الثالثاء

www.aljarida.com

 25يناير 2022م
 22جمادى اآلخرة 1443هـ
العدد  - 4945السنة الخامسة عشرة
 ٢٠صفحة
السعر  100فلس

ميزانية - 2022
 :2023خفض
اإلنفاق %4.3
والعجز يتراجع
%74.2
09

أزمة «وافدي الـ  »60تنفرج
النظر بالقرار
إعادة
في
المؤثر
لدوره
العهد
لولي
والتقدير
الثناء
كل
الصقر:
ُ ِّ
ً
• جهود «الغرفة» كللت بموافقة «القوى العاملة» على تجديد إقاماتهم بـ  250دينارا مع تأمين
ً
• الجالوي 4 :فئات مستثناة ...ومراجعة القرار بعد عام وفقا ألوضاع سوق العمل

اقتصاد

١٠

البحر :فخورون بما حققه
«الوطني» خالل رحلته نحو
الرقمنة واالستدامة

تحقيق

رئيس غرفة التجارة:

• نشكر الخالد لسعة صدره والجالوي لسرعة حسم الملف بما ينسجم مع مصلحة الكويت
• تجربة ينبغي االستفادة من دروسها والمطلوب توحيد الجهود للقضاء على تجارة اإلقامات
• معالجة التركيبة السكانية بخطة تواكب احتياجات سوق العمل وتعزز األمن المجتمعي
●

جورج عاطف

ً
تأكيدا لما نشرته «الجريدة» ،في عددها
الجمعة الماضي ،حسم مجلس إدارة الهيئة
العامة للقوى العاملة ،برئاسة وزير العدل،
وزي ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون ال ـنــزاهــة المستشار
جمال الجالوي ،أمس ،ملف تجديد إقامات
ً
الـعـمــالــة ال ــواف ــدة لـمــن بـلــغ الـ ـ  60عــامــا من
حملة الشهادات الثانوية وما يعادلها وما
دونها ،بعد موافقته على إصدار إذن العمل
ً
للمشمولين بالقرار ،برسم  250دينارا ،مع
تأمين صحي شامل غير قابل لإللغاء من

إح ــدى شــركــات الـتــأمـيــن ال ـمــدرجــة بسوق
ً
األوراق المالية ،ليتوج بذلك جهودا حثيثة
بــذل ـت ـهــا غ ــرف ــة تـ ـج ــارة وص ـن ــاع ــة ال ـكــويــت
ب ــرئ ــاس ــة م ـح ـمــد ج ــاس ــم ال ـص ـقــر لـلـحـفــاظ
على ا لـصــورة المشرقة إلنسانية الكويت
وعدالتها.
ً
وتفاعال مع هذه الخطوة ،صرح الصقر،
ً
ّ
أمس ،بأن قرار «الـ  60عاما» يشكل تجربة
ً
يـنـبـغــي االس ـت ـف ــادة م ــن دروسـ ـه ــا ،م ـشــددا
على ضرورة توحيد الجهود للقضاء على
تجارة اإلقامات.
وأضاف« :مثلما نلقي بالمسؤولية على

كتف مــن يحملها ،يجب علينا أن ننسب
الفضل إلــى أهـلــه .أقــول هــذا ،ألرفــع صــادق
الثناء والتقدير إلى سمو ولي العهد الشيخ
مشعل األحمد ،الذي كان الهتمامه الكبير
ومتابعته المستمرة الدور المحرك والمؤثر
في إعادة النظر بقرار الهيئة (،)2020/ 520
وال ــذي جــرى الـتـعــارف على تسميته قــرار
الستين».
وأعرب عن شكره لرئيس مجلس الوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد «ال ــذي تعامل
بــأنــاة وسـعــة صــدر مــع كــل مــا أث ــاره الـقــرار
م ــن وجـ ـه ــات ن ـظ ــر ،ومـ ــا اقـتـضــاه 02

الحميدي لـ ةديرجلا :.وزير الدفاع أمين
ً
ونظيف وسيتجاوز جلسة «الثقة» غدا 04

٠٦
فوضى المرور
في الكويت ...أزمة أخالق
والتزام بالقانون

برلمانيات

محمد جاسم الصقر

جمال الجالوي

ّ
الحريري يعلق عمله السياسي
ويدعو «المستقبل» لذلك
١٦

05
الحكومة :زيادة
رأسمال بنك االئتمان
حل قصير المدى

ةديرجلا

•
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األمير يعزي رئيس
البرازيل في والدته

نائب األمير
استقبل الفارس

بـعــث صــاحــب الـسـمــو أمـيــر ال ـبــاد الشيخ
نـ ــواف األح ـم ــد بـبــرقـيــة تـعــزيــة إل ــى الــرئـيــس
البرازيلي جايير بولسوناروّ ،
عبر فيها سموه
عن خالص تعازيه وصــادق مواساته بوفاة
ً
والدته ،راجيا سموه لبولسونارو وألسرته
جميل الصبر.
كما بعث سمو نائب األمـيــر وولــي العهد
الشيخ مشعل األحمد ،وسمو الشيخ صباح
الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تعزية
مماثلتين.

استقبل سمو نــائــب األمـيــر وول ــي العهد،
الـشـيــخ مشعل األح ـمــد ،بقصر بـيــان صباح
أمس ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط
وزي ــر الـكـهــربــاء وال ـم ــاء وال ـطــاقــة الـمـتـجــددة
الدكتور محمد الفارس.

إخالء سبيل الجراح
والجسار بكفالة
 10آالف دينار
أخ ـل ــت مـحـكـمــة الـ ـ ـ ــوزراء ،أم ــس،
س ـب ـي ــل وزي ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة األس ـب ــق
خالد الجراح ،ووكيل وزارة الدفاع
السابق جسار الجسار بكفالة 10
آالف دينار لكل منهما في القضية
ال ـم ـعــروفــة بـ ـ «ص ـن ــدوق الـج ـيــش»،
مــع منعهما مــن السفر وإلزامهما
التعهد بحضور الجلسة المقبلة.
وج ــاء ه ــذا ال ـق ــرار بـعــدمــا تـقــدم
دفـ ـ ـ ــاع ال ـم ـت ـه ـ َـم ـي ــن ب ـط ـل ــب إخـ ــاء
سبيلهما في القضية المذكورة.

الناصر :عالقاتنا بـ «األوروبي» عميقة ...ورغبة في تعزيزها
زار بروكسل ضيف شرف في إفطار عمل لوزراء خارجية «االتحاد»
زيارة الناصر
للبنان ولقاؤه
المسؤولين
اللبنانيين
يجسدان دور
الوساطة
الكويتي في
المنطقة

الكويت شريك
وثيق ونقدر
جهودها

بوريل

أك ـ ــد وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة وزي ــر
الــدولــة لـشــؤون مجلس ال ــوزراء،
الشيخ الــدكـتــور أحـمــد الناصر،
ع ـم ــق الـ ـع ــاق ــات ب ـي ــن االتـ ـح ــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ودول ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت،
ورغبتهما بتعزيزها في جميع
القطاعات.
جــاء ذلــك خــال لـقــاء الناصر،
الممثل األعلى للشؤون الخارجية
والـ ـسـ ـي ــاس ــة األمـ ـنـ ـي ــة ل ــات ـح ــاد
األوروبي جوسيب بوريل ،وذلك
على عشاء عمل مساء أمس األول
في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وأضـ ـ ــاف «هـ ـن ــاك ال ـع ــدي ــد من
األس ـ ــس ال ـم ـش ـت ــرك ــة ب ـي ــن دول ــة
ال ـك ــوي ــت واالتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي،
ونحن نقدر هذه العالقات تقديرا
ع ــالـ ـي ــا ،فـ ـك ــا الـ ـط ــرفـ ـي ــن ي ــرغ ــب
بتعزيزها في جميع القطاعات».
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن ال ـم ـنــاق ـشــات
ش ـم ـل ــت الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـق ـض ــاي ــا
المتعلقة بالتحديات والقواسم
ال ـم ـش ـت ــرك ــة فـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة عـلــى
المستوى الدولي ،مؤكدا أهمية
ت ـ ـب ـ ــادل األف ـ ـ ـكـ ـ ــار ،واالس ـ ـت ـ ـمـ ــاع
للحلفاء األوروب ـي ـيــن ووجـهــات
ن ـ ـ ـظـ ـ ــرهـ ـ ــم حـ ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــات
الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ـ ــواج ـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـطـ ـ ـق ـ ــة.

شريك موثوق
بــدوره ،وصف الممثل األعلى
للسياسة الخارجية واألمنية في

وزير الخارجية في إفطار عمل مع وزراء خارجية االتحاد األوروبي
االتـحــاد األوروب ــي دولــة الكويت
بأنها شريك وثيق ومــوثــوق به
ً
لالتحاد ،مشيدا بدورها الوسيط
في المنطقة.
وق ـ ـ ـ ــال ب ـ ــوري ـ ــل ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
ل ـ «كــونــا» ،قبل عشاء العمل على
ش ــرف ال ـنــاصــر ،إن «هـ ــذا الـلـقــاء
سيتيح لي الفرصة للتأكيد على
تقدير االتحاد لدور دولة الكويت
الوسيط في المنطقة ،والتعبير
ع ـ ــن ن ـي ـت ـن ــا تـ ـع ــزي ــز ع ــاق ــات ـن ــا
الثنائية معها».
وأضـ ـ ـ ــاف أن زيـ ـ ـ ــارة ال ـنــاصــر
للبنان قبل وصوله إلى بروكسل
ولقائه بالرئيس اللبناني وعدد
من المسؤولين اللبنانيين ،ضمن

اعتماد زمن مرحلة تأسيس «الخليج
للسكك الحديدية»

ً
الموسى :الكويت تدفع إجراءات تنفيذ المشروع قدما إلى األمام
●

سيد القصاص

ا ع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد و ز ر ا ء ا لـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــل
والـ ـ ـم ـ ــواص ـ ــات ب ـ ـ ــدول مـجـلــس
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي أعـ ـض ــاء
الـ ـ ـلـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــوزاريـ ـ ـ ـ ـ ــة ل ـل ـن ـق ــل
والمواصالت البرنامج الزمني
لـلـمــرحـلــة الـتــأسـيـسـيــة للهيئة
الـخـلـيـجـيــة لـلـسـكــك الـحــديــديــة،
ف ــي اج ـت ـمــاع ـهــم االس ـت ـث ـنــائــي،
أمس األول ،عبر تقنية االتصال
المرئي.
ً
شـ ــارك ف ــي االج ـت ـمــاع ممثال
دول ـ ــة ال ـك ــوي ــت وزي ـ ــر األش ـغ ــال
ال ـع ــام ــة وزي ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـشــؤون
الشباب م .علي الموسى ،الذي
أك ــد أه ـم ـيــة الـهـيـئــة الخليجية
للسكك الحديدية في إحداث نقلة
نــوعـيــة لمنظومة الـنـقــل الـبــري
ً
خليجيا ،وتطوير سبل التعاون
ال ـت ـج ــاري ب ـيــن دول الـمـجـلــس،
ً
مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى اتـ ـ ـخ ـ ــاذ ال ـك ــوي ــت

اإلج ــراء ات الكفيلة بدفع تنفيذ
ً
هذا المشروع قدما إلى األمام.
بدورها ،قالت األمانة العامة
ل ـم ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ،ف ــي ب ـي ــان،
ً
أن االجتماع جــاء تنفيذا لقرار
المجلس األعلى في دورته الـ 42
في ديسمبر الماضي بالرياض
المتضمن الموافقة على إنشاء
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة ل ـل ـس ـكــك
الحديدية.
ت ــرأس االج ـت ـمــاع وزي ــر النقل
والخدمات اللوجستية السعودي
م .ص ــال ــح ال ـج ــاس ــر وب ـم ـشــاركــة
األم ـيــن ال ـعــام لـمـجـلــس الـتـعــاون
د .نايف الحجرف.
وت ـ ـ ـمـ ـ ــت خـ ـ ـ ـ ــال االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع
م ـن ــاق ـش ــة الـ ــوثـ ــائـ ــق ال ـخ ــاص ــة
ب ــال ـه ـي ـئ ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة لـلـسـكــك
ال ـح ــدي ــدي ــة وال ـ ـجـ ــدول الــزم ـنــي
لـ ـب ــدء ع ـم ـل ـه ــا واالت ـ ـ ـفـ ـ ــاق عـلــى
الخطوات الالزمة خالل المرحلة
ً
التأسيسية والممتدة  12شهرا.

علي الموسى

ورفــع ال ــوزراء خــال االجتماع
ال ـ ـش ـ ـكـ ــر وال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــر ل ـل ـم ـج ـلــس
األع ـ ـلـ ــى ع ـل ــى ص ـ ـ ــدور مــواف ـق ـتــه
بإنشاء الهيئة الخليجية للسكك
الحديدية وتفويض لجنة وزراء
النقل والمواصالت اتخاذ ما يلزم
لبدء عملها.

الجهود الدولية إلعادة بناء الثقة
مع لبنان ،يجسدان دور الوساطة
الكويتي في المنطقة.
وأشـ ـ ـ ــار بـ ــوريـ ــل إل ـ ــى دع ــوت ــه
ال ـ ـنـ ــاصـ ــر لـ ـحـ ـض ــور االجـ ـتـ ـم ــاع
الـ ـ ـ ــوزاري ال ـم ـق ـبــل ب ـيــن االت ـح ــاد
ودول مجلس التعاون الخليجي،
الذي سيعقد في الـ 21من فبراير
ال ـم ـق ـب ــل بـ ـب ــروكـ ـس ــل ،لـمـنــاقـشــة
مستقبل الشراكة بين الطرفين.
وأك ـ ــد ف ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد رغـبــة
االت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاد فـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ش ـ ــراك ـ ــة
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة أوسـ ـ ــع م ــع دول ــة
الـكــويــت ودول مجلس الـتـعــاون
ً
ال ـخ ـل ـي ـج ــي األخـ ـ ـ ـ ــرى ،م ــوض ـح ــا
أنـ ـ ـ ــه م ـ ـحـ ــادثـ ــاتـ ــه مـ ـ ــع الـ ـن ــاص ــر

تـ ـشـ ـم ــل ال ـ ـق ـ ـضـ ــايـ ــا الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة
الرئيسية مثل التحول األخضر
والــرق ـمــي ،بــاإلضــافــة إلــى النفط
والـطــاقــة الـمـتـجــددة ،والـتـجــارة،
واالسـتـثـمــار ،واألم ــن ،والتعاون
اإلنمائي ،والمساعدات اإلنسانية.
وق ــال بــوريــل إن مــن األسـبــاب
المهمة للقاء الناصر دور الكويت
بصفتها الرئيس الحالي لمجلس
ج ــام ـع ــة ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ،ال ــذي
يتيح لها فرصة إضافية للمزيد
م ــن ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي ال ـع ــدي ــد مــن
التحديات اإلقليمية.
وتأتي زيــارة وزير الخارجية
وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة لـ ـش ــؤون مـجـلــس
ال ــوزراء لبروكسل تلبية لدعوة

●

محمد جاسم

رف ــع رئ ـيــس الـمـجـلــس الـبـلــدي
أسامة العتيبي جلسة المجلس،
أمـ ـ ــس ،لـ ـع ــدم اكـ ـتـ ـم ــال ال ـن ـص ــاب،
حيث حضر  7أعضاء ،األمر الذي
استدعى من رئيس المجلس رفع
بشكل مبدئي مدة نصف
الجلسة ّ
س ــاع ــة ،لـكــنـهــا ل ــم ت ـكــف الكـتـمــال
العدد ،مما اضطره لرفعها نهائيا،
عـلــى أن يـتـحــول ج ــدول أعمالها
للجلسة المقبلة.
كـ ـ ــان مـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن ي ـنــاقــش
المجلس في جدول أعماله الطلب
الـمـقــدم مــن األع ـضــاء عبدالعزيز
المعجل ،وحمود العنزي ،ومحمد
ال ـ ــرقـ ـ ـي ـ ــب ،وف ـ ـه ـ ـيـ ــد الـ ـ ـم ـ ــوي ـ ــزري،
وح ـمــدي ن ـصــار ،وح ـمــد الـمــدلــج،
وعبدالوهاب بورسلي ،وعبدالله
ال ــروم ــي ،وع ـلــي ب ــن ســايــر بـشــأن
الطلب من الرئيس السابق للجنة
تقصي الحقائق في عقود النظافة
ت ـس ـل ـيــم م ــا ل ــدي ــه م ــن م ـس ـت ـنــدات
إدانـ ـ ــة ل ـش ــرك ــات ع ـق ــود ال ـن ـظــافــة،
واقتراح العضو حمدي العازمي

شغل «اإلشرافية»
وف ـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـطـ ـ ــوة إلنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاء م ـل ــف
الشواغر الوظيفية وإعادة تجديد
الـ ــدمـ ــاء ف ــي ال ـه ـي ـكــل الـتـنـظـيـمــي
للمجلس الـبـلــدي ،مــن خ ــال سد
وت ـس ـك ـيــن ال ــوظ ــائ ــف اإلش ــراف ـي ــة،
أعلنت األمــانــة العامة لـ»البلدي»
مــواعـيــد االخ ـت ـبــارات التحريرية
للمتقدمين بشغل و ظـيـفــة مدير
ال ـع ــاق ــات ال ـع ــام ــة ،وم ــدي ــر إدارة

ً
بليندا تضع إكليال من الزهور على قبر ويليام شكسبير
زارت السفيرة البريطانية لــدى الـبــاد بليندا لويس المقبرة
المسيحية القديمة بمنطقة شــرق ،لتكريم المعتمد البريطاني
السابق لدى الكويت الكابتن وليام هنري شكسبير ،والــذي عمل
في الكويت كثاني معتمد بريطاني منذ عام  1909حتى عام ،1915
حيث قتل في معركة جراب  24يناير .1915
وخــال الــزيــارة التي تمت بالتعاون مــع الباحث فــي العالقات
الكويتية  -البريطانية عيسى دشتي ،قالت السفيرة البريطانية إن
«الزيارة تأتي لوضع إكليل من الزهور على شاهد القبر التذكاري
الموجود بالمقبرة ،كتكريم لشكسبير بذكرى وفــاتــه ،تقديرا له
لجميع األعمال والجهود التي بذلها في خدمة العالقات الكويتية
البريطانية ودعمها وتقويتها».
وأضافت لويس أن «الكابتن شكسبير كانت تربطه عالقة صداقة
قوية مع حاكم الكويت السابع الشيخ مبارك الصباح ،حيث دعم
شكسبير بعض مطالب الشيخ مبارك التي يريدها من الحكومة
البريطانية ،وأبــرزهــا فتح مكتب بريد مستقل للكويت ،وتوقيع
معاهدات منع التجارة وتهريب السالح».
ّ
وأشارت إلى أن «الفقيد كان مستكشفا بارعا للصحراء ،ووثق
ومسح الخرائط لشمال الجزيرة العربية ،ورسم حدود الكويت في
تلك المرحلة ،وأدخل العمارة البريطانية الحديثة للكويت ،وبيت
ديكسون خير شاهد على ذلك».

َّ
الكويت وأميركا تعقدان اجتماع محافظ العاصمة تفقد «يوم البحار»
مجموعة عمل التعاون الدفاعي لبحث إمكانية إعادة افتتاحه

رومانوسكي :موقفنا تجاه أمن الكويت ثابت
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة أن
● محمد الشرهان
عقدت الكويت والــواليــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،أم ـ ـ ــس ،اج ـت ـم ــاع
مـ ـجـ ـم ــوع ــة عـ ـم ــل الـ ـتـ ـع ــاون
ال ـ ــدف ـ ــاع ـ ــي ض ـ ـمـ ــن الـ ـج ــول ــة
ال ـ ـ ـخـ ـ ــام ـ ـ ـسـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوار
االسـتــراتـيـجــي بـيــن البلدين
ال ـ ـصـ ــدي ـ ـق ـ ـيـ ــن ع ـ ـبـ ــر ت ـق ـن ـي ــة
االتصال المرئي.
وذ ك ـ ـ ـ ــرت وزارة ا لـ ــد فـ ــاع،
ف ــي بـ ـي ــان ،أن وفـ ــد الـجـيــش
الـ ـ ـك ـ ــويـ ـ ـت ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــارك ف ــي
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ت ـ ــرأس ـ ــه ال ـ ـلـ ــواء
ال ــرك ــن ف ـه ــد ال ـط ــري ـج ــي ،فــي
حين ترأس وفد وزارة الدفاع
األميركية (البنتاعون) نائبة
مساعد وزير الدفاع لشؤون
الشرق األوســط دانا سترول
وتم خالل االجتماع مناقشة
ع ــدد م ــن ال ـمــوضــوعــات ذات
االهتمام المشترك».

«ال ـ ـج ـ ــان ـ ـب ـ ـي ـ ــن أك ـ ـ ـ ـ ـ ــدا ع ـم ــق
الـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ال ـ ــوطـ ـ ـي ـ ــدة ب ـيــن
البلدين التي بدأت منذ عقود
م ــن ال ــزم ــن وال ت ـ ــزال قــائـمــة
على أساس التعاون الثنائي
المثمر في جميع المجاالت
وخـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا فـ ـ ــي الـ ـمـ ـج ــال
العسكري».
ً
وت ـع ـل ـي ـق ــا ع ـل ــى اج ـت ـم ــاع
مـ ـجـ ـم ــوع ــة عـ ـم ــل الـ ـتـ ـع ــاون
الـ ــدفـ ــاعـ ــي ،ك ـت ـبــت ال ـس ـف ـيــرة
األمـيــركـيــة لــدى الـبــاد آلينا
رومـ ــانـ ــوس ـ ـكـ ــي أن «م ــوق ــف
الواليات المتحدة تجاه أمن
الـكــويــت ثــابــت ول ــن يتغير»،
م ـض ـي ـف ــة« :خـ ـ ــال مـجـمــوعــة
الـعـمــل ح ــول الــدفــاع ناقشت
س ـت ــرول والـ ـل ــواء الـطــريـجــي
التعاون بين قواتنا المسلحة
فــي المستقبل لــدعــم الــدفــاع
عن أميركا والكويت».

ّ
ُ
عدم اكتمال النصاب يطير جلسة «البلدي»
بشأن تخصيص منطقة سكنية
جـ ــديـ ــدة بــال ـم ـن ـط ـقــة ال ـج ـنــوب ـيــة،
حـيــث تـمـتــد الـمـنـطـقــة المقترحة
مـ ــن ب ـع ــد إسـ ـطـ ـب ــات األح ـ ـمـ ــدي،
ً
وصـ ــوال إل ــى مـعـسـكــرات الـحــرس
الــوطـنــي فــي محافظة األح ـمــدي،
واقتراح العضو مشعل الحمضان
بشأن تعديل المادة السابعة من
الئحة تراخيص إشغاالت الطرق
وال ـم ـيــاديــن وال ـس ــاح ــات ال ـعــامــة،
على «أال تزيد مدة الترخيص عن
سنة ميالدية قابلة للتجديد لمدة
مماثلة».

الى المشاركة كضيف شرف ،في
إفطار عمل لوزراء خارجية الدول
األعضاء باالتحاد األوروبي.
والتقى وزير الخارجية ،خالل
زيارته لمقر المفوضية األوروبية
مــع مـفــوضــة ال ـشــؤون الــداخـلـيــة،
إيلفا يوهانسون ،وجــرى خالل
اللقاء استعراض أوجه العالقات
الـكــويـتـيــة  -األوروب ـ ـيـ ــة ،وبـحــث
سبل تعزيزها ،ومناقشة الجهود
ال ـم ـش ـتــركــة لـمـكــافـحــة اإلره ـ ــاب،
باإلضافة إلــى القضايا األخــرى
ذات االهتمام المشترك.
كـمــا الـتـقــى الـنــاصــر مــع وزيــر
خ ــارج ـي ــة سـلــوفـيـنـيــا ،الــدك ـتــور
انـ ــزي ل ــوغ ــار ،وت ــم خ ــال الـلـقــاء
ب ـحــث ال ـع ــاق ــات الـثـنــائـيــة الـتــي
تجمع البلدين الصديقين ،وسبل
تطويرها وتنميتها.
والتقى وزير الخارجية كذلك
م ــع وزيـ ـ ــر ال ـ ـشـ ــؤون ال ـخــارج ـيــة
واألوروبـيــة في مالطا إيفارست
ب ـ ــارت ـ ــول ـ ــو ،وت ـ ـ ــم خ ـ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــراض أوج ـ ـ ـ ــه الـ ـع ــاق ــات
الـثـنــائـيــة بـيــن ال ـب ـلــديــن ،وبـحــث
سبل تعزيزها وتوطيدها في كل
المجاالت ،على مختلف الصعد،
ومـنــاقـشــة آخ ــر ال ـت ـط ــورات على
الصعيدين اإلقليمي والدولي.

السفيرة البريطانية تزور
قبر الكابتن شكسبير

ال ـل ـج ــان ،وم ــدي ــر إدارة ال ـش ــؤون
ال ـمــال ـيــة ،وم ــدي ــر إدارة ال ـش ــؤون
اإلدارية.
وحـ ــددت األم ــان ــة فــي إعــانـهــا،
ً
ً
الـ ـي ــوم وغـ ـ ــدا وال ـخ ـم ـيــس م ــوع ــدا
إلجـ ــراء االخ ـت ـب ــارات للمتقدمين
فــي مبنى «الـبـلــدي» بقاعة جابر
األحمد الصباح.
كـمــا فـتـحــت األم ــان ــة فــي إعــان
آخ ـ ــر ب ـ ــاب ال ـت ـق ــدي ــم لـلـمــوظـفـيــن
الراغبين في الترشح لـ 6وظائف
إش ــراف ـي ــة ،وحـ ـ ــددت ف ـت ــرة تـقــديــم
طـلـبــات ال ـتــرشــح لـشـغــل وظــائــف
مراقب اللجان الرئيسية ،ومراقب
المشتريات والـمـخــازن ،ومــراقــب
متابعة الجلسات ،ومراقب مركز
المعلومات ،ومدير مكتب التطوير
وال ـ ـتـ ــدريـ ــب «مـ ـسـ ـت ــوى مـ ــراقـ ــب»،
ومراقب الخدمات العامة ،ما بين
 30الجاري و 3فبراير المقبل ،في
مـبـنــى الـمـجـلــس ب ــال ــدور الـثــالــث-
الشؤون اإلدارية.

دعا محافظ العاصمة الشيخ
طــال الخالد الجهات المعنية
إلــى العمل والـمـســارعــة إلعــادة
تــأهـيــل «ي ــوم ال ـب ـحــار» ،تمهيدا
الفتتاحه بأقصى سرعة ممكنة
أمام الزوار.
وق ــال الـخــالــد ،خــال الــزيــارة
الميدانية لـ«يوم البحار» ،ورافقه
فيها الــوكـيــل الـمـســاعــد لقطاع
ال ـخ ــدم ــات اإلع ــام ـي ــة واإلعـ ــام
الـجــديــد ب ــوزارة اإلع ــام جاسم
الـحـبـيــب ،ومــديــر الـسـيــاحــة في
وزارة اإلعـ ــام فـيـصــل ال ــدري ــع،
وعدد من مسؤولي المحافظة،
«إن ي ـ ــوم الـ ـبـ ـح ــار ،أو مـ ــا ك ــان
يـطـلــق عـلـيــه قــريــة ي ــوم الـبـحــار
ال ـتــراث ـيــة ،يـشـكــل أح ــد المعالم
ال ـس ـي ــاح ـي ــة والـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة فــي
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،لـ ـم ــا ي ـت ـم ـي ــز بـ ــه مــن
احـ ـ ـت ـ ــوائ ـ ــه ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
المقتنيات التاريخية والمحالت
الـحــرفـيــة الـتــي تتضمن بعض
الصناعات والـحــرف الكويتية
الـ ـق ــديـ ـم ــة وب ـ ـعـ ــض الـ ـمـ ـح ــات
ال ـت ـجــاريــة األخـ ـ ــرى ،ف ـضــا عن

 5أعضاء في المجلس يطالبون بعدم
هدم قصر العدل وإعادة تأهيله
طالب  5أعضاء في المجلس البلدي بعدم
هدم مبنى قصر العدل في مدينة الكويت،
وأكد كل من نائب الرئيس عبدالله المحري
ود .حسن كمال ،ومها البغلي ،وعبدالسالم
الرندي ومشعل الحمضان ،في بيان لهم ،أن
مبنى قصر العدل بحاجة فقط إلى ترميم
وإعادة تأهيل ،حيث لم يظهر عليه تدهور
أو ضعف في السالمة اإلنشائية ،مشددين
على إعداد تقرير فني عن القيمة التاريخية
والمهنية للمبنى من قبل المجلس الوطني
ل ـل ـث ـقــافــة والـ ـفـ ـن ــون واآلداب ،إض ــاف ــة إلــى
التنسيق لدراسة السالمة اإلنشائية للمبنى
والعمر المتبقي له مع برنامج لتأهيله.
وقـ ـ ـ ــال األع ـ ـض ـ ــاء إن قـ ـص ــر الـ ـ ـع ـ ــدل فــي
العاصمة ُيعد صرحا قضائيا كبيرا وفخرا
للكويت لعراقته ولتصميمه ضمن العناصر
المعمارية اإلسالمية ،فقد تم االنتهاء من

تشييده عام  1983وافتتاحه عام  ،1986على
مساحة  50ألف متر مربع ،ويحتوي على
قاعات محكمة لدرجات التقاضي المختلفة،
وعــدد مــن المكاتب وغــرف قـضــاة ومكتبة
وغرف للمحامين وغيرهم.
وأفادوا بأن الديوان األميري يقوم حاليا
بإنشاء مبنى جديد لــوزارة العدل مجاور
لمبنى قصر العدل ،كي يكون مبنى بديال
لقصر العدل وبخدمات إضافية ومتطورة.
ولـفــت األع ـضــاء إل ــى أن ــه تــم ت ــداول هــدم
مبنى قصر الـعــدل قريبا ،رغــم أن المبنى
قيمة تاريخية ،وال ّ
بد من المحافظة عليه
ويرمز إلى عراقة القضاء في الكويت ،حيث
تقوم دول العالم بالمحافظة على مباني
ال ـق ـض ــاء واالع ـ ـتـ ــزاز بــال ـم ـحــاف ـظــة عـلـيـهــا،
وتطوير مبانيها القديمة لتصبح من أهم
معالمها.

طالل الخالد متفقدا «يوم البحار»
وجود المكتبة التراثية والمقهى
الشعبي».
وأكـ ـ ـ ــد أن «زي ـ ــارتـ ـ ـن ـ ــا الـ ـي ــوم
تأتي في إطــار بحث ومناقشة
اآلل ـيــات ال ـضــروريــة للمسارعة
في افتتاح هذا المرفق السياحي
والتاريخي ،وبات من الضروري

العمل على اإلسراع في تشغيل
هذا المعلم» ،مضيفا« :اننا في
الـمـحــافـظــة عـلــى اس ـت ـعــداد تــام
للتعاون مع الجهات المعنية،
للخروج بحلول آنية وسريعة،
تمهد الفتتاحه بأقصى سرعة
ممكنة».

أزمة «وافدي الـ ...»60

ً
تعديله من مراجعات وإج ــراء ات» ،مقدرا حرص الوزير الجالوي
«عـلــى حـســم الـمــوضــوع بـســرعــة ،بـمــا يتفق مــع مصلحة الكويت
واقتصادها ،وينسجم مع عدالة وإنسانية مواقفها ،السيما أن
فرص العمل التي تأثرت بـالقرار ال تجتذب العمالة الوطنية في
الوقت الراهن على األقل».
وقــال إن اختالف االجتهادات في قضايا اإلصــاح والتنمية
ً
أمر طبيعي ،والمهم أن يكون االحتكام دائما للمصلحة العامة
ً
وعـلــى أســس الــدراســة وال ـحــوار والـمـشــاركــة ،مستذكرا مواقف
ومــؤتـمــرات ومــذكــرات الـغــرفــة بـشــأن أهمية وض ــرورة معالجة
االختالل الكبير والخطير في هيكل القوى العاملة والتركيبة
السكانية في الكويت.
وأك ــد أن هــذه المعالجة ـ ـ «ب ــرأي الـغــرفــة» وكـمــا جــاء فــي خطط
التنمية المتعاقبة ـ -يجب أن تكون من خالل خطة متكاملة طويلة
ال ـمــدى ،وذات تـشــريـعــات وإج ـ ــراءات مــواكـبــة وداع ـمــة ومـتــدرجــة،
تستند إلى احتياجات سوق العمل ،وتعزز تنافسية الكويت وأمنها
ً
المجتمعي» ،الفتا إلى أن «هذا ما تعمل عليه الكويت اآلن ،حكومة
ً
ومجلسا ،فــي ضــوء الـقــانــون ال ــذي صــدر نهاية عــام  2020بشأن
تنظيم التركيبة السكانية».
وبالعودة إلى القرار ،كشف الجالوي أنه استثنى أزواج وأبناء
الكويتيات ،وزوجــات الكويتيين ،والفلسطينيين حملة الوثائق؛
ً
مــراعــاة للجوانب االجتماعية ،الفـتــا إلــى أنــه سيطبق لمدة عــام،
ً
على أن تتم مراجعته خالل هذه الفترة وفقا ألوضاع سوق العمل
وفي ضوء الدراسات التي سيتم إجراؤها بهذا الشأن« ،وبناء على
ً
معطيات السوق سيتم النظر مجددا في أحكام القرار والضوابط
التي يمكن إقرارها».

ةديرجلا
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محليات
مجلس الوزراء :ال تهاون مع أي مساس بالمال العام
وافق على مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية ورفعها لنائب األمير
أش ـ ـ ـ ـ ــاد م ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
بــاإلجــراء الــذي اتخذته وزارة
الدفاع بإحالة شبهة التعدي
عـ ـل ــى ال ـ ـمـ ــال ال ـ ـعـ ــام فـ ــي عـقــد
شـ ــراء ط ــائ ــرات ال ـيــوروفــاي ـتــر
ال ــى ال ـت ـح ـق ـيــق ،م ــؤك ــدا عــزمــه
ً
الـ ـمـ ـض ــي قـ ــدمـ ــا فـ ــي جـ ـه ــوده
لـمـكــافـحــة ال ـف ـســاد ،والـقـضــاء
على كل أشكاله وأنواعه ،وعدم
الـتـهــاون مــع كــل مــن تسول له
نفسه المساس أو التعدي على
المال العام.
وعـقــد الـمـجـلــس ،اجتماعه
األسبوعي بعد ظهر أمس في
قـصــر الـسـيــف بــرئــاســة سمو
الشيخ صباح الخالد رئيس
مجلس الــوزراء ،وثمن جهود
الهيئة العامة لمكافحة الفساد
(ن ــزاه ــة) فــي مـكــافـحــة الفساد
وال ـك ـشــف ع ــن ك ــل م ــن يتعدى
على المال العام.
وت ــاب ــع الـمـجـلــس ت ـطــورات
انتشار المتحور "أوميكرون"
ً
ً
إقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــا وعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــا ،ودع ـ ــا
ال ـمــواط ـن ـيــن والـمـقـيـمـيــن إلــى
مواصلة االلتزام بالتعليمات
واإلرش ـ ـ ــادات الـصـحـيــة وعــدم
ً
ال ـت ـهــاون ح ـفــاظــا عـلــى صحة
وسالمة الجميع.
واطلع على توصيات لجنة
الـ ـش ــؤون االق ـت ـصــاديــة بـشــأن
مشاريع قوانين ربط ميزانيات
المؤسسات ذات الميزانيات
المستقلة ،ومشاريع قوانين

ربـ ـ ـ ــط م ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــات الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات
الملحقة ،ومشروع قانون ربط
مـيــزانـيــة الـ ـ ــوزارات واإلدارات
الـحـكــومـيــة ،وذل ــك ع ــن السنة
ا ل ـم ــا ل ـي ــة  ،2023/2022و ق ــرر
الموافقة عليها ورفعها لسمو
ً
نائب األمير تمهيدا إلحالتها
إلى مجلس األمة.
وبـ ـح ــث ال ـم ـج ـل ــس شـ ــؤون
مجلس األمة ،وما انتهت إليه
جلسة ال ـثــاثــاء الـمــاضــي من
مناقشة اال س ـت ـجــواب المقدم
إل ـ ـ ــى ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع حـمــد
ال ـ ـجـ ــابـ ــر ،مـ ـشـ ـي ــدا بـ ـم ــا قــدمــه
الــوزيــر مــن ردود مقنعة فند
ف ـي ـهــا الـ ـمـ ـح ــاور ال ـ ـ ـ ــواردة فــي
ص ـح ـي ـف ــة االس ـ ـت ـ ـجـ ــواب بـكــل
ج ــدارة وك ـفــاء ة ،ليؤكد دعمه
وتضامنه معه.
وأعرب المجلس عن إدانة
واستنكار الكويت الشديدين
الستمرار الهجمات اإلرهابية
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـشـ ـنـ ـه ــا
ميليشيا الحوثي بالطائرات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــرة وال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــواريـ ـ ـ ــخ
ال ـبــال ـس ـت ـيــة ض ــد ال ـمــدن ـي ـيــن،
واألهداف المدنية في كل من
المملكة العربية السعودية
ودول ـ ـ ـ ــة اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ال ـع ــرب ـي ــة
المتحدة الشقيقتين.

ً
مترئسا اجتماع مجلس الوزراء أمس
الخالد

«نزاهة» :إحالة لواء وعقيد بالجيش للنيابة بصفقة «يوروفايتر»
أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ،ضابطا
برتبة لواء وعقيدا في الجيش الكويتي إلى النيابة العامة،
بسبب ارت ـكــاب جريمة اإلضـ ــرار الجسيم بــالـمــال العام
المؤثمة بموجب المادة رقم ( )14من القانون رقم  1لسنة
 ،1993بشأن حماية األموال العامة.
وقــالــت "نــزاهــة" ،فــي بيان صحافي ،أم ــس" ،اسـتـمــرارا
للجهود فــي مكافحة الـفـســاد ودرء مـخــاطــره مــن خالل
استقبال البالغات الجدية مكتملة الشروط المقررة ،تلقى
قـطــاع كشف الـفـســاد والتحقيق بــاغــا مــن نــائــب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الدفاع حول إبرام وزارة الدفاع عقدا
بشأن شراء طائرات من نوع يوروفايتر".

وذكرت أن ما شاب ذلك العقد مالحظات خاصة في
بند التضخم ،حيث تبين في التحقيقات قيام المبلغ
ضدهما بارتكاب عدة مخالفات تسببت في ضرر جسيم
على المال العام ،وذلك بصرف فواتير خاصة بالتضخم
للشركة المصنعة فاقت القيمة اإلجمالية المتفق عليها
في العقد الرئيسي.
وأضافت أن عملية الصرف تمت دون وجود إذن مسبق
من الجهات المعنية في وزارتــي الدفاع والمالية ،ودون
اعتماد مستندي لذلك الصرف ،مما أثر على جدول الدفعات
المخصص للعقد المذكور.
وأك ــدت "نــزاهــة" عزمها مواصلة الجهود واإلج ــراءات

بشأن فحص وجمع االستدالالت والتحريات في جميع
البالغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها ،مثمنة
دور المبلغين في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات
والبيانات الالزمة عن وقائع الفساد ،وملتزمة في نفس
الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية الالزمة لهم،
والتي فرضها القانون والالئحة التنفيذية.
ونوهت بدور "الدفاع" ورئاسة األركان العامة في الجيش
الكويتي باإلبالغ عن شبهات جرائم الفساد ،والتعاون
المطلق في مجال توفير جميع البيانات والمستندات.

وزير الصحة :نمر بموجة وباء غير مسبوقة والطعوم متوافرة

«سنعبر األزمة بجهود الكادر الطبي ودعم الجميع وااللتزام باالشتراطات الصحية»
•

عادل سامي

أكـ ــد وزيـ ـ ــر ال ـص ـحــة د .خــالــد
السعيد أن الكويت تمر بموجة
عالية وغير مسبوقة من جائحة
"ك ــورون ــا" ،وأن ــه "بجهود الكادر
الطبي سنخرج من هذه األزمة"،
لكنه شــدد فــي الــوقــت ذات ــه على
أن األمر يحتاج إلى دعم الجميع

من خــال االلـتــزام باالشتراطات
الصحية.
وقـ ـ ــال ال ـس ـع ـيــد ف ــي تـصــريــح
للصحافيين صباح أمــس على
هامش افتتاحه مركز الصباحية
ال ـغــربــي ،إن ه ــذا المنعطف من
ال ـجــائ ـحــة ي ـح ـتــاج إلـ ــى تضافر
الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود مـ ـ ــع الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن فــي
المستشفيات والمراكز الصحية

 5176إصابة جديدة بـ«كورونا»
ً
ً
ً
سجلت وزارة الصحة ،أمس ،رقما قياسيا جديدا للمصابين
ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد والـ ــذي بـلــغ  5176إص ــاب ــة في
الساعات الـ  24الماضية ،كما تم تسجيل حالة وفاة.
وقالت "الصحة" في بيانها اليومي أمــس ،إنه تم تسجيل
 4337حالة شفاء ،فيما بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في
أقسام العناية المركزة  65حالة وفي أجنحة (كوفيد .397 )19
وأضــافــت أن عــدد المسحات ،التي تم إجــراؤهــا خــال الفترة
نفسها بلغ  28910ليصبح مجموع الفحوصات  6689318مشيرة
إلى أن نسبة اإلصابات لعدد هذه المسحات بلغت  18في المئة.

والذين يقومون بمجهود كبير.
وأضاف أن الطعوم ضد مرض
"كوفيد "19-متوفرة ،الفتا إلى أنه
تم تسجيل أكثر من  5000حالة
"كـ ــورونـ ــا" يــوم ـيــا خ ــال الشهر
الجاري ،وبذلك تكون قد تخطت
أكثر من ضعف الحاالت التي كان
يـتــم تسجيلها خ ــال المتحور
"دلتا".
وه ـن ــأ وزيـ ـ ــر ال ـص ـحــة سـكــان
منطقة الصباحية على افتتاح
الـ ـم ــرك ــز الـ ـصـ ـح ــي الـ ـث ــان ــي فــي
المنطقة التي تضم أكثر من 80
ألف نسمة ليقدم أفضل الخدمات
الصحية.
وأوض ـ ــح أن الــرعــايــة األول ـيــة
جــزء مهم من تطوير المنظومة
الـصـحـيــة كــونـهــا ت ـقــدم الــرعــايــة
للمريض في منطقته على أعلى
مستوى.
وذكــر أن العامل اإلنساني هو
األهم حيث توجد كوكبة من األطباء
والصيادلة وفنيي المختبر الذين
يقدمون الخدمة بجودة عالية.

ً
«الكهرباء» :تركيب  66685عدادا
ً
ذكيا حتى  ٢٢الجاري
ملوح العجمي :انتهاء العمل بالسالمية والبدء في حولي

مــن جهته ،أك ــد مــديــر منطقة
األحـ ـ ـم ـ ــدي ال ـص ـح ـي ــة د .أح ـمــد
ال ـش ـطــي أن الـمـنـطـقــة ت ـضــم 31
مركزا صحيا ،بعد إعادة افتتاح
مركز الصباحية الغربي والذي
يعتبر عالمة فارقة لخدمة سكان
المنطقة.
وأض ـ ــاف أن ال ـم ــرك ــز مــدعــوم
بنظام إلكتروني للمتابعة مرتبط
بمستشفى ال ـعــدان وم ــن خالله
يتم تبادل المعلومات .وأضــاف
أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة
تأهيل وافتتاح عدد من المراكز
ب ـي ـن ـهــا م ــرك ــز ب ـن ـي ــدر والـ ــوفـ ــرة
السكني وأبوفطيرة ،مشيرا إلى
أن إجمالي عدد المراكز بعد هذه
االفتتاحات سيصل إلى  37مركزا.
من جانبه ،قال رئيس الرعاية
ال ـص ـح ـيــة األول ـ ـيـ ــة فـ ــي مـنـطـقــة
األحمدي الصحية د .فهد العازمي
إن الـمــركــز هــو ال ـ ــ 31فــي منطقة
األحمدي الصحية والتي تغطي
مـحــافـظـتــي األحـ ـم ــدي وم ـب ــارك
الكبير بتعداد سكاني يتخطى

•

سيد القصاص

كشف مدير إدارة متابعة العقود والصيانة في قطاع
خدمات العمالء رئيس الفريق الفني الستبدال وتركيب
ال ـع ــدادات الــذكـيــة فــي الـكــويــت م .مـلــوح العجمي عن
االنتهاء من تركيب  66685عدادا ذكيا حتى  22يناير
الجاري ،شملت السالمية كاملة ،وأجزاء من حولي ،وفقا
للخطة الموضوعة.
وقــال العجمي ،في تصريح صحافي ،إن ال ــوزارة
بدأت تركيب العدادات الذكية في مناطق حولي منذ
قرابة  10أيام ،وتواصل أعمال التركيب بحسب الخطة
الـمــوضــوعــة لــذلــك ،مبينا أن الـعـقــارات الـجــديــدة في
المناطق الموضوعة ضمن خطة تركيب الـعــدادات

الذكية يتم التركيب لها ،أما المناطق التي ال تقع ضمن
المخطط وتريد تركيب عــدادات فتركب لها العدادات
الميكانيكية.
وأشار إلى أن المناطق األخرى "التي ال تقع ضمن
المخطط الحالي" سوف تركب لها العدادات الذكية ،بعد
أن تتم ترسية المناقصة الجديدة لتلك العدادات ،والتي
تبلغ  700ألف 500 :ألف للكهرباء ،و 200ألف للمياه.
وكانت "الكهرباء" أطلقت مشروع تركيب العدادات
الــذكـيــة نـهــايــة  ،2021بـهــدف الـقـضــاء عـلــى العديد
مــن الـمـشــاكــل الـتــي كــانــت تـحــدث بسبب ال ـعــدادات
القديمة ،خاصة المتعلقة بــالـقــراء ات ،حيث تعمل
العدادات الجديدة على أنظمة حديثة ال تحتاج إلى
تدخل بشري.

مليونا و 250ألف نسمة تقريبا.
وأوض ــح الـعــازمــي أن المركز
يغطي سكان منطقة الصباحية،
بــاإلضــافــة إل ــى الـمــركــز الشرقي
ليخدم أكثر من  85ألف نسمة.
وذكر أن المركز يضم  11طبيبا

و 23ممرضا وممرضة ونحو 10
صيادلة و 14إداريا و 13فنيا.
وأشــار إلى أن هناك مركزا تم
تسلمه ،وجــار اإلع ــداد لتشغيله
وهو مركز صباح األحمد "سي"،
إلى جانب مركزين تحت التأهيل،

وهما مركز الفحيحيل الصحي
ومركز على صباح السالم ،كما أن
هناك مركزا رابعا تم تسلمه لكن
لم يتم تشغيله حتى اآلن.

«الشؤون» تتسلم مبنى تنمية المجتمع
في غرب عبدالله المبارك

ً
• ساري لـ ةديرجلا• :نعمل على تأثيثه وافتتاحه قريبا لخدمة أهالي المنطقة
• الوزارة ّ
«تحمر العين» لمراقبي «التعاونيات» ...و«البصمة» مستمرة
•

جانب من تركيب العدادات الذكية بالسالمية

ً
مفتتحا مركز الصباحية الصحي الغربي (تصوير عوض التعمري)
السعيد

جورج عاطف

قال الوكيل المساعد لشؤون
قـ ـط ــاع ال ـت ـخ ـط ـي ــط وال ـت ـط ــوي ــر
اإلداري فـ ــي وزارة ا لـ ـش ــؤون
االجتماعية ،نائب رئيس فريق
اإلع ـ ـ ـ ــداد وال ـم ـت ــاب ـع ــة ال ـخ ــاص
بتنفيذ خطة التنمية عبدالعزيز
س ـ ـ ــاري ،إن ال ـ ـ ـ ــوزارة سـتـتـسـلــم
الـ ـي ــوم م ــن ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـعــامــة
لـلــر عــا يــة السكنية مبنى مركز
تنمية المجتمع في منطقة غرب
ً
عبدالله المبارك ،الفتا إلى أنه
ً
سيتم العمل على تأثيثه كامال،
ً
ثم تحديد موعد الفتتاحه قريبا
ليقدم خدماته المتنوعة ألهالي
المنطقة.
وأوضح ساري ،لـ "الجريدة" ،أن
المبنى الجديد يضم صالة متعددة
األغراض سيتم استغاللها إلقامة
المناسبات االجتماعية المختلفة،
ومنها حفالت األعراس والتخرج،
إضافة إلى ورش للتدريب وتنظيم
ال ـن ــدوات والـمـحــاضــرات وغيرها
من األنشطة االجتماعية المختلفة
التي تقدمها مراكز التنمية التابعة

ً
ل ـلــوزارة ،مــؤكــدا حــرص "الـشــؤون"
الجاد على افتتاح المباني التابعة
لها في المناطق السكنية الجديدة
خدمة لقاطنيها.
وذك ــر أن ــه رغ ـبــة مــن الـ ــوزارة
في مواكبة التطورات العصرية
ل ـل ـم ـب ــان ــي الـ ـح ــديـ ـث ــة وشـ ـم ــول
مبانيها الجديدة بها ،طالبت
"السكنية" بتغيير نمط المباني
لـ ـن ــاحـ ـي ــة ال ـ ـش ـ ـكـ ــل ال ـ ـخـ ــارجـ ــي
والمساحات والتوزعة الداخلية،
ب ـمــا ي ـح ـقــق اس ـت ـف ــادة قـصــوى
مــن مـســاحــات األراضـ ــي الـمــراد
ً
إن ـشــاؤهــا ،مـشـيــرا إل ــى أن هــذه
التغيرات تشمل مباني الوزارة
كافة ،التي سيتم إنشاؤها خالل
ال ـف ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة ،م ــن وح ـ ــدات
الرعاية األسرية ومراكز تنمية
المجتمع واألسـ ــواق المركزية
واألفرع التعاونية.

بصمة مراقبي «التعاونيات»
إلى ذلك ،وعقب إبداء عدد من
المراقبين الماليين واإلداريين
ال ـم ـع ـي ـن ـي ــن م ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة فــي

عبدالعزيز ساري

الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة عــن
امتعاضهم الشديد من استمرار
إثـبــات حـضــورهــم وانصرافهم
ع ـب ــر "الـ ـبـ ـصـ ـم ــة" ،رغ ـ ــم تـعـمـيــم
ً
دي ــوان الـخــدمــة ال ـصــادر أخـيــرا
بشأن وقف العمل بها ،على أن
يتم إثبات الحضور واالنصراف
عـ ـب ــر الـ ـت ــوقـ ـي ــع ف ـ ــي ال ـك ـش ــوف
الورقيةّ ،
حمرت "الشؤون" العين
لهم من خالل إصدار مدير إدارة
الــرقــابــة والـتـفـتـيــش الـتـعــاونــي

التعميم اإلداري رقم ()2022/ 1
الـ ـ ــذي ألـ ـ ــزم ج ـم ـيــع ال ـمــراق ـب ـيــن
الماليين واإلداريين باستمرار
إث ـب ــات ال ـح ـضــور واالنـ ـص ــراف
عبر البصمة من خالل الهواتف
الذكية لمدة  3أيام في األسبوع
ً
مــن الـســاعــة الـتــاسـعــة صـبــاحــا
ً
حتى الواحدة ظهرا.
كـ ـم ــا ألـ ـ ـ ــزم ال ـت ـع ـم ـي ــم ،الـ ــذي
حصلت "الجريدة" على نسخة
منه ،المراقبين بضرورة الوجود
داخــل تعاونياتهم خالل المدة
ً
المذكورة آنفا ،لتسيير النواحي
المالية واإلدارية كافة الخاصة
ب ــالـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات واالتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــادات
ً
التعاونية ،خصوصا أن غيابهم
يوقف معظم أنشطتها ويعطل
أعمالها المالية واإلداري ــة ،بما
ً
يـنـعـكــس س ـل ـبــا ع ـلــى مصلحة
المساهمين.

سلة أخبار
«المنابر» :بدء التسجيل
بالدورة القرآنية للنساء

أعلنت مشرفة الحلقات
النسائية بجمعية
املنابر القرآنية منى
الرشود ،بدء التسجيل
في الدورة الربيعية التي
تخصصها الجمعية
للنساء والفتيات من سن
 15سنة فما فوق ،ضمن
مشروع "جنان القرآن"،
الذي تقيمه الجمعية
لحفظ القرآن باملعاني
واإلتقان للنساء.
وأوضحت الرشود أن
الدورة ستكون من أول
فبراير حتى  20أبريل
املقبل ،مبينة أنها
تشتمل على مجموعة
من الحلقات القرآنية،
أهمها :حلقة تعاهدوه
للمراجعة للخاتمات،
وحلقة أجزاء القرآن،
وحلقة اإلسناد ،إضافة
إلى حلقة جزء عم،
وحلقة الحفظ الحر،
وحلقة مخصصة لحفظ
الزهراوين سورتي
البقرة وآل عمران ،إضافة
إلى حلقتي التجويد
وتصحيح التالوة.

«النجاة» أنجزت 4664
بئرًا في 2021
صرح املدير العام
لجمعية النجاة الخيرية
بالتكليف ورئيس قطاع
البرامج واملشاريع
بالجمعية عبدالله
الشهاب ،بأن الجمعية
نفذت آالف املشاريع
الخيرية ،وحققت
إنجازات ملموسة
في العديد من الدول
العربية واإلسالمية
حول العالم ،ومن أبرز
تلك املشاريع حفر 4664
بئرا للمياه العذبة في
عام  ،2021موضحا أن
عدد املستفيدين من هذه
اآلبار يقدر بـ  2.3مليون
شخص.
وأكد الشهاب حرص
"النجاة" على تنفيذ
مبادرات التنمية
املستدامة ،باعتبارها
مسؤولية جماعية
مشتركة وتتماشى مع
رؤية الكويت .2035

«التراث» :نجاح كبير
لفزعة إغاثة السوريين

ضمن حملتها "دفء
الشتاء ورغيف الخبز"،
التي أطلقتها جمعية
إحياء التراث اإلسالمي
قبل أيام إلغاثة الالجئني
السوريني في عدد من
الدول ،السيما لبنان
وتركيا ،إضافة إلى
شمال سورية ،تمكنت
الجمعية من الوصول
إلى عدد من املخيمات
التي تضررت نتيجة
العاصفة الثلجية التي
شهدتها املنطقة مؤخرا،
وقدمت املساعدات
العاجلة ملئات األسر
في تلك املخيمات ،حيث
تم توزيع مواد التدفئة
والسالل الغذائية والخبز
على مئات األسر.
وقالت الجمعية إن
فزعتها يوم الجمعة
املاضي حققت نجاحا
طيبا ،حيث تجاوزت
التبرعات التي
تم جمعها مليون
دوالر خالل  3أيام،
ودعت املحسنني إلى
االستمرار في مد يد
العون للمهجرين في
هذه الظروف الصعبة
التي يعيشها الشعب
السوري.

برلمانيات 4
أمين
الدفاع
وزير
:
ةديرجلا
لـ
الحميدي
ً
ونظيف وسيتجاوز جلسة «الثقة» غدا
ةديرجلا

•
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•

ّ
أكد أن الجابر فند محاور استجوابه واتخذ اإلجراءات الصحيحة بدخول المرأة الجيش و«اليوروفايتر»
قال النائب بدر الحميدي ،إن نائب رئيس ًمجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي
ً
سيتجاوز جلسة طرح الثقة بسالم ،مشيرا إلى أنه رجل أمين ونظيف وقام بدوره كامال تجاه
ّ
كل القضايا المثارة ،وفند االستجواب المقدم له من النائب حمدان العازمي بكل قوة واقتدار،
السيما فيما يتعلق بمحور دخول المرأة إلى السلك العسكري ،وإحالة القضية لحسمها من
خالل هيئة اإلفتاء ،أو قضية «اليوروفايتر» التي أحيلت إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» ً
ولم تكن في عهده .وقال الحميدي في حديث لـ«الجريدة» إن وزير الدفاع أهل للثقة ،الفتا
ّ
تاريخي وجاء لمصلحة الوطن.
إلى أن البيان الذي وقعه وعدد من النواب لتجديد الثقة به
فهد تركي

نتطلع
الستكمال
العفو وعودة
كل مهجري
الرأي والفكر
السياسي
لوطنهم

هل يعقل أن
تتجه الكويت
ذات النفط
واالستثمارات
لالقتراض
بعد عجز
وصل إلى 25
مليار دينار؟!

وثيقة تاريخية
عـنــد س ــؤال الـحـمـيــدي أنــه
كان الفتا صدور بيان جماعي
بمنح وزيــر الــدفــاع الثقة من
خاللك ومجموعة من النواب،
وكـ ــأن االمـ ــر اش ـب ــه ب ـص ــدوره
من كتلة نيابية جديدة ،قال:
نحن لسنا كتلة ،واتفقنا على
ان ــه ب ــدل ان يـصــرح كــل نائب
منفردا نجتمع ونصدر بيانا
جـمــاعـيــا ي ـحــدد مــوقـعـنــا من
ط ــرح الـثـقــة ،وأصـ ــوغ الـبـيــان
ب ـطــري ـقــة ق ــان ــون ـي ــة واض ـح ــة
ت ـب ـي ــن ل ـ ـمـ ــاذا ت ــوج ـه ـن ــا ه ــذا
الـتــوجــه ،ول ـمــاذا دعــم الــوزيــر
وعــدم طــرح الثقة بــه ،وتمنح
مجموعة ا ل ـنــواب الموقعين
الـمــوقــف والـبـيــان ق ــوة ،وبــدل
ان يكون ممثال بدر الحميدي
وحده أو فرز الديحاني وحده،
ج ــاء ال ـمــوقــف ال ـج ـمــاعــي من
ال ـنــواب الـمــوقـعـيــن ،وأعـتـبــره
وثيقة تاريخية لما جاء به من
موقف نيابي موحد.

* سنبدأ من حيث آلت إليه االوضاع السياسية
عقب استجواب وزير الدفاع ،وتقديم عشرة نواب
طـلــب ط ــرح الـثـقــة ب ــال ــوزي ــر ،كـيــف تـ ــرون المشهد
السياسي على هذا الصعيد؟
 أوال االستجواب حق دستوري للنائب عندمايلمس اخطاء او بعض االمور او التجاوزات التي
مــن الممكن ان تحدث فــي ال ــوزارة نفسها للوزير
الـمـسـتـجــوب ،والـحــق الــدسـتــوري يمنح اي نائب
الـحــق فــي تـقــديــم االس ـت ـجــواب الي وزي ــر مـتــى ما
دع ــت ال ـحــاجــة ل ــذل ــك ،أم ــا بــالـنـسـبــة لـقـضـيــة طــرح
الثقة مــن عدمه فهذه تأتي عــن قناعة بعد اطــاع
النائب على محاور االستجواب والحقيقة الكاملة،
واذا كان الوزير أخطأ وقام بأفعال جسيمة تضر
بالمال العام فهذا شيء مهم بالنسبة لي ،وإذا أخل
بواجباته وقسمه فهذه أمور مهمة ،ولكن هذا ما
لم يتحقق في وزير الدفاع الرجل االمين ،وأنا من
هــذا المنطلق أؤكــد أنــه قــدم ما يقنعني شخصيا
بــأنــه يتجه الــى الـطــريــق الصحيح ،وفـنــد محاور
االستجواب كاملة خاصة ما يتعلق بقضية دخول
المرأة للجيش والسلك العسكري والذي هو موجود
منذ زمن وزير الدفاع االسبق المرحوم الشيخ سالم
الصباح ،والوزير أكد تحويله للقضية لهيئة االفتاء
للنظر بها ووضع ضوابط معينة لدخول المرأة في
الجيش ،وحتى ال يقع هناك محظور وهنا أحسن
الوزير التصرف.
ودخ ـ ــول ال ـم ــرأة الـجـيــش م ــوج ــود ف ــي ك ــل دول
العالم ،وفي منطقة الخليج بالسعودية واالمارات
وغيرهما من الدول لكن أتفق أن يكون لدخول المرأة
للجيش ضوابط معينة ،وتكون هي االســاس في
التعامل ،أما بشأن قضايا اليورفايتر والمواضيع
االخرى فلم تكن في عهد الوزير الحالي والذي قام
باتخاذ االجراءات القانونية والدستورية السيما
قضية اليورفايتر بإحالتها الى نزاهة ،وبالتالي
هي التي تتخذ االجراءات القانونية بها من تحقيق
وتحليل ،وبالتالي قناعي وآخ ــرون ان عــدم طرح
الثقة بالوزير نابع عن وجهة نظر وقناعة كاملة
على هذا الصعيد.
* مــاذا عن التشكيل الحكومي ومــا جــاء به من
أسماء الوزراء؟
 تشكيل الحكومة ال يمكن الي شخص الحكمعليه منذ الوهلة االولى طالما لم نطلع على خطة
الحكومة وبرنامج عملها الذي يمهد الطريق لما
ستعمله خــال المرحلة المقبلة بالنسبة للبلد
والمواطن والتشريعات والقوانين ،فال يمكن أن
أحكم على حكومة لم يمض على تشكيلها شهر،
وأنــا طلبت مــن رئيسها خــال جلوسي معه قبل
التشكيل أن تـكــون الـحـكــومــة ق ــادرة عـلــى مواكبة
الـتـحــديــات السـيـمــا مــع االوض ـ ــاع االقـلـيـمـيــة غير
المستقرة ،واالوض ــاع االقتصادية الحساسة في
ظل العجز واالنهيار الحاصلين في كل المجاالت،
حتى أصاب التخلف عن الركب والتطور كل انحاء
الحياة والمراحل السيما المؤسسات الحكومية
الـتــي أصـبـحــت شـبــه مـنـهــارة لعجزها عــن تقديم
شــيء للبلد وتنميته ،وأنــا قلت لــه نحتاج رجــال
دولة من الوزراء لمواكبة الوقت الحالي ومن اجل
إنقاذ البلد من الوضع الحالي على أن يكون المشرع
داعـمــا للحكومة وقلت لــه انــت النوخذة وال ــوزراء
بحارة ،فإذا كان البحارة ال يساعدونك ال يمكن ان
تصل للجهة التي تريدها ،ونحن في هــذا االطــار
نـتـحــدث عــن اداء الـ ــوزراء والب ــد مــن مـنــح ال ــوزراء
فرصة تمتد الى ثالثة اشهر كما نرى برنامج عمل
الحكومة وطريقة أداء الوزراء ومدى تقبل الحكومة
للتشريعات الموجودة واالنتباه للوطن والمواطن،
فنحن لدينا مشكلة الوافدين والتركيبة السكانية
والمشكلة االقـتـصــاديــة ،وكثير مــن المشكالت ال
أول لها وال آخــر وحتى أن أحكم كبدر الحميدي
على الحكومة المشكلة حديثا ال يـكــون ذ لــك في
يوم أو يومين أو شهر البد أن نرى االداء أوال ،ثم
نحكم ،فأنا لم آت للمجلس لعمل المشكالت مع أي
طرف من االطــراف ،فما يهمني الوطن والمواطن،
وهــذا ما أقسمت عليه ،وعندما تخطئ الحكومة
فـســأكــون أول مــن يحاسبها خــاصــة فيما يتعلق
بقضايا المال العام.
وأي شخص يقول إن الحكومة ال تستطيع العمل
فــي الـفـتــرة الحالية ،فـهــذا خـطــأ ،فــا يمكن الحكم
على اي شخص من بداية عمله ،ونحن ال نقول ان
التشكيل مكتمل لكن البد ان نعطي الوزراء فرصة
وبعدها نسأل هل الحكومة الجديدة ستنقذ البالد؟
وهل هي قادرة على التعاون مع المجلس الذي يريد
ان يضع الكويت على سكة القطار وتستطيع السير

رسائل الحميدي

ً
وجه الحميدي عددا من الرسائل السياسية
إلى رئيس مجلس األمة ورئيس مجلس
الوزراء والنواب جاءت كالتالي:

وفي حديثه عن الهوية الوطنية والجنسية الكويتية اعتبر أنهما خط أحمر وعبر عن ذلك
نحم الهوية الوطنية» .يأتي ذلك في وقت أعرب الحميدي عن عدم
بقوله «ال خير فينا إن لم ِ
َّ
تأييده إلنشاء غرف عزل للنواب المصابين بكورونا ،وأكد ضرورة أن يكون الدين العام بضوابط
من خالل معرفة أين سيذهب َّالدين؟ وكيف سيصرف؟.
ً
ً
وشدد على أن برنامج عمل الحكومة لم يكن في مستوى الطموح ،مؤكدا أنه قدم مقترحا
لمعالجة القضية اإلسكانية من خالل توفير  33قسيمة وبيعها ،وستدعم ميزانية الدولة
بملياري دينار ستغني الحكومة عن االقتراض والدين العام ،وفيما يلي تفاصيل الحديث:

نحو التطور كما كانت سابقا؟ فهذه االمور مهمة،
وعند انجازها وحرصها على االصــاح وتنفيذه
سنبارك لها.
* كيف لمستم برنامج عمل الحكومة المقدمة
أخيرا؟
 أرى برنامج عملها غير مقنع ،والبرنامج االمثلهو أن يطلب رئيس الــوزراء من كل وزير ان يضع
لــه خـطــة اسـتــراتـيـجـيــة قــابـلــة للتنفيذ عـلــى ارض
الواقع ،فمثال يا وزير االسكان أعطنا استراتيجيتك
للسنوات الثالث القادمة والتمويل المالي وتوفير
االراضـ ــي ،لكن اذا وضـعــت الحكومة فــي برنامج
عملها مدينة الحرير وتتبعها الحدى المؤسسات،
وهو أساسا ال توجد مدينة حرير ،فهذا مثل قميص
عثمان وهنا تكون غير جادة.
* بما أنك ذكرت القضية االسكانية ستعقد اليوم
جلسة لمناقشة قانون تمويل بنك االئتمان لحل
مشكلة تحويل المشاريع االسكانية المتوقفة ،ماذا
تقول بهذا الجانب؟
 عندما ال تتوفر الميزانيات الكفيلة بإنجازالمشاريع االسكانية واستنفدت والــدولــة تعيش
في عدم استقرار مالي بسبب كورونا والعجوزات
المالية الكبيرة الموجودة وسط شح االراضي تكون
هناك مشكلة ،واخواننا النواب من باب حرصهم
على توفير السكن المالئم للمواطن طلبوا هذه
الجلسة الخاصة لوضع الحلول وازالــة العراقيل
الـتــي تـعـتــرض تـمــويــل بـنــك االئـتـمــان للمواطنين
طالبي الرعاية السكنية وتوفير الميزانية الخاصة
للبنك كي تكتمل االمور المادية لدى طالب الرعاية
السكنية السيما في مشروع مدينة المطالع ،وكي
يـكـمـلــوا مــا بـ ــدأوا مــن ب ـنــاء لمساكنهم المتوقفة
هـنــاك ،لكن هـنــاك عــامــة استفهام لــدى فــأنــا قلت
لرئيس الوزراء لدي حل ناجح للقضية االسكانية
من خالل توفير  33قسيمة ،وخالل اسبوعين من
الممكن ان يدخل الميزانية مليارا دينار من خالل
بيع القسائم منها بتحويل مليار ونصف المليار
لـبـنــك االئ ـت ـم ــان وال ـن ـص ــف االخ ـي ــر ل ـب ـنــاء الـبـنـيــة
التحتية لـ  33الف قسيمة وهذا ال يحتاج لقانون،
وقـلــت لــه قبل تشكيل الـحـكــومــة ،وقـلــت هــذا االمــر
ايـضــا لــوزيــر الــدفــاع ووزي ــر الـخــارجـيــة ،وآخــرهــا
اعطيت هذا المشروع لوزير المالية ،وهذا المشروع
اقترحته منذ دخول المجلس ،ومن خالل الفراغات
الـمــوجــودة فــي المناطق الــداخـلـيــة بــالـتـعــاون مع
البلدية ،ومن خالل  33الف وحدة سكنية بمساحة
 300متر مربع وتـبــاع القسيمة ب ـ  60الــف دينار،
وهي لطالب الرعاية السكنية من المواطنين على اال
يستطيع المواطن التصرف بهذه القسيمة اال بعد
عشر سنوات وتبنى خالل الـ  3سنوات أو تسحب،
واالمر المهم هو ان تدعم ميزانية الدولة بملياري
دينار ،وهذا يساهم في تحريك االقتصاد وتوفير
السكن للمواطن ،أنا قلت لرئيس الوزراء أنجز هذا
المشروع ،ومضى علي تقريبا اكثر من شهر على
هذا المقترح والى االن ال حياة لمن تنادي ،وقلت
لرئيس ا لـ ــوزراء نحتاج قلمك وتوقيعك وتنفيذ
المشروع ابتداء من الغد وليس  750مليون دينار
استدانة كما هو مقترح من بعض االخوة النواب؛
لذلك ال نلوم النواب على طلب الجلسة الخاصة.
* وزارة الـصـحــة رفـضــت إن ـشــاء غ ــرف ع ــزل في
قاعة عبدالله السالم للنواب المصابين بـ"كورونا"
خشية انتشار العدوى ،ما رأيك على هذا الصعيد؟
 ال أويد إنشاء غرف لعزل النواب المصابين فيقاعة عبدالله السالم ،فقدوم المصابين إلى مجلس
االم ــة بــالـتــالــي قــاعــة عـبــدالـلــه الـســالــم مــن الممكن
أن يخالط ويتسبب بـعــدوى غـيــره مــن الحضور،

قال
• ال أؤيد إنشاء غرف عزل للنواب المصابين بـ «كورونا» في قاعة المجلس خشية العدوى
• اقتراح لحل القضية اإلسكانية يوفر  33ألف قسيمة ويدعم ميزانية الدولة بملياري دينار
• الهوية الوطنية والجنسية الكويتية خط أحمر وال خير فينا إن لم نحمهما
• الجنسية باتت تعطى «بقطة عقال» وهذا غير مقبول ...وقانون التجنيس واضح

عدم التنسيق
الحكومي -
النيابي ّ
طير
جلسة تنظيم
القضاء
وبسط يده
على مسائل
الجنسية
فالموضوع
يحتاج إلى
مقترحات
تدرس
بـ«التشريعية»

والسؤال من يضمن عدم انتقال العدوى من النائب
الـمـصــاب إلــى بقية األش ـخــاص فــي مجلس األمــة،
وكيف سيأتي إلى المجلس هل بسيارة معزولة،
فهذا األمــر له سلبيات عديدة ،ومن هذا المنطلق
السلطات الصحية هي صاحبة القرار في مثل هذه
األمور ،السيما أن "كورونا" ينتشر بسرعة.
* تتجه الـحـكــومــة ،كما أثـيــر ،إلــى إق ــرار قانون
الدين العام لتمويل بنك االئتمان لمعالجة القضية
اإلسكانية؟
 الــديــن الـعــام وسـبــب وصــولـنــا لــاقـتــراض هوأداء الـحـكــومــة ،فــالـكــويــت فــي مــدخــولـهــا النفطي
واسـتـثـمــاراتـهــا الـكـبــرى يـحــدث فـيـهــا عـجــز مالي
بــالـمـيــزانـيــة مــا بـيــن  24و 25مـلـيــار دي ـن ــار ،فهذه
مـيــزانـيــات دول ،وك ــل ذل ــك يحصل خ ــال أرب ــع أو
خمس س ـنــوات ،فالكويت تــريــد تستلف مــن أجل
البنية التحتية أو رواتب المواطنين ...فهل يعقل
ه ــذا األمـ ــر؟ مـمــا يــؤكــد وج ــود خـلــل مــؤسـســي في
ً
الحكومة ،لذلك البد أوال من ضبط العمل المؤسسي
ومعالجة أوجه الصرف والهدر.
وع ـن ــدم ــا ي ــأت ــي وزيـ ـ ــر ال ـم ــال ـي ــة ل ـط ـلــب ق ــرض،
فـيـفـتــرض أن نـبـحــث األسـ ـب ــاب وأوج ـ ــه ال ـص ــرف،
وتمت تصفية "االحتياطي" ،واآلن تطلب القرض،
فنحن البأس نوافق على ذلك القرض لكن أين تريد
الذهاب به؟ وكيف ستسدده الحكومة؟ فال يعقل أن
يكون الصرف في علم الغيب ،لذلك فالبد من ضبط
ً
الهدر بالمصروفات والرواتب والمكافآت فضال عن
مصاريف السفارات الكبيرة ،وكل ذلك يكون على
حساب المواطن الــذي يعاني ويعيش على راتبه
فقط ،والبد من تعديل وصفة المعيشة ،فنحن في
ديرة خير والبد أن يذهب ذلك الخير ألهله.
وم ــا هــو مـقـتــرح االق ـت ــراض  750مـلـيــون ديـنــار
"للحلحة" المواطن وفائدته ،لذلك نتمنى أن يكون
هناك أمل للحصول على األمــوال لتعزيز ميزانية
ً
ً
بنك االئتمان ،لكن أكرر أنني قدمت مقترحا إسكانيا
يوفر ملياري دينار على الميزانية العامة ،والبد
من األخذ به ،وهذا المشروع يعادل ضعف ميزانية
ً
الدين العام تقريبا.
* ك ــان م ــن الـمـفـتــرض أن تـعـقــد جـلـســة خــاصــة
األحد الماضي لتنظيم القضاء وبسط يده للنظر
في مسائل الجنسية ،لكن الحكومة لم تحضر مما

نوخذة وبحارة
ذكر الحميدي :قلت لرئيس الوزراء نريد رجال دولة في الحكومة ،وقلت له أنت
النوخذة والوزراء بحارة ،فإذا كان البحارة ال يساعدونك ال يمكن ان تصل للجهة
التي تريدها ،ونحن في هذا االطار نتحدث عن أداء الوزراء ،والبد من منحهم فرصة
تمتد الى ثالثة اشهر ،كما علينا ان نرى برنامج عمل الحكومة وطريقة أداء الوزراء.

ً
الحميدي متحدثا إلى «الجريدة» (تصوير عبدالله الخلف)

إلى رئيس مجلس األمة:
التزم بالدستور واللوائح
دع ــا الـحـمـيــدي رئ ـيــس مـجـلــس األم ــة
إل ــى تطبيق الــدس ـتــور وال ـلــوائــح وعــدم
ً
تجاوزها ،مؤكدا أن «هذا مطلب أساسي
لــي ولجميع االخ ــوة ال ـن ــواب ،ف ــإذا حــاد
الرئيس عن الدستور واللوائح فسنقول
له أخطأت».
وأكد أن االلتزام بالدستور مطلوب من
رئيس البرلمان سواء الحالي أو القادم
ً
فهو المنظم لمجلس األمة ،مشددا على
أن مخالفة الدستور واللوائح أمــر غير
مقبول به.

إلى رئيس الوزراء :الله
يكون في عونك
خاطب الحميدي رئيس مجلس ال ــوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد بقوله :الله يكون بعونك لكن
طــريـقــة بــدايـتــك تــوحــي بــأنــك ستجد صـعــوبــة في
تنفيذ برنامجك الحكومي إذا لم تكن هناك مبادرات
تصب في مصلحة المواطن اوال من خالل توفير
االمور التي يستطيع المواطن العيش بها في بالده
بسالم وأمان فضال عن عودة الكويت لماضيها.
وأض ــاف« :انــت تعهدت بالتعاون ونــرى بــوارد
طيبة من قبلكم ونتطلع الــى ترجمة التشريعات
والقوانين لما فيه مصلحة وتنمية البلد ،والبد من
تنفيذ كل الوعود الحكومية ،وكان الفتا ان عجلة
التعاون بدأت من خالل جملة القوانين التي اقرت
بالجلسة العادة الماضية مثل قانون المطبوعات
والنشر والمرئي والمسموع وغيرها من القوانين».

تراشق
نيابي
انـتـقــد الـحـمـيــدي مــا يحصل من
ت ــراش ــق ب ـيــن ال ـ ـنـ ــواب ،م ـش ـيــرا الــى
ان االخـ ـت ــاف ف ــي ال ـ ــرأي ووج ـهــات
النظر وارد في أي مجلس تشريعي
بالعالم .وأضــاف« :نجد ان البعض
يفقد اعصابه وهو بشر في النهاية،
لكن المفروض اال يتم التفوه بألفاظ
ً
غير سليمة النه يمثل شعبا ،ولكن
يجب ان يكون قــدوة ،ومــن الجانب
االخـ ــر ق ــد ت ـحــدث تـلــك االم ـ ــور دون
ان ي ـك ــون ه ـن ــاك اخ ـت ــاف جــوهــري
او شخصي ،ولــذلــك اطــالــب الـنــواب
بــال ـت ـح ـكــم ف ــي أع ـص ــاب ـه ــم وال ـن ـظــر
لمصلحة الوطن والمواطن».

اضطر رئيس المجلس لرفع الجلسة ،مــاذا تقول
في هذا الجانب؟
 أعتقد أن سبب عــدم انعقاد الجلسة هو عدمالتنسيق النيابي  -الحكومي لهذه الجلسة ،فأنت
إذا كنت تريد مناقشة قضية تحتاج إلــى تقارير
ودراسـ ــات وقــوانـيــن السـيـمــا أن قضية الجنسية
تمثل الهوية الكويتية لذلك اليمكن مناقشتها في
جلسة واحـ ــدة ،وأعـتـقــد وال أج ــزم ب ــأن سـبــب عــدم
حضور الحكومة هــو عــدم وجــود تنسيق نيابي
ً
مسبقا معها لذلك ربما الحكومة تنظر للموضوع
ً
أنه يجب أن يكون مرفقا بمقترح بقانون ويذهب
للمناقشة باللجنة التشريعية لتدرسه ثــم تقدم
تقريرها إلى المجلس ويناقش بشكل متدرج ال أن
يقدم األمر بهذه الطريقة.
* ما رأيك بشأن استكمال ملف العفو بعد توقف
بسبب استقالة الحكومة؟
 أتمنى عودة جميع أبنائنا المهجرين بالخارجوفي كل دول العالم إلى الكويت ال سيما أصحاب
الــرأي والفكر السياسي ،وفي الكويت لم نعتد أن
ً
يحدث بها هذا األمر ،والرأي يجب أن يحترم طالما
ً
ال يشكل خطرا على أمن الدولة واألمن العام للبلد،
ويـجــب أن يحترم ال ــرأي وال ــرأي اآلخ ــر فــي حــدود
الـمـســؤولـيــة ،وأعـتـقــد أن اسـتـئـنــاف االجـتـمــاعــات
م ــن خ ــال رؤس ـ ــاء الـسـلـطــات ال ـث ــاث التشريعية
والتنيفذية والقضائية سيساهم في معالجة األمر
بــاألطــر الـقــانــونـيــة الصحيح  ،وأعـتـقــد أن الـقــادم
ً
سيحمل أخبارا طيبة بقرب عودة إبنائنا بالخارج
إلى وطنهم وأسرهم ووطنهم ينتظرهم إن شاء الله.
* دائ ـم ــا م ــا يـنـظــر ب ــدر ال ـح ـم ـيــدي إل ــى قضية
الجنسية والهوية الوطنية على أنها خط أحمر،
ماذا تقول عن هذا األمر السيما بعد حديثك األخير
في قاعة عبدالله السالم؟
 الجنسية بالنسبة لي خط أحمر ،وأحترم فيالمقابل آراء اآلخرين ،لكن ال أقبل أن تكون الجنسية
كمزاد ،وحسب رأي شخص واحد ،إذ يوجد قانون،
وهو الذي حدد من يستحق الجنسية ،ونحن كما
أشرنا في مجلس األمة عندما تحدثت عن الهوية
الكويتية ،وقلنا في سنة معينة كنا  170ألفا واليوم
 1.4مليون ،فمنذ عام  1975تم تجنيس  190ألفا،
واضربها بـ 5أو  6كيف ستكون الحسبة؟ هل هذا
يعقل؟ مــن المؤكد ال يعقل ،لذلك "مــا فيني خير"
إذا لم أحم الهوية الكويتية والجنسية ،وأنا أمثل
األمة ،والبد أن أحافظ على الهوية الكويتية ،وهي
مصدر بقاء الكويت ،أما أن أدمرها فهذا غير مقبول
بتاتا ،ولننظر كيف تغيرت عــادا تـنــا وتقاليدنا،
وانتشرت الجريمة.
في السابق لم نكن نسمع بالجريمة إال نــادرا،
وربـ ـم ــا ال ن ـس ـمــع ب ـه ــا ب ـت ــات ــا ،ل ــذل ــك م ــن واج ـب ــي
ووطنيتي أن أحمي الهوية والجنسية الكويتية،
فهي بالنسبة لي خط أحمر ،وأنا ال أقول ال نجنس،
لكن الـمــوضــوع يخضع ألســس وضــوابــط ونظام
معين ال يمكن ألحد أن يخترقها ،فالجنسية حصل
بها تزوير وتجاوز على القوانين ،وأصبح منها
"قطة عقال" واخذ الجنسية ،فهذه دولة قائمة والبد
من حمايتها وحماية أهلها والهوية الوطنية.
* ما توقعاتك لجلسة طرح الثقة بنائب رئيس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي؟
 وزي ــر الــدفــاع مــا عليه أي ش ــيء ،وسيتجاوزجلسة ط ــرح الـثـقــة ب ـســام ،وال يــوجــد إش ـكــال بــه،
ومنحه الثقة جــاء مــن خــال قناعة تامة بــأن هذا
الرجل نظيف وأمـيــن ،وال أحــد يستطيع أن يملي
علينا رأي ــه ،لــذلــك سـيـكــون أه ــا للثقة ،وأؤك ــد أن
المسيرة ستستمر ،وإن شــاء الله مستقبل البلد
س ـي ـكــون ع ـلــى خ ـي ــر ،وال ـم ـج ـلــس ي ـضــع الـقــوانـيــن
والتشريعات التي تنتشل البالد وتعيد الكويت
كما كانت سابقا وأفضل.

إلى النواب :ابذلوا ما
عندكم إلنقاذ الكويت
طالب الحميدي نــواب مجلس األ مــة
بـ ـب ــذل كـ ــل مـ ــا ل ــدي ـه ــم مـ ــن ق ـ ــوة إلن ـق ــاذ
ً
الكويت ،مــؤكــدا أنــه ال يشك فــي امتالك
الـ ـن ــواب ال ـن ـيــة ال ـص ــادق ــة ل ـب ـنــاء الــوطــن
وحماية الكويت.
و قــال ان المستقبل القريب سيشهد
بـ ـ ــأن ال ـم ـج ـل ــس الـ ـح ــال ــي قـ ـ ــدم ق ــوان ـي ــن
وتشريعات كبيرة تفيد البلد وتحرك
ً
المياه الراكدة في الكويت ،الفتا إلى أن
المرحلة المقبلة ستكون للتنمية.

احتاج قلمك يا صباح
الخالد
كـشــف الـحـمـيــدي أن ــه ق ــال لرئيس
الــوزراء أنجز المشروع الذي تقدمت
بــه مــن خــال  33ألــف قسيمة والــذي
سيوفر ملياري دينار ،ومضى تقريبا
أكثر من شهر على هذا المقترح ،وإلى
اآلن ال حياة لمن تنادي ،وقلت لرئيس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ن ـح ـت ــاج ق ـل ـمــك وتــوق ـي ـعــك،
وال ـت ـن ـف ـي ــذ مـ ــن ال ـ ـغـ ــد ،واالمـ ـ ـ ــر لـيــس
اسـتــدانــة  750مليون ديـنــار كما هو
مقترح من بعض النواب ،لذلك ال تلم
النواب على طلب الجلسة االسكانية
الخاصة.

ةديرجلا

•
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برلمانيات

نافذة نيابية

• الرشيد :سنعرض في الجلسة قرارات لحل المشكلة اإلسكانية
•  300مليون دينار زيادة رأسمال البنك ّ
يقرها المجلس اليوم
ً
«البيئة» :األغذية المستوردة ال يتم فحصها كامال
انـتـهــت لـجـنــة شـ ــؤون الـبـيـئــة الـبــرلـمــانـيــة في
اجـتـمــاعـهــا ،أمـ ــس ،بـعــد مـنــاقـشــة قـضـيــة ســامــة
األغذية المستوردة من المبيدات الحشرية والمواد
الكيميائية ،إلى أن "كل ما يتم استيراده للكويت
من جميع المواد ال يتم فحصه بالكامل للتأكد من
خلوه من الفيروسات ،ألن الهيئة العامة للغذاء
والتغذية ،التي تم إنشاؤها عام  2016ليس لديها
الـقــدرة على فحص جميع الـمــواد ،وأن مــن تقوم
بمهام الهيئة هي وزارة الصحة في فحص بعض
هذه المواد ال جميعها".
وق ــال رئ ـيــس الـلـجـنــة الـنــائــب د .حـمــد الـمـطــر،
ف ــي تـصــريــح عـقــب االج ـت ـم ــاع ،إن ال ـن ـقــاش شمل
ً
سالمة المنتجات الزراعية المحلية ،مطالبا وزير
الصحة بتطبيق قــرار مجلس ال ــوزراء بالفحص
من خالل المختبرات المتنقلة لدى اإلدارة العامة

اللجنة اإلسكانية أمس األول وفي اإلطار وزير المالية خالل االجتماع

علي الصنيدح

رف ـعــت لـجـنــة شـ ــؤون اإلسـ ـك ــان وال ـع ـقــار
البرلمانية تقريرها الثامن إلى مجلس األمة،
أم ــس ،بـشــأن زي ــادة رأس ـمــال بنك االئتمان
الكويتي  300مليون دينار ،تمهيدا إلقراره
ف ــي جـلـسـتــه ال ـخــاصــة ال ـم ـقــررة ال ـي ــوم ،في
ظــل موافقة حكومية ،بعد أن تــم تخفيض
الزيادة التي من المقرر أن يغطيها الصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية من
 750مليون دينار إلى  300مليون ،ليصبح
رأس ـمــال الـبـنــك  3.3م ـل ـيــارات ،وس ــط اتـفــاق
الحكومة واللجنة على أنه حل قصير المدى
للقضية اإلسكانية.

الزيادة للمطلقات واألرامل

ً
فيما يلي نــص المادتين  28مـكــررا و 28مـكــررا أ مــن قــانــون "الرعاية
السكنية" التي ستستفيد من زيادة رأسمال بنك االئتمان:
مادة  28مكررا
استثناء من أحكام المادة السابقة ومع عدم اإلخالل بالشروط الواجب
توافرها فيمن يستحق القرض اإلسكاني ،يقدم بنك التسليف واالدخار
قــروضــا بــا فوائـد وبـمــا ال يـجــاوز قيمة الـقــرض المنصوص عليه في
المادة المذكورة بغرض توفير السكن المالئـم إلـى كـل مـن المـرأة الكويتية
المطلقة طالقا بائنـا ،والمـرأة الكويتيـة األرملـة وألي مـنهما أوالد.
مادة  28مكررا (أ)
ً
يتولى بنك التسليف واالدخار وفقا للشروط التي يحددها المرسوم
المشار إليه في المادة  28مكررا (ب) من هذا القانون ،توفير سكن مالئـم
بقيمة إيجاريـة منخفضة إلى كل من الفئات التالية1 :ـ ـ المرأة الكويتية
المتزوجة من غير كويتي ولها أوالد2 .ـ ـ المرأة الكويتية المتزوجة من
غير كويتي مقيم في الكويت وليس لها أوالد ،بشرط أن يكون قد انقضى
على زواجـهــا خمس سـنــوات3 .ـ ـ الـمــرأة الكويتية المطلقة طالقا بائنـا
والمـرأة الكويتية األرملة وليس ألي منهما أوالد ،والمرأة الكويتية غير
المتزوجـة إذا بلغـت أي منهن األربعين سنة ،وبشرط أن يكون عدد من
يوفر لهن السكن المالئم في السكن الواحد ،وفقا لهذا البند ،امرأتين من
ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة.

وف ــي ن ــص ال ـت ـقــريــر ،أك ــد وزيـ ــر الـمــالـيــة
وزير الدولة لشؤون االقتصاد واالستثمار،
عبدالوهاب الرشيد ،أن االقتراح سيساهم
بشكل مؤقت في حل المشكالت اإلسكانية
العالقة ،باعتباره حــا قصير الـمــدى ،كما
ّ
تعهـد الـ ــوزيــر بتقديم ق ـ ــرارات تساهم في
حل المشكالت اإلسكانية العالقة ،بجلسة
مجلس األمة المقرر عقدها اليوم.
ويتضمن االقتـراح بقانون المشار إليـه،
زي ـ ـ ــادة رأس ـم ـ ــال بـنـ ــك االئ ـت ـم ـ ــان الـكـ ــويـتــي
بمقـدار  750مليـون د يـنـ ــار ،ليصـبح رأس
المـال  3.750مليارات ،حيـث تغطـى الزيـادة
مـن االحتياطي العـام للصـندوق الكـويتي
لـلـتـنـمـيـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة ال ـعــرب ـي ـ ــة ،ويـلـتـ ــزم
الصـندوق بأدائهـا للبنـك مـتـى طلـب ذلك،
وذل ـ ـ ــك ن ـ ـظ ـ ــرا ألن األس ـ ــر ال ـكــوي ـت ـي ـ ــة أول ـ ــى
ب ـ ــال ـمــاءة ال ـمــال ـي ـ ــة ل ـل ـص ـنــدوق م ــن ال ــدول
األخرى.
ويـهـ ــدف االقـتـ ـ ــراح  -كمـا ورد بمذكرتـه
اإليضـاحية  -إلـى اإلسـراع فـي حـل وتخفيـف
حـدة األزمـ ــة اإلسكانية المتمثلـة فـي عـدم
تـوافر السيولة الالز مـة فـي بنـك االئتمـان
لتمويـل قـروض الوحـدات السكنية فـي المـدن
اإلسـكانية الجديدة.
مــن جهته ،أكــد المدير الـعــام للصندوق
موافقة الصندوق على التعديل المشار إليه
في االقتراح بقانون ،مع تعديل مبلغ الزيادة،
حيث يكون  300مليون دينار فقط ،في وقت
أكد المدير العام لبنك االئتمان موافقة البنك
على االقـتــراح بقانون المشار إليه بزيادة
رأ سـمــال البنك لحل المشكالت اإلسكانية
العالقة ،كما أكد ضرورة إبقاء النص الخاص
بتخصيص  500مليون دينار من رأسمال
البنك لتغطية أحكام كل من "مادة  28مكررا"
و"مادة  28مكررا أ" من القانون رقم  47لسنة
 1993بشأن الرعاية السكنية.

للجمارك ،ابـتــداء مــن األسـبــوع المقبل إلــى حين
ً
تجهيز المختبرات التابعة لهيئة الغذاء ،مستغربا
تخفيض المبلغ المالي الذي طلبته هيئة الغذاء
بقيمة  12مليون دينار لتنفيذ المختبرات وشراء
األجـهــزة المتخصصة إلــى مليوني ديـنــار فقط،
ً
مشيرا إلى تأكيد الهيئة أن موظفي أخذ العينات
والفحص غير مؤهلين.
وذك ــر الـمـطــر ،أن ــه "ب ـنــاء عـلــى تـلــك المعطيات
تبين للجنة أن جميع المواد الغذائية التي تدخل
ً
الكويت أو التي تنتج محليا ال تخضع للفحص
ال ـم ـخ ـصــص ل ـل ـف ـي ــروس ــات ،وه ـ ــذا س ـب ــب رئ ـيــس
النـتـشــار األم ــراض المسرطنة ،وأن ــه ع ــاوة على
مــا سـبــق فـقــد تبين أن مـخـتـبــرات وزارة الصحة
غـيــر مـعـتـمــدة ،مـمــا يـعـنــي أن ــه يـمـكــن الـطـعــن في
فحوصاتها.

المونس عن فحص النواب :المناور يسأل الجالوي
جعلوا من «كورونا» طوق نجاة عن المستشارين الوافدين
وعن رأي اللجنة ،فقد جاء به" :بناء على
ما سبق ،وبعد االستماع إلى وجهات النظر
المختلفة ،أكدت اللجنـة ضـرورة إقرار هذا
ال ـم ـق ـتــرح ،ل ـكــونــه ي ـســاهــم ف ــي ت ـســريــع حل
بـعــض الـمـشـكــات اإلس ـكــان ـيــة الـعــالـقــة في
الوقت الحالي ،وهو الهدف الذي تسعى إليه
اللجنة منذ تشكيلها.
ورأت اللجنة أن يتم تعديل نص المادة
ً
ً
 6ك ــام ــا ،بـ ــدال م ــن ت ـعــديــل ّال ـف ـقــرة األول ــى
فقط ،كما أ بــدت اللجنة تحفظها برغبتها
بالموافقة على زيادة رأسمال بنك االئتمان،
كما ورد باالقتراح ،وهو  750مليون دينار،
بحيث يصبح رأسمال البنك  3.750مليارات،
ً
لكن نظرا لعدم موافقة الحكومة على هذا
الـمـبـلــغ ،واف ـقــت الـلـجـنــة عـلــى الـمـبـلــغ الــذي
ت ــم اق ـتــراحــه م ــن قـبــل الـحـكــومــة وه ــو 300
مليون دينار فقط ،مع ّ
تعهد وزيــر المالية
وزير الدولة لشؤون االقتصاد واالستثمار
بتقديم قرارات ستساهم في حل المشكالت
اإلسـكــانـيــة الـعــالـقــة بجلسة مـجـلــس األمــة
المقرر عقدها اليوم ،رغبـة مـن اللجنـة فـي
التعـاون مع الحكومـة لـحـل بـعـض المشكالت
المتعلقة في القضية اإلسكانية".

في تغريدة لــه ،قــال النائب خالد المونس،
"جعلوا من أزمة كورونا طوق نجاة ألغلبيتهم
ً
الـمـنـقــوصــة شـعـبـيــا ،وت ـعــام ـلــوا م ــع فحصها
ً
بشكل وطابع سياسي ال طبي وأصبح عــذرا
ً
ً
ّ
صحي وقائي وباطنه
قبيحا ومخرجا ظاهره
س ـي ــاس ـ ّـي ان ـ ـهـ ــزامـ ــي" ،وشـ ـ ــدد ال ـم ــون ــس عـلــى
أن سـيــاســة اسـتـبـعــاد ال ـنــواب الـمـصــابـيــن من
الحضور وعــدم تخصيص غرفة معزولة لهم
ستكون كلفته عالية في قادم األيام.

ً
ً
ّ
وجه النائب أسامة المناور سؤاال برلمانيا إلى
وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة،
المستشار جـمــال ال ـجــاوي ،فيما يخص جهاز
ً
المراقبين الماليين ،مطالبا بـتــزو يــده بأسماء
وجنسيات ومؤهالت والخبرات للمستشارين مع
راتب أو مكافأة كل منهم ،والمزايا التي يتمتعون
بها أو اللجان التي يشتركون فيها وقيمة مكافآت
اللجان الذين تم التعاقد معهم للعمل لدى جهاز
المراقبين الماليين؟

الديحاني :جليب الشيوخ قنبلة موقوتة
وج ــه أمـيــن ســر مجلس األم ــة ،الـنــائــب فــرز
ً
ً
الديحاني ،سؤاال مشتركا إلى رئيس مجلس
الــوزراء سمو الشيخ صباح الخالد و 5وزراء
هم :وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
رن ــا ال ـف ــارس ،ووزيـ ــر الــداخـلـيــة الـشـيــخ أحمد
المنصور ،ووزير األشغال العامة وزير الدولة
لشؤون الشباب علي الموسى ،ونائب رئيس
الـ ـ ــوزراء وزي ــر الـنـفــط وزي ــر الـك ـهــربــاء وال ـمــاء
والطاقة المتجددة د .محمد الـفــارس ،ووزيــر

الـصـحــة د .خــالــد الـسـعـيــد عــن منطقة جليب
الشيوخ.
وفي سؤاله لرئيس الــوزراء ،قال الديحاني،
"كانت ومازالت جليب الشيوخ قنبلة موقوتة
ستنفجر في لحظة ما ،مسببة معها كارثة أمنية
سيصعب السيطرة عليها مستقبال ،بل ستكون
كـلـفـتـهــا عــالـيــة جـ ــدا ،وم ـنــذ س ـن ــوات متعاقبة
والحكومات تضع حلوال شفهية وورقية دون أي
تطبيق لمأساة المنطقة وقاطنيها بل والمشاكل
التي امتدت إلى مناطق مجاورة.
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ً
عندما تبلغ المخالفات المرورية ًحدا
يتجاوز  5ماليين مخالفة سنويا،
تتحول هذه الظاهرة إلى أزمة
ذات دالالت ونتائج كارثية تتعلق
بالقانون واألخالق والسلوك،
ويتحول الواقع إلى فوضى تلمس
معالمها عند كل رصيف أو مفترق
طرق أو إشارة مرور.
محمد الشرهان
ونيرمين أحمد

فوضى المرور في الكويت ...أزمة أخالق والتزام بالقانون

ً
الشوارع تحولت إلى حلبة سباق وساحات للمشاجرات وأحيانا للقتل في غياب العقوبات الرادعة
كسر اإلشارة
الحمراء
وتجاوز
اآلخرين أثناء
االنتظار أو
المرور أصبحا
«شطارة»

أكثر السائقين
فوق القانون
وفي غياب
الضوابط
المشددة يبقى
االستهتار
ً
قائما

مواطنون

«ت ـجــاوزات مــروريــة ...وقــوف
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـم ـ ـنـ ــوع ...ال ـ ـ ـمـ ـ ــرور فــي
االت ـجــاه الـمـعــاكــس ...استهتار
ورع ـ ــون ـ ــة وحـ ـ ـ ـ ــوادث م ـت ـف ــرق ــة»
سلسلة ال تنتهي من المخالفات
التي تحول المرور في الكويت
ً
إلى حرب شوارع تحصد يوميا
األرواح واإلصابات والخسائر
في الممتلكات أو حتى التسبب
في اختناقات مرورية ال تنتهي
على مدى ساعات النهار.
هي أزمة متمادية ومتجددة
مـ ــن دون أن تـ ـج ــد ا ل ـس ـل ـط ــات
ً
المعنية لها حال منذ عقود ،فال
تــوسـعــة ال ـطــريــق حـلــت األزم ــة،
وال الـحـلــول الـمـجـتــزأة لرخص
الـ ـقـ ـي ــادة أو مـلـكـيــة ال ـس ـي ــارات
استطاعت أن تحتوي المعضلة،
لتبقى الفوضى سيدة الموقف
فــي مـلــف ال ـمــرور الـعـصــي على
أي حل.
«الـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــادة ف ـ ـ ـ ــن وأخـ ـ ـ ـ ـ ــاق
وال ـ ـ ـتـ ـ ــزام» ...وفـ ــي م ـ ـ ــوازاة هــذه
الثالثية مــن العناصر الرديفة
لـ ـ ـلـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة ثـ ـ ـم ـ ــة ث ـ ــاثـ ـ ـي ـ ــة م ــن
الـجـهــل وال ـس ـلــوك غـيــر الـســوي
واالستهتار الناجم ،إما بسبب
غ ـي ــاب ال ـق ــوان ـي ــن وال ـض ــواب ــط،
أو لـلـتـفـلــت مـنـهــا نـتـيـجــة عــدم
ال ـ ـم ـ ـحـ ــاس ـ ـبـ ــة والـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــدد ف ــي
تطبيقها.
يختصر المعنيون بقضايا
المرور األزمة في هذه الجوانب،
وي ـع ـت ـب ــرون أن ث ـم ــة أزمـ ـ ــة فــي
األخالق والقانون لتنتج كارثة
مستدامة تحتاج إلى المعالجة.
ُ
ويجمع المواطنون على أن
ثمة قلة الـتــزام بالقوانين ،وأن
أكثرية السائقين خارج االلتزام
وف ـ ــوق الـ ـق ــان ــون ،ف ـكــل شخص
لديه «قانونه» الــذي يعتبر من
خــالــه أن لــه األول ــوي ــة عـلــى ما
عداه.
ويـعـبــر أح ــد الـمــواطـنـيــن عن
فوضى الـشــارع بقوله ،إن ثمة
عدم احترام للقانون أو البشر،
ف ــال ـن ــاس ك ـل ـهــم ف ــي ع ـج ـلــة فــي

أمرهم كأنهم في حلبة سباق،
وهـ ـ ـ ـ ــذا أمـ ـ ـ ــر س ـ ـل ـ ـبـ ــي ،وبـ ـع ــض
ا لـســا ئـقـيــن ال يعير أي اهتمام
لإلشارات المرورية أو للمشاة
أو للخطوط األرضـيــة أو حتى
ألماكن وقــوف المسنين وذوي
اإلع ـ ــاق ـ ــة ،وال ل ــأرصـ ـف ــة ال ـتــي
تحولت إلى مواقف للسيارات،
السيما سيارات الدفع الرفاعي.
«الـ ـمـ ـشـ ـه ــد فـ ــوضـ ــوي وكـ ــأن
الـقــانــون لــم يـكــن» ،هـكــذا يصف
أحد المواطنين الوضع ،فكسر
اإلشـ ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـح ـ ـمـ ــراء وت ـ ـجـ ــاوز
اآلخ ـ ــري ـ ــن أث ـ ـنـ ــاء االن ـ ـت ـ ـظـ ــار أو
ً
المرور يعتبر «شطارة» ،فضال
عن الحديث عبر الهاتف ،والذي
يـشـكــل ال ـقــاســم ال ـم ـش ـتــرك بين
كثير من السائقين ،والمسبب
األول للحوادث.
«أن ــا أخ ــاف أن أق ــود سـيــارة،
وك ــان ــت ل ــي ت ـج ــرب ــة جـعـلـتـنــي
ً
أمـ ـتـ ـن ــع الح ـ ـقـ ــا عـ ــن ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة»،
ب ـهــذا الـتـعـبـيــر لـخـصــت إح ــدى
ال ـم ــواط ـن ــات مــوق ـف ـهــا م ــن هــذا
األم ـ ـ ــر ،والـ ـت ــي أش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن
إحــدى سـيــارات الــدفــع الرباعي
صــدم ـت ـهــا ع ـن ــد إش ـ ـ ــارة مـ ــرور،
وبعد تلك الحادثة باتت تستقل
سـ ـي ــارات األج ـ ــرة ل ـلــذهــاب إلــى

عملها خشية أن تعرض نفسها
للخطر.
وي ـ ـق ـ ـت ـ ــرح ال ـ ـب ـ ـعـ ــض إق ـ ـ ـ ــرار
غرامات رادعة تؤدي إلى فرض
االلـ ـت ــزام بــال ـقــوان ـيــن ،ف ـفــي ظل
غياب الضوابط المشددة يبقى
ً
االستهتار قائما.

المستهتر في
القيادة قد يكون
ً
مريضا لم يتم
تشخيصه

دوافع نفسية
و ع ـ ـ ـمـ ـ ــا إذا كـ ـ ــا نـ ـ ــت األز م ـ ـ ـ ــة
ال ـمــروريــة فــي الـكــويــت نفسية،
يـ ـق ــول اخـ ـتـ ـص ــاص ــي أول طــب
ن ـف ـس ــي ورئـ ـ ـي ـ ــس قـ ـس ــم ال ـط ــب
الـ ـنـ ـفـ ـس ــي ف ـ ــي مـ ــركـ ــز ال ـك ــوي ــت
ل ـل ـص ـح ــة ال ـن ـف ـس ـي ــة د .ع ـم ــار
الصايغ ،إن ظاهرة االستهتار
واالنــدفــاع فــي القيادة ال يمكن
ت ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـي ـ ـهـ ــا ض ـ ـ ـمـ ـ ــن قـ ــالـ ــب
واح ــد ،فهي ظــاهــرة تضم أكثر
م ــن ف ـئ ــة؛ األول ـ ـ ــى وهـ ــي األك ـث ــر
ً
ً
ان ـت ـش ــارا ودائـ ـم ــا م ــا نــرصــدهــا
في المجتمع ،وهي فئة الشباب
الـمــراهـقـيــن وحــدي ـثــي الـتـخــرج
م ــن ال ـث ــان ــوي ــة ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن
هؤالء الشباب جزء من تكوينهم
وهرموناتهم هو حب الظهور،
ً
فيحب أن يـكــون مـتـفــردا ،وهــذا
ً
يظهر لــدى بعضهم خصوصا

عمار الصايغ

فاطمة خاجة

الخطوة األولى
في التعامل مع
المستهترين أن
تحمي نفسك
من ضررهم

الصايغ

مــن يـكــون أسـلــوب تربيتهم به
ن ــوع مــن االسـتـهـتــار بــالـقــانــون
وعـ ــدم االلـ ـت ــزام ب ــه ،ف ـت ــرى هــذا
النوع عند حصوله على رخصة
قيادة يخرج إلى الشارع يقود
برعونة وسرعة زائــدة ،وتجده
يـ ـض ــع الـ ـمـ ـلـ ـصـ ـق ــات أو ي ـم ـيــز
سيارته بأي شكل حتى يختلف
عن اآلخرين ويبرز أكثر وسط
أقرانه.
وأضـ ـ ــاف ال ـص ــاي ــغ أن الـفـئــة
ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن ال ـم ـس ـت ـه ـت ــري ــن
ف ــي ال ـق ـي ــادة ه ــم الـشـخـصـيــات
ال ـس ـي ـكــوبــات ـيــة ال ــذي ــن يـحـبــون
ً
أن يـكـســروا الـقــانــون ،موضحا
أن ه ــذه الـشـخـصـيــات تـجــدهــم
بصفة عامة يخالفون القوانين،
ً
وفي القيادة دائما ما يحصدون
ال ـ ـم ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــات ،وال ي ـخ ــال ـف ــون
القواعد فقط في القيادة ،بل هم
ً
دائما غير ملتزمين بــأي نظام
أو قانون في كل شؤون حياتهم،
وهذا جزء من شخصيتهم.

مرض اضطرابي
وتـ ــابـ ــع :أم ـ ــا ال ـف ـئ ــة ال ـثــال ـثــة
فهم الذين يكون لديهم مرض،
وك ـ ـث ـ ـيـ ــر مـ ـنـ ـه ــم ل ـ ـ ــم ي ـش ـخ ــص
م ــرضـ ـه ــم ،ولـ ـيـ ـس ــوا ع ـل ــى عـلــم
بمرضهم ،وهو مرض اضطراب
فـ ــرط ال ـح ــرك ــة وق ـل ــة االن ـت ـب ــاه،
وينتج هذا المرض عن خلل في

مخالفات في المواقف

أرصفة المشاة تحولت إلى مواقف

نرصد حاالت
عنف الشوارع في
المستشفيات منذ
أكثر من عشرين
ً
عاما

واحد من المواد الكيميائية في
ً
ً
المخ تجعل منه عجوال دائما
ً
وغـيــر ص ـبــور ،مضيفا أن هــذا
الـ ـم ــرض ت ـب ــدأ مــاح ـظ ـتــه منذ
المدرسة ،حيث تكثر الشكوى
ً
من استعجاله دائما في اإلجابة
وتخطيه للدور ألنه ال يستطيع
االنـ ـتـ ـظ ــار ،وهـ ـ ــذه الـشـخـصـيــة
كـ ـ ــانـ ـ ــت تـ ـ ــوصـ ـ ــف ب ـم ـص ـط ـل ــح
«المشاغب» ،ولكنه ليس كذلك،
ً
بــل هــو مــريــض يـعــانــي مــرضــا
ً
اضطرابيا.
وب ـي ــن أن هـ ــذه الـشـخـصـيــة
عـنــد قـيــادتـهــا لـلـسـيــارة تــراهــا
دائ ـم ــا ع ـلــى عـجـلــة ف ــي قـيــادتــه
بالطريق ،وال يستطيع االنتظار،
فـ ـنـ ـج ــده ي ـت ـخ ـط ــى ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات
وي ـ ـ ـقـ ـ ــود ب ـ ـسـ ــرع ـ ــة ،وكـ ـ ـ ــل هـ ــذه
األنـ ـ ــواع نـشــاهــدهــا ونصنفها
بالمستهترين في القيادة.
ويـ ــرى ال ـصــايــغ أن الـخـطــوة
األول ـ ـ ــى ف ــي ال ـت ـع ــام ــل م ــع تـلــك
الشخصيات أن تحمي نفسك
م ــن ض ــرره ــم ،إذ إن الـشـخــص
الـمـسـتـهـتــر ف ــي ال ـق ـي ــادة يمكن
أن ي ـج ـع ـلــك ت ـص ـط ــدم ب ـس ـيــارة
أخ ــرى ،لــذا عليك أن تبتعد عن
هـ ــذا ال ـش ـخ ــص وال ت ــدخ ــل فــي
ٍّ
تحد معه ،ألنــه يمكن أن يكون
ً
ً
مــريـضــا أو شـخـصــا ال يحترم
الـ ـق ــان ــون ،ول ـك ــن إذا لـ ــزم األم ــر
اتخذ معه اإلجراءات القانونية
أو أبلغ الشرطة في حال شاهدت

الوقوف في الممنوع والصف الثاني

ً
بوحسن :تسجيل  500مخالفة يوميا دليل سلوك خاطئ

عبدالله بوحسن

كـ ـش ــف ضـ ــابـ ــط قـ ـس ــم الـ ـع ــاق ــات
الـ ـع ــام ــة وال ـت ــوع ـي ــة الـ ـم ــروري ــة فــي
اإلدارة العامة للمرور الرائد عبدالله
بــوح ـســن أنـ ــه ت ــم خـ ــال عـ ــام 2021
ضـ ـب ــط نـ ـح ــو  4م ــايـ ـي ــن م ـخــال ـفــة
ً
مرورية ،منها مليونا مخالفة تقريبا
ك ــان ــت خ ــاص ــة ب ـك ــام ـي ــرات الـضـبــط
ال ـ ـمـ ــروريـ ــة بـ ـمـ ـع ــدل  500م ـخــال ـفــة
م ــروري ــة ف ــي الـ ـي ــوم نـتـيـجــة سـلــوك
خــاطــئ مــن قــائــدي الـمــركـبــات ،التي
يتم رصدها على مدار الساعة.
وقـ ــال بــوحـســن ل ــ«ال ـج ــري ــدة» ،إن
القيادة فن وذوق وأخالق ،ومشكلة
الـ ـ ـم ـ ــرور هـ ــي عـ ـ ــدم الـ ـ ـت ـ ــزام ق ــائ ــدي
المركبات بقواعد وقوانين المرور،
فالسلوكيات المخالفة مــن قائدي
الـمــركـبــات وال ـتــي يـتــم رصــدهــا من
خ ــال رج ــال األم ــن فــي الـطــرقــات أو

كاميرات الضبط المرورية تتسبب
فــي ال ـح ــوادث والـكـثــافــة ال ـمــروريــة.
ً
موضحا أن البعض يعتقد أن هذا
السلوك بسيط ،لكن عواقبه وخيمة
على الطرقات.
وعن التعامل مع تلك المخالفات
أوض ـ ـ ــح أنـ ـ ــه يـ ـت ــم مـ ــن خـ ـ ــال غ ــرف ــة
ال ـت ـح ـكــم رصـ ــد ال ـم ـخــال ـفــة كـخـطــوة
أول ـ ـ ـ ــى ،وتـ ــؤخـ ــذ ص ـ ـ ــورة ل ـل ـمــرك ـبــة
الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــة ولـ ــوح ـ ـت ـ ـهـ ــا ،وت ـس ـج ــل
ال ـ ـم ـ ـخـ ــال ـ ـفـ ــة ب ـ ـش ـ ـكـ ــل مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــر م ــن
خ ــال غــرفــة الـتـحـكــم ،أو يـتــم تلقي
بالغات المواطنين والمقيمين عن
المخالفات عبر الهاتف على الرقم
 112أو عــن طــريــق إرس ــال الشكوى
على «الواتس أب» الخاص باإلدارة
العامة للمرور ،وتتم متابعة ورصد
المخالفة وأخذ صورة عن المخالفة

سواء كانت عرقلة سير أو الوقوف
في الممنوع أو التجاوز وغير ذلك
ليقوم الـعــامـلــون فــي غــرفــة التحكم
بتسجيل المخالفة على رقم اللوحة
المثبت مخالفتها.

وع ـ ــن ك ـي ـف ـيــة م ـع ــال ـج ــة ال ـك ـثــافــة
ال ـ ـمـ ــروريـ ــة أو االزدح ـ ـ ـ ـ ــام ق ـ ـ ــال :قــد
ً
يكون االزدح ــام منتشرا فــي معظم
الطرقات ،لكننا نستطيع أن نخفف
من حدة الكثافة المرورية بالتزامنا

غرفة التحكم المروري

بقواعد وقوانين المرور ،فالكاميرات
مــوجــودة فــي التقاطعات المرورية
والـ ـط ــرق ــات ال ـم ـه ـم ــة ،وب ـم ـج ــرد أن
نشاهد أي كثافة مرورية في أي من
المواقع نبحث عن سببها ونتدخل
ً
فورا للمعالجة.
وح ـ ــول أنـ ـ ــواع ال ـم ـخــال ـفــات ق ــال:
بــال ـط ـبــع م ـت ـنــوعــة م ـن ـهــا م ــا يـحــرر
ع ــن ط ــري ــق غ ــرف ــة ال ـت ـح ـكــم ،ومـنـهــا
مــا يحتاج إلــى تــدخــل رج ــال األمــن،
وم ـن ـهــا م ــا ي ـح ـتــاج ل ــرف ــع الـمــركـبــة
ك ـ ـحـ ــال بـ ـع ــض قـ ــائـ ــدي ال ـم ــرك ـب ــات
الــذيــن يـتــركــون مــركـبــاتـهــم بإهمال
كبير في الشارع ويتسبب في غلق
الطريق ،كما تتنوع المخالفات ما
ً
ً
بين الوقوف صفا ثانيا أو الوقوف
ف ـ ــي الـ ـمـ ـمـ ـن ــوع أو عـ ـل ــى األرص ـ ـفـ ــة
المخصصة للمشاة.

أحــد المستهترين فــي الـشــارع
واستشعرت الخطر.

ساحات للعنف
وف ـ ــي ح ـي ــن ت ـح ــول ــت بـعــض
ال ـش ــوارع إل ــى ســاحــات للعنف
والطعنات والـمـشــاجــرات التي
ت ـت ـط ــور إلـ ــى ح ـ ـ ــوادث ق ـت ــل فــي
بـعــض األح ـيــان بسبب أولــويــة
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرور ،ق ـ ــال ـ ــت اسـ ـتـ ـش ــاري ــة
الجراحة العامة في مستشفى
مبارك الكبير د .فاطمة خاجة،
إن «العنف في الشوارع ظاهرة
موجودة في الكويت منذ نحو
ً
 20عاما ،ونحن نرصد مثل هذه
الحاالت أثناء الخفارات الليلية
بالمستشفيات ،وا لـتــي تتمثل
ف ــي الـ ـض ــرب أو ال ـط ـعــن ب ــآالت
ح ـ ــادة» ،مـضـيـفــة« :وف ــي الــوقــت
الحالي ومع دخول السوشيال
م ـيــديــا وتـسـلـيــط ال ـض ــوء على
مثل هذه الظواهر أصبح الناس
يـ ـش ــاه ــدون ل ـق ـط ــات وم ـشــاهــد
الـ ـعـ ـن ــف ب ـش ـك ــل أكـ ـ ـث ـ ــر ،ل ـك ـن ـهــا
م ـ ــوج ـ ــوده م ـن ــذ زمـ ـ ــن ول ـي ـســت
بجديدة».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت خ ـ ـ ـ ـ ــاج ـ ـ ـ ـ ــة أن
«اإلصــابــات التي كنا نرصدها
من بداية وجود عنف الشوارع
ك ــان ــت ف ــي أم ــاك ــن م ـت ـفــرقــة مــن
الجسم ،أغلبها يكون في منطقة
الصدر والبطن والظهر والرقبة،
والـ ـج ــروح كــانــت إم ــا سطحية
ً
أو ج ــروح ــا تـسـتــدعــي الــدخــول
الـ ـف ــوري إلـ ــى غ ــرف ــة الـعـمـلـيــات
ال ـك ـب ــرى ،وه ـن ــاك م ــن يــدخـلــون
ال ـع ـنــايــة ال ـم ــرك ــزة بـسـبــب هــذه
اإلصابات ،ألن الضرر قد يصل
إلى الكبد أو األمعاء».
وت ــاب ـع ــت :خـ ــال ف ـت ــرة أزم ــة
كــورونــا وبسبب الحظر ومنع
الـ ـتـ ـج ــول قـ ـل ــت ح ـ ـ ـ ــوادث عـنــف
الشوارع ،وزادت بشكل ملحوظ
حــوادث العنف األســري نتيجة
الحالة النفسية التي يعانيها
الـ ـ ـن ـ ــاس ب ـس ـب ــب ه ـ ـ ــذا ال ـ ــوب ـ ــاء،
ون ـت ـي ـجــة االحـ ـتـ ـك ــاك ال ـم ـبــاشــر
داخـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــوت والـ ـمـ ـش ــاك ــل
االقتصادية التي صاحبت هذه
الجائحة.

وختم بوحسن بقوله« :األهم في
موضوع المرور هو كيف يمكن أن
نـســاعــد رجـ ــال األمـ ــن لـتــوفـيــر بيئة
آم ـنــة والـتـخـفـيــف مــن ح ــدة الكثافة
المرورية؟ وفي رأينا أن المساعدة
ت ـكــون ع ــن طــريــق االلـ ـت ــزام بـقــواعــد
المرور واالبتعاد عن المخالفة وال
يـعـتـقــد أح ــد أن ــه ل ــو ح ــدث وخــالــف
ال ـي ــوم ون ـفــد م ــن الـمـخــالـفــة أن هــذا
ً
سـ ـي ــدوم ف ــال ـي ــوم ل ــم ي ـكــن م ــوج ــودا
في هــذا الموقع رجــل أمــن ليخالفه،
لكن قد تكون رصدته كاميرا ضبط
مرورية أو بأي طريقة أخرى .فعدم
وج ــود دوري ــة ال يعني عــدم وجــود
مخالفة مرورية فالتزم بالسلوكيات
ال ـ ـ ـمـ ـ ــروريـ ـ ــة بـ ـيـ ـن ــك وبـ ـ ـي ـ ــن ن ـف ـســك
ً
أوال ح ـتــى ال ت ـت ـعــرض لـلـمـســاء لــة
القانونية.
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«وحدة التحريات» ...وال جريمة غسل أموال
ةديرجلا
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قصر العدل

ُ
• قدموا طلبات للترخيص ولم يجب لهم وعلى «اإلعالم» و«التجارة» االضطالع بمسؤولياتهما
• ةديرجلا• تنشر أسباب قرار النيابة العامة بحفظ جميع قضايا المشاهير
في تطور الفت على قضية تضخم حسابات مشاهير السوشيال ميديا ،والتي
قررت النيابة العامة ،برئاسة النائب العام المستشار ضرار العسعوسي ،في
األول من الشهر الجاري حفظها عن جميع المشاهير ُالمحالين من وحدة
التحريات المالية ،شددت النيابة العامة على أنها
تضع أمر تطبيق القوانين المنظمة لإلعالن التجاري عن السلع والخدمات
حسين العبدالله

تنظيم الترويج
التجاري اإللكتروني
يجب أن يخضع
لرقابة الدولة حتى
ً
ال يكون منفذا
لضعاف النفوس

قالت النيابة في أسباب الحفظ لجميع
قضايا المشاهير التي حققت بها تحت
إشــراف المحامي العام المستشار رجيب
ال ــرج ـي ــب وم ــدي ــر ن ـيــابــة األمـ ـ ـ ــوال الـعــامــة
حـمــود ال ـشــامــي ،إن الــواق ـعــة عـلــى النحو
آنف البيان ،وفي مجال التكييف القانوني،
تثير قبل المتهمين شبهة جناية غسل
األمــوال المؤثمة بالمواد  1/2 ،1بند أ -ب،
 2/40 ،28 ،27مــن القانون رقــم  106لسنة
 2013بشأن مكافحة غسل األموال وتمويل
اإلره ــاب ،وشبهة جنح اإلعــان عن السلع
والخدمات ،وإدارة حساب إلكتروني مهني
دون ال ـح ـصــول عـلــى تــرخـيــص بــذلــك من
الجهة المختصة وعــدم القيد في السجل
التجاري بصفتهم مباشرين لعمل تجاري
المؤثمة بالمواد  1/13 ،8 ،14/5 ،3 ،1من
الـمــرســوم بــالـقــانــون رق ــم  68لسنة 1980
بإصدار قانون التجارة والمواد 4/19 ،3 ،1
م ــن ال ـقــانــون رق ــم  18لـسـنــة  2018بـشــأن
السجل التجاري والـمــواد ،25 ،-8 6 – 5/1
 3/31 ،1/30من القانون رقم  39لسنة 2014
بشأن حماية المستهلك والمواد  1/5 ،1بند
 1/19 ،6 ، 2-5من القانون رقم  8لسنة 2016
بتنظيم اإلعالم اإللكتروني.

البحث القانوني
وتــابـعــت" :ب ـطــرح الــواقـعــة عـلــى بساط
البحث القانوني ،وكانت النيابة بصفتها
األمينة على الدعوى الجزائية ،ولها والية
إحـ ـك ــام ال ــوق ــائ ــع إلـ ــى صـحـيــح ابـتـنــائـهــا
القانوني ،وفي سبيل أدائها لتلك األمانة،
ً
فهي ال تقيم أشراكا تحيطها بالشبهات،
بغية نصب حبائل العقاب على المتهمين،
بل تؤدي أمانتها بتمحيص وقائع الدعوى،
وتقدير ما يستجمع لديها من أدلة ،لتصل
إل ــى صـحـيــح ال ـت ــأوي ــل ورجـ ـح ــان الــدلـيــل
المؤكدة أو الطارحة لقرينة البراءة".

الحسابات الشخصية
ولفتت إلى أنه لما كان ذلك ،وكان نشاط
الــدعــايــة واإلعـ ـ ــان م ــن خ ــال الـحـســابــات
الشخصية على مواقع التواصل االجتماعي
أغفلت وزارتا اإلعالم والتجارة والصناعة
تنظيمه وفق ما اتضح بتحقيقات النيابة،
ومن ثم فال سبيل للقول بارتكاب المتهمين
للجنح المنسوبة إليهم في هذا الشأن ،إذ
إن نصوص القانون التي تجرمها ال يمكن
القول بنفاذها ما لم تبادر الجهات المعنية
بوضع اآللية التي تنظم ذلك النشاط ،األمر
الذي يكون معه مباشرة المتهمين للنشاط
المذكور دون الحصول على ترخيص من
الجهات المختصة -فيما يخص الواقعة
المطروحة فقط -ليس فيه مخالفة ألحكام
القانون لألسباب المشار إليها ،األمر الذي
تنتفي معه أركان الجنح المثارة ،ويتعين
استبعاد شبهتها من األوراق على نحو ما
سيرد بالمنطوق.

النيابة تأكدت أن
جميع أموالهم
حصيلة الترويج
عن السلع
والخدمات التجارية

غسل األموال
وقالت النيابة إنه ً
بناء على ما تقدم ،فإن
مسؤولية الجاني عن ارتكاب جناية غسل
األموال ال تتحقق إال بإتيانهم ألحد األفعال
المبينة بنص المادة الثانية من القانون رقم
 106لسنة  2013المار ذكره ،والذي يهدف
من خالله إلى تمويه حقيقة المصدر غير
الـمـشــروع لــأمــوال محل الجريمة ،والتي

بين يدي وزارتي اإلعالم والتجارة والصناعة ،للقيام بمسؤولياتهما نحو
تطبيق أحكام القوانين ،ومنح التراخيص الالزمة للحسابات اإللكترونية
المعلنة لديهما ،خصوصا بعد أن تقدموا إلى هاتين الوزارتين للحصول على
التراخيص ،ولم يجب لطلبهم.
وأكدت النيابة في قرار الحفظ ،والذي حصلت عليه «الجريدة» ،أنه ثبت لديها،

ً
بما ال يدع مجاال للشك ،أن حسابات المشاهير التي أجريت التحقيقات بشأنها
هي حسابات خصص ُجلها للترويج لإلعالنات التجارية ،وخرجت عن مفهوم
الحسابات الشخصية ،ما يجعل نصوص القوانين المار ذكرها تنطبق على
نشاطاتهم تمام ًاالنطباق ،ويلزم إخضاعها تحت مظلة القانون ورقابة الدولة،
حتى ال تكون منفذا لضعاف النفوس لتحقيق مآرب خارجة عن القانون.

المستشار ضرار العسعوسي

ال تــوصــف بـعــدم مشروعية مـصــدرهــا إال
بتحصيلها من جريمة ،بحسبان أن جريمة
غسل األم ــوال هي جريمة الحقة للجريمة
األصلية التي ينتج عنها ذلــك الـمــال ،بما
يستوجب معه أن تكون الجريمة األصلية
ً
ذات أثر مالي أو يمكن تقويمه ماليا حتى
تقع عليها أفعال جريمة غسل األموال ،والتي
ال يكتمل بناؤها القانوني إال بإقامة الدليل
على وقوع مكونها األساسي ،وهي "الجريمة
األصـلـيــة" ،وعـلــى كــون األخ ـيــرة منبع تلك
األموال المشبوهة ،وإذ إن األصل في األموال
ً
مشروعية مصدرها منفيا عنها مظنة اإلثم،
وال يمكن االنصراف عن ذلك األصل أو النيل
مـنــه إال بـتــوافــر الــدلـيــل الـكــاشــف لحقيقة
الواقعة المجرمة مصدر المال غير المشروع،
ومتى تعذر توافر ذلك الدليل فال يمكن القول
بقيام جناية غسل األموال.

الوقائي ،بأن المتهمين احترفوا ذلك النشاط
من خالل حساباتهم على موقعي التواصل
االجـتـمــاعــي (س ـنــاب ش ــات) و(إنـسـتـغــرام)
بـتــرويـجـهــم لـمـنـتـجــات بـعــض الـشــركــات
واألشخاص من السلع والخدمات المختلفة
عن طريق نشر صورها أو مقاطع فيديو
مصورة لها على الحسابين آنفي الذكر،
وأن ـه ــم تـحـصـلــوا نـظـيــر ذل ــك عـلــى مبالغ
مالية كبيرة أدت إلى تضخم ثروتهم ،ولم
تسفر التحريات عن عدم مشروعية مصدر
أموالهم".

شبهة التحريات

مصدر دخل

ال ـم ـت ـه ـمــون أن ـف ـس ـهــم  -يـجـعـلـهــا تسعى
ً
دائ ـمــا إل ــى إيـجــاد السبل القانونية لحل
ال ـم ـش ـك ــات ال ـت ــي أفـ ــرزهـ ــا واقـ ـ ــع ال ـح ـيــاة
ال ـم ـت ـطــور فـيـمــا يـتـعـلــق بـتـطـبـيــق أح ـكــام
القوانين ،وكان تطبيق تلك األحكام ليس
منوطا بها وحدها ،فهو أيضا مسؤولية
جميع مؤسسات الــدولــة التنفيذية منها
وغـيــر التنفيذية ،ولـمــا كــانــت الحسابات
اإللكترونية قــد ص ــارت -فــي ركــب التطور
ً
التكنولوجي  -وسيلة للتكسب ومصدرا
للدخل ،وأصبح أصحابها يمتهنون من
ً
خــالـهــا أع ـم ــاال ع ــدي ــدة ،ومـنـهــا الـتــرويــج
لإلعالنات التجارية اإللكترونية.

وأوض ـح ــت الـنـيــابــة" :ل ـمــا ك ــان االت ـهــام
ً
ال ـمــوجــه للمتهمين قــائ ـمــا عـلــى الشبهة
التي تولدت لدى وحدة التحريات المالية
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،وف ـ ــق م ــا ق ـ ــرره م ـح ـلــل مــالــي
بالتحقيقات ،من عدم اتساق حجم األموال
المتداولة في حسابات المتهمين مع ما
ي ــزاول ــون ــه م ــن ن ـشــاط ف ــي م ـجــال الــدعــايــة
واإلع ـ ــان ،ووجـ ــود الـعــديــد مــن الشيكات
والتحويالت الواردة إليهم والصادرة إلى
أش ـخــاص وش ــرك ــات مختلفة دون تــوافــر
أسـبــاب أو م ـبــررات لتلك الـتـعــامــات ،وان
حركة تلك األموال في الحسابات هي التي
رشـحــت وج ــود تلك الشبهة لـعــدم تقديم
المتهمين مــا ي ــدل عـلــى م ـصــدرهــا ،وفــي
ضــوء مــا انتهت إليه النيابة على النحو
ً
ال ـم ـش ــار إل ـي ــه آنـ ـف ــا م ــن اس ـت ـب ـعــاد شبهة
جرائم اإلعالن عن السلع والخدمات وإدارة
حـســاب إلـكـتــرونــي مهني دون الحصول
على ترخيص بذلك من الجهة المختصة،
وع ــدم القيد فــي السجل الـتـجــاري ،وبناء
على ما أجرته النيابة من تحقيقات حول
الواقعة ،فإنها لم تكشف عما يؤيد شبهة
جريمة غسل األمــوال المثارة في األوراق،
ينف موظف وحدة التحريات المالية،
إذ لم ِ
ســالــف ال ــذك ــر ،مـبــاشــرة المتهمين لعمل
مشروع في مجال الدعاية واإلع ــان ،وقد
تولدت لديه تلك الشبهة فقط لعدم تناسب
ما يدره العمل في ذلك المجال من مكاسب
مــع األمـ ــوال الـتــي حصلها المتهمون في
حساباتهم ،وألنهم لم يقدموا ما يدل على
مشروعية تلك األمـ ــوال ،وهــو مــا نــال منه
ما دلت عليه تحريات إدارة مكافحة غسل
األم ـ ــوال وت ـمــويــل اإلره ـ ــاب بـجـهــاز األم ــن

وقالت النيابة إنه عالوة على ما تقدم،
ف ــإن المتهمين ف ــي م ـعــرض دفــاع ـهــم عن
مشروعية مصدر أموالهم،
أنفسهم نفوا عدم
ُ
واع ـت ـص ـمــوا بــإن ـكــار م ــا ن ـســب إلـيـهــم من
اتهام ،وأقروا بإجرائها واستقبالها جميع
العمليات الـمــالـيــة مـحــل الـحــركــة الــدائـنــة
والمدينة بحساباتهم البنكية ،وأضافوا
أنـهــم اح ـتــرفــوا الـعـمــل فــي مـجــال الــدعــايــة
واإلعــان عن السلع والخدمات المختلفة
عبر الحسابات آنفة الذكر ،باعتبارهم من
المشاهير فــي هــذا الـمـجــال ،وأصـبــح ذلك
العمل مصدر دخلهم األساسي ،وأن المبالغ
بحساباتهم هي مستحقات من الشركات
ال ـت ــي تـ ـع ــاق ــدوا م ـع ـهــا ل ـل ـت ــروي ــج للسلع
والخدمات الخاصة بها ،وقد أيد ذلك وعزز
ما قرره رئيس قسم الشؤون الفنية باإلدارة
العامة للخبراء بوزارة العدل ،أنه بتنفيذه
لـمــأمــوريــة الـنـيــابــة الـعــامــة ب ـشــأن فحص
المستندات والحسابات البنكية إلحــدى
الشركات أسفر عن وجود شيكات صادرة
للعديد مــن المتهمين نتيجة ارتباطهم
بعدد من العقود للتسويق والترويج للسلع
والـخــدمــات التي تقدم مــن خــال نافذتهم
اإللـكـتــرونـيــة – الـبــوتـيــك -وانـتـهــى إل ــى أن
جميع المبالغ المصروفة من تلك الشركة
إلى المتهمين ثابتة بدفاترها وسجالتها،
األمر الذي سرعان ما تنحسر معه شبهة
جريمة غسل األمــوال المثارة ،مما يتعين
معه والحال كذلك استبعادها من األوراق.
وبينت النيابة أنها تشير تتمة لقرارها
إلى أن اضطالعها بمسؤولية حمل أمانة
تمثيل المجتمع بأطيافه كافة  -باعتبارها
أحــد المدافعين عن حقوق أف ــراده ومنهم

تنظيم اإلعالنات
وقالت النيابة" :القانون رقم  2لسنة 1995
في شأن البيع باألسعار المخفضة والدعاية
والترويج للسلع والخدمات نص في المادة
األولى منه على اختصاص وزارة التجارة
والصناعة بالتنظيم واإلش ــراف والرقابة
على جميع اإلعــانــات التجارية الخاصة
بترويج السلع والخدمات ،وحظر في المادة
الثانية على أصحاب المحالت والمؤسسات
ً
والشركات التجارية ،أيا كان نوع نشاطها،
القيام بأي من األعمال المنصوص عليها
فــي الـمــادة األول ــى إال بعد الحصول على
تــرخـيــص مــن وزارة الـتـجــارة والصناعة
يـحــدد فيه تــاريــخ بــدايــة العمل ونهايته.
كما أن القانون رقم  39لسنة  2014بشأن
حماية المستهلك لم يجز وفق نص المادة
 25منه اإلعالن عن السلع والخدمات إال بعد
الحصول على ترخيص بذلك من الجهات
اإلدارية المختصة ،وعاقب كل معلن يخالف
أحكامه بموجب نص المادة  30منه".
وأوضـ ـح ــت أن ال ـق ــان ــون رقـ ــم  8لسنة
 2016بتنظيم اإلعالم اإللكتروني أورد في
مادته األولــى تعريف الخدمات اإلعالنية
اإللكترونية ،بأنها "المحتوى المتضمن
الترويج ألعمال ،أو خدمات ،أو منتجات،
أو ألشخاص ،من خالل شبكة المعلومات
الــدولـيــة (اإلن ـتــرنــت) أو أي شبكة اتصال
أخرى" ،وتضمنت مادته الخامسة تحديد
نـطــاق ســريــان ال ـقــانــون ،وع ــددت المواقع
والوسائل اإلعالمية اإللكترونية ،واستثنت
منها النطاق ،أو الموقع ،أو الوسيلة ،أو
الحساب اإللكتروني الشخصي الذي

ُّ
ُّ
ّ
درجات التعثر المالي ...ولحظة تدخل المشرع الكويتي

ً
ً
كانت البيئة المالية ُّفي الكويت قبل عام  2020تربة خصبة لحدوث
حاالت واسعةٍ من التعثر المالي ،ليس بالضرورة إلى درجة اإلفالس،
ٍ
حاالت واسعةٍ من امتناع المشاريع التجارية والشركات
ولكن إلى حدود َ َ ٍ
اتها في ميعاد استحقاقها ،إلــى جانب حــدوث فشل
عن ســداد التزام ِ
واسع في القروض.
الشركات المساهمة الكبيرة ،ويمكن االستدالل على ذلك من
كما عانت
ُ َ
المت َر ِاكم في بورصة الكويت خالل عشرية ،2019-2010
نقص السيولة
وما قد زاد من صعوبة الموقف هو انتشار جائحة كوفيد -19ونتائجها
السلبية.
المالية
ُ
وما كان َينق ُص ًالنظام القانوني الكويتي في الحقيقة ،هو تجديد
قانون
مواد في
اإلفالس جذريا من
نظام
مجموعة ٍ
قانون التجارة ،إلى َ ٍ
ُّ
ُ
ُ ََ
ُّ
أوس ِع
آليات ت َع ِال ُج حاالت التعثر المالي بشكل
يضم
ام ٍل
تفصيلي متك ِ
ٍ
حتى من مفهوم اإلفالس.
بناء عليه ،فقد صدر القانون رقم  71بتاريخ  25أكتوبر  2020بقواعد
الوقائية ،وإعادة الهيكلة ،إضافة لإلفالس التقليدي.
مالية؛ مثل التسوية
ً
لكن يبقى التساؤل دائما في عالم األعمال:
للمشاريع ،وظروف شبه
إذا كانت األزمات المالية هي مصير محتوم
َّ
طبيعية َي ُم ُّر فيها كل مشروعً ،فما هيً اللحظة التي يتدخل فيها القانون
جديدا لعملياته المالية والتشغيلية؟
ليفرض على المشروع تنظيما
ُّ
علينا ُّ هنا البحث في درجات التعثر المالي ،كالتالي:
ّ
ف
 التعثر معالقدرة ّعلى سداد ٍّ الديون في وقت استحقاقهاَ :كأن يتوق ً
تجاري لعدم توافر السيولة ،لكن َيبقى ملتزما
المشروع عن بناء ُمجم ٍع
تأخير.
تجاه جميع الدائنين بسداد ديونه في ُّوقتها دون
ٍ
َ
دعي
ُّفي هــذه
طبيعيا ،ال يست ِ
ّ
المالي ِّ
التعثر ً
اعتبار ً
الحالة ،يمكن ِّ ً
تدخل المشرع ،لكنه يبقى ُمؤشرا ماليا سلبيا قد يؤثر في المركز المالي
للمشروع ،وفي قيمته السوقية.
ُّ
وقتْ استحقاقهاُّ ،ثم تسديها خالل فترة
في
 التوقف عن سداد الديونُ
َ
ٍّ
حقيقي ،لكن
اإلنذار :وهي حالة جوهرية جدية تظ ِه ُر وجود تعث ٍرُّ مالي
َ
َيبقى المشروع خارج دائرة التنظيم القانوني للتعثر المالي؛ والسبب

هو استمرار القدرة على الوفاء بالديون خالل فترة اإلنذار ،التي َّ
حددها
ُّ
واحد فقط (مادة ِّ ،1تعريف التوقف عن الدفع).
بأسبوع
اإلفالس
قانون
ٍ
ُّ
ٍ
اإلنذار ُ
ق له ،ال ُيؤث ُر فقط في قوة المركز ُالمالي،
الم َر ِاف
مع
ر
التعث
هذا
ِ
ً
َ
ً
ً
ّ
وي َ
خطيرة ُ
ومقلقة لجميع دائني المشروعَ ،
جعل منه
بل ُيشكل إشارة
ِِ
ِ
ْ
َ
َ
لقواعد قانون اإلفالس.
قاب قوسين أو أدنى من الخضوع
ّ
بعد ّهذه المرحلة يبدأ القانون بالتدخل ،كما يلي:
اإلنذارُ ،رغم توافر سيولةٍ
 التوقف عن سداد الديون بعد مرور مهلة َ َكافيةٍ  ،ورغم إمكانية استمرار المشروعَ :هنا ال تكت ِرث إدارة المشروع
بإنذار الدفع ٌ ،األمر الذي يكشف عن احتمال ْين:
ٌ
جسيم بإدارة االلتزامات المالية.
إهمال
 َّإماُّ
مالي خطيرٌ.
ٌ
 أو تعثر ٌَّّ
ً
كاف من السيولة لدى المشروع ،لن يحميه
قدر ٍ
بناء عليه ،فإن توافر ٍ
من الخضوع لقواعد القانون ،كالتالي:
ً
المشروع المدين نفسه (مادة  ،)57خوفا
 طلبالتسوية الوقائية من ً
ِّ
َ ُ ُ ََ
ات عليه ،وطمعا في الحصول على تسويةٍ ُم َبكر ٍة من
من ت َراك ِم ُالم ُطالب ِ
وقف الغرق في الديون.
الدائنين ت ِ
المدين نفسه (مادة  ،)97إذا
ّ  -طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة من َ َ
تم رفض طلبه بالتسوية من الدائنين ،وكان يخشى الوصول إلى مرحلة
ّ
وتتضمن عملية إعادة الهيكلة اتفاقا
إعادة الهيكلة أو حتى اإلفالس.
تأجيل َها أو تقسيطها في
بين المدين والدائنين على جدولة الديون أو
ِ
مقابل ضمانات وخطط تشغيلية كفيلة بإعادة المشروع إلى الطريق
الصحيح.
 طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة من الدائنين (مادة  ،)97رغبةمنهم بعقد اتفاق مع المدين ُي ِّ
غير من طريقة اإلدارة المالية للمشروع؛
َّ ٍ
َ
تهريب ألموال المدين أو محاباة
بما َيحفظ حق ُهم جميعا من حدوث
ٍ
ألحدهم على حساب آخرين ،دون الوصول إلى درجة تصفية المشروع
ِّ
باستمراره في العمل.
وحله لوجود ٍ
أمل َ َ
ُ
ـاب تــدفــع إلــى االعتقاد بإمكانية عجز المركز المالي
 توافر أسـبـ ٍللمشروع ،مع إمكانية استمرار المشروع.

ال يتصف بالمهنية المتخصصة .وقــد
نظمت ال ـمــادة الـســادســة ،ومــا بعدها من
الـقــانــون ،اإلجـ ــراءات الــواجــب اتباعها في
ترخيص تلك المواقع ،وأوجبت على كل من
يرغب في إنشاء أو تشغيل أي من المواقع
أو الوسائل اإلعالمية اإللكترونية المذكورة
في المادة الخامسة من القانون الحصول
بترخيص من وزارة اإلعالم.

التجارة اإللكترونية
ولفتت النيابة إلــى أنــه تالحظ لها من
خالل التحقيقات التي أجرتها في الوقائع
المتعلقة قيام بعض األشخاص بمباشرة
اإلعالنات التجارية اإللكترونية من خالل
ح ـس ــاب ــات ـه ــم ال ـش ـخ ـص ـيــة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة،
ق ــد أس ـف ــرت -م ــن واقـ ــع االط ـ ــاع عـلــى تلك
الحسابات وفحص محتواها  -عن أن هؤالء
األش ـخــاص أصـبـحــوا مــن المتخصصين
في ذلك المجال ،وجذبوا إليهم الكثير من
المتابعين ،وقــد أقــروا بتحقيقات النيابة
بذلك ،وبحصولهم على مقابل ترويجهم
لتلك اإلع ــان ــات الـتـجــاريــة بحساباتهم،
وأصبحت هي مصدر دخلهم األول.
ولما كــان ذل ــك ،وك ــان الثابت أن هــؤالء
األشـخــاص قد لجأوا إلــى وزارت ــي اإلعــام
والـتـجــارة والـصـنــاعــة لتقنين أوضاعهم
القانونية ،بغية الحصول على ترخيص
يسمح لهم بممارسة ذلك النشاط وإضفاء
الشرعية عليه ،إال أنه لم يتم إجابتهم إلى
طلبهم ،ومــن ثم فــإن النيابة العامة تضع
ذلك األمر بين يدي وزارتي اإلعالم والتجارة
والصناعة لالضطالع بمسؤولياتهما نحو
تطبيق أحكام القوانين المنظمة لإلعالن
عن السلع والخدمات من جانب الشركات
المعلنة ووضــع نصوصها حيز التنفيذ،
وم ـن ــح ال ـتــراخ ـيــص ال ــازم ــة لـلـحـســابــات
اإللـكـتــرونـيــة المعلن لــديـهــا ،وال ـتــي ثبت
ً
لدى النيابة ،بما ال يدع مجاال للشك ،أنها
حسابات خصص جلها للترويج لإلعالنات
التجارية ،وخرجت عن مفهوم الحسابات
الشخصية ،مما يجعل نصوص القوانين
المار ذكرها تنطبق على نشاطاتهم تمام
االنـطـبــاق ،ويـلــزم إخضاعها تحت مظلة
ً
القانون ،ورقابة الدولة ،حتى ال تكون منفذا
لضعاف النفوس لتحقيق مــآرب خارجة
على القانون.

ّ
وهــي حالة اعتبرها المشرع الكويتي مماثلة لحالة التوقف عن
سداد الديون.
 العجز في المركز المالي للمشروع مع إمكانية استمرار المشروع.تفتح الحالتان السابقتان على المشروع نفس اإلج ــراءات القانونية
السابقة (المواد .)131ُّ ،97 ،57
وإذا ّ
تطورت أزمة التعثر المالي ،يدخل المشروع بخطر اإلفالس الفعلي،
توافر الشروط التالية (مادة :)131
بشرط ّ
 التوقف عن ســداد الديون بعد مــرور مهلة اإلن ــذار ،مع عــدم إمكانيةاستمرار المشروع.
 العجز في المركز المالي للمشروع ،مع عدم إمكانية استمرار المشروع،وأن تكون أعمال المدين غير قابلة لالستمرارية.
عند وصول المشروع إلى هذه الدرجة من الغرق في المركز المالي ،يجوز
للقاضي افتتاح إجراءات اإلفالس (مادة .)131
ّ
بالنتيجة ،يمكن تأكيد أن المشرع الكويتي قــد حــاول التوفيق بين
ُ
َ
َ
حماية حقوق الدائنين
اعتبار ْين في قانون اإلفالس رقم 2020 /71؛ وهما
ُّ
ُّ
التسرع بإشهار إفالس المشروع المتعثر من جهة أخرى.
من جهةٍ ،وعدم
فمن ناحية حماية حقوق الدائنين ،فقد َس َم َح لهم طلب إعادة الهيكلة
جرد وجود أسباب تدعو إلى القلق فيما ّ
ُلم َّ
يخص االمتناع عن سداد الديون،
ّ
عدم التسرع باإلفالسُ ،فقد منح المشروع فرصة لالستمرار
ومن ّناحية َّ
جديد.
تم تقديم خطة ِج ِّديةٍ تستطيع أن ت ِعيد المشروع إلى
إذا
الحياة من َ َ ٍ
َّ
لكن اإلشكالية الواضحة من قانون اإلفالس  2020 /71هي أنه قد تع َامل
ّ
ٍّ
سطحي مع آليات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة ،حيث إن المشرع
بشكل
ٍ
رغم
الهيكلة،
ـادة
ـ
ع
وإ
الوقائية
التسوية
بين
األحكام
من
كثير
في
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حفظ بالغات
المشاهير
والقصور
التشريعي!
بعد تحقيقات دامت
ق ــراب ــة عــام ـيــن ،أســدلــت
النيابة العامة الستار
ع ـ ـلـ ــى قـ ـضـ ـي ــة ت ـض ـخــم
أمـ ــوال بـعــض مشاهير
الـ ـ ـس ـ ــوشـ ـ ـي ـ ــال مـ ـي ــدي ــا،
وان ـت ـهــت إل ــى حفظها،
ب ـع ــد اس ـت ـب ـع ــاد شـبـهــة
جــريـمــة غـســل األمـ ــوال،
على أثــر البالغ المقدم
م ــن وحـ ـ ــدة ال ـت ـحــريــات
ال ـمــال ـيــة بـسـبــب شبهة
م ـف ــاده ــا ع ـ ــدم تـنــاســب
الـ ـ ـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــل
للمشهور لدى البنك مع
حجم األموال المتداولة
في حسابه.
واس ـت ـنــد الـ ـق ــرار ،في
ح ـف ــظ ال ـ ـبـ ــاغـ ــات ،إل ــى
ج ـم ـل ــة م ـ ــن ال ـح ـق ــائ ــق،
أه ـم ـه ــا غـ ـي ــاب تـفـعـيــل
القوانين والـلــوائــح من
وزارتــي اإلعالم لقانون
اإلع ـ ـ ـ ــام اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي،
وال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــارة ل ـ ـلـ ــوائـ ــح
اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ـ ــن الـ ـسـ ـل ــع
والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات ،مـ ــؤكـ ــدا
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ت ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــق
أح ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــون،
ل ـت ـن ـظ ـيــم ال ـت ــراخ ـي ــص،
الس ـي ـم ــا ب ـع ــدم ــا ت ـقــدم
عـ ـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ـ ــن م ـ ـشـ ــاه ـ ـيـ ــر
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوش ـ ـ ـيـ ـ ــال مـ ـي ــدي ــا
المتهمون في القضية
ب ـط ـلــب ال ـتــرخ ـيــص من
الــوزارت ـيــن دون إجــابــة
منهما ،وهو األمر الذي
يكشف غياب التطبيق
ال ـ ـح ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــي لـ ـلـ ـق ــان ــون
منهما.
وال ـح ـق ـي ـق ــة ال ـثــان ـيــة
التي أشــار إليها القرار
ه ــي أن جـمـيــع األمـ ــوال
المترصدة من حسابات
المؤثرين أو المشاهير
نــات ـجــة ع ــن اإلع ــان ــات
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ـ ـ ــة ،بـ ـع ــدم ــا
امتهن المشاهير مثل
هــذا النشاط على نحو
م ـت ـخ ـص ــص ،وهـ ـ ــو مــا
ي ـق ـت ـضــي م ـع ــه تـنـظـيــم
مـنــح ال ـتــراخ ـيــص لـهــم،
السيما أن هناك قوانين
تـ ـسـ ـم ــح ب ـ ــإتـ ـ ـم ـ ــام ذلـ ــك
األمر ،وأن عدم التنظيم
سـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــح ل ـ ـض ـ ـعـ ــاف
النفوس بتحقيق مآرب
خارجة على القانون.
قرارات النيابة العامة
بـحـفــظ ب ــاغ ــات وح ــدة
الـتـحــريــات قـطـعــت إلــى
ع ـ ـ ــدم وجـ ـ ـ ــود ش ـب ـه ــات
جـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ل ـ ـ ـجـ ـ ــرائـ ـ ــم
غ ـســل األمـ ـ ـ ــوال ،بـعــدمــا
توصلت التحقيقات إلى
مشروعية األموال ،ألنها
نتاج الترويج التجاري
لـ ـلـ ـسـ ـل ــع والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات،
و لــم تكن متحصلة من
جرائم أو مخالفات غير
مشروعة.
وب ـعــد حـفــظ النيابة
العامة قبل أشهر قضية
شركة بوتيكات ،واآلن
 13بالغا ضــد عــدد من
م ـش ــاه ـي ــر ال ـس ــوش ـي ــال
م ـيــديــا ،يـنـبـغــي الـعـمــل
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى تـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـي ـ ــم ه ـ ـ ــذه
األن ـش ـط ــة م ــن وزارتـ ـ ــي
اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام وال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة،
فـ ـ ـض ـ ــا ع ـ ـ ــن مـ ــراج ـ ـعـ ــة
وحدة التحريات المالية
سـ ـي ــاس ــاتـ ـه ــا فـ ـ ــي أمـ ــر
اإلحـ ــالـ ــة إلـ ــى ال ـن ـيــابــة،
وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة ال ـ ـت ـ ـث ـ ـبـ ــت
م ــن ح ـق ـي ـقــة اإلح ـ ـ ــاالت،
فالنيابة جهة تحقيق
قضائية ال جهة تقصي،
وه ـ ــو م ــا ي ـن ـب ـغــي عـلــى
الـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــدة ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــام ب ــه
والتأكد قبل اإلقدام على
أمر اإلحالة.

زوايا ورؤى

٨

غرائب الدكتورة دانة
قيس األسطى
ً
ً
شاهدت منذ أيام برنامجا تلفزيونيا للرحالة الدكتورة
دانة زبيد يتحدث عن الزواج وأمور أخرى في جمهورية
تشاد ،وعندما بحثت عن رحالتها بالعم "غوغل" فوجئت
أن الدكتورة وصلت إلى القطب الجنوبي و هــذا يحسب
لها.
ً
لكن من باب النصيحة أناشد الدكتورة أال تذهب بعيدا
في البحث عن غرائب األمور ،فلدينا ما يكفينا والحمد
لله ،وإال بماذا نفهم أن ُيستجوب وزير دفاع لحل مشكلة
اإلسكان؟ وبماذا نفسر أن يعين من أتى بشهادة إعفاء
طبي مشكوك فيها في أعلى مناصب الدولة مع أن الحالة
الطبية حسب الشهادة التي أتى بها تدلل على أن نسبة
عـجــزه كـبـيــرة؟! و ب ـمــاذا نفسر أن ينتشر ا لـفـســاد بشكل
مـخـيــف فــي بـلــد يــوجــد فـيــه خـمــس عـشــرة جـهــة رقــابـيــة؟
و ب ـمــاذا نفسر أن يـعـيــن مـســؤول عــن المجلس الوطني
للثقافة وا لـفـنــون واآلداب مــن أراد أن يمنع جــال الدين
الرومي من الدخول إلى الكويت ،مع العلم أن موالنا جالل
توفي منذ سبعمئة عام؟
ولـ ـم ــاذا نـتـجــاهــل ال ـع ـش ــرات ب ــل ال ـم ـئــات م ــن خــريـجــي
جامعات عريقة مثل هــار فــارد وييل وأ كـسـفــورد ونعين
ً
م ـســؤوال للتعليم الـعــالــي والـبـحــث الـعـلـمــي حـصــل على
شهادة الدكتواره بالمراسلة من إحدى الدول المعروف
عنها أن الشهادات الدراسية تباع فيها وتشترى؟!
لدينا من يفشل في وزارة يعين في وزارة أخرى كمكافأة
له ،وما حدث في حال الطرق في السنوات األخيرة دليل
كاف على ما نقول.
في الكويت تــوزع األراضــي من الدولة فيقوم الشباب
ببناء األراض ــي ليكتشفوا أال خــدمــات كهرباء وال إنــارة
وال ت ـمــديــدات ص ـح ـيــة ،وت ــوض ــع ال ـم ـط ـبــات بـ ــدون إن ــارة
وكأن حال الحكومة يقول للشباب وراكم وراكم حتى في
تكسير سياراتكم.
ً
في الكويت إذا كنت محسوبا على المعارضة فأي كلمة
تكتبها أو تتلفظ بـهــا ال تعجب ا لـحـكــو مــة قــد تعرضك
ل ــاع ـت ـق ــال ،وإذا كـ ــان "س ـ ــرك ب ــات ــع" ول ــدي ــك ع ــاق ــات مــع
الحكومة فيحق لك أن تتنمر على فئة مؤسسة للكويت
دون أن يهمس في أذنك أحد ،وأن تخرج لتقول نحن أسياد
وأنتم خدم دون أن يعاتبك أحد.
نحن فــي بلد العجائب وا لـغــرا ئــب لــذا أ كــرر النصيحة
لألخت الفاضلة ا لــد كـتــورة دا نــة بتوفير أ سـعــار التذاكر
وتجنب المخاطر والبقاء في بيتها هنا في الكويت ،فنحن
بلد العجائب والغرائب!!
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

ةديرجلا
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فوضى بلـد
قالت ،والحسرة واأللم واضحان في نبرات
صوتها :ما الذي حدث في الديرة؟ أين ذهبت
أخالقنا؟ لماذا أصبحنا هكذا؟
استشعرت حزنها ا لــد فـيــن على الوضع
الذي تعيشه ديرتنا الحبيبة ،فلقد عاصرت
ال ـكــويــت داخـ ــل ال ـس ــور وب ــداي ــات الـنـهـضــة،
واح ـت ـف ـل ــت بـ ـف ــرح م ــع ك ــل بـ ــدايـ ــات جـمـيـلــة
للحداثة والتطور ،وتعاملت كمدرسة وناظرة
وإنسانة وأم مع أغلب التغيرات في المجتمع،
ً
ولكنها اآلن تعتصر حزنا على ما يحدث،
فـكــان ردي لـهــا :إن وضـعـنــا الـحــالــي شبيه
بمن يفتح باب بيته على مصراعيه ،ويقول
لـلـنــاس تـفـضـلــوا وأه ــا وس ـهــا بالجميع،
وب ـك ــل ح ــب ي ــدع ــو ال ـج ـم ـيــع أيـ ــا م ــا ك ــان ــوا،
ويترك لهم أن يشاركوه منزله وحياته بحب
وترحاب ورحمة ،ويتغافل عن تجاوزاتهم،
ويوسع لهم المكان ،ويعذرهم عند الخطأ،
ويقدم لهم كل األطايب ،ويصرف عليهم وال
يطالبهم بمشاركته بالمصروفات أو بسداد
تكلفة إقامتهم ،مع الوقت سيكونون هم أهل
البيت شــاء أم أبــى ،وسيحاسبونه على أي
ً
أمر يجدونه تقصيرا من قبله.
ً
إنه واقع مرير لوطن كان رائعا ولألسف
الشديد ،كويت األربعينيات والخمسينيات
والـسـتـيـنـيــات وم ــا تـبـعـهــا ،فـتـحــت أبــوابـهــا
للجميع فاختلط الحابل بالنابل الشريف،
وطالب الرزق والحاقد والسارق والهارب من
موطنه ومدعي التدين والنذل وغيرهم من
األصناف البشرية ،احتوت الكويت الجميع،
وفتحت لهم أبواب العمل واالستقرار ،ال ننكر

االصطفاف على المصالح أقوى
من االصطفاف على المبادئ
أ .د .فيصل الشريفي

مساهمات البعض في بناء الدولة الحديثة،
ولكن هناك من كان معول هدم واستغالل.
فــي السبعينيات تــم تجنيس جماعات
ألسـبــاب سياسية ،وبعد الـغــزو الغاشم تم
بيع الجنسية الكويتية فــي دول متعددة،
وظهرت لنا طبقة جديدة من المزورين ،ومع
تعاظم شعورهم باألمان تزايدت أعدادهم،
استغلوا الطيبة األصيلة فــي أهــل الكويت
وحبهم للحياة الهادئة البعيدة عن المشاكل،
فتغلغلوا بكل أنواعهم وفئاتهم في مفاصل
الدولة ،وأصبح لهم نفوذ وسلطة في غفلة
م ــن ال ــزم ــان ،وع ــا صــوت ـهــم ح ـتــى ال ـن ـبــاح،
وتــزايــدت مطالبهم واتهاماتهم للحكومة،
وأهل الكويت والرغبة باستنزافها.
لم يتوقع أجدادنا حال الكويت اليوم ،ولم
يخطر ببالهم أنه سيأتي يوم يكون لوسائل
التواصل االجتماعي قــوة محركة ،قد تغير
قرارا حكوميا أو تفرض مكاسب لها ،فوضى
سياسية لعبت بأمور الدولة مع وجود وزراء
ي ـخــافــون عـلــى كــراسـيـهــم أك ـثــر م ــن خوفهم
على مستقبل البلد ،وشخصيات تركز على
مصالحها ومكاسبها فقط ،أصبح الوضع في
ً ً
الديرة مريضا جدا ،صحيح أن السياسة لها
أالعيبها ولكنها في الكويت أصبحت فوضى
عارمة تتحكم فيها األهواء والميول الذاتية
واألغــراض الشخصية ،وفرضت نفسها في
كل أمر داخل البلد وخارجه وبصورة مخربة،
ف ــال ـص ــوت ال ـع ــال ــي ل ـيــس ل ـح ـمــايــة مـصــالــح
المواطنين ،بل لحماية وتحقيق مصالح فئة
معينة فقط ،وحقوق البدون أهم من حقوق

المواطنين ،وتعيين الوافدين أهم من معالجة
مـشـكـلــة الـبـطــالــة لـلـشـبــاب ومـصـيـبــة تــزايــد
أعــداد الــوافــديــن ،وتجنيس غير الكويتيات
ومـســاواتـهــن بالكويتيات أهــم مــن معالجة
المشاكل االجتماعية والوظيفية والسكنية
وغـيــرهــا مــن الـمـشــاكــل الـتــي تعيشها بنات
البلد ،نجاحات أبناء الوطن وحصولهم على
مراكز متقدمة في مسابقات إقليمية وعالمية
ً
ً
ال تلقى اهتماما إعالميا في مقابل تضخيم
أي موضوع للفئات األخرى ،حكومات تشكل
بدون برامج حكومية مخطط لها وغير ذلك
لألسف.
أص ـب ـح ــت ح ـي ــات ـن ــا س ـي ــاس ــة ب ـس ـيــاســة،
نـصـبــح ونـمـســي عـلــى مــواضـيــع سياسية،
نتنفس سياسة ونعيش فــي جــو سياسي
ً
بحت ،حتى الطفل الصغير بدأ يناقش أمورا
سياسية بأسلوبه الطفولي لكثرة ما يسمع
من حوله ،تعبنا ولم نصل لألمان المنشود،
نجح المؤزمون السياسيون في تأزيم حياة
المواطن العادي وزرعوا التشاؤم في نفوس
الشباب ،وأوقفوا التنمية في مقابل تحقيق
مكاسبهم ومن واالهم ،وساهموا بأساليبهم
في تالشي الكثير من القيم األخالقية والنبل
ال ـك ــوي ـت ــي ال ـم ـم ـي ــز .س ـك ـنــت ال ـف ــوض ــى فــي
جنبات البلد ،وكل مصلح متهم بالعنصرية
ً
ومحارب بقسوة مع العبث بالقوانين بدال
م ــن ت ـن ـف ـيــذهــا ،ف ــإل ــى م ـت ــى سـيـسـتـمــر ه ــذا
المنوال؟ نحن اآلن ال نعيش زمن الستينيات
ال ـفــاخــر ن ـحــن نـعـيــش زم ـنــا غ ـ ــادرا منحطا
ال يمكن تجاهله.

بايدن يدعو بوتين إلى غزو
ً
أوكرانيا بدال من تحصينها

faisal.alsharifi@hotmail.com
لم يعد بإمكان تجاوز االنقسامات بين صفوف المعارضة
بـعــد أن وص ـلــت إل ــى مــرحـلــة االت ـهــامــات الـمـتـبــادلــة بـيــن رفـقــاء
األمــس بحيث لــم يعد بــاإلمـكــان جمعها مــرة أخــرى على األقــل
في المنظور القريب ،كما أن دعوة النائب السابق مسلم البراك
كشفت هذا التسلل بين ما يسمى كتلة الواحد والثالثين ،وأن
من سعى إلى وأد تلك الدعوة قد نجح ،ونجح أيضا في تعميق
الخالف فيما بينهم.
السؤال األهــم عند غالبية أفــراد الشعب ال يتعلق بالمواقف
البرلمانية من االستجوابات ،وال في شعار رحيل الرئيسين،
لكن فــي قــدرة الحكومة على إقـنــاع الـشــارع فــي جدية نواياها
اإلصالحية وقدرتها على تحقيق برنامج عملها الذي حمل شعار
"استدامة األمان االجتماعي برغم التحديات".
* مــاحـظــة :الـعـنــوان الـســابــق لبرنامج عمل الحكومة حمل
عنوان "استدامة الرخاء برغم التحديات".
على العموم سيستمر الصراع داخل مجلس األمة سواء بين
الـنــواب والحكومة أو بين الـنــواب مع بعضهم ،فالمعطيات ال
تشير إلــى إمكانية عقد الجلسات دون وجــود مناوشات ،وإن
حــل مجلس األمــة على األب ــواب مــرهــون بــإقــرار مـشــروع تغيير
الــدوائــر ،وهناك من يزيد بــأن كثرة االستجوابات وتدني لغة
الحوار ستسرع الحل ،إال أن المؤشرات األولية تشير إلى غير
ً
ذلك ،خصوصا إذا ما تجاوز وزير الدفاع جلسة التصويت على
طرح الثقة ،وبعدها "سهود ومهود" ،وإن ما يحدث في مجلس
األمة أمر عادي تجاوزته المجالس السابقة ،كما أنه ليس بحالة
فريدة يختص بها البرلمان الكويتي دون بقية مجالس النواب
في العالم.
لننقل المشهد مــن قبة عبدالله السالم إلــى مجلس العموم
الـبــريـطــانــي وإل ــى مـطــالـبــة رئ ـيــس ال ـ ــوزراء بــوريــس جــونـســون
باالستقالة بسبب حضوره حفلة الشاي التي أقيمت في داونينغ
ستريت ،وكسره قواعد اإلغــاق المفروضة بسبب كورونا في
بريطانيا .لك أن تتخيل ما جرى لرئيس الوزراء رغم اعتذاره من
زعيم حزب العمال السير كير ستارمر الذي لم يكتف بمطالبته
الفورية باالستقالة ،بل وصفه بالكذب وسوقه لألعذار المثيرة
للسخرية ،وفي السياق ذاته قال رئيس حزب المحافظين السيد
دوغالس روس" :إن رئيس الوزراء وحكومته وضعت هذه القواعد
ويجب أن يحاسب عليها" ،أما الوزيرة ريتشيل ماكلين فذهبت
إلــى أبعد مــن ذلــك "إن األشـخــاص الــذيــن يضعون القوانين هم
ً
أيضا يخضعون لها وإن انتهاك أي قانون ستكون هناك عواقب".
ه ـ ــذا ال ـم ـش ـه ــد ال ـس ـي ــاس ــي يـ ـف ــرض ع ـل ـي ـنــا الـ ـت ــوق ــف ع ـنــده
فالديموقراطية تعني المسؤولية ،والمسؤولية تعني فرض
القانون على الكبير والصغير ،وفــرض القانون يعني تطبيق
العدالة ،والعدالة تعني األمان االجتماعي.
الـخــاصــة :إذا كــان الفاقد التعليمي يـعــادل خمس سنوات،
فبكل تأكيد أن ما فقدته الديموقراطية أكبر من الدستور بسبب
الممارسات الطائشة ،فــا عجب مــن تــراجــع مــؤشــرات التنمية
والتعليم والخدمات الصحية واإلسكانية والمواصالت وتفشي
الواسطة والمحاصصة والفساد والنفس العنصري والطائفي
وتراجع الحريات وغياب العدالة االجتماعية.
ودمتم سالمين.

بيتر رو *
م ـنــذ بـ ــدء ال ـح ـشــد ال ـع ـس ـكــري ال ــروس ــي ال ـض ـخــم عـلــى
الحدود األوكرانية ،أطلقت إدارة بايدن مجموعة مبادرات
دبـلــومــاسـيــة بـلـغــت ذروت ـه ــا مــع زيـ ــارة وزي ــر الـخــارجـيــة
األميركي ،أنتوني بلينكن ،إلى أوكرانيا وألمانيا األسبوع
الماضي.
هدف بلينكن واضــح :إقناع أوروبــا ،ال سيما ألمانيا،
ً
أكبر قوة فيها ،بإنشاء جبهة مشتركة تزامنا مع اقتراح
استمرار المفاوضات على الكرملين كحل بديل عن الحرب.
ً
ت ــوح ــي دب ـل ــوم ــاس ـي ــة ب ــاي ــدن الـ ـم ــدروس ــة بـ ــأن فــري ـقــا
ً
مخضرما يسيطر على ا لــو ضــع ،لكن وراء هــذا التحكم
ال ـظــاهــري يـكـمــن عـيــب مــريــع :ت ـبــدو األوس ـ ــاط التقدمية
ً
ً
مقتنعة بأن الردع العسكري أصبح خيارا باليا ،قد تكون
تــداعـيــات هــذه الـنــزعــة كــارثـيــة على أوكــرانـيــا والهندسة
ً
األمنية األوروبية ككل ،ردا على األزمة العسكرية المرتبطة
ب ــأوك ــران ـي ــا ،ع ـمــد الــرئ ـيــس ج ــو ب ــاي ــدن ف ــي ال ـب ــداي ــة إلــى
ً
استبعاد خيار نشر ا لـقــوات األميركية الميدانية علنا ،
فأوضح للرئيس الروسي فالديمير بوتين حدود الدعم
األميركي.
قال بايدن في مؤتمره الصحافي يوم األربعاء الماضي
إن أي "توغل بسيط" قد يدفع الغرب إلى "التخبط حول ما
يجب فعله" في ما يخص فرض العقوبات االقتصادية،
ّ
لكن هذا الموقف لن يؤجج مخاوف الكرملين.
إذا كــا نــت مقاربة العقوبات اال قـتـصــاد يــة عقيمة ،فلن
ً
تـكــون أداة الـتـفــاوض فــاعـلــة أي ـضــا ،ح ــاول فــريــق بــايــدن
ً
إخماد أزمة أوكرانيا عبر استرضاء الكرملين انطالقا من
َ
ً
مبدأ الحد من التسلح ،فأشار مرارا إلى معاهدتين انتهت
صالحيتهما" :معاهدة ا لـصــوار يــخ النووية المتوسطة
ا لـمــدى" التي تسيطر على أ نــواع معينة مــن الصواريخ،
و"معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أورو بــا" التي
َ
ت ِح ّد من ّ أعداد القوات العسكرية ،لكن هذا النهج يرتكز
على تمني األفضل بكل بساطة.
ُ
ضعف الغرب
لن يوافق بوتين إال على الشروط التي ت ِ
يصب ٌّ
ّ
أي
أو تسمح له بالغش في مناسبات متكررة ،وال
َ
الخيارين في مصلحة الواليات المتحدة.
من هذين
ً
ما الداعي إذا للتفاوض مع الروس؟ حين هددت روسيا
أوروبا في حقبة سابقة ،أعاق الرئيس دوايت أيزنهاور
محاولة رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل عقد
قمة مع موسكو عبر طرح فكرة بسيطة :األفعال أهم من
األقوال! اليوم ،تعمد الواليات المتحدة إلى تعويم بوتين
ُ
والتفاوض معه رغم المخاطر الكبرى التي تهدد مستقبل
النظام األمني األوروبي ،مع أن المقاربة المناسبة تقضي
بالتراجع والتركيز بالكامل على تقوية أوكرانيا.
ّ
عبر بلينكن ،خالل زيارته إلى كييف هذا األسبوع ،عن
جميع المسائل المهمة ،لكن تبقى النقاط التي لم يذكرها
أكثر أهمية ،حيث تحتاج أوكرانيا إ لــى أسلحة دفاعية
واسعة النطاق قبل حصول أي غزو روسي شامل ،ال بعده،
ومــن الـصــادم اعتبار تقديم هــذه األسلحة إلــى أوكرانيا
ً
ً
االستفزاز ،و هــذا ما يظنه فريق بايدن طبعا ،
شكال من
ّ
ال سيما بعدما توقع الرئيس بايدن منذ أيام أن يتحرك
بوتين لتحقيق هدف ّ
معين.
سـبــق أن كـشــف الـحـلـفــاء الـبــريـطــانـيــون عــن الـمـقــاربــة
الـمـنــاسـبــة ،وحـيــن وصــل بلينكن إلــى كـيـيــف ،تـ ّ
ـرجــل من
أرسلتها بريطانيا لتسليم أنظمة مضادة
طائرة شحن ّ
للدبابات ،وتجنبت الطائرة البريطانية خــال رحلتها
المجال الجوي األلماني في محاولة واضحة لتفادي أي
شــرخ محتمل مــع برلين التي رفضت إر ســال مساعدات
فتاكة إلى كييف.
ً
ً
تواجه الواليات المتحدة خيارا واضحا اليومَ :ح ْصد
إجماع خفيف لفرض عقوبات اقتصادية متعددة األطراف،
ً
أو تزويد أوكرانيا سريعا بأسلحة دفاعية واسعة النطاق،
وال يمكن اعتبار أوكرانيا مساحة جيوسياسية خامدة،
ُ ّ
فهي ت ِطل على ساحل طويل في البحر األ ســود ويطمح
بوتين إلى توسيع هذا الخط وربط موانئ المياه الدافئة
ً
التي استولى عليها أصال في شبه جزيرة القرم ومدينة
الالذقية السورية.
ً
لــردع بوتين ،حان الوقت إذا لتطبيق مقاربات الردع
العسكري التي أثبتت فاعليتها.
* «نيويورك بوست»

كسر الجمود بين روسيا والغرب
في مسألة األمن األوروبي ممكن!
باوال سوباتشي*

توماس غراهام*

التعافي اإليطالي مع دراجي في خطر
هل سيتمكن دراجي من تشكيل تحالف أكثر إحكاما ،وقادر
على تنفيذ خطة التعافي الوطنية؟ وهل تستمر أوروبا في
النظر إلى إيطاليا باعتبارها شريكا جديرا بالثقة إذا أصبح
برلسكوني رئيسا لها ،أو إذا أسفرت االنتخابات المبكرة عن
حكومة قومية متشككة في أوروبا؟ وهل تتمكن إيطاليا من
إحباط أزمة سياسية جديدة ،واقتصادية في نهاية المطاف؟
بينما تسعى إيطاليا جاهدة للسيطرة على ارتفاع عدد حاالت اإلصابة
بعدوى مرض فيروس كورونا ( 2019كوفيد -)19بما في ذلك جعل التطعيم
إلزاميا ألي شخص يزيد عمره على الخمسين عاما -تبدأ التصدعات تظهر
في كيان االئتالف الحاكم الواسع بقيادة رئيس الــوزراء ماريو دراجي،
واليوم اختبار حاسم ،عندما ينتخب  360عضوا في البرلمان ،و 321عضو
في مجلس الشيوخ ،و 58ممثال إقليميا ،رئيسا جديدا للبالد.
ُ
ط ِـر َحـت أسماء عديدة ،بمن في ذلك رئيس ال ــوزراء السابق سيلفيو
برلسكوني ،الذي يبدو أنه يحظى بدعم كتلة يمين الوسط ،على الرغم
من تاريخ طويل من الفضائح فضال عن إدانـتــه باالحتيال الضريبي.
المنافس الرئيس اآلخر هو دراجي ذاته ،الذي بنى سمعة قوية بوصفه
قائدا مقتدرا للغاية.
بعد عقدين مــن الــركــود ،تـبــدو التوقعات فــي مــا يتصل باالقتصاد
اإليطالي مشرقة ،ففي أعقاب انكماش بنحو  %9في عام  ،2020سجل
الناتج المحلي اإلجمالي نموا تجاوز  %6في عام  ،2021ويرجع هذا إلى
حد كبير إلى السياسة المالية التوسعية التي انتهجتها الحكومة ،بتمويل
من صندوق تعافي االتحاد األوروبي "الجيل التالي" بقيمة  750مليار يورو
( 856مليار دوالر أميركي).
بموجب قانون الموازنة لعام  ،2022ستلغي الحكومة تدريجيا التدابير
المرتبطة بالجائحة ،مثل دعم دخل األسر ،لكن البنود الخاصة بالرفاهية
ُ
االجتماعية ،مثل عالوة األطفال الشاملة ،ست َـم َّـدد ،كما جرى تمديد تأجيل
سداد الضرائب ،وعلى هذا ،ففي حين من المرجح أن يتباطأ النمو بعض
الشيء هذا العام ،من المتوقع أن يظل قويا عند مستوى  4.3تقريبا.
من المفيد في هذا الصدد أن تكون ثقة المستهلك ،على وجه الخصوص،
عند أعلى مستوياتها في عشر سنوات ،ويعكس هذا جزئيا النمو القوي
في تشغيل العمالة ،والذي عمل على تغذية الطلب من جانب األسر ،حتى
رغم أن معظم الوظائف الجديدة مربوطة بعقود محددة المدة.
لكن األفــق ال يخلو مــن وفــرة مــن المخاطر ،وخصوصا ارتـفــاع عدد
اإلصابات بعدوى كوفيد ،19ففي الحادي عشر من يناير وحــده ،جرى
تسجيل نحو  220ألــف إصــابــة جــديــدة بـعــدوى كــوفـيــد ،19كما يشكل
التضخم -الــذي بلغ  %4.2في ديسمبر  -2021مصدر قلق ،حيث يهدد
ارتفاع أسعار المستهلك بإضعاف الثقة وتقييد اإلنفاق.
لمنع نمو الناتج المحلي اإلجمالي من االرتداد إلى اتجاهه التاريخي،
يتعين على صناع السياسات في إيطاليا أن يعكفوا على تصميم دائرة
مغلقة حميدة من النمو واالستثمار الطويل األجل ،ومما يدعو إلى التفاؤل
أنهم يتمتعون بميزة األسبقية :فمن المقرر أن يقدم مرفق التعافي والمرونة
محور جيل االتـحــاد األوروب ــي التالي،
التابع لالتحاد األوروب ــي ،وهــو
َ
إليطاليا  68.9مليار يورو في هيئة ِمـنـح فضال عن  122.6تريليون يورو
في هيئة قروض على مدى عمر الخطة.
من اآلن وحتى عام  ،2026يجب أن تدعم هذه األموال إنشاء ما يصل
إلى  240ألف وظيفة جديدة وزيادة تتراوح من  1.5%إلى  2.5%في الناتج
المحلي اإلجمالي اإليطالي ،باإلضافة إلى  0.3من النقطة المئوية تأتي من
تأثير أموال المرفق في بلدان أخرى في االتحاد األوروبي ،ومن المتوقع أن
يكون الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في إيطاليا أعلى بنحو  3%في
عام  2026مقارنة بما كان سيصبح عليه في غياب صندوق الجيل التالي.
ولكن لتحقيق أقصى قدر من االستفادة من هذه الفرصة ،يتعين على
قادة إيطاليا أن يعكفوا على تنفيذ قائمة طويلة من اإلصالحات التي ظلت
إلى حد كبير على حالها طوال السنوات العشرين األخيرة ،وهذا يعني
جعل اإلدارة العامة أكثر رشاقة وكفاءة ،والحد من الروتين البيروقراطي،
ورفع مستوى النظام الضريبي باالستعانة بقواعد أكثر وضوحا ،وتقليل

عدد الثغرات ،وتحسين عمليات اإلنفاذ ،كما يجب أن يكون القضاء األسرع
حركة وسوق العمل األكثر عدالة وتوازنا جغرافيا في ما يتصل بالمهارات
على رأس األولويات.
من شــأن هــذه التدخالت أن تقطع شوطا طويال نحو تحسين بيئة
ً
األعمال في إيطاليا ،فبين بلدان مجموعة السبع ،تجتذب اليابان فقط قدرا
أقل من االستثمار المباشر األجنبي.
ُي َـعـد النمو القوي والمستدام لألجل الطويل أولوية ألي اقتصاد ،ولكن
بالنسبة إلى إيطاليا ،تكاد الحتمية تكون وجودية ،فبادئ ذي بدء ،يتقدم
ُ
سكانها في السن بسرعة :ت َـعـد نسبة إعالة كبار السن في إيطاليا ثاني
أعلى نسبة على مستوى العالم.
باإلضافة إلى هذا ،تدير إيطاليا ثاني أكبر أعباء الديون العامة في
االتحاد األوروبي ،بنحو  %160من الناتج المحلي اإلجمالي ،ولتقليل هذا
العبء -الذي ازداد بشكل كبير في عام  2020بسبب مزيج من االنكماش
االقتصادي والتوسع المالي -ستضطر الحكومة في النهاية إلى إدارة
فوائض أولية في الميزانية (التي تستبعد تكاليف خدمة الديون).
لن تكون هذه المهمة سهلة ،نظرا لعجز الموازنة الذي بلغ  %9.4من
الناتج المحلي اإلجمالي في عام  ،2021وتأمل الحكومة خفضه إلى %5.6
من الناتج المحلي اإلجمالي هذا العام ،مع انخفاض العجز األولي إلى
 %1.2من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام  ،2023وسيتوقف تحقيق
هذه الغاية -وفي النهاية تحقيق فائض أولي -إلى حد كبير على زيادة
اإليرادات الضريبية من خالل نمو اقتصادي أقوى.
إذا كان للحكومة أن تنجح في تنفيذ الخطة الوطنية للتعافي وتعزيز
القدرة على الصمود ،بما في ذلك اإلصالحات االقتصادية ذات الصلة،
فسيكون لــزامــا عليها أن تستمر فــي بــث الثقة ،وهــذا يستلزم ترسيخ
االستقرار السياسي.
الواقع أن أي قدر من االستقرار القائم حاليا يمكن إرجاعه إلى حد كبير
إلى دراجي ،فقد أدى دراجي اليمين كرئيس للوزراء في أوائل العام الماضي
على وجه التحديد لكسر الجمود السياسي الذي طال أمده ،وتحت قيادته
عمل ائتالف واســع على صياغة خطة التعافي الوطنية ،وتقدم بطلب
للحصول على تمويل لها ،وشرع في تنفيذها.
لكن دراجــي من غير الممكن أن يظل رئيسا للوزراء بعد االنتخابات
ً
ً
العامة في مارس  ،2023وهذا يعني أن أمامه عاما واحــدا تقريا إلرساء
التعافي ،وعالوة على ذلك ،قد
األساس للعديد من المشاريع في إطار خطة َ
ال يظل االئتالف الحاكم الواسع بزعامة دراجي ف ّـعـاال -أو حتى سالما -بعد
االنتخابات الرئاسية المقبلة.
أيا كانت نتيجة االنتخابات الرئاسية ،هل سيتمكن دراجي من تشكيل
تحالف أكثر إحكاما ،وقادر على تنفيذ خطة التعافي الوطنية؟ وهل تستمر
أوروبا في النظر إلى إيطاليا باعتبارها شريكا جديرا بالثقة إذا أصبح
برلسكوني رئيسا لها ،أو إذا أسفرت االنتخابات المبكرة عن حكومة قومية
متشككة في أوروبا؟ وهل تتمكن إيطاليا من إحباط أزمة سياسية جديدة،
واقتصادية في نهاية المطاف؟
هذه بعض السيناريوهات المحتملة التي تواجهها إيطاليا وأوروبا
اآلن ،فقد يكون احتمال حدوث بعضها ضئيال ،لكن فرصة تحقق أي منها
صـفرا .لقد قدم جيل االتحاد األوروبــي التالي إليطاليا فرصة ال
ليست ِ
تتكرر إال مرة واحدة كل جيل إلعادة ضبط االقتصاد ،لكن الوضع السياسي
الذي ال يزال هشا في إيطاليا يجعل من غير الواضح على اإلطالق ما إذا
كانت الحكومة ستتمكن من اغتنام هذه الفرصة.
* أستاذة االقتصاد الدولي في معهد الملكة ماري للسياسة العالمية
التابع لجامعة لندن ،وأحدث مؤلفاتها كتاب «تكلفة المال المجاني».
«بروجيكت سنديكيت »2022 ،بالتفاق مع «الجريدة»

إذا نجحت الحكومة في تنفيذ الخطة
الوطنية للتعافي وتعزيز القدرة على
الصمود فعليها أن تستمر في ترسيخ
االستقرار السياسي

يبدو أن المحادثات المكثفة بين روسيا والغرب حول األمن
األوروبي في األسبوع الماضي ستنتهي بالفشل ،إذ لم تسمع
موسكو مــا يقنعها بــأن الـغــرب مستعد للتعامل ّ
بجدية مع
ً
طلبها األساسي الذي يرتبط بمنع ّ
توسع حلف الناتو شرقا،
فقد أصـ ّـر األميركيون وحلفاؤهم في الناتو على إبقاء باب
ً
الحلف مفتوحا أمــام الــدول السوفياتية السابقة وعلى عدم
ّ
الغرب
تدخل روسيا بقرار انتساب البلدان إلــى الناتو ،لكن َ
عرض على موسكو بعض التدابير لبناء الثقة بين الطرفين
والـحــد مــن التسلح فــي محاولة منه لتهدئة مخاوفها ،وقد
ً
اعتبرت روسيا هذا الطرح مثيرا لالهتمام لكن أهميته تبقى
ثانوية.
ي ـج ــب أن تـ ـتـ ـش ــاور واشـ ـنـ ـط ــن م ــع ح ـل ـفــائ ـهــا وش ــرك ــائ ـه ــا
األوروبيين عن قــرب ألن الــوحــدة الغربية تبقى أساسية في
ُ
ـصـ ّـر واشنطن على
أي مفاوضات ناجحة ،لكن ال يمكن أن تـ ِ
امتناعها عن التناقش حول أوروبا أو أوكرانيا مع روسيا من
دون مشاركة األوروبيين واألوكرانيين ،فقد أثبتت محادثات
الص َيغ الواسعة ومتعددة األطراف تسمح
األسبوع الماضي أن ِ
بتبادل اآلراء لكنها ال ُت ّ
سهل المقايضات الصعبة التي ترافق
ً
أي مفاوضات حول الشؤون األمنية الخطيرة ،فحان الوقت إذا
للتخلي عن المواقف الظاهرية العابرة والتحاور مع موسكو
ً
مباشرة حول الشؤون األوروبية واألوكرانية.
تـتـطـلــب أي ت ـســويــة مـحـتـمـلــة أن ي ــواف ــق ال ـغ ــرب وروس ـيــا
على فترة مؤقتة لتعليق جميع النشاطات ،كــذلــك ،يجب أن
يتفاوض الطرفان على شــروط هــذه التسوية للتوفيق بين
ً
رفض موسكو ألي روابط أمنية غربية مع أوكرانيا استعدادا
ّ
لضمها إلى حلف الناتو من جهة ،وتصميم الغرب على منح
أوكرانيا الوسائل الالزمة للدفاع عن نفسها من جهة أخرى،
وللتوصل إلــى اتـفــاق إيـجــابــي ،تـبــرز الـحــاجــة إلــى استعمال
مقاربة دبلوماسية مبتكرة ،ولن تكون هذه المهمة مستحيلة
الطرفان على الوقت الكافي لتنفيذها ،وهذا ما حدث
إذا ًحصل ّ
مثال حين وقــع االتـحــاد السوفياتي والـغــرب على اتفاقيات
هلسنكي في عام .1975
فــي مــا يـخــص ال ـصــراعــات الـمـسـتـمــرة وال ـم ـجـ ّـمــدة ،تقضي
المهمة األساسية بتطوير مجموعة ُمتفق عليها من اإلجراءات
ُ
أرض معينة عــن دول ــة قائمة بحد ذاتها
الـتــي ت ـشـ ّـرع فصل
ٍ
ُ
بنظر أعضاء منظمة األمن والتعاون في أوروبا ،ويفترض أن
ً
تشمل هذه اإلجراءات شكال من التصويت لمعرفة رأي السكان
ً
المحليين ،فضال عن بعض القواعد العامة لتوجيه المفاوضات
وح ــل الـمـســائــل التقنية الـمــرتـبـطــة بتطبيق ف ـصـ ٍـل سياسي
سلمي ،ويمكن تنفيذ هذه التدابير بطريقة شكلية في أكثر
ً
الصراعات احتداما في كوسوفو وشبه جزيرة القرم للتأكيد
على حقيقة شائكة مفادها أن كوسوفو ستبقى دولة مستقلة
وأن شبه جزير القرم هي جزء من روسيا ،لكن قد تنتج هذه
اإلجــراء ات نتائج مفاجئة عند تطبيقها في إقليم "دونباس"
وفي الصراعات المجمدة داخل المساحات السوفياتية السابقة،
حيث يصعب التأكد مــن آراء السكان المحليين تحت ُحكم
القادة االنفصاليين.
ً
ال شك أن منتقدي التسوية سيعتبرون هــذا الطرح شكال
ّ
من االسترضاء ،لكن اتخاذ الخطوات اآلنــف ذكرها ال يعني
ّ
أن يستنزف الـغــرب الـمـبــادئ الـتــي يـلــوح بها أو يتخلى عن
أوكرانيا ،وترتكز التسويات المقترحة على الفرضية القائلة
إن ال ـعــاقــات الـقــائـمــة بـيــن روس ـيــا وال ـغ ــرب ستبقى عــدائـيــة
لفترة ّ
مطولة ،ولن يبدي أي طرف استعداده لالستسالم ولن
ينجح أي منهما في دفع الطرف اآلخر إلى التنازل ،مما يعني
أن المنافسة على مستقبل أوكرانيا ستستمر على األرجــح،
حيث تهدف هذه التسويات إلى وضع المنافسة القائمة في
إطار عمل يضمن تقليص َالمخاطر التي يطرحها أي صراع
عسكري كارثي ويمنح الطرفين فرصة لكسب منافع تدريجية
ّ
وسيصب هذا النوع من المنافسة المسؤولة
مع مرور الوقت،
ً
في مصلحة الغرب وروسيا حتما.
* «روسيا ماترز»

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

7.335

السوق األول السوق الرئيسي

7.999

6.029

2.453 2.926 3.307

ميزانية  :2023- 2022خفض اإلنفاق %4.٨
ً
• سعر األساس  65دوالرا لبرميل ًالنفط والتعادل  ...75والعجز يتراجع %74.2
• الرشيد :وزارة المالية وضعت سقفا للموازنة ال يتجاوز  22مليار دينار

أعـلـنــت وزارة الـمــالـيــة تـقــديــم م ـشــروع الـمــوازنــة
العامة للدولة للسنة المالية القادمة  2023/2022إلى
ً
مجلس الوزراء ،تمهيدا إلصدار مرسوم اإلحالة إلى
مجلس األمة للمداولة واإلقرار.
وتـبــدأ هــذه الـمــوازنــة فــي األول مــن أبــريــل 2022
ً
وتـنـتـهــي ف ــي  31مـ ــارس  ،2023وتـتـضـمــن إنـفــاقــا
ً
رأسـمــالـيــا يبلغ  2.9مليار دي ـنــار ،ومــن الـمـقــدر أن
ً
ً
تـسـجــل ال ـم ــوازن ــة ال ـعــامــة ع ـج ــزا مــال ـيــا يـبـلــغ 3.1
مليارات ،بانخفاض يبلغ  74.2في المئة عن الموازنة
الحالية ،التي تنتهي في  31مارس .2022
وبهذه المناسبة ،قال وزير المالية وزير الدولة
ل ـل ـشــؤون االق ـت ـص ــادي ــة واالس ـت ـث ـم ــار ع ـبــدالــوهــاب
ال ــرش ـي ــد ،إن ــه بـفـضــل ت ـضــافــر ال ـج ـه ــود ،وااللـ ـت ــزام
بتوجيهات مجلس الــوزراء بترشيد اإلنفاق العام،
ً
وضعت وزارة المالية سقفا للميزانية ال يتجاوز 22
ً
مليار دينار ،أي خفضا بـ  ٤.٨في المئة عن موازنة
ال ـعــام ال ـحــالــي ،مــع الـمـحــافـظــة عـلــى نسبة صحية
لإلنفاق الرأسمالي لدعم عجلة االقتصاد الوطني.

أبرز مالمح الميزانية
اإليرادات
إجمالي اإليرادات المقدرة 18.8 :مليار دينار.
ً
قــدرت اإلي ــرادات النفطية عند  16.7مليارا ،مما
ً
يعكس ارتفاعا بنسبة  83.4في المئة عن الموازنة
الحالية والتي تنتهي في  31مارس .2022
قدرت اإليرادات غير النفطية عند  2.1مليار ،مما
ً
يعكس ارتفاعا بنسبة  15.3في المئة عن الموازنة
الحالية.
ً
تــم تقدير سعر البرميل على أســاس  65دوالرا
للبرميل كمعدل للسنة.

المصروفات
 إجمالي المصروفات المقدرة 21.9 :مليار دينار. نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات: 74.5في المئة.

عبدالوهاب الرشيد
 ن ـس ـبــة ال ـم ـص ــروف ــات ال ــرأس ـم ــال ـي ــة م ــن إج ـمــالــيالمصروفات 13.2 :في المئة.
 نسبة المصروفات األخرى "باقي المصروفات" منإجمالي المصروفات 12.3 :في المئة.

التوازن المالي
ً
ً
 من المقدر أن تسجل الكويت عجزا ماليا يبلغ 3.1مليارات دينار ،بانخفاض يبلغ  74.2في المئة
عن الموازنة الحالية.
ً
 -سعر التعادل 75 :دوالرا للبرميل.

نسبة المرتبات والدعوم
من إجمالي المصروفات
تبلغ %74.5

بيع  4عقارات سكنية بـ  4.78ماليين دينار
●

سند الشمري

أقامت وزارة العدل أمــس مــزادا عقاريا ،تم خالله بيع
 4عـقــارات سكنية ،بإجمالي  4.78ماليين ديـنــار ،بزيادة
قدرها  1.88مليون ،عن السعر االبتدائي البالغ  2.9مليون،
أي بنمو بلغت نسبته  64.8في المئة ،إذ بلغ سعر المتر
السكني في تلك العقارات ما قيمته  1900دينار.
وتم بيع بيت مساحته  750مترا مربعا يقع في منطقة
عبدالله السالم شارع واحد ،بسعر  1.4مليون دينار ،بزيادة
قدرها  400ألف ،بنسبة  40في المئة عن السعر االبتدائي
البالغ مليون دينار ،في حين تم بيع بيت بذات المساحة
والمنطقة «شارع واحد وسكة وساحة خلفية» بـ  2.1مليون
دينار ،بزيادة قدرها  900ألف ،عن السعر االبتدائي البالغ
 1.2مليون ،أي بارتفاع نسبته  75في المئة.
كما تــم بيع عـقــار سكني يقع بمنطقة صـبــاح السالم
مساحته  395مترا مربعا يطل على شارعين بطن وظهر،
بـ  395ألف دينار ،إذ بلغ سعره االبتدائي  200ألف دينار،
أي بزيادة  195ألفا ،وبنسبة  97.5في المئة ،كما تم بيع

بيت في منطقة كيفان مساحته  500متر مربع بـ  885ألف
دينار ،بارتفاع نسبته  77في المئة ،وبمبلغ  385ألف دينار،
عن السعر االبتدائي البالغ  500ألف.
وعقدت «العدل» خالل العام المنصرم العديد من المزادات
العقارية ،ثم بيع عقارات بنحو  93.4مليون دينار ،بارتفاع
نسبته  16في المئة عن قيمتها االبتدائية البالغة 80.5
مليونا ،وا سـتـحــوذ القطاع السكني على الحصة األكبر
من إجمالي العقارات المبيعة ،إذ تم بيع عقارات سكنية
بـ  75مليون دينار ،بنمو نسبته  9.4في المئة عن السعر
االبتدائي البالغة قيمته  68.5مليونا ،وقد شكلت العقارات
السكنية  80في المئة من قيمة العقارات المبيعة.
وتـشـتــرط «ال ـع ــدل» للمشاركة فــي ال ـمــزاد س ــداد خمس
ثمن العقار على االقــل بموجب شيك مصدق أو بموجب
خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة ،ويجب على
من يعتمد إعـطــاء ه القاضي ان يــودع حــال انعقاد جلسة
البيع كامل الثمن الذي اعتمد ،باالضافة إلى المصروفات
ورسوم التسجيل.

أخبار الشركات
«تجارة» :توقيع عقد
للتنازل عن حق انتفاع
بـ  2.35مليون دينار
أف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت شـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة
واالس ـت ـث ـم ــار الـ ـعـ ـق ــاري بــأنـهــا
وقـعــت عـقــدا ابـتــدائـيــا للتنازل
عن حق انتفاع لعقار في منطقة
الـ ـ ــري ،بـقـيـمــة اج ـمــال ـيــة بلغت
 2.35مليون دي ـنــار ،وستحقق
الشركة ربحا من هــذه الصفقة
ا لـ ـمـ ـخـ ـتـ ـص ــة  230أ ل ـ ـ ـفـ ـ ــا ،ب ـعــد
إتـمــام اإلج ــراءات لــدى الجهات
الـمـخـتـصــة ،وس ـي ـتــم اإلف ـص ــاح
ً
الح ـق ــا ع ـنــد إج ـ ـ ــراءات ال ـت ـنــازل
النهائية.

ّ
«أالفكو» توقع عقود تأجير  4طائرات
قالت «االفـكــو» لتمويل شــراء وتأجير الـطــائــرات ،إن شركة االفكو
ايرلندا (شركة مملوكة بالكامل) مع شركة ITALIA TRASPORTO AEREO
المملوكة للحكومة اإليطالية توقع عقود تأجير  4طائرات من طراز
إيرباص عن طريق الفوز بمناقصة طرحتها شركة الطيران ،حيث سيتم
تسليم الطائرات خالل الربعين الثاني والثالث من .2022
وأشارت الشركة إلى أن القيمة اإلجمالية لألربع طائرات تبلغ 1.26
مليون دوالر ،ما يعادل نحو  383.3مليونا ،حسب األسعار المعلنة (ال
تعكس األسعار المعلنة قيمة شراء الطائرات ،حيث تخضع لمفاوضات
سرية بين البائع والمشتري) ،كما أن القاعدة التأجيرية حسب األسعار
السائدة لهذا النوع من الطائرات في الوقت الحالي تكون باحتساب
 -0.35 0.26في المئة من قيمة الطائرة المعلنة كإيجار شهري.
ولفتت إلــى أن األثــر المالي سينعكس من الصفقة على البيانات
المالية للشركة ابتداء من الربع الثالث للسنة المالي المنتهية في
 30ستمبر  ،2022وحسب موعد تسلم كل طائرة من الطائرات الثالث
المتبقية ،ويستمر فترة  12سنة من تسليم كل طائرة.

«نور» :استقالة الفهد
وافـقــت شــركــة نــور لالستثمار المالي
على االستقالة المقدمة من مدير محافظ
العمالء رومي الفهد ،أمس ،على أن يكون
آخر يوم عمل له هو  3فبراير .2022

«جي إف إتش» تشتري
مليون سهم خزينة
أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية
شراء نحو مليون سهم من أسهم الخزينة
فــي بــورصــة الـكــويــت ،ليرتفع عــدد أسهم
الـخــزيـنــة م ــن  180.95مـلـيــون سـهــم إلــى
 181.95مليونا ،أي ما يعادل  4.8في المئة
من األسهم المصدرة ،وذلــك حتى تاريخ
 23يناير .2022
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البحر :فخورون بما حققناه خالل رحلتنا نحو الرقمنة واالستدامة
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نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني» حاضرت في برنامج «تمكن» برعاية البنك
«الوطني»
ً
أصبح عالما
ً
رقميا يتطور
ً
يوميا ونواصل
التعلم بمجاالت
الحوسبة
السحابية
والذكاء
االصطناعي

لوال حرصنا
على التعلم
والتطور لما
نجحنا في
الحفاظ على
ريادتنا وسط
تلك المتغيرات

جانب من الحلقة النقاشية

شيخة البحر متحدثة خالل الحلقة النقاشية
عقد بنك الكويت الوطني حلقة
نقاشية ضمن برنامج االستعداد
الـمـهـنــي «ت ـم ـكــن» بــرعــايــة الـبـنــك،
وق ـ ــد حـ ــاضـ ــرت ن ــائ ـب ــة ال ــرئ ـي ــس
التنفيذي لمجموعة بنك الكويت
الوطني شيخة البحر ،وأجــابــت
ع ــن مـجـمــوعــة م ــن األس ـئ ـلــة الـتــي
طرحها المشاركون في البرنامج.
واسـ ـتـ ـهـ ـل ــت الـ ـبـ ـح ــر لـ ـق ــاء ه ــا
ب ــالـ ـشـ ـب ــاب الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن ح ـيــث
ق ــال ــت« :أرح ـ ــب ب ـكــم جـمـيـعــا في
هذا البرنامج الذي يحمل مكانة
خــاصــة فــي قلبي ،إذ إنـنــي أكــون
في غاية السعادة عندما أتحدث
إلــى الـمــواهــب الكويتية الشابة،
وأرى إصــرارا والتزاما بمواصلة
التطور والتعلم ،وأنتم في بداية
مسيرتكم المهنية».

رحلة ال تنتهي
وأضافت البحر« :أنا من أشد

أنصار التعليم ،ولدي إيمان كبير
بــأنـنــا نـعـيــش لـنـتـعـلــم ،فالتعلم
رحلة حياة ال تنتهي أو يقيدها
عمر أو ظــروف خاصة فــي عالم
يشهد تـطــورات متسارعة ،لذلك
مــن ال ـضــروري عــدم الـتــوقــف عن
اكتساب المعرفة ،وإال سنصبح
أقل قدرة على المنافسة».
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ــا أك ـ ــدت ـ ــه
ال ــدراس ــات الـحــديـثــة م ــن حــاجــة
العقل إلى التدريب والتغلب على
التحديات حتى يحتفظ بنشاطه،
حيث قالت للمشاركين« :ابتعدوا
عـ ــن م ـن ــاط ــق ال ـ ــراح ـ ــة ،وض ـع ــوا
األهداف نصب أعينكم باستمرار،
وفكروا دائما خارج الصندوق».
وحـ ـ ـث ـ ــت ال ـ ـم ـ ـشـ ــارك ـ ـيـ ــن ع ـلــى
استبعاد اإلح ـبــاط مــن حياتهم
ن ـه ــائ ـي ــا ،ح ـي ــث ق ــال ــت لـ ـه ــم« :ال
تعلم بدون الوقوع في األخطاء،
ت ـع ــام ـل ــوا م ــع األخ ـ ـطـ ــاء ك ـبــدايــة
لتحقيق النجاح ،فالخطأ جزء من

نصائح للنجاح والتفوق الشخصي والمهني
قدمت البحر على مدار المناقشات ،التي دارت خالل الجلسة ،مجموعة
من النصائح للشباب المشاركين ،والتي تحمل خالصة خبراتها العملية
وتجاربها الشخصية وجاءت كالتالي:
ً
• ابتعدوا عن مناطق الراحة وفكروا دائما خارج الصندوق.
• التعلم رحلة حياة ال تنتهي وال ترتبط بسن أو ظروف.
• الخطأ بداية التعلم والنجاح وال تعلم بدون الوقوع في أخطاء.
• عدم التطور بداية للفشل في ظل عالم يشهد تغيرات سريعة ال تتوقف.
• تـطــويــر الـ ــذات يـنـفــع الـشـخــص ويــدفــع بــات ـجــاه ن ـجــاح الـمــؤسـســات
واألوطان.

ال ـت ـع ـل ــم ،وبـ ــاعـ ــث ع ـل ــى اإلب ـ ــداع
لتفادي الوقوع فيه مرة أخرى».

مواكبة التطور
وق ــدم ــت ال ـب ـحــر لـلـمـشــاركـيــن
نصائح لتطوير حياتهم المهنية،
حيث قالت لهم« :عند التحاقكم
بالعمل وبغض النظر عن دوركم
الوظيفي ،ستدركون كيف تتغير
األشياء وتتطور بسرعة كبيرة،
ومدى أهمية مواكبة ذلك التغير
ب ــال ـت ــدري ــب وال ـت ـع ـلــم واك ـت ـســاب
مهارات جديدة».
ولفتت إلى أن عدم التطور في
عالم يتغير بسرعة بداية الفشل
ونهاية لبعض األعمال ،متابعة:
«التاريخ حافل بأمثلة كثيرة على
اختفاء صناعات وشركات توقفت
عن التعلم ورفضت التطور».
وأك ـ ـ ــدت أن ت ـط ــوي ــر ال ـ ـ ــذات ال
يـ ـع ــود ب ــال ـن ـف ــع ع ـل ــى ال ـش ـخــص

ف ـقــط ،بــل يـمـثــل رك ـيــزة أســاسـيــة
وقــوة دافعة لنجاح المؤسسات
واألوط ـ ـ ــان ،مـشـيــرة إل ــى تجربة
س ـن ـغ ــاف ــورة ف ــي ال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــاره أول ـ ــوي ـ ــة
استراتيجية ،والعمل على تطوير
األف ـ ـ ــراد وس ـلــوك ـيــات ـهــم ،وإث ـ ــراء
مـعــرفـتـهــم ،وك ـيــف ان ـع ـكــس ذلــك
على ما حققته الدولة اآلسيوية
التي تعاني انـعــدام الـمــوارد من
قفزات بمعدالت النمو االقتصادي
والـتـطــور التكنولوجي لتصبح
مركزا ماليا عالميا.

تحوالت مصرفية
واسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــرض ـ ــت ال ـ ـب ـ ـحـ ــر م ــع
الـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن تـ ـج ــرب ــة واق ـع ـي ــة
ع ــايـ ـش ــت ت ـف ــاص ـي ـل ـه ــا فـ ــي بـنــك
ال ـكــويــت الــوط ـنــي ،وال ـت ــي تــؤكــد
أهمية التطور والتعليم والتدريب
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــر ،وخ ـ ــاص ـ ــة ف ـ ــي ظــل

فريق عمل «وياي» شباب مبدع يفكر
ً
دائما خارج الصندوق
أكدت البحر أن إطالق بنك الكويت الوطني «وياي» كأول بنك رقمي في الكويت كان
أحد أبرز ثمار استراتيجية البنك للتعلم والتطور المستمر ،مبينة أن «وياي» يقف
وراءه فريق عمل من الشباب وأصحاب األفكار المبدعة الذين لم يقبلوا االستسالم
لمناطق الراحة الخاصة بهم ،ودائما ما يفكرون خارج الصندوق.
وشــددت على أن التطورات التي تشهدها التكنولوجيا ال تتوقف ،وتدفع نحو
استمرار التعلم والتطور باستمرار ،خاصة مع الموضوعات والقضايا الجديدة مثل
الذكاء االصطناعي والحوسبة السحابية.

التحوالت التي تشهدها الصناعة
المصرفية ،وبالتحديد في آخر
 10سنوات ،مضيفة أن «البنوك
تواجه تحديات كبيرة وتطورات
س ــريـ ـع ــة تـ ـشـ ـه ــده ــا ال ـص ـن ــاع ــة
المصرفية ،لذلك وضعنا في بنك
الكويت الوطني التعلم والتدريب
فـ ـ ــي صـ ـمـ ـي ــم اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـن ــا
وس ـع ـي ـنــا ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى الـنـمــو
المستدام في المستقبل».
وأش ــارت إلــى أن قضايا مثل
التحول الرقمي واالسـتــدامــة لم
يكونا على رأس األولــويــات قبل
 10س ـنــوات ،بينما اآلن يمثالن
محورا رئيسيا في كل المناقشات
واالجـتـمــاعــات اليومية فــي بنك
ال ـكــويــت الــوط ـنــي ،وأع ـت ـقــد بكل
الـ ـم ــؤسـ ـس ــات الـ ـم ــالـ ـي ــة« ،ول ـ ــوال
حرصنا في الوطني على التعلم
وال ـت ـط ــور ل ـمــا ك ـنــا نـجـحـنــا في
الحفاظ على ريادتنا المصرفية
وسط تلك المتغيرات السريعة».
واس ـت ـط ــردت« :ال نـتــوقــف عن
ح ـضــور الـ ـن ــدوات وال ـمــؤت ـمــرات
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة بـ ــال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـم ــال ــي
والمصرفي حول العالم ،ونحضر
بانتظام برامج التدريب والتعلم
ال ـم ـس ـت ـم ــر ،مـ ــا ي ـس ــاع ــدن ــا عـلــى
مــواك ـبــة أحـ ــدث االت ـج ــاه ــات في
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـمـ ــالـ ــي وال ـم ـص ــرف ــي
والتحديات الناشئة ،وما يشهده
العالم حولنا من تغيرات».

استدامة ورقمنة
وأفــادت البحر بــأن «الوطني»
وض ـ ــع اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ل ـل ـت ـحــول
الــرقـمــي مـنــذ س ـنــوات ،وك ــان من

«الخليج» يواصل مشاركته الفاعلة في حملة «لنكن على دراية»
الفصام 6 :إجراءات لحماية البطاقات المصرفية

ف ـ ـ ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار م ـ ـس ـ ــؤول ـ ـي ـ ــات ـ ــه
االجتماعية ،يواصل بنك الخليج
مشاركته الفاعلة في حملة التوعية
ال ـم ـصــرف ـيــة «ل ـن ـكــن ع ـلــى درايـ ـ ــة»،
التي أطلقها بنك الكويت المركزي
بالتعاون مع اتحاد المصارف ،عبر
نشر المواد التثقيفية والنشرات
التوعوية على منصات التواصل
االجتماعي والقنوات اإللكترونية
للبنك.
وقال مدير خدمة العمالء -إدارة
ال ـب ـط ــاق ــات ف ــي «ال ـخ ـل ـي ــج» أحـمــد
الفصام« :حريصون على تحقيق
األهــداف التي ينشدها (المركزي)
وات ـح ــاد ال ـم ـص ــارف م ــن الـحـمـلــة،
الرامية إلى تثقيف وتوعية العمالء
بحقوقهم ،وكيفية حماية بياناتهم
وحساباتهم ،واالسـتـخــدام اآلمــن
لبطاقاتهم المصرفية».
وش ـ ــدد الـ ـفـ ـص ــام ع ـل ــى أه ـم ـيــة

ح ـ ـفـ ــاظ الـ ـعـ ـمـ ـي ــل عـ ـل ــى ب ـي ــان ــات ــه
المصرفية ،واسـتـخــدامـهــا بشكل
آمن ،حتى ال يتعرضوا لالحتيال،
السيما في ظل التطور المتسارع
الـ ــذي تـشـهــده ال ـخــدمــات الـمــالـيــة
والـم ـصــرف ـيــة الـمـحـلـيــة ،لـمــواكـبــة
المتغيرات السريعة في الصناعة
ً
المصرفية عالميا.
وأش ـ ــار إل ــى أن ال ـب ـطــاقــات من
بـيــن الـخــدمــات المصرفية األكـثــر
ً
انتشارا ،وتتفاوت فيما بينها وفق
طبيعة االم ـت ـيــازات والتسهيالت
ال ـت ــي ت ـقــدم ـهــا واس ـت ـخــدامــات ـهــا،
ً
ونـ ـ ـظ ـ ــرا العـ ـتـ ـم ــاد الـ ـعـ ـم ــاء عـلــى
البطاقات المصرفية بشكل كبير
ً
ي ــوم ـي ــا ف ــي الـ ـمـ ـص ــروف ــات ،يجب
ً
أخ ـ ــذ ال ـح ـي ـطــة والـ ـ ـح ـ ــذر ،تـجـنـبــا
للوقوع ضحية عمليات االحتيال،
باتباع التعليمات والنصائح التي
توجهها البنوك للعمالء.

ونصح العمالء بتجنب كتابة
الــرقــم الـســري على البطاقة ،وفي
حال الرغبة في استخدامها أثناء
السفر ،يجب التأكد من طلب بيان
ب ــال ــرس ــوم والـ ـعـ ـم ــوالت الـبـنـكـيــة
للبطاقة التي تستخدمها ،حيث
تـ ــوجـ ــد رس ـ ـ ـ ــوم عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـخ ــدام
البطاقات المصرفية خارج البالد.
وتــابــع« :عند استخدام أجهزة
السحب اآللي خارج الكويت ،على
ال ـع ـم ـيــل ال ـت ــأك ــد م ــن عـ ــدم وج ــود
ُ
أجهزة غريبة بها ،حيث تستخدم
ب ـعــض األجـ ـه ــزة ل ـســرقــة ب ـيــانــات
البطاقة ،كما أنه عند الشراء عبر
اإلنـ ـت ــرن ــت ،ف ـ ــإن بـ ـط ــاق ــات ال ــدف ــع
المسبق تعد وسيلة مالئمة ،لكن
مع مراعاة عدم إيداع مبالغ كبيرة
في تلك البطاقات.
ونوه إلى أن بطاقات االئتمان
ت ـ ــوف ـ ــر لـ ـمـ ـسـ ـتـ ـخ ــدمـ ـيـ ـه ــا مـ ــزايـ ــا

أحمد الفصام

خــاصــة ،س ــواء داخ ــل الـكــويــت أو
عند السفر ،مثل مزايا استخدام
ق ــاع ــات االن ـت ـظــار ف ــي ال ـم ـطــارات،
ونقاط مكافآت ،واسترداد نقدي،
والـحـصــول عـلــى تخفيضات من

«بيتك» :تحقيق تطلعات الشباب
االستثمارية من خالل «إنجاز»
ً
انـطــاقــا مــن دوره الــريــادي فــي طــرح حلول
فريدة ومنتجات مبتكرة ،يواصل بيت التمويل
الكويتي (بيتك) تميزه في تلبية تطلعات العمالء،
وتوفير أفضل الحلول والخطط االستثمارية،
وفق أعلى المعايير العالمية في الجودة والتميز.
ويـ ـح ــرص «ب ـي ـت ــك» ع ـلــى تـحـقـيــق تـطـلـعــات
الشباب االستثمارية مــن خــال خطة «إنـجــاز»
م ـت ـعــددة األغ ـ ـ ــراض ،إذ يـسـتـطـيــع ال ـش ـبــاب من
خاللها التخطيط المسبق وتحقيق أحالمهم
بالبدء في استثمار مدخراتهم ،كإقامة مشروع
خاص أو شراء منزل مناسب.
ومــن شــروط الخطة أن يتراوح عمر العميل
ب ـيــن  21ع ــام ــا و 55ع ــام ــا ،فـيـمــا تـ ـت ــراوح مــدة
االستثمار بين سنتين و.15
وتمكن «إنجاز» من االدخــار بمبالغ شهرية
ً
تقدم أرباحا استثمارية على المدخرات ،وعند
الرغبة في البدء بمشروع خاص سيكون إجمالي
المبلغ المدخر ،باإلضافة إلى أرباح االستثمار،
متوافرا ،في ظل تغطية تكافلية يتم إصدارها
ً
تلقائيا باسم العميل عند إنشاء الخطة ،حيث
إنه في حالة الوفاة أو اإلصابة بعجز كلي ودائم
(بسبب مرض أو حــادث) خالل سريان الخطة،
فإن وثيقة التأمين التكافلي ستؤمن تغطية بقية
المبلغ المستهدف غير المدفوع.
ومــن مزايا «إنـجــاز» ما يلي :إمكانية تعديل
المبلغ المراد استثماره أو الدفعات الشهرية في

األرباح سنويا ،وجميع األرباح المتراكمة ،عندما
يحين وقت دخول األبناء للجامعة.
ً
أي وقت ،ويتم تحويل المبالغ تلقائيا بصورة
شهرية من حساب العميل إلى «إنجاز».
وت ـتــوفــر إمـكــانـيــة سـحــب  60ف ــي الـمـئــة من
الــرصـيــد فــي السنة األولـ ــى ،و 60فــي المئة كل
سنة بعد السحب األول ،ويمكن إي ــداع دفعات
مالية محددة ،باإلضافة إلى المبالغ الشهرية
المستقطعة دون تأثير على ال ـجــدول الزمني
لخطة االستثمار.
وي ـت ــم اس ـت ـح ـقــاق ال ـم ـب ـلــغ الـ ـم ــراد ادخ ـ ــاره،
باإلضافة الى األربــاح المتراكمة خالل سنوات
االسـتـثـمــار عـنــد انـتـهــاء الـخـطــة االسـتـثـمــاريــة،
ويـمـكــن إلـغــاؤهــا فــي أي وق ــت ،وسـيـتــم إرج ــاع
المبلغ المستثمر ،باإلضافة إلى األرباح المحققة
حتى تاريخ اإلغالق.

«جامعتي»
والـخـطــط االسـتـثـمــاريــة طــويـلــة األج ــل التي
يوفرها البنك هي «جامعتي» التي تلبي أغراض
التعليم الجامعي لألبناء عند بلوغهم سن 18
عاما ،إذ يستطيع العميل تحديد مبلغ مستهدف
للخطة ،ويـتــم اسـتـثـمــار الـمـبــالــغ فيها وإي ــداع

«رفاء»
«رفاء» مصممة لمواجهة تكاليف زواج األبناء،
وتعني التخطيط المبكر لحياتهم األسرية ،إذ
يستطيع اآلبــاء واألمـهــات المساهمة في زواج
أبنائهم من اآلن ،بتحديد مبلغ معين لتغطية
مصاريف الزواج ،والحصول عليها جميعا عند
نهاية الخطة.
«ثمار» تساعد على االستمتاع بحياة تقاعدية
مــريـحــة بـعــد ع ـنــاء الـعـمــل س ـن ــوات طــوي ـلــة ،إذ
يستطيع العميل تحديد مبلغ ،ويتم استثمار
المبالغ المدفوعة ،تستحق جميعها عند انتهاء
الخطة ببلوغ سن التقاعد.

«شفاء»
«شفاء» تمكن العميل من االشتراك في الخطة،
وتحديد المبلغ اإلجمالي المستهدف ،وسيقوم
الـبـنــك ب ــإع ــداد الـخـطــة الـتــي تـنــاسـبــه ،كــم توفر
حماية تكافلية لحاالت  11مرضا مستعصيا،
والوفاة ،والعجز الكلي الدائم ،وبإمكان العميل
الـحـصــول عـلــى الـمـبـلــغ الـمــدخــر عـنــد ال ـحــاالت
الطارئة.

متاجر معينة ،لهذا يجب االطالع
على تلك المزايا لالستفادة منها.
وأكد الفصام حرص «الخليج»
عـلــى حـمــايــة عـمــائــه وبياناتهم
المصرفية ،من خالل اتباع أفضل
السياسات والنظم والبروتوكالت
ال ـع ــال ـم ـي ــة ل ــأم ــن ال ـس ـي ـب ــران ــي،
مــع الـمــراجـعــة الـمـسـتـمــرة للنظم
المعمول بها داخل البنك ،لمسايرة
الـمـتـغـيــرات الـعــالـمـيــة الـســريـعــة،
س ـ ـ ـ ــواء م ـ ــن حـ ـي ــث األن ـ ـظ ـ ـمـ ــة ،أو
محاوالت االختراق.
ُي ــذك ــر أن األه ـ ـ ـ ــداف الــرئ ـي ـســة
لحملة «لنكن على دراي ــة» تتمثل
ف ــي إدراك ال ـم ـب ــادئ والـمـفــاهـيــم
األس ــاسـ ـي ــة ف ــي ال ـم ـج ــال ال ـمــالــي
والمصرفي ،وتهدف إلى التوعية
بحقوق العميل الخاصة بعمليات
ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـصـ ــي ،وآل ـ ـيـ ــة
تقديم الشكاوى بشأن الخدمات

المصرفية ،والبطاقات المصرفية
المتنوعة ،وطرق تفادي التعرض
ل ـع ـم ـل ـيــات االحـ ـتـ ـي ــال وال ـتــوع ـيــة
بمخاطر ما يعرف بـ «التكييش»
واالس ـت ـث ـمــارات عــالـيــة المخاطر،
وزيـ ـ ـ ـ ــادة وع ـ ــي ال ـج ـم ـه ــور بــأهــم
الـ ـم ــواضـ ـي ــع الـ ـم ــالـ ـي ــة ،وك ـي ـف ـيــة
حـ ـم ــاي ــة األصـ ـ ـ ـ ــول م ـ ــن ع ـم ـل ـيــات
الغش واالحتيال ،واالستفادة مما
تقدمه البنوك من خدمات إلدارة
المدخرات بشكل سليم ،إلى جانب
تــوضـيــح دور الـقـطــاع المصرفي
بشكل عام ،والمنتجات المصرفية
ال ـ ـتـ ــي يـ ـق ــدمـ ـه ــا بـ ـشـ ـك ــل خ ـ ــاص،
م ــن خـ ــال ت ـق ــدي ــم م ـج ـمــوعــة مــن
التعليمات والنصائح ،ونشرها
بشكل دوري عبر مختلف الوسائل
اإلع ــام ـي ــة وم ـن ـص ــات ال ـتــواصــل
االجتماعي والقنوات اإللكترونية
المختلفة للبنك.

بين ركــائــزهــا األســاسـيــة التعلم
والتطور الــذاتــي ،متابعة« :قمنا
بـتـثـقـيــف أن ـف ـس ـنــا ف ــي م ـج ــاالت
ال ـحــوس ـبــة ال ـس ـحــاب ـيــة وال ــذك ــاء
االصطناعي وتعلم اآللة والعديد
م ـ ــن ال ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع ـ ــات األخ ـ ـ ـ ـ ــرى،
وأص ـب ـح ـنــا ف ــي الــوط ـنــي عــالـمــا
رقميا بكل تفاصيله ،قــادرا على
أن يتطور كل يوم».
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد اسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة
األع ـ ـم ـ ــال ،قـ ــالـ ــت« :ن ـ ـحـ ــرص فــي
الوطني على التعلم فيما يخص
استدامة األعمال ،وتأثيرها على
ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة ،وخــاصــة
في ظل تأثير العديد من القضايا
ع ـلــى عـمـلـيــاتـنــا الـمـصــرفـيــة من
مخاطر التغير المناخي والتنوع
البيولوجي والـشـمــول المالي»،
مضيفة ان «الـعـمــل فــي الوطني
يمثل رحلة ال تتوقف من التعلم
وال ـت ـط ــور ،وب ــدأن ــا مـنــذ سـنــوات
رحـ ـل ــة نـ ـح ــو الـ ـتـ ـح ــول ال ــرق ـم ــي
واالس ـتــدامــة لمواكبة التغيرات
التي يشهدها العمل المصرفي،
وال ـتــي تعلمنا الـكـثـيــر خــالـهــا،
ونحن فخورون جدا بما حققناه».
وانـطـلـقــت فـعــالـيــات النسخة
َ َّ ْ
ال ـج ــدي ــدة م ــن بــرنــامــج «ت ـ َـم ــك ــن»
ل ـتــدريــب الـكــويـتـيـيــن م ــن حملة
الـ ـشـ ـه ــادات ال ـج ــام ـع ـي ــة ،والـ ــذي
يأتي برعاية ودعم استراتيجي
مــن بنك الـكــويــت الــوطـنــي للعام
الـثــالــث على الـتــوالــي ،وبتنظيم
من شركة ،Creative Confidence
ويستضيف «الوطني» المتدربين،
البالغ عددهم نحو  ،34في مواقع
تدريب مختلفة بمقره الرئيسي
ق ــراب ــة  3أشـ ـه ــر ،م ــن  18يـنــايــر

الجاري حتى  27مارس المقبل،
ح ـيــث ي ـقــدم ل ـهــم ال ـ ـ ــدورات الـتــي
ت ـع ـمــل ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر م ـهــارات ـهــم
وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

االستدامة
والتحول
الرقمي أبرز ما
يشهده القطاع
المصرفي من
تحوالت

«الوطني»
بدأ منذ
سنوات رحلة
تعلم وتطور
مستمرة
لمواكبة
تحوالت العمل
المصرفي

«المصارف» يحذر من التعامل
مع دعوات مواقع التواصل
دع ــا األم ـي ــن ال ـع ــام التـحــاد
مـ ـ ـص ـ ــارف الـ ـك ــوي ــت د .حـمــد
ال ـ ـح ـ ـسـ ــاوي ،عـ ـم ــاء ال ـب ـن ــوك
إل ــى تــوخــي الـحـيـطــة وال ـحــذر
ف ــي تـعــامــاتـهــم م ــع ال ــدع ــوات
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـبـ ــوهـ ــة عـ ـ ـب ـ ــر م ـ ــواق ـ ــع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي الـتــي
تدعي إصدار بطاقات ائتمانية
من المعدن ،وتستهدف إزالــة
الرقائق المعدنية الموجودة
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـب ـ ـطـ ــاقـ ــات األصـ ـلـ ـي ــة
ووضعها فــي بطاقات أخــرى
بهدف االحتيال.
وشــدد الـحـســاوي على أنه
ً
انطالقا من حرص المصارف
على بيانات وأمــوال العمالء،
ف ــإن االتـ ـح ــاد يـهـيــب بـتــوخــي
الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــذر وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـم ـ ـسـ ــاس
بالبطاقات المصدرة من البنك
أو التعامل مع هــذه الدعوات

حمد الحساوي

ً
نـهــائـيــا ،حـيــث يــؤكــد االتـحــاد
أن جميع البطاقات المصرفية
التي تصدرها البنوك المحلية
تتمتع بأعلى معايير الحماية
ً
واألمان المعتمدة دوليا.

ً
ً
ً
ُ
ّ
«برقان» يكرم  91مدربا وموجها داخليا
ّ
ً
ن ــظ ــم ب ـن ــك «ب ـ ــرق ـ ــان» ح ـفــا
ً
ً
ً
تكريميا لـ  91مدربا وموجها
ً
ً
داخليا  ،تقديرا لتفانيهم في
دعـ ــم ال ـت ـع ـلــم ،ون ـجــاح ـهــم في
تقديم حـلــول تعليمية ّ
فعالة
طوال عام .2021
ً
وتأتي هذه الخطوة تماشيا
مع التزام البنك االستراتيجي
بتعزيز ثقافة التعلم والتطوير
المستمر فــي جميع اإلدارات
والوظائف.
وافتتحت الفعالية رئيسة
قسم التعلم وتطوير الكفاءات
ف ــي «ب ــرق ــان» غ ـ ــادة ال ـقــاضــي،
ب ـح ـض ــور ه ــال ــة ال ـشــرب ـي ـنــي،
رئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــة م ـ ـ ــدي ـ ـ ــري الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوارد
البشرية والتطوير لمجموعة
الـ ـبـ ـن ــك ،وك ـ ـبـ ــار ال ـم ـســؤول ـيــن
التنفيذيين من قسم الموارد
الـ ـ ـبـ ـ ـش ـ ــري ـ ــة ،وك ـ ـ ـبـ ـ ــار م ـم ـث ـلــي
مختلف إداراته.
وفي حديثها عن الفعالية،
صرحت الشربيني قائلة« :يعد
نقل الـخـبــرات ومنهج التعلم
ال ـت ـع ــاون ــي ب ـي ــن أف ـ ـ ــراد فــريــق
ال ـب ـن ــك ع ـن ـص ــري ــن حــاس ـم ـيــن
ف ــي بـ ـن ــاء ث ـق ــاف ــة ع ـم ــل ق ــوي ــة،
و خ ـلــق بـيـئــة تشغيل سلسة،
ّ
ويعد المدربون والموجهون
الـ ـ ـ ــداخ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــون ،ع ـ ـ ـلـ ـ ــى وجـ ـ ــه

لقطة جماعية
الـ ـخـ ـص ــوص ،م ــن أهـ ــم رك ــائ ــز
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ق ـســم الـ ـم ــوارد
الـ ـبـ ـش ــري ــة ،ن ـظ ـي ــر ج ـه ــوده ــم
الــدؤوبــة فــي تحقيق التغيير
م ـ ــن الـ ـ ــداخـ ـ ــل وم ـس ــاه ـم ـت ـه ــم
الـ ـفـ ـع ــال ــة ف ـ ــي ت ـح ـس ـي ــن أداء
موظفينا لتعزيز نتائج أعمال
البنك».
وأض ــاف ــت« :ي ـســاهــم جميع
م ــوظـ ـفـ ـيـ ـن ــا فـ ـ ــي بـ ـ ـن ـ ــاء ق ـصــة
نـجــاح البنك ون ـمـ ّـوه ،ويلعب
ً
ال ـم ــدرب ــون ال ــداخ ـل ـي ــون دورا

ً
حيويا في تطوير رأس المال
ال ـ ـب ـ ـشـ ــري لـ ــدي ـ ـنـ ــا ،ون ـ ـ ـ ــود أن
ّ
نكرمهم ونثني على جهودهم
في مواجهة هذا العام المليء
بالتحديات عبر التركيز على
تـمـنـيــة الـمــوظـفـيــن .إن خطط
البنك لتطوير الموارد البشرية
مستمرة على المدى الطويل
وواسعة النطاق ،ونتطلع إلى
ً
بــرامــج تــدريــب أك ـثــر طـمــوحــا
ً
وابتكارا في العام المقبل».
ّ
من جهتها ،سلطت القاضي

ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى األهـ ـمـ ـي ــة ال ـتــي
يلعبها الطاقم التدريبي في
نشر ثقافة وقيم «برقان» بين
الموظفين ،بالتزامن مع صقل
خبراتهم ومهاراتهم.
وأض ــاف ــت« :بـيـنـمــا نــواصــل
سـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــا نـ ـ ـ ـح ـ ـ ــو االرت ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــاء
بــال ـت ـجــربــة ال ـم ـصــرف ـيــة الـتــي
نقدمها للعمالء ،سنستمر في
االسـتـثـمــار لـبـنــاء ق ــوة عاملة
ً
قوية قادرة تماما على الوفاء
بهذا الوعد».

١١
سوق العمالت االفتراضية يمحو  130مليار دوالر في  ٢٤ساعة
ةديرجلا
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اقتصاد

ً
«بتكوين» تكسر حاجز  34ألف دوالر نزوال للمرة األولى منذ يوليو
محا ســوق الـعـمــات االفـتــراضـيــة نحو 130
م ـل ـي ــار دوالر م ــن ال ـق ـي ـمــة خـ ــال الـ ـ ـ  24ســاعــة
الـمــاضـيــة ،مــع تــراجــع ح ــاد للبتكوين ،فــي ظل
المخاوف من هجوم روسي على أوكرانيا ،مما
أدى إلــى عمليات بيع لــأصــول ذات المخاطر
العالية.
وتواصل العمالت المشفرة نزيفها الذي هوى
بقيمة الـعـمـلــة األك ـثــر ش ـهــرة مـنـهــا «بـتـكــويــن»،
ً
لتكسر حاجز الـ  34ألف دوالر نزوال للمرة األولى
منذ يوليو الماضي ،وتسجل أدنى مستوى لها
في  6أشهر.
وعمت الخسائر عمالت مختلفة ،مثل إيثر،
وسوالنا ،باإلضافة إلى ما تسمى عمالت الميم،
ليفقد السوق أكثر من  400مليار دوالر من قيمته

في يومين ،وأكثر من  1.4تريليون دوالر خالل
شهرين.
ومع تراجع بتكوين» تكون العملة قد تلقت
ضربات قوية متتالية ،منذ  7أيام ليفوق مجموع
خسائرها  50في المئة منذ نوفمبر الماضي.
ووصف الباحث في العمالت المشفرة ،عبدالله
المشاط ،في مقابلة مع «العربية» الهبوط الكبير
في قيمة العمالت المشفرة ،بأنه يأتي بعد قمة
ً
عالية سجلتها تلك القيمة ،وبالتالي فإن هبوطا
بنسبة  30في المئة في العمالت المشفرة ،هو
أم ــر م ـع ـتــاد ،لـكــن مــا ج ــرى ي ـفــوق ه ــذه النسبة
بكثير.
ً
وأشار إلى أن كثيرا من عمالت الميم الصغيرة
سيختفي بسبب هذه الهزة القوية.

وي ــرى الـعــديــد مــن المتعاملين فــي الـســوق،
أنه لم يعد هناك مجال لالختباء ،فجميع فئات
األصول الخطرة معرضة بقوة للتصحيح ،حيث
لعبت عوامل عــدة في األيــام الماضية دورا في
تراجع العمالت المشفرة ،منها سياسة الفدرالي
األميركي المقبلة للتيسير الكمي ،وتحذير من
روسيا بحظر تداول وتعدين العمالت المشفرة،
بــاإلضــافــة إل ــى أس ـبــاب جـيــوسـيــاسـيــة متعلقة
بالملف األوكراني.
وعلى ذلــك ،فقدت القيمة السوقية للعمالت
المشفرة  1.4تريليون دوالر من قيمتها السوقية
خالل شهرين ،بعد أن كانت قد المست مستوى 3
تريليونات ،لتبلغ قيمتها السوقية حتى السبت
ً
نحو  1.6تريليون ،وفقا لـ .CoinMarketCap

تراجع مؤشرات البورصة ...والسيولة  55.1مليون دينار

ً
ً
تراجع تدريجي وعمليات بيع أفقدت معظم األسهم نسبا محدودة سعريا
●

علي العنزي

سجلت مؤشرات بورصة الكويت
الــرئـيـسـيــة تــراج ـعــات م ـح ــدودة في
ثاني تعامالتها األسبوعية ،أمس،
وخـســر مــؤشــر ال ـســوق ال ـعــام نسبة
 0.2ف ــي ا ل ـم ـئــة تـ ـع ــادل  14.9نقطة
ليقفل على مستوى  7335.72نقطة
بسيولة جـيــدة بلغت  55.1مليون
ديـنــار تــداولــت  297.4مـلـيــون سهم
عبر  10569صفقة ،وتم تــداول 139
ً
سهما ربح منها  41وخسر  77بينما
استقر  21دون تغير.
وس ـ ـجـ ــل مـ ــؤشـ ــر الـ ـ ـس ـ ــوق األول
خسارة مماثلة بنسبة  0.19في المئة

هي  15.41نقطة ليقفل على مستوى
 7999.86نقطة ليقفل للمرة األولى
تحت مستوى  8آالف منذ أن اجتازه
بــدايــة ال ـعــام وكــانــت سيولته أمــس
قريبة من  30مليون دينار تداولت
 75.6مليون سهم عبر  4241صفقة،
وربحت  7أسهم فقط مقابل تراجع
 14واستقرار  4أخرى.
وسجل مؤشر الـســوق الرئيسي
خسارة أكبر بلغت ربع نقطة مئوية
ت ـس ــاوي  14.23نـقـطــة لـيـقـفــل على
م ـس ـتــوى  6029.33نـقـطــة بـسـيــولــة
مــرتـفـعــة م ـقــارنــة مــع س ـيــولــة ،أمــس
األول ،بلغت أمس  25.5مليون دينار
تداولت  221.8مليون سهم عبر 6328

«المركزي» :سندات وتورق
بـ  200مليون دينار
أعلن بنك الكويت المركزي أنه تم تخصيص آخر إصدار لسندات
وتورق البنك المركزي بقيمة إجمالية بلغت  200مليون دينار ألجل
 3أشهر ،وبمعدل عائد  1.125في المئة.

ً
صفقة ،وتــم تــداول  114سهما ربح
مـنـهــا  34فـقــط وت ــراج ــع  63بينما
استقر .17

تراجع تدريجي
بـ ــدأت ت ـعــامــات ال ـب ــورص ــة على
ُ
ـرض
نمو جيد بــاألسـعــار وتــدفــق م ـ ٍ
للسيولة ،إذ بلغت أول ربع ساعة 5
ماليين دينار تفوق بها الشراء على
البيع بصورة واضحة وتركز على
أس ـهــم ال ـس ــوق الــرئ ـي ـســي بــالــدرجــة
األول ـ ــى ،وك ــان أب ــرزه ــا سـهــم أعـيــان
والصفاة ومنازل وتجارة وإنوفست
وال ـت ـخ ـص ـي ــص ،ث ــم األول ـ ـ ــى بـيـنـمــا
تمت عمليات بيع على أسهم «جي
إف إتـ ـ ــش» م ـن ــذ الـ ـب ــداي ــة ،وحـقـقــت
أس ـهــم بـيـتــك والــوط ـنــي وأجيليتي
ارتفاعات مبكرة غير أنها تراجعت
منتصف الجلسة وسط تدفق الكثير
مـ ــن ال ـت ـس ــري ـب ــات س ـ ـ ــواء ال ـخ ــاص ــة
بالتوزيعات أو بــاألربــاح السنوية
ومن الطبيعي أن يكون بعضها فقط
لبث الشائعة ألغراض مختلفة ليتم
الضغط على أسهم كثيرة ويتراجع
السوق األول ثم تتراجع األسهم في

ً
الرئيسي أيضا بموجة بيع امتدت
إلى ما قبل فترة المزاد التي أعادت
ب ـعــض ال ـخ ـســائــر لـيـنـهــي الـجـلـســة
ً
بيتك خاسرا  3فلوس بينما تراجع
ال ــوط ـن ــي ف ـل ـس ـيــن واسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات 3
فلوس وربح زين فلسين وكان أبرز

 7شركات استشارية تتنافس للحصول على دور
استشاري بمشروع الشقايا للطاقة المتجددة
ُ
توقعت "ميد" أن ترسي وزارة الكهرباء والماء
الكويتية عقد االستشارات للمراحل التالية من
مشروع الشقايا للطاقة المتجددة ( )SREPخالل
النصف األول من عام  ،2022وقال مصدر مطلع
على المشروع ،إن "تقييم العطاء يسير بخطى
جيدة ...ويمكن أن تتم ترسية العقد في وقت أقرب
ً
مما كان متوقعا في البداية".
وحسبما أفادت "ميد" في سبتمبر  2021من
المتوقع منح العقد في غضون تسعة إلى 12
ً
شهرا ،إذ تلقت الهيئة الكويتية لمشاريع الشراكة
( )Kappعطاءات عقد استشارات معامالت SREP
في  7سبتمبر الماضي.
وت ـقــدمــت ك ــل م ــن ال ـف ــرق ال ـتــال ـيــة ب ـعــروض
للحصول على العقد EY :المملكة المتحدة ،و
 PwCالمملكة الـمـتـحــدة ،و WSPك ـنــدا ،وريـنــا
(إيطاليا) ،وخطيب وعلمي (سنغافورة) ،وشركة
الغانم وورمالد لمعدات األمن والسالمة (محلي)،
ومجموعة النظم الهندسية (محلي).
وتتوقع الكويت إصدار طلب إبداء االهتمام
( )EoIللعقد الرئيسي للمشروع في غضون ستة
أشهر إلى عام من تعيين مستشار المعامالت،
حسبما أفادت "ميد" في يونيو.
ويتماشى مشروع الطاقة المتجددة وكفاءة
الـطــاقــة ( )SREPمــع هــدف الــدولــة فيما يتعلق

بمصادر الطاقة المتجددة لتشكل  15في المئة
من مزيج الطاقة بحلول عام .2030
ومــن المتوقع أن تبلغ قــدرة مرحلتي SREP
التاليتين حوالي  3500ميغاوات .ومن المفهوم
أن ــه يمكن تقسيمها إل ــى ع ــدة ح ــزم ب ـنـ ً
ـاء على
توصية الفريق االستشاري المختار للمعامالت.
وقــد طــور معهد الكويت للطاقة المتجددة
( ،)Kisrبــالـشــراكــة مــع وزارة الـكـهــربــاء والـمــاء،
المرحلة األولــى من مشروع الطاقة المتجددة
وكفاءة الطاقة (.)SREP
وتـتــألــف ه ــذه الـمــرحـلــة مــن محطة للطاقة
الشمسية الـمــركــزة ( )CSPبـقــدرة  50ميغاوات
ومحطة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة
الكهروضوئية ( ،)PVكل منها بقدرة  10ميغاوات.

مجمع الشقايا

ُ
سيطلب من مستشار المعامالت النظر في
جميع الـخـيــارات ،بما في ذلــك تقنيات الطاقة
الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح والطاقة
الشمسية المركزة ،وسيتم تطوير المشروع أو
المشاريع باستخدام نموذج التصميم والتمويل
والبناء والتشغيل والصيانة والنقل.
وسيوقع المطورون المختارون اتفاقية شراء
الطاقة مع وزارة الكهرباء والمياه لمدة تصل إلى

ً
 25عاما من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع.
ً
ً
وتحتل  SREPمساحة  87.5كيلومترا مربعا،
وتقع حوالي  100كيلومتر غرب مدينة الكويت.
وتشمل المرحلة الثانية مشروع الدبدبة إلنتاج
الطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقل ()IPP
المخطط له.

مشروع الدبدبة
تم طــرح مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية
الذي تبلغ طاقته  1500ميغاوات في مناقصة
من شركة البترول الوطنية الكويتية ()KNPC
باستخدام نموذج الهندسة والمشتريات والبناء
والتمويل (.)EPC + F
وف ــي يوليو  ،2020ق ــررت حكومة الكويت
إل ـغــاء مناقصة  ،EPCوتـحــويــل المخطط إلى
نموذج  IPPونقل عملية الشراء من  KNPCإلى
 .Kappوبمجرد اكتمال المشروع ،ستبلغ طاقته
اإلجمالية المجمعة لمراحل المشروع المختلفة
 4000ميغاوات.
ً
هذا وحددت الكويت هدفا للطاقة المتجددة
بنسبة  15في المئة من إجمالي السعة المركبة
بحلول عام  - 2030وفي ذلك الوقت تتوقع الدولة
أن يصل الحمل األقصى إلى  30جيغاوات.

« »GCC SERVICESتفوز بعقد
إلدارة خدمات المعسكرات
لمشروع نفطي ضخم بحوض بحيرة ألبرت في أوغندا
وقـ ــع االخـ ـتـ ـي ــار ع ـل ــى شــركــة
 ،GCC Servicesالرائدة في تقديم
ال ـخــدمــات الـمـتـكــامـلــة لـلـمــواقــع
النائية من قبل "،"McDermott
الـ ـش ــرك ــة ال ـه ـن ــدس ـي ــة ال ــدول ـي ــة
العمالقة ،لتقديم خدمات الدعم
ال ـح ـيــاتــي وإدارة الـمـعـسـكــرات
لـمـشــروع  Tilengaالنفطي في
حوض بحيرة ألبرت في أوغندا،
و س ـت ـب ــا ش ــر ""GCC Services
أع ـمــال ـهــا ال ـتــي سـتـسـتـمــر على
مــدى  6سـنــوات فــي فـبــرايــر من
هــذا الـعــام ،وستضمن خدمات
إدارة ال ـم ـع ـس ـكــرات ،وخ ــدم ــات
ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــن وال ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــذاء وال ـ ــدع ـ ــم
الحياتي للقوى العاملة المحلية
والدولية ،والتي من المتوقع أن
تصل إلى  3500عامل.
و يـ ـ ـع ـ ــد م ـ ـ ـشـ ـ ــروع Tilenga
ال ـن ـف ـطــي ،ال ـ ــذي ت ـق ــوم ب ــإدارت ــه

شـ ــركـ ــة تـ ــوتـ ــال إنـ ــرج ـ ـيـ ــز ،أه ــم
المشاريع النفطية والمتوقع أن
تستقطب استثمارات تزيد على
 10مـلـيــارات دوالر إلــى أوغـنــدا
وتـ ـن ــزانـ ـي ــا ،ك ـم ــا مـ ــن ال ـم ــرج ــح
أن يـنـتــج ال ـم ـشــروع ف ــي نـهــايــة
المطاف  190000إلــى 700000
برميل من النفط يوميا.
وقـ ـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
ل ـشــر كــة  GCC Servicesر ش ــاد
س ـن ـقــرط" :ن ـحــن نـتـفـهــم أهـمـيــة
ه ـ ــذا الـ ـمـ ـش ــروع ل ــأوغ ـن ــدي ـي ــن
ومستقبلهم ،لقد بــدأ نــا العمل
فـ ــي أوغـ ـ ـن ـ ــدا م ـن ــذ ع ـ ــام ،2010
ولـ ــدي ـ ـنـ ــا س ـم ـع ــة قـ ــويـ ــة وف ـه ــم
متعمق بالسوق المحلي ،وقد
كان وجودنا المحلي ،وخبراتنا
الدولية ،وسجلنا الحافل باألداء
فــي مشاريع الطاقة الهامة من
الـعــوامــل الــرئـيـسـيــة الختيارنا

وفوزنا بهذا المشروع" ،مضيفا
أن شركة  GCC Servicesتخطط
لمشاركة محلية كبيرة تشمل
تدريب القوى العاملة المحلية
وت ـ ـطـ ــويـ ــر م ـ ـهـ ــارات ـ ـهـ ــا ،ف ـضــا
عـ ــن دع ـ ــم وتـ ـط ــوي ــر ال ـبــائ ـع ـيــن
والـمــورديــن المحليين ،بما في
ذلك المزارعون في المنطقة.
ج ـ ــدي ـ ــر بـ ــالـ ــذكـ ــر أن ش ــرك ــة
 GCC Servicesتتمتع بخبرة
واسعة كمزود ومدير للخدمات
لـلـمـشــاريــع الـكـبـيــرة والـمـعـقــدة
فــي المناطق النائية ومناطق
ال ـ ـصـ ــراعـ ــات والـ ـمـ ـن ــاط ــق ال ـتــي
ي ـ ـص ـ ـعـ ــب الـ ـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـ ــول إل ـ ـي ـ ـهـ ــا.
وفـ ــي ب ــاب ــوا غ ـي ـن ـيــا ال ـج ــدي ــدة،
أدارت " "GCC Servicesمــرافــق
المعسكرات في مواقع متعددة،
تخدم أكثر من  22000عامل في
مشروع الغاز الطبيعي المسال

الضخم في البالد ،وألنها شركة
متخصصة في سالسل اإلمداد
وخ ــدم ــات ال ـم ـش ـتــريــات ،عملت
" "GCC Servicesأيـضــا كمورد
لإلمدادات الغذائية لقوات حفظ
ال ـ ـسـ ــام فـ ــي اف ــري ـق ـي ــا وأم ــاك ــن
أخرى.
وت ـ ـع ـ ـه ـ ــدت شـ ـ ــركـ ـ ــة تـ ــوتـ ــال
إن ـ ــرجـ ـ ـي ـ ــز ،ال ـ ـشـ ــركـ ــة الـ ـم ــدي ــرة
ل ـم ـشــروع  Tilengaاألوغ ـن ــدي،
بالعمل بشفافية خالل تطويرها
لمنشآت ومــرافــق مــوارد النفط
والغاز في منطقة بحيرة ألبرت،
وباتباع أعلى المعايير الدولية
في حيازة األراضــي ،والتشاور
م ـ ــع الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات ال ـم ـح ـل ـي ــة،
وح ـم ــاي ــة ال ـم ـنــاطــق الـطـبـيـعـيــة
الـ ـحـ ـس ــاس ــة ،وإحـ ـ ـ ـ ــداث "ت ــأث ـي ــر
إيـ ـج ــاب ــي ص ـ ــاف ع ـل ــى ال ـت ـنــوع
البيولوجي" في المنطقة.

األسـهــم فــي األول الـقــريــن وعـقــارات
ال ـك ــوي ــت لـتـنـتـهــي ال ـج ـل ـســة ح ـمــراء
لكن دون هلع بانتظار إعالنات من
مصادر رسمية.
ً
خليجيا ،تراجعت جميع مؤشرات
األسواق المالية الخليجية وأسعار

النفط أمــس ،باستثناء مؤشر قطر
ً
ال ـ ــذي س ـجــل ارتـ ـف ــاع ــا ب ــرب ــع نـقـطــة
مئوية ،بينما تكبد مؤشر سوق دبي
خسارة ثقيلة تجاوزت  2في المئة
وتراجع البقية ولكن بنسب محدودة.

«أسواق المال» ّ
تحدث
ّ
قوائم غير المرخص لهم
ت ــواص ــل ه ـي ـئــة أسـ ـ ــواق الـ ـم ــال مـكــافـحــة
جـمـيــع أش ـكــال ال ـجــرائــم ال ـتــي ت ـمـ ّـس ســوق
األسهم ،ال سيما عمليات التوجيه المباشر
للمستثمرين بشراء أسهم محددة واستغالل
وسائل التكنولوجيا الحديثة في ذلك.
وب ـح ـســب ال ـج ـه ــات الــرقــاب ـيــة ف ــي هيئة
األسـ ـ ـ ــواق ،ف ـقــد ت ــم أخـ ـي ــرا ،وب ـع ــد مـتــابـعــة
دقيقة ،نشر أسماء مجموعة من الحسابات
في "تويتر" على موقع الهيئة ضمن قوائم
األشـخــاص غير المرخص لهم بتقديم أي
م ـشــورة اسـتـثـمــاريــة ون ـشــرت الـهـيـئــة اســم
حساب عبر «تويتر» يحمل اسم تامر ّ
حماد،
يـ ّ
ـوج ــه الـمـسـتـثـمــريــن ع ـل ـنــا بـ ـش ــراء أسـهــم
بعينها ،وهــو غير مــرخــص لــه مــن الهيئة
لتقديم أي مشورة استثمارية تخص األسهم
ونشاط األوراق المالية.
كما رصــدت أيضا حسابا تحت مسمى
مـ ـض ــارب م ـح ـت ــرف ف ــي الـ ـس ــوق ال ـكــوي ـتــي
ومضارب بالبورصة وحساب آخر بأحرف
أجنبية  ،HEXCAPوهي بحسب الهيئة غير
مرخص لها أيضا ،وال ينبغي الركون إليها
أو استقاء أي معلومات استثمارية منها.
وبلغ عــدد الحسابات التي كانت توجه
المستثمرين وتنشر معلومات عن أسهم
بعينها نـحــو  47حـســا بــا وضعتها هيئة
األسواق في قوائم غير المرخص لهم ضمن
دورها في توعية المستثمرين.
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اقتصاد
ّ
الوزان« :التحكيم التجاري» يجهز التفاقيات تعاون مع جهات محلية ودولية
ةديرجلا
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المركز عقد أول اجتماعاته لعام 2022
قال الوزان إن «التحكيم
التجاري» يشهد مرحلة
جديدة من العمل تتسم
بالتوسع في استخدام
التكنولوجيا الحديثة في قضايا
وفعاليات وأنشطة المركز،
يصاحبها تحديث نظام
والتحكيم الخاص
التوفيق
ً
بالمركز ،وخصوصا فيما يتعلق
بالتحكيم اإللكتروني.

عـ ـق ــد مـ ـجـ ـل ــس إدارة م ــر ك ــز
الكويت للتحكيم التجاري التابع
لغرفة تجارة وصناعة الكويت
اجتماعه األول هذا العام ،أمس
األول ،في مبنى الغرفة ،برئاسة
عبدالوهاب محمد الوزان رئيس
مجلس اإلدارة.
ً
واستعرض المجلس عددا من
التفاصيل المرتبطة بالقضايا،
ال ـتــي ت ــم إن ـجــازهــا خ ــال الـعــام
الـ ـمـ ـنـ ـص ــرم ،كـ ـم ــا ن ــاق ــش خـطــة
المركز لعام  ،2022وسط التزايد
المطرد في أعداد طلبات التوفيق
وال ـت ـح ـك ـيــم ،واس ـت ـع ــرض خــال
الجلسة مــرتـكــزات خـطــة العمل
ومـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ــات ال ـ ـمـ ــركـ ــز خ ــال
العام الحالي ،والجدول الزمني
لـلـفـعــالـيــات ال ـمــزمــع ان ـع ـقــادهــا
ومتطلبات ووسائل تنفيذ هذه
ً
الخطة ،فضال عن برامج التدريب
إل ع ــداد الموفقين والمحكمين،
ً
ال ـت ــي ي ـع ـقــدهــا ال ـم ــرك ــز دوريـ ـ ــا،
وي ـ ـحـ ــاضـ ــر فـ ـيـ ـه ــا ك ــوكـ ـب ــة مــن
أس ــات ــذة ال ـقــانــون م ــن جــامـعــات
مختلفة محلية وإقليمية.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزان ،إن ـ ـ ــه ي ـج ــري
ً
اإلعداد حاليا لتوقيع اتفاقيات
ت ـ ـعـ ــاون مـ ــع ع ـ ــدد مـ ــن ال ـج ـهــات
ال ـم ـح ـل ـي ــة وال ـ ــدول ـ ـي ـ ــة ،ل ـي ـك ــون
ذل ــك إضــافــة جــديــدة إل ــى قائمة
االتفاقيات الموقعة مع محكمة
الـ ـتـ ـحـ ـكـ ـي ــم ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة بـ ــاهـ ــاي
وب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج ت ـ ـطـ ــويـ ــر ال ـ ـقـ ــانـ ــون

التجاري " "CLDPالتابع لوزارتي
الـتـجــارة وال ـعــدل األميركيتين،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى مـ ــركـ ــز ال ـت ـح ـك ـيــم
الـخـلـيـجــي "دار الـ ـق ــرار" ومــركــز
تدريب الملكية الفكرية التابعين
لألمانة العامة لمجلس التعاون
ا لـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي ،وإدارة ا لـ ـفـ ـت ــوى
التشريع ،كذلك مؤسسة البترول
الوطنية ،في إطار نشر وتعزيز
ث ـقــافــة ال ـت ـح ـك ـيــم ف ــي األوس ـ ــاط
ال ـت ـجــاريــة ورف ــع ك ـف ــاءة أط ــراف
العملية التحكيمية من محكمين

«وربة» يعلن فائزي «الحصالة»
أعـ ـل ــن "ورب ـ ـ ـ ــة" فـ ــائـ ــزي سـ ـح ــوب ــات «»Bloom
(الحصالة) األسبوعية ،وهــو الحساب الخاص
بــالـشـبــاب الــذيــن ت ـتــراوح أع ـمــارهــم بـيــن  15إلــى
 25سنة.
وي ـج ــري الـبـنــك سـحـبــا أسـبــوعـيــا ك ــل أرب ـعــاء
طــوال العام على جميع عمالء شريحة ،Bloom
وممن لديهم حصالة رقمية سارية طوال الشهر
األسبق للسحب ،بحضور ممثل عن وزارة التجارة
والصناعة ،وموظفي البنك لتتويج  5رابحين بـ
 100دينار لكل منهم.
كما يقوم "وربة" في أول يوم أربعاء من بداية
كل شهر ،بعمل سحب خاص لعمالء  Bloomممن
حــولــوا المكافأة الطالبية التي يتسلمونها من
ً
الدولة إلى البنك ،لتتويج  5رابحين شهريا بمبلغ
 200دينار لكل منهم.
وبارك البنك لفائزي سحب "الحصالة الرقمية
األسبوعي" لعمالء  Bloomالثاني واألربعين لهذا
العام وهم كل من :عبدالله إسماعيل األنصاري،
وعبدالعزيز هيثم التركيت ،وفاطمة ثامر الشمري،
ومها محمد الهاجري ،وتركي طالل العتيبي.
الجدير بالذكر أن "وربــة" ّ
ميز شريحة عمالء
" "Bloomبتجربة مصرفية رقمية فريدة من نوعها
ترتقي لطموحاتهم وتوجهاتهم ا لـتــي تعتبره
ركيزة التطور من خالل تطبيق مصرفي خاص
واألول من نوعه ،ليس في الكويت فحسب؛ بل في

المنطقة بأسرها ،مستوحى من تطبيقات وسائل
ً
ال ـتــواصــل ،األك ـثــر اسـتـخــدامــا مــن حـيــث تصميم
وال ــواج ـه ــة ،وطـ ــرق ال ـت ـص ـفــح ،واخ ـت ـيــار األلـ ــوان
ً
خصوصا للشباب.
ومــن جانب آخــر ،يقدم البنك مكافأة تقديرية
ل ـل ـطــاب الـمـتـفــوقـيــن وال ـحــاص ـل ـيــن ع ـلــى مـعــدل
فصلي  3.5أو أكثر من أصــل  4نقاط ،بمبلغ 50
دينارا تــودع على هيئة نقاط في برنامج الوالء
"المخبة" المتوافرة على تطبيق "وربة" ،باإلضافة
إلى إصدار وتجديد مجاني لبطاقة  VISAمسبقة
الدفع بنسبة استرجاع  3في المئة بحد استرجاع
شـهــري بقيمة  150دي ـنــارا على هيئة نـقــاط في
"المخبة".

وخـ ـ ـب ـ ــراء وم ـح ــام ـي ــن وإدارات
قانونية للشركات.
وأضاف أن المركز يستهدف
فـ ــي ب ــرن ــامـ ـج ــه الـ ـثـ ـق ــاف ــي ه ــذا
ً
الـعــام مــزيــدا مــن التركيز على
نشر رسالة المركز في أوساط
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــريـ ــن وأصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب
المشاريع المتوسطة والكبيرة،
أله ـم ـيــة ال ـت ــوس ــع ف ــي تـســويــة
منازعات المعامالت التجارية
والـمــالـيــة عــن طــريــق التحكيم
المؤسسي كآلية عادلة وناجعة

لتسوية وحسم هذه النزاعات،
لما يتسم به من مزايا متعددة،
منها الكفاء ة الفنية وبساطة
اإلجراءات ،ولما له من ضمانات
المرونة والسرية والتخصص
وال ـ ـ ـسـ ـ ــرعـ ـ ــة ف ـ ـ ــي اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
ً
واألحكام ،وأيضا لما يتضمنه
من مشاركة أطــراف الـنــزاع في
حاسم وسريع.
حل
إيجاد ٍ
ٍ
وأشار الوزان إلى أن المركز
يشهد مرحلة جديدة من العمل
تتسم بالتوسع فــي استخدام
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـح ــدي ـث ــة فــي
ق ـض ــاي ــا وف ـع ــال ـي ــات وأن ـش ـطــة
الـ ـم ــرك ــز ،ي ـصــاح ـب ـهــا تـحــديــث
ن ـ ـظـ ــام الـ ـت ــوفـ ـي ــق وال ـت ـح ـك ـي ــم
ً
الخاص بالمركز ،وخصوصا
ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـ ـت ـ ـع ـ ـلـ ــق ب ــالـ ـتـ ـحـ ـكـ ـي ــم
اإللكتروني.
وعـ ـل ــى ه ــام ــش االجـ ـتـ ـم ــاع،
تفقد أع ـضــاء المجلس أعـمــال
تجهيز المقر الجديد للمركز
ً
وال ـمــزمــع افـتـتــاحــه قــري ـبــا ،في
إ ط ــار تطوير منظومة المركز
وتوفير مساحات أكبر بهدف
استيعاب العديد من جلسات
الـتـحـكـيــم وال ـتــوف ـيــق ف ــي ذات
الـ ــوقـ ــت ،م ــع ت ــوف ـي ــر إم ـك ــان ــات
تقنية لعقد الجلسات عن بعد،
وتهيئة المقر الستيعاب عدد
أكبر من الموظفين والضيوف
وال ـف ـع ــال ـي ــات ،وغـ ـي ــر ذلـ ــك مــن
ضرورات المرحلة القادمة.

«الغرفة» تستقبل متدربي هيئة أسواق
المال حديثي التخرج

جانب من االجتماع
اسـتـقـبـلــت غ ــرف ــة ال ـت ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة ،أمــس
األول ،مجموعة من المتدربين لدى هيئـة أســواق
المـال حديثي التخرج ،حيث رحب نائب المدير
العام بالغرفة ،حم ــد العم ــر ،بالمتدربين ،مبديا
اسـتـعــداد "الـغــرفــة" الــدائــم الستضافتهم وتقديم
ج ـم ـي ــع الـ ـخ ــدم ــات ل ـم ـس ــاع ــدت ـه ــم .وأك ـ ـ ــد ال ـع ـمــر
اسـتـمــرار «ال ـغــرفــة» فــي تنمية العنصر البشري
الكويتي الذي يعد من أهم ركائز عملية التنمية
ً
ً
االقتصادية ،مشيرا الى أن "الغرفة" تولي اهتماما
ً
ً
بالغا لمخرجات التعليم ،وهي تعمل دائما على
صقلها بالعلم والخبرة ،لتمكينها من االنخراط
في مجال العمل ،ولتتوافق مع متطلبات القطاع
ال ـخ ــاص ،حـيــث تــم إطــاعـهــم عـلــى دور "الـغــرفــة"
كمؤسسة اقـتـصــاديــة عريقة ذات نفع عــام ّ
تقدم

خدماتها لمنتسبيها من رجال األعمال والشركات
وال ـمــؤس ـســات لــأع ـضــاء ب ـهــا ،وإس ـهــامــات ـهــا في
القطاع الخاص.
وأشار العمــر إلى تجربة "الغرفة" لجهة االرتقاء
بـخــدمــاتـهــا ع ـبــر اس ـت ـخ ــدام األس ــال ـي ــب الـحــديـثــة
والتقنيات المتطورة في كل أعمالها ،بما يعود
بــالـمـنـفـعــة عـلــى أعـضــائـهــا وال ـســرعــة ف ــي إنـجــاز
خدماتها .كما التقى الـمـتــدربــون مسؤولين من
"الغرفة"ّ ،
قدموا لهم شــرحا واف ــيا ع ـ ــن كــل إدارة
م ــن إدارا تـهـ ـ ــا ،مــع نب ــذة ع ـ ــن مر ك ـ ــز أصح ـ ــاب
األعمـ ــال ،ومركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية
والتطوير وإدارة المعامالت ،والدور الذي يقومون
به من خالل مواقعهم ،ونقل خبراتهم وتجاربهم
للمتدربين لالستفادة منها مستقبال.

« »stcتجدد شهادة اآليزو في نظم إدارة أمن
المعلومات واستمرارية األعمال
كـ ـشـ ـف ــت ش ـ ــرك ـ ــة االتـ ـ ـص ـ ــاالت
ال ـك ــوي ـت ـي ــة  ،stcعـ ــن ت ـجــديــدهــا
لشهادة اآليزو في نظم إدارة أمن
المعلومات ()ISO 27001: 2013
واستمرارية األعمال (ISO 22301:
 ،)2019ف ــي نسختها ال ـجــديــدة،
بعد عملية تدقيق شاملة ومكثفة
أج ــرت ـه ــا ش ــرك ــة Top Certifier
االس ـت ـشــاريــة ف ــي م ـجــال اعـتـمــاد
شهادات اآليزو.
وفـ ـ ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــان لـ ـ ـه ـ ــا ،أوض ـ ـحـ ــت
 stcأن إجـ ـ ــراءات االع ـت ـمــاد ،التي
قادها فريقا الجودة واستمرارية
األعـمــال وشــارك فيها العديد من
ال ـمــوظ ـف ـيــن ب ــال ـش ــرك ــة ،تضمنت
مراجعة الممارسات واإلج ــراءات
المطبقة داخل الشركة أثناء تنفيذ
خطة نظم إدارة أمــن المعلومات
واستمرارية األعمال.
وخ ـ ــال عـمـلـيــة ال ـت ـق ـي ـيــم ،قــدم
ال ـفــريــق الـمـتـطـلـبــات التفصيلية
الالزمة والخاصة بمعيار األيزو

الدولي ،مع توضيح البروتوكوالت
الداخلية الـتــي تــم اتـخــاذهــا .وتم
ت ـس ـل ـي ــم الـ ـنـ ـت ــائ ــج واإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
الموثقة من قبل فريق نظم إدارة
أم ـ ــن ال ـم ـع ـل ــوم ــات واس ـت ـم ــراري ــة
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال إل ـ ـ ــى فـ ــريـ ــق ال ـت ــدق ـي ــق
ا ل ـم ـس ـت ـق ــل ف ـ ــي TopCertifier
للتحقق منها وتسجيلها.
وتأتي شهادة اآليــزو في نظم
إدارة أمن المعلومات واستمرارية
األعمال بمنزلة إفــادة على النهج
ال ــدؤوب ال ــذي تتبعه  stcلتنفيذ
ال ـب ــروت ــوك ــوالت وال ـم ـب ــادئ الـتــي
أسهمت في المحافظة على سير
جميع عمليات الشركة أثناء فترة
تفشي وباء .Covid 19
ول ـف ـت ــت ال ـش ــرك ــة إل ـ ــى أن ـ ــه تــم
التركيز في خطة أمن المعلومات
واالستمرارية على تجاوز القيود
التي نتجت عن الجائحة ،حيث
طور فريق  stcنظام إدارة شامل
ل ـم ــواج ـه ــة م ـث ــل ه ـ ــذه األح ـ ـ ــداث

بشكل فـعــال فــي حــالــة وقــوعـهــا.
وم ـ ــن خ ـ ــال ال ـم ــراق ـب ــة الـنـشـطــة
والـ ـتـ ـع ــزي ــز ال ـم ـس ـت ـمــر ل ـل ـن ـظــام،
تمكنت  stcمن استمرار عملياتها
بــأمــان ومــن دون تــوقــف لضمان
أه ــداف أص ـحــاب المصلحة ،مع
االلتزام باإلرشادات والتعليمات
الحكومية.
وبهذه المناسبة ،قــال م .فهد
العلي ،نائب الرئيس التنفيذي
ل ـق ـط ــاع ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ل ـشــركــة
االتصاالت الكويتية " :stcتجديد
شـ ـه ــادة األي ـ ــزو ي ــؤك ــد ال ـتــزام ـنــا
بـتـنـفـيــذ خ ـطــط ن ـظــم إدارة أمــن
المعلومات واستمرارية األعمال
متينة وقابلة للتكيف مع الظروف
المختلفة" .وأض ــاف" :نبحث في
 stcباستمرار عــن طــرق مبتكرة
لتعزيز العروض والخدمات التي
نـقــدمـهــا لـعـمــائـنــا ،وف ــي سبيل
م ــواص ـل ــة ت ـق ــدي ــم جـ ـ ــودة عــالـيــة
لعمالئنا ،نوفر لموظفينا إمكانية

الوصول إلى الموارد الضرورية
التي يحتاجونها من خالل أنظمة
مبسطة وموثقة".
وت ــاب ــع" :ع ـنــد تـقــديــم حلولنا
الرقمية للعمالء ،ينصب تركيزنا
عـلــى الـتـمـســك بــأعـلــى المعايير
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ل ـ ـل ـ ـك ـ ـفـ ــاءة ،كـ ـم ــا ان ـن ــا
مـلـتــز مــون بتنفيذ استراتيجية
الـتـحــول الــرقـمــي بـهــدف تحقيق
الريادة .لذا ،فإنه على مدار العام،
التزمنا بدعم عمالئنا والمجتمع
الـ ـك ــويـ ـت ــي خ ـ ـ ــال ه ـ ـ ــذه ال ـف ـت ــرة
الصعبة ،وقمنا بتقديم خدماتنا
دون انقطاع".
وفــي هــذا السياق ،قــال العلي:
"حــددنــا الـتـحــديــات الـتــي ظهرت
خ ـ ــال اآلونـ ـ ـ ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة ،وقـمـنــا
بتحويلها إل ــى ف ــرص لــارتـقــاء
بتجربة الـمـسـتـخــدم .وق ــد مكنا
ذلــك من إطــاق منتجات جديدة
في السوق معززة بالبنية التحتية
ً
ل ـش ـب ـكــة  5Gاألوس ـ ـ ـ ــع انـ ـتـ ـش ــارا

فهد العلي

ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وت ـج ــدي ــد ع ــروض
خدماتنا بما يتماشى مع أهداف
عمالئنا مــن األف ــراد والـشــركــات.
وسـ ـن ــواص ــل ت ـع ــزي ــز ع ــروض ـن ــا،
وتوسيع نطاق الحلول الرقمية
لدينا لتلبية احتياجات قاعدة
عمالئنا المتنوعة".

 KIBفي  :2021عام من التواصل والتعاون المجتمعي
ب ـك ــل م ــا ت ـق ــدم ب ــه عـ ــام 2021
مـ ـ ــن ت ـ ـحـ ــديـ ــات ع ـ ـلـ ــى ال ـص ـع ـي ــد
االقـتـصــادي واالجـتـمــاعــي ،نجح
بـ ـن ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـ ــدول ـ ــي ()KIB
فـ ــي إث ـ ـبـ ــات ج ـ ــدارت ـ ــه وال ـت ـم ـك ــن
م ــن تـ ـج ــاوز ج ـم ـيــع ال ـص ـعــوبــات
ليستمر في تقديم أفضل مستوى
مـ ـ ــن األداء فـ ـ ــي كـ ـ ــل م ـ ـجـ ــاال تـ ــه،
س ـ ــواء ك ــان ــت م ــن نــاح ـيــة تـقــديــم
المنتجات والخدمات المصرفية
والتمويلية المبتكرة ،أو تنظيم
ب ــرن ــام ـج ــه الـ ــرائـ ــد ل ـل ـم ـســؤول ـيــة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،وذل ـ ـ ــك مـ ــن خ ــال
تطبيق استراتيجيته المتكاملة
وال ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع ـ ــة بـ ـفـ ـك ــر ورؤي ـ ـ ـ ــة
تطلعية ،ونظرة مستقبلية ثاقبة
ومتمرسة ،أساسها خبرة تمتد
إل ــى أكـثــر مــن  4ع ـقــود ،مــا أسهم
ف ــي ت ـعــزيــز م ـكــان ـتــه الـتـنــافـسـيــة
وال ـ ــري ـ ــادي ـ ــة بـ ـي ــن الـ ـم ــؤسـ ـس ــات
المصرفية وقــت األزمــة وبعدها،
ً
وأه ـل ــه أي ـض ــا لـلـتــرشـيــح وال ـفــوز
بــالـعــديــد مــن ال ـجــوائــز واألل ـقــاب
من مؤسسات مرموقة ووجهات
تكريمية معروفة على المستوى
العالمي ،والتي أضافت لسجله
الحافل بالنجاحات والتكريمات
المشرفة.
فـ ــي ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ،وض ـ ـمـ ــن إطـ ــار
مـســاهـمـتــه ف ــي تـنـمـيــة مجتمعه
وت ـف ـع ـيــل دوره ف ــي الـمـســؤولـيــة
االجـتـمــاعـيــة ،بــاعـتـبــارهــا ركـيــزة
رئيسية الستراتيجيته المتكاملة،
واص ــل  KIBخــال  2021توسيع
ن ـ ـطـ ــاق ب ــرن ــامـ ـج ــه ال ـم ـج ـت ـم ـعــي
الرائد والمتعدد األرك ــان ،بهدف
استهداف والوصول إلى المزيد
مـ ــن شـ ــرائـ ــح ال ـم ـج ـت ـم ــع ،سـ ــواء
ك ــان ــوا مــوظ ـف ـيــن ،أو عـ ـم ــاء ،أو
أفـ ــراد مــن الـمـجـتـمــع ،بـمــا يشمل
الشباب ،واألطفال ،ورواد األعمال،
والعائالت ،والنساء ،والمتعففين،
والــريــاضـيـيــن ،وغـيــرهــم الكثير،
حيث قام البنك بابتكار ورعاية
ودع ـ ــم س ـل ـس ـلــة م ــن الـ ـمـ ـب ــادرات
الــرام ـيــة نـحــو تـطــويــر المجتمع
والـبـيـئــة المحيطة بــه ،وتنميته

فــي الـعــديــد مــن الـمـجــاالت وعلى
اختالف أهدافها ،كذلك المبادرات
الخيرية واإلنسانية التي يطمح
 KIBم ــن خ ــال ـه ــا إل ـ ــى تـحـسـيــن
جودة المعيشة للمجتمعات التي
تحتاج لمثل هذا الدعم.
وع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم م ـ ـ ــن ت ـن ـظ ـي ــم
ب ــرن ــامـ ـج ــه ال ـم ـج ـت ـم ـع ــي بـشـكــل
اسـتـبــاقــي فــي بــدايــات ال ـعــام ،مع
وضــع خطة سديدة لتنفيذه ،إال
أن استراتيجية البنك قائمة على
مـ ـب ــادئ الـ ـم ــرون ــة وال ـت ـك ـي ــف مــع
التغييرات واالستعداد للتفاعل
مـ ــع أي م ـس ـت ـج ــدات تـ ـط ــرأ عـلــى
المجتمع في أي وقت ،والتعاون
مــع مــؤسـســات الــدولــة والـجـهــات
الـخــاصــة لـلـتـعــامــل مــع أي حــدث
مستجد.
وأك ـ ـبـ ــر مـ ـث ــال عـ ـل ــى ذلـ ـ ــك هــو
اسـتـجــابـتــه ال ـســري ـعــة لـمــواجـهــة
أزمة "كورونا" وتداعياتها ،حيث
قام  KIBبإعادة توجيه برنامجه
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــي ،ل ـ ـلـ ــوقـ ــوف خ ـلــف
صفوف الدولة ومؤسساتها من
أجل التصدي للجائحة.
التوعية المصرفية والمالية:
ومـ ــن ب ـي ــن س ـل ـس ـلــة األن ـش ـطــة
وال ـف ـع ــال ـي ــات ال ـت ــي ش ـ ــارك فيها
خــال عــام  ،2021ودعـمـهــا تحت
مـظـلــة مـســؤولـيـتــة االجـتـمــاعـيــة،
كانت الحملة الوطنية التوعوية
الـمـصــرفـيــة" :لـنـكــن عـلــى درايـ ــة"،
ال ـ ـتـ ــي ي ـن ـظ ـم ـه ــا بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت
ً
ال ـم ــرك ــزي س ـن ــوي ــا ،ب ـه ــدف نشر
الـثـقــافــة الـمــالـيــة ورفـ ــع مستوى
الوعي بالقطاع المصرفي ،حيث
نــاقــش الـبـنــك فـيـهــا ،وع ـلــى مــدار
الـ ـع ــام ،ك ــل م ــن س ـبــل االس ـت ـفــادة
م ـ ــن خ ـ ــدم ـ ــات الـ ـبـ ـن ــوك وك ـي ـف ـيــة
إدارة ال ـح ـس ــاب ــات ال ـم ـصــرف ـيــة،
مــع بعض مــن اإلرش ــادات إلتمام
ال ـ ـم ـ ـعـ ــامـ ــات الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ع ـبــر
اإلنترنت دون أخطار ،والتوعية
بمخاطر التعامل واالستثمار في
األصول أو العمالت االفتراضية.
كـ ـم ــا سـ ـل ــط الـ ـ ـض ـ ــوء عـ ـل ــى ن ـظــم
األمـ ـ ــن ال ـس ـي ـب ــران ــي ف ــي ال ـب ـنــوك

رعاية ودعم البطل العالم الكويتي في الدرجات المائية
يوسف العبدالرازق
خ ـصــوصــا  .KIBوتـ ـط ــرق الـبـنــك
أيضا للحلول التمويلية وتعدد
أنماط التمويالت حسب الغرض،
وكـيـفـيــة الـتـفــريــق بـيــن التمويل
اإلسالمي واالقتراض من البنوك
التقليدية ،وغيرها.
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مــن الـنــاحـيــة الـمـصــرفـيــة يعتمد
عليه ،حــرص  KIBخــال الحملة
ع ـلــى تـثـقـيــف شــري ـحــة ال ـش ـبــاب
عن مبادئ االستثمار واالدخــار
واإلدارة الـجـيــدة لـلـمــال ،وأن ــواع
ال ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة الـ ـت ــي
تناسب احتياجات نمط حياتهم
العصري.

أزمة «كورونا»
ً
وم ـ ـ ــن جـ ــانـ ــب آخ ـ ـ ـ ــر ،ووف ـ ـقـ ــا
اللتزامه بالقضايا المجتمعية
م ــن ح ــول ــه ،اس ـت ـم ــر ال ـب ـن ــك فــي
تدعيم جهود الدولة المتواصلة
الح ـ ـتـ ــواء ال ـ ــوب ـ ــاء ،ح ـي ــن ازداد
ً
انتشاره مجددا في أوائل ،2021
حيث قام  KIBبالتعاون مع كل
من أبراج مزايا الطبية وجمعية
الهالل األحمر الكويتي لتنظيم
وإطالق مبادرة إنسانية لتأمين
ً
إجراء فحوصات الـ  PCRمجانا
لغير المقتدرين.
ً
وفــي السياق ذاتــه ،وانطالقا

مــن مسؤوليته لضمان سالمة
كـ ــل مـ ــن ال ـع ــام ـل ـي ــن فـ ــي ال ـب ـنــك
وع ـم ــائ ــه ،أط ـل ــق ال ـب ـنــك حملة
"ت ـ ـطـ ـ ّـعـ ــم" فـ ــي م ـن ـت ـصــف 2021
الستكمال تطعيم موظفيه ضد
"ك ــورون ــا" بــالـتـعــاون مــع وزارة
الصحة.
أما خالل إحدى أهم الفترات
االنتقالية للدولة ،وهي مرحلة
عـ ــودة ال ـتــام ـيــذ إل ــى ال ـم ــدارس
في الربع األخير من العام ،نظم
ال ـب ـنــك مـجـمــوعــة م ــن ال ــزي ــارات
المدرسية ،كما شارك في مبادرة
ً
"ت ـع ـل ـيــم آم ـ ـ ــن" ،مـ ـ ـ ــزودا ال ـط ــاب
بـحـقــا ئــب فيها أدوات التعقيم
والنظافة الشخصية ،مع أنشطة
لتشجيعهم على اتباع إرشادات
الوقاية من األمراض.

البرنامج الرمضاني
شهد برنامج  KIBالمجتمعي
ً
خ ــال  2021تــوس ـعــا أك ـب ــر في
نـ ـ ـط ـ ــاق حـ ـمـ ـلـ ـت ــه ال ــرمـ ـض ــانـ ـي ــة
الـسـنــويــة ،حـيــث اشـتـمـلــت على
سلسلة من الفعاليات المميزة
الـ ـ ـت ـ ــي جـ ـمـ ـع ــت ب ـ ـيـ ــن الـ ـت ــرفـ ـي ــه
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــرفـ ـ ــة وال ـ ـم ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــات
اإلنسانية في آن واحد .ومن أبرز
مبادراته في رمضان والفريدة
من نوعها على اإلط ــاق ،كانت

التعاون مع جمعية الهالل األحمر
إنتاج وعرض مسلسل الرسوم
ال ـم ـت ـحــركــة" :عــائ ـلــة  "KIBعلى
م ــواق ــع ال ـت ــواصــل لـلـبـنــك ط ــوال
الشهر الكريم ،والذي تم إنتاجه
في إطــار كوميدي جديد ،وكان
يـ ـع ــد أول عـ ـم ــل فـ ـن ــي ت ـب ـت ـكــره
م ــؤسـ ـس ــة م ــالـ ـي ــة بـ ـه ــدف نـشــر
التوعية والمعرفة المصرفية،
كما نظمت لــه مسابقة خاصة
ً
جـ ـ ـ ــاءت جـ ـنـ ـب ــا إل ـ ـ ــى جـ ـن ــب مــع
مسابقته السنوية األخرى وهي
"غطاوي ."KIB
وضمن إطار تعزيز التوعية
ال ــدي ـن ـي ــة والـ ـس ــام ــة ال ــروح ـي ــة
لـ ـمـ ـت ــابـ ـعـ ـي ــه ،تـ ـلـ ـيـ ـه ــا ال ـص ـح ــة
البدنية ،قام البنك خالل الشهر
ال ـكــريــم بــال ـت ـعــاون م ــع فضيلة
ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ط ـ ـ ـ ــال فـ ـ ــاخـ ـ ــر ل ـن ـش ــر
مقاطع وصــور على مواقع KIB
االج ـت ـمــاع ـيــة تـضـمـنــت الـعــديــد
م ـ ــن الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات اإلس ــامـ ـي ــة
والنصائح الروحانية ،كذلك قام
بعرض مقاطع رياضية للمدرب
الــريــاضــي ،فهد الـجــارالـلــه ،قدم
ف ـي ـهــا م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـت ـمــاريــن
والمعلومات البدنية لتشجيع
المشاهدين على الحفاظ على
لـيــاقـتـهــم خـ ــال ش ـهــر رم ـضــان
وخاصة خالل الحظر.
أمـ ـ ــا عـ ــن الـ ـج ــان ــب ال ـخ ـي ــري
واإلنساني للبرنامج الرمضاني،

فتعاون البنك مع جمعية الهالل
األحمر الكويتي لتنظيم كل من
مـبــادرة "ماچلة"  KIBالسنوية،
و"إفـطــار الصائمين" ،ومـبــادرة
ك ـســوة ال ـع ـيــد ،م ــن أج ــل تــوفـيــر
ي ــد م ـس ــان ــدة ل ــأس ــر الـمـتـعـفـفــة
واألفراد غير المقتدرين.

تمكين الشباب
كــأحــد أه ــم األركـ ــان الرئيسية
لـ ـب ــرن ــام ــج الـ ـبـ ـن ــك ال ـم ـج ـت ـم ـعــي
الشامل ،حرص  KIBخالل 2021
ع ـل ــى م ــواصـ ـل ــة االسـ ـتـ ـث ـم ــار فــي
ال ـط ــاق ــات ال ـش ـبــاب ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة،
ل ـك ــون ـه ــم مـ ــن ال ـ ـشـ ــرائـ ــح األكـ ـث ــر
ً
تأثيرا في مستقبل البالد ،حيث
ق ـ ــدم رع ــايـ ـت ــه لـ ـ ـن ـ ــادي ال ـش ـب ــاب
ال ـخ ــاص بـقـســم ال ـع ـلــوم اإلداريـ ــة
فـ ــي ج ــامـ ـع ــة الـ ـك ــوي ــت ل ـت ـطــويــر
مجاالتهم العلمية ،أما في المجال
ال ــري ــاض ــي ،ف ـق ــام ال ـب ـنــك بــرعــايــة
بطل العالم الكويتي في الدرجات
المائية (الـجـيــت سـكــي) ،يوسف
العبدالرازق.
يقوم  KIBكل عام وخالل فترات
م ـت ـقــاربــة طـ ــوال ال ـس ـنــة بتنظيم
أو رعــايــة األنـشـطــة والـفـعــالـيــات
الرياضية المختلفة في الكويت،
وكانت من أبرزها خالل  2021هي
مسابقة  Flare Fitnessالسنوية

للياقة البدنية ،كــذلــك ،ولعامين
على التوالي.

المشاركة المجتمعية
تـ ـح ــت مـ ـظـ ـل ــة ش ـ ـع ـ ــاره "ب ـن ــك
للحياة" ،قام  KIBبالمواظبة على
مشاركاته المجتمعية الذي عرف
بها كل سنة ،من أبرزها مبادرة
"خ ـل ــوه ــا ع ـل ـي ـن ــا" ،الـ ـت ــي نـظـمــت
بالتعاون مع مجموعة من شركاء
ال ـب ـنــك الـمـحـلـيـيــن م ــن أص ـحــاب
الـمـطــاعــم وال ـم ـقــاهــي ،لتضييف
عـ ـ ـم ـ ــائ ـ ــه وم ـ ــوظـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــه ب ـب ـع ــض
المأكوالت والمشروبات المجانية
مــن قــوائــم أطعمتهم ،كما تهدف
الـمـبــادرة إلــى دعــم أصـحــاب تلك
المشاريع الوطنية التي بدورها
تعمل على دفع االقتصاد المحلي.
وفـ ـ ـ ــي مـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة م ـج ـت ـم ـع ـيــة
م ـمــاث ـلــة ،ق ــام  KIBفـيـهــا بــرعــايــة
مهرجان  Food Buzzلمشروعات
األطعمة والمشروبات الصغيرة،
والمشاركة ضمن فعالياته ،حيث
أقام فريق البنك جناحا خاصا به
طوال أيام المهرجان يضم سلسلة
من األلعاب والمسابقات المسلية.
أم ــا رعــايــة ال ـم ـهــرجــان ،فـقــد أتــت
ضمن ضمن جـهــود البنك لدعم
ال ـم ـشــاريــع الـكــويـتـيــة الـصـغـيــرة
والمتوسطة ،لما تساهم بــه من

ت ـح ـق ـيــق م ـس ـت ـه ــدف ــات الـتـنـمـيــة
ال ـم ـس ـتــدامــة وت ـنــويــع االق ـت ـصــاد
المحلي.
ً
مـبــادرا مــرة أخــرى بضيافته،
وخــال صيف  2021الحار ،وزع
 KIBالمرطبات على زوار شواطئ
الـكــويــت ،ولـكــن مــع تقديمها في
حقيبة  Ocean-Mindedالخاصة
م ــن ال ـب ـنــك ،إلعـ ــادة اسـتـخــدامـهــا
كـسـلــة مـهـمــات وإل ـق ــاء الـقـمــامــة
فيها من أجل الحفاظ على نظافة
الشاطئ وعلى البيئة.

برنامج للموظفات
في إطــار سعيه للحفاظ على
ص ـح ــة ف ــريـ ـق ــه ،مـ ــن ال ـمــوظ ـف ـيــن
والـ ـم ــوظـ ـف ــات ع ـل ــى حـ ــد س ـ ــواء،
وسـ ــام ـ ـت ـ ـهـ ــم ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى
الـشـخـصــي والـعـمـلــي والـنـفـســي
والجسدي ،قام  KIBخالل أكتوبر
ً
 ،2021وت ــزامـ ـن ــا م ــع ف ـعــال ـيــات
الشهر العالمي لسرطان الثدي،
بإطالق وتنظيم برنامج توعوي
متكامل لموظفاته ،تحت شعار
"ص ـ ـ ــورة ت ـغ ـيــر حـ ـي ــات ــج" ،لـنـشــر
ثقافة الوقاية من سرطان الثدي
وتعزيز الــوعــي بــه ،مــع توضيح
ك ـي ـف ـيــة ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع م ـصــاب ـيــه
ومساندتهم خــال رحلة العالج
والشفاء.

« »Spider Manيستعيد صدارة شباك التذاكر

t

om

aw
abil@ arida.c
alj

العدد  / 4945الثالثاء  25يناير 2022م  22 /جمادى اآلخرة 1443هـ

غيمس

عــاد فيلم " "Spider Manالجديد إ لــى صــدارة شباك التذاكر في
أ مـيــر كــا ا لـشـمــا لـيــة ،مــع تحقيقه إ يـ ــرادات بـلـغــت  14.1مـلـيــون دوالر
خالل عطلة نهاية األسبوع ،وفق تقديرات شركة إكزيبيتر ريليشنز
المتخصصة.
وهذا الفيلم ،وهو األول في زمن "كوفيد" ،الذي جمع أكثر من مليار
دوالر في شباك التذاكر بأميركا الشمالية والعالم منذ إطالقه ،أزاح
فيلم الرعب " "Screamالذي احتل مركز الصدارة نهاية األسبوع الماضي.
وبعد  6أسابيع من إطالقه ،يواصل الفيلم الذي أنتجته شركة سوني
إن ـعــاش صـنــاعــة الـسـيـنـمــا الـتــي تــأثــرت بـشـكــل كـبـيــر بــالــوبــاء ،مــع بلوغ
عائداته في كل أنحاء العالم  1.69مليار دوالر.
وأتت النسخة الجديدة والخامسة من سلسلة أفالم  Screamفي المركز
الثاني ،وحقق فيلم الرعب هذا ،وهو من إنتاج "باراماونت ستوديوز" 12.4
مليون دوالر في شبابيك التذاكر األميركية والكندية من الجمعة إلى األحد.
(أ ف ب)

ملصق «»Spider man

غيمس يعتزم الحصول
على الجنسية الفرنسية

«كورونا» تجبر أوركسترا
فيينا على إلغاء حفالتها

اإليطالي باريكو يعلن
إصابته بسرطان الدم

أعلن مغني الراب غيمس ،وهو كونغولي عاش
ً
في فرنسا معظم حياته تقريبا ،أنه يعتزم إعادة
التقدم بطلب للحصول على الجنسية الفرنسية
بعدما ُرفض طلبه السابق.
وقال غيمس لصحيفة "جورنال دو ديمانش":
ً
ً
"سأقدم طلبا جديدا للحصول على الجنسية.
ً
أنا شخص صبور جــدا ،ولست من النوع الذي
يستسلم".
ووصل المغني وكاتب األغاني المولود باسم
غاندي دجونا في كينشاسا عام  ،1986إلى فرنسا
وهو في الثانية من العمر برفقة والديه اللذين
هربا من جمهورية الكونغو الديموقراطية التي
كانت تعرف في ذلك الوقت بزائير.
ً
وأوضـ ــح "ع ــدم كــونــي فــرنـسـيــا هــو مــن أكثر
األمور التي أندم عليها .كل ذكرياتي في فرنسا
عندما أسافر إلى قطر أو الواليات المتحدة ...أقدم
نفسي كفنان فرنسي وليس كونغوليا ،ولكن
تنقصني الوثيقة الرسمية".
(أ ف ب)

ألغت "أوركسترا فيينا الفيلهارموني" اثنين
من حفالتها الموسيقية في ألمانيا بسبب تزايد
حاالت اإلصابة بفيروس كورونا بين أعضائها.
وأع ـل ـنــت ال ـفــرقــة ال ـش ـه ـيــرة ،أم ــس األول ،أن
ً
العرضين اللذين كان مقررا لهما أمس واليوم في
قاعة "كولونيا الفيلهارموني" وقاعة "هامبورغ
الفيلهارموني" لن يقاما.
كما أعلنت األوركسترا إلغاء الحفل الموسيقي
ً
ً
الذي كان مقررا في باريس غدا ،عالوة على إلغاء
حفلين في سالزبورغ خالل أسبوع موتسارت-
يومي  29الجاري و 2فبراير المقبل.
ً
ومن المقرر أن تمضي األوركسترا قدما في
بــاقــي جولتها مــع قــائــد األورك ـس ـتــرا الــروســي
فاليري جيرجيف ،وعازف البيانو الكالسيكي
ال ــروس ــي ديـنـيــس مــات ـســوف ،كـمــا هــو مخطط
لها فــي فبراير ،مــع حفالت فــي مدينتي إيسن
وفرانكفورت األلمانيتين في  21و  22فبراير،
ثم في الواليات المتحدة.
(د ب أ)

أع ـلــن ال ـمــؤلــف اإلي ـط ــال ــي صــاحــب أعـلــى
مبيعات ،أليساندرو بــاريـكــو ،ال ــذي اشتهر
بــأع ـمــال بــالـلـغــة اإلنـكـلـيــزيــة مـثــل "ال ـحــريــر"
و"المدينة" و"بــا دم" و"العروس الصغيرة"،
أنه يعاني مرض سرطان الدم.
وقبل عيد ميالده الـ  64بفترة وجيزة ،كتب
باريكو على مواقع التواصل االجتماعي مطلع
هذا األسبوع أنه تم تشخيص حالته بسرطان
الدم النخاعي المزمن منذ نحو خمسة أشهر.
وق ــال إن ــه مــن الـمـقــرر أن يخضع لعملية
زرع خاليا جذعية مع االستعانة بشقيقته
كمتبرعة في األيام القليلة المقبلة.
وكتب" :لقد قرر األطباء عالجي ،وأعطوني
ً
انـطـبــاعــا بأنهم يمكن أن ينجحوا بسرعة
ً
ك ـب ـيــرة" .يــذكــر أن بــاري ـكــو يـعـمــل صحافيا
ً
ً
ً
ومــذيـعــا تلفزيونيا ومــوسـيـقـيــا .واكتسب
شهرة دولية ككاتب في البداية من خالل رواية
ً
"الحرير" عام  ،1996والتي حققت أيضا نجاحا
في العالم الناطق باللغة اإلنكليزية( .د ب أ)

«أوركسترا فيينا الفيلهارموني»

«نتفليكس» تستقطب ًبأعمالها
الرائجة مشتركين جددا

أليساندرو باريكو

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :تتحسن عائداتك وتستمتع بأيام
طيبة في العمل.
ً
ّ
عاطفيا :الحبيب ال يفكر إال بك ويبذل كل
جهد إلسعادك.
ٍ ً
اجتماعيا :فترة عائلية مضطربة تحتاج
خاللها الى كثير من الصبر.
رقم الحظ.17 :

من خالل إنتاج أجزاء ثانية مثل «لعبة الحبار»

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً ُ ّ
مهنيا :تـفــضــل الـمـشــاريــع البسيطة لكن
المبتكرة وتشرع لتنفيذها.
ً
عاطفيا :تقع فــي مشاكل النــك ال تضبط
لسانك مع الحبيب.
ً
اجتماعيا :تسترجع شغفك ورغبتك في
االستمتاع بالحياة بجميع أشكالها.
رقم الحظ.53 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
م ـه ـن ـيــا :ال ت ـقــم ب ــأي م ـشــاريــع محفوفة
ً
بالمخاطر تنعكس سلبا على مسيرتك.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـ ـط ـ ّـورات ســريـعــة ف ــي الـعــاقــة
ً
ً
تجعلك تتخذ موقفا حاسما.
ً
اجتماعيا :تميل إلى عزل نفسك عن الناس
وقت آلخر النك بحاجة الى الراحة.
من ٍ
رقم الحظ27 :

مشهد من مسلسل «لعبة الحبار»
تراهن "نتفليكس" على أعمالها الرائجة الستقطاب مشتركين جدد
من خالل إنتاج أجزاء ثانية ،بعد أن أنهت المنصة عام  2021بنجاحات
عالمية ،مثل " "Squid Gameو" ،"Casa de Papelلكن نسب المشاهدة
القياسية ال تحجب التباطؤ في نمو المشتركين الجدد ،وباتت المنصة
العمالقة للبث التدفقي تضم  221.8مليون مشترك ،أي أ قــل بقليل من
ال ـع ــدد ال ـم ـتــوقــع ال ـبــالــغ  222م ـل ـيــونــا ،حـسـبـمــا ج ــاء ف ــي ب ـيــان أصــدرتــه
"نتفليكس" عن نتائج الربع الرابع من .2021
وتتوقع المجموعة أال يزيد عــدد مشتركيها الجدد على  2.5مليون
خالل الربع الحالي ،مقارنة بـ 4ماليين مشترك في الفترة من يناير إلى
مارس  ،2021ولم تسجل المنصة مثل هذا الرقم المنخفض للربع األول
ســوى فــي  ،2010عندما كــان عــدد مشتركيها ال يتخطى  13.9مليونا،
وأقرت المنصة العمالقة بأن "االحتفاظ (بالمشتركين) ونسب المشاهدة
ال يزال صلبا ،لكن نمو المشتركين الجدد لم يعد إلى مستويات ما قبل
جائحة كورونا ،التي انعكست إيجابا على نتفليكس عام  2020وأوائل
."2021
وفي الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر ،حققت المجموعة إيرادات بلغت
 7.7مـلـيــارات دوالر ،و صــا فــي أر ب ــاح  607مــا يـيــن ،كـمــا استقطبت 8.28
مــايـيــن مـشـتــرك جــديــد ،حـيــث اسـتـفــادت الـمـنـصــة مــن الـنـجــاح العالمي
لمسلسل ( Squid Gameلعبة الحبار) الكوري الجنوبي ،ا لــذي شاهده
أكثر من  142مليون مشترك حتى منتصف أكتوبر ،بعد شهر من إطالقه،
أو نحو ثلثي المستخدمين ،وهو رقم قياسي للمنصة ،ولذلك أكد قادة
المجموعة التحضير لموسم ثان من المسلسل ،دون تحديد موعد.
وت ـم ـي ــزت ن ـهــايــة عـ ــام  2021أي ـض ــا بــال ـمــوســم ال ـج ــدي ــد واألخـ ـي ــر مــن
المسلسل اإلسباني " ،"Casa de Papelوبالنسبة لعام  2022سيتعين
االنتظار حتى مارس لمتابعة إصدارات كبيرة مثل الموسم الثاني من
" ،"Bridgertonللنجمين فيبي دينيفور ور يــغ جــان بــا يــدج ثــا نــي أكثر
إنتاجات المجموعة شعبية.
وأع ـل ـنــت الـمـجـمــوعــة ق ـبــل أس ـب ــوع زيـ ــادة ب ـيــن دوالر ودوالريـ ـ ــن على
اشتراكاتها الشهرية في الواليات المتحدة ،ويكلف االشتراك بالرزمة
األساسية حاليا  9.99دوالرات ،وصوال إلى االشتراك األغلى وقدره 19.99
دوالرا ،وكذلك ترتفع تكاليف اإلنتاج دون أن تؤتي ثمارها دائما ،كما أن
مسلسل  ،Cowboy Bebopالذي طرحته "نتفليكس" في نوفمبر ،وألغته
بعد موسم واحد فقط" ،كان فشال مكلفا" على المنصة.
ومع ذلك ،ال يمكن للمنصة المجازفة بتقليص استثماراتها ،في ظل
المنافسة المحتدمة مع منافسيها الرئيسيين ،من أمثال "ديزني بالس"
و"اتش بي او ماكس" ،حيث قالت "نتفليكس" ،في بيان صحافي" ،حتى في
هذا العالم الغامض وبمواجهة المنافسة المتزايدة ،نحن متفائلون بشأن
آفاق النمو على المدى الطويل ،حيث يحل البث التدفقي تدريجا محل
أشكال الترفيه الخطي (التلفزيون التقليدي) في جميع أنحاء العالم"،
الفتة إلى نجاحها في جوائز إيمي ،التي تعادل بأهميتها تلفزيونيا
جوائز األوسكار سينمائيا ،بفضل أعمال مثل "ذي كراون" و"ذي كوينز
غامبيت" و"ذي باور أوف ذي دوغ".
(أ ف ب)

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :تتحالف مع شخص جدير بالثقة
يساعدك في تسريع مشاريعك.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :حـ ـ ـ ــاول أن تـ ـج ــد الـ ـق ــواس ــم
ً
المشتركة بدال مما يفرقكما.
ً
اجتماعيا :تسمح لــك ظــروفــك باتخاذ
ً
خطوات أكثر جرأة عائليا.
رقم الحظ.39 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :يــؤثــر ل ـقــاء مـهــم عـلــى مـســارك
المهني وتقدمك في العمل.
ً
عاطفيا :ال تطلب المستحيل من الحبيب
ً
بل كن منطقيا.
ً
ً
اجتماعيا :صحتك ّ
متوعكة قليال النك
ال تهتم بحميتك الغذائية.
رقم الحظ.28 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
ً
ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـط ـلــق م ـش ــروع ــا م ـش ـتــركــا مع
أشخاص من الماضي يتحول إلى صفقة
ناجحة.
ً
عاطفيا :تنسى همومك كلها مع الحبيب
وإلى جانبه.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تسمح لــك ال ـظــروف بــإطــاق
ّ
مشروع شخصي مؤجل منذ وقت طويل.
رقم الحظ.56 :
فيبي دينيفور

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :ال تعرف الفشل فحين تريد أمــرا
تسعى للحصول عليه.
ً
عاطفياّ :
بحبيب مخلص ال يريد
تمسك
ٍ
إال إسعادك.
ً
اجتماعيا :إنــه الــوقــت المناسب لبيع أو
شراء العقارات.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
مهنيا :فتش ّ
عمن يؤيد أفكارك المهنية
ويدعمها.
ً
ً
عاطفيا :تنسحب من الساحة قليال حين
يتصاعد التوتر مع الشريك.
ً
اجتماعيا :الرياضة المنفذ الوحيد لتفريغ
الضغوط لديك.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
ّ
تتسرع بصرف األموال وتهدرها
مهنيا :ال
ً
في مشاريع غير مفيدة بتاتا.
ً
عاطفيا :اطلب المساعدة من الحبيب في
موضوع يفهم فيه أكثر منك.
ً
اجتماعياّ :
تقدم لك عائلتك أفضل مصادر
الــراحــة وتسترجع السالم الداخلي الذي
تبحث عنه.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً ّ
مهنيا :تحقق النجاح عبر إطالق مشاريع
ً
تشبهك جدا وتشعرك بالنجاح.
ً
عاطفيا :تتلقى مفاجأة عاطفية وتتسارع
العالقة التي تعيشها.
ً
اجتماعيا :تقرر االنتقال إلى مكان جديد
فتبدأ مرحلة سعيدة وغير مسبوقة.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
م ـه ـن ـيــا :حـ ـ ّـدد ق ــواع ــد ال ـع ـمــل لتجنب
المفاجآت السيئة بعد فترة.
ً
ً
عاطفيا :تواجه ماضيك مجددا وتعيد
إحياء عالقات سابقة.
ً
اجتماعيا :مــرة اخــرى تلتقي بأقارب
أو أص ــدق ــاء ق ــدام ــى ف ـتــزدهــر حـيــاتــك
االجتماعية.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
ً
ً
ً
مهنيا :تشهد حدثا مهنيا مفصليا ينقلك
إلى مستوى آخر.
ً
عاطفيا :ال تعرف كيف ترسم مستقبلكما
لكن سرعان ما تسترجعان الراحة.
ً
ً
اجتماعيا :حياتك العاطفية أكثر مرحا
ً
وهدوءا هذه الفترة.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
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فادي يازجي يرصد لحظات إنسانية مؤثرة في «دار الفنون»
خالل معرض يستمر حتى فبراير المقبل وضم مجموعة من أعماله

من أجواء المعرض

فضة المعيلي

ً
أقــامــت دار الـفـنــون مـعــرضــا
للفنان ال ـســوري ف ــادي يازجي
ضم مجموعة من أعماله ،التي
رصدت لحظات إنسانية مليئة
بالمعنى والـ ــدالالت ،مــن خالل
رسوماته التعبيرية .ويستمر
المعرض حتى فبراير المقبل.
وقـ ــال ي ــازج ــي ،ف ــي تـصــريــح
صحافي وزعته الدار بمناسبة
اف ـت ـتــاح ال ـم ـع ــرض" :أق ــزام ــي ال
تـ ـ ـ ــزال قـ ـصـ ـي ــرة األعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ،بــل
تقصر أكثر ،تطير ربما ،أقزامي
– أقزامنا – نحن – أنا ،لن أبكي
أشـجــانــي وأحـكــي قصة ناسي
الذين يالمسون كتفي وعيوني

األمم المتحدة :مؤسسة البابطين
تترجم المعنى الحقيقي لثقافة السالم

كــل يــوم ،لــم أكــن شجاعا يوما،
ألقـ ــول م ــا يـعـتـمــل ب ــداخ ـل ــي إال
ب ـب ـكــائــي .أي ـت ـهــا ال ــدي ــدان الـتــي
تعرف النهايات هل هي سوداء
مـثــل األسـ ــود؟ هــل هــي موجعة
مثل الظلم وبناء األوطان؟ أيها
األصــدقــاء مــا زلـتــم تفارقونني
واحـ ـ ـ ـ ــدا تـ ـل ــو اآلخـ ـ ـ ـ ــر .ال أل ـع ــب
شطرنجكم بسالح ،ألعب وأنا
ممسك بحبلي السري".

خامات مختلفة
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،قـ ـ ــال م ــدي ــر دار
ال ـف ـنــون عـيـســى مـحـمــد" :ع ــاش

الـ ـفـ ـن ــان ال ـ ـسـ ــوري يـ ــازجـ ــي فــي
دم ـ ـشـ ــقُ ،
وعـ ـ ـ ــرف ع ـل ــى صـعـيــد
واسع بأعماله الرمزية ،وترصد
الـلــوحــات الفنية فــي المعرض
م ـش ــاع ــره حـ ــول م ــا ي ـج ــري في
العالم بالوقت الحالي .استخدم
ي ـ ـ ــازج ـ ـ ــي خ ـ ـ ــام ـ ـ ــات م ـخ ـت ـل ـف ــة،
م ـن ـه ــا الـ ــرسـ ــم ع ـل ــى ال ـق ـم ــاش،
المنسوجات ،الورق المقوى أو
الصحف باستخدام األكريليك،
األكياس الورقية ،أو منحوتات
مــن الخبز الـعــربــي أو مــن قطع
الصلصال".
ولفت إلى أن يازجي شغوف
بــال ـفــن ،وشـغـفــه يـجـعـلــه دائـمــا

ترجمة «األصفار تشكل
ً
رقما» إلى الفارسية
•

عيسى محمد
يـسـتـكـشــف الـ ـم ــواد ال ـم ـتــوافــرة
حوله الستخدامها في فنه.
ُيذكر أن يازجي نحات ورسام
ً
ســوري يقيم حاليا في دمشق،
ُول ــد فــي الــاذقـيــة بسورية عام
 .1966ال ـت ـحــق بـكـلـيــة ال ـف ـنــون
ال ـج ـم ـي ـلــة ف ــي دم ـش ــق وت ـخــرج
فيها عام ُ .1988عرضت أعماله
في كثير من دول العالم ،وكانت
له معارض في الشرق األوسط
وأوروبا وأميركا ،وتباع أعماله
ً
حاليا في مزادات عالمية ،مثل:
كريستي وسوثبي ،كما تعرض
أعماله في المتحف البريطاني
ومتحف معهد العالم العربي.

١٥

مسك وعنبر

فضة المعيلي

صدر عن دار آرشیدا
باألهواز -إيران ،ترجمة
ف ــارسـ ـي ــة ل ـل ـم ـج ـمــوعــة
ال ـق ـص ـص ـيــة "األصـ ـف ــار
ً
تـشـكــل رقـ ـم ــا" ،للكاتبة
والـ ــروائ ـ ـيـ ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
د .ج ـم ـي ـلــة س ـي ــد ع ـلــي،
وهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــة
ال ـق ـص ـص ـي ــة الـ ـح ــائ ــزة
ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ملصق المجموعة
ال ـت ـش ـج ـي ـع ـي ــة لـلـقـصــة
القصيرة في الكويت.
تركز المجموعة القصصية الصادرة عن دار الفراشة ودار
الفارابي على أمــور حياتية ُمعاشة بين فئات البشر ،وأحالم
وآ م ــال تنثر ا لـسـعــادة وبهجة لمن يعانقها حقيقة أو خياال
تسردها الكاتبة بلغة ثرية ،ويضم الكتاب عشر قصص.
ترجم المجموعة القصصية األكاديمي والكاتب والمترجم
اإليراني د .عاطي عبيات ،الذي صدر له أكثر من  10مؤلفات،
وأكثر من  25ترجمة وتعريبا من اللغة العربية إلى الفارسية
والـعـكــس ،كما نشر أكـثــر مــن  80بحثا فــي الـمـجــات العلمية
المحكمة والمؤتمرات الدولية والوطنية ،وأشرف على رسائل
وأطروحات عدة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه ،إضافة إلى
تحكيم العشرات من أطروحات الدكتوراه في الداخل والخارج
وغير ذلك.
ويعتبر د .عبيات من أبرز المترجمين المعاصرين في إيران،
وحاز جوائز عدة في مجال البحث العلمي .وقد ترجم ثالثة كتب
عن األدب الكويتي إلى اللغة الفارسية من إنتاج أدباء الكويت
المميزين ،كالشاعرة د .سعاد الصباح ،والكاتب والشاعر علي
المسعودي.

تكريم خالد الصديق في «العين» السينمائي
ّكرم مهرجان العين السينمائي
اسم المخرج الكويتي الراحل
خالد الصديق خالل دورته
الرابعة التي انطلقت أمس
األول.

خبريات
«االختيار الثالث» في
شوارع القاهرة الشعبية

قرر املخرج بيتر ميمي،
مخرج الجزء الثالث
من مسلسل االختيار،
التشديد على كل
طاقم العمل بااللتزام
باإلجراءات االحترازية،
لعدم إصابة أي فنان
بـ"كورونا" خالل الفترة
الحالية ،خصوصا
أنه وضع خطة مميزة
لالنتهاء من الجزء
الثالث من املسلسل قبل
شهر رمضان.
ويتواجد ميمي مع
الفنان كريم عبدالعزيز
وعدد من النجوم داخل
منطقة القاهرة الشعبية
بمنطقة شبرا لتصوير
عدد كبير من املشاهد،
وظهر كريم مرتديا
املالبس املدنية في
التصوير ،حيث يقدم
دور ضابط شرطة في
األمن الوطني على غرار
الجزء السابق من العمل.
وينضم الفنان أحمد
السقا وعدد من النجوم
لكريم عبدالعزيز في
عدد من مشاهد تلك
املنطقة ،الستكمال
التصوير ،الذي قارب
على ثلثه في إنجاز كبير
لطاقم العمل خالل فترة
قصيرة.

وائل كفوري يغني في دبي
 12فبراير

عبدالعزيز البابطين في األمم المتحدة
بمناسبة احتفال منظمة األمــم المتحدة هــذا العام باليوم
الدولي للتعليم تحت شعار "تغيير المسار ،تحويل التعليم" ،قال
ممثل األمين العام لألمم المتحدة والمنسق المقيم في الكويت
طارق الشيخ ،أمس" ،تتعاون مؤسسة عبدالعزيز البابطين مع
األمم المتحدة من خالل االحتفال بسلسلة من األحداث الدولية
لألمم المتحدة ،ولتعزيز المجتمعات المسالمة والشاملة من
أجل التنمية المستدامة وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع
وبـ ـن ــاء م ــؤس ـس ــات ف ـعــالــة وخ ــاض ـع ــة ل ـل ـم ـســاء لــة ع ـلــى جميع
المستويات محليا ودوليا".
وأضاف" :مؤسسة البابطين شريك رئيسي يترجم المعنى
ال ـح ـق ـي ـقــي ل ـث ـقــافــة ال ـ ـسـ ــام ،م ــن خـ ــال ال ـت ـع ـل ـيــم .وقـ ــد حـصــل
د .عبدالعزيز البابطين الشاعر والـكــاتــب الـبــارز على جائزة
ً
يونسكو أخيرا في يوم اللغة العربية ،تقديرا إلنجازاته المعروفة
والرائدة في مجال التواصل بين الحضارات .إنها لفرصة عظيمة
لألمم المتحدة في الكويت لتوحيد قواها ولتعزيز التعليم
الجيد من أجل السالم والتنمية في تحقيق األهداف العالمية
بالكويت وخارجها".
وأضاف الشيخ" :نواصل العمل مع حكومة الكويت والشركاء
الوطنيين على النهوض بهذه األولوية الوطنية ،وتعزيز رأس
المال البشري واقتصاد المعرفة ،من خالل إعادة توجيه التعليم
والتدريب في الكويت ،حيث يتم تحديد االستثمار االستراتيجي
في التعليم كأحد أهم مجاالت التنمية وتسريع عملية اقتصاد
المعرفة في الدولة".
وأش ــار إل ــى أن ــه تــم أم ــس إع ــان ت ـعــاون األم ــم الـمـتـحــدة في
الكويت مع مؤسسة البابطين إلطالق مبادرة لالحتفال بـ"اليوم
الـعــالـمــي لـلـتـعـلـيــم" ،ال ـتــي تـسـتـهــدف ط ــاب الـجــامـعــات الــذيــن
سيقدمون حلوال مبتكرة للتحوالت ،في ضوء الوضع الحالي
لبناء واستيعاب أنظمة تعليمية أكثر إنصافا وشمولية.

من أجواء حفل افتتاح المهرجان
ان ـ ـط ـ ـلـ ــق مـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان الـ ـعـ ـي ــن
السينمائي فــي دورت ــه الرابعة
مساء أمس األول ،بعرض الفيلم
الفنلندي "الرجل الذي لم يرغب
ب ـم ـش ــاه ــدة تـ ـيـ ـت ــان ــك" ،تــأل ـيــف
وإخ ــراج تيمو نيكي ،وبطولة
بيتري بويكوالينين وماريانا
مـيـجــاال وســامــولــي جــاسـكـيــو،
ويعرض الفيلم ضمن برنامج
سـيـنـمــا ال ـع ــال ــم ،الـ ــذي ي ـضــم 7
أف ـ ـ ــام مـ ــن ل ـي ـت ــوان ـي ــا والت ـف ـي ــا
وب ــولـ ـن ــدا وال ـ ـ ـسـ ـ ــودان وم ـصــر
وفلسطين.
ويعد هذا العرض الخليجي
األول ل ـل ـف ـي ـلــم ،ال ـ ـ ــذي ي ـت ـنــاول
قصة ر جــل كفيف ومقعد على
كرسي متحرك يعيش قصة حب
ويـتــواصــل مــع حبيبته يوميا
ع ـبــر ال ـه ــات ــف ،وح ـي ــن ي ـق ــرر أن
يلتقي بها يجد نفسه بحاجة
إلــى مساعدة خمسة أشخاص
للوصول إليها.

الدورة الحالية
للمهرجان
ُ
نفذت وسط
تحديات
كبيرة بسبب تحديات كبيرة
كورونا
وقــال مدير المهرجان عامر
عامر سالمين

ُ
س ــالـ ـمـ ـي ــن إن الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة نـ ـف ــذت

خالد الصديق

ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــام وس ـ ـ ــط تـ ـح ــدي ــات
كـ ـبـ ـي ــرة مـ ــن انـ ـتـ ـش ــار فـ ـي ــروس
كورونا ،ورغم ذلك انطلقت في
مــوعــدهــا الـمـحــدد ،مــع االل ـتــزام
الكامل بــاإلجــراء ات االحترازية
والوقائية.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح سـ ـ ــال ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــن أن
المهرجان استطاع استقطاب
 58ف ـي ـل ـمــا خـ ــال هـ ــذه ال ـ ــدورة
رغ ــم ق ـلــة اإلن ـت ــاج ــات ف ــي عــالــم
صناعة السينما ،كما ستشهد
الدورة إبرام اتفاقية جديدة مع

السينما المصرية تستقبل  3أفالم جديدة
•

القاهرة  -محمد قدري

تستقبل السينما المصرية  3أفالم دفعة واحدة،
تـتـمـثــل ف ــي ال ـف ـي ـلــم ال ـك ــوم ـي ــدي ت ـمــاس ـيــح ال ـن ـيــل،
بطولة الفنان بيومي فؤاد ومصطفى خاطر وعدد
كبير من نجوم الكوميديا 26 ،الجاري ،بعد عدة
نجما كوميديا
تــأج ـيــات ،وي ـضــم الـعـمــل 14
في سابقة جديدة.
وتدور أحداث
الـفـيـلــم حــول
مصطفى

غادة عادل

خاطر وحمدي الميرغني ،وهما
شابان يقومان بأعمال النصب
على خالد الصاوي ،الذي يجسد
دور رجـ ــل ث ـ ــري ،أثـ ـن ــاء رحـلـتــه
ال ـب ـحــريــة ،وت ــم تـصــويــر معظم
مـشــاهــد الـعـمــل عـلــى مـتــن أحــد
المراكب في أسوان ،إضافة إلى
تصوير عــدد مــن المشاهد في
مدينة األقصر.
و ف ـ ـ ـ ـ ــي  2فـ ـ ـب ـ ــرا ي ـ ــر
المقبل ينضم
فـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ــم
"ح ـ ـ ــام ـ ـ ــل
ملصق «تماسيح النيل»
ملصق «حامل اللقب»
الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــب"
ل ـ ـل ـ ـف ـ ـنـ ــان
الكوميدي
هشام ماجد إلى قائمة األعمال وتدور أحداثه في إطار من التشويق واإلثارة ،حيث
الجديدة ،ويقدمه بمعاونة دينا يقع الحدث الرئيسي بالفيلم في الساعة  11و11
ال ـشــرب ـي ـنــي وال ـف ـن ــان الـكــومـيــدي دقيقة ،وفــي هــذا التوقيت تحديدا تحدث أشياء
محمد سالم وعدد من النجوم ،وهو لم يتوقعها أحد ،ويتورط إياد نصار في مشكلة
من إنتاج طــارق الجنايني ،ويقدم فيه كبيرة تــؤدي إلــى تــورط عــدد مــن األشـخــاص معه
هـشــام مــاجــد دور الع ــب ك ــرة ق ــدم ،وت ــدور ب ــدون قصد مـنــه ،حيث يجسد دور مـحــام يدعى
"سعيد" ،ويواجه العديد من الصعوبات في حياته
أحداثه في إطار كوميدي.
وينضم فيلم األكشن واإلثارة " ،"11.11بطولة ويحاول االنتحار برصاصة ،وبالمصادفة تتنقل
الفنان إياد نصار والنجمة غادة عادل ومعتز هذه الرصاصة من شخص إلى آخر.
هشام ،إلى قائمة األعمال المعروضة ،حيث
يـعــرض فــي  2فـبــرايــر المقبل أي ـضــا ،بعد
ان ـت ـهــاء عـمـلـيــات ال ـمــون ـتــاج وال ـم ـك ـســاج،

مـهــرجــان كــراكــوف السينمائي
البولندي ،بهدف انتشار الفيلم
المحلي ونشر الثقافة اإلماراتية
فــي ال ـخ ــارج ،إل ــى جــانــب إقــامــة
فـعــالـيــات متنوعة وزاخـ ــرة من
ندوات ومحاضرات وورش عمل.
وحـ ـ ـ ــول عـ ـ ــدد األف ـ ـ ـ ــام ال ـت ــي
عرضت خالل الدورات السابقة
فــي مـهــرجــان الـعـيــن ،أف ــاد بأنه
نجح خالل السنوات الماضية
في استقطاب  293فيلما ،منها
 167ف ـي ـل ـمــا إمـ ــارات ـ ـيـ ــا طــويــا
وقصيرا ،و 30فيلما من العالم،
إلى جانب أهم األفالم الخليجية
والـعــربـيــة ،أغلبها فــي عرضها
ال ـخ ـل ـي ـجــي والـ ـع ــالـ ـم ــي األول،
ُرشحت منها أفــام إلــى جوائز
األوسكار.

الدورة الرابعة
ويـخـصــص مـهــرجــان العين
السينمائي هذا العام برنامجا
ألف ـ ـ ــام ال ـط ـل ـب ــة ،وآخ ـ ـ ــر ألفـ ــام
الـمـقـيـمـيــن ،إض ــاف ــة إل ــى الــركــن
ال ـك ــاس ـي ـك ــي ال ـ ـ ــذي يـ ـع ــرض 4
أف ــام إمــاراتـيــة قصيرة شكلت

االنطالقة الحقيقية لصناعها
مــن المخرجين وحـصــدت عدة
جوائز.
وي ـك ــرم ال ـم ـهــرجــان ف ــي هــذه
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـ ـم ـ ـم ـ ـثـ ــل والـ ـمـ ـنـ ـت ــج
اإلم ـ ــارات ـ ــي س ـل ـط ــان ال ـن ـي ــادي،
والـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاق ـ ـ ــد ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــري ط ـ ـ ــارق
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـنـ ـ ــاوي ،واسـ ـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـخ ــرج
الكويتي الراحل خالد الصديق.
ويحمل مهرجان العين خالل
هــذا الـعــام عــددا مــن الـمـبــادرات
ال ـجــديــدة وال ـبــرامــج المختلفة
واتـ ـف ــاقـ ـي ــات فـ ــي خ ــدم ــة "ال ـف ــن
الـ ـس ــاب ــع" ب ـ ـ ــاإلم ـ ـ ــارات ،ل ـي ـكــون
ال ـم ـن ـصــة األب ـ ـ ــرز ل ــدع ــم ص ـنــاع
السينما والـمــواهــب اإلبــداعـيــة
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــة ،وتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم أفـ ـض ــل
إنتاجات السينما في المنطقة،
خـ ـ ــال م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي عـقــد
مساء أمس األول ،حضره عامر
ســال ـم ـيــن ال ـم ــؤس ــس وال ـم ــدي ــر
الـ ـ ـع ـ ــام لـ ـلـ ـمـ ـه ــرج ــان ،وس ـع ـي ــد
سالمين المدير الفني لبرنامج
سينما العالم ،وإيـفــان خضير
مدير العمليات.

«آي ميديا» على خشبة
«المدينة» في بيروت
بعدما حصدت مسرحية "آي ميديا"،
ل ـل ـمــؤلــف والـ ـمـ ـخ ــرج ال ـك ــوي ـت ــي سـلـيـمــان
البسام ،حصة األسد من جوائز المسابقة
ال ــرس ـم ـي ــة ل ـ ـلـ ــدورة ال ـ ـ ـ  22أليـ ـ ــام ق ــرط ــاج
الـمـســرحـيــة ف ــي ت ــون ــس ،وج ــائ ــزة أفـضــل
ممثلة فــي المسابقة الرسمية لمهرجان
ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ل ـل ـم ـس ــرح ال ـت ـج ــري ـب ــي ال ـش ـهــر
الماضي ،يتوجه فريق العمل إلى بيروت،
لتقديم ثالثة عــروض على خشبة مسرح
المدينة ،الذي ُيعد أعرق مسارح العاصمة
اللبنانية الساعة الثامنة مـسـ ً
ـاء أيــام 28
و 29و 30الجاري.
وكان العمل حصد ثالث جوائز رئيسة
بمهرجان قــرطــاج ،وف ــاز البسام بجائزة
أفضل نص مسرحي عن عمله "آي ميديا"،
وفـ ــازت الـفـنــانــة حــا ع ـمــران عـلــى جــائــزة
أفضل ممثلة ،وإيريك سواييه على جائزة
أفضل سينوغرافيا.
وبعد قرطاج توجه البسام وفريقه إلى ملصق المسرحية
القاهرة ،حيث اقتنصت الممثلة حال عمران
جائزة أفضل ممثلة في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي.
وعن جولة العمل الحالية في المدن العربية ،قال البسام" :جولتنا القائمة
عبر المدن العربية تأتي من باب التضامن مع الحركة الفنية المسرحية
والجمهور فــي هــذه الـمــدن ،وهـكــذا هــو األمــر فــي بـيــروت ،المدينة الغالية
على قلوبنا والتي تعاني ما تعانيه من صعوبات في هذا الزمن العصيب،
وتقديم (آي ميديا) ببيروت في هذا الوقت بالتحديد هو الرد الموضوعي
والصحيح على أمراء الحرب وتجار الموت والخراب ووكالء تصحير الوعي
والفن والثقافة".

يستعد املطرب اللبناني
وائل كفوري واملطربان
العراقيان سيف نبيل
وأصيل هميم ،إلحياء
حفل غنائي بمدينة
دبي في  12فبراير
املقبل ،ويقدمون خالله
باقة مميزة من أشهر
أغنياتهم لجمهورهم.
وكان كفوري طرح
أخيرا أغنية سنغل
بعنوان «البنت القوية»،
على «يوتيوب» ،كلمات
وألحان سليم عساف،
وتوزيع موسيقى
عمر صباغ .واألغنية
تم تناولها في إطار
فكرة صيفية جديدة
من خالل فيديو بسيط
جمع بني وائل وعدد
مع أقاربه وأصدقائه،
في لقاء دعا له وائل
بمنزله في منطقة زحلة
بلبنان مسقط رأسه.
وكانت املشاهد في
لحظات عفوية َّ
عبرت
عن االنسجام وجو املرح
الذي يجمع بني وائل
وأقاربه وأصدقائه.

محمد محيي يستعد
لطرح أغنية جديدة

يستعد املطرب محمد
محيي لطرح أغنية
جديدة خالل األيام
املقبلة على موقع
يوتيوب ،والتي يتعاون
فيها مع امللحن محمد
محمدي.
وطرح محيي أخيرا
أغنيته الجديدة (بتاع
زمان) عبر قناته
بـ»يوتيوب» ،وهي كلمات
سلطان صالح ،ألحان
مدين ،توزيع عادل
واصف ،وتريات حسن
سعيد ،ناي محمد
عاطف ،بيز غيتار ماجد
يحيى ،وغيتار شريف
فهمي.

ةديرجلا
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دوليات

ّ
الحريري يعلق عمله السياسي ويدعو «المستقبل» لذلك

ٌ
● جنبالط :القرار ُ
الله» وإيران ● الجسر :تعليق للعمل السياسي ال إنهاؤه
«حزب
يد
طلق
ي
ّ
ّ
● االنتخابات في ّ
مهب التأجيل ...وتوقعات بفوضى سنية واختراقات مناطقية لـ «حزب الله»
● اجتماعات مفتوحة لرؤساء الحكومات السابقين ...وحراك مرتقب للسنيورة إلنتاج بديل
بيروت  -منير الربيع

ً
كما كان متوقعا أعلن
سعد الحريري زعيم تيار
«المستقبل» عدم مشاركته
في االنتخابات النيابية المقبلة،
األمر الذي يهدد بتأجيل هذا
االستحقاق إال أن إعالنه
تعليق عمله السياسي وضع
المشهد السني في مأزق.

قرار الحريري
صفحة حزينة
للوطن لكنني
أتفهم مرارته
ميقاتي

ب ــدمـ ـع ــة م ـل ـي ـئ ــة ب ــال ـت ـح ـ ُّـس ــر،
وب ـج ـم ـلــة اس ـت ـخــدم ـهــا الــرئ ـيــس
الشهيد رفيق الـحــريــري قبل 17
ً
ع ــام ــا ،اخ ـت ـتــم رئ ـي ــس الـحـكــومــة
اللبنانية السابق سعد الحريري
كـلـمــة مـنـتـظــرة مــن بـيــت الــوســط
ب ـم ـقــره ف ــي بـ ـي ــروت ،أع ـل ــن فيها
تعليق ّعمله السياسي والعزوف
عن الترشح لالنتخابات النيابية
ً
المقبلة ،داعيا «تيار المستقبل»،
أك ـبــر ح ــزب سـنــي فــي لـبـنــان الــى
الحذو حذوه.
اس ـت ـح ـض ــر الـ ـح ــري ــري االبـ ــن
مسيرة والــده وجملته التي قال
ف ـي ـهــا »:أس ـت ــودع ال ـلــه ه ــذا البلد
الحبيب وشعبه الطيب» ،وكررها،
وكأنه يبدي ّ
تخوفه على مصير
لبنان وما سيواجهه من مشاكل
سياسية والمزيد من االنهيارات،
خـصــوصــا أن الــوقــائــع الداخلية
والخارجية تشير إلــى أن لبنان
ً
سيكون موجودا في قلب صراع
إقـلـيـمــي ودول ـ ــي ،يــرفــض ه ــو أن
يكون جزء ًا من ّ
تحمل مسؤولية
تداعياتها.
وقـ ــال ال ـح ــري ــري ص ــراح ــة إنــه
َ
دخ ــل عــالــم الـسـيــاســة الستكمال
مشروع رفيق الحريري ،الذي كان
يرتكز على نقطتين أساسيتين؛
األولــى هي وقــف الحرب األهلية
وتعزيز ّ
السلم األهلي ومنع عودة
التحارب بين اللبنانيين.
والنقطة الثانية هــي مشروع
اق ـت ـص ــادي م ـت ـكــامــل ي ـق ــوم على
تعزيز حياة اللبنانيين المعيشية
واالج ـت ـمــاع ـيــة .واع ـت ـبــر أن ــه ق ـ ّـدم
التسويات والتنازالت ،في سبيل
حماية لبنان من الحرب األهلية،
وقال إنه نجح في ذلك.
واع ـت ـبــر ال ـحــريــري أن ال ـلــه لم
يوفقه بالنقطة الثانية ،بنتيجة
ً
وقائع االنهيار الذي حصل ،معلنا
أنه كان أول من استجاب لمطلب
«ثورة اللبنانيين في  17تشرين»،
ً
ّ
وقدم استقالته ،والحقا سعى إلى
تـشـكـيــل حـكــو مـ ّـة اختصاصيين
إلنقاذ لبنان ،لكنه لم يتمكن من
تشكيلها .وقــال« :من باب ّ
تحمل
المسؤولية ،وألنني مقتنع بأنه ال
مجال ألي فرصة إيجابية للبنان
في ظل النفوذ االيراني والتخبط

الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،واالن ـ ـق ـ ـسـ ــام ال ــوط ـن ــي
واسـ ـتـ ـع ــار ال ـط ــائ ـف ـي ــة واه ـ ـتـ ــراء
الدولة ،أعلن التالي :أوال ،تعليق
العمل بالحياة السياسية ودعوة
عائلتي فــي تيار المستقبل إلى
اتخاذ الخطوة نفسها.
ث ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــا :ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم الـ ـ ـت ـ ــرش ـ ــح
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة ،وع ــدم
التقدم بــأي ترشيحات مــن تيار
ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل أو بـ ــاسـ ــم الـ ـتـ ـي ــار.
ألح ـب ـتــي أبـ ـن ــاء وبـ ـن ــات مــدرســة
رفـ ـي ــق ال ـ ـحـ ــريـ ــري :ن ـح ــن ب ــاق ــون
بخدمة أهلنا وشعبنا ووطننا،
لكن قرارنا هو تعليق أي دور أو
مـســؤولـيــة مـبــاشــرة فــي السلطة
وال ـن ـيــابــة وال ـس ـيــاســة بمعناها
الـتـقـلـيــدي» .و ّب ــا شــك أن موقف
ً
ال ـح ــري ــري ي ـمــثــل ق ـل ـبــا لـلـطــاولــة
بالمعايير السياسية التقليدية
ف ــي ل ـب ـنــان ،خ ـصــوصــا أن طــرفــا
بـ ـه ــذا ال ـح ـج ــم وم ـم ـث ــا لـطــائـفــة
مؤسسة وكيانية في لبنان يعلن
تعليق عمله السياسي ،سيفتح
ذلك الساحة اللبنانية والسنية،
ً
خصوصا أمام احتماالت متعددة،
أبرزها إما تشكيل جسم سياسي
جديد يحافظ على االعتدال داخل
هذه الطائفة ،ويستكمل المشروع
وفـ ـ ــق ال ـ ـم ـ ـبـ ــادئ ال ـ ـتـ ــي أرس ـت ـه ــا
ال ـحــريــريــة ،والـتـقــت عليها قــوى
سـيــاسـيــة م ـت ـعــددة ب ـعــد اغـتـيــال
رفيق الحريري ،على أن يخوض
هذا الجسم أو الجبهة االنتخابات
الـنـيــابـيــة فــي الـمــرحـلــة المقبلة،
الستعادة التوازن مع حزب الله.
أو أنــه فــي حــال عــدم الوصول
إل ــى تـشـكـيــل مـثــل ه ــذه الـجـبـهــة،
سـ ـتـ ـك ــون ه ـ ـنـ ــاك حـ ــالـ ــة ف ــوض ــى
ّ
السنية من خالل
تشهدها الساحة
سعي حزب الله لتنفيذ اختراقات
داخل مختلف المناطق.
ً
أيـضــا هناك احتمال أن تلجأ
شـ ـخـ ـصـ ـي ــات وق ـ ـ ـ ــوى س ـي ــاس ـي ــة
ج ـ ــدي ـ ــدة إلع ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـع ـ ــزوف عــن
خوض االنتخابات ،مما سيؤدي
ً
ّ
حتما إلى تأجيلها ،لكن التأجيل
سيؤدي إلى تعميق األزمات أكثر
فــي الـمــرحـلــة الـمـقـبـلــة ،ول ـكــن قد
تستفيد مـنــه ا ل ـقــوى السياسية
الـتــي ال تــريــد إج ــراء االنتخابات
وتخشى نتائجها.

الحريري بعد االنتهاء من كلمته في بيت الوسط أمس (أ.ف.ب)
وبـحـســب م ــا تـكـشــف مـصــادر
مـ ـت ــابـ ـع ــة لـ ـ ـ ـ «ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» ،فـ ــإن
رؤسـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـس ــاب ـق ـي ــن
سيبقون اجتماعاتهم مفتوحة،
وس ـي ـس ـت ـم ــرون بــال ـت ـن ـس ـيــق مــع
ال ـح ــري ــري لـلـبـحــث ف ــي الـمــرحـلــة
المقبلة ،وكيفية إدارة المعركة
ً
تحضيرا لالنتخابات النيابية،
ّ
ول ـ ـعـ ــدم ت ـ ــرك الـ ـس ــاح ــة ال ـس ـنــيــة
ّ
فـ ــي ح ــال ــة ف ـ ــراغ وت ـ ـشـ ــظ ،وهـ ــذا
دور ي ـن ـط ـلــق ب ــه ال ــرئ ـي ــس ف ــؤاد
السنيورة ،مــن خــال اجتماعات
يجريها مع شخصيات متعددة،
ولطالما كان يسعى إلى تأسيس
مـ ـث ــل هـ ـ ـ ــذا الـ ـجـ ـس ــم حـ ـت ــى ق ـبــل
تـفـكـيــر ال ـح ــري ــري ب ــال ـع ــزوف عن
االنتخابات.
بـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ــك أن م ـ ــا م ـ ــح ك ـ ــام
ال ـح ــري ــري ان ـط ــوت ع ـلــى ت ـخـ ّـوف
واض ـ ـ ـ ـ ــح ح ـ ـ ـ ــول مـ ـصـ ـي ــر لـ ـبـ ـن ــان
واللبنانيين ،وبحسب مــا تقول

مـصــادر قريبة منه فــإنــه يخشى
ال ـمــزيــد مــن ال ـتــوتــرات عـلــى وقــع
الـتـصـعـيــد ال ـس ـيــاســي اإلقـلـيـمــي
وال ــدول ــي ،وي ـجــد أن ــه غ ـيــر ق ــادر
ع ـل ــى االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي م ـه ـمــة مــن
شأنها أن تزيد من أزمــات البالد
ومواطنيها ،كما أنه على قناعة
ب ــأن أي نتيجة لــانـتـخــابــات لن
ت ـ ــؤدي إل ـ ــى ت ـغ ـي ـيــر فـ ــي اإلدارة
السياسية ،ما لم تحصل أحداث
كبيرة واتفاقات أكبر.
ّ
قرار الحريري سيضع السنة،
ً
وت ـحــديــدا شـخـصـيــات وق ـيــادات
مــن تـيــار المستقبل ،عـلــى حافة
ً
خ ـ ـيـ ــارات ص ـع ـب ــة .ح ـت ـم ــا ه ـنــاك
حالة من الضياع وعدم الوضوح،
فيما يفكر كثر منهم باالستمرار
فــي الـعـمــل الـسـيــاســي والـنـيــابــي،
وإن بـ ــدون اس ـت ـخــدام اس ــم تـيــار
المستقبل.
فالنائبة بهية الحريري كانت

ّ
ّ
مصرة على االستمرار بترشحها
في صيدا ،وكذلك النائب السابق
مصطفى علوش ،والنائب سمير
الـ ـجـ ـس ــر فـ ــي طـ ــراب ـ ـلـ ــس ،وك ــذل ــك
بالنسبة الى نواب آخرين في عكار
ّ
وبـيــروت ،لكن األســاس يبقى في
الـتـحــالـفــات وكيفية خ ــوض هــذه
االنتخابات.
ً
وتعليقا على إعالن الحريري
ق ــال رئـيــس الـحـكــومــة ،نجيب
ميقاتي« ،صفحة حزينة للوطن
ً
ول ـ ــي ش ـخ ـص ـي ــا ،ل ـك ـن ـنــي أت ـف ـهــم
ال ـظــروف المؤلمة الـتــي يعيشها
والمرارة التي يشعر بها».
ب ــدوره ،اعتبر رئـيــس «الـحــزب
الـ ـتـ ـق ــدم ــي االشـ ـ ـت ـ ــراكـ ـ ـي« ول ـي ــد
جنبالط ،أن «قرار رئيس الحكومة
ال ـســابــقسـعــد ال ـح ــري ــري ،يعني
إطــاق يدحزب الله واإليرانيين،
وهــو قــرار محزن ج ـ ًـدا ،ونفقد به
ركـ ـي ــزة لــاس ـت ـقــال واالعـ ـ ـت ـ ــدال».

مـ ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،ل ـف ــت ع ـض ــو كـتـلــة
«المستقبل» ،النائبسمير الجسر
 ،إلى «أننا وثقنا بهذا الرجل ،وال
ً
نزال نثق به» ،معتبرا أن «الخيار
ُم ّر ،لكن يبدو أنه ال ُبد منه ،واألمر
الوحيد المطمئن ،أن اإلعــان هو
تعليق للعمل السياسي ال إنهاؤه،
وإن شــاء الـلــه خـيــر» .وأوض ــح أن
«قراره ليس من باب الترف ،لو أنه
لم ير أن هناك مصلحة ،لم يتخذ
قـ ــراره ،والــوضــع فــي الـبـلــد وصــل
إلــى مـكــان مـغـلــق» .وبينما أقــدم
م ــؤي ــدون لـلـحــريــري عـلــى قطع
عدة طرق في بيروت والمناطق
ً
ت ـض ــام ـن ــا مـ ـع ــه ،ق ــال ــت رئـيـســة
«الكتلة الشعبية» ميريام سكاف:
«لن يكون بلدنا بخير إذا كانت
ط ــائ ـف ــة وازن ـ ـ ــة خ ـ ــارج نـسـيـجــه
ال ـس ـي ــاس ــي ،وب ـع ــد هـ ــذا ال ـق ــرار
نـعـتـقــد أن االن ـت ـخــابــات دخـلــت
دائرة الخطر».

● «أنصار الله» تزعم استهداف قاعدة الظفيرة
● الكويت تدين «الهجمات الجبانة»

الفروف وبن زايد
وم ــع تـكـثـيــف الــدبـلــومــاسـيــة اإلم ــارات ـي ــة ج ـهــودهــا لـعــزل
ً
المتمردين دوليا واعادة تصنيفهم ضمن قائمة الجماعات
اإلرهابية الدولية األميركية ،بحث وزير الخارجية الروسي
سيرغي الفروف ،ونظيره اإلماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان،
«الهجمات المستمرة من الحوثيين على المنشآت المدنية في
اإلمارات» وسبل تسوية األزمة في اليمن.
وشدد الطرفان في اتصال هاتفي جاء بمبادرة إماراتية
على «أنه ال آفاق لحل النزاع الذي طال أمده في اليمن بالقوة،
وضرورة إطالق عملية التسوية السلمية في أقرب وقت ممكن

لقاء فلسطيني  -إسرائيلي
يبحث «قضايا سياسية»

التقى وزير الشؤون المدنية
الفلسطينية حسين الشيخ
وزير الخارجية اإلسرائيلي
يائير البيد ،ألول مرة منذ
تسلم األخير منصبه في
الحكومة اإلسرائيلية.
وكتب الشيخ ،الذي يعد من
أقوى الرجال في القيادة
الفلسطينية ،وأحد خلفاء
الرئيس محمود عباس
المحتملين ،عبر "تويتر"،
"التقيت ،مساء األحد ،وزير
الخارجية اإلسرائيلي،
وتباحثنا بعدة قضايا
سياسية ومسائل ثنائية"،
مشيرا إلى أنه أكد "ضرورة
وجود أفق سياسي بين
الطرفين يرتكز على الشرعية
الدولية".

حزب «األمة القومي»
يطالب البرهان بالتنحي

ً
ً
ّ
أبوظبي تصد اعتداء بالستيا حوثيا
بعد أسبوع من االعتداء الدامي الذي تعرضت له أبوظبي
وأودى بحياة  3مدنيين ،تصدت الدفاعات الجوية اإلماراتية
لهجوم صاروخي بالستي شنته ميليشيات جماعة «أنصار
الله» الحوثية المتمردة في اليمن ،أمس.
وأع ـل ـنــت وزارة ال ــدف ــاع اإلم ــاراتـ ـي ــة ،ف ــي ب ـي ــان ،اع ـتــراض
صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون تجاه أراضيها،
مؤكدة أنه لم تنجم عن الهجوم أي خسائر بشرية.
وأكدت الوزارة أن بقايا الصاروخين البالستيين سقطت
في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي.
وذك ـ ــرت ق ـي ــادة الـعـمـلـيــات الـمـشـتــركــة ف ــي وزارة الــدفــاع
اإلماراتية ،أن «طائرة اف  »16نجحت في «تدمير منصة إطالق
الصواريخ البالستية في مديرية الحزم بالجوف فور إطالقها
صاروخين بالستيين على أبوظبي ،واللذين تم اعتراضهما
بنجاح» .ونشرت الوزارة عبر «تويتر» فيديو للعملية.
وأوضحت أنها على أهبة االستعداد والجاهزية للتعامل
مع أي تهديدات ،وأنها تتخذ كل اإلجراءات الالزمة لحماية
الدولة من جميع االعتداءات.
وفي وقت تحاول الميليشيات اليمنية المتمردة توسيع
ً
دائرة الصراع لتخفيف الضغط العسكري عليها ميدانيا مع
تراجعها على عدة جبهات في محافظتي شبوة ومأرب ،أفاد
الدفاع المدني السعودي بإصابة مقيمين اثنين ،بنغالديشي
وسوداني ،جراء سقوط صاروخ بالستي أطلقته ،الميليشيات
الحوثية ،على منطقة جازان ليل األحد ـ االثنين.
وأعلن «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده السعودية في
اليمن ،اعتراض وتدمير صاروخ بالستي آخر استهدف منطقة
عسير جنوبي المملكة.

سلة أخبار

طالب حزب األمة القومي
بالسودان ،أمس ،رئيس مجلس
السيادة االنتقالي القائد
العام للقوات المسلحة الفريق
أول ركن عبدالفتاح البرهان
بالتنحي فورا ،وإزالة ما أسماه
"كل آثار انقالب  25أكتوبر ،وما
ترتب عليه من قرارات" ،مضيفا
أنه بصدد إعداد مذكرة إضافية
تطالب بتنحي البرهان ،على
أن تسلم في موكب لـ"السلطة
االنقالبية" .ودعا "األمة
القومي" ،وهو أكبر األحزاب
السياسية بالخرطوم ،في بيان،
أعضاءه والشعب السوداني
إلى المشاركة في مواكب
االحتجاجات ضد العسكريين،
والعمل على تصعيد ودعم
المقاومة السلمية بكل أشكالها،
مبينا انه يرتب لعقد مؤتمره
العام الثامن في أقرب فرصة
ممكنة.

البرلمان الليبي :التحضير
لالنتخابات يحتاج  9أشهر

ذكرت لجنة خريطة الطريق،
التي شكلها البرلمان الليبي
بشأن المرحلة المقبلة ،أمس،
أن االنتخابات الجديدة
ستحتاج إلى  9أشهر من
ُ
التحضير ،كي تجرى بظروف
نزيهة وآمنة .وقالت اللجنة،
خالل جلسة مجلس النواب،
برئاسة رئيس المجلس
المستشار عقيلة صالح ،إن
على البرلمان اختيار رئيس
وزراء مؤقت جديد للبالد ،بعد
فشل إجراء االستحقاق وفق
خريطة الطريق الدولية في 24
ديسمبر المنصرم.

تونس :منفذ عملية الطعن
يعاني مشكالت نفسية
صورة مأخوذة عن تسجيل فيديو نشره وزير الداخلية السعودي على «تويتر» أمس لتدريبات «أمن الخليج»3
عن طريق إجراء مفاوضات شاملة حول إيجاد حلول سياسية
بمشاركة جميع القوى السياسية واألطراف الدينية واإلقليمية
األساسية في هذا البلد ومع أخذ مصالحها بعين االعتبار».
فــي غـضــون ذل ــك ،ت ـجــددت اإلدان ـ ــات الــدول ـيــة واإلقليمية
ً
عبر بيانات رسمية الستهداف الحوثيين مجددا السعودية
واإلمارات.
وأعــربــت وزارة الـخــارجـيــة عــن إدان ــة واسـتـنـكــار الكويت
ال ـش ــدي ــدي ــن لـلـهـجـمــات اإلره ــابـ ـي ــة ال ـج ـب ــان ــة ،ال ـت ــي شنتها
الـمـيـلـيـشـيــات الـحــوثـيــة بــال ـطــائــرات الـمـسـيــرة وال ـصــواريــخ
البالستية ضد المدنيين واألهــداف المدنية في السعودية
واإلمــارات .وأوضحت الــوزارة ،أمس ،أن «استمرار استهداف
الميليشيات للمدنيين والمناطق المدنية وإصــرارهــا على
تـحــدي المجتمع الــدولــي وانـتـهــاك قــواعــد الـقــانــون الــدولــي
اإلنساني وتعمدهم اإلضرار بأمن دول المنطقة واستقرارها
يؤكد خطورة سلوك المتمردين».
وش ــددت ال ــوزارة على الحاجة الملحة لتحرك المجتمع
ال ــدول ــي ،الس ـي ـمــا مـجـلــس األمـ ــن لــوضــع ح ــد ل ـهــذا الـسـلــوك
العدواني بما يحفظ األمن والسلم الدوليين ،مؤكدة وقوف
الكويت الكامل إلى جانب الرياض وأبوظبي وتأييدها لكل
ما تتخذانه من خطوات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما.
ون ــددت الـسـعــوديــة ،بــ»الـهـجـمــات الـمـتـكــررة الـتــي تشنها
الجماعة اإلرهابية المدعومة من إيران».

وجاء في بيان لــوزارة الخارجية أن المملكة «تشدد على
الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الــدولــي لــوضــع حــد لهذا
السلوك العدواني ،بما يحفظ األمن والسلم الدوليين».
فــي المقابل ،ز عـمــت الجماعة الحوثية ،المسيطرة على
العاصمة صنعاء ،أنها استهدفت قاعدة «الظفرة» الجوية
في اإلمارات ،التي تضم ثاني أكبر تجمع للقوات األميركية،
خلف قاعدة «العديد» في قطر ،بعدد من الصواريخ البالستية.
وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة ،المتحالفة مع
إي ــران ،يحيى ســريــع ،إن «ال ـقــوة الـصــاروخـيــة وس ــاح الجو
الـمـسـ ّـيــر نـفــذ عملية عـسـكــريــة واس ـعــة اسـتـهــدفــت العمقين
السعودي واإلماراتي».
وتابع سريع« :تم استهداف مواقع حيوية ومهمة في إمارة
دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة».
وحذر المتحدث من أن جماعته جاهزة لتوسيع عملياتها
ً
في المرحلة المقبلة ،مهددا الشركات األجنبية والمستثمرين
في اإلمارات.
في هذه األثناء ،نصحت السفارة والقنصلية األميركيتين
عال
في اإلمارات الرعايا األميركيين بـ«الحفاظ على مستوى ٍ
من الوعي األمني» ،في حين وصف المتحدث باسم الخارجية
ً
اإليرانية سعيد خطيب زادة أوضاع اليمن حاليا بـ«التراجيديا
ً
والكارثة اإلنسانية» ،مدعيا «استعداد طهران للمساعدة في
حل األزمة اليمنية عبر حوار يمني  -يمني».

وهــاجــم زادة« ،تـحــالــف دع ــم الـشــرعـيــة» ال ــذي ت ـشــارك به
ً
اإلمارات ،قائال ،إن «مسلسل القصف على اليمن يحصل بدعم
بريطاني وألماني وفرنسي وأميركي».
ونفى المتحدث صحة إعــان البحرية األميركية توقيف
شـحـنــة إيــران ـيــة مــن األس ـم ــدة ،الـتــي يـمـكــن اسـتـخــدامـهــا في
عمليات التفجير ،على متن سفينة كانت بطريقها للحوثيين.
وم ــع تـصــاعــد ح ــدة الـقـتــال عـلــى ع ــدة جـبـهــات فــي اليمن
وتكثيف مقاتالت «التحالف» ضرباتها الجوية على معاقل
المتمردين منذ بداية يناير الجاري ،نجحت «ألوية العمالقة»
الجنوبية في تحرير أول مديريات محافظة مــأرب شمالي
اليمن بعد مواجهات عسكرية مع الحوثيين استمرت على
مدار أيام متواصلة .ونقل المركز اإلعالمي لـ»ألوية العمالقة»،
ً
المدربة والمنظمة من أبوظبي ،أن قواتها تقدمت ميدانيا
وسيطرت على جبال ضاحة شقير والقرن والمدفون المطلة
على حريب قبل أن تدخل المديرية التابعة لمحافظة مأرب
أمس .في سياق مواجهة توسع موجة الهجمات التي تشنها
ً
الميليشيات الحوثية إقليميا ،نشر وزير الداخلية السعودية،
عـبــدالـعــزيــز بــن س ـعــود ،أم ــس ،مقطع فـيــديــو يــوثــق مشاهد
من التدريبات العسكرية الجارية في مدينة «بقيق» ،ضمن
فعاليات «أمن الخليج العربي  »3التي انطلقت منتصف يناير
الجاري بمشاركة دول مجلس التعاون بهدف رفع مستوى
التنسيق ودرجة االستعداد والجاهزية.

كشفت وزارة الداخلية
التونسية ،أمس ،تفاصيل
بشأن واقعة طعن ثالثة
أشخاص بسكين في مترو
وسط العاصمة ،مشيرة إلى
أن المهاجم يعاني مشكالت
نفسية .ونقل عن مسؤولة
في الوزارة أن "المهاجم الذي
كان يقيم في إيطاليا ،وعاد
إلى تونس منذ  ،2020يعاني
مشكالت نفسية بحسب
عائلته" ،مؤكدة أن "أيا من
المصابين لم يصب بجروح
خطيرة ،وهناك تحقيقات
جارية لتحديد ظروف وطابع
هذا العمل" الذي وقع أمس
األول.
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• الناتو يعزز «الجبهة الشرقية» وموسكو تطل برأسها من حميميم على مناوراته في «المتوسط»
• كييف تعترض على إجالء دبلوماسيين أجانب

مع استمرار التوتر حول
أوكرانيا وسط زحمة حشود
عسكرية ومناورات ،أفادت
وسائل إعالم أميركية بأن
الرئيس جو بايدن سيحسم
خالل أيام قراره إذا ما كان
سيرسل قوات أميركية إلى
شرق أوروبا مع استمرار التوتر
في أوكرانيا ،بينما بدأت بالفعل
تظهر أصوات معارضة داخل
حزبه لهذه الخطوة.

في ّ
تطور يشير إلــى استمرار
الـ ـت ــوت ــر ال ـم ـح ـي ــط ب ــأوك ــرانـ ـي ــا،
و ضـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت دول ح ـ ـل ـ ــف ش ـ ـمـ ــال
األطلسي (ناتو) قواتها على ّ
أهبة
االستعداد في الخاصرة للحلف
بــإرســال سفن إضافية وطائرات
م ـقــات ـلــة إلـ ــى شـ ــرق أوروب ـ ـ ـ ــا ،فــي
خطوة يــدرس الرئيس األميركي
جو بايدن القيام بمثلها من خالل
إرسال آالف الجنود.
ً
وفـ ـيـ ـم ــا يـ ـمـ ـث ــل ت ـ ـ ّ
ـوسـ ـ ـع ـ ــا فــي
الـ ـت ــدخ ــل ال ـع ـس ـك ــري األم ـي ــرك ــي
ً
ً
وتـحـ ّـوال كبيرا في سياسة إدارة
بــايــدن ،الــذي تعهد أكثر من مرة
بعدم إرس ــال جنود إلــى الخارج
وإنهاء «الـحــروب األبــديــة» ،نقلت
صحيفة «ن ـيــويــورك تــايـمــز» في
تقرير نشرته ،أمس ،عن مسؤولين
فــي اإلدارة األمـيــركـيــة ،ان بايدن
يدرس نشر عدة آالف من القوات
األميركية وسفن حربية وطائرات
ف ــي دول الـبـلـطـيــق األع ـض ــاء في
«الناتو» وأوروبا الشرقية.
وأف ــاد التقرير بــأن مسؤولين
م ــن وزارة ال ــدف ــاع «الـبـنـتــاغــون»
قــدمــوا لـبــايــدن خ ـيــارات ع ــدة من
شــأنـهــا «نـقــل مــا بـيــن أل ــف إل ــى 5
آالف مــن ال ـقــوات العسكرية إلــى
مكان أقرب بكثير من عتبة بوتين،
مع إمكان زيادة هذا العدد عشرة
أضعاف إذا تدهورت األمور».
وح ـس ــب «نـ ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز»،
تـ ــوقـ ــع ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤولـ ــون أن يـتـخــذ
ً
بايدن قــرارا هذا األسبوع .إال أن
ق ــرار بــايــدن واج ــه مـعــارضــة من
ّ
والمقرب
السناتور الديموقراطي
مـ ـن ــه وع ـ ـضـ ــو ل ـج ـن ــة الـ ـع ــاق ــات
الخارجية في الكونغرس كريس
كونز ،الذي أكد أنه ال يؤيد نشر
ال ـق ــوات األمـيــركـيــة فــي أوكــرانـيــا
ً
ف ــي ح ــال غــزتـهــا روس ـي ــا ،قــائــا:
«سنضحي بهم ببساطة».
أمـ ــا ال ـس ـي ـنــاتــور ال ـج ـم ـهــوري
في مجلس الشيوخ توم كوتون،
فاعتبر أن «سياسة بايدن الرديئة
مـ ــع إي ـ ـ ـ ــران وروس ـ ـي ـ ــا وال ـص ـي ــن
واالن ـ ـس ـ ـحـ ــاب مـ ــن أف ـغ ــان ـس ـت ــان
عوامل شجعت الرئيس الروسي
على محاولة غزو أوكرانيا في أي
لحظة دون خشية من العواقب».

زحمة مناورات

«انفصاليو
دونباس»
ً
يتوقعون استفزازا
ً
أوكرانيا

وف ــي مــؤشــر عـلــى أن منسوب
ً
الـتــوتــر مـ ــازال مــرتـفـعــا ،انطلقت
أم ــس م ـن ــاورات أطـلـسـيــة بحرية
واسعة النطاق في البحر األبيض
الـ ـمـ ـت ــوس ــط بـ ـمـ ـش ــارك ــة ح ــام ـل ــة
طائرات أميركية ستستمر حتى
 4فبراير المقبل.
وفـ ـ ـ ــي خـ ـ ـط ـ ــوة غ ـ ـيـ ــر مـ ـ ـق ـ ــررة،

عناصر من الشرطة والحرس الوطني خالل دورية راجلة في الساحة الحمراء أمس
أعلنت موسكو أمس ،أنها أجرت
ت ــدري ـب ــات مـشـتــركــة م ــع الـجـيــش
السوري على خط قاعدة حميميم
ال ـجــويــة بــالــاذق ـيــة ،إل ــى مــديـنــة
طرطوس على الساحل السوري
ً
ق ـبــالــة ال ـم ـت ــوس ــط ،وص ـ ــوال إلــى
مــرت ـف ـعــات الـ ـج ــوالن ف ــي الـعـمــق
ال ـ ـسـ ــوري ،ك ـم ــا ب ـ ــدأت ت ــدري ـب ــات
ب ـحــريــة ف ــي الـبـلـطـيــق بـمـشــاركــة
 20سفينة.
فــي هــذه األث ـنــاء ،أعـلــن األمين
ستولتنبرغ،
العام لـ«الناتو» ينس ّ
أن دول ال ـح ـل ــف ت ـح ــض ــر ق ــوات
ّ
احـ ـتـ ـي ــاطـ ـي ــة فـ ـ ــي ح ـ ــال ـ ــة ت ــأه ــب
ً
وأرسلت سفنا ومقاتالت لتعزيز
دفاعاتها في أوروبا الشرقية ضدّ
األنشطة العسكرية الروسية على
حدود أوكرانيا.
وتعهد ستولتنبرغ بأن يتخذ
ال ـح ـلــف ك ــل اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة
ّ
للحماية والدفاع عن كل أعضائه،
ً
مـضـيـفــا أن «ال ــوالي ــات المتحدة
ً
أوضحت أيضا أنها تدرس زيادة
وج ــوده ــا ال ـع ـس ـكــري ف ــي ال ـجــزء
الشرقي من الحلف».

«رد مناسب»
وفـ ــي م ــوس ـك ــو ،أعـ ـل ــن رئ ـيــس
لجنة الدفاع بالبرلمان الروسي

(الدوما) أندريه كارتابولوف ،أن
روسيا «سترد بشكل مناسب» إذا
ً
نشرت الــواليــات المتحدة مزيدا
من القوات فى شرق أوروبا ودول
البلطيق.
ووصف نائب وزير الخارجية
الـ ــروسـ ــي أل ـك ـس ـن ــدر غ ــروش ـك ــو،
قــرار «الناتو» تعزيز وجــوده في
الـمـنـطـقــة ب ــأن ــه م ـج ــرد خ ـط ــوة لـ
«ت ـبــريــر أن ـش ـط ـتــه الـمـكـثـفــة على
أطراف الحلف الشرقية».
من ناحيتها ،اتهمت المتحدثة
باسم الخارجية الروسية ماريا
زاخاروفا ،أمس ،الغرب باستغالل
أوكرانيا كأداة وساحة اختبارات
لـتـمــريــر مـصــالـحــه ف ــي المنطقة
وزعزعة استقرار األوضاع فيها،
مشيرة إلــى أن الـغــرب يستخدم
األزمة األوكرانية لفرض العقوبات
على روسيا.
أم ــا ال ـنــاطــق بــاســم الـكــرمـلـيــن
دمـ ـيـ ـت ــري بـ ـيـ ـسـ ـك ــوف ،ف ــأك ــد أن
«واشـ ـنـ ـط ــن والـ ـن ــات ــو ي ـص ـ ّـع ــدان
التوتر عبر هستيريا اإلعالنات
ً
والـخـطــوات الـمـلـمــوســة» ،مشيرا
إلى أن «خطر شن قوات أوكرانية
ً
ه ـ ـجـ ــومـ ــا ضـ ـ ــد االنـ ـفـ ـص ــالـ ـيـ ـي ــن
ً
الموالين لروسيا مرتفع جدا».
فـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أعـ ـلـ ـن ــت إدارة
الشرطة في جمهورية دونيتسك

ال ـش ـع ـب ـي ــة ال ـم ـع ـل ـن ــة مـ ــن جــانــب
واح ـ ــد ،أم ــس رص ــد «وص ـ ــول 40
ً
جـنــديــا مــن ق ــوات الفيلق الثالت
األوك ــران ــي للعمليات الـخــاصــة،
كانوا تلقوا تدريبات في السابق
تحت قيادة مدربين من بريطانيا
لـلـقـيــام بــاس ـت ـفــزازات فــي منطقة
أفــديـيـفـكــا» ،الـمــديـنــة الـتــي تبعد
بضعة كيلومترات من دونيتسك.

إجالء دبلوماسيين
وب ـي ـن ـمــا أعـ ـل ــن وزيـ ـ ــر ال ــدف ــاع
األوكــرانــي ،أليكسي ريزنيكوف،
وصـ ـ ـ ـ ــول الـ ــدف ـ ـعـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة مــن
األس ـل ـحــة األم ـيــرك ـيــة إل ــى ب ــاده
ً
مشيرا إلى أنها «ليست األخيرة»،
في إشارة إلى مزيد من اإلمدادات
بــاألس ـل ـحــة األم ـيــرك ـيــة الـمــرتـقــب
إرســالـهــا لـبــاده ،أبــدت أوكرانيا
تـحـفـظـهــا ع ـلــى إعـ ــان ال ــوالي ــات
المتحدة ،عزمها إجــاء عائالت
دبلوماسييها من كييف.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدث بـ ــاسـ ــم
ال ـخــارج ـيــة األوك ــرانـ ـي ــة ،إن هــذه
ُ
الخطوة «سابقة ألوانها ،وتظهر
ً
ً
حــذرا مفرطا تجاه األوضــاع في
أوكرانيا».
م ـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،أك ـ ـ ــد مـ ـس ــؤول
السياسة الخارجية في االتحاد

الهجرة إلــى إسرائيل ،في حالة
الغزو الروسي ألوكرانيا .وفيما
يخص إخالء السفارة األميركية
لموظفيها مــن كييف وإ ص ــدار
تـحــذيــرات لمواطنيها ،وصفت
المتحدثة باسم وزارة الخارجية
ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة مـ ـ ــاريـ ـ ــا زاخ ـ ـ ـ ـ ــاروف
«األج ـنــدة اإلعــامـيــة للخارجية
األمـيــركـيــة بالغبية والـغــريـبــة»،
م ـش ـيــرة م ــن نــاح ـيــة أخـ ــرى إلــى
أن»السفارة الروسية في كييف
تعمل بشكل طبيعي وكالمعتاد».

«سويفت» والبورصة
وبـيـنـمــا ذك ــرت وســائــل إعــام
ً
ن ـ ـقـ ــا عـ ــن م ـ ـصـ ــدر دب ـل ــوم ــاس ــي
أوروبي ،أن ألمانيا أوقفت النظر
فـ ــي مـ ـس ــأل ــة فـ ـص ــل روس ـ ـيـ ــا عــن
ن ـظــام «ســوي ـفــت» لـلـبـنــوك كـجــزء
من مناقشة العقوبات المحتملة
ض ــد م ــوسـ ـك ــو ،رب ـ ــط ال ـكــرم ـل ـيــن
ت ــراج ــع ب ــورص ــة مــوس ـكــو أم ــس،
بأكثر من  6في المئة بالتوترات
ال ـ ـج ـ ـيـ ــوس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة الـ ـم ــرتـ ـبـ ـط ــة
بأوكرانيا ،لكنه أشــار في الوقت
نـفـســه إل ــى أن «ج ـم ـيــع األسـ ــواق
العالمية اآلن في مرحلة التشاؤم
العميق».
(عواصم  -وكاالت)

إيران مستعدة لمفاوضات مباشرة مع األميركيين
أعطى وزيــر الخارجية اإليراني
ح ـس ـيــن أمـ ـي ــر ع ـبــدال ـل ـه ـيــان أق ــوى
إشــارة على قرب بالده من الدخول
في مباحثات مباشرة مع الواليات
الـمـتـحــدة بـهــدف الـتــوصــل لتفاهم
يـحـيــي ال ـع ـمــل ب ــاالت ـف ــاق الـ ـن ــووي،
الذي انسحب منه الرئيس األميركي
السابق دونالد ترامب عام .2018
ودون التطرق إلى تحريم المرشد
األع ـل ــى ع ـلــي خــام ـن ـئــي لـلـتـفــاوض
مــع األمـيــركـيـيــن عـلــى أي مستوى،
ق ــال عـبــدالـلـهـيــان ف ــي تـصــريـحــات،
أمـ ــس ،إن ط ـه ــران ل ــن تـتـجــاهــل أي

طـلــب لـلـتـفــاوض م ــع واش ـن ـطــن إذا
كان سيفضي إلى اتفاق محكم في
ً
مباحثات فيينا الدائرة حاليا.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاده تـ ـعـ ـط ــي
أولــويــة إلط ــاع دول المنطقة على
مـسـتـجــدات الـمـفــاوضــات الـنــوويــة،
ً
مشيرا إلى أن بعض دول المنطقة
ن ـق ـلــت رسـ ــائـ ــل مـ ــن واشـ ـنـ ـط ــن إل ــى
طهران.
فــي مـ ــوازاة ذل ــك ،رأى المتحدث
بــاســم الـخــارجـيــة اإليــران ـيــة سعيد
خـ ـطـ ـي ــب زادة أن ث ـ ـمـ ــة إ م ـك ــا ن ـي ــة
للتوصل إل ــى تـفــاهــم مــع الــواليــات

َ
ال ـم ـت ـح ــدة فـ ــي م ـل ــف ــي بــرنــام ـج ـهــا
النووي واإلفراج عن موقوفين لدى
ً
البلدين ،مشددا على ضــرورة عدم
الربط بين المباحثات الجارية في
فيينا بشأن االتفاق النووي ،وتبادل
محتمل للسجناء.
وق ــال زادة ،إن مطالب واشنطن
بـ ــاإلفـ ــراج ع ــن س ـج ـنــاء أمـيــركـيـيــن
(م ـ ــزدوج ـ ــو ال ـج ـن ـس ـي ــة) فـ ــي إي ـ ــران
م ـ ــن ش ــأنـ ـه ــا ت ـع ـق ـي ــد ال ـ ــوض ـ ــع فــي
المفاوضات الصعبة ،التي تشارك
بها إدارة الرئيس جو بايدن بشكل
غير مباشر.

وأضاف أن «ملف تبادل السجناء
منفصل عن مفاوضات فيينا».
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى اع ـت ـق ــال مــواط ـن ـيــن
إيــران ـي ـيــن ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
بـتـهـمــة االل ـت ـفــاف عـلــى الـعـقــوبــات،
وق ـ ــال إنـ ــه م ـنــذ ال ـب ــداي ــة أع ـل ـنــا عن
قلقنا بشأن استمرار اعتقال هؤالء
«ألسباب واهية».
وأك ــد أن ب ــاده مـسـتـعــدة إلب ــرام
صفقة مع واشنطن لتبادل السجناء
«إذا التزمت باالتفاقيات السابقة».
ولـ ـ ـف ـ ــت إلـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـم ـ ـفـ ــاوضـ ــات
«تـتـقــدم فــي االت ـجــاه الصحيح وأن

ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ك ـش ـف ــت مـ ـص ــادر
أمنية ،أن ســاح الجو اإلسرائيلي
قـ ــام األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ب ـم ـنــاورة
ً
سرية غير مسبوقة حاكت هجوما
ً
محتمال على إيران.
وق ـط ـع ــت الـ ـمـ ـق ــات ــات ال ـم ـســافــة
الـ ـجـ ـغ ــرافـ ـي ــة ذات ـ ـهـ ــا ال ـ ـتـ ــي تـفـصــل
إسرائيل عن إيــران ،وشاركت فيها
عشرات المقاتالت من نوع «إف 16
و 15و »35وطائرتا تزود بالوقود.
(طهران  -وكاالت)

ُّ
بوركينا فاسو :تمرد عسكري واعتقال الرئيس
رئيس البرلمان والوزراء في قبضة الجنود
بعد يوم من بدء ّ
تمرد عسكري
حــاولــت الـسـلـطــات نـفـيــه ،أوقــف
ج ـنــود م ـت ـم ـ ّـردون ف ــي بــوركـيـنــا
فــاســو الــرئـيــس روش كــابــوري،
أمـ ـ ـ ـ ــس ،واع ـ ـت ـ ـق ـ ـل ـ ــوه فـ ـ ــي ث ـك ـنــة
للجيش.
وأفـ ــاد م ـص ــدران أم ـن ـيــان بــأن
«ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ك ـ ـ ــاب ـ ـ ــوري ورئ ـ ـيـ ــس
البرلمان والوزراء باتوا فعليا في
أيدي الجنود» في ثكنة سانغولي
الميزانا بالعاصمة واغادوغو.
وش ـ ــوه ـ ــدت عـ ــربـ ــات م ــدرع ــة
تابعة للرئاسة و قــد اخترقتها
ال ـ ـ ــرص ـ ـ ــاص قـ ـ ـ ــرب م ـ ـقـ ــر إقـ ــامـ ــة
الرئيس ،وكانت إحداها ملطخة
بالدماء.
وت ـ ـمـ ـ ّـرد جـ ـن ــود ف ــي عـ ــدد مــن
الـثـكـنــات الـعـسـكــريــة ف ــي أنـحــاء
الـ ـب ــاد ،أمـ ــس األول ،مـطــالـبـيــن
بــإقــالــة ك ـبــار م ـســؤولــي الجيش
وت ـخ ـص ـي ــص م ـ ـ ـ ــوارد إض ــاف ـي ــة

لمواجهة المجموعات اإلرهابية
ّ
التي تشن هجمات في هذا البلد
منذ .2015
ُ
وسـ ـم ــع إطـ ـ ــاق ن ـ ــار ف ــي وق ــت
متأخر األحــد قــرب منزل الرئيس
كابوري في العاصمة ،فيما أفاد
شهود عيان بأنهم رأوا مروحية
ّ
تحلق فوق المكان.
وس ـ ــاد الـ ـت ــوت ــر واإلربـ ـ ـ ـ ــاك فــي
ال ـع ــاص ـم ــة ،أم ـ ــس ،ح ـي ــث قـطـعــت
خ ــدم ــة اإلنـ ـت ــرن ــت عـ ــن ال ـه ــوات ــف
الـمـحـمــولــة م ـنــذ األح ـ ــد ،م ـمــا زاد
م ــن ص ـعــوبــة الـتـحـقــق م ــن صحة
اإلش ــاع ــات ال ـت ــي ت ـت ـحــدث ع ــن أن
البلد يشهد انقالبا جديدا.
وكـ ـ ـ ــان ج ـ ـنـ ــود م ـ ـت ـ ـمـ ــردون قــد
ح ــاص ــروا بــالـفـعــل مـبـنــى اإلذاع ــة
ً
الوطنية في العاصمة صباحا.
وان ــدل ـع ــت اش ـت ـب ــاك ــات عـنـيـفــة
األح ــد ،عندما أطـلــق جـنــود النار
بثكنات في واغادوغو ومدينتين

شمال البالد .وخــرج متظاهرون
لــدعــم ال ـم ـت ـمــرديــن ،ون ـه ـبــوا مقر
الحزب الذي ينتمي إليه كابوري.
ون ـف ــت ال ـح ـكــومــة ف ــي ال ـبــدايــة
وجود محاولة انقالب ،ومع ذلك
أع ـل ـن ــت ح ـظ ــر تـ ـج ــوال ف ــي وق ــت
متأخر األحد ،ليسري من الساعة
ال ـث ــام ـن ــة مـ ـس ــاء إل ـ ــى ال ـخــام ـســة
والنصف صباحا.
وأعـلـنــت بـعــد ذل ــك أن الــوضــع
تحت السيطرة.
ّ
وت ـ ـ ـ ــدل هـ ـ ــذه الـ ـتـ ـح ـ ّـرك ــات فــي
ثـ ـكـ ـن ــات ب ــوركـ ـيـ ـ ًن ــا ف ــاس ــو ال ـت ــي
شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدت س ـ ـ ــاب ـ ـ ــق ـ ـ ــا ان ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــات
وم ـ ـحـ ــاوالت انـ ـق ــاب ع ـ ـ ّـدة ،عـلــى
هشاشة سلطة الرئيس كابوري
ف ــي م ــواج ـه ــة ع ـنــف اإلرهــاب ـي ـيــن
ّ
ال ــذي يتزايد مــن دون أن يتمكن
ّ
التصدي له.
من
وأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت ال ـ ـم ـ ـج ـ ـم ـ ــوع ـ ــة
االقـتـصــاديــة ل ــدول غــرب أفريقيا

جونسون يأمر بالتحقيق
في إقالة وزيرة مسلمة

فرنسا :هوالند ّ
يلمح
ّ
للترشح لـ «الرئاسية»

أطلق الرئيس الفرنسي
السابق فرانسوا هوالند،
تصريحات مفاجئة بشأن
إمكان ترشحه لالنتخابات
الرئاسية الفرنسية.
وجاءت تصريحات هوالند
خالل زيارته إلحدى المدارس
الثانوية ،حيث أعرب للتالميذ
عن عدم رضاه عن الوضع
الحالي للتيار اليساري الذي
ينتمي إليه ،وتراجع شعبية
مرشحي اليسار.
ً
وقال هوالند مخاطبا
التالميذ« :حتى هذه اللحظة
ً
لست مرشحا» ،قبل أن يضيف
«لكن بإمكان رئيس سابق
ً
ممارسة السياسة مجددا،
ً
ولقد حدث هذا فعال».
من ناحيته ،دعا مرشح
االنتخابات الرئاسية
الفرنسية المثير للجدل
ّ
المتطرف ،إيريك
اليميني
زمور ،إلى إعادة فتح السفارة
ً
الفرنسية في دمشق ،مؤكدا
أن «من الخطأ شيطنة الرئيس
بشار األسد».

ّ
الصين تنفذ ثاني أكبر
عملية توغل بمنطقة تايوانية

لم تستبعد اتفاق تبادل سجناء طالب به مالي
الخالفات تقلصت مع إحــراز تقدم
جـيــد ف ــي الـمـلـفــات األربـ ـع ــة» ،وهــي
رفع العقوبات ،والخطوات النووية،
وآلية التحقق من تنفيذ االلتزامات،
والضمانات التي تطالب بها طهران.
ً
وأ ت ــى مــو قــف زادة تعقيبا على
ت ـصــري ـحــات ل ـل ـم ـب ـعــوث األم ـيــركــي
الـ ـ ـخ ـ ــاص إليـ ـ ـ ـ ــران روبـ ـ ـ ـ ــرت م ــال ــي،
استبعد فيها التفاهم مــع طهران
بشأن إحياء االتفاق النووي ورفع
العقوبات المفروضة عليها ،ما لم
ت ـفــرج الـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة عن
أربعة أميركيين موقوفين لديها.

سلة أخبار

أمر رئيس الوزراء البريطاني
بوريس جونسون بفتح
تحقيق بعدما قالت نائبة
في حزبه المحافظ ،إنها
أقيلت خالل تعديل حكومي
منذ سنتين بسبب ديانتها
المسلمة.
ً
وأكدت نصرت غني ( 49عاما)
لصحيفة «صنداي تايمز»
ً
ً
أن مسؤوال كبيرا في الحزب
قال لها في فبراير  2020إن
«أصولها ومعتقدها» كانا
وراء إقصائها ،مما أعاد إثارة
الشكوك بوجود رهاب اإلسالم
في صفوف األغلبية الحاكمة.
تأتي هذه االتهامات في
مرحلة صعبة من مسيرة
بوريس جونسون السياسية،
إذ يقف على المحك بعد
فضيحة الحفالت في «10
داونينغ ستريت» خالل فترة
الحجر.
وأكد متحدث باسم داونينغ
ستريت ،في بيان أمس ،أن
«رئيس الوزراء طلب من مكتب
مجلس الوزراء فتح تحقيق
بشأن االتهامات الصادرة عن
النائبة غني».

(أ ف ب)
األوروبـ ـ ــي جــوزيــب بــوريــل أن ال
ح ــاج ــة ب ــواش ـن ـط ــن «ل ـل ـت ـهــويــل»
وسـحــب عــائــات دبلوماسييها
ً
مــن كـيـيــف ،مـشـيــرا إل ــى «أن ـنــا لم
ّ
نتخذ أي قرار للطلب من عائالت
ّ
دبلوماسيينا مغادرة أوكرانيا إل
إذا ّ
زودتـنــا واشنطن بمعلومات
ّ
تبرر مثل هذه الخطوة».
وأمـ ـ ـ ــرت ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
ّ
دبلوماسييها في كييف
عائالت
بمغادرة أوكرانيا «بسبب التهديد
ّ
روسي»،
المستمر بعمل عسكري
ً
ّ
داعـ ـي ــة األم ـيــركـ ّـي ـيــن إل ــى تـجــنــب
السفر إلى روسيا.
وق ــال م ـس ــؤول أم ـيــركــي رفـيــع
المستوى ،إن الواليات المتحدة
لن تكون في وضع يسمح بإجالء
األميركيين في حال غزت روسيا
أوكرانيا.
وأعلنت الخارجية البريطانية
ف ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت الح ـ ـ ـ ــق أم ـ ـ ـ ـ ــس ،أنـ ـه ــا
ً
سـ ـتـ ـسـ ـح ــب هـ ـ ــي أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ب ـعــض
موظفيها وعائالتهم من سفارتها
في أوكرانيا ،كماّ نصحت فرنسا
رع ــاي ــاه ــا ب ـت ـج ــنــب ال ـس ـف ــر غـيــر
الضروري إلى كييف.
وت ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة الح ـت ـم ــال إج ــاء
نـ ـ ـح ـ ــو  75أل ـ ـ ـ ــف م ـ ـ ــن ال ـ ـي ـ ـهـ ــود
األوك ـ ــرانـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن الـ ــراغ ـ ـب ـ ـيـ ــن فــي

دوليات

نفذت طائرات حربية صينية
ً
 39توغال في منطقة الدفاع
الجوي التايوانية ،على ما
أعلنت حكومة الجزيرة ،في
ثاني أكبر عملية توغل يومي
ّ
تسجل حتى اللحظة.
وازدادت عمليات التوغل
الصينية بشكل كبير في
الربع األخير من عام  2021في
منطقة «تمييز الهوية ألغراض
الدفاع الجوي التايوانية
(أديز)» ،إذ ّ
تمت أكبر عملية
توغل يومية في  4أكتوبر،
عندما دخلت  56مقاتلة
صينية المنطقة.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية
إن  39طائرة صينية دخلت
منطقة تمييز الهوية لتايوان،
ثاني أكبر عدد من التوغالت
على اإلطالق ،وهو رقم
ّ
المسجل في
يتساوى مع ذاك
 2أكتوبر الماضي.

ألمانيا :إطالق نار
في حرم جامعة

مؤيدون لالنقالبيين يتظاهرون في واغادوغو (أ ف ب)
(إيكواس) ،التي تضم  15عضوا،
بـ ـي ــان ــا لـ ــدعـ ــم كـ ـ ــابـ ـ ــوري ،ال ـ ــذي
استهدفته احتجاجات منتظمة
ش ــوارع تـطــالـبــه
ألس ــاب ـي ــع ف ــي الـ ـ ّ
ب ــالـ ـتـ ـنـ ـح ــي ،وح ـ ــض ـ ــت ال ـج ـن ــود

ال ـم ـت ـمــرديــن ع ـلــى االنـ ـخ ــراط في
حوار.
مــن جــانـبـهــا ،أعـلـنــت الـسـفــارة
األم ـي ــرك ـي ــة ،أم ـ ــس ،أن ـه ــا ستظل
«مـغـلـقــة بـسـبــب حــالــة الـغـمــوض

بشأن المخاوف األمنية المستمرة
في أنحاء واغادوغو».
وواج ـ ـ ــه كـ ــابـ ــوري ( 64ع ــام ــا)
معارضة متزايدة لفشل حكومته
في معالجة ّ
تمرد إسالمي متفاقم

أدى إل ــى زع ــزع ــة اس ـت ـق ــرار دول
أخــرى في المنطقة ،بما في ذلك
مالي والنيجر وكوت ديفوار منذ
أن بدأ قبل  6سنوات.
(واغادوغو  -وكاالت)

شهد حرم جامعة مدينة
هايدلبرغ األلمانية إطالق نار
عشوائي .وذكرت الشرطة أن
ً
شخصا أطلق أعيرة نارية من
بندقية وأصاب عدة أشخاص
في قاعة محاضرات ،مضيفة
أن الجاني قتل نفسه.

ةديرجلا

•
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رياضة

أزرق اليد يخسر بصعوبة أمام إيران ويودع «اآلسيوية»

●

دخل في حسبة معقدة على آخر بطاقات التأهل لبطولة العالم
محمد عبدالعزيز

خسر أزرق اليد للرجال،
أمس ،أمام نظيره اإليراني
بنتيجة  ،27 -26في منافسات
المجموعة الثانية ضمن الدور
الرئيسي للبطولة اآلسيوية
الـ  ،20التي تستضيفها
السعودية ،والمؤهلة لبطولة
العالم ( 2023بولندا-
السويد).

أهــدر منتخبنا الوطني األول
ل ـك ــرة ال ـي ــد فــرص ـتــه ف ــي ال ـتــأهــل
ل ـلــدور نـصــف الـنـهــائــي للبطولة
اآلسيوية الـ  20لمنتخبات الرجال
ً
الـمـقــامــة حــال ـيــا ف ــي الـسـعــوديــة،
والتأهل المباشر لبطولة العالم
بعد سقوطه أمام نظيره اإليراني
أمـ ــس ،بـنـتـيـجــة ( 27-26ال ـشــوط
األول  )11-11فــي ال ـم ـبــاراة التي
ج ـم ـع ـت ـه ـمــا ع ـل ــى ص ــال ــة وزارة
الرياضة في الدمام ضمن الجولة
الـثــانـيــة مــن الـمـجـمــوعــة الثانية
للمسابقة.
وبذلك وضع األزرق نفسه في
مــوقــف صـعــب بـعــدمــا ظــل بــدون
رصيد في المركز الرابع واألخير
ل ـل ـم ـج ـمــوعــة ال ـث ــان ـي ــة ،وأص ـب ــح
ً
ً
مطالبا بالفوز على الـعــراق غــدا
للحصول على المركز الثالث في
المجموعة ،بالتالي مواجهة ثالث
المجموعة األول ــى على البطاقة
ال ـخ ــام ـس ــة واألخـ ـ ـي ـ ــرة ال ـمــؤه ـلــة
لبطولة كأس العالم .2023
بينما حسم المنتخب اإليراني
تــأه ـلــه لـنـصــف ن ـهــائــي الـبـطــولــة
وبـطــولــة الـعــالــم الـمـقـبـلــة بعدما
ً
ت ـص ــدر م ــؤق ـت ــا ال ـم ـج ـمــوعــة ب ـ ـ 4
نقاط .

ندية وإثارة
اتـ ـسـ ـم ــت ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة ب ــال ـن ــدي ــة
واإلث ــارة بعدما قــدم المنتخبان
ً
أداء ج ـ ـيـ ــدا ت ـم ـي ــز ف ـي ــه األزرق
ب ــال ــدف ــاع ال ـص ـلــب ع ــن الـمـنـطـقــة
وم ــن خـلـفــه وق ــف ال ـح ــارس علي
ً
ً
صفر سدا منيعا أمام تصويبات
العبي إيران لكن األزرق عانى مرة
أخرى عدم ثبات التشكيلة وغياب
الحلول الهجومية ودور العبي
ال ـخ ــط ال ـخ ـل ـف ــي ،ك ــذل ــك ال ـتــأث ـيــر

تدريباته
دشن
ً
منتخب الكرة ً
بحضور  21العبا استعدادا لليبيا
حازم ماهر

ً
يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته اليوم ،استعدادا
لمباراتيه مع المنتخب الليبي يومي  29الجاري و 1فبراير المقبل،
وذلك ضمن "فيفا داي".
وكان األزرق دشن تدريباته أمس بحضور  21العبا ،بعد اعتذار علي
خلف وفــواز عايض العتيبي لظروف خاصة ،في حين أجــري اختبار
لالعب محمد الهويدي بسبب تعرضه لشد في العضلة الضامة ،ولم
يستطع استكمال التدريب ،على أن يخضع اليوم لـ "السونار" لتحديد
برنامج عالجي له ،ومدى قدرته على اللحاق بالمباراتين ،وإن كان موقفه
ً
ً
صعبا ،على أن يحل بديال له العب النصر معاذ الظفيري .من جهة أخرى،
يصل إلى البالد غدا ،وفد المنتخب الليبي الذي سيدخل معسكرا تدريبيا.

عوض :اختيار المدرب
أكد مدير منتخبنا الوطني فهد عوض ،أن هذا التجمع هو األول منذ
التجمع السابق الذي أقيم في نوفمبر الماضي وشهد إقامة مباراتين مع
التشيك وليتوانيا ،مضيفا ،في تصريح لوسائل اإلعالم ،أن التركيز حاليا
يقتصر على مواجهتي ليبيا ،من أجل تحقيق أكبر مكاسب ممكنة .وأشار
عوض إلى أن قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا ستجرى في
 24فبراير المقبل ،والتي يستعد لها المنتخب منذ فترة طويلة ،مبينا
انه بناء على نتيجة القرعة سيتم تحديد برنامج اإلعداد .ولفت إلى أن
هناك ترتيبات لنقل المباراتين من استاد الصداقة والسالم إلى استاد
جابر األحمد الدولي .واختتم عوض تصريحه موضحا أن  9العبين
يخضعون حاليا الختبارات الدراسة ،وهو األمر الذي حال دون إجراء
التدريبات على فترتين صباحية ومسائية ،وهناك محاوالت إلقامتها
على فترتين ،قبل المباراتين.

جانب من مباراة الكويت وإيران
الـسـلـبــي لـغـيــاب الـنـجــم عـبــدالـلــه
الغربللي.
في حين جاء أداء إيران أفضل
ً
ً
تكتيكيا خصوصا على مستوى
ال ـه ـج ــوم ب ـف ـضــل خ ـب ــرة الع ـب ـيــه،
وعلى رأسهم محمد رضا وسجاد
أشتكي وحسين تقي.
لـ ـك ــن فـ ــي الـ ـثـ ـل ــث األخ ـ ـيـ ــر مــن
الشوط نشط هجوم األزرق بعد
ت ــأل ــق م ـح ـم ــد ع ــام ــر وإب ــراهـ ـي ــم
األمـيــر مستفيدين مــن تمريرات
ع ـب ــدال ـع ــزي ــز س ــال ـم ـي ــن لـيـنـتـهــي
الشوط بالتعادل.

نقص الخبرة
وف ـ ــي ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي دانـ ــت

األفضلية بشكل طفيف لمصلحة
األزرق ب ـع ــدم ــا واص ـ ـ ــل ال ــدف ــاع
وم ــن خـلـفــه ال ـح ــارس عـلــي صفر
تألقهما كذلك االستقرار النسبي
فــي الهجوم بعدما حصل عامر
عـلــى الـثـقــة ال ــازم ــة لـلـتـصــويــب،
ك ــذل ــك ب ـ ــروز سـ ـي ــف الـ ـع ــدوان ــي
ويــوســف الـعـجـمــي عـلــى الــدائــرة
ليسيطر التعادل على مجريات
ً
ال ـش ــوط ،لـكــن ظـهــر جـلـيــا تــأثـيــر
نـ ـ ـق ـ ــص ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــرة عـ ـ ـل ـ ــى ب ـع ــض
ً
العـبـيـنــا خـصــوصــا فــي الـهـجــوم
والتصويب.
وف ــي ال ـث ــوان ــي األخ ـي ــرة نجح
ن ـجــم إيـ ـ ــران س ـج ــاد أش ـت ـكــي في
ت ــوجـ ـي ــه ت ـص ــوي ـب ــة ص ــاروخـ ـي ــة
س ـك ـنــت ش ـب ــاك األزرق لـتـنـتـهــي

المبارة بفوز إيران بفارق الخبرة
فقط في الخطوات األخيرة التي
أضاع فيها العبونا بعض الفرص
المحققة وال ـتــي كــانــت كفيلة أن
تـضــع قــدمـهــم فــي نـصــف نهائي
البطولة.

فوز قطر
وفي مباراة أخرى ،جرت أمس
ضمن المجموعة األولى في الدور
الرئيسي ،فاز منتخب قطر على
م ـنــاف ـســه م ـن ـت ـخــب أوزب ـك ـس ـت ــان
بنتيجة .15-46
بذلك تصدر المنتخب القطري
ال ـم ـج ـمــوعــة ب ـ ـ  4ن ـق ــاط وض ـمــن
تــأه ـلــه لـنـصــف ن ـهــائــي الـبـطــولــة

اآلسيوية وبطولة العالم المقبلة
بـيـنـمــا ظ ـلــت أوزب ـك ـس ـتــان ب ــدون
رصيد في المركز الرابع واألخير.

مباريات اليوم
وت ـق ــام ال ـي ــوم أربـ ــع م ـبــاريــات
ضـمــن دور ا لـتــر ضـيــة إذ يلتقي
ً
ف ــي ال ـثــان ـيــة ع ـشــرة ظ ـه ــرا عـمــان
م ــع ه ــون ــغ ك ــون ــغ ،وف ــي الـثــانـيــة
بعد الظهر اإلم ــارات مع فيتنام،
ً
والــراب ـعــة ع ـصــرا سـنـغــافــورة مع
أسـتــرالـيــا ،وفــي الـســادســة مساء
تلعب األردن مع الهند.

قرعة متوازنة لكاظمة والكويت
في «الطائرة العربية»
أوقعت قرعة البطولة العربية الـ  40لألندية للكرة الطائرة التي
جرت مساء أمس في البحرين فريق كاظمة ضمن المجموعة األولى
إلــى جــانــب أنــديــة األولـمـبــي الميلي الـجــزائــري وشـبــاب الحسين
األردني والترجي التونسي والسويحلي الليبي.
وجاء فريق الكويت ،ممثل الكويت الثاني في البطولة التي من
المقرر أن تستضيفها تونس خالل الفترة من  15حتى  27فبراير
المقبل ،ضمن المجموعة الثانية مع أندية الكامل والوافي العماني
والريان القطري والصداقة الفلسطيني وأهلي طرابلس الليبي،
وفي المجموعة الثالثة ،جاء ت أندية سنجل الفلسطيني وخليل
اليمني وغاز الجنوب العراقي واألهلي القطري ومستقبل المرسى
الـتــونـســي ،فــي حين ضمت المجموعة الــرابـعــة أنــديــة البشمركة
العراقي والسيب العماني والشعلة اليمني ودار كليب البحريني.

«البحري» يدعو للمشاركة في بطولة الزوارق السريعة سلة القادسية يثأر من الجهراء
وكاظمة يواصل الصدارة
الكويت هزم القرين في «الممتاز»
●

جانب من منافسات الجولة األولى
علي الشمالي

جميع شروط
المشاركة
بالبطولة
متاحة على
موقع النادي

الشمالي

وجهت لجنة الزوارق السريعة و"الويك بورد" في
النادي البحري الدعوة لمتسابقي الزوارق السريعة
"البروكالس والنزهة" من المواطنين للمشاركة في
سـبــاق الـجــولــة الثانية مــن بطولة الـكــويــت لـلــزوارق
السريعة للموسم الحالي ،الذي سيقام يوم الجمعة
المقبل في المنطقة البحرية المقابلة لـ"المارينا ويفز"
فــي ش ــارع الخليج الـعــربــي بالسالمية ،مــن الساعة
ً
ً
الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا ،وتعقبها مباشرة
مراسم التتويج.
وق ــال رئـيــس اللجنة عـلــي الـشـمــالــي ،إن مــن أبــرز
التعديالت التي طرأت على الشروط السماح باستخدام
مكائن فــورسـتــروك " "STROKE 4ل ـلــزوارق بصفتها
صديقة البيئة ،وبما يتوافق مع توجه االتحاد الدولي،
ً
موضحا أن جميع الشروط باإلمكان اإلطالع عليها
على موقع النادي البحري الرياضي الكويتي.
وذكر الشمالي ،أنه تم تخصيص جوائز مالية كبير
للفائزين ،إذ سيحصل األول في فئة البروكالس على
 2500دينار ،والثاني  1750والثالث  ،1400والرابع

 ،1000والخامس  ،700والسادس  ،500فيما سيحصل
األول ف ــي فـئــة ال ـنــزهــة عـلــى  2000دي ـن ــار ،والـثــانــي
 ،1500والثالث  ،1000والرابع  ،700والخامس ،400
والسادس .300
ولـفــت إل ــى أن الـجــولــة ستصاحبها مسابقة فن
التصوير الفوتوغرافي والـجــوي والــدعــوة مفتوحة
لهواة ومحترفي التصوير للمشاركة في المسابقة
التي خصصت لها جوائز مالية للمراكز الثالثة األولى.
ووجــه شكر النادي للهيئة العامة للرياضة على
الدعم الكبير الــذي قدمته ،كما وجــه شكره للجهات
ال ــراع ـي ــة وع ـلــى رأس ـه ــا شــركــة إيـ ـك ــاروس الـمـتـحــدة
للخدمات البحرية ،إلى جانب "دي جي آي فالكون"
الكويت وشركة المشروعات السياحية.
وكانت الجولة األولى التي أقيمت في  24ديسمبر
ّ
الماضي انتهت بفوز خــاد عـيــاده ويــوســف عيادة
بالمركز األول فــي فئة الـبــروكــاس  ،28وفــوز أحمد
الـفـصــام وم ـشــاري ال ـمــري فــي الـمــركــز األول فــي فئة
النزهة.

جابر الشريفي

ثــأر الفريق األول لكرة السلة
ب ـ ـنـ ــادي الـ ـق ــادسـ ـي ــة مـ ــن ن ـظ ـيــره
ا ل ـ ـج ـ ـهـ ــراء و هـ ــز مـ ــه  ،78-95فــي
ال ـم ـبــاراة ال ـتــي جمعتهما أمــس
األول في انطالق القسم الثاني من
ال ــدوري الممتاز ،والـتــي شهدت
ً
أيـضــا فــوز الـكــويــت على القرين
 ،76-88و ك ــا ظـ ـم ــة ع ـل ــى ب ــر ق ــان
.85-121
وبهذه النتائج ،واصل كاظمة
صدارته للترتيب العام برصيد
 12نقطة ،يليه الكويت  11نقطة،
ثم الجهراء  9نقاط ،والقادسية
 8نقاط ،وبرقان والقرين  7نقاط
لكل منهما.
ن ـ ـ ـجـ ـ ــح مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب الـ ـ ـق ـ ــادسـ ـ ـي ـ ــة
وم ـ ـح ـ ـتـ ــرفـ ــاه األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــان فــي
تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة نـ ــاج ـ ـحـ ــة م ــع
األص ـ ـفـ ــر ع ـب ــر قـ ـي ــادت ــه ل ـت ـقــديــم
ع ــرض ق ــوي ،وتـحـقـيــق انـتـصــار
مهم على الجهراء ،منح الفريق
دافعا للدخول بجدية إلى دائرة
المنافسة.
وجـ ـ ــاءت الـ ـمـ ـب ــاراة م ـت ـقــاربــة
ف ــي األداء ،ح ـي ــث ظ ـه ــرت رغ ـبــة

الـقــادسـيــة فــي تحقيق ال ـثــأر من
الهزيمة في القسم األول ،وتمكن
األص ـف ــر م ــن إن ـه ــاء ال ــرب ــع األول
لمصلحته .16-18
وح ــاول الـجـهــراء ال ـعــودة إلى
اللقاء فــي الــربــع الثاني ،وتمكن
م ــن تـقـلـيــص الـ ـف ــارق ع ـبــر تميز
محترفيه اللبناني وائل عرقجي
والتونسي صالح الماجري ،إال أن
القادسية تمسك بتقدمه بفضل
تميز قائده عبدالعزيز الحميدي
ومحترفه األميركي انتوني يونغ،
لينهي الربع الثاني .35-39
وازدادت اإلثـ ـ ـ ــارة ف ــي ال ــرب ــع

الجهراء يقيل عون ويعين الضامر
قررت إدارة نادي نادي الجهراء إقالة مدرب الفريق األول
لكرة السلة التونسي منعم عون ،أمس ،وإسناد المهمة إلى
ً
مساعده المدرب الوطني سعد الضامر لقيادة الفريق مؤقتا
إلى حين التعاقد مع مدرب جديد.
واتـخــذت إدارة الـنــادي هــذه الخطوة بعد تلقي الجهراء
خسارتين متتاليتين أم ــام كاظمة والـقــادسـيــة فــي ال ــدوري
الممتاز.

المغرب يالقي ماالوي والسنغال تواجه الرأس األخضر
في ثمن نهائي كأس األمم اإلفريقية
ي ـس ـعــى ال ـم ـغ ــرب إلـ ــى ت ـفــادي
مصير  2019عندما ودع العرس
الـ ـ ـق ـ ــاري ب ـس ـق ــوط م ـخ ـي ــب أمـ ــام
بنين بركالت الترجيح في ثمن
ال ـن ـه ــائ ــي ،وذل ـ ــك ع ـنــدمــا يــاقــي
ماالوي اليوم ،على ملعب "أحمدو
أهيدجو" في يــاونــدي في الــدور
ذاته لكأس األمم اإلفريقية في كرة
القدم بالكاميرون.
وتـصـ ّـدر الـمـغــرب ،المجموعة
ال ـث ــال ـث ــة ف ــي ال ـن ـس ـخــة ال ـحــال ـيــة
ب ــرص ـي ــد س ـب ــع نـ ـق ــاط ،لـيـضــرب
ً
موعدا مع ماالوي التي كانت أحد
أفضل أربعة منتخبات في المركز
الثالث (المجموعة الثانية).

صفوف مكتملة
ويدخل أسود األطلس المباراة
ب ـص ـف ــوف م ـك ـت ـم ـلــة ،بــاس ـت ـث ـنــاء

غـ ـ ـي ـ ــاب العـ ـ ـ ــب وسـ ـ ـ ــط س ـي ـف ــاس
سبور التركي فيصل فجر بسبب
إصابته بـ "كوفيد."19-
ول ـ ــن تـ ـك ــون ط ــري ــق ال ـم ـغ ــرب
مـفــروشــة ب ــال ــورود فــي حــال
بـلــوغــه رب ــع الـنـهــائــي ألنــه
س ـي ــاق ــي الـ ـف ــائ ــز مــن
القمة النارية المقررة
ً
غدا بين ساحل العاج
الـ ـت ــي أط ــاح ــت ال ـج ــزائ ــر
حاملة اللقب ،ومصر حاملة
ال ـ ــرق ـ ــم الـ ـقـ ـي ــاس ــي ف ـ ــي ع ــدد
األلـقــاب فــي الـعــرس الـقــاري (7
مرات).
وف ــي دور األربـ ـع ــة سـتـكــون
ال ـمــواج ـهــة م ــع أح ــد الــربــاعــي
الكاميرون المضيفة وجزر
القمر وغينيا وغامبيا.

في المقابل ،لن تكون ماالوي
لـ ـقـ ـم ــة س ــائـ ـغ ــة أم ـ ـ ـ ــام الـ ـمـ ـغ ــرب
ً
خصوصا أنها تدخل المواجهة
مـنـتـشـيــة بـتــأهـلـهــا الـتــاريـخــي
إل ــى ث ـمــن ال ـن ـهــائــي ،في
ثـ ــالـ ــث مـ ـش ــارك ــة ل ـهــا
ف ـ ـ ــي الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــات
بـعــد عــامــي 1984
و  2010عـ ـن ــد م ــا

خرجت من الدور األول.

السنغال والرأس األخضر
ال ت ـخ ـت ـل ــف حـ ـ ــال ال ـم ـن ـت ـخــب
السنغالي ،وصيف بطل النسخة
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،ع ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـغ ـ ــربّ ،ألن ــه
ً
ً
يخوض بدوره اختبارا "مفخخا"
أمام الرأس األخضر ،أحد أفضل

جدول مباريات كأس األمم األفريقية
مباريات اليوم
القناة الناقلة

التوقيت المباراة
 7.00السنغال الرأس األخضر
 10.00المغرب

ماالوي

beIN Sports
HD1 Max
beIN Sports
HD1 Max

ال ـثــوالــث فــي دور الـمـجـمــوعــات،
عـ ـل ــى مـ ـلـ ـع ــب "كـ ــوي ـ ـكـ ــونـ ــغ" فــي
بافوسام.
لـ ـ ـك ـ ــن "أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود ال ـ ـت ـ ـيـ ــران ـ ـغـ ــا"
سيخوضون مباراة اليوم بالقوة
الضاربة بعدما عانوا في الدور
األول م ــن غ ـيــاب ع ـشــرة العـبـيــن
بسبب فيروس كورونا ،مما أثر
على نتائجهم ،إذ حصدوا خمس
نقاط من فــوز بشق النفس على
زم ـب ــاب ــوي ف ــي ال ـم ـب ــاراة األول ــى
س ـج ـل ــه الـ ـق ــائ ــد ن ـج ــم ل ـي ـفــربــول
اإلنكليزي ساديو مانيه من ركلة
جزاء ( )7+90وتعادلين سلبيين
ضد غينيا ومالوي.
وستدافع الــرأس األخضر عن
حظوظها منتشية بتأهلها في
مـشــاركـتـهــا الـثــالـثــة ف ــي الـعــرس
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاري إلـ ـ ـ ــى ث ـ ـمـ ــن الـ ـنـ ـه ــائ ــي،
بتعادلها مع الكاميرون المضيفة

الثالث بعد تقارب النتيجة بين
الـ ـط ــرفـ ـي ــن ،وظ ـ ـهـ ــرت الـعـصـبـيــة
على أداء الالعبين ،مــا أدى إلى
احـ ـتـ ـك ــاك األم ـ ـيـ ــركـ ــي ي ــون ــغ مــع
عرقجي ،ليستبعد الحكم محترف
ال ـق ــادس ـي ــة ي ــون ــغ م ــن ال ـم ـل ـعــب،
وسط احتجاج العبي القادسية
الذين تمكنوا من المحافظة على
تقدمهم في نهاية الربع .61-69
وظ ـ ـهـ ــر ت ـص ـم ـي ــم ال ـق ــادس ـي ــة
بصورة واضحة في الربع األخير،
الــذي قــدم به األصفر أداء مميزا
لينهي اللقاء لمصلحته .78-95

 1-1في الجولة الثالثة األخيرة
مـ ــن دور الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــات ،وه ــي
النقطة التي خولتها بطاقة الدور
الثاني بعد فوزها على إثيوبيا
-1صـفــر فــي الجولة األول ــى ،قبل
أن تـخـســر أم ــام بــوركـيـنــا فاسو
بــال ـن ـت ـي ـجــة ذات ـ ـهـ ــا فـ ــي ال ـج ــول ــة
الثانية.

فوز تونس وبوركينا فاسو
وك ـ ـ ــان ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـتــون ـســي
فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدور ذات ـ ـ ــه أط ـ ـ ــاح ن ـظ ـيــره
النيجيري حامل اللقب ثالث مرات
بـهــدف دون رد سجله مهاجمه
يــو ســف المساكني ليبلغ الــدور
رب ــع الـنـهــائــي لـلـبـطــولــة ،ليلحق
ب ـبــورك ـي ـنــا ف ــاس ــو ال ـت ــي أق ـصــت
الغابون  6-7بركالت الترجيح.
(أ ف ب)

العربي لحسم صدارة
مجموعته بكأس االتحاد
أمام الشباب اليوم
●

أحمد حامد

ُ
تستكمل مساء اليوم منافسات
الجولة األخيرة من الدور التمهيدي
لكأس االتحاد لكرة القدم ،إذ يلتقي
الساحل مع برقان على ملعب نادي
التضامن في الـ  5:20مساء ضمن
منافسات المجموعة األولى ،والتي
تشهد مواجهة العربي مع الشباب
في الـ  7:50مساء على استاد ثامر
بنادي السالمية.
ويـتـصــدر الـعــربــي المجموعة
برصيد  7نقاط بفارق األهداف عن
كاظمة صاحب الــوصــافــة ،ويحل
برقان في المركز الثالث برصيد
ً
 5نقاط ،ثم الشباب رابعا برصيد
 3نقاط ،ويحل الساحل في المركز
األخير ضمن المجموعة ذاتها.
وت ـم ـثــل الـ ـمـ ـب ــاراة األولـ ـ ــى بين
برقان والساحل أهمية كبيرة لفريق
برقان ،إذ إن فوزه وخسارة العربي
أمــام الشباب يضمنان له صــدارة
المجموعة وضمان التأهل للدور
ق ـبــل ال ـن ـهــائــي ،ف ــي ح ـيــن تــاشــت
فرص الساحل لمواصلة المشوار
في البطولة .وفي ثاني المباريات
ب ـيــن ال ـع ــرب ــي والـ ـشـ ـب ــاب ،يتطلع
األخضر إلى الفوز لحسم صدارة
ال ـم ـج ـمــوعــة والـ ــوصـ ــول للنقطة
العاشرة لضمان التأهل للدور قبل
النهائي.

اعتماد  7مسابقات رياضية
في أولمبياد التعليم العالي
أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـم ـن ـظ ـمــة
لمنافسات بطولة أولمبياد التعليم
العالي أمس ،اعتمادها إقامة سبع
مسابقات رياضية للبنين والبنات
فــي النسخة األول ــى لهذا التجمع
ال ــري ــاض ــي ال ـط ــاب ــي لـمــؤسـســات
التعليم العالي بالبالد ،والمقرر
انطالقها في مارس المقبل.
وق ـ ــال رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة رئـيــس
االتحاد الرياضي المدرسي فيصل
المقصيد ،عقب اجـتـمــاع اللجنة
الـمـنـظـمــة ل ـل ـب ـطــولــة ،إن األل ـع ــاب
التي تم اعتمادها في المسابقات
هــي كــرة قــدم للبنين ،وك ــرة القدم
للصاالت للبنين والـبـنــات ،وكــرة
ال ـطــائــره للبنين ولـلـبـنــات ،وكــرة
السلة للبنات ،إضافة لمسابقة لعبة
البادل للبنين.
وأفـ ـ ــاد الـمـقـصـيــد ب ــأن اللجنة
وضـ ـع ــت الئـ ـح ــة ت ـم ـنــع م ـشــاركــة
الالعبين المسجلين فــي االنــديــة
واالتـ ـح ــادات الــريــاضـيــة المحلية
في البطولة ،لمنح الفرص للطلبة

فيصل المقصيد

الهواة الكتشاف مواهبهم ،واالعالن
عن انفسهم ،كما أنها تعمل على
وض ــع رؤيـتـهــا الـخــاصــة بمراسم
االفتتاح والختام وتتويج الفائزين
وف ــق االش ـت ــراط ــات واالح ـ ـتـ ــرازات
الصحية المعمول بها في البالد
بسبب جائحة كورونا.
(كونا)

ةديرجلا

•
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موقعة ميالن ويوفنتوس تنتهي بالتعادل
اكتفى كل من ميالن
ويوفنتوس بنقطة التعادل
في المباراة التي جمعت بينهما
أمس األول ،في المرحلة
الثالثة والعشرين من الدوري
اإليطالي لكرة القدم.

ان ـت ـهــت ال ـق ـمــة الـمــرتـقـبــة بين
ال ـ ـغـ ــري ـ ـم ـ ـيـ ــن م ـ ـ ـيـ ـ ــان وضـ ـيـ ـف ــه
يـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس لـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة إنـ ـت ــر
المتصدر وحامل اللقب ونابولي،
بتعادلهما السلبي أمــس األول،
ع ـل ــى م ـل ـعــب «س ـ ــان سـ ـي ــرو» فــي
المرحلة الثالثة والعشرين من
الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وقبل الديربي الناري المنتظر
بين قطبي ميالنو فــي المرحلة
الـمـقـبـلــة ال ـم ـق ــررة ف ــي ال ـس ــادس
ً
من فبراير ،بات إنتر متقدما في
الصدارة بفارق  4نقاط على جاره
الـ ـل ــدود الـ ــذي ف ـشــل ف ــي تحقيق
ً
الـفــوز للمرحلة الـثــانـيــة تــوالـيــا،
وذل ـ ــك ب ـعــد فـ ــوز ف ــري ــق ال ـم ــدرب
سيموني إيـنــزاغــي السبت على
فينيتسيا .1-2
كما استفاد نابولي من تعادل
ً
ميالن ،إذ تقدم عليه وبات ثانيا
بفارق األهداف بفوزه أمس األول
على ساليرنيتانا  ،1-4فيما فشل
يــوف ـن ـتــوس ف ــي اس ـت ـغــال تعثر
أت ــاالن ـت ــا ال ـس ـبــت أم ـ ــام التـسـيــو
(صفر-صفر) ،إلزاحته عن المركز
ال ــراب ــع األخ ـي ــر ال ـمــؤهــل ل ــدوري
األبطال وبقي خلفه بفارق نقطة.
ول ــم ي ـق ــدم ال ـفــري ـقــان الـكـثـيــر،
ً
ً
وبــدا كل منهما عاجزا هجوميا
فـ ــي ل ـ ـقـ ــاء خـ ـس ــر خـ ــالـ ــه م ـي ــان
ج ـهــود نـجـمــه ال ـســويــدي زالت ــان
إبراهيموفيتش في دقائقه األولى
بسبب اإلصابة.
وكـ ـ ـ ـ ــان يـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس ال ـ ـطـ ــرف
األفـ ـ ـض ـ ــل م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة ال ـض ـغ ــط
واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــواذ ،لـ ـك ــن م ـ ــن دون

خـ ـط ــورة ،ق ـبــل أن ي ــدخ ــل مـيــان
ً
تدريجيا في األجواء.
وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـفـ ـ ــرصـ ـ ــة األولـ ـ ـ ـ ــى
الــواض ـحــة لـلـضـيــوف بـتـســديــدة
من مشارف المنطقة للكولومبي
خ ـ ــوان كـ ـ ـ ـ ــوادرادو مـ ــرت بـجــانــب
الـقــائــم األي ـســر ( ،)12ورد ميالن
ب ـ ـفـ ــرصـ ــة أخ ـ ـ ـطـ ـ ــر لـ ـلـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي
رافايل لياو الــذي أجبر الحارس
البولندي فويتشيخ تشيتشني
على التألق إلنقاذ فريقه (.)20
وت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض مـ ـ ـي ـ ــان لـ ـض ــرب ــة
بإصابة في الكاحل األيمن لنجمه
ال ـم ـخ ـضــرم م ـهــاجــم يــوف ـن ـتــوس
ال ـ ـس ـ ــاب ـ ــق الـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــدي زالتـ ـ ـ ـ ــان
إبراهيموفيتش الذي ترك مكانه
للفرنسي أوليفييه جيرو (.)28
وم ــع فـشــل الفريقين فــي بناء
الهجمات التي انتهت عند أقدام
الـ ــدفـ ــاع ف ــي ال ـج ـه ـت ـيــن م ــن دون
ال ــوص ــول ال ــى ال ـحــارس ـيــن ،بقي
ال ـت ـعــادل الـسـلـبــي سـ ّـيــد الـمــوقــف
حتى نهاية الشوط األول.
وعلى غرار بداية الشوط األول،
ف ــرض يــوفـنـتــوس أفـضـلـيـتــه في
مـسـتـهــل ال ـثــانــي ،لـكــن م ــع غـيــاب
ال ـح ـل ــول ال ـه ـجــوم ـيــة والـ ـم ــردود
ال ـ ـم ـ ـحـ ــدود ل ــإسـ ـب ــان ــي أل ـ ـفـ ــارو
م ــورات ــا ،واض ـط ــرار األرجنتيني
باولو ديباال للعودة الى الخلف
من أجل الحصول على الكرة.

فرصة سانحه لميالن
ولــم يكن وضــع ميالن أفضل،
إال أنه حصل على فرصة الفتتاح

سلة أخبار
برشلونة يتفاوض
الستعارة تاجليافيكو

جانب من المباراة
التسجيل اثر توغل رائع للفرنسي
تـيــو هــرنــانــديــز ال ــذي انـطـلــق من
م ـن ـط ـق ــة ف ــريـ ـق ــه حـ ـت ــى مـ ـش ــارف
مـنـطـقــة جـ ــزاء ال ـض ـيــوف ق ـبــل أن
يـســدد كــرة أرض ـيــة قــويــة صدها
تشيتشني (.)62
وانتقلت األفضلية بعدها الى
م ـيــان الـ ــذي ه ــدد مــرمــى ضيفه
برأسية لجيرو صدها تشيتشني
من دون عناء (.)69
وع ـل ــى وقـ ــع اس ـت ـح ــواذ عقيم

ليوفنتوس في الدقائق األخيرة
مــن الـلـقــاء ،أطـلــق الـحـكــم صــافــرة
ً
النهاية بالتعادل الثاني تواليا
بين الفريقين في ال ــدوري للمرة
األولى منذ موسم .1992-1991

روما يكتسح إمبولي
س ـجــل ف ــري ــق روم ـ ــا  4أهـ ــداف
في  15دقيقة ليفوز أمــس األول،
ع ـلــى مـضـيـفــه إم ـب ــول ــي  2-4فــي

الجولة  23من الــدوري اإليطالي
لكرة القدم .وافتتح تامي أبراهام
الـ ـتـ ـه ــدي ــف لـ ـف ــري ــق ال ـ ــذئ ـ ــاب فــي
الدقيقة  24ثم سجل بعدها هدفه
الثاني (ق ،)33وأضاف سيرجيو
أولـيـفـيــرا ال ـهــدف الـثــالــث (ق،)35
ثم أحرز نيكولو زانيولو الهدف
الرابع (ق.)37
بينما سجل ألصحاب األرض
كل من اندريا بينامونتي (ق)55
ونديم بايرامي (ق.)77

وأظ ـهــر روم ــا بـقـيــادة الـمــدرب
البرتغالي جوزيه مورينيو قوة
كـ ـبـ ـي ــرة فـ ــي خـ ــط الـ ـهـ ـج ــوم بـعــد
نجاحه في التأهل قبل أيــام إلى
ربع نهائي كأس إيطاليا ليواجه
إنتر ميالن.
وبهذا الفوز يرتفع رصيد روما
إلى  38نقطة في المركز السادس
بـيـنـمــا ت ـج ـمــد إم ـب ــول ــي ع ـنــد 29
نقطة في المركز .12

فالهوفيتش وافق على شروط اليوفي فوز قاتل لبرشلونة بهدف سجله دي يونغ

فالهوفيتش

وافق الهداف الصربي دوشان فالهوفيتش على الشروط الشخصية لالنتقال
إلــى يوفنتوس خــال فترة االنـتـقــاالت الحالية ،بحسب مــا أف ــادت صحيفة
«غازيتا ديلو سبورت» اإليطالية الرياضية ،لكن فيورنتينا لن يتخلى عنه
إال في حال حصوله على  70مليون يورو.
ُ
ويعتقد أن يوفنتوس يتنافس مع أرسنال اإلنكليزي للحصول على خدمات
ً
ابن الـ  21عاما ،الــذي يتصدر ترتيب هدافي الــدوري اإليطالي مشاركة مع
مهاجم التسيو تشيرو إيموبيلي ( 17لكل منهما).
وأشارت «غازيتا ديلو سبورت» إلى أن الصربي الدولي استبعد أرسنال
من خياراته ،وكل ما يريده هو االنضمام الى يوفنتوس.
وسبق للصحيفة ذاتها أن أفادت األسبوع الماضي بأن يوفنتوس
عرض على فيورنتينا  35مليون يورو ،إضافة للمهاجم السويدي ديان
كولوشيفسكي من أجل اقناعه بالتخلي عن فالهوفيتش.
وبحسب التقارير ،وافق فالهوفيتش على شروطه الشخصية التي
ً
سيتقاضى بموجبها  7ماليين يورو سنويا ،وهو مستعد لاللتحاق
بفريق المدرب ماسيميليانو أليغري خالل فترة االنتقاالت الحالية
أو الصيف المقبل في أسوأ األحوال.
ول ــم ي ـكــن فــاهــوفـيـتــش ض ـمــن تـشـكـيـلــة فـيــورنـتـيـنــا
ل ـم ـبــاراة الـ ـ ــدوري األحـ ــد ض ــد كــال ـيــاري ( )1-1ألس ـبــاب
صحية ،بحسب الفريق الذي يعاني إصابات في صفوفه
بفيروس كورونا.

تشافي :الالعبون احتفلوا
كأنه فوز كبير
أشــار تشافي هيرنانديز،
مـ ـ ـ ــدرب ب ــرشـ ـل ــون ــة ،إلـ ـ ــى أن
الالعبين احتفلوا بالفوز على
دي ـبــورت ـي ـفــو أالف ـي ــس «كــأنــه
فــوز كبير» ،ألنـهــم كــانــوا في
حالة معنوية سيئة ،وكانوا
يواجهون انتقادات.
وع ـ ـقـ ــب ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء الـ ـلـ ـق ــاء،
أب ــدى تشافي سعادته بهذا
االنـ ـتـ ـص ــار ،وث ـ ّـم ــن «ال ـن ـقــاط
ال ـث ــاث الــذه ـب ـيــة» ال ـتــي أكــد
أن ـه ــا تـمـنـحـهــم «ال ـك ـث ـيــر من
الـ ـثـ ـق ــة وال ـ ـت ـ ـش ـ ـج ـ ـيـ ــع» ،رغ ــم
اعترافه بأن البرشا لم يقدم
أسلوب لعب جيدا.
وأقـ ــر الـ ـم ــدرب «ل ـس ـنــا في
وض ـ ــع ي ـس ـم ــح ل ـن ــا ب ـت ـقــديــم
أش ـ ـيـ ــاء م ــدهـ ـش ــة ،لـ ـك ــن ه ــذا
االنتصار يساوي الكثير».
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا اع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرف ت ـ ـشـ ــافـ ــي
ب ــأن ال ـن ــادي ي ــواج ــه «مــوقـفــا
ص ـ ـع ـ ـبـ ــا» ،لـ ـكـ ـن ــه اعـ ـتـ ـب ــر أن

حقق برشلونة فوزا قاتال على
أالفيس ،أمس األول ،في المرحلة
الـ  22من الــدوري اإلسباني لكرة
القدم.
وبـ ـعـ ــد ت ـ ـعـ ــادل فـ ــي ال ـم ــرح ـل ــة
الماضية مع غرناطة ( )1-1وخروج
ُ
مــن ثـمــن نـهــائــي مسابقة الـكــأس
على يد بلباو  3-2بعد التمديد،
استعاد برشلونة والمدرب تشافي
هــرنــانــديــس نغمة االن ـت ـصــارات،
ب ـ ـف ـ ـضـ ــل ه ـ ـ ـ ـ ــدف ق ـ ـ ــات ـ ـ ــل س ـج ـل ــه
الهولندي فرينكي دي يونغ (،)87
بـعــد تـمــريــرة مــن ال ــواف ــد الجديد
فـ ـي ــران ت ــوري ــس ،ل ـي ـقــود ال ـن ــادي
الكتالوني إلى الفوز على مضيفه
أالفيس  - 1صفر.
وبـ ـ ــات ب ــرش ـل ــون ــة بــان ـت ـصــاره
ً
التاسع للموسم خامسا ،بفارق
نقطة خلف أتلتيكو مدريد الرابع،
ومـثـلـهــا أم ــام ري ــال ســوسـيـيــداد،
وال ــذي بـعــدمــا حـقــق فــي مـبــاراتــه

خـســر الــروســي دانييل
م ـ ــدفـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــف ،الـ ـمـ ـصـ ـن ــف
ً
ً
ثانيا عالميا  ،مجموعته
األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ـ ـ ـ ــي بـ ـ ـط ـ ــول ـ ــة
أستراليا المفتوحة ،أولى
الـبـطــوالت األرب ــع الكبرى

تشافي هيرنانديز

النتائج تشير إلى أن «العمل
جار بشكل جيد».
وذك ــر ب ــأن ه ــذا االنـتـصــار
جــاء «على ملعب معقد جدا
وم ـت ـج ـم ــد أيـ ـ ـض ـ ــا» ،م ـش ـيــرا
إلــى ض ــرورة تحسين بعض
األمور.

مدفيديف

باتلر نجم ميامي وانتوني نجم ليكرز

برينتفورد يجدد عقد
مدربه توماس فرانك
جدد نادي برينتفورد عقد
مدرب الفريق األول ،الدنماركي
توماس فرانك ،حتى نهاية
موسم .2025/ 2024
وتولى فرانك اإلدارة الفنية
للفريق في  2018وقاده إلى
الصعود للدوري اإلنكليزي
الممتاز الموسم الماضي ،بعد
غياب  74عاما بعيدا عن اللعب
في «البريميرليغ».

بوسكيتس وشتيغن يتصافحان بعد الفوز
ال ـمــاض ـيــة ف ـ ــوزه األول ف ــي سبع
م ــراح ــل ،ع ــاد إل ــى إهـ ــدار الـنـقــاط،
بتعادله على أرضــه مع خيتافي
من دون أهداف.
وفــرط الفريق الباسكي ،الــذي
تصدر الترتيب ألسابيع عدة قبل
أن تتراجع نتائجه ،بفرصة اللحاق

ً
م ـج ــددا بأتلتيكو مــدريــد حامل
ال ـل ـقــب وص ــاح ــب ال ـمــركــز ال ــراب ــع
األخير المؤهل إلى دوري األبطال
ً
الـمــوســم الـمـقـبــل ،وب ــات متخلفا
بفارق نقطتين عن فريق العاصمة
الفائز السبت على فالنسيا .2-3
وب ـ ــات ب ـل ـب ــاو ع ـل ــى ال ـم ـســافــة

البطوالت الكبرى ألول مرة
بعد  63محاولة.
وبعد تخطيه كريسي 2-6
( )7-4و،5-7
و )4-7( 6-7وّ 7-6
قال مدفيديف ،المرشح القوي
إل ح ــراز اللقب ،بعد معركة
دامـ ـ ــت  3سـ ــاعـ ــات و30
ً
دقـ ـيـ ـق ــة «ب ـ ـ ـ ـ ــدء ا مــن
المجموعة األولى
الـ ـ ـت ـ ــي ك ـس ـب ـت ـهــا
ب ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ــة،
ازدادت األ مـ ــور
صعوبة .مباراة
جهنمية!».
وي ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــي
وصيف النسخة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ــي
ملبورن ،فاحتاج
ً
مـ ـ ـث ـ ــا فـ ـ ــي الـ ـ ـ ــدور
الثاني إلى ساعتين
و 58د قـيـقــة لتخطي
النجم األسـتــرالــي نيك
كيريوس.

ويلتقي مدفيديف في ربع
ال ـن ـهــائــي ال ـك ـنــدي فـيـلـيـكــس-
أوج ـ ـيـ ــه-أل ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــم الـ ـت ــاس ــع
ً
عــالـمـيــا وال ــذي تـخـطــى عقبة
العمالق الكرواتي المخضرم
مــار يــن تشيليتش  6-2و6-7
(  )7 -9و  2 -6و  )4 -7 ( 6 -7في
ثالث ساعات و 35دقيقة.

منافسات السيدات
ّ
ولـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــدات ،ف ــك ــت
الفرنسية المخضرمة أليزيه
كورنيه نحسها مع دور الـ،16
ف ــي ال ـم ـشــاركــة الـ ـ ــ 63ل ـهــا في
ال ـب ـط ــوالت ال ـك ـب ــرى ،بـفــوزهــا
ً
على المصنفة أو ل ــى عالميا
ً
ســاب ـقــا ال ــروم ــان ـي ــة سـيـمــونــا
هــا لـيــب  4-6و 6-3و ،4-6في
ظـ ــل درج ـ ـ ــة حـ ـ ـ ــرارة مــرت ـف ـعــة
ع ـلــى مـلـعــب رود لـيـفــر أري ـنــا
( 33مئوية).
ً
و كــا نــت كورنيه ( 32عاما )

ميامي يحبط ليكرز ويتصدر المنطقة الشرقية
انتزع ميامي هيت صدارة المنطقة الشرقية
بفوزه على ضيفه لوس أنجلس ليكرز 107-113
ً
مستغال الخسارتين المفاجئتين لبروكلين نتس
و شـيـكــا غــو بــو لــز أ م ــام مضيفيهما مينيسوتا
تمبروولفز  136-125وأورالندو ماجيك 114-95
ً
تواليا ،أمس األول ،في دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين.
وقاد جايسون تاتوم فريقه بوسطن سلتيكس
إلى الفوز على مضيفه واشنطن ويزاردز 87-116
بتسجيله  51نقطة ،فيما واصل غولدن ستايت
ووريــرز صحوته بفوز صعب على ضيفه يوتا
جاز .92-94
ً
وفرض جيمي باتلر نفسه نجما في صفوف
هيت بتحقيقه «تريبل دابل» إذ ّ
سجل  20نقطة
م ــع  12ت ـمــريــرة حــاسـمــة و 10م ـتــاب ـعــات ،فيما
ّ
مسجل في
كان زميله دنكن روبينسون أفضل
صفوف الفريق برصيد  25نقطة .وكان جيمس
ً
ّ
مسجل في المباراة محققا «دابــل دابــل»
أفضل
مع  33نقطة و 11متابعة ،فيما المس وستبروك
الــ«تــريـبــل داب ــل» (عـشــر أو أكـثــر فــي ثــاث فئات
إحصائية) بتسجيله  24نقطة مع تسع متابعات
ومثلها تمريرات حاسمة.

قدم برشلونة عرضا الستعارة
ظهير أياكس الهولندي،
األرجنتيني نيكوالس
ً
تاجليافيكو ،وفقا لما أكده
لـ «إفي» مصدر مطلع على
المفاوضات.
وأشار المصدر إلى أن الالعب
منفتح على اإلعارة ،ويضغط
على النادي من أجل الحصول
على موافقته.
ويستمر عقد الالعب مع
أياكس حتى .2023
وحصل الالعب على وعد من
النادي بفتح الباب أمامه ما إذا
تقدم ناد أوروبي كبير بعرض
جيد له.
ً
ووفقا لصحيفة «تليغراف»
الهولندية ،فإن العقبة
الرئيسية تتمثل في أن أياكس
يود أن تكون صفقة بيع
نهائية ،ليتمكن من التعاقد
مع بديل في سوق االنتقاالت
الشتوية.
(إفى)

جراحة الرباط الصليبي
تبعد كييزا  7أشهر

ذاتـهــا مــن راي ــو فايكانو الثامن،
ول ـكــل مـنـهـمــا  31نـقـطــة ،بــالـفــوز
عليه خارج قواعده 1-صفر ،ومن
خلفهما أوســاســونــا فــي المركز
ال ـحــادي عشر ب ــ 28نقطة ،بفوزه
على مضيفه غرناطة ( 24نقطة)
بهدفين نظيفين.

مدفيديف يتأهل بصعوبة لربع نهائي «أستراليا»
فــي ك ــرة ال ـم ـضــرب ،لـكـنــه بلغ
ال ـ ـ ـ ــدور ربـ ـ ــع الـ ـنـ ـه ــائ ــي أم ــس
ب ـفــوز ص ـعــب ع ـلــى األم ـيــركــي
مكسيم كريسي ،فيما بلغت
الفرنسية أليزيه كورنيه
ربـ ـ ــع الـ ـنـ ـه ــائ ــي فــي

رياضة

وعلى ملعب «تارغيت سنتر» وأمــام 16475
ً
متفرجا ،أوقف مينيسوتا تمبروولفز صحوة
بروكلين نتس وألحق به الخسارة ال ـ  17هذا
الموسم واألولــى بعد فوزين متتاليين عندما
تغلب عليه .125-136
وفي الثالثة على ملعب «أمواي سنتر» وأمام
ً
 18846متفرجاُ ،مني شيكاغو بولز بخسارته
ً
الـثــانـيــة تــوال ـيــا ،عـنــدمــا سـقــط أم ــام أورالنـ ــدو
ماجيك  ،114-95رغــم  41نقطة لنجمه ديمار
ديروزان.
وتـ ــراجـ ــع ب ــول ــز إل ـ ــى ال ـم ــرك ــز ال ـث ــال ــث أم ــام
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز الفائز على مضيفه
سان أنتونيو سبيرز  ،109-115بفضل  38نقطة
و 12متابعة للكاميروني جويل إمبيد.
وفـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـغ ــرب ـي ــة ،واصـ ـ ــل ووريـ ـ ــرز
ً
صـحــوتــه وحـقــق ف ــوزه الـثــانــي تــوالـيــا وال ـ ـ ،34
هذا الموسم عندما تغلب بصعوبة على ضيفه
يوتا جاز .92-94
ويدين ووريرز الذي غاب عن صفوفه كالي
طومسون ودرايـمــونــد غرين بسبب اإلصــابــة،
إلى جوردان بول صاحب  20نقطة ،فيما اكتفى
النجم ستيفن كوري بتسجيل  13نقطة فقط.

ال ـت ــي اس ـت ـه ـلــت م ـشــوارهــا
فــي الـبـطــوالت الكبرى عام
 ،2005ق ـ ــد بـ ـلـ ـغ ــت ا ل ـ ـ ــدور
الرابع في خمس مناسبات
سابقة خسرتها كلها.
وسـ ـ ـتـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــي فـ ـ ـ ــي ربـ ـ ــع
النهائي االميركية دانييل
ً
كولينز (  27عالميا ) التي
خاضت مـبــاراة أطــول أمام
الـبـلـجـيـكـيــة إل ـي ــز مــرتـنــس
وتغلبت عليها  6 -4و 4 -6
و 4-6فـ ــي س ــا ع ـت ـي ــن و51
دقيقة.

راموس يسجل أول هدف
مع سان جرمان ويعزز صدارته
سجل الـمــدافــع اإلسـبــانــي سرخيو رام ــوس ،أمس
األول ،أول هدف له مع باريس سان جرمان في الفوز
الـ 16لفريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو في الدوري
الـفــرنـســي لـكــرة ال ـقــدم (لـيـيــغ آ) ،لـيـعــزز ص ــدارت ــه في
البطولة بالفوز على ستاد ريمس برباعية نظيفة في
إطار الجولة الـ.22
وت ـق ــدم الع ــب ال ــوس ــط اإلي ـط ــال ــي م ــارك ــو فـيــراتــي
لباريس سان جرمان (ق )22من المباراة التي أقيمت
على ملعب األمراء ،معقل باريس سان جرمان ،وأضاف
راموس الهدف الثاني ألصحاب األرض (ق.)62
وسجل باريس سان جرمان الهدف الثالث ،بعدما
سجل المدافع البلجيكي ووت فايس هدفا في مرماه
(ق.)67
وعــزز أصحاب األرض أهدافه عبر تسجيل العب
الوسط البرتغالي دانيلو بيريرا الهدف الرابع (ق.)75
وبهذه النتيجة ،يعزز باريس سان جرمان صدارته
في الدوري الفرنسي برصيد  53نقطة بفارق  11نقطة
عن نيس في المركز الثاني ،بينما تجمد رصيد ستاد
ريمس عند  24نقطة في المركز الـ ،14في ثاني خسارة
على التوالي.
(إفي)

لن يتمكن فيديريكو كييزا،
جناح فريق يوفنتوس
اإليطالي لكرة القدم ،من
المشاركة مع فريقه حتى
نهاية الموسم الجاري ،بعدما
خضع لجراحة في الركبة،
أمس األول .وأعلن يوفنتوس
أن كييزا من المرجح أن يغيب
عن المالعب سبعة أشهر ،ما
يعني أنه ربما يعود لصفوف
الفريق في المراحل األولى
لموسم .2023 /2022
وربما يكون كييزا جاهزا
للمشاركة مع المنتخب
اإليطالي في نهائيات كأس
العالم بقطر ،التي تقام خالل
نوفمبر وديسمبر المقبلين،
حال تأهل منتخب إيطاليا
للمونديال ،لكن تأكد غيابه
بشكل قاطع عن المشاركة مع
الفريق بالتصفيات المؤهلة
للبطولة.
ويلتقي منتخب إيطاليا
(بطل أوروبا) مع منتخب
مقدونيا الشمالية في
الدور قبل النهائي للملحق
األوروبي الذي يجري في
مارس المقبل ،وفي حال
اجتيازه عقبة منافسه،
فسوف يتعين عليه مالقاة
منتخب البرتغال أو منتخب
ً
تركيا ،بحثا عن مقعد في
المونديال القطري.

سرقة منزل بنزيمة
خالل مباراة إلتشي
تعرض منزل المهاجم الفرنسي
كريم بنزيمة في العاصمة
اإلسبانية مدريد ،أثناء خوض
الالعب لمباراة إلتشي في
الليغا ،وفتحت أجهزة األمن
ً
تحقيقا في الواقعة.
ووقعت السرقة بين الساعة
 15.00والـ  19.00من األحد
بمنزل الالعب الكائن بحي سان
سباستيان لوس رييس.
وتشير المعلومات المبدئية
إلى أن اللصوص قفزوا عبر
السياج الخارجي للمنزل
من الباحة الخلفية ودخلوا
الحديقة من منطقة المسبح،
ثم استخدموا قطعا معدنية
لتهشيم الستائر والنوافذ
الزجاجية القتحام منزل
بنزيمة .وسلب الجناة
مقتنيات لم يستدل على
قيمتها بعد من المنزل الذي
انتقلت إليه عناصر الشرطة
اإلسبانية التي تحلل عينات
من الدم عثرت عليها في
المكان ،ويعتقد أنها تخص
أحد اللصوص الذي جرح
نفسه أثناء كسر الزجاج.
(إفي)
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

دستويڤسكي

اإلسالم والطموحات
العلمية

د .نجم عبدالكريم

ً
أعلنت منظمة يونسكو العالمية أن هذا العام ُ
سيخصص كامال
لالحتفال بذكرى  200عام على ميالد الكاتب الروسي دستويڤسكي،
مما يعني أنه على جميع المؤسسات األدبية في العالم أن تقيم الندوات
والمحاضرات واألفــام التسجيلية والدرامية ،لتسليط الضوء على
ً
ُ
حياة ومعطيات هذا الكاتب ،الذي ُيعد واحدا من أعظم الكتاب الروس،
ُ
لما له من تأثير عميق في تاريخ الحياة األدبية في العالم ،إذ ت ُرجمت
ً
رواياته إلى معظم اللغات ،وال تزال تلقى إقباال من القراء ،كما أخرج
للسينما الكثير مما كتبه.
وقــال عنه النقاد" :إن دستويڤسكي عاصر اإلنـســان منذ لحظات
ِّ
يصور لقارئه أدق دقائق خلجات
والدته ،وحتى ساعات مماته ،ألنه
ُ
اإلنسان النفسية واالجتماعية ،بل والسياسية .ال يقتصر ذلك التصوير
على اإلنسان الروسي فحسب ،بل يتطابق مع مشاعر اإلنسان في أي
مكان ،ألنه يخاطب فيه نزعاته ،وغرائزه ،وطباعه".
***
ُ
وقـ ــد ت ــأث ــر ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـفــاس ـفــة وال ــكـ ـت ــاب وال ـع ـل ـم ــاء ب ــرواي ــات
ً
دستويڤسكي ،وتحديدا "الجريمة والـعـقــاب" ،و"اإلخ ــوة كــرازامــوف"،
ً
ً
ً
فـجــون بــول ســارتــر ي ــراه كــاتـبــا وجــوديــا  -على نحو مــا  -خصوصا
في رواية "من تحت الرماد" ،وكذلك هناك إعجاب منقطع النظير من
الفيلسوف نيتشه ،والفيلسوف هيدجر ،وعالم الفيزياء آينشتاين،
والمحلل النفسي فرويد ،والكاتب التشيكي كافكا ،والفرنسي أندريه
جيد ،والنمساوي شيفان تسفاميغ ،وغيرهم فيما كتبوه َّ
وعبروا فيه
عن إعجابهم ،وال يتسع المجال هنا القتباس بعض كتاباتهم بهذا
الصدد.
فلو َّلبى المجلس الوطني للفنون واآلداب أو رابطة األدبــاء نداء
منظمة يونسكو العالمية ،وشاركا العالم في هذه االحتفالية ،ألديب
بحجم دستويڤسكي ،لكان لمثل هذا الحدث األدبي صداه عند المهتمين
بالحركة األدبية في الكويت.
***
والمتابع لحياة دستويڤسكي يــدرك المعاناة التي كان يعانيها،
َّ
فصورت تلك
وقد جئت على القليل منها في كتابي "أدباء من العالم"،
التناقضات الشائكة في حياة هذا الكاتب الكبير ،وأشرت إلى التحوالت
ً
معارضا ُ
لحكم القياصرة،
التي اكتنفت مسيرته الحياتية ،يوم كان
ُ
فانضم إلى الجمعية االشتراكية الطوباوية ،التي كانت تضم الكتاب
المثقفين ممن يتصدون لالستبداد،
ُوالمهندسين واألطباء وغيرهم من
ُ
فألقي عليه القبض ُ
وحكم بــاإلعــدام ،ثم خفف عنه اإلعــدام في واقعة
دراماتيكية ،وسيق إلى السجن في صقيع سيبيريا .وهناك تغيرت
الكثير مــن مفاهيمه ،حيث اعتبر اال شـتــرا كـيــة تتنافى مــع التعاليم
المسيحية ،وصارت كتاباته تركز على محبة اإلنسان ألخيه اإلنسان.
***
ُ
ويراه بالغ الرداءة ،فهو رجعي
لينين لم يكن ُيحب دستويڤسكي،
مقزز ،وبالذات في رواية "الشياطين" ،وأنه ليس لديه وقت ليقرأ مثل
هــذا الـهــراء ،ولهذا فقد ألقى بكل روايــاتــه في سلة المهمالت .هــذا ما
ُروي عن لينين .فيما يرى ستالين أن دستويڤسكي كاتب عظيم ،لكنه
رجعي أعظم .لهذا لم تكن روايات دستويڤسكي تطبع في عهديهما،
ُ
وبدأت تطبع عام .1953
***
ُ
أم ــا الــرئ ـيــس ال ــروس ــي ال ـحــالــي بــوت ـيــن ،فـقــد أم ــر ب ــأن ت ـق ــام أعـظــم
االحتفاالت األدبية لتكريم دستويڤسكي ،بل خصص الكثير من الجوائز
للعديد من المسابقات األدبية التي تقام خالل عام كامل لالحتفال به.

ً
اكتشفت مصادفة فوزها بـ  3ماليين دوالر
اكتشفت امرأة أميركية فوزها
فــي يانصيب بقيمة  3ماليين
دوالر ،وذلــك في رسالة بريد
إلـكـتــرونــي فــي مـجـلــدالـبــريــد

نقيب عراقي يعتدي على مواطنه
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل االجتماعي لضابط عراقي
يعتدي على أحد المواطنين مما دفع وزارة الداخلية العراقية التخاذ
إجراء عاجل بحقه.
وقال بيان للوزارة على "فيسبوك" ،نقله موقع سكاي نيوز أمس ،إن
وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي أمر باتخاذ اإلجراءات القانونية
الالزمة بحق ضابط برتبة نقيب ،بعد اعتدائه على مواطن في العاصمة
بغداد ،مع إيقافه وتشكيل مجلس تحقيق حول ما قام به.
وأظهر الفيديو المتداول مجموعة من الرجال وهم يحاولون تهدئة
الضابط ،الــذي ظهر األخير وهو يحاول أن يشهر مسدسه ،في حين
تمكن آخرون بزي أمني من منعه من استخدامه.

العشوائي الخاص بها.
وق ــال منظم الـمـســابـقــة ،يــوم
الجمعة الماضي ،فــي تصريح
لـقـنــاة ســي بــي إس بيتسبرغ.

نـقـلــه مــوقــع سـبــوتـنـيــك ،أم ــس،
إن ال ـم ــرأة تــدعــى لـ ــورا سـبـيــرز
ً
( 55عاما) من مقاطعة أوكالند،
وق ــام ــت بـمـطــابـقــة  5كـ ــرات في

جــائــزة مـيـغــا مـيـلـيــونــز بــواليــة
يانصيب ليلة رأس
ميشيغان
ّ
السنة الجديدة ،لكنها لم تفكر
ف ــي ال ـت ـح ـقــق م ــن أرق ــامـ ـه ــا ،أو
التحقق من بريدها العشوائي
(السبام).
ً
وي ـع ـت ـب ــر ف ـ ــوز الـ ـ ـم ـ ــرأة أم ـ ــرا
ً
اسـتـثـنــائـيــا ،السـيـمــا أن مجلد
البريد العشوائي عادة ما تنشر
به رسائل احتيال غير حقيقية.
وأك ـ ــدت لـ ــورا أن ـهــا اكتشفت
الرسالة مصادفة أثناء بحثها
عن بريد إلكتروني مفقود من
شخص مــا ،لــذا فحصت مجلد
الـبــريــد الـعـشــوائــي فــي حساب
البريد اإللكتروني الخاص بها.
وأشـ ـ ــارت إل ــى أن ـهــا أضــافــت
يانصيب ميشيغان إلى قائمة
ال ـمــرس ـل ـيــن اآلم ـن ـي ــن ،ف ــي حــال
حالفها الحظ مرة أخرى بالفوز.
وتخطط لورا لمشاركة مبلغ
الـ  3ماليين دوالر مع أسرتها،
وال ـت ـقــاعــد ف ــي وقـ ــت أب ـك ــر مما
كانت تخطط له.

شرائح إلكترونية في أدمغة المشلولين
ٌاقـ ـ ـت ـ ــرب ـ ــت ش ـ ــرك ـ ــة "ن ـ ـيـ ــورال ـ ـي ـ ـنـ ــك" الـ ـن ــاشـ ـئ ــة
للتكنولوجيا ،لمؤسسها إيلون ماسك ،من بدء
سلسلة من التجارب السريرية بهدف زرع شرائح
إلكترونية في أدمغة البشر ألغراض صحية.
وقال موقع سبوتنيك ،أمس ،إن الشركة تعمل
ً
حاليا على توظيف "مدير التجارب السريرية"
إلجراء تجارب لجهازها على البشر.
وتـسـعــى الـشــركــة الـتــي ش ــارك فــي تأسيسها
الملياردير إيلون ماسك عام  ،2016لزراعة "شرائح
ّ
إل ـك ـتــرون ـيــة" ف ــي األدمـ ـغ ــة ،سـتـمــكــن الـمـصــابـيــن

بالشلل مــن اسـتـخــدام الـهــاتــف الــذكــي بعقولهم
بشكل أسرع من أي شخص يستخدم أصابعه.
وكانت الشركة نجحت في زرع شرائح ذكاء
اص ـط ـن ــاع ــي دق ـي ـق ــة ف ــي أدمـ ـغ ــة ق ـ ــرد وخ ـن ــزي ــر،
ً
وأص ـ ـ ــدرت الحـ ـق ــا م ـق ـطــع ف ـيــديــو ل ـق ــرد ت ــم زرع
الشريحة فــي دمــاغــه وهــو يلعب لعبة الفيديو
 Pongبــاس ـت ـخــدام عـقـلــه ف ـقــط ،حـسـبـمــا نـشــرت
صحيفة "."usatoday

التغلب على األرق ...بالعناق
أعلن أطباء بريطانيون أن أفضل طريقة فعالة للتغلب على
األرق هي العناق.
وأشــارت صحيفة  Expressالبريطانية ،في خبرها الذي
نـقـلــه م ــوق ــع روس ـي ــا الـ ـي ــوم ،أمـ ــس ،إل ــى أن ال ـخ ـب ــراء أج ــروا
دراس ــة علمية ،أظـهــرت نتائجها أن  16مليون شخص من
سكان المملكة المتحدة يعانون األرق ،موضحة أن جسم
اإلنسان يفرز خالل النهار هرمون الكورتيزول المسؤول عن
االستجابة لإلجهاد ،ولتحسين نوعية النوم يجب تخفيض
إفراز هذا الهرمون.
وذك ــر العلماء أنــه إذا كــانــت وضعية الجسم مريحة في
السرير مع معانقة الحبيب ،فإن هذا يقلل من مشاعر القلق
ويحسن المزاج مما يجعل الجسم يفرز هرمون السيروتونين،
ً
ً
الذي يلعب دورا أساسيا في دورة النوم واليقظة.
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ً
ينفخ قــاضــي بــن وهــاب صــدره افتخارا
ً
ويبتسم تباهيا وهو يقف في مدينة تمبكتو
ّ
في مالي مع عصابته التي تضم العشرات
مــن أوالد المدينة ،الــذيــن يتولون مطاردة
القطط واصطيادها بعد حلول الظالم.
يحافظ قاضي ورفقاؤه وصبيان تمبكتو
ع ـل ــى هـ ــذا ال ـت ـق ـل ـيــد ال ـق ــدي ــم ف ــي ال ـمــدي ـنــة،
وي ـت ـح ــول ــون ع ـنــد ه ـب ــوط ال ـل ـيــل ص ـيــاديــن
م ـت ـمــرس ـيــن وأق ـ ــوي ـ ــاء ،ي ـم ـس ـكــون بــالـقـطــط
وي ـن ـح ــرون ـه ــا وي ـط ـب ـخــون ـهــا ويــأك ـلــون ـهــا.
وبعد ذلك ،يرمي أفراد الفرقة جلد الحيوان
الـ ـمـ ـنـ ـح ــور عـ ـل ــى األسـ ـ ـ ـ ــاك ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة.
ويعتبر سكان تمبكتو أن الجلود المتدلية
ً
ّ
بــال ـع ـشــرات م ــن األس ـ ــاك ت ـشــكــل ج ـ ــزءا من
ديكور مدينتهم.
ويقف قاضي وسط ساحة رملية صغيرة
ف ــي مـنـطـقــة س ــاراك ـي ـن ــا ،وي ـش ـيــر إلـ ــى أحــد
ّ
ً
الجلود المعلقة قائال "أنا َمن قتل هذا قبل
ّ ً
بضعة أي ــام" ،منصبا نفسه "أفضل صياد
في الحي" وقائد عصابة بحكم األمر الواقع.
وبـمـجــرد الـقـبــض عـلــى ال ـقــط ،يـتــم قتله
وس ـل ـخــه .يــربــط األوالد الـجـلــد بخصرهم
ويـنـتـقـلــون مــن مـنــزل إل ــى مـنــزل فــي ّ
حيهم
وهـ ـ ــم ي ــرقـ ـص ــون ويـ ـغـ ـن ــون الـ ــ"ك ــونـ ـغ ــوت ــو
كونغوتو" ،وهو من الطقوس األساسية في
المناسبة .أما البالغون الذين يستقبلونهم،
مـسـتـمـتـعـيــن ب ـع ــرض ـه ــم ،ف ـي ـت ـبــرعــون لـهــم
بالتوابل واألواني لطهي القطط.
(أ ف ب)
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 78عاما ،شيع ،ت60333788 :
طليعة جهاد ماضي أرملة داود سليمان العنيزي
 80عاما ،شيعت ،ت99443626 ،50565666 ،99237790 :

ناصر مزيد حمد المزيد

 75عاما ،شيع ،ت99611882 ،99028070 ،99441164 :

عبدالله محمد علي بوشهري

 91عاما ،شيع ،ت97679998 ،99706277 :

ثامر عرفج مناحي الخالدي

 85عاما ،شيع ،ت90077872 :
كريمة سعيد محمد العوضي أرملة عبدالرحمن علي البداح
 85عاما ،شيعت ،ت99835292 ،99722100 ،99844223 :

عبداللطيف ناصر يعقوب غريب

 71عاما ،شيع ،ت67744007 ،99603227 :

فهد سالم عيد العبكل

 37عاما ،يشيع التاسعة من صباح اليوم ،العزاء في المقبرة
فقط ،ت99678597 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

هل تذكرون الضجة التي ثارت عام  2003حول استنساخ
"النعجة دوللي" بدورسيت في بريطانيا ،وتم ذلك باستنساخ
خلية واحــدة فقط من خاليا الثدي ،وعاشت هذه النعجة 7
سنوات ،وأنجبت سبعة مواليد؟
واعتبر ذلــك هو األســاس في عملية االستنساخ الجيني
ً
ً
في الثدييات ،مما أدى مــؤخــرا إلــى تطوير الخنزير جينيا
الستخدام أعضائه في جسد اإلنسان المريض الذي على وشك
الوفاة ،وتمت زراعــة قلب خنزير في جسد إنسان ،ونجحت
العملية حتى اآلن ،ومازال ذلك المريض على قيد الحياة ،بعد
أن كان على وشك الموت.
بالسهولة التي يتخيلها البعض ،فالعملية لم
األمر ليس
ُ
ُ
ً
ت َجز حتى اآلن ،وأجيزت مؤقتا لهذا المريض ،ألنه بال شك
ً
كان سيالقي حتفه لو لم يتم التدخل جراحيا.
ال ُيالم البعض على إقحام الدين في الموضوع ،فهو شائك
ومعقد ،وهناك لجان ومجموعات وعلماء يحاولون إيجاد ما
يمكن تفاديه من مشاكل إنسانية وأخالقية ودينية.
اإلعــام المحلي تطرق وبحماس للبحث عن وجهة نظر
الدين اإلسالمي في ذلك ،من خالل استنباط رأي علماء الدين،
وسيستمر النقاش بال شك إلى أن تصدر فتوى بذلك.
ما هو عجيب في الموضوع أن صاحب الفكرة وقائدها
والمشرف على الفريق الذي نجحت العملية بجهودهم ،ذلك
القائد هو طبيب وعالم مسلم هاجر إلى أميركا ودرس ونجح،
وهو اآلن بروفيسور في الطب والجراحة ويحمل الجنسية
األميركية ،واسمه محمد محي الدين.
أســرد ذلــك لكي يعلم البعض أن العلم ال جنسية لــه ،وأن
ً
الــديــن اإلس ــام ــي لـيــس ح ــاج ــزا أم ــام فـتــوحــات علمية تنفع
اإلنسان.
هذه الفتوحات العلمية بها الكثير من التعقيدات العلمية
واألخــاق ـيــة ،وهــو مــا لــم يمنعه الــديــن اإلســامــي ،بــل شجع
الـطـمــوحــات العلمية وخــدمــة اإلن ـســان واإلنـســانـيــة بجميع
أنواعها.

 92عاما ،شيع ،ت97649990 :

قاضي وأصدقاؤه يصيدون القطط ويأكلونها
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12:00

ً
أعلى مد  03:49صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:00

 04:57م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:20

ً
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06:40

 11:30م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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