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« »BAFTAتلغي «الجوائز
الفخرية» لعام  ٢٠٢٢ص 14

حمد الجابر« ...ثقة»

بكفاءة رفيعة وردود مقنعة
تميز
أداء
المجلس:
بثقة
هنآه
العهد
وولي
األمير
ً
ً ً
الدفاع :لن أكون يوما حاميا للفساد أو مدافعا عنه
وزير
•
ً
•  18نائبا أيدوا «طرح الثقة» و ٢٣رفضوا و 4تغيبوا  ٣منهم ضد الطلب
محيي عامر وفهد تركي
وعلي الصنيدح

بعد تـجــاوز نــائــب رئـيــس مجلس الـ ــوزراء وزي ــر الــدفــاع
الشيخ حمد الجابر "بثقة" جلسة التصويت على طلب طرح
الثقة به أمس ،أشاد سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد
بما تميز به أداء الجابر ُمن كفاءة رفيعة خالل ردوده على
محاور االستجواب الذي قدم له ،وبالممارسة الديموقراطية
الــراقـيــة الـتــي عكست الــوجــه الـحـضــاري لـلـبــاد مــن جانب
أعضاء مجلس األمة أثناء المناقشة.
وبعث سموه ببرقية تهنئة إ لــى الجابر على نيله ثقة
ً
ال ـن ــواب ،ســائــا الـمــولــى تـعــالــى أن يــوفــق الجميع ويـســدد
الخطى لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.
كما بعث سمو نائب األمـيــر ولــي العهد الشيخ مشعل
األحمد ببرقية تهنئة مماثلة أشاد خاللها بما تميز به أداء
الجابر من كفاء ة رفيعة خالل ردوده الوافية على محاور
االستجواب ،وبالممارسة الديموقراطية الراقية التي جسدت
ً
الوجه الحضاري للبالد من أعضاء مجلس األمــة ،مهنئا
إياه على نيله الثقة ،مبتهال إلى الباري عز وجل أن يوفق
الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.
وعقب تجديد الثقة به ،أكد وزير الدفاع ،في كلمته أمام
ً
ً
ً
المجلس ،أنه لن يكون يوما حاميا للفساد أو مدافعا عنه،
بل سيقف مع كل جهد إلصالح الخلل والتعاون مع المجلس
في جميع المسائل التي تتوافق مع الدستور.
وكانت نتيجة التصويت انتهت على الطلب المقدم ضد
الــوزيــر مــن  10ن ــواب إثــر مناقشة االسـتـجــواب ال ــذي قدمه
الـنــائــب حـمــدان الـعــازمــي فــي جلسة  18ال ـجــاري ،إلــى عدم
ً
ً
موافقة  23نائبا وتأييد  18نائبا ،في وقت منعت اإلصابة
بفيروس كورونا  4نــواب من الحضور ،ثالثة منهم كانوا
سيصوتون برفض الطلب.
وتـحــدث النائبان شعيب الـمــويــزري وحـمــدان العازمي
مؤيدين لكتاب طرح الثقة ،والنائبان د .عبدالله الطريجي
ود .خالد العنزي معارضين.
٠٧-٠٦

اقتصاد

13
هيئة األسواق تحصل
على «اآليزو» في إدارة
أمن المعلومات

الثانية

ّ
وزير الصحة يتفقد
مشروع مستشفى العدان
الجديد

الثانية

الجابر عقب نيله الثقة أمس (تصوير عبدالله الخلف)

الساير :تلبية الحاجات
الملحة للروهينغا
في بنغالدش

اقتصاديات
تقرير اقتصادي:

الميزانية الجديدة وتمويل «االئتمان» ...اتجاهان
١١
متناقضان لحكومة واحدة!
«الوطني» يربح  362.2مليون دينار
في  2021بنمو %47.1
ً
مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع  30فلسا و %5منحة

09

أسعار مواد البناء وتوفيرها
التحدي المقبل
في «المدن الجديدة»

قطع الكابل البحري يشل «قبول
الجامعة» ونتائج الثانوية
«االتصاالت» تلتزم الصمت حيال موعد إصالحه وعودة «اإلنترنت» إلى طبيعتها
●

فهد الرمضان وجورج عاطف وسيد القصاص
ومحمد جاسم وفيصل متعب وحمد العبدلي

بعد مــرور  5أيــام على انقطاع الكابل البحري
الــدولــي «فالكون» التابع لشركة «جــي سي إكس»
خارج المياه اإلقليمية الكويتية ،مازالت تداعياته
مستمرة على تقديم خدمات اإلنترنت في البالد
والـتـسـبــب فــي ضـعـفـهــا ،فــي وق ــت شـهــدت جهات
ً
ً
ً
حـكــومـيــة ت ـع ـطــا وش ـل ــا وب ـط ـئــا الس ـي ـمــا قـطــاع
التعليم والتربية.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ت ـ ـلـ ــوذ ه ـي ـئ ــة االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت وت ـق ـن ـيــة
المعلومات بالصمت حيال أي تفاصيل تتعلق

بتطورات هذا الملف وموعد إصالح الكابل وعودة
الخدمة إلى طبيعتها ،أكدت مصادر بوزارة التربية
أنها تأخرت في رفع نتائج طالب الصف الثاني
عشر على «السيرفر»؛ نتيجة بطء خدمات اإلنترنت.
وأوضحت المصادر أن النتائج جاهزة ،وتمت
مــراج ـع ـت ـهــا ع ـص ــر أمـ ــس األول ،وكـ ـ ــان يـفـتــرض
رفعها على الموقع الرسمي للوزارة إال أن ضعف
«اإلنـتــرنــت» تسبب في تأخير إعالنها في وقتها
الـمـحــدد ،السـيـمــا أن الـنـتــائــج الب ــد أن تــرفــع على
السحابة اإللـكـتــرونـيــة الـخــاصــة ب ــال ــوزارة والتي
تتطلب وجــود اتـصــال «إنـتــرنــت» سريع لتحميل
بيانات الطلبة.
٠٣

«التمييز» تؤيد سحب 396
قسيمة زراعية في «الوفرة»

١٢

محليات

 48.5مليون دينار أرباح «بوبيان» العام
الماضي بنمو %41
مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع  5فلوس و %5منحة

10

الناصر وبلينكن يبحثان ملف إيران
وتحرك قطري على خط طهران  -واشنطن

04
العتيبي يدعو «البلدي»
إلى جلسة غير عادية
األحد

دوليات

وزير الخارجية األميركي :الكويت ساعدتنا في أفغانستان وتساهم في حل النزاع باليمن

١٦

العراق« :كاتيوشا»
على الحلبوسي واتهامات
لـ «قوى الالدولة»

السيسي يزور أبوظبي
واجتماع رباعي
ً لحماية أمن المنطقة

رياضة

الحكم يترتب عليه إعادة القسائم وطرحها بالقرعة مجددا ●
● حسين العبدالله
وسـ ـ ـ ــط م ـ ـ ـخـ ـ ــاوف إق ـل ـي ـم ـي ــة
القاهرة  -حسن حافظ

في تطور الفــت لقضية قسائم األمــن الغذائي التي منحتها الهيئة
العامة للزراعة قبل نحو  4أعوام ،أيدت محكمة التمييز اإلدارية أمس،
برئاسة المستشار محمد الرفاعي ،حكم محكمة االستئناف بإلغاء قرار
الهيئة وسحب  396قسيمة زراعية في منطقة الوفرة ،ملغية بذلك القرار
ً
العتباره مجردا لبطالن القرعة التي تم إجراؤها.
وسيترتب على حكم اإللغاء الــذي أيدته «التمييز» ،بناء على طعن
أقامته إحــدى الشركات المستبعدة مــن القرعة ،سحب «الــزراعــة» لكل
ً
القسائم وإعــادة طرحها مجددا للقرعة ،وذلك لعدم سالمة اإلجــراءات
المتبعة ،وهو األمر الذي سيؤدي إلى إلغاء العقود الحالية المبرمة بين
ً
الهيئة وأصحاب القسائم المذكورة ،تمهيدا إلجراء قرعة أخرى وإبرام
ً
عقود جديدة ،إعماال لحكم «التمييز».

ودول ـ ـيـ ــة م ــن ان ـ ـ ــزالق الـمـنـطـقــة
إلـ ــى ح ــال ــة عـ ــدم اسـ ـتـ ـق ــرار ،قــام
الــرئـيــس الـمـصــري عـبــدالـفـتــاح
ال ـس ـي ـس ــي بـ ـ ــزيـ ـ ــارة ،لـ ــم ُي ـع ـلــن
ع ـن ـهــا ،إلـ ــى أب ــوظ ـب ــي ل ــإع ــراب
عن تضامن بالده مع اإلمارات،
التي تعرضت لهجمات حوثية
ً
إرهابية أخيرا.
وأجـ ـ ـ ـ ـ ــرى الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ج ــول ــة
محادثات مع ولي عهد أبوظبي
ن ــائ ــب ال ـق ــائ ــد األعـ ـل ــى ل ـل ـقــوات
المسلحة الشيخ محمد 02

الناصر وبلينكن في واشنطن أمس (رويترز)
بحث وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر،
أم ــس ،مــع نـظـيــره األم ـيــركــي أنـتــونــي بلينكن
ال ـم ـلــف الـ ـن ــووي اإليـ ــرانـ ــي ،ف ــي ح ـيــن خــرجــت
معلومات متضاربة عن مفاوضات فيينا بشأن
اقتراب موعد التوصل إلى صيغة تعيد إحياء
اتفاق عام .2015
جاء ذلك في وقت كشفت تقارير قطرية أن
وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن
سيزور طهران اليوم ،وذلك عشية زيارة ألمير

قـطــر الـشـيــخ تميم بــن حـمــد لــواشـنـطــن للقاء
الــرئـيــس األمـيــركــي جــو بــايــدن تهيمن عليها
ال ـت ـطــورات فــي أوكــران ـيــا وإمـكــانـيــة مساهمة
الدوحة في تأمين جزء من إمدادات الغاز إلى
ً
الدول األوروبية في حال أثر التوتر سلبا على
اإلمدادات الروسية.
وأشـ ـ ــاد الـ ـن ــاص ــر ،خـ ــال مــؤت ـمــر صـحــافــي
مشترك مع بلينكن في واشنطن ،بمتانة العالقة
ً
األمـيــركـيــة ـ ـ الكويتية ،مثمنا الـتــزام 02

١٨
منتخب اليد يضيع حلم
التأهل للمونديال
بسيناريو دراماتيكي

ةديرجلا

•
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ّ
األمير يهنئ الهند بيوم الجمهورية السعيد يتفقد مشروع مستشفى العدان الجديد
بعث سمو أمير البالد الشيخ
نــواف األحـمــد ببرقية تهنئة إلى
الرئيس الهندي رام ناث كوفيند،
ع ـ ّـب ــر ف ـي ـه ــا سـ ـم ــوه عـ ــن خــالــص
ت ـه ــان ـي ــه ب ـم ـن ــاس ـب ــة ذكـ ـ ــرى ي ــوم
الـجـمـهــوريــة ل ـب ــاده ،متمنيا له
موفور الصحة والعافية وللهند
وش ـع ـب ـهــا ال ـص ــدي ــق ال ـم ــزي ــد من
التقدم واالزدهار.
وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى
الحاكم العام ألستراليا ،الجنرال
ديفيد هـيــرلــي ،عـ ّـبــر فيها سموه
عن خالص تهانيه بمناسبة العيد
الوطني لبالده ،متمنيا له موفور
ال ـص ـحــة وال ـع ــاف ـي ــة وألس ـتــرال ـيــا
وشـعـبـهــا الـصــديــق كــل االزدهـ ــار
والتقدم.
وبعث سمو نائب األمير ولي
ال ـع ـه ــد ال ـش ـي ــخ م ـش ـع ــل األح ـم ــد
ورئـ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء سمو
الـشـيــخ صـبــاح الـخــالــد ببرقيات
تهنئة مماثلة.

«التعريف باإلسالم» وزعت
 12ألف حقيبة دعوية

ً
وزير الصحة متفقدا مشروع مستشفى العدان أمس
قام وزير الصحة د .خالد السعيد ،برفقة
وكيل الوزارة د .مصطفى رضا ،بزيارة تفقدية
لمشروع مستشفى العدان الجديد ،لالطمئنان

«الصحة» 700 :ألف تلقوا «التنشيطية»
●

الكويت تجاوزت
نسبة التطعيم
التي حددتها
«الصحة
العالمية»

الجارالله

عادل سامي

أك ــدت وزارة الـصـحــة أن عــدد
م ــن تـلـقــى ا ل ـجــر عــة التنشيطية
الثالثة من اللقاح المضاد لمرض
«ك ــوفـ ـي ــد  »19مـ ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن
والمقيمين بلغ نحو  700ألف.
وقالت الوزارة ،على موقعها،
إن عدد الذين حصلوا على جرعة
ً
واحــدة بلغ  3ماليين و 362ألفا
و 105أش ـخــاص وبـنـسـبــة 85.7
في المئة.
وأ ضـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــت أن م ـ ـ ـ ــن تـ ـلـ ـق ــى
التحصين الكامل بواقع جرعتين
من التطعيم الواقي من فيروس
ً
كورونا بلغ  3ماليين و 250ألفا
و 307أشخاص وبنسبة  83في
المئة.
مــن جــانــب آخ ــر ،أك ــد رئيس
ال ـل ـج ـنــة االس ـت ـش ــاري ــة الـعـلـيــا
لمواجهة «كــورونــا» فــي وزارة
ال ـص ـحــة د .خ ــال ــد ال ـج ــارال ـل ــه،

خالد الجارالله

أن ال ـكــويــت تـ ـج ــاوزت النسبة
التي حددتها منظمة الصحة
العالمية في التطعيمات ضد
ً
«ك ــوف ـي ــد  ،»19م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن
ت ـط ـع ـي ــم نـ ـح ــو  83فـ ــي ال ـم ـئــة
م ــن الـمـسـتـهــدفـيــن بــالـتـطـعـيــم
ً
ً
ً
تحصينا كامال يعتبر إنجازا

 6454إصابة بـ «كورونا» وشفاء  5198حالة
ً
تزامنا مع إعــان وزارة الصحة تلقي 700
أ لــف شخص الجرعة التنشيطية الثالثة من
اللقاح المضاد لـ «كوفيد  ،»19ووصول متلقي
الـجــرعــة الـثــانـيــة إل ــى  %83مــن المستهدفين
بالتطعيمُ ،س ِّجلت أمس  6454إصابة جديدة
بالفيروس ،في رقم قياسي جديد هو األعلى
منذ بدء الجائحة.

وأعلنت «الصحة» ،في تقريرها اليومي أمس،
تسجيل حالة وفاة واحــدة ،في حين بلغ عدد
متلقي الرعاية الطبية بأقسام العناية المركزة
 73حالة ،وفي األجنحة .408
وأضـ ــافـ ــت أنـ ــه ف ــي م ـق ــاب ــل ت ـس ـج ـيــل 5198
حــالــة شـفــاء أمــس بلغت نسبة اإلصــابــات من
المسحات الجديدة .%20.4

غير مسبوق ،صاحبه مجهود
ضخم من الطواقم الصحية.
وقــال الـجــارالـلــه ،فــي تصريح
صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ،إن الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ت ـمــر
بــاألس ـبــوع الـخــامــس مــن موجة
ال ـم ـت ـح ــور «أومـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــرون» ،وه ــو
أقل حدة وشراسة من المتحور
«دلتا» ،ويصيب الجهاز التنفسي
العلوي ومن أبرز أعراضه تضخم
البلعوم والكحة الجافة وارتفاع
درجة الحرارة والصداع وتكسير
في العضالت.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن األعـ ـ ـ ـ ـ ــراض فــي
مجملها تأخذ من  3إلــى  4أيام
وذلـ ــك حـســب ال ـحــالــة الـمــرضـيــة
للمصاب وعمره.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن الـتـطـعـيـمــات
ً
ً
تـ ـ ــؤدي دورا م ـه ـم ــا ف ــي تـقـلـيــل
ً
حدة الموجة الحالية ،مبينا أن
الجرعات التنشيطية ليست بدعة
وال جديدة في مكافحة األوبئة
واألمراض المعدية.
ودع ـ ـ ـ ــا أول ـ ـ ـيـ ـ ــاء األم ـ ـ ـ ـ ــور إل ــى
ً
الحرص على أبنائهم ،خصوصا
ً
م ــن ي ـع ــان ــون أمـ ــراضـ ــا مـنــاعـيــة
ً
أو م ــزمـ ـن ــة ،الف ـ ـتـ ــا إل ـ ــى أن ع ــام
ً
 2020ك ــان قــاس ـيــا ،ألن األدوات
ف ــي م ـجــاب ـهــة الـ ـفـ ـي ــروس كــانــت
محدودة.
وأك ـ ـ ــد أن الـ ـك ــوي ــت اع ـت ـم ــدت
س ـي ــاس ــة الـ ـح ــذر وال ـ ـحـ ــرص فــي
مجابهة الوباء والجائحة ،وأن
الـ ـق ــرارات ال ـتــي اتـخــذتـهــا كــانــت
ت ـس ـت ـن ــد إل ـ ـ ــى صـ ـح ــة وس ــام ــة
المجتمع.

على سير العمل ونسبة إنجاز المشروع.
وأعلنت وزارة الصحة ،فــي بـيــان لـهــا ،أن
الزيارة جاء ت في إطار الحرص على تنفيذ

مرتكزات خطة التنمية ورؤية كويت جديدة
 ،2035وتحسين ج ــودة الـخــدمــات الصحية
وتقديمها وفق أفضل المعايير للمواطنين.

الساير :تلبية الحاجات الملحة
للروهينغا في بنغالدش

ّ
وقع اتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب األحمر لدعم النازحين

جانب من توقيع االتفاقية
ّ
وقعت جمعية الهالل األحمر الكويتي مع اللجنة
الــدولـيــة للصليب األح ـمــر ،أم ــس ،اتـفــاقـيــة تـعــاون
لدعم وتنفيذ برنامج إغاثي وطبي للنازحين من
الروهينغا في بنغالدش.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هالل
الساير ،في تصريح لـ«كونا» ،عقب توقيع االتفاقية،
أهمية هذه الخطوة التي تلبي الحاجات الملحة
للنازحين الروهينغا في بنغالدش ،وتساهم في
التخفيف عنهم في الفترة الراهنة.
وقــال إن هــذه االتفاقية تأتي ضمن المشاريع
اإلنسانية للجمعية ،واستمرارا للرسالة التنموية
اإلنسانية الكويتية ،حيث تهدف الى إيصال وتوفير
المساعدات اإلغاثية والصحية لنازحي الروهينغا
في بنغالدش.
وأض ـ ــاف ان االت ـفــاق ـيــة م ــع «ال ــدول ـي ــة للصليب
األح ـم ــر» تــدعــم ال ـق ـطــاع ال ـص ـحــي ،وق ـط ــاع الـمـيــاه

والصرف الصحي ،مبينا أن هــذه االتفاقية توفر
مـ ـج ــاال أوس ـ ــع فـ ــي ال ـع ـم ــل اإلنـ ـس ــان ــي واإلغـ ــاثـ ــي
للتخفيف من اعباء النزوح.
من جانبه ،قال رئيس البعثة اإلقليمية للجنة
لــدول مجلس التعاون الخليجي ،التي تتخذ من
الكويت مقرا لها ،عمر عودة ،إن «االتفاقية الموقعة
تعد دلـيــا على الجهود الجوهرية الـتــي تبذلها
اللجنة الدولية للصليب األحمر ،وجمعية الهالل
األحـمــر الـكــويـتــي ،والـصـنــدوق الـكــويـتــي للتنمية
االقـتـصــاديــة الـعــربـيــة لــدعــم الـعـمــل اإلنـســانــي في
العالم».
وأضـ ـ ــاف انـ ــه خـ ــال هـ ــذه ال ـج ـه ــود الـمـشـتــركــة
سـيـتـلـقــى آالف األشـ ـخ ــاص م ـس ــاع ــدات إنـســانـيــة
حـيــويــة ،بـمــا فــي ذل ــك الــرعــايــة الـصـحـيــة ،والـمـيــاه
النظيفة ،والمستلزمات اليومية ،لتحسين ظروفهم
المعيشية في (كوكس بازار) في بنغالدش.

خورشيد ...أول جراح كويتي وخليجي إعالن نتائج طلبة الـ  12والتظلمات من األحد
ينال زمالة كلية الجراحين األميركية

أسس جراحة المناظير في الكويت والخليج والشرق األوسط
●

عادل سامي

ح ـق ــق أس ـ ـتـ ــاذ الـ ـج ــراح ــة فــي
كلية الطب بجامعة الكويت د.
موسى خورشيد انجازا ونجاحا
م ــرم ــوق ــا ب ـعــد أن مـنـحـتــه كلية
ال ـجــراح ـيــن األم ـيــرك ـيــة الــزمــالــة
الفخرية في الطب كأول خليجي،
ضمن عشرة جراحين بارزين في
الـعــالــم ،وبــذلــك يـكــون خورشيد
الجراح الخليجي األول والعربي
الثاني الذي يحصل على الزمالة
ال ـف ـخ ــري ــة فـ ــي الـ ـط ــب مـ ــن كـلـيــة
الجراحين األميركية.
ود .خورشيد هو زميل كلية
ال ـجــراح ـيــن األم ـيــرك ـيــة ،وزم ـيــل
ك ـل ـيــة ال ـج ــراح ـي ــن ال ـبــري ـطــان ـيــة
«غـ ــاس ـ ـكـ ــو» ،وعـ ـض ــو فـ ــي ع ــدة
ج ـم ـع ـيــات عــال ـم ـيــة ف ــي جــراحــة
المناظير والسمنة ،وعضو لجنة
جــراحــة السمنة عــن طــريــق الفم
وا لـتــا بـعــة للفيدرالية العالمية
ل ـج ــراح ــة ال ـس ـم ـنــة ،وع ـض ــو في
ال ـج ـم ـع ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة ل ـجــراحــة

الـسـمـنــة والـفـيــدرالـيــة العالمية
ل ـج ــراح ــة ال ـس ـم ـنــة ،وع ـض ــو في
ال ـل ـج ـنــة ال ـعــال ـم ـيــة بــالـجـمـعـيــة
األم ـي ــرك ـي ــة لـ ـج ــراح ــة ال ـس ـم ـنــة،
ومـ ــؤسـ ــس ال ـم ــؤت ـم ــر ال ـس ـن ــوي
ل ـل ـجــراح ـيــن ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ألك ـثــر
م ــن  20ع ــام ــا ،وع ـضــو ف ــي عــدة
مجالت عالمية محكمة ،كما أن
له كثيرا من األبحاث المنشورة
ف ــي م ـج ــات ط ـب ـيــة وج ــراح ـي ــة،
وهــو الـمــؤســس لفصل الكويت
فــي جمعية الجراحين للجهاز
الهضمي األميركية ،وهذا ثاني
فصل مؤسس بعد المكسيك.
وأدخ ـ ـ ـ ــل خ ــورشـ ـي ــد ال ـع ــدي ــد
م ــن تـقـنـيــات ج ــراح ــة الـمـنــاظـيــر
الـمـتـطــورة مـنــذ  ،1995ويعتبر
ال ـ ـمـ ــؤسـ ــس الن ـ ـ ـطـ ـ ــاق جـ ــراحـ ــة
المناظير في الكويت والخليج
والشرق األوسط.
وأثــر البروفيسور خورشيد
ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ف ــي ع ـل ــم الـسـمـنــة
ال ــوط ـن ـي ــة وال ــدولـ ـي ــة م ــن خ ــال
ع ــروض ــه ال ـعــديــدة وإسـهــامــاتــه

«تدريس التطبيقي» للنأي
عن التسويات السياسية
طالبت الهيئة اإلدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات
التطبيقية ،المسؤولين عن التربية والتعليم العالي والمعنيين
بالبحث العلمي وبالمنظومة األكــاديـمـيــة ،بـضــرورة الـنــأي عن
أي محاصصة أو تسويات سياسية ،وأال تكون هذه المناصب
ضـحـيــة الع ـت ـب ــارات أب ـعــد م ــا ت ـكــون ع ــن اخـتـصــاصـهــا الـتــربــوي
والتعليمي واألكاديمي ،في ظل الظروف الحالية التي تمر بها
الـكــويــت .ورفـضــت الــرابـطــة ،فــي بيان صحافي ،أمــس ،أن «تكون
معايير التعيين أو اإلقالة أو االستقالة في تلك المناصب خاضعة
لحسابات سياسية ضيقة ال تصلح لتطوير المنظومة التعليمية
فــي ال ـب ــاد ،ونـسـتـنـكــر تــوظـيــف تـلــك الـمـنــاصــب ألغـ ــراض تشوه
التجربة الديموقراطية الكويتية».
وأضافت« :الفراغ اإلشرافي في أعلى الهيكل اإلداري للمؤسسات
التعليمية واألكاديمية يؤثر سلبا على التعليم ،ويعزز من حالة
الجمود والسلبية فــي معالجة المشكالت ،ويعرقل الـمـبــادرات
اإلصــاحـيــة الـفــاعـلــة ،وعـلــى رأس هــذه ال ـم ـبــادرات تنفيذ قــراري
مجلس إدارة الهيئة بشأن فصل واستقاللية الكليات التطبيقية
عن معاهد التدريب في هيئة التطبيقي».

●

فهد الرمضان

أع ـل ـن ــت وزارة الـ ـت ــربـ ـي ــة ،مـ ـس ــاء أمـ ــس،
نتائج اختبارات طلبة الصف الثاني عشر،
بــالـقـسـمـيــن الـعـلـمــي واألدبـ ـ ــي وبــالـتـعـلـيــم
الديني للفترة الــدراسـيــة األول ــى مــن العام
الحالي ،ورفعتها الجهات المختصة على
الموقع الرسمي للوزارة.
وقـ ـ ــال وكـ ـي ــل وزارة ال ـت ــرب ـي ــة ب ــاالن ــاب ــة

د .ب ــدر ال ـم ـط ـيــري ،إن «الـ ـ ـ ــوزارة» ستتلقى
ت ـظ ـل ـم ــات ال ـط ـل ـب ــة ب ـخ ـص ــوص الـ ــدرجـ ــات
ً
اعـتـبــارا مــن األح ــد المقبل حتى األول من
فبراير ،موضحة أن التقديم سيكون بصفة
شخصية أو مــن قبل ولــي أمــر الطالب في
ك ــون ـت ــرول ــي ال ـق ـســم ال ـع ـل ـمــي واألدب ـ ـ ــي مع
ضرورة إبراز البطاقة المدنية األصلية عند
تقديم الطلب.
وأشارت مصادر تربوية ،إلى أن الطالب

البارزة في مجال الجراحة العامة
وج ـ ــراح ـ ــة ال ـس ـم ـن ــة وال ـت ـم ـث ـيــل
الغذائي .ووصفه زميل الجمعية
األميركية للطب بأنه «واحد من
أعـ ــرق قـ ــادة الـفـكــر والـمــدرسـيــن
ب ــالـ ـش ــرق األوس ـ ـ ـ ــط فـ ــي م ـج ــال
الجراحة العامة وجراحة السمنة
والتمثيل الغذائي».

●

حمد العبدلي

طالبت جمعية أعضاء هيئة
ال ـ ـتـ ــدريـ ــس ب ـج ــام ـع ــة ال ـك ــوي ــت
ب ـ ـضـ ــرورة ت ـس ـك ـيــن ال ـم ـنــاصــب
الـقـيــاديــة فــي الـجــامـعــة بــأســرع
وق ـ ـ ـ ـ ــت ،لـ ـحـ ـس ــاسـ ـي ــة الـ ـم ــرف ــق
التعليمي ومعاناته مــن اآلثــار
ال ـس ـل ـب ـي ــة الـ ـن ــاتـ ـج ــة ع ـ ــن ع ــدم
ت ـس ـك ـي ــن هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـش ـ ــواغ ـ ــر فــي
المناصب القيادية في منصب

السيسي يزور أبوظبي واجتماع رباعي...
بن زايد ،في قصر الوطن بالعاصمة اإلماراتية ،أمس ،قبل أن ينضم
إليهما العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى ،ونائب رئيس دولة
اإلمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
في السياق ،قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي،
إن السيسي أكد إدانة مصر ألي عمل إرهابي تقترفه الميليشيات
الحوثية الستهداف أمن واستقرار وسالمة اإلمارات ،ودعم القاهرة
لكل ما تتخذه أبوظبي من إجراء ات للتعامل مع أي عمل إرهابي
يستهدفها ،وج ــدد مــوقــف مـصــر الــراســخ مــن دع ــم أم ــن اإلم ــارات
واستقرارها واالرتباط الوثيق بين األمن القومي المصري وأمن
اإلمارات.
وأفـ ــادت وكــالــة أن ـبــاء اإلم ـ ــارات «وام» ب ــأن ول ــي عـهــد أبــوظـبــي،
والرئيس المصري ،أكــدا خالل لقائهما ،مواصلة عملهما بهدف
الـتـصــدي لـلـتــدخــات اإلقـلـيـمـيــة وم ـح ــاوالت بــث الـفــرقــة بـيــن دول
المنطقة والتحديات التي تواجهها المنطقة وعلى «رأسها اإلرهاب
والدول الداعمة له».
وثمن بن زايد موقف مصر تجاه الهجمات الحوثية ،واعتبر أنها
«تجسد ثوابت مصر األصيلة في حماية أمن المنطقة».
وش ــدد مـســاعــد وزي ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـم ـصــري ل ـل ـشــؤون الـعــربـيــة
األسبق حسين هريدي ،في تصريحات لـ»الجريدة» على أن الزيارة

عميد وما دونــه ،خصوصا مع
تـعـطـيــل أعـ ـم ــال ل ـج ـنــة اخ ـت ـيــار
مدير الجامعة.
وأوضحت الجمعية ،في بيان
لها ،أن منصب مدير الجامعة
ً
ب ـ ــات م ـح ـص ـنــا م ــن أي ط ـعــون
أو شبهات قانونية ،لـصــدوره
مــن مجلس الـ ــوزراء ،مــا يعتبر
اعترافا وتحصينا لشاغر هذا
المنصب ،وعليه فإن أي قرارات
تصدر به ومن خالله وبواسطة

أعلنت لجنة التعريف
باإلسالم ،صدور تقريرها
السنوي ،الذي يتضمن
اإلحصائيات الخاصة
بإنجازات اللجنة الدعوية
والتعليمية والتوعوية
والثقافية ،والذي أثبت زيادة
أعداد املهتدين الذين تعرفوا
على الدين اإلسالمي من خالل
اللجنة خالل عام  2021مقارنة
بعام .2020
وأوضحت اللجنة أن دعاتها
قاموا بـ  2439زيارة دعوية،
وإجراء أكثر من  59ألف
تواصل مع غير املسلمني ،كما
أن عدد الحقائب الدعوية التي
تم توزيعها العام املاضي
بشتى اللغات تجاوزت أكثر
من  12ألف حقيبة ،وشمل هذا
العدد غير املسلمني واملهتدين
الجدد والجاليات املسلمة.
وتعليميًا ،قدمت اللجنة أكثر
من  700دورة استفاد منها
أكثر من  11ألف شخص.

إمام المسجد الكبير يلتقي
«إحياء التراث»

استقبل إمام املسجد الكبير
الشيخ بدر العلي ،رئيس
جمعية إحياء التراث
اإلسالمي الشيخ طارق
العيسى ،وأهداه النسخة
األولى ملصحف القراءات
العشر ،الذي قامت بطباعته
الهيئة العامة للعناية بطباعة
القرآن الكريم ُّ
والسنة النبوية
ونشرهما.
وفي تصريح له ،أوضح العلي
أن هذا املصحف املبارك عكف
على خدمته في القراءات
العشر املتواترة والرسم
والضبطُ والتشكيل والترتيب
وضحة كوكبة ّنيرة
واألدلة امل ِ
لهم انتساب في علم القراءات.
ُ
ويعد املصحف األول من نوعه
على مستوى العالم ،تقوم
بطباعته هيئة حكومية ،كما
ُ
تعد الكويت أول دولة تدعم
مصحفا للقراءات العشر من
خالل هيئة مختصة.

«زكاة الفحيحيل» وزعت
مساعدات للسوريين

لــه الـحــق بالتظلم على نتيجة ثــاث مــواد
دراسية فقط ،وسيتم النظر فيها ومراجعة
ن ـت ــائ ــج ت ـص ـح ـيــح االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات وتـجـمـيــع
الــدرجــات ،مبينة أنــه فــي حــال ثبت وجــود
خطأ يتم تعديل درجات الطالب وفي حال
عدم وجود أي خطأ يتم رفض التظلم.

«تدريس الجامعة» :ضرورة تسكين
المناصب القيادية لحساسية المرفق
موسى خورشيد

سلة أخبار

م ـج ــال ـس ــه ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،ف ــإن ــه ال
تثريب وال حرج أن يتم تسكين
المناصب القيادية وفقا لآلليات
والـ ـل ــوائ ــح ال ــداخ ـل ـي ــة وق ــان ــون
الجامعات الحكومية ،علما بأن
لجان اختيار عمداء الكليات ال
تـخـضــع الخ ـت ـيــار ال ـمــديــر وفــق
قانون الجامعات الحكومية.
ودعـ ــت إل ــى ض ـ ــرورة ات ـخــاذ
ال ـح ـيــاديــة ف ــي اخ ـت ـيــار أعـضــاء
ل ـ ـجـ ــان اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ـ ـع ـ ـمـ ــداء فــي

المصرية ،تحمل رسالة واضحة مفادها بأن «الدعم المصري غير
محدود لإلمارات ،وبعث رسالة لجميع األطــراف ،بأن اإلمــارات ال
تقف بمفردها في المنطقة ،إذ تدعمها وتساندها أكبر دولة عربية
ً
عسكريا ،وبحسب طلبات الجانب اإلماراتي».

الناصر وبلينكن يبحثان ملف إيران...
واشنطن بحماية أمن الكويت واستقرارها.
وق ــال« :نـحــن شــركــاء على مــدى  3عـقــود ،منذ حــرب تحرير
الكويت التي قادتها واشنطن ،كما أننا شــركــاء فــي مكافحة
ً
اإلرهاب منذ اعتداءات  11سبتمبر» ،فضال عن أن الشراكة بين
ً
ً
الكويت والواليات المتحدة قديمة جــدا ،مضيفا« :نشهد هذا
العام الذكرى الـ  61لتأسيس العالقات بين بلدينا ،وأنا أشكركم
إلظ ـهــاركــم م ــرة ت ـلــوى األخـ ــرى اهـتـمــام بــادكــم بــأمــن الكويت
والمنطقة واستقرارهما».
وبينما ذ كــر الناصر «اختتمنا معكم الجولة األ خـيــرة من
ّ
ً
الحوار االستراتيجي الخامس ،ونتطلع قدما إلــى االجتماع
ّ
الـســادس المقبل ال ــذي ستستضيفه الـكــويــت» ،رح ــب بلينكن
ً
بنظيره الكويتي ،مؤكدا أن «الحوار االستراتيجي الخامس هو
أكبر دليل وشاهد على العالقة القوية بين بلدينا».
وأضاف بلينكن« :عندما حان الوقت إلنهاء حرب أفغانستان،

مـخـتـلــف ال ـك ـل ـي ــات ،ب ـع ـيــدا عن
أي محسوبيات ،وبكل حيادية
واسـتـقــالـيــة ،السـيـمــا الكليات
اإلنـســانـيــة والـعـلـمـيــة ،وتقترح
ال ـج ـم ـع ـي ــة أن يـ ـت ــم فـ ـت ــح ب ــاب
الترشح لهذه اللجان ،وأن يتم
ال ـت ـص ــوي ــت ع ـل ـي ـهــا مـ ــن خ ــال
مجلس الجامعة.

قام مدير زكاة الفحيحيل،
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية ،إيهاب الدبوس،
بزيارة مخيمات الالجئني
السوريني املوجودين عبر
الحدود -السورية التركية،
وتم خالل الزيارة توزيع
مساعدات مشروع "القليل
الدائم" ،وهو أحد املشاريع
اإلنسانية الرائدة التي
تنفذها زكاة الفحيحيل.
وأوضح الدبوس أنه تم خالل
الزيارة توزيع كسوة الشتاء
لألسر الالجئة ،وكذلك توزيع
السالل الغذائية التي تضم
أهم االحتياجات األساسية
لألسر ،وشمل التوزيع أيضا
وسائل التدفئة ،وغيرها من
املساعدات األخرى ،التي تمت
بفضل الله ،ثم بمتبرعي
مشروع "القليل الدائم".

ساعدتنا الكويت على إخالء مواطنينا ومواطنين أفغان ،وهذه
عــا مــة سـخــاء كبيرة منها ،كما أ نـنــا نــرى كيف تلعب بلدكم
ً
وتساهم في حل النزاعات في اليمن مثال ،وكيف ساهمت في
إنهاء الصراع الخليجي العام الماضي من خالل وساطتها».
وتابع« :هناك تحديات نواجهها بسبب ما تقوم به روسيا في
أوكرانيا ،وهذا مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي وللكويت التي
ّ
ونقدر لها جهودها
تعرف أكثر من أي دولة أخرى هذا األمر،
ً
في محاولة إعادة إيران إلى طاولة التفاوض» ،متهما طهران
ّ ً
ومتحدثا عن «اجتماعات
بأنها «تساهم في زعزعة المنطقة»،
ّ
مقبلة ،سنشكل من خاللها جبهة واحدة للعمل على مواجهة
هذه التهديدات».
وإذ شكر الكويت على «جهودها فيما ّ
قدمته خالل جائحة
كورونا» ،قال بلينكن« :وقعنا مذكرة تفاهم لالستعداد بصورة
ً
أكبر ألي جائحة مستقبال».

ةديرجلا
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محليات

«اإلنترنت» تنوء بتداعيات قطع الكابل البحري ...و«االتصاالت» صامتة

ً
• جامعة الكويت األكثر تضررا ...واالنقطاع شل القسم األكبر من الخدمات اإللكترونية
• «التربية» تؤخر رفع نتائج طلبة الـ  12رغم إنجازها ...وخدمات الموقع تعمل ببطء

رواء الجارالله لـ ةديرجلا  :تمديد تسجيل «اختبارات القدرات» بالجامعة حتى  31الجاري بسبب الخلل الفني
•

فهد الرمضان وجورج عاطف وسيد القصاص ومحمد جاسم وفيصل متعب وحمد العبدلي

«القوى العاملة»
توقف خدماتها
 4ساعات اليوم
إلنجاز نقل االتصال
اإللكتروني

بينما تلوذ هيئة االتصاالت وتقنية
المعلومات بالصمت حيال أي تفاصيل
تتعلق بانقطاع الكابل البحري الدولي
"فالكون" التابع لشركة "جي سي إكس"
خــارج المياه اإلقليمية الكويتية منذ
 20الجاري ،تشهد خدمات اإلنترنت في
البالد تأثرا بارزا باالنقطاع ،وإن بنسب
متباينة بين جهة وأخرى ،ال سيما بين
بعض الجهات الحكومية والتعليمية
ال ـتــي تـعــانــي تــداع ـيــات ه ــذا االنـقـطــاع
ال ــذي أدى إل ــى تـعـطــل وض ـعــف بعض
ال ــدوائ ــر الــدولـيــة الـعــامـلــة عـلــى الكابل
والمستخدمة من قبل الشركات ومزودي
ومقدمي خدمات اإلنترنت في البالد.
وبخالف بيانها اإللكتروني قبل أيام،
لجهة اعالنها انها تتابع مع شركة "جي
ســي إكــس" الــوضــع أوال ب ــأول ،لمعرفة
مــا يـتــم ات ـخ ــاذه مــن إج ـ ــراءات مــن قبل
الشركة إلصالح القطع والمدة المطلوبة
لــانـتـهــاء مــن ه ــذه اإلجـ ـ ــراءات ،رفضت
هـيـئــة االت ـص ــاالت أي تـصــريــح يتعلق
بتطورات هــذا الملف ،في وقــت تعاني
الجهات الحكومية تلك االزمــة التي لم
يتضح بعد موعد انتهائها.

«التربية» والجامعة

بطء في «اإلعاقة»
و«البلدية»
و«الشؤون»
و«الكهرباء»
و«األشغال» لم تتأثر

الـتـجـلــي األب ـ ــرز ل ـتــداع ـيــات انـقـطــاع
ال ـك ــاب ــل ت ـم ـثــل ف ــي ال ـق ـط ــاع الـتـعـلـيـمــي
الثانوي والجامعي ،إذ أكــدت مصادر
وزارة ال ـتــرب ـيــة أن ـهــا ت ــأخ ــرت ف ــي رفــع
نتائج طــاب الصف الثاني عشر على
"السيرفر" ،وذلــك نتيجة بــطء خدمات
االنـتــرنــت ،موضحة أن النتائج كانت
جاهزة ،وتمت مراجعتها عصر الثالثاء
ال ـمــاضــي ،وك ــان يـفـتــرض رفـعـهــا على
الموقع الرسمي لـلــوزارة إال أن ضعف
"االنـ ـت ــرن ــت" ت ـس ـبــب ف ــي ت ـع ـط ـيــل ه ــذه
المهمة ،السيما أن النتائج البد أن ترفع
عـلــى الـسـحــابــة االلـكـتــرونـيــة الـخــاصــة
بــالــوزارة والتي تتطلب وجــود اتصال
"انترنت" سريع لتحميل بيانات الطلبة
على هذه السحابة.
وف ـ ــي وق ـ ــت أش ـ ـ ــارت "الـ ـت ــربـ ـي ــة" ال ــى
عدم تأثر بعض خدماتها االلكترونية

االخـ ــرى ال ـتــي تـنـفــذ مــن خ ــال بــرنــامــج
ا لـنـظــم المتكاملة وا ل ـتــي تسير بشكل
شـبــه طبيعي مــع وج ــود ب ــطء فــي هــذه
الخدمات ،نتيجة االعتماد على خدمات
االن ـتــرنــت االرضـ ـي ــة ،أو ق ـيــام الـجـهــات
المختصة بـتــوفـيــر خــدمــات االنـتــرنــت
مــن طــريــق اخــر غير "الـكــابــل الـبـحــري"،
شهدت جامعة الكويت تعطال كامال في
أنظمتها االلكترونية المرتبطة بإنجاز
معامالت األساتذة والموظفين والطلبة،
االم ـ ــر ال ـ ــذي أدى الـ ــى ت ـع ـطــل عـ ــدد من
الخدمات من أهمها عملية قبول الطلبة
لـلـفـصــل الـ ــدراسـ ــي ال ـث ــان ــي ،وتـسـجـيــل
اختبار القدرات وكذلك رصد الدرجات
ومكافأة الطلبة.
ول ــم يـتـمـكــن ال ـط ـل ـبــة م ــن الـتـسـجـيــل
الخ ـت ـبــار الـ ـق ــدرات االكــادي ـم ـيــة ،والـتــي
ينتهي موعدها اليوم ما حمل الجامعة
ع ـل ــى ت ـم ــدي ــد ال ـت ـس ـج ـيــل ح ـت ــى نـهــايــة
يناير الجاري ،كما يعكف مركز التقييم
والقياس في الجامعة على تمديد فترة
التسجيل ال ــى حـيــن رج ــوع االنـتــرنــت،
وإعطاء أيام تعويضية للتسجيل.
ول ـ ـ ــم يـ ـك ــن ال ـ ـحـ ــظ حـ ـلـ ـي ــف ال ـط ـل ـب ــة
الـمـقـبــولـيــن لـلـفـصــل ال ــدراس ــي الـثــانــي
ب ـت ـصــديــق ال ـق ـب ــول االل ـك ـت ــرون ــي نـظــرا
لـ ـ ــوصـ ـ ــول ال ـ ـخ ـ ـلـ ــل الـ ـ ـ ــى نـ ـ ـظ ـ ــام الـ ــدفـ ــع

رواء الجارالله

االلـكـتــرونــي فــي جامعة الـكــويــت ،فيما
ي ــواج ــه األس ــات ــذة صـعــوبــة ف ــي ادخ ــال
الــدرجــات فــي النظام الجامعي بسبب
ت ــوق ــف ال ـن ـظ ــام م ـن ــذ ب ــداي ــة األسـ ـب ــوع
الحالي ،االمــر الــذي أخر معرفة الطلبة
ل ــدرج ــاتـ ـه ــم ل ـي ـت ـم ـك ـن ــوا مـ ــن تـسـجـيــل
المقررات للفصل الدراسي الثاني.
وت ـش ـي ــر مـ ـص ــادر جــام ـع ـيــة ال ـ ــى ان
استمرار انقطاع االنترنت الــى ما بعد
نـهــايــة الـشـهــر ال ـجــاري قــد يتسبب في
تأخر صرف المكافأة االجتماعية للطلبة
بسبب صـعــوبــة ان ـجــاز أس ـمــاء الطلبة

المستحقين للمكافأة كونها مرتبطة
ب ـن ـظ ــام ال ـج ــام ـع ــة ،ك ـم ــا أدى ان ـق ـطــاع
االنترنت الى عدم تمكن الموظفين من
ادخـ ــال إجــازات ـهــم ال ــدوري ــة والـحـضــور
واالن ـص ــراف ،وكــذلــك التقييم السنوي
للموظفين.
بدورها ،أعلنت الهيئة العامة للقوى
العاملة ،توقف جميع خدماتها اآللية
التي تقدمها عبر موقعها اإللكتروني
م ـ ــدة  4س ــاع ــات ع ـق ــب ان ـت ـه ــاء الـ ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي الـ ـي ــوم ،إلنـ ـج ــاز عـمـلـيــة نقل
خدمات االتـصــال اإللكترونية ،مشيرة
إلــى أن توقف الخدمة يبدأ في الثانية
بعد الظهر ،على أن تـعــاود عملها في
السادسة مساء.
من جهتها ،أكــدت مديرة إدارة نظم
المعلومات ،مديرة إدارة الشؤون اإلدارية
بالتكليف في الهيئة العامة لشؤون ذوي
اإلعــاقــة ،هنادي المبيلش ،لـ»الجريدة»
أن الخدمات اآللية التي تقدمها الهيئة
لمنتسبيها لم تتأثر جراء القطع ،مشيرة
إل ــى احـتـمــالـيــة وج ــود ب ــطء بسيط في
س ــرع ــة اإلن ـت ــرن ــت دون ق ـطــع لـلـخــدمــة،
مـطـمـئـنــة الـجـمـيــع ب ــأن «األمـ ـ ــور تسير
على ما يرام».
أم ـ ــا ع ـل ــى ص ـع ـي ــد وزارة الـ ـش ــؤون
االجتماعية فــأكــدت مـصــادر عــدم تأثر

مراجعون للجامعة بعد تعطل الخدمات اإللكترونية

حتى نهاية مايو القادم للعام الدراسي 2023/2022
ً
إذا كان الطالب غير كويتي ،فضال عن صورة
شخصية حديثة للطالب ،وصورة عن الشهادة
الدراسية للعام السابق ،إن وجــدت ،وتقارير
طبية ونفسية ،واختبار ذكاء حديث لطلبات
دخول المدارس.
ولفتت إلى أنه بشأن المستندات المطلوبة
لفتح مـلــف تــأهـيـلــي ،يـجــب تــوافــر االسـتـمــارة
ال ـخــاصــة بـفـتــح ال ـم ـلــف ،وصـ ــورة عــن شـهــادة
الميالد ،والبطاقة المدنية لــأب ،والجنسية
األصـلـيــة لــأم حــال كــان الـطــالــب غير كويتي،
ً
فـضــا عــن ص ــورة شخصية حديثة للطالب،
واختبار ذكاء أقل من  70في المئة ،مبينة أن
ً
اختبارات الذكاء متاحة حاليا في قسمي الطب
التطوري بمستشفيي الصباح والعدان ،إضافة
ً
إلى التي تتم مجانا بالهيئة أو بمقابل مالي
في القطاع الخاص.
ً
وأضــافــت أن هناك شــروطــا يجب توافرها
لـلـحـصــول عـلــى ال ـخــدمــة ،ب ــأن ي ـكــون الـطــالــب
كويتي الجنسية أو من أم كويتية ،وأن يكون
لديه شهادة إثبات إعاقة صــادرة عن الهيئة
العامة لـشــؤون اإلعــاقــة ،وأال يقل عمره عــن 3
سنوات.

التعليم عن ُبعد

وذكــر مدير مركز تقنية المعلومات
الحاسب اآللي في الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي وا لـتــدر يــب علي حسين ،أن
الهيئة لم تشهد أي مشاكل فنية خالل
الـمــراســات والـمـعــامــات اإللكترونية،
م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أنـ ـه ــا اس ـت ـق ـب ـلــت ط ـل ـبــات
االلتحاق وتسجيل المقررات الدراسية
مــؤخــرا دون أي عــوائــق تــذكــر ،وكــانــت
تسير على ما يرام.
وأش ــار حسين لــ«الـجــريــدة» ،إلــى أن
الهيئة لم تشهد أي تعطيل لنظام حجز
المواعيد الستقبال المراجعين فيها،
ً
تطبيقا لنظام اال ش ـتــرا طــات الصحية
لجائحة «كورونا» ،موضحا أن دراسة
الـطـلـبــة ف ــي ال ـم ـق ــررات ال ــدراس ـي ــة عبر
التعليم عــن ُبـعــد لــم تشهد أي مشاكل
خالل الفترة الماضية.

«الكهرباء» :طرح  9أبراج مياه هيئة الشباب استكملت التحول
عذبة بالمطالع أمام الشركات الرقمي الكامل
●

أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ذوي
اإلعاقة ،ممثلة في قطاع الخدمات التعليمية
والتأهيلية ،بدء استقبال طلبات ذوي اإلعاقة
الــراغ ـب ـيــن ف ــي ف ـتــح م ـلــف تـعـلـيـمــي وتــأهـيـلــي
للطلبة ال ـجــدد لـلـعــام ال ــدراس ــي ،2023/2022
مشيرة إلى أن عملية االستقبال ستكون متاحة
ً
اع ـت ـبــارا مــن مطلع فـبــرايــر حـتــى نـهــايــة مايو
المقبلين ،وفق اللوائح والنظم المعمول بها
داخل الهيئة.
ووف ـ ـقـ ــا لـ ـمـ ـص ــادر "اإلعـ ـ ــاقـ ـ ــة" فـ ـ ــإن ال ـه ـي ـئــة
تدرس استثناء أطفال الحضانات ومنتسبي
الـمــؤسـســات التأهيلية مــن ف ـتــرات التسجيل
ً
ال ـم ــذك ــورة آن ـف ــا ،لـيـكــون مـتــاحــا ف ــي أي وقــت
خالل العام ،على أن تحسب المبالغ الخاصة
بذلك مــن بــدايــة الــدخــول ،مـشــددة على أنــه لن
يتم قبول أي طالب ،وإن كان محوال من وزارة
التربية ،إال بعد صدور شهادة إعاقة معتمدة
من اللجان الطبية.
وأكدت ضرورة توافر المستندات المطلوبة،
وهي النموذج الخاص بفتح الملف ،وصورة
عــن شـهــادة الـمـيــاد ،والبطاقة المدنية لألب
ولـ ــأم ،وصـ ــورة عــن الـجـنـسـيــة األصـلـيــة لــأم

وعن تأثر الخدمات اإللكترونية في
البلدية ،أكد مدير مركز نظم المعلومات
في بلدية الكويت ،طارق المديني ،عدم
تأثر خدمات البلدية الداخلية جراء قطع
ا لـكــا بــل ا لـبـحــري للشبكة العنكبوتية،
ً
قائال إنه رغم وجود بطء فإن الخدمات
لم تنقطع ومازالت تعمل بشكل ممتاز،
ً
مضيفا أن البلدية تعمل على تطوير
السيرفرات الخاصة بها ،لضمان عدم
فقد البيانات في حال وجود انقطاعات
خارجة عن إرادتها.
وف ـي ـمــا يـتـعـلــق ب ـب ــطء ال ـن ـظ ــام ،ذكــر
ً
الـمــديـنــي أن ال ـبــطء غــالـبــا متعلق بكم
البيانات المتبادلة في أنظمة البلدية
والــربــط مــع الـجـهــات الـحـكــومـيــة ،لكنه
ً
ً
نــادر الـحــدوث ،وال يأخذ وقـتــا طويال،
ً
مؤكدا أن فرق نظم المعلومات تختبر
األنظمة بشكل يومي حتى تتأكد من
جاهزيتها ومراقبة الخلل قبل حدوثه.

وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ع ـل ـمــت «الـ ـج ــري ــدة»
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●

بطء في «البلدية»

منظومة «الديرة»

«اإلعاقة» :بدء استقبال طلبات فتح
الملف التعليمي مطلع فبراير
جورج عاطف

خــدمــات ال ــوزارة اآللـيــة ،ســواء الخاصة
بـ ــالـ ــربـ ــط اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي م ـ ــع ال ـج ـه ــات
الـحـكــومـيــة ذات ال ـعــاقــة ،أو الــداخـلـيــة
المتعلقة بــالـتــراســل اإلل ـك ـتــرونــي بين
اإلدارات والقطاعات.
إلى ذلك ،لم تتأثر شبكة اإلنترنت في
وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
في حادث تعرض الكابل البحري الدولي
«فالكون» التابع لشركة (جي سي إكس
 )GCXلـقـطــع خ ــارج الـمـيــاه اإلقليمية،
حيث تعمل أجهزة الوزارة في عمليات
اإلرسال واالستقبال الرسائل الرسمية
دون أي مشاكل تذكر.
وأشارت مصادر في «األشغال العامة»
أن ــه ال يــوجــد لــديـهــا مـشــاكــل كــذلــك في
شبكة اإلنترنت الموجودة في الوزارة،
حيث تعمل الشبكة بشكل طبيعي دون
أي شكوى وردت من الموظفين العاملين
في جميع القطاعات.

مــن مـصــادر مطلعة فــي وزارة التعليم
العالي ،أن منظومة الديرة اإللكترونية
ال ت ــوج ــد ب ـه ــا أي م ـش ــاك ــل ف ـن ـي ــة فــي
ال ـم ـعــامــات اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،مـشـيــرا إلــى
أن ال ـم ـن ـظــومــة تـشـمــل ك ــا م ــن :تـقــديــم
طلبات مـعــادلــة ال ـش ـهــادات ،والمكافأة
االج ـت ـمــاع ـيــة ،وض ــم ال ـطــالــب لـلـبـعـثــة،
والنظام األكاديمي ،وتغيير التخصص،
وتـ ـغـ ـيـ ـي ــر مـ ـعـ ـه ــد الـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــة ،وال ـ ـطـ ــابـ ــع
اإلل ـك ـت ــرون ــي ،وان ـس ـح ــاب م ــن الـبـعـثــة،
وتمديد البعثة ،وكتاب لمن يهمه األمر،
وغيرها من الخدمات.
وأشـ ـ ــارت ال ـم ـص ــادر إل ــى أن منصة
«م ـتــى» لحجز مــواعـيــد مــراجـعــة وزارة
ً
التعليم العالي تسير بكل يسر ،وفقا
للحجوزات ،ويتم العمل بها ،وال توجد
أي مشكلة صادفت المراجعين حولها.
م ــن جــان ـب ـهــا ،أع ـل ـنــت م ــدي ــرة مــركــز
التقييم والقياس في جامعة الكويت،
رواء الجارالله ،في تصريح لـ«الجريدة»،
ت ـم ــدي ــد فـ ـت ــرة ال ـت ـس ـج ـيــل الخ ـت ـب ــارات
ال ـ ـق ـ ــدرات األك ــاديـ ـمـ ـي ــة ح ـت ــى ي ـ ــوم 31
ال ـ ـجـ ــاري ،ب ـس ـبــب ال ـخ ـلــل ال ـف ـنــي ال ــذي
يعانيه نظام التسجيل الخاص بها.

سيد القصاص

ح ـص ـل ــت وزارة ا لـ ـكـ ـه ــر ب ــاء
وال ـ ـمـ ــاء ع ـل ــى م ــواف ـق ــة ال ـج ـهــاز
ال ـمــركــزي لـلـمـنــاقـصــات الـعــامــة
على طرح مشروع إنشاء  9أبراج
للمياه العذبة بمدينة المطالع
السكنية واألعمال الملحقة بها
بـمــوقــع رق ــم  2األح ــد الـمــاضــي،
ضمن حزمة من المشاريع التي
تـنـفــذهــا ال ـ ـ ــوزارة ف ــي الـمـطــاع
ال ـس ـك ـن ـي ــة ،وح ـ ـ ــدد الـ ـجـ ـه ــاز 8
مارس المقبل آخر موعد لتقديم
الـ ـعـ ـط ــاءات م ــن ق ـبــل ال ـشــركــات
الراغبة في التنافس على الفوز
بتنفيذ أعمال المشروع.
وذك ـ ـ ــرت مـ ـص ــادر ال ـك ـهــربــاء
أن ال ـ ـ ـ ــوزارة وض ـع ــت م ـيــزان ـيــة
تقديرية للمشروع  10ماليين
دي ـنــار ،وم ــدة تنفيذ  36شهرا،
موضحة أن المشروع سيساهم
في توفير المياه العذبة ،وزيادة
الـمـخــزون االسـتــراتـيـجــي منها
لسكان المنطقة.
وفـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،أح ــال
الـجـهــاز الـمــركــزي للمناقصات
ا ل ـ ـعـ ــا مـ ــة أوراق ا ل ـ ـعـ ــد يـ ــد مــن

مناقصات الصيانة إلــى وزارة
ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـ ـمـ ــاء ل ــدراس ـت ـه ــا
وإبـ ـ ـ ــداء ال ـ ـ ــرأي ال ـف ـن ــي ب ـه ــا مــن
ضـ ـمـ ـنـ ـه ــا م ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــة ت ـ ــزوي ـ ــد
وتـمــديــد كـيـبــات أرض ـيــة جهد
 300ك ـي ـل ــوف ــول ــت فـ ــي مـنـطـقــة
ال ـص ـب ــاح ال ـط ـب ـي ــة ،وم ـنــاق ـصــة
تزويد وتركيب معدات المراقبة
والتحكم ل ـ  6محطات تحويل
رئ ـي ـس ـي ــة فـ ــي م ـن ـط ـق ــة ص ـب ــاح
األحمد البحرية.
ولفتت المصادر إلى حرص
الوزارة على االنتهاء من أعمال
الصيانة المختلفة وإنجاز تلك
المشاريع خالل موسم الشتاء
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادا لـ ـم ــوس ــم ال ـص ـي ــف
المقبل الــذي ي ــزداد فيه الطلب
على الطاقة.

«تكنولوجيا المعلومات» :نموذج يحتذى بين الجهات الحكومية
●

محمد جاسم

أعـ ـل ــن الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام لـلـهـيـئــة
ّ
الربيع أن
العامة للشباب مشعل
الهيئة استكملت المرحلة االولى
واالس ــاسـ ـي ــة م ــن خــري ـطــة طــريــق
التحول الرقمي الكامل للهيئة التي
تم وضعها بالتعاون مع الجهاز
المركزي لتكنولوجيا المعلومات
ب ـهــدف تـسـهـيــل وت ـســريــع تقديم
ال ـخــدمــات واخ ـت ـصــار العمليات
واإلجراءات وتوفر الوقت والجهد
عبر توظيف التكنولوجيا والذكاء
االصطناعي.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ــربـ ـ ّـيـ ــع ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
صحافي إنه تم تفعيل تراخيص
الـمـسـتـخــدمـيــن لـمــوظـفــي الهيئة
وال ـت ــي تـشـمــل اس ـت ـخ ــدام الـبــريــد
المؤسسي في جميع التعامالت،
ورفـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـم ـ ــواق ـ ــع اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة
واألع ـ ـمـ ــال والـ ـخ ــدم ــات ال ـخــاصــة
بالهيئة ،ونقل األنظمة الداخلية
إل ـ ـ ــى سـ ـح ــاب ــة م ــايـ ـك ــروس ــوف ــت،
واستضافة التطبيقات األساسية
على الخدمات السحابية المتطورة
المقدمة بحسب أفضل المعايير

ّ
الربيع
مشعل

العالمية الـتــي تضمن حمايتها
وأم ـن ـهــا ،بــاإلضــافــة إل ــى تطبيق
س ـ ـيـ ــاسـ ــة تـ ـصـ ـنـ ـي ــف الـ ـبـ ـي ــان ــات
الـ ـ ـص ـ ــادرة ع ـ ــن ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة
لالتصاالت وتقنية المعلومات.
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـبـ ـ ــه ،أثـ ـ ـن ـ ــى نـ ــائـ ــب
الـمــديــر ال ـعــام بالجهاز المركزي
لـتـكـنــولــوجـيــا الـمـعـلــومــات عمار
ال ـح ـس ـي ـن ــي عـ ـل ــى ج ـ ـهـ ــود هـيـئــة
ً
الشباب للتحول الرقمي ،موضحا
أن أعـمــال الـجـهــات والمؤسسات

الحكومية نحو التحول الرقمي
تعمل على رفع مستوى تصنيف
الكويت فــي الـمــؤشــرات العالمية
ك ـمــؤشــر ال ـح ـكــومــة االلـكـتــرونـيــة
التابع لألمم المتحدة .واعتبر ان
الـهـيـئــة ن ـم ــوذج يـحـتــذى ب ــه بين
الجهات الحكومية.
وب ـ ـ ـ ــدوره ،ع ـ ّـب ــر ال ـم ــدي ــر ال ـعــام
لشركة مايكروسوفت الكويت عالء
الدين كريم عن سعادته بالخطوات
الجادة التي اتخذتها هيئة الشباب
ن ـحــو ال ـت ـحــول الــرق ـمــي لـمــواكـبــة
التطورات العالمية وتسهيل بيئة
الـعـمــل ،وأثـنــى على جـهــود فريق
العمل بالهيئة ومـبــادرات المدير
العام بتعزيز الثقافة الرقمية بين
العاملين والمنتسبين للهيئة.
وأش ـ ـ ـ ــار ك ــري ــم إل ـ ــى أن شــركــة
م ــاي ـك ــروس ــوف ع ـم ـلــت مـ ـب ــادرات
عـ ــديـ ــدة ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ال ـج ـهــاز
المركزي لتكنولوجيا المعلومات
لتمكين الجهات الحكومية من أن
تـصـبــح رقـمـيــة مــن خ ــال تــدريــب
وتثقيف الموظفين والقيادات في
ال ــدول ــة بأهمية الـتـحــول الرقمي
وكيفية التحول.
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َّ
رئيس «اإلطفاء» كرم فريق تمرين «شامل »7

local@aljarida●com

العتيبي يدعو «البلدي» إلى جلسة األحد
• لمناقشة  4لوائح منها «تسمية المدن والشوارع»
• «أحمدي البلدي» توافق على نقطتي وقود بمنتزه الخيران
●

المكراد مع أعضاء فريق «شامل »7

محمد الشرهان

استقبل رئيس قــوة اإلطفاء
ال ـع ــام ال ـف ــري ــق خ ــال ــد ال ـم ـك ــراد،
ص ـب ــاح أم ـ ــس ،ب ـح ـضــور نــائــب
رئيس الـقــوة لقطاع المكافحة
ال ـ ـلـ ــواء جـ ـم ــال نـ ــاصـ ــر ،م ـخــرج
تلفزيون دولة الكويت سليمان

الـ ـخ ــراز ،يــراف ـقــه ال ـم ـخــرج فهد
ال ــرشـ ـي ــدي ،ل ـت ـكــري ـم ـه ـمــا عـلــى
جهودهما المبذولة في تغطية
ت ـمــريــن "ش ــام ــل  "7ال ـ ــذي أقـيــم
األسبوع الماضي .
كما استقبل المكراد رئيس

وأعـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــاء ف ـ ــري ـ ــق ال ـ ـت ـ ـمـ ــريـ ــن
لـتـكــريـمـهــم ون ـقــل ل ـهــم تـحـيــات
وت ـقــديــر نــائــب رئ ـيــس مجلس
ال ــوزراء وزيــر الداخلية الشيخ
أحـ ـم ــد الـ ـمـ ـنـ ـص ــور ،وإشـ ــادتـ ــه
بـ ـجـ ـه ــوده ــم ال ـ ـم ـ ـبـ ــذولـ ــة ال ـت ــي

مصرع آسيوية وإصابة مواطنة وأطفالها
وضابط إطفاء في حريق بالعارضية
●

محمد الشرهان

لقيت عاملة منزلية آسيوية مصرعها
وأصيبت مواطنة وأطفالها الثالثة بحاالت
اختناق وإجهاد حراري ،كما أصيب ضابط
اطفاء بجروح متفرقة جراء حريق اندلع في
منزل بمنطقة العارضية فجر أمس.
وفي التفاصيل ،قال مدير ادارة العالقات
العامة واالعالم بقوة االطفاء العام العقيد
محمد الـغــريــب إن غــرفــة عمليات االطـفــاء
تلقت بالغا باندالع حريق واحتجاز مواطنة
و 3من أطفالها وعاملة آسيوية ،فتم توجيه
مركزي اطفاء العارضية الحرفي وجليب
الشيوخ الى موقع البالغ ،وتبين أن الحريق
انــدلــع فــي ال ــدور االرض ــي مــن الـمـنــزل ،وأن
العاملة االسيوية ألقت بنفسها من الدور
الـثــانــي قبل وص ــول فــرق اإلط ـفــاء للموقع،
مــا تسبب فــي تعرضها إلصــابــات خطيرة
نقلت على اثرها للمستشفى وتوفيت قبل
وصولها.
وذكــر الغريب أن رجــال االطـفــاء شرعوا
ع ـلــى ال ـف ــور ف ــي إن ـق ــاذ الـمـحـتـجــزيــن وهــم
مواطنة وأطفالها الثالثة بعد ان حاصرتهم

الضابط المصاب يتلقى العالج
الـ ـنـ ـي ــران والـ ـ ــدخـ ـ ــان ،الفـ ـت ــا ال ـ ــى ان رجـ ــال
االطفاء نجحوا في عملية االنقاذ ،وسلموا
الـمـصــابـيــن لفنيي ال ـط ــوارئ الـطـبـيــة ،وتــم
نقلهم الى المستشفى لتلقي العالج.
وأوضح الغريب أن رجال االطفاء نجحوا

فــي الـسـيـطــرة عـلــى الـحــريــق ،وحــالــوا دون
امـ ـت ــداده ال ــى م ــواق ــع أخ ـ ــرى ،الف ـتــا ال ــى أن
ال ـح ــادث أس ـفــر ع ــن إص ــاب ــة ضــابــط إطـفــاء
بحروق في اليد والرأس.

اس ـ ـت ـ ـمـ ــرت ع ـ ـ ــدة أش ـ ـهـ ــر ط ـ ــوال
فـ ـت ــرة ال ـت ـج ـه ـيــز ل ـل ـت ـمــريــن ،مــا
أث ـمــر ن ـجــاح جـمـيــع الفعاليات
بمشاركة معظم جهات الدولة
الـحـكــومـيــة واأله ـل ـيــة وعــددهــا
أكثر من  27جهة.

«الداخلية» :إنجاز
 4ماليين معاملة
عبر «األونالين»
أعـلـنــت اإلدارة الـعــامــة
لنظم المعلومات بــوزارة
ال ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة إحـ ـص ــائـ ـي ــة
العمليات الخاصة بإنجاز
الـ ـمـ ـع ــام ــات ع ـ ــن ط ــري ــق
خ ــدم ــة "األونـ ـ ــايـ ـ ــن" منذ
ت ـ ــاري ـ ــخ إطـ ـ ـ ــاق ال ـخ ــدم ــة
وبـلـغــت  4مــايـيــن و300
ألف و 355معاملة تشمل
مـ ـنـ ـص ــة م ـ ـتـ ــى وتـ ـج ــدي ــد
اإلقــامــة أونــايــن وتجديد
جواز السفر الكويتي.
وقالت اإلدارة إن إنجاز
الـ ـمـ ـع ــام ــات ي ــأت ــي وف ــق
ال ـ ـج ـ ـهـ ــود ال ـ ـتـ ــي ت ـبــذل ـهــا
المؤسسة األمنية لتطوير
ق ـ ـطـ ــاعـ ــات ـ ـهـ ــا الـ ـخ ــدمـ ـي ــة
بـهــدف تسهيل وتبسيط
اإلجــراءات وتوفير الوقت
والجهد.
ولفتت إلى أنها تواصل
اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ال ـم ــراج ـع ـي ــن
الـ ـ ــراغ ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــن فـ ـ ـ ــي إنـ ـ ـه ـ ــاء
خـ ــدمـ ــات ـ ـهـ ــم ع ـ ـ ــن ط ــري ــق
األونالين عبر موقع وزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي
.www.moi.gov.kw
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت "نـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــم
الـمـعـلــومــات" إل ــى إن ــه في
حالة أي استفسار يرجى
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل عـ ـل ــى ال ـب ــري ــد
اإلل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرونـ ـ ــي ال ـ ـخـ ــاص
بـ ـ ـ ـ ـ ــاإلدارة الـ ـع ــام ــة لـنـظــم
الـمـعـلــومــات @infogdis
.moi.gov.kw

«مراكز الخدمة»:
استقبال المراجعين
بموعد مسبق
●

محمد الشرهان

ذكــرت اإلدارة العامة
ً
لمراكز الخدمة ،أنه نظرا
ل ـل ـظ ــروف االسـتـثـنــائـيــة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـم ــر بـ ـه ــا الـ ـب ــاد
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــدي لـ ـج ــائـ ـح ــة
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــروس ك ـ ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ـ ــا
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــد ،وحـ ـم ــاي ــة
لـ ـلـ ـمـ ـنـ ـظ ــوم ــة ال ـص ـح ـي ــة
ً
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد ،وح ـ ـفـ ــاظـ ــا
عـلــى صـحــة الـمــواطـنـيــن
والمقيمين ،فــإن اإلدارة
م ـس ـت ـمــرة ف ـ ــي اسـتـقـبــال
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــراجـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال
المرحلة الراهنة في كل
م ــراك ــزه ــا ع ـلــى مـسـتــوى
الـ ـ ـب ـ ــاد خ ـ ـ ــال م ــواع ـي ــد
الــدوام الرسمي ،إذ تبدأ
ال ـف ـت ــرة ال ـص ـبــاح ـيــة مــن
ً
 9:00صباحا حتى 1:00
ً
ظهرا ،والفترة المسائية
ً
مــن الثالثة عـصــرا حتى
السابعة مساء.
وأ كـ ـ ـ ـ ــدت اإلدارة أ ن ــه
لـ ـ ــن ي ـ ـتـ ــم اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال أي
مـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــراج ـ ـع ـ ـيـ ــن دون
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى م ــوع ــد
مـسـبــق م ــن خ ــال مــوقــع
وزارة الداخلية أو تطبيق
"سهل" أو منصة "متى"،
ما عدا كبار السن وذوي
االحتياجات الخاصة.
وأكدت أهمية االلتزام
بالمواعيد خالل ساعات
الــدوام الرسمي ،مشددة
عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ـ ــرورة ال ـت ـق ـي ــد
بــاالشـتــراطــات الصحية
واالح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرازيـ ـ ـ ــة ولـ ـب ــس
ال ـك ـم ــام والـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
التباعد االجتماعي.

محمد جاسم

َّ
وجه رئيس المجلس البلدي
أسامة العتيبي ،األمانة العامة
للمجلس لتوجيه دعوات بشأن
عـقــد جـلـســة غـيــر ع ــادي ــة األح ــد
المقبل ( 30الجاري).
وسـ ـيـ ـشـ ـم ــل جـ ـ ـ ـ ــدول أع ـ ـمـ ــال
الـجـلـســة غـيــر ال ـعــاديــة  5بـنــود
رئ ـ ـي ـ ـس ـ ــة ،ب ـ ـح ـ ـيـ ــث سـ ـيـ ـن ــاق ــش
الـمـجـلــس  4لــوائــح مــدرجــة في
لجانه ،وهي :مشروع الضوابط
والـ ـق ــواع ــد ال ـخ ــاص ــة بـتـسـمـيــة
ال ـمــدن وال ـضــواحــي والـمـنــاطــق
وال ـطــرق وال ـش ــوارع والميادين
وال ـق ــرار الـ ـ ــوزاري ب ـشــأن الئحة
اإلع ـ ــان ـ ــات ،وم ـ ـشـ ــروع تـعــديــل
الئ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــات ومـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــف
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات ،ومـ ـ ـش ـ ــروع الئ ـحــة
النظافة العامة ونقل النفايات،
ومشروع القرار ال ــوزاري بشأن
ً
الئـ ـح ــة اإلع ـ ــان ـ ــات ،فـ ـض ــا عــن
ج ــدول أع ـمــال جـلـســة "ال ـب ـلــدي"
رقـ ــم  13/2022ل ـ ــدور االن ـع ـقــاد
الرابع للفصل التشريعي الثاني
عشر ،التي كانت مقررة االثنين
الماضي ( 24يناير).
من جانب آخر ،استقبل رئيس
المجلس الـبـلــدي ،أم ــس ،سفير
سلطنة ُع ـمــان ل ــدى الـكــويــت د.
صــالــح ال ـخ ــروص ــي ،ح ـيــث قــدم
ال ـع ـت ـي ـبــي ل ـل ـخ ــروص ــي عــرضــا
لتاريخ "البلدي" وآلية العمل.

العتيبي والسفير العماني لدى الكويت
واف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــت ل ـ ـج ـ ـنـ ــة مـ ـح ــافـ ـظ ــة
األح ـمــدي فــي المجلس البلدي
عـلــى طـلــب شــركــة الـمـشــروعــات
السياحية ،تحويل نقطتي وقود
بـحــريــة ضـمــن مـنـتــزه الـخـيــران،
كما وافقت في اجتماعها أمس،
بــرئــاســة م ـقــرر الـلـجـنــة حـمــدي
الـ ـ ـع ـ ــازم ـ ــي ،عـ ـل ــى طـ ـل ــب وزارة
الـ ـ ـش ـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة ب ـشــأن
تخصيص موقع فــرع التموين
بمنطقة جــابــر الـعـلــي قـطـعــة 8
لجمعية جابر العلي التعاونية.
وأبقت اللجنة على جدولها
ً
ك ـ ــا مـ ــن ط ـل ــب ه ـي ـئ ــة تـشـجـيــع
االستثمار المباشر تخصيص
أرض إلقامة مشاريع صناعية
لتدوير النفايات النفطية شمال
مصفاة الزور ،واالقتراح المقدم

مباحث اإلقامة تضبط مكتبي
خدم وهميين
ً
نفذ رجــال مباحث اإلدارة العامة لمباحث اإلقامة عــددا من
الحمالت األمنية أسفرت عن ضبط مكتبي خدم وهميين و51
ً
مخالفا لقانون اإلقامة والعمل.
في التفاصيل ،قال مصدر أمني لـ"الجريدة" ،إن رجال المباحث
تمكنوا من ضبط مكتبي خدم وهميين و 9أشخاص مخالفين
لقانون اإلقامة والعمل يتولون إدارتهما ،كما تم التعامل مع
شكوى إيــواء أسفرت عن ضبط  7أشخاص مخالفين لقانون
اإلقامة والعمل ،بعد مداهمة الموقع محل الشكوى.
وأضاف المصدر ،أن رجال المباحث تلقوا معلومات سرية
ً
ً
ً
أيضا تفيد بوجود  14شخصا مخالفا لقانون اإلقامة والعمل
ً
منهم  12من النساء ،ورجــان يعملون جميعا على ممارسة
أعمال منافية لــآداب العامة وتصنيع مــواد يشتبه في أنها
مسكرة ،وتم ضبطهم وإحالتهم إلى جهات االختصاص.
وذكر المصدر ،أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط شخصين
مطلوبين على ذمــة قضايا ،بعد أن الذوا بأحد الفنادق ،كما
ن ـف ــذوا حـمـلــة تـفـتـيــش عـلــى ش ــرك ــات الـنـقــل ال ـع ــام وال ـحــافــات
ً
ً
فــي منطقة المهبولة أ سـفــرت عــن ضبط  19شخصا مخالفا
ً
لقانون اإلقامة والعملن مشيرا إلى أنه تمت إحالة المتهمين
وال ـم ـض ـبــوطــات إل ــى ال ـج ـهــات الـمـخـتـصــة الت ـخ ــاذ اإلجـ ـ ــراءات
القانونية الالزمة بحقهم.
وأك ــدت اإلدارة العامة لمباحث اإلقــامــة اسـتـمــرار الحمالت
األمنية والتفتيشية في جميع مناطق البالد لضبط الخارجين
ً
عن القانون والمطلوبين قضائيا ومخالفي قانون اإلقامة.
ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال
األمن وعدم التستر أو إيــواء مخالفي قوانين اإلقامة والعمل،
ً
وذل ــك حـفــاظــا على سالمتهم وع ــدم تعرضهم إلــى المساء لة
القانونية.

بشأن استحداث لفات وجسور
ف ــي طــريــق ص ـبــاح األح ـم ــد إلــى
ً
الوفرة (الطريق الجديد) ،فضال
عن كتاب هيئة الزراعة والثروة
ال ـس ـم ـك ـي ــة ب ـ ـشـ ــأن ت ـخ ـص ـيــص
مـ ــوقـ ــع إلن ـ ـشـ ــاء ح ــديـ ـق ــة ع ــام ــة
فــي منطقة الـعـقـيـلــة ،إل ــى حين
دعوة المعنيين لشرح الطلبات
واالق ـ ـتـ ــراحـ ــات ،ب ـي ـن ـمــا أح ــال ــت
اللجنة الكتاب المقدم من إحدى
ش ــرك ــات األع ـ ـ ــاف وال ـم ــواش ــي
بشأن مسلخ منطقة الوفرة إلى
الـجـهــاز التنفيذي لــرفــع تقرير
تفصيلي بشأنه.

مصرع َ
وافدين
َ
بحادثي مرور في
المباركية والشويخ
لقي وافدان مصريان ،أحدهما
في العقد السابع من عمره ،ويعمل
مصرعيهما مساء
إمــام مسجد،
َ
أمـ ــس األول ،ف ــي ح ــادث ــي م ــرور
منفصلين ،أحدهما وقع بمنطقة
المباركية التجارية ،في حين وقع
اآلخر بمنطقة الشويخ الصناعية.
وفــي تفاصيل الـحــادث األول،
قال مصدر أمني لـ "الجريدة" إن
غــرفــة عـمـلـيــات وزارة الــداخـلـيــة
تلقت بالغا بوجود حادث دهس
ف ــي مـنـطـقــة ال ـم ـبــارك ـيــة ،وتـبـيــن
لــرجــال ال ـمــرور وف ــاة الـمــدهــوس،
(وافــد مصري  74 -عاما) ويعمل
إم ـ ـ ــام م ـس ـج ــد ،ف ـت ـح ـف ـظــوا عـلــى
ال ـ ــداهـ ـ ـس ـ ــة( ،م ـ ــواط ـ ـن ـ ــة) ،وت ـم ــت
إحالتها الى جهات االختصاص.
وفي تفاصيل الحادث الثاني،
قـ ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـصـ ــدر إنـ ـ ـ ــه نـ ــاجـ ــم عــن
تصادم بين دراجة نارية ومركبة
رباعية الدفع في منطقة الشويخ
الصناعية ،وقد لقي قائد الدراجة
(واف ــد مـصــري) حتفه ف ــورا جــراء
الحادث ،بينما الذ قائد المركبة
ال ــرب ــاعـ ـي ــة بـ ــال ـ ـفـ ــرار م ـ ــن م ــوق ــع
الحادث.

ةديرجلا
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تحقيق

«استخدام األسلحة البيضاء ...دهس ...تصادم»،
كلمات تعبر عن موجة عنف جديدة دخيلة على
المجتمع الكويتي المتسامح طفت على السطح
بشكل ُينذر بمخاطر أمنية ،على خلفية ُّ
تحول المرور
ً
في الكويت إلى حرب شوارع تحصد يوميا األرواح
وتخلف اإلصابات والخسائر في الممتلكات ،ألسباب
بسيطة ال يفترض أن تصل إلى هذا الحد لمجرد
الخالف على «أولوية المرور».

نرمين أحمد وعزة إبراهيم

عنف الشارع« ...طيش» شباب وتهاون في تطبيق القانون
ةديرجلا تفتح ملف «الجرائم المرورية» لوضع خريطة طريق إليقاف تنامي الظاهرة
•

نتائج كارثية
شهدتها الشوارع
خالل الفترة األخيرة
بفعل مشاجرات
المرور والتجاوزات

اإلفالت من عدالة
القانون أصبح
السمة المميزة
لتكرار ظاهرة عنف
الشوارع

التذرع بأولوية
المرور سبب
رئيسي لكثير من
الحوادث التي
تؤدي إلى إصابات
جسدية

َ«من ِأمن العقوبة أساء األدب»،
ن ـت ـي ـجــة ح ـت ـم ـيــة ل ـغ ـي ــاب ال ـ ـ ــرادع
القانوني «السيف المصلت» على
ال ـخــارج ـيــن ع ــن ال ـق ــان ــون ،لــوقــف
تجاوزاتهم واالستهتار والرعونة
ال ـمــروريــة ،لكن فــي ظــل األم ــن من
الـعـقــوبــة ت ـكــون ال ـن ـتــائــج كــارثـيــة
«ضـ ــرب وع ـنــف وق ـتــل وإص ــاب ــات
وض ـح ــاي ــا ومـ ـش ــاج ــرات دم ــوي ــة»
شهدتها شوارع الكويت في الفترة
األخـيــرة بشكل مخيف ،وبطريقة
تقشعر لـهــا األب ـ ــدان ،فــي حـيــن أن
«طيش الشباب» و«الـشـطــارة» في
اإلفالت من عدالة القانون أصبحت
الـسـمــة الـمـمـيــزة ل ـت ـكــرار وتـنــامــي
ظاهرة العنف في الشوارع.
«الجريدة» فتحت ملف «العنف
الـ ـم ــروري» ،لتسلط ال ـض ــوء على
أسباب ارتفاع الجرائم في الشوارع،
واستطلعت آراء أهل االختصاص
م ــن ال ـقــانــون ـي ـيــن وأسـ ــاتـ ــذة علم
النفس واالجتماع ،لوضع خريطة
طريق لعالج أزمة العنف.
في البداية ،قال أستاذ القانون
الجزائي بجامعة الكويت د .محمد
التميمي ،إن تصرفات االستهتار
والــرعــونــة والـتـصــرفــات الطائشة
بشكل عام تندرج تحت نصوص
قانونية ّ
يجرمها قــانــون الـجــزاء،
وهي نصوص رادعة إلى حد ما.
وأش ــار التميمي إلــى أن بعض
ً
الـتـصــرفــات غــالـبــا تـكــون متعلقة
بـتـعــاطــي ال ـم ـخــدرات وال ـمــؤثــرات
العقلية أو "طيش" الشباب ،وهو ما
تنتج عنه انفعاالت غير مسؤولة،
ً
مبينا أن الـقــانــون يـجـ ّـرم بصورة
رادعة الجرائم الواقعة على األفراد
والنفس.
وذكــر أن النصوص القانونية
كــافـيــة وجــامـعــة ومــانـعــة لجرائم
االع ـت ــداءات وجــرائــم العنف التي
تـ ـح ــدث فـ ــي ال ـ ـطـ ــرق وال ـ ـش ـ ــوارع،
ً
متابعا" :بالتأكيد ظاهرة العنف
تـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـعـ ـ ــاج .إذا ك ــان
القانون الجزائي قانونا عالجيا
بعد ارتكاب الجريمة ،إال أن هناك
أسبابا أخرى يجب أن يقف عليها
ّ
المشرع قبل ارتكاب الجريمة ،من
وسائل ضبط إداري وغيره".
وأوضـ ـ ــح الـتـمـيـمــي أن قــانــون
اإلجـ ــراءات الجزائية يحتوي في
ط ـي ــات ــه ع ـل ــى نـ ـص ــوص وق ــائ ـي ــة،
خاصة المادة  26من مواد قانون
ً
اإلج ـ ــراءات الـجــزائـيــة ،قــائــا إنها
مـ ـ ــادة ج ــوه ــري ــة ،ل ـك ــن ل ـي ــس لـهــا
ت ـط ـب ـي ــق ع ـم ـل ــي م ـ ــن قـ ـب ــل وزي ـ ــر
ّ
ال ــداخ ـل ـي ــة ،بـحـيــث ت ـمــكــن ال ـم ــادة
الـ ــوزيـ ــر م ــن ال ـط ـل ــب م ــن ال ـن ـيــابــة
الـ ـع ــام ــة ض ـب ــط م ــن اش ـت ـه ــر عـنــه
اع ـت ـيــاد ارت ـك ــاب ج ــرائ ــم االع ـت ــداء

ً
عـلــى الـنـفــس أو األفـ ـ ــراد ،مضيفا
أنه من خالل هذه المادة باإلمكان
مكافحة الجريمة ،رغم عدم وجود
حكم قضائي أو إحالة إلى جهات
التحقيق.

منظومة أمنية
من جهته ،أكد المحامي حسين
العبدالله أن هـنــاك مجموعة من
ّ
المشرع
القوانين التي يتوجب على
الكويتي اإلسراع في إقرارها ،أولها
تجريم حيازة األسلحة البيضاء،
كالسكاكين والخناجر واألدوات
الحادة ،لوقف العنف في الشوارع.
وأضاف العبدالله" :كما يتوجب
على وزارة الداخلية أن تقوم بإعداد
منظومة أمنية لمكافحة الجرائم
بشكل عام ،كتكثيف الدوريات في
ال ـشــوارع ،وتوفير الـكــامـيــرات في
الساحات ،وأيضا عن طريق خلق
برامج متنوعة لدى األفراد لإلبالغ
ع ــن ال ـج ــرائ ــم دون أن ت ـك ــون هي
الوسيلة الوحيدة لإلبالغ".

مؤشر خطير
ب ــدوره ــا ،أوض ـحــت المحامية
ن ـي ـف ـي ــن مـ ـع ــرف ــي أن مـ ــا ي ـش ـهــده
المجتمع الكويتي من ارتفاع وتيرة
العنف أصبح مؤشرا خطيرا في
الشوارع ،مشيرة إلى أن العصبية
أصبحت سمة واضحة في التعامل
اليومي بين الشباب ،ودخلت على
الخط المرأة ،ألسباب تافهة ،حيث
"نشهد لها مشاجرات وإصابات
بـعــاهــة مستديمة ،ك ــأن تـنــزل من
س ـيــارت ـهــا لـتـتـشــاجــر م ــع أخ ــرى،
بسبب سلوك على الطريق ،وهو
ما يعكس خطورة الموقف".
وأض ـ ــاف ـ ــت أن "ال ـ ـقـ ــانـ ــون غـيــر
م ـقـ ّـصــر ،فـهـنــاك م ــن ال ـم ــواد الـتــي
ت ـ ـحـ ــدد وت ـ ـ ـجـ ـ ـ ّـرم تـ ـل ــك الـ ـظ ــواه ــر
والـ ـ ـمـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــات ،لـ ـك ــن رب ـ ـمـ ــا مــع
ت ـفــاقــم األزمـ ـ ـ ــات االج ـت ـمــاع ـيــة أو
وجــود روافــد سلبية جديدة على
مجتمعنا ،وهي بطبيعة األحوال
تحتاج إلى قانون خاص بالعنف
المجتمعي على غرار قانون العنف
األسـ ــري ،وع ــدم االك ـت ـفــاء بقانون
الـجــزاءات ،الــذي ُيعد قديما وغير
مواكب لممارسات العنف الجديدة
علينا بالشوارع ،وجميعها لم تكن
موجودة بالسابق ،وعلى القانون
مواكبتها حاليا".

كاميرات مراقبة
وطـ ــال ـ ـبـ ــت م ـ ـعـ ــرفـ ــي بـ ــوجـ ــود
ت ـن ـس ـي ــق بـ ـي ــن وزارتـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـع ــدل
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يعقوب الشطي

وال ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال وض ــع
ك ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرات م ـ ـ ــراقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة ،ل ـض ـب ــط
المخالفات السلوكية واألخالقية
والـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ،ووضـ ـ ــع ل ــوح ــات
إرشـ ــاديـ ــة ،ل ـيــس ف ـقــط بــالـســرعــة
الـمـقــررة واالتـجــاهــات الـمــروريــة،
ل ـك ــن أيـ ـض ــا ب ــال ـق ــوان ـي ــن ال ـعــامــة
والمحاذير عبر التوعية القانونية.
وأعـ ــربـ ــت ع ــن ان ــزع ــاج ـه ــا مــن
الثغرات القانونية التي تساعد
البعض على اإلفالت من القانون،
منها مثال قاعدة "الـبــادي أظلم"،
التي ال يمكن إثباتها في بعض
حـ ــاالت ال ـع ـنــف أو ال ـم ـشــاجــرات،
ب ـس ـب ــب ع ـ ــدم وجـ ـ ـ ــود ك ــامـ ـي ــرات
مــراقـبــة كــافـيــة ،والـتــي تجعل من
الجاني والمجني عليه سواسية
أمــام القانون .فبدال من أن يثبت
المجني عليه أنــه كــان يدافع عن
ن ـف ـس ــه ،ت ـن ـط ـمــث األدل ـ ـ ـ ــة ،ورب ـم ــا
يعاقب بالغرامة ،ويتحول األمر
إلى تبادل شجار.
وشــددت معرفي على ضرورة
تــوفـيــر ال ــدول ــة كــام ـيــرات مــراقـبــة
بــال ـصــوت والـ ـص ــورة ف ــي جميع
األمــاكــن الـعــامــة ،وأخ ــرى تتعقب
األشخاص بموافقة النيابة العامة،
أس ــوة بــالـعــديــد مــن دول الـعــالــم،
لسهولة ضبط أي مخالفة ،لحماية
األف ـ ــراد ،وس ـهــولــة ال ـت ـعــرف على
هوية الجاني أو سلوكه أو تعقبه
أحــد األشـخــاص بقصد اإلض ــرار
ب ــه ،مــا سـيـكــون لــه أث ــر كـبـيــر في

الحد من انتشار ظاهرة العنف،
وتضييق الخناق على أصحاب
ال ـن ـف ــوس ال ـض ـع ـي ـفــة ومــرت ـك ـبــي
الجرائم.

وأكــد أن عــاج مشكلة اإلدمــان
والـعـنــف الـنــاتــج عـنــه يستوجب
تضافر جهود الجهات المعنية،
حيث إن "الوقاية خير من العالج"،
لذلك الوقاية من الوقوع في براثن
المخدر هي الخطوة األهم ،وهذا
دور وزارة التربية ووزارة األوقاف
وال ـم ـســاجــد ف ــي ال ـخ ـط ـبــة ،ودور
وزارة اإلعـ ـ ــام وال ـقــائ ـم ـيــن على
اإلعـ ــام ،س ــواء فــي الـقـطــاع العام
أو ال ـخ ــاص ،أن نــوضــح مشاكل
ال ـم ـخ ــدرات ،وم ــا تـ ــؤول إل ـيــه من
نتائج مدمرة ووخيمة على الفرد
وأسرته".
وت ــاب ــع" :أمـ ــا دورن ـ ــا ن ـحــن في
وزارة الصحة ،فهو دور عالجي،
وإعـ ــادة تــأهـيــل ه ــذا ال ـفــرد ،الــذي
عـ ـ ــانـ ـ ــى اضـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــراب اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام
ال ـم ـخ ــدرات ،وتــأه ـي ـلــه ،لينخرط
مرة أخرى ،ليعيش في المجتمع
ب ـف ــاع ـل ـي ــة وك ـ ـ ـفـ ـ ــاءة ،بـ ـعـ ـي ــدا عــن
ال ـم ـش ــاك ــل الـ ـت ــي تـ ـح ــدث نتيجة
ت ـعــاطــي الـ ـم ــواد ال ـم ـخ ــدرة ،وفــي
مقدمتها العنف بالشوارع".

مــن سـمــات بـعــض الشخصيات،
والـتــي تظهر منذ ســن المراهقة،
مـ ـضـ ـيـ ـف ــة" :نـ ـ ــاحـ ـ ــظ حـ ـ ــب هـ ــذه
الشخصية لكسر قوانين المدرسة
والبيت ،ويبدأ هذا االضطراب في
السلوكيات مــع هــذه الشخصية
منذ سن المراهقة ،إلغفال بعض
األهل أن هذه السلوكيات قد تنم
عن اضطراب نفسي".
وت ــابـ ـع ــت م ـ ـي ـ ــرزا" :ن ـش ـخــص
هـ ـ ــذا ال ـ ـمـ ــرض ب ــاس ــم اضـ ـط ــراب
الشخصية الـمـضــادة للمجتمع،
وهذا االضطراب شائع وموجود،
وقد يكون هذا السلوك ناتجا عن
خلل هرموني يتسبب في اندفاع
زائـ ــد وت ــأرج ــح ف ــي الـ ـم ــزاج ،وقــد
يحتاج أيضا من الطبيب النفسي
إل ــى بـعــض األدوي ـ ــة لضبط هــذه
االنفعاالت".

اإلفالت من المحاسبة
وعن عالقة العنف بالمخدرات،
قال رئيس وحدة الخدمة النفسية
في مركز الكويت لعالج اإلدمــان
د .يعقوب الشطي ،إن اإلدمان هو
أح ــد أس ـبــاب انـتـشــار الـعـنــف في
ال ـش ــارع ،لـكــن "نـحــن ال نستطيع
تحديد نسبة تسبب اإلدمــان في
هذا العنف .هناك أسباب مختلفة
النتشار العنف ،في مقدمتها عدم
وجـ ــود هـيـبــة ل ـل ـقــانــون ،وشـعــور
البعض أنــه مــن الممكن أن يقوم
بجريمته أو االعتداء على اآلخرين
وينجو من المحاسبة ،وهو ما قد
يؤدي إلى سلوك عنيف".
وت ــاب ــع ال ـش ـطــي" :ه ـن ــاك عامل
آخر ،وهو الضغوط التي نعانيها،
ف ـط ـب ـي ـعــة أج ــوائـ ـن ــا ال ـ ـحـ ــارة فــي
ال ـص ـي ــف واالزدحـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـمـ ــروري
ت ـج ـعــل م ــن ال ـب ـعــض يـتـصــرفــون
بسلوكيات فيها شيء ُمن العنف"،
مستطردا" :في دراسة أجريت في
 2018و 2019أشارت إلى أن المواد
األفيونية على رأس قائمة المواد
المخدرة المنتشرة ،يليها المواد
ال ـج ــدي ــدة ،وال ـت ــي ُي ـط ـلــق عليها
الكيميكال".

كسر قوانين
من جانبها ،قالت اختصاصية
ال ـعــاج الـنـفـســي د .فــاتــن م ـيــرزا،
إن س ـلــوك ـيــات ال ـع ـنــف وال ـت ـهــور
وال ــرع ــون ــة واالن ـف ـعــال ـيــة ال ــزائ ــدة
والـطـيــش هــي سـلــوكـيــات ليست
وليدة اللحظة في الشارع ،بل سمة

سلوكيات متهورة

«اضطراب
الشخصية
المضادة
للمجتمع»
وراء التهور
والرعونة

فاتن ميرزا

أن ي ـف ــرغ شـ ـع ــوره بــال ـن ـقــص في
الشارع.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن اضـ ـط ــراب
الشخصية المضادة للمجتمع قد
يصاحبه اإلدمان على المخدرات،
وهــذا أيضا عامل آخــر مصاحب
يجعل الشخص سريع االنفعال
مبال في الشوارع،
ومتهورا وغير
ٍ
وم ـ ــن ال ـم ـم ـك ــن أن ي ـت ـس ـبــب ه ــذا
ال ـش ـخ ــص ف ــي ح ـ ـ ــوادث م ــروري ــة
كثيرة.
وأكـ ــدت أن "ال ـحــل األم ـث ــل ،أنــك
ال ت ـس ـم ــح ل ـ ـهـ ــذه ال ـش ـخ ـص ـيــات
بالتمادي ،وال تزد من استفزازهم،
ُ
بل كن عقالنيا ،واضبط من نفسك،
وح ــاول أن تنهي الموقف بكلمة
آس ــف ،أو لــم أك ــن ق ــاص ــدا ،أو إذا
تطلب األمر فاستخدم األساليب
القانونية ،باللجوء إلى الشرطة،
حتى ال تسمح بتطور المشكلة
بينك وبين اآلخر".

وأردفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت أن الـ ـسـ ـل ــوكـ ـي ــات
المتهورة قد تكون نتيجة الظروف
األسرية التي نشأ عليها الشخص،
وه ـنــاك أس ـبــاب كـثـيــرة ،كالتفكك
األس ــري وال ـقــدوة السيئة ،ســواء
األم أو األب ،ومن الممكن أن يكون
الـ ـ ــدالل أو ال ـم ــال ال ــزائ ــد أو عــدم
ُّ
تحمل هذا الشخص منذ الطفولة
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة أو ع ـ ــدم إع ـط ــائ ــه
نــوعــا مــن الشعور بتقدير الــذات
اإليجابي ،فيحاول هذا الشخص

مبادرة للنقل بالحافالت لتفادي االزدحامات
ً
المشروع انطلق بـ  4مواقف في العاصمة تمهيدا لتعميمه
●

فهد الرمضان

أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي " "KFASتوقيع عقد مع شركة
الكويت للتنقل لالستشارات في مجال المرور والنقل لتمويل مشروع
نموذجي لمبادرة " "Kuwait Commuteالمتمثلة في تصميم وبناء 4
مواقف مستدامة للحافالت بمحافظة العاصمة ،لتشجيع استخدام
وسائل النقل العام ،والحد من االزدحامات المرورية ،وتقليل االنبعاثات
الضارة.
وأوضحت المؤسسة ،في بيان لها أمس ،أن دعم هذه المبادرة يتوافق
مع استثمارها في القدرات الوطنية من الطاقات الكويتية المتميزة،
والعمل على بناء كوادر تمتلك المعرفة العلمية والتكنولوجية ،ومهيأة
للتعامل مع التحديات المختلفة التي تواجهها البالد ،وتشجيع هذه
القدرات على تقديم حلول تكنولوجية وابتكارية مزدهرة من أجل كويت
مستدامة.
من جهته ،ثمن المدير العام للشركة وصاحب مبادرة كويت كوميوت
جــاســم الـعــوضــي ،الــدعــم ال ــذي قدمته المؤسسة لمبادرته الوطنية،
مؤكدا أهمية هذا الدعم في احتضان الكوادر الوطنية ،وإطالق طاقاتها
اإلبداعية ،وتشجيع أفكارها الخالقة ونقلها من الحيز النظري إلى

التطبيق العملي الميداني .وأوضــح العوضي أن هدف المبادرة يتمثل
في تقييم نظام النقل العام الحالي المعمول به في الكويت ،وبدء حوار
مفتوح مــع المجتمع وأصـحــاب الـشــأن المعنيين مــن القطاعين العام
والـخــاص وصــوال إلــى تحقيق هدفها في إيجاد "نظام نقل عــام مريح
ومستدام" في الكويت.
ومن جانبه ،أكد نائب المدير العام للبرامج االستراتيجية بـ "التقدم
العلمي" بالوكالة مدير إدارة البحوث د .محمد الرمضان حرص اإلدارة على
االرتقاء بالبحث العلمي في الكویت من خالل تمويل األبحاث األساسية
والتطبيقية ،والمساهمة في إيجاد حلول مناسبة ألهم التحديات التي
تواجهها الكويت .وذكـ ـ ـ ــر أن المرحل ـ ــة األولـ ــى م ـ ــن المش ـ ـ ــروع تتضمـ ــن وض ــع
تصمي ــم لـ  4مواقف نموذجية ومستدامة للحافالت في منطقة العاصمة،
مشيرا إلى وجــود تنسيق مع محافظة العاصمة لتسهيل التعاون مع
الجهات ذات العالقة.
وبدورها ،قالت مديرة برنامج البحوث الرائدة في المؤسسة م .دينا
ً
ً
النقيب ،إن دعم مبادرة "كويت كوميوت" يعد مثاال إيجابيا للعمل المشترك.
وأشارت النقيب إلى إمكانية التوسع في هذا المشروع النموذجي بعد
نجاح المرحلة األولى منه ليشمل مدينة الكويت وضواحيها ،ثم جميع
مناطق البالد.

انطالق حركة النقل الجماعي المجاني من مجمع الوزارات إلى سوق المباركية
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الجلسة

مجلس األمة يجدد ثقته بوزير الدفاع
ً

 ١٨نائبا أيدوا طلب طرح الثقة بالجابر ورفضه ٢٣

ولم يحصل كتاب طرح الثقة إال على تأييد  ١٨نائبا ،بينما رفضه  ٢٣نائبا ،في
حين منعت اإلصابة بفيروس كورونا  ٤نواب من الحضور ،كان ثالثة منهم
سيصوتون بالرفض.
وفي كلمة مقتضبة عقب تجديد الثقة به ،أكد وزير الدفاع أمام المجلس
أنه لن يكون يوما حاميا للفساد او مدافعا عنه ،إنما سيقف مع كل جهد
إلصالح الخلل ،والتعاون مع المجلس في جميع المسائل التي تتوافق مع
الدستور.

محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح

جدد مجلس األمة ثقته بنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر،
في الجلسة الخاصة التي صوت فيها على طلب طرح الثقة بالوزير ،بعد تحدث
اثنين مؤيدين ومثلهما معارضين.
وبينما تحدث النائبان شعيب المويزري وحمدان العازمي مؤيدين لكتاب طرح الثقة
بالوزير ،والذي تم تقديمه خالل جلسة مناقشة استجوابه المقدم من العازمي ١٨
الجاري ،تحدث النائبان د .عبدالله الطريجي ود .خالد العنزي معارضين له.
فــي مــوعــدهــا ،افـتـتــح رئيس
م ـج ـلــس األم ـ ــة مـ ـ ــرزوق ال ـغــانــم
جـ ـلـ ـس ــة الـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ـخ ــاص ــة،
ل ـل ـت ـص ــوي ــت عـ ـل ــى طـ ـل ــب ط ــرح
ال ـث ـق ــة ب ـن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد
الجابر ،على خلفية طلب قدمه
عشرة نــواب عقب االستجواب
ال ــذي ت ـقــدم بــه ال ـنــائــب حـمــدان
العازمي.
واعـ ـ ـت ـ ــذر عـ ــن عـ ـ ــدم ح ـض ــور
ال ـج ـل ـس ــة األعـ ـ ـض ـ ــاء ال ـص ـي ـفــي
الصيفي وأحمد الحمد وناصر
الــدوســري وعدنان عبدالصمد
والشيخ أحمد الناصر وجمال
الجالوي وعلي الموسى.
بـ ـع ــده ــا ت ـ ــا األمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـع ــام
ال ـم ـس ــاع ــد ل ـق ـط ــاع ال ـج ـل ـســات
خالد المطيري طلب طرح الثقة
بوزير الدفاع ،وقــال الغانم مع
بداية مناقشة طلب طرح الثقة:
"سأعطي الكلمة قبل التصويت
الثـ ـنـ ـي ــن مـ ــؤيـ ــديـ ــن وم ـث ـل ـه ـم ــا
معارضين ،ومن ثم التصويت
ع ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـل ـ ـ ــب ،واألولـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ــة
للمؤيدين".

ّ
جانب من جلسة أمس (تصوير عبدالله الخلف)

وت ـ ـ ـحـ ـ ــدث ال ـ ـنـ ــائـ ــب ش ـع ـيــب
المويزري مؤيدا لالستجواب
قـ ــائـ ــا إن ه ـ ـ ــذا االس ـ ـت ـ ـجـ ــواب
لوزير الدفاع من االستجوابات
المهمة ،وأح ــد أسـبــاب سقوط
الـ ـك ــوي ــت فـ ــي  ٢أغ ـس ـط ــس هــو
وجــود فساد غير ظاهر ،واآلن
ع ـن ــدن ــا فـ ـس ــاد واحـ ـ ــد وم ـع ـلــن،
م ـض ـي ـف ــا ان شـ ـخ ــص الـ ــوزيـ ــر
ن ـكــن ل ــه ك ــل االحـ ـت ــرام واح ـتــرم
كل اآلراء ،لكن الدولة والشعب
أهم من الوزير ورئيس الوزراء
ومني ومن الجميع ،ويؤسفني
أن أقول للوزير إن اداءك سيئ،
وعندما تـحــاول االسـتـمــرار به
فهذه كارثة.
وكـ ـش ــف ال ـ ـمـ ــويـ ــزري :كـلـمــت
الوزير عن عشرات الضباط يتم
إجبارهم على التقاعد ،ولألسف
الــوالء لهذا البلد أصبح يقاس
ب ـم ـق ـيــاس ش ـخ ـصــي ،وك ـ ــان رد
الوزير هذا وايد ما اقدر اردهم
كلهم وقلت له "نادهم ليش يتم
اقصائهم" ،حيث تم استبعادهم
لتعيين غيرهم للسيطرة على
أركـ ـ ــان وزارة ال ــدف ــاع وش ــوف
شنو قاعد يــدور بالمستشفى
ال ـع ـس ـكــري وال ـع ـق ــود ال ـت ــي تم
تــوق ـي ـع ـهــا ب ـع ـه ــدك وأنـ ـ ــا ال
اش ـكــك بــذمـتــك لـكــن اداء ك
سيئ.

بدون سبب
وخـ ـ ـ ـ ــاطـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـمـ ـ ــويـ ـ ــزري
وزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع ب ـق ــول ــه :ظلمت
 ١٢٠ضــا ب ـطــا

حدث في الجلسة
إنا ّوياك إخوان

ما فيه ولد عمي
قال المويزري مخاطبا وزير الدفاع :نحن في
دولة مؤسسات ،وفي الخدمات الطبية ما فيه
ولد عمي! إذا فيه عندك ولد عم أنا بعد عندي،
لكن القضية ليست شخصية ،إنما قضية وطن،
حتى ولدي ثامر ،ما أسمح له أن يمس الكويت
أقسم بالله.
بالجيش ومشيتهم ب ــدون سبب
وهناك أمــور ال أستطيع أن أتكلم
فيها وان أجـبــرت ســأتـكـلــم ...وأنــا
اتصلت عليك وال انــت وال رئيس
األرك ـ ــان وال أي أح ــد ي ـحــدد والء
الـمــواطـنـيــن وروح راجـ ــع قـ ــرارات
رئيس االركان وللعلم هو زميلي.
وب ـيــن ان ه ـنــاك قـضـيــة منذ
 ٢٠١٣لـ ـك ــن ف ـ ــي ع ـ ـهـ ــده ت ـس ـلــم
طائرات الكاراكال اللي تقاريرها
ال ـف ـن ـيــة ك ـل ـهــا م ـ ـضـ ــروبـ ــة ...وال
مـ ـس ــؤول يـ ــرد ع ـلــى مــاح ـظــات
ديـ ـ ـ ــوان ال ـم ـح ــاس ـب ــة وت ـت ـه ــرب
منه ،ومن قام بتحويله للنيابة
هــو مــن كتب تقريرا فــي قضية
"المنطاد" ،وخاطب وزير الدفاع
قائال :نحن لسنا ضــدك ونحن
بلد تـعــرض لـغــزو لكن بوحدة
الـشـعــب ووقـ ــوف دول الخليج
رجعت الكويت ...وقسما بالله
ستذهبوا بنا الى الهاوية.
واش ــار الــى  ٦٣مليون يــورو
أحـ ــد ب ـن ــود ع ـقــد "االيـ ــربـ ــاص"،
وهـ ـ ــذا كـ ـت ــاب رف ـ ــع ت ـح ـك ـيــم فــي
فرنسا ولم يحرك ساكنا الوزير
وهذه كرامة وطن وسمعة وطن
وال تعتمد على "زوي ــر وعوير
واللي ما فيه خير".

أحد األطراف
وتابع المويزري :نعلم ان اثنين
في هذه الحكومة محسوبين على
أحد األطراف ،وأنا أدري ليش عين

خــاطــب ال ـم ــوي ــزري وزيـ ــر ال ــدف ــاع بـقــولــه:
أنــا ويــاك إخــوان بـ ّـره ،وخــارج قاعة عبدالله
ّ
السالم ،لكن هنا في القاعة الموضوع يتعلق
بوطن ،ولن نسمح بالتجاوز عليه وال على
المال العام.

هذا الطرف ،وقسما بالله لو اقطع
شراييني لــن اتخلى عــن الكويت
وانــت مستانس على كرسيك انت
ورئيس الوزراء ...هذا الكرسي ليس
لك بل للكويت.
وخ ــاط ــب وزي ـ ــر ال ــدف ــاع قــائــا:
صـلــح وضـعــك واذا لــم تعلم منو
من حولك فهذه كــارثــة ...ويعرض
ص ـ ــورة ضــوئ ـيــة تـسـتـفـســر فيها
وزارة الدفاع عما اثير في االعالم
ال ـف ــرن ـس ــي ب ـخ ـص ــوص ع ـم ــوالت
مدفوعة ،ونادى وزير الدفاع :حمد
هذه دولة مو شركة والمسؤولون
يتعاملون وكأنهم بشركة خاصة
وكذلك الحال في مجلس األمة يتم
التعامل معه على انه شركة خاصة.
وأردف :تــم االسـتـمــرار فــي ذات
المنوال بتجاهل ديوان المحاسبة،
ونبهت الوزير ،وإن شاء الله يفتهم
أنا شنو أقصد ...هذا كتاب بعهدك
 ٦أغ ـس ـطــس  ٢٠٢٠م ـتــى تسلمت
الوزارة ،والوزير يرد :ليس بعهدي
أنا جئت في ديسمبر .٢٠٢٠
وواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل :ط ـ ـيـ ــب هـ ـ ـ ــذا ك ـت ــاب
ف ــي  ٢٠٢١ي ـع ـنــي ك ـنــت م ــوج ــودا
بـ ـ ــالـ ـ ــوزارة ...وال ـك ـت ــاب م ــن ديـ ــوان
المحاسبة يتحدث فيه عــن عدم
الرد على مالحظاته ...ومن يسكت
عن لص يكون اما جبانا أو شريكا
لــه ،مضيفا :يمكن اليوم يحميكم
شخص بتأثيره بنفوذه باعالمه
لكن سيأتي يــوم لن يحميكم فيه
أحد.

وع ــرض الـمــويــزري تقريرا قال
فــي مـضـمــونــه :ه ــذا تـقــريــر الخلل
الفني في طائرات الكاراكال ،وانت
تــديــر وزارة ال ــدف ــاع وه ــي تعني
األمن القومي ،واذا اكتشفت الخلل
ولم تعالجه وتسترت على الفاسد
كارثة واستمرارك بالوزارة اما ان
تكون كما انت ابن البلد وتتخلى
ع ــن الـمـشـيـخــة وت ـ ــدري ان بعض
قطع الغيار واسلحتك الحساسة ال
تصلح ...تدري وال ما تدري.
واستدرك :وصلنا لهذه الحالة
ب ـس ـب ــب اعـ ـتـ ـم ــادك ــم ع ـل ــى بـعــض
المتنفذين وانا نبهتك وان لم تقم
بمسؤولياتك واذا استمرت أزمة
الضباط فسأطلعك من غير ال تعلم،
كما ال تعلم انني سأتحدث اليوم،
وأعــرب عن استعداده للذهاب مع
وزي ــر الــدفــاع لكشف ال ـت ـجــاوزات،
قائال :مستعد ألف معك بسيارتك
أنا أسوقها أو أنت تسوقها ألجعلك
تشاهد حجم التجاوزات في أروقة
وزارة الــدفــاع واعلمك كيف أبناء
الكويت يهربون في الجيش.

الردود الشافية
وتـ ـح ــدث ال ـن ــائ ــب د .ع ـبــدال ـلــه
الطريجي معارضا لالستجواب
وط ـ ـ ـ ــرح ال ـ ـث ـ ـقـ ــة ،ق ـ ــائ ـ ــا :أتـ ـش ــرف
بـ ــالـ ــوقـ ــوف عـ ـل ــى ه ـ ــذه ال ـم ـن ـصــة
م ـع ــارض ــا ل ــاس ـت ـج ــواب ،وأش ـكــر
الـ ـن ــائ ــب ال ـم ـس ـت ـج ــوب والـ ــوزيـ ــر
على ردوده الشافية ،وأنــا متأكد

أن االس ـت ـج ــواب قـ ــدم للمصلحة
العامة لكنه قدم بعد قسم الوزير
بساعتين ،ونـحــن مــؤمـنــون أمــام
الـلــه بمحاكمة عــادلــة ،فهل يعقل
اسـتـجــواب الــوزيــر بعد ساعتين
م ــن ق ـس ـم ــه؟! والب ـ ــد م ــن الـحــديــث
عن التدرج في استخدام األدوات
الدستورية.
واضـ ــاف الـطــريـجــي ان الــوزيــر
عـلــق ال ـق ــرار وت ـع ــاون م ــع الـنــائــب
ال ـم ـس ـت ـج ــوب ،وانـ ـتـ ـظ ــر ال ـف ـتــوى
الـ ـش ــرعـ ـي ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ــال ـت ـح ــاق
الـمــرأة بالجيش ...والــوزيــر تلقى
 ١٣٠ســؤاال وأجــاب عن  ٩٠سؤاال،
أي أجـ ــاب بـنـسـبــة  ٨٠ف ــي الـمـئــة،
متسائال :هل الــوزيــر كــان صادقا
فــي تعامله مــع دي ــوان المحاسبة
أم ال؟ الفاصل هو اجراءاته ،فبعد
تسلمه الــوزارة أحال تقرير ديوان
المحاسبة عن تضخم عقد شراء
الطائرات الى نزاهة ،وهو ما يؤكد
جديته ...وهذا كتاب آخر من نزاهة
تـبـيــن ف ـيــه ان ـه ــا اح ــال ــت ب ــدوره ــا
ضابطين الى النيابة.
واشـ ـ ـ ــار ال ـ ــى ان مـ ــن يـ ـق ــول إن
الوزير يحمي عيال عمه فإن أحد
الضابطين اللذين تمت احالتهما
الى نزاهة ومن ثم للنيابة هو
ابن عم للوزير ،وأحد
أبـ ـ ـن ـ ــاء األس ـ ـ ـ ــرة
الحاكمة.
وس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأل
ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدان
ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــازمـ ـ ـ ـ ــي
ال ـط ــري ـج ــي عــن
ت ــاري ــخ ال ـك ـتــاب،
ورد ال ـطــري ـجــي:
التاريخ موجود
وال تقاطعني،
واذا عـنــدك
شيء قوله
ب ـ ـ ـعـ ـ ــد م ــا
اخلص.

وقال الغانم للعازمي :ال يجوز
لك مقاطعته ،ثم اضاف الطريجي:
ال عالقة للوزير بالتجاوزات التي
وردت ف ــي االسـ ـتـ ـج ــواب ،وه ـنــاك
س ــر فـ ــاالخـ ــوان الـ ـ ـ ــوزراء الـشـيــوخ
هــم المستهدفون بهذا المجلس،
وهناك أجندة موجودة عند سراق
المال العام ،وال يعتقد البعض انهم
طوفة هبيطة ،فهناك نــاس داخل
المجلس يدافعون عنهم طالما أنهم
إصالحيون ،وهذا المخطط لن يمر
وما فينا خير اذا لم نتصد له.

النهج اإلصالحي
وتحدث الطريجي عن مسيرة
وزير الدفاع ووالده قائال :أتشرف
اليوم يا وزيــر الدفاع بأني معك
النــك انتهجت النهج االصالحي
ال ــذي يـخــدم المصلحة الـعــامــة...
م ـنــو ال ـش ـيــخ ح ـمــد جــابــر الـعـلــي
ان ـ ــه اب ـ ــن ال ـش ـي ــخ ج ــاب ــر ال ـع ـل ــي،
م ـض ـي ـف ــا :ان ال ـم ـس ـت ـج ــوب ك ــان
يــردد تبي تصير رئيس الــوزراء
والشيخ جابر العلي انسحب بكل
فروسية مــن المشهد السياسي
م ـ ــن أجـ ـ ـ ــل ال ـ ـكـ ــويـ ــت وم ـص ـل ـح ــة
الكويت واألســرة الحاكمة ،لذلك
حـمــد جــابــر الـعـلــي ال يبحث
عن مناصب ،وأقول له
يكفيك أن أب ــوك مــات
فـ ـقـ ـي ــرا ولـ ـ ــم ت ـت ـلــوث
ي ـ ـ ـ ــده وه ـ ـ ـ ـ ــذا شـ ــيء
تفتخر به.
وأردف :أ ن ــا
م ـ ـتـ ــأكـ ــد أنـ ــك
ستستفيد

شعيب يهنئ الناصر ...باستجوابه!
شعيب المويزري

خــال حديثه مــؤيــدا لطلب طــرح الثقة بــوزيــر الــدفــاع ألمح
النائب شعيب المويزري الــى أنــه سيوجه استجوابا لوزير
الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الــوزراء الشيخ أحمد

الـنــاصــر األس ـب ــوع الـمـقـبــل ،قــائــا" :إن ش ــاء ال ـلــه نـهـنــئ وزيــر
الخارجية على عدة قضايا نبينها في األسبوع القادم ،على
أن الكويت تدار بأسلوب فاسد ...ورئيس الوزراء خله بعدين".

عبدالله الطريجي

ً
المويزري ...مؤيدا

ً
الطريجي ...معارضا

إذا استمرت أزمة الضباط فسأطلعلك من غير ال تعلم
الدولة والشعب أهم من الوزير ورئيس الوزراء ومني ومن الجميع
لألسف الوالء لهذا البلد أصبح يقاس بمقياس شخصي
ّ
مستعد ألف معك بسيارتك لتشاهد حجم التجاوزات في «الدفاع»

الشعب جدد ثقته بالوزير قبل النواب
من يقول إن الوزير يحمي عيال عمه؟ ...لقد أحال أحد أبناء األسرة الحاكمة للنيابة
الوزراء الشيوخ هم المستهدفون بهذا المجلس وهذه أجندة سراق المال العام
ال يعتقد البعض أن الوزراء الشيوخ طوفة هبيطة

ةديرجلا

majles@aljarida●com

•
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برلمانيات

ً ً
الجابر :لن أكون يوما حاميا للفساد

«كورونا» تمنع  ٤نواب من الحضور ٣ ...منهم رافضون لطرح الثقة

الغانم والشحومي
من هذه المالحظات ،وواجب
عليك أن تشكر الشعب الكويتي،
فألول مرة في تاريخ االستجوابات
ت ـح ـصــل ع ـلــى اس ـت ـف ـتــاء شـعـبــي،
والـ ـشـ ـع ــب م ـن ـح ــك ال ـث ـق ــة ق ـب ـل ـنــا،
وبــال ـن ـس ـبــة لـمـخـطــط اس ـت ـه ــداف
الشيوخ فبينا وبينهم عقد وبيعة
ويخسي من يقول اننا سنطيحهم
ً
ً
واحــدا واحــدا وسنقف معهم متى
كان هذا الوزير اصالحيا.
واسـ ـتـ ـط ــرد :م ــن ي ـح ــاس ــب رب
العالمين مو بتويتر وال االعــام،
وال ـيــوم كلنا قـضــاة بـهــذه القاعة،
وأت ـ ـم ـ ـنـ ــى أن ي ـ ــراج ـ ــع ك ـ ــل ن ــائ ــب
تصويته ،متابعا :اذا كانت هناك
عموالت في عقد الطائرات فمحكمة
التحكيم تنظر هذه العموالت ،وإن
شاء الله يجدد المجلس الثقة به
ويستمر في عمله االصالحي.

المستندات الخاصة
ووص ــل الـ ــدور للنائب حـمــدان
العازمي ،بعد رفض مؤيدي طلب
طــرح الثقة الـحــديــث ،وق ــال :اليوم
ن ـحــن ق ـض ــاة والـ ـم ــوي ــزري عــرض
المستندات الخاصة بإقحام المرأة
بالسلك العسكري ،والطريجي شكك
فــي أن مــن يقف وراء االستجواب
س ــراق الـمــال ال ـعــام ،وأق ــول لــك من
يدافع عن الــوزراء هم ســراق المال
ال ـعــام وت ـجــار ال ـســاح واالع ـضــاء
والتشكيك ال نقبله من اي واحــد،
ودائما في أي استجواب السيما
ألب ـنــاء األس ــرة يتهم االسـتـجــواب
بأن وراءه سراق المال العام ،وهذا
ليس بشي جديد ،ونأسف أن بعض
النواب ال يستطيع ان يبر بقسمه.
وشـ ــدد ال ـعــازمــي عـلــى أن ق ــرار
وزي ــر الــدفــاع بـشــأن دخ ــول الـمــرأة
السلك العسكري ستبطله المحكمة
الدستورية ،واتحداكم اذا لم يحدث
هذا االمر ،وهناك مستندات كثيرة
من شرفاء الكويت الذين يخافون
على الـبـلــد ،وه ــم فيهم خـيــر ،لكن
ان يقوم بعض النواب بالدفاع عن
الوزير فهذا غير مقبول ومطلوب
شوية "حياء".
وتابع :يقولون الوزير
عنده نوايا اصالحية،
ويـشـكـكــون بمواقف
ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواب ال ـ ـشـ ــرفـ ــاء
ال ــ 19الــذيــن لــم يــردوا
ع ـ ـل ـ ــى االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءات
الـ ـت ــي ت ـع ــرض ــوا
ل ـهــا ،وامــس

الجابر يتلقى التهاني بتجديد الثقة

يقولون رحيل الرئيسين ،واليوم
نرى أن هناك حماية لهم ما الذي
تغير؟ والشعب الكويتي ال ينسى
وكيف تكون فتوى دخــول المرأة
للجيش سرية ،تنقل لوزير الدفاع
ع ــن ط ــري ــق الـ ـع ــدل ب ـش ـكـ ٍـل س ــري،
واس ـ ـ ــأل الـ ــوزيـ ــر لـ ـم ــاذا ل ــم تنشر
الـفـتــوى؟ وم ــا هــو الـحـجــاب وهي
ترتدي اللباس العسكري؟

قطع غيار
ورأى ال ـع ــازم ــي أنـ ــه ال تــوجــد
قـطــع غـيــار لألسلحة والــدبــابــات
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،وال وج ـ ــود لـلـبــاس
العسكريين وال ــزوارق البحرية ال
تعمل وال تدخل البحر ،والسلطات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ق ــال ــت إنـ ـ ــه ي ـج ــب أن
ت ـخــاط ـبــوا ال ـح ـكــومــة االم ـيــرك ـيــة
والقضاء السترجاع  420مليون
دوالر ولم تعد حتى اآلن ،ومحاور
االس ـت ـجــواب قــائـمــة ،وال ب ــأس اذا
تمت معالجة محاور االستجواب،
وسنتعاون معه ،لكن لالسف حمد
ج ــاب ــر ال ـع ـلــي ال يـعـلــم ع ــن وزارة
الدفاع.
واستدرك :تم ربط االستجواب
بــالـقـضـيــة االس ـك ــان ـي ــة ،ويـسـجــل
لـلـنــواب طــارحــي الثقة الـ ــ 19أنهم
خـ ــرجـ ــوا ب ـح ــل ج ــزئ ــي لـلـقـضـيــة
االسـ ـك ــانـ ـي ــة رغ ـ ـ ــم ان ال ـح ـك ــوم ــة
ساومت على حقوق الشعب ،وبعد
االس ـت ـج ــواب ت ــم اقـ ـ ــرار ال ـع ــاوات
ال ـع ـس ـك ــري ــة وج ـ ـنـ ــوب الـ ـقـ ـي ــروان
السكنية ،وتبين للشعب ان قضايا
البلد ال تعالج اال باالستجواب،
والناس عرفت الطريق لذلك وبعض
النواب انكشف في اول مطب ،وال
يستحق مــن ي ــدار مــن ال ـخــارج او
ال يملك قـ ــراره أن يمثل الشعب،
وم ــع االسـ ــف يـتـهـمـنــا الـطــريـجــي
عقب مستندات شعيب المويزري،
والطريجي حتى التاريخ لم يظهره.
وأشـ ـ ـ ــار ال ـ ــى أن ك ـت ـلــة الـ ـ ــ31
طاحت في اول اختبار حقيقي،
ر ا ح ل ـ ـ ــا س ـ ـ ــف
ال ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــف
واق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
ل ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــم
بيت

نواب يتابعون
الشعر للشاعر عبيد الرشيد:
ع ـي ــب ع ـل ــى الـ ـل ــي ي ـت ـق ــي عـقــب
مابان ،وعيب طمان الراس بعد
ارتـفــاعــه ،مضيفا ان هـنــاك من
شبه النواب بمسرحية االرانب،
واقول لهم من هم االرانب الحين
بعد اول مطب فتريد ان تدافع
خـلــك ش ـجــاع وتـكـلــم وق ــول انــا
مع الوزير ال ان تخرج ببيانات
وت ـ ـقـ ــول ال ـ ــوزي ـ ــر ي ـم ـل ــك ن ــواي ــا
اصالحية ،واقــول للنواب هذه
امــانــة وتـســاء لــون عنها وعلى
االق ــل ان يـضــع الــواحــد بصمة
ل ــه والس ــرت ــه ،ون ـ ــواب اقـسـمــوا
عـلــى االمــانــة وال ـصــدق والـيــوم
نرى االصطفاف مع الوزير مع
التشكيك بمواقف النواب.
واردف :اق ــول لــوزيــر الــدفــاع
ارجــع وديــر وزارتــك من مكتبك
فــي وزارة الــدفــاع ال مــن بيتك،
واقـ ــول ل ــاس ــرة :وزارة الــدفــاع
ثـقـيـلــة ج ـي ـبــوا واح ـ ــد يــديــرهــا
عـلــى ق ــدر مــن ال ـك ـفــاءة وال ـقــوة،
وه ــذه مــؤسـســة ووطـ ــن ،وانـتــم
يــا ابـنــاء االس ــرة اذا ماحميتوا
الــوطــن مــع الشعب مــن يحميه
هل من "يطبل لك" فهذا ال ينفع
الـبـلــد انـمــا يبحث عــن الـفــائــدة
سـ ـ ـ ــواء ن ـ ــواب ـ ــا او م ـ ــن االسـ ـ ــرة
او مــواط ـن ـيــن ،واك ـ ــرر :ي ــا حمد
الجابر دير وزارتــك من مكتبك
في الدفاع ،وامس قمت بإحالة
أحـ ــد األشـ ـخ ــاص الـ ــى الـنـيــابــة
بـ ـع ــد االسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــواب ت ـج ـع ـلــون
منه كبش ف ــداء وهــو مــن طلب
سابقا هذا االمر واوقفته سنة
او سـ ـنـ ـتـ ـي ــن واح ـ ـ ـيـ ـ ــل امـ ــس
ل ـل ـن ـيــابــة ون ــزاه ــة وال ـظ ـلــم

ظ ـل ـم ــات وح ـ ـ ــرام ال ـظ ـل ــم ،وه ــذا
ج ـ ــاء ب ـع ــد االس ـ ـت ـ ـجـ ــواب الـ ــذي
ال ن ـهــدف م ــن خــالــه يـطـيــح او
مــا يطيح ،و 19نائبا رقــم غير
سهل واستحواذات وضع اليد
على الخلل.
وت ــاب ــع :ان ــا م ــن الـنــاصـحـيــن
ل ـ ــوزي ـ ــر الـ ـ ــدفـ ـ ــاع م ـ ــن الـ ـب ــداي ــة،
ولـ ــاسـ ــف ت ـج ــاه ـل ــت ب ــإص ــرار
كـ ـ ــل ت ـ ـلـ ــك ال ـ ـن ـ ـصـ ــائـ ــح ،وحـ ـت ــى
الـ ـفـ ـت ــوى ك ــان ــت سـ ــريـ ــة ،ل ـم ــاذا
خــايـفـيــن اكـيــد فــي بطنكم شي
وقراركم سيسقط في المحكمة
الــدسـتــوريــة ،وال ـنــواب يعلمون
ب ــذل ــك ،ل ـك ــن ال ن ـع ـلــم م ــا ال ــذي
حصل لهم ليخفضوا رؤوسهم،
وأرقـ ـ ــام ال ـن ــواب ال ـشــرف ــاء الـ ــ19
موقعهم في االنتخابات عالية،
و ه ــذا تقدير الشعب الكويتي،
واحذر النواب الحكومة ناقضة
العهود.

تفنيد االستجواب
وتـحــدث النائب خــالــد العنزي
معارضا لالستجواب قائال :شكرا
للمستجوب ووزير الدفاع ،وأؤكد
أن الشيخ حمد فند االسـتـجــواب
بشكل جلي ،وال يملك اي شخص
ٍ
م ـ ـصـ ــادرة قـ ـن ــاع ــات اآلخـ ــريـ ــن أو
ال ـت ـش ـك ـيــك ت ــرغ ـي ـب ــا او تــره ـي ـبــا،
وقاطعه العازمي :أتمنى أن تكون
مـقـتـنـعــا وع ــاي ــد يـ ــرد ع ــن قـنــاعــة
وان ــا محترم نفسي ،وق ــال الغانم
للعازمي :إذا لم تسكت اخرجك من
القاعة ،وعــايــد يقول االستجواب
يفتقد للضوابط الدستورية.
وأكـ ـ ــد ال ـع ـن ــزي أن اس ـت ـج ــواب
ح ـمــدان الـعــازمــي ال يــرقــى إل ــى أن

يكون سؤاال برلمانيا ،ومن يحكم
على االستجواب الشعب الكويتي،
والـفـتــوى الشرعية بـشــأن دخــول
المرأة للجيش تدعم موقف الوزير
والنواب المؤيدين ،وأستغرب ان
المستجوب طلب فـتــوى شرعية
عن حرمة المال العام فهل هذا األمر
يحتاج فتوى ،ويقاطعه العازمي
ويــؤكــد ض ــرورة الفتوى ،والغانم
يحذر العازمي من جديد ويقول:
تحدثت بما فيه الكفاية.
وأضاف العنزي :ال يجوز قطعا
ان تستخدم االدوات الدستورية
لتوجيه رسائل سياسية ،وعثمان
عبدالملك صــالــح يـقــول المشكلة
ل ـي ـســت ف ــي ال ـن ـص ــوص ان ـم ــا في
النفوس ،واليوم ادوات االستجواب
استخدمت للتهديد وال نعلم ما
سبب هــذا النهج ،واالكيد الهدف
ح ــل م ـج ـلــس االمـ ـ ـ ــة ،ه ــل ه ـ ــذا ما
ينتظره الشعب هو حل المجلس
مــن خــال االسـتـجــوابــات الـتــي لم
ينزل الله بها من سلطان ،ونحن
نقول من حق النائب االستجواب
لـكــن لـيــس م ــن حـقــه تـقــديــم سيل
مـ ــن االسـ ـتـ ـج ــواب ــات بـ ـه ــدف حــل
المجلس ،وأله ــداف اخــرى بعيدا
عن المصلحة العامة.

مصدر للتهكم
وتابع العنزي :اصبحنا مصدرا
للتهكم والـسـخــريــة من
ق ـب ــل ال ـب ـع ــض ف ــي دول
الخليج بأن
الممارسة
السياسية
ف ـ ـ ــي الـ ـك ــوي ــت
بـ ــاتـ ــت م ـ ـعـ ــول ه ــدم

ال بـنــاء ،واصـبــح ال عمل لدينا اال
تقديم االستجوابات ،وهناك غصة
ف ــي ق ـلــوب الـكــويـتـيـيــن بـسـبــب ما
يحصل ،وهذا الكالم ليس موجها
فقط لحمدان العازمي إنما لجميع
ال ـنــواب ،والـكــويــت ليست بحاجة
لـلـصــدام او سـيــل االسـتـجــوابــات،
وليس من الحصافة ان يعطل البلد
وعمل الحكومة ،وهذا ليس دورنا،
فـلــم يــوصـلـنــا ال ـنــاس ل ـهــذا االم ــر،
بل أتينا للتشريع والرقابة وحق
االستجواب ال ينازع عليه احد.
وخ ــاط ــب ال ـن ــواب ق ــائ ــا :احكم
ضمائر النواب واستحلفكم بالله
هل يستحق هذا االستجواب إعدام
وزير الدفاع سياسيا ،اقسم بالله
يمينا مغلظا ان الوزير ال يستحق،
وح ـمــدان ق ــال إن ع ــاد حمد حابر
العلي عدنا ،وأقول لك أي استجواب
مستحق أقف معاك به لكن غير ذلك
ال يستقيم االمر.
ون ـبــه الــرئ ـيــس ال ـغــانــم إل ــى أن
كل اإلس ــاءات ستشطب ،وحمدان
العازمي يقول لم اسئ الحد.

تجديد الثقة
وبعد ذلك صوت المجلس على
طلب طرح الثقة نداء باالسم ،وجدد
المجلس الثقة بوزير الــدفــاع ،من
خـ ــال رفـ ــض  23ع ـض ــوا الـطـلــب،
وموافقة  18عضوا ،في ظل حضور
 41عضوا ،وسط ترديد العازمي:
"لم يحصل على الثقة ألنه لم يحقق
ثلثي المجلس".
وشكر وزيــر الــدفــاع المجلس
قائال :الحمد لله رب العالمين
معالي رئيس المجلس
ورئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس

ً
مهنئا الجابر بثقة المجلس
الخالد

الجابر :الكويت برقبتي ...ما
يشوفون أهلها إال ما ّ
يسرهم
قال نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد
الجابر" :الكويت برقبتي ،ما تشوفون يا أهــل الكويت إال ما
يسركم".
جاءت كلمة الجابر عقب تجديد مجلس األمة الثقة به بناء
على طلب طــرح الثقة بــه الـمـقـ ّـدم على خلفية استجوابه من
النائب حمدان العازمي ،وقال الجابر" :غمروني أهل الكويت
بوقفتهم معي ولن أنساها ،وتمنيت لو أعرف كل شخص فيهم
لكي أشكرهم ،وهذا َدين ّ
علي ،والله العظيم الكويت برقبتي،
ّ
وإن شاء الله ما تشوفون إال ما يسركم".
مجلس ال ــوزراء ونــواب االمــة اقف
امــام االمــة للمرة الثانية احتراما
لـلــدسـتــور وح ــق األمـ ــة بــالــرقــابــة،
واثـمــن مــواقــف ال ـنــواب المؤيدين
والـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــارضـ ـ ـي ـ ــن ض ـ ـمـ ــن االط ـ ـ ــر
ال ــدس ـت ــوري ــة ،ول ــن اكـ ــون ف ــي يــوم
حاميا للفساد او مدافعا عنه إنما
أقــف مــع كــل جهد الص ــاح الخلل
والتعاون مع المجلس في جميع
المسائل التي تتوافق مع الدستور.
وأك ـ ـ ـ ــد أن م ـشــاعــر
الشعب الكويتي
دي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ــي
عنقي وكل
م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
ال ـح ـك ــوم ــة،
واعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر عــن
ام ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي

لرئيس ال ــوزراء وال ــوزراء لدعمهم
لي ومساندتهم ،وهذا محل اعتزاز
وف ـخــر ل ــي ،واؤك ـ ــد ان ـنــي حريص
ع ـلــى الـتـمـســك ب ــال ــدس ـت ــور ،وهــو
ال ـ ـسـ ــراج ال ـم ـن ـيــر لـلـعـمــل وال ـب ــذل
والعطاء والمصلحة العامة للوطن
والمواطن ،ونضع في عين االعتبار
مالحظات النواب التي تهدف إلى
تحقيق الخير وتنفيذ التوجيهات
السامية.
ورفع الرئيس الغانم الجلسة
عقب انتهاء كلمته.

سجاالت حمدان مستمرة

خالد العنزي

ً
العنزي ...معارضا

واصل النائب حمدان العازمي سجاالته مع
النواب ،فبعد سجاله مع النائب فايز الجمهور
في جلسة أمس األول ،والذي كاد يعصف بها،
شـهــدت جلسة أمــس سـجــاالت عــدة كــان طرفها
ح ـمــدان ،فقاطع الـنــائــب د .عبدالله الطريجي ،ثم
تساجل مع رئيس المجلس لطلبه الكلمة ،وعدم
اقتناعه باالجراءات الالئحية.
ثم انتقل السجال مع الطريجي بعد أن وصلت
له الكلمة ،حيث بين أن تشكيك عبدالله الطريحي
غير مقبول ،السيما عندما قال إن من يقف وراء
االسـتـجــواب هــم س ــراق الـمــال الـعــام ،واق ــول لــه إن
ورقتك في انتخابات الرئاسة كانت مــزورة ،وأقول

تـحـتــرمــونــا نـحـتــرمـكــم ،واقـ ــول لـهــم ال
ي ـجــوز اق ـحــام االسـ ــرة فــي االس ـت ـجــواب،
واقول انهم يعرفونكم جيدا انكم غير صادقين ،فكيف نواب
يرفعون شعار اإلصالح ورحيل الرئيسين في االنتخابات واليوم
ينكشفون في اول مطب من خالل استجواب وزير الدفاع فماذا
سيفعلون في استجواب رئيس الوزراء.
ثــم قاطع الـعــازمــي النائب خالد العنزي أكثر مــن مــرة ،رغم
تنبيه رئاسة المجلس له بأنه لم يقاطعك وقلت كل ما تشاء
ولم يقاطعك أحد ،لكنك تواصل مخالفتك للمادة  ٨٦من الالئحة،
ومن ضمن سجاالت العازمي أمس ايضا تعليقه لحظة تصويت
ال ـنــواب سـلـمــان الحليلة وأحـمــد الـشـحــومــي ويــوســف الغريب
بقوله "حسافة".

ً
العازمي ...مؤيدا

حمدان العازمي

ً
ً
بشكل جلي من يدافع عن الوزراء هم سراق المال العام وتجار السالح
فنده
حمد
والشيخ
...
برلمانيا
سؤاال
االستجواب ال يرقى أن يكون
ٍ
ً
قرار دخول المرأة السلك العسكري ستبطله المحكمة الدستورية
ال يجوز قطعا أن تستخدم األدوات الدستورية لتوجيه رسائل سياسية
ً
أصبحنا مصدرا للتهكم والسخرية من قبل البعض في دول الخليج
يسجل للنواب طارحي الثقة أنهم خرجوا بحل جزئي للقضية اإلسكانية
هناك غصة في قلوب الكويتيين بسبب ما يحصل
كتلة الـ  31طاحت في أول اختبار حقيقي لها
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تغير المناخ سيقلب حياتنا!

opinion@aljarida●com

د .عبدالعزيز إبراهيم التركي

حق السكن ليس محل مساومة
باألصل ليكون ذريعة!

alterkey@gmail.com

بوصلة :مؤسسات الدولة الال مركزية

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com
ع ـنــوان الـمـقــال ع ـبــارة بــاتــت حــاضــرة فــي قــامــوس حياتنا
اليومية ،فالتبدالت التي نعيشها ونسمع عنها تحولت إلى
"كــابــوس" يالحقنا ،فما نقرأه عن الظواهر المصاحبة شيء
ً
مخيف يوقف حركة القلب والعقل معا ،لم تبق ظاهرة فيها
شيء من الدهشة والغرابة إال تم لصقها "بالمناخ" ،فهذا "الغول
ً
ً
القادم" الذي سيقلب حياتنا رأسا على عقب .وسأورد لكم بعضا
ً
من خالصات "الدراسات العلمية" وعليكم أن تتأملوها جيدا:
• تغير المناخ سيحول األرض إلى صخرة قاحلة على غرار
المريخ أو عطارد!
ً
• تغير المناخ سيفتح أنهارا في السماء وستهطل األمطار
بكثافة غير مسبوقة فوق شرق آسيا!
• تغير المناخ سيحرم ثلث األراضي من المياه في العراق
وسيؤدي إلى حدوث موجات نزوح وتهجير قسري مخيفة!
• تغير المناخ في الشرق األوسط سيؤدي إلى ظواهر جوية
ح ــادة ومـتـكــررة فــي الـشــرق األوس ــط ،قــد تجعل العيش فيها
ً
ً
صعبا ،وتحدث فيضانات وسيوال وموجات حر وبــرد قوية
ً
جدا ،وقد تتعرض بعض المدن لدرجات حرارة تصل إلى 60
ً
درجة مئوية في المستقبل ،وهو ما سيكون خطيرا بالنسبة
إلى أولئك الذين ليس لديهم مكيفات الهواء!
• ارتـفــاع درج ــات ال ـحــرارة على األرض الناجم عــن التغير
المناخي سيؤدي إلى ازدياد في عدد األشخاص الذين يعانون
من حصوات في الكلى ،وهي حالة طبية مؤلمة.
• بسبب تغير الـمـنــاخ يـتــوقــع أن تـكــون ال ـحــرب العالمية
المقبلة بين بني البشر والحيوانات (سـكــان الحياة البرية)
وهذه النوعية من النزاعات ستساعد في الحفاظ على التنوع
البيولوجي ،وقد تم جمع نماذج متنوعة للصراعات القائمة
ً
حاليا ،منها ما حــدث عــام  2016حيث سجلت ارتفاعا كبيرا
في عدد الحيتان في الساحل الغربي األميركي ومنها زيادة
الـحـيــوانــات آكـلــة الـلـحــوم فــي بــوتـســوانــا وال ـتــي تـتـغــذى على
الماشية ،وأدت إلــى تكاثر احتكاك الدببة الـســوداء باإلنسان
والماشية.
• تغير المناخ سيحول لبنان وإي ــران إلــى دول تدخل في
دائرة العجز المائي المحقق ،بسبب سوء إدارة الموارد المائية
وسيؤدي إلى موجات من الجفاف والنزوح!
األس ـئ ـلــة ال ـتــي ت ـطــرح نـفـسـهــا :هــل علينا الـتـكـيــف مــن اآلن
ً
فصاعدا مع تلك اآلثار الناتجة عن تغير المناخ؟ وهل مطلوب
منا إعادة النظر بنمط معيشتنا والمسكن الذي نعيش فيه؟
ً
وهل المسألة فعليا تستوجب الدخول في مشاريع بنى تحتية
مختلفة عما هو قائم؟
ً
مــا هــو مخيف حـقــا أن يـكــون الـبـقــاء على قيد الـحـيــاة بات
ً
صعبا ،أو يتطلب توفير بيئات أخرى لم نعهدها أو نعرفها
من قبل ،ويبدو أن تغير المناخ وبما يعنيه من ارتفاع بدرجة
ح ــرارة األرض بسبب "حــرق الفحم والنفط والـغــاز"هــو بداية
القصة ،وألن األرض عبارة عن نظام يتصل فيه كل شيء فإن
التغيرات في منطقة واحدة قد تؤدي إلى تغييرات في جميع
المناطق األخرى ،كما ورد في تقرير لألمم المتحدة.
نحن على موعد ليس ببعيد عنا ،بل أصبحنا نعيش داخله
ونشهد آثاره ،مع موجات من الجفاف الشديد وندرة في المياه،
وحرائق كبيرة ،وارتفاع في مستويات سطح البحر ،وفيضانات
وذوبان الجليد القطبي ،والعواصف الكارثية ،وتدهور التنوع
ّ
يصدق هذا الكالم فعليه أن يرصد ما يجري
البيولوجي ،ومن لم
في محيطه ،وأقرب مثال على هذا الوضع المستجد تسجيل
مدينة طريف شمال المملكة العربية السعودية  6درجات تحت
ً
الصفر ،وفي أدنى درجة حرارة تشهدها البالد منذ  30عاما!

المركزية اإلداري ــة هــي أول النظم التي اتبعتها الــدول فــي الحكم
واإلدارة ،وت ـقــوم عـلــى أس ــاس تــوحـيــد الـنـشــاط اإلداري أو الوظيفة
اإلدارية وحصرها في يد السلطة التنفيذية المركزية على عكس الال
مركزية اإلداري ــة ،التي تفوض جزئيا المجالس المحلية والبلدية
في المحافظات بسلطات وصالحيات السلطة التنفيذية المركزية
لتمكينها من إدارة شؤونها البلدية والخدمية لمواكبة تسارع النمو
السكاني والتطور العمراني ،والذي يصعب التعامل مع متطلباتها
بمركزية إداري ــة تقليدية بيروقراطية ودورة مستندية بطيئة كما
يجري اآلن في الكويت.
وأداء وزارة الدولة للشؤون البلدية وعالقاتها المتذبذبة بالمجلس
البلدي الذي ما زال يعقد جلساته بالرغم من محدودية وقته وكثرة
البنود على جدول أعماله المزدحم بالمشاريع الكبرى ،كتخصيص
أرض للمطار والمنطقة الشمالية والجزر والمناطق السكنية والمترو
والسكك الحديدية والمخطط الهيكلي للدولة! يقابله بنود أخرى
متراكمة على جــدول األعمال تخص خدمات داخــل المناطق ،والتي
يمكن نقل صالحيات اتخاذ القرارات بشأنها إلى بلديات المناطق
ً
والمحافظات بهدف تسريع البت فيها بعيدا عن مركزية التصويت
على كل البنود المتراكمة على جدول أعمال المجلس البلدي.
وهناك إيجابيات عديدة باألخذ بنظام الالمركزية اإلدارية في مجال
التنظيم اإلداري للشؤون البلدية في الكويت له ،منها أن ما تؤديه
البلدية من خدمات عديدة ومتنوعة تختلف في مداها وأهميتها من
محافظة إلى أخرى ،وتختلف احتياجات المواطنين والمقيمين من
هذه الخدمات حسب موقع ومساحة كل محافظة وتعداد السكان فيها
وطبيعة أنشطتها التجارية والصناعية واالجتماعية.
لذا فإن إنشاء مجلس بلدي منتخب من أبناء المحافظة يسهم في
تلبية احتياجاتهم بـصــورة مستقلة وفــي وقــت زمني مـحــدد ،يعزز
التنافسية بين المحافظات من خالل القضاء على الدورة المستندية
البطيئة ويسرع إنجاز األعمال ،واتخاذ القرارات المناسبة لطبيعة كل
محافظة ،وتنمية قدراتها اإلدارية واإلشرافية والرقابية.
فالمجالس البلدية المنتخبة تخفف العبء عن المجلس البلدي

د .سلطان ماجد السالم

الـمــركــزي بحيث يتيح لــه الـتـفــرغ للمشاريع الـكـبــرى عـلــى مستوى
الدولة بجانب أعمال الرقابة واإلش ــراف على المجالس البلدية في
المحافظات ،وفي هذا الجانب نتذكر أن المهام التنظيمية المحدودة
لـلـبـلــديــة ف ــي ع ــام  1930ال ت ـت ـنــاســب م ــع ح ـجــم مـتـطـلـبــات الـكــويــت
الجديدة في  2022وتعقيدات وظائف ومهام الدولة الحديثة في ظل
تحديات ومخاطر العولمة والتغيرات المناخية ،فهناك حاجة ملحة
لألخذ باستراتيجيات توزيع الصالحيات بين الحكومة المركزية
والمؤسسات المحلية من خالل الالمركزية كأداة من أدوات اإلصالح
اإلداري لـتــوصـيــل ال ـخــدمــات وإن ـج ــاز الـمـعــامــات بـكـفــاء ة وفعالية
وتنافسية .فالمجالس البلدية فــي كــل محافظة تحقق الالمركزية
اإلداري ــة وتضمن التنمية المحلية باستقاللية وشفافية ،وهــو ما
ً
ً
يصعب تحقيقه طالما كان االعتماد كليا على السلطة المركزية ماديا
ً
وإداري ــا ،لــذا نقترح أن يتكون المجلس البلدي المركزي من رؤســاء
مجالس البلديات في المحافظات ،وكذلك إعطاء رئيس المجلس البلدي
المنتخب صالحيات دور المحافظ ،مع تمكين المواطن من ممارسة
دوره فــي إدارة شــؤونــه المحلية ،والمساهمة بفعالية فــي تخطيط
وتنمية محافظته من خالل مجلس بلدي محلي ُيشكل باالنتخاب،
وله استقاللية مالية وإدارية وصالحيات واسعة في تنظيم وتطوير
وإدارة وتنمية المناطق الواقعة ضمن حدود محافظته ،مما يضعه
أمام مسؤولياته الوطنية وواجباته المجتمعية.
إن إيجابيات الالمركزية اإلدارية ال تقتصر على المجالس البلدية
ف ـقــط ،ب ــل تـتـعــداهــا إل ــى ك ــل مــؤس ـســات ال ــدول ــة ،فـهــي وسـيـلــة فعالة
إلعـ ــادة هـيـكـلــة ال ـج ـهــاز الـحـكــومــي ال ـمــركــزي الـمـتـضـخــم فــي حجمه
ومـصــروفــاتــه ،الـمـتــداخــل فــي مهامه واخـتـصــاصــاتــه ،المتشابك في
سلطاته وصالحياته ،المتقادم في سياساته وإجراءاته ،فإذا قامت
ً
ً
ً
ً
الحكومة بتفويض المحافظات ماليا وإداريــا وربطها آليا ورقميا
فسوف تتسارع خطوات تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب
لالستثمارات المحلية والعربية واأل جـنـبـيــة ،مما سينوع مصادر
دخلها ،وينمي اقتصادها الذي سيقوم على التنافسية واإلنتاجية
بين محافظات متناغمة مع مؤسسات الدولة الالمركزية.

آن ماري سلوتر وهيذر هيربرت*

خوسيه مانويل باروسو*

األمن األميركي في ظل التمرد
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يحتاج األميركيون إلى إدراك أن تآكل ديموقراطيتهم هو
مسألة سياسة خارجية بقدر ما هو مسألة داخلية ،فأولئك
الجمهوريون والديموقراطيون الذين ال تزال لديهم الرغبة
في العمل ًمعا فيما يتعلق بالقضايا العالمية المهمة يحتاجون
للعمل معا لدعم المعايير الديموقراطية األساسية في الداخل.
إن ذكرى الهجوم على مبنى الكابيتول األميركي في  6يناير 2021
قد انقضت والعديد من األميركيين يشعرون باالكتئاب العميق بسبب
أن االنقسام السياسي في البالد قد تعمق بشكل أكبر ،وعلى الرغم من
أن معظم قادة الحزب الجمهوري قد أدانوا الهجوم في ذلك الوقت ،فإن
الحزب الجمهوري منذ ذلك الحين استوعب شبكة أكاذيب الرئيس
السابق دونــالــد تــرامــب عــن انتخابات  2020والـتــي خسرها بسبعة
ماليين صوت ،لقد رفض الجمهوريون بشكل عام حتى المشاركة في
تحقيق الكونغرس فيما يتعلق بهذا الموضوع.
بعد م ــرور سنة على مـحــاولــة رئـيــس أن يقلب نتائج انتخابات
عادلة وقانونية ،فإن محاولة تحديد أولئك المسؤولين ومقاضاتهم
اآلن تتنافس مع أزمات أمنية أخرى فيما يتعلق باألولويات ،فالقوات
الروسية تحتشد قرب أوكرانيا وإيــران تقترب من عتبة القدرة على
اكتساب قدرات نووية ،وهناك كوارث إنسانية في أفغانستان واليمن،
والقادة األميركيون الذين يواجهون كل تلك التحديات قد يميلون الى
رسم خط واضح يفصل بين ما يحصل في البالد وخارجها ،لكن القيام
بذلك سيكون محفوفا بالمخاطر.
فاالستقطاب العميق فــي أميركا يعكس مجتمعا لــم يعد أفــراده
يشتركون في فهم أساسي لما تعنيه كلمة "آمن" فاألميركيون عادة ما
ً
تكون لهم تجارب مختلفة جدا مع المؤسسات األمنية األميركية ،وإن
الثقة بالقوات العسكرية واألمنية األميركية كانت مرتفعة باستمرار،
ً
أما اآلن فإن هناك تراجعا في تلك الثقة باإلضافة الى تراجع الثقة
بــالـمــؤسـســات الـحـكــومـيــة األمـيــركـيــة األخـ ــرى ،فـلــم يـعــد األمـيــركـيــون
يتفقون على ماهية التهديد وشكله ،و مــن المرجح بشكل كبير أن
يشير الديمقراطيون الى التجانس الداخلي والعنف السياسي في
حين يشعر الجمهوريون بالقلق بشكل أكبر من أعداء الدولة القومية
التقليديين ،وباإلضافة الى ذلك فإن األميركيين منقسمون على أسس
األيديولوجيا والعمر فيما إذا كــان الـنــاس واألف ـكــار مــن مـكــان آخر
ً
يشكلون فرصة أو تهديدا.
فتلك االنقسامات وما ينتج عنها من جمود في السياسة ستكون
سيئة بما يكفي بشكل منعزل ،ولكن بقية العالم يراقبون وهم يرون
ً
مجتمعا ال يستطيع االتفاق على ماهية الديموقراطية أو من ينتمي
الى شعب تلك الدولة الديموقراطية علما أنه في مؤشر البنك الدولي
لـمـجـمــوع نـقــاط الـكـيــان الـسـيــاســي تــم تخفيض تصنيف الــواليــات
المتحدة من درجة عشرة التي احتلتها لفترة طويلة من الزمن والتي
تعتبر أعلى درجات الديموقراطية إلى درجة خمسة ،مما يعني أنها
عـلــى وش ــك أن تصبح أنــوقــراطـيــة أي ديـمــوقــراطـيــة ذات خصائص
استبدادية.
والناس حول العالم الذين شعروا باإللهام من قادة مثل أبراهام
لنكولن ومارتن لوثر كينغ جونيور يشعرون بالقلق من صور رفع علم
الكونفدرالية في قاعات الكونغرس األميركي ،والحلفاء الذين تعود
عالقاتهم مع الواليات المتحدة األميركية الى الحرب العالمية الثانية
يشاهدون حاليا المسؤولين األميركيين المنتخبين وهم يعانقون
أولئك الذين ينكرون حدوث الهولوكوست ،فلم يعد أصدقاء الواليات
المتحدة األميركية وأعــداؤهــا يصدقون أن لديها الـقــدرة أو الرغبة
في الوفاء بوعودها على المدى الطويل ســواء فيما يتعلق بتوزيع
اللقاحات أو اتفاقيات المناخ أو االتفاقيات النووية.
ً
لــو كنت أميركيا لــوجــب عليك النظر إلــى جــارتــك الشمالية كندا
التي تشترك معها الــواليــات المتحدة األميركية بأطول حــدود غير
محصنة بالعالم ،حيث ناقشت كبرى وسائل اإلعالم الكندية في ذكرى

 6يناير ما الذي يجب على كندا عمله فيما يتعلق باالنهيار المحتمل
للديموقراطية فــي الــواليــات المتحدة األمـيــركـيــة ،أمــا فــي واشنطن
نفسها فأشارت المختصة بالعلوم السياسية باربرا والتر وهي من
كبار الخبراء العالميين في الحروب األهلية في كتابها الجديد إلى
أن "معظم األميركيين ال يستطيعون تخيل وقوع حرب أهلية أخرى
في بلدهم ...ولكن هذا ألنهم ال يعرفون كيف تبدأ الحروب األهلية".
يحتاج األميركيون إلى إدراك أن تآكل ديموقراطيتهم هي مسألة
سياسة خارجية بقدر ما هي مسألة داخلية ،فأولئك الجمهوريون
والديموقراطيون الذين ال تزال لديهم الرغبة بالعمل معا فيما يتعلق
بالقضايا العالمية المهمة يحتاجون لقبول أن هذا يتطلب أيضا العمل
معا لدعم المعايير الديموقراطية األساسية في الداخل.
وهذه المعايير تعتبر أساسية لكل شيء تريد الواليات المتحدة
األميركية تحقيقه في الخارج ،وهي تشمل على أقل تقدير رفض العنف
وخطاب الكراهية وحماية قوية لحقوق التصويت وإدارة االنتخابات
غير الحزبية ،ويجب على المحافظين الذين يحثون إدارة بايدن على
التصرف بشكل أكثر صرامة في الخارج التوقف والتفكير في الشكل
الذي يبدو عليه الطرح اليميني المستمر حول "السرقة الكبرى" لبقية
العالم ،ويمكن لقادة الواليات المتحدة من مختلف األطياف السياسية
إرسال رسالة أكثر إقناعا بكثير من خالل إظهار استعدادهم إلصالح
التصدعات في الديموقراطية األميركية ،فالقدرة على القيام بذلك من
الناحية التاريخية كانت إحدى أعظم نقاط القوة في أميركا.
السابق فقبل نصف قرن تم اختبار
لقد مررنا بتجربة مماثلة في ُ
الديموقراطية األميركية من رئيس أجبر على االستقالة ومؤسسة
أمنية ضللت البالد وذلك بقيادتها لحرب كارثية ،وأدى هذا إلى جهود
واسعة لمعالجة العيوب المنهجية ورغم أن الحلول كانت غير كاملة
فإنها نجحت مع ذلك في استعادة هيبة المؤسسات األميركية على
مدى العقود األربعة التي تلت ذلك في الداخل والخارج على حد سواء.
كيف يمكن تكرار تلك التجربة اآلن؟ لقد استجمع عضو مجلس
الشيوخ من ساوث داكوتا مايك روندز شجاعته لمقاومة ترامب ّ
فصرح
لمحطة (إي بي سي نيوز)" :لقد كانت االنتخابات عادلة حسب ما رأينا
ونحن بكل بساطة كجمهوريين لم نفز باالنتخابات الرئاسية" ،وهذه
بداية جيدة ولكن بدون إحراز تقدم في معالجة مجموعة كاملة من
المشاكل المتعلقة باالنتخابات األميركية لن يستطيع الجمهوريون
أو الديموقراطيون رفع رؤوسهم عاليا في محكمة الرأي العام العالمي.
بالطبع فإن المسؤولية ال يتحملها الكونغرس فقط ،فقد أوضحت
إدارة ُالرئيس بايدن في دليلها االستراتيجي المؤقت لألمن القومي
العالم يعتمد على قوتنا
الذي نشر في مارس الماضي ،أن "دورنا في ّ
وحيويتنا هنا في الوطن" ،ومنذ ذلك الحين وقع بايدن على مشاريع
قوانين ونفذ سياسات تهدف لتخصيص مليارات الدوالرات من أجل
البحث والتطوير في الصناعات االستراتيجية والبنية التحتية المادية
باإلضافة الى بنية تحتية اجتماعية أفضل.
وم ــرة أخ ــرى هــذه بــدايــة طيبة ولـكــن م ــاذا لــو افترضنا أن اإلدارة
سـتـقــوم بـتـطــويــر منطقها ال ـخــاص وتـعـلــن صــراحــة أن الـتـهــديــدات
لديموقراطيتنا هــي أيـضــا تـهــديــدات ألمـنـنــا؟ إن مــديــر الـمـخــابــرات
ّ
الوطنية قد حذر بالفعل بأن التطرف السياسي العنيف يشكل تهديدا
أكبر على األميركيين من اإلرهاب اإلسالمي.
ومع تداعي المعايير السياسية األميركية ووجود الفئوية التي
يشوبها العنف ،فهل من المستغرب أن  ٪17فقط من الديموقراطيات
في العالم تنظر إلى الواليات المتحدة على أنها دولة يجب محاكاتها؟
لقد حان الوقت لألميركيين ليروا أنفسهم كما يفعل اآلخرون بدون
أعذار أو تبريرات.
* آن ماري سلوتر الرئيسة التنفيذية لمركز األبحاث نيو أميركا،
وهيذر هيربرت هي مديرة النماذج الجديدة لمبادرة تغيير
السياسات في مركز نيو أميركا.
«بروجيكت سنديكيت »2022 ،باالتفاق مع «الجريدة»

نحن اآلن في وضع يجعلنا
نعتقد أن كسر كوفيد19
أصبح احتماال واقعيا،
فجوهر الموضوع يتمثل
بالسرعة ،وكلما أسرعنا في
الحد من قدرة الفيروس
على االنتشار ،أسرعنا في
إنهاء دورات الدمار التي
ألحقها الفيروس بمجتمعاتنا
واقتصاداتنا ،وهذا يتطلب
ضمان الوصول السريع
والعادل للقاحات كوفيد19
للناس في جميع البلدان.

أكثر من  3مليارات
شخص ومعظمهم
يعيشون في الدول
ً
األقل دخال لم
يتمكنوا بعد من
تلقي الجرعة األولى

ً
ً
دخلنا األسبوع المنصرم منعطفا جديدا ،بل تم إقحامنا نحن
كشعب "غلبان" في هذا المنعطف السياسي الخطير ،وفي سابقة
برلمانية جديدة علينا ،ممن أفرزتهم الصناديق من مختلف الدوائر
االنتخابية الكويتية ،ومن ثم دخلوا البرلمان الكويتي لتمثيلنا
والذود عن مكاسبنا وحقوقنا! نعم ،نحن يا سادة يا كرام وبغض
النظر عن حيثيات ومحاور استجواب وزير الدفاع التي ال تعنيني
ً
في هذا المقال ،لكنها يا سادة سابقة سياسية خطيرة جدا ال يدرك
معظم الناس مدى خطورتها أو حتى أبعادها الحقيقية.
ً
أنا هنا طبعا أقصد رجل الشارع البسيط الذي ال يهمه سوى
قوت يومه ،وال تعنيه مثل تلك المسائل في شيء ،أكرر وللجميع،
هذا المقال بعيد عن استجواب وزير الدفاع بحد ذاته ،ولن أتطرق
لتأييدي من عدمه في طرح الثقة ألنها مسألة بعيدة كل البعد عن
الفكرة المعنية في هذه السطور.
خرج علينا عدد من النواب على منصة الصحافيين (البوديوم)
في مجلس األمة الكويتي معلقين على موقفهم من طرح الثقة بوزير
في الدولة من تجديدها ذاكرين حل جانب من القضية اإلسكانية،
وضخ سيولة في بنك االئتمان ألهالي منطقة المطالع السكنية! وال
أعلم من ،وكيف فكر في تلك المسألة والذريعة؟ وما المسوغ لها؟
هذا على اعتبار أنه فكر باألساس على أسس دستورية وقانونية،
وبغض النظر اآلن عــن تجديد الثقة بــالــوزيــر أم ال .فباختصار
كان أولئك النواب يساومون الحكومة بحل لمسألة هي في األصل
ً
مكفولة لـلـمــواطــن دس ـتــوريــا! وه ــذه هــي الـســابـقــة يــا س ــادة التي
(شرعنها) أولئك النواب بحجة أن السياسة هي فن األخذ والعطاء،
وفن الممكن والبراغماتية ...كل ذلك صحيح لكن ليس في الحقوق
ً
والمكتسبات المكفولة أصــا للمواطن ،فــاألصــل هنا أن يحشد
النواب الرأي العام ويطالبوا من داخل قبة عبدالله السالم ،ويدفعوا
بقوانين تسهل تلك المسألة ،بل يلوموا الحكومة على تقاعسها
في حلها ،ال أن يعلنوا صراحة هذا التناقض وأمام المأل كذلك.
في المقابل إن كانت قناعة أولئك النواب تأييد الثقة وتجديدها،
فإنه يمكنهم ببساطة ومن المنصة ذاتها (البوديم) أن يعلنوها
وتنتهي المسألة ،ومن ثم يتقبلوا نقد الشعب من مؤيد ومعارض،
فــا داع ــي لما حصل مــن األس ــاس! ف ــإذا أصـبــح حــق السكن محل
مـســاومــة وبشرعنة مــن بعض ال ـنــواب ،فما ال ـقــادم يــا ت ــرى؟! هل
سيكون حق الطبابة ألحــد المواطنين أم مساومة ال نعلم عنها
شيئا وفي الغرف المغلقة؟!
نواب البرلمان وبغض النظر عن تكتالتهم وتياراتهم الفكرية،
هم أصوات الشعب في بيت الشعب ليذود كل منهم عن مكتسباته
ً
ويحفظوا حقوقه ،فشكرا لكل نائب -سواء جدد الثقة بالوزير أو
أعلن موقفه بطرحها -لم يسن مثل تلك السنن غير الحميدة.
المصيبة العظمى من هذا كله أنه تم ضخ مبالغ (كما سمعنا)
تقدر بـ ٨٠٠مليون دينار كويتي لحلحلة موضوع سكن المطالع،
أي بمعنى آخر وبشكل رسمي ،تمت شرعنة تلك المقايضة بحق
السكن.
على الهامش:
الـمــادة ( )٢٩مــن الــدسـتــور الكويتي واضـحــة وضــوح الشمس،
فالرجل والمرأة متساويان في الحقوق والواجبات ،وعليه هو حق
أصيل للمرأة أن تختار مجال عملها ،وإن كان في السلك العسكري
وبـكــوادر مالية كأخيها الــرجــل ...أكتب هــذه السطور من المدينة
الصناعية األلمانية (ولدبروون) حيث يتساوى الرجل والمرأة في
حقوقهم المدنية في كل شيء.
هامش أخير:
مشهد اقتحام عمال النظافة إلدارة حكومية مطالبين بحقوقهم
المالية دق آخر مسمار في نعش لقب "بالد اإلنسانية" ،فحق العامل
المادي من بيع لجهده الذهني أو البدني هو أبسط حقوقه!

بعد مرور عامين على أسوأ جائحة منذ قرن،
ف ــإن مــن الـسـهــل االعـتـقــاد بــأنـنــا عــالـقــون فــي زمــن
غريب ال نستطيع فيه التخلص من فيروس قتل
حتى اآلن أكثر من  5.5ماليين إنسان ّ
ودمر أرزاق
أعداد ال حصر لها من البشر ،ولكن في واقع األمر
ً
تغير الكثير خالل فترة الخمسة عشر شهرا منذ
أن حصلت مبادرة تسريع إتاحة الوصول العالمي
لـلـقــاح كــوفـيــد( 19كــوفــاكــس) ألول م ــرة عـلــى دعــم
المجتمع الدولي.
ل ــم نـكــن نـعـلــم ف ــي سـبـتـمـبــر  2020م ــا إذا كــان
الـعـلـمــاء ق ــادري ــن عـلــى تـطــويــر ل ـقــاح آم ــن وفـعــال
لكوفيد ،19واآلن لدينا عــدة لقاحات كما لم نكن
نعرف آنذاك ما إذا كانت الصناعة قادرة على رفع
اإلنتاج ولكن الذي حصل أنه تم تصنيع  11مليار
جرعة العام الماضي.
لألسف فإن هذه النجاحات تسلط الضوء كذلك
على جوانب الفشل العالمي فيما يتعلق بجهود
مكافحة الجائحة ،فعلى الرغم من أن العالم أنتج
جــرعــات لقاحات كــوفـيــد 19فــي سنة  2021تكفي
لتطعيم كل شخص بالغ يعيش على كوكب األرض،
فإن أكثر من  3مليارات شخص ومعظمهم يعيشون
فــي ال ــدول األق ــل دخــا لــم يتمكنوا بعد مــن تلقي
الـجــرعــة األول ــى ،فــالــدول المرتفعة الــدخــل لديها
ّ
متوسط معدل تطعيم يتجاوز  %75واآلن تركز
تلك الدول على برامج الجرعات التعزيزية وعلى
النقيض مــن ذلــك فــإن نحو  %10مــن السكان في
إفريقيا تم تطعيمهم بالكامل في المتوسط وال
تزال األنظمة الصحية تحاول اللحاق بالركب من
خالل اللقاحات األولية.
فـقـيــام كــوفــاكــس مــؤخــرا بتسليم جــرعــة لقاح
كوفيد 19رقمها مليار يشير إلى إحراز تقدم كبير
في زيــادة التوريد والتحقق من الوصول العادل
للقاح من أجل معالجة التفاوت العالمي الحالي
ال ـم ــروع ،وه ــذا ال ـحــدث الــرئ ـيــس يـظـهــر أي ـضــا أن
كوفاكس– والتعددية -يمكن أن تكون فاعلة ،وعلى
الرغم من تخزين اللقاحات أو تقييد تصديرها أو
مكوناتها من قبل بعض الحكومات.
بالنظر إلــى هــذا الــزخــم فــإن مــن ال ـضــروري ان
تستمر كوفاكس -وهــي شراكة أنشأها التحالف
م ــن أجـ ــل ابـ ـت ـك ــارات ال ـت ــأه ــب ل ــأوب ـئ ــة ،ومـنـظـمــة
الصحة العالمية ،واليونيسف ،وتحالف اللقاحات
(جافي) -في تلقي الدعم العالمي وخالف ذلك ومع
استمرار الدول الغنية في المضي قدما في تقديم
الجرعات التعزيزية في مواجهة متغير أوميكرون
فــإن البلدان األقــل دخــا تخاطر بالتخلف بشكل
أكبر عن الركب.
ً
وم ـثــل ه ــذه الـنـتـيـجــة ال تـشـكــل ف ـشــا أخــاقـيــا
فحسب ،بل ستشكل أيضا كارثة تتعلق بالصحة
العامة ،فنحن ندرك جميعا أنه لن يكون أحد آمن
من كوفيد 19ما لم يتمتع الجميع باألمان ،وما لم
نستطيع تطعيم الناس في جميع أرجاء األرض فإن
فيروس كورونا سيستمر في التحور ،مما يؤدي
الى نشوء متغيرات جديدة ،والتي من المحتمل أن
تكون أكثر خطورة ،فهناك خطر كبير أن نصبح
عالقين في دورة ال تنتهي من اللقاحات التعزيزية
مما يعني مطاردة الفيروس بدال من استباقه.
وب ــدال مــن ذل ــك وم ــن خ ــال حـمــايــة ال ـنــاس في
كل مكان ،فــإن بإمكاننا إعــادة تشغيل االقتصاد

العالمي وأن نستأنف بشكل كامل التجارة والسفر
وهذا سيتطلب تجديد التزامات الدول األكثر دخال
ومصنعي اللقاحات بإعطاء األولوية في الطلبات
ً
لـمــن هــم فــي أمــس الـحــاجــة إلـيــه أوال ،وإن توفير
ً
الوصول العادل للقاحات يعني أيضا التحقق من
أن كوفاكس تتمتع بالمرونة الكافية لالستجابة
لالحتياجات المستقبلية بما في ذلك ما يتعلق
بـبــرامــج الـجــرعــات التعزيزية أو الـلـقــاحــات التي
تتكيف مع المتغيرات أو مجرد جرعات إضافية.
فالتقدم الذي تم إحرازه في التصدي للجائحة
خالل العام الماضي كان أبطأ مما أراده أو توقعه
جميع الـمـشــاركـيــن فــي كــوفــاكــس -بـمــن فيهم أنــا
شخصيا -بصفتي رئيسا لجافي وهناك العديد
من الــدروس التي يجب تعلمها ،وعلى الرغم من
التصور المنتشر على نطاق واسع بأن أوميكرون
ه ــو أق ــل خ ـط ــورة م ـقــارنــة بــالـمـتـغـيــرات الـســابـقــة
لفيروس كــورونــا ،إال أننا ال نــزال في خضم أزمة
عالمية.
وف ـ ــي ح ـي ــن س ـت ـظ ـهــر ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـت ـحــديــات
الـمـتـعـلـقــة ب ــال ـع ــرض وال ـط ـل ــب ف ــي  ،2022فــإنـنــا
اآلن فــي وضــع يجعلنا نعتقد أن كسر كوفيد19
أصـ ـب ــح احـ ـتـ ـم ــاال واقـ ـعـ ـي ــا ،ف ـج ــوه ــر ال ـم ــوض ــوع
يـتـمـثــل بــال ـســرعــة ،وكـلـمــا أســرع ـنــا ف ــي ال ـحــد من
قــدرة الفيروس على االنتشار ،أسرعنا في إنهاء
دورات الدمار التي ألحقها الفيروس بمجتمعاتنا
واق ـت ـص ــادات ـن ــا ،وهـ ــذا يـتـطـلــب ض ـم ــان ال ــوص ــول
الـســريــع وال ـعــادل للقاحات كــوفـيــد 19للناس في
جميع البلدان.
وإن تسليم كوفاكس للجرعة رقم مليار يثبت أنه
عندما تتأزم األمور فإن بإمكاننا التعاون بشكل
فعال للتصدي للتحديات العالمية الضخمة ،لكن
ً
هذا اإلنجاز هو أيضا تذكير جاء في وقته بأنه ال
يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.
وإن كــوفــاكــس والـمـنـظـمــات الـعــالـمـيــة األخ ــرى
الـمـلـتــزمــة بـعــدالــة تــوزيــع الـلـقــاحــات ال تستطيع
أن تـنـهــي ال ـجــائ ـحــة بـ ــدون م ـســاعــدة الـحـكــومــات
والصناعة والمجتمع المدني ومــن خــال العمل
معا لدينا فــر صــة لكسر قبضة كــو فـيــد 19بشكل
ن ـهــائــي وح ــاس ــم ،ح ـيــث ي ـجــب أن نـحـقــق أقـصــى
استفادة من ذلك.
* رئيس سابق للمفوضية األوروبية (-2004
 )2014ورئيس وزراء البرتغال ( )2004-2002وهو
اآلن رئيس تحالف اللقاحات (جافي).
«بروجيكت سنديكيت »2022 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

الدول المرتفعة الدخل لديها
متوسط معدل تطعيم يتجاوز
ً
 %75وتركز حاليا على برامج
الجرعات التعزيزية
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الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

7.312

السوق األول السوق الرئيسي

7.972

6.015

2.447 2.932 3.307

«الوطني» يربح  362.2مليون دينار في  2021بنمو %47.1
ً
• الساير :حققنا أرباحا قوية رغم استمرار تحديات جائحة كورونا على البيئة التشغيلية
• الصقر :سجلنا خالل العام الماضي نتائج قوية عبر جميع قطاعات أعمالنا الرئيسية
قوة نموذج
أعمالنا
المتنوع
ساهمت
في تحقيق
أفضل العوائد
لمساهمينا
الساير

أداء قوي في
المجاالت
االستراتيجية
التي تشمل
إدارة الثروات
والخدمات
المصرفية
اإلسالمية
الصقر

أعـلــن بنك الـكــويــت الــوطـنــي نتائجه المالية
للسنة المنتهية فــي  31ديسمبر  ،2021حيث
حـقـقــت ال ـم ـج ـمــوعــة ص ــاف ــي أربـ ـ ــاح ب ـلــغ 362.2
مليون دينار ( 1.2مليار دوالر) في عــام ،2021
مقابل  246.3مليون دينار ( 814.4مليون دوالر)
في عام  ،2020بنمو نسبته  47.1في المئة على
أساس سنوي.
ونمت الموجودات اإلجمالية كما في نهاية
ديسمبر  2021بواقع  11.9في المئة على أساس
سنوي ،لتبلغ  33.3مليار دينار ( 109.9مليارات
دوالر) .فيما ارتفعت ودائع العمالء بواقع  6.9في
المئة على أساس سنوي ،لتصل إلى  18.3مليار
دينار ( 60.4مليار دوالر) .كما بلغت القروض
والتسليفات اإلجمالية  19.7مليار دينار (65.2
مليار دوالر) بنهاية ديسمبر  ،2021مرتفعة
بنسبة  12.7في المئة عن مستويات العام السابق،
فــي حين بلغ إجـمــالــي حـقــوق المساهمين 3.3
مليارات دينار ( 11.0مليار دوالر) بنهاية عام
.2021
وعلى صعيد التوزيعات ،قرر مجلس اإلدارة
ال ـتــوص ـيــة ب ـت ــوزي ــع  30فـلـســا لـلـسـهــم ك ــأرب ــاح
نقدية للمساهمين ،وتمثل بذلك إجمالي قيمة
الـتــوزيـعــات النقدية  59.6فــي المئة مــن صافي
األرب ـ ـ ــاح .كـمــا أوصـ ــى مـجـلــس اإلدارة بـتــوزيــع
أسهم منحة بنسبة  5في المئة .وتخضع تلك
التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية
العادية المقرر انعقادها في مارس .2022
وبلغت ربحية السهم  47فلسا للسهم الواحد
بنهاية العام ،مقابل  31فلسا بنهاية عام .2020
وف ــي س ـيــاق تـعـلـيـقــه ع ـلــى الـن ـتــائــج الـمــالـيــة
السنوية للبنك ،قال رئيس مجلس إدارة "الوطني"
ناصر الساير" :حقق البنك نتائج مالية قوية في
عام  ،2021رغم استمرار التحديات التي تفرضها
جائحة كورونا على البيئة التشغيلية واالقتصاد
العالمي".
وأكد الساير أن "الوطني" أظهر في عام 2021
قــوة نموذج أعماله المتنوع ،والــذي ساهم في
تـحـقـيــق أف ـض ــل ال ـع ــوائ ــد لـمـســاهـمـيــه ،وبــرهــن
عـلــى قــدرتــه ال ـفــريــدة فــي تـخـطــي بـيـئــة تشغيل

ناصر الساير

عصام الصقر

مضطربة دون التأثير على زخم استثماراته في
كوادره البشرية وأجندته الرقمية لتأمين النمو
المستقبلي للبنك.
وأشار إلى أن البنك يتمتع بميزانية عمومية
قوية ،ويمتلك قاعدة رأسمال متينة ومستقرة،
وهو ما يدعم تلبية احتياجات عمالئه المتنامية،
الفتا إلــى أن "الوطني" واصــل خــال  2021ضخ
استثمارات مهمة واستراتيجية في التكنولوجيا
لدعم اآلفاق المستقبلية للبنك ،ووضعه في مكانة
تسمح له بالنمو واالزدهار لعقود .وأضاف أنه
رغم استمرار حالة عدم اليقين واآلثار المستمرة
للوباء حافظ البنك على توزيعات سنوية قوية،
ً
تماشيا مع التزامه بتحقيق قيمة مضافة وطويلة
األجل لمساهميه.
ً
وأبـ ـ ـ ــدى الـ ـس ــاي ــر ت ـ ـفـ ــاؤال حـ ـي ــال ال ـت ــوق ـع ــات
المستقبلية للبيئة التشغيلية في الكويت خالل
 ،2022في ظل ما تتمتع به الكويت من معدالت
تطعيم عالية تمكنها مــن تخطي المتحورات،
وه ــو م ــا م ــن شــأنــه أن يـعـطــي م ــزي ــدا م ــن الثقة
ً
ً
لبيئة األعـمــال ،ويمنح زخما إضافيا للتعافي
االقتصادي ،إلى جانب الدعم الذي يوفره ارتفاع
أسعار النفط لميزانية الكويت.

وتابع" :فـخــورون بالتقدم الــذي أحــرزنــاه في
تطبيق أعلى معايير الحوكمة ،وجعل االستدامة
جزءا ال يتجزأ من ثقافتنا المؤسسية ،وإضافة
إلى ذلك سنواصل التزامنا بتحقيق نمو مسؤول
ومستدام ومشاركة نجاحاتنا مع المجتمعات
الموجودين فيها".
وش ــدد الـســايــر على أن "الــوطـنــي" سيواصل
دوره ال ـم ـســؤول تـجــاه دع ــم وم ـســانــدة التوجه
العالمي باالنتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون
ً
والتخفيف من مخاطر تغير المناخ ،مشيرا إلى أن
ً
البنك وضع أهدافا محددة لألعمال المستدامة،
كما "سنحرص على أن يكون لحماية المناخ دور
في نموذج أعماله المستقبلي".
وأشار إلى أن أولويات البنك ستواصل الحفاظ
على صحة وسالمة موظفيه وعمالئه ،وضمان
ت ـقــديــم ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة ب ـج ــودة وك ـفــاءة
ً
عالية ،مؤكدا التزام البنك بمواصلة العمل على
ـاف قــوي وشــامــل لالقتصاد
المساهمة فــي تـعـ ٍ
الكويتي.
من جانبه ،قال الرئيس التنفيذي لمجموعة
بنك الكويت الوطني عصام الصقر" :سجلنا خالل
ً
العام أرباحا قوية ،وتجاوزنا أهدافنا متوسطة

األجل في السنة المالية  ،2021رغم استمرار حالة
عدم اليقين ،وظهور السالالت المتحورة".
وأض ـ ــاف الـصـقــر أن الـبـيـئــة الـتـشـغـيـلـيــة في
ً
ال ـكــويــت خ ــال ال ـع ــام ال ـمــاضــي أظ ـه ــرت مــزيــدا
م ــن إش ـ ـ ــارات ال ـت ـعــافــي ،بـفـضــل زيـ ـ ــادة اإلن ـف ــاق
االستهالكي ،وتحسن وتيرة النشاط التجاري،
وكــذلــك الـعــودة التدريجية لمستويات اإلنفاق
والترسية التي تشهدها أنشطة المشاريع ،والتي
بلغت ترسياتها ما يقارب  1.5مليار دينار في
عام .2021
وتـ ــابـ ــع" :ح ـق ـق ـنــا ف ــي  2021ن ـت ــائ ــج ق ــوي ــة،
واس ـت ـعــدنــا زخ ــم الـنـمــو عـبــر جـمـيــع قـطــاعــات
ً
ً
أع ـمــال ـنــا ،وش ـه ــدن ــا نـ ـم ــوا جـ ـي ــدا ف ــي ال ــودائ ــع
وم ـح ـف ـظــة الـ ـ ـق ـ ــروض ،م ــا دع ـ ــم ال ـح ـف ــاظ عـلــى
ال ـهــوامــش مـسـتـقــرة ،رغ ــم اس ـت ـمــرار انـخـفــاض
مستويات أسعار الفائدة".
وأوضح أن النمو في أرباح البنك يعود إلى
االنتعاش في اإليرادات التشغيلية ،التي وصلت
إلى  906.3ماليين دينار ،وبنمو  7.6في المئة،
إضافة إلى تحسن مستويات تكلفة المخاطر،
بفضل النهج المتحفظ الذي اتخذه البنك منذ
بداية الجائحة.
وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة ،أن البنك
سجل أداء قويا في المجاالت االستراتيجية،
بما في ذلك إدارة الثروات والخدمات المصرفية
اإلسالمية ،كما عزز أيضا عمليات اإلقراض في
قطاعي األفــراد والشركات ،واستمرت إيــرادات
الــرســوم والـعـمــوالت فــي الـنـمــو ،مستفيدة من
األسواق والعالقات القوية التي رسخها البنك
مع عمالئه على مدار سنوات عديدة.
وأشــار الصقر إلى أن البنك أحــرز مزيدا من
التقدم في خططه وأجندته االستراتيجية نحو
التحول الرقمي ،كما حقق تقدما في مشاريعه
التكنولوجية ،بإطالق بنك "ويــاي" ،الذي يقدم
باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المتطورة
لتلبية متطلبات شريحة الشباب.
ولفت إلى أن البنك خالل العام الماضي أضاف
إلى سجله الحافل المزيد من الجوائز المرموقة
التي توجت إنجازاته في تقديم أفضل المنتجات

ً
والخدمات لعمالئه ،موضحا أن البنك في 2021
عــزز مستويات رأس المال عبر إصــدار سندات
ً
ً
شـهــدت إق ـبــاال كـبـيــرا يعكس ثقة المستثمرين
العالميين.
وأكد الصقر أنه في عام  2022سيواصل البنك
التركيز على تصميم منتجات مبتكرة لعمالئه،
وتوسيع عروضه الرقمية باستمرار ،كما سيعمل
ً
ً
على جعل بنيته التحتية أكثر تطورا وابتكارا
إلث ــراء تـجــربــة عـمــائــه ،إضــافــة إل ــى االستثمار
وبقوة في موظفيه وزيــادة بصمته في أسواقه
الدولية.

أبرز النتائج والمؤشرات لعام 2021
 صافي اإليرادات التشغيلية بلغ  906.3مالييندينار ( 3.0مليارات دوالر) في عام  2021بارتفاع
نسبته  7.6في المئة عن مستويات عام .2020
  6.9فــي المئة نمو سنوي بــودائــع العمالءلتبلغ  18.3مليار دينار.
  12.7في المئة نمو سنوي بإجمالي القروضوالتسليفات لتبلغ  19.7مليار دينار.
 إجمالي حقوق المساهمين بلغ  3.3ملياراتدينار.
 م ـع ــاي ـي ــر جـ ـ ـ ــودة األصـ ـ ـ ـ ــول تـ ـح ــاف ــظ عـلــىمستويات جـيــدة ،حيث بلغت نسبة الـقــروض
المتعثرة من إجمالي المحفظة االئتمانية 1.04
فــي الـمـئــة ،فيما بلغت نسبة تغطية الـقــروض
المتعثرة  300في المئة.
 اح ـت ـفــاظ الـمـجـمــوعــة بـمـسـتــويــات رسملةمريحة ،مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 18.1
ً
فــي الـمـئــة ،مـتـجــاوزا الـحــد األدن ــى للمستويات
المطلوبة.

مجلس اإلدارة أوصى
ً
ً
بتوزيع  30فلسا نقدا
و 5في المئة منحة

10
اقتصاد
 48.5مليون دينار أرباح «بوبيان» في  2021بنمو %41
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• الشايع :متفائلون بتحقيق المزيد في  2022مع توافر العديد من المؤشرات اإليجابية
• الماجد :أصبحنا ثالث أكبر بنك في الكويت بحجم األصول والحصة السوقية
مجلس اإلدارة
أوصى بتوزيع
ً
 ٥فلوس نقدا
و %٥أسهم منحة

ً
أعلن بنك بوبيان تحقيقه  48.5مليون دينار أرباحا
صافية عام  2021بنسبة نمو  41في المئة ،وربحية
ً
سهم بلغت  13.57فلسا ،مع التوصية بتوزيع  5في
الـمـئــة تــوزيـعــات نـقــديــة و 5فــي الـمـئــة أسـهــم منحة،
في وقت واصــل البنك سياسته التحوطية بتجنيب
مخصصات بقيمة  50.8مليون دينار .وذكر أن نسبة
العمالة الوطنية لديه تقترب من .%٨٠
وبـ ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،قـ ــال رئ ـي ــس مـجـلــس اإلدارة
عـبــدال ـعــزيــز ال ـش ــاي ــع ،ف ــي ت ـصــريــح صـحــافــي أم ــس،
ً
"استطعنا اعتمادا على خبرات السنوات الماضية
مــواصـلــة تحقيق نـتــائــج متميزة خ ــال ع ــام ،2021
ونطمح إلــى تحقيق المزيد خــال عــام  ،2022وسط
الكثير من المؤشرات اإليجابية التى تدعم ذلك".
وأضاف الشايع أن جميع مؤشرات البنك الرئيسية
ً
ً
شهدت نموا ملحوظا في عام  2021إذ ارتفع إجمالي
األص ــول المجمعة لمجموعة لبنك بوبيان إلــى 7.4
مليارات ديـنــار بنسبة نمو  14فــي المئة ،وارتفعت
األرباح التشغيلية إلى  100.5مليون بزيادة  8في المئة
عن العام السابق.
وأوضح أن إجمالي ودائع العمالء بلغ  5.6مليارات
دينار بنسبة نمو  10في المئة ،فيما بلغت محفظة
التمويل  5.5مليارات بنسبة نمو  14في المئة ،وبلغت
ً
اإليــرادات التشغيلية  188مليونا بنسبة نمو  12في
المئة .وعلى مستوى الحصص السوقية ،لفت إلى
ً
ارتفاع حصة البنك من التمويل المحلي عموما في
عام  2021إلى حوالي  11في المئة ،مقارنة مع  10في
المئة في نهاية العام السابق ،بينما ارتفعت حصته
من تمويل األفراد  14في المئة ،مقارنة مع  13في المئة
في نهاية العام السابق ،ليصبح بنك بوبيان الثالث
على مستوى البنوك المحلية من حيث حجم األصول
والحصة السوقية.
وأكد دعم مجلس اإلدارة الكامل والمستمر لجهود
اإلدارة التنفيذية للبنك والـتــي تتسم باالحترافية
ً
العالية ،مقدرا ما تبذله من جهود في سبيل تحقيق
النتائج االستثنائية ،والتي ما كانت لتتحقق لوال
الجهود المخلصة لإلدارة وجميع العاملين في البنك.

خدمة المجتمع
والتنمية المستدامة
ركيزة أساسية
في استراتيجيات
«بوبيان» المتتالية عام حافل باإلنجازات

من جانبه ،قال نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد ،إن العام
ً
الماضي كــان حــافــا بــاإلنـجــازات والنجاحات التى
ً
حققها البنك استمرارا لخططه في المزيد من التوسع
ً
ً
المحلي واالنطالق إقليميا وعالميا.
ً
وأضـ ــاف ال ـمــاجــد ،أن ــه "بـعــد  12عــامــا مــن مرحلة
التغيير لبوبيان تجاوزت أرباحنا التشغيلية 100
مليون دينار ،وأصبحنا ثالث أكبر بنك في الكويت
لـنــاحـيــة حـجــم األص ـ ــول وال ـح ـصــة ال ـســوق ـيــة ،كــذلــك
أصبحنا مجموعة تضم ثالثة بنوك هي بوبيان وبنك
لندن والشرق األوســط والبنك الرقمي Nomo Bank
وهناك شركتان إحداهما للتأمين التكافلي واألخرى
شركة بوبيان كابيتال لالستثمار.
وأكــد أن ما تحقق يرجع إلــى الكثير من العوامل
أبرزها االستراتيجية الواضحة والفريق التنفيذي
المستقر والـمـسـتـمــر فــي إدارة الـبـنــك مـنــذ سـنــوات
عديدة مع التركيز على خدمة العمالء واالستثمار في
الخدمات المصرفية الرقمية واالستثمار في الموارد
البشرية والتركيز على العنصر الوطني.

وحول تجربة  Nomo Bankقال الماجد ،إن تجربة
البنك الحديث المصرفية ،التي تعتمد على الخدمات
بشكل أساسي تتيح للمستخدمين تقديم طلب
الرقمية
ٍ
لفتح حساب بنكي في المملكة المتحدة في غضون
دقائق باستخدام الهواتف الذكية ،وهو ما يمنحهم
تجربة مصرفية مميزة وفريدة من نوعها على مستوى
الكويت والعالم".
وأضاف أن "ذلك يختصر إجراءات تقديم الطلبات
ً
ً
ّ
المطولة التي قــد تستغرق وقـتــا طــويــا ومــن خالل
تطبيق الـهــاتــف الــذكــي سـهــل االس ـت ـخــدام ،إذ يتيح
 Nomo Bankلـلـعـمــاء اإلنـ ـف ــاق وت ـحــويــل األمـ ــوال
بشكل مستمر مع إمكانية الوصول
واستثمار ثرواتهم
ٍ
إلى حساباتهم على مدار الساعة ( 24ساعة طوال أيام
األسبوع) بما يناسب أنماط حياتهم المتنوعة.
وأوضح أن الخدمات المصرفية التي يقدمها Nomo
 Bankفــريــدة إذ تتيح لغير المقيمين فــي المملكة
الـمـتـحــدة م ــن ال ـكــويــت فــرصــة مـمـيــزة لـفـتــح حساب
بنكي في بريطانيا والتمتع بجميع المزايا المرموقة
للنظام المصرفي هناك ،كما أن حلول البنك الجديدة
للخدمات المصرفية المحلية تتيح للعمالء تجنب
الــرســوم الدولية المرتفعة ،إضافة إلــى إتاحة فرص
استثمارية قد ال تتاح في المعتاد لغير المقيمين في
المملكة المتحدة.

البنك لديه أعلى
نسبة من العمالة
الوطنية تقترب
نسبتها من %80

قطاع الشركات ....حلول مميزة
يعد استقطاب الشركات التشغيلية العاملة في
الـســوق المحلي والــداعـمــة لالقتصاد الــوطـنــي بكل

عبدالعزيز الشايع

أرباح بنك بوبيان
التشغيلية بلغت
 100مليون دينار
وربحية سهم 13.57
ً
فلسا

حملة «لنكن على دراية»
خالل العام الماضي ساند بنك بوبيان
ً
حـمـلــة "ل ـن ـكــن ع ـلــى درايـ ـ ــة" ان ـط ــاق ــا من
أهمية الدور الذي تلعبه البنوك المحلية
للتوعية بمختلف األنشطة والعمليات
المصرفية التى تقوم بها بالتعاون مع
بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف
الكويت.

وجاء ذلك من منطلق حرص "بوبيان"
على رفع درجة الوعي لدى جميع العمالء
وغيرهم ،السيما في ظل زيادة التحديات
التي تواجهها البنوك نتيجة التطورات
التي يشهدها العالم على المستويات
كافة ،وهو ما يزيد من أهمية دور البنوك
في زيادة الثقافة والوعي المصرفي.

«بوبيان دايركت»

ً
ً
لــدى «بــوبـيــان» حــالـيــا  43مــوقـعــا ألجـهــزة «بــوبـيــان دايــركــت» مــع تــوافــر خدمة
المحادثات المرئية المباشرة على مــدار الساعة ( 24ساعة على مــدار  7أيــام في
األسـبــوع) لتلبية احتياجاتهم المصرفية ،الــى جانب شبكة الـصـ ّـراف اآللــي لبنك
بوبيان ،والتي يبلغ عددها  260تغطى مختلف أنحاء الكويت.

قـطــاعــاتــه مــن أه ــم أهـ ــداف بـنــك بــوبـيــان عـبــر تقديم
مجموعة من الخدمات المصرفية والحلول المميزة
التي تلبي كل احتياجات عمالء الشركات ،وتحرص
مجموعة الشركات على تطوير وتحسين المنتجات
والخدمات بشكل رقمي متطور ،مما ساهم في تدعيم
وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة ،ومن شأنه تعزيز
الخدمات المصرفية ،بينما تحظى الشركات الصغيرة
والمتوسطة بتشجيع دائم من بنك بوبيان ،بما يساهم
في تنمية أعمالهم من خالل تقديم أفضل الخدمات
والحلول المصرفية.
وخ ــال األع ــوام األخ ـيــرة ،نجحت المجموعة في
تقديم معظم خدمات ومنتجات البنك بشكل رقمي
متطور ،مما تجلت أهميته بشدة خالل جائحة كوفيد
 ،19كما حرصت المجموعة على التطوير المستمر
لـلـجــانــب الـتـقـنــي والــرق ـمــي لـلـخــدمــات والـمـنـتـجــات
الـمـصــرفـيــة الـمـقــدمــة لـلـشــركــات المحلية مــن خــال
إضافة خدمات متنوعة عبر اإلنترنت وتطبيق بوبيان
للشركات.

االستمرار على قمة الخدمات الرقمية
على مــدار السنوات األخـيــرة تمكن بوبيان من
االستحواذ على جائزة "غلوبل فاينانس" كأفضل
بنك إسالمي في العالم بمجال الخدمات المصرفية
ً
الرقمية مدعوما باالستراتيجية المتميزة التى
وض ـع ـه ــا ال ـب ـن ــك لـ ـج ــذب الـ ـعـ ـم ــاء ال ــراغ ـب ـي ــن فــي
الـحـصــول على خــدمــات مصرفية رقمية وتقديم
أحدث الخدمات لهم كذلك في نمو قاعدة العمالء
الذين يستخدمون الخدمات المصرفية الرقمية بكل

التوسع الخارجي

إطالق Nomo bank
كأول بنك إسالمي
رقمي عالمي
من لندن إضافة
إلنجازات «بوبيان»
الرقمية

وأش ــار إلــى نـجــاح البنك فــي خطواته التوسعية
الـخــارجـيــة الـمــدعــومــة بــالـتــوســع الــرقـمــي مــن خــال
استحواذه عام  2020على بنك لندن والشرق األوسط
ً
 BLMEالذي يمتلك فيه حاليا  71في المئة من األسهم،
ثم اإلعالن في يوليو الماضي عن انطالق أعمال عالمته
التجارية الجديدة  Nomo Bankبالكامل في الكويت
والمملكة المتحدة كأول بنك رقمي إسالمي عالمي من
لندن لديه القدرة على تقديم خدماته للجميع سواء من
عمالء بوبيان أو غيرهم.
وأض ـ ــاف ان ـنــا "نـطـمــح ألن ُيـصـبــح  BLMEالبنك
اإلس ــام ــي الـمـفـضــل لـعـمــاء دول مـجـلــس الـتـعــاون
الخليجي في المملكة المتحدة ،إذ تم وضع مجموعة
ّ
التحول
مــن المبادئ الرئيسية ضمن استراتيجية
الخاصة بالبنك بعد االستحواذ من بينها بناء عالمة
تجارية مستدامة تركز على العمالء ومنسجمة مع
مجموعة بنك بوبيان.

عادل الماجد

ً
لماذا بوبيان الثالث محليا؟

• حصة البنك من التمويل المحلي بصفة
عامة .%11
• حصته من تمويل األفراد .%14
• حجم أصول مجموعة بنك بوبيان 7.4
مليارات دينار.

قنواتها سواء عبر اإلنترنت أو الهواتف الذكية.
وخـ ـ ــال الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ك ـ ــان ل ـب ــوب ـي ــان الـسـبــق
فــي الـتـفــوق الــرقـمــي مــن خ ــال الـتــوســع فــي خدمات
ً
حساب "برايم للشباب" الذي أضحى بنكا داخل بنك
باستقالليته الكاملة عن بوبيان إلى جانب إطالقنا
أول بنك رقمي إسالمي عالمي من لندن وهوNomo
 Bankال ــذي يعتبر نـتــاج السـتـثـمــاراتـنــا فــي مجال
الخدمات الرقمية .
واختتم بوبيان العام الماضي بتوقيع اتفاقية مهمة
في ذات اإلطار مع  DIFC Fin Tech Hiveالتابع لمركز
دبي المالي العالمي إلطالق مسرعة بوبيان لالعمال
الناشئة ( ) Boubyan Acceleratorبهدف تسريع نمو
ُّ
وتوسع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بكل
أشكالها في إطــار حرص البنك على دعم المشاريع
الكويتية الناشئة ليكون بذلك بوبيان أول بنك يطلق
هذا البرنامج للشركات الناشئة في الكويت.
وخالل عام  2021استمر بنك بوبيان في تسريع
رقمنة كل عملياته بما يعزز متانة وسالمة األعمال
والقدرة على تلبية النمو الكبير في عمليات البنك بكل
كفاءة إلى جانب تأثيرات هذه الخطوات العملية في
حماية البيئة وتحقيق األهداف العالمية في التنمية
المستدامة.
وأكــدت األزمــة التي سببها انتشار وبــاء فيروس
كورونا في الكويت مدى القوة التي يتمتع بها بنك
بوبيان واستمراره في خدمة العمالء بنفس مستويات
األعوام الماضية ليحافظ البنك على تربعه على قمة
خــدمــة العمالء فــي الكويت مــن خــال حصوله على
جائزة مؤسسة "سيرفس هيرو" كأفضل بنك إسالمي
في خدمة العمالء للعام الحادي عشر على التوالي
منذ عام .2010
ً
وق ــال الماجد تعليقا على ذل ــك" ،إن أكثر مــا ميز
بــوبـيــان أن ــه عـلــى الــرغــم مــن ارت ـف ــاع قــاعــدة عمالئه
وزيادتهم المستمرة فإن مستويات الخدمة لديه لم
ً
تنخفض أو تتأثر نتيجة هذه الزيادة التى دائما ما
يقابلها ّ
تحد جديد للموظفين للحفاظ على نفس
مستويات الخدمة".
وأض ــاف أن خــدمــة الـعـمــاء مـفـهــوم راس ــخ وجــزء
من ثقافة البنك ألنه معروف أن جميع البنوك لديها
نفس المنتج ولكن التميز واإلبداع يكون في الخدمة
والكيفية التى يتم التعامل بها مع العمالء خاصة في
الكويت التى يرتفع فيها مستوى توقعات العمالء.
وأشار الماجد إلى استمرار البنك في االستحواذ
على العديد من الجوائز خالل عام  2021من بينها
جائزة أفضل مؤسسة مالية إسالمية في الكويت من
مؤسسة غلوبل فاينانس وثالث جوائز هي أفضل بنك
إسالمي في العالم في الخدمات الرقمية واألفضل في
الكويت واألفضل في الشرق األوسط.

«بيتك تكافل» :خدمة التأمين الشامل «برقان» يطلق كرنفال األونالين لبرنامج المكافآت
على المنازل تحمي من التلف
صرح عضو مجلس اإلدارة ،الرئيس
التنفيذي لشركة بيتك للتأمين التكافلي
(بيتك تكافل) قتيبة النصف ،بأن برنامج
"التأمين المنزلي الشامل" يوفر تغطيات
ضــد َت ـعــرض ال ـم ـنــازل لـلـغــرق أو التلف
وم ــن أض ـ ــرار أخـ ــرى ق ــد ت ـح ــدث نتيجة
كوارث طبيعية تؤدي إلى تلف المسكن،
شــامــا أح ـ ــداث ال ـعــواصــف واألعــاص ـيــر
والفيضانات واألمطار الغزيرة ،حماية
للمباني السكنية ومحتوياتها ضد أي
ً
حوادث ،ويتاح االشتراك في المنتج حاليا
من خالل موقع الشركة على اإلنترنت أو
التطبيق الخاص بها.
ً
وط ـب ـقــا لـلـتـغـطـيــات الـتــأمـيـنـيــة ،فــإن
المنتج قد تصل تغطياته إلى  500ألف
دينار ،بأقساط سنوية تبدأ من  25دينارا
إلى  ،500حسب حجم التغطيات ،حيث
يعبر عن جهود الشركة لتقديم خدمات
تلبي احتياج المجتمع ،وتعزز محفظتها
ال ـتــأم ـي ـن ـيــة ل ـت ـش ـمــل مـ ـج ــاالت مـتـنــوعــة
وثيقة الصلة باهتمامات وحياة العمالء
اليومية ،بتغطيات تأمينية منافسة من
شأنها تدعيم الحصة السوقية.
وأضاف النصف أن البرنامج معتمد
من الهيئة الشرعية ،ويوفر الحماية طبقا
للتغطيات التأمينية الممنوحة ،وحسب
ال ـشــروط واالسـتـثـنــاءات الموضحة في
وثيقة التأمين ،مشيرا إلــى أن الوثيقة
تتضمن مجموعة من التغطيات التأمينية
األســاس ـيــة مـثــل :الـحــريــق واالن ـف ـجــارات

وال ـ ـص ـ ــواع ـ ــق والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزالزل وال ـ ـعـ ــواصـ ــف
والفيضانات ،والشغب واالضرار العمدية،
أو طفح خــزانــات الـمـيــاه أو األج ـهــزة أو
المواسير ،االرتطام أو االصطدام بالمنزل،
باإلضافة إلــى التغطيات الخاصة مثل
السرقة والمسؤولية تجاه الغير ،واتجاه
خـ ـ ــدم الـ ـمـ ـن ــازل ومـ ـحـ ـت ــوي ــات ال ـث ــاج ــة
واألدوات الصحية والــزجــاج ،باإلضافة
إلى اإليجار والمصاريف اإلضافية للسكن
البديل ،والمستندات المطلوبة للوثيقة
تشمل األوراق الثبوتية ،وشهادة بقيمة
البناء وقيمة محتويات المنزل.
أم ــا عــن إج ـ ــراءات الـتـعــويــض ،فهناك
خـطــوات يجب على المشترك اتخاذها
فــي حــال وق ــوع ح ــادث ،أهمها أن يتخذ
المشترك اإلجراءات الالزمة لتقليل حجم
ال ـخ ـســائــر واألض ـ ـ ـ ــرار لـلـمـحــافـظــة على
الممتلكات التي أصابها التلف أو التي
ظلت سليمة ،ويجب عليه أن يبلغ شركة
التأمين فــور وق ــوع ال ـحــادث وتمكينها
مــن تـقــديــر الـخـســائــر ،وتمكينها أو من
يمثلها من المعاينة والفحص ،مع تقديم
ال ـم ـس ـت ـنــدات الـمـطـلــوبــة لـتـبـيــن أس ـبــاب
الحادث والـظــروف المحيطة به وتكلفة
اإلص ــاح ــات ،حـتــى تتمكن الـشــركــة من
تقييمها ودراستها وتعويض المشترك
بما يتناسب مع شروط وبنود الوثيقة
الخاصة بالمشترك.
وي ــؤك ــد ال ـم ـن ـتــج اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـشــركــة
فــي تـطــويــر وثــائـقـهــا للتأمين ،وإدخ ــال

أط ـل ــق ب ـن ــك ب ــرق ــان ح ـم ـلــة ك ــرن ـف ــال األون ــاي ــن
الترويجية الـجــديــدة لبرنامج الـمـكــافــآت ،بهدف
منح العمالء الحاملين لبطاقات برقان االئتمانية
فــر صــة مضاعفة نقاطهم فــي بــر نــا مــج المكافآت
عند استخدام بطاقاتهم للدفع عند التسوق عبر
اإلنترنت ،وتؤكد هذه الحملة التزام البنك المستمر
بإثراء تجربة العمالء المصرفية بمجموعة متميزة
من المزايا الحصرية والمكافآت المتجددة.
وخ ــال فـتــرة الحملة الـتــي تمتد مــن  27يناير
حتى  10فبراير  ،2022سيحصل حاملو بطاقات
"برقان االئتمانية" على ضعف نقاط المكافآت أو
األميال في برنامج المكافآت عند استخدام أي من
بطاقات البنك االئتمانية في التسوق عبر المواقع
ً
ً
اإللكترونية محليا أو دوليا.
وصـ ّـرح ساكت جاجو ،رئيس إدارة البطاقات

قتيبة النصف

تعديالت مبتكرة عليها ،لتحقق المزيد
من المزايا للفرد والعائلة والمجتمع ،كما
تمت إعادة هيكلة أسعار الوثائق لتحقيق
مزيد من التنافسية والمالئمة مع إمكانات
وق ــدرات شرائح العمالء المختلفة ،وقد
تمت زيادة البرامج لتتناسب مع جميع
ال ـش ــرائ ــح ،حـيــث ت ــواص ــل شــركــة "بيتك
تكافل" سعيها الــدائــم لخدمة عمالئها
واس ـت ـخــدام الــوســائــل التقنية الحديثة
لـتـحـقـيــق ذلـ ــك ،بـمــا ي ـعــزز دور ومـكــانــة
الشركة في السوق بشكل عام ،وفي سوق
الـتــأمـيــن الـتـكــافـلــي بـشـكــل خـ ــاص ،عبر
االسـتـمــرار بسياسة التطوير واالرتـقــاء
بمستوى الخدمة ،واالهتمام بالعميل.

ً
لـقـطــاع ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة فــي "ب ــرق ــان" قــائــا
"يتوجه الناس اآلن أكثر من أي وقت مضى نحو
الـشــراء عبر اإلنترنت ،لطلب الطعام أو التسوق
أو الحجز لمختلف األنشطة أو الـعـطــات ،لذلك
ّ
نظمنا كــر نـفــال األو ن ــا ي ــن لتقديم قيمة مضافة
مميزة على استخدامهم للبطاقات االئتمانية في
أي عملية شراء عبر االنترنت خالل فترة الكرنفال،
ومنحهم الفرصة لالستفادة بأقصى قدر ممكن من
تجربتهم المصرفية عبر اإلنترنت ،مع مكافآت
ومزايا إضافية مصممة لتناسب أسلوب حياتهم
العصري".
تـجــدر اإلش ــارة إلــى أن برنامج مكافآت البنك
ه ــو ب ــرن ــام ــج والء م ـم ـيــز ت ــم تـصـمـيـمــه لـتـعــزيــز
الـتـجــربــة الـمـصــرفـيــة لـلـعـمــاء مــن خ ــال منحهم
مجموعة واسعة من خيارات المكافآت والمزايا،

ال ـت ــي تـشـمــل االس ـ ـتـ ــرداد ال ـن ـق ــدي ،وش ـ ــراء تــذاكــر
الطيران ،وحجوزات الفنادق والتسوق في المتاجر
بــاسـتــرداد قيمة الـنـقــاط والـحـصــول على قسائم
شراء ،والعديد من المزايا األخرى.

«المتحد» يعلن فائزي السحب األسبوعي لـ «الحصاد»
أج ـ ــرى ال ـب ـنــك األه ـل ــي ال ـم ـت ـحــد أم ـ ــس ،الـسـحــب
األسبوعي على جوائز الحصاد اإلسالمي ،حساب
السحب على الجوائز اإلسالمي األول في الكويت،
وال ــذي يـنـفــرد بــالـعــديــد مــن الـمـمـيــزات ،ومـنـهــا أنــه
أبسط وأسهل برنامج ادخار ،فضال عن ميزة فتح
الحساب عبر اإلنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة
اإليداع الفوري في الحساب.
وأسفر السحب عن حصول  10من العمالء على
 1000ديـنــار لكل منهم وهــم :عبدالعزيز صنهات
المطيري ،وعيسى ملفي منسي الـعـنــزي ،وجــال
مـشـبــب ال ـس ـه ـلــي ،وج ــوي ــل نـ ــادر ع ــزال ــدي ــن ،ولـيـلــة
عبدالحسين الخباز ،ومحمد ناصر محمد المطيري،
وهاني حسين العوضي ،وكاظم عيسى عبدالله،
وفهاد مبارك فهاد ،وعلى عبود عرب.

ويقدم "الحصاد" في باقته الجديدة مجموعة
أوســع من المزايا ،إذ يحظى الرابحون من عمالء
"المتحد" بجائزة شهرية بقيمة  100.000دينار،
كذلك تتضمن جوائز "الحصاد"  4جوائز ربع سنوية
كبري بقيمة  250.000دينار نقدا للرابح ،والتي تمثل
فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر .باإلضافة إلى
 10جوائز أسبوعية بقيمة  1000دينار لكل جائزة.
وفـضــا عــن ه ــذه الـبــاقــة مــن ال ـجــوائــز الـجــذابــة،
هناك أيضا أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد
الوكالة ،وهو ما يزيد من جاذبية حساب "الحصاد".
وباإلضافة إلى هذه الباقة من الجوائز المميزة،
يحظى العمالء بأرباح سنوية متوقعة على أساس
عقد الــوكــالــة ضمن هــذا الـحـســاب ،وهــو مــا يجعل
حساب الحصاد فريدا من نوعه وجذابا لكل أفراد

المجتمع الراغبين في التوفير من خــال تحقيقه
للعديد مــن الـمـمـيــزات س ــواء على الـمــدى القصير
أو الطويل.

ةديرجلا
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اقتصاد

تقرير اقتصادي

الميزانية وتمويل «االئتمان» ...اتجاهان متناقضان لحكومة واحدة!

َّ
ومؤسساتها للكرسي الوزاري
الدولة
مالية
رهن
والثاني
للمعالجة...
المصروفات
ص
قل
األول
•
ُّ
• تفاؤل كبير في الميزانية بأسعار النفط وإنتاجه وهما خارجان عن تحكمنا
السلوك الخطير
برهن مؤسسات
الدولة وماليتها
لحسابات طرح
الثقة سيقضي
على أي اجتهاد
طيب في الميزانية
الجديدة

الحكومة فتحت
الباب لتمرير
القوانين الشعبوية
من باب المساومة
على االستجوابات

فيما بدا أنه تعبير عن اتجاهين
متناقضين لحكومة وا حـ ــدة ،شهد
ً
ً
األسبوع الجاري حدثا إيجابيا على
مستوى المالية العامة ،قابله على
مستوى اإلدارة الحكومية سياسة
ذات طــابــع سـلـبــي ،رب ـمــا ي ـكــون لها
آث ـ ــاره ـ ــا الـ ـمـ ـتـ ـك ــررة خ ـ ــال ال ـف ـت ــرات
المقبلة.
وت ـم ـث ــل الـ ـح ــدث اإليـ ـج ــاب ــي ،ول ــو
ً
ج ــزئـ ـي ــا ،ف ــي إعـ ـ ــان وزارة ال ـمــال ـيــة
مرئياتها بشأن موازنة السنة المالية
 2023-2022ا ل ـتــي تـضـمـنــت -للمرة
األولى منذ تراجع أسعار النفط عام
ً
 - 2014خفضا لمصروفات الميزانية
بواقع  4.8في المئة عن العام الماضي
مع تراجع قيمة مصروفات اإلنفاق
الرأسمالي في الميزانية ،مما يشير
إلى توجه جديد إلعادة هيكلة بعض
ال ـم ـش ــاري ــع الـ ـت ــي ت ـطــرح ـهــا ال ــدول ــة
مــن نـظــام المناقصات إلــى مشاريع
الشراكة ،في حين استقر العديد من
االختالالت المتكررة في الميزانيات
السابقة على حالها ،وأبرزها إنفاق
 75في المئة من مصروفات الميزانية
على الرواتب والدعوم ،وضآلة حجم
اإلي ــرادات غير النفطية مــن إجمالي
الميزانية ،رغــم توقع زيادتها بـ 15
في المئة عن العام الماضي ،لكنها
ال تغطي أكـثــر مــن  17فــي المئة من
ً
مجمل اإليرادات ،فضال عن استمرار
ال ـت ـخ ـلــي ع ــن ال ـس ـيــاســة الـتـحــوطـيــة
األبـ ـ ــرز ف ــي ال ـمــال ـيــة ال ـع ــام ــة لـلــدولــة
المتمثلة في استقطاع  10في المئة
م ــن اإليـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـن ـف ـط ـيــة لـمـصـلـحــة

صندوق احتياطي األجيال القادمة
للعام الثالث على التوالي.

جرعة تفاؤل
ربـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ــؤخ ـ ــذ ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة زيـ ـ ـ ــادة ج ــرع ــة ت ـفــاؤل ـهــا
بأسعار النفط العالمية ،وهو تفاؤل
رغم أنه يتسق مع توقعات كبريات
شركات وبنوك االستثمار في العالم
مثل «جــي بي مــورغــان» و«غولدمان
ساكس» فإنه في المقابل ،لم يأخذ
بعين االعتبار التقلبات التي تواجه
أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط فـ ــي الـ ـع ــال ــم بـسـبــب
التداعيات السلبية لفيروس كورونا
«كوفيد  »19وتحوراته على االقتصاد
ً
ال ـع ــال ـم ــي ،ف ـض ــا ع ــن ال ــره ــان على
األسـعــار المرتفعة للنفط واإلنـتــاج
ال ـم ـت ـصــاعــد لـتـحـقـيــق س ـعــر ت ـعــادل
ً
للميزانية يبلغ  75دوالرا للبرميل
بما يقل عن سعر التعادل في العام
ً
الماضي البالغ  86دوالرا للبرميل
بـ  14.6في المئة ...في الحقيقة ،فإن
كل ما سبق من عوامل تدعم التفاؤل
كأسعار النفط المرتفعة أو كمياته
المتزايدة ،هي خارجة عن سيطرتنا
كــدولــة ،مــع األخــذ باالعتبار عوامل
أخ ـ ـ ــرى ت ـت ـع ـلــق ب ـت ـق ـل ـيــص ال ـب ـن ــوك
المركزية في العالم لشريحة مهمة
من سياسات التحفيز التي واكبت
أزمة كورونا في العالم ،والسياسات
التي تتبناها لكبح جماح التضخم
فـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ،وه ـ ـ ــي فـ ـ ــي م ـج ـم ـل ـهــا
عوامل تؤثر على ما يعرف بشهية

ا لـمـخــا طــرة ل ــدى المستثمرين ،بما
ً
يــؤثــر س ـل ـبــا ع ـلــى أس ـع ــار األصـ ــول،
والسلع ،ال سيما النفط.

تحدي السقف
ً
وأيا كانت المالحظات على الميزانية
ال ـج ــدي ــدة ،فـيـحـســب ل ـهــا ال ــره ــان على
وضــع سقف لإلنفاق الـعــام ،وهــو ّ
تحد
حقيقي لوزارة المالية ،التي لم تستطع
في سنوات سابقة تحقيقه ،إذ لم تكد
تـضــع فــي الـسـنــة الـمــالـيــة 2020-2019
ً
ً
سقفا ماليا لمصروفات ثالث ميزانيات
عامة قادمة حتى تخلت خالل األشهر
األول ـ ـ ـ ــى مـ ــن ع ـم ــر ال ـس ـن ــة األول ـ ـ ـ ــى عــن
سقف المصروفات ،وعاد اإلنفاق نحو
ً
االنفالت مـجــددا ،وفــي كل األحــوال فإن
ال ـح ـســاب الـخـتــامــي ه ــو ال ــذي سيبين
الجدية في تنفيذ التصورات الخاصة
بإصالح الميزانية.

توجه مناقض
في المقابل ،كشف التعامل الحكومي
مع ملف بنك االئتمان لتمويل الرعاية
السكنية لمدينتي ا لـمـطــاع وجنوب
خ ـي ـطــان ع ــن تــوجــه م ـنــاقــض وسـلـبــي
لـمــا يـمـكــن وص ـفــه بـعــامــات إيجابية
قــدمـتـهــا الـمـيــزانـيــة ال ـجــديــدة ،فكانت
مالية الدولة ومهنية مؤسساتها في
ً
تمويل بنك االئـتـمــان قــربــانــا لكرسي
وزي ــر الــدفــاع ال ــذي يــواجــه استجوابه
في مجلس األمة ،فتخلت الحكومة دون
مقدمات عن كل تحفظاتها منذ سنوات

«المقاصة» :توفير كشوفات مساهمي
الشركات المدرجة في الخارج
●

عيسى عبدالسالم

كشفت مـصــادر مطلعة ل ـ «الـجــريــدة» عــن تلقي
ال ـشــركــة الـكــويـتـيــة لـلـمـقــاصــة ط ـل ـبــات م ــن بعض
مساهمي الشركات الكويتية بشأن توفير كشوفات
تـتـعـلــق بــأس ـمــاء مـســاهـمــي ال ـش ــرك ــات الـكــويـتـيــة
المدرجة في أسواق خارجية خليجية.
وقالت المصادر ،إن مساهمي شركات كويتية
تقدموا إلى وزارة التجارة والصناعة بشأن عقد
جـمـعـيــات عـمــومـيــة لـشــركــات محلية مــدرجــة في
بورصة الكويت طلبوا فيها بحث مصير ومستقبل
شركاتهم وم ـحــاوالت لتغيير مجالس إدارات ـهــا،
وأكدوا ضرورة توفير كشوفات بقوائم مساهمي
هذه الشركات في األسواق الخارجية المدرجة بها
للتأكد من سالمة ودقــة عمليات التصويت التي
تجري على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية،
ً
ح ــرص ــا عـلــى ع ــدم الـتــأثـيــر عـلــى فــاعـلـيــة ســريــان
الجمعية العامة ،وصحة من له حق التصويت فيها.
وذك ــرت ال ـم ـصــادر ،أن «الـمـقــاصــة» ستتواصل

مالية الدولة ومؤسساتها
مـ ـبـ ـع ــث الـ ـقـ ـل ــق م ـ ــن ه ـ ـ ــذا الـ ـسـ ـل ــوك
ال ـح ـكــومــي ال يـتـعـلــق ب ـتــوف ـيــر مـبــالــغ
نـقــد يــة لمستحقي ا لــر عــا يــة السكنية،
إنما في تسخير أموال الدولة ومهنية
مــؤس ـســات ـهــا لـلـمـقــايـضــة ف ــي حـمــايــة
كــرســي لــوزيــر أو رئـيــس للحكومة ،ال
سيما أن العديد من نواب مجلس األمة
لديهم العديد من المقترحات الشعبوية

جار العمل على هذا المشروع
وأشارت إلى أنه ٍ
مــع كــل مــن هـيـئــة أس ــواق ال ـمــال ووزارة الـتـجــارة
والصناعة بهذا الخصوص لتعميمه والعمل به
خالل الفترة المقبلة ،بما يلزم كل الشركات بعقد
ً
جمعياتها العمومية بهذه الطريقة ،حرصا على
ضمان حقوق المساهمين في الشركات ومتابعة
استثماراتهم ومدخراتهم.
وذك ــرت أن الـنـظــام اآلل ــي سيتيح للمساهمين
الوصول واالطالع على كل المستندات المقدمة من
مجلس اإلدارة ذات العالقة ببنود جدول األعمال،
وتتم إتاحة المشاركة بالتصويت خــال فترة ال
تقل عن  5أيام عمل حتى تاريخ االجتماع المعلن،
على أن يتم إغالق باب المشاركة والتصويت على
بنود الجمعية العامة في الساعة الثامنة صباح
يوم االجتماع ،ويمكن للمساهم إبداء الموافقة أو
االعتراض على البنود إضافة الى االستفسارات
عبر نافذة في النظام.

أعلنت الشركة التجارية العقارية إتمام توقيع اتفاقية
لزيادة حدود تسهيالت ائتمانية بـ  9ماليين دينار مع أحد
البنوك المحلية .وقالت «التجارية» ،في بيان للبورصة ،إن
التسهيالت عبارة عن مرابحات إسالمية بغرض تمويل
السداد الجزئي للمديونيات القائمة لدى بنوك محلية

«ورقية» تتفاوض مع شركائها
للتخارج من «زميلة»
قــامــت شــركــة الـشـعـيـبــة الـصـنــاعـيــة (ورق ـي ــة)
بــالـتـفــاوض مــع شركائها اآلخــريــن فــي الشركة
ال ــزم ـي ـل ــة (ش ــرك ــة ي ـن ـبــع ال ـس ـع ــودي ــة الـكــويـتـيــة
للمنتجات الــورقـيــة) مــن أجــل التخارج مــن تلك
الـشــركــة الــزمـيـلــة ،وأن تـبـيــع شــركـتـنــا حصتها
البالغة  40بالمئة حسب القيمة الدفترية ،حيث
ـرون ف ــي ال ـشــركــة الــزمـيـلــة
وافـ ــق ال ـش ــرك ــاء اآلخـ ـ ـ ُ
ً
م ـبــدئ ـيــا ع ـلــى ال ـم ـضــي ق ــدم ــا ف ــي ش ـ ــراء حصة
شركتنا بالقيمة الدفترية .وأشارت الى أن الشركة
ستفصح عن أي تطورات جوهرية الحقة ،مبينة
أن أثر المعلومات الجوهرية على المركز المالي
للشركة ،ال يوجد أي تأثير في الوقت الحالي.

تذبذب األداء وتفوق األسهم في «الرئيسي» مقابل ضغط وبيع على «القيادية»
●

تباين أداء مؤشرات بورصة
الـ ـك ــوي ــت ال ــرئ ـي ـس ـي ــة األرب ـ ـعـ ــة
أمس ،عشية إعالنات البيانات
ال ـمــال ـيــة ل ـق ـطــاع ال ـب ـن ــوك ،الـتــي
ً
ب ــدأت أخ ـي ــرا بسهمي الوطني
وبـ ــوب ـ ـيـ ــان ،وخـ ـس ــر م ــؤش ــره ــا
الـ ـع ــام ن ـس ـبــة  0.06ف ــي ال ـم ـئــة
فقط هي  4.44نقاط ليقفل على
مستوى  7312.59نقطة بسيولة
متراجعة بشدة إلى حدود 44.8
مـلـيــون دي ـن ــار ،ت ــداول ــت 206.9
ماليين سهم عبر  9305صفقات،
ً
وتم تداول  136سهما ربح منها
 76وخسر  31واستقر  29دون
تغير.
وخـســر مــؤشــر الـســوق األول
ن ـس ـب ــة ُع ـ ـشـ ــري ن ـق ـط ــة م ـئــويــة
تعادل  17.06نقطة ليقفل على
مستوى  7972.35نقطة بسيولة
متراجعة إلى  24.6مليون دينار
تداولت  53.7مليون سهم فقط
ع ـبــر  3934ص ـف ـقــة ،وارت ـف ـعــت
ً
أسعار  13سهما مقابل تراجع
 7واستقرار  5دون تغير.
وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت اإلي ـ ـ ـجـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ــي
تـ ـع ــام ــات األس ـ ـهـ ــم ال ـص ـغ ـيــرة
والـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــوسـ ـ ـط ـ ــة فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوق
الرئيسي ،التي دعمت مؤشرها
الــرئـيـســي الـ ــذي ارت ـف ــع بنسبة
واضحة بلغت  0.42في المئة أي
 24.92نقطة ليقفل فوق مستوى
 6آالف نقطة مرة أخرى ويقفل
ً
تحديدا على النقطة 6015.67

نقطة بسيولة جـيــدة تـجــاوزت
 20.4م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ت ــداول ــت
 153.2مليون سهم عبر 5371
ً
صفقة ،وتــم ت ــداول  111سهما
ربــح منها  63وخسر  24كذلك
استقر  24دون تغير.

نشاط وتوزيعات
ب ـ ـ ـ ـ ــدأت إعـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــات األرب ـ ـ ـ ـ ــاح
السنوية والتوزيعات السنوية
ال ـم ـن ـت ـظ ــرة ل ـ ـعـ ــام كـ ـ ــان ال ـن ـمــو
ً
خــالــه ك ـب ـيــرا وال ـب ــداي ــة الـكـبــار
بـ«الوطني» الذي أعلن توزيعات
قــريـبــة مــن الـتـقــديــرات السابقة
وك ــان ــت داعـ ـم ــة ل ـس ـعــر الـسـهــم
فوق مستوى الدينار ،إذ استقر
عـلـيــه بـعــد بــدايــة ال ـعــام وتبعه
ب ـنــك بــوب ـيــان وب ـس ـخــاء أفـضــل
مــن ال ـس ـنــوات الـســابـقــة بنقدي
ومـ ـنـ ـح ــة ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـم ـ ــرة وي ـب ـق ــى
االنتظار إلعالن بيتك وأجيليتي
والخليج والمباني.
وت ـحــركــت األس ـه ــم الـقـيــاديــة
بإيجابية أمــس ،عدا «الوطني»
الذي كان قد سبقها بنمو جيد
خالل تعامالت أمس األول ،خالل
فترة المزاد واستقر أمس على
خـ ـس ــارة  10ف ـل ــوس ومـسـتــوى
ً
 1038فلسا  ،كــذ لــك خسر بيتك
ً
ع ـلــى س ـعــر  900ف ـلــس خ ــاس ــرا
فلسين ليضغطا عـلــى مؤشر
السوق األول حيث أنهما األكبر
ً
وزنا في المؤشرات.
فـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــل ش ـ ـ ـهـ ـ ــدت

مجموعة من األسهم الصغيرة
ً
والمتوسطة نشاطا وارتفاعات
مـ ـتـ ـف ــاوت ــة كـ ـ ــان أب ـ ــرزه ـ ــا أم ــس
سهم عربي قابضة بعد إلغاء
ً
ال ـمــزايــدة رسـمـيــا عـلــى حصته
فـ ــي شـ ــركـ ــة الـ ـضـ ـم ــان بـ ـع ــد أن
أودع كــا مــل مساهمته للشركة
وتحركت أسهم الصفاة ومنازل
وأس ـ ـي ـ ـكـ ــو واألول ـ ـ ـ ـ ـ ــى والـ ـبـ ـي ــت

وإن ـ ـ ـجـ ـ ــازات ووطـ ـنـ ـي ــة ع ـقــاريــة
لـتــدعــم ه ــذه األس ـه ــم مــؤشــرات
الـســوق رئيسي  50والرئيسي
ليسجال مكاسب كبيرة وتنتهي
ال ـج ـل ـس ــة م ـت ـبــاي ـنــة فـ ــي األداء
ُ
وتراجع مؤشري السوق العام
واألول وارتـ ـ ـف ـ ــاع رئ ـي ـس ــي 50
والرئيسي.
ً
خ ـل ـي ـج ـي ــا ،م ــال ــت م ــؤش ــرات

albaghli74@gmail.com

الحساب الختامي
هو الذي سيبين
الجدية في
تنفيذ التصورات
الخاصة بإصالح
الميزانية

«التجارية» :اتفاقية زيادة حدود تسهيالت ائتمانية بـ  9ماليين دينار

تباين مؤشرات البورصة ...والسيولة  44.8مليون دينار
علي العنزي

محمد البغلي

أخبار الشركات

بناء على طلبات تلقتها لعقد جمعيات عمومية تضمن سالمة التصويت ودقته
م ــع ال ـج ـهــات ال ـت ــي ت ـتــولــى ال ـت ـقــاص وال ـت ـســويــة،
وتملك كشوفات مساهمي الشركات بشأن توفير
قائمة معلومات تتضمن مساهمي هذه الشركات
فــي األس ــواق الـمــدرجــة بها لضمان صحة نسبة
الحضور عــن طريق توفير أسـمــاء هــؤالء ونسب
ملكياتهم.
وبينت أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطوات
الـجــادة التي تقوم بها «المقاصة» بعدما طلبت
هـيـئــة أسـ ــواق ال ـم ــال مـنـهــا تـطــويــر ال ـن ـظــام اآلل ــي
« »eAGMالـخــاص بالتصويت اإللـكـتــرونــي على
الـبـنــود الـمــدرجــة على ج ــداول أعـمــال الجمعيات
العمومية للشركات المدرجة ،من خــال إلــزام كل
ً
الشركات بعقد جمعيتها العمومية إلكترونيا سواء
خالل جائحة فيروس «كورونا» أو بعد انتهائها.
ولفتت إلى إن التوجه الحالي يصار إلى إلزام
ً
كل الشركات بعقد جمعياتها العمومية إلكترونيا،
والسماح للمستثمر التفاعل بشكل أكبر من خالل
تقديم االستفسارات والطلبات التي يمكن أن يتم
عرضها على الجمعية العامة للشركات.

بشأن صعوبة استدامة آليات التمويل
الحالية لـ «االئـتـمــان» ،وض ــرورة إقــرار
قــانــون التمويل الـعـقــاري لتسارع في
رأسـمــال البنك الــذي رفضت رفعه في
وقت سابق ،ولتضغط على الصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
ليؤجل استحقاق سداد سندات بقيمة
 500مليون دينار تستحق في أبريل
المقبل ك ــان الـصـنــدوق رف ــض تأجيل
اس ـت ـح ـق ــاق ـه ــا فـ ــي وقـ ـ ــت سـ ــابـ ــق ()...
باإلضافة إلى منح تمويل إضافي من
الصندوق لـ «االئتمان» بـ  300مليون
دينار!
ولـلـعـلــم ف ــإن ال ـح ـكــومــة والـمـجـلــس
شددا لدى إقرار قانون زيادة رأسمال
«االئ ـت ـمــان» عـلــى أنـهــا خـطــوة ال تلبي
إال نصف احتياجات سـكــان مدينتي
المطالع وخيطان على المدى القصير،
ً
فــالـمـعــالـجــة أصـ ــا ل ــم ت ـكــن لمصلحة
المتضررين من تأخر الرعاية السكنية
إنما توفير بيئة األمــان ،التي تضمن
ت ـجــاوز وزي ــر الــدفــاع الـتـصــويــت على
طرح الثقة.

ذات الكلفة السلبية على مالية الدولة
ومــؤسـســاتـهــا ،كــإسـقــاط ال ـق ــروض ،أو
فوائدها ،أو حتى تأجيلها ،أو توزيع
ما يسمى بــأربــاح محفظة التأمينات
االجتماعية على المتقاعدين ،أو توزيع
ج ــزء مــن عــوائــد ال ـص ـنــدوق الـسـيــادي
ً
على المواطنين ،فضال عن مقترحات
متنوعة بشأن زيــادة عــاوات األوالد،
أو رفـ ـ ــع م ـخ ـص ـص ــات إع ـ ــان ـ ــات ذوي
اإلعاقة أو االستبدال النقدي لإلجازات
السنوية للموظفين وغيرها الكثير من
المقترحات الشعبوية ،التي ال تنتهي،
ً
وت ــرك ــز غــال ـبــا ع ـلــى الــري ـع ـيــة الـمــالـيــة
مقابل تجاهل الرفاهية الحقيقية ،التي
تتمثل في جــودة الحياة والخدمات...
وعـنــدهــا ال يمكن تخيل شكل الــدولــة
التي تقايض سالمة المناصب الوزارية
بـمــالـيــة ال ــدول ــة وكـ ـف ــاءة مــؤسـســاتـهــا
ً
النادرة أصال.
ال شك أننا أمام سلوكين حكوميين
متناقضيين؛ األول ّ
عبر عنه مشروع
ميزانية الدولة  2023 - 2022خطا فيه
خطوة محدودة لكنها جيدة والفتة في
سبيل اإلصــاح االقتصادي والمالي،
وأغلب الظن أنه ناتج عن اجتهاد طيب
من وزير المالية ال الحكومة ،والثاني
س ـل ــوك خ ـط ـيــر ق ــد ي ـف ـضــي م ــع زيـ ــادة
االسـتـجــوابــات والمقايضة إلــى جعل
ً
لـكــل كــرســي ف ــي الـحـكــومــة ثـمـنــا على
حـســاب أم ــوال الــدولــة ومؤسساتها...
وفي النهاية ،فإن السلوك الخطير إذا
كــان سياسة للحكومة فإنه سيقضي
على أي اجتهاد طيب فيها لن يتعدى
أثره المدى القصير.

األسواق المالية الخليجية إلى
االرت ـفــاع وكــان أفضلها مؤشر
الـ ـس ــوق ال ـس ـع ــودي ال ـ ــذي ربــح
ً
حـ ــوالـ ــي  100ن ـق ـط ــة م ــدع ــوم ــا
بأسعار النفط ،إذ اقترب برميل
ب ــرن ــت ال ـق ـي ــاس ــي م ــن مـسـتــوى
ً
 90دوالرا ل ـل ـبــر م ـيــل ور ب ـح ــت
كذلك مؤشرات سوقي اإلمارات
ً
ابــوظـبــي ودب ــي وأي ـضــا مؤشر

سوق البحرين بينما مال البقية
لـلـتــراجــع ك ــان أب ــرزه ــا خـســارة
مؤشر سوق قطر المالي بنصف
ن ـق ـط ــة مـ ـئ ــوي ــة ب ـي ـن ـم ــا اس ـت ـقــر
الكويتي والعماني على خسائر
بحوالي ربع نقطة مئوية فقط.

أخ ــرى ،ولـتـمــويــل ف ــرص اسـتـثـمــاريــة عـقــاريــة ،ولتمويل
احتياجات رأس المال العامل وتمويل المشاريع تحت
اإلنشاء .وأوضحت الشركة أن االتفاقية ال يوجد لها أثر
مالي في الوقت الحالي ،وسيظهر األثر عند استخدام تلك
الحدود االئتمانية.

«طيران الجزيرة» تناقش اتفاقية
شراء طائرات إيرباص ومحركات
يجتمع مجلس إدارة شركة طـيــران الـجــزيــرة الـيــوم ،لمناقشة
االتفاقية الخاصة بشراء الطائرات من شركة ايرباص ،إضافة الى
َ
شراء محركي .CFM LEAP1-A

 :Stcالموافقة لشركة زميلة على زيادة رأسمالها
قالت شركة االتصاالت الكويتية  stcإن الجهات المعنية وافقت
لشركة  connect Arabia formobile Virtual networkعلى زيادة
رأسمالها من  10آالف دينار ليبلغ  500ألف .وبينت إس تي سي أن
شركة االتصاالت الكويتية ما زالت تساهم بنفس الملكية المعلن
ً
عنها سابقا ،والبالغة  10بالمئة من رأسمال الشركة.

أسعار النفط ترتفع مع توترات
أوكرانيا وترقب «الفدرالي»
البرميل الكويتي ينخفض  1.77دوالر
انخفض سعر برميل النفط الكويتي  1.77دوالر ،ليبلغ
 87.87دوالرا للبرميل في تداوالت يوم الثالثاء مقابل 89.64
دوالرا في تداوالت يوم االثنين الماضي ،وفقا للسعر المعلن
من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ارتفع سعر خام برنت ،صباح أمس،
إذ ّأدى التوتر المتزايد فــي شــرق أوروب ــا والـشــرق األوســط
إلــى تنامي الـمـخــاوف مــن نقص الـمـعــروض ،فــي حين جنى
المستثمرون األرباح قبيل قرار مجلس االحتياطي االتحادي
األميركي وبيانات مخزونات النفط األميركية.
مستوياتها فــي  7سنوات
وسجلت أسـعــار النفط أعـلــى
ُ
األسـبــوع الماضي ،وســط مـخــاوف مــن شــح اإلم ــدادات جــراء
التوترات بين أوكرانيا وروسيا.
وقال الرئيس األميركي جو بايدن ،مساء أمس األول ،إنه
سيدرس فرض عقوبات على الرئيس فالديمير بوتين إذا غزت
موسكو أوكرانيا ،في حين كثف القادة الغربيون االستعدادات
العسكرية ،ووضعوا خططا لحماية أوروبا من أزمة محتملة
في إمدادات الطاقة.
تصاعدت المخاوف بشأن الشرق األوسط يوم االثنين،
كما ّ
عندما شنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مــع إيــران
هجوما صاروخيا على قاعدة في اإلمارات تستضيف قوات
أميركية .وذكر مسؤولون أميركيون وإماراتيون أن صواريخ
أميركية طراز باتريوت أحبطت الهجوم.
وق ــال الـمــديــر ال ـعــام لــأبـحــاث فــي شــركــة نـيـســان ل ــأوراق
المالية هيرويوكي كيكوكاوا «اتـجــاه الـســوق نحو الـنــزول
م ـح ــدود بـسـبــب ال ـتــوتــر ال ـم ـتــزايــد بـيــن روس ـي ــا وأوك ــران ـي ــا،
تتعرض له البنية التحتية في اإلمارات»ّ ،
ّ
ورجح
والتهديد الذي
أن يواصل النفط ارتفاعه بعد اجتماع مجلس االحتياطي
االتحادي (البنك المركزي األميركي).
وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت  13سنتا ،بما يعادل
 0.1بالمئة إلى  88.33دوالرا للبرميل ،بعدما قفزت  2.2بالمئة
في الجلسة السابقة.
ونزلت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األميركي
 12سنتا أو  0.1بالمئة إلــى  85.48دوالرا للبرميل ،بعد أن
ارتفعت  2.8بالمئة الثالثاء.

١٢
اقتصاد
أسعار مواد البناء وتوفرها ...التحدي القادم في «المدن الجديدة»
ةديرجلا
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• صناعيون لـ ةديرجلا :.نقص في المستلزمات األساسية ومصاعب بالشحن والنقل والتخزين
• مخاوف من تضاعف تكلفة بناء القسيمة على المواطنين مع غياب المعالجات الجذرية
تكلفة بناء القسيمة على المواطنين مع غياب المعالجات الجذرية.
القسائم السكنية لسوق التشييد
في ظل دخول عدد كبير من ً
واإلنشاء ،سألت «الجريدة» عددا من الصناعيين عن توقعاتهم وكان مجلس األمة أقر أمس األول زيادة رأسمال بنك االئتمان
بمقدار  300مليون دينار مع جدولة سندات بـ  500مليون
ألسعار مواد البناء ،وبينما قال بعضهم إن جميع المؤشرات
تشير إلى ارتفاع ًاألسعار خالل الفترة المقبلة ،رأى آخرون أنها لتغطية أحكام قانون الرعاية السكنية ،وتمويل  11.428ألف
قسيمة سكنية ،كما وافق المجلس على توصية نيابية بإلغاء
ستشهد استقرارا؛ لزيادة الطاقات اإلنتاجية للمصانع وزيادة
رسوم الجمارك على مواد البناء من حديد وأسمنت وأخشاب ،في
عمليات االستيراد من الخارج.
ً ً
وقت أكدت الحكومة اتخاذها العديد من اإلجراءات التي من
ولفت هؤالء الصناعيون إلى أن السوق يعاني حاليا شحا في
شأنها المحافظة على أسعار تلك المواد ،وكسر االحتكار وزيادة
بعض المواد األساسية ،موضحين أن األسعار شهدت خالل
الفترات الماضية ارتفاعات قياسية ،وهو ما يزيد مخاوف تضاعف المعروض لتغطية متطلبات السوق خالل الفترة المقبلة.
سند الشمري

منح أوامر
البناء دفعة
واحدة سيرفع
األسعار
والطلب

المطوع

حل األزمة
اإلسكانية يجب
ً
أن يكون شامال
وال يقتصر
فقط على توفير
أرض وسيولة

النوري

شح في الطابوق
األبيض وارتفاع
بأسعار مواد
الصرف الصحي
واألدوات
الكهربائية

ذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر رئـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــس مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس
إدارة ش ــرك ــة س ــدي ــر ل ـل ـت ـجــارة
وال ـ ـم ـ ـقـ ــاوالت ط ـ ـ ــارق ال ـم ـط ــوع
أن م ـنــح أوامـ ـ ــر ب ـن ــاء الـقـســائــم
ال ـس ـك ـن ـي ــة ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن دف ـعــة
واح ـ ــدة سـيـتـسـبــب ف ــي ارت ـف ــاع
ال ـ ـط ـ ـلـ ــب ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـ ـ ــواد ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء،
وبالتالي سينعكس ذ لــك على
ً
األسـ ـع ــار بـشـكــل عـ ــام ،مـضـيـفــا
أن م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــة واف ـ ـ ــق عـلــى
االق ـت ــراح بـقــانــون بـشــأن زي ــادة
رأس ـمــال بـنــك االئ ـت ـمــان ،بهدف
ت ــوف ـي ــر االعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــادات ال ـمــال ـيــة
الالزمة لتسريع تسليم القسائم
ال ـم ـس ـت ـح ـقــة ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن ،فــي
خ ـ ـطـ ــوة م ـس ـت ـح ـق ــة تـ ـص ــب فــي
مصلحة المواطن.
وأشار المطوع إلى أن أسعار
م ـ ـ ــواد الـ ـبـ ـن ــاء شـ ـه ــدت ال ـف ـت ــرة
الـمــاضـيــة ارت ـف ــاع ــات قـيــاسـيــة،
ً
ً
وي ـعــانــي ال ـس ــوق حــال ـيــا شـحــا
فــي بعض ال ـمــواد ،التي تعتبر
ً
أســاس ـيــة لـلـبـنــاء ،مــوض ـحــا أن
دخ ــول قـســائــم جــديــدة سيرفع
األس ـعــار بنسبة ال تقل عــن 20
فــي الـمـئــة ،وه ــذا مــن الطبيعي
ً
سـيـنـعـكــس س ـل ـبــا ع ـلــى وت ـيــرة
التشييد واإلنشاء.
وبين أن هناك مواد متوفرة
مـ ـث ــل األسـ ـمـ ـن ــت والـ ـ ــرمـ ـ ــل ،فــي
حين هناك نقص في مواد مثل
الـحــديــد واألرض ـي ــات ،وال ـمــواد
ال ـك ـهــربــائ ـيــة ،ودخـ ـ ــول قـســائــم
ً
ً
جديدة سيشكل طلبا عاليا على
ً
م ــواد الـبـنــاء ،مضيفا أن قطاع
مــواد البناء ال يــزال يعاني من
جــائـحــة ك ــورون ــا وتــداعـيــاتـهــا،
وأن هناك العديد من المصانع
ال ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزال تـ ـعـ ـم ــل
بطاقات تشغيلية
أق ــل م ــن قــدرتـهــا،
وذل ـ ـ ـ ـ ــك ن ـت ـي ـج ــة
لـنـقــص األي ــدي
العاملة ومواد

ال ـ ـ ـخـ ـ ــام ،اض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـ ــى ارت ـ ـفـ ــاع
تكاليف النقل.
وأكد المطوع ان الدور االكبر
اآلن ي ـق ــع ع ـل ــى الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،إذ
عليها تسهيل اج ــراء ات عــودة
واستقدام العمالة من الخارج،
ً
خصوصا في ظل التوجه نحو
مـنــح اوامـ ــر ب ـنــاء لـلـمــواطـنـيــن،
إض ــاف ــة الـ ــى م ــراق ـب ــة األس ـ ــواق
واألسعار.

خطوة مستحقة
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،قـ ـ ـ ــال ال ـخ ـب ـي ــر
الصناعي احمد النوري ان رفع
س ـيــولــة ب ـنــك االئ ـت ـم ــان خـطــوة
ايجابية ستصب فــي مصلحة
المستحقين للرعاية السكنية،
ول ـك ــن ال ت ـ ــزال ه ـن ــاك خ ـطــوات
يجب اتباعها واتخاذها التمام
ً
هذا االمر ،مشيرا إلى ان اسعار
مواد البناء شهدت خالل الفترة
الـمــاضـيــة ارت ـفــاعــات بنسبة ال
تقل عــن  10فــي المئة ،وجميع
المؤشرات تشير الــى ان هناك
ً
م ــزي ــدا م ــن االرتـ ـف ــاع ــات خــال
الفترة القادمة ،السيما أن زيادة
رأسمال "االئتمان" ستمول 11.4
الف قسيمة سكنية ،وهذا الرقم
كبير وسيعمل على رفع الطلب
واألسعار.
وبـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوري أن هـ ـن ــاك
بـ ـصـ ـي ــص ام ـ ـ ـ ــل ب ـ ـ ـ ــأن ت ـس ـت ـق ــر
االس ـ ـعـ ــار او ت ـن ـخ ـفــض ،وذل ــك
شريطة تطبيق ق ــرارات وزارة
ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة االخ ـي ــرة
بحذافيرها ،والتي تتمثل

طارق المطوع

فــي وقــف رس ــوم الـجـمــارك على
مــواد البناء وتسهيل عمليات
االستيراد من الخارج ،واعتماد
منتجات اخرى ،وهو ما سيعمل
على زيادة المنافسة بين مواد
البناء ولــن يـكــون هـنــاك ضغط
على منتج او نوع معين.
وأضاف ان من بين االجراءات
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـعـ ـم ــل ع ـ ـلـ ــى اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار
االس ـ ـ ـعـ ـ ــار ،وال ـ ـتـ ــي وعـ ـ ــد وزيـ ــر
التجارة بتطبيقها ،رصد أسعار
مواد البناء بشكل أسبوعي من
قبل فــرق التفتيش الميدانية،
ووضع خريطة طريق للتعامل
مــع الـسـيـنــاريــوهــات المقترحة
للجم التضخم الذي قد ينتج في
أسعار السلع اإلنشائية.
وأكـ ـ ــد ان ع ـ ــدم ت ـط ـب ـيــق تـلــك
االجــراءات ،سينتج عنه ارتفاع
كـبـيــر ف ــي االسـ ـع ــار ،وسـيـجـبــر
المواطنين ألخذ قروض اضافية
لتشييد منازلهم ،موضحا انه
مـ ــن ال ـم ـف ـت ــرض ان يـ ـك ــون حــل
االزمة االسكانية شامال لجميع
النواحي وال يقتصر فقط على
توفير ارض وسيولة.

القدرة على البناء
بدوره ،أكد الرئيس التنفيذي
ل ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات ركـ ـ ـ ــاز
ل ـل ـم ـقــاوالت خ ــال ــد ال ـمــال ـكــي أن
هناك ارتفاعات كبيرة في اسعار
مواد البناء في الوقت الحالي،
اض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـ ــى اج ـ ـ ـ ــور ال ـع ـم ــال ــة

قرارات
«التجارة»
ترقيعية وتكلفة
بناء القسيمة
ستصل إلى 170
ألف دينار

المالكي

رفع الطاقات
اإلنتاجية
للمصانع وزيادة
عمليات االستيراد
سيدعمان
استقرار األسعار

الخرافي

استقرار
األسعار
مرتبط
بخطوات يجب
تنفيذها على
أرض الواقع

النوري

أحمد النوري

خالد المالكي

أحمد الخرافي

والمكاتب الهندسية ،وهــو ما
أثر سلبا على المواطن وقدرته
على البناء.
ً
وبين المالكي ان هناك شحا
ً
كبيرا بالطابوق األبيض العازل
لـ ـلـ ـح ــرارة ،اض ــاف ــة الـ ــى ارت ـف ــاع
أسـعــار م ــواد الـصــرف الصحي
واالدوات الكهربائية ،موضحا
ان ــه مــن الـصـعــب اس ـت ـبــدال تلك
المواد بأخرى تجارية.
ً
وأشــار الى ان هناك ارتفاعا
فـ ـ ــي اس ـ ـ ـعـ ـ ــار ربـ ـ ـط ـ ــة ال ـخ ـش ــب
ً
لـتـصـبــح  170دي ـ ـنـ ــارا ،بـعــدمــا
ً
ك ــان ــت ال ت ـت ـج ــاوز  75ديـ ـن ــارا،
اضافة وصول طن الحديد الى
ً
 260دي ـن ــارا ،غير أنــه انخفض
ً
ً
إلــى  230ديـنــارا حاليا ،بعدما
ً
كان يبلغ  170دينارا.
وأوضـ ــح الـمــالـكــي ان تكلفة
بناء قسيمة سكنية كانت تبلغ
في السابق  100الف دينار ،اما
االن فتبلغ مــا قيمته  150الف
دينار ،ومع دخول اكثر من 11.4
الف قسيمة سكنية للبناء ،من
المتوقع ان تصل التكلفة خالل
الـفـتــرة ال ـقــادمــة إل ــى مــا قيمته
 170الف دينار.
ووص ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــرارات الـ ـت ــي
ا ت ـ ـخـ ــذ ت ـ ـهـ ــا وزارة ا ل ـ ـت ـ ـجـ ــارة
وال ـص ـن ــاع ــة ل ـض ـبــط االسـ ـع ــار،
ب ـ "الترقيعية" وانـهــا ال تعتبر
ً
ً
ح ـ ــا ج ـ ــذري ـ ــا ل ـل ـم ـش ـك ـلــة ال ـتــي
يعانيها السوق ،مشيرا الى ان
الحل الجذري يتثمل في انشاء
المزيد من مصانع مواد البناء،
وم ـنــح ال ـتــراخ ـيــص ل ـمــزيــد من
الشركات للعمل في هذا القطاع.
وأكد ان هناك احتكارا لبعض
المواد االساسية ،وأن استمرار
االسعار في االرتفاع "سيدخلنا
فـ ـ ـ ـ ـ ــي ن ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــق م ـ ـ ـظ ـ ـ ـلـ ـ ــم،
وسيتسبب في

ازمة حقيقية" ،الفتا الى ان هناك
العديد من القسائم توقفت عن
البناء في الوقت الحالي ،وهي
تنتظر حـلــوال جــديــة لمعالجة
هذه المشكلة.
وقـ ـ ـ ــال ان ارتـ ـ ـف ـ ــاع ال ـت ـك ـل ـفــة
ال ـمــواد واالي ــدي العاملة اجبر
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن على
البحث عن مقاولين "الوانيت"
واالستعانة بالعمالة الهامشية
غ ـيــر ال ـحــرف ـيــة ،وه ــو م ــا سبب
العديد من المشاكل والدخول
في قضايا.

م ــا يـ ـق ــارب  11.4الـ ــف قـسـيـمــة
سكنية ،له انعكاسات ايجابية
ع ـل ــى ال ـ ـسـ ــوق ،ف ـض ــا عـ ــن حــل
ازم ـ ـ ــة س ـك ــن لـ ـ ــدى الـ ـع ــدي ــد مــن
المواطنين ،مشيرا الى ان ضخ
تلك السيولة سيكون له تأثير
كبير على قطاعات واسعة تعمل
في السوق المحلي.
واضاف ان منح اوامر البناء
سـيـســاهــم ف ــي زي ـ ــادة الـطــاقــات
االنتاجية للمصانع المحلية،
اض ـ ــاف ـ ــة الـ ـ ــى زي ـ ـ ـ ــادة ع ـم ـل ـيــات
االسـتـيــراد للمواد مــن الـخــارج،
وهــو ما سيعمل على استقرار
االسعار ،إذ ستكون هناك وفرة
وتنوع في المواد.

المالكي

الذهب مستقر ...ومخاطر
أوكرانيا تدعمه
استقرت أسعار الذهب أمس ،إذ يحجم المستثمرون عن
الرهانات الكبيرة قبيل قرار بشأن وتيرة تشديد السياسة
النقدية في اجتماع مجلس االحتياطي االتحادي (البنك
الـمــركــزي األمـيــركــي) ،فــي حين تبقي الـتــوتــرات المحيطة
بأوكرانيا سعر الذهب قرب أعلى مستوياته في  10أسابيع
الذي سجله في الجلسة السابقة.
واس ـت ـقــر ال ــذه ــب ف ــي ال ـم ـعــامــات ال ـف ــوري ــة ع ـلــى سعر
 1847.11دوالرا لألوقية (األون ـصــة) ،بعد أن سجل أعلى
مستوى له منذ  19نوفمبر أمس األول ،وتراجعت العقود
اآلجلة األميركية للذهب  0.2في المئة إلى  1848.30دوالرا
لألوقية.
وع ـلــى الــرغــم مــن أن الــذهــب أداة ت ـحــوط مــن التضخم
والمخاطر الجيوسياسية ،فــإن رفــع الفائدة يزيد تكلفة
الفرص البديلة القتناء الذهب الذي ال يدر عائدا.
وقال مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي أمس األول
إن رفــع الـفــائــدة األميركية المتوقع قــد يعطل االنتعاش
االقتصادي في اقتصادات آسيا الناشئة ،ويبقي الضغط
على واضعي السياسات للتحسب من خطر هروب رؤوس
األموال.
وذك ــر الــرئـيــس األمـيــركــي جــو بــايــدن انــه ي ــدرس فرض
عقوبات شخصية على الرئيس الروسي فالديمير بوتين
إذا غزت روسيا أوكرانيا ،في حين صعد زعماء غربيون
االستعدادات العسكرية ،ووضعوا خططا لحماية أوروبا
من أي صدمة في إمدادات الطاقة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى ،تراجع سعر الفضة
فــي الـمـعــامــات الـفــوريــة  0.6فــي المئة إلــى  23.68دوالرا
لألوقية ،وهبط البالديوم  0.7في المئة إلى  2184.34دوالرا
لألوقية ،واستقر البالتين عند  1025.36دوالرا لألوقية.

«ساكسو بنك» :العالم يتجه
نحو أزمة طاقة حادة
أص ـ ـ ــدر «س ــاكـ ـس ــو ب ـ ـنـ ــك» ،ال ـم ـن ـصــة
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـص ــة فـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــاالت ال ـ ـ ـتـ ـ ّــداول
واالستثمار اإللكتروني ،أمس ،توقعاته
الفصلية حــول أداء األســواق العالمية
خــال الــربــع األول مــن عــام  ،2022بما
ّ
التجارية التي تغطي
في ذلــك األفكار
األسهم والفوركس والعمالت والسلع
ً
وال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــدات ،ف ـ ـضـ ــا عـ ـ ــن م ـج ـم ــوع ــة
م ــن ال ـعــوامــل الـكـلـ ّـيــة ال ـتــي تــؤثــر على
المستثمرين واألسواق.
ً
وتعليقا على هذا الموضوع ،تحدث
ستين جاكوبسن ،كبير االقتصاديين
والرئيس التنفيذي لشؤون االستثمار
لـ ـ ــدى س ــاك ـس ــو بـ ـن ــك ،عـ ــن ال ـت ــوق ـع ــات
ً
الفصلية للربع األول من العام قائال:
ّ
«أدرك ـ ـنـ ــا ،م ـنــذ أواخـ ـ ــر عـ ــام  ،2020أن
االقتصاد الحقيقي الصغير عاجز عن
تلبية طموحات األجندات االقتصادية
والـ ـم ــالـ ـي ــة ل ـل ـح ـك ــوم ــات والـ ـمـ ـص ــارف
المركزية وجهود التحول األخضر».
وأض ــاف« :تمثل أزم ــة الـطــاقــة ،التي
ً
نشهدها حاليا ،العقبة األساسية أمام
ُ
الحقيقي ،والتي يتوقع
تنمية االقتصاد ً
أن تستمر نـتـيـجــة لـعـقــود مــن ضعف
االستثمار في قطاع الفضاء ،والنقص
ال ـم ـس ـت ـمــر ف ــي ت ـم ــوي ــل ق ـط ــاع ال ـطــاقــة
المعتمدة على الوقود األحفوري ،والذي
ً
مــا زال م ـســؤوال عــن تــزويــد االقتصاد

بمعظم احتياجاته من الطاقة».
ُ
وت ــاب ــع ًج ــاك ــوب ـس ــن« :ت ـع ـت ـب ــر أزم ــة
الطاقة أزمة مركزية في الرؤية السائدة
بتحول العالم إلــى قرية صغيرة .فقد
ً
شهدنا في عام  2021ارتفاعا في أسعار
ٌ
الطاقة والكهرباء لم يكن له مثيل منذ
سبعينيات الـقــرن الـمــاضــي ،إذ بلغت
أسـ ـع ــار ال ـك ـه ــرب ــاء ف ــي أوروب ـ ـ ــا عـشــرة
أضعاف المتوسط طويل األجل ،وذلك
بسبب اضطرابات سالسل اإلمداد من
الخارج ،ونقص إنتاج الحمل األساسي
مــن الكهرباء مــن ج ــراء إغ ــاق ألمانيا
لمعامل إنتاج الطاقة النووية من جهة،
وق ـصــور م ـصــادر الـطــاقــة الـبــديـلــة عن
إنتاج حمل أساسي بديل من الكهرباء
من جهة أخرى».

«الطاقة النظيفة» تعمق األزمة
وتـ ــابـ ــع ج ــاك ــوبـ ـس ــن« :ب ــاخ ـت ـص ــار،
اتخذنا من عملية التحول إلى الطاقة
الـنـظـيـفــة أول ــوي ــة س ـيــاس ـيــة ،وأغـفـلـنــا
دوره ـ ـ ـ ــا ال ـج ـس ـي ــم فـ ــي ت ـع ـم ـي ــق أزمـ ــة
ال ـطــاقــة .وكـلـمــا واصـلـنــا الـعـمــل بــدون
خطة واضحة ومنظمة لتمهيد طريق
سـلــس لــانـتـقــال إل ــى الـطــاقــة النظيفة
اقتصاداتنا في
في المستقبل ،أغرقنا
ً
ف ــوض ــى وع ـق ـبــات ج ـمــة نـتـيـجــة لـعــدم

ـاف
إن ـت ــاج حـمــل أس ــاس ــي مـنــاســب وك ـ ٍ
لتلبية احتياجات الطلب الكبير على
ال ـطــاقــة الـ ــذي ي ـت ـجــاوز قـ ــدرة الـتــولـيــد
االستيعابية».
وزاد« :بالمقابل ،اقتصرت االستجابة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ح ـت ــى اآلن ع ـل ــى ت ـعــزيــز
االل ـ ـتـ ــزام ب ـم ـص ــادر ال ـط ــاق ــة الـنـظـيـفــة،
وتـجــاهــل التحسينات الـضــروريــة في
شبكات توليد الطاقة وخطوط نقلها،
إل ــى جــانــب تــرشـيــد اس ـت ـخــدام الـطــاقــة
التقليدية .وتمثل المشكلة األسوأ لدى
صناع السياسات في عدم استعدادهم
لــاع ـتــراف بـعـجــز الـطــاقــة الـبــديـلــة عن
تـلـبـيــة ا حـتـيــا جــا تـنــا المستقبلية في
ضوء مستويات المعيشة الحالية .لذا
تـبــرز حــاجــة الـعــالــم ال ـيــوم إل ــى إطــاق
م ـشــروع عـلــى غ ــرار م ـشــروع مانهاتن
لكن ليس إلنتاج قنبلة أكبر وأقوى ،بل
بهدف اكتشاف وتطوير مصادر جديدة
ل ـل ـطــاقــة ع ــال ـي ــة ال ـك ـث ــاف ــة ومـنـخـفـضــة
االن ـب ـع ــاث ــات ال ـك ــرب ــون ـي ــة ،تـعـتـمــد في
غ ــالـ ـبـ ـه ــا عـ ـل ــى عـ ـمـ ـلـ ـي ــات االنـ ـشـ ـط ــار
واالندماج النووي».
وأشـ ــار إل ــى أن ال ـث ــورة ال ـك ـبــرى في
عــام  2022تتمثل فــي عقد الـعــزم على
بناء مستقبل الطاقة باالعتماد على
الواقعية ،ال مجرد الطموح والخيال.

ارتفاعات عالمية
وم ــن نــاحـيـتــه ،ق ــال الــرئـيــس
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي ل ـ ـشـ ــركـ ــة االول ـ ـ ـ ــى
لـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــة الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــد اح ـ ـمـ ــد
ال ـخــرافــي ان االرت ـف ــاع ــات التي
ش ـه ــده ــا قـ ـط ــاع م ـ ـ ــواد ال ـب ـن ــاء
ليست السباب محلية ،بل هي
ارتـ ـف ــاع ــات ع ــال ـم ـي ــة ،ح ـي ــث ان
الجائحة كان لها االثر السلبي
على عمليات النقل واالستيراد،
واي ـض ــا عـلــى االيـ ــدي الـعــامـلــة،
ومواد الخام.
وأك ــد الـخــرافــي أن الجائحة
غ ـي ــرت ال ـم ـفــاه ـيــم الـصـنــاعـيــة،
وأث ـ ـ ــرت ع ـل ــى االس ـ ـعـ ــار بـشـكــل
كـ ـبـ ـي ــر ،م ــوضـ ـح ــا ان الـ ـس ــوق
المحلي بالرغم من صغر حجمه
يـتـمـتــع بـمـنــافـســة جـ ــدا عــالـيــة
بين الشركات العاملة في هذا
القطاع.
وأض ـ ــاف ان ه ـن ــاك مـنــافـســة
ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـم ـ ـصـ ــانـ ــع الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة،
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي يـ ـت ــم
اسـتـيــرادهــا مــن ال ـخــارج ،وهي
ا ي ـ ـ ـضـ ـ ــا ذات ج ـ ـ ـ ـ ــودة ع ــا لـ ـي ــة،
وتتماشى مع متطلبات السوق
ال ـم ـح ـل ــي ،وه ـ ــو مـ ــا ي ـ ــدل عـلــى
ان ه ـن ــاك م ـنــاف ـســة ومـنـتـجــات
متنوعة لتناسب الجميع.
وذكر أن زيادة رأسمال
ب ـن ــك االئـ ـتـ ـم ــان لـتـمــويــل

وفرة في
األسمنت والرمل
ونقص بالحديد
واألرضيات
والمواد
الكهربائية
المطوع

جائحة
«كورونا» لها أثر
سلبي على النقل
واالستيراد
واأليدي العاملة
والمواد الخام
الخرافي

استقرار الدوالر وتراجع اليورو
وارتفاع اإلسترليني
اس ـت ـقــر س ـعــر ص ــرف الـ ـ ــدوالر أم ــام
الدينار أمس عند مستوى  0.302دينار،
بينما انخفض سعر صرف اليورو الى
مستوى  0.341دينار مقارنة بأسعار
أمس األول.
وقـ ـ ـ ـ ــال بـ ـن ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـ ـمـ ــركـ ــزي،
فـ ــي نـ ـش ــرت ــه الـ ـي ــومـ ـي ــة عـ ـل ــى مــوق ـعــه
اإلل ـك ـتــرونــي ،إن سـعــر ص ــرف الجنيه
اإلسترليني ارتفع إلى مستوى ،0.408
في حين انخفض الفرنك السويسري
الى مستوى  ،0.329بينما استقر الين
الياباني عند  0.0026دينار.
وحام اليورو قرب أدنى مستوياته
ف ــي ش ـهــر أمـ ــام الـ ـ ــدوالر وال ـي ــن أم ــس،
م ـتــأثــرا ب ـم ـخــاوف م ــن ن ـشــوب ص ــراع
عسكري في أوكــرانـيــا ،وقبيل اختتام
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات مـ ـجـ ـل ــس االحـ ـتـ ـي ــاط ــي
االتحادي األميركي التي قد تؤذن ببدء
تشديد متسارع للسياسة النقدية.
وارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر ال ـ ـك ـ ـن ـ ــدي ف ــي
المعامالت اآلسيوية  0.21في المئة،
ون ـ ــزل ال ـ ـيـ ــورو  0.07فـ ــي ال ـم ـئ ــة إل ــى
 1.12945دوالر ،بعد أن بلغ 1.12640
ال ـل ـي ـلــة ال ـمــاض ـيــة ألول مـ ــرة م ـنــذ 21
ديسمبر ،واستقر على  128.69ينا ،بعد
أن بلغ  128.25ينا في الجلسة السابقة
ألول مرة منذ  21ديسمبر.
وصعد زعماء غربيون االستعدادات

ألي عمل عسكري روسي في أوكرانيا،
في حين قالت موسكو إنها تشعر بقلق
بالغ من وضع قــوات أميركية قوامها
 8500جندي في حالة تأهب لنشرها
بأوروبا في حال تصعيد الموقف.
وانصب اهتمام األسواق باألساس
على مجلس االحتياطي االتحادي ،مع
تــرقــب المتعاملين ألي إشـ ــارات على
توقيت ووتيرة رفع الفائدة األميركية،
وكــذلــك كـيــف سـيـبــدأ الـبـنــك الـمــركــزي
األميركي تقليص ميزانيته العمومية
الـبــالـغــة  9تــريـلـيــونــات دوالر تقريبا،
واستوعبت أســواق المال بالفعل أول
رفع للفائدة المتوقع في مارس ،تعقبه
ثــاث عمليات رفــع لـلـفــائــدة كــل منها
بربع نقطة مئوية خالل العام.
وارتفع مؤشر الدوالر ،الذي يقيس
أداء ه مقابل  6عمالت 0.06 ،في المئة
إلى  ،96.030بعد ارتفاعه إلى 96.273
أمس األول ،وهو أعلى مستوى له منذ
 7يـنــايــر ،وارت ـف ــع  1.74فــي الـمـئــة عن
أدن ــى مستوياته فــي شـهــريــن ،والــذي
سجله يوم  14يناير.
واستقر سعر الجنيه االسترليني
على  1.3503دوالر ،بعد انخفاضه أثناء
الـلـيــل إل ــى  1.3436دوالر ،وه ــو أدنــى
مستوياته في أكثر من ثالثة أسابيع.
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السلمي« :شركات االستثمار» يدعم الوسيط المالي
خالل االجتماع األول ألعضاء لجنة الوسطاء في االتحاد
ذكر السلمي أن سعي اتحاد
شركات االستثمار أدى في
أواخر عام  2021إلى انضمام
عدد من شركات الوساطة
المالية لعضويته ،ثم بادر
مجلس اإلدارة بإنشاء لجنة
لشركات الوساطة المالية
باالتحاد تضم ممثلين لشركات
الوساطة.

أكـ ــد رئ ـي ــس اتـ ـح ــاد ش ــركــات
االسـتـثـمــار صــالــح السلمي ،أن
الهدف من إنشاء لجنة لشركات
الوساطة المالية يتخطى إيجاد
منبر مشترك لتلك الشركات ،بل
ً
يهدف أيضا إلــى دعــم الوسيط
ال ـم ــال ــي ،ل ـمــا ل ــه م ــن دور مــؤثــر
فــي أس ــواق االسـتـثـمــار والـمــال،
وتشجيعه على األخذ بأسباب
وبـ ــأدوات اسـتـثـمــاريــة متطورة
وف ـع ــال ــة ،وت ـمــاش ـيــا م ــع مـعــالــم
التطورات في األسواق العالمية،
السيما من حيث التركيز على
تحقيق مفهوم الوسيط المؤهل،
وبما يساهم في جعل الكويت
ً
ً
ً
م ــرك ــزا مــالـيــا مــرمــوقــا فــي دول
الـمـنـطـقــة ،مـمــا يـمـثــل أح ــد أهــم
جوانب رسالة االتحاد.
وقـ ــال ال ـس ـل ـمــي ف ــي تـصــريــح
ص ـحــافــي أم ـ ــس ،إنـ ــه ف ــي إط ــار
مواصلة االتحاد تفعيل رسالته
الـ ــرام ـ ـيـ ــة إلـ ـ ــى ال ـم ـس ــاه ـم ــة فــي
تطوير كفاء ة قطاع االستثمار
وال ـخــدمــات الـمــالـيــة بــالـكــويــت،
وتهيئة الـمـنــاخ الـمــائــم للدور
التنموي المؤثر في االقتصاد
الكويتي ،الذي تقوم به الشركات
المرخص لها من هيئة أسواق
المال ،والتي يمكنها االنضمام
لمظلة االتحاد باختالف أنشطة
ت ـل ــك ال ـ ـشـ ــركـ ــات ،وم ـ ــن مـنـطـلــق
اسـتـشـعــار االت ـح ــاد ومتابعته
للتطورات االقتصادية والمالية

وانـ ـفـ ـت ــاح األس ـ ـ ـ ــواق ال ـعــال ـم ـيــة
واتـ ـس ــاع ال ـن ـشــاط االق ـت ـصــادي
وتنوعه ،فقد سعى االتحاد منذ
ع ــام  2016إل ــى ت ـعــديــل نـظــامــه
األ ســا ســي ليسمح باستقطاب
األطـ ـ ـ ـ ــراف ال ـف ــاع ـل ــة بـ ــاألسـ ــواق
المالية في عضويته ،ومن أهم
تلك األطــراف شركات الوساطة
ال ـمــال ـيــة ،وال ـت ــي يـعـتـبــر عملها
ضرورة حيوية للتطور.
وأوضـ ـ ــح أن س ـعــي االت ـح ــاد
أدى فــي أواخـ ــر ع ــام  2021إلــى
انـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــام عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن شـ ــركـ ــات
ال ــوس ــاط ــة ال ـم ــال ـي ــة ل ـع ـضــويــة
االتـحــاد ،ثم بــادر مجلس إدارة
االتـحــاد باتخاذ ق ــراره بتاريخ
 2022 /01 /22إل نـ ـ ـش ـ ــاء ل ـج ـنــة
لـ ـش ــرك ــات الـ ــوسـ ــاطـ ــة ال ـم ــال ـي ــة

هيئة األسواق تحصل على «اآليزو»
في إدارة أمن المعلومات

ً
ً
ً ً
الملحم :حققت إنجازا مهما وأضافت مؤشرا رئيسيا لقواعد الحوكمة

لقطة جماعية خالل االجتماع
باالتحاد ،والتي تضم ممثلين
ل ـش ــرك ــات ال ــوس ــاط ــة األعـ ـض ــاء
فـ ــي االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ،وه ـ ـ ــم :ع ـب ــدال ـل ــه
حسين الرومي  -نائب الرئيس
ال ـت ـن ـف ـيــذي لـ ـش ــؤون ال ـع ــاق ــات
العامة والقانونية لشركة الشرق
للوساطة المالية ،فيصل محمد
الدريعي  -المدير العام لشركة
الـمـجـمــوعــة الـمــالـيــة هيرميس
إيـفــا للوساطة الـمــالـيــة ،محمد
ناصر الغمالس  -نائب الرئيس
الـتـنـفـيــذي لـشــركــة ك ــي آي سي
لـ ـل ــوس ــاط ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة ،وه ــان ــي
ثابت مكله  -الرئيس التنفيذي
ب ــال ـت ـك ـل ـي ــف لـ ـش ــرك ــة ال ــوس ـي ــط
لألعمال المالية.
وأوض ـ ــح أن ــه ع ـلــى إث ــر ذل ــك،
عقدت لجنة الوسطاء باالتحاد
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اقتصاد

ا ج ـ ـت ـ ـمـ ــا ع ـ ـهـ ــا األول ب ـ ـتـ ــار يـ ــخ
 2022 /01 /23ت ـض ـم ــن عــر ضــا
ل ـع ــدد م ــن ال ـ ـ ــدورات الـتــدريـبـيــة
ال ـتــي يـمـكــن لــاتـحــاد تقديمها
إل ــى ال ــوس ـط ــاء لـلـمـســاهـمــة في
رف ــع ك ـفــاء ة العاملين بشركات
ال ــوس ــاط ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة ،وخ ــاص ــة
الشهادات التأهيلية والمهنية
المطلوبة لعمل الوسيط.
وشدد على أهمية انضمام كل
شــركــات االستثمار والوساطة
المالية غير األعضاء في االتحاد
لعضويته لتعزيز قوته كمنصة
ف ــاعـ ـل ــة ت ـت ـم ـت ــع بـ ـ ـ ــدور ح ـي ــوي
وسعي دؤوب يصب في مصلحة
كل األطــراف المعنية بالكويت،
و ص ــوال إ ل ــى المصلحة العامة
لالقتصاد الوطني.

أع ـلــن رئ ـيــس مـجـلــس مـفــوضــي هـيـئــة أس ــواق
المال ،المدير التنفيذي ،د .أحمد الملحم ،حصول
هيئة أســواق المال على شهادة اآليــزو في إدارة
أمن المعلومات ( ،)ISO/IEC 27001:2013ويشمل
نـطــاق الـشـهــادة جميع أنـظـمــة الهيئة فــي إدارة
تقنية المعلومات واالتصاالت ،وذلك بعد استيفاء
المتطلبات الفنية واإلداريــة وتطبيق الضوابط
الرقابية واألمنية لهذه األنظمة.
ويــأتــي ذلــك انـطــاقــا مــن حــرص هيئة أســواق
المال بحماية معلوماتها وبيانات األشخاص
ً
الخاضعين لرقابتها ،وتطبيقا ألفضل الممارسات
العالمية فــي مجال أمــن المعلومات ،حيث يعد
ً
المعيار  ISO 27001واحــدا من أكثر معايير أمن
المعلومات الدولية موثوقية وشهرة ،كما يحدد
المعيار متطلبات نـظــام إدارة أ مــن المعلومات
( )ISMSوكيفية إدارة المؤسسات ومعالجتها ألمن
أصول المعلومات كالمعلومات المالية أو الملكية
الفكرية ،وكذلك المعلومات التي يتم يعهد بها
للهيئة من أطراف أخرى.
وذك ــر الملحم أن اإلن ـجــاز يصب فــي الجهود
المستمرة التي تبذلها الهيئة لحماية بياناتها
من جميع أنواع المخاطر الداخلية والخارجية،
وضمانا لسالمة وتــوافــر البيانات ،والتحسين
المستمر لنظام إدارة أمن المعلومات.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن حـ ـم ــاي ــة ب ـ ـيـ ــانـ ــات األش ـ ـخـ ــاص
الخاضعين لرقابة الهيئة مع تطور التهديدات
اإللكترونية ،تعد أحد أهــداف الهيئة الرئيسية،
وأن حـصــول الهيئة على هــذه الـشـهــادة سيزيد
من التزامنا بمتطلبات ومبادئ نظام إدارة أمن
المعلومات.
وب ـ ّـي ــن رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـم ـف ــوض ـي ــن ،ال ـمــديــر

أحمد الملحم
التنفيذي ،أن شركة  TUVالعالمية المتخصصة
ف ــي ال ـت ــدق ـي ــق ع ـل ــى اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـخ ــاص ــة بــأمــن
الـمـعـلــومــات ،تحققت مــن ام ـت ـثــال هـيـئــة أس ــواق
المال لكل المتطلبات الفنية والضوابط الرقابية
واألمنية ،وقامت بمراجعة جميع بنود المعيار
ال ـ ــدول ـ ــي ،وتـ ــأكـ ــد وج ـ ـ ــود الـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـف ـعــالــة
واإلجراءات السليمة في تطبيقها.
وق ـ ــال :يـعــد ه ــذا اإلن ـج ــاز مـحـطــة مـهـمــة نحو
تحقيق رؤية مجلس مفوضي الهيئة في ترجمة
ً
ال ـت ـحــول الــرق ـمــي وال ـع ـمــل ب ـقــواعــد مـهـنـيــة وفـقــا
ً
للمعايير الدولية ،وتكريسا لجهود الهيئة في
تطبيق قواعد الحوكمة لديها ،والــذي نتج عنه
حصول الهيئة على المركز األول بين الجهات
الحكومية ذات الميزانيات المستقلة في تطبيق
قواعد الحوكمة ،الذي يصدره ديوان المحاسبة
سنويا.

«النقد الدولي» :بداية أضعف من المتوقع لالقتصاد العالمي في 2022
انتشار «أوميكرون» وارتفاع التضخم من عوامل إعاقة التعافي السريع
ب ــداي ــة أضـ ـع ــف م ــن ال ـم ـتــوقــع
لالقتصاد العالمي خــال العام
ال ـحــالــي ،وس ــط ان ـت ـشــار متحور
"أوم ـي ـكــرون" ،وع ــودة الـقـيــود في
بعض ال ــدول ،إلــى جانب ارتفاع
التضخم بسبب الزيادة بأسعار
الطاقة وتعطل سالسل اإلم ــداد.
ه ــذا مــا أف ــاد بــه الـتـقــريــر األخـيــر
ل ـص ـنــدوق "ال ـنـقــد ال ــدول ــي" حــول
آفـ ــاق االق ـت ـص ــاد ال ـعــال ـمــي ال ــذي
أظـهــر تخفيض الـتــوقـعــات لنمو
االقتصاد العالمي بنصف نقطة
مئوية عن التوقعات السابقة في
أكتوبر ليصبح النمو المنتظر
هذا العام  4.4في المئة.
وت ــوق ــع ال ـت ـقــريــر ت ـبــاطــؤ نمو
االق ـت ـصــاد الـعــالـمــي إل ــى  3.8في
المئة الـعــام المقبل ،مــع اإلشــارة
إلى أن هذه القراءة تمثل زيادة بـ
 0.2في المئة عن توقعات أكتوبر.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدوق أن
ال ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــات ب ـ ــوق ـ ــف إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
الــدعــم االقـتـصــادي فــي الــواليــات
المتحدة من قبل الحكومة ،وقيام
االحـتـيــاطــي ال ـفــدرالــي بتخفيف
أ س ــرع لسياسته التيسيرية من
العوامل التي أدت إلــى تخفيض
توقعات النمو للواليات المتحدة
 1.2في المئة هذا العام إلى  4في
المئة .أما في الصين ،فأزمة ديون
الـقـطــاع الـعـقــاري واالضـطــرابــات
ال ـن ــاج ـم ــة ع ــن ال ـج ــائ ـح ــة دف ـعــت
ال ـص ـن ــدوق لـتـخـفـيــض تــوقـعــاتــه
لنمو االقتصاد  0.18في المئة إلى
 4.8في المئة هذا العام.
وبــال ـن ـس ـبــة لـمـنـطـقــة ال ـي ــورو
خفض الصندوق توقعات النمو
للعام الـجــاري  0.4في المئة إلى
 3.9في المئة.

«غولدمان ساكس» :األسواق
لم تصل إلى «منطقة الخطر»
استراتيجيون :التعايش مع التضخم أرخص من تكلفة مواجهته

ورغ ـ ـ ـ ـ ــم تـ ـخـ ـفـ ـي ــض الـ ـتـ ـق ــري ــر
تــوقـعــاتــه لـنـمــو اق ـت ـصــادات عــدد
من الــدول الكبرى أبقى توقعاته
لالقتصاد السعودي دون تغيير
ع ـنــد  4.8ف ــي ال ـم ـئــة ل ـهــذا ال ـعــام،
وعند  2.8في المئة في .2023
وفيما يتعلق بالتضخم ،توقع
ً
مرتفعا على
الـصـنــدوق أن يظل
المدى القريب بمتوسط  3.9في
المئة فــي الــدول المتقدمة ،و5.9
فــي الـمـئــة فــي األسـ ــواق الناشئة
والدول النامية هذا العام.
و ب ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض أن تـ ــو ق ـ ـعـ ــات
التضخم على الـمــدى المتوسط
س ـت ـب ـقــى راسـ ـخ ــة ،وأن ف ـيــروس

ك ــورون ــا سـيـخـفــف قـبـضـتــه على
االقتصاد ،يرى "النقد" أن ارتفاع
ال ـت ـض ـخــم س ـي ـب ــدأ ي ـت ــاش ــى مــع
االن ـ ـح ـ ـسـ ــار ال ـ ـتـ ــدري ـ ـجـ ــي ألزم ـ ــة
س ـ ـ ــاس ـ ـ ــل اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد وت ـ ـشـ ــديـ ــد
السياسة النقدية ،وإعــادة توازن
الطلب العالمي بعيدا عن السلع
االستهالكية باتجاه الخدمات.
كـمــا تــوقــع ال ـص ـنــدوق اعـتــدال
موجة صعود أسعار الوقود خالل
العامين الـحــالــي والمقبل ،وهو
مــا سيساعد أيضا على احتواء
التضخم.
وأف ـ ـ ـ ــاد الـ ـتـ ـق ــري ــر بـ ـ ــأن مـ ـي ــزان
ال ـ ـم ـ ـخـ ــاطـ ــر اليـ ـ ـ ـ ـ ــزال يـ ـمـ ـي ــل إلـ ــى

الـجــانــب السلبي ،مشيرا إلــى أن
ا لـنـظــرة المستقبلية لالقتصاد
العالمي تبقى رهينة مجموعة
مـ ــن الـ ـمـ ـخ ــاط ــر ،أب ـ ــرزه ـ ــا ســرعــة
التغلب عـلــى الـجــائـحــة ،وكيفية
تأثير تشديد السياسة النقدية
األميركية على األوضــاع المالية
العالمية والمهلة الزمنية لتحسن
سالسل اإلمداد ،إلى جانب تفاقم
أزمة القطاع العقاري في الصين.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ــارزة
بالصندوق لــ"رويـتــرز" إن "النقد
الدولي" يتوقع أن يصل التضخم
األساسي في الــواليــات المتحدة
إلى ذروته في الربع األول من هذا

ال ـعــام ،وأن يـتــراجــع إل ــى  3.4في
المئة بحلول نهاية  2022ويهبط
إل ــى ال ـم ـس ـتــوى الـ ــذي يستهدفه
مـجـلــس االح ـت ـيــاطــي االت ـح ــادي،
والبالغ  2في المئة في عام .2023
وأض ـ ــاف ـ ــت ج ـي ـت ــا جــوب ـي ـنــاث
النائبة األولى لمديرة الصندوق
أن منطقة الـيــورو ستشهد على
األرجـ ــح زيـ ــادة فــي الـتـضـخــم في
الــرب ـع ـيــن األول والـ ـث ــان ــي ،لكنه
سيصل إلى مستويات قريبة من
هــدف الـبـنــك الـمــركــزي األوروب ــي
الـبــالــغ نحو  2فــي المئة بحلول
نهاية العام.
(العربية .نت)

يــرى "غــولــدمــان ســاكــس" أن
التقييمات المرتفعة ،وإ حــدى
أقوى حاالت التعافي من سوق
ه ــاب ـط ــة ف ــي الـ ـت ــاري ــخ ،جـعـلــت
األس ـ ـهـ ــم ع ــرض ــة لـلـتـصـحـيــح،
ولكن التراجع األخير ال يشير
إلـ ــى أن األس ـ ـ ــواق وص ـل ــت إلــى
م ـس ـت ــوي ــات "م ـن ـط ـق ــة ال ـخ ـطــر"
حتى اآلن.
وذكـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـب ـ ـنـ ــك فـ ـ ــي مـ ــذكـ ــرة
نـقـلـتـهــا "روي ـ ـتـ ــرز" أم ـ ــس :رغــم
أنـ ــه ل ــم ي ـص ــل إلـ ــى م ـس ـتــويــات
المنطقة الخطيرة التي تسبق
ع ـ ــادة ال ـس ــوق ال ـهــاب ـطــة (ال ـتــي
تعني انخفاضا بنسبة  20في
الـمـئــة عـلــى األقـ ــل) ،فــإنــه وصــل
إل ــى مـسـتــويــات ت ـتــوافــق ع ــادة
مــع الـتـصـحـيـحــات وال ـعــائــدات
ً
نسبيا على مدى
المنخفضة
ف ـت ــرة تـ ـت ــراوح م ــن عـ ــام إلـ ــى 5
أعـ ـ ـ ـ ــوام مـ ـقـ ـبـ ـل ــة .وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن
األس ــواق فــي مــرحـلــة تصحيح
ضمن دورة سوق صاعدة ،وأن
المستويات الحالية تــدل على
ً
نسبيا على
عــوا ئــد منخفضة
مدى من عام إلى  5أعوام مقبلة.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذر اسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــو

"غــولــدمــان ســاكــس" مــن تــزايــد
خ ـطــر حـ ــدوث "ص ــدم ــة الـنـمــو"
على األسـهــم ،نتيجة التشديد
ال ـ ـن ـ ـق ـ ــدي الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ل ـ ـتـ ــرويـ ــض
ال ـ ـت ـ ـض ـ ـخـ ــم م ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب ب ـن ــك
االح ـت ـيــاطــي الـ ـف ــدرال ــي ،م ــا قد
ي ـ ـكـ ــون ل ـ ــه ف ـ ــي الـ ـنـ ـه ــاي ــة آث ـ ــار
غ ـي ــر مـ ـب ــاش ــرة ع ـل ــى ال ـن ـش ــاط
االقتصادي ،مما يضر األسهم.
وي ـش ـي ــر م ـص ـط ـلــح "ص ــدم ــة
الـ ـنـ ـم ــو" ،إل ـ ــى ت ـغ ـيــر ك ـب ـيــر فــي
أح ــد الـمـتـغـيــرات االقـتـصــاديــة
الكلية ،مثل أسعار الفائدة ،أو
نسب الـتــوظـيــف ،أو التضخم،
عـ ـ ــن م ـ ـ ـعـ ـ ــدالت تـ ـ ــم اعـ ـتـ ـب ــاره ــا
طبيعية لـسـنــوات ،مــا يتسبب
فـ ــي ت ــأثـ ـي ــر صـ ـ ـ ــادم لــأن ـش ـطــة
االقتصادية وأربــاح الشركات،
وبالتالي أسعار األسهم .وكتب
المحلل في "غولدمان ساكس"،
كريستيان مولر جليسمان في
مذكرة بعد جلسات يوم االثنين
ال ـم ـث ـيــرة ل ــأس ــواق األوروبـ ـي ــة
واألم ـي ــرك ـي ــة" :هـ ـن ــاك خ ـطــر أن
تؤدي صدمة أسعار الفائدة إلى
حدوث صدمة نمو .هذا الخطر
يـبــدو أع ـلــى ،حـيــث إن ضغوط

التضخم أعلى بكثير مما كانت
ً
عليه منذ الثمانينيات" ،وفقا
لما ذكرته "بلومبرغ" ،واطلعت
عليه "العربية.نت".
مـ ـ ـ ــع ت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاوز االن ـ ـت ـ ـع ـ ــاش
االقتصادي بعد الوباء ذروتــه
اآلن ،وتوشك البنوك المركزية
على إيـقــاف صنابير السيولة
الوفيرة ،كانت الشركات تعطي
ً
توجيهات أكثر حــذرا لألشهر
المقبلة ،مما يضيف إلى الدالئل
على أن نمو األرب ــاح المتفجر
الذي غذى ارتفاع األسهم ربما
يقترب من نهايته.
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذر ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــون فـ ــي مـعـهــد
"ب ـ ــاك روك" لــاس ـت ـث ـمــار يــوم
االثنين من أن "السياسة النقدية
ال يمكنها تحقيق االستقرار في
كل من التضخم والنمو :يجب
أن تختار بينهما".
ويرى المحلل االستراتيجي
فــي "بــاك روك" ،جــان بويفين،
أنه يتعين على البنوك المركزية
أن تتعايش مــع أس ـعــار أعـلــى،
خصوصا إذا ما تم مقارنة ذلك
بتكلفة قمع التضخم.

بنوك استثمار عالمية تقاوم خطة الصين لكبح االكتتابات

ارتفاع العمالت االفتراضية و«بتكوين»
تتداول أعلى  37ألف دوالر
مشروع القانون يتضمن عقوبات ضخمة وصياغات مطاطة
صندوق النقد يدعو السلفادور للتراجع عن تبنيها عملة قانونية
ارتفعت العمالت االفتراضية خــال تعامالت
أمــس ،لتتداول بتكوين أعلى  37ألــف دوالر ،في
ظــل تــرقــب األس ــواق لنتائج اجتماع االحتياطي
بتكوين بنسبة  0.9في المئة
الفدرالي .وارتفعت
ً
إلى  37228.25دوالرا ،وفقا لبيانات "كوين باس".
كما صعدت اإليثريوم بنسبة  0.85في المئة
عند  2458.95دوالرا ،وارتفعت الريبل  2.09في
المئة إلى  61.96سنتا.
وحـســب مــا ذكــر مــوقــع "كــويــن دي ـســك" ،تتوقع
"آرك إنفسمنت مانجمنت" – الشركة التي تقودها
"كاثي وود" -أن سعر بتكوين قد يتجاوز مليون
دوالر بحلول  ،2030ألن االستخدام العالمي للعملة
االفتراضية اليزال في أيامه األولى فقط.
هذا ،وطلب "إيلون ماسك" المدير التنفيذي لـ
"تسال" في تغريدة على "تويتر" من "ماكدونالدز"
قبول العملة المشفرة "الدوج كوين" وسيلة للدفع
مقابل الوجبات.
وح ـ ــث ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـق ــد الـ ــدولـ ــي ال ـس ـل ـف ــادور
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـتـ ـ ــراجـ ـ ــع ع ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ـ ــرار ت ـ ـب ـ ـنـ ــي ،م ـ ـ ــن أجـ ــل
الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار الـ ـم ــال ــي فـ ــي الـ ـب ــاد.
وذك ـ ـ ــر مـ ـس ــؤول ــو ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ،فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،أن
ه ـ ـنـ ــاك مـ ـخ ــاط ــر كـ ـبـ ـي ــرة م ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام
بـتـكــويــن ،مــا يـهــدد االس ـت ـقــرار الـمــالــي والـســامــة
ال ـ ـم ـ ــال ـ ـي ـ ــة وح ـ ـ ـمـ ـ ــايـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـه ـ ـلـ ــك ،بـ ـج ــان ــب

االلـ ـت ــزام ــات ال ـمــال ـيــة ال ـط ــارئ ــة ال ـمــرت ـب ـطــة بـ ُـذلــك.
وعبر بعض المسؤولين في البيان ،الذي نشر
بعد مباحثات مــع الـسـلـفــادور ،عــن قلقهم بشأن
الـمـخــاطــر الـمــرتـبـطــة ب ــإص ــدار س ـن ــدات مــدعــومــة
ببتكوين ،في إشارة إلى خطة رئيس السلفادور
ن ـج ـيــب بــوك ـي ـلــي ل ـج ـمــع م ـل ـيــار دوالر ع ـبــر تـلــك
السندات.
ف ـ ــي حـ ـي ــن رح ـ ـ ــب ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤولـ ــون بــال ـم ـح ـف ـظــة
االفتراضية الوطنية "تشيفو  ،"Chivoوالتي من
الـمـقــرر أن تـقــدم مـعــامــات ب ــدون رس ــوم وتسمح
بالدفع السريع عبر الـحــدود ،باعتبارها وسيلة
دفــع رقمية تساعد على تعزيز الشمول المالي،
لكنهم شــددوا على ضــرورة فــرض رقابة صارمة
وإجراءات تنظيمية لمتابعة تلك التقنية.
ويـعــد هــذا الـبـيــان تــأكـيــدا على تقرير أصــدره
"النقد الدولي" في نوفمبر الماضي ،جاء فيه أن
تقلب سعر بتكوين سيمثل مخاطر كبيرة على
حماية المستهلكً ،
داعيا إلى عدم استخدام العملة
المشفرة كعملة قانونية.
وكــانــت الـسـلـفــادور قــد أصـبـحــت فــي سبتمبر
ال ـمــاضــي أول دولـ ــة ف ــي ال ـعــالــم تـتـبـنــى بتكوين
عملة قانونية إلــى جانب ال ــدوالر ،وعمل رئيس
السلفادور خالل األشهر األخيرة على إضافة مئات
من وحداتها إلى موازنة الدولة.

أثارت البنوك العالمية مخاوفها للسلطات الصينية
بشأن خطة لتشديد القواعد على إدراج األسهم في الخارج،
قــائـلــة إن م ـســودة ال ـقــواعــد غــامـضــة ،وسـتــوســع الـنـطــاق
التنظيمي لبكين خارج حدود البالد.
وقــالــت م ـصــادر مطلعة عـلــى الـمـنــاقـشــات ،إن جماعة
الضغط العليا للشركات المالية في هونغ كونغ ،قالت في
خطاب إلى لجنة تنظيم األوراق المالية الصينية األحد
ً
الماضي ،إن المقترحات ستؤدي أيضا إلى زيادة التكاليف
وإعاقة إبرام الصفقات.
ودعت الرسالة إلى مزيد من الوضوح بشأن متطلبات
ً
التقديم وما يشكل انتهاكات ،وفقا لما ذكرته "بلومبرغ"،
واطلعت عليه "العربية.نت".
وامتنع ممثل إعالمي في رابطة صناعة األوراق المالية
واألس ــواق المالية فــي آسـيــا  ASIFMAعــن التعليق .كما
رفضت لجنة  CSRCالتعليق.
وكشفت الصين عــن خطتها إللـغــاء اللوائح الجديدة
لمبيعات األسـهــم فــي الـخــارج فــي ديسمبر ،وســط تزايد
قلق بكين بشأن تسرب البيانات الحساسة إلى الخارج.
وج ــاء ه ــذا الـمـسـعــى لتضييق الـخـنــاق عـلــى شــركــات
الـتـكـنــولــوجـيــا ال ـك ـبــرى ال ـتــي ُعــوق ـبــت ب ـغــرامــات ضخمة
لمكافحة االحتكار ،إذ تم إيقاف الطرح العام األولي البالغ
قيمته  35مليار دوالر لمجموعة آنت غروب.
وقــالــت الـبـنــوك إن أح ــدث مـســودة لـلـقــواعــد الصينية،
ُ
والتي طرحت للنقاش المجتمعي ،ستزيد من التكاليف
الـتـشـغـيـلـيــة وس ـت ــدخ ــل ل ــوائ ــح ي ـص ـعــب ال ـت ـعــامــل معها
للشركات العاملة في هونغ كونغ أو أماكن أخرى خارج
البر الرئيسي للصين.
وأوضحت المصادر ،أن االفتقار إلى تفاصيل التنفيذ

والصياغة الغامضة للوثيقة يسببان قلقا في مجتمع
البنوك االستثمارية ،إذ تحظر إحدى القواعد الشركات
الـصـيـنـيــة م ــن اإلدراج ف ــي ال ـخ ــارج إذا ارت ـك ـبــت ه ــي أو
مساهموها الرئيسيون جريمة جنائية تتمثل في "تعطيل
نظام اقتصاد السوق االشتراكي".
فــي حين قالت إن البنوك العالمية قلقة مــن إمكانية
إلغاء تراخيصها بسهولة ،وإن المصرفيين األف ــراد قد
ً
يواجهون أيضا مخاطر.
وف ــي رســالـتـهــا ،طلبت  ASIFMAمــن  CSRCمساعدة
البنوك على فهم أفضل لما يشكل مخاوف تتعلق باألمن
القومي.

النظام المحلي
ً
وتنص مسودة القواعد أيضا على أنه يمكن معاقبة
شــركــات األوراق المالية األجنبية على "اإلخ ــال بنظام
السوق المحلي" ،وهي عبارة غير محددة تم استخدامها
ً
ً
مرارا وتكرارا في المسودة .وتشمل العقوبات المحتملة
وقــف الترخيص ،أو مـصــادرة ما يصل إلــى  10أضعاف
الدخل المكتسب.
ً
وشككت  ASIFMAفي ضرورة الصياغة ،قائلة إنه نظرا
ألن القوائم الخارجية تستهدف المشترين في األسواق
ً
الناضجة والمنظمة جـيــدا  ،فيجب أن يـكــون لها تأثير
محلي محدود في الصين.
ً
كما تساء ل المصرفيون أيضا عن التطبيق العملي
لالقتراح الذي سيطلب من الشركات تقديم مواد اإليداع،
بما في ذلك اآلراء التنظيمية أو الموافقات من سلطات
الـصـنــاعــة و"مــراج ـعــة تقييم الـســامــة" إل ــى لجنة CSRC

فــي غـضــون  3أي ــام عـمــل مــن الـتـقــديــم لـلـطــرح الـخــارجــي.
وأضاف أحد األشخاص أن المجموعة حثت المنظمين
ً
على قصر القواعد على االكتتابات األولية بدال من شمول
جميع أنواع نشاط سوق رأس المال.
وفي حين تــدرك البنوك أن القواعد حسنة النية ،فإن
هناك مخاوف بشأن العواقب غير المقصودة ،على حد
قول مصادر "بلومبرغ".
وقــال كبار صانعي الصفقات في  3بنوك عالمية ،إن
مطلب جـهــات اإلص ــدار للتشاور مــع منظمي الصناعة
ً
ً
ً
للحصول على موافقة غير عملي نـظــرا ألن عــددا قليال
فقط من الصناعات مثل االتصاالت وقطاع األغذية لديها
إشراف مباشر.
وتواجه البنوك عملية توازن صعبة بينما تتنقل في
عالقة متوترة بشكل متزايد بين بكين وواشنطن.
وف ـت ـحــت ال ـص ـيــن أس ــواق ـه ــا ال ـمــال ـيــة أم ـ ــام ال ـشــركــات
األجنبية ،وتسعى لجلب المزيد من رأس المال إلى سوقها
الـمـحـلــي ،وب ـنــاء مــراكــز مــالـيــة فــي شـنـغـهــاي وشنتشن،
واالحتفاظ بالكثير من الشركات العمالقة لديها مدرجة
في الداخل.
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،كــانــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة تـفــرض
عقوبات على الشركات الصينية الكبرى بسبب عالقاتها
بالجيش ،وفــي بعض ال ـحــاالت تسعى إلــى شطبها ،إذ
تمت شطب شركة تشاينا موبايل المحدودة ،أكبر شركة
اتـصــاالت السلكية فــي الصين مــن حيث المبيعات ،من
ً
ســوق األسهم األميركية العام الماضي .وجمعت الحقا
أكثر من  8مليارات دوالر في شنغهاي ،وهو أكبر طرح
في الصين منذ أكثر من عقد.
(العربية  .نت)

» «BAFTAﺗﻠﻐﻲ »اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻔﺨﺮﻳﺔ« ﻟـ ٢٠٢٢
رﻳﺒﻴﻞ وﻳﻠﺴﻮن ﺗﻘﺪم اﻟﺤﻔﻞ اﻟﻤﻘﺮر  ١٣ﻣﺎرس اﻟﻤﻘﺒﻞ
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ﻗــﺮرت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻸﻓﻼم ) ،(BAFTAإﻟﻐﺎء اﻟﺠﻮاﺋﺰ
اﻟﻔﺨﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻮاﺋﺰ
ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌ ــﺎم ،ﻟــﺰﻋـﻤـﻬــﺎ أن اﺧـﺘـﻴــﺎر
اﻟـ ـﻔـ ـﻨ ــﺎﻧـ ـﻴ ــﻦ اﻟـ ـﻤـ ـﻜ ــﺮﻣـ ـﻴ ــﻦ ﺳ ـﻴ ـﺘــﻢ
ﺑـﻌــﺪ ﺗــﺪﻗـﻴــﻖ وﻓ ـﺤــﺺ ﺷــﺪﻳــﺪﻳــﻦ،
ﺑـﻌــﺪ اﻻﻧ ـﺘ ـﻘ ــﺎدات اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ
ﻟـ ـﻬ ــﺎ ،ﻟ ـﻤ ـﻨ ـﺤ ـﻬــﺎ ﺟـ ــﺎﺋـ ــﺰة ﻟ ـﻠ ـﻔ ـﻨــﺎن
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻧﻮﻳﻞ ﻛــﻼرك اﻟﻤﺘﻬﻢ
ﺑﺴﻮء ﺳﻠﻮﻛﻪ.
وﻛﺸﻔﺖ إدارة ﺟﻮاﺋﺰ BAFTA
ﻋﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ رﻳﺒﻴﻞ
وﻳ ـﻠ ـﺴ ــﻮن ﺑ ـﺘ ـﻘــﺪﻳــﻢ ﺣ ـﻔــﻞ ﺗــﻮزﻳــﻊ
اﻟ ـﺠــﻮاﺋــﺰ ،اﻟ ــﺬي ﻳ ـﻘــﺎم  13ﻣــﺎرس
اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﻓﻲ Royal Albert Hall
ﺑﻠﻨﺪن.
وأ ﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪرت  BAFTAﺑـ ـﻴ ــﺎ ﻧ ــﺎ
ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ ،ﻛﺸﻔﺖ ﺧﻼﻟﻪ أﺳﺒﺎب
إﻟﻐﺎء اﻟﺠﻮاﺋﺰ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،ﻗﺎﺋﻠﺔ:
"ﺧ ـﻠ ـﺼــﺖ آﺧ ــﺮ اﻟ ـﻤ ــﺮاﺟ ـﻌ ــﺎت إﻟــﻰ
أن ﻫـ ــﺬه اﻟ ـﺠ ــﻮاﺋ ــﺰ ﺗ ـﻈــﻞ وﺳـﻴـﻠــﺔ
ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﺰ ،وإﻟﻬﺎم
اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻫﺐ ﻋﺒﺮ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن،
وﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ".
وﺗــﺎﺑــﻊ اﻟ ـﺒ ـﻴــﺎن" :ﻧ ـﻈ ـ ًـﺮا ﻟﻠﻮﻗﺖ
اﻟـ ـ ــﻼزم ﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﻴــﺬ ﺗ ــﻮﺻ ـﻴ ــﺎت ﻫ ــﺬه
اﻟ ـﻤــﺮاﺟ ـﻌــﺔ ﺑـﺸـﻜــﻞ ﺻ ـﺤ ـﻴــﺢ ،ﻓــﺈن
ﻫ ــﺬه اﻟ ـﺠــﻮاﺋــﺰ ﻏـﻴــﺮ اﻟـﺘـﻨــﺎﻓـﺴـﻴــﺔ،
ﺑـﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟ ــﻚ اﻟــﺰﻣــﺎﻟــﺔ ،ﻟــﻦ ﺗـﻜــﻮن
ً
ﺟﺰء ا ﻣﻦ ﺟﻮاﺋﺰ اﻷﻓﻼم أو ﺣﻔﻼت
ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻮاﺋﺰ اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم
ﻓــﻲ  ،2022ﻟـﻜـﻨـﻨــﺎ ﻧـﻌـﺘــﺰم ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺟــﻮاﺋــﺰ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﺣـﻔــﻞ ﺗــﻮزﻳــﻊ
ﺟﻮاﺋﺰ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻟﺨﺎص ﺑﻨﺎ".
واﺧﺘﺘﻢ" :ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات،
ﺳ ـ ـﻴ ـ ـﺘـ ــﻢ ﺣـ ـ ـ ــﺚ اﻷﻋـ ـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ـ ــﺎء ﻋ ـﻠ ــﻰ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻗـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮاح اﻟ ـ ـﻤـ ــﺮﺷ ـ ـﺤ ـ ـﻴـ ــﻦ ﻟ ـﻠ ـﻨ ـﻈ ــﺮ
ﻓ ـﻴ ـﻬــﺎ ،ﻛ ـﻤــﺎ ﺳـﻴـﺘــﻢ إﻧ ـﺸ ــﺎء ﻟﺠﻨﺔ
ﺟ ــﺪﻳ ــﺪة ﻟـﺘـﺤـﺴـﻴــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻨ ــﻮع ﺑـﻴــﻦ
اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ".
وﻛﺎﻧﺖ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻗﺮرت اﻟﻌﺎم
ا ﻟـﻤــﺎ ﺿــﻲ و ﻗــﻒ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻤﻤﺜﻞ
واﻟ ـ ـﻤ ـ ـﺨـ ــﺮج اﻟـ ـﺒ ــﺮﻳـ ـﻄ ــﺎﻧ ــﻲ ﻧ ــﻮﻳ ــﻞ
ﻛــﻼرك ،ﺑﻌﺪ أن اﺗﻬﻤﺘﻪ  20اﻣــﺮأة
ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺪي واﻟـﺘـﻨـﻤــﺮ ﺑـﻴــﻦ اﻷﻋ ــﻮام
 2004و ،2019وأ ﻋ ـﻠ ـﻨ ــﺖ أ ﻳ ـﻀــﺎ
ﺗﻌﻠﻴﻖ ا ﻟ ـﺠــﺎ ﺋــﺰة ،ا ﻟـﺘــﻲ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ
ﻛ ـ ـ ـ ـ ــﻼرك ﻓ ـ ـ ــﻲ وﻗ ـ ـ ـ ــﺖ ﺳـ ـ ــﺎﺑـ ـ ــﻖ ﻣ ــﻦ
أﺑﺮﻳﻞ  ،2021ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ
اﻟ ـﻤ ـﺘ ـﻤ ـﻴ ــﺰة ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﻨ ـﻤــﺎ ﺣـﺘــﻰ
إﺷﻌﺎر آﺧﺮ.

اﻟﻌﺪد  / ٤٩٤٧اﻟﺨﻤﻴﺲ  ٢٧ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٢م  ٢٤ /ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة ١٤٤٣ﻫـ

ﻧﻴﻞ ﻳﻮﻧﻎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ »«Spotify
ﺣﺬف أﻏﻨﻴﺎﺗﻪ
ﻃ ـﻠ ــﺐ اﻟ ـ ُﻤ ـﻐ ـﻨــﻲ ﻧ ـﻴ ــﻞ ﻳــﻮﻧــﻎ
ﻓــﻲ رﺳــﺎﻟــﺔ ﻧـﺸــﺮت ﻓــﻲ ﻣﻮﻗﻌﻪ
اﻹﻟـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﺮوﻧ ـ ـ ــﻲ ،ﻣ ـ ـ ــﻦ ﻣ ـﻨ ـﺼ ــﺔ
"  "Spotifyﺣـ ـ ـ ــﺬف أ ﻋـ ـﻤ ــﺎ ﻟ ــﻪ
ّ ً
اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ،ﻣﺘﻬﻤﺎ إﻳﺎﻫﺎ ﺑﻨﺸﺮ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻀﻠﻠﺔ ﺣﻮل ﺟﺎﺋﺤﺔ
"ﻛﻮﻓﻴﺪ  "19ﻋﺒﺮ ﺑﺚ ﻣﺪوﻧﺎت
ﺻ ــﻮﺗ ـﻴ ــﺔ "ﺑ ـ ــﻮدﻛ ـ ــﺎﺳ ـ ــﺖ" ﻟـﺠــﻮ
روﻏﺎن اﻟﻤﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل.
وﻛ ـ ـﺘـ ــﺐ ﺻـ ــﺎﺣـ ــﺐ أﻏ ـﻨ ـﻴ ـﺘــﻲ
"ﻫﺎرت أوف ﻏﻮﻟﺪ" و"ﻫﺎرﻓﺴﺖ
ً
ّ
ﻣ ــﻮن" ﻗ ــﺎﺋ ــﻼ" :ﻗ ـﻤــﺖ ﺑــﺬﻟــﻚ ﻷن
"ﺳﺒﻮﺗﻴﻔﺎي" ﺗﻨﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺧ ـ ــﺎﻃ ـ ـﺌ ـ ــﺔ ﺣ ـ ـ ـ ـ ــﻮل اﻟ ـ ـﺠـ ــﺎﺋ ـ ـﺤـ ــﺔ
ُ
واﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ،أرﻳﺪﻛﻢ أن ﺗﻌﻠﻤﻮا
"ﺳـﺒــﻮﺗـﻴـﻔــﺎي" ﻣــﻦ اﻟـﻴــﻮم أﻧﻨﻲ
أرﻳﺪ إزاﻟﺔ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺘﻬﺎ".
وأﺿـ ــﺎف اﻟ ـﻔ ـﻨــﺎن اﻷﻣـﻴــﺮﻛــﻲ
اﻟ ـﻜ ـﻨ ــﺪي ،اﻟ ـ ــﺬي ﻃـ ــﺮح أﻟـﺒــﻮﻣــﻪ
اﻷﺧﻴﺮ "ﺑﺎرن" أواﺧﺮ ﻋﺎم :2021
"ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺸﺮ اﻟﻤﻨﺼﺔ أﻋﻤﺎل
روﻏـ ـ ـ ــﺎن أو ﻳ ــﻮﻧ ــﻎ ﻟ ـﻜ ــﻦ ﻟـﻴــﺲ
ً
اﻻﺛﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎ".

ﻧﻴﻞ ﻳﻮﻧﻎ
واﺳﺘﻤﻊ ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻷﺷﺨﺎص
إﻟ ـ ـ ــﻰ ﻣ ـ ـ ـ ّ
ـﺪوﻧ ـ ـ ــﺎت ﺟ ـ ــﻮ روﻏ ـ ـ ــﺎن
اﻟ ـﺼ ــﻮﺗ ـﻴ ــﺔ "ذي ﺟـ ـ ّـﻮ روﻏ ـ ــﺎن
إﻛﺴﺒﻴﺮﻳﺎﻧﺲ" ،ووﻗــﻊ اﻷﺧﻴﺮ
ً
اﻟـ ـﻌ ــﺎم اﻟ ـﻤ ــﺎﺿ ــﻲ ﻋـ ـﻘ ــﺪا ُﻳ ـﻘ ـ ّـﺪر
ﺑﻨﺤﻮ  100ﻣـﻠـﻴــﻮن دوﻻر ّﻣﻊ
ّ
"ﺳﺒﻮﺗﻴﻔﺎي" اﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﻣﻨﺼﺔ ّ
ﺗﺮوج ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻀﻠﻠﺔ.
)أ ف ب(

اﺑﻦ ﺟﻮن ﻟﻴﻨﻮن ﻳﺒﻴﻊ ﺗﺬﻛﺎرات
واﻟﺪه ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ NFT
ﻋﺮض اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ واﻟﻤﺼﻮر
ﺟﻮﻟﻴﺎن ،اﺑﻦ اﻟﻤﻐﻨﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮ
ﺟــﻮن ﻟﻴﻨﻮن ،ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻣــﺰاد،
ﺳـﻠـﺴـﻠــﺔ ﻣ ــﻦ ﺗـ ــﺬﻛـ ــﺎرات واﻟـ ــﺪه
اﻟ ـﺸ ـﺨ ـﺼ ـﻴــﺔ ﺑ ـﻄــﺮﻳ ـﻘــﺔ ""NFT
)رﻣﻮز ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﺪال(،
وﻫ ــﻲ ﻣـﻨـﺘـﺠــﺎت رﻗـﻤـﻴــﺔ ﻳﻤﻜﻦ
ﺷــﺮاؤ ﻫــﺎ وﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﺗﻘﻨﻴﺔ "ﺑﻠﻮﻛﺘﺸﺎﻳﻦ" )ﺳﻠﺴﻠﺔ
اﻟﻜﺘﻞ( ،وﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﻴﺮ
ﻓ ــﻲ ﺳـ ــﻮق اﻟـ ـﻔ ــﻦ ،ﻣ ــﺎ ﺳـﻴـﺘـﻴــﺢ
ﻟﻤﺤﺒﻲ ﻓﺮﻗﺔ "اﻟﺒﻴﺘﻠﺰ" اﻻﻃﻼع
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺄي ﻗﻄﻊ أﺧﺮى ﻟﻠﺠﻤﻊ.
وأﺑﺮز اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ
ﺟــﻮ ﻟـﻴــﺎن ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻓــﻲ  7ﻓﺒﺮاﻳﺮ
ﻫ ـ ــﻲ ﻧـ ـﺴـ ـﺨ ــﺔ ﺑ ـﺘ ـﻜ ـﻨ ــﻮﻟ ــﻮﺟ ـﻴ ــﺎ
" "NFTﻋﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ
ﺑﺨﻂ اﻟﻴﺪ ﻷﻏﻨﻴﺔ "ﻫﺎي ﺟﻮد"،
ُ
وﺗ ـﻘ ــﺪر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑـﻴــﻦ  50و70
أﻟﻒ دوﻻر.
ّ
وأﻟ ـ ـ ـ ــﻒ أﻏـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ "اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺘ ـﻠ ــﺰ"،
اﻟـﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣﻌﻨﻮﻧﺔ ﺑــﺎﻷﺻــﻞ
"ﻫـ ــﺎي ﺟـ ــﻮل" ﺑ ــﻮل ﻣــﺎﻛــﺎرﺗـﻨــﻲ
ﻋــﺎم  ،1968ﻟﻤﻮاﺳﺎة ﺟﻮﻟﻴﺎن
ﻟﻴﻨﻮن اﻟــﺬي ﻛﺎن ﻳﻤﺮ ﺑﺄوﻗﺎت
ﺻ ـﻌ ـﺒــﺔ ﺑ ـﻌــﺪ اﻧ ـﻔ ـﺼ ــﺎل واﻟـ ــﺪه

ﻧﻮﻳﻞ ﻛﻼرك
و ﻗــﺎ ﻟــﺖ  BAFTAإﻧﻬﺎ اﺗﺨﺬت
اﻟـ ـﻘ ــﺮار ﻓ ــﻲ ﺿـ ــﻮء ﻣ ــﺰاﻋ ــﻢ ﺳــﻮء
اﻟـﺴـﻠــﻮك ،اﻟــﺬي ﺗــﻢ إﻋــﻼﻧــﻪ ،ﺑﻌﺪ
أﺳ ـ ــﺎﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﻊ ﻣـ ـ ــﻦ ﺣ ـ ـﺼـ ــﻮﻟـ ــﻪ ﻋ ـﻠ ــﻰ
اﻟﺠﺎﺋﺰة.
وﻛ ـ ـ ـ ـﺸـ ـ ـ ــﻒ اﻟ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﺮﻳـ ـ ــﺮ اﻟ ـ ـ ـ ــﺬي
ﺗﻨﺎﻗﻠﺘﻪ ﺻﺤﻒ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ
 ،hollywoodreporterأن ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺗﺮﺷﻴﺤﺎت أﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺠﺎﺋﺰة
 BAFTAﺗﻀﻢ  10أﻓﻼم ﻫﻲ:
  ،Being The Ricardosوﻫﻮﻋ ــﻦ اﻟ ـﺴ ـﻴ ــﺮة اﻟ ــﺬاﺗ ـﻴ ــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻤـﺜـﻠــﺔ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ـﻴ ــﺔ ﻟــﻮﺳ ـﻴــﻞ ﺑ ـ ــﺎل ،اﻟ ـﺘــﻲ
اﺷﺘﻬﺮت ﺑﺘﺄدﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﻜﻮﻣﻴﺪﻳﺎ
ﺑﺒﺮاﻋﺔ ﻗﺒﻞ وﻓﺎﺗﻬﺎ ﻋﺎم ،1989
وﺗـ ـﺠـ ـﺴ ــﺪﻫ ــﺎ اﻟـ ـﻨـ ـﺠـ ـﻤ ــﺔ ﻧ ـﻴ ـﻜ ــﻮل
ﻛ ـ ـﻴـ ــﺪﻣـ ــﺎن اﻟ ـ ـﺘـ ــﻲ ﻇ ـ ـﻬـ ــﺮت ﺑ ـﻠ ــﻮك
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﻬﺎ.
  Belfastا ﻟــﺬي اﻟﻔﻴﻠﻢ ﻳﺪورﺣﻮل ﺻﺒﻲ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ
اﻟ ـﻌ ــﺎﻣ ـﻠ ــﺔ ،اﻟ ــﺬﻳ ــﻦ ﻳ ـﺤ ــﺎوﻟ ــﻮن أن
ﻳ ـﻌ ـﻴ ـﺸ ــﻮا ﺣـ ـﻴ ــﺎة ﻃ ـﺒ ـﻴ ـﻌ ـﻴــﺔ ،ﻓــﻲ
أواﺧﺮ اﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت اﻟﻤﻀﻄﺮﺑﺔ،
وﻳﻘﻮم ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻳﺘﺮﻳﻮﻧﺎ ﺑﺎﻟﻒ،
ﺟﻴﻤﻲ دور ﻧ ــﺎن ،ﺟــﻮدي دﻳﻨﺶ
ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻟﺔ.
  Don’t Look Upﻟﻠﻨﺠﻤﺔاﻟـ ـﻌ ــﺎﻟـ ـﻤـ ـﻴ ــﺔ ﺟ ـﻨ ـﻴ ـﻔ ــﺮ ﻟ ـ ــﻮراﻧ ـ ــﺲ،
واﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﻟﻴﻮﻧﺎردو دي
ﻛﺎﺑﺮﻳﻮ واﻟﺬي ﻳﺪور ﺣﻮل أزﻣﺔ
اﻟﻤﻨﺎخ.

ﻓﻠﻮران ﺑﺎﻧﻴﻲ ﻳﻌﻠﻦ إﺻﺎﺑﺘﻪ
ﺑﺴﺮﻃﺎن رﺋﻮي

  House of Gucciاﻟﻤﺴﺘﻮﺣﻰﻣﻦ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ وراء
دار اﻷزﻳ ــﺎء اﻹﻳـﻄــﺎﻟـﻴــﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة
ﻏ ــﻮﺗـ ـﺸ ــﻲ ،وﻫـ ـ ــﻮ ﺑـ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ ﻟ ـﻴ ــﺪي
ﻏﺎﻏﺎ وآدم دراﻳﻔﺮ ،وآل ﺑﺎﺗﺸﻴﻨﻮ
وﻏﺎرﻳﺪ ﻟﻴﺘﻮ.
  King Richardﻟ ـﻠ ـﻔ ـﻨ ــﺎناﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻳﻞ ﺳﻤﻴﺚ ،اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺐ
دور واﻟـ ـ ــﺪ أﺳـ ـﻄ ــﻮرﺗ ــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻨــﺲ
ﺳـ ـﻴ ــﺮﻳـ ـﻨ ــﺎ وﻳـ ـﻠـ ـﻴ ــﺎﻣ ــﺰ وﻓ ـﻴ ـﻨ ــﻮس
وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ.
  No Time To Dieأ ﺣ ــﺪثأﻓ ـ ـ ــﻼم ﺳ ـﻠ ـﺴ ـﻠــﺔ ﺟ ـﻴ ـﻤ ــﺲ ﺑ ــﻮﻧ ــﺪ،
وآﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ اﻷﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼم اﻟـ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ــﻲ ﻳ ـ ـﻘـ ــﻮم
ﺑﺒﻄﻮﻟﺘﻬﺎ ا ﻟـﻨـﺠــﻢ دا ﻧ ـﻴــﺎل ﻛﺮﻳﻎ
ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ.
  The French Dispatchوﻫﻮدراﻣـ ـﻴ ــﺔ ﻛــﻮﻣ ـﻴــﺪﻳــﺔ روﻣــﺎﻧ ـﺴ ـﻴــﺔ،
ﺗ ـﺼ ــﺪى ﻟ ـﻬــﺎ ﺑ ـﻴــﻞ ﻣـ ـ ــﻮراي ،وﻟـﻴــﺎ
ﺳﻴﺪو.
 The Power of the Dogﻟﻠﻨﺠﻤﻴﻦ ﺑﻨﺪﻳﻜﺖ ﻛﻮﻣﺒﺮﺑﺎﺗﺶ،
ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻦ داﻧﺴﺖ.
 The Tragedy of Macbethاﻟ ـﻤ ـﺒ ـﻨ ــﻲ ﻋ ـﻠ ــﻰ ﻣ ـﺴ ــﺮﺣ ـﻴ ــﺔ وﻟ ـﻴــﻢ
ﺷ ـﻜ ـﺴ ـﺒ ـﻴــﺮ ﻣ ـﻜ ـﺒ ــﺚ وﺗ ـ ـﺼـ ــﺪى ﻟــﻪ
اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﺠ ـ ـﻤـ ــﺎن دﻳ ـ ـ ـﻨـ ـ ــﺰل واﺷ ـ ـﻨ ـ ـﻄـ ــﻦ،
وﻓﺮاﻧﺴﻴﺲ ﻣﺎﻛﺪورﻣﺎﻧﺪ.
  West Side Storyﻓـﻴـﻠــﻢﻣ ــﻮﺳـ ـﻴـ ـﻘ ــﻲ ﻣـ ـ ــﻦ ﺑـ ـﻄ ــﻮﻟ ــﺔ أﻧ ـﺴ ــﻞ
إﻟﺠﻮرت ،راﺷﻴﻞ زﻳﻐﻠﺮ.

ً
 ٤ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ﺗﻌﻮﻳﻀﺎ ﻟﻜﺎردي ﺑﻲ إﻟﺘﻮن ﺟﻮن ﻳﻠﻐﻲ ﺣﻔﻼﺗﻪ
اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ
ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺸﻬﻴﺮ

ﻓﻠﻮران ﺑﺎﻧﻴﻲ

ﺟﻮن ﻟﻴﻨﻮن
ﺟﻮن ﻋﻦ واﻟﺪﺗﻪ ﺳﻴﻨﺘﻴﺎ ،ﻛﻤﺎ
ﻋﺮض ﻟﻠﺒﻴﻊ اﻟﻤﻌﻄﻒ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ
اﻟــﺬي ﻛﺎن ﻳﺮﺗﺪﻳﻪ واﻟــﺪه أﺛﻨﺎء
ﺗـ ـﺼ ــﻮﻳ ــﺮ أﻟـ ـ ـﺒ ـ ــﻮم "ﻣ ــﺎﺟ ـﻴ ـﻜ ــﺎل
ﻣﻴﺴﺘﺮي ﺗــﻮر" )اﻟـﻤـﻘــﺪرة ﺑــ10
آﻻف دوﻻر( ،ورداء ه اﻷﺳــﻮد
ﻣــﻦ ﻓـﻴـﻠــﻢ "ﻫـﻴـﻠــﺐ" )ﺑـﻘـﻴـﻤــﺔ 20
أﻟﻔﺎ( ،و 3ﻏﻴﺘﺎرات أﻫﺪى ﺟﻮن
إﺣﺪاﻫﺎ ﻻﺑﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﻴﺪ اﻟﻤﻴﻼد.
)أ ف ب(

أﻋﻠﻦ اﻟﻤﻐﻨﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻠﻮران ﺑﺎﻧﻴﻲ إﻟﻐﺎء ﻛﻞ اﻟﺤﻔﻼت اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ
ﺟﻮﻟﺘﻪ ﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻠﻮﻏﻪ اﻟﺴﺘﻴﻦ ،واﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻘﺮرا أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻟﻴﻮ
ً
 ،2022ﺑﺴﺒﺐ إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑـ "ورم ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ رﺋﻮي ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻼﺟﻪ ﺟﺮاﺣﻴﺎ".
وﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻧﺸﺮﻫﺎ أﻣﺲ اﻻول اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ "إﻧﺴﺘﻐﺮام"،
أوﺿﺢ ﺻﺎﺣﺐ أﻏﻨﻴﺔ " "Savoir aimerأﻧﻪ ﺳﻴﺒﺪأ "ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻ ﻟﺴﺘﺔ
أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻼج اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻲ واﻷﺷﻌﺔ اﻟﺴﻴﻨﻴﺔ".
وﻗﺎل ﺑﺎﻧﻴﻲ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ّ
ﺻﻮرﻫﺎ أﻣﺎم ﻣﻜﺘﺒﺘﻪ "ﻟﻘﺪ ُﺷﺨﺼﺖ ّ
ﻟﺪي ﻟﻠﺘﻮ
ً
إﺻﺎﺑﺔ ﺑﻮرم ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ رﺋﻮي ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﺐ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻼﺟﻪ ﺟﺮاﺣﻴﺎ".
ّ
اﻟﻤﺼﻮرة "اﻷﺳﻒ" ﻟﻌﺪم ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ "اﻹﻳﻔﺎء
وﻛﺮر ﺑﺎﻧﻴﻲ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺘﻪ
ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت" ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺮح ،ﻟﻜﻨﻪ أﻛﺪ أن اﻟﺠﻤﻬﻮر ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﻋﻠﻰ
ﻛﺮﺳﻴﻪ اﻷﺣﻤﺮ ﻛﻌﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺸﻬﻴﺮ
"ذي ﻓﻮﻳﺲ" ﺑﻨﺴﺨﺘﻪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
)أ ف ب(

رﻳﺒﻴﻞ وﻳﻠﺴﻮن

إﻟﺘﻮن ﺟﻮن

ﻛﺎردي ﺑﻲ
ﺣﺼﻠﺖ ﻣﻐﻨﻴﺔ اﻟــﺮاب اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﻛــﺎردي ﺑــﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﻘﻴﻤﺔ 4
دوﻻر ،ﻓﻲ دﻋﻮى ﺗﺸﻬﻴﺮ رﻓﻌﺘﻬﺎ ﺿﺪ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﻣﺪوﻧﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﻣﻼﻳﻴﻦ
ّ
وﺻﻔﺖ اﻟﻤﻐﻨﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺪﻣﻨﺔ ﻛﻮﻛﺎﻳﻴﻦ ،وﻣﺼﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻬﺮﺑﺲ.
ً
وﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  29ﻋﺎﻣﺎ ،واﺳﻤﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻠﻜﺎﻟﻴﺲ أﻟﻤﺎﻧﺰار،
ﺑﺸﻜﻮى ﺿﺪ اﻟـ "ﻳﻮﺗﻴﻮﺑﺮ" ﺗﺎﺷﺎ ﻛﺎي اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ أﺧﺒﺎر اﻟﻤﺸﺎﻫﻴﺮ،
ﻟﻨﺸﺮﻫﺎ "ﺷﺎﺋﻌﺎت ﻣﻐﺮﺿﺔ" ،وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت "ﻣﻬﻴﻨﺔ" ﻓﻲ ﻧﺤﻮ  20ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ،
وﻓﻖ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺸﻜﻮى .واﺳﺘﺮدت ﻛﺎردي ﺑﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻄﺒﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  25أﻟﻒ دوﻻر ،واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  1.3ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وﻛ ــﺎﻧ ــﺖ ﺗــﺎﺷــﺎ ﻛ ــﺎي أﻛـ ــﺪت ﻓ ــﻲ ﻣ ـﻨ ـﺸــﻮراﺗ ـﻬــﺎ ،اﻟ ـﺘــﻲ ﺣ ـﺼــﺪت ﻣﻼﻳﻴﻦ
ّ
ً
اﻟﻤﺸﺎﻫﺪات ﻋﺒﺮ اﻟـ"ﻳﻮﺗﻴﻮب" ،أن اﻟﻨﺠﻤﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺳﺘﻨﺠﺐ أﻃﻔﺎﻻ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﺸﺎﻛﻞ ذﻫﻨﻴﺔ.
ً
ّ
ﺑﺎﻟﺘﻮرط ﻓﻲ ﺷﺠﺎر وﻗﻊ داﺧﻞ ﻧﺎدي
ﻳﺬﻛﺮ أن ﻛﺎردي ﺑﻲ ﻣﺘﻬﻤﺔ أﻳﻀﺎ
)أ ف ب(
ﻓﻲ ﻛﻮﻳﻨﺰ ﺑﻨﻴﻮﻳﻮرك.

ﻛﺸﻒ اﻟﻤﻐﻨﻲ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮ إﻟﺘﻮن ﺟﻮن ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑـ"ﻛﻮﻓﻴﺪ،"19 -
وإﻟﻐﺎء ﺣﻔﻠﺘﻴﻦ ﻣﻘﺮرﺗﻴﻦ ﺑﺄﻣﻴﺮﻛﺎ ،ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻮﻟﺘﻪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻮداﻋﻴﺔ.
اﺳﺘﺄﻧﻒ ﺟﻮن ،اﻟﺬي اﺷﺘﻬﺮ ﺑﺄﻏﻨﻴﺎت ،ﻣﺜﻞ" :روﻛﺖ ﻣﺎن" و"ﺗﺎﻳﻨﻲ داﻧﺴﺮ"،
ﺟﻮﻟﺘﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻋﺎد إﻟﻰ ﺧﺸﺒﺔ اﻟﻤﺴﺮح ﻓﻲ ﻧﻴﻮ أورﻟﻴﺎﻧﺰ
ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ دام ﻗﺮاﺑﺔ ﻋﺎﻣﻴﻦ.
وأﻛﺪ ﺟﻮن أﻧﻪ ﺳﻴﺤﺪد ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﺮوض اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻓﻲ داﻻس ﻫﺬا
اﻷﺳﺒﻮع ،ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻌﺎﻓﻰ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻗﺒﻞ ﺣﻔﻼﺗﻪ ﻓﻲ آرﻛﻨﺴﻮ
ﻣﻄﻠﻊ اﻷﺳﺒﻮع .وﻗﺎل ﻋﻠﻰ "إﻧﺴﺘﻐﺮام"" :أﻋﺘﺬر ﺑﺸﺪة ﻷي ﺷﺨﺺ أزﻋﺠﻪ
ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ،ﻟﻜﻨﻨﻲ أرﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺘﻲ وﺳﻼﻣﺔ ﻓﺮﻳﻘﻲُ .
ﻟﺤﺴﻦ
اﻟﺤﻆ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎح واﻟﺠﺮﻋﺔ اﻟﺘﻨﺸﻴﻄﻴﺔ ،وأﻋﺎﻧﻲ أﻋﺮاﺿﺎ ﺧﻔﻴﻔﺔ".
وﺑﺪأت ﺟﻮﻟﺔ ﺟﻮن اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،وﻫﻲ ﺟﻮﻟﺔ اﻋﺘﺰاﻟﻪ ﻟﻠﺤﻔﻼت اﻟﻐﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﻲ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2018وﻣﺜﻞ ﻓﻨﺎﻧﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ اﺿﻄﺮ إﻟﻰ إﻳﻘﺎف اﻟﻌﺮوض اﻟﺤﻴﺔ
)روﻳﺘﺮز(
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ.

ﻓﻠﻚ
اﻟﺤﻤﻞ

اﻟﺜﻮر

 21ﻣﺎرس  19 -أﺑﺮﻳﻞ

 20أﺑﺮﻳﻞ  20 -ﻣﺎﻳﻮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :إﻧﻬﺎ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﻃﻼق
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﺗﺤﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻻ ّ
ﻳﺘﻘﺒﻞ اﻟﺸﺮﻳﻚ ﺣﺎﺟﺘﻚ اﻟﺪاﺋﻤﺔ
اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ.
إﻟﻰ
ً ُ
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ :ﺗ ـﺤـ ّـﺐ ﺗـﻘــﺎﺳــﻢ ﺗ ـﺠــﺎرﺑــﻚ ﻣﻊ
اﻟﻤﺤﻴﻄﻴﻦ ﺑﻚ ﻷﻧﻚ ﺷﺨﺺ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.17 :

ً
ﻣـﻬـﻨـﻴــﺎ :ﺗـﺘـﻔــﺎوض ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺼـﻔـﻘــﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻓﻴﺔ.
ً
ً
ﻋــﺎﻃ ـﻔ ـﻴــﺎ :راﻫـ ــﻦ دوﻣـ ــﺎ ﻋـﻠــﻰ ﺑــﺮاﻋ ـ ّﺘــﻚ ﻓﻲ
اﻟﻨﻘﺎش ﻟﻄﻤﺄﻧﺔ اﻟﺸﺮﻳﻚ وإﺛﺒﺎت ﺗﻌﻠﻘﻚ ﺑﻪ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺠﻴﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻬﻞ ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.38 :

اﻟﻤﻴﺰان

 23ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  23 -أﻛﺘﻮﺑﺮ

ً
ﻣـﻬـﻨـﻴــﺎ :ﺗـﺸـﻌــﺮ أﻧ ــﻚ ﺗـﺴـﻴــﺮ ﻓــﻲ ﻣﻜﺎﻧﻚ
ّ
وﻛﺄﻧﻚ ﻻ ﺗﺘﻘﺪم وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎدم.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻗــﻒ اﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻛﻤﺎ
ً
وﻗﻒ ﻫﻮ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻚ دوﻣﺎ.
ً
ﻋﻘﻠﻴﺔ
ﺗﻐﻴﻴﺮ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
ّ
ً
ﺷ ـﺨــﺺ ﻋ ـﻨ ـﻴــﺪ ﻓ ـﻌ ـﺒ ـﺜــﺎ ﺗـ ـﺤ ــﺎول .وﻓ ــﺮ
ﻣﺠﻬﻮدك.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.39 :

اﻟﻌﻘﺮب

 24أﻛﺘﻮﺑﺮ  22 -ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺴﺘﻐﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻌﺮ
ﺑﻬﺎ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﺼﻴﺮك اﻟﻤﻬﻨﻲ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻻ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ ﻋﻼﻗﺘﻜﻤﺎ
ّ
ﻣﻬﺪدة ﻛﻲ ﺗﺘﺤﺮك.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺷﻴﻚ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻻﻗﺎﻣﺔ
ﻳﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﻣﺰاﺟﻚ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.44 :

اﻟﺠﻮزاء

 21ﻣﺎﻳﻮ  21 -ﻳﻮﻧﻴﻮ

اﻟﺴﺮﻃﺎن

 22ﻳﻮﻧﻴﻮ  22 -ﻳﻮﻟﻴﻮ

ً
ً
ﻣـﻬـﻨـﻴــﺎ :اﺳـﺘـﻔــﺪ ﻣ ــﻦ اﻟـﺘـﺤـﻀـﻴــﺮات اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻻﻧﻄﻼق ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ً
ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻜﻞ ﺛﻘﺔ وﺻﻼﺑﺔ .ﻟـﺘـﻌــﻮد أدراﺟ ـ ــﻚ ﻓـ ــﻮرا ﻋـﻨــﺪ ﻣــﻮاﺟـﻬــﺔ أﺑﺴﻂ
ً
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎ :ﺗﺸﻌﺮ ﺑ ــﺄن اﻟـﺤــﻆ ﻳﻌﺎﻛﺴﻜﻤﺎ .ﻛﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻖ.
ً
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺤﺐ اﻟﻄﺮف اﻵﺧــﺮ ﺑﻜﻞ ﺟﻮارﺣﻚ
ﺻﺒﻮرا ﻓﻬﻲ أزﻣﺔ ﻋﺎﺑﺮة.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻻ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻘﻠﺐ اﻟﻤﺰاج ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ وﻟﻜﻦ ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﺸﻌﻮر ﻣﺘﺒﺎدل.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻚ اﻟﻨﺎس ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أﺣﺪث
ﻓﺎﻟﻨﺎس ﺑﺪأوا ﻳﻨﺰﻋﺠﻮن ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ.
ﺻﻴﺤﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.53 :
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.4 :

اﻟﻘﻮس

 23ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  21 -دﻳﺴﻤﺒﺮ

ً ُ
ً
ً
ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﺎ :ﺗ ـﺤ ــﺮز ﺗ ـﻘ ــﺪﻣ ــﺎ ﻛ ـﺒ ـﻴ ــﺮا وﺗ ـﺤـ ّـﺴــﻦ
ﻣﻨﺼﺒﻚ ﻓﺘﺜﻴﺮ اﻟﺤﺴﺪ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻚ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ إﺷــﺮاك اﻟﺸﺮﻳﻚ ﻓﻲ
ﻣﺸﺎرﻳﻌﻚ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ.
ً ّ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺘﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎرﻓﻚ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ
ﻣ ـﻜــﺎﻧ ـﺘــﻚ اﻻﺟ ـﺘ ـﻤــﺎﻋ ـﻴــﺔ وﺗ ــﻮﺳ ـﻴ ــﻊ داﺋـ ــﺮة
اﻻﺻﺪﻗﺎء.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.28 :

اﻟﺠﺪي

 22دﻳﺴﻤﺒﺮ  19 -ﻳﻨﺎﻳﺮ
ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺠﺒﺮك اﻷﺣﺪاث ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺎزﻓﺔ وﻗﺪ
ﺗﺮﺗﻜﺐ اﻷﺧﻄﺎء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ.
ً
ّ
ﻳﺘﺠﺪد اﻟﻬﺪوء ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻜﻤﺎ ﺑﻌﺪ
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ:
ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ.
ً
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺼﺮف ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﺎل ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.2 :

اﻷﺳﺪ

 23ﻳﻮﻟﻴﻮ  22 -أﻏﺴﻄﺲ
ً
ّ
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﻣﺮوﻧﺘﻚ ﻣﻔﺘﺎﺣﻚ اﻟﺬﻫﺒﻲ ﻟﺘﺨﻄﻲ
اﻟﺼﻌﺎب ووﺳﻴﻠﺘﻚ ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ
ﻣﺰاﻳﺎك.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺐ أﻗــﻮى داﻋــﻢ ﻟﻚ ﻓﻬﻮ
ّ
ﻣﺤﺮك ﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺗﻚ وﻳﻮﺟﻬﻚ ﻧﺤﻮ اﻟﺼﻮاب.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﺒﻬﺮ اﻟﻨﺎس ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻚ اﻟﺴﺨﻴﺔ
وﺗﺠﻴﺪ اﺳﺘﺮﺿﺎءﻫﻢ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ27 :

اﻟﺪﻟﻮ

 20ﻳﻨﺎﻳﺮ  18 -ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺑﺎﻟﻚ ﻣﺸﻐﻮل ﺣــﻮل ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻚ
ً
اﻟﻤﻬﻨﻲ وﺳﺘﺼﻞ اﻟﻰ أﺣﻼﻣﻚ ﻗﺮﻳﺒﺎ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻓﺘﺮة واﻋﺪة ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﻴﻦ
وﺗﻮﻃﻴﺪ ﻟﻠﺤﺐ ﻟﻠﻤﺮﺗﺒﻄﻴﻦ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﺗﻜﺘﺸﻒ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت وﻫﻮاﻳﺎت
ّ
ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻐﻴﺮ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﻧﺤﻮ اﻷﻓﻀﻞ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.56 :

اﻟﻌﺬراء

 23أﻏﺴﻄﺲ  22 -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

ً
ﻣﻬﻨﻴﺎ :ﺗﺠﻴﺪ ﺗﺠﺎوز اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﺴﻴﻂ
ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺎﻫﺮ واﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ.
اﻟﻤﻮاﻗﻒ
ٍ
ً
ﻋــﺎﻃـﻔـﻴــﺎُ :أﻧ ـ ّـﺖ ﻓــﺎﺋــﻖ اﻟــﺮوﻣـﻨـﺴـﻴــﺔ واﻟـﺤــﺐ
ﻳﺠﻌﻠﻚ ﺗ ـﺤــﻠــﻖ وﻳـﻤـﻨـﺤــﻚ اﻟ ـﻘــﻮة ﻟـﺘـﺠــﺎوز
اﻟﻌﻮاﺋﻖ.
ً
ً
اﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺎ :ﺗﺴﻌﻰ دوﻣ ــﺎ ﻟﻘﻠﺐ أي وﺿﻊ
ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻌﺎدة.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.11 :

اﻟﺤﻮت

 19ﻓﺒﺮاﻳﺮ  20 -ﻣﺎرس
ً
ﻣ ـﻬ ـﻨ ـﻴــﺎ :ﺗـﻔـﻜــﺮ ﻓ ــﻲ اﻻﻧـ ـﻄ ــﻼق ﺑ ـﻌ ـﻤـ ٍـﻞ ﺧــﺎص
وﺗﻜﻮن اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻚ.
ً
ﻋﺎﻃﻔﻴﺎ :ﻳﺪﻋﻤﻚ اﻟﺤﺒﻴﺐ وﻳﺤﺎول ﻋﺪم إﻋﺎﻗﺔ
ﻣﺴﺎرك اﻟﻤﻬﻨﻲ.
ً
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻻ ﻳﻼﺣﻆ اﻟﻨﺎس أﻧﻚ ﻣﻨﺰﻋﺞ ﻷﻧﻚ
ﻛﺜﻴﺮ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﻬﻢ.
رﻗﻢ اﻟﺤﻆ.22 :

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

ُ
وفاء بوكيل :نشأت على أصوات عمالقة الغناء في الكويت
تشارك ألول مرة في الدراما الخليجية بالمسلسل الرمضاني «يا زينة عيوني»
عزة إبرهيم

أتعاون
مع عادل
الماس في
«ديو» غنائي
ً
قريبا

الكويت
تستحق
مكانة أفضل
في السينما
العربية

اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاع ـ ـ ــت ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــانـ ـ ــة
التونسية المقيمة في الكويت
وف ــاء بوكيل حجز مـكــان لها
ف ــي ق ـل ــوب ج ـم ـه ــوره ــا ،وفــي
ال ـس ــاح ــة ال ـف ـن ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة،
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار أع ـ ـمـ ــال
غـنــا ئـيــة تجمع بـيــن هويتها
وموهبتها .ومــن خــال ذكــاء
فـ ـن ــي ق ـ ـ ــررت أن ت ـج ـم ــع بـيــن
تــونــس والـكــويــت فــي العديد
م ـ ـ ــن أغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا ،ب ـ ـش ـ ـهـ ــادة
ألبومها األخير (النغم كويتي
واألرض تونسية) ،مؤكدة في
لـقــائـهــا م ــع «الـ ـج ــري ــدة» أنـهــا
ن ـش ــأت ع ـلــى س ـم ــاع أصـ ــوات
عمالقة الغناء في الكويت ،ما
ساعدها بقوة فــي مشوارها
الـفـنــي ،ال ــذي انـطـلــق قـبــل 20
عاما.
وأعربت بوكيل لـ «الجريدة»
ع ــن س ـعــادت ـهــا ب ـحــالــة األل ـفــة
التي تعيشها خارج موطنها
تــونــس ،عـلــى أرض الـكــويــت،
ب ـل ــد اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ،مـ ــؤكـ ــدة أن
جميع العوائل الكويتية عائلة
لها دون أي شعور بالغربة،
وهو ما يجعلها ذات حضور
مستمر بــاألعــراس الكويتية،
إلـ ــى ج ــان ــب أع ـمــال ـهــا الـفـنـيــة
ب ـم ـجــال ال ـغ ـن ــاء ،ومـ ــا تـقــدمــه

مــن أغ ـن ـيــات وطـنـيــة فــي حب
الكويت كل عام.
وأكــدت أن إتقانها اللهجة
الكويتية ساعدها كثيرا في
االندماج بالمجتمع الكويتي
وال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـجـ ــي ب ـ ـش ـ ـكـ ــل ع ـ ـ ــام،
الفـتــة إلــى أن سبب إجادتها
ال ـل ـه ـجــات بـشـكــل ع ــام يــرجــع
إل ــى الـ ــدروس الـتــي تعلمتها
ع ـلــى ي ــد ال ـم ـط ــرب الـتــونـســي
الكبير لطفي بــو شـنــاق ،أحد
أساتذتها ،والــذي تربت على
يده منذ دخولها عالم الغناء
قبل  20عاما.

خـ ـ ـ ــال مـ ـسـ ـلـ ـس ــل (يـ ـ ـ ــا زيـ ـن ــة
عيوني) ،الذي ُيعرض ضمن
الـسـبــاق الــرمـضــانــي المقبل،
ب ــالـ ـمـ ـش ــارك ــة مـ ــع ن ـخ ـب ــة مــن
الـنـجــوم ،هــم :محمد المنيع،
جـ ـ ــاسـ ـ ــم الـ ـ ـنـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــان ،م ـح ـم ــد
ال ـع ـج ـي ـمــي ،هـ ــدى الـخـطـيــب،
سـ ـع ــود ال ـش ــوي ـع ــي ،شـعـبــان
عـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاس ،ول ـ ـ ـيـ ـ ــد الـ ـ ـض ـ ــاع ـ ــن،
سماح خالد ،نواف الشمري،
ع ـب ــدال ـن ــاص ــر ال ـ ــزاي ـ ــر ،زهـ ــرة
ال ـ ـخـ ــرجـ ــي ،وال ـ ـم ـ ـطـ ــرب ب ــال
ال ـشــامــي ،وك ـتــب الـسـيـنــاريــو
والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوار ال ـ ـشـ ــاعـ ــر س ــام ــي
الـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــي ،وإخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج ح ـس ـي ــن
المفيدي».

وأوضحت أن عــرب تونس
أو ا ل ـب ــدو ي ـت ـحــد ثــون بلهجة
قــر ي ـبــة م ــن ا لـلـهـجــة المحلية
ً
الكويتية والسعودية ،فضال
عن عشقها وعشق التونسيين
ألغنيات المطرب عبدالكريم
عـ ـب ــدالـ ـق ــادر وع ـبــدال ـم ـح ـســن
ال ـم ـه ـن ــا وع ــائـ ـش ــة الـ ـم ــرط ــة،
و غـ ـي ــر ه ــم م ـ ــن رواد ا ل ـغ ـن ــاء
بالكويت ،مؤكدة أنها تعتبر
ن ـف ـس ـهــا ت ـل ـم ـيــذة ل ـك ــل ه ــؤالء
النجوم ،ما ساعدها في اتقان
الـلـهـجــة ال ـكــوي ـت ـيــة ،ودفـعـهــا

أدوار مغايرة

بدو تونس

وفاء بوكيل
بـ ـق ــوة فـ ــي مـ ـش ــواره ــا ال ـف ـنــي
بشكل عام.
وحول مشاركتها الدرامية
األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ــالـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،ق ــال ــت

بوكيل« :متحمسة جدا لتلقي
ردود ف ـع ــل ا ل ـج ـم ـه ــور عـلــى
م ـشــارك ـتــي األول ـ ــى بــالــدرامــا
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ب ـش ـكــل ع ـ ــام ،مــن

وأض ــاف ــت بــوكـيــل« :أجـســد
من خالل المسلسل شخصية
الزوجة الثانية للفنان محمد
العجيمي ،حيث لديه زوجة
أولــى ،لكن تضطره المواقف
لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــزواج ثـ ــان ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن امـ ـ ـ ــرأة
تونسية».
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــارق بـ ـي ــن
التمثيل في الكويت وتونس،
أوضـ ـ ـح ـ ــت« :ه ـ ـنـ ــاك اخ ـت ــاف
كبير بين المجتمعين ،وعليه

ف ـط ـب ـي ـع ــة األدوار مـ ـغ ــا ي ــرة
تماما ،فمثال ال توجد زوجة
ثــانـيــة فــي تــونــس ،وه ــو دور
جديد كليا بالنسبة لي ،كما
أن الدراما الكويتية منتشرة
بـجـمـيــع دول الـخـلـيــج ،ولـهــا
م ـس ــاح ـت ـه ــا الـ ـخ ــاص ــة ،وأنـ ــا
كـ ـفـ ـن ــان ــة ي ـه ـم ـن ــي الـ ــوصـ ــول
ل ـج ـم ـه ــوري والـ ـتـ ـق ــرب م ـنــه،
لكن ما تحتاجه الكويت هو
ال ـت ــوس ــع ف ــي إنـ ـت ــاج األف ـ ــام
السينمائية ،حيث إن لديها
ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــوادر الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـقـ ــويـ ــة،
وتستحق أن يكون لها مكانة
أكبر بالسينما العربية».
وعـ ــن أع ـمــال ـهــا ال ـغ ـنــائ ـيــة،
كـشـفــت بــوكـيــل أن ـهــا تستعد
ق ــري ـب ــا لـ ـط ــرح أح ـ ــد كـلـيـبــات
ألـ ـب ــومـ ـه ــا ال ـ ـجـ ــديـ ــد (الـ ـنـ ـغ ــم
كــوي ـتــي واألرض تــونـسـيــة)،
وت ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــر  6أغ ـ ـن ـ ـيـ ــات
ض ـم ــن األلـ ـ ـب ـ ــوم فـ ــي ت ــون ــس،
مـ ـ ــن إ جـ ـ ـم ـ ــا ل ـ ــي  10أ غـ ـنـ ـي ــات
ي ـ ـض ـ ـم ـ ـهـ ــا األل ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــوم ،الـ ـ ـ ــذي
ي ـش ـه ــد تـ ـع ــاون ــا مـ ــع ش ـع ــراء
وملحنين كويتيين ،مثل :فهد
الرويضان ونيشان وعبدالله
مـ ـش ــاري ،وس ـت ـك ــون األغـن ـيــة
المرتقبة «دي ــو» مــع المطرب
الكويتي عادل الماس.

حضور كويتي غير مسبوق بجائزة «البوكر» العربية صدور الطبعة الثانية من «الكويت
الشمري والنصر الله في القائمة الطويلة ومفرح بالتحكيم
في زمن األربعينيات والخمسينيات»
●

عزة إبراهيم

أع ـل ـن ــت الـ ـج ــائ ــزة ال ـعــال ـم ـيــة
ل ـ ـلـ ــروايـ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة «أي بـ ــاف»
أمس ،القائمة الطويلة لدورتها
ال ـخــام ـســة ع ـش ــرة ،ال ـت ــي ضمت
 16رواي ــة ص ــدرت خ ــال الفترة
مــن أول يوليو  2020حتى آخر
يونيو  2021من بين  122رواية
تقدمت للجائزة ،بحضور كويتي
غير مسبوق.
وتـضـمـنــت الـقــائـمــة الطويلة
للبوكر الـعــربـيــة ،لـلـمــرة األول ــى
اثنين من الروائيين الكويتيين،
ه ـ ـمـ ــا م ـ ـنـ ــى ال ـ ـش ـ ـمـ ــري وخـ ــالـ ــد
ً
الـنـصــرالـلــه ،ف ـضــا عــن حضور
كويتي ثالث على مستوى لجنة
الـتـحـكـيــم ال ـتــي ض ـمــت ال ـنــاقــدة
سعدية مفرح.
وأع ـ ــرب ال ــروائـ ـي ــان الـشـمــري
والنصرالله عن سعادتهما بهذا
اإلن ـجــاز ال ــذي يــؤكــد أن الــروايــة
ال ـكــوي ـت ـيــة ت ـت ـبــوأ م ـكــانــة قــويــة
ومتميزة بين الروايات العربية،
مــؤكــديــن فخرهما بــأنـهــا الـمــرة
األولى التي تشهد فيها البوكر
العربية هذا الحضور الكويتي
الـقــوي مــن خــال ثــاثــة عناصر
أدب ـيــة عـلــى مـسـتــوى المنافسة
ً
وعلى مستوى التحكيم أيضا.
وقالت الشمري لـ «الجريدة»:
«س ـعــادتــي ال تــوصــف بــوصــول
روايتي الجديدة خادمات المقام
للقائمة الطويلة لجائزة الرواية
العربية البوكر وأتمنى التوفيق
لكل األصــدقــاء المشاركين ،وما

خالد النصرالله

منى الشمري

سعدية مفرح

لفتني نجاح عــدد من الروايات
الخليجية في الوصول للقائمة
ال ـطــوي ـلــة ه ــذه ال ـم ــرة وه ــو أمــر
مبهج».
وأضــافــت الـشـمــري« :الــروايــة
ال ـكــوي ـت ـيــة ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى ال ـتــألــق
وال ـن ـجــاح وال ـح ـضــور الكويتي
بالجائزة فخر لي وشعرت حين
وصلت الرواية للقائمة ،الطويلة
بالتقدير الكبير للجهد الفني
واألدبــي المبذول فيها وهــو ما
ً
أسعدني كثيرا».
وحول مضمون الرواية قالت:
«ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـ ــرواي ـ ــة «خـ ــادمـ ــات
ال ـم ـق ــام» ال ـت ــي ص ـ ــدرت ع ــن دار
ال ـســاقــي فـهــي رواي ـ ــة تـحـفــر في
ال ـ ـهـ ــويـ ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة والـ ـمـ ـك ــان
ً
وتحديدا جزيرة فيلكا في زمن
الخمسينيات من القرن الماضي،
وت ـح ـك ــي ق ـص ــة خـ ــادمـ ــات م ـقــام
ال ـخ ـض ــر م ـس ـت ـل ـب ــات بــان ـت ـظــار

الـ ـمـ ـعـ ـج ــزات ل ـت ـغ ـي ــر أق ـ ــداره ـ ــن
وتشحذ أحالمهن».
مــن ناحيته ،قــال النصر الله
ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة»« :إن ـ ــه وألول مــرة
يصل بأعماله إلــى هــذا التقدير
ال ـك ـب ـي ــر ،ول ــذل ــك ف ـ ــإن س ـعــادتــه
ع ــارم ــة ب ــال ــدخ ــول ف ــي الـقــائـمــة
الطويلة لجائزة البوكر العربية،
وه ـ ــو أكـ ـب ــر ت ـق ــدي ــر ي ـح ـظ ــى بــه
بعد أن وصــل للقائمة للطويلة
لجائزة الشيخ زاي ــد عــام 2017
برواية «الدرك األعلى».
وأوضح النصرالله أنه أصدر
من الروايات الطويلة  4باإلضافة
ً
إ لــى مجموعة قصصية معربا
ع ــن أم ـل ــه ف ــي أن ي ـصــل ب ــرواي ــة
(ال ـخــط األب ـيــض مــن الـلـيــل) إلــى
القائمة القصيرة.
وحول الرواية قال إنها تدور
أمضاها
حول بطل بعد طفولة ّ
ّ
يقلب صفحات كتبه المفضلة،

وشبابه الذي دأب فيه على عمله
ّ
ّ ً
مدققا للكتب ،يتألم حين يمنع
ً
ك ـتــابــا ،وي ـنــزعــج م ــن اض ـط ــراره
إلــى رفــض بعض األع ـمــال التي
تستهويه ،فيقع في المحظور،
ّ
المتمردين،
يميل إلى الروائيين
ويستعين بمطبعة ور ث ـهــا عن
ً
أب ـي ــه ،فـيـصـيــر م ــاح ـق ــا .ت ـقــوده
رغـ ـبـ ـت ــه وه ـ ــوس ـ ــه إل ـ ـ ــى ن ـه ــاي ــة
ً
م ـفــاجـئــة ومــري ـبــة ت ــارك ــا خلفه
رواي ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـح ـ ـفـ ــورة عـ ـل ــى ج ـ ــدار
مخبئه.
وتبلغ قيمة الجائزة المرموقة
التي يرعاها مركز أبوظبي للغة
الـعــربـيــة الـتــابــع لــدائــرة الثقافة
والسياحة في أبوظبي وتدعمها
مؤسسة جــائــزة بوكر فــي لندن
 50ألف دوالر.
وتعلن القائمة القصيرة في
مارس فيما يحين موعد إعالن
الرواية الفائزة في مايو.

راشد الفارس يطرح ألبومه
الجديد «كحل وزمام»
ط ــرح ال ـم ـطــرب الـسـعــودي
راشد الفارس ألبومه الجديد
بـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــوان «كـ ـ ـح ـ ــل وزمـ ـ ـ ـ ـ ــام»،
ويـتـضـمــن  21أغـنـيــة ،شــارك
فيها عــدد كبير مــن الشعراء
والـ ـمـ ـلـ ـحـ ـنـ ـي ــن والـ ـم ــوزعـ ـي ــن
وصناع الموسيقى.
واألغـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة الـ ــرئ ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــة
م ــن ك ـل ـم ــات األمـ ـي ــر ب ـ ــدر بــن
عبدالمحسن ،وألحان دحوم
الـطــاســي ،ال ــذي لـحــن أيضا
ف ـ ــي األل ـ ـ ـبـ ـ ــوم أغـ ـنـ ـي ــة «س ـل ــك
حــريــر» ،الـتــي كتبها الشاعر
سعود البابطين ،الــذي كتب
أيضا  3أغان هي« :هذا يوم»
و«سـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــان» وك ــاهـ ـم ــا مــن
ألحان ملهم ،واغنية «خلهم
ي ـ ـ ــدرون» م ــن ك ـل ـمــات راك ـ ــان،
ولـ ـح ــن م ـل ـه ــم أغ ـن ـي ــة ثــال ـثــة
هــي «وي ــن ع ــذرك» مــن كلمات
الشاعرة الجادل.
وبـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــة األغ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــي ه ـ ــي:
«روح ـ ـي ـ ــن» ك ـل ـم ــات ال ـش ــاع ــر
واحـ ـ ـ ـ ـ ــد وألـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــان سـ ـلـ ـط ــان
الناصر ،أما أغنيتا «الغايب»
و«ت ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاوت» فـ ـك ــاهـ ـم ــا مــن
كلمات الشاعرة شموخ العقال
(العالية) ،ومــن ألـحــان ياسر
ب ــوعـ ـل ــي الـ ـ ـ ــذي لـ ـح ــن أي ـض ــا
أغاني «كاتب أغاني» للشاعر
فائق حسن ،و«الهوى الغالب»
للشاعر عبدالرحمن العبيدان،
و«ب ــاس ــم الـ ـج ــروح» لـلـشــاعــر
عبدالله االسمري.
ولـ ـ ـح ـ ــن ن ـ ــاص ـ ــر الـ ـص ــال ــح

ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
ال ـط ـب ـعــة ال ـث ــان ـي ــة م ــن ك ـتــاب
«الكويت في زمن األربعينيات
والـ ـخـ ـمـ ـسـ ـيـ ـنـ ـي ــات ...ش ـه ــود
وش ـ ـهـ ــادات» ،لـلـبــاحــث حمد
الـ ـحـ ـم ــد ع ـ ــن دار الـ ـف ــراش ــة،
بــالـتـعــاون مــع مكتبة راك ــان
(العجيري سابقا) ،والكتاب
عـبــارة عــن سـيــرة مجتمعية
م ــن  470ص ـف ـح ــة ،وي ـت ـكــون
من خمسة فصول ،هي« :هنا
ج ـب ـلــة وهـ ـن ــا شـ ـ ــرق» و«ه ـن ــا
المرقاب وبر الشامية» و«هنا
األحمدي والفنطاس» و«هنا
الجهراء» و«هنا فيلكا».
ويقدم الكتاب عبر فصوله
 51شخصية تقدم شهاداتها
ع ــن ال ـح ـي ــاة ال ـت ــي عــاشـتـهــا
ف ــي ت ـلــك ال ـف ـتــرة ع ــن الـفــريــج
والجيران والمدرسة ودخول
الكهرباء واألسواق والفرضة
ومظاهر الحياة االجتماعية
وال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة وال ـ ـعـ ــاقـ ــة مــع
البحر وه ـكــذا ،وشخصيات
ال ـك ـت ــاب ك ـش ـهــود ع ـي ــان هــم:
األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة واألكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــون
والـ ـ ـ ـ ــوزراء وال ـم ـس ـت ـش ــارون:
عـ ـب ــدالـ ـل ــه بـ ـ ـش ـ ــارة وم ـح ـم ــد
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـع ـ ـ ــوس ـ ـ ــي ومـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد
أب ــوالـ ـحـ ـس ــن وع ـب ــدال ــرح ـم ــن
الغنيم ورشيد الحمد ووليد
ال ـن ـص ــف وخ ـل ـي ـفــة ال ــوق ـي ــان
وسليمان الشطي وعابدين
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاي ـ ـ ــغ وعـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز

حمد الحمد

غالف اإلصدار

المفرج  -شادي الخليج  -وعلي
صــالــح ال ــروم ــي وعـبــدالــرحـمــن
النجار وعبدالله خلف وعــادل
ال ـع ـبــدال ـم ـغ ـنــي وخ ــال ــد الـحـمــد
ومــرزوق الغنيم وبــدر العيسى
وب ـ ــدر ال ـع ـمــر وأح ـم ــد ال ـم ـنــاور
ويـ ــاس ـ ـيـ ــن الـ ـي ــاسـ ـي ــن وسـ ـع ــاد
ال ـ ـ ــرف ـ ـ ــاع ـ ـ ــي وسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي م ـح ـم ــد
وي ـ ـع ـ ـقـ ــوب الـ ـحـ ـج ــي وفـ ــرحـ ــان
الفرحان وخالد بورسلي وبدر
الجويهل وعبدالمحسن مظفر
وعبدالوهاب بوقريص وفيصل
الـ ـغـ ـي ــص وي ـ ــوس ـ ــف ال ــرف ــاع ــي
وبـ ــدر ال ـن ـجــار وبـ ــدر الـجــوعــان
وم ـح ـم ــد ال ـب ـك ــر وص ـ ـ ــادق يـلــي
وصقر الغربة وخالد المخيزيم
وع ـبــدالــوهــاب الـمـنـيــس وليلى
ال ـ ـع ـ ـث ـ ـمـ ــان وغـ ـ ـ ـن ـ ـ ــام الـ ــدي ـ ـكـ ــان
وعـ ــائ ـ ـشـ ــة الـ ـيـ ـحـ ـي ــى وع ـ ــزي ـ ــزة

البسام وحمد اليحيى وسعد
الشالحي وعمش الصويحة
وعبداللطيف المنصور ورجا
الـحـجـيــان الـمـطـيــري وأســد
ت ـقــي وع ـبــدال ـلــه الـمـصـيــريــع
وم ـ ـح ـ ـمـ ــد طـ ـ ــه الـ ـفـ ـيـ ـلـ ـك ــاوي
وسليمان الصالح رحمه الله.
ومـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب ت ـع ـت ـبــر
وث ـي ـق ــة ت ــاري ـخ ـي ــة ع ــن ف ـتــرة
من حياة المجتمع الكويتي
فـ ـ ـ ــي زم ـ ـ ـ ـ ــن األربـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــات
والخمسينيات ،حيث مرحلة
التحول الكبير بعد بدء إنتاج
النفط ،وحدوث مالمح ازدهار
اق ـت ـصــادي واجـتـمــاعــي على
كل الصعد.

أعلنت الفنانة نانسي عـجــرم ،اسـتـعــدادهــا للعودة
ً
مجددا إلى مسرح أولمبيا باريس في  10يونيو المقبل.
ون ـشــرت نــانـســي عـبــر حساباتها الـخــاصــة بمواقع
الـتــواصــل االجتماعي ص ــورة اإلع ــان أرفقته بتعليق:
«العودة إلى أولمبيا في يونيو .»2022
ُيــذكــر أن نــانـســي أح ـيــت لـيـلــة رأس الـسـنــة فــي حفل
أقامته بمدينة الجاللة المصرية بالعين السخنة ،حيث
شهد الحفل حضورا كامل العدد من مختلف الجنسيات
العربية.

ذكريات المكسيك
ب ــدوره ــا ،اسـتـعــادت الـفـنــانــة هـيـفــاء وهـبــي ذكــريــات

عيد الحب
راشد الفارس

أغنيتين هما «تكفى غن» من
كلمات علي عسيري و«خلص
دواي» مـ ـ ــن ك ـ ـل ـ ـمـ ــات خ ــا ل ــد
العوض .ولحن أحمد الهرمي
أغـنـيــة «ذك ــري ــات ــي» لـلـشــاعــرة
رحاب ،ولحن عبد االله ناصر
أغنية «تجاوزتك» من كلمات
مـحـمــد ال ـغــريــر ،ول ـحــن أده ــم
أغنية «الـحــب مــالــي» للشاعر
رامي العبودي ،وقدم الشاعر
والملحن عبدالرحمن العثمان
ل ــراش ــد ال ـف ــارس أغـنـيــة «بـيــن
ل ـي ـل ــة» ،ول ـح ــن راك ـ ـ ــان أغـنـيــة
ثانية في األلبوم هي «صدقت»
من كلمات مزيد ،بينما لحن
محمد غازي أغنية «الى هنا»
مــن كلمات عبدالله اب ــوراس،
ولحن صــاح الهمالن أغنية
«هــانــت ال ـع ـشــرة» مــن كلمات
طارق المحياس.

رحلتها إلى المكسيك واألجواء الصيفية التي عاشتها
هن ــاك قـبــل أي ــام ،ونشــرت مجموعة صور عبر حسابه ــا
بـ  Instagramظهرت فيها ترتدي مالبس رياضية.
وظهرت هيفاء ببنطلون أبيض رياضي مع «سويت
ش ـيــرت» بــالـلــون األب ـيــض بــرســومــات كــرتــونـيــة باللون
الـ ــوردي ،مــع كــاب أزرق وح ــذاء يــدمــج اللونين األســود
والوردي.
وكانت هيفاء أخذت إجازة من تصوير فيلمها ،لتحيي
حـفــا غـنــائـيــا فــي الـمـكـسـيــك ،وتـمـتــع جـمـهــورهــا هناك
بمجموعة من أجمل أغانيها.

أما النجمة اللبنانية ميريام
فـ ــارس فـتـحـتـفــل بـعـيــد الـحــب
خــال حفل غنائي تحييه في
إسطنبول بتركيا ،في  14فبراير
المقبل ،وتقدم خالله باقة مميزة
م ــن أف ـض ــل وأش ـه ــر أغـنـيــاتـهــا
لجمهورها.

نانسي عجرم

ميريام فارس

هنادي مهنا غاضبة
من شائعة انفصالها

حضرت الفنانة الشابة
هنادي مهنا العرض
الخاص لفيلم تماسيح
النيل ،رفقة زوجها الفنان
الشاب أحمد خالد صالح،
وبحضور عدد كبير من
النجوم ،تمهيدا لطرح
الفيلم تجاريا ،حيث
تشارك كإحدى بطالته.
ونفت الفنانة الشابة
ما انتشر مؤخرا حول
انفصالها عن زوجها،
معبرة عن غضبها
الشديد من تلك الشائعات
التي تناقلتها وسائل
التواصل االجتماعي
والمواقع المختلفة دون
التأكد منها ،وأكدت
أن العالقة بينهما
مستقرة ،وأنها تواجدت
في العرض الخاص
لالحتفال بفيلمها
الجديد ،الذي تقدم فيه
دورا مختلفا تماما
عما قدمته خالل الفترة
الماضية ،وتقدم أغاني
واستعراضات بالفيلم
الكوميدي الجديد مع
باقة من النجوم.

«كورونا» يعطل تصوير
مسلسل يسرا

أصيب عدد من طاقم عمل
مسلسل «أحالم سعيدة»،
بطولة الفنانة يسرا
بفيروس كورونا ،بينهم
بطلة مهمة بالمسلسل،
وهو ما جعل الشركة
المنتجة تقرر إيقاف
التصوير بشكل كامل
لمدة أسبوع ،والعودة
مجددا بعد االطمئنان على
الحاالت الصحية لجميع
المشاركين.
وتتواجد أطقم مخصصة
لمتابعة اإلجراءات
االحترازية والتعقيم داخل
لوكيشن العمل ،ويتواجد
أحد أفراد األطقم الطبية
لمتابعة أي تغيرات في
الحالة الصحية لألبطال،
وعزله بعد التأكد من
إصابته ،وهو ما يحدث
من قبل الشركة نفسها مع
مسلسلها اآلخر «فاتن أمل
حربي» ،بطولة النجمة
نيللي كريم ،لمنع انتشار
المرض.

«غوغل» يحتفل بذكرى ميالد
«سندريال الشاشة العربية»

نانسي تغني في باريس وميريام بتركيا
وأح ـ ـيـ ــت مـ ـي ــري ــام أخ ـ ـيـ ــرا ح ـف ــا غ ـن ــائ ـي ــا ب ـح ـضــور
جماهيري في أبوظبي ،وأشعلته بالعديد من أغنياتها
المحببة لدى جمهورها ،كما قدمت أغنية «زهرة» ،التي
غنتها للمرة األولــى على المسرح ،بعد أن قدمتها مع
النجم آسر ياسين ،وحققت نجاحا كبيرا.

خبريات

هيفاء وهبي

احتفل محرك البحث
«غوغل» بعيد ميالد
الفنانة المصرية الراحلة
سعاد حسني الـ ،79والذي
يصادف  26الجاري.
وولدت الفنانة متعددة
المواهب سعاد حسني،
التي احترفت التمثيل
وأجادت الغناء ،وتميزت
بقدرتها على تأدية فن
االستعراض ،في القاهرة
سنة  ،1943واشتهرت
بلقب «سندريال الشاشة
العربية» ،ودخلت عالم
السينما وهي ال تزال في
الـ 16من عمرها ،من خالل
فيلم «حسن ونعيمة».
وشاركت النجمة في
 91فيلما ،أشهرها مال
ونساء ،موعد في البرج،
صغيرة على الحب،
الزوجة الثانية ،القاهرة
 ،30خلي بالك من زوزو،
وكان آخر أعمالها فيلم
«الراعي والنساء» الذي
عرض عام  ،1991وتوفيت
سعاد حسني في 21
يونيو  ،2001في لندن ،عن
عمر ناهز  58عاما.

ةديرجلا
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دوليات

العراق« :كاتيوشا» على الحلبوسي واتهامات لـ «قوى الالدولة»

ّ
الكاظمي يتفقد الحدود السورية ...و«اإلطار» يتهم الصدر بالتسويف ويلوح بالمقاطعة السياسية
على وقع االنسداد السياسي
وارتفاع منسوب التوتر بين
اإلطار التنسيقي الشيعي
والتيار الصدري ،أخذ العنف
ضد قيادات السنة منحى
أكثر خطورة ،مع استهداف
منزل رئيس البرلمان محمد
الحلبوسي بوابل من الصواريخ،
سقط  3منها في محيط
مقر ضيافته بقضاء الكرمة،
وتمكنت أجهزة األمن من
إحباط  5أخرى معدة لإلطالق
على المنطقة ذاتها.

فـ ــي ت ـص ـع ـي ــد مـ ـي ــدان ــي ج ــاء
بـعــد س ــاع ــات قـلـيـلــة م ــن تثبيت
المحكمة اال تـحــاد يــة العليا في
الـ ـع ــراق ف ــوز ال ـس ـيــاســي الـسـنــي
م ـح ـم ــد الـ ـحـ ـلـ ـب ــوس ــي ب ــرئ ــاس ــة
البرلمان ،سقطت ليل الثالثاء -
األربعاء صواريخ كاتيوشا على
منزل الحلبوسي بقضاء الكرمة
ف ــي مـحــافـظــة األنـ ـب ــار ،م ــا أسـفــر
عن إصابة طفل ( 5أعوام) ورجل،
ونقلهما إلى المستشفى العام.
وم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــذ الـ ـ ـجـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى
للبرلمان ،التي برز فيها تحالف
س ـن ــي  -كـ ـ ــردي نـ ـ ــادر م ــع زع ـيــم
التيار الصدري مقتدى الصدر،
ه ـ ـمـ ــش ال ـ ـف ـ ـصـ ــائـ ــل ال ـش ـي ـع ـي ــة
الـمـحـســوبــة عـلــى ط ـه ــران ،الـتــي
خـســرت فــي انـتـخــابــات أكـتــوبــر،
شهدت األيام الماضية هجمات
بــالـقـنــابــل ع ـلــى م ـق ــرات تـحــالــف
«تـ ـ ـق ـ ــدم» بـ ـقـ ـي ــادة ال ـح ـل ـب ــوس ــي،
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـ ــديـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـق ـ ـ ــراط ـ ـ ــي
الـكــردسـتــانــي ،بــزعــامــة مسعود
ال ـب ــارزان ــي وم ـن ــازل سياسيين،
إضــافــة إل ــى مـصــرفــي «جـيـهــان»
و«كردستان» الكرديين في بغداد
وكركوك واألنبار.
ووجـهــت اتـهــامــات الــى «قــوى
ال ـ ــادول ـ ــة» ،ال ـت ــي ب ــات ــت م ــرادف ــا
للميليشيات «غير المنضبطة»
التابعة لفصائل شيعية تعرف
ب ـت ـش ــدده ــا ب ــال ــوق ــوف وراء كــل
ه ــذه ال ـه ـج ـمــات ،وت ـك ــررت أمــس
االتـهــامــات لـهــذه الفصائل دون
تسميتها ،خصوصا أن الهجوم
الصاروخي على الحلبوسي جاء
بعد تسجيل قائد «فيلق القدس»
اإلي ــران ــي إسـمــاعـيــل قــآنــي فشال
ج ــدي ــدا ف ــي إق ـن ــاع زع ـيــم الـتـيــار
الصدري مقتدى الصدر بضرورة
توحيد «البيت الشيعي».

إحباط هجمات
وأعـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــت خـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام
األمني أمــس تمكن مفارز وكالة
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات وال ـت ـح ـق ـي ـق ــات
االت ـح ــادي ــة ف ــي وزارة الــداخـلـيــة
مـ ــن ضـ ـب ــط  5ص ـ ــواري ـ ــخ م ـع ــدة
ومـ ـهـ ـي ــأة ل ــإط ــاق ع ـل ــى ق ـضــاء
الكرمة ،موضحة أن «الصواريخ
تم ضبطها بمنطقة ذراع دجلة
وشرعت األجهزة المختصة في
التعامل معها وفق السياقات».
ووف ـ ـ ـ ــق خ ـل ـي ــة اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام ،ف ــإن
الحادث اإلرهابي بمنطقة سكن
ومـضـيــف الـحـلـبــوســي ،ال ــذي لم
تتبنه أي جـهــة فــي ال ـح ــال ،نفذ
بــواسـطــة  3ص ــواري ــخ كاتيوشا

قاليباف« :صفقة ربع القرن»
لم توقع بعد
الكاظمي يتفقد الحدود السورية أمس (رئاسة الوزراء)
ان ـط ـل ـقــت م ــن ج ـه ــة ذراع دج ـلــة
بــات ـجــاه مــركــز ال ـق ـضــاء ،وسـقــط
األول خلف مرآب البلدية ،والثاني
فــي ش ــارع  20أم ــام دار مــواطــن،
والـ ـث ــال ــث ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ــرش ــاد،
وتسبب في إصابة اثنين بجروح
طفيفة.

«قوى الالدولة»
وكتب الحلبوسي ،في تعليقه
ع ـل ــى ال ـق ـص ــف ال ـ ـ ــذي لـ ــم يـصــب
ال ـه ــدف ال ـم ـحــدد« ،اب ـن ــي ،أعـتــذر
منك وأعدك سنستمر في قضيتنا
ليتحقق األمل في دولة يسودها
العدل ويزول عنها الظلم وتندحر
فيها قوى اإلرهاب والالدولة ،كي
تنعموا بالسالم واألمان».
ووصف الرئيس برهم صالح
الهجوم على مقر رئيس البرلمان
ب ــأن ــه «عـ ـم ــل إرهـ ــابـ ــي مـسـتـنـكــر
يستهدف االستحقاقات الوطنية
وال ــدس ـت ــوري ــة» ،داع ـيــا إل ــى رص
الصف الوطني والتكاتف لحماية
السلم األهلي ومنع المتربصين
وم ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة ط ـ ـ ــري ـ ـ ــق ت ـش ـك ـي ــل
حكومة تحمي المصالح العليا
وتستجيب لتطلعات الشعب.
وإذ اع ـت ـب ــر رئـ ـي ــس ح ـكــومــة
ك ــردس ـت ــان م ـس ــرور ال ـب ــارزان ــي

أن «الهجوم اإلرهــابــي تصعيد
خطير يستهدف زعــزعــة األمــن
واالستقرار» ،حذرت بعثة األمم
المتحدة «يونامي» من «محاولة
جبانة لخلق الفوضى» ،مطالبة
ال ـس ـل ـطــات «بـتـكـثـيــف الـجـهــود
ل ـم ـنــع هـ ــذه األف ـ ـعـ ــال وال ـق ـبــض
على الجناة ،والتحلي بالهدوء
وض ـ ـ ـبـ ـ ــط الـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــس لـ ـلـ ـتـ ـص ــدي
لمحاوالت زعزعة االستقرار».
واتـ ـه ــم ت ـح ــال ــف «الـ ـسـ ـي ــادة»
ال ـس ـن ــي األكـ ـب ــر ف ــي ال ـب ــرل ـم ــان،
ب ـ ــزع ـ ــام ـ ــة خـ ـمـ ـي ــس الـ ـخـ ـنـ ـج ــر،
«مجاميع منفلتة بقصف مقر
ال ـح ـل ـبــوســي ف ــي ت ـح ــد واض ــح
لسيادة الدولة وكسر هيبتها»،
داعـيــا «الـعـقــاء مــرة أخ ــرى الى
وق ــف م ـغــامــرات الـسـفـهــاء ضد
استقرار العراق وتهديد السلم
المجتمعي والكشف عن الجناة
فورا ،وتقديمهم للعدالة وإنزال
العقوبات بحقهم ليكونوا عبرة
لغيرهم ممن يحاولون العبث
بأمن العراق».

الحدود السورية
فـ ـ ـ ــي غـ ـ ـ ـض ـ ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ج ـ ــدد
الكاظمي ،خــال تفقده منطقة
ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـي ـ ــات عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـشـ ــريـ ــط

الـ ـح ــدودي م ــع س ــوري ــة ،بــرفـقــة
وزيري الدفاع والداخلية وعدد
مــن ال ـق ـيــادات ،جــاهــزيــة الـقــوات
المسلحة للتصدي ألي محاولة
للعبث بأمن واستقرار العراق.
وخـ ــاطـ ــب الـ ـك ــاظـ ـم ــي ،خ ــال
اجتماعه مــع الـقـيــادات األمنية
وال ـع ـس ـك ــري ــة فـ ــي م ـق ــر ال ـف ــرق ــة
ال ـســادســة ل ـحــرس ال ـح ــدود في
م ـح ــاف ـظ ــة نـ ـيـ ـن ــوى« ،أن ـ ـ ــا عـلــى
ّ
يومية
اطــاع مباشر ومتابعة
ّ
لـتـطـ ّـورات األحـ ــداث ،وكــلــي ثقة
ب ـ ـقـ ــدرات ـ ـكـ ــم وع ــزيـ ـمـ ـتـ ـك ــم ع ـلــى
ال ـت ـصــدي ل ـح ـمــاقــات إرهــاب ـيــي
الخارج والداخل ،الساعين إلى
ت ـكــريــس ال ـف ــوض ــى ،وتـقــويــض
مؤسسات الــدولــة ،لمصالحهم
ال ـش ـخ ـص ـي ــة» ،م ـض ـي ـفــا« :أقـ ــول
إلرهــاب ـيــي داع ــش ال تـجــربــونــا
ف ـقــد ح ــاول ـت ــم ك ـث ـيــرا وفـشـلـتــم،
وتعلمون جـ ّـيــدا أنـنــا نالحقكم
وس ـت ــدف ـع ــون ث ـمــن ك ــل ح ـمــاقــةٍ
ارتكبتموها».

قآني و«اإلطار»
وعلى ضوء فشل زيارة قآني
ال ـث ــان ـي ــة ف ــي أق ـ ــل م ــن  10أي ــام
ل ـب ـغ ــداد رغـ ــم اص ـط ـحــابــه هــذه
المرة -حسبما عملت «الجريدة»،

ً
ً
مندوبا مباشرا للمرشد األعلى
علي خامنئي ،هدد قادة «اإلطار
ال ـت ـن ـس ـي ـق ــي» أم ـ ــس ب ـم ـقــاط ـعــة
العملية السياسية.
وكـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـصـ ـ ــدر قـ ـ ـ ــال أمـ ــس
األول إنه نجح في اقناع هادي
العامري زعيم «تحالف الفتح»
بـ ــاالن ـ ـض ـ ـمـ ــام ال ـ ـ ــى «االغـ ـلـ ـبـ ـي ــة
الوطنية» اال أن زعيم عصائب
اهـ ـ ــل الـ ـح ــق قـ ـي ــس ال ـخ ــزع ـل ــي،
ورئـيــس الحشد الشعبي فالح
الـفـيــاض رف ـضــا االن ـض ـمــام في
حال تمسك الصدر بالفيتو الذي
يـضـعــه ع ـلــى رئ ـي ــس الـحـكــومــة
ال ـســابــق ن ــوري الـمــالـكــي زعـيــم
«ائتالف دولة القانون».
وع ـقــب اج ـت ـمــاع نــاقــش آخــر
تـ ـط ــورات الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة
واألج ــواء والـمــواقــف ،أكــد قــادة
«اإلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـيـ ـق ــي» الـ ـ ــذي
يـضــم غــالـبـيــة ال ـقــوى الشيعية
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء الـ ـتـ ـي ــار الـ ـص ــدري،
«االلـ ـت ــزام بـمـشــروعـهــم ومنهج
ال ـم ـشــاركــة ف ــي إدارة الـمــرحـلــة
المقبلة ولـيــس اإلق ـص ــاء الــذي
ً
ً
ك ـ ـبـ ــد ال ـ ـش ـ ـعـ ــب ث ـ ـم ـ ـنـ ــا ب ــاهـ ـظ ــا
ف ــي زمـ ــن الـ ـمـ ـقـ ـب ــور» ،مــؤكــديــن
«الحرص على تجنب المزيد من
المشكالت واألزمـ ــات واالتـفــاق
ع ـلــى رئ ـي ــس وزراء ق ـ ــادر على

عبور المرحلة حسب السياقات
المعتمدة ،وتشكيل الحكومة
وفق االستحقاق االنتخابي لكل
من يرغب في المشاركة ويلتزم
بالمشتركات الوطنية».
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــان اإلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار:
«م ــازلـ ـن ــا ن ــأم ــل أن يـسـتـجـيــب
ال ـ ـشـ ــركـ ــاء لـ ـمـ ـش ــروعـ ـن ــا ،حـيــث
إن الـتـســويــف فــي ذل ــك سيدفع
الـعــراق فــاتــورتــه خصوصا مع
الـمـخــاطــر والـتـحــديــات األمنية
واالق ـت ـصــاديــة واإلداري ـ ـ ــة الـتــي
ت ـح ـي ــط بـ ــال ـ ـعـ ــراق وال ـم ـن ـط ـق ــة
ً
بــأســرهــا» ،مـبـيـنــا أن «ال ـت ــداول
ال ـس ـل ـمــي لـلـسـلـطــة وال ـت ـعــدديــة
السياسية يجب أن تـكــون هي
ال ـحــاك ـمــة ف ــي جـمـيــع ال ـمــراحــل
القادمة ،وال يصح في أي حال
مـ ــن األح ـ ـ ـ ــوال إض ـ ـعـ ــاف م ـكــون
لـحـســاب آخـ ــر ،ألن ه ــذا مــدعــاة
عدم عدالة وظلم يؤدي بالتالي
إلى مزيد من عدم االستقرار».
ووف ـ ــق ال ـب ـي ــان فـ ــإن «اإلط ـ ــار
لـ ـ ـي ـ ــس ض ـ ـ ــد م ـ ـ ـبـ ـ ــدأ األغـ ـلـ ـبـ ـي ــة
الوطنية ،و هــو مطلب محترم،
وقــد دعــت لــه الكثير مــن القوى
السياسية وما زالت ،ولكن هذه
األكثرية ال يجوز أن تكون على
حساب مكون واحد».
(بغداد ،أربيل  -وكاالت)

«حزب الله» يعرقل بالتضييق على «اليونيفيل» ...وعودة مفاوضات الترسيم
●

يشهد لبنان ورشة نقاشات مستمرة
ومـفـتــوحــة لـتــوفـيــر ظ ــروف الـ ـ ّ
ـرد على
ّ
الـ ـبـ ـن ــود الـ ـت ــي ت ـض ـمــن ـت ـهــا الـ ـمـ ـب ــادرة
الكويتية ،وتقديم ّ
رد خطي عليها في
االجتماع التشاوري لوزراء الخارجية
العرب الذي سيعقد بالكويت.
وتـتـخــذ األزم ــة اللبنانية أبـعــادهــا
اإلقليمية والدولية ،ففي موازاة مناقشة
الـ ـ ّ
ـرد عـلــى ال ـم ـبــادرة الـكــويـتـيــة ،بــرزت
جملة تطورات ،أولها لقاء جمع رئيس
الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون بــالـسـفـيــرة
األميركية دوروثي شيا ،وثانيها اعتداء
جديد على قــوات اليونيفيل فــي بلدة
را مـيــة الجنوبية للمرة الثالثة خالل
شهر ،وتخلل االعـتــداء تعطيل إحــدى
آلـيــات ق ــوات ال ـطــوارئ الــدولـيــة وجــرح
ج ـنــدي مـنـهــا ومـ ـص ــادرة أج ـه ــزة ،أمــا
ثالثها فتوقيع اتفاقية إيصال الكهرباء
األردنية الى لبنان عبر سورية ،وهذا ما
يحيل لبنان إلى انتظار موافقة البنك
الدولي على تمويل كلفة عملية النقل،
وهذه ال تتحقق من دون تحقيق شروط
دولـ ـي ــة ،وراب ـع ـه ــا اإلع ـ ــان ع ــن ع ــودة
ال ـم ـفــاوضــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة اللبنانية
لترسيم الحدود.
يـعـمــل وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الـلـبـنــانــي
على صياغة ورقــة الـ ّ
ـرد لعرضها على
وزراء الخارجية العرب ،ينسق في ذلك
م ــع رئ ـيــس الـحـكــومــة نـجـيــب ميقاتي
ّ
ويصر لبنان بحسب
والرئيس عــون.
ّ
مصادر رسمية على تقديم الرد ضمن
المهلة المحددة كنوع من التأكيد على
االلتزام اللبناني بتحسين العالقات مع
دول الخليج.
وت ـش ـي ــر م ـ ـصـ ــادر رس ـم ـي ــة إل ـ ــى أن
الـ ّ
ـرد اللبناني يتضمن تأكيد االلتزام
بــال ـعــاقــات ال ـج ـي ــدة ،والـ ـح ــرص على

مباحثات دفاعية
سعودية  -صينية

أجرى نائب وزير الدفاع
السعودي األمير خالد بن
سلمان مباحثات مع وزير
الدفاع الصيني الفريق أول
وي فونغ خاه ،تناولت سبل
التعاون في المجال الدفاعي
والعسكري أمس.
ُ
عرضت خالل اللقاء،
واست ِ
الذي تم عبر االتصال المرئي،
العالقات الثنائية بين البلدين،
وسبل تطويرها ،إضافة إلى
بحث القضايا ذات االهتمام
المشترك ،وحضر اللقاء عدد
من المسؤولين العسكريين في
البلدين.

لبنان :حراك دولي  -محلي رباعي يرافق «المبادرة الكويتية»
بيروت  -منير الربيع

سلة أخبار

م ـ ـصـ ــا لـ ــح دول ا ل ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج وأ م ـ ـن ـ ـهـ ــا،
واالس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ل ـل ـت ـن ـس ـيــق األمـ ـن ــي فــي
سبيل وقف عمليات تهريب المخدرات،
إضافة إلى االلتزام بإجراء اإلصالحات
المطلوبة من المجتمع الدولي.
أما المعضلة األساسية في الجواب
ف ـهــي الـمـتـعـلـقــة ب ــالـ ـق ــرارات ال ــدول ـي ــة،
ً
وخ ـصــوصــا ال ـق ــراري ــن  1559و،1701
وم ـســألــة س ــاح ح ــزب ال ـل ــه ،وض ــرورة
حصره بيد الدولة اللبنانية.
ويشكل هذان البندان عنصر خالف
كبيرا في لبنان ،إذ إن حزب الله يرفض
مناقشة هــذه ال ـشــروط ،ويضعها في
خ ــان ــة م ـحــاولــة إل ـ ــزام ل ـب ـنــان ب ـشــروط
اإلذعان .بينما تشير الورقة اللبنانية
إلى احترام لبنان سيادة الدولة والدول
الخليجية ،ورفض الدخول في صراعات
المنطقة أو المحاور ،وااللتزام بالنأي
بالنفس ،أما فيما يخص سالح حزب
الـلــه ،فــإنــه جــزء مــن مشكلة إقليمية ال
ً
يمكن حلها لبنانيا ،بل يجب االتفاق
اإلقليمي الــدولــي وهــو وح ــده الكفيل
ّ
بحل هذه المعضلة .بالتأكيد أن حزب
الله لن يلتزم بهذه الشروط ،خصوصا
أن ـ ـ ــه ي ـض ـع ـه ــا ف ـ ــي خـ ــانـ ــة ال ـت ـن ـس ـي ــق
الخليجي األمـيــركــي لممارسة أقصى
أن ـ ــواع ال ـض ـغــوط عـلـيــه وع ـلــى لـبـنــان،
وهو يستشهد باالجتماع بين َ
وزيري
خارجية الكويت والــواليــات المتحدة
األميركية .مناقشة كويتية  -أميركية
استبقت بمشاورات لبنانية أميركية
بين الرئيس عون والسفيرة األميركية
شيا ،التي أكدت لعون تأييد واشنطن
ل ـهــذه ال ـم ـب ــادرة ،وض ـ ــرورة مقاربتها
ً
لبنانيا بجدية كاملة ،كي يساعد لبنان
نفسه ،كما طــرحــت السفيرة مــع عون
مـســألــة ال ـت ـفــاوض مــع ص ـنــدوق النقد
الدولي إلجراء اإلصالحات.
ف ــي م ـ ـ ــوازاة ح ــرك ــة ال ـس ـف ـيــرة شـيــا،

بعد أن أعلنت حكومة الرئيس
اإليراني إبراهيم رئيسي،
على لسان وزيري الخارجية
واالقتصاد ،بدء تنفيذ "اتفاق
التعاون" لمدة  25عاما بين
طهران وبكين ،والتي أثارت
انتقادات واسعة في الجمهورية
اإلسالمية ،فجر رئيس البرلمان
محمد باقر قاليباف ،مفاجأة،
معلنا أن بالده "لم توقع أي
اتفاق من الناحية القانونية"،
مما أثار استغراب األوساط
السياسية في البالد.
وقال قاليباف ،ردا على مطلب
برلماني للحكومة بـ"تقديم
تفسيرات وتفاصيل االتفاقية
الصينية ،إن "أي اتفاق مع الدول
األخرى يجب أن يوافق عليه
البرلمان بحسب الدستور".

«قسد» تستعيد السيطرة
على سجن «داعش»

أعلنت القوات الكردية ،شمال
شرق سورية ،أمس ،أنها
استعادت السيطرة الكاملة
على سجن في مدينة الحسكة،
منهية بذلك هجوما شنه
عليها تنظيم داعش ،وهو
"األكبر واألعنف" له منذ
ثالث سنوات .وأكد بيان
لقوات سورية الديموقراطية
"قسد" تتويج حملة "مطرقة
الشعوب" بالسيطرة الكاملة
على سجن الصناعة بالحسكة
من قبل قواتنا ،واستسالم
جميع عناصر التنظيم
المتشدد التي فرت منه ،والتي
هاجمته بشكل منسق منذ
الخميس الماضي.

إثيوبيا :توتر في إقليم عفر

وزراء الطاقة في لبنان وسورية واألردن يوقعون في بيروت أمس اتفاقية الستجرار الكهرباء األردنية إلى لبنان (رويترز)
ك ــان ح ــزب ال ـلــه ي ـصـ ّـعــد ع ـلــى األرض،
وللمفارقة أنه كلما تم تجديد الشروط
العربية أو الدولية المتعلقة بضرورة
ً
تطبيق الـقــرارات الدولية ،وخصوصا
الـقــراريــن  1559و ،1701يلجأ الحزب
إلــى القيام بحركة تؤكد إصــراره على
خرق القرارين ،من خالل االعتداء على
دوريات قوات الطوارئ الدولية العاملة
في جنوب لبنان (الونيفيل).
وآخر االعتداءات كان وقوع إشكال
م ــع ق ـ ــوات ال ـ ـطـ ــوارئ ف ــي ب ـل ــدة رام ـيــة
الـجـنــوبـيــة ،وه ــي رســالــة واض ـحــة من
الـ ـح ــزب ب ــأن ــه ي ــرف ــض االل ـ ـتـ ــزام ب ـهــذه

الـشــروط ،وهنا ال بـ ّـد من التذكير بأن
مسلسل االعـتــداء ات على "اليونيفيل"
ب ــدأ بـعـيــد زيـ ــارة األم ـي ــن ال ـع ــام لــأمــم
المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى لبنان
وتأكيده وجوب االلتزام بالقرار ،1701
وتعزيز صالحيات وتوسيع نطاق عمل
"اليونفيل".
بال شك أن رفض حزب الله لشروط
ً
المبادرة الخليجية والكويتية تحديدا
سـيـضــع لـبـنــان عـلــى م ـش ــارف مرحلة
جــديــدة مــن التصعيد السياسي على
وقع التطورات اإلقليمية ،مما سيؤسس
ً
م ـ ـج ـ ــددا إلع ـ ـ ـ ــادة تـ ـك ــري ــس االنـ ـقـ ـس ــام

ال ـل ـب ـن ــان ــي ح ـ ــول م ـخ ـت ـلــف ال ـم ـل ـف ــات.
انقسام من شأنه أن يضع ورقة جديدة
في يد رئيس الجمهورية يستخدمها
م ــن ج ــدي ــد ل ـل ـقــول إن ــه ال ب ـ ّـد م ــن عقد
طاولة حــوار يشارك فيها كل األفرقاء
اللبنانيين في سبيل ّ
بت هذه الملفات
الخالفية.
ال يمكن فصل توقيع االتفاق الثالثي
ب ـيــن ل ـب ـنــان وس ــوري ــة واألردن حــول
الكهرباء ،عن استمرار البحث في توقيع
ات ـف ــاق ل ـل ــدول ال ـث ــاث م ــع مـصــر حــول
استجرار الغاز المصري الى لبنان ،وال
عن المبادرة الكويتية  -الخليجية ،التي

ستبحث في اجتماع وزراء الخارجية
العرب يــوم األحــد المقبل في الكويت،
ع ــن م ـســار إطـ ــاق ال ـم ـفــاوضــات حــول
ترسيم الحدود البحرية والتي يضطلع
بها آمــوس هوكشتاين ،الــذي سيزور
ت ــل أب ـي ــب وبـ ـي ــروت األسـ ـب ــوع الـمـقـبــل
الستكمال البحث في سبيل الوصول
ال ــى ات ـف ــاق يـنـجــز ال ـتــرس ـيــم ،وي ـكــرس
االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ،وي ـ ـكـ ــون م ــدخ ــا إلع ـ ــادة
االعتبار لمفهوم النأي بالنفس .وبال
شــك أن ذل ــك ينتظر مــوقــف ح ــزب الله
ً
ربطا بالتطورات الــدولـيــة ،خصوصا
المفاوضات اإليرانية  -األميركية.

أطلقت جبهة تحرير شعب
تيغراي المتمردة حملة
عسكرية لـ"ردع وتحييد
تهديد" قوات موالية للحكومة
اإلثيوبية المركزية في إقليم
عفر أمس األول.
وقالت الجبهة ،التي كانت
تحكم إقليم تيغراي ،إنها
تعرضت الستفزازات بعد
تقارير متضاربة عن توقيف
شاحنات محملة بمساعدات
غذائية حيوية لإلقليم
المضرب عند نقطة تفتيش
في إقليم عفر المجاور.
في غضون ذلك ،أكد رئيس
لجنة الشؤون األميركية
اإلثيوبية مسفين تيجينو،
عقب لقائه رئيس الوزراء
آبي أحمد ،أن األخير مستعد
للدخول في حوار مع "جبهة
تيغراي" إلنهاء القتال الدائر
في البالد منذ نوفمبر .2020
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حشود جوية قرب أوكرانيا
و«حرب الغاز» تشتد
واشنطن تتوقع تحرك بوتين منتصف فبراير

ّ
تتدرب على إطالق
سيدة أوكرانية
الرصاص في كييف (رويترز)

وسط «كرنفال» متواصل
من المناورات العسكرية
التي تجاوزت أعدادها
المئات في غضون أسابيع
قليلة ،ال تزال الحشود
العسكرية تتدفق الى
محيط أوكرانيا ،بينما تتوالى
التحذيرات األميركية
من غزو روسي يصفه
األوروبيون الذين يريدون
تجنب «حرب غاز» بين
موسكو وواشنطن بأنه
مجرد تهويل.

مع استمرار التوتر حول أوكرانيا،
ّ
حطت مقاتالت أميركية  ،F15أمس،
في قاعدة عسكرية بإستونيا ،وذلك
ُبـعـيــد إع ــان مــوسـكــو أن ـهــا ستنقل
مقاتالت من طــراز سو  35الحديثة
الى بيالروسيا.
وفـ ـ ــي حـ ـي ــن ت ـ ــواص ـ ــل «كـ ــرن ـ ـفـ ــال»
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاورات م ــن ال ـ ــدائ ـ ــرة الـقـطـبـيــة
الـشـمــالــي ال ــى «ال ـم ـتــوســط» ،ب ــدا أن
ح ــاد األوروبـ ــي
كـيـيــف وخـلـفـهــا االت ـ ّ
يسعيان بقوة الى تجنب «حرب غاز»
ب ــدأت تـلــوح معالمها بــوضــوح في
األفق ،حيث يقوم الرئيس األميركي
ج ــو ب ــاي ــدن ب ـم ـس ـعــى ي ـق ــول مـعـظــم
ال ـخ ـب ــراء إنـ ــه مـسـتـحـيــل الس ـت ـبــدال
إمدادات الغاز الروسية الى أوروبا،
مما يعني أن أي تــوتــر إضــافــي مع
روسيا سيعني خسائر اقتصادية
فادحة لدول االتحاد.
ورغم محاوالت التبريد األوروبية
واصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت واش ـ ـ ـن ـ ـ ـطـ ـ ــن م ـ ـ ــا أسـ ـ ـم ـ ــاه
م ـ ـسـ ــؤولـ ــون أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــون ووس ــائ ــل
إع ــام أوروب ـي ــة «ال ـت ـهــويــل» .وقــالــت
مساعدة وزيــر الخارجية األميركي
ويندي شيرمان خالل منتدى ،أمس،
أن ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ت ــرى أن كل
مؤشر يــدل على أن بوتين مستعد
الس ـت ـخ ــدام الـ ـق ــوة ال ـع ـس ـكــريــة ضد
أوكرانيا «بحلول منتصف فبراير»
رغم الضغوط الرامية لمنع ذلك.
وأفــادت مصادر مطلعة بأن قطر
ستحتاج إلى مساعدة من الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة إلقـ ـن ــاع ع ـمــائ ـهــا لـلـغــاز
ال ـط ـب ـي ـعــي بـ ــإعـ ــادة ت ــوج ـي ــه بـعــض

اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــدادات إلـ ـ ــى أوروبـ ـ ـ ـ ــا فـ ــي ح ــال
عطل الـخــاف الــروســي  -األوكــرانــي
اإلمدادات الروسية إلى القارة.
وق ـ ـ َــال أحـ ـ ــد الـ ـمـ ـصـ ــادر إن األمـ ــر
سيناقش خالل محادثات بواشنطن
األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ـق ـبــل ب ـي ــن أمـ ـي ــر قـطــر
ال ـش ـي ــخ ت ـم ـيــم ب ــن ح ـم ــد وال ــرئ ـي ــس
بايدن.
وخالل األسابيع القليلة الماضية،
ت ــوا صـ ـل ــت اإلدارة األ مـ ـي ــر كـ ـي ــة مــع
ال ــدوح ــة ومـنـتـجــي طــاقــة رئيسيين
آخرين لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم
تقديم المساعدة إذا شنت روسيا
ه ـجــومــا ع ـلــى أوك ــرانـ ـي ــا ،وفــرضــت
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ع ـق ــوب ــات على
موسكو.
وأوض ـ ـ ـ ــح ال ـ ـم ـ ـصـ ــدر« :قـ ـ ــد ت ـك ــون
ال ــدوح ــة قـ ــادرة عـلــى الـمـســاعــدة في
حالة حدوث اضطراب عالمي كبير
مثلما حــدث في  2011خــال حادث
ـادث
فوكوشيما» فــي إش ــارة إلــى حـ ّ
ال ـم ـفــاعــل الـ ـن ــووي ال ـي ــاب ــان ــي ،لـكــنــه
أضاف أن الدوحة ،أحد أكبر منتجي
الـغــاز الطبيعي المسال فــي العالم،
لـيــس لــديـهــا الـكـثـيــر م ــن اإلمـ ـ ــدادات
االحتياطية ،ولــن تكون قــادرة على
زي ــادة إم ــدادات الـغــاز الطبيعي إلى
أوروبــا بشكل كبير في حال حدوث
أي اضطراب في التدفقات الروسية.
وذك ــرت وكــالــة بلومبرغ ،إن قطر
تنتج بالفعل بكامل طاقتها ،ويتم
إرس ــال معظم شحناتها إلــى آسيا
بـ ـم ــوج ــب ع ـ ـقـ ــود ط ــويـ ـل ــة األج ـ ـ ــل ال
يمكنها كسرها.

الهند تستعرض قوتها العسكرية
في عيدها الوطني

جانب من أحد االستعراضات العسكرية بمناسبة يوم الجمهورية في حيدرآباد أمس (أ ف ب)
استعرضت الهند قوتها العسكرية ،فــي نيودلهي،
أمس ،بمشاركة دبابات وبطاريات مدفعية ومقاتالت،
بمناسبة الــذكــرى ال ــ 72ليوم الجمهورية أمــام جمهور
صغير و فــي غياب شخصيات أجنبية بسبب جائحة
«كوفيد .»19
واقتصر عــدد الحاضرين على أربعة آالف شخص،
وجلس ضيوف رفيعو المستوى على مسافة بعيدة
ً
ً
ً
نسبيا مــن بعضهم بـعـضــا ال ـتــزامــا بـقــواعــد الـحــد من
ال ـف ـي ــروس ،وأع ـل ـنــت الـسـلـطــات ف ــي الـلـيـلــة الـســابـقــة أن
الهند تجاوزت  40مليون إصابة بـ«كوفيد  »19منذ بدء
الجائحة.
واستعرضت وحدات من الجيش والشرطة أمام رئيس
الوزراء ناريندرا مودي ،فيما لم يحضر أي ضيوف شرف
بسبب الجائحة.

وتحيي الهند فــي  26يناير يــوم الجمهورية وبــدء
العمل بالدستور في عام .1950
وقبل بدء العرضّ ،
وجه مودي تحية للجنود الذين
سقطوا في القتال ،بعد أيام من عاصفة سياسية أثارتها
حـكــومـتــه بـنـقــل «الـشـعـلــة األب ــدي ــة» ال ـتــي تـحـيــي ذك ــرى
ً
الجنود .وكانت الشعلة أضيئت قبل ّ 50عاما وقــد تم
دمجها اآلن مع نصب تذكاري للحرب ُدشن في عام .2019
وأحاط جهاز حماية أمنية الوفد الرسمي.
وتعرقلت احتفاالت يوم الجمهورية العام الماضي
ّ
يحتجون على
جـ ّـراء تظاهرات عنيفة لمزارعين كانوا
إصالحات زراعية تخلى عنها رئيس الوزراء فيما بعد.
واشتبك آالف المزارعين الهنود مع الشرطة على بعد
كيلومترات قليلة من العرض العسكري التقليدي .ومرت
قوافل الجرارات في الطرقات الرئيسية في نيودلهي.

وكـ ــانـ ــت ال ـن ــاط ـق ــة ب ــاس ــم ال ـب ـيــت
األبـ ـي ــض ،ج ـيــن س ــاك ــي ،ق ــد أعـلـنــت
أمــس األول ،أن بايدن سيستضيف
أم ـيــر قـطــر ي ــوم  31ال ـج ــاري إلج ــراء
محادثات تتناول عددا من القضايا،
م ـن ـهــا «ضـ ـم ــان اسـ ـتـ ـق ــرار إم ـ ـ ــدادات
الـ ـط ــاق ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة وتـ ـع ــزي ــز األمـ ــن
واالزده ــار في الخليج وفــي منطقة
الشرق األوسط».

معاقبة بوتين
جاء ذلك ،بينما لجا بايدن ،أمس
ً
األول ،مجددا الى استفزاز «المشاعر
الـقــومـيــة» الــروس ـيــة بتلويحه بأنه
سـيـفــرض ع ـقــوبــات شـخـصـيــة على
الرئيس فالديمير بوتين نفسه ،وهو
مــا رد «الـكــرمـلـيــن» عليه بــالـقــول إن
بوتين لن يتضرر من هذا القرار ،لكن
ستكون له «عواقب مدمرة سياسيا»،
وستترتب عليه «نتائج هائلة» حتى
ّ
«تغير العالم».
أنها قد

صيغة نورماندي
وقبيل انطالق اجتماع رباعي في
باريس ألطراف «صيغة نورماندي»،
التي تضم أوكرانيا وروسيا وفرنسا
وأل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــا ،والـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ــراه ـ ــن ع ـل ـيــه
األوروبـ ـي ــون لتخفيف ال ـتــوتــر ،قــال
وزيــر الخارجية األوكــرانــي دميترو
ك ــول ـي ـب ــا ،أمـ ـ ــس ،إن ال ـ ـعـ ــدد الـكـبـيــر
لـلـقــوات الــرو ّس ـيــة الـمـحـتـشــدة على
ال ـحــدود «يـمــثــل تـهــديـ ًـدا ألوكــرانـيــا،

ّ
ـاف لشن
لكنه حـتــى الـســاعــة غـيــر ك ـ ٍ
هـ ـج ــوم واسـ ـ ــع ال ـن ـط ــاق ع ـل ــى ط ــول
الحدود».

«البنتاغون» ورومانيا
وغ ـ ـ ـ ــداة تـ ـش ــدي ــد وزارة الـ ــدفـ ــاع
األميركية (البنتاغون) ،أمس األول،
على أن وضع  8500جندي في حال
تأهب ال يعني أن قرار إرسالهم الى
اوروبا قد اتخذ ،أعلنت رومانيا أنها
مستعدة الستقبال مزيد من القوات
األميركية.
جاء ذلك ،بينما ألمح قيادي رفيع
ف ــي ح ــزب بــوت ـيــن ،إل ــى أن مــوسـكــو
ب ـصــدد إرسـ ــال أسـلـحــة نــوعـيــة إلــى
االنفصاليين الموالين لها في منطقة
ال ــدونـ ـب ــاس شـ ــرق أوك ــرانـ ـي ــا ،وهــو
ً
ً
أمــر يعني تغيرا كبيرا فــي «قــواعــد
االشتباك» السارية اآلن.

تناقضات في كل مكان
وي ـف ـ ّـج ــر ال ـت ــوت ــر حـ ــول أوك ــران ـي ــا
ال ـت ـن ــاق ـض ــات ف ــي ك ــل مـ ـك ــان .فـعـلــى
سبيل المثال تلقت أوكرانيا سلسلة
من الرسائل المختلطة من كرواتيا،
فــي الـســاعــات الـ ــ 24الـمــاضـيــة ،وهــو
ما يضيف إلى حالة االرتباك بشأن
كيفية رد أوروب ــا ،في حــال بــدأ غزو
روسـ ـ ــي ي ـخ ـشــى م ـن ــه لـلـجـمـهــوريــة
السوفياتية السابقة ،كما أنه يشير
إلى حالة من االنقسام في زغرب.
وبـ ــدأت الــرســائــل بــانـتـقــاد واســع

من جانب الرئيس الكرواتي ،زوران
ميالنوفيتش ،عندما هاجم «واحدة
مــن أكـثــر ال ــدول ف ـســادا فــي الـعــالــم»،
قائال إنه في حالة حدوث صراع مع
روس ـي ــا ،ستسحب كــروات ـيــا جميع
قواتها من أوكرانيا.
وقــال الرئيس الكرواتي «كــل هذا
يحدث في غرفة االنتظار الروسية»،
ً
مضيفا أنه يجب التوصل إلى اتفاق
«يأخذ االحتياجات األمنية الروسية
بعين االعتبار».
وف ــي وارس ـ ــو ،أعـ ــرب نــائــب وزي ــر
الخارجية الـبــولـنــدي ،شيمون فيل
سـيــك ،عــن شـكــوكــه ح ــول مصداقية
ألمانيا في األزمة األوكرانية.
وقـ ـ ـ ــال فـ ـي ــل سـ ـي ــك خ ـ ـ ــال زي ـ ـ ــارة
ل ـبــرل ـيــن« :ف ــي بــول ـنــدا ودول أخ ــرى
بشرق أوروبا ،يتساءل الكثيرون عن
اللعبة التي تلعبها ألمانيا حقا في
النزاع األوكراني» ،مضيفا أن هناك
شكوكا حول إمكانية االعتماد على
ألمانيا ،وقال« :أتمنى أال تزداد هذه
الشكوك ،بل أن تنخفض .نحتاج هنا
إلى إشارات واضحة من ألمانيا».
(عواصم  -وكاالت)

جونسون يقاوم االستقالة بشراسة وسيضحي بوزراء «مضللين»

بوريس جونسون
الوزراء يبقى في موقف حساس.
ويطالب البعض علنا برحيله ،إال أن
آخرين ينتظرون نشر تقرير سو غراي
لكي ي ـقــرروا مــا اذا كــانــوا سيحاولون
إزاح ــة زعيمهم أم ال .يبقى مـعــرفــة ما
إذا ك ــان سـيـتــم ن ـشــره كــامــا مــع صــور
ورسـ ــائـ ــل وشـ ـ ـه ـ ــادات أم ع ـب ــر نـسـخــة
مخففة.
ورحـ ـ ــب بـ ــوريـ ــس ج ــونـ ـس ــون أمـ ــام
ال ـ ـنـ ــواب ،أمـ ــس األول ،ب ـف ـتــح تـحـقـيــق
ال ـشــرطــة ،عـلــى أم ــل أن «يـمـنــح الشعب
الوضوح الذي يحتاجون إليه ويساعد
في وضع هذه األسئلة وراءنا» .وبحسب
المتحدث باسمه فإنه «سيتعاون بشكل
كامل» مع هذه التحقيقات.
لكنها أدخلته في عاصفة لم يسبق
لـهــا مـثـيــل مـنــذ تــولـيــه الـسـلـطــة صيف
 ،2019مع تراجع شعبيته بشكل كبير
فيما يعبر نــواب من غالبيته علنا عن
معارضتهم له.
وبـهــدف الـخــروج مــن هــذه األزم ــة،
أعـ ـل ــن ج ــون ـس ــون رف ـ ــع آخ ـ ــر ال ـق ـيــود
المرتبطة بكوفيد اعتبارا من اليوم
على أمل استعادة تأييد الرأي العام
في بلد خضع لفترات إغالق طويلة،
وتضرر كثيرا من الوباء حيث تسبب
بوفاة أكثر من  154ألف شخص.
لـ ـك ــن يـ ـت ــم الـ ـكـ ـش ــف ب ــانـ ـتـ ـظ ــام عــن

سلة أخبار
بيلوسي تترشح للوالية
الـ  19في الكونغرس

أعلنت رئيسة مجلس النواب
األميركي نانسي بيلوسي أنها
مرشحة إلعادة انتخابها في
الكونغرس ،دون أن توضح ما
إذا كانت تريد البقاء رئيسة
للمجلس ،وقالت بيلوسي
( 81عاما) إن االنتخابات
التشريعية ملنتصف الوالية،
التي يمكن أن يخسر فيها
الرئيس الديموقراطي غالبيته
في الكونغرس" ،حاسمة".
لكن السيدة التي دخلت
الكونغرس في  ،1987وتعرف
كواليس السلطة بدقة ،لم
تكشف أي تفاصيل بشأن
رغبتها في العودة إلى رئاسة
مجلس النواب ،ويسعى اليسار
الديموقراطي إلى تغيير هذه
القيادة منذ سنوات .واعتبرت
وكالة "أسوشيتد برس" أن
بيلوسي تسعى من خالل
إعالنها عن سعيها للفوز
بالوالية الـ 19في مجلس
النواب.

اليابان تنوي نشر
«درون» أميركية

كشفت هيئة اإلذاعة والتلفزيون
اليابانية (إن إتش كيه) ،أمس،
أن اليابان والواليات املتحدة
تنويان نشر طائرات عسكرية
أميركية من دون طيار (درون)
في قاعدة لقوات الدفاع الذاتي
اليابانية للمرة األولى ،من أجل
تعزيز عمليات املراقبة وسط
"تزايد النشاطات البحرية
الصينية".
وذكرت الهيئة أن الجانبني
يدرسان نشر نحو  7طائرات
من طراز "إم كيو "9-في قاعدة
كانويا ،التابعة لقوات الدفاع
الذاتي البحرية في محافظة
كاغوشيما جنوب اليابان،
مشيرة إلى أنه من املتوقع أن
يتولى نحو  100فرد أميركي
مهام تشغيل الطائرات
وصيانتها.

سودانيون يتظاهرون
ضد «المبادرة األممية»

بريطانيا :حرب أعصاب قبل «تقرير غراي»
دافـ ـ ــع رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــانــي
ال ـم ـحــافــظ ،ب ــوري ــس جــون ـســون ،أم ــس،
ب ـش ــراس ــة ع ــن ن ـف ـســه ح ـي ــال ان ـت ـق ــادات
المعارضة ،بعد أن بات منصبه معلقا
ً
اآلن على نشر تقرير قــد يـكــون مــدويــا
بشأن الحفالت التي نظمت في داونينغ
ستريت خالل فترات اإلغالق.
وتعيش وستمنستر حرب أعصاب
حقيقية في انتظار نشر نتائج تحقيق
دا خـلــي لكبيرة موظفي الحكومة سو
غ ــراي ح ــول ه ــذه الـحـفــات فــي حديقة
داون ـي ـن ــغ س ـتــريــت ،بـمـنــاسـبــة انـتـهــاء
خدمة موظفين أو أعياد ميالد في دوائر
السلطة أثارت صدمة لدى البريطانيين،
الذين كانوا مضطرين آنذاك للحد بشكل
كبير من تواصلهم.
ورفـ ـ ــض زعـ ـي ــم ح ـ ــزب ال ـم ـحــاف ـظ ـيــن
ال ـب ــال ــغ م ــن ال ـع ـم ــر  57ع ـ ً
ـام ــا الـمـتـهــم
بــال ـكــذب ،والـ ــذي دع ــي إل ــى االسـتـقــالــة
خالل جلسة المساءلة األسبوعية أمام
النواب ،التعليق على التحقيق الجاري
وف ـكــرة االسـتـقــالــة ،لكنه أق ــر بـضــرورة
تنحي ال ــوزراء الــذيــن ضللوا البرلمان
عن عمد ،وأكد انه يركز على االنتعاش
االق ـت ـص ــادي أو األزم ـ ــة ف ــي أوك ــران ـي ــا،
وشدد لهجته في أجواء عاصفة.
وات ـه ـم ــه زعـ ـي ــم ح ـ ــزب ال ـع ـم ــال كـيــر
س ـتــارمــر بـ ـ «ازدراء» الـ ـب ــاد ،واض ـطــر
رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس الـ ـعـ ـم ــوم ل ـي ـن ــدس ــاي
هــويــل لـلـتــدخــل مـ ــرارا ل ـعــودة ال ـهــدوء،
موبخا نائبا عماليا لوصفه جونسون
بـ «الكاذب».
وما زاد التوتر ،وصلت القضية الى
الشرطة أيضا ،حيث أعلنت أنها تحقق
فــي ع ــدة «مـنــاسـبــات» مــن أج ــل تحديد
ما إذا كانت هناك «انتهاكات محتملة
للقواعد المرتبطة بكوفيد »19 -يمكن
أن تفرض بشأنها غرامات.
ح ـت ــى داخـ ـ ــل األغ ـل ـب ـي ــة ال ـم ـحــاف ـظــة
التي ينتمي إليها بوريس جونسون،
يتصاعد الغضب .وقد أفلت حتى اآلن
من تصويت بحجب الثقة والذي يمكن
إجـ ــراؤه ب ـنـ ً
ـاء عـلــى طـلــب ( 54م ــن أصــل
ً
 )359نــائـبــا مــن مـعـسـكــره ،لـكــن رئيس

دوليات

معلومات جــديــدة ليست فــي مصلحة
جونسون.
آخ ــره ــا ع ــن ت ـن ـظ ـيــم رف ـي ـق ـتــه آنـ ــذاك
كــاري قبل أن تصبح زوجته حفلة في
قاعة مجلس ال ــوزراء في مناسبة عيد
ميالدها في  19يونيو  2020خالل أول
فترة عزل.
وب ـح ـســب ش ـب ـكــة «آي ت ــي فـ ــي» فــإن
حوالي  30شخصا شاركوا فيها .وهو
نـبــأ يصعب عـلــى البريطانيين تقبله
فيما كــا نــوا يمتثلون لقواعد مكافحة
كوفيد .حتى الملكة اليزابيث الثانية
احـتـفـلــت بـعـيــد م ـيــادهــا ال ـ ــ 94بـعـيــدا
عن األضــواء في  21أبريل  2020بدون
عائلتها.
ودافـعــت عنه وزي ــرة الخارجية ليز
تــراس ،أمــس ،قائلة إن «رئيس الــوزراء
قــدم اعـتــذاراتــه لما حصل .لقد قــال إنه
تم ارتكاب أخطاء» ،مشددة على «العمل
الرائع» الذي قام به رئيس الحكومة من
تطبيق «بريكست» وص ــوال الــى حملة
التلقيح ضد كوفيد.19 -
وأضافت وزيرة الخارجية أن معرفة
نـتــائــج تـقــريــر ســو غ ــراي لــن تستغرق
طويال.
(لندن ـ ـ أ ف ب ،رويترز)

تظاهر آالف املتظاهرين
السودانيني املؤيدين
للمؤسسة العسكرية بالبالد،
أمس ،ضد مبادرة األمم
املتحدة األخيرة لحل األزمة
السياسية في السودان ،منذ
أن نفذ قائد الجيش عبدالفتاح
البرهان انقالبا عسكريا قبل
 3أشهر.
وتجمع املحتجون أمام
مكتب مقر بعثة األمم
املتحدة للمساعدة االنتقالية
بالسودان (يونيتامس) في
الخرطوم ،والتي بدأت في وقت
سابق هذا الشهر محادثات مع
الفصائل السودانية ،وحمل
املتظاهرون الفتات كتب عليها
"تسقط األمم املتحدة" ،وآخرون
طالبوا ممثل األمم املتحدة
في الخرطوم فولكر بيرثس
بـ"العودة إلى دياره".

ليبيا :الحبس االحتياطي
لوزير الصحة بتهم فساد

أصدر مكتب النائب العام أمرا
بحبس وزير الصحة الليبي
علي الزناتي ،ونائبه سمير
كوكو ،في الحكومة ،احتياطيا،
على خلفية تورطهما في
قضايا فساد مالي وإداري.
ويأتي قرار الحبس
"االحتياطي" ضمن سلسلة
عمليات قضائية طالت عددا
من كبار مسؤولي الحكومة
الليبية ،حيث قام النائب العام
الشهر املاضي باألمر بحبس
وزيري الثقافة والتعليم على
خلفيات فساد مماثلة.
وتكررت عمليات الحبس
"االحتياطي" للمسؤولني
والوزراء في ليبيا طوال
السنوات املاضية ،لكنها تنتهي
عادة بإطالقهم أو بأحكام
مخففة.

ةديرجلا
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منتخب اليد يضيع حلم التأهل للمونديال بسيناريو دراماتيكي
سقط في فخ التعادل أمام العراق في «اآلسيوية»
محمد عبدالعزيز

تعادل منتخب الكويت لكرة
اليد مع نظيره العراقي ،أمس،
بنتيجة  25-25ضمن الجولة
األخيرة من المجموعة الثانية
للدور «الرئيسي» في البطولة
اآلسيوية الـ  20لمنتخبات
الرجال لكرة اليد.

بسيناريو دراماتيكي ضاع
حلم التأهل لبطولة العالم لكرة
ال ـي ــد؛ ب ـعــدمــا فـ ــرط منتخبنا
الوطني األول لكرة اليد بفوز
صـ ـ ــريـ ـ ــح ،ومـ ـ ـن ـ ــح ال ـم ـن ـت ـخ ــب
ال ـ ـ ـعـ ـ ــراقـ ـ ــي ف ـ ــرص ـ ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل
بـنـتـيـجــة  25-25ب ـعــد أن كــان
ً
األزرق متقدما في الشوط األول
 7-14أمــس ،في المباراة التي
جمعتهما عـلــى صــا لــة وزارة
ال ــري ــاض ــة ف ــي الـ ــدمـ ــام ،ضمن
الجولة األخيرة من المجموعة
ال ـث ــان ـي ــة ل ـ ـلـ ــدور «ال ــرئ ـي ـس ــي»
فــي الـبـطــولــة اآلس ـيــويــة ال ـ ـ 20
لمنتخبات الــرجــال لكرة اليد
المقامة حاليا في السعودية.
وبـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك خـ ـ ـس ـ ــر م ـن ـت ـخ ــب
الـ ـك ــوي ــت آخـ ـ ــر ف ــرص ــة لـ ــه فــي
الـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـع ــود
لبطولة الـعــالــم ،بـعــدمــا احتل
الـمــركــز الــرابــع فــي مجموعته
الثانية بـفــارق األه ــداف خلف
المنتخب العراقي الثالث ولكل
منهما نقطة واحدة ،وسيلعب
األزرق م ــع راب ـ ــع الـمـجـمــوعــة
األولــى على المركزين السابع
والثامن.
ف ـ ــي حـ ـي ــن ب ـ ـ ــات ال ـم ـن ـت ـخــب
العراقي قــاب قوسين أو أدنى
م ـ ــن ان ـ ـ ـتـ ـ ــزاع بـ ـط ــاق ــة الـ ـت ــأه ــل
ال ـخــام ـســة واألخ ـ ـيـ ــرة لـبـطــولــة
العالم المقبلة عقب تأكد إصابة
عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن الع ـب ــي كــوريــا
الـجـنــوبـيــة ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا
وع ـ ــدم وج ـ ــود  10الع ـب ـيــن من

ضمنهم حارس مرمى لخوض
مباراتهم أمام قطر أمس ليفوز
«العنابي» باالنسحاب بنتيجة
 - 10صفر.
وف ــي حــالــة اسـتـمــرار غياب
الالعبين الكوريين المحتمل
ب ـ ــدرج ـ ــة كـ ـبـ ـي ــرة ف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة
ت ـحــديــد ال ـم ــرك ــزي ــن ال ـخــامــس
والسادس للبطولة المنتظرة
أم ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ال ـ ـعـ ــراقـ ــي
سيتأهل العراقيون ألول مرة
لبطولة العالم مباشرة وبدون
عناء.

بداية قوية
ً
قدم األزرق بداية قوية جدا
تصور عندها الجميع أن الفوز
سيكون من نصيبه ال محالة،
بعدما تألق الجميع بداية من
حــارس المرمي العمالق علي
ً
صفر الذي أغلق المرمى تماما
أمام تصويبات العبي العراق
وت ـ ـصـ ــدى لـ ـ ـ « 12ت ـص ــوي ـب ــة»
م ــع الـتـنـفـيــذ ال ـج ـيــد للهجمة
المرتدة ،ومن امامه خط دفاع
صلب للمنطقة.
وعلى مستوى الهجوم قدم
ً
جميع الالعبين أداء الفتا من
الخطين األمامي والجناحين
والعـ ـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ـ ــرة يـ ــوسـ ــف
ال ـع ـج ـم ــي والـ ـ ـخ ـ ــط ال ـخ ـل ـفــي
بـفـضــل تــألــق الـصــاعــد سيف
ال ـع ــدوان ــي وإب ــراه ـي ــم األم ـيــر
ومـ ـحـ ـم ــد عـ ــامـ ــر ب ــاالخـ ـت ــراق

الحزن يخيم على العبي األزرق بعد نهاية المباراة
وال ـت ـص ــوي ــب لـيـنـهــي األزرق
الشوط بفارق  7أهداف.

تحول الدفة
وم ــع بــدايــة ال ـشــوط الثاني
نـجــح مـ ــدرب مـنـتـخــب ال ـعــراق
ال ـم ـص ــري ش ــري ــف م ــؤم ــن فــي
ت ـح ــوي ــل دف ـ ــة الـ ـلـ ـق ــاء وق ـلــص
ً
ً
الـ ـ ـف ـ ــارق ت ــدريـ ـجـ ـي ــا م ـس ـت ـغــا
تسرع العبي الكويت في إنهاء
ال ـه ـج ـم ــات ب ـت ـن ـف ـيــذ الـهـج ـمــة

ال ـ ـمـ ــرتـ ــدة وت ـ ــراج ـ ــع م ـس ـتــوى
الــدفــاع بشكل الف ــت مـمــا مكن
مهاجمي العراق من االستفادة
من المساحات بين المدافعين
فـ ـ ــي االخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراق وال ـت ـس ـج ـي ــل
ً
خـصــوصــا مــن الـخــط األمــامــي
«الجناحين والعب الدائرة».
وفي الدقائق األخيرة فشل
مـ ـ ــدرب ال ـك ــوي ــت الـسـلــوفـيـنــي
دن ـ ـي ـ ـتـ ــش فـ ـ ــي ض ـ ـبـ ــط إي ـ ـقـ ــاع
الملعب وإغ ــاق الـثـغــرات في
الـشــق الــدفــاعــي وكــذلــك تسرع

القادسية يتعاقد مع المبيلش وخيطان يتجه للشكوى
ت ـعــاقــد نـ ــادي ال ـقــادس ـيــة مع
العـ ــب خ ـي ـط ــان الـ ـس ــاب ــق ،ف ــواز
ال ـم ـب ـي ـل ــش ،ل ـت ــدع ـي ــم ص ـف ــوف
ً
الفريق األول لكرة القدم قادما
م ــن الـ ـ ــدوري ال ـع ـمــانــي ،وأع ـلــن
على موقعه صفقة االنتقال من
دون اإلفصاح عن مدة التعاقد،
أو القيمة المالية ا لـتــي حصل
عليها الالعب.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـم ـ ـب ـ ـي ـ ـلـ ــش قـ ــاطـ ــع
تدريبات فريقه السابق خيطان

منذ بداية الموسم ،وبعد العودة
مـ ــن ال ـم ـع ـس ـكــر الـ ـخ ــارج ــي فــي
تركيا ،وفــد تلقى عــدة عــروض
أبرزها القادسية.
وق ــال مـصــدر لـ ـ «الـجــريــدة»
إن ال ـع ـقــد ال ـجــديــد يـسـتـمــر 5
م ــواس ــم ،بـيـنـمــا تـتـجــه إدارة
خ ـ ـي ـ ـطـ ــان ل ـ ـش ـ ـكـ ــوى الـ ــاعـ ــب
ال ـ ـ ــذي ت ـج ــاه ــل ارتـ ـب ــاط ــه مــع
النادي ،وخرج من غير رغبته
فـ ــي رحـ ـل ــة احـ ـ ـت ـ ــراف وه ـم ـيــة

ل ـ ـل ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـ ـل ـ ــى بـ ـط ــاقـ ـت ــه
ال ــدولـ ـي ــة .وأض ـ ـ ــاف ال ـم ـصــدر
أن إدارة خـ ـيـ ـط ــان ت ـ ـ ــرى أن
الـ ـق ــادسـ ـي ــة اتـ ـب ــع ط ــرق ــا غـيــر
شرعية للحصول على خدمات
الــاعــب ،وهــو مــا يتنافى مع
ميثاق األندية ،كما ّ
حمل نادي
خيطان اتحاد الكرة مسؤولية
مساعدة األندية في سلوكها
الخاطئ تجاه خطف الالعبين
المميزين من دون أي مقابل.

الجابر يستقبل وفد منتخب
ناشئي التنس
اس ـت ـق ـبــل رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
اتحاد التنس ،الشيخ أحمد الجابر،
منتخب الكويت الوطني للناشئين
بعد عودتهم إلى البالد ومشاركتهم
في البطولة الدولية للناشئين تحت
 14سنة ( )Ten Proالـتــي اختتمت
ً
مؤخرا في دبي.
ح ـ ـضـ ــر االس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال فـ ـ ــي م ـقــر
اتحاد اللعبة بمجمع الشيخ جابر
العبدالله الــدولــي للتنس ،كــل من،
نائب رئيس مجلس إدارة االتحاد
عبدالصمد ال ـعــريــان ،وأم ـيــن السر
العام فالح العتيبي ،وبعض أولياء
أمور الالعبين.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ه ـ ـنـ ــأ ال ـ ـجـ ــابـ ــر العـ ــب
المنتخب الوطني المتميز محمد

ال ـعــوضــي ،لـحـصــولــه عـلــى الـمــركــز
الثالث والميدالية البرونزية للفردي
في البطولة.
وأشــاد الجابر برئيس وأعضاء
ال ــوف ــد ،وأث ـنــى عـلــى أداء الالعبين
في البطولة ،متمنيا لهم التوفيق
ً
فــي مـشــاركــاتـهــم الـمـقـبـلــة ،ومــؤكــدا
استمرار االتحاد في دعم كل العبي
ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات الــوط ـن ـيــة ف ــي جميع
الفئات السنية المختلفة.
وأعرب رئيس االتحاد عن شكره
للهيئة العامة للرياضة على دعمها
الكامل ألنشطة التنس في الداخلية
والخارجية.

المهاجمين لينتزع العراقيون
ً
ً
ت ـ ـعـ ــادال ث ـم ـي ـنــا ب ـط ـعــم ال ـف ــوز
م ـن ـح ــه كـ ــل شـ ـ ــيء فـ ــي خ ـطــوة
واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ت ـ ـح ـ ـسـ ــب ل ــاعـ ـبـ ـي ــن
والجهاز الفني.

الخروج مسؤولية مشتركة
ال ـخ ــروج بـخـفــي حـنـيــن من
الـ ـبـ ـط ــول ــة بـ ـع ــدم ــا كـ ــانـ ــت كــل
ال ـفــرصــة م ـتــاحــة أمـ ــام األزرق
وبشكل كبير ســواء المنافسة

ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـمـ ـ ــراكـ ـ ــز األولـ ـ ـ ـ ـ ــى فــي
اآلسـيــويــة ثــم الـتــأهــل لبطولة
العالم ،مسؤولية مشتركة على
الجميع بداية من مجلس إدارة
االت ـح ــاد وال ـج ـهــازيــن اإلداري
والـ ـفـ ـن ــي ل ـل ـم ـن ـت ـخــب ب ـق ـي ــادة
دنـ ـيـ ـت ــش ل ـ ـعـ ــدم ق ـ ــدرت ـ ــه ع ـلــى
القراء ة الجيدة لمجريات آخر
مباراتين أمام إيران ثم العراق،
وك ــذل ــك الــاع ـب ـيــن لـتـســرعـهــم
وعـ ــدم ت ــوف ــر ال ـخ ـبــرة ال ــازم ــة
لكيفية الـتـعــامــل مــع الــدقــائــق

والـلـحـظــات األخ ـي ــرة الحرجة
في المباريات.

اليوم راحة
ستخلد جميع فرق البطولة
اليوم للراحة على أن تستأنف
ً
ال ـم ـب ــاري ــات غ ـ ـ ــدا ب ـم ـبــاريــات
ت ـحــديــد ال ـم ــراك ــز م ــن الـتــاســع
وحتى السادس عشر.

العربي يقسو على الشباب بكأس االتحاد

المبيلش في تدريبات القادسية أمس

تأهل الفريق األول لكرة القدم بالنادي العربي
للدور قبل النهائي لكأس االتحاد بعد صدارته
للمجموعة األولى برصيد  10نقاط ،إثر فوزه على
الشباب  ،1-4فــي الـمـبــاراة التي جمعت بينهما
امــس األول على اسـتــاد ثــامــر ،ضمن منافسات
الجولة الخامسة واألخيرة من منافسات الدور
التمهيدي ،في حين ّ
تجمد رصيد الشباب عند 3
نقاط في المركز الرابع.
ونجح العربي في تحويل تأخره بهدف إلى
ف ــوز عــريــض ،وحـمـلــت األه ـ ــداف تــوقـيــع حسين

أشكناني في الدقيقة « ،»54وبندر السالمة «،»69
والليبي محمد صولة « ،»75ووليد الشعلة «.»78
وفــي م ـبــاراة أخ ــرى ضمن المجموعة ذاتـهــا،
ت ـعــادل الـســاحــل وبــرقــان بـهــدف لـكــل منهما في
اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الشباب،
وسـجــل هــدف الساحل حسين البحر ،ولبرقان
شيبوزي أوبي.
وبهذه النتيجة رفع برقان رصيده إلى  6نقاط
في المركز الثالث ،وحصد الساحل النقطة األولى
في المركز األخير.

السالمية يقترب من سانغ بير ويفاوض سيد ضياء

ً
يواجه اليوم منتخب الشباب وديا على ملعب اليرموك بمشرف
●

أحمد حامد

عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» أن إدارة الـســالـمـيــة
اقتربت مــن الحصول على خــدمــات العب
النصر لكرة القدم الغامبي سانغ بير ،في
صفقة تبادلية ينضم بموجبها المحترف
اإلسباني أنطونيو إلى صفوف العنابي،
حيث يحظى أنطونيو بثقة مدرب الفريق
محمد المشعان.
ويـ ـتـ ـطـ ـل ــع الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة إل ـ ـ ــى ال ـح ـص ــول
عـلــى خــدمــات ســانــغ بـيــر قـبــل إغ ــاق بــاب
االنتقاالت الشتوية نهاية الشهر الجاري،
ل ـتــدع ـيــم خ ــط ال ــوس ــط ،ك ـمــا دخـ ــل رئـيــس

جهاز الكرة الشيخ تركي اليوسف ونائب
رئـيــس الـجـهــاز واي ــل العتيبي بـقــوة على
خــط الـمـفــاوضــات مــع الــاعــب البحريني
سيد ضياء.
من جهة أخــرى ،يلتقي فريق السالمية
عـنــد الـخــامـســة مــن م ـســاء ال ـيــوم منتخب
ً
الشباب وديا على استاد عبدالله الخليفة
بـ ـن ــادي الـ ـي ــرم ــوك ف ــي مـ ـش ــرف ،ف ــي إط ــار
سلسلة من المباريات الــوديــة أثناء فترة
توقف «الفيفا دي».
وي ـس ـعــى ال ـس ـم ــاوي م ــع م ــدرب ــه محمد
إبراهيم إلى الحفاظ على المعدل اللياقي
لالعبين فــي الــوقــت الحالي ،وســط غياب

م ـج ـمــوعــة ك ـب ـي ــرة م ــن ال ــاع ـب ـي ــن ب ــداع ــي
المشاركة مع األزرق في وديتي المنتخب
الليبي.
وت ـ ـعـ ــانـ ــي ص ـ ـفـ ــوف الـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة غ ـي ــاب
مساعد نــدا بداعي اإلصــابــة ،حيث يؤدي
ً
الالعب تدريبات عالجية حاليا للتعافي
من التمزق العضلي الــذي عانى منه قبل
مباراة الفريق األخيرة في كأس ولي العهد
أمام القادسية.
ع ـلــى ال ـج ــان ــب اآلخـ ـ ــر ،ي ــدخ ــل منتخب
ال ـش ـب ــاب ال ـم ـب ــاراة م ــع م ــدرب ــه اإلس ـبــانــي
كــارلــوس مــارتـيـنـيــز ،ضـمــن خـطــة تجهيز
المنتخب لنهائيات كأس آسيا.

سيد ضياء على رادار السالمية

األزرق يعسكر في مالطا مارس المقبل ويخوض مواجهتين وديتين
غونزاليس يدافع عن اختياراته ...ومعضد يستقيل ويصف ردوده بالمسرحية
●

ً
العبو األزرق خالل التدريبات استعدادا لمواجهة ليبيا

أحمد حامد

وافــق االتحاد المالطي لكرة القدم على
ً
مواجهة األزرق وديا مارس المقبل ،وخالل
المعسكر التدريبي الــذي يقيمه المنتخب
الكويتي هناك خالل الفترة من  20إلى 30
مــارس المقبل ،وتبحث اللجنة الفنية في
اتـحــاد الـكــرة عــن مـبــاراة وديــة ثانية خالل
المعسكر لتحقيق االستفادة المطلوبة من
المعسكر التدريبي.
من جهة أخرى يواصل األزرق تدريباته
مساء اليوم على ملعب عبد الرحمن البكر
ً
بالعديلية استعدادا لمواجهتي المنتخب
الليبي الوديتين ،حيث يلتقي األزرق نظيره
الليبي بعد غد على استاد جابر الدولي،
على أن تكون المباراة الثانية في األول من
فبراير المقبل.
وش ـهــدت تــدريـبــات األزرق الـتــي تجري
ت ـح ــت ت ـح ــت قـ ـي ــادة ال ـ ـمـ ــدرب اإلسـ ـب ــان ــي،
كارلوس غونزاليس حضور جميع الالعبين
المختارين ،بما في ذلك الوافد الجديد معاذ
الظفيري الذي تم ضمه على حساب محمد
الهويدي المصاب بتمزق في العضالت ،في

حين تأكد غياب الــاعــب راشــد الــدوســري
فــي الـمـبــاراة الــوديــة األول ــى ،حيث يرتبط
الالعب باختبارات دراسية ،على أن يكون
ً
الالعب متاحا في المباراة الودية الثانية
أمام المنتخب الليبي في األول من الشهر
المقبل.
وتراجع مدرب األزرق غوانزليس عن فكرة
ً
إقامة تدريبات األزرق على فترتين ،نظرا
إلى انشغال بعض الالعبين باالختبارات
ً
الدراسية ،وخوفا من زيادة الجهد البدني
قبل المواجهة الليبية.
هــذا ومــن المقرر أن يشهد مقر االتحاد
بالعديلية ظهر اليوم عند الثانية عشرة،
االجتماع الفني ،الذي يجمع مدرب منتخب
الكويت غونزاليس ،ونظيره مدرب المنتخب
الليبي.

غونزاليس يدافع
مــن جــانـبــه ،داف ــع م ــدرب األزرق المؤقت
اإلس ـبــانــي غــونــزالـيــس عــن اخ ـت ـيــاراتــه من
الالعبين لتمثيل األزرق في وديتي المنتخب
الـلـيـبــي ،وق ــال لـبــرنــامــج «بـيــن الـشــوطـيــن»،

إن ب ــاب األزرق مـفـتــوح لجميع الالعبين،
ودلل على ذلك بوجود عناصر جديدة في
االختيار األخير وخروج البعض اآلخر من
الذين وجدوا قبل ذلك.
وأشار إلى أن قائمة األزرق محكومة بعدد
معين من الالعبين ،وهو ما يدفع الجهاز
الفني للبحث عن تحقيق الهدف الذي يراه
ً
جــراء هــذا االخـتـيــارات ،معربا عن أمله في
ال ـظ ـهــور مــع األزرق بـمـسـتــوى الئ ــق خــال
الفترة المقبلة.

معضد ينتقد ويستقيل
فــي سـيــاق متصل ،انتقد عضو اللجنة
ال ـف ـن ـيــة ب ــات ـح ــاد الـ ـك ــرة م ـع ـضــد الـعـجـمــي
ً
اخـ ـتـ ـي ــارات الـ ـم ــدرب غ ــون ــزال ـي ــس ،واص ـف ــا
االجتماع الذي جمع المدرب باللجنة الفني
بالمسرحية ،وس ــط عـجــز غــونــزالـيــس عن
الرد على استفسارات اللجنة فيما يخص
تلك االختيارات.
ً
ّ
وقدم العجمي استقالته أمس احتجاجا
بـمــا وص ـفــه ب ـســوء اخ ـت ـيــارات غــونــزالـيــس
لقائمة األزرق

ةديرجلا
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معركة ضارية بين  7منتخبات على آخر مقعدين

في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022

العبو منتخب أوروغواي خالل مباراة سابقة

تتجه األنظار إلى قارة أميركا
الجنوبية ،حيث تستأنف
مباريات التصفيات المؤهلة
لمونديال قطر ،ويلعب
في منتصف الليل منتخب
االكوادور أمام البرازيل ،بينما
تلعب باراغواي وأوروغواي في
الثانية فجر الجمعة.

سيواجه  3من أكبر نجوم كرة القدم في العالم
وأم ـي ــرك ــا ال ـج ـنــوب ـيــة ،األوروغ ــوي ــانـ ـي ــان لــويــس
س ــواري ــس وإدي ـن ـس ــون كــافــانــي ،والتشيلياني
ألكسيس سانشيس ،إمكانية الغياب عن نهائيات
كأس العالم  2022في قطر ،مع دخول تصفيات
أميركا الجنوبية مراحلها النهائية.
ومع ضمان البرازيل ( 35نقطة) ،واألرجنتين
( )29لتأهلهما ،تتصارع  7منتخبات على آخر
ً
مقعدين تلقائيا من التصفيات وذلك قبل  4مراحل
ً
من النهاية ،علما بأن خامس الترتيب يخوض
ً
ً
ملحقا دوليا مع خامس قارة آسيا في يونيو.
وتتخلف كل من أوروغواي سواريس وكافاني
وتـشـيـلــي ســانـشـيــس ،ب ـفــارق نـقـطــة واحـ ــدة عن

مباريات اليوم
12:00
2:00
3:15

beINSPORTS PR1
beINSPORTS PR2
beINSPORTS PR1

اإلكوادور  -البرازيل
باراغواي  -أوروغواي
تشيلي  -األرجنتين

ال ـم ــرك ــز الـ ــرابـ ــع ال ـح ــاس ــم ال ـ ــذي تـحـتـلــه حــالـ ًـيــا
كولومبيا ،والتي تتساوى مع البيرو الخامسة
( 17نقطة من  14مباراة).
وتحتل األوروغواي ً
حاليا المركز السابع في
ً
التصفيات ( 16نقطة من  ،)14وقد عمدت أخيرا
الى استبدال مدربها التاريخي بعد انتهاء النافذة
األخيرة من المباريات في نوفمبر.
وبعد فترة قياسية قضاها أوسكار تاباريس
عـلــى رأس المنتخب االوروغ ــوي ــان ــي ط ــوال 15
ً
عقب أربع هزائم ً متتالية
عاما ،أقيل من منصبه ً
وسجل هدفا واحداً
ّ
تلقى فيها الفريق  11هدفا
في المقابل.
ّ
وح ــل مـكــان تــابــاريــس ،دييغو ألــونـســو الــذي
س ـي ـق ــود ط ـم ــوح ــات االوروغ ــوي ــانـ ـيـ ـي ــن بـبـلــوغ
مونديال قطر.
ولــم تغب أوروغ ــواي ،بطلة العالم مرتين في
 1930و ،1950عن كأس العالم منذ عام .2006

باراغواي أمام أوروغواي
وسـيـخــوض منتخب "ال سيليستي" مـبــاراة

كاسيميرو :سنقدم أداء
ً
قويا أمام اإلكوادور

ح ـ ــذرة ام ـ ــام ال ـ ـبـ ــاراغـ ــواي ف ـج ــر ال ـ ـغـ ــد ،ق ـب ــل أن
يستضيف فنزويال التي تعتبر البلد الوحيد الذي
ال يملك اي حظوظ في التأهل بين المنتخبات
العشرة.
ّ
غير أن المنتخب االوروغوياني ليس الوحيد
الذي يعيش هاجس عدم التأهل.
يعتبر المنتخب اإلكوادوري األقرب لالنضمام
الــى االرجنتين والـبــرازيــل في النهائيات ،حيث
يتقدم بفارق  6نقاط عن المركز الرابع ،في حين
يبلغ الفارق بين الرابع والثامن نقطتين فقط.
وسيغيب عن المنتخب التشيلياني عدد من
نـجــومــه ال ـبــارزيــن خ ــال ال ـنــافــذة الـمـقـبـلــة ،وفــي
طليعتهم العب وسط انتر ميالن االيطالي أرتورو
فيدال بسبب اإليقاف ،إثر تلقيه بطاقة حمراء في
المباراة االخيرة التي خسرها منتخب بالده امام
ً
االك ــوادور صـفــر ،2-وقــد تلقى المنتخب أخـبــارا
أخــرى غير ســارة بغياب ثالثة العبين جــدد عن
مــواجـهــة األرجـنـتـيــن بسبب اإلصــابــة بفيروس
كورونا.
إذ دخل مدافع واتفورد االنكليزي ،فرانسيسكو

سييرالتا فــي الـحـجــر الـصـحــي بــإنـكـلـتــرا ،فيما
تبين ايجابية فحص ماوريسيو إيسال وجون
مينيسيس عند وصولهما الى سانتياغو.
ّ
و سـتـحــل تشيلي ضيفة عـلــى بوليفيا التي
تتخلف عنها بنقطة واحدة ،في  1فبراير.

اإلكوادور تصطدم بالبرازيل
وتـ ـمـ ـل ــك االكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادور ف ــرص ــة حـ ـس ــم تــأه ـل ـهــا
للمونديال القطري االسبوع المقبل في حال ّ
صبت
جميع النتائج في مصلحتها.
وتـسـتـضـيــف االكـ ـ ــوادور نـظـيــرتـهــا ال ـبــرازيــل
التي يغيب عنها نيمار المصاب ،في منتصف
ّ
الـلـيــل ،قبل ان تـحــل ضيفة على الـبـيــرو بعدها
بخمسة أيام.
وقال مدرب المنتخب االكوادوري ،األرجنتيني
غوستافو ألفارو "نحن قريبون لكننا مازلنا نفتقر
إلى أصعب شيء وهو إنهاء المباراة ،ألن أمامنا
بعض المباريات الصعبة".
ّ
وسيتعين على االكوادوريين خوض مباراتهم
ام ــام منتخب السامبا مــن دون جمهور بسبب

ألونسو :سنذهب للفوز في عقر دارهم

أكد العب وسط ريال مدريد كاسيميرو أن منتخب بالده،
البرازيل ،سيقدم أداء قويا خالل مواجهة اإلكوادور ضمن
تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر .2022
وبينما حسمت البرازيل التأهل لمونديال قطر ،ستحل
في منتصف الليل ضيفة ضمن الجولة الـ 15من التصفيات
على اإلكوادور التي تأمل االقتراب من حجز بطاقة العبور
للحدث األهم في عالم كرة القدم.
وفي هذ الصدد ،أكد كاسيميرو أن "الكثيرين يعتقدون
أننا سنصل إلى المباراة أمام اإلكوادور بهدوء شديد ،لكن
ّ
عندما يتعلق األمر بفريقنا ،فاألمر ليس كذلك ،ألن العمل
يجب أن يكون شاقا" للفوز في المباريات.
وأضاف" :نحن نعلم أن اإلكوادور ّ
تقدم أداء جيدا للغاية،
فهي تحتل المركز الثالث وقريبة من التأهل لكأس العالم،
إنه فريق يحظى باحترام كبير ،ونعلم مدى صعوبة اللعب
هنا ،بل وأكثر إذا أرادوا أيضا التأهل".
كما أشار إلى أن التأهل إلى المونديال لن يصرف االنتباه
عن العمل الذي قام به فريقه خالل جوالت التصفيات ،ألن
ّ
النية ستكون االستمرار في التحسن كفريق.

أكد دييغو ألونسو ،المدير الفني لمنتخب أوروغواي ،أن "السيليستي" سيحشد كل
أسلحته من أجل العودة بالنقاط الثالث من عقر دار منتخب باراغواي ،في اللقاء الذي
سيجمعهما ضمن الجولة الـ 15من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال
 2022بقطر.
وقال ألونسو خالل مؤتمر صحافي" :ما يمكن أن نتوقعه من أوروغواي ،أو ما
سنبحث عنه ،هو أن نكون ندا قويا داخل الملعب ،وسنبحث عن النقاط الثالث".
وأضــاف المدرب السابق إلنتر ميامي األميركي" :سنحاول بأنفسنا ،من
خالل أسلحتنا ،لكي نقدم مباراة في مصلحتنا ،ونستطيع السيطرة عليها،
ومن ثم الفوز بها".
كما أبــرز ألونسو أهمية تدعيم الجانب المعنوي من أجــل خــوض المباريات األربــع
المتبقية في التصفيات ،والتقدم على األقل للمركز الخامس المؤهل للملحق.
وحول الطريقة التي ستلعب بها أوروغواي أمام باراغواي ،أكد أن هذا ليس هو األهم،
لكن عقلية وشخصية الالعبين الذين سيعتمد عليهم في المباراة.
وأثنى ألونسو على زميله في منتخب باراغواي ،األرجنتيني غييرمو سكيلوتو،
مؤكدا أنه يمتلك "خبرة كبيرة محليا ودوليا".
وتابع" :منتخب باراغواي يدافع بشكل قوي ،بطريقة مباشرة بشكل كبير ،كما
أنه يعتمد على السرعة ،وإنهاء الهجمات ،وهذا ما يفعله الفريق الخطير ،وقطعا
قد يلجأ لهذه الطريقة في وقت معين من المباراة" .إال أنه قال إن "األهم" هو ما
سيفعله العبوه ،والصورة التي سيظهرون بها.

ألونسو

ّ
إج ــراءات مكافحة كوفيد 19-في الـبــاد ،رغــم أن
االتحاد االكوادوري قام بمحاولة اخيرة بتقديم
ط ـلــب ال ــى ال ـس ـل ـطــات الـعـلـيــا م ــن اج ــل الـسـمــاح
للجمهور بحضور المباراة على ملعب "رودريغو
باس ديلغادو".
ُ
وتعد كولومبيا ،بيرو وبوليفيا من بين ستة
منتخبات تفصل بينها نقطتان فقط ،فيما تبتعد
ال ـبــاراغــواي بنقطتين اضافيتين وتحتاج الى
نتائج افضل من اجل التأهل بعد سبعة تعادالت
في  14مباراة.
ثالثة منتخبات فقط هي :البرازيل بطلة العالم
 5م ــرات (رق ــم ق ـيــاســي) ،واالرج ـن ـت ـيــن (مــرت ـيــن)،
وفنزويال التي بدأت تحضيراتها لتصفيات كأس
العالم  2026بتعيين مدرب جديد هو األرجنتيني
خوسيه بيكرمان ،ال تملك أي حافز إضافي في
هذه التصفيات.
ورغ ـ ــم غ ـي ــاب الع ـ َـب ــي ب ــاري ــس سـ ــان ج ــرم ــان
الفرنسي ،نيمار واألرجنتيني ليونيل ميسي،
ف ــا ي ـتــوقــع أن ي ـخــوض الـمـنـتـخـبــان الـعــريـقــان
مباراتيهما بطريقة متساهلة.

سواريز :حان الوقت لنتحمل المسؤولية
اعترف األوروغوائي لويس سواريز،
مهاجم أتلتيكو مدريد ،بأنه حان الوقت
بالنسبة ألبرز العبي منتخب بالده أن
يتحملوا "المسؤولية" ،من أجل تحقيق
حلم التأهل لمونديال قطر .2022
وقال سواريز إن حجز بطاقة التأهل
للمونديال "يعتمد فقط" على الالعبين،
لذا "ال ينبغي البحث عن أعــذار" ،خالل
مؤتمر صحافي عــن بعد عقب انتهاء
م ــران السيليستي ،مضيفا" :اعـتـقــد أن
هــذا هو وقــت تحمل المسؤولية ،يجب
أن نفعل ذلك من أجلنا ،بما أننا في هذا
الموقف .لم نكن على قدر الحدث ويجب
أن نخرج من هذا الوضع .األمر يعتمد
حصرا علينا".
وأكد العب األتلتيكو أهمية مواجهة
ب ــاراغ ــواي ،ال ـتــي تـحـتــاج أي ـضــا لنقاط
م ــن أجـ ــل ال ـت ــأه ــل ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن "كــل
فــريــق لــديــه إمـكــانــات هجومية ،ويجب
أن نحاول منع بــاراغــواي من استغالل
قدراتها ،أما نحن فيجب أن نلعب بقوة

وك ـف ــري ــق واح ـ ــد ،وإثـ ـب ــات أن ـن ــا األح ــق
بالنقاط الثالث عبر اإلرادة والتصميم
والتنظيم".
وكـشــف ســواريــز ،ال ــذي خــاض ثــاث
نسخ مــن الـمــونــديــال ،ويبلغ  35عاما،
أنه ال يــزال يمتلك "الطموح" للمشاركة
ف ــي راب ــع م ــون ــدي ــال ،لــذلــك ي ـتــواجــد مع
المنتخب.

ً
ً
مان يونايتد يعير مارسيال إلى إشبيلية إريكسن يتدرب مع أياكس هودجسون مدربا لواتفورد رسميا
انتقل المهاجم الفرنسي أنتوني
م ــارس ـي ــال م ــن مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
اإلنـكـلـيــزي إل ــى إشـبـيـلـيــة اإلسـبــانــي
على سبيل اإلع ــارة مــدة ستة أشهر،
بحسب ما أعلن الناديان أمس االول،
في محاولة إلعادة انعاش مسيرته.
في المقابل ،يأمل إشبيلية تعزيز
قدراته الهجومية خالل منافسته على
لقب ال ــدوري اإلسـبــانــي حيث يحتل
ً
المركز الثاني راهنا ،بفارق أربع نقاط
عن ريال مدريد.
ً
وكان الالعب البالغ  26عاما أبلغ
مدربه األلماني رالف رانغنيك رغبته
فـ ــي ال ــرحـ ـي ــل ،لـ ـع ــدم ح ـص ــول ــه عـلــى
الـفــرصــة المناسبة فــي ملعب "أول ــد
ترافورد".
واتـ ـه ــم ران ـغ ـن ـيــك ب ـعــدهــا الــاعــب
برفض السفر لخوض مباراة أستون
ف ـي ــا م ـط ـلــع ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري ،فـيـمــا

دحض الالعب هذا األمر.
وظـهــر كبديل للمرة األول ــى تحت
اش ـ ــراف ران ـغ ـن ـيــك ض ــد وسـ ــت هــام
األس ـبــوع الـمــاضــي ،وســاهــم بهدف
الفوز الذي سجله ماركوس راشفورد،
وذلــك بعد تعرضه لبعض صافرات
االستهجان من جماهير يونايتد
لدى دخوله.
وق ـ ــال ران ـغ ـن ـيــك ال ـس ـبــت:
هو العب رائع ،أحد أفضل
م ـهــاج ـمــي ال ـبــري ـم ـيــرل ـيــغ،
لكننا نملك العبين آخرين
فـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــز .هــو
يرغب بالرحيل.

مارسيال

تسيتسيباس يواجه ميدفديف
في نصف نهائي أستراليا
ب ـلــغ ال ـي ــون ــان ــي س ـت ـي ـفــانــوس تـسـيـتـسـيـبــاس
نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة ،أولى
البطوالت األربع الكبرى في كرة المضرب ،للمرة
الثالثة فــي مسيرته ،بفوز سهل على اإليطالي
يانيك سينر ،أمس.
ً
ً
تابع المصنف رابعا عالميا مشواره الجيد،
ً
فتفوق على سينر المصنف العاشر عالميا 6-3
و 6-4و 6-2في ساعتين و 6دقائق ،ليلتقي الروسي
ً
ً
دانييل مدفيديف المصنف ثانيا عالميا والفائز
على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم التاسع.
ويسعى تسيتسيباس لبلوغ ثاني نهائي في
البطوالت الكبرى بعد روالن غاروس  ،2021عندما
خسر أم ــام الـصــربــي نــوفــاك ديوكوفيتش األول
ً
ً
عالميا والغائب راهنا عن ملبورن بعد ترحيله
لعدم تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
ب ـ ـهـ ــدوء ،ص ــاب ــة ،الـ ـه ــام وت ـح ـف ـي ــز ،ل ــم ي ـتــرك
تـسـيـتـسـيـبــاس أي ف ــرص ــة لـمـنــافـســه الـ ــذي كــان
يخوض أول ربع نهائي في ملبورن.
ضرب اليوناني  30كرة فائزة وترجم كرات كسر
اإلرسال األربع لمصلحته دون أن يفسح المجال
لإليطالي بتهديد إرساله أي مرة.

وتوقفت المباراة لدقائق قليلة في المجموعة
الثانية بسبب هطول األمطار قبل إغالق سقف
الملعب "هذا جزء من اللعبة .كنت على المسار
الـصـحـيــح فـيـمــا ت ـبـ ّـدلــت ال ـظ ــروف المناخية
ً
ً
ق ـل ـيــا ،أص ـب ــح ارتـ ـ ــداد الـ ـك ــرات أك ـث ــر بـطـئــا
لكني تأقلمت مع ذلــك" ،بحسب ما أضاف
اليوناني.
من جهته  ،قلب الروسي دانييل ميدفديف
تــأخــره بمجموعتين أم ــام الـكـنــدي ألياسيم
ليبلغ نصف النهائي.
وحسم ميدفديف ،وصيف العام الماضي،
ال ـم ـبــاراة بخمس مـجـمــوعــات مـشـ ّـوقــة 6-7
( )4-7و 3-6و )7-2( 7-6و 7-5و 6-4فــي 4
ساعات و 42دقيقة.

بدأ النجم الدنماركي ،كريستيان إريكسن ،عملية
عودته إلى المالعب بعد تعافيه من السكتة القلبية
الـتــي تـعــرض خ ــال مـشــاركـتــه مــع ب ــاده فــي كــأس
أوروب ــا الصيف الـمــاضــي ،وذلــك مــن خــال خوض
ال ـت ـمــاريــن م ــع فــري ـقــه ال ـســابــق أي ــاك ــس أم ـس ـتــردام
الهولندي ،بحسب ما أعلن األخير أمس األول.
ً
ويتمرن ابــن ال ــ 29عــامــا مــع يونغ أيــاكــس ،وهو
ال ـفــريــق ال ــردي ــف ألي ــاك ــس الـ ــذي م ـنــح الــدن ـمــاركــي
بدايته االحترافية عــام  ،2010بعدما انضم قبلها
بعامين الى فريق الشباب وهو في السادسة عشرة
مــن ع ـمــره ،قـبــل أن ي ـغــادر الـعـمــاق الـهــولـنــدي في
 2013الى توتنهام اإلنكليزي ومن بعدها الى إنتر
اإليطالي في .2020
وخـضــع إريـكـســن لــزراعــة جـهــاز تنظيم ضربات
القلب ،وهو جهاز لمنع خطر الموت المفاجئ ،لكن هذا
الجهاز ال يسمح له بخوض كرة القدم على المستوى
االحترافي في الدوري اإليطالي ،بخالف بطوالت أخرى،
ما أدى به الى الرحيل عن "نيراتسوري" باتفاق متبادل
لفسخ العقد بالتراضي.

َّ
عين واتفورد ،أمس األول ،مدرب منتخب
إنكلترا السابق روي هودجسون ليكون
ثالث مدرب للفريق هذا الموسم ،بعد
إقالة اإليطالي كالوديو رانييري.
وص ـ ـ ـ ــل هـ ـ ــودج ـ ـ ـسـ ـ ــون إل ـ ـ ـ ــى م ـل ـع ــب
ف ـي ـك ــاردج رود ب ـعــد  24ســاعــة ف ـقــط من
إقالة رانييري ،االثنين ،إثر تراجع واتفورد
إلى منطقة الهبوط في الدوري اإلنكليزي عقب
الخسارة القاسية أمام نوريتش سيتي صفر3-
في عطلة نهاية األسبوع المنصرم.
وقــال بيان الـنــادي" :يسر واتـفــورد تأكيد
تعيين روي هودجسون مدربا للنادي".
وأش ــار الـبـيــان إلــى أنــه سينضم إلــى مــدرب
مـنـتـخــب "األس ـ ـ ــود ال ـث ــاث ــة" ال ـس ــاب ــق" ،م ـســاعــده
ال ـمــوثــوق ب ــه راي لـيــويـنـغـتــون ،الـ ــذي أشـ ــرف على
واتفورد من  2002حتى  2005وحقق نتائج مبهرة".
غ ــادر هــودجـســون كــريـسـتــال ب ــاالس فــي نـهــايــة الموسم
الماضي ،حيث اعتقد الكثيرون أن خروجه سيكون بمنزلة نهاية
لمسيرة تدريبية مميزة.

هودجسون

أخبار منوعة
• أعـلـنــت الـ ُّـسـلـطــات الـهــولـنــديــة ،أمــس
األول ،أ نـهــا ستسمح ب ـعــودة الجماهير
للمدرجات بنسبة ثلث السعة اإلجمالية
ف ـ ــي ال ـ ـمـ ــاعـ ــب والـ ـمـ ـنـ ـش ــآت ال ــري ــاضـ ـي ــة
ال ـم ـف ـتــوحــة ،وهـ ــو اإلج ـ ـ ــراء ال ـ ــذي وصـفــه
االتحاد الهولندي لكرة القدم بغير الكافي.
وأعـ ـلـ ـن ــت ال ـح ـك ــوم ــة ال ـه ــول ـن ــدي ــة ،أن ــه
سـيـتــوجــب عـلــى الـجـمــاهـيــر الــراغ ـبــة في
ح ـضــور ال ـم ـبــاريــات ،إبـ ــراز ش ـهــادة تفيد
بحصولهم على جرعة التطعيم الكاملة،
أو بالشفاء أخيرا من الفيروس التاجي،
أو ما يفيد بسلبية المسحة الخاصة بهم
قبل  48ساعة من موعد المباراة.
ً
ويأتي هــذا اإلعــان ليضع حــدا إلقامة
ال ـم ـب ــاري ــات ف ــي ه ــول ـن ــدا خ ـل ــف األب ـ ــواب
المغلقة على مــدار الشهرين الماضيين،
ب ـعــد أن أصـ ـ ــدرت ال ـح ـكــومــة قـ ـ ــرارا بمنع
إقامتها بحضور الجماهير في  12نوفمبر
الماضي ،بسبب تزايد عدد المصابين.
• ع ــان ــى ق ـل ــة مـ ــن العـ ـب ــي كـ ـ ــرة الـ ـق ــدم
ت ــداعـ ـي ــات فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا وتــأث ـيــرهــا
ال ـم ـبــاشــر ع ـلــى ح ـيــات ـهــم ،غ ـيــر أن مـعــالــم
لـتــأثـيــرات طــويـلــة األم ــد لـلـجــائـحــة بــدأت
ت ـظ ـه ــر ب ـش ـك ــل واض ـ ـ ــح فـ ــي ع ــال ــم الـ ـك ــرة
المستديرة ،حيث أشارت إحدى الدراسات
إل ــى تــأثــر العـبـيــن مــن ال ـصــف األول على

المدى الطويل بهذا الفيروس الفتاك.
ب ـ ــرزت عـ ــدة ح ـ ــاالت ل ــآث ــار الـجــانـبـيــة
لـ"كوفيد ،"19-منعت في بعضها الالعب
المصاب من العودة للمستطيل األخضر
فور صدور نتيجة سلبية.
وغــاب األلـمــانــي ي ــوزوا كيميش ،العب
وسط بايرن ميونيخ ،الرافض بداية تلقي
اللقاح المضاد لــ"كــورونــا" ،عــن المالعب
لمدة شهرين ،بسبب تلف في الرئة ،فيما
ق ــال صــانــع أل ـعــاب يــوفـنـتــوس اإليـطــالــي،
األرجنتيني باولو ديباال ،إنه عانى "ضيقا
في التنفس" عندما عاد في عام  2020عقب
ثبوت إصابته بالفيروس.
ول ــم تـشــذ حــالــة األرجـنـتـيـنــي ليونيل
م ـ ـي ـ ـسـ ــي ،ن ـ ـجـ ــم بـ ـ ــاريـ ـ ــس سـ ـ ـ ــان جـ ــرمـ ــان
الفرنسي والمتوج أخيرا بالكرة الذهبية
لـلـمــرة الـســابـعــة فــي مـسـيــرتــه ،عــن أقــرانــه
ً
مــن الالعبين ،مـقــرا أنــه احـتــاج إلــى "وقــت
أطول من المتوقع للتعافي" بعد إصابته
بـ"كورونا" خالل عطلة األعياد التي قضاها
بمسقطه في روزاريو.
• وصف النيوزيلندي مايكل فينوس
األسـتــرالــي نيك كيرجيوس بــأنــه "أخــرق
ج ــدا ،ويـتـصــرف كطفل فــي ال ـعــاشــرة من
عمره" ،بعد خسارة ربع نهائي منافسات
الــزوجــي مــن أسـتــرالـيــا المفتوحة برفقة

زميله األلماني تيم بويتس أمام الزوجي
ال ـ ـم ـ ـكـ ــون م ـ ــن األسـ ـت ــرالـ ـيـ ـي ــن ك ـي ــري ــوس
وتاناسي كوكيناكيس.
وأضاف فينوس" :لديه جمهور ،وسوف
يحظى بمشجعين دا ئ ـمــا يـقـفــون خلفه،
لكنه في نهاية المطاف ليس سوى أخرق"،
خالل مقابلة مع التلفزيون النيوزيلندي.
وتابع" :على مستوى النضج ،يمكنك
ً
أن ت ــدرك ل ـمــاذا ال يحقق أب ــدا التوقعات
المنتظرة منه ،لكن الناس ال يــرون األمر
على هذا النحو .لديه مستوى نضج طفل
في العاشرة من عمره على أفضل تقدير".
• حصل اإلسباني مارك ماركيس على
الضوء األخضر من األطباء للمشاركة في
ال ـت ـجــارب الــرسـمـيــة عـلــى حـلـبــة سيبانغ
الماليزية ،قبيل انطالق العام الجديد من
منافسات بطولة العالم للدراجات النارية
(موتو جي بي) ،بعد شفائه من مشكالت
في النظر ،وفق ما أعلن فريقه هوندا.
وأفــاد الصانع الياباني ،في تصريح:
"من المؤكد أن دراج فريق ريبسول هوندا
سيبدأ التجارب التي تسبق انطالقة عام
 2022خ ــال ال ـت ـجــارب الــرسـمـيــة األول ــى
للموتو جي بي".

ةديرجلا
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ّ
وعدى االستجواب

يوسف الجاسم
Yousef@6ala6.com

تابعت غالبية اال سـتـجــوا بــات البرلمانية منذ عــام ،١٩٦٧
حيث التحقت بكلية التجارة واالقتصاد والعلوم السياسية،
وجذبتني مادة القانون ،التي درسناها على أيدي ألمع عقولها
العرب ،وعلى رأسهم األستاذ الدكتور المستشار عبدالفتاح
حـســن ،وشــدنــي منها م ــادة الـقــانــون الــدس ـتــوري ،المتضمنة
الدستور الكويتي ،بمبادئه وأبعاده وأبوابه ومــواده ،ومنها
االستجوابات.
كنا نحضر جلسات المجلس عدة مرات بمرافقة أساتذتنا،
مدفوعين بحماسنا الذاتي ،واستمعنا إلى مرافعات النواب
الـكـبــار المحنكين ،والمبتدئين األق ــل حنكة ،وردود ال ــوزراء
ومساجالتهم .وكانت نــدوات تثقيفية ،بموادها وطروحاتها
الـمــوضــوعـيــة ولـغـتـهــا الــراق ـيــة ،وبــدايــات ـهــا ونـهــايــاتـهــا ،التي
ُمــورســت بــالـغــالــب بـفــروسـيــة ون ـبــل ،حــافـظــة كــرامــات ال ــوزراء
الـمـسـتـجـ َـوبـيــن ،سـ ــواء بـلـغــة االس ـت ـج ــواب أو روح ـي ــة الـنــائــب
المستجوب ،وانتهت إلى االكتفاء بأسئلة االستجواب المغلظة
ً
(تعريفا لالستجوابات) ،وذلك بالتوصيات ،دون التهافت على
حشد العشرة أصوات لنزع الثقة عن الوزراء ،ألن األهداف كانت
ّ
في الغالب سلت العنب ال رؤوس النواطير.
طبيعي كان هناك العديد من االستجوابات الصاخبة ،والتي
استقطبت الساحة السياسية والمجتمع بين هذا الطرف أو ذاك،
وعقدت لها الندوات ،ووجهت العرائض من الناخبين للنواب
يبدون فيها رأيهم بردود الوزراء والدفاع عن اإلصالحيين منهم،
والذين ال ينبغي أن تكون منصات االستجواب مقاصل إلعدامهم
السياسي .كما أنه ،ولألسف ،وبتصاعد اللغة المتوحشة داخل
البرلمان وتواري روح الثقة المتبادلة بين بعض النواب وبعض
ً
ال ــوزراء واللجوء لمفردات التخوين ،تركت نــدوبــا فــي جبين
ً
التجربة النيابية ال تزال غائرة به حتى يومنا هذا ،فضال عن
ً
اتخاذها كقدوة من بعض مستجدي العمل النيابي ،وخصوصا
الباحثين عن الزعامة النيابية والشعبية.
في كل األحوال ،وعبر مسيرة تاريخ االستجوابات ،لم يتمكن
أي مجلس من نــزع الثقة عن أي وزيــر ،وانحصرت النهايات
إما باالكتفاء أو منح الثقة أو التدوير أو استقالة الحكومات
أو ال ــوزراء المستجوبين ،أو حــل المجلس ،وحــدث ذلــك لمرة
َّ
واحدة ،وتولدت بكل األحوال الظاهرة المنبوذة ،وهي التربح
من االستجوابات.
األسبوع الماضي عشنا أحداث استجواب استقطابي جديد
طرحه النائب حمدان العازمي ضد نائب رئيس الوزراء وزير
الدفاع الشيخ حمد الجابر ،استخدم به النائب حقه الدستوري
المشروع ،وتألق فيه الوزير بــردوده المتماسكة والمنطقية،
ً
فاستحق النصرة من داخل البرلمان وخارجه ،خصوصا أنه
يتكئ على رصـيــد كبير مــن االح ـتــرام والـحـظــوة المجتمعية
الشاملة لخلقه الرفيع وكفاءته ونزاهته الواضحة للعيان.
وبغض النظر عــن رأيــي وغـيــري باإليجابيات والسلبيات
التي شابت تـنــاول النائب المستجوب وأساليبه التهكمية،
وعــن مـقــوالت عــدم جــواز إقـحــام الفتاوى الشرعية بالمسائل
ً
المرتبطة بالدستور والقوانين ومفاهيم الدولة المدنية ،فضال
عــن التشدد المبالغ بــه بالضوابط الشرعية التي تضمنتها
الفتوى ،والتي قد يخالف بعضها المبادئ الدستورية ،وقد
ً
يفتح طعونا دستورية بها في المستقبل ،إال أن ديموقراطية
ُّ
النظام الدستوري في الكويت أضافت لبنة لجهة إحكام السلطة
الــرقــابـيــة الشعبية على أعـمــال الحكومة مــن جـهــة ،ولتمكين
الـ ــوزراء مــن تأكيد قــدراتـهــم ب ــأداء مسؤولياتهم والــدفــاع عن
قراراتهم بحزم وإقناع من جهة أخرى ،وهذا ما انتهى إليه درس
االستجواب األخير بامتياز.
مـبــروك للشيخ حمد جــا بــر العلي تجديد ا لـثـقــة ،وللنائب
جمعان العازمي ممارسة دوره الــرقــابــي ،الــذي أتــاح الفرصة
للشعب الكويتي لـلــوقــوف على ق ــدرات وك ـفــاء ة وزي ــر الــدفــاع
كأحد أبرز الوجوه في الحكومة وفي صفوف أبناء أسرة الحكم
(مــع االح ـتــرام للجميع) ،وهــم يتهيأون للعب دوره ــم بقيادة
ً
مستقبل أبنائنا في وطن أحببناه ،وسيبقى بإذن الله راسخا
ً
وقادرا على تجاوز جميع العثرات مهما وكيفما كانت ،وبلدنا
يستاهل كل الخير.

الجريمة والعقاب

د .ناجي سعود الزيد

م ــاذا نستفيد مــن أي قــانــون إذا لم
ً
يكن رادعا ألي جريمة؟
فلننظر إلى حكم محكمة االستئناف
األخير بحق متهمين مذنبين بتسهيل
هروب وتهريب محكومين بمنع السفر
مقابل مبالغ مادية كرشوة!
هــذا الحكم الصادر عاقب أحدهما
بالسجن  4سنوات ،واآلخــر بالسجن
س ـن ــة وأرب ـ ـعـ ــة أشـ ـه ــر ،وع ــزل ـه ـم ــا مــن
ً
الوظيفة ،وغالبا ما يصدر بهما عفو
ً
مبكرا قبل انتهاء المدة.
جريمة تهريب مجرمين إلى خارج
البالد ليست سهلة أو بسيطة ،وبها

ضياع الحق الـعــام وحـقــوق اآلخرين
وح ـ ــق ال ـ ــدول ـ ــة فـ ــي إنـ ـ ـ ــزال ال ـق ـصــاص
بحقهم.
هذه األحكام يجب إعادة النظر بها،
ً
لـتـكــون بــالـفـعــل رادعـ ــا لـمــن تـســول له
نفسه ارتكابها.
س ـهــول ـت ـهــا وك ـ ـثـ ــرة الـ ـه ــاربـ ـي ــن مــن
ً
العدالة مقابل دفع رشوة تكررت كثيرا
في السنوات األخيرة.
وكل ما يحدث هو أن الموظف يقوم
بـتــزويــر أو تــاعــب بـقــاعــدة البيانات
ورفــع منع السفر عنهم مقابل رشوة
مالية بمبالغ مختلفة!

هــذه األحكام الخفيفة تشجع على
الـتـمــادي بـهــا ،لــذلــك يتوجب بطريقة
ً
ما تغليظها ،لتكون رادعا أمام جريمة
من هذا النوع.
لــذلــك نـقـتــرح عـلــى وزيـ ــر الــداخـلـيــة
التقدم بمشروع قانون يتم من خالله
ت ـعــديــل ه ــذه األحـ ـك ــام ،لـتـصـبــح أكـثــر
ً
ً
حــزمــا ،منعا للتمادي فــي هــذا النوع
من الجرائم.

اعتقال سعودي ادعى النبوة
أعلنت الشرطة السعودية القبض على مواطن ادعى النبوة ،وظهر
في مقطع فيديو على مواقع التواصل االجتماعي.
وقالت شرطة الــريــاض ،في بيان ،نقله موقع سبوتنيك أمــس ،إن
"الجهات األمنية قبضت على مواطن ظهر في مقطع فيديو مدعيا
النبوة ،وتضمن ألفاظا نابية وعـبــارات خــارجــة عــن اآلداب العامة"،
مضيفا أن هذا الشخص متهم أيضا بـ"صدم مركبات في طريق عام
وتهديد المارة بسالح أبيض".
ونـشــرت شــرطــة الــريــاض ص ــورة لـمـ ّـدعــي الـنـبــوة فــي تـغــريــدة على
صفحتها على "تــويـتــر" ،مــؤكــدة القبض عليه ،وأضــافــت" :تبين من
إجراءات االستدالل أنه في حالة غير طبيعية ،وجرى إيقافه ،واتخذت
بحقه اإلجراءات النظامية ،وتمت إحالته إلى النيابة العامة".

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

الصالحية  -شارع فهد السالم  -مبنى أسامة
تلفون - 22257037 / 22257036 :فاكس - 22257035 :ص .ب 29846 :صفاة  13159الكويت
خدمة العمالء :تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

ُقرار الحكومة فتح الباب للمرأة لدخول الجيش نكتة "بايخة"،
فقد أفرغ القرار من محتواه الرمزي المرتبط بالمساواة بين الرجل
ً
ً
والمرأة اجتماعيا وسياسيا.
ً
ويعد هذا القرار رمزيا في مضمونه ،فدخول المرأة الجيش لن
يجعل منه جيش الواليات المتحدة ،فالحكومة الحريصة على مباركة
القوى الدينية المحافظة لم تفعل إال أنها سارت على خط سيرها
القديم ،وهو التحالف مع القوى االجتماعية في المجتمع التقليدي،
فتلك الجماعات المحافظة -الدينية التي ترفض أي تحرك جدي
ً
حاليا -مع ُّ
السلطة السياسية في رفض الحداثة،
للحداثة ،تنسجم ـ
وكان البد أن تتماهى هذه ُّ
السلطة الهشة مع تلك الجماعات الرافضة
لمعايير التغيير وتبدل الزمان.
الحداثة هي استعمال المنطق وحكم العقل في إدارة الدولة ،كي
تصبح الدولة في مصاف الــدول المدنية الحديثة في مؤسساتها
والفصل بينها ،وعادة في تلك المجتمعات التقليدية ال يأتي التغيير
من األسـفــل ،أي من القاعدة االجتماعية المرتعبة من التغيير ،بل
يأتي ب ــإرادة متسلطة مــن الملك أو الحاكم أو الرئيس ،الــذي يريد
تحديث الدولة ،لكن هنا يكمن الخطر ،فعندما يشرع صاحب ُّ
السلطة
بالتحديث الجدي تبدأ ُّ
السلطة بالتصدع في األغلب .تجربة السلطان
عبدالمجيد في الدولة العثمانية حين أدخل "التنظيمات" ،أي ألغى
الجزية عن أهل الذمة َّ
وكرس المساواة بين األديان ،لم ُيكتب النجاح
لها ،إال أنه ّ
مهد الطريق في عشرينيات القرن الماضي لكمال أتاتورك،
ً
ً
الــذي كــان بطال قوميا ،كي يدفع لفرض الحداثة والــدولــة المدنية،
ويقفز بالدولة التركية من جمود عدة قرون للدولة الحديثة.
رضا شاه ،ثم بعده ابنه محمد رضا شاه ،حاوال سلك الطريق ذاته،
لكن التجربة فشلت ،إال أن الشاه االبن نجح في إصالح جزئي عام
 ١٩٦١باإلصالح الزراعي وتقليص ُسلطة اإلقطاع ،لكن الفارق كبير
بين شخصية بطل قومي مثل أتاتورك ،وملك متسلط كمحمد رضا
بهلوي ،الذي شرع بالحداثة في المدن وأهمل الريف ،مما دعا إلى
تحالف الطبقة الوسطى من التجار مع الفالحين أهل القرى ،لثورة
الخميني فيما بعد.
القاعدة تقول إنه متى شرع النظام الحاكم بالمجتمعات التقليدية
في التغيير وأدخل الحداثة الجدية ،وليست حداثة أكبر مول وأطول
عمارة ،فهذا يعد العدة لالنقالب عليه ،فيما بعد ،عندما يشد عضل
ً
القوى الجديدة التي ستتحدث حتما بمضي الزمن ،وتطالب بدستور
ُ
حقيقي وحريات سياسية تكسر احتكار سلطة الحكم ،هذا بفرض
ً
أن النظام الحاكم لم يتكيف مع الجديد والتقدم ويتنازل جزئيا عن
ُسلطاته.
َ ْ
ومــن في حكمها ،كانت تشتري الوقت ،بسياسة الريع
الكويت،
والتودد السياسي للقوى المحافظة التي يغيب عنها حقائق الزمن
ً
ً
وتعتبر ،مثال من أمور كثيرة ،أن المرأة قاصر تخضع أبــدا لقوامة
َّ
ُّ
أبدية ُ
لسلطة الرجل ولي األمر ،وتتصور السلطة أن طريقها سيظل
ً
ً
ً
ممهدا سهال دون نهاية ،وهــذا َوهــم مدمر ستصحو منه يوما في
القريب على كوابيس الواقع المرعبة ،حين يجف احتياطي األجيال
وتتزايد البطالة الحقيقية ،وتدرك ُّ
السلطة أنها بحماقاتها استثمرت
بجهل مربع في جيب اإلنسان المستهلك ،وغذت بمزايداتها مع القوى
الرجعية جهله ونقص ثقافته ،ولم تستثمر بفكره وتعليمه ...خسارة.

كـشــف الـطـبـيــب المتخصص
في جراحة الصدر بالمستشفى
الحكومي الروسي ببطرسبورغ،
يفغيني زينتشينكو ،أن اإلقالع
ع ـ ــن الـ ـت ــدخـ ـي ــن يـ ـحـ ـس ــن ح ــال ــة
الــرئـتـيــن بـشـكــل كـبـيــر ،ويـحــدث
تغييرات بالجسم منذ الدقائق
األولى.
وقال زينتشينكو ،في تصريح
نقله موقع روسيا اليوم ،أمس:
"بــالـفـعــل ،بعد بضع دقــائــق من

ت ــدخ ـي ــن الـ ـسـ ـيـ ـج ــارة األخ ـ ـيـ ــرة،
ينخفضالنبض وضغط الــدم،
و خ ـ ــال ا لـ ـي ــوم األول ينخفض
مستوى أول أكسيد الكربون في
الدم ،ويعود مستوى األكسجين
إلى طبيعته".
وأضـ ـ ـ ــاف" :ت ـت ـح ـســن الـ ـ ــدورة
الدموية في غضون ثالثة أشهر
بعد اإلقــاع عنه ،ويقل السعال
وضيق التنفس".

وفيات
ماجدة محسن سعيد

زوجة علي عبدالمحسن عبدالرضا عبدالله
ً
 50عاما ،شيعت ،ت94040350 ،66688610 :

عبدالله عبدالعزيز سالم الدوسري

ً
 65عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة فقط ،ت99973119 ،97795571 :

علي عبدالله أحمد بوعباس
خالد
ً
 69عاما ،شيع ،ت99890238 :

سليمان إبراهيم بوحيمد
فهد
ً

م ـبــاشــر م ــع ال ـش ـمــس ،أص ـب ـحــت ال ـمــرح ـلــة ال ـثــان ـيــة من
الصاروخ مهجورة.
وأفادت  ArsTechnicaعلى موقعها الذي نشره "روسيا
الـيــوم" ،أمــس األول ،بــأن المرحلة الثانية من "فالكون "9
التابع ل ـ "سبيس إكــس" المملوكة للملياردير األميركي
ً
ً
إيـلــون مــاســك ،أكملت حــرقــا طــويــا لمحركاتها قبل نشر
مــرصــد ال ـم ـنــاخ ف ــي ال ـف ـض ــاء ،ول ــم يـتـبــق ل ـهــا وقـ ــود كــاف
إلعادتها إلى الغالف الجوي لألرض ،باإلضافة إلى االفتقار
إلى الطاقة للهروب من جاذبية نظام األرض والقمر ،وهو
ما تــرك المرحلة الثانية من الـصــاروخ في مــدار فوضوي
حول األرض منذ فبراير .2015
ً
واآلن ،وف ـقــا لـعـلـمــاء الـفـلــك ،ف ــإن الـمــرحـلــة الـثــانـيــة من
الصاروخ ستصطدم بالقمر بسرعة  2.58كيلومتر بالثانية
في غضون أسابيع.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

حسن العيسى

َ
ُ
ِّ
ْ
ترك التدخين يحسن الدورة الدموية

صاروخ «سبيس إكس» التائه
يضرب القمر مارس المقبل
كشف علماء الفلك أن صاروخ "سبيس إكس" ،الذي انطلق
في الفضاء منذ نحو  7سنوات ،في طريقه اآلن لضرب القمر
بداية مارس المقبل.
وانطلق الـصــاروخ "فالكون  "9في األصــل من فلوريدا
في فبراير  2015كجزء من مهمة بين الكواكب إلرسال قمر
اصطناعي للطقس الفضائي ،في رحلة طولها أكثر من
مليون كيلومتر عن األرض.
ولكن بعد االنتهاء من حرق طويل للمحركات ،وإرسال
مــرصــد ال ـم ـنــاخ ف ــي ال ـف ـضــاء الـسـحـيــق ال ـتــابــع لـ ــإدارة
الــوطـنـيــة لـلـمـحـيـطــات وال ـغ ــاف ال ـج ــوي ( )NOAAفي
طريقه إلى ما يسمى بنقاط الغرانغ ،وهي موقع محايد
الـجــاذبـيــة يبعد  4م ــرات مسافة بعدنا
عـ ــن الـ ـقـ ـم ــر وفـ ـ ــي خــط

دوام الحال
من ُ
المحال

 47عاما ،شيع ،ت60606509 :

عيدة عويض مرمح العازمي

زوجة فالح شبوط فالح الخميلي
ً
 84عاما ،شيعت ،ت99562971 :

مشعل ماجد سلطان عبدالقادر

ً
 49عاما ،شيع ،ت96666918 ،98984949 :

بدر محمد داوود الغمالس

ً
 62عاما ،شيع ،ت55594996 ،66330333 :

شاكر محمود أحمد عبدالعظيم

ً
 66عاما ،شيع ،ت99470117 ،99456543 :

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

05:18

العظمى 18

الشروق

06:40

الصغرى 08

الظهر

12:01

ً
أعلى مد  06:15صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:01

المغرب

05:22

العشاء

06:41

 06:11م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  00:35صب ــاحـ ـ ــا
ً
 12:01ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا

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

الشكاوى والتوزيع:

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

