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 250دينارا رسوم ً إذن العمل إضافة إلى مبلغ التأمين الصحي
• القرار يعتمد رسميا في أول اجتماع لـ «القوى العاملة» برئاسة الوزير الجالوي
األمير يصل إلى ألمانيا في زيارة خاصة

اقتصاد

٠٩

مخاوف اإلمدادات تبقي
النفط قرب أعلى مستوى
منذ 2014

جورج عاطف

عقب مخاض عسير تجاوز العام ،بذلت خالله
غــرفــة ت ـج ــارة وص ـنــاعــة ال ـكــويــت بــرئــاســة محمد
ً
جــاســم الـصـقــر ج ـهــودا حثيثة وصـلــت إل ــى أعلى
المستويات للحفاظ على صورة الكويت مشرقة في
مجال حقوق اإلنسان ،وترسيخ األساس األخالقي
لسوق العمل في البالد ،وبعد أشهر طويلة من الشد
والجذب واالختالف في وجهات النظر بين رئيس
وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة
حول شروط تجديد أذونات العمالة الوافدة البالغة
ً
 60عاما فما فوق ،من حملة الثانوية العامة فأقل،
وما يعادلها ،علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة،
أن القضية ستشهد انفراجة قريبة تسمح لتلك الفئة
بتجديد إقاماتها وفق ضوابط محددة.
وقالت المصادر إن مجلس إدارة «القوى العاملة»،
برئاسة وزير العدل ،وزير الدولة لشؤون النزاهة
ال ـم ـس ـت ـشــار ج ـم ــال ال ـ ـجـ ــاوي ،أن ـج ــز ال ـت ـص ــورات
الخاصة بالتعديالت التي ستضاف على قرار «الـ60
ً
عــا مــا » بما يتيح للعمالة المشمولة بــه استكمال
عملها في البالد بصورة قانونية ودون مخالفة
الـ ـق ــرارات الـمـنـظـمــة ل ـســوق ال ـع ـمــل ،كــاشـفــة أن ــه تم
االستقرار على أن تكون الرسوم السنوية المقترحة
ً
لتجديد إذن العمل  250دينارا ،إضافة إلى رسوم
التأمين الصحي التي قدرها الخبراء بنحو 500
دينار ،وتعتمد على التفاوض مع شركات التأمين.
ً
وتــوق ـعــت ال ـم ـصــادر اع ـت ـمــاد ال ـق ــرار رس ـم ـيــا من

مجلس «ال ـقــوى الـعــامـلــة» ،فــي أول اجـتـمــاع يعقده
ً
ً
برئاسة الجالوي ،الذي يولي األمر اهتماما بالغا
ً
وهــو ع ــازم على إن ـجــازه ســريـعــا ،مـشــددة على أنه
عقب صدور مرسوم من مجلس الوزراء بنقل تبعية
الهيئة من وزير التجارة والصناعة إلى وزير العدل،
ومباشرة األخير مهامه القانونية المنوطة بالهيئة،
يعكف مجلس إدارتها على وضع حد لهذه القضية
ً
ً
العالقة واالنتهاء منها سريعا ،خصوصا في ظل
الصدى الدولي الــذي أخذته والتقرير الصادر عن
اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية فــي المجلس االقـتـصــادي واالجتماعي
التابع لألمم المتحدة التي «أبدت قلقها إزاء القرار،
وطالبت الحكومة الكويتية بإلغائه».
يذكر أن االتحاد الكويتي للتأمين أنجز تصوره
الخاص بمقترحات رسوم التأمين المتوقع فرضها
ً
على العمالة الوافدة أصحاب «الـ  60عاما» ،ورفعه
للوزير المختص حينذاك وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة «القوى العاملة» ،التخاذ قرار
بشأنه.
ً
إلى ذلك ،أصدر الوزير الجالوي ،أمس األول ،قرارا
ً
وزاري ــا قضى بإنهاء وقــف مــديــر «الـقــوى العاملة»
أحـمــد الـمــوســى عــن الـعـمــل ،وعــودتــه إل ــى مباشرة
مهامه الوظيفية ،وحفظ التحقيق بشأن ما نسب
ً
إليه من مخالفات ،فضال عن إعادة صرف راتبه طول
مدة التوقف عن العمل.
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تراجع مؤشرات
البورصة ...والسيولة
ترتفع إلى  65مليون دينار

اقتصاد

ً
اللواء البرجس وكيال لـ «الداخلية» بالتكليف

08

مشهود له بالكفاءة والنزاهة والتفاني في العمل
●

«االقتصادية» :تحويل
« »BOTإلى «الشراكة»
خطوة جريئة

محمد الشرهان

فـ ــي اخـ ـتـ ـي ــار ص ــائ ــب ل ـق ـي ــادة
مشهود لها بــالـكـفــاء ة والـنــزاهــة
واالب ـت ـك ــار وال ـت ـفــانــي ف ــي العمل
ال ـ ـجـ ــاد مـ ــن أج ـ ــل الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
مـصــالــح الـمــواطـنـيــن واس ـت ـقــرار
ال ــوط ــن ،أص ـ ــدر وزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة
ً
ال ـش ـيــخ أح ـم ــد ال ـم ـن ـصــور ق ـ ــرارا
ً
وزاري ـ ـ ـ ـ ــا ب ـت ـك ـل ـيــف الـ ـ ـل ـ ــواء أنـ ــور
ال ـبــرجــس ال ـق ـيــام بــأع ـمــال وكـيــل
ً
ال ـ ـ ـ ــوزارة ،خ ـل ـفــا ل ـل ـفــريــق الـشـيــخ
فـيـصــل ال ـن ــواف ال ــذي بـلــغ الـســن
القانونية للتقاعد.
وتـ ـشـ ـه ــد ال ـ ـس ـ ـيـ ــرة ال ـم ـه ـن ـي ــة
للبرجس بانضباط الشخصية،
والحرص على دقة انتظام العمل،
ً
فضال عن حسن عالقاته 02

أنور البرجس

ً
«الكهرباء» :إيداع حافز «ترشيد» في حسابات  513عميال

٠٣

رؤى عالمية

٠٧
خطط كيم جونغ أون
في السنة الجديدة

صاحب السمو ،وفي وداعه ،نائب األمير ولي العهد أمس

جلسة األحد بال تقرير لرفع العتب

نجاح طلبة الـ « 12أدبي»
تجاوز  %85في  4مواد

مجلس األمة يعقدها رغم عدم إنجاز «التشريعية» تعديل المحكمة اإلدارية بشأن «الجنسية»
●
فتوى «األوقاف» تحدد موقف الحويلة
ونواب «حدس» من «الثقة» بالجابر
علي الصنيدح

بناء على طلب نيابي ،وجــه رئيس مجلس
األم ـ ــة مـ ـ ــرزوق ال ـغ ــان ــم ال ــدع ــوة إلـ ــى األع ـض ــاء
لحضور الجلسة الخاصة المقررة في التاسعة
م ــن ص ـب ــاح ب ـعــد غ ـ ـ ٍـد؛ ل ـم ـنــاق ـشــة االق ـت ــراح ــات
ً
ب ـقــوان ـيــن بـتـعــديــل ال ـب ـنــد خــام ـســا م ــن ال ـمــادة
األولى من المرسوم بقانون رقم  20لسنة 1981
بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات
اإلدارية ،بما يبسط سلطة القضاء على المسائل
المتعلقة بالجنسية.
وتتراجع فرص انعقاد الجلسة من جهة،
وفرصة إقرار القانون خاللها في حال حضور
الحكومة وتوافر النصاب وانعقادها 02

المطيري :لن أكون أداة في صراع األقطاب
خالل مؤتمر مشترك عقدوه عصر أمس بمجلس
األمــة ،أعلن الـنــواب أسامة الشاهين وعبدالعزيز
الصقعبي وحمد المطر ،مــن الحركة الدستورية
«حدس» ،ومحمد الحويلة ،ربط موقفهم من طلب

طرح الثقة بنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ
حمد الجابر ،بالتزام الفتوى الشرعية المنتظرة من
وزارة األوقاف ،بشأن إلحاق المرأة بالجيش ،إلى
جانب تعاون الحكومة مع المجلس في 02

محادثات سعودية -
روسية حول سورية

الخالد :الجهات
الحكومية والخاصة
فريق واحد في
مواجهة الكوارث
05

جانب من تمرين «شامل »7

اقتصاد

أجـ ـ ــرى ول ـ ــي ال ـع ـه ــد ال ـس ـع ــودي
األمـ ـي ــر م ـحـمــد ب ــن س ـل ـم ــان ،أم ــس،
مـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــاورات ح ـ ـ ـ ــول سـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــة ،م ــع
المبعوث الخاص للرئيس الروسي
لشؤون التسوية السورية ،ألكسندر
الفرينتييف.
واستقبل بــن سلمان المسؤول
الروسي في الرياض ،واستعرضا
أوجـ ـ ـ ــه ال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة بـيــن
ال ـب ـلــديــن ،وتـ ـط ــورات األحـ ـ ــداث في
ســوريــة ،بـحـضــور مستشار األمــن
ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي م ـس ــاع ــد بــن
مـحـمــد ال ـع ـي ـبــان ،ورئ ـيــس 02

●

فهد الرمضان

كشفت وزارة التربية ،في إحصائية حديثة
لكنترول الثانوية العامة حصلت «الجريدة»
على نسخة منها ،تـجــاوز نسبة نـجــاح طلبة
الصف الثاني عشر بالفترة الدراسية األولى من
العام الحالي الـ  %85في بعض المواد بالقسم
األدبــي والتعليم الديني ،موضحة أنها بلغت
في «التربية اإلسالمية»  ،%92.50بواقع 17817
ً
ً
ً
طالبا ناجحا و 3371راسـبــا ،فــي حين بلغت
النسبة بـ «اللغة األجنبية» في التعليم الديني
ً
ً
 ،%79.95بواقع  1061ناجحا و 344راسبا.
وبـيـنــت اإلحـصــائـيــة أن نـسـبــة ال ـن ـجــاح في
«اللغة الفرنسية» للقسم األدبي والتعليم الديني
ً
بلغت  ،%84.52بــواقــع  16688ناجحا مقابل
ً
 4502راسب ،من أصل  19745طالبا ،الفتة إلى
أن نسبة الـنـجــاح فــي «الـلـغــة الـعــربـيــة» للقسم
األدبــي بلغت  ،%89.76بواقع 02 17451

الحريري عاد إلى بيروت لحسم
قرار المشاركة في االنتخابات
●

دوليات

12

الخزعلي :الفصائل
العراقية قادرة على تصنيع
ُم ّ
سيرات من دون إيران

رياضة

١٤

بيروت  -منير الربيع

في خطوة كان ينتظرها الخصوم كما الحلفاء ويترقبها
المناصرون والمراقبون ،ويفترض أن تحدد مآالت سياسية
وانـتـخــابـيــة ك ـث ـيــرة ،ع ــاد زع ـيــم ت ـيــار «الـمـسـتـقـبــل» رئـيــس
الحكومة اللبنانية األسـبــق سعد الـحــريــري إلــى بـيــروت،
ً
واختار توقيتها وفقا لحساباته وبعد تحليالت وتقديرات
كثيرة حول قــراره النهائي ،الذي سيعلنه بشأن مشاركته
في االنتخابات المقبلة.
وبعد محاولة شخصيات عديدة التواصل معه لمعرفة
حقيقة موقفه ،لم يفهم أحــد منه فحوى الموقف 02

النصر يهزم الساحل
بصعوبة ويتأهل لدور
الثمانية

ةديرجلا

•
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األمير يصل إلى ألمانيا في زيارة خاصة

ً
صاحب السمو محييا الغانم والمحمد والخالد قبل توجهه إلى ألمانيا
وصل سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ،مساء
أمس ،إلى جمهورية ألمانيا االتحادية في زيارة خاصة.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى أرض المطار
سفير الكويت لــدى ألمانيا نجيب الـبــدر ،وقنصل عام

الكويت لدى مدينة فرانكفورت خالد المطيري ،وأعضاء
السفارة.
وغ ــادر س ـمــوه ،ظـهــر أم ــس ،أرض الــوطــن ،وك ــان في
وداعه على أرض المطار سمو نائب األمير ولي العهد

الشيخ مشعل األح ـمــد ،ورئـيــس مجلس األم ــة مــرزوق
الغانم ،وسمو الشيخ ناصر المحمد ،ورئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ،وكبار المسؤولين
بالدولة.

سموه خالل مغادرته البالد وفي وداعه ولي العهد

الكويت :ندعم اإلمارات لحماية أمنها ضد هجمات الحوثيين
أكدت أن استهدافها باألعمال اإلرهابية تهديد خطير ألمن المنطقة واستقرارها

ندين
االنتهاكات
اإلسرائيلية
في فلسطين
ونجدد
دعم السالم
بالمنطقة

العتيبي

أك ـ ــدت ال ـك ــوي ــت وق ــوف ـه ــا إلــى
جانب اإلمارات وتأييدها في كل
مــا تتخذه مــن خـطــوات للحفاظ
ع ـلــى أم ـن ـهــا واس ـت ـق ــراره ــا ،بعد
الهجمات اإلرهابية التي أطلقتها
ميليشيات الحوثي ،في انتهاك
واضح للقانون الدولي.
جــاء ذلــك خــال كلمة الكويت
التي ألقاها مندوبها الدائم لدى
األمــم المتحدة السفير منصور
العتيبي مـســاء أم ــس األول ،في
جلسة مجلس األ م ــن المفتوحة
الـنـقــاش ب ـشــأن الـحــالــة بــالـشــرق
األوسـ ـ ــط ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك الـقـضـيــة
الفلسطينية.
وأكد العتيبي أن الكويت تجدد
إدانتها واستنكارها للهجمات
اإلرهابية التي استهدفت االثنين
ال ـمــاضــي ال ـم ـنــاطــق والـمـنـشــآت
المدنية في اإلمارات الشقيقة ،في
انتهاك واض ــح للقانون الــدولــي
وال ـ ـقـ ــانـ ــون ال ـ ــدول ـ ــي اإلن ـس ــان ــي
واألعـ ـ ـ ـ ــراف وال ـق ـي ــم اإلن ـس ــان ـي ــة،
وت ـم ـث ــل تـ ـه ــدي ــدا خ ـط ـي ــرا ألم ــن
واستقرار المنطقة.
وج ــدد دع ـمــه لـجـهــود منسق
األم ــم المتحدة الـخــاص لعملية
السالم في الشرق األوسط ،ولكل
المساعي الدولية من أجل تهدئة

األوض ــاع واسـتـعــادة االسـتـقــرار
ف ـ ــي األراض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـت ـ ـلـ ــة ،وضـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان ت ــوفـ ـي ــر
وإيـصــال المساعدات اإلنسانية
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـت ـ ـضـ ــرريـ ــن م ـ ـ ــن الـ ـ ـج ـ ــرائ ـ ــم
واالعـ ـت ــداءات اإلســرائـيـلـيــة على
الشعب الفلسطيني.
وأض ـ ـ ــاف أنـ ــه «مـ ــن ال ـمــؤســف
أن نـبــدأ الـعــام الجديد مــن حيث
انتهينا في العام الماضي ،حيث
تواصل إسرائيل السلطة القائمة
باالحتالل سياساتها العدوانية
ضد الشعب الفلسطيني األعزل،
وم ــواص ـل ــة تـنـفـيــذ مـخـطـطــاتـهــا
ل ـ ـضـ ــم الـ ـ ـم ـ ــزي ـ ــد م ـ ــن األراض ـ ـ ـ ـ ــي
الفلسطينية في الضفة الغربية
بما في ذلك القدس الشرقية».
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ـ ــه ال تـ ـ ــزال
اإلحاطات المقدمة الى المجلس
والـ ـتـ ـق ــاري ــر األمـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـصـ ــادرة
مؤخرا تؤكد استمرار بل زيادة
وت ـي ــرة األن ـش ـطــة االسـتـيـطــانـيــة،
حـ ـ ـي ـ ــث تـ ـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــات
اإلسرائيلية منح الموافقات لبناء
ال ـم ـئــات م ــن ال ــوح ــدات السكنية
الجديدة في المستوطنات غير
ال ـق ــان ــون ـي ــة ب ــال ـض ـف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة
والقدس الشرقية.
وبين أن التقارير أكدت وجود

العتيبي يلقي كلمة الكويت
ح ـ ــاج ـ ــة مـ ـلـ ـح ــة إلـ ـ ـ ــى الـ ـتـ ـص ــدي
ل ـت ـل ــك األعـ ـ ـم ـ ــال ت ـج ـن ـبــا ل ـجــولــة
أخ ــرى مــدمــرة مــن أعـمــال العنف
والمعاناة اإلنسانية ،السيما أن
العام الماضي كان األكثر دموية
على الشعب الفلسطيني منذ عام
 ،2014حيث قتل  324فلسطينيا،
إض ــاف ــة إلـ ــى تــدم ـيــر  850مـنــزال
فلسطينيا ،مما أدى إلى تشريد
أكثر من  1000شخص ،وهو رقم

غير مسبوق منذ عام .2016
وشـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي ع ـ ـلـ ــى أن
الـ ـك ــوي ــت تـ ـج ــدد إدانـ ـتـ ـه ــا لـتـلــك
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـط ـ ـطـ ــات واالن ـ ـت ـ ـه ـ ــاك ـ ــات
اإلس ـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـي ـ ــة ،وت ـ ـ ــؤك ـ ـ ــد مـ ــرة
أخ ــرى ع ــدم ال ـم ـســاس بالمكانة
ال ـخ ــاص ــة ل ـل ـق ــدس ،وإب ـ ـطـ ــال أي
إجراء تجاهها يهدف الى تغيير
طبيعتها الــديـمــوغــرافـيــة ،وحث
األط ـ ــراف ال ــدول ـي ــة ،بـمــا ف ــي ذلــك

ال ـل ـج ـنــة ال ــرب ــاع ـي ــة ع ـل ــى ات ـخ ــاذ
الخطوات العملية من أجل إطالق
مفاوضات ذات مصداقية وضمن
جدول زمني محدد تعالج جميع
ق ـضــايــا ال ـح ــل ال ـن ـهــائــي وإق ــام ــة
ا ل ــدو ل ــة الفلسطينية المستقلة
ذات ال ـ ـس ـ ـيـ ــادة عـ ـل ــى األراضـ ـ ـ ــي
الفلسطينية المحتلة على حدود
ال ــراب ــع م ــن يــون ـيــو ل ـع ــام 1967
وعاصمتها القدس الشرقية.

«الطيران المدني» :إعفاء الضريبة
يسهل حركة الناقل العربي
أكد رئيس اتفاقيات النقل الجوي باالدارة العامة للطيران
الـمــدنــي خــالــد الـعـنــزي ان اق ــرار مـشــروع االتـفــاقـيــة العربية
لتبادل االعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات
ومعدات الناقل الجوي العربي من شأنه تسهيل حركته.
وقــال العنزي فــي تصريح ل ـ «كــونــا» فــي ختام االجتماع
ا لـ ـ  12للجنة ممثلي السلطات المالية وسلطات الطيران
المدني بالدول العربية والمخصص لمناقشة التعديالت
المحدثة واالضافية على مشروع االتفاقية ،انه تم التوصل
خــال االجتماع الــى المسودة النهائية لمشروع االتفاقية
وسيتم رفعها والتقرير النهائي لعمل اللجنة الى مجلس
وزراء النقل العرب باجتماعه المقرر عقده في اكتوبر المقبل
للنظر في اقرارها اذا لم ترد مالحظات الى االمانة العامة
خالل شهر من تاريخ انعقاد اللجنة.
وذكر انه تم خالل االجتماع التصويت على عدد من مواد
مشروع االتفاقية خاصة بعد دراسة المالحظات التي وردت
قبيل االجتماع من بعض الدول وهي تونس ولبنان ومصر،
مشيرا الى ان الكويت كانت لها ايضاحات ومالحظات حول
بعض المواد.
وأك ــد الـعـنــزي أن الـكــويــت لــم تـفــرض رســومــا او ضــرائــب
على الناقل الجوي او االج ــور ،وأنها تسعى من خــال ذلك
للمساهمة مع الدول العربية االخرى للتسهيل على الناقل
الجوي العربي اقتصاديا وتطوير عمله وإزال ــة اي عوائق
تواجهه.
وأوضح ان مشروع االتفاقية ينظم تبادل االعفاء الضريبي
وتسهيل عمل الناقل الجوي من الناحية االقتصادية وتفادي
االزدواج الضريبي بين الدول العربية وهو االمر الذي يسهل
اقتصاديا وماليا على الناقل الجوي ويساهم في تطوره.
واعتبر ان فرض رسوم وضرائب على الناقل الجوي من
شأنه ان «يثقل كاهله» ،الفتا الى حرص الكويت على االنتهاء
من اقرار مشروع االتفاقية وان المقترحات والمالحظات التي
قدمتها كانت تستهدف التوصل لصياغة متكاملة له.

«األبحاث» ينال جائزة «العلوم» بالدول النامية الكويت تشارك في اجتماع «األوقاف الخليجي»
●

فهد الرمضان

نــال الباحث العلمي في برنامج تكنولوجيا
النانو والـمــواد المتقدمة بمركز أبحاث الطاقة
والبناء التابع لمعهد الكويت لألبحاث العلمية،
د .ع ــادل إسـمــاعـيــل ،الـجــائــزة العربية اإلقليمية
ألكاديمية العالم للعلوم بالدول النامية ،عن عام
 2021في نشر وتبسيط العلوم.
وأوض ــح المعهد ،فــي بيان أمــس ،أن الجائزة
تـمـنــح ت ـقــديــرا ل ــأف ــراد ال ــذي ــن ق ــدم ــوا إسـهــامــات
مـلـمــوســة ف ــي نـشــر وتـبـسـيــط ال ـع ـلــوم ،وتـطــويــر
اس ـتــرات ـي ـج ـيــات ج ــدي ــدة ت ـخ ــدم تـعـمـيــم ال ـع ـلــوم
والتكنولوجيا في البلدان النامية.
وأضاف أن األنشطة العلمية للدكتور إسماعيل،
التي أهلته لنيل الجائزة ،تركزت على تحضير
مركبات متناهية في الصغر (تكنولوجيا النانو)

بطرق سهلة وبسيطة واقتصادية ،ولها تطبيقات
مهمة في الحياة اليومية مثل العوامل الحفازة
والمجسات الضوئية في شكل جسيمات دقيقة
وأشكال هندسية منتظمة.
وأوضــح أن دراســة الباحث إسماعيل تناولت
إنتاج المواد الحفازة ،كأفالم رقيقة ،ومساحيق
من ثاني أكسيد التيتانيوم والزنك والكروميوم
والـنـيـكــل وال ـكــادم ـيــوم الـمـطـعــم بــالـعـنــاصــر مثل
الفضة والذهب والبالتين والبالديوم والكربون
وال ـن ـي ـتــروج ـيــن وال ـك ـب ــري ــت ،ف ــي ح ـجــم ال ـنــانــو،
لـلـتـخـلــص م ــن ال ـم ـل ــوث ــات ال ـص ـنــاع ـيــة الـســائـلــة
والسامة كالمبيدات الحشرية والبكتريا الزرقاء
والـمــركـبــات الـعـضــويــة (الـفـيـنــوالت والـكـحــوالت
والمضادات الحيوية والصبغات) ،الناتجة عن
ب ـعــض ال ـص ـنــاعــات م ـثــل الـنـسـيــج وال ـص ـنــاعــات
الكيميائية والبتروكيماويات.

ً
اللواء البرجس وكيال لـ «الداخلية»...
بقيادات الوزارة ومنتسبيها ،مع انتهاجه سياسة األبواب المفتوحة
ً
ً
أمام المراجعين تخفيفا عليهم وتسهيال لمعامالتهم ،وليس أدل على
هذا من تخصيصه مساء كل ثالثاء الستقبالهم.
ً
شغل البرجس عدة مناصب ،حيث عمل بداية مساعدا للمدير العام
لــإدارة العامة لشرطة النجدة ،ومساعد أمين سر اللجنة التنفيذية
ً
ً
لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ،ثم عين مديرا عاما
ً
ً
لإلدارة العامة للتدريب بقطاع التعليم بالوزارة ،ثم مديرا عاما لإلدارة
ً
ً
العامة لمراكز الخدمة ،قبل تعيينه وكيال مساعدا لشؤون اإلقامة.
وفي كل موقع تواله اللواء البرجس ترك بصمة تطويرية ،أبرزها
التطوير الالفت في إدارة التدريب بأكاديمية سعد العبدالله ،والتي
ً
تفرع منها عدة مراكز في مختلف القطاعات األمنية ،فضال عن لمساته
التحديثية في «مراكز الخدمة» التي زاد أعدادها ،مع افتتاحه مراكز
جديدة متخصصة شملت متقاعدي «الداخلية» وذوي االحتياجات
الخاصة ،إلى جانب المواقع التعليمية األكاديمية ووزارات الدولة ،كما
يرجع إليه الفضل في إعادة فكرة الموظف الشامل إلى مركز الخدمة.

جلسة األحد بال تقرير لرفع...
من جهة أخــرى ،السيما أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
البرلمانية لم تنتهِ من تقريرها ،وهو ما أقره الطلب المقدم من 10
نــواب بدعوته إياها إلى االستعجال في إنجاز تقريرها ،لتصبح
الجلسة بال تقرير.
وعليه فإن فرص إقرار القانون خالل تلك الجلسة شبه منعدمة،
حتى وإن كان أمام مقدمي فرصة تكليف «التشريعية» باالجتماع

عادل إسماعيل

عـلــى هــامــش الـجـلـســة وإن ـج ــاز الـتـقــريــر خــالـهــا ،فــي ظــل الموقف
ً
الحكومي المعروف بالرفض المسبق للقانون ،فضال عن أن حدوث
ذلك يعني خروج تقرير معيب لن يخلو من األخطاء ،نتيجة العجلة
في إقراره.
ورغ ــم ذل ــك ،وجـهــت األمــانــة الـعــامــة للمجلس الــدعــوة لألعضاء
والصحافيين واإلعالميين وموظفي األمــانــة إلجــراء مسحة PCR
صباح غد ،حتى يتمكنوا من حضور الجلسة.
٠٤

فتوى «األوقاف» تحدد موقف الحويلة...
عقد جلسة خاصة الثالثاء المقبل للقضية اإلسكانية.
بدوره ،رفض النائب د .صالح المطيري أن يكون «أداة في صراع
ً
األقطاب» لتحديد موقفه من طلب طرح الثقة ،مؤكدا أن «التزام الوزير
بفتوى هيئة اإلفتاء هو األساس الذي سوف ُيبنى عليه القرار».
ً
«بناء على المعطيات
وأوضح المطيري ،في تصريح ،أن ذلك يأتي
ً
المتوفرة ،واحتراما لكل من حملني المسؤولية ،وأنا مؤتمن أمام
الله وأسأله أن تكون كلماتي حجة لي ال علي».

نجاح طلبة الـ « 12أدبي»...

ً
ً
ً
ناجحا و 3739راسبا من إجمالي  19441متقدما.
وذك ــرت أن نسبة النجاح فــي «قضايا البيئة» بلغت ،%86.90
فــي حين بلغت  %96.83بـمــادة الحديث الشريف ،و %97.33في
«التعبير والقراءة» ،و %95.65في «التفسير» ،و %83.60في «النحو
والصرف» ،و %96.87في «األدب والنصوص» ،بينما بلغت %93.28
في «الفقه التحريري».

ّ
تـ ـ ـ ــرأس وكـ ـي ــل وزارة األوق ـ ـ ـ ــاف وال ـ ـشـ ــؤون
اإلسالمية المهندس فريد عمادي وفد الكويت
المشارك في االجتماع الرابع والعشرين للجنة
الدائمة من المختصين في الشؤون اإلسالمية
واألوقاف بدول مجلس التعاون الخليجي عبر
تقنية االتصال المرئي.
وبحث وفد الكويت ورقات العمل المقدمة من
وزارات األوقاف الخليجية ،إضافة إلى مناقشة
عدة موضوعات وعلى رأسها المشاريع التي
قدمتها «أوق ــاف» الكويت مثل مذكرة التفاهم
بين دول مجلس التعاون فــي مجال الشؤون
اإلس ــامـ ـي ــة وم ـ ـشـ ــروع الـ ــرؤيـ ــة الـمـسـتـقـبـلـيــة
المشتركة لوزارات األوقاف.
ون ـ ــاق ـ ــش وف ـ ـ ــد ال ـ ـكـ ــويـ ــت تـ ـ ـب ـ ــادل ال ـب ـح ــوث
العلمية وال ـت ـجــارب فــي الـمـجــال الــوقـفــي بين
الـ ــدول األع ـض ــاء وتـحــديــد مــوضــوع األس ـبــوع

الخليجي للوقف وإقــامــة يــوم عالمي للوقف.
من جانبها ،أوضحت مديرة إدارة الدراسات
والعالقات الخارجية في األمانة العامة لألوقاف
لينا المطوع الدور البارز التي قامت به األمانة
خ ــال جــائ ـحــة ك ــورون ــا م ــن خ ــال الـمـســاهـمــة
ف ــي إنـ ـش ــاء ال ـم ـح ــاج ــر وت ـق ــدي ــم ال ـم ـس ــاع ــدات
للمحتاجين في الوقت الذي كان لها مساهمات
عينية في المناطق المحجورة بالعمالة الوافدة،
والتي تعثرت ظروفها بسبب انتشار الفيروس.
وضـ ــم وفـ ــد ال ـك ــوي ــت إلـ ــى ج ــان ــب ال ـم ـطــوع،
المستشار د .عـبــدا لـســام الفيلكاوي ،ومدير
ً
إدارة مكتب وكيل األوقاف ندبا عيد الشمري.

محادثات سعودية  -روسية حول...
االستخبارات العامة خالد الحميدان.
ُ
إل ــى ذل ــك ،أع ـلــن أم ــس ،تــأخـيــر مــوعــد عـقــد الـقـمــة العربية
المقبلة المقررة في الجزائر ،إلى منتصف العام الحالي ،في
يونيو على األرجح ،وسط محاوالت جزائرية إلشراك دمشق
في القمة.

الحريري عاد إلى بيروت لحسم...
النهائي ،إذ كان يقول لكل زواره ،إنه سيعود إلى لبنان ،وحينها
يبلغهم بقراره النهائي.
وقبل عودته ،تشير مصادر متابعة لـ «الجريدة» إلى أن الرجل
أجــرى سلسلة اتـصــاالت مــع شخصيات عربية ودولـيــة ،للتداول
ً
ّ
معها فيما سيقرره ،وتزامنا مع وصوله إلى بيروت ،حط مستشاره
للشؤون الروسية جــورج شعبان في موسكو للقاء المسؤولين
الروس ووضعهم في أجواء هذه العودة.
ً
ً
ول ــدى وصــولــه إلــى ب ـيــروت ،انتهج الـحــريــري حــراكــا سياسيا
ً
سريعا ،وهذا اإليقاع السريع له مدلوالته ،إذ التقى رئيس الحكومة
نجيب ميقاتي في السراي الحكومي ،وبحثا في مختلف التطورات
الحكومية واالقتصادية والسياسية.
وبحسب ما تقول المعلومات ،فــإن الرجلين اتفقا على
عقد لقاء مــع رؤس ــاء الحكومة السابقين التـخــاذ الموقف
النهائي والمشترك والمنسق فيما بينهم حول االستحقاق
االنتخابي.
ً
ً
وتزامنا مع إعالن خبر عودته كان الفتا موقف الرئيس تمام

فريد عمادي

سالم بالعزوف عن الترشح لالنتخابات ،ومعروف أن سالم كان
ينسق كل خطواته مع الحريري.
وبعد اللقاء بميقاتي ،توجه الحريري إلى دار الفتوى للقاء مفتي
الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان ،حيث جرى التداول
بمختلف التطورات على الساحة السنية ،وتباحثا فيما سيقوم
الحريري بفعله بشأن االنتخابات النيابية.
وت ـقــول م ـصــادر مـتــابـعــة ،إن ال ـحــريــري يــأتــي إل ــى ب ـيــروت وقــد
ً
اتخذ ق ــراره بشأن عــدم ترشحه شخصيا لالنتخابات النيابية،
فيما سيتداول مع فريق عمل ومع كوادر تيار المستقبل وحلفائه
بما سيقرره ،وإذا كان سيرشح شخصيات باسم تيار المستقبل
إليها ،أم أنه سيترك حرية الخيار والقرار للمنتسبين إلى التيار
ّ
وتدبر إطالق
حول خوض االنتخابات وكيفية صوغ التحالفات،
ماكيناتهم االنتخابية.
كــذلــك تــواصــل الـحــريــري مــع رئـيــس مجلس الـنــواب نبيه بــري،
ومعروف أن األخير من أكثر المتمسكين بخيار بقاء الحريري في
لبنان وخوض االنتخابات للحفاظ على التوازنات في البلد ،السيما
ً
أن الحريري هو الشخصية السنية األكثر تمثيال ،ويعكس االعتدال،
ً
وال مجال البتعاده عن الحياة السياسية ولو مرحليا.
ً
يلتقي مع بري في هذا الموقف وليد جنبالط ،الذي يعول كثيرا
على الحريري وحضوره ،وينتظر قراره النهائي .سيحاول هؤالء
إقناع الحريري بالبقاء على الساحة االنتخابية ألن عزوفه إلى
جانب عزوف تمام سالم ،وعدم توفير بديل يحصل على الغطاء
منه قد يؤدي إلى اسقاط االنتخابات من الناحية الميثاقية ،في
حال كانت هناك مقاطعة سنية واسعة لالستحقاق .وبحسب ما
تقول المصادر ،فإن الحريري يستكمل جولة مباحثاته مع مختلف
القوى لإلعالن عن موقفه النهائي.

ةديرجلا

•
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محليات

ً
الفارس :إيداع حافز «ترشيد» في حسابات  513عميال
ً
ً
بإجمالي  12134دينارا ...وتطبيق البرنامج وفر على الدولة  130ألفا
سيد القصاص

توفير
1.966.820
كيلوواط
كهرباء
و10.820.433
غالون مياه
منذ فبراير
الماضي

كـشــف نــائــب رئ ـيــس مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ـ ــر الـ ـنـ ـف ــط وزي ـ ــر
ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء وال ـ ـ ـمـ ـ ــاء والـ ـط ــاق ــة
الـمـتـجــددة ،د .محمد ال ـفــارس،
أن المشاركين في برنامج حافز
للترشيد ،بـلــغ عــددهــم حــوالــي
 941عميال ،فــي حين بلغ عدد
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء م ـس ـت ـح ـق ــي الـ ـح ــاف ــز
 513عـمـيــا ،مـشـيــرا إل ــى إي ــداع
المبالغ في حسابات المواطنين
م ـس ـت ـح ـقــي الـ ـح ــاف ــز ال ـخ ــاص ــة
باالستهالك لدى الوزارة ،حيث
بلغت القيمة اإلجمالية للحافز
المقدم من الوزارة نظير ترشيد
العمالء للكهرباء والماء 12134
دينارا.
وهـنــأ ال ـف ــارس ،فــي تصريح
أم ــس ،مستحقي ال ـحــافــز ممن
ث ـ ـبـ ــت تـ ــرش ـ ـيـ ــدهـ ــم ل ـل ـك ـه ــرب ــاء
وال ـمــاء مــن الـمــواطـنـيــن ،عمالء
وزارة الكهرباء والماء والطاقة
الـ ـمـ ـتـ ـج ــددة ،م ـع ـت ـب ــرا أن ه ــذا
األمــر ينبع من حسهم الوطني

ال ـ ـ ـم ـ ـ ـجـ ـ ــاالت ،وت ـ ـقـ ــديـ ــم أف ـض ــل
الـ ـخ ــدم ــات ل ـل ـم ـش ـتــرك ـيــن ،مـمــا
انعكس أثــره بـصــورة إيجابية
ف ــي ع ـ ــدد ال ـع ـم ــاء الـمـنـظـمـيــن
ل ـب ــرن ــام ــج «ح ــاف ــز ل ـل ـتــرش ـيــد»،
الفائت،
منذ انطالقه في فبراير
ّ
والـ ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ـ ّـدم حـ ــوافـ ــز ت ـت ـمــثــل
ف ــي خ ـصــم فــوات ـي ــر الـتـحـصـيــل
الشهرية مقابل ترشيد استهالك
الكهرباء والماء.

ميزانية الدولة
محمد الفارس

ا لـعــا لــي ،ومساهمتهم الفاعلة
ف ـ ـ ــي م ـ ـسـ ــاعـ ــي الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي
تستهدف الحفاظ على مواردها
واستدامتها لألجيال القادمة.
وأوضـ ـ ــح أن ال ـك ــوي ــت تــولــي
اهـ ـتـ ـم ــام ــا كـ ـبـ ـي ــرا ل ـل ـمــواض ـيــع
الـمـتـعـلـقــة ب ـتــرش ـيــد اس ـت ـهــاك
الكهرباء والماء ،من خالل تبني

السالم لـ ةديرجلا  :تخفيف القيود
الصحية بالكويت سابق ألوانه
•

«نهاية كورونا العام الحالي ...والعالم يترقب التجربة البريطانية»
●

عادل سامي

أكـ ـ ـ ــد اسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاري األمـ ـ ـ ـ ــراض
الباطنية في وزارة الصحة د .غانم
السالم أن العام الحالي سيشهد
نهاية جائحة "كورونا" في العالم.
وقــال السالم ،لـ "الـجــريــدة" ،إن
هناك نظرية يؤمن بها كثير من
األطباء وعلماء الفيروسات حول
العالم "بأننا على أعتاب نهاية
الجائحة ،وهو ما يعني استمرار
الفيروس ،ولكن في الوقت ذاته
قلة الحاجة إلى الطبابة ودخول
المستشفى ،األمــر الــذي أدى إلى
تخفيف القيود في بعض الدول
وم ــن بينها بريطانيا وتبنيها
لهذه النظرية وتخفيف اإلجراءات
واالشتراطات الصحية في سبيل
عودة الحياة إلى سابق عهدها".

وأوضح أن كل ذلك يحدث تحت
مراقبة حثيثة من العلماء وبحذر
ش ــدي ــد ،الف ـت ــا إلـ ــى أن الـتـجــربــة
البريطانية إذا أثبتت نجاعتها
فستحذو باقي الدول حذوها.
وأك ــد أن الــوضــع فــي الكويت
م ـخ ـت ـلــف ،ومـ ــن ال ـس ــاب ــق ألوانـ ــه
الـ ـلـ ـج ــوء إلـ ـ ــى ت ـخ ـف ـيــف ال ـق ـي ــود
واالش ـ ـ ـتـ ـ ــراطـ ـ ــات ال ـص ـح ـي ــة فــي
ال ـم ــرح ـل ــة ال ـح ــال ـي ــة ،ألن أع ـ ــداد
اإلص ــاب ــات ف ــي ازديـ ـ ــاد وح ــاالت
دخول المرضى إلى المستشفيات
شهدت زيادة نسبية خالل األيام
الماضية.
وشـ ـ ــدد ال ـس ــال ــم ع ـل ــى أهـمـيــة
الـ ـم ــراقـ ـب ــة والـ ـ ـح ـ ــذر واسـ ـتـ ـم ــرار
االشتراطات الصحية في البالد،
ف ــذل ــك م ــن مـصـلـحــة الـمـجـتـمــع،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ف ـ ـئـ ــة ك ـ ـب ـ ــار الـ ـس ــن

 4510إصابات جديدة
بـ «كورونا» وحالتا وفاة
●

عادل سامي

أ عـ ـلـ ـن ــت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة،
أمس ،تسجيل  4510إصابات
جديدة بفيروس كورونا في
الـ  24ساعة الماضية ،ليرتفع
بذلك عدد الحاالت المسجلة
في البالد إلى .484150
وقــالــت الـ ــوزارة ،فــي بـيــان،
إنه تم تسجيل  4109حاالت
شفاء ،ليرتفع عدد المتعافين
إلى  ،436838مبينة أن نسبة
حاالت الشفاء من اإلصابات
بلغت  90.2في المئة.
وأو ض ـح ــت أ ن ــه تــم تسجل
حالتي و فــاة جــراء اإل صــا بــة،
ل ـي ـصــل عـ ــدد حـ ـ ــاالت ال ــوف ــاة
المسجلة إلى .2482
وأ ضـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــت أن ع ـ ـ ـ ــدد م ــن
يـ ـتـ ـلـ ـق ــون ال ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة ال ـط ـب ـي ــة
فــي أق ـســام الـعـنــايــة الـمــركــزة
بـلــغ  42حــا لــة ،فــي حـيــن بلغ

ال ـم ـج ـم ــوع ال ـك ـل ــي ل ـل ـح ــاالت
الـ ـت ــي ث ـب ـت ــت إص ــابـ ـتـ ـه ــا وال
تــزال تتلقى ا لــر عــا يــة الالزمة
 ،44830ووصل إجمالي عدد
ا لـحــاالت فــي أجنحة "كوفيد
 "19إلى .326
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إ ل ـ ـ ـ ــى أن ع ـ ــدد
المسحات التي أجريت خالل
ا ل ـف ـتــرة نـفـسـهــا ب ـلــغ ،33957
ليصبح مجموع الفحوصات
 ،6 5 7 4 4 0 1م ـ ــو ضـ ـ ـح ـ ــة أ ن
نـسـبــة اإلص ــاب ــات ل ـعــدد هــذه
ا ل ـم ـس ـح ــات ب ـل ـغــت  13.3فــي
المئة.

مجلس الوزراء يوافق على استمرار صرف
دعم العمالة أثناء التجنيد
«القوى العاملة» :تنفيذ القرار فور صدوره بالتنسيق مع «الخدمة الوطنية»
●

غانم السالم

وأصحاب األمراض المزمنة ومن
ً
يعانون أمــراضــا مناعية وذوي
الفئات الخطيرة.

جورج عاطف

أعلن مدير الهيئة العامة للقوى
الـعــامـلــة أح ـمــد الـمــوســى موافقة
مجلس الوزراء على مقترح الهيئة
بشأن استمرار صرف دعم العمالة
فــي حــال التحاق مستحق الدعم
بالخدمة الوطنية العسكرية سواء
ً
اإللزامية أو االحتياطية" ،حرصا
مــن (ال ـقــوى الـعــامـلــة) على تنفيذ
رؤي ــة ال ــدول ــة ال ـهــادفــة إل ــى زي ــادة
نسبة توظيف العمالة الوطنية
بالقطاع الخاص ،وحث المواطنين
وتحفيزهم على االلتحاق بالعمل
في الجهات غير الحكومية".
وق ـ ــال ال ـم ــوس ــى ،ف ــي تـصــريــح
صحافي ،أمــس ،إن "الـمــادة  9من
قرار مجلس الوزراء رقم  391لسنة

 2001تـمـنــع صـ ــرف ال ــدع ــم حــال
التحاق مستحق الدعم بالخدمة
الوطنية العسكرية سواء اإللزامية
أو االحتياطية ،مما دعــا الهيئة،
ً
وت ـقــديــرا لـلــواجــب الــوطـنــي الــذي
يقوم به المجند ،إلى رفع مقترح
لـلـمـجـلــس بـطـلــب ت ـعــديــل أح ـكــام
ال ـقــرار ليسمح بــاسـتـمــرار صرف
دع ــم ال ـع ـمــالــة الــوط ـن ـيــة ف ــي هــذه
الحالة".
وأض ـ ـ ـ ــاف أن "ال ـه ـي ـئ ــة رف ـعــت
الـ ـمـ ـقـ ـت ــرح إل ـ ـ ــى الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ب ـعــد
ال ـت ـن ـس ـي ــق م ـ ــع هـ ـيـ ـئ ــة الـ ـخ ــدم ــة
ال ــوط ـن ـي ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة وم ـج ـلــس
الخدمة المدنية ومراجعة مشروع
وصياغته القانونية من قبل إدارة
الفتوى والتشريع".
ولـ ـف ــت إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه تـ ـم ــت إح ــال ــة

أحمد الموسى

م ـ ـ ـشـ ـ ــروع الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار إلـ ـ ـ ــى ال ـل ـج ـن ــة
القانونية بمجلس ال ــوزراء ،التي
رفعت توصيتها باعتماد صرف
ال ــدع ــم ل ـل ـمــواطــن حـ ــال الـتـحــاقــه

ً
بــالـخــدمــة الــوطـنـيــة ،مــوضـحــا أن
المجلس ناقش التوصية وانتهى
إلــى الموافقة على مقترح الهيئة
باستمرار صرف الدعم للمجندين.
وأكــد الموسى أن الهيئة على
اسـتـعــداد تــام لتنفيذ ال ـقــرار فور
ً
ص ــدوره بالتنسيق معها ،الفتا
ً
إلى أن القرار سيعمل به اعتبارا من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
ً
"وعلى الملتحق حاليا بالخدمة
الوطنية العسكرية ممن استمر
ف ــي ص ـ ــرف ال ــدع ــم ح ـت ــى ت ــاري ــخ
ً
االلـتـحــاق" ،مشيرا إلــى أن الهيئة
تهدف من خالل جميع مقترحاتها
إل ــى دع ــم ال ـعــامــل الــوط ـنــي وحــث
الباحثين عن عمل لاللتحاق بهذا
القطاع.
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البلدية تضيف  4خدمات
إلى «سهل»
أع ـل ــن ال ـن ــاط ــق الــرس ـمــي
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
اإللـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرونـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة (س ـ ـ ـهـ ـ ــل)
يوسف كاظم ،دخول بلدية
الكويت إلى قائمة الجهات
المشاركة في التطبيق ،من
خالل أربع خدمات جديدة.
وقـ ـ ــال كـ ــاظـ ــم ،فـ ــي ب ـيــان
صـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــي ،أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،إن
الـ ـخ ــدم ــات األرب ـ ـ ــع تـتـمـثــل
ف ــي االس ـت ـع ــام ع ــن "حــالــة
ط ـ ـ ـلـ ـ ــب ش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــادة إي ـ ـ ـصـ ـ ــال
ال ـت ـيــار ال ـك ـهــربــائــي" ،وعــن
"حــالــة طلب رخـصــة بـنــاء"،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى "حـ ــالـ ــة طـلــب
شهادة أوصاف" ،و"تجديد
ترخيص إعالن".

استراتيجية واضحة ومحددة،
تهدف إلى ترسيخ ثقافة ترشيد
االستهالك في المجتمع ،لتعزيز
رؤي ـ ـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ف ـ ــي ال ـت ـن ـم ـيــة
ال ـم ـس ـت ــدام ــة ،وتـطـبـيـقـهــا على
أرض الواقع ،ومن هذا المنطلق
أخ ــذت وزارة الـكـهــربــاء والـمــاء
على عاتقها أهمية تنمية الوعي

والتوجيه األمثل لتكريس ثقافة
«الترشيد أسلوب حياة» ضمن
سلوك الجميع ،وتأسيس رؤية
أ فـضــل لمستقبل إدارة ترشيد
الكهرباء والماء ،وإدراك أشمل
للتحديات القادمة ،التي يجب
االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ل ـه ــا واالسـ ـتـ ـف ــادة
من التجارب األخــرى في شتى

ودع ـ ــا الـ ـف ــارس ال ـمــواط ـن ـيــن
إلى المشاركة في برنامج حافز
لـلـتــرشـيــد بـعــد ث ـبــوت نـجــاحــه،
وذل ــك مـمــا ل ــه م ــن أث ــر إيـجــابــي
على الدولة ،حيث بلغ إجمالي
عدد الوحدات التي تم توفيرها
م ـ ــن قـ ـب ــل ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ل ـل ـك ـه ــرب ــاء
 1.966.820كيلو واط كهرباء،
و 10.820.433غـ ــا لـ ــون م ـي ــاه،
األم ـ ــر ال ـ ــذي ان ـع ـكــس إيـجــابـيــا

ع ـل ــى م ـي ــزان ـي ــة ال ـ ــدول ـ ــة ،حـيــث
تــم تــوفـيــر  130399دي ـن ــارا من
المبالغ المصروفة على إنتاج
ال ـك ـه ــرب ــاء والـ ـ ـم ـ ــاء ،ك ـم ــا يــوفــر
برنامج «حــافــز للترشيد» عدة
م ـم ـي ــزات أخـ ـ ــرى م ـن ـهــا خـفــض
قـ ـيـ ـم ــة ال ـ ـف ـ ــات ـ ــورة ل ـل ـم ـش ـت ــرك،
وخفض التلوث البيئي نتيجة
االنبعاثات المؤثرة على البيئة
ف ــي اس ـت ـه ــاك ال ــوق ــود الـعــالــي
فــي محطات الـتــولـيــد ،وتجنب
الـ ـفـ ـص ــل ف ـ ــي األح ـ ـ ـمـ ـ ــال ب ــوق ــت
ال ــذروة ،وفــي الفترة التي يزيد
فيها الطلب على الطاقة.
وأ عـ ـلـ ـن ــت وزارة ا ل ـك ـه ــر ب ــاء
والماء ،عبر موقعها الرسمي،
إن ــه يـمـكــن لـلـعـمــاء االنـضـمــام
ل ـب ــرن ــام ــج «ح ــاف ــز ل ـل ـتــرش ـيــد»،
وم ـتــاب ـعــة وت ــدق ـي ــق ال ـب ـيــانــات
ون ـس ـب ــة ال ـخ ـص ــم الـمـسـتـحـقــة
ع ـلــى ال ـف ــات ــورة ال ـش ـهــريــة ،عن
طريق موقع الوزارة اإللكتروني
.www.mew.gov.kw

وذكر أن انضمام البلدية
إلـ ـ ــى الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـش ــارك ــة
فــي خدماتها اإللكترونية
ب ـت ـط ـب ـي ــق "س ـ ـ ـهـ ـ ــل" ي ـم ـثــل
"إضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــة مـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــة" ت ـت ـي ــح
ل ـل ـم ـس ـت ـخ ــدم ـي ــن س ـه ــول ــة
الوصول للخدمات الحالية.
و ب ـ ـ ـ ـ َّـي ـ ـ ـ ــن أن ا لـ ـ ـجـ ـ ـه ـ 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.

فهد الرمضان

بينما يــوا صــل المعلمون
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـف ـ ـ ــون بـ ـ ـعـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــات
ال ـت ـص ـح ـي ــح ف ـ ــي الـ ـكـ ـنـ ـت ــرول
ا لـمــر كــزي أ عـمــا لـهــم لالنتهاء
م ــن ت ـص ـح ـيــح االخـ ـتـ ـب ــارات،
أدى ط ـل ـب ــة ا ل ـ ـصـ ــف ا ل ـث ــا ن ــي
عـ ـش ــر ب ــال ـق ـس ـم ـي ــن ال ـع ـل ـم ــي
واألدبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي امـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــان الـ ـلـ ـغ ــة
اإلنكليزية ،بينما أدى طلبة
التعليم الديني امتحانهم في
االجتماعيات.
وفـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق ،عـ ـلـ ـم ــت
"الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" مـ ــن مـ ـص ــادره ــا
أن وزارة ا ل ـت ــر ب ـي ــة سـتـعـلــن
ن ـتــائــج الـ ـط ــاب وال ـطــال ـبــات
فـ ــور االن ـت ـه ــاء م ــن إجـ ـ ــراء ات
الـ ـ ـتـ ـ ـصـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــح وال ـ ـ ـتـ ـ ــدق ـ ـ ـيـ ـ ــق
ع ـل ــى ال ـ ــدرج ـ ــات ،مـ ــؤكـ ــدة أن
ق ـ ـيـ ــاديـ ــي "ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة" أكـ ـ ــدوا
أه ـم ـيــة م ــراج ـع ــة الـتـصـحـيــح
ً
ً
أف ـ ـق ـ ـيـ ــا وعـ ـ ـم ـ ــودي ـ ــا ،ل ـل ـت ــأك ــد
م ــن الـ ــدرجـ ــات ق ـب ــل إعــان ـهــا
م ـن ـت ـصــف األس ـ ـبـ ــوع الـمـقـبــل
عـ ـل ــى الـ ـم ــوق ــع اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي
للوزارة.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـبـ ـق ــى اخـ ـتـ ـب ــار
وا ح ــد لطلبة ا لـقـســم العلمي
األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـم ـ ـ ـق ـ ـ ـبـ ـ ــل بـ ـ ـ ـم ـ ـ ــادة

الكيمياء ،وا خـتـبــاران لطلبة
األد بــي والتعليم الديني في
الـتــاريــخ واإلح ـص ــاء ،والـلـغــة
الـ ـع ــربـ ـي ــة وتـ ـج ــوي ــد ال ـ ـقـ ــرآن
ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم ال ـ ــديـ ـ ـن ـ ــي ،ي ــوم ــي
األح ـ ــد واالث ـن ـي ــن الـمـقـبـلـيــن،
أع ـلــن ال ـمــوجــه ال ـف ـنــي ل ـمــادة
األحياء حمد الرشيدي ،البدء
ب ـت ـص ـح ـيــح اخـ ـتـ ـب ــار الـ ـم ــادة
لـطـلـبــة ال ـع ـل ـمــي لـلـمـتـعـلـمـيــن
الذين بلغ عددهم .24571
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ـ ـ ــى أن ل ـ ـجـ ــان
التصحيح يبلغ عددها 160
ل ـج ـن ــة مـ ــوز عـ ــة عـ ـل ــى  6ف ــرق

عـمــل ،و ي ـشــرف عليها جهاز
الـ ـت ــوجـ ـي ــه الـ ـفـ ـن ــي ل ـل ـع ـل ــوم،
ً
و ي ـج ــري حــا ل ـيــا ا ل ـع ـمــل على
تصحيح ومراجعة االختبار
داخـ ـ ــل الـ ـلـ ـج ــان ،مـ ــؤكـ ــدا أن ــه
ات ـس ــم ب ــال ــوض ــوح وك ـ ــان فــي
مستوى الطالب.

وضوح األسئلة
بدوره ،قال الموجه الفني
لـ ــاج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــات ب ـم ـن ـط ـق ــة
العاصمة التعليمية ،عضو
لجنة تقدير الدرجات لمادة

ال ـف ـل ـس ـف ــة ي ـع ـق ــوب ال ـع ـن ــزي،
ان ــه "ل ــم ت ــرد إلـيـنــا ات ـصــاالت
أو مـ ــا ح ـ ـظـ ــات أ ثـ ـ ـن ـ ــاء س ـيــر
اال خ ـ ـت ـ ـبـ ــار" ،مـ ــؤ كـ ــدا أن ه ــذا
ي ـ ـع ـ ـكـ ــس وض ـ ـ ـ ـ ــوح األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة
وم ـبــاشــرت ـهــا ،وأنـ ــه ج ــاء في
مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى ال ـ ـ ـطـ ـ ــالـ ـ ــب ،ح ـي ــث
تـ ـ ـ ــم إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداده وفـ ـ ـ ـ ــق جـ ـ ـ ــدول
ال ـم ــواص ـف ــات ب ـح ـســب األط ــر
التي حددها التوجيه الفني
العام.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ـ ــه تـ ـ ــم ال ـ ـبـ ــدء
ب ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ـص ـح ـي ــح ،حـيــث
ب ـلــغ عـ ــدد ا ل ـل ـج ــان  40لـجـنــة

 5جوائز لطلبة الكويت في «حمدان بن راشد»
ً
حققت الكويت ،ممثلة بوزارة التربية ،إنجازا
ً
ً
تعليميا جديدا ،حيث فازت بخمس جوائز في
الدورة الـ  24لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل
مكتوم لألداء التعليمي المتميز.
وقـ ــال مـنـســق ال ـجــائــزة ل ــدى ال ـكــويــت مــديــر
منطقة األحمدي التعليمية ،منصور الديحاني،
في تصريح صحافي ،إن «أبناء الكويت فازوا
ً
بخمس جوائز في الدورة» ،مشيرا إلى أنه من
فئة المعلم فاز بدر ناصر ومريم الشمري ،ومن
فئة طالب متميز فاز الطالبان حسين الصايغ

ومنى السعيدي ،كما فازت مدرسة أروى بنت
عبدالمطلب المتوسطة كمدرسة متميزة.
ورفع الديحاني هذا اإلنجاز إلى سمو أمير
البالد الشيخ نواف األحمد ،وسمو ولي العهد
ً
الشيخ مشعل األحمد ،مشيدا في الوقت نفسه
بمتابعة وزير التربية د .علي المضف ،ووكيل
الـ ــوزارة د .علي اليعقوب ،والــوكـيــل المساعد
للتنمية التربوية واألنشطة فيصل المقصيد
المشرف العام على الجائزة ،الهتمامهم وتوفير
سبل النجاح للمشاركين.

فرعية مــوز عــة على لجنتين
رئيسيتين :لجنة للمعلمين
وأخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ل ـ ـل ـ ـم ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــات ،م ــع
مراعاة االشتراطات الصحية،
معربا عن تمنيات التوجيه
الفني لالجتماعيات للطلبة
بالتوفيق والنجاح.

 1600عامل نظافة
مـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ــر ،أكـ ـ ــدت
مـصــادر تــربــويــة لــ"الـجــريــدة"
أن ا ل ـ ـج ـ ـهـ ــات ا لـ ـمـ ـعـ ـنـ ـي ــة فــي
الـ ـ ـ ــوزارة ت ـع ـمــل ع ـل ــى ســرعــة
االنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاء مـ ـ ـ ــن إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
تعيين عـمــال النظافة الذين
تـ ـم ــت م ـق ــاب ـل ـت ـه ــم وم ــوافـ ـق ــة
دي ـ ـ ـ ـ ــوان الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة
ع ـل ــى إج ــراء اتـ ـه ــم ،مــوضـحــة
أن ل ـجــان ال ـم ـقــابــات انـتـهــت
م ــن إ جـ ـ ـ ــراء ات  1600م ـت ـقــدم
مـ ــن ال ـ ــذك ـ ــور واإلن ـ ـ ـ ــاث حـتــى
اآلن ،ال ف ـت ــة إ لـ ــى أن ا لـ ـ ــوزارة
ً
ت ـعـ ّـو ل ك ـث ـيــرا عـلــى تعيينهم
وتسلمهم لــا عـمــال قبل بدء
الفصل الدراسي الثاني.

سلة أخبار
«الهداية» تنفذ مصرف
الكسوة داخل الكويت
أشاد رئيس جمعية الهداية
الخيرية بندر المطيري،
بالتعاون المثمر والبناء
الذي تقوم به الجمعية مع
األمانة العامة لألوقاف في
تنفيذ عدد من المشاريع
الخيرية إلعانة األسر
المتعففة والفقيرة داخل
الكويت ،ومن ذلك مشروع
كسوة الشتاء ،حيث قامت
الجمعية من خالل هذا
المشروع بتوزيع 625
قسيمة شرائية لكسوة
الشتاء قيمة القسيمة
الواحدة  40دينارا.
وأشار المطيري إلى
أن الجمعية نفذت هذا
المشروع لمساعدة أسر
األرامل واأليتام والمرضى
وضعاف الدخل وعمال
النظافة ،وتخفيف األعباء
عنهم ،وسد جزء من
احتياجاتهم اليومية،
وتعزيز التراحم والتكافل
داخل الكويت.
وأكد أن "الجمعية
حريصة على بذل أقصى
ما تستطيع لمساعدة
المحتاجين والفقراء
وأصحاب الحاجات داخل
الكويت وخارجها ،انطالقا
من مبادئ شريعتنا
اإلسالمية ،التي تحث
على إحياء روح التكافل
االجتماعي بين المسلمين".

ً
«الرحمة» تدشن برنامجا
للرموز اإلعالمية الخيرية

أطلقت جمعية الرحمة
العالمية برنامجها الخاص
بصناعة الرموز اإلعالمية
واالجتماعية في العمل
الخيري ،بحضور رئيس
مجلس إدارة الجمعية
الشيخ يحيى العقيلي.
وقال األمين المساعد
لالتصال وتكنولوجيا
المعلومات في "الرحمة"
د .عدنان الحداد ،إن
"الهدف من البرنامج هو
مواكبة التطور الهائل في
الجوانب اإلعالمية والتقنية
وبرامج الذكاء الصناعي
ومنصات السوشيال ميديا
في مجتمعاتنا من قبل
العاملين في القطاع الخيري
واإلنساني ،وهو ما نسعى
إلى تحقيقه عبر البرنامج،
ً
بتأهيل  15قياديا في
(الرحمة) على التعامل مع
وسائل اإلعالم المختلفة،
وكذلك وسائل ومنصات
التواصل االجتماعي".
وأكد الحداد أن البرنامج
يهدف أيضا لتطوير مهارات
التواصل مع مختلف
الوسائل اإلعالمية؛ المرئية
والمسموعة والمقروءة.

تطرح
«زكاة سلوى» ً
«وبالوالدين إحسانا»
تطرح زكاة سلوى ،التابعة
لجمعية النجاة الخيرية،
مشروع "وبالوالدين
ً
إحسانا" ،وتسعى اللجنة
من خالله إلى ترسيخ
وتعزيز فضيلة بر
الوالدين ،والمسارعة في
كسب رضاهم في الحياة
وبعد الممات ،وكذلك
تخفيف معاناة آالف األسر
المستفيدة من هذا المشروع
اإلنساني.
وقال مدير زكاة سلوى
م .ثامر السحيب" :تبدأ
المساهمة في هذا المشروع
بـ  10دنانير ،ومن خالل
هذا المبلغ ندعم العديد
من المشاريع الخيرية
واألوقاف داخل الكويت
وخارجها ،مثل بناء
المدارس والمستشفيات
والمساجد ،وحفر اآلبار
والمشاريع الوقفية ،ودور
األيتام" ،مبينا أن "زكاة
سلوى" تحرص على تنفيذ
المشاريع اإلنسانية ذات
األثر الملموس في حياة
المستفيدين ،و"نحرص
على اإلشراف المباشر على
تنفيذ المشاريع".

برلمانيات
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جـلسـة بـال تـقـريـر

نافذة نيابية

• تعقد التاسعة من صباح بعد غد لمناقشة تعديل المحكمة اإلدارية فيما يخص الجنسية
• عدم انتهاء «التشريعية» من تقريرها يضع الجلسة في مهب الريح
علي الصنيدح

ً
بناء على طلب نيابي ّ
وجه رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم الدعوة إلى األعضاء لحضور الجلسة الخاصة
المقررة الساعة التاسعة من صباح بعد غد ،لمناقشة
ً
االقتراحات بقوانين بشأن تعديل البند خامسا من المادة
األولى من المرسوم بالقانون رقم  20لسنة  1981بإنشاء
دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات اإلدارية ،وإضافة
فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم
 23لسنة  1990بشأن تنظيم القضاء.
لـكــن الــافــت أن الـطـلــب ال ــذي تــم تـقــديـمــه أم ــس األول
وحدد موعد الجلسة الحادية عشرة من صباح بعد غد،
أقر صراحة بعدم انتهاء اللجنة التشريعية من تقريرها،
وبذلك ال يستطيع المجلس إقرار القانون خاللها ،وفي
حال حضور الحكومة ،التي تشترط التنسيق المسبق
بشأن الجلسات الخاصة ،فضال عن رفضها المعروف
لـمــوضــوع ال ـقــانــون ،وانـعـقــادهــا ،ف ــإن الجلسة ستكون
عبارة عن مناقشة عامة فقط ،ولن تشهد إقرار القانون،

حتى وإن كان أمام مقدميه فرصة تكليف "التشريعية"
االجتماع على هامش الجلسة وإنجاز تقريرها خاللها.
ً
وقال النواب في طلبهم :استنادا لنص المادة  72من
الالئحة الداخلية لمجلس األمة نتقدم نحن -الموقعين
أدن ـ ــاه -بـطـلــب اسـتـعـجــال الـلـجـنــة الـتـشــريـعـيــة بتقديم
تقريرها عن االقتراحات بقوانين المشار إليها ،تمهيدا
لعرضها على الجلسة الخاصة المطلوب عقدها األحد
المقبل للمناقشة والتصويت عليها ،وجدير بالذكر أن
االقتراحات بقوانين محالة إلى اللجنة التشريعية منذ
بداية دور االنعقاد األول ولم تقم اللجنة بتقديم تقريرها
عن هذه الموضوعات حتى تاريخه.
وق ــدم طـلــب عـقــد الـجـلـســة ال ـخــاصــة ك ــل م ــن ال ـن ــواب:
الـصـيـفــي الـصـيـفــي ،ومـســاعــد ال ـعــارضــي ،وعـبــدالـكــريــم
الكندري ،وحسن جوهر ،وثامر السويط ،ومحمد المطير،
ومبارك الحجرف ،ومــرزوق الخليفة ،وفــارس العتيبي،
وشعيب المويزري.

المطيري :لن أكون أداة
في صراع األقطاب

الصيفي الصيفي

الساير لصرف دعم العمالة لموظفي الخليفة يسأل عن تشكيل لجنة
شركة الخطوط الكويتية
تحقيق بشأن القسائم الزراعية
قدم النائب مهند الساير اقتراحا برغبـة برفع توصية لمجلس
الوزراء من قبل مجلس الخدمة المدنية ،بضم الموظفين العاملين
في شركة الخطوط الجوية الكويتية ضمن الفئات المستحقة لدعم
العمالة ،واصدار قرار من قبل مجلس الوزراء لصرف دعم العمالة
لموظفي الشركة باعتبارهم ضمن الفئات المستحقة.
وعــزا الساير اقتراحه الى أن قانون تحويل مؤسسة الخطوط
الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة ،ترتب عليه تضرر الموظفين
العاملين فيها بسبب تدني الرواتب مقارنة بنظرائهم المسجلين
في دعم العمالة ،وأن المادة رقم  3من القانون رقم  19لسنة 2000
في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير
الحكومية ،طلبت أن تــؤدي الحكومة للمواطنين أصحاب المهن
والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات عالوة اجتماعية وعالوة
أوالد ،على ان يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس
الخدمة المدنية القرارات المنظمة لذلك.

قدم النائب مرزوق الخليفة سؤاال الى وزير
األشغال العامة وزيــر الدولة لشؤون الشباب
علي الموسى استفسر فيه عن تشكيل لجنة
تحقيق حيال محاضر لجنة القسائم الزراعية.
وقال الخليفة في سؤاله :هل تم تشكيل لجنة
تحقيق مع كل من نائب المدير العام لشؤون
قطاع الثروة النباتية ،ومدير اإلدارة القانونية
المتناعهما عن تزويد اللجنة المشكلة بالقرار
الوزاري رقم  602لسنة  2021بتاريخ 2021/4/5
مــن مـحــاضــر لجنة الـقـســائــم الــزراع ـيــة ،وذلــك
للتأكد من سالمة اإلجــراء ات التي اتخذت في
تلك اللجنة ،وعدم مخالفتها لما هو منصوص
مهند الساير

عليه في قانون الهيئة والالئحة التنفيذية لهذا
القانون ولقرار تنظيم العالقة رقم 2017/1341
في شأن تنظيم العالقة بين الهيئة وأصحاب
ال ـ ـح ـ ـيـ ــازات ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـ ـشـ ــروط ط ـل ـبــات
التخصيص أو التنازل أو طلبات التوسعات
الزراعية؟
وأض ــاف :إذا كــان الـجــواب باإليجاب ارجــو
ت ــزوي ــدي ب ـص ــورة ضــوئ ـيــة م ــن ن ـتــائــج لجنة
التحقيق ،وإذا كان الجواب بالنفي فما أسباب
عدم تشكيل لجنة التحقيق؟

بينما رفض النائب ،د .صالح المطيري ،أن يكون "أداة في
صراع األقطاب" في تحديد موقفه من طلب طرح الثقة بنائب
رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر الدفاع الشيخ حمد الجابر ،قال
إن "التزام الوزير بالفتوى التي ستصدر من هيئة اإلفتاء هو
األساس الذي سيبنى عليه القرار".
وأوضـ ــح الـمـطـيــري ،فــي تـصــريــح لــه "يــأتــي ذل ــك ب ـنــاء على
المعطيات المتوافرة ،واحتراما لكل من حملني المسؤولية،
وأنا مؤتمن أمام الله ،وأسأله أن تكون كلماتي حجة لي وليست
علي ،لم ولن أكون أداة في صراع األقطاب".

المونس يستفسر عن جنوب
أم الهيمان ومردم القرين
وجه النائب خالد المونس
حزمة أسئلة إلى وزيري الدولة
لـ ـش ــؤون اإلسـ ـك ــان وال ـت ـطــويــر
العمراني وزير الدولة لشؤون
الـبـلــديــة ،استفسر منهما عن
أسباب عدم تخصيص منطقة
ج ـنــوب ضــاح ـيــة ع ـلــي صـبــاح
السالم (أم الهيمان) ،ومنطقة
"مردم القرين" للمؤسسة العامة
للرعاية السكنية ،للمساهمة في
حل القضية اإلسكانية.
وقال المونس إن المكاتبات
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـمـ ــت ب ـ ـيـ ــن ال ـم ـج ـل ــس
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــدي وج ـ ـ ـهـ ـ ــات الـ ـ ــدولـ ـ ــة
المعنية أكــدت عــدم وجــود أي
ع ــوائ ــق لـلـمـنـطـقـتـيــن ،السيما
أن وزارة ا لـ ـت ــر بـ ـي ــة ط ــا ل ـب ــت
ال ـب ـل ــدي ــة ب ــإن ـش ــاء مــدرس ـت ـيــن
فــي جـنــوب أم الهيمان ،فضال

خالد المونس

عـ ــن ال ـت ـص ــري ـح ــات الــرس ـم ـيــة
ال ـص ــادرة مــن الـبـلــديــة ،والـتــي
تؤكد جاهزية المردم بعد إنهاء
العوائق البيئية.

السويط يسأل عن هدر 223
مليون دوالر في «نفط الكويت»
قدم النائب ثامر السويط سؤاال الى نائب رئيس مجلس الوزراء
وزيــر النفط وزيــر الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د .محمد
الفارس ،قال في مقدمته :كشف تقرير ديوان المحاسبة لنتائج
الفحص والمراجعة على تنفيذ الجهات المستقلة وحساباتها
الختامية للسنة المالية  2021/2020عن شبهة هدر مال عام في
شركة نفط الكويت تتجاوز  223مليون دوالر ،وذلك خالل ترسية
الـعــديــد مــن عـقــود مجموعة هـنــدســة ومـســانــدة معاينة اآلب ــار،
والتعدي على مصالح الشركة.
وقــال السويط فــي ســؤالــه :وألن الحفاظ على الـمــال العام
واجــب دستوري وقانوني وأخالقي أوجبه الدستور وكذلك
العديد من التشريعات ومنها على سبيل الخصوص القانون
ً
رق ــم ( )1لـسـنــة  1993ب ـشــأن حـمــايــة األم ـ ــوال ال ـعــامــة ،ون ـظــرا
لخطورة ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة ،ما موقف وزارة
النفط ومؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت من
تـقــريــر ديـ ــوان الـمـحــاسـبــة ال ــذي أش ــار إل ــى وج ــود مخالفات
وتجاوزات تتعلق بهدر المال العام؟ وهل أجرت وزارة النفط
ً
ومــؤسـســة الـبـتــرول الكويتية وشــركــة نفط الـكــويــت تحقيقا
ً
قانونيا فيما انتهى إليه تقرير ديــوان المحاسبة وتحديد
المسؤولية تجاه المتسببين بشأن الممارسات التي شابت
آلية إبــرام العقود وما آلت إليه من صرف مبالغ مترتبة عن
تلك العقود؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب متى كان التحقيق؟
ومن هم أعضاء لجنة التحقيق؟ وما نتائجه؟

الشاهين لمنح «المرشدين
األرضيين» عالوة خاصة
قدم النائب أسامة الشاهين
ً
اق ـ ـتـ ــراحـ ــا ب ــرغـ ـب ــة نـ ــص عـلــى
"مـ ـنــح الـمــرشــديــن األرضـ ـيـيــن
ال ـك ـ ـ ــوي ـت ـي ـيــن ع ـ ـ ــاوة خــاصـ ــة
وا لـسـ ـ ـمــاح لهــم بجمعهـا مـع
بدل المستوى الوظيفي".
وقال الشاهين ،في اقتراحه:
"لما كان عمل المرشد األرضي
في المطارات في غاية األهمية
والحساسية ،ولما كان لدينا
ً
مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب مـ ــن  60م ــواطـ ـن ــا
يـعـمـلــون مــرشـ ــديــن أرضـ ـيـيــن
ف ــي إدارة ال ـم ــاح ــة ال ـجــويــة،
وكانوا ال يتقاضـون سوى 35
ً
دينارا كبدل خطر في مهمتهم
ال ـشــاقــة ،بـيـنـمــا عـمـلـهــم أق ــرب
لطبيعة عمل زمالئهم ضباط
ال ـ ـ ــرادار ال ـج ــوي ومـعــاونـيـهــم
وض ـ ـبـ ــاط الـ ـم ــراقـ ـب ــة ال ـج ــوي ــة
ومعاونيهم ،ولما كان المرشد
األرضـ ـ ـ ـ ــي ي ـع ـم ــل ف ـ ــي ج ـم ـيــع
الظروف الجوية ،في ظل البرد

أسامة الشاهين

والغبار والـحــرارة والرطوبة،
لضمان سالمة الركاب وإيصال
ال ـط ــائ ــرات لـمـكــانـهــا الـسـلـيــم،
بجانب الضـو ضـاء والتلوث
الـ ـض ــاري ــن ب ـص ـح ــة وس ــام ــة
المرشدين األرضيين ،تقدمنا
باالقتراح".

ةديرجلا

local@aljarida●com

•
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محليات

الخالد :الجهات الحكومية والخاصة فريق واحد في مواجهة الكوارث
شهد تمرين «شامل  »7بمشاركة  27جهة

جانب من فعاليات تمرين "شامل ( "7تصوير نوفل إبراهيم)

محمد الشرهان

التنسيق
والتعاون
ساهما بتجنيب
وتقليل أضرار
األمطار الغزيرة
على البالد
الخالد

قـ ـ ــال س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
الخالد ،رئيس مجلس الوزراء
إن ال ـت ـن ـس ـي ــق بـ ـي ــن ال ـج ـه ــات
الحكومية والخاصة في أعلى
مراحله كفريق عمل واحد حال
وقوع أي نوع من أنواع الكوارث
أو الحوادث والتعامل معها.
وخ ـ ــال رع ــاي ـت ــه وح ـض ــوره
ت ـن ـف ـي ــذ قـ ـ ــوة اإلط ـ ـف ـ ــاء ال ـ ـعـ ــام،
أمـ ـ ــس ،ت ـم ــري ــن "ش ــام ــل  "7فــي
م ـن ـط ـقــة ع ــري ـف ـج ــان ب ـم ـشــاركــة
 27جهة معنية أعــرب الخالد،
عن بالغ سعادته بوجوده في
الميدان الذي تقام فيه تمارين
ً
"شامل" ،مثمنا ما شاهده من
تـعــاون وتنسيق بين الجهات
المشاركة ســواء الحكومية أو
من القطاع الخاص.
وأشار سموه إلى ما شهدته
البالد مطلع العام الحالي من
أم ـ ـطـ ــار غـ ــزيـ ــرة ،ح ـي ــث طـبـقــت
الجهات المعنية ما تم التدريب
عليه في التمارين السابقة على
ً
أرض ال ــواق ــع ،مضيفا أن هــذا
التنسيق والتعاون من مختلف
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ك ـ ـ ــان م ـ ــن ش ــأن ـه ـم ــا
تجنيب وتقليل األضرار.
وأشـ ـ ـ ـ ــاد س ـ ـمـ ــوه ب ــال ـخ ـط ــط
الـمــوضــوعــة والسيناريوهات
الـ ـمـ ـع ــدة ف ــي ال ـت ـم ــري ــن وال ـت ــي

طائرة عمودية تشارك في "شامل "7

ً
الخالد متوسطا الجابر والمنصور والفارس خالل حضوره التمرين
تـ ـشـ ـم ــل ك ـ ــل أنـ ـ ـ ـ ــواع الـ ـ ـك ـ ــوارث
وال ـ ـحـ ــوادث وك ـي ـف ـيــة الـتـعــامــل
ً
م ـع ـه ــا ،م ـ ــؤك ـ ــدا أن ال ـح ـكــومــة
لـ ـ ــن ت ـ ــأل ـ ــو جـ ـ ـه ـ ــدا فـ ـ ــي ت ــأم ـي ــن
كـ ــل الـ ــدعـ ــم إلقـ ــامـ ــة مـ ـث ــل ه ــذه
التمارين والتدريبات وتوفير
ك ــل ال ـم ـع ــدات واألدوات الـتــي
تساعد تلك الجهات على القيام
بعملها.
وأثنى الخالد على مستوى
األداء الراقي والذي جاء نتيجة
ت ـخ ـط ـي ــط وتـ ـ ــدريـ ـ ــب والـ ـعـ ـم ــل
ً
كفريق واحد ،معربا عن الشكر

لـكــل مــن ش ــارك وخ ـطــط ودرب
وساهم في نجاح التمرين.

رفع الجاهزية
مــن جــانـبــه ،ق ــال رئ ـيــس قــوة
اإلط ـ ـفـ ــاء الـ ـع ــام ال ـف ــري ــق خــالــد
ال ـ ـم ـ ـكـ ــراد ،إن تـ ـم ــري ــن "ش ــام ــل
 "7يـ ـه ــدف ال ـ ــى رف ـ ــع ج ــاه ــزي ــة
جميع جهات الدولة الحكومية
واأله ـل ـيــة لـمــواجـهــة أي أزم ــات
أو كـ ـ ـ ــوارث ط ـب ـي ـع ـيــة أو ال ـتــي
م ــن ص ـنــع ال ـب ـشــر ت ـحــت ق ـيــادة

 ...وآليات بحرية مشاركة

ً
اإلبراهيم :توزيع أكياس صديقة للبيئة على الجمعيات التعاونية قريبا
●

قالت رئيسة الجمعية الكويتية
لحماية البيئة ،د .وجدان العقاب،
إن تلوث البيئة البرية بالنفايات
يرجع إلــى عــدة أسباب يأتي في
م ـقـ ّـدم ـت ـهــا ال ـ ـمـ ــرادم ال ـع ـشــوائ ـيــة
وأنواع النفايات التي تحتويها،
خ ـ ــاص ـ ــة أنـ ـ ـ ــه لـ ـ ــم يـ ـ ـت ـ ـ ّـم ت ـط ـب ـيــق
فـ ــرز ال ـن ـف ــاي ــات ح ـس ــب أن ــواع ـه ــا
لالستفادة منها في أي مجال من
مجاالت إعادة التدوير.
وأضافت العقاب ،في تصريح
ل ـ «ال ـجــريــدة» ،أن الـنـفــايــات التي
ت ـص ــل إلـ ـ ــى الـ ـبـ ـح ــار عـ ــن ط ــري ــق
الرياح أو السيول تؤثر على تلوث
البيئة البحرية ،حيث صنفت هذه
الملوثات على أن  80بالمئة منها
يأتي من الشواطئ و 20بالمئة من
حركة المالحة.
وتــابـعــت :وه ـنــاك دراسـ ــات أن
ب ـعــض ال ـج ــزر ال ـنــائ ـيــة تـتـعـ ّ ّـرض
طيورها للنفوق بسبب تغذيها
على هذه النفايات البالستيكية،
وتــم التأكد من هــذا بعد تشريح
ه ــذه ال ـط ـي ــور ،وهـ ــذا ي ـعــد دلـيــا

وجدان العقاب

شيخة اإلبراهيم

قــاطـعــا عـلــى أن الـنـفــايــات تنتقل
لمسافات بعيدة عن الموقع الذي
صدرت منه.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاب أن الـ ـح ــل
يــأتــي عـنــدمــا ي ـكــون ه ـنــاك وعــي
م ـت ـكــامــل ع ـنــد ال ـج ـم ـيــع بــأهـمـيــة
المحافظة على البيئة من تراكم
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـن ـ ـفـ ــايـ ــات ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
اتـ ـب ــاع ال ـت ـشــري ـعــات وال ـقــوان ـيــن
البيئية التي ّ
تجرم رمي القمامة
والنفايات في مختلف المواقع.

وأعربت العقاب عن سعادتها
بالتخلص مــن ال ـم ــرادم الـتــي تم
إغالق  16منها من أصل  ،17وهذا
في ّ
حد ذاته نجاح كبير ُيحسب
للكويت في مجال إدارة النفايات
الصلبة ،لكن يبقى الجانب اآلخر،
وهو أن تكون هناك آلية واضحة
إلدارة النفايات في البالد.
من جهتها ،قالت مديرة إدارة
الـ ـع ــاق ــات الـ ـع ــام ــة لـ ــإعـ ــام فــي
ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـلـبـيـئــة ،شيخة

اإلبـ ــراه ـ ـيـ ــم ،إن قـ ــانـ ــون ح ـمــايــة
البيئة في المادة  ،33التي تنص
على عــدم رمــي المخلفات إال في
أماكنها المخصصة ،و فــي حال
الـمـخــالـفــة ف ــإن ال ـغــرامــة الـمـقــررة
هي  50دينارا ،وفي حال التكرار
يزيد مبلغ المخالفة ،يعد رادعا
لمثل هــذه السلوكيات ،حيث إن
المساس بجيب المواطن والمقيم
دائما ما ّ
يحد من المخالفات ،وفي
ح ــال ام ـت ـنــع ال ـم ـخــالــف ع ــن دفــع
المبلغ ّ
تحول إلى النيابة.
وتابعت :قبل  4أشهر تقريبا
كــانــت ه ـنــاك م ـب ــادرة مــن الهيئة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـب ـي ـئــة ب ــالـ ـت ـع ــاون مــع
صـ ـن ــدوق ح ـمــايــة ال ـب ـي ـئــة بعمل
مليون كيس صديق للبيئة 100
بالمئة يتحلل بــا لـمــاء الساخن،
ح ـيــث ه ـن ــاك اج ـت ـم ــاع ــات بـيـنـنــا
وبـيـنـهــم لـنـضــع ال ـش ــروط وآل ـيــة
ت ــوزيـ ـعـ ـه ــا ب ــإيـ ـع ــاز م ـ ــن اتـ ـح ــاد
الجمعيات التعاونية قريبا.

ً
ً
طقس شديد البرودة ليال اليوم وغدا
توقعت إدارة األرصاد الجوية أن يكون
ط ـقــس عـطـلــة األس ـب ــوع شــديــد ال ـب ــرودة،
السيما خالل فترات الليل.
وقال مراقب التنبؤات الجوية باإلدارة
عبدالعزيز ال ـقــراوي ،ل ـ «كــونــا» ،إن طقس
اليوم سيكون باردا خالل النهار ،وتتراوح
درجـ ــات ال ـح ــرارة الـعـظـمــى بـيــن  11و13

درجة مئوية ،وتنخفض ليال الى ما بين
 1و 3درجــات ،مع فرصة لتكون الصقيع
عـلــى الـمـنــاطــق الــزراع ـيــة وال ـص ـحــراويــة،
ويكون البحر خفيفا إلــى معتدل الموج
يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين  2و 6أقدام.
وعــن الطقس نهار الغد ،أفــاد القراوي
ب ــأن ــه س ـي ـكــون بـ ـ ــاردا ،وال ــري ــاح شـمــالـيــة

الدولة
وفرت جميع
اإلمكانيات
الكفيلة بحماية
المواطنين
والمقيمين من
أي مخاطر

المكراد

م ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــة ق ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة ل ـل ـت ـص ــدي
والـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاع ـ ــل بـ ـ ــأحـ ـ ــدث ال ـ ـطـ ــرق
واألساليب اإلمكانيات.
وأضـ ــاف ال ـم ـكــراد أن الــدولــة
وف ـ ـ ـ ـ ــرت جـ ـمـ ـي ــع اإلم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــات
الـكـفـيـلــة ب ـح ـمــايــة الـمــواطـنـيــن
وال ـم ـق ـي ـم ـيــن مـ ــن أي م ـخــاطــر،
ً
موضحا أن التمرين يقام بصفة
دورية مستمرة لعزيز التعاون
والتكامل بين الجهات المعنية.
وفـ ـ ــي خ ـ ـتـ ــام ،ك ـل ـم ـت ــه أعـ ــرب
ب ــاسـ ـم ــه ون ـ ـيـ ــابـ ــة عـ ـ ــن ج ـم ـيــع
الـجـهــات الـمـشــاركــة عــن الشكر

والتقدير لسمو رئيس مجلس
ً
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،م ـت ـم ـن ـي ــا ال ـت ــوف ـي ــق
للجميع واألمن واألمان لوطننا
الغالي تحت قيادة سمو أمير
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـم ــد
وسمو نائب األمير وولي العهد
األمين الشيخ مشعل األحمد.

استراتيجيات التعامل
وش ـه ــد ال ـح ـض ــور فـعــالـيــات
التمرين ا لـتــي تضمنت تنفيذ
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات ال ـت ـع ــام ــل مــع

استعراض مهام لـ "روبوت إطفائي" لمكافحة الحرائق

العقاب لـ ةديرجلا :.رفع الوعي وتطبيق
ّ
التشريعات كفيالن بحل أزمة النفايات
نيرمين أحمد

جانب من تكريم هالل الساير

غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ،تنشط
ع ـل ــى فـ ـت ــرات خ ـص ــوص ــا ع ـل ــى ال ـم ـنــاطــق
الساحلية ،وتتراوح بين  12و 40كيلومترا
فــي الـســاعــة ،ودرج ــات ال ـحــرارة العظمى
المتوقعة بين  13و 15درجة ،وتنخفض
ليال إلى ما بين  1و 3درجات.

األزم ـ ــات والـ ـك ــوارث الطبيعية
ومـ ـح ــاك ــاة الـ ـ ـح ـ ــوادث وكـيـفـيــة
تـ ـ ـع ـ ــام ـ ــل م ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف ال ـ ـج ـ ـهـ ــات
العسكرية والمدنية معها.
وقـ ــد ح ـضــر ال ـت ـمــريــن نــائــب
رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
ال ــدف ــاع ال ـش ـيــخ ح ـمــد ال ـجــابــر،
ونــائــب رئـيــس مجلس ال ــوزراء
وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة ال ـش ـيــخ أحـمــد
الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــور ،ونـ ـ ــائـ ـ ــب رئـ ـي ــس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر الـنـفــط
وزيــر الكهرباء والماء والطاقة
ال ـم ـت ـجــددة د .مـحـمــد ال ـف ــارس،
ووزير شؤون الديوان األميري
الشيخ محمد العبدالله ،ووزير
الخارجية وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء الشيخ د .أحمد
الناصر ،ووزير اإلعالم والثقافة
د .ح ـم ــد روح الـ ــديـ ــن ،ووزي ـ ــر
الصحة د .خالد السعيد ،ووزير
األش ـغ ــال ال ـعــامــة وزيـ ــر الــدولــة
لشؤون الشباب علي الموسى،
وكـبــار ق ــادة الجيش والشرطة
والحرس الوطني وقوة اإلطفاء
ال ـع ــام وك ـب ــار ال ـم ـســؤول ـيــن في
الــدولــة ودي ــوان رئـيــس مجلس
الوزراء.

إضافات

٦

شوشرة« :بربسه»
د .مبارك العبدالهادي
ل ــم أف ـه ــم ه ــل ن ـحــن نـعـيــش الــدي ـمــوقــراط ـيــة أم الــدي ـمــوغــراف ـيــة أم
التيموقراطية؟
هـ ــذا الـ ـس ــؤال أع ـت ـقــد أنـ ــه أص ـع ــب م ــن أن يـجـيــب ع ـنــه ال ـعــديــد من
المتمقرطين ،ألنـنــا أصبحنا فــي زم ــن المجهول وال ــا معرفة والــا
إدراك والال وعي والال إنسانية والال مبادئ ،فعندما تختلط األوراق
نوقن أننا سنتناثر الواحد تلو اآلخــر ،وستتفكك عوامل البناء لتبدأ
بعدها عملية الهدم كما هو حاصل في واقعنا الذي أصبح فيه البعض
ال لون لهم وال طعم وال رائحة ،بعد أن تحول المشهد إلى حلبة لتصفية
الحسابات الشخصية دون أن يتم وضع أي اعتبارات أو حتى احترام
لهذا الشعب الكريم الذي خابت آماله ،وهو يشاهد ويتابع ويسمع ما
يحدث خارج النص.
ً
عذرا أيها الشعب الكريم:
ال ديموقراطية لدينا ،إنما هي ساحة كبيرة امتألت بالعديد من
الممثلين الــذيــن أصبحوا يتبادلون األدوار ،ويـجـيــدون النص وفق
متطلبات المؤلف ،ويبدعون في األداء بناء على تعليمات المخرج،
والمصيبة األعظم بتزايد أعــداد اإلصــابــات بمرض متحورات الهرج
والمرج.
ً
عـ ــذرا أي ـهــا الـشـعــب ال ـكــريــم :لـقــد خــذلـكــم الـمـمـثـلــون والـمـتــاعـبــون
بمصالحكم وبعض الذين يجيدون سياسة المماحكات التي كانت إحدى
وسائل هدم العديد من األنظمة المتمقرطة أو التي تدعي الحريات ،في
حين ال تزال العنصرية هي السائدة والطائفية هي المسيطرة والقبلية
هي الرائدة لبعض العقول الرجعية التي ال تفرق بين الواقع والمستحيل
وبين الحاضر والماضي وبين التخلف والتخبط.
ً
ً
عــذرا أيها الشعب الكريم :عندما نتابع حلبة مصارعة نعلم جيدا
أن هناك من يجيد فنون التمثيل فيها لجذب المتابع وإقناعه بأنها
واقع ،وهي في حقيقة األمر أداء قتالي تمثيلي بامتياز ،ونحن حاليا
أصبحنا في حلبة يتم تبادل األدوار فيها ،ولكن بآداء فاشل كالعادة
ألنهم ال يزالون "كومبارس" يسعون جاهدين إلى النجومية لتحقيق
المكاسب الشخصية.
ً
عذرا أيها الشعب الكريم:
ما زلنا نــدور في حلقة فارغة نالحق فيها السراب الــذي رســم في
مخيلتنا بعد أن تبخر التفاؤل ،وتشتتت األحالم وتناثرت اآلمال وتبددت
المساعي الستيعاب عقليات ناقصة.
ً
عــذرا أيها الشعب الكريم :فالمتحورات واألوبـئــة في تزايد حولنا
واإلصابات في ارتفاع والحلول ال تزال في علم الغيب بانتظار الفرج،
والمفاجآت قادمة حتى ال ننصدم من واقعنا في كل مــرة ،والقانون
ال يزال الضحية طالما البراشوت هو المبدأ.
ً
عذرا أيها الشعب الكريم :في الختام ضاع "شادي" في صوت فيروز،
وضاعت معه القضية ،واختلطت األوراق وتناثرت الحلول.

ً
ً
أوال وأخيرا :مسؤولية
الجميع
مشاري ملفي المطرقة
ً
بعد أن هــدأت األمــور نسبيا في الشهور األخـيــرة ،وبــدأت الحياة
ً
تعود إلى طبيعتها تدريجيا ،عادت جائحة كورونا لتكشر عن أنيابها
من جديد وتنشر الرعب والفزع بين الناس في معظم أرجــاء العالم
ً
خصوصا مع ظهور أكثر من متحور لهذا الفيروس القاتل ،ولم تكن
الكويت بمنأى عن ذلك ،حيث سجلت إصابات كورونا في البالد األيام
ً
الماضية أرقاما قياسية ،أثارت القلق بين المواطنين والمقيمين رغم
التطمينات التي قدمتها الحكومة ،والتي ظهرت من خالل القرارات
المتوازنة التي اتخذتها وتأكيدها على أن هذه الموجة القوية للجائحة
سيتم احتواؤها ومواجهتها خالل أيام.
ً
وخيرا فعلت الحكومة بتبنيها سياسة االحتواء في مواجهة هذه
الموجة الجديدة من الجائحة بإجراءات بعيدة عن اإلغالقات وتعطيل
مصالح البالد والعباد مع تشديدها في الوقت ذاته على ضرورة التعاون
وعدم التهاون في تطبيق االشتراطات الصحية ،ولعل من أهم القرارات
التي ستسهم في مواجهة الموجة الجديدة لكورونا خفض قوة العمل
في الجهات الحكومية وتطبيق أنظمة وساعات ومواعيد دوام مرنة،
وعقد االجتماعات والمؤتمرات والدورات عن طريق االتصال عن بعد،
واإليعاز للوزارات بتقديم خدماتها (أونالين) عبر المواعيد المسبقة.
إن الوضع الراهن يتطلب تضافر الجهود الرسمية واألهلية والشعبية
والشراكة وتكاملها في مواجهة انتشار هذا الوباء لتجاوز هذه المرحلة
الصعبة وعدم خروج اإلصابات عن السيطرة ،وعلى الجميع االلتزام
بتطبيق االشتراطات الصحية والتقليل من التجمعات واالزدحامات
وتأجيل السفر والمناسبات االجتماعية كاألفراح ولقاءات الدواوين،
وكذلك المبادرة إلى استكمال جرعات التطعيم وتلقي الجرعة التعزيزية
الثالثة ،فمن خالل هذه اإلجراءات البسيطة يمكننا أن نقاوم هذه الموجة
العاتية من الجائحة ونعبر إلى بر األمان كما فعلنا من قبل.
حفظ الله الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه وأزاح عنا هذه
الغمة إنه سميع مجيب.

نهاية«أصنام» سياسية
سلمان الجوعانه
ً
ً
ً
ً
هناك فرق بين أن تكون رمزا سياسيا أو تكون صنما سياسيا،
ُ
فالرموز السياسية يخلدها التاريخ ،وتبنى على أثرها مدارس
فكرية وأخالقية ،ولها دور كبير في صنع نظام يضمن ديمومة
الرفاهية واستثمار الموارد البشرية والمؤسسات ودعم المشاريع
الوطنية وتنميتها وتطويرها لتحقيق طموحات الشعوب ووضع
بصمة تاريخية في جميع المحطات التاريخية ،وباختالف المواقع
واألحــداث لكل األجيال .أما المقصود باألصنام السياسية فهو
كــل رمــز سياسي شعبي تحول إلــى غــول سياسي يريد تحقيق
مجده بأي وسيلة حتى إن كان يبنيه على أنقاض وطنه وتدمير
مستقبل كل مواطن شريف منافس له في خدمة وطنه وشعبه،
فيتحول إلى صنم ُي َ
قدس ال يقبل النقد أو التوجيه أو النصح ،وال
يستوعب تعاقب األجيال وظهور طاقات شابة جديدة لتقود من
ً
بعده بسبب تمسكه بالماضي الــذي انقضى وولــى ،فسريعا ما
ً
ُيكسر ُ
ويحطم شعبيا ،وعادة من يحيط بهذه األصنام ويقودها
لهذه الخاتمة السيئة مجموعة مطبلين سياسيين ،إما يبحثون
عن المصلحة الشخصية أو بسبب دوافع اجتماعية أو عنصرية.
ً
فال يعني أن يكون ُتاريخك مشرفا وكونك رمزا وطنيا وشعبيا لك
مواقف تاريخية وشهد لك بالثبات أن تختم تاريخك بخاتمة سوء
بذريعة الرمزية والشعبية والنزاهة لرغبتك باستمرار (زعامتك)،
ً
فالوطنية ليست مبررا لخيانة المبادئ حتى من أجل الوطنية،
يقول ابــن رجــب الحنبلي فــي شــرح حديث الخواتيمالــذي أبكى
عيون السلف وأقض مضاجعهم" :إن خاتمة السوء تكون بسبب
دسيسةٍ باطنة!" ،وها نحن اليوم نشهد بكل استياء في ساحتنا
السياسية جملة من الخيانات األخالقية ونهاية عدد من«األصنام»
السياسية الذين لم يقرأوا أخبار الماضي لتجنب سوء الخاتمة
السياسية ،من أجل فتنة تحقيق األهــداف الشخصية والزعامة،
وإذا كــانــت هـنــاك مـيــزة واح ــدة لـكــل مــا يـحــدث فــي ه ــذا المشهد
السياسي التعيس والمحبط والغريب فهي وعي المجتمع وهدم
كل األصنام السياسية.
ً
ً
في النهاية يجب أن يعي كل من يسعى ليصبح رمزا سياسيا
يقدره ويحبه الشعب وتــذكــره األجـيــال من بعده بــأن األسـمــاء ال
ُ
«ت ّ
قدس» بل األفعال ،والدليل نستمده من شريعتنا وسيرة نبينا
محمد ﷺ بأن عمه أبا لهب في الناروبالل الحبشي ُبشر بالجنة،
فاألفعال هي المعيار الحقيقي ال المكانة االجتماعية واألسماء.
ً
أخيرا :السياسيون يحللون السلوك السياسي ويحكمون على
النتائج النهائية والعبرة بالخواتيم.

ةديرجلا
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دنيا ما تسوى زعل

يوسف عبدالكريم الزنكوي

بقايا خيال :حمزة عباس ...المحافظ على دينار الكويت ()١
على الرغم من اإلنجازات االقتصادية ألول
محافظ لبنك الـكــويــت ال ـمــركــزي ،الـعــم حمزة
عـ ـب ــاس ،والـ ـت ــي ح ـف ــرت ف ــي ص ـخ ــور ال ـن ـظــام
المالي الكويتي ،واستفادت منه غالبية دول
الخليج ،في وقت لم نكن نملك وسائل اتصال
تكنولوجية متطورة ،فإن هذا الرجل لم يحظ
بتكريم يليق بمكانته االقتصادية أو إنجازاته
التي نستشعرها في تعامالتنا المالية حتى
يومنا هذا ،وسنظل نشعر بالفخر واالعتزاز
بمصرفي استفاد من خبراته مصرفيون لهم
بــاع طويل في العمل المصرفي أو المالي أو
االستثماري ،وعــرفــوا حبه للعمل المصرفي
النابع مــن عشقه لوطنه ،ومــن ه ــؤالء الشيخ
ســالــم عبدالعزيز الـصـبــاح ،وب ــدر المخيزيم،
وجاسم السعدون ،وصالح اليوسف ،ويوسف
الحسيني ،وعـبــدالــرحـمــن الـحـمــود ،والــراحــل
عبدالله الدخيل ،وغيرهم من شخصيات لها
ب ــاع طــويــل ومــؤثــر فــي عــالــم ال ـمــال واألع ـمــال
ً
ً
ً
محليا وإقليميا وعالميا.
فللعم حمزة عباس ولتفانيه الصادق في
الخدمة العامة كل الفضل ،بعد الله سبحانه
وتـعــالــى ،فــي المحافظة عـلــى اسـتـقــرار سعر
ص ـ ــرف ال ــديـ ـن ــار ل ـل ـحــد مـ ــن ال ـت ـض ـخ ــم ،وف ــي
تمكين القطاع المصرفي من المحافظة على

تصنيفاته ،حتى أن كل التصنيفات االئتمانية
والـسـيــاديــة كلها كــانــت تسير مــن حسن إلى
أحسن طوال وجــوده في منصب محافظ بنك
الكويت المركزي ،حتى أنه لم يدر في خلد أي
محلل أو مراقب لألوضاع االقتصادية أنه من
الممكن أن تتراجع التصنيفات االئتمانية لدولة
الكويت أو لقطاعها المصرفي ألي سبب من
األسباب ،كما أن لهذه القامة االقتصادية الفضل
في مراجعة مستوى أسعار الفائدة للمحافظة
على تنافسية العملة الوطنية ،وفــي ترسيخ
مبدأ الحوارات الرقابية عبر التواصل المستمر
مع البنوك والشركات الخاضعة لرقابة بنك
الكويت الـمــركــزي ،ووض ــع عـمــاء البنوك في
بؤرة اهتمامات البنك المركزي الرقابية ،وإدارة
برنامج ناجح لسندات سد عجز ميزانية الدولة،
وطرح اإلصدار السادس ألوراق النقد الكويتية،
واالهتمام بالكوادر الوطنية من خالل التدريب
المكثف داخل الكويت وخارجها ،حتى صارت
ه ــذه اإلنـ ـج ــازات مــن صـمـيــم الـمـهــام اليومية
للعاملين في "المركزي" ،وعبر تعليمات البنك
المركزي الموجهة لوحدات الجهاز المصرفي
في الكويت ،حتى أنه وطوال بقائه في منصبه
ل ــم ت ـعــرف ال ـكــويــت اخـ ـت ــاالت هـيـكـلـيــة كتلك
التي نعرفها اليوم ،ولم نسمع عن خفض ألي

تصنيف ائتماني يخص الكويت كما نسمع
عنه اليوم.
إن أي إن ـج ــاز يـسـيــر عـلـيــه ال ـعــام ـلــون في
القطاع المصرفي بأكمله اليوم هو في حقيقة
األمــر القواعد نفسها التي شرعها مؤسسو
بنك الكويت المركزي ،واألســس نفسها التي
رس ـخ ـهــا مـحــافـظـهــا األول ،واآللـ ـي ــات الفنية
نـفـسـهــا ال ـتــي وض ـعــت ون ـف ــذت ف ــي الـسـنــوات
الـعـشــر األول ــى مــن تــأسـيــس ه ــذا الـبـنــك ،ومــن
هذه القواعد واألسس واآلليات الفنية وبصفة
عامة قــواعــد إص ــدار العملة الوطنية ،ونظام
أسعار الفائدة وتحديد سعر الصرف اليومي
للدينار ،والرقابة المصرفية والتفتيش على
البنوك ،والسندات لتنظيم السيولة في الجهاز
المصرفي وتمويل العجز الحكومي ،ونسبة
االحـتـيــاطــي اإلجـ ـب ــاري ،وال ـت ـحــوط والــرقــابــة
المالية للبنك المركزي داخليا ،مما أدى إلى
اختفاء شبه تام لمالحظات ديوان المحاسبة،
وإصدار التقارير االقتصادية النقدية والمالية
الدورية ،وتأسيس معهد الدراسات المصرفية،
وقد أصبحت جميع هذه األعمال المشار إليها
روتينية يقوم بها موظفون مدربون يؤدونها
بصفة تلقائية ضمن آلياتها المعتادة ،دون
تدخل من المحافظ أو نائبه.

محمد العويصي
حدثني مؤذن المسجد الذي أصلي فيه عن شقيقين كبيرين
في السن ،يصليان معنا في المسجد نفسه الفروض الخمسة،
لكنهما لــأســف مـتـخــاصـمــان وال يـكـلــم أحــده ـمــا اآلخ ــر منذ
خمس سنين!
صــراحــة اسـتـغــربــت أش ــد االس ـت ـغــراب منهما ،هــل يعقل أن
شقيقين مــن أم وأب واح ــد يـتـخــاصـمــان مـنــذ خـمــس سنين،
فتساءلت في نفسي :أين أثر صالتهما عليهما؟! وهل صالتهما
عادة أم عبادة؟
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(العنكبوت ،آية "ِ :)45إن
ً
وبالتأكيد تصرفهما يعتبر منكرا ال يرضاه الله وال رسوله،
فـفــي ال ـحــديــث ال ـشــريــف ي ـق ــول :رســول ـنــا ال ـكــريــم عـلـيــه أفـضــل
الصالة والتسليم" :ال يحل لمسلم أن يهجر أخــاه فــوق ثالث
ليال ،يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ،وخيرهما الذي يبدأ
بالسالم".
وفي هذا الحديث الشريف يخبرنا رسول الله ،صلى الله
عليه وسـلــم ،عــن حرمة هجر المسلم ألخيه المسلم أكثر من
ثالثة أيام ،فما بالك بشقيقين متخاصمين منذ خمس سنين،
ً
بالتأكيد ال يجوز ذلك ،ألن فيه قطعا للرحم بين األسرتين ،وهذا
ما حصل بينهما ،فإلى كل مخاصم وقاطع للرحم أذكرك بحديث
الرسول ،صلى الله عليه وسلم" :ال يدخل الجنة قاطع رحم".
أيها المخاصم ،هذه الدنيا زائلة ،والموت يأتي فجأة ،فراجع
نفسك وحاسبها قبل أن تحاسب يوم الحساب ،واغتنم عمرك
بالطاعات وصلة األرحام قبل فوات األوان ،فهل من مدكر؟

د .نبيلة شهاب

وزير المالية قبل وبعد

سماعات الغش
كارثة حين ُيستغل تطور العلم والتكنولوجيا في الضرر بالفرد
ً
ً
ً
بدنيا وأخالقيا ونفسيا ،فخالل االختبارات المدرسية ُيحول عدد من
الطلبة للمستشفيات الستخراج السماعات المستغلة للغش من آذانهم،
ولألسف الشديد تتسبب هذه السماعات بضرر كبير لهم بتأثيرها على
األذن بمكوناتها المختلفة والوجه وتسبب فقدان السمع الجزئي لهم.
ً
في الحقيقة ال يولد الطفل غشاشا ،لكنه يتعلم الغش من البيئة
ً
المحيطة به ،وتحديدا البيت والمدرسة وغيرهما ،حيث يعود طفل
االبتدائي من المدرسة مع واجبات كثيرة ،وبعض اآلبــاء ال يفرغون
ً
ً
وقـتــا كافيا لتوجيه الطفل ومساعدته ،فتقوم األم "الـشــاطــرة" بحل
واجب الطفل و(تفتك) من تعليم الطفل والصبر عليه وتعديل أخطائه
ّ ً
وهلم جرا ،في هذه اللحظة يبدأ الطفل تعلم أساسيات الغش والكذب
وكيفية خداع المعلم ،ومن البدهي أن يفرح الطفل ألنه سيقضي الوقت
ً
باللعب بدال من الدراسة والتعلم!
يكبر الطفل ويستمر معه سلوك الال مباالة واإلهمال وعدم الجدية
ً
فــي ال ــدراس ــة ،ف ـتــراه يستعير دف ـتــر زمـيـلــه الـمـجـتـهــد ويـنـقــل حــرفـيــا
"الواجبات المحلولة" ،ولكن لو كان األهل حريصين ووفروا له االهتمام
المطلوب والمساعدة والمساندة لسألوه وحثوه على القيام بواجباته
بنفسه ،ونهوه عن سرقة مجهود غيره ،ولكن بعضهم ال يهتم بغرس
الـمـبــادئ والـقـيــم فــي نـفــوس األب ـنــاء ،وظــاهــرة ال ـمــدرس الخصوصي
التي انتشرت لألسف في كل المراحل الدراسية ليست بعيدة عن ذلك،
ً
فالدروس الخصوصية تجعل الطفل اتكاليا ويعتمد على المدرس
ً
الخصوصي فــي الفهم دون بــذل أي جهد وأحـيــانــا فــي الـقـيــام بحل

واجبه الدراسي عنه! وال يخفى على أحد ما يقوم به بعض المدرسين
ً
الخصوصيين وأحيانا األهل بتوفير االختبارات النهائية للطالب،
مما يجعله يشعر أن الغش والخداع وسرقة مجهود اآلخر أمر مشروع!
إلــى جانب ذلــك نجد أن بعض المعلمين في بعض الـمــدارس غير
بعيدين عــن غــرس مـبــادئ الـغــش لــدى الـطــالــب ،فـعــدم الـتــدقـيــق على
الواجبات وتمييز أداء التلميذ عن غيره ،ووضــع آلية للتأكد من أن
الطالب قام بنفسه بعمل األبحاث والتقارير والمشاريع المطلوبة منه،
يساعد في وجود الغش بين الطلبة المستهترين ،ويجب أال ننسى أن
بعض المعلمين ال يحترم قدرات الطفل وقد يستهزئ به أمام زمالئه
مما يدفعه لالستعانة بأحد للقيام بحل واجباته وكتابة تقاريره وما
ً
شابه ،كما أن كتابة الحلول على السبورة حفظا للوقت يغرس كذلك
لدى الطالب مبدأ الغش ،ولكن الطامة الكبرى هي حين يقوم بعض
المراقبين أو المعلمين بالسماح للطلبة بالغش ،ومنهم مــن ينقل
اإلجابة من الطالب المجتهد إلى البليد دون مباالة بما يفعل وبما
يغرسه هذا السلوك في نفوس الطلبة.
الغش سلوك مشين إذا انتشر في أي مجتمع هدمه ودمره ،فمن تعود
عليه وهو طالب فمن الطبيعي أال يتردد الغش في عمله وبأساليب
مـتـعــددة ،والـنـتـيـجــة اإلضـ ــرار بنفسه وبمجتمعه ،ومـحــاربــة الغش
واجتثاث جذوره ال تتم إال في المراحل األولى عن طريق تنمية قدرات
الطفل وزرع حب التعلم لديه وحثه على الجد واالجتهاد ،وزيادة ثقته
بنفسه ،ونبذ الغش ومحاربته وتجريمه.

تامر عبدالعزيز

وسائل «التضخم» االجتماعي و«أهل القمة» الجدد
إذا كــان استخدام مصطلح "الرأسماليين
الجدد" كشكل جديد من أشكال الرأسمالية،
يتميز بتصحيح تجاوزاته عن طريق تطبيق
تدابير تحمي الرفاهية االجتماعية ،فتخيل
أن ت ـس ــوء الـ ـح ــال ف ـن ـجــد ط ـب ـقــة ج ــدي ــدة مــن
الرأسماليين تتميز بتجاوزاتها التي تحقق
التشوه االجتماعي!
ولـ ـ ـ َـم ال ،ون ـح ــن أمـ ـ ــام ط ـب ـقــة م ــن ال ـن ـجــوم
(صانعي المحتوى) على وســائــل التواصل
االجتماعي ،شغلوا واحتلوا المجال العام ال
الواقع االفتراضي فحسب؛ فهم طبقة تصعد
إلى أعلى قمة السلم االجتماعي واالقتصادي،
وتـلـمــع عـلــى ح ـســاب كــل الـقـيــم االجـتـمــاعـيــة،
وتتكسب عبر تشويه الوعي الجمعي ألجيال
كاملة ،فأصبحوا "أهل القمة" الجدد.
نحن نتحدث اآلن عن اآلالف من "صانعي
الـمـحـتــوى" ومـسـتـخــدمــي وســائــل الـتــواصــل
ب ـم ـخ ـت ـلــف م ـس ـم ـيــات ـهــا وم ـح ـت ــوي ــات ـه ــا ،مــن
"بـلــوغــرز" و"يــوتـيــوبــرز" و"تـيــك تــوكــرز" ،وكل
مــا آخ ــره (ز) ،إم ــا عــن طــريــق تـقــديــم محتوى
ترفيهي فــارغ ،سمج في أغلبه ،أو "تثقيفي"
ّ
مجهل ُمغرض في معظمه.
دع ـ ـنـ ــا نـ ـن ــاق ــش األم ـ ـ ـ ــر م ـ ــن وج ـ ـهـ ــة ن ـظــر
اقتصادية ،ونتناول تأثير هؤالء النجوم عليك
ً
أن ــت ،أيـهــا "ال ـف ــان" ،شخصيا ،وعـلــى قــدراتــك
المالية وأحوالك المعيشية،
وبصرف النظر عن المحتوى الذي يقدمه
أي مـنـهــم ،وال ــذي لــم ول ــن يـتــوافــر فـيــه إال ما
يمكن أن يتوافر بتجاهله؛ فالواضح أن هذه
ً
ً
ً
القنوات تحقق عائدا ماديا معتبرا ألصحابها،

حسب ما يبدو عليهم من تغيير في ظروفهم
الـمــاديــة وأســالـيــب معيشتهم وسلوكهم في
اإلن ـفــاق ،وحـســب مــا نـشــرت وســائــل إعالمية
عديدة عن حجم عوائدهم المالية من قنواتهم
وحساباتهم ،والتي تقدر في معظم األحوال
بماليين الــدوالرات ،كان آخرها تقرير صادر
عن مجلة فوربس ،عن عوائد قنوات صانعي
المحتوى ،على مستوى العالم ،ذكرت فيه أن
ً
أفضل  10نجوم على "يوتيوب" حصلوا معا
على  300مليون دوالر في عام .2021
أما على الصعيد المحلي واإلقليمي ،فال
ً
يخفى أن كثيرا من صانعي المحتوى العرب،
ً
ق ــد مـثـلــوا م ــؤخ ــرا أمـ ــام ال ـق ـضــاء بـمــاحـقــات
قانونية وقضائية بشبهة تضخم ا لـثــروات
وغسل األموال ،باإلضافة إلى أن بعض الدول
ال ـعــرب ـيــة ات ـخ ــذت إج ـ ـ ــراءات أخـ ــرى تجاههم
كفرض الضرائب بنسب تتناسب مع دخولهم
ال ـع ــال ـي ــة إسـ ـ ــوة بـ ـ ــدول أج ـن ـب ـيــة ك ــال ــوالي ــات
المتحدة التي فرضت ضرائب على منشئي
المحتوى على "يوتيوب".
ال خالف وال اعتراض على الرزق وأسبابه
ومـشـيـئــة مــانـحــه و ّحـكـمـتــه ،بــل إن مــن ســام
النفس البشرية تمني منح الرزق إلى كل من
يستحقه ،وكل من يجتهد ويفيد ويضيف ،أما
في هذه الحالة فأين االجتهاد؟ وأين اإلفادة
واإلضافة؟
ً
إذا ،ن ـح ــن أم ـ ــام ث ـ ــروة م ـت ـك ــدس ــة فـ ــي يــد
ُ
مجموعة من األفراد م ِنحوا هذه الثروة الهائلة
ً
في وقت قصير جدا ،ودون بذل مجهود يذكر،
وع ـبــر عـمــل إذا ت ــم تـقــديــر قـيـمــة مـخــرجــاتــه،

بـمـعــايـيــر االق ـت ـص ــاد ،فـلــن تــزيــد عـلــى صـفــر،
ً
ً
في حين حقق هذا العمل عائدا كبيرا ،عادة
مــا ُينفق فــي أدوات وسـلــع يتم استخدامها
مــرة أخــرى في تطوير هــذا العمل ذي القيمة
صـ ـف ــر ،ك ــال ــرح ــات ال ـس ـي ــاح ـي ــة وال ـم ــاب ــس
والسيارات والمنازل وحتى ارتياد المطاعم
والمقاهي الفاخرة ،ومعظمها سلع استهالكية
وترفيهية ،األصل في الحصول عليها عندهم
ي ـه ــدف إلـ ــى اس ـت ـع ــراض ف ـيــديــوهــات ـهــم ذات
ال ـم ـح ـتــوى ص ـفــر مـ ــرة أخـ ـ ــرى ،كــوس ـي ـلــة من
وسائل الترويج والتسويق لزيادة متابعيهم،
وبالتالي زيادة ثرواتهم.
وبـمـعــادلــة اقـتـصــاديــة بسيطة ف ــإن زي ــادة
الطلب على هذه األدوات والخدمات والسلع
ت ــؤدي إل ــى تـضـخــم أس ـعــارهــا بـنـســب عالية
ً
ً
جدا ،للدرجة التي يصعب عليك أنت شخصيا
كمتابع لهؤالء الحصول عليها والتمتع بها،
فنحن أمــام كــارثــة اقتصادية حقيقية ،وهي
ما يعرف بالركود التضخمي ،حيث ال نشاط
اقتصادي حقيقي ،وال نمو اقتصادي يقابله
ارتفاعات هائلة في األسعار ناتجة عن عمل
ليس له قيمة مضافة على اإلطالق.
ً
ونحن نهنئك ألنــك قــد أصبحت مساهما
ً
رئـيـســا فــي تــأزيــم االق ـت ـصــاد فــي ب ـلــدك ،عبر
تحقيق عوائد لعمل لم يحقق لك أي إضافة،
ول ــم ي ـشـ ّـوه وعـيــك وقـيـمــك فـقــط ،بــل أدى إلــى
حرمانك مــن سلع وخــدمــات كــان مــن الممكن
أن تحصل عليها وتتمتع بها بثمن رخيص،
وبـمـقــابــل م ــادي أق ــل ،ل ــوال متابعتك لـهــؤالء،
ولوال أنك "فان".

صالح غزال العنزي

وجهة نظر :عبيد الوسمي ...كيف يفكر؟
شخصية عبيد الوسمي (مع حفظ اللقب) مثيرة للجدل بشدة في
ً
هذه األيام وقبل هذه األيام أيضا ،هل انقلب الرجل على عقبيه أم أننا
لم نكن نفهم حدود (عقبيه) منذ البداية ،إذ تسبب التباين في مواقفه
وآرائه (كما بدا لنا) والذي ميز مرحلتي ما قبل العضوية وما بعدها
في تردد بعض المتحمسين له ،وبتوجيه النقد له من أشخاص كانوا
من المدافعين عنه ،فرغم أن عبيد على الصعيد الشخصي محبوب
وحلو المعشر ،فإنه في الجانب العام ذو إمكانات وسمات وخطوات
مثيرة للجدل أينما حــل أو ارتـحــل ،ولــذلــك فــإن بعض أصــدقــائــه من
ً
السياسيين قبل أن يكون نائبا إما تخلى عنهم أو تخلوا عنه أو نفذ
الطرفان نظرية (سيب وأنا أسيب).
ولعل المتابع لعبيد منذ بداية صعود نجمه في المجلس المبطل
األول إلى هذا المجلس يالحظ أنه يملك صفات ربما كانت السبب في
شهرته وتميزه عن معظم أهل السياسة ،فهو خطيب مفوه وجريء
بشدة ،ويجيد تشخيص األخطاء وتوجيه األنظار إلى الزوايا التي
يحددها ،وتغيير دفة الحوار الى الموضوع الــذي يريده ،ويبدو لي
أن تراجع استخدامه لهذه الصفات في هذه األيام أحد أسباب تراجع
شعبيته الحالية.
ورغم أن الصفات السابقة جعلت من عبيد السياسي الجاهز للتوهج
متى ما أراد ،فإن بعض عيوبه ربما تسببت أو قد تتسبب في تراجع
ً
هذا التوهج أيضا ،فهو يبالغ في الثقة بالذات إلى الدرجة التي قد
تفقده حاسة الحذر والتحفز والجاهزية المناسبة التي يجب أن يتحلى
بها السياسي الناجح ،وهو شديد البراغماتية بصورة تفقده العالقات
وااللتزام واالرتباط والقدرة على التنبؤ ووضوح المسارات ،وهو يميل
إلى الفردية وال يجيد العمل الجماعي مما يجعله يدفع ثمن األخطاء

لوحده مثلما يحصل على المكاسب لــوحــده ،ومما يجعل شراكاته
السياسية سريعة االنفضاض.
ً
ورغم أنه خسر جزءا من شعبيته التي كانت جارفة في االنتخابات
ً
التكميلية ،فإنه ما زال يتمتع بمواهب تجعله ق ــادرا على تعويض
ً
خسائره بالشكل الذي يبدو وكأنه لم يخسر شيئا ،فخليط الطموح
ً
وال ــذك ــاء واسـتـغــال ال ـفــرص يجعله قـ ــادرا عـلــى إع ــادة تـســويــق ذاتــه
ً
باستمرار ،وقادرا على أن يحمي نفسه من الوقوع في (شبك الصيد)
باستمرار ،ولذلك فإن إمكانية استغالل عبيد من أي طرف تكاد تكون
منعدمة ،وإنما يمكن االستفادة من الفرص التي يوفرها عبيد لآلخرين
من خالل المشاركة في قضية آنية يتم توزيع المكاسب فيها بطريقة
ما ،ثم يليها (فك ارتباط) ،ومع ذلك فإني أعتقد أن االقتراب من عبيد
ً
بشدة يشكل خطرا على المقترب منه مثلما مخاصمته بشدة تشكل
ً
خطرا على الخصم.
نحن اليوم في أول الرحلة وما زالت األيام حبلى ،وما زال الدكتور
عبيد الوسمي يحمل الكثير مــن المفاجآت لمن ال يـقــرأ شخصيته
السياسية بطريقة موضوعية بعيدة عن العواطف (ضد أو مع) ،وقد
علمتني قراء ة سير السياسيين المعاصرين أن الجسارة واستغالل
الـفــرص وال ـقــدرة على تسويق ال ــذات فــي بعض اللحظات والـظــروف
تـصـعــد بـبـعــض الـسـيــاسـيـيــن الـطـمــوحـيــن إل ــى مــواقــع غـيــر متوقعة،
وأن سوء تقدير الخصوم والنرجسية واإلفــراط بالثقة والمواجهات
المستمرة مقبرة السياسي الطموح ،على أن من أبجديات السياسة
الـتـعــامــل ال ـح ــذر م ــع الـجـمـيــع عـلــى أسـ ــاس أن ـهــم أذكـ ـي ــاء ،ألن بعض
السياسيين مهما بلغ منافسهم من الدهاء يمكنهم أن "يدخلوه البحر
ً
ويخرجوه ناشفا".

د .هشام كلندر
في البداية نكن لوزير المالية الحالي كل تقدير واحترام،
ونسأل الله له وإلخوانه التوفيق لخدمة البالد والعباد ،وفي
هذا المقال سنشارك بعض هموم المواطنين بلسان الوزير
ً
يوم كان مواطنا قبل المنصب ،فهل الوزير عبدالوهاب الرشيد
سيسمع لكالم المواطن عبدالوهاب الرشيد؟
ذكر المواطن عبدالوهاب الرشيد قبل توزيره أن مؤسسات
التصنيف والبيوت االستشارية والخبراء األجانب يعرفون
حجم احتياطياتنا ،والجهة الوحيدة التي ال تعرفها هو الشعب
الكويتي ،فهل ستعرفنا بحجم احتياطياتنا؟
وذك ــر ال ـمــواطــن عـبــدالــوهــاب الــرشـيــد وق ــال استمعنا إلــى
ت ـصــريــح وزيـ ــر ال ـمــال ـيــة ول ــم ن ـ َـر أي خ ـطــة حـكــومـيــة لـتـنــويــع
اإليــرادات ،وال خطة حكومية لترشيد المصروفات ،وال خطة
حكومية لتغطية العجز المتوقع ،من هنا تأتي أهمية الرقابة
الشعبية ،فهل سـنــرى خطة حكومية لترشيد المصروفات
وتنويع اإليرادات وتغطية العجز إن كان هناك عجز؟
ذكــر المواطن عبدالوهاب الرشيد أن الــوضــع االقتصادي
الحالي يتطلب أقـصــى درج ــات الشفافية المالية واإلداري ــة،
وتمرير ميزانية مليئة بمواطن الهدر وانعدام كفاء ة اإلنفاق
دون نقاش أمر مرفوض وبعيد كل البعد عن المهنية المطلوبة،
فهل ستعرفنا بالوضع االقتصادي بكل شفافية؟
وجــه الـمــواطــن عبدالوهاب الرشيد مجموعة مــن األسئلة
منها كم تبلغ السيولة النقدية؟ وإجمالي األصول في صندوق
ً
االحتياطي العام حاليا؟ وكيف سيتم تمويل القرارات والقوانين
الجديدة؟ فهل سنجد األجوبة لهذه التساؤالت؟
ذكــر الـمــواطــن عـبــدالــوهــاب الــرشـيــد استحقاقات للمرحلة
القادمة ومشاريع اعتبرها مهمة ،منها خطة إصالح اقتصادي
شامل تبدأ بمحاربة الفساد وإيقاف الهدر ،وتحرير األراضي
الصناعية وا لـتـجــار يــة ،وتغيير فلسفة تطويرها ،والسماح
لموظفي القطاع الحكومي بإصدار التراخيص التجارية وفق
ضوابط معينة ،فهل سنرى بوادر أن تكون هذه المشاريع على
سلم األولوية؟
ذكــر المواطن عبدالوهاب الرشيد الكثير من اإلصالحات
االقتصادية قبل تبوئه المنصب الوزاري ،منها ما يتطلب قرارا
وغيرها يتطلب برنامجا وتبنيا من الحكومة ،منها ما يحتاج
وقتا قصيرا وغيرها يحتاج وقتا طويال .نقول للوزير نحن
معك ما دمت ترى مصلحة المواطنين ذوي الدخول البسيطة
قـبــل الـتــاجــر ذي ال ــدخ ــول الـمـلـيــونـيــة ،نـحــن مـعــك إن وضعت
يدك على مواطن الخلل من خالل منع استغالل موارد الدولة
لمصالح فئة قليلة بدل أن تكون موارد دخل للحكومة الكويتية،
نحن معك إن سعيت إلى تطبيق اإلصالحات الحقيقية ،وأولها
الشفافية ووقف السرقات من المال العام والهدر في الميزانيات
السنوية.
ولسنا معك في تطبيق مرئيات األقلية ،التي ال تهمها إال
مصالحها التجارية ،ولو على حساب المواطن والميزانية ،وال
القفز مباشرة لقانون الدين العام أو الضريبة التي تمس ذوي
الدخول البسيطة ،وأي شيء يمس المواطن ويزيد مصاريفه
اليومية.
ذكرنا بعض آراء وتطلعات المواطن عبدالوهاب الرشيد
ً
قبل أن يكون وزيرا للمالية واأليام الالحقة هي من ستجيبنا
ً
بخصوص عبدالوهاب الرشيد بعد أن أصبح وزيرا للمالية.

(أ) و(ب) أم «أونالين»؟
ناصر بدر ناصر
ً
ال يـ ــزال ال ـن ـقــاش قــائ ـمــا ح ــول أنـظـمــة الـتـعـلـيــم ف ــي الــوســط
االج ـت ـم ــاع ــي ،ال س ـي ـمــا ف ــي ظ ــل تـ ـط ــورات ال ـ ُم ـت ـحــور ال ـجــديــد
"أوميكرون" ،فبعد أن كان التعليم (أونالين) قسم الطالب إلى
مجموعتين (أ) و(ب) بهدف زيادة جودة التعليم والمحافظة على
سالمة الطالب من خالل التباعد االجتماعي ،وهذا ما يهتم به
الباحثون وصانعو القرارات في األنظمة المدرسية.
والمالحظ على أرض الواقع من خالل آراء المعلمين داخل
الفصول الدراسية أنه مؤشر إيجابي ،فقلة عدد الطلبة داخل
الفصل أتاحت للمعلم متابعة طلبته ومراعاة الفروق الفردية
بينهم خالل الحصة الدراسية ،كذلك أصبح للطالب فرصة أكبر
للتركيز والمشاركة مع المعلم ،باإلضافة إلى قلة المشاحنات
ً
بين الطلبة المؤثرة سلبا على سير الحصة وتشتت أذ هــان
الطالب.
وشـ ـه ــدت أغ ـل ــب ال ـت ــواج ـي ــه ال ـف ـن ـيــة ومـ ــن ت ــوج ـي ــه ال ـخــدمــة
ً
االجتماعية أن تقسيم الطلبة إ لــى مجموعتين نجح نجاحا
ً
بــاهــرا ،ألنــه خفف الضغط على الهيئة التدريسية واإلداري ــة،
وأتــاح للطالب فرصة إلثبات وجــوده وإظهار مواهبه نتيجة
قلة عدد الطلبة داخل الفصل.
من جهة أخرى فإن نظام المجموعتين أسهم في حل مشكلة
االزدح ــام ال ـمــروري بشكل عــام وبـيــن ال ـمــدارس بشكل خــاص،
ً
خصوصا مع قرار تعطيل باصات المدارس الذي أدى بدوره
إلى تقليل كثافة السيارات ،فصار األمر أكثر مرونة في حركة
السير وقلت حوادث المرور.
هذا يقودنا إلى أن قرار تقسيم الطالب إلى مجموعتين (أ)
ً
ً
ً
و(ب) ّ
يعد قــرارا ناجحا من الناحية العلمية وميسرا للطالب
ً
والـمـعـلــم وول ــي األم ــر حـيــاتـيــا ،ويـسـتــدعــي مــن وزارة التربية
استكماله لهذا العام على أقل تقدير لما فيه من إيجابيات كثيرة
تفيد المصلحة العامة.

ةديرجلا
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رؤى عالمية
نظام منع االنتشار النووي يتجه إلى التفكك
توبي دالتون وأرييل
ليفيت – فورين أفيرز

قبل أن يتصدع النظام النووي
يجب أن
بدرجة إضافيةً ،
تطلق الدول جهودا عاجلة
إلعادة إحياء صفقة معاهدة
الحد من انتشار األسلحة
النووية ،وهي خطوة أساسية
لوقف االنتشار النووي ًأو كبح
ً
مساره مستقبال تمهيدا لنزع
األسلحة في نهاية المطاف.

على أستراليا
وبريطانيا
والواليات المتحدة
تبني تدابير جديدة
ومحددة لمراقبة
النشاطات النووية
بما يتجاوز بنود
اتفاق «أوكوس»

المجتمع الدولي
يحتاج إلى معلومات
إضافية حول انتشار
األسلحة النووية
كي تتمكن الجهود
الدبلوماسية من كبح
العمليات التي تنشر
الفوضى ووقف سباق
التسلح

الم ّ
بدأ النظام العالمي ُ
صمم
لـمـنــع االن ـت ـش ــار الـ ـن ــووي ون ــزع
ّ
يتصدع بكل وضــوح،
األسلحة
ف ـق ــد ص ـم ــد ه ـ ــذا ال ـن ـظ ــام ألك ـثــر
مــن نصف ق ــرن ،لكن تعمد دول
م ـ ـتـ ــزايـ ــدة إلـ ـ ــى اكـ ـتـ ـس ــاب مـ ــواد
وتـقـنـيــات نــوويــة حـســاســة عبر
عمليات ا ل ـشــراء غير القانونية
وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة ال ـت ـف ـض ـي ـل ـي ــة ،فـفــي
ً
مايو  2021مثال ،ذكــرت الوكالة
الدولية للطاقة الــذريــة أن إيــران
جمعت عـشــرة كيلوغرامات من
ال ـي ــوران ـي ــوم ع ــال ــي الـتـخـصـيــب
وم ـ ـن ـ ـعـ ــت دخ ـ ـ ـ ـ ــول ال ـم ـف ـت ـش ـي ــن
إل ـ ــى م ــواق ـع ـه ــا ال ـ ـنـ ــوويـ ــة ،وف ــي
نوفمبر  ،2021أعلنت أستراليا
وبريطانيا والــواليــات المتحدة
عقد شراكة استراتيجية جديدة
(اتـ ـ ـف ـ ــاق أوكـ ـ ـ ـ ــوس) كـ ــي تـصـبــح
أستراليا أول دول ــة غير نووية
ً
تتلقى وق ــودا عــالــي التخصيب
ل ـغــواصــات ـهــا ال ـعــام ـلــة بــالـطــاقــة
الـ ـن ــووي ــة ،ومـ ــن ال ـم ـس ـت ـب ـعــد أن
تستعمل أستراليا هــذه الكمية
من اليورانيوم لتصنيع القنابل،
ّ
لكن تشكل هــذه العملية سابقة
خطيرة.
تؤكد هاتان الحالتان زيــادة
ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ي ــواجـ ـهـ ـه ــا
ن ـظ ــام م ـنــع االن ـت ـش ــار الـ ـن ــووي،
ً
ف ـت ــاري ـخ ـي ــا ،ك ـ ــان إط ـ ــار ال ـع ـمــل
الـ ـ ــذي حـ ـ ّـددتـ ــه "مـ ـع ــاه ــدة ال ـحــد
مــن انـتـشــار األسـلـحــة الـنــوويــة"
فــي ع ــام  1970يـتـكــل عـلــى رســم
ح ــدود واض ـحــة وف ــرض مراقبة
دول ـي ــة عـلــى عـمـلـيــات تخصيب
الـ ـي ــورانـ ـي ــوم وإع ـ ـ ـ ــادة مـعــالـجــة
الـبـلــوتــونـيــوم ،لـكــن ب ــدأ انتشار
هــذه المواد والتقنيات النووية
ال ـ ـح ـ ـسـ ــاسـ ــة ُي ـ ـضـ ـ ِـعـ ــف ه ــات ـي ــن
ً
العمليتين معا ،وزادت صعوبة
التمييز بـيــن ال ـبــرامــج الـنــوويــة
الم ّ
ُ
صممة ألغراض سلمية وتلك
التي تهدف إلى تصنيع القنابل،
حتى أن أدوات رصد النشاطات
الـمـقـلـقــة وم ـعــال ـج ـت ـهــا بــال ـطــرق
الدبلوماسية عبر الوكالة الدولية
لـلـطــاقــة ال ــذري ــة أصـبـحــت بالية
على األرجح.
لـ ـتـ ـج ــد ي ــد دور نـ ـ ـظ ـ ــام م ـنــع
االنتشار النووي كحصن منيع
ل ــاس ـت ـق ــرار ال ـع ــال ـم ــي ،ت ـح ـتــاج
الدول والمؤسسات الدولية إلى
طرق جديدة لتعقب مسار تطوير
األسلحة النووية والتعامل معه،
وتـتـطـلــب ه ــذه الـعـمـلـيــة مـقــاربــة
م ـب ـت ـك ــرة ل ـم ــراق ـب ــة ال ـن ـش ــاط ــات
الـخـطـيــرة وضـبـطـهــا ،فيجب أن
ترتكز هذه المراقبة على أدوات
جـ ــديـ ــدة ل ـت ـع ـقــب أي م ــؤش ــرات
إضــاف ـيــة تـثـبــت تـصـنـيــع قـنــابــل
محتملة ال تحمل غايات سلمية
بـطـبـيـعـتـهــا ،ع ـلــى غـ ــرار تـطــويــر
وت ـص ـن ـي ــع الـ ـ ـ ـ ــرؤوس ال ـحــرب ـيــة
ال ـنــوويــة الـخــاصــة بــالـصــواريــخ
أو أي مــركـبــات تــوصـيــل أخ ــرى،
لكن ال تقتصر مراقبة هذا النوع
م ــن ال ـن ـش ــاط ــات ع ـل ــى عـمـلـيــات
المراقبين النوويين التقليدية،
بل ُيفترض أن ّ
تقدم اليوم أفضل
طريقة للتأكد من محاوالت الدول
اكتساب أسلحة نووية.

غواصات أسترالية تعمل بالطاقة النووية
ً
نظرا إلى تصاعد النشاطات
النووية اليوم ،يجب أن يتحرك
ً
ال ـ ـعـ ــالـ ــم سـ ــري ـ ـعـ ــا إلنـ ـ ـش ـ ــاء ه ــذا
ال ـ ـ ـنـ ـ ــوع مـ ـ ــن األنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــة ،وحـ ـي ــن
تـتــراجــع ق ــدرة ال ـقــوى عـلــى منع
تـخـصـيــب ال ـي ــوران ـي ــوم أو تـبــدأ
بتسليم مــواد عالية التخصيب
إل ــى دول أخ ـ ــرى ،ال م ـفــر م ــن أن
ّ
يتشجع المنافسون على تعزيز
ُ
ّ
بــرامـجـهــم ،وعـنــدمــا ت ـط ــور دول
ُ
ست ّ
شجع بذلك
جديدة القنابل،
على توسيع االنتشار النووي،
وفــي هــذه الحقبة من المنافسة
ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة ال ـم ـت ـ ّ
ـوس ـع ــة،
ي ـح ـتــاج الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي إلــى
معلومات إضافية حول انتشار
األس ـل ـح ــة ال ـن ــووي ــة ك ــي تتمكن
الجهود الدبلوماسية مــن كبح
العمليات ا لـتــي تنشر الفوضى
ووقف سباق التسلح.

معايير ومؤشرات متنوعة
لـ ــوقـ ــف االنـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــار ال ـ ـنـ ــووي
وإطـ ـ ــاق ال ـم ـس ــار ال ـ ــذي يضمن
إضعاف األسلحة النووية ،يجب
أن تـتـخــذ ال ـ ــدول وال ـمــؤس ـســات
ال ـم ـت ـخ ـص ـص ــة خـ ـ ـط ـ ــوات ع ـ ــدة،
إذ يـمـكـنـهــا أن ت ـب ــدأ بتحسين
الـمـعــايـيــر الـمــرتـبـطــة باكتساب
اليورانيوم ُ
الم ّ
خصب ،ويجب أن
تتجنب ال ــدول المسؤولة شــراء
أو ت ـخ ـص ـيــب ال ـ ـمـ ــواد ال ـن ــووي ــة
ب ـ ـش ـ ـكـ ـ ٍـل أح ـ ـ ـ ـ ــادي ال ـ ـجـ ــانـ ــب إذا
ُ
َ
ستعمل
كــانــت هــذه ال ـمــواد لــن ت
ألغـ ــراض سـلـمـيــة ،وع ـلــى ال ــدول
ُ
ص ّر على استعمال "حقها
التي ت ِ
غير القابل للمساومة" المتالك
مــواد وتقنيات نــوويــة حساسة
ألغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض سـ ـلـ ـمـ ـي ــة أن ت ــؤك ــد
ن ــواي ــاه ــا ال ـح ـس ـنــة ع ـبــر ات ـخــاذ
تدابير إضافية لتعزيز الشفافية
وتكثيف عمليات التفتيش ،حيث
ً
ي ـم ـكــن ت ـح ـق ـيــق ذلـ ــك مـ ـث ــا عـبــر

تـنـفـيــذ ال ـب ــروت ــوك ــول اإلض ــاف ــي
الخاص بالوكالة الدولية للطاقة
الـ ــذريـ ــة ،م ـم ــا ي ـع ـنــي أن تـسـمــح
الدول للوكالة بمراقبة نشاطاتها
النووية وجمع المعلومات عنها
ع ـل ــى نـ ـط ــاق أوس ـ ـ ــعُ ،
وي ـف ـت ــرض
ّ
أن ت ـنــفــذ هـ ــذه األط ـ ـ ــراف جميع
ّ
االتـ ـف ــاقـ ـي ــات الـ ـن ــووي ــة وت ـطــبــق
أف ـض ــل ال ـم ـم ــارس ــات ف ــي مـجــال
ال ـ ـ ـسـ ـ ــامـ ـ ــة الـ ـ ـن ـ ــووي ـ ــة واألمـ ـ ـ ـ ــن
والمسؤوليات وحماية البيئة.
ل ـت ـف ـع ـيــل ه ـ ــذه ال ـم ـم ــارس ــات،
ي ـس ـت ـط ـي ــع ال ـم ـج ـت ـم ــع الـ ــدولـ ــي
أن يـسـتـعـمــل ح ــواف ــز إي ـجــاب ـيــة
وسلبية ،منها مكافآت وعقوبات
تجارية ،لضمان امتثال األطراف
الـمـعـنـيــة .م ــع مـ ــرور ال ــوق ــت ،قد
تـضـيــف ال ـ ــدول ه ــذه ال ـخ ـطــوات
إلــى اتفاقيات التعاون الثنائية
ونتائج االجتماعات المتعددة
األط ـ ـ ـ ـ ــراف ،ع ـل ــى غ ـ ـ ــرار ب ـي ــان ــات
مـجـمــوعــة الـعـشــريــن ،أو مؤتمر
مراجعة معاهدة الحد من انتشار
األس ـل ـح ــة الـ ـن ــووي ــة ،أو ق ـ ــرارات
مجلس األمن.
ق ــد ي ــوح ــي اتـ ـف ــاق "أوكـ ـ ــوس"
ال ـ ـجـ ــديـ ــد بـ ــأنـ ــه ي ـ ـت ـ ـعـ ــارض مــع
ً
األه ـ ـ ـ ــداف الـ ـمـ ـنـ ـش ــودة ع ـم ــوم ــا،
لكنه يـقـ ّـدم فــرصــة ّ
قيمة لتقوية
نظام منع االنتشار النووي ،فقد
كانت أستراليا تهتم في الماضي
باكتساب أسلحة نــوويــة لكنها
ت ـح ـ ّـول ــت ع ـلــى م ــر ال ـس ـن ـيــن إلــى
المدافعة األولى عن منع االنتشار
ً
ال ـ ـن ـ ــووي ،وه ـ ــي ت ـح ـم ــل س ـجــا
ً
نــاص ـعــا ف ــي ه ــذا ال ـم ـج ــال ،فمن
ً
ّ
المنطقي إذا أن تتقبل أستراليا
ً
قيودا رسمية ومعايير شفافية
غير مسبوقة لضبط مساعيها
النووية المحلية في إطار اتفاق
الغواصات وخارجه مقابل تلقي
ضمانات أمنية جديدة ،وتضمن
هذه القيود طمأنة الدول األخرى
حــول نــوايــا أستراليا السلمية،

وق ـ ــد ت ـط ـلــق مـ ـق ــارب ــة يـسـتـطـيــع
اآلخــرون تقليدها حين يريدون
الحصول على غــواصــات عاملة
بالطاقة النووية.
لـ ـك ــن الـ ـمـ ـع ــايـ ـي ــر ال ـم ـت ــوق ـع ــة
ت ـ ـقـ ــف ع ـ ـنـ ــد ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــد ،ف ـق ــد
ت ـم ـيــل ال ـ ـ ــدول إل ـ ــى ال ـت ـه ــرب مــن
التدابير الـمـتــزايــدة ،لــذا تحتاج
وك ــاالت االسـتـخـبــارات الوطنية
والمؤسسات الدولية إلى وسائل
أفضل لتقييم الهدف من البرامج
الـنــوويــة ،بما أن امـتــاك الـمــواد
ً
االنشطارية اليوم لم يعد مؤشرا
ً
ً
ك ــاف ـي ــا أو م ـس ـب ـقــا ع ـلــى أهـ ــداف
ّ
الـتـســلــح .لـحـســن ال ـحــظ ،تتعدد
الـمـقــايـيــس ال ـبــدي ـلــة وال ــواع ــدة،
وف ـ ـ ــي م ـ ــا يـ ـخ ــص الـ ـ ـ ـ ــدول ال ـت ــي
تـحـصــل عـلــى م ــواد انـشـطــاريــة،
يبقى ابـتـكــار رأس حــربــي فاعل
أب ـ ــرز ع ــائ ــق ت ـق ـنــي ي ـح ــول دون
نووية ،وبعبارة
اكتساب أسلحة ُ ّ
أخرى يجب أن تكثف مؤسسات
منع االنتشار النووي جهودها
لتعقب األسلحة وسرعة تطوير
معدات تسليمها.
ت ـت ـع ــدد الـ ـتـ ـج ــارب ال ـســاب ـقــة
ا لـتــي تشير إ لــى طريقة تحقيق
ه ــذه األه ـ ـ ــداف ،ف ـفــي ع ــام 2006
ً
مـثــا ،دعــم مجلس األمــن جهود
الــوكــالــة الــدولـيــة للطاقة الــذريــة
للتأكد من طبيعة برنامج إيران
وكجزء من هذه الخطة،
النووي،
ٍ
ً
ً
أج ــرت الــوكــالــة تـحـقـيـقــا شــامــا
ح ــول بــرنــامــج ط ـهــران لتصميم
وتطوير وبناء واختبار اآلليات
ُ
التي تـحـ ّـول الـمــواد االنشطارية
إلى رأس حربي ،ويمكن تطوير
ج ـه ــود م ـمــاث ـلــة ف ــي الـمـسـتـقـبــل
وإدراجـ ـه ــا ف ــي م ـقــاربــة الــوكــالــة
ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـط ــاق ــة الـ ــذريـ ــة عـلــى
مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـ ـ ـ ــدول :ت ـس ـم ــح ه ــذه
الـمـنـهـجـيــة بـتـقـيـيــم الـنـشــاطــات
ال ـنــوويــة أو تـلــك الـمــرتـبـطــة بها
ف ــي ب ـلــد م ـعـ ّـيــن ع ـبــر اسـتـعـمــال

مجموعة واسعة من المعلومات.
ك ـ ـ ـ ـ ــذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ق ـ ـ ـ ـ ــد ت ـ ـ ـ ــأت ـ ـ ـ ــي ج ـ ـه ـ ــود
االستخبارات الوطنية المستقلة
َُ
لتك ّمل نشاطات الوكالة ،فيتمكن
الـطــرفــان مــن اسـتـخــراج بيانات
خـ ـ ــا صـ ـ ــة وا سـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدام أدوات
تحليلية لتقوية عمليات التعقب،
حتى لو كانت المراقبة الميدانية
محدودة.
لـ ـ ـك ـ ــن ل ـ ـ ــن ت ـ ـ ـكـ ـ ــون الـ ـ ـ ـ ـ ــرؤوس
الحربية المعدات الوحيدة التي
ت ـح ـتــاج إل ـي ـهــا الـ ـ ــدول لـتـحــويــل
الـمــواد االنشطارية إلــى أسلحة
نووية قابلة للتسليم ،بل يجب
أن تـبـنــي أو ت ـش ـتــري صــواريــخ
متقدمة ،وتستطيع المؤسسات
ُ ّ
الـعــابــرة لـلـحــدود أن تــركــز على
ت ـح ــدي ــد الـ ـبـ ـل ــدان الـ ـت ــي تـسـعــى
إلى تصنيع صواريخ ذات قدرة
ُ
بشكل خاص على
نووية ،فتشدد
ٍُ
ّ
الـخـصــائــص ال ـتــي ت ـمــيــزهــا عن
أنواع أخرى من معدات اإلطالق،
ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك األدوات ال ـ ُـم ـع ـ ّـدة
لألقمار االصطناعية ،وسيكون
ً
ً
نظام الكشف الفاعل مفيدا ،نظرا
إلى عدد الــدول التي تعمل على
تـصـنـيــع أو اك ـت ـســاب الــوســائــل
ال ـتــي تـسـمــح بــإن ـتــاج صــواريــخ
بالستية أو انسيابية لتسليم
ً
القنابل النووية ،بدءا من المملكة
ً
العربية السعودية وصــوال إلى
ً
كوريا الجنوبية ،حتى أن جزء ا
من هذه الدول ألمح إلى احتمال
تطوير أسلحة نووية.

خطوات إيجابية
ل ــن ي ـكــون تـفـعـيــل ه ــذا الـنــوع
الم ّ
ُ
عدل من نظام منع االنتشار
ً
النووي سهال ،إذ يجب أن تتبنى
أستراليا وبريطانيا والواليات
ً
ال ـم ـت ـحــدة أوال ت ــداب ـي ــر جــديــدة
ومـ ـح ــددة ل ـمــراق ـبــة ال ـن ـشــاطــات
الـ ـن ــووي ــة ،ب ـم ــا يـ ـتـ ـج ــاوز ب ـنــود

اتـ ـف ــاق "أوكـ ـ ـ ـ ــوس" ،ث ــم ي ـجــب أن
تـ ـضـ ـم ــن هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ـ ــدول ت ـ ـعـ ــاون
الصين وروس ـيــا وب ـلــدان أخــرى
تـمـلــك أسـلـحــة نــوويــة إلقـنــاعـهــا
ً
ج ـم ـي ـعــا بـتـطـبـيــق ال ـم ـمــارســات
ُ
ال ـفــاع ـلــة نـفـسـهــا ،وي ـف ـت ــرض أن
تدعم الجهود الدولية إلعطائها
ً
ً
طــابـعــا مــؤسـسـيــا ،وفــي غضون
ذل ــك ،يصعب إق ـنــاع ال ــدول غير
النووية بالموافقة على إجراءات
جــد يــدة لتعزيز الشفافية ،ومن
ً
األصـعــب طبعا تقوية أي هيئة
دولية لجمع معلومات إضافية
ح ــول ال ـبــرامــج الـتــي تـهــدف إلــى
تصنيع األسلحة.
ل ـكــن ل ــن ت ـك ــون هـ ــذه الـمـهـمــة
م ـس ـت ـح ـي ـل ــة ،وقـ ـ ــد ت ـت ـق ـب ــل تـلــك
البلدان توسيع هامش المراقبة
ً
إذا أصبحت هذه التدابير جزء ا
مـ ــن مـ ـق ــارب ــة ال ــوك ــال ــة ال ــدول ـي ــة
للطاقة الذرية على مستوى الدول
ُ
عملت لتوجيه العمليات
واست ِ
الروتينية المرتبطة بالضمانات،
ً
ت ــزامـ ـن ــا مـ ــع إط ـ ــاق تـحـقـيـقــات
إض ــاف ـي ــة ب ـح ـســب ت ـفــاص ـيــل كل
حالة .في نهاية المطاف ،يمكن
إدراج ه ــذه ال ـتــداب ـيــر كـلـهــا في
إطـ ــار مـجـلــس ال ــوك ــال ــة الــدول ـيــة
لـ ـلـ ـط ــاق ــة الـ ـ ـ ــذريـ ـ ـ ــة ،والـ ـم ــؤتـ ـم ــر
السنوي لمراجعة معاهدة الحد
مــن ان ـت ـشــار األس ـل ـحــة ال ـنــوويــة،
ومـجـمــوعــة الـعـشــريــن ،وق ــرارات
م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــن ،إلق ـ ـنـ ــاع ال ـ ــدول
غ ـيــر ال ـن ــووي ــة ب ــزي ــادة مـسـتــوى
التدقيق بنشاطاتها ،تستطيع
القوى النووية الرائدة أن تضمن
لها عــدم استعمال أي أدوات أو
مؤسسات قانونية دولية جديدة،
م ـم ــا ي ـع ـنــي ُأن ي ــرت ـك ــز ال ـن ـظــام
ُ
الم ّ
ُ
عدل على أطــر العمل القائمة
ً
راهنا ،لكن يجب أن توضح تلك
ً
ً
ال ـقــوى أي ـضــا أن أح ــدا ال يحمل
توقعات جــديــدة مــن ال ـ ّـدول غير
ّ
ُ
المسلحة طــالـمــا ال تـكــثــف هــذه

ال ـب ـلــدان تـخـصـيــب ال ـيــوران ـيــوم.
في ما يخص الدول التي تختار
استعمال اليورانيوم ُ
الم ّ
خصب،
سـ ـت ــرتـ ـب ــط تـ ــداب ـ ـيـ ــر الـ ـم ــراقـ ـب ــة
والـشـفــافـيــة بـنـطــاق نشاطاتها
النووية.
ً
أخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرا ،ت ـس ـت ـط ـي ــع ال ـ ـقـ ــوى
النووية الرائدة أن تطرح حوافز
جــديــدة لـضـمــان االل ـت ــزام بــإطــار
ال ـع ـم ــل الـ ـ ُـم ـ ـعـ ـ ّـدل ع ـب ــر تــوس ـيــع
سـ ـي ــاس ــات ال ـت ـص ــدي ــر وب ــرام ــج
الـ ـمـ ـس ــاع ــدات إل ـ ــى الـ ـ ـ ــدول ال ـتــي
تسعى الكتساب تقنيات نووية
ألغ ـ ـ ـ ــراض س ـل ـم ـي ــة ،وقـ ـ ــد ي ـب ــدو
تحرير صادرات المواد النووية
ً
مناقضا ألهــداف منع االنتشار
ً
ّ
ال ـنــووي ،لكنه قــد يشكل حــافــزا
ً
قويا لتشجيع األطراف المعنية
على االمتثال بالشروط المطلوبة
مـنـهــا ،حـتــى أن ــه قــد ي ـقــوي الــرد
الدولي على األزمة المناخية .لقد
ّ
تبين أن الـقــوة الـنــوويــة عنصر
م ـه ــم ل ــان ـت ـق ــال إل ـ ــى اس ـت ـع ـمــال
مـ ـ ـص ـ ــادر ال ـ ـطـ ــاقـ ــة الـ ـمـ ـتـ ـج ــددة،
لكنها تترافق مــع عــوائــق مالية
وتـكـنــولــوجـيــة شــائـكــة ف ــي دول
كثيرة.
قبل أن يتصدع النظام النووي
بدرجة إضافية ،يجب أن تطلق
ً
ال ـ ـ ــدول ج ـ ـهـ ــودا ع ــاج ـل ــة إلعـ ــادة
إحـيــاء صفقة معاهدة الحد من
انتشار األسلحة النووية ،وهي
خطوة أساسية لوقف االنتشار
ً
النووي أو كبح مساره مستقبال
ً
تمهيدا لنزع األسلحة في نهاية
المطاف ،وبعبارة أخــرى ،يمكن
عالم
الوصول بهذه الطريقة إلى ٍ
ُ
ال تـسـتـعـ َـمــل فـيــه التكنولوجيا
ال ـ ـنـ ــوويـ ــة ل ــزع ــزع ــة االسـ ـتـ ـق ــرار
الجيوسياسي.

خطط كيم جونغ أون في السنة الجديدة
●

بروس كلينغنر – هيرتيج

أن ـه ــى زع ـي ــم ك ــوري ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة ،كـيــم
جــونــغ أون ،ع ــام  2021واج ـت ـمــاع حــزب
العمال الـكــوري الــذي امتد على خمسة
أيام بخطاب ال ينذر بأحداث سعيدة في
السنة الجديدة ،وعلى عكس التوقعات
الـمــرتـبـطــة بـحـصــول تـغـيــرات كـبــرى في
سياسة بلده أو التجاوب مع محاوالت
رئ ـيــس كــوريــا الـجـنــوبـيــة م ــون ج ــاي إن
ُ
لمح
اليائسة إلعالن انتهاء الحرب ،لم ي ِ
كيم إلى حصول أي تواصل دبلوماسي أو
تغيير حملة تجميع األسلحة المستمرة
ّ
في كوريا الشمالية ،بل إنه ركز على حل
األزمة االقتصادية المحلية التي يعتبرها
مسألة حياة أو موت.
ف ــي ش ـهــر ي ـنــايــر م ــن ك ــل س ـن ــة ،تعلن
ب ـيــونــغ يــانــغ أولــويــات ـهــا ف ــي الـسـيــاســة
المحلية وا لـخــار جـيــة للسنة المرتقبة،
ً
يناقش النظام عموما تفاصيل السياسة
ً
ال ـخ ــارج ـي ــة م ـ ـطـ ــوال ،فـيـنـتـقــد واش ـن ـطــن
ً
وس ـي ـئــول ب ـق ـســوة أو ي ـب ــدي اس ـت ـع ــدادا
ً
ظــاهــريــا ل ـل ـت ـفــاوض ،ف ـفــي ي ـنــايــر 2018
ً
م ـثــا ،أع ـلــن كـيــم أن ــه ي ـنــوي إرسـ ــال وفــد
رفـيــع المستوى إلــى األلـعــاب األولمبية
الشتوية في كوريا الجنوبية ،ثم قال في
عــام  2019إنــه مستعد لمقابلة الرئيس
ً
دونــالــد تــرامــب مـجــددا لمناقشة مسألة
نزع األسلحة النووية.
كانت اإلشارة المقتضبة إلى "عالقات
َ
ال ـكــوريــت ـيــن والـ ـش ــؤون ال ـخــارج ـيــة" في
بيان الرئيس غير مسبوقة ،وهي تعكس
إصــرار النظام على رفــض الـحــوار ،وفي
الفترة األخـيــرة ،كــررت كــوريــا الشمالية

مطالبتها ا لــوال يــات المتحدة بالتخلي
ً
أوال ع ــن "سـيــاسـتـهــا ال ـعــدائ ـيــة" قـبــل أن
يشارك النظام في أي اجتماعات.

رؤوس حربية انزالقية
ً
ل ــم ي ــذك ــر ك ـيــم ج ــون ــغ أون ش ـي ـئــا عن
القوات النووية والصاروخية المحلية
إال حين أراد اإلشــادة بالقطاع الدفاعي
ألنــه ط ـ ّـور "سلسلة متالحقة مــن أنظمة
ّ
التسلح الـمـعــاصــرة"ّ ،
وأي ــد كيم متابعة
ّ
إنتاج األسلحة بالطريقة التي عبر عنها
ف ــي ب ـيــان ال ـمــؤت ـمــر ال ـحــزبــي ف ــي الـسـنــة
الماضية ،ففي تلك الفترة ،أعلنت كوريا
ُ
الشمالية أنها تخطط لتطوير صواريخ
بالستية عابرة للقارات ،ورؤوس حربية
انزالقية وفائقة سرعة الصوت ،وأسلحة
نـ ــوويـ ــة ت ـك ـت ـي ـك ـيــة ،وغ ـ ــواص ـ ــات عــام ـلــة
بــالـطــاقــة ال ـنــوويــة ،وأق ـم ــار اصطناعية
استطالعية عسكرية ،وصواريخ بالستية
طويلة المدى ومنطلقة من الغواصات.
ً
ّ
أك ــد خـطــاب كيم أيـضــا رفــض النظام
ّ
المستمر للتدابير اإلصالحية الموجهة
نـ ـح ــو ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق ،وأعـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـت ــأكـ ـي ــد ع ـلــى
منافع سيطرة ا لــدو لــة على السياسات
االق ـت ـصــاديــة االش ـتــراك ـيــة ،كـمــا أن ــه دعــا
القطاعات الصناعية والزراعية إلى زيادة
ّ
وشجعها على تطبيق المبادئ
إنتاجها
ّ
االشتراكية "لتقوية التوجيهات الموحدة
وسيطرة الدولة على العمل االقتصادي"،
ك ــذل ــك ،اس ـت ـمــر ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى الـتـمـســك
بسياسة االتكال على الذات إلبقاء كوريا
الشمالية بمعزل عن أي تأثير خارجي.
على صعيد آخر ،تثبت استفاضة كيم

كيم جونغ أون
فــي الـكــام عــن تحسين القطاع الــزراعــي
تـ ــدهـ ــور الـ ــوضـ ــع ال ـ ـغـ ــذائـ ــي فـ ــي ال ـب ـل ــد،
فاعترفت كوريا الشمالية بوجود "أزمة
غذائية" في منتصف عام  ،2021وتشير
ق ـيــود ال ـن ـظــام الـمـسـتـمــرة ضــد الـتـجــارة
ً
الخارجية ،تزامنا مع العقوبات الدولية
وكــوارث الطقس ،إلى احتمال أن يواجه
الـشـعــب الـمـجــاعــة قـبــل مــوســم الحصاد
في الخريف.

النقاء اإليديولوجي
فــي الــوقــت نـفـســه ،أعـلــن بـيــان الـحــزب
الحاكم أن تدابير الوقاية من وباء كورونا
تبقى على رأس األول ــوي ــات ،إلــى جانب
تنمية األريـ ــاف وب ـنــاء مـشــاريــع سكنية
كبرى لتحسين ظروف المعيشة.
ً
ً
ً
كان الفتا أيضا أن يتكلم كيم مطوال
عن تعزيز النقاء اإليديولوجي ،ال سيما
ُ ّ
ويذكرنا تشديده
في المناطق الريفية،

مون جاي إن
عـ ـل ــى دعـ ـ ــم أف ـ ـك ـ ــار الـ ـنـ ـظ ــام و"مـ ـح ــارب ــة
الـ ـمـ ـمـ ــارسـ ــات ال ـ ـم ـ ـضـ ــادة ل ــاش ـت ــراك ـي ــة
والمظاهر غير االشتراكية" بتحذيرات
مشابهة تم تداولها بعدما أعدم كيم زوج
ّ
عمته ،جانغ سونغ تايك ،في عام 2013
بتهمة الخيانة.
ّ
لم يتضح بعد إلى أي حد يواجه النظام
مقاومة متزايدة من الشعب أو يتوقع نشوء
حــركــات تـمــرد محتملة ،لـكــن يـنــذر بيانه
باستمرار الجهود التي يبذلها كيم لمنع
المعلومات الخارجية من تلويث مواطنيه،
فقد عمد خالل عهده إلى تشديد التدابير
األمـنـيــة عـلــى ال ـح ــدود ،وزاد ق ــدرات رصــد
ّ
الهواتف األجنبية والبث الخارجي ،وسن
تـشــريـعــات لتجريم ام ـتــاك أي معلومات
خ ــارج ـي ــة ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك األفـ ـ ــام ال ـكــوريــة
الجنوبيةُ ،
والحكم على المرتكبين باإلعدام.
كــانــت الـخـطــابــات فــي بــدايــة كــل سنة
ً
جـ ــديـ ــدة ت ـم ـنــح م ـ ـ ـ ــوادا دسـ ـم ــة ل ـك ــل مــن
يزعم أن بيونغ يانغ تسعى إلى تطبيق

إص ــاح ــات اق ـت ـص ــادي ــة ،وت ــري ــد تنفيذ
سياسة خارجية أقل عدائية والتخلي عن
ترسانتها النووية ،وكانت المواقف التي
ً
تبدو أ قــل عنفا مــن الخطابات السابقة
ُ
تعتبر رسالة حول رغبة النظام المتزايدة
في الحوار وتحسين العالقات ،حتى أن
بعض ا لـخـبــراء استعمل منطق "الكلب
الــذي لــم ينبح" المستوحى مــن قصص
شـيــرلــوك هــولـمــز لــرصــد مــؤشــرات على
ً
رسائل لم يذكرها النظام مباشرة.
ل ـك ــن ال ي ـس ـم ــح خـ ـط ــاب ه ـ ــذه ال ـس ـنــة
بإطالق هــذا النوع من التفسيرات ،فقد
ً
ّ
المدوية إيجابيا،
كان غياب التهديدات
لـ ـك ــن ال شـ ـ ــيء ي ـث ـب ــت اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ال ـب ـلــد
الستئناف الحوار أو المفاوضات ،حتى
أن بيونغ يانغ رفضت العروض الدولية
ال ـم ـت ـك ــررة ب ـت ـقــديــم مـ ـس ــاع ــدات غــذائ ـيــة
وإن ـســان ـيــة ول ـق ــاح ــات م ـض ــادة ل ـلــوبــاء،
ويـخـشــى ال ـن ـظــام دخ ــول ال ـف ـيــروس إلــى
البلد ويخاف من زعزعة الوضع بسبب
التأثيرات الخارجية.

عزلة مشددة
ً
تتمسك بيونغ يانغ إذا بتدابير العزلة
المشددة رغم انعكاساتها على االقتصاد
الوطني وراحة الشعب ،لقد عجز كيم عن
تنفيذ الوعد الــذي أطلقه في عــام 2012
حين قــال إن سكان كــوريــا الشمالية لن
ً
يضطروا مـجــددا "لـشـ ّـد أحــزمـتـهــم" ،كما
ً
أن ــه لــم يـقـتــرح ح ـلــوال جــديــدة للمشاكل
الـقــائـمــة مـنــذ ع ـقــود ،بــل دع ــا القطاعات
بكل بساطة إلى زيادة إنتاجها بحماسة
ثورية متزايدة.

أدى عهده الذي بدأ منذ عشر سنوات
إل ـ ــى اسـ ـتـ ـم ــرار الـ ـ ـك ـ ــوارث االق ـت ـص ــادي ــة
والغذائية ،وانتهاكات حقوق اإلنسان،
وم ـظــاهــر ال ـق ـمــع ال ـس ـيــاســي ،وحــافـظــت
األجـهــزة األمنية واسـعــة االنـتـشــار على
س ـي ـطــرت ـهــا ،ل ـكــن ي ـع ـكــس ب ـي ــان ال ـحــزب
الحاكم زي ــادة التحديات على استقرار
النظام.
ً
شيئا عن ّ
توجه بيونغ
لم يذكر البيان
يانغ إلى تخفيض ميزانيتها العسكرية
أو إعـ ـ ــادة تــوج ـيــه مـ ــواردهـ ــا م ــن قـطــاع
الدفاع إلى التنمية االقتصادية الوطنية،
وستتابع كوريا الشمالية ،خالل عزلتها
المستمرة ،تطوير ترسانتها النووية
والصاروخية وتوسيعها وتحسينها.
ً
ال تــزال كوريا الشمالية متمسكة إذا
بـسـيــاســاتـهــا االق ـت ـصــاديــة االش ـتــراك ـيــة
الكارثية ،وأساليبها القمعية الوحشية،
وقدراتها العسكرية المتزايدة ،ورفضها
ل ـق ــرارات األم ــم الـمـتـحــدة الـتــي تطالبها
بنزع أسلحتها النووية.
قد يسود جو هادئ في شبه الجزيرة
الكورية في عام  2022على المدى القريب،
ّ
إذ ُيركز النظام اليوم على تنظيم وضعه
االقتصادي ،لكن ال أحد يعرف إلى متى
سيدوم هذا الهدوء النسبي.

ةديرجلا
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

7.364

8.027

6.060

2.431 2.918 3.308

تراجع مؤشرات البورصة ...والسيولة ترتفع إلى  65مليون دينار
عمليات بيع وضغط على األسهم القيادية في قطاع البنوك والسوق األول
علي العنزي

تراجع جميع
مؤشرات أسواق دول
مجلس التعاون
باستثناء أبوظبي
ً
الذي حقق نموا
ً
كبيرا بنسبة %1

اسـتـمــر األداء الـسـلـبــي في
م ـ ــؤش ـ ــرات بـ ــورصـ ــة ال ـك ــوي ــت
وأق ـ ـف ـ ـلـ ــت ب ـن ـه ــاي ــة ت ـع ــام ــات
األسبوع على تراجعات ،وفقد
مؤشر السوق العام نسبة 0.15
في المئة تعادل  10.81نقاط،
ليقفل على مستوى 7364.48
نقطة بسيولة كبيرة ارتفعت
م ـ ـقـ ــارنـ ــة م ـ ــع س ـ ـيـ ــولـ ــة ،أم ــس
األول ،واقتربت من  65مليون
ديـنــار تــداولــت  290.9مليون
سهم عبر  10185صفقة ،وتم
ً
ت ــداول  142سهما ربــح منها
 47و خـ ـس ــر  68وا سـ ـتـ ـق ــر 27
دون تغير.
وسجل مؤشر السوق األول
خـســارة مماثلة بنسبة 0.14
ف ــي ال ـم ـئــة ه ــي  10.95ن ـقــاط،
ليقفل على مستوى 8027.98
نـقـطــة بـسـيــولــة ك ـب ـيــرة بلغت
 42.6مـلـيــون دي ـن ــار ،تــداولــت
 117م ـل ـيــون س ـهــم م ــن خــال
ً
 4271صفقة وربــح  12سهما
مقابل خسارة  10واستقرار 3
دون تغير.
وخ ـ ـ ـسـ ـ ــر مـ ـ ــؤشـ ـ ــر الـ ـ ـس ـ ــوق
الــرئ ـي ـســي نـسـبــة أك ـب ــر بلغت
 0.18في المئة أي  10.85نقاط

ليقفل على مستوى 6060.57
نقطة بسيولة مستقرة حول
 22.2م ـل ـيــون دي ـن ــار ت ــداول ــت
 173.9مليون سهم عبر 5914
ً
صفقة ،وربح  35سهما مقابل
تراجع  58واستقرار  24دون
تغير.

قطاع االستثمار
ت ـبــايــن أداء أس ـه ــم ال ـســوق
األول ،إذ م ـ ــال ب ـع ـض ـهــا إ ل ــى
ّ
تكبد خسائر مقابل ارتفاعات
مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدودة لـ ـلـ ـبـ ـع ــض اآلخـ ـ ـ ــر،
وأب ــرز الخاسرين كــان سهما
"الـ ـخـ ـلـ ـي ــج" و"ب ـ ـ ــرق ـ ـ ــان" حـيــث
خسر كــل منهما نسبة  2في
ال ـم ـئ ــة ،ك ـم ــا ت ــراج ـع ــت أس ـهــم
أج ـي ـل ـي ـتــي وال ــوطـ ـن ــي وأثـ ــرت
على األداء مقابل ارتفاع أسهم
استثمارية مهمة كان أبرزها
سـهــم االسـتـثـمــارات واألسـهــم
ال ـم ــرت ـب ـط ــة بـ ـ ــه ،راف ـ ـقـ ــه سـهــم
مشاريع في السوق األول من
أسهم االستثمار.
ب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا نـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــت أس ـ ـهـ ــم
استثمارية أخرى مثل الصفاة
وأرزان وإيفا وأعيان ،وكانت

األسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم ضـ ـ ـم ـ ــن الـ ـعـ ـش ــري ــن
ً
األفضل نشاطا ومعظمها أقفل
باللون األخضر ،وواجه سهم
ً
أهـلــي متحد ضـغــوطــا كبيرة
وت ــراج ــع بـنـسـبــة  1ف ــي المئة
تقلصت قـبــل نـهــا يــة الجلسة
وهـ ــدأت تـعــامــات سـهــم "جــي
إف إتـ ــش" الـ ــذي سـيـطــر على
النشاط خالل الفترة الماضية،
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرزت بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــض األسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم
الصغيرة بنمو كبير أبرزها
أسهم السورية وآسيا ومنازل
ً
وسهم المنار ،الذي حقق نموا
ً
كبيرا تجاوز نسبة  7في المئة.
ورب ـ ـ ـحـ ـ ــت ب ـ ـعـ ــض األس ـ ـهـ ــم
ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــاديـ ـ ــة ب ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادة ب ـي ـت ــك
وص ـنــاعــات وك ــاب ــات وواج ــه
سهم وطنية عقارية موجات
بيع كبيرة أطاحت بنسبة 3.4
في المئة من قيمته السوقية
بعد خبر تحويل سوق شرق
إل ــى هـيـئــة ال ـشــراكــة مــن وزيــر
الـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،وان ـت ـه ــت
الـجـلـســة عـلــى عـمـلـيــات شــراء
خــال فترة المزاد على أسهم
ال ــوط ـن ــي وب ـي ـتــك وأجـيـلـيـتــي
ً
ليبقى الوضع حياديا بانتظار
أس ـب ــوع اإلع ــان ــات الـسـنــويــة

بنهاية شهر يناير الجاري.
وتراجعت جميع مؤشرات
أسـ ـ ــواق ال ـم ــال ب ـ ــدول مجلس

إيقاف سهم «السالم القابضة» عن التداول

أخبار الشركات
«عربي قابضة» تستكمل تحويل باقي حصة رأسمال «الضمان»
كشفت شركة مجموعة عربي
الـقــابـضــة ،أنـهــا أتـمــت تحويل
ب ــاق ــي ح ـص ـت ـهــا فـ ــي رأسـ ـم ــال
ش ــرك ــة مـسـتـشـفـيــات ال ـض ـمــان
الصحي ،البالغة  29.9مليون
دينار.
وقالت «عربي قابضة» ،إنها

أ تـمــت بــذ لــك قيمة مساهمتها
كشريك استراتيجي في الشركة
بنسبة  26فــي المئة مــن كامل
رأس ال ـم ــال ،مـشـيــرة إل ــى أنها
ستستمر في القضايا المرفوعة
بخصوص تصحيح إجــراء ات
ال ـ ـتـ ــأس ـ ـيـ ــس وطـ ـ ـ ـ ــرح األس ـ ـهـ ــم

لالكتتاب العام للمواطنين.
ولفتت إلــى أن األث ــر المالي
للمعلومة ا لـســا بــق يتمثل في
زي ـ ـ ــادة إج ـم ــال ــي الـ ـم ــوج ــودات
ب ـق ـي ـمــة  29.9م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار،
وزيـ ـ ــادة إج ـمــالــي الـمـطـلــوبــات
بالقيمة نفسها.

 ...وتابعة تعيد جدولة تسهيالت ائتمانية بـ  23.2مليون دينار
وأف ـ ـ ــادت «ع ــرب ــي ال ـق ــاب ـض ــة» ،بـ ــأن إح ــدى
ش ــرك ــات ـه ــا ال ـت ــاب ـع ــة -ش ــرك ــة ع ــرب ــي لـلـطــاقــة
وال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا ،أع ـ ـ ـ ـ ــادت جـ ـ ــدولـ ـ ــة ع ـق ــد

ال ـت ـس ـه ـيــات ال ـم ـصــرف ـيــة م ــع ب ـن ــك أج ـن ـبــي،
والبالغ  23.24مليون دينار ،ويستحق سداد
كامل القرض في  20يونيو .2022

«أعيان العقارية» تبيع أرضًا استثمارية بـ  1.15مليون دينار
باعت شركة أعيان العقارية
ً
أرض ــا استثمارية مملوكة لها
في الكويت ،بـ  1.15مليون دينار.
وقــالــت «أع ـيــان» إن الصفقة

التعاون الخليجي باستثناء
م ــؤش ــر سـ ــوق أبــوظ ـبــي ال ــذي
ً
ً
حقق نـمــوا كبيرا بنسبة 1.2

فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،وكـ ــانـ ــت خ ـســائــر
بقية األسواق محدودة وسط
تـ ـ ــداول أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط قــريـبــة

م ــن اع ـلــى مـسـتــويــاتـهــا خــال
 8س ـن ــوات ف ــوق م ـس ـتــوى 88
ً
دوالرا للبرميل.

س ـي ـن ـتــج ع ـن ـه ــا ت ـح ـق ـيــق رب ــح
ب ـق ـي ـمــة  8آالف ديـ ـن ــار سـيـتــم
إدراجـ ــه فــي الـبـيــانــات المالية
للربع األول من عام .2022

إلغاء إدراج «لوجستيك» في  31مارس ما لم
تعالج املالحظات
قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال إلغاء إدراج
شركة كي جي إل لوجستيك من بورصة الكويت لألوراق
المالية السوق الرئيسي ،لتجاوز إيقاف السهم مدة ستة
أشهر عن التداول ،ما لم تقم الشركة باتخاذ اإلجراءات
ال ــازم ــة لـمـعــالـجــة أس ـب ــاب اإلي ـق ــاف وإع ـ ــادة أسهمها
للتداول في موعد أقصاه  31مارس  ،2022وهي كالتالي:
 معالجة ا لـمــا حـظــات ا ل ــواردة فــي تـقــر يــر مــرا قــبال ـح ـس ــاب ــات ال ـخ ــارج ــي ل ـل ـشــركــة ،وق ـيــام ـهــا ب ــإج ــراء
عملية تقييم للعقار االستثمار في ميناء عبدالله،
بشكل يعكس القيمة ا لـعــاد لــة لــأ صــل االستثماري،
والـ ـ ــذي ي ـع ــد األص ـ ــل ذو ال ـق ـي ـمــة ال ـج ــوه ــري ــة األك ـب ــر
مـحــل ا لـتـحـفـظــات ،وا لـبــا لـغــة نسبته  23.5فــي المئة
مــن إجـمــالــي ال ـمــوجــودات ،مــع ض ــرورة قـيــام مــراقــب
الحسابات الخارجي للشركة المذكورة باالطالع على
أسلوب التقييم وإبداء الرأي به.
 تــزويــد الـهـيـئــة بــالـعـقــود ال ـتــي تــم طلبها ســابـقــا،ليتسنى لها التحقق من صحة التقديرات الــواردة في
التقييم الخاص بالعقار االستثماري في ميناء عبدالله.

«االقتصادية» :تحويل « »BOTإلى «الشراكة» خطوة جريئة
لتحقيق أقصى منفعة للمال العام وضمان الشفافية
ثمنت الجمعية االقتصادية خطوات
وزير المالية عبدالوهاب الرشيد في
هذه الخطوة الجريئة لتحويل عقود
أم ــاك ال ــدول ــة " "BOTوإحــال ـت ـهــا إلــى
هيئة الـشــراكــة بـيــن القطاعين الـعــام
وال ـ ـخـ ــاص ،ل ـض ـم ــان ت ـك ــاف ــؤ ال ـف ــرص
وتحقيق أ قـصــى منفعة للمال العام
وضمان الشفافية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية،
خ ــال ــد ال ـم ـط ـي ــري ،أن م ــا ف ـع ـلــه وزي ــر
المالية هو ما كانت الجمعية وال تزال
تطالب به ،وهذا إقــرار لروح التعاون
المشترك بين جهات المجتمع المدني
ولفت
واألجـهــزة التنفيذية في البلدّ .
ال ـم ـط ـيــري إلـ ــى أن الـجـمـعـيــة حـ ــذرت
ً
سابقا من ّ
مغبة تجديد أراضي أمالك
الدولة من دون طرحها بالمزاد ،والتي
ّ
تضر بميزانية الدولة
من المحتمل أن
وال ُت ّ
ّ
بأمس
نميها ،مــؤكــدا أن الـبــاد
الحاجة إلى تنمية وتعظيم إيراداتها.
ً
وقال إن الجمعية تعتبر هذا موقفا
لــأمــام فــي ه ــذا الـمـلــف الـشــائــك الــذي

ل ـط ــال ـم ــا ط ــال ـب ــت ب ـت ـحــري ـكــه لـجـمـيــع
وزراء الـمــالـيــة الـســابـقـيــن مـنــذ فـتــرة
بشأن تجديد أراض ــي وأم ــاك الدولة
مــن دون طــرحـهــا فــي ال ـمــزاد العلني،
وهــذا كــان دور الجمعية األصـيــل في
الـتـحــذيــر مــن أي مـمــارســات ال ّ
تنمي
روح الشفافية والعدالة ممن يديرون
الملف المالي واالقتصادي في البلد
ف ــي أي ف ـت ــرة ســاب ـقــة والحـ ـق ــة ،لــذلــك
ّ
نشد على يد الوزير الرشيد في هذه
الخطوة التي سيكون لها أثر إيجابي
على المال العام.
وق ـ ــد أك ـ ـ ــدت ال ـج ـم ـع ـي ـ ّـة س ــاب ـق ــا أن
االع ـت ـمــاد الـنـفـطــي ال يـمــثــل المشكلة
الــوح ـيــدة الـتــي تعانيها ال ـكــويــت ،إذ
ال ي ـ ــزال ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص غ ـيــر ق ــادر
على المنافسة بالمعايير العالمية
ً
واإلقليمية ،متكال بـصــورة أساسية
ع ـل ــى اإلن ـ ـفـ ــاق ال ـح ـك ــوم ــي ،وطــال ـبــت
بضرورة تطبيق قانون هيئة الشراكة
بين القطاعين الـعــام وال ـخــاص على
أمالك الدولة وأراضيها ،والتي سيكون

لها تأثير مباشر في ميزانية الدولة
إذا أحسن استغاللها.
وأضـ ـ ــاف" :وبــال ـن ـظــر إل ــى إي ـ ــرادات
الدولة من االنتفاع بأراضي المجمعات
التجارية هي نوع من أنواع الخدمات
ُ
التي تعنى بالرفاهية ،ويكون للدولة
الحق في أن تجني ثمار استثماراتها
ال ـط ــوي ـل ــة األج ـ ـ ــل ب ـع ــد  20ع ــام ــا مــن
تأجيرها على القطاع الـخــاص الــذي
ط ـ ـ ّـور األرض ،واس ـت ـف ــاد م ــن أس ـعــار
العقار المنخفض للمتر المربع حسب
ً
ال ـم ـت ـعــارف عـلـيــه عــال ـم ـيــا ،ل ـكــن بعد
عملية التشييد وانقضاء مدة انتفاع
ال ـش ــري ــك االس ـتــرات ـي ـجــي م ــن الـقـطــاع
الـ ـخ ــاص ،ف ــإن ال ــدول ــة ت ـضــع أس ـعــارا
م ــواك ـب ــة ل ـل ــواق ــع ل ـي ـكــون أحـ ــد روافـ ــد
اإليرادات الجديدة للخزانة العامة".
ومـ ــا حـ ــدث ُي ـع ــد ت ـغ ـي ـيــرا لــأفـضــل
فــي نهج التعاطي مــع هــذه الملفات،
وبــاألخــص بتحريك مـلـفــات مركونة
بحجة "قيد الدراسة".

خالد المطيري

في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل
لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين ،ومما قد
تتعرض له الورقة المالية ألي أفعال أو سلوكيات
قــد تخالف الـقــانــون رقــم ( )7لسنة  ،2010بشأن
إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق
ً
المالية والئحته التنفيذية وتعديالتهما ،وتأكيدا
الل ـت ــزام ـه ــا بـتـطـبـيــق أحـ ـك ــام ال ـق ــان ــون والئـحـتــه
التنفيذية المذكورين ،صدر قرار مجلس مفوضي
هيئة أســواق المال في اجتماعه رقم ( )02لسنة
 2022والمنعقد بتاريخ  2022/01/19بما يلي:
ً
أوال :إيـ ـق ــاف س ـهــم ش ــرك ــة م ـج ـمــوعــة ال ـســام
القابضة عن التداول في بورصة الكويت لألوراق
المالية ،إلى حين قيام الشركة المذكورة بمعالجة
التحفظات والمالحظات الواردة في تقرير مراقب
الحسابات الخارجي والخاصة بالبيانات المالية
للفترة المنتهية في  ،2021/09/30وتزويد الهيئة
ب ـب ـي ــان ــات م ــال ـي ــة ت ـع ـكــس األث ـ ــر ال ـم ــال ــي ال ـنــاتــج
عــن مـعــالـجــة تـلــك الـتـحـفـظــات فــي مــوعــد أقـصــاه
.2022/03/30
ً
ثــان ـيــا :يـلـغــى إدراج سـهــم "مـجـمــوعــة الـســام
القابضة" مــن بــورصــة الكويت ل ــأوراق المالية
ً
اعتبارا من  ،2022/03/31في حال لم تلتزم الشركة
الـمــذكــورة باستيفاء مــا ورد فــي الفقرة رقــم ()1
ً
من هذا القرار ،استنادا لنص البندين رقمي ()7
و( )8مــن ال ـمــادة  2-4-1فــي الـكـتــاب الـثــانــي عشر

(قواعد اإلدراج) من الالئحة التنفيذية للقانون
رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نـشــاط األوراق المالية وتعديالتهما،
والتي تنص على أنه:
"للهيئة إلـغــاء إدراج أسهم شركة المساهمة
المدرجة في البورصة في أي من الحاالت التالية:
 إذا أخلت الشركة بأحد شروط اإلدراج المبينةفي هذه الالئحة أو قواعد البورصة.
 إذا رأت الـهـيـئــة أن إل ـغــاء اإلدراج ض ــروريلحماية المستثمرين أو لتنظيم السوق".
ً
وخ ـتــامــا ،ف ــإن "أسـ ــواق ال ـمــال" تــؤكــد مواصلة
دوره ـ ـ ـ ــا الـ ــرقـ ــابـ ــي فـ ــي مـ ـج ــال ح ـم ــاي ــة ج ـم ـهــور
المستثمرين ،والــذي من شأنه خلق سوق مالي
ً
يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية ،فضال
عن تقليل األخطار النمطية المتوقع حدوثها في
نشاط األوراق المالية ،باإلضافة إلى العمل على
ضمان االلتزام بالقوانين واللوائح ذات العالقة
بنشاط األوراق المالية.

تضاعف الفائض التجاري مع اليابان
 4مرات في ديسمبر الماضي
أظهرت بيانات حكومية يابانية ،أمس ،أن فائض
الـكــويــت ال ـت ـجــاري مــع ال ـيــابــان تـضــاعــف ارب ــع مــرات
تقريبا في ديسمبر الماضي ،مقارنة بالفترة ذاتها
من العام الماضي ليصل الى  66.4مليار ين أي (580
مليون دوالر) بفضل قوة اداء الصادرات.
وذك ـ ــرت ال ـب ـيــانــات ال ـتــي أوردتـ ـه ــا وزارة الـمــالـيــة
اليابانية في تقرير أولــي أن الفائض قفز في الشهر
الماضي بنسبة  277.4في المئة ،ليظل مرتفعا للشهر
التاسع على الـتــوالــي ،ليبقى إيجابيا مــدة  13عاما
و 11شهرا.
وأوض ـحــت أن إجـمــالــي ال ـص ــادرات الكويتية الــى
الـيــابــان ارتـفــع بنسبة  128.8فــي المئة على اســاس
سنوي في الشهر الماضي ،ليصل الى  78.7مليار ين
( 688مليون دوالر) فــي ارتـفــاع للشهر التاسع على
التوالي ،فيما تراجعت وارداتـهــا من اليابان للشهر
الرابع على التوالي بنسبة  26.7في المئة لتصل الى
 12.3مليار ين ( 108ماليين دوالر).
وأش ــارت البيانات إلــى أن فائض الشرق األوســط
التجاري مــع اليابان ارتـفــع بنسبة  168.1فــي المئة
ليصل الى  839.8مليار ين ياباني ( 7.3مليارات دوالر)
مع نمو الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة
بنسبة  107.4في المئة مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت أن النفط الخام ،والمنتجات المكررة،
والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية األخرى
التي تمثل نسبة  95.2في المئة من إجمالي صادرات
المنطقة الى اليابان ارتفعت بنسبة  110.1في المئة،
كما زادت واردات المنطقة مــن الـيــابــان بنسبة 5.4
في المئة ،بسبب قــوة الطلب على اآلالت والبضائع
المصنعة والسلع اإللكترونية.
وذكـ ــرت أن ال ـيــابــان سـجـلــت ف ــي الـشـهــر الـمــاضــي
عجزا تجاريا عالميا بقيمة  582.4مليارات ين (5.4
ً
مليارات دوالر) ،لتسجل عجزا للشهر الخامس على
التوالي ،حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة الى ارتفاع
قيمة وارداتها.
ً
ووفقا للبيانات ارتفعت صادرات ثالث أكبر اقتصاد
في العالم بنسبة  17.5في المئة ،مقارنة بالعام السابق
بـفـضــل الـطـلــب ال ـقــوي عـلــى ال ـس ـيــارات مــن الــواليــات
المتحدة وعلى الصلب من كوريا الجنوبية.
ولفتت إلى أن الواردات نمت بنسبة  41.1في المئة
بفضل ارت ـفــاع اسـعــار النفط الـخــام والـفـحــم والـغــاز
الطبيعي المسال ،مبينة أن الصين ظلت في الشهر
الماضي أكبر شريك تجاري لليابان تلتها الواليات
المتحدة.

«السويدي الكهربائية» توقع عقدين رقابة أميركية مشددة على منصات العمالت المشفرة
في المطالع السكنية

وقـعــت شــركــة إيجيتك للكابالت ،التابعة لشركة
السويدي إليكتريك ،عقدين جديدين بقيمة  13.2مليون
دينار (نحو  686مليون جنيه مصري) لتوريد وتركيب
وصيانة الكابالت األرضية  132كيلوفولت ،لتزويد
المحطات الرئيسية  132/11كيلوفولت في المناطق
( )N6 & N10بمدينة المطالع السكنية.
وبحسب البورصة المصرية ،فإن المشروع سيساهم
في توفير الكهرباء لمدينة المطالع السكنية ،وهو أحد
المشاريع المهمة التي تقوم المؤسسة العامة للرعاية
السكنية بتنفيذها حاليا من أجل التطوير ،ويشمل

نطاق عمل "إيجيتك للكابالت" تصميم وتوريد وتركيب
المشروع بأكمله ،على أساس تسليم مفتاح لكابالت
 132ك.ف ،على أن يتم تشغيلها خالل  18شهرا.
وفي وقت سابق من يناير ،وقعت "إيجيتك" للكابالت
عقدا جديدا مع الهيئة العامة للرعاية السكنية في
الكويت بقيمة  8.49ماليين دينار ( 440مليون جنيه)،
وسيساعد المشروع في نقل الطاقة الالزمة لمدينة
المطالع السكنية ،أحد المشاريع الرئيسية التي تنفذها
الهيئة العامة للرعاية السكنية لتطوير وتجديد وإنشاء
موارد بديلة للدخل الوطني الكويتي.

ً
«المركزي» الروسي ّ
يقدم اقتراحا بحظرها

تعتزم هيئة األوراق المالية والبورصات األميركية
تشديد الرقابة والتنظيم على العمالت المشفرة في
هذه السنة.
وق ــال رئـيــس الهيئة ،غ ــاري جينسلر ،إنــه طلب من
مــوظـفــي الــرقــابــة الـنـظــر فــي أي طــريـقــة ممكنة لوضع
منصات تداول العمالت المشفرة ،ضمن قطاع حماية
المستثمر فــي ا لـهـيـئــة ،ليحصل المستثمر فــي هــذه
ال ـع ـمــات عـلــى الـحـمــايــة نفسها ال ـتــي يـحـصــل عليها
متداولو األسهم واألصول األخرى.

واعتبر أن التدقيق اإلضافي أمر مهم للمستثمرين في
ً
هذه المنصات ،وأن عدم التنظيم يجعلنا نشهد عاما
ً
آخر من ُّ
تعرض المستثمرين للخطر ،وفقا لما ذكرته
ّ
"بلومبرغ" ،واطلعت عليه "العربية.نت".
وتأتي تصريحاته ،بعدما أزعــج جينسلر صناعة
التشفير العام الماضي ،عندما جادل بأن معظم العمالت
المشفرة كــانــت أق ــرب إلــى األوراق المالية الـتــي يجب
أن تغطيها الـقــواعــد الـصــارمــة لهيئة األوراق المالية
والبورصات.

ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك،
يـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد م ــن
الـمـتـحـمـسـيــن لـلـعـمــات
المشفرة أن األصول ينبغي
أال تخضع لنفس اللوائح التي تطورت منذ فترة طويلة
لتغطي تداوالت األسهم والسندات.
ً
أيضا ،قـ ّـدم البنك المركزي الروسي ،أمــس ،اقتراحا
بحظر العمالت المشفرة.
(العربية نت)
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اقتصاد

ً
زيادة في المخزونات األميركية ...و«الطاقة الدولية» :الطلب سيبقى قويا رغم «أوميكرون»
برميل النفط
انخفض سعر ً
الكويتي  22سنتا ليبلغ 89.21
ً
دوالرا للبرميل في تداوالت،
أمس ًاألول ،مقابل 89.43
تداوالت الثالثاء
دوالرا في ً
الماضي ،وفقا للسعر المعلن
من مؤسسة البترول الكويتية.

هبطت أسعار النفط ،أمس،
مع جني المستثمرين لألرباح
في أعقاب زيــادة األسـعــار على
م ــدى ش ـهــر ،لـكــن زيـ ــادة الطلب
وت ـ ـع ـ ـط ـ ـيـ ــات ق ـ ـص ـ ـيـ ــرة األجـ ـ ــل
لإلمدادات دعمت األسعار قرب
أعـلــى مستوياتها مـنــذ أواخ ــر
.2014
وانـخـفـضــت ال ـع ـقــود اآلجـلــة
ً
لخام برنت  49سنتا بما يعادل
ً
 0.6في المئة إلى  87.95دوالرا
لـلـبــرمـيــل ،بـعــد أن هـبـطــت بما
يزيد على دوالر في وقت سابق.
وكان خام القياس األوروبي
ً
صعد إلى  89.17دوالرا للبرميل
أمس األول ،وهو أعلى مستوى
له منذ أكتوبر .2014
وت ــراجـ ـع ــت ال ـع ـق ــود اآلج ـل ــة
ل ـخــام غ ــرب تـكـســاس الــوسـيــط
األميركي لتسليم فبراير ستة
سـنـتــات أو  0.1ف ــي الـمـئــة إلــى
ً
 86.90دوالرا ل ـل ـبــر م ـيــل ،بعد
ان ـخ ـفــاض ـهــا ب ـن ـحــو دوالر في
وقت سابق.
وص ـعــد خ ــام غ ــرب تكساس
الوسيط إلى ما يصل إلى 87.91
ً
دوالرا أمــس األول ،وهــو أعلى
مستوى له منذ أكتوبر .2014
ويـ ـنـ ـتـ ـه ــي عـ ـق ــد خ ـ ـ ــام غ ــرب
تكساس الوسيط لشهر فبراير،
أمـ ـ ــس ،فـ ــي ح ـي ــن ب ـل ـغــت قـيـمــة

ً
ال ـع ـقــد األك ـث ــر تـ ـ ــداوال لتسليم
ً
مــارس  85.41دوالرا للبرميل،
بانخفاض  0.5في المئة.
و ك ــان انخفض سعر برميل
ً
النفط الكويتي  22سنتا ليبلغ
ً
 89.21دوالرا ل ـل ـب ــر م ـي ــل فــي
تـ ـ ـ ــداوالت ،أمـ ــس األول ،مـقــابــل
ً
 89.43دوالرا في ت ــداوالت يوم
ً
الثالثاء الماضي ،وفقا للسعر
الـمـعـلــن م ــن مــؤسـســة الـبـتــرول
الكويتية.
وقــال محللون فــي بنك "أيــه.
إن.زد" ف ــي م ــذك ــرة إن "وك ــال ــة
الطاقة الدولية أفادت بأن الطلب
العالمي على النفط في طريقه
للوصول إلى مستويات ما قبل
الجائحة".
وأضافوا" :تساعد تعطيالت
اإلم ــدادات على المدى القصير
ً
أيـضــا فــي الحد مــن المعروض
ب ــاألس ــواق .وارت ـفــع خ ــام برنت
بحدة بعد تقارير عن تعطل خط
أنابيب رئيسي يمتد من العراق
إلى تركيا بسبب انفجار".
ومـ ــع ذلـ ـ ــك ،قـ ــال م ـس ــؤول ــون
أمـ ــس األول ،إن ت ــد ف ــق الـنـفــط
الخام عبر خط أنابيب كركوك-
جيهان استؤنف بعد أن توقف
الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،ب ـس ـبــب
االن ـف ـجــار ال ــذي وق ــع ق ــرب خط
األن ــابـ ـي ــب ف ــي إق ـل ـي ــم ك ـهــرمــان

مرعش بجنوب شرق تركيا.
وتصاعدت المخاوف بشأن
اإلم ـ ـ ــدادات ه ــذا األس ـب ــوع بعد
أن هــاج ـمــت ج ـمــاعــة ال ـحــوثــي
اليمنية دول ــة اإلمـ ـ ــارات ،ثالث
أكبر منتج في منظمة "أوبك".
وف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،حـشــدت
روسيا ،ثاني أكبر منتج للنفط
في العالم ،قواتها قرب الحدود
األوك ــران ـي ــة ،مـمــا أث ــار مـخــاوف
م ــن اح ـت ـمــال حـ ــدوث غ ــزو ومــا
ق ــد يـعـقـبــه م ــن غ ـم ــوض بـشــأن
اإلمدادات.
وقــالــت م ـصــادر فــي الـســوق،
ً
نـ ـ ـق ـ ــا عـ ـ ــن أرقـ ـ ـ ـ ـ ــام مـ ـ ــن م ـع ـهــد
البترول األميركي أمــس األول،
إن م ـ ـخـ ــزونـ ــات الـ ـنـ ـف ــط الـ ـخ ــام
والبنزين في الواليات المتحدة
ارتفعت األسـبــوع الماضي في
حين تراجعت مخزونات نواتج
التقطير.
وب ـح ـســب الـ ـمـ ـص ــادر ،زادت
م ـ ـ ـخـ ـ ــزونـ ـ ــات ال ـ ـ ـخـ ـ ــام بـ ـمـ ـق ــدار
 1.4مـلـيــون بــرمـيــل عـلــى م ــدار
األسبوع المنتهي في  14يناير.
وارتفعت مخزونات البنزين 3.5
مــايـيــن بــرمـيــل بـيـنـمــا هبطت
مخزونات نواتج التقطير 1.2
مليون برميل.
وأفادت وكالة الطاقة الدولية
بــأن إمـ ــدادات النفط قــد تتفوق

ً
ع ـلــى ال ـط ـلــب قــري ـبــا م ــع تــوجــه
عــدد مــن ال ــدول المنتجة لضخ
مـسـتــويــات قـيــاسـيــة مــن بينها
ال ـ ـبـ ــرازيـ ــل وك ـ ـنـ ــدا وال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة.
وال تستبعد الوكالة أن تقوم
كـ ــل مـ ــن روس ـ ـيـ ــا وال ـس ـع ــودي ــة
بـ ـكـ ـس ــر م ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات اإلنـ ـ ـت ـ ــاج

ال ـق ـيــاس ـيــة ال ـت ــي ضـخـتـهــا في
ال ـســابــق مــع اس ـت ـمــرار الــزيــادة
الـتــدريـجـيــة فــي اإلن ـتــاج ضمن
اتفاق أوبك بلس.
وتـ ــوق ـ ـعـ ــت وكـ ـ ــالـ ـ ــة الـ ـط ــاق ــة
الدولية ارتفاع اإلنتاج العالمي
ب ــأك ـث ــر مـ ــن  6م ــاي ـي ــن بــرم ـيــل
ً
يــومـيــا عــن التوقعات السابقة

هـ ــذا الـ ـع ــام ب ــدع ــم م ــن اإلن ـت ــاج
السعودي.
وحذرت وكالة الطاقة الدولية
من أن مخزونات النفط والوقود
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة ف ـ ــي دول م ـن ـظ ـمــة
التعاون االقتصادي والتنمية
عند أدنى مستوياتها في سبع
سـنــوات وهــو مــا قــد يــؤدي إلى

تقلبات في السوق في حال تعثر
المعروض.
من جانب آخر رفعت الوكالة
تــوقـعــاتـهــا لـنـمــو الـطـلــب ب ــ200
ً
أل ــف بــرمـيــل يــومـيــا لـهــذا الـعــام
ً
إلى  99.7مليون برميل يوميا،
بسبب محدودية تأثير متحور
أوميكرون على االقتصاد.

السعودية تزيد حصتها في سوق «المتحد» يعلن فائزي السحب « »KIBيقدم رعايته لنادي الشباب
للتسويق في جامعة الخليج
األسبوعي لـ «الحصاد»
النفط الصيني وتراجع روسيا
أظ ـه ــرت ب ـيــانــات لـلـجـمــارك الصينية
اح ـت ـفــاظ ال ـس ـعــوديــة بـ ـص ــدارة إم ـ ــدادات
النفط إلــى الصين في  ،2021إذ ارتفعت
الواردات من المملكة  3.1في المئة مقارنة
بـ ،2020وزادت حصتها إلى  17في المئة
من إجمالي الواردات الصينية.
وتفيد البيانات الـصــادرة عــن اإلدارة
العامة للجمارك أمس بأن الصين اشترت
 87.58مليون طن من الخام من المملكة،
بما يعادل  1.75مليون برميل يوميا.
ويأتي هــذا ارتفاعا من  84.92مليون
طــن فــي  ،2020عندما حــازت السعودية
حصة  16في المئة من السوق الصيني،
وجـ ــاءت زيـ ــادة الـحـصــة الـســوقـيــة ألكبر
مصدر للنفط في منظمة البلدان المصدرة
ل ـل ـب ـتــرول (أوبـ ـ ــك) م ــع ت ـعــزيــز الـمـبـيـعــات
لشركات التكرير الوطنية وزيادة الطلب
من شركات تكرير خاصة.
وج ـ ــاءت روس ـي ــا ف ــي ال ـمــركــز الـثــانــي،
م ــوسـ ـع ــة الـ ـفـ ـج ــوة مـ ــع الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،إذ
انـكـمـشــت إم ــدادات ـه ــا  4.7ف ــي الـمـئــة إلــى
 79.65مليون طن ،أو  1.59مليون برميل
يوميا ،تحت وطــأة انخفاض الطلب من

ش ــرك ــات ال ـت ـكــريــر الـصـيـنـيــة الـمـسـتـقـلــة،
واحتلت شحنات العراق المرتبة الثالثة
وتراجعت  10في المئة خــال العام إلى
 54.13مليون طن.
ك ـمــا ت ــراج ـع ــت ال ـب ــرازي ــل إل ــى الـمــركــز
ال ـســابــع ال ـعــام ال ـمــاضــي ،مــن ال ــراب ــع في
 ،2020وتقلصت إمداداتها  28في المئة
إلــى  30.28مليون طــن ،ويــرجــع ذلــك إلى
ان ـخ ـفــاض ال ـط ـلــب م ــن ش ــرك ــات صـغـيــرة
مـسـتـقـلــة ،وزادت واردات ع ـمــان  18في
المئة ،وماليزيا  50في المئة.
وكــانــت "روي ـتــرز" أف ــادت بــأن شحنات
مـ ــن إي ـ ـ ـ ــران وف ـ ـنـ ــزويـ ــا وردت عـ ـل ــى أن
مصدرها عمان وماليزيا بسبب العقوبات
األم ـيــرك ـيــة .وأظ ـه ــرت ب ـيــانــات الـجـمــارك
الـصـيـنـيــة رسـم ـيــا اس ـت ـمــرار ع ــدم تسلم
أي واردات مــن فـنــزويــا ،وأن اإلم ــدادات
األميركية هبطت  42في المئة إلى 11.47
مليون طن.

أجرى البنك األهلي المتحد،
أمس األول ،السحب األسبوعي
ع ـ ـ ـل ـ ـ ــى جـ ـ ـ ـ ــوائـ ـ ـ ـ ــز ال ـ ـح ـ ـص ـ ــاد
اإلسـ ــامـ ــي ،ح ـس ــاب الـسـحــب
على الجوائز اإلسالمي األول
ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،وال ـ ـ ــذي يـنـفــرد
بالعديد من المميزات ،ومنها
أنـ ــه أب ـس ــط وأسـ ـه ــل بــرنــامــج
ادخـ ــار ،فـضــا عــن مـيــزة فتح
الـحـســاب عـبــر اإلن ـتــرنــت بكل
سهولة مع اإليداع الفوري فيه.
وأسفر السحب عن حصول
 10من عمالء البنك على 1000
دينار لكل منهم ،وهم :جهان علي أحمد،
ومحمد فيصل الفليج ،وفيصل عيسى
الـ ـح ــداد ،وال ـه ـي ـثــم م ـح ـمــود ع ـبــدال ـغ ـفــار،
ومـ ـشـ ـع ــل م ـ ـبـ ــارك ال ـ ـخ ـ ـشـ ــاب ،والـ ـق ــاص ــر
عبدالعزيز عايش العازمي ،وسارة راشد
الطخيم ،والقاصر لــورا يوسف العنزي،
وعائشة محمد النمران ،وسعاد محسن
الحربي.
ويقدم حساب الحصاد اإلسالمي في
باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا،

حيث يحظى الرابحون من عمالء "المتحد"
بـجــائــزة شهرية بقيمة  100.000ديـنــار،
وكــذلــك يتضمن الـحـســاب  4جــوائــز ربــع
سنوية كبرى بقيمة  250.000دينار نقدا
للرابح والتي تمثل فرصة حقيقية لتحقيق
حلم العمر ،إضافة إلى  10جوائز أسبوعية
بقيمة  1000ديـنــار لكل جــائــزة .وإضافة
إلى هذه الباقة من الجوائز الجذابة ،هناك
ً
أيضا أرباح سنوية متوقعة على أساس
عقد الــوكــالــة ،وهــو مــا يــزيــد مــن جاذبية
حساب الحصاد اإلسالمي.

في إطار جهوده الرامية نحو
دعم وتشجيع فئة الشباب ،رعى
بنك الكويت الدولي ( )KIBمؤخرا
"نــادي الشباب للتسويق – The
 "Marketing Clubفــي جامعة
الخليج للعلوم والتكنولوجيا
( ،)GUSTحيث سيساهم البنك
ف ــي دع ــم األن ـش ـطــة والـفـعــالـيــات
التي ينظمها النادي طــوال عام
كامل ،ومن أبرز الفعاليات التي
اس ـت ـه ـلــت ب ـهــا ال ـش ــراك ــة إط ــاق
بـ ــر نـ ــا مـ ــج " The Marketing
، "C l u b P o w e r e d b y K I B
الـ ــذي يـسـتـضـيــف ف ــي ك ــل حلقة
م ــن حـلـقــاتــه شـخـصـيــة كويتية
شابة ناجحة ،لمحاورتها حول
اإلنـ ـج ــازات ال ـتــي حـقـقـتـهــا ،بما
يلهم تلك الشريحة من الشباب،
وهم طلبة الجامعة الطموحون.
ومـ ـ ـن ـ ــذ أكـ ـ ـت ـ ــوب ـ ــر ال ـ ـمـ ــاضـ ــي،
اسـتـضــاف ال ـنــادي متعاونا مع
" "KIBث ــاث ــة م ــن الـشـخـصـيــات
ال ـ ـبـ ــارزة ف ــي ال ـم ـج ــال اإلع ــام ــي

مروة معرفي

وال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـ ــل االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاعـ ـ ــي
والـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ـ ـ ــة
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة ،وه ـ ـ ــم م ــرش ــود
المرشود ،ومحمد ميرزا ،وأسرار
األن ـ ـصـ ــاري ،ح ـيــث ق ــام ــوا خــال
لقاء اتهم بالتحدث باستفاضة
ع ــن ق ـص ــص ن ـج ــاح ـه ــم ،وك ـيــف
قـ ــامـ ــوا ب ـت ـب ـنــي أف ـ ـكـ ــار ت ـقــدم ـيــة

وجـ ـ ــديـ ـ ــدة ،فـ ـض ــا عـ ـم ــا ب ــذل ــوه
مــن مـجـهــود حـتــى يتمكنوا من
تحقيق أهدافهم والــوصــول لما
هم عليه اآلن.
م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،قـ ــالـ ــت م ـ ــروة
مـ ـع ــرف ــي ،مـ ــن إدارة ال ـت ـســويــق
ووحـ ـ ـ ــدة االت ـ ـصـ ــال ال ـمــؤس ـســي
فــي "" ،"KIBبــاعـتـبــارهــم مــن أهم
الشرائح التي يركز عليها البنك
ضـ ـم ــن ب ــرن ــامـ ـج ــه ال ـم ـج ـت ـم ـعــي
الــرائــد ،لما لهم مــن تأثير كبير
وم ـح ــوري فــي مستقبل ال ـبــاد،
ي ـح ــرص  KIBع ـل ــى االس ـت ـث ـمــار
فــي الـطــاقــات والـمــواهــب الشابة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،ون ـ ـشـ ــر الـ ـمـ ـع ــارف
ال ـم ــال ـي ــة وال ـم ـص ــرف ـي ــة بـيـنـهــم،
ودفعهم لتطوير نهج عملي وفكر
ابتكاري فــي الحياة ،يساعدهم
ف ــي ت ـح ـق ـيــق ذاتـ ـه ــم وال ـص ـع ــود
ب ــاه ـت ـم ــام ــات ـه ــم وش ـغ ـف ـه ــم فــي
ال ـح ـيــاة ل ـمــراحــل أك ـبــر تمكنهم
مــن خـلــق فــرصـهــم الـتــي لطالما
تطلعوا إليها".

«الوطني» :المخاطر الجيوسياسية وضعف الدوالر عززا أسعار النفط

واصلت صعودها بداية العام بفضل مرونة الطلب وقلة العرض
قـ ـ ــال تـ ـق ــري ــر ص ـ ـ ــادر عـ ــن بـ ـن ــك ال ـك ــوي ــت
الــوطـنــي ،إن الـعــام الـجــديــد شهد مواصلة
أسعار النفط اتجاهها التصاعدي نتيجة
انخفاض اإلم ــدادات ،بعد انقطاع إمــدادات
لـيـبـيــا وك ــازاخـ ـسـ ـت ــان ،إلـ ــى ج ــان ــب زيـ ــادة
التفاؤل بشأن آفــاق الطلب على النفط في
ظــل ســالــة "أوم ـي ـكــرون" الـمـتـحــورة األكـثــر
ً
انتشارا واألقل حدة.
وح ـس ــب ال ـت ـق ــري ــر ،س ــاه ـم ــت ال ـم ـخــاطــر
الجيوسياسية والمتمثلة في حشود القوات
الروسية على الحدود األوكرانية وضعف
الــدوالر األميركي في تعزيز ارتفاع أسعار
ً
النفط أخيرا.
وواصل مزيج برنت مكاسبه بعد نموه
بنسبة  50في المئة العام الماضي ،وأضاف
أكثر من  10في المئة إلى قيمته حتى اآلن
فــي عــام  2022ليستقر عند مستوى 86.1
ً
ً
دوالرا للبرميل بمنتصف يناير ،مقتربا

من مستوياته المسجلة في أكتوبر الماضي
التي تعد األعلى منذ عام .2014
وت ـم ـك ــن م ــزي ــج ب ــرن ــت مـ ــن م ـح ــو كــافــة
خسائره منذ عمليات البيع المكثفة التي
شهدها في نوفمبر الماضي بسبب تفشي
متحور أوميكرون.
وعلى صعيد سوق العقود المستقبلية،
ان ـح ــرف الـمـنـحـنــى األم ــام ــي لـسـعــر مــزيــج
بــرنــت ،ال ــذي ك ــان يـمـيــل إل ــى ال ـتــراجــع ،في
إش ــارة إل ــى أن األس ـعــار الـفــوريــة أعـلــى من
المستقبلية ،وبدأ في الصعود بوتيرة أكثر
ً
حدة ،فيما يعد مؤشرا على قلة العرض في
الوقت الحالي.
ً
وكـ ـ ــان هـ ــذا االرت ـ ـفـ ــاع م ــدع ــوم ــا ب ـع ــودة
التدفقات المالية الكبيرة إلى سوق النفط،
ً
وكان بعضها ناجما عن مخاوف التحوط
من التضخم.
ويتبنى تجار ومستثمرو النفط بشكل

ً
متزايد وجـهــة نظر أكـثــر تـفــاؤال لتوقعات
سوق النفط على المدى القصير ،إذ ستكون
للسالالت المتحورة الجديدة تأثيرات عابرة
على الطلب.
أما في المدى المتوسط فيتوقع استمرار
ً
ن ـمــو ال ـط ـلــب ع ـلــى ال ـن ـف ــط ،خ ـص ــوص ــا في
القطاعات التي ما تزال فيها بدائل الطاقة
المتجددة للوقود األحفوري إما غير مطورة
ً
أو غير مجدية اقتصاديا.
وضمن هذا السياق ،تكتسب رواية تباطؤ
نـمــو إم ـ ــدادات الـنـفــط مـقــارنــة باالستهالك
بسبب قـلــة االس ـت ـث ـمــارات أو س ــوء اإلدارة
ً
مزيدا من الزخم.
وتقوم األســواق اآلن بتسعير انخفاض
الطاقة االحتياطية ألوبك وحلفائها بمجرد
ال ـت ـخ ـل ــص مـ ــن خ ـط ــط خ ـف ــض اإلم ـ ـ ـ ــدادات
ب ــال ـك ــام ــل وت ـ ـجـ ــاوز ال ـط ـل ــب ال ـم ـس ـتــويــات
المسجلة في عام  ،2019وهو األمر المرجح

أن نشهده خالل العام الحالي.
وبـ ـ ـ ــرزت الـ ـقـ ـي ــود ع ـل ــى ج ــان ــب ال ـع ــرض
بوضوح ،إذ انعكست في عدم قدرة أعضاء
ً
أوبك وحلفائها ،وخصوصا المنتجين في
إفريقيا ،على الوفاء بحصص اإلنتاج بما
يتماشى مع استعادة إنتاج أوبك وحلفائها
معدل إنتاج شهري قــدره  400ألــف برميل
ً
يوميا.
وك ـش ـف ــت بـ ـي ــان ــات اإلن ـ ـتـ ــاج اإلج ـم ــال ـي ــة
التي جمعتها وكالة بلومبرغ خــال شهر
ديسمبر عن ضخ أوبك وحلفائها مستويات
إنـتــاج أقــل مــن تلك المستهدفة ( -625ألف
ً
برميل يوميا) للشهر السابع على التوالي.
وبــاسـتـخــدام بـيــانــات أوبـ ــك ،بـلــغ إنـتــاج
ال ـم ـج ـمــوعــة لـشـهــر نــوف ـم ـبــر  23.5مـلـيــون
ً
برميل يوميا ،لينخفض انتاج المجموعة
عن المستوى المستهدف ( -570ألف برميل
ً
يوميا) للشهر الرابع على التوالي.

وتكمن الطاقة االحتياطية الكافية التي
قد تتيح ألوبك وحلفائها فرصة الوصول
إلى مستويات خط األساس في يد عدد قليل
فقط من منتجي النفط كالسعودية والعراق
واإلمارات وروسيا.
لــذلــك ،مــا لــم يـقــم األع ـض ــاء ذوو الطاقة
االح ـ ـت ـ ـيـ ــاط ـ ـيـ ــة ال ـ ـهـ ــائ ـ ـلـ ــة ب ـ ـضـ ــخ اإلنـ ـ ـت ـ ــاج
لتعويض النقص ،قد ال تصل المجموعة
ا ل ــى ا لـمـسـتــوى المستهدف والمتمثل في
ً
اس ـت ـع ــادة  3.4مــاي ـيــن بــرم ـيــل يــوم ـيــا من
اإلمدادات المستقطعة بمنتصف العام.
وانعكست اآل ث ــار المترتبة على ميزان
الـعــرض والطلب فــي ارتـفــاع أسـعــار النفط
خــال شهر يناير ،مما أدى حتى اآلن إلى
إرباك التوقعات الخاصة بتعرض األسعار
لضغوط هبوطيه وتراكم المخزون.
وت ـ ــم خ ـف ــض الـ ـت ــوقـ ـع ــات بـ ـش ــأن زي ـ ــادة
الـ ـع ــرض ل ـلــربــع األول م ــن عـ ــام  ،2022إال

 Ooredooترعى أكبر تجمع للسيارات الفارهة والنادرة
أ ع ـ ـل ـ ـنـ ــت ش ـ ــر ك ـ ــة Ooredoo
لالتصاالت رعايتها ألكبر تجمع
للسيارات الفاخرة والفريدة التي
سيتم عرضها للمرة األولــى في
الدولة من خالل مشاركة العديد
م ــن ن ـ ــوادي الـ ـسـ ـي ــارات ،ي ــوم 22
ً
ال ـجــاري اب ـت ـ ً
ـداء مــن  10صباحا
ً
مساء.
حتى 10
وسـ ـيـ ـض ــم ال ـ ـح ـ ــدث ال ـم ـن ـظ ــم
بالتعاون مع  ،Street 965وهو
م ـن ـصــة ع ـل ــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
تـجـمــع أش ـهــر نـ ــوادي الـس ـيــارات
فــي الـكــويــت ،والـمــؤثــر والناشط
فــي التواصل الكويتي ُ
والمهتم
بـقـطــاع ال ـس ـيــارات والـمـحــركــات،
محمد العامر ،مجموعة واسعة
م ـ ــن الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات م ـ ــن ص ـن ــاع ــات
عــالـمـيــة ،بـمــا فـيـهــا الـبــريـطــانـيــة
والـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاب ـ ـ ــانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة واألم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة
واألوروب ـ ـي ـ ــة ،م ــا يـمـنــح ال ـحــدث
ً
ً
طـ ــاب ـ ـعـ ــا م ـ ـم ـ ـيـ ــزا م ـ ــن ال ـح ـم ــاس

واإلثارة اللذين من شأنهما إمتاع
الزائرين المحبين للسيارات من
مختلف الفئات العمرية.
وسـيـتـضـمــن حـ ــدث “Street
 ”965أكثر من  150سيارة ،و18
ن ــادي سـ ـي ــارات ،حـيــث سينبهر
الـ ـحـ ـض ــور بـ ـص ــوت ال ـم ـح ــرك ــات
الـ ـ ـمـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــع .وض ـ ـ ـمـ ـ ــن الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوادي
المشاركة؛ نــادي  ،M-Bوبورشه
الكويت ،وكامارو الكويت ،وفريق
وان ـي ـتــات الـكــويــت الكالسيكية،
ون ــادي  ،Super Runبــاإلضــافــة
إل ــى مـشــاركــة عــدد مــن الـشــركــات
الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة الحجم
التي تهتم بقطاع السيارات.
وقال مدير أول ،إدارة االتصال
ا ل ـ ـمـ ــؤ س ـ ـسـ ــي لـ ـ ـ ــدى Ooredoo
الكويت ،مجبل األي ــوب" :نفتخر
كــون ـنــا رعـ ــاة لـمـثــل ه ــذا ال ـحــدث
الرائد الــذي يحدث ألول مرة في
الكويت ،والذي يحمل بين طياته

مجبل األيوب

محمد العامر

رس ــال ـت ـي ــن م ـل ـه ـم ـت ـيــن تـتـمـثــان
بـ ـتـ ـع ــزي ــز ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة الـ ـمـ ـس ــؤول ــة
واآلمـنــة ،بــاإلضــافــة إلــى انخراط
 Ooredooفي المجتمع المحلي،
وتسليط الضوء على فئة الشباب
الـتــي تتمع بـطــاقــات ملهمة .إنه

حدث مليء بمجموعة مدهشة من
الفعاليات الترفيهية والمفاجآت
والسحوبات والجوائز والمزيد،
ً
م ــا سـيـجـعــل م ـنــه ح ــدث ــا ي ـتــردد
ص ـ ــداه ف ــي ج ـم ـيــع أنـ ـح ــاء دول ــة
الكويت".

كما سيشهد الحدث مشاركة
ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـش ــرك ــات ال ـك ـبــرى
فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد م ـث ــل ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت
الــوط ـنــي ،وشــركــة عبدالمحسن
عبدالعزيز البابطين  -معرض
ن ـي ـســان ل ـل ـس ـيــارات ،وك ـيــدزان ـيــا
وتطبيق موتورجي لبيع وشراء
السيارات المستعملة في الكويت،
ً
فضال عن المطاعم والكافيهات
المحلية والعالمية مما سيضفي
المزيد من أجواء الحماس ،حيث
سيتلذذ الزوار بنكهات ومأكوالت
شهية.
وو ج ـ ـهـ ــت  Ooredooد عـ ــوة
عامة لجميع المصورين في دولة
ال ـكــويــت لـلـمـشــاركــة بالمسابقة
الـتــي أعلنتها الشركة مــن خالل
مــواق ـع ـهــا الــرس ـم ـيــة ل ـل ـتــواصــل،
حيث يجب عليهم تصوير فيديو
ذات جــودة عالية للحدث المقام
يوم  22الجاري ،وسيتم اختيار

أف ـضــل فـيــديــو م ــا يـتـيــح لـلــرابــح
فرصة الفوز بالعديد من الجوائز
القيمة من .Ooredoo
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــامـ ــر:
"يشرفني أن أعمل بشكل وثيق
مع إحدى أكبر شركات االتصاالت
فـ ــي ا لـ ـك ــو ي ــت ،Ooredoo ،إ ل ــى
ج ــا ن ــب “  ،”Street 965و ه ــو
م ـن ـصــة ع ـل ــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
تـجـمــع أش ـهــر نـ ــوادي الـس ـيــارات
ف ــي ال ـك ــوي ــت ل ـمــا يـ ـق ــارب الـ ـ ـ 10
أعوام مع قاعدة عمالء ضخمة من
محبي السيارات .أنا على ثقة أن
رؤيتنا المشتركة وشغفنا لدعم
ا لـشـبــاب الكويتيين ومواهبهم
وتسليط الـضــوء على مثل هذه
ً
األنشطة ،سيولد أفكارا إبداعية
ً
ً
أكثر ونجاحا واسعا في البالد.
أدع ــو الـجـمـيــع لــانـضـمــام إلينا
واالستمتاع باألجواء الحماسية".

أنــه بالنسبة لعام  2022ككل ،مــا يــزال من
المتوقع زيادة المخزون ( 1.0+مليون برميل
ً
يــومـيــا) مــع تـجــاوز الـعــرض ( 5.0+ماليين
ً
برميل يوميا إلى  101مليون) لمستويات
ً
الطلب ( 3.0+ماليين برميل يوميا إلى 100
مليون).
• ووسط تراجع إمكانية زيــادة اإلنتاج
اإليراني هذا العام بسبب استمرار جمود
الـمـفــاوضــات الـنــوويــة ،فــإن زي ــادة العرض
ً
مـ ــن خ ـ ــارج أوبـ ـ ـ ــك ،خـ ـص ــوص ــا مـ ــن ال ـن ـفــط
الصخري األميركي ،يعتبر الخطر الرئيسي
ال ــذي يــواجــه أسـعــار النفط فــي ظــل سرعة
استجابته لتحركات األسعار وقلة انضباطه
من حيث النفقات الرأسمالية.
وقــد يـكــون ذلــك هــو الـعــامــل ال ـفــارق بين
م ـس ـت ــوي ــات األس ـ ـعـ ــار ال ـحــال ـي ــة وعــودت ـه ــا
ً
ل ـل ـت ـح ــرك ض ـم ــن نـ ـط ــاق  75 - 65دوالرا
للبرميل.

رادكليف يجسد السيرة الذاتية آلل يانكوفيك
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تــم الـتـعــاقــد مــع الـمـمـثــل الـعــالـمــي دان ـي ــال رادك ـل ـيــف لـتـجـسـيــد دور
المغني ،ا لـحــا ئــز جــا ئــزة غــرا مــي ،و يــرد أل يانكوفيك ،فــي فيلم سيرة
ذاتية بعنوان "."Weird: The Al Yankovic Story
وذكر موقع هوليوود ريبورت أن الفيلم هو أول سيرة ذاتية أصلية
من إنتاج شركة  ،Rokuوسيكون متاحا للبث حصريا على منصة ،Roku
وأن أل يانكوفيك شــارك فــي كتابة السيناريو مــع إر يــك أ بـيــل ،ا لــذي من
المقرر أيضا أن يقوم بإخراج الفيلم.
وقال ويرد أل يانكوفيك" :عندما ظهر فيلمي األخير ( )UHFعام ،1989
تعهدت رسميا للجمهور بأنني سأصدر فيلما سينمائيا كل  33عاما،
ويسعدني القول إننا في الموعد المحدد ،كما كشف عن سعادته الختيار
دانيال رادكليف لتجسيد شخصيته في الفيلم".
وأفاد كولين ديفيس ،رئيس قسم البرمجة األصلية في "" ،"Rokuال يوجد
مــا يكفي مــن أ ف ــام ا لـسـيــر ا لــذا تـيــة عــن الموسيقيين ا لـمـشـهــور يــن ،وسيبدأ
التصوير بلوس أنجلس في أول فبراير".

ً
 ١٨فيلما تتنافس في «برلين السينمائي»

ً
يقام حضوريا فبراير المقبل رغم طفرة كوفيد

وقف « »The voiceبهولندا بعد فضيحة
أوقـفــت محطة تلفزيونية بــرنــامــج "The
 "voiceالعالمي الشهير الكتشاف المواهب في
هولندا ،بعد مزاعم بحدوث تحرش ،شارك في
بعضه مشاهير.
ُيــذكــر أنــه تــم إنـتــاج نسخ محلية مــن هذا
البرنامج في أكثر من  150دولة.
وت ـهــدد فضيحة الـتـحــرش بالتأثير على
رموز آخرين بوسائل اإلعالم الهولندية وعالم
الترفيه في أول واقعة من نوعها لحركة "مي
تو" النسائية االجتماعية المناهضة للتحرش
في هولندا منذ بــدء الحركة العالمية قبل 4
سنوات.
وقــال مدعون محليون إن هناك شاهدين
اثنين قدما بــاغــات للشرطة عــن "مخالفات
بذيئة" تتعلق بالبرنامج التلفزيوني ،وذكر
محامي المغني علي بــي ،أحــد أشهر مغني
الراب في هولندا والمدرب منذ زمن في برنامج
ذا فويس هولندا ،أن الشرطة تلقت بالغين
ضد موكله.
واعترف قائد الفرقة الموسيقية للبرنامج
بارتكاب سلوك غير الئق ،ثم قدم استقالته.
(رويترز)

علي بي

أول معرض فني عبر «فورتنايت» بلندن

إيزابيل أوبير للتكريم عن مجمل مسيرتها

أعـ ـل ــن م ـن ـظ ـمــو مـ ـه ــرج ــان بــرل ـيــن
ا لـسـيـنـمــا ئــي أ م ــس األول قــا ئـمــة من
 18فـيـلـمــا تـتـنــافــس لـلـفــوز بـجــائــزة
ا ل ـ ـ ــدب ا ل ــذ هـ ـب ــي فـ ــي ن ـس ـخ ــة 2022
مــن ا لـحــدث ا ل ــذي سـيـقــام حضوريا
ف ـبــرايــر ال ـم ـق ـبــل ،رغ ــم ب ـلــوغ مــوجــة
اإلص ــاب ــات بــال ـم ـت ـحــور أوم ـي ـك ــرون
ذروتها في ألمانيا.
فــي ا ل ـم ـج ـمــوع ،ا خـتـيــر  18فيلما
فــي الـمـســابـقــة الــرسـمـيــة لـمـهــرجــان
ب ــرل ـي ــن ال ـس ـي ـن ـمــائــي خ ـ ــال دورت ـ ــه
الثانية والسبعين التي تقام من 10
حتى  16فبراير بقدرات استيعابية
م ـحــدودة بـسـبــب ط ـفــرة اإلصــابــات،
بعد نسخة  2021االفتراضية بشكل
كامل.
وي ـ ـم ـ ـتـ ــد اخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار بـ ــرل ـ ـيـ ــن لـ ـه ــذا
ا لـعــام على  18فيلما فــي المسابقة
ا لــر سـمـيــة 7 ،أ فــام منها مــن إ خــراج
نساء ،والتي ستتنافس على جائزة
الدببة الذهبية والفضية ،وضمت
المسابقة أ فــا مــا مــن  15دو لــة ،يتم
عرض  17منها ألول مرة في العالم
بــاسـتـثـنــاء فـيـلــم وحـيــد وه ــو "Call
 "Janeلـلـنـجــوم إ لـيــزا بـيــث بــا نـكــس،
وكيت مارا ،وكوري مايكل سميث،
ولـ ـلـ ـمـ ـخ ــرج ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ف ـي ـل ـيــس
ناجي ،والفائز السابق بالمهرجان
اإلي ـطــالــي ب ــاول ــو تــاف ـيــانــي ،وال ــذي
عـ ـل ــى وشـ ـ ــك عـ ــرضـ ــه فـ ــي م ـه ــرج ــان
صندانس السينمائي هذا الشهر.
وقـ ــال ال ـمــديــر ال ـف ـنــي لـلـمـهــرجــان
ك ــارل ــو ش ــات ــري ــان "إن األف ـ ــام ،مـثــل
كل عام ،هي وصف جيد للعالم في
حــا لــة تحوله الحالية ،و لـكــن أيضا
لشكل ا لـعــا لــم آ نـفــا و كـيــف يمكن أن
يصبح أو يكون".
ُ
وسجل حضور فرنسي قــوي في
ال ـقــائ ـمــة ال ـن ـهــائ ـيــة ل ـل ـم ـنــاف ـســة ،مــع
أع ـم ــال لـلـمـخــرجـيــن فــرن ـســوا أوزن

دانيال رادكليف

(في افتتاح المهرجان) وكلير دونيه
وال ـ ـم ـ ـخـ ــرج الـ ـف ــرنـ ـس ــي ا َل ـك ـم ـب ــودي
ُ
ريتي بانه ،وكذلك ستمنح الممثلة
ال ـفــرن ـس ـيــة إي ــزاب ـي ــل أوبـ ـي ــر جــائــزة
تكريمية عن مجمل مسيرتها.
وتوقع مديرا المهرجان مارييت
ريسنبيك وكارلو شاتريان حضور
آالف ا لـضـيــوف مــن مختلف أ نـحــاء
العالم ،مشيرين في مؤتمر صحافي
ا ف ـت ــراض ــي إلـ ــى أن ال ـقــا ئ ـم ـيــن عـلــى
الـ ـ ـح ـ ــدث تـ ــوص ـ ـلـ ــوا إلـ ـ ــى خـ ـط ــة مــع
السلطات الصحية المحلية إلقامة
المهرجان.
ويـ ـتـ ـضـ ـم ــن الـ ـ ـح ـ ــدث ه ـ ـ ــذا الـ ـع ــام
ب ــرن ــام ـج ــا أقـ ـص ــر ،م ــع اش ـ ـتـ ــراط أن
يـكــون جميع المشاركين قــد تلقوا
اللقاح المضاد لكورونا ،أو تعافوا
ُ
من الفيروس ،وستحصر العروض
المخصصة للمراسلين الصحافيين
وا لـنـقــاد بسبعة أ ي ــام ،تليها أربعة
أيام من األفالم لعامة الناس.
وال تزال دور السينما والمسارح
مفتوحة في ألمانيا ،لكن تم إلغاء
معظم األحداث والمعارض الكبيرة
في جميع أنحاء البالد في محاولة
للحد مــن انـتـشــار الـفـيــروس ،وجــاء
هـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ـ ــان ف ـ ــي وقـ ـ ــت ت ـ ـجـ ــاوزت
حـ ـصـ ـيـ ـل ــة اإلص ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة
بكوفيد  19في ألمانيا عتبة المئة
أل ــف إص ــاب ــة ف ــي ي ــوم واحـ ــد لـلـمــرة
األولـ ـ ـ ــى ،مـ ــع ت ــوق ــع وزيـ ـ ــر ال ـص ـحــة
ك ـ ــارل ل ــوت ــرب ــاخ أن ت ـص ــل ال ـمــوجــة
الحالية من اإلصابات إلى ذروتها
في "منتصف فبراير".
(أ ف ب)

من أجواء المعرض

في أول معرض من نوعه ،وضع الفنان
األم ـي ــرك ــي ك ـ ــاوس ل ــوح ــات ــه ومـنـحــوتــاتــه
الملونة في دار سربنتاين غاليري بلندن،
لكن أيضا في النسخة الرقمية من المتحف
الـبــريـطــانــي ف ــي لـعـبــة الـفـيــديــو الشهيرة
"فورتنايت" ،التي تستقطب مئات الماليين
حول العالم.
وسـ ــط حــدي ـقــة ه ــاي ــد بـ ـ ــارك ف ــي ل ـنــدن،
ي ـص ــوب م ـت ـفــرجــون ك ــام ـي ــرات هــواتـفـهــم
نحو سطح معرض سربنتاين ،لكنهم ال
يلتقطون صورة للمبنى ذي الطوب األحمر
واألعمدة البيضاء ،بل يستعينون بهواتفهم
المحمولة ُليظهروا عليها تمثاال كبيرا
لرجل أزرق يجلس على السطح من دون أن
ً
يكون مرئيا للعين المجردة ،إذ ال وجود له
سوى بتقنية الواقع المعزز.
ويــرى الفنان ك ــاوس ،واسمه الحقيقي
برايان دونيلي ،أن الفائدة تكمن في جعل
أعماله متاحة بصورة أكبر ،مؤكدا" :ما يثير
ً
اهتمامي هو معرفة أن طفال في الهند يرى
أعمالي كأنه في لندن ،وهذا مذهل".
(أ ف ب)

ً
رحيل أولييل عن  37عاما بحادث تزلج

إليزابيث بانكس

توفي الممثل الفرنسي غاسبار أولييل
عن  37عاما ،إثر حادث تزلج وقع الثالثاء
ال ـم ــاض ــي ف ــي م ـن ـط ـقــة س ــاف ــوا ،وتـ ــم نـقــل
أولييل إلى مستشفى في غرونوبل ،شمال
شرقي البالد ،إثر تعرضه إلصابات بالغة.
وغ ــرد رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ال ـفــرن ـســي جــان
كاستيكس عـبــر " تــو يـتــر" ،أ نــه كــان هناك
ح ـ ــب م ـ ـت ـ ـبـ ــادل ال ح ـ ــد ل ـ ــه بـ ـي ــن أولـ ـيـ ـي ــل
والسينما ،وأن الجمهور سيشاهد أعماله
بقلوب حزينة من اآلن فصاعدا.
وحقق أولييل شهرته من خالل أعمال
ت ـش ـم ــل ف ـي ـل ــم " م ــا تـ ـيـ ـل ــد -آ جـ ــر يـ ــت الف"
للمخرج جان -بيير جونيه .ونال الراحل
ج ــائ ــزة سـ ـي ــزار ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة الـفــرنـسـيــة
ألفضل ممثل شــاب عــن دوره فــي الفيلم،
ك ـمــا ل ـفــت االن ـت ـب ــاه عــالـمـيــا بـ ــدوره ال ــذي
جـســد فـيــه شخصية هــا نـيـبــال ليكتر في
ش ـب ــاب ــه ،ف ــي ف ـي ـلــم "ه ــان ـي ـب ــال راي ــزي ـن ــغ"
للمخرج بيتر ويبر في عام .2007
(د ب أ)

غاسبار أولييل

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
ً
مهنيا :تبذل الجهود الممكنة ا سـتـعــدادا
لمستقبل جديد وجميل.
ً
عاطفيا :لتجاوز األزمة مع الحبيب حاول أن
تتوصل إلى تسوية أو حل منطقي.
ً
اجتماعيا :تحصل على دعـ ٍـم مناسب من
صديق في اللحظة الحرجة.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـت ـقـ ّـدم أع ـمــالــك ب ـش ـكـ ٍـل كبير
ّ
ّ
وثابت في جو من الثقة التامة.
ً
ً ّ
عاطفيا :فكر مليا قبل االلتزام واإلقدام
على خطوة جدية.
ً
اجـتـمــاعـيــا :قــد تــواجــه مـشــاكــل مــاديــة
تمنعك من حرية اإلنفاق التي تمتعت
ً
بها سابقا.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا  :انتبه مــن تصرفاتك فقد تتأثر
ً
ً
مشاريعك سلبا بقلة صبرك أحيانا.
ً
عاطفيا :تطلق العنان لنفسك وتتشارك
لحظات مميزة مع الحبيب.
ّ
ً
اجتماعيا :غربل عالقاتك وتخلص من
ً
المتطفلين واالستغالليين فورا.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
ً
مهنيا :أفكارك تلقى إجماعا واسعا في
محيطك و يـسـهــل تنفيذها عـلــى أرض
الواقع.
ً
عاطفيا :تثبت براعتك في تهدئة األجواء
كلما ّ
شب نزاع مع الحبيب.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :ت ـ ـحـ ــرص عـ ـل ــى ح ـم ــاي ــة
خصوصيتك للحفاظ على سعادتك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
ً
مهنيا :تتلقى عروضا مهنية ّقيمة وتحاول

درسها بإمعان ودقة.
ً
عاطفياّ :
تطور عالقتك مع الشريك فتدخل
الفرح إلى قلبه.
ً
اجتماعياّ :
توسع معارفك وتزيد شعبيتك
وقت مضى.
في محيطك أكثر من أي ٍ
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :إن ــه ال ــوق ــت الـمـنــاســب إلط ــاق
نشاطاتك فال تتأخر أو تؤجل.
ً
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :اعـ ـم ــل دومـ ـ ـ ــا ع ـل ــى ت ـجــديــد
م ـش ــاع ــرك ل ـتــرس ـيــخ ث ـقــة م ـت ـبــادلــة مع
الشريك.
ّ
ً
اجـتـمــاعـيــا :أنــاقـتــك طبيعية وتــتـضــح
للجميع عبر المالبس التي تختارها.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ــرك ــز ح ــال ـي ــا ع ـل ــى اس ـت ـع ــراض
مواهبك واستعمالها بالشكل المناسب.
ً
عاطفيا :انجذاب سريع متبادل تتخذ بعده
ّ
خطوة جدية مثل االرتباط المفاجئ.
ً
ّ
اج ـت ـمــاع ـيــا :ح ـ ّـس الـفـكــاهــة لــديــك يــرطــب
األجواء في البيئة العائلية.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :تضطر إلى معالجة مسائل إدارية
عدة وقد تطلب المساعدة من الزمالء.
ً
عاطفيا :يحصل لقاء مصيري قد ّ
يغير
حياتك الى األبد.
ّ
ً
ّ
وتتحرك في كل
اجتماعيا :يسطع نجمك
ّ
مكان بكل خفة ورشاقة.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :ت ـح ـص ــل عـ ـل ــى فـ ــرصـ ــة ذه ـب ـيــة
لتحسين وضعك المهني والمادي.
ً
حب جياشة أو تقرر
عاطفيا:
تعيش قصة ٍ
ّ ً
االرتباط جديا.
ً
اجتماعيا :ال تفكر في اآلخرين فقط فأنت
ً
أيضا بحاجة للمساعدة.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
ً
مهنيا :تزداد طموحا لتنويع المشاريع
مما يسمح لك بتوسيع مهاراتك.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـتـحـ ّـســن عــاقـتــك الـعــاطـفـيــة
وتسترجع الراحة مع الحبيب.
ً
ً
اجتماعيا :هذه الفترة تستريح جسديا
ً ُ ّ
ونفسيا وتركز على تجنب التعقيدات.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تجمع الوسائل الالزمة إلطالق
المسيرة التي تصبو إليها.
ً
عاطفيا :تتأجج مشاعرك تجاه الحبيب
ً
وتصبح عالقاتكما أكثر صدقا.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :ال تـ ـك ــن ك ـث ـي ــر ال ـش ـك ــوك
ت ـجــاه صــديــق ي ـح ــاول مـســاعــدتــك قــدر
المستطاع.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :ال تتردد في خوض المنافسات
ألنك قادر على الفوز بال شكّ.
ً
عــاط ـف ـيــا :خ ــذ ال ـخ ـطــوة األول ـ ــى وح ــاول
إيجاد توأم روحك.
ً
اجتماعيا :يتجدد الماضي خالل حفلة أو
ً
مصالحة تعيد األمور إلى السكة عائليا.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
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بدر محارب :االرتجال بمجانية إسفاف قد يخدش الحياء
ً
أكد لـ ةديرجلا أن «الشحاتين» أثبتت نجاح مسرحيات المهرجانات جماهيريا
عزة إبراهيم

للكاتب بدر محارب ،عروضها
اختتمت مسرحية
«الشحاتين»ً ،
ً
قبل أيام ،بعد أن حققت نجاحا كبيرا ،رغم عرضها خارج المواسم
ُ
في
تب
ك
المسرحية المتعارف عليها ،ما يؤكد أن العمل الذي
ً
البداية كمسرحية مهرجانات استطاع كسر التابوهات ،خارجا عن

انتهيت
من كتابة
الكوميديا
السوداء
«الوزير في
الدور األخير»

• بـ ـ ــدايـ ـ ــة ،كـ ـي ــف ت ـ ــرى ن ـج ــاح
عروض مسرحية "الشحاتين"؟
 نجاح يثلج الصدر ،ليس فقطً
لكونها عمال أعتز به وحقق رواجا
مسرحيا على مستوى العديد من
الدول العربية ،لكن ألن المسرحية
ُ
كتبت فــي البداية بعنوان "درامــا
ال ـش ـحــات ـيــن" ل ـل ـعــرض ف ــي ال ـيــوم
ال ـع ــال ـم ــي ل ـل ـم ـس ــرح ع ـ ــام ،2010
ُ
ويعد نجاحها جماهيريا وبهذا
المستوى دليال على الفكرة التي
ال تروق للبعض أحيانا ،وهي أن
أعمال المهرجانات تصلح للعرض
الـجـمــاهـيــري ،بــل تتفوق أحيانا،
طالما اكتملت فيها عناصر العمل
المسرحي الناجح.
• وكيف تحولت المسرحية إلى
العرض الجماهيري؟
 بدأت الفكرة حين تواصل معيالـفـنــان م ـبــارك الـمــانــع نهاية عام
 ،2019وطـلــب الـمــوافـقــة بتحويل

المسرحية للعرض الجماهيري في
الكويت بلهجتنا المحلية الخاصة
بـ ـن ــا ،وإض ـ ــاف ـ ــة بـ ـع ــض األشـ ـيـ ــاء
الصغيرة ،وحينها تخوفت ،ألنها
بــاألصــل مكتوبة باللغة العربية
الفصحى للعرض في المهرجانات،
ل ـك ــن ح ـم ــاس ــه ل ـل ـن ــص شـجـعـنــي
على خــوض التجربة ،ثــم توقفت
ال ـعــروض بفعل جائحة كــورونــا،
ل ـكــن ب ـم ـجــرد اس ـت ـق ــرار األوضـ ــاع
الصحية في البالد انطلق المشروع
ً
للنور محققا النجاح.
• ول ـ ـ ـكـ ـ ــن لـ ـ ـيـ ــس ك ـ ـ ــل أعـ ـ ـم ـ ــال
ال ـم ـه ــرج ــان ــات ت ـح ـظــى بــإع ـجــاب
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــور ،ف ـ ـم ـ ــا سـ ـ ـ ــر ت ـ ـفـ ــوق
"الشحاتين"؟
 ربما ألنها كوميديا خالصةم ــن ال ـب ــداي ــة إلـ ــى ال ـن ـه ــاي ــة ،كلها
ضـ ـح ــك ي ـع ـت ـمــد عـ ـل ــى كــوم ـيــديــا
الموقف ،وليس النكات أو األلفاظ
المعتمدة أحيانا على االرتجال أو

مشهد من مسرحية «الشحاتين»

السخرية من شخص أو شيء ،بل
هــي كوميديا حقيقية ومــن طــراز
قوي ،كما أن عدد الممثلين قليلون،
فالشخصيات  7على األكثر ،لذلك
تـعــد تكلفتها اإلن ـتــاج ـيــة ليست
ً
باهظة ،فضال عن الديكور البسيط،
فالمنظر الــرئـيـســي بالمسرحية
هو لمبنى مهجور وكومة قمامة،
ويرتدي األبطال مالبس مهلهلة،
نظرا لكونهم شحاتين ،لذلك القت
رواجـ ــا عــربـيــا ومـحـلـيــا ،لسهولة
إنتاجها.
وعـ ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ـم ــوض ــوع،
فالمسرحية تناقش ّ
الهم اإلنساني
القريب من الجميع ،وهــي قضية
ال ـم ـه ـم ـش ـيــن وال ـ ـف ـ ـقـ ــراء الـ ــذيـ ــن ال
يجدون قوت يومهم.
• وهل األعمال المكتوبة باللغة
ُ
العربية تضحك الجمهور؟
 البعض لديه تصور أن العملالمكتوب باللغة العربية الفصحى
ال ُيضحك ،ألننا هجرناها ،ولم نعد
نستخدمها في حياتنا اليومية،
ً
لكن كان ذلك تحديا بالنسبة لي ،أن
أقدم للجمهور عمال مكتوبا باللغة
ال ـعــرب ـيــة ال ـف ـص ـحــى ومـخـصـصــا
للعرض األكاديمي أو المهرجانات،
فيلقى نجاحا جماهيرياُ ،
ويضحك
الجمهور من بدايته إلــى نهايته،
وأعتقد أنني كسبت التحدي.
• هــل تغيرت ذائـقــة الجمهور
باألعمال المسرحية في السنوات
األخيرة؟
 البعض يعتقد أن الجمهور اليريد سوى نمط معين من األعمال
التي اعتاد عليها ،وأنــه متخوف
من أعمال المهرجانات ،ومع كثرة
األعمال النمطية يعتقد الجمهور
أن ــه ال ت ــوج ــد أنـ ـ ــواع أخـ ـ ــرى ،لكن
بمجرد أن يشاهد العمل المختلف
أو الـمـمـيــز مــا ك ــان مــن الجمهور

إال التقدير واإلق ـب ــال ،فالجمهور
متعطش ألعـمــال مختلفة ،وعلى
الفنانين أن يبذلوا الجهد لتقديم
األفضل.
• وم ــا األع ـمــال النمطية التي
اعتاد عليها الجمهور؟
 ع ـ ـ ــروض م ـس ــرح ـي ــة تـعـتـمــدعلى كثرة االرتجال ،وعدم االلتزام
ب ــال ـن ــص ،وكـ ـث ــرة "اإلفـ ـيـ ـه ــات" أو
كــومـيــديــا األل ـف ــاظ ،وال ـتــي يسخر
ف ـي ـهــا ال ـم ـم ـثــل م ــن ش ـكــل أو لــون
أو طـ ـ ـ ـ ــول شـ ـ ـخ ـ ــص آخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ل ـك ــن
الـعـمــل الـمـســرحــي الب ــد أن يطرح
قضية ،وأن يكون صاحب موقف
وشـخـصـيــة ثــاب ـتــة ،إال أن معظم
األع ـ ـمـ ــال ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى إب ــداع ــات
الممثل وخفة دم ــه ،ويرتجل إلى
الـ ـح ــد ال ـ ــذي ي ـج ـعــل ال ـم ـســرح ـيــة
المكتوبة في  20صفحة للعرض
عـلــى م ــدى ساعتين تـتـحــول إلــى
عروض ممتدة لـ  4ساعات أحيانا.
• وك ـيــف وج ــدت ال ـت ـعــاون مع
جيل الشباب من المسرحيين؟
 في تصوري أنه على الفنانينالكبار التعايش والتطور والتكيف
مـ ــع األجـ ـ ـي ـ ــال ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،ول ـيــس
العكس ،فأنا أعيش شباب األجيال
الجديدة ،وأتابعهم من خالل مواقع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي ،وأحـ ــاول
فهمهم والتقرب منهم ،وأن أعطي
من فكري بطريقة تناسبهم ،وربما
بعض الفنانين الكبار يتمسكون
بأفكارهم القديمة ،لكني متحرر
من تلك األفكار ،ومنفتح لكل ما هو
جديد ،وأنا دائما حاضر للتعاون
وال ـتــواصــل مـعـهــم ،ف ـهــذه طبيعة
األشياء.
• ما الفرق بين الفن والمسرح
في السابق واآلن؟
 البعض يرى أن الفن الراقيكان في السابق ،وانتهى عصره

أعمال هيثم جوهر مزيج
بين التشكيل والحروف
•

•

المألوف ،ليتفق النقاد والجمهور على جماليته وقوته ،فما السر وراء
ذلك النجاح ،وإلى أي مدى ًيقدر الجمهور العمل الجيد؟ وهل
االرتجال واإلسفاف أحيانا هما السلعة الرائجة
بالسنوات األخيرة؟ لإلجابة عن هذه
األسئلة ،وغيرها من اآلراء في تفاصيل
هذا الحوار مع المؤلف بدر محارب.

١١

بدر محارب
فــي جيل الشباب ،وخــاصــة مع
ان ـت ـشــار مــوجــة االرتـ ـج ــال غير
المدروس على المسرح ،لكنني
أرى أن ا ل ـج ـيــل ا ل ـس ــا ب ــق ليس
أفـضــل مــن الـحــالــي ،فـكــل عصر
ولـ ــه ط ـب ـي ـع ـتــه ،وكـ ــل ج ـي ــل ول ــه
جماله ،وهناك شباب مجتهدون
يبحثون عن األفضل دائما ،وما
يميز جـيــل ا لـشـبــاب أن الكثير
م ـن ـه ــم م ـ ــن خ ــريـ ـج ــي ال ـم ـع ـهــد
العالي المسرحي.
• هل ترى أن االرتجال إسفاف؟
 الـخــروج عن النص مقبولبالعمل الكوميدي ،لكن بحدود،
فــا يـتـجــاوز مـثــا ال ـ ــ 15دقيقة
عـ ـل ــى مـ ـ ــدى م ـس ــرح ـي ــة مــدت ـهــا
تبلغ ساعتين ،لكن اإلفــراط في
االرتـ ـج ــال ب ــأن يـضــاعــف حجم
ال ـم ـس ــرح ـي ــة ،وذلـ ـ ــك مـ ــن ب ـنــات
أفكار الممثل ،دون تحضير أو
بــروفــة ،أو استشارة الكاتب أو
المخرج ،لذلك أرى أن االرتجال
بمجانية أو اآلنــي على خشبة
المسرح أو اإلفراط فيه يقودنا
إلــى اإلسـفــاف ال ــذي قــد يخدش
اآلداب العامة ،أو يسبب حرجا
للفنان أو الجمهور مع وجود
عائالت وأطفال.
• هــل لــديــك أعـمــال جــديــدة في
الفترة المقبلة؟
 ان ـت ـه ـيــت م ــن ك ـت ــاب ــة فـيـلــمسينمائي بعنوان "الــوزيــر في
ال ــدور األخ ـي ــر" ،وه ــو كوميديا
س ـ ــوداء ،تـحـمــل ن ـقــدا سياسيا
لـ ــأوضـ ــاع ب ـطــري ـقــة مـخـتـلـفــة،
وليست واقعية  100في المئة،
لكن حتى اآلن لم أتفق مع جهة
إنتاجية ،وهناك أفكار في طور
الـكـتــابــة ،كـمــا ع ــرض لــي أخـيــرا
فيلم "حـطــب دام ــة" على إحــدى
المنصات الرقمية.

مسك وعنبر

فضة المعيلي

ي ـتــأهــب ال ـف ـن ــان هـيـثــم جــوهــر
لتقديم أعـمــال تشكيلية متنوعة
المشارب ،خالل مشاركاته الفنية
المقبلة عــام  ،2022محافظا على
ثيمة أعماله ،ومحاوال تطويرها
وإثراءها بكل جديد.
وتتميز تجربة جوهر بأنها
تتحاور مع الواقع والخيال معا،
كـمــا أنـهــا ت ــدور فــي م ـحــاور فنية
وحياتية عدة ،بفضل ما تتضمنه
من عناصر مأخوذة من التشكيل
وال ـخ ـط ــوط ال ـع ــرب ـي ــة ،ف ــي مــزيــج
متجانس ،يحمل في معانيه الكثير
من األبعاد والتصورات والخياالت،
مــن أجــل استشراف رؤى جديدة،
ومن خالل ما تحتويه األعمال من
تــداعـيــات وأف ـكــار وتـطـلـعــات ،فإن
جوهر استطاع أن يتناغم تشكيليا
مــع مواضيعه المطروحة بشكل
رم ــزي ت ــارة وواض ــح ت ــارة أخــرى،
وهــذا التكنيك أسهم بشكل فعال
في أن تظهر تلك األعمال وكأنها
بانوراما فنية جميلة.
ويرصد جوهر تحوالت وحاالت
فنية متنوعة في لوحاته ،جعلت
من عناصر األعمال مواضيع يمكن
م ــن خــالـهــا ط ــرح أف ـك ــار جــديــدة،
متواصلة مــع الـعــديــد مــن األم ــور
المتعلقة بالحياة ،ومن أجل تأكيد
أف ـكــاره استخدم الجوهر حروفا

هيثم جوهر

وكـلـمــات عــربـيــة ،فــي سـيــاق ألــوان
تتراوح بين االنخفاض واالرتفاع
في المستوى اللوني ،إلبراز الفكرة
وتأكيدها في وجدان المتلقي.
وم ـ ـ ــن الـ ـ ــواضـ ـ ــح أن ال ـت ـك ـن ـيــك
الحيوي المتحرك ،الذي يستخدمه
الفنان في إنجاز أعماله التشكيلية،
اتـسـمــت بالبعد اإلن ـســانــي ،الــذي
يكشف عــن المعاناة وفــي الوقت
نفسه التحدي ،وذلك وفق تصورات
فنية متنوعة ،وذات أثر إيجابي في
نفس المتلقي ،إلى جانب ما احتواه
فضاء اللوحات من تجارب لونية
متحركة ،ذات تداخالت تشكيلية،
مستوحاة من الخيال والواقع ،وفي
الوقت نفسه ،متواصلة مع الطبيعة،
بكل رمزيتها.

سمية الخشاب تهاجم المتحرشين
نشرت الفنانةسمية الخشاب
ً
ً
م ـن ـش ــورا ج ــدي ــدا ع ـبــر صفحتها
الـ ـخ ــاص ــة فـ ــي م ــوق ــع الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي .وكان أحد األشخاص
نشر صــورة للخشاب على مواقع
التواصل االجتماعي وأردف معها
تعليقا غير الئق ،فقالت سمية بهذا
الشأن إنها لن تتهاون في حقها،
موجهة عدة رسائل للمتحرشين.
وردت سمية عـلــى المتحرش
بـ ـق ــوة وغـ ـض ــب بـ ـه ــدف ت ــأدي ـب ــه،
ووضــع حد لمثل هذه التصرفات
غير الالئقة.
وقالت« :سمعت مليون قصة
عــن الـتـحــرش فــي الـمــواصــات،
وأماكن أخرى ،حاجة في منتهى
ال ـقــرف» ،مضيفة «أي متحرش
هيفكر يمس شعرة من بنت أو

سمية الخشاب

ي ـجــرح ش ـعــورهــا يـفـكــر مليون
مرة عشان خالص السكوت ده
كان زمان».

ةديرجلا
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دوليات

االعتداء على أبوظبي أظهر خطورة قدرات وكالء طهران

اإلمارات اعترضت صواريخ خالل الهجوم ورحبت بتوجه بايدن إلعادة الحوثيين إلى قائمة اإلرهاب
أشارت مصادر عسكرية إلى
أن سحب واشنطن حامالتها
من الخليج قد يكون ساهم
في زيادة تهريب السالح
اإليراني إلى المتمردين
الحوثيين ،مؤكدة أن إيران
زودت الحوثيين بـ «البالستي»
و«مسيرات» متطورة.

التحالف يعلن تنفيذ
عملية واسعة لشل
المتمردين في عدد
من المدن اليمنية

أفادت مصادر عسكرية أميركية
تـ ـح ــدث ــت إلـ ـ ــى قـ ـن ــاة «الـ ـع ــربـ ـي ــة»
السعودية بأن اإليرانيين تمكنوا
مــن اسـتـغــال ث ـغــرات نـتـجــت عن
نـقــل واشـنـطــن سـفـنــا حــربـيــة من
منطقة عمليات القيادة الوسطى،
فــي الـشــرق األوس ــط ،إلــى مناطق
ع ـم ـل ـي ــات أخـ ـ ـ ـ ــرى ،مـ ـث ــل مـنـطـقــة
المحيط الهادئ وأوروبا ،لتمرير
أس ـل ـح ــة وص ـ ــواري ـ ــخ وم ـس ـي ــرات
«درون» أ كـ ـ ـث ـ ــر ت ـ ـ ـطـ ـ ــورا ود قـ ـ ـ ــة،
ل ـل ـم ـت ـمــرديــن ال ـحــوث ـي ـيــن ،يمكن
استخدامها على مسافة تصل إلى
أكثر من  1700ميل ،وهي المسافة
بين منطقة سيطرة الحوثيين في
اليمن وأبوظبي.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ع ـل ــى
أن ال ـ ـقـ ــوات األم ـي ــرك ـي ــة والـ ـق ــوى
العسكرية المشاركة فــي تسيير
دوري ـ ـ ـ ـ ـ ــات بـ ـح ــري ــة فـ ـ ــي م ـن ـط ـقــة
ب ـحــر ال ـع ــرب وال ـخ ـل ـيــج ال ـعــربــي،
تمكنت خ ــال األش ـهــر الماضية
م ــن اع ـت ــراض كـمـيــات كـبـيــرة من
األسـ ـلـ ـح ــة ،الـ ـف ــردي ــة ومـ ـض ــادات
الدروع وغيرها ،لكن األميركيين
والشركاء اآلخرين ،ال يستطيعون
ضمان نتائج مئة في المئة وفي
كل األوقات.
وأك ــدت أن الـسـبــب األه ــم وراء
هذه اإلخفاقات األميركية والدولية
في منع وصــول السالح اإليراني
إلى الحوثيين ،يعود إلى اضطرار
األم ـي ــرك ـي ـي ــن إل ـ ــى ن ـق ــل سـفـنـهــم
الحربية وحامالت الطائرات إلى
مناطق قريبة من الصين وروسيا،
حيث تستغل طهران هذا التراجع
في الحضور العسكري األميركي
ل ـم ـتــاب ـعــة ت ـس ــري ــب ال ـ ـسـ ــاح مــن
أراضيها إلى الحوثيين.
وأش ــارت إلــى أن بعد المسافة
التي عبرتها المسيرات اإليرانية
ال ـص ـنــع ،م ــن مـنــاطــق الـحــوثـيـيــن
إلــى اإلم ــارات ،يشير إلــى خطورة
تـسـلـيــح الـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة
لـلـمـيـلـيـشـيــات ال ـت ــاب ـع ــة ل ـه ــا فــي
العراق وسورية ولبنان ،فإعطاء
إيران مسيرات مطورة لجهة الدقة
والمسافة ،ونشرها في المنطقة
الممتدة من بغداد إلى دمشق إلى
بيروت ،يعني أن الدول المنتشرة
جنوب هذا الخط ،بدءا من الكويت
ووصوال إلى السعودية ،وبعدها

أول اجتماع بين البرهان
ومجلس الوزراء المكلف

أفادت مصادر حكومية
سودانية ،أمس ،بأن رئيس
المجلس السيادي االنتقالي
الفريق أول عبدالفتاح البرهان،
ترأس أول اجتماع مشترك بين
المجلس السيادي ،ومجلس
الوزراء عقب ساعات من تكليف
وكالء الوزارات القيام بمهام
الوزراء .وأضافت المصادر أن
االجتماع ناقش وأجاز مشروع
الموازنة لعام  .2022وكان
مجلس السيادة الجديد ،أعلن،
أمس األول ،أن البرهان عقد
ً
اجتماعا مع وكالء الوزارات
كلفهم خالله بالقيام بمهام
الوزراء ،في إطار حكومة تسيير
أعمال لتمهيد الطريق إلجراء
االنتخابات.

عناصر بـ«ألوية العمالقة» الجنوبية في مديرية حريب جنوب مأرب وسط اليمن أمس األول (أ ف ب)
األردن وإسرائيل ،باتت كلها في
مــرمــى ه ــذه األس ـل ـحــة الـخـطـيــرة،
وتهدد هــذه الصواريخ مواطني
الدول العربية وإسرائيل والقوات
األميركية المنتشرة في المنطقة.

اعتراض صواريخ
إلى ذلك ،كشف سفير اإلمارات
ل ــدى ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة يوسف
ال ـع ـت ـي ـبــة أن ـ ـ ــواع األس ـل ـح ــة ال ـتــي
استخدمتها ميليشيات «أنصار
الله» الحوثية في االعتداء الدامي
على أبوظبي االثنين الماضي.
وق ــال العتيبة ،فــي ن ــدوة عبر
اإلن ـت ــرن ــت ،اسـتـضــافـهــا الـمـعـهــد
الـيـهــودي ألم ــن أمـيــركــا الــوطـنــي،
مـســاء أمــس األول ،إن «صــواريــخ
ُ
كــروز وبالستية استخدمت إلى
جانب طائرات مسيرة في الهجوم
على العاصمة أبوظبي» ،مؤكدا أنه
تم اعتراض عدد منها.
وأض ــاف المسؤول اإلمــاراتــي،
في تعليقاته على االعـتــداء الذي
اس ـ ـت ـ ـهـ ــدف ص ـ ـهـ ــاريـ ــج ت ـخ ــزي ــن

تــاب ـعــة ل ـشــركــة ال ـن ـفــط الــوطـنـيــة
«أدنوك» ومطار أبوظبي ،وتسبب
فــي مـقـتــل هـنــديـيــن وبــاكـسـتــانــي
وإصــابــة  ،6أن اإلم ــارات «خرجت
مــن الـيـمــن مـنــذ م ــدة» .فــي إش ــارة
إلــى تــذرع الميليشيات الحوثية
بالدور اإلماراتي في «تحالف دعم
الشرعية» الذي تقوده السعودية
ض ـ ــد الـ ـمـ ـتـ ـم ــردي ــن ف ـ ــي الـ ـيـ ـم ــن،
ورأى أن «مهاجمة بلد ليس في
حــالــة اشـتـبــاك يـبــرر ج ــدا» إع ــادة
التوصيف اإلرهابي للحوثيين.
في موازاة ذلك ،رحبت السفارة
اإلمــارات ـيــة فــي واشـنـطــن بــإعــان
الرئيس األميركي جــو بــايــدن أن
وضع الميليشيات الحوثية على
قوائم اإلرهارب مجددا هو «مسألة
قيد النظر».
واعتبرت السفارة ،في تغريدة
عبر «تويتر» ،أن «القضية واضحة،
وت ـت ـم ـث ــل فـ ــي إط ـ ـ ــاق ص ــواري ــخ
بالستية وص ــواري ــخ ك ــروز على
األه ـ ـ ـ ــداف ال ـم ــدن ـي ــة ،واسـ ـتـ ـم ــرار
الـعــدوان وتحويل مسارات الحل
لدى الشعب اليمني».

وأتت هذه التطورات بعدما أكد
الرئيس األميركي في مؤتمر نادر،
ليل األرب ـعــاء ـ الخميس ،مجيبا
ع ــن س ـ ــؤال ،أن وق ــف ال ـح ــرب في
اليمن سيكون صعبا ،ألن أميركا
ب ـحــاجــة إلـ ــى ش ــرك ــاء إلن ـهــائ ـهــا،
كاشفا أن إدارته ستعيد النظر في
قــرار إعــادة الحوثيين إلــى قائمة
المنظمات اإلرهابية الدولية.
وأوض ـ ـ ـ ــح مـ ـص ــدر فـ ــي وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة أن إدارة
بــايــدن «عــاقـبــت وسـتـعــاقــب قــادة
الـ ـح ــوثـ ـيـ ـي ــن الـ ـمـ ـس ــاهـ ـمـ ـي ــن فــي
التصعيد» ،مضيفا أنها ستعاقب
ق ــادة الحوثيين الــذيــن يشكلون
خطرا على المدنيين ،وشدد على
أن ـهــا ل ــن ت ـتــوانــى ع ــن اس ـت ـهــداف
ال ـك ـي ــان ــات الـ ـت ــي ت ــزي ــد الـ ـص ــراع
ف ــي ال ـي ـمــن .وجـ ــاءت تـصــريـحــات
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ف ــي أع ـق ــاب
اتـ ـص ــال ه ــات ـف ــي ب ـي ــن ولـ ــي عـهــد
أب ــوظـ ـب ــي ن ــائ ــب الـ ـق ــائ ــد األع ـل ــى
للقوات المسلحة الشيخ محمد
بن زايــد آل نهيان ،ووزيــر الدفاع
األم ـي ــرك ــي ل ــوي ــد أوسـ ـت ــن ،حيث

شددت على ضرورة اتخاذ موقف
ح ــازم «حـيــال إره ــاب ميليشيات
الحوثي».
ون ــاق ــش االتـ ـص ــال الـهـجـمــات
الـحــوثـيــة ،ومــا تمثله مــن تهديد
ألمـ ـ ــن ال ـم ـن ـط ـق ــة واسـ ـتـ ـق ــراره ــا،
وجدد وزير الدفاع األميركي إدانة
الــواليــات المتحدة واستنكارها
لـهــذه االع ـت ــداءات ،ووقــوفـهــا إلى
ج ــان ــب اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات فـ ــي م ــواج ـه ــة
التهديدات التي تستهدف أمنها
وسالمة أراضيها.
و ك ـ ــا ن ـ ــت اإلدارة األ مـ ـي ــر كـ ـي ــة
ألـ ـغ ــت ت ــوص ـي ــف «أن ـ ـصـ ــار ال ـل ــه»
بـ«الجماعة اإلرهابية» في أواخر
فـبــرايــر ال ـمــاضــي ،ألس ـبــاب قالت
إنها تتعلق بتوصيل المساعدات
اإلنسانية لليمن.
فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـي ـ ــاق ،شـ ـ ـ ــدد س ـف ـيــر
ال ـس ـع ــودي ــة ل ـ ــدى ال ـي ـم ــن مـحـمــد
آل ج ـ ــا ب ـ ــر عـ ـ ـل ـ ــى أن ا عـ ـ ـت ـ ــراف
الميليشيات الحوثية المدعومة
م ــن إيـ ـ ــران بــاس ـت ـهــداف ـهــا مــواقــع
مــدن ـيــة ف ــي الـمـمـلـكــة واإلم ـ ـ ــارات
ه ـ ــو عـ ـم ــل إرهـ ـ ــابـ ـ ــي ي ـس ـت ـجــوب

محاسبتها من قبل مجلس األمن.
وأتــى ذلــك بالتزامن مع إعالن
ت ـح ــال ــف دع ـ ــم ال ـش ــرع ـي ــة تـنـفـيــذ
ع ـم ـل ـيــة ع ـس ـك ــري ــة واس ـ ـعـ ــة لـشــل
ق ـ ــدرات الـمـتـمــرديــن ف ــي ع ــدد من
المدن اليمنية .وقــال «التحالف»،
عـبــر «تــوي ـتــر»« ،نـتـتـبــع الـقـيــادات
اإلرهابية المسؤولة عن استهداف
ال ـمــدن ـي ـيــن ،ول ـي ـســوا ب ـم ـنــأى عن
التعامل» ،مؤكدا أن العملية تأتي
ف ــي إطـ ــار االس ـت ـجــابــة لـلـتـهــديــد،
ومبدأ الضرورة العسكرية لحماية
المدنيين من الهجمات.
وأفادت تقارير بأن استعدادات
عسكرية كبيرة وصلت للجيش
ال ـي ـم ـنــي ،م ــن أجـ ــل ال ـت ـق ــدم نحو
مــديــريــة ال ـجــوبــة ج ـن ــوب م ــأرب،
التي تشهد مواجهات عنيفة مع
الحوثيين .وجاء إعالن التحالف
بعد ساعات من استهدافه مخازن
أس ـل ـح ــة ل ـم ـي ـل ـي ـش ـيــات ال ـحــوثــي
ال ـمــدعــومــة م ــن إيـ ــران ف ــي مدينة
ال ـ ـحـ ــديـ ــدة ،ع ـل ــى س ــاح ــل ال ـب ـحــر
األحمر.
(واشنطن  -وكاالت)

ً
ضغوط نووية على إيران تزامنا مع زيارة رئيسي لموسكو

واشنطن ترفض منح طهران ضمانات وباريس تدعوها لتعديل النهج و غانتس يشدد على معالجة عدوانها
ً
تزامنا مع زيارة الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي إلى
مــوسـكــو ،رفـضــت واشـنـطــن إع ـطــاء أي ضـمــانــات لطهران
بخصوص عــدم االنـسـحــاب مــن أي تسوية يتم التوصل
إليها خالل مفاوضات فيينا حول شروط إحياء اتفاق 2015
الــذي ّ
قيد برنامج طهران الــذري ،مقابل منحها امتيازات
اقتصادية.
وبينما قــال مصدر دبلوماسي فرنسي عقب لقاء في
برلين جمع وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن مع
نظرائه في فرنسا وألمانيا وبريطانيا ،إنــه على طهران
تغيير نهجها الـتـفــاوضــي فــي فـيـيـنــا ،ج ــدد رئـيـســي من
موسكو رغبة في التوصل لتفاهم من أجــل إحياء العمل
باالتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام  2015من أجل
ً
رفع العقوبات األميركية ،زاعما أن وكالة الطاقة الذرية لم
ترصد أي انتهاكات للبرنامج النووي اإليراني.

سلة أخبار

ورغم رفض واشنطن إعطاء أي ضمانات ،قال الرئيس
اإليراني في ختام زيارته لموسكو أمس ،إن إيران «تنوي
ال ـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق ب ـش ــأن بــرنــامـجـهــا ال ـ ـنـ ــووي» ،خــال
ً
المفاوضات الدائرة حاليا في فيينا« ،ألنها تسعى لرفع
جميع إجراءات الحظر عن شعبها».
وأضاف أن طهران تسعى «لتطوير عالقاتها مع موسكو
على أسس ثابتة دون السماح بتدخل األطراف األخرى».
وجـ ــاء ذل ــك ب ـعــد س ــاع ــات م ــن تــأك ـيــد وزيـ ــر الـخــارجـيــة
األمـيــركــي أن أحــد مطالب إي ــران فــي مـحــادثــات فيينا هو
إعطاء ضمانات من الواليات المتحدة بأنها لن تنسحب
مرة أخرى من االتفاق النووي ،على غرار ما قامت به إدارة
الرئيس السابق دونالد ترامب عام  ،2018لكن في النظام
السياسي األمـيــركــي ال تستطيع اإلدارة إعـطــاء مثل هذه
الضمانات بسرعة وحزم.

وأكد بلينكن أن الرئيس جو بايدن أعلن بشكل واضح
أنــه «سـيـلـتــزم بــاالتـفــاق ال ـنــووي طــالـمــا بـقــي فــي منصبه،
لكن ال يمكنه إعطاء مثل هذا الضمان بالنيابة عن إدارات
أميركية مقبلة».
وبالتزامن مع تصريحات بلينكن ،نقل موقع «أكسيوس»
عن مسؤول أميركي ،قوله «نحن قريبون إما من التوصل
لالتفاق أو انهيار المحادثات» الدولية مع اإليرانيين في
فيينا ،وأضــاف أنه على إيــران إما تسريع المفاوضات أو
إبطاء ُالبرنامج النووي.
كما نقل عن مصدر فرنسي قوله ،إن العودة إلى اتفاق
 2015مستحيلة بينما طهران تطور برنامجها النووي.
وأضاف المصدر الدبلوماسي الفرنسي ،أنه «ثمة حاجة
لتغيير في نهج إيــران تجاه المحادثات وفبراير سيكون
ً
حاسما».

وفي أحدث مؤشرات على تخفيف إدارة بايدن لتطبيق
العقوبات المفروضة على طهران بهدف انجاح مفاوضات
فيينا التي تشارك بها واشنطن بشكل غير مباشر ،ذكرت
كوريا الجنوبية أنها تتشاور مع إيران والواليات المتحدة
واألمم المتحدة بشأن سداد ديون طهران لألمم المتحدة
ّ
المجمدة في سيول.
من أموالها
كما أعلنت الصين عــن أول واردات ـهــا مــن النفط الخام
اإلي ــران ــي خ ــال ع ــام .فــي ه ــذه األث ـن ــاء ،دع ــا وزي ــر الــدفــاع
اإلسرائيلي بيني غانتس إلى وضع «ازدواجية التصرفات
اإليرانية على طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي
في فيينا» .وقال إن «أي جهد دولي مع ايران يجب أن يعالج
ً
ال ـعــدوان اإليــرانــي والـمـلــف ال ـنــووي» ،مــوضـحــا أن «وكــاء
إيــران يواصلون هجماتهم في المنطقة فيما هي تحاور
في فيينا».

إسرائيل تشتري غواصات
ألمانية بـ  3مليارات يورو

أعلنت وزارة الدفاع اإلسرائيلية،
أمس ،توقيع اتفاقية مع شركة
تيسين كروب األلمانية ،لتطوير
وتصنيع  3غواصات لجهاز
البحرية ،وذلك قبل أيام من
التصويت على تشكيل لجنة
تحقيق في قضية الغواصات
المتهم فيها رئيس الوزراء
السابق بنيامين نتنياهو.
وقالت الوزارة ،في بيان إن
"إسرائيل ستشتري  3غواصات
ً
من أكثر الغواصات تطورا في
العالم ،وهي من سلسلة جديدة
تسمى ديكر" ،مشيرة إلى أن
تكلفة تلك الغواصات نحو 3
مليارات يورو.

باكستان :مقتل  3وسط
زيادة في هجمات «طالبان»

ذكر مسؤولون باكستانيون
أن  3أشخاص لقوا حتفهم
وأصيب العشرات في انفجار
قنبلة كانت مزرعة فوق دراجة
نارية في حي تسوق مزدحم
في مدينة الهور بشرق البالد
أمس .يشار إلى أن التفجير في
تلك المدينة التي يقطنها أكثر
من  10ماليين نسمة نادر ،لكنه
حدث وسط زيادة في الهجمات
من جانب "طالبان باكستان"
التي تفيد المزاعم بأنها تعمل
من مخابئ في أفغانستان
المجاورة .وقال رئيس اإلدارة
المحلية بالهور إن هناك طفال
بين القتلى.

ّ
ُ
الخزعلي :الفصائل العراقية قادرة على تصنيع مسيرات من دون إيران
ً
بغداد توقف ضباطا باعوا أسلحة أميركية للميليشيات

جنود عراقيون في الطارمية فجر أمس (السومرية)

تعهد زعيم جماعة عصائب أهل الحق،
قيس الخزعلي بــاسـتـمــرار الهجمات على
القوات األميركية الموجودة في العراق ،حتى
لو تخلت إيــران عن دعم الفصائل الموالية
ً
لها ،مؤكدا أن «قوى المقاومة العراقية» باتت
لديها القدرة على صنع طائرات ّ
مسيرة من
دون مساعدة خارجية.
واستبعد الخزعلي اندالع «حرب شيعية
ـ شيعية» ،على خلفية ا لـتــو تــر المتصاعد
بين الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر
ّ
يضم
وما ُيعرف بـ «اإلطار التنسيقي» الذي
القوى الشيعية البارزة األخرى بشأن شكل
ال ـح ـكــومــة ال ـج ــدي ــدة ون ـتــائــج االن ـت ـخــابــات
البرلمانية التي جرت في العاشر من أكتوبر
الماضي.
وقال الخزعلي  -في مقابلة أجرتها معه
ق ـنــاة «ب ــي ب ــي س ــي» الـبــريـطــانـيــة الـنــاطـقــة
باللغة الفارسية  -إن لديه معلومات تثير
المخاوف عن وجود مشاريع وإرادات دولية
تريد استغالل نتائج االنتخابات للدفع نحو
االقتتال الشيعي ،وقال إنه يستبعد حدوث
ذلــك ،بسبب وجــود َمــن وصفهم بالحكماء

والعقالء والمرجعية الدينية في النجف.
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ـ ــه ال ي ـس ـت ـب ـعــد حـ ــدوث
تشنجات واحتكاكات بين األطراف الشيعية،
الفتا إلى أن الحكومة المقبلة لن تنجح في
عملها ،بسبب تعقيدات الوضع السياسي في
البلد .وتساءل« :ما فائدة إجــراء انتخابات
مبكرة إذا احتفظ  3رؤساء بمناصبهم؟».
ووسط حديث عن خالف إيراني مع بعض
الفصائل ،قال الخزعلي« :نستطيع الدفاع عن
أنفسنا ،وإيران تستطيع الدفاع عن نفسها»،
وأضــاف أن «العديد من الفصائل الشيعية
المنضوية فيما وصفها بالمقاومة قادرة
اآلن على تصنيع أسلحتها ،خاصة الطائرات
من دون طيار ،لذلك إذا قرر قائد فيلق القدس
في الحرس الثوري إسماعيل قآني يوما ما
قطع الدعم  -إن وجــد  -فلن يؤثر ذلــك على
قدرات الفصائل».
فــي سـيــاق متصل ،نقلت شبكة روسيا
َ
اليوم وقناتي العربية والحدث ،أمس ،عن
م ـص ــادر ق ـضــائـيــة إص ـ ــدار ال ـق ـضــاء أوام ــر
بــال ـق ـبــض ع ـلــى  10م ــن ال ــرت ــب الـعـسـكــريــة
ب ــإح ــدى فـ ــرق وزارة الـ ــدفـ ــاع ،ب ـس ـبــب بيع

أسلحة متوسطة وخفيفة ونواظير ليلية
ّ
وع ـتــاد وم ـع ــدات عـسـكــريــة ســلـمـتـهــا قــوات
الـتـحــالــف الــدولــي لــدعــم الـجـيــش الـعــراقــي،
إلــى الميليشيات ،موضحة أن التحقيقات
ما زالت مستمرة ،والكشف عن هذه العملية
دفع الجهات األمنية العليا لتدقيق األسلحة
في كل الصنوف العسكرية وجردها.
ومع اتهام زعيم التيار الصدري مقتدى
الصدر بعض الفصائل بـ «ادعــاء المقاومة
واس ـت ـه ــداف ال ـع ــراق ـي ـي ــن» ،ش ـه ــدت مــديـنــة
كركوك أحدث حلقة في مسلسل استهداف
ّ
السنية والكردية،
مقار األحزاب السياسية
مع قيام مجهولين بإلقاء قنبلة على مكتب
النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان
عبدالله في منطقة رحيماوا بمدينة كركوك،
مـمــا تـسـبــب فــي أضـ ــرار مــاديــة دون وقــوع
إصابات بشرية.
ُ
وقال عبدالله ،الذي انتخب بتوافق ثالثي
أتاح حسم التيار الصدري والقوى السنية
وحزب االتحاد الديموقراطي الكردستاني
لهيئة رئاسة البرلمان ،وأثار غضب اإلطار
الشيعي ،إن «استهداف اإلرهابيين الجبناء

لمكتبنا لــن تثني عزيمتنا والعمل دا خــل
المؤسسة التشريعية لخدمة المواطنين،
وعلى األجهزة األمنية مالحقتهم والخاليا
النائمة ومعالجة الخروقات وتفعيل الجهد
االستخباراتي».
وق ــد دان ال ـب ــارزان ــي ،ال ــذي ت ـعـ ّ َـرض مقر
حــزبــه فــي ب ـغــداد ومـكــاتــب لتحالفي تـقـ ُّـدم
وعــزم السنيين ومصرفين كرديين آخرين
ل ـه ـج ـم ــات م ـم ــاث ـل ــة ع ـل ــى م ـ ـ ــدار األسـ ـب ــوع
ال ـمــاضــي ،اس ـت ـهــداف مـكـتــب نــائــب رئـيــس
ً
البرلمان في كركوك ،داعيا إلــى «التحقيق
فــي هــذا العمل اإلرهــابــي وكشف مرتكبيه
ومعاقبتهم» .وللمرة األولى ،خرج العشرات،
أمس ،بتظاهرات في ساحة النسور وسط
العاصمة بـغــداد ضــد «اإلط ــار التنسيقي»،
الذي يضم غالبية القوى الشيعية باستثناء
الصدر ،كما رفضوا محاوالت منح رئيس
الجمهورية برهم صالح ورئـيــس مجلس
الوزراء مصطفى الكاظمي الوالية الثانية،
ً
ونددوا بإعادة انتخاب الحلبوسي رئيسا
لمجلس النواب.
(بغداد  -وكاالت)

ةديرجلا
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ّ
واشنطن تستدرك «زلة» بايدن :سنواجه توغل روسيا بأوكرانيا
صواريخ أميركية إلى كييف عبر دول البلطيق ...ومناورات روسية  -صينية  -إيرانية تنطلق اليوم
وجهت إدارة الرئيس جو
بايدن ،أمس ،تحذيرات قوية
لموسكو من مغبة إقدامها
على أي تجاوز داخل الحدود
األوكرانية ،وذلك بعدما
أثار بايدن انتقادات بقوله
إن توغال «محدودا» للقوات
الروسية يمكن أن يستدعي
ً
ردا أقل.

بعد انـتـقــادات الذعــة لخطاب
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ج ــو بــايــدن
ً
بسبب ما اعتبره البعض تقليال
مــن خطر غــزو روســي ألوكرانيا
ي ـ ــأم ـ ــر ب ـ ــه ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ــروس ـ ــي
فالديمير بــوتـيــن ،أعلنت وزارة
الخارجية األميركية ،أمس ،أنها
سمحت لــدول البلطيق بإرسال
صـ ـ ــواريـ ـ ــخ أم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ال ـص ـن ــع
وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا.
وبـ ـ ـع ـ ــد أن وصـ ـ ـ ــف م ـ ـسـ ــؤول
أوكراني لـ"سي إن إن" تصريحات
بـ ـ ــايـ ـ ــدن بـ ــأن ـ ـهـ ــا ضـ ـ ـ ــوء أخـ ـض ــر
لموسكو للتحرك ،أ كــد مسؤول
فــي وزارة الـخــارجـيــة األميركية
م ـ ــن بـ ــرل ـ ـيـ ــن ،حـ ـي ــث بـ ـ ــدأ وزي ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي أن ـتــونــي
بلينكن ل ـقــاءات مــع األوروبـيـيــن
لبحث كيفية الرد على موسكو،
أن "الـحـلـفــاء األوروب ـي ـيــن لديهم
ً
ما يحتاجون للمضي قدما فيما
يتعلق بمساعدة أمنية إضافية
إلى أوكرانيا في األيام واألسابيع
القادمة".
وأوضـ ـ ـ ــح مـ ـص ــدر م ـط ـل ــع ،أن
ات ـفــاقــات الـنـقــل إل ــى ط ــرف ثالث
ستسمح ألسـتــونـيــا بـمــد كييف
ب ـصــواريــخ "جــافـلـيــن" الـمـضــادة
لـلــدبــابــات ،ولـلـيـتــوانـيــا بــإرســال
صواريخ "ستينغر".
وأكــد وزيــر الــدفــاع الليتواني

راجمات صواريخ تابعة للجيش األوكراني خالل تدريبات في منطقة خيرسون (رويترز)
أرف ـ ـ ـيـ ـ ــداس أنـ ــوسـ ــوس ـ ـكـ ــاس ،أن
ال ـه ــدف م ــن إرس ـ ــال أس ـل ـحــة إلــى
كـيـيــف ه ــو ال ـ ــردع .لـكـنــه أض ــاف:
"ال ـت ــاري ــخ يـبـيــن ل ـنــا أن ال ـت ـنــازل
للمعتدي سـيــؤدي بنهاية األمــر
إل ــى ح ــرب كـبـيــرة .نحن

ال نريد ذلــك .أي دولــة تــدافــع عن
نفسها يجب أن تتاح لها الفرص
للقيام بذلك".

بايدن يصرح ويصحح
وتــأتــي الـمــوافـقــة األمـيــركـيــة

على نقل األسـلـحــة ،بعدما قال
بـ ــايـ ــدن فـ ــي م ــؤتـ ـم ــر ص ـحــافــي
ب ــال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض" ،أعـ ـتـ ـق ــد أن
بوتين سيتحرك إال أنه ال يريد
ً
حربا شاملة ،ولكنه ُ
سيحاسب
ً
ً
وس ـيــدفــع ث ـم ـنــا بــاه ـظــا مـقــابــل
اختباره الغرب إذا قام بالغزو.
ً
سـيـكــون األم ــر مختلفا لــو كــان
ً
ً
ت ــوغ ــا ب ـس ـي ـطــا" .وت ــاب ــع" :لـكــن
سيكون األمر كارثة لروسيا إذا
غزت أوكرانيا ثانية".
كما قال إن عقد قمة ثالثة مع
ً
ً
بوتين "ال يزال أمرا ممكنا" وذلك
بعد لقاء الزعيمين مرتين العام
الماضي.
وذكــر بــايــدن أن بوتين طلب
منه ضـمــانــات بـشــأن مسألتين
ه ـم ــا ع ـ ــدم انـ ـضـ ـم ــام أوك ــرانـ ـي ــا
ً
أبــدا إلــى "األطلسي" وعــدم نشر
أسلحة استراتيجية أو نووية
ً
إطالقا على األراضي األوكرانية.
وتابع" :بوسعنا التوصل إلى
حــل مــا بالنسبة لــأ مــر الثاني
بناء على موقف روسيا".
وأث ـ ـ ــارت هـ ــذه الـتـصــريـحــات
ضبابية ،مما دفع البيت األبيض
لمحاولة توضيح ما عناه بايدن
فــي وقــت الحــق .فبعد ساعتين
مــن انتهاء المؤتمر الصحافي
الرئاسي ،قالت المتحدثة باسم
البيت األبيض ،جين ساكي" :إذا
عبرت أي قوات روسية الحدود
ً
األوكــران ـيــة ،سـيـكــون ه ــذا غ ــزوا
ً
جـ ــديـ ــدا ،وس ـي ـقــاب ـلــه رد ســريــع
وص ـ ــارم وم ـت ـحــد م ــن ال ــوالي ــات
المتحدة وحلفائنا" ،مضيفة أن
شن روسيا هجمات إلكترونية
أو اسـتـخــدامـهــا أســال ـيــب شبه
عسكرية ،سيقابل "بــرد حاسم
ومماثل وموحد".

الكرملين يندد
وف ــي مــوس ـكــو ،ق ــال الـنــاطــق
ب ـ ــاس ـ ــم ال ـ ـكـ ــرم ـ ـل ـ ـيـ ــن دمـ ـيـ ـت ــري
بيسكوف ،أمس ،إن تصريحات
الرئيس األميركي"ال تساهم في
تهدئة الـتــوتــر الـحــالــي بــل أنها
قد تساهم في زعزعة الوضع"،
ّ ً
م ــؤك ــدا أن ال ـت ـهــديــد األم ـيــركــي
بـ ـفـ ـص ــل روس ـ ـ ـيـ ـ ــا عـ ـ ــن الـ ـنـ ـظ ــام
الـمـصــرفــي الـعــالـمــي قــد يشجع
قـ ـ ــوى الـ ـصـ ـق ــور فـ ــي أوك ــرانـ ـي ــا
على استخدام القوة الستعادة
السيطرة على شرق البالد.
مــن ناحيتها ،قــالــت الناطقة

باسم وزارة الخارجية الروسية،
مـ ـ ــاريـ ـ ــا زاخـ ـ ـ ـ ــاروفـ ـ ـ ـ ــا" :ت ـ ــأك ـ ــدت
م ـخــاوف ـنــا م ــن خـ ــال ال ـت ـقــاريــر
األخيرة التي تظهر في وسائل
اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام .فـ ـمـ ـن ــذ أيـ ـ ـ ـ ــام ،ت ــرس ــل
بريطانيا أسلحة إلى أوكرانيا.
وم ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـعـ ــروف أن األن ـظ ـم ــة
المحمولة الـمـضــادة للدبابات
سيتم توريدها لالستخدام في
المناطق الحضرية" .وتابعت:
"إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ت ــم إرس ـ ــال
أكثر من  200عنصر كوماندوز
م ــن ق ـب ــل ك ـن ــدا ب ـح ـجــة ح ــراس ــة
سفارتها".
ولفتت زاخ ــاروف ــا ،إلــى "أننا
ّ
الغربية ،إلى التوقف
ندعو الدول
ع ـ ــن الـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــة ف ـ ــي ع ـس ـك ــرة
األزم ــة األوكــران ـيــة" ،معتبرة أن
"تصريحاتالواليات المتحدة
 ،بـ ـش ــأن غـ ـ ــزو روس ـ ـ ــي م ــزع ــوم
ألوكـ ـ ــران ـ ـ ـي ـ ـ ـا ،ض ـ ـ ــروري ـ ـ ــة ألج ــل
ً
استفزازنا عسكريا".
كما اعتبر السفير ا لــرو ســي
فــي ألمانيا سيرغي نتشاييف
بـ ــأن ت ـق ــدم ق ـ ــوات روسـ ـي ــة قــرب
أوكـ ــران ـ ـيـ ــا يـ ـع ــد رد فـ ـع ــل عـلــى
توريدات أسلحة من الغرب إلى
كييف.

بلينكن
وفـ ـ ــي ب ــرلـ ـي ــن ،أجـ ـ ـ ــرى وزيـ ــر
ال ـخــارج ـيــة األم ـي ــرك ــي أنـتــونــي
بـلـيـنـكــن أم ـ ــس ،مـ ـح ــادث ــات مــع
ن ـظ ــرائ ــه األلـ ـم ــان ــي وال ـفــرن ـســي
والـ ـ ـب ـ ــريـ ـ ـط ـ ــان ـ ــي ح ـ ـ ـ ــول األزم ـ ـ ـ ــة
األوك ــرانـ ـي ــة ،قـبـيــل ل ـقــاء حــاســم
ي ـج ـم ـعــه م ــع وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
الروسي سيرغي الفروف اليوم
في جنيف.
وت ــوع ــد بـلـيـنـكــن ب ــال ــرد على
"أي" ت ـجــاوز ل ـل ـقــوات الــروسـيــة
للحدود األوكرانية ،وذلك بعدما
أثـ ـ ــار ب ــاي ــدن انـ ـتـ ـق ــادات بـقــولــه
إن تــوغــا "مـ ـح ــدودا" يـمـكــن أن
يستدعي ردا أقل.
و قـ ــال بـلـيـنـكــن للصحافيين
"كنا واضحين جدا طوال الوقت،
إذا تـحــركــت أي ق ــوات عسكرية
روسية عبر الحدود األوكرانية،
وارتكبت أعماال عدوانية جديدة
ُ
ضــد أوكــران ـيــا ،فــإنـهــا ستقابل
ّ
برد سريع وشديد من الواليات
المتحدة وحلفائنا وشركائنا".
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ك ـش ـفــت
وســائــل إع ــام أمـيــركـيــة ،أمــس،

أن مــديــر وك ــال ــة االس ـت ـخ ـبــارات
المركزية  CIAوليام بيرنز أجرى
زيارة سرية ألوروبــا قبل جولة
بلينكن.

تدريبات ومناورات
وت ـن ـط ـلــق الـ ـي ــوم ،ف ــي شـمــال
ال ـم ـح ـي ــط الـ ـهـ ـن ــدي مـ ـ ـن ـ ــاورات
"الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــزام األمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـحـ ــري
 ،"2022بمشاركة سفن حربية
وطائرات تابعة للقوات البحرية
م ـ ــن ك ـ ــل م ـ ــن إي ـ ـ ـ ـ ــران وروس ـ ـيـ ــا
والـصـيــن "ب ـهــدف تـعــزيــز األمــن
ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة" حـسـبـمــا ص ـ ّـرح
مصطفى ت ــاج ال ــدي ــن ،مـســؤول
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـ ـعـ ــامـ ــة ب ــالـ ـق ــوات
المسلحة اإليرانية.
وأ ع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت وزارة ا لـ ـ ــد فـ ـ ــاع
الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،أم ـ ـ ــس ،أن ق ــوات ـه ــا
تـجــري مــع نظيرتها الصينية
واإليــران ـيــة تــدري ـبــات عسكرية
بحرية مشتركة في مياه خليج
عمان منذ  18الجاري وستنتهي
ً
غدا.
كـ ـم ــا أ كـ ـ ـ ــدت وزارة ا لـ ــد فـ ــاع
الروسية ،أن بحريتها ستجري
س ـل ـس ـل ــة م ـ ــن ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات فــي
ال ـش ـه ــري ــن الـ ـ ـج ـ ــاري وال ـم ـق ـبــل
فـ ــي ال ـب ـح ــر ال ـم ـت ــوس ــط وب ـحــر
أوخ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــك وشـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ش ـ ــرق
المحيط األطلسي وفي المحيط
الـ ـه ــادي ،م ـش ـيــرة إل ــى أن نحو
 10آالف جـنــدي ،و 140سفينة
حربية وسـفــن دع ــم ،وأكـثــر من
 60ط ــائ ــرة ،و 1000وحـ ــدة من
المعدات العسكرية سيشاركون
في هذه التدريبات.
وي ــأت ــي هـ ــذا ال ـت ـط ــور بـعـيــد
انطالق مناورات حربية روسية
ف ـ ــي  3م ـ ــواق ـ ــع داخـ ـ ـ ــل ال ـ ـبـ ــاد،
شاركت فيها مقاتالت حربية،
كما تحركت سفن إنزال حربية
روسـ ـ ـي ـ ــة م ـ ــن ب ـ ـحـ ــري ال ـش ـم ــال
والبلطيق بشكل مفاجئ.
في المقابل ،أعلنت الواليات
ا ل ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة أن ح ـ ـلـ ــف شـ ـم ــال
األطـلـســي "ن ــات ــو" ي ـنــوي إج ــراء
مناورات غير مسبوقة بمشاركة
 35أل ــف عـسـكــري مــن  28دولــة
إض ــاف ــة إل ــى حــام ـلــة ال ـطــائــرات
األميركية "هاري إس ترومان"،
ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـق ـط ــب ال ـش ـمــالــي
ستحمل اســم "ال ــرد الـبــارد" في
أوائل مارس المقبل.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

شركة متهمة باالرتباط بالجيش الصيني تنشر أجهزتها في أوروبا
عـبــرت سفينة "ي ــو إس إس بنفولد"
الحربية األميركية ،أمــس ،بحر الصين
ً
ال ـج ـنــوبــي ،م ـمــا اس ـتــدعــى ت ـح ــذي ــرا من
الجيش الصيني ،في وقت ال يزال منسوب
ً
التوتر بين القوتين العظميين مرتفعا.
وق ـ ــال س ــاح ال ـب ـحــريــة األم ـي ــرك ــي إن
المدمرة "أك ــدت على الحقوق المالحية
وال ـح ــري ــات ف ــي مـحـيــط ج ــزر بــاراس ـيــل،
ً
تماشيا مع القانون الدولي".
وردت ال ـق ـيــادة الـجـنــوبـيــة لـ ـ "جـيــش
التحرير الشعبي" الصيني بأن السفينة
"دخـ ـل ــت ب ـش ـكــل غ ـيــر ق ــان ــون ــي" منطقة
تعتبرها بكين ضمن مياهها اإلقليمية،
ّ
مضيفة أن "جـيــش التحرير نــظــم قــوات
بحرية وجــويــة مهمتها ُّ
تتبع ومراقبة
وتحذير وإبعاد المدمرة".
وتطالب الصين بالسيادة على معظم
مساحة بحر الصين الجنوبي الذي ّ
تمر
عبره تريليونات ال ــدوالرات من التجارة
س ـنــويــا ،وس ــط مـطــالـبــات مـشــابـهــة من
ب ــرون ــاي ومــال ـيــزيــا والـفـلـبـيــن وت ــاي ــوان
وفيتنام.
وي ـجــري س ــاح البحرية للعديد من
الدول الغربية ،تتقدمهم الواليات المتحدة

"عمليات حرية المالحة" ،تأكيدا للموقف
القائل إن بحر الصين الجنوبي ممر مائي
دولي .وعبور المدمرة األميركية أمس هو
األول الذي تعلن عنه عملية حرية المالحة
هذا العام.
وج ــاء ذلــك بعد أسـبــوع على توجيه
الــواليــات المتحدة انـتـقــادات هــي األشــد
لمطالب بكين "غير القانونية فــي بحر
ال ـصـيــن ال ـج ـنــوبــي ،راف ـض ــة ال ـتـبــريــرات
التاريخية والجغرافية لذلك.
الى ذلك ،قال تقرير لوكالة اسوشيتد
ب ـ ــرس ،إن ـ ــه ف ــي ب ـع ــض أكـ ـث ــر ال ـم ـنــاطــق
حـســاسـيــة بــال ـعــالــم ،نـ ّـصـبــت السلطات
أج ـه ــزة مـســح ضــوئــي أمـنـيــة صنعتها
شركة صينية واحدة لها عالقات وثيقة
بــالـجـيــش الـصـيـنــي وأع ـل ــى مـسـتــويــات
الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.
ال ـم ـن ـتــدى االق ـت ـص ــادي ال ـعــال ـمــي في
دافوس ،وأكبر موانئ أوروبا ،والمطارات
مــن أمـسـتــردام إلــى أثينا ،وح ــدود حلف
شمال األطلسي (ناتو) مع روسيا؛ تعتمد
جميعها على الـمـعــدات الـتــي تصنعها
شركة نوكتيك ،والتي سرعان ما أصبحت
ال ـشــركــة ال ــرائ ــدة ف ــي ال ـع ــال ــم ،م ــن حيث

سلة أخبار
راغ :نواب جونسون
ّ
يرهبون نظراءهم المعارضين

اتهم النائب البريطاني من
حزب المحافظين الحاكم
ويليام راغ ،النواب التابعين
لحكومة بوريس جونسون
في البرلمان بـ"الترهيب"
و"االبتزاز" عبر محاولتهم
ّ
لقيادة رئيس
صد تحد ّ
الوزراء ،وحض أعضاء
البرلمان على إبالغ الشرطة
باألمر .وقال راغ ،رئيس
لجنة اإلدارة العامة والشؤون
الدستورية التي تتمتع بنفوذ
في البرلمان خالل جلسة
استماع أمس ،إنه" :في األيام
األخيرة ،تعرض عدد من
النواب لضغوط وترهيب من
نواب الحكومة بسبب رغبتهم
المعلنة أو المفترضة في
إجراء تصويت حول الثقة في
قيادة حزب رئيس الوزراء".
وتابع راغ ،الذي سبق أن
دعا رئيس الوزراء إلى
االستقالة ،أن نواب جونسون
هددوا بسحب تمويل دافعي
الضرائب من المناطق التي
يمثلها نواب المعارضة.
وأضاف" :ترهيب عضو في
البرلمان هو أمر خطير...
عالوة على ذلك ،فإن التقارير
التي علمت ًبها تشكل على ما
يبدو ابتزازا".

الجمعية الوطنية الفرنسية
تندد بـ«إبادة» األويغور

الوطنية
اعتمدت الجمعية ً
الفرنسية أمس ،قرارا يندد
بـ"إبادة" الصين لألويغور
طالبة من الحكومة الفرنسية
أن تحذو حذوها .وأقر النص
غير ًالملزم بتأييد 169
نائبا ومعارضة نائب واحد
ّ
وصوت نواب
وامتناع .5
الحزب الرئاسي ً"الجمهورية
إلى األمام" تأييدا للقرار.
ونص االقتراح على أن
الجمعية الوطنية "تعترف
ً
رسميا بالعنف الذي ترتكبه
سلطات جمهورية الصين
الشعبية في حق األويغور
على أنها ترقى إلى جرائم
ضد اإلنسانية وإبادة
وتندد بها" .ودعا الحكومة
الفرنسية إلى اإلقدام على
الخطوة نفسها واعتماد
"اإلجراءات الضرورية لدى
األسرة الدولية وفي سياستها
الخارجية حيال جمهورية
الصين الشعبية" لوقف هذه
الممارسات.

ً
ليبيريا 29 :قتيال
بتدافع في تجمع ديني

ً
قتل نحو  29شخصا في
حادث تدافع خالل تجمع
ديني مسيحي في ضواحي
مونروفيا عاصمة ليبيريا.
وأعلنت الشرطة ،أمس ،أن
الحصيلة موقتة ً"وقد ترتفع
ألن ثمة أشخاصا آخرين
في وضع حرج" ،مشيرة إلى
ً
أن "بين القتلى أطفاال كانوا
يشاركون في الحدث".

مدمرة أميركية تعبر بحر ًالصين
الجنوبي وتستدعي تهديدا من بكين
اإليرادات ،ألجهزة المسح الضوئي األمني
للبضائع والمركبات.
ت ــم ت ـج ـم ـيــد أعـ ـم ــال "ن ــوك ـت ـي ــك" فــي
بسبب
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ل ـس ـن ــواتّ ،
مخاوف تتعلق باألمن القومي ،لكنها
حققت انتشارا كبيرا في جميع أنحاء
أوروبا ،حيث قامت بتنصيب أجهزتها
في  26من أصل  27دولة عضو باالتحاد
األوروب ــي ،وفقا لسجالت المشتريات
ال ـع ــام ــة وال ـح ـك ــوم ــة والـ ـش ــرك ــات الـتــي
راجعتها "أسوشيتد برس".
ّ
ودق تعقيد هيكل ملكية "نوكتيك"
واتساع وجودها العالمي ،أجراس اإلنذار
على َ
جانبي المحيط األطلسي.
ويـخـشــى ّ ع ــدد مـتــزايــد مــن مسؤولي
األم ـ ــن وص ــن ــاع ال ـس ـيــاســات الـغــربـيـيــن
مــن أن الصين يمكن أن تستغل معدات
"نوكتيك" لتخريب نقاط العبور الرئيسية
أو الوصول غير المشروع إلى البيانات
الحكومية أو الصناعية أو الشخصية من
خالل العناصر التي ّ
تمر عبر أجهزتها.
ويزعم منتقدو "نوكتيك" أن الحكومة
الصينية د عـمــت ا لـشــر كــة بشكل فعال
حتى تتمكن من تقويض المنافسين،

دوليات

كوريا الشمالية ِّ
تلوح
باستئناف التجارب النووية

السفينة «يو إس إس بنفولد» في بحر الصين الجنوبي أمس (رويترز)
وتمنح بكين نفوذا محتمال على البنية
الـتـحـتـيــة ال ـح ـيــويــة ف ــي الـ ـغ ــرب ،حيث
تسعى الصين إلى ترسيخ نفسها كقوة
تقنية عالمية عظمى.
وقــال مدير األمــن اإللكتروني بــوزارة
الدفاع الهولندية ،بارت غروثويس ،قبل
أن يصبح عضوا في البرلمان األوروبي،
إن "البيانات التي تتم معالجتها بواسطة
هذه األجهزة حساسة للغاية .إنها بيانات
شخصية ،بيانات عسكرية ،بيانات شحن.
قد تكون أسرار تجارية على المحك .تريد
التأكد من أنها في أيد أمينة ...أنت تعتمد

على العب أجنبي هو خصم جيوسياسي
ومنافس استراتيجي".
ك ـم ــا قـ ــال غ ــروث ــوي ــس وآخـ ـ ـ ــرون إن
أوروبـ ـ ـ ـ ــا ل ـي ــس ل ــدي ـه ــا أدوات لــرصــد
ومـقــاومــة مثل هــذا الـتـعــدي المحتمل.
وقد اتخذت الدول األعضاء في االتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي وج ـ ـهـ ــات ن ـظ ــر م ـت ـعــارضــة
بـشــأن الـمـخــاطــر األمـنـيــة لـ ـ "نــوكـتـيــك".
ّ
ولم يتمكن أي شخص حتى من إجراء
إحصاء عام شامل لمكان وعدد أجهزة
"نوكتيك" التي تم تنصيبها في جميع
أنحاء القارة.

وتــرفــض "نوكتيك" هــذه المخاوف،
وتؤكد أن عملياتها األوروبية تتوافق
م ــع ال ـقــوان ـيــن ال ـم ـح ـل ـيــة ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
ال ـف ـحــوص األم ـن ـيــة ال ـصــارمــة وقــواعــد
خصوصية البيانات.
وق ـ ــال ن ــائ ــب ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام لـشــركــة
نوكتيك في هولندا ،روبرت بوس ،حيث
تمتلك الشركة مركزا للبحث والتطوير،
إن الشركة ضحية لمزاعم ال أساس لها
مــن الصحة قلصت حصتها بالسوق
ف ــي أوروب ـ ــا إل ــى الـنـصــف تـقــريـبــا منذ
عام .2019

بعد أن فرضت الواليات
المتحدة عقوبات جديدة،
بشكل
هددت كوريا الشمالية ً
غير مباشر بالبدء مجددا
في اختبار قنابل نووية
وصواريخ عابرة للقارات.
وذكرت وكالة األنباء المركزية
الكورية الشمالية الرسمية،
أمس ،أن المكتب السياسي
لحزب العمال الكوري ً
الشمالي عقد اجتماعا وأمر
بإعادة النظر في إجراءات
بناء الثقة التي اتخذتها
بيونغ يانغ وبحث استئناف
األنشطة التي تم
جميع
ً
تعليقها موقتا.

ةديرجلا
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رياضة

النصر يهزم الساحل بصعوبة
ويتأهل لدور الثمانية

«نارية» بين السالمية والقادسية في كأس ولي العهد اليوم
حازم ماهر

بفوزه على الساحل 1-2
تأهل النصر لدور الثمانية في
بطولة كأس ولي العهد لكرة
القدم ،ليواجه الفائز من لقاء
القادسية والسالمية الذي
سيقام اليوم.

تــأهــل النصر ل ــدور الثمانية
لبطولة كــأس سمو ولــي العهد
ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم ،أث ـ ــر فـ ـ ـ ــوزه عـلــى
الساحل أمس بنتيجة .2-1
ي ــذك ــر أن ال ـف ـح ـي ـح ـيــل تــأهــل
ل ـل ــدور ذات ـ ــه ،ب ـعــد تـغـلـبــه أمــس
األول عـ ـل ــى ا ل ـ ـج ـ ـهـ ــراء ب ـه ــدف
دون رد.
ج ــاء ال ـش ــوط األول متوسط
المستوى ،مع أفضلية للساحل،
ون ـجــح مـشـعــل فـ ــواز ف ــي وضــع
النصر فــي المقدمة بالهدف
الــذي أحــرزه في الدقيقة 21
م ــن رك ـل ــة ج ـ ــزاء احـتـسـبـهــا
الحكم الدولي أحمد العلي،
اث ــر عــرق ـلــة س ـعــد الـعـجـمــي
لمحمد دحام.
احـ ـت ــاج ال ـســاحــل
إلى  4دقائق فقط،
إلدراك التعادل،
ب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
ل ـ ـ ـع ـ ـ ـبـ ـ ــدال ـ ـ ـلـ ـ ــه
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــن
ارت ـ ـق ـ ــى ل ـهــا
ال ـبــرازي ـلــي
جـيــوفــانــي

برأسية سكنت الزاوية اليمنى.
واصـ ـ ــل ال ـس ــاح ــل أفـضـلـيـتــه،
وت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــارس م ـح ـم ــد
حسينان لتسديدتين لجيوفاني،
في حين تصدى القائم لتسديدة
لـيــونــاردو ،وفــي المقابل جاء ت
هجمات النصر على استحياء.
وفرض النصر سيطرته على
مجريات الشوط اإلضافي األول
وهاجم بال توقف ،ونجح محمد
دحــام في إحــراز هدف العنابي
الثاني في الدقيقة الثامنة من
الـ ـش ــوط اإلض ــاف ــي ال ـث ــان ــي من
رك ـل ــة رك ـن ـيــة خ ــدع ــت ال ـح ــارس
علي فــا ضــل ،وسكنت الشباك،
ليظفر النصر بالفوز ،ويلتقي
مع الفائز من اللقاء الناري الذي
يجمع القادسية مــع السالمية
اليوم.
إلى ذلك ،تقام اليوم مباراتان
فــي ال ــدور ذاتــه يلتقي خاللهما
الصليبيخات مع برقان الساعة
 4:25مـســاء عـلــى اس ـتــاد محمد
الحمد ،والسالمية مع القادسية
الساعة  7:25على استاد جابر
الدولي.

جانب من مباراة النصر والساحل (تصوير جورج رجي)
وتحوم الشبهات حول إقامة
مباراة السالمية مع القادسية في
موعدها ،بسبب إصابة  4العبين
في "األصفر" بفيروس كورونا.
وكان اتحاد الكرة َّ
أجل مباراة
العربي مع التضامن إلصابة 11
العبا في "األخضر" بالفيروس،
وك ــذل ــك الـ ـي ــرم ــوك م ــع ال ـش ـبــاب
إلصــابــة  8العـبـيــن فــي صـفــوف
األول بالفيروس.

السالمية والقادسية
بـعـيــدا ع ــن إق ــام ــة ال ـم ـبــاراة

فــي موعدها مــن عــدمــه ،تبقى
مواجهات السالمية والقادسية
ل ـ ـهـ ــا رونـ ـ ـ ـ ــق لـ ـ ـ ــدى ج ـم ــاه ـي ــر
ال ـ ـنـ ــادي ـ ـيـ ــن بـ ـصـ ـف ــة خـ ــاصـ ــة،
والجماهير بمختلف ميولها
ب ـص ـفــة ع ــام ــة ،خ ـص ــوص ــا أن
آخر مباراة جمعتهما حسمها
"السماوي" لمصلحته  2-3في
الدوري الممتاز.
وي ـف ـت ـق ــد "األصـ ـ ـف ـ ــر" ال ـي ــوم
بـ ـشـ ـك ــل م ـ ــؤك ـ ــد جـ ـ ـه ـ ــود بـ ــدر
ال ـ ـم ـ ـطـ ــوع وخـ ـ ــالـ ـ ــد إبـ ــراه ـ ـيـ ــم
ورومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ،إلصـ ــاب ـ ـت ـ ـهـ ــم
بـ ـفـ ـي ــروس كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،وأح ـم ــد

ال ـظ ـف ـي ــري وال ـ ـ ـحـ ـ ــارس خــالــد
ا لــر ش ـيــدي ،وجميعهم أوراق
رابحة.
ورغم الغيابات المؤثرة ،فإن
الـمــدرب الجزائري خيرالدين
مـ ـض ــوي ي ـل ـعــب ت ـح ــت ش ـعــار
تحقيق الفوز دون سواه ،لرد
الدين للمنافس ،وقطع خطوة
مهمة للمنافسة على اللقب.
فــي الـمـقــابــل ،لــم يعلن أحد
داخــل السالمية عــن إصابات
بالفيروس حتى نـهــار أمــس،
ويـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــى ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدرب م ـح ـم ــد
إبــراه ـيــم إل ــى ض ــرب أك ـثــر من

عصفور بحجر واح ــد ،أولها
ال ـتــأهــل لـ ــدور ال ـث ـمــان ـيــة ،إلــى
ج ـ ــان ـ ــب تـ ــأك ـ ـيـ ــد ال ـ ـ ـفـ ـ ــوز ع ـلــى
المنافس ،هــذا غير استعادة
الفريق لتوازنه ،بعد خسارته
فــي الـجــولــة األخ ـي ــرة عـلــى يد
كاظمة بثالثة أهداف ،ليتراجع
الـفــريــق إلــى الـمــركــز الخامس
رغم أنه كان قريبا من اعتالء
القمة.
وفـ ـ ــرض إب ــراهـ ـي ــم س ـيــاجــا
م ــن ال ـس ــري ــة وال ـك ـت ـم ــان عـلــى
ت ــدري ـب ــات ــه ،م ــن أج ــل مـفــاجــأة
القادسية ،سواء بطريقة اللعب

داليبور :حققنا األهم أمام الجهراء والتغيير قادم في الفحيحيل
أ كــد مــدرب فريق الفحيحيل لكرة القدم الكرواتي داليبور أن فريقه حقق
األ هــم في مواجهة الجهراء ،مشيرا إلى أنه ينتظر األفضل من الالعبين في
قادم المباريات.
وكان الفحيحيل تجاوز الجهراء في ثمن نهائي كأس ولي العهد بهدف من
دون رد سجله حسين غملوش ،ليصعد إلى ربع نهائي البطولة.
وو ص ــف دا لـيـبــور ا لـفــوز على ا لـجـهــراء فــي مستهل مهمته مــع الفحيحيل
ً
بالمهم ،معربا عن أمله أن يحقق اإلضافة المطلوبة ،ليواصل مشواره بنجاح
في الكويت والذي بدأه قبل سنوات مع القادسية.

داليبور

يختار
«منتخب الشباب» ً
قائمة تضم  29العبا
وقــع اختيار الجهاز الفني
لمنتخبنا لـلـشـبــاب تـحــت 19
سنة ،بقيادة المدرب اإلسباني
كــارلــوس مارتينيز ومساعده
ً
محمد الفيلكاوي ،على  29العبا
لـلــدخــول فــي الـتــدريـبــات ،التي
ستنطلق مساء بعد غــد ،على
مـلـعــب ال ـمــرحــوم عبدالرحمن
البكر ،وستتخللها مباراة ودية
مــع أح ــد أنــديــة دوري الــدرجــة
األول ـ ـ ــى ،ض ـمــن االس ـت ـع ــدادات
لمنافسات كأس آسيا التي تقام
في سبتمبر المقبل.
والـ ـ ــاع ـ ـ ـبـ ـ ــون الـ ـ ــذيـ ـ ــن وقـ ــع
عـلـيـهــم االخ ـت ـي ــار عـلـيـهــم هــم:
عمر الـعـنــزي ،ومـعــاذ العنزي،
وسعد العجمي ،وفهد العازمي،
وعبدالعزيز الحجي ،وضاري
ال ـ ـمـ ــرزوق ،وم ـح ـمــد ال ـعــازمــي،
وبــدر المطيري ،وعبدالرحمن
ال ـ ـخ ـ ـضـ ــر ،وط ـ ـ ـ ــال الـ ـشـ ـم ــري،
وتــركــي الشمري ،وعبدالرضا
شـهــاب ،وخــالــد حسن ،وأحمد
إس ـم ــاع ـي ــل ،وح ـس ـي ــن ش ـهــاب
ك ـ ـن ـ ـكـ ــونـ ــي ،وعـ ـ ـم ـ ــر الـ ـسـ ـلـ ـي ــم،

كارلوس مارتينيز

وي ـ ــوس ـ ــف ال ـ ـف ـ ـجـ ــي ،وص ــال ــح
ال ـم ـح ـط ــب ،وفـ ـه ــد ال ـع ـم ـي ــري،
وصـ ـ ــالـ ـ ــح الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــاي ،وم ـح ـم ــد
الــراشــد ،وعبدالهادي العنزي،
وبـ ــدر ال ـع ـج ـمــي ،وث ــام ــر عـنــاد
ال ـع ـنــزي ،وع ـلــي ول ـيــد جمعة،
وم ـكــي ال ـق ــاف ،وع ـمــر الـمـطــر،
ومزيد المطيري ،وعبدالرحمن
الــرشـيــدي .وخـلــت القائمة من
العبي القادسية.

ً
و تـعــا قــدت إدارة الفحيحيل مــع دا لـيـبــور خـلـفــا لـلـمــدرب ا لـســا بــق للفريق ظاهر
العدواني ،بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم.
وكشف مدرب الفحيحيل أن التغيير قادم بملف المحترفين حسب حاجة الفريق،
وبعد التشاور مع جهاز الكرة وإدارة النادي.
و فــي السياق نفسه ،شــدد محترف الفحيحيل ديمبلي على أ نــه ال يعلم حقيقة
العروض والذي ترددت في الفترة الماضية سواء من القادسية ،والعربي وكاظمة.
وأشــار إلــى أن إدارة النادي ال تخبره بــأي تفاصيل ،وهــو ما يجعل األمــور غير
ً
واضحة ،معربا عن أمله في التواجد ضمن فرق المقدمة في الدوري الممتاز.

ً
أزرق اليد يخسر أمام كوريا ويلتقي البحرين غدا
خـســر منتخبنا الــوطـنــي األول لـكــرة اليد
ب ـص ـعــوبــة أم ـ ــام ن ـظ ـيــره الـ ـك ــوري الـجـنــوبــي
بنتيجة  27-26أم ــس ،فــي خ ـتــام مـنــافـســات
ال ـم ـج ـم ــوع ــة األولـ ـ ــى م ــن الـ ـ ــدور ال ـت ـم ـه ـيــدي
"الـمـجـمــوعــات" فــي البطولة اآلسـيــويــة الـ ـ 20
ً
لمنتخبات الرجال لكرة اليد المقامة حاليا
في مدينة الدمام السعودية.
بذلك تصدرت كوريا المجموعة برصيد 6
ً
نقاط تليها الكويت ثانيا بـ  4نقاط وتأهال
ل ـل ــدور ال ـثــانــي ،بـيـنـمــا ودع مـنـتـخــب األردن
الـمـنــافـســة واح ـتــل الـمــركــز الـثــالــث بنقطتين
رغم فوزه أمس  19-40على سنغافورة الرابع
بدون رصيد.
وأسفرت نتائج باقي مباريات الجولة عن
فوز إيران على السعودية  ،20-24وأستراليا
على الهند  ،26-27وقطر على اإلم ــارات 22-
 ،17وال ـع ــراق عـلــى ع ـمــان  29-31والـبـحــريــن
على هونغ كونغ  ،20-46وأوزبكستان على
فيتنام .23-30
بهذه النتائج ،تصدر المنتخب اإليــرانــي
م ـج ـمــوع ـتــه ال ـثــان ـيــة بــرص ـيــد  6ن ـق ــاط يـلـيــه
ً
ً
السعودي ثانيا بـ  4نقاط واألسترالي ثالثا
ً
بنقطتين ،والهندي رابعا بدون رصيد ،واحتل
منتخب قطر قمة المجموعة الثالثة بـ  6نقاط
ً
ً
والـ ـع ــراق ثــان ـيــا بـ ـ  4ن ـقــاط واإلم ـ ـ ــارات ثــالـثــا
ً
بنقطتين وعمان رابعا بدون رصيد ،في حين
تصدر البحرين مجموعته الرابعة بـ  6نقاط
ً
يليه أوزبكستان ثانيا بـ  4نقاط وهونغ كونغ

أو بالتشكيل الذي سيخوض
به اللقاء.

الصليبيخات وبرقان
أمـ ـ ــا م ـ ـب ـ ــاراة ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات
وبــرقــان ،فستكون فيها الفرصة
ســان ـح ــة ل ـض ـمــان م ـق ـعــد ألنــدي ــة
الدرجة األولى في دور الثمانية.
وم ــن ال ـمــؤكــد أن ال ـف ــوز سيلقي
بـظــالــه اإليـجــابـيــة فــي المرحلة
الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا فـ ـ ــي ظــل
عــدم تحقيق أي منهما النتائج
المأمولة في الدرجة األولى.

األندية تسلمت
مكرمة األمير
سلم رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة
القدم الشيخ أحمد اليوسف ،أمس األول،
مكرمة سمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد لألندية أصحاب المراكز الثالثة
األولـ ــى فــي بـطــولــة ك ــأس األم ـي ــر ،وهــي
الـكــويــت (األول) والـقــادسـيــة (ال ـثــانــي)،
والعربي (الثالث).

العربي يطلب تسجيل َ
العبي طائرة
رغم سريان عقديهما مع الكويت
رفض اتحاد الكرة الطائرة طلب النادي العربي تسجيل الالعبين
يعقوب عــدنــان وسلطان خلف فــي كشوفات الفريق األول للكرة
الـطــائــرة بــالـنــادي الستكمال منافسات الـمــوســم الـحــالــي ،بسبب
َ
الالعبين بعقدين ساريين مع ناديهما األصلي الكويت
ارتـبــاط
حتى .2024
وكــان العربي أعلن في وقــت سابق تعاقده مع  3العبين لدعم
صفوف الفريق األول للكرة الطائرة خالل الفترة المقبلة ،هم عدنان
وخلف من الكويت ،وأحمد المال من الشباب.
وانتظم الالعبون الثالثة في تدريبات األخضر منذ فترة تحت
قيادة مدرب الفريق الجديد األرجنتيني ماركوس انطونيو وظهروا
بمستوى جيد مما دفع العربي لطلب تسجيلهم في االتحاد ،غير
أن طلبه قوبل بالرفض فيما يخص العبي الكويت.

العب األزرق عبدالعزيز الشمري يصوب على المرمى الكوري
ً
ً
ثالثا بنقطتين وفيتنام رابعا بدون رصيد.
ب ــذل ــك ،تــأهــل الـمـنـتـخـبــان األول وال ـثــانــي
مــن كــل مـجـمــوعــة ل ـلــدور ال ـثــانــي "الــرئـيـســي"
حـيــث ثــم تقسيمه عـلــى مـجـمــوعـتـيــن ضمت
األول ــى منتخبات كــوريــا والـسـعــوديــة وقطر
وأوزبكستان بينما ضمت الثانية منتخبات
ال ـكــويــت وإي ـ ــران والـ ـع ــراق وال ـب ـحــريــن ،فيما
ستخوض باقي المنتخبات مباريات الترضية
لتحديد المراكز من الـ .16-9
ويلتقي في السادسة من مساء غد منتخبنا

الوطني مع نظيره البحريني ضمن الجولة
األولى من الدور الرئيسي.
ويأمل األزرق تعويض خسارته أمام كوريا
والـتـقــدم بالخطوة األول ــى فــي طريق التأهل
للدور نصف النهائي وبطاقة التأهل لبطولة
العالم المقبلة ،على حساب منتخب البحرين
الذي لم يختبر بشكل جيد منذ بداية البطولة
رغ ــم أن ــه ت ـص ــدر مـجـمــوعـتــه ف ــي مـ ـب ــاراة من
المتوقع ان تكون صعبة على الطرفين.

كاظمة ينهي القسم األول
لـ «ممتاز» السلة بالعالمة الكاملة
ً
ً
حقق الفريق األول لكرة السلة بنادي كاظمة فــوزا مثيرا على
الجهراء بنتيجة  81-74في المباراة المؤجلة التي جمعتهما امس
األول ،على صالة االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله ،في ختام
منافسات القسم األول للدوري الممتاز لكرة السلة.
وبذلك يكون البرتقالي قد أنهى القسم األول من الدوري بالعالمة
الكاملة برصيد  10نقاط ،يليه الكويت بـ  9نقاط ،ثم الجهراء بـ ،8
ثم القادسية والقرين وبرقان بـ  6نقاط لكل منها.

«الفراعنة» يرافق نسور نيجيريا إلى ثمن نهائي «كان »2022
السودان وغينيا بيساو يودعان البطولة ...ومنافسات الدور التالي تنطلق األحد
حسم منتخب مصر تأهله لــدور ال ـ  16من
بطولة كــأس أمــم إفريقيا المقامة حاليا في
ال ـكــام ـيــرون ،بــرفـقــة نـظـيــره الـنـيـجـيــري ،وذلــك
بعد الفوز على السودان بهدف دون رد أحرزه
المدافع محمد عبدالمنعم خالل المباراة التي
جمعتهما مساء أمس األول ،في ختام منافسات
الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة للبطولة التي
تنتهي  6فبراير المقبل.
ودخــل المنتخب المصري أج ــواء المباراة
سريعا بحثا عن هدف التقدم إلراحة األعصاب
مبكرا ،وضغط العبوه في المنتصف للسيطرة
على مجريات األم ــور ،بينما في المقابل كان
المنتخب السوداني منظما للغاية في الشق
الــدفــاعــي أم ــام الـنـجــم الـعــالـمــي محمد صــاح
ورفــاقــه ،مع االعتماد على الهجمات المرتدة
السريعة.
وعند الدقيقة  35من عمر المباراة ،جاءت
ضربة الهدف األول للفراعنة عن طريق المدافع
محمد عبدالمنعم من ضربة رأس متقنة ،بعدها
استمر الضغط الهجومي المصري ،وكاد صالح
يحرز الهدف الثاني في الدقيقة  44بعد أن راوغ

دفاع السودان وسدد الكرة ،إال أن الحارس نجح
في التصدي لها.

شوط سلبي
لم يختلف األداء كثيرا في الشوط الثاني،
حـيــث واصـ ــل مـنـتـخــب مـصــر الـسـعــي إلح ــراز
الهدف الثاني ،مع وجود محاوالت من الجانب
الـ ـس ــودان ــي ل ـخ ـطــف ال ـت ـع ــادل ع ـقــب إج ـ ـ ــراء 3
تغييرات دفعة واحــدة ،في الوقت الــذي أجرى
فيه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني
للمنتخب المصري أول تغيير بنزول أحمد سيد
"زيزو" بدال من عبدالله السعيد ،ثم دفع بمحمود
حسن "تريزيغيه" على حساب عمر مرموش.
ودفع مدرب الفراعنة بالثنائي حمدي فتحي
وم ــروان حمدي بــدال مــن السولية ومصطفى
مـحـمــد فــي مـحــاولــة لتنشيط وس ــط الملعب
والهجوم بعد أن الحظ وجود رغبة سودانية في
خطف التعادل ،لتمر الدقائق المتبقية بال جديد.
بهذا الفوز ،صعد منتخب مصر إلى الدور
الثاني بعدما حسم وصافة المجموعة الرابعة

بـ  6نقاط خلف نيجيريا المتصدرة بعد فوزها
على غينيا بيساو بهدفين دون رد في المباراة
التي جمعتهما بالجولة األخيرة أيضا.

النسور تحلق بالعالمة الكاملة
وفــاز منتخب نيجيريا على غينيا بيساو
بهدفين دون رد أحرزهما عمر الصادق وويليام
إيكونج في المباراة التي جمعتهما على ملعب
"رومدى أدجيا" ،ليحقق العالمة الكاملة برصيد
 9نقاط بعد أن كان استهل مشواره بالفوز على
الفراعنة بهدف نظيف ،ثم الفوز على السودان
بثالثة أهداف مقابل هدف.
بينما احتل منتخب السودان المركز الثالث
في المجموعة برصيد نقطة واحدة بالتساوي
مع غينيا بيساو ليخرج المنتخبان من البطولة
رسميا.

مواجهات ثمن النهائي
وتـنـطـلــق مـنــافـســات دور ثـمــن نـهــائــي أمــم

إفــريـقـيــا  2021ف ــي الـســابـعــة م ـســاء بـعــد غــد،
بتوقيت الـكــويــت ،بـمــواجـهــة بــوركـيـنــا فاسو
أمام الغابون.
ويترقب النسور الخضراء هوية المنتخب
الـ ــذي سيلتقيه بـعــد غ ــد أي ـضــا ف ــي الـعــاشــرة
مساء ،وذلك بعد فض االشتباك في المجموعة
الخامسة المعقدة ،التي تضم الجزائر وكوت
ديفوار وغينيا االستوائية وسيراليون ،والذين
لعبوا أمس ،و«الجريدة» ماثلة للطبع ،وكذلك
الحال بالنسبة للمنتخب المصري الذي ينتظر
متصدر هــذه المجموعة لمواجهته األربـعــاء
 26الجاري.

المغرب يواجه ماالوي الثالثاء
أما المنتخب المغربي متصدر المجموعة
الثالثة فسيواجه ماالوي صاحب المركز الثالث
بالمجموعة الثانية في العاشرة مساء الثالثاء
المقبل ،بينما يلعب منتخب السنغال متصدر
المجموعة الثانية مع نظيره كاب فيردي في
السابعة مساء اليوم ذاته.

العبو المنتخب المصري يحتفلون مع محمد عبدالمنعم بتسجيل هدفه (رويترز)
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فاز مانشستر يونايتد 1-3
على برينتفورد ،أمس األول،
في الجولة الـ  17بالدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ع ــاد مانشستر يــونــايـتــد إلــى
س ـكــة االنـ ـتـ ـص ــارات ،ب ـف ــوز كبير
ع ـلــى مـضـيـفــه بــري ـن ـت ـفــورد ،1-3
أمس األول ،في مباراة مؤجلة من
المرحلة الـ  17للدوري اإلنكليزي
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،أمـ ــس األول ،فيما
اقتنص توتنهام فوزا دراماتيكيا
م ــن مـضـيـفــه لـيـسـتــر سـيـتــي 2-3
بـ ـه ــدفـ ـي ــن ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ب ـ ـ ــدل عــن
الضائع.
في المباراة األولى ،عزز فريق
«الـشـيــاطـيــن الـحـمــر» مــوقـعــه في
المركز السابع المطارد للمراكز
األربعة األولى ،حيث رفع رصيده
إلـ ــى  35ن ـق ـط ــة ،ب ــال ـت ـس ــاوي مــع
أرسنال الـســادس ،وبفارق نقطة
عن توتنهام الخامس ،ونقطتين
عن وست هام الرابع.
ع ـل ــى م ـل ـع ــب غ ــري ـف ـي ــن ب ـ ــارك،
سـ ـج ــل أهـ ـ ـ ـ ــداف فـ ــريـ ــق ال ـ ـمـ ــدرب
األلماني رالف رانغنيك؛ السويدي
أنـتــونــي إالن ـغــا ( ،)55ومــايـســون
غ ـ ــر يـ ـ ـن ـ ــوود ( ،)62و مـ ـ ــار كـ ـ ــوس
راشفورد ( ،)77فيما سجل إيفان
تــونــي ه ــدف ال ـشــرف لبرنتفورد
(.)85
وهو الفوز العاشر لمانشستر
يونايتد هذا الموسم واألول بعد
خسارة أمام ضيفه ولفرهامبتون
صفر  1 -وتعادل مع  ،2-2علما أنه
لعب مباراتين أكثر من توتنهام
ومباراة أكثر من أرسنال.
وف ــي ال ـجــولــة الـمـقـبـلــة ،يلعب

الـ ـسـ ـب ــت م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــاي ـت ــد
م ــع وي ـســت هـ ــام ،وإي ـف ــرت ــون مع
أسـ ـت ــون ف ـي ــا ،ولـ ـي ــدز يــونــاي ـتــد
مــع نـيــوكــاســل ،وبــريـنـتـفــورد مع
وولفرهامبتون ،وساوثامبتون
مع مانشستر سيتي.

فوز ثمين لتوتنهام
وفي المباراة الثانية ،المؤجلة
مـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة ذاتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ،خ ـطــف
توتنهام فوزا مجنونا من ليستر
سيتي  2-3بهدفين في الدقيقتين
الـخــامـســة والـســابـعــة مــن الــوقــت
بدل عن الضائع سجلهما البديل
الهولندي ستيفن بيرخفين.
وأش ـ ـعـ ــل ت ــوتـ ـنـ ـه ــام ال ـ ـصـ ــراع
على المراكز المؤهلة إلى دوري
أبطال أوروبا ،حيث يحتل المركز
ال ـخــامــس بــرصـيــد  36نـقـطــة من
 19م ـب ــاراة ب ـفــارق نـقـطــة واح ــدة
عن وست هام الرابع ( 22مباراة)،
ومتقدما بنقطة واحدة على جاره
اللندني أرسنال ( 20مباراة).
عـلــى ملعب كينغ ب ــاور ،فـ َّـرط
أص ـ ـحـ ــاب األرض فـ ــي ت ـقــدم ـهــم
مرتين عبر الزامبي باتسون داكا
( ،)24ثم جيمس ماديسون (،)76
ح ـيــث رد تــوت ـن ـهــام ع ـبــر هــدافــه
هاري كين ( ،)38وبيرخفين بطل
ال ـم ـبــاراة مــن دون م ـنــازع (5+90
و.)7+90
ولم يكن أشد المتفائلين بأداء

ليفربول يدخل في صراع
لضم كارفاليو

كارفاليو

يسعى نادي ليفربول للحصول على خدمات
الع ــب ال ــوس ــط الـبــرتـغــالــي ال ـصــاعــد ،الـمـحـتــرف
بصفوف فولهام ،والذي سينتهي عقده مع ناديه
الـحــالــي فــي يــونـيــو الـمـقـبــل ،وفـقــا لـمــا أكــدتــه
تقارير إخبارية.
وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن
«الــريــدز» يخططون للتعاقد مع كارفاليو
( 19عاما) مقابل  5ماليين يورو ،مضيفة أن
العالقات السيئة بين الناديين ،على خلفية
تعاقد ليفربول مع العب فولهام السابق،
هارفي إلـيــوت ،قد تعقد الصفقة ،وأفــادت
ب ــأن ه ـنــاك أنــديــة إنـكـلـيــزيــة أخ ــرى تطمح
للتعاقد مع كارفاليو ،مثل وستهام يونايتد.
(إفي)

إمبيد يتعملق بـ  50نقطة
في أقل من  27دقيقة
تعملق العــب االرتـكــاز الكاميروني جويل إمبيد بتسجيله 50
نقطة في أقل من  27دقيقة (في  26.05دقيقة بالتحديد) ،ليقود فريقه
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز إلى الفوز على ضيفه أورالندو ماجيك
 ،110-123أمس األول ،في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
ولــم يكتف إمبيد بمعادلة رقمه القياسي الشخصي من حيث
ً
عدد النقاط ،بل حقق أيضا  12متابعة و 3صدات دفاعية (بلوك) في
لقاء نجح خالله في  17من محاوالته الـ 23وفي  15رمية حرة من
أصل  ،17رغم أنه لم يخض سوى  58ثانية في الربع الرابع األخير.
وقاد كايري إيرفينغ فريقه بروكلين نتس إلى الفوز على مضيفه
واشنطن ويزاردز  ،118-119بتسجيله  30نقطة في أفضل مباراة له
منذ أن قرر الفريق إعادته إلى التشكيلة في المباريات المقامة خارج
الديار ،بعدما استبعد في بداية الموسم ،بسبب رفضه تلقي اللقاح
المضاد لـ «كورونا» .وقاد اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو ( 33نقطة
مع  15متابعة و 7تمريرات حاسمة) ،وكريس ميدليتون ( 27نقطة)
ميلووكي باكس حامل اللقب للفوز على ممفيس غريزليز .114-126
ً
وحـقــق كــاريــس ليفيرت إن ـجــازا هــو األول مــن نــوعــه فــي تاريخ
إنــديــانــا بــايـســرز ،وذل ــك بتسجيله  22مــن نـقــاطــه الـ ــ 30فــي الــربــع
األخير من المباراة التي فاز بها فريقه على مضيفه لوس أنجلس
ليكرز .104-111

إيالنغا يحرز هدف مان يونايتد األول
توتنهام أن يتوقعوا هذه النهاية
ال ــدرام ــات ـي ـك ـي ــة واإلي ـج ــاب ـي ــة في
ً
آن معا لفريق الـمــدرب اإليطالي
أنـ ـت ــونـ ـي ــو ك ــونـ ـت ــي ،حـ ـي ــث قـلــب
ال ـطــاولــة عـلــى لـيـسـتــر ،ال ــذي ظن

أنه في طريقه لتحقيق الفوز ،بعد
هدف ماديسون قبل  14دقيقة من
نهاية الوقت األصلي.
وجـ ـ ـ ـ ــاء تـ ـ ـق ـ ــدم ل ـي ـس ـت ــر ح ـتــى
ال ــدق ــائ ــق األخـ ـ ـي ـ ــرة ع ـل ــى عـكــس

االتحاد األرجنتيني يستبعد ميسي
ق ــرر االت ـح ــاد األرجـنـتـيـنــي
لكرة القدم إراحة نجمه ليونيل
ميسي ،المتعافي مــؤخــرا من
اإلص ــاب ــة ب ـف ـي ــروس ك ــورون ــا،
بـ ــاس ـ ـت ـ ـب ـ ـعـ ــاده عـ ـ ــن ت ـش ـك ـي ـلــة
مـنـتـخــب بـ ــاده ال ـمــدعــوة إلــى
مــوا جـهــة تشيلي وكولومبيا
ف ـ ــي ال ـت ـص ـف ـي ــات األم ـي ــرك ـي ــة
الجنوبية المؤهلة لمونديال
 2022في قطر.
وت ـل ـت ـق ــي األرجـ ـنـ ـتـ ـي ــن مــع
مضيفتها تشيلي بسانتياغو
ف ــي  27ي ـنــايــر ال ـ ـجـ ــاري ،قـبــل
استضافة كولومبيا فــي أول
فبراير المقبل ،و خـلــت الئحة
ال ـم ـن ـت ـخــب ،ال ـض ــام ــن لـتــأهـلــه
لـلـنـهــائـيــات ،م ــن اس ــم ميسي
الذي أصيب بفيروس كورونا

ليونيل ميسي

خ ـ ــال وجـ ـ ــوده ف ــي روزاريـ ـ ــو
خالل فترة أعياد الميالد ورأس
السنة.

داف ــع مــديــر ق ـطــاع ك ــرة ال ـق ــدم ف ــي ن ــادي
برشلونة ،ماتيو أليماني ،عن قرار المدير
الفني للفريق ،تشافي هرنانديز ،باستبعاد
الـمـهــاجــم الـفــرنـســي عـثـمــان ديـمـبـيـلــي من
مــواجـهــة ك ــأس الـمـلــك أم ــام أتـلـتـيــك بـلـبــاو،
مـ ــؤكـ ــدا أن الـ ــاعـ ــب ال ـف ــرن ـس ــي «ق ـ ــرر ع ــدم
االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار» مـ ــع ال ـ ـفـ ــريـ ــق ،لـ ـه ــذا ن ــاش ــده
بـ«الرحيل في أقرب وقت».
وسافرت بعثة الفريق األول لبرشلونة
إلى بلباو لخوض مواجهة ثمن نهائي كأس
الملك بتشكيلة غاب عنها ديمبيلي ،الذي
بقي في مدينة برشلونة ،بسبب مشكالته
مع النادي بخصوص تجديد العقد.
وأبدت إدارة برشلونة رغبتها في تجديد
عقد ديمبيلي ( 24عاما) ،والــذي سينتهي
في يونيو المقبل ،لكنه لم يوقع حتى اآلن
على العقد ،لهذا فقد أصبح ُحرا بخصوص

ناد آخر للرحيل بداية من أول
االتفاق مع أي ٍ
يناير الجاري.
وإزاء هذا الوضع ،عقد أليماني مؤتمرا
صحافيا أمام وسائل اإلعالم ،للحديث عن
رأيــه فــي تلك األح ــداث ،والــدفــاع عــن الـقــرار
بعدم استدعاء الجناح الدولي الفرنسي.
وق ـ ـ ــال الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤول الـ ـكـ ـت ــال ــون ــي:
«الحقيقة أن ــه م ــرت سـتــة أشهر
م ـنــذ أن ب ــدأن ــا ال ـت ـف ــاوض مع
وكـ ـي ــل عـ ـثـ ـم ــان ،وط ـ ـ ــوال ه ــذا
الـ ــوقـ ــت ك ـ ــان ه ـ ـنـ ــاك ت ــواص ــل
مـسـتـمــر م ـع ـهــم ف ـي ـمــا يـتـعـلــق
بــرغـبــة ال ـنــادي فــي اسـتـمــراره.
قدمنا العديد من العروض ،وكان
كاف لالعب ليقرر
هذا وقتا أكثر من ٍ
مستقبله».

إنتر ميالن إلى ربع نهائي كأس إيطاليا
احتاج إنتر ميالن إلى التمديد لتخطي
عقبة ضيفه إمبولي ( 2-3الــوقــت األصلي
 )2-2أمس األول ،وبلوغ الدور ربع النهائي
لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم.
وك ــان إن ـتــر م ـيــان ال ـب ــادئ بالتسجيل،
عبر مهاجمه الــدولــي التشيلي أليكسيس
سانشيس فــي الدقيقة  ،13لكن الضيوف
ردوا بهدفين لأللباني نديم بايرامي ()61
وحارس المرمى الروماني أندري رادو (76
خطأ في مرمى فريقه).
وفي وقت كانت المباراة تلفظ أنفاسها
األخيرة ،ويسير إمبولي ،الذي تغلب على
يــوفـنـتــوس ونــابــولــي بـعـقــر داري ـه ـمــا في
الدوري ،الذي صعد إليه هذا الموسم ،نحو
تحقيق مفاجأة مــدويــة بــاإلطــاحــة ببطل
الكالتشيو ،أدرك المدافع أندريا رانوكيا
التعادل في الدقيقة األولى من الوقت بدل
الضائع.
ول ـج ــأ ال ـفــري ـقــان إل ــى ال ـت ـمــديــد ،وكــانــت
الكلمة األخيرة لستيفانو سينسي ،بديل
األرج ـن ـت ـي ـنــي الوتـ ـ ــارو مــارت ـي ـن ـيــس ،حيث
سجل هدف التأهل إلنتر ميالن في الدقيقة

ضيفه إسبانيول  2-1ومضيفه
ريال مدريد .4-1
وفي مباراة ثانية ،عاد سلتا
ف ـي ـغــو إلـ ــى س ـكــة االنـ ـتـ ـص ــارات،
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ت ـ ـغ ـ ـلـ ــب ع ـ ـلـ ــى ض ـي ـف ــه
أوساسونا  - 2صفر.
وح ـس ــم سـلـتــا فـيـغــو نتيجة
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ف ـ ــي ش ــوطـ ـه ــا األول
بتسجيله الهدفين عبر هوغو
مايو ( )29وسانتي مينا (.)38
واستعاد سلتا فيغو توازنه

ديمبيلي

مباريات الغد
التوقيت

القناة الناقلة

المباراة

الدوري اإلنكليزي
3:30

إيفرتون – استون فيال

beINSPORTS PR1

6:00

ليدز  -نيوكاسل

beINSPORTS PR2

6:00

مان يونايتد – ويست هام

beINSPORTS PR1

6:00

برينتفورد  -وولفرهامبتون

beINSPORTS

8:30

ساوثامبتون – مانشستر سيتي beINSPORTS PR1

الدوري اإلسباني
جانب من مباراة إنتر وإمبولي
 ،104وبـلــغ ال ــدور ذات ــه ســاســوولــو بـفــوزه
على ضيفه كــالـيــاري بهدف وحيد سجله
العــب الوسط المغربي عبدو الـهــراوي في
الدقيقة .18

جانب من مباراة إشبيلية وفالنسيا
النهائي ،وتحقيق فــوزه الثالث
ً
تواليا والرابع عشر في الدوري
ل ـت ـق ـل ـيــص ال ـ ـفـ ــارق ب ـي ـنــه وب ـيــن
النادي الملكي إلى نقطتين ،لكنه
اكتفى بنقطة واحدة فبات الفارق
بينهما أربع نقاط.
فــي الـمـقــابــل ،صعد فالنسيا
إل ـ ــى الـ ـم ــرك ــز الـ ـت ــاس ــع بــرص ـيــد
 29نقطة بعدما حقق التعادل
الثامن هــذا الموسم ،الــذي جاء
بعد خسارتين متتاليتين أمام

م ـ ـجـ ــريـ ــات الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء ،حـ ـي ــث ك ــان
«س ـب ـيــرز» ال ـط ــرف األف ـض ــل ،لكن
الفضل يـعــود حتما لبيرخفين،
ال ــذي ل ــم يـسـبــق ل ــه أن سـجــل أي
هدف في الدوري هذا الموسم.

وتمكن بيرخفين من تسجيل
هدفين في هجمتين متتاليتين،
فبعد أن أدرك التعادل في الدقيقة
ال ـخ ــام ـس ــة م ــن ال ــوق ــت ب ـ ــدل عــن
الضائع ،ما إن حرك ليستر الكرة

في الوسط ،حتى خطف توتنهام
ال ـكــرة ،قـبــل أن يـمــرر كـيــن لالعب
الـهــولـنــدي ،ال ــذي راوغ الـحــارس
الدنماركي كاسبر شمايكل وسدد
في المرمى (.)7+90

برشلونة يطلب من ديمبيلي الرحيل

ويلتقي ساسوولو في الدور المقبل مع
يوفنتوس ،وفي الــدور ذاته يلعب أتاالنتا
مع فيورنتينا ،وميالن مع التسيو.

فالنسيا يحرم إشبيلية من تشديد الخناق على الريال
حرم فالنسيا ضيفه إشبيلية
م ــن تـشــديــد ال ـخ ـنــاق عـلــى ري ــال
مــدريــد المتصدر عندما أرغمه
عـلــى ال ـت ـعــادل  1-1أم ــس األول،
فــي الـمــرحـلــة الـ ـ  21مــن ال ــدوري
اإلسباني لكرة القدم.
وك ـ ـ ـ ـ ــان إشـ ـبـ ـيـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـ ـبـ ـ ــادئ
ب ــال ـت ـس ـج ـي ــل ب ـف ـض ــل الـ ـنـ ـي ــران
ّ
ال ـصــدي ـقــة ع ـنــدمــا هـ ــز ال ـمــدافــع
الـ ـف ــرنـ ـس ــي مـ ـخـ ـت ــار دي ــاخ ــاب ــي
مرمى فريقه بالخطأ في الدقيقة
ال ـس ــاب ـع ــة ،ع ـن ــدم ــا حـ ـ ــاول قـطــع
تمريرة عرضية داخل المنطقة،
لـ ـك ــن العـ ـ ــب الـ ــوسـ ــط ال ـم ـه ــاج ــم
ال ــدول ــي ال ـبــرت ـغــالــي غــونـســالــو
غيديش أدرك التعادل في الدقيقة
 44بـضــربــة رأس ـيــة إث ــر تمريرة
عرضية لخوسيه غايا.
وطـ ــرد غــايــا ف ــي الــدق ـي ـقــة 89
لتلقيه اإلنذار الثاني.
وت ـ ـل ـ ـقـ ــى ف ــالـ ـنـ ـسـ ـي ــا ض ــرب ــة
موجعة مبكرة بإصابة حارس
مرماه الدولي الهولندي ياسبر
سيليسن فــي الدقيقة  18فترك
مكانه لجاومي دومينيك.
وكان الفريق األندلسي يمني
النفس بتعويض خيبة خروجه
خ ــال ــي ال ـ ــوف ـ ــاض مـ ــن م ـســاب ـقــة
الكأس المحلية بخسارته أمام
جاره ريال بيتيس  2-1في ثمن

رياضة

عـ ـ ـق ـ ــب خ ـ ـس ـ ــارت ـ ــه أمـ ـ ـ ـ ـ ــام ري ـ ـ ــال
سوسييداد صفر  1 -في المرحلة
الـمــاضـيــة ،وحـقــق ف ــوزه الثالث
ف ــي م ـبــاريــاتــه األرب ـع ــة األخ ـيــرة
وال ـس ــاب ــع هـ ــذا ال ـم ــوس ــم ،فــرفــع
ً
رص ـيــده إل ــى  26نـقـطــة منتزعا
المركز الثاني عشر بفارق نقطة
واحدة من أوساسونا ،الذي مني
بخسارته الثامنة هــذا الموسم
وال ـثــال ـثــة ف ــي م ـبــاريــاتــه األرب ــع
األخيرة.

وفـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة
وال ـع ـشــريــن ال ـتــي تـفـتـتــح الـيــوم
بلقاء ريــال بيتيس وإسبانويل
 ،يـلـعــب ال ـس ـبــت إشـبـيـلـيــة أم ــام
سلتا فيغو.
ويـعـ ّـول فريق الـمــدرب خولن
لوبيتيغي عـلــى دفــاعــه الـقــوي،
حيث لم يدخل في مرماه سوى
ً
 14ه ــدف ــا ف ــي  21م ـ ـبـ ــاراة ه ــذا
الموسم.
وال يعيش سلتا فيغو أفضل
أي ـ ــام ـ ــه عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن ف ـ ــوزه
عـلــى أوســاســونــا  - 2صـفــر في
الـمــرحـلــة األخ ـي ــرة ،لكنه يحتل
المركز الحادي عشر في الدوري
اإلسباني ،كما أنه ّ
ودع مسابقة
كأس إسبانيا من الدور السادس
عشر بخسارته أ م ــام أتليتيكو
بالياريس مــن الــدرجــة الثانية.
ً
ويدرك إشبيلية تماما صعوبة
ّسعيه إلحــراز لقب الــدوري رغم
ً
أنه يملك حسابيا كل الفرص.
وم ـ ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ي ـع ـيــش
أتلتيكو الذي سيواجه فالنسيا،
ً
ظروفا صعبة لم يخفها مدربه
األرجنتيني دييغو سيميوني
فـ ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات ــه فـ ـ ــي اآلونـ ـ ـ ــة
األخيرة.

6:15

فياريال  -مايوركا

beINSPORTS HD1

8:30

إشبيلية – سيلتا فيغو

beINSPORTS HD1

11:00

أتلتيكو مدريد  -فالنسيا

beINSPORTS HD1

الدوري اإليطالي
8:00

إنترميالن  -فينيتسيا

Seria A YouTube

10:45

التسيو  -أتاالنتا

Seria A YouTube

مدفيديف وتسيتسيباس يواصالن
المشوار في أستراليا
واص ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ــروس ـ ـ ـ ــي دان ـ ـي ـ ـيـ ــل
ً
م ــدفـ ـي ــدي ــف ،الـ ـمـ ـصـ ـن ــف ث ــانـ ـي ــا،
مـ ـ ـش ـ ــواره نـ ـح ــو الـ ـلـ ـق ــب ال ـك ـب ـيــر
الـ ـث ــان ــي فـ ــي م ـس ـي ــرت ــه ،ب ـب ـلــوغــه
الـ ــدور ال ـثــالــث لـبـطــولــة أسـتــرالـيــا
ال ـم ـف ـتــوحــة ب ـص ـح ـبــة ال ـيــونــانــي
ستيفانوس تسيتسيباس الرابع،
ومواطنه أندري روبليف الخامس،
والـبـيــاروسـيــة أريـنــا سابالينكا
الثانية عند السيدات ،فيما ودعت
اإلسبانية غاربيني موغوروسا
الثالثة ،والبريطانية إيما رادوكانو
بطلة فالشينغ ميدوز.
وحـســم مــدفـيــديــف ،ال ــذي تــوج
الـصـيــف ال ـمــاضــي بـلـقـبــه الكبير
األول ب ـ ـعـ ــد فـ ـ ـ ـ ــوزه فـ ـ ــي ن ـه ــائ ــي
فــاشـيـنــغ م ـي ــدوز عـلــى الـصــربــي
نــوفــاك ديــوكــوفـيـتــش ،المستبعد
عن البطولة األسترالية على خلفية
ع ــدم تـلـقـيــه ال ـل ـقــاح ض ــد كــورونــا
وسلوكه الخاطئ في عملية دخوله
إلى أستراليا ،تأهله للدور الثالث
ً
للمرة الرابعة تواليا في ملبورن،
من خالل الفوز على البطل المحلي
«المشاغب» نيك كيريوس -7( 6-7
ً
 )1و 4-6و 6-4و ،2-6محققا فوزه
األول على األخير من أصــل ثالث
مواجهات بينهما في قرابة ثالث
ساعات.

الروسي مدفيديف
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــه ،اح ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــاج
تسيتسيباس إلــى ثــاث ساعات
و 22دق ـي ـقــة ك ــي يـحـجــز بـطــاقـتــه
إلـ ــى الـ ـ ــدور ال ـث ــال ــث ب ــال ـف ــوز على
األرجنتيني سيباستيان بايس
 )1-7( 6-7و )7-5( 7-6و 3-6و.4-6
ً
وخالفا لتسيتسيباس ،لم يجد
روبـلـيــف صـعــوبــة فــي ال ـفــوز على
الليتواني ريكارداس بيرانكيس 4-6
و 2-6و- 6صفر .ويلتقي روبليف في
الــدور الثالث الكرواتي المخضرم
مــاريــن تشيليتش والـفــائــز بــدوره
على السلوفاكي نوربرت غومبوس
 2-6و 3-6و 6-3و.)6-8( 6-7
فيما انتهى مشوار البريطاني

أندي موراي المشارك ببطاقة دعوة
بخسارته أمــام الياباني الصاعد
م ــن الـتـصـفـيــات والـمـصـنــف 120
ً
عالميا تارو دانيال  6-4و 6-4و.6-4
وعـ ـ ـ ـن ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدات ،ودعـ ـ ـ ــت
م ــوغ ــوروس ــا ال ـث ــال ـث ــة م ــن الـ ــدور
الثاني بخسارتها أمام الفرنسية
أليزيه كورنيه  6-3و ،6-3على غرار
ً
رادوك ــان ــو المصنفة  18عالميا،
التي خسرت أمام المونتينيغرية
دانكا كوفينيتش  6-4و 4-6و،6-3
ً
لتتواصل معاناة ابنة الـ  19عاما،
منذ أن حققت المفاجأة الصيف
الماضي بإحرازها لقب فالشينغ
ميدوز.

ةديرجلا
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

قصر النظر يزداد في بريطانيا
أعلن العلماء البريطانيون
أن ـهــم يــاح ـظــون ف ــي الـفـتــرة
األخيرة زيادة حادة في عدد
األشخاص الذين يعانون من
قـصــر ال ـن ـظــر .وتـشـيــر مجلة
 PLoS ONEإلى أن الباحثين
ت ـ ــوص ـ ـل ـ ــوا ف ـ ـ ــي دراسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــم
لـ ـبـ ـي ــان ــات الـ ـبـ ـن ــك ال ـح ـي ــوي
إلـ ـ ــى اسـ ـتـ ـنـ ـت ــاج م ـ ـفـ ــاده أن ــه
مــع م ــرور الــوقــت ي ــزداد عدد
المصابين بقصر النظر بين
البريطانيين البالغين.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ــوق ـ ـ ــع روس ـ ـ ـيـ ـ ــا
ال ـيــوم أم ــس إن بــاحـثـيــن من
"UK Biobank Eye Vision
 ،"Consortiumب ــر ئ ــا س ــة
جوغنو راهي من كلية لندن
الـجــامـعـيــة ،كــانــوا قــد حللوا
ب ـي ــان ــات ع ــن ال ـع ـي ــون ألكـثــر
م ــن  100أل ــف بــريـطــانــي من
مختلف األعمار ،وعالجوها
وف ـ ــق ج ـن ـس ـهــم وان ـت ـمــائ ـهــم
العرقي والمستوى التعليمي.

درايش

اللعب
مع الثعابين

واسـتـنـتــج ال ـبــاح ـثــون أن
األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ال ـ ــذي ـ ــن ول ـ ـ ــدوا
فــي نـهــايــة سـتـيـنـيــات الـقــرن
الـ ـم ــاض ــي هـ ــم أكـ ـث ــر عــرضــة
بنسبة  10في المئة لإلصابة
بقصر النظر ،مقارنة بالذين
ولــدوا قبلهم بثالثين عاما،
وأن غالبية هؤالء األشخاص
ي ـع ــان ــون انـ ـح ــراف ــات طفيفة
عن المعايير المعتمدة ،كما
الحظوا أنه خالل هذه الفترة
تضاعف عدد الذين شخصت
إصــابـتـهــم بقصر الـنـظــر في
مرحلة الطفولة.

متاحف هولندا «تحلق» لزبائنها
تحولت عشرات المتاحف وقاعات الحفالت الموسيقية
ً
مؤقتا إلــى صالونات حالقة وصــاالت رياضية في مختلف
ً
أنحاء هولندا أمس األول ،كحركة رمزية؛ احتجاجا على القيود
الصحية المفروضة على القطاع الثقافي.
واعتنى حالق واثنان من فناني األظافر بالزوار بين أعمال
ُ
فنية معروضة ال تقدر بثمن في متحف فان غوخ بأمستردام،
في حين نصب اثنان من الحالقين كرسييهما على خشبة
مسرح "كونسيرت خيباو" ،أبــرز قاعة للحفالت الموسيقية
في العاصمة.
وي ـن ــدد ال ـق ـطــاع الـثـقــافــي ال ـهــول ـنــدي ب ــاإلغ ــاق المستمر
ً
للمؤسسات الثقافية ،خصوصا أن القيود ُرفعت عن المحال
ً
ً
و"الـمـهــن الـتــي تتطلب احـتـكــاكــا" مـبــاشــرا مــع اآلخــريــن ،مثل
صالونات الحالقة والعناية باألظافر وحتى أنشطة البغاء.
ّ
ووج ـهــت الـسـلـطــات الـهــولـنــديــة إنـ ــذارات لبعض الـمــواقــع
السبعين التي شاركت في هذه الحركة الرمزية.
وقــالــت مــديــرة متحف فــان غــوخ إميلي غــوردنـكــر لوكالة
الصحافة الفرنسية" :أردنا أن نوضح أن زيارة المتحف آمنة
ويجب أن نفتح أبوابنا".
وأضافت غوردنكر" :كنا نتوقع تلقي إنذار في مرحلة ما،
ً
وبعد ذلــك سنضطر إلــى اإلغــاق ،لكننا أردنــا حقا توضيح
هذه النقطة".
(أ ف ب)

 102وطني ّ
ثري يطالبون بفرض ضرائب عليهم
ّ
وجه أكثر من  100مليونير ،أمس األول،
نـ ــداء غ ـيــر م ـع ـتــاد ل ــزي ــادة ال ـض ــرائ ــب الـتــي
ُ
يدفعونها ،وذلك بعد أن خلصت دراسة إلى
أن فرض ضريبة على الثروات الكبرى يكفي
لتوفير لقاحات لكل سكان العالم ،وانتشال
 2.3مليار شخص من الفقر.

ففي رسالة مفتوحة إلى منتدى دافوس
االق ـت ـصــادي الـعــالـمــي ،ق ــال  102مليونير،
ب ـي ـنـهــم وريـ ـث ــة ديـ ــزنـ ــي ،أب ـي ـج ـيــل دي ــزن ــي،
إن ال ـن ـظــام الـضــريـبــي ال ـحــالــي غـيــر ع ــادل،
و"مـصـمــم بـشـكــل مـ ــدروس لـجـعــل األثــريــاء
أكثر ثراء".

دموع اإلبل تتجمد في شمال السعودية
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداول رواد مـ ـ ــوا قـ ـ ــع
التواصل االجتماعي مقطع
فـ ـي ــدي ــو وثـ ـ ـق ـ ــوا م ـ ــن خ ــال ــه
تأثير موجة الـبــرد الشديد
الحالية في البالد على اإلبل
فــي المناطق الشمالية من
السعودية.
وأظهر المقطع ،الذي نشر
عـبــر "تــوي ـتــر" ،ونـقـلــه موقع
روسيا الـيــوم ،أمــس ،تجمد

الـ ـ ــدمـ ـ ــوع ف ـ ــي ع ـ ـيـ ــون اإلب ـ ــل
بطريف ،بعد تدني الحرارة
إلى ما دون الصفر المئوي
في اآلونة األخيرة.
يذكر أن المركز الوطني
لـ ــأرصـ ــاد ف ــي ال ـس ـعــوديــة
أع ـلــن أن مـحــافـظــة طــريــف
سجلت أدنى درجة حرارة
منذ بداية شتاء هذا العام
ب ــ 6درجـ ــات تـحــت الصفر،

صورة لها تاريخ

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

تلتها القريات بـ  5درجات
تـ ـح ــت الـ ـصـ ـف ــر ،ثـ ــم عــرعــر
بـ ـ  4درجـ ــات تـحــت الـصـفــر،
م ـت ــوق ـع ــا اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار مــوجــة
البرد على مناطق المملكة
حتى نهاية األسبوع.
وف ـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة ط ـبــرجــل
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وث ـ ــق ف ـيــديــو،
تـ ـ ــداو لـ ـ ــه رواد و صـ ـفـ ـح ــات
مواقع التواصل االجتماعي،

شـ ــدة الـ ـب ــرد ،وك ـي ــف تجمد
ع ـلــى أث ــره ــا ثـ ــوب الـ ـم ــزارع
ب ـ ـش ـ ـكـ ــل م ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـيـ ــم ،ح ـي ــث
صــور الـمــزارع ظاهر عتيق
الـ ـش ــراري ال ـث ــوب مـتـجـمــدا،
وي ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدو وك ـ ـ ـ ـ ـ ــأن شـ ـخـ ـص ــا
يرتديه ،وهو ما أثار تفاعال
في مواقع التواصل.

يومية سياسية مستقلة

ت ـ ـعـ ــرضـ ــت طـ ـ ــائـ ـ ــرة م ـق ــات ـل ــة
أميركية الصنع ،تابعة لسالح
الجو الكوري الجنوبي ،من طراز
"إف 35أ"ل ـح ــادث أجـبــرهــا على
الهبوط اضطراريا.
وأعـ ـلـ ـن ــت ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـج ــوي ــة
ال ـك ــوري ــة ال ـج ـنــوب ـيــة ،ف ــي بـيــان
نقله موقع سبوتنيك أمــس ،أن
دخ ــول طير صغير إلــى محرك
الطائرة أجبرها على الهبوط،

السفير المصري في أثينا «يفزع» للرحالة
الكويتيين ضد إسرائيلي عام 1966
انتقل الرحالة الكويتيون األربعة من
بالباخرة ،والتقوا
بلغاريا إلى اليونان
ّ
وهم على ظهر الباخرة بفريق كشافة آخر
من الكويت عائدين من اليونان ،وكان من
بينهم أ .صالح حمدان.
في اليونان عثروا على بيت من بيوت
الشباب ،وأعطيت لهم غرفتان؛ إحداهما
بها ثالثة ّ
أسرة عمودية واألخرى سرير
واحد.
ذهـ ـ ــب قـ ــائـ ــد فـ ــريـ ــق ن ـ ـسـ ــور ال ـخ ـل ـيــج
سليمان الزايد إلى الغرفة المفردة ،بينما
ذهب الثالثة اآلخرون إلى الغرفة الثالثية،
حيث عـثــروا فيها على قطع عــديــدة من
ال ـق ـمــاش األب ـي ــض ،وف ــي وس ـطــه نجمة،
فرماها محمود النبهان من النافذة.
فــي ال ـيــوم ال ـتــالــي ،قــامــوا بـجــولــة في
أثينا ،ثم عادوا إلى بيت الشباب إلعداد
وجبة لهم ،وهناك شاهدوا أحد النزالء
وهــو يصرخ فــي وجــوه المشرفين على
البيت ،وبيده قطع القماش الذي تم رميه
فــي ال ـش ــارع ،وي ـقــول لـهــم إن ــه لــن يـغــادر
البيت ،وإنــه يريد أن يعود إلــى سريره
فــي الـغــرفــة الـثــاثـيــة ،رغــم أن الـغــرفــة تم
تخصيصها للرحالة الكويتيين.
ت ـح ـ ّـدث الــرحــالــة الـكــويـتـيــون باللغة
النزيل
العربية فيما بينهم ،وفوجئوا بأن
ّ
ال ـغــاضــب ي ـع ــرف ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة ،لـ ّكــنــه
ً
ليس عربيا؛ بل إسرائيلي .وهنا تعقدت

ّ
وأصر شباب الكويت على
المشكلة أكثر،
أنهم لن يسمحوا إلسرائيلي بأن يبيت
معهم فــي الـغــرفــة نفسها .ق ــال محمود
ل ــإس ــرائ ـي ـل ــي" :راح أق ـط ـعــك بــأس ـنــانــي
وأشــرب من ّ
دمك النجس "،وقال له آخر:
"راح نقتلك الليلة ..فــوق ســريــرك عربي
وتحتك عربي".
فـ ـ ـ ـ ّ
ـرد ع ـل ـي ـه ــم اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي إن مـعــه
األم ـيــرك ـي ـيــن واإلن ـك ـل ـيــز ،م ـمــا دف ــع أحــد
الـ ــرحـ ــالـ ــة إلـ ـ ــى ال ـ ـقـ ــول إن األم ـي ــرك ـي ـي ــن
واإلنكليز "ال يهموننا".
وهنا صاح اإلسرائيلي بأعلى صوته
ً
قائال لضيوف البيت اآلخرين" :إن هؤالء
ّ
ال ـعــرب يـســبــونـكــم" ،فــارتـفـعــت األص ــوات
من كل مكان ،وكادت تشتعل معركة لوال
أن شبابنا الكويتيين أكدوا لألميركيين
وغ ـي ــره ــم أن اإلس ــرائ ـي ـل ــي ي ـك ــذب ،وأن ــه
يسعى إلى توريطهم في مشكلته.
ً
وبعد أن هــدأت النفوس قليال ،طلب
اإلســرائ ـي ـلــي م ــن الـكــويـتـيـيــن االعـ ـت ــذار،
فــرفــض سـلـيـمــان ال ــزاي ــد ب ـشــدة ،ورفــض
البقية ،إال أن أحدهم  -بشكل غير ملحوظ
 اع ـتــذر لــإســرائـيـلــي ،ال ــذي صـعــد علىطــاولــة وصــاح أمــام الجميع" :هــم أربعة
عرب وأنا إسرائيلي واحد ،واعتذروا لي".
ً
ً
يـقــول سليمان" :ك ــان مــوقـفــا سخيفا
ً
جــدا ،ذهبت إلى الغرفة وأنا في منتهى
ّ
الخجل واألل ــم وال ــذل ،فبكيت ،فلحقني

nashmi22@hotmail.com

َ َ
خـ ـ ــلـ ـ ـ ْـص ـ ـ ـنـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن ط ـ ـبـ ــاي ـ ـع ـ ـنـ ــا ال ـ ـقـ ــدي ـ ـمـ ــه
وع ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا مـ ـ ــال ـ ـ ـهـ ـ ــا ه ـ ـ ــال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت داع ـ ـ ـ ــي
وتـ ـ ـ ـ ـ ّـوب ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي مـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــه ح ـ ـش ـ ـي ـ ـمـ ــه
سـ ـي ــاس ــي وداخ ـ ـ ـلـ ـ ــه شـ ـخ ــص ان ـت ـف ــاع ــي
عـ ـط ــان ــا درس ف ـ ــي "ال ـ ـن ـ ـيـ ــه الـ ـسـ ـلـ ـيـ ـم ــه":
ّ
ْ
ـان وس ـ ـ ــاع ـ ـ ــي
تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــط ـ ـ ــك وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط ودي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ي ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــوف أط ـ ـ ـبـ ـ ــاع ـ ـ ـنـ ـ ــا م ـ ـ ـثـ ـ ــل ال ـ ـي ـ ـت ـ ـي ـ ـمـ ــه
ّ
ـاع
ت ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــفـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن ص ـ ـ ـل ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ِ
واه ـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـخـ ـ ـل ـ ــوط م ـ ـ ــن چ ـ ـ ـ ــذب ونـ ـمـ ـيـ ـم ــه
ّ
ي ـ ـ ـظـ ـ ــن إنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ــوحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوم واع ـ ـ ـ ــي
و عـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــد ا لـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاس م ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ــه ِّ
أي ق ـ ـي ـ ـمـ ــه
ع ـ ـ ـقـ ـ ــب م ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدن ص ـ ـنـ ــاعـ ــي
مـ ـ ـث ـ ــل س ـ ـ ــاح ـ ـ ــر مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــد الـ ـعـ ـظـ ـيـ ـم ــه
ْ
ي ـ ـ ـ ـ ـ َـع ـ ـ ـ ـ ــزف ال ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاي ويـ ـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ــب أف ـ ـ ــاع ـ ـ ــي

حرائق غابات في «سديم الشعلة»
رصــد فــريــق مــن عـلـمــاء الـفـلــك ص ــورة جــديــدة لـســديــم الشعلة
ُ
بتفاصيل لم َنرها من قبل ،تظهر االنبعاثات من النجوم الجديدة
فيما يشبه حرائق الغابات في الكون.
وقال موقع روسيا اليوم ،أمس األول ،إن علماء الفلك التقطوا
باستخدام تلسكوب )Atacama Pathfinder Experiment (APEX
ّ
منطقة تشكل النجوم بــأطــوال موجات الــراديــو ،بتفاصيل غير
مسبوقة.
ّ
ويشكل سديم الشعلة ،القريب من سديم رأس الحصان الشهير،
ً
جزء ا من مجمع سحابات الجبار الجزيئية ،وهي منطقة نشأة
نجوم من ضمنها سديم رأس الحصان ،في كوكبة الجبار ،التي
ُ
ً
تـعـ ّـد واح ــدة مــن أكـثــر الـمـنــاطــق ال ـمــدروســة ج ـيــدا ،وال ـتــي يمكن
تصويرها في سماء الليل.
وي ـقــول عــالــم الـفـلــك تــومــاس سـتــانــك مــن الـمــرصــد األوروبـ ــي
الجنوبي ،إنه وفق علماء الفلك ،فإنه كلما كان هناك تلسكوب أو
ً
أداة جديدة ،فإنه عند مراقبة كوكبة الجبار "سيكون هناك دائما
شيء جديد ومثير لالهتمام الكتشافه".
ُ
وتعرف كوكبة الجبار بأنها عبارة عن سلسلة واسعة من السدم
المكونة للنجوم ،والتي تمتد مئات السنين الضوئية في جميع
ً
االتجاهات ،بدءا من نحو  1000سنة ضوئية من النظام الشمسي.

طائر صغير يجبر «إف  »35على الهبوط
وذل ـ ـ ــك أث ـ ـنـ ــاء ق ـي ــام ـه ــا بــرح ـلــة
جوية تدريبية في بداية يناير
ال ـجــاري ،وهبطت على بطنها
بسبب خلل في عجالتها ،لكن
ً
االصطدام بالطير ال يفسر عطال
أص ـ ــاب إل ـك ـتــرون ـيــات ال ـط ـيــران
ف ــي وق ــت س ــاب ــق ،وف ـق ــا إلف ــادة
"ديفينس بلوغ".
وت ــوقـ ـف ــت الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـج ــوي ــة
عن استخدام طــائــرات "إف "35

حتى إشعار آخر ،وهذه ليست
الـ ـم ــرة األولـ ـ ـ ــى الـ ـت ــي ت ـت ـعــرض
ف ـي ـه ــا ط ـ ــائ ـ ــرات أمـ ـي ــركـ ـي ــة مــن
طراز "إف  "35للحوادث ،فمثال
ألحقت صاعقة أض ــرارا كبيرة
ب ـط ــائ ــرت ـي ــن تــاب ـع ـت ـيــن ل ـم ـشــاة
البحرية األميركية من طراز "إف
 35بــي" أثـنــاء قيامهما برحلة
تدريبية في سماء اليابان يوليو
الماضي.

وفيات
نعيمة جابر سلمان ناصر أرملة جابر نهار العدواني
 77عاما ،شيعت ،ت99887336 ،97607271 :
مريم دعيج محمد الدعيج زوجة عبدالله عبدالمحسن عبدالله الشايجي
 59ع ــا م ــا ،ش ـي ـعــت ،ت،97222495 ،99079079 ،99764051 :
99443396 ،97203530

كامل عبدالله الصالح

 70عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت99033993 :

دالل سعيد عيد

 90عاما ،شيعت ،ت99700210 ،97333120 :

إبراهيم إسماعيل علي دنبوه

 85عاما ،شيع ،ت99960014 ،99625222 :

سليمان عبدالله السليمان المحيميد

 70عاما ،شيع ،ت99971331 ،99686460 :
ميزي سعيد راجع طاري أرملة شفاقة غصن شتيوي الظفيري
 73عاما ،شيعت ،ت99642353 :
فوزية محمد العيسى أرملة إبراهيم عبدالله يوسف اللهو
 82عاما ،شيعت ،ت99100064 ،99087766 :
فريق نسور الخليج في لقطة في صوفيا ويبدو قائد الفريق سليمان الزايد
بلباسه الكشفي الكامل وشعار الكويت على قميصه.

زمالئي وهم يشعرون بنفس الشعور"،
وبعد فترة قصيرة من النقاش قرروا أن
يفصلوا زميلهم الذي اعتذر لإلسرائيلي،
ويطلبوا منه العودة إلى الكويت.
ك ـم ــا ذهـ ـب ــوا ف ــي الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي إل ــى
ال ـس ـف ــارة ال ـم ـصــريــة وال ـت ـق ــوا الـسـفـيــر،
ّ
وقصوا عليه ما حدث وأنهم يخشون من
ّ
يتعرضوا لألذى ،وهنا وقف السفير
أن
ال ـم ـصــري وق ـف ــة ش ـجــاعــة ،وتـ ـح ـ ّـدث مع
ً
مشرفي بيت الشباب قائال لهم" :السفارة
ّ
المصرية وجمال عبدالناصر يحمالنكم
ّ
يتعرض
مسؤولية أي ضرر أو مضايقة
لها الشباب الكويتيون األربعة".
يقول سليمان الزايد في كتابه "لكي

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

وج ـ ـ ــاء فـ ــي رس ــال ـت ـه ــم أن ـ ــه "يـ ـج ــب عـلــى
الـعــالــم  -كــل بلد فيه  -أن يطالب األغنياء
بدفع نصيبهم العادل" ،مضيفين" :افرضوا
ضــرائــب علينا نـحــن األغ ـن ـيــاء ،افــرضــوهــا
اآلن".
ويــأتــي نــداؤهــم بعد أن خلصت دراســة
مدعومة من أثرياء ومنظمات غير ربحية
إل ــى أن ف ــرض ضــريـبــة عـلــى ث ـ ــروات أغـنــى
ال ـن ــاس ف ــي ال ـعــالــم يـمـكــن أن يـجـمــع 2.52
ً
تريليون دوالر سـنــويــا ،وهــو مبلغ يكفي
ل ــدف ــع ث ـم ــن لـ ـق ــاح ــات "ك ــوفـ ـي ــد" لـلـجـمـيــع،
وانتشال  2.3مليار شخص من الفقر.
وتابعت الرسالة التي نشرتها مجموعات
مـ ــن ب ـي ـن ـه ــا "الـ ـمـ ـلـ ـي ــونـ ـي ــرات ال ــوطـ ـنـ ـي ــون"
و"م ـل ـي ــون ـي ــرات م ــن أجـ ــل اإلن ـس ــان ـي ــة" ،إنــه
"ب ـص ـف ـت ـنــا م ـل ـي ــون ـي ــرات ،ن ـع ـلــم أن ال ـن ـظــام
ً
الضريبي الحالي ليسّ عادال".
ً
وتشمل قائمة الموقعين رجــاال ونساء
أثرياء من الواليات المتحدة وكندا وألمانيا
وبريطانيا والدنمارك والنرويج والنمسا
وهولندا وإيران.
(أ ف ب)

ّ
وضاح
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ً
أكـ ـ ــون صـ ــادقـ ــا م ـع ـك ــم ،ل ــم ي ـك ــن الـسـبــب
ل ــذه ــاب ـن ــا إلـ ـ ّـى الـ ـسـ ـف ــارة ال ـم ـص ــري ــة هــو
ً
ً
ال ـخ ــوف ،وإن ـم ــا وج ــدن ــا ع ـ ــذرا مـنــاسـبــا
للذهاب إليها لكي نكتب فــي مذكراتنا
إنـ ـن ــا دخ ـل ـن ــا الـ ـسـ ـف ــارة ال ـم ـص ــري ــة ،ألن
ً
ج ـم ـهــوريــة م ـصــر ال ـعــرب ـيــة ك ــان ــت رم ــزا
ً
وفخرا لكل العرب والمسلمين".
وبالنسبة إلى الرحالة الكويتي الذي
اع ـت ــذر لــإســرائ ـي ـلــي ،ف ـقــد عــاق ـبــه فــريــق
النسور بالهجران ليومينّ ،
ثم سامحوه
ب ـعــد أن اع ـت ــذر ل ـهــم ،وأك ـم ـل ــوا رحلتهم
التاريخية الجميلة.

اإلعالنات:

عبد علي محمد بهادر البلوشي

 77عاما ،شيع ،الرجال :الجابرية ،حسينية البلوش ،النساء :ق،1
شارع الشافعي ،م ،703ت55088040 :

محمود غلوم محمد حسين
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مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
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05:19
06:42
11:59
02:57
05:17
06:37

الطقس والبحر
العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

الشكاوى والتوزيع:

18
08
ً
 00:48صب ــاحـ ـ ــا
 03:15م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 08:19صب ــاحـ ـ ــا
 08:22م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءً
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