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مهرجان ساندانس ينطلق
ص ١٣
بنسخة افتراضية

صندوق التنمية المخرج ألزمة «االئتمان»

محاوالت حكومية لجدولة  500مليون دينار مع إقراض البنك  300مليون
• الجدولة واالقتراض يغطيان نصف طلبات مستحقي أوامر البناء
• مليار دينار سندات من البنك تغطيها المصارف لتلبية قيمة الوحدات على المدى القصير
عيسى عبدالسالم

في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمثل
ً
مخرجا ألزمة سيولة بنك االئتمان الكويتي،
كشفت مصادر مطلعة أن هناك محاوالت
حكومية إلعادة الصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية جدولة سندات بقيمة
ُ
 500مـلـيــون دي ـنــار للبنك تـسـتـحــق بــدايــة

أبريل المقبل كــان الصندوق رفــض إعــادة
جدولتها في وقت سابق.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن مـ ـ ــن ض ـمــن
ال ـم ـح ــاوالت الـحـكــومـيــة ل ـحــل ه ــذه األزم ــة
ً
ً
إقراض "االئتمان" أيضا مبلغا يتراوح بين
 200و 300مليون دينار لتمويل احتياجات

 20728وحـ ـ ــدة س ـك ـن ـيــة ،وه ـ ــو م ــا يـغـطــي
إضــافــة إلــى مبلغ الـجــدولــة نصف طلبات
ً
المستحقين ألوامر البناء ،علما بأن القيمة
اإلجمالية للوحدات  1.5مليار.
ً
وأوضحت المصادر أنه سيكون متاحا
ل ـ ـ "االئ ـت ـم ــان" أن ي ـصــدر س ـن ــدات تغطيها

المصارف بنحو مليار دينار لتغطية تلك
القيمة على المدى القصير ،مؤكدة أن جميع
ال ـح ـلــول ال ـخــاصــة بـتــوفـيــر سـيــولــة لـلبنك
قبل جلسة مجلس األمــة الخاصة المقررة
ً
غدا حلول آنية قصيرة األمد وال تغطي أي
دفعات أخرى.

ورقة الناصر للبنان 10 :مطالب خليجية ومهلة

محليات

03
«الشؤون» :محاربة ظاهرة
«التسول اإللكتروني»
عبر وسائل التواصل

محليات

04

ً
ً ً
• بوحبيب يسلم ردا لبنانيا مكتوبا خالل االجتماع
الوزاري العربي التشاوري في الكويت  ٢٩الجاري

«األشغال» :فريق
مشترك مع «البيئة» للحد
من ملوثات مخارج األمطار

• عون :ملتزمون باتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية والعربية
●

بيروت  -منير الربيع

اختتم وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر،
ّ
أمـ ـ ـ ــس ،زيـ ـ ـ ـ ــارة م ـه ـم ــة ل ـ ـب ـ ـيـ ــروت ،سـ ــلـ ــم خ ــال ـه ــا
للمسؤولين اللبنانيين ،ا لــذ يــن ا لـتـقــا هــم ،قائمة
إجراءات خليجية تهدف إلى بناء الثقة بين لبنان
ودول الخليج.
وكشفت مصادر دبلوماسية خليجية ،أن الورقة
التي قــال الناصر إنها «رســالــة كويتية خليجية
عربية ودولـيــة كــإجــراء ات وأفـكــار مقترحة لبناء
ً
الثقة مجددا مع لبنان كلها مستنبطة من قرارات
ّ
الش ّ
رعية الدولية ،وقــرارات سابقة لجامعة الدول
ّ
الـعــربـيــة» ،وسلمها لــرؤســاء الجمهورية ميشال
عون ،والحكومة نجيب ميقاتي ،ومجلس النواب
نبيه بري ،تضمنت  10مطالب من لبنان هي:

محليات

 -1الـ ـت ــزام ل ـب ـنــان م ـس ــار اإلصـ ـ ــاح الـسـيــاســي
واالقتصادي والمالي.
 -2إعادة االعتبار لمؤسسات الدولة اللبنانية.
 -3اعتماد سياسة النأي بالنفس وإعادة إحيائها
بعد تعرضها لشوائب وتجاوزات كثيرة.
 -4اح ـت ــرام س ـيــادة الـ ــدول الـعــربـيــة والخليجية
ووقف التدخل السياسي واإلعالمي والعسكري في
أي من هذه الدول.
 -5اح ـتــرام قـ ــرارات الـجــامـعــة الـعــربـيــة واالل ـتــزام
بالشرعية العربية.
 -6االلتزام بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس
األمن الدولي ،ال سيما القرارين  1559و ،1701مع ما
يعنيه ذلــك مــن ض ــرورة حصر الـســاح بيد الدولة
اللبنانية.
 -7ات ـخ ــاذ إجـ ـ ـ ــراءات جــديــة ومــوثــوقــة 02

05

ً
عون مستقبال الناصر في بيروت أمس

اقتصاديات

الصقر :تثبيت أسعار
السلع الغذائية يضغط
على شركات التجزئة

«المالية» :لجنة
تحقيق بشأن تهريب
حاوية جمركية

١١

09

المنصور يعيد ترتيب ضوابط دخول
الشرطة لألماكن السكنية

ً
حدد  12بندا لاللتزام بها لحماية كرامات الصادر بحقهم قرار ضبط أو تفتيش
• تنفيذ األوامر بحدودها وعدم تجاوز التقاليد أو استعمال السالح إال للضرورة
●

محمد الشرهان

ف ــي خ ـطــوة ج ــدي ــدة إلع ـ ــادة تــرتـيــب ال ـضــوابــط األم ـن ـيــة المتعلقة
بالحريات والحقوق المدنية ،أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
ً
الداخلية الشيخ أحمد المنصور تعميما لجميع أعضاء قوة الشرطة
ً
حدد فيه آليات أكثر انضباطا لتنفيذ أوامر دخول األماكن السكنية،
وبما يضمن تنفيذ الواجبات الوظيفية لرجال الشرطة في الحدود التي
تحافظ على حقوق وكرامة الصادر بحقهم قرار الضبط أو التفتيش.
ً
وحدد المنصور في تعميمه  12بندا لتلك الضوابط ينبغي على
رجــال الشرطة االلـتــزام بها منها التقيد بأحكام القوانين واللوائح
ً
ً
واألوامر الصادرة إليهم من جهات االختصاص المقررة قانونا وفقا
لإلجراء ات والضوابط القانونية ،كما ينبغي اإلفصاح عن 02

أحمد المنصور

«الصحة» ترفض تخصيص غرفة
عزل للنواب المصابين بـ «كورونا»
• الساير يطلب جلسة خاصة لمناقشة قيود الفيروس
• غياب الحكومة ّ
يطير جلسة بسط يد القضاء على «الجنسية»
●

فهد تركي وعلي الصنيدح

أغـلـقــت وزارة الـصـحــة ال ـبــاب أمــام
المطالبات النيابية بتخصيص غرفة
عزل في قاعة عبدالله السالم لتمكين
أع ـ ـضـ ــاء م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــة ال ـم ـص ــاب ـي ــن
بفيروس كورونا من حضور الجلسات،

عبر كتاب رسمي أرسلته إلــى رئيس
المجلس مرزوق الغانم ،عازية رفضها
ألس ـ ـبـ ــاب أب ـ ــرزه ـ ــا أن خـ ـ ـ ــروج الـ ـف ــرد
ال ـم ـصــاب بــال ـعــدوى م ــن م ـكــان الـعــزل
سيتسبب في انتشارها.
ً
وت ــزامـ ـن ــا م ــع ذلـ ـ ــك ،أعـ ـل ــن ال ـنــائــب
الصيفي الصيفي إصابته بـ «كوفيد»،

وه ـ ــو م ـ ــا ي ـع ـن ــي غـ ـي ــاب ــه ع ـ ــن جـلـســة
التصويت على طلب طرح الثقة بنائب
رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد
غد.
الجابر المقررة بعد ٍ
إلى ذلك ،وبعد رفعه ،أمس ،الجلسة
الـ ـخ ــاص ــة ل ـم ـن ــاق ـش ــة ت ـع ــدي ــل ق ــان ــون
المحكمة اإلدارية بما يبسط 02

المضف« :األهلي
المتحد» ...أداء متميز
وقدرة على تحمل
الصدمات
12

حسم «وافدي الـ  »60اليوم
توقعات بشمول القرار فئات مستثناة من رسوم التجديد
●

جورج عاطف

ً
تأكيدا لخبر «الـجــريــدة» المنشور
الخميس الماضي بعنوان «وافــدو الـ
ً
 60عاما ...إلى انفراجة» ،أكدت مصادر
وزارية ،أن مجلس إدارة الهيئة العامة
للقوى العاملة بــرئــاســة وزي ــر العدل
وزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار
ً
ج ـم ــال الـ ـج ــاوي ،سـيـعـقــد اجـتـمــاعــا
اليوم لحسم هذا الموضوع.
وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر أن ـ ــه سـيـتــم
اعتماد التعديالت التي ستضاف على
ال ـقــرار  520لسنة  ،2020ال ــذي قضى
بحظر إصدار إذن عمل جديد بالبالد
ً
لمن بلغ  60عاما وما فوق من العمالة
ال ـ ــواف ـ ــدة ح ـم ـلــة ش ـ ـهـ ــادات ال ـثــانــويــة
العامة وما دونها ،بما يتيح للعمالة
الـمـشـمــولــة ب ــه اس ـت ـك ـمــال عـمـلـهــا في
الكويت بصورة قانونية ودون مخالفة
القرارات المنظمة لسوق العمل.

 %17من إجمالي إصابات «كوفيد»
في الكويت حدثت خالل شهر
 83276حالة من  21ديسمبر حتى  22الجاري

●

عادل سامي

أظهرت إحصائية صحية أن اإلصابات المؤكدة
بـ «كوفيد  »19خالل الفترة من  21ديسمبر الماضي
ً
حتى  21يناير الجاري بلغت  83ألفا و 276إصابة،
وه ــو مــا يمثل نـحــو  %17مــن إجـمــالــي اإلصــابــات
المسجلة في الكويت خالل الجائحة من فبراير 2020
ً
حتى مساء أمس ،والبالغة  497ألفا و 454إصابة.
وذكــرت اإلحصائية التي أعدتها «الـجــريــدة» أن
ف ـتــرة الـشـهــر ش ـهــدت  20وف ــاة نتيجة مضاعفات
ال ـف ـيــروس ،وأن أع ـلــى إص ــاب ــات كــانــت  17ال ـجــاري
بواقع  5147إصابة ،وأقلها كانت  21ديسمبر بواقع
 92إصــابــة ،فــي وقــت بلغ عــدد اإلصــابــات 02

وتــوق ـعــت أن يـشـمــل الـ ـق ــرار بعض
ال ـ ـف ـ ـئـ ــات الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـن ــاة م ـ ــن الـ ــرسـ ــوم
الـ ـمـ ـق ــررة ل ـل ـت ـج ــدي ــد ،وم ـن ـه ــا أزواج
وأب ـنــاء الـكــويـتـيــات ،وحملة الوثائق
الفلسطينية ،ومواليد الكويت.
وكانت «الجريدة» أكدت أن مجلس
إدارة الـهـيـئــة اس ـت ـقــر ع ـلــى أن تـكــون
الــرســوم السنوية المقترحة لتجديد
ً
إذن الـعـمــل  250ديـ ـن ــارا ،إضــافــة إلــى
رســوم التأمين الصحي التي تعتمد
على التفاوض مع شركات التأمين.
وينتظر عشرات اآلالف من العمالة
إقـ ـ ــرار ال ـت ـع ــدي ــات ال ـت ــي ت ـس ـمــح لهم
ب ـت ـج ــدي ــد إق ــام ــاتـ ـه ــم وفـ ـ ــق ض ــواب ــط
واشتراطات محددة ،السيما في ظل
م ـغــادرة اآلالف منهم الـكــويــت ،إذ لم
يتسن لهم تجديد أذونات عملهم مع
تأخر حسم هذه القضية أكثر من عام.

العربية» تدعو ً لتصنيف
«الجامعة
ً
الحوثيين تنظيما إرهابيا
●

«التربية» تعلن نتائج
الثانوية غدًا

دوليات

16
العراق :الصدر
والحلبوسي يرفضان
تهويل «حزب اهلل»

دوليات

17

روسيا ّ
تجهز «سلطة
موالية» في أوكرانيا

رياضة

القاهرة -حسن حافظ

ف ــي أع ـق ــاب مـطــالـبــات بــإعــادة
ت ـص ـن ـي ــف ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
ل ـج ـمــاعــة ال ـح ــوث ــي ع ـل ــى الئ ـحــة
اإلرهــاب األميركية؛ إثــر هجمات
بصواريخ وطائرات مسيرة على
ال ـعــاص ـمــة اإلم ــارات ـي ــة أبــوظ ـبــي،
األسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،ت ـب ـن ـت ـهــا
ال ـج ـمــاعــة ،والقـ ــت إدان ـ ــة واس ـعــة
ً
ً
ع ــربـ ـي ــا وع ــالـ ـمـ ـي ــا السـ ـيـ ـم ــا مــن
م ـج ـل ــس األم ـ ـ ـ ــن ،ط ــال ــب مـجـلــس
ج ــامـ ـع ــة الـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــربـ ـي ــة عـلــى
مستوى المندوبين ،في اجتماع
غير عادي عقد في مقر الجامعة
بالقاهرة أمس ،برئاسة 02

١٨
«أزرق اليد» في مواجهة
صعبة ومصيرية أمام
إيران بـ «اآلسيوية»

الثانية

ةديرجلا

•
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األمير يعزي خادم الحرمين
بوفاة صيته بنت جلوي

نائب األمير استقبل الغانم
والخالد والجابر والمنصور

بعث صــاحــب السمو أمـيــر الـبــاد ،الشيخ ن ــواف األحـمــد ،ببرقية
تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل
سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ،أعرب فيها سموه عن
خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها ،بإذن الله تعالى،
األميرة صيته بنت جلوي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ،سائال
سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ،ويسكنها فسيح
جناته ،وأن يلهم األسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعث سمو نائب األمير وولي العهد ،الشيخ مشعل األحمد ،وسمو
الشيخ صباح الخالد ،رئيس مجلس الوزراء ،ببرقيتي تعزية مماثلتين.

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد ،الشيخ مشعل األحمد،
بقصر بيان ،أمس ،رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم.
واستقبل سموه كذلك ،سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس
الــوزراء ،ثم نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد
الجابر.
كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الشيخ أحمد المنصور.

ورقة الناصر للبنان 10 :مطالب...
لضبط المعابر الحدودية اللبنانية.
 -8منع تهريب المخدرات واعتماد سياسة أمنية واضحة وحاسمة
توقف استهداف دول الخليج من خالل عمليات تهريب المخدرات.
 -9الطلب من الحكومة اللبنانية أن تتخذ إجراءات لمنع «حزب الله»
من االستمرار بالتدخل في حرب اليمن.
 -10اتخاذ لبنان إجراءات حازمة لمنع تنظيم أي لقاءات أو مؤتمرات
مــن شأنها أن تمس بالشأن الــداخـلــي لــدول الخليج ،كما حصل في
الفترة الماضية لجهة تنظيم مؤتمر للمعارضة البحرينية والمعارضة
السعودية.
وفي تصريحاته عقب جوالته على عون وبــري ونظيره اللبناني
عبدالله بوحبيب أمسّ ،
عبر الناصر عن ثقته بأن الرد اللبناني على
ً
هذه المطالب سيأتي قريبا ،وكشف عن دعوته بوحبيب للمشاركة في
اجتماع تشاوري لــوزراء الخارجية العرب سيعقد في الكويت نهاية
ً
الشهر الجاري ،الفتا إلى دعوة سابقة من سمو الشيخ صباح الخالد
رئيس مجلس الوزراء لنظيره اللبناني نجيب ميقاتي إلى زيارة البالد.
وأف ــادت الـمـصــادر بــأن الـكــويــت طلبت أن تــرد بـيــروت على الئحة
المطالب في االجتماع الوزاري الذي ستستضيفه في  29الجاري.
القصر
وق ــال الـنــاصــر ،فــي مــؤتـمــر صـحــافــي عـقــب لـقــائــه ع ــون فــي
ً
الــرئــاســي ببعبدا« :نــريــد لبنان واح ــة وســاحــة أمــل للجميع ،وملجأ
للمثقفين والفنانين واألدباء والعلوم اإلنسانية كلها ،وهذا لبنان الذي
ً
نعرفه ونريده مثلما كان منذ  73سنة متألقا وأيقونة ورمزية مميزة في
ً
العالم وفي المشرق العربي ،وليس منصة عدوان ،ومكانا آخر لجلب
أي حساسية تجاه أهل هذا البلد الجميل ،وهذا الشعب الشقيق» ،وكرر
المطالبة «بأال يكون لبنان منصة ألي عدوان لفظي أو فعلي».
وأضاف« :نحن نستضيف ما يقرب من  50ألف لبناني في الكويت،
وسعداء بدورهم التنموي في الكويت ...ونرحب باللبنانيين على كل
مستوياتهم لزيارة الكويت».
في المقابل ،أكد عون أن «أفكار مبادر ٍة إلعادة بناء الثقة ،التي نقلها
الوزير الكويتي ستكون موضع تشاور إلعالن الموقف المناسب منها».
وأضاف أن «لبنان يرحب بأي تحرك عربي من شأنه إعادة العالقات
الطبيعية بين لبنان ودول الخليج العربي ،وهو ملتزم بتطبيق اتفاق
الطائف وقرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية ذات الصلة».
كما التقى الناصر وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام المولوي،
وشدد خالل اللقاء على أهمية زيادة الجهود نحو الحد من عمليات
تضطلع الدولة
تهريب المخدرات وتصديرها للكويت والمنطقة ،وأن
ً
اللبنانية بمسؤوليتها وواجباتها للحيلولة دون ذلك ،حماية للبلدين
والشعبين الشقيقين.
وأعادت الزيارة وضع الملف اللبناني على سكة االهتمام الخليجي،

ً
ً
وهي ستشكل عنصرا متطورا على صعيد العالقات بين لبنان ودول
الخليج التي يبدي الجميع حرصه على استعادتها ،لكن من خالل
ً
ً
ً
المرور بااللتزام بشروط واضحة مطلوبة دوليا وإقليميا وخليجيا.
وبال شك أن أبعاد الزيارة والورقة التي تم تسليمها إلى الحكومة
اللبنانية ،تأتي على مسافة أشهر من االنتخابات النيابية ،ووسط
ً
تـحــوالت سياسية تشهدها الساحة اللبنانية ،خصوصا بعد عزم
رئيس تيار المستقبل سعد الحريري على مقاطعة االنتخابات وعدم
ً
مشاركته فيها ،وهذه ال بد أن يكون لها تداعيات سياسية مستقبال،
ً
ستشير إلى أن لبنان في األشهر المقبلة سيكون مقبال على تحوالت
كبيرة على وقع المفاوضات اإلقليمية ،والتي يجب أن تنعكس على
ً
وضعه الداخلي مستقبال؛ من خالل جلوس األفرقاء اللبنانيين على
طاولة حوار برعاية دولية هدفها البحث في كيفية إعادة إنتاج النظام
اللبناني والخروج من األزمات التي تعصف بهذا البلد ،وإعادته إلى
سكة الشرعية العربية والدولية.

المنصور يعيد ترتيب ضوابط دخول...
صفتهم الوظيفية لذوي الشأن ،وإفهامهم بطبيعة مهمتهم والسند
القانوني لها.
كما تقضي الضوابط بالتحلي بالمهنية واالنـضـبــاط واألخــاق
والـتـصــرف بلباقة مـقــرونــة بـحــزم دون تـجــاوز أو إس ــاء ة الستعمال
السلطة ،والمحافظة على سمعة وكرامة الوظيفة واآلداب واألعــراف
والتقاليد المتبعة بالمجتمع ،واح ـتــرام الـكــرامــة اإلنسانية وصــون
الحريات العامة والخاصة وحقوق اإلنسان ،وعدم القيام بأي عمل من
األعمال الال إنسانية والمهينة أو القاسية.
ً
وتقضي الضوابط أيضا بمراعاة كبار السن والنساء واألطفال وذوي
اإلعاقة ،وعدم استخدام القوة إال في حاالت الضرورة وعدم اللجوء إلى
ً
ً
استخدام السالح إال وفقا للضوابط المقررة قانونا وبما يلزم ألداء
الواجب ويتناسب مع الوضع وبعد استنفاد كل الوسائل األخــرى،
وكذلك ضــرورة اصطحاب عناصر من الشرطة النسائية إذا وجدت
عائالت بمحل تنفيذ المهام واألوامر ،كما ينبغي تنفيذ المهام واألوامر
دون تجاوز حدودها الشخصية أو الزمنية أو المكانية أو الموضوعية،
وبما ال يضر بمصلحة التفتيش أو القبض أو المهام التي كلفوا بها.
كما قضى التعميم بوجوب االلتزام بمراعاة الضوابط اإلجرائية
ً
المقررة قانونا السيما لجهة تفتيش النساء من خــال امــرأة تندب
لــذلــك بمعرفة المحقق وأن يـكــون شـهــود التفتيش مــن الـنـســاء ،وأن
ً
يكون تفتيش المساكن نهارا وبعد االستئذان ممن يشغلون المكان،
ً
وال يجوز دخولها ليال أو بدون استئذان إال إذا وجد المحقق أن ظرف
االستعجال يستوجب ذلك.
وتــابــع :أمــا إذا كــان بالمسكن نساء ولــم يكن الـغــرض مــن الدخول

ضبطهن وال تفتيشهن ،فيجب أن تــرا عــى التقاليد فــي معاملتهن،
وأن يمكنهن القائم بالتفتيش من االحتجاب أو مغادرة السكن ،وأن
يمنحهن التسهيالت الالزمة لذلك بما ال يضر بمصلحة التفتيش أو
المهمة أو النتائج.

«الصحة» ترفض تخصيص غرفة...
سلطة القضاء على المسائل المتعلقة بالجنسية ،لغياب الحكومة وعدم
اكتمال النصابّ ،
وجه الغانم دعوة لألعضاء لحضور الجلسة الخاصة
ً
المقررة غدا بناء على طلب  10نواب؛ لمناقشة تقرير اللجنة اإلسكانية
البرلمانية عن االقتراح بقانون بشأن زيادة رأسمال بنك االئتمان.
وفي سياق الجلسات الخاصة ،أعلن النائب مهند الساير تقديمه،
ً
ومـجـمــوعــة مــن ال ـن ــواب ،طـلـبــا لعقد جلسة األح ــد الـمـقـبــل ،لمناقشة
استمرار القيود على غير المحصنين وتواصل سلسلة التطعيمات
دون استراتيجية حقيقية ،وفرض إجراءات على حرية السفر ،الفتا إلى
أن هذه األمور يجب مناقشتها بجدية مع الحكومة ،ووضع الحلول
لرفع هذه القيود.
وصرح الساير بأن جدول أعمال الجلسة سيشمل مناقشة التحول
العالمي نحو التعايش مــع وبــاء كــورونــا ،والقيود المفروضة على
الممتنعين عن تلقي اللقاح والمسافرين غير المحصنين ،واستمرار
إجبارية الحصول على اللقاح ،والخطة الزمنية للتعامل مع االشتراطات
الصحية ،والدراسات التي تؤكد ضرورة تلقي اللقاح لمن هم ما بين
سن الخامسة والثانية عشرة سنة ومعيار تحديد أسعار فحوصات
«كورونا»
٠٦

 %17من إجمالي إصابات «كوفيد»...
 61حالة بالعناية المركزة ،و 377في أجنحة «كوفيد  ،»19وتجاوز
عدد المسحات التي أجرتها الوزارة خالل الجائحة أكثر من  6ماليين
ً
و 670ألفا.
وبــالــرغــم مــن زي ــادة أع ــداد اإلص ــاب ــات ،فــإن اإلش ـغــال الـســريــري في
ً
األجنحة والعنايات ضئيل مقارنة بالموجات السابقة وفقا لما ذكرته
«الصحة» ،وأنه خالل ذروة الموجة الثالثة من «دلتا» وصلت حاالت
«كورونا» في األجنحة إلى  1800مريض ،وفي العنايات المركزة 350
ً
مريضا.
وقالت رئيسة قسم التخدير والعناية المركزة في مستشفى العدان
د .هــدى الـفــودري إن معظم المرضى خــال هــذه الموجة فــي «عناية
العدان» من غير المطعمين ،وبعضهم لم يتلق الجرعة التعزيزية الثالثة.
وأشــارت إلــى أنــه خــال موجة «دلتا» كانت هناك  3أجنحة عناية
مركزة في مستشفى العدان ،ونسبة اإلشغال وصلت إلى  ،%95بينما
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ً
حاليا هناك جناح واحد فقط ،ونسبة اإلشغال من  20إلى .%25
ومن جانبها ،أكــدت اختصاصية أولــى باطنية وعناية مركزة في
مستشفى جابر األحمد د .سارة بوعباس أنه خالل موجة «دلتا» بلغت
حــاالت العنايات المركزة فــي مستشفى جابر  9مــرضــى ،وأعمارهم
ً
تراوحت بين  13و 80عاما ،في حين توجد اآلن عناية مركزة واحدة
بالمستشفى.
٠٣

«الجامعة العربية» تدعو لتصنيف...
الكويت ،جميع دول العالم بتصنيف هذه الجماعة منظمة إرهابية.
وأعرب المندوب الكويتي الدائم لدى الجامعة السفير أحمد البكر،
الذي يرأس الدورة العادية الـ  156لمجلس الجامعة ،في كلمته خالل
االجتماع ،عن ترحيب الكويت ببيان مجلس األمن الصادر يوم الجمعة
الماضي ،الذي دان هجمات الميليشيا اإلرهابية على منشآت مدنية
فــي اإلم ـ ــارات ،ودعــوتـهــا المجلس لمضاعفة ج ـهــوده للضغط على
الحوثيين لالستجابة لدعوات وقف إطالق النار ،والتفاعل اإليجابي
مع جهود األمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن ووضع حد للهجمات
على السعودية واإلمارات.
وأوضح البكر ،أن هذا «يمهد الستئناف المشاورات السياسية بين
ً
األطراف اليمنية وصوال للحل السياسي المنشود وفق المرجعيات
الثالث المتفق عليها ،وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية،
ومخرجات الحوار الوطني ،وقرار مجلس األمن رقم .»2216
من ناحيته ،اعتبر وزير الدولة اإلماراتي خليفة المرر ،في كلمته أمام
االجتماع ،أن استمرار الحوثيين بتهديد أمن دول الخليج هو تهديد
ً
لألمن القومي العربي ،مـحــذرا من أن «عــدم مباالة المجتمع الدولي
يمنح هذه الجماعة فرصة أكبر لمواصلة ممارسة جرائمها بحق دول
المنطقة والشعب اليمني».
وشــدد الـمــرر على أن «اإلم ــارات رغــم سحب قواتها العسكرية من
ً
اليمن ودعما للمساعي لتحقيق وقف إطالق النار والتسوية في اليمن،
فإنها ستقوم بما يجب لردع اإلرهاب وحماية أراضيها ،وتمتلك الحق
ً
ً
قانونيا وأخالقيا للدفاع عن النفس وحماية سيادتها».
وشدد المسؤول اإلماراتي على أن جماعة الحوثيين «لم تكن لتستمر
في عدوانها لوال التدفق المستمر من السالح والدعم من إيران ،التي
تمتنع حتى اآلن من لعب دور إيجابي لوقف ممارساتهم».
واحتفى مستشار رئيس دولــة اإلمــارات ،أنــور قرقاش ،بـ»اإلجماع
العربي وبــدون تحفظ ألي دولــة على مشروع الـقــرار اإلمــاراتــي الذي
ً
ً
يطالب بتصنيف الحوثي تنظيما إرهابيا» ،ووصفه بأنه «موقف عربي
أصيل يعري أصــوات النشاز المدفوعة بأجندات خارجية» ،واعتبر
ً
ً
القرار «إنجازا إيجابيا للدبلوماسية اإلماراتية».
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محليات

ً
«الصحة» :تنقالت الموظفين مرة واحدة سنويا المضف :الشباب ركيزة تطوير

سلة أخبار

البدر :حريصون على تطبيق أحدث المعايير العالمية لسالمة اإلنسان

«الرحمة» :التعليم بوابة
األجيال لمستقبل أفضل

عادل سامي

أكد البدر أن القرارات التي
أصدرها وزير الصحة د .خالد
السعيد بشأن القطاع الدوائي
تعد نقلة نوعية ،وتتماشى مع
األنظمة والمعايير العالمية.

أصدر وزير الصحة د .خالد
ً
السعيد قرارا وزاريا قضى بأن
تـكــون حــركــة الـتـنـقــات لجميع
موظفي الوزارة مرة واحدة في
كل عام ،وذلك في شهر أبريل.
وتضمن القرار كذلك أن ترفع
الطلبات خالل الـ  15يوما األولى
من شهر أبريل من كل عام ،وال
تقبل الطلبات التي ترد قبل أو
بعد ذلك الموعد ،وأن الطلبات
الـمـسـتــوفــاة سـتــرفــع إل ــى لجنة
سـيـتــم تشكيلها لـبـحــث حركة
التنقالت للموظفين.
وفـ ـ ـ ــي مـ ـ ــوضـ ـ ــوع م ـن ـف ـص ــل،
أك ــد وك ـيــل الـ ـ ــوزارة الـمـســاعــد
ل ـ ـشـ ــؤون الـ ــرقـ ــابـ ــة ال ــدوائـ ـي ــة
وال ـغ ــذائ ـي ــة د .ع ـبــدال ـلــه ال ـبــدر
أمس أن القرارات التي أصدرها
الوزير السعيد وتخص القطاع
الدوائي جاءت لتنظيم تسجيل
وتداول األجهزة والمستلزمات
ال ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــة ،والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـحـ ـض ــرات
ال ـص ـح ـي ــة ،وت ـن ـظ ـي ــم الــوص ـفــة
الطبية في القطاعين الحكومي
والخاص.
وأوضح أن هذه القرارات تعد
نقلة نــوعـيــة فــي مـجــال تنظيم
ومــراق ـبــة األج ـه ــزة الـطـبـيــة في
ً
الكويت ،وتماشيا مع األنظمة
وال ـم ـع ــاي ـي ــر ال ـع ــال ـم ـي ــة ،حـيــث
شمل القرار ضوابط وإجراءات
تـ ـسـ ـجـ ـي ــل ورقـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــة األج ـ ـه ـ ــزة
ال ـط ـب ـيــة واألج ـ ـهـ ــزة الـمـخـبــريــة
والـ ـتـ ـشـ ـخـ ـيـ ـصـ ـي ــة بـ ــاإلضـ ــافـ ــة

خالد السعيد

إل ــى األج ـهــزة الطبية الحيوية
"الـ ـبـ ـي ــول ــوجـ ـي ــة" ،م ــوض ـح ــا أن
القرار يصنف األجهزة الطبية
إلى أربع فئات من حيث كيفية
استخدامها ومدى تأثيرها على
مستخدميها.
وذكر البدر أن القرار الوزاري
ال ـثــانــي ب ـشــأن تـنـظـيــم وتـ ــداول
الـمـسـتـحـضــرات الـصـحـيــة جــاء
لمواكبة الـتـطــورات المستمرة
المتبعة فــي األ نـظـمــة الرقابية
ال ــدولـ ـي ــة ،وي ـت ـض ـمــن ال ـش ــروط
واإلج ـ ـ ــراءات ال ــواج ــب اتـبــاعـهــا
لـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـحـ ـض ــرات
الصحية وا ل ـشــر كــات المنتجة
لها وآلية الرقابة عليها.
وأكد أن قرار تنظيم الوصفة
الطبية حدد أيضا المعلومات

المطيري لـ ةديرجلا  :تقنين عمالة
النظافة في العقود المقبلة
•

لجنة التأهيل :تغيير شكل الحاويات أمام المجمعات
●

محمد جاسم

ك ـش ــف ن ــائ ــب الـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام
لشؤون خدمات البلدية في بلدية
ال ـك ــوي ــت ،خ ـلــف ال ـم ـط ـي ــري ،عن
تقنين استخدام عمالة النظافة
فــي عـقــود النظافة المقبلة عام
ً
 ،2024قائال لـ "الجريدة" إن لجنة
تأهيل وتصنيف شركات النظافة
العامة المشكلة بتوجيهات مدير
بلدية الكويت المهندس أحمد
ال ـم ـن ـفــوحــي ت ـع ـمــل ع ـلــى إعـ ــداد
وصياغة عقود البلدية المقبلة
المتعلقة بـشــر كــات النظافة في
المحافظات الـ .6
وأضــاف المطيري أن اللجنة
وض ـ ـعـ ــت ف ـ ــي اع ـ ـت ـ ـبـ ــارهـ ــا أب ـ ــرز
المالحظات بشأن أداء الشركات
ال ـحــال ـيــة وال ـس ــاب ـق ــة ،مـبـيـنــا أن
التركيز سيصب بجانب تطوير
األداء ورف ـ ــع م ـس ـتــوى ال ـخــدمــة
التي ّ
تقدمها الشركات مع إدخال
أساليب حديثة وآليات متطورة،
على أن تكون قــادرة التقليل من

خلف المطيري

استخدام عمالة الكنس اليدوي.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ــالـ ـعـ ـق ــود
األهـلـيــة فــي المناطق التجارية
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ،ذك ـ ــر ال ـم ـط ـيــري
أن إع ـ ـ ـ ـ ــادة ت ـص ـن ـي ــف وت ـق ـي ـي ــم
عقود النظافة األهلية تأتي في
المرحلة الثانية بعد االنتهاء من
صياغة عـقــود البلدية بالشكل
ال ـ ــذي ي ــرف ــع م ـس ـتــوى ال ـن ـظــافــة،

ً
مشيرا إلــى وجــود رؤيــة لتغيير
وض ــع ح ــاوي ــات ال ـن ـفــايــات أم ــام
الـمـجـمـعــات الـتـجــاريــة والـسـكــن
االستثماري.
وقـ ـ ـ ـ ــال إن ال ـ ـش ـ ـكـ ــل الـ ـح ــال ــي
للحاويات ال يتناسب مع المنظر
العام ،خاصة أن أحجامها كبيرة
وت ــأخ ــذ م ـســاحــة أك ـب ــر ،مـتــابـعــا
أنه من الممكن أن يتم استخدام
ال ـ ـ ـحـ ـ ــاويـ ـ ــات األرضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة "ت ـح ــت
األرض" أمام المجمعات الحديثة،
خاصة بعد رؤية تجارب ناجحة
بـ ــدول قــري ـبــة مـمـكــن االس ـت ـفــادة
منها.
وأوضح أن اللجنة تسعى من
خالل اجتماعاتها وتوصياتها
إلـ ــى أخـ ــذ ك ــل ال ـم ــاح ـظ ــات بـمــا
ف ـ ـي ـ ـهـ ــا ال ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـ ــاوى ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ــرد
ال ـ ــى ال ـب ـل ــدي ــة ،وإض ـ ـفـ ــاء جــانــب
ال ـخ ـب ــرات وال ـت ـج ــارب الـمـطـبـقــة
بــا لــدول المختلفة عليها ،حتى
تدفع باتجاه تحقيق المستوى
ُ
المرضي للجميع واستمرار بقاء
الكويت نظيفة.

الــواجــب تــوافــرهــا فــي الوصفة
الطبية والـحــاالت االستثنائية
التي يسمح فيها الصرف عبر
االسم التجاري بدال من العلمي،
كـ ـم ــا ح ـ ـ ــدد دور ومـ ـس ــؤولـ ـي ــة
الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدل ـ ـ ــي اإلكـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــي
المتخصص في مجاله.
وأض ـ ـ ــاف أن ك ـت ــاب ــة ال ـع ــاج
بـ ـ ــاالسـ ـ ــم الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ت ـس ـت ـه ــدف
ت ـح ـق ـيــق عـ ـ ــدة مـ ــزايـ ــا مـ ــن بـيــن
أبرزها حق المريض في معرفة
االسم العلمي والبدائل المتاحة،
ف ـ ـضـ ــا عـ ـ ــن الـ ـ ـح ـ ــد مـ ـ ــن وقـ ـ ــوع
األخطاء الدوائية.
وأوضـ ـ ــح الـ ـب ــدر أن م ــن بين
ال ـج ــوان ــب اإلي ـج ــاب ـي ــة األخـ ــرى
لكتابة الوصفة باالسم العلمي
ً
ب ـ ــدال م ــن االس ـ ــم ال ـت ـج ــاري هو
ت ـج ـنــب تـ ـك ــرار صـ ــرف األدويـ ـ ــة
ذاتها بأسماء مختلفة مما قد
ي ـ ــؤدي إلـ ــى ح ـص ــول ال ـمــريــض
على جرعة مضاعفة من الدواء،
وكذلك عدم التحيز أو الترويج
لشركة دوائية معينة ،فضال عن
حل مشكلة نقص بعض أصناف
األدوية التي قد تحدث ألسباب
م ـخ ـت ـل ـف ــة تـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ــالـ ـش ــرك ــة
الموردة أو المصنع الدوائي أو
أي أس ـبــاب رقــابـيــة أخ ــرى مثل
ال ـس ـحــب أو اإللـ ـغ ــاء أو تعليق
ال ـم ـن ـتــج ،إلـ ــى ج ــان ــب مــواج ـهــة
االح ـ ـت ـ ـكـ ــار وإتـ ـ ــاحـ ـ ــة خ ـ ـيـ ــارات
دوائية عديدة للمريض.

منظومة «االئتمان»

كرم أشكناني لحصولها على «»Lean Six Sigma Black Belt

ً
مكرما إيالف أشكناني
المضف

●

فهد الرمضان

ك ـ ّـر م نــا ئــب ر ئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة ا لـمــد يــر
الـعــام لبنك االئـتـمــان صــاح الـمـضــف إيــاف
أشكناني لحصولها على شهادة Lean Six
 ،Sigma BlackBeltم ــؤ ك ــدا أن ا ل ـش ـبــاب هم
رك ـي ــزة ت ـط ــور م ـن ـظــومــة ال ـب ـنــك ،ك ـمــا أن هــذا
اإل نـجــاز سيعود بالنفع على اإلدارة بشكل
خاص والبنك بشكل عام.
وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،أوضـ ـح ــت الـمـتـحــدثــة
الرسمية للبنك حباري الخشتي أن شهادة
 Lean Six Sigma Black Beltعـ ـب ــارة عــن
مـنـهـجـيــة مـعـيـنــة ل ـحــل ال ـم ـش ـكــات وت ـطــويــر
جـ ــودة االعـ ـم ــال داخـ ــل ال ـمــؤس ـســة ،وال ـه ــدف

األساسي من هذه الشهادة هو تمكن االفراد
مـ ــن تـ ـط ــوي ــر ال ـع ـم ـل ـي ــات داخ ـ ـ ــل ال ـم ــؤس ـس ــة،
واستكشاف األخطاء ،وتقليلها ألقصى حد
م ـم ـكــن ،وي ـق ــوم ال ـن ـظــام بـتـعــريــف الـمـشـكــات
وق ـيــاس ـهــا وم ــن ث ــم تـحـلـيـلـهــا لـلـتـعــرف على
أسبابها ومحاولة حلها ،الفتة إلى أن المدير
العام أشاد بجهودها ،حيث تلقت كل الدعم
والتشجيع من قبل اإلدارة العليا.
وأكـ ــدت الـخـشـتــي أن ال ـك ـف ــاء ات الـكــويـتـيــة
العاملة في البنك موضع اعتزاز للجميع ،وأن
ا لـشـبــاب الكويتيين كــا نــوا دا ئـمــا عند حسن
الظن بهم بوصفهم جــزء ا أصيال وأساسيا
في منظومة تطوير وتحديث آليات العمل.

«البلدية»« :المهندسين» الجهة الوحيدة
العتماد مهندسي «الخاص»

أكد رئيس قطاع التعليم في
جمعية الرحمة العالمية
د .تركي الحميدي ،أن الجمعية
وضعت التعليم على رأس سلم
أولوياتها ،باعتباره الهدف
االستراتيجي األول للمؤسسة
وبوابة األجيال لمستقبل
أفضل .وأوضح الحميدي ،في
تصريح صحافي ،أمس ،أن
"الرحمة" عملت على إطالق
المشروعات التنموية الكبرى
التي تستهدف باألساس بناء
اإلنسان وإعفافه ،وهي الرسالة
السامية لإلسالم ،حيث كان
هدفها في المجتمعات التي
تعمل بها أن تقوم على تمكين
الفئات المهمشة والفقيرة
والضعيفة .وأضاف أن
الجمعية استطاعت تحقيق
إنجازات كبرى في هذا المجال
عبر عطاءات المحسنين من
أهل الكويت ،بإنشاء الجامعات
والمدارس والمعاهد،
والمجمعات التعليمية
المتكاملة ،وباتت تشرف
على  238منشأة في مراحل
تعليمية مختلفة ،تضم أكثر
من  40ألف طالب وطالبة .

«النجاة» 540 :ألف مستفيد
من مشاريعنا التعليمية

المنفوحي والعتل اتفقا على الربط اإللكتروني في أقرب وقت
●

محمد جاسم

اتفقت بلدية الكويت وجمعية المهندسين
على إتـمــام عملية الــربــط اإللـكـتــرونــي إلنجاز
معامالت اعتماد المهندسين الراغبين في العمل
بالقطاع الـخــاص والتجديد للجمعية كجهة
وحيدة الختبارهم واعتمادهم.
وص ــرح رئـيــس الجمعية م .فيصل العتل،
عقب لـقــاء جمعه مــع المدير الـعــام للبلدية
م .أحمد المنفوحي للتوصل إلى هذا االتفاق،
بمقر البلدية ،بأن الجمعية تثمن الدور المميز
واإلنجاز المهني لمدير البلدية واعتماد لجنة
مــزاولــة المهنة الهندسية التجديد للجمعية،
كجهة فحص واخـتـبــار وح ـيــدة للمهندسين
الــراغ ـب ـيــن ف ــي ال ـع ـمــل بــال ـم ـجــال االس ـت ـشــاري
والهندسي في القطاع الخاص.
ولفت العتل الى أن هذا القرار يتوافق والئحة
مــزاولــة المهنة الهندسية المعتمدة مــن قبل
بلدية الكويت والقرارات المنظمة للعمل المهني
الهندسي – االسـتـشــاري ،مشيدا بالتجاوب
السريع من البلدية إزاء ميكنة العمل واالستعداد
للتعاون والربط االلكتروني مع اتحاد المكاتب
الهندسية والــدور االستشارية لمتابعة انجاز

ً
المنفوحي مستقبال العتل
اعتماد المهندسين الراغبين بالحصول على
شهادات لمن يهمه األمــر لتقديمها الــى بلدية
الكويت.
وأضـ ــاف أن نـهــج الـبـلــديــة فــي الـتـحــول الــى
ً
ً
الميكنة يشهد تحوال ملحوظا ،وأن الجمعية

على أتم االستعداد لدعمه والحد من أي تدخل
بشري في انجاز اعتمادات المهندسين ،مؤكدا
أنــه تــم االت ـفــاق مــع المنفوحي على التواصل
المباشر من خالل ضابطي اتصال بين الجمعية
والبلدية لوضع هذا المشروع موضع التنفيذ.

«الشؤون» :محاربة «التسول اإللكتروني» عبر وسائل التواصل

قال رئيس القطاع الثقافي
التابع لجمعية النجاة الخيرية
إبراهيم البدر ،إن الجمعية
حققت إنجازات مميزة ورائدة
في قطاع التعليم ،رغم تحديات
جائحة كورونا ،والتي ألقت
بظاللها على ملف التعليم
خالل العام الماضي ،حيث
"استفاد من مشاريعنا
التعليمية قرابة  540ألف
مستفيد داخل الكويت وفي
شتى دول العالم" .وأضاف
البدر ،في تصريح صحافي،
أمس ،بمناسبة اليوم الدولي
للتعليم ،الذي يوافق  24يناير
من كل عام ،أن الجمعية قامت
ببناء المدارس النظامية ألبناء
الالجئين السوريين .وتابع:
"حرصنا كذلك على سداد
الرسوم الدراسية ،وتوزيع
الحقيبة والزي المدرسي
لطالب العلم المعسرين
واأليتام وضعاف الدخل
وأبناء المطلقات داخل الكويت
وخارجها.

«إحياء التراث» توزع 721
ً
طنا من الفحم بقيرغيزستان

إحالة أفراد وحسابات إلى «النيابة» و«الداخلية» التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم
أنجزت إدارة الجمعيات
الخيرية والمبرات في
وزارة الشؤون الضوابط
واالشتراطات الخاصة بجمع
التبرعات خالل شهر رمضان
المقبل ،ورفعتها إلى وكيلة
القطاع العتمادها.

الوزارة دعت
المتبرعين إلى
عدم االنسياق
لهذه الدعوات
وتوجيه
األموال للجهات
المعلومة

●

جورج عاطف

عـلـمــت "ال ـج ــري ــدة" أن وزارة
ال ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة ،ممثلة
فــي إدارة الجمعيات الخيرية
والمبرات ،وضعت خطة محكمة
للتصدي لظاهرة طلب التبرع
وج ـم ــع األمـ ـ ـ ــوال ع ـب ــر وس ــائ ــل
التواصل االجتماعي المختلفة،
أو م ـ ـ ــا ي ـ ـ ـعـ ـ ــرف ب ـ ـ ـ ـ "ال ـ ـت ـ ـسـ ــول
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي" ،وال ـ ـتـ ــي بـ ــرزت
ب ـقــوة ،السـيـمــا خ ــال العامين
الماضيين مــع ظـهــور جائحة
"كورونا".
ً
ووفقا لمصادر "الشؤون" فإن
اإلدارة المعنية بالوزارة وردتها
شكاوى واستفسارات عدة من
مواطنين ومقيمين بشأن طلب
أف ــراد وح ـســابــات عـبــر وســائــل
ال ـتــواصــل جـمــع أمـ ــوال بــدعــوة
ً
م ـســاعــدة اآلخ ــري ــن ،ب ـع ـيــدا عن
أعـيــن الــدولــة ،ودون الحصول
ع ـل ــى ال ـم ــواف ـق ــات الـ ــازمـ ــة مــن
الـجـهــات الـمـعـنـيــة ،مــؤكــدة أنــه
تمت إحالة مجموعة كبيرة من
ه ــؤالء (األف ـ ـ ــراد ،وال ـح ـســابــات)
إل ـ ــى ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة ووزارة
الــداخ ـل ـيــة ،الت ـخ ــاذ اإلج ـ ــراءات
القانونية بحقهم ،لمخالفتهم
القوانين والقرارات والضوابط
واالشـتــراطــات المنظمة لجمع
التبرعات ،السيما القانون رقم

 59لسنة  ،1959الصادر بشأن
جمع األموال لألغراض العامة.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر أن
الـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــض اسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــل ان ـ ـت ـ ـشـ ــار
ال ـج ــائ ـح ــة ومـ ــا صــاح ـب ـهــا مــن
تداعيات وتأثيرات واسعة على
شرائح عدة في المجتمع بطلب
ج ـم ــع األم ـ ـ ـ ــوال ،ب ــدع ــوة إق ــام ــة
مشروعات خيرية أو توجيهها
للمحتاجين واألسر المتعففة،
مـ ـتـ ـخ ــذي ــن فـ ـ ـط ـ ــرة ال ـم ـج ـت ـم ــع
الـ ـك ــويـ ـت ــي وح ـ ـبـ ــه ل ـم ـس ــاع ــدة
الـمـحـتــاجـيــن م ـطـ ّـيــة لـلــوصــول
ً
إلى مآرب خاصة بعيدة تماما
عـ ــن ال ـع ـم ــل الـ ـخـ ـي ــري ،مـهـيـبــة
بــالـمـتـبــرعـيــن م ــن الـمــواطـنـيــن
والمقيمين تحري الدقة خالل
ال ـت ـبــرع ،وع ــدم االن ـس ـيــاق وراء
م ـثــل ه ــذه الـ ــدعـ ــوات ،وتــوجـيــه
تبرعاتهم للجهات المعلومة
والمشهرة في البالد .وشددت
ع ـلــى أن ه ــذه األمـ ـ ــوال ق ــد تقع
في أيدي من يستغلها بصورة
خاطئة قد تشوه العمل الخيري
الكويتي.
وأك ـ ــدت ال ـم ـصــادر أن فــريــق
ال ـت ـف ـت ـيــش ال ـ ـخـ ــاص ب ـمــراق ـبــة
مـ ـ ــواقـ ـ ــع الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل (تـ ــوي ـ ـتـ ــر،
إنستغرام ،واتساب ،فيسبوك)
يعمل عـلــى متابعتها ور صــد
دع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرع ـ ـ ــات غـ ـي ــر
الـمــرخـصــة ،وال ـتــي لــم تحصل

على تصريح مسبق من الوزارة،
الت ـ ـخـ ــاذ اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة
حيالها وبحق أصحابها.

استعدادات مشروع رمضان
إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،أن ـ ـ ـجـ ـ ــزت إدارة
الجمعيات الخيرية والمبرات
فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــواب ـ ـ ــط
واالشـتــراطــات الخاصة بجمع
التبرعات خــال شهر رمضان
الـمـقـبــل ،وال ـتــي تــم رفـعـهــا إلــى
وك ـي ـل ــة الـ ـقـ ـط ــاع الع ـت ـم ــاده ــا،
الف ـت ــة إل ــى أن ــه ت ـمــت مـخــاطـبــة
وزارة األو ق ـ ـ ـ ـ ـ ــاف وا ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
اإلسالمية ،للوقوف على مدى
إمكانية السماح بالجمع داخل
ً
الـمـســاجــد ال ـتــي تـشـهــد حــالـيــا
تـطـبـيــق ق ــواع ــد ال ـت ـبــاعــد بين
المصلين ،في ظل االرتفاع غير
المسبوق لإلصابات بالمتحور
الجديد "أوميكرون".
وب ـي ـن ــت أن أهـ ــم ال ـض ــواب ــط
الـتــي وضـعـتـهــا ال ـ ــوزارة خــال
المشروع ،حظر جمع التبرعات
الـ ـنـ ـق ــدي ــة ب ـج ـم ـي ــع أش ـك ــال ـه ــا،
س ــواء ف ــي ال ـم ـقــرات الرئيسية
لـلـجـمـعـيــات ال ـخ ـي ــري ــة ،أو في
األمـ ــاكـ ــن الـ ـع ــام ــة ،واالعـ ـتـ ـم ــاد
ف ـق ــط ع ـل ــى ال ــوس ــائ ــل ال ـج ـمــع
اإللكترونية.

«الخارجية» لم ّ
ترد على حملة إغاثة أفغانستان
أكدت المصادر أن «الشؤون» لم يصل إليها
حتى اآلن أي رد رسـمــي مــن وزارة الخارجية
بـشــأن الـمــوافـقــة على طلب بعض الجمعيات
ال ـخ ـيــريــة ،إط ـ ــاق حـمـلــة ج ـمــع ت ـب ــرع ــات على
مستوى الكويت ،لدعم االحتياجات اإلنسانية
ال ـم ـت ــزاي ــدة لـلـشـعــب األف ـغ ــان ــي ،ت ـحــت إش ــراف
الجمعية الكويتية لإلغاثة.
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت أن ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ــور وص ـ ـ ـ ـ ــول م ــوافـ ـق ــة

«الخارجية» ستباشر «الشؤون» التعميم على
الـجـمـعـيــات الــراغ ـبــة ف ــي ال ـم ـشــاركــة بالحملة
الـتــي تـهــدف إلــى تقديم الـمـســاعــدات الصحية
والـغــذائـيــة واإليــوائ ـيــة والمعيشية للماليين
م ــن ال ـش ـع ــب األفـ ـغ ــان ــي ،ل ـح ـصــرهــا واالتـ ـف ــاق
على ضــوابــط وآلـيــات الجمع ،وكيفية إيصال
المساعدات إلى هناك.

ذكر رئيس لجنة مسلمي
آسيا الوسطى بجمعية
إحياء التراث اإلسالمي
الشيخ محمد الشمري أن
الجمعية وزعت  721طنا من
فحم التدفئة ومواد إغاثية
أخرى لألسر الفقيرة واألرامل
واأليتام في قيرغيزستان.
وقال الشمري ،في تصريح،
أمس ،إن المساعدات تأتي
ضمن حملة "تدفئة الشتاء"،
التي تهدف إلى التخفيف من
معاناة األسر الفقيرة هناك
في ظل االنخفاض الكبير
لدرجات الحرارة ،والتي تصل
إلى ما يقارب  30درجة تحت
الصفر ،والمنتظر لها أن تشتد
خالل األيام القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن عدد األسر
المستفيدة بلغ ما يقارب
 1442أسرة ،وكذلك تم التوزيع
على بعض المرافق ،ومنها
المراكز والمدارس اإلسالمية
والمساجد ،داعيا من يستطيع
المشاركة في هذه الحملة من
أبناء الشعب الكويتي المحب
للخير أن يتواصل مع إدارة
الحملة لدعمها.

٤
محليات
«األشغال» :فريق مشترك للحد من ملوثات مخارج األمطار
ةديرجلا

•
العدد  / 4944االثنني  24يناير 2022م  21 /جمادى اآلخرة 1443هـ

local@aljarida●com

جواد لـ ةديرجلا• :انخفاض ملحوظ للملوثات على مخرج «الكوت»
سيد القصاص

توقيع
عقوبات على
المخالفين
تتجاوز 10
آالف دينار

النصار

ك ـ ـشـ ــف فـ ـ ــريـ ـ ــق الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ
ا لـبـيـئـيــة فــي قـطــاع الهندسة
ال ـص ـح ـي ــة بـ ـ ـ ــوزارة األشـ ـغ ــال
ا لـعــا مــة ،عــن تكثيف عمليات
ال ـم ـســح ال ـم ـي ــدان ــي ل ـم ـخــارج
األم ـطــار فــي مــواقــع الـكــويــت،
وا لـتــي يزيد عــدد هــا على 80
مخرجا ،للحد من الملوثات
ُ
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرف عـ ـ ـل ـ ــى ت ـل ــك
المخارج ،وتوقيع العقوبات
على المخالفين وفقا لقانون
الهيئة العامة للبيئة ،والتي
تتجاوز في بعض األحيان الـ
 10آالف دينار.
وقال رئيس فريق الطوارئ
البيئية ،م .أ حـمــد جــواد ،إنه
ت ـ ــم ت ـش ـك ـي ــل فـ ــريـ ــق م ـش ـت ــرك
ب ـي ــن "األش ـ ـ ـغـ ـ ــال" و"ال ـب ـي ـئ ــة"

للكشف على مخارج األمطار
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوجـ ـ ــودة فـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت،
وم ـ ـ ـسـ ـ ــح ال ـ ـش ـ ـب ـ ـكـ ــة كـ ــام ـ ـلـ ــة،
ومعرفة تبعية هذه الشبكات،
وتحديد مـصــادر الملوثات،
وا لـمـحــا فـظــة عـلــى البيئة من
ملوثات الصرف الصحي أو
الـصـنــاعــي ،وغـيــرهــا مــن تلك
األمور.
وأضاف جواد ،في تصريح
لـ "الجريدة" ،خالل جولة مسح
ع ـلــى م ـخ ــرج ال ـ ـكـ ــوت ،صـبــاح
أم ــس :نـقــوم بمسح الشبكات
وأخـ ـ ـ ــذ عـ ـ ّـي ـ ـنـ ــات م ـ ــن مـ ـخ ــارج
األمـ ـ ـ ـط ـ ـ ــار لـ ـتـ ـح ــدي ــد ن ــوع ـي ــة
ُ
المخرجات التي تصرف على
الـبـحــر ،ون ـقــوم ب ــإج ــراء مسح
ميداني لكل الشبكة ،وتحرير

«مختبر متنقل» إلجراء التجارب الكيميائية
قالت المحللة المخبرية
ف ـ ــي إدارة ش ـ ـ ــؤون ا ل ـب ـي ـئــة
ب ـ ـ ـ ــوزارة األشـ ـ ـغ ـ ــال ،ت ـهــانــي
األ س ـ ـتـ ــاذ :ل ــد ي ـن ــا ف ــي إدارة
قسم المختبرات والدراسات
الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة "مـ ـخـ ـتـ ـب ــر م ـت ـن ـق ــل"
ي ـ ـخـ ــرج م ـ ــع ال ـ ـفـ ــريـ ــق ألخ ــذ
الـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــات وال ـ ـ ـك ـ ـ ـشـ ـ ــف ع ــن
ال ـ ـم ـ ـلـ ــوثـ ــات ،عـ ـل ــى طـ ـ ــوارئ
األمطار ،مستطردة :ونقوم
ب ـع ـم ــل ال ـت ـح ــال ـي ــل ال ــازم ــة
ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوق ـ ـ ــع ف ـ ـ ـ ـ ــور أخـ ـ ــذ
العينة ،بــدال مــن نقلها إلى
المختبرات في الوزارة.
وأضــافــت :مــن خــال هــذه
الـ ـتـ ـح ــالـ ـي ــل ن ـ ـعـ ــرف ن ــوع ـي ــة
الـ ـمـ ـي ــاه فـ ــي الـ ـمـ ـك ــان الـ ــذي

المخالفات إن وجدت ،وتحديد
ال ـ ــوص ـ ــات غ ـي ــر ال ـق ــان ــون ـي ــة،
و مـخــا لـفــة ا لـجـهــة المتسببة،
وايقاف مصادر الملوثات على
البيئة البحرية.
وقال إننا نأخذ ّ
عينات من
مخارج األمطار ،ويتم فحصها
ف ـ ــي مـ ـخـ ـتـ ـب ــرات "األشـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال"،
وال ـ ـب ـ ـي ـ ـئـ ــة ،لـ ـتـ ـح ــدي ــد ن ــوع ـي ــة
ال ـم ـخــرجــات ال ـت ــي ت ـصــب في
البحر ،ولدينا فــي "األشـغــال"
مـ ـخـ ـتـ ـب ــران أحـ ــده ـ ـمـ ــا ث ــاب ــت،
واآلخـ ــر مـتـنـقــل ،وع ـنــد إج ــراء
فحص يخرج معنا المختبر
الـمـتـنـقــل لـفـحــص عـيـنــات من
م ـ ـخـ ــارج األمـ ـ ـط ـ ــار وت ـس ـه ـيــل
ع ـم ـل ـي ــة الـ ـمـ ـس ــح الـ ـمـ ـي ــدان ــي،
إض ــاف ــة إل ــى عـيـنــات تــأخــذهــا
الهيئة العامة للبيئة للتأكد
من نوعية المخرجات.
وأضاف :من نتائج التحليل
ال ـم ـخ ـبــريــة نـسـتـطـيــع مـعــرفــة
نوعية الملوثات ا لـتــي يمكن
أن تــوجــد فــي شبكة األمـطــار،
وبناء على ذلــك تسهل علينا
ع ـم ـل ـي ــة الـ ـمـ ـس ــح الـ ـمـ ـي ــدان ــي،
ف ـ ــإن ك ــان ــت هـ ـن ــاك م ـخــرجــات
صناعية نذهب إلى المناطق
ال ـص ـنــاع ـيــة ال ـم ــرب ــوط ــة عـلــى
شـبـكــات األمـ ـط ــار ،وإن كــانــت
مخرجات صرف صحي نذهب
إلى السكني واالستثماري.

ً
 80مخرجا

المختبر المتنقل

نوجد فيه ،لذلك استعانت
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة بـ ـ ـه ـ ــذا ال ـم ـخ ـت ـب ــر
ال ـم ـت ـن ـقــل إلج ـ ــراء ال ـت ـجــارب

ال ـك ـي ـم ـي ــائ ـي ــة ل ـل ـك ـش ــف عــن
نوعية المياه التي تصرف
على مخارج األمطار.

ّ
وبين أنــه من خــال المسح
الـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــدان ـ ــي نـ ـ ــرصـ ـ ــد أمـ ــاكـ ــن
المخلفات ونوقفها على الفور،
وم ـنــذ أن ت ــم تـشـكـيــل الـفــريــق
حـتــى اآلن ،لــوحــظ انـخـفــاض
الملوثات على مخرج "الكوت"

مياه منهول الكوت المنصرفة إلى البحر
الــذي يربط مناطق بترولية،
وصـ ـن ــاعـ ـي ــة ،واسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة،
وسـ ـكـ ـنـ ـي ــة ،وذل ـ ـ ــك ل ـل ـم ـتــاب ـعــة
المستمرة له من قبل الفريق.
وأش ــار إل ــى أن فــي الكويت
أك ـث ــر م ــن  80م ـخــرجــا لـمـيــاه
األمـ ـط ــار ع ـلــى جـ ــون الـكــويــت
ت ـع ــود تـبـعـيـتـهــا إل ــى الـعــديــد
من الجهات ،ومشكلة شبكات
األمـ ـط ــار أن ـه ــا ش ـب ـكــات عــامــة
تـ ـخ ــدم الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـج ـهــات
"سـ ـ ـكـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،واسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــة،
وخــدمـيــة ،وصناعية وطبية،
وتــدخــل فــي مناطق عسكرية
وبترولية ،والرقابة عليها تقع

ضبط  20كغم من «بودرة الالريكا»
في طرد قادم من الصين
•
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ت ـم ـكــن ر جـ ــال ا ل ـج ـم ــارك ف ــي إدارة
الشحن الجوي  -البريد السريع ،من
ضبط  20كيلوغراما من مادة بودرة
الالريكا المخدرة ،كانت مخبأة في
طرد بريدي.
و فــي التفاصيل ،قــال عضو لجنة
اإلع ـ ــام ال ـج ـمــركــي بـ ـ ــاإلدارة ال ـعــامــة
لـ ـلـ ـجـ ـم ــارك عـ ـب ــدالـ ـل ــه الـ ـمـ ـطـ ـي ــري إن
طردا بريديا قادما من الصين ،عبر
البريد السريع ،تم إخضاعه لعملية
الـتـفـتـيــش ال ـج ـمــركــي م ــن ق ـبــل رج ــال

على كــل تلك الـجـهــات ال على
جهة واحدة.

قراءة الملوثات
بدورها ،قالت رئيسة قسم
رص ــد ال ـس ــواح ــل ف ــي الـهـيـئــة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـلـ ـبـ ـيـ ـئ ــة ،ومـ ـ ـق ـ ــررة
الفريق المشترك للكشف عن
الـمـجــاريــر ،مــراحــب الـنـصــار،
إن م ـهــام ا ل ـفــر يــق ت ـقــوم على
الكشف على مخارج األمطار،
ّ
العينات منها ،للتأكد
وأخذ
مـ ــن ا ل ـ ـ ـقـ ـ ــراء ات ،وأن ا ل ـم ـي ــاه
المنصرفة على تلك المخارج

السجن ألشقاء مواطنة وطليقها
الحتجازها وتعذيبها  9أعوام
األحكام تراوحت بين  7و 10سنوات

ال ـش ـح ــن ال ـ ـجـ ــوي ،وت ـب ـي ــن احـ ـت ــواؤه
على  20كيلوغراما من مــادة بــودرة
الالريكا المخدرة.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري إل ـ ـ ــى ات ـ ـخـ ــاذ
اإل جــراء ات المتبعة ا لــاز مــة ،وإحالة
المضبوطات إلى جهة االختصاص،
مضيفا أن اإلدارة ا لـعــا مــة للجمارك
ت ـ ـ ـحـ ـ ــذر ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن ت ـ ـ ـسـ ـ ــول ل ـ ـ ــه ن ـف ـس ــه
تهريب ا لـمــواد ا لـمـخــدرة والبضائع
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـح ـ ـ ـظـ ـ ــورة ب ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع أش ـ ـكـ ــال ـ ـهـ ــا
وأنواعها إلى البالد ،وأنه سيعرض
نفسه للمساء لة القانونية وا تـخــاذ
اإلجراء ات الجمركية بحقه.

•

المخدرات المضبوطة

محمد الشرهان

قضت محكمة الجنايات ،برئاسة المستشار
ع ـبــدال ـلــه ال ـع ـث ـم ــان ،أم ـ ــس ،ب ـس ـجــن مــواطـنـيــن
ومــواط ـنــات اتـهـمــوا بـحـجــز وخ ـطــف وتـعــذيــب
شقيقتهم ألكـثــر مــن  9س ـنــوات ،وال ـتــزويــر في
محررات رسمية وبنكية ،وإكراه المجني عليها
على توقيع تنازالت عن حصتها في الميراث.
وت ـض ـمــن ال ـح ـكــم س ـجــن األخ غ ـيــر الـشـقـيــق
وطـلـيــق الـمـجـنــي عـلـيـهــا  10س ـن ــوات ،وسـجــن
أخ وشقيق وشقيقة المجني عليها  7سنوات
ل ـكــل م ـن ـهــم ،واالم ـت ـن ــاع ع ــن ع ـقــاب شقيقتين،

«العلوم واالبتكار» :منتسبونا تجاوزوا
 100عضو من المبدعين
العطار لـ ةديرجلا  :الجمعية منظومة تجمع المبتكرين تحت سقف واحد
•

•

ضمن الحدود المسموح بها
بحسب قانون حماية البيئة،
ويـتــم أخــذ الـعـيـنــات مــن آخــر
نقطة موصولة على الشبكة،
والتي تصب في البحر.
وأ ضـ ـ ــا فـ ـ ــت ا لـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــار :إذا
ك ـ ـ ــان ه ـ ـنـ ــاك ارتـ ـ ـف ـ ــاع ـ ــات فــي
القراء ات يتم تحرير محاضر
بالمخالفة للجهة المتسببة،
بـ ـ ـع ـ ــد تـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــده ـ ــا م ـ ـ ــن ق ـب ــل
وزارة األش ـغــال ،مـشـيــرة إلــى
أنـ ـ ــه خـ ـ ــال الـ ـ ـع ـ ــام ال ـم ــاض ــي
ت ـ ــم تـ ـح ــري ــر عـ ـ ــدة م ـح ــاض ــر،
سـ ــواء م ــن خ ــال ال ـف ــري ــق ،أو
مـ ــن خـ ـ ــال إدارة ا ل ـت ـف ـت ـيــش

والـ ــرقـ ــابـ ــة ال ـت ــاب ـع ــة لـلـهـيـئــة
العامة للبيئة.
ّوأوضـ ـ ـح ـ ــت أن الـ ـغ ــرام ــات
ت ــوق ــع ب ـح ـســب ك ــل م ـخــال ـفــة،
فقد تتخطى الغرامة مبلغ ا لـ
 10آالف دي ـنــار ،وق ــد تـتــراوح
بـ ـي ــن  1000و  1500د ي ـ ـنـ ــار،
الفتة إلى أنه يتم رصد بعض
الـ ـتـ ـج ــاوزات ،وأح ـي ــان ــا تـكــون
هناك روائح ،لكن أسبابها قد
ال تـكــون مـيــاه ص ــرف صحي،
وق ـ ــد تـ ـك ــون م ـي ــاه ــا ج ــوف ـي ــة،
ويعتمد األمر على نوع الربط
الذي يتم رصــده ،ويتم اتخاذ
اإلجراءات وفقا لكل مخالفة.

محمد جاسم

قـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس إدارة
ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ـل ـع ـلــوم
والـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا واالب ـ ـت ـ ـكـ ــار
د .م ـح ـم ــد ا ل ـ ـع ـ ـطـ ــار ،إن ف ـك ــرة
تــأسـيــس الـجـمـعـيــة ج ــاءت عــام
 2017عندما باتت الحاجة ملحة
لوجود منظومة تجمع العاملين
ف ـ ــي ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
واالبتكار تحت سقف واحد.
وأضاف العطار ،لـ "الجريدة"،
أنـ ــه ف ــي ف ـب ــراي ــر  2019ت ــم عقد
أول اج ـت ـم ــاع لـلـمــؤسـسـيــن في
مبنى األمانة العامة للتخطيط
وال ـت ـن ـم ـيــة ب ــدع ــوة م ــن األم ـي ــن
ال ـ ـعـ ــام د .خـ ــالـ ــد م ـ ـهـ ــدي الـ ــذي
تـ ــرأس االج ـت ـم ــاع الـ ــذي تخلله
إقــرار أهــداف الجمعية والنظام
األساسي مع تعديالت طفيفة،
ً
فضال عن تزكية  9من األعضاء
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـس ـ ـيـ ــن كـ ـ ـ ـ ــأول م ـج ـلــس

تــأ سـيـســي للجمعية لـمـبــا شــرة
العمل على إشهار الجمعية.
ولـفــت العطار أنــه تــم صــدور
قرار اإلشهار بالجريدة الرسمية
في  6ديسمبر  2020رغم تجهيز
اإلش ـ ـهـ ــار م ـن ــذ  ،2019غ ـي ــر أن
جــائـحــة ك ــورون ــا ك ــان لـهــا دور
ً
أس ــاس ــي ف ــي ال ـتــأخ ـيــر ،كــاشـفــا
أن ع ــدد المنتسبين الحاليين
ت ـجــاوزوا  100عضو مــن نخبة
مختارة ومميزة من المختصين
فـ ــي ج ـم ـي ــع الـ ـعـ ـل ــوم ال ـح ــدي ـث ــة
والـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا ال ـم ـت ـق ــدم ــة
وت ــدري ـس ـه ــا وال ـب ـح ــث الـعـلـمــي
والتدريب.
من جهته ،قال رئيس اللجنة
اإلع ــام ـي ــة وال ـن ــاط ــق الــرس ـمــي
للجمعية د .سلطان السالم أنه
ً
حــالـيــا يـتــم الـعـمــل عـلــى تنظيم
عدد من الفعاليات االفتراضية
ل ـ ـ ــورش عـ ـم ــل ع ـل ـم ـي ــة تـخـتــص
بـ ـمـ ـج ــاالت الـ ـعـ ـل ــوم ال ـح ـيــات ـيــة

ً
مصرع مواطن وخليجي دهسا
•
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لـ ـ ـق ـ ــي مـ ـ ـ ــوا طـ ـ ـ ــن ( 52ع ـ ــا م ـ ــا)
وخليجي ّ( 22عاما) مصرعيهما
إثـ ــر ت ـعــرض ـه ـمــا ل ـل ــده ــس خ ــال
ّ
تـ ـ ـع ـ ــط ـ ــل م ـ ــركـ ـ ـب ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى ط ــري ــق
الفحيحيل السريع فجر أمس.
وفـ ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،قـ ــال مــديــر
إدارة الـعــاقــات الـعــامــة واإلع ــام
بقوة اإلطفاء العام العقيد محمد
الـغــريــب إن غــرفــة عمليات القوة
تـ ـلـ ـق ــت ،فـ ـج ــر أمـ ـ ـ ــس ،بـ ــاغـ ــا عــن
وق ــوع ح ــادث م ــرور عـلــى طــريــق
الفحيحيل السريع مقابل منطقة

المسايل ،فتم توجيه مركز إطفاء
القرين الى موقع البالغ.
وأضـ ـ ــاف ال ـغ ــري ــب أن ـ ــه ت ـبـ ّـيــن
لرجال اإلطفاء أن الحادث دهس
واصطدام ،وأن قائد مركبة دهس
شـخـصـيــن (م ــواط ــن وخـلـيـجــي)،
وحاول المسعفون إنقاذهما في
ّ
الموقع ،إل أنهما فارقا الحياة،
وت ـب ـي ــن م ــن خـ ــال ال ـت ـح ـق ـيــق أن
المتوفيين توقفا لمساعدة قائد
مركبة اصطدم بالحاجز األوسط،
لتأتي مركبة وتصطدم بهما.
وتــم ضبط الــداهــس وإحالته
الى المخفر ،وسجلت قضية.

أمن الجامعة شاركت في «شامل »7
د .سلطان السالم

والعلوم التطبيقية والصحية
ً
والطاقة البديلة ،مشيرا إلى أن
الجمعية بدأت عملها من خالل
االت ـص ــال مــع ع ــدد مــن الجهات
الــرئ ـي ـس ـيــة ف ــي ال ــدول ــة أب ــرزه ــا
األمانة العامة للتخطيط وبعض
الوزارات وكذلك الجامعات.

«اإلصالح االجتماعي» تطلق مشروع
«الحقائب التدريبية»
أطلق قطاع الــدعــوة والتثقيف الشرعي في
جمعية اإلصالح االجتماعي مشروع "الحقائب
التدريبية" في علوم الشريعة واللغة العربية،
بالتعاون مع األمانة العامة لألوقاف.
وقــال رئيس القطاع د .حمد المزروعي ،في
تـصــريــح ص ـحــافــي ،أمـ ــس ،إن ال ـم ـشــروع فـكــرة
مبتكرة تهدف إلى تعزيز الثقافة الشرعية ،من
خالل تدريب طالب العلم والدعاة واألئمة على
مهارات العلوم الشرعية والعربية ،مثل العقيدة
والحديث والفقه واألصول وغيرها من العلوم،

وتغريم جميع المتهمين  5000دينار ،وإلزامهم
بـتـعــويــض الـمـجـنــي عليها  5001دي ـنــار على
سبيل التعويض المدني المؤقت.
مــن جانبها ،قالت المحامية منى األربــش،
وك ـي ـلــة ال ـم ـج ـنــي ع ـل ـي ـهــا ،إن ـن ــا آث ــرن ــا الـصـمــت
م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ،ح ـفــاظــا ع ـلــى ســريــة
وخصوصية موكلتي ،ونثمن عدالة المحكمة
إنـصــاف موكلتي التي عانت الــويــات والظلم
من أقــرب الناس إليها ،مضيفة أننا سنستمر
في القضية ،وسنطالب بتعويض مادي يصل
إلى مليون دينار بعد انتهاء الحكم النهائي.

ونقلهم مــن مرحلة حفظ المتون إلــى مهارات
العلوم تعلما وتعليما ،ثم تدريبا وتنفيذا ،ثم
ممارسة وإتقانا.
وأضـ ــاف ال ـم ــزروع ــي أن ــه ت ــم االن ـت ـهــاء م ــن 6
حـقــائــب تــدريـبـيــة حـتــى اآلن ،قــدمـهــا ع ــدد من
ال ـع ـل ـم ــاء وال ـ ــدع ـ ــاة ،س ـ ــواء ع ـب ــر األونـ ــايـ ــن أو
حـضــوريــا ،مــع مــراعــاة اإلج ـ ــراءات االحـتــرازيــة
لـلــوقــايــة مــن وب ــاء ك ــورون ــا ،حـيــث ع ـقــدت هــذه
الدورات خالل عام .2021

أعلنت جامعة الكويت مشاركتها في تمرين "شامل  ،"7الذي أجرته قوة
اإلطفاء العام أمس األول.
وذكــر القائم بأعمال مدير إدارة األمــن والسالمة بالجامعة ،يوسف
الخميس" ،أن مشاركة اإلدارة في هذا التمرين تأتي للمرة األولى ،وتعد
خطوة جديدة نحو التقدم لألفضل في مسار االرتقاء بكفاءة العاملين
وتطوير أساليب العمل ،ورف ــع كـفــاءة األداء لالرتقاء بمستوى العمل
الميداني والعملي ضمن رؤية الجامعة واستراتيجيتها الراسخة للمضي
ً
قدما بتطوير أداء العمل والكوادر البشرية للتعامل الفعال مع األزمات
بمختلف ظروفها ،من خالل اكتساب الخبرات بالتنسيق والتعاون مع
الجهات ذات االختصاص بالدولة.
ً
وأضاف الخميس أن هذا التمرين يقام سنويا بمشاركة جهات حكومية
وغير حكومية في تنفيذ استراتيجيات التعامل مع األزمــات والكوارث
الطبيعية ومحاكاة الحوادث ،وكيفية تعامل مختلف الجهات المعنية
ُ
لتعزيز أطر التكامل والتنسيق بين أجهزة الدولة أثناء وقوع الحوادث ،مما
يعكس سرعة االستجابة واالستعداد إلدارة األزمات والطوارئ بشكل فعال.
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محليات

ارتفاع طردي في مقاعد القبول من  2019حتى  2021بـ%95.7
أحمد الشمري

ً
تدشين  22تخصصا
ً
جديدا في الخطة
األصلية عن العام
الماضي

أكثر التخصصات
المطروحة بخطة
البعثات األصلية
في أيرلندا
ً
بـ  13تخصصا

شـ ـ ـه ـ ــدت خ ـ ـطـ ــة الـ ـبـ ـعـ ـث ــات
الخارجية فــي وزارة التعليم
ً
الـ ـع ــال ــي ارت ـ ـفـ ــاعـ ــا فـ ــي أع ـ ــداد
المقبولين فــي التخصصات
ال ـط ـب ـي ــة (ط ـ ــب بـ ـش ــري – طــب
أسنان  -صيدلة) خالل األعوام
الـخـمـســة الـمــاضـيــة مــن الـعــام
ا لـجــا مـعــي  2018-2017حتى
 2022-2021بنسبة  209في
الـمـئــة ،حـيــث زادت نـحــو 587
ً
مقعدا.
وتكشف إحصائية أعدتها
«التعليم الـعــالــي» حــول خطة
البعثات األصلية لعام ،2021
حصلت «الجريدة» على نسخة
منها ،أنه تم قبول  536مبتعثا
في التخصصات الطبية لعام
 ،2018 -2017و  563مبتعثا
ف ــي ع ــام  ،2019-2018و634
مبتعثا فــي عــام ،2020-2019
و 745مبتعثا في عــام -2020
 ،2021و 1123مبتعثا في عام
 ،2022-2021و ب ـل ــغ مـجـمــوع
المبتعثين خالل تلك السنوات
 3601مبتعث.
وأوض ـحــت اإلحـصــائـيــة أن
ثمة زي ــادة طــرديــة فــي مقاعد

ا لـقـبــول بالبعثات الخارجية
من العام الماضي إلى الحالي
بنسبة  39.3في المئة ،و95.7
في المئة من عــام  2019حتى
.2021
وأظهرت إحصائية «التعليم
ال ـ ـعـ ــالـ ــي» زيـ ـ ـ ـ ــادة ف ـ ــي أع ـ ـ ــداد
ال ـم ـق ـبــول ـيــن ب ـخ ـطــة الـبـعـثــات
الخارجية خالل األعوام الثالثة
الماضية ب ــ 1145مبتعثا عن
العام الماضي ،ففي عام 2021
تــم قبول  4056مبتعثا ،وفي
عـ ـ ــام  2020تـ ــم قـ ـب ــول 2911
مـبـتـعـثــا ،وف ــي ع ــام  2019تم
قبول  2072مبتعثا.
ودشـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة 22
ت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــا جـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدا ض ـم ــن
خطة البعثات الخارجية في
«التعليم العالي» في عام ،2021
لتصبح  93تخصصا ،مقارنة
بالعام الماضي ،التي كانت 71
تخصصا.

معدالت وتخصصات
وفـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدالت الـ ـطـ ـلـ ـب ــة
المقبولين في الخطة األصلية

لـ ـع ــام  ،2022-2021أ شـ ـ ــارت
الوزارة إلى أن عدد المقبولين
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـعـ ــدل م ـ ــن نـ ـسـ ـب ــة 90
إلــى  100فــي المئة بلغ 2128
طالبا وطالبة بنسبة  64في
ال ـم ـئــة م ــن أعـ ـ ــداد الـمـقـبــولـيــن
بخطة القبول .أما الحاصلون
ع ـلــى م ـع ــدل  80ح ـتــى 89.99
في المئة ،فبلغ  1183مبتعثا
بنسبة  36في المئة من أعداد
المقبولين.
وأف ـ ــادت الـ ـ ــوزارة ب ــأن أكـثــر
الـتـخـصـصــات ال ـتــي تـصــدرت
أ ع ــداد المقبولين فــي الخطة
األصـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،هـ ـ ـ ــي ت ـخ ـص ــص
هـ ـن ــدس ــة كـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة بـ ـ ـ ــ350
مبتعثا ،وكانت الحدود الدنيا
بها للقبول  80.01فــي المئة،
ثم تخصص الهندسة المدنية
بـ 336مبتعثا والحدود الدنيا
لـلـقـبــول  80.83فــي الـمـئــة ،ثم
تـخـصــص ط ــب ب ـش ــري بـ ــ314
مبتعثا الحدود الدنيا للقبول
ف ـيــه  97.64ف ــي ال ـم ـئــة ،وطــب
أس ـن ــان  302مـبـتـعــث ونـسـبــة
الـ ـح ــدود الــدن ـيــا لـلـقـبــول فيه
كانت  96.83في المئة ،وعدد

المقبولين فــي الصيدلة 280
مبتعثا ونسبة الحدود الدنيا
 91.8فــي الـمـئــة ،ثــم تخصص
هندسة كمبيوتر بـ 220مبتعثا
وكانت الحدود الدنيا للقبول
فيه بنسبة  81.67في المئة.

دول االبتعاث
وتـ ـ ـص ـ ــدرت أيـ ــرل ـ ـنـ ــدا أك ـث ــر
التخصصات المطروحة في
خطة البعثات بـ  13تخصصا،
ثم أستراليا بـ  6تخصصات،
فالمملكة الـمـتـحــدة وك ـنــدا بـ
 5تـ ـخـ ـصـ ـص ــات ،والـ ـ ــواليـ ـ ــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ونـ ـي ــوزيـ ـلـ ـن ــدا بـ ــ4
ت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــات ،وال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة
وفرنسا بتخصص واحد.
وعن النسب الدنيا للقبول
فـ ـ ــي الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــات ال ـط ـب ـي ــة
بالخطة األصلية لعام -2021
 ،2022ذك ــرت الـ ــوزارة أن ــه في
تـ ـخـ ـص ــص ال ـ ـطـ ــب الـ ـبـ ـش ــري،
كانت النسب الدنيا بالبحرين
 98.62ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وب ـمــال ـطــا
 98.03في المئة ،وبأستراليا
 97.73فــي الـمـئــة ،وبالمملكة

اختبارات
مصابي «كورونا»
والمخالطين
جاهزة ...وتعقد
في فبراير

جانب من اختبارات أمس

«الدفاع» تنظم حملة التبرع «دمي للكويت»

ً
تستمر أسبوعا لتعزيز مخزون بنك الدم بالفصائل النادرة

عسكريون خالل التبرع بالدم (تصوير نوفل ابراهيم)

●

محمد الشرهان

نظمت وزارة الدفاع ،ممثلة
ب ـمــديــريــة ال ـتــوج ـيــه الـمـعـنــوي
والعالقات العامة في الجيش،
ح ـم ـل ــة لـ ـلـ ـتـ ـب ــرع ب ـ ــال ـ ــدم أم ــس
بالتنسيق مع هيئة الخدمات
ال ـط ـب ـيــة وب ـن ــك ال ـ ــدم الـكــويـتــي
ب ـ ـ ــوزارة ال ـص ـحــة ت ـحــت شـعــار
«دمي للكويت» ،على أن تستمر
ً
أسبوعا.
وأبدت رئاسة األركان العامة
للجيش حرصها على المشاركة
في الحملة وتشجيع منتسبيها
عـلــى ال ـم ـشــاركــة فـيـهــا لتعزيز
دور الجيش تـجــاه المجتمع؛
ً
تـمــاشـيــا م ــع الـ ــدور اإلنـســانــي
والمسؤولية المجتمعية في مد
يد العون والمساعدة للمرضى
المحتاجين.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ــدي ـ ـ ــر ال ـ ـتـ ــوج ـ ـيـ ــه

الصحة على الجهود الكبيرة
التي تقوم بها ،مشيرا إلــى أن
األ ع ــداد المتوقعة للمتبرعين
تـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراوح بـ ـ ـي ـ ــن  150و 200
ً
م ـت ـبــرع يــوم ـيــا ح ـســب الـطــاقــة
االستيعابية لبنك الدم.
وأكــد الـحــرص على حضور
المتبرعين بمواعيد ومجاميع
م ـح ــددة بـغـيــة ض ـمــان تطبيق
االشتراطات الصحية والتباعد
ً
االج ـت ـم ــاع ــي ض ـم ــان ــا لـســامــة
الجميع.
وقـ ـ ـ ــام بـ ـن ــك الـ ـ ـ ــدم بـتـجـهـيــز
ال ـ ـم ـ ـعـ ــدات ال ـط ـب ـي ــة ال ـخ ــاص ــة
بالتبرع ،واستقبال المتبرعين
إلج ـ ـ ــراء ال ـف ـح ــوص ــات الـطـبـيــة
الالزمة لهم قبل تبرعهم للتأكد
مـ ــن م ـ ــدى قــاب ـل ـي ـت ـهــم ل ـل ـت ـبــرع
وضمان جودة الدم المنقول.
يـ ـ ــذ كـ ـ ــر أن هـ ـ ـ ـ ــذه ا لـ ـحـ ـمـ ـل ــة
مستمرة حتى  27الجاري من

محمد العوضي

ً
الساعة الثامنة صباحا وحتى
ً
الواحدة ظهرا في مبنى متعدد
األغراض معسكرات المباركية
بجانب جمعية وزارة الدفاع.

هيئة الشباب :استمرار تلقي مبادرات الشركات
لدعـم المشاريع الشبابية حتى  ٢٧الجاري
أعلنت الهيئة العامة للشباب استمرار باب التقديم لعدد من
األولويات في البرامج التأهيلية حتى  27الجاري ،داعية الشركات
الكويتية الوطنية ذات االختصاص والخبرة في تقديم الخدمات
التأهيلية لتمكين الشباب الكويتيين في سوق العمل الى زيارة
الموقع الرسمي للهيئة العامة للشباب وتقديم عروضها ،تمهيدا
النطالقها في فبراير المقبل.
وق ــال ــت الـهـيـئــة ،ف ــي ب ـي ــان ،إن ـهــا وض ـعــت أولــويــات ـهــا األرب ــع
لمشروعي «صناع العمل» و«المبادر المحترف» التنموي المدرجة
في استراتيجية رؤية كويت جديدة  ،2035وهي برنامج إدارة

وزارة التعليم العالي

ً
«التربية» :إعالن نتائج الثانوية غدا
●

المعنوي والعالقات العامة في
الـجـيــش الـعـقـيــد الــركــن بحري
محمد الـعــوضــي ،فــي تصريح
ً
لـ ــه ،إن ال ـح ـم ـلــة ت ــأت ــي إي ـمــانــا
ً
بأهمية التبرع بالدم ،وانطالقا
مــن ال ــدور الوطني واإلنساني
للجيش فــي العطاء والتفاني
وتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم ك ـ ـ ــل أوج ـ ـ ـ ـ ــه الـ ــدعـ ــم
والـمـســانــدة لمختلف وزارات
ومؤسسات الدولة.
وأض ـ ــاف ال ـعــوضــي أن هــذه
الحملة تـنــدرج ضمن سلسلة
حمالت التبرع بالدم السابقة
التي نظمتها «الدفاع» وتهدف
إلى تلبية احتياجات بنك الدم
ودع ــم مـخــزونــه بفصائل الــدم
المختلفة السيما النادرة منها،
ليقوم بــدوره بتزويد مختلف
المستشفيات والمراكز الطبية
في البالد بها.
وأعـ ـ ــرب ع ــن ال ـش ـكــر ل ـ ــوزارة

ال ـم ـت ـح ــدة  99.23ف ــي ال ـم ـئــة،
وبالواليات المتحدة  98.8في
المئة ،وبــاإلمــارات  98.94في
المئة ،وبكندا  97.64في المئة،
وبأيرلندا  99.01في المئة.
أمــا النسب الــدنـيــا فــي طب
األس ـنــان ،فكانت بالسعودية
 97.18في المئة ،ونيوزيلندا
 97.39فــي الـمـئــة ،وبالمملكة
ال ـم ـت ـح ــدة  98.75ف ــي ال ـم ـئــة،
والواليات المتحدة  97.63في
المئة ،وكندا  96.83في المئة،
وأيرلندا  98.63في المئة.

المرافق للموسم الثالث ،وبرنامج إعداد وتأهيل مساعد محام
(قانوني  -مالي – إداري) ،باإلضافة الى أولوية قادة المستقبل
في األندية والمراكز الصحية ،وإعداد وتأهيل الشباب الكويتيين
في مجال البرمجة والتحول الرقمي.
وأضافت أنه وفقا لتنفيذ برنامج عمل الحكومة 2024-2021
والتي تدرك األهمية القصوى لتمكين وتأهيل الشباب الكويتيين
في سوق العمل لتحقيق رؤية كويت جديدة  2035فإن الشركة
تعمل على ضمان تحقيق األهداف ذات الصلة المنصوص عليها
في السياسة الوطنية للشباب.

فهد الرمضان

بينما يختتم ،اليوم ،طلبة الصف الثاني
عشر بالقسم األدبي اختبارات الفترة الدراسية
األولـ ــى فــي م ــادة اإلح ـص ــاء ،وطـلـبــة التعليم
الــديـنــي فــي «تـجــويــد ال ـق ــرآن» ،أك ــدت مـصــادر
تربوية لـ«الجريدة» أن الجهات المختصة في
الكنترول ستنتهي مــن عمليات التصحيح
ومراجعة ورصد الدرجات في برنامج «سجل
الطالب» مساء اليوم أو صباح غد على أبعد
تقدير ،موضحة أن ال ــوزارة ستعلن النتائج
ً
وترفعها إلكترونيا فور اعتمادها مباشرة.
وقالت المصادر إن وزيــر التربية ،د .علي
ً
المضف ،أصدر قرارا بتكليف الوكيل المساعد
للشؤون القانونية د .بدر بجاد ،للقيام بأعمال
وكيل الوزارة د .علي اليعقوب خالل سفره في
مهمة رسمية إلى المملكة العربية السعودية،

لحضور مؤتمر تــر بــوي لمنظمة «األلكسو»
يستمر حتى نهاية األسبوع الجاري ،موضحة
أن النتائج ستعتمد من قبل الوكيل المساعد
للتعليم العام أسامة السلطان ،ووكيل الوزارة
باإلنابة د .بدر ليتم رفعها على موقع الوزارة
ً
رسميا.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،أكـ ــد طـ ــاب ال ـق ـســم ال ـع ـل ـمــي أن
اختبار مادة الكيمياء كان في مستوى الطالب
المتوسط ،موضحين أن األسئلة كــا نــت من
البنوك التي وضعها التوجيه على الموقع
اإللكتروني ،والتمارين الموجودة في الكتاب
المدرسي.

الطالب المتغيب
وفي سياق متصل ،أكدت مصادر تربوية
لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة» أن ال ـت ــواج ـي ــه ال ـف ـن ـيــة انـتـهــت

م ــن إع ـ ــداد االخ ـت ـب ــارات ال ـمــؤج ـلــة الـخــاصــة
بالطلبة المتغيبين عــن ا خ ـت ـبــارات الفترة
الدراسية األولى جراء إصابتهم بـ«كورونا»
أو مخالطتهم لمصابين ،موضحة أن قطاع
التعليم ال ـعــام سيعمل عـلــى وض ــع ج ــداول
خاصة بها ،والتي على األرجح ستكون في
فبراير المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن هذه االختبارات
سـتـكــون الـفــرصــة األخ ـيــرة للطلبة لتحقيق
نتائج فــي الفترة الــدراسـيــة األول ــى ،منوهة
إل ــى أن الـطــالــب المتغيب عـنـهــا ب ــدون عــذر
سيحرم من درجاتها ،وستدون له «صفرا»
فــي خــانــة ال ــدرج ــات ،فــي حـيــن أن المتغيب
بعذر طبي مقبول سيتم ترحيل درجاته إلى
الفصل الدراسي الثاني ،على أن يختبر في
المنهج الدراسي كامال مع اختبارات نهاية
العام الدراسي.
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نافذة نيابية

الغانم رفعها لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب

«اإلسكان» :الحكومة تعهدت بزيادة
رأسمال «االئتمان» في جلسة الغد
ن ــاق ـش ــت ل ـج ـنــة شـ ـ ــؤون اإلس ـ ـكـ ــان وال ـع ـق ــار
البرلمانية االقتراح بقانون بشأن زيادة رأسمال
بنك االئتمان ،بحضور وزير المالية وزير الدولة
ل ـش ــؤون االق ـت ـصــاد واالس ـت ـث ـمــار عـبــدالــوهــاب
الرشيد ،ومسؤولي الصندوق الكويتي للتنمية
وبنك االئتمان.
وقــال رئيس اللجنة النائب فايز الجمهور،
في تصريح عقب اجتماعها أمس ،إن الحكومة
تـعـهــدت بــال ـت ـعــاون وال ـمــواف ـقــة عـلــى االق ـت ــراح
بـ ـق ــان ــون بـ ــزيـ ــادة رأس ـ ـمـ ــال "االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان" الـ ــذي
سيعرض في الجلسة الخاصة المقرر عقدها

الجلسة قبيل رفعها ٔامس (تصوير عبدالله الخلف)

فهد تركي
وعلي الصنيدح

ً ُ َ
كما كان متوقعا لم تعقد
الجلسة الخاصة لمناقشة
قانون تنظيم القضاء وبسط
سلطة القضاء على المسائل
المتعلقة بالجنسية ،والتي كان
ُي َ
فترض عقدها صباح أمس،
لعدم حضور الحكومة.

رفـ ـ ــع رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ــة
م ــرزوق الـغــانــم جلسة المجلس
ال ـخ ــاص ــة أمـ ـ ــس ،لـ ـع ــدم ح ـضــور
الحكومة وعدم اكتمال النصاب
ال ــازم لعقدها ،رغــم حـضــور 19
ً
نائبا.
وكـ ــان ال ـغــانــم وج ــه ف ــي وقــت
س ــاب ــق ال ـ ــدع ـ ــوة إلـ ـ ــى عـ ـق ــد تـلــك
الجلسة بـنــاء عـلــى طـلــب نيابي
للنظر فــي االقـتــراحــات بقوانين
بـتـعــديــل قــانــون تنظيم القضاء
بشأن مسائل الجنسية.
وي ـ ـش ـ ـمـ ــل ال ـ ـط ـ ـلـ ــب م ـن ــاق ـش ــة
االقـ ـت ــراح ــات ب ـقــوان ـيــن بـتـعــديــل
البند الخامس من المادة األولى
من المرسوم بالقانون رقم ()20
لـسـنــة  1981بــإن ـشــاء دائ ـ ــرة في
المحكمة الكلية لنظر المنازعات
اإلداريـ ـ ــة وإض ــاف ــة ف ـقــرة جــديــدة
إلى المادة الثانية من المرسوم
بــالـقــانــون رقــم ( )23لسنة 1990
بشأن تنظيم القضاء.
م ــن جـهـتــه ،اس ـت ـغــرب الـنــائــب
حـ ـم ــدان ال ـع ــازم ــي عـ ــدم حـضــور

قالوا
• الصيفي :على الخالد أن يوضح أين مادة التنسيق بالالئحة؟
• الكندري :عدم حضورها استمرار لضرب مبدأ الفصل بين السلطات
• العازمي :ليس بجديد عدم احترام الحكومة للشعب
• الساير :جلسة األحد المقبل لمناقشة التعايش مع «كورونا»
الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ال ـخ ــاص ــة
(أم ـ ــس) ،مـعـتـبــرا ذل ــك اس ـت ـمــرارا
لنهجها القديم ،وعدم رغبتها في
التعاون مع المجلس ،مبينا أن
بسط سلطة القضاء على مسائل
الـجـنـسـيــة أم ــر ح ـس ــاس ،وسـبــق
تقديم المقترح الخاص بذلك في
مجالس سابقة ،وموقف الحكومة
كـمــا ه ــو ،فـهــي إم ــا ال تحضر أو
تحضر دون تقديم أي وعود.
وأعــرب العازمي ،في تصريح

«الصحة» توصي بعدم تخصيص غرفة
عزل للنواب في قاعة عبدالله السالم
أعـلـنــت األمــانــة الـعــامــة لمجلس األم ــة عــدم
ت ـخ ـص ـيــص غ ـ ــرف ع ـ ــزل ل ـل ـن ــواب ال ـم ـصــاب ـيــن
بفيروس كورونا أثناء انعقاد الجلسات ،وذلك
ب ـنــاء عـلــى تــوص ـيــات وزارة ال ـص ـحــة ،ورده ــا
على رسالة رئيس المجلس التي طلب فيها
تخصيص غرف عزل في قاعة عبدالله السالم،
مــوضـحــة أن الـ ــوزارة هــي جـهــة االخـتـصــاص،
وفقا لقانون رقم  8لسنة  1969بشأن مكافحة
األوبئة.
وق ــال ــت "الـ ـصـ ـح ــة" ،ف ــي ردهـ ـ ــا ،إن الــوضــع
الوبائي المحلي واإلقليمي والعالمي لمرض
كوفيد  19يشهد زيادة غير مسبوقة في أعداد
اإلصابة المسجلة بصفة يومية ،ومن الصعب
التحكم في إمكانية تجنب انتشار العدوى جراء
مخالطة األعضاء المصابين مع بقية الحضور
أو العاملين ،خاصة أن المتحور أوميكرون
شديد العدوى وسريع االنتشار.
وعـ ـ ــددت  4أسـ ـب ــاب ،ه ــي أن خ ـ ــروج ال ـفــرد
المصاب بالعدوى من مكان العزل قد يتسبب
في انتشار ونقل العدوى لعدد كبير من األفراد
في المجتمع (من األفــراد الحضور للجلسات
وغيرهم) ،وعدم ضمان التهوية الجيدة للقاعة

المخصصة لعقد الجلسات ،مما يزيد فرص
ان ـت ـقــال الـ ـع ــدوى ،ح ـيــث إن ال ـت ـهــويــة الـجـيــدة
مطلوبة للتقليل من انتقال العدوى.
وتــاب ـعــت" :إض ــاف ــة إل ــى أن مـســاحــة الـقــاعــة
المخصصة لعقد جلسات المجلس ال تتناسب
مع أعداد الحضور ،مما قد يتسبب في حدوث
تــزاحــم وتـقــارب بين األف ــراد ،مما يزيد فرص
انـتـقــال ال ـعــدوى ،وصـعــوبــة تخصيص مسار
للفرد المصاب يضمن عــدم مخالطته لبقية
الحضور أو العاملين ،بناء على بيان مجلس
الـ ــوزراء ال ـصــادر فــي  11يـنــايــر  ،2022وال ــذي
حدد مدة العزل الصحي للمصابين من األفراد
المحصنين  7أيام ،ولألفراد غير المحصنين
 10أيام".
وبينت أنه "وفقا ألحكام القانون رقم  8لسنة
 1969وتـعــديــاتــه فــي سنة  ،2020والخاصة
ب ــإج ــراءات ال ـعــزل الـصـحــي فــي حــالــة انـتـشــار
األوبئة ،فإننا نوصي بعدم الحاجة لتخصيص
غــرفــة ع ــزل بـقــاعــة عـبــدالـلــه الـســالــم ،وض ــرورة
التزام الفرد المصـاب بإجراءات العزل الصحي
ال ـم ـف ــروض ــة وع ـ ــدم خ ــروج ــه إلـ ــى الـمـجـتـمــع،
للحفاظ على صحة األفراد والمجتمع".

بمجلس األمة أمس ،عن تمنياته
أن تتعاون الحكومة فــي جلسة
الـ ـ ـغ ـ ــد ،وتـ ـ ـق ـ ــوم بـ ـح ــل م ـش ـك ــات
اإلس ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــان ،وأال ت ـ ــرب ـ ــط الـ ـح ــل
بــإقــرار «الــديــن ال ـعــام» ،أو تتعذر
ب ـع ــدم وج ـ ــود أم ـ ـ ــوال ،مـبـيـنــا أن
ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة ل ـم ــدن جـنــوب
صباح األحمد والمطالع وسعد
الـ ـعـ ـب ــدالـ ـل ــه لـ ــم يـ ـت ــم إنـ ـج ــازه ــا،
وب ـع ـض ـهــا م ــر عـلـيــه ع ــام ــان ألن
ه ـ ـن ـ ــاك ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات ال ت ـس ـت ـط ـي ــع
الحكومة السيطرة عليها.
وأشـ ـ ــار إل ــى أن مـنـطـقــة غــرب
عـبــدالـلــه ال ـم ـبــارك م ــازال ــت حتى
اآلن تحصل على الماء من خالل
«ت ـ ـنـ ــاكـ ــر» ،ك ـم ــا ي ــوج ــد م ـج ــرور
لـ ـلـ ـمـ ـج ــاري فـ ــي م ــديـ ـن ــة ج ـن ــوب
صباح األحمد يصب في بحيرة
خلف البيوت ،معربا عن اعتقاده
بأن الحكومة ستحضر الجلسة
دون حلول حقيقية ،خصوصا في
ظل ما يتردد عن عــزم الحكومة
ربط زيادة رأسمال بنك التسليف
بإقرار «الدين العام».
وأف ـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ــأن ـ ــه «ال يـ ـ ـج ـ ــوز أن
ن ـضــع ح ــل ال ـق ـض ـيــة اإلس ـكــان ـيــة
رهنا باستجواب وزيــر الدفاع»،
م ـش ــددا ع ـلــى ضـ ـ ــرورة االن ـت ـهــاء
م ــن االسـ ـتـ ـج ــواب أوال وب ـعــدهــا
االل ـت ـف ــات لـلـقـضـيــة اإلس ـكــان ـيــة،
وت ـم ـن ــى أن ي ـس ـت ـش ـعــر الـ ـن ــواب
ال ـق ـض ــاي ــا ال ـش ـع ـب ـيــة الـ ـت ــي تـهــم
ال ـمــواطــن ،وأال يـجــامــل أي وزيــر
عـ ـل ــى حـ ـس ــاب الـ ـشـ ـع ــب والـ ـم ــال
الـعــام ،وأكــد أن الرقابة الشعبية
والمحاسبة موجودة ،ولها أدلة
في االنتخابات السابقة.
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،قـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب د.
عبدالكريم الكندري إن اشتراط
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـت ـن ـس ـي ــق ال ـم ـس ـبــق
أو م ــاذا يــوضــع عـلــى الجلسات
الخاصة من قوانين لكي تحضر

مـخــالــف لـلـمــادة  72مــن الالئحة
التي لم تطلب مثل هذه الشروط،
ً
مؤكدا أن ما يحصل هو استمرار
لضرب مبدأ الفصل بين السلطات
واستباحة لصالحيات البرلمان.
بــدوره ،أشار النائب الصيفي
الصيفي إلى أن طلب عقد جلسة
بشأن بسط سلطة القضاء على
مسائل الجنسية استوفى جميع
الشروط الدستورية والالئحية،
والـ ـجـ ـلـ ـس ــة تـ ـم ــت ال ـ ــدع ـ ــوة ل ـه ــا،
ً
مضيفا أن الحكومة لــم تحضر
بحجة الـتـنـسـيــق ،وعـلــى رئيس
الحكومة التوضيح للشعب مادة
ال ـت ـن ـس ـيــق أيـ ــن ه ــي بــالــدس ـتــور
والالئحة؟!
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد م ـت ـص ــل ،أع ـلــن
ال ـنــائــب مـهـنــد ال ـســايــر تـقــديـمــه،
وم ـج ـم ــوع ــة م ــن الـ ـ ـن ـ ــواب ،طـلـبــا
لعقد جلسة خاصة األحد المقبل،
لمناقشة اسـتـمــرار الـقـيــود على
غير المحصنين وتواصل سلسلة
ا لـتـطـعـيـمــات دون استراتيجية
حقيقية ،وف ــرض إجـ ــراء ات على
حــريــة الـسـفــر ،الفـتــا إلــى أن هــذه
األمور يجب مناقشتها بجدية مع
الحكومة ،ووضــع الحلول لرفع
هذه القيود.
وقــال الساير إن جــدول أعمال
الجلسة سيشمل مناقشة التحول
العالمي نحو التعايش مع وباء
كـ ــورونـ ــا ،وال ـق ـي ــود ال ـم ـفــروضــة
على الممتنعين عن تلقي اللقاح
والـمـســافــريــن غـيــر المحصنين،
واستمرار إجبارية الحصول على
اللقاح ،والخطة الزمنية للتعامل
مـ ـ ــع االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراط ـ ـ ــات الـ ـصـ ـحـ ـي ــة،
وال ــدراس ــات الـتــي تــؤكــد ضــرورة
تلقي اللقاح لمن هم ما بين سن
الـخــامـســة والـثــانـيــة عـشــرة سنة
ومعيار تحديد أسعار فحوصات
«كورونا».

ً
غـ ـ ــدا الـ ـث ــاث ــاء ،إض ــاف ــة إلـ ــى ب ـع ــض ال ـ ـقـ ــرارات
ال ـح ـكــوم ـيــة األخـ ـ ــرى ال ـت ــي س ـي ـعــرض ـهــا وزي ــر
الـمــالـيــة فــي الجلسة وال ـتــي مــن شــأنـهــا زي ــادة
سيولة البنك.
وأض ـ ـ ــاف ال ـج ـم ـه ــور" :مـ ـت ــى م ــا ك ـ ــان ه ـنــاك
انسجام واضح في العمل بين النواب والوزراء
ف ـس ـي ـك ــون ف ــي م ـص ـل ـحــة الـ ـم ــواط ــن وس ـي ـكــون
هناك إنجاز يفرح به أصحاب طلبات الرعاية
ً
الـسـكـنـيــة" ،مـتــابـعــا" :ب ــإذن الـلــه سـتـكــون هناك
ً
إن ـج ــازات أي ـضــا لـلـمــواطـنـيــن عــامــة فــي جميع
القضايا".

«الصحية»« :اإلعاقة» توافق على رعاية
الكويتية البنها غير الكويتي
ناقشت لجنة الشؤون الصحية واالجتماعية
والعمل تعديل عدد من مواد القانون رقم  8لسنة
 2010في شأن األشخاص ذوي اإلعاقة بحضور
ممثلين عن الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة.
وقال رئيس اللجنة النائب د .صالح المطيري
في تصريح صحفي بمجلس األمة عقب اجتماع
الـلـجـنــة أمـ ــس ،إن الـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـش ــؤون ذوي
اإلعاقة وافقت على اقتراح بتعديل المادة الثانية
مــن الـقــانــون إلزال ــة اللبس الـمــوجــود بخصوص
مدى جواز استفادة األم الكويتية من المخصصات
الشهرية والمميزات التأمينية والتقاعدية عندما
ترعى ابنا غير كويتي.
وبين أنه بموجب هذا التعديل ستسري أحكام
هذا القانون على األم الكويتية المكلفة برعاية ابن
معاق غير كويتي ،مشيرا إلى موافقة اللجنة على

تعديل المادة  44من القانون بما يضمن توفير
األجهزة الطبية والفنية لألشخاص ذوي اإلعاقة
البسيطة بناء على موافقة اللجنة التخصصية.
وبين أن اللجنة ناقشت زيــادة عدد المكلفين
برعاية ذوي اإلعاقة الشديدة ،معربا عن أمله في
أن تتم الموافقة عليه في االجتماعات المقبلة.
وك ـش ــف ال ـم ـط ـيــري ع ــن االتـ ـف ــاق ع ـلــى تــزويــد
ال ـح ـك ــوم ــة األشـ ـخ ــاص ذوي اإلع ــاق ــة ال ـشــديــدة
والمتوسطة بــاألجـهــزة التعويضية الــازمــة أو
منحهم مقابال ماديا.
من جانب آخر ،أكد المطيري أن هناك توافقا
على وضع آلية لمعالجة بعض المعضالت التي
واجهت الحضانات الخاصة خالل أزمة كورونا،
معربا عن أمله في استمرار التعاون لخدمة أبناء
الكويت ال سيما فئة األشخاص ذوي اإلعاقة.

المناور يسأل عن هيئة االتصاالت
قدم النائب أسامة المناور سؤاال برلمانيا إلى وزيرة الدولة
لشؤون البلدية وزيــرة الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا
الـمـعـلــومــات د .رن ــا ال ـف ــارس ،وذل ــك فيما يـخــص الهيئة العامة
لالتصاالت وتقنية المعلومات.
وقال المناور في سؤاله :تداولت وسائل اإلعالم أخبارا مفادها
صدور أكثر من حكم لمصلحة شركات االتصاالت المتنقلة بمبالغ
مليونية ،لــذا يــر جــى تــزو يــد نــا بالبيانات المتعلقة بالقضايا
الـمــرفــوعــة مــن شــركــات االت ـصــاالت المتنقلة الـثــاث ضــد وزارة
المواصالت أو الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات،
وكذلك القضايا المرفوعة من ال ــوزارة أو الهيئة ضد الشركات
الثالث سواء المنظورة اآلن امام القضاء أو التي صدرت بشأنها
أح ـكــام فــي أي مــن درجـ ــات الـتـقــاضــي خ ــال ال ـس ـنــوات الخمس
الماضية؟
وتابع :كم تبلغ قيمة المديونية المستحقة للخزانة العامة
للدولة على شركات االتصاالت المتنقلة الثالث وال تزال قائمة لم
يتم تحصيلها؟ وما االجراءات التي تم اتخاذها لتحصيل المال
العام؟ وما أسباب تأخير البدء في تنفيذ مشروع انشاء مبنى
الهيئة عن موعده المقرر في المشاريع وفي اطار مشاريع خطط
التنمية والمخصص مسبقا االعتماد المالي له؟
واستطرد :ما اللوائح التنفيذية التي لم تصدرها الهيئة أو
الوزير المختص وفق القانون رقم  37لسنة  2014بشأن إنشاء
الهيئة؟ وما االجراءات التي اتخذت تجاه تكرار حوادث انقطاع
الخدمات المقدمة بسبب قطع الكوابل؟ وما االجراءات التي اتخذت
تجاه المتسببين في ذلك داخل دولة الكويت؟ وهل تم تسجيل
قضايا بهذا الشأن؟ مع تزويدي بالمستندات المتعلقة بالتعاقد
الستئجار مبان للهيئة والعقود المتعلقة بتجديد االستئجار.

الخجمة يعلن
تجديد ثقته بالجابر

أعلن النائب مبارك الخجمة
رفـضــه لطلب طــرح الثقة عن
نــائــب رئـيــس مجلس ال ــوزراء
وزي ـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع ال ـش ـي ــخ حـمــد
الجابر ،معلنا تجديد الثقة به.
وقال الخجمة ،في تصريح
له" :بعد االستماع الستجواب
ُوزي ــر الــدفــاع وال ـ ــردود عليه،
أع ـلــن تـجــديــد ثقتي بــالــوزيــر
ً
بعيدا عن العاطفة واالندفاع
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي غ ـ ـيـ ــر ال ـ ـم ـ ـبـ ــرر؛
ألن ــه اس ـت ـطــاع تـفـنـيــد جميع
المحاور بشكل واضح".

الصالح لفتح وظائف استشارية
للمتقاعدين بمكافأة  3آالف دينار
تقدم النائب د .هشام الصالح
باقتراح برغبة نص على قيام
ديـ ــوان الـخــدمــة الـمــدنـيــة بفتح
سـ ـج ــل خـ ـ ـ ــاص ل ـل ـم ـت ـق ــاع ــدي ــن
المدنيين والعسكريين الراغبين
في وظيفة استشارية على بند
المكافآت وفقا لشروط محددة.
واش ـ ـتـ ــرط اق ـ ـتـ ــراح ال ـصــالــح
"أال ي ـت ـجــاوز عـمــر الـمـتـقــدم 65
عــامــا عـنــد التسجيل ،وأن تتم
االستعانة بخدماته من تاريخ
بداية العمل إلى حين بلوغه الـ
 70من العمر كحد أقصى ،وأال
تقل المكافأة الشهرية عن 1000
دينار ،وال تزيد عن  3000دينار،
على أن يكون له الحق في الجمع
بين الراتب التقاعدي والمكافأة".
وع ــزا الـصــالــح اق ـتــراحــه الــى
ت ــوج ــه ع ـ ــدة دول ن ـح ــو إع ـ ــادة
تــأهـيــل الـمـتـقــاعــديــن لمواصلة
خ ــدم ــة ب ـل ــدان ـه ــم ع ـب ــر دمـجـهــم
في سوق العمل لالستفادة من
خ ـبــرات ـهــم الــوظ ـي ـف ـيــة والـفـنـيــة
وت ـش ـج ـي ـع ـه ــم عـ ـل ــى م ــواص ـل ــة
العطاء ،مبينا أنــه إذا كــان هذا
األمـ ـ ــر ي ـس ـت ـلــزم ت ـع ــدي ــل بعض
أحـ ـ ـك ـ ــام ق ـ ــان ـ ــون الـ ـت ــأمـ ـيـ ـن ــات
االجتماعية وتحديثه بما يخدم
المتقاعد ويحافظ على تــوازن
نظام التأمينات فــي آن واحــد ،
فــإن ذلــك ال يمنع اعـتـمــاد خطة
لــاس ـت ـفــادة م ــن م ــؤه ــات هــذه
ال ـشــري ـحــة ،ب ـمــا يـحـقــق أهــداف ــا
اجتماعية وتنموية يجب اإلقرار
بأهميتها.
وتابع بأن أعداد المتقاعدين
ف ــي تـ ــزايـ ــد ،الس ـي ـم ــا م ــع إقـ ــرار

هشام الصالح

القوانين المشجعة على التقاعد
المبكر ،ويستفاد من إحصائيات
المؤسسة العامة للتأمينات أن
العدد المتوقع خــال السنوات
الخمس المقبلة قد يصل إلى 35
ألف موظف مؤمن عليه  ،وحسب
آخر نشرة إحصائية ربع سنوية
للفترة مــن أبــريــل حتى يونيو
 2021صادرة عن المؤسسة ،فإن
ع ــدد أص ـحــاب الـمـعــاشــات على
قيد الحياة مدنيين وعسكريين
بلغ  150229من بينهم 60618
سيدة.
وأض ــاف أن نسبة مهمة من
هؤالء المتقاعدين ال تزال قادرة
عـلــى ال ـع ـطــاء ،وتـمـلــك مــا يكفي
م ــن ال ـخ ـب ــرات والـ ـمـ ـه ــارات وال
يـنـقـصـهــا ال ـح ـمــاس لـمــواصـلــة
العطاء والمساهمة في الجهود
التنموية للبالد ،لتكون سندا
للمعينين الـجــدد ولكل أجهزة
الدولة.

ةديرجلا
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زوايا ورؤى

لماذا خلقوا لنا هذا الوحش؟

أحمد باقر

شخصية المدن*

حمزة عليان

مع حمد دستور ...والكويتي محشوم أم مهدور؟ ...ورحمك الله يا بودعيج

د .خولة مطر

hamzaolayan@icloud.com
ليست وحدها من يعتقد بوجود "قــوى خفية" تتحكم وتدير
السياسات الدولية في العالم ،هناك خطوط حمراء يتم رسمها
وبعناية ممنوع تجاوزها وإال ،وإن لم تصدق هذا الكالم فما عليك
إال أن تتتبع حركة رأس المال في عواصم القرار.
هذه السيدة العربية المتخصصة بالطب البديل تطرح السؤال:
لماذا خلقوا لنا هذا الوحش؟ وما الغرض منه؟
ال ــوح ــش ب ـم ـن ـظــورهــا ه ــو ف ـي ــروس «كـ ــورونـ ــا» وم ــا أف ـ ــرزه ّمن
ّ
متحورات ،فهذا لم يأت بالمصادفة ،بل هو فيروس مخلق ومصنع
في المختبرات ،فقد تصادف وأنــا أكتب المقال أن قــرأت ألستاذ
الــدراســات االستراتيجية فــي مركز أبـحــاث فــي نيودلهي دراســة
نشرتها "الجريدة" لماذا التستر على أصول تفشي "كوفيد "19وأنه
ال يزال يتعين علينا معرفة ما إذا كان هذا الفيروس قد ظهر بصورة
طبيعية في الحياه البرية أم تم تسريبه من مختبر معهد ووهان
الصيني لعلم الفيروسات؟ في هذا اإلطار تسأل من المستفيد من
ً
خلق هذا الفيروس واللقاح معا؟
تستشهد بعدد من الوقائع ،انظر مــاذا فعلوا مع ديفيد أيك
مقدم البرامج البريطاني واللقاء الذي أجراه معه "براين روز" بعد
أن كشف المستور ،أقدموا على إلغاء حساباته بالكامل ،لماذا ال
ً
نحاول التوقف قليال ونتأمل ونــدرس مــاذا بعد اللقاح؟ صحيح
أن النتائج الفعلية لن تظهر اآلن لكن بعد سنوات سنعرف ماذا
فعل هذا اللقاح بجيناتنا؟ ألم نتعلم من مخاطر مرض التوحد
ً
والزهايمر وسرطان الثدي والذي وجدوا علميا ارتباطه باستخدام
ً
األل ـم ـي ـنــوم ،وزادت نـسـبــة الـتــوحــد عــالـمـيــا مــن  %12إل ــى %15؟
والسرطان الذي أودى بحياة  10ماليين ضحية عام  2000تضاعف
إلى  19مليون عام 2020؟
تعاود طرح السؤال لماذا َسحب "موقع أمازون" مادة ""MMS2
عندما انتشر فيروس كورونا؟ تجيب وببساطة "ألنه يساعد في
تقوية جهاز المناعة وقتل الفيروس".
ثــم تستتبع كــامـهــا بــالـتــأكـيــد عـلــى أن ال ـف ـيــروس تــم تعديله
بالمختبرات وهــذا ال ــرأي تجد لــه صــدى واسـعــا ،كما فــي دراســة
الخبير الهندي "براهما تشيالني" وقوله بأن الغرب ساعد الصين
في صرف االنتباه عن فرضية تسرب الفيروس من المختبر ،ففي
ً
ً
واقع األمر ترتبط الحكومات الغربية ارتباطا وثيقا بمعهد ووهان
لعلم الفيروسات.
والموضوع ال يتوقف عند هذا الحد فإحدى الشركات المصنعة
للقاح سبق أن نالت ب ــراء ة اختراعه منذ عــام  2016قبل انتشار
الفيروس بأربع سـنــوات ،وكــورونــا موجود على حد قولها منذ
ً
ً
أعــوام طويلة ،ومــا حصل حديثا أنــه تم تعديله جينيا بواسطة
ً
المختبرات تماما كما فعلوا مع ". "SARS
تتساءل لماذا تقدم شركة أدوية عالمية على إنتاج مبيد حشري
وهــي األول ــى فــي العالم بإنتاجه؟ وإن تقرر سحبه مــن األســواق
ً
الحقا ،وباعتقادها أن تلك القوى هي صاحبة المصلحة (بيزنس)
يخلقون الــداء ثم يعملون على إنتاج الــدواء ،هذه حرب مفتوحة
والبقاء لألقوى ولمن يتحكم بالسوق العالمي.
هذه السيدة التحقت بمعهد "كوشي" في أمستردام بهولندا ،قبل
فترة من الزمن ،ودرست الطب البديل مع زميلين لها بمنحة من
صاحب محطة "تلفزيون الجديد" تحسين خياط.
وبعد أن أنهت دراستها المتخصصة إلحدى عشرة مادة ،ومنها
الميكروبوتيك وعلم الصوت وعلم األلوان و"الشياستو" ،عادت إلى
مصر لتشترك مع آخرين بافتتاح مركز يقيم دورات تخصصية
ويعالج المرضى المصابين بفيروس االلتهاب الكبدي (.)C
ً
ذاع صيت هذا المركز الذي اتخذ من اإلسكندرية مقرا له وصار
يعرف لدى العموم أنه يعالج مرض الفيروس ( ..)cما حصل بعد
ذلك أنها ووالدها تلقيا تهديدات ومضايقات وأعماال مفتعلة بقيت
تعانيها وقتا طويال ،لكن الضربة القاضية التي تلقتها أن الجمارك
لم تفرج عن البضائع التي شحنتها من هولندا إلى مصر ،واستمرت
محجوزة ثمانية أشهر ،كانت تدفع أرضيات ومبالغ مالية باهظة،
المهم أنها أوقفت عمل المختبر الذي نقلته إلى مكان آخر بعد أن
تعرض لمشاكل مفتعلة ،أجبرها على اإلغالق ،تبين لها بعد السؤال
وتقصي الحقائق أن ابن أخ ألحد الوزراء يمتلك شركة أدوية تورد
اإلبر الخاصة بالفيروس ( )Cإلى وزارة الصحة!
ت ـقــول "ك ـنــا ن ـصــف طــواب ـيــر ال ـم ــوت وه ــي تـنـتـظــر أخ ــذ اإلب ــرة
"اإلنترفيرون" بالمليارات ،وهذا النوع من العالج يتسبب بأعراض
منها تليف الكبد ،أي سرطان الكبد" ،لتنهي روايتها "إذا عرف السبب
بطل العجب"؟ وهذا ما قصدته في "القوى الخفية والخطوط الحمراء"!

● مع حمد دستور:
ص ــدرت بـعــض الـبـيــانــات واالع ـتــراضــات
م ــن إحـ ــدى الـجـمـعـيــات وال ـت ـن ـظ ـي ـمــات ضد
نائب رئيس ال ــوزراء ووزي ــر الــدفــاع الشيخ
حمد جابر العلي بسبب عزمه على استفتاء
هيئة الفتوى بشأن دخول النساء في الجيش
وقيامهن باألعمال المساندة والطبية دون
المشاركة في األعمال القتالية.
واع ـتــراض تلك الـجـهــات على االستفتاء
ال ـش ــرع ــي ال ي ـنــم ع ــن خ ـطــأ ع ـق ــائ ــدي فـقــط،
فالمسلم ا لـصــا لــح يتحرى الحكم الشرعي
ً
فــي كــل أمـ ــوره ،وإن ـمــا ي ـنـ ّـم أي ـضــا عــن جهل
دسـتــوري عميق ،ألن الدستور قد نص في
مــذكــرتــه الـتـفـسـيــريــة ،وه ــي مـلــزمــة بإجماع
الفقه الدستوري على "أن النص الــوارد في
الــدسـتــور وق ــد ق ــرر أن الـشــريـعــة اإلســامـيــة
مصدر رئيسي للتشريع إنما يحمل المشرع
أمانة األخذ بأحكام الشريعة اإلسالمية ما
وسعه ذلــك ،ويــدعــوه إلــى َ هــذا النهج دعــوة
صــريـحــة واض ـحــة ،ومــن ث ــم ال يمنع النص
ً
ً
المذكور من األخذ عاجال أو آجال باألحكام
ال ـشــرع ـيــة كــام ـلــة وف ــي ك ــل األمـ ـ ــور إذا رأى
المشرع ذلك".
ً
وأيـ ـض ــا ال وج ـ ــود لـكـلـمــة (م ــدن ــي) الـتــي
يحتجون بها في الدستور الكويتي ،وهي
صفة غريبة عن الدستور يحاولون الهرب
بها مما ورد في المادة الثانية وتفسيرها،
بل يذهب الدستور إلى أبعد من ذلك فتنص
الـمــذكــرة التفسيرية على "تــوجـيــه المشرع
وجهة إسالمية أساسية" ،وأن سبب اختيار
ل ـفــظ "م ـص ــدر رئ ـي ـســي" ب ــدال م ــن "ال ـم ـصــدر
الــرئـيــس" هــو كــي ال يقع الـمـشــرع فــي حرج
بالغ إذا ما حملته الضرورات العملية على
الـتـمـهــل فــي ال ـت ــزام رأي الـفـقــه الـشــرعــي في
بعض األمور.
ويقول دكتور عثمان عبدالملك في فتواه
في الموضوع "كما يستفاد من نص المادة
الثانية وتعليق المذكرة التفسيرية أنه إذا ما
توافرت للمشرع العادي كل الظروف المالئمة

ولـ ــم ي ــأخ ــذ ب ــأح ـك ــام ال ـش ــري ـع ــة اإلس ــام ـي ــة
يكون قــد خالف رغبة المشرع الدستوري،
وهذا ما يوقعه في مخالفة لروح الدستور
الــذي يحمله أمانة األخــذ بأحكام الشريعة
اإلســام ـيــة مــا وس ـعــه ذل ــك ،وه ــي مــن قبيل
المخالفة الموضوعية للدستور.
وهكذا يتبين أن هجوم المعارضين على
الشيخ حمد بسبب تحري الحكم الشرعي
ً
ليس مخالفا للدين والشريعة فقط بل أكثر
ً
من ذلك ألن حمد معه الدستور أيضا.

● محشوم الكويتي أم مهدور؟
أعجبتني الفزعة التي انطلقت في الدفاع
ُّ
عن الدكتور صالح الشالحي ضد ما اتهم به
من أكاذيب وبهتان ،وبالمناسبة كان مقالي
في األسبوع الماضي عن خطورة اإلســاء ة
إلــى كرامات الناس وأماناتهم وأعراضهم،
ونسبة أق ــوال أو أفـعــال مسيئة لـهــم ،حيث
بينت أن هناك فارقا هائال وجوهريا بين
النقد وحرية الرأي ،وبين اإلساءة لآلخرين
ً
ومـحــاوالت التشويه ،وذلــك ردا على مدعي
ال ـح ــري ــات الـمـخــالـفــة لـلـشــريـعــة وال ـق ــان ــون،
ً ً
وأيضا ردا على تقرير لجنة التعليم واإلعالم
في مجلس األمة ،فجاءت هذه الحادثة بفضل
ً
الله لتثبت واقعيا ما سطرته في تلك المقالة.
ولكن ليس الدكتور الشالحي وحده الذي
عانى من اإلســاء ة والكذب ألن الذين عانوا
هــم كثير مــن األبــريــاء الــذيــن كانت لهم آراء
وتصريحات في الشأن العام فتمت اإلساءة
ً
لهم باألكاذيب وبشكل وقح ،خصوصا مع
انتشار وسائل التواصل الحديثة ،فالمشكلة
عامة وطاغية.
لــذلــك ف ــإن حـمـلــة االس ـت ـن ـكــار ه ــذه يجب
أن تــوجــه مــن الـيــوم ضــد كــل م ــدون أو ناقل
ل ــوس ــائ ــل االت ـ ـصـ ــال أسـ ـ ــاء إلـ ــى أي كــويـتــي
باأللفاظ الجارحة أو الكاذبة وهو ما نصت
عليه شريعتنا السمحاء ،كما أتمنى أن تكون
هذه الحادثة موعظة ألعضاء مجلس األمة
ً
ومنعطفا نحو تشريعات تحفظ كرامة كل

المواطنين وأســرهــم من التشويه والعبث،
وذلك بإصدار قوانين رادعة وحازمة ،ويكفي
م ــا عــان ـتــه الـ ـب ــاد وك ـث ـيــر م ــن الـمـخـلـصـيــن
والرموز من األذى والتشويه ،وليكن شعارنا:
الكويتي محشوم ال مـهــدور الـكــرامــة ...فهل
يستجيب المجلس؟

● رحمك الله يا بودعيج:
تـ ــوفـ ــي ي ـ ـ ــوم الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ال ـ ـمـ ــاضـ ــي األخ
والصديق والداعية خليفة المحيطيب بعد
معاناة طويلة مع المرض ،الزم خاللها بيته
ً
فكان ال يخرج منه إال مضطرا ،ولكن عالقته
ب ــإخ ــوان ــه وأح ـب ــاب ــه ل ــم تـنـقـطــع ،ف ـكــان على
اتصال وثيق معنا نتبادل األحاديث الودية
وال ـشــأن ال ـعــام عـلــى الـهــاتــف فــي مناسبات
عديدة.
ً
ً
لـقــد ك ــان بــودع ـيــج مـتــديـنــا ومـتــواضـعــا
ً
ومحبوبا من الجميع ،وعندما تولى رئاسة
مـجـلــس إدارة جمعية الـقــادسـيــة لـسـنــوات
ح ــاف ــظ عـ ـل ــى ال ـ ـمـ ــال ال ـ ـعـ ــام وقـ ـ ـ ــام ب ـخــدمــة
المواطنين وأقام العالقة اإلسالمية الطيبة
مع جميع العاملين من كويتيين ووافدين.
رحمك الله يا أبا دعيج وأسكنك الفردوس
األعـلــى فــذكــراك طيبة عطرة فــي نفوسنا ال
يمكن أن ننساها.

هجوم المعارضين على
الشيخ حمد بسبب تحري
ً
الحكم الشرعي ليس مخالفا
للدين والشريعة فقط بل
أكثر من ذلك ألن حمد معه
ً
الدستور أيضا

منعرج ثقافي خارج السياق
أفراح الهندال

يونغ كون*

د .عبدالحميد األنصاري *

الحكومات المحلية في كوريا الجنوبية تتفوق على المركزية!

إعادة كتابة العقد االجتماعي ( )9هيمنة الدولة على المجتمع

ّ
أدى ترشح لي جاي ميونغ لالنتخابات الرئاسية
في كوريا الجنوبية في عام  2022إلى تركيز وسائل
اإلعالم الدولية على سجله الذي ترافق مع تقديم دخل
أساسي للشباب حين كان حاكم مقاطعة "كيونغ كي"،
يتساءل المراقبون السياسيون اآلن عن استعداده
ّ
ّ ً
توسعا للدخل األساسي
لتبني سياسة شاملة وأكثر
إذا فاز بالرئاسة الكورية في شهر مارس المقبل.
لكن يغفل المراقبون على ما يبدو عن الدور الرائد
الذي تؤديه الحكومات المحلية في كوريا الجنوبية
للتوصل إل ــى حـلــول مبتكرة ومعالجة التحديات
االجتماعية.
تترسخ هذه النزعة بكل وضوح بسبب العوائق
ال ـتــي يــواجـهـهــا ال ـق ـطــاع الـتـكـنــولــوجــي والـحـكــومــة
المركزية ،ويسمح تــراجــع المتطلبات التي ُت ّ
سهل
ت ـط ـب ـيــق ال ـح ـل ــول ال ــرق ـم ـي ــة ل ـل ـح ـكــومــات الـمـحـلـيــة
بــاس ـت ـع ـمــال ال ــوس ــائ ــل ال ــازم ــة ل ـتــوس ـيــع ن ـفــوذهــا
ومعالجة مجموعة متزايدة من المشاكل ،وفي غضون
ذلــك تــواجــه الحكومة المركزية العقبات فــي معظم
األوقات نتيجة األهداف المتضاربة التي تحول دون
تطبيق تدابير غير تقليدية ،مما يــؤدي إلــى ظهور
فراغ تستطيع الحكومات المحلية ّ
سده.
ً
فــي مـقــاطـعــة "تـشــونـغـتـشـيـنــغ" الـجـنــوبـيــة مـثــا،
تختبر الحكومة روبوتات عاملة بالذكاء االصطناعي
لمساعدة السكان المحليين على العيش وحدهم
وال ـت ـع ــام ــل م ــع م ـشــاك ـل ـهــم ال ـن ـف ـس ـيــة .تـ ـه ــدف ه ــذه
الخطوة إلى معالجة مشكلة تنامي عدد المصابين
بــاضـطــرابــات نفسية وكـبــح م ـعــدالت االن ـتًـحــار في
ً
كوريا الجنوبية ،علما أنها األعلى مقارنة بالدول
األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،
فثمة حاجة كبرى إلى خدمات الصحة النفسية في
ً
مقاطعة "تشونغتشينغ" الجنوبية تحديدا ألن هذه
المنطقة ّ
تسجل أعلى معدل انتحار في البلد (أكثر من
المعدل الوطني بـ.)%8
في الوقت نفسه ،بدأت الحكومة المركزية تستثمر
بعض الموارد لمعالجة هذه المشكلة عبر األدوات
الرقمية ،لكن قد تكون حكومات المقاطعات ّ
مخولة
ً
أكثر منها لتنفيذ برنامج تجريبي مستهدف نظرا
إلــى اطالعها على تفاصيل المجتمعات المحلية،
ً
ً
علما أنها تتمتع أصال بدعم إضافي وتشمل منشآت
ً
للرعاية بالفئات األكثر ضعفا مثل كبار السن.
هذه النماذج التي تثبت نجاح الحكومات المحلية
في تطبيق سياسات غير تقليدية لمعالجة التحديات
ً
الوطنية تمنح الحكومة المركزية فرصا ّقيمة النتقاء
أك ـثــر ال ـس ـيــاســات ال ـعــامــة فــاعـلـيــة وتـطـبـيـقـهــا على
المستوى الوطني.
لكن تبقى هــذه الجهود المحلية مـحــدودة على
بعض المستويات ،فال يمكن معالجة المسائل التي

تـتـجــاوز صــاحـيــات الـبـلــديــات والـمـقــاطـعــات على
المستوى المحلي ،مهما كانت السياسات المعمول
بها مبتكرة وناجحة ،إذ تتعدد األمثلة التي تدخل
في هذه الخانة ،منها التغير المناخي والعنف على
أساس الجنس.
على صعيد آخر ،قد يعجز صانعو السياسة عن
استكشاف حلول جــذريــة أخ ــرى نتيجة انشغالهم
بتطبيق سياسات بالكاد تعالج أعــراض المشاكل
العميقة على المستوى الوطني .قد يــؤدي برنامج
الدروس الخاصة عبر اإلنترنت لألوالد المنتمين إلى
ً
عائالت منخفضة الدخل مثال إلى تقليص الفجوة
القائمة في مجال التحصيل العلمي بدرجة بسيطة،
ّ
لكن هذه الخطوة لن تعالج المشكلة األصلية التي
ّ
تتعلق بتوسع الفوارق االجتماعية واالقتصادية.
ت ـبــرز ف ــي ه ــذا ال ـم ـجــال ن ـقــاط تـشــابــه معينة مع
ال ـت ـطــورات الـحــاصـلــة فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،فقد
ّ
شكلت الحكومات المحلية األميركية بدورها ساحة
لتجربة مجموعة من السياسات العامة الجذرية وغير
ً
بدءا من فرض ّ
حد
التقليدية في السنوات األخيرة،
أدنى لألجور يتجاوز المعيار الفدرالي بأشواط في
ً
سياتل ،وصوال إلى قرار والية أريزونا بفرض ضريبة
محلية على أصحاب المداخيل العالية لتعزيز قطاع
التعليم .تـقـ ّـدم هــذه البلديات وحـكــومــات الــواليــات
نـمــاذج واقعية إلص ــاح السياسات الـعــامــة ،لكنها
تحتاج إلــى الدعم والتعديل كي تتبناها الحكومة
ً
الـفــدرالـيــة تمهيدا لمعالجة المشاكل االجتماعية
ال ــراس ـخ ــة بـطــريـقــة ج ــذري ــة ،ال سـيـمــا ق ـمــع الـعـمــال
المنهجي وعدم المساواة الضريبية.
فــي ه ــذه ال ـظ ــروف ،قــد يصبح تطبيق الـتـجــارب
المحلية في كوريا الجنوبية على المستوى الوطني
ً
ً
نموذجا محتمال لألميركيين الذين يطمحون إلى
تحويل النجاحات المحلية إلى حلول وطنية شاملة.
* «دبلومات»

المراقبون يغفلون عن الدور
الرائد للحكومات المحلية في
كوريا الجنوبية للتوصل إلى
حلول مبتكرة ومعالجة التحديات
االجتماعية

هم يبحثون عن مدن تشبه تلك التي ذاع صيتها في دول العالم
حتى تحولت إلى مقصد كل القادمين من شرق العالم إلى غربه ،في
البدء كان يقال إنها مدينة جاذبة لسكان الدول المحيطة بها ،ربما
ألسواقها أو فنادقها الفخمة ومطاعمها المتنوعة وتفوقها في
إحراز الدرجة األولى في العالم!! أحيانا ألكبر أو أعلى عمارة حتى
أصبحت كلها ناطحات سحاب ،ومع ذلك لم تتحول إلى نيويورك
ً
ولم تقترب منها أبدا ،وهي تسابق دول العالم المتقدمة في إحراز
ألقاب ال عالقة لها بالعلم أو المعرفة أو التسامح أو حقوق اإلنسان أو
ً
حتى الجمال رغم أنه نسبي كما نعلم جميعا ،وإال لما أصبحت كثير
من المخلوقات مشابهة لكثير من النجمات بفعل أطباء التجميل
المتخصصين في الترويج للوهم!!
ً
تباروا جميعا ليشبهوا تلك المدينة التي تصوروا أنها من أجمل
مــدن العالم ،ربما حسب مقاييس مــاديــة بحتة أو ربما مقاييس
استهالكية أو حـتــى مقاييس جمالية عـنــدمــا انـخـفــض منسوب
الجمال في الكون وتحول إلى مــادة قابلة للبيع والشراء مما أدى
لتشوهات ال سابقة لها.
تدخل ذاك المطار لتلك المدينة "حديثة" الدخول إلى مسابقات
الجمال والتجميل "كــوزمــاتــك" يقول هو كلها "كــوزمــاتــك" ال شيء
مختلف بينها ،مثل ناطحات السحاب المكدسة بالزجاج الخانق في
مناطق تسكن قلب الشمس ،وشوارع بل طرقا سرية وأوتوسترادات
واسعة وكثيرا من العربات الفاخرة وأضواء براقة كالذهب .ألم تكن
تلك األغنية الحزينة في الهند مع أول الهجرات لمدن النفط والعسل،
ألم تكن تقول شيئا يشبه هذا "تذهب أنت لتبحث عن الذهب فتعود
إمــا في تابوت أو جسد دون روح" .كانت تلك األغنية لهم ،لعمال
تركوا مزارعهم من األرز والزعفران والكاشو والزنجبيل وجاؤوا إلى
مدن الملح بحثا عن الذهب الذي أعمى عيونهم أو عيون بعضهم،
فانتشرت العدوى بين الكثيرين.
ً
المطارات متشابهة مع فــوارق بسيطة جــدا والشوارع هي هي،
والمباني والفنادق وقلة التخطيط وقلة االحترام لتراث أو بعض
تــراث كــان ،هي مدن ال تشبه إال نفسها أو مدن دون أي شخصية،
فالمدن لها شخصية كما المباني والبيوت والبلدات والشوارع،
بعضنا يتذكر شارع بيتهم األول وهم أطفال في مقتبل العمر ويقول
"يــاه ليتها تعود" فيرد اآلخــرون بصوت وكأنه للجوقة المتجولة
نفسها "الدنيا بتتحول والـشــوارع والمباني أيضا تكبر وتشيخ
وتموت فتأتي أخرى وهذه سنة الحياة" ،درس هو ربما في معنى
الحياة ،لكنه درس يغفل أن للمدن شخصية إذا طمست أو انطمست
أو ردمت أو حتى قتلت في ليلة ظلماء فال يبقى سوى مدن المسخ ال
شخصية لها سوى أنها تشبه تلك التفاحة الكبيرة التي أبهرت الكبار
قبل الصغار ليس بأي شيء إال ببعض الدعاية وكثير من الشخصية،
ربما التي نمت وكبرت معها ،حتى عندما شاخت الشوارع والمباني
بقيت المدينة تجمل ما أفسده الدهر!!!
كيف استطاعوا إقناع الصغار والكبار أن هذه المدن هي المدنية
والحضارة؟ كيف علموهم أن يحبوا ما ال طعم له وال رائحة سوى
طفح المجاري الذي لم يعرفوا كيف يقضوا عليه أو غرق الشوارع
بعد عاصفة مطرية ،كيف تكون مدينة حضارية بشوارع تغرق في
طفح المجاري؟ وكيف ترسم صــورا لمدن ال تشبه إال المخلوقات
المشوهة التي تختبئ في العتمة في حين يقوم "الطبالون" ،عفوا
اإلعــامـيــون المحدثون أو الطبالون برتبة "إعــامــي" أو إعالمية،
برسمها على أنها القفزة التي ستنقل هذه المدن بل البلدان إلى
مراتب متقدمة في قوائم التنمية!!!
ً
هم كمن يخفي أوســاخــه تحت السجادة متصورا أنها اختفت
وأن المنزل ،البيت ،الشارع ،البلدة أو المدينة أو"الدولة" قد تحول
فجأة إلى نيويورك!!! وربما يكونون صادقين فمبانيها متطابقة حد
التقليد السمج إال أنها مدن معدومة الشخصية أو منزوعتها أو حتى
مخلوقات شوهها النفط عندما أصبح مصدرا للتلوث.
* ينشر بالتزامن مع «الشروق» المصرية

ق ــام ــت أدبـ ـي ــات ال ـت ـي ــار ال ـق ــوم ــي ع ـب ــر نـصــف
ً
ق ــرن عـلــى هـجــاء الــدولــة الــوطـنـيــة كــونـهــا كيانا
ً
مصطنعا ،رسم المستعمر حدودها الجغرافية
ً
لمصالح استعمارية ،طبقا لسياسة "فرق تسد"
ومـ ــن ث ــم ه ــي م ـعــوقــة لـتـحـقـيــق ال ـح ـلــم ال ـقــومــي
الدولة القومية الجامعة للعرب ،في حين قامت
أدب ـيــات الـتـيــار اإلســامــي الـحــركــي على الــدعــوة
ً
إلى دولة عابرة لحدود الدولة الوطنية وصوال
إلــى دولــة الخالفة الجامعة للمسلمين ،وهكذا
نشط التياران في تشويه مفهوم الدولة الوطنية
وإضعاف شرعيتها في الوعي الجمعي العربي،
كما أن الدولة الوطنية نفسها ومنذ استقاللها
لــم تنجح فــي تــرسـيــخ شرعيتها كــدولــة قــانــون
ت ـ ـسـ ــاوي ب ـي ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عــن
أصــول ـهــم ومـعـتـقــداتـهــم ،وتـعـمــل عـلــى دم ــج كل
األطـ ـي ــاف وال ـط ــوائ ــف ع ـبــر الـتـعـلـيــم والـتـثـقـيــف
واإلعالم والتشريعات العادلة والفرص المتكافئة
والعدالة االجتماعية وتعزيز الحريات المدنية في
"اإلطــار الوطني الجامع" ،بل كانت تشريعاتها
وتعامالتها وإجــراء اتـهــا وتوزيعها للمناصب
ال ـق ـي ــادي ــة ت ـم ـي ـيــزيــة قـبـلـيــة وطــائ ـف ـيــة وشـلـلـيــة
وفئوية ومناطقية وطبقية تفتقد العدالة وتكافؤ
ال ـف ــرص ،وب ـقــي حــديـثـهــا ع ــن ال ــوح ــدة الــوطـنـيــة
والمواطنة مجرد شعارات ال مضامين لها ،وهذا
ما عزز استدامة تعصب الفرد لقبيلته وطائفته
وجماعته العقدية ،فحين يشعر اإلنسان بالظلم
ويفتقد عدالة التشريع يحتمي بقبيلته وطائفته
وجماعته.
م ــن اس ـت ـق ــال ال ــدول ــة الــوط ـن ـيــة إلـ ــى صــرخــة
البوعزيزي التي أشعلت فتيل ثورات الربيع ،قرابة
( )60سنة صبرت شعوب هــذه ال ــدول المركزية
على ألوان الظلم والذل والهوان وإهدار الكرامة،
بعدها هبت الجماهير وأسقطت األنظمة القائمة،
ً
وكــان سقوطها سقوطا لهيبة الدولة والقانون
ً
ً
والنظام واألمــن ،وكان البديل كارثيا مرعبا ،إذ
أع ـقــب غ ـيــاب ال ــدول ــة فــوضــى عــارمــة استغلتها
التنظيمات اإلرهابية وقوى الشر والميليشيات
ال ـم ـس ـل ـحــة ال ـم ـن ـف ـل ـتــة ل ـن ـشــر ال ـ ـخـ ــراب وال ــدم ــار
وإراقة الدماء ،واستيقظت المواريث التعصبية
المتراكمة والمقموعة بـقــوة السلطة المركزية
ً
قرونا لتصفية حساباتها مع الطوائف واألقليات
الــديـنـيــة والـمــذهـبـيــة واإلثـنـيــة الـتــي استوطنت
المنطقة منذ العصور السحيقة وتهجيرها إلى
الـخــارج ،تفككت جيوش دول عربية وأصبحت
عاجزة عن تأمين الحماية لشعوبها وعاجزة عن
الــذود عن حــدود أوطانها ،استبيحت حدودها
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ً
وفـقــدت هويتها وأصـبــح قــرارهــا رهـنــا بالقوى
المهيمنة الـخــارجـيــة ،لـيـصــدق تـحــذيــر الشاعر
األودي اليمني:
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ـاد وا
ُ ُ ُ َ ْ ِ َّ ْ َ َ ُ
ُ ْ َ
صل َح ْت
َ
ْ
تــهــدى األ َم ــور ْ ِبـ َـأهـ َ َِّـل ال ـ ْـرأ َ ِي مــا َ
َ
ـاأل ْشـ ـ ـ ـ َـرار تـ ــنـ ــقـ ــادُ
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـإن تـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــت فـ ـ ـ ـ ِـبـ ـ ـ ـ
ِ
حيث ال دولة وطنية قوية ،وال هيبة للقانون
والنظام ،ال وطن وال أمان وال استقرار وال تنمية
وال هوية ،علينا نحن الخليجيين أن نحمد الله
على نعمة أن دو لـنــا الخليجية كــا نــت محصنة
أمام غزو فيروسات الربيع العربي ،لكن مفعول
ً
هــذا التحصين قد ال يستمر طويال ،على دولنا
الخليجية ا لـمـســار عــة لتنشيطه و ت ـعــز يــزه عبر
تصحيح أوجــه الخلل الديموغرافي واإلنتاجي
والسياسي المتعاظمة بفعل سياسات فائض
الريع التي مكنت دولنا الخليجية من الهيمنة
ع ـلــى مـجـتـمـعــاتـهــا واب ـت ــاع ـه ــا ،وت ـه ـم ـيــش قــوة
العمل المواطنة بل االستغناء عنها في ظل تزايد
استقطاب قوة العمل الوافدة في دول خليجية.
كان المجتمع الخليجي قبل الفائض الريعي
ً
ً
نشطا منتجا ،وكــانــت عــاقــة الــدولــة الخليجية
بمجتمعها عالقة اعتماد متبادل ،الدولة بحاجة
ً
إلى المجتمع اقتصاديا كما كان المجتمع بحاجة
إلى الدولة في تأمين دوره اإلنتاجي ،ثم تفكك هذه
االعتمادية التاريخية المتبادلة بفعل عاملين:
تعاظم الفائض الريعي الذي شل الدور اإلنتاجي
للمواطنين ،واعتماد الحكومات الخليجية على
العمالة والخبرات الوافدة بشكل متزايد.
دروس التاريخ تعلمنا أنه ال يمكن لهذا الوضع
االسـتـثـنــائــي (أي اعـتـمــاد الــدولــة عـلــى الفائض
الــري ـعــي ال الـعـمــل اإلن ـتــاجــي وع ـلــى ق ــوة العمل
الوافدة ال على جهد مواطنيها) أن يستمر ،ألنه
وضــع غير طبيعي ،لــه أكــاف باهظة تستنزف
ال ـم ــوارد ال ـعــامــة ،ول ــه انـعـكــاســات خـطـيــرة على
الهوية واألمن والمستقبل الخليجي.
ال يمكن للخليجيين أن يستكينوا ويرضوا
ب ــأن ي ـكــونــوا عــالــة ع ـلــى ج ـهــود غ ـيــرهــم ،وعـلــى
فتات الريع ،وآن للمجتمع المدني الخليجي أن
ينشط طــا قــا تــه المعطلة ويتحمل مسؤولياته
التاريخية تجاه تنمية وطنه ويسترد اعتباره،
وآن للمواطنين أن يـتـعــاونــوا ويـعـتـمــدوا على
أنفسهم ويستعيدوا دورهم اإلنتاجي المهمش،
من أجل المحافظة على الكيان الخليجي وعلى
مستقبل أجيالنا .يتبع.
* كاتب قطري

ّ
للتصحر...
هكذا نحافظ على التراث؛ نعتز بالبادية فنترك المدينة
أو تغرق في "شبر ّ
مية" مع كل مطر!
ُ
َ
ثم نحتفل بخبرات المياه ومستنقعات القرى ألن فيها من "ريحة
منه صورة ال يمكن رؤيتها إال من نوافذ
البحر" ،البحر ّالذي بقيت ّ
المباني التي دكت قانون "حق المطل" والمطاعم التي انتشرت على
مــدى الساحل ،أمــا المشتاقون إلــى البحر؛ فيمكنهم التسلل عبر
ً
فجوات المباني ليجلسوا عند الصخور التي ّ
تكومت متأملين طويال،
ً
بيد ترتكز على ركبة هشة ،بشكل أدق؛ كتمثال رودان
يسندون ذقنا ٍ
"المفكر" في المصير ..وقد تظهر الجرذان التي تسكن بين الحجارة
ليدرك هؤالء أنهم يحدقون في "الهاوية" ،فيهربون منها كي ال تنظر
نيتشه!
إليهم
وتنفذ كما حذر ّ
ً
تفصيال لما سـبــق؛ كــف الــرعــاة الــرسـمـيــون عــن قــص األشــرطــة
الحمراء فــي ظــل انشغالهم الحثيث لنشر فـ ّـواحــات عطور الليذر
الكمامات،
والصندل في أنحاء المعمورة ،لتذكرنا وهي تنفذ من
ّ
ً
بعبق التاريخ ونشر رائحة الماضي ،جنبا إلى جنب قاعات تلقي
جــرعــات التطعيم التي كــانــت -فــي زمــن ســابــق -ملتقى دور النشر
ً
والمكتبات عند إقامة معرض الكتاب ،حتى تم إلغاؤه حفاظا على
صحة البشر وعقولهم من التلوث الفكري بأفكار ال ّ
تمت إلى ثقافتنا
األصيلة بمحتواها العميل لالستعمار ،وبذلك تمكنوا من ضرب
ثالثة عصافير ب ّ
ـ"نباطة" واحدة :نشر عبق التراث ،والتقليل من الغبار
الكوني المترسب من الكتب على بيوتاتنا ،وتوفير مساحات جديدة
ً
ألسـ ّـرة األطفال القادمين رغما ّعن ّأنف سوفوكليس وشوبنهاور
وسيوران وديفيد بيناتار ومن لف لفهم في إغالق حضانات األطفال.
أما المكتبات األهلية ،ففرقة مداهمة العقول الخاصة تشن جوالتها
وصــوالتـهــا عليها بانتظام ،للتأكد مــن خلوها مــن كــل "مــا ّ
يمت"
ّ
ينبس منها لحن أو تطل
لالغتراب بها بصلة ،ولمنع أي تجمعات
من رؤوسها فكرة مارقة ،بالرقابة المشددة والتعليمات اإلصالحية
القويمة و"ال ِقطاف" العريق.
إضافة إلى ذلك؛ تكللت مساعي أصحاب األيــادي الزرقاء ،بدعم
مــن حــزب المحافظين فــي تأجيل مـشــروع ش ــارع عبدالله األحمد
"الشانزليزيه الثقافي" ،لحين ّ
البت في أبعاده النفسية واالجتماعية
والفكرية والتأكد من التزام مكتباته ومقاهيه ومؤسساته -مزمعة
ً
البناء -بثوابت األمــة بعيدا عن هرطقات الفالسفة ،مع النظر في
ّ
إمكانية منع مرور النساء وكل ما يمت بصلة إلى النسوية بحكم
أنها تسطيح لعقول بناتنا وأمهاتنا لما فيها من خروج إلى الشارع
و"طق حنك" كما ال يخفى على صاحب البصيرة.
المباني القديمة؛ سارع المسؤولون في سباق مع الزمن ،على قدم
وساق وجرافات إسنادية ،لتدشين عمليات هدمها ونسفها بأكمل
ً
صورة ،لمحوها من وجه البسيطة ومنعا لتحولها إلى مزارات دائمة
يتم االعتزاز بها وربما تقديسها عند ضعاف العقول ،فكل ما يسبب
الدهشة واالنبهار لإلنسان ال بد من تحطيمه درءا للفتنة بالفنون
ًّ
وكفا لـ"هفوان" النفوس إليها.
وحــول ما يتعلق بالتعليم ..نكتفي بما تسببت فيه الجائحة،
كيال نفقد صدقية الحديث في مستقبل أبناء هــذا البلد المشرق
ً
ً
حينا والمظلم أحيانا أخرى ،ألن العابث في زر مصابيح المشهد
ما زال مجهول الهوية.
مــا عــاقــة الـصـحــراء والـبـحــر بكل مــا سـبــق؟ اإلجــابــة فــي أغنية
تذكرتها بإيقاع حزين بين مجريات أحداث الواقع ومجاري األمطار
التي فاضت في قاعة ""٦؛ "طق يا مطر طق يا مطر مرزامنا حديد،...
طق يا مطر طق يا مطر مرزامنا حديد".
مالحظة:
ُ
ينبغي اإلشــارة إلى أن بعض ما كتب هنا محض خيال وخبط
حسرات ال ّ
تمت إلى الحقائق الرسمية المعتمدة للنشر بصلة.
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«االستثمار» تتجه لبيع بقية المحفظة العقارية إلى «التأمينات»
ً
• تقييم  20عقارا حسب األسعار السوقية • اجتماع الجهتين خالل األسبوع الجاري لبحث آلية التخارج
عيسى عبدالسالم

كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن هناك مفاوضات
أولية بين الهيئة العامة لالستثمار والمؤسسة العامة
لـلـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة ب ـشــأن إت ـمــام بـيــع بـقـيــة أصــول
المحفظة الوطنية المملوكة للهيئة الــى األخـيــرة ،حيث
سيتم عقد اجتماع بين الطرفين األسبوع الجاري بشأن
وضع اآللية المناسبة إلتمام التخارج.
وأوض ـح ــت ال ـم ـصــادر أن الـهـيـئــة قــامــت خ ــال الـفـتــرة
الـمــاضـيــة ب ـت ـخــارج جــزئــي م ــن بـعــض أصـ ــول المحفظة
العقارية وبيعها في مزادات علنية ،بعدما حققت األهداف
المنشودة من االستثمار فيها ،حيث أقرتها الدولة عشية
انطالق األزمة المالية العالمية لتحقيق عوائد جيدة على
المديين المتوسط والـطــويــل ،واالس ـت ـفــادة مــن التراجع
الحالي في قيم العقارات ،وتوافر فرص استثمارية مناسبة

في هذا القطاع الحيوي من االقتصاد الكويتي
وإعادة الثقة للمستثمرين في القطاع.
وبينت أن إتمام عملية البيع ستخضع
لــرؤيــة وق ــرار اللجنة التنفيذية فــي الهيئة
الـمـعـنـيــة ب ــإت ـم ــام ال ـت ـخ ــارج م ــن الـمـحـفـظــة
لمصلحة «التأمينات» ،حيث سيخضع ما
ي ـت ــراوح بـيــن  15و 20ع ـقــارا تـجــاريــا للتقييم
حسب أسعار السوق ،بما يحقق هامش ربح جيدا
ل ـه ـي ـئ ــة االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ول ـل ـم ــال العام.
وأشـ ــارت إل ــى أن الهيئة
ت ـب ـحــث ع ــن تـحـقـيــق أعـلــى
عــائــد ممكن مــن الـتـخــارج،
حـ ـي ــث سـ ـ ُـيـ ــراعـ ــى ف ـ ــي تـلــك

العمليات مواكبة األسعار السوقية المتداولة،
وال ـم ــواق ــع االس ـتــرات ـي ـج ـيــة لـتـلــك ال ـع ـق ــارات
واألصول ،مشيرة الى أن التخارجات ستوفر
للهيئة سيولة جيدة يمكن استغاللها من
خ ــال ق ـنــوات اسـتـثـمــاريــة أخ ــرى أو حسب
الخطط المعتمدة لديها ،حيث إنها منفتحة
على السوق بما يتوافر أمامها من فرص تحقق
الجدوى المنشودة من إداراتها ألموال الدولة.
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت ال ـم ـص ــادر الـ ــى أن ه ـن ــاك اه ـت ـمــامــا من
"التأمينات" بشأن شراء أصول
الـمـحـفـظــة ال ـع ـقــاريــة الـتــي
تقع تحت يد "االستثمار"
وشركاتها التي تدير هذه

العقارات ،مشيرة الى أنه يصار الى طرح هذه العقارات
على الشركات المحلية ،أو طرحها في قنوات استثمارية
أخــرى لتحقيق منفعة للمتقاعدين من خــال وضــع عدة
تصورات لتشجيع المواطنين على ريادة األعمال الحرة
واالستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وهو ما
ً
ينعكس إيجابا على المجاالت االقتصادية واالجتماعية.
يــذكــر أن الـهـيـئــة ال ـعــامــة لــاسـتـثـمــار بــاعــت عـ ــددا من
العقارات المدرجة ضمن المحفظة العقارية خالل الفترة
الماضية لـعــدد مــن المستثمرين ،وحققت منها عوائد
جيدة للمال العام.

تراجع مؤشرات البورصة ...والسيولة  51مليون دينار
بــدأت مــؤشــرات بورصة الكويت
الرئيسية تـعــامــات هــذا األسـبــوع،
وهـ ــو ال ــراب ــع م ــن عـ ــام  ،2022على
تراجع ،وخسر مؤشر السوق العام
ن ـس ـبــة  0.19ف ــي ا ل ـم ـئــة أي 13.86
نقطة ليقفل على مستوى 7350.62
نقطة بسيولة جيدة نسبيا بلغت
 51م ـل ـيــون دي ـن ــار ت ــداول ــت 267.4
مليون سهم عبر  10306صفقات،
ً
وت ــم ت ــداول  137سـهـمــا رب ــح منها
 30وخ ـس ــر  85ب ـي ـن ـمــا اس ـت ـق ــر 22
دون تغير.
وخسر كذلك مؤشر السوق األول،
وفقد نسبة  0.16في المئة أي 12.71
نقطة ليقفل على مستوى 8015.27
نقطة بسيولة متراجعة إ لــى 27.7
مليون ديـنــار تــداولــت  79.2مليون
سهم عبر  4257صفقة ،وربـحــت 6
ً
أسـهــم فـقــط مــن إجـمــالــي  25سهما
مـكــونــات الـســوق األول ،وخـســر 14
ً
سهما فيما استقرت  6أسهم دون
تغير.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي
بنسبة أ كـبــر بلغت  0.28فــي المئة
أي  17.01نقطة ليقفل على مستوى
 6043.56نـقـطــة بـسـيــو لــة مستقرة
ح ــول  23.3مـلـيــون دي ـن ــار تــداولــت
 188.1مليون سهم عبر  6049صفقة،
ً
وتم تداول  112سهما ربح منها 24
ً
سهما فقط وخسر  72واستقر 16
دون تغير.

تذبذب إيجابي
انطلقت تعامالت األسبوع الرابع
م ــن ع ــام  2022أمـ ــس ،ع ـلــى تــراجــع
ل ـم ـع ـظــم األسـ ـه ــم وكـ ــل ال ـم ــؤش ــرات
وسـجـلــت بـعــض األس ـه ــم الـقـيــاديــة
خسائر واضـحــة كــان أبــرزهــا سهم
أجيليتي ،الذي تذبذب بشدة وسجل
ً
فــروقــا سعرية كبيرة قــاربــت  3في
ً
المئة ،إذ المس مستوى  969فلسا
ً
محققا خـســارة كبيرة بحوالي 12
ً
فلسا ليرتد خــال الساعة الثانية

وينتهي إلــى مكاسب بنسبة  1في
الـمـئــة ويـسـحــب مـعــه سـهــم وطنية
عـقــاريــة لـكــن بـتــذبــذب أق ــل وربـحــت
م ـع ــه عـ ـ ــدة أسـ ـه ــم ب ـع ــد أن حـقـقــت
تــراج ـعــات واض ـحــة بــدايــة الجلسة
م ـثــل أه ـلــي مـتـحــد بـحــريـنــي وبـنــك
برقان وزين.
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا لـ ـ ــم يـ ـسـ ـتـ ـط ــع ب ـع ـض ـهــا
االن ـت ـقــال إل ــى الـمـنـطـقــة ال ـخ ـضــراء،
وانتهت إلــى خسائر محدودة مثل
ب ـي ـت ــك ومـ ـش ــاري ــع ووط ـ ـنـ ــي وب ـنــك
الخليج والــدولــي وصناعات وبنك
وربة.
في المقابل ،حققت مجموعة من
األسهم ارتفاعات جيدة ومنذ البداية
حتى النهاية ،وكــان أبــرزهــا أعيان
والصفاة وعربي قابضة ،الذي صعد
بنسبة  10في المئة قبل أن يقلص
مـكــاسـبــه إل ــى  5.2فــي الـمـئــة ودبــي
األول ــى وتخصيص ومــزايــا بينما
تــراج ـعــت أس ـهــم نـشـيـطــة وق ـيــاديــة
ف ــي ال ــرئ ـي ـس ــي أبـ ــرزهـ ــا س ـه ــم جــي

أخبار الشركات
«اإلنماء» تتكبد  1.86مليون دينار
تكبدت شركة اإلنماء العقارية خسائر
ق ــدره ــا  1.86مـلـيــون دي ـن ــار ،ب ــواق ــع 4.13
فلوس للسهم خــال الفترة المنتهية في
 31أكتوبر  ،2021مقابل تحقيقها خسائر
بقيمة  459.63ألف دينار ،بما يعادل 1.02
فلس للسهم في نفس الفترة من عام .2020

«أركان» :عقد مع اتحاد القدم
إف إتــش والـبـيــت لتنتهي الجلسة
ح ـمــراء لكنها مـسـتـقــرة بـعــد حــراك
ش ــراء خ ــال الـنـصــف الـثــانــي منها
تجاوز تراجعات األسواق العالمية
وبانتظار بداية جديدة اليوم وتدفق
ب ـي ــان ــات مــال ـيــة وإع ـ ــان تــوزي ـعــات
سنوية مجزية لقائمة أسهم قيادية
كويتية مدرجة.

وت ـ ــراجـ ـ ـع ـ ــت مـ ـعـ ـظ ــم م ـ ــؤش ـ ــرات
األس ـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال ـي ــة ب ـ ـ ــدول مـجـلــس
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي أمـ ـ ــس ،وه ــي
خمسة مؤشرات فقط ،بسبب غياب
م ــؤش ــري س ــوق ــي اإلمـ ـ ــارات بسبب
عطلة نهاية األسبوع لديهما ،وكانت
الخسارة األكبر من نصيب مؤشر
السوق السعودي بنسبة قاربت 1

في المئة ،وسجلت مؤشرات أسواق
الكويت والبحرين وعمان خسائر
متقاربة بحوالي ربع نقطة مئوية،
فيما انفرد مؤشر بورصة البحرين
بالمكاسب ،وكانت أسعار النفط قد
أغلقت محايدة على مستوى 87.7
ً
دوالرا لمزيج برنت مساء األربعاء
الماضي.

أف ــادت شــركــة أرك ــان الـكــويــت العقارية،
تعقيبا على اإلفصاح السابق بشأن تقديم
أعلى األسعار في مزايدة االتحاد الكويتي
لـكــرة ال ـقــدم ،بــأنــه تــم تــوقـيــع الـعـقــود بين
الـطــرفـيــن بـمــدة انـتـفــاع لـلـمــوقــع لـمــدة 20
سنة بقيمة شهرية تعادل  201ألف دينار
تقريبا ،مــع فترة إعـفــاء مــن اإليـجــار لمدة
 30شهرا.
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«كوفبك» :أول اكتشاف بحري في قطاع الغاز والمكثفات
حققتها شركتها التابعة بقطاع «أنامباس البحري» في إندونيسيا

الشركة تخطط
للقيام بالمزيد من
االختبارات التقييمية

أعلنت الشركة الكويتية لالستكشافات
ال ـب ـتــرول ـيــة ال ـخــارج ـيــة (ك ــوف ـب ــك) تحقيق
شــرك ـت ـهــا ال ـتــاب ـعــة "ك ــوف ـب ــك إنــدون ـي ـس ـيــا"
ً
ً
ً
اكتشافا بحريا "مهما" للغاز والمكثفات في
قطاع "أنامباس البحري" في إندونيسيا.
وأضــافــت "كــوفـبــك" ،فــي بـيــان صحافي،
أن الشركة حققت هذا اإلنجاز عبر التنقيب
والحفر الناجح لبئر ( )Anambas-2Xفي
ً
مياه يبلغ عمقها  288قدما ،في حين بلغ
عمق البئر  10509أقدام ،مبينة أنه يعد أول
اكتشاف بحري للشركة ،مما يبرز نجاحها
فــي مجال النفط والـغــاز بما يتماشى مع
استراتيجية الشركة لعام .2040
وأوضحت أنه تم منح هذا القطاع الواقع
ً
في بحر "ناتونا" لـ "كوفبك" بصفتها مشغال
بنسبة  100في المئة عبر عطاء تنافسي
عام  2019إذ تتولى الشركة مهمة المشغل
بنسبة  100في المئة.
وذكرت أن مدة عقد مشاركة اإلنتاج تبلغ

ً
 30عــامــا ،متضمنة الـفـتــرة االستكشافية
األولى التي تستمر ست سنوات ،الفتة إلى
أنــه مــن خــال حملة الحفر نـفــذت "كوفبك
إندونيسيا" اختبارين تقييميين ،أحدهما
فــي تـكــويـنــات "غــابــس الـسـفـلـيــة" ،والـثــانــي
ف ــي ت ـكــوي ـنــات "إنـ ـت ــرا كـ ـي ــراس" ،م ـمــا نتج
عنهما تدفق مستقر بمعدل سبعة ماليين
ق ــدم مكعبة قـيــاسـيــة م ــن ال ـغ ــاز الطبيعي
ً
ً
ً
يوميا ،إضافة إلى  1240برميال يوميا من
المكثفات.
وأش ــارت إلــى أن الشركة تخطط للقيام
بــال ـمــزيــد م ــن االخ ـت ـب ــارات الـتـقـيـيـمـيــة في
البئر نفسها فــي المرحلة المقبلة ،مبينة
أن ــه بعد تحقيق نـجــاح أه ــداف الحفر في
تكوينات "غابس السفلية" ،استغلت "كوفبك
إندونيسيا" عمليات تعميق البئر الختراق
الطبقات السفلية التي أثبتت تواجد مكامن
أغنى من الغاز.
وأفادت بأن نتائج برنامج تعميق البئر

ً
ً
أظـهــرت جانبا إيجابيا ســاهــم فــي تعزيز
أهــداف البئر األصلية وفتح المجال نحو
المزيد من الفرص االستكشافية الممكنة
في التكوينات األكثر عمقا ،مشيرة إلى أن
"كــوفـبــك إندونيسيا" سـتــواصــل برامجها
التقييمية لثالثة مكامن أخرى في تكوينات
"أرانــج" ،والتي يمكن لها أن تنتج معدالت
أعلى من الغاز.
ون ـق ــل ال ـب ـي ــان ع ــن ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
بالوكالة ل ـ "كــوفـبــك" ،الشيخ نــواف سعود
الناصر أن االكتشاف يبرز إمكانات "كوفبك"
كمشغل "متميز" في مجال االستكشافات
الـبـحــريــة ،الفـتــا إل ــى أن بــرنــامــج التعميق
والتقييم الــذي تم تنفيذه في هــذا القطاع
يعد أحد األمثلة على عزم وتصميم فريق
الشركة لتعظيم قيمة أصولها.
وأعرب عن الفخر تجاه "الحرفية العالية"
التي تميز بها فريق "كوفبك" ،والــذي ضم
خبراء كويتيين قاموا بإدارة منصة الحفر،

مؤكدا أن "كوفبك" نفذت عملية حفر البئر
وفق الخطط الزمنية المعتمدة وبتكلفة أقل
من الميزانية المحددة ودون تسجيل أي
حوادث تتعلق بالصحة والسالمة والبيئة.
يذكر أن الشركة الكويتية لالستكشافات
ال ـب ـتــرول ـيــة ال ـخــارج ـيــة ه ــي ش ــرك ــة تــابـعــة
لمؤسسة البترول الكويتية وتعمل في مجال
استكشاف وتطوير وإنـتــاج النفط الخام
والغاز الطبيعي خارج الكويت.

«الوطني» :التضخم سيستمر فترة أطول مما
ّ
السياسات
صانعو
عه
توق
ُّ
«الجائحة رفعت معدالته بعد تعطل سالسل التوريد واضطراب أسواق العمل»

ً
ســاهــم نـمــو األجـ ــور فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة مصحوبا
ً
بانخفاض معدالت البطالة في رفع األسعار ،وذلك استنادا
إلى النتائج المتباينة لقراءات عدد من المؤشرات المختلفة،
بـمــا ف ــي ذل ــك مــؤشــر أس ـع ــار الـمـسـتـهـلــك ،وم ــؤش ــر أسـعــار
المنتجين ،ومبيعات التجزئة.
وأدى تدهور معنويات المستهلكين إلى تراجع مبيعات
التجزئة ومبيعات ّالتجزئة األساسية ،وكالهما انخفض
بشدة ،مقارنة بتوقعات السوق بنسبة  1.9و 2.3بالمئة
على التوالي.
وحسب تقرير أسواق النقد األسبوعي الصادر عن بنك
الكويت الوطني ،كشف ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين
الذي جاءت قراءته أعلى من المتوقع ،هذا إلى جانب ارتفاع
أقل من المتوقع لمؤشر أسعار المنتجين عن ارتفاع معدل
التضخم بصفة عامة ،إال أنه ساهم في الحد من ضغوط
األسعار األساسية.
من جهة أخرى ،ظلت الثقة بقطاع األعمال إيجابية ،على
ً
الرغم من تراجع النشاط الصناعي وفقا لمؤشر إمباير
ستيت للتصنيع ه ــذا الـشـهــر ،عـلــى خلفية تــزايــد الطلب
وتــراجــع ضغوط األسـعــار المتوقعة نتيجة الضطرابات
ً
سلسلة التوريد .ومستقبليا ،تقوم األسواق اآلن بتسعير
ارتـفــاع سعر الـفــائــدة بـمـقــدار  25نقطة أس ــاس فــي مــارس
المقبل .وأدت الضغوط التي تفرضها األسواق المالية على
"االحتياطي الفدرالي" التخاذ تدابير بهذا الشأن إلى ارتفاع
عائدات الخزانة إلى أعلى مستوياتها ،مما حافظ على قوة
الدوالر مقابل أقرانه من العمالت الرئيسية األخرى.

ارتفاع قياسي لمعدل التضخم بالمملكة المتحدة
بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة 5.4
بالمئة في ديسمبر  2021مقابل  5.1بالمئة في نوفمبر،
ً
مسجال بذلك أكبر زيادة منذ مارس  .1992وكشفت البيانات
أن أك ـبــر الـعـنــاصــر الـمـســاهـمــة فــي زيـ ــادة الـتـضـخــم كانت
أسعار المواد الغذائية واألثاث والسلع المنزلية والمطاعم
والفنادق .كما تخطى معدل التضخم بالفعل نمو األجور،
مما تسبب في خلق صعوبات في وضع األسر لميزانياتها.
وسيواجه المواطنون اآلن بعض الضغوط في الكلفة
سـتـكــون نــاتـجــة مــن زوايـ ــا مـخـتـلـفــة ،فــإلــى جــانــب وصــول
ً
األسعار إلى أعلى مستوياتها في  30عاما ،من المتوقع أن
يرتفع سقف تكاليف الطاقة المحلية بنسبة  50بالمئة في
أبريل ،بالتزامن مع ارتفاع ضريبة الدخل.
وعلى الرغم من ارتفاع األسعار الذي تشهده كل أنحاء
أوروبا بالفعل ،فإن الزيادة االستثنائية المقررة في أبريل
ستدفع أسعار الطاقة في المملكة المتحدة إلى االرتفاع
بصورة مفاجئة مقارنة بدول الجوار.
وخالل الفترة القادمة ،يتوقع بنك إنكلترا أن الدخل من
األجور والمزايا الحكومية العامة األخرى سيكون أقل من
العام السابق ،بعد احتساب الضرائب والتضخم .ويمثل
ذلك زيادة األجور بمعدل أقل من نمو التضخم للمرة الثالثة
خالل عقد من الزمان .وسوف يشهد رئيس الوزراء بوريس

ً
جونسون ،الذي يواجه بالفعل ضغوطا شديدة لالستقالة،
بسبب انتهاك قواعد اإلغالق ،التركيز على تكلفة المعيشة
كمحور رئيسي له أو لمن يخلفه.
ً
مــن جهة أخ ــرى ،ووف ـقــا لمنظمة الـتـعــاون االقـتـصــادي
والـتـنـمـيــة ،تحتل المملكة الـمـتـحــدة مــركــز ال ـصــدارة على
مستوى أوروبــا فيما يتعلق باإلصالحات المالية ،حيث
تـعـمــل بــريـطــانـيــا ع ـلــى إع ـ ــادة مـس ـتــويــات االقـ ـت ــراض إلــى
مستوياتها االعتيادية بوتيرة أسرع من ألمانيا وفرنسا
وإيطاليا وإسبانيا.
وكان بنك إنكلترا أول البنوك المركزية الرئيسية التي
رفـعــت أسـعــار الـفــائــدة ،األم ــر ال ــذي صــدم األس ــواق نتيجة
لزيادتها بمقدار  15نقطة أساس في ديسمبر.
ً
ومــن الــواضــح أن مهام البنك المركزي تتيح لــه مجاال
ً
م ـ ـح ـ ــدودا ل ـت ـح ـ ّـم ــل ارتـ ـ ـف ـ ــاع م ـ ـعـ ــدالت ال ـت ـض ـخ ــم م ـق ــارن ــة
باالحتياطي الفدرالي األميركي أو البنك المركزي األوروبي
أو بنك اليابان .وقالت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
إن هناك تــوازنــا يجب تحقيقه بين "الحفاظ على برامج
التحفيز لفترات طويلة وتقليصها بوتيرة سريعة" .وتتوقع
األســواق إمكانية رفع سعر الفائدة في فبراير بنسبة 80
بالمئة ،مما قد يؤدي إلى ارتفاع عائد السندات البريطانية
ألجل  10سنوات إلى مستويات لم نشهدها منذ مايو .2019

«المركزي» الصيني يخفض أسعار الفائدة
ً
خالفا لنظرائها في الدول الغربية ،خفضت الصين أسعار
الفائدة ألول مرة منذ ذروة الجائحة عام  ،2020حيث أدى
تراجع سوق العقارات المحلية وظهور الموجات المتكررة

من الفيروس إلى إضعاف توقعات النمو في البالد.
وعلى الرغم من ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة
 4بالمئة على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2021
( 8.1بالمئة على أساس سنوي) ،فإنه كان بوتيرة أبطأ من
المتوقع ،مما يشير إلى ضعف االقتصاد.
وفي اليابان ،وعلى الرغم من ارتفاع طلبيات المعدات
إلى أعلى مستوى في عامين في نوفمبر ،فإن بنك اليابان
أبقى على أسعار الفائدة السلبية وخطط شــراء األصــول
دون تغيير.
ً
وكانت تلك الخطوة متوقعة على نطاق واسع ،نظرا ألن
معدل التضخم أضعف بكثير مــن االقـتـصــادات العالمية
األخرى ،كما أنه محدود ضمن عناصر ّ
معينة (مثل الوقود
والمواد المستخدمة في الطهي) وليس بصفة عامة.

ارتفاع أسعار النفط
ً
وبالنظر إلى السلع ،كان األداء إيجابيا بصفة عامة ،حيث
صعدت أسعار النفط على خلفية الطلب القوي الذي واجهته
اضطرابات اإلمدادات في الشرق األوسط وصعوبة الوصول
إلى حصص اإلنتاج لتعويض نقص المخزون .وتم تداول
كل من خام غرب تكساس الوسيط ومزيج خام برنت بالقرب
ً
من مستوى  90دوالرا للبرميل هذا األسبوع ،وال توجد أية
دالالت تشير إلى تباطؤ تلك الوتيرة.
وساهمت العمليات البيعية في أسواق السندات وتراجع
األسهم في اإلبقاء على بريق الذهب كأداة مفضلة للتحوط
من التضخم ،وارتفع إلى مستوى لم نشهده منذ نوفمبر
ً
 2021هذا األسبوع ،بوصوله إلى  1.847دوالرا لألوقية.

«كامكو إنفست» :المعنويات في سوق النفط إيجابية
ظـلــت الـمـعـنــويــات ف ــي ســوق
النفط إيجابية مع بداية ،2022
وســط توقعات بارتفاع الطلب
ً
مقرونا بتناقص اإلمدادات لدى
بعض المنتجين الرئيسيين في
كل أنحاء العالم.

وحـ ـس ــب ت ـق ــري ــر ص ـ ـ ــادر عــن
"كــام ـكــو إن ـف ـس ــت" ،أدى تــراجــع
درج ـ ـ ـ ــة الـ ـمـ ـخ ــاط ــر ال ـم ــرت ـب ـط ــة
بساللة "أومـيـكــرون" المتحورة
إلـ ـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـعـ ـ ــزيـ ـ ــز الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــوي ـ ــات
اإلي ـجــاب ـيــة ،حـيــث ظـلــت أسـعــار

النفط حــول مستوى  90دوالرا
للبرميل .وتشير عــدة تقديرات
اآلن إل ــى وصـ ــول أس ـع ــار الـنـفــط
إلى رقم من  3خانات هذا العام،
حـيــث يـكــافــح ال ـعــرض لمواجهة
الطلب المتزايد الناتج عن سنوات

عديدة من نقص االستثمارات إلى
جــانــب إعـ ــادة تـقـيـيــم اإلمـ ـ ــدادات،
ل ـي ــس ف ـق ــط م ــن ج ـه ــة مـجـمــوعــة
ً
"أوب ــك" ،بــل أيـضــا للمنتجين من
خارج "أوبك" في كل أنحاء العالم.
كما كان االرتفاع األخير الذي
ش ـه ــدت ــه أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط ال ـخ ــام
ً
م ــدع ــوم ــا ب ــارت ـف ــاع ال ـط ـلــب على
الـمـنـتـجــات ال ـم ـك ــررة .وســاهـمــت
بـ ــرودة الـطـقــس فــي ش ـمــال شــرق
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ف ــي تـعــزيــز
الطلب على الديزل كوقود للتدفئة
في وقت كان فيه الطلب من قطاع
ً
ً
النقل البري يشهد أيضا ارتفاعا.
ً
وارتفعت أسعار البنزين أيضا
في كل أنحاء العالم بسبب زيادة
ال ـت ـن ـقــل .وم ــن ال ـع ــوام ــل األخ ــرى
التي ساهمت في ارتفاع األسعار،
تــوافــر عــدد مـحــدود مــن حصص
إم ــدادات المصدرين الصينيين،
والتوجه الستبدال الغاز الطبيعي
ب ــال ــدي ــزل ل ـتــول ـيــد زي ــت الـتــدفـئــة
والكهرباء ،وانتعاش السلع على
نطاق أوسع في كل أنحاء العالم،
ً
فضال عــن الطلب غير المستغل
ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن أس ـ ـ ــواق الـنـفــط
الـنـهــائـيــة مـثــل وق ــود ال ـطــائــرات.
باإلضافة إلى ذلك ،اتخذ الدوالر
ً
ً
األميركي اتجاها هبوطيا بصفة
ع ــام ــة م ـقــابــل س ـلــة م ــن الـعـمــات
الرئيسية ،بعد أن بلغ ذروته في
نوفمبر .2021
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت أحـ ـ ـ ــدث ال ـب ـي ــان ــات

الخاصة بكوفيد 19-إلى أن ساللة
"أومـ ـيـ ـك ــرون" ال ـم ـت ـح ــورة تشير
إلــى تحول الفيروس إلــى مرحلة
مـسـتــوطـنــة ،ألن ــه عـلــى الــرغــم من
تزايد عــدد الـحــاالت ،فــإن الوضع
الحالي يمكن التحكم فيه أكثر من
السالالت السابقة من "كورونا".
وأظهرت اإلعالنات األخيرة من
العديد مــن الشركات فــي أوروبــا
تخفيض القيود وفتح المكاتب
الستقبال المزيد من الموظفين.
ً
ً
والح ـ ـظ ـ ـنـ ــا مـ ــوق ـ ـفـ ــا مـ ـم ــاث ــا
ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة رغ ــم أن
م ـش ـك ـلــة ال ـس ـف ــر مـ ــع ال ـص ـي ــن لــم
ي ـتــم حـلـهــا ب ـعــد ،وألن ـه ــا تتعلق
بالبروتوكوالت أكثر من حاالت
كوفيد  ،19-كما تــم إعـطــاء نحو
 10م ـل ـي ــارات ج ــرع ــة ل ـق ــاح عـلــى
مستوى العالم.
وعلى صعيد إمــدادات النفط،
تم اإلبالغ عن اضطرابات اإلنتاج
في العديد من الدول بما في ذلك
لـيـبـيــا واإلكـ ـ ـ ـ ــوادور ،بـيـنـمــا أدت
االضطرابات في كازاخستان إلى
مخاوف من تعطل اإلمدادات.
ً
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت روس ـ ـي ـ ــا أي ـ ـض ـ ــا أن
استعادة اإلنتاج بعد تخفيضات
"أوبـ ــك" وحـلـفــائـهــا لــن ي ـكــون من
السهل تنفيذه بسبب التحديات
الـتـقـنـيــة ون ـقــص االس ـت ـث ـمــار في
إنتاج النفط على مدى السنوات
ال ـق ـل ـي ـل ــة الـ ـم ــاضـ ـي ــة م ـ ــن تـخـمــة
إمدادات النفط.
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اقتصاد

«المالية» :لجنة تحقيق
بشأن تهريب حاوية جمركية
أصـ ـ ــدر وزيـ ـ ــر ال ـمــال ـيــة
وزيـ ـ ـ ــر الـ ـ ــدولـ ـ ــة لـ ـلـ ـش ــؤون
االقـتـصــاديــة واالسـتـثـمــار
ً
عبدالوهاب الرشيد قرارا
ب ـت ـش ـك ـيــل ل ـج ـن ــة تـحـقـيــق
فـ ـيـ ـم ــا ي ـ ـتـ ــم ت ـ ـ ــداول ـ ـ ــه ع ــن
تهريب حاوية من اإلدارة
ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة لـ ـلـ ـجـ ـم ــارك دون
تفتيش ،باإلضافة إلى ما
يـثــار عــن مخالفات مالية
وإدارية في "الجمارك".
يـ ــذكـ ــر أنـ ـ ــه ت ـ ــم ت ـش ـك ـيــل
اللجنة برئاسة مستشار
فـ ـ ـ ـ ـ ــي إ د ا ر ة ا لـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــو ى
والـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــري ـ ــع ،وعـ ـض ــوي ــة
أس ـ ـتـ ــاذة قـ ــانـ ــون ،وع ـضــو
بجمعية المحامين.

عبدالوهاب الرشيد

وجهة نظر

الخصخصة ليست عصا سحرية

الدكتور عباس المجرن
أ .د .طارق عبدالمحسن الدويسان

ال ي ـخ ـت ـلــف اث ـ ـنـ ــان ع ـل ــى أن ال ـق ـطــاع
الخاص هو األقدر على دفع االقتصاد من
الحكومة ،وأن أداء المؤسسات الخاصة،
ب ـش ـك ــل ع ـ ـ ــام ،أفـ ـض ــل مـ ــن ال ـم ــؤس ـس ــات
الـحـكــومـيــة ألس ـب ــاب مــوضــوع ـيــة ع ــدة،
لـعــل أبــرزهــا هــو تـقــديــم عــامــل الربحية
على س ــواه .فالربحية تعني الترشيق
واالستغالل األمثل ،فال عمالة فائضة عن
الحاجة وال موارد مهدرة ،وتعني كذلك
المحاسبة ُ
ُ
والمساءلة ،فال موظف ُمقصر
أو ُمدير عديم الكفاءة ،كما تضع إرضاء
الزبون على رأس أولوياتها ،ولذلك نرى
الـحــرص على ج ــودة السلعة والخدمة
ُ
المقدمة للزبون ،الذي إن استاء أو غضب
ان ـع ـكــس ذل ــك ع ـلــى إي ـ ـ ــرادات الـمــؤسـســة
ُ
وربما بقائها.
هـ ــذا ف ــي ال ـم ـب ــدأ ،ل ـكــن ع ـنــدمــا نــأتــي
لـ ـل ــواق ــع ،ف ـه ــل ي ـف ـت ــرض االن ـ ــدف ـ ــاع إل ــى
الـ ـخـ ـصـ ـخـ ـص ــة وت ـ ـس ـ ـل ـ ـيـ ــم االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
للمؤسسات الخاصة؟ الحقيقة أن هناك
عدة ُمعطيات تجعلنا حذرين ،بل حتى
متوجسين ،من تطبيق الخصخصة في
الكويت .فالقطاع الخاص في الكويت ذو
طبيعة خاصة وال يعمل وفــق القواعد
المعروفة التي تحكم القطاعات الخاصة
فــي العالم ُ
المتقدم .أولــى هــذه القواعد
هي االنتقائية ،فالقوى ُ
المسيطرة على
القطاع الخاص عبر عشرات السنين لم
ـأت عــن طــريــق عملية انتقائية عادلة
تـ ِ
تفرز األفضل ،بل أتــت من خــال عوامل
وظ ــروف تاريخية أو سياسية ال تمت
للجدارة والمهنية بصلة ،مما جعلها
تحظى ُ
بمعاملة تفضيلية وحظوة غير
ُ
مستحقة عند الزبون والمسيطر األكبر
ـ ـ الحكومة.
القاعدة الثانية هي االستدامة الذاتية،
والتي تعني أن المؤسسة الخاصة قادرة
على االسـتـمــرار مــن غير االعتماد على
التسهيالت واالمتيازات والدعم المقدم
من الحكومة .ولهذا الخلل جانبان ،األول
يتعلق بالتكلفة ،حيث تدعم الحكومة
ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـخ ــاص ــة ب ــأس ـع ــار بـخـســة
لـلـطــاقــة وإيـ ـج ــار األراضـ ـ ــي وال ـع ـق ــارات
المملوكة لها ،مما ُيخفض تكلفة اإلنتاج
وبالتالي ُيحقق تنافسية ُمصطنعة ،ال
تلبث أن تنهار إذا ُسحبت هذه الميزات.
وهـ ـن ــا ي ـج ــب أال ن ـخ ـلــط ب ـي ــن ال ــدع ــم
الـ ُـمـسـتـحــق وغ ـي ــر الـمـسـتـحــق ،فــالــدعــم

المستحق هــو دعــم مـ ّ
ُ
ـوجــه لمؤسسات
ُ
ُم ـ ـع ـ ـي ـ ـنـ ــة ت ـ ـح ـ ـقـ ــق أه ـ ـ ـ ـ ـ ــداف الـ ـحـ ـك ــوم ــة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الـ ُـم ـت ـم ـث ـلــة ف ــي تـنـمـيــة
االقـتـصــاد وتنويعه وخلق فــرص عمل
جيدة للعمالة الوطنية ،وبالتالي هذا
الــدعــم مـشــروط بتحقيق تلك األه ــداف.
كما يجب أال يكون الدعم مفتوح األجل،
ُ
ـاف لـفـكــرة أســاسـيــة يعتمد
ألن ذل ــك م ـنـ ٍ
عليها مفهوم الخصخصة وهي اعتماد
ال ـمــؤس ـســة ع ـلــى م ــوارده ــا ال ــذات ـي ــة في
ال ـب ـق ــاء وال ـم ـن ــاف ـس ــة .ولـ ــذلـ ــك ،ي ـجــب أن
يـ ـك ــون ل ـك ــل دع ـ ــم ح ـك ــوم ــي أج ـ ــل زم ـنــي
ُمحدد وشروط خاصة الستمرار الدعم
أو توقفه.
أمـ ـ ــا الـ ـج ــان ــب الـ ـث ــان ــي مـ ــن ُمـ ـع ــادل ــة
االستدامة الذاتية فهو اإلي ــرادات ،فمن
موجبات مفهوم الخصخصة أن تعتمد
الـ ـم ــؤسـ ـس ــة عـ ـل ــى ن ـف ـس ـهــا فـ ــي ت ــروي ــج
ُ
سلعها وخدماتها .وهنا نجد أن الكثير
ً
مــن مؤسساتنا الخاصة ال تعطي بــاال
لـلـجــودة ،فــاإليــراد المطلوب سيتحقق
بـفـعــل ال ــدع ــم الـ ــذي ت ــوف ــره ال ــدول ــة لـهــا،
إما بشكل علني أو مستتر! وخير مثال
ع ـل ــى ال ـش ـك ــل ال ـع ـل ـن ــي ه ــو ال ـج ــام ـع ــات
ال ـخ ــاص ــة ،ال ـت ــي تـعـتـمــد ف ــي إي ــرادات ـه ــا
على البعثات الداخلية بالدرجة األولى،
وهـ ــي ُم ـح ـص ـنــة ع ــن ال ـ ُـم ـس ــاء ل ــة بـحـكــم
االنتقائية التي تناولناها أعــاه ،لذلك
ُ
ً
ن ـج ــده ــا ت ـح ـق ــق أربـ ــاحـ ــا خ ـيــال ـيــة رغ ــم
تــدنــي م ـس ـتــواهــا بــالـمـعــايـيــر الــدول ـيــة.
أمــا الشكل ُ
المستتر ،فنجده في عملية
توزيع المشاريع الكبرى على شركات
المقاوالت ،ومع غياب ُ
المساءلةُ ،يصبح
ً
المواطن وأحيانا السياسي النزيه هو
الضحية ،كما حــدث مع الــوزيــرة جنان
بوشهري التي استقالت عندما اكتشفت
أن الشركات هي األقوى.
نكتفي ب ـعــرض هــذيــن االخـتــالـيــن -
االنتقائية واالستدامة الذاتية ُ -
فهناك
م ـظــاهــر سـلـبـيــة ك ـث ـيــرة ت ـن ـتــج عـنـهـمــا،
أبرزها ضعف ُ
البنية اإلدارية للمؤسسة،
وطغيان الفكر التجاري على المهني،
وك ــاس ـي ـك ـي ــة ال ـع ـم ـل ـي ــات واإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
واعتمادها على عمالة فنية غير ماهرة.
وبــاع ـت ـقــادنــا أن ال ــذه ــاب للخصخصة
مــن غير حــل جــذري لهذين االختاللين
من شأنه أن يجلب تعقيدات اجتماعية
وسياسية كبيرة.
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اقتصاد
«الخليج» يعلن الفائز بالجائزة الكبرى لسحب حساب «الدانة»
ةديرجلا
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عبدالمحسن الصفار يفوز بـ  1.5مليون دينار

نسعى لتوفير كل مبتكر في عالم
الخدمات المصرفية للعمالء
محمد القطان
العميل يتصدر
ً
دائما قائمة
أولوياتنا
واستراتيجيتنا
ال تستهدف
فقط تلبية
متطلباته بل
تخطيها
القطان

رؤية «الخليج» أن
يكون البنك الرائد
في الكويت عبر
مشاركة موظفيه
في بيئة شاملة
ومتنوعة لتقديم
خدمة ممتازة

في لحظة من لحظات سعداء
الـحــظ ،جلس اآلالف فــي أرجــاء
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،مـ ـس ــاء أمـ ـ ــس األول،
يتابعون السحب السنوي لبنك
الخليج ،إلعالن الفائز بالجائزة
الكبرى لحساب "الدانة" ،البالغ
قيمتها  1.500.000دينار ،وكل
منهم يتمنى أن يكون المليونير
الجديد.
وم ــع اق ـت ــراب لـحـظــة الـحـســم
وإعالن الفائز بالجائزة الكبرى،
أشعل المذيعان عمر القصاص
وأحمد المطري الحفل بأجواء
ً
مفعمة باإلثارة والترقب ،وصوال
إلـ ــى ن ـق ـطــة ال ـح ـق ـي ـقــة ،وم ـعــرفــة
صــاحــب ال ـحــظ الـسـعـيــد ،وبعد
ط ـ ــول انـ ـتـ ـظ ــار ،أش ـ ـ ــارت ســاعــة
الحظ إلى العميل عبدالمحسن
عبدالصمد الصفار الذي أصبح
المليونير الجديد لعام ،2021
في السحب الذي أجراه "الخليج"
في يناير .2022
وف ــي لـحـظــة واح ـ ــدة تـغـيــرت
حياة عبدالمحسن ،الــذي تلقى
ً
ات ـص ــاال م ــن الـبـنــك م ــذاع ــا على
الهواء مباشرة يخبره أنه الفائز
ب ـجــائــزة ال ـ ـ  1.5مـلـيــون دي ـنــار،
ليشاهد الجمهور المتابع لقناة
"الـ ـ ـ ــراي" ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة وإذاع ـ ــة
 360إف إم ،وق ـنــوات الـتــواصــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ل ـل ـب ـن ــك ،ل ـح ـظــات
الـفــرح والـسـعــادة ،التي رسمها
"الخليج" على وجه أحد عمالئه
في مطلع العام الجديد ،ليكون
ً
ً
بذلك جزء ا أساسيا من حاضر
ومستقبل عميله ا ل ــو ف ــي ،و كــل
فائز جديد بالمستقبل.
وع ـ ّـب ــر ال ـص ـف ــار ع ــن فــرحـتــه
وسعادته أمــام الجمهور ،الذي
تـ ــابـ ــع رد ف ـع ـل ــه عـ ـل ــى ال ـ ـهـ ــواء
مباشرة ،بعد تلقيه خبر الفوز
بــال ـجــائــزة ال ـك ـب ــرى ،وتـتــويـجــه
بلقب مليونير "ا ل ــدا ن ــة" ،فبعد
عـقــود مــن ال ــوالء للبنك ،وعقب
ً
 13عـ ــامـ ــا مـ ــن ف ـت ـح ــه ل ـح ـســاب
ال ــدان ــة ابـتـســم لــه ال ـحــظ ،لينال
لقب العميل المحظوظ ،ويصبح

«معاكم دوم» يعكس إيماننا بدورنا
كشريك موثوق يهتم بأحالم وتطلعات
عمالئنا ومجتمعنا
نجالء العيسى

نوفر حزمة خدمات استثمارية مميزة
تساعد العمالء على تنمية وزيادة
أموالهم
رقية الرفاعي

يعود بالنفع عليهم وعلى بلدنا
الحبيب".
وح ـ ــرص ـ ــت الـ ـعـ ـيـ ـس ــى ع ـلــى
تــوج ـيــه رس ــال ــة إل ــى ك ــل عـمــاء
البنك قائلة "أل نـكــم تستحقون
نـحــن مـعـكــم ال ـي ــوم لـنـعــرب لكم
عن شكرنا ،ولنعبر عن رسالتنا
ال ـص ــادق ــة ،ون ـعــدكــم ب ــأن نـكــون
"معاكم دوم" في طريق النجاح
والـ ـتـ ـمـ ـي ــز وت ـح ـق ـي ــق األحـ ـ ـ ــام،
ونتمنى أن تكون هذه الجائزة
ً
استكماال للطريق اللي بدأناه
منذ أكثر من  ٦٠سنة".

خالل اإلعالن عن الفائز بجائزة  1.5مليون دينار
ال ـم ـل ـيــون ـيــر الـ ـج ــدي ــد ،وي ـ ــروي
لمحات من قصته أمام الجمهور،
ض ـم ــن ق ـص ــص "الـ ـخـ ـلـ ـي ــج" مــع
مليونير الدانة ،التي ال تنتهي.
فــال ـم ـل ـيــون ـيــر ال ـج ــدي ــد ال ــذي
ً
تقاعد مــن عمله منذ  15عــامــا،
ع ـ ّـب ــر ع ــن شـ ـك ــره ل ـل ـب ـنــك ،ال ــذي
ً
أص ـ ـبـ ــح ج ـ ـ ـ ـ ــزء ا ال يـ ـتـ ـج ــزأ مــن
حــاضــره ومـسـتـقـبـلــه ،بـعــد فــوز
ً
بــالـجــائــزة ،مـشـيــرا إلــى أنــه كان
دائـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـح ـ ـضـ ــور لـ ـسـ ـح ــوب ــات
"الدانة" المتوالية منذ سنوات،
يـحــدوه األم ــل للفوز بالمليون
دي ـن ــار ،ول ـكــن ال ـحــظ أب ــى إال أن
يفوز بالمليون ونصف المليون
دي ـن ــار ،إذ تـحـقـقــت ك ــل أحــامــه
بشيك مسجل باسمه ،وممهور
بتوقيع  3من قيادات البنك.

تجربة مصرفية فريدة
وكـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـح ـ ـفـ ــل الـ ـ ـ ـ ــذي أقـ ـي ــم
ً
ً
افـ ـت ــراضـ ـي ــا ،الـ ـت ــزام ــا بـتـطـبـيــق
االشتراطات الصحية المعمول
بـ ـه ــا ف ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة ت ــداعـ ـي ــات
متحور كورونا "أوميكرون" ،قد
بدأ بعرض موجز ،قدمه المدير
ال ـ ـعـ ــام ل ـل ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
ل ــأف ــراد ،مـحـمــد ال ـق ـطــان ،ال ــذي
اسـتـعــرض خــدمــات ومنتجات
"الخليج" ،التي تلبي متطلبات
وتـطـلـعــات ال ـع ـمــاء ،والـتـجــربــة

أغنية «بالدانة قومي حظي من مكانه»
عرض «الخليج» أغنية «لو أفوز بالدانة» ،وأغنية «بالدانة قومي
حظي من مكانه» ،للتعبير عن التحول الذي سيحصل في حياة
الفائز بالجائزة الكبرى من حساب «الدانة» ،وحياة أهله وأسلوب
حياته بشكل كامل ،في إشارة إلى حجم الجائزة وفرص صرفها
المتعددة ،وما يمكن أن تحدثه من تغيير جذري في حياة الفائز.

المصرفية الفريدة واالستثنائية
والعصرية التي يوفرها لهم.
ً
وق ــال الـقـطــان :نسعى دائـمــا
ف ــي "ال ـخ ـل ـي ــج" ل ـت ـق ــديــم ك ــل مــا
ه ــو ج ــدي ــد وم ـب ـت ـك ــر ف ــي عــالــم
ً
الـخــدمــات الـمـصــرفـيــة ،انـطــاقــا
مــن استراتيجيتنا المستدامة
التي تستهدف ليس فقط تلبية
متطلبات عمالئنا ،بل تخطيها،
وألن ال ـع ـم ـيــل ي ـت ـص ــدر قــائـمــة
أول ــوي ــات ـن ــا ف ـهــدف ـنــا الـمـسـتـمــر
أن ن ــوف ــر ل ــه ت ـجــرب ــة مـصــرفـيــة
مميزة ،لهذا نعمل بشكل مستمر
على البحث والتطوير لتوفير
أفـضــل الـخــدمــات الـتــي تناسب
احتياجاته.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :أطـ ـلـ ـقـ ـن ــا ال ـ ـعـ ــام
ال ـم ــاض ــي ع ـ ــددا م ــن ال ـخ ــدم ــات
الحصرية والرائدة في السوق،
وتـمـيــزنــا بــإطــاق بـطــاقــة مــوج،
أول ب ـ ـطـ ــا قـ ــة مـ ـسـ ـبـ ـق ــة ا لـ ــد فـ ــع
لــاس ـتــرداد الـنـقــدي فــي الـشــرق
األوسط ،لمساعدة العمالء على
إدارة نفقاتهم بطريقة سلسة
وآمنة والحصول على استرداد
نقدي على جميع معامالتهم.
وتـ ــابـ ــع :ألنـ ـن ــا ن ـع ـت ـبــر جـيــل
الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب هـ ـ ــم ش ـ ــرك ـ ــاؤن ـ ــا فــي
المستقبل ،أطلقنا لهم عددا من
المنتجات والخدمات المصممة
ً
خصيصا لهم ،من خالل حساب
ً
 ،redوانـ ـط ــاق ــا م ــن مـكــانـتـنــا

كـبـنــك الـمـسـتـقـبــل ف ــي الـكــويــت،
أط ـل ـق ـنــا ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـخــدمــات
الــرقـمـيــة ال ـتــي تـنــاســب الـتـطــور
التكنولوجي ا لـعــا لـمــي ،ومنها
م ـي ــزة ف ـتــح ح ـس ــاب بـنـكــي عبر
الموبايل في أقل من دقيقة.
وأعـلــن إطــاق أحــدث نسخة
مـ ـ ـ ــن ت ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــق بـ ـ ـن ـ ــك الـ ـخـ ـلـ ـي ــج
ل ـل ـمــوبــايــل ،األف ـض ــل واألس ـ ــرع،
والــذي يحتوي على الكثير من
ً
المزايا بدءا من التصميم الذكي
واالستخدام األسهل الذي يتيح
ل ـع ـمــائ ـنــا انـ ـج ــاز م ـعــامــات ـهــم
بسهولة.
وفي ختام كلمته ،أكد القطان
أن ال ـب ـن ــك سـ ـي ــواص ــل ج ـه ــوده
ل ـل ـت ـط ــور ال ـم ـس ـت ـم ــر وت ـم ـك ـيــن
ال ـت ـحــول ال ــرق ـم ــي ،ب ـمــا يـســاهــم
فـ ــي ت ــوفـ ـي ــر أفـ ـض ــل الـ ـخ ــدم ــات
والمنتجات التي تلبي تطلعات
العمالء وتناسب نمط حياتهم.

«معاكم دوم»
مـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،ق ــال ــت نــائ ـبــة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــديـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام ل ـ ـل ـ ـخـ ــدمـ ــات
ا لـمـصــر فـيــة الشخصية  -إدارة
التسويق نجالء العيسى :توفير
الخدمات والمنتجات التي تلبي
متطلبات وتطلعات العمالء هي
شغلنا الـشــاغــل فــي "الـخـلـيــج"،
تطبيقا لـشـعــاره "مـعــاكــم دوم"،

مقابالت مع الجمهور
ً
ً
قدم المذيع والمراسل أحمد الحمدان تقريرا مصورا عن آراء الحضور
والمتابعين حول ردة فعلهم في حال ربحوا الجائزة الكبرى في سحب
مليونير الدانة البالغ قيمتها  1.5مليون دينار ،وتفاوتت اإلجابات
واألح ــام ما بين الحالمين في شــراء بيت أو شاليه ،والراغبين في
االستثمار ،والعازمين على التبرع بالمبلغ لفعل الخير ،وغيرها من
األمنيات واألحالم.

وخطط التحول الرقمي الرامية
إل ـ ـ ــى ت ــرسـ ـي ــخ مـ ـك ــانـ ـت ــه ك ـب ـنــك
للمستقبل.
ً
وأضافت :تجسيدا للعالقات
الـ ـ ـق ـ ــوي ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ــرب ـ ــط ال ـب ـن ــك
ً
بعمالئه ،وانطالقا من المبادئ
ال ــراسـ ـخ ــة الـ ـت ــي ي ـب ـنــي عـلـيـهــا
استراتيجيته للتوسع والنمو،
تــم إط ــاق شـعــار "مـعــاكــم دوم"،
كــرســالــة واض ـح ــة ،تـعـكــس فكر
وأهداف البنك ورسالته الصادقة
تجاه العمالء.
واسـتـطــردت :نحن في البنك
ننظر إلــى دورنــا في المجتمع،
لـ ـي ــس فـ ـق ــط ك ـم ــؤس ـس ــة مــال ـيــة
اح ـت ــراف ـي ــة تـ ـه ــدف ال ـ ــى ت ـعــزيــز
م ـكــان ـت ـهــا الـ ــرائـ ــدة ف ــي ال ـق ـطــاع
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــرفـ ـ ــي ،ع ـ ـب ـ ــر خ ـ ــدم ـ ــات
ومـنـتـجــات مـبـتـكــرة ومـتـجــددة
ف ـح ـس ــب ،إنـ ـم ــا ن ــؤم ــن ب ــدورن ــا
كـشــريــك م ــوث ــوق يـهـتــم بــأحــام
وتطلعات عمالئنا ومجتمعنا،
ً
لذا نسعى دوما من أجل الوقوف
ال ــى جــانــب عمالئنا مــن جميع
األع ـم ــار وال ـف ـئــات لمساعدتهم
على تحقيق أهدافهم المتنوعة.
وذك ـ ــرت أن "ال ـخ ـل ـيــج" يــؤمــن
ب ـ ـ ــدور الـ ـشـ ـب ــاب فـ ــي بـ ـن ــاء ه ــذا
ال ـم ـج ـت ـم ــع" ،ل ـ ـ ــذا ن ــرك ــز بـشـكــل
خ ــاص ع ـلــى تــوف ـيــر ك ــل الـسـبــل
وال ـخ ــدم ــات ال ـت ــي ت ــدف ــع بجيل
الشباب لتحقيق أهدافهم ،بما

االستثمار المدروس
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ـ ــا ،ق ـ ـ ــال ـ ـ ــت م ـ ــدي ـ ــرة
االسـتـثـمــار فــي إدارة الخدمات
االس ـت ـث ـم ــاري ــة رق ـي ــة ال ــرف ــاع ــي،
إن ت ـع ــزي ــز ق ـي ـمــة االدخ ـ ـ ـ ــار فــي
المجتمع يـجــب أن يـقـتــرن بها
ت ــرس ـي ــخ م ـف ــاه ـي ــم االس ـت ـث ـم ــار
المدروس بعناية لتنمية األموال
وزيادتها ،والحفاظ عليها.
واستعرضت الرفاعي بعض
األسـ ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـت ـح ـق ـيــق
الـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاءة ال ـ ـ ـمـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وس ـ ـبـ ــل
االس ـت ـث ـم ــار األمـ ـث ــل لـلـفــوائــض
والمدخوالت ،وتنمية الثروات،
مشيرة إلــى الـخـبــرات الواسعة
ال ـ ـتـ ــي يـ ــزخـ ــر بـ ـه ــا "الـ ـخـ ـلـ ـي ــج"
والخدمات االستثمارية المميزة
التي يقدمها لعمالئه من خالل
م ـن ـص ــة "وايـ ـ ـ ـ ــز" االس ـت ـث ـم ــاري ــة
الرقمية.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ـ ــى ع ـ ـ ـ ـ ــدد م ــن
النصائح التي يجب على العميل
اتباعها لتحقيق أفضل العوائد
االستثمارية ،الفتة إلــى أهمية
وضع خطة استثمارية وتحديد
قـ ـيـ ـم ــة االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار وال ـ ـعـ ــائـ ــد
المتوقع ،والقطاعات المستهدفة
لالستثمار .
ولـفـتــت إل ــى ض ــرورة تحديد
الفترة الزمنية السترجاع رأس
المال ،ومقدار تحمل المستثمر
ل ـل ـم ـخ ــاط ــر ،إذ ك ـل ـم ــا ارت ـف ـع ــت

تجربة مصرفية استثنائية
قدم اإلعالمي عمر العثمان فقرة تحدث خاللها بشكل عام عن
ً
االحتياجات المصرفية في عصر التكنولوجيا ..والسهولة! منوها
إلــى أن سهولة الخدمة وتـطــورهــا التكنولوجي باتت العنصر
الفاعل في المنافسة المصرفية في السنوات األخيرة ،لهذا يركز
«الخليج» على توفير تجربة مصرفية استثنائية ومميزة لعمالئه.

نسعى
للوقوف إلى
جانب عمالئنا
من جميع
األعمار والفئات
والشباب
في طليعة
اهتمامتنا
العيسى

لقطة جماعية لفريق بنك الخليج

إقبال واسع على «الدانة» بإشراف «التجارة» و«إرنست آند يونغ»
أقـ ـي ــم س ـح ــب حـ ـس ــاب «ال ـ ــدان ـ ــة» أم ــس
ت ـحــت إش ـ ــراف وح ـض ــور مـمـثـلــي وزارة
ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة ،وش ــرك ــة «ارن ـســت
أ نــد يونغ» العالمية ،إذ يشهد الحساب
ً
ً
إقباال واسعا من العمالء ،باعتباره من
أف ـضــل ح ـســابــات االدخ ـ ــار ف ــي ال ـكــويــت،
ال ــذي يـتـمـيــز بـسـحــوبــاتــه ال ــدوري ــة الـتــي
تحمل جوائز قيمة ،فهناك فرص شهرية
للربح بألف دينار لعشرة فائزين ،إضافة
إلى سحبين بجائزة كل منها 100.000

قصص «الخليج» في صناعة
المليونيرات ال تنتهي ...على موعد مع
مليونير جديد  14يوليو المقبل
أحمد األمير

د.ك ،.و سـ ـح ــب ن ـص ــف سـ ـن ــوي جــا ئــز تــه
 1.000.000د.ك ،.والسحب السنوي على
ا لـجــا ئــزة ا لـكـبــرى ا لـتــي تبلغ 1.500.000
د.ك .ويتمتع عـمــاء ا لـحـســاب بمميزات
عديدة ،لكونه الوحيد في الكويت الذي
ِّ
يحول الفرص بالربح من السنة الماضية
إلى السنة التالية ،ضمن برنامج مكافأة
العمالء على والئهم للبنك.
و يــو فــر «ا لــدا نــة» العديد مــن الخدمات
المتميزة لعمالئه منها « بـطــا قــة ا لــدا نــة

لــإ يــداع ا لـحـصــري» ا لـتــي تمنح العمالء
ح ـ ــر ي ـ ــة إ يـ ـ ـ ـ ـ ــداع ا لـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــود فـ ـ ــي أي و قـ ــت
يناسبهم ،إضافة إلى خدمة «الحاسبة»
المتاحة عبر مــو قــع البنك اإل لـكـتــرو نــي،
ِّ
وتطبيق الهواتف الذكية ،والتي تمكن
عمالء الدانة من احتساب فرصهم للفوز
ف ــي س ـح ــوب ــات الـ ــدانـ ــة ال ـش ـه ــري ــة ورب ــع
السنوية والسنوية.

المخاطر زادت العوائد والعكس
ص ـح ـيــح ،مـ ـش ــددة ع ـلــى أهـمـيــة
تنويع المحفظة االستثمارية
بأنواع مختلفة من االستثمارات.
وأضافت :كل تلك التقديرات
تـ ـتـ ـطـ ـل ــب فـ ـ ــي أغـ ـ ـل ـ ــب األحـ ـ ـي ـ ــان
ضـ ـ ـ ــرورة االسـ ـتـ ـع ــان ــة ب ـخ ـب ــراء
االسـتـثـمــار الـمـحـتــرفـيــن ،وهنا
يأتي دور "الخليج" ،الذي يوفر
لعمالئه مجموعة متميزة من
االس ـت ـث ـم ــارات ال ـعــال ـم ـيــة الـتــي
تناسب تطلعاتهم.

حفل افتراضي مميز
من ناحيته ،قال نائب المدير
ال ـع ــام لــات ـصــاالت المؤسسية
ف ــي "الـ ـخـ ـلـ ـي ــج" ،أحـ ـم ــد األمـ ـي ــر:
"اس ـت ـم ـت ـع ـنــا الـ ـي ــوم بــاألم ـس ـيــة
ال ـج ـم ـي ـلــة ال ـت ــي تـخـلـلـتـهــا عــدة
ف ـ ـقـ ــرات ،ح ـي ــث ي ـع ـكــس ح ـســاب
الــدانــة أولــويــات البنك وأسسه
ال ـثــاب ـتــة ،الـمـتـمـثـلــة ف ــي عالقته
ال ـم ـت ـي ـنــة بــال ـع ـمــاء ع ـلــى مــدى
ً
أك ـث ــر م ــن  60ع ــام ــا ،واع ـت ـمــاده
على مجموعة من أكفأ الطاقات
العاملة فــي القطاع المصرفي،
وحـ ــرصـ ــه الـ ــدائـ ــم ع ـل ــى ت ـقــديــم
النصيحة والخدمة االستثمارية
الرائدة لعمالئه على مر السنين.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :احـ ـتـ ـف ــالـ ـن ــا هـ ــذا
الـ ـع ــام ت ــم افـ ـت ــراض ـ ًـي ــا ،ال ـت ـ ً
ـزام ــا
مـ ـن ــا ب ـت ـط ـب ـي ــق االشـ ـ ـت ـ ــراط ـ ــات
الصحية وحـ ً
ـرصــا على سالمة
الجميع ،ونبارك لعبدالمحسن
عبدالصمد ا لـصـفــار بحصوله
عـلــى ال ـجــائــزة ال ـك ـبــرى لسحب
ح ـســاب ال ــدان ــة .ونـتـمـنــى حظا
أوف ـ ـ ــر ل ـع ـمــائ ـنــا اآلخ ـ ــري ـ ــن فــي
السحوبات المقبلة.
واختتم تصريحاته بالقول
"فــي خـتــام حفلنا المبهج ،أود
اإلشارة إلى أن قصص "الخليج"
فـ ــي ص ـن ــاع ــة ال ـم ـل ـي ــون ـي ــرات ال
تنتهي ،إذ سنكون على موعد
مـ ـ ــع إعـ ـ ـ ـ ــان مـ ـلـ ـي ــونـ ـي ــر ج ــدي ــد
ل ـح ـســاب ال ــدان ــة ف ــي  14يــولـيــو
ً
الـمـقـبــل ،عـلـمــا ب ــأن آخ ــر مــوعــد
لـلـمـشــاركــة ف ــي الـسـحــب نصف
السنوي للفوز بالمليون دينار
ف ــي  31مـ ـ ــارس ،وك ـل ـنــا أمـ ــل أن
نتمكن من عقده في حفل كبير
ً
ح ــي ك ـمــا اع ـت ــدن ــا س ـن ــوي ــا قبل
جائحة كورونا".
وتتمثل رؤية "الخليج" في أن
يكون البنك الرائد في الكويت،
مــن خــال مشاركة موظفيه في
العمل في بيئة شاملة ومتنوعة
لتقديم خدمة عمالء ممتازة ،مع
ال ـحــرص عـلــى خــدمــة المجتمع
بشكل مستدام .وبفضل الشبكة
الواسعة من الفروع والخدمات
الرقمية المبتكرة التي يحظى
بـهــا الـبـنــك ،يمنح ع ـمــاء ه حق
اخ ـت ـي ــار ك ـي ـف ـيــة ومـ ـك ــان إت ـم ــام
م ـع ــام ــات ـه ــم الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ،مــع
ضـ ـم ــان االسـ ـتـ ـمـ ـت ــاع ب ـت ـجــربــة
مصرفية بسيطة وسلسة.
وي ـ ـل ـ ـتـ ــزم "ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج" ب ــدع ــم
االس ـ ـت ـ ــدام ـ ــة عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــي واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي
والـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـئ ـ ـ ــي ،ف ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــادرات
يـ ـت ــم اخ ـ ـت ـ ـيـ ــارهـ ــا وتـ ـح ــدي ــده ــا
ً
استراتيجيا ،بما يعود بالنفع
عليه بشكل خاص ،وعلى البالد
ب ـش ـكــل عـ ـ ــام ،ك ـم ــا ي ــدع ــم رؤيـ ــة
الكويت " 2035كــويــت جــديــدة"،
ويـعـمــل مــع الـجـهــات المختلفة
لتحقيقها على أرض الواقع.

شروط المشاركة في السحب
حـ ـ ـس ـ ــاب ال ـ ـ ــدان ـ ـ ــة مـ ـ ـت ـ ــاح ل ـل ـك ــوي ـت ـي ـي ــن
والمقيمين ،ويتعين على العمالء االحتفاظ
بالحد األدنى للرصيد البالغ  200د.ك لفتح
الـحـســاب شــرط االحـتـفــاظ بالمبلغ نفسه
للتأهل تلقائيا للدخول في سحوبات الدانة
المقبلة .وفي حال انخفض الرصيد إلى ما
دون مبلغ  200د.ك .في أي وقت ،يتم خصم
مبلغ  2د.ك .من الحساب على أساس شهري
إلى حين استيفاء الحد األدنى للرصيد .أما
بالنسبة للعمالء ا لــذ يــن يفتحون حساب

الدانة أو يودعون مبالغ أكثر فيه فيتأهلون
ً
للدخول تلقائيا لسحوبات الدانة.
ويشجع البنك العمالء على زيادة فرص
فوزهم عن طريق زيــادة المبالغ التي يتم
إيــداعـهــا فــي الـحـســاب ،بــاسـتـخــدام خدمة
الدفع اإللكتروني المتاحة عبر موقع البنك
اإللكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.
وللمشاركة في السحوبات ربع السنوية
والسنوية المقبلة هذا العام ،يتعين على
ال ـع ـمــاء االح ـت ـفــاظ بــالــرصـيــد الـمـطـلــوب،

ويمكنهم زيارة أحد فروع البنك أو التحويل
المباشر عن طريق الخدمة المصرفية عبر
اإلنترنت ،كذلك بإمكانهم استخدام خدمة الـ
«واتسآب» على الرقم  1805805لالستفسار
والتواصل الفوري مع ممثلي «الخليج» ،أو
االتصال بمركز خدمة العمالء على نفس
الرقم للحصول على المساعدة ،ويمكنهم
ً
أيـضــا زي ــارة الـمــوقــع اإللـكـتــرونــي لمعرفة
المزيد عن الحساب وعن الفائزين.
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اقتصاد

ناقش مع وزير التجارة ضرورة إعادة النظر في القرار الوزاري رقم  67لسنة ٢٠٢٠
ً
• الشريعان :الوزارة تولي كل القطاعات اهتماما الستعادة مكانة الكويت االقتصادية
استقبل رئيس مجلس إدارة
الـغــرفــة ،محمد جــاســم الصقر،
بـمـكـتـبــه أمـ ــس ،وزيـ ــر ال ـت ـجــارة
والـ ـصـ ـن ــاع ــة ف ـه ــد ال ـش ــري ـع ــان،
وح ـض ــر ال ـل ـق ــاء ال ـن ــائ ــب األول
ل ــرئ ـي ــس الـ ـغ ــرف ــة ع ـب ــدال ــوه ــاب
ال ـ ـ ــوزان ،وال ـن ــائ ــب ال ـثــانــي فهد
الجوعان ،والمدير العام للغرفة
رباح الرباح ،ونائبه حمد العمر،
والـمــديــر الـعــام المساعد عماد
الزيد.
في بداية اللقاء ،رحب الصقر
ً
ب ــال ــوزي ــر ،م ـعــربــا ع ــن سـعــادتــه
بـهــذا الـلـقــاء ال ــذي يــؤكــد تعزيز
وترسيخ مبدأ التعاون المشترك
ب ـيــن ال ـغ ــرف ــة والـ ـ ـ ــوزارة ف ــي كل
ّ
مــا يـتـعــلــق بـتـطــويــر االقـتـصــاد
ً
الــوطـنــي الـكــويـتــي انـطــاقــا من
دور الغرفة فــي تمثيل القطاع
الخاص.
وأشار الصقر ،خالل لقائه مع
الــوزيــر ،إلــى عــدة مواضيع ذات

أولوية تتطلب جهودا مضاعفة
ل ـت ـح ـق ـي ــق الـ ـتـ ـط ــور ال ـم ـن ـش ــود
ل ــاقـ ـتـ ـص ــاد الـ ـك ــويـ ـت ــي ،ح ـيــث
أك ــد أهـمـيــة ال ـق ـطــاع الـصـنــاعــي
وضـ ــرورة االه ـت ـمــام ب ــه ،لـمــا له
م ــن دور ف ـعــال لـلـمـســاهـمــة في
ت ـن ــوي ــع م ـ ـصـ ــادر الـ ــدخـ ــل ،كـمــا
تـطـ ّـرق إلــى أهمية إع ــادة النظر
في القرار الوزاري رقم  67لسنة
 2020بـ ـش ــأن ت ـث ـب ـيــت أ س ـع ــار
بيع كــل السلع الـغــذائـيــة ،الــذي
ً
ً
أص ـب ــح ي ـش ـكــل ض ـغ ـط ــا ك ـب ـيــرا
على الشركات العاملة في قطاع
التجزئة ،وذلك بسبب التضخم
العالمي الذي طرأ على سالسل
التوريد.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ت ـ ـقـ ـ ّـدم ال ــوزي ــر
بالشكر لرئيس الغرفة ،معربا
عــن سـعــادتــه بـهــذا الـلـقــاء الــذي
ي ـ ـتـ ــرجـ ــم ع ـ ـمـ ــق ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ب ـيــن
«الـ ـغ ــرف ــة» وال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،وم ــؤك ــدا
ق ـنــاعــة الـ ـ ـ ــوزارة ب ـ ــدور ال ـق ـطــاع

الـخــاص ،وض ــرورة العمل على
ت ـه ـي ـئــة ال ـب ـي ـئــة ال ـم ـنــاس ـبــة ل ــه،
للعمل عـلــى تـطــويــر االقـتـصــاد
الوطني.
وأوضح الشريعان أن هنالك
اهـتـمــامــا بــالـغــا تــولـيــه ال ــوزارة
لمختلف القطاعات االقتصادية،
حيث يهدف هــذا االهتمام الى
اسـتـعــادة المكانة االقتصادية
للكويت على مختلف الصعد.
وفـ ـ ـ ــي ن ـ ـهـ ــايـ ــة الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء ،أكـ ــد
الـ ـصـ ـق ــر اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد «ال ـ ـغـ ــرفـ ــة»
ال ـتــام لـلـتـعــاون مــع الـ ــوزارة في
كــل الـمــواضـيــع المشتركة ذات
ً
ال ـط ــاب ــع االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،م ـقــدمــا
ش ـك ــره ل ـل ــوزي ــر ع ـل ــى م ــا أبـ ــداه
م ــن ت ـع ــاون وت ـفـ ّـهــم لـمـطــالـبــات
ً
القطاع الخاص ،وآمال أن تتجدد
ال ـل ـق ــاء ات مـعــه ف ــي المستقبل،
لـمـتــابـعــة تنفيذ كــل مــا يخص
تطوير االقتصاد الوطني.

ً
الصقر مستقبال الشريعان أمس

«العقارات المتحدة» تحصد جائزة المطور العقاري من «إنترناشونال فاينانس»
حـصــدت شــركــة الـعـقــارات المتحدة جــائــزة «المطور
العقاري المجتمعي األكثر ابتكارا» في الكويت ،من قبل
لجنة جوائز إنترناشونال فاينانس ،التي تشرف عليها
المجلة البريطانية الرائدة والمختصة في قطاع التمويل
واألعمال «إنترناشونال فاينانس».
وتقديرا لرواد قطاع التطوير العقاري ،سلطت الجائزة
الضوء على إنجازات شركة العقارات المتحدة التي تم
اخـتـيــارهــا لنيل هــذه الـجــائــزة لما حققته فــي تصميم
وتـطــويــر الـمـشــاريــع الـمـسـتــدامــة ،وتـحــديــدا فــي الـســوق
الكويتي ،حيث شقت الشركة مسيرة تطوير أول مشروع
مجتمعي متكامل في البالد.

رؤية طموحة
وصرح نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي
للمجموعة مازن حوا« :نحن سعداء جدا بأن يتم تسليط
الضوء على العمل الذي نقوم به كمطور عقاري ينفرد
بنهج سباق ذي رؤية طموحة تعتمد على تصميم وبناء

مشاريع عقارية بمستويات عالمية تسهم من خاللها في
االرتقاء بمستوى التطوير العقاري في المنطقة ،وتتسم
باالستدامة والجودة ،وتهدف لالرتقاء بتجربة فريدة
للمجتمع السكني الجديد ،فقد تغيرت اليوم الطريقة
التي ينظر إليها المجتمع لمفهوم المعيشة والترفيه،
وأصبح يبحث عن مساحات توفر له التكامل بين الحياة
المجتمعية والطبيعة والترفيه».
وأضاف حوا« :هذا ما تركز عليه استراتيجية العقارات
المتحدة على المدى الطويل ،إذ بدأت الشركة منذ سنوات
تصميم وإنشاء مشاريع مستدامة تخلق بيئة حضرية
ذات نـمــط حـيــاة عـصــري يــدمــج بـيــن المعيشة والعمل
والترفيه ،وهــو ما يبرز في العديد من المشاريع التي
تشغلها الشركة ،وأيضا بشكل وثيق في المشاريع التي
نقوم بتطويرها حاليا ،مثل مشروع ضاحية حصة في
ضاحية حصة المبارك في الكويت ومـشــروع أسوفيد
بالمغرب».
وتوجه بالشكر إلى فريق عمل «العقارات المتحدة»،
قائال« :إن هذه الجائزة هي ثمار الجهود التي يبذلها كل

عضو في فريق عملنا ،والذي برهن قدرته على االبتكار
والتفوق على التوقعات لتخطي التحديات والتغيرات
المستمرة ،من أجل النهوض بمستوى المشاريع التي
نقدمها في المجتمعات التي توجد فيها الشركة لتواصل
النمو واالزدهار».

تطوير مشاريع للمستقبل
وت ـقــوم شــركــة ال ـع ـقــارات الـمـتـحــدة بـتـطــويــر مـشــروع
«ضاحية حصة» الحضري المتعدد االستخدامات ،الذي
يرتقي بتجربة فريدة للمجتمع السكني الجديد ،وسط
أجــواء تعج بالحركة والحياة لتالقي تطلعات السكان
والــرواد ،إذ يشمل هذا المشروع عدة مكونات رئيسية،
وهي الوحدات السكنية في أبراج وبيوت حصة ،إضافة
إلى المنطقة التجارية التي ستشمل المرافق الترفيهية
ومحالت التسوق والمكاتب ،ويبلغ إجمالي المساحة
التأجيرية فيها  46689مترا مربعا ،بينما تبلغ قيمة
المشروع  250مليون دينار ،وعند االنتهاء من تطويره،

سيكون أول مجمع متعدد االستخدامات يقدم تجربة
معيشية راقية في الكويت.
وفـ ــي الـ ـمـ ـغ ــرب ،ح ـق ـقــت ال ـش ــرك ــة ت ـق ــدم ــا ف ــي تـطــويــر
المكونات السكنية والمنتجع لمشروع أسوفيد الذي
يشمل منتجع جــولــف ،وفـنــدق خمس نـجــوم ووح ــدات
سكنية فاخرة.
وإضــافــة إلــى هــذه الـمـشــاريــع الـقــادمــة ،تتركز أعمال
الـشــركــة األســاس ـيــة عـلــى الـعـمـلـيــات الـعـقــاريــة وتطوير
ال ـع ـقــارات ،وتـتـضـمــن المحفظة االسـتـثـمــاريــة للشركة
المجمعات التجارية ،والفنادق ،والمنتجعات ،والمباني
السكنية ،ومراكز التسوق ،والمباني اإلدارية ،فضال عن
مشاريع عقارية متعددة االستخدامات ،في مقدمتها برج
كيبكو ،فندق مارينا ،مارينا مــول في الكويت ،صاللة
جاردنز مول وصاللة جاردنز رزيدنسز ُ
بعمان والعبدلي
مول باألردن ،وروشه فيو  1090بلبنان ،وفندق هيلتون
القاهرة هليوبوليس ،وفندق والدورف أستوريا وأسوار
رزيدنسز بمصر.

مازن حوا
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المضف 1.6 :مليار دينار ارتفاع بمحفظة البنك االئتمانية خالل  10سنوات
قرار التحول
إلى بنك
إسالمي كان
ً
صائبا وحقق
ً
توسعا في
النمو

«األهلي
المتحد» احتل
ً
موقعا ضمن
أوائل البنوك
المحلية في
ثبات ربحيته
واستدامتها

تناول عضو مجلس إدارة اتحاد
مصارف الكويت ورئيس مجلس
إدارة البنك األهلي المتحد د .أنور
ً
المضف مناسبة م ــرور  80عاما
على تأسيس الـقـطــاع المصرفي
ً
الكويتي ،مستعرضا أهم اإلنجازات
للبنك لهذه الفترة على المستوى
المحلي واإلقليمي والعالمي.
وق ـ ــال ال ـم ـض ــف ،ف ــي تـصــريــح
صحافي أمس ،إن المصرف األول
في الكويت الذي أسس عام ،1941
له محطات تاريخية منذ انطالقه
ليتحول فــي عــام  1971إلــى "بنك
الكويت والـشــرق األوس ــط" عندما
ً
أصبح مملوكا بالكامل للحكومة
الكويتية.

وأض ـ ـ ـ ــاف أن ال ــرحـ ـل ــة تــاب ـعــت
م ـ ـ ـسـ ـ ــارهـ ـ ــا ن ـ ـح ـ ــو ال ـ ـ ـمـ ـ ــزيـ ـ ــد م ــن
ال ـن ـجــاحــات ،ف ـفــي ع ــام  ،2002تم
بيع البنك إلــى "مجموعة األهلي
ً
ً
المتحد" ،وبقي بنكا تقليديا تحت
اسم "بنك الكويت والشرق األوسط"،
حتى عام  2010الذي يعتبر المحطة
المفصلية األبرز واألهم بتاريخه،
إذ تـحـ ّـول البنك األهـلــي المتحد -
الـكــويــت إلــى مـصــرف مـتــوافــق مع
أحكام الشريعة اإلسالمية.

تبدل االستراتيجية
وأفــاد بأنه خالل تلك المراحل،
ك ـ ـ ــان م ـ ــن ال ـط ـب ـي ـع ــي أن ت ـت ـبــدل
استراتيجية البنك بسبب ّ
تغير

الـمـلـكـيــة وت ـحــوي ـلــه إلـ ــى مـصــرف
إس ـ ــام ـ ــي ،إذ شـ ـه ــدت مـحـفـظـتــه
ً
االئتمانية ارتفاعا بمقدار  1.6مليار
دي ـنــار بـيــن عــامــي  2011و،2021
بينما زادت بنحو مـلـيــار ديـنــار
فقط خــال األع ــوام مــن  2002إلى
 ،2011لذلك نجد أن تحوله إلى بنك
ً
إســامــي كــان مـجــديــا ،ومــن اتخذ
القرار آنذاك كان الهدف منه التوسع
في النمو ،وقد تحقق ذلك.
وش ــدد المضف على أن نجاح
أي مؤسسة يعتمد على اإلدارة،
وأه ــم إجـ ــراء ل ــدى مجلس االدارة
ه ــو اخ ـت ـي ــار ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
المناسب بمقومات جيدة تخوله
قيادة البنك وتحقيق جميع أهدافه

االسـتــراتـيـجـيــة ،وهـ ــذا م ــا ق ــام به
"األهلي المتحد" طيلة سنوات عمله
ليصل إلى ما وصل إليه اآلن.

صامد أمام األزمات
وأكد أن "األهلي المتحد" حافظ
عـلــى أدائـ ــه الـمـمـيــز ،وق ــدرت ــه على
تحمل ال ـصــدمــات خ ــال األزم ــات
االق ـت ـص ــادي ــة وال ـمــال ـيــة ال ـت ــي مر
بها القطاع المصرفي على مرور
السنوات الماضية ،وآخرها أزمة
كورونا.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن الـ ـج ــائـ ـح ــة وم ــا
خ ـل ـف ـت ـهــا مـ ــن ت ــداعـ ـي ــات صـحـيــة
واقتصادية ليس مصدرها البنوك
كـمــا ح ــدث وق ــت األزمـ ــة العالمية

أهم عوامل النجاح
قال المضف ،إن من أهم عوامل نجاح البنك
األهلي المتحد انضباطيته وقدرته الكبيرة
وتكاليفه ،إل ـ ًـى جانب
مصاريفه
ً
ً
على إدارة ً
امتالكه فريقا إداريـ ــا قــويــا متمكنا فــي فهم
المخاطر االئتمانية وإدارتها بصورة فعالة،
أضــف إلــى ذلــك ،تبني البنك بعض مؤشرات

عــام  2008عندما تــدهــورت قيمة
أصولها وأغرقت االقتصاد العالمي
ً
في ركود ،مؤكدا أنه رغم ذلك حقق
ً
"األهلي المتحد" عائدا على حقوق
المساهمين أثناء جائحة كورونا
بنسبة  60فــي الـمـئــة ،وه ــو نفس
العائد خالل األزمة المالية العالمية،
وفي هاتين األزمتين لم يتأثر البنك
ً
كثيرا مقارنة بالبنوك األخرى.
ولـفــت المضف إل ــى أن البنوك
ال ـم ــرك ــزي ــة تـعـلـمــت الـ ـ ـ ــدروس من
أزمــة  ،2008وأكــدت حينها أهمية
رفــع كفاية رأس المال واالحتفاظ
بـسـيــولــة عــال ـيــة لـ ــدى ال ـم ـصــارف
لـمــواجـهــة األزم ـ ــات المستقبلية،
"لــذلــك نــرى أن تداعيات الجائحة
كــانــت أق ــل وط ــأة على الـبـنــوك من
األزمة العالمية عام ."2008

 2023عام التعافي
قياس األداء المالي ،مثل األه ــداف المتعلقة
التدفق النقدي والعائد
باإلرادات ،الربح ،الدخلً ،
على حقوق الملكية ،وغالبا ما تستند التدابير
المستخدمة إلى المراجعة وبأثر رجعي.
وأضــاف أنه نتيجة ما سبق ،فإن "األهلي
المتحد" احـتــل موقعه بين األرب ـعــة األوائ ــل

ضـمــن الـبـنــوك الكويتية فــي ثـبــات الربحية
واستدامتها ،إلــى جانب العائد على حقوق
المساهمين ،والتي أقل نسبة تصل إليه ًفي
وقت األزمات  60في المئة وهذا يعتبر جيدا.

وذكر أن هناك مؤشرات إيجابية
كبيرة للخروج من تداعيات كورونا
ً
االق ـت ـصــاديــة ،مـتــوقـعــا أن يشهد
ً
ال ـعــالــم ت ـعــاف ـيــا م ــن األزمـ ـ ــة خــال
عام .2023

«الوطني» يطلق خدمة «الوطني عبر الموبايل»
ً
حرصا على إثراء التجربة المصرفية لعمالئه وتوفير وتلبية احتياجاتهم

يـحــرص بنك الـكــويــت الوطني
ع ـلــى إثـ ـ ــراء ال ـت ـجــربــة الـمـصــرفـيــة
لـ ـعـ ـم ــائ ــه وت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
وال ـ ـت ـ ـح ـ ـس ـ ـي ـ ـنـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـل ـ ّـب ــي
احتياجاتهم وتساعدهم على إتمام
كل معامالتهم بسرعة وسهولة.
وف ـ ـ ـ ــي ذل ـ ـ ـ ــك اإلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،أض ـ ـ ــاف
"ال ــوط ـن ــي" مـجـمــوعــة ج ــدي ــدة من
التحسينات والخدمات إلى برنامج
خدمة "الوطني عبر الموبايل".
توفر الخدمات والتحسينات
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ل ـ ـل ـ ـع ـ ـمـ ــاء إتـ ـ ـم ـ ــام
التحويالت المالية باستخدام
رمـ ـ ـ ــز االس ـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــة الـ ـس ــريـ ـع ــة
واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادة مـ ـ ــن م ـج ـم ــوع ــة
األدوات الـ ـج ــدي ــدة ف ــي ســرعــة
اسـ ـتـ ـع ــراض ب ــرن ــام ــج م ـكــافــآت
"الـ ــوط ـ ـنـ ــي" وب ــرن ــام ــج "م ــاي ـل ــز
الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي" ،وع ـ ـ ـ ــرض أرصـ ـ ـ ــدة
ال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة
والبطاقات االئتمانية ،وكذلك
إمـ ـك ــانـ ـي ــة ت ـف ـع ـي ــل الـ ـبـ ـط ــاق ــات
بجميع أنواعها عن طريق خدمة
"ويدجيت" .Widgets

التحويالت باستخدام رمز
االستجابة السريعة QR Code
يـعــد "الــوط ـنــي" أول بـنــك في
ال ـك ــوي ــت ي ــوف ــر خ ــدم ــة إض ــاف ــة

مـسـتـفـيــديــن وت ـحــويــل األمـ ــوال
بـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام بـ ــرنـ ــامـ ــج خ ــدم ــة
"الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي ع ـ ـبـ ــر ال ـ ـمـ ــوبـ ــايـ ــل"
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام رم ـ ــز االس ـت ـج ــاب ــة
السريعة  ،QR Codeمما يوفر
وقت وجهد العمالء في إضافة
مـسـتـفـيــديــن م ــن ب ـنــك ال ـكــويــت
ال ــوط ـن ــي وإج ـ ـ ــراء ال ـت ـحــويــات
بالدينار.
ت ـ ـق ـ ـت ـ ـصـ ــر الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــة عـ ـل ــى
م ـس ـت ـخ ــدم ــي ب ــرن ــام ــج خ ــدم ــة
"الوطني عبر الموبايل" ،حيث
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـلـ ـعـ ـم ــاء إن ـ ـش ـ ــاء رم ــز
االستجابة السريعة باستخدام
ال ـب ــرن ــام ــج وح ـف ــظ ال ــرم ــز على
هواتفهم الستخدامه بعد ذلك
بسهولة ،كما يمكنهم مشاركة
رم ــز االس ـت ـجــابــة الـســريـعــة عن
طـ ــريـ ــق كـ ــل ال ـت ـط ـب ـي ـق ــات عـلــى
الهاتف.

أدوات جديدة
يوفر بنك الكويت الوطني ألول
مرة في الكويت من خالل برنامجه
عبر الموبايل أدوات جديدة لعرض
أرص ـ ـ ــدة ال ـح ـس ــاب ــات الـمـصــرفـيــة
وبـ ـط ــاق ــات ال ــوط ـن ــي االئ ـت ـمــان ـيــة
ونـقــاط بــرنــامــج مـكــافــآت الوطني
وقــائ ـمــة ب ــأق ــرب ال ـف ــروع وأج ـهــزة

السحب اآللي عن طريق "ويدجيت"
.Widgets
ي ـم ـكــن ل ـم ـس ـت ـخــدمــي بــرنــامــج
خــدمــة "الــوط ـنــي عـبــر الـمــوبــايــل"
م ــن خـ ــال هــوات ـف ـهــم ال ـت ــي تعمل
بنظام تشغيل  iOSالــوصــول إلى
تلك األدوات بسرعة واستخدامها
دون الحاجة إلى تسجيل الدخول
للبرنامج.
توفر األدوات الجديدة للعمالء
إم ـكــان اسـتـعــراض نـقــاط برنامج
مكافآت الوطني بالدينار وتحسين
التحكم فــي نفقاتهم وتساعدهم
على تحديد فروع وأجهزة السحب
اآللي للبنك بسهولة.

تحسين عرض القائمة الجانبية
ق ـ ــام ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت الــوط ـنــي
بـ ـتـ ـحـ ـسـ ـي ــن عـ ـ ـ ـ ــرض الـ ـق ــائـ ـم ــة
ال ـجــان ـب ـيــة ف ــي ب ــرن ــام ــج خــدمــة
ال ــوطـ ـن ــي ع ـب ــر ال ـم ــوب ــاي ــل بـمــا
ي ـم ـكــن م ـس ـت ـخــدمــي ال ـبــرنــامــج
م ـ ــن اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض ك ـ ــل األدوات
وال ـخ ــدم ــات ال ـتــي يــرغ ـبــون في
ال ــوص ــول إلـيـهــا واسـتـخــدامـهــا
بسرعة وسهولة.
ي ـم ـك ــن ل ـل ـع ـم ــاء اسـ ـتـ ـخ ــدام
ال ـت ـح ـس ـي ـنــات الـ ـج ــدي ــدة ال ـتــي
تـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي ع ـ ـ ــرض ب ــرن ــام ــج

مـ ـك ــاف ــآت ال ــوطـ ـن ــي وب ــرن ــام ــج
م ــاي ـل ــز ال ــوط ـن ــي ب ـط ــرق سـهـلــة
وم ـخ ـت ـصــرة ع ــن طــريــق تـنــزيــل
اإلصـ ــدار الـمـحــدث مــن برنامج
خدمة "الوطني عبر الموبايل".

تفعيل البطاقات
كذلك تم إضافة خدمة جديدة
ل ـب ــرن ــام ــج خ ــدم ــة "ال ــوطـ ـن ــي عبر
ّ
الموبايل" تمكن العمالء من تفعيل
كل البطاقات باستخدام البرنامج،
حيث يحتاج العمالء إلــى تفعيل
بطاقاتهم بعد تسلمها .ويشمل
ذلـ ــك ك ــل ب ـط ــاق ــات ال ـس ـحــب اآلل ــي
والـبـطــاقــات االئـتـمــانـيــة ومسبقة
الدفع.
وتعقيبا على إطــاق الخدمات
الجديدة ،قالت مديرة إدارة جودة
الخدمة الرقمية فــي بنك الكويت
الــوطـنــي ،هــالــة الشعيبي" :نلتزم
بتحديث برنامج خدمة الوطني
عبر الموبايل بشكل مستمر بما
يلبي احتياجات عمالئنا ،ويضمن
لهم سرعة إنهاء كل معامالتهم في
أي وقت ومن أي مكان".
الهدف
أن
إلى
وأشارت الشعيبي
ّ
م ــن الـ ـخ ــدم ــات الـ ـج ــدي ــدة يـتـمــثــل
ب ــاألس ــاس ف ــي م ـســاعــدة الـعـمــاء
على إدارة نفقاتهم بشكل أفضل

وتمكينهم من الوصول لكل خدمات
بــرنــامــج الــوط ـنــي عـبــر الـمــوبــايــل
بسرعة فائقة وطرق ّمختصرة.
وأض ـ ــاف ـ ــت" :تـ ـم ــث ــل ال ـخ ــدم ــات
والتحسينات الجديدة التي تعد
ً
األولى من نوعها في الكويت جزءا
من استراتيجيتنا لمنح عمالئنا
ت ـج ــرب ــة م ـصــرف ـيــة رق ـم ـي ــة رائ ـ ــدة
باستخدام برنامج الوطني عبر
الموبايل".
وأكدت مواصلة تقديم خدمات
ج ــدي ــدة ورائـ ـ ــدة تـلـبــي طـمــوحــات
وت ـط ـل ـعــات مـسـتـخــدمــي بــرنــامــج
خ ــدم ــة ال ــوط ـن ــي ع ـبــر ال ـمــوبــايــل،
وخ ــاص ــة ف ــي ظ ــل زيـ ـ ــادة اعـتـمــاد
العمالء على البرنامج بشكل كبير
في إتمام كل معامالتهم.
ويـ ـه ــدف "ال ــوطـ ـن ــي" م ــن خــال
بــرنــامــج الــوط ـنــي عـبــر الـمــوبــايــل
إل ــى إت ــاح ــة فــرصــة آم ـنــة للعمالء
إلدارة األموال بكل سهولة وفي أي
وقت ،حيث يسمح للعمالء القيام
بالمعامالت المصرفية المختلفة
ومنها فتح حساب جديد ،االطالع
عـلــى الـمـعــامــات الـتــي تـمــت على
الحساب والـبـطــاقــات االئتمانية،
االطــاع على مجموع نقاط مايلز
الــوطـنــي ونـقــاط بــرنــامــج مكافآت
الوطني ،سداد مستحقات البطاقات

هالة الشعيبي

االئتمانية والفواتير اإللكترونية
الـمـخـتـلـفــة ،تـحــديــد م ــواق ــع ف ــروع
الوطني ومــواقــع أجـهــزة الوطني
لـلـسـحــب اآلل ـ ــي وأجـ ـه ــزة اإلي ـ ــداع
النقدي في الكويت ،فضال عن تقديم
طلب كشف حساب ودفتر شيكات
وغيرها من األمور.
كذلك يتضمن البرنامج العديد
م ــن ال ـخــدمــات ال ـحــدي ـثــة ،ومنها
إدارة ال ـب ـط ــاق ــات أثـ ـن ــاء ال ـس ـفــر
وزيادة الحد الشهري للتحويالت
ال ـم ـصــرف ـيــة ،م ـمــا ي ـج ـعــل خــدمــة
"ال ــوط ـن ــي ع ـبــر ال ـم ــوب ــاي ــل" خير
صديق أثناء السفر.

أنور المضف

المنافسة بين البنوك
أفـ ــاد ال ـم ـضــف ب ــأن الـمـنــافـســة تـكـمــن م ــن خ ــال تـقــديــم كل
طرف للتسهيالت المختلفة ،لتواكب متطلبات واحتياجات
ً
العمالء بشكل أفضل وأسرع ،كما تتمثل أيضا في الخدمات
ً
اإللكترونية التي شهدت طفرة كبيرة مؤخرا بعد أن كرستها
جائحة كورونا.

ً
« »KIBيقدم لموظفيه عروضا
وخصومات على منتجاته وخدماته
من منطلق حرصه على تمييز
م ــوظـ ـفـ ـي ــه ومـ ـ ـك ـ ــاف ـ ــأة جـ ـه ــوده ــم
الـمـسـتـمــرة وتـفــانـيـهــم ف ــي العمل
ط ــوال الـسـنــة ،أطـلــق بـنــك الكويت
ال ــدول ــي ( )KIBحــزمــة جــديــدة من
الـ ـع ــروض ال ـخ ــاص ــة والـحـصــريــة
ل ـع ــام  ،2022ع ـلــى م ـج ـمــوعــة من
خدمات البنك ومنتجاته ،والمقدمة
خصيصا لكل مــن موظفي البنك
وعائالتهم.
ويـتـضـمــن ذلـ ــك ع ــروض ــا على
إص ـ ـ ــدار واس ـت ـخ ــدام ــات بـطــاقــات
االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان ،وخ ـ ــدم ـ ــات ال ـت ـم ــوي ــل،
ونسب الودائع ،مع أسعار خاصة
لكل من صرف العمالت وخدمات
ال ـبــريــد وك ــذل ــك خ ــدم ــات شــركــات
االتصاالت ،فضال عن الخصومات
على مجموعة من خدمات التأمين
تصل إلــى  20في المئة من شركة
 KIBتكافل ،وتشمل هذه العروض
الـ ـم ــوظ ــف ،وال ـ ـ ـ ــزوج أو ال ــزوج ــة،
واألوالد.
فــي الـسـيــاق ،قــال نــائــب المدير
العام إلدارة الـمــوارد البشرية في
 KIBفــراس الــدارمــي" :يسعدنا في
بداية العام الجديد أن نتقدم بهذه
العروض المميزة لموظفينا ،تقديرا
وع ــرف ــان ــا لـمـســاهـمـتـهــم الـفـعــالــة
فــي تحقيق اإلن ـجــازات واأله ــداف
ال ـم ـن ـش ــودة ل ـل ـب ـنــك .وك ـ ـجـ ــزء مــن
منهجه وشعاره المؤسسي (بنك
للحياة) ،يؤمن  KIBإيمانا راسخا
ب ـ ــأن ك ـ ـ ـ ــادره الـ ـبـ ـش ــري هـ ــو حـجــر
األس ــاس لتطوره وتـقــدم مسيرته

فراس الدارمي

على مر األعــوام ،مكرسا لهم بذلك
مكانة خاصة يحرص من خاللها
ع ـلــى ت ـقــديــم ك ــل وس ــائ ــل ال ــدع ــم،
وخلق بيئة عمل تزيد من ثقتهم
فــي المؤسسة الـتــي يعملون بها
وينتمون إليها".
الجدير بالذكر أن " "KIBدائما
مـ ــا يـ ـض ــع م ــوظ ـف ـي ــه فـ ــي م ـقــدمــة
أولوياته ،مخصصا لهم برنامجا
داخليا متكامال ومتعدد األركــان،
يتضمن مبادرات تنموية وتوعوية
وتــدريـبـيــة ،مــع تنظيم الفعاليات
الترفيهية والرياضية والعائلية لهم
ولعائالتهم ،عالوة على المكافآت
والعروض وغيرها ،والتي يميزهم
بـهــا الـبـنــك بـقــدر مــا يـقــدمــونــه من
جهود وإتقان وتفان في العمل له
ولعمالئه.

«التجاري» يجري سحب «النجمة» األسبوعي «برقان» يعلن فائزي «يومي» «وربة» يكافئ فائزي «السنبلة»
أج ـ ـ ــرى ال ـب ـن ــك ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري ،أم ـ ـ ــس ،سـحـبــه
األسـبــوعــي على حـســاب النجمة ،فــي مبنى
الـبـنــك الــرئـيـســي ،بـحـضــور ممثل عــن وزارة
التجارة والصناعة أحمد البصمان ،مع االلتزام
باالشتراطات الصحية والوقائية المتمثلة
في التباعد االجتماعي ،وقــام البنك بتغطية
الـسـحــوبــات مـبــاشــرة عبر وســائــل التواصل
االجتماعي ،وجاءت نتيجة السحب على النحو
الـتــالــي :سحب حساب النجمة االسـبــوعــي –
جائزة  5000دينار من نصيب الفائزة جمايل
رشيد الهاجري.
يــذكــر أن جــوائــز حـســاب النجمة مميزة
بحجم مبالغ الجوائز المقدمة ،إضافة إلى
تنوعها طــوال السنة ،وتتضمن سحوبات
أس ـبــوع ـيــة بـقـيـمــة  5000ديـ ـن ــار ،وشـهــريــة
بـقـيـمــة  20000دي ـن ــار ،إض ــاف ــة إل ــى جــائــزة
نصف سنوية بقيمة  500000دينار ،وسحب
آخــر العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة
بحساب مصرفي في العالم بقيمة 1500000
دينار.
وعــن آلـيــة فتح حـســاب النجمة والتأهل
لدخول السحوبات ،فمن المعروف أنه يمكن
فتح الحساب فقط بإيداع  500دينار ،ويجب
أن يكون في الحساب مبلغ ال يقل عن 500

دي ـنــار لـلـتــأهــل ودخ ــول جميع الـسـحــوبــات
عـلــى كــل ال ـجــوائــز ال ـتــي يـقــدمـهــا الـحـســاب،
وكلما زاد رصيد العميل زادت فرصة الفوز،
فضال عــن الـمــزايــا اإلضــافـيــة الـتــي يوفرها
ال ـح ـســاب ،إذ يـحـصــل الـعـمـيــل عـلــى بطاقة
سحب آلي ،ويستطيع الحصول على بطاقة
ائتمان بضمان الحساب ،والحصول على
كل الخدمات المصرفية من البنك التجاري.
وكـشــف الـبـنــك أن حـســاب الـنـجـمــة متاح
للجميع ،وبإمكان أي شخص فتحه من خالل
تطبيق  CBK Mobileبخطوات بسيطة ،ومن
أي مكان وفي أي وقت.

أعـ ـ ـل ـ ــن ب ـن ــك
ب ــرق ــان أس ـمــاء
الـ ـف ــائ ــزي ــن فــي
الـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــوب ـ ــات
ال ـيــوم ـيــة عـلــى
حساب يومي،
وقـ ـ ـ ــد فـ ـ ـ ــاز ك ــل
واحـ ـ ـ ـ ــد م ـن ـه ــم
بجائزة 5000
د  .ك  ،و كـ ـ ـ ـ ــا ن
الحظ في هذه
الـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــوب ـ ــات
من نصيب:
• بشاير محمد الشطي
• فخري عزيز سورتي
• محمد سلطان أحمد
• محمد جواد دشتي
• نوره مساعد المذن
وإ ضــا فــة للسحب ا لـيــو مــي،
يــوفــر بـنــك بــرقــان سـحـبــا ربــع
سنوي لحساب "يومي" ،للفوز
بجائزة نقدية بقيمة 125000
دي ـن ــار ،ولـلـتــأهــل لـلـسـحــوبــات
رب ـ ــع الـ ـسـ ـن ــوي ــة ي ـت ـع ـي ــن ع ـلــى

العمالء أال يقل رصيدهم عن
 500د.ك لمدة شهرين كاملين
ق ـبــل ت ــاري ــخ ال ـس ـح ــب ،ك ـمــا أن
كل  10د.ك تمثل فرصة واحدة
لـ ــد خـ ــول ا لـ ـسـ ـح ــب ،وإذا ك ــان
ر ص ـي ــد ا ل ـح ـس ــاب  500د ي ـنــار
ف ـم ــا ف ـ ــوق ف ـس ـي ـك ــون صــاحــب
الـحـســاب مــؤهــا لـلــدخــول في
الـ ـسـ ـح ــوب ــات ال ـي ــوم ـي ــة وربـ ــع
السنوية.

أعلن بنك وربة أسماء الفائزين في سحوبات السنبلة
األسبوعية ،مؤكدا استمراره في عمل السحوبات لعشرة
رابـحـيــن أسـبــوعـيــا ،بـحـضــور مـمـثــل عــن وزارة الـتـجــارة
والصناعة وموظفي البنك.
وبالنسبة للعمالء الذين حالفهم الحظ خالل سحب
السنبلة األسبوعي الـ ،48فقد توج  10رابحين من عمالء
بنك وربة حصل كل منهم على  1000دينار ،وهم :حمد
حـســام عيسى جمعة ا لـيــا سـيــن ،و نــا صــر مـبــارك معطش
الهطالني ،ومحمد علي حسين الكندري ،وراشد محمد
حـمــد ال ـم ـخ ـيــال ،وح ـمــد صــالــح مـحـمــد الـفـنـيـنــي ،وف ــاح
فيصل حمد الهاجري ،وسوسن ناصر حسن العوضي،
ومحمد دحيالن رجيبان الحربي ،وحمد عبدالله شباب
المطيري ،وعبدالله سعد مسعود الهاجري.
ويمثل حساب السنبلة الخيار األ مـثــل لكل الراغبين
فــي توفير األ م ــوال وتحقيق عــوا ئــد مالية مناسبة على
ـرص للفوز
أرصدتهم في الوقت نفسه ،باإلضافة إ لــى فـ ٍ
بجوائز نقدية طوال العام.
وح ــول ال ـش ــروط ،يـتـطـلــب وج ــود  100دي ـنــار لــدخــول
سحوبات السنبلة األسبوعية والسحوبات الكبرى ،علما
أن العميل مازال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10
دنانير في الحساب ،والفرص تحتسب على حسب أدنى
رصيد في الحساب خالل الشهر ،لذلك يجب أن يكون قد
مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب
األسبوعي ،وشهران كامالن للسحوبات الكبرى الحتساب

الفرص ،وال توجد قيود أو حدود للسحب واإليداع ،وكلما
زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ب ـنــك وربـ ــة أط ـل ــق أحـ ــدث حـلــولــه
ا لـ ـمـ ـص ــر فـ ـي ــة  Customer Onboardingو فـ ـ ــق ب ـن ــود
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـتــه ال ـخ ـم ـس ـيــة ال ـط ـمــوحــة ال ـت ــي ت ـم ـكــن غـيــر
عمالء بنك ور بــة من التقدم بطلب فتح حساب السنبلة
بطريقة إلكترونية سهلة عبر موقع البنك اإللكتروني
دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع البنك ،وفي غضون
 5دق ــائ ــق ف ـقــط  -م ــن خ ــال ال ـن ـظــام اآلل ــي ال ـجــديــد ال ــذي
يستخدمه لتطبيق هذه الخدمة ،وينفرد به في القطاع
المصرفي الكويتي  -سيتمكن العمالء الجدد من استكمال
طلب فتح حساب السنبلة في أي وقت وأي مكان.

«الخليج للتأمين» تساهم في حملة «تبرع لتعليمهم» مع «الهالل األحمر»
إيمانا بالمسؤولية االجتماعية تجاه المجتمع ،وأن
التعليم حق للجميع ،قامت مجموعة الخليج للتأمين -
الكويت ،الرائدة في تقديم الخدمات التأمينية بالكويت،
بــرعــايــة حملة جمعية ال ـهــال األح ـمــر الـكــويـتــي "تـبــرع
لتعليمهم" ،والتي تهدف إلــى جمع التبرعات وتسديد
المصاريف الدراسية لألطفال المحتاجين داخل الكويت،
وتغطية مصاريفهم بشكل كامل.
وتمثل هذه الرعاية أحد جوانب المسؤولية االجتماعية
للمجموعة ف ــي ال ـكــويــت ،بــال ـتــزامــن م ــع ال ـي ــوم الــدولــي
للتعليم ،والذي يتم االحتفال به  24يناير من كل عام من
قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة ،إلبراز دور التعليم
في تحقيق السالم والتنمية ،وتسليط الضوء على أهم
التحوالت التي يجب تطويرها بغية ضمان الحق األساسي
للجميع في التعليم ،وبناء مستقبل يتسم بقدر أكبر من
االستدامة والسالم في المستقبل.

بـ ـه ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،ق ـ ــال م ــدي ــر إدارة ال ـت ـســويــق
والعالقات العامة سلمان النجادي" :سعداء جدا في
مجموعة الخليج للتأمين بدعم المبادرات اإلنسانية
والخيرية ،فــي إطــار مسؤولياتنا تجاه المجتمع،
والتي نهدف من خاللها إلى ترسيخ أسس التنمية
المستدامة بما يتوافق مع رؤية الكويت لعام ،2035
وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع
وتعزيز فرص التعلم للجميع".
وتوجه النجادي بالشكر إلــى جميع القائمين
على هذه الحملة في جمعية الهالل األحمر الكويتي،
وا لـتــي مــن شأنها المساهمة فــي تخفيف العبء
عن األســر المحتاجة إللحاق أطفالهم بالمدارس،
وإلــى الجمعية العامة لألمم المتحدة على إبــراز
أهمية هذا اليوم ،وتحقيق االستقرار االجتماعي
ال ــذي يسهم فــي خـلــق جـيــل متعلم وواع ،ويمكن

األجيال القادمة من النهوض اقتصاديا واجتماعيا.
من جانبه ،أعــرب رئيس مجلس إدارة جمعية الهالل
األحمر الكويتي د .هالل الساير عن فخره واعتزازه بالدور
المهم الــذي تؤديه مجموعة الخليج للتأمين  -الكويت
في دعم مجاالت اإلغاثة واألنشطة اإلنسانية المختلفة،
متوجها بالشكر إلــى المجموعة على دعمهم المستمر
ألنشطة الجمعية ،وشدد على أن القطاع الخاص يلعب
دورا محوريا في دعم البرامج اإلنسانية والمجتمعية.
وثمن د .الساير هذه المبادرة النبيلة من مجموعة
الخليج للتأمين  -الكويت ،مشيرا إلى أنها تنم عن
ح ــس وش ـع ــور إن ـســانــي عـمـيــق ت ـجــاه أب ـن ــاء األس ــر
ال ـم ـح ـتــاجــة ،ل ـمــواص ـلــة تـعـلـيـمـهــم وت ـعــزيــز مـفـهــوم
الشراكة لنصرة العمل اإلنساني ،وأن التعليم يعد
من األولويات التي تسعى الجمعية إلى تبنيها على
المستويين المحلي والدولي.

مساهمة «الخليج للتأمين» في الحملة

مهرجان ساندانس ينطلق بنسخة افتراضية
مع وثائقي «انغماسي» عن األميرة ديانا
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انـطـلــق م ـهــرجــان ســانــدانــس
السينمائي بنسخة افتراضية
ت ـ ـ ـمـ ـ ــامـ ـ ــا ،فـ ــرض ـ ـت ـ ـهـ ــا مـ ـ ـج ـ ــددا
كوفيد  ،19مع وثائقي
جائحة
ُ
"ان ـغ ـمــاســي" خ ـصــص لــأمـيــرة
د يــا نــا ومشكالتها مــع العائلة
الملكية البريطانية.
وأرغمت الموجات المتتالية
من فيروس كورونا الكثير من
صــان ـعــي األفـ ـ ــام ع ـلــى تكييف
ط ــريـ ـق ــة ع ـم ـل ـه ــم ،وي ـ ـعـ ــد فـيـلــم
"األميرة" ( )The Princessجزء ا
مــن سلسلة أف ــام مــدرجــة على
ق ــائـ ـم ــة م ـ ـهـ ــرجـ ــان س ــان ــدان ــس
ان ـت ـج ــت ب ــاالس ـت ـن ــاد ف ـق ــط إل ــى
لقطات أرشيفية.
وي ـن ـقــل ه ــذا "ال ــوث ــائ ـق ــي" من
راو ا ل ـم ـش ــا ه ــد إ لـ ــى ز م ــن
دون ٍ
زواج دي ــان ــا واألمـ ـي ــر ت ـشــارلــز
المضطرب ،ويستكشف التأثير
المحتمل لهوس وسائل اإلعالم
والـجـمـهــور عـلــى ه ــذه الـعــاقــة،
وقال مخرج " "The Princessإد
بيركنز "إنها أشبه بالمآسي في
قصص شكسبير ،لكنها مأساة
عرفها الكثير منا ،بل وشاركنا
فيها".
وح ــاول ــت الـكـثـيــر مــن األف ــام
ال ــوث ــائ ـق ـي ــة ال ـم ـخ ـص ـصــة ل ـهــذا
ال ـمــوضــوع "ال ــدخ ــول ف ــي رأس
دي ــان ــا" ،أم ــا إد بيركنز فـحــاول
تـحـلـيــل ن ـظ ــرة أهـ ــل الـصـحــافــة
والجمهور فــي ذلــك الــوقــت إلى
المرأة الشابة وحكمهم عليها،
وي ـس ـت ـع ــرض ال ـف ـي ـلــم بــال ـتــالــي
ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــات الـ ـمـ ـح ــرج ــة ال ـت ــي
أجراها الزوجان على شاشات
التلفزيون ،وتتخلله صور تظهر
قناصي صــور المشاهير وهم
يختبئون بعدساتهم المقربة
ويشكون من عدم ثقة ديانا بهم.
كما ُيظهر "الوثائقي" الوفاة
المأساوية لألميرة عــام 1997
ف ــي ب ــاري ــس ،م ــن خـ ــال مقطع
فـيــديــو غـيــر اح ـتــرافــي صــورتــه
مـجـمــوعــة أص ــدق ــاء ي ـشــاهــدون
األخ ـب ــار الـتـلـفــزيــونـيــة ،ويبين
التبدد السريع لمزاجهم الجيد
األولــي مع اإلعــان عن الحادث
الـ ـ ـم ـ ــروري الـ ـق ــات ــل ،ويـ ـ ـ ــدرك إد
بيركنز بوجود عدد ال يحصى
من األفالم الوثائقية المخصصة
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تأجيل «المهمة المستحيلة»
السابع والثامن عامين
ق ــال ــت شــرك ـتــا ب ــارام ــاون ــت
بيكتشرز وسكاي دان ــس ،في
بيان ،أمس األول ،إن الجزأين
الـســابــع وال ـثــامــن مــن سلسلة
أف ـ ــام "ال ـم ـه ـمــة الـمـسـتـحـيـلــة"
( ،)Mission: Impossibleبطولة
توم كروز ،تم تأجيلهما عامين،
ع ـل ــى أن ي ـن ـط ـل ـقــا فـ ــي عــامــي
 2023و ،2024ب ـس ـبــب و ب ــاء
"كوفيد."19 -
وك ـ ـ ــان مـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر ظ ـهــور
ال ـج ــزء ال ـســابــع م ــن السلسلة
" "Mission: Impossible 7بدور
ال ـع ــرض ف ــي سبتمبر ،2022
على أن يتبعه الـجــزء الثامن
" "Mission: Impossible 8في
يوليو .2023
وتم تحديد الموعد الجديد
لعرض الفيلمين في  14يوليو
 2023ل ـل ـج ــزء الـ ـس ــاب ــع ،و28
يونيو  2024للجزء الثامن من
السلسلة.
وقالت الشركتان ،في بيان:
"بعد بحث مستفيض ،قــررت
(باراماونت بيكتشرز) و(سكاي
دانــس) تأجيل موعدي عرض
فيلمي (Mission: Impossible
 ،)7&8بسبب استمرار الوباء".

توم كروز
ُي ــذك ــر أن ن ـج ــم الـسـلـسـلــة،
الـمـمـثــل الـعــالـمــي ت ــوم ك ــروز،
س ـبــق أن ات ـخ ــذ ق ـ ــرارا بــوقــف
تصوير أحدث أجزاء Mission:
 ،Impossibleنتيجة إ صــا بــة
ع ــدد كـبـيــر م ــن أفـ ـ ــراد الـطــاقــم
بـ"كورونا" على مدى العامين
ال ـم ــاض ـي ـي ــن ،م ــا ك ـ َّـب ــد الـفـيـلــم
خسائر فادحة.
(رويترز)

لــديــانــا ،لـكـنــه يــوضــح أن ــه أراد
م ــن خـ ــال فـيـلـمــه ت ـقــديــم م ــادة
"انغماسية وتجريبية أكثر".
ويـ ـق ــول ال ـم ـخ ــرج إن الـعـمــل
الوثائقي "ي ـحــاول ال ـعــودة إلى
ت ـلــك الـحـقـبــة م ــن خ ــال وثــائــق
أرشيفية ،ويكشف عن األحداث
في نمط سردي حالي"ُ .
ويعرض
" "The Princessفي وقت تواجه
ال ـعــائ ـلــة الـمـلـكـيــة الـبــريـطــانـيــة
تـ ـح ــدي ــات م ـن ــذ خـ ـ ــروج األم ـي ــر
ه ــاري وزوج ـت ــه مـيـغــن مــاركــل،
ال ـلــذيــن ي ـق ــوالن إن ـه ـمــا واج ـهــا
تعليقات عنصرية داخل األسرة،
ويخوضان إجراءات قانونية مع
الصحافة الفضائحية للحفاظ
على خصوصيتهما.
وأكــد المنتج سايمن تشين:
"قـصـتـهـمــا م ــن األسـ ـب ــاب الـتــي
دفعتنا لصنع ه ــذا الـفـيـلــم ،أو
عـلــى األقـ ــل الـسـبــب الـ ــذي جعل
هذه اللحظة تبدو مناسبة لنا"،
مضيفا" :كانت غريزتنا تقودنا
للعودة إلى ما كنا نعتبره دائما
األصـ ــول ،ومـعــرفــة مــا يمكن أن
نتعلمه حول ما حدث بعد ذلك
لديانا".
وأوضحت مديرة المهرجان
ت ــاب ـي ـث ــا ج ــاكـ ـس ــون أن الـ ـج ــزء
"االفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض ـ ـ ــي" م ـ ــن مـ ـه ــرج ــان
س ــان ــدان ــس سـيـسـتـمــر ع ـلــى ما
يبدو حتى بعد انتهاء الجائحة،
ألن المقابالت وحلقات الحوار
عـ ـب ــر اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت تـ ـس ــاع ــد عـلــى

"ت ـن ــوي ــع ال ـج ـم ـه ــور" ،م ـتــاب ـعــة:
"ب ـع ــدم ــا فـهـمـنــا كـيـفـيــة ال ـق ـيــام
بذلك ،ال أريد العودة إلى الوراء".
كما أعرب المؤسس المشارك
لـ ـلـ ـمـ ـه ــرج ــان ال ـم ـم ـث ــل روبـ ـ ــرت
ريدفورد ( 85عاما) عن سعادته
بإضافة هذه المنصة الجديدة
التي وصفها بأنها "تطور في
رؤية ساندانس".
ومن بين األفالم األخرى التي
ُعرضت ليلة افتتاح المهرجان
فيلم " ،"Fire of Loveوهو أيضا
وثــائـقــي تــم إنـتــاجــه باالعتماد
على وثــائــق أرشيفية ،ويتتبع
الــرح ـلــة وال ـن ـهــايــة ال ـمــأســاويــة
لـعــالـمــي الـبــراكـيــن الفرنسيين
كاتيا وموريس كرافت ،فقد قتل
الزوجان في ثوران على جانبي
بركان أنزين الياباني عام .1991
كـ ـم ــا ُع ـ ـ ـ ــرض الـ ـفـ ـيـ ـل ــم األول
ل ـج ـي ـس ــي أيـ ــزن ـ ـبـ ــرغ ك ـم ـخ ــرج،
ب ـع ـنــوان "When You Finish
 ،"Saving The Worldبطولة
جــول ـيــان م ــور وف ـيــن وول ـف ــارد،
وي ـت ـت ـبــع هـ ــذا ال ـف ـي ـلــم ال ــروائ ــي
مـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــات ع ـ ــائـ ـ ـل ـ ــة أمـ ـي ــركـ ـي ــة
مـ ـضـ ـط ــرب ــة والـ ـ ـخ ـ ــاف ـ ــات ب ـيــن
م ـخ ـت ـلــف أفـ ـ ــرادهـ ـ ــا ع ـل ــى م ــدى
ع ـ ـ ـقـ ـ ــود ،وي ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــر مـ ـه ــرج ــان
ســانــدانــس ،ال ـم ـعــروف بـقــدرتــه
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى اكـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـمـ ـ ــواهـ ـ ــب
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـلـ ـي ــة بـ ـ ـي ـ ــن األف ـ ـ ـ ــام
المستقلة ،حتى  30يناير.
(أ ف ب)

جوليان مور

نجاة أرنولد شوارزنيغر من حادث أديل تؤجل حفالتها في الس
فيغاس بسبب كورونا
تصادم  ٤سيارات

كاني ويست يشترط الموافقة
على «وثائقي» يتناول حياته
طالب "يي" (كاني ويست)،
أحـ ــد أكـ ـث ــر نـ ـج ــوم مــوسـيـقــى
ً
الـ ـ ـب ـ ــوب تـ ــأث ـ ـيـ ــرا ف ـ ــي ج ـي ـل ــه،
بــالـتـحـكــم ف ــي ف ـي ـلــم وثــائ ـقــي
مـقـبــل لـشـبـكــة نـتـفـلـيـكــس من
الـمـتــوقــع أن يـثـيــر م ــزي ــدا من
الجدل بشأن إرثه.
وكتب نجم موسيقى الراب
على "إنستغرام" قبل يومين
من أول عــرض لفيلم "جيين-
يوهس :ثالثية كاني"" :سأقول
هذا بلطف آلخر مرة ،يجب أن
أحصل على مونتاج نهائي،
وأواف ــق على هــذا الفيلم قبل
عرضه على شبكة نتفليكس".
وتعرض "نتفليكس" الفيلم،
ال ـ ـ ــذي وص ـف ـت ــه ب ــأن ــه "حـ ــدث
وثـ ــائ ـ ـقـ ــي ت ـ ــاريـ ـ ـخ ـ ــي" ،وم ـ ــدة
ع ــرض ــه  4سـ ــاعـ ــات ون ـص ــف
الساعة ،على مستوى العالم
ف ــي  3أجـ ــزاء طــويـلــة بـعـنــوان
"الفصل األول :رؤية" و"الفصل

األميرة ديانا في مشهد من «»The Princess

أرنولد شوارزنيغر

كاني ويست
الـ ـث ــان ــي :ال ـ ـهـ ــدف" و"ال ـف ـص ــل
الثالث :الصحوة" ،اعتبارا من
 16فبراير المقبل.
وكتب ويست" :افتحوا غرفة
ال ـمــون ـتــاج ع ـلــى الـ ـف ــور ،لكي
أكون مسؤوال عن صورتي".
(د ب أ)

نجا الممثل األميركي وحاكم واليــة كاليفورنيا السابق أرنولد
شــوارزن ـي ـغــر ( 74ع ــام ــا) م ــن حـ ــادث سـيــر نـتــج عـنــه نـقــل ام ـ ــرأة إلــى
المستشفى ،بعد تعرضها إلصابات طفيفة.
وكان نجم أفالم اإلثارة والحركة السابق يقود سيارة من طراز "جي
إم سي يوكون" كانت ضمن أربع سيارات تعرضت لحادث تصادم يوم
الجمعة في لوس أنجلس.
وقال دانيل كيتشيل ،المتحدث باسم شوارزينغر ،أمس األول ،إن
بطل سلسلة أفالم "ترميناتور" بخير وبصحة جيدة.
وذكرت الشرطة ،في بيان ،أنه تم نقل امرأة إلى المستشفى ،إلصابتها
بسحجات في رأسها .وأضاف بيان شرطة لوس أنجلس ،أنه ال يشتبه
فــي أن يكون الكحول أو الـمـخــدرات عامال مشتبها بــه فــي التسبب
بالحادث ،لكن البيان لم يشر إلى سبب الحادث.
(د ب أ)

إلتون جون يعود للمسرح
بعد غياب عامين

إلتون جون

أديل
أرج ــأت المغنية البريطانية أديــل أدك ـنــز ب ــدء إقــامـتـهــا فــي مدينة
الس فيغاس بــواليــة نيفادا األمـيــركـيــة ،بسبب عــدم جاهزية سلسلة
حفالتها الموسيقية ،التي تأثرت تماما نتيجة التأخير في عمليات
التسليم واإلصابات بفيروس كورونا بين أفراد فريق العمل الخاص بها.
وذك ــرت وكــالــة األن ـبــاء البريطانية "بــي آيــه مـيــديــا" ،أن أدي ــل سعت
وفريقها ،بشتى الـطــرق ،إلــى إقــامــة سلسلة الحفالت الموسيقية في
موعدها ،لكن ذلك كان غير ممكن .وقدمت المغنية البريطانية في منشور
بمواقع التواصل االجتماعي ،اعتذارا لجماهيرها ،ووعدت بأنه ستتم
إعادة جدول مواعيد حفالتها الموسيقية.
وقالت أديل" :آسفة جدا ،لكن سلسلة عروضي ليست جاهزة" ،الفتة
إلى أن نصف أعضاء فريقها تعرض لإلصابة بمرض "كوفيد ،"19 -وكان
من المقرر أن تبدأ أديل إقامتها بفندق سيزار باالس في الس فيغاس.
(د ب أ)

عاد مغني الروك البريطاني إلتون جون إلى المسرح ألول مرة
بعد غياب ما يقرب من عامين ،كما تستعد أسماء كبيرة في عالم
الغناء والموسيقى ،مــن بينها المغنية األميركية بيلي إيليش
والمغني الكندي جاستن بيبر ،للقيام بجوالت حول العالم.
لكن مع استعداد صناعة الموسيقى الحية للتعافي من "كوفيد-
 "19هــذا العام ألغت فرقة الهيب هــوب األميركية فوجيس جولة
بمناسبة مــرور  25سنة على إنشائها ،قائلة" :استمرار جائحة
كوفيد جعل ظروف الرحالت صعبة".
وفــي وقــت سابق من هــذا الشهر أرجــأ المغني األميركي بيلي
جويل حفال في يناير بماديسون سكوير غاردن حتى أغسطس.
وألغى المغني الكندي ذا ويكند الحفالت في أوائل عام  ،2022لكنه
يعتزم إقامة حفالت جديدة خالل الصيف.
(رويترز)

فلك
الحمل

الثور

 21مارس  19 -أبريل

 20أبريل  20 -مايو

ً
م ـه ـن ـي ــا :ل ـس ــت ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى ال ـت ـب ـجــح
بإنجازاتك كي ال تكسب األعداء.
ً
عاطفيا :تحتاج إلى حضن الحبيب كلما
تكاثرت عليك الهموم.
ً
اجتماعيا :الرياضة أساسية للحفاظ على
اللياقة البدنية ،فلماذا تهملها؟
رقم الحظ.27 :

ً
مهنيا :تطورات متالحقة يصب معظمها
في مصلحتك بالنهاية.
ً
عاطفيا :أنت شديد التأثر هذه الفترة ،فكل
كلمة تخرجك عن طورك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :االس ـت ــرخ ــاء أف ـض ــل طــريـقــة
للتخلص من اإلرهاق.
رقم الحظ.38 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :انتبه من الزمالء ،فبعضهم قد
ً
يضمر لك شرا من باب الحسد.
ً
عاطفيا :شخص ما يحبك بجنون ،وال
يبوح لك بهذا السر.
ً
اجتماعيا :فترة من االسترخاء تقضيها
مع العائلة التي تحب حضورك.
رقم الحظ.9 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :تحتاج لالنتقال إلى ميدان أو عمل
آخر إن كنت تشعر بالتوتر الدائم.
ً
عاطفيا :الحبيب يطمئن إليك ،فال تخذله
بال سبب.
ً
اجـتـمــاعـيــا :أحــد األقـ ــارب يسعى بجهد
إلنشاء خالف بينك وبين العائلة.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
ً
مهنيا :فترة عصيبة عليك أن تتعلم خاللها مهنيا :انتهت الفترة العصيبة ،وستصبح
ً
األمور أكثر سهولة من اآلن وصاعدا.
كيف تضبط أعصابك.
ً
ً
عاطفيا :تحتاج إلى براهين من الحبيب تثبت عاطفيا :ال تتعامل بخشونة مع الحبيب ،بل
ً
ُ
كن لينا في السلوك.
ما تعنيه له.
ً
ً
ً
ً
اجتماعيا :تجد صديقا يشاطرك الهوايات اجتماعيا :تساعد صديقا على التخلص من
مشكلة مالية عالقة.
نفسها ،فتسعد بصحبته.
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.3 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً ّ
مهنيا  :ركز على التفاصيل ،وال تغرق في
األمور التافهة.
ً
عاطفيا :قــد ال تثق بالحبيب اآلن ،لكنه
سيبرهن لك عن مدى إخالصه.
ً ّ
اجتماعيا :تفكر في استثمار عقاري خارج
ً
البالد .ادرس األمر مليا.
رقم الحظ.28 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :ال تقدم على أي خطوة تفقدك ما
أحرزته من مكتسبات في العمل.
ً
عاطفيا :تعتقد أنك وحدك على حق .الحب
بحاجة إلى التنازل.
ً
اجتماعيا :يسطع نجمك في محيطك ،والكل
يحبون حديثك المشوق.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :استمع إلى نصيحة من يفهم أكثر
منك في المهنة.
ً
عاطفيا :تجيد كيفية جذب الحبيب بكل
جدارة.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ل ـيــس ك ــل م ــا يـلـمــع ذه ـب ــا،
وبعض األقارب كذلك ،فمنهم المخادع.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
ً
مـهـنـيــا :أخ ـي ــرا تصلك مـعـلــومــات عن
ترقية محتملة كنت تحلم بها.
ً
عاطفيا :الصراخ ال ينفع وحده .الكالم
الهادئ يؤدي إلى نتيجة مع الحبيب.
ً
اجتماعيا :تشعر بالحاجة إلى االبتعاد
لبرهة السترجاع قواك ،ألنك مرهق.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :ال تقلق إن تكاثرت الملفات ،فذلك
دليل على ثقة اإلدارة بك.
ً
عاطفيا :تمل من مطالبة الحبيب الدائمة
بوجودك بقربه طوال الوقت.
ً
اجتماعيا :لن تتخلص من الملفات العائلية
ً
بسحر ساحر ،بل عليك أن تبذل مجهودا.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
ً
مهنيا :تحقق نجاحا منقطع النظير يثير
الدهشة.
ً
عــاط ـف ـيــا :م ــا م ــن ش ـخــص يـحـبــك أك ـث ــر من
نصفك اآلخر.
ً
ً
ً
اجتماعياّ :
تودع صديقا مقربا قرر االستقرار
ببلد آخر ويحزنك األمر.
رقم الحظ.22 :

fitness
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رجل التنين ...أقرب أقرباء اإلنسان
قال باحثون إن تحليل
أحفورة عثر عليها بالصين
في ثالثينيات القرن العشرين
يمكن أن يعيد تشكيل فهمنا
لتطور البشر.

يعتقد فريق من الباحثين
ً
الـ ــدول ـ ـي ـ ـيـ ــن ،أن ن ـ ــوع ـ ــا ج ــرى
ً
ال ـ ـت ـ ـعـ ــرف ع ـل ـي ــه حـ ــدي ـ ـثـ ــا مــن
هومينين  Homininالقدماء
قد يكون أقرب قريب مكتشف
ل ـل ـب ـش ــر ال ـ ـم ـ ـعـ ــاصـ ــريـ ــن ع ـلــى
اإلطالق.
ج ــرى ال ـت ـعــرف عـلــى الـنــوع
الجديد ،المسمى هومو لونغي
 ،Homo longiأو "رجل التنين"
 ،Dragon Manمن أحفورة في
حالة ممتازة من الحفظ تعرف
باسم جمجمة هاربين Harbin
 craniumاكتشفت في مدينة
ه ــارب ـي ــن  Harbinف ــي شـمــال
شـ ـ ــرق الـ ـصـ ـي ــن ب ـثــاث ـي ـن ـيــات
الـقــرن العشرين .اشتق اسمه
مـ ــن ال ـم ـق ــاط ـع ــة الـ ـت ــي تــوجــد
بـ ـه ــا م ــديـ ـن ــة هـ ــارب ـ ـيـ ــن ،وه ــي
هيلونغجيانغ ،Heilongjiang
وترجمتها "نهر التنين".
يمكن أن تحتوي جمجمة
هــومــو لــون ـغــي ال ـك ـب ـيــرة على
دمــاغ يماثل في الحجم دماغ
اإلنـ ـس ــان ال ـح ــدي ــث Modern
 ،humansلـ ـ ـك ـ ــن تـ ـج ــو ي ــف
العينين فيها أكـبــر ،وحافتي
الحاجبين بارزتان وغليظتان،
والـ ـف ــم ع ــري ــض ي ـح ـتــوي على
أسـ ـ ـن ـ ــان كـ ـبـ ـي ــرة ف ـ ــي م ــرح ـل ــة
متقدمة من النمو.
قـ ـ ــال جـ ـي ــان ــغ جـ ــي Qiang
 ،liأس ـت ــاذ ع ـلــم األح ــاف ـي ــر من
جــام ـعــة خ ـبــي ل ـع ـلــوم األرض
،Hebei GEO University
حيث يحتفظ باألحفورة" :إن
أحفورة هاربين هي واحدة من
أكثر األحافير القحفية
 Canial fossilsالبشرية
اكتماال في العالم .لقد
احتفظت هذه األحفورة
بـعــديــد مــن التفاصيل
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــورف ـ ـ ــول ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة ل ـ ـف ـ ـهـ ــم
تـ ـط ــور ج ـن ــس هــومــو
 Homoوأص ــل هومو
س ـ ــا بـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــس Homo
 .s a p i e n sف ـب ـي ـن ـمــا

يـ ـظـ ـه ــر الـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــات الـ ـبـ ـش ــري ــة
ال ـق ــدي ـم ــة ال ـن ـم ــوذج ـي ــة ،ي ـقــدم
ً
ق ـ ـ ـحـ ـ ــف ه ـ ـ ــاربـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن م ـ ــزيـ ـ ـج ـ ــا
ً
فسيفسائيا مــن الخصائص
البدائية والمشتقة ،ما يجعله
يتميز عن كل األنــواع األخرى
ً
المسماة سابقا هومو".
ي ـ ـع ـ ـت ـ ـقـ ــد ال ـ ـ ـبـ ـ ــاح ـ ـ ـثـ ـ ــون أن
ً
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــة ت ـ ـ ـخـ ـ ــص رجـ ـ ـ ــا
ً
ك ـ ـ ــان ع ـ ـمـ ــره نـ ـح ــو  50ع ــام ــا
وق ـ ــت وفـ ــاتـ ــه .وي ـع ـت ـق ــدون أن
هـ ــومـ ــو ل ــونـ ـغ ــي كـ ـ ــان يـعـيــش
ف ــي م ـج ـت ـم ـعــات ص ـغ ـي ــرة فــي
الغابات .تشير الجمجمة إلى
ً
أن فرد هاربين كان كبيرا جدا،
لـ ــذا م ــن ال ـم ـح ـت ـمــل أن هــومــو
ً
ً
ل ــون ـغ ــي ك ـ ــان م ـت ـك ـي ـفــا ج ـي ــدا
للبقاء فــي البيئات القاسية،
ً
وربـمــا كــان ناجحا بما يكفي
لالنتشار في كل أنحاء آسيا،
كما يقولون.
يـ ـق ــدر ال ـف ــري ــق أن أحـ ـف ــورة
هاربين يبلغ عمرها 146.000
عـ ـ ــام عـ ـل ــى األق ـ ـ ـ ــل ،ويـ ـعـ ـي ــدون
تاريخها إ لــى البليستوسين
األوسط .Middle Pleistocene
و م ــن ا لـمـحـتـمــل أن صاحبها
عـ ــاش خـ ــال ال ـف ـت ــرة الــزمـنـيــة
ن ـف ـس ـهــا الـ ـت ــي وجـ ـ ــد خــال ـهــا
إنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ــان ديـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوف ـ ـ ــان
 D e n i s o v a n sو إ ن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــا ن
ن ـي ــا ن ــدر ت ــال Neanderthals
وه ــوم ــو ســابـيـنــس (اإلن ـس ــان
ا ل ـع ــا ق ــل)  H. sapiensور ب ـمــا
ً
ت ـ ـفـ ــاعـ ــل أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا م ـ ـ ــع الـ ـبـ ـش ــر
القدامى.
بعد ساعات من العمل على
ت ـحــديــد م ـكــان هــومــو لــونـغــي
على شجرة عائلة الهومينين،
اكتشف الفريق أنــه أحــد أقرب
أقارب اإلنسان الحديث.
ق ـ ــال ال ـب ــروف ـي ـس ــور كــريــس
سـتــر يـنـغــر ،Chris Stringer
عالم األنثروبولوجيا القديمة
من متحف التاريخ الطبيعي
Natural History Museum
في لندن" :ظننت فترة طويلة
أن ــه الب ــد أن يـكــون هـنــاك نــوع

م ـت ـم ـيــز م ــن ال ـب ـش ــر ف ــي ش ــرق
آس ـي ــا ،وس ـ ــررت ل ــدى دعــوتــي
إلـ ـ ــى دراسـ ـ ـ ــة هـ ـ ــذه األح ـ ـفـ ــورة
ال ــرائـ ـع ــة الـ ـت ــي أث ـب ـت ــت صـحــة
ا لـفـكــرة .لقد فوجئت بنتيجة
التحاليل الفيلوجينية (علم
تطور الـســاالت) Phylogeny
التي ربطته بهومو سابينسر،
ً
بـ ـ ــدال م ــن إنـ ـس ــان ن ـي ــان ــدرت ــال
 ،H.neanderthalensisلكن
اس ـت ـن ـت ــاج ــات ـن ــا ت ـس ـت ـنــد إل ــى
ت ـح ـل ـي ــل كـ ـمـ ـي ــات كـ ـبـ ـي ــرة مــن
البيانات".
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــت
التحليالت أكثر من  600سمة
مـتـســاويــة األه ـم ـيــة ،ومــايـيــن
م ـ ــن عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ب ـ ـنـ ــاء أشـ ـج ــار
العائلة للوصول إلى األشجار
ً
األكثر اقتصادا Parsimonious
 .treesي ــؤ س ــس ذ ل ـ ــك ســا لــة

بـشــريــة ثــالـثــة فــي ش ــرق آسيا
مع تاريخها التطوري الخاص
ب ـ ـهـ ــا ،ويـ ـظـ ـه ــر م ـ ـ ــدى أه ـم ـي ــة
الـمـنـطـقــة ف ــي ت ــاري ــخ الـتـطــور
البشري".
تشير إعادة بناء الباحثين
ل ـ ـش ـ ـجـ ــرة ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة الـ ـبـ ـش ــري ــة
ً
أيضا إلى أن السلف المشترك
 Common ancestorا ل ــذي
ن ـ ـت ـ ـش ـ ــارك فـ ـ ـي ـ ــه م ـ ـ ــع إنـ ـ ـس ـ ــان
نياندرتال عاش في فترة أبعد
ف ــي ال ـم ــاض ــي .وإذا كـ ــان هــذا
ً
صحيحا  ،فمن المحتمل أننا
افترقنا عن إنسان نياندرتال
ً
قبل نحو  400.000عام تقريبا
مما كان يعتقده العلماء.
ق ـ ـ ــال شـ ـيـ ـغ ــون ن ـ ــي Xijun
 ،Niأسـ ـت ــاذ ع ـلــم ال ـح ـيــوانــات
األولـيــة وعلم اإلنـســان القديم
مـ ـ ــن األك ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ال ـص ـي ـن ـي ــة

للعلوم Chinese Academy of
" :Sciencesيعتقد على نطاق
واسـ ــع أن إن ـس ــان ن ـيــانــدرتــال
يـنـتـمــي إل ــى ســالــة منقرضة
هي أقرب األقرباء إلى جنسنا
البشري ،لكن اكتشافنا يشير
إلى أن الساللة الجديدة التي
تعرفنا عليها وتتضمن هومو
لونغي هي المجموعة الشقيقة
لهومو سابينس".
المصدر :مجلة مدار
سلسلة مقاالت تنشر
بالتنسيق مع التقدم العلمي
للنشر.
تابع قراءة الموضوع عبر
الموقع اإللكتروني:
www.aspdkw.com

ما أفضل طريقة لصنع
لقاح ضد المالريا؟
الجميع يحبون خليط الفواكه المثلجة في الصيف ،لكن خليط
البعوض قد يكون أكثر فائدة لصحتك.
طــور علماء مــن إمـبــريــال كــولـيــدج لـنــدن Imperial College
 Londonطريقة جديدة الستخراج طفيليات المالريا من البعوض
المصاب عن طريق تحويل الحشرات إلى خليط رخو ،ثم تصفية
الطفيليات منه ،الستخدامها في اللقاح.
تتيح هذه الطريقة استخراج كمية أكبر من الطفيليات بصورة
ً
أســرع ،مع تسبيبها قــدرا أقل من التلوث ،ويمكن أن تــؤدي إلى
تطوير لقاحات أفضل للمالريا.
ينتشر طفيلي المالريا ،البالزموديوم  ،Plasmodiumمن خالل
لدغات بعوضات األنوفيليس  Anophelesاألنثى المصابة.
صار هذا الطفيلي أكثر قدرة على مقاومة األدويــة المضادة
للمالريا ،في حين صار البعوض أكثر مقاومة للمبيدات الحشرية.
لذلك فإن إيجاد طرق أفضل لعالج المالريا أمر ُملح ،إذ يودي
ً
المرض بحياة  400.000شخص سنويا 61 ،في المئة منهم أطفال
دون سن الخامسة.
تتطلب الطريقة الحالية إلنتاج لقاحات المالريا فنيين ذوي
مـهــارات عالية لتشريح الـغــدد اللعابية للبعوض ،واستخراج
الـطـفـيـلـيــات الـصـغـيــرة (ال ـم ـعــروفــة بــاســم ال ـح ـيــوانــات البوغية
 )Sporozoitesمنها ،ثم يلجأ العلماء إلى إضعاف الطفيليات.

الزكام العادي أداة لالحتماء من «كورونا»
ً
يتعلق أكبر األلغاز اليوم بالسبب الذي يجعل البعض مقاوما لعدوى «كوفيد »19
رغم ّ
تعرضه للفيروس ،ونشر علماء من جامعة إمبريال كوليدج لندن دراسة
ً
مفادها أن الخاليا المناعية التي ينتجها الجسم ردا على الزكام العادي قد تحمينا
من عدوى كورونا.

ح ـيــن ن ـص ــاب ب ــال ــزك ــام ،ي ـن ـتــج ج ـهــاز
المناعة أجساما مضادة وخاليا تائية،
يستمر مفعول هذه الخاليا وقتا أطول من
األجسام المضادة ،وقد تمنع الشخص من
اإلصابة بالنوع نفسه من الزكام مجددا.
ُ
وت ـس ـبــب ف ـيــروســات ك ــورون ــا بـيــن 15
و 30في المئة من حاالت الزكام ،وتكشف
ال ــدراس ــة ال ـج ــدي ــدة أن ال ـخــايــا الـتــائـيــة
المشتقة من حاالت زكام سابقة وناجمة
عن فيروسات كورونا قد تحمي الناس
مــن عــدوى "المتالزمة التنفسية الحادة
الوخيمة ."2
ون ـش ــرت ه ــذه ال ــدراس ــة الـمـبـنـيــة على
المراقبة في مجلة "اتـصــاالت الطبيعة"،
وب ـ ــدأت ف ــي بــري ـطــان ـيــا سـبـتـمـبــر ،2020
واستعان الباحثون بــ 52شخصا كانوا
يقيمون مع مصاب بالمتالزمة التنفسية
الـ ـ ـح ـ ــادة ال ــوخـ ـيـ ـم ــة  ،2وخـ ـض ــع جـمـيــع
المشاركين الختبار تفاعل البوليميراز
المتسلسل ( )PCRفي اليوم األول والرابع
والسابع من الدراسة ،وجرى هذا البحث
قبل المصادقة على أي لقاحات مضادة
لفيروس "كوفيد ."19

ما وراء مقاومة العدوى
وجـ ـ ــاءت نـتـيـجــة ن ـصــف ال ـم ـشــارك ـيــن
إيـجــابـيــة فــي الـمــرحـلــة الــاح ـقــة ،لـكــن لم
يلتقط المتبقون ( 26شخصا) الفيروس،
ولم يرصد الباحثون أي اختالفات بين
المجموعتين ،وت ـقــول الـمـشــرفــة األول ــى
عـلــى ال ــدراس ــة ري ــا ك ــون ــدو ،م ــن المعهد

الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـق ـل ــب والـ ـ ــرئـ ـ ــة ف ـ ــي ج ــام ـع ــة
"إمبريال"" ،راجعنا عوامل العمر ،والجنس
الـ ـبـ ـي ــول ــوج ــي ،ومـ ــؤشـ ــر ك ـت ـل ــة ال ـج ـس ــم،
ول ــم نـجــد أي ف ــرق فـ ُـي طــريـقــة االحـتـكــاك
بالفيروس وســط األ َس ــر بين مــن جــاء ت
ن ـتــائــج فـحـصـهــم إي ـجــاب ـيــة ومـ ــن بقيت
نتائجهم سـلـبـيــة .كــذلــك ،حللنا الــرابــط
بـيــن ه ــذه ال ـظــاهــرة وال ـحــالــة المرجعية
(حيث يبقى تعرض الشريك أو األطفال
أو األبوين أو زميل السكن محدودا) ولم
نرصد أي اختالف بين أصحاب النتائج
اإليجابية والسلبية .يثبت هذه االستنتاج
أن ط ــري ـق ــة ال ـت ـع ــرض ل ـل ـف ـي ــروس كــانــت
َ
متشابهة في المجموعتين".
وأعطى جميع المشاركين عينات دم
بين اليوم األول والسادس من الدراسة،
وح ـل ــل ال ـع ـل ـمــاء ت ـلــك ال ـع ـي ـنــات لـمـعــرفــة
مستويات الخاليا التائية المشتقة من
إصابات سابقة بفيروسات كورونا.

ارتفاع الخاليا التائية
واكتشف العلماء أن المجموعة التي
ل ــم تـلـتـقــط عـ ــدوى ال ـم ـتــازمــة التنفسية
ال ـح ــادة الــوخـيـمــة  2سـجـلــت مـسـتــويــات
أعلى مــن الخاليا التائية التفاعلية في
دم المشاركين ،وتستهدف هذه الخاليا
ال ـت ــائ ـي ــة الـ ـب ــروتـ ـيـ ـن ــات داخ ـ ـ ــل ف ـي ــروس
المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة .2
ويقول د .أرت ــورو كاساديفال ،أستاذ
مرموق ورئيس قسم علم األحياء الدقيقة
الجزيئي وعلم المناعة في كلية الصحة

العامة التابعة لجامعة جــون هوبكينز
بلومبيرغ" :ه ــذه الــدراســة صغيرة ،لكن
تبقى نتائجها مـثـيــرة لــاهـتـمــام ،وهــي
تتماشى مع بيانات مفادها أن التجارب
ال ـس ــاب ـق ــة مـ ــع أن ـ ـ ــواع أخـ ـ ــرى مـ ــن عـ ــدوى
فيروس كورونا قد تؤثر على قابلية الفرد
لإلصابة بمرض كوفيد  .19على صعيد
آخر ،تؤكد هذه الدراسة الفكرة القائلة إن
تاريخ الفرد المناعي ،السيما قبل التقاط
العدوى بسبب أنواع أخرى من فيروسات
كورونا ،يؤثر بشدة على تحديد الفئات
المعرضة لألمراض".

لقاحات جديدة
وتستهدف اللقاحات الراهنة بروتينات

"س ـبــايــك" الـمــرتـبـطــة
بالمتالزمة ّ
ُ
التنفسية الحادة الوخيمة  ،2وتحفز على
إنتاج أجسام مضادة لتلك البروتينات
تـحــديــدا ،ثــم تستهدف الـخــايــا التائية
التفاعلية الـبــروتـيـنــات الــداخـلـيــة في
الفيروس.
وتـ ـتـ ـح ــول مـ ـسـ ـتـ ـض ــدات "سـ ـب ــاي ــك"
بشكل مـتـكــرر ،ما
على سطح الـفـيــروس
ٍ
يؤدي إلى ظهور متحورات جديدة .برأي
الباحثينُ ،يفترض أن يشمل الجيل الثاني
مــن الـلـقــاحــات مـسـتـضــدات مختلفة إلــى
مستضدات "سبايك" ،وقد يضمن
جانب
ّ
الـلـقــاح ال ــذي ُيـحــفــز على إنـتــاج الخاليا
مناعة طويلة األمد أكثر من اللقاح
التائية ّ
الذي يحفز على إنتاج األجسام المضادة
دون سواها.

وت ــوض ــح ك ــون ــدو" :م ــن خ ــال تطوير
لقاحات تستهدف أجــزاء الفيروس التي
يصعب تغييرها (إنـهــا اآللـيــة الداخلية
التي ُيفترض أن تتكرر) ،يمكننا أن نقوي
مناعة الـفــرد ضــد الـمـتـحــورات الناشئة
مستقبال .قد يسمح اللقاح المبني على
الـخــايــا الـتــائـيــة بــإطــاق ه ــذه المرحلة
ال ـم ــرت ـق ـب ــة مـ ــن اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الـتـلـقـيــح
للسيطرة على المتالزمة التنفسية الحادة
الوخيمة ."2
ويوافقها د .كاساديفال الرأي ،فيقول:
"قــد نتمكن مــن إنـتــاج أن ــواع جــديــدة من
اللقاحات ،فتكون مختلفة جــدا عن تلك
ال ـت ــي نـسـتـعـمـلـهــا راه ـن ــا لــاح ـت ـمــاء من
كوفيد  19عبر تكوين مناعة بواسطة
الخاليا".
وي ـت ـع ــاون ف ــري ــق ال ـب ـحــث م ــن جــامـعــة
إم ـبــريــال راه ـن ــا م ــع ِفـ ـ َـرق بـحـثـيــة أخ ــرى
ـان مـ ـ ــن الـ ـلـ ـق ــاح ــات
لـ ـتـ ـط ــوي ــر ج ـ ـيـ ــل ثـ ـ ـ ـ ـ ٍ
واختبارها.

مناعة الزكام
مــن جهته ،صــرح د .ســايـمــون كــارك،
أسـتــاذ مساعد فــي علم األحـيــاء الدقيقة
الخلوي في جامعة ريدينغ البريطانية،

لمركز اإلعــام العلمي" ،قــد نرتكب خطأ
ف ــادح ــا إذا اف ـتــرض ـنــا أن ك ــل م ــن أصـيــب
حــدي ـثــا ب ــال ــزك ــام ي ـص ـبــح مـحـصـنــا ضد
ُ
كوفيد  ،19ألن فيروسات كورونا تسبب
بين  10و 15في المئة من حــاالت الزكام
فقط".
فــي الـنـهــايــة ،تـشــدد كــونــدو عـلــى هــذه
الفكرة قائلة" :اإلصابة بالزكام ال تعني
بالضرورة نشوء هذه الخاليا التائية ،لذا
يبقى التلقيح أفضل تدبير وقائي ممكن
لمنع انتشار فيروس كورونا".

اللقاحات الراهنة تستهدف
بروتينات «سبايك»
ُ ّ
وتحفز على إنتاج أجسام
مضادة لها

توابل ةديرجلا
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فاطمة كريمي :مثلي األعلى هو كل مطرب ناجح
أكدت أن عائلتها الداعم األول لها في مشوارها الفني
فضة المعيلي

قالت كريمي إن أفراد أسرتها
الحظوا حبها للغناء منذ
طفولتها ،فوفروا لها كل
الدعم والمساندة ،مؤكدة أن
مثلها األعلى في الغناء هو
كل مطرب ناجح.

ب ـ ـ ــدأت ال ـف ـن ــان ــة ف ــاط ـم ــة كــريـمــي
مـ ـش ــواره ــا ب ـخ ـطــى ثــاب ـتــة وأط ـل ـقــت
ألبوما بعنوان "متغرب" ،باإلضافة إلى
مجموعة من أغاني السنغل كان آخرها
"أولى تالت" ،والتي شكلت إضافة إلى
مـشــوارهــا الـفـنــي ،مــوضـحــة أن "ذلــك
يرجع ألسماء فريق العمل المحترفين
الذين تعاونت معهم في هذه األغنية
كشعراء وموسيقيين مميزين قدموا
أعماال ناجحة مع كبار الفنانين في
الساحة".
وذكرت أن سبب اختيارها الميني
ألبوم كــأول ظهور لها على الساحة
ال ـف ـن ـيــة ي ــرج ــع إلـ ــى رغ ـب ـت ـهــا ف ــي أن
يـسـمـعـهــا ال ـج ـم ـه ــور ب ــأك ـث ــر ش ـكــل،
"فاألغاني في الميني ألبوم متنوعة
األســال ـيــب ،وتــرضــي جميع شــرائــح
الجمهور" ،الفتة إلــى أنها تفضل أن
تغني "األغ ــان ــي الــرومــانـسـيــة ،وذات
الطابع الالتيني والغربي ،باإلضافة
إلى األغاني الطربية والكالسيكية".

الداعم األول
وذكرت أن عائلتها كان دور كبير
في حياتها ،مؤكدة "عائلتي كانت
الداعم األول لي في مشواري الفني
ومــازالــت ،وهــم مؤمنون بموهبتي
منذ الطفولة".
وب ـش ــأن وصــول ـهــا إل ــى مـسـتــوى
االحترافية الفنية في الغناء علقت:
"أت ـ ــرك الـ ـج ــواب ل ـل ـج ـم ـهــور ...ولـكــن
الحمد لله اشتغلت على صوتي مع
أفضل األساتذة لتأهيلي لالحترافية،
وق ــد ت ــم ذل ــك قـبــل أن أق ــدم أي عمل
غنائي على الساحة".

اللهجة المصرية
وحول تجربتها الغناء باللهجة
المصرية ،وهــل واجـهــت صعوبات

فاطمة كريمي
في ذلك؟ قالت" :بالعكس كانت سهلة
بالنسبة لــي ،ألنني من أم مصرية،
فأتقنت التحدث والغناء بها".
وعن استقبالها نبأ وفاة الشاعر
ال ـ ــراح ـ ــل الـ ـشـ ـي ــخ دعـ ـي ــج ال ـخ ـل ـي ـفــة
الصباح ،قالت" :كانت صدمه قوية
لــي ،وحتى اآلن قلبي موجوع على
فــراقــه ،ومــا زل ــت أتــذكــر اتـصــالــه لي
قبل وفاته بأسبوع ليطلب مني عمل
أغنية جديدة من كلماته ،وقــال لي
هــذه المرة األغنية الزم يكون فيها
فــرح وتـفــاؤل ،ألن أول عمل لي معه
كــان دراميا حزينا ...الشيخ دعيج،
رح ـم ــه الـ ـل ــه ،كـ ــان مـ ـص ــدرا لـلـطــاقــة
اإليجابية لنا جميعا".

المثل األعلى
وذكرت أن مثلها األعلى في عالم
األغنية هو كل مطرب ناجح؛ "ألنني
ال أرك ـ ــز ع ـلــى ن ـج ــاح م ـط ــرب واح ــد
بعينه".
من جانب آخر ،تؤيد كريمي إعادة
أغــانــي المطربين الـكـبــار "فـمــا زلنا
حتى يومنا هــذا نغني ألم كلثوم،
وعبد الحليم وغيرهما ،وتأثير ذلك

على الجمهور كأنها أغان جديدة ال
ُيمل منها".

وسيلة انتشار
وأض ـ ــاف ـ ــت "أت ـ ـط ـ ـلـ ــع ل ـل ـع ـم ــل مــع
ع ــزي ــز ال ـشــاف ـعــي وعـ ـم ــرو مصطفى
مــن الملحنين ،ونـصــر مـحــروس من
صناع األغاني ،وعمرو دياب ،وحسين
الجسمي من المطربين".
وأشارت إلى أن "السوشيال ميديا
هــي وسيلة لــانـتـشــار ...مــع أنـنــي ال
أح ـب ـهــا ،إذ ب ــات ــت م ـص ــدرا ل ــازع ــاج
واالس ـت ـف ــزاز وف ـقــدنــا قـيـمــة وأهـمـيــة
المشاهير ،وجعلت قيمة لمن ال قيمة
لــه ،وكنت أتمنى أن أكــون في مرحلة
الستينيات ،وتصبح وسيلة االتصال
هــي الـهــاتــف فـقــط ،وأن أحـصــل على
األخبار الورقية".
وأكدت أنها ال تتفق مع من يرى
أن نـجــاح الـمـطــربــة يتطلب منها
بعض االثارة في األغاني ،مضيفة
"أن ــا ضــد اإلثـ ــارة ،فـهـنــاك نجمات
نجحن بـكــل اح ـت ــرام ،ألن النجاح
يتطلب كــاريــزمــا عــالـيــة والـقـبــول
بجانب الموهبة الحقيقية".

زواج أبرار سبت
يتصدر «الترند»

خبريات
نيللي كريم تكثف تصوير
مسلسلها الجديد

احتفلت الـفـنــانــة البحرينية أب ــرار
سبت ،بزفافها ،أمس األول ،بعد مرور
عام ونصف العام على عقد قرانها
من شاب من خارج الوسط الفني،
وكشفت التحضيرات السابقة
للزفاف عن وجود الكثير من
نجوم الخليج في الحفل.
وانتشر خبر زواج أبرار
م ــن ال ــاع ــب الـبـحــريـنــي
م ـح ـم ــد طـ ـي ــب الـ ـعـ ـل ــوي،
إذ أق ـ ـيـ ــم الـ ـحـ ـف ــل وس ــط
أجـ ــواء وصـفـهــا المتابعون
بــ"أسـطــوريــة" ،بحضور العديد من
نجوم الخليج واإلعالميين ،وتصدرت صور أبرار
وزوجها "الترند" عبر مواقع التواصل االجتماعي.
وكانت أبرار والالعب العلوي أعلنا خطبتهما
ً
رسـمـيــا فــي  20يــولـيــو ع ــام  ،2020لـتـتــوج هــذه
العالقة بــالــزواج ،وأقيم حفل الزفاف في أجواء
خليجية بحرينية تقليدية.
وشاركت الفنانة البحرينية شيماء سبت
أجواء حفل زفاف شقيقتها الصغرى ،ووثقت
تفاصيله ،إذ ظهرت الـعــروس بفستان زفاف
أبيض مع طرحة طويلة وضعتها فوق شعرها
الذي اعتمدت تسريحة منسدلة له.
وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو ،التي
نشرتها الفنانة شيماء عبر حسابها في
"سناب شات" كل تحضيرات الحفل من
ضيافة وتجهيز لمكان إقامة الحفل،
ال ــذي طغى عليه الـلــون األبـيــض من
المقاعد والــورود المنتشرة في كل مكان
بشكل الفت.
ً
ً
وتناقل ،أيضا ،ناشطون على مواقع التواصل ،صورا ومقاطع
فيديو من حفل الزفاف.
وشهد الحفل حضور العديد من الفنانات ،منهن أميرة
محمد ،وشيخة زويد ،وفاطمة عبد الرحيم ،وغيرهن.
واختلطت مشاعر الفرح مع الدموع أثناء حفل الزفاف ،حيث
ظهرت الفنانة شيماء باكية أثناء عناقها لشقيقتها العروس
أصغر بنات عائلة سبت.

عادت النجمة نيللي كريم
لتصوير مسلسلها الجديد
«فاتن أمل حربي من جديد»،
بعد أيام من التوقف ،بسبب
انتشار فيروس كورونا في
طاقم العمل وتعرض باقي
الطاقم للتهديد.
وقررت الشركة املنتجة إلزام
طاقم العمل خلف الكاميرات
بارتداء الكمامات الواقية،
ملنع تكرار األمر من جديد،
فيما قرر مخرج العمل
تكثيف جدول التصوير،
لتعويض األيام املاضية من
العمل الجديد املقرر عرضه
في رمضان .وخضع طاقم
العمل ملسحات الكتشاف مدى
سالمة املصابني بعد تماثلهم
للشفاء ،لعدم نقل الفيروس
لغيرهم من طاقم العمل
أمام وخلف الكاميرات.

راغب عالمة يغني للحب
في أميركا

أبرار سبت

سنان أطلق أغنيته الجديدة «أحلفلك»

الزغبي تغني في األردن
 11فبراير
تـحـيــي الـنـجـمــة ن ــوال الــزغ ـبــي حفال
غنائيا في  11فبراير المقبل بــاألردن،
وستقدم خالله باقة متنوعة من أغانيها
القديمة والحديثة التي يحبها جمهورها.
و كـشـفــت ا لــز غـبــي أ خ ـيــرا عــن موقفها
مــن خ ــوض تـجــربــة الـتـمـثـيــل ،قــائـلــة إنــه
ُع ــرض عليها ا لـكـثـيــر مــن ا لـسـيـنــار يــو هــات
الفنية ،سواء سينمائية أو تلفزيونية ،وفي
ح ــال اقـتـنــاعـهــا بــأحــد مـنـهــا فــإنـهــا سـتــوافــق
على الفور ،مضيفة أنها تتمنى أن تخوض
تجربة ا لــدرا مــا القصيرة التي ال تتجاوز
 8حلقات.
وكـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت ع ـ ـ ــن رأيـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي أغ ـ ــان ـ ــي
الـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان ـ ــات ،مـ ــوض ـ ـحـ ــة أن ـ ـ ـهـ ـ ــا ال
ت ـس ـم ـع ـهــا ،ول ـي ـســت ذوقـ ـه ــا ،ل ـكــن فــي
بعض األحيان من الممكن أن تسمع
أغـ ـنـ ـي ــة مـ ــن هـ ـ ــذه الـ ـن ــوعـ ـي ــة وتـ ـن ــال
إعجابها ،مشيرة إ لــى أن "المزيكا
أذواق".
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نوال الزغبي

فضة المعيلي

أصــدر المطرب جاسم سنان أغنية
سنغل جــديــدة بعنوان "أحلفلك" ،بعد
غياب طويل عن الساحة الغنائية ،وهي
كلمات سعد التنيب.
وق ـ ــال س ـن ــان لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" ،إن هــذه
األغنية هي األولى له ،متمنيا أن تنال
إع ـجــاب الـجـمـهــور ،حـيــث لــم يـصــدر له
أي عمل فني منذ فـتــرة التسعينيات،
الفتا إلى أن التوقف يرجع إلى أسباب
كـثـيــرة ،منها طريقة اإلن ـتــاج الغنائي
اآلن التي لم تناسبه ،كما أن الشركات
تغيرت ،السيما في حقبة التسعينيات،
فأصبح المطرب هو الذي ينتج لنفسه،
إضافة إلى أسباب أخرى منها االنشغال
بالدراسة ،وظروف عائلية.
وأض ـ ــاف" :ف ــي ال ـســابــق عـنــدمــا كــان
الفنان يريد أن يطلق عمال فنيا يتسابق
التلفزيون في تصويره له".
وع ـ ــن رأيـ ـ ــه ف ــي ال ـس ــاح ــة ال ـغ ـنــائ ـيــة
بالوقت الحالي ،قــال" :أنــا غير متذوق
لما يطرح من أعمال من ناحية الصدق
فــي التعبير .الكلمة مــازالــت مــوجــودة،

جاسم سنان
لكن األغنية اختلفت روحها عن السابق،
فأصبح أسلوبها سريعا ،والموسيقى
ال ـم ـخ ـت ــارة ف ــي األع ـ ـمـ ــال ال ت ـجــذب ـنــي،
لذلك أغنية (أحلفلك) كانت مزيجا من
موسيقى حديثة ومقامات قديمة".
وتـ ــابـ ــع" :ك ـث ـي ــر م ــن ال ـف ـنــان ـيــن قـبــل
أن أع ـمــل ه ــذا ال ـلــون كــانــوا يكلموني
عــن التمسك بــالـمـقــامــات الـطــربـيــة مع
الحديثة المستخدمة اآلن ،وتوظيفها
بــال ـلــون ال ـجــديــد ،وع ــدم االب ـت ـعــاد عن

صــورتــي أو لوني كثيرا" ،مشيرا إلى
أنه من األساليب المتبعة اآلن الغناء
الـ ـك ــاسـ ـيـ ـك ــي ،ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـب ـي ــان ــو
واألورغ.
وب ـ َّـي ــن أن ال ـج ـيــل ال ـح ــال ــي اخـتـلــف
عن السابق ،فكل شيء يسير بسرعة،
وهو ما انعكس على األعمال الغنائية
والدرامية.
وكشف أنه سيطلق عملين جديدين
في المستقبل القريب.

يستعد املطرب راغب عالمة
إلحياء حفلني غنائيني في
الواليات املتحدة األميركية
بمناسبة عيد الحب ،حيث
يحيي الحفل األول في مدينة
أورالند بفلوريدا في 13
فبراير ،أما الحفل الثاني
فسيكون يوم  19من نفس
الشهر في مدينة لوس أنجلس
بوالية كاليفورنيا .وكان
النجم اللبناني تألق خالل
حفله الغنائي الذي أحياه ليلة
رأس السنة بمدينة هيوسنت
بالواليات املتحدة األميركية،
وقدم خالله باقة مميزة من
أشهر أغنياته املحببة لدى
جمهوره بحضور الجاليات
العربية .ويستعد راغب لطرح
أحدث أغانيه (ممكن أزعلك)
على طريقة الفيديو كليب،
وهي كلمات محمد البدري،
وتوزيع مدحت خميس،
وألحان بينو ،وإخراج شريف
صبري ،وتحمل عددا من
املفاجآت .وكان عالمة طرح
أخيرا أحدث أغنياته (فورا
غرام) ،على «يوتيوب» ،والتي
صورها على طريقة الفيديو
كليب .واألغنية من كلمات
تراث نمير ،وألحان علي سالم،
والكليب من إخراج فارس
سخن.

ةديرجلا
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دوليات

العراق :الصدر والحلبوسي يرفضان تهويل «حزب الله»

ً ً
● الكاظمي ينال دعما تركيا إلصالحاته ● «االتحاد الوطني» يتمسك بترشيح صالح للرئاسة

سلة أخبار
أوتشا يزور السعودية
لفتح صفحة جديدة

يصل رئيس الوزراء التايلندي
برايوت تشان أوتشا إلى
السعودية ،غدا ،في زيارة
رسمية تستمر يومين ،تلبية
لدعوة ولي العهد األمير محمد
بن سلمان ،وبهدف طي صفحة
القطيعة ،بين باكو والرياض،
التي بدأت في  ،1989بسبب
سرقة عامل تايلندي مجهورات
من قصر أميري وتهريبها
إلى تايلند .وتأتي الزيارة في
سياق حرص الرياض على
تعزيز العالقات ،ومد جسور
التواصل مع جميع الدول حول
العالم ،وبعد مشاورات نتج
عنها تقريب وجهات النظر
في العديد من القضايا ذات
االهتمام المشترك.

الجزائر تنفي
تأجيل القمة العربية

عراقيون يشيعون في النجف أمس أحد الجنود الذين قتلوا في هجوم ديالى (رويترز)
بعد ساعات من تغيير قيادته
ومنح القيادة الجديدة صالحيات
كاملة ،أمر زعيم التيار الصدري
في العراق ،مقتدى الصدر بوضع
قــوات «سرايا السالم» العسكرية
التابعة له ،على أهبة االستعداد
لـ«مواجهة اإلرهاب وردع أي خطر
محتمل» ،في وقت شنت السلطات
األمنية العراقية عملية عسكرية
ً
فــي ديــالــى الـتــي شـهــدت هجوما
ً
دام ـيــا ضــد الـجـيــش ،كما شــددت
إجراءاتها على السجون والحدود
العراقية السورية ،بسبب المعارك
في منطقة الحسكة السورية بين
تنظيم «داعش» والقوات الكردية.
وك ـتــب ال ـص ــدر ،فــي تـغــريــدة ليل
السبت -األحــد« ،العدو اإلرهابي
ُيشيع بأنه قادم فإذا أنتم قادمون
ف ـن ـحــن ق ـ ـ ـ ــادرون ،ل ـك ــن الـمـشـكـلــة
األك ـب ــر ه ــو م ــا ي ـقــوم ب ــه البعض
من تضخيم األمر ليشيع الخوف
وال ــرع ــب والـطــائـفـيــة فــي أواس ــط
الشعب العراقي فيكون بنظرهم
حامي األرض والعرض».
وق ــال« :ك ــا ،إنـنــا كمجاهدين

ومـ ـق ــاومـ ـي ــن ال نـ ـم ــن عـ ـل ــى أح ــد
ب ـم ـقــاوم ـت ـنــا وال ب ـج ـه ــادن ــا .بــل
ال ـش ـكــر ك ــل ال ـش ـكــر ل ـلــه سبحانه
وتعالى أن وفقنا لذلك ،والشكر
موصول للشعب العراقي العظيم
الـ ــذي ارت ـض ــي بـنــا أن ن ـكــون من
المدافعين عنه».
ً
وأضاف الصدر« :عموما فنحن
ع ـلــى أتـ ــم االسـ ـتـ ـع ــداد وال ـتــأهــب
وعلى سرايا السالم أن تكون على
ً
أهبة االستعداد جنبا إلى جنب
مع القوات األمنية لردع أي خطر
محتمل ،وعلى الحكومة تعزيز
ق ـ ــدرات ال ـج ـي ــش ال ـع ــراق ــي ال ــذي
يـقــع عـلــى عــاتـقــه حـمــايــة ال ـعــراق
والشعب وأن ال يقصر في ذلك».
وتابع« :لكن ال يجب أن تكون
مثل هذه األخبار مثبطة لعزيمة
المجاهدين وال للشعب الصابر
الحبيب وال للمصلحين بإتمام
حكومة األغلبية الوطنية فلعلها
حجج من أجل العودة إلى نقطة
الصفر».
ب ــدوره ،اعتبر رئـيــس مجلس
النواب محمد الحلبوسي ما يتم

تداوله عن إمكانية عودة تنظيم
داعش بمهاجمة مدن عراقية بأنه
«سياسة تهويل دعائي إلحــداث
االض ـ ـطـ ــرابـ ــات وب ـ ــث اإلش ــاع ــات
ب ــواسـ ـط ــة زمـ ـ ــرة مـ ــن ال ـم ــرت ــزق ــة
ل ــم ت ـعــد تـنـطـلــي ع ـلــى أحـ ــد ،فقد
ً
ً
كانت أحــداث  2014درســا بليغا
ً
استوعبه العراقيون جيدا».
وكتب الحلبوسي ،في منشور
ع ـلــى»تــوي ـتــر» أمـ ــس« ،داع ـ ــش لن
يـعــود ،وسينجلي اإلره ــاب بكل
أشكاله ،فال مكان وال مــأوى لهم
عراق سيد آمن مقتدر مزدهر».
في
ٍ
وك ــان ــت «ك ـت ــائ ــب حـ ــزب ال ـل ــه ـ
العراق» اتهمت الحلبوسي دون أن
تسميه أمس األول بدعم «داعش»
وتــأس ـيــس ج ـيــش م ــن الـمــرتــزقــة
وإدخال مسلحين إلى بغداد.
وفي وقت سابق ،شدد مصدر
مطلع فــي الكتلة الـصــدريــة على
أن التحالفات ّاالستراتيجية مع
ال ـشــركــاء الـســنــة واألك ـ ــراد ق ــادرة
عـلــى الـظـفــر بــالــرئــاســات الـثــاث
ً
وتمريرها بأريحية ،مشيرا إلى
أن اإلعالن عن الحكومة الجديدة

ً
سيكون قريبا فــي حــال التوافق
على مرشح رئاسة الجمهورية.
وقال المصدر ،لوكالة «شفق»،
إن «الكتلة الصدرية وشركاء ها
يـمـتـلـكــون الـ ـع ــدد ال ـم ـط ـلــوب من
األص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـ ــازمـ ـ ــة ل ـت ـش ـك ـيــل
ال ـح ـكــومــة ،والـ ـح ــراك الـسـيــاســي
يمضي على قدم وساق وبمجرد
ت ـ ــواف ـ ــق الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـ ـكـ ــرديـ ــة ع ـلــى
م ــرش ـح ـه ــا ل ـل ــرئ ــاس ــة س ـن ـق ـتــرب
ً
ج ــدا مــن ط ــرح الـمــرشــح لــرئــاســة
ً
الحكومة» ،مشيرا إلــى أن «هناك
ً
أطـ ـ ــرافـ ـ ــا س ـي ــاس ـي ــة ت ـل ـع ــب دور
ال ــوس ـي ــط إلعـ ـ ــادة إحـ ـي ــاء الـبـيــت
الشيعي ،لكن ذ لــك لــن يتأتى ما
لم تؤمن جميع القوى السياسية
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـضـ ــويـ ــة ب ـ ـ ــه ب ــالـ ـب ــرن ــام ــج
الحكومي الــذي تسعى لتطبيقه
إلح ــداث ث ــورة تشريعية تضمن
ت ـف ـع ـي ــل ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع ال ـخ ــدم ـي ــة
واالستثمارية التي تحقق مصالح
ً
ً
ال ـع ــراق ـي ـي ــن ح ـ ـصـ ــرا ،ف ـض ــا عــن
النهوض بالجوانب االقتصادية
وا ل ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة ،إذ إن ا لـ ـ ـ ـ ـ ــدورات
ال ـن ـيــاب ـيــة ال ـس ــاب ـق ــة ك ــان ــت شـبــه

معطلة لمشاريع تلك القوانين».
وب ـعــد ي ــوم مــن إقـ ــرار المكتب
ال ـس ـيــاســي أن مــرش ـحــه الــوحـيــد
ل ـم ـن ـص ــب رئـ ــاسـ ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة
هــو بــرهــم صــالــح ،عقد المجلس
ال ـ ـق ـ ـي ـ ــادي ل ـ ــاتـ ـ ـح ـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي
الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي ب ــرئ ــاس ــة بــاف ـيــل
ً
ً
طــال ـبــانــي اج ـت ـم ــاع ــا م ـغ ـل ـقــا في
م ـح ــاف ـظ ــة ال ـس ـل ـي ـم ــان ـي ــة ،أمـ ــس،
للمصادقة على هذا القرار.
في المقابل ،قال عضو الحزب
الديموقراطي الكردستاني مهدي
عبدالكريم إنه "من المؤمل خالل
األسـ ـب ــوع الـم ـق ـبــل ح ـســم مــرشــح
رئاسة الجمهورية والمجيء به
ً
إلــى بـغــداد" ،مبينا أن "الحزبين
لديهما مدة إلى  2/9لالتفاق".
وأوضح أن "األسماء المطروحة
مــن قـبــل االت ـح ــاد الــوطـنــي برهم
ص ــال ــح ول ـط ـيــف رش ـي ــد ،أم ــا من
الـحــزب الــديـمــوقــراطــي فمرشحه
ً
ه ــوشـ ـي ــار زي ـ ـب ـ ــاري ،فـ ـض ــا عــن
أسماء أخرى من المستقلين".
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،أكـ ــد رئـيــس
ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة مـصـطـفــى

الكاظمي أن القوات العراقية تبذل
أقصى الجهود في مالحقة فلول
اإلرهاب وتدمير حواضنه.
وقال الكاظمي ،خالل استقباله
سفير تركيا علي رضا كوناي ،إن
مالحقة داعش "ستدعم االستقرار
اإلق ـل ـي ـمــي ،وتـفـتــح ال ـم ـجــال أم ــام
ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة ل ـش ـعــوب
المنطقة".
من جانبه ،أكد السفير التركي
مـ ـس ــان ــدة ال ــرئـ ـي ــس رج ـ ــب طـيــب
إردوغان لجهود العراق في حربه
على اإلره ــاب وتعزيز الخطوات
الدبلوماسية واإلصالحية التي
اعتمدتها حكومة الكاظمي.
وجـ ـ ـ ــرى خ ـ ـ ــال ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ب ـحــث
ا لـعــا قــات الثنائية بين البلدين
وأوج ـ ــه ال ـت ـع ــاون ف ــي ال ـم ـجــاالت
المختلفة ،وعلى رأسها الجانب
االق ـت ـصــادي وال ـت ـبــادل الـتـجــاري
وال ـت ـع ــاون ف ــي ال ـم ـجــال األم ـن ــي،
وال ـتــأك ـيــد عـلــى مـنــع الـجـمــاعــات
اإلرهابية من تهديد أمن العراق
واستقرار المنطقة.
(بغداد -وكاالت)

ً
واشنطن تنخرط جويا بمعركة الحسكة بين األكراد و«داعش»
لليوم الرابع تواصلت أمس ،المعارك بين إرهابيي تنظيم "داعش" ومقاتلي
"قوات سورية الديمقراطية" "قسد" التي يهيمن عليها األكراد في محيط سجن
"غويران" أكبر سجون اعتقال مسلحي التنظيم المتطرف في الحسكة شمال
شرق سورية.
وبعد استقدامها تعزيزات عسكرية شملت الدبابات لحسم المعركة لجأت
القوات األميركية إلى استخدام مقاتالت " "F16للمرة األولى في األحداث ،في
حين نشرت "قسد" مدرعات وأعتدة ثقيلة وأطلقت عملية أمنية بالمناطق
واألحياء المحيطة بالسجن.
وبحسب مــركــزهــا اإلعــامــي ،ضيقت "قـســد" طوقها األمـنــي حــول السور
الشمالي لسجن الصناعة ونفذت عمليات عسكرية دقيقة تمكنت خاللها من
ً
قتل  13داعشيا وإلقاء القبض على اثنين آخرين.

وتمكن سجناء "داع ــش" المتمركزون داخ ــل الـسـجــن ،مــن السيطرة على
مخزن األسلحة والمتفجرات وتترددت معلومات انهم تمكنوا من أسر 11
ً
مقاتال من "األسايش".
وفــق المرصد الـســوري ،فــإن "السجن ومحيطه شهد ليل السبت -األحــد
اشـتـبــاكــات عنيفة بـيــن ق ــوى األم ــن الــداخـلــي وق ـســد" فــي مـحــاولــة مستمرة
للسيطرة على الـمـكــان وإن ـهــاء وج ــود عناصر التنظيم فــي محيطه ،بدعم
ً
وإسناد من التحالف الدولي ،مشيرا إلى اعتقال مئات السجناء ّ بينما ال يزال
العشرات منهم فارين ،من دون تحديد العدد اإلجمالي لمن تمكنوا من الهرب.
وفي آخر حصيلة تحدث المرصد عن مقتل " 77من داعش و 39من األسايش
ً
وحراس السجن وقوات مكافحة اإلرهاب الكردية ،مؤكدا أن "العدد الحقيقي
ً
أكبر من ذلــك وغير معروف حتى اللحظة ،نظرا لوجود العشرات ال يعرف

مصيرهم ،إضافة إلى عدد كبير من الجرحى بعضهم في حاالت خطيرة".
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية نيد برايس ،في بيان،
ً
ً
أن "خسائر الشركاء في هذه الهجمات تمثل تذكيرا صارخا بتحديات فعلية
ال تزال المنطقة تواجهها ،وشدد على أن الواليات المتحدة تواصل الوقوف
إلى جانبهم لمواجهة فلول داعش".
ولفت برايس إلى أن الهجوم "يسلط الضوء على أهمية مبادرات التحالف
الدولي لهزيمة داعش وضرورة تمويلها بشكل كامل بغرض تحسين االحتجاز
اآلمن واإلنساني لمقاتليه ،بما في ذلك من خالل تعزيز أمن المرافق ،ويؤكد
ً
ّ
الملحة لبلدان المنشأ إلى استعادة مواطنيها المحتجزين
أيضا الحاجة
وإعادة تأهيلهم ودمجهم ومقاضاتهم متى اقتضى األمر ذلك".
«عواصم -وكاالت»

مفاوضات فيينا حول إيران قد تمتد  3أشهر

ً
تلميح للقاء إيراني  -أميركي مباشر ...وسيول تسدد جزءا من «ديون» طهران
أف ـ ــادت ت ـقــاريــر مـتـطــابـقــة ،ن ـقــا ع ــن م ـســؤول ـيــن غربيين
ً
وإيرانيين ،أن المفاوضات الشاقة الدائرة حاليا بين طهران
والقوى الكبرى بهدف إحياء االتفاق النووي المبرم عام 2015
في فيينا ستمتد إلى نحو  3أشهر ،رغم تحذيرات سابقة من
كال الطرفين بضرورة التوصل إلى تفاهم بحلول نهاية يناير
الجاري ومطلع فبراير المقبل.
ونقلت قناة «كان» اإلسرائيلية عن دبلوماسيين غربيين
قولهم« :إن اإليرانيين أبدوا ،ألول مرة ،جدية بشأن محادثات
فيينا ،لكن العملية بطيئة للغاية ،و قــد يتم ا لـتــو صــل إلى
اتفاق في غضون  3أشهر» .في مــوازاة ذلك ،توقع المتحدث
باسم لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
اإليراني ،محمود عباس زادة مشكيني ،أن يتم إحياء االتفاق
الذي انسحب منه الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب عام
ً
 ،2018خالل الشهرين المقبلين ،مؤكدا أن إيران لن تخوض
في أي اتفاق سيئ لها بأي شكل من األشكال.
وقــال مشكيني إن «المفاوضات النووية ستنتهي قبل
نهاية العام اإليراني الحالي ،في  21مارس المقبل ،وسيتم
الـتــوصــل إلــى اتـفــاق خــال هــذه ال ـمــدة» إلع ــادة الـقـيــود على
البرنامج الذري للجمهورية اإلسالمية مقابل تخفيف إدارة
الرئيس األميركي جو بايدن للعقوبات المفروضة على طهران.
وأض ــاف «إن إي ــران غير مهتمة بــالــوقــت بـقــدر اهتمامها
بالتوصل إلى نتيجة جيدة في المفاوضات» .واتهم عضو
البرلمان الدول الغربية والواليات المتحدة بالسعي إلى ما
أسماه بـ «فرض صفقة سيئة على إيران».
وز عــم مشكيني« :حسب الغربيين أنفسهم ،فقد اجتزنا
الـ ـعـ ـق ــوب ــات ،ول ــديـ ـن ــا أوراق جـ ـي ــدة وذهـ ـبـ ـي ــة ن ـل ـع ـب ـهــا فــي
المفاوضات ،وإن التوصل إلــى اتفاق جيد ومربح للجميع
أمر قابل للتحقيق».

وك ــان مـصــدر مـقــرب مــن فــريــق ال ـت ـفــاوض اإلي ــران ــي ،نفى
أمــس األول ،أن تكون إيــران تفكر في إبــرام اتفاق مؤقت في
المفاوضات الجارية بالعاصمة النمساوية بعد تقارير عن
طرح روسي لمسودة تفاهم ،يمتد  6أشهر من أجل بناء الثقة
بين طهران وواشنطن.
في هذه األثناء ،ألقى رئيس لجنة األمن القومي والسياسة
الخارجية ،وحيد جالل زادة ،اللوم على األطراف الغربية في
تباطؤ وتيرة مباحثات فيينا.
واتهم الغرب بمحاولة «شن حرب نفسية علينا من خالل
طرح موضوعات مثل تحديد سقف زمني للمباحثات .وإذا
كان األميركيون يريدون اختصار وقت المباحثات للوصول
إلى نتيجة ،فعليهم الوفاء بالتزاماتهم وفق االتفاق النووي
المبرم عام  2015برفع العقوبات عن إيران».
في السياق ،أعلنت كوريا الجنوبية ،أمــس ،تسديد جزء
من أموال إيران المجمدة لديها ،بسبب العقوبات األميركية،
لمصلحة األمــم المتحدة ،مما سيسمح لطهران باستعادة
حقها في التصويت في المنظمة الدولية.
وزارة المالية في سيول ،إن «الدفعة التي قيمتها 18
وقالت ُ
مليون دوالر أنجزت بالتعاون مع الواليات المتحدة واألمم
الـمـتـحــدة ،بـعــدمــا تـقــدمــت إي ــران بطلب عــاجــل لــدفــع المبلغ
المترتب عليها».
تــأتــي تـلــك ال ـت ـطــورات غ ــداة نـقــل وكــالــة األن ـب ــاء اإليــرانـيــة
ً
الرسمية «إرن ــا» تقريرا تحدث عن شائعات حــول عقد لقاء
مباشر بين وفدي طهران وواشنطن في فيينا بهدف التغلب
على الخالفات بشأن إحياء صفقة  ،2015بعد أن ألمح المرشد
األعلى علي خامنئي إلمكانية التراجع عن تحريم التفاوض
مع األميركيين على أي مستوى.
عـلــى صـعـيــد مـنـفـصــل ،دع ــا الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي ،ابــراهـيــم

فتح إعالن الجامعة العربية
عدم انعقاد القمة العربية ،قبل
أبريل المقبل ،باب الجدل بشأن
موعدها ،إذ سبق أن حدد
الرئيس الجزائري عبدالمجيد
تبون شهر مارس تاريخا
الستضافة بالده هذه القمة.
وقال وزير الخارجية الجزائري
رمطان لعمامرة ،خالل استقباله
سفراء البلدان العربية ،أمس
األول ،إن هناك "مغالطات حول
تأجيل انعقاد القمة" ،ليثير
التساؤالت مجددا بشأن الموعد،
إذ أكد أن "التاريخ لم ُيحدد
أصال ،ولم ُيتخذ أي قرار بشأنه
بعد" ،مبينا أن الموعد المنتظر
سيراعي إتاحة "تعزيز نجاح
العمل العربي المشترك".

ً
 62برلمانيا يدعمون
استمرار حكومة الدبيبة

أعلن  62نائبا في مجلس
النواب الليبي دعمهم
استمرار عمل حكومة الوحدة
برئاسة عبدالحميد الدبيبة،
مع إدخال تعديل وزاري
يسمح لها بفرض سلطتها
على كامل البالد .جاء ذلك
ضمن مبادرة أعلنها هؤالء
النواب ،ليل السبت ـ األحد،
وتتوافق بموجبها السلطتان
التشريعية والتنفيذية على
جملة من القضايا للخروج
من االنسداد السياسي
الحالي ،الذي أدى إلى عدم
إجراء االنتخابات الرئاسية
والبرلمانية في  24ديسمبر
الماضي .وتؤكد المبادرة
أن "االستحقاق االنتخابي
البرلماني والرئاسي ال رجوع
عنه ،وضرورة العمل الجاد
على تحقيقه في أقرب اآلجال
الممكنة وبالتوافق".

البيد :صفقة الغواصات
أخطر قضية فساد

خامنئي خالل مشاركته في مراسم احتفال ديني بطهران أمس (إرنا)
رئيسي ،خالل اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب
إردوغان إلى بناء تعاون استراتيجي بين طهران وأنقرة من
أجــل عــاقــات مستديمة وشاملة ترمي لترسيخ االستقرار
واألمن في مختلف المناطق.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ش ـ ــارك دب ـل ــوم ــاس ـي ــون إي ــرانـ ـي ــون ،أم ـ ــس ،فــي

اج ـت ـم ــاع ــات مـنـظـمــة ال ـت ـع ــاون االس ــام ــي ف ــي مــدي ـنــة جــدة
السعودية .ورغــم أن المشاركة اإليرانية تعد األولــى منذ 6
سـنــوات فإنها ال تعني عــودة العالقات الدبلوماسية التي
قطعت في  2016بين طهران والرياض.
(طهران  -وكاالت)

اعتبر وزير الخارجية
اإلسرائيلي يائير البيد "صفقة
الغواصات" ،التي أبرمت بين
ألمانيا وحكومة رئيس الوزراء
السابق بنيامين نتنياهو،
أخطر قضية فساد أمني في
تاريخ الدولة العبرية.
وقال البيد ،عبر "تويتر" ،قبل
تصويت الحكومة على تشكيل
لجنة تحقيق بشأن شراء
الغواصات ،وموافقة نتنياهو
على بيع غواصات ألمانية
لمصر" ،وعدت أال ألتزم الصمت
أو أرتاح حتى يتم تشكيل
اللجنة ،وأوفينا بهذا األمر".

ةديرجلا
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ّ
روسيا تجهز «سلطة موالية» في أوكرانيا

دوليات
سلة أخبار
إيطاليا :برلسكوني ينسحب
من السباق الرئاسي

كييف مستاءة من برلين ...وبلينكن
يرفض معاقبة موسكو «اآلن »
أعلن رئيس الوزراء اإليطالي
السابق الملياردير سيلفيو
برلسكوني أنه لن يترشح
لرئاسة بالده ،واضعا حدا
لترشحه غير المحتمل
للمنصب قبل يوم من بدء
التصويت في البرلمان.
وكان برلسكوني يقود حملة
انتخابية وراء الكواليس
منذ أسابيع لخالفة الرئيس
المنتهية واليته سيرجيو
ماتريال ،رغم أن محللين
قالئل اعتبروا أن لديه
حظوظا كافية للفوز.
وأمس ،أفاد مصدر مطلع بأن
برلسكوني ( 85عاما) دخل
المستشفى في مدينة ميالنو
«إلجراء فحوص طبية
روتينية».

بوركينا فاسو :الحكومة
تنفي أنباء عن انقالب
جندي أميركي قرب شحنة من الذخائر التي يتم تجهيزها إلرسالها إلى أوكرانيا (رويترز)

عزز تصريح أحد السياسيين
األوكرانيين بأن البالد بحاجة
إلى قادة جدد المخاوف ،التي
أثارتها لندن بحديثها عن
اتصاالت روسية مع شخصيات
أوكرانية بهدف تنصيب
سلطة موالية لها في حال
غزت كييف.

م ــع ت ـصــاعــد نـ ــذر الـ ـح ــرب في
أوكــران ـيــا عـلــى وق ــع م ـخــاوف من
غــزو روس ــي محتمل للبالد ،أكد
ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق ف ــي ال ـبــرل ـمــان
األوكـ ــرانـ ــي يـفـغـيـنــي م ــوراي ـي ــف،
ّ
ال ـ ـ ـ ــذي ات ـ ـه ـ ـمـ ــت ل ـ ـنـ ــدن ال ــرئ ـي ــس
الروسي فالديمير بوتين بالسعي
ً
لتنصيبه رئيسا في أوكرانيا ،أن
كييف بحاجة إلى قيادة جديدة.
وكـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــب م ـ ـ ـ ــورايـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــف عـ ـل ــى
«ف ـي ـس ـب ــوك» ،أم ـ ــس ،أن «ال ـش ـعــب
األوكـ ــرانـ ــي ب ـحــاجــة إل ــى س ـيــادة
ال ـقــانــون وس ـيــاســات اقـتـصــاديــة
واج ـت ـم ــاع ـي ــة س ـل ـم ـيــة وحـكـيـمــة
وبــراغ ـمــات ـيــة ،وقـ ــادة سياسيين
جدد».
وك ــان مــورايـيــف مــن بـيــن عــدد
م ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـت ــي ذكــرتـهــا
الخارجية البريطانية ،أمس األول،
فــي إط ــار حديثها عــن معلومات
لديها تفيد بــأن موسكو تسعى
موال لروسيا
إلى «تنصيب رئيس
ٍ

في كييف» وسط ازدياد المخاوف
من غزو روسي محتمل ألوكرانيا.
وذكـ ـ ــر الـ ـبـ ـي ــان ،أن م ــوراي ـي ــف
ً
ً
يـعـتـبــر مــرش ـحــا مـحـتـمــا «لـكـنــه
ليس الوحيد».
وأضافت الخارجية البريطانية:
«لدينا معلومات تفيد بأن أجهزة
االستخبارات الروسية لها صالت
بكثير من السياسيين األوكرانيين
ً
ال ـســاب ـق ـيــن ،ويـ ـش ــارك ــون حــال ـيــا
فــي التخطيط لـشــن هـجــوم على
أوكرانيا».
ّ
وق ــال مــوراي ـيــف ،أم ــس« ،ول ــى
زمن السياسيين الداعمين للغرب
ولروسيا في أوكرانيا» .وأضاف:
«أناشد جميع المعنيين بمصير
أوكــران ـيــا :تــوقـفــوا عــن تقسيمنا
إلى فئات ،سواء موالون لروسيا
أو ل ـل ـغــرب ،تــوق ـفــوا ع ــن وضعنا
ً
بمواجهة بعضنا بعضا وسنبني
السالم في بلدنا بأنفسنا».
وخ ـســر مــوراي ـيــف مـقـعــده في

حرب كييف ستطلق أزمة غذائية عالمية
ّ
حذرت مجلة «فورين بوليسي» األميركية من
تداعيات اقتصادية وسياسية للحرب الروسية
األوكرانية المحتملة على إفريقيا وآسيا.
وأوضحت أن «أوكرانيا تتمتع بأكثر األراضي
الخصبة على وجه األرضُ ،
وعرفت باسم سلة
غذاء أوروبا لقرون ،وتعتبر صادراتها الزراعية
سريعة النمو ،مثل الحبوب والزيوت النباتية
ومـجـمــوعــة مــن الـمـنـتـجــات األخـ ــرى ،ضــروريــة
إلطعام السكان من إفريقيا إلى آسيا» ،موضحة
ً
ً
أن «ج ــزءا كـبـيــرا مــن األراض ــي الــزراعـيــة األكثر
إنتاجية في أوكرانيا يقع في مناطقها الشرقية
األكثر عرضة لهجوم روسي محتمل».
وأوضحت أن «انعدام األمن الغذائي سيتفاقم

في العديد من البلدان النامية التي تعتمد على
أوكرانيا في قوتها ،وفي البلدان غير المستقرة
ً
سياسيا مثل ليبيا واليمن ولبنان ،يمكن أن
تؤدي ارتفاع أسعار الغذاء بسهولة إلى تدهور
الوضع السيئ بالفعل وانعدام األمن الغذائي،
وزي ــادة الـتــوتــرات الـعــرقـيــة ،وزعــزعــة اسـتـقــرار
الحكومات ،وامتداد العنف عبر الحدود».
ورأت «فورين بوليسي» أن «التدخل الروسي
في الزراعة األوكرانية ليس باألمر الجديد .فقد
أدت المجاعة المروعة التي ارتكبتها السياسات
السوفياتية في أوكرانيا في ثالثينيات القرن
ال ـم ــاض ــي إلـ ــى م ـق ـتــل م ــا ب ـي ــن  4و  7مــايـيــن
أوكراني».

الـبــرلـمــان عندما فشل حــزبــه في
الفوز بـ  5في المئة من األصوات
في انتخابات  .2019ويعرف بأنه
تلفزيونية أغلقت
صــاحــب قـنــاة
ّ
العام الماضي بتهمة بثها دعاية
موالية لروسيا.
من ناحيته ،أعلن نائب رئيس
الوزراء البريطاني دومينيك راب،
أن «لندن جاهزة لفرض عقوبات
اقتصادية على روسيا ليس فقط
في حال هجومها على أوكرانيا،
بل ومحاولة جلب سياسيين دمية
لها إلى السلطة في كييف».
كما دعا زعيم حزب «العمال»
ك ـي ــر س ـ ـتـ ــارمـ ــر ،ال ـح ـك ــوم ــة إل ــى
«حماية قيمنا وأمننا من خالل
الصمود في معارضتنا للعدوان
الروسي».
ويوجد العشرات من الجنود
البريطانيين فــي أوكــرانـيــا منذ
عام  2015للمساعدة في تدريب
قــواتـهــا الـمـسـلـحــة ،كـمــا التزمت
لندن بالمساعدة في إعادة بناء
البحرية األوكــران ـيــة بعد الغزو
الروسي لشبه جزيرة القرم عام
.2014
ًّ
ورد ا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى اال تـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا م ـ ـ ــات
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،ت ـع ـ ّـه ــد مـسـتـشــار
رئيس مكتب الرئاسة األوكرانية
ميخايلو بودولياك بأن «دولتنا
ّ
ستواصل سياستها تفكيك كل
ه ـي ـكــل أول ـي ـغ ــارش ــي وس ـيــاســي
ُي ـم ـك ــن أن ي ـع ـم ــل ع ـل ــى زع ــزع ــة
استقرار أوكرانيا أو يتواطأ مع
ّ
المحتلين الروس».

نفي روسي وقلق أميركي
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،رف ـض ــت وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ـي ــة ات ـهــامــات
لندن ووصفتها بأنها «معلومات

مـ ـضـ ـلـ ـل ــة» ،م ـت ـه ـم ــة ف ـ ــي ال ــوق ــت
نـفـســه بــريـطــانـيــا وح ـلــف شمال
ّ
«يصعدان
األطلسي (ناتو) بأنهما
أوكرانيا.
التوترات» بشأن
ّ
و قـ ـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـ ــت « :ن ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــض وزارة
الخارجية البريطانية على وقف
هذه األنشطة االستفزازية والكف
عن نشر الهراء».
ل ـكــن ال ـنــاط ـقــة ب ــاس ــم مجلس
األم ـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي إم ـي ـل ــي ه ـ ــورن،
اع ـ ـت ـ ـبـ ــرت أن «ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـن ـ ــوع مــن
ً
الـمــؤامــرات مقلق ج ــدا» ،مـشـ ّـددة
عـ ـل ــى أن :ال ـ ـش ـ ـعـ ــب األوكـ ـ ــرانـ ـ ــي
لــديــه الـحــق الـسـيــادي فــي تقرير
مستقبله ،ونحن نقف إلى جانب
ً
شركائنا المنتخبين ديموقراطيا
في أوكرانيا».
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،نـقـلــت صحيفة
«نيويورك تايمز» عن مسؤولين
أمـيــركـيـيــن ،إنـهــم يـعـتـقــدون بــأن
االسـتـخـبــارات البريطانية على
صواب.
فــي غ ـضــون ذل ــك ،أع ـلــن وزيــر
ال ـخ ــارج ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي أن ـتــونــي
بلينكن أن وشنطن «لــن تفرض
ع ـ ـقـ ــوبـ ــات عـ ـل ــى روس ـ ـي ـ ــا اآلن،
ف ــال ـه ــدف م ـن ـهــا ه ــو ردعـ ـه ــا عن
ً
الـقـيــام بـغــزو أوكــران ـيــا» ،مشيرا
ف ـ ــي مـ ـق ــابـ ـل ــة م ـ ــع شـ ـبـ ـك ــة CNN
اإلخـبــاريــة إلــى أن «أم ــام روسيا
خ ـ ـيـ ــاران ،الـتـصـعـيــد ومــواج ـهــة
العواقب الوخيمة أو اللجوء إلى
ً
الــدبـلــومــاسـيــة» ،م ـشـ ّـددا على أن
«دخـ ــول روس ـي ــا إل ــى أي منطقة
جــديــدة فــي أوكــران ـيــا سيتطلب
الرد».
وب ـ ـعـ ــد مـ ـعـ ـل ــوم ــات مـ ـف ــاده ــا
بــأن الخارجية األميركية أمــرت
ع ــائ ــات مــوظ ـفــي س ـفــارت ـهــا في
ً
ابتداء
أوكرانيا بمغادرة البالد
م ـ ــن ال ـ ـي ـ ــوم ،وبـ ـع ــدم ــا نـصـحــت

فرنسا :فوز لوبن بالرئاسة قد يؤدي لحرب أهلية
ماكرون يتقدم االستطالعات ...واإلسالم والهجرة يتصدران الحمالت
ّ
بينما يؤكد آخر استطالع للرأي ،أن الرئيس
المنتهية واليـتــه إيـمــانــويــل مــاكــرون سيتقدم
بـفــارق كبير على منافسيه فــي ال ــدورة األولــى
من االنتخابات الرئاسية في فرنسا لو أن هذه
االنتخابات جرت اليوم ،وصف وزير الداخلية
ال ـف ــرن ـس ــي ج ـي ــرال ــد دارمـ ــان ـ ـيـ ــن ،زع ـي ـم ــة ح ــزب
ّ
المتطر ف مارين
«التجمع ا لــو طـنــي» اليميني
لوبن ،بأنها «أخطر شخص على البلد» ،واعتبر
أن فرضية وصــولـهــا إلــى السلطة تعني «زرع
التفرقة والحرب األهلية بفرنسا».
وف ــي مـقــابـلــة م ــع صـحـيـفــة «ل ــوج ــورن ــال دو
ديمانش» ،نشرت أمــس ،أوضــح دارمانين ،أن
«لوبن عندما تقول إنها ستجبر القضاة على
ات ـخ ــاذ ع ـقــوبــات جـنــائـيــة إل ــزام ـي ــة ،ف ـهــذا ليس
ً
ً
ممكنا دستوريا ،وسيكون ذلــك بمنزلة إنهاء
لمبدأ أساسي وهو فصل السلطات .فهي عندما
ً
ً
تتحدث عن صفر هجرة ،فهذا ليس ممكنا تقنيا،
ً
وال مــرغــوبــا فيه لمستقبل األم ــة ،وإذا تقلدت
السيدة لوبن المسؤوليات ،فسيكون ذلك يعني
التفرقة الوطنية ،ثم الحرب األهلية».
وفي معرض جوابه عن سؤال حول مقترحات
ً
المرشحة اليمنية أيضا فاليري بيكريس ،فيما
يتعلق بالمراقبة بالفيديو ،قال وزير الداخلية:
«الـمــوضــوع ليس بيكريس ،ولـكــن لــوبــن ،التي
ت ـس ـعــى أك ـث ــر ل ـل ــوص ــول ل ـل ـجــولــة ال ـث ــان ـي ــة مــن
االنتخابات الرئاسية».
جاء ذلك غداة تأكيد استطالع للرأي أجرته
مؤسسة «إبسوس سوبرا ستيريا» ،أن ماكرون
ً
الـ ــذي لم يع ـلـ ــن ترشيحـ ــه رسميـ ــا بعد ،يحظى
بـ  %25من نوايا التصويت أمام بيكريس ولوبن
اللتين تعادلتا بنسبة .%15.5
وأظهر االستطالع أن ماكرون سيفوز كذلك
بالدورة الثانية أمام أي من المرشحتين بـ %54
مــن األص ــوات مقابل بيكريس ( ،)%46و%57
مقابل لوبن (.)%43
كـ ـم ــا يـ ـت ــوق ــع أن ي ـح ـص ــل مـ ــرشـ ــح ال ـي ـم ـيــن
المتطرف المثير للجدل إيريك زمور على %13

لوبن في إحدى جوالتها االنتخابية
ً
ً
في الدور األول ،مستعيدا بعضا من تأخره أمام
المرشحتين .وتجري كل من جولتي التصويت
في  10و 24أبريل.
في غضون ذلك ،يطبع النقاش حول «الهجرة
واإلسالم» بشدة حملة االنتخابات الرئاسية في
فرنسا .وقال الخبير السياسي باسكال بيرينو،
إن «ع ـن ـصــر ال ـه ـج ــرة ح ــاض ــر ب ـص ــورة خــاصــة
في فرنسا ،ألنه يحرك الذكرى الصعبة لحرب
الجزائر ومــا واكبها من قتلى وأعمال تعذيب
ً
وعودة جماعية إلى الوطن ،ما ترك آثارا عميقة
في الالوعي الجماعي».
وعلى سبيل المقارنة ،لفت بيرينو إلــى أن
«ألـمــانـيــا لــم تـقــاتــل تــركـيــا وبلجيكا لــم تقاتل
المغرب» ،في إشارة إلى المجموعتين الكبيرتين
المتحدرتين من أصل تركي ومغربي في هذين
البلدين على التوالي.
وأوضــح إيمانويل كونت ،الباحث في مركز

(أ ف ب)
الشؤون الدولية في برشلونة ،أن فرنسا واجهت
ً
ً
ً
أي ـضــا «ضـغـطــا نــاجـمــا عــن الـهـجــرة أك ـبــر مما
واجهته القوى االستعمارية األخرى ،وعانت من
قصور في استقبال المهاجرين وال سيما على
صعيد الوظائف».
وأشار كونت إلى أن الضواحي التي شيدت
في فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية فرغت من
الطبقات الوسطى ،ولم يبق فيها سوى األكثر
ً
فقرا ،ومعظمهم من المهاجرين أو أبنائهم ،في
ً
هذه األحياء التي خلت تدريجيا من المتاجر
والخدمات العامة.
ّ
مهنية ،غرق البعض
ومع حرمانهم من فرص
ّ
فتحو ل المهاجرون عندها إلى
فــي الجريمة،
مجرد «مصدر إزعاج» ّبرأي قسم من المواطنين،
وهي ُصورة نمطية غذتها «الحملة السياسية»
التي نظمت ّ
ضدهم.
(باريس  -وكاالت)

بريطانيا مواطنيها بعدم السفر
غ ـيــر الـ ـض ــروري إل ــى أوك ــران ـي ــا،
ن ـق ـل ــت وسـ ــائـ ــل إع ـ ـ ــام أل ـمــان ـيــة
ً
أن بــرلـيــن أع ــدت خـطـطــا إلجــاء
دبلوماسييها مــن أوكــرانـيـ ّـا إذا
تدهور الوضع ،في حين حضت
الخارجية البلجيكية مواطنيها
على عدم السفر ألوكرانيا.

جهود دبلوماسية
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــود
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة نـ ـقـ ـل ــت وك ــال ــة
«رويـ ـت ــرز» عــن م ـصــدر فــي إدارة
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـ ــروسـ ـ ــي ف ــادي ـم ـي ــر
ً
بوتين ،إن اجتماعا بشأن شرق
أوك ــران ـي ــا سـيـنـعـقــد ف ــي بــاريــس
ً
غ ــدا ،سيشارك فيه مستشارون
سياسيون من روسيا وأوكرانيا
وفرنسا وألمانيا ضمن ما يعرف
بـ «صيغة نورماندي».

السفارة الصينية
إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ن ـ ـفـ ــت ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة
الـصـيـنـيــة ل ــدى مــوس ـكــو ،أم ــس،
أن يكون الرئيس الصيني شي
جـيـنـبـيـنــغ ق ــد ط ـلــب م ــن نـظـيــره
الروسي «عدم مهاجمة أوكرانيا»
خالل أولمبياد بكين  2022المقرر
الشهر المقبل ،م ـشــددة على أن
مــوقــف الصين مــن تلك القضية
«ثابت وواضح».
م ــن جــان ـب ـهــا ،ق ــال ــت الـنــاطـقــة
باسم وزارة الخارجية الروسية
ً
ماريا زاخاروفا ،تعليقا على هذه
التقارير ،إن «األمر يتعلق بحملة
إعالنية في الواليات المتحدة»،
مضيفة« :نتوقع استفزازات من
واشـنـطــن وكـيـيــف ،س ــواء أكانت
إعالمية أو عسكرية .قد يفعلون

ً
ذلك ،خصوصا أن لديهم الكثير
من الخبرة».

ضحية تصريحات
وعـلــى خلفية أزم ــة أوكــران ـيــا،
تقدم قائد البحرية األلماني كاي
إخيم شوينباخ باستقالته بعد
تصريحات قال فيها إن الرئيس
الروسي «يستحق االحترام» ،وإن
ً
كييف لن تسترد أبدا شبه جزيرة
القرم التي ضمتها موسكو.
البحرية قد اعتذر
وكــان قائد
ُ
عــن تعليقاته ال ـتــي ن ـشــرت على
نـطــاق واس ــع فــي وســائــل اإلعــام
األلمانية ،ووصفها بأنها خطأ.
ك ـمــا قـ ــال م ـت ـحــدث ب ــاس ــم وزارة
الدفاع األلمانية ،إن التصريحات
ال ت ـم ـثــل م ــوق ــف أل ـم ــان ـي ــا جـمـلــة
ً
وتفصيال.
وكــانــت الخارجية األوكــرانـيــة
اسـتــدعــت السفيرة األلمانية في
كييف لالحتجاج على تصريحات
لـقــائــد الـبـحــريــة األلـمــانـيــة بشأن
القرم .وأعربت للسفيرة األلمانية
عن خيبة أمــل عميقة إزاء موقف
ألمانيا من عــدم تزويد أوكرانيا
بأسلحة دفاعية.

البرتغاليون يقترعون
واالشتراكيون يتقدمون

خيبة أمل
مــن ناحية أخ ــرى ،أعــرب وزيــر
ال ـخــارج ـيــة األوك ــران ــي ،دمـيـتــري
ك ــول ـي ـب ــا ،فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة ن ـشــرت ـهــا
صحيفة فيلت األلمانية ،عن خيبة
أم ــل «الـمـجـتـمــع األوكـ ــرانـ ــي ككل
وليس الحكومة فقط» إزاء رفض
برلين إمداد كييف بأسلحة فتاكة،
ً
قائال« :سيتذكر األوكرانيون ذلك
على مدى عقود ،وهذا أمر مؤسف
(عواصم  -وكاالت)
للغاية».

وزيرة بريطانية سابقة تتهم
«المحافظين» بإقالتها ألنها مسلمة
ّ
حض الوزير البريطاني ناظم الزهاوي،
أمس ،على فتح تحقيق في اتهامات نائبة
عن حزبه المحافظ بأنها فقدت منصبها
في الحكومة بسبب «إسالمها» ،ليزيد بذلك
الضغط على الحكومة.
وأق ـي ـل ــت ن ـص ــرت غ ـنــي ( 49ع ــام ــا) من
منصبها كوزيرة للنقل عام  ،2020وقالت
لصحيفة صنداي تايمز إن كبير مسؤولي
االنضباط الحزبي قال إن «إسالمها أثير
كقضية» خالل اجتماع عقد في «داونينغ
ستريت».
كما قيل لها كــذلــك إن «منصب وزيــرة
مـسـلـمــة يـجـعــل زم ــاء ه ــا ي ـش ـعــرون بـعــدم
االرتياح» ،على ّ
حد قولها.
وات ـ ـخـ ــذ ك ـب ـي ــر مـ ـس ــؤول ــي االن ـ ّض ـب ــاط
الحزبي ،مارك سبنسر ،الذي يتمثل دوره
فــي إب ـقــاء ال ـن ــواب عـلــى تــوافــق مــع جــدول
أعـ ـم ــال ال ـح ـك ــوم ــة ،خـ ـط ــوة غ ـي ــر م ـع ـتــادة
بتعريف نفسه على أنه الشخص المعني
في االدعاءات ،نافيا إياها في الوقت ذاته.
وك ـتــب عـلــى «تــوي ـتــر» «ه ــذه االتـهــامــات
باطلة تماما ،وأعتبرها تشهيرية».
وأضـ ـ ــاف« :ل ــم أس ـت ـخــدم ه ــذه الـكـلـمــات
ال ـم ـن ـس ــوب ــة إلـ ـ ـ ّـي قـ ـ ــط .إنـ ـ ــه ألمـ ـ ــر مـخـيــب
ل ــآم ــال أن ــه ع ـنــدمــا أث ـي ــرت ه ــذه الـقـضـيــة
سابقا ،رفضت غني إحالة األمر إلى حزب
المحافظين إلجراء تحقيق رسمي».
وأصـبــح مـســؤولــو االنـضـبــاط الحزبي
بالحكومة في دائرة الضوء ،بعد أن اتهمهم
الـنــائــب عــن ح ــزب المحافظين ول ـيــام راغ
بـ«ابتزاز» منتقدي رئيس الــوزراء بوريس
جــون ـســون م ــن أج ــل مـنـعـهــم م ــن مـحــاولــة
اإلطاحة به.
وذكر مكتب جونسون أن رئيس الوزراء
كان على علم باتهامات غني في ذلك الوقت،
وأنه دعاها لتقديم شكوى رسمية.
وقال متحدث باسم «داونينغ ستريت»:

وقع إطالق نار في ثكنات
عسكرية عدة ببوركينا
فاسو ،أمس ،ما دفع حكومة
روش مارك كابوري ،الذي
تولى السلطة خلفا للرئيس
المخلوع بليز كومباوري،
إلى المسارعة لنفي استيالء
الجيش على السلطة في
الدولة المضطربة بمنطقة
الساحل .وأكد وزير الدفاع
الجنرال بارتيليمي سيمبور
أن «أيا من مؤسسات
الجمهورية ال تواجه
اضطرابات في الوقت الحالي»،
مشيرا إلى حوادث «محلية
ومحدودة في بضع ثكنات».

«ب ـع ــد ع ـل ـمــه ب ـه ــذه االدعـ ـ ـ ـ ــاءات الـخـطـيــرة
للغاية ،التقى رئيس الــوزراء نصرت غني
لمناقشتها».
وأضاف« :ثم كتب إليها معربا عن قلقه
الشديد ،وداعيا إياها لبدء إجراءات شكوى
رسمية .ومن ثم ،لم تقم بذلك .ال يتسامح
حــزب المحافظين مع أي نــوع من التحيز
أو التمييز».
وقالت غني( ،نائبة رئيس لجنة 1922
المؤثرة في حزب المحافظين) ،للصحيفة:
«كان األمر أشبه باللكم في المعدة .شعرت
باإلهانة والعجز».
وقالت إنها التزمت الصمت خوفا من أن
«ينبذها الزمالء».
وطالب وزيــر اللقاحات ناظم الزهاوي
بفتح تحقيق.
وك ـتــب عـلــى «تــوي ـتــر» «ال م ـكــان لــرهــاب
اإلسالم ،أو أي شكل من أشكال العنصرية
في حزب المحافظين» ،واصفا غني بأنها
«صديقة وزميلة وبرلمانية المعة».
وأضــاف« :يجب التحقيق في هذا األمر
بشكل مالئم واجتثاث العنصرية».
ووص ــف وزي ــر ال ـع ــدل ،دومـيـنـيــك راب،
ت ـصــري ـحــات غ ـنــي بــأن ـهــا «ادعـ ـ ـ ــاء خطير
لـ ـلـ ـغ ــاي ــة» ،ل ـك ـن ــه ق ـ ــال ل ـب ــرن ــام ــج ص ـن ــداي
مورنينغ في «بي بي سي» إنه من المحتمل
أن يـكــون هـنــاك تحقيق ال أكـثــر إذا ّ
قدمت
غني شكوى رسمية.
وأج ـ ــرى ال ـم ـفــوض ال ـســابــق لـلـمـســاواة
وحقوق اإلنسان ،ســواران سينغ ،تحقيقا
ف ــي م ــزاع ــم رهـ ـ ــاب اإلسـ ـ ــام داخـ ـ ــل ح ــزب
المحافظين قبل عامين.
وقــام بتحليل  727حادثة منفصلة تم
تسجيلها بين عامي  2015و 2020ولم يجد
أي دليل على «إسالموفوبيا مؤسسية»،
لكنه انتقد شخصيات بــارزة في الحزب،
بمن في ذلك جونسون.

أدلى الناخبون في
البرتغال ،أمس ،بأصواتهم
في انتخابات تشريعية
تم تقديم موعد بدئها،
وتكشف استطالعات الرأي
أن االشتراكيين الذين
يتولون السلطة حاليا ما
زالوا متقدمين فيها رغم
تقلص الفارق بينهم وبين
خصومهم من يمين الوسط.
وتمت الدعوة إلى االنتخابات
المبكرة بعدما أخفق رئيس
الوزراء أنطونيو كوستا،
الذي ترأس حكومتي أقلية
اشتراكيتين متتاليتين منذ
 ،2015في كسب التأييد
لميزانيته لعام 2022
من الحزبين اليساريين
المتشددين اللذين كانا
يدعمان حكومته.

«فايزر» :التطعيم السنوي
أفضل من «التنشيطية»

أفاد الرئيس التنفيذي
لشركة فايزر ألبرت بورال بأن
التطعيم السنوي بلقاح مضاد
لـ«كورونا» سيكون أفضل
من الحصول على جرعات
تنشيطية متكررة لمكافحة
الجائحة .وأثبت لقاح «فايزر»
أنه فعال ضد المرض الشديد
والوفاة في حالة اإلصابة
بمتحور أوميكرون شديد
العدوى ،لكنه أقل فعالية في
منع العدوى.
وفي مقابلة مع قناة «إن 12
نيوز» اإلسرائيلية ،قال بورال
عما إذا كان يؤيد جرعات
تنشيطية كل  4إلى  5أشهر
على أساس دوري« :هذا لن
يكون سيناريو جيدا .ما آمله
أن يكون لدينا لقاح تتلقاه
مرة في العام ،وهذا أسهل
في مجال إقناع الناس بأن
يفعلوه .أسهل على الناس أن
يتذكروه».

ةديرجلا
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رياضة

«أزرق اليد» في مواجهة مصيرية أمام إيران بـ «اآلسيوية»
محمد عبدالعزيز

يلتقي اليوم منتخبنا الوطني
لكرة اليد نظيره اإليراني ضمن
الجولة الثانية من المجموعة
الثانية للدور «الرئيسي» في
البطولة اآلسيوية الـ 20
الرجال لكرة اليد
لمنتخبات ً
المقامة حاليا في السعودية.

ي ـخــوض فــي الـثــانـيــة مــن بعد
ظهر اليوم منتخبنا الوطني األول
لكرة اليد مباراة مهمة ومصيرية
أمــام نظيره اإليــرانــي على صالة
وزارة الرياضة في مدينة الدمام
ال ـس ـعــوديــة ف ــي ال ـجــولــة الـثــانـيــة
م ــن ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـث ــان ـي ــة ل ـل ــدور
"الرئيسي" في البطولة اآلسيوية
الـ  20لمنتخبات الرجال لكرة اليد
المؤهلة لكأس العالم .2023
يدخل األزرق ،رابع المجموعة
األول ـ ـ ــى ب ـ ـفـ ــارق األهـ ـ ـ ـ ــداف خـلــف
المنتخب العراقي الثالث بنفس
الرصيد ،المباراة بهدف استعادة
االتـ ـ ـ ـ ـ ــزان وت ـ ـعـ ــويـ ــض الـ ـخـ ـس ــارة
الثقيلة التي ُمني بها أمام نظيره
ال ـب ـح ــري ـن ــي ،وك ــذل ــك الـمـحــافـظــة
على فرصته فــي الـتــأهــل لنصف
نهائي البطولة وبالتالي الصعود
الـمـبــاشــر لـبـطــولــة الـعــالــم ،2023
وذل ـ ــك ع ـب ــر بـ ــوابـ ــة إيـ ـ ـ ــران ثــانــي
المجموعة بنقطتين مــن فوزها
على العراق في الجولة الماضية،
وي ـس ـعــى ك ــذل ــك ل ـح ـســم ص ـعــوده
ل ـن ـصــف ن ـهــائــي ال ـب ـطــولــة وع ــدم
االن ـت ـظ ــار ل ـل ـم ـبــاراة األخ ـي ــرة في
الدور الرئيسي.

العودة للمنافسة

موعد المباراة
الكويت  xإيران

ً

 ٢:٠٠ظهرا

يذكر أن فــوز منتخب الكويت
ً
عـ ـل ــى إيـ ـ ـ ـ ــران س ـي ـع ـي ــده م ـ ـجـ ــددا
للمنافسة على وصافة المجموعة،
وبالتالي سيكون أمام عقبة أخيرة
فــي ال ــدور الــرئـيـســي ،وهــي الفوز
ع ـلــى الـ ـع ــراق ل ـض ـمــان ال ـص ـعــود
لنصف النهائي والتأهل المباشر
لـبـطــولــة ال ـع ــال ــم ،بـيـنـمــا ستلقي
ب ــه الـ ـخـ ـس ــارة خـ ـ ــارج ال ـم ـنــاف ـســة
وبالتالي سيقاتل من أجل الفوز
اليوم وعدم الدخول في صراع مع

العراق على المركز الثالث ،الذي
سيمنح صاحبه فرصة لمواجهة
ثالث المجوعة األولى في مباراة
تـ ـح ــدي ــد ال ـ ـمـ ــركـ ــزيـ ــن الـ ـخ ــام ــس
والـســادس ،والفائز بها سينتزع
الـ ـبـ ـط ــاق ــة الـ ـخ ــامـ ـس ــة واألخ ـ ـيـ ــرة
المؤهلة لكأس العالم.

مهمة صعبة
لـ ـ ـ ـ ـ ــذا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب األزرق
ال ـس ـلــوف ـي ـنــي دي ـن ـت ــش أن يـعـمــل
في أكثر من اتجاه النتزاع الفوز
ً
أوال وتصحيح أخ ـطــاء الـمـبــاراة
الماضية الفنية والتكتيكية ،ثم
إي ـج ــاد ح ـل ــول لـلـعـقــم الـتـهــديـفــي
وطريقة لعب مناسبة لمواجهة
ال ـه ـج ــوم اإلي ــران ــي ث ــم اس ـت ـعــادة
الروح القتالية ونغمة الفوز حتى
يتمكن من حصد النقطتين.

التشكيلة المتوقعة
وم ـ ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن ي ـخ ــوض
د نـيـتــش ا لـلـقــاء بتشكيلة مكونة
مـ ـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ــارس ـ ـي ـ ــن عـ ـ ـل ـ ــي ص ـف ــر
وحـ ـ ـس ـ ــن صـ ـ ـف ـ ــر وال ـ ـج ـ ـنـ ــاح ـ ـيـ ــن
م ـش ـع ــل طـ ــه ومـ ـ ـب ـ ــارك ال ـخ ــال ــدي
والعـ ــب ال ـخ ــط ال ـخ ـل ـفــي عـبــدالـلــه
ال ـغــرب ـل ـلــي وع ـبــدال ـلــه الـخـمـيــس،
وعـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز س ــال ـم ـي ــن صــانــع
ألعاب ،وعبدالرحمن البالول على
ال ــدائ ــرة ،فــي حـيــن يستمر غياب
نجم المنتخب صالح الموسوي
لإلصابة.

الخضر :الفرصة قائمة
م ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـبـ ـ ــه ،أك ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ــدرب
حـ ــراس مــرمــى الـمـنـتـخــب علي
ال ـخ ـضــر أن "ال ـف ــرص ــة م ــازال ــت

جانب من إحماء العبي األزرق أمس األول
ق ــائ ـم ــة فـ ــي الـ ـصـ ـع ــود لـنـصــف
ال ـن ـهــائــي ،وسـنـعـمــل جــاهــديــن
لـلـتـمـســك ب ـه ــا وت ـخ ـط ــي عـقـبــة
المنتخب اال ي ــرا ن ــي ،وسنعمل
علي تصحيح أخطاء المباراة
ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة ،وإعـ ـ ـ ـ ـ ــادة االتـ ـ ـ ــزان

●

أحمد حامد

دخ ــل نـ ــادي ال ـســال ـمـيــة م ـف ــاوض ــات مع
إدارت ـ ــي ال ـســاحــل وال ـن ـصــر لـضــم الـمــدافــع
البرازيلي تاليسون ،والغامبي ســان بير،
لتدعيم صفوف الفريق األول لكرة القدم.
وحسب مصادر لـ"الجريدة" فإن السالمية
يستهدف ضــم مـحـتــرف يجيد الـلـعــب في
مركز الوسط المدافع ،وقلب الدفاع ،وهو
مــا ينطبق على تاليسون العــب الساحل،
وسـ ــان ب ـيــر الع ــب ال ـن ـصــر ،ح ـســب الــرؤيــة
الفنية للمدرب محمد إبراهيم.
وأضـ ــاف ال ـم ـصــدر ،ان الـســالـمـيــة دخــل
ً
م ـفــاوضــات أي ـض ــا م ــع ع ــدد م ــن الــاعـبـيــن
المحترفين من خارج الكويت لشغل نفس
المركز في حال لم يتم االتفاق مع تاليسون
أو سان بير.

●

سان بير

عبدالرحمن فوزان

تعاقد ن ــادي الـجـهــراء مــع المهاجم األرجنتيني
رينيرو لتعزيز صفوف الفريق األول لكرة القدم بعقد
حتى نهاية الموسم الحالي قابل للتجديد.
ووقع المهاجم األرجنتيني عقد انضمامه ألبناء
القصر األحـمــر ،أمــس األول ،بحضور نائب رئيس
مجلس اإلدارة عزيز الــذايــدي ،وأمـيــن السر المدير
العام لجهاز الكرة خلف السهو وإداري الفريق حميد
الحميدان.
ويأمل الجهراء نجاح رينيرو في تشكيل ثنائي
مــع التونسي عمر بــن زكــري فــي قـيــادة خــط هجوم
الـفــريــق فــي دوري  stcلـلــدرجــة األول ــى ومـســاعــدتــه
لحصد إحدى بطاقتي التأهل لمصاف أندية الدوري
الممتاز في الموسم المقبل.
ويعيش الجهراء فترة إحالل وتجديد هذا الموسم
ويقدم مستويات مقبولة في الدوري إذ يحتل حاليا
المركز الثالث برصيد  14نقطة بفارق نقطة خلف
خيطان الثاني و 4نقاط خلف الساحل المتصدر.

الشبل العوضي أيقونة الكويت وفلسطين
بـعــث سفير دول ــة فلسطين ل ــدى الـكــويــت،
رامـ ـ ـ ـ ــي ط ـ ـه ـ ـبـ ــوب ،رسـ ـ ــالـ ـ ــة ب ـ ــاس ـ ــم ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة
الـفـلـسـطـيـنـيــة وال ـش ـع ــب الـفـلـسـطـيـنــي لشبل
ال ـكــويــت الـبـطــل مـحـمــد ال ـعــوضــي ق ــال فـيـهــا:
ً
"ن ـق ــف إج ـ ــاال لـشـبــل ال ـكــويــت ال ـب ـطــل محمد
العوضي ابن الـ  14ربيعا ،الذي آثر التضحية
بلقب كــان يحلم بــه ،والــذي قــد يفتح لــه آفاقا
ت ـ ـقـ ــوده إل ـ ــى ن ـج ــوم ـي ــة ع ــال ـم ـي ــة ب ـل ـع ـبــة ك ــرة
المضرب (التنس) ،على أن يضحي بالمبادئ
الـ ـت ــي ت ــرب ــى ع ـل ـي ـه ــا ،ونـ ـش ــأ ب ـ ــأن فـلـسـطـيــن

محتلة ،والشعب الفلسطيني شعب مظلوم".
وأشار إلى أن العوضي أرسل رسالة مدوية
بـ ــأن ال ـك ــوي ــت ب ـق ـيــادت ـهــا وش ـع ـب ـهــا وشـيـبـهــا
وشبابها جبلت على حب فلسطين ومقدساتها
وعروبتها ،وانها ستبقى على عهدها برفض
ً
التطبيع مع االحتالل مادام الظلم اليومي واقعا
على الشعب الفلسطيني ،ومادام اخوة محمد
من أبناء جيله في فلسطين يتعرضون للتنكيل
اليومي من المحتل.
وأضاف "إننا نقف اليوم في دولة فلسطين

«الفتاة» يتأهل لنهائي
دوري السيدات
تأهل فريق كرة قدم الصاالت بنادي
الفتاة للمباراة النهائية لدوري URC
بـفــوزه على نظيره سـيــدات العربي
بنتيجة  6-2فــي الـمــواجـهــة الثانية
التي جمعت الفريقين ،مساء أمس
األول ،على صالة نادي الكويت،
ضمن منافسات الــدور نصف
النهائي لدوري الصاالت.
وب ـ ــذل ـ ــك ض ـ ــرب "ال ـ ـف ـ ـتـ ــاة"
ً
مــوعــدا عـلــى الـلـقــب مــع سـيــدات
نادي الكويت يوم السبت المقبل.
وح ـج ــزت الع ـب ــات "ال ـف ـتــاة"
ال ـب ـط ــاق ــة ال ـث ــان ـي ــة ال ـمــؤه ـلــة
ل ـل ـم ـبــاراة الـنـهــائـيــة بــالـفــوز
ب ـ ـم ـ ـبـ ــارا ت ـ ـيـ ــن (  )5-2و( 6-
ً
 )2تـ ــوال ـ ـيـ ــا م ـ ــن إجـ ـم ــال ــي
ث ـ ــاث مـ ـت ــاح ــة ،لـيـلـتـقـيــن
ب ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ــرات ـ ـهـ ــن بـ ـ ـن ـ ــادي
ال ـك ــوي ــت ف ــي  29يـنــايــر
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاري بـ ــال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة
النهائية لدوري السيدات
في موسمه الرابع.

مباريات اليوم
وت ـ ـق ـ ــام ال ـ ـي ـ ــوم  3مـ ـب ــاري ــات
عـلــى صــالــة وزراة الــريــاضــة في

الجهراء يضم رينيرو وكاظمة يتفق مع شتال

تاليسون وسان بير على رادار السالمية
فــي سياق آخــر ،يـعــاود فريق السالمية
تدريباته مساء اليوم بعد راحة  48ساعة
منحها الجهاز الفني لالعبين عقب الفوز
ع ـلــى ال ـقــادس ـيــة ف ــي تـمـه ـيــدي ك ــأس ولــي
العهد.
ويتطلع السالمية إلــى تنظيم أكثر
مــن م ـب ــاراة ودي ــة خ ــال ف ـتــرة الـتــوقــف
الحالية ،لإلبقاء على جاهزية الالعبين.
ويسعى الجهاز الطبي في السالمية
إلــى تجهيز مــدافــع الفريق مساعد ندا
والـ ــذي اشـتـكــى مــن ت ـمــزق عـضـلــي قبل
مواجهة القادسية.
جدير بالذكر أن السالمية استغل فترة
االنـتـقــاالت الشتوية بالتعاقد مــع الالعب
اإلي ـف ــوراي جمعة سـعـيــد ،بـعــد أن تــم رفــع
الـعـقــوبــة ال ـتــي عــانــى مـنـهــا الـســالـمـيــة من
الفيفا.

وال ـ ـ ـ ـ ــروح الـ ـقـ ـت ــالـ ـي ــة لــاع ـب ـيــن
لمواصلة التقدم في البطولة"،
مشيرا الى أن الالعبين عازمون
ع ـلــى ت ـقــديــم أف ـض ــل م ــا لــديـهــم
لتعويض الهزيمة أمام البحرين
والتمسك بحجز إحدى بطاقات

الـتــأهــل لـكــأس الـعــالــم المقبلة.

ً
ً
المحتلة احـتــرامــا وحـبــا لهذا الشبل القائد،
ً
ونـ ــرى م ــن خ ــال ــه أن األمـ ــل م ـ ــازال م ــوج ــودا
ً
وقائما ،طالما هناك أجيال عربية تنشأ
وإيمانها بعدالة القضية الفلسطينية
راسخ ال يمحى من الذاكرة مع مرور
الزمن" ،داعيا الله أن يحفظه ،ويحفظ
ال ـكــويــت وق ـيــادت ـهــا وشـعـبـهــا ف ــي ظل
قيادة صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ن ــواف األح ـمــد ،وسـمــو ولــي عـهــده األمـيــن
الشيخ مشعل األحمد.

ومــن جهة اخ ــرى ،تــوصــل ن ــادي كاظمة إلــى اتفاق
نهائي بالتعاقد مع العب خط الوسط الجزائري ،جمال
الدين شتال ،حتى نهاية الموسم الجاري.
وخ ـ ــاض ش ـت ــال ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـت ـج ــارب آخ ــره ــا مع
البنزرتي التونسي ،الذي لعب له خالل الفترة من 2019
حتى .2021
وبدأ شتال مسيرته مع اتحاد العاصمة الجزائري،
حيث لعب له ابتداء من  2012حتى  ،2016ثم انتقل
خالل هذه الفترة إلى نادي مولدية بجاية مدة عام
(.)2015-2014
ً
وكــان كاظمة قد تعاقد مــؤخــرا مع العــب الفيصلي
األردن ـ ــي يــوســف أبــوج ـل ـبــوش ،وذل ــك بـعــد إن ـهــاء عقد
المحترفين البرازيليين سانتانا ومايكون بالتراضي،
لعدم االقتناع بمستوييهما الفني.
من ناحية أخــرى ،يلعب البرتقالي مباراة ودية مع
النصر غدا ،استعدادا لالستحقاقات المقبلة.

تعود مساء الـيــوم عجلة مسابقة كأس
االت ـحــاد لـكــرة الـقــدم لـلــدوران
ب ـ ـ ـمـ ـ ــواج ـ ـ ـه ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــن ف ــي
منافسات المجموعة
الثالثة ،حيث يلتقي
الـ ـي ــرم ــوك والـ ـجـ ـه ــراء
الساعة  5:50مساء على
ملعب الكويت ،والكويت
م ــع خ ـي ـط ــان  7:20م ـســاء
على استاد صباح السالم.

ويتصدر الكويت المجموعة الثالثة بـ7
نقاط ،وهو نفس رصيد خيطان والسالمية،
في حين يحتل الجهراء المركز الرابع في
المجموعة بنقطة واحدة ،ومن ثم اليرموك
في المركز األخير.
وتشهد صفوف الكويت عودة الالعبين
المصابين بفيروس كورونا خالل الفترة
الماضية ،مثل :فهد حمود ،طالل الفاضل،
وشريدة الشريدة.
ويعول الكويت ،مع مدربه التونسي نبيل

حازم ماهر

يـسـتـهــل مـنـتـخـبـنــا الــوطـنــي
األول لكرة الـقــدم تدريباته في
السادسة من مساء اليوم على
مـلـعــب ال ـم ــرح ــوم عـبــدالــرحـمــن
البكر ،استعدادا لمباراتيه مع
المنتخب الليبي المقرر لهما
يــومــي  29ال ـج ــاري ،واألول من
فـ ـب ــراي ــر ال ـم ـق ـب ــل ع ـل ــى اس ـت ــاد
الصداقة والسالم ،ضمن "فيفا
داي".
وم ــن ال ـم ـقــرر أن ي ـش ــارك في
ً
التدريبات  24العبا وقع عليهم
اخـتـيــار الـجـهــاز الـفـنــي بقيادة
الـ ـ ـم ـ ــدرب اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ال ـم ــؤق ــت
كارلوس غونزاليس.
وك ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــازان الـ ـفـ ـن ــي
واإلداري ق ــد اج ـت ـم ـعــا صـبــاح
أمس بمقر االتحاد الستعراض
ال ـقــائ ـمــة ،ث ــم تـسـلـيـمـهــا للجنة
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــي اجـ ـتـ ـمـ ـع ــت فــي
ال ـ ـ ـسـ ـ ــادسـ ـ ــة مـ ـ ــن مـ ـ ـس ـ ــاء أمـ ــس
العتمادها.
وي ـع ـقــد غ ــون ــزال ـي ــس ومــديــر

يلتقي فــي الـســابـعــة مــن مـســاء الـيــوم
الفريق األول لكرة الطائرة بنادي كاظمة
مع العربي في الجولة الحادية عشرة من
الـ ــدوري الـمـمـتــاز لـلـكــرة ال ـطــائــرة ،والـتــي
ً
مساء مواجهة
تشهد أيضا في الخامسة
ت ـج ـم ــع ب ـي ــن بـ ــرقـ ــان وال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وك ـل ـتــا
المباراتين تجريان على صالة االتحاد
بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي.
يذكر أن الجولة العاشرة من الــدوري
الـمـمـتــاز ال ـتــي ك ــان م ــن ال ـم ـقــرر إقــامـتـهــا
يومي الثالثاء والخميس الماضيين بين
الكويت والتضامن ،وكاظمة وبرقان ،تم
تأجيلها بسبب إصابة بعض العبي الفرق
المشاركة في المباراتين بفيروس كورونا،
وستقام المباراة األولى  27الجاري ،بينما
سيتم تحديد موعد الحق للثانية.

تدريب سابق لالزرق
الـ ـف ــوز بـنـتـيـجـتـيـهـمــا م ــن أجــل
تحسين مركز األزرق ( ،)142في
التصنيف الشهري الصادر عن
االتحاد الدولي لكرة القدم.
وتلقى اتـحــاد الـكــرة كتابين
مـ ـ ـ ــن االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــن اآلس ـ ـ ـيـ ـ ــوي

والدولي ،تضمنا الموافقة على
إدراج المباراتين على األجندة
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،بـ ـع ــد م ـخــاط ـب ـت ـه ـمــا
ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر ب ـع ــد ت ـل ـقــي رد
المنتخب الليبي بالموافقة على
المباراتين.

معلول ،على مباريات كأس االتحاد كثيرا
لإلبقاء على جاهزية الالعبين ،استعدادا
لمواجهات الدوري الممتاز ،وأيضا لنهائي
كأس السوبر أمام العربي.
فــي المقابل ،يدخل خيطان ،مــع مدربه
هاني الصقر ،المباراة منتشيا بالفوز الذي
حققه على حساب كاظمة في مسابقة كأس
ولي العهد ،وصعوده لربع نهائي البطولة.

«ناشئي السلة» يغادر
إلى معسكر إسطنبول
●

ً
المنتخب فهد عوض اجتماعا
مـ ـ ــع الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن ق ـ ـبـ ــل ان ـ ـطـ ــاق
التدريب بحضور بعض أعضاء
اللجنة الفنية ،لتأكيد أهمية
ً
ال ـ ـم ـ ـبـ ــارات ـ ـيـ ــن ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن
ثمة ر غـبــة جامحة فــي تحقيق

مباراتان في «ممتاز
الطائرة» اليوم

األبيض يلتقي خيطان في كأس االتحاد اليوم

منتخب القدم يدشن تدريباته اليوم

●

الجولة الثانية للدور الرئيسي،
إذ يـلـتـقــي ف ــي ال ـ ــ 12ظ ـه ــرا قطر
وأوزبكستان ،وفي الرابعة عصرا
يلتقي البحرين مع العراق ،وفي
السادسة مساء تواجه السعودية
المضيف كوريا الجنوبية.

جابر الشريفي

يـغــادر منتخب الناشئين لكرة السلة تحت  17سنة مساء
الـيــوم إلــى إسطنبول ،إلقــامــة معسكر تــدريـبــي يستمر حتى 8
ً
فبراير المقبل ،استعدادا لنهائيات كأس آسيا التي كان من المقرر
إقامتها في الكويت خالل يونيو المقبل.
وسيلعب المنتخب خالل المعسكر  6مباريات تجريبية ضمن
برنامج إع ــداده ،الــذي وضعه الجهاز الفني للمنتخب بقيادة
البحريني سلمان رمضان.
ويترأس أمين الصندوق المساعد في االتحاد محسن المطيري
الوفد ،الذي يضم عويد العنزي ووليد الشمري "إداريين" ،وسلمان
رمضان "مدربا" ،وجاسم االرملي "مساعد مدرب" ،باالضافة الى
ً
جهاد الغالي اخصائي العالج الطبيعي ،و 16العبا هم :عبدالله
العجيل ،وحمد اليحيوح ،وطارق الرشيد ،وعبدالله الرشيدان،
وخليفة العماني ،ودعيج المرشد ،ويوسف البلوشي ،وبرجس
سيف ،وهاشم ميثم ،وعلي شهاب ،وعادل السعيد ،وفهد سليمان،
وحمزة ميثم ،وجمال أظبيه ،ورشيد الرشيد ،ومطر فالح.
من جانبه ،قال المطيري ،ان االزرق تأهل لنهائيات آسيا بعد
ً
أن حل ثانيا في بطولة الخليج االخيرة التي اقيمت في البحرين،
مــوضـحــا أن االت ـح ــاد ي ـهــدف م ــن اق ــام ــة الـمـعـسـكــر ال ــى تجهيز
المنتخب للظهور بالشكل الالئق في البطولة ،السيما في ظل
وجود عمالقة القارة اآلسيوية أستراليا والصين وإيران وكوريا.

ةديرجلا

•
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رياضة

ليفربول يكتسح كريستال باالس بثالثية
حقق ليفربول انتصارا ثمينا
على مضيفه كريستال باالس
 ،1 -3أمس ،ضمن منافسات
المرحلة الـ  23من الدوري
اإلنكليزي الممتاز.

ع ـ ـ ـ ـ ــزز ل ـ ـيـ ـ ـف ـ ــرب ـ ــول م ــوقـ ـع ــه
ف ــي وص ــاف ــة ت ــرت ـي ــب الـ ـ ــدوري
اإلن ـك ـل ـيــزي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،عقب
ف ــوزه عـلــى مضيفه كريستال
ب ـ ـ ـ ـ ــاالس  ،1-3أ م ـ ـ ـ ـ ــس ،ض ـم ــن
مـنــافـســات الـمــرحـلــة ال ـ ـ  23من
المسابقة.
وشـ ـه ــدت ال ـم ــرح ـل ــة ذاتـ ـه ــا،
سقوط أرسنال في فخ التعادل
ال ـس ـل ـبــي م ــع ض ـي ـفــه بـيــرنـلــي،
وتـ ـع ــادل ب ــراي ـت ــون م ــع ليستر
سيتي .1-1
وتقدم ليفربول في الدقيقة
الثامنة عن طريق فيرجيل فان
دايـ ــك ،قـبــل أن يضيف أليكس
شامبرلين الـهــدف الـثــانــي في
الدقيقة .32
وفـ ـ ـ ــي الـ ــدق ـ ـي ـ ـقـ ــة  55س ـجــل
أودسون ادوارد هدف كريستال
باالس ،غير أن فابينيو أضاف
ال ـه ــدف ال ـثــالــث لـلـيـفــربــول من
ضربة جزاء في الدقيقة .89
ورفــع ليفربول رصـيــده إلى
 48نـقـطــة ف ــي ال ـمــركــز الـثــانــي،
بـ ـ ـ ـف ـ ـ ــارق تـ ـ ـس ـ ــع ن ـ ـ ـقـ ـ ــاط خ ـل ــف
الـمـتـصــدر مــانـشـسـتــر سيتي،
علما ب ــأن لـيـفــربــول خ ــاض 22

م ـب ــاراة ،فـيـمــا لـعــب سـيـتــي 23
مباراة.
وابتعد ليفربول بفارق أربع
نقاط عن تشلسي الذي خاض
 23مباراة.
وت ـج ـم ــد رصـ ـي ــد كــري ـس ـتــال
باالس عند  24نقطة في المركز
الثالث عشر.

تعادل أرسنال وبيرنلي
وفـ ــي م ـ ـبـ ــاراة أخ ـ ـ ــرى ،سـقــط
أرسنال في فخ التعادل السلبي
مع ضيفه بيرنلي.
ورفع أرسنال رصيده إلى 36
نقطة في المركز السادس بعد
خوضه  21مباراة فقط ،بفارق
نقطة خلف ويستهام صاحب
المركز الخامس والــذي خاض
 23مـ ـ ـب ـ ــاراة ،ون ـق ـط ـت ـيــن خـلــف
مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد صــاحــب
ال ـم ــرك ــز ال ــراب ــع والـ ـ ــذي خــاض
 22مباراة.
ع ـل ــى الـ ـج ــان ــب اآلخـ ـ ـ ــر ،رف ــع
بيرنلي رصـيــده إلــى  12نقطة
في المركز العشرين واألخير.
وتعادل برايتون مع مضيفه

فان دايك نجم ليفربول يحرز هدفه في مرمى كريستال باالس
ليستر سيتي .1-1
وتقدم باتسون داكا بالهدف
األول لفريق ليستر سيتي في
الدقيقة  ،46قبل أن يدرك داني
ويـلـبــك ال ـت ـعــادل لـبــرايـتــون في
الدقيقة .82
ورف ــع بــرايـتــون رصـيــده إلى
 30نقطة فــي الـمــركــز الـتــاســع،

ريمونتادا مجنونة ألتلتيكو
أمام فالنسيا في الوقت القاتل
ح ـ ـ ـقـ ـ ــق
أت ـل ـت ـي ـك ــو
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
ريـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــادا
مجنونة ،عندما قلب تــأخــره  2-1أمــام
فــالـنـسـيــا إل ــى ف ــوز  2-3ف ــي ال ــوق ــت ب ــدل من
الضائع ،ضمن المرحلة الثانية والعشرين من
الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وسـ ـج ــل أه ـ ـ ـ ــداف أت ـل ـت ـي ـكــو ال ـب ــرازي ـل ــي
ماتيوس كونيا ( )63واألرجنتيني أنخل
كــوريــا ( )1+90ومــاريــو هـيــرمــوســو (،)3+90
بينما سجل هدفي فالنسيا األميركي يونس
موسى ( )25وأوغو دورو (.)44
وكاد أتلتيكو يتلقى خسارة جديدة عندما
انتهى الوقت األصلي من المباراة بتأخره أمام
فالنسيا  ،2-1إال أن هدفين في أول ثالث دقائق
من الوقت بدل من الضائع قلبا المشهد رأسا
على عقب من كارثي الــى احتفالي ،إذ تجنب
رجــال المدرب األرجنتيني دييغو سيميوني
خسارتهم الخامسة في  7مباريات.

هيرموسو نجم أتلتيكو
يحتفل بهدفه مع سواريز

وتعرض أتلتيكو ألربــع خـســارات متتالية
فــي ال ـ ــدوري خ ــال ديـسـمـبــر ،وه ــي ســابـقــة لم
تـحــدث فــي عهد ال ـمــدرب األرجنتيني دييغو
سيميوني سابقا ،إذ إن أطــول سلسلة هزائم
كانت خسارتين كحد أقصى خالل  10مواسم
متتالية من  2012-2011حتى .2021-2020
وعــزز الروخيبالنكوس موقعه في المركز
الرابع برصيد  36نقطة ،بينما تراجع فالنسيا
إلــى المركز التاسع برصيد  29نقطة ،مهدرا
فرصة ذهبية للدخول في صلب المعركة على
المركز الرابع.
من جانب آخر ،سقط إشبيلية في فخ التعادل
للمباراة الثانية على التوالي ،وذلك أمام سلتا
فيغو .2-2
م ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاد ف ـ ـي ـ ــاري ـ ــال ن ـغ ـمــة
االنتصارات ،وتقدم إلى المركز السادس مؤقتا
فــي الـتــرتـيــب ال ـع ــام ،إث ــر ف ــوزه الـعــريــض على
حساب ريــال مايوركا -3صـفــر ،وكــان فياريال
ُمني بخسارة قاسية األسبوع الماضي على
يد إلتشي صفر.1-

متقدما بـفــارق أرب ــع نـقــاط عن
ليستر سيتي صاحب المركز
العاشر.

ساوثامبتون يعطل سيتي
أوق ــف ســاوثــامـبـتــون سلسلة
انتصارات مانشستر سيتي في

• قال رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد
المؤقت ،إن العبه ماركوس راشفورد "من أبرز
المهاجمين في إنكلترا" ،بعدما سجل الالعب
ال ـبــديــل ه ــدف ال ـف ــوز ف ــي ال ــوق ــت ب ــدل الـضــائــع
أمام وست هام يونايتد في الــدوري اإلنكليزي
الممتاز لكرة القدم أمس األول .وأحرز راشفورد
هدفه الثاني في مباراتين بعدما غاب قبلها عن
التسجيل في  11مباراة متتالية.
قال رانجنيك "ماركوس من أبرز المهاجمين في
إنكلترا وهو يملك كل شيء يحتاج إليه المهاجم
الحديث مــن حيث السرعة والـمـهــارة والحجم
والـقــوة البدنية" .وأض ــاف "فــي النهاية يتعلق
األمر كله بالثقة ،وأنا متأكد أن تسجيل الهدفين
سيساعد في زيادة ثقته .ويتعلق األمر اآلن بقطع
الـخـطــوات الصحيحة واالس ـت ـمــرار .أعتقد أنه
سيلعب دورا مهما في باقي منافسات الموسم".
• أكد الفرنسي كريم بنزيمة ،مهاجم ريال مدريد،
أن هدفه مازال الفوز بجائزة الكرة الذهبية.
وصرح بنزيمة في مقابلة لبرنامج (تيليفوت)
الـفــرنـســي أم ــس "األهـ ــم فــي ال ـكــرة الــذهـبـيــة هو
الـفــوز بها .احـتــال المركز الــرابــع أو الثالث أو

بورداالس :فالنسيا
لصفقات
بحاجة
ً
جديدة فورا

كوريا :المشجعون
لم يكفوا عن
اإليمان باألتلتي
قال أنخل كوريا مهاجم أتلتيكو
مدريد ،بعدما حقق فريقه ريمونتادا
قوية أمام فالنسيا ،وفاز عليه ()2-3
على ملعب وان ــدا متروبوليتانو،
أن المشجعين "ل ــم يـكـفــوا أب ــدا عن
اإليمان" باألتلتي الذي لم يستسلم
أبداـ ويعتبر نفسه مهزوما ،وواصل
البحث عن االنتصار ،على حد قوله.
وصـ ــرح ال ــاع ــب لــ(مــوفـيـسـتــار)
عقب المواجهة" :المباراة كلها كانت
جنونية بعض الشيء .نحن سعداء
ألننا تمكنا من العودة أمــام خصم
صعب".
وتابع" :أعتقد أن كرة القدم هكذا.
عندما تأتيك لحظة ال تسير فيها
األم ــور مـعــك عـلــى مــا ي ــرام ،ترتكب
أخطاء في بعض المباريات .علينا
أن نعمل على تصحيح ذلك ،ألنه ال
يــزال هناك الكثير من مباريات في
الليغا وفي دوري األبطال".

بورداالس
أكــد خوسيه ب ــورداالس مــدرب فالنسيا عقب
الخسارة  3-2من أتلتيكو مدريد أن الفريق بحاجة
"لتدعيم فوري" في صورة صفقات جديدة ،محذرا
من أن الموقف سيسوء إذا لم يحصل على العبين
جدد خاصة بعد تلقي شباك فالنسيا لهدفين في
الوقت بدل الضائع من لقاء األتلتي.
وقال بورداالس "يحتاج الفريق بصورة عاجلة
ل ـلــدعــم ،ه ــو بـحــاجــة لــذلــك مـنــذ ال ـص ـيــف .إذا لم
نحصل على المساعدة فسيسوء الوضع أكثر"،
في تصريحات أدلى بها عقب مباراة السبت التي
كان فالنسيا متقدما فيها بهدفين نظيفين.
وأوضح المدرب أن فريقه تراجع للخلف تحت

تابع اإلسباني رافايل نادال ،المصنف الخامس عالميا،
م ـشــواره الــرائــع فــي بطولة أسـتــرالـيــا المفتوحة ،أولــى
البطوالت األربع الكبرى في كرة المضرب ،ببلوغه الدور
ربــع النهائي ،فيما َّ
فجر الكندي دينيس شابوفالوف
مفاجأة من العيار الثقيل ،بإقصائه األلماني ألكسندر
زفيريف الثالث وأحد أبرز المرشحين للقب من
ُ
ثمن النهائي.
ونـجــح ن ــادال فــي الـصـمــود أم ــام مقاومة
الفرنسي أدريــان مانارينو في المجموعة
األولـ ــى ،حيث ف ــرض عليه الـتـعــادل 6-6
وش ــوط ــا فــاصــا مــاراثــون ـيــا كسبه
"ال ـمــاتــادور"  14-16فــي  28دقيقة،
وب ــال ـت ــال ــي ال ـم ـج ـمــوعــة  6-7في
 81د ق ـ ـي ـ ـقـ ــة ،قـ ـب ــل أن ي ـك ـســب
المجموعتين الثانية والثالثة
ب ـس ـه ــول ــة ك ـب ـي ــرة وبـنـتـيـجــة
واحدة .2-6
وض ــرب نـ ــادال مــوعــدا في
ربع النهائي مع شابوفالوف
الـ ــرابـ ــع ع ـش ــر والـ ـب ــال ــغ من

نادال

دجيكو يقود إنتر للفوز على فينيتسيا
ق ــاد الـبــوسـنــي إديـ ــن دجـيـكــو فريقه
إنتر ميالن حامل اللقب إلــى فــوز ثمين
على ضيفه فينيتسيا  1-2بهدف قاتل
ف ــي الــدقـيـقــة الـتـسـعـيــن ضـمــن المرحلة
الثالثة والعشرين من الــدوري اإليطالي

لكرة القدم ،أمس األول ،في حين انتهت
مباراة أتاالنتا ومضيفه التسيو بالتعادل
السلبي.
س ـ ّـج ــل ه ــدف ــي ان ـت ــر ك ــل م ــن نـيـكــولــو
بــاريــا " "40ودجـيـكــو " "90بـعــدمــا كــان

الفرنسي توماس هنري منح فينيتسيا
التقدم "."19
وف ـي ـمــا ك ــان ــت الـ ـمـ ـب ــاراة تـتـجــه نحو
اقـتـســام الـفــريـقـيــن لـنـقــاط ال ـم ـبــاراةّ ،
دك
ال ـم ـه ــاج ــم ال ـم ـخ ـض ــرم دج ـي ـك ــو مــرمــى

فـيـنـيـتـسـيــا ب ـه ــدف ق ــات ــل ب ـعــدمــا تـقــدم
الـهــولـنــدي دن ــزل دمـفــريــس عـلــى الجهة
اليمنى وم ـ ّـرر كــرة عرضية عالية نحو
منطقة الجزاء ،حيث ّ
تفوق دجيكو على
مدافعين اثنين ّ
ووجه كرة رأسية صوب
ً
ال ـمــرمــى م ـهــديــا فــري ـقــه ال ـن ـقــاط ال ـثــاث
كاملة (.)90
وجاء فوز إنتر في أفضل توقيت ممكن
قبل مواجهة الدربي المرتقب أمام ميالن
فــي المرحلة المقبلة الـتــي ستقام بعد
ً
ّ
العطلة الدولية ،والتي ستشكل منعطفا
ً
أساسيا في تحديد وجهة اللقب لموسم
.2022-2021
انـتـهــت مــواج ـهــة أت ــاالن ـت ــا ومضيفه
ً
الت ـس ـيــو ال ـم ـه ـمــة ح ـســاب ـيــا لـلـجــانـبـيــن
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــادل صـ ـف ــر-صـ ـف ــر عـ ـل ــى م ـل ـعــب
األوليمبيكو.

ً
ً
حقق نابولي فــوزا كبيرا على ضيفه
ساليرنيتانا األخير .4-1
وافتتح نابولي التسجيل في الدقيقة
 17عبر البرازيلي جوان جيزوس إثر ركلة
ركنية ،قبل أن يرد الضيوف في الدقيقة
 33بـهــدف فيديريكو بوناتسولي بعد

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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الصالحية  -شارع فهد السالم  -مبنى أسامة
تلفون - 22257037 / 22257036 :فاكس - 22257035 :ص .ب 29846 :صفاة  13159الكويت
خدمة العمالء :تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

العمر  22عاما ،والذي خالف التوقعات وحرم الجماهير
من قمة نارية بين الماتادور اإلسباني والواعد األلماني.
وبـلــغ ال ــدور ذات ــه الفرنسي غــايــل مونفيس ،بتغلبه
على الصربي ميومير كيتشمانوفيتش  5-7و)4-7( 6-7
و ،3-6ليضرب موعدا مع اإلسباني بابلو كارينيو الـ21
أو اإليطالي ماتيو بيريتيني السابع.

منافسات السيدات
ولـ ــدى ال ـس ـي ــدات ،أوق ـف ــت األس ـتــرال ـيــة آش ـلــي بــارتــي،
المصنفة األولـ ــى عــالـمـيــا ،مـغــامــرة األمـيــركـيــة الــواعــدة
أماندا أنيسيموفا عندما تغلبت عليها  4-6و 3-6وبلغت
ربع النهائي .وضربت بارتي موعدا في الدور المقبل مع
األميركية األخــرى جيسيكا بيغوال الحادية والعشرين،
والتي تغلبت على اليونانية ماريا ســاكــاري الخامسة
-7( 6-7صفر) و.3-6
وح ـجــزت التشيكية ب ــارب ــورا كرايتشيكوفا الرابعة
بطاقتها إلــى ربــع النهائي ،بتغلبها على البيالروسية
فيكتوريا أزارنكا الرابعة والعشرين  2-6و.2-6
وتلتقي كرايتشيكوفا مع األميركية ماديسون كيز التي
تغلبت على اإلسبانية باوال بادوسا الثامنة  3-6و.1-6

صنز يواصل انتصاراته

نابولي يكتسح ساليرنيتانا

دجيكو يحرز هدف الفوز النتر ميالن

وط ــأة ضـغــط الــروخـيـبــانـكــوس وكــذلــك بسبب
انهيار لياقة العبيه البدنية.
وتابع ان"الفريق بذل مجهودا كبيرا في الشوط
األول ،خ ــاض الــاع ـبــون م ـبــاريــات مـتـتــالـيــة في
غضون أيام معدودة .إذا قارنت تشكيلة األتلتي
بالعبينا فستجد أن تغييراتهم شـهــدت الدفع
بالعبين يمكنهم البدء كأساسيين ،منحهم ذلك
قوى جديدة واضطررنا للتقهقر .كان ينقصنا
السيطرة على المباراة ،المحزن أن هــذه ليست
المرة األولــى التي يحدث فيها ذلــك معنا ،تكرر
األمر أمام ريال مدريد وإسبانيول ثم اآلن".

نادال وبارتي إلى ربع نهائي «أستراليا»

أخبار منوعة
الـثــانــي ال يختلف عــن الـمــركــز ال ـ ــ ،38لـيــس في
وسعي فعل المزيد بعد ما قدمته في الملعب".
وأكد أن الفوز بالكرة الذهبية مازال هدفه ،وأنه
كــل موسم سيفعل "المستحيل ليقدم موسما
أفضل مما قبله".
• أعلن نادي باير ليفركوزن األلماني لكرة القدم،
أمس األول ،تعاقده مع المهاجم اإليراني ساردار
أزمون بداية من الموسم المقبل بعقد ينتهي في
 .2027وسيتعاقد ليفركوزن مع الالعب البالغ من
ً
العمر  27عاما في صفقة انتقال حر عندما ينتهي
تعاقده مع فريق زينيت سان بطرسبرغ الروسي.
وقــال سيمون رولفس المدير الرياضي لفريق
ً
ليفركوزن في بيان  ":كان ساردار أزمون واحدا
مــن أفـضــل هــدافــي الـ ــدوري ال ــروس ــي لـسـنــوات.
ف ــاز بـ ـ  3أل ـق ــاب مـتـتــالـيــة ل ـل ــدوري م ــع زيـنـيــت،
لعب بشكل منتظم فــي دوري أبـطــال أوروب ــا".
وأضــاف":بــوجــوده ،سيحظى هجومنا بجودة
إضافية ،ساردار سيجعل خط الهجوم الخاص
بنا غير متوقع وقوي" .ويضم ليفركوزن بالفعل
ً
حاليا باتريك شيك بين العديد من الخيارات
الهجومية.

"البرييمير ل ـيــغ" ،بـعــد أن فــرض
عـلـيــه ال ـت ـعــادل اإلي ـجــابــي بهدف
لمثله في المباراة التي جمعتهما
أمس األول.
وعـ ـل ــى م ـل ـع ــب س ــان ــت مـ ــاري
ستاديوم ،تقدم أصحاب األرض
أوال ف ــي الـنـتـيـجــة ب ـه ــدف مبكر
منذ الدقيقة السابعة عن طريق

المدافع الشاب كايل ووكر-بيترز،
وهـ ـ ــو ال ـ ـهـ ــدف ال ـ ـ ــذي ان ـت ـه ــى بــه
الشوط األول.
وفي النصف الثاني ،وتحديدا
الــدقـيـقــة  65ع ــاد "الـسـيـتـيــزنــس"
للمباراة بهدف التعادل ،بفضل
الـ ـ ـم ـ ــداف ـ ــع اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي أيـ ـم ــري ــك
البورتي.

وب ـ ـه ـ ــذه الـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة ،ت ـت ــوق ــف
سلسلة انتصارات فريق اإلسباني
بـيــب غ ــواردي ــوال فــي "البريميير
ل ـ ـيـ ــغ" عـ ـل ــى م ـ ـ ـ ــدار ال ـ ـ ـ ـ ــ 11ج ــول ــة
الماضية ،وتحديدا منذ خسارته
بثنائية نظيفة على يد كريستال
باالس في سبتمبر الماضي.
(د ب أ)

عرضية من التونسي وجدي كشريدة.
ل ـكــن الـبـلـجـيـكــي ال ـم ـخ ـضــرم دراي ــس
مرتنز أعطى األفضلية للفريق الجنوبي
ف ــي ال ــوق ــت ب ـ ــدل ال ـض ــائ ــع م ــن ال ـش ــوط
األول عبر ركلة جزاء انتزعها المقدوني
ً
الشمالي إلـيــف إيـلـمــاس ،ثــم لعب دورا
ف ــي الـ ـه ــدف ال ـث ــال ــث ل ـفــري ـقــه م ــع بــدايــة
الـشــوط الـثــانــي مــن ركـلــة ركنية وصلت
عبرها الكرة إلى البوسني أمير رحماني
فأودعها الشباك (.)47
ً
وب ـعــدمــا ن ــال إن ـ ـ ــذارا لـتـسـبـبــه بركلة
الـ ـج ــزاء ف ــي أواخـ ـ ــر ال ـش ــوط األول ،نــال
األلباني-السويسري فريديريك فيسيلي
اإلنــذار الثاني وطــرد بعد تسببه بركلة
جزاء ثانية للمسه الكرة داخل المنطقة
المحرمة ،فانبرى لها لورنتسو إنسينيي
ً
بنجاح ( ،)53ضامنا الفوز الخامس عشر
للفريق الجنوبي هذا الموسم.
وأه ـ ــدر تــوري ـنــو نقطتين ثمينتين،
ً
بعدما فرط بفوزه الثالث تواليا والرابع
في آخر أربع مباريات بتعادله مع ضيفه
ساسوولو .1-1
وأهـ ــدر كــال ـيــاري فــرصــة ال ـه ــروب من
المنطقة الـمــؤديــة إل ــى الــدرجــة الثانية
بسقوطه في فخ التعادل اإليجابي أمام
ضيفه فيورنتينا المنقوص .1-1

اإلعالنات:

واصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل فـ ـيـ ـنـ ـيـ ـك ــس ص ـن ــز
انتصاراته ،بتغلبه على ضيفه
إنديانا بايسرز  ،103-113فيما
تــابــع مـيـلــووكــي بــاكــس (حــامــل
ال ـل ـقــب) ص ـحــوتــه ،ب ـف ــوزه على
ض ـي ـفــه س ــاك ــرام ـن ـت ــو كـيـنـغــز
 ،127-133أمس األول ،في دوري
كرة السلة األميركي للمحترفين.
ف ــي الـ ـمـ ـب ــاراة األول ـ ـ ـ ــى ،على
ملعب فوتبرينت سنتر وأمــام
 17071م ـت ـفــرجــا ،ي ــدي ــن صنز
بفوزه السادس تواليا والتاسع
في مبارياته العشر األخيرة إلى
نجمه ميكال بريدغز صاحب 23
نقطة و 6متابعات.
وف ــي ال ـم ـبــاراة الـثــانـيــة ،على
م ـل ـعــب فـ ـيـ ــزرف فـ ـ ـ ــوروم وأم ـ ــام
 17341م ـت ـفــرجــا ،تــابــع بــاكــس
صحوته في غياب نجمه العمالق
اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو،
وحقق فوزه الثالث تواليا عندما
تغلب على ضيفه ساكرامنتو
كينغز.
ون ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ال ـ ـث ـ ـن ـ ــائ ـ ــي كـ ــريـ ــس
مـيــدلـتــون وج ــرو هــولـيــداي َّ عن
أن ـت ـي ـتــوكــون ـم ـبــو ،الـ ـ ــذي فــضــل
ال ـ ـمـ ــدرب م ــاي ــك بــودن ـهــول ـت ـســر

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٠٠ :فاكس22252537 :
البريد اإللكترونيads@aljarida.com :

ميكال بريدجز

إراحته ،بسبب معاناته من آالم
في الركبة ،حيث سجل األول 34
نقطة مع ست متابعات وخمس
تمريرات حاسمة ،وأضاف الثاني
 26نـقـطــة مــع خـمــس متابعات
وأربع تمريرات حاسمة.
وعزز ميلووكي باكس موقعه
فــي الـمــركــز الــرابــع فــي المنطقة
الشرقية برصيد  30فوزا في 49
مباراة أمام كليفالند كافالييرز،
الـ ـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـع ــاد ت ـ ــوازن ـ ــه عـقــب
الـخـســارة أم ــام شيكاغو بــولــز،
بتغلبه على ضيفه أوكالهوما
سيتي ثاندر .87-94

الشكاوى والتوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٣1:فاكس22252540 :
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

انتقمت من عشيقها عبر «أمازون»
أبدعت شابة بريطانية
فــي انتقامها مــن حبيبها
الذي اكتشفت أنه يخونها،
إذ دخـلــت إل ــى حـســابــه في
مــوقــع "أم ـ ـ ــازون" واش ـتــرت
ً
أف ــام ــا بـنـحــو  700دوالر،
وأمضت لياليها تشاهدها
وتضحك.
وقال موقع روسيا اليوم،
أمـ ـ ــس ،إن ال ـش ــاب ــة ل ــوري ــن
لـ ـيـ ـل ــي ،وال ـ ـ ـشـ ـ ــاب ونـ ــاثـ ــان
سـ ـمـ ـي ــث كـ ــانـ ــا مــرت ـب ـط ـيــن
ألكـ ـث ــر مـ ــن ع ــامـ ـي ــن ،وذات
يــوم دفعها شعور داخلي
ل ــاعـ ـتـ ـق ــاد أنـ ـ ــه ي ـخ ــون ـه ــا،
ف ـق ــام ــت ب ـت ـف ـت ـيــش هــات ـفــه
وتــأكــدت أن ــه غـيــر مخلص
لها ،وعلى أثر ذلك ،طردته
من المنزل ،وتخلصت من
كـ ــل م ـت ـع ـل ـقــاتــه ،ثـ ــم عــانــت
أليام من حزن شديد وبكاء
م ـس ـت ـمــر ،لـ ـت ــدرك ف ـج ــأة أن
مــا زال بــإمـكــانـهــا الــدخــول

إلى حسابه الشخصي في
مــوقــع "أمـ ـ ــازون" للتبضع،
كـ ـ ـم ـ ــا كـ ـ ــانـ ـ ــت ت ـ ـع ـ ـمـ ــل ق ـب ــل
انفصالهما.
فقررت الشابة الممرضة
ً
( 29ع ـ ــام ـ ــا) االن ـ ـت ـ ـقـ ــام مــن
الخائن صديقها السابق،
وذلـ ـ ـ ــك م ـ ــن خـ ـ ــال "ض ــرب ــه
حيث يؤلمه" ،فدخلت على
حسابه في "أمازون برايم"
واشترت بمبلغ  500جنيه
إسـ ـت ــرلـ ـيـ ـن ــي (نـ ـ ـح ـ ــو 700
دوالر) ،العديد من األفــام،
ثـ ـ ــم جـ ـلـ ـس ــت فـ ـ ــي الـ ـس ــري ــر
تشاهدها وتضحك لشدة
انتقامها.

توقف للقهوة ُ
فسحقت سيارته
ان ـ ـت ـ ـشـ ــرت ع ـ ـلـ ــى م ــوق ــع
"تـ ــوي ـ ـتـ ــر" صـ ـ ــور ل ـح ــادث ــة
ت ـص ــادم حـصـلــت ف ــي أحــد
شــوارع تــايــوان بين دبابة
عسكرية وسيارة مدنية.
وأظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــور
ال ـم ـن ـشــورة ،وال ـت ــي نقلها
م ــوق ــع س ـبــوت ـن ـيــك ،أم ــس،
ق ـي ــام دب ــاب ــة ع ـس ـكــريــة من
طـ ــراز "إم  "60ف ــي تــايــوان
ب ـس ـح ــق س ـ ـيـ ــارة ت ــوي ــوت ــا
مدنية كانت متوقفة على
جانب الطريق.
وكتب صاحب السيارة
عـلــى "تــوي ـتــر" فــي تعليقه
ع ـل ــى الـ ـح ــادث ــة أن ـ ــه أث ـن ــاء
ذهابه لشراء القهوة أوقف
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارة ل ــدق ــائ ــق وب ـعــد

درايش

خروجه من المتجر الحظ
أن س ـي ــارت ــه ف ـق ــدت بعض
أجزائها.
ووقــع الـحــادث فــي بلدة
سانشينغ بمقاطعة ييالن،
حـيــث كــانــت دب ــاب ــة تابعة
لـلـفـيـلــق ال ـس ــادس تتحرك
على طول الطريق الذي يمر
عبر هذه المنطقة.

ّ
الديرة ولدة

«كورونا» يلغي زفاف رئيسة الوزراء
تـ ــم إل ـ ـغـ ــاء ح ـف ــل زف ـ ـ ــاف رئ ـي ـس ــة ال ـ ـ ـ ــوزراء
النيوزيلندية ،جاسيندا أردي ــرن ،ال ــذي كان
ً
وشيكا ،بسبب فرض قيود جديدة لمكافحة
فيروس كورونا في البالد.

ودعـ ـ ـ ــت أردي ـ ـ ـ ـ ــرن إلـ ـ ــى م ــؤتـ ـم ــر ص ـحــافــي
مفاجئ ،أمس ،بعد اكتشاف الحاالت األولى
ً
لمتحور أوميكرون محليا .وحتى اآلن ،كانت
ُ
جـمـيــع اإلص ــاب ــات بــالـمـتـحــور ق ــد اكــتـشـفــت

عـلــى ح ــدود ال ـب ــاد .ونـتـيـجــة ل ــذل ــك ،تـفــرض
ً
نيوزيلندا قيودا جديدة إلبطاء تفشي فيروس
كورونا ،بما في ذلك المزيد من قيود االلتزام
بالكمامة ،وتقليص األع ــداد المسموح بها
في التجمعات.
وأعـلـنــت أردي ــرن أنـهــا اضـطــرت إلــى إلغاء
حفل زفافها وخطيبها كالرك جيفورد ،على
الرغم من أنها لم تفصح عن أي تفاصيل حول
موعد أو مكان الحفل.
ً
وقالت للصحافيين ردا على ســؤال حول
شعورها بسبب عدم إتمام حفل الزفاف" :هذه
هي الحياة".
وأض ــاف ــت" :أجـ ــرؤ عـلــى ال ـقــول إنـنــي لست
مختلفة عــن آالف الـنـيــوزيـلـنــديـيــن اآلخــريــن
ً
الذين ّ
تعرضوا لتأثيرات أكثر ضــررا بكثير
بسبب الوباء".
ولفتت إلــى أن "أكثر ما يزعجني هو عدم
الـقــدرة على أن يـكــون الـمــرء مــع أحــد أحبائه
إلصابته بمرض خطير .وهذا سيفوق بكثير
ّ
أي حزن أشعر به".
(د ب أ)

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

ّ
ال ت ـفــتــش م ــن ورا ال ـش ـخــص ال ـنــزيــه
ّ
دف ـت ــره م ـك ـشــوف واض ـ ــح ف ــي سـ ِـجــلــه
ّ
كـ ـ ـ ــل زمـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ــا ق ـ ـ ـ َـب ـ ـ ــل إن ـ ـ ـ ـ ـ ــه ي ـت ـي ــه
ّ
ّ
ب ــالـ ـفـ ـج ــوج ال ـ ــل ـ ــي تـ ـض ـ ّـي ــع ك ـ ــل م ــل ــه
ْ
اق ــرا فــي ُصــفــر ال ــورق (وان ــت النبيه)
ّ
ّ
تـ ـكـ ـتـ ـش ــف إنـ ـ ـ ـ ــه ب ـ ـقـ ــى ث ـ ــاب ـ ــت م ـح ــل ــه
ـس اش ـ ـت ـ ـهـ ــت شـ ـ ـ ـ ٍّـي ت ـب ـيــه
مـ ـ ــانـ ـ ـ ٍـع نـ ـ ـف ـ ـ ِ
َّ
عيب وزله
ْ إن حصل  -في ما اشتهتٍ -
نـ ــفـ ــس ّ
"أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاره" وتـ ـ ـس ـ ــأل ت ــرت ـج ـي ــه:
ّ
ليش واقف في المطر وانت المظله؟!
َ
ّ
ك ــل م ــن ح ــول ــك َعـ ــلـ ــوا ح ــت ــى الـسـفـيــه
ّ
وانت يا "محارب هوا" ومجهول َحله!
ّ
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــواب إن ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ــزاج ـ ــي م ـش ـت ــري ــه
ّ
عـ ـن ــدي أغـ ـل ــى م ــن كـ ـن ــوز الـ ـك ــون كــلــه
وان ـ ــت ق ـ ــدوه وف ــاه ــم ال ـط ـبــع الـشـبـيــه
ّ
فـ ـي ــك "م ـ ـ ـبـ ـ ــدا" م ـ ــا ت ـم ـي ــل وم ـ ـ ــا ت ـم ــل ــه
شـ ـ ــايـ ـ ـ ٍـل ِح ـ ـ ـ ْـم ـ ـ ـ ٍـل ث ـ ـق ـ ـيـ ـ ٍـل بـ ــال ـ ـلـ ــي ف ـيــه
ّ
وع ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ٍـد حـ ـبـ ـل ــك وحـ ـ ــالـ ـ ــف مـ ـ ــا ت ـف ــل ــه
َ
فـ ـ ــي ي ـم ـي ـن ــك هـ ـ ـ ــم شـ ـ ـ ْـعـ ـ ـ ٍـب م ـح ـت ـم ـيــه
ّ
وف ـ ـ ــي يـ ـ ـس ـ ــارك فـ ـ ـ ّـو َحـ ـ ــت ب ــالـ ـع ــز َدل ـ ـ ــه
ان ـ ــت ث ــاب ــت فـ ــي الـ ــزمـ ــن ه ـ ــذا ال ـك ــري ــه
ّ
وح ـ ـنـ ــا رب ـ ـعـ ــك م ـ ــا ق ـب ـل ـن ــا ف ـ ــي م ــذل ــه

منطقة خضراء للكالب والقطط في بغداد
تــداعــب الـشــابــة ن ــازك الكلبة
"بيال" العاجزة عن السير داخل
مـحـمـيــة ه ــي األول ـ ــى لمعالجة
الحيوانات المشردة في العراق
وإيــوائ ـهــا ،يــديــرهــا متطوعون
يـ ـ ــأم ـ ـ ـلـ ـ ــون ت ـ ــوسـ ـ ـي ـ ــع ال ـ ـم ـ ـكـ ــان
لـيـكــون أول مستشفى بيطري
للحيوانات الشاردة في العراق.
ً
وال يـهـتــم ال ـعــراق ـيــون كـثـيــرا
بـ ــال ـ ـح ـ ـيـ ــوانـ ــات األلـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة ،م ـمــا
ي ـج ـعــل آالف الـ ـك ــاب وال ـق ـطــط
ضحية حوادث سير أو معاملة
سيئة ،وهي تعيش وتتنقل في
ً
الشوارع بحثا عن الطعام .وقبل
تأسيس "فريق إنقاذ الحيوانات
ف ــي ب ـغ ــداد" للمحمية الــواقـعــة
ف ـ ــي أطـ ـ ـ ـ ــراف بـ ـ ـغ ـ ــداد ال ـغ ــرب ـي ــة
وافتتحاها األسبوع الماضي،
كانت تهتم نــازك ،وهي موظفة
حـ ـك ــومـ ـي ــة ،ب ــالـ ـحـ ـي ــوان ــات فــي
منزلها ،ومن بينها كلب أصيب
بالشلل بعدما صدمته سيارة،
إلى أن تحسنت حالته.
ً
وقـبــل نـحــو  15عــامــا ،قامت
السلطات بحملة بأسلحة نارية
لقتل آالف الكالب الـشــاردة ،في

ً
بـ ـغ ــداد خ ـص ــوص ــا ،ألن بـلــديــة
المدينة اعتبرت العاصمة آنذاك
موبوءة.
لكن اآلن ،تقول نــدى صالح،
المتطوعة فــي الفريق المؤلف
م ــن خ ـم ـســة أشـ ـخ ــاص "أص ـبــح
ل ــديـ ـن ــا ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــان ،ن ـج ـلــب
ال ـح ـي ــوان ــات إل ـي ــه لــرعــاي ـت ـهــا"،
مضيفة" :ح ــب الـحـيــوانــات هو
السبب الرئيسي وراء تشكيل
فريقنا".
مــن جهتها ،قــالــت ن ــازك (37
ً
عاما) التي اكتفت بذكر اسمها
األول " :سـ ـنـ ـع ــا ل ــج ك ـ ــل أ ن ـ ـ ــواع
الـحـيــوانــات فــي ه ــذه المحمية
ونطلقها عندما تتحسن حالتها
ً
لتعيش في الطبيعة مجددا".
واسـ ـتـ ـه ــل الـ ـف ــري ــق ن ـشــاطــه
بإيواء ثالثة كالب وسبع قطط،
بينها الـقـطــة "لــولــو" الـتــي بتر
أحد أطرافها ،والهر "زعتر" الذي
فقد بصره في حادث دهس في
منطقة األعظمية شمال بغداد.
ويـ ـتـ ـنـ ـق ــل أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء الـ ـف ــري ــق
بـنـشــاط إلدارة الـمـحـمـيــة التي
ت ـم ـتــد وسـ ــط م ـن ـط ـقــة زراعـ ـي ــة،

عقرب في كيس بروكلي

ً
تلقت سيدة أسترالية "مفاجأة غير سارة" ،بعد شرائها كيسا
من البروكلي كانت تخطط لطهيه.
ونقل موقع سكاي نـيــوز ،أمــس ،عــن وســائــل إعــام أسترالية
ً
ً
تصريحا لكلوي ميتشل ،قولها إ نـهــا ُصــد مــت لـ ّـمــا رأت عقربا
ً
مختبئا في عبوة البروكلي التي اشترتها من أحد المتاجر في
والية نيو ساوث ويلز.
وأوضحت ميتشل أنها اكتشفت العقرب وهي ّ
تفرغ محتويات
ً
كيس البروكلي فــي قــدر للطهي ،مضيفة" :كــان منظره صادما
ً
ومرعبا ،األمــر الــذي دفعني للصراخ للفت انتباه زوجــي ،الذي
سارع لإلمساك بالمخلوق المخيف ذي الـ 8أرجل" ،حسبما نقلت
وكالة يونايتد برس إنترناشيونال لألنباء.
ّ
ورد المتجر الذي اشترت منه ميتشل البروكلي على المنشور
صفحتها في "فيسبوك" ،بالقول" :مثل هذه
الــذي شاركته على
ّ
الحوادث ليست شائعة .نشجع عمالءنا على لفت انتباهنا لمثل
هذه الحاالت ،كي نتمكن من مراجعتها واكتشاف أسباب حدوثها".

عجل بوجهين و ٤عيون
ولـ ـ ـ ـ ـ ــدت ب ـ ـ ـقـ ـ ــرة ف ـ ـ ــي والي ـ ـ ــة
تـ ـ ــري ـ ـ ـبـ ـ ــورا ال ـ ـه ـ ـنـ ــديـ ــة ع ـج ــا
بوجهين ،وله  4عيون وأذنان
وفـ ـ ـم ـ ــان ،ويـ ـصـ ـط ــف ال ـس ـك ــان
الـمـحـلـيــون إلل ـقــاء ن ـظــرة على
الحيوان المذهل .وقــال موقع
" ،"The Assam Tribuneفي
خبره الــذي نقله "سبوتنيك"،
أمـ ــس ،إن ال ـع ـجــل ي ـعــانــي من

م ـ ـ ـ ــرض نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر ،وه ـ ـ ـ ــو تـ ـع ــدد
الرؤوس ،ويحدث هذا المرض
نـتـيـجــة ال ـش ــذوذ ال ــوراث ــي ،أو
تـلــف ال ـج ـهــاز الـعـصـبــي أثـنــاء
نمو وتقسيم األجنة.
ي ــذك ــر أن حـ ــادثـ ــة م ـمــاث ـلــة
وقعت في البرازيل عام ،2018
حـ ـي ــث عـ ـ ــاش عـ ـج ــل ب ــرأس ـي ــن
لبضعة أيام فقط.

ً
بينهم وســام محمد ( 22عاما)
وال ـ ـحـ ــاصـ ــل عـ ـل ــى دبـ ـ ـل ـ ــوم فــي
التمريض البشري.
وبنيت المحمية على مساحة
ً
ّ
تضم جناحا من
 2500متر وهي
البناء الجاهز فيه غرفتان إليواء
الحيوانات ومعالجتها وباحة
ً
صغيرة ،فضال عن مبنى مقسم
إل ـ ــى م ـط ـبــخ ومـ ـخ ــزن وحـ ـم ــام.
وي ــوج ــد ك ــذل ــك ق ـف ــص مـعــدنــي

كـبـيــر مـغـطــى بـقـطــع بالستيك
سميك ،مساحته  100متر مربع
م ـخ ـصــص إليـ ـ ــواء ال ـح ـيــوانــات
التي تنهي مرحلة العالج.
ومــن خــال تبرعات ،اشترى
الـفــريــق قطعة األرض ه ــذه في
مقابل  25مليون د يـنــار (نحو
 17ألف دوالر).
(أ ف ب)

وفيات
اسفنديار حسن قاسم

 89عاما ،شيع ،ت66002659 ،55510123 :

أحمد عبدالله إسحاق الكندري

 79عاما ،شيع ،ت99226686 ،99624813 ،97288660 :

مريم محمد علي الجربان

أرملة يوسف عبدالله السويدان
 83عاما ،شيعت ،ت90006626 :

يوسف صالح ناصر النجدي

 78عاما ،شيع ،ت99024003 ،99017646 ،99664016 :

عادل عبدالمجيد حسين شعبان

 53عــامــا ،يشيع العاشرة مــن صباح الـيــوم ،ت،99067677 :
67775617 ،99554441

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

05:19

العظمى 18

الشروق

06:41

الظهر

12:00

العصر

02:59

المغرب

05:19

العشاء

06:39

الصغرى 07
ً
أعلى مد  02:56صب ــاحـ ـ ــا
 04:30م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  09:51صب ــاحـ ـ ــا
 11:34م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

