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املجلس ينظر طلب تعديل قانون تنظيم القضاء ..واحلكومة حاضرة

«الشال» :ترشيق قطاع النفط
بات أولوية

جلسة خاصة لـ «اجلنسية»
«أمن اخلليج العربي  ..»3استعداد وجاهزية خليجية

�سمري خ�رض وريا�ض عواد

يعقد مجلس األمة جلسة خاصة اليوم بناء على طلب نيابي
للنظر في االقتراحات بقوانني بتعديل قانون تنظيم القضاء في
شأن مسائل اجلنسية.
ويشمل الطلب مناقشة االقتراحات بقوانني بتعديل البند
اخلامس من املادة األولى من املرسوم بالقانون رقم ( )20لسنة
 1981بإنشاء دائرة في احملكمة الكلية لنظر املنازعات اإلدارية
وإضافة فقرة جديدة إلى املادة الثانية من املرسوم بالقانون رقم
( )23لسنة  1990بشأن تنظيم القضاء.
وتقدم النواب بطلب استعجال جلنة الشؤون التشريعية
والقانونية البرملانية تقدمي تقريرها عن االقتراحات بقوانني
سالفة الذكر متهيدا لعرضها على اجللسة اخلاصة املقررة اليوم
للمناقشة والتصويت عليها.
وسبق تلك اجللسة تأكيد وزي��ر ال��دول��ة لشؤون مجلس
األم��ة محمد الراجحي في تصريح صحفي ح��رص احلكومة
على التعاون اإليجابي مع مجلس األم��ة مبا يحقق اإلجن��از
وطموحات املواطنني “طاملا هناك تنسيق” قائال إنه “عطفا على
تنسيق النواب مع احلكومة على عقد اجللسة لنظر أربعة قوانني
فإن احلكومة ستحضر اجللسة».

(طالع صفحة )4

بني السطور

القوة األمنية الكويتية املشاركة في التمرين التعبوي املشترك

ق��ال رئيس اللجنة العليا للقوة
األم��ن��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة امل��ش��ارك��ة في
التمرين التعبوي املشترك “أمن
اخلليج العربي  ”3العميد عبدالله
العتيقي إن التمرين يعزز التعاون

وتبادل اخلبرات واملعلومات على
صعيد العمل األمني بني دول مجلس
التعاون اخلليجي.
واض���اف العميد العتيقي امس
ان التمرين التعبوي املشترك الذي

«الداخلية» :ال تدوير
أو تنقالت

انطلق باملنطقة الشرقية باململكة
العربية السعودية ف��ي  15يناير
اجل��اري مبشاركة ق��وات أمنية من
جميع دول مجلس التعاون اخلليجي
يعزز ايضا توحيد املهام واملفاهيم

 %80من خدمات اإلنترنت
عادت بعد انقطاع

 4148إصابة وحالتي
وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة امس السبت تسجيل  4148إصابة
جديدة بفيروس كورونا املستجد في الساعات الـ 24قبل
املاضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد احل��االت املسجلة في
البالد الى  .493107وقال املتحدث باسم الصحة الدكتور
عبدالله السند إنه مت تسجيل حالتي وفاة جراء اإلصابة
ليكون إجمالي عدد احلاالت املسجلة  2485حالة.
وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية
املركزة بلغ  58حالة في حني بلغ املجموع الكلي للحاالت
التي ثبتت اصابتها وال تزال تتلقى الرعاية الالزمة 44494
ووصل إجمالي عدد احلاالت في أجنحة (كوفيد  )19إلى
.330

(طالع صفحة )3

ا إلمارات توقف
استخدام «الدرون»

دع��ت وزارة الداخلية اإلم��ارات��ي��ة إل��ى وق��ف عمليات
مل�لاك وممارسي وه��واة الطائرات ب��دون طيار،
الطيران ّ
والتي تتضمن مستخدمي الطائرات دون طيار «الدرون»
والطائرات الرياضية اخلفيفة مبختلف أشكالها وأنواعها
مبا فيها ممارسة الرياضات اجلوية والشراعية في الوقت
الراهن ،وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران املدني
وفقا ً للتعليمات الصادرة
ج��اء ذل��ك نظرا ً للممارسات اخلاطئة التي مت رصدها
في اآلونة األخيرة من عدم التقيد مبمارسة هذه الرياضة
باملناطق اجلغرافية التي مت حتديدها بالتصاريح التي مت
إصدارها للمستخدمني ،حيث مت استخدام املناطق التي ال
يسمح بها مبمارسة هذه الرياضة.

(طالع صفحة )2

زلزال قوي يضر أالسكا ..والسكان يبحثون عن مالجئ

نفت وزارة الداخليةصحة ما يتداول عن تنقالت وتدوير
في القطاعات األمنية.
وأش��ارت في بيان إلى أنه في حال ص��دور أية ق��رارات
تخص املؤسسة األمنية سيتم نشرها مبواقع الوزارة.
وأهابت باجلميع عدم تداول مثل هذه الشائعات وأخذ
املعلومات من مصادرها الرسمية.

أعلن مدير إدارة الوصالت الدولية في الهيئة العامة
لالتصاالت وتقنية املعلومات املهندس جمال ص��ادق
أن الهيئة جنحت في إع��ادة نحو  80في املئة من خدمات
االنترنت إلى وضعها الطبيعي.
وكانت هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات قد أعلنت عن
تعرض الكابل البحري الدولي “فالكون” التابع لشركة
“جي سي اكس” لقطع خارج املياه اإلقليمية الكويتية ما
أدى إلى تعطل وضعف بعض الدوائر الدولية العاملة على
الكابل واملستخدمة من قبل الشركات وم��زودي ومقدمي
خدمات االنترنت في البالد.

ورفع مستوى االستعداد واجلاهزية
ملواجهة أي حاالت طارئة والتصدي
للتهديدات واملخاطر كافة.

ما ق��ام به وزي��ر الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ،من
اقتحام مناطق محظورة ،أشبه بدخول عش الدبابير ،هذه
شجاعة مطلوبة ،الرجل رفع غطاء مصرف صحي تبني أنه
ملئ بحشرات وق��اذورات ،ناهيك عن روائ��ح كريهة ،هذه
التعديات على املال العام تتطلب قرارات صارمة لتطبيق
القانون على الكبار قبل الصغار ،حتى حتترم قوانني
الدولة.
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم إمنا هلك الذين
الشريف تركوه ،وإذا سرق
ُ
قبلَكم ،أنهم كانوا إذا سرق فيه ُم
مي الل ِه لو أن فاطم َة بنتَ
الضعيف أقاموا عليه احلدَّ ،وأ ُ
ُ
فيه ُم
محم ٍد سرقتْ لقطعتُ يدَها ..هذا هو احلق املطلوب.

زلزالل بقوة  6.2درجة ضرب أالسكا األميركية

ق��ال مركز أالس��ك��ا ل��ل��زالزل،
إن زل��زاالً بقوة  6.2درجة وقع
جنوبي مدينة أوناالسكا ،وهي
ميناء كبير للصيد ف��ي والي��ة
أالسكا األمريكية ويقطنها نحو
 4700نسمة.
وأض������اف امل���رك���ز ال��ت��اب��ع
جلامعة أالسكا فيربانكس أن
ال��زل��زال وق��ع فجر السبت ،ما
أحلق أض��رارًا بالطرق واملباني
وأدى إلى هروب السكان بحثًا
ع��ن م�لاج��ئ ،بحسب م��ا قالته
السلطات.
وذك��������رت ه���ي���ئ���ة امل��س��ح
اجل��ي��ول��وج��ي األم��ري��ك��ي ،أن
ال���زل���زال وق���ع ع��ل��ى ب��ع��د 74
كيلومترا ً جنوبي أوناالسكا
وعلى عمق  3كيلومترات.

6
ال���ي���م���ن :م����ع����ارك ح���ري���ب وج��ن��وب��ي
م���أرب مستمرة ..واجل��م��اع��ة ت��واري
خسائرها بقطع اإلنترنت

8
الساملية يطيح بالقادسية ويضرب
موعد ًا مع النصر في ربع نهائي كأس
ولي العهد

10

هيئة تشجيع
االستثمار تتبع
وزير اخلارجية
أص��در مجلس ال��وزراء مرسوماً
يقضي بنقل تبعية هيئة تشجيع
االستثمار املباشر من وزارة الدولة
للشؤون االقتصادية واالستثمار
ال���ى وزارة اخل��ارج��ي��ة ،وأش���ار
املرسوم رقم  13لسنة  2022الى
احلاق الهيئة بوزير اخلارجية.
وبذلك ،تكون عملية نقل اإلشراف
على الهيئة هي الثانية خالل عام،
حيث صدر في شهر م��ارس 2021
م��رس��وم��ا ب��إحل��اق هيئة تشجيع
االستثمار املباشر بوزير الدولة
للشؤون االقتصادية واالستثمار
بدالً من وزارة التجارة والصناعة.
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وزير اخلارجية بحث مع نظيره الهندي هاتفي ًا
تنمية الشراكة االستراتيجية بني البلدين

الكويت ترحب بإدانة مجلس
األمن الدولي لهجمات «احلوثي»
اإلرهابية على اإلمارات
أع��رب��ت وزارةاخلارجية
في بيان لها عن ترحيب دولة
ال��ك��وي��ت ب��ال��ب��ي��ان ال��ص��ادر
أول أم��س ،ع��ن مجلس األم��ن
ب��اإلج��م��اع ،وال���ذي أدان فيه
ه��ج��م��ات ميليشيا احل��وث��ي
اإلره��اب��ي��ة على منشآت في
دولة اإلمارات العربية املتحدة
الشقيقة.
وأوض�����ح�����ت ال��������وزارة
أن ص���دور ه��ذا البيان يؤكد
خطورة سلوك مليشيا احلوثي
املهدد لألمن والسلم واهتمام
مجلس األم���ن ب��ه��ذه القضية
ومتابعته لها.
ودعت املجلس إلى مضاعفة
جهوده للضغط على مليشيا
احل���وث���ي ل�لاس��ت��ج��اب��ة ال��ى
دع����وات وق���ف إط�ل�اق ال��ن��ار
والتفاعل اإليجابي مع جهود
األمم املتحدة ومبعوثها إلى

الشيخ د .أحمد ناصر احملمد

د .سوبرامنيام جاي شانكار

تلقى وزير اخلارجية ووزير الدولة
ل��ش��ؤون مجلس ال�����وزراء ،الشيخ
الدكتور أحمد ناصر احمل��م��د ،أم��س،
ات��ص��االً هاتفياً م��ن وزي���ر خارجية

جمهورية الهند الصديقة الدكتور
سوبرامنيام جاي شانكار.
وج��رى خالل االتصال استعراض
العالقات الثنائية الوثيقة بني البلدين

الصديقني وبحث سبل تعزيز وتنمية
ال��ش��راك��ة االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة القائمة
بينهما في مختلف املجاالت مبا يحقق
املصالح املشتركة للبلدين وشعبيهما

الصديقني.
كما ناقش اجلانبان أبرز التطورات
التي تشهدها املنطقة وآخر املستجدات
على الساحتني اإلقليمية والدولية.

كشف عن آخر إحصائية تتعلق بإزالتها

محافظ العاصمة :مستمرون في إخالء العقارات املخالفة
وسكن العزاب ومتابعة بالغات وشكاوى املواطنني
إخالء  220عقار ًا ت�س�ت�غ��ل من قبل العمالة الوافدة املكدسة والعزاب بعد توجيه  321إنذار مل�لا ك�ه��ا

إحصائية تتعلق بإزالة املخالفات

الشيخ طالل اخلالد خالل جولته في «بنيد القار»

كشف محافظ “العاصمة” ،الشيخ
طالل اخلالد ،عن آخر إحصائية تتعلق
بإزالة مخالفات البناء وإخالئها من
مستغليها السيما التي تتكدس بها
العمالة املخالفة من العزاب الوافدين،
حيث بني بأن احلمالت األخيرة أسفرت

عن إخالء  220عقارا ً من سكن العزاب
كلي وجزئي من بني  321إنذار ملالكها
مع وج��ود  38عقارا ً أب��دو رغبتهم في
هدمها منذ انطالق احلمالت.
وقال اخلالد خالل زيارته امليدانية
إل��ى منطقة بنيد ال��ق��ار ،وراف��ق��ه بها

رئيس فريق ط��وارئ بلدية العاصمة
زيد العنزي وأعضاء الفريق إلى جانب
عدد من مسؤولي ديوان عام احملافظة:
إن هذه اجلهود الكبيرة متت منذ بداية
احلمالت على مختلف مناطق احملافظة،
بالتعاون م��ع بلدية الكويت ممثله
بفريق ط��وارئ بلدية العاصمة وعلى
رأس��ه��م رئيس الفريق زي��د العنزي،
إض��اف��ة إل���ى دور ف��ري��ق الضبطية
القضائية في وزارة الكهرباء وامل��اء
والطاقة املتجددة بقيادة نائب رئيس
فريق الضبطية القضائية املهندس
أحمد الشمري في وقف املخالفات .
وأض�����اف :أن��ن��ا ن��س��ي��ر ف��ي خطني
متوازيني األول هو إزال��ة املخالفات
والتعديات من مختلف مناطق محافظة
العاصمة واآلخ��ر نسعى إل��ى جتميل
العاصمة.
وبي أن احملافظة مستمرة في إخالء
نّ
العقارات املخالفة وسكن العزاب بعد
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إن��ذاره��م مبتابعة ب�لاغ��ات وشكاوى
امل��واط��ن�ين ،وحريصة على التنسيق
مع جميع اجلهات للقضاء على ظاهرة
س��ك��ن ال���ع���زاب ف��ي ال��س��ك��ن اخل��اص
والنموذجي ،ومتابعة وضع العقارات
املتهالكة والتأكد من سالمتها إنشائياً
 ،وإزال��ة التجاوزات ومخالفات البناء
 ،إضافة إل��ى إزال��ة أعمال االستغالل
املخالفة للوائح واألنظمة املعمول بها
بالتعاون والتواصل الدائم مع األجهزة
الرقابية وفريق عمل احملافظة.
وشكر محافظ “العاصمة” الشيخ
طالل اخلالد رئيس فريق طوارئ بلدية
العاصمة زيد العنزي وأعضاء الفريق،
ونائب فريق الضبطية القضائية في
وزارة الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة
امل��ه��ن��دس أح��م��د ال��ش��م��ري وف��ري��ق��ه،
على اجلهود التي بذلوها خالل فترة
احلمالت في سبيل فرض هيبة القانون
و راحة املواطنني و سالمتهم.

ال��ي��م��ن مب��ا مي��ه��د الستئناف
امل���ش���اورات السياسية بني
األط��راف اليمنية وص��والً إلى
احلل السياسي املنشود وفق
املرجعيات الثالث املتفق عليها
امل��ب��ادرة اخلليجية وآلياتها
التنفيذية ومخرجات احلوار

الوطني وق��رار مجلس األمن
رقم .2216
وأك���دت ال���وزارة ف��ي ختام
بيانها على دعم دولة الكويت
لكافة اجل��ه��ود ال��ت��ي يبذلها
املجتمع الدولي للوصول إلى
هذا احلل.

«جمعية النزاهة» :ندعم جميع
اإلجراءات اإلصالحية لوزير الدفاع
أكدت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية،
اطمئنانها جلميع اإلج���راءات اإلصالحية
وجهود مكافحة الفساد التي اتخذها نائب
رئيس مجلس ال��وزراء وزير الدفاع الشيخ
حمد جابر العلي وبالذات ما يتعلق بصفقة
اليوروفايتر واملالحظات السابقة لديوان
احملاسبة التي أ ُحيلت جميعها الى النيابة
العامة وهيئة مكافحة الفساد منذ تولي
وزير الدفاع املسؤولية.
واعتبرت ف��ي بيان لها ،أن اإلج���راءات
احلازمة التي اتخذتها وزارة الدفاع بقيادة
وزي��ر الدفاع العلي تؤكد املضي قدما على
نهج وزير الدفاع األسبق املغفور له الشيخ
ناصر صباح األحمد واستكمال جلهوده في
امللفات التي تعامل معها ،وتدعو اجلمعية
اجلميع وخاصة السلطة التشريعية لدعم
تلك اإلج����راءات اإلص�لاح��ي��ة ودع��م جهود
مكافحة الفساد التي تقوم بها وزارة الدفاع.
وقالت :تابعت جمعية النزاهة الوطنية
الكويتية االستجواب املقدم للوزير وراجعت
كل ال��ردود على نقاط االستجواب املتعلقة
في النزاهة ومكافحة الفساد وم��ا تضمن
من كشف جلهود الوزير في تعزيز النزاهة
واملسائلة التي جمعيها محل ارتياح وتقدير
م��ن املجتمع امل��دن��ي ،حيث تلخصت أهم
االج���راءات اإلصالحية التي ق��ام بها على
النحو التالي:
 - 1تصدى ال��وزي��ر جلميع مالحظات
دي��وان احملاسبة السابقة مع إحالة بعض
املالحظات للتحقيق.
 - 2متابعة الوزير لنتائج جلنة التحقيق
في شأن صفقة اليوروفايتر والتي أحيلت
للنيابة العامة في  21يناير .2020
 - 3إحلاق الوزير كتاب للنيابة العامة
حول نتائج جلنة التحقيق في شأن صفقة
اليوروفايتر في  16يونيو .2021
 - 4إحالة الوزير التقرير النهائي للجنة
التحقيق في شأن صفقة اليوروفايتر يتضمن
جميع الشبهات إلى هيئة مكافحة الفساد كما
قام بإصدار كتاب آخر لهيئة مكافحة الفساد
للمتابعة بتاريخ  2سبتمبر .2021

 - 5تشكيل الوزير ف��رق عمل وزاري��ة
لتسوية أرصدة العهد و األمانات بالوزارة
ك��م��ا مت��ت ت��س��وي��ة مستحقات ال��ش��رك��ات
املتعاقدة مع الوزارة خالل أشهر محدودة.
 - 6تعتبر وزارة الدفاع في عهد الوزير
احلالي األكثر إجنازا ً من بني جميع الوزارات
في تسوية أرصدة العهد كما يعتبر حساب
العهد االن هو األقل في تاريخ الوزارة.
 - 7ت��ن��ازل وزارة ال��دف��اع ع��ن أراض��ي
ل���وزارات األخ��رى يحقق املصلحة العامة
في االنتفاع من هذه األراض��ي بالذات قرار
ال���وزارة املوافقة على التنازل ع��ن أرض
املعسكر في منطقة سعد العبدالله لصالح
مؤسسة الرعاية السكنية الذي ميثل مبادرة
مقدرة من وزارة الدفاع لصالح املواطنني
أصحاب الطلبات اإلسكانية.
وخلصت إل��ى دعمها جلميع اإلج��راءات
التي اتخذها العلي ،مطالبة هيئة مكافحة
الفساد بسرعة استكمال حتقيقاتها في
امللفات التي قدمها الوزير للهيئة ،وإحالة من
تثبت عليه اإلدانة الي النيابة العامة.

الصحة :اللقاحات املستخدمة في الكويت
مطابقة ملواصفات اجلودة والسالمة
أك���دت وزارة الصحة أن جميع اللقاحات
املستخدمة في البالد مطابقة ملواصفات الصحة
والسالمة ،وذل��ك ردا ً على إشاعة مت تداولها
مؤخرا ً على مواقع التواصل االجتماعي بأن هناك
خطرا ً يهدد صحة وحياة الناس بسبب انتهاء
صالحية اللقاحات في الكويت.

وق��ال��ت وزارة ال��ص��ح��ة ف��ي ت��غ��ري��دة على
“تويتر” :إن جميع اللقاحات املستخدمة في دولة
الكويت مطابقة ملواصفات اجل��ودة والسالمة،
ويتم التحقق م��ن مطابقتها للمعايير الفنية
العاملية ،وفترات الصالحية ،وشروط التخزين
املعتمدة قبل االستخدام.

أشاد بالقدرات العالية للقوة األمنية الكويتية املشاركة ونظيراتها

العتيقي :مترين «أمن اخلليج العربي »3
يعزز التعاون وتبادل اخلبرات واملعلومات بني دول «التعاون»

ق��ال رئيس اللجنة العليا للقوة األمنية
الكويتية امل��ش��ارك��ة ف��ي التمرين التعبوي
املشترك (أم��ن اخلليج العربي  ،)3العميد
عبدالله العتيقي :إن التمرين يعزز التعاون
وتبادل اخلبرات واملعلومات على صعيد العمل
األمني بني دول مجلس التعاون اخلليجي.
وأض���اف العميد العتيقي ف��ي تصريح لـ
(كونا) أمس ،أن التمرين التعبوي املشترك،

الذي انطلق باملنطقة الشرقية باململكة العربية
السعودية في  15يناير اجل��اري مبشاركة
ق��وات أمنية من جميع دول مجلس التعاون
اخلليجي يعزز أيضاً توحيد املهام واملفاهيم
ورفع مستوى االستعداد واجلاهزية ملواجهة
أي ح���االت ط��ارئ��ة وال��ت��ص��دي للتهديدات
واملخاطر كافة.
ون��وه العميد العتيقي مبا أظهرته القوة

األم��ن��ي��ة الكويتية امل��ش��ارك��ة ف��ي التمرين
ونظيراتها من دول مجلس التعاون اخلليجي
م��ن ق���درات عالية تعكس التنسيق األمني
العالي بني دول املجلس من خالل تنوع اجلهود
وعقد التدريبات والتمارين املشتركة التي
تصقل اخلبرات لألجهزة األمنية اخلليجية.
وانطلق التمرين التعبوي املشترك (أمن
اخلليج  )3في  15يناير اجل��اري مبشاركة

قوة أمنية كويتية وق��وات أمنية مجهزة من
جميع دول املجلس ب��ه��دف تعزيز أواص��ر
التعاون بني دول مجلس التعاون اخلليجي
ف��ي امل��ج��ال األم��ن��ي ورف��ع مستوى التنسيق
ودرج���ة االس��ت��ع��داد واجل��اه��زي��ة لألجهزة
األمنية للتصدي جلميع التهديدات واملخاطر
التي ميكن أن تتعرض لها منطقة اخلليج
العربي.

جانب من القوة االمنية الكويتية املشاركة في التمرين التعبوي املشترك «أمن اخلليج »3
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أعربت عن أسفها واستغرابها وما شكلته من صدمة للميدان التربوي

جمعية املعلمني :استقالة وزير التربية
جاءت في ظروف صعبة للغاية
ع��ب��رت جمعية املعلمني الكويتية عن
أسفها واستغرابها لإلستقالة التي تقدم بها
وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث
العلمي د  .علي املضف ،مشيرة في بيان لها
إن هذه االستقالة وبغض النظر عن دوافعها
وأسبابها ،شكلت حالة من الصدمة للميدان

التربوي بشكل ع��ام ال��ذي تنفس الصعداء
بثبات حالة االستقرار بعد التجديد للوزير
ضمن احلكومة اجلديدة في ديسمبر املاضي،
وال��ن��أي ب��ال��وزارة من ال��دخ��ول في رهانات
جديدة على املستوى قيادة دفتها في ظل
الظروف التي متر بها .

وأش���ارت اجلمعية إل��ى أنها وإن كانت
غير معنية في شأن االستقالة من اجلانب
السياسي والبرملاني ،وخلفية استجواب
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير
الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ،إال أن ما
يهمها بالدرجة األول���ى ال��واق��ع التربوي،

واحلاجة املاسة لضمان االستمرار فيه ،وإن
توقيت االستقالة للدكتور املضف وال��ذي
تكن فيه كل التقدير واالحترام  ,جاء في ظل
ظروف صعبة للغاية مع قرب انتهاء الفصل
ال��دراس��ي األول  ،واحل��اج��ة املاسة لتهيئة
كافة مسلتزمات وخطط االستعداد للفصل

«تراحم اخليرية» توزع كسوة الشتاء على األسر
املتعففة والعمالة الوافدة داخل الكويت

حملة “دفء الشتاء”

توزيع املستلزمات على عمال النظافة

أع��ل��ن امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي جلمعية
تراحم لألعمال اخليرية واإلنسانية
عبداحلميد الدوسري أن اجلمعية قامت
مؤخرا ً بتوزيع مستلزمات الشتاء على
 300أس��رة متعففة و  900من عمال
النظافة داخل الكويت.
وأكد الدوسري أن هذه احلملة تأتي
ضمن ج��ه��ود اجلمعية ف��ي مساعدة
احمل��ت��اج�ين داخ���ل ال��ك��وي��ت وال سيما
األسر املتعففة وأسر األرام��ل واأليتام
واملرضى وضعفاء الدخل إلى جانب

عمال النظافة ،وذل��ك بهدف تخفيف
األعباء عنهم في فصل الشتاء ،وتعزيز
روح ال��ت��راح��م وال��ت��ع��اون والتكافل
االجتماعي مع تلك الفئات احملتاجة،
حيث تضمنت الكسوة (البطانيات
وال��دف��اي��ات وم���واد التدفئة لألسر)،
ب��اإلض��اف��ة إل���ى مستلزمات الشتاء
املختلفة للعمالة الوافدة.
وأوض����ح ال���دوس���ري أنَّ جمعية
“تراحم لألعمال اخليرية واإلنسانية”
حريصة على بذل أقصى ما تستطيع

ملساعدة احملتاجني والفقراء وأصحاب
احلاجات داخ��ل الكويت؛ انطالقًا من
مبادئ شريعتنا اإلسالمية التي حتث
على إحياء روح التكافل االجتماعي بني
املسلمني ،وتقوية روابط احملبة بينهم
في شتى بقاع األرض ،كذلك تفعيل دور
املسلم جتاه أخيه املسلم ،والسعي في
قضاء حوائجه ،مشددًا على ضرورة
استمرار ه��ذه احل��م�لات ،السيما فيما
يخص هذه الفئات التي تشتد حاجتها
للدعم وامل��س��اع��دة ،وحت��ت��اج لكل ما

يحميهم من البرد القارس ،مؤكدا ً حرص
اجلمعية على أداء دوره��ا االجتماعي
خلدمة كل شرائح املجتمع.
وع� ّب��ر ال��دوس��ري نيابة ع��ن جميع
أع��ض��اء مجلس إدارة اجلمعية عن
شكره للمتبرعني على دعمهم جلهود
اجلمعية ومشاريعها اخليرية ،بصورة
دائمة ومستمرة ،سائالً املولى تبارك
وتعالى أن يتقبل منهم صالح األعمال
وأن يجعل هذه التبرعات في موازين
حسناتهم.

«إحياء التراث» تكرم طلبة حلقات السند
احلاصلني على اإلجازة بروايات مختلفة
نظمت جمعية إحياء ال��ت��راث اإلسالمي
ال لتكرمي طالب حلقة السند احلاصلني
حف ً
على اإلج���ازة ب��رواي��ات مختلفة م��ن خالل
مركز الهداية للتعريف باإلسالم في محافظة
الفروانية التابع للجمعية.
وق��د حصل املكرمني على سند ب��ق��راءة
ال في ق��راءات مختلفة ،ومنهم:
القرآن كام ً
رض��ا محمد ال��س��ي��د ،وح��ص��ل على السند
ب��رواي��ة شعبة ع��ن ع��اص��م ،وك��ذل��ك حصل
صالح صبري الشرقاوي على السند برواية
شعبة عن عاصم أيضا ً.
أما عبدالله علي محمد ،وعبدالرحمن علي
محمد ،وربيع محمد خلف ،وممدوح متولي
فقد حصلوا على السند برواية حفص عن
عاصم ،وبرواية ورش عن نافع حصل على
السند بها محمد محمود ابراهيم ،أما السند
برواية قالون عن نافع فقد حصل عليه محمد
عبداملنعم محمد .
وق��د تضمن احلفل كلمة لرئيس مركز
ال��ه��داي��ة للتعريف ب��اإلس�لام الشيخ فايز
الديحاني شكر فيها القائمني على احللقة،
وأث��ن��ى على جهودهم  ،كما تضمن احلفل
سماع آي��ات من الذكر احلكيم كنماذج من
قراءات املشايخ املجازين .
اجلدير بالذكر أن جمعية إحياء التراث

جانب من التكرمي

اإلسالمي من خالل مراكز الهداية للتعريف
باإلسالم التابعة لها تقوم بتنفيذ مثل هذه
األنشطة بهدف استغالل وج��ود الكثير من
اجلاليات األجنبية ،وحاجة ه��ؤالء إلى من
يرشدهم لدين اإلس�لام باحلكمة واملوعظة
احلسنة بتوفير دع��اة على دراي��ة بلغة كل
جالية ليسهل التواصل وتبليغ دين الله،
وذلك من خالل طرح مشاريع عديدة للدعوة
إل��ى اإلس�لام باحلكمة واملوعظة احلسنة،

ومتابعة املهتدين اجل��دد ،وإقامة ال��دروس
واحملاضرات الشرعية ،وتوزيع املصاحف
والكتب ،باإلضافة إلى تنظيم رحالت العمرة
للجاليات .كما أنشأت مراكز لتحفيظ القرآن
الكرمي تهدف في عملها إلى تفعيل دور حلقات
حتفيظ ال��ق��رآن ال��ك��رمي ،وتنويع أنشطتها
املتنوعة إلى جانب النشاط الرئيسي لها،
وهو حفظ وجتويد ودراس��ة القرآن الكرمي
لتكون بذلك عامل جذب للشباب.

 4148إصابة وحالتي وفاة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة الكويتية امس
ال��س��ب��ت تسجيل  4148إص��اب��ة ج��دي��دة
بفيروس كورونا املستجد (كوفيد  )19في
الساعات ال 24قبل املاضية ليرتفع بذلك
إجمالي عدد احلاالت املسجلة في البالد الى
.493107
وق��ال املتحدث باسم الصحة الدكتور
عبدالله السند لوكالة األن��ب��اء الكويتية
(كونا) إن��ه مت تسجيل  4991حالة شفاء
ليرتفع بذلك إجمالي ع��دد املتعافني إلى
 446128مبينا أن نسبة مجموع حاالت
الشفاء من مجموع اإلصابات بلغت 52ر90
في املئة .وأوضح السند أنه مت تسجل حالتي
وف��اة ج��راء اإلص��اب��ة ليكون إجمالي عدد
احلاالت املسجلة  2485حالة.وذكر أن عدد
من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية
املركزة بلغ  58حالة في حني بلغ املجموع
الكلي للحاالت التي ثبتت اصابتها وال تزال
تتلقى ال��رع��اي��ة ال�لازم��ة  44494ووص��ل
إجمالي عدد احلاالت في أجنحة (كوفيد )19
إلى  .330وأضاف أن عدد املسحات التي مت
إج��راؤه��ا خ�لال الفترة نفسها بلغ 26836
ليصبح مجموع الفحوصات 6634114
مشيرا إل��ى أن نسبة اإلص��اب��ات لعدد هذه
املسحات بلغت 5ر 15في املئة

د  .علي املضف

حمد الهولي

الدراسي الثاني ضمن خطة العودة اآلمنة
مع ب��روز حتد كبير ملواجهة التزايد الكبير
والقياسي ف��ي انتشار جائحة الكورونا،
إلى جانب احلاجة املاسة حلسم العديد من

القضايا واملسائل املهمة والعالقة .وأكدت
اجلمعية في ختام بيانها على ض��رورة أن
ينظر إلى واقعنا التربوي بشكل مغاير يضع
مصلحة مسيرتنا التربوية فوق كل اعتبار.

الهجرس :فعالياتنا القرآنية حتظى بحضور  500مشاركة

«ورتل النجاة» تقدم  11برنامج ًا
قرآني ًا للنساء في 2022
قالت رئيسة قسم التطوير والتدريب ومشاريع
النساء ب���إدارة ش��ؤون ال��ق��رآن ال��ك��رمي والسنة
النبوية “ ورتل” التابعة جلمعية النجاة اخليرية،
عبير الهجرس :يشارك فعاليتنا القرآنية حضور
مميز من العنصر النسائي وبدورنا وضعنا خطة
رائدة لهن خالل العام اجلديد  2022تشمل إقامة
11برنامج قرآني متنوع وحصري.
وتابعت الهجرس :يقوم القسم النسائي في
إدارة “ورتل” بالعديد من املشاريع القرآنية
النموذجية املختصة في علوم القرآن الكرمي من
جتويده وتفسيره وإت��ق��ان ت�لاوت��ه ،وذل��ك وفق
أفضل الطرق واألساليب احلديثة ،وبالتعاون
مع كوكبة من الشيخات واملعلمات ،مؤكدة سعي
إدارة “ورتل” لتحقيق التقرب إلى الله عزو وجل
من خالل ت�لاوة وحفظ كتابه وتعلمه وتعليمه
بطريقة صحيحة سليمة ،والتمكن م��ن حفظة
وتثبيته ،مبينة أنه يلتحق مبشاريع النساء لديهم
ما يزيد عن  500مشاركة.
وقالت :تهدف مشاريعنا النسائية إلى تشجيع
جميع ف��ئ��ات املجتمع على االل��ت��ح��اق بحلقات
التحفيظ ،وذل��ك من أجل تربية أجيال املستقبل
تربية إسالمية أخالقية صحيحة ،على أي��ادي
أمهات حافظات متقنات لكتاب الله جل وعال،
وتخريج حافظات لكتاب الله مؤهالت لتحفيظ
وتدريس القرآن الكرمي.
وذكرت أن القرآن هو خير جليس وأطيب أنيس،
يزيل الهم ويشرح الصدر ،ويصدقك النصيحة،
ويهديك إل��ى ص��راط الله املستقيم ،في تالوته

دورة القواعد النورانية

حالوة ،وفي سماعه راحة وسكينة للنفس ،يألف
كالمه ك��ل عربي وأعجمي ،ف��ي القبر يكون لك
أنيسا ويوم احلساب يكون لك شفيعا بإذن الله
تعالى .فلهذا نحث النساء على قضاء أوقاتهن معه
بتالوته وسماعه بتفكر وتدبر ،وندعوهن إلى
االستفادة من هذه البرامج املتنوعة واملفيدة التي
تقدمها إدارة “ ورتل “وهي الزهراوان وحلقات
اجلمان وحلقات الفرقان ملدارسة القرآن ،وبرنامج
اإلتقان لتجويد القرآن وحلقات غير الناطقات
بالعربية ،ومبادرة جمعيتنا ترتل ،ودورة ليدبروا
آياته ،والقاعدة النورانية ،وبرنامج راســـيات،
وبهداهم اقتده.

لشبهة عدم دستورية املادة  198من قانون اجلزاء

اخلطيب يدعو للتصدي لقانون التشبه باجلنس اآلخر
ق��ال احمل��ام��ي الدكتور ف��واز اخلطيب:
إن قانون التشبه باجلنس اآلخ��ر يشوبه
الكثير من الغموض ويتعارض مع العديد
من املواد الدستورية ،مشيرًا إلى أنه يرى
من املرجح أن تقضي احملكمة الدستورية
بعدم دستوريته.
وأوض���ح اخلطيب أن��ه ف��ي ع��ام 2007
مجلس األ َّم� ِة في دولة الكويت املا َّد َة
ُ
عَ �دَّلَ
ت ِّر ُم ارتكابَ
 198من قانون اجلزاء ،التي جُ َ
فع ٍل فاضحٍ في مكانٍ عامٍّ ،فأضاف التعدي ُل
باجلنس اآلخ ِ��ر بجميعِ
ِ
جرمي َة “التش ُّب ِه
أشكالِه” إلى جرمية ارتكاب فع ٍل فاضحٍ
نصت املا َّد ُة بعد تعديلها
في مكانٍ عامٍّ ،وقد َّ
�س مل��� َّد ِة ع��ا ٍم
على عقوب ٍة تصل إل��ى احل��ب� ِ
وغرام ٍة تصل إلى  1000دينا ٍر كويتيٍّ  ،أو
بإحدى هاتَني العقوبتَني ،في حال ارتكاب
باجلنس اآلخر
ِ
الفعل الفاضح أو التشبُّه
بأي شك ٍل من األشكالِ  ،مشيرا ً أنه في يوم
ِّ
األرب��ع��اء  28ديسمبر  ،2021وبعد 14
سن ًة من العمل بالقانون املُ��عَ �دَّلِ املشار
إليه ،أ ُحِ ي َل القانون إلى احملكم ِة الدستوريَّة
للبتِّ في دستور َّيتِه ،وقد جاء ذلك بسبب
َد ْف���عِ أ ََح��� ِد املُ َّت َهمِني في محاكم ٍة جنائ َّي ٍة
بعد ِم دستور َّي ِة امل��ادة  ١٩٨من القانونِ ،
على اعتبار أنَّ امل��ا َّد َة تشوبُها شبه ُة عد ِم
الدستور َّي ِة ملخالفتِها ألحكام الدستور
فحص الطعونِ في
ِ
الكويتيّ  ،و َق ِبلَتْ جلن ُة
احملكم ِة الدستور َّي ِة جد َّي َة الطعنِ املقا ِم
مي التشبُّه باجلنس اآلخر،
على م��ا َّد ِة جتر ِ
وأحالت ُه إلى احملكم ِة الدستور َّي ِة للفص ِل في
َت جلسة  26يناير
دستور َّي ِة املا َّدةِ ،وحُ ِّدد ْ
 2022للنظر في ذلك الطعن.
كما أوض��ح اخلطيب بأن جناح الطعنُ
املق َّد ُم يستلزم من ُم َق ِّدمِه أنْ ُيبَينِّ َ بد َّق ٍة مدى
انتهاك امل��اد ِة مَح ِّل الطعنِ مل��ا َّد ٍة من موا ِّد
الدستور الكويتي أو أكث َر من م��ادَّة ،مبيناً
العتبارات
ٍ
بأن هذه امل��ا َّد َة غي ُر دستور َّي ٍة
خمس ٍة أولها انتهاك كرامة اإلنسان حيث
َص الدستو ُر في املواد  29و 30و 31على
ن َّ
“الناس سواسي ٌة في الكرام ِة اإلنسان َّيةِ،
َ
أنَّ
وهم متساوون لدى القانون في احلقوق
وال��واج��ب��ات العامَّة ،ال متيي َز بينهم في
اجلنس أو األص ِ��ل أو اللغ ِة أو
ِ
ذلك بسببِ
الدينِ ” ،وأنَّ “احلر َّي َة الشخص َّي َة مكفولةٌ”،
القبض على إن��س��انٍ  ،أو
ُ
وأ َّن��� ُه “ال يجوز
تفتيشه ،أو حتدي ُد إقامتِه ،أو
ُ
حبسه ،أو
ُ
تقيي ُد ح ِّر َّيتِه في اإلقام ِة أو التن ُّقلِ ،إلاَّ وفقَ
أي إنسانٍ
َّض ُّ
أح��ك��ا ِم ال��ق��ان��ونِ  ،وال ُي��ع �ر ُ
للتعذيبِ أو للمعامل ِة احلاطَّ ِة بالكرامةِ”،
النصوص
َ
مشيرا ً إلى أنه وعلى الرغم من أنَّ
اجلزائ َّي َة يجبُ أن تكونَ مُنضبط ًة ومُحدَّدةً؛
باجلنس اآلخ ِر يمُ ْ كِنُ
ِ
إلاَّ أنَّ جرمي َة التشبُّه
تفسيرُها بطرَائقَ مختلفةٍ ،ممَّا يؤدِّي إلى
االرتباكِ في تنفي ِذ الضبطِ  ،وكثيرًا ما أفضى
للنص إلى إذال ِل امل َّت َهمِني.
ِّ
سو ُء فه ِم الشرط ِة
�ؤخ ً��را حدثًا
وبني اخلطيب بأنه َمثَّل ُم� َّ
يبلغ من العمر  17عامًا ،كان ذا شع ٍر طويلٍ،

احملامي د.فواز اخلطيب

وقد أ َوْ َق َف ْت ُه الشرط ُة في منطق ِة السامل َّي ِة
في أثناء سيرِه على الشاطئ ،فاعْ ُت ِق َل و ُن ِق َل
ّاط
وحلَقَ مَجموع ٌة من الضب ِ
إلى امل َخفرَ ،
رأسه بحجَّ ِة انتها ِك ِه لقانون التشبُّه!
شع َر ِ
ْت بشكوى ض� َّد رج��ال الشرطة،
“فتق َّدم ُ
نصوصا جزائ َّي ًة عديدةً،
ً
أل َّنهُم انتهكُوا
وانتهى األم� ُر بدفعِ رج ِل الشرط ِة امل َعْ نِيِّ
تعويضا اتِّفاق ّيًا
ً
مبلغَ  2000دينا ٍر كويتيٍ
الشخص
َ
للتنازُلِ عن الشكوى ،وقد سألتُ
املعنيَّ عن سبب إقدا ِم بعض رجال الشرطة
على مثل هذا العم ِل التافِه ،فأجاب بأ َّنهُم
اعتقدُوا بأنَّ مظه َر الشابِّ غي ُر قانونيٍّ وفقًا
باجلنس اآلخر ،وأنَّ ما أقدموا
ِ
ملا َّد ِة التشبُّه
ْلوف ومعتا ٌد ويستن ُد إلى
عليه سلوكٌ َمأ ٌ
التعليماتِ املوجَّ َه ِة إليهم”.
وأض���اف موضحاً ،ب��أن م��ا أق��� َد َم عليه
للنص القانونيِّ
ِّ
الشرطيُّ نتيجة طبيعية
اط ،الذي ترك لرجال الداخلية حر َّي َة
املطَّ ِ
إنزاله على األفراد من دون ضوابط ،حتى
�رأس قرين ًة قاطع ًة
ص��ارت إطالة شعر ال� ِ
على التشبُّه باجلنس اآلخ��ر ،وتستدعي
االع��ت��ق��ال واإلذالل ف��ي مخافر الشرطة،
“وهذا يفتح للتطبيق ع��ل��ى احل���االت
رأسها ،وال
املعاكسة كتقصير الفتاة شعر ِ
النصوص التشريع َّي ِة
ِ
شكَّ في أنَّ مثل هذه
العقيم ِة تفتحُ البابَ أما َم انتهاكاتٍ منهج َّي ٍة
حلقوقِ اإلنسانِ  ،وجتْ عَ ُل الذّائق َة الشخص َّي َة
لبعض رجال الشرطَ ِة حَ َكمًا على تصرُّفاتِ
الناس وأذواقهم الواقع ِة في دائرة احل ِّر َّي ِة
الشخص َّيةِ”.
وأضاف اخلطيب بأن االعتبار الثاني هو
املعياري الدقيق للقانون
ّ
تناقض الوضع
ُ
اجلنائيّ حيث أن جرمية التشبُّه باجلنس
َص��� ِد رج��الِ
اآلخ��ر ُم��ح� ِّي� َر ٌة ف��ي مستوى ر ْ
تتعارض مع املادة 32
ُ
الشرط ِة لها ،فهي
تنص على أنَّه “ال جرمي َة
ُّ
من الدستو ِر الَّتي
عقاب
َ
وال عقوب َة إلاّ بنا ًء على قانونٍ  ،وال
اللحق ِة للعمل بالقانون
إلاَّ على األفعالِ اَّ
ينص عليها” ،مشيرا ً إلى أن مشكلة
ُّ
الَّذي
امل���ادة  ١٩٨م��ن ق��ان��ون اجل���زاء تكمن في
أنَّها ال تتضمَّنُ وضعً ا معيار ّيًا ُم��ح� َّددًا،

باجلنس اآلخ ِر بأيِّ شك ٍل من
ِ
ألنَّ “التش ُّب َه
واض��حً ��ا جلرمي ٍة
ص� ًف��ا ِ
ليس وَ ْ
األشكالِ ” َ
تساؤالت حولَ
ٍ
الوصف يُثي ُر
ُ
مُع َّي َنةٍ ،فهذا
ما ُي��عَ � ُّد تش ُّبهًا أو تقليدًا“ ،فهل يتحقَّق
التشبُّه بإطالة الرجل شع َر ُه كما في احلالة
املذكورة سابقًا؟ وهل يُعَ ُّد تقصي ُر امل��رأ ِة
شعرَها تش ُّبهًا؟ وم��اذا عن ارت��داء الرجالِ
السالس َل واألساوِر؟ وهل تُعَ ُّد طريقة الكال ِم
ِ
شكل من أشكال التشبُّه؟ وهل َث َّم َة ضوابط
اً
ُستعانُ بها لتحديد املتشبِّه أو
ِّباس ي ْ
لل ِ
املتش ِّبهَة؟” موضحاً بأن مثل هذه األسئلة
العَ َملِ َّي ِة تُسبِّبُ تناقضاتٍ كبير ًة في تطبيق
انتهاكات جسيم ٍة
ٍ
القانون ،ممَّا يؤدِّي إلى
حلقوق اإلنسان“ ،فال توجد أبعا ٌد معيار َّي ٌة
يتعارض مع
ُ
في تطبيق القانون ،لذا فهو
اخلاص ِة بالقانونِ
َّ
واألهداف
ِ
البناء السلي ِم
اجلنائيّ ”.
وب�ين اخلطيب ب��أن االع��ت��ب��ار الثالث
يتمثل في عدم وجو ِد معايي َر قانون َّي ٍة يجب
تطبيقُها بشك ٍل منهجيٍّ  ،مما يُتيحُ لرجالِ
ُّف وفقَ أهوائهم ،موضحاً
الشرط ِة التصر َ
تعليل
اً
ب��أن ال��ق��ان��ونُ اجل��ن��ائ��يُّ يستلزم
يشترط بأنَّ اجلنا َة ارتكبوا جرمي ًة
ُ
منطق ّيًا
بقص ِد انتهاكِ القانونِ (النيَّة اإلجراميَّة)،
“والسؤالُ املُلِحُّ هنا :ما الطبيع ُة اجلسد َّي ُة
التي ت��ؤدِّي إلى جرمي ِة التشبُّه؟ ،إن هذه
القضية ال ميكن التوصل إلى اتفاق بشأنها،
َّض املشت َب ُه بهم
�االت سابقةٍ ،تعر َ
ففي ح� ٍ
لإليقاف واالعتقال واإلذالل أحيانًا بسببِ
وتسريحات الشعرِ ،التي
ِ
املوض ِة واألزيا ِء
صها رجال الشرطة -حسب أذواقهم-
يُشَ خِّ ُ
على أنَّها قرائن إلثبات جرمية التشبُّه،
يوضح مدى اخلالف احلا ّد الذي قد
ِّ
وذلك
ينشأ نتيج َة تطبيق القانون”.
وأشار إلى أن االعتبار الرابع يتمثل في
انعدا ُم األمنِ وعد ُم االستقرار ،موضحا ً بأن
الناس
ِ
القانونُ اجلنائيُّ يهدف إلى حماي ِة
مبوجبِ القانونِ بواسطة الدولة ،من دون
تهديدِهم ،فعلى الدولة ضمانُ األمنِ وفق
املا َّد ِة  8من الدستور ،مشيرا ً إلى أن جرمي َة
التش ُّب ِه تضعُ العا َّم َة في وضعٍ غي ِر آمنٍ ،
النص وذات َّي ِة
ِّ
غموض
ِ
وغير مستقرٍّ ،بسبب
التطبيق.
وبني بأن االعتبار اخلامس يتمثل في
الدستوري،
ّ
التناقض مع مبدأ التع ُّد ِد َّي ِة
موضحا ً بأن قانونُ التشبُّه يدعو إلى طريق ٍة
واح��د ٍة للنظر إلى املجتمعِ وتقاليدِه على
الواح ِديَّة الدين َّيةِ“ ،وعلى الرغم
ِ
�اس
أس� ِ
من أنَّ لك ِّل مجتمعٍ تقاليدُه وخصوصيَّاتُه،
إلاَّ أ َّن ُه وفقًا ملقدّم ِة الدستور ،يجب أن تدعم
ال��دول��ة رفاه َّي َة ال��ت��ع� ُّد ِد َّي�ةِ ،وأن حتافظ
على وح��دة البلد واستقراره ككلٍّ ،وعليه
َّات مع َّي َنةٍ،
التمسكِ بإيديولوجي ٍ
ُّ
يلزم عدم
�اس من خ�لالِ منظو ٍر
ومراقبة مظه ِر ال��ن� ِ
�ارض م��ع احلقوقِ
أ ُح����ادِيِّ االجت���ا ِه ي��ت��ع� ُ
األساس َّي ِة للحر َّي ِة واملساوا ِة على النح ِو
املنصوص عليه في املا َّد ِة  7من الدستور”.
ِ

العازمي يسأل وزير األوقاف عن تأخير
فتوى دخول املرأة السلك العسكري
وجه النائب حمدان العازمي سؤاال إلى وزير األوقاف حول سبب تأخير فتوى دخول املرأة في السلك
العسكري ،متسائال هل طلبها وزير الدفاع الفتوى بشكل رسمي ،ومن هم القائمون على إصدارها وما املدة
الزمنية إلصدار أي فتوى مشابهة من هيئة االفتاء ؟.
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جلسة خاصة اليوم لتعديل قانون تنظيم القضاء فيما يخص اجلنسية

ريا�ض عواد

وجه رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن
ال��دع��وة لعقد جلسة خاصة ال��ي��وم األح��د
الساعة التاسعة صباحاً طبقا لنص املادة
( )72من الالئحة الداخلية ملجلس األمة،
ملناقشة االق��ت��راح��ات ب��ق��وان�ين بتعديل
البند خامسا من امل��ادة األول��ى من املرسوم
بالقانون رقم ( )20لسنة  1981بإنشاء
دائ���رة باحملكمة الكلية لنظر املنازعات
اإلداري���ة وإض��اف��ة فقرة جديدة إل��ى امل��ادة
الثانية من املرسوم بالقانون رق��م ()23
لسنة  1990بشأن تنظيم القضاء واملقدمة
من بعض األعضاء.
وجاء في نص الطلب أنه استنادا لنص
امل��ادة ( )72من الالئحة الداخلية ملجلس
األم���ة ،نتقدم نحن املوقعني أدن���اه بطلب
اس��ت��ع��ج��ال جل��ن��ة ال��ش��ؤون التشريعية
والقانونية بتقدمي تقريرها عن االقتراحات
بقوانني املشار إليها وذلك متهيدا لعرضها

الصيفي :جلسة تاريخية
إلقرار بسط سلطة
القضاء على اجلنسية

الصيفي الصيفي

ق���ال ال��ن��ائ��ب ال��ص��ي��ف��ي ال��ص��ي��ف��ي إن
ال��ي��وم األح���د سيشهد جلسة تاريخية
إلق��رار قانون بسط سلطة القضاء على
م��س��ائ��ل اجل��ن��س��ي��ة ،حت��ص��ي��ن�اً للهوية
ال��وط��ن��ي��ة وح��م��اي��ة حل��ق امل��واط��ن��ة من
االب��ت��زاز السياسي ،م��ؤك��دا أن اجلميع
أم��ام مسؤولياته الوطنية واألخالقية
والدستورية لتحقيق هذا اإلجناز.

على اجللسة اخلاصة املطلوب عقدها يوم
األحد املوافق  23يناير  2022عند الساعة
 11صباحا للمناقشة والتصويت عليها.
وأشار الطلب إلى” إن االقتراحات بقواننی
محالة إل��ى جلنة ال��ش��ؤون التشريعية
والقانونية منذ بداية دور االنعقاد األول
ول��م تقم اللجنة بتقدمي تقريرها عن هذه
املوضوعات حتى تاريخه».
ووقع طلب عقد اجللسة اخلاصة النواب
الصيفي مبارك الصيفي ومساعد العارضي
ومحمد براك املطير ومبارك احلجرف ود.
عبد ال��ك��رمي ال��ك��ن��دري وم���رزوق اخلليفة
ود .حسن جوهر وف��ارس العتيبي وثامر
السويط وشعيب املويزري
ويعقد مجلس األم��ة اجللسة اخلاصة
صباح اليوم بناء على طلب نيابي للنظر في
االقتراحات بقوانني بتعديل قانون تنظيم
القضاء في شأن مسائل اجلنسية.
ويشمل الطلب مناقشة االق��ت��راح��ات

بقوانني بتعديل البند اخلامس من امل��ادة
األول��ى من امل��رس��وم بالقانون رق��م ()20
لسنة  1981بإنشاء دائ���رة ف��ي احملكمة
الكلية لنظر املنازعات اإلداري���ة وإضافة
فقرة جديدة إلى املادة الثانية من املرسوم
بالقانون رقم ( )23لسنة  1990في شأن
تنظيم القضاء.
وت��ق��دم ال��ن��واب بطلب استعجال جلنة
الشؤون التشريعية والقانونية البرملانية
تقدمي تقريرها ع��ن االق��ت��راح��ات بقوانني
سالفة الذكر متهيدا لعرضها على اجللسة
اخلاصة املقررة غدا للمناقشة والتصويت
عليها.
وف��ي ه��ذا الشأن نصت امل��ادة ( )72من
الالئحة الداخلية ملجلس األم��ة في فقرتها
الثانية على أنه «وللرئيس أن يدعو املجلس
لالجتماع قبل م��وع��ده ال��ع��ادي إذا رأى
ض��رورة لذلك وعليه أن يدعوه إذا طلبت
ذل��ك احلكومة أو عشرة من األعضاء على

األقل ويحدد في الدعوة املوضوع املطلوب
ع��رض��ه» .وك��ان مجلس األم��ة عقد جلسته
اخلاصة األخيرة في  13يناير اجلاري بناء
على طلب نيابي وش��ه��دت اجللسة إق��رار
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون
(اإلعالم املرئي واملسموع) ومشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون (املطبوعات
والنشر) مبداولته الثانية واملوافقة على
االقتراحني بقانونني في شأن تعديل بعض
أح��ك��ام ق��ان��ون (اإلج������راءات واحمل��اك��م��ات
اجلزائية) في مداولته األولى.
وسبق تلك اجللسة تأكيد وزي��ر الدولة
لشؤون مجلس األم��ة محمد الراجحي في
تصريح صحافي ح��رص احل��ك��وم��ة على
التعاون اإليجابي مع مجلس األمة مبا يحقق
اإلجن��از وطموحات املواطنني «طاملا هناك
تنسيق» قائال إنه «عطفا على تنسيق النواب
مع احلكومة على عقد اجللسة لنظر أربعة
قوانني فإن احلكومة ستحضر اجللسة».

الكندري :شركات الطيران تعاني آثار جائحة كورونا
و«اخلارجية» تعطي % 70خصم ًا ملنتسبيها

وجه النائب د .عبدالكرمي الكندري
س���ؤاال إل��ى وزي���ر اخل��ارج��ي��ة وزي��ر
ال���دول���ة ل��ش��ؤون م��ج��ل��س ال����وزراء
الشيخ د .أحمد الناصر ،ع��ن اآللية
املعتمدة ل��دى ال��ش��ؤون امل��ال��ي��ة في
وزارة اخلارجية لتحديد قيمة التذاكر
السنوية للدبلوماسيني.
ونص السؤال على ما يلي:
لوحظ قيام ال��ش��ؤون املالية في
وزارة اخل��ارج��ي��ة بتزويد بعثاتها
ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة ف��ي اخل����ارج بقيمة
منخفضة ج���دا ل��ل��ت��ذاك��ر السنوية
للدبلوماسيني العاملني ف��ي بعض
البعثات الدبلوماسية في اخلارج لعام
 ،2021وق��د بلغت نسبة التخفيض
لبعض الدبلوماسيني ما يقارب الـ70
 ،٪األمر الذي ال يتناسب مع األوضاع
املتعلقة بالسفر وش��رك��ات الطيران
العاملية التي ما زالت تعاني من آثار
انتشار جائحة فيروس كوفيد  19منذ
ما يقارب العامني.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
- 1ما اآللية املعتمدة لدى الشؤون

عبدالكرمي الكندري

وزير اخلارجية الشيخ د .أحمد الناصر

املالية في وزارة اخلارجية لتحديد
قيمة التذاكر السنوية للدبلوماسيني
العاملني في البعثات الدبلوماسية في
اخلارج؟
- 2ه���ل ت��وج��د ج��ه��ة تخاطبها
الشؤون املالية في ال���وزارة لتحديد

قيمة التذاكر السنوية للدبلوماسيني
املذكورين أع�لاه؟ إذا كانت اإلجابة
اإليجاب ،فما تلك اجلهة؟ مع تزويدي
بردها املتضمن قيمة التذاكر السنوية
للدبلوماسيني العاملني في البعثات
الدبلوماسية في اخلارج لعام .2021

تستكمل الشباب والرياضة البرملانية صباح
اليوم مناقشة قانون االستثمار والتفرغ الرياضي
واالحتراف مع ضرورة شمول االحتراف الرياضي
على اإلداري��ي�ن وامل��درب�ين واحل��ك��ام .وسيحضر
االجتماع وزارة التجارة وهيئة أسواق املال ووزارة

«املالية » تستكمل مناقشة «املنطقة الشمالية» و«فيلكا» و«الصحية»

اجتماع سابق للمالية البرملانية

الصقعبي  :تطور قطاع التأمني خلق
حاجة إلصدار قانون جديد لتنظيمه

أع��ل��ن ال��ن��ائ��ب د .ع��ب��دال��ع��زي��ز
ال��ص��ق��ع��ب��ي ع���ن ت��وج��ي��ه��ه س���ؤاال
إل��ى وزي��ر التجارة والصناعة فهد
الشريعان ،عن وحدة تنظيم التأمني
واإلج���راءات التي اتخذتها لتحقيق
أهدافها ،واختصاصات اللجنة العليا
لوحدة تنظيم التأمني.
ونص السؤال على ما يلي:
ص��در القانون رق��م ( )125لسنة
 2019في شأن تنظيم التأمني ،وقد
جاء هذا القانون نتيجة التطور الكبير
الذي حدث في قطاع التأمني ما خلق
حاجة إلى إص��دار قانون جديد ينظم
هذا القطاع.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
- 1نصت امل��ادة ( )6من القانون
على ستة أهداف مختلفة لوحدة تنظيم
التأمني ،ل��ذا يرجى بيان اإلج��راءات
التي اتخذتها ال��وح��دة لتحقيق كل
هدف.
 - 2نضمت املادة ( )7من القانون
تشكيل اللجنة العليا للوحدة ،لذا
يرجى تزويدي بالتالي:
نسخة على قرص مدمج ( )CDأو
شريحة ذاكرة ()Flash Memory

م��ن التشكيل احل��ال��ي للجنة العليا
للوحدة.
نسخة على قرص مدمج ( )CDأو
شريحة ذاكرة ()Flash Memory
م��ن السيرة الذاتية ألع��ض��اء اجلنة
العليا للوحدة.
نسخة على قرص مدمج ( )CDأو
شريحة ذاكرة ()Flash Memory
من القرار املشار إليه في البند (ب)
من املادة.
- 3حددت املادة ( )10من القانون
اختصاصات اللجنة العليا لوحدة
تنظيم التأمني ومنها «تطبيق املعايير
الدولية لإلشراف على قطاع التأمني»
فهل طبقت اللجنة املعايير الدولية
في قطاع التأمني؟ إذا كانت اإلجابة
اإلي��ج��اب ،فيرجى ت��زوي��دي بنسخة
على قرص مدمج ( )CDأو شريحة
ذاك��رة ( )Flash Memoryمن هذه
املعايير.
( )4حددت املادة ( )10من القانون
اختصاصات اللجنة العليا لوحدة
تنظيم التأمني ومنها “إقرار الهيكل
املالي واإلداري للوحدة” لذا يرجى
ت��زوي��دي بنسخة على ق��رص مدمج

االستثمار والتفرغ الرياضي ..على
طاولة «الشباب والرياضة» البرملانية

جلنة الشباب البرملانية

تصوت اليوم على «نقل وزراعة األعضاء»

تناقش «املالية» و«الصحية» البرملانيتان اليوم األحد عددا من
امللفات من ضمنها استكمال مناقشة انشاء املنطقة االقتصادية
الشمالية وتعمير واستثمار جزيرة فيلكا والتصويت على االتفاقيـة
العربيـة لتنظيم نقـل وزراع��ة األعضـاء واألنسجة البشرية ومنع
ومكافحة اإلجت��ار فيها .وتناقش املالية البرملانية استكمال بحث
مشروع قانون في شأن انشاء املنطقة االقتصادية الشمالية واقتراح
بقانون في شأن تعمير واستثمار جزيرة فيلكا.
وتبحث جلنـة الشـؤون الصحية واالجتماعية والعمل البرملانية
مشروع قانون واالقتراحـات بقـوانني بشـأن تعـديل بعـض أحكام
القانون رقم  8لسـنة  2010فـي شـأن حقـوق األشخاص ذوي اإلعاقة
وعددها  6اقتراحات ومناقشـة الصعوبات واملشاكل اإلداريـة واملاليـة
التـي تواجـه حضانات ذوي اإلعاقة باإلضافة إلى مناقشـة مجموعـة
مـن االقتراحـات برغبـة املتعلقـة بشـؤون ذوي اإلعاقة.
والتصويت على تقرير استطالع رأي اللجنـة فـي شـأن مشـروع
قانون باملوافقة على االتفاقيـة العربيـة لتنظيم نقـل وزراعة األعضـاء
واألنسجة البشرية ومنع ومكافحة اإلجتار فيها.

مرزوق الغامن

( )CDأو شريحة ذاك���رة (Flash
 )Memoryمن الهيكل املالي واإلداري
الذي اعتمدته اللجنة للوحدة.
( )5حددت املادة ( )10من القانون
اختصاصات اللجنة العليا لوحدة
تنظيم التأمني ومنها “العمل على رفع
أداء الشركات املرخص لها وكفاءتها
والزامها بقواعد احلوكمة وقواعد
ممارسة املهنة وآدابها” ل��ذا يرجى
ت��زوي��دي بنسخة على ق��رص مدمج
( )CDأو شريحة ذاك���رة (Flash
 )Memoryم��ن ق��واع��د احلوكمة
امل��ف��روض��ة ع��ل��ى ش��رك��ات ال��ت��أم�ين
اخلاضعة ألحكام القانون املشار إليه.
 - 6حددت املادة ( )10من القانون
اختصاصات اللجنة العليا لوحدة
تنظيم التأمني ومنها «العمل على
توفير كفاءات بشرية مؤهلة ملمارسة
أنشطة التأمني مبا في ذل��ك تأسيس
معهد ل��ه��ذه ال��غ��اي��ة» ف��ه��ل وضعت
اللجنة أي ت��ص��ورات بشأن املعهد؟
إذا كانت اإلجابة باإليجاب ،يرجى
ت��زوي��دي بنسخة على ق��رص مدمج
( )CDأو شريحة ذاك���رة (Flash
 )Memoryمن هذه التصورات.

املضف :سننتصر
ألمالك الدولة

عبدالله املضف

ثمن النائب عبدالله املضف قرار هيئة
الشراكة بني القطاعني العام واخل��اص
املتعلق بطرح مشروع سوق شرق مبزاد
علني واص��ف��اً اخل��ط��وة باملوفقة وفي
االجت���اه الصحيح وه��ي ب��داي��ة للمسار
السليم في التعامل مع ملف أمالك الدولة.
وأمل املضف باستمرار هذا النهج في
التعامل مع أم�لاك الدولة وفقاً للقانون
سواء كانت مجمعات جتارية واستثمارية
اراض صناعية بل وحتى احليازات
ٍ
أو
الزراعية.
ولفت املضف نظر احلكومة إل��ى أنه
مستمر في متابعة هذا امللف اميانا منه
مببدأ تكافؤ الفرص وانتصارا ً للقانون
وسعيا لتعظيم امالك الدولة.

األش��غ��ال والهيئة ال��ع��ام��ة للرياضة ومؤسسة
التأمينات االجتماعية لبحث مواد قانون استثمار
األندية وانشاء شركات جتارية وذل��ك لتغطيته
دستوريا وقانونيا خصوصا أن من ضمن مواد
القانون امكانية ادراج شركات األندية في البورصة.

اجلمهور يسأل وزير االشغال عن
خطة الوزارة ملوسم األمطار
أعلن النائب فايز اجلمهور عن
توجيه سؤاالً إلى وزير األشغال
العامة وزي��ر ال��دول��ة لشؤون
الشباب علي املوسى ،نص على
ما يلي:
َم��نّ الله عز وجل على بلدنا
احلبيبة بأمطار خير ورحمة
يوم األحد املوافق .2022/1/2
وقد نتج عن تلك األمطار تراكم
وجتمع للمياه ف��ي العديد من
املناطق واحملافظات ،وتسبب
ذلك في كثير من الشكاوى لدى
امل��واط��ن�ين واملقيمني مل��ا سببه
تكدس مياه األمطار من أضرار
متس املمتلكات العامة واخلاصة
والتي تتكرر بشكل سنوي على
الرغم ن تصريحات املسؤولني
ف��ي وزارة األش���غ���ال ال��ع��ام��ة
والهيئة العامة للطرق والنقل
البري باجلاهزية واالستعداد
الكامل ملوسم األمطار ،لذا يرجى
إفادتي وتزويدي باآلتي:
- 1م��ا أس��ب��اب جتمع مياه
األم��ط��ار بشكل كبير وملحوظ
وأس���ب���اب ع���دم تصريفها في
شبكات ص��رف األمطار ما أدى
إل��ى غ��رق وت��ك��دس العديد من
املناطق باملياه؟
- 2ما اإلج��راءات املتخذة في
هذا الشأن مع حتديد القطاعات
واجل��ه��ات امل��س��ؤول��ة ع��ن ذل��ك،
وما املسؤوليات التأديبية حيال
املتسببني؟
 - 3خ��ط��ة ال������وزارة ح��ول
االس���ت���ع���داد مل��وس��م األم��ط��ار
احل���ال���ي ،وم���ا ات��خ��ذ ف��ي ش��أن
تنظيم وتنظيف شبكة تصريف
مياه األمطار.
- 4ب���ي���ان م����دى ال���ق���درة
االستيعابية لشبكة صرف مياه
األم��ط��ار ،م��ع حت��دي��د م��س��ارات
شبكة ال��ص��رف وم���ا إذا ك��ان
تنفيذها ف��ي بعض النقاط قد
جرى تغييره من عدمه.
 - 5كشف بعقود صيانة
الطرق والشبكات ،وكذلك عقود
صيانة الطرق السريعة اجلارية
املتضمنة تنظيف شبكات صرف
مياه األمطار وأسماء متعهدي
تلك العقود ،وتاريخ بداية كل
عقد ،وأسماء مهندسي اإلشراف

فايز اجلمهور

وزير االشغال علي املوسى

على عقود الصيانة املشار إليها
وعدد سنوات اخلبرة لكل منهم.
 - 6ب��ي��ان أوام�����ر ال��ع��م��ل
الصادرة لعقود الصيانة لبند
تنظيف مناهيل وجاليات صرف
األم��ط��ار خ�ل�ال ال��ع��ام احل��ال��ي
واالعتمادات املالية املخصصة
لها.
- 7بيان أوام��ر العمل التي
أ ُجن���زت للعقود امل��ش��ار إليها،
وقيمتها النهائية ،والوثائق
امل��ؤي��دة لها بعد انتهاء عملية
التنظيف ،وأسباب عدم تنظيف
ج��م��ي��ع امل��ن��اط��ق ق��ب��ل ه��ط��ول
األم���ط���ار ،م��ع حت��دي��د األم��اك��ن
اخلاصة بأوامر العمل وكل ما
صرفت
يدعم ذلك وبيان ما إذا ُ
تلك املبالغ من عدمه حتى تاريخ
ورود هذا السؤال.
- 8هل بحثت الوزارة أسباب
تكرار تراكم وحتمع املياه وغرق
ال��ط��رق واألن��ف��اق ح��ال هطول
األم��ط��ار وكيفية تالفيها؟ إذا
كانت اإلجابة اإليجاب ،فيرجى
تزويدي بالنتائح والتوصيات
التي توصلتم إليها ،وأسباب
عدم تنفيذ تلك التوصيات.
- 9ب����ي����ان م����ا ج�����رى ف��ي
م��ن��اق��ص��ات أع��م��ال الصيانة
العاجلة والطارئة في محافظات
دولة الكويت ،وهل وافقتم على
استثناء ط��رح مم��ارس��ة لعقد
صيانة يشتمل على تنظيف
شبكة األم��ط��ار ب��دال من طرحه

ك��م��ن��اق��ص��ة ع��ام��ة؟ إذا كانت
اإلجابة اإلي��ج��اب ،فما مبررات
ذلك؟
- 10ب���ي���ان م���ا ج����رى في
ممارسة توريد مضخات متنوعة
ملوسم األمطار ،وأسباب التأخر
في طرحها حتى تاريخ ورود
هذا السؤال على الرغم من بدء
موسم األمطار.
 - 11ب��ي��ان ت���اري���خ فض
عطاءات املناقصات واملمارسات
املتضمنة بنود صيانة وتنظيف
شبكات ص��رف مياه األم��ط��ار،
وأسماء اللجان املشكلة لدراسة
تلك العطاءات وتوصياتها حول
الترسية ،وبيان ما إذا كان هناك
أي م�لاح��ظ��ات على توصيات
تلك اللجان ،وأسباب ومبررات
الترسية واالستبعاد للعطاءات
األق��ل سعرا ،وأس��م��اء املعنيني
بوضع االشتراطات التي بناء
عليها اس� ُت��ب��ع��دت ال��ع��ط��اءات
األقل سعرا ،ومدى مالءمة تلك
االشتراطات على أرض الواقع،
مع تزويدي بجميع املستندات
املؤيدة لذلك.
 - 12رأي اجل��ه��ات املعنية
في ال��وزارة واجلهات الرقابية
ف��ي ش���أن ت��وص��ي��ات الترسية
ل��ل��م��ن��اق��ص��ات وامل���م���ارس���ات
املذكورة في البند السابق ،وهل
توجد أي اعتراضات عليها من
اجل��ه��از امل��رك��زي للمناقصات
العامة؟
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يسلط الضوء على الفن التشكيلي اإلماراتي وتطوره

افتتاح معرض «إمارات الرؤى  ..2سر ٌد ووعدٌ » ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي
افتتح الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك
آل نهيان ،وزي��ر دول���ة ،امل��ع��رض التشكيلي
«إم��ارات ال��رؤى  :2سر ٌد ووع��دٌ» ،وال��ذي يقام
حتت رعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان
بن محمد آل نهيان أمس ،بحضور محمد خليفة
امل��ب��ارك ،رئيس دائ���رة االثقافة و السياحة
– أبوظبي ،عضو املجلس التنفيذي إلم��ارة
أبوظبي ،ود .زك��ي أن��ور نسيبة ،املستشار
الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة ،الرئيس
األع��ل��ى جلامعة اإلم����ارات العربية املتحدة
وه��دى إبراهيم اخلميس ،مؤسس مجموعة
أبوظبي للثقافة والفنون ،املؤسس واملدير
الفني ملهرجان أبوظبي ،باإلضافة إلى عدد من
السفراء وكبار املسؤولني والفنانني.
واطّ لع معاليه ،خالل جولته في املعرض
على أبرز القطع واألعمال الفنية والتركيبية،
وال��ت��ذك��ارات ،وال��ص��ور الفوتوغرافية ،التي
تعكس منجز الفن التشكيلي اإلماراتي وتطوره
خالل اخلمسني عاماً املاضية ،وبينها أعمال
فنية بتكليف حصري من مهرجان أبوظبي
تعرض ألول مرةـ ،باإلضافة إلى اطالع معاليه
على أبرز الفعاليات التي سيتم تنظيمها على
م���دار ث�لاث��ة أش��ه��ر ضمن البرنامج الثقافي
اخلاص باملعرض.
ويستكشف املعرض األول من نوعه والذي
يستقبل ال��زوار من  21يناير لغاية  16إبريل

الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان يفتتح املعرض

 2022مبنارة السعديات في أبوظبي ،املشهد
الفني التشكيلي اإلماراتي عبر  100عمل فني
رئيسي ،م��ن بينها  15عمال بتكليف خاص
من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ،أعمال
فنانني إماراتيني ومقيمني ،في مجاالت الرسم،
والتصوير الفوتوغرافي ،واألعمال التركيبية
ثالثية األبعاد ،واألعمال السمعية واملرئية،
ألكثر من  62فنانا ً تشكيليا ً.
ويضم امل��ع��رض ،إع���ارات مميزة م��ن عدة
ش��رك��اء ،بينهم :مؤسسة ب��ارج��ي��ل للفنون

أكثر من مليون مستفيد من حلقات
القرآن الكرمي باملسجد احلرام

احللقات القرآنية باملسجد احلرام

ب��ل��غ ع���دد امل��س��ت��ف��ي��دي��ن من
احللقات القرآنية باملسجد احلرام
منذ ع��ام  ١٤٣٤حتى منتصف
ال��ع��ام احل��ال��ي ١،٥٩٦،٢٤٠
مستفيدا ً ،كما بلغ ع��دد الذين
استفادوا من احللقات في فترة
موسم احل��ج منذ ع��ام ١٤٣٨ه��ـ
( )١٦٧١٠٩مستفيدين ،إضافة
إل���ى ع��م��ل ح��ل��ق��ات اف��ت��راض��ي��ة

لتحفيظ القرآن الكرمي عن بعد،
حيث بلغ ع��دد املعلمني ()١٢
معلماً ،و( )٢١،٠٥٢مستفيدا ً ،و
ذلك حفاظاً على سالمة قاصدي
املسجد احل��رام من تفشي وباء
كورونا .وأوضح وكيل الرئيس
ال��ع��ام ل��ل��ش��ؤون التوجيهية
واإلرش���ادي���ة ب��در ب��ن عبدالله
الفريح أن الرئاسة اهتمت بالقرآن

شرح عن اللوحات الفنية

في دول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة ،وUAE
 Unlimitedالتي أسسها ودعمها سمو الشيخ
زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان ،ومعالي
الدكتور زكي أنور نسيبة ،املستشار الثقافي
لصاحب السمو رئيس ال��دول��ة ،ومجموعة
فرجام الفنية ،ومعالي عبد الرحمن العويس،
وزي��ر الصحة ووق��اي��ة املجتمع ،وكليفالند
كلينك أبوظبي ،ودائ���رة الثقافة والسياحة
أبوظبي ،ومتحف غوغنهامي أبوظبي.
وي��ق��دم مهرجان أب��وظ��ب��ي ،ضمن مبادرة

ال��ك��رمي وت��ع��ل��ي��م��ه وتصحيح
تالوته ،حيث يتم تعليم الزائر
وامل��ع��ت��م��ر ال���ق���راءة الصحيحة
للقرآن الكرمي وتصحيح التالوة
للفاحتة وقصار السور على مدار
 ٢٤ساعة .وجرى إنشاء حلقات
اإلق���راء واإلج���ازة حلفظة كتاب
الله ومنحهم اإلج���ازة بالسند
املتصل إل��ى النبي صلى الله
عليه وسلم ،وتسعى الرئاسة
العامة لشؤون املسجد احل��رام
وامل��س��ج��د ال��ن��ب��وي ف��ي إي��ص��ال
رس���ال���ة احل���رم�ي�ن ال��ش��ري��ف�ين
العاملية إل��ى جميع املسلمني،
حيث جرى إنشاء مقرأة احلرمني
الشريفني اإللكترونية لتعليم
القرآن الكرمي عن بعد ليستفيد
منها ماليني املسلمني من كافة
بقاع األرض.

لقطة جماعية

«منبر التأليف والتوثيق املوسيقي» ،الداعمة
لألعمال اجلديدة للفنانني العرب التي تسهم
في إيصال إبداعهم إل��ى العالم ،سلسلة من
األلبومات اجلديدة عبر عمل تركيبي مخصص
بالتوازي مع املعرض.
يذكر ،أن فعاليات برنامج فعاليات الدورة
التاسعة عشرة م��ن مهرجان أبوظبي لعام
 ،2022تنعقد حتت شعار «فكر اإلم���ارات:
ري��ادة إب��داع -حرفية إجن��از -بناء حضارة»،
برعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن زاي��د آل

نهيان ،ممثل احلاكم في منطقة الظفرة ،رئيس
هيئة الهالل األحمر اإلماراتي ،سمو الشيخة
شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان ،مساعد
سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية ،رئيسة
اللجنة العليا ملبادرة عطايا ،وبدعم من شريك
املهرجان الرئيسي شركة مبادلة لالستثمار
«م��ب��ادل��ة» ،وش��ري��ك الطاقة ج��ي أس إنرجي
 .GS Energyويسهم مهرجان أبوظبي من
خالل فعالياته الفنية واملوسيقية في ترسيخ
مكانة العاصمة منص ًة إبداعية عاملية ،في إطار

تصنيفها «مدينة املوسيقى» من منظمة األمم
املتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”،
وفي تعزيز موقعها كمركز متنامي األهمية على
خريطة املوسيقى العاملية ،باعتبارها موطناً
ملنظومة موسيقية مرنة ومستدامة قائمة
على االبتكار .وي��ش��ارك في دورة املهرجان
لعام  ،2022أكثر من  1000فنان من مختلف
أنحاء العالم ،يقدمون أكثر من  300فعالية
واقعية ورقمية ،إلى جانب جولتني موسيقيتني
عامليتني ،و 17عرضا ً ألول مرة عامليا ً.

عسل النحل مع «العكبر» يكافح انسداد األنف
والسعال ويقاوم التهابات احللق واجلهاز التنفسي
أشارت مستشارة التغذية بشركة
عسل معجزة الشفاء د.ه���دى أحمد
إلى أن علماء بجامعة أكسفورد أكدوا
بأن العسل يعد أفضل من العالجات
الطبية التقليدية ملشكالت صحية
منها السعال وانسداد األنف والتهاب
احللق ،في توصية مهمة الستخدام
تلك املادة التي ليس لها آثار جانبية.
وقالت أحمد :تشير الدراسة التي
أج��راه��ا فريق بحثي ب��إش��راف هبة
الله أبو القاسم في جامعة أكسفورد
�لا طبيعياً
اآلن إل���ى أن ه��ن��اك ب��دي ً
للعالج ال��دوائ��ي للعدوى التنفسية
 ،حيث اطلع الباحثون على نتائج
 14دراس���ة ،تناولت جميعها تأثير
العسل على ن��زالت ال��ب��رد والسعال
مقارنة باملضادات احليوية واألدوية

الوهمية.
وأوض��ح��ت أن العلماء ق��د درس��وا
بيانات بحثية ل��دراس��ات ذات صلة،
تقارن استخدام العسل وأغذية احتوت
عليه ،مع مواد الرعاية الطبية املعتادة،
ومعظمها م���ض���ادات الهيستامني
ومثبطات السعال ومسكنات األل��م،
ووجدوا  14جتربة سريرية مناسبة
لتلك ال��دراس��ات ،ش��ارك فيها 1761
مشاركا ً من أعمار مختلفة .واختتمت:
أشار حتليل معطيات الدراسات إلى أن
العسل كان أكثر فعالية من العالجات
املعتادة بالنظر إلى حتسني األعراض،
وخاصة تواتر وش��دة السعال ،كما
أظهرت دراستان أن األعراض استمرت
يومًا إلى يومني أقل بني أولئك الذين
عوجلوا بالعسل.

عسل النحل

ارتفاع ملكيات «الهيئة العامة لالستثمار» في  9شركات إلى  2.147مليار
ورد في تقرير الشال األسبوعي الصادر عن أهم امللكيات
العامة في “بورصة الكويت”  : 2021نشر “مركز اجلمان”
تفاصيل ملكيات معلنة لعدد من املؤسسات العامة ،وقمنا
باحتساب أثر األداء اإليجابي للبورصة على أهم أربع محافظ
للمؤسسات العامة في حدود املعلن عن ملكياتها ،ومكاسب
وارتفعات القيمة حتكمهما حركة األسعار وحركة نسبة
امللكية.
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تعرض ألكبر عملية انتفاخ وترهل وارتفاع في التكاليف

«الشال» :ترشيق قطاع
النفط بات أولوية

قال تقرير الشال األسبوعي الصادر عن ترشيق
قطاع النفط – أولوية  :ضمن أولويات برنامج
احلكومة احلالية ،ترشيق القطاع العام ،وهو
هدف مكرر في خطط التنمية وبرامج احلكومات
األخيرة ،وظل هدفا ً جيدا ً ،ولكن ما حتقق حتى األن
هو عكسه ،وتغيرت جوهرياً أوضاع البلد املالية
واالقتصادية ،ولم يعد حتقيق ذلك الهدف خيار،
وإمنا واجب .أهم وأكبر القطاعات ضمن القطاع
العام ،هو قطاع النفط ،وتعرض القطاع ألكبر
عملية انتفاخ وترهل وارتفاع في التكاليف ،سواء
بكوادره وامتيازاته ،أو باستثماراته اخلاسرة
حول العالم .أخطر تبعات ترهله ،أنه فقد أفضل
ما لديه من قيادات بسبب مشروع خاطئ للتقاعد
املبكر من أجل إحالل آخرين محلهم ،إضافة إلى
ارتفاع تكلفة انتاج برميل النفط ملبررات ال عالقة
لها باإلنتاجية إلى أكثر من خمسة أضعاف في أقل
من عقدين من الزمن ،حتى تساوت تكلفة انتاج
البرميل في يوم من أيام اجلائحة ،مع سعر برميل
النفط الكويتي في السوق.
وللقطاع تاريخ في تسليمه هبة سياسية لشراء
والء ذل��ك الفصيل السياسي أو ذاك ،وللقطاع
حصص وظيفية متنح لذلك النائب أو النافذ،
واإلفراز الطبيعي واحلتمي ملثل تلك السياسات،
هي تخلف وفساد القطاع .وللقطاع استثمارات
ضخمة فاشلة ،بدايتها “سانتا في” في ثمانينات
القرن الفائت ،م��رورا ً مبصافي هولندا ومحطات
بيع وق��ود التجزئة في بريطانيا وغ��از اجلنوب
وسرقة ممنهجة لشركة ناقالته ،وانتهائها مؤخرا ً
باستثماري مصفاة فيتنام و”شركة البولي
برولني” املشتركة مع شركة كندية .ول��م يبق
للقطاع سوى التباكي على كنز فقده لفشل صفقة
“كي داو” وهي صفقة لو حتققت حلصدت أكبر
خسارة مما حلق القطاع من صفقات مثل مصفاة
فيتنام والشركة الكندية.
وال زال هناك من يعتقد أن صفقة “كي داو” هي
صفقة لشراء نصف شركة “داو كيمكال” ،بينما
هي صفقة بائسة لشراء  40مصنع قدمي من شركة
“داو كيمكال” ،من ضمنهم مصنع في إيطاليا
مبلكية مناصفة بني القطاع و”داو كيمكال” مت
إنشائه في عام  ،2004خسر رأسماله مرة ونصف
املرة ،إضافة إلى التزام بسداد نحو  130مليون
دوالر أمريكي بعد  6سنوات من املساهمة فيه،
رغم أن معدل العائد الداخلي عند إقرار دراسته
ك��ان 16باملئة – 18باملئة .وف��ي تبرير رسمي
لشركة “داو كيمكال” ملشروع بيعها  40مصنعاً
قدمياً للكويت ،أي أقل من نصف املصانع القدمية
التي متلكها ،تذكر إدارة الشركة التالي “أنها -أي
داو كيمكال -ترغب في االنتقال استراتيجياً من
صناعة تقليدية سوق انتاجها مزدحم وهامش
ربحيتها منخفض ،إلى صناعة بتروكيماويات
متقدمة ،التنافس فيها محدود وهامش الربح فيها

مرتفع” .لذلك ،كان هدفها من البيع هو حتصيل
متويل لشراء شركة “روم آن��د ه��اس “Rohm
 ”and Hassبالكامل ،وكانت شركة صناعة
بتروكيماويات متقدمة .ووفقا ً جلريدة نيو يورك
تاميز ع��دد  2009/02/06ح��ول مبالغة “داو
كيمكال” في دفع عالوة 74باملئة لشراء “شركة
روم آند هاس” في يوليو  ،2008تذكر اجلريدة
بأنها دفعت هذه املبالغ العتقادها بأن الكويتيني
في جيبها اخللفي وسوف يؤمنون التمويل الالزم.
وغير صحيح ما يذكر بأن معارضة الصفقة
ب��دأت من الكويت ،فاملعارضة املهنية واملالية،
ب��دأت م��ن مكتب االستثمار الكويتي ف��ي لندن
ومستشاريه الثالثة ف��ي ن��ص م��ذك��رة أسمتها
املؤسسة “ .”Call Reportوشارك في اجتماع
لندن فريق من قياديي املؤسسة ،وكانوا ستة،
زائ��دا ً فريق مكتب االستثمار الكويتي في لندن،
زائ��دا ً “مورغان ستانلي” و”كريديت سويس”
و”دويتشه بنك” ،واع��ت��رض احل��اض��رون في
 17/16أكتوبر  2008باالجماع على الصفقة،
وأب��دوا  6مبررات صحيحة العتراضهم .وحتى
عندما مت االعتراض عليها الحقا ً في الكويت وبات
احتمال رفضها أكبر ،وافق الفريق الداعم للصفقة
ف��ي أواخ���ر شهر نوفمبر  2008على تعويض
“لداو كيمكال” بنحو 30باملئة من قيمتها في حال
الرفض ،وكان زمن أزمة مالية عاملية لم حتدث
منذ  80عام ،وال يفترض أن يزيد التعويض في
أوض��اع عادية عن 10باملئة ،وح��ول إق��رار ذلك
التعويض عالمة استفهام كبيرة.
الغرض من التذكير بتاريخ القطاع ليس
اجترار املاضي ،ولكنها جتارب أليمة أمكن في
املاضي جتاوزها بسبب ازده��ار سوق النفط
وتوقعات مزيد من االزده��ار له في املستقبل،
ذلك لم يعد واقع احل��ال ،وبات من الضروري
خفض تكاليف انتاج البرميل ،وال بد من قراءة
تاريخ استثمارات القطاع الضخمة واملكلفة
واخل��اس��رة ،والعمل على منع ت��ك��راره��ا .في
املستقبل ،ووفقا ً لسيناريوهات توقعات أسعار
النفط على امل��دى الطويل ،إدارة قطاع النفط
تتطلب توفر رشاقة وقدرة وحصافة ومهنية
عالية ،فالفارق ما بني أسعار النفط احملتملة
في السوق ،وتكاليف انتاج البرميل ان استمرت
املمارسات على ما هي عليه ،س��وف يضيق،
وس���وف ت��ك��ون نتائجه وخيمة على املالية
العامة .ومن أمثلة السيناريوهات احملتملة ،ما
ذكره تقرير وكالة ستاندرد آند بورز األخير،
فتوقعاته ملعدل أسعار النفط في عام 2022
و 2023ه��ي  65دوالر أمريكي و 55دوالر
أمريكي على التوالي هبوطا ً من معدل  71دوالر
أمريكي في عام  ،2021وتقديراته لسعر تعادل
موازنة الكويت حتى عام  2025هي 90 – 85
دوالر أمريكي للبرميل.

«قانون الدين العام» ..من دون إصالح
السياسات املالية تصرف جائر بحق البلد
ج�����اء ف����ي ت���ق���ري���ر ال���ش���ال
األس��ب��وع��ي ال��ص��ادر ع��ن تقرير
ستاندرد آند بورز – يناير 2022
 :ذكرنا مرارا ً وتكرارا ً بأن تقارير
التصنيف االئتماني تقارير مالية
ومن الطيب أن يحصل فيها أي بلد
على تصنيف مرتفع ،والعكس
صحيح ،ولكنها تقارير حتذير
وجمهورها مختلف ،واهتمامها
مالي وقصير األمد ،أما االقتصاد
ضمنها ،ولدولنا النفطية حتديدا ً،
فهو مجرد ب��رواز .لذلك ،البد من
قراءة صحيحة حملتوى التقرير،
تعطيه ما يستحق من اهتمام،
ولكن ،اعتبار العمل على حتسني

التصنيف وفقاً ملؤشرات مالية
وليس وفقاً ملعايير االستدامة
االقتصادية ،أمر خاطئ ،فالضرر
احملتمل على االقتصاد إن أخطأنا
القراءة وأخطأنا اإلجراء ،ال ميكن
ج��ب��ره .فقانون ال��دي��ن ال��ع��ام أو
ال��س��ح��ب امل��ن��ظ��م م��ن احتياطي
األجيال القادمة من دون إصالح
ج��وه��ري ل��ل��س��ي��اس��ات امل��ال��ي��ة
واالقتصادية ،تصرف جائر بحق
البلد ،واملثال القاطع ،هو ما حدث
لالحتياطي ال��ع��ام ،ول�لأم��وال
ال��ت��ي مت اقتراضها م��ن السوق
العاملي أو استبدال األص��ول بني
االحتياطيني أو وق��ف االقتطاع

لصالح األج��ي��ال ال��ق��ادم��ة كلها
حدثت ما بعد خريف عام 2014
وحتى وقتنا احلاضر ،كلها أموال
ضاعت هدرا ً.
التقرير يثبت تصنيف الكويت
السيادي عند ( ،)+Aأي تثبيت
لتصنيف يوليو الفائت 2021
مع استمرار النظرة السلبية على
املستقبل ،والتصنيف السيادي
خ��اض��ع للمراجعة على امل��دى
القصير ،أي م��ا ب�ين 24 – 12
شهر ،وق��د يخفض ما لم تنجح
الكويت في إيجاد حل لعجزها
ع��ن مت��وي��ل امل���وازن���ة ال��ع��ام��ة.
والتصنيف ق��د ي��ع��دل النظرة
املستقبلية إل��ى مستقرة إن
جنحت احل��ك��وم��ة ف��ي مترير
قانون الدين العام أو السحب
من إحتياطي األجيال القادمة،
ويضيف تقرير ال��وك��ال��ة ما
معناه ض��رورة تبني سياسة
مالية منضبطة .وال��ف��زاع��ة
التي استخدمتها الوكالة هي
تقديراتها بلوغ معدل عجز
امل��وازن��ة للسنوات حتى عام
 2025نحو 12باملئة من حجم
الناجت احمللي اإلجمالي.

وأكبر قيمة للملكيات املعلنة كانت لـ “الهيئة العامة
لالستثمار” التي ينحصر عدد ملكياتها املعلنة في  9شركات
مدرجة ما بني نهاية عام  2020ونهاية عام  ،2021وارتفعت
قيمة ملكياتها في تلك الشركات من نحو  2.147مليار دينار
كويتي إلى نحو  2.685مليار دينار كويتي مع إقفاالت نهاية
عام  ،2021أي حققت ارتفاعاً في قيمة استثماراتها بنسبة
25.1باملئة وبحدود  538.4مليون دينار كويتي ،أي أقل قليالً

من نسبة االرتفاع ملؤشر البورصة العام (27باملئة) .ساهم
سهم “بيت التمويل الكويتي” بأعلى ارتفاع وبنحو 438.5
مليون دينار كويتي من املكاسب في تلك القيمة ،وساهمت
“الشركة الكويتية لالستثمار” بثاني أعلى ارتفاع وبنحو
 67.2مليون دينار كويتي من تلك القيمة ،وساهم “بنك
وربة” بثالث أعلى ارتفاع بنحو  45.5مليون دينار كويتي
من ارتفاع القيمة.
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في نهاية الشهر التاسع من السنة املالية احلالية

املوازنة سجلت عجز ًا بلغ نحو  682.422مليون دينار
ذك��ر ال��ش��ال األس��ب��وع��ي ال��ص��ادر عن
تقرير املتابعة الشهري ل�لإدارة املالية
للدولة – ديسمبر  : 2021تشير وزارة
املالية في تقرير املتابعة الشهري لإلدارة
املالية للدولة لغاية نهاية شهر ديسمبر
 2021واملنشور على موقعها اإللكتروني،
إل��ى أن جملة اإلي����رادات احملصلة حتى
نهاية الشهر التاسع من السنة املالية
احل��ال��ي��ة  2022/2021ب��ل��غ��ت نحو
 12.983مليار دينار كويتي ،أو أعلى مبا
نسبته 18.8باملئة عن جملة اإلي��رادات
امل��ق��درة للسنة املالية احلالية بكاملها
والبالغة نحو  10.929مليار دينار
كويتي .وفي التفاصيل ،بلغت اإليرادات
النفطية الفعلية حتى 2021/12/31
نحو  11.471مليار دي��ن��ار كويتي أو
أعلى مبا نسبته 25.7باملئة عن مستوى
اإلي��رادات النفطية املقدرة للسنة املالية
احلالية بكاملها والبالغة نحو 9.127
مليار دينار كويتي ،ومب��ا نسبته نحو
88.4باملئة من جملة اإليرادات احملصلة.
وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي
ن��ح��و  73.8دوالر أم��ري��ك��ي للشهور
التسعة األولى من السنة املالية احلالية

 .2022/2021ومت حتصيل ما قيمته
نحو  1.511مليار دينار كويتي إيرادات
غير نفطية خالل الفترة نفسها ومبعدل
شهري بلغ نحو  167.944مليون دينار
كويتي ،بينما ك��ان امل��ق��در ف��ي امل��وازن��ة
للسنة املالية احلالية بكاملها نحو 1.802

مليار دي��ن��ار كويتي ،أي أن احملقق إن
استمر عند هذا املستوى ،سيكون أعلى
للسنة املالية احلالية بكاملها بنحو
 213.236مليون دينار كويتي عن ذلك
املقدر.
وكانت اعتمادات املصروفات للسنة

املالية احلالية قد قـدرت بنحـو 23.048
مليار دي��ن��ار كويتي ،وص��رف فعلياً -
طبقاً للنشرة -حتى 2021/12/31
نحو  10.651مليار دينار كويتي ومت
اإللتزام بنحو  3.015مليار دينار كويتي
وب��ات��ت فـي حكم امل��ص��روف ،لتصبح
جملة امل��ص��روف��ات -الفعلية وم��ا في
حكمها -نحو  13.665مليار دينار
كويتي ،ومب��ع��دل شهري للمصروفات
وما في حكمها نحو  1.518مليار دينار
ك��وي��ت��ي .ورغ���م أن ال��ن��ش��رة ت��ذه��ب إلى
خالصة م��ؤداه��ا أن امل��وازن��ة ف��ي نهاية
الشهر التاسع من السنة املالية احلالية قد
سجلت عجزا ً بلغ نحو  682.422مليون
دينار كويتي ،إال أننا نرغب في نشره من
دون النصح باعتماده ،علماً بأن معدل
االنفاق الشهري سوف يرتفع كثيرا ً مع
نهاية السنة املالية .ورق��م العجز في
احلساب اخلتامي للسنة املالية واملتبقي
منها ثالثة شهور س��وف يعتمد بشكل
ج��وه��ري على م��ع��دل أس��ع��ار النفط ملا
تبقى من السنة املالية احلالية ،وجزئياً
على وع��ود احلكومة بتحقيق وف��را ً في
املصروفات بحدود 10باملئة.

صممت بهدف مكافأة عمالئه من حساب التوفير

« »KIBيختتم «دينارك كيلو ذهب»
بفوز أربعة رابحني بجوائز قيمة
أعلن بنك الكويت الدولي ( )KIBعن
تتويج أربعة رابحني في السحوبات
النهائية حلملة “دينارك كيلو ذهب”،
مختتماً بذلك واح��دة من أكبر حمالته
املبتكرة ملكافأة عمالئه ،والتي أطلقت
في أواخ��ر العام املاضي ليهدي البنك
من خاللها عمالئه من أصحاب حساب
التوفير جوائز قيمة من الذهب.
وخ��ل�ال ال��س��ح��ب ال��ن��ه��ائ��ي ال���ذي
أج��ري للفوز بجائزة احلملة الكبرى،
ف��ك��ان ال��ف��وز ف��ي��ه م��ن نصيب تركي
خالد املطيري ،حيث حصل من خالله
على كيلو من الذهب ،أم��ا عن السحب
الشهري الثالث واألخير للحملة ،فاز
كل من جاسم عباس أكبر ،وفاهم رشيد
الشمري بليرة عثمانية من الذهب لكل

منهما ،كما ربحت وسيله هندي مرداس
أونصة ذهبية.
مهنئاً جميع ال��راب��ح�ين ف��ي حملة
“دينارك كيلو ذهب” م��ن  KIBمنذ
إطالقها ،أع��رب املدير العام للخدمات
املصرفية لألفراد ،عثمان توفيقي ،عن
سعادته لفوزهم بتلك اجلوائز القيمة،
آم�لاً في أن يكونوا قد استمتعوا بهذه
املبادرة املميزة من البنك ،وأن تكون قد
نالت استحسانهم وساهمت في تعزيز
جتربتهم املصرفية”.
ك��م��ا أك���د ت��وف��ي��ق��ي ح���رص البنك
على مواصلة ابتكار وتنظيم املزيد
م��ن احل��م�لات وب��رام��ج امل��ك��اف��آت على
أعلى مستوى ،والتي يقوم بتصميمها
لتناسب اه��ت��م��ام��ات ك��ل شريحة من

«بيتك» يفوز بجائزة «أفضل
بنك في اخلزانة وإدارة النقد»
من «غلوبل فاينانس»
ل��ل��ع��ام ال��ث��ان��ي على
ال���ت���وال���ي ،ح��ص��د بيت
ال���ت���م���وي���ل ال��ك��وي��ت��ي
“بيتك” ج��ائ��زة أفضل
بنك في اخلزانة وإدارة
النقد” في الكويت لعام
 2022من مجلة غلوبل
فاينانس العاملية ،وذلك
في إطار النسخة  22من
التصنيفات السنوية
ألفضل بنوك وم��زودي
خدمات اخلزانة وإدارة
النقد.
وقال مدير عام خزانة
ال��ك��وي��ت ف��ي “بيتك” ،أحمد السميط
أحمد عيسى السميط ،إن فوز
“بيتك” بجائزة “أفضل بنك في اخلزانة وإدارة النقد” في الكويت
يعكس املكانة الرفيعة التي يتمتع بها البنك في مجال خدمات
اخلزانة وإدارة النقد ،وثقة العمالء في اخلدمات املتميزة التي يقدمها
البنك ،والدور الذي يلعبه كشريك مصرفي مهم في احللول املصرفية
واملالية املبتكرة.
وأشار إلى أن فوز “بيتك” بهذه اجلائزة املستحقة يتوج اجلهود
املبذولة لتوفير منصات رقمية متطورة للعمالء في مجال اخلزانة
وفق أعلى معايير اجلودة ،كما يدل على جناح “بيتك” السيما في
ظل التحديات بسبب اجلائحة.
وأض��اف السميط أن اجلائزة تعكس جناح “بيتك” في تطوير
أح��دث احللول الرقمية لضمان مواصلة أفضل اخلدمات الرائدة
في اخلزانة وإدارة النقد خدمات إدارة النقد على املستوى احمللي
واإلقليمي والعاملي ،مشيرا ً إلى أن مثل هذه التكرميات واجلوائز
ما هي إال تأكيد على املركز الريادي ال��ذي يحتله البنك في سوق
اخلدمات املصرفية اإلسالمية .وأوض��ح أن “بيتك” يوفر باقة
متنوعة من خدمات ومنتجات أسواق املال ومنتجات النقد األجنبي
ال��ى جانب حلول مالية مبتكرة تلبي تطلعات العمالء وتسهل
احتياجاتهم .كما يقدم البنك خدمات بيع وشراء العمالت األجنبية،
وحساب الذهب ،ومنصة بيع العمالت ( ،)KFHGlobalومنتج
مبادلة األرباح ( ،)PRSومنتج الوعد بالشراء ،وخدمة “األسعار
املباشرة للعمالت” وه��ي منصة إلكترونية بالكامل مع تغطية
مباشرة من األسواق الدولية لتلبية احتياجات العمالء ،باإلضافة
إلى توفير تقنيات متطورة ملعاجلة وتسوية الصفقات وتسريع
تنفيذ املعامالت من خ�لال استخدام نظام التنفيذ اآلل��ي املباشر
( ،)STPوغيرها من اخلدمات واملنتجات في مجال اخلزانة.
ولفت الى أن “بيتك” ميتلك فريقا مدربا وذي خبرة متميزة من
الكفاءات الوطنية الشابة يتمتع باملهنية العالية والدراية الكافية
إلدارة جميع أنشطة اخلزانة والعمل على خدمة العمالء باالعتماد
على احللول التكنولوجية املتطورة التي يوظفها البنك لتعزيز كفاءة
األداء.

شرائح عمالئه على اختالفها وتنوع
أهدافها ،مبا يفوق توقعاتهم ويلبي
تطلعاتهم ،بحيث تضمن والئهم للبنك
نظير ما يقدمه لهم من خدمات ومنتجات
متميزة ،مع مكافآت قيمة ومجزية.
ويجدر الذكر ب��أن حساب التوفير
من  KIBقد صمم ليلبي احتياجـات
معظم األف��ـ��راد ب��اخ��ت�لاف شرائحهم
ويقــدم لهم مزايــا التوفيـر واالستثمار
في آن واحد ،كما أنه ال يتطلب حد أدنى
للرصيد لفتح احلساب  .ع�لاوة على
تقدمي ميزة احلصول على بطاقة سحب
مجانية ،ميكن استخدامها في أكثر من
مليون جهاز سحب آلي ( )ATMفي
كافة أنحاء العالم ،مبا في ذلك” كي
نت” ونقاط البيع.

عثمان توفيقي

«أسواق املال» :تعديل بعض تعليمات
كفاية رأس املال لألشخاص املرخص لهم

ق���رر مجلس م��ف��وض��ي هيئة أس����واق امل��ال
باجتماعه املنعقد بتاريخ  2022/1/19تعديل
بعض تعليمات كفاية رأس امل��ال لألشخاص
املرخص لهم ،وال��واردة ضمن الكتاب السابع
عشر من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة
 2010بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم
ن��ش��اط األوراق امل��ال��ي��ة وتعديالتهما ،حيث
تضمنت التعديالت بشكل رئيسي على ما يلي:
إضافة تعريف ملصطلح “الشركات املالية”،
وبيان طبيعة االستثمارات التي ميكن تصنيفها
كـ “شركات مالية”.
متديد مهلة تقدمي تقارير كفاية رأس املال
للفترات املالية السنوية إل��ى  90يوما ،وذلك
لتتوافق مع مهلة تقدمي البيانات املالية السنوية.
إع��ف��اء الشخص امل��رخ��ص ل��ه ال��ذي ينطبق
عليه اإلعفاء الوارد في املادة ( )7-2من الكتاب
السابع عشر ،من تقدمي تقارير كفاية رأس املال
الربع سنوية عن الفترات املالية املرحلية.
ج��واز احتساب حقوق األقلية الناشئة من
جتميع البيانات امل��ال��ي��ة ألنظمة االستثمار
اجلماعي القائمة واملرخصة من قبل الهيئة،
ضمن ح��ق��وق األق��ل��ي��ة امل��ؤه��ل��ة ف��ي رأس امل��ال
الرقابي املتوفر.
حتديد نسبة متطلبات رأس املال لالستثمارات
املصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل بيان الدخل الشامل اآلخر ( )FVOCIوفقا ً
ملعيار التقارير املالية الدولي رقم ،)IFRS9( 9
أو املصنفة كاستثمارات في شركات زميلة/
مشروعات مشتركة وفقا ملعيار احملاسبة الدولي
رقم .)IAS 28( 28
ج��واز إل��زام هيئة أس��واق امل��ال لألشخاص
امل��رخ��ص لهم باحتساب متطلبات رأس مال
مل��خ��اط��ر االس��ت��ث��م��ار بنسبة 60باملئة على

االستثمارات التي ترى الهيئة وجود ارتفاع في
مخاطرها.
ه��ذا وتعتبر التعديالت املشار إليها أعاله
أول تعديالت تتم على تعليمات كفاية رأس
امل��ال لألشخاص امل��رخ��ص لهم بعد إص��داره��ا
ضمن القرار رقم ( )170لسنة  2019بتاريخ
 .2019/11/19حيث تأتي هذه التعديالت في
إطار النهج الذي تتبناه الهيئة في مواكبة تطبيق
التعليمات والضوابط التي تقوم بإصدارها ،من
خالل متابعة املالحظات واالستفسارات الواردة
من قبل اجلهات املعنية بتطبيق التعليمات،
ع�لاوة على ال��دراس��ات املكثفة التي مت��ت من
قبل الهيئة على تقارير كفاية رأس امل��ال التي
مت تزويدها بها ،وذل��ك للنظر في م��دى التزام
األشخاص املرخص لهم بالتطبيق املناسب لتلك
التعليمات .كما جتدر اإلش��ارة إلى أن تعليمات
كفاية رأس املال تعتبر احدى األدوات واآلليات
الرقابية الفعالة التي من شأنها تعزيز كفاءة
أداء الشركات املرخصة للتعامل في األوراق
املالية وضمان سالمة مراكزها املالية بشكل
يتناسب مع حجم وطبيعة املخاطر التي تتعرض
لها ،هذا فضالً عن مساهمتها في حماية حقوق
املستثمرين ،وخلق بيئة استثمارية آمنة عن
طريق توفير االحتياطات الالزمة لتأمني املخاطر
املتعلقة بأعمال وتعامالت الشركات املرخصة،
خ��اص��ة املخاطر الناجتة ع��ن ط��رح منتجات
وانشطة مالية ج��دي��دة ضمن م��راح��ل تطوير
السوق (مثل البيع على املكشوف ،واق��راض
واق��ت��راض األسهم ،واتفاقيات إع��ادة الشراء،
إلخ) باإلضافة إلى متطلبات رأس مال تتوافق
مع أنشطة مؤسسات البنية األساسية ألسواق
املال املستحدثة في السوق (مثل الوسيط املقابل
املركزي .
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بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في سبع سنوات

النفط يتراجع عن القمة مع جني األرباح
ت��راج��ع��ت أس��ع��ار ال��ن��ف��ط بعد
ارتفاعها إلى أعلى مستوى في سبع
س��ن��وات ه��ذا األس��ب��وع ،إذ دفعت
زيادة في مخزونات اخلام والوقود
األميركية املستثمرين جلني أرباح
من الصعود.
وهبطت العقود اآلج��ل��ة خلام
ب��رن��ت  1.50دوالر ،مب��ا يعادل
1.7باملئة ،إل���ى  86.88دوالر
للبرميل بحلول الساعة 12:15
بتوقيت غرينتش .وكانت العقود
قد نزلت في وقت سابق 3باملئة،
في أكبر تراجع منذ  20ديسمبر
(ك���ان���ون األول) .والم����س خ��ام
ال��ق��ي��اس ال��ع��امل��ي  89.50دوالر
للبرميل أول من أمس (اخلميس)،
امل��س��ت��وى األع���ل���ى م��ن��ذ أك��ت��وب��ر
(تشرين األول) .2014
وانخفضت العقود اآلجلة خلام
غرب تكساس الوسيط األميركي
 1.56دوالر ،مبا يعادل 1.82باملئة،
إلى  83.99دوالر للبرميل .وهبطت

ع��ق��ود اخل���ام األم��ي��رك��ي ف��ي وقت
سابق 3.2باملئة ،وهو أيضاً أكبر
تراجع منذ  20من ديسمبر ،بعد
ارتفاعها ألعلى مستوى منذ أكتوبر
 2014يوم األربعاء.
ويبدو أن زيادة أسعار اخلام في
اآلون��ة األخيرة فقدت الزخم يوم
اخلميس عندما أنهى برنت واخلام
األميركي جلسة التداول بخسائر
بسيطة .وك��ان خاما القياس قد
ارتفعا أكثر من 10باملئة منذ بداية
ال��ع��ام وس���ط م��خ��اوف م��ن شح
اإلمدادات.
وارتفعت مخزونات البنزين
في الواليات املتحدة ،أكبر مستهلك
للنفط ف��ي ال��ع��ال��م 5.9 ،مليون
برميل ،وص��والً إلى أعلى مستوى
منذ فبراير (شباط)  ،2021حسب
إدارة معلومات الطاقة األميركية.
وزادت مخزونات اخلام  515ألف
برميل األس��ب��وع املاضي مخالف ًة
التوقعات ف��ي القطاع .وأظهرت

بيانات اإلدارة أي��ض�اً انخفاضاً
م��ح��دودا ً ف��ي استهالك اخل���ام في
مصافي التكرير مم��ا يشير إلى
تراجع في الطلب.
وت��ص��اع��دت امل���خ���اوف بشأن
اإلم����دادات ه��ذا األس��ب��وع بعد أن
هاجمت جماعة احلوثي اليمنية
دول��ة اإلم���ارات ،ثالث أكبر منتج
في منظمة «أوب��ك» ،بينما حشدت
روس��ي��ا ،ثاني أكبر منتج للنفط
ف��ي العالم ،ق��وات ب��أع��داد كبيرة
بالقرب من حدود أوكرانيا مما يثير
مخاوف من غزو محتمل.
وم��ع ذل��ك قالت وك��ال��ة الطاقة
الدولية يوم األربعاء إنه من املتوقع
أن يتجاوز املعروض النفطي الطلب
قريباً ،إذ إنه من املنتظر أن يضخ
بعض املنتجني اخل��ام عند أعلى
املستويات على اإلطالق أو فوقها،
فيما يصمد الطلب رغ��م انتشار
املتحور «أوميكرون» من فيروس
«كورونا».

وزير املالية السعودي يدعو لتخصيص
مبالغ ملواجهة األزمات العاملية

بريطانيا األقل إنتاجية في «مجموعة السبع»
ت���راج���ع���ت وت����ي����رة من��و
اإلنتاجية في بريطانيا ،لتصبح
األق���ل ب�ين ال����دول الصناعية
السبع الكبرى .وتراجع أداء
إنتاجية االقتصاد البريطاني
م��ق��ارن��ة ب��ب��اق��ي اق��ت��ص��ادات
ال����دول ال��س��ب��ع خ�ل�ال الفترة
م��ن التصويت ف��ي االستفتاء
على خ��روج البالد من االحتاد
األوروبي (بريكست) في يونيو
 2016ح��ت��ى تفشي جائحة
فيروس «ك��ورون��ا» املستجد،
وهو ما أدى إلى استمرار معاناة
االقتصاد البريطاني على مدى
نحو عشر سنوات.
وب��ح��س��ب ب��ي��ان��ات مكتب
اإلحصاء الوطني البريطاني،
ت��راج��ع م��ع��دل من��و إنتاجية
ساعة العمل في بريطانيا إلى
أق��ل من  0.6في املائة سنوياً
في املتوسط منذ  ،2016عندما
ص��وت البريطانيون لصالح
خ����روج ب�لاده��م م��ن االحت���اد
األوروب��������ي ،وح��ت��ى 2019
قبل تفشي جائحة فيروس
«كورونا» املستجد.
وك���ان���ت إي��ط��ال��ي��ا ال��دول��ة
ال��وح��ي��دة األخ���رى ب�ين ال��دول
الصناعية السبع الكبرى التي

سجلت منوا ً ضعيفا ً لإلنتاجية
خ�ل�ال ال��س��ن��وات امل���ذك���ورة.
وذكرت وكالة بلومبرغ لألنباء
أن أرق���ام من��و اإلن��ت��اج��ي��ة في
بريطانيا تشير إلى التحديات
التي تواجه صناع السياسة
في بريطانيا ،في الوقت الذي
يعُ دون فيه االقتصاد لفترة ما
بعد اجلائحة.

وي��ت��راج��ع من��و اإلنتاجية
في بريطانيا منذ األزمة املالية
العاملية التي تفجرت خريف
 ،2008ما أدى إل��ى انخفاض
أجور ماليني العمال واحلد من
إمكانيات النمو االقتصادي.
وف���ي ال��وق��ت ن��ف��س��ه ،ج��اءت
وت���ي���رة من���و اإلن��ت��اج��ي��ة في
بريطانيا منذ االنسحاب من

رئيس «دافوس» :اجلائحة كشفت
أهمية التعاون الدولي

للعام الثاني على التوالي،
ان���ع���ق���دت أع����م����ال امل��ن��ت��دى
االقتصادي العاملي افتراضياً،
واج���ت���م���ع ق�������ادة األع����م����ال
واحل��ك��وم��ات ع��ب��ر شاشاتهم
لبحث حتديات اجلائحة والواقع
االقتصادي.
ورأى بورغه برنده ،رئيس
املنتدى االقتصادي ،في ختام
أع��م��ال «أج��ن��دة داف���وس» لهذا
ال��ع��ام ،أن «ال��ت��ع��اون ال��دول��ي
ض������رورة» مُ��ل��حّ ��ة مل��واج��ه��ة
تداعيات اجلائحة واستعادة
منو اقتصادي مستدام ،وجتاوز
التوترات املتصاعدة في الساحة
الدولية .وقال برنده في حوار
م���ع «ال���ش���رق األوس������ط» إن��ه
رغ��م الصعوبات التي رافقت
جائحة «ك��ورون��ا» ،فقد جنح
ال��ع��ال��م بفضل ت��ع��اون دول��ي
ب�ين القطاعني ال��ع��ام واخل��اص
ف��ي تطوير ل��ق��اح��ات آم��ن��ة في
فترة قياسية ،الفتاً إلى أهمية
االستفادة من هذه التجربة في
مجاالت االقتصاد والتكنولوجيا
والهجرة.
ورغ���م ت��ص��اع��د ال��ت��وت��ر بني
الدول الفاعلة ،أعرب برنده عن
تفاؤل ح��ذر ،مستبشرا ً بدعوة

الرئيس الصيني شي جينبينغ،
إلى «التنمية السلمية والتعاون
املربح».
إلى ذل��ك ،قال برنده إن لدى
منطقة الشرق األوس��ط فرصة
فريدة للتمركز في قلب جهود
املناخ العاملية ،مشيدا ً مببادرتي
«ال���س���ع���ودي���ة اخل����ض����راء»
و«ال��ش��رق األوس���ط األخ��ض��ر»
اللتني عدّهما «عنصرين حيويني
ف��ي اجل��ه��ود العاملية للحد من
االنبعاثات» .وفيما يلي نص
احل���وار ...ح��دد تقرير املخاطر
العاملية الصادر عن املنتدى 10
ملحة ،ارتبط الكثير
حتديات ّ
منها باملناخ .هل تقلقون من أن
يفقد التقدم الذي حتقق في «كوب
 »26زخ��م��ه؟ تظهر امل��خ��اوف

املرتبطة باملناخ بوضوح في
تقرير املخاطر العاملية الصادر
عن املنتدى االقتصادي العاملي
ل��ه��ذا ال��ع��ام ،حيث إن تكاليف
التقاعس عن العمل بشأن املناخ
باهظة .نحن ن��واج��ه حتديات
حقيقية ...فالعالم بحاجة إلى
فصل منو الطاقة في املستقبل
عن منو انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون ،وفي الوقت ذاته تأمني
ك��ه��رب��اء كافية لـ 700مليون
شخص على كوكبنا ال يحصلون
على احتياجاتهم األساسية من
الكهرباء .وستلعب التقنيات
اجلديدة مثل احتجاز الكربون
وت��خ��زي��ن��ه وم���ص���ادر ال��ط��اق��ة
املتجددة دورا ً رئيسياً في حلّ
هذا اللغز.

االحتاد األوروبي أقل مما كانت
عليه في السنوات التي سبقت
اخلروج من االحتاد.
وف����ي ع����ام  2019ك��ان��ت
إن��ت��اج��ي��ة س��اع��ة ال��ع��م��ل في
بريطانيا أق��ل بنسبة  19في
املائة عن إنتاجية الساعة في
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ،و 15في
املائة عنها في فرنسا ،و 9في

امل��ائ��ة ع��ن أمل��ان��ي��ا ...ولكن في
ذات الوقت كانت اإلنتاجية في
بريطانيا أكبر منها في اليابان
وإيطاليا وكندا ،قبل أن تتراجع
بعد ذلك إلى ذيل القائمة.
ومن جهة أخ��رى ،تراجعت
مبيعات التجزئة في بريطانيا
الشهر املاضي في ظل تراجع
إقبال املستهلكني على الشراء
مع انتشار متحور أوميكرون
من فيروس «كورونا».
وذك�����ر امل��ك��ت��ب ال��وط��ن��ي
لإلحصاء في بريطانيا ،يوم
اجل��م��ع��ة ،أن حجم البضائع
التي مت بيعها من خالل املتاجر
ومنصات التسوق اإللكترونية
ت��راج��ع ف��ي ديسمبر بنسبة
 3.7في املائة مقارنة بالشهر
السابق عليه ،في أكبر تراجع
منذ اإلغالق الذي مت فرضه في
البالد في يناير  2020للسيطرة
على جائحة «كورونا».
وك����ان خ���ب���راء االق��ت��ص��اد
ي��ت��وق��ع��ون ت��راج��ع مبيعات
التجزئة في بريطانيا بنسبة
 0.6في املائة .وعند استثناء
م��ب��ي��ع��ات وق����ود ال��س��ي��ارات،
انخفضت مبيعات التجزئة
بنسبة  3.6في املائة.

شدد وزير املالية السعودي
م��ح��م��د اجل����دع����ان ،ع��ل��ى أن
اإلص�ل�اح���ات الهيكلية التي
قامت بها ال���دول ل��ن تساعدها
فيمتويل اإلنفاق احلالي فقط،
وإمن��ا ملواجهة األزم��ات املقبلة،
داع��ي �اً احل��ك��وم��ات لتخصيص
مبالغ ملواجهة املخاطر ،وإدارة
األزمات التي تواجه العالم.
وأكد الوزير السعودي خالل
مشاركته في جلسة «االستعداد
للمستقبل» ض��م��ن فعاليات
م��ن��ت��دى داف����وس االق��ت��ص��ادي
العاملي ،أن العالم بحاجة إليجاد
طريقة الستقرار القطاع املالي
على امل���دى ال��ط��وي��ل ،موضحاً
أن احل��ل��ول القصيرة ستكون
محددة .من جهته أخ��رى ،أشار
اجل���دع���ان إل���ى أن «مجموعة
العشرين قدمت الدعم السريع
ل���ل���دول امل��ن��خ��ف��ض��ة ال���دخ���ل،
واس��ت��ط��ع��ن��ا ت��ط��وي��ر لقاحات
ب��س��رع��ة مل��واج��ه��ة اجل��ائ��ح��ة،
م��ق��ارن��ة ب���األزم���ات الصحية
السابقة التي كانت تستغرق ما
يصل إل��ى  10سنوات لتطوير
لقاح مضاد لـ(كوفيد .»)19 -

وف��ي سياق منفصل ،أظهر استطالع
أجرته «روي��ت��رز» أن االقتصاد املصري
سينمو ،بفضل ان��ت��ع��اش ق���وي لقطاع
السياحة ،بنسبة  5.2في املائة في السنة
املالية التي تنتهي في يونيو املقبل ،و5.5
في املائة في  ،2023 - 2022قبل أن يتباطأ
النمو قليال إل��ى  5.4في املائة في السنة
التالية .وكان اقتصاد مصر قد شهد حتسنا
بعد أس��وأ رك��ود يشهده بفعل تداعيات
جائحة فيروس «ك��ورون��ا» على صناعة
السياحة في  ،2020وأوض��ح��ت بيانات
وزارة التخطيط أن الناجت احمللي اإلجمالي
منا مبعدل سنوي يبلغ  9.8في املائة في
الشهور الثالثة من يوليو إلى سبتمبر)،

وق���ال إن «دع���وة مجموعة
العشرين لصندوق النقد والبنك
الدولي لتحسني قدراتهم على
رفع التقارير بالنسبة للمخاطر
املقبلة أمر مهم جدا ً» ،موضحا ً أن
نظام مجموعة العشرين يعطيها
هامش حركة كبيرة مما مينحها
قدرة أكبر في االبتكار من خالل
إيجاد احللول للقضايا املختلفة
من خالل النقاش مع املنظمات
الدولية وأصحاب املصاحلة.
واعتبر أن «جائحة فيروس

«املركزي» التركي يستجيب للمنطق
والليرة تتحسن

ارت��ف��ع��ت ال��ل��ي��رة ال��ت��رك��ي��ة
أم���س ب��ن��ح��و واح����د ف��ي امل��ائ��ة
بعدما استجاب «البنك املركزي
التركي» لصوت املنطق ،وأبقى
على سعر الفائدة على عمليات
إع����ادة ال���ش���راء ألج���ل أس��ب��وع
(الريبو) املعتمد معيارا ً ألسعار
ال��ف��ائ��دة دون تغيير ع��ن��د 14
ف��ي امل��ائ��ة ،وتعهد باستخدام
جميع الوسائل املتاحة للوصول
بالتضخم إلى املعدل املنشود في
املدى املتوسط؛ وهو  5في املائة.
وق��رر «البنك امل��رك��زي» في
آخر اجتماع لـ«جلنة السياسة
النقدية» ف��ي ديسمبر املاضي
تثبيت سعر ال��ف��ائ��دة عند هذا
امل��س��ت��وى خ�ل�ال ال��رب��ع األول
م��ن ال��ع��ام ومراقبة التطورات
الناجمة عن السياسة اجلديدة
للحكومة في دعم الليرة التركية.
وأدى تخفيض أسعار الفائدة
ف��ي األش��ه��ر ال��ث�لاث��ة املاضية
ب��واق��ع  500نقطة أس���اس من
 19إلى  14في املائة إلى انهيار
الليرة أم��ام العمالت األجنبية.
وف��ي أول اج��ت��م��اع ش��ه��ري لها
في العام اجلديد ،قررت «جلنة
السياسة النقدية» في «البنك
امل��رك��زي التركي» اإلب��ق��اء على

سعر الفائدة الرئيسي عند 14
في املائة.
وق��ال البنك ،ف��ي بيان عقب
اجتماع اللجنة ،إن املتغيرات
اجل���دي���دة ل���وب���اء «ك���ورون���ا»
وامل���خ���اط���ر اجل��ي��وس��ي��اس��ي��ة
امل��ت��زاي��دة «تبقي على مخاطر
انكماش النشاط االقتصادي
ال��ع��امل��ي ،وت��زي��د م��ن الغموض
وعدم اليقني ،كما يؤدي انتعاش
الطلب العاملي ،وارتفاع أسعار
السلع األساسية ،وقيود العرض
ف��ي بعض القطاعات ،وزي��ادة
تكاليف النقل ،إلى دفع أسعار
املنتج واملستهلك إلى االرتفاع

على املستوى الدولي».
وأضاف البيان أنه «في حني
جت��ري م��راق��ب��ة آث���ار التضخم
العاملي املرتفع على توقعات
ال��ت��ض��خ��م واألس������واق امل��ال��ي��ة
الدولية من كثب ،ترى البنوك
املركزية في البلدان املتقدمة أن
ارت��ف��اع التضخم ق��د يستغرق
وقتاً أط��ول من املتوقع بسبب
ارت��ف��اع أس��ع��ار ال��ط��اق��ة وع��دم
تطابق ال��ع��رض م��ع الطلب»،
لكنه أش��ار إل��ى أن��ه «رغ��م ذلك؛
ف��إن البنوك امل��رك��زي��ة حتافظ
على مواقفها النقدية الداعمة
وتواصل برامج التوظيف».

مصر توقع اتفاقيتني للتنقيب بالصحراء الشرقية والغربية
باملقارنة مع  0.7في املائة في الفترة املقابلة
من العام املاضي.
وفي نوفمبر ،قالت هالة السعيد وزيرة
التخطيط إن الوزارة تتوقع أن يصل النمو
في السنة املالية احلالية إلى  5.6في املائة.
وقال وزير املالية محمد معيط في اخلامس
من يناير اجل��اري إن مصر تستهدف منوا
يبلغ  5.7في املائة في ميزانيتها للسنة
املالية .2023 - 2022
وك���ان االق��ت��ص��ادي��ون ق��د ت��وق��ع��وا في
استطالع أجرته «رويترز» قبل ثالثة أشهر
أن ينمو االقتصاد  5.1في املائة في السنة
املالية احلالية التي تنتهي في يونيو .وقال
محمد أبو باشا من إي إف جي هيرميس:

محمد اجلدعان

«أعتقد أنها ستشهد انتعاشا طيبا هذا
العام .أعتقد أن مدى قوة انتعاش السياحة
سيكون مفاجأة» .وكانت إيرادات السياحة
قد هوت إلى  4.9مليار دوالر في - 2020
 2021من  9.9مليار قبل عام بفعل الركود
الذي أصاب حركة السفر بسبب اجلائحة.
وفي أحدث استطالع لـ«رويترز» توقع
االقتصاديون أن يبلغ التضخم السنوي في
أسعار املستهلكني في املدن  6.4في املائة
في  ،2022 - 2021و 6.5في املائة في
 ،2023 - 2022و 6.2في املائة في 2023
–  ،2024وذلك باملقارنة مع  7.0في املائة
للسنة  2024 - 2023في استطالع شهر
أكتوبر .

ك��ورون��ا املستجد أظ��ه��رت أننا
ل��ن ن��ك��ون مب��أم��ن ،م��ا ل��م يكن
اجلميع في مأمن» .وأوض��ح أن
«مجموعة العشرين تشكل 80
ف��ي امل��ائ��ة م��ن اقتصاد العالم،
وتعمل مع البنك وصندوق النقد
الدوليني على وض��ع ومتابعة
السياسات مل��واج��ه��ة املخاطر
التي ت��واج��ه العالم ولضمان
االستقرار املالي».
وطالب وزير املال السعودي،
محمد اجل��دع��ان ،بضمان أمن
ال��ط��اق��ة ح��ت��ى ال ي��ك��ون هناك
مخاطر عند االن��ت��ق��ال للطاقة
اخل��ض��راء ،وأك��د على اجلهود
ال��ع��امل��ي��ة مل��واج��ه��ة امل��خ��اط��ر
املستقبلية ،واستعرض املساعي
اجلارية لالستعداد ملجابهتها
والتغلب عليها.
وأوض���ح أن قمة مجموعة
العشرين واملؤسسات املالية،
باألخص صندوق النقد الدولي،
س��اه��م��ت ف��ي وض���ع سياسات
وآل��ي��ات للتعامل م��ع مخاطر
امل��س��ت��ق��ب��ل ،ك��م��ا أن���ه���ا ت��ق��وم
على متابعة أط��ر تنفيذ هذه
السياسات.

«مجموعة أوتاوا» تشرع
في إصالح «التجارة العاملية»
استضافت وزي���رة ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة وت��روي��ج
ال��ص��ادرات واألع��م��ال التجارية الصغيرة والتنمية
االقتصادية الكندية ،م��اري نغ ،اجتماعاً افتراضياً
لـ«مجموعة أوتاوا» لدفع العمل بشأن إصالح منظمة
التجارة العاملية.
وخالل االجتماع ،الذي حضرته أيضاً املدير العام
ملنظمة التجارة العاملية نغوزي أوكونغو إيوياال ،أكد
األعضاء التزامهم مبواصلة الزخم نحو حتقيق نتائج
قوية في التجارة والصحة وإصالح منظمة التجارة
العاملية ،وكذلك بشأن املفاوضات املتعلقة بدعم مصايد
األسماك والزراعة.
وأكدت الوزيرة الكندية الدور املهم ملنظمة التجارة
العاملية في ضمان مساهمة نظام التجارة العاملي في
إنهاء الوباء واألزمات الصحية العاملية في املستقبل.
والتزمت املجموعة بالعمل معاً بشكل وثيق ملعاجلة
احلواجز التجارية في السلع الطبية األساسية ،مبا في
ذلك قيود التصدير والتخليص اجلمركي والشفافية
وتبادل أفضل املمارسات بني القطاعني العام واخلاص.
كما ناقشت ال��وزي��رة ون��ظ��راؤه��ا ف��ي «مجموعة
أوت���اوا» اخل��ط��وات التالية بشأن أول��وي��ات إصالح
منظمة التجارة العاملية ،واتفقت املجموعة على تكثيف
مشاركتها مع األعضاء اآلخرين الستعادة نظام تسوية
املنازعات ملنظمة التجارة العاملية يعمل بكامل طاقته.
كما التزم املشاركون في االجتماع بتحسني الشفافية
ف��ي منظمة ال��ت��ج��ارة العاملية ،وشجعوا املشاركة
الواسعة من جميع األع��ض��اء لضمان تلبية منظمة
التجارة العاملية الحتياجات الدول النامية واملتقدمة
على حد سواء.
وقالت ماري نغ« :بصفتها رئيس مجموعة أوتاوا،
تلتزم كندا مبواصلة العمل عن كثب مع شركائنا
الدوليني لتعزيز النظام التجاري متعدد األط��راف
القائم على القواعد مع منظمة التجارة العاملية في
جوهره .نحن نركز على النهوض مببادرات منظمة
التجارة العاملية الرئيسية واحلفاظ على الزخم فيما
يتعلق بالتجارة والصحة ومفاوضات دعم مصايد
األس��م��اك وإص�ل�اح منظمة ال��ت��ج��ارة العاملية لدعم
انتعاش اقتصادي عاملي قوي ومستدام وشامل من
جائحة «كوفيد .»»19 -
وفي شأن منفصل ،كشفت املفوضية األوروبية،
أن االحتاد األوروبي بصدد طلب إجراء مشاورات مع
روسيا في منظمة التجارة العاملية بشأن قيود التصدير
التي تفرضها األخيرة على املنتجات اخلشبية ،مبا
في ذلك إق��رار زي��ادة كبيرة في رس��وم التصدير على
بعض املنتجات اخلشبية وانخفاض ح��اد في عدد
نقاط العبور احلدودية التي ميكن من خاللها تصدير
املنتجات اخلشبية .وذك���رت املفوضية ف��ي بيان
صحافي أن هذه القيود تُلحق ض��ررا ً كبيرا ً بصناعة
معاجلة األخشاب في االحتاد األوروبي ،والتي تعتمد
على الصادرات من روسيا ،وتخلق حالة من عدم اليقني
بشأن سوق األخشاب العاملية.

مقتل  11عسكري ًا عراقي ًا في أحدث هجوم لـ«داعش» بديالى
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أعلنت السلطات العراقية عن رفع حالة اإلنذار على احلدود
بني العراق وسوريا على خلفية الهجوم الذي نفذه تنظيم داعش
على سجن «غويران» في محافظة احلسكة السورية على بعد
 50كم عن احلدود العراقية .ويعيد الهجوم إلى الذاكرة ما حصل
عام  2013في سجن أبي غريب في بغداد حيث متكن تنظيم
داعش من تنفيذ هجوم على هذا السجن الذي كان يضم آالف
«الدواعش» األمر الذي أدى إلى هروب أكثر من  3000عنصر
األحد  20من جمادى اآلخر  1443هـ 23/يناير  - 2022السنة اخلامسة عشر  -العدد E 4018

وكان املقدمة لتنفيذ الهجوم على املوصل خالل شهر يونيو )
عام  2014ال��ذي أدى إلى سقوط أرب��ع محافظات عراقية بيد
«داعش».
ورغم أن السلطات العراقية أعلنت الشهر املاضي عن تأمني
احل��دود الفاصلة بني سوريا والعراق من خالل حفر اخلنادق
ونصب الكاميرات احلرارية واألسالك الشائكة إال أنه طبقا آلراء
اخلبراء األمنيني فإن ه��روب أع��داد كبيرة من «ال��دواع��ش» من

سجن «غويران» يشكل خطرا وشيكا على العراق.
إلى ذلك ،أعلنت قيادة عمليات نينوى أن القوات العراقية
قادرة على التعامل مع أي هجوم ميكن أن يقوم به «الدواعش»
الهاربون من سوريا .وقال قائد عمليات نينوى اللواء الركن
جبار الطائي في تصريح له إن «احل��دود العراقية مع سوريا
مؤمنة بالكامل من خالل جاهزية القوات األمنية في التصدي
لإلرهابيني».
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مقتل مساعد بن الدن بغارة جوية أميركية في اليمن

اليمن :معارك حريب وجنوبي مأرب مستمرة ..واجلماعة تواري خسائرها بقطع اإلنترنت
مصر :ملء وتشغيل
«سد النهضة» أحادي ًا
أبرز التحديات املائية

معارك دموية في اليمن

وسط تقارير ميدانية عن اشتداد املعارك
التي تخوضها قوات ألوية العمالقة واجليش
اليمني ضد امليليشيات احلوثية في جنوبي
محافظة م��أرب اليمنية ،واص��ل حتالف دعم
الشرعية في اليمن إسناد القوات بالضربات
اجلوية في مناطق املواجهات بالتزامن مع
اس��ت��ه��داف��ه أوك����ار امليليشيات ف��ي صنعاء
واحلديدة والبيضاء.
وعلى وقع اخلسائر التي تكبّدتها امليليشيات
احلوثية في األسابيع األخ��ي��رة وم��ع فشلها
في استدراج املزيد من املغرر بهم إلى جبهات
القتال جلأت ) إلى قطع خدمات اإلنترنت عن
ماليني اليمنيني حتت مزاعم استهداف أحد
أوكارها املوجودة قرب مركز لالتصاالت في
مدينة احلديدة من قبل حتالف دعم الشرعية.
وفي الوقت الذي ذكرت فيه مصادر مينية
مطلعة أن امليليشيات حت��اول من خالل عزل
اليمنيني عن العالم اخلارجي التغطية على
خسائرها ومحاولة تأليب السكان ضد حتالف
دعم الشرعية ،أكدت املصادر أن قادة اجلماعة
أم���روا امل��س��ؤول�ين ع��ن ق��ط��اع االت��ص��االت في
صنعاء بقطع خدمات اإلنترنت بشكل نهائي.
وم���ع ت��ص��اع��د العمليات امل��ي��دان��ي��ة التي
تخوضها ق���وات اجل��ي��ش اليمني واملقاومة

الشعبية وألوية العمالقة ،أعلن حتالف دعم
الشرعية أمس ،أنه نفّذ  28عملية استهداف ضد
امليليشيا في مأرب خالل  24ساعة.
وفي تغريدة بثتها «واس» قال التحالف إن
الضربات التي نفّذها دمّرت  13آلية عسكرية
وكبّدت امليليشيات خسائر بشرية جتاوزت
 90عنصرا ً إرهابيا ً.
ويوم كان حتالف دعم الشرعية قد أكد أنه
نفذ  12عملية استهداف ضد امليليشيات في
م��أرب ،وأن االستهدافات دمّ��رت أرب��ع آليات
عسكرية وقضت على أكثر م��ن  60عنصرا ً
إرهابيا ً.
ف��ي األث��ن��اء ،تواصلت عمليات التحالف
ف��ي ع��م��وم املناطق اخلاضعة للميليشيات
في سياق السعي لتدمير ال��ق��درات النوعية
احلوثية ومستودعات األسلحة واألوكار التي
تستخدمها اجلماعة لتهديد املالحة وتهريب
األسلحة ال سيما في مدينة احلديدة.
ف��ي ه���ذا ال��س��ي��اق ،أوض���ح ال��ت��ح��ال��ف أن��ه
نفّذ ضربات جوية دقيقة أله��داف عسكرية
م��ش��روع��ة ف��ي العاصمة ص��ن��ع��اء ،وق���ال إن
العملية العسكرية جاءت «استجاب ًة للتهديد
وحتييد خطر الهجمات ال��ع��دائ��ي��ة» ،داع��ي�اً
املدنيني إل��ى «إخ�لاء أي موقع حتت سيطرة

امليليشيا ألغراض عسكرية».
إل��ى ذل��ك أك��د حت��ال��ف دع��م الشرعية أنه
د ّم��ر منصات إلط�لاق الصواريخ الباليستية
مبحافظة البيضاء ،إلى جانب استهداف أحد
أوك��ار عناصر القرصنة البحرية واجلرمية
املنظمة ب��احل��دي��دة .وأوض���ح التحالف أن
عناصر القرصنة البحرية واجلرمية املنظمة
تدير عملياتها من موانئ احلديدة ،مؤكدا ً بدء
ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات امليليشيا
احلوثية ،حيث أصبح ميناء املدينة الرئيسي
شرياناً لتهريب األسلحة اإليرانية للحوثيني
ومصدر تهديد حلرية املالحة البحرية.
وقال التحالف في تغريدة بثتها «واس» إن
احلوثيني استغلوا اتفاق استوكهولم مظل ًة
للحماية وتهديد حرية املالحة البحرية ،مجدِّدا ً
الدعوة للمدنيني لالبتعاد وعدم االقتراب من
معسكرات وجتمعات احلوثيني.
وف���ي ظ��ل ال��ت��ح��رك��ات األمم��ي��ة وال��دول��ي��ة
إلق��ن��اع امليليشيات احلوثية باجلنوح إلى
السالم للتوصل إلى حل سياسي ،جدد قادتها
في تغريدات على «تويتر» متسكهم بخيار
التصعيد ،وتنفيذ املزيد من الهجمات اإلرهابية،
كما جاء على لسان املتحدث باسمها محمد عبد
السالم فليتة.

في السياق نفسه ،ترى احلكومة اليمنية
أن اجلماعة االنقالبية ليست في وارد السالم،
وأن��ه��ا متمسكة ب��أه��داف ال��ن��ظ��ام اإلي��ران��ي
لتهديد اليمن واملنطقة ،حسبما جاء في أحدث
تصريحات ل��وزي��ر اخل��ارج��ي��ة أح��م��د عوض
بن مبارك .وذك��رت املصادر الرسمية أن بن
مبارك ،التقى ،أمس ،مبعوث الواليات املتحدة
األميركية اخلاص إلى اليمن تيم ليندركينغ،
والقائمة بأعمال السفير األميركي كاثرين
ويستلي ،حيث مت استعراض «مستجدات
األوض����اع على ض��وء التصعيد وال��ع��دوان
العسكري املستمر من امليليشيات احلوثية ضد
املدنيني في اليمن ودول اجلوار».
ونقلت وكالة «سبأ» عن الوزير بن مبارك أنه
«جدد إدانة احلكومة اليمنية للعمل اإلرهابي
ال��ذي ارتكبته امليليشيات احلوثية بإطالق
الطائرات املسيّرة املفخخة جتاه دولة اإلمارات
العربية املتحدة واململكة العربية السعودية
وقتل املدنيني واستهداف األع��ي��ان املدنية».
وأنه أكد أن «استمرار هذه األعمال اإلرهابية
تستدعي من ال��والي��ات املتحدة إع��ادة النظر
بجدية في إدراج امليليشيات احلوثية ضمن
قوائم اإلره��اب وحتميلها مسؤولية زعزعة
األمن واالستقرار في اليمن واإلقليم».

تصعيد بني أنقرة و «قسد» في عفرين بذكرى «غصن الزيتون»
شهدت مدينة عفرين الواقعة في ريف حلب
الشمالي تصعيدا ً م��ن جانب ق��وات سوريا
الدميقراطية (قسد) والقوات التركية تزامنا ً مع
مرور  4سنوات على عملية «غصن الزيتون»
العسكرية التي نفذتها تركيا وفصائل موالية
ف��ي  20يناير  2018وأس��ف��رت ع��ن ان��ت��زاع
السيطرة على املدينة من أيدي «قسد» ،في وقت
أصيب  5جنود أتراك في هجوم لقوات النظام
على نقطة عسكرية تركية في كنصفرة في جبل
الزاوية في جنوب إدلب.
وقالت وزارة الدفاع التركية ،في بيان ،إن
قواتها قصفت أهدافًا لـ«قسد» ،ردا ً على هجومها
ال��ص��اروخ��ي ع��ل��ى ع��ف��ري��ن م��س��اء اخلميس،
مضيفة أن «التنظيم اإلرهابي» ،في إشارة إلى
«قسد» ،أظهر مرة أخرى :وجهه احلقيقي عبر
استهداف املدنيني األبرياء بهجوم صاروخي
على مركز مدينة عفرين في الذكرى السنوية
النطالق عملية «غصن الزيتون» التي ضمنت
السالم واالستقرار في املنطقة» .وتابع البيان
أن «قواتنا قصفت أه��داف «اإلرهابيني» بدقة،
وما زالت تلك األهداف تتعرض للقصف».
وقصفت قوات «قسد» عفرين ،أول من أمس،
براجمات الصواريخ ،حيث سقط  6صواريخ
على مركز املدينة ،ما أدى إلى مقتل  7مدنيني
بينهم  3أطفال وام���رأة ،وإصابة  25آخرين
بينهم  10أطفال و 7نساء.
واستهدف القصف املنازل والسوق التجارية
وسط مدينة عفرين ،ما أدى إلى اشتعال النار
ف��ي احمل��ال التجارية ،كما استهدف القصف
مدرسة في املدينة بشكل مباشر.
وأع��ل��ن��ت «اخل����وذ ال��ب��ي��ض��اء» أن القصف
امتد إلى مدينة أع��زاز وريفها ،إذ قتلت امرأة
على ط��ري��ق «م��رمي�ين – أع����زاز» باستهداف
سيارة كانت تقلها ،بصاروخ موجه انطلق من
مناطق تسيطر عليها قوات قسد وقوات النظام
السوري ،فيما تركز القصف في مدينة أعزاز
على محيط املستشفى الوطني بأكثر من قذيفة،
ولم تسفر عن إصابات بني املدنيني بينما خلفت
أضرارا ً مادية.

قوات تركية في سورية

كما طال القصف قرية إسكان القريبة من بلدة
الغزاوية بريف عفرين وسقطت معظم القذائف
في األراضي الزراعية على أطراف القرية دون
وقوع إصابات.
وقتل عنصر من «قسد» وأصيب آخرون ،في
هجوم مسلح شنه مجهولون استهدفوا خالله
س��ي��ارة عسكرية تابعة لـ«قسد» ف��ي مدينة
الهجني شرق دير الزور.
وص��ع��دت ال��ق��وات التركية ،ليل اخلميس

 اجلمعة ،من قصفها على مناطق متفرقة فيريفي حلب الشمالي والشمالي الغربي ،ضمن
مناطق ان��ت��ش��ار ق���وات «ق��س��د» ،واستهدفت
بالقذائف الصاروخية واملدفعية  15منطقة،
هي تل رفعت وكفرنايا وشيخ عيسى ودير
جمال وعني دقنة وخريبكة والزيارة وآقبية
وإرشادية واملالكية وتنب ومرعناز وشوارغة
وكفر أنطون والعلقمية ،ما أدى لسقوط جرحى
باإلضافة إلى أضرار مادية.

وكشفت وزارة ال��دف��اع التركية ،في بيان
آخر عن القضاء على  6آالف و 370من عناصر
«ق��س��د» ،التي تشكل وح��دات حماية الشعب
الكردية ،التي تعتبرها أنقرة تنظيماً إرهابياً،
العمود الفقري لها ،على م��دار  4سنوات منذ
انطالق عملية «غضن الزيتون» وحتى اآلن،
مشيرة إل��ى أن اجليش التركي متكن ،خالل
العملية ،من «حتقيق األمن على مساحة 1859
كيلومترا ً مربعا ً».

أكدت مصر أن «ملء وتشغيل (سد النهضة) بشكل أحادي من
أب��رز التحديات التي يواجهها قطاع املياه في البالد» .وأش��ارت
القاهرة إلى أنها «عرضت على أديس أبابا توليد الكهرباء بنسبة 85
في املائة في أقصى حاالت اجلفاف» .وتخشى دولتا مصب نهر النيل
(مصر والسودان) ،من تأثير «سد النهضة» سلبياً على إمداداتهما
من املياه ،وكذا تأثيرات بيئية واجتماعية أخرى ،منها احتمالية
انهياره .وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ
أكثر من  10سنوات ،دون نتيجة ،على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن
ملء وتشغيل «السد».
وكانت آخ��ر جلسة للمفاوضات بني ال��دول الثالث في أبريل
املاضي .وأكد وزير املوارد املائية والري املصري محمد عبد العاطي
أن «التعاون بني مصر وال��دول األفريقية يُعد إح��دى العالمات
البارزة للتعاون املتميز بني الدول واملبنى على أسس من األخوة
وتبادل اخلبرات» ،مشيرا ً إلى أن «مصر وافقت على إنشاء العديد
من السدود بدول حوض النيل والتي يصل عددها إلى  15سدا ً ،مثل
(خ��زان أوي��ن) بأوغندا ،باإلضافة للعديد من السدود في إثيوبيا
مثل (تكيزى وشاراشارا وتانا بلس) التي لم تعترض مصر على
إنشائهم».
وأضاف وزير الري املصري خالل مشاركته في مؤمتر «الترابط
بني املياه والغذاء والطاقة» في اإلم��ارات ،ضمن فعاليات «أسبوع
األهداف العاملية»« :لكن إنشاء سد ضخم مثل (سد النهضة) ،ومن
دون وجود تنسيق بينه وبني السد العالي (في مصر) هو سابقة
لم حتدث من قبل ،األمر الذي يستلزم وجود (آلية تنسيق) واضحة
و(ملزمة) بني السدين ،في إطار اتفاق (قانوني عادل وملزم) ،وهو
األمر الذي ترفضه إثيوبيا ،رغم أن مصر عرضت على إثيوبيا العديد
من السيناريوهات ،التي تضمن قدرة (السد) على توليد الكهرباء
بنسبة تصل إل��ى  85ف��ي امل��ائ��ة خ�لال أقصى ح��االت اجل��ف��اف»،
مشيرا ً إلى أن « 40مليون مواطن في مصر يعتمدون على الزراعة،
كمصدر رئيسي للدخل» .وفي منتصف سبتمبر (أيلول) املاضي،
اعتمد مجلس األمن الدولي بياناً رئاسياً يشجع الدول الثالث على
استئناف املفاوضات ،برعاية االحتاد األفريقي ،بهدف الوصول إلى
اتفاق مُلزم «خالل فترة زمنية معقولة».
وبشأن حجم التحديات التي يواجهها قطاع املياه في مصر .أشار
وزي��ر ال��ري املصري إلى أنه على رأس هذه التحديات «(األفعال
األح��ادي��ة) مل��لء وتشغيل (س��د النهضة) ،وال��زي��ادة السكانية،
ومحدودية املوارد املائية ،والتأثيرات السلبية للتغيرات املناخية»،
مؤكدا ً في بيان أن «مصر تُعد من أكثر دول العالم التي تُعاني من
(الشح املائي) ،وتعتمد بنسبة  97في املائة على مياه نهر النيل،
وتصل احتياجات مصر املائية إل��ى نحو  114مليار متر مكعب
سنوياً ،يقابلها م��وارد مائية ال تتجاوز الـ 60مليار متر مكعب
سنويا ً ،بعجز يصل إلى  54مليار متر مكعب سنويا ً ،ويتم سد هذه
الفجوة ،من خالل إعادة استخدام املياه ،واستيراد محاصيل زراعية
مبا يعادل نحو  34مليار متر مكعب سنويا ً».

احل�������ري�������ري مي����ي����ل إل��������ى ع����دم
الترشح لالنتخابات النيابية

يواصل زعيم تيار «املستقبل» رئيس احلكومة السابق سعد
احل��ري��ري مشاوراته التي حصرها أم��س ب��ـ«أه��ل البيت» ،ب��دءا ً
بنواب كتلة «املستقبل» وأعضاء املكتب السياسي وانتها ًء برئيسَ ي
احلكومة السابق نَْي فؤاد السنيورة ومتام سالم استعدادا ً إلعالن
ق��راره في األسبوع املقبل ،ويرجح بأن ينأى بنفسه عن خوض
االنتخابات النيابية املقررة في  15مايو املقبل بعد أن يستكمل
مشاوراته مع رئيس املجلس النيابي نبيه بري.
وكشف مصدر مواكب للمشاورات التي باشرها احلريري فور
عودته أول من أمس إلى بيروت قادماً من أبوظبي أنه مييل إلى
العزوف عن خوض االنتخابات النيابية ،وقال لـ«الشرق األوسط»
بأن خوضه لها ليس مُدرجاً على جدول أعماله ترشحاً أو من خالل
دعمه للوائح انتخابية تضم مرشحني عن «املستقبل» أو آخرين
يدورون في فلك التيار األزرق.
ولفت املصدر املواكب إلى أن احلريري أوشك على اتخاذ قراره
بعدم التدخل في االنتخابات النيابية ،وال من خ�لال مرشحني
مستقلني ،وق��ال إن��ه يترك للنواب احلاليني األع��ض��اء في كتلته
النيابية واملنتمني للتيار األزرق احلرية في اتخاذ القرار املناسب
ترشحاً أو عزوفاً عن خوض االنتخابات ،إمنا على مسؤولياتهم
الشخصية .وأكد أن احلريري باقٍ حالياً في بيروت بني محازبيه
وجمهوره املتواجد على مساحة الوطن ،وق��ال إن��ه هو من يقرر
توسيع مشاوراته لتشمل قيادات وأط��راف �اً أخ��رى ،مع أن ميله
للعزوف عن خوض االنتخابات ،وقبل أن يُعلن موقفه شخصيا ً في
األسبوع املقبل ،أدى إلى إحداث حالة من اإلرباك جتاوزت جمهوره
إلى املكونات السياسية الرئيسة بالبلد ،ألنه بقراره سيؤدي إلى
إعادة خلط األوراق االنتخابية حتالفا ً وترشحا ً.
ورأى املصدر امل��واك��ب أن��ه يُترك للحريري وح��ده أن يشرح
جلمهوره وللبنانيني ما لديه من معطيات أملت عليه عدم إدراج
االنتخابات النيابية على جدول أعماله ،وقال إن ميله للعزوف عن
خوضها أحدث قلقاً يتجاوز الداخل إلى املجتمع الدولي من خالل
معظم السفراء املعتمدين لدى لبنان الذين باشروا التحرك بعيدا ً
عن األضواء لعلهم يتمكنون من الوقوف على ما لديه من اعتبارات
ومعطيات دفعته إلى اتخاذ قراره باخلروج من املنافسة االنتخابية،
خصوصاً إذا لم يُعِ د النظر في موقفه ،وهذا يبدو مستحيالً حتى
إشعار آخر .واعتبر أن املسار العام لالنتخابات النيابية يدخل اآلن
مرحلة جديدة غير تلك املرحلة التي سبقت قراره ،وقال إنه سيكون
للحريري موقف رسمي يعلنه بعد غد االثنني ،وهذا ما يدفع بالقوى
السياسية التي تتحضر خلوض االنتخابات إلى مراجعة حساباتها
بدقة ملا للتيار األزرق من ام��ت��دادات تكاد تغطي معظم الدوائر
االنتخابية ،إضافة إلى الناخبني اللبنانيني املقيمني في بالد االغتراب
الذين سجلوا أسماءهم للمشاركة في االنتخابات من أماكن سكنهم.
وبعيدا ً عن االجتهادات في تقدمي األسباب التي تدفع باحلريري
إلى ق��راره هذا ،فإن كلمة الفصل تبقى له ،وهذا ما سيكشفه لدى
إعالنه النهائي عن موقفه ،ألنه ليس هناك من ينوب عنه في شرح
املعطيات املتعلقة به شخصيا ً.
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عشرات الضباط املتقاعدين يطالبون قيادة اجليش باالستجابة ملطالب احملتجني

السودان« :يونيتامس» تواصل مشاوراتها للخروج من األزمة
واصلت بعثة األمم املتحدة في السودان
(ي��ون��ي��ت��ام��س) م��ش��اورات��ه��ا ح��ول عملية
االنتقال السياسي واخل���روج م��ن األزم��ة
احلالية ،لألسبوع الثاني على التوالي مع
القوى املعنية ،فيما شن ضباط متقاعدون
من رتب مختلفة هجوماً عنيفاً على القيادة
العسكرية ،وطالبوها بالتنحي وتسليم
السلطة للمدنيني على الفور.
وأج���رت «يونيتامس» م��ش��اورات مع
ممثلني ع��ن األج��ن��دة النسائية و«ح��زب
األم��ة الوطني» و«جيش حترير السودان
 املجلس االنتقالي» و«احل��زب االحت��اديال��دمي��ق��راط��ي» و«اللجنة امل��رك��زي��ة لقوى
احلرية والتغيير» ،حيث ق��دم املشاركون
ف��ي امل���ش���اورات اق��ت��راح��ات عملية ح��ول
كيفية املضي قدماً نحو االنتقال ،وطرحوا
وجهات نظر بشأن نطاق عملية املشاورات
ومعاييرها ،مبا في ذلك سبل تعزيز الدعم
الدولي.
وتناول جزء كبير من املناقشات القضايا
العاجلة ذات األول��وي��ة ،مبا في ذل��ك إنهاء
العنف ،باإلضافة إلى معاجلة أسباب األزمة
احلالية.
وأك���دت «يونيتامس» أن��ه��ا ستواصل
االجتماع في األسبوع املقبل ،مع األح��زاب
السياسية وجل���ان امل��ق��اوم��ة ف��ي دارف���ور
ومجموعات املجتمع امل��دن��ي ،مبا في ذلك
امل��ج��م��وع��ات النسائية وع��ائ�لات شهداء
االحتجاجات األخيرة وممثلو جتمع املهنيني
واملجموعات املوقعة على اتفاقية جوبا
للسالم ،كما سيتم إدراج اجليش وق��وات
األمن في إطار املشاورات.
وس��ت��واص��ل «ي��ون��ي��ت��ام��س» توسيع
نطاق امل��ش��اورات ،وإش��راك املجموعات
م��ن جميع والي���ات ال��س��ودان م��ن أجل
ضمان أن تكون العملية ملكا ً للسودانيني
بالفعل ،باإلضافة إلى الدعوة للمشاركة
الهادفة للمرأة .ويتواصل إج��راء املزيد
م��ن امل��ش��اورات م��ع ممثلني ع��ن النطاق
الكامل للطيف السياسي واملجتمع املدني

احتجاجات في السودان

السوداني في األسابيع املقبلة.
في ه��ذا الوقت ،ح��ذر ضباط متقاعدون
ذوو رتب عالية من احتمال استيالء الشعب
على القيادة العامة والقصر اجلمهوري
ومجلس ال���وزراء عنوة ،وحملوا القيادة
املسؤولية عن االنفالت األمني والتدهور
االق��ت��ص��ادي وال��ت��م��زق االج��ت��م��اع��ي ال��ذي

تعيشه البالد منذ انقالب أكتوبر املاضي.
وقال الضباط الذين تتراوح رتبهم بني
ف��ري��ق ول���واء ورت���ب وسيطة وم�لازم�ين،
في ن��داء موجه لرئيس وأع��ض��اء السلطة
العسكرية ،إنهم يتابعون بـ«حسرة وألم»
ما آلت إليه أوضاع البالد ،من انفالت أمني
وت��ده��ور اق��ت��ص��ادي ومت���زق اجتماعي،

إسالم آباد :تهديد «داعش خراسان»
أكبر من «حتريك طالبان باكستان»
ص���رح ق��ائ��د ش��رط��ة خيبر
باختونخوا ،معظم جاه أنصاري،
خالل حديثه إلى اإلعالميني في
بيشاور أول من أمس ،بأن تنظيم
«داعش» يشكل تهديدا ً أكبر على
السالم واألم��ن في مقاطعته من
تهديد حركة «حت��ري��ك طالبان
باكستان».
وق��ال املفتش العام للشرطة
اإلق��ل��ي��م��ي��ة أث��ن��اء ح��دي��ث��ه إل��ى
وسائل اإلع�لام «أرى أن تنظيم
(داع����ش ف��ي خ���راس���ان) ميثل
تهديدا ً أكبر للسالم واألم��ن في
احملافظة مقارنة بحركة (حتريك
طالبان باكستان) في املستقبل
القريب» .ورغم عدم إسهابه في
التفاصيل ،فقد أفاد بأنه يُعتقد
عموماً أن «داعش» مجموعة من
األشخاص أكثر تنظيما ً وتدريبا ً.
وتعرضت امل��دن الباكستانية
ل��ه��ج��م��ات إره��اب��ي��ة منخفضة
الكثافة منذ استيالء «طالبان»

على كابل في أغسطس ،2021
وجتلت االع��ت��داءات اإلرهابية
في الهجمات العنيفة على عدد
م��ن دوري���ات ال��ش��رط��ة ،وكذلك
ان��ف��ج��ار ق��ن��ب��ل��ة م���زروع���ة في
اله��ور .وتبنت حركة «طالبان
باكستان» جميع هذه الهجمات
اإلرهابية ،حيث ال يزال «داعش»
حتى اآلن بعيدا ً ع��ن األض���واء
في امل��دن الباكستانية .وينشط
تنظيم «داع���ش» ف��ي باكستان
منذ عام  2014في أعقاب الهجرة
واسعة النطاق ملقاتلي «داعش»
من سوريا إلى أفغانستان.
ينحدرغالبيةعناصر«داعش»
من صفوف «طالبان» ،حيث ذكر
مسؤول رفيع ،أن «(داع��ش) في
باكستان وأفغانستان تتألف
ف���ي ال��غ��ال��ب م���ن م��ن��ش��ق�ين عن
صفوف (ط��ال��ب��ان)» .وانضمت
حركة «طالبان» الباكستانية
واألفغانية األك��ث��ر تطرفاً إلى

قمة أميركية ـ يابانية ملواجهة
حتديات الصني وكوريا الشمالية
عقد الرئيس األميركي جو بايدن ورئيس ال��وزراء الياباني فوميو
كيشيدا قمة افتراضية صباح أمس اجلمعة استمرت لساعة ونصف،
بحث خاللها اجلانبان القضايا االقتصادية واألمنية ،مبا في ذلك
النمو العسكري الصيني ،واملخاوف من البرنامج النووي والتجارب
الصاروخية املتكررة لكوريا الشمالية .ويعد االجتماع هو أول محادثات
رسمية بعد تولي كيشيدا منصب رئيس الوزراء في اليابان في أكتوبر
(تشرين األول) املاضي وميهد هذا االجتماع لعقد اجتماعات «اثنني زائد
اثنني» الشهر اجلاري والتي تعهد خاللها وزراء الدفاع واخلارجية من
احللفاء القدامى بزيادة التعاون ضد اجلهود املبذولة لزعزعة استقرار
منطقة احمليطني الهندي والهادئ .وقد أجرى وزير اخلارجية أنتوني
بلينكن ووزير الدفاع لويد أوسنت محادثات افتراضية في وقت سابق
من هذا الشهر مع وزير اخلارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ووزير
الدفاع نوبو كيشي حيث متت مناقشة املناورات العسكرية الصينية
والبرنامج النووي لكوريا الشمالية.
ويسعى بايدن إلى تشكيل حتالف أقوى في منطقة احمليطني الهندي
والهادئ وسط صعود الصني كقوة عسكرية .وتبدي اليابان قلقا ً بشأن
نوايا بكني في بحر الصني اجلنوبي ،حيث عززت وجودها العسكري في
السنوات األخيرة ،كما تتنازع كل من اليابان والصني حول مجموعة من
اجلزر غير املأهولة في بحر الصني الشرقي التي تسيطر عليها طوكيو،
وتطالب بها بكني.
ويثير اإلنفاق الصيني العسكري قلقاً لدى اليابان التي صاغت
استراتيجية لدعم اإلنفاق الدفاعي وإعطاء دور أكبر للجيش الياباني.
وفي عام  2020حصلت اليابان من الواليات املتحدة على  105مقاتلة
من ط��راز  F35املتقدمة ووصفت وزارة الدفاع األميركية العالقات
العسكرية مع اليابان بأنها من أقوى شركاء الدفاع للواليات املتحدة.
والتزمت اليابان بالعمل م��ع ال��والي��ات املتحدة لتحسني ال��ق��درات
اإللكترونية والبحرية وتعميق التعاون العلمي والتقني التطبيقات
الدفاعية والذكاء االصطناعي.
وتأتي القمة األميركية اليابانية أيضاً بعد سلسلة من التجارب
الصاروخية لكوريا الشمالية التي أزعجت كالً من كوريا اجلنوبية
واليابان بشكل كبير .وتدفع التجارب الصاروخية املتكررة لكوريا
الشمالية اليابان إلى زيادة قدراتها الدفاعية وتضغط اليابان من أجل
احلصول على أسلحة نووية للدفاع عن النفس وصواريخ لشن ضربات
استباقية .وصرح كيشيدا قبل عدة أيام بأن اليابان ستعزز دفاعاتها
حول اجلزر القريبة من تايوان ،وعند توليه منصبه تعهد مبراجعة
االستراتيجية األمنية اليابانية ،والنظر في «جميع اخليارات ،مبا في
ذلك امتالك ما يسمى بقدرات للرد على هجوم العدو».

«داع���ش» عندما ح��اول��ت ألول
م��رة إي��ج��اد موطئ ق��دم لها في
أفغانستان وباكستان .وتركز
أجهزة املخابرات الباكستانية
اآلن بشكل خ��اص على تهديد
«داع�����ش» مل��واج��ه��ة وج��وده��ا
ف��ي املناطق احل��ض��ري��ة .وج��اء
تصريح قائد شرطة احملافظة
بأن «داعش» يشكل تهديدا ً أكبر
ألم���ن احمل��اف��ظ��ة ل��ي��دق ن��اق��وس
اخلطر في األوس��اط السياسية
واإلعالمية الباكستانية؛ إذ يعني
�أت بعد ،وأن
هذا أن األس��وأ لم ي� ِ
املناطق احلضرية الباكستانية
ستشهد امل��زي��د م��ن الهجمات
اإلرهابية والطائفية في األيام
املقبلة.
واتسمت هجمات «داع��ش»
اإلرهابية بطبيعتها الطائفية،
حيث استهدف الطائفة الشيعية
واألج��ان��ب في باكستان .وقال
ق��ائ��د ال��ش��رط��ة ،إن ث�لاث��ة من

رجال الشرطة قُتلوا في عاصمة
اإلق��ل��ي��م ف��ي أك��ت��وب��ر ونوفمبر
من العام امل��اض��ي .وف��ي الشهر
التالي ،عثرت الشرطة على خلية
إرهابية تابعة لتنظيم «داعش»
في خراسان وجنحت في القضاء
ع��ل��ي��ه��ا ب��ع��د أن اش��ت��ب��ه��ت في
تورطها في مقتل اثنني على األقل
من رج��ال الشرطة املستهدفني،
باإلضافة إلى مقتل عضو مجتمع
ال��س��ي��خ حكيم س��ات��ن��ام سينغ
بالقرب من مدينة تشارسادا أدا
في إقليم بيشاور.
وح��ذر قائد الشرطة م��ن أن
«ه���ذه اجل��م��اع��ات (امل��ت��ش��ددة)
تعمل ف��ي مجموعات صغيرة
وأن حتييد خلية واحدة ال ينهي
إم��ك��ان��ي��ة جل���وء خ��ل��ي��ة أخ���رى
إل��ى أعمال مماثلة» ،مضيفاً أن
اجلماعات غالباً ما تكون غير
منظمة وتعمل في خاليا فردية
صغيرة.

وسقوط الشهداء واحل��روب وامل��ج��ازر في
غرب البالد ،واحتماالت أن تدخل تداعيات
تلك األوضاع البالد في متاهة الضياع.
وأرج���ع ال��ن��داء ،ال��ذي حصلت «الشرق
األوسط» على نسخة منه ،ما تعانيه البالد
إلى ممارسات القادة العسكريني ،وطالبوهم
بتسليم السلطة «اليوم قبل الغد» ألصحابها

املدنيني الذين هم جديرون بها ،باعتبار ذلك
واجبا ً كفله لهم الدستور ،وبأن يقتصر دور
اجليش وفقاً للدستور في حماية الوطن
واملواطنني ،والدفاع عن البالد وصونها ضد
األعداء ،واستعادة أراضيه املغتصبة.
إل��ى ذل��ك ،اع��ت��ذر وكيل وزارة الشباب
وال��ري��اض��ة أمي���ن س��ي��د س��ل��ي��م ،ع��ن قبول

تكليف قائد اجليش ،الفريق أول عبد الفتاح
ال��ب��ره��ان ،ل��ه وزي���را ً للشباب والرياضة،
معتبرا ً األمر غير دستوري.
وق��ال سليم إن��ه فوجئ بتكليفه مبهام
الوزير ،من جهة غير مجلس الوزراء« ،وهو
أم��ر غير دس��ت��وري ،وعليه أت��ق��دم لكم في
مجلس ال��وزراء ،باستقالتي من أي منصب
في وزارة الشباب والرياضة االحتادية».
ومت تعيني سليم وكيالً ل��وزارة الشباب
الرياضة بقرار من رئيس الوزراء املستقيل
عبد الله حمدوك ،وبعد انقالب أكتوبر ،مت
تكليفه من قبل رئيس الوزراء بتسيير مهام
ال���وزارة ،قبل أن يصدر ق��رار قائد اجليش
ورئيس مجلس السيادة بتكليفه وآخرين
مبهام الوزراء أول من أمس.
وأث��ن��اء ذل���ك ت��واص��ل��ت االح��ت��ج��اج��ات
وتنوعت أشكالها في العاصمة اخلرطوم،
ومدن البالد األخرى ،وأقام عدد من املساجد
«ص��ل�اة ال��غ��ائ��ب» ع��ل��ى ش��ه��داء ال��ث��ورة
السودانية الذين قتلوا برصاص األجهزة
األمنية عقب صالة اجلمعة ،قبل أن يخرج
امل��ص��ل��ون ف��ي م��ظ��اه��رات ن���ددت باغتيال
احمل��ت��ج�ين السلميني ف��ي ع���دد م��ن أح��ي��اء
العاصمة اخل��رط��وم ،وبعض م��دن البالد
األخ��رى ،وذل��ك امتدادا ً لالحتجاجات التي
ظلت تشهدها البالد منذ االنقالب الذي نفذه
القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان 25
أكتوبر املاضي.
وقابلت األج��ه��زة األمنية والعسكرية
االحتجاجات التي تطالب بإسقاط االنقالب
وتسليم السلطة للمدنيني ،بعنف مفرط
استخدمت فيه الرصاص احلي واملطاطي،
وقنابل ال��غ��از امل��دم��ع وال��ص��وت ،وامل��ي��اه
امل��ل��ون��ة ،وال��ض��رب بالسياط والعصي،
وال��ده��س بالسيارات العسكرية ،ما أدى
ملقتل  72شخصاً ،معظمهم بالرصاص في
الرأس والصدر والبطن ،وإصابة  619بينها
إصابات بالغة ،توفي منهم ثالثة متأثرين
باإلصابات ،وذلك وفقا ً لتقرير «جلنة أطباء
السودان املركزية» الصادر أمس.

إشكالية احلضور العسكري الفرنسي ـ
األوروبي في مالي تعود إلى الواجهة
ال أخ��ب��ار س��ارة تصل إل��ى ب��اري��س من
منطقة الساحل هذه األي��ام بل العكس هو
الصحيح .وما يزيد األمور تعقيدا ً الضبابية
التي حتيط بخطط احلكومة الفرنسية
بشأن مستقبل حضورها العسكري في
املنطقة املذكورة خصوصاً في مالي .ففي
خطاب الرئيس إمي��ان��وي��ل م��اك��رون أول
م��ن أم��س أم���ام ال��ب��رمل��ان األوروب����ي أش��ار
إل��ى التئام قمة أوروب��ي��ة  -أفريقية في
بروكسل منتصف الشهر ال��ق��ادم ولكنه
ام��ت��ن��ع ع��ن ت��ن��اول ال��وض��ع العسكري
والسياسي في املنطقة امل��ذك��ورة .وآخر
تعليق رسمي فرنسي صدر نهاية األسبوع
امل��اض��ي ع��ن وزي��ر اخلارجية وذل��ك على
هامش اجتماعات وزراء خارجية االحتاد
األوروبي في مدينة بريست «غرب فرنسا»
حيث أعلن ج��ان إي��ف لو دري��ان أن قوات
ب�لاده «موجودة في مالي وستبقى ولكن
ليس بأي ثمن» .بيد أن لو دريان لم يحدد
طبيعة ال��ظ��روف ال��ت��ي ستدفع باريس
لترحيل قواتها من مالي التي أرسلت إليها
في إطار قوة «برخان» قبل ثماني سنوات.

وهذا الكالم قاله أيضاً «وزير» الشؤون
اخلارجية األوروب��ي جوزيب بوريل الذي
استفاد م��ن املناسبة ليؤكد أن االحت��اد
األوروب��ي سيعمد إلى فرض عقوبات على
السلطات املالية املنبثقة ع��ن انقالبيني
عسكريني في أق��ل من ع��ام بحيث حتتذي
بالعقوبات التي فرضتها مجموعة غرب
أفريقيا على باماكو في اجتماعها األخير.
وكانت باريس تهدد بأن وصول ميليشيا
«فاغنر» الروسية إلى مالي سيعني خروج
قواتها األمر الذي سيتبعه ،بال شك ،رحيل
ال��ق��وات األوروب��ي��ة املشاركة إن ف��ي قوة
«تاكوبا» املكونة من وح��دات كوماندوس
أوروب��ي��ة خاصة ملواكبة ال��ق��وات املالية
أو تلك ال��ت��ي ت��ش��ارك ف��ي ال��ق��وة األممية
«مينوسما» مثل أملانيا التي لديها نحو ألف
رجل ،لكن طالئع «فاغنر» التي فرض عليها
األوروبيون عقوبات الشهر املاضي وصلت
إل��ى مالي وب��دأت انتشارها ما عد رفضاً
للتهديدات الفرنسية .وكانت النتيجة أن
باريس أعادت النظر مبوقفها ألنها «ال تريد
أن تترك مالي لـفاغنر» التي تتهمها بارتكاب

فنزويال :إمهال املطالبني باستفتاء ضد
مادورو  12ساعة جلمع  4.2مليون توقيع

جرائم وزعزعة االستقرار ونهب البلدان
التي تنتشر فيها .حقيقة األمر أن باريس
تبحث عن مخرج .وقالت وزي��رة الدفاع
فلورانس بارلي إن��ه «يتعني على فرنسا
إيجاد الطريق ،رغم الصعوبات ،ملتابعة
املهمة التي وضعناها ألنفسنا والتي تطلب
دول غرب أفريقيا دعمنا لها وهي مكافحة
اإلرهاب» مضيفة »:لدينا ،أكثر من أي وقت
مضى ،مسؤولية نتحملها جتاه هذه البلدان
وجت��اه جميع الشركاء األوروب��ي�ين الذين
ينخرطون معنا في منطقة الساحل» .ثمة
ما ميكن اعتباره «مستنقع» الساحل...
الرئيس ماكرون قرر،
حقيقة األمر أن باريس تبحث عن مخرج
مما ميكن اعتباره «مستنقع» الساحل بعد
ق��رار الرئيس م��اك��رون ،ف��ي شهر يونيو
(حزيران) املاضي ،انتهاء مهمة «برخان»
وخ��ف��ض ع��دي��د ق���وات ب�ل�اده ف��ي الساحل
إلى النصف بحلول عام  .2023وبالفعل،
سحبت ب��اري��س قواتها م��ن ث�لاث قواعد
عسكرية شمال مالي وتتأهب لترك قواعد
أخرى.

دول البلطيق ترسل صواريخ مضادة
للدروع والطائرات إلى أوكرانيا
قال وزراء دفاع إستونيا والتفيا وليتوانيا في بيان إن
ال��دول الثالث األع��ض��اء في حلف شمال األطلسي ستزود
أوكرانيا بصواريخ أميركية مضادة للدروع والطائرات ،وفقا ً
لوكالة «رويترز».
وقال البيان إن «إستونيا والتفيا وليتوانيا وحلفاءهم
يعملون معا على وجه السرعة لتسليم املساعدة األمنية
ألوكرانيا» .وسترسل إستونيا صواريخ «جافلني» املضادة
للدروع بينما سترسل التفيا وليتوانيا صواريخ «ستينجر»
املضادة للطائرات.
وقالت ثالثة مصادر مطلعة إن وزارة اخلارجية األميركية
سمحت لليتوانيا والتفيا وإستونيا ب��إرس��ال صواريخ
أميركية وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا وذلك مع توقع الرئيس
األميركي جو بايدن أن تتحرك روسيا جتاه أوكرانيا.

مقتل شرطي في نيويورك وإصابة
آخر بعد بالغ عن عنف أسري
مظاهرات سابقة في فنزويال

أمهلت السلطة االنتخابية الفنزويلية
املطالبني باستفتاء إلقصاء الرئيس نيكوالس
م��ادورو 12 ،ساعة من يوم األربعاء املقبل
جلمع أكثر من  4.2مليون توقيع ضرورية
لتنظيم مشاورة من هذا النوع.
وأعلن املجلس االنتخابي الوطني على
«ت��وي��ت��ر» م��س��اء أم���س اجل��م��ع��ة أنّ جمع
التواقيع سيقام «ف��ي  26يناير (كانون
الثاني) ،بني الساعة السادسة والساعة
 18.00في  1200مركز» موزعة في أنحاء
البالد.
وسيتعي على منظّ مات املعارضة التي
نَّ
ب��دأت إج��راءات تنظيم استفتاء على إلغاء

والية الرئيس االشتراكي (،)2025-2019
أن جتمع ع��ددا من التواقيع يشكل نسبة
عشرين في املائة من الناخبني املسجّ لني في
كراكاس وفي كل من واليات البالد الـ ،23أي
ما مجموعه أكثر من  4.2مليون توقيع من
أصل  20.9مليون ناخب .وإذا لم تتحقق هذه
النسبة في والية واحدة فقط تلغى العملية
برمّتها .وكتب زعيم املعارضة خوان غوايدو
في تغريدة على «تويتر»« :ما الذي تخاف
منه يا م��ادورو؟ أنت ال تسمح حتّى ببعض
التواقيع ( .)...الدكتاتوريّة ال تهت ّم حتّى
باألمور الشكلية».
وقال سيزار بيريز فيفاس ،أحد املروّ جني

لالستفتاء ض ّد مادورو «من العار أن نُعلن
( )...عن  1200مركز ليتمكّن عشرون مليون
مواطن من ممارسة حقهم» ،معتبرا أنّ «األمر
يشبه وض��ع أل��ف لتر م��ن امل��اء ف��ي حاوية
سعتها خمسة لترات».
وكانت املعارضة الفنزويلية قد حاولت
في  ،2016من دون جدوى ،املطالبة باستفتاء
ض ّد الوالية األولى ملادورو ()2019-2013
الذي أعيد انتخابه في  2018في اقتراع قال
خصومه إنّه شهد عمليات تزوير ،ورفضته
أيضا الواليات املتحدة واالحت��اد األوروبي
ودول ع��دّة في أميركا الالتينية ،بحسب
وكالة الصحافة الفرنسية.

قتل شرطي في الثانية والعشرين من العمر وأصيب
آخر بجروح خطيرة بالرصاص خالل تدخل للتصدي
ألعمال عنف في شقة في حي هارلم في نيويورك ،حسبما
أعلنت الشرطة ورئيس بلدية املدينة إيريك آدامز الذي دعا
السلطة الفيدرالية إلى املساعدة في وقف انتشار األسلحة
النارية ،وفقا ً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت الشرطة إن احلادث املأساوي وقع عندما تدخل
ثالثة شرطيني قبيل املساء على أث��ر اتصال هاتفي من
سيدة تواجه ابنا عنيفا لها في الشارع  135في شمال
مانهاتن.
وقالت قائدة شرطة نيويورك كيشانت سيول من
مستشفى هارلم إن��ه عندما وص��ل الشرطيون الثالثة،
قام رجل في السابعة واألربعني من العمر «بفتح النار
فجأة عليهم ،وخالل حلظة توقفت حياة شاب في الثانية
والعشرين وتضررت حياة آخر إلى األبد» .وذكرت وسائل
إعالم أن مطلق النار قتل لكن السلطات لم تؤكد ذلك.
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الساملية يطيح بالقادسية ويضرب موعد ًا
مع النصر في ربع نهائي كأس ولي العهد
أطاح الساملية ،بالقادسية ،خارج كأس
ولي العهد الكويتي ،بعد الفوز عليه ()0-2
اجلمعة ،على استاد جابر الدولي ،ليضرب
موعدًا مع النصر في الدور ربع النهائي.
س���جَّ ���ل ه���دف���ي ال��س��امل��ي��ة ،احمل��ت��رف�ين
البرازيليني أليكس ليما في الدقيقة (،)3
وباتريك فابيانو في الدقيقة (.)73
ب��دأت امل��ب��اراة بشكل مثير؛ حيث افتتح
الساملية التسجيل مبكرًا في الدقيقة ()3
عن طريق احملترف البرازيلي أليكس ليما،
بضربة رأسية ،وأهدر بعدها فابيانو فرصة
تعزيز النتيجة بعد انفراد بحارس القادسية
مبارك احلربي الذي تصدى للتسديدة.
وب���اغ���ت احمل���ت���رف ال��ت��ون��س��ي اجل��دي��د
للقادسية حسام السويسي ،حارس الساملية
بتسديدة قوية كادت تسفر عن هدف التعادل،
لكن احلارس أحمد عادي أنقذ مرماه من هدف
التعادل.
وأه��در فابيانو فرصة أخرى في الدقيقة

طريق عيد الرشيدي ،لكن احلكم ألغاه بداعي
التسلل ،لتظل النتيجة على حالها.
وفي الدقيقة ( )66احتسب حكم املباراة
ركلة جزاء لصالح الساملية ،بعد عرقلة مدافع
القادسية العراقي علي فايز لفواز العتيبي
العب الساملية ،وسددها فواز العتيبي لكن
حارس القادسية مبارك احلربي تصدى لها
ببراعة ليبقي على حظوظ فريقه في املباراة.
ومتكن الساملية من تعزيز النتيجة بهدف
ث��انٍ في الدقيقة ( )73من ركلة ج��زاء عن
طريق فابيانو ،بعد ملسة ي��د على مدافع
القادسية يوسف احلقان.
وك��اد حسني امل��وس��وي البديل أن يطلق
رصاصة الرحمة على القادسية في الدقيقة
 84بعد انفراد تام بحارس القادسية ،لكن
تسديدته مرت بجوار القائم األيسر.
ول��م يتمكن ال��ق��ادس��ي��ة م��ن ال��ع��ودة في
امل��ب��اراة ،لتنتهي ب��ف��وز الساملية بهدفني
نظيفني.

( ،)25ورغم استحواذ القادسية على الكرة
في مناطق الوسط ،لكن هجمات الساملية
كانت األخطر .وكاد القادسية ،يدرك هدف
التعادل من ركلة ركنية ،سددها املدافع خالد
صباح برأسه ،لكن حارس الساملية أنقذها
لتذهب الكرة إلى فهد األنصاري ليسددها
في املرمى ،وينقذها جمعة سعيد من على
خ��ط امل��رم��ى ،ول���وح الع��ب��و القادسية بأن
الكرة جتاوزت خط املرمى ،لكن بعد الرجوع
لتقنية الفيديو ،تبني أن الكرة لم تتجاوز خط
املرمى بكامل محيطها.
وفي الشوط الثاني ،كان القادسية الطرف
األفضل باالستحواذ على الكرة وصناعة
الفرص ،وتراجع الساملية ملناطقه.
وفي الدقيقة ( )54طالب العبو القادسية
بركلة جزاء بعد ملسة يد على العب الساملية،
لكن حكم املباراة هاشم الرفاعي ،لم يحتسبها
بعد العودة لتقنية الفيديو ،وفي الدقيقة
( )57سجل القادسية ه��دف التعادل عن

لقطة من مباراة القادسية والساملية

اخلالدي :جتاوزنا القادسية باألداء
وليس بالتحكيم

الغيابات العامل األبرز في خروج القادسية
حجز الساملية مقعده في ربع نهائي
كأس ولي العهد بعد أن أطاح بالقادسية،
بالفوز عليه بهدفني من دون رد.
وك��ان جل��ودة الالعبني عامال رئيسيا
في جناح الساملية في تخطي القادسية في
وجود عدد من العبي اخلبرة والشباب.
تضج قائمة الساملية بالعديد من
األسماء ال��ب��ارزة ،التي متثل مزيجا من
الشباب واخلبرة كان قاتال أمام القادسية،
على رأس��ه��م امل��داف��ع البرازيلي أليكس
ليما وم��واط��ن��ه فابيانو ون��اي��ف زوي��د
وجمعة سعيد وهم من أصحاب اخلبرات
الكبيرة ،إضافة إلى العناصر الشابة مثل
فواز العتيبي ومحمد الهويدي ومبارك
الفنيني ،الذين شاركوا مع األزرق في
املباريات املاضية.
على اجلانب اآلخر ،لم يجد القادسية
احللول ،وافتقرت دك��ة بدالئه لعناصر
حت��دث ال��ف��ارق ،وأي��ض��ا دخ��ول عناصر
ج��دي��دة ف��ي التشكيلة ألول م���رة مثل
احمل���ت���رف ال��ت��ون��س��ي اجل���دي���د ح��س��ام
السويسي ،والظهور الباهت حملترفي
القادسية لورنس تراشي وبنيامني تاتار
وأيضا العب خط الوسط فهد األنصاري.
الغيابات
كانت الغيابات أكثر تأثيرا في فريق
القادسية ،ال��ذي افتقد ق��ائ��ده وصانع

فرحة فابيانو بهدف الساملية الثاني

ألعابه ب��در امل��ط��وع ،حيث ب��دا األصفر
ع��اج��زا ع��ن صناعة ال��ف��رص وال��وص��ول
إل��ى مناطق الساملية ،إضافة إل��ى غياب
أحمد الظفيري واملهاجم روماريو وأحمد
الرياحي واملدافع خالد إبراهيم.

وارتكب القادسية العديد من األخطاء
في املباراة مع دخ��ول عناصر شابة في
التشكيلة ال متلك اخلبرة الكافية أمام خط
هجوم مكون من جمعة سعيد وفابيانو
ونايف زويد.

عوض :هدف الساملية املبكر
أثر على أدائنا

وظهر تأثير الغيابات أكثر حينما
اضطر املدربان محمد إبراهيم وخير الدين
مضوي للبحث في دكة البدالء عن عناصر
تصنع ال��ف��ارق ،لكن تغييرات الساملية
كانت لها التأثير األك��ب��ر ،فكاد البديل
حسني املوسوي أن يسجل الهدف الثالث
بعد نزوله من انفراد تام باحلارس مبارك
احلربي ،لكن تسديدته مرت بجوار القائم
األيسر.
ع��ل��ى اجل���ان���ب اآلخ����ر دف���ع م��ض��وي
بعناصر ال تشارك كثيرا مثل عبد الله
ماوي ومحمد الربيع وعبد العزيز وادي.
الضغوط
دائ��م��ا م��ا ي��ش��ع��ر الع��ب��و ال��ق��ادس��ي��ة
بالضغط اجلماهيري ،وذل��ك نظرا لقوة
أن��ص��ار الفريق وق��اع��دت��ه اجلماهيرية
الكبيرة ،في ظل ابتعاده عن البطوالت
منذ فترة ،وه��و أم��ر غير معتاد حملبيه،
مما يشكل ضغطا مضاعفا على الالعبني
واجلهاز الفني.
في املقابل ك��ان العبو الساملية أكثر
هدوءا خالل املباراة ،وبدا ذلك واضحا في
أدائهم جميعا ،حتى سلوك املدرب محمد
إبراهيم على خط التماس ،حيث أظهرت
اللقطات خالل املباراة جلوس «اجلنرال»
ومتابعته امل��ب��اراة بتركيز شديد دون
انفعاالت طوال الـ  90دقيقة.

مصطفى عزيز :برقان قدم
مباراة كبيرة واحلظ لم يحالفنا

أكد بدر اخلالدي ،مدير فريق الساملية لكرة
القدم ،أنهم استحقوا الفوز على القادسية ،مشيرا
إلى أن السماوي كان األفضل على مستوى األداء
والنتيجة.
ونفى اخلالدي أن يكون التحكيم قد ساهم في
فوز فريقه وإقصاء القادسية ،مؤكدا أنه لم تكن
هناك قرارات مؤثرة على سير املباراة.
وق��ال اخلالدي في تصريح« :الساملية أهدر
العديد من الفرص احملققة ،كانت ان��ف��راد تام
بحارس املرمى ،لكن التوفيق غاب عن فابيانو
في مرتني وعن املوسوي في واحدة».
وأض��اف« :الفريق تراجع في الشوط الثاني
للحفاظ على النتيجة ،والقادسية فريق كبير
وميكنه العودة للمباراة في أي وقت».
وعن ظهور جمعة سعيد األول مع الساملية،
أوضح اخلالدي ،أن جمعة قدم مباراة جيدة ،لكن
لديه األفضل ،وسيعمل الفترة القادمة الستعادة
كامل لياقته.
وختم« :الفريق لديه أسبوعان قبل مواجهة

محمد عوض

قال املنسق اإلعالمي لنادي القادسية
محمد عوض ،إنَّ الهدف املبكر الذي تلقاه
الفريق ،أث��ر على األداء خ�لال الشوط
األول ،أم��ام الساملية في بطولة كأس
ولي العهد.
وأض�����اف ع���وض ف���ي ت��ص��ري��ح��ات
تلفزيونية ،أنَّ التحكيم عليه العديد
م��ن ع�لام��ات االستفهام ،السيما وأن��ه
تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لصالح

األصفر ،بعد ملسة يد واضحة على مدافع
الساملية .وأك��د ع��وض ،أن الغيابات
كانت عامالً مؤثرًا في اخلسارة اليوم،
السيما بدرع املطوع ،وأحمد الظفيري،
واحملترف اجلامايكي روماريو.
وختم ع��وض ،ب��أن بعض األخطاء
ال��دف��اع��ي��ة س��اه��م��ت ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر في
اخلسارة ،مشيرًا إلى أن اخليارات على
دكة البدالء لم تكن كثيرة.

قال مدير فريق الكرة بنادي برقان
مصطفى عزيز ،إن الفريق قدم مباراة
كبيرة أم��ام الصليبخات ،السيما في
الشوط الثاني ،مشيرا إلى أن التوفيق
غ��اب ع��ن ف��ري��ق��ه .وخ��س��ر ب��رق��ان أم��ام
نظيره الصليبخات ،بهدف نظيف في
املباراة التي جمعت الفريقني ،اجلمعة
على ستاد محمد احلمد ،في دور الـ16
من منافسات كأس ولي العهد.
وأض�����اف ع���زي���ز ف���ي ت��ص��ري��ح��ات
تلفزيونية «مباراة الكؤوس دائما تلعب

ش��ن رئ��ي��س ن���ادي ال��ق��ادس��ي��ة خ��ال��د الفهد،
هجوما الذعا على التحكيم بعد مباراة القادسية
والساملية .وودع القادسية بطولة كأس ولي
العهد ،اجلمعة ،من ال��دور ثمن النهائي ،بعد
خسارته اليوم أمام الساملية بهدفني من دون رد.
وأضاف الفهد في تصريحات لوسائل اإلعالم
بعد املباراة ،أن القادسية لعب اليوم ضد التحكيم
واالحت��اد والساملية ،مشيرا إلى أن ما شاهدناه
اليوم لعبة جميلة ،لكنها ال متت لكرة القدم
بصلة ،على حد تعبيره.
وأشار الفهد ،إلى أن األخطاء التحكيمية في
مباراة اليوم متعمدة ،مؤكدا أن هذه األخطاء
أهدرت مجهود الالعبني واجلهاز الفني ،وأصابت
اجلماهير باإلحباط.
وأكد الفهد أن األخطاء التحكيمية الفجة هي
التي أحدثت الفارق في املباراة.

يصل فريق ال��ن��ادي األه��ل��ي ي��وم  31من
يناير اجل��اري ،ببعثة تضم  30العباً ،حيث
يتم اختيار  23العباً فقط مع إعالن القائمة
النهائية قبل  48ساعة م��ن موعد انطالق
البطولة املقرر في  3فبراير ،حيث كان أرسل
ال��ن��ادي قائمة مبدئية تضم  35العباً وفق
قواعد «فيفا».
واستقر اجل��ه��از الفني بقيادة اجلنوب
أفريقي بيتسو موسيماني ،على استبعاد
الرباعي صالح محسن وب��در بانون وأكرم
توفيق ومحمود متولي لإلصابة ،ومحمود
عبد املنعم كهربا خلروجه من قائمة الفريق

لإلعارة إلي نادي هاتاي التركي.
ويتابع اجلهاز موقف العبيه الدوليني مع
منتخب الفراعنة ،وكذلك الثنائي على معلول
الع��ب منتخب ت��ون��س ،وأل��ي��و دي��اجن العب
املنتخب املالي ،كما يترقب موسيماني كذلك
موقف املنتخبات الثالث من استكمال مشوار
البطولة ،حلسم مصير العبيه من االنضمام
للفريق وحتديد مالمح باقي برنامج اإلعداد
ملونديال األندية ،الذي يسجل خالله النادي
مشاركته السابعة.
وعكف اجلهاز الفني على متابعة مباريات
منافسه في املباراة األولى مونتيري املكسيكي،

خالد الفهد

العسعوسي :ركلة جزاء الساملية
األولى غير صحيحة
ق��ال احمللل التحكيمي مشعل العسعوسي،
إن ركلة اجل���زاء األول���ى التي احتسبها حكم
املباراة هاشم الرفاعي ضد فريق القادسية غير
صحيحة ،مشيرا إل��ى أن الع��ب الساملية فواز
العتيبي ه��و م��ن بحث ع��ن االص��ط��دام مبدافع
القادسية علي فايز.
واحتسب حكم املباراة هاشم الرفاعي ركلتي
جزاء لصالح السماوي في الدقيقتني  66و.73
وجاءت ركلة اجلزاء األولى ،بعد توغل العب

يصل أبوظبي  31يناير ..األهلي املصري يتحفز ملواجهة مونتيري
للوقوف على شكل الفريق ،وم��دى إضافته
لصفقات جديدة ،حيث خاض الفريق مباراتني
في الدورة اخلتامية للدوري املكسيكي ،تعادل
في األولي كويريتارو من دون أهداف فيما فاز
في الثانية على نيكاكسا برباعية ،ويتواجد
الفريق في املركز ال��راب��ع برصيد  4نقاط،
وينتظر اجلهاز الفني لألهلي مباراة منافسه
أمام كروز آزول واملقررة األحد ،حيث واحدة
من املواجهات القوية التي يستطيع من خاللها
موسيماني احلكم على منافسه.
من جانبه ،أكد مدير الكرة بالنادي األهلي،
سيد عبداحلفيظ ،على جاهزية فريقه خلوض

النصر ،حيث سيعمل املدرب محمد إبراهيم على
جتهيز الالعبني ،واالستعداد خلصم صعب ،لديه
مدرب قوي والعبون ميتلكون خبرات كبيرة».

رئيس القادسية يفتح النار على التحكيم

مصطفى عزيز

على استغالل أق��ل ال��ف��رص ،ورغ��م أن
الفريق صنع العديد من الفرص ،لكن
الكرة رفضت دخول الشباك» ،موضحا
أن هدف الصليبخات جاء من ركلة جزاء
بعد ملسة يد ،لم تكن مقصودة.
وت��اب��ع ع��زي��ز «ب���رق���ان س��ي��ح��اول
التعويض ف��ي بطولة ك��أس األم��ي��ر»،
مؤكدا ثقته في الالعبني واجلهاز الفني
على التطور .يذكر أن برقان يحتل حاليا
امل��رك��ز ال��راب��ع قبل األخ��ي��ر ف��ي دوري
الدرجة األولى برصيد  10نقاط.

بدر اخلالدي

البطولة ،رغم غياب عدد من الالعبني الذين
يشكلون القوام الرئيسي سواء لإلصابة ،أو
للمشاركة في بطولة األمم األفريقية ،وقال:
«لكن ذلك يدفعنا ملزيد من التركيز لتحقيق
نتيجة إيجابية ،خصوصا ً وأن األهلي يرتبط
مع مونديال األندية بحالة خاصة».
وأض��اف« :لدينا ميزة مهمة هي املساندة
اجلماهيرية بتواجد جالية مصرية كبيرة في
اإلمارات الشقيقة ،وهو ما نسعى الستغالله
وجتهيز ال�لاع��ب�ين نفسياً مل��واص��ل��ة إجن��از
املوسم امل��اض��ي ،باحلصول على برونزية
املونديال».

األهلي املصري

الساملية ف��واز العتيبي ب�ين العبي القادسية
واالصطدام باملدافع العراقي علي فايز ،وكانت
الثانية من ملسة يد واضحة على مدافع األصفر
يوسف احلقان.
وأه��در ف��واز العتيبي ركلة اجل��زاء األول��ى،
بعد تصدي احلارس مبارك احلربي لها ببراعة،
وسجل باتريك فابيانو الركلة الثانية.
وشهدت املباراة العديد من احلاالت التحكيمية
املثيرة للجدل.
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اختبار صعب ملصر وتونس بدور الـ16
وخروج اجلزائر وغانا أبرز مفاجآت الكان

تطور تدريجي في أداء الفراعنة

أسدل الستار ،على مرحلة املجموعات
ببطولة كأس األمم األفريقية لكرة القدم،
املقامة حالياً في الكاميرون ،حيث أسفرت
ع��ن ال��ع��دي��د م��ن امل��ف��اج��آت ،ك��ان أب��رزه��ا
خروج اجلزائر (حاملة اللقب) وغانا من
ال��دور األول ،وتأهل جزر القمر وجامبيا
لألدوار اإلقصائية في مشاركتهما األولى
باملسابقة.
وب��ع��دم��ا ش��ه��دت ال��ب��ط��ول��ة مشاركة
قياسية للكرة العربية ،حيث مثلها 7
منتخبات ف��ي مرحلة امل��ج��م��وع��ات ،فقد
حجزت  4مقاعد فقط ب��دور الـ ،16حيث
يتعلق األم��ر مبنتخبات مصر واملغرب
وتونس وجزر القمر ،فيما ودعت اجلزائر
وموريتانيا والسودان املسابقة من دور
املجموعات.
وت��ص��در امل��ن��ت��خ��ب امل��غ��رب��ي ترتيب
املجموعة الثالثة برصيد  7نقاط ،متفوقاً
بفارق نقطتني على أقرب مالحقيه منتخب
الغابون ،فيما حقق منتخب جزر القمر،
تأهال تاريخيا للدور املقبل ،بفضل فوزه
التاريخي  2-3على منتخب غانا ،في ختام
مبارياته باملجموعة.
وتواجد منتخب جزر القمر في املركز
الثالث برصيد  3ن��ق��اط ،ليصبح ضمن
أف��ض��ل  4ث��وال��ث ف��ي املجموعات الست
بالدور األول ،تاركا منتخب غانا ،الذي

ميتلك  4أل��ق��اب ف��ي امل��س��اب��ق��ة ،ف��ي قاع
الترتيب برصيد نقطة واح���دة ،ليخرج
من مرحلة املجموعات في البطولة للمرة
األول��ى منذ نسخة عام  2006مبصر في
مفاجأة مدوية ،ليواصل منتخب (النجوم
ال���س���وداء) ت��راج��ع نتائجه ف��ي النسخ
األخيرة للمسابقة.
وفي املجموعة الرابعة ،صعد املنتخب
املصري ،صاحب الرقم القياسي في عدد
م��رات الفوز بالبطولة برصيد  7ألقاب،
للدور املقبل ،بعدما احتل املركز الثاني
ف��ي ترتيب املجموعة برصيد  6نقاط،
ب��ف��ارق  3نقاط خلف منتخب نيجيريا
(املتصدر) ،فيما احتل منتخب السودان
املركز الثالث برصيد نقطة واح��دة ،لكنه
عجز ع��ن التواجد ضمن أفضل ثوالث،
ليفشل في استكمال مشواره في البطولة
التي توج بها عام  1970على مالعبه.
وجاءت الصدمة الكبرى للكرة العربية
من املنتخب اجلزائري ،الذي تذيل ترتيب
املجموعة اخلامسة ،برصيد نقطة واحدة،
بعد تعادله سلبيا مع سيراليون وخسارته
 1-0أم��ام غينيا االستوائية و 3-1أمام
ك��وت دي��ف��وار ،ليصبح أول حامل للقب
يخسر مباراتني مبرحلة املجموعات منذ
املنتخب الكاميروني في نسخة املسابقة
عام  1990التي استضافتها اجلزائر.

وبذلك ،كرر منتخب اجلزائر سيناريو
نسخة البطولة ع��ام  1992بالسنغال،
عندما خرج من ال��دور األول دون حتقيق
أي فوز بخسارته  3-0أمام كوت ديفوار
وتعادله  1-1مع الكونغو ،حيث كانت
املجموعة تضم  3منتخبات فقط حينها،
ليفشل في احلفاظ على لقبه ،الذي أحرزه
في النسخة السابقة عام .1990
أما املنتخب التونسي الفائز بالبطولة
عام  ،2004فواجه سوء حظ بالغ خالل
البطولة ،بدءا ً من خسارته املثيرة للجدل
 1-0أمام نظيره املالي في اجلولة األولى
للمجموعة السادسة ،والتي تالها مطاردة
ف��ي��روس ك��ورون��ا للعديد م��ن عناصره
األساسية ،ليأتي تأهله لدور الـ 16بشق
األنفس ،بعدما تواجد ضمن أفضل ثوالث.
واحتل منتخب تونس املركز الثالث في
املجموعة برصيد  3نقاط ،متأخرا ً بفارق
 4نقاط خلف منتخبي مالي وجامبيا،
اللذين احتال املركزين األول والثاني على
الترتيب ،فيما تذيلت موريتانيا الترتيب
بال رصيد من النقاط ،عقب خسارتها في
جميع مبارياتها .وسيكون  3من ممثلي
الكرة العربية في األدوار اإلقصائية أمام
اختبارات قاسية بدور الـ ،16حيث تشهد
ص��دام �اً للمنتخب امل��ص��ري م��ع منتخب
ك��وت دي��ف��وار ،متصدر ترتيب املجموعة

اخلامسة ،الذي توج باللقب عامي ،1992
و ،2015وستكون املواجهة أشبه بنهائي
مبكر في البطولة.
في املقابل ،سيكون املنتخب املغربي
ف��ي مواجهة أسهل كثيرا ب��ال��دور املقبل
أمام منتخب م��االوي ،الذي اجتاز مرحلة
املجموعات في البطولة للمرة األولى ،بعد
تواجده ضمن أفضل ثوالث ،حيث احتل
املركز الثالث بترتيب املجموعة الثانية
برصيد  3نقاط ،خلف منتخبي السنغال
وغينيا.
وف��ي ح��ال اجتياز املنتخبني املصري
واملغربي عقبة دور الـ ،16فمن املنتظر أن
يشهد دور الثمانية مواجهة عربية مرتقبة
بينهما ،لتكون األولى بينهما بعدما سبق
أن التقيا بنفس الدور بنسخة عام 2017
في الغابون ،حني حسم منتخب «الفراعنة»
املواجهة لصاحله بالفوز .0-1
وسيتعني على منتخب تونس خوض
مواجهة غاية في الصعوبة ب��دور الـ16
ض��د منتخب نيجيريا ،متصدر ترتيب
املجموعة الرابعة ،بعد غد األحد.
ويعد منتخب نيجيريا ،الفائز باللقب
أعوام  1980و 1994و ،2013هو الوحيد
ب�ين املنتخبات الـ 24التي ش��ارك��ت في
دور امل��ج��م��وع��ات ،ال���ذي حقق العالمة
الكاملة ،بفوزه في جميع مبارياته الثالث
بالدور األول .وفي حال تأهل تونس لدور
الثمانية ،فسوف تكون على موعد مع
مواجهة أقل ضراوة نسبياً ،ضد الفائز من
مباراة منتخبي بوركينا فاسو والغابون.
أما منتخب جزر القمر ،فسيكون على
م��وع��د م��ع منتخب ال��ك��ام��ي��رون ،املدعم
بعاملي األرض واجلمهور ،في دور الـ،16
حيث يحلم مبواصلة مفاجآته أمام منتخب
«األس��ود غير املروضة» ،متصدر ترتيب
املجموعة األول��ى برصيد  7نقاط ،الذي
فاز باللقب  5مرات ،كان آخرها في نسخة
املسابقة عام .2017
وف��ي ح��ال حتقيق منتخب ج��زر القمر
املفاجأة وص��ع��وده ل��دور الثمانية ،فمن
امل��ق��رر أن يلتقي م��ع ال��ف��ائ��ز م��ن م��ب��اراة
غينيا ،صاحبة املركز الثاني في املجموعة
الثانية وجامبيا ،التي احتلت املركز ذاته
باملجموعة السادسة.
كما يشهد دور الـ 16مواجهة سهلة
نسبيا ملنتخب السنغال ،متصدر ترتيب
املجموعة الثانية ،الذي م��ازال يبحث عن
لقبه األول في البطولة ،حيث يلتقي مع
منتخب ال��رأس األخضر «ك��اب فيردي»،
صاحب املركز الثالث باملجموعة األولى.
ومن املقرر أن يلعب الفائز من السنغال
وكاب فيردي في دور الثمانية مع الفائز
م��ن ل��ق��اء منتخب غينيا االس��ت��وائ��ي��ة،
صاحب املركز الثاني باملجموعة اخلامسة
واملنتخب املالي.

مدرب يونايتد :رونالدو لم يؤثر بالسلب على سلطتي
قال م��درب مانشستر يونايتد املؤقت
رالف راجننيك ،إن «كريستيانو رونالدو
لم يؤثر بالسلب على سلطته على الفريق
بعد رد فعله على استبداله أمام برنتفورد
في الدوري اإلجنليزي املمتاز لكرة القدم
يوم األربعاء املاضي».
ولم يكن املهاجم البرتغالي راضياً عن
استبداله بزميله املدافع هاري مجواير في
الدقيقة  ،71حيث فاز يونايتد  1-3على
الفريق الوافد حديثا على دوري األضواء.
وق����ال راجن��ن��ي��ك للصحافيني قبل
مواجهة وست هام يونايتد يوم السبت
«ال ألومه على ذلك ،لكن بكل وضوح فإن
أي م��درب ك��ان سيتمنى أال يكون األمر
مفعما باملشاعر بشكل زائ��د .أيضاً أمام
كاميرات التلفزيون ،ال أعتقد أنه يكون من
مصلحة أي شخص حدوث ذلك .هذه لعبة
مفعمة باملشاعر ،والالعبون مفعمون

باملشاعر ،وأنا ال أتعامل مع األمر بشكل
شخصي على اإلطالق».
وأض���اف «ال أرى أو أت��رج��م ذل��ك أنه
يتحداني .هذه ليست أول مرة ،إذا نظرنا
إلى نفس اللحظة عندما استبدله أليكس
(فيرجسون) أو أي م��درب آخ��ر ،فإن رد
فعله كان مماثال متاما ً».
وعاد رونالدو إلى يونايتد هذا املوسم
قادماً من يوفنتوس ،لكنه قد يغيب عن
مواجهة وس��ت ه��ام بسبب مشكلة في
الرقبة.
وقال مدرب يونايتد املؤقت «لقد خضع
للعالج ..ملدة ساعتني أو ثالث ساعات،
وسننتظر ونرى كيف ستكون حالته».
ويحتل يونايتد املركز السابع برصيد
 35نقطة من  21مباراة ،وبفارق نقطتني
عن وست هام رابع الترتيب ،لكنه ميلك
مباراة مؤجلة.

تأهل ميدفيديف
وتسيتسيباس للدور الرابع
ببطولة أستراليا املفتوحة
صعد الروسي دانييل ميدفيديف إلى الدور الرابع (دور
الـ )16ببطولة أستراليا املفتوحة للتنس ،بعدما تغلب على
الهولندي بوتش فان دي زندشلب 4 / 6و 4 / 6و2 / 6
السبت ضمن منافسات الدور الثالث للبطولة.
ورفع ميدفيديف املصنف الثاني للبطولة عدد انتصاراته
هذا املوسم إلى ستة مقابل هزظيمة واحدة.
وظهر اإلج��ه��اد شيئا م��ا على ميدفيديف ،بعد ف��وزه
الصعب على األسترالي نيك كيريوس في الدور الثاني أمس
األول اخلميس ،وذلك في مباراة استمرت ألربع مجموعات،
لكنه فرض تفوقه أمام منافسه الهولندي املصنف  57على
العالم في املباراة التي استغرقت ساعة واحدة و 55دقيقة.
وقال ميدفيديف في تصريحات نشرتها الرابطة العاملية
لالعبي التنس احملترفني عبر موقعها على اإلنترنت« :أنا
سعيد حقا ألن أي مباراة في بطوالت غراند سالم تشكل
مهمة صعبة للغاية .حتى مباراة اليوم ،لم تكن النتيجة
معبرة عن م��دى صعوبتها ،فقد كانت أصعب مما يبدو.
أمتنى مواصلة اللعب هنا ملزيد من األعوام».
وحقق ميدفيديف بذلك الفوز الثاني دون هزمية في
سجل مبارياته أمام فان دي زندشلب ،حيث سبق وتغلب
عليه في دور الثمانية من بطولة أمريكا املفتوحة في
سبتمبر (أيلول) ،قبل أن يواصل املشوار ويتوج بلقبه األول
في بطوالت «جراند سالم» األربع الكبرى.
وتأهل ميدفيديف املصنف الثاني على العالم ،بذلك إلى
ال��دور الرابع في ملبورن للعام الرابع على التوالي ،وقد
كانت أفضل نتيجة له في البطولة األسترالية ،الوصول
إلى النهائي في نسخة العام املاضي ،قبل أن يخسر أمام
الصربي نوفاك ديوكوفيتش.
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هل حولت سيطرة غوارديوال ومان سيتي
البرمييرليغ إلى «دوري الفالحني»؟

غوارديوال

في السنوات األخيرة سيطر مانشستر سيتي
على الدوري اإلجنليزي املمتاز ،ولم يوقفه سوى
فريق ليفربول «االستثنائي» منذ عامني.
ويعود ه��ذا النجاح في ج��زء كبير منه إلى
امل��درب اإلسباني بيب غ��واردي��وال ال��ذي جعل
فريق «السيتيزنز» ينجح ك��ل ع��ام ف��ي خلق
هذه التوليفة من الالعبني ،وجنح في كثير من
األحيان في التغلب على منافسيه املباشرين منذ
منتصف املوسم.
ع���ادة م��ا ي��ب��دأ «السيتيزنز» امل��واس��م على
نحو ضعيف بعض الشيء ،كما لو ك��ان أبناء
غ���واردي���وال ي��ق� ّي��م��ون ق���وة خصمهم ،ق��ب��ل أن
يركضوا معً ا في سباق مثل هذا ،ثم يتفوقون على
خصومهم ويفوزون بالسباق.
وق��ال غ��واردي��وال ،بعد ف��وزه على تشلسي
منافسه امل��ب��اش��ر -ب��ه��دف نظيف« ،ي��ح��اولالعبونا دائ � ًم��ا أن يكونوا األف��ض��ل ..ه��ذه هي
الطريقة الوحيدة للفوز بـ 12مباراة متتالية..
الفوز ب��ال��دوري اإلجنليزي املمتاز أفضل لقب
لدي ،وسأحققه في كل موسم حتى العام األخير
من عقدي».
ه��ذا ال��ف��وز وض��ع «ال��ف��ري��ق ال��س��م��اوي» في
ص���دارة البرمييرليغ ب��ف��ارق  11نقطة حيث
تخطى «الليفر» «البلوز» إلى املركز الثاني.

كيف فعلها غوارديوال؟
صنّف غوارديوال أحد أفضل املدربني
لطاملا ُ
تكتيكيا في تاريخ ك��رة القدم ،وبعد الهزمية
احمليرة على أرض��ه أم��ام كريستال ب��االس منذ
أشهر ،أجرى تعديالت طفيفة للغاية ليستفيد
منها فريقه.
وكان غوارديوال حريصا بشكل خاص على أن
يصبح ظهيرْي الفريق أكثر مشاركة في اللعب،
وه��ذا ما جعل البرتغالي ج��واو كانسيلو أحد
أفضل الالعبني في الدوري.
وأتقن «امل��درب الفيلسوف» أيضا استخدام
«رأس احل��رب��ة أو مهاجم رق��م  9ال��وه��م��ي»،
واستخدم أمثال فيل فودين ورحيم ستيرلنغ
وحتى إيلكاي غوندوغان في هذا املوقع.
ول��م يفقدوا أي نقطة منذ تلك الهزمية أمام
ال��ن��س��ور ،ل��ذا فليس م��ن املستغرب أن نرى
مانشستر سيتي يتوّج باللقب.
هذه السيطرة دفعت تقارير إعالمية بريطانية
إل��ى ط��رح س���ؤال م��ف��اده :ه��ل ح �وّل��ت سيطرة
غوارديوال ومان سيتي الدوري األقوى في العالم
إلى «دوري الفالحني»؟ وهو مصطلح يطلق على
الدوريات التي يحسم لقبها فريق قبل بضعة
أسابيع من نهاية املوسم

االحتاد البرازيلي يفرض اللقاح
اإللزامي على جميع الالعبني
دليل
اً
طلب االحت���اد البرازيلي لكرة ال��ق��دم
على تلقي اللقاح املضاد لفيروس كورونا من
الالعبني الذين يرغبون في التسجيل في بطوالت
ومسابقات  ،2022وفقًا لبروتوكول صحي
جديد جديد.
وس���ت���ك���ون ش���ه���ادة ال��ت��ط��ع��ي��م إل��زام��ي��ة
لـ»الرياضيني وأعضاء اللجنة الفنية» ،حتت
طائلة عدم الترخيص لهم باملشاركة في مباريات
موسم  ،2022حسب ما جاء في البروتوكول.
وسيكون ه��ذا الشرط س��ار ًي��ا في مباريات
البطولة البرازيلية (من أبريل حتّى نوفمبر) كما
في مسابقة الكأس احمللية (فبراير حتى أكتوبر)،
إضافة إلى تقدمي فحص سلبي إلزامي لفيروس
كورونا قبل كل مباراة ،وفقا ً للبروتوكول اجلديد

أيضا ً.
وتفرض العديد من املدن في البرازيل ،وعلى
الرغم من أنه ليس إلزاميًا ،لقاحً ا لدخول املالعب
أو األماكن السياحية أو احلانات أو الصاالت
الرياضية ،من بني املؤسسات األخ��رى املتاحة
أمام اجلمهور.
وتعتبر ال��ب��رازي��ل ثاني أكثر دول العالم
تضررا ً بالوباء مع أكثر من  622ألف حالة وفاة،
وتخطت رقمها القياسي اليومي لإلصابات هذا
األس��ب��وع بتسجيل  204.854حالة إيجابية
جديدة في يوم واحد.
وق��ام��ت ال��ب��رازي��ل بتطعيم ق��راب��ة  70%من
سكانها ال��ب��ال��غ ع��دده��م  213م��ل��ي��ون نسمة
بجرعتني من لقاح «كوفيد.»-19

دميبلي يبدي استعداده
للتجديد مع برشلونة
رالف راجننيك

البلجيكي فيرمايلن يعلن اعتزاله كرة القدم
أع�����ل�����ن امل�����داف�����ع
ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي ال���دول���ي
ت���وم���اس ف��ي��رم��اي��ل��ن
اجلمعة إنهاء مسيرته
ال����ك����روي����ة ك�ل�اع���ب،
وسينضم إل��ى اجلهاز
الفني ملنتخب بالده إلى
جانب املدرب اإلسباني
روبرتو مارتينيز.
وك���������ان امل�����داف�����ع
البالغ  36عاماً واح��دا ً
م��ن «ق��دام��ى» منتخب
«ال��ش��ي��اط�ين احل��م��ر»
ال����ذي ل��ع��ب م��ع��ه 85
م���ب���اراة دول���ي���ة منذ
مشاركته األول���ى في
العام .2006
وب������دأ ف��ي��رم��اي��ل��ن
مسيرته مع بيرشوت
ث��م أي��اك��س أم��س��ت��ردام
الهولندي قبل أن يلعب
ألرسنال اإلنكليزي بني
عامي  2009و،2014
ثم برشلونة اإلسباني.
خ�ل�ال ت���واج���ده في
برشلونة ،انتقل على
سبيل اإلعارة إلى روما
اإلي��ط��ال��ي ل��ع��ام واح��د
(.)2017-2016
ف��ي ال��ع��ام ،2019
انضم إل��ى ن��ادي فيس

دميبلي

فيرمايلن

ك��وب��ي الياباني ال��ذي
انتهى ع��ق��ده معه في
ك��ان��ون الثاني/يناير
احلالي.
وع���ل���ي���ه ،سينضم
ف��ي��رم��اي��ل��ن إل���ى طاقم
م��ارت��ي��ن��ي��ز ،ف��ي مسار
االستعدادات ملونديال
قطر املقبل في تشرين
الثاني/نوفمبر املقبل.
وق��ال فيرمايلن في
ب��ي��ان ن��ش��ره االحت���اد

البلجيكي لكرة القدم
«أت��ط��ل��ع ب��ش��دة ل��ه��ذا
ال��ت��ح��دي وي��ش��رف��ن��ي
ويسعدني وف���وق كل
ش��يء مم�تن للمساهمة
في االستعدادات لكأس
العالم في قطر ،كواحد
م��ن مساعدي روبرتو
مارتينيز».
وأش���ار االحت���اد في
ب��ي��ان��ه إل���ى أن���ه «ف��ي
ن��ه��اي��ة ال��ع��ام ،2021

أب��ل��غ م��درب��ن��ا الوطني
ب��رح��ي��ل (م��س��اع��ده)
شون مالوني إلى نادي
هيبرنيان االسكتلندي،
وس��ي��س��اع��ده ت��وم��اس
فيرمايلن اآلن في ملء
هذا الفراغ».
وب��ال��ت��ال��ي سيعمل
فيرمايلن إل��ى جانب
امل��س��اع��د اآلخ����ر جنم
الكرة الفرنسية الدولي
السابق تييري هنري.

ل��م يغلق الفرنسي عثمان دمي��ب��ل��ي ،جنم
برشلونة ،الباب أم��ام جتديد عقده مع النادي
الكتالوني ،الذي ينتهي في املوسم احلالي.
ورف��ض دميبلي العرض املقدم من البارسا
للتجديد ف��ي األي���ام األخ��ي��رة ،ورد مسؤولو
برشلونة بأن الالعب البد أن يرحل فورًا خالل
امليركاتو الشتوي اجلاري.
ووف��� ًق���ا لصحيفة «م���ون���دو دي��ب��ورت��ي��ف��و»
اإلسبانية ،ف��إن دميبلي ال يعتبر مفاوضات
جتديد عقده مع برشلونة مغلقة ،وال يستبعد
إمكانية التوقيع على عقد جديد.
وج��اء ذل��ك رغ��م م��ا كتبه ال�لاع��ب الفرنسي
عبر حسابه بشبكة «إنستجرام» ،حول رفضه
التعرض لالبتزاز من النادي الكتالوني.
وعلمت الصحيفة اإلسبانية من مصادرها ،أن
موسى سيسوكو ،وكيل دميبلي ،سيتواجد في
برشلونة ،األسبوع املقبل ،لعقد اجتماع جديد مع
مسؤولي البارسا حول عرض التجديد.
ويعتقد سيسوكو أنه وصلت أشياء لبرشلونة
بشكل غير دقيق حول طلبات دميبلي للتجديد

تتعلق مبكافأة التوقيع ،باإلضافة إلى العمولة
اخلاصة بالوكيل.
وي��ؤك��د سيسوكو أن��ه وشريكه ف��ي وكالة
دميبلي يحصالن على عمولة سنوية معفاة من
قليل عن  150أل��ف ي��ورو ،في
الضرائب تزيد اً
الوقت ال��ذي حصل خالله على  3ع��روض من
أندية أوروبية للتعاقد مع الالعب مقابل عمولة
ضخمة.
وق��ال��ت الصحيفة إن سيسوكو سيؤكد
لبرشلونة أنه ال يزال مستعد للتفاوض معهم،
وإذا كان األم��ر يتعلق باملال ،لكان أب��رم اتفاقًا
بالفعل مع أندية أخ��رى وحصل على العمولة
الضخمة.
وأكدت مصادر مقربة من دميبلي أنه صدم من
املوقف غير املتوقع للمدرب تشافي هيرنانديز
جتاهه ،بعد أن صرح األخير بأن عليه التجديد
أو الرحيل.
وكان دميبلي يعتقد أن تشافي واضح دائمًا
معه ،ما يضمن أن امل��درب سيعتمد عليه حتى
نهاية املوسم ،حتى إذا لم يجدد.

كلمة ���ص��ادق��ة ..خل�ير الكويت
الأح���������������د
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في الصـميم
حسناً فعل النواب مقدمو طلب عقد جلسة خاصة
لتعديل قانون تنظيم القضاء  ،فيما يتعلق مبسائل
اجلنسية  ،وك��م��ا وصفها أح��ده��م ستكون جلسة
تاريخية ألنها تهدف إلى بسط سلطة القضاء على
أمور اجلنسية و حتصني الهوية الوطنية وحماية
حق املواطنة من االبتزاز السياسي  ،اجلنسية حق
سيادي للدولة  ،يجب أال متنح ملن «هب ودب»  ،نأمل
تعديل القانون مبا يعيد للجنسية الكويتية مكانتها
وهيبتها  ،ومحاسبة املتجاوزين حسابا ً عسيرا ً.

بعض املقتنيات الشخصية والصور القدمية للرواد األوائل في املتحف

شاحنة كانت تستخدم لنقل الرواد األوائل في رحالت شاقة إلى حقول النفط في الصحراء

م��ا إن تطأ قدما زائ��ر متحف (بيت
ال��ش��رك��ة) ف��ي احل���ي ال��ت��راث��ي ضمن
مشروع (مشيرب قلب الدوحة) حتى
يجد نفسه في رحلة جميلة تعود به
إل��ى البدايات املتواضعة ألول شركة
نفط عمل بها ال��رواد القطريون األوائل
وساهموا في نهضتها.
ويضم املتحف الذي كان مقرا ً رئيسيا ً
للشركة مقتنيات ثمينة منها الشاحنة
التي كان يستخدمها ه��ؤالء ال��رواد في

تنقالتهم واخلوذ التي كانوا يرتدونها
أثناء عملهم والهواتف القدمية التي
كانوا يستخدمونها إلى جانب األنابيب
النحاسية املستخدمة في نقل النفط
وال��غ��از وبعض املقتنيات الشخصية
والصور القدمية.
وتتوسط املتحف ساحة العمال التي
صممت لتجسيد ظ��روف احلياة التي
عاشها ال��رواد األوائ��ل واملشقات التي
كانت تواجههم في عملهم.

األنابيب النحاسية املستخدمة في نقل النفط والغاز أواخر ثالثينيات القرن املاضي

إرسل كلمة «اشتراك»

وفاة مخرج مسلسل
«باب احلارة»
Retweet
 @GhadaAlfaresغادة الكويت

املخرج الراحل بسام املال

توفي امل��خ��رج ال��س��وري الكبير بسام امل�لا يوم
أم��س السبت .ونعت نقابة الفنانني في سورية،
وفاة املخرج القدير بسام املال ،الذي يعتبر من أبرز
املخرجني في تاريخ الدراما السورية.
واملال من مواليد  13فبراير  ،1956وهو مخرج
سوري أخرج مسلسالت البيئة الشامية السورية،
ومن أشهرها “باب احلارة” ،الذي توزعت حلقاته
على أكثر م��ن  10أج���زاء .باإلضافة إل��ى إخراجه
مسلسالت :بوابة التاريخ ،قناديل رمضان ،ديوان
العرب ،أعالم العرب.

يستمر حتى آخر يناير..
برد «األزيرق» حل مبكر ًا
ق��ال الفلكي الكويتي ع���ادل ال��س��ع��دون :إن برد
(األزيرق) “حل علينا مبكرا ً بيومني هذا العام إذ يأتي
عادة وفق ما رصده األولون في  24يناير” ،الفتاً إلى
أنه يستمر ثمانية أيام إلى  31الشهر اجلاري.
وأضاف السعدون في تصريح لـ (كونا) أمس ،أن
(األزي��رق) أو (األزي��رج) يسمى كذلك (جار و جار) -
وتعني بالفارسية أربعة أيام بأربعة أيام  -وتتصف
ببرودة شديدة حتى أن الوجوه واألط��راف تزرق من
شدة البرد الذي يدمي أيضا أنوف املاشية واجلمال
ويقال إنه “مبكية احلصني” واحلصني هو الثعلب.
وأوض��ح أن املقصود بأربعة أي��ام بأربعة حسب
تقومي النيروز الفارسي الهندي الذي يستخدمه أهل
البحر وخصوصا نواخذة السفن الشراعية والعارفني
بفنون املالحة أنها أخر أربعة أيام من الدر السبعني
الثانية من درر النيروز وأول أربعة أي��ام من الدر
الثمانني الثانية لدرر النيروز وعددها  36درا ونصف
الدر وكل در يتكون من  10أيام أي مجموعها  365يوما
هي أيام السنة.
وذكر أنه بنهاية (األزي��رق) يختتم البرد الشديد
في شهر يناير لكن قد يستمر البرد في شهر فبراير
الذي سجل في السنوات املاضية أيضا درجات حرارة
منخفضة .وعن حلول برد (األزي��رق) مبكرا ً بيومني،
بي أنه “أمر طبيعي فحالة اجلو قد تتقدم أو تتأخر
نّ
مع املواسم ،إذ ليس هناك من خط فاصل محدد”.وبني
أن (األزي���رق) يتصف بهبوب ري��اح شمالية غربية
باردة متوسطة السرعة وأحيانا ً تشتد سرعتها نتيجة
متركز مرتفع جوي على بحر قزوين ما يدفع بالرياح
الشمالية الغربية الباردة إلى بالد الشام واجلزيرة
العربية ومنها الكويت وتصل درجات احلرارة أحياناً
إلى نحو  1درجة مئوية أو حتت الصفر في آخر الليل
وليس نهارا ألن الشمس تؤثر على درجات احلرارة.

النا�شـر :دار الأخبار لل�صحافة والن�شـر والتوزيع «ذ.م.م».
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في هذا البرد ال تنسوا أن حتمدوا الله علي جدران بيوتكم وعلي
غطاء يحميكم  ..اللهم إنزل دفئك ورحمتك علي من ال مأوي لهم احلمد
الله علي نعمة الكويت معززين ومكرمني

 @DrBehbehaniAMد /عبداملطلب بهبهاين

لم أقتنع يوما ما إن هناك معارضة في الكويت نعم كان هناك
جماعات تطالب بنصيب لها من الكيكة هذا النصيب قد تتباين أشكاله
حسب “شكل املعارضة”

 @waleedalghanimوليد الغامن

انسحاب اب��ن الكويت الع��ب املنتخب الوطني للتنس األرض��ي
محمد العوضي من مواجهة الالعب االسرائيلي في البطولة الدولية
للمحترفني حتت  ١٤سنة واملقامة حاليا ً في دبي بعد وصوله قبل
النهائي  ،معوض خير يا بطل باجلايات ان شاء الله

� @TariqAldowaisanأ.د .طارق الدوي�سان

نحن في ممارسة سياسية غير مسبوقة (و رُمبا مسبوقة لكنها
علنية هذه املرة) :تُطرح الثقة في وزير الدفاع ،يعرض وزير التربية
استقالته .تُطرح الثقة في محاور دفاعية ،يُقرر البعض ربطها مبحاور
إسكانية .إبداع سياسي!

 @DrmouniraQ8د.منرية اجلا�سم

سياسة التجاهل ينفع استخدامها مع األعداء أما مامتارسه بعض
الهيئات احلكومية جتاه الشعب ومطالبه احلقة فلن تنفع بل تدفع ملزيد
من الفوضى والقلق.

 @azizalhajri8عبدالعزيز الهاجري

لو أن السباق إلى الله “باﻷقدام” لتصدّر خفيف البدن شديد
التحمل .لكن السباق إلى الله بالقلوب ،فهنيئا ً “ ملن اتي الله بقلب سليم

 @Shamlanalqenaieد� .شمالن القناعي

كل التوفيق والنجاح لكل الطلبة في جامعة الكويت في امتحانات
الفاينل .الله يسهل دربكم ونشوفكم حضوريا الكورس الياي إن
الله أراد ،ومبروك لكل اخلريجني .إلى طلبتي -:سامحوني على
التقصير ،ومشكورين على مشاركاتكم وإلتزامكم .تقييمكم ونقدكم
واقتراحاتكم مهمة جدا لي وتساعدني أتطور إلى األفضل

 @salahfadlyد� .صالح الف�ضلي

ال ميكن ملن لديه حس إنساني إال أن يتأثر بشدة للضحايا الذين
يسقطون من األطفال والنساء والشيبة واملشردين في املخيمات في
هذا البرد القارص في البلدان العربية واإلسالمية بسبب احلروب
العبثية.
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