجنحة «كوفيد »19 -والعناية
ً
المركزة يعانون أمراضا مزمنة ،ولم
يـتـلـقــوا ا لـجــر عــة التنشيطية الثالثة
ً
ً
من اللقاح ،موضحة أن عددا قليال من
هــؤالء حصلوا على تلك الجرعة غير

تعاونية بـ «مبارك الكبير»
إلى النيابة وأخرى في حولي
لـ «التحقيقات»
●

أنهم يعانون ضعف المناعة ،فبعضهم
مــرضــى بــالـكـلــى وال ـك ـبــد ويـتـنــاولــون
أدوية مهبطة للمناعة.
ً
وتزامنا مع تلك التقارير ،شهدت
مراكز التطعيم ،أمس ،معدالت مرتفعة
لتلقي اللقاح ،إذ أعلنت وزارة الصحة
أن عــدد متلقي «التنشيطية» تجاوز
ً
 640ألفا ،في حين بلغ عدد الحاصلين
عـلــى جــرعــة واح ــدة  3مــايـيــن و354
ً
ألفا يمثلون  %85.5من المستهدفين

أجواء الكويت» ،أكدت مصادر مطلعة أنه ال تأثير
لشبكات الـ  5Gالمحلية على المالحة الجوية بعدما
ً
تم اختبارها في مراحل سابقة ،علما بأن ترددات
ً
الشبكة المحلية متوسطة ،خالفا للترددات العالية
ً
للشبكة األميركية ،وهو ما يجعل التأثير منحصرا
في الرحالت إلى الواليات المتحدة.
وكــان رؤســاء أكبر  10شــركــات طـيــران أميركية
َ
قطاعي النقل
ح ــذروا مــن اضـطــرابــات كارثية فــي
والشحن في أعقاب تشغيل شبكات الجيل الخامس
أمس ،دون وضع ضوابط لمحطات اإلرسال الواقعة
قــرب م ـطــارات الــواليــات الـمـتـحــدة ،الفـتـيــن إلــى أن
ً
ً
تشغيل تلك الشبكات سيسبب «تخريبا ضخما»
للرحالت.
وطالب هــؤالء الــرؤســاء بإبعاد شبكات الجيل
ال ـخــامــس لـنـحــو «ث ــاث ــة ك ـي ـلــوم ـتــرات ع ــن م ــدارج
الـ ـمـ ـط ــارات الـ ـت ــي س ـت ـتــأثــر بـ ـه ــا ،حـســب 02

ً
جونسون :الفيروس بات متوطنا ...والكمامة غير إلزامية من  27الجاري

بالتطعيم ،ووصــل عــدد المحصنين
ً
بجرعتين إلــى  3ماليين و 241ألفا،
بنسبة .%82.6
في م ــوازاة ذلــك ،استمر المنحنى
الـتـنــازلــي لــإصــابــات ال ـجــديــدة ،فقد
أعلنت «الصحة» ،أمس ،تسجيل 4337
حالة جديدة في الـ 24ساعة الماضية،
م ـقــارنــة بـ ـ  4825حــالــة أم ــس األول،
إضافة إلى تسجيل حالة وفاة.

03

مع قرب انتهاء مفاعيل «الخطة ب» إلجراءات مكافحة
انتشار «كورونا» بالمملكة المتحدة ،في  26الجاري،
أعـلــن رئـيــس ال ـ ــوزراء الـبــريـطــانــي بــوريــس جــونـســون،
أمس ،رفع الجزء األكبر من القيود المفروضة لمكافحة
ً
المتحور «أوميكرون» في بالده ،معتبرا أن «كوفيد 19
ً
أصبح متوطنا» ،في حين كشف عن النية لوقف حجر
المصابين في مارس المقبل.
وفي كلمة أمــام مجلس العموم ،قال جونسون ،إنه
ً
ً
اعتبارا من  27الجاري ،لن يكون وضع الكمامة إلزاميا
ً
بموجب القانون ،ولن يوصى رسميا بالعمل عن بعد،
ولن يشترط تقديم شهادة صحية لدخول أندية الرقص
وبعض التجمعات الكبرى.
وأضاف رئيس الوزراء المحافظ« ،في حين 02

«مكافحة اإلرهاب» الكويتية في تمرين «أمن الخليج »3

٠٧

الثانية

األمير يتلقى رسالة
جوابية من تميم بن حمد

محليات

٠٣
«القوى العاملة» :نرصد
المناسبات االجتماعية
باألماكن المغلقة المنشورة
عبر وسائل التواصل

fitness

14

قلوب اصطناعية من
المغناطيس والتيتانيوم
قد تنقذ أرواحًا كثيرة

دوليات

17

واشنطن قلقة من وجود
روسي «نووي ودائم»
في بيالروسيا

دوليات

جورج عاطف

عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» أن وزيـ ــر ال ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة والـتـنـمـيــة
المجتمعية وزير الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني ،مبارك
العرو ،بصدد إصدار قرارين وزاريين بإحالة جمعية تعاونية في
محافظة مبارك الكبير إلــى النيابة العامة ،وأخــرى في محافظة
حولي إلى اإلدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
ً
ّ
ووفـقــا لمصادر «ال ـشــؤون» ،فــإن لجنة المراجعة المشكلة في
«التعاونية» األول ــى لمراجعة أعمالها وحساباتها ،أسـفــرت عن
تسجيل مخالفات مالية وإدارية جسيمة ،من شأنها اإلضرار بأموال
ّ
المساهمين ،وهز المركز المالي للجمعية.
وأوضحت المصادر أن «من بين المخالفات المرصودة اكتشاف
عجوزات مالية بآالف الدنانير ،مما يؤكد ضعف رقابة مجالس
اإلدارة».
وعــن «تعاونية» محافظة حــولــي ،ذكــرت الـمـصــادر أن مفتشي
التعاون الذين يحملون صفة الضبطية القضائية حــرروا بعض
المخالفات ضد مجلس إدارتها ،غير أنها ال ترقى إلحالتها إلى
ُ
النيابة ،وستحال إلى «التحقيقات» التخاذ اإلجــراء ات 02

17
بايدن يبدأ عامه الثاني
محاصرًا باألزمات

ً
الرئيس اإليراني في موسكو لتعزيز «االتجاه شرقا»

ً
َ
عرض على بوتين اتفاقية تعاون استراتيجي مدتها  20عاما
●

طهران  -فرزاد قاسمي

ً
فــي خطوة تعزز سياسة «االتـجــاه شــرقــا» التي
اعتمدها المرشد األعلى علي خامنئي ،بدأ الرئيس
اإليــرانــي األصــولــي إبــراهـيــم رئيسي ،أم ــس ،زيــارة
لموسكو تستغرق يومين.

وعقد بوتين جولة مباحثات مع نظيره اإليراني،
الذي وصل برفقة وفد رفيع يضم وزير الخارجية
حـسـيــن أم ـي ــر عـبــدالـلـهـيــان وم ـســؤول ـيــن بــالـطــاقــة
واالقتصاد ،بعد نحو  4سنوات من آخر زيارة قام
بها سلفه الوسطي حسن روحاني إلى موسكو.
وكـ ـش ــف رئـ ـيـ ـس ــي ،ال ـ ــذي يـ ـخ ــوض م ـف ــاوض ــات

معقدة مع القوى الكبرى في فيينا إلحياء االتفاق
ال ـنــووي مـقــابــل تخفيف الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة ،أن
ّ
ً
مشروعا للتعاون
الجانب اإليــرانــي سلم
لروسيا ُ َ
ً
االسـتــراتـيـجــي مــدتــه  20عــامــا ،يـعـتــقــد أن ــه مماثل
التفاق تعاون ،مثير للجدل ،يمتد ربع قرن أبرمته
إيران مع الصين.

رياضة

18
وتوقع رئيسي ،خــال مباحثاته مع بوتين ،أن
يتعاون البلدان في «مواجهة الخطوات األميركية
أحادية الجانب على الصعيد الدولي».
وف ــي م ـحــاولــة ،عـلــى مــا ي ـبــدو ،لـطـمــأنــة ال ــروس
أن ط ـهــران لــن تــديــر ظـهــرهــا لموسكو إذا نجحت
مفاوضاتها مع القوى الغربية في فيينا02 ،

منتخب «اليد» حسم
تأهله للدور الثاني
في «اآلسيوية»

ةديرجلا

•
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األمير يتلقى رسالة جوابية من تميم بن حمد الخالد يستقبل محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
وزير الخارجية بحث مع نظيره القطري تعزيز العالقات

تسلمها ولي العهد من وزير الخارجية القطري

ولي العهد لدى استقباله وزير الخارجية القطري امس
ت ـس ـلــم س ـم ــو ولـ ــي ال ـع ـه ــد ال ـش ـي ــخ مشعل
األحـ ـم ــد ب ـق ـصــر بـ ـي ــان صـ ـب ــاح أم ـ ــس رس ــال ــة
جــواب ـيــة مــوج ـهــة إل ــى ص ــاح ــب ال ـس ـمــو أمـيــر
ال ـب ــاد الـشـيــخ نـ ــواف األح ـم ــد م ــن أم ـيــر دول ــة
قطر الشقيقة الشيخ تميم بــن حمد آل ثاني
تـتـعـلــق بــال ـعــاقــات األخ ــوي ــة ال ــراس ـخ ــة الـتــي
تجمع البلدين والشعبين الشقيقين باإلضافة
إل ــى الـقـضــايــا ذات االهـتـمــام الـمـشـتــرك وآخــر

المستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية.
وقام بتسليم الرسالة لسمو ولي العهد نائب
رئيس مجلس الــوزراء وزير الخارجية بدولة
قطر الشقيقة الشيخ محمد بــن عبدالرحمن
آل ثاني.
وح ـض ــر ال ـم ـقــاب ـلــة وزي ـ ــر ش ـ ــؤون ال ــدي ــوان
األمـ ـي ــري ال ـش ـيــخ م ـح ـمــد ال ـع ـب ــدال ـل ــه ،ووزيـ ــر
الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

الشيخ الدكتور أحمد الناصر ،ووكيل الديوان
األم ـيــري ومــديــر مكتب صــاحــب الـسـمــو أمير
البالد السفير أحمد الفهد ،ومدير مكتب سمو
ول ــي الـعـهــد ال ـفــريــق مـتـقــاعــد ج ـمــال ال ــذي ــاب،
ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي
العهد مازن العيسى ،ومساعد وزير الخارجية
لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية
السفير حمد المري.

الكويت :تعزيز التعاون العربي
في مجال النقل الجوي
أك ـ ـ ــدت مـ ـس ــؤول ــة فـ ــي وزارة
ال ـمــال ـيــة ح ــرص دولـ ــة الـكــويــت
على تعزيز التعاون العربي في
مـجــال النقل ال ـجــوي ،لإلسهام
في خدمة حركة النقل والتجارة،
وتوطيد العالقات االقتصادية
بين الدول العربية.
جاء ذلك في تصريح أدلت به
كبيرة االختصاصيين الماليين،
رئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــة قـ ـ ـس ـ ــم االتـ ـ ـف ـ ــاقـ ـ ـي ـ ــات
ال ـضــري ـب ـيــة بـ ـ ـ ــإدارة ال ـخ ـضــوع
الضريبي والتخطيط باإلنابة
بـ ــوزارة الـمــالـيــة ح ـنــان جــاولــي
لـ «كونا» ،على هامش ترؤسها
وفد الكويت في االجتماع الـ 12
للجنة ممثلي السلطات المالية،
وسـ ـلـ ـط ــات ال ـ ـط ـ ـيـ ــران ال ـم ــدن ــي
بالدول العربية.
وقالت جاولي إن «االجتماع
ن ــاق ــش الـ ـتـ ـع ــدي ــات ال ـم ـحــدثــة
واإلضافية على مشروع اتفاقية

تـ ـب ــادل اإلع ـ ـفـ ــاء م ــن ال ـض ــرائ ــب
والـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــوم الـ ـجـ ـم ــركـ ـي ــة ع ـلــى
نشاطات ومعدات الناقل الجوي
ال ـع ــرب ــي ،وب ـعــض الـمـقـتــرحــات
والمالحظات الواردة إلى اللجنة
بهذا الشأن من تونس ولبنان
ومصر».
وأضافت أن مشروع االتفاقية
الـعــربـيــة ال ـتــي تـتــم مناقشتها
«تمثل خريطة طريق لتسهيل
صناعة النقل الجوي».
وأشارت إلى أن الكويت ترى
أن االتفاقية المذكورة «تشجع
على االستثمار لدخول شركات
الـطـيــران فيها ،وتفتح المجال
لتسهيل عمليات النقل الجوي
واالس ـت ـث ـم ــار ف ــي هـ ــذا ال ـق ـطــاع
الحيوي».
وأوضـ ـح ــت ج ــاول ــي أن هــذه
االتفاقية من شأنها العمل على
تـعــزيــز ال ـعــاقــات االقـتـصــاديــة

حنان جاولي

واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة بـ ـي ــن ال ـ ـ ــدول
الـعــربـيــة« ،وهـ ــذا يتطلب رؤيــة
أوس ـ ـ ــع فـ ــي الـ ـك ــوي ــت مـ ــن أج ــل
تسهيل عملية ا لـنـقــل ا ل ـجــوي،
ونقل البضائع والتجارة الحرة
بشكل أكبر».

اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل سـ ـ ـم ـ ــو الـ ـشـ ـي ــخ
ص ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاح ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــد رئـ ـ ـي ـ ــس
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ب ـح ـضــور
وزيــر الخارجية وزيــر الدولة
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ
ال ــدك ـت ــور أح ـم ــد ال ـنــاصــر في
ق ـص ــر ال ـس ـي ــف ،أمـ ـ ــس ،نــائــب
رئـيــس مجلس ال ــوزراء وزيــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ف ـ ــي دولـ ـ ـ ــة ق ـطــر
ال ـش ـق ـي ـقــة ال ـش ـيــخ م ـح ـمــد بــن
عبدالرحمن آل ثاني ،والوفد
المرافق له ،بمناسبة زيارته
للبالد.
حـ ـض ــر الـ ـمـ ـق ــابـ ـل ــة رئ ـي ــس
دي ـ ــوان س ـمــو رئ ـيــس مجلس
الـ ــوزراء عـبــدالـعــزيــز الــدخـيــل،
ومـ ـس ــاع ــد وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
لشؤون مجلس التعاون لدول
الخليج العربية حمد المري،
ومـ ـس ــاع ــد وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
لشؤون مكتب الوزير صالح
السيف.
وك ـ ـ ـ ــان وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ال ـك ــوي ـت ــي ون ـظ ـي ــره ال ـق ـطــري
ع ـق ــدا ل ـق ــاء أمـ ــس ،ف ــي دي ــوان
عام وزارة الخارجية بمناسبة

ً
الخالد مستقبال الوزير القطري أمس
الزيارة الرسمية التي يجريها
وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ـق ـط ــري
وال ـ ـ ــوف ـ ـ ــد ال ـ ـ ـمـ ـ ــرافـ ـ ــق لـ ـ ــه إلـ ــى
الكويت.
وتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاول الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء م ـج ـم ــل
عـ ـ ــاقـ ـ ــات األخ ـ ـ ـ ـ ــوة ال ـم ـت ـي ـن ــة
والوثيقة التي تربط الكويت
وقطر وبحث سبل تعزيزها

واالرتـ ـ ـق ـ ــاء ب ـه ــا ل ـم ـس ـتــويــات
ً
أعلى وأكثر تكامال وشمولية،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى مـ ـن ــاقـ ـش ــة آخ ــر
المستجدات على الساحتين
اإلقـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة وال ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة
والـ ـتـ ـط ــورات ال ـت ــي تـشـهــدهــا
المنطقة.

وكيل األوقاف بحث تعزيز الشراكة
«سهل»« :الكهرباء»
تضيف  9خدمات إلكترونية مع مبرة اآلل واألصحاب
أعلن المتحدث الرسمي
بــا ســم التطبيق الحكومي
الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ــد ل ـ ـ ـل ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات
اإللكترونية (سهل) يوسف
كاظم ،إضافة تسع خدمات
إلكترونية جديدة من وزارة
الـكـهــربــاء وال ـم ــاء والـطــاقــة
المتجددة إلى التطبيق.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف كـ ـ ـ ــاظـ ـ ـ ــم ،ف ــي
ب ـي ــان ص ـح ــاف ــي ،أم ـ ــس ،أن
ال ـخ ــدم ــات ال ـج ــدي ــدة ،هــي:
خدمة تسجيل عداد باسم
ع ـم ـي ــل ج ـ ــدي ـ ــد ،وت ـح ــدي ــث
بيانات عميل ،ونقل ارتباط
مياه ،وســداد تأمين عداد،
وإل ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــاء تـ ـسـ ـجـ ـي ــل ع ـ ـ ــداد
لمغادرة المرفق ،وإيصال
مـ ـ ـي ـ ــاه مـ ـ ــؤقـ ـ ــت ،وت ــرحـ ـي ــل
م ـ ـعـ ــدات إنـ ـ ـ ــارة الـ ـ ـش ـ ــوارع،
ونقل كيبل وعداد الكهرباء،

إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ط ـ ـلـ ــب ق ـطــع
خدمة مياه.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ــح أن ا لـ ـجـ ـه ــات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة م ـس ـت ـم ــرة فــي
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل ع ـ ـ ـلـ ـ ــى تـ ـحـ ـضـ ـي ــر
وإضافة خدمات إلكترونية
جديدة عبر «سهل» ،منوها
ب ــال ـج ـه ــود ال ـك ـب ـي ــرة ال ـتــي
تبذل من الفرق العاملة في
ش ـتــى ال ـج ـهــات لـلـمـشــاركــة
الفعالة في التطبيق.

ً
وكيل األوقاف مستقبال وفد المبرة أمس
استقبل وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية م .فريد عمادي،
في مكتبه صباح أمس ،رئيس مبرة اآلل واألصحاب د .عبدالمحسن
الخرافي ،وأمين الصندوق عبدالعزيز الصبيحي.
وتطرق اللقاء إلــى بحث سبل التعاون وتـبــادل الخبرات فيما
يـخــدم أبـنــاء المجتمع الكويتي ،ويحقق الـشــراكــة مــع مؤسسات
المجتمع.
وفي نهاية اللقاء ،أهدى الخرافي مطبوعات مبرة اآلل واألصحاب
إلى وزارة األوقاف.

«تطوير التعليم» يطلق مؤتمر «رؤية جديدة لعهد جديد»
البديوي :المؤتمر يناقش تصنيف الجامعات واالعتماد األكاديمي والريادة

ً
 30باحثا من أنحاء
العالم يشاركون في
فعاليات المؤتمر...
وجلساته تبث على
قنوات خاصة

أط ـلــق مــركــز تـطــويــر الـتـعـلـيــم في
كلية التربية بجامعة الكويت ،أمس،
ال ـم ــؤت ـم ــر الـ ــدولـ ــي األول لـلـتـطــويــر
األكـ ــادي ـ ـمـ ــي فـ ــي ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـع ــال ــي
«افـ ـت ــراضـ ـي ــا» ،ت ـح ــت شـ ـع ــار «رؤي ـ ــة
جديدة لعهد جديد» ،بالتعاون مع
كـلـيــة ال ـع ـلــوم الـتــربــويــة فــي جامعة
هلسنكي.
وق ـ ـ ـ ــال م ـ ــدي ـ ــر جـ ــام ـ ـعـ ــة الـ ـك ــوي ــت
باإلنابة أ .د بدر البديوي ،في كلمة
لــه ،إن المؤتمر ا ل ــذي يستمر حتى
ال ـغــد ي ـنــاقــش ال ـت ـطــويــر األكــادي ـمــي
فــي التعليم الـعــالــي ح ــول تصنيف
الـجــامـعــات ،واالع ـت ـمــاد األكــادي ـمــي،
وال ـت ـنــاف ـس ـيــة ال ـعــال ـم ـيــة ،وال ـق ـي ــادة
األكاديمية ،والريادة االستراتيجية،
والتقنية المهنية ،وإدارة التعليم
ال ـعــالــي ف ــي األوق ـ ــات االسـتـثـنــائـيــة،
مـتـمـنـيــا ال ـتــوف ـيــق لـلـمـشــاركـيــن في
إص ــدار تــوصـيــات تترجم إلــى واقــع
ملموس يأخذ بالتعليم العالي في
الـكــويــت وال ــدول اإلقليمية إلــى أفق
جديدة من التطور.

الناصر :ندعم أمن اليمن ونشدد...
اليمني الشامل وقرارات مجلس األمن ذات الصلة ومنها القرار .»2216
وبينما أعلن «دعم الكويت إلجراءات وجهود الحكومة الشرعية
اليمنية فــي هــذا اإلط ــار» ،جــدد الـنــاصــر «إدان ــة واستنكار الكويت
لـلـهـجـمــات واالعـ ـ ـت ـ ــداءات الـمـسـت ـمــرة وال ـم ـت ـك ــررة ال ـت ــي ت ـق ــوم بها
ً
ً
الميليشيات الحوثية والـتــي تعد تـهــديــدا مـبــاشــرا لألمن القومي
ً
الخليجي وال ـعــربــي» ،مــؤكــدا مــوقــف ال ـبــاد «الـثــابــت وال ــداع ــم لكل
اإلجراءات التي تتخذها اإلمارات للحفاظ على أمنها واستقرارها».
وفــي الــريــاض ،أكــد األمين العام لمجلس التعاون لــدول الخليج
العربية نايف الحجرف ،خالل استقباله ليندركينغ في مقر األمانة
العامة للمجلس ،أمس ،أهمية ضغط المجتمع الدولي على جماعة
الحوثي ،لوقف أنشطتها اإلرهــابـيــة ،واالنـخــراط الجاد في عملية
سلمية لحل األزمة اليمنية.
ً
وشــدد الحجرف على أهمية دور الواليات المتحدة ،معربا عن
إدانته الستمرار استهداف المدنيين واألعيان المدنية في السعودية
بصواريخ وطائرات مسيرة ،وكذلك الهجوم «اإلرهابي الجبان» الذي
استهدف مطار أبوظبي.
مــن نــاحـيـتـهــا ،قــالــت وزارة الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة ،فــي ب ـيــان ،إن
جولة ليندركينغ تهدف إلــى «تنشيط جهود الـســام» ،وسيسعى
إلــى «الضغط من أجــل وقــف التصعيد العسكري ،واستغالل العام
الجديد للمشاركة على نحو كامل في عملية سالم شاملة تقودها
األمم المتحدة» ،في وقت طلبت اإلمارات من مجلس األمن عقد جلسة
لمناقشة الهجوم على أبوظبي الذي أسفر عن  3قتلى.
ً
ميدانيا ،واصــل التحالف العربي بقيادة السعودية ،أمــس ،شن
ضربات جوية مكثفة على المتمردين الحوثيين في صنعاء ومـأرب
ً
أسفرت عن مقتل  90متمردا.

م ــن جــان ـبــه ،ذك ــر ال ـقــائــم بــأعـمــال
عميد كلية التربية د .فايز الظفيري
أن كلية التربية ومؤسسات التعليم
الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــي حـ ــري ـ ـصـ ــة ع ـ ـلـ ــى ت ـح ـق ـيــق
مـتـطـلـبــات خ ـطــة الـتـنـمـيــة لـلـكــويــت
لـعــام  ،2035وتـقــديــم االستحقاقات
العلمية والتنموية لتطوير وتفعيل
دور المؤسسات العلمية نحو إعداد
شباب مثقف متعلم وتراثه الوطني
يخدم بلده ويسعى لنهضته.
من جهتها ،أعربت القائمة بأعمال
مــديــر مــركــز تطوير التعليم ومقرر
المؤتمر د .عائشة العازمي أن هذا
المؤتمر يأتي بمشاركة ما يقارب 30
باحثا على مستوى العالم ،وستبث
جلساته على قـنــوات خــاصــة تمكن
الجميع مــن متابعتها واالسـتـفــادة
منها.

الفوزان لـ ةديرجلا :.حركة المطار...
ضــوابــط أصــدرتـهــا هيئة الـطـيــران االت ـحــادي» قبل تدشين الخدمة
أمس ،داعين في رسالة مشتركة «الهيئة إلى تحديد مواقع األبراج
الخاصة بتلك الشبكات القريبة من المطارات والمدارج ،والتي ستكون
بـحــاجــة للنقل إل ــى مـســافــة أب ـعــد ،لتأمين ســامــة ال ــرك ــاب ،وتجنب
تخريب الــرحــات» ،قبل أن يــؤكــدوا أن «شــركــات تصنيع الطائرات
ً
ً
ً
أعلمتنا أن جزءا كبيرا من أسطول الطيران العامل حاليا ،قد يصبح
خارج الخدمة».

بريطانيا ترفع معظم قيود...

ً
ً
أصبح «كوفيد  »١٩متوطنا ،علينا استبدال القيود الملزمة قانونا
ً
بتوصيات» ،الفتا إلى أنه ال ينوي تمديد التدابير التي تفرض الحجر
على المصابين بـ»كوفيد  »19عند انتهاء مدتها في  24مارس ،وقد يتم
حتى تقريب موعد رفع هذه التدابير .وبرر ذلك بقوله «ال نجبر األفراد
ً
قانونا على حجر أنفسهم عند إصابتهم باإلنفلونزا».
وتوفي أكثر من  152ألف شخص في المملكة المتحدة جراء «كوفيد
ً
ً
 .»19وتظهر البيانات األخيرة تراجعا بنسبة  40في المئة تقريبا في
عدد اإلصابات األسبوعية الجديدة ،في حين استقر عدد المرضى
ً
الــذيــن يدخلون المستشفيات .ويتراجع أيـضــا عــدد المصابين في
ً
أقسام العناية المركزة ،الذي بقي منخفضا خالل موجة «أوميكرون».
وأتى تخفيف اإلجــراءات التي يعتبر جزء من األغلبية المحافظة
ً
أنها تقضي على الحريات ،في وقت أبكر من المتوقع ،إذ كان مقررا
مراجعة تدابير مكافحة الجائحة في  26الجاري ،وعلى وقع أزمة غير
مسبوقة يواجهها جونسون ،الذي يتخبط في فضيحة حفالت نظمت
في مقر رئاسة الحكومة خالل فترات اإلغالق.
١٧

ً
األحمد رئيسا
لـ«حاسوب
األساسية»
●

أحمد الشمري

أص ـ ـ ــدر الـ ـم ــدي ــر الـ ـع ــام
لـلـهـيـئــة ا ل ـع ــا م ــة للتعليم
الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــي وال ـ ـتـ ــدريـ ــب
ب ـ ـ ـ ــاال ن ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــة د .ج ـ ــا س ـ ــم
االن ـص ــاري ق ــرارا بتعيين
ً
د .مـحـمــد األح ـمــد رئـيـســا
لقسم الحاسوب في كلية
التربية األساسية اعتبارا
من بداية الفصل الدراسي
الثاني  2022-2021لمدة
سنتين.
واعتمد االنصاري قرارا
آخ ــر ب ـشــأن ن ــدب االس ـتــاذ
المساعد في كلية العلوم
الصحية د .سيد يوسف
الرفاعي للعمل في وزارة
ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي مـلـحـقــا
ثـقــافـيــا ب ـس ـفــارة الـكــويــت
لــدى واشنطن لمدة سنة،
ا عـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارا مـ ـ ــن االول مــن
ف ـبــرايــر الـمـقـبــل ح ـتــى 31
يناير .2023

وكــان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تـيــدروس أدهانوم
غيبريسوس شدد أمس األول ،على أن «جائحة كوفيد  19لم تنتهِ بعد»،
ً
محذرا من الفكرة القائلة ،إن المتحور «أوميكرون» ال يسبب األذى.
ً
وأضاف غيبريسوس ،أنه نظرا إلى التفشي الكبير لـ«أوميكرون»
حول العالم« ،فمن المحتمل ظهور متحورات جديدة».
من ناحيته ،قال كبير خبراء األمراض ُ
المعدية في الواليات المتحدة،
أنتوني فاوتشي ،أمس ،إن «أوميكرون قد يمثل نهاية لمرحلة الوباء،
لكن هــذا سيحدث فقط فــي حــال عــدم ظهور متحور آخــر قــادر على
التهرب من االستجابة المناعية ،التي ّ
كونها الجسم ضد المتحور
السابق».

تعاونية بـ «مبارك الكبير» إلى النيابة...

ً
القانونية حيالها ،وفقا للمادة  27من القانون  ٢٠١٣/١١٨الصادر بشأن
الجمعيات التعاونية ،والتي منحت الوزارة حق الضبطية القضائية
للجرائم والمخالفات.

الرئيس اإليراني في موسكو لتعزيز...
قال رئيسي« :ليس لدينا أي قيود على تطوير وتوسيع العالقات مع
روسـيــا الصديقة .الـعــاقــات لــن تـكــون قصيرة الـمــدى وتكتيكية ،بل
ستكون دائمة واستراتيجية».
وأعرب عن تطلع إيران لتطوير عالقاتها مع روسيا في المجاالت
االقتصادية والسياسية والثقافية والعلمية والتكنولوجية والدفاعية
والعسكرية ،باإلضافة إلى األمن والفضاء ومجاالت أخرى.
وقال رئيسي إنه «في ظل الظروف الحالية االستثنائية وفي حالة

ً
الـمــواجـهــة السياسية مــع واشـنـطــن ،بإمكاننا أن نشكل تحالفا مع
روسيا».
من جهته ،أشاد بوتين ،في مستهل اجتماعه مع رئيسي بـ «التعاون
الوثيق بين البلدين على الصعيد الدولي ،ونجاح التعاون الروسي-
اإليراني في مساعدة الحكومة السورية على تجاوز تهديدات اإلرهاب
الدولي بدرجة كبيرة».
ً
وأعرب عن رغبته في االطالع على مواقف نظيره اإليراني ،وجها
لوجه ،بشأن مستجدات الوضع في أفغانستان ،وحول جهود إحياء
االتفاق النووي.
وعلمت «الجريدة» من مصدر مطلع ،أن رئيسي سيوقع مجموعة
علنية من مذكرات التفاهم للتعاون االقتصادي والتجاري بين البلدين،
إلى جانب «وثيقة سرية» لن ُي َ
فصح عن محتواها في مجال التعاون
العسكري واألمني ونقل التكنولوجيا الروسية إلى إيران.
كما ستتضمن الــزيــارة ،التي توقع عبداللهيان ،أن تشكل «نقطة
تحول» في العالقات الثنائية ،توقيع مذكرة تعاون مصرفي ،غير علني؛
لتجاوز العقوبات األميركية ،بالتعاون مع البلدان الخاضعة لعقوبات
مماثلة على غرار كوريا الشمالية وفنزويال وكوبا والصين ترتكز على
«اعتماد عملة رقمية مشتركة».
وتواجه محاوالت التقارب اإليراني -الروسي معاندة قوية داخل
إيــران ،باإلضافة إلى أن موسكو تتعامل مع النظام اإلسالمي بحذر
شديد.
ّ
ومنذ إعالن نية رئيسي زيارة موسكو ،شن معارضو هذا التقارب
ً
حمالت عنيفة على رئيسي مستغلين خصوصا تصريحات لممثل
ً
روسيا في محادثات فيينا اعتبروا أن فيها انتقاصا من سيادة إيران.
وإلى جانب اإلصالحيين المؤيدين بشكل عام للتقارب مع الغرب،
واجــه رئيسي أنـصــار رئيس مجلس الـشــورى األصــولــي محمد باقر
قاليباف ،الذي رفض بوتين استقباله العام الماضي.

ةديرجلا
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محليات
وشفاء  4063حالة
«كورونا»
بـ
جديدة
إصابة
4337
ً

 %90من مرضى «كوفيد  »19بـ«العناية» واألجنحة يعانون أمراضا مزمنة ولم يتلقوا «التنشيطية»
عادل سامي

تواصل أمس ،تراجع أعداد
اإلصــابــات الجديدة بفيروس
كــورونــا المستجد ،إذ أعلنت
وزارة الصحة تسجيل 4337
إصــابــة جــديــدة فــي الـســاعــات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــ 24الـ ـ ـم ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،ل ـي ــرت ـف ــع
بــذلــك إج ـمــالــي ع ــدد ال ـحــاالت
الـ ـمـ ـسـ ـجـ ـل ــة فـ ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد الـ ــى
 ،479640كما تم تسجل حالة
وف ـ ــاة واحـ ـ ــدة ج ـ ــراء اإلص ــاب ــة

ليكون إجمالي عــدد الوفيات
المسجلة .2480
وق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت "ال ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــة" ف ــي
تـ ـق ــري ــره ــا ال ـ ـيـ ــومـ ــي ،إن ـ ـ ــه تــم
ت ـس ـج ـيــل  4063ح ــال ــة ش ـفــاء
ل ـيــرت ـفــع ب ــذل ــك إج ـم ــال ــي عــدد
المتعافين إلى  432729مبينة
أن نـ ـسـ ـب ــة م ـ ـج ـ ـمـ ــوع حـ ـ ــاالت
الشفاء من مجموع اإلصابات
بلغت  90.2في المئة.

ً
«الصحة» 640 :ألفا تلقوا «التنشيطية»
أع ـل ـنــت وزارة ال ـص ـح ــة ،أن عـ ــدد م ــن تلقى
الجرعة التنشيطية الثالثة من اللقاح المضاد
لمرض «كوفيد  »19من المواطنين والمقيمين
بلغ نحو  640ألف مواطن ومقيم حتى أمس.
وق ــال ــت الـ ـ ـ ــوزارة ،ف ــي ب ـي ــان ،إن ع ــدد الــذيــن
حصلوا على جرعة واحدة بلغ  3ماليين و354
ً
ألفا وبنسبة  85.5في المئة.
وأض ــاف ــت ،أن م ــن تـلـقــى الـتـحـصـيــن الـكــامــل
بواقع جرعتين من التطعيم الواقي من فيروس
ً
كورونا بلغ  3ماليين و 241ألفا وبنسبة 82.6
في المئة.
وأكــدت أن جميع مرافقها الصحية العاملة
في خدمة التطعيم تواصل استقبال المواطنين
والمقيمين الراغبين في تلقي اللقاح المضاد
لمرض «كوفيد .»19
من جانب آخر ،أكد رئيس اللجنة االستشارية
لمواجهة «كــورونــا» في وزارة الصحة د.خالد

الـجــارالـلــه أن ال ـح ــوادث ال ـمــروريــة واالنـشـغــال
برسائل الجوال أثناء القيادة أصبحت ظاهرة
ملفتة ومسببة للوفيات واإلصابات واالشغال
ً
السريري خصوصا في ظل الجائحة والضغط
المضاعف على المنظومة الصحية.
إلى ذلــك ،أكد رئيس قسم الطب النووي في
مستشفى الفروانية د .سعود العنزي أن القسم
يتميز بأنه يخدم أكبر شريحة من المجتمع ،إذ
إن عدد مراجعي المستشفى يصل إلى مليون
ً
مراجع سنويا.
وأضــاف العنزي أن الطب النووي تستخدم
ً
فيه أشـعــة «غــامــا» فــي الـتـصــويــر ،الفـتــا إلــى أن
هذا الطب ال يقتصر دوره في تشخيص وعالج
ً
أم ـ ــراض ال ـس ــرط ــان لـكـنــه يـسـتـخــدم أي ـض ــا في
تشخيص وع ــاج أم ــراض كثيرة مثل أمــراض
القلب والشرايين وتشخيص أم ــراض العظام
والكلى والمخ وااللتهابات.

وذك ــرت أن عــدد مــن يتلقى
ال ــرع ــاي ــة ال ـط ـب ـيــة ف ــي أق ـس ــام
العناية المركزة بلغ  43حالة،
في حين بلغ المجموع الكلي
للحاالت التي ثبتت إصابتها
وال تزال تتلقى الرعاية الالزمة
 44431فـيـمــا وص ــل إجـمــالــي
ع ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـحـ ـ ــاالت ف ـ ــي أج ـن ـح ــة
(كوفيد  )19إلى .336
وأضافت أن عدد المسحات
التي تم إجراؤها خالل الفترة
نـفـسـهــا بـلــغ  31175ليصبح
مجموع الفحوصات 6540444
مشيرة إلى أن نسبة اإلصابات
لعدد هذه المسحات بلغت 14
في المئة.
وفـ ـ ــي سـ ـي ــاق آخ ـ ـ ــر ،أفـ ـ ــادت
تـ ـق ــاري ــر ص ـح ـي ــة إح ـص ــائ ـي ــة
ب ـتــزايــد اإلص ــاب ــات بـفـيــروس
"ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا" خـ ـ ــال األس ــابـ ـي ــع
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،وأن أكـ ـث ــر مـ ــن 90
فــي المئة مــن المرضى الذين
تــم إدخــال ـهــم أجـنـحــة وعناية
ً
"كوفيد  "19يعانون أمــراضــا
مزمنة ومناعية ،و لــم يتلقوا
الجرعة التنشيطية الثالثة من
اللقاح المضاد للمرض.
وقــال رئيس فريق "كوفيد"
ال ـم ــرك ــزي ف ــي وزارة الـصـحــة
د .ه ــاش ــم ال ـهــاش ـمــي إنـ ــه مع
م ـ ــرور ن ـحــو ش ـهــر م ــن مــوجــة
"أوم ـي ـكــرون" فــي الـكــويــت فــإن
ال ـم ـت ـح ــور الـ ـج ــدي ــد ال يــدعــو

جانب من التطعيمات ضد «كورونا» (أرشيف)
ل ـل ـخــوف أو ال ــذع ــر وال ـم ــرض
خفيف.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـهـ ــاش ـ ـمـ ــي أنـ ــه
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ذات ـ ـ ــه هـ ـن ــاك فـئــة
فـ ــي ال ـم ـج ـت ـم ــع أكـ ـث ــر عــرضــة
لمضاعفات المرض مثل كبار
السن ومــن يعانون األمــراض
الـ ـم ــزمـ ـن ــة وهـ ـ ــي الـ ـفـ ـئ ــة ال ـت ــي
ت ــدخ ــل الـمـسـتـشـفــى وتـعــانــي
مضاعفات المرض.
م ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا ،أك ـ ـ ـ ـ ــدت
ا خ ـ ـت ـ ـصـ ــا صـ ــي أول ب ــا ط ـن ـي ــة
ف ــي مـسـتـشـفــى جــابــر األحـمــد

د .س ــارة بــوع ـبــاس أن معظم
مــرضــى الـعـنــايــة ال ـمــركــزة في
المستشفى لم يتلقوا الجرعة
التعزيزية ،مشيرة إلى وجود
ً
 19حــالــة حــال ـيــا ف ــي الـعـنــايــة
المركزة في المستشفى.
وأوض ـ ـحـ ــت ب ــوعـ ـب ــاس ،أن
ً
ً
هناك عددا قليال من المرضى
ت ـل ـق ــوا ال ـج ــرع ــة الـتـنـشـيـطـيــة
ال ـثــال ـثــة وه ــم م ــوج ــودون في
العناية المركزة لكنهم يعانون
مــن ضـعــف الـمـنــاعــة ،إذ انهم
مـ ـ ــن مـ ــرضـ ــى زارع ـ ـ ـ ـ ــي ال ـك ـل ــى

«القوى العاملة» :نرصد المناسبات االجتماعية
باألماكن المغلقة المنشورة عبر وسائل التواصل
عبدالملك لـ ةديرجلا :.يحق لنا التأكد من التزامها باالشتراطات الصحية ومخالفتها
●

جورج عاطف

ً
تـنـفـيــذا ل ـق ــرارات مـجـلــس ال ـ ــوزراء،
ً
ال ـص ــادرة أخ ـي ــرا ،ب ـشــأن ال ـت ـشــدد في
تطبيق اإلجراءات الصحية والوقائية،
ووقف إقامة المناسبات االجتماعية
فــي األمــاكــن المغلقة بــأنــواعـهــا كافة
ً
م ــؤقـ ـت ــا ،وال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى ال ـعــام ـل ـيــن
ومرتادي كل من الصالونات ،ومحالت
الحالقة ،واألندية الصحية بضرورة
اكـ ـتـ ـم ــال ال ـت ـح ـص ـي ــن ض ـ ــد فـ ـي ــروس
«كـ ــورونـ ــا» ،ب ــاش ــر ال ـفــريــق الـنـســائــي
الـمـكـلــف مــن مجلس ال ـ ــوزراء ،وال ــذي
ي ـضــم ف ــي ع ـضــوي ـتــه ال ـه ـي ـئــة الـعــامــة
ل ـل ـق ــوى ال ـع ــام ـل ــة ،وب ـل ــدي ــة ال ـك ــوي ــت،
ووزارة التجارة جوالته الميدانية على
الـفـنــادق الـمــوجــودة فــي المحافظات
ال ـس ــت ،السـيـمــا الـمـطــاعــم وال ـقــاعــات
ال ـم ـل ـح ـقــة ب ـه ــا ،ل ـل ــوق ــوف ع ـل ــى م ــدى
الـتــزامـهــا بــال ـقــرارات الـســالــف ذكــرهــا،
السـ ـيـ ـم ــا مـ ـن ــع إق ـ ــام ـ ــة ال ـم ـن ــاس ـب ــات
االجتماعية بمختلف أنواعها.
وق ــال ــت عـ ـض ــوة ف ــري ــق الـتـفـتـيــش
الـنـســائــي فــي الـهـيـئــة ال ـعــامــة للقوى
العاملة المهندسة فاطمة عبدالملك،
إن المناسبات االجتماعية المختلفة،
التي يتم نشرها عبر وسائل التواصل
االجتماعي ،تحت الرصد ويحق للفرق
النسائية زيارتها والتأكد من التزامها
بــاالشـتــراطــات الصحية ومخالفتها
في حال عدم تحقيق ذلك ،كاشفة عن

وجود خط ساخن لـ «القوى العاملة»
تـسـتـقـبــل م ــن خ ــال ــه شـ ـك ــاوى إقــامــة
المناسبات باألماكن المغلقة ،ومنها
التي تنشر عبر وسائل التواصل.

جوالت على الفنادق
وأوضحت عبدالملك ،في تصريح
ل ـ «الـجــريــدة» على هامش جولة على
فندق ومركز مؤتمرات ميلينيوم في
مـنـطـقــة الـســالـمـيــة ،أن زي ـ ــارات فــريــق
التفتيش النسائي شملت ،خالل الفترة
الماضية ،الفنادق كافة الموجودة في
جميع المحافظات ،للتأكد من إغالق
صـ ـ ــاالت ال ـم ـن ــاس ـب ــات االج ـت ـمــاع ـيــة،
إض ــاف ــة إل ــى م ــدى االلـ ـت ــزام بتطبيق
االشتراطات الصحية ،السيما قياس
درج ــة ال ـحــرارة قبل الــدخــول وارت ــداء
ك ـم ــام ــات ال ــوج ــه وت ـح ـق ـيــق الـتـبــاعــد
االجتماعي ومنع التجمعات ،مؤكدة
جدية الجهات الحكومية ذات العالقة
في تطبيق قرارات مجلس الوزراء.
ً
ً
وأك ــدت أن هـنــاك تـعــاونــا والـتــزامــا
واسـعـيــن مــن قبل مـســؤولــي الفنادق
بتحقيق االشتراطات الصحية وإغالق
صـ ــاالت وق ــاع ــات إق ــام ــة الـمـنــاسـبــات
و ع ــدم تجهيزها ،مضيفة :مــن خالل
الجوالت لمسنا ارتفاع نسب الوعي
ل ـ ـ ــدى الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ،السـ ـيـ ـم ــا أصـ ـح ــاب
ً
األنشطة التجارية ومرتاديها حرصا
مـنـهــم عـلــى ع ــدم ال ـع ــودة إل ــى الـمــربــع

جانب من جولة الفريق النسائي على فندق «ميلينيوم» أمس
األول أو اتـ ـخ ــاذ ق ـ ـ ــرارات واج ـ ـ ــراء ات
ً
أكـثــر ت ـشــددا مثل اإلغ ــاق ،الفـتــة إلى
أن فرق التفتيش الموزعة على جميع
الـمـحــافـظــات ت ـقــوم ب ـجــوالت يــومـيــة،
فـ ــرديـ ــة وجـ ـم ــاعـ ـي ــة ،عـ ـل ــى األن ـش ـط ــة
الـتـجــاريــة كــافــة لـلـتــأكــد مــن الـتــزامـهــا
باالشتراطات االحترازية.

إنذارات ...ثم مخالفات
وشـ ــددت عـبــدالـمـلــك عـلــى أن ــه ،في
حـ ــال ال ـم ـخــال ـفــة ،ي ـتــم ت ـحــريــر إنـ ــذار
للتالفي بحق صاحب العمل ،ثم نعيد

التفتيش عـلـيــه ،وف ــي حــالــة اإلص ــرار
على المخالفة يتم تثبيتها ،على أن
تباشر الجهات ذات العالقة إجراءات
اإلغـ ــاق ،مبينة أن الـفـتــرة الماضية
لــم تشهد تسجيل أي مخالفات على
أعمال الفنادق ،وهناك تعاون واسع
ً
بشأن تالفي المالحظات أوال بأول.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه ب ـ ـشـ ــأن أب ـ ــرز
االشتراطات المطلوب تطبيقها داخل
األنشطة النسائية مثل الصالونات،
واألندية الصحية ،وعيادات التجميل،
وم ـحــال ال ـخ ـيــاطــة ،وغ ـيــرهــا االل ـتــزام
ب ـقــواعــد الـتـبــاعــد وم ـنــع الـتـجـمـعــات،

ً
ف ـضــا ع ــن ارت ـ ــداء ال ـك ـمــام وال ـحــرص
عـ ـل ــى ع ـ ـ ــدم ال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ب ـ ــدخ ـ ــول غ ـيــر
الـمـحـصـنـيــن لــأنـشـطــة ال ـتــي ذكــرهــا
ق ـ ــرار م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،مــوض ـحــة أن
الفترة الماضية لم تشهد أي حاالت
إغــاق لألنشطة النسائية بل تحرير
ً
إن ــذارات ،خصوصا أن هـنــاك حرصا
ً
ك ـب ـيــرا عـلــى تـعــديــل ال ــوض ــع وتــافــي
ً
المخالفات سريعا.

والـ ـكـ ـب ــد ويـ ـتـ ـن ــاول ــون أدوي ـ ــة
مهبطة للمناعة واستجابتهم
المناعية أقل من غيرهم.
وذكـ ــرت أن أق ـســام العناية
الـمــركــزة فــي مستشفى جابر
األحمد شهدت خالل اليومين
الـســابـقـيــن زيـ ــادة نـسـبـيــة في
معدل دخول المرضى.
جار
العمل
وأشارت إلى أن
ٍ
على افتتاح جناح جديد في
ال ـم ـس ـت ـش ـفــى الس ـت ـي ـع ــاب أي
زيادة جديدة.

«البلدي» يبحث
تخصيص منطقة
سكنية جنوبية االثنين
●

●

حظر تشغيل الرجال
في صالونات
تجميل السيدات
أو المعاهد الصحية
أو البدنية الخاصة
بهن والعكس

محمد جاسم

كشف الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت عن
عدم وجود قرار يمنع األندية الصحية المختلطة
الرجالية والنسائية ،في حين أكدت البلدية اتخاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة حيال ورود بالغات
ـواد مـخــالـفــة ،مــوضـحــة أن ه ــذه اإلجـ ــراءات
عــن ن ـ ٍ
تـبــدأ بتوجيه إن ـ ــذارات ،ثــم تحرير مـحــاضــر ،ثم
إحــالــة المخالفات إلــى الجهات القضائية ،وقد
تصل العقوبات إلى الغرامة أو الغلق أو سحب
التراخيص.
وشـ ـ ـ ـ ــددت الـ ـبـ ـل ــدي ــة ،ف ـ ــي ردهـ ـ ـ ــا عـ ـل ــى س ـ ــؤال
للعضو عـبــدالـســام ال ــرن ــدي ،بـشــأن آلـيــة العمل
في الصالونات والمعاهد الصحية ،على أنــه ال
توجد استثناءات بشأن األنشطة الواردة بالمادة
رقم  17بالبند  16الذي يمنع تشغيل الرجال في
صالونات تجميل السيدات أو العكس.
وأض ــاف ــت أن دور ال ـب ـلــديــة يـتـمـثــل ف ــي قـيــام
األجـهــزة الرقابية باتخاذ اإلج ــراء ات القانونية
الالزمة بشأن أي مخالفات ضد أحكام وضوابط
القرار الــوزاري رقم  87لسنة  2015بشأن الئحة
ال ـم ـح ــات ال ـع ــام ــة ال ـم ـغ ـل ـقــة ل ـل ــراح ــة وال ـم ـضــرة
بالصحة ،والذي نصت المادة السابعة عشرة منه

بالبند رقم  ،16على اآلتي« :يحظر على أصحاب
المحالت تشغيل الرجال في صالونات تجميل
السيدات او المعاهد الصحية او البدنية الخاصة
بالنساء ،وتشغيل النساء في صالونات الحالقة
أو المعاهد الصحية أو البدنية الخاصة بالرجال».
وأشارت إلى أن الالئحة أجازت بموجب المادة
 24للمدير العام للبلدية او من يفوضه أن يصدر
أم ــرا كـتــابـيــا بـغـلــق الـمـحــل فــي بـعــض ال ـحــاالت،
ومنها البند  8الذي ينص على« :تشغيل الرجال
ف ــي ص ــال ــون ــات تـجـمـيــل ال ـس ـي ــدات أو الـمـعــاهــد
الصحية او البدنية الخاصة بالنساء ،او تشغيل
النساء في صالونات الحالقة أو المعاهد الصحية
او البدنية الخاصة بالرجال».
وب ـش ــأن آل ـيــة إب ــاغ الـمــواطـنـيــن ع ــن ال ـن ــوادي
ال ـم ـخــال ـفــة ،ذك ـ ــرت ال ـب ـلــديــة أن ي ـتــم اإلبـ ـ ــاغ عن
المخالفات بذات الطرق والوسائل المتبعة لدى
البلدية بشأن المخالفات األخرى ،والتي تتمثل في
اإلبالغ عن طريق وسائل التواصل االجتماعي ،أو
عبر االتصال بالخط الساخن لدى البلدية وهو
رقم  ،139أو التقدم بشكوى مكتوبة أو بالغ إلى
اإلدارة المختصة.

«النجاة» وزعت مساعدات
إغاثية على الجئي الروهينغا
قال رئيس قطاع املوارد
والعالقات العامة واإلعالم
بجمعية النجاة الخيرية
عمر الثويني إن قوافل
حملة "دفئًا وسالمًا"
وزعت مساعدات أهل
الخير العاجلة على الجئي
الروهينغا في بنغالدش
والتي استفاد منها أكثر من
 3000مستفيد.
وأضاف الثويني ،في
تصريح صحافي ،إن وفدا
من الجمعية يزور املخيمات
في بنغالدش خاصة مخيم
ً
"كوكس بازار" استكماال
للدور اإلنساني الرائد الذي
تقوم به الجمعية تجاه
ملف الالجئني في شتى دول
العالم.
وتابع :حرصنا خالل هذه
الرحلة على توفير أهم
االحتياجات التي يفتقدها
الالجئون ومنها توزيع
بطانيات ومالبس الشتاء
واملواد الغذائية الضرورية
املتنوعة ،مضيفًا :كما
أجرينا عمليات جراحية
ملرضى العيون والتي
استفاد منها  50مريضًا.
وأردف :كان للمشاريع
اإلنتاجية نصيب من
الرحلة ،حيث تم توزيع
 40ماكينة خياطة لألسر،
مبينا أن املشاريع التنموية
ساهمت بشكل فعال في
مكافحة الفقر وتوفير فرص
العمل للالجئني.

«التراث» تقيم درسًا حول
«أسماء الله الحسنى»

محمد جاسم

يعقد المجلس البلدي جلسته العادية،
االثنين المقبل ،حيث يناقش على جدول
أعـمــالــه اق ـتــراح العضو حـمــدي العازمي
بشأن تخصيص منطقة سكينة جديدة
بالمنطقة الجنوبية التي تمتد من بعد
اسطبالت األحمدي إلى معسكرات الحرس
الوطني في محافظة األحمدي.
كـمــا يبحث الـمـجـلــس اق ـت ــراح العضو
مشعل الـحـمـضــان بـشــأن تـعــديــل الـمــادة
السابعة مــن الئـحــة تــراخـيــص إشـغــاالت
الطرق والميادين والساحات العامة ،على
«أال تزيد مدة الترخيص عن سنة ميالدية
قابلة للتجديد لمدة مماثلة» ،وكذلك طلب
الجمعية الجغرافية الكويتية لالنضمام
ً
تطوعيا كجهة استشارية للجان المجلس
ّ
البلدي ،والكتاب المقدم من نائب رئيس
المجلس الـبـلــدي عبدالله الـمـحــري و10
أعضاء بشأن األنشطة البشرية الخاطئة
التي تــؤدي إلــى خلل وتدهور شديد في
ّ
المقدم
البيئة البرية ،إضافة إلى الطلب
من  9أعضاء بشأن اقتراح الرئيس السابق
للجنة تقصي الحقائق في عقود النظافة،
وت ـس ـل ـيــم م ــا ل ــدي ــه م ــن م ـس ـت ـنــدات إدانـ ــة
لشركات عقود النظافة.
ويـنـظــر الـمـجـلــس عـلــى ج ــدول أعماله
أيضا ردود الجهاز التنفيذي في بلدية
الكويت على األسئلة المقدمة من األعضاء،
وأبرزها أسئلة العضو عبدالسالم الرندي
بشأن شركات تدوير النفايات ،وصالونات
الـتـجـمـيــل وال ـم ـعــاهــد الـصـحـيــة ،وس ــؤال
العضو مشعل الحمضان بشأن إحصائية
مخالفات سكن العزاب.

البلدية :ال قرار يمنع األندية الصحية المختلطة «دعم المخترعين» :نساند الكفاءات
«األجهزة الرقابية تتخذ اإلجراءات القانونية بشأن أي مخالفات بشأنها» الوطنية في مجال اإلبداع
أكدت الجمعية الكويتية لدعم
المخترعين واالبتكار حرصها
ع ـلــى دعـ ــم الـ ـكـ ـف ــاءات الــوطـنـيــة
ف ــي م ـج ــال اإلب ـ ـ ــداع واالخـ ـت ــراع
فــي مختلف الـجــوانــب اإلداري ــة
والفنية والعلمية وتقديم كل ما
يتطلب من استشارات وخبرات.
وق ـ ـ ــال أمـ ـي ــن سـ ــر ال ـج ـم ـع ـيــة
عـ ـب ــدالـ ـلـ ـطـ ـي ــف الـ ـ ـشـ ـ ـم ـ ــري ،فــي
تصريح له ،إن الجمعية تواصل
ل ـ ـقـ ــاءات ـ ـهـ ــا مـ ـ ــع الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن
وال ـ ـ ـمـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة
واألكاديمية مــن أجــل التعريف
بـ ـ ـ ــاالخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراعـ ـ ـ ــات ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة
والمبتكرين الكويتيين وإمكانية
االستفادة من تلك اإلمكانات في
ً
قطاعات الدولة المختلفة ،مشيرا
إل ــى أن م ـشــاركــة الـجـمـعـيــة في
المعارض واألنشطة المختلفة
ت ــأت ــي ف ــي إطـ ـ ــار الـ ـت ــواص ــل مــع
المجتمع واكتشاف الواعدة.
ول ـ ـ ـفـ ـ ــت ال ـ ـ ـش ـ ـ ـمـ ـ ــري إلـ ـ ـ ـ ــى أن
مجلس إدارة الجمعية يسعى

سلة أخبار

إلــى االرت ـقــاء بمسيرة االبتكار
واالخـ ـت ــراع ف ــي ال ـب ــاد وتــذلـيــل
ج ـم ـيــع ال ـع ـق ـب ــات ال ـت ــي ت ــواج ــه
ال ـ ـم ـ ـبـ ــدع ـ ـيـ ــن والـ ـمـ ـخـ ـت ــرعـ ـي ــن،
م ـشــددا عـلــى اهـتـمــام الجمعية
ف ــي م ـس ــاع ــدة الـمـخـتــرعـيــن في
تسجيل اختراعاتهم في مكاتب
ب ـ ـ ــراءة االخـ ـت ــراع ــات الـعــالـمـيــة
وكـ ــذلـ ــك ت ـس ـه ـيــل م ـشــاركــات ـهــم
فـ ــي الـ ـمـ ـع ــارض وال ـم ـس ــاب ـق ــات
العالمية ما يساهم في إبراز دور
المبدعين الكويتيين ورفع اسم
ا ل ـبــاد فــي التجمعات العلمية
العالمية.
وأعـ ـل ــن أن ال ـج ـم ـع ـيــة تـفـتــح
أبــواب ـهــا لـجـمـيــع الــراغ ـب ـيــن في
الـ ـتـ ـع ــرف عـ ـل ــى آلـ ـي ــة االبـ ـتـ ـك ــار
واالختراع في مختلف الجوانب
وتشجيعهم عـلــى ا لـمـضــي في
ه ــذا الـطــريــق وفـتــح الـمــزيــد من
ً
اآلفاق أمامهم ،معربا عن اعتزاز
الجمعية بــا لـمـخـتــرع الكويتي
وقدرته االبداعية.

عبداللطيف الشمري

تقيم جمعية "إحياء التراث
اإلسالمي" ،مساء اليوم ،درسًا
أسبوعيًا بعنوان "ولله األسماء
الحسنى فادعوه بها" ،يلقيه
الشيخ د .فهد الكثيري من
السعودية على حساب فرعها
في الجهراء باالنستغرام.
وقالت الجمعية ،في بيان،
أمس ،إن فرعها في مدينة
سعد العبدالله نظم محاضرة
مساء أمس ضمن فعاليات
مخيمها الربيعي الحادي عشر
بعنوان "اإلحسان وأثره على
العبد" للشيخ د .عماد العون.
ودعت الجمهور إلى املشاركة
في مثل هذه األنشطة التي
تقوم بها انطالقًا من اهتمامها
الكبير بالنشاط العلمي
والثقافي ،الذي يتمثل في
الدعوة والتربية والتوجيه
واإلرشاد ،مشيرة إلى أن هذا
النشاط يأتي ضمن سلسلة
عديدة من الفعاليات التي
دأبت الجمعية على إقامتها،
حرصًا على نشر العلم
ً
الشرعي ،واستغالال لوقت
العطلة الربيعية ،بما يعود
على الشباب وطلبة العلم بما
ينفع.

«طلبة التطبيقي»« :شواغر
القبول» حتى  24الجاري
أكد رئيس لجنة املستجدين
في االتحاد العام لطلبة
ومتدربي الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب
نواف الجنفاوي ،أن عملية
تسجيل الطلبة في خطة
الشواغر للراغبني في
االلتحاق بكليات ومعاهد
الهيئة تسير بسهولة ويسر،
موضحا أن آخر موعد
للتسجيل سيكون يوم
االثنني  24الجاري.
ودعا الجنفاوي الطلبة
للمسارعة إلى تسجيل
رغباتهم قبل انتهاء املوعد
املحدد ،حيث لن يتمكنوا من
الدخول على "نظام" الهيئة،
ما سيضطرهم لالنتظار
لحني فتح باب التسجيل مرة
أخرى في يونيو املقبل.
وأضاف أن الفئات املسموح
لها بالتسجيل في خطة
الشواغر هم الكويتيون
وأبناء الكويتيات فقط ،داعيا
املستجدين من فئة املوظفني
إلى ضرورة إحضار موافقة
من جهات عملهم الستكمال
تسجيلهم بنجاح.
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الجلسة

تنته
«الخطاب األميري» ...القائمة لم ِ

جانب من جلسة مجلس األمة أمس (تصوير عبدالله الخلف)

مجلس األمة واصل مناقشته بعد األسئلة والرسائل ...ويستكمل بقية متحدثيه الجلسة العادية المقبلة
محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح

ّ
في جلسته التكميلية أمس ،لم يتمكن مجلس األمة من إنهاء
مناقشة الخطاب األميري حتى يحيله إلى اللجنة المعنية ،فقد
وصل موعد انتهاء الجلسة دون طلب تمديدها ،ليعلن أمين
سر المجلس النائب فرز الديحاني رفعها عند الثانية من ظهر
أمس ،واستكمال المناقشة في الجلسة العادية المقبلة.
وشهدت الجلسة ،التي ناقشت َبندي الرسائل الواردة واألسئلة

هناك أكثر
من 7500
فرصة عمل
للكويتيين
في الشركات
الحكومية
والمساهمة
وعلينا
استغالل
الفرص
ً
القائمة حاليا
كي نمهد
لمشاريع
كبيرة

جوهر

السلطة تستغل
حتى الفيروس
التخاذ قرارات
قمعية ...ويجب
إنشاء غرفة
بالمجلس
للنواب
المصابين
بـ «كورونا»
وأخرى لمن لم
يجروا المسحة
السويط

اف ـت ـت ــح رئـ ـي ــس م ـج ـلــس األم ــة
مرزوق الغانم الجلسة التكميلية
ف ــي ال ـتــاس ـعــة وال ـن ـص ــف صـبــاح
أمس ،بعد أن رفعها نصف ساعة
لعدم اكتمال النصاب ،وتمت تالوة
أسماء الحضور والمعتذرين.
واستهل النائب د .عبدالكريم
الكندري الجلسة ،التي اعتذر عن
ع ــدم ح ـضــورهــا ال ـنــائ ـبــان أحـمــد
ال ـش ـح ــوم ــي ويـ ــوسـ ــف ال ـغ ــري ــب،
والـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـش ـيــخ ح ـمــد ال ـجــابــر
والشيخ أحمد الناصر والمستشار
ج ـم ــال الـ ـج ــاوي ،بـنـقـطــة ن ـظــام،
سـجــل فيها اع ـتــراضــه عـلــى عــدم
البت في استقالة النائب يوسف
الفضالة من عضوية مجلس األمة.
وق ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدري" :الب ـ ـ ـ ـ ــد أن
ي ـن ـت ـهــي ال ـم ـج ـلــس م ــن اس ـت ـقــالــة
يوسف الفضالة ،فقد انتهت مدة
األسبوعين ،وكان هناك تصريح
لـلـفـضــالــة ق ــال فـيــه إن مــن يعطل
استقالته المجلس" ،ورد الرئيس
الغانم معلنا أنه تم اتخاذ قرار من
مكتب المجلس ،وج ــار تطبيقه،
وأنا سأجلس معه.
وأص ــر الـكـنــدري على ضــرورة
أن ي ـبــت ال ـم ـج ـلــس ف ــي اسـتـقــالــة
الفضالة ،فطالبه الغانم بتقديم
رسـ ـ ــالـ ـ ــة ،ودخ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـنـ ــائـ ــب ث ــام ــر
السويط على الخط مؤكدا أن ما
يحصل فــي عــدم الـبــت باستقالة
الفضالة مخالفة دستورية ،ورد
عليه الغانم :قدم رسالة.

مشكالت البنى التحتية
وبدأ المجلس في مناقشة بند
الرسائل ال ــواردة ،المدرج عليه 7
رسائل ،وكان أول المتحدثين في
هذا البند النائب مرزوق الخليفة
ال ـ ـ ــذي أكـ ـ ــد أن م ـش ـك ـلــة األمـ ـط ــار
أصبحت مزمنة ،والناس لم تعد
تفرح بها ،بسبب مشكالت البنى
التحتية ودم ــار الـمـنــازل ،وتأتي
حـكــومــة وت ــذه ــب أخـ ــرى ،ويعين
وزير ويذهب آخر والتزال مشكلة
األمطار والسيول موجودة ،ومنذ
التحرير البلد يـغــرق والحكومة
ت ـغ ــرق ف ــي ش ـبــر مـ ــاء ،وال تــوجــد
م ـتــاب ـعــة م ــن ق ـبــل األشـ ـغ ــال على
ع ـقــود ال ـص ـيــانــة ،وه ـن ــاك تـهــاون
م ـ ـ ــع ال ـ ـم ـ ـقـ ــاول ـ ـيـ ــن ال ـ ـفـ ــاسـ ــديـ ــن،
وبعدما انتصرت لجنة التحقيق

قبيل استكمال مناقشة الخطاب األميري ،تهديدات بمساءالت
سياسية للحكومة ،إذ حذر النائب الصيفي الصيفي الحكومة
من عدم الرد على شكاوى المواطنين خالل أسبوعين ،كما
وضع النائب أسامة المناور وزيرة البلدية وزيرة الدولة لشؤون
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات رنا الفارس بين خياري
بقائها أو بقاء مدير إحدى الهيئات ،وفي بند الرسائل الواردة
ال ـبــرل ـمــان ـيــة ف ــي  2018بــإي ـقــاف
م ـقــاول ـيــن ،أتـ ــى مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
بعودتهم من جديد ،وهو شريك
في الفساد معهم ،وعلى الحكومة
تعويض المواطنين المتضررين
من األمطار بسبب فساد الحكومة.
من جهته ،قال النائب د .حسن
جـ ــوهـ ــر" :عـ ـن ــدم ــا ن ـ ـقـ ــارن ال ـب ـنــى
التحتية للكويت مع دول الخليج
نجد الوضع لدينا سيئا جدا مع
وجود الفاسدين الذين ال يطالهم
ح ـســاب أو ع ـق ــاب ،ون ـح ــذر وزي ــر
األشغال ،السيما مع األضرار التي
لـحـقــت بممتلكات الـمــواطـنـيــن"،
مـضـيـفــا" :البـ ــد م ــن إن ـش ــاء غــرفــة
معزولة من أجل مشاركة النواب
وال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ف ــي أعـ ـم ــال الـمـجـلــس
وال ـت ـص ــوي ــت ،وهـ ـ ــذه م ـســؤول ـيــة
دسـ ـت ــوري ــة ،وأطـ ـل ــب م ــن ال ـن ــواب
الـ ـم ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى ه ـ ــذا ال ـم ـق ـت ــرح،
وإعـ ـ ـط ـ ــاء كـ ــل ذي حـ ــق ح ـق ــه فــي
الـقـضــايــا الـمـطــروحــة بالمجلس
وال ـ ـب ـ ـلـ ــد ،وت ـن ـش ــأ الـ ـغ ــرف ــة وف ـقــا
لالجراءات االحترازية".
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ذك ـ ـ ــر ال ـ ـنـ ــائـ ــب ث ــام ــر
السويط" :في االنتخابات السابقة
ش ـ ــارك أهـ ــل ال ـك ــوي ــت ف ــي عملية
االق ـتــراح ،السيما ونـحــن فــي ظل
أزمـ ـ ــة كـ ــورونـ ــا ،وتـ ــم تخصيص
م ــدارس للمصابين ومــن هــم في
الـ ـع ــزل ،والـ ـي ــوم البـ ــد م ــن إن ـشــاء
غرفة خاصة للنواب المصابين
بكورونا ،وتخصيص غرفة أخرى
في المجلس لمن لم يفحصوا بي
سي آر ،خاصة أنه تم تخصيص
غ ــرف ــة لـ ـلـ ـن ــواب ال ـم ـص ــاب ـي ــن ف ــي
كورونا ،مع افتتاح دور االنعقاد،
والـقـضـيــة لـيـســت ب ــدع ــة ،وهـنــاك
ب ــروت ــوك ــول ص ـح ــي ،ون ـح ــن في
جهات الدولة هل يمنع الموظفون
من الذهاب إلى أعمالهم وأدائها
إال بفحص كورونا ،بالتأكيد ال!".
وتابع السويط" :كما أنه يجب
أن يسمح للشعب الكويتي
بدخول قاعة عبدالله
ال ـ ـس ـ ــال ـ ــم بـ ــأسـ ــرع

تجاهل النواب تقرير األمانة العامة عن اجتماعات اللجان
البرلمانية الدائمة والمؤقتة ،والذي سلطت "الجريدة" الضوء
ومؤقتة لنص
عليه ،وكشفت خالله عن مخالفة  11لجنة دائمة ً
المادة  46من الالئحة بعدم اجتماعها مرتين شهريا.
في المقابل ،اتخذ المجلس قرارات منها الموافقة على تكليف
لجنة المرافق العامة التحقيق في تداعيات األمطار ،على أن

ترفع تقريرها مع نهاية دور االنعقاد الحالي .وفيما يتعلق
بتخصيص غرفة عزل للمصابين بـ "كورونا" من األعضاء ،شدد
النواب على أن ذلك أمر مهم لتمكين النائب من أداء دوره،
خصوصا أن هناك تشريعات مهمة من المنتظر مناقشتها
خالل الجلسات المقبلة ،وقد سبق أن تم اعتماد تصويت مصابي
"كورونا" أثناء االنتخابات الماضية بتخصيص مدرستين لهم.

قرارات الجلسة
• واف ــق المجلس على رســالــة مــن رئـيــس لجنة ال ـشــؤون المالية
واالق ـت ـصــاديــة يطلب فيها إحــالــة اقـتــراحـيــن بـقــانــونـيــن واق ـتــراح
برغبة بشأن البديل االستراتيجي والوظائف القيادية إلى لجنة
تنمية الموارد البشرية لالختصاص وفقا للمادة ( )58من الالئحة
الداخلية.
• وافــق المجلس على رسالة من مجموعة أعضاء يطلبون فيها
تكليف لجنة المرافق العامة بالتحقيق فيما حدث نتيجة األمطار
الغزيرة التي هطلت على البالد في عطلة رأس السنة الميالدية،
على أن تنتهي اللجنة من عملها قبل نهاية دور االنعقاد الحالي.
• بحث المجلس رسالة مجموعة أعضاء بطلب تخصيص غرفة
خاصة لتمكين أعضاء مجلس األمة ممن تنطبق عليهم إجراءات
الحجر الصحي مــن التصويت على القوانين وال ـق ــرارات ،وأعلن
الرئيس توجيه طلب إلى الحكومة بهذا الشأن ،وتلقى وعــدا من
الحكومة بالرد خالل يومين.
وق ــت مـمـكــن ،وال ـي ــوم الـمـبــاريــات
تـ ـق ــام وي ـح ـض ــر ال ـج ـم ـي ــع حـتــى
ص ــاح ــب ال ـس ـمــو ح ـضــر ف ــي ظل
كورونا ،وتقام المناسبات ،ويمنع
الـجـمـهــور الـكــويـتــي مــن متابعة
مجلس األم ــة ،والسلطة تستغل
حـتــى ال ـف ـيــروس الت ـخــاذ ق ــرارات
قمعية".

قضية األمطار
وأك ـ ــد ال ـن ــائ ــب د .عـبــدالـعــزيــز
ال ـص ـق ـع ـبــي أن ق ـض ـيــة األمـ ـط ــار
والسيول التزال تؤرق المواطنين،
وال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي أص ـ ــدر
توصيات بخصوصها ،ولألسف
الحكومة لــم تتعامل بجدية مع
هذا الملف.
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـن ــائ ــب د .ع ـبــدال ـلــه
الطريجي إلى أن لجنة التحقيق
في مضخة مشرف توصلت إلى
أن اب ــن ال ـم ـق ــاول تـ ــزوج ف ــي بــرج
خليفة بدبي ،وقام بدعوة قيادات
في "األشغال" لهذا العرس ،واليوم
ي ـت ـغ ـيــر ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـن ــذ ،2012
والمقاول اليزال موجودا،
ووزارة األشـغــال فيها

م ـ ـسـ ــؤولـ ــون فـ ـ ــاسـ ـ ــدون ووك ـ ـ ــاء
م ـس ــاع ــدون أي ـض ــا ،وع ـل ــى لجنة
الـتـحـقـيــق بــاألم ـطــار الـكـشــف عن
المسؤولين وأرصدتهم ،والشركات
التي يملكونها.
في السياق ،قال النائب أسامة
ال ـم ـن ــاور" :ف ــي ك ــل مــوســم أمـطــار
نضع أيدينا على قلوبنا ،السيما
في المناطق الجديدة ،ومن يقول:
ت ـ ـغـ ــرق مـ ـن ــاط ــق ف ـ ــي ب ــري ـط ــان ـي ــا
وفرنسا لـمــاذا الكويت ال تغرق؟
أرد عـلـيــه ب ــال ـق ــول :هـ ــذا تــدلـيــس
فالظروف الجوية هناك غير التي
توجد عندنا ،ومسؤولية سياسية
وأخالقية لوزير األشغال لمتابعة
ملفات الفاسدين ،وهـنــاك شركة
موقوفة غيرت اسمها من جديد،
ويتم التعاقد معها في األشغال
وهذا أمر خطير" ،متابعا" :تقدمت
بـمـقـتــرح لـتـعــديــل س ـلــم ال ــروات ــب
والمكافآت ،إذ يجب أن تنحصر
بثالثة أرباع الراتب ،وهناك قيادي
يتقاضى  220مكافأة".

النصاب مفقود
وان ـ ـت ـ ـظـ ــر ال ـ ـغـ ــانـ ــم الـ ـنـ ـص ــاب

• وافق المجلس على رسالة من النائب محمد الحويلة يطلب فيها
تكليف لجنة شؤون اإلسكان والعقار بدراسة وبحث إمكانية إقامة
مشروع غرب هدية السكني والتنازل عن أرض منتزه أبوحليفة إلى
الرعاية السكنية مع الجهات المختصة وتقديم تقرير متكامل في
هذا الشأن بصفة عاجلة.
• وافق المجلس على رسالة واردة من رئيس لجنة البيئة يطلب
فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة ومناقشة المواضيع المتعلقة
بالشؤون البيئية في البالد ،على أن تنتهي اللجنة من عملها قبل
نهاية دور االنعقاد الحالي.
• واف ــق الـمـجـلــس عـلــى رســالــة واردة مــن ال ـنــائــب د .عـبــدالـعــزيــز
الصقعبي يطلب فيها إحالة االقتراحات بقوانين بشأن االحتكار
العقاري وتعرفة الكهرباء والماء والقروض العقارية وتنظيم التملك
في القطاع السكني والتسجيل العقاري إلى لجنة شؤون اإلسكان
ً
والعقار عمال بنص المادة ( )55من الالئحة الداخلية لمجلس األمة.

وصلنا
إلى الجيل
الخامس
من البدون
ولم تحل
القضية وبيت
الزكاة أوقف
المساعدات
لعدم تجديد
البطاقات
األمنية

عبدالصمد

للموافقة على الرسائل ال ــواردة
وس ـ ــط ف ـ ـقـ ــدانـ ــه ،مـ ـم ــا ج ـع ـل ــه ال
يـسـتـطـيــع اتـ ـخ ــاذ الـ ـق ــرار بـشــأن
الـ ــرسـ ــائـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة ،والـ ـ ـن ـ ــواب
يطلبون منه عدم االنتقال للبند
اآلخ ـ ـ ـ ــر ل ـح ـي ــن ال ـ ـمـ ــواف ـ ـقـ ــة ع ـلــى
الــرســائــل الـ ــواردة ،وق ــال الغانم:
"ال أحد من األعضاء باالستراحة
والـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــاب اليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزال م ـ ـف ـ ـقـ ــودا
ونحتاج نصاب قرار".
وتوقفت الجلسة بسبب عدم
اكتمال النصاب ،واقترح الغانم
تأجيل التصويت على الرسائل
الـ ـ ــواردة للجلسة ال ـق ــادم ــة ،لكن
ال ـنــواب رف ـضــوا اق ـتــراحــه ،وبعد
إك ـمــال الـنـصــاب واف ــق المجلس
ع ـل ــى رس ــال ــة م ــن رئـ ـي ــس لـجـنــة
ال ـشــؤون المالية واالقـتـصــاديــة،
ي ـط ـلــب ف ـي ـهــا إح ــال ــة اق ـتــراح ـيــن
بـ ـق ــان ــونـ ـي ــن واق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراح ب ــرغ ـب ــة
المشار إليها بنص الرسالة إلى
لـجـنــة تـنـمـيــة الـ ـم ــوارد الـبـشــريــة
لالختصاص وفقا للمادة  58من
الالئحة الداخلية ،واالقتراحات
تتعلق بــالـبــديــل االسـتــراتـيـجــي
وتعيين القياديين.
وك ـشــف الـغــانــم أنــه

ط ـلــب م ــن ال ـح ـكــومــة تخصيص
غ ــرف ــة عـ ـ ــزل فـ ــي م ـج ـل ــس األمـ ـ ــة،
"وأرسـ ـل ــت ف ــي  1/16رس ــال ــة الــى
وزير الصحة قبل الطلب النيابي
ال ـم ـقــدم بـطـلــب تخصيص غرفة
ع ــزل ف ــي ق ــاع ــة ع ـبــدال ـلــه الـســالــم
ل ـم ـم ــارس ــة الـ ـن ــائ ــب كـ ــل ح ـقــوقــه
الدستورية بالمجلس ،والوزير
وعـ ــدنـ ــا بـ ــالـ ــرد فـ ــي أس ـ ــرع وق ــت
ممكن".
وقـ ــال وزيـ ــر ال ـص ـحــة لـلـغــانــم:
"تسلمنا كتابكم بشأن غرفة العزل
في قاعة عبدالله السالم والخاصة
بالمصابين ،وأرســل الطلب الى
الجهات المعنية بالمجلس للنظر
فــي النواحي الفنية لهذا األمــر"،
ورد الـغــانــم" :أرج ــو االستعجال
ب ــال ــرد أله ـم ـيــة ه ــذا ال ـمــوضــوع،
ووعــدتــونــا خــال يــوم أو يومين
ب ــال ــرد إلت ــاح ــة ال ـفــرصــة لـلـنــواب
والمصابين المشاركة في جدول
أعمال المجلس".
ووافـ ـ ـ ـ ــق م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــة عـلــى
تـكـلـيــف ل ـج ـنــة ال ـم ــراف ــق ال ـعــامــة
التحقيق فــي تــداع ـيــات األمـطــار
على أن ترفع تقريرها مع نهاية
دور االن ـع ـقــاد ال ـحــالــي لمجلس
االمة.

القضية اإلسكانية
وق ــال الـنــائــب فــايــز الجمهور
إن القضية اإلسكانية تعتبر من
أهــم الـقـضــايــا فــي ال ـبــاد ،ونحن
فــي الـلـجـنــة االسـكــانـيــة مــاضــون
في إيجاد الحلول لهذه القضية
ال ـيــوم ،والب ــد مــن إحــالــة مشروع
غــرب هدية السكني ومنتزه أبو
حليفة إلى اللجنة.
ووافـ ــق الـمـجـلــس عـلــى رســالــة
م ـ ــن الـ ـن ــائ ــب م ـح ـم ــد ال ـح ــوي ـل ــة،
يطلب فيها تكليف لجنة شؤون
اإلسكان والعقار بدراسة وبحث
إم ـكــان ـيــة إق ــام ــة م ـش ــروع غــرب
هدية السكني ،والتنازل
عن أرض منتزه

جنان بوشهري…
الغائبة الحاضرة

جنان بوشهري

كانت وزيرة األشغال وزيرة اإلسكان السابقة جنان بوشهري
حاضرة في جلسة أمس عبر مداخالت النواب ،إذ استشهدوا
بمقولتها الشهيرة «التجار أكبر من قاعة عبدالله السالم».
وفي هذا السياق ،قال النائب مرزوق الخليفة« :اليوم أقول صدقت
الوزيرة جنان بوشهري عندما قالت إن المقاولين والشركات اكبر
من القاعة .وأقول لوزير االشغال تغدى بالفاسدين قبل أن يتعشوا فيك،
وأقول لك انتبه لعقود الصيانة في جميع محافظات الكويت ،وهذه مسؤولية
دستورية ،وستكون تحت رقابة ومحاسبة المجلس».
ّ
وعلق النائب احمد مطيع« :على وزير االشغال أن يعتبر من كالم
جنان بوشهري حول المقاولين والشركات».

مرزوق الخليفة

ةديرجلا
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برلمانيات

النواب تجاهلوا التعليق على تقرير «األمانة العامة»
عن اللجان المخالفة للمادة  46من الالئحة
أب ــوحـ ـلـ ـيـ ـف ــة إل ـ ـ ــى ال ــرع ــاي ــة
السكنية ،مع الجهات المختصة،
وتـقــديــم تـقــريــر مـتـكــامــل فــي هــذا
الشأن بصفة عاجلة.
وأكد النائب د .حمد المطر أن
"الوضع البيئي في البالد ملوث
وخطير جدا ،وال بد أن يكون لنا
رأي فــي تـغـيــر ال ـم ـنــاخ ،ورئـيـســة
نقطة االرت ـب ــاط تـطــرد الـكـفــاءات،
وأحمد مطيع يقول إن هناك كارثة
بيئية تـحــدث فــي مــديـنــة صباح
األح ـم ــد ،ال ـتــي يــوجــد بـهــا نقص
فــي الـخــدمــات االمنية والصحية
وال ـب ـي ـئ ـي ــة" ،ث ــم خ ــاط ــب ال ـغ ــان ــم:
"أنت بنفسك رأيت معاناة صباح
االحمد" ،ورد الغانم" :أهل صباح
االحمد أهلي".

الشؤون البيئية
ووافـ ــق الـمـجـلــس عـلــى رســالــة
واردة م ــن رئ ـيــس لـجـنــة الـبـيـئــة،
يطلب فيها تكليف اللجنة بحث
ودراسـ ـ ـ ــة وم ـنــاق ـشــة ال ـمــواض ـيــع
المتعلقة بــا لـشــؤون البيئية في
البالد لنهاية دور االنعقاد.
وق ـ ــال ال ـن ــائ ــب د .ع ـبــدال ـعــزبــز
الصقعبي" :البد من إحالة القوانين
الخاصة بقضية اإلسكان الى لجنة
اإلسكان والعقار ،من أجل إنجازها
لـلـمـضــي قــدمــا ن ـحــو معالجتها
وتوفير المسكن المالئم لالسرة
الكويتية".
ووافـ ــق الـمـجـلــس عـلــى رســالــة
واردة مـ ــن الـ ـن ــائ ــب ال ـص ـق ـع ـبــي،
يـطـلــب فـيـهــا إح ــال ــة االق ـت ــراح ــات
بـ ـق ــوانـ ـي ــن ال ـ ـمـ ــدرجـ ــة ب ــالـ ـج ــدول
المرفق بالرسالة إلى لجنة شؤون
اإلس ـ ـكـ ــان والـ ـعـ ـق ــار ع ـم ــا بـنــص
ال ـمــادة  55مــن الالئحة الداخلية
للمجلس.
وانـ ـتـ ـق ــل ال ـم ـج ـل ــس إلـ ـ ــى بـنــد
األسئلة البرلمانية ،وقال النائب
أح ـم ــد م ـط ـيــع" :اطـ ـل ــب م ــن وزي ــر

الـ ـصـ ـح ــة أن ي ـن ـت ـب ــه ال ـ ـ ــى األم ـ ــر
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـع ـل ــق ب ـ ـس ـ ــؤال ع ـن ــدم ــا
كــانــت هيئة اإلعــاقــة تتبع وزارة
ال ـش ــؤون ،وال ـي ــوم تـحــولــت تحت
إشـ ـ ـ ـ ــراف وزيـ ـ ـ ــر الـ ـصـ ـح ــة ،وه ـ ــذا
الصحيح ،وأؤكد أن قانون الهيئة
يـ ـشـ ـت ــرط ب ــالـ ـم ــدي ــر أن تـنـطـبــق
عليه ش ــروط ذوي االحـتـيــاجــات
الخاصة والمعاقين ،ألنــه األقــدر
بالشعور بمعاناتهم ،والمديرة
السابقة شفيقة العوضي ظلمت
أشـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــا مـ ـ ــن ذوي اإلع ـ ــاق ـ ــة
مستحقين ،وكــان عــذر الهيئة أن
ه ـنــاك تـقــاريــر مـ ــزورة فــي ملفات
ذوي االحتياجات الخاصة ،ونحن
نؤكد من يزور يحال الى القضاء
إذا ك ــان صـحـيـحــا ،أم ــا التخبط
واللعب فغير مقبول ،واطلب من
وزير الصحة الرد على اسئلة ذوي
االحتياجات الخاصة ،وأنا أثق بك
يا معالي الوزير كونك بروفيسور،
وأطالبك بإحالة االسئلة الخاصة
بالمعاقين لالجابة عليها من قبل
مختصين ،وال تقبل أن يكون في
لجان ذوي االحتياجات الخاصة
م ــن ه ــم خ ـصــم وح ـك ــم ف ــي نفس
الوقت".
ورد وزي ـ ــر ال ـص ـح ــة" :سـعـيــد
ج ـ ــدا ب ـ ــأن تـ ـك ــون ه ـي ـئــة اإلع ــاق ــة
تحت إشــرافــي ،وســأمـنــح كــل ذي
ح ــق حـقــه فـيـمــا يـتـعـلــق بقضايا
ذوي االحتياجات الخاصة ،وأنا
م ــارس ــت الـ ـط ــب لـ ـم ــدة  30س ـنــة،
وأتـ ـع ــاط ــف جـ ــدا م ــع ال ـم ـعــاق ـيــن،
وس ــأس ـخ ــر خ ـبــرتــي ف ــي تـطــويــر
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل ،وتـ ـمـ ـكـ ـي ــن ال ـم ـع ــاق ـي ــن
مـ ــن الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى ح ـق ــوق ـه ــم،
وبتعاونكم راح نطور العمل إن
شاء الله".
وأك ــد الـنــائــب ف ــارس العتيبي
أن العاملين بالخطوط الجوية
الكويتية يقعون تحت ظلم كبير،
وندعو وزيــر المالية إلى تطبيق
قانون تحويل "الخطوط الكويتية"

الى شركة ،فالموظفون الكويتيون
ظ ـل ـم ــوا وي ـ ـعـ ــانـ ــون وإن ـص ــاف ـه ــم
ضرورة.

النصب العقاري
ب ــدوره ،أكــد النائب د .عبدالله
الـ ـط ــريـ ـج ــي أن جـ ــرائـ ــم ال ـن ـصــب
الـعـقــاري ظــاهــرة انـتـشــرت بشكل
م ـل ـح ــوظ ،وه ـ ــذه ال ـظ ــاه ــرة فيها
ش ــري ــك ث ــال ــث ،وهـ ــي ت ـمــت تحت
حـمــايــة حـكــومـيــة ،وال ـم ـعــارض ال
تقام بالكويت اال بموافقة وزارة
ال ـت ـج ــارة ،وع ـل ــى وزي ـ ــر ال ـت ـجــارة
الـتـصــدي ل ـهــذه الـقـضـيــة ،ووزي ــر
ال ـت ـج ــارة ال ـســابــق أك ــد أن ــه اتـخــذ
ق ـ ـ ــرارات وزاري ـ ـ ــة ل ـل ـحــد م ــن ه ــذه
الظاهرة ،وسؤالي :ماذا ستعملون
للمتضررين بعد أن نهبت أموالهم،
وخروج أحد المتهمين (سوداني
الجنسية) ومغادرته البالد".
واسـتـغــرب الـطــريـجــي ان "هــذا
الـمـتـهــم ال ـس ــودان ــي ب ـق ــدرة ق ــادر
خــرج بقرار من المحكمة ،وغــادر
البالد ،رغم وجود قرار منع السفر،
ومغادرته تدل على أن وراءه ناس
بــالـكــويــت هــي ال ـلــي اخــرجـتــه من
ال ـكــويــت ل ــدول ــة خليجية ث ــم الــى
لندن".
وشـ ـ ـ ــدد وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة فـهــد
الشريعان على أن "وزارة التجارة
سـتـتـخــذ اجـ ـ ـ ــراءات كـبـيــرة لـلـحــد
من ظاهرة المعارض وضبطها،
كما هو مطبق في دول المنطقة،
وسنعمل جاهدين على الحد من
النصب العقاري".
بــدوره ،ذكر وزير الداخلية ردا
على عبدالله المضف والطريجي،
ب ـشــأن مــديــر الـتــأمـيـنــات األسـبــق
والـ ـنـ ـص ــب ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري" ،س ـن ـت ـخــذ
االج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـق ــان ــون ـي ــة الـكـفـيـلــة
بحماية الناس وحقوقهم ،وما أثير
سيكون محل اهتمام ومتابعة".
إل ــى ذلـ ــك ،ق ــال ال ـنــائــب م ـبــارك

الـ ـحـ ـج ــرف إن ل ـج ـن ــة ال ـع ــرائ ــض
وال ـش ـكــاوى اقـتــرحــت تخصيص
ال ـح ـك ــوم ــة صـ ـن ــدوق ــا لـتـعــويــض
الـمــواطـنـيــن م ــن قـضــايــا النصب
الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاري ،وع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـحـ ـك ــوم ــة
تعويضهم ومحاسبة من تسبب
في ضررهم.

الغانم :تخصيص
غرفة عزل لمصابي
«كورونا» بقاعة
عبدالله السالم

أموال الدولة
وأكــد النائب بــدر الحميدي أن
أم ــوال الــدولــة يجب أال تمس ،وال
تحول إال بقانون ،وما هي الدولة
الـتــي تبعثر فيها أمـ ــوال الشعب
والدولة بهذه الطريقة وأصحاب
الـفـســاد الب ــد أن يـحــاسـبــوا مهما
كانوا ،مضيفا" :وجهت سؤاال إلى
وزيــر المالية حــول الجهات التي
صــرفــت لـهــا ال ـ ــوزارة أم ـ ــواال دون
التقيد بالميزانية وأبواب الصرف،
وع ـ ــن س ـح ــب ال ـب ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي 4
م ــاي ـي ــن ديـ ـن ــار وت ـحــوي ـل ـهــا ال ــى
الــديــوان األمـيــري ،ومــن ثم حولها
ال ــدي ــوان ل ـ ــوزارة الـخــارجـيــة التي
ب ــدوره ــا حــولــت الـمـبـلــغ لحساب
شخصي لسفير بالخارج".
وأردف ال ـح ـم ـي ــدي" :نـ ـح ــن ال
نعلم هل هذه أموال دولة أم أموال
خ ــاص ــة ،فـ ــإذا ك ــان ــت أمـ ـ ــوال دول ــة
تحول عبر البنوك بشكل طبيعي،
لكن هذا مال عام وال نعرف مسألة
الـســريــة فيها عـنــد تحويلها من
ج ـه ــة ألخـ ـ ــرى ب ـك ـتــب س ــري ــة ،وال
نقبل أن هناك أم ــواال تدفع تحت
مسميات ال نعلم ما هي رشــاوى
أو غ ـيــره" ،مــؤكــدا أن هـنــاك أمــواال
أخرى بقيمة  170مليون دينار ال
نعلم تـصــرف على م ــاذا :رشــاوى
أم غيرها ،وهذا ما ال نقبله ،فهذه
أم ــوال دول ــة والب ــد مــن المحافظة
عليها.
ورد وزيـ ـ ــر ال ـمــال ـيــة ع ـلــى بــدر
الحميدي مشددا على أنه "إذا كانت
ه ـن ــاك إج ــاب ــة غ ـيــر واض ـحــة

الغانم خالل ترؤسه الجلسة أمس
أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــة م ـ ــرزوق
الغانم توجيه رسالة إلى الحكومة بطلب
تخصيص غرفة خاصة للعزل في قاعة
عبدالله السالم ،لتمكين النواب المصابين
ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا م ــن أداء دورهـ ـ ــم ،مع
االلتزام باالشتراطات الصحية ،موضحا
أن الحكومة وعدت بسرعة الرد.
وقال الغانم ،خالل مناقشة رسالة واردة
بهذا الخصوص في الجلسة التكميلية،
إن "مكتب المجلس تجاوب مع الرسالة،
ووجـ ــه طـلـبــا األحـ ــد ال ـمــاضــي إل ــى وزي ــر
الـصـحــة ،ال ــذي وع ــد بـســرعــة الـ ــرد" ،وتــا
نص الرسالة قائال" :أجدد باسمي ونيابة
عن أعضاء مجلس األمة اإلعراب عن بالغ
االمتنان والتقدير والعرفان لكل الطواقم
وال ـق ـطــاعــات الـطـبـيــة والـتـمــريـضـيــة على
جهودهم المتواصلة واالستثنائية في

مواجهة تداعيات وباء كورونا ،وما يالقيه
الـجـهــاز الـطـبــي والـتـمــريـضــي واألج ـهــزة
المساندة من تحديات ومخاطر".
وأضاف انه "انطالقا من حقيقة الدور
المهم للسلطة التشريعية كضلع أساسي
ضمن المعادلة الدستورية والسياسية في
البالد ،وبناء على الدور المحوري والمهم
للنائب فــي ممارسة أعماله التشريعية
والرقابية ،واستنادا إلــى أهمية وجــوده
فــي م ــراف ــق مـجـلــس األمـ ــة ،وع ـلــى رأسـهــا
قــاعــة ع ـبــدال ـلــه ال ـس ــال ــم ،ل ــاط ــاع بعمله
ال ـن ـيــابــي ن ـقــاشــا وت ـصــوي ـتــا ،واس ـت ـنــادا
إلــى ال ـمــادة  15مــن الـقــانــون رقــم  8لسنة
 1969لــاح ـت ـيــاطــات الـصـحـيــة لـلــوقــايــة
من األمــراض السارية وتعديالته ،والتي
تخول وزيــر الصحة سلطات استثنائية
لحماية البالد من تفشي الوباء ،باتخاذ

أي تدابير أو احتياطات يراها ضرورية
لمكافحة الــوبــاء ،أتـقــدم بطلب الموافقة
على تخصيص غرفة عزل بقاعة عبدالله
السالم لكي يتواجد فيها النائب المصاب
بفيروس كورونا".
وأكد الغانم أهمية "تمكين النائب من
ممارسة دوره النيابي ،طالبا اإلجابة عن
هــذا الطلب فــي أس ــرع وقــت ممكن ،حتى
يتسنى للمجلس اتخاذ اإلجــراء ات كافة
اللوجستية والتقنية لتخصيص غرفة
العزل".
وأفــاد وزيــر الصحة د .خالد السعيد،
في مداخلة له ،بأن الطلب تمت إحالته إلى
اإلدارة الفنية المعنية لتدارس الموضوع،
والوزارة بصدد إعداد الرد بشأن التعامل
مع اإلصابات عموما داخل مبنى مجلس
األمة.

برلمانيات
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الجلسة
تلويح نيابي بتقديم استجوابات للوزراء

أحمد المنصور

مشاورات نيابية على هامش الجلسة

قانون هيئة
اإلعاقة يشترط
أن تنطبق
على المدير
شروط ذوي
االحتياجات
الخاصة
والمعاقين ألنه
األقدر بالشعور
بمعاناتهم

مطيع

على لجنة
التحقيق
باألمطار
الكشف عن
المسؤولين
الفاسدين
وأرصدتهم
والشركات
التي يملكونها

الطريجي

ف ــأن ــا مـسـتـعــد لتوضيحها
من منطلق الشفافية ،وأطلب منك
إعادة اإلجابة لدراستها من جديد،
واالجابة على السؤال بشكل كامل
وأشمل ،فالسؤال وجه الى الوزير
السابق خليفة حمادة".
وشــدد النائب د .حسن جوهر
على أن «هناك امتناعا من شركات
حكومية عــن ال ــرد عـلــى األسـئـلــة،
وهذا فيه إهانة للنواب ،وهناك أكثر
من  7500فرصة عمل للكويتيين
فـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـش ــرك ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
وال ـم ـســاه ـمــة ،وعـل ـي ـنــا اسـتـغــال
الـفــرص القائمة حاليا كــي نمهد
لمشاريع كبيرة».
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،ذك ـ ــر الـ ـن ــائ ــب ع ــدن ــان
عبدالصمد« :وصـلـنــا إل ــى الجيل
ال ـخــامــس م ــن الـ ـب ــدون ،ول ــم تحل
ال ـق ـض ـي ــة ،وبـ ـي ــت ال ـ ــزك ـ ــاة أوقـ ــف
المساعدات لعدم تجديد البطاقة
األمنية ،والجهاز المركزي يتعسف
كثيرا ،ويطلب منهم التوقيع على
االنتماء لجنسية معينة ،ويتباهى
بأنه سهل لهم التعليم والصحة
وهذا غير صحيح».
وأض ــاف« :أق ــول الظلم ظلمات،
وي ـجــب أن تـعــالــج ه ــذه الـقـضـيــة،
ويستفاد من البدون في التوظيف
في سلك التعليم وغيره ،ونحن في
لجنة الميزانيات وفرنا  80مليون
دينار من أجل توظيفهم مندوبين
ومـ ــراس ـ ـل ـ ـيـ ــن ،وال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ووزي ـ ــر
الداخلية السابق قال إن هناك أكثر
من  30الفا يستحقون الجنسية،
ومنذ سنوات لم يجنس أحد».
وفي هذه األثناء رفع أمين سر
مجلس األمة النائب فرز الديحاني
الجلسة ألداء صالة الظهر.
واستأنف الغانم الجلسة بعد
صـ ــاة ال ـظ ـهــر ،وفـ ــي نـقـطــة نـظــام
قـ ــال ال ـن ــائ ــب الـصـيـفــي الـصـيـفــي:

«تقدمت مــع بعض الـنــواب بطلب
لعقد جلسة خاصة األحد المقبل،
ل ـم ـنــاق ـشــة قـ ــانـ ــون ب ـس ــط سـلـطــة
القضاء على سحب الجنسية للحد
من االبـتــزاز الحاصل للمواطنين
وبعض الشخصيات السياسية،
ومـ ــا يـحـصــل ل ـل ـن ــواب الـحــالـيـيــن
مــن تـهــديــد ،لــذلــك الب ــد ان تحضر
الـحـكــومــة ه ــذه الجلسة المهمة
للمحافظة على الهوية الوطنية
من االبتزاز ،ووضع حد للعبث
بها».
وأكـ ــد الـصـيـفــي أن تقرير
ديـ ـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة األخ ـي ــر
ك ـشــف اس ـت ـم ــرار عـ ــدم شغل
جـمـيــع ال ــوظ ــائ ــف الـمـعـتـمــدة
فــي الـمــؤسـســة الـعــامــة للرعاية
السكنية ،حيث إجمالي الوظائف
الـمـعـتـمــدة  2240وظـيـفــة وم ــا تم
توظيفهم فقط ألف مواطن ،ويحدث
ذلـ ــك ف ــي وقـ ــت ي ـعــانــي ال ـب ـلــد من
البطالة ،ونتوسم في الوزير مبارك
العرو الخير في أن يساهم في حل
ه ــذه القضية ،وتــوفـيــر الوظائف
ألبناء الكويت ،خصوصا انه جاء
من رحم الشعب».
ث ــم واص ـ ــل الـمـجـلــس مناقشة
الخطاب األميري ،وتحدث الصيفي
ً
مـ ـش ــددا ع ـلــى أن ال ـف ـســاد ض ــارب
بأطنابه فــي ال ـبــاد كــل مـكــان في
ص ـنــدوق الـجـيــش والـيــوروفــايـتــر
ومـ ـخ ــالـ ـف ــات ال ـ ــدي ـ ــوان األمـ ـي ــري
ال ـم ـت ـض ـخ ـمــة الس ـي ـم ــا فـ ــي رالـ ــي
ال ـس ـي ــارات الـ ــذي تـبـلــغ ميزانيته
 300مليون ديـنــار ،وهــو اساسا
ال يستحق اكثر من ثالثة ماليين.
وأضــاف أن «المتقاعد ال يسأل
إال وهو في عوز أو حاجة… وعلينا
دور ف ــي ت ــوزي ــع جـ ــزء م ــن اربـ ــاح
التأمينات للمتقاعدين ،وطلبنا
جلسة خاصة لهم ،وأتوقع تعاون

عبدالله المضف :الحكومة تالحق أحكام
الـ « 10دنانير» وتترك سارقي الماليين

عبدالله المضف

بشأن سؤاله لوزير الداخلية عن إفادته ،بتاريخ صدور قرار
منع سفر بحق المدير العام للتأمينات االجتماعية األسبق ،قال
النائب عبدالله المصف« :نالحظ أن من عليه تنفيذ أحكام بواقع
 10دنانير ُيلقى القبض عليه ،لكن من يسرق الماليين يخرج من
البالد قبل قرار إلقاء القبض عليه بيومين ويذهب للعمرة!».
وأضاف المضف« :نحن نسمع ان يد الدولة ستطول كل
من اعتدى على المال العام ،والمدير األسبق للتأمينات
الكل يراه في لندن ،ويسافر بكل اريحية لكل دول العالم.
وأنا سأكتفي بهذا ،وبانتظار رد وزارة الداخلية على
الـســؤال لتبيان تواريخ خروجه من البالد والمنع
من السفر».

الكندري والمضف

السعيد :ال أقبل التعدي على المال
العام ولو بفلس واحد

خالد السعيد
الحكومة معنا إلقراره».
من جهته ،قال النائب د .أحمد
مطيع« :سأبدأ بالفساد وأثني على
كــام الـمـنــاور بحديثه عــن بعض
المسؤولين الــذيــن تمنع الالئحة
ً
مساءلتهم من قبلنا» ،مضيفا أن
هيئة الغذاء تقوم بنقل الموظفين
كل  ٣أشهر بعد أن يتقن كل منهم
عمله من قسم آلخــر ،وتنقلهم من
مـكــان إلــى آخ ــر ،وأقـصــد بحديثي
هيئتي الغذاء والزراعة ،والمسؤول
يـ ـع ــرف أن الـ ـن ــائ ــب ال ي ــوج ــه لــه
اسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــواب ف ـي ـت ـب ـج ــح ،وي ـج ــب
علينا كنواب بعد توجيه النصح
واستخدام الصالحيات الدستورية
مساءلته إذا لــم يتخذ االج ــراءات
التصحيحية».
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أكـ ـ ــد الـ ـن ــائ ــب ع ــدن ــان
عبدالصمد أنه يجب على المجلس
الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى ت ـح ـق ـي ــق الـ ـت ــواف ــق
ب ــالـ ـح ــوار ،ول ـي ــس ب ــال ـص ــراع ــات،
وه ـنــاك قـضــايــا كـثـيــرة ينتظرها
ال ـم ــواط ـن ــون ،وج ـل ـســة الـخـمـيــس
الماضي كانت باالتجاه الصحيح.
وط ــال ــب ع ـبــدال ـص ـمــد مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء بـ ــأن ي ـع ـمــل ب ـش ـكــل اكـثــر
جماعية وال يعمل كــل وزيــر على
حـ ــدة« ،وأنـ ـص ــح مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة
عن الــدولــة ككل ،ويجب أن يعالج
ال ـق ـصــور االع ــام ــي ب ــه ،إذ ال يتم
اس ـت ـغــال ـهــا بــالـشـكــل الـصـحـيــح،
خصوصا في ظل خبصة االعالم
على مواقع التواصل والحسابات
الوهمية».
وأك ـ ــد أن ــه ت ــم ات ـخ ــاذ اجـ ـ ــراءات
تـعـسـفـيــة ض ــد م ـت ـطــوعــي الـعـمــل
الخيري ،فبعض اللجان الخيرية
نتيجة ضغوط اميركية تواجه بين

أكد وزير الصحة د .خالد السعيد أنه لن يقبل التعدي
على المال العام ولو بفلس واحد ،مشددا على أنه سيتابع
ما طرحه النائب سعدون حماد في بند األسئلة بشأن وجود تجاوزات
مالية في بيع لقاحات «موديرنا» ،واتخاذ كل اإلجــراءات القانونية
الالزمة في حال تطلب األمر ذلك.
وكان حماد ،قد قال ،إن وزارة الصحة تعاقدت مع شركات فايزر
واسترازينيكا وموديرنا ،وهناك تجاوز في عقد «موديرنا» بقيمة
ً
 80مليون دوالر ،فالشركة تبيع اللقاح الواحد بـ  28.5دوالرا ويباع
للكويت بـ  40دوالرا بال شحن ،ومع الشحن وصل سعره إلى 45
ً
دوالرا« ،وعندما وجهت السؤال تم إيقاف العقد» ،والمستغرب أن
ُ
رئيس الشركة المستوردة عين وكيال في «الصحة»!
عشية وضحاها بتهمة غسل اموال
وتمويل ارهاب ،وهي  ٣٠سنة تعمل
تحت اشراف الحكومة».
وشدد عبدالصمد على أن «وزير
الــداخـلـيــة مـطــالــب بالتحقيق في
التعسف ال ــذي تـعــرض لــه هــؤالء
ال ـم ـت ـطــوعــون ،وإذا ت ــم التحقيق
ال ـجــديــد فسينتهي ب ــرف ــع الظلم
ع ـن ـهــم ،وي ـج ــب اال نـخـضــع لتلك
الضغوط».
مــن جهته ،ق ــال الـنــائــب أسامة
الـشــاهـيــن« :ال أستطيع الـتـجــاوز
ع ـل ــى ب ـن ــد ال ـش ــري ـع ــة اإلس ــام ـي ــة
ونستثمر هــذه المناسبة لتذكير
الجميع بأننا فــي دول ــة ذات دين
هو االسالم ،ويجب أن يكون هناك
الـتــزام تــام بالشريعة اإلسالمية»،
متابعا« :لـهــذا البلد الطيب نظام
حكم ديموقراطي ،وهو الذي أقامه
الــدس ـتــور… وه ـنــاك مجموعة من
اإلجراءات تتطلب منا حماية نظام
الحكم الديموقراطي ،ويجب تمكين
النواب من دخول القاعة بمن فيهم
المصابون بكورونا».
وأضاف الشاهين« :يجب توفير
م ـكــان خ ــاص لـمــن يــرفــض اج ــراء
المسحة ،حتى النائب الذي يسجن
يجب ان يتم توفير له حق المشاركة
ف ــي ال ـج ـل ـســات ،وي ـجــب التعجيل
بعرض استقالة يوسف الفضالة»،
ً
ً
معتبرا أن هناك «موقفا اخفقنا به
وهو الملفات الشعبية ،وأقول :أين
نحن من اسقاط القروض وتأجيل
األقساط التجارية؟».
وبانتهاء وقت الجلسة ،رفعها
أمين سر مجلس األمة النائب فرز
الديحاني ،على ان يتم استكمال
قائمة المتحدثين بالجلسة العادية
المقبلة.

سعدون حماد

الصالح :أسبوعان لكل وزير
لتكويت «الرد على األسئلة»
أكد النائب د .هشام الصالح ،تعليقا على سؤاله لوزير
الــداخ ـل ـيــة ع ــن ض ــواب ــط إب ـع ــاد ال ــواف ــدي ــن" ،ن ـحــن على
ثقة بوزير الداخلية الحالي ،ومــا يقوم به لتطهير
أجهزة الوزارة ،لكن فوجئنا باإلعالم األمني يعلن
إبـعــاد وافــديــن قــامــوا بجريمة متعلقة بتسريب
مستندات مــن المحكمة ،فهل مــن المعقول أن
يكافأ الوافد باإلبعاد عند ارتكاب جرائم بينما
يحاكم المواطن؟".
وت ــاي ــع ال ـص ــال ــح" :أؤك ـ ــد أن إج ــاب ــات وزارة
الداخلية على سؤالي لم تكن منطقية ،وأدعو
جميع الوزراء إلى تكويت من يتولون الرد على
أسئلة النواب ،ألنها سرية ،وال يجوز أن يتولى
الرد وافدون ،ومن اليوم فصاعدا سأمنح الوزراء
أسبوعين لتكويت القائمين بالرد على األسئلة،
وإال كل وزير يتحمل مسؤولية صعود المنصة".

هشام الصالح

الصقعبي :كسرنا العمود
الفقري للديموقراطية
سلط النائب د .عبدالعزيز الصقعبي في مداخلته الضوء عن غياب
الجمهور عن حضور جلسات مجلس األمة ،مؤكدا أن المواطن ال يزال
محروما من دخول المجلس ،وأخشى ان يوظف هذا االمر سياسيا
لحرمان المواطنين من حقوقهم الدستورية».
وشدد الصقعبي على أن «حضور المواطنين للجلسات أمر
مهم ،وهذا ما نص عليه الدستور ،والبد من وجود المواطن
فــي الـمـطـبــخ الـتـشــريـعــي وه ــو الـمـجـلــس ،وأق ــول
يالغانم :هذا بيت الشعب ،وإذا غاب المواطن عن
بيته فإننا كسرنا العمود الفقري للديموقراطية».

عبدالعزيز الصقعبي

نواب يعلنون تجديد الثقة بالجابر
العازمي :ال نقبل الغمز واللمز وليقف كل نائب عند حده
فــي وقــت أعـلــن مجموعة مــن الـنــواب
مــوقـفـهــم م ــن ط ـلــب ط ــرح ال ـث ـقــة بنائب
رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
ال ـش ـيــخ ح ـمــد ال ـج ــاب ــر ب ـت ـجــديــد الـثـقــة
ب ــه ،أص ــدر  6ن ــواب هــم ب ــدر الحميدي،
ود.ع ـب ـيــد الــوس ـمــي ،وف ــاي ــز الـجـمـهــور،
وفـ ــرز الــدي ـحــانــي ،وس ـع ــود بــوصـلـيــب،
وم ـس ــاع ــد الـ ـع ــارض ــي ،ب ـيــانــا مـشـتــركــا
أعـلـنــوا فيه تجديد
الثقة ،واصفين
االس ـت ـجــواب
المقدم من

حمدان العازمي

النائب حـمــدان العازمي بأنه "ال يرقى
فــي أي م ـحــور مــن م ـح ــاوره ال ــى إج ــراء
طرح الثقة".
وف ـي ـمــا ي ـلــي ن ــص ال ـب ـي ــان :ان ـطــاقــا
من مسؤوليتنا الدستورية والوطنية
والشرعية ،وبعد االستماع الى محاور
االستجواب من النائب مقدم االستجواب
وردود الــوزيــر عليه والتي لم نجد من
بـيـنـهــا م ــا ي ـتــوجــب س ـحــب ال ـث ـقــة منه
ألس ــس دس ـت ــوري ــة وشــرع ـيــة وواق ـع ـيــة
مثبتة باألدلة والوقائع ،فإنه يصبح من
التجاوز على مقتضيات القسم أن نقف
موقفا يتعارض مع هذه النتائج.
كما أن دور الـنــائــب توجيه وقـيــادة
الـ ـ ــرأي الـ ـع ــام ل ـم ــا ف ـي ــه ص ــال ــح األم ــة
ومـصــالــح األفـ ــراد ال االنـقـيــاد خلف
توجهات ومشاريع ال تستند الى
أسس مقبولة من الواقع والقانون.
ونــؤكــد موقفنا المبدئي مــن فتح
ك ــل مـلـفــات ال ـف ـســاد ف ــي الـمــرحـلــة
القادمة لنضع الجميع امام
م ـس ــؤول ـي ــات ـه ــم الــوط ـن ـيــة
والقانونية.
كما أننا حاال ومستقبال
لـ ـ ـ ــن ن ـ ـق ـ ـبـ ــل أي قـ ـ ـ ـ ــدر م ــن
الـ ـت ــوجـ ـي ــه واإلم ـ ـ ـ ـ ــاء غـيــر
المشروع ألي جهة كانت،
واضعین مصالح الكويت
وشعبها نصب اعيننا.

وختاما ،نحن الموقعين ،أدناه نعلن
وب ـش ـك ــل واضـ ـ ــح ال ل ـب ــس ف ـي ــه أن ه ــذا
االسـتـجــواب ال يرقى فــي أي محور من
محاوره الى اجراء طرح الثقة ،مؤكدين
منحنا الثقة للوزير.
الى ذلك ،أعلن النائب د .علي القطان
موقفه بتجديد الثقة قائال :بعد االستماع
لمحاور االستجواب وردود نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد
جابر العلي في االستجواب المقدم إليه
من قبل النائب الفاضل حمدان العازمي،
أجدد الثقة بالوزير.
بدوره ،قال النائب خليل الصالح :بعد
االستماع لمحاور االستجواب ومرافعة
النائب الفاضل حمدان العازمي وردود
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
الشيخ حمد جابر العلي ،أعلن تجديد
الثقة فيه.
م ــن نــاح ـي ـتــه ،قـ ــال ال ـن ــائ ــب عـبــدالـلــه
الطريجي :بعد اطالعي على ما دار في
االستجواب المقدم لوزير الدفاع فإنني
أجدد الثقة في الوزير.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،اس ـت ـن ـكــر ال ـن ــائ ــب ح ـمــدان
العازمي بيان النواب الـ  6وما حمله من
غمز ولمز ،داعيا كل نائب إلى «أن يقف
عند حده».
وق ــال الـعــازمــي ،فــي تصريح :ال أحد
يقبل الـمـســاس بــه ،وكــل شخص يقول
ً
رأيه بالتصريح أمام الصحافة ،مستغربا

العرو والعارضي والجمهور
التناقض بين مواقف النواب الذين دعوا
إلى رحيل الرئيسين ومنهم من أعطته
األم ــة  43ال ــف ص ــوت وأصـبـحــوا الـيــوم
مدافعين عن الحكومة أكثر من النواب
الحكوميين.
وأضـ ــاف« :ال نحجر عـلــى رأي أحــد،
ول ـكــن ي ـجــب أال ي ـكــون ب ــه غ ـمــز ول ـمــز»،
وهناك  18نائبا أعلنوا تأييد طرح الثقة،
ً
مؤكدا أن ما جعله يرد على البيان ما ذكر
فيه من غمز ولمز« ،وحصل بيان شبيه
لهذا ولكن غيروا الــوجــوه ،إذ قالوا في
استجواب ناصر المحمد ،ومــع صباح
الخالد وجابر المبارك وخالد الجراح
نفس االمالءات ،وإنه إرهاب فكري ،فكل
من يريد ان يقف مع الوزير عليه ان يعلن
موقفه بتصويته ،لكن مــن الــواضــح أن

ً
ً
هناك ضغطا شعبيا».
ً
وتابع« :األمة اعطتكم ارقاما وأعطت
عبيد الــوسـمــي  43ألــف صــوت وغـيــره،
واليوم لم يتم الرد على األمة بل اصبح
هـنــاك دف ــاع عــن الـحـكــومــة ،والتناقض
واضح».
وزاد :ك ـ ــان ـ ــوا ي ـ ــدع ـ ــون إل ـ ــى رح ـي ــل
الــرئ ـي ـس ـيــن ،ف ـم ــاذا تـغـيــر الـ ـي ــوم؟ وغ ــدا
سـيــدعــون حـمــايــة ال ـمــال ال ـعــام ،وهـنــاك
سوابق في االستجوابات السابقة يقفون
ضــدهــا ثــم يـتـحــدثــون عــن ال ـمــال الـعــام،
ً
مستدركا :أول مرة يظهر نواب يؤيدون
ً
ً
وزي ـ ــرا فــي ب ـيــان ،مـبـيـنــا أن كــل مــن أيــد
الوزير كانت لهم مواقف ضد الحكومة،
واليوم أصبحوا مدافعين عنها اكثر من
النواب البصامين مع الحكومة.
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محليات

ً
ضمت  1152مجندا تدربوا شهرين وفقا لنظام عدم المبيت
محمد الشرهان

ضعوا وطنكم
ُ
وأمنه نصب
أعينكم
وتمسكوا
بالوحدة
الوطنية
أمان

احـ ـتـ ـفـ ـل ــت هـ ـيـ ـئ ــة الـ ـخ ــدم ــة
الــوطـنـيــة الـعـسـكــريــة ،صـبــاح
أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ب ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــريـ ـ ــج دفـ ـ ـع ـ ــة
ال ـم ـج ـن ــدي ــن  49الـ ـت ــي ضـمــت
 1152مجندا ،وذلــك بحضور
رئ ـي ــس ال ـه ـي ـئــة ال ـ ـلـ ــواء ع ـمــاد
أم ــان ،بعد اجتيازهم بنجاح
ب ــرن ــام ــج ال ـ ـتـ ــدريـ ــب ال ـن ـظ ــري
والـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي واالن ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاط
العسكري.
وأعـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـل ـ ــواء أمـ ـ ـ ــان ،فــي
ت ـصــريــح لـلـصـحــافـيـيــن على
هـ ــامـ ــش الـ ـحـ ـف ــل ،ع ـ ــن ال ـف ـخــر
واالعـ ـت ــزاز وال ـت ـقــديــر بــأعــداد
الـ ـ ـشـ ـ ـبـ ـ ــاب ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـي ـ ـيـ ــن م ــن
المجندين بالدفعة  ،49الذين
التحقوا بالخدمة لشهرين في
مختلف المعاهد العسكرية.
وأش ــار إلــى االستراتيجية
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي وض ـ ـعـ ــت
بمباركة نائب رئيس مجلس
ال ـ ــوزراء وزي ــر ال ــدف ــاع الشيخ
ح ـم ــد الـ ـج ــاب ــر ،وت ــوج ـي ـه ــات
رئيس األركان العامة للجيش
الفريق الــركــن خالد الصالح،
وه ــي ف ـكــرة ع ــدم الـمـبـيــت في
الـ ـمـ ـعـ ـسـ ـك ــرات ،وت ـق ـل ـي ــل م ــدة
دورة ال ـتــدريــب إل ــى شـهــريــن،

وع ـم ــل خ ـطــة ت ــدري ــب شــامـلــة
بعدها ،وصــوال إلــى جيل من
الـشـبــاب الكويتيين الــواعـيــن
ل ـل ـم ـس ــؤول ـي ــة الـ ـمـ ـلـ ـق ــاة عـلــى
عــات ـق ـهــم ب ـخ ــدم ــة ال ـمــؤس ـســة
العسكرية ومؤسسات الدولة
المختلفة.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن ـ ـ ـ ـ ــه ي ـ ـ ـجـ ـ ــب عـ ـل ــى
الـمـجـنــديــن ض ـ ــرورة االل ـت ــزام
بمده الخدمة العامة البالغة
 10أشهر ،والتي سيمضونها
فــي ال ـل ــواء (ال ـخــدمــة الوطنية
 ،)11مشيرا الى أن المجندين
اك ـت ـس ـبــوا خ ــال ه ــذه الـ ــدورة
جوانب من المعرفة وااللتزام
واالنضباط من شأنها إفادتهم
فــي حياتهم اليومية عموما،
وفيما يقدمونه لخدمة الوطن
م ــن خـ ــال ال ـخ ــدم ــة الــوطـنـيــة
العسكرية.
واخـ ـتـ ـت ــم أم ـ ـ ــان ت ـصــري ـحــه
قـ ــائـ ــا" :إن هـ ـن ــاك رســال ـت ـيــن
للمجندين "األول ـ ــى أن ـكــم من
خــال هــذه ال ــدورة التدريبية
اكـ ـتـ ـسـ ـبـ ـت ــم بـ ـع ــض ال ـم ـع ــرف ــة
واالل ـ ـتـ ــزام واالن ـض ـب ــاط حتى
تستفيدوا منها فــي حياتكم
اليومية بشكل عــام ،فاعلموا

أن وطـنـكــم وأهـلـكــم ف ـخــورون
بـكــم لـمــا تـقـ ّـدمــونــه مــن خدمة
لهذا الوطن من خالل الخدمة
الوطنية العسكرية.
أم ــا الــرســالــة الـثــانـيــة فهي:
أوصيكم أوال بتقوى الله عز
ّ
وج ــل ،ووض ــع وطـنـكــم وأمـنــه
نـ ـ ـص ـ ــب أع ـ ـي ـ ـن ـ ـكـ ــم م ـ ـ ــن خ ـ ــال
الـتـم ـســك ب ــال ــوح ــدة الــوطـنـيــة
ونبذ الظواهر السلبية التي
ال تخدم المجتمع.

جدية وانضباط
من جهته ،قال آمر المدرسة
الــوسـطــى مــن معهد التدريب
فــي الخدمة الوطنية ،العقيد
الركن محمد دحــل ،إن الدفعة
 49مجندين هي أول دفعة في
الـنـظــام الـجــديــد ،حـيــث بلغت
مـ ـ ــدة ال ـ ـ ـ ــدورة ش ـه ــري ــن ف ـقــط،
واعـتـمــدت على عــدم المبيت،
ول ــذل ــك كـ ــان عـ ــدد الـمـجـنــديــن
 1152مجندا موزعين على 5
معاهد في الشمال والجنوب،
إضافة الى المعهد األساسي،
وه ـ ـ ـ ـ ــو ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــة الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة
العسكرية.

ً
أمان مسلما أحد الخريجين كأس التفوق الرياضي
وأض ـ ــاف أن ح ـفــل الـتـخــرج
ً
ك ـ ـ ـ ــان نـ ـ ــاج ـ ـ ـحـ ـ ــا ،والـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب
كـ ـ ـ ــان مـ ــوف ـ ـقـ ــا مـ ـ ــن الـ ـجـ ـمـ ـي ــع،

تخريج الدفعة  91شرطة والـ  38وكيل عريف
●

محمد الشرهان

ا حـ ـتـ ـفـ ـل ــت اإلدارة ا لـ ـع ــا م ــة
لـلـتـعـلـيــم والـ ـت ــدري ــب "م ــدرس ــة
ال ـش ــرط ــة" ف ــي أكــادي ـم ـيــة سعد
الـ ـعـ ـب ــدالـ ـل ــه لـ ـلـ ـعـ ـل ــوم األمـ ـنـ ـي ــة
أمس ،برعاية وحضور الوكيل
المساعد لشؤون األمن الخاص
اللواء شكري النجار ،وحضور
ال ـمــديــر ال ـع ــام لـ ـ ــإدارة العميد
فــراج الرسمان ،بتخريج طلبة
مدرسة الشرطة تخصص (قوات

خاصة) دفعة  91شرطة ،ودفعة
 38وك ـيــل ع ــري ــف ،ف ــي معسكر
قوات األمن الخاصة ،وبلغ عدد
الخريجين  400طالب.
وه ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــأ الـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــواء الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــار
الخريجين ،داعيا إياهم إلى أن
يـبــذلــوا أق ـصــى ج ـهــودهــم ،وأن
يطبقوا ما تعلموه في الحفاظ
ع ـلــى أم ــن ال ــوط ــن واس ـت ـق ــراره،
متمنيا لهم التوفيق.

إنقاذ مواطنة من موت محقق في موقف سيارات
●

محمد الشرهان

نجت مواطنة من موت محقق ،بعد أن كادت تسقط
مركبتها من الدور األول إلى الطريق العام في مبنى
للمواقف العمومية المتعددة األدوار بالعاصمة ،صباح
أمس ،بعد أن اصطدمت مركبة رباعية الدفع بسيارتها
من الخلف داخل المواقف ،وتعلقت بالحاجز االسمنتي،
حيث أسفر الحادث عن إصابة قائدتها بجروح متفرقة.
وفــي التفاصيل ،قــال مدير إدارة العالقات العامة
واإلعــام بقوة اإلطفاء العام ،العقيد محمد الغريب،
فــي تصريح صحافي ،أمــس ،إن "غــرفــة عمليات قوة
اإلطفاء تلقت بالغا يفيد بوجود حادث مروري داخل

ُّ
فريق وضع تصور لكاميرات المراقبة
بجامعة الشدادية يرفع تقريره
العياش :نقلة نوعية في تأمين المباني
رفــع فريق العمل المختص بوضع تصور شامل
بشأن آلية ومرجعية عمليات مراقبة الكاميرات وغرف
التحكم في مدينة صباح السالم الجامعية تقريره
إلى األمين العام لجامعة الكويت باإلنابة د .مرضي
العياش .وأكد العياش أن أعداد ونظام كاميرات المراقبة
في مباني وكليات المدينة الجامعية يعد نقلة نوعية
كبيرة فــي جــانــب تأمين المباني وتــوفـيــر الحماية
الالزمة لها ،ويأتي ذلك لضمان توفير بيئة آمنة للطلبة
والطالبات وجميع منتسبي ومرتادي الحرم الجامعي.
مــن جــانـبــه ،أك ــد األم ـيــن ال ـعــام المساعد للشؤون
اإلدارية ،القائم بأعمال األمين العام المساعد لشؤون
إدارة المرافق ،علي األستاذ ،أن الجامعة تولى أهمية

قصوى في هذا الشأن لتلبية متطلبات السالمة العامة،
وتنظيم كل األم ــور واإلجـ ــراءات بين جميع اإلدارات
والجهات ذات الصلة فيما يخص عمليات المتابعة
والتشغيل والصيانة داخل غرف التحكم.
من جهته ،أشــار القائم بأعمال مدير إدارة األمن
والـســامــة ،يوسف الخميس ،إلــى أن الفريق انتهى
من صياغة وإعداد "التقرير النهائي" والموافقة علية
بصفة نهائية ،وتسليمه ،الفتا إلى أنه يتضمن المهام
واالخـتـصــاصــات التي الـتــزم بها فريق العمل طــوال
اجتماعاته وزياراته الميدانية واألمور التي تحققت وتم
إنجازها ،وأهم المخاطبات والتوصيات التي أوصى
بها أعضاء الفريق.

جمعية «الشريعة» تستنكر زيادة
المقررات الموحدة إلى خمسة

مبنى للمواقف العمومية ،وأن هناك مركبة على وشك
السقوط من الدور األول للمبنى" ،مشيرا إلى أنه فور
تلقي البالغ تم توجيه مركزي إطفاء المدينة واإلنقاذ
الفني إلى الموقع.
وأض ــاف الغريب انــه تبين لهم أن الـحــادث عبارة
تصادم مركبتين ،مما أدى إلى تعلق إحداهما بالسور
الخارجي للمبنى وكــادت تسقط ،الفتا إلى أن رجال
اإلطفاء عملوا على إخــراج قائدة المركبة وتسليمها
إلى فني الطوارئ الطبية ،ومن ثم شرعوا في تأمين
المبنى ورفــع المركبة من الموقع باستخدام معدات
خاصة لمثل هذه الحوادث.

الحضرم :االختبارات الحضورية
في «التطبيقي» خطوة سليمة
أشادت الجمعية الكويتية إلداريي المؤسسات التعليمية بقرار
المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب باإلنابة
د .جــاســم األنـ ـص ــاري ،ب ــإج ــراء االخ ـت ـب ــارات الـفـصـلـيــة والـنـهــائـيــة
ً
ً
حضوريا لجميع المقررات النظرية والتطبيقية والعملية ،وفقا
لقرارات مجلس الوزراء ،الذي شدد على ضرورة أن تكون الدراسة
ً
حضوريا ،للحفاظ على جودة التعليم.
وقال أمين سر الجمعية بدر الحضرم إن قرار إدارة "التطبيقي"،
ً
بإجراء اختبارات الفصل الدراسي األول للطلبة حضوريا لجميع
المقررات الدراسية خطوة جيدة وسليمة تؤكد وعي قياديي الهيئة،
وتحملهم للمسؤولية الملقاة على عواتقهم ،بالحفاظ على جودة
العملية التعليمية بجميع مكوناتها.
وشــدد الحضرم ،في تصريح صحافي ،على ضــرورة التكاتف
والتعاضد بين األساتذة ومنتسبي الهيئة ،من أجل إنجاح أداء
االخـتـبــارات الـحـضــوريــة ،مــؤكــدا أهمية جــاهــزيــة كليات ومباني
الهيئة وتوافر جميع المستلزمات واألدوات الصحية والوقائية
الــازمــة للتعامل مع اإلج ــراء ات االحـتــرازيــة لفيروس كــورونــا في
المباني والقاعات الدراسية ،وتهيئة األجــواء المناسبة ،وتوفير
بيئة صحية للطلبة واألساتذة ومنتسبي الهيئة ألداء االختبارات
من دون أي مخاوف.

«اتحاد الجامعة» لرفع سقف
الصعفاك :من سلبياتها اختالف شرح األستاذ عن أسئلة االختبار تسجيل المواد للراغبين بالتحويل
●

فيصل متعب

اس ـ ـت ـ ـن ـ ـكـ ــر رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ج ـم ـع ـي ــة
طلبة كلية الشريعة في جامعة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،س ـل ـم ــان ال ـص ـع ـف ــاك،
اعـ ـتـ ـم ــاد ال ـك ـل ـي ــة نـ ـظ ــام الـ ـم ــواد
الـ ـ ـم ـ ــوح ـ ــدة لـ ـطـ ـلـ ـب ــة الـ ـش ــريـ ـع ــة
المستجدين بـ  5مقررات دراسية،
وهو النظام الذي سيعتمد ويتم
تثبيته أمــام كــل طالب مستجد
ُيقبل في الكلية ،بخالف الكليات
األخرى في جامعة الكويت التي
ال تعتمده لمستجديها.
وت ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاك ،ف ــي
تـ ـص ــري ــح ل ـ ـ ـ "الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة"" ،أن
ن ـظــام ال ـمــوحــد ال ــذي زاد خــال
السنوات الماضية على الطلبة
الـمـسـتـجــديــن م ــن مــادت ـيــن الــى

 5م ــواد قــد يثقل كــاهــل الطلبة
ال ــدراس ــي ،ويـسـبــب لـهــم أع ـبــاء،
نظرا ألن كل مقرر يحتوي على
 60درجة ،وجميعها ترصد لدى
إدارة الـكـلـيــة ول ـيــس األس ــات ــذة
القائمين على تدريسها".
وأردف "أن الجمعية وضعت
مطالبها بشأن المقررات الموحدة
بأن تكون  20درجة لدى األستاذ،
و 40لــدى الـكـلـيــة" ،الفـتــا الــى أنــه
"من السلبيات التي قد يقع فيها
الطالب اختالف طريقة األستاذ
في الشرح ّ
عما يأتي في االختبار،
وب ـ ـهـ ــذه ال ـط ــري ـق ــة قـ ــد تـنـخـفــض
درجات الطلبة".
وعن فترة التسجيل الحالية،
بـ ّـيــن الـصـعـفــاك ،أن أك ـثــر ال ـ ّمــواد
ً
التي القت طلبا في فتح الشعب

القوة الكويتية تواصل مشاركتها
في تمرين «أمن الخليج »3
●

خريجو الدورتين خالل االحتفالية

المركبة معلقة على حافة الموقف

وات ـســم الـمـجـنــدون بــاالل ـتــزام
والـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ــة وال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاس
واالن ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاط ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري،

●

سلمان الصعفاك

الــدراسـيــة خــال فـتــرة التسجيل
الحالية هي مواد طلبة قسم الفقه،
ً
نظرا لكثرة أعداد الطلبة فيه.

أحمد الشمري

طالبت نائبة رئيس الهيئة
اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون ال ـط ــال ـب ــات
فـ ــي االت ـ ـحـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي لـطـلـبــة
ال ـكــويــت -ف ــرع الـجــامـعــة عالية
الكندري ،عميد شــؤون الطلبة
في الجامعة د .سلمان العنزي،
بــزيــادة عــدد ال ـمــواد المسموح
ب ــالـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل فـ ـيـ ـه ــا ل ـل ـط ـل ـب ــة
المستجدين المقبولين بالفصل
ال ــدراس ــي ال ـثــانــي إل ــى  4م ــواد
للراغبين في التحويل.
وق ــال ــت ال ـك ـن ــدري ،ف ــي كـتــاب
رس ـمــي مــوجــه ل ـع ـمــادة ش ــؤون
ال ـط ـل ـبــة ،وح ـص ـلــت "ال ـج ــري ــدة"
على نسخة منه" :ان رفع سقف
ّ
الوحدات يمكن الطلبة الراغبين
في التحويل إلى كلية الحقوق

وغيرها من الكليات السنوية،
والتي ال يجوز التحويل إليها
إال ف ـ ــي ب ـ ــداي ـ ــة سـ ـن ــة دراس ـ ـيـ ــة
جـ ـ ــديـ ـ ــدة ،م ـ ــن اسـ ـتـ ـيـ ـف ــاء ع ــدد
ا ل ــو ح ــدات المطلوبة للتحويل
والمحددة بـ  21وحـدة".
ولـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــت ال ـ ـ ـ ــى ان ـ ـ ـ ــه "يـ ـمـ ـك ــن
ل ـ ـل ـ ـطـ ــالـ ــب تـ ـسـ ـجـ ـي ــل  4م ـ ـ ـ ــواد
بــالـفـصــل ال ــدراس ــي ال ـثــانــي و3
في الصيفي" ،داعية إلى ضرورة
مــرا عــاة الطلبة المقبولين في
ك ـل ـي ــة الـ ـش ــريـ ـع ــة والـ ـ ــدراسـ ـ ــات
اإلسالمية كذلك ،بحيث يسمح
ل ـلــذيــن ي ــرغ ـب ــون ف ــي الـتـحــويــل
من خــال تقديم طلب استثناء
يتيح لهم عدم التقيد بالمقررات
اإللزامية بـ "الشريعة" ،والسماح
لـهــم بالتسجيل فــي الـمـقــررات
المطلوبة لـ "الحقوق".

الف ـ ـ ـتـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ــى أن الـ ـمـ ـجـ ـن ــدي ــن
ا ج ـ ـتـ ــازوا عـ ــدة دورات؛ منها
الـقــانــون الـعـسـكــري واالل ـتــزام

واالنضباط العسكري ،فضال
عــن الـتـمــاريــن العسكرية بما
فيها الرماية.

محمد الشرهان

ت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوة األم ـ ـن ـ ـيـ ــة
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة م ـ ـشـ ــارك ـ ـت ـ ـهـ ــا ف ــي
ف ـع ــال ـي ــات ال ـت ـم ــري ــن ال ـت ـع ـبــوي
المشترك لألجهزة األمنية بدول
مجلس التعاون لــدول الخليج
العربية "أ م ــن الخليج العربي
 ،"3ضمن قــوات دول المجلس
بــا سـتـضــا فــة المملكة العربية
السعودية في منطقة العمليات
بـ "الشرقية".
وت ــأت ــي اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات ال ـق ــوة
الـكــويـتـيــة م ــن خ ــال تــدري ـبــات
وتجارب ميدانية استعراضية
ل ـم ـهــارات ـهــا ،ف ــي إطـ ــار اخـتـبــار

قوة مكافحة اإلرهاب الكويتية المشاركة بالتمرين
جاهزيتها بوضع سيناريوهات
ل ـف ــرض ـي ــات م ـع ـت ـم ــدة وخ ـطــط
محكمة ،للتعامل مع أي أخطار
تمس أ مــن المنطقة والتصدي

ل ـل ـت ـهــديــدات وال ـم ـخ ــاط ــر الـتــي
قــد تـتـعــرض لـهــا دول الخليج
العربي.

البلدية :إغالق  3ورش مخالفة بالفروانية
أعلنت بلدية الكويت ،أمس ،إغالق ثالث ورش غير
مرخصة بمحافظة الفروانية ،وإزال ــة تعديين على
أمالك الدولة ،إضافة إلى تحرير  44مخالفة تتعلق
باالشتراطات الصحية وتطبيق إجراءات البلدية.
وق ــال رئـيــس قسم إزال ــة المخالفات بـفــرع بلدية
ال ـفــروان ـيــة فـهــد ال ـم ــوي ــزري ،فــي ب ـيــان صـحــافــي ،إن
الفريق ركز على مخالفات منطقة جليب الشيوخ ،إذ
تم توجيه  26تنبيه اشتراطات صحية وتشوينات.

ودعا أصحاب المحالت إلى االلتزام بلوائح وأنظمة
البلدية ،واتخاذ جميع اإلجراءات والتدابير الوقائية،
حرصا على صحة وسالمة الجميع ،وتجنبا للمخالفة
وال ـغ ــرام ــة ،مبينا أن الـمـخــالـفــة تتسبب فــي الغلق
اإلداري .وأشار إلى مواصلة الجوالت الميدانية من
قبل الفريق الرقابي ،مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ كل
اإلجــراءات القانونية حيال المخالفين لالشتراطات
الصحية وأنظمة ولوائح البلدية.

زوايا ورؤى
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تخصصات مظلومة...
ً
الهندسة الصناعية مثاال
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
أكثر من  700مهندس ومهندسة في تخصص الهندسة الصناعية
من الشباب ينتظرون فرصة وظيفية من خالل ديوان الخدمة المدنية
بعضهم تخرج مــن سنتين وأكـثــر وحتى اآلن لــم يتم تعيينه في
ً
الجهات الحكومية ،معضلة التخصصات غير المرغوبة تحتاج حال
ً
جذريا يحمي حقوق الناس ،ويرشد الطالب لمستقبلهم الوظيفي
في فترة مبكرة من حياتهم قبل أن تقع الفأس في الرأس ،ويكتشف
الطالب عند تخرجه أن شهادته ليس لها قبول فــي المؤسسات
الحكومية ،وأن عليه النظر في استكمال دراسته العليا أو البحث
عن وظيفة في القطاع الخاص (الشحيح بالتوظيف بتلك المهن) أو
التحلي بالشجاعة إلنشاء مشروعه الحر في السوق ،وهي مخاطرة
ال تخفى عواقبها على أحد في الكويت.
ً
طبعا لدينا مشكلة عميقة أن المخرجات التعليمية غير مرتبطة
بسوق العمل ،وهــذا االنـحــراف ال تتم مواجهته بجرأة وشجاعة،
وكلما تأخرت تلك المعالجة تضخمت المشكلة وأصبحت الحلول
أكثر صعوبة ،ونشأ عن ذلــك ما نــراه من تعيين حملة الشهادات
في وظائف ال عالقة لها نهائيا بتحصيلهم العلمي وتخصصهم
الدراسي ،وهكذا تخسر الدولة عقول أبنائها وجهود تعليمها ،حيث
ً
أصبحت الشهادة مفتاحا للتوظيف وكفى.
يمكن حل جزء من مشكلة توظيف خريجي الهندسة الصناعية
من خالل قيام كلية الهندسة بتوضيح األدوار واألنشطة والمهام
ال ـتــي يـمـكــن لـلـخــريــج الـقـيــام بـهــا فــي الـجـهــات الـحـكــومـيــة ،حسب
المنهج العلمي الذي درسه وارتباطه بإدارة النظم وتطوير األداء،
ً
كما يمكن أيضا لكلية الهندسة إعادة النظر في صحيفة التخرج
لهذا التخصص لتعدل عليها ،وتضيف مواد جديدة توائم سوق
العمل الكويتي بكل منافذه ،ومن جهة أخرى يمكن لديوان الخدمة
المدنية وهيئة ا لـقــوى العاملة ا سـتـحــداث دورات تكميلية فنية
متخصصة بعد التخرج تهيئ أولئك الشباب المتخرجين للعمل في
القطاع النفطي لتحقيق التكويت الحقيقي في هذا المرفق الوطني
الحساس ،وهذا المثال لمشكلة خريجي الهندسة الصناعية ينطبق
على تخصصات أخــرى ســواء في الهندسة (كمهندسي البترول )
ً
أو خارج الهندسة كما في كلية الشريعة واآلداب والعمارة مثال.
المجتمع ينمو بسرعة ومتطلبات أبنائه وبناته تزيد ،وال بد
لنا من أجل حماية الوطن ورعاية المواطن أن تكون لنا مشاريع
قومية واضحة للمستقبل في التعليم والتوظيف وتشجيع اإلبداع
واالبتكار ،وخلق فرص العمل ،وتسهيل التجارة الحرة للجميع،
حتى يحافظ المجتمع على تماسكه وقوته ،وتعيش األسرة الكويتية
بكرامة وهــذا من أسمى أعمال السلطات التشريعية والتنفيذية،
فأدركوا ما أنتم مقبلون عليه ،والله الموفق.

ةديرجلا
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كيف حال الكتاب والقراءة في الكويت؟
نجحت فــي الـحـصــول عـلــى ع ــدد الكتب
الـتــي ص ــدرت فــي دول ــة الـكــويــت ع ــام 2021
م ــن أح ـ ــد األص ـ ــدق ـ ــاء ال ـم ــوث ــوق ـي ــن ،وك ـنــت
ً
ً
سعيدا بذلك ،إذ بلغ  2235كتابا أعطي لها
"ترقيم دول ــي"  ISBNمــن المكتبة الوطنية
ل ـل ــدول ــة ،وال ـت ــي ت ـل ــزم ال ـمــؤلــف والـمـطـبـعــة
بــاإليــداع والتسجيل والفسح ،وهــذا الرقم
غير ما يدخل الكويت من كتب عبر المنافذ
الـ ـح ــدودي ــة م ــن ال ـ ـخـ ــارج ،وإذا احـتـسـبـنــا
ً
عــدد هــذه اإلص ــدارات قياسا بعدد السكان
وبـحــدود  4ماليين نسمة ،على اعتبار أن
هناك أكثر من نصف مليون من المقيمين
باتوا خارج العدد اإلجمالي للسكان وهو
أربعة ماليين وأربعمائة ألف نسمة ،يكون
حصة كل  10آالف شخص نحو  6كتب.
نـسـتـنـتــج أن قـ ـ ــراء ة ال ـك ـتــب الـمـطـبــوعــة
وال ــورق ـي ــة ون ـحــن نـعـيــش ف ــي ظ ــل "الـحـجــر
الكوروني" وما تسببه من إغالقات وتوقف
دورة الحياة ،كان في الحدود الدنيا والتي
ً
ً
تعكس تراجعا واضحا في القراءة ،أما على
الـمـسـتــوى الـعــربــي فـمـعــدل مــا ي ـقــرأه الـفــرد
ً
سنويا هو ربع صفحة فقط؟
الكتاب األول "حقائق وخفايا ذكرياتي"
لمحمد أبوالحسن والصادر عن مكتبة ذات
السالسل للنشر والتوزيع ،والذي فتح باب
األسئلة عن تاريخه المهني والدبلوماسي،
ح ـي ــث أجـ ـ ــاد فـ ــي ع ــرض ــه بـ ــذاكـ ــرة نــاب ـضــة
بالحيوية ،تعرفنا فيها على المحطات التي
شغلها 5 ،سنوات في جنيف ،سنتان (ملحق
دبلوماسي) في طهران ،سفير لدى الصين 3

سنوات ،ويوغسالفيا  3سنوات ،لكن أطولها
كــان تــرؤســه وفــد الـكــويــت الــدائــم فــي األمــم
المتحدة والتي بلغت  22سنة ،استهلك فيها
أربعة أمناء عامين (فالدهايمن ،دي كويالر،
غ ــال ــي ،ع ـن ــان) ،جــانــب م ــن "ال ـخ ـفــايــا" الـتــي
أفصح عنها لقاء ســري فــي الطابق  12تم
في مبنى البعثة الكويتية في نيويورك ،قام
بترتيبه الشيخ صباح األحمد بين وزيري
خارجية االتحاد السوفياتي (شيفرنادزة)
واألمـيــر سعود الفيصل عــام  ،1988روايــة
أبو الحسن التي لم يسبق ألحد أن تناولها
كانت من داخل أروقة مجلس األمن ،وكيفية
صياغة مشاريع القرارات ذات الصلة بالغزو
العراقي وما وراءها من تحركات ومواجهات
وجـهــود وإقـنــاع ،ولـهــذا السبب جــاء كتابه
هذا ،فالسرد والوقائع التي تضمنها تنقل
القارئ إلى أجواء تلك الفترة العصيبة.
الـكـتــاب الـثــانــي بـعـنــوان "م ــن نـثــر القلم"
للزميل والكاتب المهندس فاضل الطالب،
وهـ ــو عـ ـب ــارة ع ــن تـجـمـيــع ل ـم ـقــاالتــه خــال
عقد ونيف من الــزمــن ،نشرها في عــدد من
الصحف الكويتية ،وزعت على فصول حسب
ً
الصحيفة ومرتبة زمنيا.
ً
الـجــديــد فــي الـكـتــاب ،تخصيصه فصال
ً
أخ ـيــرا اح ـتــوى عـلــى الـمـقــاالت الـتــي منعت
من النشر ،ارتأى عرضها كي يرى "القارئ
المتفرس م ــاذا يتم منعه واألس ـبــاب التي
دعت إلى ذلك" ،وعندما أراد التحليق ،على
ً
حد تعبيره ،بعيدا عن مقص الرقيب ،قاده
األمر إلى تأسيس صحيفة إلكترونية تحت

د .سلطان ماجد السالم
اســم "رؤى" ليكتب فيها مــا يـشــاء ،بعد أن
تجسد بداخله "رقيب ذاتي متمرس" يراعي
ً
ً
فيه خالقه أوال ومصلحة وطنه وأمته ثانيا،
وفي معظم الصحف التي كان ينشر فيها
تـعــرضــت مـقــاالتــه إل ــى الـمـنــع وه ــي "ال ــدار"
و"الراي" و"القبس" و"رؤى نيوز".
الكتاب الثالث وهو بعنوان "فتية مسجد
النقي" خواطر وذكريات عام  ،1966للكاتب
والوزير السابق السيد عبدالهادي الصالح،
وتقديم الدكتور عبدالمحسن جمال والذي
رأى أن الكتابة عــن تلك المرحلة "ستوثق
ً
ج ــانـ ـب ــا م ـه ـم ــا عـ ــن حـ ـي ــاة وأس ـ ـلـ ــوب عـمــل
مجموعة من الشباب الكويتي المخلص"،
وكانت انطالقتهم من مسجد النقي بمنطقة
الدسمة ،وهذا "النموذج" كما يدون المؤلف
ً
الدكتور عبدالهادي الصالح ،لم يكن مقرا
ً
لألعمال الحزبية ،أو مكمنا ألعـمــال تحت
ً
األرض ،ولكن كــان مدرسة تربوية ومركزا
ً
ثقافيا ومنتدى اجتماعيا ،وحوزة فقهية،
وملتقى للحوار بين المفكرين والعلماء،
ّ
مما ول ــد للمجتمع الكويتي قــوى شعبية
واعية متفاعلة مع قضايا البالد والعباد،
وهــذه الفئة اندمجت فــي المجتمع مؤثرة
ومتأثرة برزت كواجهة وطنية لها ماضيها
وتطلعاتها المستقبلية ،و لـهــذا رأى بعد
ً
مـضــي  50ع ــام ــا وأك ـث ــر عـلــى ب ــداي ــة حــركــة
ف ـت ـيــة م ـس ـجــد ال ـن ـق ــي أال ت ــذه ــب ال ـت ـجــربــة
س ــدى ،دون أن تلقى دراس ــة أكــاديـمـيــة من
المختصين بالعلوم االجتماعية والتاريخية
والسياسية.

الحزب «الجمهوري»
وخطر التعصب
جيمس زغبي*
في الشهر الماضي ،تم تصوير عضوة «جمهورية» في الكونغرس
ً
على شــريــط فيديو وهــي تخبر حـشــدا مــن المؤيدين عــن شعورها
ً
بالتوتر أثناء ركوبها المصعد مع زميل مسلم ،فضحك الحشد فرحا،
وأشارت العضوة إلى أنها لم تكن قلقة ألن زميلها لم يكن يحمل حقيبة
ظهر– وبعبارة أخرى ،ال يحمل قنبلة ،كانت القصة ملفقة– لكن عضوة
الكونغرس كانت ترويها أمام جمهور مهيأ لتصديقها.
عضوة الكونغرس المعنية هي جزء من ساللة جديدة من األعضاء
«الجمهوريين» الذين يشبهون دونالد ترامب ،فهم يتسمون بالحدة ،مما
يخلق الغضب إلثارة االنتباه ،ويتعصبون ولكن دون دفع ثمن تعصبهم.
لم يبدأ هذا التعصب السام مع هذه العضوة أو الرئيس السابق،
فتصريحاتهم وسياساتهم المعادية للمسلمين هي مجرد ثمرة شجرة
سامة تمت زراعتها بعناية في الحزب «الجمهوري» على مدى عقود.
ً
لم تكن هذه هي الحال دائما ،فأثناء إدارتي ريغان وبوش ،كان البيت
األبيض يتسم باالحترام في تواصله مع المسلمين األميركيين ،ولم تكن
الهجمات اإلرهابية في  11سبتمبر  2001هي التي أحدثت هذا التغيير،
وكان المؤيدون أليديولوجية معاداة المسلمين هم من استغلوا أحداث
 11سبتمبر إلثارة الخوف والكراهية ،الذي أحدث الفارق ،على وجه
التحديد ،صعود المحافظين الجدد واليمين المسيحي في الحزب
الجمهوري.
تذكروا كيف أنه بعد  11سبتمبر ،وفي حين كان الرئيس جورج
دبليو بوش يحذر األميركيين من استهداف العرب والمسلمين ،كان
المدعي العام والمنظرون من المحافظين الجدد يفعلون ذلك بالضبط،
وكانت بعض الشبكات التلفزيونية ،بخالف فوكس نيوز ،متواطئة،
حيث قدمت منصات للمتعصبين من المناهضين للعرب والمعادين
للمسلمين لتقديم إجابات لألميركيين الذين يسألون« :لماذا هاجمونا؟».
ً
في البداية كان التأثير محدودا ،وفي أواخــر منتصف عام ،2003
أظهرت استطالعات الرأي أن المواقف األميركية تجاه العرب والمسلمين
ال تزال مواتية -بين الديموقراطيين والجمهوريين على حد سواء -مع
تآكل مطرد خالل السنوات القليلة المقبلة.
وأدى تولي باراك أوباما الرئاسة إلى تغيير الوضع بشكل حاسم،
عندما اجتمعت العنصرية والتعصب ضد المسلمين في حملة شاملة
«ضده» ،فقد كان يقال« :لم يولد هنا»« ،إنه مسلم سري يكره أميركا» ،وتم
نشر كل ذلك من خالل حملة جيدة التنظيم.
فــي عــام  ،2009كتبت عضوة «جمهورية» فــي الكونغرس مقدمة
لكتاب «المافيا المسلمة» (بقلم بول إي سبيري) ،وهو هجوم متعصب
على موظفي كابيتول هيل المسلمين األميركيين ،وفــي عــام ،2010
قال المتحدث السابق للحزب الجمهوري عن مجلس النواب ،نيوت
ً
غينغريتش ،إن خطط بناء مركز المجتمع اإلسالمي بعيدا عن موقع
ً
ً
ً
مركز التجارة العالمي كانت جهدا إسالميا متخفيا لالحتفال بـ«غزوهم
ألميركا» ،ونشرت اللجنة الوطنية الجمهورية في الكونغرس إعالنات
ً
تلفزيونية تعارض ما يسمى «مسجد النصر» في  17سباقا للكونغرس.
وخالل مناظرة أولية رئاسية للحزب «الجمهوري» عام  ،2012تعهد
كل مرشح (باستثناء المرشح النهائي ميت رومني) إما بعدم تعيين
ً
مسلم مطلقا ،أو المطالبة بقسم الوالء من أي مسلم معين.
وصلت الحملة ذروتها مع تعهد ترامب بحظر هجرة المسلمين،
ً
ً
مـحــذرا من «أن هناك شيئا ما يحدث معهم» ،وعندما روت عضوة
الكونغرس «الجمهورية» قصتها الخيالية عن المصعد في الشهر
الماضي ،كانت تعلم أنها تروي القصة أمام جمهور مهيأ.
ُ
ً
ً
ً
تظهر االستطالعات األخيرة انقساما حزبيا عميقا في المواقف
تجاه العرب والمسلمين ،فلدى الجمهوريين آراء غير مواتية إلى حد
كبير لكليهما ،في حين أن «الديموقراطيين» ،كرد فعل على سياسات
ترامب ،لديهم آراء أكثر إيجابية.
بالنظر إلى هذه الخلفية ،يجب أن ندرك أن المشكلة أعمق من عضو
واحد في الكونغرس أو رئيس ،لقد خلق الحزب الجمهوري هذا التعصب
األعمى ّ
وحوله إلى سالح لتحقيق مكاسب انتخابية ،إنه سرطانهم،
ويجب عليهم استئصاله.
ً
يجب أن نالحظ أيضا إلى أي مدى استجاب «الديموقراطيون» على
استحياء ،وأنهم لم يهاجموا هذا التعصب األعمى أو يصموه بالقوة
نفسها التي يحاربون بها التعصب األعمى ضد المجتمعات األخرى.
لقد لعب القادة «الديموقراطيون» دور «اآلخــر» للمسلمين من خالل
إضفاء الطابع األمني على عالقتهم مع ذلك المجتمع ،في كثير من
ً
األحيان ينظرون إليهم من منظور األمن القومي ،بدال من التعامل مع
المسلمين كمجرد مواطنين وجيران وأصدقاء.
يجب على «الديموقراطيين» إنهاء خوفهم من التعامل مع العرب
أو المسلمين الذين يثيرون انتقادات مشروعة ضد إسرائيل ،وعندما
يقوم القادة «الديموقراطيون» بتشويه هذه األصوات باعتبارها معادية
للسامية أو يقبلون جهود الحزب «الجمهوري» ،لتحدي أهليتهم للخدمة
في الحكومة ،فــإن «الديموقراطيين» يسمحون باستمرار التعصب
األعمى ،ويمكن تحقيق الفوز في هذه المعركة ،ولكن إذا تمت مواجهتها
فقط بشكل مباشر وحازم في كال الحزبين.
* رئيس المعهد األميركي العربي في واشنطن.

أرنب نط راح الشط يعمل
كفرد ...ال تشتط!!!

نعيش في الكويت هذه األيام فوضى سياسية و(حوسة)
ما بين جملة من االتهامات والتخوين والطعن واالنقالب
على المبادئ وتغير المواقف (من وإلى) يشاهدها مراقب
الشأن العام بحسرة ،وهو يتذكر الوقوف تحت األمطار في
ديسمبر  ٢٠٢٠لإلدالء بصوته وهو يفكر بتبعات كورونا
إن أصابته من جراء تجمعات اللجان االنتخابية.
المشكلة ليست هنا فحسب ،لكن في واقع الحال المسألة
ليست بجديدة وال فريدة من نوعها في ظل هذه اللخبطة
السياسية التي نعيشها إذا ما أردنا اإلمعان فيها والتفكر
والتمحيص الجاد في طياتها.
لطالما كان العمل السياسي (النيابي) في دولة الكويت
ً
مبنيا على العمل الفردي ،فبدل البرامج االنتخابية (لحزب
أو قائمة) تكون (رؤى) ألفراد يخوضون انتخابات برلمانية
ف ــي مـجـلــس تـحـكـمــه الئ ـحــة ودس ـت ــور بـحــاجــة مــاســة إلــى
ً
التنقيح والتعديل .طبعا هذا عالوة على تدخل سلطة رأس
المال والتقسيمات األفقية (الهالمية) للمجتمع والتي تثير
نعرات الجاهلية األولى التي تكمن في نفس الكثيرين من
ً
أبناء بلدي ،فما المتوقع من فرد وإن كان إصالحيا صاحب
ضمير حي أن يفعل أمــام قوى دمــار وفساد ممنهج؟! وما
مدى ومستوى الطموح إذا ما كانت نهاية المسألة هي :فرد
يواجه مجموعة؟! ومن أراد أن يتذرع بتشكيل كتل برلمانية
فأقول له إن (الكتلة) ليست منسجمة بطبيعة حالها وال
من منطلق موقعها في الحالة السياسية الكويتية بالذات.
ال ـك ـتــل تـتـشـكــل و(ت ـت ـف ــرك ــش) ب ـن ــاء ع ـلــى آراء وم ــواق ــف
ً
وتصويت وتضامن فال يعني ذلك أنها منسجمة فكريا أو
تنطلق من أيديولوجية موحدة وهكذا ،وال ننسى ما كان
يقوله آباؤنا في الزمن الجميل( ،الحي يقلب) أي بمعنى دوام
برلمانيا مشوها
الحال من المحال ،فــإن كــان عمال فرديا ُ
بديموقراطية عرجاء فمن الطبيعي أن تخترق من أرانــب
وسناجيب وفئران تدخل مصيدة السلطة والنفوذ وحالوة
السيارات الفارهة والمكاتب ذات المناظر المرتفعة المطلة
على ساحل الخليج العربي.
العمل الجماعي هــو ا لـحــل الحقيقي لالنتصار إلرادة
الشعوب ،وهو عن طريق العمل الحزبي المنظم ،فليس من
المعقول أن ينقلب حزب كامل على مبادئه بتلك السهولة،
فمن أقصى اليمين إلــى اليسار أو من وســط ديموقراطي
إلى رجعي وهكذا ،فالعمل المنظم الحزبي وإن دخل عليه
(أرانـ ــب) بحلة أس ــود ونـمــور ستكشفهم األي ــام والـمــواقــف
بسرعة البرق ،وسيتساقطون ويعرون حتى من غير سقوط
أوراق تــوت! من غير عمل حزبي منظم ومشهر معلن ،لن
يكون هناك برلمان ينتصر إلرادة الشعب وستبقى األرانب
ً
تذهب إلى الشط وتأكل من الجزر والخس ما تشاء ،فهنيئا
لنا باألرانب ولنتحسر على حالنا ما دمنا قوما نقبل بهذا
الهوان.
على الهامش:
اع ـت ــذار حـســن جــوهــر ومـهـلـهــل الـمـضــف ع ــن اسـتـكـمــال
جلسات ما سمي "الحوار الوطني" له من الــدالالت الشيء
الكثير ،وأهمها أنه كما تطرقت له سابقا في مقال لي إنه
ً
ً
أصال ليس (حوارا) إنما شيء آخر ال يعطينا سببا لالبتسام
كما يزعم البعض.

سيباستيان سترانجيو*

َُ
أونغ سان سو كي تواجه  ٥تهم
جديدة بالفساد في ميانمار

جوزيف س .ناي االبن*

ماذا حدث للقوة الناعمة؟
ال أحد يستطيع الجزم بأي قدر من اليقين بشأن مسار القوة
الناعمة في أي بلد في المستقبل ،لكن ليس هناك من شك في
أن التأثير من خالل الجاذبية سيظل أحد المكونات المهمة في
السياسة العالمية.
مع اقتراب نهاية عام  ،2021كانت روسيا تحشد قواتها بالقرب من
حدودها مع أوكرانيا؛ وكانت الصين تنقل طائرات عسكرية نفاثة بالقرب
من تايوان؛ وكانت كوريا الشمالية مستمرة في متابعة برنامج األسلحة
النووية؛ وكان مقاتلو حركة طالبان ُي َـس ِّـيـرون دوريات في شوارع كابول،
سألني أصدقاء شاهدوا كل هذا" :ماذا حدث للقوة الناعمة؟"
تتمثل إحدى اإلجابات في أن القوة الناعمة يمكن العثور عليها في
أحداث أخيرة أخرى ،مثل قمة الديموقراطية االفتراضية التي عقدها
الرئيس األميركي جو بايدن ،والتي حضرها ممثلون من أكثر من 100
ُ
ـبع َـدت من المؤتمر ،إلى موجات األثير
دولة ،فلجأت الصين ،التي است ِ
ووسائط التواصل االجتماعي لتعلن أنها تتبنى نمطا مختلفا وأكثر
استقرارا من الديموقراطية عن ذلك الذي تمجده الواليات المتحدة ،فكان
ُ
ما نراه منافسة بين القوى العظمى على القوة الناعمة ،والتي تـف َـهـم على
أنها القدرة على التأثير على اآلخرين عن طريق الجاذبية واالستهواء
ال اإلكراه أو المكافأة.
عندما كتبت عن القوة الناعمة ألول مرة في عام  ،1990كنت أسعى
إلى التغلب على نقص في كيفية تفكير المحللين في القوة بشكل عام،
لكن هذا المفهوم اكتسب تدريجيا صدى من نوع سياسي ،الواقع أن
ال ِـفـكر األساسي الذي يقوم عليه هذا المفهوم ليس جديدا من بعض
الجوانب؛ فمن الممكن تتبع مفاهيم مماثلة إلى فالسفة قدماء مثل الو
تسي ،وال تتعلق القوة الناعمة بالسلوك الدولي أو الواليات المتحدة
فحسب ،إذ تمتلك العديد من الدول والمنظمات الصغيرة أيضا القدرة
على الجذب؛ وفي األنظمة الديموقراطية ،على األقل تعتبر القوة الناعمة
مكونا أساسيا للقيادة.
مع ذلك ،أصبح هذا المفهوم اآلن مرتبطا في عموم األمر بالعالقات
الدولية ،ومع تطور االتحاد األوروبي إلى هيئته الحالية ،استخدم القادة
األوروبيون هذا المصطلح على نحو متزايد ،ومنذ عام  ،2007عندما
أعلن الرئيس الصيني هو جين تاو أن الصين يجب أن تطور قوتها
المسعى ،ويتمثل
الناعمة ،استثمرت الحكومة مليارات الدوالرات في هذا
َ
التحدي الذي يواجه الصين اآلن في تنفيذ استراتيجية ف ّـعـالة تقوم
على القوة الذكية ،إذا َتمكنت من الجمع بين قوتها الصارمة المتنامية
وقوتها الناعمة بشكل ف ّـعـال ،فستقل احتمالية أن تستفز الصين ضرورة
موازنة.
إنشاء تحالفات ِ
القوة الناعمة ليست المصدر الوحيد أو حتى األهم للقوة ،ألن آثارها
تميل إلى أن تكون بطيئة وغير مباشرة ،لكن تجاهلها أو إهمالها خطأ
استراتيجي وتحليلي جسيم ،فلم تكن قوة اإلمبراطورية الرومانية
تعتمد على جحافلها العسكرية فحسب ،بل كانت تستند أيضا إلى
جاذبية الثقافة الرومانية والقانون الروماني ،وعلى نحو مماثل ،كان
الوجود األميركي في أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية ،كما
وصفه محلل نرويجي ذات مرة" ،إمبراطورية بالدعوة" .لم يسقط سور
برلين بوابل من القذائف المدفعية؛ بل أزالته مطارق وجرافات بأيدي
أشخاص لمستهم القوة الناعمة الغربية.
أدرك القادة السياسيون األذكياء منذ فترة طويلة أن القيم من الممكن
أن تخلق القوة ،فــإذا تمكنت من جعلك تريد ما أريــد ،فلن أضطر إلى
إجبارك على فعل ما ال تريد أن تفعل ،وإذا كان بلد ما يمثل قيما يجدها
آخرون جذابة ،فسيكون بوسعه أن يقتصد في استخدام العصا والجزرة.
تأتي القوة الناعمة التي يتمتع بها أي بلد بشكل أساسي من ثالثة
مصادر :ثقافتها؛ وقيمها السياسية ،مثل الديموقراطية وحقوق اإلنسان
ُ
(عندما تدعمها)؛ وسياساتها (عندما تـرى على أنها مشروعة ألنها تدور
في إطار من الوعي بمصالح اآلخرين) .تستطيع أي حكومة أن تؤثر على

اآلخرين من خالل العمل كقدوة فيما يتصل بالكيفية التي تتصرف بها
في الداخل (بحماية حرية الصحافة والحق في االحتجاج على سبيل
المثال) ،وفي المواقف الدولية (بالتشاور مع اآلخرين وتعزيز التعددية)،
ومن خالل سياستها الخارجية (بالترويج للتنمية وحقوق اإلنسان).
أثناء جائحة مرض فيروس كورونا ( 2019كوفيد ،)19حاولت الصين
استخدام ما يسمى "دبلوماسية اللقاح" لتعزيز قوتها الناعمة ،التي
تضررت بسبب تعاملها المتكتم مع التفشي األولي لفيروس كورونا
في ووهان ،كانت الجهود التي تبذلها الحكومة ترمي إلى تعزيز مبادرة
الحزام والطريق ،التي تدعم مشاريع البنية األساسية في العديد من
أجزاء العالم.
ُ
لكن اسـتـطــاعــات ال ــرأي تـظ ِـهـر أن النتائج كــانــت مخيبة لــآمــال،
فبمقاييس الجاذبية ،تتخلف الصين عن الواليات المتحدة في جميع
َ
القارات باستثناء قارة إفريقيا ،حيث يتعادل ال َـبـلدان ،وأحد األسباب

وراء تدني مستوى القوة الناعمة الصينية هو استخدامها الفظ للقوة
الصارمة في سعيها وراء سياسة خارجية قومية على نحو متزايد،
وكان هذا جليا واضحا في عقابها االقتصادي ألستراليا وعملياتها
العسكرية على حدود الهيمااليا مع الهند.
الواقع أن الصين تواجه مشكلة في التوصل إلى معادلة القوة الذكية،
فمن الصعب مـمــارســة دبلوماسية الـلـقــاح و"دبـلــومــاسـيــة المحارب
الذئب" (العدوانية واالستئساد القسري على البلدان األصغر حجما)
في الوقت ذاته.
صحيح أن استطالعات الرأي الدولية أظهرت أن الواليات المتحدة
عانت هي أيضا من تراجع قوتها الناعمة أثناء فترة رئاسة دونالد
ترامب ،لكن من حسن الحظ أن أميركا أكثر من مجرد حكومتها ،فعلى
النقيض من أصول القوة الصارمة (مثل القوات المسلحة) ،تكون العديد
من موارد القوة الناعمة منفصلة عن الحكومة وال تستجيب ألغراضها
ُ
إال جزئيا .على سبيل المثال ،تـل ِـهـم أفالم هوليود التي تسلط الضوء
على نساء مستقالت أو أقليات محتجة آخرين في مختلف أنحاء العالم،
وينطبق هذا أيضا على العمل الخيري الذي تزاوله المؤسسات األميركية
وحرية االستقصاء والتساؤل في الجامعات األميركية.
تعمل الشركات ،والجامعات ،والمؤسسات ،والكنائس ،وحركات
االحتجاج على تطوير قوة ناعمة من إنتاجها ،وفي بعض األحيان تعمل
أنشطتها على تعزيز أهداف السياسة الخارجية الرسمية ،وفي أحيان
أخرى تتعارض معها ،وفي كلتا الحالتين تشكل مصادر القوة الناعمة
الخاصة هذه أهمية متزايدة في عصر وسائط التواصل االجتماعي.
من المؤكد أن تمرد السادس من يناير الذي شهده مبنى الكابيتول
األميركي أضــر بالقوة الناعمة األميركية ،لكن ينبغي ألولئك الذين
يتفجعون على وفاة الديموقراطية األميركية قبل األوان أن يضعوا في
حسبانهم أن انتخابات  2020اجتذبت إقباال غير مسبوق على صناديق
االقتراع على الرغم من الجائحة .ال يزال الشعب األميركي قادرا على خلع
زعيم دهماء في انتخابات حرة ونزيهة.
ال ي ـع ـن ــي ه ـ ــذا أن كـ ــل ش ـ ــيء ع ـل ــى خ ـي ــر مـ ــا ي ـ ـ ــرام فـ ــي مـ ــا يـتـصــل
بالديموقراطية األميركية أو قوة أميركا الناعمة ،لقد تسبب أداء ترامب
في تآكل العديد من المعايير الديموقراطية التي يجب أن تستعاد اآلن،
وقد جعل بايدن تعزيز قوة الديموقراطية في الداخل والخارج هدفا
لرئاسته ،لكن النتائج لم تظهر بعد.
ال أحــد يستطيع أن يجزم بــأي قــدر مــن اليقين بشأن مسار القوة
الناعمة في أي بلد في المستقبل ،لكن ليس هناك من شك في أن التأثير
من خالل الجاذبية سيظل أحد المكونات المهمة في السياسة العالمية،
فذات يوم ،قال مارك توين ساخرا" :إن التقارير حول موتي مبالغ فيها
إلى حد كبير" ،وينطبق األمر ذاته على القوة الناعمة.
* أستاذ في جامعة هارفارد ،وأحدث مؤلفاته كتاب «هل تشكل
األخالق أي أهمية؟ الرؤساء والسياسة الخارجية من فرانكلين ديالنو
روزفلت إلى ترامب».
«بروجيكت سنديكيت »2022 ،باالتفاق مع «الجريدة»

ُ
أضافت اإلدارة العسكرية في ميانمار خمس ت َهم جديدة
ُ
بالفساد إلى قائمة الت َهم الطويلة التي تواجهها أونغ سان
سو كــي ،الزعيمة التي أطــاح بها الجيش خــال االنقالب
الذي شهده البلد في شهر فبراير الماضي ،فوفق وكالة
ُ
"أســوشـيـتــد بـ ــرس" ،تــرتـبــط ه ــذه الــتـ َـهــم اإلضــاف ـيــة بمنح
تراخيص "لتشغيل مروحية وشرائها وصيانتها".
كانت أونغ سان سو كي قد أمضت السنة الماضية وهي
محتجزة في موقع مجهول من العاصمة نايبيداو ،وها هي
تواجه اليوم  12تهمة أخرى على األقل ،منها نشر "الخوف
وال ــذع ــر" بـمــا ينتهك ال ـبــروتــوكــوالت الـمـتـبـعــة ضــد وبــاء
كورونا ،وخرق غير محدد لقانون األسرار الرسمية الذي
ُ
ً
يعود إلى حقبة االستعمار ،فضال عن خمس ت َهم أخرى
بــالـفـســاد ،بـمــا فــي ذلــك االشـتـبــاه بــأنـهــا حصلت بطريقة
غير قانونية على أموال نقدية بقيمة  600ألف دوالر و11
ً
كيلوغراما من الذهب من أحد حلفائها السياسيين.
كــا نــت ا لـصـحـيـفــة ا لـحـكــو مـيــة Global New Light of
ُ
 Myanmarقد أنذرت بظهور هذه الت َهم الخمس الجديدة،
ف ـقــد كـتـبــت ف ــي ال ـش ـهــر ال ـمــاضــي أن أونـ ــغ س ــان س ــو كي
ُ ً
والرئيس وين مينت سيواجهان ت َهما باستغالل السلطة
وإلحاق خسائر بأموال الدولة بعدما أقدما على منح وزير
آخر اإلذن باستئجار مروحية وشرائها.
قد تصل عقوبة كل تهمة جديدة إلى السجن لمدة 15
سنة ودفع غرامة معينة ،فقد سبق أن ُح ِكم على أونغ سان
ً
سو كي بالسجن لست سنوات ،تزامنا مع استمرار سلسلة
ً
من المحاكمات الموازية ،علما أنها تقبع في مكان سري
من العاصمة نايبيداو منذ االنقالب.
فــي  6ديـسـمـبــر ،حـكـمــت محكمة خــاصــة فــي نــايـبـيــداو
على أونغ سان سو كي الفائزة بجائزة نوبل والبالغة من
ً
العمر  76عاما بالسجن لمدة أر بــع سنوات بعد إدانتها
بالتحريض وانتهاك القيود المضادة لفيروس كورونا.
ً
(تراجعت هذه العقوبة الحقا إلى سنتين بمبادرة مشبوهة
ُ
من قائد الجيش مين أونغ هالينغ) .وفي  10يناير ،ح ِكم
عـلـيـهــا بــالـسـجــن ألربـ ــع س ـن ــوات أخـ ــرى بـتـهـمــة اس ـت ـيــراد
وام ـت ــاك أج ـهــزة راديـ ــو السـلـكـيــة بـطــريـقــة غـيــر قــانــونـيــة
وانتهاك إجراء ات كورونا.
ُ
تهدف هذه التهم بكل وضوح إلى منع أونغ سان سو
كي التي تتمتع بشعبية كبيرة من المشاركة في الحياة
الـسـيــاسـيــة ف ــي م ـيــان ـمــار ،وإن ـه ــاء مـسـيــرتـهــا الـسـيــاسـيــة
فــي جلسات المحاكم واإل قــا مــة الجبرية ،و تـقــد يــم ذريعة
قانونية هشة لتبرير استيالء الجيش على السلطة في
فبراير الماضي.
ً
ب ـع ــد إدان ـ ـ ــة أونـ ـ ــغ سـ ــان س ــو ك ــي ح ــديـ ـث ــا ،أصـ ـ ــدر فـيــل
روب ــرتـ ـس ــون م ــن م ـن ـظ ـمــة "ه ـي ــوم ــن رايـ ـت ــس ووتـ ـ ــش" فــي
ً
الواليات المتحدة بيانا قال فيه" :من الواضح أن مين أونغ
هالينغ و قــادة المجلس العسكري يعتبرونها حتى اآلن
ً
ً
ً
هائال عليهم ،و هــذا ما ّ
يفسر حاجتهم
تهديدا سياسيا
بشكل نهائي .إ نــه التفسير الوحيد
إ لــى التخلص منها
ٍ
الستعداد المجلس العسكري للتحول إلى أضحوكة أمام
العالم مــن خــال إصــدار األحـكــام فــي محاكم غير رسمية
ُ
ّ
ومسيسة".
وبت َهم ضعيفة
ال شك أن ممارسات الجيش لن تقضي على شعبية أونغ
سان سو كي الواسعة ولن تنسف مكانتها كشهيدة ّ
حية
في النضال المستمر ضد ُ
الحكم العسكري ،وفي غضون
ذلك ،أدى ّ
توسع المقاومة الشعبية ضد االنقالب العسكري
إلى تطور السياسة الديموقراطية في ميانمار بما يتجاوز
شخص الزعيمة القوية وإرثها ،فرغم إخراج أونغ سان سو
ً
كي المتقدمة في السن من عالم السياسة ووضعها مجددا
تحت اإلقامة الجبرية ،ال شيء يشير إلى تالشي المقاومة
الشعبية في أي وقت قريب.
* «دبلومات»

دلبلا

r
اﻟﻌﺪد  / 4941اﻟﺨﻤﻴﺲ  20ﻳﻨﺎﻳﺮ 2022م  17 /ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة 1443ﻫـ

economy@aljarida●com

٩

اﻗﺘﺼﺎد

اﻟـﺪﻳـﻨـﺎر اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ

 ١ KDاﻟـﻤـﺆﺷـﺮ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم

٧.٣٧٥

اﻟﺴﻮق اﻷول اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ

٨.٠٣٨

٦.٠٧١

٢.٤٢٦ ٢.٩١٦ ٣.٣٠٧

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎدي

اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﺴﺪاد دﻳﻮﻧﻬﺎ ...اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺑﻼ دروس!
 ٣.٥ rﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺗﺴﺪدﻫﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﻗﺮض ﺑـ  ٨ﻣﻠﻴﺎرات
ُ
 rاﻷﻣﻮال ﺻ ِﺮﻓﺖ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻼ ﻋﺎﺋﺪ اﻗﺘﺼﺎدي أو ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﺪام
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻐﻠﻲ

ﺳﺪاد اﻟﻘﺮض
اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ
ﺻﻨﺪوق اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ً
ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺎﺳﺎ ﻏﻴﺮ
ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺄﻣﻮاﻟﻪ

ﺗﺴﺘﻌﺪ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
ﺳـ ــﺪاد اﻟ ـﺸــﺮﻳ ـﺤــﺔ اﻷوﻟ ـ ــﻰ ﻣ ــﻦ ﺳ ـﻨ ــﺪات ﺑﻘﻴﻤﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ  8ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺑﻔﺎﺋﺪة %2.75
اﻗﺘﺮﺿﺘﻬﺎ اﻟﺒﻼد ﻋﺎم  2017ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
وﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺤﺪدة ﻷﺟﻞ 5
ﺳﻨﻮات  3.5ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺤﻞ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  4.5ﻣﻠﻴﺎرات
ﻋﺎم .2027
ووﻓﻖ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ،
ﻻ ﺗــﻮاﺟــﻪ اﻟﻜﻮﻳﺖ أي ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓــﻲ ﺳــﺪاد ﻣﺒﻠﻎ
ً
اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟــﻰ أو اﻟﻘﺮض ﻛﺎﻣﻼ،
أو ﺣﺘﻰ ﺿﻌﻒ ﻗﻴﻤﺘﻪ ،ﻏﻴﺮ أن اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ أﻋﻤﻖ
ً
ﻣﻦ ﻣﺠﺮد اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد اﻟﺪﻳﻦ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻌﻬﺪ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻗﺮار
ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟـﻌــﺎم ﺑــﺎﻟـﺘــﻮازي ﻣــﻊ دﻋــﻢ ورﺑﻤﺎ
ﺗ ــﺮوﻳ ــﺞ ﻣ ــﺆﺳ ـﺴ ــﺎت اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻨ ـﻴــﻒ اﻻﺋ ـﺘ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ،
وآﺧﺮﻫﺎ "ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز" اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣـﺴــﺄﻟــﺔ أزﻣ ــﺔ ﺗـﻤــﻮﻳــﻞ اﻟـﻤـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ،ﺑﻞ واﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺤﻮار
ً
ً
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻣﻤﻬﺪا ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﻗــﺎ ﻧــﻮن اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﻌﺎم.

أﻳﻦ ﺻﺮﻓﺖ اﻷﻣﻮال؟

ﻣﺸﺮوع ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ
ّ 2023-2022
ﺗﺤﺪ
ﺟﺎد ﻟﺒﻴﺎن اﻟﻨﻔﺲ
اﻹﺻﻼﺣﻲ ﻟﻮزﻳﺮ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺑﻨﻈﺮة ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻷوﺟﻪ ﺻﺮف اﻷﻣﻮال ،اﻟﺘﻲ
اﺳﺘﺪاﻧﺘﻬﺎ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎم  2017اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
 8ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر أي ﻧﺤﻮ " 2.3ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر"
ﻧﺠﺪ أﻧﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻟ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻤـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ أي "رواﺗـ ــﺐ -
دﻋـ ــﻮم  -ﻣ ـﻨــﺎﻗ ـﺼــﺎت" دون أي ﻋــﺎﺋــﺪ ﻣــﺎﻟــﻲ أو
اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﻫــﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺘﺄﺗﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك
ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺰز اﻟﻤﺨﺎوف ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻻﻗﺘﺮاض
ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ
ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟـﻤـﺼــﺮوﻓــﺎت اﻟـﺠــﺎرﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ،

واﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗ ـﺤ ـﺘ ــﺎج إﻟ ـ ــﻰ إﻋ ـ ـ ــﺎدة ﻫ ـﻴ ـﻜ ـﻠــﺔ ﻋـﻤـﻴـﻘــﺔ،
ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ اﻟﻘﺪرة ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ أﻣﻮال اﻻﻗﺘﺮاض
إﻟ ــﻰ ﻣ ـﺸــﺮوﻋــﺎت رأﺳـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت
اﻗـ ـﺘـ ـﺼ ــﺎدﻳ ــﺔ ،ﻛ ــﺎﻟ ـﻔ ــﺮص اﻟ ــﻮﻇ ـﻴ ـﻔ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻠـﺸـﺒــﺎب
اﻟـﻜــﻮﻳـﺘـﻴـﻴــﻦ ،واﻟ ـﻤــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻛــﺎﻟ ـﻌــﻮاﺋــﺪ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
ﻟ ـﻠ ـﺨ ــﺰاﻧ ــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺎﻣ ــﺔ ،وﻟ ـﻴ ــﺲ ﻟـ ـﺴ ــﺪاد اﻟ ـﺘ ــﺰاﻣ ــﺎت
ً
ً
ﻣﺘﺼﺎﻋﺪة ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻻ ﻋﺎﺋﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ
ً
أو ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻨﻪ.

ّ
ﻣﺲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻷﺟﻴﺎل

وﻟﻌﻞ ﻣﺼﺪر ﺳﺪاد أﻣــﻮال اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣــﻦ ﻗ ــﺮض اﻟـﻜــﻮﻳــﺖ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ ﻋ ــﺎم  2017ﻳﺸﻴﺮ
إﻟﻰ أن ﻣﺒﻠﻎ اﻻﻗﺘﺮاض ﺗﻢ إﻧﻔﺎﻗﻪ دون ﻋﻮاﺋﺪ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﻣﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺴﺪاد ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻋﻮاﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻛـ ـﻔ ــﻮاﺋ ــﺪ اﻟ ـ ــﻮداﺋ ـ ــﻊ اﻟ ـﻤ ـﺼ ــﺮﻓ ـﻴ ــﺔ أو اﻟ ـﺴ ـﻨ ــﺪات
واﻟ ـﺼ ـﻜ ــﻮك أو ﻋ ــﻮاﺋ ــﺪ اﻷﺳـ ـﻬ ــﻢ واﻟ ـﺼ ـﻨــﺎدﻳــﻖ
واﻟـﻌـﻘــﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻏـﻴــﺮﻫــﺎ ،ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن
اﻟ ـﺴ ــﺪاد ﺑـﻬــﺬه اﻟـﻄــﺮﻳـﻘــﺔ ﻳﻨﺒﺊ ﺑــﺄﻣــﺮﻳــﻦ ،اﻷول
أن أﻣﻮال اﻻﻗﺘﺮاض ﻟﻢ ﺗﺤﻘﻖ أي ﻋﻮاﺋﺪ ﺗﻤﻮل
اﻟﺴﺪاد ﻷﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﺖ ﻓﻲ أوﺟﻪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺠﺎري
ﻻ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري اﻟﻤﻔﺘﺮض ،واﻟﺜﺎﻧﻲ أن أﻣــﻮال
ﺻﻨﺪوق اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺗﻢ اﻟﻤﺴﺎس
ﺑﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،ﻓﺄﻣﻮال وﻋﻮاﺋﺪ وأﺻﻮل
ً
ﻫـ ــﺬا اﻟ ـﺼ ـﻨ ــﺪوق اﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺼــﻮص ﻗ ــﺎﻧ ــﻮﻧ ــﺎ ﺑـﻌــﺪم
ﺟﻮاز اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻨﻪ إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﺘﻢ
ﺗﻌﻈﻴﻤﻬﺎ ﻻ اﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﻓــﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣــﺎ ﻟﻢ
ﻳﻜﻦ ﺛﻤﺔ ﺿــﺮورة ﻗﺼﻮى ،ﻛﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻨﺖ
ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎم .1991

ﺗﺤﺪي اﻟﻮزﻳﺮ
ﻻ ﺷﻚ أن ﺗﺼﺮﻳﺢ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب
اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻓﻲ "ﺗﻮﻳﺘﺮ" ﺑﺸﺄن ﺿﺮورة
وﺿ ــﻊ ﺧـﻄــﺔ اﻗ ـﺘ ـﺼــﺎدﻳــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﺘ ــﻮازي ﻣ ــﻊ إﻗ ــﺮار

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﻳﺎ
واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻀﻌﻪ أﻣﺎم ّ
ﺗﺤﺪ
ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ أن اﺳﺘﻨﺰﻓﺖ ﻓﻲ ﻳﻮم واﺣﺪ
ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﺳﺘﻘﻄﺎع
ﺳﺪاد اﻟﻘﺮوض دون ﻋﺎﺋﺪ واﺿﺢ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ
وﻻ اﻟﻤﻘﺘﺮض ،وﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﺼﻔﻮف اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ دون
ﺗﻤﺤﻴﺺ ﻓﻘﻂ ﻟﻨﻴﺘﻬﺎ إﺣﺮاج اﻟﻨﻮاب ﻟﺤﻀﻮر
ﺟﻠﺴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس اﻟﻤﺎﺿﻲ ...ﻣﻤﺎ
ﻳﺒﻴﻦ ا ﻟـﺤــﺎ ﺟــﺔ إ ﻟــﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻤﻠﻲ ﻳﺒﻴﻦ ﺟﺪﻳﺔ
اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،ورﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
ً
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  2023- 2022ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أو ﺗﺤﺪﻳﺎ
ً
ﺟﺎدا ﻟﺒﻴﺎن اﻟﻨﻔﺲ اﻹﺻﻼﺣﻲ ﻟﻠﻮزﻳﺮ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت واﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻳﺮادات ،واﻷﻫﻢ
ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أن ّ
ﻳﻌﺒﺮ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ
ﻋﻦ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ ﻣـﺼــﺮوﻓــﺎت اﻟـﻤـﻴــﺰاﻧـﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻧـﺤــﺮاﻓــﺎت
اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺎت اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ ذات اﻟـﻜـﻠـﻔــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
ً
ً
اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ واﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ.
وﺑ ـ ـﻨ ـ ـﻈـ ــﺮة ﻋـ ـﻠ ــﻰ آﺧ ـ ـ ــﺮ ﺗـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ﻟ ـﻠ ـﺘ ـﺼ ـﻨ ـﻴــﻒ
اﻻﺋ ـﺘ ـﻤــﺎﻧــﻲ ﻟـﻤــﺆﺳـﺴــﺔ "ﺳ ـﺘ ــﺎﻧ ــﺪرد آﻧ ــﺪ ﺑ ــﻮرز"
اﻟ ـﺼــﺎدر اﻷﺳ ـﺒــﻮع اﻟـﻤــﺎﺿــﻲ ،ﻳﻤﻜﻦ اﻟـﻘــﻮل ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ،إن أي ﺗﺼﻨﻴﻒ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﻪ دون ﺗﻬﻮﻳﻞ أو
ﺗﻬﻮﻳﻦ ،ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﺨﺎﻃﺐ ﺷﺮﻳﺤﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎ
اﻟﺪاﺋﻨﻮن واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون اﻷﺟﺎﻧﺐ ،وﻫﻮ أﻗﺮب
إﻟﻰ وﺻﻒ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ ﻣﻌﻴﻦ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ أﻧﻪ دراﺳﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،وﻟﻌﻞ
أزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﻣﺰﻣﻨﺔ وﻟﻴﺴﺖ
ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﻦ أي ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﻴﺔ ،ﺑﻘﺪر
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻼج ّ
اﻟﻔﻌﺎل واﻟﺴﺮﻳﻊ.

r

ﻣﺤﻤﺪ اﻹﺗﺮﺑﻲ

أﻇ ـﻬ ــﺮت ﻣ ــﺆﺷ ــﺮات اﻟ ـﺴــﻼﻣــﺔ اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ
ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻗﻔﺰة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ
ﺗـﻐـﻄـﻴــﺔ اﻟ ـﻘ ــﺮوض ﻏـﻴــﺮ اﻟـﻤـﻨـﺘـﻈـﻤــﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ  2021واﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم ذاﺗﻪ ،إذ ﻗﻔﺰت ﻣﻦ  192.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
إﻟﻰ  232.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ 39.7
ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ  10.2ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم .2020
ﻓ ـ ــﻲ ﺳ ـ ـﻴ ـ ــﺎق آﺧ ـ ـ ـ ـ ــﺮ ،أﻇـ ـ ـﻬ ـ ــﺮت ﺑ ــﺎﻗ ــﻲ
ً
اﻟـ ـﻤ ــﺆﺷ ــﺮات اﻟ ــﺮﻗ ــﺎﺑ ـﻴ ــﺔ اﺳ ـ ـﺘ ـ ـﻘـ ــﺮارا ﻋـﻨــﺪ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أ ﻋـﻠــﻰ ﻣــﻦ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ
رأس اﻟ ـﻤــﺎل ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ وﻓــﻖ
ﺑﻴﺎﻧﺎت "اﻟﻤﺮﻛﺰي" ﻋﻨﺪ  18.6ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
وأﺧﺬت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ
ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟ ـﺘــﺮاﺟــﻊ ﻣــﻦ ﻣـﺴـﺘــﻮى  2.4ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﻛﺄﻋﻠﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻨﺼﻒ
اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  2021ﻟﺘﺼﻞ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ

اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻳﺮﺗﻔﻊ 1.71
دوﻻر ﻟﻴﺒﻠﻎ 89.43
ً
ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ  1.71دوﻻر ،ﻟﻴﺒﻠﻎ  89.43دوﻻرا
ً
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺪاوﻻت ،أﻣﺲ اﻷول ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  87.72دوﻻرا ﻓﻲ ﺗﺪاوﻻت ﻳﻮم
ً
اﻻﺛﻨﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ.
وﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﻟﺘﺴﺠﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ  7ﺳﻨﻮات ،إذ أدى ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻂ
أﻧﺎﺑﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻤﺨﺎوف ﺑﺸﺄن ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﺸﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮوض وﺳﻂ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻘﻠﻘﺔ ﻓﻲ
روﺳﻴﺎ واﻹﻣﺎرات.
وارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻟﺨﺎم ﺑﺮﻧﺖ  1.44دوﻻر ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل 1.7
ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ  88.95دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ  1.2ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .وﻛﺎن ﺧﺎم اﻟﻘﻴﺎس ﻗﺪ ﺻﻌﺪ إﻟﻰ  89.05دوﻻرا ،وﻫﻮ
أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻣﻨﺬ  13أﻛﺘﻮﺑﺮ .2014
وارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ﻟﺨﺎم ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ
 1.51دوﻻر أو  1.8ﺑــﺎﻟـﻤـﺌــﺔ إﻟ ــﻰ  86.94دوﻻرا ﻟـﻠـﺒــﺮﻣـﻴــﻞ ،ﻟـﺘــﻮاﺻــﻞ
ﻣﻜﺎﺳﺒﻬﺎ ،ﺑﻌﺪ أن ﺳﺠﻠﺖ زﻳﺎدة  1.9ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء .وﻗﻔﺰ ﺧﺎم
ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ إﻟﻰ ﻗﻤﺔ ﻋﻨﺪ  87.08دوﻻرا،
وﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ .2014
وﻗﺎﻟﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮﺗﺎس اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ ﻟﺨﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ
أﻣﺲ اﻷول إﻧﻬﺎ أوﻗﻔﺖ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺒﺮ ﺧﻂ أﻧﺎﺑﻴﺐ ﻛﺮﻛﻮك-ﺟﻴﻬﺎن
ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻧﻔﺠﺎر .وﺳﺒﺐ اﻻﻧﻔﺠﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف.
وﻳﻨﻘﻞ ﺧﻂ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﺨﺎم ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق ،ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑﻚ( ،إﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء ﺟﻴﻬﺎن اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ.

ﻻﺷﻚ أن اﻗﺘﺮاب ﻣﻮﻋﺪ ﺳﺪاد اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣﻦ اﻟﻘﺮض اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺟﻴﺪة ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز اﻻﺣﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪاد ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪه ،ﻓﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ
ﺣـﺘــﻰ ﻋ ــﺎم  2025إﺟ ـﻤــﺎﻟــﻲ ﻋ ـﺠ ــﻮزات ﺗ ـﺘــﺮاوح
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  55و 60ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺑﺎﻟﺘﻮازي
ﻣ ــﻊ ﺻ ـﻌــﻮﺑــﺔ ﺿ ـﺒــﻂ اﻹﻧـ ـﻔ ــﺎق اﻟـﻤـﺘـﺼــﺎﻋــﺪ ﻓﻲ
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ
أي اﻗـ ـ ـﺘ ـ ــﺮاض ﻏـ ـﻴ ــﺮ ﺣ ـﺼ ـﻴ ــﻒ ﻟ ــﻺﻧـ ـﻔ ــﺎق ﻋـﻠــﻰ
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺮوﻓــﺎت اﻟ ـﺠــﺎرﻳــﺔ ودون ﺧـﻄــﺔ واﺿـﺤــﺔ
ذات ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ أﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮرط
ً
ﺑــ"ﺷــﺮﺑــﺎﻛــﺔ" دﻳــﻮن ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ
أﺻ ــﻮل اﻟــﺪوﻟــﺔ وﻣــﺪﺧــﺮاﺗـﻬــﺎ وﺣـﺘــﻰ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ
اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ.

ﺻـﺤـﻴــﺢ أن ﺧـﻔــﺾ اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴــﻒ اﻻﺋـﺘـﻤــﺎﻧــﻲ

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ وﺻﻒ
ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻓﻲ زﻣﻦ ﻣﻌﻴﻦ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻧﻪ دراﺳﺔ
ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﻮﺿﻊ
اﻻﻗﺘﺼﺎد

ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺗﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ  ٥٢.٣ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر واﻟﻤﺆﺷﺮات ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ
اﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻀﻐﻂ وﺟﻨﻲ اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ اﻟﺴﻮق اﻷول

 rﺗﺤﺴﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ إﻟﻰ اﻹﻳﺮادات ﺑﺰﻳﺎدة ً٪٨
 rاﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  ٪٢٥.٤واﻟﻤﻄﻠﻮب رﻗﺎﺑﻴﺎ ٪١٨
اﻟﺜﺎﻟﺚ إﻟﻰ  1.9ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
ً
أﻗــﻞ اﻟﻨﺴﺐ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ أي ﺑﻮاﻗﻊ ﻛﻞ ﻣﻠﻴﺎر
ً
دﻳﻨﺎر ﻧﺤﻮ  19ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ وﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ
ً
ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺮﺗﻴﻦ وﻧﺼﻒ اﻟﻤﺮة ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ،
ﻻ ﺗﺰال ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت أﻋﻠﻰ ﻣﻦ
ً
اﻟﻤﻄﻠﻮب رﻗﺎﺑﻴﺎ ،ﻓﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮب
ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي  18ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ً
اﻟـﻤـﺴـﺘــﻮى ﺣــﺎﻟـﻴــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴــﺪ اﻟـﻘـﻄــﺎع
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ  25.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﺻﺪة اﻟﻌﺎﺋﺪة
ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت
ﺟﺎرﻳﺔ ووداﺋﻊ وﻛﺬﻟﻚ إذوﻧﺎت وﺳﻨﺪات
اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ أو أﻳــﺔ أدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ
أﺧــﺮى ﻣـﺼــﺪرة ﻣــﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﻤــﺮﻛــﺰي إﻟﻰ
وداﺋﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر.
وﻓ ــﻲ ﻣــﺆﺷــﺮ آﺧ ــﺮ ﻋـﻠــﻰ ﺳــﻼﻣــﺔ وﻗــﻮة
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺨﺺ ﺻﺎﻓﻲ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ،أي ﻧﺴﺒﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟــﺮﺑــﺢ إﻟــﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻹﻳ ــﺮادات ﻣﻦ

albaghli74@gmail.com

ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ

ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻘﺮوض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺗﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ ٪٢٣٢.٣
اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻹﻳــﺮادات ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻓﻘﺪ
ﻗﻔﺰت ﺑﻨﺴﺒﺔ  8ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم
اﻟـﺤــﺎﻟــﻲ ﺣـﺘــﻰ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟ ـﺜــﺎﻟــﺚ ،إذ
ﻗـﻔــﺰت ﻣــﻦ ﻣﺴﺘﻮى  19.4ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ
 28.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﻣــﺆ ﺷــﺮات ﻧﺴﺒﺔ ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﺮﺑﺢ إﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ً
ً
ً
ﺗﺤﺴﻨﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻻﻓﺘﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى  5ﻓﻲ
اﻟﻤﺌﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ  2020إ ﻟــﻰ  7.3ﻓــﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ .2021
وﺗ ـ ـﺤ ـ ـﺴ ـ ـﻨـ ــﺖ ﻣ ـ ـﺴ ـ ـﺘـ ــﻮﻳـ ــﺎت ﻧ ـﺴ ـﺴ ـﺒ ــﺔ
اﻟـﻤـﺼــﺮوﻓــﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ إﻟ ــﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ
ً
اﻹﻳﺮادات إذ ﺷﻬﺪت ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى  58.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ إﻟﻰ
 56.4ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ.
واﺳ ـﺘ ـﻘ ــﺮ ﺻ ــﺎﻓ ــﻲ ﻫ ــﺎﻣ ــﺶ اﻟ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة
ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﺎم 2020
ﺣ ـﺘــﻰ اﻟ ــﺮﺑ ــﻊ اﻟ ـﺜ ــﺎﻟ ــﺚ ﻣ ــﻦ  2021ﻋﻨﺪ
ﻣﺴﺘﻮى  2.5ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ
ﻧـﺴـﺒــﺔ ﺻــﺎﻓــﻲ اﻹﻳ ـ ــﺮادات ﻣ ــﻦ اﻟـﻔــﻮاﺋــﺪ

ﺗﻜﺘﻨﻔﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،
ﻛ ــﺎرﺗ ـﻔ ــﺎع ﻛـﻠـﻔــﺔ اﻟ ــﺪﻳ ــﻦ أو ﺧ ـﻔــﺾ ﺗـﺼـﻨـﻴـﻔــﺎت
اﻟ ـﺒ ـﻨــﻮك أو ﺗ ــﺮاﺟ ــﻊ اﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎر اﻷﺟ ـﻨ ـﺒــﻲ ﻓﻲ
ً
اﻟﺒﻼد  -وﻫﻮ ﻣﻦ أﻗﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ﺣﺘﻰ
ﻣﻊ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ  -ﻟﻜﻦ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﻬﺎون ﻓﻲ
اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻴﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
واﻟﻄﻮﻳﻞ ﺗﻤﺲ أﺻﻮل اﻟﺪوﻟﺔ واﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺗﻬﺎ،
وﺣ ـ ـﺘـ ــﻰ اﻟ ــﺮﻓ ــﺎﻫـ ـﻴ ــﺔ اﻟـ ـﻤ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﺔ اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﺗ ـﻘــﺪﻣ ـﻬــﺎ
ﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ،وﻳﻜﻔﻲ أن ﻧﻌﻠﻢ أن أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ،
اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺻﻌﻮد ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﻼل
ً
 13ﺷﻬﺮا ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ  2021ﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم
ﻓﻲ ﻣﻼﻣﺴﺔ ﺳﻌﺮ ﺗﻌﺎدل اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ
ً
اﻟﺒﺎﻟﻎ  90دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.

r

ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻨﺰي

إﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺻــﻮل اﻟﻤﺪرة ﻟﻠﻔﻮاﺋﺪ
) ،(AIEAوﺗ ـﺘ ـﻤ ـﺜــﻞ ﻫـ ــﺬه اﻷﺻـ ـ ــﻮل ﻓﻲ
اﻟ ــﻮداﺋ ــﻊ ﻷﺟ ــﻞ ﻟ ــﺪى اﻟـﺒـﻨــﻚ اﻟ ـﻤــﺮﻛــﺰي،
واﻟ ــﻮداﺋ ــﻊ ﻟــﺪى اﻟـﺒـﻨــﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟـﻤــﺎﻟـﻴــﺔ اﻷﺧـ ــﺮى ،واﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات ﻓﻲ
اﻟ ـﺴ ـﻨــﺪات اﻟـﺤـﻜــﻮﻣـﻴــﺔ واﻻﺳ ـﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات
ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ،
وﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﺮوض.
وأﻧـ ـ ـﻬ ـ ــﻰ اﻟـ ـﺒـ ـﻨ ــﻚ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﻛـ ــﺰي اﻟـ ـﻌ ــﺎم
اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ  2021ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺴﺘﻘﺮ
وﻣﺮﻳﺢ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﻗﻮة ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣﺤﻞ إﺷ ــﺎدة ﻣــﻦ ﻛـﺒــﺮى وﻛــﺎﻻت
اﻟ ـﺘ ـﺼ ـﻨ ـﻴــﻒ اﻟ ـﻌــﺎﻟ ـﻤ ـﻴــﺔ رغ اﻟ ـﻀ ـﻐــﻮط
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻵﺗـﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺴﺎء ل ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي،
وﺑ ــﺎﻟ ــﺮﻏ ــﻢ ﻣ ــﻦ ﺗ ـﻠــﻚ اﻟ ـﺘ ـﺤ ــﺪﻳ ــﺎت ﻳﻤﻜﻦ
اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻋﺒﺮ
واﺣ ــﺪة ﻣــﻦ أﺻـﻌــﺐ اﻷزﻣـ ــﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ
ﻋــﻦ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻛــﻮروﻧــﺎ اﻟﺘﻲ
اﻧﺪﻟﻌﺖ ﻓﻲ .2019

ﺳﺠﻞ ﻣﺆﺷﺮا ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺎن "اﻟﻌﺎم" و"اﻷول"
ﺗﺮاﺟﻌﺎت ﻣﺤﺪودة ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ أﻣﺲ،
ً
وﻓﻘﺪ "اﻟﻌﺎم" ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺤﺪودة ﺟﺪا  0.01ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﺗﻌﺎدل 1.01
ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  7375.29ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﻣﺘﺮاﺟﻌﺔ
إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى  52.3ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﺪاوﻟﺖ  255.3ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻬﻢ
ً
ﻋﺒﺮ  9499ﺻﻔﻘﺔ ،وﺗﻢ ﺗﺪاول  142ﺳﻬﻤﺎ رﺑﺢ ﻣﻨﻬﺎ  64ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺧﺴﺮ  56واﺳﺘﻘﺮ  11دون ﺗﻐﻴﺮ.
وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ،ﺧﺴﺮ ﻣﺆﺷﺮ اﻟـﺴــﻮق اﻷول ،إذ ﻛﺎﻧﺖ
 0.05ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ أي  4.36ﻧﻘﺎط ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 8038.93
ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  30.4ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﺪاوﻟﺖ  87.3ﻣﻠﻴﻮن
ﺳﻬﻢ ﻋﺒﺮ  4327ﺻﻔﻘﺔ ،ورﺑﺤﺖ  7أﺳﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮاﺟﻊ 11
واﺳﺘﻘﺮار  6دون ﺗﻐﻴﺮ.
أﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،ﻓﺮﺑﺢ ﻧﺴﺒﺔ  0.11ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ
ﺗـﻌــﺎدل  6.76ﻧـﻘــﺎط ﻟﻴﻘﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  6071.42ﻧﻘﻄﺔ،
ﺑﺴﻴﻮﻟﺔ ﺑﻠﻐﺖ  21.8ﻣﻠﻴﻮن دﻳ ـﻨــﺎر ،ﺗــﺪاوﻟــﺖ  168ﻣﻠﻴﻮن
ً
ﺳﻬﻢ ﻋﺒﺮ  5172ﺻﻔﻘﺔ ،ورﺑﺢ  56ﺳﻬﻤﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺴﺎرة 45
واﺳﺘﻘﺮار  16دون ﺗﻐﻴﺮ.

اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
وارﺗﻔﻌﺖ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﺳﻬﻢ اﻟﺴﻮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وﺗﻔﻮق ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط أﺳﻬﻢ ﻗﻴﺎدﻳﺔ ،أﻣﺲ،
وﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺳﻬﻢ أﻋﻴﺎن ،اﻟﺬي ﻋﺎد ﻟﻼرﺗﻔﺎع وﺑﻠﻎ أﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﺧﻼل أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺸﻂ ﺳﻬﻢ اﻟﺼﻔﺎة ورﺑﺢ

ً
ﻣﺠﺪدا ،وواﺻــﻞ ﺳﻬﻢ "إﻧﻮﻓﺴﺖ" وﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
اﻟﺬي ﺟﺎء ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ وﺣﻘﻖ  4.2ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﺎدت أﺳﻬﻢ
اﻟﻤﺮﻛﺰ وأرزان إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻀﺮاء وﺑﻤﻜﺎﺳﺐ ﻣﺤﺪودة
وﻧﺸﻄﺖ أﺳﻬﻢ آﺑﺎر ورﺑﺢ  2.7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻬﻢ
وﺳﻂ ارﺗﻔﺎع ﺳﻴﻮﻟﺘﻬﺎ وﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺗﺠﺎوزت ﺣﻮاﺟﺰ ﻣﻬﻤﺔ
ﻛﺎن أﺑﺮزﻫﺎ أﻣﺲ ﺳﻬﻢ اﻟﻤﻨﺎر ﺑﻨﻤﻮ ﻗﺎرب  7ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ وﺳﻬﻢ
ً
اﻣﺘﻴﺎزات وﻣﺘﺤﺪة وأﺻﻮل اﻟﺬي ﺗﺠﺎوز ﻣﺴﺘﻮى  92ﻓﻠﺴﺎ
ﺑﻨﻤﻮ ﺑﻠﻎ  3.3ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻟﺘﺪﻋﻢ ﻫﺬه اﻷﺳﻬﻢ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وﺗﺪﻓﻌﻪ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﻲ ﻣﻮﺟﺔ ﺷﺮاء اﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ
ً
ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ.
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺧﺴﺮت أﺳﻬﻢ ﺑﻴﺘﻚ وأﺟﻴﻠﻴﺘﻲ وﺻﻨﺎﻋﺎت
وﻃﻨﻴﺔ وﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ وﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ
ﻟﻠﺴﻮق اﻷول ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﺳﻬﻢ
اﻟﺴﻮق اﻷول ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺣﻤﺮاء ﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎم
وﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس.
ً
ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ،ﻣ ــﺎل اﻷداء ﻟﻺﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣــﺆﺷــﺮات
اﻷﺳــﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑــﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ وﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻘﻴﺎدة ﻟﻤﺆﺷﺮ "ﺗﺎﺳﻲ" اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺬي
ً
ً
ﺣﻘﻖ ﻧﻤﻮا ﻛﺒﻴﺮا ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺠﺎوزت ﻧﺼﻒ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ واﻗﺘﺮب
ً
ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى  12200ﻧﻘﻄﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  14ﻋﺎﻣﺎ
وﺑﺪﻓﻊ ﻣﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺘﻲ واﺻﻠﺖ ﻗﻔﺰاﺗﻬﺎ وﺗﺠﺎوزت
ً
ﻣﺴﺘﻮى  89دوﻻرا ﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﺑﺮﻧﺖ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻌﻮد وﺗﺘﺪاول
ً
ﺣﻮل  88.5دوﻻرا ،واﺳﺘﻔﺎد ﻣﺆﺷﺮ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ،
ﻛﻤﺎ رﺑﺤﺖ أﺳﻮاق ﻗﻄﺮ واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ وﻋﻤﺎن ،وﻛﺎن اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻣﻦ
ﻧﺼﻴﺐ ﺳﻮﻗﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ.

أﺧﺒﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺻﺪور ﺣﻜﻢ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﳌﺼﻠﺤﺔ
»ﻳﺎﻛﻮ« ﻓﻲ دﻋﻮى ﻧﺪب ﺧﺒﻴﺮ
أﻋﻠﻨﺖ "ﻳﺎﻛﻮ" اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻻﺳـﺘـﺌـﻨــﺎف ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟ ـﺸــﺮﻛــﺔ ﻓــﻲ دﻋــﻮى
ﻧﺪب ﺧﺒﻴﺮ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ إﻧﻬﺎء وﻛﺎﻟﺔ
ﺗﺠﺎرﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻢ رﻓﻌﻬﺎ ﺿﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ
"ﺑﺎﻳﺮ ﻣﻴﺪل إﻳﺴﺖ" ،وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻐﺎﻧﻢ ﻫﻴﻠﺚ ﻛﻴﺮ
ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ "ﻳﺎﻛﻮ" إن "اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف" ﺣﻜﻤﺖ ﻓﻲ
ﻣــﻮ ﺿــﻮع اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﻦ ﺑﺮﻓﻀﻬﻤﺎ وﺗﺄﻳﻴﺪ
اﻟـﺤـﻜــﻢ اﻟـﻤـﺴـﺘــﺄﻧــﻒ ،وأﻟ ــﺰﻣ ــﺖ ﻛــﻞ ﻣﺴﺘﺄﻧﻒ
ﺑﻤﺼﺮوﻓﺎت اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻪ ،واﻟﻤﻘﺎﺻﺔ ﺑﺄﺗﻌﺎب
اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة.
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ أول درﺟﺔ ﻗﺪ ﺣﻜﻤﺖ ﻓﻲ
وﻗ ــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ ﻓ ــﻲ اﻟ ــﺪﻋ ــﻮى اﻷﺻ ـﻠ ـﻴــﺔ ﺑــﺈﻟــﺰام
اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷوﻟ ــﻰ "ﺑــﺎﻳــﺮ ﻣﻴﺪل إﻳﺴﺖ"
ً
ﺑﺄن ﺗﺆدي ﻟﻠﻤﺪﻋﻴﺔ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻗﺪره  99.40أﻟﻒ
دﻳﻨﺎر ،وأﻟﺰﻣﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ،ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻜﻤﺖ
ً
ﻓــﻲ اﻟــﺪﻋــﻮى اﻟـﻔــﺮﻋـﻴــﺔ ﺑﻘﺒﻮﻟﻬﺎ ﺷـﻜــﻼ وﻓــﻲ
اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺮﻓﻀﻬﺎ ،وأﻟﺰﻣﺖ اﻟﻤﺪﻋﻴﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺑــﺎﻟ ـﻤ ـﺼــﺮوﻓــﺎت وﻣـﺒـﻠــﻎ  100دﻳ ـﻨ ــﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ
أﺗﻌﺎب اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة.

ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ »ﺳﻨﺎم« ﺗﺘﺨﺎرج ﻣﻦ ﻣﺤﻔﻈﺔ
ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

»ﻓﻴﻮﺗﺸﺮ ﻛﻴﺪ« :ﺳﻠﻄﺎن
ﻣﺪﻳﺮﴽ ﻣﺎﻟﻴﴼ
ﻗ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺖ "ﻃـ ـ ـﻔ ـ ــﻞ اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﻘ ـﺒ ــﻞ
اﻟـﺘــﺮﻓـﻴـﻬـﻴــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ" إﻧـ ــﻪ ﺗﻢ
ً
ﺗـﻌـﻴـﻴــﻦ أﺣ ـﻤــﺪ ﺳ ـﻠ ـﻄــﺎن ﻣــﺪﻳــﺮا
ً
ً
ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،اﻋـﺘـﺒــﺎرا ﻣــﻦ 18
اﻟﺠﺎري.

ﻛ ـﺸ ـﻔــﺖ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ ﺳ ـﻨ ــﺎم اﻟ ـﻌ ـﻘ ــﺎرﻳ ــﺔ ﻋ ــﻦ ﺗ ـﺨ ــﺎرج
ﺷــﺮﻛـﺘـﻬــﺎ اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ "ﻓ ـﻨــﻦ اﻟ ـﻌ ـﻘــﺎرﻳــﺔ" ،واﻟـﻤـﻤـﻠــﻮﻛــﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  99.87ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻦ ﻣﺤﻔﻈﺔ
ﻋ ـﻘــﺎرﻳــﺔ ﻣـﻤـﻠــﻮﻛــﺔ ﻟـﻠـﺸــﺮﻛــﺔ اﻟـﺘــﺎﺑـﻌــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ "ﺳﻨﺎم" ،إن اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﺨﺎرج
ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﻄﻌﺘﻲ أرض ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
ﻣﻮﺿﺤﺔ أن اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ
اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ  1.26ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ،ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺒﻴﻌﻴﺔ ﻧﺤﻮ  16.51ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ،أو ﻣﺎ
ُﻳﻌﺎدل  1.33ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
وﺑﻴﻨﺖ أن اﻟﺘﺨﺎرج ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ أرﺑ ــﺎح ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ
أﻓﺎد اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻫﻠﻲ ﺑﺄن رﺋﻴﺲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﺳﻮﻣﻨﺎث ﻣﻴﻨﻮن ،ﻗﺪم ﺑﻘﻴﻤﺔ  66.575أﻟ ــﻒ دﻳ ـﻨــﺎر )ﻫ ــﺬا ﺑـﺨــﻼف ﺑﻌﺾ
اﻟ ـﻤ ـﺼــﺎرﻳــﻒ اﻟـﻤـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻴــﺔ ﻏ ـﻴــﺮ اﻟ ـﻤ ـﺤ ــﺪدة اﻟـﺘــﻲ
اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن آﺧﺮ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻟﻪ  31ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ.
ً
ﺳﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﺳﻴﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ
ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ(.
وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أن اﻟﺘﺨﺎرج ُ
ﺳﻴﺤﻘﻖ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ
ّ
ً
ً
ﺗﻜﺒﺪت ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺎل ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻗﺪرﻫﺎ  625.29أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل ﺑﻤﺒﻠﻎ  1.33ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،ورﺑﺤﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺎ
 2.02ﻓﻠﺲ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  30ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،2021ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻨﺤﻮ  66.575أﻟﻔﺎ.
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻗﺪرﻫﺎ  194.54أﻟﻔﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل  0.63ﻟﻠﺴﻬﻢ ﺧﻼل .2020

»اﻷﻫﻠﻲ« :اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻴﻨﻮن

»اﻟﻤﺎل« ﺗﺘﻜﺒﺪ  ٦٢٥.٢أﻟﻒ دﻳﻨﺎر
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اقتصاد
َ َ َّ
ُ
«الوطني» يطلق العنان لطاقات الشباب الكويتيين في «تمكن»
ةديرجلا
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تدشين النسخه الثالثة للبرنامج برعاية ودعم استراتيجي من البنك

ملتزمون بدعم كل المبادرات
الهادفة إلعداد جيل يتميز
باإلبداع واالبتكار
عصام الصقر
أكد الصقر أن «الوطني»
القطاع
باعتباره أكبر مؤسسات ً
الخاص الكويتي يقدم دائما
ً
نموذجا في القيام بدوره
ومسؤوليته تجاه المجتمع عبر
المساهمة في تأهيل الكوادر
الوطنية الشابة.

جودة التعليم البد أن تكون
على رأس أولوياتنا حتى
يمكننا صياغة مستقبل
أفضل لبالدنا
شيخة البحر

انطلقت فـعــا لـيــات النسخة
َ َّ
الـجــديــدة مــن بــرنــامــج "تـ َـمــكــن"
لتدريب الكويتيين مــن حملة
ا ل ـش ـهــادات الجامعية برعاية
ودعـ ـ ــم اس ـت ــرات ـي ـج ــي م ــن بـنــك
الكويت الوطني للعام الثالث
عـلــى ال ـتــوالــي وتـنـظـيــم شركة
"."Creative Confidence
ويـ ـسـ ـتـ ـضـ ـي ــف الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك 34
ً
م ـ ـتـ ــدربـ ــا فـ ــي مـ ــواقـ ــع ت ــدري ــب
مختلفة بمقره الرئيسي قرابة
ثالثة أشهر ابتداء من  18يناير
حتى  27مــارس  ،2022ويقدم
لهم دورات من شأنها تطوير
مـهــاراتـهــم وتــأهـيـلـهــم لــدخــول
سوق العمل.
وت ــم تــدشـيــن الـبــرنــامــج في
حفل أقيم بمقر البنك الرئيسي
مع اتباع كل إرشادات السالمة
وقــواعــد التباعد االجتماعي،
كـمــا عـقــدت حلقة نقاشية مع
ال ـم ـتــدرب ـيــن ب ـح ـضــور اإلدارة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ل ـل ـب ـنــك ،ف ــي إط ــار
حرصها على دعــم المبادرات
التي تساهم بتمكين وتنمية
الشباب الكويتيين وإعدادهم
ليكونوا قادة المستقبل.
وجـ ـ ــاء ف ــي م ـق ــدم ــة ح ـضــور
ال ـح ـل ـق ــة ال ـن ـق ــاش ـي ــة ال ــرئ ـي ــس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـم ـج ـم ــوع ــة ب ـنــك
الكويت الوطني عصام الصقر،
ون ــائـ ـب ــة ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــة ش ـي ـخ ــة ال ـب ـح ــر،
والرئيس التنفيذي لـ"الوطني
الكويت" صالح الفليج ،ونائب
ا لــر ئـيــس التنفيذي لـ"الوطني
ال ـك ــوي ــت" سـلـيـمــان الـ ـم ــرزوق،
وال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي إلدارة
ال ـ ـثـ ــروات لـلـمـجـمــوعــة فيصل
الحمد ،والمدير العام للموارد
البشرية لمجموعة "الوطني"
عماد العبالني ،والمدير العام
لمجموعة الخدمات المصرفية
الشخصية محمد العثمان.

للتعامل مع نقاط القوة وإبراز
المهارات التي يتمتع بها".

االستثمار في النفس

قيادات «الوطني» خالل الحلقة النقاشية
وأوضــح أن هذه المبادرات
وغ ـي ــره ــا ت ــأت ــي ض ـمــن ال ـت ــزام
البنك بمسؤوليته المجتمعية
ودوره نحو تحقيق التنمية
المستدامة ا لـتــي تعتمد على
إعـ ـ ـ ـ ــداد جـ ـي ــل ي ـت ـم ـت ــع ب ـ ــروح
االبتكار والعمل الجاد والقدرة
على تحمل المسؤولية.
وذكر أن "الوطني" باعتباره
أكبر مؤسسات القطاع الخاص
ً
ً
الكويتي يقدم دائما نموذجا
في القيام بدوره ومسؤوليته
تجاه المجتمع عبر المساهمة
ف ــي تــأهـيــل الـ ـك ــوادر الــوطـنـيــة
الشابة.
وقـ ـ ــال إن "مـ ــا ل ـم ـس ـنــاه مــن
ن ـجــاح الف ــت حـقـقــه الـبــرنــامــج
خالل السنوات الماضية شكل
ً
ً
حافزا كبيرا لمواصلة رعايتنا
ودع ـم ـن ــا ل ـل ـن ـس ـخــة ال ـج ــدي ــدة
م ــن ال ـب ــرن ــام ــج لـ ــذا أط ـل ــب من
ال ـم ـتــدرب ـيــن ض ـ ــرورة التحلي
ب ــال ـم ـث ــاب ــرة ل ـب ـل ــوغ أه ــداف ـه ــم
المستقبلية ا لـتــي لــن تتحقق
إال بالجهد والعمل الدؤوب".

جودة التعليم
من جانبها ،أكدت البحر ،أن
االستثمار في الشباب يعني

استثمار في المستقبل
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ه ـ ـ ــام ـ ـ ــش الـ ـحـ ـلـ ـق ــة
الـنـقــاشـيــة ال ـتــي ُع ـق ــدت خــال
تدشين البرنامج ،أكــد الصقر
َ َّ
أن رعاية البنك لبرنامج "ت َمكن"
تأتي في إطار التزامه الراسخ
تـ ـج ــاه ال ـش ـب ــاب ودع ـم ـه ــم فــي
مسيرتهم المهنية باعتباره
ً
ً
اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــارا ح ـ ـق ـ ـي ـ ـق ـ ـيـ ــا ف ــي
المستقبل.
وأضاف الصقر ،أن "الوطني"
يـسـعــى عـلــى ال ـ ــدوام إل ــى منح
الشباب األولــويــة لما فــي ذلك
مــن ضـمــان لتحقيق مستقبل
مزدهر للكويت.

على الشباب رفع سقف
طموحاتهم والتحلي
بالشغف لتحقيق التطور
الوظيفي المنشود
صالح الفليج

األداء والتفاني في العمل
مفتاحا التطور في القطاع
الخاص
سليمان المرزوق

المرونة واالبتكار والسعي
الدؤوب نحو المعرفة
لمواكبة سوق العمل
فيصل الحمد

أنـ ـن ــا ن ـس ـت ـث ـمــر فـ ــي مـسـتـقـبــل
أفضل" ،لذا البد أن تكون جودة
التعليم على رأس أولوياتنا
ح ـتــى يـمـكـنـنــا ب ـنــاء مستقبل
أفضل لبالدنا".
وطــال ـبــت ال ـب ـحــر الـحـكــومــة
ب ـ ـضـ ــرورة ال ـع ـم ــل ال ـ ـجـ ــاد مــن
أجل تطوير المنظومة الكاملة
لـلـتـعـلـيــم ب ـمــا فـيـهــا ال ـمــراحــل
المختلفة للعملية التعليمية،
إضــافــة إلــى العنصر البشري
المتمثل في الكوادر التعليمية.
وق ــال ــت" ،إن مــا نـشـهــده من
ت ـ ـطـ ــور سـ ــريـ ــع ومـ ـتـ ـغـ ـي ــر فــي
ك ــل ال ـق ـط ــاع ــات وال ـص ـن ــاع ــات
الـمـخـتـلـفــة واع ـت ـم ــاده ــا على
ّ
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ي ـح ــت ــم عـلـيـنــا
ت ـطــويــر رأس ال ـم ــال الـبـشــري
ليواكب هــذا التطور لتحقيق
نمو مستدام ،ألن غياب كوادر
مؤهلة على نحو جيد يعني
عــدم الـقــدرة على إدارة ثــروات
البالد في المستقبل".
وأو ضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت أن ج ــا ئـ ـح ــة
"ك ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ــا" بـ ــره ـ ـنـ ــت أه ـم ـي ــة
الرقمنة كذلك الحاجة الملحة
ل ـت ــأه ـي ــل الـ ـشـ ـب ــاب لـمـسـتـقـبــل
ي ـت ـس ــم ب ــالـ ـتـ ـط ــور وال ـت ـغ ـي ـيــر
الـســريــع ،مشيرة إلــى ضــرورة
العمل على التغيير ا لـجــذري

للتعليم لـيــوا كــب مــا يحتاجه
س ـ ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـ ـ ــذي أص ـب ــح
ي ـب ـحــث ع ــن الـ ـكـ ـف ــاء ات وذوي
ال ـخ ـبــرة فــي م ـجــاالت التقنية
الـحــديـثــة ال ـتــي تـشـمــل الــذكــاء
الـصـنــاعــي وأنـظـمــة الــروبــوت
وال ـبــرم ـجــة ،مـطــالـبــة الـشـبــاب
ب ــالـ ـعـ ـم ــل الـ ـ ـ ـ ـ ــدؤوب م ـ ــن أج ــل
اال س ـت ـع ــداد للمستقبل حتى
ً
ً
يـ ـك ــون ــوا عـ ـنـ ـص ــرا فـ ــاعـ ــا فــي
تنمية الكويت.

التحلي بالشغف
م ـ ـ ـ ـ ــن نـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــه ،طـ ـ ــالـ ـ ــب
الـفـلـيــج ال ـش ـبــاب ب ــرف ــع سقف
طموحاتهم والتحلي بالشغف
ل ـت ـح ـق ـيــق ال ـت ـط ــور الــوظ ـي ـفــي
ً
المنشود ،مشيرا إلى أن تنمية
المهارات الشخصية واإللحاح
فـ ــي ط ـل ــب ال ـم ـع ــرف ــة وال ـت ـع ـلــم
عوامل حاسمة تضمن نجاح
الـمـســار المهني وتـســاهــم في
تقلد أرفع المناصب القيادية
ً
مستقبال.
وأك ـ ـ ـ ــد الـ ـفـ ـلـ ـي ــج ،أن ت ـب ــوؤ
مـ ـنـ ـص ــب ق ـ ـ ـيـ ـ ــادي فـ ـ ــي ال ـب ـن ــك
الــوطـنــي خلفه رحـلــة وطــريــق
طـ ــويـ ــل اسـ ـتـ ـم ــر سـ ـ ـن ـ ــوات مــن
الـ ـجـ ـه ــد وال ـ ـع ـ ـطـ ــاء وال ـس ـع ــي

المستمر نحو االستثمار في
ً
ال ــذات ،مشيرا إلــى أن النجاح
يحتاج إلى سعي نحو التطور
وع ـقــل لــديــه رغ ـبــة ف ــي التعلم
وتعطش لإلنجاز.

وتفان
أداء ٍ
بدوره ،أشار المرزوق إلى أن
القطاع الحكومي لديه إشكالية
ف ـ ــي ع ـ ــدال ـ ــة ع ـم ـل ـي ــة ال ـت ـق ـي ـيــم
ً
الوظيفي التي تخلق إحباطا
ً
كبيرا لفئة الشباب الطامحين
نحو مسار مهني ناجح.
وقـ ـ ــال الـ ـ ـم ـ ــرزوق ،إن األداء
وال ـ ـت ـ ـفـ ــانـ ــي ف ـ ــي الـ ـعـ ـم ــل ه ـمــا
مـفـتــاحــا ال ـت ـطــور ف ــي الـقـطــاع
الـ ـخ ــاص ،الـ ــذي ي ــوف ــر عــوامــل
الـ ـ ـت ـ ــوجـ ـ ـي ـ ــه الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــد ل ـص ـق ــل
المهارات الشخصية ويساهم
فــي الـتـعــرف على نـقــاط القوة
وال ـض ـعــف لـتـنـمـيــة ال ـم ـهــارات
الشخصية.
وأكد أن الجيل الحالي لديه
مـ ـق ــوم ــات وإم ـ ـكـ ــانـ ــات أف ـضــل
بكثير عــن األج ـي ــال الـســابـقــة،
ً
" فـ ـ ـح ـ ــن نـ ـعـ ـي ــش اآلن ع ـ ـصـ ــرا
ً
ً
أك ـث ــر تـ ـط ــورا وان ـف ـت ــاح ــا وكــل
ما يحتاجه الشخص الناجح
هــو وضــع خطة استراتيجية

بدورهّ ،
وجه الحمد نصيحة
للشباب الكويتيين بـضــرورة
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـن ـ ـفـ ــس
والتخطيط المبكر للمستقبل
وال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــز عـ ـل ــى بـ ـيـ ـئ ــة ع ـمــل
مـشـجـعــة ت ـســاهــم ف ــي الـتـعـلــم
والتطور.
وط ـ ــال ـ ــب الـ ـحـ ـم ــد الـ ـشـ ـب ــاب
بالبحث عــن مثل أ عـلــى يحفز
الطاقات الكامنة ويساعد على
التطور والتفكير ،مما يشكل
ع ــام ــة م ـف ـص ـل ـيــة ف ــي تـطــويــر
شخصية الفرد خالل مسيرته
المهنية.
ودعا الشباب إلى أن يتمتعوا
بـ ــا ل ـ ـمـ ــرو نـ ــة وروح اال بـ ـتـ ـك ــار
والسعي الدؤوب نحو المعرفة
ح ـت ــى ي ــواكـ ـب ــوا هـ ــذا ال ـت ـحــول
ال ـك ـب ـي ــر ال ـ ـ ــذي ي ـش ـه ــده س ــوق
العمل.

طاقات كامنة
َ َّ
ويـتـطـلــب بــرنــامــج "ت ـ َـم ــك ــن"
ً
ً
ال ـتــزامــا كــامــا مــن المتدربين
فـهــو بـمـنــزلــة تـجــربــة وظيفية
بـ ـ ـ ـ ــدوام ك ـ ــام ـ ــل ،ويـ ـ ـه ـ ــدف إل ــى
تـطــويــر ال ـم ـهــارات الشخصية
الـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـخـ ـ ــوض ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة
الـعـمـلـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى تحفيز
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب الـ ـك ــويـ ـتـ ـيـ ـي ــن ع ـلــى
استكشاف اإلمكانات والطاقات
ال ـك ــام ـن ــة ب ــداخ ـل ـه ــم ،وإط ـ ــاق
ال ـ ـع ـ ـنـ ــان إلبـ ـ ــداعـ ـ ــات الـ ـ ـك ـ ــوادر
الشابة.
وي ـع ـت ـم ــد الـ ـب ــرن ــام ــج عـلــى
ن ـم ــوذج الـتـعـلـيــم ال ـمــدمــج من
خـ ـ ــال الـ ـحـ ـض ــور ال ـش ـخ ـصــي
وال ـ ـ ـتـ ـ ــدريـ ـ ــب ع ـ ـبـ ــر اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت
بـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدام الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــات
اإللكترونية واألدوات التفاعلية
لـلـتـعـلـيــم ع ــن ُب ـع ــد ،ك ـمــا يــركــز
عـ ـل ــى ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن الـ ـمـ ـح ــاور
وورش ال ـع ـمــل ال ـت ــي ت ـت ـنــاول
اإلب ـ ــداع واالب ـت ـك ــار ،والتفكير
التصميمي ،وتصميم نموذج
األعـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــال ،واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـك ـ ـ ـشـ ـ ــاف
الـ ــوظ ـ ـي ـ ـفـ ــي وابـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــار حـ ـل ــول
لتجنب المخاطر.

إقبال كبير

جانب من الحلقة

وبسبب النجاح الكبير الذي
حققه الـبــرنــامــج فــي نسختيه
األولى والثانية ،شهدت طلبات
ً
المشاركة في البرنامج اقباال

ً
الفتا حيث بلغ عدد المتقدمين
ً
 550متقدما وتــم إج ــراء نحو
 150م ـقــا ب ـلــة شـخـصـيــة لتتم
بعد ذلك زيادة عدد المتدربين
ً
حاليا فــي إلــى  34إضــافــة إلى
ت ـط ــوي ــر م ـن ـه ـج ـيــة وت ـص ـم ـيــم
المواد تعليمية عبر استضافة
خبراء عالميين وإقــامــة ورش
عـمــل ب ـهــدف تـحـفـيــز الـطــاقــات
اإلبداعية للمتدربين.

صقل المهارات
وعلى هامش حفل تدشين
ال ـبــرنــامــج أبـ ــدت رن ــا الــرشـيــد
مديرة التخطيط االستراتيجي
فـ ـ ـ ـ ـ ــي شـ ـ ـ ـ ــر كـ ـ ـ ـ ــة C r e a t i v e
 ،Confidenceسعادتها بشراكة
َّ
ودعم "الوطني" لبرنامج تمكن
للعام الثالث على التوالي.
وق ــال ــت الــرش ـيــد ،إن ــه ط ــوال
 10أسابيع سيعمل البرنامج
على تأهيل المتدربين وصقل
مـ ـ ـه ـ ــاراتـ ـ ـه ـ ــم ل ـ ـ ـسـ ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل
ال ـح ـق ـي ـقــي ،إذ ي ـش ـكــل تـجــربــة
تــدر يـبـيــة مبتكرة للخريجين
الـكــويـتـيـيــن الــذيــن يحتاجون
إلى دعم في مواجهة تحديات
ا لـ ـ ـت ـ ــو ظـ ـ ـي ـ ــف أو ت ــأ سـ ـيـ ـسـ ـه ــم
ألع ـم ــال ـه ــم الـ ـخ ــاص ــة ،بـسـبــب
ت ـطــويــر ال ـم ـه ــارات الـمـطـلــوبــة
إضافة إلى الخبرات.
و تـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر C r e a t i v e
 Confidenceشركة استشارات
و تــدر يــب كويتية متخصصة
فــي تحفيز االبـتـكــار واإلب ــداع
وت ـ ـ ــوف ـ ـ ــر تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارب ت ــدريـ ـبـ ـي ــة
عملية للخريجين الكويتيين
بهدف تنمية وتطوير الكوادر
الوطنية الشابة.

داعم كبير
وفــي ختام حفل االستقبال
عـبــر ال ـم ـتــدربــون ع ــن شكرهم
ل ـل ـب ـنــك "الـ ــوط ـ ـنـ ــي" ع ـل ــى دع ــم
واحـتـضــان الـبــرنــامــج وتقديم
خبرات البنك العريقة لتنمية
مهاراتهم وتأهيلهم إلى سوق
العمل على نحو احترافي بما
يتمتع به من أسلوب مؤسسي
يتسم بالحرفية العالية.
ي ــذك ــر أن "ال ــوطـ ـن ــي" يــدعــم
مختلف المبادرات االجتماعية
التي تتوافق مع خطة التنمية
الوطنية للكويت ،ومــن بينها
تمكين الشباب وتعزيز التعليم
ً
إيمانا مــن البنك بــأن الشباب
هـ ــم ث ـ ـ ــروة الـ ـك ــوي ــت الـحـقـيـقــة
وأساس لتنمية البالد.

لقطة جماعية مع المتدربين
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اقتصاد

أكد خالل استقباله السفير السعودي أن تجربة المملكة مثال نموذجي يحتذى
أعرب األمير سلطان بن سعد
بن خالد آل سعود عن أمله
أن يتم استغالل الفرص
االستثمارية المتاحة في
السعودية ،وإقامة شراكات
استراتيجية بين قطاعي
األعمال في المملكة والكويت.

استقبل محمد جاسم الصقر ،رئيس غرفة
تجارة وصناعة الكويت ،أمس ،بمبنى الغرفة،
األمـيــر سلطان بــن سعد بــن خــالــد آل سعود،
سفير المملكة العربية السعودية لدى الكويت،
بـحـضــور ربـ ــاح عـبــدالــرحـمــن ال ــرب ــاح الـمــديــر
العام للغرفة.
وفــي بــدايــة الـلـقــاء ،رحــب الصقر بالسفير،
ً
م ـش ـي ــدا ب ــال ـع ــاق ــات ال ـث ـن ــائ ـي ــة ال ـم ـم ـي ــزة مــع
ً
المملكة الشقيقة ،مؤكدا أن البلدين يتمتعان
بــإمـكــانــات ج ـيــدة لتنمية ال ـت ـعــاون الـتـجــاري
واالستثماري ،في ظل الروابط األخوية التي
تـجـمـعـهـمــا ،وت ـح ـتــم ب ــذل م ــزي ــد م ــن الـجـهــود
فـ ــي س ـب ـي ــل ت ـح ـق ـيــق األه ـ ـ ـ ــداف االق ـت ـص ــادي ــة
المرجوة ،كما تطرق إلى الملتقى االقتصادي
الكويتي -ا لـسـعــودي ،ا لــذي عقد على هامش
زي ــارة صــاحــب الـسـمــو الملكي األمـيــر محمد
بن سلمان بن عبدالعزيز – ولي العهد نائب
رئيس ال ــوزراء ووزيــر الــدفــاع لدولة الكويت،
برئاسة عجالن بن عبدالعزيز العجالن ،رئيس
اتحاد الغرف السعودية والوفد االقتصادي
المرافق يوم  20ديسمبر الماضي ،والذي القى
ً
ً
نجاحا باهرا حضره عدد كبير من المهتمين

م ــن مـجـتـمــع األعـ ـم ــال ال ـك ــوي ـت ــي ،ال ـ ــذي اطـلــع
عـلــى الـتـجــربــة الـسـعــوديــة الـحــديـثــة ،والنقلة
النوعية التي حصلت بكل المجاالت السيما
االقتصادية ،وتخلله توقيع اتفاقيات شراكة
بين شركات كويتية -وسعودية.
ً
وأ كــد الصقر أن تجربة المملكة تعد مثاال
ً
ً
ن ـمــوذج ـيــا ي ـح ـتــذى ب ــه ،م ـعــربــا ع ــن أم ـل ــه في
ب ــذل الـمــزيــد مــن الـجـهــود الـمـشـتــركــة ،وإقــامــة
الفعاليات التي من شأنها أن تعزز الروابط
االقتصادية بين البلدين الشقيقين.
مــن جــا نـبــه ،تـقــدم السفير بالشكر للغرفة
ع ـل ــى الـ ـ ــدور ال ـم ـه ــم ال ـ ــذي ت ـق ــوم ب ــه لـتـطــويــر
الـ ـع ــاق ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة ب ـي ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،حـيــث
أع ـ ـ ــرب عـ ــن أمـ ـل ــه أن ي ـت ــم اسـ ـتـ ـغ ــال ال ـف ــرص
االسـتـثـمــاريــة الـمـتــاحــة فــي الـمـمـلـكــة ،وإقــامــة
شــراكــات اسـتــراتـيـجـيــة بـيــن قـطــاعــي األعـمــال
السعودي والكويتي ،لما تشهده السعودية
ً
مــن ان ـف ـتــاح وت ـط ــور ،م ـش ـيــدا بــالـجـهــود الـتــي
ت ـقــوم بـهــا حـكــومــة ب ــاده فــي سـبـيــل تسهيل
الدخول للسوق السعودي ،لجذب المستثمرين
ً
الخليجيين واألجانب لتفتح آفاقا اقتصادية
جديدة.

ً
مستقبال األمير سلطان بن سعد
الصقر

«زين» تختار «إريكسون» لتحديث حلول أنظمة دعم األعمال
تمهد إلطالق خدمات الشحن لشبكات الجيل الخامس المستقلة على نطاق تجاري
وقعت شركة "زين الكويت" اتفاقية
اسـتــراتـيـجـيــة م ــع شــركــة إريـكـســون
(المدرجة في بورصة ناسداك تحت
ال ـ ــرم ـ ــز ،)ERIC :ل ـت ــرق ـي ــة وت ـح ــدي ــث
أنظمتها الحالية لدعم األعمال ،من
أجل تمهيد الطريق إلطالق خدمات
الجيل الخامس المستقلة على نطاق
تجاري في الكويت.
وس ـيــؤدي تـحــديــث حـلــول أنظمة
دعم األعمال من "إريكسون" الحالية
إلى تمكين "زين الكويت" من التعامل
مع حاالت استخدام الجيل الخامس
المستقلة ،وتحسين تجارب العمالء،
وإطــاق اإلمكانات الكاملة لشبكات
الجيل الخامس.
وستزود حلول أنظمة دعم األعمال
مــن "إري ـك ـســون" شــركــة زيــن الكويت
بـمــزيــد مــن ال ـمــرونــة وال ـك ـف ــاءة ،كما
س ـت ـق ـلــص الـ ــوقـ ــت ال ـ ـ ــذي س ـت ـح ـتــاج
إلـيــه الـشــركــة لـطــرح خــدمــات الجيل

ً
الخامس في السوق .ونظرا للمرونة
العالية وقابلية التوسع التي تمتاز
بـهــا حـلــول أنـظـمــة دع ــم األع ـمــال ًمن
"إريـ ـكـ ـس ــون" ،فــإن ـهــا س ـتــوفــر أيــضــا
لـ "زين الكويت" الدعم الالزم لتقديم
ن ـ ـمـ ــاذج أع ـ ـمـ ــال جـ ــديـ ــدة فـ ــي م ـجــال
ً
الـجـيــل الـخــامــس ،فـضــا عــن القيمة
واإلمـكــانــات الـجــديــدة الـتــي توفرها
تقنيات الجيل ا لـخــا مــس المستقلة
للشركة.
وتشمل حلول أنظمة دعم األعمال
من إريكسون مجموعة متنوعة من
الحلول ،بما في ذلك نظام Ericsson
 Chargingونظام Ericsson Catalog
 Managerونـظــام Ericsson Order
 Careو ن ـظ ــام Ericsson Dynamic
 Activationو ن ـ ـ ـظـ ـ ــام Ericsson
 .Mediationوت ــوف ــر ه ــذه الـحـلــول
ل ـش ــرك ــة زيـ ــن ال ـك ــوي ــت ال ـ ـقـ ــدرة عـلــى
االستفادة مما تقدمه تقنيات الجيل

إيمان الروضان وفادي فرعون خالل توقيع االتفاقية
ال ـخــامــس م ــع ال ـت ـعــامــل ب ـك ـفــاءة مع
النمو الهائل في البيانات ،والتكيف

بصورة أسرع مع متطلبات األعمال.
وف ـ ــي تـعـلـيـقـهــا ع ـل ــى االت ـف ــاق ـي ــة،

ق ــال ــت إي ـ ـمـ ــان ال ـ ــروض ـ ــان الــرئ ـي ـســة
التنفيذي ل ـ "زي ــن الـكــويــت"" :نهدف

م ــن خ ــال شــراكـتـنــا االسـتــراتـيـجـيــة
مــع إريـكـســون فــي مجال حلول دعم
األعـ ـم ــال إل ــى ب ـنــاء ال ـع ـمــود الـفـقــري
ل ـل ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ال ـت ــي
ستساعدنا ً
قريبا في تقديم خدمات
الـجـيــل الـخــامــس الـمــوثــوقــة وعالية
األداء لــأفــراد والشركات في جميع
أنحاء البالد .نتطلع إلى االستفادة
مــن قــوة االتـصــال للعب دور حيوي
في رحلة التحول الرقمي في الكويت،
خ ـصــوصــا ف ــي ظ ــل قـ ـي ــادة تـقـنـيــات
ال ـج ـيــل ال ـخ ــام ــس ل ـب ــرام ــج ال ـت ـحــول
الرقمي في جميع أنحاء العالم".
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال فـ ـ ــادي ف ــرع ــون،
رئ ـي ــس إري ـك ـس ــون الـ ـش ــرق األوسـ ــط
وإف ــري ـق ـي ــا" :س ـت ـســاهــم مـجـمــوعـتـنــا
الكاملة من حلول أنظمة دعم األعمال
في تعزيز كفاءة أعمال زين الكويت،
ً
فـضــا عــن مساعدتها فــي اكتشاف
وتنفيذ نماذج أعمال جديدة للجيل

الـ ـخ ــام ــس .س ـت ــوف ــر ع ـم ـل ـيــة تــرق ـيــة
حـلــول أنظمة دعــم األعـمــال اللبنات
األساسية التي ستدعم الشركة في
تــوفـيــر تـطـبـيـقــات مـحـلـيــة لتقنيات
الثورة الصناعية الرابعة ،مثل الذكاء
االص ـط ـن ــاع ــي ،وإنـ ـت ــرن ــت األشـ ـي ــاء،
وال ـت ـص ـن ـيــع الـ ــذكـ ــي ،وذل ـ ــك ف ــي ظــل
زيادة انتشار تقنية الجيل الخامس
ف ــي الـ ـك ــوي ــت" .وس ـت ـســاعــد محفظة
إريكسون المتكاملة من حلول أنظمة
دعـ ــم األعـ ـم ــال "زي ـ ــن ال ـك ــوي ــت" على
تحقيق أهــداف ـهــا لـلـتـحــول الــرقـمــي،
وتعزيز ابتكارات الجيل الخامس في
المنطقة ،ألن التقنيات المدعومة من
شبكات الجيل الخامس ،مثل الذكاء
االصطناعي والتعلم اآللــي والواقع
ال ـم ـعــزز ،تـعـمــل عـلــى تـغـيـيــر مشهد
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
بشكل جذري.

« »stcتطلق دورة تدريبية للتصوير االحترافي «العيد لألغذية» موزع حصري لمنتجات
«بنت مناحي» في الكويت
جانب من المشاركين في الدورة
أط ـل ـق ــت ش ــرك ــة االت ـ ـصـ ــاالت
الكويتية " ،"stcدورة تدريبية
لـتـعـلـيــم ال ـت ـصــويــر االح ـتــرافــي
باستخدام الهاتف النقال ،في
خطوة لدعم الشباب الموهوبين
الراغبين في التعرف على آخر
تقنيات التصوير الفوتوغرافي
باستخدام الميزات االحترافية
والـخـيــارات المتقدمة المتاحة
على أجهزة اآليفون .iPhone
وقالت الشركة في بيان أمس،
إن دورة الـتـصــويــر االحـتــرافــي
باستخدام أجهزة اآليفون تمت
بـ ــإدارة فــريــق الـعــاقــات العامة
وب ـ ــاألخ ـ ــص أحـ ـم ــد ال ـشــاي ـجــي
مــن " ،"stcوإش ــراف متخصص
الـتـصــويــر الـمـعـتـمــد مــن شركة
 ،Appleعبدالله الشايجي.
وك ــان ــت الـ ـ ـ ــدورة ال ـتــدري ـب ـيــة
م ـف ـتــوحــة ل ـل ـج ـم ـهــور ،وح ـصــل

األفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد الـ ـ ـ ـ ــذيـ ـ ـ ـ ــن سـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــوا
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـتـ ـ ــدريـ ـ ــب عـ ـ ـل ـ ــى ف ــرص ــة
ل ـم ـعــرفــة ال ـم ــزي ــد ع ــن ال ـم ـيــزات
ال ـخ ـف ـيــة ون ـص ــائ ــح ال ـت ـصــويــر
الـفــوتــوغــرافــي الـتــي مــن شأنها
تحسين صورهم إلى المستوى
االحترافي ،وتم تنظيم المبادرة
في إطار المسؤولية االجتماعية
لشركة "."stc
ً
وت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـقـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة
التدريبية ،قالت دانــة الجاسم
المديرة العامة إدارة اتصاالت
الـ ـش ــرك ــات ف ــي "" :"stcي ـع ـكــس
اإلق ـ ـ ـبـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــاجـ ــح وال ـت ـع ـل ـي ــق
اإليـ ـج ــاب ــي الـ ـ ــذي ت ـل ـق ـي ـنــاه مــن
الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن الـ ــذيـ ــن حـ ـض ــروا
التدريب ،الطلب على مثل هذه
ال ــدورات ،وهــو ما يتماشى مع
ً
طبيعة مجتمعنا وخصوصا
فـ ـ ـئ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـتـ ـ ــواق ـ ـ ـيـ ـ ــن

ً
دومـ ـ ـ ــا ل ــان ـف ـت ــاح ع ـل ــى أحـ ــدث
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــات الـ ـم ــوج ــودة
ً
عالميا.
وأضافت الجاسم ":يسعدنا
أن ي ـ ـ ـكـ ـ ــون ل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــا مـ ـ ــدربـ ـ ــون
معتمدون من  Appleللتعريف
باألساليب المختلفة لتحسين
مـ ـه ــارات ال ـت ـصــويــر واك ـت ـســاب
م ـن ـظــور مـخـتـلــف حـ ــول كيفية
إخراج صور فوتوغرافية عالية
الجودة وذات مظهر احترافي".
وت ــاب ـع ــت أن هـ ــذه ال ـم ـب ــادرة
"تأتي في إطار سعينا لتمكين
جيل الشباب وتشجيعهم على
تـحـقـيــق رغ ـبــات ـهــم وأحــام ـهــم
وت ـ ـط ـ ـل ـ ـعـ ــات ـ ـهـ ــم ،وسـ ـ ـن ـ ــواص ـ ــل
استكشاف مبادرات مماثلة يتم
توجيهها مــن خــال المنصات
التعليمية بهدف إحداث تأثير
إيجابي في مجتمعنا.

دانة الجاسم

و نـ ـي ــا ب ــة عـ ــن " ،"stcأ ع ــر ب ــت
عــن الشكر لعبدالله الشايجي
على إج ــراء الجلسة التدريبية
وتزويد المسجلين في الدورة،
بنصائح قيمة تفيدهم وتعزز
مواهبهم.

وقـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة الـ ـعـ ـي ــد
لــأغــذيــة ع ـقــدا حـصــريــا مع
عالمة "بنت مناحي" لتوزيع
م ـن ـت ـجــات ـهــا الـ ـمـ ـجـ ـم ــدة فــي
منافذ البيع المحلية للمواد
الغذائية التقليدية والرقمية،
م ـم ــا ي ـع ــزز االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
الطموحة للعالمة لتطوير
م ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات ـ ـهـ ــا والـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــول
إلـ ـ ـ ــى أوسـ ـ ـ ـ ــع شـ ــري ـ ـحـ ــة مــن
المستهلكين في الكويت.
وأعــربــت مــؤسـســة عالمة
بـ ـ ـن ـ ــت مـ ـ ـن ـ ــاح ـ ــي ورئ ـ ـي ـ ـسـ ــة
تجمع س ـيــدات األع ـمــال في
ن ــادي ســانـكـشــوري هـنــادي
ال ـ ـهـ ــاجـ ــري ع ـ ــن س ـع ــادت ـه ــا
البالغة بالشراكة والتعاون
م ــع ش ــرك ــة ال ـع ـيــد لــأغــذيــة،
والـ ــذي يـعــد إض ــاف ــة نوعية
ستنعكس ايجابا على خطط
التطوير لمنتجات العالمة،
وتـ ـحـ ـقـ ـيـ ـقـ ـه ــا الـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــادة فــي
السوقين المحلي واإلقليمي،
مـ ـ ــؤكـ ـ ــدة أه ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــوزيـ ــع
والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـل ــوج ـس ـت ـي ــة
فــي تسويق منتجات "بنت

هنادي الهاجري

عبدالله الغانم

مـ ـن ــاح ــي" ت ـق ـل ـيــديــا ورق ـم ـي ــا،
ووصولها الى أوسع شريحة
من المستهلكين المستهدفين.
بــدوره ،ثمن مدير التطوير
الـ ـتـ ـج ــاري فـ ــي ش ــرك ــة ال ـع ـيــد
لـ ــأغـ ــذيـ ــة ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه الـ ـغ ــان ــم
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاقـ ــد مـ ـ ــع ع ـ ــام ـ ــة "بـ ـن ــت
مـ ـن ــاح ــي" ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن ـهــا
خ ـ ـطـ ــوة ت ـ ـتـ ــوافـ ــق م ـ ــع ت ــوج ــه
الشركة نحو تقديم منتجات
ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة بـ ـ ــأف ـ ـ ـكـ ـ ــار مـ ـبـ ـتـ ـك ــرة
لـلـمـسـتـهـلـكـيــن فـ ــي ال ـك ــوي ــت،

تــا ئــم متطلباتهم العصرية
والمتغيرة المرتبطة بطبيعة
الحياة ورتمها السريع.
وتـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــز ع ـ ـ ــام ـ ـ ــة "ب ـ ـنـ ــت
م ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــي" ب ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات ـ ـهـ ــا
المجمدة السريعة التحضير،
والمعالجة حراريا وفق أعلى
م ـع ــاي ـي ــر الـ ـ ـج ـ ــودة ال ـعــال ـم ـيــة
ب ـن ـك ـهــات أص ـي ـل ــة م ــن أف ـضــل
الـمـكــونــات ،والـتــي تعتمد في
تحضيرها "سريع السريع" في
المنزل على االيرفراير اآلمن،

وتتضمن خـيــارات متنوعة
وأصـ ـن ــاف ــا م ـن ـت ـقــاة بـعـنــايــة
مـ ــن ال ـ ـمـ ــأكـ ــوالت ال ـم ـج ـم ــدة
والـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــاك ـ ــس الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ــة
والـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـشـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــرة،
بنكهاتها األصيلة وأسعار
تناسب الجميع ،ورغم حداثة
الـ ـع ــام ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة فــإن ـهــا
حـ ــازت إع ـج ــاب ال ـعــديــد من
الـمـسـتـهـلـكـيــن ف ــي ال ـكــويــت،
إض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى تـ ـص ــدي ــره ــا
لقطر واإلمــارات .ويأتي هذا
التعاون النوعي الفريد في
إطار سعي "العيد لألغذية"
إلى تحقيق النمو المتواصل
ألعمالها ،وتأكيدا على أحد
الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاور األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة فــي
استراتيجيتها لالستثمار
بــال ـطــاقــات الــوط ـن ـيــة وب ـنــاء
شراكات فاعلة مع المبادرين
الشباب وأصحاب المشاريع
الصغيرة والمتوسطة.

«البحر» تحصل على «جائزة الشريك ذو القيمة» من «كانون»
استضافت شركة "كانون الشرق األوســط" ،المزود
الرسمي لخدمات الطباعة والتصوير بمعرض إكسبو
 2020دبــي ،مؤتمر الشركاء السنوي لمنطقة الشرق
األوسط وتركيا في موقع إكسبو .2020
واختتمت نسخة  2021تحت عنوان "عمالء جدد،
عالم جديد" في  29نوفمبر الماضي ،من أجل تسليط
الضوء على أهمية اعتماد الرقمنة للبقاء على صلة
بالمواطنين اإللكترونيين والمستهلكين في العصر
الحديث.
وحـ ـض ــرت م ـج ـمــوعــة م ـح ـمــد ع ـبــدالــرح ـمــن الـبـحــر
وش ــرك ــاه مــؤت ـمــر ش ــرك ــاء ك ــان ــون ال ـس ـن ــوي ،ح ـيــث تم
اط ــاعـ ـه ــم ع ـل ــى رؤي ـ ـ ــة كـ ــانـ ــون فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ــط
وتركيا تحت شعار "شــريــك التصوير مــدى الحياة"،
وت ـت ـم ـثــل م ـه ـم ـت ـهــا ف ــي ت ـع ــزي ــز م ـج ـمــوعــة ال ـع ــام ــات
لـ "كانون" مع تقديم خدمات ذات قيمة
التجارية
مضافة للعمالء .كما سلطت إدارة الشركة اإلقليمية
الضوء على استراتيجيات العالمة التجارية وخريطة
الطريق لعام  ،2022وناقشت المبادرات المخطط لها
في المنطقة ،والتي تهدف إلى تحديد مسار العالمة

جانب من التكريم
ال ـت ـجــاريــة لـلـمـضــي ق ــدم ـ ًـا ف ــي حـقـبــة م ــا ب ـعــد ال ــوب ــاء.
وحصلت المجموعة وشركاه على "جائزة الشريك ذو
القيمة" من شركة كانون لمنطقة الشرق األوسط وتركيا،

تقديرا لتميز المبيعات ونشر المنتجات واالبتكار في
ً
خدمة متطلبات السوق.
وصرح المدير العام لشركة سي إم إيه تي فينكاتا

سوبرامانيان هاريهاران" :لقد أدى الوباء إلى تغيير
سلوك المستهلك بشكل ملحوظ ،ونحن حريصون على
تنفيذ مبادرات مبتكرة وتعزيز التعاون الــذي يخدم
متطلبات المستهلكين بشكل أفضل في العصر الرقمي".
وق ــال" :تـمــاشـيـ ًـا مــع إع ــادة تـصــور أعمالنا لتقديم
تجربة إيجابية تتمحور حول العمالء ،نعتزم التركيز
على تطوير شراكاتنا بشكل أوسع ،وتعميق عالقات
ال ـع ـم ــاء ،ك ـمــا ن ـس ـعــى إلـ ــى ت ـعــزيــز ال ــوع ــي بــالـعــامــة
التجارية وتحديد طــرق جــديــدة للسوق ،حيث نقوم
بتوسيع محفظة عالمتنا التجارية خالل عام ."2022
وبهذه المناسبة ،قال المدير العام للمجموعة إيهاب
الخطيب" :بصفتنا شــركــاء تــوزيــع لشركة كــانــون في
الكويت ،تفخر شركة البحر وشركاؤها بالتقدم نحو
رؤية شركة كانون وتنفيذ المبادرات التي تهدف إلى
خدمة العمالء في الكويت".
وأضاف" :لقد قمنا بتوسيع الموارد والقدرات لتلبية
الطلب المتزايد على خدمات إدارة الطباعة والمستندات
الـ ُـمــدارة ذات القيمة المضافة والـتــي تتجاوز اإلمــداد
التقليدي للطابعات ومنتجات التصوير".

وتأسست شركة البحر وشركاؤها عام 1961؛ وهى
إح ــدى الـشــركــات التابعة للمجموعة ،وتعتبر شركة
حلوال شاملة ألماكن العمل في
رائدة في السوق تقدم
ً
السوق الكويتي ،وتعمل على تقديم منتجات وخدمات
مــؤت ـمــرات الـفـيــديــو ،والـتـصــويــر الـمـطـبــوع والــرقـمــي،
وتقنيات الدفع ،وبطاقات الشرائح اإللكترونية ،وحلول
األمـ ــن وال ـم ــراق ـب ــة ،وال ـعــدي ــد م ــن ال ـح ـلــول وال ـخــدمــات
المكتبية التعاونية األخرى .وبصفتها شريك التوزيع
لشركة كانون في الكويت ،تقدم وتبيع شركة البحر
وشركاؤها مجموعة شاملة من منتجات كانون ،سواء
منتجات مــن شركة إلــى شركة أو إلــى عميل ،بما في
ذلك الطابعات وآالت التصوير الضوئي والكاميرات
والـ ـع ــدس ــات وم ـ ــا إل ـ ــى ذلـ ـ ــك .وت ـب ـح ــث ش ــرك ــة الـبـحــر
وشــركــاؤهــا بــاسـتـمــرار عــن فــرص مفيدة فــي الـســوق،
وتعزيز مكان العمل ،ومحفظة المنازل الذكية ،والشراكة
مع العالمات التجارية والشركاء المبتكرين ،وتقديم
حلول عالية الجودة ،والتركيز أكثر وأكثر على تلبية
احـتـيــاجــات عمالئنا ال ـكــرام ،وبــالـتــالــي ضـمــان أفضل
خدمة لنيل رضاء العمالء.
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مسجل في دفاتر الشركة بأكثر من  12مليون دينار والبنك يرى أنه ال يتجاوز  2.5مليون
عيسى عبدالسالم

رفـ ــض أحـ ــد ال ـب ـن ــوك إت ـمــام
عملية تقييم إلحدى الشركات
العقارية المدرجة في بورصة
الكويت لألوراق المالية ،بناء
ع ـل ــى م ــا ق ــدم ـت ــه ال ـش ــرك ــة مــن
بيانات ومعلومات ومستندات
ث ـ ـبـ ــوت ـ ـيـ ــة ح ـ ـ ـ ــول الـ ـتـ ـك ــالـ ـي ــف
والـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــروف ـ ــات وال ـ ـم ـ ـعـ ــدات
والـمـنـشــآت الـتــي تـخــص أحــد
المشاريع المقامة على أرض
مـسـتــأجــرة مــن الــدولــة بنظام
الـ .BOT
وقـ ـ ــالـ ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر م ـط ـل ـعــة
ل ـ «ال ـجــريــدة» ،إن هـنــاك فروقا
كـ ـبـ ـي ــرة بـ ـي ــن ال ـت ـق ـي ـي ــم ال ـ ــذي
أع ـ ــدت ـ ــه ال ـ ـشـ ــركـ ــة م ـ ــع م ـك ـتــب
التقييم الـعـقــاري ،السيما أن
تكلفة المشروع قيد التطوير
في الميزانية العامة للشركة
ي ـت ـج ــاوز  12م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار،
ب ـي ـن ـمــا ال يـ ـتـ ـج ــاوز ال ـت ـق ـي ـيــم
التقديري الذي أعده البنك 2.5

مليون دينار ،األمر الذي دفع
مسؤولي الشركة الى محاولة
ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى ال ـب ـن ــك إلت ـم ــام
عملية التقييم وفقا للتقييم
الـ ــذي ق ــام ب ــه مـكـتــب التقييم
المعين من الشركة.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر أن ــه
فـ ــي وق ـ ــت س ــاب ــق ص ـ ــدر قـ ــرار
ن ـهــائــي م ــن مـجـلــس ال ـتــأديــب
ضد الشركة المذكورة بسداد
ال ـ ـ ـغـ ـ ــرامـ ـ ــة الرتـ ـ ـك ـ ــابـ ـ ـه ـ ــا عـ ــدة
م ـخــال ـفــات ـهــا ل ـع ــدم ال ـتــزام ـهــا
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـم ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــة
ل ـت ـق ـي ـيــم الـ ـعـ ـق ــارات الـمـحـلـيــة
المملوكة والمصنفة كأصول؛
ســـ ً
ـواء ث ــاب ـت ــة أو غ ـي ــره ــا مــن
يتعين على
إذ
ـات،
ـ
ف
ـ
ي
ـ
ن
ا لـتـصـ
ّ
األشـ ـ ـخ ـ ــاص ال ـ ـمـ ــرخـ ــص لـهــم
وال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرجـ ـ ــة فــي
البورصة االلتزام باإلجراء ات
وال ـض ــواب ــط لـتـقـيـيــم األص ــول
ال ـع ـق ــاري ــة ال ـم ـم ـلــوكــة ل ـهــم أو

ل ـشــركــات ـهــم ال ـتــاب ـعــة ب ــإج ــراء
التقييم من جهتين ،على األقل،
متخصصتين و مر خصتين
لمزاولة مهنة التقييم العقاري
يكون من بينهما أحد البنوك
الكويتية ،على أن يتم األ خــذ
بالتقييم األقــل ،علما بأنه تم
تـقــديــم ب ــاغ إل ــى نـيــابــة ســوق
الـ ـم ــال الم ـت ـن ــاع ال ـش ــرك ــة عــن
سداد الغرامة.
وبـ ـيـ ـن ــت أن الـ ـبـ ـن ــك س ـجــل
ع ــدة مــاح ـظــات ح ــول تقييم
المشروع تتضمن التالي:
• درا س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ا لـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــدوى
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـم ــرف ـق ــة ال ـتــي
تعكس تكلفة البناء والتصميم
واالشـ ـ ـ ـ ـ ــراف م ــرتـ ـفـ ـع ــة ،ألن ـه ــا
تـبـلــغ  7مــايـيــن دي ـن ــار ،وهــي
تـ ـ ــزيـ ـ ــد ع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ــا ه ـ ـ ــو س ــائ ــد
لـهــذه الـنــوعـيــة مــن الـعـقــارات،
خ ـص ــوص ــا أنـ ـه ــا ال تـتـضـمــن
جدول كميات البناء للمشروع

وال م ـ ــواصـ ـ ـف ـ ــات ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع
ال ـ ـه ـ ـنـ ــدس ـ ـيـ ــة م ـ ـ ــن أرض ـ ـ ـيـ ـ ــات
وواجهات وغيرها من األمور
الهندسية الرئيسية لتحديد
تكلفة أي مشروع.
• بند التجهيزات والمعدات
واألدوات ا ل ـبــا لــغ  1.6مليون
دينار غير واضــح وال يعكس
األمـ ـ ـ ــور ال ـم ـت ـض ـم ـنــة ب ـ ــه ،هــل
هـ ـ ــي ت ـ ـج ـ ـه ـ ـيـ ــزات أم م ـ ـعـ ــدات
طـبـيــة تـتـعـلــق بـخــدمــة أعـمــال
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع؟ وطـ ـ ـل ـ ــب ال ـب ـن ــك
بيانا توضيحيا بشكل أكثر
تفصيال.
• ب ــاإلش ــارة ال ــى مــوضــوع
األثاث والتجهيزات المكتبية
يرجى توضيح هــذا البند اذا
كان متعلقا بتجهيز وتأثيث
ال ـف ـنــدق وغ ــرف ــه ووح ــدات ــه أو
فـقــط لـمـنـشــآت ال ـم ـشــروع من
مكاتب إدارية ومخازن وخالفه
مع توضيح كل منها.

• بـ ـ ـن ـ ــد و سـ ـ ـ ــا ئـ ـ ـ ــل ا لـ ـنـ ـق ــل
الداخلية والخارجية والبالغ
 600ألــف دي ـنــار بـحــاجــة الــى
ت ـف ـص ـي ــل أكـ ـ ـث ـ ــر ،خ ـص ــوص ــا
وسـ ــائـ ــل ال ـن ـق ــل ال ـخ ــارج ـي ــة،
م ــع م ــاح ـظ ــة أن ه ـ ــذا الـبـنــد
ال يـحـتـســب ف ــي تـكـلـفــة بـنــاء
المشروع ألبنية األكاديمية
بل يعتبر مصاريف سنوية.
• اعترض البنك على بعد
البنود المقررة ،حيث ال تقع
ضمن اختصاصاته كتقييم
أراض وبنايات فقط ،ويحتاج
ال ـ ـ ــى ك ـ ـ ـفـ ـ ــاء ات م ـت ـخ ـص ـصــة،
لــذلــك ح ـســب ن ــوع ال ـم ـشــروع
الرياضي.
• طلب البنك بيانا بجدول
ا ل ــر س ــوم ا ل ـتــي ستتقاضاها
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة واالشـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراك ـ ـ ـ ــات
السنوية بناء على العقارات
الـ ـمـ ـش ــابـ ـه ــة بـ ــال ـ ـكـ ــويـ ــت مــن
أن ـش ـطــة م ـمــاث ـلــة ف ــي ال ـســوق

المحلي ،مشيرا الى أن رسوم
االشـتــراك التي تمت اإلشــارة
اليها وتحديدها في درا ســة
الجدوى تبدو مرتفعة جدا.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ال ــى
أن ا ل ـ ـشـ ــر كـ ــة حـ ـصـ ـل ــت ع ـلــى
ت ـخ ـص ـي ــص مـ ـس ــاح ــة أرض
تبلغ  12أل ــف مـتــر مــربــع من
إحدى المؤسسات والهيئات
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــوم ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وي ـ ـن ـ ـح ـ ـصـ ــر
االس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــدام الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع ب ـ ـم ـ ـسـ ــاحـ ــة ال
تتجاوز  200متر مربع فقط
«مـ ــرخ ـ ـصـ ــة» ل ـل ـن ـش ــاط الـ ــذي
سـ ـيـ ـم ــارس ــه الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع وال
م ــان ــع م ــن وجـ ــود كــافـتـيــريــا،
بـيـنـمــا أع ـلــن رئ ـيــس مجلس
إدارة ا ل ـشــر كــة أن ا ل ـم ـشــروع
سيتضمن إقامة أحد الفنادق
ا لـفــا خــرة بمستوى  5نجوم،
وإنشاء مطاعم وكافتيريات
متنوعة وقاعات لالحتفاالت

االج ـت ـمــاع ـيــة وق ــاع ــة سينما
وعدة صاالت لممارسة بعض
األنشطة الرياضية األخــرى،
فــي حين ال توجد تراخيص
رسمية من الجهات المعنية
بـ ـ ــإقـ ـ ــامـ ـ ــة بـ ـ ـع ـ ــض األن ـ ـش ـ ـطـ ــة
التجارية.
وأكدت أن مدقق الحسابات
بالشركة سجل مالحظة على
أن الشركة حصلت على تقييم
من مقيم مستقل ولم تحصل
على تقييم من بنك ،الفتا الى
أن العقارات قيد التطوير لدى
الشركة تمثل جزء ا جوهريا
من إجمالي موجوداتها.
ودأبــت الشركة على إدراج
قـ ـيـ ـم ــة الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع فـ ـ ــي ب ـنــد
عقارات التطوير في البيانات
المالية السنوية بقيمة تفوق
 10ماليين دينار ،األمر الذي
قد يؤثر على حقوق مساهمي
الشركة.

ِّ
«بوبيان» يطلق « »Career PRIMEلموظفيه الجدد «وفرة لالستثمار» تدشن خدمة صانع السوق
«هيئة األسواق» منحتها ترخيص مزاولة النشاط مدة  3سنوات

متدربو Career Prime
أطـ ـل ــق ب ـن ــك ب ــوبـ ـي ــان بــرنــام ـجــه
التدريبي الجديد ،Career PRIME
والـ ـ ـ ــذي ي ــأت ــي فـ ــي إطـ ـ ــار اس ـت ـم ــرار
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ــه نـ ـح ــو دعـ ـ ــم ورفـ ــع
كـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاءات كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادره ال ـ ـب ـ ـشـ ــريـ ــة مــن
الموظفين الجدد وصقل مهاراتهم،
السيما في الخدمات المصرفية في
مختلف إدارات البنك.
وق ـ ــال ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـمـجـمــوعــة
الـ ـ ـم ـ ــوارد ال ـب ـش ــري ــة ف ــي «ب ــوبـ ـي ــان»
عــادل الحماد« :تأتي هذه المبادرة
ً
استكماال الستراتيجية طرح األفكار
ال ـق ــائ ـم ــة ع ـل ــى اإلب ـ ـ ـ ــداع واالبـ ـتـ ـك ــار
الـ ـمـ ـعـ ـتـ ـم ــد ك ـ ــإح ـ ــدى ال ـ ــرك ـ ــائ ـ ــز فــي
إدارة البنك وإح ــدى قيم (بــوبـيــان)
األساسية ،حيث يؤمن البنك بأهمية
االستثمار في المواهب الطموحة،
م ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ـم ـك ـي ـن ـه ــم م ـ ــن ال ـن ـم ــو
ً
والتطور داخليا في البنك ،إلعدادهم
لتحقيق أهدافهم الوظيفية».
وأض ــاف الـحـمــاد«ُ :ي ـعــد برنامج

ً
 Career PRIMEجــزء ا من استثمار
البنك فــي صقل مـهــارات المعينين
ً
حديثا ،حيث تم اختيارهم لاللتحاق
بالعمل في البنك ،بعد أن اجتازوا
مراحل عدة من التقييمات المكثفة
الختيار المرشح األنسب للبرنامج،
كما سيتم تطويرهم بشكل إضافي
خ ــال ال ـبــرنــامــج ،لـيـكــونــوا بمنزلة
م ـص ــرف ـي ـي ــن ش ــام ـل ـي ــن ي ـت ـم ـت ـعــون
بـ ـ ــال ـ ـ ـقـ ـ ــدرات الـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ــة ،وم ــؤه ـل ـي ــن
ل ــدع ــم ط ـم ــوح ــات ال ـب ـنــك ف ــي الـنـمــو
االسـتــراتـيـجــي ال ــذي يــدعـمــه ،حيث
ي ــأت ــي هـ ــذا ال ـب ــرن ــام ــج م ــن مـنـطـلــق
إيماننا بتطوير وتمكين جيل جديد
من القادة المستقبليين».
وأض ــاف« :الـمـتــدربــون ،وعــددهــم
ً
ثمانية عشر موظفا من الموظفين
ً
المعينين حديثا ،سيخضعون إلى
بــرنــامــج تــدريـبــي مكثف عـلــى مــدار
أرب ـعــة أشـهــر يـتـكــون مــن مــزيــج من
الـمـحــاضــرات والـ ــدورات التدريبية

ال ـم ـق ـس ـم ــة إلـ ـ ــى بـ ــرامـ ــج م ـصــرف ـيــة
أس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ومـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــارات ش ـخ ـص ـي ــة
ومـهــارات تــواصــل ومـحــاضــرات في
مواضيع متخصصة وفي المهارات
الفنية للخدمات المصرفية».
واسـتـكـمــل الـحـمــاد أن البرنامج
ً
سـيـشـهــد أي ـض ــا عـمـلـيــة ت ــدوي ــر في
ً
مختلف الوظائف للمعينين حديثا،
ب ـح ـيــث يـ ـت ــاح ل ـه ــم ال ـم ـش ــارك ــة فــي
المشروعات ،واستكشاف العديد من
المواضيع المصرفية لمساعدتهم
ً
عـلــى تـطــويــر م ـهــارات ـهــم ،م ــؤك ــدا أن
هذه المبادرة تأتي كجزء من إيمان
«بوبيان» باالستثمار في المواهب
الـ ـطـ ـم ــوح ــة ،م ـ ــن خـ ـ ــال تـمـكـيـنـهــم
ً
م ــن ال ـن ـم ــو والـ ـتـ ـط ــور داخـ ـلـ ـي ــا فــي
البنك ،إلعــدادهــم لتحقيق أهدافهم
الوظيفية.
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال م ـس ــاع ــد مــديــر
ف ــي إدارة ال ـم ــواه ــب فـ ــؤاد الـعـبـيــد:
ً
«ن ـحــرص دائ ـمــا فــي (بــوب ـيــان) على

توظيف أفضل المواهب الوطنية،
كما نحرص على تطوير مهاراتهم
وقدراتهم ،من خالل دورات تدريبية
م ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــة ،بـ ـ ـه ـ ــدف ت ـم ـك ـي ـن ـه ــم
وم ـســاعــدت ـهــم ع ـلــى ب ـن ــاء مستقبل
م ـه ـنــي .األمـ ــر الـ ــذي يـمـيــز بــرنــامــج
 Career PRIMEهو إتاحة الموظفين
الفرصة لالطالع على طبيعة عمل
إدارات ال ـب ـنــك ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،إضــافــة
إل ــى ال ـم ـحــاضــرات وال ـم ـشــاركــة في
الـمـشــاريــع ،لمساعدتهم عـلــى فهم
أوضح للتطلعات الخاصة بأدوارهم
المستقبلية في (بوبيان)».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ــه «م ـ ـ ـ ــن خ ـ ــال
ب ــر ن ــا م ــج  Career PRIMEسـيـتــم
ت ــوزي ــع ال ـمــرش ـح ـيــن األك ـ ـفـ ــاء عـلــى
مختلف إدارات البنك ،حيث نؤمن
بأنهم ســوف يستمرون فــي تقديم
الـمـنـتـجــات وال ـخــدمــات المصرفية
المميزة لعمالئنا الذين اعتادوا على
هذه المنتجات والخدمات المميزة».

أعلنت شركة و فــرة لالستثمار
ا لــدو لــي حصولها عـلــى الموافقة
النهائية لمدة  3سنوات من تاريخ
منح الترخيص مــن هيئة أســواق
ال ـ ـ ـمـ ـ ــال ،النـ ـ ـط ـ ــاق خـ ــدمـ ــة ص ــان ــع
السوق ،والبدء الرسمي في تقديم
ه ــذا الـمـنـتــج لـلـشــركــات الـمــدرجــة
والمتعاملين بـســوق رأس ا لـمــال
في الكويت.
ُ
وت ـعــد «وفـ ــرة» رائـ ــدة فــي مجال
ص ـنــاعــة ال ـس ــوق بـطـبـيـعــة عملها
فـ ـ ــي سـ ـ ـ ــوق رأس ا لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ،وذات
ك ـ ـ ـ ـ ــوادر وط ـ ـن ـ ـيـ ــة م ـ ــؤهـ ـ ـل ـ ــة ،ولـ ـه ــا
خ ـب ــرات مـتـمــرســة ف ــي الـمـنـتـجــات
االستثمارية الجديدة.
وبـ ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،قـ ــال نــائــب
ر ئ ـ ـيـ ــس أول إدارة ا سـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
األس ـهــم ق ـطــاع إدارة األصـ ــول في
«وفـ ــرة» قتيبة ال ـخــرافــي ،إن إدارة
ال ـشــركــة قــدمــت ك ــل ال ــدع ــم إلنـشــاء
هذه الخدمة ،من تعيين مستشار
عــال ـمــي ل ـل ـق ـيــام ب ــإع ــداد مـنـظــومــة
وإط ـ ـ ـ ــار عـ ـم ــل ت ـش ـغ ـي ـلــي ل ـصــانــع
السوق وفق الممارسات العالمية
الرائدة في صناعة السوق ،سواء
إقليميا أو عالميا ،وإعــداد خطط
تطويرية لرفع مـهــارات العاملين
لــدى الشركة ،من خــال حصولهم
على دورات تطبيقية وورش عمل
م ـت ـخ ـص ـصــة عـ ـل ــى أي ـ ـ ــدي خـ ـب ــراء
عالميين في صناعة السوق ،بحيث
يـ ـك ــون ف ــري ــق ال ـع ـم ــل ع ـل ــى دراي ـ ــة
ومهارة فنية من حيث التداول على
أحدث أنواع المنصات اإللكترونية
والـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــات الـ ـح ــديـ ـث ــة ال ـ ـتـ ــي تــم

يوسف الحنيف وقتيبة الخرافي

اقتناؤها مــن قبل «وف ــرة» لتقديم
هذه الخدمة.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أك ـ ـ ــد مـ ــديـ ــر وح ـ ــدة
صانع السوق قطاع إدارة األصول
يــوســف الحنيف ،أن «وح ــدة صنع
ال ـس ــوق ع ــن ط ــري ــق تــوف ـيــر أس ـعــار
عـ ـ ــرض وطـ ـلـ ــب ألس ـ ـهـ ــم الـ ـش ــرك ــات
الـمــدرجــة تـهــدف إلــى خلق تناسق
ف ــي ت ـحــركــات أس ـع ــار ت ـلــك األس ـهــم
وال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى ق ـي ـم ـهــا الـ ـع ــادل ــة،
كما تعمل الــوحــدة كـمــزود سيولة
ل ـل ـشــركــات ال ـم ــدرج ــة لـمـســاعــدتـهــا
على زي ــادة معدل دوران أسهمها،
ودعـ ــم قـيـمـتـهــا ال ـســوق ـيــة ،لتعزيز
ثقة المتداولين على السهم ،وجذب
الـبـيــوت االسـتـشــاريــة لتغطية تلك

الشركات في تقاريرها وتقييماتها
ال ــدوري ــة ،والـ ــذي بـ ــدوره سيساهم
بشكل كبير بجذب مستثمرين جدد
لـلـسـهــم ،وبــال ـتــالــي فــإنــه م ــن خــال
صناعة السوق ستساعد (وفرة) تلك
الشركات لالرتقاء للسوق األول أو
البقاء فيه حال وجودها به ،وأيضا
االرتقاء إلى المؤشرات العالمية».
وذك ــر الـحـنـيــف أن اإلطـ ــار الـعــام
لصانع السوق يتكون من عدة أنواع
من منتجات صانع السوق صممت
لتتناسب مع طبيعة واحتياجات
ك ـ ـ ــل سـ ـ ـه ـ ــم عـ ـ ـل ـ ــى حـ ـ ـ ـ ـ ــدة ،وربـ ـ ـط ـ ــه
بــاسـتــراتـيـجـيــة تـصـمــم خصيصا
على مستوى السهم وحجم السيولة
المرتبطة به.

«الخليج» يعلن الفائز بـ  1.5مليون دينار
في سحب «الدانة» السنوي بعد غد
فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــار ح ـ ــرص ـ ــه ع ـلــى
ت ـم ـي ـي ــز عـ ـم ــائ ــه بـ ـخ ــدم ــات
وس ـ ـ ـحـ ـ ــوبـ ـ ــات اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة
وفريدة ،يتأهب بنك الخليج
بعد غد ،إلجراء سحب الدانة
الـسـنــوي الكبير لـعــام ،2021
وإعـ ـ ـ ــان الـ ـف ــائ ــز ال ـم ـح ـظــوظ
بــال ـجــائــزة ال ـك ـب ــرى ،الـبــالـغــة
قـيـمـتـهــا  1.500.000دي ـن ــار،
تحت إشراف وحضور ممثلي
وزارة ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة
وشــركــة «إرن ـس ــت آن ــد يــونــغ»
العالمية.
ً
والـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــزام ـ ـ ـ ـ ــا بـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق
االشـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراط ـ ـ ـ ــات الـ ـصـ ـحـ ـي ــة
ال ـم ـع ـمــول ب ـهــا ف ــي مــواج ـهــة
ت ــداع ـي ــات زيـ ـ ــادة اإلص ــاب ــات
بـمـتـحــور ف ـيــروس ك ــورون ــا «
أوميكرون» ،قرر البنك إجراء
السحب هذا العام في فعالية
افتراضية ،تــذاع على الهواء
م ـب ــاش ــرة ،ف ــي ت ـم ــام ال ـســاعــة
 7م ـ ـسـ ـ ً
ـاء ،عـ ـل ــى قـ ـن ــاة ال ـ ــراي
ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة وإذاع ـ ـ ــة «360
إف إم» ،إضــافــة إل ــى وســائــل
التواصل االجتماعي الخاصة
بالبنك.

ً
مليونيران سنويا

وتـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل س ـ ـحـ ــوبـ ــات
ب ـ ـنـ ــك ا لـ ـخـ ـلـ ـي ــج فـ ـ ــي ،2022
تحت شعار «الــدانــة تغنيك»،
لتضيف مليونيرين جديدين
إل ـ ـ ــى ق ــائـ ـم ــة ال ـم ـل ـي ــون ـي ــرات
ً
فــي ال ـكــويــت ،عـلـمــا أن البنك
ً
ً
اس ـت ـح ــدث ت ـق ـس ـي ـمــا ج ــدي ــدا
للجوائز العام الماضي ،وزاد
قيمة الجائزة نصف السنوية
إل ــى  1.000.000دي ـن ــار ،مما
يجعلها ثاني أكبر جائزة بعد
الجائزة السنوية الكبرى التي

ً
تبلغ  1.500.000دي ـنــار ،فضال
عــن السحوبات الشهرية وربــع
ال ـس ـنــويــة ،ال ـتــي تـجـعــل حـســاب
الدانة من بنك الخليج ،أحد أكثر
الـحـســابــات الـمـصــرفـيــة مـكــافــأة
لعمالئه في الكويت والمنطقة.
وبهذه المناسبة ،قال المدير
ال ـ ـعـ ــام لـ ـلـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
ل ــأف ــراد فــي «ال ـخ ـل ـيــج» ،محمد
ً
الـ ـقـ ـط ــان»:يـ ـسـ ـع ــدن ــا دائـ ـ ـم ـ ــا فــي
الـبـنــك تــوفـيــر تـجــربــة مصرفية
استثنائية و مـمـيــزة لعمالئنا،
بالتوازي مع دورنا المجتمعي
ف ـ ــي ت ـش ـج ـي ــع ثـ ـق ــاف ــة االدخـ ـ ـ ــار
ومكافأة المدخرين ،بسحوبات
شـهــريــة ورب ــع ون ـصــف سنوية
وسنوية ،تحفزهم على ترسيخ
عــادة االدخــار وتشجع اآلخرين
عـلــى اقـتـفــاء أثــرهــم ،ول ـهــذا جــاء
قرار البنك بزيادة مليونير الدانة
ً
ً
إلى اثنين بدال عن واحد سنويا.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــان «ان ـ ـن ـ ــا
ح ــريـ ـص ــون ف ـ ــي بـ ـن ــك ال ـخ ـل ـيــج
ع ـل ــى ت ــوف ـي ــر أف ـض ــل ال ـخ ــدم ــات
والـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات لـ ــرفـ ــع م ـس ـت ــوى
رضـ ـ ــا ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ،وهـ ـ ــو مـ ــا ك ــان
الــدافــع الرئيسي لتعديل هيكل
ال ـس ـح ــوب ــات ال ـج ــدي ــد لـحـســاب
الـ ـ ـ ــدانـ ـ ـ ــة ،وإطـ ـ ـ ـ ـ ــاق ح ـ ــزم ـ ــة مــن
المنتجات والخدمات التي تتسم
بالتطور والسهولة واالبـتـكــار،
بما يلبي متطلبات واحتياجات
م ـخ ـت ـلــف الـ ـفـ ـئ ــات ،ل ــذل ــك يـهـتــم
فريقنا بأدق التفاصيل لمواكبة
التطورات التي تحدث بالسوق
الـمـصــرفــي الـمـحـلــي والـعــالـمــي،
بما يــر ســخ مكانة بنك الخليج
الـ ــريـ ــاديـ ــة فـ ــي الـ ـك ــوي ــت كـبـنــك
المستقبل.
وتـ ــابـ ــع :ب ــان ـت ـظ ــار ع ـمــائ ـنــا
بعد غد لمشاركتنا هذا الحدث
السنوي االستثنائي على قناة

العديد من الخدمات المتميزة
لعمالئه منها خدمة «بطاقة
الـ ــدانـ ــة لـ ــإيـ ــداع ال ـح ـص ــري»
التي تمنح عمالء الدانة حرية
إي ـ ـ ــداع ال ـن ـق ــود ف ــي أي وق ــت
يناسبهم ،إضافة إلــى خدمة
«الحاسبة» المتاحة عبر موقع
الـبـنــك اإلل ـك ـتــرونــي وتطبيق
ِّ
الهواتف الذكية ،التي تمكن
ع ـم ــاء ال ــدان ــة م ــن اح ـت ـســاب
فرصهم للفوز في سحوبات
الدانة الشهرية وربع السنوية
والسنوية.
محمد القطان

الراي وإذاعة  360إف إم ،وقنوات
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـب ـن ــك،
وتمنياتنا بالحظ الوافر لجميع
عمالء حساب الدانة المشاركين
في السحب.

برنامج الوالء
وك ـ ـع ـ ــادة بـ ـن ــك ال ـخ ـل ـي ــج فــي
تقدير والء عمالئه ومكافأتهم
ع ـل ـي ــه ،ي ـم ـن ـح ـهــم ال ـب ـن ــك ف ــرص
الــوالء ،وهي عبارة عن إجمالي
الـفــرص الـتــي اكتسبها العميل
في السنة السابقة ،التي تضاف
إلى العام المقبل كمكافأة له على
والئه ،وكذلك تمت إضافة جميع
الفرص التي استحقها العميل
ً
عــام  2021إلــى عــام  ،2022وفقا
للشروط واألحكام.
ويشجع بنك الخليج عمالء
الدانة على زيــادة فــرص فوزهم
عن طريق زيادة المبالغ التي يتم
إيداعها في الحساب ،باستخدام
خدمة الدفع اإللكتروني المتاحة
ع ـبــر م ــوق ــع ال ـب ـنــك اإلل ـك ـتــرونــي
وتطبيق الهواتف الذكية.
كـ ـم ــا يـ ــوفـ ــر ح ـ ـسـ ــاب الـ ــدانـ ــة

شروط المشاركة
ي ــذك ــر أن حـ ـس ــاب ال ــدان ــة
متاح للكويتيين والمقيمين،
ويـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــن ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاء
االح ـ ـت ـ ـفـ ــاظ ب ــالـ ـح ــد األدن ـ ـ ــى
للرصيد البالغ  200د.ك لفتح
الـ ـحـ ـس ــاب شـ ـ ــرط االح ـت ـف ــاظ
ً
تلقائيا
بالمبلغ نفسه للتأهل
للدخول في سحوبات الدانة
المقبلة.
وفي حال انخفض الرصيد
إلى ما دون مبلغ  200د.ك .في
أي وق ــت ،يـتــم خـصــم مبلغ 2
د.ك .من الحساب على أساس
شهري لحين استيفاء الحد
األدنى للرصيد.
أمـ ـ ـ ــا ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ـل ـع ـم ــاء
الذين يفتحون حساب الدانة
أو ي ــودع ــون مـبــالــغ أك ـثــر في
الحساب ،فيتأهلون للدخول
ً
تـ ـلـ ـق ــائـ ـي ــا إل ـ ـ ــى ال ـس ـح ــوب ــات
األسبوعية في غضون يومين.
وللمشاركة في سحوبات
الدانة ربع السنوية والسنوية
المقبلة هذا العام ،يتعين على
العمالء االحتفاظ بالرصيد
المطلوب.

ً
 Netflixتطلق  25عمال باللغة الكورية خالل العام
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إيفيت ميميو

أعلنت خدمة  Netflixلمشاهدة العروض والبرامج التلفزيونية
واألفالم ،أمس ،أنها سوف تصدر أكثر من  25عمال باللغة الكورية،
من بينها  5أفالم من إنتاج  Netflixهذا العام.
وكانت "نتفليكس" بثت العام الماضي  20عمال باللغة الكورية ،من
بينها المسلسل الشهير "لعبة الحبار" و"هيل بوند" وفيلم "ذا سايلنت
سي" ،حيث تصدرت كل هذه األعمال قائمة األكثر مشاهدة األسبوعية
الرسمية لـ"نتفليكس" لألعمال غير الناطقة باللغة اإلنكليزية.
و قــد أصبح مسلسل "لعبة الحبار" األكثر نجاحا على "نتفليكس"،
حيث تمت مشاهدته أكثر من  1.65مليار ساعة خالل أول  4أسابيع بعد
إطالقه في  17سبتمبر الماضي.
وقالت "نتفليكس" إن الطلب على المحتوى الكوري ارتفع خالل العام
ً
الـمــاضــي ،حـيــث أمـضــى مـشـتــركــو الـخــدمــة وق ـتــا أكـثــر بــواقــع  6م ــرات في
مشاهدة ا لـعــروض ا لـكــور يــة فــي نهاية ا لـعــام ا لـمــا ضــي ،مقارنة بالعامين
الماضيين.
(د ب أ)

لقطة من مسلسل لعبة الحبار

رحيل الممثلة األميركية
ً
إيفيت ميميو عن  80عاما

جان  -جاك بوردان يواجه
ً
تهما باالعتداء

جيسيكا شاستين تكشف
كواليس نشأتها الفقيرة

رحلت الممثلة األميركية إيفيت ميميو،
ال ـتــي اش ـت ـهــرت ب ــأدواره ــا فــي ال ـعــديــد من
األفـ ـ ـ ــام الـ ــرائ ـ ـجـ ــة فـ ــي س ـت ـي ـن ـي ــات الـ ـق ــرن
الماضي ،عن عمر يناهز  80عاما.
وذكـ ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة "نـ ـي ــوي ــورك ب ــوس ــت"
األميركية ،أمس ،أن إيفيت ميميو ولدت في
 8يناير  1942ألم مكسيكية وأب فرنسي
فـ ــي هـ ــول ـ ـيـ ــوود ،وه ـ ــي م ـم ـث ـل ــة م ـســرح ـيــة
وسينمائية وتلفزيونية و عــار ضــة أز يــاء
أم ـيــرك ـيــة ،م ــؤك ــدة أن ـه ــا تـمـتـعــت بـشـعـبـيــة
ك ـب ـي ــرة خـ ــال فـ ـت ــرة ال ـس ـت ـي ـن ـيــات ق ـب ــل أن
تتوجه إلى التلفزيون ،وكانت تحب إبقاء
حـيــاتـهــا الـشـخـصـيــة بـعـيــدة ع ــن األض ــواء
والصحافة.
وك ــان ــت م ـي ـم ـيــو ظ ـه ــرت ع ـل ــى ال ـشــاشــة
لـلـمــرة األخ ـيــرة ع ــام  1979فــي فـيـلــم "The
 ،"Black Holeو هــو فيلم خيال علمي من
إنـ ـت ــاج ش ــرك ــة دي ــزن ــي ق ـبــل أن ت ـت ـجــه إلــى
التلفزيون.

أ طـلـقــت ا لـسـلـطــات ا لـفــر نـسـيــة تحقيقات
م ـب ــدئ ـي ــة ف ــي م ــزاع ــم ض ــد مـ ـق ــدم ال ـب ــرام ــج
التلفزيونية الشهير جــان  -جــاك بــوردان
بالضلوع في اعتداء جسدي ،وأعلن مكتب
االدعـ ــاء ال ـع ــام ف ــي ب ــاري ــس أم ــس األول أن
التحقيقات جاء ت بعد بالغ تم تقديمه قبل
بضعة أ ي ــام ،و ج ــار التحقيق بــاال تـهــا مــات
داخليا في قناتي "بي إف إم تي في" و"آر
إم سي".
وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن بوردان
نفى االتهامات .وبحسب تقارير إعالمية،
تـعــود الـمــزاعــم إل ــى رحـلــة عـمــل فــي ،2013
عندما اتهمت صحافية 25 ،عــا مــا ،آ نــذاك،
بــوردان بالتعدي عليها في مسبح فندق،
بـيـنـمــا نـقـلــت صـحـيـفــة "ل ــو ب ــاري ــزي ــان" عن
بـ ــوردان 72 ،عــامــا ،نـفـيــه تـلــك االتـهــامــات،
ق ــائ ــا" :ل ــم أح ـ ــاول ذل ــك ول ــم أع ـت ــد عـلـيـهــا
مطلقا".
(د ب أ)

ك ـش ـف ــت ال ـن ـج ـم ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة جـيـسـيـكــا
شاستين عن حجم معاناتها من الفقر في
الصغر ،خالل تصريحات لصحيفة صنداي
تايمز.
وق ــال ــت شــاسـتـيــن إن ـه ــا ال ت ـت ـحــدث عن
األمــر كثيرا ،والناس ال تتوقع أن تكون قد
نـشــأت فــي طبقة فقيرة ،لكنه أمــر حقيقي،
وقــد عانت كثيرا وهــي طفلة مــن الفقر ،ما
يجعلها تتمنى أال يعيش أحد نفس الحياة
التي كانت تعيشها ،وأال يحرم أحد من أي
شيء يحتاجه.
ولفتت إلى أنها عندما كانت تدرس في
مدرسة جويليارد للفنون المسرحية ،كانت
تعمل في نفس المدرسة ،مؤكدة أن الكثير
من الناس كانوا يشعرون بمعاناتها ،وكانوا
يساعدونها وهي طفلة ،ولوالهم لما وصلت
إل ــى مــا وصـلــت ل ــه .وآخ ــر أع ـمــال شاستين
فيلم  ،The Eyes of Tammy Fayeإلى جانب
النجمين اندرو جارفيلد ،وشيري جونز.

جان  -جاك بوردان

إرجاء « »Grammyإلى  3أبريل
حفل توزيع الجوائز يقام في الس فيغاس

جيسيكا شاستين

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
م ـه ـن ـي ــا :ل ـ ـقـ ــاءات وت ـ ـجـ ــارب ت ـس ـمــح لك
حلول غير متوقعة تصب في
باختيار
ٍ
مصلحتك.
ً
عاطفيا :ال تأخذ كل القرارات وحدك بل
أشرك الحبيب فيها.
ً
اجتماعيا :تحتاج إلى الترفيه عن نفسك
برجل ّ
خال من المشاعر.
فأنت لست
ٍ
آلي ٍ
رقم الحظ.17 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :ال تــدع الـتــردد يحيدك عــن طريق
النجاح الذي بدأت بسلوكه.
ً
عاطفيا :تتجاوز مشاكل عابرة مع الحبيب
وتنجلي األمور بينكما.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال تقتصر فــي نـشــاطــك على
ّ
اآلخ ــري ــن ب ــل جـ ــدد تــرك ـيــزك ع ـلــى نفسك
السترجاع توازنك.
رقم الحظ.53 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

من أجواء حفل سابق لـ «»Grammy

ً
مهنيا :تتحسن فرصك فتحقق طموحاتك
بسهولة فائقة لم تكن تحلم بها.
ً
عاطفيا :توتر في األفــق بينكما سببها
الثرثرة الفارغة.
ً
اجتماعيا :تتصل بصديق لمساعدتك على
استثمار عائلي.
رقم الحظ27 :

ً
تقام حفلة توزيع جوائز " ،"Grammyالموازية بأهميتها موسيقيا
ً
لمكافآت األوسكار سينمائيا  ،في الثالث من أبريل المقبل في الس
ً
فيغاس ،وليس في لــوس أنجلس ،حيث كانت مقررة أ ســا ســا  ،على
ما أعلن المنظمون أمس األول.
وبسبب االرتفاع الكبير في اإلصابات بـ"كوفيد  "19جراء تفشي
المتحور "أوميكرون" ،أعلنت األكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون
والعلوم ،الجهة القائمة على جوائز " Grammyغرامي" ،مطلع الشهر
الجاري عدم قدرتها على إقامة الحدث بموعده األساسي  31الجاري
فــي لــوس أنجلس بحجة و جــود "مخاطر كبيرة" على صحة مئات
الفنانين والفنيين الذين يشاركون عادة في الحفلة.
وتقرر في نهاية المطاف نقل موقع الحدث من كاليفورنيا إلى
الس فيغاس بــوال يــة نيفادا األميركية فــي الثالث مــن أ بــر يــل بقاعة
"إم جي إم غراند غاردن أرينا" ،وفق ما أشار المنظمون في بيان.
ً
وأصبح "أوميكرون" مهيمنا في الواليات المتحدة ،ويواصل تمدده
في كاليفورنيا حيث ُسجلت أكثر من مليون إصابة في أسبوع واحد.
وفي المجموعُ ،سجلت  7ماليين إصابة منذ بدء الجائحة في هذه
ً
الوالية األميركية األكثر تعدادا بالسكان مع حوالي  40مليون نسمة.
وأ فــردت ترشيحات جوائز " "Grammyهــذا العام مساحة كبيرة
لـلـتـنــوع وال ـش ـبــاب "م ــع تــرشـيــح جــاسـتــن بـيـبــر وأولـيـفـيــا رودري ـغــو
وبيلي إيليش ومغنية الراب دوغا كات" ،وعلى رأس هؤالء موسيقي
ً
الجاز وعازف البيانو األميركي جون باتيست البالغ  35عاما الذي
ً
حصد  11ترشيحا .
لـكــن ا لـتــر شـيـحــات لـجــوا ئــز " "Grammyلــم تقتصر عـلــى ا لـشـبــاب،
ً
فالمغني توني بينيت " 95عاما" يرافق المغنية والممثلة األميركية
ً
ليدي غاغا " 35عاما " بستة ترشيحات أللبومهما "الف فور سايل".
ً
كما حطم مغني ا لــراب األميركي جاي زي " 51عاما " ،الذي ال يحب
أ كــاد يـمـيــة جــوا ئــز " ،"Grammyا لــر قــم ا لـقـيــا ســي ،إذ بـلــغ مجموعات
ً
الترشيحات التي حصل عليها حتى اآلن  ،83متجاوزا بذلك المنتج
الشهير كوينسي جونز "."80
ً
أ مــا مغني ا لــراب كاني ويست " 44عــا مــا " ،فرشح في أكثر من فئة،
ً
بينها أفضل ألبوم ،وسيتنافس مع النجمة تايلور سويفت " 31عاما"،
عن ألبومها "فيرلس" الصادر عام  ،2008الذي سبق أن فاز بـ  4جوائز
بينها "أفضل ألبوم".
ومن نجوم الماضي ،اختارت جوائز " "Grammyفرقة "أيه سي دي
ً
سي" والسير بول مكارتني " 79عاما" وفرقة "آبا" التي حققت عودة
مثيرة إلى المشهد الموسيقي.
وفي فئة "األلبومات الناطقة" "من شعر ،وكتب صوتية" ،يحظى
الرئيس األميركي السابق باراك أوباما " "2017-2009بفرصة الفوز
بجائزة " "Grammyثالثة عن كتابه "إيه بروميسد الند" ،بعدما كانت
زوجته ميشيل أوباما فازت بجائزة عام .2019
وك ــان ــت حـفـلــة ال ـع ــام ال ـمــاضــي م ــن ه ــذه ال ـجــوائــز أرج ـئ ــت بسبب
ً
الجائحة أيضا  ،لكنها أقيمت في نهاية المطاف مع اعتماد تدابير
صـح ـيــة م ـش ــددة تـشـمــل إج ـ ــراء ف ـح ــوص إل ــزام ـي ــة وفـ ــرض م ـســافــات
تباعد ،إلنتاج عرض ّ
مكيف بصورة خاصة مع البث التلفزيوني مع
ً
استعراضاته الالفتة ،وكان مقررا العودة في نسخة  2022إلى نسق
تقليدي أكثر داخل مدرج كبير في وسط لوس أنجلس.
(أ ف ب)

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :مشروع واعد يتوقف فجأة ولكنه
سيعاود االنطالق فال تقلق.
ً
عاطفيا :ال تنخدع بالمظاهر الخادعة
ً
وفتش عمن يحبك فعال.
ً
اجـتـمــاعـيــا :خــذ الفيتامينات وم ــارس
ّ
الرياضة كي تقوي قدرتك على مقاومة
الفيروسات.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
م ـهـن ـيــاُ :ي ـعـ َـجــب ك ـث ـيــرون بـمـشــاريـعــك
وتروق أفكارك لآلخرين.
ً
عاطفيا :ال تخلط بين حياتك العاطفية
والمهنية ألي سبب بل أفصل بينهما.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :تـ ـسـ ـع ــى هـ ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة
لتنشيط شبكة عالقاتك لتوسيع دائرة
الصداقات.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
ّ
مهنيا :ال تقلق إن تــأخــرت النتائج ،ألن
انعكاساتها اإليجابية ستكون مستدامة.
ً
عاطفيا :تدفعك الـظــروف للتحرك كي ال
تخسر الحبيب.
ً
اجتماعيا :ال تترك اآلخرين يقررون عنك
ً
كيف تمضي أيامك بعيدا عن العمل.
رقم الحظ.56 :
تايلور سويفت

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تضطر إلى اتخاذ خطوات عاجلة
ّ
لحل ملف عالق منذ مدة.
ً
ّ
عاطفيا :الحبيب يقدم لك حوافز سخية
للبقاء معه.
ً
اجتماعيا :هــذه الفترة تميل إلــى تغيير
بيئتك من األصدقاء لتجديد نفسك.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
مهنياَ :
أنت مستعد لتنفيذ قرارات صعبة
ً
ولكنك تعلم أنها صائبة جدا.
ً
عــاط ـف ـيــا :عــاق ـتــك بــالـحـبـيــب ف ــي أفـضــل
ً
ّ
قريبا.
حاالتها
وستصالن الى بر األمان ّ
ً
اجتماعياّ :
يهب األصدقاء لمساعدتك كلما
وقعت في محنة.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :ال تطلب المستحيل فبعض األمور
ً
ال يمكن تنفيذها فورا.
ً
عاطفيا :أنت شديد االنفعال هذه الفترة
فحاول ضبط أعصابك.
ً
اجتماعياّ :
حسن دفاعاتك المناعية كي ال
تصاب بوعكة صحية.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :ال تجاهر ّ
بتفوقك على اآلخرين
وحـ ــاول أن تـعـتــرف بــإيـجــابـيــات العمل
المشترك.
ً
عاطفيا :توخي الحذر مطلوب في العالقة
ولتكن خطواتك مدروسة هذه الفترة.
ً
اجتماعيا :سوء تفاهم كبير بينك وبين
اآلخرين بسبب عنادك الكبير.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ً
أخيرا تحصد ثمار عمل َ
قمت به
مهنيا:
ٍ
في الماضي وتعبت في سبيله.
ً
عاطفيا :تقيم صداقة جديدة ثم تتحول
إلى قصة حب عاصفة.
ً
اجتماعيا :حان الوقت لتجديد طاقتك
الصحية واالهتمام بلياقتك البدنية.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :فترة مصيرية تسمح لك بالتفاوض
على أفضل صفقة ممكنة.
ً
عاطفيا :تتالحق سلسلة من األحداث غير
ً
المتوقعة بشكل مزعج يتطلب صبرا.
ً
اجتماعيا :تتجدد النقاشات حول مشروع
مشترك مع العائلة.
رقم الحظ.22 :

14 fitness
المغناطيس
من
اصطناعية
قلوب
ً
والتيتانيوم قد تنقذ أرواحا كثيرة
توابل ةديرجلا

•
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يتعرض أكثر من  10ماليين
شخص فــي الــواليــات المتحدة
وأوروب ـ ــا كــل ع ــام لفشل عضلة
الـقـلــب ،وت ـكــون تــوقـعــات ُ
العمر
بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـم ــرض ــى فـ ــي أك ـثــر
األحيان قاتمة.
وق ـ ــد ت ـس ــاع ــد األدوي ـ ـ ـ ــة عـلــى
اس ـت ـقــرار حــالــة ال ـمــريــض فـتــرة
معينة ،غير أن معظم المرضى
يحتاجون إلى زراعة قلب .وكأن
ال ـف ـش ــل الـ ـبـ ـط ــيء ل ـل ـق ـلــب لـيــس
ً
مخيفا بحد ذات ــه ،فـعــدد قلوب
ال ـم ـت ـبــرع ـيــن ال ـم ـتــاحــة ك ــل عــام
ضئيل مقارنة بعدد األشخاص
ال ــذي ــن ي ـن ـت ـظــرون أح ــده ــا .كما
أن ف ــرص الـعـثــور عـلــى قـلــب من
م ـت ـب ــرع تـ ـك ــاد تـ ـك ــون م ـع ــدوم ــة
ً
بالنسبة لبعض المرضى ،نظرا
ل ـح ـجــم أج ـس ــام ـه ــم أو فـصــائــل
دمائهم.
ل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاوالت
لتصميم قلوب اصطناعية منذ
خـمـسـيـنـيــات ال ـق ــرن الـعـشــريــن،
ً
لـكـنـهــا بــال ـكــاد سـجـلــت نـجــاحــا
ً
متواضعا.
على مر السنين دار عديد من
اختبارات القلوب االصطناعية
ً
حول معرفة عدد األيام -وغالبا
ً
مــا كــانــت أي ــام ــا م ـع ــدودة فقط-
الـ ـت ــي س ـت ـب ـقــى خ ــال ـه ــا بـعــض
الحيوانات المسكينة على قيد
ً
الحياة مع قلب اصطناعي بدال
م ــن قـلـبـهــا الـطـبـيـعــي ،إذ
يـتــآكــل ال ـن ـظــام المعقد
للمضخات والصمامات
االصطناعية -المطلوب
م ـن ـهــا أن ت ـن ـبــض أك ـثــر
م ــن  100.000م ـ ــرة فــي
اليوم وعشرات الماليين
مــن ال ـمــرات فــي السنة-
وهــذا يعني أن القلوب
الميكانيكية يمكن أن

توم أيرلند

ً
قد تبدأ قريبا
التجارب البشرية
على تصميم يعد
ً
ثوريا ُوصلت
ً
أجزاؤه أول مرة معا
باستخدام معدات
السباكة

روعة هذا التصميم
ً
وما يجعله واعدا
هو أنه ال يشبه
قلب اإلنسان على
اإلطالق
ً
يــة ُحظــرت فــي األولمبيــاد ...ألنهــا ســريعة جــدا
أحذ
ِ
يناير  -فرباير science world 2022

In association with

األسئلة

الكبـرى
عدد خاص

هل نعيش في محاكاة؟
كيف بدأت احلياة؟
ُ
يجدربنا أن نعبث بعملية
هل
التطور؟
ً
َ
خالياي أصغرعمرا مين؟
هل

في هذا العدد

الغطس في الماء البارد
لماذا يعتقد األطباء بفائدة
السباحة في الماء البارد

تفشل بسرعة أكـبــر مــن القلوب
المريضة التي استبدلت بها.
تستخدم القلوب االصطناعية
الـ ـقـ ـلـ ـيـ ـل ــة ال ـ ـتـ ــي حـ ـصـ ـل ــت ع ـلــى
الـمــوافـقــة لــاسـتـخــدام الـبـشــري
ً
حــالـيــا فقط كـمــاذ أخـيــر ،وذلــك
ليكسب المريض بعض الوقت
ق ـب ــل إج ـ ـ ــراء ع ـم ـل ـيــة زرع لـقـلــب
حقيقي .فــي هــذه الـحــال يتعين
على المرضى أن يــرتــدوا طــوال
الوقت عــدة الطاقة المرهقة مع
أسـ ـ ـ ــاك تـ ـخ ــرج مـ ــن ص ــدوره ــم
وت ــدخ ــل إل ـي ـه ــا ،م ــا ي ـ ــؤدي إلــى
ً
اإلصابة بالعدوى .لكن تصميما
ً
ً
جـ ــديـ ــدا تـ ـم ــام ــاُ ،ي ـ ـعـ ــرف بــاســم
بـيـفــاكــور  ،BiVACORيـمـكــن أن
يحدث ثورة في استخدام القلوب
االصطناعية وطــرق عالج فشل
ً
القلب .فبدال من محاولة تكرار
الطريقة التي يضخ بها القلب
ال ـح ـق ـي ـق ــي ،ي ـس ـت ـخ ــدم ال ـج ـهــاز
ً
ً
ً
قــرصــا دوارا واحـ ــدا لــدفــع الــدم
إلى الرئتين والجسم .مع ارتفاع
المضخة الــدوارة عالية التقنية
ب ـي ــن م ـغ ـنــاط ـي ـس ـيــن ،ال ي ـحــدث
ً
تقريبا أي تآكل ميكانيكي .أما
عدم وجود أجزاء متحركة أخرى،
فـيـعـنــي أن ب ـق ـيــة أجـ ـ ــزاء الـقـلــب
يمكن أن تصنع من التيتانيوم
فائق القوة.
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
ال ـقــرص االرت ـفــاعــي الـمـتـطــورة،
يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن ل ـ ـل ـ ـق ـ ـلـ ــب BiVACOR
تكييف نـتــا جــه مــع المتطلبات
الفسيولوجية لـلـمــر يــض (فهو
س ـ ــوف يـ ـض ــخ بـ ـ ـص ـ ــورة أس ـ ــرع
ف ــي أث ـن ــاء ال ـت ـمــريــن ال ـج ـســدي)،
ً
وي ـم ـكــن أن ي ـك ــون ص ـغ ـي ــرا بما
ً
يـكـفــي ل ـي ـنــاســب ط ـف ــا .ويــؤمــل
ً
أيضا أن يدمج الجهاز يوما ما
مع تقنية الشحن الالسلكي ،ما
يعني أنه يمكن زرع البطارية في

ً
جسم المريض ،بدال من حملها
خارجه.
القلب  BiVACORهو من بنات
أف ـك ــار د .دان ـی ــال تـیـمــز Daniel
 Timmsال ـ ــذي بـ ــدأ ف ــي تـطــويــر
قلوب اصطناعية عندما أصيب
والده غاري ،وهو سباك ،بنوبة
قلبية في عام  .2001عندما أدرك
حجم مشكلة النقص في زراعــة
الـقـلــب ،بــدأ تيمز -وك ــان ال يــزال
ً
طــالـبــا فــي ذل ــك الــوقــت  -العمل
عـلــى ن ـم ــوذج أولـ ــي بــاسـتـخــدام
الطباعة ثالثية األبعاد ومعدات
السباكة.
قال تيمز ،الرئيس التنفيذي
ً
حــال ـيــا لـشــركــة ،BiVACOR Inc
والخبير في تقنية زراعة القلب:
"ل ـ ــم ي ـك ــن ل ــدي ـن ــا ال ـ ـمـ ــال لـنـفـعــل
أي ش ــيء م ـثــل الـ ــدراسـ ــات على
ً ً
الحيوانات ،كان ذلك مكلفا جدا.

لــذلــك اضـطـلـعــت مــع أب ــي ببناء
جهاز دوري Circulation system
يحاكي ما يفعله جسم اإلنسان".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف" :كـ ـن ــا ن ــذه ــب إل ــى
بــو ن ـن ـغــس  ،Bunningsمـتـجــر
اللوازم الكبير هنا في أستراليا،
ونشتري معدات السباكة ،فنبني
ح ـل ـق ــة ج ـ ـهـ ــاز دوري لـنـخـتـبــر
ونتحقق مــن أن السائل يتدفق
ً
جيدا إلى مختلف أنحاء الجسم
االص ـط ـن ــاع ــي ال ـ ــذي ص ـم ـم ـنــاه،
وأن الـضـغــط جـيــد ك ــذل ــك ،ومــن
ثــم عملنا عـلــى تحسين القطع
المختلفة".
ف ــي ع ــام  2001ك ــان ــت تقنية
القرص الدوار في مهدها ،لكنها
ك ــان ــت ت ـس ـت ـخ ــدم فـ ــي ع ـم ـل ـيــات
ال ــزرع الـتــي تـســاعــد عـلــى تدفق
الدم في المناطق المتضررة من
القلب .كانت فكرة تيمز هي أخذ
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تلك التكنولوجيا واستخدامها
لتصميم قلب كامل من الصفر.
وت ــاب ــع" :ل ـقــد تـخـلــى الجميع
ً
عمليا عن صنع قلب اصطناعي
ك ـ ــام ـ ــل .ب ـ ـ ــدال م ـ ــن ذل ـ ـ ـ ــك ،ك ــان ــوا
يصنعون هذه األجهزة الصغيرة
التي يمكن وضعها ،على سبيل
المثال ،في الجانب األيسر فقط،
وكانوا قد بــدأوا من فورهم في
استخدام تقنية القرص الــدوار.
كان سؤالي هو :لماذا ال تطبقون
ذلك على قلب بديل كامل؟".

ً
 50عاما من االنتظار

أجــريــت أول عملية زرع قلب
اصطناعي في عام  1969بمعهد
تـكـســاس لـلـقـلــب Texas Heart
 Instituteفي هيوستن .عندما
بقي المريض على قيد الحياة

ُ
يجدربنا أن نبحث عن كائنات
هل
فضائية؟
ما المشاعر؟
ماذا يوجد داخل ُالبعد اخلامس؟
لماذا نقع في احلب؟

ُ
الرجل التنني

َّ
تعر ْف على العضو المفقود
في العائلة البشرية

قلب اصطناعي

جهاز آلي سينال إعجاب الرجل
احلديدي

ما تأثير تناول نصف ًملعقة
من زيت الزيتون يوميا؟
ذكرت دراســة أميركية حديثة ،أن استهالك
أكثر من  7غــرامــات (نصف ملعقة كبيرة) من
زيــت الزيتون يوميا يرتبط بانخفاض خطر
اإلص ــاب ــة ب ــأم ــراض الـقـلــب واألوع ـي ــة الــدمــويــة
والوفيات المرتبطة بأمراض السرطان والجهاز
التنفسي والتنكس العصبي.
ووجدت الدراسة ،التي نشرتها مجلة الكلية
األميركية ألمــراض القلب ( ،)ACCأن استبدال
ح ــوال ــي  10غ ــرام ــات يــوم ـيــا م ــن ال ـمــارجــريــن
والــزبــدة والمايونيز وده ــون األل ـبــان ،بكمية
مـعــادلــة مــن زيــت الــزيـتــون يرتبط بانخفاض
خطر الوفاة بنسبة تصل إلى  34في المئة.

مخاطر الوفاة
وأظ ـهــرت بـيــانــات ال ــدراس ــة ،أن األشـخــاص
الذين يضيفون نصف ملعقة كبيرة من زيت
الزيتون أو أكثر إلــى نظامهم الغذائي يوميا
ت ـقــل م ـخــاطــر ال ــوف ــاة لــدي ـهــم ج ـ ــراء اإلص ــاب ــة
بأمراض القلب بنسبة  19في المئة.
كما تقلل أعراض الوفاة بالسرطان بنسبة
 17ف ــي ال ـم ـئــة ،وي ـكــونــون أق ــل عــرضــة لـلــوفــاة
بــأمــراض الــرئــة بنسبة  18فــي المئة ،وتسهم
أيضا في انخفاض خطر الوفاة بنسبة  29في
المئة بسبب األمراض التنكسية العصبية ،مثل:
الزهايمر والشلل الرعاش.

الفواكه والخضراوات
وأوض ـحــت الـبـيــانــات أن األش ـخــاص الــذيــن
لديهم استهالك أعلى لزيت الزيتون يميلون
إلى أن يكونوا أكثر نشاطا بدنيا وأقل عرضة
للتدخين ،وكان لديهم استهالك أكبر للفواكه
والخضراوات.

نظام غذائي صحي شامل

وأضافت" :يجب أن ينصح األطباء المرضى
باستبدال بعض الدهون ،مثل السمن والزبدة،
بــزيــت ال ــزي ـت ــون لـتـحـسـيــن صـحـتـهــم .تـســاعــد
دراس ـت ـنــا فــي تـقــديــم تــوصـيــات أكـثــر تحديدا
يـسـهــل عـلــى الـمــرضــى فهمها وتـنـفـيــذهــا في
وجباتهم الغذائية".
وت ـ ـقـ ــول سـ ــوزانـ ــا سـ ــي الرس ـ ـ ـ ــون ،أسـ ـت ــاذة
مساعدة في علم األوبئة بمعهد كارولينسكا
في ستوكهولم" :لقد وجدت الدراسة الحالية
والدراسات السابقة أن استهالك زيت الزيتون
قــد يكون لــه فــوائــد صحية .ومــع ذلــك ،ال تــزال
ه ـن ــاك عـ ــدة أس ـئ ـلــة ب ـش ــأن مـ ــدى ح ـمــاي ـتــه من
الـسـكـتــة الــدمــاغ ـيــة م ـثــا والـك ـم ـيــة الـمـطـلــوبــة
لحدوث تأثير وقائي .هناك حاجة لمزيد من
البحث لمعالجة هذه األسئلة".

لمدة  64ساعة دون القلب الذي
ً
ولد بهُ ،عد ذلك نجاحا ،وكانت
اآلم ـ ـ ـ ــال كـ ـبـ ـي ــرة ف ـ ــي أن تـصـيــر
عمليات زرع القلب االصطناعي
ً
ً
أمرا شائعا في العقود المقبلة.
لكن األمر ببساطة لم يحدث .بعد
أكثر من نصف قــرن يــرى أطباء
ً
الـقـلــب ع ــددا أكـبــر مــن المرضى
ً
الذين يعانون قصورا في القلب
كل عام ،لكنهم ما زالوا ينتظرون
جـهــازا يمكنه االضـطــاع بعمل
الـ ـعـ ـض ــو ال ـ ـ ــذي ال يـ ـت ــوق ــف عــن
النبض في صدورنا.
أحيت التقنية  BiVACORمرة
أخرى اآلمال في إمكان أن تضع
قلوب اصطناعية نهاية للبحث
المحموم وغير المجدي في كثير
من األحيان عن قلوب متبرعين.
ل ــم ي ـج ـتــذب الـتـصـمـيــم الـجــديــد
ً
تـ ـم ــوي ــا ب ـم ــاي ـي ــن الـ ـ ـ ـ ــدوالرات
ف ـ ـح ـ ـسـ ــب ،بـ ـ ــل ح ـصــل
ً
أيـ ـض ــا ع ـل ــى دعـ ــم مــن
معهد تكساس للقلب
ال ــرائ ــد ع ـلــى مـسـتــوى
ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم فـ ـ ـ ــي م ـ ـجـ ــال
الـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـم ـت ـط ــورة
لصحة القلب.
يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول تـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــز إن

"روعة هذا التصميم وما يجعله
ً
واع ـ ـ ـ ــدا ،ه ــو أنـ ــه ال ي ـش ـبــه قـلــب
اإلنـســان على اإلط ــاق .إن األمــر
يـشـبــه إل ــى حــد مــا رح ـلــة جوية
أثـ ـق ــل م ــن الـ ـ ـه ـ ــواء .ل ـق ــد مـنـحــت
الـطـبـيـعــة األم ال ـط ـيــور أجـنـحــة
تـ ــرفـ ــرف ب ـه ــا مـ ــع مـ ــا ف ـي ـه ــا مــن
عظام وأوتــار وعضالت .عندما
حاولنا أن نفعل ذلــك في األيــام
األولى للطيران ،لم ينجح األمر.
كان علينا أن نتوقف عن محاولة
محاكاة الطيور ونطور مــراوح
ومـ ـح ــرك ــات ،ح ـت ــى ن ـت ـم ـكــن مــن
الطيران".
منذ عــام  ،2019تعمل شركة
 BiVACORم ـ ــع و ك ـ ــا ل ـ ــة ن ــا س ــا
ب ــاس ـت ـخ ــدام خ ـبــرت ـهــا ف ــي بـنــاء
أج ـه ــزة م ــوث ــوق بـهــا عـلــى نحو
فائق للمواقف التي يعني الفشل
ً
ً
فيها موتا محققا.
المصدر :مجلة مدار
سلسلة مقاالت تنشر بالتنسيق
مع التقدم العلمي للنشر.
تابع قراءة الموضوع عبر
الموقع اإللكتروني:
www.aspdkw.com

دراسة تكشف كيفية تنظيم المعلومات داخل الدماغ
الداللتان المرئية واللغوية تلتقيان على طول القشرة البصرية
على الرغم من أن دراسات
كثيرة أثبتت أن المخ البشري
يخزن المعلومات الداللية،
وينظمها في مناطق وشبكات
مختلفة ،فإن العالقة
والتفاعالت بينها التزال غير
واضحة بالكامل.

فوائد أخرى
وفــي مجال التجميل ،يعتبر زيــت الزيتون
ً
ً
مغذيا ممتازا للوجه والبشرة ،لما يحتويه من
فيتامينات تعمل على إصــاح خاليا البشرة
والتلف الناتج عن إصابتها بالجفاف ،ولهذا
يـجــب ال ـحــرص عـلــى اسـتـخــدام زي ــت الــزيـتــون
قبل النوم .كما يساعد استخدام زيت الزيتون
المتكرر للبشرة على التخلص من الجلد الميت،
ويحافظ على ليونة البشرة ونعومتها.
يـحــد زي ــت الــزي ـتــون مــن ان ـت ـشــار الـجــراثـيــم
والبكتريا التي تسبب مشكالت للبشرة الجافة
ً
تـحــديــدا ،ويساعد فــي عــاج االلـتـهــابــات ،ألنه
يحتوي على خصائص حمضية منخفضة،
فـيـحــافــظ ع ـلــى درجـ ــة ال ـح ـمــوضــة الطبيعية
للجلد.
يـعــد زي ــت الــزي ـتــون م ــن ط ــرق الـحـمــايــة من
شيخوخة البشرة المبكرة وظهور التجاعيد
ً
والخطوط الدقيقة على البشرة ،كما أن له دورا
في الوقاية من اإلصابة بسرطان الجلد.

وقالت مارتا غواش -فيريه ،عالمة التغذية
ال ـبــارزة بجامعة هــارفــارد ومشرفة الــدراســة:
"نتائجنا تدعم التوصيات الغذائية الحالية
لــزيــادة تناول زيــت الزيتون .من المحتمل أن
يكون استهالك زيت الزيتون المرتفع مؤشرا
على نظام غذائي صحي شامل".

أج ــرى بــاح ـثــون م ــن جامعة
كاليفورنيا في بيركلي دراسة
ً
أخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرا ب ـ ـشـ ــأن ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ب ـيــن
ال ـت ـم ـث ـيــات ال ــدالل ـي ــة الـمــرئـيــة
والـ ـلـ ـغ ــوي ــة فـ ــي الـ ـ ــدمـ ـ ــاغ ،وم ــن
الـ ـمـ ـع ــروف أن الـ ـم ــخ ال ـب ـش ــري
يـ ـت ــول ــى تـ ـخ ــزي ــن ال ـم ـع ـل ــوم ــات
الداللية ،وتنظيمها في مناطق
وشبكات مختلفة.
وب ـ ـعـ ــد أن كـ ــانـ ــت دراس ـ ـ ـ ــات
سابقة في مجال علم األعصاب
ّ
رك ــزت على فحص بعض هذه
الـشـبـكــات بـعـمــق كـبـيــر ،لـكــن ال
تزال العالقة والتفاعالت بينها
غير واضحة.
ُ وأظهرت نتائج الدراسة التي
نـشــرت فــي موسوعة "نيتشر"،
أن المعلومات الداللية المرئية
وا ل ـل ـغــو يــة يـتــم تنظيمها على
هيئة خريطة موحدة في المخ،
وتلتقي هــاتــان الــداللـتــان على
طول حدود القشرة البصرية.
ون ـق ــل ال ـمــوقــع ع ــن ج ــاك إل.
غ ــاالن ــت ،وه ــو أح ــد الـبــاحـثـيــن
المشاركين فــي الــدراســة ،قوله
إن "أحد األنظمة الفرعية المهمة
داخل الدماغ البشري هو شبكة
داللية ال نمطية تمثل محتويات
الـ ـ ـ ــذاكـ ـ ـ ــرة ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة
واالنتباه".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف غـ ـ ــاالنـ ـ ــت "ت ـع ـم ــل
الـشـبـكــة الــدالل ـيــة كــوصـلــة بين
ت ــدف ــق ال ـم ـع ـلــومــات م ــن أنـظـمــة
إدراكية ومعلومات مخزنة في
الذاكرة الطويلة األمد".
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن "الـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف مــن
دراسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــا هـ ـ ــو ت ـح ـق ـي ــق ف ـهــم
أفضل للطريقة التي تدخل بها
الـمـعـلــومــات اإلدراك ـي ــة الشبكة
الداللية الوسطية (الالنمطية)".

األفالم الصامتة

هذه الدراسة يمكن
أن تمهد الطريق
أمام بحث جديد
يهدف إلى فهم
أفضل للصلة بين
شبكات الدماغ
الداللية

أجـ ـ ـ ـ ــرى غـ ـ ــاالنـ ـ ــت وزمـ ـ ـ ـ ــاؤه
تجربتين مختلفتين على نفس
ال ـم ـج ـم ــوع ــة م ــن ال ـم ـش ــارك ـي ــن،
ُ
فــي الـتـجــارب األول ــى ،طـلــب من
ال ـم ـشــارك ـيــن م ـش ــاه ــدة األفـ ــام
الصامتة ،وفي الثانية استمعوا
ً
إلى القصص المروية شفهيا.
وفي هذه الدراسة المحددة،
وجــد الباحثون أن المعلومات
اإلدراكية تدخل الشبكة الداللية
مــن خــال سلسلة مــن القنوات
المتوازية واالنتقائية الداللية،
وكانت قنوات تدفق المعلومات
تشير إل ــى أن ه ــذا الـنـظــام يتم

تـنـفـيــذه كسلسلة مــن وصــات
ً
تشريحية انتقائية لغويا.

الرنين المغناطيسي
وأظـهــرت فحوص التصوير
بالرنين المغناطيسي الوظيفي
التي جمعها غــاالنــت وزمــاؤه
أنــه أثـنــاء مشاهدة المشاركين
لــأفــام الـصــامـتــة ،تــم تنشيط
شبكة محددة من المناطق في
ال ـق ـش ــرة ال ـب ـص ــري ــة ،ول ـ ــدى من
كانوا يستمعون للقصص ،تم
تفعيل شبكة أخرى من المناطق
األمامية للقشرة البصرية.
وم ـ ــن ال ـم ـث ـيــر ل ــاه ـت ـم ــام أن
ال ـبــاح ـث ـيــن الحـ ـظ ــوا أن أن ـمــاط
ت ـن ـش ـي ــط ه ــاتـ ـي ــن ال ـش ـب ـك ـت ـيــن
ال ـع ـص ـب ـي ـت ـي ــن ال ـم ـت ـم ـي ــزت ـي ــن

تتوافق على طول حدود القشرة
البصرية .بمعنى آخــر ،الفئات
المرئية التي تم تمثيلها على
جانب واحد من الحدود (داخل
القشرة البصرية) ،تم تمثيلها
ً
لـغــويــا على الـجــانــب اآلخ ــر من
الحدود.
وأوض ــح غــاالنــت أن العديد
م ــن الــوظــائــف الـمـعــرفـيــة (مـثــل
الـتـعـلــم واالسـتـجــابــة لــأحــداث
غـيــر المتوقعة ومــراقـبــة األداء
والتخطيط للمستقبل وتقييم
األدلة واتخاذ القرارات )...تعتد
ً
كثيرا على الشبكة الداللية.

الحاالت العصبية
واستطرد أن الشبكة الداللية
قد تتضمن العديد من الحاالت

ال ـع ـص ـب ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ــؤثـ ــر ع ـلــى
الــوظـيـفــة اإلدراك ـي ــة أو التعلم،
ثم فــإن الفهم األفضل للتنظيم
ال ـت ـشــري ـحــي وال ــوظ ـي ـف ــي لـهــذه
الشبكة سيوفر معلومات مهمة
لـتـحـسـيــن الــوظ ـي ـفــة اإلدراكـ ـي ــة
(ال ـم ـع ــرف ـي ــة) ل ـ ــدى األشـ ـخ ــاص
األص ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاء ،وال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــل م ــع
المشكالت الخاصة بالوظيفة
اإلدراكية.

بحث جديد
ً
وعموما ،تشير النتائج التي
جـمـعـهــا ف ــري ــق ال ـبــاح ـث ـيــن إلــى
أن الـشـبـكــات الــدالل ـيــة المرئية
وال ـل ـغــويــة ف ــي ال ــدم ــاغ مــرتـبــط
بعضها ببعض ،وتشكل خريطة
موحدة.
وفـ ــي ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ،ي ـم ـكــن أن
تمهد ه ــذه الـمــاحـظــة الطريق
أم ـ ــام ب ـحــث ج ــدي ــد ي ـه ــدف إلــى
فهم أفضل للصلة بين شبكات
الدماغ الداللية المختلفة.
وقـ ــال غ ــاالن ــت "هـ ــذه األول ــى
ف ـ ـقـ ــط م ـ ـ ــن ب ـ ـيـ ــن الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ــن
الدراسات التي ستكون مطلوبة
لفهم العالقة بين النظام الداللي
واألن ـظ ـمــة اإلدراكـ ـي ــة وال ــذاك ــرة
الطويلة المدى".

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

فاطمة الصفي تتعرض لمشكالت كثيرة في «عنبر »6

خبريات
منى زكي تتجه للسينما
بعد تأجيل «الم شمسية»

المسلسل دخل قائمة األكثر مشاهدة في عدة دول
تعجز الفنانة فاطمة الصفي
عن تقديم العالج البنها ضمن
أحداث مسلسل «عنبر ،»6
مما يجعلها تعيش في حالة
نفسية صعبة.

حـ ـق ــق م ـس ـل ـس ــل "عـ ـنـ ـب ــر "6
ً
ً
تفاعال كبيرا بين المشاهدين،
حيث دخل قائمة األكثر مشاهدة
فــي ع ــدد مــن دول مـنـهــا مصر،
والسعودية ،ولبنان ،واإلمارات،
ً
كما حقق صدى واسعا في عدة
دول أخرى ،نظرا ألهمية القصة
ال ـت ــي ي ـت ـنــاول ـهــا ال ـع ـم ــل ،حيث
يناقش ما تواجهه النساء بين
جدران أحد السجون.
وت ـ ـ ـشـ ـ ــارك الـ ـفـ ـن ــان ــة ف ــاط ـم ــة
الصفي في بطولة العمل ،حيث
وص ـف ــت هـ ــذه ال ـت ـجــربــة بــأنـهــا

ً
ستكون األنـجــح ،نـظــرا لقصته
المختلفة وال ـم ـشـ ِّـوقــة ،مــؤكــدة
أن فريق العمل لديه ثقة كبيرة
بنجاح المسلسل ،وقائلة" :يأتي
النجاح عادة ألولئك المشغولين
ً
جـ ـ ــدا ل ـل ـب ـحــث عـ ـن ــه( ،ع ـن ـب ــر )6
مختلف ،ويال ننجح".
وتسعى الصفي إ لــى انتقاء
أدوارهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ــدق ـ ــة بـ ــاح ـ ـثـ ــة عــن
شـخـصـيــات ت ـتــرك بـصـمــة لــدى
ال ـم ـش ــاه ــدي ــن م ـت ـج ـن ـبــة ت ـك ــرار
ن ـف ـس ـهــا فـ ــي أدوار مـسـتـهـلـكــة
لــذلــك تـعـمــل وبـشـكــل ج ــدي في

المحافظة على المستوى الفني
الذي وصلت إليه.
وتـلـعــب الـصـفــي دور أح ــام
الـتــي تـحــاول عــاج ابـنـهــا ،لكن
ال تستطيع ذ لــك بسبب بعض
ال ـع ـق ـبــات ال ـت ــي ت ـع ـتــرض هــذه
الرغبة ،فتعيش في حالة سيئة
بسبب عجزها عــن عــاج فلذة
كبدها ،وتعاني األمـ ّـريــن خالل
هذه التجربة.

مشاكل إضافية
وتتصاعد أحــداث المسلسل

أحداث حقيقية

الصفي تنتقي
أدوارها وتتجنب
تكرار نفسها

لقطة من مسلسل «عنبر »6

ً
هيفاء وهبي تحيي حفال
ً
في المكسيك غدا
ت ـح ـيــي ال ـن ـج ـمــة ال ـل ـب ـنــانـيــة
ً
ً
ه ـي ـفــاء وهـ ـب ــي ،ح ـف ــا غـنــائـيــا
ً
في المكسيك غدا ،ضمن ليالي
إكـسـتــرافــاغـنــزا ،ال ــذي يـقــام في
هــذا الــوقــت مــن كــل عــام .وتقدم
هيفاء في الحفل باقة من أشهر
أغانيها.
م ـ ــن جـ ــانـ ــب آخـ ـ ـ ــر ،أوشـ ـك ــت
هيفاء على االنتهاء من تصوير
مشاهدها في فيلمها الجديد
"رمـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــس بـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــس" ،ح ـيــث
تواصل التصوير هناك بشكل
م ـك ـث ــف ،وتـ ـع ــود إلـ ــى ال ـق ــاه ــرة
مع فريق العمل بعد  15يوما،
السـتـكـمــال تـصــويــر الـمـشــاهــد
الداخلية من أحــداث الفيلم في
القاهرة.
الفيلم تدور أحداثه في إطار
من الكوميديا ،وسيتم تصويره
بين فرنسا ومصر ،وهو بطولة:
هيفاء وهبي ،مصطفى خاطر،
حمدي الميرغني ،محمد ثروت،
م ـح ـمــد سـ ـ ــام ،م ـح ـمــد أس ــام ــة
الشهير بأوس أوس ،ومحمود
ح ــاف ــظ ،وإخـ ـ ــراج أح ـمــد خــالــد،
وتأليف كريم حسن.

ك ـم ــا ت ـن ـت ـظــر ه ـي ـف ــاء ع ــرض
ف ـي ـل ـم ـه ــا "أشـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاح أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــا"،
المؤجل من العام قبل الماضي،
ويشارك في بطولته :مصطفى
خـ ــاطـ ــر ،أروى ج ـ ـ ـ ــودة ،أح ـمــد
الفيشاوي ،بيومي فؤاد ،عباس
أبوالحسن ،وغيرهم.

فضة المعيلي

ً
مــن الـكـتــاب ،وأحـيــانــا لــم تمكنها الـظــروف
ل ـك ـن ـه ــا مـ ـض ــت ب ــاسـ ـتـ ـض ــاف ــة ال ـن ـص ــوص
وتضمينها في هــذا الكتاب لتكون فرصة
للقارئ لالطالع عليها ،وليخرج بـتأويله
الخاص مكان الناقد ،ويرى التأويالت التي
يمنحها هذا النص أو ذلك.
وفي الختامّ ،
عبرت استبرق عن امتنانها
لضيوف شكلوا أهمية في دعم فقرة "زوايا
السرد" منذ البداية وفي السنوات األولى من
بثها على موجات إذاعة الكويت ،وقد أثرت
مساهمتهم بشكل شجع على اال سـتـمــرار
مدة  5سنوات.

آفاق جديدة
استبرق أحمد
وأن صدور هذا الكتاب بهذه التشكيلة من
النصوص التي جــاء ت بعضها عبر بحث
في اإلصدارات أو في الشبكة العنكبوتية ،أو
اقتراحات الضيوف ،ابتغاء تقديم النصوص
وتوثيق القراءات.
ولفتت إلى أنها قد تواصلت مع الكثير

أما كتاب "آفاق جديدة للقصة العربية"،
الذي ستكون انطالقته في معرض القاهرة،
فصدر عن دار "ميتا بوك" في مصر ،وكان
ً
ً
من إعداد مرفت يس ،وتضمن نصا قصصيا
لـهــا ،وفــي هــذا ال ـصــدد ،قــالــت اسـتـبــرق "تم
إدراج نصها "عامي األثير –  "1984ضمن
ً
اإلصـ ـ ـ ـ ــدار ،ك ـم ــا ي ـض ــم الـ ـكـ ـت ــاب ن ـص ــوص ــا
قـصـصـيــة م ــن س ــوري ــة ،والـ ـع ــراق ،والـيـمــن،
والسعودية ،وفلسطين ،والمغرب ،والجزائر،
وليبيا ،والكويت ،ومصر".

ديانا كرزون تطرح «هيه على الله»
تحلم ،يابه انه مو الول ،اهتملك شبيه
يله ،الحق القبلك ،هيه على الله ،الدنيه
على ا لـلــه ،العايفني خـيــروح مــن بالي
ي ـلــه ،ه ـيــه ع ـلــى ال ـل ــه ،ال م ــو ع ـلــى أح ــد،
فرغته قلبي ،مابي ولحد."...

استقرت الشركة املنتجة
ملسلسل "الم شمسية"،
بطولة النجمة منى زكي،
على تأجيله ،حيث كان من
املقرر له املشاركة في السباق
الرمضاني القادم ،بسبب
انتشار فيروس كورونا في
طاقم العمل خالل الفترة
املاضية .وأدى انتشار
الفيروس في عدد كبير من
طاقم وصناع املسلسل إلى
تأجيل التصوير أكثر من مرة،
حيث يحتاج التصوير حوالي
 3أشهر ونصف الشهر ،ولم
يتبق إال شهران ونصف
الشهر على الشهر الكريم ،ولم
يبدأ العمل الجديد في مواقع
التصوير ،ما دفع الشركة
إلى عدم املغامرة ،وتأجيل
املسلسل تمامًا .ووافقت منى
على دخول تجربة سينمائية
جديدة تعد لها خالل الفترة
القادمة ،إضافة إلى انتظارها
عرض فيلمها الجديد
"الجواهرجي" مع الفنان
محمد هنيدي ،لتعويض
غيابها عن رمضان القادم
بالسينما.

العوضي «ترند» بأغنية
لياسمين عبدالعزيز

ديانا حداد

نوال

ُ
نشر لها نص في «آفاق جديدة للقصة العربية»

طرحت الفنانة األردنية ديانا كرزو ن
أغنيتها الجديدة (هيه على الله) على
"ي ــوتـ ـي ــوب" ،وهـ ــي م ــن ك ـل ـم ــات ع ـبــاس
عبدالله ،وألحان كرار شريف.
وقـ ــد بـ ـ ــدأت األغ ـن ـي ــة ت ـح ـقــق رواجـ ــا
كبيرا بين الجمهور ،الذي اعتاد على
ن ـج ــاح ــات كـ ـ ــرزون م ــن خـ ــال أع ـمــال ـهــا
المميزة والالفتة.
ي ـ ـقـ ــول م ـط ـل ــع األغ ـ ـن ـ ـيـ ــة" :م ــات ــوك ــف
الـ ــدن ـ ـيـ ــه ،عـ ــل م ـث ـل ــك افـ ـهـ ـم ــه ،عــاي ـف ـنــي
م ـتــونــس ،ك ــل ض ـنــك ارج ـع ـل ــك ،ل ــك انــت

الـ ـع ــام ،وه ــو م ــن إن ـت ــاج شــركــة
.Eagle Films
"ع ـن ـبــر  "6م ــن تــأل ـيــف هــانــي
س ــرح ــان ودعـ ـ ــاء ع ـب ــدال ــوه ــاب،
وي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــم ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددا ك ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــرا م ــن
الـنـجــوم ال ـعــرب ،ومنهم سالف
ف ـ ــواخ ـ ــرج ـ ــي ،وص ـ ـبـ ــا م ـ ـبـ ــارك،
وفاطمة الصفي ،وأيـتــن عامر،
وجمانة كريم ،ونايف الظفيري،

ورنـ ـي ــن م ـط ــر ،ورانـ ـي ــا عـيـســى،
وتـ ــات ـ ـيـ ــانـ ــا مـ ـ ــرعـ ـ ــب ،ونـ ـت ــاش ــا
شوفاني ،وسلوى محمد علي،
وإيـلــي مـتــري ،وف ــادي ابراهيم،
وب ـ ـيـ ــار داغـ ـ ـ ــر ،ورنـ ـ ـ ــدة ك ـع ــدي،
وروزي الخولي ،وغريتا عون،
وغيرهم.

نـشــرت الـفـنــانــةديــانــا ح ــداد ص ــورة جــديــدة عبر
حسابها الخاص بمواقع التواصل االجتماعي.
ً
وكــانــت ديــانــا ن ـشــرت ال ـص ــورة مـسـبـقــا ،حيث
اتهمها بعض المتابعين بأنها تقوم بتقليد
الفنانةنوال الكويتية.
ً
وردا على ذل ــك ،أع ــادت ديــانــا نشر
صورتها ،معلقة" :للعلم فقط :هذي
الـ ـص ــورة ت ــم ت ـصــويــرهــا ف ــي أول
سبتمبر  2021يعني من  4شهور
للي قاعدين يـقــارنــوا ويقولوا
ديانا قلدت نوال ...مع حبي
الكبير ألم حنين".
وقــد انـتـشــرت الـصــورة
عـ ـب ــر م ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــي ،والقـ ـ ـ ــت
ً
ً
رواجا كبيرا ،حيث تفاعل
المتابعون مــع الـمـنـشــور ،فمنهم من
َّ
عبر عن حبه لديانا ،ومنهم من اعتبر أن األمــر ال يتطلب
ً
تبريرا ،وأنه غير مهم.

هيفاء وهبي

أصــدرت الكاتبة استبرق أحمد عــن دار
"الـ ــدراويـ ــش لـلـنـشــر والـ ـت ــوزي ــع" بــألـمــانـيــا
كتاب "زوايا السرد" ،الذي يتضمن قراء ات
متنوعة.
وشـ ـ ـ ـ ــارك ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا اإلصـ ـ ـ ـ ـ ــدار ع ـ ـ ــدد مــن
ال ـك ــات ـب ــات وال ـك ـت ــاب م ـن ـهــم :هـ ــدى ال ـش ــوا،
وهبة بوخمسين ،وناصر المطيري ،ونورا
بــوغـيــث ،ومــاجــد الـقـطــامــي ،وم ــي ال ـشــراد،
وفاطمة الفضلي ،وأسماء سعد ،إضافة إلى
مساهمات أخرى من كتاب األردن ،وسلطنة
عمان ،وسورية ،وفلسطين وغيرهم.
وج ــاء فــي مقدمة الـكـتــاب ،الـتــي كتبتها
اسـتـبــرق أحـمــد "يــأتــي ه ــذا الـكـتــاب ليكون
ً
جامعا لنصوص تناولتها قراءات إذاعية،
فاحتوى الوسيط على تـســاؤالت الضيف
وتوغالت األديب ،التي في أغلبيتها تتمسك
بــأولــويــاتـهــا الجمالية فــي كشف مـســارات
قصص تصب في نهر االجتهاد".
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن كـ ـت ــاب "زوايـ ـ ـ ـ ــا الـ ـس ــرد"
ستكون انطالقته في معرض مسقط ،وهو
خــاص فقط بالنصوص الـتــي تــم تناولها
في السنة األخيرة من فقرة "زوايــا السرد"،

ال ـم ـس ـل ـس ــل م ـس ـت ــوح ــى مــن
أحداث حقيقية عن قصص تدور
ّ
داخل عالم السجون هزت الرأي

فاطمة الصفي

ديانا حداد ترد بقوة
على اتهامها بتقليد نوال

إستبرق أحمد« :زوايا السرد» يضم قراءات متنوعة
•

المعروض على منصة شاهد،
ح ـي ــث ت ـس ـت ـمــر الـ ـص ــدم ــات فــي
م ــاح ـق ــة ص ـب ــا مـ ـب ــارك (ل ـي ـلــى)
ضـ ـ ـم ـ ــن أحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل،
وتكتشف أن السيدة التي عاشت
م ـع ـه ــا ط ـ ـ ــوال ع ـم ــره ــا تـخـطــف
األطـ ـ ـف ـ ــال ،وأنـ ـه ــا ل ـي ـســت أم ـهــا
الحقيقة رغم حبها الشديد لها،
الصدمة الثانية جاءت بانتحار
ه ــذه ال ـس ـيــدة ف ــي الـسـجــن بعد
الـقـبــض عـلـيـهــا ،وت ـن ـهــار ليلى
أمام قبرها.
ً
ت ـ ـ ـ ــزداد ح ـ ـيـ ــاة ل ـي ـل ــى سـ ـ ــوءا
ح ـيــن تـكـتـشــف إص ــاب ــة أخـيـهــا
بالسرطان في مرحلة متأخرة،
ويحتاج إلــى التدخل بالعالج
الـكـيـمـيــائــي ،ف ــي ال ــوق ــت نفسه
تـتـغـيــر مـعــامـلــة حبيبها ال ــذي
ي ـت ـخ ـل ــى عـ ـنـ ـه ــا بـ ـسـ ـب ــب ج ـهــل
ً
نسبها ،وهو أيضا زميلها في
العمل ،مما يتسبب في مشاكل
إضافية .وفي المقابل تتعرض
الصفي لمجموعة من المواقف
الصعبة خــال العمل ،وتسعى
بذلك إلــى تسليط الـضــوء على
قضايا تهم شريحة كبيرة من
النساء.

تصدرت أغنية «بحبك»،
للمطرب الشاب عمر كمال،
والتي قدمها الفنان أحمد
العوضي هدية لزوجته
النجمة ياسمني عبدالعزيز،
الترند عبر «يوتيوب» ومواقع
التواصل االجتماعي.
اختار العوضي كلمات
األغنية بنفسه ،ونفذها
مع املطرب عمر كمال ،ومن
خالل حفل عيد امليالد فاجأ
العوضي ياسمني بوجود
كمال ،الذي غنى لها األغنية
خصيصا ،بعدها طرحها
عبر «يوتيوب» بشكل رسمي،
وحققت مشاهدات عالية.
ونجح حفل عيد امليالد
واألغنية في خطف نظر
الجمهور ،وأشادوا بالعالقة
املميزة بني العوضي
وياسمني ،ووقوفه بجوارها
دائما ،خصوصا بعد أزمتها
الصحية األخيرة وانتهاء
املواقف أخيرا بأغنية «بحبك».

ةديرجلا
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دوليات

ّ
االعتداء على أبوظبي يعقد مسار التهدئة اإلقليمية

المبعوث األميركي لليمن يبدأ من الرياض جولة على عواصم خليجية ولندن
أجمع خبراء على أن االعتداء
الحوثي الدامي على ًأبوظبي
ّ
ً
شكل تحوال خطيرا على
األمن والسالم بالمنطقة،
مرجحين أن يتسبب في تعقيد
حوار وتواصل السعودية
واإلمارات مع إيران ،في
حين ظهرت تقديرات بأن
اإلمارات ستواصل جهودها
ضمن «تحالف دعم الشرعية»
باليمن دون االنزالق لمواجهة
إقليمية مع طهران المتحالفة
مع متمردي اليمن.

سـ ـ ـل ـ ــط ال ـ ـ ـه ـ ـ ـجـ ـ ــوم الـ ـ ــدامـ ـ ــي
الـ ـ ــذي ش ـن ـتــه ج ـم ــاع ــة «أنـ ـص ــار
ال ـلــه» الـحــوثـيــة ،المتحالفة مع
إي ـ ـ ــران ،ع ـلــى اإلمـ ـ ـ ــارات االثـنـيــن
الماضي ،الضوء على هشاشة
ال ـس ــام واالس ـت ـق ــرار اإلقـلـيـمــي،
مــع تــرجـيــح تسببه فــي تعقيد
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوار ال ـ ـث ـ ـنـ ــائـ ــي ال ـم ـت ـع ـث ــر
ً
أســاســا بين السعودية وإي ــران
الداعم الرئيسي للمتمردين في
الـيـمــن .ورأت م ـصــادر إقليمية
ل ـ ـ «روي ـ ـ ـتـ ـ ــرز» ،أنـ ــه ف ــي ح ـيــن أن
ً
ً
الهجوم ال يشكل تهديدا محددا
لــأولــويــة الدبلوماسية األولــى
لـلـمـنـطـقــة ،وه ــي ج ـهــود إح ـيــاء
اتـفــاق  2015الـنــووي مــع إيــران،
فـقــد عـمــق شـكــوك دول الخليج
العربية تجاه استعداد طهران
لنزع فتيل التوتر اإلقليمي.
وق ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـح ـ ـل ـ ـلـ ــون وم ـ ـصـ ــدر
خ ـ ّل ـي ـج ــي ،إن االعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداء رب ـم ــا
ُيعقد المحادثات االستكشافية
بـيــن الـسـعــوديــة وإي ـ ــران إلنـهــاء
ال ـ ـخـ ــافـ ــات ب ـ ـعـ ــدة مـ ـلـ ـف ــات فــي
مقدمتها الـصــراع باليمن ،وقد
يــؤثــر على الـتــواصــل اإلمــاراتــي
مع طهران.
وأمـ ـ ـ ــس األول ،كـ ـت ــب ن ــائ ــب
وزير الدفاع السعودي خالد بن
سلمان على «تويتر»« :الحوثيون
ل ـ ـي ـ ـسـ ــوا م ـه ـت ـم ـي ــن بـ ــال ـ ـسـ ــام،
ويظلون رهينة داعمهم اإلقليمي
الــذي يتعامل مع أمــن منطقتنا
على أنــه مـجــرد ورق ــة تـفــاوض»
في إشارة إلى إيران.

ال تراجع
وس ـ ـ ـعـ ـ ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــوث ـ ـ ـيـ ـ ــون ،م ــن
خـ ــال م ـهــاج ـمــة أب ــوظ ـب ــي ،إلــى
تحذيرها لالبتعاد عــن معركة
الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى ال ـم ـح ــاف ـظ ــات
الغنية بالطاقة في اليمن ،حيث

ث ــارت ثــائــرة الـحــركــة المتمردة
جراء خسائر تكبدتها لمصلحة
قوات تدعمها الدولة الخليجية،
حليفة الواليات المتحدة القوية
والـعـضــو الــرئـيـســي بـ ـ «تحالف
دع ـ ــم الـ ـش ــرعـ ـي ــة» ال ـ ـ ــذي ت ـق ــوده
الرياض ضد الحوثيين.
ول ــن ت ـتــراجــع اإلم ـ ــارات على
األرجـ ـ ـ ــح عـ ــن دع ـ ــم «ال ـت ـح ــال ــف»
ومواصلة دفع «ألوية العمالقة»
الجنوبية إلجـهــاض أهــم حملة
تشنها الميليشيات الحوثية
لـلـسـيـطــرة ع ـلــى مــدي ـنــة مـ ــأرب،
آخ ــر مـعــاقــل الـحـكــومــة اليمنية
ً
المعترف بها دولـيــا فــي شمال
البالد .بل إن محللين إقليميين
قالوا إن من العواقب المحتملة
العـ ـ ـت ـ ــداء االثـ ـنـ ـي ــن هـ ــي تــدق ـيــق
دولـ ــي أش ــد ع ـلــى رواب ـ ــط إي ــران
بالحوثيين وغيرهم من القوات
شبه العسكرية التي تهدد دول
الخليج العربية في أنحاء الشرق
األوسط.
وأكد المحللون لـ «رويترز» ،أن
ُالهجوم ،الذي قال الحوثيون ،إنه
شن بصواريخ وطائرات مسيرة،
رب ـمــا ي ـعــزز حـجــة الـسـعــوديـيــن
واإلم ــارات ـي ـي ــن بـ ــأن ن ـهــج إدارة
الــرئ ـيــس األم ـيــرك ــي ج ــو بــايــدن
تجاه اليمن لم يتمخض إال عن
تقوية شوكة الحوثيين.
وأظ ـ ـهـ ــرت ال ـض ــرب ــة ال ـت ــي لم
يسبق لها مثيل على أبوظبي
قــدرة الحوثيين على استهداف
خ ـص ــم خ ــارج ــي ثـ ــان م ــن م ــدى
بعيد دون أن تردعهم تهديدات
ب ــال ــرد خ ــرج ــت ع ـق ــب هـجـمــات
مماثلة شنوها على السعودية
فـ ــي عـ ـه ــد ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي
الـســابــق دون ــال ــد ت ــرام ــب .وأث ــار
الحوثيون احتمال شن هجمات
أكثر من هذا القبيل.
وتوقع خبراء تحدثوا لشبكة

مقاتل مناهض للحوثيين في شبوة أمس (أ ف ب)
«سي أن أن» استمرار الهجمات
الـ ـ ـح ـ ــوثـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف
اإلم ــارات والسعودية مع زيــادة
حــدة القتال فــي م ــأرب ،إال أنهم
أشـ ـ ـ ـ ـ ــاروا إل ـ ـ ــى أن أبـ ــوظ ـ ـبـ ــي ال
تــريــد الـتـخـلــي ع ــن الـمـحــادثــات
مــع ط ـهــران لتحسين العالقات
وتـحــاول تجنب التصعيد بعد
ً
ال ـه ـج ـم ــات اإلره ــابـ ـي ــة ح ـفــاظــا
على األمــن اإلقليمي ،والتركيز
ع ـل ــى ت ـط ــويــر اق ـت ـص ــاده ــا رغ ــم
اع ـ ـت ـ ـقـ ــادهـ ــا ب ـ ـ ــأن ل ــإي ــران ـي ـي ــن
ي ـ ــدا ف ــي االعـ ـ ـت ـ ــداء الـ ـ ــذي يـمـثــل
نـقـطــة ت ـح ــول خ ـط ـيــرة وضــربــة
للجهود الرامية إلنهاء النزاعات
وتحقيق ال ـســام فــي المنطقة.
وذكـ ـ ـ ــر م ـ ـصـ ــدر خ ـل ـي ـج ــي أن
ال ـعــواقــب ال ـفــوريــة ستستهدف
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوثـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــن،
بـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــا ت ـ ـج ـ ـم ـ ــع اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات

أدل ـ ـ ـ ــة ب ـ ـشـ ــأن أم ـ ــاك ـ ــن ت ـص ـن ـيــع
ال ـطــائــرات الـمـسـيــرة وإطــاقـهــا.

تورط إيران
وفـ ــي وقـ ــت تـ ـح ــاول حـكــومــة
ال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــام ـي ــة ،الـتــي
تـ ـق ــول إنـ ـه ــا ت ـس ـعــى لـتـحـسـيــن
العالقات مع دول الجوار ،ابعاد
نفسها عن موقع «مصدر األوامر»
بشأن بعض تصرفات حلفائها
المتشددين في المنطقة ،أصدرت
ً
وزارة الخارجية اإليرانية بيانا
صـيــغ بـعـنــايــة .وق ــال المتحدث
باسم الخارجية سعيد خطيب
زادة ،فــي مـعــرض تعليقه على
«أحـ ـ ـ ــدث الـ ـتـ ـط ــورات الـمـتـعـلـقــة
ً
باليمن» ،إن إيران تؤكد دائما أن
«حل أي أزمــة في المنطقة ليس
بــالـلـجــوء إل ــى ال ـحــرب والـعـنــف،

وإنــه ال سبيل لألمل في إرســاء
ال ـ ـس ـ ــام واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــرار إال فــي
أج ـ ــواء ي ـســودهــا الـ ـه ــدوء» .ولــم
يـشــر زادة إشـ ــارة مـبــاشــرة إلــى
الـهـجــوم الـحــوثــي ال ــذي احتفت
ب ـ ــه الـ ـصـ ـح ــف اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ــة .إل ــى
ذل ــك ،واص ــل طـيــران «التحالف»
حملته ال ـجــويــة الـمـكـثـفــة ل ــردع
ال ـم ـت ـم ــردي ــن بـ ــأجـ ــواء ص ـن ـعــاء،
الخاضعة لسيطرة الحوثيين
أمس .وشنت المقاتالت  12غارة
على مناطق شملت جبل عطان
ومــديــريــة سـنـحــان الـتــي توجد
بها منصات إلطالق الصواريخ
جنوب العاصمة اليمنية.
وف ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـحـ ـ ــاولـ ـ ــة الحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواء
التصعيد وإنعاش جهود السالم،
بدأ المبعوث األميركي الخاص
إلى اليمن تيم ليندركينغ ،جولة
تشمل عواصم خليجية ،ولندن.

وأك ــد األم ـيــن ال ـعــام لمجلس
التعاون لــدول الخليج العربية
نايف الحجرف ،خالل استقباله
ليندركينغ فــي الــريــاض ،أمــس،
أهمية ضغط المجتمع الدولي
ع ـلــى ج ـمــاعــة ال ـح ــوث ــي ،لــوقــف
أنشطتها اإلرهابية ،واالنخراط
ال ـجــاد فــي عملية سلمية لحل
األزمة اليمنية.
وشــدد الحجرف على أهمية
دور الــواليــات المتحدة ،معربا
عن إدانـتــه الستمرار استهداف
المدنيين واألعيان المدنية في
السعودية بصواريخ وطائرات
مسيرة ،وكذلك الهجوم "اإلرهابي
ال ـج ـبــان" ال ــذي اسـتـهــدف مطار
أبوظبي.
(واشنطن  -وكاالت)

«اتفاق كهربائي» وشيك بين لبنان واألردن
ومشاورات فرنسية  -أميركية بشأن «الترسيم»
●

بيروت  -منير الربيع

 3ملفات خدماتية وحيوية في دائــرة االهتمام
اللبناني والــدولــي ،ملف استجرار الغاز المصري
والكهرباء األردنية ،وملف ترسيم الحدود البحرية
مع إسرائيل ،وملف إقــرار الموازنة المالية العامة
التي ستكون على طاولة مجلس الــوزراء اللبناني
األسبوع المقبل ،والذي يعود بعد تعطيل دام ألكثر
من  3أشهر.
ال ـن ـق ــاش ال ــدائ ــر حـ ــول م ـلــف الـ ـم ــوازن ــة ،يــرتـبــط
بـمــا سيتفق عليه الـمـســؤولــون الـلـبـنــانـيــون حــول
التعديالت التي سيتم إدخالها على مشروع المالية
الـعــامــة فــي لـبـنــان ،وأب ــرزه ــا «شـبــه تـحــريــر» لسعر
الـصــرف ،ورفـعــه إلــى مستوى منصة صيرفة التي
يحددها حاكم مصرف لبنان رياض سالمة.
وتكشف مصادر متابعة لـ «الجريدة» أن سالمة
قد اتفق مع رئيس الحكومة وغيره من المسؤولين
على التدخل في سوق القطع المالي ،من خالل ضخ
كميات دوالرية في األسواق مقابل سحب أجزاء من
الكتلة النقدية اللبنانية.
ويشير خـبــراء اقتصاديون إلــى أن هــذا اإلجــراء
مرحلي فقط ،وقد يؤسس إلى أزمة أكبر فيما بعد،
مما يعني أنه يتم إعطاء حقن مورفين ،ولكن هذه
المرة من االحتياطي اإللزامي لتسهيل إقرار الموازنة
التي ستكون فيها قرارات قاسية على الناس.
أحد الشروط األساسية التي ترتبط بالموازنة
والتفاوض مع صندوق النقد الدولي ،أو الحصول
على مساعدات من البنك الدولي ترتبط بضرورة
رف ــع تـعــرفــة أس ـعــار ال ـخــدمــات ،وه ــذا يـطــول تعرفة
أسـعــار الكهرباء واالت ـصــاالت ،وهــو يتصل بشكل
مباشر بالشروط التي يفرضها البنك الدولي لتمويل
مشروع استجرار الغاز المصري والكهرباء األردنية.
هـ ــذا الـ ـمـ ـش ــروع ال ـ ــذي ي ـت ــم ال ـع ـم ــل ع ـل ــى إن ـج ــاز

االتفاقية الخاصة بشأنه ،وا لـتــي يفترض أن يتم
توقيعها بين لبنان ،وسورية ،واألردن ومصر.
وأعلن وزير الطاقة األردني صالح خراشبة ،أمس،
ً
أن لبنان واألردن سيوقعان األسبوع المقبل اتفاقا
لتوريد الكهرباء األردنية الى لبنان.
وكان هناك انتظار للحصول على موافقة أميركية
بمنح اسـتـثـنــاءات وإع ـفــاءات مــن عقوبات «قــانــون
قيصر» الــذي يقيد التعامل مــع دمـشــق .وقبل أيــام
أبـلـغــت الـسـفـيــرة األمـيــركـيــة بــالـمــوافـقــة عـلــى ذلــك،
وبـحـســب مــا تكشف م ـصــادر حـكــومـيــة ،ف ــإن هناك
ً
ت ـف ــاؤال بــالـحـصــول عـلــى االسـتـثـنــاء الــرسـمــي بعد
االنتهاء من توقيع االتفاقية وإرسالها إلى الخزانة
األم ـيــرك ـيــة إلع ـط ــاء ال ـمــواف ـقــة ب ـن ــاء ع ـلــى ال ـشــروط
الواضحة الواردة فيها.
وقــد حصلت «ال ـجــريــدة» على نــص رســالــة شيا
ّ
ً
التي سلمتها للحكومة اللبنانية ،وتتضمن شكرا
على إرسال قائمة الشركات التي يتوقع مشاركتها
فــي ع ــروض الـكـهــربــاء وال ـغ ــاز .وطــالـبــت واشـنـطــن
ب ـم ـع ـلــومــات إض ــاف ـي ــة ح ـ ــول ال ـك ـي ــان ــات ال ـس ــوري ــة
الـتــي ستشملها العملية ،وكــذلــك عــن أي مقاولين
ومتعاقدين فرعيين و شــر كــات التأمين المطلوبة
لدعم مقترحات الكهرباء والغاز.
الـمـلــف الـثــالــث ذات االه ـت ـمــام هــو مـلــف ترسيم
الحدود ،إذ ينتظر لبنان زيارة المبعوث األميركي
لشؤون الطاقة آمــوس هوكشتاين في أوائــل شهر
ف ـبــرايــر ال ـم ـق ـبــل ،وت ـش ـيــر م ـص ــادر مـتــابـعــة إل ــى أن
هوكشتاين يبدي تفاؤله بالوصول إلى اتفاق ،ويقول
في أوساطه إن األطراف اللبنانية جميعها موافقة
عـلــى مـلــف الـتــرسـيــم بـمــا فيها ح ــزب ال ـلــه ،وتشير
المعلومات إلــى أن الرجل قد بحث في هــذا الملف
مع مسؤول فرنسي في واشنطن ،كما أنه قد يزور
باريس قبل زيارته للبنان لوضع اللمسات األخيرة
على آلية إنجاز هذا االتفاق.

في ظل توقف العديد من األنشطة في الخرطوم
وباقي المدن السودانية ،تلبية للعصيان المدني
الذي بدأ أمس األول ،وصل وفد عسكري إسرائيلي
إلى العاصمة الخرطوم ،في زيارة غير معلنة للقاء
رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان وقادة
ً
الجيش ،تزامنا مع قــدوم وفد دبلوماسي أميركي
يحمل «رسالة صارمة» للسلطات االنتقالية.
وسط االضطرابات والعنف وسقوط عدد قياسي
من القتلى في صفوف المتظاهرين ،بدأ وفد أميركي
برئاسة المبعوث األميركي الخاص للقرن اإلفريقي
ديفيد ساترفيلد ،توقع مسؤولون غربيون أن يوجه
خالها رسالة أكثر صرامة إلى قيادة الجيش ورئيس
المجلس االنتقالي ،مقارنة بالزيارات السابقة.
ونـ ـقـ ـل ــت وك ـ ــال ـ ــة «ب ـ ـلـ ــوم ـ ـبـ ــرغ» ع ـ ــن م ـس ــؤول ـي ــن
غ ــربـ ـيـ ـي ــن أن الـ ـعـ ـن ــف الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــر مـ ـن ــذ أس ــابـ ـي ــع
أصـ ـب ــح ي ـم ـث ــل مـ ـص ــدر إح ـ ـ ـ ــراج ل ـ ـلـ ــدول ال ـغ ــرب ـي ــة،
الـ ـت ــي أصـ ـ ــرت ع ـل ــى أن ال ـج ـي ــش ي ـم ـك ـنــه أن يـلـعــب
ً
دورا بـنــاء بـعــد اإلج ـ ــراءات الـتــي اتـخــذتـهــا قيادته

ضــد شــركــائـهــا الـمــدنـيـيــن فــي الـسـلـطــة االنـقـتــالـيــة.
وغــداة اجتماع في الرياض لمجموعة «أصدقاء
ال ـس ــودان» نــاقــش سبل تعزيز التنسيق المشترك
لدعم كل الجهود ،لضمان االنتقال السلمي السياسي
للسلطة ،باإلضافة إلى دعم جهود البعثة األممية
المتكاملة لدعم المرحلة االنتقالية فــي الـســودان،
واصل المتظاهرون لليوم الثاني عصيانهم المدني،
وأغلقوا الطرق الرئيسية في العاصمة وأحيائها
المجاورة وانتشرت المتاريس في الشوارع وأغلقت
المحال التجارية والصيدليات وسوق «السجانة»
األكبر لمواد البناء.
وال ـتــزم مـسـتـشــارون ب ــوزارة الـعــدل بالعصيان،
وطــالـبــوا فــي مــذكــرة بــرفــع ح ــال ال ـط ــوارئ المعلنة
وتسليم السلطة للمدنيين ،مشددين على «ضرورة
وق ــف االن ـت ـه ــاك ــات ض ــد ال ـم ـت ـظــاهــريــن الـسـلـمـيـيــن
والكشف عن مرتكبي االنتهاكات» ،وذلك بعد مقتل
 7متظاهرين في تظاهرات يوم االثنين الماضي.
(الخرطوم  -وكاالت)

ً
إسرائيل ترسل وفدا إلى الخرطوم
ورسالة أميركية «صارمة» للبرهان

سلة أخبار
ً
إسرائيل تهدم منزال
ً
فلسطينيا بالشيخ جراح

هدمت قوات السلطات
اإلسرائيلية منزل عائلة
صالحية في حي الشيخ جراح
بالقدس المحتلة أمس.
وأفاد شهود بأن قوة
إسرائيلية كبيرة اقتحمت
المنزل ،وشرعت الجرافات في
تسويته باألرض ،دون السماح
بإخراج أي من محتوياته،
بما في ذلك الكتب المدرسية،
والوثائق والمستندات التي
تخص العائلة الفلسطينية.
ً
واعتقلت القوات  26شخصا
من أفراد العائلة والمتضامنين
الموجودين في المنزل منذ
يومين .جاء ذلك بعدما هددت
عائلة محمود صالحية ،أمس
األول ،طواقم مشتركة من بلدية
وشرطة إسرائيل بتفجير
أسطوانات غاز ،وإضرام
النيران بالمنزل ومن فيه في
حال قامت باقتحامه.

العراق :القضاء يؤجل البت
بدستورية انطالقة البرلمان

أجلت المحكمة االتحادية العليا
في العراق ،أمس ،النظر في
الدعوى بشأن عدم دستورية
الجلسة األولى للبرلمان الجديد
 25الجاري للتدقيق ،واكتفت
باالستماع إلى إفادة الطرفين.
وقررت المحكمة االتحادية،
أعلى سلطة قضائية في البالد،
في  13الجاري ،إيقاف عمل
هيئة رئاسة البرلمان بشكل
مؤقت ،إثر شكويين تقدم بهما
النائبان باسم خشان ومحمود
داود سلمان بوجود مخالفات
دستورية ،وللنظام الداخلي
للبرلمان خالل الجلسة األولى
التي انعقدت في  9الجاري،
أسفرت عن انتخاب محمد
ً
الحلبوسي رئيسا للبرلمان،
وحاكم الزاملي وشاخوان
عبدالله لمنصبي النائب األول،
والنائب الثاني لرئيس البرلمان.

تونس :وفاة متظاهر
ً
متأثرا بإصابته

أعلنت مبادرة "مواطنون ضد
االنقالب" في تونس ،وفاة أحد
المشاركين في تظاهرات 14
يناير في أحد مستشفيات
العاصمة أمس .وذكرت المبادرة
المناهضة لقرارات الرئيس
قيس سعيد ،أن الوفاة جاءت
بعد تعرض المتظاهر إلصابات
خطيرة "جراء العنف المفرط
الذي مورس على المتظاهرين"
من قبل القوى األمنية .ونعى
القيادي السابق في حركة
"النهضة" ،برعومي خليل،
المواطن رضا بوزيان ،الذي "تم
اختطافه من قبل األمن خالل
مسيرة إحياء عيد الثورة".

الجزائر :السجن لسالل
ومسؤولين سابقين

أصدر القضاء الجزائري،
ً
أمس ،أحكاما بالسجن بحق
الوزير األول األسبق عبدالمالك
سالل ،ووزير الموارد المائية
السابق حسين نسيب وعدد
من المديرين والمسؤولين
السابقين ،لعالقتهم بقضية
"مجمع أمنيهد"
وصدرت األحكام عن
الجهات القضائية الجزائية
المتخصصة في ملفات الفساد
المالية واالقتصادية في محكمة
سيدي امحمد في العاصمة
الجزائر.

ةديرجلا
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واشنطن قلقة من وجود روسي «نووي ودائم» في بيالروسيا

ّ ً
ً
بريطانيا ترجح الحرب خالل أسابيع ...وواشنطن لن تقدم ردا خطيا على «ضمانات بوتين»

ال يزال التوتر يتصاعد على
الحدود األوكرانية رغم كل
التحذيرات األميركية لموسكو
من تداعيات إقدامها على
غزو جارتها الشرقية .وفي
تطور جديد أعربت واشنطن
عن قلقها من احتمال وجود
عسكري دائم ونووي للجيش
الروسي في بيالروسيا
المجاورة التي دخلتها قوات
روسية كبيرة بذريعة إجراء
مناورات.

م ـ ـ ـ ــع ت ـ ـ ـ ــواص ـ ـ ـ ــل الـ ـتـ ـحـ ـشـ ـي ــد
العسكري الروسي قرب أوكرانيا،
أعــربــت وزارة الــدفــاع األميركية
(البنتاغون) عن خشية الواليات
المتحدة من احتمال أن يصبح
وج ـ ـ ــود الـ ـ ـق ـ ــوات ال ــروسـ ـي ــة فــي
ب ـي ــاروس ـي ــا إلج ـ ـ ــراء مـ ـن ــاورات
ً
عسكرية الشهر المقبل ،دائـمــا،
وبــالـتــالــي يـمـ ّـهــد لـنـشــر أسلحة
ن ــووي ــة روسـ ـي ــة ف ــي هـ ــذا الـبـلــد
المتاخم ألوكرانيا وبولندا.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤول فـ ـ ــي
«ال ـب ـن ـت ــاغ ــون» ،ط ـلــب عـ ــدم ذكــر
اس ـمــه ،إن «أعـ ــداد ال ـق ــوات التي
تم حشدها تتجاوز بالطبع ما
ّ
يمكن أن نتوقعه عندما يتعلق
األم ــر ب ـم ـنــاورات ع ــادي ــة» ،الفتا
إلى أن «المناورات العادية التي
تشمل على سبيل المثال  9آالف
ج ـن ــدي تـتـطـلــب إخـ ـط ــار الـ ــدول
المجاورة مسبقا قبل  42يوما،
أم ــا إذا ت ـجــاوز ال ـعــدد  13ألـفــا،
ف ـع ـنــدهــا يـتـطـلــب األم ـ ــر وج ــود
مراقبين دوليين».
وقــال المسؤول األميركي إن
«رئ ـي ــس ب ـيــاروس ـيــا ألـكـسـنــدر
لوكاشينكو ،مــع م ــرور الــوقــت،
بـ ــات يـعـتـمــد أك ـث ــر فــأك ـثــر على
روس ـيــا فــي شـتــى أن ــواع الــدعــم.
ونـعـلــم أن ــه ال يحصل عـلــى هــذا
ال ـ ــدع ـ ــم ب ـش ـك ــل م ـ ـجـ ــانـ ــي ،وم ــن
ال ـ ــواض ـ ــح أن روس ـ ـيـ ــا تـسـتـغــل
ض ـع ـف ــه ،وت ـط ــال ـب ــه ب ـق ـل ـيــل مــن
سندات َّ
الدين المتراكمة».
وأض ـ ـ ـ ــاف« :ال ـت ــوق ـي ــت جــديــر
ب ــال ـم ــاح ـظ ــة ،وب ــال ـط ـب ــع يـثـيــر
م ـخ ــاوف م ــن نـ ّـيــة روس ـي ــا نشر
قوات في بيالروسيا تحت ستار
المناورات العسكرية المشتركة،
ّ
بهدف شــن هجوم محتمل ضد
أوكرانيا».
وأشـ ـ ـ ــار ال ـ ــى أن ال ـت ـع ــدي ــات
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـت ـ ــرح ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى دس ـ ـ ـتـ ـ ــور
بـيــاروسـيــا فــي اسـتـفـتــاء مقرر
الشهر المقبل قد تسمح للوجود
ال ـع ـس ـكــري ال ــروس ــي الـتـقـلـيــدي
ً
والـ ـن ــووي ،ب ــأن يـصـ ّبــح دائ ـم ــا»،
ً
م ــؤك ــدا أن «ه ـ ــذا ي ـمــثــل ت ـحــديــا
لــأمــن األوروب ـ ـ ــي ،وق ــد يتطلب
ردا».
من ناحيته ،قــال مسؤول في
«الخارجية» األميركية إن «روسيا
قد ترسل قواتها إلى بيالروسيا
ّ
تـحــت ذري ـعــة ال ـم ـن ــاورات ،لـشــن
ه ـجــوم مـحـتـمــل عـلــى أوكــران ـيــا
من الشمال».

بـ ـ ــدأ ب ـ ـ ــروح هـ ــادئـ ــة قـ ـب ــل أن
تعصف بــه تـحــديــات المنصب
ف ـت ـل ـقــي بـ ــه فـ ــي أمـ ـ ـ ــواج عــات ـيــة
لتحوله من رئيس "معتدل" كما
يصفه أنـصــاره إلــى آخــر "أعلى
ً
صوتا".
مع انتهاء السنة األولى لجو
بايدن في البيت األبيض ،يبدأ
الرئيس األميركي عامه الثاني
ً
ً
بمنصبه محاربا غاضبا مستاء
ت ـط ـ ّـوق ــه ال ـت ـح ــدي ــات وي ــداه ـم ــه
ال ــوق ــت وي ـن ـف ــد صـ ـب ــره إلن ـق ــاذ
مــا تبقى مــن طموحاته ،وسط
مـتـغـيــرات مـتـســارعــة وتقلبات
متواترة.
ً
ع ــام ــه األول بـ ــدا الفـ ـت ــا إل ــى
أبعد الحدود بإطاللته الهادئة،
ً
وبدا قريبا من الشعب أكثر منه
ل ـم ـســؤول بـمـنـصــب رف ـيــع مثل
رئاسة الواليات المتحدة ،لكن
تحديات المنصب أجبرته على
مغادرة "مناطقه اآلمنة" ليدخل
على خطوط التوتر واإلحباط.
ت ــوت ــر ي ـن ـحــدر م ــن تـحــديــات
كثيرة تواجه الرئيس األميركي
بــاألش ـهــر ال ـم ـق ـب ـلــة ،إذ ينصب
االهـ ـتـ ـم ــام ف ــي واشـ ـنـ ـط ــن عـلــى
ق ـ ــدرت ـ ــه عـ ـل ــى ت ـج ـن ــب خ ـســائــر
التجديد النصفي التي أربكت
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن أسـ ـ ــافـ ـ ــه ،وس ــط
مـ ـخ ــاوف م ــن أن يـتـكـبــد حــزبــه
خـ ـ ـ ـس ـ ـ ــارة ال يـ ـمـ ـك ــن ت ـج ـن ـب ـهــا
ً
خـ ـص ــوص ــا م ــع ض ـي ــق الـ ـف ــارق
ب ـيــن ال ـحــزب ـيــن الــدي ـمــوقــراطــي
والجمهوري في مجلسي النواب
والشيوخ.
ً
وخالفا لسلفه دونالد ترامب،

لم يكن بايدن كثير التصريحات
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة أو ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط ع ـبــر
ح ـســابــاتــه ب ـمــواق ــع ال ـت ــواص ــل،
إذ تـبـنــى مـنــذ ال ـبــدايــة سياسة
اتصال مغايرة عن سلفه ،لكن
يـ ـب ــدو أن ال ـت ـج ــدي ــد ال ـن ـص ـفــي
ً
بالكونغرس كان كفيال بإخراجه
عن صمته ،حيث قال في خطاب
الذع األسبوع الماضي" :سئمت
السكوت".
"سأم" نابع بالخصوص من
العديد من "محادثاته الهادئة"
غـيــر الـمـثـمــرة خـلــف الكواليس
مع أعضاء في مجلس الشيوخ،
ـاع قـ ــدر ل ـهــا الـفـشــل
ض ـمــن م ـس ـ ٍ
لتمرير مشروع قانونه المتعلق
بـ ـحـ ـم ــاي ــة حـ ـ ــق األقـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــات فــي
التصويت ،وكأنه بذلك يلخص
سخطه في األشهر الـ  12األولى
له في المكتب البيضاوي.
تـصــريــح يـشــي ب ــأن الرئيس
المعتدل الذي عرفه األميركيون
وا ل ـ ـعـ ــا لـ ــم ف ـ ــي  2021ي ـس ـت ـعــد
للظهور بأكثر ج ــرأة وبصوت
أعلى ،وهو الذي يداهمه الوقت
وينفد صبره ويتضاءل حلفاؤه
إلنقاذ ما تبقى من طموحاته.
لكنه مع دخوله عامه الثاني
في البيت األبيض ،ال يزال هناك
سيناريو يحل التعقيدات من
حــول بــايــدن ،وهــو أن يتالشى
الـ ـ ــوبـ ـ ــاء ويـ ـسـ ـتـ ـق ــر االقـ ـتـ ـص ــاد
ويتراجع التضخم ،وما يحمله
ذلــك من ارتـيــاح يؤمن للرئيس
قلب مسار هزائمه التشريعية
في الوقت المناسب لالنتخابات
النصفية.

إردوغان يقترح
جمع بوتين
وزيلينسكي
على طاولة واحدة
في أنقرة

احتالل كييف وإسقاط الحكم
وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــن ،ن ـق ـل ــت ش ـب ـكــة
 CNNاإلخـبــاريــة عــن مسؤولين
أمـيــركـيـيــن ،أن ه ـنــاك أدل ــة على
ُ
ّ
أن روسـ ـي ــا تـ ـخ ــط ــط ل ـم ـحــاولــة
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى الـ ـع ــاصـ ـم ــة
األوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة كـ ـيـ ـي ــف ،وإطـ ــاحـ ــة
الحكومة ،مشيرة إلــى أن هناك
َم ــن يـعـتـقــد أن ــه مــن ال ـمــرجــح أن
ت ـب ــدأ روس ـي ــا عـمـلـيــة م ـح ــدودة
للغاية في شرق أوكرانيا ،تهدف
إلــى تأمين جسر بــري إلــى شبه
جــزيــرة ال ـقــرم ،ال ــذي ضمته من
جانب واحد في .2014
وقـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول أوك ـ ـ ــران ـ ـ ــي،
لـلـشـبـكــة األم ـيــرك ـيــة إن «كـيـيــف
لــم تـصــل ال ــى اسـتـنـتــاج بـعــد أن
بوتين قد اتخذ قــراره بالغزو»،
مـضـيـفــا أن «ال ـ ـقـ ــوات الــروس ـيــة
على الحدود ما زالت غير كافية
ل ـل ـق ـي ــام بـ ـغ ــزو واس ـ ـ ــع ال ـن ـط ــاق
وإدامـ ـ ـت ـ ــه ،ل ـك ــن ال ـح ـش ــد يـعـتـبــر
ك ـب ـيــرا» ،وأض ـ ــاف« :أع ــددن ــا ردا
لكل سيناريو ،سنقاتل إذا حدث
شيء ما .شعبنا مستعد للقتال،

فاوتشي« :أوميكرون»
سيقضي على الوباء

كازاخستان :نزارباييف
يعلن اعتزاله السياسة

وكل نافذة ستطلق النار إذا دخل
الروس».
وخالل زيارة الى كييف لتأكيد
دع ــم بـ ــاده ل ـهــا ق ـبــل م ـحــادثــات
ربــاعـيــة مــع بــريـطــانـيــا وفــرنـســا
وألـ ـم ــانـ ـي ــا ،س ـع ـي ــا إلـ ـ ــى وحـ ــدة
غــرب ـيــة ف ــي بــرل ـيــن ،وك ــذل ــك قبل
م ـحــادثــات م ــع نـظـيــره الــروســي
ً
في جنيف غدا ،والتي اعتبرتها
موسكو «حــدثــا «مهما للغاية»،
حض وزير الخارجية األميركي
أنتوني بلينكن الرئيس الروسي
عـلــى تـهــدئــة الـمـخــاوف مــن غــزو
محتمل لكييف.
وقــال أثـنــاء مؤتمر صحافي:
«ن ـع ــرف ب ــوج ــود خ ـطــط ل ــزي ــادة
ه ـ ــذه ال ـ ـقـ ــوة أكـ ـث ــر ض ـم ــن مـهـلــة
ق ـص ـيــرة ل ـل ـغــايــة ،وي ـع ـطــي ذلــك
الــرئ ـيــس بــوت ـيــن الـ ـق ــدرة ،أيـضــا
ض ـم ــن م ـه ـل ــة ق ـص ـي ــرة ل ـل ـغــايــة،
ع ـلــى ال ـق ـي ــام ب ـخ ـط ــوات عــدائـيــة
ً
أكثر تجاه أوكرانيا» ،معربا في
الوقت ذاته عن أمله «بأن نتمكن
م ــن إبـ ـق ــاء ال ــوض ــع ع ـل ــى م ـســار
دب ـل ــوم ــاس ــي وس ـل ـم ــي ،ل ـكــن في
النهاية ،يعود القرار في ذلك إلى
الرئيس بوتين».

وأضاف أن الواليات المتحدة
س ـ ـتـ ــواصـ ــل ب ـ ــا كـ ـل ــل ال ـج ـه ــود
الدبلوماسية لمنع حدوث عدوان
روسي على أوكرانيا.
من ناحية أخرى ،وعلى الرغم
من أن موسكو تطالب ّ
برد خالل
وقت قريب على مطالبها األمنية،
قال بلينكن؛ الــذي من المقرر أن
ً
يجتمع غدا في جنيف مع نظيره
ّ
الروسي« :لن أقــدم وثيقة خطية
حينها للوزير الفروف .علينا أن
ن ــرى أي ــن نـقــف وم ــا إذا كــانــت ال
تزال هناك فرص».
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ش ـك ــر ال ــرئ ـي ــس
األوكراني فولوديمير زيلينسكي،
لدى استقباله بلينكن ،الواليات
المتحدة على «الدعم والمساعدة
العسكرية لبالدنا ولزيادة هذه
ً
المساعدة ،خصوصا في ظل هذه
الفترة العصيبة».
ي ـ ــأت ـ ــي ذلـ ـ ـ ـ ــك ،فـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت أكـ ــد
مـســؤول أمـيــركــي رفـيــع أن إدارة
ال ــرئـ ـي ــس جـ ــو بـ ــايـ ــدن «وافـ ـق ــت
الشهر الماضي على تخصيص
 200م ـل ـي ــون دوالر م ـس ــا ع ــدات
دفاعية أمنية إضافية لشركائنا
األوكرانيين».

ً
بايدن يبدأ عامه الثاني محاصرا باألزمات

رسام هندي يعرض لوحتين لبايدن ونائبته كاماال هاريس في مومباي أمس (أ ف ب)
ل ـكــن ي ـب ــدو أن ح ـتــى صــوتــه
ً
ال ـ ـ ــذي يـ ـن ــوي رفـ ـع ــه مـسـتـقـبــا
ً
سـيـجـبــر ع ـلــى ال ـتــوقــف طــويــا
أم ـ ــام ال ـت ـط ــورات وال ـت ـحــديــات،
ف ـ ـ ــأمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــا تـ ـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم
مـتـحــورتـيــن لـ ــ"ك ــورون ــا" وهـمــا
"دلـ ـت ــا" و"أوم ـ ـي ـ ـكـ ــرون" ،ك ـمــا أن
ً
البالد باتت أكثر انقساما وسط
اح ـت ـمــال خ ـس ــارة األغ ـل ـب ـيــة في
الكونغرس أمــام الجمهوريين
في انتخابات التجديد النصفي
المقررة في نوفمبر المقبل.
ً
وبعمر  79عاما ،يقبل بايدن
على تعقيدات قــد تجبره على
ال ـت ـخ ـل ــي ع ـل ــى هـ ــدوئـ ــه بـشـكــل
ك ــام ــل ،ف ـمــع غــالـبـيــة ال تـتـعــدى
الـمـقـعــد ف ــي مـجـلــس ال ـش ـيــوخ،
ً
وم ـث ـل ـه ــا ت ـق ــري ـب ــا فـ ــي مـجـلــس

سلة أخبار

قال كبير خبراء األمراض
ُ
المعدية في الواليات المتحدة،
أنتوني فاوتشي ،أمس ،إنه ال
يزال من السابق ألوانه التنبؤ
بما إذا كان االنتشار السريع
لمتغير فيروس كورونا
الجديد «أوميكرون» سيساعد
في تحويل الفيروس إلى مرض
متوطن يمكن التحكم فيه.
وأضاف فاوتشي« :أوميكرون
قد يمثل نهاية لمرحلة الوباء،
ولكن هذا سيحدث فقط
في حال عدم ظهور متحور
آخر قادر على التهرب من
االستجابة المناعية ،التي
ّ
كونها الجسم ضد المتحور
ً
السابق» ،الفتا إلى أنه «لحسن
حظنا أن أوميكرون ال يشترك
ّ
متحور دلتا في الكثير
مع
من الخصائص ،على الرغم
من الحجم الهائل لألشخاص
الذين يصابون به».

قناص من القوات األوكرانية خالل مناورات عسكرية في منطقة دونيتسك أمس (رويترز)
وأضـ ـ ــاف« :ال ش ــك ف ــي ال ــدور
ال ـم ـت ــزاي ــد ل ـب ـي ــاروس ـي ــا لـجـهــة
األنـشـطــة الـمــزعــزعــة لالستقرار
بالمنطقة» .وقــال إن التدريبات
الـ ـمـ ـق ــررة ف ــي ب ـي ــاروس ـي ــا بـيــن
 10و 20فبراير المقبل« ،مثيرة
للقلق».
بدورها ،اعتبرت وزارة دفاع
ليتوانيا نشر روسيا قــوات في
بيالروسيا «تهديدا مباشرا لنا».
فــي المقابل ،قــال السيناتور
فالديمير جباروف ،النائب األول
لرئيس لجنة الـشــؤون الدولية
بـمـجـلــس االتـ ـح ــاد ،إن موسكو
وم ـي ـن ـســك ال ت ـت ـف ــاوض ــان عـلــى
نشر ال ـقــوات الـنــوويــة الروسية
ً
على أراضي بيالروسيا ،مشيرا
في الوقت نفسه إلــى أن روسيا
وبيالروسيا دولتان ذات سيادة
مطلقة ،ولهما الحق في اتخاذ
أي قرارات لضمان أمنهما.
وكـ ـ ـ ــان نـ ــائـ ــب وزيـ ـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع
ال ــروس ــي ،ألـكـسـنــدر فــومـيــن ،قد
ك ـشــف أمـ ــس األول أن مــوسـكــو
ومـيـنـســك تــوصـلـتــا إل ــى تفاهم
أن ــه «م ــن أج ــل ال ــدف ــاع المشترك
سيكون من الضروري استخدام
كـ ــامـ ــل إم ـ ـكـ ــانـ ــات ال ـم ــؤس ـس ــات
العسكرية في الدولتين».

دوليات

النواب ،باتت خطته االجتماعية
الضخمة لإلنفاق بحكم الميتة،
كــذلــك األم ــر بالنسبة لمشروع
الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ال ـم ـت ـع ـل ــق ب ـح ـق ــوق
التصويت ،الذي يقول بايدن إنه
ضــروري إلنقاذ الديموقراطية
األميركية من أنصار ترامب.
ً
كما أن قسما من الرأي العام
المحلي يأخذ على بايدن عدم
قدرته على التواصل مع اليمين
أو حتى إرضاء يسار حزبه ،مما
ً
يـعـنــي أن ــه م ــن الـصـعــب حــالـيــا
إي ـ ـجـ ــاد ال ـ ــوس ـ ــط ،ع ـ ـ ــاوة عـلــى
ارتـ ــدادات السياسة الخارجية
على صورة الرجل.
ف ـ ــالـ ـ ـخ ـ ــروج األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي مــن
أفغانستان شكل ضربة قاصمة
للرئيس األميركي ،عــاوة على

التوتر المتصاعد والمخاوف
ال ـم ـت ـف ــاق ـم ــة بـ ـش ــأن الـتـح ـش ـيــد
العسكري الروسي على حدود
أوكــران ـيــا ،وم ــا يعنيه ذل ــك من
إمـكــانـيــة ح ـصــول تـقــاطــع على
أحد خطوط التماس.
ً
ً
توليفة معقدة محليا ودوليا،
لـ ـك ــن ال ـ ـمـ ــؤكـ ــد وف ـ ـ ــق م ـح ـل ـل ـيــن
ه ــو أن ع ــام ب ــاي ــدن ال ـثــانــي في
ً
ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة لـ ـ ــن يـ ـ ـك ـ ــون يـ ـسـ ـي ــرا
بالمرة ،وسط استمرار متوقع
لالقتتال الــداخـلــي فــي صفوف
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ـي ــن ،وف ـ ــي ح ــال
فــوز الجمهوريين بمجلس أو
م ـج ـل ـســي الـ ـك ــونـ ـغ ــرس ،يـمـكــن
لـ ـ ـب ـ ــاي ـ ــدن أن ي ـ ـتـ ــوقـ ــع إط ـ ـ ــاق
تـحـقـيـقــات ف ــي مـجـلــس ال ـنــواب
أو حتى محاكمة بغرض العزل.

من ناحيته ،قال وزير القوات
المسلحة البريطانية ،جيمس
ه ـي ـبــي ،أمـ ــس «إنـ ـن ــا ن ـقــف على
أع ـتــاب أول ص ــراع مـبــاشــر بين
ج ـي ـش ـيــن م ـت ـط ــوري ــن ف ــي ح ــرب
ل ــم تـشـهــدهــا الـ ـق ــارة األوروبـ ـي ــة
ً
مــن ع ـقــود»ّ ،
ورج ــح أن «صــراعــا
ً
محتمال بين روسيا وأوكرانيا
قد يندلع خالل بضعة أسابيع»،
ً
مشيرا إلى أنه «في حال نشوب
هذه الحرب فستؤدي إلى مقتل
ً
عـشــرات اآلالف» ،ومــؤكــدا كذلك
أن قوات بالده «لن تدخل في أي
مــواجـهــة عسكرية مـبــاشــرة مع
القوات الروسية».

مساعي إردوغان
إلى ذلكّ ،
رحب الناطق باسم
«الكرملين» ،ديمتري بيسكوف،
أمــس ،باقتراح الرئيس التركي
رج ـ ــب ط ـي ــب إردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ،لـجـمــع
نظيريه الروسي واألوكراني إلى
طاولة واحدة في أنقرة.
وأمس األول ،صرح المتحدث
باسم الرئاسة التركية ،إبراهيم
كــالــن ،بــأن بــاده على استعداد

ألداء أي دور م ــن أ جـ ــل خفض
ح ــدة الـتــوتــر فــي الـعــاقــات بين
روس ـيــا وأوك ــران ـي ــا ،مضيفا أن
إردوغــان الذي سيزور أوكرانيا
ف ــي األســاب ـيــع الـمـقـبـلــة ،تـحــدث
م ــع ب ــوت ـي ــن وزي ـل ـي ـن ـس ـكــي «م ــن
أجل كيفية إيجاد مخرج لألزمة
ال ــراه ـن ــة ،ودع ــاه ـم ــا لــاجـتـمــاع
فــي تركيا للتباحث حــول سبل
الحل».

ماكرون يستنهض أوروبا
وف ـ ــي ك ـل ـم ــة أم ـ ـ ــام ال ـب ــرل ـم ــان
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي فـ ــي سـ ـت ــراسـ ـب ــورغ،
ع ــرض خــالـهــا أول ــوي ــات بــاده
خالل رئاستها الدورية لالتحاد
األوروبـ ــي خ ــال األش ـهــر الستة
المقبلة ،أ كــد الرئيس الفرنسي
إي ـم ــان ــوي ــل مـ ــاكـ ــرون أمـ ـ ــس ،أن
«األوروبيين بحاجة إلى تأسيس
نـظــام جــديــد لــأمــن واالسـتـقــرار
ّ
يـسـتــدعــي عـمـلـيــة إعـ ــادة تسلح
استراتيجية ألوروبا كقوة سالم
وتوازن ،وخصوصا في الحوار
مع روسيا».
(عواصم  -وكاالت)

بريطانيا :جونسون يرفض االستقالة
ويرفع قيود مكافحة «كورونا»
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ،أمس ،أنه
لن يستقيل ،وأنه يتعين انتظار نتيجة التحقيق في موضوع
ُ
الحكومة بـ « 10داونينغ
حفالت ع ِقدت بمقر إقامته في مقر ُ
ستريت» خالل عمليات اإلغالق التي ف ِرضت بسبب فيروس
ً
«كورونا» ،مؤكدا من ناحية أخرى رفع الجزء األكبر من القيود
المفروضة لمكافحة المتحور «أوميكرون» في إنكلترا ،والنية
في وقف حجر المصابين في مارس المقبل.
ً
وردا على سؤال في البرلمان من نائبة عن الحزب الليبرالي
الديموقراطي المعارض عما إذا كان الوقت قد حان الستقالته،
قــال جونسون« :ال ،ولكني أعـتــذر بشدة عــن أي ســوء تقدير
حدث» قبل أن يطلب منها «انتظار نتيجة التحقيق األسبوع
المقبل قبل استخالص أي استنتاجات».
وكان جونسون ،نفى أمس األول ،اتهام مستشاره السابق
له بأنه كذب على البرلمان بشأن الحفل.
ً
وأضاف أن أحدا لم يحذره من أن التجمع يخالف التدابير
المفروضة للحد من انتشار «كورونا».
وتجنب جونسون اإلجابة عن أسئلة عدة حول ما إذا كان
سيستقيل من منصبه إذا ثبت أنه قام بتضليل البرلمان.
وكان مكتب رئيس الــوزراء اعتذر أخيرا للملكة إليزابيث
الثانية بعد فضيحة الحفالت التي أقيمت في « 10داونينغ
ستريت» ،عشية جنازة زوجها األمير فيليب ،في حين كانت
البالد تخضع لتدابير إغالق.
على صعيد آخر ،أعلن رئيس الوزراء المحافظ ،أمس ،رفع
الـجــزء األكـبــر مــن القيود المفروضة لمكافحة «أومـيـكــرون»
والنية في وقف حجر المصابين في مارس.
وقال« :اعتبارا من  27يناير ،لن يكون وضع الكمامة إلزاميا
بموجب القانون ،ولن يوصى رسميا بالعمل عن ُبعد ،ولن
يـشـتــرط تـقــديــم ش ـهــادة صـحـيــة لــدخــول ال ـمــراقــص وبعض
ً
التجمعات الكبرى» ،مشيرا إلى أنه «في حين أصبح كورونا
ً
متوطنا ،علينا استبدال القيود الملزمة قانونا بتوصيات».
وأكد أنه ال ينوي تمديد التدابير التي تفرض الحجر على
المصابين عند انتهاء مدتها في  24مارس .وقد يتم تقريب
موعد رفع هذه التدابير ،مبررا ذلك بقوله« :ال نجبر األفراد
قانونا على حجر أنفسهم عند إصابتهم باالنفلونزا».
(لندن  -وكاالت)

أعلن رئيس كازاخستان
السابق نور سلطان نزارباييف
الذي حكم البالد ألكثر من
 30عاما قبل أن يتنحى عن
السلطة عام  2019أنه سيعتزل
العمل السياسي تماما بعد
االضطرابات الدموية التي
هزت استقرار البالد .وقال
نزارباييف ( 81عاما) في رسالة
بالفيديو« :أستمتع بتقاعدي
المستحق عن جدارة».
يأتي ذلك في وقت تم تقديم
عريضة تطالب بحرمان
نزارباييف ،من الحصانة التي
يتمتع بها حاليا ،وفي حين
وافق البرلمان على تعديالت
دستورية تلغي رئاسة
نزارباييف مدى الحياة لكل من
مجلس األمن الوطني وجمعية
شعب كازاخستان.

ميركل ترفض عرض
عمل من غوتيريش

رفضت المستشارة األلمانية
السابقة أنجيال ميركل عرض
عمل من األمين العام لألمم
المتحدة ،أنطونيو غوتيريش.
وأعلن مكتب ميركل ،أمس،
أن المستشارة السابقة
«اتصلت باألمين العام لألمم
المتحدة األسبوع الماضي
وشكرته وأبلغته أنها لن تقبل
العرض» .وكان غوتيريش
عرض على ميركل ( 67عاما)
تولي رئاسة هيئة استشارية
رفيعة المستوى معنية
بالمنافع العالمية العامة التي
من شأنها أن تخدم جميع
سكان العالم على نحو عابر
للحدود الوطنية.

«طالبان» تدعو الدول المسلمة
لالعتراف بـ «حكومتها»

دعا رئيس وزراء حركة
«طالبان» محمد حسن أخوند
الدول المسلمة ،أمس ،لتكون
السباقة في االعتراف رسميا
بالحكومة األفغانية التي
استولت على السلطة في
أغسطس .وقال أخوند خالل
مؤتمر صحافي في كابول
ّ
تمت الدعوة إليه للتطرق
إلى األزمة االقتصادية
الهائلة التي تعيشها البالد
«أدعو الدول المسلمة ألخذ
زمام المبادرة واالعتراف
بنا رسميا .ومن ثم آمل أن
نتمكن من التطور سريعا».
ولم تعترف أي دولة بعد
بحكومة «طالبان» ،فيما
تراقب الدول الغربية الوضع
عن كثب لمعرفة الطريقة
التي سيحكم المتشددون
البالد من خاللها بعدما
ُعرفوا بانتهاكهم حقوق
اإلنسان في واليتهم األولى
من عام  1996حتى .2001

ةديرجلا
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رياضة

منتخب «اليد» حسم تأهله للدور الثاني في «اآلسيوية»
فاز على سنغافورة ويلتقي كوريا الجنوبية اليوم
محمد عبدالعزيز

ً
ً
حقق أزرق اليد فوزا متوقعا
على سنغافورة 31-42
أمس ،ضمن الجولة الثانية من
المجموعة األولى في البطولة
اآلسيوية ،ويواجه نظيره
الكوري الجنوبي اليوم في
مباراة مهمة.

ح ـس ــم مـنـتـخـبـنــا الــوط ـنــي
األول لكرة اليد تأهله للدور
ال ـث ــان ــي ل ـل ـب ـطــولــة اآلس ـيــويــة
العشرين لمنتخبات الرجال
ال ـم ـق ــام ــة ح ــال ـي ــا فـ ــي مــدي ـنــة
الــدمــام السعودية ،بعد فوزه
الـ ـسـ ـه ــل أم ـ ـ ــس عـ ـل ــى ن ـظ ـي ــره
ال ـس ـن ـغــافــوري بـنـتـيـجــة - 42
( 31ا ل ـ ـشـ ــوط األول ،)8 - 21
فــي الـمـبــاراة الـتــي جمعتهما
عـلــى صــالــة األم ـيــر نــايــف بن
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ،ض ـم ــن ال ـجــولــة
ال ـ ـ ـثـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــات
المجموعة األولى.
و ب ـ ـ ــذ ل ـ ـ ــك ت ـ ـ ـصـ ـ ــدر األزرق
ً
ال ـم ـج ـمــوعــة م ــؤق ـت ــا بــرصـيــد
 4ن ـقــاط ،بينما ظــل منتخب
سـنـغــافــورة ب ــدون رصـيــد في
المركز الرابع واألخير.

مباراة سهلة
ً
ك ـم ــا كـ ــان م ـت ــوق ـع ــا ج ــاءت
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة مـ ــن طـ ـ ــرف واحـ ـ ــد،
وفـ ـ ــرض األزرق ك ـل ـم ـتــه عـلــى
مجرياتها مــن الـبــدايــة حتى
النهاية ،بفضل الفروق الفنية
والخبرة بين المنتخبين.
لـ ـ ـك ـ ــن ال ـ ـ ــاف ـ ـ ــت كـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ــدم
استقرار الجهاز الفني بقيادة
ال ـس ـل ــوف ـي ـن ــي دنـ ـيـ ـت ــش عـلــى
تشكيلة أو طريقة لعب ثابتة
خالل الشوط األول في الشق
الدفاعي ،وحاول تجربة أغلب
الالعبين.
وف ــي ال ـشــوط الـثــانــي أراح
دن ـ ـي ـ ـتـ ــش ب ـ ـعـ ــض ال ــاعـ ـبـ ـي ــن
واعتمد على مجموعة الشباب
مــع تنفيذ ا لـهـجــوم الخاطف

ارتفاع إصابات «كورونا»
في «القادسية»
●

تصويبة على مرمى سنغافورة
عبر الثنائي مشعل طه وحيدر
دشتي.

عودة صفر
وشـهــدت الـمـبــاراة عــودة علي
صفر لحراسة عرين األزرق بعد
تعافيه من اإلصابة في الكاحل،
والتي تجددت لديه بعد وصوله
إلى السعودية ،وظهر بشكل جيد.

الكويت وكوريا الجنوبية
ويختتم األزرق في السادسة
مـ ــن مـ ـس ــاء ال ـ ـيـ ــوم م ـ ـشـ ــواره فــي
الدور األول بلقاء نظيره الكوري
الجنوبي على صالة األمير نايف
بن عبدالعزيز .وتحمل المباراة

البرتقالي يدعم صفوفه
باألردني أبو جلبوش

باقي النتائج
وفـ ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة أخ ـ ـ ــرى ج ــرت

مباريات اليوم
وتقام اليوم  8مباريات ضمن
ال ـجــولــة الـثــالـثــة واألخـ ـي ــرة ،إذ
ً
يلتقي في  12.00ظهرا فيتنام
م ــع اوزبـ ـكـ ـسـ ـت ــان ،وال ـه ـن ــد مــع
اسـ ـت ــرالـ ـي ــا ،وف ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــ 2.00بـعــد
الـظـهــر تـلـعــب هــونــغ كــونــغ مع
الـ ـبـ ـح ــري ــن ،وس ـ ـن ـ ـغـ ــافـ ــورة مــع
األردن ،وعمان مع العراق ،وفي
 4.00عصرا قطر مــع االم ــارات،
وف ــي  6.00مـســاء تلتقي إي ــران
والسعودية ،وفي التوقيت نفسه
الكويت مع كوريا.

أزمة بين االتحاد وكاراسكو
إلـ ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ت ـ ـش ـ ـهـ ــد األيـ ـ ـ ـ ــام
المقبلة أزم ــة بـيــن ات ـحــاد الـكــرة
وم ــدرب المنتخب األول السابق
االس ـ ـبـ ــانـ ــي كـ ــاراس ـ ـكـ ــو ،حـيــث
يعتزم مسؤولو االتحاد تقديم
ش ـكــوى ض ــده لــاتـحــاد
الـ ــدولـ ــي ،ل ـت ـعــاقــده مع
إح ـ ــدى األك ــادي ـم ـي ــات
ف ـ ــي جـ ــورج ـ ـيـ ــا ،مــع
الحصول على راتبه،
بينما اعتبر المدرب
أن عقده في حكم المنتهي
بـسـبــب إبـ ـع ــاده ع ــن جميع
المنتخبات الوطنية.

كاراسكو

«الكرة» لم يطلب من وزارة الصحة إجراء المسحات!
●

يوسف أبو جلبوش

نـجــح مـســؤولــو كــاظـمــة فــي االتـفــاق
ب ـش ـك ــل ن ـه ــائ ــي مـ ــع إدارة الـفـيـصـلــي
األردنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،بـ ـض ــم الـ ـمـ ـه ــاج ــم ي ــوس ــف
أبوجلبوش على سبيل اإلع ــارة حتى
نـهــايــة الـمــوســم ال ـج ــاري ،مــع إمكانية
تـجــديــد الـعـقــد بـمــوافـقــة الـطــرفـيــن في
الموسم المقبل.
وجاء تدعيم الصفوف بأبوجلبوش
بعد إنهاء عقدي البرازيليين سانتانا
ومايكون بتوصية مــن الجهاز الفني
ب ـق ـي ــادة ال ـبــوس ـنــي داركـ ـ ــو وم ـســاعــده
عبدالحميد العسعوسي ،لعدم االقتناع
بمستويهما ،علما بأن الفريق يبحث
عن محترف خامس.

حازم ماهر

ل ـل ــوق ــوف ع ـلــى عـ ــدد إصــابــة
الع ـب ـي ـه ــا بـ ـفـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا،
وب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال ـ ـ ــي ح ـ ـ ـسـ ـ ــم مـ ـصـ ـي ــر
م ـب ــاري ــات ـه ــا فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدور األول
لبطولة كأس سمو ولي العهد،
إما أداؤها ،أو تأجيلها في حال
وصول اإلصابات إلى  8حاالت،
أجرت أندية اليرموك والشباب
والفحيحيل والجهراء وخيطان
الـ ـمـ ـسـ ـح ــات فـ ــي م ـس ـت ـش ـف ـيــات
خاصة على نفقتها ،بعد رفض
وحـ ــدة مـكــافـحــة ال ـ ــدرن الـتــابــع
لوزارة الصحة إجراء ها لفريق
ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك ب ـس ـب ــب عـ ـ ــدم تـلـقــي
ً
ً
الوحدة كتابا رسميا من اتحاد
ال ـ ـ ـكـ ـ ــرة ،حـ ـس ــب رد م ـس ــؤول ــي
الوحدة!
إلى ذلك ،يواصل الدور األول
لبطولة كأس سمو ولي العهد
ل ـكــرة ال ـق ــدم مـنــافـســاتــه ال ـيــوم،
بــإقــامــة مـبــاراتـيــن حيث يلتقي

الساحل مع النصر في الـ 4:25
مساء ،وخيطان مع كاظمة في
ال ـ  7:25مساء على استاد علي
صباح السالم.
وب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا أق ـ ـي ـ ـمـ ــت م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة
ال ـ ـج ـ ـه ـ ــراء والـ ـفـ ـحـ ـيـ ـحـ ـي ــل فــي
موعدها فــي ال ـ  7:25مــن مساء
أمــس ،قــرر اتـحــاد الـكــرة تأجيل
مباراة اليرموك والشباب ،بعد
إص ــاب ــة  8م ــن الع ـبــي الـيــرمــوك
بفيروس كورونا.
وك ــان االتـحــاد اعتمد الئحة
للتعامل مع الجائحة ،بتأجيل
ال ـم ـب ــاراة ف ــي ح ــال وص ــل عــدد
اإلصـ ــابـ ــات ب ــال ـف ـي ــروس إلـ ــى 8
العبين أو جميع حراس المرمى.

مباراتا اليوم
وبالعودة إلى مباراتي اليوم،
والمهددتين أيضا بالتأجيل في
ح ــال وصـلــت اإلص ــاب ــات إل ــى 8
العبين في كل فريق ،ففي لقاء

الساحل والنصر ،يطمح الجهاز
الفني للساحل بقيادة المدرب
م ـح ـمــد ده ـي ـل ـيــس إلـ ــى تخطي
ً
عقبة منافسه اليوم ،معتبرا أن
الفوز سيرفع الــروح المعنوية
ً
كثيرا لالعبي فريقه ،الذي يتربع
على قمة دوري الدرجة األولــى
برصيد  18نقطة.
في المقابل ،يخشى الجهاز
الـفـنــي للنصر بـقـيــادة الـمــدرب

منح الجهاز الفني لليرموك ،بقيادة المدرب أحمد حيدر،
العبي فريقه راحة سلبية مدة  4أيام من التدريبات ،على أن
يستأنف غير المصابين بـ «كورونا» التدريبات األحد المقبل.
ويـنـتـظــر ح ـيــدر وم ـعــاونــوه إخ ـضــاع الــاعـبـيــن الثمانية
المصابين بالفيروس إلــى جانب الالعب عثمان الدوسري
(تحت  19سـنــة) ،إلج ــراء مسحات جــديــدة األسـبــوع المقبل،
لتحديد موعد عودتهم للتدريبات مع زمالئهم.

في ختام دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا اليوم
الـفــرص ،السيما في التعادل االفتتاحي أمام
سـيــرالـيــون ،وستأمل أن يرتقي خــط الهجوم
بقيادة قائدها رياض محرز ،العب مانشستر
سيتي اإلنـكـلـيــزي ،ويــوســف بــايـلــي وبـغــداد
بــون ـجــاح ويــاس ـيــن إبــراه ـي ـمــي وغ ـيــرهــم إلــى
مستوى التطلعات لتخطي عقبة بطل إفريقيا
مرتين ( 1992و.)2015
وفي حال فوز الجزائر مقابل انتصار أي من
سيراليون أو غينيا االستوائية في اللقاء ،الذي
ً
سيجمعهما تزامنا في ليمبي ،ستتأهل مباشرة
رف ـقــة ال ـفــائــز مــن تـلــك ال ـم ـبــاراة إل ــى دور ثمن
النهائي على حساب ساحل العاج لتوفقها على
ً
األخيرة في المواجهة المباشرة بينهما ،علما
أن كليهما سينهيان المجموعة مع أربع نقاط.
ول ـكــن إذا م ــا فـ ــازت ال ـج ــزائ ــر ،بـطـلــة 1990
و ،2019مـقــابــل ت ـعــادل فــي ال ـم ـبــاراة األخ ــرى،
س ـت ـت ـعــادل م ــع ال ـم ـن ـت ـخــب ال ـع ــاج ــي وغـيـنـيــا
االستوائية برصيد أربع نقاط لكل منها ،وسيتم
االحتكام إلى قاعدة فارق األهداف ،مما سيحتم
على صاحب المركز الثالث االنتظار لمعرفة ما
إذا سيكون أحد أفضل أربعة منتخبات تحتل
هذا المركز في المجموعات الست والتأهل الى
األدوار اإلقصائية.
ً
بعد سقوطها افتتاحا ضد مالي في مباراة
شهدت فضيحة تحكيمية عندما أنهى الحكم
المباراة قبل انتهاء الدقائق التسعين ،أنعشت
تونس آمالها ببلوغ األدوار اإلقصائية بفوز
ســاحــق 4-ص ـفــر عـلــى مــوريـتــانـيــا فــي الجولة
الثانية من المجموعة السادسة.

إال أن تــونــس تـعــرضــت لـضــربــة قــويــة قبل
المباراة المصيرية في ليمبي اليوم ،بإصابة
سبعة العبين بفيروس كورونا ،بينهم القائد
وهبي الخزري صاحب الثنائية ضد
موريتانيا والظهير علي معلول.
ويـ ـحـ ـت ــل م ـن ـت ـخ ــب «نـ ـس ــور
قـ ــرطـ ــاج» الـ ـم ــرك ــز الـ ـث ــال ــث فــي
المجموعة برصيد ثالث نقاط
خلف كل من غامبيا المتصدرة
وم ـ ــال ـ ــي الـ ـث ــانـ ـي ــة ال ـل ـت ـيــن
تملكان أربــع نقاط ،في
حين باتت موريتانيا
ال ـم ـتــذي ـلــة م ــن دون
رصـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــد خ ـ ـ ـ ـ ـ ــارج
الحسابات.
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذا س ـ ـت ـ ـكـ ــون
تـ ـ ــونـ ـ ــس مـ ـط ــالـ ـب ــة
بالفوز على غامبيا
إذا ما أرادت ضمان
ال ـ ـتـ ــأهـ ــل ال ـم ـب ــاش ــر
بـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــض ال ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــر
ع ـم ــا ي ـح ـصــل فــي
المباراة األخرى.
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ــي
ح ـ ـ ـ ــال ت ـ ـعـ ــادل
تونس ،مقابل
خ ـ ـ ـسـ ـ ــارة غ ـيــر
م ـت ــوق ـع ــة ل ـمــالــي
ض ــد مــوري ـتــان ـيــا ،جمال بلماضي

د .م ـح ـمــد ال ـم ـش ـعــان م ـفــاجــآت
مباريات الكؤوس ،ولذلك جاءت
تـعـلـيـمــاتــه لــاع ـب ـيــه ب ـض ــرورة
استثمار الـفــرص التي ستتاح
لـ ـه ــم .وال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ه ــي ال ـثــان ـيــة
لـلـمـشـعــان ال ــذي تــولــى المهمة
خلفا لسلمان عواد الذي اعتذر
ً
أخيرا عن عدم استكمال مهمته
بعد الخسارة من التضامن.
وي ـل ـت ـقــي ال ـف ــائ ــز ف ــي ال ـل ـقــاء،

راحة  4أيام لالعبي اليرموك

الفوز أو الوداع للجزائر ...واختبار صعب لتونس المنقوصة
يــدرك المنتخب الجزائري حامل اللقب ،أال
خـيــار أمــامــه س ــوى ال ـفــوز أم ــام ســاحــل الـعــاج
القوية والمتصدرة في ختام دور المجموعات
اليوم ،إذا ما أراد استكمال مشواره في كأس
أمم إفريقيا لكرة القدم في الكاميرون ،في حين
ال تبدو المهمة أسهل على تونس المنقوصة
بسبب فيروس كورونا ضد غامبيا.
ل ــم يـتــوقــع أك ـبــر الـمـتـشــائـمـيــن بالمنتخب
الجزائري أن يستهل «محاربو الصحراء» حملة
الدفاع عن لقبهم بهذه الطريقة ،بعدما اكتفوا
بنقطة يتيمة من أول مباراتين في المجموعة
الـخــامـســة ،بـعــد ت ـعــادل سلبي افـتـتــاحــي أمــام
سيراليون وخسارة مفاجئة ومدوية أمام غينيا
ً
االستوائية المتواضعة وضعت حدا لسلسلة
رائعة من  35مباراة من دون هزيمة للجزائر
كانت قد بدأت في أكتوبر .2018
تتذيل الجزائر المجموعة برصيد نقطة واحدة
خلف سيراليون الثالثة ( ،)2غينيا االستوائية
الثانية ( )3وساحل العاج المتصدرة (.)4
ع ـلــى م ـل ـعــب ج ــاب ــوم ــا ف ــي دواال ،سـيـكــون
رجال المدرب جمال بلماضي مطالبين بالفوز
على ســاحــل الـعــاج وهجومها الـقــوي بقيادة
سـيـبــاسـتـيــان ه ــال ــر ،نـجــم أي ــاك ــس أم ـس ـتــردام
ال ـه ــول ـن ــدي ومـ ـتـ ـص ــدر ت ــرت ـي ــب هـ ــدافـ ــي دور
ال ـم ـج ـمــوعــات م ــن دوري أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا هــذا
الموسم ،ويلفريد زاها ونيكوالس بيبس ،العبي
ً
كريستال باالس وأرسنال اإلنكليزيين تواليا.
ودفعت الجزائر ،بطلة كــأس العرب نهاية
الـعــام الماضي ،فــي أول مباراتين ثمن إهــدار

خاطب اتحاد كرة القدم االتحادين الدولي واآلسيوي ،إلخطارهما
بإقامة مباراتين بين المنتخب الوطني األول ونظيره الليبي بالكويت
يومي  29الجاري و 1فبراير المقبل ،ضمن «فيفا داي» ،من أجل اعتماد
المباراتين ضمن األجندة الدولية.
إلــى ذلــك ،تقرر دخــول المنتخب الوطني معسكرا تدريبيا في
فندق الشيراتون  24الجاري ،في حين أخطر االتحاد الليبي اتحاد
الكرة بوصول وفده إلى البالد يومي  26منه ،على أن يخضع إلجراء
مسحات عقب وصوله مباشرة.
وطلبت اللجنة الفنية من الـمــدرب االسباني غونزاليس ،الذي
سيقود األزرق في اللقاء ،ويساعده المدرب محمد الفيلكاوي ،قائمة
تضم  35العبا ،تتم تصفيتها إلى  26العبا قبل دخــول المعسكر،
وعقد غونزاليس اجتماعا مع الجهاز اإلداري أمس ،لوضع تصور
للقائمة التي ستشهد مزجا بين العبي المنتخبين األول واألولمبي.
وستعقد اللجنة اجتماعا في وقت الحق ،بحضور رئيس اللجنة
الطبية د .عبدالمجيد البناي ،الذي سيلعب دورا مؤثرا في االستقرار
على القائمة النهائية للمباراتين ،من خالل إجراء مسحات لالعبين.
من جهة أخرى ،ثمة توجه داخل االتحاد ،بالتنسيق مع العربي
وال ـكــويــت ،لتأجيل ك ــأس االت ـحــاد اآلس ـي ــوي ،ال ــذي سـيـقــام دوره
التمهيدي في مايو المقبل ،وهــو الموعد الــذي يتزامن مع دورة
األلعاب الخليجية ،إلى جانب إقامة بطولة كأس آسيا تحت 23
سنة ،وتصفيات كأس آسيا بالصين  2023في يونيو المقبل ،علما
أن قرعة األولــى ستجرى يومي  17فبراير ،والبطولة القارية 24
منه ،األمر الذي سيضع اللجنة الفنية تحت ضغوط هائلة بسبب
تداخل البطوالت.

كاظمة والنصر يواجهان خيطان والساحل في كأس ولي العهد

حازم ماهر

ارتفع عدد الالعبين المصابين بفيروس كورونا في
صفوف فريق القادسية إلى  4إصابات.
وكانت المسحات التي خضع لها الالعبون صالح
الشيخ ،وخالد محمد إبراهيم ،وروماريو ،قد جاء ت
إيجابية ،لينضموا إلى قائمة اإلصابات إلى جانب
بدر المطوع.
وبــاتــت مـبــاراة القادسية مــع السالمية ،فــي الــدور
األول لـبـطــولــة ك ــأس سـمــو ول ــي ال ـع ـهــد ،ال ـم ـقــرر لها
غ ــدا م ـهــددة ب ـقــوة بــالـتــأجـيــل ،ال سـيـمــا أن الفريقين
سيخضعان للمسحات اليوم.
وأص ـ ـيـ ــب الـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـنــي
لـ ـ ــأص ـ ـ ـفـ ـ ــر بـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة
الـ ـم ــدرب ال ـجــزائــري
خير الــديــن مضوي
ب ـ ـ ـ ــاالرتـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاك بـ ـع ــد
إص ـ ــاب ـ ــة الـ ــربـ ــاعـ ــي،
خصوصا أنــه يعول
ك ـث ـيــرا ع ـلــى ال ـثــاثــي
إبـ ــراه ـ ـيـ ــم وروم ـ ــاري ـ ــو
وال ـم ـطــوع ف ــي مـبــاريــات
الفريق بالموسم الجاري.

أه ـم ـي ــة خ ــاص ــة ل ـل ـط ــرف ـي ــن ،ألن
نتيجتها ستحدد هوية صاحب
ال ـم ــرك ــز االول ف ــي ال ـم ـج ـمــوعــة،
واتـ ـج ــاه ك ــل مـنـتـخــب ف ــي ال ــدور
ال ـث ــان ــي (ال ــرئـ ـيـ ـس ــي) ،إذ يـلـعــب
صـ ــاحـ ــب الـ ـم ــرك ــز االول ضـمــن
المجموعة االول ــى ،والـثــانــي في
«الثانية».
لذلك سيسعى األزرق النتزاع
نقطتي الـمـبــاراة مــن بين أنياب
الـمـنـتـخــب ال ـك ــوري ال ــذي خــاض
مباراته الثانية في ساعة متأخرة
مـ ــن م ـ ـسـ ــاء أمـ ـ ــس أمـ ـ ـ ــام ن ـظ ـيــره
األردني.

أمــس فــاز منتخب هونغ كونغ
على نظيره الفيتنامي بنتيجة
.27-31
ف ـ ــي حـ ـي ــن أس ـ ـف ـ ــرت ن ـت ــائ ــج
بــاقــي مـبــاريــات الـجــولــة األولــى
امـ ـ ــس االول عـ ــن فـ ـ ــوز الـ ـع ــراق
ع ـلــى االمـ ـ ـ ــارات  ،31-32وقـطــر
على عمان  ،17-31والسعودية
على الهند  ،30-54وإيــران على
استراليا .10-32
ً
وطبقا لنظام البطولة يلعب
كل منتخب ثــاث مباريات في
الــدور الرئيسي ،ويتأهل األول
والثاني من كل مجموعة للدور
نـصــف الـنـهــائــي ،وتـلـعــب باقي
الـمـنـتـخـبــات عـلــى ال ـمــراكــز من
الخامس حتى الثامن.
يذكر أن المنتخبات الخمسة

االولـ ــى تـتــأهــل لـبـطــولــة الـعــالــم
.2023

«االتحاد» يخاطب «فيفا» و«اآلسيوي»
العتماد مباراتي األزرق وليبيا

ً
س ـي ـت ـع ــادل «نـ ـس ــور قـ ــرطـ ــاج» وم ــال ــي ن ـقــاطــا
وستكون األفضلية لمصلحة األخيرة الحتالل
ً
المركز الثاني عطفا على الفوز االفتتاحي على
المنتخب العربي.
(أ ف ب)

«الطائرة» يستأنف نشاط دوري
الدرجة األولى والممتازة اليوم
يستأنف في السادسة من مساء اليوم
دوري ال ـك ــرة ال ـطــائــرة نـشــاطــه بــدرجـتـيــه؛
«األولـ ـ ــى» و«ال ـم ـم ـت ــازة» ،بـلـقــاء كــاظـمــة مع
برقان على صالة االتحاد بمجمع صاالت
الشيخ سعد الـعـبــدالـلــه ،فــي إط ــار الجولة
الـعــاشــرة مــن ال ــدوري الممتاز ،وفــي نفس
التوقيت يستضيف فريق الشباب نظيره
الساحل في افتتاح القسم الثالث من دوري
الدرجة األولى.
وكانت بطولة ال ــدوري الممتاز توقفت
منذ  9ديسمبر الماضي ،بسبب استعداد
مـنـتـخـبـنــا الــوط ـنــي األول ل ـل ـم ـشــاركــة في
دورة األلعاب الخليجية المجمعة التي تم
تأجيلها إلى مايو المقبل ،بسبب اإلجراءات
االحـ ـت ــرازي ــة لـلـحــد م ــن ان ـت ـشــار الـمـتـحــور
«أوميكرون» ،والذي تسبب أيضا في تأجيل
استئناف مباريات الــدوري الممتاز ،التي
كان من المقرر أن تنطلق الثالثاء الماضي
بلقاء الكويت والتضامن ،بسبب إصابة عدد
من العبي فريق التضامن بالفيروس ،حيث
تم تأجيل المباراة لتقام في  27الجاري.

كاظمة وبرقان

منذر الكبير

مع الفائز في مباراة القادسية
والسالمية التي ستقام الجمعة
المقبل.
أما مباراة كاظمة مع خيطان،
فعمل الجهاز الفني للبرتقالي
بقيادة المدرب البوسني داركو
على تجهيز العبيه نفسيا للقاء،
خ ـصــوصــا أن ال ـم ـنــافــس ليس
لديه ما يخشاه.
وأك ـ ـ ـ ــد دارك ـ ـ ـ ـ ــو ل ــاعـ ـبـ ـي ــه أن
تصدرهم لقمة الدوري الممتاز
ومنافسة خيطان في «األولــى»
ل ـ ـيـ ــس م ـ ـع ـ ـنـ ــاه ال ـ ـتـ ــأهـ ــل لـ ـ ــدور
الثمانية.
بـ ـ ــدوره ،س ـي ـخــوض خـيـطــان
ال ـل ـق ــاء م ـع ـت ـمــدا ع ـل ــى أس ـل ــوب
مـتــوازن بين الــدفــاع والهجوم،
ويـمـنــي ال ـم ــدرب هــانــي الصقر
الـنـفــس بــإحــراز ه ــدف يــربــك به
المنافس.
وي ـل ـت ـقــي ال ـف ــائ ــز ف ــي ال ـل ـقــاء،
مــع الـفــائــز فــي لـقــاء الفحيحيل
والجهراء.

في المباراة األولى ،يتطلع كاظمة (ثالث
الترتيب بـفــارق عــدد مــرات الـفــوز ورصيد
 16ن ـق ـطــة) إل ــى تـحـقـيــق نـتـيـجــة إيـجــابـيــة
واالقـتــراب أكثر من معترك المنافسة على
الـلـقــب عـلــى حـســاب بــرقــان (ال ـس ــادس قبل
األخير بـ  6نقاط).

وس ـي ـح ــاول مـ ــدرب كــاظ ـمــة ،ال ـبــرازي ـلــي
ف ــاب ـي ــان ــو ،اسـ ـتـ ـغ ــال ص ـف ــوف ــه الـمـكـتـمـلــة
والـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ال ـم ـم ـي ــز الـ ـ ـ ــذي وصـ ـ ــل إل ـي ــه
الــاع ـبــون ،خـصــوصــا الــدول ـي ـيــن ،الن ـتــزاع
الـنـقــاط ال ـثــاث ،فيما يــأمــل م ــدرب بــرقــان،
األرجنتيني جــولـيــان ،فــي الـتـصــدي لقوة
كاظمة ،معتمدا على األداء الجيد والمستوى
الـمـمـيــز الـ ــذي ي ـقــدمــه ال ـفــريــق م ـنــذ بــدايــة
الموسم.

الشباب والساحل
وفــي الـمـبــاراة الـثــانـيــة ،يسعى الشباب
(ثالث الدرجة األولى بـ 7نقاط) إلى تحقيق
نتيجة إيجابية ،طمعا في تحسين موقعه
واالقتراب من المنافسة على الصعود ،فيما
يطمح الساحل (المتصدر بــ 15نقطة) إلى
االبتعاد بقمة البطولة.

الفحص قبل المباراة
يذكر أن اتحاد الطائرة خاطب أندية
ال ــدوري الممتاز والــدرجــة األول ــى بشأن
تطبيق االشتراطات الصحية الستئناف
ً
ال ـم ـســاب ـقــات ،مـطــالـبــا األن ــدي ــة بــإحـضــار
ش ـهــادات التطعيم وش ـهــادة « »PCRقبل
كل مباراة بـ  72ساعة لالعبين واألجهزة
الـفـنـيــة واإلداريـ ـ ـ ــة ،وأن ي ـكــون الـحـضــور
الجماهيري أقل من  30في المئة من سعة
المدرجات.
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يوفنتوس والتسيو إلى
ربع نهائي كأس إيطاليا
تأهل يوفنتوس لربع نهائي
كأس إيطاليا لكرة القدم
بالفوز أمس األول ،على
سمبدوريا  1-4في دور الـ .١٦

بـلــغ يــوفـنـتــوس ،حــامــل اللقب،
الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا
لكرة القدم بفوزه أمــس األول 1-4
ع ـل ــى ض ـي ـفــه سـ ـمـ ـب ــدوري ــا ،فـيـمــا
ض ــرب التـسـيــو مــوعــدا مــع ميالن
بتفوقه -1صفر على أودينيزي بعد
التمديد بهدف قائده البديل تشيرو
إيموبيلي.
وواصـ ــل يــوفـنـتــوس انطالقته
الجيدة للعام الحالي بعد تعادل
وانتصارين في ال ــدوري ،آخرهما
ض ــد أوديـ ـنـ ـي ــزي ال ـس ـب ــت ،ليبقى
على مقربة من مراكز دوري أبطال
أوروبا.
وفي حين تبدو مهمته صعبة
هــذا الـمــوســم فــي اسـتـعــادة اللقب
الـ ـ ــذي س ـي ـطــر ع ـل ـيــه ف ــي الـ ـ ــدوري
بين  2012و 2020قبل أن يخسره
الموسم الماضي لمصلحة ًإنتر،
مـتـصــدر الـمــوســم الـحــالــي أيــضــا،
يـ ــدرك "ب ـيــان ـكــون ـيــري" أن ال ـكــأس
المحلية هــي أفـضــل فــرصــه لعدم
ال ـ ـ ـخـ ـ ــروج خـ ــالـ ــي الـ ـ ــوفـ ـ ــاض ه ــذا
الموسم.
وت ـنــاوب على تسجيل أه ــداف
فريق المدرب ماسيميليانو أليغري
الكولومبي خــوان ك ــوادرادو (،)25
دان ـي ـي ـلــي روغ ــان ــي ( ،)52الـبــديــل
األرجـنـتـيـنــي ب ــاول ــو دي ـب ــاال ()67
واإلسباني ألفارو موراتا ( 77من
رك ـل ــة ج ـ ـ ــزاء) ،فـيـمــا أح ـ ــرز أن ــدري ــا
كونتي هدف الضيوف الوحيد على

سلة أخبار
برشلونة يعلن غياب
أومتيتي  3أشهر

فرحة العبي يوفنتوس بالهدف االول
ملعب "يوفنتوس ستاديوم" (.)63
وك ــان يــوفـنـتــوس حــامــل الــرقــم
ً
القياسي مع  14لقبا ،حقق الكأس
ال ـم ــوس ــم ال ـم ــاض ــي ع ـلــى حـســاب
أتاالنتا في النهائي.
واف ـت ـتــح ك ـ ـ ـ ــوادرادو التسجيل
يـتـســديــدة رائ ـعــة زاح ـفــة مــن ركلة
ح ــرة عـلــى م ـشــارف المنطقة الــى
يسار الحارس فالديميرو فالكوني
حكم
( ،)24قـبــل أن تـلـغــي تـقـنـيــة ً
الفيديو المساعد "في ايه آر" هدفا
لموراتا بسبب خطأ في عملية بناء
الهجمة (.)27
وأتيحت فرصة أخــرى لموراتا
مــع نـهــايــة ال ـشــوط األول ،بـعــد أن

وصلت إليه عرضية خالصة الى
داخــل المنطقة ،ســددهــا مباشرة
على ال ـح ــارس ،رغ ــم أن المساحة
كانت أمامه (.)2+45
وسجل روغاني الهدف الثاني
للسيدة العجوز بتسديدة من داخل
المنطقة ( ،)52قبل أن يسجل كونتي
هــدف تقليص ال ـفــارق ( ،)63فيما
قطع مانويل لوكاتيلي كرة خاطئة
مــررهــا فــالـكــونــي ال ــى مــدافـعــه في
منطقته ،ليقتنصها ديباال ويسدد
ك ــرة قــويــة مــن داخ ــل المنطقة في
الشباك (.)67
وحصل موراتا على مبتغاه من
ركلة جــزاء تحصل عليها البديل

الـفــرنـســي م ــارل ــي آك ـي ــه ،ترجمها
بنجاح (.)77

فوز صعب لالتسيو
واح ـتــاج التسيو ال ــى التمديد
لتخطي عقبة ضيفه أوديـنـيــزي
-1صفر بهدف إيموبيلي.
ً
وضرب التسيو موعدا مع ميالن
فــي دور الـثـمــانـيــة ،بـعــد أن تفوق
االخ ـي ــر الـخـمـيــس ال ـمــاضــي على
ج ـنــوى ،فيما يلتقي أتــاالنـتــا مع
فيورنتينا في مباراة أخرى بعد أن
ً
تأهال أيضا االسبوع الفائت.
وسيطر التسيو ،حامل اللقب
 7مرات آخرها  2019ضد أتاالنتا،

ً
تشلسي يفشل في الفوز للمباراة الرابعة تواليا
فشل تشلسي في الخروج فائزا للمباراة الرابعة تواليا
ف ــي ال ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي الـمـمـتــاز ل ـكــرة ال ـق ــدم ،بــاكـتـفــائــه
بالتعادل  1-1مع مضيفه برايتون ألبيون أمس األول ،في
مباراة مقدمة من المرحلة الرابعة والعشرين.
وتقدم النادي اللندني عبر المغربي حكيم زياش بتسديدة
بيسراه من خارج المنطقة لم يحسن الحارس التعامل معها
( ،)28إال أن أصحاب األرض الذين قدموا مباراة كبيرة سجلوا
هدف التعادل المستحق برأسية آدم ويبستر من ركنية (.)60
وكـ ــان تـشـلـســي ،بـطــل أوروبـ ـ ــا ،دخ ــل ال ـم ـب ــاراة بعد
سقوطه األسبوع الماضي ضد مانشستر سيتي حامل
ا لـلـقــب ،ليخسر بشكل منطقي فــر صــة المنافسة على
اللقب ،ويخطو األخير خطوة كبيرة نحو االحتفاظ به.
وبعد التراجع الكبير في األداء الذي شهده فريق المدرب
األلماني توماس توخل في الشهرين األخيرين ،بتحقيقه
انتصارا واح ــدا فــي آخــر  7مباريات بــالــدوري ،يجد نفسه
في المركز الثالث برصيد  44نقطة ،على بعد  12نقطة من
مانشستر سيتي المتصدر ونقطتين من ليفربول الثاني.
ورغــم أنــه انتقد مهاجميه بعد الـخـســارة ضــد سيتي
فإن توخل أبقى على البلجيكي روميلو لوكاكو وزياش
في خط الهجوم ،بينما بقي مواطناه تيمو فيرنر وكاي
هافيرتس على مقاعد البدالء قبل أن يستعين بهما قبل
 10دقائق فقط من النهاية ،وحقق برايتون فوزين فقط في
آخر  16مباراة بالدوري ،وكان مجددا ضحية لسوء إنهاء
هجماته الجميلة.

ويبستير نجم برايتون يسجل هدفه في مرمى تشلسي
ويبدو أن هدف "البلوز" سيقتصر على احتالل مركز
مؤهل لدوري االبطال ،علما أنه بلغ نهائي كأس الرابطة
اإلنكليزية على حساب توتنهام وسيالقي ليفربول أو

أرسنال .يذكر أن تشلسي يالقي ليل بطل فرنسا في الدور
ثمن النهائي مــن دوري األب ـطــال ،ويستضيفه فــي لندن
ذهابا في  22من الشهر المقبل.

أك ــد وكـيــل الـفــرنـســي عـثـمــان ديـمـبـيـلــي ،موسى
سيسوكو ،أمــس األول ،أن تهديدات الالعب بعدم
المشاركة مع ناديه برشلونة اإلسباني للضغط
عليه مــن أجــل تجديد تعاقده "لــن تنجح" ،متهما
مسؤولي النادي الكتالوني بـ"خسارة" الالعب.
وقــال سيسوكو ،فــي تصريحات إلذاع ــة "راديــو
راديـ ــو مــونــت ك ــارل ــو سـ ـب ــورت"" :هـ ــذا الـضـغــط لن
ينجح معنا .قد يفلح مع وكالء أصدقاء لبرشلونة،
لكن ليس معنا" ،مشيرا إلــى أن إبعاد الالعب عن
المشاركة "سيكون غير قانوني" ،وأنهم سيدافعون
عن حقوقهم.
وأض ــاف" :إذا أراد برشلونة الـتـفــاوض ،فعليه
ال ـج ـلــوس مـعـنــا .ال تــوجــد م ـفــاوضــات ف ــي الــوقــت
الحالي على اإلطالق".
وأشـ ــار وك ـيــل ال ــاع ــب األس ـم ــر إل ــى أن ـهــم أب ــدوا

فيفا يطلق عملية بيع تذاكر
المونديال بأسعار مخفضة
أطلق االتـحــاد الــدولــي لكرة القدم (فيفا) ،أمــس ،عملية بيع تذاكر
تستضيفها قطر نهاية العام ،بأسعار
نهائيات كأس العالم  2022التي
ّ
ً
مخفضة تصل إلى ما يقارب  11دوالرا للسكان والمقيمين ،في خضم
الشكوك حيال تفشي "كورونا".
ً
وتصل أسعار التذاكر للمشجعين األجانب إلى  69دوالرا ،أي نحو
ثلث سعر التذكرة في مونديال روسيا  ،2018غير أن تذكرة المباراة
النهائية قد تصل إلى نحو  1607دوالرات.
ولم تعلن السلطات بعد عدد المشجعين الذين سيسمح لهم بدخول
المالعب في كأس العالم التي تقام للمرة األولى في الشرق األوسط وفي
دولة عربية ،وتجري منافساتها بين  21نوفمبر و 18ديسمبر المقبلين.
وفي ضوء القواعد التي اتبعها "فيفا" في بيع تذاكر النسخ السابقة
من كأس العالم في أعوام  2010و 2014و ،2018يستفيد المشجعون من
خاصة لتذاكر الفئة الرابعة ،والتي
سكان الدولة المضيفة من أسعار ً
تبدأ من  40رياال قطريا (نحو  11دوالرا) لمباريات النسخة المقبلة.
ويستطيع المشجعون خالل هذه المرحلة تقديم طلباتهم لشراء أربع
التذاكر ،تشمل تذاكر لحضور مباراة واحدة ،وتتوفر
مجموعات من
ً
لجميع المباريات بدءا من االفتتاح حتى نهائي البطولة ،إضافة إلى
المشجعين
تذاكر جميع مباريات أحد المنتخبات المشاركة ،وتستهدف
ً
الراغبين في حضور مباريات منتخب محدد طوال البطولة ،بدءا من
المباريات الثالث في دور المجموعات.
وتتوفر كذلك تذاكر لحضور  4مباريات في  4من استادات المونديال.
ُ
وسيطرح المزيد من مراحل بيع تذاكر المباريات بعد موعد سحب
قرعة البطولة.
الرابط االلكتروني لطلب التذاكر:
https://qrco.de/Qatar2022_Tickets

على الشوط األول من دون أن ينجح
في هز الشباك ،فيما جــاءت الكفة
متقاربة بين الطرفين في الشوط
الثاني من دون أن يفلح أي منهما
ً
أيضا في الوصول الى المرمى.
ودخـ ــل التـسـيــو ال ـم ـب ــاراة على
الـمـلـعــب األول ـم ـبــي فــي العاصمة
روم ـ ــا ،ف ــي أع ـق ــاب فـ ــوزه بثالثية
نظيفة على مضيفه ساليرنيتانا
السبت في منافسات الدوري.
وكما العديد من المدربين في
مباريات الكأس ،أبقى ماوريتسيو
س ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد مـ ـ ـ ــن العـ ـبـ ـي ــه
األســاسـيـيــن على مقاعد ال ـبــدالء،
أبــرزهــم هــدافــه وقــائــده إيموبيلي

الذي استعان به في الدقيقة .71
ون ـجــح الـمـهــاجــم ف ــي تسجيل
ال ـه ــدف الــوح ـيــد ف ــي ال ـل ـق ــاء ،بعد
أن وصـلــت إلـيــه ك ــرة رائ ـعــة خلف
المدافعين من البديل اآلخر دانيلو
كاتالدي الــذي دخــل مباشرة بعد
استراحة الشوطين ،الــى مشارف
مـنـطـقــة الـ ـج ــزاء ،تــابـعـهــا ساقطة
"ل ـ ـ ـ ـ ــوب" فـ ـ ــوق الـ ـ ـح ـ ــارس م ــارك ــو
سيلفستري (.)106
ويـخـتـتــم ثـمــن الـنـهــائــي الـيــوم
ب ـل ـقــاء رومـ ــا م ــع لـيـتـشــي الممثل
الوحيد ألندية الدرجة الثانية.

أولسن إلى أستون فيال
على سبيل اإلعارة

توخيل« :البلوز» بحاجة إلى
«إعادة شحن البطاريات»
ق ــال ت ــوم ــاس تــوخ ـيــل ،الـمــديــر
الفني لفريق تشلسي اإلنكليزي
لكرة القدم ،إن الفريق بحاجة إلى
"إعـ ــادة شحن ال ـب ـطــاريــات" ،حيث
ألقى باللوم على اإلجهاد في األداء
الضعيف ال ــذي قــدمــه الـفــريــق في
المباراة التي انتهت بالتعادل أمام
بــرايـتــون  ،1-1أم ــس األول ،ضمن
منافسات الدوري الممتاز.
وكان تشلسي متصدرا للدوري
اإلن ـك ـل ـي ــزي ف ــي ب ــداي ــة ديـسـمـبــر
ال ـم ــاض ــي ،لـكـنــه ت ــراج ــع اآلن إلــى
المركز الثالث بفارق  12نقطة خلف
المتصدر مانشستر سيتي ،حيث
لــم يحقق ســوى انتصارين خالل
آخر تسع مباريات بالدوري.
وأل ـقــى تــوخـيــل بــالـلــوم مـجــددا
عـلــى ج ــدول الـمـنــافـســات ،وكشف
أنه يعتزم منح العبيه راحــة لمدة
يومين قبل المباراة المقررة أمام
توتنهام األحد المقبل.
ولــدى ســؤالــه عــن سبب تراجع
مستويات الفريق في الدوري أخيرا،

توخيل

قــال الـمــدرب األلـمــانــي" :أجـبــت عن
هذا السؤال مئة مرة ،لو نظرت إلى
وضعنا فيما يتعلق باإلصابات،
والالعبين األساسيين المصابين
وكذلك حــاالت عــدوى كوفيد ،وإذا
نظرت أيضا إلى جدول مبارياتنا،
فستكون لديك اإلجابة".

أكد فريق أستون فيال
اإلنكليزي لكرة القدم تعاقده
مع حارس المرمى السويدي
روبين أولسن على سبيل
اإلعارة حتى نهاية الموسم
قادما من فريق روما.
وذكرت وكالة األنباء
البريطانية أن أولسن (32
عاما) انضم إلى فريق فيال
بعدما قضى الجزء األول من
الموسم معارا لفريق شيفيلد
يونايتد ،المنافس بدوري
الدرجة األولى اإلنكليزي.
ولعب أولسن مع إيفرتون في
الموسم الماضي ،وشارك في
سبع مباريات.

ميسي يعود إلى التمارين
الجماعية

في نصف نهائي كأس الرابطة
تـســود أجـ ــواء مــن الـتـفــاؤل قـبــل مــواجـهــة أرسـنــال
وضيفه ليفربول اليوم ،في إياب الدور قبل النهائي من
كأس الرابطة اإلنكليزية لكرة القدم ،في ظل احتماالت
تأجيل المباراة بسبب تزايد عدد إصابات الالعبين
بفيروس كورونا.
وكان أرسنال بعشرة العبين قد تعادل مع ليفربول
ف ــي م ـب ــاراة ال ــذه ــاب ف ــي اس ـت ــاد أنـفـيـلــد ،حـيــث داف ــع
الضيوف ببسالة بعد طرد غرانيت
ً
تشاكا مبكرا ليتجنبوا الهزيمة.
وت ـق ــدم أرسـ ـن ــال بـطـلــب لتأجيل
مباراته في ديربي شمال لندن أمام
توتنهام ،والتي كــان من المفترض
اقامتها االحد الماضي ،وهو الطلب
الـ ــذي تـمــت الـمــوافـقــة عـلـيــه ف ــي ظل
Pr1
غياب العديد من الالعبين في صفوف

الفريق اللندني .وتسببت اإلصابات وحاالت اإليقاف
واإلصابة بعدوى "كورونا" ومشاركة العبين في كأس
األمم اإلفريقية ،في قلة الالعبين المتاحين في قائمة
المدير الفني اإلسباني ميكيل أرتيتا ،األمر الذي كان
كافيا لتأجيل مباراة الدوري.
وكان من المفترض أن تكون المباراة التي ستقام
بين الفريقين على ملعب "اإلمارات" هي مباراة الذهاب،
لكن تمت إعادة جدولتها بعد ظهور
ع ــدد مــن اإلص ــاب ــات بــالـفـيــروس في
صفوف ليفربول.
وينتظر تشلسي الفائز مــن تلك
ال ـم ـب ــاراة لـمــواجـهـتــه ف ــي ال ـم ـب ــاراة
النهائية للبطولة ،والتي ستقام في
ملعب ويمبلي في العاصمة لندن يوم
 27فبراير المقبل.

موعد المباراة

١٠:٤٥

ديمبيلي

نادال إلى الدور الثالث من «أستراليا المفتوحة»
بقيت كل من اليابانية ناومي
أوساكا (حاملة اللقب) ،واألسترالية
آش ـلــي ب ــارت ــي (الـمـصـنـفــة األول ــى
ً
ع ــال ـم ـي ــا) ،ف ــي ال ـم ـســار الصحيح
ل ـمــواج ـهــة مـحـتـمـلــة بـيـنـهـمــا في
ال ــدور الــرابــع من بطولة أستراليا
المفتوحة لكرة المضرب ،ببلوغهما
الــدور الثالث ،أمس ،الذي رافقهما
ً
ً
إل ـي ــه الـمـصـنــف خ ــام ـس ــا عــالـمـيــا
اإلسباني رافايل نادال بسهولة.
وحسم نادال ،الذي تقدم االثنين
من المركز السادس إلى الخامس
فــي تصنيف راب ـطــة المحترفين،
مــواج ـه ـتــه أمـ ــام األل ـم ــان ــي يانيك
هانفمان بسهولة  3-6 ،2-6و،4-6
فـيـمــا ل ــم ت ــواج ــه ب ــارت ــي لـلـمـبــاراة
ً
الثانية تواليا أي صعوبة ،وتغلبت
عـ ـل ــى اإليـ ـط ــالـ ـي ــة ال ـم ـت ــأه ـل ــة مــن
التصفيات لوتشيا برونزيتي ،1-6
 ،1-6قبل أن تطيح أوساكا األميركية
ماديسون برنغل -6صفر.4-6 ،
ويواجه نادال الجمعة الروسي
كارن خاتشانوف ( ،)30الفائز على
الفرنسي بنجامان بونزي (،4-6 )63
-6صفر.5-7 ،
واس ـت ـع ــد اإلسـ ـب ــان ــي بــأفـضــل

أجرى الفرنسي صامويل
أومتيتي ،مدافع برشلونة
اإلسباني ،أمس األول ،عملية
جراحية بعد إصابته بكسر
في المشط الخامس للقدم
اليمنى خالل مران للفريق،
ليغيب نحو  3أشهر عن
المالعب ،وفق ما أعلن النادي
الكتالوني.
وأوضح النادي الكتالوني،
عبر إعالمه الرسمي" :أجرى
صامويل أومتيتي عملية
جراحية ناجحة لعالج الكسر
في المشط الخامس للقدم
اليمنى بواسطة الطبيب
أنتوني دالماو ،وتحت
إشراف الطاقم الطبي للنادي.
مدة الغياب المنتظرة
ستكون نحو  3أشهر".

أرسنال يواجه ليفربول تحت مخاوف التأجيل

وكيل ديمبيلي :التهديد لن ينجح معنا
رغـبـتـهــم ف ــي ال ـج ـلــوس ع ـلــى م ــائ ــدة ال ـم ـفــاوضــات
"بشروط ،لكن دون غلق الباب".
وأقــر سيسوكو بــأن مطالبهم المادية،
التي تتضمن الحصول على هبة تعاقد
لدى التجديد بنحو  40مليون يورو،
"م ـبــالــغ ف ـي ـهــا" ،لـكـنــه أك ــد أي ـضــا "أن
القرارات الخاصة بمسيرة ديمبيلي
ال تتوقف فقط على األموال ،ألنه
فــي هــذه الحالة لــن يستمر في
برشلونة".
ً
ووفقا للوسيلة اإلعالمية،
ق ـ ـبـ ــل ديـ ـمـ ـبـ ـيـ ـل ــي االن ـ ـت ـ ـقـ ــال
لبرشلونة في  ،2017رغم أنه
كان يمتلك عروضا أفضل من مانشستر
يونايتد اإلنكليزي وريال مدريد.
(إفي)

رياضة

طريقة بإحرازه لقب دورة ملبورن
منذ  10أي ــام ،فــي أول ــى مشاركته
بدورة رسمية منذ أوائل أغسطس
ال ـم ــاض ــي ،ق ـبــل أن يـبـتـعــد قــرابــة
خ ـم ـســة أشـ ـه ــر عـ ــن ال ـم ـنــاف ـســات
لإلصابة.
وك ـ ـ ــان أب ـ ـ ــرز ال ـم ـتــأه ـل ـيــن ل ــدى
مـنــافـســات ال ــرج ــال ،ال ـتــي شهدت
مباريات ماراثونية ،اإليطالي ماتيو
بيريتيني السابع عالميا ووصيف
ويمبدلون على حساب األميركي
ستيفان كــوزلــوف ،4-6 ،6-4 ،1-6
 ،1-6واإلس ـبــانــي بــابـلــو كارينيو
بــوسـتــا ( )21بـعــد م ـب ــاراة مثيرة
استمرت أربع ساعات و 10دقائق
ضد الهولندي تالون غرايكسبور
.4-6 ،6-3 ،)3/7( 6-7 ،)8/9( 7-6 ،3-6
ولــم تكن األمــور أسهل للكندي
دينيس شابوفالوف الرابع عشر،
ال ــذي اح ـتــاج ألرب ــع ســاعــات و25
دقيقة لتجاوز الـكــوري الجنوبي
سونوو كوون ،)7/3( 7-6 ،)6/8( 6-7
 ،2-6 ،5-7 ،)6/8( 7-6فيما حسم
األمـ ـي ــرك ــي س ـي ـبــاس ـت ـيــان ك ـ ــوردا
مواجهته مــع الفرنسي كورنتان
موييه بعد أربع ساعات و 47دقيقة

عاود الدولي األرجنتيني
ليونيل ميسي ،أمس األول،
التمارين الجماعية مع
فريقه باريس سان جرمان
الفرنسي للمرة األولى منذ
إصابته بفيروس كورونا
نهاية العام الفائت.
وشوهد المهاجم يتمرن
مع زمالئه في فيديو
نشره نادي العاصمة
على "تويتر" ،مغردا" :ليو
ميسي يعود إلى التمارين
الجماعية".
أصيب المتوج بالكرة
الذهبية سبع مرات
بالفيروس خالل عطلة
األعياد في مسقط رأسه
في روزاريو باألرجنتين
خالل فترة التوقف الشتوية
للمنافسات.

ووريرز يستعيد توازنه
أمام بيستونز

اإلسباني نادال
.)6/8( 6-7 ،5-7 ،)7/2( 7-6 ،4-6 ،6-3
وك ــان ــت األس ـتــرال ـيــة الـمـتــوجــة
بـلـقـبـيــن كـبـيــريــن أهـ ـ ــدرت شــوطــا
واح ــدا فــي مـبــاراتـهــا االفتتاحية،
بــاك ـت ـســاح ـهــا األوكـ ــران ـ ـيـ ــة لـيــزيــا
تسورنكو -6صفر.1-6 ،
وتلتقي بارتي الجمعة اإليطالية
كاميال جورجي ( 33عالميا) التي

ت ـفــوقــت ع ـلــى الـتـشـيـكـيــة ت ـيــريــزا
مــارت ـي ـن ـت ـشــوفــا .)2/7( 6-7 ،2-6
وفي حال فوزها ،من المحتمل أن
تــواجــه أوســاكــا فــي ال ــدور الــرابــع،
إذا تمكنت اليابانية مــي تجاوز
األميركية أماندا أنيسيموفا التي
أطاحت األربعاء السويسرية بليندا
بنتشيتش ا لـمـتــو جــة بالذهبية

األولمبية العام الماضي في طوكيو
بفوزها .5-7 ،2-6
َّ
وعبرت البيالروسية فيكتوريا
أزارينكا ،المتوجة بلقبين كبيرين،
ع ـلــى ح ـس ــاب ال ـســوي ـســريــة جيل
تيخمان .6 ،1-6

افتتح غولدن ستايت ووريرز
مشوار المباريات السبع
المتتالية على أرضه بفوز
كبير  86-102على ديترويت
بيستونز ،أمس األول،
بفضل  21نقطة سجلها
كالي تومسون و 18لستيفن
ً
كوري ،معززا مركزه الثاني
في المنطقة الغربية ضمن
منافسات دوري كرة السلة
األميركي للمحترفين.
َّ
وقدم تومسون أفضل أداء
له هذا الموسم ،بعد عودته
قبل خمس مباريات في
خضم تعافيه من إصابتين
في الرباط الصليبي ووتر
ً
أخيل أبعدتاه  31شهرا عن
المنافسات.
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العلة الباطنية
والفخ والعصفور!

يوسف الجاسم
Yousef@6ala6.com

فــي ع ـنــوان مـقــالــه المتميز كــال ـعــادة فــي "ال ـجــريــدة" ت ـســاءل أخــي
األستاذ الدكتور غانم النجار االثنين الماضي " ١٧/١/٢٠٢٢ما جدوى
حل المجلس؟ العلة باطنية" ،وهــو تساؤل مستحق من كاتب كبير
ومحلل سياسي محترف.
يندرج تحت ذلك العنوان العديد من التفسيرات واالستنتاجات،
الـمـسـتـمــدة م ــن ت ـج ــارب ال ـكــويــت الـتــاريـخـيــة بــالـتـعــامــل م ــع الـحـيــاة
ً
الديموقراطية ومخرجاتها ،المتمثلة بالبرلمانات المتعاقبة ( ١٨واقعا
ً
و ١٦فعليا) ،ولم يكمل عمره منها إال  ٨فقط.
ُ
جد
أستأذن الدكتور غانم بالبناء على مقالته من زاويــة أنه لم ي ِ
الـمــزيــد مــن حــل المجالس إال الـمــزيــد مــن إف ــراز مجالس أخ ــرى أشد
ضــراوة وشراسة في التعامل مع الحكومات المتعاقبة ،أو مجالس
ً
ً
أكثر سوءا وهزاال من المجالس السابقة ،وغدا الدوران في الحلقات
ً
ً
الجهنمية المفرغة أمرا مرهقا للناس الذين يحصدون آثاره السلبية،
وهم المغلوبون على أمرهم.
تـجــارب حــل المجالس راكـمــت قــوالــب نيابية سيئة مثل (الـنــواب
المناديب ،ونواب التشريعات الشعبوية منزوعة الوعي ،ونواب االرتماء
بأحضان الحكومة وتجفيف ضرعها بالمصالح المتبادلة ،ونواب
التنفيع الفئوي بتسهيل من الحكومات المتعاقبة ،وشر القوالب كان
النواب القبيضة الذين التهموا أموال السحت من مصادر مختلفة دون
وازع من ضمير أو رادع من أخالق).
أوضــاع التنمية المرتبكة بالبالد هي نتاج لتلك العلل الباطنية
المتواترة في التركيبات البرلمانية ،حيث تراجعت بفضلهم وفضل
تقاعس الحكومات برامج اإلصالح االقتصادي والتعليمي والصحي
ً
واالجتماعي ،فضال عن تحقيق أنماط نتنة من الفساد المالي واإلداري،
الذي ما َب ِرح يداهم المجتمع كل يوم بفضائح متجددة شملت أكبر
ال ــرؤوس وأسـمـنـهــا ،مستغلة ُبـعــدهــا عــن دوائ ــر الـظـنــون والـشـكــوك،
ً
ّ
وتجرع الشعب جراءها أعلى درجات المرارة ،مرددا مقولة سعد زغلول
الشهيرة "مافيش فايدة يا سنية ...غطيني"!
تــرافــق مــع تلك األوض ــاع النيابية والحكومية المتهالكة ،فقدان
ً
قاعة عبدالله السالم لهيبتها وجاللها المفترضين ،كونها محرابا
ً
للديموقراطية ،مما أنعش مطالبات الزهد بالديموقراطية ،فضال عن
فقدان مؤسسة البرلمان لمكانتها كقدوة مجتمعية َّ
صدرت للناشئة
أقذع النماذج ،حيث تقمصت القوائم الطالبية في الجامعات والمعاهد
والمدارس األساليب المتوحشة في ممارسة االختالف بالرأي التي
مارسها وال يــزال يمارسها بعض الـنــواب متوجة بالضرب بالعقل
واألحــذيــة والنعال (مكرم الـقــارئ) ،بل انتقل ذلــك الــداء السلوكي إلى
الشوارع ،ليحولها إلى ساحات اقتتال وجرائم استخدمت فيها جميع
صنوف العنف ،بل وسفك الدماء.
ً
ً
في الضفة األخرى أظهرت حكوماتنا قدرا كبيرا من عدم اإلنجاز،
ألسباب تعود إلى نمطية تركيباتها القائمة على المحاصصة الفئوية،
ُ
وقصر ُعمر كل منها ،حيث تولد اليوم لتموت بعد ثمانية
ال الكفاءة ِ
أشهر باالستقالة ،مسجلة أقصر أعمار الحكومات في العالم وأقلها
ً
استقرارا ،ثم تعود بنفس منهجية التشكيل ،مع تغيير باألسماء يقطع
الطريق على الوزير المغادر حتى بالتعرف على جهاز سكرتاريته،
ً
فضال عن تنفيذ استراتيجية وزارته إن وجدت! وليصبح "لكل فريج
بالكويت وزير" ،واألحوال تبقى على طمام المرحوم!
القول إن الحل بالحل ،هو استنتاج آمل أال يتحقق ،ألن من سيدفع
ً
ثمنه هو الشعب الـبــريء منفردا ،ويكسب منه أعــداء الديموقراطية
والمرتدون عنها والمنتفعون من غيابها ،وكما قــال الدكتور غانم
النجار:
ً
"علتنا باطنية" ،وهو ما يتوجب عالجها أوال.
***
تغريدة:
ُ
الدكتور أحمد الخطيب ،أحد كتاب الدستور ،قال:
ً
لم أستجوب وزيرا طوال حياتي النيابية ،ألنني ال أميل لتجريح
من أستجوبه.
استجواب  ٢٠٢٢/١/١٨سار عكس رؤية الحكيم الخطيب ،وانتهى مع
األسف بطلب جاهز لطرح الثقة بوزير من صنف الشيخ حمد الجابر
تم استجوابه بعد ساعتين فقط من قسمه وأبدع بردوده ،ولكن "اللي
بالفخ أكبر من العصفور!".

ّ
منو اللي خلى القرعة ترعى؟!
شيء غير معقول!
وال يصدقه العقل!
ً
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا تـ ـبـ ـن ــي أرضـ ـ ـ ـ ــا ت ـم ـت ـل ـك ـهــا،
وبالخطأ تخطيت بدون تعمد مساحة
الـبـنـيــان نـصــف أو رب ــع مـتــر ،تالحقك
الـبـلــديــة ،وإنـ ــذار ورا إنـ ــذار ،ومخالفة
وتعهد وغــرامــة وتوقيعات وجــرجــرة
ما لها أول وال آخر!
واألم ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــذي سـ ـ ــأخـ ـ ــوض ف ـ ـيـ ــه ال
ً
عــا قــة لــه بالبلدية ونظمها أ بـ ــدا  ،بل
ينصب على مؤسسة الموانئ وإدارة
ال ـج ـمــارك ،وذل ــك عـنــدمــا قــامــت إحــدى
الشركات باالستيالء على مليون متر

د .ناجي سعود الزيد

مــربــع لـسـنــوات ،ولــم تتحرك مؤسسة
الموانئ إال بعد تلك السنوات ،ورفعت
قضية على الشركة ،وأصدرت محكمة
ً
الجنايات أحكاما بحق رئيس الشركة
وآخرين.
تـلــك األح ـك ــام ه ــي الـسـجــن الـمــؤبــد،
ودفع تعويض لمؤسسة الموانئ 113
ً
مليون ديـنــار تـقــريـبــا ،وبــذلــك تسترد
ً
ال ــدول ــة م ــا ه ــو مـلـكـهــا أص ـ ــا ،ذل ــك إن
استطاعت أن تسترد المبلغ!
ً
نعلم أن هذا الحكم ليس نهائيا ،وال
يزال هناك استئناف وتمييز ،لكن ذلك
ال يمنع من التساؤل عمن هو المسؤول

ّ
"الـلــي خــلــى الـقــرعــة تــرعــى" ط ــوال هذه
السنوات ،ومــن هو المسؤول عن هذا
التراخي من البداية؟ ولماذا لم تتحرك
مؤسسة الموانئ طوال هذه السنوات؟!
مليون متر مربع ولم يتحرك أحد!
وح ـ ـ ـجـ ـ ــم ال ـ ـ ـغـ ـ ــرامـ ـ ــة ي ـ ـ ـ ــدل عـ ـ ـل ـ ــى أن
الجريمة ليست سهلة ،بل كلفت الدولة
عـشــرات الماليين على مــرأى ومسمع
المسؤولين…
فـ ــأيـ ــن ك ـ ــان ـ ــوا ي ـ ــا تـ ـ ــرى ط ـ ـ ــوال ه ــذه
السنوات؟!

«ناسا» :أقواس قزح مستحيلة على المريخ
رصــدت مركبة برسيفيرنس الجوالة ،ظاهرة
ً
تشبه قوس قزح على الكوكب األحمر ،أثارت جدال
ً
واسعا على مواقع التواصل.
ّإل أن وكالة ناسا ّ
ردت على هذا الجدل بنشر
تغريدة ،نقلها موقع العربية نت أمس ،تقول فيها:
"هــل هــذا قــوس قــزح على المريخ؟ ال ،قــوس قزح
غير ممكن هنا .تتكون أق ــواس قــزح مــن الضوء
المنعكس من قطرات الماء الكروية ،ولكن ال توجد
ً
مياه كافية هنا لتتكثف ،كما أن الجو البارد جدا

يومية سياسية مستقلة

لــم يكن استجواب وزيــر الــدفــاع أمــس األول غير
مشهد بــالــغ ال ـ ــرداء ة لـكــومـيــديــا سـ ــوداء مــن إنـتــاج
وإخــراج نــواب أرادوا االنتقام من رئيس الحكومة،
و ت ـص ــوروا بعمى سـيــا ســي أن التضحية ستكون
بوزير ليس له ذنب غير المشاركة في وزارة الشيخ
ص ـب ــاح ال ـخ ــال ــد .ق ــد ي ـك ــون هـ ــذا خ ـطــأ م ـن ــه ،مثلما
ً
أخ ـط ــأ ي ـق ـي ـنــا ب ـعــدهــا ح ـيــن رهـ ــن قـ ـ ــراره ال ـس ـيــادي
التقدمي بمشاركة الـمــرأة فــي الجيش بمباركة أو
"فيتو" مشايخ الدولة في وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية.
لــم يشفع لـلــوزيــر الـمـسـتـجـ َـوب ردوده الـمـحــددة
الثابتة على محاور االستجواب االنتقامي ،مثلما
لم يشفع له قبلها اللجوء للمباركات الشرعية ،على
نحو ما فعلت ومــا زالــت تفعل تشكيالت حكومية
متعاقبة مـتــرددة أضــاعــت مشيتها ،وســايــرت ذلك
ال ــري ــاء ال ـس ـي ــاس ــي ،ف ــأض ــاع ــت ال ـب ـلــد ع ـلــى حـســاب
الشرعية القانونية والدستورية وازدهار اقتصادي
َ
قوسي "الحرام
مأمول ،بعد أن وضعت الدولة بين
والحالل" كما يقرره ويمليه فقهاء السياسة الدينية.
النواب الذين صوتوا بالموافقة على طرح الثقة
بــالــوزيــر لــم يـكــونــوا دع ــاة ع ــدل ،فــاالسـتـجــواب كان
يعني محاكمة قانونية ألخطاء وتجاوزات من الوزير
المستجوب من قبل ممثلي الشعب ،كان يفترض أن
يكون محاكمة عادلة يسود فيها حكم العقل ومبادئ
اإلن ـصــاف وال ـع ــدل ،لــم يـحــدث ذل ــك ،وخـضــع طــاب
االستجواب لمشاعر انتقامية وتصفية حسابات
مع رئيس ال ــوزراء ونسوا – رغــم جلبابهم الديني
المسيس  -أ ن ــه ال ت ــزر وازرة وزر أ خـ ــرى ،وظلموا
أنفسهم قبل أن يظلموا وزيــر الدفاع المستجوب،
فأي عدل هذا حين طفح علينا بأسنة من مجارير
السياسة الكويتية؟!
ال ثقة بكم ،وال بحصافتكم يا نواب طرح الثقة بعد
اليوم ،ولو هلل وصفق لكم أغلبية مجتمع هذا البلد
ببؤس وعيه وجدب ثقافته ،فقد سايرتم العاطفة،
ً
وركلتم حكم القانون والعدل جانبا ،من أجل إيصال
رسالة رديئة لمن ال يكترث لرسائلكم.

ال يسمح بوجود مياه سائلة في الغالف الجوي
للكوكب األحمر".
وأش ــارت إلــى أن الـقــوس الظاهر فــي الـصــورة
التي التقطتها مركبة برسيفيرنس ،هو مجرد
ّ
"توهج ضوئي على عدسة الكاميرا".
وأضــافــت "نــاســا" ،فــي بيانها ،أن أق ــواس قزح
تحتاج إلى قطرة ماء لتتكون ،الفتة إلى أن غيوم
المريخ أقل بكثير من درجة التجمد ،ومشيرة إلى
أنه ال توجد مياه كافية على اإلطالق.

توفي عميد سن البشرية
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي س ــات ــورن ـي ـن ــو
ً
غ ــارسـ ـي ــا ،عـ ــن  112ع ــام ــا
ً
و 341ي ـ ــوم ـ ــا  ،ق ـب ــل ثــاثــة
أس ــابـ ـي ــع مـ ــن ب ـل ــوغ ــه 113
سنة.
وأعـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت م ـ ــوس ـ ــوع ـ ــة
غينيس لألرقام القياسية،
أم ـ ـ ــس ،فـ ــي ب ـي ــان ـه ــا الـ ــذي
ن ـق ـل ـتــه "ال ـع ــرب ـي ــة نـ ـ ــت" ،أن
اإلس ـب ــان ــي ك ــان ق ــد ُصـنــف
ً
أكبر إنسان سنا في العالم
ً
ً
بسن  112عاما و 211يوما.
وب ـس ـب ــب ق ـص ــر ق ــام ـت ــه،
لــم ُيستدع هــذا اإلسباني،
ً
الـ ـ ـ ــذي ي ـب ـل ــغ طـ ــولـ ــه مـ ـت ــرا
ون ـص ــف ال ـم ـتــر وال ـمــولــود
ف ــي بــويـنـتــي كــاس ـتــرو في

 11فبراير  ،1909إلى القتال
س ـنــة  1936خـ ــال ال ـحــرب
األهلية اإلسبانية ،وتمكن
مــن تأسيس شركة أحذية
ناجحة.
وكان لإلسباني  7أبناء
ً
و 14حفيدا ،إضافة إلى 22
من أبناء األحفاد.

وفيات
دليل خالد زامل العازمي

 71عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت99841499 ،55339988 :
نادية يعقوب أحمد العلي زوجة عبدالله محمد المسباح
 65ع ــام ــا ،ش ـي ـعــت ،الـ ـع ــزاء ف ــي ال ـم ـق ـبــرة ف ـقــط ،ت،96014000 :
99082454
قدرية عبدالرزاق يوسف البدر زوجة فيصل عبدالله السلطان
 72ع ــام ــا ،ش ـي ـعــت ،الـ ـع ــزاء ف ــي ال ـم ـق ـبــرة ف ـقــط ،ت،66878772 :
99044416

غصاب فهد غصاب الصانع

 81عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت99998570 ،94000890 :
سحر فهد صالح الرغيب زوجة أنور عبدالله العمير
 61ع ــام ــا ،ش ـي ـعــت ،الـ ـع ــزاء ف ــي ال ـم ـق ـبــرة ف ـقــط ،ت،66906107 :
66057589

علي عبدالحسين خضر رئيس علي

 64عاما ،شيع ،ت50010043 ،50088818 :

يوسف مبرك ناصر العازمي

 91عاما ،شيع ،ت55445777 ،99811664 ،60348000 :

خيرية ناصر رضا فرج

 74عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة فقط ،ت99079121 :

علي حسين سالم الفريحان

 42عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت50575979 ،51621212 :

عائشة حسين علي حسن

 85عاما ،شيعت ،ت99821074 ،99405115 :

فضيلة خميس مسافر

 82ع ــام ــا ،تـشـيــع الـتــاسـعــة م ــن ص ـبــاح ال ـي ــوم ،ت،66672318 :
66093322

مواعيد الصالة

عبدالعزيز القراوي

الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

خالد الزعاق

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

حسن العيسى

ً
وفاة «العميد» قبيل بلوغه  ١١٣عاما

ّ
صحراء الكويت تنتظر الصقيع ...والزعاق يحذر من «مقرقع البيبان»
قــالــت إدارة األرص ـ ــاد ال ـجــويــة ،أم ــس ،إن
ً
األجواء ستكون باردة نهارا وشديدة البرودة
ً
ـا ،مــع فــرص ّ
لتكون الصقيع على بعض
لـيـ
ً
المناطق ،خصوصا الزراعية والصحراوية.
وأضاف مراقب التنبؤات الجوية باإلدارة،
عبدالعزيز القراوي ،في تصريح لـ«كونا» أن
الـبــاد تتأثر بــامـتــداد مرتفع جــوي أوروبــي
ً
من ناحية الشمال الغربي ،مصحوبا بكتلة
هوائية باردة ،مما أدى إلى انخفاض ملحوظ
فــي درج ــات ال ـحــرارة وري ــاح شمالية غربية
معتدلة إلى نشيطة السرعة.
وذكر القراوي أن درجات الحرارة العظمى
المتوقعة تتراوح بين  13و 15درجة مئوية،
في حين ستكون ودرجات الحرارة الصغرى
المتوقعة بين  1و 5درجات مئوية.
ّ
وتوقع أن يكون الطقس مساء اليوم شديد
البرودة ،ودرجة الحرارة الصغرى دون صفر
درجة مئوية على المناطق الصحراوية.
وب ـ ّـي ــن أن ال ـط ـقــس الـ ـب ــارد يـسـتـمــر حتى
ً
بعد غد السبت ،الفتا إلــى أن درجــة الحرارة
العظمى المتوقعة تتراوح بين  11و 13درجة
ً
مئوية ،ويكون الطقس شديد البرودة ليال،
مع درجات حرارة صغرى بين  -1و 3درجات،
مع ارتفاع أمواج البحر إلى أكثر من  7أقدام.
وكان خبير األرصاد الجوية في السعودية،
خــالــد الــزعــاق ،صــرح بــأن األس ـبــوع الـجــاري
الذي تشهده المملكة هو األبرد خالل العام،
ً
واص ـف ــا ال ـبــرد ال ـحــالــي بـ ـ "م ـقــرقــع األب ـ ــواب"،
بسبب قوة الرياح.
وأضاف الزعاق ،في تغريداته التي نقلتها
قناة ُ
الحرة أمس" :هذا هو حال موسم الشبط،
ً
ً
يجيك دفء ثم يقشعك قشعا ببرده" ،موضحا
أن البرد الحالي ُي ّ
سمى بـ "مبكية الحصني"
من شدة البرد ،و"مقرقع األبواب" بسبب قوة
الرياح.

استجواب
الكوميديا السوداء

الصالحية  -شارع فهد السالم  -مبنى أسامة
تلفون - 22257037 / 22257036 :فاكس - 22257035 :ص .ب 29846 :صفاة  13159الكويت
خدمة العمالء :تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :
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الطقس والبحر
العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

الشكاوى والتوزيع:

18
07
ً
 00:09صب ــاحـ ـ ــا
 02:48م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 07:54صب ــاحـ ـ ــا
 07:43م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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