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رفض اقتصادي وسياسي واسع
للسحب من «األجيال القادمة»

لمواجهة شح السيولة والعجز المحتمل ًفي تمويل الميزانيات
له
تحوجنا
ظروفنا
الحكومة:
ً
• أحالت إلى مجلس األمة مشروعا باستقطاع  5مليارات دينار سنويا من الصندوق
• قدمت  4تعهدات بترشيد اإلنفاق وتخفيض المصروفات وزيادة اإليرادات وتنويع الدخل
محيي عامر
ومحمد اإلتربي

ً
م ـت ــذرع ــة ب ــال ـظ ــروف االق ـت ـص ــادي ــة ال ـت ــي تمر
بـهــا ال ـب ــاد ،ومــواج ـهــة عـجــز الـمـيــزانـيــة ،أحــالــت
الحكومة إ لــى مجلس األ م ــة بصفة االستعجال
ً
مشروعا بقانون يسمح لها بسحب ما ال يتجاوز
ً
 5مليارات دينار سنويا من صندوق احتياطي
األجيال القادمة.
وف ــي ال ـمــذكــرة اإلي ـضــاح ـيــة ل ـم ـشــروع تعديل
بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم  106لسنة
 1976بشأن احتياطي األجيال القادمة الذي أكدت
الحكومة أهمية إق ــراره لمواجهة شح السيولة،
قــدمــت األخ ـي ــرة  4تـعـهــدات تتمثل فــي «تــرشـيــد
اإلنفاق وتخفيض المصروفات وزيادة اإليرادات
وتنويع مصادر الدخل».
وبـ ــررت ال ـمــذكــرة إحــالــة ال ـم ـشــروع بــالـظــروف
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االقتصادية التي تمر بها الكويت ومواجهة العجز
المحتمل في تمويل الميزانيات العامة للدولة
بسبب االنخفاض الحاد في اإلي ــرادات النفطية
والمتوقع استمراره سنوات عديدة ،وهو ما قد
ً
يــؤثــر سلبا على االحتياطي الـعــام وي ــؤدي إلى
شح السيولة.
وق ــوب ــل ال ـق ــان ــون ال ـح ـكــومــي بــرفــض ع ــدد من
رج ــال االقـتـصــاد وبـ ـ «ال» نيابية كـبـيــرة ،فحتى
كتابة الخبر ،أعلن النواب مهند الساير ويوسف
الفضالة وثامر السويط ود .عبدالكريم الكندري
وف ـ ــارس الـعـتـيـبــي ومـهـلـهــل الـمـضــف وعـبــدالـلــه
المضف ود .بدر المال ود .عبدالعزيز الصقعبي
وسعود بوصليب وحمد المطر وأسامة الشاهين
وصالح المطيري وبدر الداهوم ،رفضهم 02

اقتصاديون لـ ةديرجلا :.المشروع الحكومي
يتطلب سياسة إصالح مفقودة
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• جاسم السعدون :الحكومة غير واعية بما يمكن أن يحدث في المستقبل
ً
• عصام الصقر :لتحارب الحكومة أوال من أجل إقرار «الدين العام» قبل اللجوء لـ «األجيال»
• علي رشيد البدر :يجب أن تكون اآللية تجارية بحتة
2022/2021
• عبد الوهاب الوزان :ضرورة إعادة النظر في ميزانية
ً
• مسعود حيات :السحب ليس الطريق الصحيح أو األمثل حاليا
• عبدالمجيد الشطي :األمثل أن تواجه الحكومة حقيقة الوضع االقتصادي

تقرير اقتصادي

اللجوء لـ «احتياطي األجيال»
هروب من مسؤولية اإلصالح
أسوأ من «الدين العام» ويعزز التساهل في «السحوبات»
●

محمد البغلي

ي ــأت ــي م ـ ـشـ ــروع ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،ال ـ ـ ــذي أح ــال ـت ــه
ال ـح ـكــومــة أمـ ــس ،إل ــى مـجـلــس األم ـ ــة ،ويـجـيــز
لها أخــذ مبلغ من احتياطي األجيال القادمة
ً
ال يتجاوز  5مليارات دينار سنويا لمواجهة
أي عجز يطرأ على االحتياطي العام للدولة،
ضمن اإلجراءات المالية المنحرفة في معالجة
األوضاع والتحديات االقتصادية التي تواجه
الكويت في الفترة الحالية ،وذلك بالتزامن مع
اآلثار السلبية المزدوجة لتراجع أسعار النفط
ً
عالميا ،واآلثــار القوية التي فرضتها جائحة
"كورونا" على مجمل أوجه النشاط االقتصادي.
وال يختلف مشروع السحب من احتياطي
األجيال القادمة عن أي خطة حكومية سابقة
فــي مـحــدوديــة الــرؤيــة ،أو فــي أفضل األح ــوال،
تغطيته فـتــرة مـحــدودة مــن الــزمــن ،مثله مثل
قانون الدين العام ،أو اتجاهات توريد األرباح
من الجهات المستقلة إلى المالية العامة ،أو
وقــف استقطاع تحويل الـ ـ  %10مــن إي ــرادات
الميزانية إلــى "احـتـيــاطــي األج ـيــال" ،أو حتى

مـبــادلــة األص ــول ب ـ "ال ـك ــاش" ،عبر نقل أصــول
غـيــر ســائـلــة مــن االحـتـيــاطــي ال ـعــام للحصول
على سيولة من االحتياطي العام ،فهذه كلها
إجــراء ات وقتية غير مستدامة ،ما لم تواكبها
خطة إصالح واضحة وصارمة ،تتجه مباشرة
في مرحلتها األولــى ،على األقــل ،نحو تعظيم
اإليـ ــرادات غير النفطية ،وتقليص الـهــدر في
الميزانية ،ووضع قيود على المصروفات قبل
االتجاه نحو المعضالت األكبر في االقتصاد
ً
الـمـتـعـلـقــة م ـثــا ب ـســوق ال ـع ـمــل ،أو الـتــركـيـبــة
السكانية ،أو حجم القطاع الخاص من مجمل
االقتصاد.
ال ــاف ــت ف ــي ه ــذا ال ـم ـش ــروع أن ــه ي ــأت ــي بعد
أسابيع من اعتماد مجلس ال ــوزراء لميزانية
ّ
 ،2022 -2021التي شكلت مصروفاتها أعلى
إنفاق في تاريخ الكويت بقيمة  23مليار دينار،
في وقت تشير كل أدبيات الدولة االقتصادية
إلـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ــرورة ت ــرشـ ـي ــد اإلن ـ ـ ـفـ ـ ــاق ،وت ـق ـل ـيــص
المصروفات ،وكان من األولى عند طلب سحب
 5مليارات دينار العمل على تقليص الميزانية،
مما يشير إلى أن ما ورد في ديباجة 02

محليات

٠٩

«التربية» 45 :دقيقة
زمن حصة «الثانوية»
و 40لـ «المتوسطة»

قصر العدل

٠٨

المعالجة القانونية
واألمنية لقضية
التحرش الجنسي

اقتصاد

14
 41.4مليون دينار
إيرادات «طيران الجزيرة»
التشغيلية في 2020

اقتصاد

 666مليون جنيه أرباح «األهلي -مصر»
في  2020بنمو %27
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مجلس الوزراء :تشديد ال حظر
• إغالق المنافذ البرية والبحرية حتى  20مارس واستثناء المواطنين وأقربائهم والعمالة
• منع التواجد بالمقاهي وصاالت المطاعم ...ولجنة لإلشراف على الحجر المؤسسي
●

فهد تركي وعلي صنيدح

حـ ـس ــم م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ق ـ ـ ــراره
بشأن الحظر الجزئي أو الكلي في
ً
البالد ،وقرر عدم تطبيقه راهنا ،مع
استبداله بتشديد بعض اإلجراءات
الصحية.
وق ـ ـ ــال الـ ـن ــاط ــق ال ــرسـ ـم ــي بــاســم

الحكومة طارق المزرم إن المجلس
ناقش ،خالل اجتماعه أمس بقصر
السيف برئاسة رئيس الوزراء سمو
ً
ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح ال ـخ ــال ــد ،عـ ـ ــددا من
خيارات الحظر ،في ظل المعطيات
الـحــالـيــة وال ـت ـقــاريــر ال ـمــرفــوعــة من
السلطات الصحية ،وبناء عليه لن
ً
ُيـفــرض الحظر حــالـيــا ،على أن تتم

إيران :توقيف
مبعوثين من روحاني
إلى واشنطن!
●

طهران -فرزاد قاسمي

ً
فــي أع ـقــاب نـشــر «ال ـج ــري ــدة» ت ـقــريــرا عن
صـ ــراعـ ــات ق ــوي ــة داخـ ـ ــل ح ـك ــوم ــة الــرئ ـيــس
اإليراني حسن روحاني بشأن «المفاوضات
ال ـنــوويــة» مــع واش ـن ـطــن ،كـشــف مـصــدر في
المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني ،أن
أجهزة أمنية ،تابعة على األرجــح للحرس
ال ـ ـثـ ــوري ،أوقـ ـف ــت أم ـ ــس ،خـمـســة أش ـخــاص
أوفدهم روحاني إلى واشنطن.
وقال المصدر ،إنه تم إيقاف األشخاص
الخمسة فور وصولهم قادمين من سلطنة
عـ ـم ــان ،م ـن ـهــم ش ـخ ـصــان ك ــان ــا قــد 02

متابعة وتقييم الوضع الصحي في
البالد بشكل مستمر.
وان ـت ـهــى اج ـت ـمــاع الـمـجـلــس إلــى
قرار إغالق المنافذ الحدودية البرية
ً
والـبـحــريــة ،اع ـت ـبــارا مــن الـغــد حتى
 20مارس المقبل ،على أن يستثنى
من ذلك عمليات الشحن والعاملون
ً
فــي المنطقة المقسومة ،فضال عن

 ٥٢.٦مليون دينار أرباح «وربة» التشغيلية
قبل المخصصات عن العام الماضي
١٣
ً
ً
الكويت تستضيف اجتماعا إماراتيا
ً
قطريا لمتابعة المصالحة

السماح بعودة المواطنين ،من تلك
الـمـنــافــذ ،إضــافــة إل ــى أقــربــائـهــم من
الدرجة األولى ومرافقيهم من العمالة
المنزلية.
وقرر المجلس تشديد اإلجراءات
عـ ـل ــى األن ـ ـش ـ ـطـ ــة الـ ـتـ ـج ــاري ــة ب ـم ـنــع
ال ـت ــواج ــد داخ ـ ــل ص ـ ــاالت الـمـطــاعــم
وال ـ ـم ـ ـق ـ ــاه ـ ــي ،ب ـ ـمـ ــا ف ـي ـهــا 02

َ
ٌ
هلع من انتقام «الفصائل» في شمال العاصمة العراقية

اسـتـضــافــت الـكــويــت ،أم ــس ،أول اجـتـمــاع من
نوعه ،بين اإلمارات وقطر ،لمتابعة تنفيذ بنود
القمة الخليجية األخيرة ،التي عقدت في مدينة
العال بالسعودية ،في يناير الماضي ،وتم خاللها
التوصل إلى مصالحة أنهت األزمة بين الرباعي
العربي وقطر.
وأفادت وكالة األنباء اإلمارتية الرسمية (وام)
بأن وفدين رسميين يمثالن البلدين بحثا اآلليات
واإلج ــراء ات المشتركة لتنفيذ بيان قمة ُ
العال،
وأكدا «أهمية المحافظة على اللحمة الخليجية،
وتـطــويــر الـعـمــل الـمـشـتــرك ،بـمــا يحقق 02

دوليات

٢١

ضربة قضائية لترامب
تسبق استعراض قوته
أمام المحافظين

رياضة

بغداد -محمد البصري

للمرة الثانية ،خالل بضعة أشهر،
يــزور رئيس وزراء الـعــراق مصطفى
ال ـك ــاظ ـم ــي ،ح ـ ــزام بـ ـغ ــداد ال ـش ـمــالــي،
م ــع تـ ـك ــرار ال ـه ـج ـمــات ال ـت ــي تشنها
عناصر داعش ،وردود من الفصائل
المسلحة يذهب ضحيتها السكان،
ً
ً
اغتياال وخطفا أو في حمالت اعتقال
عشوائي.
وتحاط العاصمة العراقية بحزام
كثيف من غابات النخيل تقطنه قبائل
يغلب عليها المذهب السني ،وهناك
تـنـقـســم الـعـشـيــرة الــواحــدة 02

 452.2مليون دوالر
أرباح «المتحد -البحرين»
في 2020

وفدا البلدين بحثا آليات تنفيذ «بيان العال»

«حزام بغداد» صداع في رأس الكاظمي
●

١٥

٢٢
عراقية تمر أمــام لوحة عن البابا فرانسيس على
جدار كنيسة في بغداد استعدادا لزيارته التاريخية
للعراق أوائل الشهر المقبل (رويترز)

ديربي العربي والقادسية
قمة مبكرة بـ «الممتاز»

الثانية
رفض اقتصادي وسياسي...
للمشروع الذي أحاله رئيس مجلس األمة بدوره إلى لجنة الشؤون
المالية واالقتصادية البرلمانية بصفة االستعجال.
وأكـ ــد ال ـنــائــب ال ـس ــاي ــر ،ف ــي ت ـصــريــح ،أن ال ـع ـبــث ف ــي الـحــاضــر
والمستقبل أصبح عنوان المرحلة« ،ولــن نقبل بمرور هذا النوع
من التخبط المالي الذي يعكس سلطة ال تملك ُبعد نظر وال رؤية
واضحة».
وبينما شدد النائب السويط على رفضه للمشروع ،فالحكومة
العاجزة لن تأتي إال بحلول عاجزة ،قال زميله د .عبدالكريم الكندري
إنه حذر من نضوب االحتياطي العام في استجواب رئيسي الوزراء
األسبق والمكلف ،لكن ال أذن تسمع وال عين ترى وال عقل يفهم.
ُ
أما النائب عبدالله المضف فشدد على أنه «لن نسمح بيد تمد
على ثــروة أجيالنا القادمة تحت أي مـبــرر» ،في وقــت أكــد النائب
ً
يوسف الفضالة أن «هذا المشروع مرفوض ويكفينا عبثا وشرعنة
ً
ً
للوقت واألولــويــات ،ولتقدم الحكومة مشروعا
للفساد
وضياعا َ
ً
ً
كامال وواضحا يناقش في المجلس بأسرع وقت ممكن».
يــأتــي ذل ــك ف ــي وق ــت أع ـلــن رئ ـيــس لـجـنــة ال ـش ــؤون التشريعية
والـقــانــونـيــة البرلمانية الـنــائــب د .خــالــد الـعـنــزي مــوافـقــة اللجنة
خالل اجتماعها أمس على االقتراح الخاص بشراء الدولة القروض
االستهالكية المستحقة وإحالتها للجنة المالية للبحث والدراسة،
وعلى االقتراح بصرف قرض إسكاني للتوسعة والترميم لمن تقل
مساحة بيته عن  400متر ،كما وافقت على اقتراح دعــم وضمان
تمويل البنوك المحلية لعمالء المشروعات الصغيرة والمتوسطة
المتضررين من تداعيات جائحة كورونا.
٠٧

اللجوء لـ «احتياطي األجيال»...
م ـش ــروع ال ـقــانــون ب ـشــأن أن الـسـحــب م ــن االح ـت ـيــاطــي ي ـكــون "مــع
األخــذ بعين االعتبار قيام الحكومة بترشيد اإلنفاق ،وتخفيض
المصروفات ،وزيــادة اإليــرادات ،وتنويع مصادر الدخل" ال يعدو
ً
عن كونه تكرارا ألدبيات ال تلتزم الحكومة بتطبيقها.
المشكلة أن السحب من احتياطي األجيال القادمة سيكون ذا أثر
أسوأ حتى من اللجوء إلى االقتراض عبر الدين العام ،فاالقتراض
يجعل متخذ القرار تحت ضغط مراجعة آجــال السداد ،أو خدمة
الدين وتكاليف االستدانة المتصاعدة ،أما السحب من احتياطي
األ ج ـيــال فيجعل الحكومة تستمرئ عملية السحب فــي كــل مرة
يتحقق فيها العجز بالميزانية ،وهو ما حدث بالفعل مع صندوق
االحتياطي العام الذي كانت قيمته تبلغ عام  2014نحو  60مليار
ً
دينار ،حتى استنفدت سيولته تماما قبل نهاية العام الماضي.
المرة الوحيدة في تاريخ الكويت التي تم المساس بصندوق
احتياطي األجـيــال كانت خــال الـغــزو العراقي لتمويل التزامات
ً
التحرير ،واليوم تعود الحكومة ،التي تتعرض مجددا لـ "غزو الفشل
وســوء اإلدارة" ،إلــى طلب المساس بالصندوق مــرة ثانية ،بدون
أي خطة إصــاح اقتصادي تضمن عــدم هــدر مليارات احتياطي
األجيال كما سبق أن أهــدرت مليارات االحتياطي العام ،وقبلها
ً
مـلـيــارات فــوائــض  14عــامــا لــم يستفد منها اقتصاد الكويت وال
ً
مستقبلها شيئا.

مجلس الوزراء  :تشديد...

الـمــوجــودة داخ ــل مــراكــز الـتـســوقُ ،
ويكتفى بالطلبات الخارجية
ً
وخــدمــات الـتــوصـيــل ،عـلــى أن ُيـعـمــل بـهــذا ال ـقــرار اع ـت ـبــارا مــن غد
(األربعاء) إلى حين إشعار آخر.
وكلف المجلس وزارة الداخلية واإلدارة العامة للجمارك بتنفيذ
ما جاء في هذا القرار ،كما كلف الهيئة العامة للرياضة ،بالتنسيق
مع وزارتي الداخلية والصحة واللجنة األولمبية الكويتية ،باتخاذ
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إجراءات الكفيلة لتطبيق اآللية المقدمة من الهيئة العامة للرياضة
واللجنة األولمبية الكويتية ،بشأن الضمانات المقترحة لتطبيق
االشتراطات الصحية على المنشآت الرياضية والرياضيين ،خالل
ممارسة النشاط الرياضي في البالد.
وقرر تشكيل لجنة مشتركة برئاسة «الداخلية» وعضوية وزارة
الصحة ،واإلدارة العامة للطيران المدني ،لإلشراف على آلية تطبيق
الحجر المؤسسي على القادمين إلى البالد.

الكويت تستضيف اجتماعًا...
مصلحة دول مجلس الـتـعــاون ومــواطـنـيـهــا ،ويـحـقــق االسـتـقــرار
واالزدهار في المنطقة».
وبحسب «وام» ،تقدم وفدا اإلمارات وقطر بالشكر والتقدير إلى
سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد على مساعي سموه الثمينة
ً
لرأب الصدع ،ودعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي ،فضال عن
استضافة الكويت لالجتماع األول بين الدولتين.
ّ
وثمن الجانبان جهود السعودية في استضافة القمة الخليجية،
ً
في يناير الماضي ،والتوصل إلى «بيان العال» ،الــذي وضع حدا
لألزمة غير المسبوقة في تاريخ مجلس التعاون ،وشدد على وحدة
الصف وإعــاء المصالح العليا والمصير المشترك والعمل على
تدشين مرحلة جديدة من العالقات.
وبموجب «بيان العال» ،اتفقت السعودية واإلمــارات والبحرين
ومصر على إعادة العالقات الدبلوماسية والتجارية وروابط السفر
المقطوعة مع قطر منذ منتصف عام .2017
(الكويت -وام)

إيران :توقيف مبعوثين...
سافرا من مسقط إلى الواليات المتحدة إلجــراء مفاوضات خلف
الكواليس مع ممثلين عن إدارة الرئيس األميركي جو بايدن.
وح ـســب ال ـم ـصــدر ،أف ــاد ال ـمــوقــوفــون خ ــال الـتـحـقـيـقــات بأنهم
ً
مفوضون من أشخاص مقربين جدا من الرئيس روحاني؛ لتحضير
أرضية لمفاوضات سرية بين الجانبين.
ً
وكانت «الجريدة» نشرت تقريرا عن صراعات قوية داخل حكومة
روحــانــي ح ــول الـمـفــاوضــات ،وأن شخصيات وزرايـ ــة مـثــل وزيــر
الخارجية محمد جواد ظريف ،بدأت تبتعد عن روحاني ،وتتقرب
من المرشد األعلى علي خامنئي.
20

«حزام بغداد» صداع...
إلــى جــزء مــؤيــد لـلــدولــة ،وآخ ــر مـتــورط مــع الـجـمــاعــات اإلرهــابـيــة،
ً
األمر الذي أتاح أحيانا للفصائل الموالية إليران استخدام نفوذها،
للقيام بعمليات تغيير ديمغرافي ،أو إخالء السكان أو مضايقتهم،
لدفعهم إلى الهجرة.
وال يقتصر األمر على منطقة الطارمية التي تربط بغداد بسامراء
وتكريت ،بل تتعاظم المشكلة إلى الجنوب من العاصمة ،في منطقة
جرف الصخر الخصبة ،على شط الفرات ،إذ جرى إخالؤها من السكان
َ
ُ
ومنعوا من العودة منذ عام  ،٢٠١٤وبقيت فصائل موالية إليران تمنع
الدخول إليها ،حتى إن وسائل اإلعالم قامت بتحدي رئيس الحكومة،
إحدى المرات ،بأن يتمكن موكبه من تفقد الحقول الخصبة على الفرات
في تلك المنطقة.
وتقول المصادر إن الفصائل الموالية إليران تريد إحكام السيطرة
ً
عـلــى محيط ب ـغــداد ،وهــي أن ـشــأت فعليا مـعـسـكــرات ون ـقــاط مراقبة
وأماكن احتجاز لمعارضيها ،في تلك البساتين ،كما أصبحت قادرة
على استهداف المطار ومقرات وجود الجيش األميركي وحلف الناتو،
ُ
بمنصات الصواريخ التي تنصب هناك.
وشهدت مواقع إعالمية تابعة للفصائل حملة تحريض على أهالي
ً
ً
شـمــال ب ـغــداد ،لكن أطــرافــا شيعية ســارعــت إلدان ــة ذل ــك ،م ـحــذرة من
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استغالل خطاب الكراهية لتوسيع نفوذ إيران حول بغداد.
ً
وش ـهــدت األي ــام الـمــاضـيــة قـصـفــا بــالـكــاتـيــوشــا لـقــواعــد عسكرية
ً
ومناطق مدنية شمال بغداد ،وفي أربيل عاصمة اإلقليم الكردي أيضا.
يتزامن ذلك مع زيارة بابا الفاتيكان المزمعة مطلع مارس المقبل،
رغم أن األمن الفاتيكاني ،الذي تفقد محطات زيارة البابا فرانسيس،
ً
أكد أنه ما من قلق على إتمام زيارته للكنائس األكثر قدما في الشرق
األوسط ،شمال البالد وجنوبها.
ً
ُ
ويأتي هذا أيضا في وقت كثفت اللقاءات الوزارية في الرياض بين
الجانبين السعودي والعراقي ،إذ بدأ وزيــر الخارجية فــؤاد حسين
مباحثات ،أمــس ،مع نظيره السعودي ،لمناقشة تفعيل االتفاقيات
المبرمة في مجال الطاقة والنقل.
وكــان مجلس التعاون لــدول الخليج العربي ،خــال زيــارة األمين
ً
العام إلى بغداد مؤخرا ،قد أعلن دعمه للربط الكهربائي مع العراق،
ً
وإمـكــانـيــة تـعــويـضــه أي ـضــا عــن ال ـغــاز اإلي ــران ــي الـمـقـيــد بالعقوبات
األميركية وبمشاكل فنية.
ُ
وزير الدفاع العراقي ،على
وسبق حسين إلى الرياض بيوم واحد
رأس وفــد عسكري رفـيــع ،لمناقشة التعاون األمـنــي بين الجانبين،
ً
خصوصا وسط اتهامات لجهات موالية لطهران بالتورط في استخدام
الطائرات المسيرة لقصف مواقع سعودية.

ً
ْ
َ
السجن  15عاما لمتهمين
باالتجار في البشر
«االستئناف» تنظر قضية «البنغالي»  8مارس المقبل
قـ ـ ـض ـ ــت مـ ـحـ ـكـ ـم ــة ال ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــايـ ـ ــات ،أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ب ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار
ً
د .حمد المال ،بحبس متهمين اثنين  15عاما بعد إدانتهما بجرائم
االتجار في البشر والتدليس على العمالة والتزوير ،وأمــرت بحبس
سبعة آخــريــن  7س ـنــوات مــع الـشـغــل وال ـن ـفــاذ ،قـبــل أن تقضي بـبــراء ة
َ
متهم ْين في القضية ذاتها .ومن المتوقع أن يطعن المتهمون المدانون
على الحكم باعتباره األول من بين القضايا المحالة من النيابة العامة
إلــى «الجنايات» بتهم االتـجــار بالبشر ضد أشخاص وشــركــات عقب
أحداث جائحة كورونا.
على صعيد آخر ،حددت محكمة االستئناف ،أمس ،برئاسة المستشار
هاني الحمدان ،جلسة  8مارس المقبل لنظر استئناف المتهمين في
قضية النائب البنغالي المتهم على ذمتها وكيل مساعد سابق بوزارة
الداخلية ومـســؤول سابق في الهيئة العامة للقوى العاملة ومرشح
سابق في الدائرة الرابعة .وكانت «الجنايات» قضت بحبس المتهمين 4
سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة مالية لكل منهم بعد إدانتهم بجرائم
الرشوة ومخالفة قانون اإلقامة ،في حين برأت النائبين الحالي سعدون
حماد والسابق صالح خورشيد.
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محليات

األمير :االستثمار في سالح العلم لتحقيق المزيد من التقدم

• ولي العهد :االرتقاء بالمسيرة التربوية وإرساء أفضل النظم التعليمية
• استقبال لجنة النهوض بالتعليم واطلعا على مشاريع لـ «السكنية» قيد التنفيذ والتخطيط
استقبل صاحب السمو أمير
البالد الشيخ نواف األحمد بقصر
الـ ـسـ ـي ــف أم ـ ــس رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ ص ـب ــاح
الخالد.
كـ ـم ــا اس ـت ـق ـب ــل س ـ ـمـ ــوه وزيـ ــر
ال ــدول ــة ل ـش ــؤون االسـ ـك ــان وزي ــر
الدولة لشؤون الخدمات الدكتور
عبدالله معرفي حيث أهــدى الى
سموه نسخة من العرض المرئي
لـ ـمـ ـش ــاري ــع الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـع ــام ــة
لـ ـل ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـي ــة وت ـت ـض ـمــن
مـشــاريــع الـمــدن االسـكــانـيــة التي
قيد التنفيذ والتخطيط والطرح
ومشاريع الشراكة في البالد.
واستقبل سموه وزير التربية
وزيـ ــر الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي الــدك ـتــور
ع ـل ــي ال ـم ـض ــف وأع ـ ـضـ ــاء لـجـنــة
الـ ـنـ ـه ــوض بــال ـت ـع ـل ـيــم وت ـط ــوي ــر
االدارة المدرسية كال من الدكتور
رشيد الحمد والدكتور بدر العمر
والدكتور علي اليعقوب والدكتور

جـ ـعـ ـف ــر الـ ـ ـع ـ ــري ـ ــان وال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــورة
دن ـ ــا ال ـخ ـض ـي ــر وي ـ ـسـ ــرى ال ـع ـمــر
وع ـبــدال ـعــزيــز اس ـمــاع ـيــل وغ ــادة
خ ـلــف وذل ـ ــك ب ـم ـنــاس ـبــة تـشـكـيــل
ال ـل ـج ـنــة .وأط ـل ـع ــوا س ـم ــوه عـلــى
أه ــداف وخـطــط اللجنة الـتــي من
شأنها تعزيز المسيرة التربوية
وال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة س ـع ـي ــا ل ــارتـ ـق ــاء
ب ـم ـخــرجــات الـتـعـلـيــم وال ـح ــرص
على تحقيق كل ما ورد في النطق
ال ـســامــي ل ـصــاحــب ال ـس ـمــو أمـيــر
الـبــاد فــي دور االنـعـقــاد الـعــادي
األول للفصل التشريعي السادس
ع ـش ــر ب ـ ـضـ ــرورة وجـ ـ ــوب وج ــود
بــرنــامــج اص ــاح ــي شــامــل يــأتــي
بــال ـح ـلــول ال ـنــاج ـعــة ف ــي اص ــاح
المسيرة التعليمية واالرتقاء بها.
وزوده ـ ــم س ـمــوه بتوجيهاته
السامية لدعم المسيرة التربوية
وال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة وال ـ ـن ـ ـهـ ــوض بـهــا
واالستمرار في التطلع إلى أفضل
ال ـن ـظ ــم ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة وم ـضــاع ـفــة

ً
مستقبال لجنة النهوض بالتعليم أمس
األمير

ً
ولي العهد مستقبال معرفي أمس
الـجـهــود لـمــا يـعــود بالنفع على
أبنائنا واالستثمار بهم بسالح
العلم والمعرفة لتحقيق المزيد
م ــن ال ـت ـق ــدم واالزدهـ ـ ـ ـ ــار لـصــالــح
وط ـن ـن ــا الـ ـع ــزي ــز ورف ـ ـعـ ــة ش ــأن ــه،
متمنيا سـمــوه لهم كــل التوفيق
والـســداد .حضر المقابلة رئيس

ال ــدي ــوان األم ـيــري الـشـيــخ مـبــارك
فيصل السعود.
بـ ـ ـ ــدوره ،اس ـت ـق ـبــل س ـم ــو ول ــي
ال ـع ـه ــد ال ـش ـي ــخ م ـش ـعــل األح ـم ــد
ب ـق ـص ــر الـ ـسـ ـي ــف ،صـ ـب ــاح أمـ ــس،
الــوزيــر معرفي ،حيث أهــدى إلى
سموه نسخة من العرض المرئي

لـ ـمـ ـش ــاري ــع الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـع ــام ــة
للرعاية السكنية وتتضمن المدن
االس ـك ــان ـي ــة الـ ـت ــي ق ـي ــد الـتـنـفـيــذ
والـتـخـطـيــط وال ـط ــرح ومـشــاريــع
الشراكة في البالد.
واستقبل سموه ،وزير التربية
وأعضاء لجنة النهوض بالتعليم

وتطوير االدارة المدرسية ،حيث
اطلعوا سموه على خطط وأهداف
اللجنة والتي من شأنها تعزيز
الـمـسـيــرة الـتــربــويــة والتعليمية
ل ــارتـ ـق ــاء ب ـم ـخ ــرج ــات الـتـعـلـيــم
وت ـ ـق ـ ــدي ـ ــم ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج إصـ ــاحـ ــي
شــامــل يــأتــي بــالـحـلــول الناجعة

فــي إ ص ــاح المسيرة التعليمية
واالرتقاء بها.
وأش ـ ـ ـ ـ ــاد س ـ ـمـ ــوه ب ــال ـم ـس ـي ــرة
التربوية والتعليمية واالرتـقــاء
بـهــا وال ـس ـعــي ف ــي إرسـ ــاء أفـضــل
الـنـظــم الـتـعـلـيـمـيــة وال ـع ـمــل على
تضافر جميع الجهود لكي يعود

الجابر بحث التعاون مع سفراء أميركا ومصر وتركيا رسالة لألمير من الرئيس المصري
استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
الشيخ حمد الجابر ،بمكتبه ،صباح أمس ،سفيرة
الواليات المتحدة ألينا روماناوسكي ،وسفير مصر
طارق القوني ،وسفيرة تركيا عائشة كویتاك.
وت ـطــرقــت ال ـل ـق ــاءات إل ــى مـنــاقـشــة أه ــم األم ــور
والمواضيع ذات االهتمام المشترك ،وسبل تعزيز
المشترك بين الكويت والدول
أواصر التعاون والعمل ً
الشقيقة والصديقة ،إضافة إلى بحث آخر التطورات
والمستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية.
حضر اللقاءات رئيس األرك ــان العامة للجيش
الفريق الركن خالد الصباح.

ً
الجابر مستقبال السفيرة األميركية أمس

تسلم وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر رسالة
خطية موجهة إلى صاحب السمو االمير الشيخ نواف األحمد
من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تتصل بالعالقات
الثنائية الوثيقة والعميقة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل
تـعــزيــزهــا فــي كــافــة الـمـجــاالت بــاإلضــافــة إل ــى الـقـضــايــا محل
االهتمام المشترك.
جاء ذلك خالل استقبال وزير الخارجية سفير مصر لدى
دولة الكويت طارق القوني أمس ،وحضر اللقاء مساعد وزير
الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي ،ومساعد
وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح
اللوغاني ،وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

الناصر أثناء تسلمه الرسالة

بــال ـفــائــدة ع ـلــى أب ـنــائ ـنــا بــالـعـلــم
وال ـم ـعــرفــة لـيـســاهـمــوا ف ــي رفـعــة
ش ــأن الــوطــن وازده ـ ــاره ،متمنيا
سموه لهم كل التوفيق والنجاح.
حضر المقابلة مدير مكتب سمو
ولي العهد الفريق متقاعد جمال
الذياب.
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منطقة الصباح تبدأ تطعيم العاملين في أكثر من  20مستشفى ومركزا
عادل سامي

أعلن مستشفى الفروانية تلقي 1620
شخصا من الطواقم الطبية والعاملين
في منطقة الفروانية الصحية ،للتطعيم

ضد مرض "كوفيد  "19خالل األسبوع
الماضي.
وأكــد المستشفى عبر حسابه على

«الصحة» :تأجيل العمليات غير الطارئة
باستثناء «ابن سينا» و«مكافحة السرطان» و«الرازي»
قررت وزارة الصحة تأجيل جميع العمليات االختيارية
وغ ـي ــر ال ـط ــارئ ــة ف ــي ج ـم ـيــع الـمـسـتـشـفـيــات وال ـم ــراك ــز
التخصصية باستثناء مستشفى ابــن سينا (جــراحــة
الـعـيــون واألط ـفــال والـمــخ واألع ـص ــاب) ومــركــز الكويت
لمكافحة الـســرطــان ومستشفى ال ــرازي ومــركــز صباح
األحمد للمسالك البولية.
كـمــا ق ــررت ال ـ ــوزارة مــن خ ــال تعميم إداري أص ــدره
وكيلها د .مصطفى رضا وحمل الرقم  205لسنة ،2021
تأجيل اإلجراءات الطبية غير الطارئة والتي تحتاج إلى
دخول المستشفيات أو التي تحتاج إلى التخدير العام،
وتحويل عمليات القلب المفتوح من جميع المستشفيات
إلى مستشفى األمراض الصدرية.

وعلل التعميم اإلداري الذي تم توجيهه إلى مديري
الـمـنــاطــق الـصـحـيــة والـمـسـتـشـفـيــات الـعــامــة والـمــراكــز
التخصصية ،هذه اإلجــراءات بالوضع الوبائي وتزايد
أعداد المرضى في أجنحة "كوفيد  "19ووحدات العناية
المركزة وزيــادة المراجعين ألقسام الطوارئ التنفسية
وغير التنفسية.
وأكد أن ذلك جاء انطالقا من حرص وزارة الصحة على
تقديم أفضل الخدمات الطبية ،وبناء على عرض الوكيل
المساعد للشؤون الفنية ورؤساء المجالس التخصصية،
آمال من الجميع االلتزام بما ورد في هذا التعميم والتقيد
به اعتبارا من تاريخه وحتى إشعار آخر.

"تــوي ـتــر" أن حـمـلــة الـتـطـعـيــم بـ ــدأت 14
فبراير الجاري ومازالت مستمرة ،مشددا
على أن "حماية طاقمنا الطبي أولوية".
وأوضح أن عيادات التطعيم للعاملين
في المستشفى مقسمة لتستوعب نحو
 60شـخـصــا ف ــي ال ـس ــاع ــة ،م ـش ـيــرا إلــى
أن ســاعــات الـعـمــل فــي مــركــز التطعيم
فــي المستشفى مقسمة عـلــى فترتين
صباحية ومسائية مــن  7:30صباحا
ح ـت ــى  7:30مـ ـس ــاء م ــن األحـ ـ ــد وح ـتــى
الخميس.
وذكـ ـ ــر أن ال ـق ــاع ــة م ـج ـه ــزة بـجـمـيــع
الطواقم الطبية والهيئات التمريضية
ومــوظ ـفــي االس ـت ـق ـبــال لـلـقـيــام بــالــازم
وت ـق ــدي ــم الـ ـمـ ـش ــورة واإلرش ـ ـ ـ ـ ــادات لـكــل
العاملين في منطقة الفروانية الصحية.
يــذكــر أن مـسـتـشـفــى ال ـفــروان ـيــة أعــد
ً
ج ــدوال بالتطعيمات لـلـكــوادر الطبية،
حيث انطلقت الحملة في يومها األول
بـتـطـعـيــم أطـ ـب ــاء ال ـبــاط ـن ـيــة وال ـع ـنــايــة
ال ـم ــرك ــزة وال ـت ـخ ــدي ــر وق ـس ــم الـ ـط ــوارئ
وأطباء قسم األطفال واألطفال الخدج،
والعاملين في فرق "كوفيد  ،"19أعقبها

جانب من حملة التلقيح بـ «الفروانية»
تـطـعـيــم أط ـب ــاء ق ـســم ال ـج ــراح ــة الـعــامــة
وال ـع ـي ــون واألن ـ ــف واألذن والـحـنـجــرة
وال ـن ـســاء والـتــولـيــد والـجـلــديــة والـطــب
الطبيعي وأطباء وفنيي قسم التصوير
الطبي والمختبر واختصاصي العالج
الطبيعي والعاملين في قسم الصيدلية
والتعقيم وأطـبــاء األسـنــان والعاملين
في مراكز الرعاية الصحية األولية من
األطباء البشريين واألسنان والتمريض،
والعاملين فــي قسم التغذية والهيئة

ال ـت ـمــري ـض ـيــة ومـ ــركـ ــزي ط ــب األس ـن ــان
وإسعاف الفروانية.

 20مستشفى بـ«الصباح»
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ب ـ ــدأت مـنـطـقــة
الصباح الطبية التخصصية استقبال
أعـضــاء الـفــريــق الصحي مــن العاملين
في أكثر من  20مستشفى ومركزا طبيا
تـخـصـصـيــا لـلـحـصــول ع ـلــى التطعيم

المضاد لمرض "كوفيد."19-
وح ـ ـ ــث مـ ــديـ ــر ال ـم ـن ـط ـق ــة د .أح ـم ــد
ال ـش ـطــي ج ـم ـيــع ال ـعــام ـل ـيــن بــالـمـنـطـقــة
ع ـلــى الـتـسـجـيــل ف ــي م ـن ـصــة الـتـطـعـيــم
والتقدم لمركز الطب اإلسالمي للتطعيم
مستفيدين من أولــويــة القبول والقرب
المكاني لهم.
وعبر الشطي في تصريح عن ارتياحه
للتعاون بين عــدة قطاعات بالمنطقة
مما ترتب عليه سهولة آلية التطعيم.

ُ
«اإلنماء» :رسائل لتشجيع المواطنين «الحرس» و«الداخلية» ًيفرجان
عن الموقوفين انضباطيا
والمقيمين على التطعيم
هنأ المدير العام لمكتب اإلنماء االجتماعي
عبدالله الـهــاجــري ،سمو أمـيــر الـبــاد الشيخ
نواف األحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحمد والشعب الكويتي بمناسبة الذكرى الـ60
لالستقالل والـ 30للتحرير.
وأشـ ـ ــاد ال ـه ــاج ــري ،ف ــي ت ـصــريــح صـحــافــي
أمــس ،بالجهود الجبارة للدولة في مواجهة
فيروس كورونا ،مشيرا إلى أن المكتب يقوم
بـ ــدوره فــي ظــل ال ـظ ــروف الـحــالـيــة مـنــذ بــدايــة
الجائحة عن طريق تقديم االستشارات النفسية
واالجـتـمــاعـيــة بــاإلضــافــة ال ــى تــوفـيــر خطوط
خدمات التواصل مع الجميع على مدى فترتين
(الصباحية والمسائية) تحت إشراف مجموعة
من االستشاريين والمختصين بالمكتب.
وأضاف أنه من باب المسؤولية االجتماعية
وال ـشــراكــة الـمــؤسـسـيــة ســاهــم مـكـتــب اإلن ـمــاء
فــي بــث رســائــل مجتمعية مـتـعــددة لتشجيع

المواطنين والمقيمين على أخذ اللقاح وبيان
األثر اإليجابي للتطعيم للحد من انتشار الوباء
حفاظا على سالمة الجميع.
وأوضح أن المكتب خصص بريدا إلكترونيا
ي ـق ــدم م ــن خ ــال ــه خ ــدم ــات ــه ل ـجـم ـيــع ال ـح ــاالت
ً
الـ ــازم الـتـعــامــل مـعـهــا وف ـقــا لــإطــار النفسي
واالجتماعي والتي تقع ضمن اختصاصاته
ً
سواء كانت من المراجعين للمكتب سابقا أو
أي حاالت حديثة وذلك حفاظا على السالمة.
وت ـم ـنــى ال ـه ــاج ــري أن ي ـح ـفــظ ال ـل ــه الــوطــن
الغالي من كل مكروه وأن يديم على الجميع
نعمة األمن واألمان والصحة والعافية في ظل
ورعاية قائد المسيرة سمو أمير البالد وسمو
ولي العهد.

ب ـ ـتـ ــوج ـ ـي ـ ـهـ ــات م ـ ـ ــن س ـم ــو
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرس الـ ــوط ـ ـنـ ــي
الـشـيــخ ســالــم الـعـلــي ،ونــائــب
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرس الـ ــوط ـ ـنـ ــي
ا ل ـفــر يــق أول مـتـقــا عــد الشيخ
أح ـمــد ال ـن ــواف ،أص ــدر وكـيــل
"الحرس" الفريق الركن هاشم
ال ـ ــرف ـ ــاع ـ ــي ،ق ـ ـ ـ ــرارا ب ـ ــاإلف ـ ــراج
عــن العسكريين الموقوفين
ب ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــوبـ ـ ــات انـ ـ ـضـ ـ ـب ـ ــاطـ ـ ـي ـ ــة،
بـمـنــا سـبــة اال ح ـت ـفــال بالعيد
الـ ــوط ـ ـنـ ــي وع ـ ـيـ ــد الـ ـتـ ـح ــري ــر،
حتى يتمكنوا من قضاء فترة
األعياد بين ذويهم.
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،وبـ ـ ـن ـ ــاء ع ـلــى
ت ــوج ـي ـه ــات وزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة
الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــخ ث ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــي،
وب ـم ـنــاس ـبــة ال ـع ـي ــد الــوط ـنــي

وعيد التحرير ،أ صــدر وكيل
"ال ــداخـ ـلـ ـي ــة" ال ـف ــري ــق ع ـصــام
ً
ال ـن ـه ــام ،قـ ـ ــرارا بـ ــاإلفـ ــراج عن
جـمـيــع أع ـضــاء ق ــوة الـشــرطــة

ً
ال ـ ـمـ ــوقـ ــوف ـ ـيـ ــن انـ ـضـ ـب ــاطـ ـي ــا،
واالكتفاء بالمدة التي قضاها
ً
غد.
كل منهم ،اعتبارا من يوم ٍ
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• القوني :خطى واثقة حققتها الدولة منذ استقاللها • السفيرة األميركية :مناسبة عظيمة في تاريخ بلدينا
ربيع كالس

عالقتنا
التاريخية
بالكويت
ّ
تطورت
إلى شراكة
ديناميكية
طويلة األمد

السفير الهندي

طهبوب يهنئ
الكويت
باالستقالل
والتحرير

هنأ عــدد مــن الدبلوماسيين
المعتمدين لدى الكويت القيادة
الـسـيــاسـيــة وال ـش ـعــب الـكــويـتــي
باالعياد الوطنية ،معربين عن
ت ـم ـن ـيــات ـهــم ب ـت ـعــزيــز ال ـع ــاق ــات
الثنائية بين بلدانهم والكويت.
وتقدم السفير المصري طارق
ال ـق ــون ــي بــال ـن ـيــابــة ع ــن أع ـضــاء
ال ـب ـع ـثــة الــدب ـلــومــاس ـيــة وأب ـن ــاء
ال ـج ــال ـي ــة ال ـم ـص ــري ــة ل ـصــاحــب
ال ـس ـمــو ال ـش ـيــخ نـ ــواف األح ـم ــد،
وسـ ـ ـم ـ ــو ولـ ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـهـ ــد ال ـش ـي ــخ
مـشـعــل األح ـمــد ودولـ ــة الـكــويــت
ً
حـكــومــة وشـعـبــا ،بــأسـمــى آيــات
التهاني والتبريكات بمناسبة
االحتفال بالعيد الوطني الستين
الستقالل الكويت وعيد التحرير
الثالثين.
وأعـ ــرب القوني عــن تمنياته
ل ـل ـكــويــت وش ـع ـب ـهــا ب ـم ــزي ــد مــن
التقدم واالزدهــار في ظل قيادة
ً
صاحب السمو الحكيمة ،داعيا
الـ ـل ــه ع ـ ـ ــز وجـ ـ ــل أن ي ــدي ــم عـلــى
سمو األمير وولي عهده موفور
الصحة والسعادة.
وأشـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـقـ ــونـ ــي بــال ـخ ـطــى
الــواث ـقــة ال ـتــي حققتها الـكــويــت
منذ استقاللها في بناء الدولة
وتنميتها في جميع المجاالت،
ً
مؤكدا ما أثبتته العقود السابقة
م ـ ــن عـ ـم ــق وم ـ ـتـ ــانـ ــة الـ ـع ــاق ــات
التاريخية بين مصر والكويت،

ال ـب ـل ــدي ــن ال ـش ـق ـي ـق ـي ــن وت ــاح ــم
شعبيهما في مواجهة مختلف
التحديات المشتركة.

تهنئة فلسطين
وه ـنــأ سـفـيــر دول ــة فلسطين
ل ـ ــدى الـ ـك ــوي ــت رامـ ـ ــي ط ـه ـبــوب،
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ب ـم ـن ــاس ـب ــة الـ ــذكـ ــرى
ال ــ 60لالستقالل والــذكــرى الــ30
للتحرير.
وق ـ ـ ـ ــال ط ـ ـه ـ ـبـ ــوب ،فـ ـ ــي ب ـي ــان
ب ــالـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة« :ب ـ ــاس ـ ــم رئ ـي ــس
دولـ ــة فـلـسـطـيــن رئ ـيــس اللجنة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة لـمـنـظـمــة ال ـت ـحــريــر
محمود عـبــاس ،وبالنيابة عن
جميع أبناء الجالية الفلسطينية
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،وبـ ــاألصـ ــالـ ــة عــن
نفسي وطاقم سفارة فلسطين،
أرف ـ ـ ــع إلـ ـ ــى سـ ـم ــو أمـ ـي ــر الـ ـب ــاد
ال ـش ـيــخ نـ ــواف األحـ ـم ــد ،وسـمــو
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
ورئ ـي ــس مـجـلــس األمـ ــة م ــرزوق
ال ـغــانــم ،وس ـمــو رئ ـيــس مجلس
الـ ــوزراء الشيخ صـبــاح الخالد،
وإلــى الشعب الكويتي الشقيق،
أسـمــى آي ــات التهنئة والتبريك
بــال ـم ـنــاس ـبــة ،وأدع ـ ـ ــو الـ ـل ــه ،عــز
وجل ،أن يحفظ المقام السامي،
ّ
ويمن على صاحب السمو وولي
عهده األمين بالصحة والعافية،
ويسدد خطاهما لكل ما فيه خير

«الصفا الخيرية» تهنئ القيادة
السياسية والشعب والمقيمين
أع ــرب رئ ـيــس مـجـلــس إدارة جـمـعـيــة الصفا
الخيرية اإلنسانية محمد الشايع عــن خالص
التهاني والتبريكات إلى سمو أمير البالد وولي
العهد والشعب الكويتي والمقيمين ،بمناسبة
الــذكــرى الستين السـتـقــال الـكــويــت ،والثالثين
للتحرير.
وقــال الـشــايــع ،فــي تصريح ،أمــس ،إن "ذكــرى
االس ـت ـقــال والـتـحــريــر تــأتــي فــي مــرحـلــة تشهد
فـيـهــا دولـتـنــا ال ـعــزيــزة مـكــانــة رائـ ــدة فــي العمل
ً
الخيري على الصعيد العالمي ،وتمضي قدما

نحو التقدم واالزدهار في ظل قيادة أمير البالد"،
ً
مبينا أن "الكويت حرصت منذ استقاللها على
تقديم المساعدات اإلنسانية ،وإغاثة الملهوفين،
ون ـ ـصـ ــرة ال ـم ـس ـت ـض ـع ـف ـيــن؛ ح ـت ــى ب ـ ــات ال ـع ـمــل
اإلنساني سمة من سماتها ،وركيزة من ركائزها".
ودعا الله أن "يديم نعمة األمن واألمان والرخاء
على هذه البلدة الطيبة وجميع بلدان المسلمين،
وأن يصرف عنها السوء والبالء ،وأن يعافي األمة
من جائحة كورونا ،وأن يزيل عنها الغمة".

طارق القوني

رامي طهبوب

سيبي جورج

سجاد حيدر

الكويت وشعبها الشقيق ،وأن
يحفظ الكويت وشعبها من كل
مكروه ،ويديم عليه نعمة األمن
واألمـ ـ ـ ــان ،وال ـم ــزي ــد م ــن ال ــرخ ــاء
واالزدهار».

بيان أمــس :قبل  ٣عقود وقفت
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة إل ــى جانب
أص ــدق ــائ ـن ــا ال ـكــوي ـت ـي ـيــن لـبـنــاء
تحالف دولي لطرد قوات صدام
من الكويت ،وأصبحت عالقتنا
أق ـ ـ ــوى م ـن ــذ ذلـ ـ ــك الـ ـحـ ـي ــن .أود
أن أه ـنــئ شـعــب ال ـكــويــت بهذه
المناسبة العظيمة في التاريخ
المشترك لبلدينا.
ّ
وتقدم أمس السفير الهندي
لدى الكويت سيبي جورج نيابة
عـ ــن ح ـك ــوم ــة ال ـه ـن ــد وشـعـبـهــا
البالغ عددهم  1.3مليار نسمة،
والجالية الهندية في الكويت،
بأحر التحيات إلى دولة الكويت
الصديقة قيادة وحكومة وشعبا
ب ـم ـن ــاس ـب ــة الـ ـ ــذكـ ـ ــرى ال ـس ـت ـيــن

لــاسـتـقــال وال ــذك ــرى الثالثين
لتحرير الكويت.
وقـ ـ ـ ـ ــال جـ ـ ـ ـ ـ ــورج :أغ ـ ـت ـ ـنـ ــم هـ ــذه
ال ـفــرصــة ألرف ــع لـصــاحــب السمو
أمير البالد الشيخ نــواف األحمد
تحياتي القلبية وأطيب تمنياتي
له بدوام الصحة والعافية ،ولسمو
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
وس ـم ــو رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ــوزراء
وشعب دولة الكويت.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف :ي ـم ـث ــل ه ـ ــذا الـ ـع ــام
عــامــة فــارقــة مـهـمــة فــي عالقتنا
حيث سنحتفل بالذكرى الستين
لتأسيس العالقات الدبلوماسية
بين بلدينا الصديقين .فعالقتنا
الـثـنــائـيــة الــوثـيـقــة تـمـتــد بالفعل
إلــى مــا وراء الــروابــط التاريخية

والـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة الـ ـق ــديـ ـم ــة ل ـت ـش ـمــل
الـعــاقــات السياسية والتجارية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـح ـي ــوي ــة بـيــن
الشعوب .واليوم ،تطورت عالقتنا
الثنائية إلــى شــراكــة ديناميكية
طويلة األمد.
وخـ ـت ــم ال ـس ـف ـيــر الـ ـهـ ـن ــدي :مــع
استمرار التزامنا بالعمل عن كثب
مــع الـكــويــت فــي تـعــزيــز تعاوننا
ال ـث ـنــائــي ف ــي ج ـم ـيــع ال ـم ـج ــاالت،
فإنني أدعو الله من أجل استمرار
السالم والتقدم واالزدهار لشعب
دولة الكويت .وأخيرا ،بكل الحب
وال ـ ـ ـ ـ ــدفء والـ ـعـ ـن ــاي ــة نـ ـي ــاب ــة عــن
الجالية الهندية في الكويت شكرا
جزيال لدولة الكويت.
ب ـ ــدوره ،ق ـ َّـدم سـفـيــر بــاكـسـتــان

تاريخ مشترك
مــن جـهـتـهــا ،أعــربــت الـسـفـيــرة
األم ـي ــرك ـي ــة ل ـ ــدى ال ـك ــوي ــت ألـيـنــا
رومانوسكي عن تهانيها باسمها
وباسم السفارة ،لسمو أمير البالد
ال ـش ـي ــخ ن ـ ـ ــواف األح ـ ـمـ ــد وش ـعــب
الـكــويــت بمناسبة ال ــذك ــرى ال ــ60
ً
لالستقالل وبمرور  30عاما على
تحرير البالد.
وق ـ ــال ـ ــت رومـ ــانـ ــوس ـ ـكـ ــي فــي

السفيرة الفرنسية :ملتزمون بتعاون دفاعي قوي

آن كلير لوجوندر

تقدمت السفيرة الفرنسية لدى الكويت آن كلير لوجوندر أمس:
«إلــى صاحب السمو أمير البالد الشيخ نــواف األحمد ،وإلــى جميع
أصــدقــائـنــا الكويتيين بــأحــر الـتـهــانــي وأط ـيــب التمنيات بــالــرخــاء
والصحة والنجاح».
وأضافت لوجوندر ،في بيان« :تتمتع فرنسا والكويت بعالقات
ص ــداق ــة وث ـقــة عـمـيـقــة وطــوي ـلــة األمـ ــد ،ويـحـتـفــظ الـشـعــب الـفــرنـســي
بذكرى نابضة بالحياة عن مشاركة فرنسا في التحالف الذي أدى
إلى تحرير الكويت ،حيث ساهم  15ألف جندي فرنسي في تحرير
أصدقائنا الكويتيين ،ويستمر هذا االلتزام حتى يومنا هذا بتعاون
دفاعي قوي».
وتــابـعــت« :نحتفل هــذا الـعــام أيـضــا بــالــذكــرى الستين الستقالل
ً
الكويت وصداقتنا ،إنه عام مميز جدا لكل من بلدينا ،ومناسبة رائعة
إلعطاء زخم متجدد لشراكتنا .إن تعزيز الحوار االستراتيجي بين

«الهالل األحمر» توزع مساعدات وهدايا باألعياد
الحساوي :فرصة إلسعاد األطفال وذوي االحتياجات والمرضى واألرامل
أكــدت جمعية الـهــال األحمر،
أمـ ــس ،أن ـهــا تـعـمــل ع ـلــى تكثيف
ج ـ ـ ـهـ ـ ــودهـ ـ ــا ،ل ـ ـم ـ ـسـ ــانـ ــدة األس ـ ــر
المحتاجة داخل الكويت ،بهدف
رسم البسمة على وجوه األطفال
وذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـخــاصــة
والمرضى واألرامل.
وق ـ ـ ــال ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
اإلدارة فـ ـ ــي ا لـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ،أ نـ ـ ــور
الحساوي ،في تصريح لـ"كونا"،
عـقــب تــوزيــع م ـســاعــدات غــذائـيــة
م ـت ـن ــوع ــة وه ـ ــداي ـ ــا عـ ـل ــى األسـ ــر
الـ ـمـ ـحـ ـت ــاج ــة ب ـم ـن ــاس ـب ــة ال ـع ـي ــد
الوطني وعـيــد التحرير ،إن هذا
ال ـع ـمــل اإلن ـس ــان ــي ال ـم ـتــزامــن مع
األع ـي ــاد الــوطـنـيــة ي ـن ــدرج ضمن
ال ـم ـشــاريــع الـخـيــريــة ال ـتــي تـقــوم
بها الجمعية على نـطــاق واســع
لمساعدة المحتاجين في البالد.
وأضاف الحساوي أن الجمعية
تـ ــولـ ــي أهـ ـمـ ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة ل ـت ــوزي ــع

جانب من توزيع مساعدات «الهالل األحمر» بمناسبة األعياد
الـمـســاعــدات مـحـلـيــا ،إل ــى جانب
المساعدات الكبيرة التي تقدمها
للمحتاجين خــارج الكويت على
مــدار الـعــام ،مبينا أنــه تم توزيع
المساعدات وهدايا األطفال على

«اتحاد التطبيقي» لسرعة
تسليم شهادات الخريجين
طالب االتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب عمادة شؤون الطلبة بـ "التطبيقي" بالتنسيق
مع عمادة القبول والتسجيل لسرعة تسليم شهادات خريجي
الهيئة .وأشار االتحاد خالل مخاطبة عمادة شؤون الطلبة الى ان
شركة نفط الكويت أعلنت توفير فرص عمل للكويتيين حديثي
التخرج لاللتحاق بالعمل في الشركات التابعة لمؤسسة البترول
الكويتية من حملة الدبلوم "التخصصات الفنية" للذكور ،وتنتهي
فرصة التقديم بتاريخ  14مارس المقبل ،الفتا الى أن "خريجي
هذه التخصصات ينهون دراستهم أول أبريل المقبل ،وبذلك لن
يتمكنوا من التقدم لهذه الوظائف المطروحة" ،متمنيا ان يتم
تسليم الشهادات بأقرب وقت قبل موعد إغــاق باب االلتحاق،
واتاحة الفرصة لهم للعمل في الشركة وبدء حياتهم العملية.
ومن جانب اخر ،اشار االتحاد الى ان باب التقديم على المكافأة
االجتماعية مفتوح حتى غد ،ومن يقدم بعد هذا التاريخ لن تنزل
له المكافأة بأثر رجعي.

«اإلنشائي» ينظم محاضرة
«التأهيل لسوق العمل»
نظم معهد التدريب اإلنشائي في الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والـتــدريــب مـحــاضــرة بـعـنــوان "الـتــأهـيــل لسوق
العمل" للطلبة الخريجين من المعهد ،حاضر فيها المهندس
أنور الغانم ،عبر منصة مايكروسوفت تيمز.
وتطرق الغانم خالل المحاضرة إلى عدة محاور ،منها:
تنمية مهارات الخريجين ،وتعريفهم بفن التأهيل لسوق
العمل ،والتعرف على فهم الذات واألسس العلمية لتحديد
الميول المهني ،إضافة إلى التعرف على مهارات االتصال
والتسويق وإدارة المشاريع الصغيرة.

 150أسرة محتاجة بالكويت.
وذكـ ــر أن "بـهـجـتـنــا بــاألع ـيــاد
ال ــوط ـن ـي ــة ال ح ـ ـ ــدود لـ ـه ــا ،وه ــي
ف ــرص ــة إلس ـع ــاد األطـ ـف ــال وذوي
االحتياجات الخاصة واألطـفــال

«طلبة بريطانيا» لفتح
خط مباشر مع لندن

لـ ـ ــدى ال ـ ـكـ ــويـ ــت س ـ ـجـ ــاد حـ ـي ــدر،
ال ـ ـت ـ ـهـ ــانـ ــي ،ب ـم ـن ــاس ـب ــة األع ـ ـيـ ــاد
الوطنية الكويتية.
وق ــال ح ـيــدر ،فــي ب ـيــان ،أمــس:
«بالنيابة عــن باكستان؛ حكومة
وشـعـبــا ،وبــاألصــالــة عــن نفسي،
أنـ ـق ــل أح ـ ــر ال ـت ـه ــان ــي إل ـ ــى سـمــو
أمير البالد الشيخ نواف األحمد،
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحـ ـم ــد ،وس ـم ــو رئ ـي ــس مجلس
ال ـ ــوزراء ال ـش ـيــخ ص ـبــاح ال ـخــالــد،
بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة األعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاد ال ــوط ـن ـي ــة
للكويت».
وأضـ ـ ــاف« :ت ــرت ـب ــط بــاكـسـتــان
وال ـكــويــت ب ــرواب ــط تــاريـخـيــة من
اإلي ـ ـمـ ــان ال ـم ـش ـت ــرك وال ـح ـض ــارة
وال ـث ـقــافــة ،وه ــي رغـبـتـنــا ال ـجــادة
فــي زي ــادة توطيد الـعــاقــات ذات
ال ـم ـن ـف ـعــة ال ـم ـت ـبــادلــة ف ــي جـمـيــع
مجاالت التعاون».
وأض ــاف« :أع ــرب عــن تمنياتي
لشعب الكويت الصديق باالزدهار
الــدائــم والـنـجــاح وال ـس ــام ،وإنــي
ع ـل ــى ي ـق ـيــن ب ــاس ـت ـم ــرار ع ــاق ــات
الصداقة والتعاون بين باكستان
وال ـك ــوي ــت وت ـع ــزي ــزه ــا ،م ــن أجــل
ال ـم ـن ـف ـع ــة الـ ـمـ ـتـ ـب ــادل ــة ل ـل ـب ـلــديــن
والشعبين في السنوات المقبلة.
وبهذه المناسبة ،أتمنى للكويت
و قـيــاد تـهــا وحكومتها وشعبها
أطـ ـ ـي ـ ــب ت ـ ـم ـ ـن ـ ـيـ ــاتـ ــي ،بـ ــال ـ ـسـ ــام
والسعادة واالزدهار».

وأســرهــم" ،موضحا أن الجمعية
ت ـه ـت ــم ب ـش ـك ــل خ ـ ــاص ب ـشــري ـحــة
األرام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل واأليـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــام واألس ـ ـ ـ ـ ــر
المحتاجة.
وأك ـ ــد حـ ــرص ال ـج ـم ـع ـيــة على

دعم أفراد تلك األسر ،واالستمرار
بـتـقــديــم كــل أش ـكــال الـمـســاعــدات
وإعــانـتـهــم عـلــى تحمل ظروفهم
ال ـم ـع ـي ـش ـي ــة عـ ـب ــر س ـل ـس ـل ــة مــن
الـمـشــاريــع وال ـبــرامــج المختلفة
على الساحة المحلية.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن ال ـج ـم ـع ـي ــة
تستقبل الـصــدقــات وال ــزك ــاة من
المواطنين ،لتوزيعها على الفقراء
والمحتاجين داخل البالد ،منوها
بعطاء الكويت الــذي لــن يتوقف
عن مساعدة المحتاجين ،سواء
داخلها أو خارجها.
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاوي ع ــن
ش ـك ــره ل ـل ـشــركــات وال ـمــؤس ـســات
والمحسنين؛ مواطنين ومقيمين،
ال ــذي ــن ب ـ ـ ــادروا بــال ـت ـبــرع لــأســر
المحتاجة عــن طــر يــق الجمعية،
مــؤكــدا أهمية مــواصـلــة عطائهم
إلن ـ ـجـ ــاح ب ــرن ــام ــج ال ـم ـس ــاع ــدات
المحلية على أكمل وجه.

بلدينا هو اإلشارة األولى لهذا الزخم الجديد».
وأكدت أن «بلدينا يشتركان في التزام مشترك بتعزيز التعددية
واالستقرار اإلقليمي والتضامن الدولي .لقد عملت الكويت بشكل
مطرد من أجل االستقرار والسالم اإلقليميين ،وفي هذا الصدد أود
أن أشيد مرة أخرى بجهود الوساطة الكويتية التي أتاحت تحقيق
المصالحة بين دول الخليج ،ونعتقد بقوة أن بلدينا يمكن أن يعمال
يدا بيد لتعزيز السالم في الشرق األوسط في منعطف حاسم».
ورأت السفيرة الفرنسية «أن تكاثر القضايا العالمية التي تفاقمت
ّ
أهمية أن نواصل جهودنا التعاونية
منذ ظهور األوبئة ،يذكرنا بمدى
ً
ً
لبناء عالم أكثر عدال واستدامة وأمانا» ،مشيرة في هذا الشأن إلى
أن «لدولة الكويت تقليدا طويل األمد في كونها جهة فاعلة حاسمة
في العمل اإلنساني متعدد األطراف ،من الصحة العالمية إلى حماية
كوكبنا ،أنا واثقة جدا بأن مساهمتنا المشتركة يمكن أن تحدث فرقا».

البصيري لـ ةديرجلا  :مستعدون للتسجيل
المبكر لمقررات «الهندسة» في مارس
•

«إعادة النظر في نسب اختبارات قدرات القبول للعام المقبل»
●

فيصل متعب

أع ـ ـل ـ ــن ال ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــد الـ ـمـ ـس ــاع ــد
لـ ـلـ ـش ــؤون ال ـط ــاب ـي ــة فـ ــي كـلـيــة
ال ـه ـنــدســة والـ ـبـ ـت ــرول بـجــامـعــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت د .ب ـ ـ ــدر الـ ـبـ ـصـ ـي ــري،
استعداد الكلية للتسجيل المبكر
ف ــي ال ـم ـق ــررات ال ــدراس ـي ــة خــال
مـ ــارس الـمـقـبــل ،مـشـيــرا إل ــى أن
الكلية اتخذت جميع االحتياطات
ال ـت ــي تـتـعـلــق ب ــأم ــاك ــن الـضـغــط
ل ـل ـم ـقــررات ال ــدراسـ ـي ــة ،وتــوفـيــر
شعب دراسية اضافية لها.
وكشف البصيري ،في تصريح
لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" ،ع ــن ت ــوج ــه إلع ــادة
النظر في نسب اختبارات القدرات
فــي الكلية بعملية القبول للعام
المقبل" ،الفتا الى انه "في األعوام
ال ـس ـت ــة ال ـم ــاض ـي ــة ك ــان ــت الـكـلـيــة

بدر البصيري

ت ـش ـت ــرط حـ ـص ــول ال ـط ــال ــب عـلــى
 15فــي الـمـئــة مــن درج ــة اخـتـبــار
اللغة اإلنكليزية ،و 20فــي المئة
ل ـلــريــاض ـيــات م ــن نـسـبــة اخـتـبــار

ال ـقــدرات ،و 65فــي المئة مــن وزن
شهادة الثانوية العامة للقبول".
والحـ ـ ــظ ال ـب ـص ـي ــري أن "اك ـث ــر
ال ـم ـقــررات الــدراس ـيــة الـتــي يكون
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ض ـ ـغـ ــط أث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ع ـم ـل ـيــة
الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ب ـ ـعـ ــض الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــررات
الـخــاصــة بالهندسة الكهربائية
والميكانيكية ،كما انها تختلف
من فصل الى آخر ،بحسب مواسم
القبول واعداد الطلبة".
ولفت البصيري الــى انــه "في
حال تعثر الطالب دراسيا او يكون
حاصال على انذار ،فإننا ننصحه
بــأال يكون مسجال بأكثر مــن 15
وحدة دراسية ،وان يكون مسجال
في  5مقررات دراسية كحد اقصى
وانفع له ولمعدله الدراسي ،حتى
يتجنب اإلنذار وهبوط المعدل".

«الكويت للعلوم والتكنولوجيا» تطلق حملة «احتفل بأمان»
البقاعين :البقاء في المنزل واالبتعاد عن التجمعات أقل ما يمكن تقديمه للكويت

الصورة صوئية للكتاب الرسمي
موجه للطيران المدني
طالب رئيس الهيئة اإلدارية لالتحاد
الوطني لطلبة الكويت -فــرع المملكة
المتحدة ،ناصر الغانم ،المدير العام
ل ـل ـط ـي ــران ال ـم ــدن ــي ي ــوس ــف ال ـ ـفـ ــوزان،
بــإعــادة فتح خــط مباشر بين الكويت
وبريطانيا.
وذكر الغانم خالل لقاء إدارة الطيران
المدني ،لتقديم الكتاب الرسمي لهم،
أن "المطالبة بإعادة فتح خط مباشر
بين البلدين ،جاءت بعد االكتفاء بإقرار
الـحـجــر الـمـنــزلــي لـلـطـلـبــة الكويتيين
الــدارس ـيــن بــال ـخــارج ،وللتخفيف من
التكاليف المادية وعناء السفر والمشقة
على الطلبة".

أط ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــق ق ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــم األنـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة
وال ـف ـعــال ـيــات ف ــي كـلـيــة الـكــويــت
لـلـعـلــوم وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا حملة
تــوعــويــة ت ـحــت ع ـن ــوان "احـتـفــل
بأمان" بمناسبة األعياد الوطنية.
وأش ـ ـ ـ ــارت ال ـك ـل ـي ــة ،ف ــي ب ـيــان
أمس ،إلى أن "الحملة تهدف إلى
تــوعـيــة طلبة الـجــامـعــة بطريقة
االحتفال في ظل انتشار فيروس
ك ــورون ــا وال ــوب ــاء الـمـتـحــور عن
طـ ــريـ ــق االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام بـ ـ ــاإلرشـ ـ ــادات
واالش ـ ـتـ ــراطـ ــات ال ـص ـح ـيــة الـتــي
أعـ ـلـ ـنـ ـتـ ـه ــا وزارتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
والصحة لجهة االلتزام بالتباعد
االجتماعي وتطبيق االحترازات
الـصـحـيــة الــوقــائ ـيــة إل ــى جــانــب
الـ ـبـ ـق ــاء فـ ــي الـ ـمـ ـن ــازل فـ ــي ف ـتــرة
األع ـي ــاد الــوطـنـيــة بـهــدف حصر
الوباء".
ولفتت الكلية الى "االستعاضة
عــن االحـتـفــاالت التقليدية التي
ج ــرت ال ـع ــادة عـلــى اقــامـتـهــا في
الكلية بهذه المناسبات الغالية
باقامة حملة توزيع للهدايا على
طريقة ممر السيارات" ،الفتة الى
أن الطلبة حـضــروا بسياراتهم
إلـ ــى س ــاح ــة الـ ـسـ ـي ــارات لـتـسـلــم
الهدايا من مختلف النوادي في

أقل ما يمكن تقديمه للكويت في
احتفاالت فبراير.

المنظومة الصحية

مشاركة في االحتفال
الجامعة وهــم في السيارة دون
تالمس مباشر مع الحفاظ على
مسافة ال تقل مترين بينهم وبين
الموزعين.
وذك ــرت أن الطلبة الموزعين
ح ـ ـ ــر ص ـ ـ ــوا عـ ـ ـل ـ ــى أن ت ـت ـض ـم ــن
الـتــوزيـعــات والـنـشــاطــات أفـكــارا
تـشـجــع عـلــى الـبـقــاء فــي الـمـنــزل

وأن يقتصر االحتفال باألعياد
الوطنية مع األهل في البيت.
من جانبه ،هنأ رئيس الكلية
الـ ـب ــروفـ ـس ــور خ ــال ــد ال ـب ـقــاع ـيــن
المواطنين والمقيمين بمناسبة
األع ـيــاد الــوطـنـيــة ،متمنيا دوام
نعمة األمــن واألمــان تحت مظلة
اإلدارة الحكيمة لصاحب السمو

أمير البالد الشيخ نواف األحمد
وولي عهده األمين الشيخ مشعل
األحمد.
وشدد البقاعين على ضرورة
البقاء في المنزل واالبتعاد عن
أي تجمعات ،موضحا أن االلتزام
بـ ــال ـ ـقـ ــرارات والـ ـمـ ـس ــاع ــدة عـلــى
تطبيق التوصيات الحكومية هي

بــدورهــا ،ذكــرت مديرة وحدة
األن ـش ـطــة وال ـف ـعــال ـيــات بالكلية
د .رنــدا بهمن ،بخطاب صاحب
السمو ال ــذي أش ــاد فيه بجهود
المنظومة الصحية والتضحيات
ال ـم ـق ــدم ــة م ــن ال ـ ـكـ ــوادر الـطـبـيــة
والتمريضية لمواجهة الجائحة.
وا ع ـ ـت ـ ـبـ ــرت بـ ـهـ ـم ــن "أن دور
الـ ـج ــامـ ـع ــة اس ـ ــاس ـ ــي ل ـتــوص ـيــل
قــرارات اإلدارة العليا والحكيمة
في البالد إلــى الطلبة لمواجهة
الـجــائـحــة ،وب ـنــاء عليه انطلقت
حملة احتفل بأمان فيما يخص
االحتفاالت الوطنية".
ومــن جهته ،شــدد مدير قسم
العالقات العامة والتسويق في
الـكـلـيــة إبــراه ـيــم ال ـم ـطــوع ،على
ضـ ــرورة ال ـح ـفــاظ عـلــى الـكــويــت
وال ـح ـي ـلــولــة دون ب ـلــوغ مــرحـلــة
الخطر الــوبــائــي ،مشيرا الــى ان
روح المسؤولية الوطنية تلزم
الجميع الـتـعــاون مــع الصفوف
األمامية لتقنين االنتشار.

ةديرجلا
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الحكومة تطلب سحب  5مليارات دينار سنويا من «األجيال»

في مشروع بقانون أحالته إلى المجلس وقوبل بـ«ال» نيابية كبيرة
محيي عامر

نص المشروع ،الذي أحالته
الحكومة إلى المجلس ،على أن
ُيستبدل بنص المادة الثالثة
من المرسوم بالقانون بشأن
صندوق احتياطي األجيال
القادمة النص اآلتي« :يجوز
أخذ مبلغ من احتياطي
األجيال القادمة ال يتجاوز ً 5
مليارات دينار كويتي سنويا».

أحــالــت الحكومة إلــى مجلس
ً
األم ــة مـشــروعــا بـقــانــون بتعديل
بعض أحكام المرسوم بالقانون
ر قـ ــم ( )106ل ـس ـنــة  1976ب ـشــأن
احتياطي األجـيــال الـقــادمــة ،إلى
مجلس األمة ،وسط رفض نيابي
واس ـ ـ ـ ــع لـ ـلـ ـمـ ـش ــروع ال ـ ـ ـ ــذي ت ـمــت
إحالته إلى لجنة الشؤون المالية
واالقتصادية البرلمانية.
ونـ ـ ـ ــص ال ـ ـم ـ ـش ـ ــروع ع ـ ـلـ ــى أن
يستبدل بنص المادة الثالثة من
المرسوم بالقانون المشار اليه
الـنــص اآلت ــي" :ي ـجــوز أخ ــذ مبلغ
من احتياطي األجيال القادمة ال
يـتـجــاوز خمسة مـلـيــارات ديـنــار
ً
كويتي سنويا".
وق ــال ــت ال ـمــذكــرة اإليـضــاحـيــة
للمشروع الحكومي" :لما كانت
الـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــروف االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة الـ ـت ــي
ت ـمــر ب ـهــا دولـ ــة ال ـك ــوي ــت ،بسبب
االنـخـفــاض الـحــاد فــي اإلي ــرادات
الـنـفـطـيــة وال ـم ـتــوقــع أن يستمر
سـ ـن ــوات عـ ــديـ ــدة ،ب ـم ــا ق ــد يــؤثــر
بالسلب على االحـتـيــاطــي العام
للدولة ويؤدي إلى شح السيولة
ال ـن ـق ــدي ــة ،ب ـمــا ق ــد ي ـتــرتــب عـلـيــه
بعض احكام المرسوم بالقانون
رقــم ( )106لسنة  1976فــي شأن
احتياطي األجـيــال الـقــادمــة ،بما
يسمح لمواجهة هــذا العجز في
الميزانيات العامة للدولة".
وأضافت المذكرة" :وقد تضمن
مشروع القانون في مادته األولى
إج ـ ــراء ت ـعــديــل ب ــاس ـت ـب ــدال نــص
ال ـ ـمـ ــادة ال ـث ــال ـث ــة مـ ــن ال ـم ــرس ــوم
بالقانون رقم ( )106لسنة 1976
ال ـ ـم ـ ـشـ ــار ال ـ ـيـ ــه  -وال ـ ـت ـ ــي س ـبــق
تعديلها بالقانون رقم ( )18لسنة
 2020بـحـيــث يـجــوز أخ ــذ مبلغمن احتياطي األجيال القادمة ال
يـتـجــاوز خمسة مـلـيــارات ديـنــار
ً
ك ــوي ـت ــي سـ ـن ــوي ــا ،ل ـم ــواج ـه ــة أي
عجز يطرأ على االحتياطي العام

للدولة ،مع األخذ بعين االعتبار
قـيــام الحكومة بترشيد االنـفــاق
وتخفيض المصروفات وزيــادة
االيرادات وتنويع مصادر الدخل".
وتــاب ـعــت" :وق ــد نـصــت الـمــادة
الثانية من مشروع القانون على
إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا
ً
الـقــانــون ،وأخ ـيــرا أنــاطــت الـمــادة
الثالثة بالوزراء -كل فيما يخصه-
تنفيذ ه ــذا ال ـقــانــون ،كـمــا بينت
أنه يعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية".

الحاضر والمستقبل
ً
نـ ـي ــابـ ـي ــا ،أك ـ ــد الـ ـن ــائ ــب مـهـنــد
ال ـســايــر أن الـعـبــث ف ــي الـحــاضــر
والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل أص ـ ـب ـ ــح ع ـ ـنـ ــوان
ً
مــن جهته ،قــال النائب فــارس
الـ ـم ــرحـ ـل ــة ،مـ ـسـ ـت ــدرك ــا ب ــال ـق ــول:
"ل ــن نقبل ب ـمــرور ه ــذا ال ـنــوع من العتيبي :بعد أن أفرغت الحكومة
ال ـت ـخ ـبــط ال ـم ــال ــي ،ال ـ ــذي يعكس صندوق االحتياطي العام تتوجه
سلطة ال تملك ُبعد نظر وال رؤية اآلن إلى صندوق األجيال القادمة،
واضحة ،وتتعامل مع هذا الوطن وه ــذا ق ــرار خطير،فقد اقترحت
األخ ـ ـ ـ ــذ م ـ ــن أرب ـ ـ ـ ـ ــاح الـ ـصـ ـن ــدوق
معاملة الشركة الخاصة".
وش ــدد الـنــائــب ثــامــر السويط السياديلسد العجز.
وش ــدد العتيبي عـلــى أنعــدم
عـلــى رف ـضــه ل ـم ـشــروع الـحـكــومــة
بسحب  5مـلـيــارات مــن صندوق اي ـ ـجـ ــاد حـ ـل ــول واض ـ ـحـ ــة لـعـجــز
األج ـ ـيـ ــال ال ـ ـقـ ــادمـ ــة ،فــال ـح ـكــومــة الميزانية ينذر بمستقبل خطير
الـ ـع ــاج ــزة ل ــن ت ــأت ــي إال ب ـح ـلــول على المالية العامه للدولة.
بـ ـ ـ ــدوره ،قـ ــال ال ـن ــائ ــب مـهـلـهــل
عاجزة.
ف ـ ـ ــي وق ـ ـ ـ ــت ق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـن ـ ــائ ـ ــب د .ال ـم ـض ــف :ب ـع ــد االسـ ـتـ ـي ــاء عـلــى
ع ـب ــدال ـك ــري ــم ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري :حـ ــذرت االح ـت ـي ــاط ــي الـ ـع ــام وإن ـ ـفـ ــاق مــا
م ـ ــن ن ـ ـضـ ــوب االح ـ ـت ـ ـيـ ــاط الـ ـع ــام تـبـقــى مـنــه عـلــى ش ــراء الـ ــوالءات
باستجواب رئيس الوزراء األسبق ال ـس ـي ــاس ـي ــة يـ ـت ــم االت ـ ـج ـ ــاه ال ــى
ورئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ال ـم ـك ـلــف ،لكن االس ـت ـي ــاء ع ـلــى ث ـ ــروة األج ـي ــال
ال أذن تـسـمــع وال عـيــن ت ــرى وال القادمة ،والذي لن نقبل بمروره،
بل سنفتح ملف االحتياطي العام
عقل يفهم.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :مـ ـ ـ ـ ـ ــن أنـ ـ ـهـ ـ ـك ـ ــوا وتكليف المجلس بتتبع االموال
االحتياطيات المليارية مازالوا العامة المنهوبة فــي كــل قضايا
أحرارا ،ومن عاثوا بالبالد فسادا الفساد بال استثناء.
لن نسمح
يتصدرون مراكز القرار ،ال تفتح
وفي السياق ذاته ،أكد النائب
الخزائن واللص طليق ،ال لقانون
عبدالله المضف :لن نسمح بيد
السحب من احتياطي األجيال.

اللجنة المالية في اجتماع سابق (أرشيف)
تمد على ثــروة اجيالنا القادمة
تـحــت أي م ـبــرر ...رئـيــس مجلس
الــوزراء ووزيــر المالية ،أحذركما
مـ ــن خ ـ ـطـ ــورة الـ ــذهـ ــاب إل ـ ــى ه ــذا
الخيار ،إن كان البعض ينظر لهذا
البلد بأنه مؤقت ،فنحن نراه دولة
مستمرة بإذن الله.
ب ــدوره ،رفــض النائب يوسف
الـ ـفـ ـض ــال ــة م ـ ـشـ ــروع ال ـح ـك ــوم ــة،
ً
م ــؤك ــدا أنـ ــه "ح ـل ـقــة م ـت ـك ــررة مــن
سلسلة مشاريع فاشلة لمعالجة
األوضــاع االقتصادية في البالد،
وإدخــال ـنــا فــي أزم ــة ب ــدون أدنــى
جهد وعمل حقيقي لمعالجة أزمة
السيولة الحالية بشكل خــاص،
واالختالالت المالية بشكل عام".
وأض ـ ـ ــاف ال ـف ـض ــال ــة أن "هـ ــذا
الـ ـمـ ـش ــروع مـ ــرفـ ــوض ،ويـكـفـيـنــا
ً
عبثا و شــر عـنــة للفساد وضياع
الـ ــوقـ ــت واألول ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــات ،ول ـت ـق ــدم
ً
ً
ً
الحكومة مشروعا كامال وواضحا
يناقش في المجلس ،باالستعانة
بالخبرات الوطنية بأسرع وقت
ممكن.
بــدوره ،قــال النائب بــدر المال:

«الظواهر» :انتشار المخدرات والعنف األسري والتحرش
الداهوم :ناقشنا تشكيل لجنة من الجهات الحكومية لمكافحة الظواهر السلبية بالمجتمع
ناقشت لجنة الظواهر السلبية
ف ــي اج ـت ـمــاع ـهــا أمـ ــس االقـ ـت ــراح
ب ــرغـ ـب ــة ب ـ ـشـ ــأن ت ـش ـك ـي ــل ل ـج ـنــة
م ـش ـتــركــة ت ـضــم ف ــي عـضــويـتـهــا
كافة الجهات الحكومية المعنية
بمكافحة الـظــواهــر السلبية في
ال ـم ـج ـت ـم ــع ،وحـ ـض ــر االج ـت ـم ــاع
مـمـثـلــون ع ــن وزارات الــداخـلـيــة
والـ ـش ــؤون وال ـص ـحــة واألوق ـ ــاف
واإلدارة العامة للجمارك.
وقــال رئيس اللجنة النائب
د .بـ ــدر الـ ــداهـ ــوم ف ــي تـصــريــح
بــالـمـجـلــس ام ــس إن االق ـت ــراح
مـ ـ ـق ـ ــدم م ـ ـنـ ــه كـ ــرئ ـ ـيـ ــس ل ـل ـج ـنــة
وم ــن الـمـقــرر الـنــائــب د .صالح
ال ـ ـم ـ ـط ـ ـي ـ ــري وأي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــا ع ـض ــو
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب د .م ـح ـمــد
الـحــويـلــة ،ويـتـعـلــق بــالـظــواهــر
السلبية ومن أهمها المخدرات
وا لـعـنــف المجتمعي ،وأن يتم
إشـ ــراك جـمـعـيــات الـنـفــع الـعــام
وال ـم ـخ ـت ـص ـي ــن ب ـح ـي ــث ت ـق ــوم
تـلــك اللجنة بــدراســة الـظــواهــر
الـ ـسـ ـلـ ـبـ ـي ــة وبـ ـ ـح ـ ــث أس ـب ــاب ـه ــا
وآثـ ـ ــارهـ ـ ــا وتـ ـح ــدي ــد الـ ــدوافـ ــع
الرتـ ـ ـك ـ ــابـ ـ ـه ـ ــا وإي ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاد س ـب ــل
معالجتها.

«الظواهر السلبية» في اجتماعها امس
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ـ ـ ــه "ط ـ ـ ـلـ ـ ــب م ــن
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـم ـخ ـت ـص ــة ت ـق ــدي ــم
مالحظاتها على هــذا االقتراح
خاصة أن الجميع أبدى تفاعله
مع ضــرورة إيجاد حلول لهذه
ال ـظــواهــر الـسـلـبـيــة ال ـتــي أث ــرت
ع ـلــى الـمـجـتـمــع ودم ـ ــرت فـئــات
من الشباب سواء كانوا اناثا أو
ذكورا" ،مؤكدا ان "هذا االقتراح
سيكون من ضمن األولويات".
ول ـفــت ال ــداه ــوم إل ــى وج ــود

مرسوم بقانون سابق بتشكيل
لجنة وطنية عام  ١٩٨٩ألغي في
عام  ،٢٠١٣مشيرا الى ان وزارة
الصحة أوضحت ان هذه اللجنة
كانت مهمة وفعالة ،لذا تقدمنا
بهذا االقتراح برغبة لسد الخلل.

ظاهرة المخدرات
من جهة أخرى ،أكد الداهوم
أن اللجنة البرلمانية بدورها

ستقوم بدراسة جميع الظواهر
الـ ـسـ ـلـ ـبـ ـي ــة وبـ ـ ـح ـ ــث أسـ ـب ــابـ ـه ــا
وآث ـ ـ ــاره ـ ـ ــا وت ـ ـحـ ــديـ ــد ال ـ ــدواف ـ ــع
الرت ـ ـك ـ ــاب ـ ـه ـ ــا وإي ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاد س ـب ــل
معالجتها.
وبـ ـ ـي ـ ــن أن الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ركـ ـ ــزت
ن ـق ــاش ـه ــا أمـ ـ ــس عـ ـل ــى ظ ــاه ــرة
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدرات وآلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة م ـن ـع ـه ــا
وانـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــاره ـ ـ ـ ــا خ ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــة ان
االحصائيات تشير الى انتشار
ال ـم ـخ ــدرات ب ـيــن ف ـئــة األحـ ــداث

وهو مؤشر خطير جدا ،إضافة
إل ــى ظــاهــرتــي ال ـع ـنــف األس ــري
والـتـحــرش اللتين اخــذتــا بعدا
وص ـ ـ ــدى اع ــامـ ـي ــا فـ ــي ال ـف ـت ــرة
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،م ـش ـي ــرا ال ـ ــى ان ـ ــه تــم
االتـ ـف ــاق ع ـلــى ضـ ـ ــرورة اشـ ــراك
جـمـيــع جـمـعـيــات ال ـن ـفــع ال ـعــام
والمختصين.

"هــذا المشروع بقانون مرفوض
جملة وتفصيال ،ولن تمتد أيديكم
إل ـ ــى صـ ـن ــدوق االج ـ ـيـ ــال وأفـ ـ ــواه
الهدر مفتوحة وأيدي الفساد لم
تحاسبوها".
وقال النائب سعود أبوصليب:
"لـ ـ ــو أحـ ـسـ ـن ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة إدارة
ال ـ ـثـ ــروات ل ـم ــا وص ـل ـن ــا إلـ ــى ه ــذا
ال ـح ــال ،سـحـبــت مــن االحـتـيــاطــي
الـ ـع ــام ،واآلن ت ــري ــد ال ـس ـحــب من
احتياطي األجيال القادمة".
وأض ـ ــاف" :قـلـنــا ســابـقــا الـمــال
العام خط أحمر ...استردوا األموال
المنهوبة ،وحاسبوا سراق المال
ال ـعــام ،فــا للسحب مــن صندوق
األجيال القادمة".
ب ـ ــدوره ،ق ــال ال ـنــائــب د .حمد
المطر "ال يمكن أن نسمح لحكومة
فشلت في إدارة أموال االحتياطي
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام بـ ـ ـ ــأن ت ـ ـمـ ــس احـ ـتـ ـي ــاط ــي
األجيال القادمة ،فهو صمام أمان
االق ـت ـصــاد الـكــويـتــي! مــن األول ــى
عـلــى الـحـكــومــة أن تــراجــع الـهــدر
في مؤسساتها وتحارب الفساد
قبل كل شيء!".

وقــال النائب أسامة الشاهين
"م ـ ـ ـشـ ـ ــروع الـ ـحـ ـك ــوم ــة سـ ـح ــب 5
ً
سنويا خطير ومرفوض!
مليارات
وسنسقطه كما أسقطنا مشروع
الـ 3مليارات ،وقرض الـ 30مليارا
من قبله".
وقـ ـ ــال ال ـن ــائ ــب د.ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
الـصـقـعـبــي "تـجــاهـلــت الـحـكــومــة
تـقــديــم خـطــة اقـتـصــاديــة شاملة،
وتـ ـج ــاهـ ـل ــت إيـ ـ ـق ـ ــاف الـ ـ ـه ـ ــدر فــي
ال ـم ـيــزان ـيــة ،وت ـجــاه ـلــت مـحــاربــة
ال ـف ـســاد وال ـق ـض ــاء ع ـلــى أرب ــاب ــه،
واتجهت اليوم للعبث بـاحتياطي
األج ـ ـ ـيـ ـ ــال الـ ـ ـق ـ ــادم ـ ــة ،وهـ ـ ـ ــذا أم ــر
مرفوض ولن نقبل بمروره".
وأضاف الصقعبي" :العبث في
صندوق األجيال القادمة ال يمكن
أن يمر مرور الكرام ،فهو صندوق
يحمينا وق ــت األزم ـ ــات ،ويـقــوي
الوضع االئتماني الكويتي ،وال
يمكن الـقــول بمساس الصندوق
الـ ـ ــذي اذا ت ــم ف ـس ـي ـكــون ان ـه ـيــار
للدولة واقتصادها".

حماد :إغالق األنشطة
بال تعويض مرفوض
قال النائب سعدون حماد إن إغــاق األنشطة التجارية من
دون تعويض أصحابها أمر مرفوض ،مؤكدا أن الحل األفضل
لمواجهة فيروس كورونا هو تطعيم كل المواطنين والمقيمين.
وأوضــح حماد في تصريح بمجلس األمــة أن ما يتردد عن
اق ـتــراح وزارة الصحة بـشــأن فــرض الحظر الكلي أو الجزئي
وال ـ ــذي ي ـنــاقــش ف ــي مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،سـيـتــرتــب عـلـيــه إغ ــاق
االنشطة التجارية من دون تعويض بسبب هذا الحظر وهذا
المبدأ مرفوض.
وأضاف ان الحل يكون في تطعيم كل المواطنين والمقيمين،
والتشجيع على التطعيم يكون بإعفاء المواطنين والمقيمين
من الحجر المنزلي أو المؤسسي ،مشددا على ضرورة تصويب
قرار السلطات الصحية في هذا الشأن.
وأشار إلى ان وزير الصحة ذكر في الجلسة السابقة لمجلس
األمة أن عدد من تم تطعيمه  ١٣٧الفا فقط بينما االمارات طعمت
أكثر من  ٥ماليين شخص يقطن على ارضها ،لذلك يجب االسراع
بتطعيم كل من المواطنين والمقيمين على أرض الكويت.
وبين ان القرارات الصحية بضرورة الحجر بالفنادق لمدة
اسبوع ارتجالية وغير مدروسة ،الفتا إلى احد المواطنين يمتلك
فندقا ،وأبلغ وزارة الصحة انه سيحجر نفسه في فندقه ،ولكن
الوزارة رفضت وطلبت منه الحجر في فندق آخر ال يملكه ،وهذا
يؤكد أن القرارات غير مدروسة.
وقال حماد إنه تقدم مع مجموعة من النواب باقتراح بقانون
بتعويض كل مواطن لديه نشاط تجاري بمنحه قرضا بحد
اقصى  ٢٥٠الف دينار ،مبينا أن هناك اقتراحا سبق تقديمه وتم
االعتراض عليه وأعاد تقديمه بعد التعديل عليه.
وذكــر أن هذا االقتراح جاء نتيجة الـقــرارات غير المدروسة
وتضرر المواطنين وتعرضهم لخسائر كبيرة جدا نظرا إلغالق
محالتهم وانشطتهم التجارية.

برلمانيات
سلة برلمانية
الديحاني لرفع عالوة
األبناء إلى  90دينارًا

قدم أمني سر مجلس األمة
النائب فرز الديحاني
اقتراحا بقانون في شأن
تعديل املادة الثانية من
املرسوم بالقانون رقم ()14
لسنة  1992بمنح زيادة
في العالوة االجتماعية
واملعاشات التقاعدية
واملساعدات العامة.
ويقضي االقتراح برفع
العالوة املالية لألبناء من
 50الى  90دينارا شهريًا
عن كل مولود حتى سبعة
أبناء ،ومنح الطفل املعاق
 150دينارا شهريا.

الحويلة يسأل معرفي عن
البيوت المستردة والمسحوبة

وجه النائب د .محمد
الحويلة سؤاال الى وزير
اإلسكان وزير الدولة
لشؤون الخدمات عبدالله
معرفي عن البيوت
املستردة واملسحوبة
وتأخر عرضها من جديد
مرة أخرى على املواطنني
املستحقني للرعاية
السكنية.
وقال :ما أسباب تأخر
عرض البيوت املسحوبة
على املواطنني أصحاب
الطلبات اإلسكانية؟ وكم
عدد البيوت املسحوبة
ابتداء من عام  2014حتى
تاريخه؟ وما كيفية إعادة
توزيعها واالعالن عنها؟
مع تزويدي باملستندات
الخاصة بهذا الشأن.

المال يستفسر عن تخصيص
 ٪5من الجمعيات للمحافظات

وجه النائب د .بدر املال
ً
سؤاال برملانيًا إلى وزير
الشؤون االجتماعية
وزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية عيسى الكندري،
عن سبب تخصيص نسبة
 ٪5من أرباح الجمعيات
التعاونية لدعم املحافظات،
واألوجه والقنوات
واملشاريع التي تصرف
فيها تلك املبالغ.

الغريب لزيادة المعاشات
التقاعدية سنويًا  30دينارًا

«التشريعية» تحيل اقتراحات القروض إلى «المالية»

ُ
اللجنة وافقت على قوانين جلسة «كورونا» ضمن بند ما يستجد من أعمال
وافـقــت لجنة الـشــؤون التشريعية
والقانونية خالل اجتماعها أمس على
إحــالــة عــدد مــن االقـتــراحــات بقوانين
إل ــى الـلـجــان الـمـخـتـصــة ،وأج ـلــت بت
اق ـ ـتـ ــراحـ ــات أخ ـ ـ ــرى السـ ـتـ ـط ــاع آراء
الجهات المختصة.
وقـ ـ ــال رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة ال ـن ــائ ــب د.
خ ــال ــد ال ـع ـن ــزي ،ف ــي ت ـصــريــح أم ــس،
إن الـلـجـنــة واف ـق ــت ع ـلــى إح ــال ــة عــدد
م ــن االقـ ـت ــراح ــات الـمـتـعـلـقــة بقضية
الـقــروض إلــى لجنة الـشــؤون المالية
ً
واالقتصادية لالختصاص ،مضيفا أن
ً
هناك اقتراحا ينص على شراء الدولة
للقروض االستهالكية المستحقة على
المواطنين ،وآخــر بشرائها ألرصــدة
الـ ـق ــروض االس ـت ـهــاك ـيــة والـمـقـسـطــة
ً
للمواطنين ،وثــالـثــا بــإسـقــاط فــوائــد
القروض.
وأف ـ ــاد ال ـع ـنــزي ب ــأن الـلـجـنــة صــوتــت
بالموافقة على إحالة اقتراح بقانون بدعم
وضمان تمويل البنوك المحلية للعمالء
ال ـص ـغ ــار وال ـم ـتــوس ـط ـيــن الـمـتـضــرريــن
م ــن ت ــداعـ ـي ــات أزمـ ـ ــة فـ ـي ــروس ك ــورون ــا،
واق ـتــراح آخــر بشأن الـصـنــدوق الوطني
لرعاية وتنمية الـمـشــروعــات الصغيرة
والمتوسطة.
وأوض ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ــه تـ ــم وضـ ـ ــع ت ــوص ـي ــات
المجلس في الجلسة الخاصة بمناقشة
تداعيات أزمة جائحة كورونا ،وتم وضع

ه ــذه االق ـتــراحــات عـلــى بـنــد مــا يستجد
من أعمال.
وأك ـ ـ ــد أن ـ ــه فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد واف ـق ــت
اللجنة على إحالة اقـتــراح محال بصفة
االستعجال بشأن معالجة اآلثار المترتبة
على انتشاء وباء كورونا وتداعياته مقدم
مــن ال ـنــواب أســامــة الـمـنــاور ود.عـبــدالـلــه
الـطــريـجــي وم ـب ــارك العجمي ود .خالد
الـ ـعـ ـن ــزي وأح ـ ـمـ ــد ال ـح ـم ــد إل ـ ــى الـلـجـنــة
المختصة.
وبين أنه تمت إحالة اقتراح بشأن منح
تعويضات للمشروعات المتناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة المتضررة من
تداعيات أزمة فيروس كورونا مقدم من
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم إضافة
إلى النواب سلمان العازمي وأحمد الحمد
وفرز الديحاني ود.عبدالله الطريجي إلى
اللجنة المختصة.
وأضـ ـ ــاف ان الـلـجـنــة أح ــال ــت اق ـت ــراح
بشأن منح تعويضات خاصة للمشاريع
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
والمتضررة من تداعيات أزمــة كورونا،
م ـقــدم مــن رئ ـيــس مجلس األم ــة م ــرزوق
الغانم والنواب أحمد الشحومي ود .علي
القطان وسعدون حماد وحمود العازمي.
وأوضــح أن اللجنة وافقت أيضا على
إحــالــة اقـتــراح بمنح تعويضات خاصة
للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة
والـمـتــوسـطــة الـم ـت ـضــررة م ــن تــداعـيــات

أزم ــة كــورونــا مـقــدم مــن الغانم والـنــواب
سعد الخنفور ود .هشام الصالح وحمد
الهرشاني ود .خالد العنزي.
وأك ـ ـ ـ ــد ض ـ ـ ـ ـ ــرورة م ـ ـسـ ــاعـ ــدة ال ـ ـنـ ــواب
والحكومة األسر المتضررة التي أصبحت
ترهقها األعباء المالية والديون والقضايا
ً
المنظورة في المحاكم ،موضحا أن اللجنة
التشريعية منذ أن باشرت أعمالها انتهت
بشكل سريع من بعض االقتراحات التي
تمت إحالتها ومن المأمول أن تنظر في
الجلسة المقبلة لمجلس األمة.
وبين أن من بين هذه االقتراحات حظر
تولي األجــانــب الــوظــائــف العامة إال في
األح ــوال التي يبينها القانون ،واقتراح
إن ـش ــاء شــركــة كــويـتـيــة تـعـنــى بتسويق
المحاصيل والمنتجات الزراعية ،واقتراح
إنشاء هيئة مستقلة للطاقة البديلة.
ولفت إلى أن من بين االقتراحات التي
انتهت اللجنة منها اقتراحا بشأن سقوط
جميع األقـســاط المستحقة بعد تاريخ
وفاة رب األسرة ،واقتراحا بصرف قرض
إسـكــانــي للتوسعة والـتــرمـيــم لـمــن تقل
مساحة بيته عن  400متر.
وأش ــار إلــى أن مــن ضمن االقتراحات
اقتراحا بمنح بدل إيجار بقيمة  300دينار
ويزداد تلقائيا في السنة الخامسة بمقدار
 200دينار مضافة على قيمة بدل اإليجار،
وآخر بزيادة بدل اإليجار بقيمة  40دينارا.
ولفت إلى أن من بين تلك االقتراحات

قدم النائب يوسف الغريب
اقتراحا بقانون بتعديل
الفقرة األولى من املادة
التاسعة قانون التأمينات
االجتماعية ،لزيادة
املعاشات التقاعدية كل
سنة بواقع  30دينارًا،
وإعادة النظر في مستوى
املعاشات والرواتب كل
ثالث سنوات.

العتيبي :إخالء موقع
المعادن انحياز للمواطنين

«التشريعية» في اجتماعها امس
اقتراحا باستمرار قيد الطلب اإلسكاني
في حــال طــاق رب األســرة لزوجته دون
وج ــود أبـنــاء ،واقـتــراحــا بتوفير قسيمة
حكومية لمن باع بيته وقام بسداد كامل
القرض ،واقتراحا بزيادة المدة الممنوحة
في البناء ألصحاب القسائم من  3سنوات
إلى  6سنوات.
وأشــار العنزي إلى انتهاء اللجنة من
دراسـ ــة اق ـتــراحــات ب ـشــأن إن ـشــاء مدينة
طبية متكاملة تقدم خدمة صحية متميزة
وتـحــول دون اللجوء للعالج بالخارج،
وبشأن زيادة مكافآت الطلبة في الجامعة
والكليات ومعاهد التعليم العالي ومنح
مكافآت للطلبة غير الكويتيين ،وبشأن
الرسوم والتكاليف المالية مقابل االنتفاع
بالمرافق والخدمات العامة.
وت ــاب ــع أن الـلـجـنــة انـتـهــت أي ـضــا من

اقتراحات بشأن استمرار صرف المساعدة
المالية للمرضى الذي ال يزالون يتلقون
عالجهم بالخارج.
وب ـيــن أن م ــن بـيــن االق ـت ــراح ــات التي
انتهت اللجنة منها اقتراحا باستحقاق
المساعدة العامة للنساء الكويتيات الالتي
ال يملكن دخال ثابتا وحرمن من المساعدة
لعدم بلوغهن سن الخامسة والخمسين،
واقتراحات أخرى متعلقة بمنح زيادة في
العالوة االجتماعية والمعاشات التقاعدية
والمساعدات العامة ومنها زيادة عالوة
األوالد من  50دينارا إلى  75لغاية  7أبناء.
وأوض ـ ــح أن ه ـنــاك اق ـت ــراح ــات أخ ــرى
انتهت منها اللجنة ومنها اقتراح بزيادة
ال ـع ــاوة االجـتـمــاعـيــة لــأبـنــاء مــن ذوي
االحتياجات الخاصة لتصبح  150دينارا
عن كل ولد ،واقتراح بإضافة ربات البيوت

وذوي اإلعاقة الشديدة والمتوسطة إلى
الفئات المشمولة بالضمان الصحي.
من جانب آخر ،قال العنزي إن اللجنة
ق ـ ـ ــررت ت ــأج ـي ــل الـ ـب ــت فـ ــي االقـ ـت ــراح ــات
بقوانين المتعلقة بتعديل بعض أحكام
الجزاء وتعديل بعض المسائل المتعلقة
بالحبس االحتياطي لمزيد من الدراسة،
وال ـع ـف ــو ال ـش ــام ــل ل ـط ـلــب رأي ال ـج ـهــات
المختصة حتى يتم بحث هذه االقتراحات
بشكل مفصل وعدم الوقوع في المحظور
بعدم دستورية بعض هذه القوانين.
وأك ــد الـحــاجــة فــي ه ــذه المرحلة إلى
عدم توقف عجلة التنمية والتشريع وأن
ً
يكون هناك إنجاز ،مشددا على مسؤولية
النواب في تحويل هذه التشريعات إلى
واقع ملموس.

اعتبر النائب خالد
العتيبي قرار وزير التجارة
والصناعة وزير الدولة
للشؤون االقتصادية
فيصل املدلج بإخالء موقع
شركة املعادن بمثابة
انحياز ملطالب املواطنني
وإنصاف ألصحاب الطلبات
اإلسكانية املكدسة.

قصر العدل 8
المعالجة القانونية واألمنية لقضية التحرش الجنسي
ةديرجلا
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• تشريعاتنا فارغة من التجريم ...وإقرار قانون لمواجهة تلك الظاهرة ضرورة
•  3صور يجب النص عليها :اعتراض الحريات وإصدار إيحاءات جنسية أو خادشة للحياء واإلضرار بالضحية
• يجب تحديد األفعال المحظورة والتوازن في تقرير العقوبة وتحقيق الردع العام
حسين العبدالله

ضرورة منح
المحكمة تقرير
عقوبات مجتمعية
أو تنفيذها بسوار
أو نشر ملخص
للحكم بحق
المتحرش

إقرار منهج الثقافة
القانوية يعمل على
تحقيق التوعية
التعليمية من
خطورة جريمة
التحرش

ً
نقل المآسي الخاصة التي لم يتسن للجميع معرفتها واالطالع عليها ،غالبا ما
يثير الجمهور عند عرضها عليهم ،مما يسهم في حثهم على التفاعل وإبداء
محاوالت لتغيير الواقع المتسبب في استمرار تلك المآسي بالنسبة للفتيات
الالتي يعانين نتيجتها ،لذلك فإن وراء كل قضية ردة فعل.
وما أحدثته ردة الفعل على خبر وفاة إحدى الفتيات بسبب التحرش هو الوقت
إن ب ـ ـ ـ ــروز ق ـض ـي ــة ال ـت ـح ــرش
ال ـج ـنـســي ع ـلــى ال ـس ـطــح م ـجــددا
ام ـ ـ ـ ــر يـ ـسـ ـت ــدع ــي ال ـ ـت ـ ـفـ ــاعـ ــل مــع
جوانبها ،واالستماع إلى معاناة
ال ـم ـت ـعــرض ـيــن لـ ـه ــا ،خ ــاص ــة إذا
ك ـن ــا م ـط ـل ـع ـيــن ف ــي وقـ ــت ســابــق
على وج ــود هــذه المشكلة التي
بـ ـ ـ ــدأت ت ـ ـتـ ــزايـ ــد ،وحـ ـ ـ ــان ال ــوق ــت
لـمــواجـهـتـهــا ب ـع ــدد م ــن األب ـع ــاد
األمنية والقانونية والتعليمية
واالجتماعية ،السيما اذا ما ثبت
عمليا إخ ـفــاق تـلــك الـجـهــود في
التصدي لهذه القضية.
وق ـ ـبـ ــل اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض ال ـح ـل ــول
المقترحة لمواجهة هذه القضية،
تتعين اإلشارة الى مسألة أولية،
وهي أن التحرش الجنسي يمثل
احــدى صــور التعدي على حرية
االنـســان في تنقله او تسوقه او
ت ـنــزهــه او بـمـظـهــره ال ـخــارجــي،
وعليه فــإن اعـتــراض شخص ما
ماديا لآلخر حال تنقله أو تسوقه
أو تـنــزهــه ب ـغــرض الـسـخــريــة أو
الـ ـح ــط م ــن الـ ـك ــرام ــة او ال ــدع ــوة
إلقامة عالقة بهدف التعارف أو
إقامـ ــة عالقـ ــة عاطفية جبرا ،هو
ال شك تعد على حرية االنسان في
التنقل او التسوق او التنزه ،بما
يستلزم من المشرع معاقبة هذا
الـفـعــل لـكــونــه يستهدف حــريــات
اآلخ ــري ــن ال ـتــي كـفـلـهــا الــدسـتــور
وأنـ ـ ـ ـ ــاط ب ــالـ ـق ــان ــون ح ـم ــاي ـت ـه ــا،
وح ـ ــرص ع ـل ــى م ـع ــاق ـب ــة ك ــل مــن
يحاول النيل منها.

األفعال

لألمن ضبط
المخالف للزي
متى كان غير
محتشم وكان
ً
خادشا للحياء

معالجة القضايا
أثناء ردة الفعل
ً
تسهم أحيانا في
إنجازها

ولـيــس الـتـعــدي وح ــده الــذي
يـسـتـلــزم م ــن ال ـم ـشــرع الـتـحــرك
لمناهضة حريات االخرين بل
مـعــاقـبــة الـمـعـتــدي اي ـضــا على
االفعال المادية الـصــادرة منه،
وال ـم ـت ـض ـم ـن ــة عـ ـن ــد اعـ ـت ــراض
حــريــات اآلخ ــر ،الـسـخــريــة قــوال
او ف ـعــا والـ ـح ــط م ــن كــرام ـتــه،
مـسـتـغــا ض ـعــف ال ـض ـح ـيــة أو
حياءه أو عدم قدرته على الرد،
أو عند تلفظه بعبارات تنطوي
عـلــى إي ـح ــاء ات جنسية ،او ما
يخدش الحياء او ينافي اآلداب
العامة.
وليس التعدي على الحريات
وإصـ ـ ـ ـ ــدار عـ ـ ـب ـ ــارات ال ـس ـخــريــة
واالي ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاء الـ ـجـ ـنـ ـس ــي او مــا
يـ ـخ ــدش الـ ـحـ ـي ــاء ه ــو ف ـق ــط مــا
ي ـن ـت ـهــي ف ــي ت ـل ــك ال ـ ـحـ ــاالت بــل
احيانا يستطيل الــى االعـتــداء
ب ــال ـض ــرب او ال ــدف ــع او ات ــاف
ممتلكات المجني عليه ،سواء
كــان ذكــرا او انثى ،كاالستيالء
على حقيبة الفتاة او هاتفها،
او ص ــدم مــركـبـتـهــا ،ومـحــاولــة
إيقافها ،وهــي وقــائــع تستلزم
ايـضــا مــن الـمـشــرع مواجهتها
قانونيا وتجريمها.
ولذلك فإن التجريم المنادى
به لتلك القضية ،يتضمن ثالث
صـ ـ ـ ــور ،هـ ــي االع ـ ـ ـتـ ـ ــراض عـلــى

المناسب لمعالجة قضية التحرش ،بعدما خيمت تفاصيلها وأحداثها على
أذهان الجمهور ،وبدأوا يتابعونها عن قرب ،ويتفاعلون مع العالجات التي
يطرحها المقربون من القرار ،فيحثونهم على اإلسراع بإنهاء تلك المأساة.
ولذلك فالقول بأن أخطر ًعالج ألي قضية هو التعامل معها كردة فعل،
إنما هو قول ال يتفق دائما مع كل قضية ،فردة الفعل في كثير من القضايا

ً ً
أسهمت في عالجها ،بل كانت عنصرا فعاال في عالجها على نحو سريع مادام
الجميع اتفقوا على أنها تستحق النقاش وااللتفات والمواجهة ،ومادامت
األطراف المعنية بدراسة ذلك الملف تتعامل بموضوعية ،وتحرص على إيجاد
الحلول ،وإشراك المتخصصين فيها ،بعد االطالع على القوانين المقارنة،
وهو األمر الذي سيسهم في عالج أي قضية.
ال ـم ـشــار الـيـهــا ب ـشــأن الـتـحــرش
الجنسي.

مقترحات

اعتراض اآلخرين بغرض السخرية أو اإلجبار على التعارف غير مجرم
ً
زي الضحية أو مظهره الخارجي ليس سببا إلباحة فعل المتحرش
إعادة شرطة األسواق واستخدام الكاميرات في الشوارع يساهمان في ضبطها
ً
ً
يجب أن يحقق تنفيذ العقوبة أثرا مجتمعيا لتجنب الوقوع فيها
حريات اآلخرين بغية اجبارهم
عـلــى ال ـت ـعــرف او اق ــام ــة عــاقــة
عــاط ـف ـيــة أو ال ـس ـخــريــة مـنـهــم،
قوال وفعال ،واستغالل ضعفهم
وحيائهم ،او عدم قدرتهم على
الـ ـ ـ ــرد ،والـ ـث ــانـ ـي ــة هـ ــي ال ـت ـل ـفــظ
بــال ـقــول او ب ــاالش ــارة بــأفـعــال
تنطوي على إيحاءات جنسية
او ما يخدش الحياء العام او ما
ينافي اآلداب العامة.
والثالثة هي معاقبة األفعال
ال ـ ـتـ ــي تـ ـعـ ـق ــب ذل ـ ـ ــك الـ ـتـ ـح ــرش،
وتـ ـسـ ـتـ ـه ــدف اإلض ـ ـ ـ ـ ــرار بـجـســد
المجني عليه أو ممتلكاته ،وتلك
الصور لم تتم تغطيتها من قبل
المشرع على هذا النحو ،وتحدث
فراغا تشريعيا يتسبب في النيل
من حقوق وحريات اآلخرين.

زي الضحية
وبعد ايراد الدواعي والحاجة
التشريعية إلص ــدار قــانــون عبر
اضــافــة م ــواد ال ــى قــانــون ال ـجــزاء
الـحــالــي ،لــوجــود ف ــراغ تشريعي،
تـتـعـيــن اإلشـ ـ ــارة ال ــى ان الـبــاعــث
احيانا وراء التحرش هو الزي او

المظهر الخارجي للضحية ،سواء
كانت ذكرا او أنثى ،وما قد يتسبب
من جلب اإلثارة للمتحرش.
وتلك المسألة إن كانت لها
وجاهتها من الناحية الواقعية،
اال انها بالتأكيد ال تبرر فعل
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــرش ،وي ـ ـ ـجـ ـ ــب الـ ـفـ ـص ــل
بينها وبـيــن واق ـعــة الـتـحــرش،
وع ـل ـيــه ف ــإن ــه يـتـعـيــن الـتـعــامــل
مــع الـمـظـهــر ،وال ــزي الـخــارجــي
ل ــأش ـخ ــاص ع ـل ــى انـ ــه لـصـيــق
ب ــال ـح ــري ــة ال ـش ـخ ـص ـي ــة ،ول ـهــم
الحق وحدهم في التعبير عن
المظاهر الخارجية لهم ،خاصة
ان الدستور أكد في المادتين 30
و 36منه أن الحرية الشخصية
وحـ ــريـ ــة ال ـت ـع ـب ـي ــر م ـك ـفــول ـتــان
ف ــي ح ـ ــدود الـ ـق ــان ــون ،ومـ ــن ثم
فـ ـ ــإن ال ـخ ـص ــوص ـي ــة والـ ـحـ ـي ــاة
الخاصة من حق االشخاص ان
يمارسوهما.

حرية شخصية
اال انه حتى ال يساء فهم الحرية
الشخصية فإنه يحق لالمن ،اذا ما
ثبت خروج االشخاص عن االداب

العامة او النظام العام ،ضبط هذا
االمـ ــر ،وتــوجـيـهـهــم ب ـشــأن الفعل
المخالف منهم.
وم ـ ــن ثـ ــم ف ــإن ــه اذا مـ ــا ثـبــت
ارت ـ ــداء الـضـحـيــة م ــاب ــس غير
الئـقــة وخــادشــة للحياء الـعــام،
وإظهار أجــزاء من اماكن العفة
بما ينافي اآلداب العامة ،فإنه
لألمن إحالة الضحية بجريمة
الـفـعــل الـفــاضــح فــي مـكــان عــام،
ب ـي ـن ـمــا إذا ل ــم ي ـث ـبــت ان ال ــزي
او الـمـظـهــر ال ـخــارجــي يخالف
الحياء العام او اآلداب العامة ،ال
يجوز ايقاف االشخاص لمجرد
مظهرهم او زيهم الخارجي غير
المألوف للبعض او للمتحرش
نفسه.
ولــذلــك يتعين الـتـفــرقــة بين
ح ــق األشـ ـخ ــاص ف ــي م ـمــارســة
حرياتهم الشخصية بصورها
ال ـم ـت ـع ــددة ،وب ـي ــن ح ــق ال ــدول ــة
فــي ضـبــط بـعـضـهــا ،مـتــى ثبت
خروجها عن المألوف الطبيعي،
بما يدخلها فــي خــا نــة جريمة
خ ــدش الـحـيــاء ال ـعــام او االداب
العامة.
وبـ ـع ــد بـ ـي ــان ت ـل ــك ال ـم ـســائــل

المهمة تتعين اآلن االشارة الى
ال ـح ـل ــول ال ـم ـق ـتــرحــة لـمــواجـهــة
ظ ـ ـ ــاه ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــرش ،وف ـ ـ ـ ــق 4
م ـع ــال ـج ــات ق ــان ــون ـي ــة وأم ـن ـي ــة
وتعليمية واجتماعية.

ً
أوال :المعالجة القانونية لقضية
التحرش الجنسي

إزاء ال ـخ ـل ــل ال ـت ـشــري ـعــي فــي
قـ ــانـ ــون ال ـ ـ ـجـ ـ ــزاء ،ي ـت ـع ـي ــن عـلــى
ال ـم ـش ــرع ،ك ـمــا أس ـل ـف ـنــا ،إص ــدار
ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون يـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــب عـ ـ ـل ـ ــى ص ـ ــور
التحرش التي تمت االشارة اليها
واالسراع في اقرارها.
ورغــم مطالبة البعض بعدم
اص ـ ـ ـ ــدار تـ ـش ــري ــع يـ ـع ــاق ــب عـلــى
جريمة التحرش لكون النصوص
الــواردة بقانون الجزاء الحالية
كــاف ـيــة لـمـعــالـجــة االم ـ ــر ،اال انــه
بعد الرجوع الى احكام القانون
يتبين خـلــوه مــن تـلــك األح ـكــام،
وأن ال ـم ـعــال ـجــات الـ ـ ـ ــواردة فيه
تخاطب افعاال ،كالتحريض على
الفسق والفجور وهتك العرض
وخدش الحياء العام ،وجميعها
افعال ال تتفق تماما مع الصور

وعليه فإنه يتعين على المشرع
الـكــويـتــي الـنـظــر ال ــى المقترحات
ال ـ ـم ـ ـقـ ــدمـ ــة م ـ ـ ــؤخ ـ ـ ــرا م ـ ـ ــن ب ـع ــض
اع ـ ـضـ ــاء م ـج ـلــس األم ـ ــة ل ـت ـجــريــم
ذل ــك ال ـت ـحــرش ،مــع مــراعــاة ثالثة
ابعاد ،هي:
 -1أن يـ ـت ــم تـ ـح ــد ي ــد األ ف ـ ـعـ ــال
المحظورة ،على سبيل الحصر،
وذل ــك حتى ال تـتــداخــل المفاهيم
المطلوب النص عليها مع بعض
االفعال المنظمة حاليا ،عالوة على
ان وض ــوح ال ـنــص سـيـســاهــم في
ضبط الجريمة ،وتمكين المحكمة
من ادانة المتهم او تبرئته .وحتى
ال يحدث أي ازدواج تشريعي من
شأنه أن يحدث أي تــداخــات في
الجريمة أو مفهومها.
 -2ان ي ـتــم وضـ ــع ال ـن ــص على
العقوبة المناسبة لتلك االفـعــال،
وال ـت ــي ي ــراد مـنـهــا أم ــن المجتمع
ككل ،وذلك ألنه كلما كانت العقوبة
مناسبة ورادعة للفعل كانت رادعة
لمن تـســول لــه نفسه االق ــدام على
تلك االفعال ،كذلك يتعين في هذه
المسألة أن يترك للقاضي تقدير
العقوبة ،وأن تضاعف عند العودة
اليها ،بينما العنصر الثالث والمهم
عـنــد وض ــع ال ـنــص ،هــو ان يحقق
النص فكرة الردع العام ،بمعنى أن
تترك للمحكمة مساحة عند إدانة
المتهم بــأن يقوم ببعض االعمال
المجتمعية أو أن يتم إلزامه بارتداء
ســوار مثال عند تطبيق العقوبة،
أو أن ي ـتــم ن ـشــر مـلـخــص للحكم
في صحيفتين على نفقته ،وذلك
إلظـهــار البعد المهم الــذي ابتغاه
المشرع فــي تحقيق ال ــردع الـعــام،
وهــم مسلك يتعين على المشرع
ال ـكــوي ـتــي ال ـن ـظــر ال ـي ــه ف ــي تـقــريــر
العقوبة بقانون الجزاء والقوانين
المكملة لــه بالنص على تحقيق
فكرة الردع العام حتى يكون لتنفيذ
ً
ً
ً
الـعـقــوبــة صــوتــا وأثـ ــرا مجتمعيا
حتى يتجنب الكافة الوقوع بها.

ً
ثانيا :المعالجة األمنية للتحرش

أعطى قانون الجزاء الكويتي،
وقبله الدستور ،لــوزارة الداخلية
حـ ـف ــظ االم ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام عـ ـل ــى ن ـحــو
ً
مستقل ،او ارتباطا بفكرة النظام
ال ـ ـعـ ــام ،وع ـل ـي ــه ف ــإن ــه ب ـع ـي ــدا عــن
األف ـك ــار الـمـطــالـبــة بــالـتـشــريـعــات،
وإن كانت ذات اهمية ،اال ان بسط
المنظومة األمنية بما يسهم في
ضبط االمن العام ،كفيل بالقضاء
على كل انواع الجرائم ،ومن بينها
التحرش بكل الوسائل المتعددة
لرجال الشرطة.
وعليه فــإن نشر مجموعة من
رج ـ ــال األم ـ ــن أو اسـ ـتـ ـع ــادة دور
شــرطــة فــي االس ــواق لحفظ االمــن
وض ـب ــط ال ـم ـخــال ـف ـيــن وإحــال ـت ـهــم

إلى القضاء هو المسلك الطبيعي
الذي يقوم به رجال األمن ،وعليه
فــإن فكرة االنتشار األمني احدى
اهــم الــوســائــل الــازمــة لــذلــك ،ولو
ك ــان ــوا ف ــي زي م ــدن ــي ،ك ـمــا تـقــوم
ب ــذل ــك احـ ـ ــدى ال ـ ـ ــدول الـخـلـيـجـيــة
الـ ـت ــي ت ـ ـ ــزرع ال ـع ـن ــاص ــر األم ـن ـي ــة
لضبط المخالفين والمستهترين
وإحالتهم الى النيابة مباشرة.
كما أن المعالجة األمنية وفق
مـ ــا هـ ــو م ـس ـم ــوح فـ ــي ال ـ ـشـ ــوارع،
ي ـت ــم ب ــاالس ـت ـع ــان ــة ب ــال ـك ــام ـي ــرات
ً
الـ ـم ــوض ــوع ــة فـ ـيـ ـه ــا ،خ ـص ــوص ــا
الـ ـش ــوارع ال ـتــي يـعـتــاد فـيـهــا هــذا
ال ـ ـ ـنـ ـ ــوع مـ ـ ــن جـ ـ ــرائـ ـ ــم الـ ـتـ ـح ــرش،
بـحـســب م ــا تـسـفــر ع ـنــه الـتـقــاريــر
األمنية وبإمكان ضبط المخالفين
وإحالتهم الى أحد مخافر الشرطة.
وبـشــأن التفاعل مــع البالغات
الـتــي تـقــدم مــن قـبــل المتضررين
من وقائع التحرش فإنه باإلمكان
االستفادة من خدمة عمليات وزارة
الــداخـلـيــة لتلقي ه ــذه الـبــاغــات،
ً
بصورة أسهل من الحالية ،فضال
ع ــن إلـ ـ ــزام ال ـم ـب ـلــغ ب ـت ـقــديــم الـحــد
األدن ـ ـ ــى م ــن ال ـب ـي ــان ــات ال ـخــاصــة
بالبالغ ،إلى جانب توجيه المبلغ
بـمــا يـقــوم بــه تـجــاه ال ـحــدث الــذي
يتعرض له.
أما عن المطالبات بإنشاء موقع
إل ـك ـتــرونــي أو «اب ـل ـي ـكــش» لتلقي
الـ ـب ــاغ ــات او ح ـت ــى م ــا ورد مــن
قبل بعض النواب باقتراحاتهم،
فقد يؤخذ عليها انها ستساهم
ف ــي ارتـ ـف ــاع ال ـب ــاغ ــات ال ـك ـيــديــة،
واألولى ان تكون البالغات رسمية
بصورة اتصال الى عمليات وزارة
الداخلية ،أو شكاوى مكتوبة من
قبل الضحية إلــى االدارة العامة
ل ـل ـت ـح ـق ـي ـقــات ع ـب ــر ال ـم ـخ ــاف ــر أو
النيابة العامة ،اذا ما عهد التشريع
الجديد اليها بهذا االختصاص.

ثالثا :المعالجة التعليمية
واالجتماعية
ال ش ـ ــك ان ال ـ ـت ـ ـحـ ــرش ق ـض ـيــة
أخـ ــاق ـ ـيـ ــة م ـ ــن الـ ـ ــدرجـ ـ ــة األول ـ ـ ـ ــى،
وتتطلب التنبيه الــى خطورتها،
س ــواء مــن االس ــرة او مــن المحيط
ً
االج ـت ـم ــاع ــي ل ـه ــا ،ف ـض ــا ع ــن عن
االشارة الى خطورتها والتنبيه الى
العواقب التي قد يواجهها مرتكب
هـ ــذا ال ـف ـع ــل ف ــي احـ ـ ــدى ال ـم ــراح ــل
ً
الـتـعـلـيـمـيــة ،وت ـح ــدي ــدا الـثــانــويــة
الـعــامــة ،وأن يشار بتلك المناهج
أو اق ــرار منهج للثقافة القانونية
المطروح على طاولة وزارة التربية
منذ سنوات ،ولم يتم إقــراره حتى
االن ،الى مجموعة من األفعال التي
يتعين على الطالب االبتعاد عنها
لخطورتها ،وما تحدثه من أضرار
ً
بالغة عليه وعـلــى األس ــرة ،فضال
عــن تسليط وزارة االع ــام الضوء
على خـطــورة ارتـكــاب الجرائم من
قبل األح ــداث والمراهقين ومــا قد
تسببه مــن أض ــرار على المجتمع
ومستقبله وأسرته.

«التمييز» ترفض مطالبة النيابة بمحاكمة المتهمين لمخالفتهم «التعهد»

• أكدت أن «االمتناع» ليس ً
قضاء بعقوبة إنما تقرير من المحكمة
• األحكام الجزائية ال يجوز تنفيذها إال إذا أصبحت نهائية
رفضت محكمة التمييز الجزائية برئاسة
المستشار صالح المريشد طلب النيابة العامة
تحريك الدعوى الجزائية مجددا ضد متهم سبق
الحكم عليه بعقوبة االمتناع عن العقاب ،إلدانته
بجريمة تعاطي مواد مخدرة خالل مدة التعهد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان النص
المقرر للنيابة العامة بطلب محاكمة المتهم عن
الجريمة السابقة الرتكابه جريمة أخرى خالل
فترة التعهد يخالف القانون ،وذلك ألن العبرة
بطلب تحريك الــدعــوى الجزائية عــن القضية
السابقة يكون في حالة ادانة المتهم عن القضية
الجديدة خالل فترة التعهد بحكم يحوز حجية
األمر المقضي وليس مجرد اتهام.
وكانت النيابة العامة قد وجهت الى المتهم
تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي وصدر
بحقه حكم قضائي بتقرير االمتناع عن النطق
بالعقاب وال ـتــزام حسن السير والـسـلــوك مدة
سنة ،وذلك في عام  ،2018اال ان النيابة تقدمت
بطلب معاودة محاكمته ومعاقبته عن جريمة
التعاطي مـجــددا الرتكابه خــال فترة التعهد
لجريمة ،وطالبت بمعاقبته مجددا عن جريمة
التعاطي ،لكونه خالف حكم االمتناع عن العقاب.
وقضت محكمة االستئناف الجزائية ،التي

قدم اليها طلب النيابة العامة للعدول عن حكم
االم ـت ـنــاع إلخ ــال الـمـتـهــم بــاشـتــراطــه ،وق ــررت
إلغاء حكم االمتناع عن النطق بالعقاب ،وقضت
بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ ،اال ان المتهم
طعن على الحكم امام «التمييز».
وقالت «التمييز» في حيثيات حكمها انه من
المقرر ،وفقا لنص المادة  81من قانون الجزاء،
أنه «إذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم
بالحبس جاز للمحكمة إذا رأت من أخالقه أو
ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها
جريمته أو تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على
االعتقاد بأنه لــن يعود إلــى اإلج ــرام ،أن تقرر
باالمتناع عن النطق بالعقاب ،وتكليف المتهم
بتقديم تعهد بكفالة شخصية أو عينية أو
بغير كفالة يلتزم فيه بمراعاة شروط معينة،
والـمـحــافـظــة عـلــى حـســن الـسـلــوك ال ـمــدة التي
تحددها على أال تتجاوز سنتين.
وتابعت :وإذا انقضت المدة التي حددتها
المحكمة دون أن يخل المتهم بشروط التعهد
اعـتـبــرت إجـ ــراءات المحاكمة السابقة كــأن لم
تكن ،أمــا إذا أخــل المتهم بشروط التعهد فإن
المحكمة تأمر بناء على طلب سلطة االتهام
أو الشخص المتـولی رقابته أو المجني عليه

بالمضي في محاكمته ،وتقضي عليه بالعقوبة
عن الجريمة التي ارتكبها ،ومـصــادرة الكفالة
العينية إن وجدت.
وأض ــاف ــت ان ــه يـسـتـفــاد م ــن ه ــذا ال ـن ــص أن
االمتناع عن النطق بعقاب المتهم ليس قضاء
بعقوبة ،بل هو في حقيقته تقرير من المحكمة
بـ ــأن ال ـج ــان ــي ق ــد ارت ـك ــب ال ـجــري ـمــة -م ـمــا كــان
يستوجب معاقبته بعقوبة الحبس المقررة لتلك
الجريمة فيما لو قضت المحكمة في الدعوى ،إال
أنها قررت أن توقف اإلجراءات عند هذا الحد لما
ارتأته من توافر موجبات التخفيف المشار إليها
في النص آنف البيان ،ومن ثم فيتعين الستعمال
المحكمة السلطة المخولة لها إل ع ـمــال حكم
هــذه المادة متى توافرت موجباتها أن تكلف
ً
المتهم بتقديم تعهدا كتابيا مصحوبا بكفالة
أو بغير كفالة يلتزم بموجبه مــراعــاة حسن
السير والسلوك للمدة التي تحددها المحكمة
على أال تجاوز سنتين -فإذا أخل بشروط التعهد
فإن المحكمة بناء على طلب سلطة االتهام أو
الشخص المتولى الرقابة أو المجني عليه أن
تمضي في محاكمته لتوقع العقوبة المقررة
للجريمة التي ارتكبها وثبتت في حقه.
ولفتت الــى انــه بعد أن أثبتت المحكمة في

حق الطاعن ارتكابه جريمتي حيازة مادة مؤثرة
عقلية بقصد التعاطي وق ـيــادة سـيــارة تحت
تأثير مــادة مؤثره عقليا -إال أنها ولألسباب
التي ساقها قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما
قضى به من التقرير باالمتناع عن النطق بعقاب
الطاعن على أن يقدم تعهدا مصحوبا بكفالة
قدرها خمسمئة دينار يلتزم فيه بمراعاة حسن
السلوك مدة سنة مضت ،وبناء على طلب من
النيابة العامة في محاكمته استنادا إلى اتهامه
في القضية ،وكان البين من الحكم المطعون فيه
أن المحكمة وبعد أن عرضت لواقعات الدعوى
خلصت إلى أن الطاعن
على نحو ما سلف بيانه ُ
خ ــال م ــدة التعهد اتـهــم وق ــدم للمحاكمة في

القضية السالف بيانها بتهمة إحداث آالم بدنية
شديدة واحتجازه بــدون وجــه حــق ،وخلصت
المحكمة إلى قبول الطلب المبين من النيابـة.
وأوضحت المحكمة ان مفاد ما نصت عليه
المادة  214من قانون اإلجراءات والمحاكمات
الجزائية «أن األحـكــام ال ـصــادرة مــن المحاكم
الـجــزائـيــة ال يـجــوز تنفيذها إال إذا أصبحت
نهائية» ،أن الحجية ال تنصرف إال إلى األحكام
ال ـن ـهــائ ـيــة ال ـت ــي ب ــات ــت ح ــائ ــزة لـحـجـيــة األم ــر
المقضي ،ومن ثم فال يمكن أن يترتب أي أثر
على أي حكم جنائي يستوجب تنفيـذه إال إذا
صـار نهائيا جائزا للحجية ،والقول بغير ذلك
يتنافي مع القواعد األصولية في المحاكمات

الجنائية من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته
بحكم جنائي حائز للحجية -وإذ كان ذلك وكان
الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد اتهام
الطاعن في القضية السالف بيانها خالل فترة
التعهد وتقديمه للمحاكمة عنها دليال على
إخالله بشروط التعهد وبحسن السلوك -وهو
ما ال يستقيم مع إعمال صحيح القانون -ذلك
أنه قد يقضي ببراءته مما أسند إليه من اتهام،
وعـنــدئــذ ال يمكن الـقــول بــأنــه قــد أخــل بحسن
السلوك أو بالتعهد المقدم منه ،ومــن ثم فإن
الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب
تمييزه والـقـضــاء بــرفــض الـطـلــب الـمـقــدم من
النيابة بشأن المضي في محاكمة المتهم.
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محليات

خالل الفصل الثاني واعتماد حصص متزامنة للصفوف الثالثة األولى بـ «االبتدائية»
فهد الرمضان

تأكيدا لما نشرته «الجريدة»
في عددها بتاريخ  17فبراير
الـ ـ ـج ـ ــاري حـ ـ ــول ب ـح ــث وزارة
التربية لتطوير آليات التعليم
عـ ــن بـ ـع ــد ،اعـ ـتـ ـم ــدت الـ ـ ـ ــوزارة
م ـق ـت ــرح ــات ت ـع ــدي ــل وت ـطــويــر
الية تطبيق التعليم عن بعد

للفصل الدراسي الثاني ،حيث
ت ــم اقـ ـ ــرار الـتـعـلـيــم ال ـم ـتــزامــن
لصفوف المرحلة االبتدائية
م ـ ــن االول حـ ـت ــى ا لـ ـخ ــا م ــس،
وزيادة مدة حصص المرحلة
ا لـثــا نــو يــة لتصبح  45دقيقة،
والمتوسطة لتكون  40دقيقة.

وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،كشفت
م ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر تـ ـ ــربـ ـ ــويـ ـ ــة رفـ ـيـ ـع ــة
لـ«الجريدة» ان قياديي الوزارة
اتـ ـ ـفـ ـ ـق ـ ــوا خـ ـ ـ ــال اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـه ــم
االح ــد الـمــاضــي عـلــى تطبيق
مـ ـقـ ـت ــرح ــات ت ـق ـض ــي ب ــإط ــال ــة
زمـ ــن ال ـح ـصــص االف ـتــراض ـيــة

خطة لصيانة المدارس

الوزارة حددت
مواعيد
دوام المعلمين
والعاملين
بالمدارس

أكد مدير إدارة الشؤون الهندسية في منطقة
حولي التعليمية عماد الفيلكاوي ان مدرستي
ناصر سعود الصباح االبتدائية بنين ،وأبو
أيــوب األنـصــاري المتوسطة بنين التابعتين
للمنطقة ،ستكونان جاهزتين مع بداية العام

ال ــدراس ــي الـمـقـبــل بـعــدمــا تــم اغــاقـهـمــا لعمل
الصيانة الجذرية التأهيلية لهما.
وذكر الفيلكاوي أن منطقة حولي تضع خطة
ألعمال الصيانة لجميع مدارسها حتى تكون
جاهزة الستقبال الطلبة في أي وقت.

ف ــي ال ـت ـع ـل ـيــم ع ــن ب ـع ــد خ ــال
الفصل الدراسي الثاني بواقع
 10دقــائــق لتصبح  40دقيقة
بدال من  30دقيقة في المرحلة
المتوسطة و 45دقيقة بدال من
 40في الثانوية ،موضحة ان
تعديل زمن الحصة جاء بهدف
توفير الوقت الكافي للمعلمين
لشرح المناهج المقررة.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ان ــه
ت ــم اع ـت ـمــاد ت ـحــويــل حصص
ال ـ ـص ـ ـفـ ــوف ال ـ ـثـ ــاثـ ــة األولـ ـ ـ ــى
لـ ـلـ ـم ــرحـ ـل ــة االبـ ـ ـت ـ ــدائـ ـ ـي ـ ــة الـ ــى
ح ـصــص م ـتــزام ـنــة ب ــواق ــع 35
دق ـي ـق ــة مـ ــن الـ ـس ــاع ــة  3حـتــى
الـ ـ ـ ـ  5:40ع ـ ـصـ ــرا ،الفـ ـت ــة إل ــى
أن حـ ـص ــص هـ ـ ــذه ال ـص ـف ــوف
سـ ـتـ ـك ــون اخـ ـتـ ـي ــاري ــة ول ــول ــي

األم ــر ال ـحــريــة فــي اخ ـت ـيــار ما
يناسب ابنائه بحسب ظروف
كل اسرة.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ان
الـ ــوزارة تـهــدف مــن خــال هذا
التعديل تناسب آلية التعليم
مــع المرحلة العمرية للطلبة
حـيــث ي ــرى اغ ـلــب الـتــربــويـيــن
ض ـ ـ ــرورة وجـ ـ ــود ت ـف ــاع ــل بـيــن
الـ ـط ــال ــب وال ـم ـع ـل ــم لـتـحـقـيــق
التحصيل التعليمي والتربوي
المناسب.
وذكرت ان «التربية» بصدد
إصـ ـ ــدار ن ـش ــرة رس ـم ـيــة بـهــذه
التعديالت على آلية التعليم
عــن بعد ،الفتة الــى انــه سيتم
ايضاح كل التفاصيل قبل بدء
عطلة االعياد لتكون الصورة

واض ـحــة ل ـل ـمــدارس مــع بــدايــة
الدوام اول مارس المقبل.

مواعيد العمل
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــاق م ـ ـت ـ ـص ـ ــل،
حددت «التربية» مواعيد دوام
الهيئات التعليمية واالدارية في
المدارس خالل الفصل الثاني.
وفـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاق ق ـ ــال
وكـيــل الـ ــوزارة بــاالنــابــة فيصل
ال ـم ـق ـص ـيــد فـ ــي نـ ـش ــرة عـمـمـهــا
امس وحصلت «الجريدة» على
نسخة منها ،ان دوام العاملين
في الـمــدارس الثانوية سيكون
م ــن  9:30ص ـبــاحــا ح ـتــى 2:30
ظهرا والمرحلة المتوسطة من
 8صباحا حتى الواحدة ظهرا

المستهلكون يستبقون «الحظر» وزير األوقاف :تعزي ز الرو ح الوطني ة وإشاعة
التسام ح ونب ذ الخالفات
بالتهافت على «التعاونيات»

وزير اإلعالم و«دعم
المخترعين» :مشاريع
مشتركة لرعاية المبتكرين

• أكد لدى افتتاحه المبنى الجديد للوزارة أنه صرح إسالمي فريد في المنطقة
• تسهيل اإلجراءات على المراجعين وتذليل جميع العقبات التي قد تواجههم
●

جانب من اإلقبال على الجمعيات

●

جورج عاطف

ً
تزامنا مع تزايد فرص صدور قرار
ب ـفــرض حـظــر جــزئــي أو ك ـلــي ،وســط
الزيادة الملحوظة في أعداد اإلصابات
اليومية بفيروس «كورونا» ،ليتسنى
إحكام السيطرة بصورة أوســع على
التجمعات والمحافظة على التباعد
االج ـت ـمــاعــي ،وتـقـلـيــل ف ــرص انـتـشــار
الوباء ،بدأت مالمح «الحظر» تنعكس
ع ـل ــى األس ـ ـ ـ ــواق الـ ـم ــرك ــزي ــة واألف ـ ـ ــرع
التعاونية ،وظـهــرت جلية فــي تزايد
أع ـ ــداد الـمـتـســوقـيــن م ــن الـمــواطـنـيــن
والمقيمين ،بخالف األسبوع الماضي،
والـ ــذي خـيــم خــالــه ال ـه ــدوء الـمــؤقــت
عـلــى «ال ـت ـعــاون ـيــات» ،الـتــي لــم تشهد
أي تزاحم أو تجمعات من قبل عموم
المستهلكين.

وأظـ ـه ــرت ج ــول ــة «الـ ـج ــري ــدة» على
بـ ـع ــض الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات ،زيـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـق ــوة
ً
الشرائية من قبل مرتاديها ،فضال عن
زيادة ملحوظة في أعداد المتسوقين،
الراغبين في تأمين احتياجاتهم من
السلع والمواد الغذائية واالستهالكية
األساسية التكميلية ،مستبقين صدور
أي قرار بفرض الحظر.
ً
كما أظـهــرت الجولة أيـضــا امتالء
األسواق التعاونية بالسلع والبضائع
ال ـم ـت ـنــوعــة ،وت ــوف ـي ــر ك ـم ـيــات كـبـيــرة
ً
م ــن ال ـخ ـض ــار وال ـف ــاك ـه ــة ،ف ـض ــا عن
امتالء أرفف عرض السلع عن آخرها،
مـمــا يــؤكــد اس ـت ـعــداد مـجــالــس إدارة
ال ـج ـم ـع ـيــات ألي طـ ـ ــارئ ،وتــوف ـيــرهــا
ً
ً
م ـخ ــزون ــا وافـ ـ ــرا م ــن ال ـس ـلــع وال ـم ــواد
ً
ال ـغــذائ ـيــة ،تـحـسـبــا ل ـصــدور أي قــرار
متعلق بالحظر.

محمد راشد

قــال وزي ــر ال ـشــؤون االجتماعية
وزير االوقاف والشؤون االسالمية
عـيـســى ال ـك ـن ــدري إن مـبـنــى وزارة
االوق ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـجـ ــديـ ــد يـ ـع ــد ص ــرح ــا
اسـ ــام ـ ـيـ ــا فـ ـ ــريـ ـ ــدا مـ ـ ــن ن ـ ــوع ـ ــه فــي
المنطقة ،إذ تــم بـنــاؤه على الطراز
االسالمي الذي يتناسب مع طبيعة
عمل الوزارة في تحقيق رؤيتها في
الريادة عالميا في العمل االسالمي.
وتمنى الـكـنــدري ،خــال افتتاح
الـمـبـنــى ال ـجــديــد ل ـ ــوزارة االوقـ ــاف
والشؤون االسالمية ،أمس ،بحضور
وكيل الوزارة م .فريد عمادي ،وعدد
م ــن ق ـي ــادي ــي الـ ـ ـ ـ ــوزارة ف ــي مـنـطـقــة
ال ــرق ـع ــي ،أن ي ـك ــون ال ـم ـب ـنــى رافـ ــدا
مـهـمــا ف ــي تـحـقـيــق رس ــال ــة الـ ــوزارة
بترسيخ  قيم  الوسطية  واأل خ ــا ق
اإلســام ـيــة ،ون ـش ـر الــوع ـي الــديـنـي
والثقافي ،والعناية بالقرآن الكريم
والسنة النبوية ،ورعاية المساجد،
وتعزيز الوحدة الوطنية من خالل
تنمية الموارد البشرية وفقا ألفضل
الممارسات.
وأك ـ ـ ــد أهـ ـمـ ـي ــةت ـه ـي ـئ ـة ال ـم ـن ــاخ
الــوظ ـي ـفــي لـلـعــامـلـيــن ف ــي الـ ـ ــوزارة،
م ــن خ ــال إي ـج ــاد ك ــل سـبــل الــراحــة
سواء في المباني أو غيرها« ،حتى
نـصــل ال ــى ال ـهــدف الـمـنـشــود ،وهــو
ت ـعــزي ـز الـ ـ ــروح الــوط ـن ـي ـة وإش ــاعـ ـة
التسامح ونبذ الخالف بين جميع
فئات المجتمع» ،مشيدا بالجهود
المبذولة مــن وكيل وزارة االوقــاف
والـ ـ ــوكـ ـ ــاء ال ـم ـس ــاع ــدي ــن فـ ــي دع ــم
وتشجيع العاملين بــالــوزارة على

الكندري يفتتح مبنى وزارة األوقاف الجديد
التميز واإلبداع في مختلف أنشط ة
وم ـجــاالت عمل الـ ــوزارة ،وتشجيع
ال ـم ـبــادرات الـتـطــويــريـة الـتـي تـقــوم
بها القطاعات واإلدارات واألقسام
والمراكز ،وحث قياديي الوزارة على
تسهيل االجراءات على المراجعين
وتــذل ـيــل جـمـيــع ال ـع ـق ـبــات ال ـتــي قد
تواجههم او العاملين في الوزارة.

انتقال تدريجي
مــن جانبه ،ذكــر الوكيل م .فريد
ع ـم ــادي أن مـبـنــى وزارة االوقـ ــاف
ال ـجــديــد يـعــد مـعـلـمــا مـعـمــاريــا في
ال ـكــويــت ،حـيــث يـتـصــف بــاألصــالــة
واحياء روح التراث اإلسالمي ،مبينا
أن ــه يستوعب االدارات الـمــوجــودة
فــي مبنى الـ ــوزارة الـحــالــي ،اضافة
الـ ــى عـ ــدد م ــن ال ـم ـبــانــي واالدارات
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،وت ـ ـ ــم ب ـ ـ ــدء االنـ ـتـ ـق ــال
ال ـتــدري ـجــي ل ـ ـ ــادارات ع ـلــى أن يتم

االنـتـقــال بشكل كــامــل خــال الفترة
المقبلة ،مؤكدا حرص الوزارة على
االنـتـقــال بــأســرع مــا يمكن مــع نقل
االثــاث الحالي توفيرا للمال العام
والمخصص لتأجير مباني الوزارة
الحالية.
وأضـ ــاف م .ع ـم ــادي أن مساحة
المبنى تقدر ب ــ 26560مترا مربعا،
وت ـش ـمــل م ـب ـنــى الـ ـ ـ ــوزارة بـمـســاحــة
 12500متر مربع وبعدد ادوار يصل
الى  20دورا في المبنى المتوسط
من المشروع ويحتوي المبنى على
مـسـجــد ب ـطــاقــة اسـتـيـعــابـيــة 2950
مصليا ،حيث تم هدم واعــادة بناء
م ـس ـجــد ي ـع ـق ــوب ال ــرف ــاع ــي والـ ــذي
ي ـع ـت ـبــر اح ـ ــد مـ ـك ــون ــات ال ـم ـش ــروع
األساسية.
وت ـم ـنــى ان ي ـك ــون هـ ــذا ال ـصــرح
االس ــام ــي ع ــون ــا لـتـحـقـيــق اه ــداف
ال ــوزارة االستراتيجية وبيئة عمل

«األشغال» تطرح مناقصة صيانة  18محطة ضخ
لتصريف األمطار على الطرق السريعة
طرحت وزارة االشغال العامة
فــي  7فبراير الـجــاري مناقصة
لـصـيــانــة وتـشـغـيــل  18محطة
ض ــخ لـتـصــريــف م ـيــاه األم ـطــار
في األنفاق التي تقع على الطرق
السريعة.
وأوض ـح ــت م ـص ــادر مطلعة
ف ــي الـ ـ ـ ــوزارة أنـ ــه ت ــم ال ـح ـصــول
على مــوافـقــة الـجـهــاز المركزي
للمناقصات العامة على طرح
ال ـم ـن ــاق ـص ــة وإع ــانـ ـه ــا ل ـت ـقــوم

الشركات المصنفة لدى الجهاز
ب ــالـ ـتـ ـن ــاف ــس ع ـل ـي ـه ــا وتـ ـق ــدي ــم
عطاءاتها حتى  9مارس المقبل.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر ان
المحطات تقع تحت مسؤولية
الـهـيـئــة الـعــامــة لـلـطــرق والـنـقــل
البري ومنتشرة في العديد من
الـمــواقــع عـلــى ال ـطــرق السريعة
وت ـ ـقـ ــوم ب ـس ـح ــب وضـ ـ ــخ م ـي ــاه
األمطار لعدم تراكمها والتسبب
في إغالق األنفاق كما حدث في

نفق المنقف فــي أمـطــار موسم
.2018
وذكرت أن عمليات الصيانة
تــأتــي فــي إط ــار خـطــة ال ـطــوارئ
الـتــي تتبنها الـ ــوزارة والهيئة
ف ـ ــي مـ ــوسـ ــم األم ـ ـ ـطـ ـ ــار س ـنــويــا
وبـصـفــة دوري ــة لجعل األنـفــاق
ف ــي جــاهــزيــة تــامــة السـتـيـعــاب
كميات األمطار.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،أوض ـح ــت
«األشغال» و»الطرق» أن الموقع

ً
«فروانية البلدي» تخصص مسارا للمياه
المعالجة في غرب عبدالله المبارك
●

محمد الجاسم

واف ـقــت لجنة محافظة الـفــروانـيــة
في المجلس البلدي على طلب وزارة
األشغال العامة تخصيص مسار لخط
الـمـيــاه المعالجة الـمــؤقــت مــن موقع
محطات ا لـمـيــاه المعالجة المتنقلة
ف ــي مـنـطـقــة غـ ــرب ع ـبــدال ـلــه ال ـم ـبــارك
اإلسكانية إلى خط المياه المعالجة
على طريق الدائري السادس.
وط ـل ـبــت الـلـجـنــة خ ــال انـعـقــادهــا
صباح أمــس ،برئاسة محمد الرقيب
ً
تـقــريــرا حــول الطلب المقدم مــن أحد
األه ــال ــي ب ـشــأن تـحــويــل قـطـعــة  5في
منطقة خيطان إلى استثماري تجاري.
وأب ـ ـق ـ ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة عـ ـل ــى ال ـ ـجـ ــدول
االقتراح المقدم بشأن ترقيم الشوارع

ً
في منطقة العارضية التخزينية ،نظرا
لعدم وجــود أرقــام لتعريف الشوارع
لحين دعــوة صاحب المقترح ،فيما
ردت للجهاز التنفيذي االقتراح المقدم
بشأن إنشاء مدخل ومخرج لمنطقة
الفردوس بين قطعة  1وقطعة  8مقابل
الدائري الخامس لطلب الــرأي الفني
ومزيد من الدراسة.
وواف ـ ـقـ ــت ال ـل ـج ـن ــة ع ـل ــى االقـ ـت ــراح
ال ـم ـق ــدم بـ ـش ــأن ع ـم ــل دوار ب ـ ــدال مــن
اإلشـ ــارة الـضــوئـيــة بـيــن قطعة  7في
ال ـف ــردوس ،وقطعة  8بين الـفــردوس
وال ـعــارض ـيــة ،كـمــا واف ـقــت عـلــى عمل
ً
دوار بــدال من االشــارة الضوئية بين
ق ـط ـع ــة  7وق ـط ـع ــة  8ب ـي ــن مـنـطـقـتــي
ال ـ ـفـ ــردوس والـ ـع ــارضـ ـي ــة ،م ــع دع ــوة
المرور في وزارة الداخلية.

جانب من اجتماع لجنة الفروانية

الـ ـ ــذي ت ــم ف ـي ــه ت ـص ــوي ــر مـقـطــع
الـفـيــديــو ال ـم ـتــداول عـبــر بعض
حسابات التواصل االجتماعي،
وظـ ـ ـه ـ ــر ف ـ ـيـ ــه عـ ـ ـم ـ ــال يـ ـق ــوم ــون
بـ»رش الماء» باستخدام خوذة
حـ ـم ــاي ــة ،ال ي ـت ـب ــع ال ـج ـه ـت ـي ــن،
مشددتين على أهمية التأكد من
المعلومات وعدم الزج باسمهما
في مثل هذه الرسائل والمقاطع
المتداولة.

عـلــى أن يـكــون دوام االبـتــدائــي
ع ـلــى فـتــرتـيــن صـبــاحـيــة م ــن 8
ص ـبــاحــا ح ـتــى ال ــواح ــدة ظـهــرا
ومسائية مــن  2:45حتى 5:45
مساء.
وأ ضـ ـ ـ ـ ــاف ان دوام مــر ح ـلــة
ري ــاض االط ـف ــال سـيـكــون مــن 8
ً
صـبــاحــا حـتــى  12ظ ـهــرا ،الفـتــا
الى أن االدارات المدرسية تشمل
وظ ــائ ــف مــديــر وم ــدي ــر مساعد
والهيئة االدارية والمعاونة في
حين تشمل الهيئات التعليمية
المعلم ورئيس القسم ومشرف
المادة الدراسية.

مـشـجـعــة لـمــوظـفــي ال ـ ــوزارة لـلـبــذل
والعطاء.

الشخصية المعمارية
بدوره ،أفاد مدير ادارة الخدمات
ال ـعــامــة ف ــي الـ ـ ــوزارة د .م سليمان
الـ ـس ــويـ ـل ــم ب ـ ـ ــأن م ـ ــن اه ـ ـ ــم اه ـ ـ ــداف
ال ـم ـش ــروع الـتـعـبـيــر ب ــوض ــوح عن
الشخصية الـمـعـمــاريــة اإلســامـيــة
ال ـم ـم ـي ــزة وانـ ـعـ ـك ــاس دورهـ ـ ـ ــا فــي
نشر اإلســام والتعريف به محليا
وعالميا ،متمنيا ان يحقق المبنى
األهـ ــداف الوظيفية الـمــرجــوة منه
لكي يخدم جميع القطاعات العامة
سـ ــواء لـلـمــوظـفـيــن او الـمــراجـعـيــن
واس ـت ـغــال وتــوظ ـيــف الـمـســاحــات
ب ـش ـك ــل ي ـح ـق ــق اعـ ـل ــي م ـ ـ ـ ــردود مــع
االخذ في االعتبار الوقت والتكلفة
واالنجاز والصيانة.

بحث وزير اإلعالم وزير الدولة
ل ـ ـشـ ــؤون الـ ـشـ ـب ــاب ع ـب ــدال ــرح ـم ــن
ال ـم ـط ـيــري م ــع رئ ـي ـســة الـجـمـعـيــة
الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة لـ ــدعـ ــم ال ـم ـخ ـت ــرع ـي ــن
واالبتكار الدكتورة فاطمة الثالب
ف ــي سـبــل االس ـت ـف ــادة م ــن خـبــرات
أعضاء الجمعية ودعــم الكفاء ات
ال ـك ــوي ـت ـي ــة فـ ــي م ـ ـجـ ــال االبـ ـتـ ـك ــار
واإلبداع.
وأكــدت الثالب عقب لقائها مع
وزيــر اإلع ــام على رأس وفــد ضم
ن ــائ ـب ــة ال ــرئ ـي ــس غ ــدي ــر ال ـع ـبــدلــي
وع ـض ــوة مـجـلــس اإلدارة رئيسة
اللجنة االعالمية شيخة القطان،
أن ال ــوزي ــر أبـ ــدى اهـتـمــامــا كبيرا
بالتعاون المشترك مع الجمعية
وتقديم كافة أنواع الدعم للشباب
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن فـ ــي مـ ـج ــال اإلب ـ ـ ــداع
وتنمية المواهب.
ولفتت إلى أن التعاون مع وزارة
اإلعــام سيكون مفيدا وذا نتائج
إي ـجــاب ـيــة ف ــي ت ـعــريــف الـمـجـتـمــع
باالبتكارات الكويتية ،ال سيما أن
هناك مشاريع مشتركة مستقبال
بين الجمعية والوزارة ،مشيرة إلى
أن الجمعية حريصة على التواصل
مــع الـ ــوزارات والهيئات الرسمية
واألهلية ،ال سيما الجهات المعنية
برعاية التميز واإلبداع الشبابي.
وأث ـ ـنـ ــت ال ـ ـثـ ــاب عـ ـل ــى تـ ـع ــاون
وزيـ ـ ــر اإلع ـ ـ ــام وت ـع ـه ــده بــإع ـطــاء
مساحة كبيرة للشباب في إظهار
إبداعاتهم ومواهبهم وابتكاراتهم
انطالقا من استراتيجية الدولة في
تقديم ا لــد عــم للشباب ،فضال عن
االستفادة من خبرات الجمعية في
مختلف المجاالت العلمية.
وأش ـ ـ ــادت الـ ـث ــاب ك ــذل ــك بــدعــم
وزارة اإل عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام لـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــار ك ـ ــات
الـمـبـتـكــريــن الـكــويـتـيـيــن الـعــالـيــة
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوى فـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض
والمسابقات الدولية.

«البيئة» و«الداخلية» توقعان
مذكرة تعاون لفحص السيارات
الهيئة تتولى قياس انبعاثاتها قبل تجديد دفترها

األحمد والنهام بعد توقيع مذكرة التعاون
وقعت الهيئة العامة للبيئة ووزارة الداخلية
أمس مذكرة تعاون ،سيقوم بمقتضاها موظفو
الهيئة بقياس نسب انبعاثات السيارات في
مــراكــز الفحص التابعة ل ـلــوزارة قبل تجديد
دفاترها.
وأكد المدير العام لـ «البيئة» الشيخ عبدالله
األحمد ،في كلمة له على هامش توقيع المذكرة
مع وكيل «الداخلية» الفريق عصام النهام أن
الهيئة تتكامل مع الوزارة بتوقيع هذه المذكرة
الـمـتـعـلـقــة بـفـحــص ان ـب ـعــاثــات ال ـس ـي ــارات في
مراكز الفحص ،مضيفا أن «الداخلية» تفحص
السيارات فيما يتعلق بمتانتها ،وسيتكامل
موظفو الهيئة معها في فحص االنبعاثات من
هذه السيارات ،ومن ثم الموافقة على تجديد
دفاترها.

وذكر أن التكامل مستمر بين الهيئة ووزارة
الداخلية من خــال شرطة البيئة ،مشيرا إلى
أنــه حسب إف ــادة الفريق النهام فهناك زيــادة
في أعــداد شرطة البيئة وستستمر في ضبط
الـمـخــالـفـيــن لـلـقــانــون الـبـيـئــي ،بــالـتـكــامــل مع
الضباط القضائيين في الهيئة.
وأوض ــح أن ه ــذه الـمــذكــرة سستمر خمس
سنوات ومن خاللها ستتم الموافقة لالدارات
ال ـم ـخ ـت ـص ــة ف ـ ــي الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة بـ ـضـ ـب ــط الـ ـ ـع ـ ــوادم
واالن ـب ـعــاثــات مــن ال ـس ـيــارات والـسـيـطــرة على
نسبة تلك االنبعاثات.
وذكر األحمد أنه بعد موافقة وزارة الداخلية
سيوجد موظفو الهيئة في مراكز الفحص مع
منتسبي «الداخلية» لضبط العوادم الناتجة
من السيارات.

زوايا ورؤى

١٠
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الشهر الحاسم لتحرير الكويت مــن االحـتــال العراقي الـغــادر،
ً
وبعد مضي أسبوعين من بداية حرب عاصفة الصحراء كان باديا
للعالم أجمع انهيار القوات العراقية وعجزها المطلق عن الصمود
أمام الهجمات الجوية لقوات التحالف التي سيطرت على األجواء
كاملة وحطمت مكامن القوى للدفاعات العراقية ،وكــان بالنسبة
إلى الكويتيين حفلة يومية ننتظرها بفارغ الصبر لمشاهدة أفواج
ً
طائرات التحالف المقاتلة وسماع صوتها تعبر سماء الكويت ذهابا
ً
وإيابا إلنجاز مهماتها البطولية مبشرة بقرب تحرير الكويت من
االحتالل العراقي البغيض.
في شهر فبراير اختفت مظاهر الحركة والتنقل داخل الكويت،
ً
فقد فرضت قوات االحتالل العراقي حظرا للتجول وأغلقت منافذ
البيع القليلة المتبقية للمواد واألغذية ،وانتشرت نقاط التفتيش
والسيطرات األمنية ،ومنع التنقل بالسيارات التي لم تغير لوحات
أرقامها الكويتية ،وكانت الدراجة الهوائية هي وسيلة الصامدين في
ً
الزيارات المحدودة التي كانوا يقومون بها نهارا ،وحتى المساجد
ً ً
انقطع روادهــا اال قليال جدا بسبب سوء معاملة الجيش العراقي
ً
وتعتنهم مــع الصامدين ،وأذك ــر أننا ظللنا أسبوعين تقريبا أو
أكثر نصلي جماعة في المنزل ما عدا الجمعة األخيرة ،حيث ذهبنا
ً
للمسجد ولم نكد نكمل صفا أو صفين ،وصلينا بال كهرباء وال إنارة
حيث تكرر انقطاع الكهرباء والماء عنا ،وكــان الراديو واإلذاعــات
المختلفة هي وسيلة متابعتنا لألحداث واألخبار وتطورات الحرب.
كانت معنويات الجنود العراقيين في الحضيض ،فإضافة لعجز
الدفاعات الجوية عن إصابة طائرات التحالف ،وفشل المضادات
العراقية التي انتشرت في مناطق السكن الخاص وبين األهالي
وف ــوق أس ـطــح ال ـم ــدارس وال ـم ـنــازل والـمـبــانــي الـحـكــومـيــة مسببة
ض ــوض ــاء رهـيـبــة ب ــا أث ــر ،فـقــد ك ــان ال ـج ـنــود ال ـعــراق ـيــون يـعــانــون
ً
نقصا في المؤونة والطعام ،أو كما كانوا يسمونه (األرزاق) حيث
دأب الجنود في األيام األخيرة على طرق أبواب منازل الصامدين
يـتـســولــون األك ــل مــن الـخـبــز وال ــرز وااليـ ــدام بسبب تقطع خطوط
وإمـ ــدادات التموين مــع قيادتهم الــرئـيـســة ،وكـنــا نشاهد الخوف
والوهن بارزا على وجوههم وحركاتهم.
فــي هــذه األي ــام الفاصلة ح ــاول الـنـظــام الـعــراقــي تـكــرار تحايله
على النظام الدولي ،فأعلن مبادرات شكلية لالنسحاب من الكويت
بشروط ملتوية وناقصة ،ثم أعلن الرئيس السوفياتي ميخائيل
غورباتشوف مبادرة الرمق األخير إلنقاذ ما يمكن إنقاذه ،وسقطت
تلك المحاوالت البائسة أمام وحدة وصالبة النظام العالمي وقوات
التحالف في إنهاء الغزو بكل تفاصيله وحفظ حقوق الكويت كاملة.
واصل النظام العراقي المحتل جرائمه حتى األيــام األخيرة
لالحتالل ،فحرق مئات اآلبــار النفطية فتلوثت سماء الكويت
بــال ـســواد مــن ظلمة ال ــدخ ــان وم ــأ أرض الـكــويــت وصـحــراء هــا
بمئات اآلالف من األلغام المتفجرة ،ثم شرع في خطف الكويتيين
الـصــامــديــن مــن الـشـبــاب وال ــرج ــال مــن ال ـش ــوارع وال ـط ــرق ومــن
ً
أمام منازلهم خصوصا األسبوع األخير ،حيث تم اقتياد آالف
الكويتيين األبرياء بالباصات لمعتقالت البصرة وجنوب العراق.
الغزو العراقي الغادر للكويت ملحمة تاريخية للوطن وأبنائه،
ً
سنظل دوما نحمد الله سبحانه على نعمة التحرير العظيمة
ً
ونستذكر تضحيات شباب وبنات الكويت األبطال ،خصوصا
الشهداء األبرار واألسرى الشرفاء ونقدم الشكر والعرفان لكل من
ساند حقنا الغالي ،والله الموفق.

لدينا أزمة أخالق
لماذا تحول جزء ال يستهان به من
مجتمع مسالم محب لآلخرين إلى
مجتمع يمارس ٌ
جزء منه العنصرية
والتنمر والقسوة تجاه اآلخرين؟ وهل
نستطيع إذا ًأردنا الموضوعية أن
نصف مجتمعا يمارس جزء منه هذه
التصرفات باإلنسانية؟!
ت ــروي الــزمـيـلــة س ــارة الـمـكـيـمــي عبر
تـ ـغ ــري ــدة ل ـه ــا بـ ــاألمـ ــس أنـ ـه ــا ش ــاه ــدت
ً
ً
ً
مواطنا ينعت عامال بسيطا في إحدى
ا لـجـمـعـيــات ا لـتـعــاو نـيــة بـنـعــوت قاسية
ل ـم ـج ــرد أن «ع ــرب ــان ــة» الـ ـع ــام ــل أع ــاق ــت
طريقه ،وتصف ما حصل بالعنصرية.
عـ ـ ــن نـ ـفـ ـس ــي أؤي ـ ـ ـ ــد مـ ـ ــا ذهـ ـ ـب ـ ــت إلـ ـي ــه
ا لــز م ـي ـلــة وأز يـ ــد ع ــن م ـش ــا ه ــدات تتعلق
بالقسوة تـجــاه عـمــال النظافة وا لـخــدم
الذين يعملون بالمنازل وأكل حقوقهم

سيرغي سوخانكين*

مشاريع روسيا الجديدة في القطب
الشمالي ...المكاسب أكبر من التكاليف
ّ
في  1فبراير وقع رئيس الــوزراء الروسي ،ميخائيل ميشوستين،
ً
مــرســومــا للمصادقة على إط ــاق ستة مـشــاريــع استثمارية كبرى
ومدعومة من الدولة في منطقة القطب الشمالي .تذكر هذه الوثيقة أن
روسيا تتوقع جذب استثمارات خارجية تفوق قيمتها  2.7مليار دوالر
إلتمام هذه المبادرات .تستطيع الشركات المهتمة بهذه المشاريع أن
تتكل على تعويضات تصل نسبتها إلى  %20من مجموع استثماراتها،
وقد أعلن ميشوستين أن الحكومة ،بفضل هذا المرسوم ،أثبتت التزامها
بالتعليمات الرئاسية السابقة لتعزيز التنمية الشاملة في المنطقة
الروسية من القطب الشمالي ،فقال« :بدأت االستعدادات لتهيئة الظروف
التي تسمح بخلق فرص عمل جديدة وجعل األراضي الشمالية أكثر
جاذبية كمكان صالح للعيش».
ُ
ُ
ً
تحدد الوثيقة ع ــددا من الـشــروط األساسية كي تعتبر الشركات
المشاركة مؤهلة لنيل الدعم الحكومي:
ِ
• يجب أال تكون الكلفة اإلجمالية ألي مشروع أقل من  300مليون
روبل ( 4ماليين دوالر).
ّ
• يجب أن ُيغطى الدعم الحكومي (عن طريق الضرائب) خالل عشر
سنوات.
• ثمة حاجة إلى خلق فرص عمل إضافية عبر إطالق شركات جديدة
أو تحديث الشركات القائمة.
تكلم وزيــر تنمية الـشــرق األقـصــى والقطب الشمالي ،أليكسي
تشيكونكوف ،عن االستدامة االقتصادية في ذلك المرسوم ،فأعلن أن
الشركات الخاصة ستضطر لالستثمار أكثر من الحكومة الروسية
ً
بعشر مرات .كذلك ،تكلم ّ عن نشوء نحو  5800وظيفة جديدة محليا
خالل العقد المقبل وتوقع أن ترتفع العائدات الضريبية بمعدل 42
ً
مليار روبل ( 569مليون دوالر) .ذكر تشيكونكوف أيضا أن «تنفيذ
هذه المبادرات [أي المشاريع الستة الكبرى] يسمح بتحقيق األهداف
االستراتيجية المرتبطة بتطوير الخدمات اللوجستية المحلية،
وتحديث البنى التحتية في الموانئ ،وحماية عمليات النقل على
طول الطريق البحري الشمالي».
في المقام األول ،تهتم سياسة روسيا في القطب الشمالي بإنشاء
جميع الظروف الالزمة لتطوير الطريق البحري الشمالي .من الواضح
أن هذه المقاربة التي تجمع بين تدابير محددة وأخرى عامة تحمل
ً
ً
طابعا مزدوجا ،فمن جهة ،يقول حاكم إقليم «أرخانجيلسك أوبالست»،
ألكسندر تسيبولسكي ،إن األراضــي في القطب الشمالي تحتاج إلى
التطوير كي تصبح بمثابة منطقة كبرى واحدة بمساعدة هيئة مشابهة
ً
للجنة التخطيط الحكومية «غوسبالن» نظرا إلى استحالة تحقيق أي
ُ
نجاح من دون تبني مقاربة إقليمية شاملة» .لكن من جهة أخرى ،تشدد
الحكومة بدرجة غير مسبوقة على تنفيذ مبادرة خاصة بهذه المنطقة.
ً
في مدينة «مورمانسك» مثال ،تعمل السلطات على إنشاء وزارة لتنمية
القطب الشمالي واالقتصاد .يقول الحاكم المحلي ،أندريه شيبيس ،إن
الهدف األساسي من هذا الكيان ال يقتصر على تعزيز دور «مورمانسك»
ً ُ
الرائد بل تسهيل عملية جذب المستثمرين وتنظيمها أيضا .تعتبر هذه
ُ
ً
ً
المقاربة مبتكرة فعال ولم تستعمل يوما في حقبة ما قبل عام 1991
من التاريخ الروسي-السوفياتي ،حين كانت منطقة القطب الشمالي
ُ
ً
ً
تعتبر كيانا متجانسا من دون مراعاة الخصوصيات اإلقليمية هناك.
لكن تترافق استراتيجية موسكو في الشمال األعلى ،رغم نقاط قوتها،
مع مخاوف بارزة بشأن تماسك االتحاد الروسي على المدى الطويل.
لقد أوضح مركز السلطة االتحادي ،من خالل مقاربته في القطب
الشمالي ،أنه اختار مجموعة من المناطق التي يعطيها األولوية
ومــن المتوقع أن تحظى بدعم حكومي كبير .لكن قــد يطرح هذا
ً
الــوضــع ُ ت َـحــديــات جـ ّـديــة مستقبال إذا تــأجـجــت مـشــاعــر االسـتـيــاء
لــدى الــنــخــب المحلية فــي المناطق الـمـجــاورة بسبب تهميشها،
ً
علما أن هذه المناطق ال تملك القدر نفسه من الموارد الطبيعية
ُ
االستراتيجية وال تعتبر باألهمية نفسها بالنسبة إلــى الطريق
البحري الشمالي .يسهل أن تتحول تلك االضـطــرابــات المرتبطة
بالعوامل االقتصادية إلى مشاكل سياسية ،مما يؤدي إلى تأجيج
المنافسة بين األقاليم وتصاعد الديناميات المركزية في أنحاء
المنطقة الروسية من القطب الشمالي.
* «مؤسسة جيمس تاون»

قانون التحرش الجنسي...
ما له وما عليه

قيس األسطى

وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com

opinion@aljarida●com

ا لـمــاد يــة ،و طــرد بعض العاملين الذين
ي ـ ـن ـ ـجـ ــزون ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـم ـ ـهـ ــام ال ـب ـس ـي ـط ــة
بالمنازل كإصالح بعض الكهربائيات
أو أ عـ ـم ــال ا ل ـس ـم ـك ــرة بـ ـ ــدون إ ع ـطــا ئ ـهــم
ح ـقــوق ـهــم ،وغ ـيــرهــا م ــن حـ ــوادث الـظـلــم
التي بدأ بعض المواطنين يمارسونها
تـجــاه الـعـمــال األجــانــب لـمـجــرد أن هــذا
ا ل ـمــوا طــن يعتقد أن ا لـقــا نــون ال يطبق
عليه.
األم ـ ـ ــر ال يـ ـق ــف عـ ـن ــد ه ـ ــذا ال ـ ـحـ ــد ،بــل
يــذهــب أك ـثــر م ــن ذل ــك ،فـعـنــدمــا تـشــاهــد
ً
شابا صغير السن يمارس هذه األفعال
تجاه اآلخرين تدرك أن العرض مستمر
وبنجاح منقطع النظير!
وي ـب ـقــى ال ـ ـسـ ــؤال :لـ ـم ــاذا ت ـح ــول جــزء
ال يستهان به من مجتمع مسالم محب
ٌ
جزء منه
لآلخرين إلى مجتمع يمارس
ال ـع ـن ـصــريــة وال ـت ـن ـم ــر والـ ـقـ ـس ــوة ت ـجــاه
اآل خـ ـ ــر يـ ـ ــن؟ و هـ ـ ــل ن ـس ـت ـط ـيــع إذا أرد نـ ـ ــا
ً
الموضوعية أن نصف مجتمعا يمارس
جزء منه هذه التصرفات باإلنسانية؟!
يجب أن نمتلك ا لـجــرأة للتفتيش عن

أ .د .فيصل الشريفي
ً
األس ـب ــاب ،خـصــوصــا أن ال ـظــاهــرة بــدأت
تطول بعض مؤسسات الدولة ،فاستمرار
األزمـ ـ ــة اإلن ـس ــان ـي ــة ل ـل ـب ــدون وال ـم ـعــام ـلــة
السيئة ا لـتــي يتلقاها أ بـنــاء الكويتيات
من الدولة واستمرار العمل بنظام الكفيل
والترحيل اإلداري الذي توسعت به وزارة
الداخلية ،وإفالت بعض الشركات من جرم
التأخر بدفع رواتــب عامليها يدلل على
صدقية ما أتحدث عنه.
أع ـت ـق ــد أن ـن ــا ب ـح ــاج ــة إلـ ــى االعـ ـت ــراف
ب ـ ــوج ـ ــود أزمـ ـ ـ ــة ف ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـ ـصـ ـ ــدد ،ألن
اال س ـت ـم ــرار بــا ل ـقــول إن األ مـ ــر ال يـشـكــل
ظــا هــرة هــو مـشـكـلــة أ ك ـبــر مــن المشكلة
بحد ذاتها ،فالتبرير والنكران يعنيان
أن ا ل ـ ــدو ل ـ ــة عـ ـب ــر م ــؤ سـ ـس ــا تـ ـه ــا أ ع ـط ــت
ل ـن ـف ـس ـه ــا وب ـ ـعـ ــض م ــواط ـن ـي ـه ــا إجـ ـ ــازة
للعنصرية ،و ه ــذا مــا يـجــب أن يرفضه
صاحب كل ضمير حي.
لدينا أزمة أخالق ،إذا اتفقنا على ذلك
فهذه بــدايــة مبشرة ،وأمــا غير ذلــك ف ـ «ال
طبنا والغدا الشر».
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

faisal.alsharifi@hotmail.com
ترفض المجتمعات اإلنسانية التحرش بكل أشكاله لما لهذه
الممارسة من آثار مؤذية نفسية تستمر لفترات طويلة وقد تغير
من حياة الضحية إلى األبد ،لذا لم يكن تفاعل المجتمع الكويتي
مع قضية التحرش الجنسي بمستغرب.
قبل الدخول على خط المؤيدين إلصدار قانون خاص للتحرش
أو الرافضين له علينا أن ننظر إلى النصوص الموجودة بالقانون
الكويتي إن كــان فيها بعض القصور والـتــي مــن شأنها السماح
للمتحرش بالمضي بفعلته دون مساس.
ذهب معظمهم المختصين إلى أن النصوص القانونية رادعة
متى ما ثبتت واقعة التحرش في حين البعض اآلخر يرى ضرورة
إجراء بعض التعديالت ّ
لسد الفراغ التشريعي ،إال أن قضية التحرش
تظل أخالقية تقع مسؤوليتها على المجتمع الذكوري واألنثوي.
وبما أن لكل مجتمع خصوصيته فمن الطبيعي أن تكون له هوية
أخالقية تستمد جذورها من األعراف والتقاليد االجتماعية والدين
اإلسالمي الكويتي والتي فصلها القرآن الكريم في ســورة النور،
حد سواء بكف البصر وااللتزام
حيث أمر الله الرجل والمرأة على ٍ
الجنسية.
لإلثارة
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ِإلى اللهِ ج ِم
التخوف مــن التوسع فــي إص ــدار تشريعات خاصة بالتحرش
بشقيها اللفظي والحسي قد ال يكون الحل إن لم يعمل كمجتمع على
بناء قاعدة األخالق وااللتزام باألعراف المجتمعية والدينية والتي
قد تكون نتائجها أكثر إيجابية من القوانين الوضعية.
التحرش الجنسي قضية أزلية ال يمكن القضاء عليها بالكامل
لكن من الممكن خلق وعي مجتمعي بعد معالجة بعض الظواهر
السلبية ذات الصلة بانتشار تلك الظاهرة ومنها:
 االنفتاح على الحضارة الغربية على عالم الموضة والجمالوتأثر معظم الشباب بالسلوكيات السلبية لمشاهير السوشيال
ميديا والفاشينيستا وتقليدهم األعمى لهم.
 تبني بعض مدعي المعرفة مفهوم الحرية الشخصية بشكلخطأ.
 انتشار تعاطي المخدرات والخمور بين المجتمع خصوصابين الجموع الشبابية.
 انتشار المواقع اإلباحية على مواقع التواصل االجتماعي. ضعف الرقابة المجتمعية واألسرية على ما تحتويه األجهزةوالهواتف الذكية عند األطـفــال والشباب ،خصوصا فيما يتعلق
بألعاب الفيديو وما فيها من عدوانية.
 ارتفاع معدالت البطالة والفقر. الترف الزائد مع غياب الرقابة األسرية.االن ـف ـت ــاح ع ـلــى ال ـغ ــرب ال يـعـنــي الـتـخـلــي ع ــن ال ـق ـيــم األخــاق ـيــة
والموروث االجتماعي الديني وربط هذا االنفتاح بالحريات قضية
نسبية ،ولمواجهة ظاهر التحرش الجنسي يقتضي من المجتمع
مكافحة جذور المشكلة وأال يكتفي بسن القوانين ،فكم من قانون
ً
كان سببا في تدمير مستقبل أبنائنا.
ودمتم سالمين.

إليزابيث درو*

اإلقالة والسقوط الحزبي
جعل اآلباء المؤسسون ألميركا اإلدانة
من مجلس الشيوخ والتي تؤدي الى
اإلقالة من المنصب بسبب ارتكاب ً
مخالفة تستحق اإلقالة صعبة جدا،
حيث تتطلب اإلقالة ثلثي األصوات،
فكان يعتقد اآلباء المؤسسون أنه يجب
أال يقال رئيس ما نتيجة تغير مزاج
األمة.
فشل مجلس الشيوخ األميركي في إدانــة
دونالد ترامب بسبب تحريضه على الشغب
الــذي حصل في مبنى الكونغرس األميركي
بتاريخ  6يناير وهو التحريض الذي تسبب
فــي قـيــام مجلس ال ـنــواب األمـيــركــي بإقالته،
ولكن هذا الفشل يثير تساؤالت حول ما إذا
ك ــان الـكــونـغــرس األمـيــركــي لــديــه أي وســائــل
فعالة لمحاسبة الرئيس بسبب أ عـمــال قام
بها ضد الدستور.
لـقــد سـعــى اآلبـ ــاء الـمــؤسـســون لــأمــة إلــى
منع الــرئـيــس مــن تعزيز سلطاته لــدرجــة أن
يصبح فعليا بمثابة ملك و تـحــت ظــل حكم
تــرامــب ك ــان ه ـنــاك خـنـجــر م ـصــوب ال ــى قلب
النظام الدستوري ،فهناك رئيس كان يرفض
االعتراف بأنه خسر االنتخابات وكان مستعدا
الستخدام الغوغاء من أجل أن تهاجم فعليا
س ـل ـط ــة مـ ــن ال ـم ـف ـت ــرض أنـ ـه ــا تـ ـتـ ـس ــاوى مــع
السلطات األخرى.
لقد جعل اآلباء المؤسسون ألميركا اإلدانة
مــن قـبــل مـجـلــس الـشـيــوخ وال ـتــي ت ــؤدي الــى
اإلقــالــة مــن المنصب بسبب ارتـكــاب مخالفة
تستحق اإلقالة -التي يجب أال تكون جريمة
ً
قانونية– صعبة ج ــدا ،حيث تتطلب اإلقالة
ثلثي األصوات ،فكان يعتقد اآلباء المؤسسون
أن ــه ي ـجــب أال ي ـقــال رئ ـيــس م ــا نـتـيـجــة تغير
مزاج األمة.
ال يــوجــد رئـيــس تــم عــزلــه مــن منصبه من
خ ــال إج ـ ــراءات اإلق ــال ــة مــن مـجـلــس ال ـنــواب،
وبـعــد ذلــك اإلدان ــة مــن مجلس الـشـيــوخ ،لقد
استقال ريتشارد نيكسون بعد أن تم إبالغه
مــن ك ـبــار الـجـمـهــوريـيــن فــي الـكــونـغــرس أنــه
لــم يعد لــديــه دعــم كــاف فــي مجلس الشيوخ
للبقاء في منصبه ،ففي األساس عملية إقالة
الرئيس من منصبه بمنزلة إبطال لتصويت
الناس ،وباإلضافة الى ذلك فإن ذلك الشخص
مــن ال ـمــرجــح أن يـحـتـفــظ بسلطته عـلــى فئة
معينة من حزبه على أقــل تقدير ،وفــي واقع
األمــر حتى وقــت ليس ببعيد طبقا للتاريخ
األميركي ،كان السياسيون يمقتون حتى طرح
موضوع اإلقالة.
لقد كــان نيكسون على وشــك أن يتعرض
لــإقــالــة مــن المنصب فــي  1974-1973وهــذا
شـكــل نقطة تـحــول تــاريـخـيــة ،فعندما بــدأت
أول أحــاديــث جــديــة عــن إقــالــة نيكسون بعد

توضيح

إ قــا لـتــه لمجموعة مــن المدعين العامين من
أجل التخلص من المحقق الخاص أرشيبولد
هناك اعتقاد عــام بــأن مثل هذا
كوكس ،كــان
ٌ
الطرح ٌ
طرح مخيف ،ولقد كانت هذه أول مرة
يتم فيها طرح هذا الموضوع بشكل جدي منذ
اإلقالة الوشيكة للرئيس أندرو جونسون سنة
 ،1868ومنذ فترة نيكسون فإن فكرة تطبيق
مثل هــذا الحل أصحبت تطرح فــي كثير من
األحيان.
إن المشكلة األســاسـيــة فــي عملية اإلقــالــة
كأسلوب في محاسبة الرئيس هي أن البند ذا
العالقة في الدستور المكتوب في سنة 1787
ً
كان مصمما لمشهد سياسي مختلف مقارنة
بـمــا شـهــدتــه ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة
فــي معظم فـتــرات تاريخها؛ ففي ذلــك الوقت
لــم يـكــن فــي ال ـبــاد أحـ ــزاب سـيــاسـيــة فعلية،
والمؤسسون كانوا يخشون من «الفصائل» أو
األحــزاب التي تطورت مع تطور الجدل حول
الصحيح للحكومة الفدرالية.
الدور
ّ
ل ـق ــد ح ـ ــذر ج ـ ــورج واش ـن ـط ــن ف ــي خـطــابــه
ـوداعــي من «اآلثــار البغيضة لــروح الحزب»
الـ ّ
وح ــذر واشـنـطــن أن مـثــل تـلــك ال ــروح «لديها
جـ ــذور ف ــي أقـ ــوى ع ــواط ــف الـعـقــل ال ـب ـشــري»،
وباإلضافة الى ذلك فإن الورقة الفدرالية رقم
 10التي كتبها جيمس ماديسون كانت إشارة
إلى أنه تمت كتابة الدستور بروح معارضة
األحزاب السياسية.
إن أح ــد أس ـبــاب الـتـشـكــك بفعالية اإلقــالــة
واإلدانة كأداة للتخلص من رئيس (جمهوري
على أقــل تـقــديــر) هــو أنــه منذ أن أصـبــح لكل
والي ـ ــة ع ـ ـضـ ــوان فـ ــي م ـج ـل ــس الـ ـشـ ـي ــوخ ف ــإن
ال ــوالي ــات ال ـص ـغ ـيــرة ،وال ـت ــي ع ــادة م ــا يـكــون
سكانها ريفيين ومحافظين ،أصبحت تتمتع
ب ـق ــوة م ـف ــرط ــة م ـق ــارن ــة بـحـجـمـهــا ال ـن ـس ـبــي،
ولكن االخـتــاف الكبير بين عمليات اإلقالة
المتعلقة بنيكسون والتي كان هناك إجماع
بين الحزبين عليها ،وتلك المتعلقة بترامب
مرتبط بشكل أساسي بالتغيرات العميقة في
الحزب الجمهوري.
إن الجمهوريين في عهد نيكسون كانوا
وسـطـيـيــن بشكل أكـبــر بكثير وأق ــل انتقاما
مقارنة بحزب ترامب اليوم ،وفي حين احتفظ
نيكسون ب ــوالء أعـضــاء الـحــزب الجمهوري،
لم يتم تهديد الناس بالطرد بسبب سعيهم
إلق ــال ـت ــه م ــن م ـن ـص ـبــه .ل ـقــد ك ــان ال ـخ ــوف من
وجـ ــود م ـعــارضــة مستقبلية ه ــو الـ ــذي دفــع
بكبار أعضاء الحزب الجمهوري للذهاب الى
البيت األبيض إلخبار نيكسون أنه ال يتمتع
بالدعم السياسي الكافي في مجلس النواب
أو مجلس الشيوخ للبقاء في منصبه ،وذلك
حـتــى ال ي ـض ـطــروا لـلـتـصــويــت فـيـمــا يتعلق
بهذه القضية.
ع ـن ــدم ــا أع ـل ـن ــت عـ ـض ــوة م ـج ـلــس الـ ـن ــواب
األميركي ليز تشيني وهي محافظة حقيقية
(وابـنــة نائب الرئيس السابق ديــك تشيني)
أنها ستصوت إلقــالــة تــرامــب ذكــرت «لــم تكن
هناك أي خيانة من قبل أي رئيس للواليات

ديفيد باتريكاراكوس*
الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة أكـبــر مــن ه ــذه الخيانة
لمنصب الرئيس واليمين باحترام الدستور».
ل ـقــد رف ـضــت تـشـيـنــي ق ـيــام ت ــرام ــب بـتــأجـيــج
اليمين الراديكالي ألسابيع عديدة من خالل
ادعائه زورا وبهتانا أن االنتخابات قد ُسرقت
منه ،ومن ثم حث الغوغاء على الذهاب لمبنى
ال ـكــون ـغــرس عـلــى وج ــه الـتـحــديــد أث ـن ــاء فــرز
أصــوات الهيئة االنتخابية والطلب منهم أن
«يقاتلوا بقوة وشراسة».
وردا على ذلك تم توجيه اللوم الى تشيني
من الحزب الجمهوري في والية وايومنغ وفي
الـمــؤتـمــر الـحــزبــي ك ــان هـنــاك تـحــد لمركزها
الثالث فــي ترتيب الجمهوريين فــي مجلس
النواب.
ل ـق ــد قـ ــام ج ـي ـمــي راسـ ـك ــن ال ـم ــدع ــي ال ـع ــام
الرئيس في مجلس النواب وزمالؤه الثمانية
بعمل ب ــارع فــي تقديم الــدعــوى ضــد تــرامــب،
ف ــراس ـك ـي ــن ه ــو أيـ ـض ــا أسـ ـت ــاذ ف ــي ال ـق ــان ــون
الدستوري وعليه عندما تحدث اليه في وقت
متأخر من يوم السبت بعد انتهاء إجــراء ات
مجلس الشيوخ ،سألته ما إذا كان قد توقع
ن ـظــرا ل ـل ـظــروف الـمـخـتـلـفــة تـمــامــا بـيــن وقــت
صياغة الدستور والزمن الحالي ،ونظرا للقوة
الهائلة للواليات الصغيرة في مجلس الشيوخ
أن يحصل على تصويت ثلثي مجلس الشيوخ
على إدانــة ترامب .أجــاب راسكين« :لقد كنت
دائما أعتقد أنه ستكون هناك فرصة أفضل أن
نحصل على  100صوت من أن نحصل على 67
ً
صوتا ،واعتقدت أنه عندما نقدم دعوانا فإن
الدعم لترامب سيختفي بسرعة».
وتابع راسكين« :ولكن يبدو أن االنحدار
ال ــذي وص ــل الـيــه بـعــض زمــائـنــا مــن الـحــزب
الجمهوري قد وصــل لمراتب متقدمة ،حيث
وصلنا لنقطة في التاريخ يتصرف فيها حزب
كــان عظيما فــي الـســابــق بما يشبه الطائفة
الــديـنـيــة الـمـتـعـصـبــة ،لـقــد خــرجــت الـحـقــائــق
والمنطق وحكم القانون من المعادلة» ،وعزا
راسكين ذلك الى حقيقة أن «قائدهم يمارس
سيطرة نفسية ومالية وسياسية على أتباعه،
لقد تمكن ترامب من جمع أموال كثيرة قادرة
على بث الرعب بين الجمهوريين».
واخ ـت ـت ــم راس ـك ـي ــن ح ــدي ـث ــه ب ــال ـق ــول إن
«ال ـن ـظــام الـسـيــاســي الـحــزبــي يسيطر اآلن
على نظام الكونغرس ،فال يحكم الكونغرس
سلطتين بــل حــزبـيــن أحــده ـمــا تـخـلــى عن
العقل والمنطق».
وه ـك ــذا ،رب ـمــا تـمـكــن ت ــرام ــب م ــن تجنب
إدان ـ ـتـ ــه مـ ــن ال ـك ــون ـغ ــرس ع ـل ــى تـحــريـضــه
لـ ـعـ ـص ــاب ــة ق ــاتـ ـل ــة عـ ـل ــى مـ ـه ــاجـ ـم ــة م ـب ـنــى
الـ ـك ــونـ ـغ ــرس األمـ ـي ــرك ــي ولـ ـك ــن يـ ـب ــدو مــن
الواضح أنه ستتم محاسبته على ذلك في
التاريخ.
* صحافية ومؤلفة تعمل في واشنطن،
كتابها األخير هو «مجلة واشنطن :تغطية
ووترغيت وسقوط نيكسون».
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق
مع «الجريدة»

ورد خطأ في مقال الكاتب خليل علي حيدر «حمد الحمد يعد مراجع الثقافة والفن في الكويت»
المنشور في عدد أمس باسم «راشد المعجل» والصواب «راشد العجيل» ،لذا اقتضى التوضيح.

دبلوماسية الصواريخ اإليرانية
حان الوقت لتوجيه الرسائل في الشرق األوسط ،حيث تترافق
هذه العملية في معظم األوقات مع أعمال العنف ،فعشية يوم االثنين
ً
قبل الماضي ،استهدف سيل من الصواريخ قاعدة تستضيف جنودا
أميركيين في أربيل ،عاصمة كردستان العراق .تذكر وسائل اإلعالم
الدولية أن أحد الصواريخ هبط في تلك القاعدة ووصل آخر إلى
مناطق سكنية مجاورة ،وتشير التقارير إلى مقتل مقاول مدني
وإصابة ستة آخرين ،بمن في ذلك عنصر من القوات األميركية،
كذلك ،أصيب خمسة مدنيين عراقيين على األقــل ُ
ويعتبر وضع
ً
أحدهم حرجا.
أعلنت ميليشيا «سرايا أولياء الدم» مسؤوليتها عن هجوم يوم
ً
غامضة ،ظاهريا على األقــل .هي
االثنين ،وال تزال هذه الجماعة ً
ً
ّ
وتصر عموما على التكلم عن
ال تعلن والءها ألي طرف صراحة
طرد الواليات المتحدة من الشرق األوســط واالنتقام بقوة غداة
الضربات األميركية التي استهدفت قائد «فيلق الـقــدس» ،قاسم
سليماني ،والقائد العراقي في «هيئة الحشد الشعبي» ،أبو مهدي
المهندس ،في العام .2020
ً ُ
عمليا ،تعتبر هذه الجماعة واحدة من جبهات إيران .يقول فيليب
سميث ،مسؤول في «معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى» ،إن
«سرايا أولياء الدم» هي جزء من سياسة شاملة ّ
تطبقها إيران منذ
عام  ،2019فتستعمل عمالءها لمهاجمة المنظمات اللوجستية في
ً
العراق تزامنا مع ابتزاز السكان المحليين وترهيبهم.
يضيف سميث« :تـهــدف هــذه العمليات إلــى توجيه الرسائل
بوتيرة تدريجية .يريد اإليرانيون أن يخبروا األميركيين بما يلي:
نحن نستطيع الوصول إليكم وإيذاءكم أينما كنتم في العراق»،
كذلكُ ،يعتبر استعمال جماعة أمامية بدل واحدة من الجماعات
التابعة لعمالئهم الشيعة المعروفين رسالة أخرى .حين يستعمل
اإليرانيون عمالءهم ،يمكنهم أن ينكروا مسؤوليتهم عن كل ما
يحصل .تسمح لهم هذه المقاربة بالتهرب من المسؤولية مع أن
الجميع يعرفون أنهم مذنبون.
لم تتوقف حملة توجيه الرسائل منذ فترة .في السنة الماضية،
بعد اغتيال سليماني ،تعهد المرشد األعلى اإليراني ،علي خامنئي،
بتنفيذ «ان ـت ـقــام قـ ــوي» .تحقق ه ــذا االن ـت ـقــام عـلــى شـكــل هجوم
َ
ً
صــاروخــي مشابه ضد قاعدتين تستضيفان جـنــودا أميركيين
وقوات التحالف في العراق ،واستهدفت تلك الضربات قاعدة عين
األسد الجوية في محافظة األنبار ،غربي العراق ،وقاعدة أخرى
أربيل.
في
ّ
قد تفضل جماعة «سرايا أولياء الدم» أن تحافظ على جانب من
الغموض حول هويتها ،لكنها أوضحت هدفها من هجوم أربيل
بدرجة كافية ،وكشفت الجماعة في بيان لها أنها استعملت في
الهجوم صواريخ  107ملم ،ومن المعروف أنها إيرانية الصنع،
ً
وتميل إيران دوما إلى توجيه الرسائل عبر الصواريخ ،وها هي
تكرر هذه المقاربة في الوقت الراهن ،فعلى واشنطن أن تتعامل
مع حقيقة واضحة اليوم :يستطيع اإليرانيون ،أو عمالؤهم ،أن
يستهدفوا المنشآت األميركية على ُبعد ألف كيلومتر من طهران.
مع وصــول إدارة أميركية جديدة إلــى السلطة ،بــدأت مختلف
القوى في أنحاء المنطقة تتهافت لتوجيه الرسائل التي تريدها،
العالم النووي اإليراني ،محسن
وقد انتهت السنة الماضية باغتيال ِ
فخري زاده ،على يد الموساد اإلسرائيلي ،فقضت تلك الضربة
على شخصية نووية بارزة ،لكنها ّ
وجهت رسالة مهمة في الوقت
ّ
نفسه ،حيث أرادت إسرائيل من خالل تلك العملية أن توجه رسالة
ّ
واضحة إلى واشنطن :قد تتغير اإلدارات األميركية ،لكن مخاوف
إسرائيل األمنية ال تتغير!
لكن من الواضح أن اإليرانيين ال يحبذون وقوع إصابات مفرطة،
ً
حتى أنهم تجنبوا هذه النتيجة عمدا في هجومهم األخير ،كما
َ
َ
فعلوا حين استهدفوا القاعدتين األميركيتين في السنة الماضية.
ً
إذا إلى شن الحرب ،بل إنها ّ
مجرد أداة
ال تهدف هذه االعتداءات
دبلوماسية على طريقة الشرق األوسط.
* «سبيكتاتور»
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.226

5.699

4.659

2.355 2.722 3.304

السحب من «األجيال» يتطلب سياسة إصالح مفقودة

• اقتصاديون لـ ةديرجلا :.الحكومة غير واعية بمخاطر السحوبات على مستقبل االحتياطيات
• مطالب بـ «الفائدة التجارية» وإطالق اإلصالح االقتصادي وتقليص المصروفات

جاسم السعدون

عصام الصقر

ً
ً
طرحت الحكومة رسميا مشروعا بقانون يسمح لها بالسحب
من ًاحتياطي األجيال القادمة بما ال يتجاوز  5مليارات دينار
سنويا لمواجهة العجز المالي المنتظر ،مبررة تلك الخطوة
بالظروف االقتصادية التي تمر بها المالية العامة للدولة
بسبب التراجع الحاد في اإليرادات النفطية وهي المصدر
شبه الوحيد والرئيسي لدعم ميزانية الدولة.
محمد اإلتربي

االتفاق على نقطة
اإلصالح كخيار
والبدء فيه من
دون تردد مع
مواجهة المشكلة
والمصارحة
بشأنها

مسعود حيات

علي رشيد البدر

ً
وتأتي تلك الخطوة بديال حسب ما يبدو عن قانون الدين
العام الذي سعت إليه الحكومة أكثر من مرة مع مجلس األمة
وقوبل بالرفض الشديد ،وفي ضوء بوادر الصدام المبكر
مع المجلس الحالي أيقنت أن طريق ذلك القانون صعب
وغير ممهد ،وعليه فال بديل لها عن اللجوء إلى احتياطي
األجيال.

ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــداي ـ ــة ،ش ـ ــدد رئ ـ ـيـ ــس شـ ــركـ ــة الـ ـش ــال
لالستشارات االقتصادية جاسم السعدون على
أن مـبــادرة الحكومة في تقديم مشروع بقانون
ي ـق ـضــي بـ ـج ــواز س ـحــب  5م ـل ـي ــارات ديـ ـن ــار من
األمثل ولكنه حل
احتياطي األجيال ليس الحل ُ
أسهل للحكومة ،التي بمجرد ما أعطيت الفرصة
سحبت كل االحتياطي العام.
وأك ـ ــد ال ـس ـع ــدون أنـ ــه وف ـق ــا ل ـل ـم ــارس ــات فــإن
الـحـكــومــة غـيــر واع ـيــة بـمــا يمكن أن يـحــدث في
المستقبل وفتح الـبــاب أمامها قــد يقضي على
كل سيولة األجيال القادمة خصوصا أنها تلجأ
ً
لـلـحـلــول الـسـهـلــة دوم ـ ــا ،الف ـت ــا إل ــى أن مـشــروع
الـمــوازنــة الــذي صــدر تضمن زي ــادة فــي النفقات
العامة بنحو  6.9في المئة في النفقات العامة
ً
ولو استمر هذا الوضع فسيتم القضاء تماما على
احتياطي األجيال بحلول .2030
وشدد السعدون على انه إذا لم تكن الحكومة
واعـيــة فيجب أال تمنح بــدائــل وخ ـيــارات سهلة،
إذ إن ــه مــن الـحـصــافــة أن أي مـحــاولــة لمواجهة
حريق العجز بالسحب من االحتياطي أن يقدموا
بــرنــامـجــا اقـتـصــاديــا ورؤيـ ــة محترمة مطمئنة
قابلة للتطبيق.
واضـ ـ ــاف ان «قـ ـ ــرار ال ـس ـح ــب م ــن اح ـت ـيــاطــي
األجـيــال ق ــرار وخـيــار ليس سـهــا ،لــذلــك البــد أن
يـعـلـنــوا ب ــوض ــوح وشـفــافـيــة بــرنــامـجــا ي ـتــراوح
بين  3و 5سنوات :ماذا سيفعلون بهذه األموال؟
وأيــن ستصرف؟ هل سيخلقون فرص عمل بها
ويعززون مصادر دخل وفرص إنتاج مدرة اخرى؟
وهل سيطلبون كلما تحقق عجز أم ماذا سيكون
عليه الــوضــع؟ ألن هــذا المقترح يجب أال يكون
صكا مطلقا».
وطالب بوضع اسس واضحة رشيدة وحكيمة
للنفقات العامة وآليات تمويلها ،تراعي القضاء
على سلوك اإلنفاق غير الرشيد الذي «ورط البلد»،
مؤكدا أن احتياطي األجيال القادمة هو عنصر
القوة المتبقي للدولة ،وعمق األمــان الذي يجب
أن تتم حمايته حتى ال يقضوا عليه كما قضوا
على االحتياطي العام ،وتابع« :الحكومة عودتنا
على ارتكاب الخطايا ،لذلك البد أن تقدم مبررات
وتعهدات لكيفية مواجهة العجز ومعالجة الخلل
إن كانت حكومة رشيدة وسديدة».

تقديم البدائل
من جهته ،قــال الرئيس التنفيذي لمجموعة
البنك الوطني عصام الصقر« ،يجب على الحكومة
أن ت ــدرس كــل الـخـيــارات والـبــدائــل المتاحة أوال
قبل الذهاب مباشرة إلى السحب من احتياطي
األجيال».

عبدالمجيد الشطي

لكن التساؤل الذي يطرح نفسه هو :هل يعد هذا الخيار
هو الطريق األمثل في ضوء غياب أي إجراءات جادة نحو
تقليص قنوات الهدر ووضع خطة شاملة ترافق عمليات
االستدانة حتى تكون متكأ وعامل إقناع سواء للحكومة أو
الشارع العام الذي يبدي قلقه على مستقبل االحتياطيات
عموما؟.

ً
وح ــث الحكومة على ض ــرورة المضي قدما
في إقرار الدين العام ،وأن تحارب من أجل إقرار
القانون ،ألنه حل مناسب وأفضل على المديين
البعيد والمنظور ،معتبرا أنه لم تكن هناك جدية
كافية أو مـبــررات مقنعة لمجلس األمــة ليقتنع
بإقرار القانون خالل المرحلة الماضية.
وأضـ ــاف أن ــه إذا قــدمــت رؤي ــة شــامـلــة مرفقة
ب ـقــانــون الــديــن ال ـع ــام ،ومـ ـب ــررات فـنـيــة واضـحــة
ً
فحتما سيكون هناك في المقابل تعاون وإقرار
للقانون ،إذ إن معظم التحفظات وأسباب الرفض
تتعلق بطلب برنامج اقتصادي واضح وضمانات
إلنفاق األموال في قنوات محددة ذات فائدة وقيمة
مضافة تنعكس على الدولة واقتصادها.
وتابع انه في حال واجهت الحكومة تحديات
صعبة ،وحتمت الظروف الراهنة عليها في ظل
عدم إقرار قانون الدين العام يبقى الخيار الوحيد
أمامها احتياطي األجيال ،الذي يجب أن تسبق
اللجوء إليه مساع أكثر جدية أوال واستنفاد كل
الخيارات والحلول المتاحة.

آلية تجارية
من جانبه ،قال العضو المنتدب األسبق لهيئة
االسـتـثـمــار عـلــي ال ـبــدر إن تــوجــه الـحـكــومــة إلــى
السحب من صندوق احتياطي األجيال القادمة
غير صحيح ،وغير صحي ،ما لم تتعهد بإعادة
ً
األمـ ــوال الـتــي ستسحبها ،مضيفا« :نـحــن أمــام
مرحلة حساسة ومهمة ،والصرف يجب أن يكون
بحساب ،طالما وصلنا إلى هذه النقطة ،ال على
رواتب وسفرات وغيرها فقط ،ومطلوب معالجة
شاملة تضمن االستدامة».
وأكد البدر أن عملية السحب من االحتياطي

العام يجب أن تكون وفق آلية تجارية بحتة ،أي
بسعر الـفــائــدة الـســوقــي ،حتى ال تظلم األجيال
القادمة ،وبالتالي يفترض أن تكون هــذه اآللية
كالعالقة المؤسسية االقتراضية بحيث يقرض
احتياطي األجيال االحتياطي العام المبالغ التي
يحتاج إليها لتمويل عجز الـمــوازنــة ،موضحا
أن هذا اإلجــراء ال يحتاج إلى قانون ،إذ سبق أن
مارست الحكومة عملية السحب بعد التحرير،
وتم احتساب فائدة على المبالغ المسحوبة ،وبعد
تحسن األوضاع ومع أول فائض تم سدادها.

قوة االحتياطي
أمــا الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك برقان
مسعود حيات ،فقال إن االتجاه نحو احتياطي
ً
األجيال ليس الطريق الصحيح أو األمثل حاليا،
ً
إذ إن إقــرار قانون الدين العام يعد خيارا أمثل،
وفي المقابل يجب المحافظة على قوة احتياطي
األجيال كمصدر قوة مالية للدولة.
وأض ـ ــاف ح ـي ــات أن ال ـس ـحــب م ــن احـتـيــاطــي
ً
ً
األجيال يعد خيارا سهال ،إذ يمكن اللجوء إليه
بمرونة على عكس الدين العام.

إصالحات جذرية
بدوره ،حذر الرئيس األسبق التحاد مصارف
ال ـك ــوي ــت ع ـبــدال ـم ـج ـيــد ال ـش ـط ــي ،م ــن اس ـت ـنــزاف
احتياطيات الــدولــة ،من دون اصــاحــات جذرية
ألوجه الخلل ،والبدء بمعالجات حقيقة فعالة.
وقال الشطي إن الدولة لجأت الى االحتياطي
العام وسيولة بعض الجهات الحكومية ،واآلن
أتـ ــى دور اح ـت ـيــاطــي األج ـ ـيـ ــال ،وهـ ــو م ــا يجب

الوقوف أمامه ،ولنتساءل :هل ستدرك الحكومة
ان الهيكل االقتصادي يواجه خلال وتحديا من
زيادة مستمرة في المصروفات العامة والدعوم
والرواتب؟
وأض ـ ـ ــاف :أم ـ ــام ت ـلــك ال ـخ ـط ــوة ت ــوج ــد أسـئـلــة
مستحقة أبرزها :ما هي اإلصالحات التي تنوي
الحكومة تنفيذها ،خصوصا أن التجربة الماضية
تــؤكــد ان ـهــا ع ــاج ــزة ع ــن ال ـق ـيــام بـ ــدور اصــاحــي
حقيقي وفعال؟
ونبه الشطي إلــى ان التخوف هو ان يستمر
العجز الى مرحلة أطول ،وبالتالي يتم استنزاف
احتياطي األجيال بعد العام.
وأضاف أن األمثل أن تواجه الحكومة الوضع
وأن تضع برنامجا كامال عن رؤيتها وماذا تريد
ان تفعل بالمرحلة المقبلة ،فــي ظــل التحديات
الحالية على كــل الـمـسـتــويــات :معالجة العجز
والدين العام وكيفية إعــادة األمــوال المسحوبة
واإلصالحات االقتصادية المؤجلة ،والتي عمقت
الخلل ورفعت كلفة المعالجة.
وتابع الشطي :لتكن الحكومة واضحة في ملف
اإلصــاحــات بأنه ال معالجة مــن دون المساس
بـجـيــب الـ ـم ــواط ــن ،ل ـكــن هـ ــذا ال يـعـنــي ان تضر
بالمواطن المحتاج أو محدود الدخل.
وقال :أيضا يجب ان تطرح الحكومة بدائلها
بـشــأن الـضــرائــب االنـتـقــائـيــة ،الـتــي تـفــرض على
ب ـعــض ال ـس ـلــع ،وإع ـ ــادة هـيـكـلــة ال ــدع ــوم بمبلغ
ً
مقطوع ،وغير ذلك من البدائل ،الفتا الى ان األمر
يحتاج الى حزمة معالجة ورؤيــة متكاملة على
كل المستويات ،حيث لن تجدي معالجة جانب
وإهمال آخر ،إن اردنا نتيجة وفاعلية والخروج
م ــن دوام ـ ــة ال ـت ــراج ــع وض ـغ ــوط الـخـلــل والـعـجــز
والسحب من االحتياطي العام.

مراجعة مستمرة لضمان الدقة وسرعة التواصل مع كل األطراف
●

كشفت مصادر معنية أن هيئة أسواق المال
حققت تقدما استراتيجيا فــي تفعيل تعزيز
المشاركة المجتمعية في الرقابة على نشاط
األوراق المالية كــأول لجنة رقابية تفعل هذا
األمر ،مضيفة أن الهيئة مستمرة في تطوير كل
اآلليات لالرتقاء بدور الرقابة الفاعلة والتواصل
مع كل األطراف المعنية ،سواء المرخص لهم او
المستثمرون والمتعاملون في السوق المالي
عموما.
وقالت المصادر إن المشرع في المادة  3من
القانون رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة
أس ــواق الـمــال وتنظيم نشاط األوراق المالية
وتـعــديــاتــه ،مــن جملة األهـ ــداف الـتــي أورده ــا

«الجريدة» بدورها التقت نخبة من خبراء االقتصاد
الستطالع آرائهم في هذا الصدد فجاءت متباينة في ظل
الخيارات المحدودة ،غير أن جميعهم اتفقوا على نقطة
اإلصالح كخيار والبدء فيه من دون تردد مع مواجهة
المشكلة والمصارحة بشأنها ...وفيما يلي التفاصيل:

• السعدون :مشروع الموازنة الصادر تضمن زيادة في النفقات العامة بنحو %6.9
ً
• الصقر :لتحارب الحكومة أوال إلقرار الدين العام قبل اللجوء الحتياطي األجيال
• البدر :يجب أن تكون اآللية تجارية بحتة
ً
• حيات :السحب ليس الطريق الصحيح أو األمثل حاليا
• الشطي :من المناسب مواجهة الحكومة حقيقة الوضع االقتصادي
• الوزان :يجب إعادة النظر في ميزانية 2022/ 2021

«هيئة األسواق» :المشاركة المجتمعية في الرقابة
خطوة استراتيجية فاعلة
محمد اإلتربي

عبد الوهاب الوزان

توفير الحماية للمتعاملين في نشاط األوراق
المالية ،والعمل على ضمان االلتزام بالقوانين
والنظم واللوائح والـقــرارات والتعليمات ذات
العالقة بنشاط األوراق المالية.
وأفادت بأنه مما حرصت عليه هيئة أسواق
المال في تحقيق هذين الهدفين ،تعزيز وتأكيد
مشاركة الرقابة المجتمعية في الرقابة على
نشاط األوراق المالية ،من خالل تنظيم قنوات
وآلـيــات الـتــواصــل بين األف ــراد والهيئة ،حيث
أف ــردت الفصلين الـثــالــث والـثــامــن مــن الكتاب
الثالث (إنفاذ القانون) من الالئحة التنفيذية
للقانون رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة
أس ــواق الـمــال وتنظيم نشاط األوراق المالية
وتـعــديــاتـهـمــا لتنظيم آلـيــة وإجـ ـ ــراء ات تلقي
ال ـبــاغــات وال ـش ـك ــاوى م ــن األش ـخ ــاص والـبــت

فيها ،وفق مدد معقولة تم تقديرها وبطريقة
ملموسة أخذا باالعتبار مدى تعقد مواضيع
البالغات والشكاوى التي قد تحتاج إلى رأي
فني متخصص ،واألهمية التي تمثلها لألطراف
المعنية ،وأوض ــاع سير اإلج ــراء ات بما يوفر
الضمانات القانونية ومبدأ المشروعية ،وكذلك
مسلك األطراف أثناء نظر البالغ أو الشكوى.
وبينت أن هيئة أسواق المال تحرص وبشكل
مستمر على مراجعة القواعد المنظمة لتلقي
ال ـب ــاغ ــات وال ـش ـك ــاوى ،وم ــا ت ـح ـتــاج إل ـيــه من
تطوير في ضوء ما قد تسفر عنه التطبيقات
العملية لها ،واستحضار أفضل الممارسات في
التشريعات المقارنة ،لتفعيل وإنفاذ هذا الدور
المجتمعي على أكمل وجــه ،من حيث ضمان
الدقة واالحترافية والكفاء ة في نظر البالغات

والـشـكــاوى التي تتلقاها هيئة أس ــواق المال
والبت فيها بمدد معقولة ،بحسب ظروف كل
حالة على حدة ،في ضوء ما تقدم من اعتبارات
وضمانات يتمتع بها األطراف سواء كان ذلك
في البالغ أو الشكوى.
وتـجــدر اإلش ــارة إلــى أن الـتـقــاريــر السنوية
لهيئة أسواق المال تعكس مدى التزام وجدية
الهيئة في اإلنـجــاز وفــق عاملي الدقة والمدة
المعقولة التي تتطلبها ظروف كل حالة ،وهو
ما كان له أثر واضح في ترقية نشاط األوراق
المالية ،وتعزيز الثقة لدى المتعاملين في هذا
النشاط ،األمر الذي أدى إلى تدفق االستثمارات
المحلية واألجنبية بشكل ملموس.

وأوضح أن أهم ركيزتين في رؤية وخطة تنويع
مصادر الدخل هما فــرض ضرائب وبناء قطاع
خاص قوي ومتين يشارك بفاعلية في االقتصاد
بمساحة أوسع.
وذكر الشطي أن مصطلح تنويع مصادر الدخل
له استحقاق وليس مجرد جملة تطلق فحسب،
م ــؤك ــدا ان ال ـش ــروع ف ــي تـنــويــع م ـص ــادر الــدخــل
يعد خطوة مهمة اذا تحققت وفق أسس علمية
ووضعت على سكة التنفيذ.

تقليص الميزانية
بدوره ،قال النائب األول لرئيس غرفة التجارة
والصناعة عبدالوهاب الوزان ،إن عملية اللجوء
للسحب من احتياطي األجيال إجراء ليس بجديد،
وسبق أن مارست الحكومة اإلجراء إلعادة إعمار
ً
وبناء الكويت بعد التحرير ،لكن الوضع حاليا
مختلف بسبب الظروف والتداعيات ،لذلك نتمنى
أن يرافق اإلجراء تعهدات من الحكومة بتخفيض
التكاليف وتقليص المصاريف الحكومية وتقليل
الهدر.
ً
وأضاف الوزان ،أنه يتوجب أيضا إعادة النظر
ً
في الميزانية  2022 / 2021المعلنة أخيرا ،التي
تبلغ  23مليار دينار« ،إذ يجب أن تقلص إذا كانت
الحكومة جادة في معالجة الهدر وستعتمد على
صندوق احتياطي األجيال».
وقـ ّـدر حجم الخفض في الميزانية المتوجب
مــن  23إل ــى نـحــو  19مـلـيــار دي ـنــار عـبــر ترشيد
انـفــاق الــدوائــر والـجـهــات الحكومية ،وأن تكون
عملية االقتراض من احتياطي األجيال محاطة
بـضـمــان سـ ــداد ال ــدول ــة م ــا عـلـيـهــا م ــن واج ـبــات
لألجيال القادمة.
وشدد الوزان على ضرورة ان تذهب مباشرة
من دون تأخير إلى خلق وايجاد بدائل ومصادر
ً
رديفة للدخل بعيدا عن «البرميل» ،وأنــه «حتى
تكتمل الصورة يجب على المشرعين والجهات
الــرقــابـيــة ال ـق ـيــام بــواجـبــاتـهــا لـمــراقـبــة عمليات
الصرف للمبالغ التي ستقترضها الحكومة مراقبة
شديدة وتتبع قنوات الصرف وآلياتها».
واعتبر أن اللجوء إلى احتياطي األجيال بديل
إجـبــاري لقانون الدين الـعــام ،لكنه يفرض على
الحكومة التزامات وواجبات كبيرة ومضاعفة.
وأع ــرب عــن األمــل أن تشهد المرحلة المقبلة
ً
تعاونا بين الحكومة ومجلس األمة لعبور مرحلة
ً
التحديات خصوصا وسط بشائر تحسن أسعار
النفط التي يجب أال يتم الركون إليها بل تكون
ً
ً
ً
عــامــا مشجعا ومـحـفــزا للبدء فــي اإلصــاحــات
وايـ ـج ــاد م ـص ــادر دخـ ــل ،وال ن ـعــود لـ ـل ــوراء بعد
الدروس المستفادة من سلسلة األزمات المتعاقبة.

«الكويتية لالستثمار» تخسر
 5.5ماليين دينار
تكبدت شركة الكويتية
ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار خ ـس ــائ ــر
قـ ــدر هـ ــا  5.56مــا ي ـيــن
دي ـن ــار ،ب ـمــا ي ـع ــادل 10
ف ـ ـ ـلـ ـ ــوس ل ـل ـس ـه ــم،
خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـ ـ ـ ـ ــام
 ،2020مـقــا بــل
تـ ـ ـحـ ـ ـقـ ـ ـيـ ـ ـقـ ـ ـه ـ ــا
أرب ــاح ــا بـقـيـمــة  17.5مـلـيــون
ً
دينار ،بمقدار  32فلسا للسهم
خالل .2019
وب ـ ـ ـلـ ـ ــغ إج ـ ـم ـ ــال ـ ــي حـ ـق ــوق
مـســاهـمــي ال ـشــركــة فــي الـعــام
الماضي نحو  105.88ماليين
دينار ،بانخفاض  %14.3عن
قيمتها فــي  ،2019والبالغة
 123.49مليون دينار.
وسـجـلــت الـشــركــة إي ــرادات
تشغيلية إجمالية فــي العام
الماضي بقيمة  9.77ماليين

دينار ،مقابل  37.84مليونا
في  ،2019بتراجع .%74.2
وواف ــق مجلس إدارة
الشركة ،في اجتماعه
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي عـ ـ ـق ـ ــد أم ـ ــس
األول ،على اعتماد
البيانات المالية
ال ـس ـنــويــة لـلـعــام
الـ ـم ــاض ــي ،والـ ـم ــوافـ ـق ــة عـلــى
الـ ــدعـ ــوة النـ ـعـ ـق ــاد الـجـمـعـيــة
العمومية السنوية رقم (،)58
وأوص ــى بـعــدم تــوزيــع أربــاح
عن عام .2020
وك ــان ــت الـ ـش ــرك ــة ت ـحــولــت
للخسارة في األشهر التسعة
األول ـ ـ ــى م ــن الـ ـع ــام ال ـمــاضــي
بقيمة  11.84مـلـيــون ديـنــار،
مقارنة بأرباح الفترة المماثلة
من عــام  2019البالغة 10.74
ماليين دينار.

١٢
اقتصاد
 666مليون جنيه أرباح «األهلي -مصر» في  2020بنمو %27
ةديرجلا
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● معرفي :حفاظ البنك على توجهه االستراتيجي له دور حاسم بتحقيق النجاح
ّ
● السالوي :أثبت قدرته على سرعة االستجابة والتكيف مع مستجدات الوباء
قال على معرفي إن "األهلي
 مصر" حقق نتائج قوية ،رغمالظروف االستثنائية الناتجة
عن جائحة "كورونا" ،التي
تسببت في إحداث اضطرابات
وضغوط كبيرة ًلكل من األفراد
والشركات ،الفتا إلى أن البنك
خالل عام  2020قد حافظ
االستراتيجي ،مما
على ً
توجهه ً
لعب دورا حاسما في تحقيق
هذا النجاح.

أع ـل ــن ال ـب ـنــك األه ـل ــي ال ـكــوي ـتــي -
مـصــر تـحـقـيــق نـتــائــج مــالـيــة قــويــة
للسنة المالية المنتهية في ديسمبر
 ،2020ويتمثل أبــرزهــا فــي ارتـفــاع
صافي األرباح بنسبة  27في المئة
مقارنة بالعام المالي السابق ليصل
إلى  666مليون جنيه مصري ،ونمو
صافي الدخل من العائد بنسبة 30
ف ــي الـمـئــة لـيـصــل إل ــى  1.86مليار
جنيه مصري.
وارتفع صافي األرباح التشغيلية
بنسبة  34في المئة مقارنة بالعام
ال ـمــالــي ال ـســابــق لـيـصــل إل ــى 1.37
مليار جنيه مصري ،وارتفع إجمالي
قيمة األصــول بنسبة  16في المئة
ل ـي ـص ــل إلـ ـ ــى  41.23م ـل ـي ــار جـنـيــه
مصري بنهاية عام .2020
وش ـه ــد إج ـم ــال ــي ق ـي ـمــة محفظة
ً
قــروض العمالء ارتفاعا بنسبة 12
فــي المئة ليصل إلــى  21.71مليار
جنيه مـصــري ،كما ارتفعت ودائــع
العمالء بنسبة  19في المئة مقارنة
بالعام المالي السابق لتصل إلى
 33.55مليار جنيه مصري.
ً
وتعليقا على هــذه النتائج ،قال
عـلــي مـعــرفــي رئـيــس مجلس إدارة
ال ـب ـن ــك األه ـ ـلـ ــي ال ـك ــوي ـت ــي – مـصــر
«س ـع ــدن ــا ب ـت ـح ـق ـيــق ه ـ ــذه ال ـن ـتــائــج
ال ـق ــوي ــة ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـظ ــروف
االستثنائية ا لـنــا تـجــة عــن جائحة
فيروس كــورونــا (كوفيد  ،)19التي
ت ـس ـب ـبــت فـ ــي إحـ ـ ـ ــداث اضـ ـط ــراب ــات
وضـ ـغ ــوط ك ـب ـيــرة ل ـكــل م ــن األف ـ ــراد
والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات ،ل ـ ـكـ ــن ال ـ ـب ـ ـنـ ــك خـ ــال
عـ ـ ــام  2020حـ ــافـ ــظ عـ ـل ــى تــوج ـهــه
ً
ً
االستراتيجي مما أدى دورا حاسما

في تحقيق هذا النجاح».
وأض ـ ــاف م ـعــرفــي« ،وال يفوتني
عند الحديث عــن هــذه النتائج ،أن
أشكر البنك المركزي المصري على
توجيهاته ودعمه المتواصل للقطاع
المصرفي المصري ،التي بدورها
س ــاع ــدت ف ــي تـ ـج ــاوز ه ـ ــذه األزم ـ ــة
والتخفيف من آثارها االقتصادية
السلبية ،كما أود أن أتوجه بالشكر
إ لـ ـ ـ ــى مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة وا ل ـ ـ ـسـ ـ ــادة
المساهمين وا لـعـمــاء على ثقتهم
الــراسـخــة تجاهنا ،كما يسرني أن
أع ـب ــر ع ــن ب ــال ــغ ش ـك ــري وأم ـت ـنــانــي
لفريق اإلدارة العليا وفريق العاملين
بالبنك على جهودهم خــال العام
ال ـس ــاب ــق ومـ ــا أظـ ـه ــروه م ــن تـفــانــي
وإخالص في العمل».
مــن جــانـبــه ،ق ــال خــالــد الـســاوي
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
للبنك األهلي الكويتي – مصر« ،لقد
تمكن البنك من تحقيق معدالت نمو
جيدة على مستوى كل المؤشرات
المالية خالل العام الماضي بفضل
ق ـ ــدرت ـ ــه عـ ـل ــى سـ ــرعـ ــة االس ـت ـج ــاب ــة
ّ
والتكيف مع المستجدات الناتجة
ع ــن ت ـف ـشــي الـ ــوبـ ــاء ،م ـمــا أدى إلــى
تخفيف تداعيات األزمــة خــال عام
ّ
شكلت التحديات الصعبة وحالة
عدم اليقين العنوان األبرز له».
وأضـ ــاف الـ ـس ــاوي« ،ل ـقــد عملنا
منذ بدء تفشي الجائحة وفق إطار
مـنـهـجــي واس ـت ـب ــاق ــي ب ــدع ــم فــريــق
عـمـلـنــا ال ـم ـت ـخ ـصــص وال ـم ـت ـفــانــي،
ّ
ال ــذي شــكــل الــركـيــزة األســاسـيــة في
تحقيق هذا النجاح والحفاظ على
سالمة عمالئنا وموظفينا على حد

علي معرفي

خالد السالوي

سواء وتقديم أفضل خدمة للعمالء
ومؤازرتهم في مواجهة التداعيات
االق ـت ـصــاديــة ال ـتــي نـتـجــت عــن تلك
الجائحة».
ً
وت ـ ــاب ـ ــع أن ـ ـ ــه «فـ ـ ـض ـ ــا ع ـ ــن ذل ـ ــك،
ف ـ ــإن اس ـت ـث ـم ــارن ــا الـ ـمـ ـت ــواص ــل فــي
التكنولوجيا ،بما في ذلــك تطبيق
ا لـخــد مــات المصرفية عبر الهاتف
ال ـ ـم ـ ـح ـ ـمـ ــول ،والـ ـ ـم ـ ــزاي ـ ــا الـ ـج ــدي ــدة
للخدمات المصرفية عبر اإلنترنت،
ومـ ـنـ ـص ــة الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة
ال ـم ـت ـك ــام ـل ــة ل ـل ـش ــرك ــات ال ـص ـغ ـيــرة
والمتوسطة ،وفرت لعمالئنا مزايا
الـ ــوصـ ــول ل ـخ ــدم ــات ـن ــا ال ـم ـصــرف ـيــة
الرقمية بسهولة وأمان».
ولفت إلى أن البنك شهد زيادة في
عدد عمالء الخدمات المصرفية عبر
اإلنترنت والخدمة المصرفية عبر
تطبيق الهاتف المحمول بنسبة 84

فــي المئة كما زاد حجم تحويالت
الـعـمــاء عـبــر اإلن ـتــرنــت بنسبة 51
في المئة.
وبين الـســاوي أن البنك أصبح
ف ـ ــي صـ ـ ـ ـ ــدارة الـ ـ ـس ـ ــوق ال ـم ـص ــرف ــي
فـ ــي مـ ـج ــال الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
اإللكترونية وذلك من خالل اطالقة
لمنصة «اعرف عميلك» اإللكترونية
( )E-KYCوالـ ـت ــي ت ـع ــد األول ـ ـ ــى مــن
ن ــوع ـه ــا لـلـتـسـجـيــل ف ــي الـمـحـفـظــة
اإللكترونية للهاتف المحمول ،التي
تمكن الـعـمــاء س ــواء الـحــالـيـيــن أو
الـجــدد مــن التسجيل فــي المحفظة
مــن أي مـكــان دون الـحــاجــة لــزيــارة
الفرع وبخطوات بسيطة وسريعة،
مما ساهم في زيادة عمالء المحفظة
ب ـن ـس ـبــة  37ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ك ـم ــا ط ــرح
البنك خالل عام  2020خدمة الدفع
بالمحفظة اإللكترونية عــن طريق

رمز االستجابة السريع ()Code QR
وبرنامج النقاط ( )ABK Xtraعلى
جميع البطاقات االئتمانية».
وقال إنه «بمناسبة نجاحنا في
تحقيق ه ــذه الـنـتــائــج ال ـقــويــة ،أود
أن أتـقــدم بالشكر لرئيس وأعضاء
مـجـلــس اإلدارة عـلــى دع ـم ـهــم ،وأن
ً
أع ــرب أي ـضــا عــن خــالــص امتناني
وتـ ـق ــدي ــري ل ـف ــري ــق ال ـع ـم ــل بــالـبـنــك
على تفانيهم ووالئهم ومثابرتهم،
مما كــان له أبلغ األثــر في مواجهة
ال ـت ـحــديــات ال ـم ـت ـعــددة خ ــال الـعــام
المالي السابق وتخطيها لتحقيق
ال ـت ـق ــدم وال ـن ـج ــاح ل ـم ـصــرف ـنــا ،كما
أت ــوج ــه بــال ـش ـكــر لـعـمــائـنــا ال ـك ــرام
عـلــى ثقتهم فــي الـبـنــك والـخــدمــات
المصرفية التي يقدمها».
استمر البنك في االستثمار
وقد ّ
بشكل مكثف فــي ك ــوادره البشرية
خالل عام  ،2020إذ طرح مجموعة
شاملة من البرامج التدريبية ،التي
تهدف إلى تنمية قدرات فرق العمل
المصرفية واإلدارية.
ولإلشارة فإن البنك مستمر في
توفير كل برامج التدريب والتحفيز
ل ـك ــل ال ـع ــام ـل ـي ــن ،إذ ت ـش ـكــل رك ـي ــزة
أس ــاس ـي ــة لـتـمـكـيــن ال ـمــوظ ـف ـيــن من
اكتساب المهارات الالزمة لتحقيق
أفضل النتائج.
ً
وسـيـبـقــى الـبـنــك مـلـتــزمــا ب ــدوره
ن ـح ــو ت ــوظ ـي ــف وتـ ـط ــوي ــر مـ ـه ــارات
الشباب حيث قام البنك خالل العام
ا لـمــا ضــي بتعيين خريجي الدفعة
األولى من أكاديمية االئتمان للبنك
األه ـلــي الـكــويـتــي – مـصــر وه ــم 18
ً
ً
خريجا متميزا تم اختيارهم من بين

ً
أكثر من  250شابا حديث التخرج،
كما وفر البنك أول برنامج للتدريب
الصيفي عن بعد لطلبة الجامعات
ً
والـ ــذي شـمــل أك ـثــر م ــن  140طــالـبــا
ً
جامعيا.
ً
على صعيد متصل ،وإيمانا من
ا لـبـنــك بــأ هـمـيــة دوره ومسئوليته
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي دع ـ ـ ـ ــم س ــام ــة
المجتمع المصري ،فقد بادر البنك
بالمشاركة مع عدد من المؤسسات
األه ـ ـل ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـص ــري ــة ف ـ ــي ال ـح ـم ـلــة
الوطنية لمكافحة انتشار جائحة
فـيــروس كــورونــا ولمواجهة اآلثــار
االقتصادية المترتبة عليه.
فـ ـق ــد سـ ــاهـ ــم الـ ـبـ ـن ــك ف ـ ــي تــوف ـيــر
األج ـ ـهـ ــزة وال ـم ـس ـت ـل ــزم ــات الـطـبـيــة
للمستشفيات العامة لتعزيز قدرات
القطاع الصحي في مصر وكوادره
الطبية التي واجهت والتزال تواجه
تـحــديــات ال يـسـتـهــان بـهــا مــن أجــل
القضاء على هذا الفيروس.

إجمالي قيمة
األصول ارتفع
بنسبة  %16ليصل
إلى  41.23مليار
جنيه بنهاية 2020

صناديق الثروة تمتلك أكثر من  3.39تريليونات دوالر من األسهم

أضافت  1.77تريليون في األسهم العامة خالل عقد ...و«هيئة االستثمار» من المساهمين الرئيسيين
كشف تقرير مؤسسة صناديق الثروة
السيادية  SWFI.comأن صناديق الثروة
السيادية تمتلك أسهما بقيمة 3.399
تريليونات دوالر ،وفق أحدث البيانات
المالية المجمعة ،مضيفا أن حجم سوق
مستثمري صناديق الثروة السيادية،
في المجموع ،يبلغ  8.2569تريليونات.
و مـ ـ ــع و جـ ـ ـ ــود  41.1ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة مــن
إج ـ ـمـ ــالـ ــي أص ـ ـ ـ ــول ص ـ ـنـ ــاديـ ــق ال ـ ـثـ ــروة
السيادية تستثمر في األسهم المدرجة،
ف ــإن فـئــة مـسـتـثـمــري ص ـنــاديــق ال ـثــروة
ال ـس ـي ــادي ــة أكـ ـث ــر اسـ ـتـ ـع ــدادا لـمـخــاطــر
األسهم العامة مقابل البنوك المركزية
وب ـنــوك الـتـنـمـيــة وال ـب ـنــوك الـحـكــومـيــة،
إضــافــة إل ــى ذل ــك مــن بـيــن المساهمين
ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـيـ ـي ــن ف ـ ــي ص ـ ـنـ ــاديـ ــق ال ـ ـثـ ــروة

السيادية في حيازات األسهم المدرجة:
ج ـه ــاز أبــوظ ـبــي لــاس ـت ـث ـمــار (،)ADIA
وصندوق التقاعد الحكومي النرويجي
الـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـم ـ ــي ،وم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار
ا ل ـص ـي ـن ـي ــة ( ،)CICوا لـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ا ل ـع ــا م ــة
لالستثمار الكويتية ( ،)KIAوشركة GIC
السنغافورية.
وت ـقــوم ص ـنــاديــق ال ـث ــروة الـسـيــاديــة
العالمية بتخصيص المزيد من رأس
المال بشكل متزايد لألسهم المدرجة
منذ عام  .2000في بعض األحيان ،كانت
الصناديق السيادية تقتنص الفرصة
ل ـتــوس ـيــع مـحــافـظـهــا إل ــى أس ـه ــم .على
سبيل المثال ،في و قــت سابق من عام
 ،2020استحوذ صندوق االستثمارات
ال ـع ــام ــة الـ ـسـ ـع ــودي ( )PIFع ـلــى حـصــة

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ك ـب ـيــرة ف ــي ش ــرك ــة ال ــرح ــات ال ـب ـحــريــة
.Carnival Corporation
وخـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة ال ـ ـم ـ ـح ـ ـمـ ــومـ ــة ف ــي
أوائ ـ ــل ع ــام  ،2020اس ـت ـحــوذ ص ـنــدوق
االستثمارات العامة أيضا على حصة
تبلغ قيمتها نـحــو  200مـلـيــون دوالر
ف ــي شــركــة س ـتــاتــاويــل Equinor ASA
 (Statoilســا بـقــا) ،ا لـشــر كــة النرويجية
المنتجة للنفط ،واستفاد « »PIFبشكل
رئـ ـيـ ـس ــي م ـ ــن تـ ـب ــاط ــؤ س ـ ـ ــوق األسـ ـه ــم
ا ل ـ ـعـ ــا ل ـ ـم ـ ـيـ ــة ،ح ـ ـيـ ــث أدت ا ل ـ ـتـ ــدا ع ـ ـيـ ــات
اال قـ ـتـ ـص ــاد ي ــة لـ ــو بـ ــاء  COVID19إ ل ــى
وضع بعض األسهم في عمق المنطقة
الحمراء.
وحـ ــولـ ــت الـ ـسـ ـع ــودي ــة مـ ــا م ـج ـمــوعــه
 40مليار دوالر من احتياطيات النقد

األجـ ـنـ ـب ــي ل ـل ـب ـن ــك ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ل ـت ـمــويــل
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات صـ ـن ــدوق االس ـت ـث ـم ــارات
العامة في مــارس وأبــريــل  ،2020وباع
صندوق االستثمارات العامة ملكيات
كـبـيــرة ف ــي ال ـعــديــد م ــن ه ــذه الـشــركــات
ا لـ ـكـ ـب ــرى ع ـل ــى م ـ ـ ــدار ع ـ ــام  ،2020بـمــا
فــي ذل ــك بـيــركـشــايــر ه ــاث ــاواي بــرئــاســة
وارن ب ــاف ـي ــت ،وب ـل ـغ ــت ق ـي ـمــة األس ـه ــم
 3.399تريليونات دوالر مقارنة بـ1.63
تريليون باألسهم في عام  ،2010وفي
غضون عقد ،أضافت صناديق الثروة
ا لـ ـسـ ـي ــاد ي ــة ن ـح ــو  1.77ت ــر ي ـل ـي ــون فــي
األسهم العامة.
وزادت ص ـنــاديــق ال ـث ــروة الـسـيــاديــة
النرويجية نسبها في األسهم المدرجة
على مدار العقد الماضي .في عام ،2020

حقق صندوق تقاعد حكومة النرويج
 10.86فـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة ،أو  1.070م ـل ـيــار
كــرو نــر ،و بـلــغ العائد على استثمارات
األسـهــم فــي الصندوق  12.1فــي المئة،
وت ـم ـت ـلــك ص ـن ــادي ــق الـ ـث ــروة ال ـس ـيــاديــة
النرويجية حوالي  927مليار دوالر من
األسهم المدرجة في نهاية عام .2020
ف ــي ال ـس ـن ــوات الـقـلـيـلــة ال ـمــاض ـيــة ،كــان
العديد من صناديق الثروة السيادية
الـعــالـمـيــة الـكـبـيــرة عـلــى دراي ــة بــأربــاح
ونمو التكنولوجيا الكبيرة ،فضال عن
صعودها السريع في أوزان المؤشرات.
ويستثمر المستثمرون السياديون
في مجموعة واسعة من فئات األصول،
من الدخل الثابت إلى األسهم الخاصة،
وع ـن ــدم ــا ي ـت ـع ـلــق األم ـ ــر ب ــاألس ـه ــم ف ــإن

بـ ـع ــض صـ ـن ــادي ــق الـ ـ ـث ـ ــروة ال ـس ـي ــادي ــة
لــديـهــا ف ــرق داخ ـل ـيــة الخ ـت ـيــار األس ـهــم،
بينما يخصص البعض اآلخر مديرين
خ ــارج ـي ـي ــن ل ـل ـص ـن ــادي ــق ،وس ـت ـس ـت ـمــر
ص ـنــاديــق الـ ـث ــروة ال ـس ـيــاديــة ف ــي لعب
دور ر ئـ ـيـ ـس ــي ك ـم ــال ـك ـي ــن فـ ــي األ سـ ـه ــم
العامة ،والسؤال الذي يلوح في األفق:
م ــا تــأث ـيــرهــا ع ـلــى حــوك ـمــة ال ـش ــرك ــات،
ألنها تزيد الملكية بشكل تدريجي في
الشركات العامة.

«البترول الوطنية» :تشغيل وحدات جديدة
بمشروع «الوقود البيئي»
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول
ال ــوط ـن ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة تـشـغـيــل
عـ ــدد م ــن الـ ــوحـ ــدات ال ـج ــدي ــدة
التابعة لمشروع الوقود البيئي
بمصفاة ميناء عبدالله ،وهي
وح ــدات :معالجة الكيروسين
بالهيدروجين ( ،)115ومعالجة
الــديــزل بالهيدروجين (،)116
وإنتاج الهيدروجين (،)118-1
وشعلة التكسير الهيدروجيني
( ،)314واسـتـخــاص الكبريت
(.)123-1
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت نـ ــائ ـ ـبـ ــة ال ــرئـ ـي ــس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي لـ ـمـ ـصـ ـف ــاة م ـي ـن ــاء
ع ـب ــدال ـل ــه ال ـم ـه ـنــدســة وض ـحــة
الخطيب ،أن الـكــوادر الوطنية
بالمصفاة تمكنت من تشغيل
الـ ـ ــوحـ ـ ــدات الـ ـخـ ـم ــس ب ـن ـج ــاح،
مــؤ كــدة أن ه ــذا التشغيل يعد
خـ ـ ـط ـ ــوة مـ ـهـ ـم ــة ع ـ ـلـ ــى ط ــري ــق
االن ـت ـه ــاء م ــن بـقـيــة ال ــوح ــدات،
وم ـ ـ ــن ث ـ ــم الـ ـتـ ـشـ ـغـ ـي ــل الـ ـك ــام ــل
لمشروع الوقود البيئي.
وأش ـ ـ ـ ــارت فـ ــي ه ـ ــذا ال ـص ــدد
إلــى أن تشغيل هــذه الــوحــدات
يـ ـشـ ـك ــل ج ــانـ ـب ــا رئـ ـيـ ـسـ ـي ــا مــن
استراتيجية مؤسسة البترول
الـكــويـتـيــة  ،2040ال ـتــي تـهــدف
إل ــى تـعــزيــز الـنـمــو فــي قطاعي
التكرير والتصنيع ،وتحديث
مـصــافــي الـنـفــط إلن ـت ــاج وق ــود
نظيف يتطابق مع المواصفات
والمعايير األوروبية 5/Euro-4
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــت أن ا لـ ـ ـط ـ ــا ق ـ ــة
اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة لـ ــوحـ ــدة م ـعــال ـجــة
ال ـك ـي ــروس ـي ــن بــال ـه ـيــدروج ـيــن
ت ـب ـلــغ  39000بــرم ـيــل يــوم ـيــا،
وهــو ما يعزز إنتاج المصفاة
ل ـم ـن ـتــج ال ـك ـي ــروس ـي ــن ال ـعــالــي
الجودة ،والذي يستخدم كوقود

لـلـطــائــرات النفاثة والـطــائــرات
األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف
الصناعات.
وفـ ـ ـ ــي مـ ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق بـ ــوحـ ــدة
معالجة الديزل بالهيدروجين،
أكدت الخطيب أنها تعد من أهم
ال ــوح ــدات فــي م ـشــروع الــوقــود
البيئي ،حيث تضم أكبر مفاعل
فــي ال ـم ـشــروع بـسـعــة تـتـجــاوز
 5000برميل من المواد الحفازة
التي تساهم بدورها في تسريع
التفاعالت الكيميائية إلنتاج
وقود نظيف ذي جودة عالية.
ونـ ـ ـ ــوهـ ـ ـ ــت ال ـ ـخ ـ ـط ـ ـيـ ــب إل ـ ــى
أن ث ــال ــث ه ـ ــذه ال ـ ــوح ـ ــدات هــي
وحـ ـ ــدة انـ ـت ــاج ال ـه ـي ــدروج ـي ــن،
وال ـتــي تـنـتــج  ١٨٥مـلـيــون قــدم
مكعبة يــو مـيــا ،و ت ـعــد الثانية
مــن أص ــل ث ــاث وحـ ــدات تنتج
الهيدروجين بطاقة إجمالية
تبلغ  ٥٥٥مـلـيــون ق ــدم مكعبة
ي ـ ــومـ ـ ـي ـ ــا ،م ـ ـمـ ــا يـ ـ ـع ـ ــزز إن ـ ـتـ ــاج

وضحة الخطيب

ال ـه ـي ــدروج ـي ــن بـنـسـبــة ن ـقــاوة
تصل إلى  ٩.٩٩في المئة.
وحول وحدة شعلة التكسير
ال ـه ـيــدروج ـي ـنــي ،بـيـنــت نــائـبــة
ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـمـصـفــاة
ميناء عبدالله أ نــه تــم بنجاح
إش ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــال ش ـ ـع ـ ـلـ ــة الـ ـتـ ـكـ ـسـ ـي ــر

الـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــدروجـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــي ل ـل ـض ـغ ــط
ال ـ ـعـ ــالـ ــي ب ـ ـ ـقـ ـ ــدرة ت ـص ـم ـي ـم ـيــة
ت ـب ـل ــغ 1,700,500رط ــل /ســاعــة،
وللضغط المنخفض 900,000
رط ـ ــل /س ــاع ــة ،م ـنــوهــة إلـ ــى أن
الـهــدف مــن هــذه الــوحــدة جمع
ون ـق ــل وت ــوف ـي ــر ت ـصــريــف آمــن
للغازات من وحدتي التكسير
الـ ـهـ ـي ــدروجـ ـيـ ـن ــي ف ـ ــي ح ـ ــاالت
الطوارئ ،وحرقها على ارتفاع
 98مـتــرا ،لضمان عــدم تجاوز
االن ـب ـع ــاث ــات ال ـح ــد الـمـسـمــوح
به ،وحماية البيئة من مخاطر
التلوث.
أمـ ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ــالـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــة لـ ـ ــوحـ ـ ــدة
اس ـت ـخــاص ال ـك ـبــريــت ،فـقــالــت
الخطيب إن الطاقة اإلنتاجية
للوحدة من الكبريت تصل إلى
 450طنا متريا في اليوم لكل
خ ــط ت ـش ـغ ـيــل وعـ ــددهـ ــا ثــاثــة
خـطــوط متماثلة ،مشيرة إلى
أنه تم تصميم الوحدة لمعالجة

غازات التغذية بطاقة إنتاجية
إجمالية تبلغ  1350طن متري
في اليوم من الكبريت.
وأكدت في ختام تصريحها
أن “الـبـتــرول الوطنية” تفخر
بهذا اإلنجاز الذي تحقق على
أيــدي كــوادرهــا الوطنية الذين
تم تدريبهم بشكل مكثف على
االل ـتــزام بــاشـتــراطــات السالمة
والـ ـج ــوان ــب ال ـف ـن ـيــة الـمـتـعـلـقــة
بتشغيل هذه الوحدات ،مشيرة
إل ــى أن الـعــامـلـيــن ف ــي مصفاة
مـيـنــاء عـبــدالـلــه بــذلــوا جـهــودا
مـضــاعـفــة تستحق ال ـث ـنــاء من
أجل مواجهة تداعيات جائحة
كـ ــورونـ ــا ،ومـ ــن ذلـ ــك تـعــويــض
ن ـ ـقـ ــص ال ـ ـع ـ ـمـ ــالـ ــة ،والـ ـتـ ـكـ ـي ــف
م ـ ــع اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات وال ـ ـضـ ــوابـ ــط
المستحدثة الـتــي تــرافـقــت مع
هذه الجائحة.

 ...وتطرح مناقصة خدمات المصافي لمراقبة جودة المرافق
طرحت شركة البترول الوطنية (،)KNPC
مناقصة لتوفير خدمات مراقبة الجودة
ف ــي م ـصــاف ـي ـهــا ،ب ـمــوعــد ن ـهــائــي لـتـقــديــم
العطاءات في  23مايو  .2021ومن المقرر
عقد اجتماع ما قبل العطاء عبر اإلنترنت
في  9مارس.
ووف ــق «م ـيــد» ،ك ــان هـنــاك نـشــاط كبير
في مشاريع التكرير والتسويق بالكويت
على مدى السنوات الخمس الماضية ،ما
أدى إلى تحسن كبير في قدرات مصافي
النفط بالبالد ،وزيادة قدرتها التكريرية.
وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت س ــاب ــق مـ ــن هـ ـ ــذا ال ـش ـه ــر،

ط ــرح ــت «الـ ـبـ ـت ــرول ال ــوط ـن ـي ــة» مـنــاقـصــة
عقد استشاري لمشروع لتحديث مرافق
اس ـت ـي ــراد وت ـخــزيــن ال ـم ـيــاه ال ـم ـحــاة في
مصفاة ميناء األح ـمــدي ،بموعد نهائي
لتقديم العطاءات في  15أبريل.
وأض ـ ــاف ـ ــت« :ي ـ ـجـ ــري ت ـط ــوي ــر م ـص ـفــاة
ميناء األحمدي ،كجزء من مشروع الوقود
النظيف في الكويت بقيمة  12مليار دوالر.
وكـجــزء مــن الـمـشــروع ،خططت (البترول
الوطنية) إغالق مرافق المعالجة الحالية
في مصفاة الشعيبة ،وإجراء ترقية كبيرة
وتوسعة لمصافي ميناء عبدالله وميناء

األحمدي لدمج نظام التكرير في مجمع
واحد مع عمليات تحويل كاملة».
وفي سبتمبر من العام الماضي ،أفادت
«م ـي ــد» ب ــأن ــه ت ــم ال ـب ــدء ف ــي تـنـفـيــذ حــزمــة
بقيمة  4.7م ـل ـيــارات دوالر تشكل جــزء ا
من مشروع الوقود النظيف .ويتم تنفيذ
صفقة مصفاة ميناء األ ح ـمــدي مــن قبل
كونسورتيوم مــن شــركــة  JGCاليابانية
وشركتين كوريتين جنوبيتين ،هماGS :
و SKللبناء والتشييد.
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اقتصاد

• الحوطي :مؤشرات تعافي البنك تعكس قدراته العالية على مواجهة التحديات االستثنائية
• الغانمَ :
تعامل مع تحديات «كورونا» بالمخصصات «الحصيفة» والنهج التحفظي مع المخاطر
قال الحوطي ،إن ما أظهرته
بيانات «وربة» من مؤشرات
تعاف عن  2020تعكس
ٍ
قدرته الكبيرة على مواجهة
التحديات االستثنائية ،وما نتج
عنها من ضغوط على مركزه
المالي.

البنك استمر بفضل
إمكاناته وكوادره
المتميزة في دعم
ً
عمالئه تمويليا
ً
ً
وخدميا ورقميا

أع ـل ــن ب ـن ــك ورب ـ ــة نـتــائـجــه
المالية لعام  ،2020وأظهرت
ً
ت ـس ـج ـي ـل ــه ن ـ ـمـ ــوا فـ ــي م ـع ـظــم
م ــؤش ــرات ــه ال ـم ــال ـي ــة ،رغ ــم كــل
ال ـت ـح ــدي ــات الـ ـت ــي واج ـه ـت ـهــا
األس ـ ـ ـ ــواق ،ب ـس ـبــب ت ــداع ـي ــات
أزمة كورونا.
وق ـ ـ ـ ــال "وربـ ـ ـ ـ ـ ــة" فـ ـ ــي بـ ـي ــان
صـ ـح ــاف ــي أمـ ـ ـ ــس ،إن ـ ـ ــه ح ـقــق
صــا فــي أر ب ــاح تشغيلية قبل
ا ل ـم ـخ ـص ـص ــات ب ـل ـغ ــت 52.6
مـ ـلـ ـي ــون ديـ ـن ــاربـ ـنـ ـسـ ـب ــة ن ـمــو
 40.7ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئـ ــة ،ف ـ ــي ح ـيــن
زاد إ ج ـم ــا ل ــي أ ص ــو ل ــه لـيـبـلــغ
 3.5مـلـيــارات دي ـنــار ،وارتـفــع
إجمالي المحفظة التمويلية
ليبلغ  2.5مليار.
وبـ ـل ــغ إجـ ـم ــال ــي ح ـســابــات
ا لـمــود عـيــن  2.8مليار د يـنــار،
في حين بلغ صافي إيراداته
ً
م ــن ا ل ـت ـمــو يــل  46.5م ـل ـيــو نــا ،
ووصـ ـ ـ ـ ــل صـ ـ ــافـ ـ ــي إي ـ ـ ــرادات ـ ـ ــه
ً
التشغيلية إلى  78.8مليونا
بنسبة نمو  31.9في المئة.
وتـحـسـنــت نـسـبــة الـتـكـلـفــة
إ ل ـ ــى اإل يـ ـ ـ ـ ــراد ،إذ ا ن ـخ ـف ـضــت
ل ـت ـب ـل ــغ  33ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة ،ك ـمــا
بلغت حقوق مساهمي البنك
 203.7مــا يـيــن د ي ـن ــار ،و بـلــغ
معدل كفاية رأسماله 16.94
ً
فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،م ـت ـخ ـط ـي ــا ال ـحــد
األدنى المطلوب من الجهات
الرقابية ،و هــي النسبة التي
تــؤكــد مـتــانــة ال ـمــركــز الـمــالــي
للبنك.
ً
وتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــا عـ ـل ــى ال ـن ـت ــائ ــج
المالية لعام  2020قال رئيس

مـجـلــس اإلدارة عـبــدا لــو هــاب
ا لـ ـ ـح ـ ــو ط ـ ــي ،إن ا ل ـ ـتـ ــدا ع ـ ـيـ ــات
االقتصادية السلبية الناجمة
عــن انـتـشــار فـيــروس كــورونــا
ال تـ ــزال تـلـقــي بـظــا لـهــا على
االقتصاد العالمي والمحلي،
ً
مما شكل ضغوطا استثنائية
ً
على النتائج المالية عموما .
وأوض ـ ــح ال ـح ــوط ــي ،أن مــا
أظ ـهــرتــه ب ـيــانــات "ورب ـ ــة" من
ـاف ع ــن 2020
مـ ــؤ شـ ــرات تـ ـع ـ ٍ
ت ـ ـع ـ ـكـ ــس قـ ـ ـ ــدرتـ ـ ـ ــه ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــرة
ف ـ ـ ــي م ـ ــواج ـ ـه ـ ــة ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات
االستثنائية ،وما نتج عنها
م ـ ـ ــن ض ـ ـ ـغـ ـ ــوط ع ـ ـلـ ــى مـ ــركـ ــزه
المالي.
وذك ــر أن "وربـ ــة" نـجــح في
الحفاظ على استقرار جودة
ً
أص ــول ــه ،م ـت ـخ ـط ـيــا ال ـعــوائــق
التي فرضتها األز مــة وا حــدة
ت ـ ـلـ ــو األخ ـ ـ ـ ـ ــرى ب ـ ــأق ـ ــل مـ ـع ــدل
ً
خ ـ ـسـ ــائـ ــر م ـ ـم ـ ـكـ ــن ،مـ ــدفـ ــوعـ ــا
ب ـ ــاسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــة نـ ـجـ ـح ــت
فـ ـ ـ ــي امـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاص مـ ـخـ ـتـ ـل ــف
سـيـنــاريــوهــات الـضـغــط ،بما
ً
في ذلك األسوأ منها ،مشددا
على أن "ور ب ــة" حــر يــص على
العمل بدقة ضمن توجيهات
ب ـن ــك الـ ـك ــوي ــت الـ ـم ــرك ــزي فــي
مواجهة آثار األزمة.
و ل ـ ـ ـفـ ـ ــت إ ل ـ ـ ـ ــى أن "ور بـ ـ ـ ـ ـ ــة"
استطاع خالل العام الماضي
االسـتـمــرار فــي بـنــاء مصدات
إض ــافـ ـي ــة م ــن ال ـم ـخ ـص ـصــات
االحـ ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة الـ ـت ــي س ــاع ــدت
ف ـ ــي زي ـ ـ ـ ــادة مـ ـت ــان ــة قـ ــواعـ ــده
ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ،وإلـ ــى ال ـح ــدود

أرقام ذات داللة (مقارنة  2020بأرصدة )2019
• %40.7زيادة صافي األرباح التشغيلية قبل
المخصصات حيث بلغت  52.6مليون دينار
• %31.9نمو صافي إي ــرادات التشغيل حيث
بلغت  78.8مليون دينار

• %16.94معدل كفاية رأس المال متجاوزا الحد
االدنى للمستويات المطلوبة
• %10.6زي ــادة حجم إجـمــالــي االص ــول حيث
بلغت  3.5مليار دينار

األزمة
برهنت أن
البنك يمتلك
استراتيجية
مرنة في
التعامل مع
إفرازاتها
بقدرة فائقة

«وربة»
استمر
خالل العام
الماضي في
بناء مصدات
إضافية من
المخصصات
االحترازية

الحوطي

عبدالوهاب الحوطي
ال ـت ــي ت ـض ـمــن اس ـت ـم ــراره فــي
أداء دور فاعل لدعم االقتصاد
الــوط ـنــي ،وف ــي دع ــم صـنــاعــة
التمويل اإلسالمي.

ظروف استثنائية
م ـ ــن ج ـه ـت ــه قـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي شـ ــاه ـ ـيـ ــن ح ـم ــد
ال ـغ ــان ــم ،إن ــه ع ـلــى ال ــرغ ــم مــن
االت ـ ـ ـجـ ـ ــاهـ ـ ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
ً
ً
ال ـس ـل ـب ـيــة م ـح ـل ـيــا وع ــال ـم ـي ــا،
ف ـ ـ ــإن الـ ـنـ ـت ــائ ــج ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة
ل ـ ـ ـ ــ"ور بـ ـ ـ ــة" ع ـ ــن  2020ت ــؤ ك ــد
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـيـ ـت ــه الـ ـن ــاجـ ـح ــة،
وم ـ ـ ــرك ـ ـ ــزه الـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــوي،
وق ـ ــدرت ـ ــه عـ ـل ــى الـ ـتـ ـع ــام ــل مــع
ظــروف السوق االستثنائية،
ً
مــد فــو عــا بـسـيــا ســة متحفظة
وكفاء ة النهج الحصيف في
إدارة المخاطر.
وأض ـ ــاف ال ـغ ــان ــم أن ــه عـلــى
ال ــرغ ــم م ــن أن ن ـتــائــج "وربـ ــة"
عن  2020لم تكن بمعزل عما
فــرضـتــه جــائـحــة كــورونــا من

تداعيات قاسية على النشاط
االقـ ـتـ ـص ــادي ،فــإن ـهــا بــرهـنــت
أن البنك يمتلك استراتجية
مــرنــة ف ــي مــواج ـهــة األزمـ ــات،
وف ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل مـ ـ ــع ج ـم ـيــع
إفرازاتها بكفاء ة فائقة.
وأ فـ ـ ــاد بـ ــأن م ـج ـلــس إدارة
"ورب ـ ـ ــة" وإدارتـ ـ ـ ــه الـتـنـفـيــذيــة
اعـتـمــدوا فــي الـحــد مــن تأثير
تــدا عـيــات األز مــة على ربحية
ا لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك خ ـ ـ ـ ــال  2020ع ـل ــى
تحسين الكفاء ة التشغيلية،
مــع مــواصـلــة االسـتـثـمــار بما
يحقق األهداف االستراتيجية
للبنك لجهة التوسع بأعماله
دون م ـ ـ ـخـ ـ ــا ل ـ ـ ـفـ ـ ــة سـ ـ ـي ـ ــا س ـ ــة
المخاطر.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ـ ـ ــى أن ه ـ ـنـ ــاك
ت ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــات غـ ـ ـي ـ ــر تـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ــة
شـهــد تـهــا ا لـبـيـئــة التشغيلية
خــال  2020بسبب تداعيات
ك ــورون ــا ،أثـ ــرت ع ـلــى صــافــي
ً
أرباح قطاع البنوك عموما .
وأوضـ ــح أن ا سـتــرا تـيـجـيــة
"وربـ ــة" فــي الـتـعــامــل مــع عــام

الغانم

شاهين الغانم
الـتـحــديــات ،رك ــزت عـلــى بناء
مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوي ـ ــات إضـ ـ ــاف ـ ـ ـيـ ـ ــة م ــن
ال ـم ـخ ـص ـصــات "ال ـح ـص ـي ـفــة"،
مع االستمرار في تبني النهج
التحفظي مع المخاطر.
وأك ــد أن األزمـ ــة أثـبـتــت أن
"ور بــة" يمتلك نموذج أعمال
ذا ر ك ـ ــا ئ ـ ــز صـ ـلـ ـب ــة ي ــد ع ـم ـه ــا
اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـي ـ ـتـ ــه لـ ـتـ ـن ــوي ــع
مـ ـ ـص ـ ــادره لـ ـل ــدخ ــل وت ـح ــول ــه
الــرقـمــي ،مــا ســاعــده أكـثــر في
م ــواجـ ـه ــة ت ــداعـ ـي ــات األزمـ ـ ــة،
والتأسيس لمرحلة تشغيلية
مقبلة معتمدة على مصدات
قــو يــة ،تعزز استمرار سالمة
مؤشراته المالية.
و لـ ـف ــت ا لـ ـغ ــا ن ــم إ ل ـ ــى أن مــا
يـ ـ ــؤكـ ـ ــد ن ـ ـ ـجـ ـ ــاح "وربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة" ف ــي
مواجهة الظروف االستثنائية
ال ـت ــي م ــر ب ـه ــا الـ ـس ــوق خ ــال
 ،2020أ نـ ـ ــه ا سـ ـتـ ـم ــر ب ـف ـضــل
م ـ ـ ــا ي ـ ـم ـ ـل ـ ـكـ ــه م ـ ـ ــن إمـ ـ ـك ـ ــان ـ ــات
و كــوادر متميزة في مواصلة
ت ـق ــدي ــم الـ ــدعـ ــم ل ـع ـم ــائ ــه مــن
خ ــال ال ـت ـمــويــل ،وال ـخــدمــات

المصرفية المتميزة ،وهو ما
مهد الطريق لشريحة كبيرة
منهم نحو تخطي ما واجهوه
من تحديات.
وأ فــاد بــأن التطور الرقمي
ال ـ ـ ــذي س ـج ـل ــه "ورب ـ ـ ـ ــة" خ ــال
الفترة الماضية حــا فــظ على
زيـ ـ ــادة وتـ ـي ــرة ال ـت ــواص ــل مــع
ا ل ـع ـمــاء دون ا ن ـق ـطــاع خــال
ال ـ ـح ـ ـجـ ــر الـ ـ ـج ـ ــزئ ـ ــي والـ ـكـ ـل ــي
اللذان تم فرضهما في ،2020
ً
مــؤكــدا أن ه ــذه الـفـتــرة أكــدت
قــوة مـنـصــات ا لـبـنــك الرقمية
وجــاهــزي ـت ـهــا وك ـف ــاء ت ـه ــا فــي
تقديم خدمات آمنة ومالئمة.
وأوضـ ــح أن ا سـتــرا تـيـجـيــة
ال ـب ـن ــك فـ ــي ه ـ ــذا ال ـخ ـص ــوص
تـ ـس ــاه ــم وب ـ ـقـ ــوة فـ ــي ت ـعــزيــز
تجربة العميل الرقمية ،بما
يستقيم مــع ا لـتـطــور الرقمي
فـ ــي الـ ـصـ ـن ــاع ــة ال ـم ـص ــرف ـي ــة،
وك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك لـ ـتـ ـفـ ـعـ ـي ــل نـ ـ ـم ـ ــوذج
اس ـ ـت ـ ـمـ ــراريـ ــة األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ع ـنــد
الطوارئ بكل نجاح.
وت ـ ـقـ ــدم ب ــال ـش ـك ــر إلـ ـ ــى كــل

م ــن ســاهــم ف ــي ه ــذه الـنـتــائــج
خالل هذه األوقات العصيبة.
و"أ خــص بالشكر مساهمينا
وع ـم ــائ ـن ــا ل ـث ـق ـت ـهــم ال ــدائ ـم ــة
وفريق العمل لدى بنك وربة
لـ ـجـ ـه ــوده ــم وتـ ـف ــانـ ـيـ ـه ــم فــي
العمل".

جوائز عالمية
رغم الظروف التي واجهها
"وربة" خالل عام  2020بسبب
الجائحة فــإ نــه أ ثـبــت جــدار تــه
ب ــال ـح ـص ــول ع ـل ــى جــائــزت ـيــن
مـ ــرمـ ــوق ـ ـت ـ ـيـ ــن م ـ ـ ــن م ــؤسـ ـس ــة
Global Banking & Finance
 Reviewهما جائزة "األسرع
ً
نـ ـم ــوا ل ـق ـط ــاع الـ ـش ــرك ــات فــي
ا لـ ـك ــو ي ــت  ،"2020وا ل ـث ــا ن ـي ــة
جــائــزة "أف ـضــل بـنــك إســامــي
رقمي  "2020عــن أدا ئــه خالل
العام الماضي.
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بودي :الشركة اتخذت إجراءات محورية لتخفيف الضغوطات المالية عن كاهلها

نظرة إيجابية على
قطاع الطيران ابتداءً
من النصف الثاني
للعام الحالي

أعلنت شركة طيران الجزيرة نتائجها
ال ـم ــال ـي ــة لـ ـع ــام  2020إذ ح ـق ـقــت إي ـ ـ ــرادات
دينار ،في حين
تشغيلية بلغت 41.4
مليون ً
ً
نقلت  696093مـســافــرا مـقــارنــة بـعــدد 2.4
مليون مسافر في عــام  ،2019وبلغ ّ
معدل
إشغال المقاعد  64.3في المئة بينما ارتفع
العائد على المقعد بنسبة  38.4في المئة
ً
إلى  57.4دينارا للمقعد.
وقـ ــالـ ــت "طـ ـ ـي ـ ــران ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة" فـ ــي ب ـي ــان
صحافي أم ــس ،إنـهــا أنـهــت الـعــام برصيد
نقدي قدره  19.7مليون دينار ،وهو مؤشر
على نجاح الشركة في اجتياز تحديات هذا
الـعــام االستثنائي ،كما يــؤكــد على متانة
وضع الشركة النقدي واستقراره.
وبلغت اإليرادات التشغيلية للعام 41.4
مليون دينار ،بينما سجلت الشركة خسارة
ً
صافية بلغت  26.4مليونا ،والتي تأثرت
بعدد من العمليات الحسابية غير المتكررة
ً
وم ـت ـط ـل ـب ــات ح ـس ــاب ـي ــة م ـت ـع ـل ـقــة ت ـح ــدي ــدا
بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ،16

أبرز النتائج المالية والتشغيلية للشركة
• اإليرادات التشغيلية 41.4 :مليون د.ك.
• الخسائر التشغيلية 20.7 :مليون د.ك.
• الخسائر الصافية 26.4 :مليون د.ك.
ً
• عدد المسافرين 696.1 :ألفا
• ّ
معدل إشغال المقاعد%64.3 :

نتائج الربع األخير من 2020
• اإليرادات التشغيلية 8.6 :ماليين د.ك.
• الخسائر التشغيلية 10.0 :ماليين د.ك.
• الخسائر الصافية 10.9 :ماليين د.ك.
ً
• عدد المسافرين 90.2 :ألفا.
• ّ
معدل إشغال المقاعد%54.9 :

ً
والتي عادلت إجمالي  15مليونا.
ً
وتـعـلـيـقــا عـلــى ه ــذه الـنـتــائــج ،ق ــال رئيس
مجلس إدارة الشركة مروان بودي" :لقد كان
ً
أداء طيران الجزيرة عــام  2020متوافقا مع
أداء القطاع على مستوى عالمي وإقليمي ،إذ
عدد ركابها بنسبة  71في المئة في
انخفض ً
العام مقارنة بانخفاض بنسبة  72.9في المئة
للقطاع في الشرق األوســط و 65.9في المئة
على مستوى العالم ،وانخفض ّ
إشغال
معدل
ً
المقاعد للشركة بنسبة  13.2في المئة مقارنة
بانخفاض بنسبة  18.9في المئة في الشرق
األوسط و 19.2في المئة على مستوى العالم".
وأض ــاف بــودي أنــه" :لــم يكن مــن المتوقع
مدى تأثير جائحة كوفيد 19-على العالم في
بداياتها في شهر مارس  .2020وعلى الرغم
مــن ذل ــك ،ات ـخــذت ط ـيــران الـجــزيــرة إج ــراءات
ً
محورية في مرحلة مبكرة جدا من الجائحة
بـهــدف الـحــد مــن الضغوطات على وضعها
المالي وضمان استمرارية األعمال" .وذكر أن
هذه اإلجراءات شملت تعديل توصية مجلس
اإلدارة إل ــى ع ــدم ت ــوزي ــع األرب ـ ــاح ع ــن الـعــام
السابق ،كذلك استخدام تسهيالت بنكية لم
ً
يـتــم استغاللها ســابـقــا بـهــدف دع ــم سيولة
الشركة في األشهر المقبلة ،إضافة إلى إعادة
الـتـفــاوض بـشــأن الــدفـعــات للعقود المبرمة
م ــع م ـ ــزودي ال ـخ ــدم ــات وم ـص ـنــع ال ـطــائــرات
ً
المتعاقد مـعــه ،وكــانــت الـشــركــة ح ــذرة جــدا
في إدارة مصروفاتها النقدية ،مما ساعدها
على اختتام العام بمالء ة نقدية تكفي مدة
ً
عشرين شهرا قادمة دون الحاجة إلى تمويل
خارجي إضافي".
ولـفــت إل ــى الـتــركـيــز عـلــى ن ـمــوذج الشركة
الـمــرن "إذ أثبت نـمــوذج أعـمــال الـجــزيــرة من
ج ــدي ــد ن ـج ــاح ــه ف ــي ال ـت ـك ـ ّـي ــف خـ ــال أوقـ ــات
األزمات بهدف حماية حقوق عمالء الشركة
وم ــوظ ـف ـي ـه ــا وم ـس ــاه ـم ـي ـه ــا ،وقـ ـ ــد تـمـكـنــت
طيران الجزيرة من إعادة توجيه إمكاناتها
ومواردها نحو دعم المجتمع المحلي عبر

مساندة الجهود المحلية في الحد من تفشي
الجائحة ،وإعادة المواطنين إلى أرض الوطن،
وك ــذل ــك خــدمــة ال ـع ـمــاء بــالـتـقـ ّـيــد بــالـلــوائــح
الحكومية ودع ــم اسـتـمــراريــة األع ـمــال على
ً
الصعيد االقتصادي التزاما بدورنا كناقل
وشركة كويتية وامتثالنا بواجبنا الوطني".
وأفــاد بأنه تم تعليق الــرحــات التجارية
من وإلى مطار الكويت الدولي لما يقرب من
خمسة أشـهــر مــن يــوم  13م ــارس حتى يوم
 31يــولـيــو مــن ال ـعــام .واسـتــؤنـفــت الــرحــات
في األول من أغسطس  2020بطاقة محدودة
وإجـ ـ ـ ــراء ات س ــام ــة مـ ـش ـ ّـددة شـمـلــت تعليق
الرحالت الجوية من  34دولة ،والتي ارتفعت
إلــى  35بنهاية ال ـعــام ،وحـجــر إلــزامــي لمدة
ً
 14يوما لجميع الركاب العائدين إلى دولة
الكويت.
وبين أنه خالل فترة التعليق ،قامت طيران
ال ـجــزيــرة بــالـتــركـيــز عـلــى تــوجـيــه م ــوارده ــا
نحو تشغيل رحــات شحن كاملة ورحــات
الـ ـتـ ـش ــارت ــر بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى دعـ ـ ــم ال ـج ـه ــود
الحكومية ،السيما خالل إجــاء المواطنين
الكويتيين ،أما اليوم ،فيتم تفعيل في الكويت
آل ـيــة فـحــص  PCRعـنــد ال ــوص ــول إل ــى مـطــار
الكويت الــدولــي ،وهــو الحل األمـثــل لضمان
ســامــة الــركــاب والـمــواطـنـيــن الـعــائــديــن إلــى
البالد ،بينما تقوم وزارة الصحية بتسريع
التطعيم للقاح كوفيد.19-
ً
ً
وكـ ــان  2020ع ــام ــا اسـتـثـنــائـيــا لـشــركــات
ً
ال ـط ـي ــران ف ــي جـمـيــع أن ـح ــاء ال ـعــالــم م ـتــأثــرة
بالجائحة بشكل كبير ،إذ و صــف اال تـحــاد
الدولي للنقل الجوي ( )IATAفي وقت سابق
من هذا الشهر عام  2020بكونه "أسوأ عام في
تاريخ الطلب على السفر الجوي".

وجهات جديدة
وذكــر بــودي أن طـيــران الـجــزيــرة أطلقت
خالل عام  2020أول رحلة لها إلى الوجهة

«المتحد» :تعزيز الوعي بشأن أنواع البطاقات
المصرفية في إطار حملة «لنكن على دراية»
ث ـمــن ال ـب ـنــك األهـ ـل ــي ال ـم ـت ـحــد الـحـمـلــة
التوعوية "لنكن على دراية" ،التي أطلقها
بنك الكويت المركزي ،بالتعاون مع اتحاد
م ـص ــارف ال ـكــويــت ،ب ـهــدف زي ـ ــادة الــوعــي
المالي والمصرفي بين جمهور العمالء.
وأك ــدت الــرئـيـســة التنفيذية بــالــوكــالــة
للبنك األهـلــي المتحد جـهــاد الحميضي
أن شعار الحملة "لنكن على دراية" يعكس
مضمون وأهداف الحملة التي تسعى إلى
توعية الجميع في المجتمع باالحتياطات
ال ـ ــواج ـ ــب ات ـ ـخـ ــاذهـ ــا فـ ــي س ـ ـيـ ــاق إنـ ـج ــاز
المعامالت واختيار أنسب بطاقات الدفع
واستخدامها بطريقة تضمن للعميل أعلى
درجات األمان والحماية من أي غش مالي.
وأضــافــت الحميضي ان البنك األهلي
المتحد يسخر كل قنواته لدعم حملة "لنكن
على دراية" ،انطالقا من أهميتها ودورها
ف ــي ت ـع ــزي ــز م ـس ـت ــوى ال ــوع ــي ال ـم ـصــرفــي
وتعميق الثقافة المالية بشكل أوسع بين
جمهور العمالء ،حيث يقوم البنك بنشر
البيانات الصحافية التي تحوي رسائل
ت ــوع ــوي ــة م ــن خ ـ ــال ال ـص ـح ــف الـمـحـلـيــة
المختلفة ،كما يستخدم قنوات التواصل
االج ـت ـمــاعــي ال ـخــاصــة بــالـبـنــك لتوصيل
مضمون الحملة إلــى أكبر قــدر ممكن من
شرائح المجتمع.
وعن أنواع البطاقات المصرفية ،أفادت
بأن البطاقات المصرفية من بين الخدمات
الـمـصــرفـيــة األك ـثــر ان ـت ـشــارا فــي الـكــويــت،
نظرا لدورها في الحد من استخدام النقد
والتوجه أكثر نحو استخدام المدفوعات
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ال ـتــي تـتـمـتــع ب ـمــزايــا اك ـثــر،

أهمها األمــان والسهولة فــي االستخدام،
السيما خالل التنقل والسفر ،كما أنه في
ظل الظروف الحالية ومع انتشار جائحة
كوفيد  19فإن المدفوعات اإللكترونية تعد
أكثر أمانا من المنظور الصحي.
وه ـ ـنـ ــاك أن ـ ـ ـ ــواع م ـخ ـت ـل ـفــة ل ـل ـب ـطــاقــات
االئتمانية وتتفاوت فيما بينها بحسب
طـبـيـعــة االمـ ـتـ ـي ــازات وال ـت ـس ـه ـيــات الـتــي
تقدمها واستخداماتها ،فهناك بطاقات
الخصم وترتبط بالحساب البنكي للعميل،
ويتطلب استخدامها أن يتم خصم قيمة
المعاملة من الحساب المصرفي للعميل.
وتحتوي البطاقات مسبقة الدفع فقط
عـلــى الـمـبــالــغ الـتــي يحولها العميل إلــى
البطاقة ،ومن ثم يتحكم العميل في رصيد
هذه البطاقة ،وال تترتب عليه أي مديونية
عند استخدامها ،ومن خالل عدم تحويل
مبالغ كبيرة إ لــى البطاقة يمكن للعميل
حماية أمواله في حال تعرضت لالختراق.
وتمنح البطاقات االئتمانية تقسيطا
ب ــال ــدف ــع (أي ي ـت ــرت ــب ع ـل ــى اس ـت ـخــدام ـهــا
مــديــونـيــة عـلــى الـعـمـيــل يـتــم تقسيطها)،
ويمكن للعميل مــن خــال هــذه البطاقات
شـ ــراء الـسـلــع وال ـخ ــدم ــات عـبــر اإلنـتــرنــت
ونقاط البيع والسحب النقدي من أجهزة
الـ ـسـ ـح ــب اآلل ـ ـ ـ ــي ،وذلـ ـ ـ ــك داخـ ـ ـ ــل ال ـك ــوي ــت
وخارجها.
ولفتت الحميضي الى أن البنك األهلي
الـمـتـحــد ي ـقــدم لـعـمــائــه بــاقــة م ــن أفـضــل
البطاقات المصرفية التي تم تصميمها
لتتوافق مــع أحـكــام الشريعة اإلسالمية،
ولتتناسب مــع أسـلــوب حـيــاة وتطلعات

مختلف شــرا ئــح
ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاء ،م ــن
خ ــال مجموعة
واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــة مـ ــن
الـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــزات
والمكافآت التي
ي ـت ــم ت ـطــويــرهــا
باستمرار.
وت ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــح
بـطــاقــات البنك
األهلي المتحد
ل ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاء
شـ ـ ـ ــراء ال ـس ـل ــع
والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات
عبر اإلنترنت ،والدفع
م ــن خ ــال ن ـقــاط ال ــدف ــع ،وس ـحــب األم ــوال
مــن أجـهــزة ال ـصــراف اآلل ــي داخ ــل وخــارج
الكويت ،كما أن لها امتيازات مثل تأمين
السفر وخدمات الكونسيرج.
وي ـج ــب ع ـلــى ال ـع ـم ــاء تـجـنــب كـتــابــة
أرقـ ـ ــام ال ـت ـعــريــف ال ـش ـخ ـص ـيــة ال ـخــاصــة
ب ـه ــم ع ـل ــى ال ـب ـط ــاق ــة ال ـم ـص ــرف ـي ــة ،كـمــا
يجب عليهم طلب بيان رســوم البطاقة
المصرفية قبل استخدامها أثناء السفر
إلى الخارج حتى يكونوا على علم بهذه
الرسوم ،وكذلك يرجى من العمالء إبالغ
بنوكهم قبل السفر إذا كــا نــوا يرغبون
ف ـ ــي اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام الـ ـبـ ـط ــاق ــة ال ـم ـص ــرف ـي ــة
خـ ـ ــارج ال ـ ـبـ ــاد ،ح ـي ــث ق ــد ي ـن ـظــر الـبـنــك
فــي الـمـعــامــات الـتــي تـتــم خ ــارج الـبــاد
بــاعـتـبــارهــا مــن الـمـعــامــات المشبوهة
لـلـبـطــاقــة ،مـمــا ق ــد يـضـطــر ال ـب ـنــوك إلــى

«التجاري» يصدر «ماستركارد»
مسبقة الدفع بألوان علم الكويت

عبدالعزيز ملك

ً
تزامنا مع االحتفال باألعياد الوطنية لدولة الكويت،
ً
ً
ً
أعلن البنك التجاري إصداره تصميما خاصا ومميزا
لبطاقة ماستركارد مسبقة الدفع ،والتي تظهر ألوان
علم دولة الكويت ،باإلضافة إلى عبارة "سلمت للمجد"،
والتي هي جزء من النشيد الوطني الكويتي.
وفــي هــذا السياق ،قــال مساعد المدير العام مركز
البطاقات بقطاع الخدمات المصرفية لألفراد عبدالعزيز
ملك ،إنه "بمناسبة الذكرى الستين لالحتفال باألعياد
الوطنية مع عمالئنا ،أصدر البنك بطاقة ماستركارد
مسبقة الدفع بتصميم حصري ومميز بشكل جديد
لتحمل ألـ ــوان عـلــم ال ـكــويــت ،مـشــاركــة مــن الـبـنــك في
احتفاالت الكويت بأعيادها الوطنية وهي المناسبة
ً
العزيزة على الجميع" ،منوها إلــى أن هــذا اإلص ــدار
سيكون بمنزلة تذكار للعمالء ،وللبنك بهذه المناسبة
ً
الوطنية الغالية على قلوبنا جميعا.

ً
وأضــاف أنه "تيسيرا على العمالء للحصول على
هــذا اإلصـ ــدار الـحـصــري مــن البطاقة الـجــديــدة ،فإنه
يمكنهم طلب هــذه البطاقة الجديدة ذات التصميم
المميز "سلمت للمجد" مباشرة عبر تطبيق البنك على
الهواتف الذكية  CBK Mobileوكذلك طلب توصيلها
للمنزل أو المكتب أو زيارة أقرب فرع لهم واصدارها
ً
وتسلمها فوريا" .واختتم عبدالعزيز ملك تصريحه،
ً
مؤكدا أن "ماستركارد" مسبقة الدفع الحصرية توفر
العديد من المزايا والعروض الخاصة لحامليها ،والتي
تمكنهم من الحصول على خصومات تصل الى  30في
المئة عند استخدامها لدى العديد من متاجر البيع
والمطاعم وعيادات األسنان في الكويت ،داعين أصحاب
هذه البطاقة إلى زيارة موقع البنك على اإلنترنت www.
 cbk.comأو على الهواتف الذكية  CBKموبايل للتعرف
على العروض التي يوفرها البنك.

تعليق البطاقة.
وكـ ــذلـ ــك يـ ـج ــب عـ ـل ــى الـ ـعـ ـم ــاء ال ــذي ــن
يـعـتــزمــون الـسـفــر خ ــارج الـكــويــت توخي
ال ـحــذر أث ـنــاء اس ـت ـخــدام أج ـهــزة الـصــراف
اآللي في الخارج ،حيث قد يتم استخدام
بعض اآلالت الختراق بيانات البطاقة ،كما
ينبغي عليهم عدم مشاركة رمز االستخدام
لمرة واحــدة مع أي أحــد ،وفي حال إبالغ
البنك في حال عدم تفعيل رمز االستخدام.
ودعت الحميضي العمالء الى االطالع
على المزايا التي توفرها بطاقات االئتمان
لمستخدميها ،س ــواء داخ ــل الـكــويــت أو
عند السفر للخارج ،مثل مزايا استخدام
قاعات االنتظار في المطارات أو الحصول
على تخفيضات من متاجر معينة حتى
يتمكنوا من االستفادة من هذه المزايا.

السياحية طرابزون في الثالث من أغسطس
ً
ً
ً
بواقع رحلتين ذهابا وعودة أسبوعيا كل
يوم اثنين وجمعة .كما أطلقت في األول من
أكتوبر رحــات إلى العاصمة دكــا ،وتالها
رحالت إلى العاصمة ُ
العمانية ،مسقط ،في
الثاني من نوفمبر.

دعم الجهود خالل الجائحة
وأشـ ــار ب ــودي إل ــى أن ط ـيــران الـجــزيــرة،
قامت في بداية الجائحة بتوسيع خدمات
الشحن الجوي لمساندة وخدمة الشركات
والمؤسسات المحلية ودعمها في تأمين
الغذاء والمنتجات واألدوات األخــرى دون
ً
انقطاع بحمولة تصل حتى  15طنا للطائرة
الواحدةن ،وواصلت الشركة تسيير رحالت
ً
تشارتر للمقيمين الذين غادروا البالد ،وفقا
لتعليمات وزارة الخارجية الكويتية.
وب ـيــن أن ال ـشــركــة س ــان ــدت أك ـبــر عملية
إجالء تنفذها دولة الكويت ،إذ ّ
سيرت 60
رحـلــة إج ــاء مــا بين  25م ــارس و 10مايو
إلعادة أكثر من  6800مواطن من مدن شملت
لندن ،وارســو ،موسكو ،يريفان ،الرياض،
المنامة ،دبــي ،الــدوحــة ،عـ ّـمــان ،إسطنبول،
اإلس ـك ـن ــدري ــة ،ال ـق ــاه ــرة ،ال ـن ـجــف ،ط ـه ــران،
تبليسي وسراييفو.
وإضافة إلى ذلك ،قال إن طيران الجزيرة
وض ـعــت إمـكــانــاتـهــا األخ ـ ــرى تـحــت خــدمــة
وزارة ال ـص ـحــة وح ـ ّـول ــت م ــواق ــف & Park
 Flyالتابع لها إلى مركز للفحص السريع
لـ ـ ــ"ك ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــد "19-إذ تـ ـق ــوم وزارة ال ـص ـحــة
بالفحوصات على األفراد وهم في سيارتهم،
وقام الفريق الهندسي في طيران الجزيرة
ـان للفحص ا لـســر يــع في
بتجهيز مــر كــز ث ـ ٍ
استاد جابر األحمد.
وأفاد بأنه في نهاية شهر يونيو ،أعلنت
طـ ـي ــران الـ ـج ــزي ــرة ت ـق ــدي ــم  50أل ـ ــف ت ــذك ــرة
ً
ً
سفر مجانية ذهابا وعــودة للعاملين في

مروان بودي
ال ـص ـفــوف األمــام ـيــة ف ــي مــواج ـهــة انـتـشــار
جائحة كوفيد 19-في دولة الكويت.

النظرة المستقبلية
واختتم بودي" :ال شك أن الطلب على السفر
ً
من وإلى الكويت ال يزال موجودا إذ يتطلع
ال ـم ـســافــرون إل ــى الـسـفــر م ــن جــديــد بمجرد
ً
رفع القيود .نتوقع أن يعود السفر تدريجيا
إل ــى مستوياته مــا ًقـبــل ع ــام  2019وسـنــرى
بــوادر الـعــودة بــدايــة من النصف الثاني من
عام .2021
وأشار إلى أن تركيز مجلس إدارة الجزيرة
وإدارتها التنفيذية اليوم يبقى على الخروج
مــن هــذه األزم ــة العالمية بــوضــع أق ــوى مما
كانت عليه الشركة عند بدايتها ،ويتم اتخاذ
خـ ـط ــوات لـتـحـقـيــق ذلـ ـ ــك ،وس ـت ـع ـلــن ط ـي ــران
الجزيرة عــن العديد مــن الخطوط الجديدة
في األشهر القليلة المقبلة في حين ستتسلم
أربع طائرات جديدة خالل عام  2021لتوسيع
أسطولها ودعم نمو شبكة وجهاتها".

ً
« :»KIBجمال البراك نائبا لرئيس مجلس
إدارة جمعية الخليج للسندات والصكوك

ّ
قدم بنك الكويت الدولي ""KIB
تهنئته إلى المدير العام إلدارة
االستثمار لــديــه جـمــال الـبــراك،
بمناسبة تعيينه فــي منصب
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس م ـج ـلــس اإلدارة
ل ـج ـم ـع ـيــة ال ـخ ـل ـي ــج ل ـل ـس ـن ــدات
وا لـ ـصـ ـك ــوك ( ،)GBSAا ل ـه ـي ـئــة
الممثلة لسوق ديون رأس المال
في دول الخليج العربي.
و قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال "  "KIBف ـ ـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــان
ص ـحــافــي ،إن جـمـعـيــة الخليج
ل ـل ـس ـن ــدات والـ ـصـ ـك ــوك أس ـســت
ع ـ ـ ــام  2009ب ـ ــدول ـ ــة اإلمـ ـ ـ ـ ــارات
العربية المتحدة ،ويقع مقرها
في مركز دبي المالي العالمي،
وتـ ـعـ ـم ــل هـ ـ ــذه ال ـج ـم ـع ـي ــة غـيــر
الربحية بفعالية مع الحكومات
والـمـنـظـمـيــن والـمـشــاركـيــن في
ســوق الـصـكــوك والـسـنــدات من
أج ــل تـحــديــد وتـشـجـيــع أفـضــل
الممارسات ،إلــى جانب تعزيز
التدفقات والسيولة في أسواق
الدخل الثابت ،مما يساهم في
دعم النمو االقتصادي والتغيير
اإليجابي باألسواق الخليجية،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى م ــواصـ ـل ــة ال ـع ـمــل
ع ـلــى م ـعــال ـجــة وحـ ــل الـقـضــايــا
الـتــي تــؤثــر على األس ــواق على
الصعيدين المحلي واإلقليمي.
وع ـ ـ ـ ّـب ـ ـ ــر ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ع ـ ـ ــن فـ ـخ ــره
وسعادته بتعيين البراك لشغل
ه ـ ــذا ال ـم ـن ـص ــب الـ ـم ــرم ــوق فــي
ً
جـهــة رائ ـ ــدة ،م ــؤك ــدا أن اإلدارة
العليا فــي البنك تثق بقدراته

جمال البراك

وخـبــراتــه العريقة ،مما يؤهله
للنجاح فــي أداء مهام منصبه
ً
ال ـجــديــد ،مـسـتـنــدا إل ــى خبرته
ً
المصرفية التي تتعدى  20عاما
في مجال الخدمات المصرفية
االس ـت ـث ـمــاريــة ،اإلدارة الـمــالـيــة
والخدمات المصرفية التجارية.
من جانبه ،قال رئيس جمعية
الـخـلـيــج لـلـسـنــدات والـصـكــوك،
مــاي ـكــل جــري ـف ـيــرتــي" ،يـسـعــدنــا
أن ن ـ ـع ـ ـمـ ــل مـ ـ ـ ــع شـ ـخـ ـصـ ـي ــات
قيادية بهذا المستوى العالي
م ــن ال ـخ ـبــرة وال ـحــرف ـيــة كــالـتــي
يجسدها البراك ،كما أننا نتطلع
للتعاون معه في سبيل تحقيق
ال ـمــزيــد م ــن ال ـص ـف ـقــات الـقـ ّـيـمــة
التي ستساهم في تعزيز ازدهار
ونمو السوق".
ك ـم ــا أشـ ـ ــاد ال ـب ـن ــك بـمـسـيــرة

ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــراك الـ ـمـ ـهـ ـنـ ـي ــة الـ ـح ــافـ ـل ــة
بــاإلن ـجــازات والـنـجــاحــات منذ
ان ـ ـض ـ ـمـ ــامـ ــه إلـ ـ ـ ــى ف ـ ــري ـ ــق ع ـمــل
ال ـب ـنــك ،إذ يـتــولــى ق ـيــادة فريق
م ــن خـ ـب ــراء االس ـت ـث ـم ــار إلدارة
وتنمية محفظة االستثمار في
البنك ،كما أنــه عضو فعال في
العديد من المبادرات والخطط
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـت ــي يطلقها
الـبـنــك ،كـمــا ســاهــم فــي حصول
" "KIBعلى العديد من الجوائز
واألوس ـمــة فــي أس ــواق رأسـمــال
ال ــدي ــن وذلـ ـ ــك م ــن خ ـ ــال دوره
الـ ـنـ ـش ــط والـ ـحـ ـكـ ـي ــم ف ـ ــي س ــوق
الصكوك.
ً
وأكد البنك أنه يسعى جاهدا
لــاس ـت ـث ـمــار ب ـخ ـب ــرات م ـ ــوارده
البشرية الوطنية و مــن بينهم
ال ـب ــراك ،وذل ــك مــن خ ــال تقديم
كـ ــل الـ ــدعـ ــم والـ ـمـ ـس ــان ــدة ال ـتــي
ق ــد يـحـتــاجـهــا م ــن أج ــل إك ـمــال
ً
الـعـمــل وف ـقــا لــاسـتــراتـيـجـيــات
والخطط الموضوعة في سبيل
تطوير دور " "KIBومكانته في
األس ــواق المحلية واإلقليمية،
وذل ــك مــن خــال تشجيعه على
االستمرار في المشاركة بنجاح
في أفضل الصفقات التمويلية
واالستثمارية المميزة بالتعاون
مع المؤسسات المالية المحلية
واإلقليمية والعالمية.

ً
ً
«الوطني» ينظم برنامجا تدريبيا لموظفي «أمن المنافذ»

بـهــدف المساهمة فــي صقل
وتـ ـنـ ـمـ ـي ــة إمـ ـ ـك ـ ــان ـ ــات وق ـ ـ ـ ــدرات
العنصر الـبـشــري فــي الجهات
الحكومية ،ينظم بنك الكويت
ً
ً
ال ــوطـ ـن ــي ب ــرن ــامـ ـج ــا ت ــدري ـب ـي ــا
لـمــوظـفــي ش ــؤون أم ــن المنافذ
فــي وزارة الــداخـلـيــة ،للتدريب
ع ـل ــى بـ ــروتـ ــوكـ ــوالت ال ـت ـعــامــل
مــع الجمهور وخــدمــة العمالء،
وي ـشــارك فـيــه نـحــو  75متدربا
ومتدربة من خالل عدة جلسات
وورش عمل.
وت ــم تــدش ـيــن ال ـبــرنــامــج في
حفل استقبال اتبع كل إرشادات
ال ـ ـسـ ــامـ ــة وق ـ ـ ــواع ـ ـ ــد ال ـت ـب ــاع ــد
االج ـت ـمــاعــي ،بـحـضــور الــوكـيــل
المساعد لـشــؤون أمــن المنافذ
بوزارة الداخلية اللواء منصور
العوضي ،والمدير العام للموارد
الـبـشــريــة لمجموعة "الــوطـنــي"
عماد العبالني.
وب ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـم ـ ـن ـ ــاسـ ـ ـب ـ ــة ق ـ ــال
ال ـع ـب ــان ــي" :نـ ـح ــن سـ ـع ــداء فــي
البنك بهذه الشراكة التي تهدف
إلى تدريب موظفي قطاع شؤون
أمــن المنافذ الـتــابــع للداخلية،
وهـ ـ ــو مـ ــا ي ـع ـك ــس ال ـث ـق ــة ال ـت ــي
يحظى بها الوطني باعتباره
ً
ً
ب ـن ـك ــا رائـ ـ ـ ــدا ي ـت ـم ـتــع ب ـعــاقــات
متينة مع المجتمع المحلي".
ً
وأض ـ ـ ـ ــاف ق ـ ــائ ـ ــا" :ال ــوطـ ـن ــي
يسخر كل إمكاناته ،ويأخذ على

لقطة جماعية للمشاركين في البرنامج التدريبي
عاتقه تنمية وتطوير العنصر
ال ـب ـش ــري ض ـم ــن ش ــراك ــات ــه مــع
جـمـيــع الـمــؤسـســات خصوصا
ً
ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة ،ان ـ ـس ـ ـجـ ــامـ ــا مــع
الـ ـت ــزام ــات ال ـب ـنــك الـمـجـتـمـعـيــة
والـ ـتـ ـنـ ـم ــوي ــة ،وكـ ــذلـ ــك ال ـع ــدي ــد
م ــن مـ ـب ــادرات ــه ال ـت ــي ت ـتــواصــل
ً
ً
سـ ـن ــوي ــا ،إيـ ـم ــان ــا م ـن ــه ب ــاألث ــر
الـفـعــال لـهــذه ال ـبــرامــج الـهــادفــة
لخدمة المجتمع وأبنائه ،كما

انها تترجم الدور الريادي الذي
يلعبه الوطني في هذا المجال
منذ عقود طويلة".
وأكــد العبالني أن الشراكات
التي يعقدها البنك مع مختلف
الجهات والمؤسسات الحكومية
تأتي من إيمانه الراسخ بأهمية
تــوطـيــد ع ــاق ــات ال ـت ـعــاون بين
ال ـق ـط ــاع ـي ــن ال ـ ـعـ ــام وال ـ ـخـ ــاص،
ً
ً
مشيرا إلى أنه يتطلع دائما إلى

توطيد هذه الشراكات وتوسيع
آفـ ــاق ـ ـهـ ــا لـ ــارت ـ ـقـ ــاء بـ ــال ـ ـكـ ــوادر
الوطنية الكويتية.
وتعكس مـبــادرات "الوطني"
الـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة رؤيـ ـ ـت ـ ــه ال ـع ـم ـي ـقــة
ت ـجــاه االس ـت ـث ـمــار ف ــي ال ـم ــوارد
ال ـب ـش ــري ــة ،ح ـي ــث ي ــوف ــر ال ـب ـنــك
ألجـ ـ ــل ذلـ ـ ــك ن ـخ ـب ــة م ـ ــن أف ـض ــل
الخبراء في البرامج التدريبية
الــذيــن يـقــدمــون خبراتهم لتلك

ال ـك ــوادر ال ــواع ــدة ،ان ـطــاقــا من
دوره ّ
الفعال في تطوير القدرات
وال ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــات الـ ـبـ ـش ــري ــة داخـ ـ ــل
المؤسسات الحكومية بصفته
الشريك المصرفي االستراتيجي
لـلـقـطــاع الـحـكــومــي ،كـمــا يأخذ
البنك على عاتقه تنمية وتطوير
العنصر البشري ضمن شراكاته
م ـ ــع جـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات فــي
القطاعين العام والخاص.
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اقتصاد

ً
• مجلس إدارة البنك أوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع  1.25سنت و %5أسهما مجانية
• العثمان :استطعنا اجتياز أصعب مراحل أزمة «كورونا» وتحقيق مستويات ربحية جيدة

رفع مجلس إدارة «المتحد
 البحرين» توصيته للجمعيةالعامة ،بالموافقة على توزيع
أرباح نقدية على السادة
المساهمين بواقع 1.25
سنت أميركي لكل سهم،
عن السنة المنتهية في 31
ديسمبر  5.0( 2020سنتات
عام  ،)2019إلى جانب توزيع
أسهم مجانية بواقع %5
( %10عام .)2019

ارتفعت نسبة
تكلفة المخاطر
لقيام البنك بإجراء
احترازي لتدعيم
مركزه المالي

أع ـل ــن ال ـب ـنــك األهـ ـل ــي ال ـم ـت ـحــد نـتــائـجــه
المالية للسنة المنتهية فــي  31ديسمبر
 ،2020والمتضمنة نتائج فترة الربع الرابع
من عام .2020
فـقــد سـ ّـجــل الــربــع الـمـنـصــرم ال ــراب ــع من
ع ــام  2020صــا فــي ر ب ــح عــا ئــد لمساهمي
ا لـمـجـمــو عــة ّ
األم ب ـلــغ  42.9م ـل ـيــون دوالر
(مقابل  172.1مليون دوالر للربع المقارن
نفسه من عام  ،)%75.1 - 2019بما يعكس
بشكل أساسي انخفاض الدخل من صافي
الفوائد وارتفاع المخصصات المرصودة
احـ ـت ــرازي ــا ل ـت ــأث ـي ــرات أوض ـ ـ ــاع ال ـجــائ ـحــة
ال ـف ـيــروس ـيــة وت ـب ـعــات ـهــا ،ول ـي ـس ـجــل بــذلــك
الـعــائــد األســاســي والـمـخـفــض للسهم 0.2
سـنــت ،عــن الــربــع الــرابــع مــن ال ـعــام ،مقابل
عائد  1.6سنت للربع نفسه من عام ،2019
كما بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي
المجموعة  47.9مليون دوالر للربع الرابع
من عام ( 2020مقابل  194.5مليون دوالر
للربع نفسه من عام .)%75.4 - 2019
وإذ ب ـلــغ صــافــي دخ ــل ال ـفــوائــد 199.4
مـلـيــون دوالر فــي الــربــع ال ــراب ــع مــن الـعــام
(مقابل  228.8مليون دوالر للربع نفسه من
العام السابق  )%12.8 -فقد بلغ إجمالي
الدخل التشغيلي للبنك  289.0مليون دوالر
فــي الــربــع الــرابــع مــن الـعــام (مـقــابــل 316.2
مليون دوالر للربع المقارن من عام ،2019
أي بتراجع .)%8.6
وعليه ،تظهر نتائج البنك لمجمل عام
 2020تحقيق أر ب ــاح صافية بلغت  -بعد
اسـتـثـنــاء ح ـقــوق األق ـل ـي ــة 452.2 -مـلـيــون
دوالر ،مـقــا بــل  730.5مـلـيــون دوالر لـعــام
 ،2019أي بتراجع  ،%38.1وليسجل معها
الـعــائــد األســاســي والـمـخـفــض للسهم 4.3
س ـن ـتــات ع ــن ع ــام  2020م ـقــابــل عــائــد 7.2
سنتات للعام السابق ،في حين بلغ الدخل
الشامل العائد لمساهمي المجموعة 334.9
مـلـيــون دوالر لـمـجـمــل ع ــام ( 2020مـقــابــل
 772.3مليون دوالر لعام .)%56.6 - ،2019
وقد بلغ صافي دخل البنك من الفوائد
 799.4مليون دوالر فــي عــام  2020مقابل
 951.5م ـل ـي ــون دوالر ل ـل ـع ــام ا لـ ـس ــا ب ــق (-
 ،)%16.0ليبلغ تبعا لذلك إجمالي الدخل
التشغيلي  1.111.9مليون دوالر فــي عام
 2020مقابل  1.235.5مليون دوالر للعام
الـســابــق ( .)%10.0 -ويـعـكــس االنـخـفــاض
في دخل الفوائد تأثير التدني التاريخي
لمعدالت الفائدة األساسية السارية على

الـ ـ ـ ــدوالر األمـ ـي ــرك ــي وغـ ـي ــره م ــن ال ـع ـمــات
الـ ــدول ـ ـيـ ــة والـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة إل ــى
م ـس ـتــويــات غ ـيــر م ـس ـبــوقــة ،بـفـعــل تــدابـيــر
التيسير النقدي التي لجأ إليها االحتياطي
ال ـفــدرالــي األمـيــركــي وال ـخ ـطــوات المماثلة
التي تبنتها البنوك المركزية في أ ســواق
عمل المجموعة الرئيسية ،فــي حين أدى
تباطؤ الــدورة االقتصادية وضعف مناخ
األع ـم ــال بـشـكــل ع ــام إل ــى ت ــراج ــع إيـ ــرادات
ال ـب ـنــك األخـ ـ ــرى م ــن ال ــرس ــوم وال ـع ـم ــوالت
المصرفية.
وقد ارتفعت أيضا نسبة تكلفة المخاطر،
نظرا لقيام البنك كإجراء احترازي لتدعيم
مركزه المالي بزيادة صافي المخصصات
اإلضــافـيــة الـمــرصــودة لــأصــول المصنفة
ضـ ـم ــن الـ ـفـ ـئ ــة األول ـ ـ ـ ــى وال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ،وذل ـ ــك
ّ
تدنيات أو تعرضات ائتمانية
تحسبا ألي
متوقعة لـهــذه األص ــول أو غـيــرهــا فــي ظل
تداعيات أزمة الجائحة واستمرارها ،وفقا
للمعيار ا لــدو لــي التاسع إل ع ــداد التقارير
المالية ( ،)IFRS 9حيث ارتفع صافي هذه
المخصصات اإلضافية إلى  254.9مليون
دوالر لـ ـع ــام  2020م ـق ــا ب ــل  54.4م ـل ـيــون
دوالر ل ـعــام  .2019وبــرغــم ه ــذه األوض ــاع
االستثنائية ،فقد نجح البنك في المحافظة
على معدالته العالية لجودة األصول ،حيث
لــم تـتـعـ ّـد ال ـق ــروض غـيــر الـمـنـتـظـمــة نسبة
 %2.6مــن إجـمــالــي الـمـحـفـظــة االئـتـمــانـيــة
( %1.9ك ـمــا ف ــي  31د يـسـمـبــر  ،)2019مع
مــواصـلــة تــوفـيــر نـسـبــة تغطية عــالـيــة من
المخصصات ا لـمـحــددة ا لـمــر صــودة لهذه
األ ص ـ ـ ـ ــول ب ـل ـغ ــت  %85.9م ـس ـت ـق ــرة ع ـنــد
نفس معدلها ،كما في  31ديسمبر ،2019
و هــي نسبة تغطية محتسبة على أساس
ال ـم ـخ ـص ـصــات ال ـن ـق ــدي ــة ال ـص ــاف ـي ــة ،ال ـتــي
ت ــم تـجـنـيـبـهــا م ــن إيـ ـ ــرادات وأرب ـ ــاح الـبـنــك
لمواجهة أي مخاطر محتملة لهذه األصول
وبمعزل عــن الضمانات العينية الكبيرة
من ملكيات عقارية وأوراق مالية مرهونة
للبنك بشكل إضافي كمصادر لسدادها.
ومــن ناحية أخــرى ،وبرغم التراجع في
الــرب ـح ـيــة ال ـ ــذي أم ـل ـتــه أوضـ ـ ــاع الـجــائـحــة
فـقــد نـجــح الـبـنــك أيـضــا فــي اح ـتــواء نسبة
التكاليف إ لــى إجمالي ا لــد خــل عند معدل
 %29.3ل ـعــام  2020م ـقــا بــل  %28.6لـعــام
 ،2019م ـس ـت ـم ــرا ب ــذ ل ــك فـ ــي ح ـص ــد ث ـمــار
جهود الضبط الممنهج لهيكل التكاليف
وال ـم ـص ــروف ــات والـ ـمـ ـب ــادرات ال ـم ـس ـت ـمــرة،

ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى أع ـل ــى م ـس ـتــويــات ال ـك ـفــاء ة
الـتـشـغـيـلـيــة ع ــن ط ــري ــق تــرش ـيــد ومـيـكـنــة
العمليات واال س ـت ـفــادة مــن ا لـتـقــدم المهم،
الذي أحرزه البنك على طريق رقمنة قطاع
واسـ ـ ــع م ـن ـهــا ف ــي إطـ ـ ــار خ ـط ـطــه ل ـل ـت ـحـ ّـول
الشامل.

الميزانية العمومية
أم ــا عـلــى صـعـيــد الـمـيــزانـيــة العمومية،
ف ـقــد ان ـخ ـف ـضــت ح ـق ــوق الـمـلـكـيــة ال ـعــائــدة
إل ـ ــى م ـس ــاه ـم ــي ال ـم ـج ـم ــوع ــة األم بـنـسـبــة
 ،%6.2لتبلغ  4.0مـلـيــارات دوالر كما في
 31د ي ـس ـم ـبــر  ،2020ب ــا ل ـم ـق ــار ن ــة م ــع 4.3
مليارات دوالر كما في  31ديسمبر ،2019
ليسجل معها العائد على متوسط حقوق
ا ل ـم ـســا ه ـم ـيــن م ـع ــدل  %10.4ل ـع ــام 2020
مقابل  %17.7للعام السابق ،كما انخفضت
الموجودات اإلجمالية للمجموعة بنسبة
طفيفة ( )%0.5 -لتبلغ  40.1مليار دوالر
ك ـمــا ف ــي  31د يـسـمـبــر  2020م ـقــا بــل 40.3
مليار دوالر في  31ديسمبر  2019كحصيلة
إلدارة تحفظية للسيولة ،في ظل أو ضــاع
األسـ ـ ــواق ش ــدي ــدة الـتـقـلــب ال ـتــي شـهــدتـهــا
الـسـنــة ،بـحـيــث بـلــغ الـعــائــد عـلــى متوسط
األصـ ــول  %1.2ل ـعــام  2020مـقــابــل %2.1
لعام .2019
وعلى ضوء ذلك ،فقد رفع مجلس اإلدارة
توصيته للجمعية العامة للبنك ،بالموافقة
ع ـلــى ت ــوزي ــع أربـ ـ ــاح ن ـقــديــة ع ـلــى ال ـس ــادة
المساهمين بــوا قــع  1.25سنت لكل سهم
عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
( 5.0سنت للسهم لعام  )2019إ لــى جانب
تــوزيــع أس ـهــم مـجــانـيــة بــواقــع %10( %5
أسهم مجانية عن عام .)2019

أوضاع استثنائية
ً
وت ـع ـل ـي ـق ــا ع ـل ــى ه ـ ــذه الـ ـنـ ـت ــائ ــج ،ص ــرح
ر ئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة م ـج ـم ــو ع ــة ا ل ـب ـنــك
األهلي المتحد مشعل عبدالعزيز العثمان
قائال« :وا جـهــت دول واقتصاديات العالم
بأسره في عام  2020أوضاعا استثنائية
وتـ ـح ــدي ــات غ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــة ج ـ ـ ــراء تـفـشــي
جــائـحــة ك ــورون ــا ،وم ــا رافـقـهــا مــن تــدابـيــر
ح ـظــر وإغ ـ ــاق شــام ـلــة م ـ ّـس ــت ال ـع ــدي ــد من
قـطــاعــات الـنـشــاط واإلن ـت ــاج ،كـمــا جابهت
دول الخليج بشكل خــاص تبعات صدمة

أخبار الشركات
«بوبيان ب» تربح  7.4ماليين دينار
بلغت أرباح شركة بوبيان للبتروكيماويات  7.4ماليين دينار،
بواقع  14.69فلسا للسهم خالل الفترة المنتهية في  31يناير
 ،2021مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  4.48ماليين ،بما يعادل
 8.37فلوس للسهم في نفس الفترة من عام .2020
وح ـص ـل ــت ال ـش ــرك ــة ع ـل ــى م ـب ـلــغ قـ ـ ــدره  426.51أل ـ ــف دي ـن ــار
كاستحقاقات ناتجة عن مطالبات إلحدى االستثمارات األجنبية،
والـتــي تــم تكوينها خــال الـسـنــوات السابقة ،وحققت الشركة
أرباحا قدرها  331.57الفا ،سيتم تضمينها في البيانات المالية
للربع المنتهي في  4ابريل .2021

«وربة للتأمين» تقدم أقل األسعار في مناقصة
بقيمة  7.4ماليين دينار
أعلنت شركة وربــة للتأمين أنها تقدمت بأقل األسـعــار في
مناقصة التأمين الصحي لموظفي وزارة الخارجية وأسرهم
داخــل وخــارج الكويت ،مضيفة أنها تقدمت بأقل األسـعــار في
المناقصة بقيمة إجمالية قدرها  7.43ماليين دينار .وأوضحت
أن إخطارها بأنها تقدمت بأقل سعر في المناقصة المشار إليها
جاء عن طريق ما تم نشره بالموقع اإللكتروني للجهاز المركزي
للمناقصات العامة ،الفتة الى أن علمها باألمر جاء بعد فض
العطاءات الخاصة بالمناقصة رقم (و.خ )2021/2020/1/والخاصة
بالتأمين الصحي لموظفي وزارة الخارجية الكويتية وأسرهم.

ً
 ...وتوزع %8نقدا و %4منحة

حققت شركة وربة للتأمين ارباحا قدرها  1.82مليون دينار،
بواقع  10.97فلوس للسهم خــال عــام  ،2020مقابل تحقيقها
أرباحا بقيمة  1.17مليون ،بما يعادل  7.04فلوس للسهم في
نفس الفترة من عام  ،2019وأوصــى مجلس إدارتها بتوزيع 8
في المئة نقدا و 4في المئة منحة عن واقع أداء العام الماضي.

توقف مصنع لـ «معادن» ...والشركة
تنتقل للمقر الجديد
كشفت شــركــة الـمـعــادن والـصـنــاعــات التحويلية عــن توقف
العمل في مصنع الشركة جنوب أمغرة ،وتوقف العمل اإلداري
في مكاتبها.
وقــالــت «م ـعــادن» إن مــركــز الـشــركــة انتقل إلــى منطقة ميناء
عبدالله ،موضحة أن االنتقال إلــى المركز الجديد جــاء نتيجة
هدم المباني الملحقة بالمصنع ،وهدم المبنى اإلداري للشركة
بالموقع القديم في جنوب أمغرة من قبل بلدية الكويت ،تنفيذا
للتوصية الصادرة عن وزير التجارة والصناعة والمؤرخة 25
يناير الماضي بإزالة وإخالء الشركة من موقعها.
وبينت «معادن» أنها تحتفظ بحق المطالبة بالتعويض عن
جميع األضــرار الناجمة عن تنفيذ التوصية ،مؤكدة أن توقف
المعمل في المصنع لم يؤثر على استمرارية الشركة في تنفيذ
التزاماتها مع الجهات الحكومية والخاصة المتعاقدة معها،
وأنها مستمرة في ممارسة أنشطتها األخرى من خالل «معادن»
وشركاتها التابعة ،وال يمكن حاليا تقدير األثر المالي للمعلومة
الجوهرية المذكورة أعاله على المركز المالي للشركة.

«االمتياز» تستثمر  1.7مليون دينار
في سويسرا
أع ـل ـن ــت ش ــرك ــة م ـج ـمــوعــة االمـ ـتـ ـي ــاز االس ـت ـث ـم ــاري ــة قـيــامـهــا
بــاالسـتـثـمــار فــي شــركــة مـســاهـمــات خــاصــة بــالـمــراحــل األول ــى
مــن النمو ومقرها ســويـســرا ،ومتخصصة فــي القطاع الطبي
التكنولوجي لمعالجة مرضى السكر.
وقالت «االمتياز» إن مبلغ االستثمار في الشركة المشار إليها
يبلغ  5ماليين فرنك سويسري ،بما يعادل  1.7مليون دينار،
شامال رسوم الصفقة.

استقرار الدوالر
واليورو واإلسترليني
اسـ ـتـ ـق ــر سـ ـع ــر ص ــرف
الـ ـ ـ ــدوالر األمـ ـي ــرك ــي أم ــام
الــديـنــار الـكــويـتــي ،أمــس،
عـ ـ ـن ـ ــد مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى 0.302
ديـ ـن ــار ،ف ــي ح ـيــن اسـتـقــر
ال ـ ـ ـيـ ـ ــورو عـ ـن ــد م ـس ـت ــوى
 0.366د يـ ـ ـن ـ ــار مـ ـق ــار ن ــة
بأسعار أمس األول.
وقـ ـ ـ ـ ــال ب ـ ـنـ ــك الـ ـك ــوي ــت
الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي ،ف ـ ــي ن ـش ــرت ــه
الـ ـي ــومـ ـي ــة عـ ـل ــى م ــوق ـع ــه
اإللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ــرون ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،إن
سـ ـ ـع ـ ــر صـ ـ ـ ـ ــرف الـ ـجـ ـنـ ـي ــه
اإلسترليني استقر عند
م ـس ـت ــوى  0.423ديـ ـن ــار،
في حين انخفض الفرنك
السويسري إلى مستوى
 0.336دينار ،واستقر الين
ال ـي ــاب ــان ــي ع ـنــد مـسـتــوى
 0.003دينار.

اقتصادية مزدوجة على أثر تهاوي أسعار
وم ــداخ ـي ــل ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز ف ــي وق ــت مبكر
من العام ،مما ألقى بأعباء مضاعفة على
مــوازنــات ـهــا ومــالـيــاتـهــا ال ـعــامــة ،كـمــا على
مناخ األعمال ووتيرة األنشطة التجارية
لألفراد والشركات بشكل عام ،إال أن البنك
األه ـلــي الـمـتـحــد اسـتـطــاع اجـتـيــاز أصعب
مراحل األزمة ،وتحقيق مستويات ربحية
جيدة تعكس نهجه التحوطي وسياساته
االئتمانية المتأنية المتحفظة ،كما أنها
ت ـع ـك ــس الـ ـجـ ـه ــود االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة إلدارتـ ـ ــه
وك ـ ـ ـ ــوادره ال ـم ـه ـن ـيــة ف ــي م ــواجـ ـه ــة األزم ـ ــة
والـ ـتـ ـع ــام ــل بـ ـكـ ـف ــاء ة وح ــرفـ ـي ــة ع ــال ـي ــة مــع
تطوراتها على مدار العام».
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـعـ ـثـ ـم ــان« :ع ـ ـلـ ــى الـ ــرغـ ــم مــن
التطورات اإليجابية األخيرة ،على صعيد
التوصل إلى لقاحات متعددة ذات فاعلية
والترخيص باستخدامها ومباشرة حمالت
التطعيم بها في العديد من األقطار ،فإنه
ال ي ــزال مــن الـمـبـكــر الـحــديــث عــن انـحـســار
ال ـج ــائ ـح ــة أو ت ــوق ــع ن ـه ــاي ــة وش ـي ـك ــة ل ـهــا،
خاصة وسط ما نشهده من ظهور سالالت
م ـت ـح ــورة ج ــدي ــدة م ــن ال ـف ـي ــروس وتـفـشــي
مــوجــات جــديــدة مــن أعـ ــداد اإلص ــاب ــات به
ف ــي بـ ـل ــدان م ـخ ـت ـل ـفــة» .وت ــاب ــع« :ع ـل ــى هــذا
األساس ،فقد قمنا في البنك األهلي المتحد
بتفعيل استراتيجية متكاملة طويلة األمد
لمواجهة هــذه األز م ــة و تـطــو يــق تبعاتها،
بــاالس ـت ـنــاد إل ــى أول ــوي ــات واض ـح ــة يــأتــي
على رأسها تأمين بيئة عمل آمنة وسالمة
لـجـمـيــع أف ـ ــراد ك ــادرن ــا الــوظ ـي ـفــي وع ـمــوم
عـمــائـنــا ومـتـعــامـلـيـنــا ب ــال ــدرج ــة األولـ ــى،
ومـ ـس ــارع ــة ال ـخ ـط ــى فـ ــي م ـ ـيـ ــدان ال ـت ـحــول
ال ــرق ـم ــي ،ب ـغ ــرض إرسـ ـ ــاء ج ــاه ــزي ــة عــالـيــة
تكفل اسـتــدامــة األعـمــال ودعــم احتياجات
العمالء عــن بعد بالكفاء ة المتوخاة ،مع
مـتــابـعــة تــدابـيــرنــا لـتــأمـيــن ســامــة المركز
ال ـم ــال ــي لـلـمـجـمــوعــة وت ــدع ـي ــم وتـحـصـيــن
قــدرت ـهــا ف ــي مــواص ـلــة تـحـقـيــق مـسـتــويــات
متينة ومستقرة ألعمالها وربحيتها ،إلى
ح ـيــن اس ـت ـت ـبــاب األوضـ ـ ــاع وع ـ ــودة عجلة
الحياة واالقتصاد الى نصابها الطبيعي
ومسارها المعتاد».

مشعل العثمان

البنك َّ
فعل استراتيجية
متكاملة طويلة األمد
لمواجهة الجائحة
وتطويق تبعاتها

سارعنا الخطى في
ميدان التحول الرقمي
بغرض إرساء جاهزية
عالية تكفل استدامة
األعمال

العثمان
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السقاف :التعاون يجب أن يتركز على تنمية الشباب الكويتيين لما فيه منفعة المجتمع
أكد الصقر استعداد «الغرفة»
للتعاون مع «لوياك» باعتبارها
مؤسسة رائدة معنية بالشباب
ودعمهم ،وإيمانها بضرورة
تعزيز روح العمل الحر لدى
الشباب والعمل المشترك في
إطار المتعلقات االقتصادية
والتنموية الوطنية والعلمية.

أهداف الغرفة
تتالقى
مع أهداف
شركة لوياك
وطموحها

الرباح

ف ــي إطـ ــار سـعـيـهــا الـمـسـتـمــر إل ــى دع ــم الـشـبــاب
الكويتيين في كل الميادين ،ومن منطلق حرصها
على تسليط الضوء على تنمية مهاراتهم وكسبهم
الـخـبــرة مــن التعليم الـحــر والـمـهـنــي مــن األنـشـطــة
المختلفة ،استقبل رئـيــس غــرفــة تـجــارة وصناعة
الكويت محمـد جاسم الصقر أمس رئيسة مجلس
إدارة شركة لوياك للتدريب األهلي واالستشارات
اإلحصائية فارعة السقاف ،وعضوة مجلس إدارة
شركة لوياك عبير العيسى ،بحضور المدير العام
للغرفة ربــاح الــربــاح ،ومستشار الغرفة ماجد بدر
جمال الدين.
وعـبــر الصقر عــن تـقــديــره الكبير لـلــدور الفعال
ال ـف ـك ــري وال ـم ـه ـن ــي ال ـ ــذي ت ـق ــوم ب ــه ش ــرك ــة ل ــوي ــاك
بأنشطتها العديدة والمؤثرة من تأسيس وتأهيل
ً
الكوادر الوطنية وتدريبها وفقا لمتطلبات سوق
العمل ،مؤكدا استعداد الغرفة للتعاون مع «لوياك»
كونها مؤسسة را ئ ــدة معنية بالشباب ودعمهم،
وإي ـمــان الـغــرفــة ب ـضــرورة تعزيز روح العمل الحر
لدى الشباب والعمل المشترك في إطار المتعلقات
االقتصادية والتنموية الوطنية والعلمية.
ومن جانبه ،أكد الرباح أن أهداف الغرفة تتالقى
مــع أه ــداف شــركــة لــويــاك وطـمــوحـهــا ،متطرقا الى
التعاون المسبق بين الغرفة والعديد من الجهات
الــداعـمــة للشباب الكويتيين وال ـتــي تـهــدف لخلق

جيل من رواد االعمال منها البنك الدولي ،وبابسون،
والـصـنــدوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات
ال ـص ـغ ـيــرة وال ـم ـتــوس ـطــة ،ك ـمــا اشـ ــار ال ــى بــرنــامــج
البعثات الدراسية (الماجستير) الذي يقدمة مركز
عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير منذ عام
 ،2009والى البرامج والخدمات التي يقدمها المركز.
ومن جهتها ،عبرت السقاف عن سعادتها بهذه
ً
ً
الزيارة ،وأكدت أهمية الغرفة ودورها مهنيا ووطنيا
ً
وعلميا ،والتي تمثل القطاع الخاص الذي ننظر إليه
معا باعتباره االداة الفاعلة للتنمية المستدامة،
مؤكدة أن هــدف هــذا التعاون يجب أن يتركز على
تنمية الشباب الكويتيين لما فيه منفعة المجتمع.
كما قــدمــت السقاف شــرحــا عــن االن ـجــازات التي
حققتها «لوياك» في ميادينها ،وأبــدت رغبتها في
التعاون مع الغرفة من خالل إعداد مقترح لدعم فئة
عمرية مــن الشباب ،وسيتم إع ــداد وترتيب منهج
وهـيـكــل مـتـكــامــل لـلـبــرنــامــج الـمـشـتــرك بـيــن الغرفة
ولوياك.
وفــي نهاية الـلـقــاء أب ــدى الصقر اهـتـمــام الغرفة
وتشجيعها ودعمها للشباب الكويتيين المبدعين
ف ــي ك ــل مـ ـج ــاالت ال ـح ـي ــاة ،وت ـق ــدي ــره ــا ل ـم ـثــل ه ــذه
المؤسسات الفعالة ،وال شك أن الشباب سيكونون
قـ ـ ــادة ال ـم ـس ـت ـق ـبــل وإنـ ـج ــازاتـ ـه ــم س ـت ـع ــود بــالـنـفــع
والمصلحة لوطننا الغالي الكويت.

ً
الصقر مستقبال فارعة السقاف وعبير العيسى

ُ
ّ
َ
َ
«زين» تطلق «غنوا لحالهاِ :من زين ِلي زين ألزين»  stcتحتفل باألعياد الوطنية بإطالق «ازهلها»
ُمشاهدات العمل فاقت المليون خالل أيامه األولى

الجاسم :نفخر بوطنيتنا ونؤمن بدور القطاع الخاص في دعم المجتمع

أط ـل ـق ــت ش ــرك ــة زي ـ ــن عـمـ ّلـهــا
ال ــوطـ ـن ــي لـ ـع ــام « 2021غ ــن ــوا
َ
لحالهاِ :من زين لي زين َ
ألزين»،
ِ
وهو العمل الفني الجميل الذي
ش ـهــد ُم ـش ــارك ــة ال ـف ـنــان الـقــديــر
س ـل ـي ـمــان الـ ـق ـ ّـص ــار ،وال ــوج ــوه
الكندري
الوطنية الشابة حنين
ّ
ون ـ ــاص ـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاري ،وت ـغ ــن ــى
بكلمات ّالشاعر ساهر وألحان
الفنان بشار الشطي ،وأخرجه
خالد الرفاعي ُ
بمشاركة كوكبة
من أبناء وبنات الكويت.
وذك ـ ــرت ال ـش ــرك ــة ،ف ــي ب ـيــان،
أنـ ـه ــا أط ـل ـق ــت ع ـم ـل ـهــا ال ـجــديــد
ً
ك ـع ــادت ـه ــا ال ـس ـن ــوي ــة اح ـت ـف ــاال
بـ ـ ــاألع ـ ـ ـيـ ـ ــاد الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة لـ ــدولـ ــة
الكويت ا لـتــي يعيشها الشعب
الـكــويـتــي فــي شـًهــر فـبــرايــر من
كــل ع ــام ،خــاصــة أن ه ــذا الـعــام
يـ ـشـ ـه ــد الـ ـ ــذكـ ـ ــرى ال ـ ـ ـ ـ  60ع ـلــى
استقالل الكويت والذكرى الـ30
ع ـل ــى ت ـح ــري ــره ــا ،ح ـي ــث جـ ّـســد
العمل أ سـمــى المشاعر والقيم
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة م ـ ــن خ ـ ـ ــال ك ـل ـمــاتــه
الرائعة وألحانه الجميلة التي
المست الحس الوطني ،وقد حاز
العمل ُمشاهدات فاقت المليون
ُمشاهدة خالل األيام األولى من
إطالقه على قناة زين الرسمية
في «يوتيوب».
وأوضحت «زين» أن الظروف
الحالية التي تعيشها الكويت
والعالم أجمع ألهمتها الختيار
لـحــن ذي إيـقــاع ســريــع ُ
ومبهج
ٍ
ٍ
ٍ
ـات ُمـتـفــائـلــة
ـزوج م ــع ك ـل ـم ـ ٍ
م ـُ ـمـ ـ ٍ
بمستقبل الوطن ،بحيث يقوم
الفنان سليمان ّ
القصار  -الذي
ً
ُ
يشتهر محليا بإبداعه المتفرد
ّ
بــزفــات األع ــراس – خــال العمل
ب ـ ـ ـ ــزف ّ«الـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــروس» ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ـان
والـتـغــنــي بجمالها فــي ألـحـ ٍ
ُم ـب ـه ـج ــة م ـص ـح ــوب ــة بـ ــأجـ ــواء
األع ــراس الكويتية ،كما قامت
الـ ـش ــرك ــة ب ــاخـ ـتـ ـي ــار ال ـف ـنــان ـيــن
الشباب حنين الكندري وناصر
المشاري لتأدية بعض فقرات
ً
ال ـع ـمــل إي ـم ــان ــا مـنـهــا بـمــوهـبــة
وإبداع الشباب الكويتيين التي
ال تعرف الحدود.

احـتـفـلــت ش ــرك ــة االت ـص ــاالت
الكويتية ( )stcباألعياد الوطنية
فــي الـكــويــت بــإطــاق «ازهـلـهــا»،
وهــي الحملة الهادفة وواسعة
ال ـن ـط ــاق الـ ـت ــي ت ـس ـلــط ال ـض ــوء
على المواهب الكويتية الرائدة
والمؤثرة في المجتمع الكويتي.
وفــي إطــار االحـتـفــال بالعيد
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي وع ـ ـ ـيـ ـ ــد ال ـ ـت ـ ـحـ ــريـ ــر،
أطلقت  stcإعالنها التلفزيوني
اإلبداعي «ازهلها» ،تحت مظلة
حملة وطنية متكاملة اطلقتها
الشركة عبر منصات التواصل
االجتماعي وفي مناطق الكويت،
باإلضافة إلى حملتها الداخلية
ال ـمــوج ـهــة لـلـمــوظـفـيــن وفــريــق
العمل.
وت ـ ـعـ ـ َّـبـ ــر كـ ـلـ ـم ــة «ازهـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــا»،
ال ـم ـص ـط ـلــح ال ـم ـت ـع ــارف عـلـيــه،
عن رسالة  stcللشعب الكويتي
مفادها «أبشر ،فالكويتي يعتمد
ع ـل ـي ــه» ،وتـ ـه ــدف الـ ــى الـتـعـبـيــر
عـ ــن شـ ـع ــور الـ ـش ــرك ــة ال ــراس ــخ
بالوطنية ،كما تسلط الضوء
ً
أيــضــا على المواهب الكويتية
ال ـتــي كــرســت وقـتـهــا وجـهــدهــا
ل ـن ـشــر ال ـت ــأث ـي ــر اإليـ ـج ــاب ــي فــي
المجتمع.
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،فــإنــه
م ــن خـ ــال م ـب ــادرت ـه ــا م ـت ـعــددة
اال نـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة ،تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرب  stcع ــن
سعادتها وفرحتها بمناسبة
االح ـ ـت ـ ـفـ ــال ب ــال ـع ـي ــد ال ــوطـ ـن ــي،
سـ ــاع ـ ـيـ ــة إل ـ ـ ـ ــى ن ـ ـشـ ــر الـ ـف ــرح ــة
والبهجة في قلوب أهل الكويت،
حتى ان كان احتفال هذا العام
ً
مختلفا عــن غـيــره مــن األع ــوام.
ول ـت ـح ـق ـي ــق ال ـب ـه ـج ــة واضـ ـف ــاء
روح األع ـيــاد الــوطـنـيــة ،أطلقت
 stcأنـ ـشـ ـط ــة عـ ـل ــى م ـن ـصــات ـهــا
ال ـ ــرقـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ت ـ ـس ـ ـت ـ ـهـ ــدف ج ـ ــذب
الجمهور لالشتراك في العديد
من المسابقات التي سيحصل
ال ـفــائــزون فيها عـلــى مجموعة
متنوعة من الهدايا والجوائز.
وق ــام ــت  stcب ــإن ـت ــاج الـعـمــل
الــوط ـنــي «ازهـ ـلـ ـه ــا» ،بـمـشــاركــة
ال ـم ـط ــرب ال ـم ـح ـب ــوب إب ــراه ـي ــم
ال ـح ـك ـم ــي ،وم ـ ــواه ـ ــب كــوي ـت ـيــة

الفنان سليمان ّ
القصار وحنين الكندري وناصر المشاري خالل عمل «زين» الوطني
ّ
ّ
وبينت الشركة أنها نظمت
ً
ً
ً
حـفــا افـتــراضـيــا ُمـبــاشــرة على
ال ـهــواء عـبــر حسابها الرسمي
ً
احتفاء بإطالق
في «إنستغرام»
عملها الوطني الـجــديــد ،حيث
ً
ً
اسـتـقـطــب ال ـح ـفــل ع ـ ــددا كـبـيــرا
من ُمتابعيها وعمالئها الذين
حرصوا على ُ
المتابعة والتعرف
ع ـلــى ق ـصــة إع ـ ــداد ال ـع ـمــل وراء
الكواليس ،إضافة إلى ُ
المشاركة
في الفقرات الترفيهية والوطنية
المتميزة التي ّ
ُ
قدمها اإلعالمي
ُ
المتميز «حمد قلم».
ك ـم ــا ق ــام ــت «زي ـ ـ ــن» ب ـتــوزيــع
ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـج ــوائ ــز الـقـيـمــة
واألجهزة الذكية واالكسسوارات
وغ ـيــرهــا عـلــى الـ ُـمـشــاركـيــن في
ف ـق ــرات ال ـح ـفــل ،ح ـيــث حــرصــت
الشركة على االحتفال باألعياد
الوطنية مع ًعمالئها والشعب
الكويتي كافة بشكل افتراضي
ً
التزاما بــاإلرشــادات الحكومية
ً
ودع ـمــا للجهود الـكـبـيــرة التي
يبذلها أفراد الصفوف األمامية
ف ـ ــي حـ ـم ــاي ــة صـ ـح ــة وس ــام ــة
المجتمع.
ً
وأكـ ــدت أن ـهــا ت ـحــرص دائ ـمــا
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ُـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة فـ ـ ــي ف ــرح ــة
وب ـه ـجــة األعـ ـي ــاد الــوط ـن ـيــة في
ُ
بشكل
ُشهر فبراير من ّكــل ُعــام ً
م ـت ـم ـي ــز وم ـ ـت ـ ـفـ ــرد ،م ـب ـي ـن ــة أن

العمل الوطني لهذا العام القى
ً
ً
اس ـت ـح ـســانــا ك ـب ـي ــرا ف ــي األيـ ــام
ال ـق ـل ـي ـل ــة األول ـ ـ ـ ــى مـ ــن إط ــاق ــه،
والمست كلماته وألحانه الحس
ال ــوطـ ـن ــي فـ ــي ه ـ ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة
الغالية.
وانتهزت «زين» هذه الفرصة
ُ
لــتـعـ ّـبــر عــن شـكــرهــا وتـقــديــرهــا
لـجـمـيــع م ــن ســاهــم ف ــي إنـجــاح
هـ ـ ــذا الـ ـعـ ـم ــل الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،وع ـل ــى
رأسهم الفنان سليمان ّ
القصار
والـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ح ـن ـيــن
الـ ـكـ ـن ــدري ونـ ــاصـ ــر ال ـم ـش ــاري
عـلــى األداء الـ ُـمـتـفــرد ،والـشــاعــر
س ـ ــاه ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــذي أبـ ـ ـ ـ ــدع ب ـك ـت ـ ّـاب ــة
كـلـمــات ال ـع ـمــل ،وال ـف ـنــان بــشــار
الشطي على األلـحــان الجميلة
فــي الـعـمــل ،واإلخـ ــراج ُ
المتميز
لـ ـخ ــال ــد الـ ــرفـ ــاعـ ــي ،والـ ـت ــوزي ــع
الـمــوسـيـقــي لـنـجــم ،والـمـكـســاج
لربيع الـصـيــداوي ،والتسجيل
الـ ـ ـص ـ ــوت ـ ــي ألحـ ـ ـم ـ ــد ال ـ ـحـ ــاتـ ــي،
واختيار المواهب لشركة فكرة
لإلنتاج الفني ،واإلخراج الفني
لسارة المهنا ،وإخراج التصوير
لـمـحـمــد سـمـيــر ،وف ــري ــق شــركــة
ً
 Joyلإلنتاج الفني ممثال بمي
الـصــالــح ،وفــريــق مجموعة PH
.All Over
ولـفـتــت ال ـشــركــة إل ــى أن هــذا
العمل ُي ّ
رسخ جهودها الحثيثة

ِّ
«العيد لألغذية» تدشن موقعها
اإللكتروني الرسمي الجديد

أعلنت شركة «العيد لألغذية»
إطـ ـ ــاق م ــوق ـع ـه ــا اإلل ـك ـت ــرون ــي
الرسمي على شبكة االنترنت،
ال ـ ــذي ي ــأت ــي ف ــي إط ـ ــار خطتها
ال ـ ـشـ ــام ـ ـلـ ــة إلع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ال ـه ـي ـك ـل ــة
والتحول الرقمي ،بغية تعزيز
ال ـم ـكــانــة الـتـشـغـيـلـيــة لـلـشــركــة،
ل ـت ـكــون م ــن ال ـ ـ ــرواد ف ــي تـقــديــم
خ ـ ــدم ـ ــات م ـت ـك ــام ـل ــة ب ــال ـق ـط ــاع
ال ـغ ــذائ ــي ال ـم ـح ـلــي واإلق ـل ـي ـمــي
ً
عـبــر ن ـمــوذج مـتـكــامــل عـمــوديــا
تدعمه خطوط أعمال مساندة،
ً
تحقيقا الستراتيجيتها المرنة
ال ـتــي تـتـمـحــور ح ــول عمالئها
وإضافة القيمة لشركائها ،عبر
توفيرها خـيــارات متنوعة من
الـعــامــات الـتـجــاريــة المرموقة
ً
ً
ً
عالميا وإقليميا ومحليا.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــر عـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــات
المستثمرين في الشركة متعب
ال ـم ـس ـع ــود إن إطـ ـ ــاق ال ـمــوقــع
ال ـ ــرسـ ـ ـم ـ ــي الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ل ـل ـش ــرك ــة
يـعــد خ ـطــوة أولـ ــى عـلــى طــريــق
تـحـقـيــق نـقـلــة نــوعـيــة فــي عــالــم
ً
ال ــرقـ ـمـ ـن ــة الـ ـم ــرتـ ـب ــط تـ ـح ــدي ــدا
بـ ـصـ ـن ــاع ــة الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــذاء ،وتـ ـط ــوي ــر
س ـب ــل وآل ـ ـيـ ــات الـ ـت ــواص ــل بـيــن
ال ـش ــرك ــة وال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن فيها
من جهة ،وعمالئها وشركائها

متعب المسعود

ً
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،م ـش ـي ــرا ال ــى
أن الـتـصـمـيــم ال ـف ــري ــد لـلـمــوقــع
ال ــذي يمتاز بالبساطة والــدقــة
ً
يتيح للمستخدمين أ يــا كانت
صفتهم ،االطالع على معلومات
التداول الخاصة بسهم الشركة
ً
ف ــي ال ـب ــورص ــة أوال ب ـ ــأول ،كما
يمكنهم مــن مـتــابـعــة أخـبــارهــا
وأحدث أنشطته ،والحرفية في
التعامل مع المعطيات المتغيرة
الـمـحـيـطــة بـعـمـلـهــا،عـبــر تبني
مفاهيم وقيم جوهرها الشفافية
والـثـقــة والـشـغــف والـتـنــوع ،مع
االلتزام بأعلى معايير الجودة

والـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــة ت ـ ـ ـجـ ـ ــاه ك ــاف ــة
المتداولين.
وأردف المسعود أن الموقع
ي ــرت ـك ــز ال ـ ــى ت ـق ـن ـي ــات تـصـمـيــم
مــرنــة تـتـيــح إم ـكــان ـيــة تحديثه
ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار وب ـف ــاع ـل ـي ــة ت ــام ــة،
بــال ـتــزامــن م ــع ال ـت ـطــور الـهــائــل
والسريع في الخدمات الرقمية
وال ـ ـتـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــة وآلـ ـي ــاتـ ـه ــا
ً
وخطواتها وإجــراء ات ـهــا ،الفتا
الى أن ذلك من شأنه المساهمة
ف ــي اس ـت ـق ـط ــاب أك ـب ــر عـ ــدد مــن
المستثمرين والتجار ،في قطاع
ال ـغ ــذاء وال ـتــرويــج االلـكـتــرونــي
ل ـل ـخ ــدم ــات االس ـت ـه ــاك ـي ــة عـبــر
ت ــوفـ ـي ــر مـ ـعـ ـل ــوم ــات ق ـي ـم ــة عــن
ً
تداوالت األسهم يوميا.
واخـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــود
بــالـتــأكـيــد عـلــى ح ــرص «الـعـيــد
لــأغــذيــة» عـلــى تحقيق عــوائــد
م ـج ــديــة وم ـج ــزي ــة وم ـس ـتــدامــة
لمساهميها ،عبر نموذج أعمال
عصري ومتفرد ،تعززه خبرات
ب ـش ــري ــة تـشـغـيـلـيــة مـخـضــرمــة
وواع ـ ــدة ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـغــذائــي،
ب ـق ــدرات م ـت ـطــورة ت ـقــرأ الــواقــع
وتستشرف المستقبل ،وتواكب
احتياجات ومتطلبات العمالء
المتغيرة.

فــي تحقيق الـمـشــاركــة الفاعلة
للمجتمع ،حيث تعمل جاهدة
لتحقيق هــذا الـهــدف ،ومــن هذا
الـمـنـطـلــق ف ـهــي حــري ـصــة على
الــدعــم الـمـتــواصــل والـمـشــاركــة
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــات
وال ـم ـن ــاس ـب ــات ال ــوط ـن ـي ــة ،ومــع
الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــاح ال ـ ـ ـ ـ ــذي وج ـ ـ ـ ـ ــده هـ ــذا
العمل الوطني ،تؤكد «زيــن» أن
اح ـت ـفــاالت ـهــا الــوط ـن ـيــة لـطــالـمــا
ارتـ ـك ــزت ع ـلــى ل ـمــس الـمـشــاعــر
واإلل ـه ــام وال ـحــس الــوطـنــي في
ذات الوقت ،وهذا العمل يرسخ
م ــن ان ـت ـهــاج ـهــا ل ـه ــذا ال ـم ـســار،
لكونه يحمل رسالة الشركة في
التزاماتها االجتماعية.

«الحفر المصرية» :مناقصة «نفط الكويت»
ٍّ
تحد جديد في السوق الخليجي

أسامة كامل

سيد مصطفى

قال رئيس مجلس إدارة «الحفر المصرية» ( ،)EDCالمهندس
أسامة كامل ،إن «الشركة تفتخر بفوزها بمناقصة مع شركة
نفط الكويت ،السيما أن العمل في القطاع النفطي بالكويت
ً
يعتبر تحديا جديدا للشركة في السوق الخليجي» ،مؤكدا أنها
جهزت كل إمكاناتها وطاقتها الفنية واإلدارية والتشغيلية
لتحقيق النجاح في الكويت.
من جانبه ،أعرب المدير العام لشركة المصافي الهندسية
واالسـتـشــاري لـ «الحفر» المهندس سيد مصطفى عــن ثقتة
ً
ً
بـتـحـقـيــق ال ـشــركــة ن ـجــاحــا ك ـب ـيــرا ف ــي الـمـنــاقـصــة ال ـجــديــدة
بالكويت ،مشيرا إلى أنها تمتلك كوادر وخبرات فنية وإدارية
كبيرة في السوق النفطي ،حيث تعمل منذ أكثر من  40عاما
في مجال حفر آبار الزيت والغاز في العديد من الدول.
وأمل مصطفى أن تحقق الشركة نجاحا كبيرا في الكويت
عـلــى غ ــرار مــا حققته مــع «أرامـ ـك ــو» ،حـيــث تـقــوم بتشغيل 7
حفارات برية وبحرية مع الشركة السعودية من عدة سنوات.

دانة الجاسم

مـ ــؤثـ ــرة واب ـ ـطـ ــال فـ ــي مـخـتـلــف
المجاالت ،من بينهم موهبتان
مــن عائلة  stcالمتميزة ،وهما
أسـ ـي ــل ال ـش ــاه ـي ــن ح ـك ــم دولـ ــي
معتمد لرياضة التنس ،ومحمد
المراغي العب منتخب الكويت
لهوكي الجليد ،لتسليط الضوء
ع ـلــى اإلنـ ـج ــازات ومـ ــدى الـحــب
واالعتزاز العميق لهذا الوطن،
بــاإلضــافــة إل ــى الـ ــدور الشجاع
للصفوف األمامية.
ً
وف ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ــن األن ـ ـ ـش ـ ـ ـطـ ـ ــة
الخارجية ،أطلقت  stcسلسلة
م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــات ال ـ ــداخ ـ ـل ـ ـي ـ ــة
لموظفيها لالحتفال باألعياد
الــوطـنـيــة لــدولــة ال ـكــويــت .ومــن
خــالـهــا سـيـحـصــل الـمــوظـفــون
عـ ـل ــى فـ ــرصـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي
األن ـش ـط ــة وال ـم ـس ــاب ـق ــات ال ـتــي
تهدف إلى تسليط الضوء على
ه ــذه الـمـنــاسـبــة ال ـس ـع ـيــدة ،مع
توزيع جوائز على الفائزين.
وبهذه المناسبة ،أعربت stc
ً
عــن امتنانها وتقديرها ايضا
للجهد الذي قام به فريق العمل
فـ ــي  AM Agencyو Vision
 Visualsلجهودهم التعاونية
ف ــي إن ـت ــاج ال ـع ـمــل ال ـف ـنــي ال ــذي
تـلـقــى ردود فـعــل إيـجــابـيــة من
الجمهور.
وت ـق ــدم ــت  stcب ـش ـكــر خ ــاص
لــوزارة الداخلية على تعاونهم،
وكذلك لكل من الفارسة شريفة
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــوض ـ ـ ــي ،والـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان ح ـم ــد

الحميضان الملقب بـ «بيكاسو
الـ ـصـ ـغـ ـي ــر» م ـ ــن قـ ـب ــل «ب ـ ـ ــي بــي
ســي» ،وفريق تراحم التطوعي،
والـ ــريـ ــاضـ ــي فـ ـه ــد الـ ـج ــارالـ ـل ــه،
وإبراهيم اللنقاوي وعبدالرحمن
العوضي أبطال منتخب الكويت
لـ ـلـ ـتـ ـن ــس ،وأس ـ ـي ـ ــل الـ ـش ــاهـ ـي ــن،
ومحمد المراغي.
وش ـ ــددت ال ـشــركــة ع ـلــى انـهــا
حرصت لدى إطالق مبادراتها،
على اتباع اإلرش ــادات الصحية
بـ ـش ــأن الـ ـتـ ـب ــاع ــد االجـ ـتـ ـم ــاع ــي،
واتـخــاذ جميع تدابير السالمة
وتطبيقها على أعلى درجة.
ًالجدير بالذكر ان  stcتطبق
أيضا تدابير السالمة هذه عبر
مقرها الرئيسي وفروعها وفي
أي مـ ـب ــادرات خــارج ـيــة ت ـشــارك
فيها لتجنب أي مخاطر مرتبطة
بالوباء الحالي.
وأش ـ ــارت  stcإل ــى أن األب ـطــال
ال ــذي ــن ش ــارك ــوا ف ــي اإلن ـت ــاج بما
ف ــي ذلـ ــك ال ـح ـك ـم ــي ،اس ـت ـخــدمــوا
ل ـغــة اإلشـ ـ ــارة كـشـكــل م ــن أش ـكــال
التعبير والتواصل مع االخرين،
ف ـب ـعــض ال ـ ـ ــردود ال ت ـح ـتــاج إلــى
عبارة ،بعض الردود تغنيك عنها
اإلشارة.
وفي تعليق لها حول الحملة،
قالت دانة الجاسم ،المديرة العامة
إلدارة اتصاالت الشركات في ،stc
«في البداية نود أن نهنئ صاحب
السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد ،وسمو ولي العهد الشيخ
مشعل األحمد ،بمناسبة احتفال
الكويت باألعياد الوطنية».

وأكدت الجاسم« :نكرس هذا
اإلنتاج لشعب الكويت ،وتسليط
الضوء على المواهب والنماذج
المشرفة التي لها تأثير إيجابي
ع ـلــى الـمـجـتـمــع وأس ـه ـم ــوا في
حـمــل راي ــة الـكــويــت عــالـيــة عبر
مختلف الـمـحــافــل .نحن نؤمن
بشدة بالدور الذي يلعبه القطاع
ال ـ ـخـ ــاص فـ ــي دع ـ ــم ال ـم ـج ـت ـمــع،
ً
تماشيا مع مهمتنا المتمثلة في
تقديم الدعم للمجتمع المحلي
وشعب الكويت ،ونعد بمواصلة
المشاركة في المبادرات التي من
ً
ً
شأنها أن تترك أثرا مفيدا طويل
األمد لألجيال القادمة».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ــت« :تـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــزم stc
ب ــاس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا ال ـم ـت ـع ـل ـقــة
ب ــرد الـجـمـيــل لـبـلــدنــا الـحـبـيــب
ب ـش ـت ــى ال ـ ـطـ ــرق الـ ـت ــي ت ـســاعــد
على تمكين وتقوية المجتمع.
وخالل المناسبات االحتفالية،
م ـثــل األعـ ـي ــاد الــوط ـن ـيــة ،تفخر
 stcبــإظـهــار حبها وإخالصها
ووطنيتها تجاه شعب الكويت
وأهلها».
وتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــا ع ـ ـلـ ــى الـ ـفـ ـي ــدي ــو
الترويجي ،لفتت الجاسم إلى
ردود ال ـف ـعــل اإلي ـج ــاب ـي ــة الـتــي
تـ ــولـ ــدت مـ ــن ال ـج ـم ـه ــور ب ـشــأن
المفهوم الكامن وراء اإلنـتــاج،
وال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـعـ ـك ــس الـ ـقـ ـيـ ــم ال ـت ــي
تحملها  stcوتقديرها العميق
لشعب الكويت ،مشيرة الى أنه
عندما يتعلق األ م ــر بالكويت،
ً
لتعكس
فإن  stcلن تدخر جهدا ّ
التقدير الحقيقي التي تكنه لها.

«بدر سلطان وإخوانه» ِّ
تزود «الصحة»
بأحدث أجهزة فحص «كورونا»
أك ــدت شــركــة «ب ــدر سلطان
وإخ ـ ــوان ـ ــه» م ــواص ـل ــة دعـمـهــا
ومـســانــدتـهــا لـ ــوزارة الصحة
بـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع أقـ ـ ـ ـس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا م ــن
خ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـ ــزوي ـ ـ ــد مـ ـخـ ـتـ ـب ــرات
«الفيرولوجي» بأحدث أجهزة
وم ـ ـ ـ ـ ــواد لـ ـفـ ـح ــص ك ـ ــورون ـ ــا
( ،)PCRللحصول على أفضل
ً
النتائج ،فضال عن متابعة
عملها لتؤدي بكل طاقتها
ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام الـ ـمـ ـح ــالـ ـي ــل
الـ ـخ ــاص ــة ب ـت ـل ــك األجـ ـه ــزة
ذات الـ ـ ـج ـ ــودة ال ـمــرت ـف ـعــة
والـ ـمـ ـعـ ـتـ ـم ــدة م ـ ــن ش ــرك ــة
ً
« ،»Thermo Fisherطبقا
للعقود المبرمة بين الشركة،
ووزارة ال ـص ـح ــة ،وم ـخ ـت ـبــرات
القطاع الخاص.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت «بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر س ـ ـل ـ ـطـ ــان
وإخـ ــوانـ ــه» وش ــرك ــة «Thermo
 »Fisherأنهما غير مسؤولتين
ع ـ ــن أي أخـ ـ ـط ـ ــاء أو عـ ـ ــدم دق ــة
ال ـ ـن ـ ـتـ ــائـ ــج الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـخ ــرج ــة مــن
أجـ ـه ــزتـ ـه ــا ب ـس ـب ــب اسـ ـتـ ـخ ــدام
م ـح ــال ـي ــل وم ـس ـت ـه ـل ـك ــات غـيــر
م ـص ـن ـعــة وغـ ـي ــر م ـع ـت ـم ــدة مــن
قبلها ،وكذلك األضرار واألعطال
ال ـت ــي سـتـصـيــب ه ــذه األج ـه ــزة
مـ ـ ــن جـ ـ ـ ـ ــراء هـ ـ ـ ــذا االسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام

ال ـخــاطــئ وغ ـيــر ال ـم ـب ــرر ،حيث
ان ال ـش ــرك ــة ق ــد ق ــام ــت بـتــوريــد
جميع المحاليل المطلوبة منذ
ب ــداي ــة ال ـجــائ ـحــة ح ـتــى يــومـنــا
هــذا على وجــه الـســرعــة ،لتلبي
حــاجــة «الـصـحــة» على م ــدار ما
يقارب العام.
وأشـ ـ ــارت ال ـشــركــة إل ــى أنـهــا
تـبــرعــت بــالـعــديــد م ــن األج ـهــزة
ل ـت ـســد ح ــاج ــة الـ ـ ـ ــوزارة إلجـ ــراء
الفحوصات المطلوبة لألعداد
ال ـتــي كــانــت ف ــي ت ــزاي ــد مستمر
فــي بــدايــة الـجــائـحــة ،موضحة
أن «بـ ـ ـ ــدر سـ ـلـ ـط ــان وإخ ـ ــوان ـ ــه»

ممثلة لوكيلها شركة «Thermo
 »Fisherبدولة الكويت بحقها
ف ــي الـ ــدفـ ــاع ع ــن أج ـه ــزت ـه ــا فــي
حال تم اإلعالن أو التشهير بها
نتيجة عدم دقة النتائج والتي
قد يتسبب بها استخدام مواد
غير مصنعة أو غير معتمدة من
قبل شركة «.»Thermo Fisher
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اقتصاد

• «أبشروا بالخير ...بيتك غير» ضمن مبادرات المسؤولية االجتماعية
• الرشود :جهود البنك االجتماعية موضع تقدير محلي وعالمي وأرست ركائز التنمية المستدامة
ترحيب وأصداء
إيجابية لدى الرأي
العام ألهمية هذه
المبادرة

المبادرة
أتاحت
للغارمين
العودة إلى
المجتمع
وممارسة
حياتهم
الطبيعية
بتفاؤل أكبر
الرشود

ً
حرصا من مجلس اإلدارة
فــي بيت التمويل الكويتي
"بيتك" على توسيع نطاق
ال ـم ـس ــؤول ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة
ض ـمــن مـ ـب ــادرات ــه ال ـخ ـيــريــة
ومـنـهــا «أب ـش ــروا بــالـخـيــر...
ً
ب ـ ـي ـ ـتـ ــك غ ـ ـ ـيـ ـ ــر» نـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــرا إل ـ ــى
ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف ال ـ ـتـ ــي تـ ـم ــر ب ـهــا
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد م ـ ـنـ ــذ م ـ ـط ـ ـلـ ــع عـ ــام
 ،2020فـقــد أو ص ــى بــإ طــاق
مـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــادرة اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة
بــا لـتـعــاون مــع وزارة العدل
لسداد مديونيات الغارمين
الـمـتـعـثــريــن ،الــذيــن صــدرت
ب ـح ـق ـه ــم أحـ ـ ـك ـ ــام ق ـض ــائ ـي ــة
ب ـ ــالـ ـ ـضـ ـ ـب ـ ــط واإلح ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــار،
وتجاوز المبلغ المتبرع به
 65م ـل ـيــون دوالر لــإ فــراج
عـ ـ ـ ــن نـ ـ ـح ـ ــو عـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرة آالف،
وأك ـث ــر م ـمــن اس ـت ـف ــادوا من
البرنامج.
و ق ــال ا لــر ئـيــس التنفيذي
لـلـمـجـمــوعــة بــالـتـكـلـيــف في
"بيتك" عبدالوهاب عيسى
ا ل ـ ـ ــر ش ـ ـ ــود ،إن اال س ـ ـت ـ ـفـ ــادة
مــن ه ــذه ا ل ـم ـبــادرة تخضع
لمعايير و شــروط مدروسة
مـ ـ ــن ال ـ ـنـ ــاح ـ ـيـ ــة الـ ـش ــرعـ ـي ــة،
ً
مــو ضـحــا أن تنفيذ مـبــادرة
المساهمة فــي تفريج كرب
عـ ــدد م ــن ال ـغ ــارم ـي ــن ال ــذي ــن
أثقلتهم ا لــد يــون مــن األ ســر
ال ـف ـق ـي ــرة وتـ ـعـ ـث ــروا بـسـبــب
ظـ ـ ــروف ـ ـ ـهـ ـ ــم االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة
وعـ ــدم قــدرت ـهــم ع ـلــى س ــداد
مديونياتهم ،يجسد ريادة
"ب ـ ـي ـ ـتـ ــك" ف ـ ــي الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق
االسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدام ـ ـ ــة بـ ـمـ ـفـ ـه ــومـ ـه ــا
التنموي ا لـشــا مــل وحرصه
على الشراكة االستراتيجية
م ــع مــؤ س ـســات ا ل ــدو ل ــة بما
يعكس رؤية الكويت قيادة
ً
وشعبا في العمل اإلنساني.
و ل ـ ـ ـفـ ـ ــت إ ل ـ ـ ـ ــى أن تـ ـق ــد ي ــم
ا ل ـم ـســا عــدة لـلـغــار مـيــن عبر

سـ ـ ــداد دي ــونـ ـه ــم ال ـم ـتــرت ـبــة
ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــم وف ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروط،
يـ ـس ــاه ــم فـ ــي الـ ـتـ ـف ــري ــج عــن
كربهم ليتمكنوا من العودة
إل ـ ــى ال ـم ـج ـت ـمــع وم ـم ــارس ــة
حياتهم الطبيعية بتفاؤل
وأم ـ ــل ك ـب ـيــريــن وال ـح ـصــول
ً
على العيش الكريم ،مبينا
أن ا لـتـنـفـيــذ ي ـتــم م ــن وزارة
العدل والجهات المختصة
ب ـســريــة وش ـفــاف ـيــة ومـهـنـيــة
عالية.

الجزء األول
ولـ ـ ــإشـ ـ ــارة ،فـ ـ ــإن الـ ـج ــزء
األول م ــن ا ل ـب ــر ن ــا م ــج ا ل ــذي
ت ــم ت ـن ـف ـيــذه ف ــي عـ ــام 2020
القـ ـ ـ ـ ــى أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء إي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة
ف ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،مـ ـم ــا دف ــع
بـ ـي ــت الـ ـتـ ـم ــوي ــل ال ـك ــوي ـت ــي
لـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرار ف ـ ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا
ً
الـبــرنــامــج هــذا الـعــام أيـضــا
و تــو س ـعــة ا ل ـن ـطــاق لتغطية
ع ـ ــدد أكـ ـب ــر م ــن ال ـغ ــارم ـي ــن،
ً
ش ـع ــورا م ـنــه بــالـمـســؤولـيــة
االجتماعية.

عبدالوهاب الرشود

المسؤولية المجتمعية ،بما
ي ـع ـكــس م ـكــان ـتــه ال ـمــرمــوقــة
كـمــؤسـســة مــال ـيــة إســامـيــة
رائدة على مستوى القطاع
الـ ـ ـخ ـ ــاص وع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ــوى
العالم.

نتائج إيجابية
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـ ـ ــرش ـ ـ ـ ــود ع ــن
فرحته بالنتائج اإليجابية
لهذه المبادرة التي قدمها
"ب ـ ـي ـ ـتـ ــك" ب ـ ـهـ ــدف مـ ـس ــاع ــدة
ال ـغــارم ـيــن وال ـت ـخ ـف ـيــف عــن
ً
أسرهم ،منوها بأن "بيتك"
قام بتطبيق هذا البرنامج
ً
ف ــي دول ـ ــة ال ـب ـح ــري ــن أي ـض ــا
بالتنسيق مع وزارة العدل
البحرينية.
وثـ ـ ـ ـم ـ ـ ــن جـ ـ ـ ـه ـ ـ ــود جـ ـمـ ـي ــع
ً
الجهات المعنية خصوصا
وزارة ا لـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدل ف ـ ـ ـ ــي ك ــا
ال ـ ــدولـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــن لـ ـ ـ ــدورهـ ـ ـ ــم ف ــي
ً
إنـ ـج ــاح ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة ،م ــؤك ــدا
مواصلة الدور الريادي في

مواجهة «كورونا»

المساعدة
في اإلفراج
عن الغارمين
تجسد ريادة
«بيتك» في
العمل الخيري
وتعكس توجه
الكويت في
ً
إنسانيا
الرشود

ك ــذ ل ــك أو ضـ ـ ــح أن " ب ـي ـت ــك"
ّ
قدم مساهمات متنوعة لدعم
ج ـه ــود ال ــدول ــة ف ــي مــواج ـهــة
ً
أزمة كورونا ،إيمانا بأهمية
دوره الوطني تـجــاه الكويت
ً
وأ ه ـل ـهــا ،ال ف ـتــا إ ل ــى أن البنك
سـ ــاهـ ــم فـ ــي الـ ـحـ ـص ــة األكـ ـب ــر
ل ـ ـص ـ ـنـ ــدوق دع ـ ـ ــم ال ـم ـج ـه ــود
الحكومي الذي أعلن عنه بنك
الكويت المركزي وقيمته 10
ماليين دينار.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ــار ا لـ ـ ـ ــى أن " بـ ـيـ ـت ــك"
ساهم منفردا بمبلغ اضافي
ل ـ ـل ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ،لـ ـيـ ـك ــون ب ــذل ــك
" بـيـتــك" مــن كـبــار المتبرعين

للصندوق ا لــذي و ضــع تحت
ت ـ ـ ـصـ ـ ــرف م ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ل ــدع ــم ال ـم ـســاعــي الـحـكــومـيــة
واالح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات والـ ـت ــدابـ ـي ــر
ال ـعــاج ـلــة ف ــي م ــواج ـه ــة أزم ــة
كورونا.
وأك ـ ـ ــد ال ـ ــرش ـ ــود م ــواص ـل ــة
االضـ ـط ــاع ب ــال ــدور الــوطـنــي
واالجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ـ ـ ــي لـ ـ ــ"بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــك"
وااللتزام بالمسؤوليات تجاه
المجتمع والجهات الحكومية
والرسمية بمختلف الظروف.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ـ ــى أن " بـ ـيـ ـت ــك"
ً
ً
يـ ـ ـ ــؤدي دورا م ـ ـحـ ــور يـ ــا فــي
تحقيق التنمية المجتمعية
الـمـسـتــدامــة عـبــر مـســاهـمــاتــه
التي تشمل مختلف األنشطة
وا لـمـبــادرات االجتماعية في
مـ ـج ــاالت ال ـص ـح ــة وال ـت ـع ـل ـيــم
والشباب واألنشطة البيئية
و تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــز ي ـ ـ ــز روح ا ل ـ ـت ـ ـكـ ــا فـ ــل
اال ج ـ ـت ـ ـم ـ ــا ع ـ ــي ود ع ـ ـ ـ ـ ــم ذوي
االح ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــات الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة
وااله ـت ـمــام بــال ـقــوى الـعــامـلــة
وت ـ ـقـ ــديـ ــم ال ـ ــدع ـ ــم ال ـم ـس ـت ـم ــر
ل ـم ــؤس ـس ــة الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـت ـقــدم
ً
الـعـلـمــي وغ ـيــرهــا ،الف ـت ــا إلــى
أن جهود "بيتك" االجتماعية
ك ــان ــت مـ ـح ــل تـ ـق ــدي ــر ج ـه ــات
ع ــال ـم ـي ــة وم ـح ـل ـي ــة م ــرم ــوق ــة،
وأرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت رك ـ ـ ــائ ـ ـ ــز ال ـ ـ ــري ـ ـ ــادة
والتميز واالستدامة.

عملية السداد تمت
بالتنسيق مع
ً
وزارة العدل ووفقا
لمعايير مدروسة
وشفافية كاملة
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يغيب المخرج علي العلي عن الدورة
ً
الرمضانية المقبلة ،معتبرا هذه
الفترة «استراحة محارب».

طرحت الفنانة أحالم أغنية جديدة من
ألبوم «فدوة عيونك» ،بعنوان «بريء»،
عبر قناتها الخاصة بـ«يوتيوب».
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حصل النحات فهد الهاجري على
عضوية المنتدى العالمي للنحت
( ،)ISSAوكان ضمن  100نحات
بالعالم حصلوا على هذه العضوية.

فينيكس في تجربة رعب جديدة
بـ «جادة الخذالن»

ً
استقبل مؤخرا طفله األول من النجمة العالمية روني مارا
تـ ـع ــاق ــد الـ ـنـ ـج ــم الـ ـع ــالـ ـم ــي خ ــواك ـي ــن
فينيكس لبطولة فيلم الرعب الجديد في
"جــادة الخذالن" أو "Disappointment
 ،"Blvdا ل ــذي يـقــوم بـكـتــا بـتــه وتوجيهه
آري أ سـ ـ ـت ـ ــر ،م ـ ـخـ ــرج " "Midsommar
و"  ،"Hereditaryو يـ ـ ـت ـ ــم اال ح ـ ـت ـ ـفـ ــاظ
ب ـت ـف ــاص ـي ــل الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ،لـ ـك ــن ال ـح ـب ـك ــة
ت ــوص ــف بــأن ـهــا "ص ـ ــورة حـمـيـمــة تـمـتــد
لـعـقــود لــواحــد مــن أنـجــح رواد األعـمــال
على اإلطالق".
ولــم يـتــم تـحــديــد مــوعــد بــدء تصوير
الفيلم ،من قبل الجهة المنتجة استديو
" "A24ا ل ـتــر ف ـي ـهــي ،و ل ـك ــن م ــن ا لـمـتــو قــع
أن ي ـق ــوم فـيـنـيـكــس ب ـت ـصــو يــر م ـشــروع
أستر قبل البدء في إنتاج "كيتباج" أو
" "Kitbagمع المخرج المخضرم ريدلي
سكوت.
ويجسد فينيكس في " "Kitbagدور
نابليون بونابرت ،وسيركز الفيلم على
نشأة الزعيم الفرنسي وعالقته بزوجته

جــوزفـيــن ،وهــو مــن إنـتــاج كيفن والــش،
ويتولى كتابته ديفيد سكاربا.
وفيلم "كيتباج" يهدف للتركيز على
مـ ـع ــارك نــاب ـل ـيــون ال ـش ـه ـي ــرة ،وعـقـلـيـتــه
االستراتيجية وطموحه ا لــذي ال يهدأ،
وفي نفس الوقت رؤيته الحربية كقائد
عـسـكــري ،وي ـت ـنــاول حـيــاة نــابـلـيــون من
مـنـظــور شـخـصــي ،وكـيـفـيــة تـحــولــه إلــى
إم ـ ـبـ ــراطـ ــور ع ــدي ــم الـ ـشـ ـفـ ـق ــة ،وع ــاق ـت ــه
الـعـنـيـفــة والـمـتـقـلـبــة مــع زوج ـتــه وحـبــه
الوحيد جوزفين.
وعلى جانب آخر ،تعاقد فينيكس مع
استديوهات "وانر بروس" على بطولة
الجزء الثاني من فيلم " ،"Jokerحيث إن
االستديو قــدم عرضا لفينيكس بقيمة
 50مليون دوالر ،في حال موافقته على
إ عــادة أداء الشخصية في تتابعين من
الفيلم.
وحـ ـق ــق ال ـف ـي ـل ــم ن ـج ــاح ــا واسـ ـع ــا فــي
ش ـب ــاك ال ـت ــذاك ــر ال ـعــال ـمــي ،إذ ت ـج ــاوزت

ملصق األغنية

إ يــرادا تــه حــا جــز المليار دوالر عالميا،
و ب ـف ـض ــل أداء ف ـي ـن ـي ـكــس اال س ـت ـث ـنــا ئــي
حصد جــائــزة األوسـكــار األولــى لــه بعد
ترشحه للجائزة  4مرات.
م ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ـ ــرى ،اس ـت ـق ـبــل ال ـن ـجــم
العالمي ابنه األول من النجمة العالمية
روني مارا ،حيث أطلقا على الطفل اسم
"ريفير" ،ليعد عام  2020أفضل األعوام
فــي حياته حسبما أ كــد فــي تصريحات
صحافية ،حيث شهد هذا العام تتويجه
الحافل واالستثنائي بجائزة األوسكار
ثم ارتباطه من النجمة العالمية وكان
آ خ ــر ه ــا م ـي ــاد ط ـف ـلــه األول ف ــي ا لــو قــت
ال ــذي ك ــان يـحـتـفــل فـيــه الـنـجــم الـعــالـمــي
بعيد ميالده الـ ،46وهو ما جعله يشعر
ب ـس ـعــادة بــال ـغــة ،م ــؤك ــدا ت ـفــرغــه لـطـفـلــه
األول قبل االنخراط في أعماله الجديدة،
حيث تغيب مؤخرا عن الدعاية لفيلمه
الوثائقي " ،"Gundaفي مهرجان زيورخ
النشغاله بطفله الصغير.

خواكين فينيكس وروني مارا

فرقة BTS

ليزلي مان

مساري يعلن خطوبته في أغنية جديدة

« »BTSاألكثر شهرة للعام الرابع على التوالي

«عائلة كرودز» يتصدر إيرادات السينما

ي أغنية جديدة بعنوان " ،"Be mineعبر "يوتيوب"،
طرح الفنان اللبناني العالميمسار 
وطلب فيها يد حبيبته سارة ،بعد مرور تسع سنوات على عالقتهما.
ً
ً
وتحمل أغنية مساري الجديدة طابعا رومانسيا ،شاركت فيه حبيبته سحر غوليستاني،
التي فاجأها ،وطلب يدها في نهاية الفيديو كليب.
َّ
َّ
وعبر مساري عن سعادته بهذه الخطوة ،من خالل نشر كليب األغنية على حسابه ،وعلق
ً
عليه" :بعد قضاء أجمل  9سنوات معا ،قررنا نقل عالقتنا إلى المستوى التالي".
وأضــاف" :أنــا وغوليستاني مخطوبان رسميا ،وأنــا فخور بمشاركة هذه اللحظة معكم
جميعا".
ي أخيرا أغنية " ،"I See The Dreamالتي تم تصويرها في لوس أنجلس تحت
وأطلقمسار 
ُ
إدارة المخرج  ،Jay Sansoneوتعد دعوة للحب والسالم العالمي.

ي وجاستين
تفوقت فرقة " "BTSالكورية على أشهر نجوم الغناء في العالم ،ومنهمأريانا غراند 
بيب ر وبيلي إيليش ،بتصدرها مواقع التواصل االجتماعي ،لتصبح بذلك األكثر شهرة للعام الرابع
على التوالي في قائمة المغنين حول العالم.
واحتلت الفرقة المركز األول في التداول عن الموسيقيين بالواليات المتحدة األميركية ،متفوقة
ً
أيضا على النجومكانيي ويست وبيونسيه ودريــك ،في معظم اإلشــارات على منصة التواصل
االجتماعي في عام .2020
ً
ً
كما سيطرت الفرقة أيضا على قوائم " "K-popاألكثر تحديدا ،واحتلت المرتبة األولى في فئة
ً
فنان الـ" "K-popاألكثر تداوال في العالم لعام .2020
ُيذكر أن آخر إصدارات الفرقة الكورية كليب " ،"Boy With Luvبالتعاون مع المطربة العالمية
ً
ً
هالزي ،والذي حقق رقما قياسيا بموسوعة غينيس ،باعتباره صاحب أعلى مشاهدة خالل  24ساعة.

حافظ فيلم الرسوم المتحركة "عائلة كرودز ...عهد جديد" (ذا كرودز :إيه نيو إيدج) على
صدارة إيرادات السينما في أميركا الشمالية ،محققا إيرادات بلغت  1.7مليون دوالر من 1913
دار عرض في العطلة األسبوعية .وبدأ عرض الفيلم في دور السينما في نوفمبر الماضي.
وشارك في األداء الصوتي للفيلم الفنانون :نيكوالس كيدج ،وإيما ستون ،وريان رينولدز،
وكاثرين كينر ،وليزلي مان.
وجاء في المركز الثاني فيلم "التفاصيل الصغيرة" (ذا ليتل ثينجز) ،محققا  1.2مليون
دوالر .وفي المركز الثالث فيلم "جوديز آند ذا بالك ميساياه" ،بإيرادات  905آالف دوالر .وفي
المركز الرابع فيلم "المرأة الخارقة ( "1984وندر وومان  ،)1984الذي سجل إيــرادات بلغت
ً
 805آالف دوالر ،فيما حافظ فيلم "الرامي" (ذا ماركسمان) على المركز الخامس ،مسجال 775
(رويترز)
ألف دوالر.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مـهـنـيــا  :تجيد عملك و تـتـلـقــى التهانئ
ً
علما بأن الظروف تعاكسك.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :تـ ـتـ ـن ــازع مـ ــع الـ ـش ــري ــك عـلــى
مــوضــوع واح ــد فــا تنبش بالخالفات
الماضية.
ً
اجتماعيا :تالقي صعوبات مالية شديدة
ً
وتنصرف إلى نفسك باحثا عن الحلول.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مـهـن ـيــا :بــأس ـلــوبــك الـمـنـظــم ف ــي عملك
ي ـم ـك ـنــك الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ال ـك ـث ـي ــر مــن
النتائج.
ً
عاطفيا :ال تكبت مشاعرك العاطفية في
قلبك بل شارك الحبيب بها.
ً
اجتماعيا :االقتصاد ضرورة في عائلتك
ً
ألن األيام السود ال تستثني أحدا.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ّ
المهني وتنظر
مهنيا :تتغلب على واقعك
في كيفية انتقالك إلى عمل آخر.
ً
راض
بأنه
عاطفيا :يتظاهر الحبيب أمامك
ٍ
لكن هناك ما يزعجه.
ً
اجتماعيا :الصديق الــذي تبحث عنه في
أيام المحنة وال تجده ليس بصديق.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـهـنـيــا :ي ـقــاس نـجــاحــك بـمـقــدار إتـقــانــك
لمواعيدك المحددة.
واحترامك
ّ
ً
ً
ً
عــاطـفـيــا :أنـتـمــا تـمــثــان حـ ّـبــا نموذجيا
يستند على العاطفة وعلى االحترام.
ً
اجتماعيا :إذا أردت أن يسمع أصدقاؤك
ً
فاصغ أنت أيضا إليهم.
ما تقول
ِ
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
ّ
في عملك ببعض االزعــاج
مهنيا :تتسبب ّ
للزمالء لكنهم يغضون النظر عنك.
ً
عاطفيا :اجعل من تضارب اآلراء مع الحبيب
فرصة لزيادة التفاهم واألمانة.
ً
جــك بـتـقــويــم جـ ّـاد
اجـتـمــاعـيــا :ينصحك بــر ّ
ألوضاعك العائلية المتشنجة.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
مهنيا :تفتح لــك الـكــواكــب مـجــاال لتكون
ً
محظوظا فاعرف كيف تستفيد.
ً
ً
عــاطـفـيــا :تـنـجــذب ف ـعــا إل ــى شـخــص من
ًّ
ّ
الطرف اآلخر فتظن أن ذلك حبا.
ً
اجتماعيا :هذه الفترة تزداد قساوة على
من إلى جانبك فانتبه إلى ذلك.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ّ
ً
مهنيا :تتمنى أن تحقق رغباتك وتنتقل
ًّ
إلى مركز أفضل ومريح ماديا.
ً
عاطفيا :التمثيل على الشريك بأنك تحبه
وأنت تلعب من ورائه ال ينفع.
ً
ّ
مرضية عند
اجتماعيا :تصادف حالة
أح ــد م ـعــارفــك تـسـتــدعــي م ـنــك الــوقــوف
الى جانبه.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :تقع في ورطة وال أحد من الزمالء
يحاول ارشادك إلنجاز عملك.
ً
عاطفيا :حاول طمأنة شريك العمر لكي
يشاركك مشاعره المكبوتة.
ً
اجتماعيا :تجد صعوبة في العثور على
صديق يشاركك قلقك وكآبتك.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً
مهنيا :يصبح حظك جيدا عندما تكون
ً
مستعدا الغتنام الفرص.
ً
عــاطـفـيــا :ت ـحـ ّـب الـشــريــك لــذكــائــه ولثقته
بنفسه ولتقديره العميق لك.
ً
اجتماعيا :أنــت كريم وال تعرف الجشع
ولكن انتبه من التبذير.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :تــوزيــع المسؤولية على الزمالء
ينبغي أن تكون متساوية لتعطي نتائج
فضلى.
ً
عــاطـفـيــا :تـشـعــران ه ــذه الـفـتــرة بـتـقــارب
ً
أعمق بسبب إصغائكما لبعضكما بعضا.
ً
اجتماعيا :عندما تخرج من عملك يصبح
استعمال وقتك لرفاهيتك وعائلتك.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تهبك األفالك راحة في عملك بعد
مجهود كبير قمت به.
ً
عاطفياّ :الخصام مع الشريك في األماكن
العامة يقلل من احترام الغير لكما.
ً
ـاب يرسلون
اجـتـمــاعـيــا :بـعــض األص ـحـ ّ
إليك السالم من بعيد ويتمنون لقاء ك
ً
قريبا.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :تواجه مشكلة عويصة تدعوك
الى مراجعة رأي المسؤول عنك.
عــاطـفـيـ ًـا :يشكو الـشــريــك بــأنــك ال ّ
تقدر
عالقتكما ويـهـ ّـمــك الـحــديــث عــن نفسك
فقط.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال ي ـجــديــك ن ـف ـعــا الـغـضــب
والصراخ في البيت بل الهدوء والتفاهم.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

علي العلي :غيابي عن رمضان المقبل «استراحة محارب»
«أصابني إنهاك فني ونفسي بعد  10أشهر قضيتها في تصوير مسلسل دفعة بيروت»
اعتاد المخرج البحريني علي العلي المنافسة بقوة في المواسم الدرامي لرمضان المقبل .واعتبر العلي ،في حوار مع «الجريدة»،
الدرامية المختلفة ،مؤكدا أن استغراق مسلسله األخير «دفعة أن «فترة الغياب هي استراحة محارب ،أحتاج إليها إلعادة
ترتيب أوراقي للعودة في أعقاب رمضان بأعمال مهمة »،
بيروت»  10أشهر لتصويره في خضم أزمة كورونا ،وانفجار
وفيما يلي التفاصيل:
مرفأ بيروت ،أنهكه فنيا ونفسيا ،مفضال الغياب عن الموسم
عزة إبراهيم

لدينا
اإلمكانيات
التي تؤهلنا
للريادة وما
ينقصنا هو
الموضوع
والمعالجة

* بــدايــة ،هــل تجهز ألعمال
درامـ ـ ـي ـ ــة جـ ــديـ ــدة فـ ــي ال ـف ـت ــرة
الحالية؟
 أقرأ عدة نصوص دراميةم ـطــولــة ،ول ــم أقـ ــرر ح ـتــى اآلن
اختيار أحدها ،ولكني أستعد
لتصوير مسلسل قصير مكون
من  8حلقات مع شركة "ايغل
فيلم" للمنتج جمال سنان ،يتم
عــر ضــه عبر إ حــدى المنصات
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،ع ـق ــب رم ـض ــان
المقبل ،حيث ينشغل الجميع
اآلن ب ــأ عـ ـم ــا لـ ـه ــم ا ل ـ ــدرا مـ ـ ـي ـ ــة
للمنافسة الرمضانية.
* ل ـ ـك ـ ـنـ ــك ال ت ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــارك ف ــي
الموسم الدرامي لرمضان على
غير المعتاد ...فما السبب؟
 لـ ـ ـظ ـ ــروف غـ ـي ــر ط ـب ـي ـع ـيــةاسـ ـتـ ـغ ــرق م ـس ـل ـس ـلــي األخ ـي ــر
"دف ـعــة ب ـي ــروت"  10أشـهــر من
ال ـت ـص ــوي ــر ف ــي ل ـب ـن ــان ،حـيــث
علقت و فــر يــق العمل بالكامل
هناك في ظل اإلغالق العالمي
لحركة الطيران والسفر ،تأثرا

ب ـج ــائ ـح ــة كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،ثـ ــم ج ــاء
الحادث المروع النفجار مرفأ
بيروت.
في الحقيقة مررنا بأصعب
الـ ـظ ــروف أث ـن ــاء ت ـصــويــر هــذا
الـ ـعـ ـم ــل كـ ـم ــا ل ـ ــم ي ـ ـحـ ــدث ل ـنــا
م ــن ق ـب ــل ،ول ــذل ــك ف ـقــد شـعــرت
باإلجهاد الشديد ،وأصبحت
منهكا فنيا و نـفـسـيــا ،و لــذ لــك
اح ـت ـجــت إلـ ــى ف ـت ــرة اعـتـبــرهــا
"اسـتــراحــة مـحــارب" ،أعيد من
خاللها ترتيب ذهني وأوراقي
ألع ــود بــأعـمــال أكـثــر قــوة كما
اعتاد مني الجمهور.
* ه ـ ــل ردود ا لـ ـفـ ـع ــل ع ـلــى
مسلسل "دفعة بيروت" مكافئة
لـ ـلـ ـمـ ـخ ــاط ــر الـ ـ ـت ـ ــي ص ــاح ـب ــت
خروجه للنور؟
 الـفـنــان ال يـحـتــاج مكافأةم ــن ج ـم ـهــوره س ــوى الـتـقــديــر
واإلش ـ ــادة ،والـحـمــد لـلــه حقق
الـمـسـلـســل ردود ف ـعــل قــويــة،
وح ـ ـصـ ــد ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح ال ـم ـت ــوق ــع
وأكثر ،ومن هنا أتوجه لفريق

علي العلي مع سعد الفرج بكواليس «باب الريح»

ال ـع ـم ــل الـ ـ ــذي تـ ـح ــدى ظ ــروف ــا
غ ــاي ــة فـ ــي الـ ـقـ ـس ــوة ،وم ـ ــارس
ع ـم ـلــه ت ـحــت ض ـغ ــوط نـفـسـيــة
وعصبية ومهنية ،وكل ذلك لم
يقلل من جودة العمل وأدائهم
أدواره ـ ــم ،بــل كــانــوا عـلــى قــدر
ال ـم ـســؤول ـيــة ،م ـمــا س ــاه ــم في
خ ــروج الـمـسـلـســل عـلــى أعـلــى
مستوى ،كما أن المنتج جمال
سنان كان راعيا لفريق العمل
وداعما على كل المستويات،
و يــر جــع لــه الفضل الكبير في
انتهاء العمل وسالمة الفريق
رغم كل تلك الظروف.
* هــل ا لـتـعــاون مستمر مع
الكاتبة هبه مـشــاري حـمــاده،
ا لـتــي أعلنت أ نـهــا تعد للجزء
الثالث "دفعة لندن"؟
 أنا وهبه لدينا قدر كبيرمـ ــن الـ ـتـ ـف ــاه ــم عـ ـل ــى م ـس ـتــوى
الـ ـعـ ـم ــل ،ون ـس ـت ـط ـي ــع مـ ـع ــا أن
نقدم أعماال مختلفة تماما عن
المطروحة على الساحة ،حيث
نـ ـغ ــرد مـ ـنـ ـف ــردي ــن فـ ــي س ــاح ــة
تــرس ـم ـهــا ه ـبــه ب ــاق ـت ــدار فـهــي
كاتبة مخضرمة ،وأجد متعة
فــي ال ـت ـعــاون الـمـسـتـمــر معها
مــن خ ــال رؤي ـتــي اإلخــراج ـيــة
التي غالبا ما تتفق مع فكرتها
الــدرامـيــة ،ولــذلــك كــان النجاح
حليفنا في الجزأين السابقين
"دفـ ـ ـع ـ ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــاهـ ـ ــرة" ،و"دف ـ ـعـ ــة
بيروت" ،ولكن للحقيقة حتى
اآلن لم تبدأ أي مباحثات حول
ما اذا كنت سأتصدى إلخراج
الجزء المرتقب "دفعة لندن"،
وإن كان يسعدني ذلك إال أنه
ليس لدي معلومة مؤكدة في
هذا الشأن.
* كيف تقضي و قــت فراغك
ف ــي ال ـب ـحــريــن ف ــي ظ ــل مــوجــة
اإل غــاق الثانية التي تسيطر
على العالم؟
 البحرين وضعها أفضلبـ ـكـ ـثـ ـي ــر مـ ـ ــن ب ـ ـ ـلـ ـ ــدان أخـ ـ ـ ــرى،
حيث نستطيع رغم الجائحة

كان من المقرر
أن أتصدى
إلخراج «عرش
الطاووس»
لكن المشروع
تعطل

َّعبر عن فخره بتمثيل الكويت في المحافل الدولية

يطل عبر سهرة فنية بمناسبة األعياد الوطنية

●

مصطفى أحمد
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،ان ـت ـهــى ال ـف ـنــان
مصطفى أ حـمــد مــن تركيب صوته
ع ـل ــى ع ـم ـل ـيــن غ ـن ــائ ـي ـي ــن وط ـن ـي ـيــن
جــديــديــن؛ األول بـعـنــوان "يــا كويت
الخير" ،كلمات الشاعر علي مساعد،
وأل ـح ــان د .أح ـمــد ح ـم ــدان ،والـعـمــل
اآلخر بعنوان "شيخنا نواف" ،كلمات
الـشــاعــر عـبــدالـلــه الـعـجـيــل ،وألـحــان
ال ـمــوس ـي ـقــار غ ـن ــام ال ــديـ ـك ــان ،وق ــام

م ـمــار ســة حـيــا تـنــا الطبيعية،
وكـ ــافـ ــي الـ ـخ ــدم ــات م ـت ــوف ــرة،
وكل المحال أبوابها مفتوحة
وتستقبل ا لـجـمـيــع ،فالشعب
البحريني واع وملتزم بخطة
وزارة الصحة للسيطرة على
الفيروس ،لذلك فإن األوضاع
ه ـ ـنـ ــا مـ ـطـ ـمـ ـئـ ـن ــة جـ ـ ـ ـ ــدا ،وهـ ــو
م ــا ي ـج ـعــل ال ـح ــرك ــة ال ـيــوم ـيــة
الطبيعية أو الفنية تسير في
البحرين على نحو طبيعي.
وأن ـ ـ ــا أس ـت ـم ـت ــع مـ ــع األهـ ــل
واألص ــدق ــاء فــي وقــت راحـتــي،
وخ ــاص ــة ف ــي أجـ ـ ــواء الـطـقــس
الـجـمـيـلــة ،كـمــا أن الـعــديــد من
المسلسالت الخليجية تصور
مشاهدها في البحرين ،ومنها
مسلسل " مــار غــر يــت" للفنانة
الـ ـق ــدي ــرة حـ ـي ــاة ال ـف ـه ــد ال ـتــي
أفخر بوجودها هنا وانطالق
مـ ـسـ ـلـ ـسـ ـلـ ـه ــا مـ ـ ـ ــن األراضـ ـ ـ ـ ـ ــي
البحرينية.
* هـ ــل تـ ـت ــواص ــل م ـع ـه ــا أو
قمت بزيارة موقع التصوير؟
 تشرفت بالتواصل معهاهاتفيا مــؤ خــرا ،ور ح ـبــت بها
ف ــي بـلــدهــا ال ـثــانــي الـبـحــريــن،
ل ـك ـنــي ل ــم أتـ ـش ــرف بــزيــارت ـهــم
ف ـ ــي مـ ــوقـ ــع الـ ـتـ ـص ــوي ــر ن ـظ ــرا
النـشـغــالـهــم ،فـهــم يـصــارعــون
ال ــوق ــت ل ــان ـت ـه ــاء م ــن ال ـع ـمــل
واللحاق بالركب الرمضاني،
وأتمنى لهم التوفيق ،بقيادة
زميلي العزيز المخرج باسل
ال ـخ ـط ـي ــب ،ك ـم ــا أن ـن ــي سـعـيــد
ب ـت ـصــويــر ال ـع ـمــل ه ـن ــا ،إذ إن

البحرين لديها عدة خصائص
تساعد أي مخرج على الخروج
بـعـمــل درام ـ ــي مـمـيــز وص ــورة
م ـ ـ ـبـ ـ ــد عـ ـ ــة ،خـ ـ ــا صـ ـ ــة إذا ك ـ ــان
المسلسل تراثيا كـ"مارغريت"،
حـ ـي ــث إن ا لـ ـبـ ـح ــر ي ــن ت ـم ـت ـلــك
ق ــري ــة تــراث ـيــة لــإن ـتــاج الـفـنــي
واإلعالمي على أعلى مستوى،
وهي ميزة تميزها عن غيرها
م ـ ــن بـ ـ ـل ـ ــدان الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ،ف ـضــا
ع ــن ذل ـ ــك ن ـح ــن ن ـح ــاف ــظ عـلــى
ال ـب ـيــوت ال ـقــدي ـمــة ومــوروث ـنــا
الشعبي إلى قدر كبير ،فنحن
بـلــد سـيــاحــي وال ـت ــراث عـمــود
أساسي في ثقافتنا وهويتنا.
* لماذا لم يحدث تعاون مع
حياة الفهد حتى اآلن؟
 أحـ ــد أح ــام ــي ال ـف ـن ـيــة أنأعمل مع الفنانة القديرة حياة
الفهد ،وبالفعل كان من المقرر
أن أتصدى إلخراج مسلسلها
ال ـج ــدي ــد "ع ـ ــرش ال ـ ـطـ ــاووس"،
لكن تعطل المشروع بالكامل
وتغيرت مالمحه إلى حد كبير
في ظل جائحة كورونا ،ولكن
س ـي ـظــل ح ـلــم ال ـت ـع ــاون مـعـهــا
قائما ،فهي قامة فنية وفخر
للدراما الخليجية.
* تـكـتـفــي ه ــذا ال ـع ــام ب ــدور
المراقب للدراما ...فما تقييمك
لألعمال الخليجية مؤخرا؟
 أوال أتمنى لجميع زمالئيالتوفيق في الموسم المقبل،
وس ــأه ـت ــم ب ـم ــراق ـب ــة أع ـمــال ـهــم
ع ــن كـ ـث ــب ،ح ـي ــث أشـ ـع ــر أن ـنــا
ف ـ ــي ت ـ ـطـ ــور مـ ـسـ ـتـ ـم ــر ،ف ـن ـحــن

ل ــدي ـن ــا ك ــل اإلم ـك ــان ـي ــات ال ـتــي
تــؤه ـل ـنــا ل ـل ـن ـجــاح والـ ــريـ ــادة،
م ــا ي ـن ـق ـص ـنــا ه ــو ال ـم ــوض ــوع
وال ـم ـع ــال ـج ــة ،وفـ ــي ال ـس ـنــوات
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة أصـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــت ل ــديـ ـن ــا
م ــوض ــوع ــات م ـن ــوع ــة وطـ ــرح
م ـخ ـت ـل ــف ،ولـ ـك ــن ب ـش ـك ــل ع ــام
ت ـع ــان ــي ال ـ ــدرام ـ ــا ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة
ضعف الدعم ،فالبحرين مثال
كانت في أحد عصورها رائدة
ال ـ ـ ــدرام ـ ـ ــا ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ،ح ـيــث
كــان تلفزيون البحرين يدعم
األع ـمــال بـقــوة ،أمــا هــذا الـعــام
ف ـل ــدي ـه ــا  4م ـس ـل ـس ــات ف ـقــط
لرمضان المقبل ،و هــو الحال
في عدة دول خليجية ،لكن ما
تبقى من هذا العصر الذهبي
هــو ال ـك ــوادر الـتــي تــربــت على
ي ــد ال ـك ـب ــار ،وم ـن ـهــم ال ـم ـخــرج
أحمد المقلة ،الذي نشأنا في
م ــدرسـ ـت ــه ،وأخ ـ ـ ــرج ج ـي ــا مــن
المخرجين البحرينيين الذين
أث ـب ـت ــوا ن ـجــاح ـهــم وري ــادت ـه ــم
بالدراما الخليجية.

الهاجري يحصل على عضوية المنتدى
العالمي للنحت «»ISSA

مصطفى أحمد يغني «يا كويت
الخير» و«شيخنا نواف»
ً
يستضيف تلفزيون الكويت ،غدا،
ال ـف ـنــان مـصـطـفــى أح ـم ــد ،بـبــرنــامــج
"ل ـيــالــي ال ـك ــوي ــت" ،ف ــي س ـهــرة فنية
وطنية ستعرض ليلة العيد الوطني
الستين للكويت .ويشهد الحوار عدة
ُ
مداخالت مع رفاق دربه من الكتاب
والملحنين ،بينهم :غنام الديكان،
وبــدر بورسلي ،وعبدالله العجيل،
وغيرهم.
وفــي هــذا الجانب ،قــال مصطفى
إنــه سعيد لــإطــالــة على جمهوره
ف ــي شــاشــة تـلـفــزيــون ال ـكــويــت بعد
غ ـيــاب ط ــوي ــل ،كـمــا أن ــه سـعـيــد جــدا
بـ ــأن ي ـت ــزام ــن ب ــث هـ ــذا ال ـ ـحـ ــوار مــع
ليلة العيد الوطني للكويت ،مقدما
التهنئة والتبريكات إلى سمو أمير
البالد الشيخ نواف األحمد ،وسمو
ولــي العهد الشيخ مشعل األحـمــد،
والحكومة ،ومجلس األمــة ،وجميع
أطياف الشعب الكويتي ،متضرعا
إلى الباري ،عز وجل ،أن يديم نعمة
األمــن واألم ــان واالسـتـقــرار والتقدم
في ربوع "كويتنا العزيزة".

علي العلي ونور الغندور وجمال سنان

بــال ـتــوزيــع الـمــوسـيـقــي د .سليمان
الديكان ،ويقول مطلع هذه األغنية:
سموا بسم الله وصلوا على النبي
دي ــرت ــي ال ـك ــوي ــت أه ـل ــي وع ــزوت ــي
ش ـي ـخ ـنــا نـ ـ ــواف يـ ــا وج ـ ــه ال ـس ـعــد
م ـ ــع ول ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد ت ـس ـل ــم دي ــرت ــي
غ ــالـ ـي ــة ي ـ ــا دار ع ـ ـ ــزي وف ــرحـ ـت ــي
يــا غـنــاتــي وي ــا نـشـيــدي وغـنــوتــي

فضة المعيلي

حصل النحات فهد الهاجري
على عضوية المنتدى العالمي
للنحت ( ،)ISSAوكان ضمن 100
نحات حول العالم حصلوا على
هذه العضوية.
وب ـ ـهـ ــذا الـ ـ ـص ـ ــدد ،قـ ـ ــال األمـ ـي ــن
الـ ـع ــام ل ــاتـ ـح ــاد ،ل ـي ــو ي ــان ــغ ،إن
الـهــاجــري نـحــت أع ـمــاال فــي أكثر
مـ ــن خ ـم ــس دول ،و ه ـ ــو مـ ــا ُي ـعــد
إنـ ـج ــازا ك ـب ـيــرا ب ـحــد ذات ـ ــه ،الفـتــا
إ لــى أن ذ لــك اإلنجاز عـ َّـر ف العالم
اهتمام الكويت بالفنون ،السيما
فن النحت.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،عـ ـ َّـبـ ــر الـ ـه ــاج ــري
ع ــن ش ـع ــوره بــال ـف ـخــر واالعـ ـت ــزاز
بعضويته في اال تـحــاد ،وتمثيل
ال ـكــويــت ف ــي ال ـم ـحــافــل الــدول ـيــة،
مـ ــؤكـ ــدا س ـع ـي ــه الـ ــدائـ ــم ل ـت ـطــويــر
أدا ئــه وخبرته فــي مجال النحت
ـان وإخ ـ ــاص ،الف ـتــا إلــى
ب ـكــل ت ـف ـ ٍِ
أ نــه يسعى مستقبال إ لــى تنظيم
معرض شخصي لــه بعد انتهاء
أزمة كورونا.

طرحت الفنانة أحالم أغنية جديدة من ألبوم
"فـ ــدوة ع ـيــون ـك" ،بـعـنــوان "ب ـ ــريء" ،عـبــر قناتها
الخاصة بـ"يوتيوب".
األغنية من كلمات سعود البابطين ،ألحان
س ـهــم ،وت ــوزي ــع ب ـشــار سـلـطــان ،وم ـكــس جاسم
محمد.
ومن كلمات األغنية:
بريء وأنت السبب في اللي حصل كله
ع ــز ال ـل ــه ال ـل ــي ي ـعــرفــك طـ ــاح م ـت ـهــاوي
مـسـكـيــن ...مسكين مــا ي ــدري بهالعله
لــو غـبــت منهو عـلــى فــرقــا الـغــا قــاوي
ل ـع ـبــت ...ضـيـعــت أخـ ــذت ق ـلــوب منتله
فـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــك وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ــي...
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ع ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراوي
ودامــك عقدت الحبل ...أرجــوك ال تحله
ع ـق ــد م ـ ـ ــدام الـ ــولـ ــه والـ ـعـ ـش ــق م ـت ــاوي
يـ ــا مـ ــاخـ ـ ٍـذ ح ــاجـ ـت ــك مـ ـن ــي فـ ـم ــان ال ـلــه
جرحك عطيب وعجزت القى له مداوي
مـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــا انـ ـ ــي أبـ ـ ــي قـ ــربـ ــك وال مـلــه
وإثــر ذلــك ،تفاعل متابعو الفنانة أحــام مع
األغنية الجديدة ،وامتدحوا الكلمات واأللحان
واألداء ،في حين أشــاد البعض بالمظهر الذي
ظهرت به وفستانها األحمر.

أحالم

نجا الفنان العراقي سيف
نبيل من املوت ،بعد سقوط
لوح زجاجي ضخم على
املقعد الذي كان يجلس عليه
في وسط منزله ،إذ ساقته
األقدار أن يتحرك ملكان آخر
ثوان قليلة ،من سقوط
قبل
ٍ
اللوح ليتهشم دون أي سبب
بحسب قوله.
ونشر سيف مقطع فيديو
عبر موقع «إنستغرام» ،وعلق
«كنا قاعدين بأمان الله
وينكسر اللوح بهذه الطريقة
ً
املروعة والله ستر فعال
ولحقنا قمنا ،العني حقيقي،
قل أعوذ برب الفلق».
ويشارك سيف في عضوية
لجنة تحكيم ببرنامج «عراق
آيدول» الذي يعرض على قناة
 MBCالعراق ،إلى جانب كل
من الفنانني حاتم العراقي
ورحمة رياض.
وطرح سيف أخيرًا أغنية
«فدوه أروح أني» وهي من
ألحانه ،وكتبها محمد
الجابوري ،والفيديو كليب
من إخراج حسني شعالن.

أصوات األوبرا تصدح
في الهواء الطلق بفلوريدا

مع استمرار إغالق األغلبية
العظمى من دور األوبرا
بسبب جائحة «كوفيد،»19-
قررت أوبرا بالم بيتش في
فلوريدا اإلفادة من املناخ
االستوائي لتنظيم مهرجان
كبير في الهواء الطلق.
ومن املتوقع أن يصل عدد
املتفرجني إلى  1000في كل
حفلة من املهرجان ويتضمن
 6عروض على مدى  9أيام،
مما يجعله أكبر مهرجان
أوبرا بحضور الجمهور منذ
بدء تفشي فيروس كورونا
في الواليات املتحدة.
يتسع مدرج «بالم بيتش
أوبرا» الخارجي لـ  6آالف
مقعد ،مما يجعل التباعد
ممكنًا ،وسيكون وضع
الكمامات وفحص درجة
الحرارة شرطني إلزاميني
لحضور الحفلة.
وفي تصريح صحافي ،قال
قائد األوركسترا ديفيد
ستيرن ،الذي يتولى إدارة
َ
عرضي «البوهيمية» و»الناي
السحري» ضمن املهرجان،
إن «املكان في الواقع مناسب
جدًا» على الرغم من مساحته
الواسعة.
(أ ف ب)

فهد الهاجري
جدير بالذكر ،أن الهاجري بدأ
ه ــوا ي ـت ــه ف ــي ا ل ــر س ــم عـ ــام ،1998
و مــن ثــم د خــل مجال النحت منذ
 13ع ــا م ــا ،ب ـعــد أن ص ـقــل خـبــر تــه

بـ ـت ــدرج ــه فـ ــي الـ ـ ـم ـ ــدارس ال ـف ـن ـيــة
الـمـخـتـلـفــة ،ويـغـلــب عـلــى أعـمــالــه
الجانب النفسي والبيئي.

القاهرة  -محمد قدري

أصـ ـي ــب ال ـن ـج ــم أحـ ـم ــد م ـك ــي ب ـف ـي ــروس
كــورونــا أثـنــاء تـصــويــره الـجــزء الـثــانــي من
مسلسل االختيار .وبعد التأكد من إيجابية
ال ـح ــال ــة خ ـضــع ل ـل ـعــزل ال ـم ـنــزلــي ،ويـتـلـقــى
حاليا البروتوكول العالجي لوزارة الصحة
المصرية .وقام المخرج بيتر ميمي بإجراء
تعديالت على خريطة تصوير المسلسل
الـجــديــد ،حيث َّ
رحــل مشاهد الفنان أحمد
مكي ،وكثف تصوير مشاهد النجم كريم
عبدالعزيز ،من أجل عدم تعطيل العمل.
كما أعلنت الفنانة نجالء بــدر إصابتها
بـ"كورونا" ،بعد التأكد من إيجابية المسحة
التي أجرتها أخيرا ،لكنها أكدت أن حالتها
مستقرة حاليا ،ولم تشعر بمضاعفات ،لكنها
قررت التواجد في المنزل لفترة ،مع الخضوع
لـلـعــاج ،حتى تـجــري مسحة جــديــدة ،ومن
الـمـتــوقــع أن ت ـقــوم بـهــا منتصف األس ـبــوع
ال ـم ـق ـبــل ،وت ـع ــود ب ـعــدهــا ل ـم ــزاول ــة تـصــويــر
مسلسالتها الرمضانية ا لـجــد يــدة ،ومنها
"نسل األغراب" مع أحمد السقا وأمير كرارة،
كما تم تأجيل تصوير مشاهدها حاليا.

سيف نبيل ينجو من حادث
مروع بمنزله

نقل متحف «فريك
كوليكشن» الشهر المقبل

أحالم تطرح أغنية «بريء» عبر «يوتيوب» «كورونا» يربك  3أعمال مصرية عقب إصابة نجومها
●

خبريات

أحمد مكي
وتمت االستعانة بطاقم اإلخراج المساعد
الستكمال تصوير مشاهد مسلسل "اللي
مــا ل ــوش كـبـيــر" ،بـطــولــة النجمة ياسمين
عبدالعزيز وأحـمــد العوضي ،بعد إصابة
مخرج العمل مصطفى فكري بــ"كــورونــا"،

نجالء بدر
وتــأكــد إيجابية الـحــالــة .ويستأنف فكري
تصوير مشاهد العمل خالل الفترة المقبلة
بعد شفائه ،ولم يثبت إصابة أحد من باقي
طاقم العمل حتى اآلن.

تنتقل معروضات متحف
«فريك كوليكشن» الشهيرة
ً
بنيويورك التي تضم أعماال
فنية من عصر النهضة إلى
القرن التاسع عشر ،إلى مبنى
آخر مؤقتًا بدءًا من الشهر
املقبل.
وأعلن القائمون على متحف
«فريك كوليكشن» أن أجزاء
كبيرة من مجموعة املتحف
الذي أغلق منذ مارس 2020
جراء الجائحة ،سوف تعرض
في مبنى «فريك ماديسون»
من  18مارس فصاعدًا.
وهذا املبنى املصمم على
الطراز الوحشي من جانب
املهندس املعماري مارسل
بروير على الجانب الشرقي
األعلى من مانهاتن ،انتهى
بناؤه في  ،1966الذي ضم
متحف ويتني للفن األميركي
حتى  2014وكان أيضًا فرعًا
مؤقتًا ملتحف امليتروبوليتان.
ويعتزم متحف «فريك
كوليكشن» إعادة الفتح في
مبناه األصلي املطل على
سنترال بارك في  2023بعد
انتهاء أعمال التجديد التي
تتكلف نحو  160مليون
دوالر.
(د ب أ)
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دوليات

البرلمان اإليراني يرفض اتفاق روحاني مع «الذرية»

• لقاء بروكسل يسرع عقد اجتماع دولي حول «االتفاق النووي» • قائد «سنتكوم» يتفقد هرمز
عارض البرلمان اإليراني
«االتفاق المؤقت» الذي أعلنت
حكومة الرئيس حسن روحاني
التوصل إليه مع الوكالة
بهدف
الدولية للطاقة الذرية،
ً
تطمين الغرب ،واعتبره التفافا
على القانون ،الذي يسري اليوم
بهدف وقف البروتوكول
اإلضافي باالتفاق النووي،
وتعهد باللجوء إلى القضاء
لوقف التفاهم ،فيما تكثف
أوروبا خطواتها إلعادة
واشنطن وطهران لـ«االتفاق
النووي».

على إيران
التعاون
بشكل
كامل قبل
أن يتضرر
االتفاق
النووي بشكل
ال يمكن
إصالحه

هايكو ماس

رف ـ ـ ـ ـ ــض مـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــورى
اإلي ــران ــي (ال ـب ــرل ـم ــان) ،الـخــاضــع
لهيمنة الـتـيــار الـمـتـشــدد ،أمــس،
«االت ـف ــاق الـفـنــي ال ـمــؤقــت» ،الــذي
أعلنت حكومة الرئيس اإليراني
ح ـســن روح ــان ــي ال ـت ــوص ــل إلـيــه
مـ ــع الـ ــوكـ ــالـ ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة ل ـل ـطــاقــة
ال ـ ـ ــذري ـ ـ ــة ،ويـ ـسـ ـم ــح ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار
تفتيش المنشآت ا لـنــوو يــة مدة
 3أشهر بعد بــدء سريان قانون
أق ـ ـ ــره الـ ـب ــرلـ ـم ــان ل ــوق ــف ال ـع ـمــل
بالبروتوكول اإلضافي.
وت ـ ـع ـ ـهـ ــد مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـش ـ ــورى
باللجوء إلى القضاء المستعجل
لــوقــف تـفــاهــم الـحـكــومــة ،الــرامــي
إلى التغلب على مخاوف الغرب
وإف ـ ـسـ ــاح ال ـم ـج ــال أمـ ـ ــام ج ـهــود
إعــادة المسار الدبلوماسي بين
طهران وإدارة الرئيس األميركي
ً
الـجــديــد جــو ب ــاي ــدن ،مـعـتـبــرا أن
الخطوة التي تم التوصل إليها،
ً
م ـســاء أم ــس األول ،الـتـفــافــا غير
مشروع ،على قانون وقف العمل
ب ــال ـب ــروت ــوك ــول اإلض ــاف ــي ال ــذي
يسمح بعمليات تفتيش مفاجئة
للمنشآت الدولية.
ودع ـ ـ ـ ــا رئ ـ ـيـ ــس لـ ـجـ ـن ــة األم ـ ــن
الـقــومــي والـسـيــاســة الـخــارجـيــة،
مجتبى ذو النور ،الحكومة إلى
ال ـت ــراج ــع ع ــن ال ـت ـفــاهــم الـ ــذي تم
التوصل إليه بين منظمة الطاقة
الــذريــة اإليــرانـيــة ومــديــر الوكالة
الدولية رافائيل غروسي ينتهك
قــانــون «اإلجـ ــراء االسـتــراتـيـجــي»
ل ـ ــرف ـ ــع ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة
وصيانة حقوق الشعب اإليراني،
ً
مطالبا بإلغاء الخطوة في أقرب
وقت ممكن.
و تـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــع « :يـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري اآلن ف ــي
ال ـب ــرل ـم ــان ال ـت ــوق ـي ــع ع ـل ــى طـلــب
لتقديم الرئيس روحاني وكل من
خالف تطبيق قانون البرلمان إلى
القضاء ،وعلى القضاء أن ينظر
فيه خارج نظام عمله الطبيعي».
ً
وعـ ـق ــد الـ ـب ــرلـ ـم ــان اج ـت ـم ــاع ــا
ً
مـغـلـقــا لـبـحــث الـتـفــاهــم الـمــؤقــت
وس ـ ــط ان ـ ـت ـ ـقـ ــادات مـ ــن م ـن ـصــات
ال ـ ـت ـ ـيـ ــار الـ ـمـ ـتـ ـش ــدد و»الـ ـ ـح ـ ــرس
ال ـ ـثـ ــوري» ل ـل ـخ ـطــوة ال ـت ــي تـعــول
ع ـل ـي ـه ــا حـ ـك ــوم ــة روح ـ ــان ـ ــي مــن
أج ــل إب ـق ــاء م ـســاحــة لـلـتـحــركــات
األوروبية بهدف إعادة واشنطن
لــاتـفــاق ال ـنــووي ال ــذي انسحب
م ـن ــه ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق دون ــال ــد
ترامب عام  .2018وصــوت نواب
الـبــرلـمــان بــاإلجـمــاع عـلــى رفــض
اتفاق الحكومة والوكالة الدولية.
وقال رئيس المجلس ،محمد باقر
قاليباف إن «أي عمليات تفتيش
خارج اتفاقية الضمانات ممنوعة
وغـ ـي ــر ق ــان ــونـ ـي ــة دون م ــواف ـق ــة
البرلمان».
ً
جــديــر بــالــذكــر أن  226نــائـبــا
ف ــي ال ـب ــرل ـم ــان اإليـ ــرانـ ــي ،كــانــوا
ق ـ ــد و قـ ـ ـع ـ ــوا أ م ـ ـ ــس األول ،ع ـلــى

ً
خامنئي مستقبال جنتي وأعضاء مجلس خبراء القيادة أمس

ب ـيــان ،أك ــد ض ــرورة وق ــف العمل
بالبروتوكول اإلضــافــي بحلول
اليوم ،بعد أن تسربت أنباء عن
مطالبة الحكومة للمرشد األعلى
علي خامنئي بالتدخل من أجل
تعطيل القانون.

دفاع وتمسك
في المقابل ،تمسكت حكومة
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ال ـم ـع ـت ــدل
بموقفها المتحفظ تجاه تطبيق
ال ـق ــان ــون ال ـ ــذي ق ــد ي ـع ـقــد مـســار
جهود األطراف األوروبية إلحياء
االتفاق النووي المبرم عام .2015
ودافعت السلطة التنفيذية عن
موقفها عبر تصريحات شرحت
ف ـي ـه ــا م ـن ـظ ـم ــة الـ ـط ــاق ــة ال ــذري ــة
التفاهم الذي تم التوصل له خالل
زيارة غروسي .وقالت إن االتفاق
اق ـت ـصــر ع ـلــى «ت ـس ـج ـيــل وحـفــظ
م ـع ـلــومــات ع ــن ب ـعــض األنـشـطــة
النووية» لمدة  3أشهر لدى إيران
نفسها ،وأن الوكالة الدولية لن
تتمكن من الوصول إلى البيانات.
وأكدت المنظمة في بيان وقف

بومبيو :أميركا الضعيفة لن تؤدي إال إلى تشجيع طهران
أكد وزير الخارجية األميركي السابق مايك بومبيو ،أنه
يجب على الواليات المتحدة أن تبقى جزءا من التحالف بين
إسرائيل وبعض دول الخليج.
وفي حديث لقناة نيوز ماكس المحافظة ،قال بومبيو:
ً
ً
«لقد أنشأنا تحالفا مهما من بعض دول الخليج وإسرائيل
للضغط على إيــران .يجب أن تستمر الواليات المتحدة في
أن تكون جزءا من هذا التحالف».
وتابع« :أميركا الضعيفة لن تؤدي إال إلى تشجيع إيران،

ً
علي موحدي كرماني نائبا أول ،وإبراهيم رئيسي
ً
ً
نائبا ثانيا.
ً
ورئيسي المحسوب على االصوليين ويرأس حاليا
السلطة القضائية فشل قبل  4سنوات في الفوز آخر
دورة رئــاسـيــة بـمـنــافـســة حـســن روح ــان ــي الــوسـطــي
المتحالف مع اإلصالحيين .ويعتبر الرجالن نفسيهما
مــؤه ـل ـيــن ل ـش ـغــل م ـن ـصــب ال ـم ــرش ــد االعـ ـل ــى الـمـقـبــل
وتحدثت تقارير عن منافسة مكتومة بينهما على

ت ـن ـف ـيــذ الـ ـب ــروت ــوك ــول اإلض ــاف ــي
ً
اعتبارا من اليوم ،على أن تواصل
إيـ ــران تـنـفـيــذ الـتــزامــاتـهــا ضمن
مـعــاهــدة مـنــع انـتـشــار األسـلـحــة
النووية.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت ال ـم ـن ـظ ـم ــة أن ـه ــا
اتفقت مع غروسي ،على أن إيران
سـتـسـجــل م ـع ـلــومــات ع ــن بعض
الـنـشــاطــات وال ـم ـعــدات الــرقــابـيــة
وال ـ ـم ـ ـحـ ــددة فـ ــي ق ــائ ـم ــة س ــري ــة،
وستحتفظ بها لفترة  3أشهر.
ً
وإذا تــم إل ـغــاء الـعـقــوبــات تماما
خ ـ ــال ه ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة ،ف ـ ــإن إي ـ ــران
س ـت ـق ــدم ه ـ ــذه ال ـم ـع ـل ــوم ــات إل ــى
الــوكــالــة الــدول ـيــة ،وإال ف ــإن هــذه
ُ
المعلومات ستمحى إلى األبد.
وأف ــاد المتحدث بــاســم وزارة
ً
الخارجية بأن طهران تدرس طلبا
ً
أوروب ـي ــا بـمـشــاركــة أمـيــركـيــة في
اجتماع مرتقب لـلــدول الموقعة
على االتفاق النووي.
وجدد وزير الخارجية محمد
ج ـ ـ ــواد ظـ ــريـ ــف ،م ـط ــال ـب ــة بـ ــاده
لواشنطن بـ»إجراءات تصحيحية»
إلعادة االلتزام باالتفاق.
وكـتــب ظــريــف ،عـبــر «تــويـتــر»،

وإيذاء الشعب األميركي .لقد فهمنا أن التهديد األكبر للشعب
األمـيــركــي هــو اإلره ــاب اإليــرانــي» ،مــؤكــدا أن «أعـظــم صديق
وحليف لنا في المنطقة كان شعب إسرائيل».
وف ــي وق ــت الح ــق كـتــب بــومـبـيــو عـلــى «تــوي ـتــر»« :اإلع ــام
اليساري المهيمن لن يعترف أبدا بما انجزناه في اتفاقات
ابراهيم ،لكن الشعب األميركي يعلم .ونتيجة لعلمنا ،سيذهب
عدد أقل من الجنود للقتال في الخارج .ما حققناه سيصمد
في اختبار التاريخ».

وفاة أنيس النقاش أحد
محتجزي «وزراء أوبك»
ِ

(ارنا)

ً
جنتي يستمر في قيادة «الخبراء» ورئيسي نائبا له
ف ــي خ ـطــوة ب ــدا أن ـهــا «األس ـه ــل واألسـ ـل ــم» لتجنب
خــافــات ح ــادة بين االجـنـحــة والـتـيــارات السياسية
ودوائ ـ ــر الـنـفــوذ فــي الـنـظــام اإلي ــران ــي ،أع ــاد أعـضــاء
«مجلس خبراء القيادة» في إيران ،أمس ،انتخاب رجل
ً
الدين المتشدد ،أحمد جنتي ،رئيسا للمجلس مدة
ً
سنتين رغم بلوغه الـ  94عاما.
وأفادت وكالة أنباء «إيسنا» بأن المجلس أعاد في
ً
اجتماعه السنوي ،انتخاب جنتي رئيسا له ،ومحمد

سلة أخبار

حـ ـ ــول الـ ـمـ ـس ــار الـ ـ ـ ــذي يـ ـج ــب أن
تعتمده أميركا للعودة إلى اتفاق
« :2015هـنــاك طريق واحــد نحو
األمــام بترتيب منطقي :االلتزام ـ
اإلجراء ـ االجتماع».
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ـ ــر أن إي ـ ـ ـ ـ ــران
ً
سـ ـ ـت ـ ــرد ب ــالـ ـمـ ـق ــاب ــل ف ـ ـ ـ ـ ــورا ع ـبــر
وق ــف إج ــراءات ـه ــا ال ـتــي انتهكت
ال ـتــزامــات ـهــا ف ــي االتـ ـف ــاق وال ـتــي
تـ ـسـ ـمـ ـيـ ـه ــا طـ ـ ـ ـه ـ ـ ــران «خ ـ ـ ـطـ ـ ــوات
تعويضية».
وتشير تصريحات ظريف إلى
استمرار معارضة بالده الدخول
فــي مـفــاوضــات غير رسمية دعا
لها االتـحــاد األوروب ــي لألطراف
األص ـ ـل ـ ـيـ ــة بـ ـ ــاالت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ،روس ـ ـيـ ــا
وال ـص ـيــن وبــريـطــانـيــا وألـمــانـيــا
وفرنسا والواليات المتحدة ،من
أجل بحث إحياء العمل به إضافة
إل ـ ــى تــوس ـي ـعــه ل ـي ـش ـمــل أنـشـطــة
ط ـهــران فــي المنطقة وتسلحها
الباليستي.

تحركات أوروبا
وجاء احتدام الصراع اإليراني

المنصب .وعقب إعادة انتخابه ،قام جنتي وأعضاء
المجلس ،ا لــذي يتمتع بصالحية انتخاب المرشد
االعلى المستقبلي ،بزيارة للمرشد علي خامنئي.
وهاجم جنتي الواليات المتحدة ،وقال إن «عودة
أميركا إلى االتفاق النووي أو عدم عودتها لن تؤثر
على مقاومة الشعب ،كما أن عودتها ليست فقط ال
نفع منها ،بل إنها مضرة».

الداخلي قبيل اجتماع بحث فيه
وزراء الخارجية بــدول االتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي ووزي ـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
األميركي أنتوني بلينكن جهود
الوساطة لحل الخالف األميركي
ـ اإلي ـ ــران ـ ــي ح ـ ــول س ـب ــل إح ـي ــاء
االت ـف ــاق ال ـن ــووي ،مــع اسـتـمــرار
غـ ـم ــوض م ــوق ــف طـ ـه ــران ال ـتــي
ً
ب ــدت مـعــزولــة دول ـيــا بمواجهة
دبلوماسية بايدن.
وف ــي ت ـصــري ـحــات قـبـيــل بــدء
اجتماع بروكسل ،أكــد مسؤول
السياسة الخارجية واألمــن في
االتحاد األوربي جوزيب بوريل
أن االت ـ ـحـ ــاد يـ ـج ــري اتـ ـص ــاالت
مكثفة مــع كــل األط ـ ــراف لبحث
إمكانية عودة واشنطن لالتفاق
وه ـ ــو مـ ــا ي ـل ـم ــح إل ـ ــى إم ـكــان ـيــة
مطالبة البيت األبيض بتخفيف
أو إلغاء بعض عقوبات ترامب
على طهران.
ف ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،دعـ ــا وزي ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األلـ ـم ــان ــي هــاي ـكــو
م ــاس ط ـه ــران ل ـل ـت ـعــاون بشكل
كــامــل وش ـفــاف قـبــل أن يتضرر
االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي ال ـ ــذي يـصــب

فــي مصلحتها بشكل ال يمكن
إصالحه.
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،دعـ ــا قــائــد
ال ـ ـقـ ــوات األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ال ـش ــرق
األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــرال ك ـي ـن ـي ــث
ماكينزي إيران إلى االمتناع عن
أي اسـتـفــزاز .وقــال قائد القيادة
الوسطى «سنتكوم» خالل زيارة
ل ـس ـل ـط ـن ــة عـ ـ ـم ـ ــان ،م ـ ـسـ ــاء أم ــس
األول« :أظن أن هذا وقت مناسب
للجميع للتصرف بحيطة وحذر،
وترقب ما سيحدث» .لكنه ّ
شدد
ع ـلــى أنـ ــه «رغ ـ ــم ذل ـ ــك ،أظـ ــن أن ـنــا
سنكون مستعدين ألي احتمال».
وح ــث مــاكـيـنــزي خ ــال جولة
بحرية مع رئيس األركان العماني
عبدالله الريسي بمضيق هرمز
إي ـ ـ ـ ــران عـ ـل ــى عـ ـ ــدم الـ ـقـ ـي ــام ب ــأي
«أن ـش ـط ــة ش ــائ ـن ــة» ،ف ــي مـحــاولــة
ً
إلع ــادة بـنــاء الـثـقــة ،قــائــا« :أظــن
أنهم يرغبون في أن يتم االعتراف
ب ـهــم ك ـع ـضــو مـ ـس ــؤول وعـنـصــر
استقرار في المنطقة».
(طهران ،واشنطن  -وكاالت)

«المسألة اإليرانية» تجمع نتنياهو ومنافسيه
عقد رئيس الــوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
ً
اجـ ـتـ ـم ــاع ــا مـ ــع م ـن ــاف ـس ـي ــه االن ـت ـخ ــاب ـي ـي ــن بـمـجـلــس
الــوزراء ،أمس؛ إلجــراء أول نقاش حول االستراتيجية
اإلسرائيلية إزاء البرنامج النووي اإليراني ،منذ تولى
الرئيس األميركي جو بايدن منصبه ،وتعهده باتباع
السبل الدبلوماسية مع طهران.
وجاء لقاء نتنياهو مع وزير الدفاع بيني غانتس،
ووزير الخارجية جابي أشكينازي ،الذي بحث إمكانية
تعيين مبعوث خاص لـ«المسألة اإليرانية» ،قبل شهر

م ــن إج ـ ــراء ان ـت ـخــابــات إســرائ ـي ـل ـيــة ج ــدي ــدة فــرضـتـهــا
الخالفات بين أطراف االئتالف الحاكم.
وق ــال مـســؤولــون إســرائـيـلـيــون ،إن نتنياهو الــذي
يتوقع خالفا مع إدارة بايدن الديمقراطية فيما يتعلق
بطهران ،يريد الظهور بمظهر الجبهة الموحدة مع
غانتس وأشكينازي .وأضافوا« :هذه مسألة ذات أهمية
ق ـصــوى ،وبــالـتــأكـيــد أه ــم مــن ال ـم ـنــاورات السياسية.
علينا أن نضمن توافق الجميع ،وأال ننساق وراء إغراء
االختالف على أمل كسب المزيد من األصوات».

لبنان :الكل بانتظار موفد بوتين!

توفي أمس ،الباحث
والسياسي اللبناني أنيس
نقاش ،في مستشفى
بالعاصمة السورية دمشق،
عن عمر ناهز الـ  70عاما،
إثر إصابته بفيروس
كورونا .النقاش التحق
بصفوف حركة «فتح»
الفلسطينية عام ،1968
وتقلد فيها مناصب هامة.
شارك النقاش في عملية
احتجاز وزراء كرهائن،
خالل اجتماع لمنظمة دول
أوبك بفيينا عام  .1975وقال
في مقابلة بعام  2004إنه
كان القائد الفعلي للهجوم
وإنه انقذ حياة الوزيرين
السعودي وااليرانيُ .سجن
النقاش لـ  10سنوات في
فرنسا ،بعد محاولة اغتيال
رئيس الوزراء اإليراني
األسبق شابور بختيار في
باريس ،وأفرج عنه عام
.1990

الجزائر :تظاهرات حاشدة
بالذكرى الثانية للحراك

شارك آالف المتظاهرين
في مسيرة بالعاصمة
الجزائرية ،في حين خرجت
تظاهرات في العديد من
المدن األخرى ،في الذكرى
الثانية للحراك الشعبي ضد
النظام ،أمس .وتعد مسيرة
أمس األكبر في الجزائر
العاصمة ،منذ توقف الحراك
في  13مارس  2020بسبب
وباء «كوفيد .»19

بايدن يعيد النظر بسيادة
المغرب على الصحراء

ذكر كونراد تريبل القائم
باألعمال في سفارة
الواليات المتحدة األميركية
في إسبانيا أن إدارة
الرئيس جو بايدن تقوم
بمراجعة قضية اعتراف
الرئيس السابق دونالد
ترامب بـ«مغربية» الصحراء
الكبرى .وقال تريبل ،في
تصريحات السبت الماضي:
«نعرف أن الموضوع مهم
بالنسبة إلسبانيا ،وهو
أحد القضايا المتعددة
التي تخضع للمراجعة» في
الظرف الحالي .وأوضح
أنه «توجد محادثات مع
كل الفاعلين في إطار األمم
المتحدة ،لكننا لم نتخذ
أي قرار» ،ريثما تتم إعادة
تقييم سياقات القضية.

إسرائيل تبحث عن مصدر
تسرب نفطي ضرب شواطئها

ّ
األمين لنصرالله :سلم السالح إلى الجيش
●

بيروت  -ةديرجلا

•

بـعــد أن فـشـلــت ال ـض ـغــوط الفرنسية
والـ ـمـ ـن ــاش ــدات ال ـع ــرب ـي ــة وال ـم ـت ـغ ـي ــرات
األم ـيــرك ـيــة ف ــي إن ـت ــاج ح ـكــومــة لبنانية
جديدة ،تترقب الساحة الداخلية اللبنانية
بكثير من االهتمام التحرك الدبلوماسي
الروسي خالل االيام المقبلة ،والهادف إلى
تحريك المياه الحكومية الراكدة.
وكشفت مصادر دبلوماسية متابعة،
أم ــس ،عــن «زي ــارة محتملة لدبلوماسي
روسي رفيع موفد من الرئيس فالديمير
بوتين إلــى لبنان األسـبــوع المقبل ،في
مـحــاولــة مــن موسكو ل ــرأب الـصــدع بين
رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس
المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري،
بعدما وصلت العالقة بين الرجلين إلى
حد القطيعة».
وأثار الموقف الروسي من ملف تشكيل

الحكومة ،وخصوصا من الثلث المعطل
وتأييد الرئيس الـحــريــري ،خــال األيــام
الماضية ،استغرابا واسعا على الساحة
المحلية ،خصوصا أن البعض قــرأ فيه
رس ــال ــة ل ـل ـع ـهــد .ف ــات ـخ ــاذ روسـ ـي ــا ،الـتــي
يعتبرها العهد في مقلبه ،موقفا مماثال
وإعــان ـهــا أن ال ثـلــث معطال ألي طــرف،
هو موقف متقدم في ظل تردي االوضاع
ً
وتراجعها خاصة اقتصاديا.
ولفتت مصادر سياسية متابعة ،أمس،
ال ــى أن «الـمـســؤولـيــن الـ ــروس يتابعون
االوضاع ويرون ان العرقلة غير منطقية
ً
إطــاقــا وغير مـبــررة ،وال يجوز من اجل
ثلث معطل ان يظل البلد بــا حكومة»،
مضيفة« :لهذا تدرج الموقف الروسي من
النصيحة والتمني الى الموقف العلني
ال ــداع ــم لـلــرئـيــس ال ـحــريــري ف ــي تشكيل
حكومة مهمة يتمثل فيها كــل الـفــرقــاء،
اي انهم ضد إقصاء أي طــرف ،شــرط أال

يكون ألحد الثلث المعطل ،ألن التجارب
في الماضي كانت خير دليل ،ان بوجود
الثلث المعطل ،تتعرقل الحكومة وال يمكن
اتخاذ اي قرار ،وبالتالي يغرق البلد اكثر
في أزماته».
وقــالــت« :ه ــذا الموقف تــم إبــاغــه ،من
المسؤولين الروس الى السفير اللبناني
فــي مــوسـكــو شــوقــي بــو ن ـصــار ،مــن قبل
مـبـعــوث الــرئ ـيــس ال ــروس ــي إل ــى الـشــرق
األوســط وافريقيا نائب وزير الخارجية
ميخائيل بوغدانوف الذي التقاه بونصار
في موسكو ،وجــرى التباحث في األزمة
االقتصادية والملف الحكومي والعرقلة
المتمادية».
وف ـ ــي سـ ـي ــاق م ــا ي ـش ـه ــده ل ـب ـن ــان مــن
اضطرابات على كل المستويات نتيجة
زجه في الصراعات والحروب االقليمية،
رأى ال ـع ــام ــة ال ـس ـيــد ع ـلــي األمـ ـي ــن ،في
حديث صحافي أمس ،أن من َّ
«جر الطائفة

ً
ً
أولياء طالب يقطعون الطريق في بيروت أمس احتجاجا على رفض تحويل المصرف المركزي أمواال
(اي بي ايه)
							
ألبنائهم في الخارج
ال ـش ـي ـع ـيــة إل ـ ــى ال ـم ـح ــور اإلي ـ ــران ـ ــي هــي
سياسة الثنائي الشيعي ،ولــم يقتصر
ذلــك على الطائفة الشيعية وحــدهــا بل
ً
ج ـ ّـروا الــدولــة اللبنانية أيـضــا وأبـعــدوا
لـبـنــان ع ــن مـحـيـطــه ال ـعــربــي .ون ـحــن قد
رفضنا هذه السياسة ،وما زلنا نطالب
برفض االرتباط بالسياسات الخارجية
والـمـحــاور الــدولـيــة واإلقليمية» .وسئل
األمين« :لو قابلت السيد حسن نصرالله
ماذا ستقول له؟» ،فاجاب« :سأقول له إرجع

ّ
إلى لبنان وسلم سالح الحزب إلى الجيش
اللبناني المسؤول وحده عن الدفاع عن
أرض الوطن ،وانخرط في مشروع الدولة
وتحول إلى حزب سياسي بالكامل».
وبعد نحو أسبوعين على تسلمه 100
آلية نقل خفيفة مصفحة مقدمة هبة من
السلطات البريطانية ،وقع قائد الجيش
اللبناني العماد جوزيف عون والسفيرة
الفرنسية في بيرون آن جريو  3مشاريع
للتعاون العسكري فــي مـجــاالت القتال

الجبلي والـتــدريــب والتنسيق واإلنـقــاذ
البحري المشترك.
وق ـ ــال عـ ــون «إن ال ـم ـش ــاري ــع ال ـت ــي تم
توقيعها ستكون لها انعكاسات ايجابية
لتطوير مستوى العسكريين في مجاالت
عدة» ،مضيفا أن المساعدات المقدمة من
الجيوش الصديقة تعكس التقدير والثقة
فــي أداء المؤسسة العسكرية للمهمات
الملقاة على عاتقها في مواجهة مختلف
التحديات بكل إصرار وعزيمة.

تحاول السلطات اإلسرائيلية
تحديد المصدر المسؤول
عن تسرب نفطي شمل
 %90من شواطئها ،أدى
إلى ما وصفته وزارة البيئة
بـ«إحدى أخطر الكوارث
البيئية» التي ضربت
البالد .وبلغ حجم التلوث
مستويات سيئة جدا لدرجة
أنه دفع وزارة الداخلية
إلصدار تحذير ،أمس األول،
يطلب من الناس االبتعاد
عن شواطئ محددة .ومع
بدء مئات المتطوعين في
تنظيف الشاطئ ،تفقد رئيس
الوزراء بنيامين نتنياهو
جزءا من الساحل الغارق
بالقطران لتقييم األضرار.
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• ضغوط على إدارة بايدن مع انتهاء «شهر العسل» • هاريس تتعرض لحملة مضايقات
قبل ساعات من انطالق أعمال
أكبر تجمع سنوي للمحافظين
بالواليات المتحدة ،في أجواء
انقسامية ،تلقى الرئيس
السابق دونالد ترامب ضربة
من المحكمة العليا سمحت
من خاللها باالطالع ًعلى
سجالته المالية ،تزامنا مع
تجدد الحديث عن رغبته في
العودة للبيت ًاألبيض عام
 ،2024مدعوما باستطالعات
رأي قوية.

في انتكاسة لمعركة قضائية
يخوضها منذ سنوات ،رفضت
ال ـم ـح ـك ـم ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ـع ـل ـيــا
أمس التدخل لمصلحة الرئيس
ال ـســابــق دون ــال ــد تــرامــب إللـغــاء
قرار صدر عن قاض فدرالي أمر
بتسليم السجالت المالية لقطب
الـعـقــارات الـســابــق إلــى مــدع في
نيويورك.
ومـهــد رف ــض المحكمة طلب
تـ ــرامـ ــب الـ ـط ــري ــق أم ـ ـ ــام إرس ـ ــال
ك ـ ـش ـ ــوف الـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــات الـ ـم ــالـ ـي ــة
للمدعي العام لمقاطعة منهاتن
للتأكد من مدى فعالية قوانين
ت ـ ـضـ ــارب ال ـم ـص ــال ــح ال ـخ ــاص ــة
بمنصب الرئيس.
ويـ ــواجـ ــه تـ ــرامـ ــب انـ ـتـ ـق ــادات
ل ــرف ـض ــه ال ـك ـش ــف ع ــن سـجــاتــه
الضريبية ،وهو تصرف يخالف
نهج الرؤساء السابقين .ويقول
م ـحــامــوه إن ــه يـتـمـتــع بحصانة
كاملة أثناء وجوده في منصبه،
وإن الكونغرس ليس لديه مبرر
ق ــان ــون ــي ل ـط ـل ــب االطـ ـ ـ ــاع عـلــى
السجالت.
والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ال ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،ق ـضــت
ال ـم ـح ـك ـم ــة ال ـع ـل ـي ــا ب ــأن ــه يـحــق
لـ ــادعـ ــاء ال ـ ـعـ ــام فـ ــي ن ـي ــوي ــورك
االطـ ـ ــاع ع ـلــى س ـج ــات تــرامــب
الـ ـم ــالـ ـي ــة ،ل ـك ـن ـهــا رأت أن ه ــذه
المعلومات يجب عدم إتاحتها
ل ـل ـكــون ـغــرس ،وذل ـ ــك ف ــي قضية
أخرى ذات صلة.
يـ ــأتـ ــي ذل ـ ـ ــك عـ ـشـ ـي ــة م ــؤت ـم ــر
المحافظين العلني األول منذ
مغادرته ترامب البيت األبيض
فــي  20يـنــايــر ،وتـجــدد الحديث
عــن نيته الـتــرشــح لالنتخابات
مجددا في .2024
وقــالــت زوج ــة نـجــل الــرئـيــس
السابق ومستشارته السابقة الرا
تــرامــب ،لشبكة "فــوكــس نـيــوز"،
"ترامب أبــدى اهتمامه بخوض
اال ن ـ ـت ـ ـخـ ــا بـ ــات ف ـ ــي  .2024هــو
الشخص الذي سيستمر الجميع
ف ــي ال ـل ـجــوء إل ـيــه لـمـســاعــدتـهــم،
وهــو قائد الحزب الجمهوري"،
مضيفة" :سواء كنا نتحدث عن
 2022أو ما بعده ،فإن هذا الرجل
ّ
غير السياسة وحزبنا".
وفــي استطالع جديد أجرته
صحيفة "أميركا اليوم" وجامعة
"سوفولك"ّ ،أيد  59في المئة من
الناخبين الجمهوريين مشاركة
ترامب في االنتخابات الرئاسية
عــام  ،2024وأبــدى  76في المئة
منهم استعدادهم للتصويت له.
ووفق االستطالع ،الذي تم من
 15إلى  19فبراير عبر الهاتف،
ق ـ ـ ــال نـ ـح ــو نـ ـص ــف ال ـن ــاخ ـب ـي ــن
ال ـج ـم ـهــوري ـيــن إنـ ـه ــم م ــع ف ـكــرة
إنشاء "حزب ترامب" ،وأعربوا عن
استعدادهم لالنضمام إليه ،بعد
ترك الحزب الجمهوري ،فيما لم
يوافق  27في المئة على ذلك ،ولم
يتخذ الباقون قرارا بهذا الشأن،
وق ـ ـ ــال  4فـ ــي ال ـم ـئ ــة ف ـق ــط مـمــن
شملهم االستطالع إن إجــراء ات
عزل ترامب كان لها تأثير سلبي
عليه ،بينما أكد  42في المئة أن
موقفهم قد تحسن تجاهه بعد
إجراءات عزله.

بنس واليمين
وقبل أول ظهور علني لترامب

عقوبات أوروبية بحق
مسؤولين روس وفنزويليين

واشنطن وأوروبا تتعهدان
بإجراءات ضد عسكر ميانمار

ً
زوار في حلبة وولمان للتزلج على الجليد بسنترال بارك نيويورك قبيل إغالقها في حين كان مقررا أن تنهي مدينة نيويورك أمس ،العقود التي تسمح
لمنظمة «ترامب» بإدارة العديد من مرافق الجذب مثل حلبات التزلج في أعقاب أحداث  6يناير ،لكن بعد أن اشتكى سكان نيويورك من إغالق منشأة آمنة
في الهواء الطلق أثناء الوباءً ،سمح رئيس البلدية بيل دي بالسيو بمواصلة فتح الحلبات تحت اإلدارة الحالية لألسابيع القليلة المتبقية في الموسم
لكن تعهد بعدم التعامل مجددا مع هذه المنظمة( .أ ف ب)
م ــن خ ــال م ـشــارك ـتــه ال ـي ــوم في
مـ ــؤت ـ ـمـ ــر "الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل الـ ـسـ ـي ــاس ــي
للمحافظين" في أورالندو بوالية
فلوريد ،بــدا أن األج ــواء مــا بين
أق ــوى مــرشـحـيــن رئــاسـيـيــن عن
الـحــزب الـجـمـهــوري لـعــام 2024
مـتــوتــرة ج ــدا ،مــع تــأكـيــد شبكة
"ف ــوك ــس نـ ـي ــوز" أمـ ــس األول أن
نائب الرئيس السابق مايك بنس
رفض دعوة لحضور أكبر تجمع
للمحافظين والتحدث فيه.
وأب ـلــغ أح ــد مـســاعــدي بنس،
الـ ــذي يـشـعــر بـبـعــض "الـ ـم ــرارة"
ت ـ ـجـ ــاه تـ ــرامـ ــب مـ ـن ــذ أح ـ ـ ـ ــداث 6
يـنــايــر الـكــارثـيــة ،أن ــه ابـتـعــد عن
األنظار عن قصد ،و"يركز حاليا
على العائلة وشراكاته الجديدة
مــع مــؤسـســة ال ـتــراث ومؤسسة
."Young America
وم ـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن ي ـت ـحــدث
ترامب في كلمته أمــام المؤتمر
عن مستقبل الحزب الجمهوري
والحركة المحافظة ،وأن يوجه
انتقادات لبايدن في العديد من
الملفات الداخلية ،بحسب مصدر
مطلع على خطابه.
وذك ـ ــرت صـحـيـفــة "واش ـن ـطــن
بــوســت" أن وزارة الـعــدل تجري
ت ـح ـق ـي ـق ــا ب ـ ـشـ ــأن رواب ـ ـ ـ ـ ــط ب ـيــن
شخصيات شهيرة مــن اليمين
المتطرف من أمثال روجر ستون
وألكس جونز ومقتحمي مبنى
الكونغرس.
ويسعى محققون إلى تحديد
مـ ـ ــا إذا كـ ـ ـ ــان سـ ـ ـت ـ ــون وجـ ــونـ ــز

وآخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون ألـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــوا ب ـب ـس ــاط ــة
غــوغــائـيـيــن م ــن أن ـص ــار تــرامــب
أو مـ ــا إذا ك ـ ــان مـ ــن ا ل ـم ـح ـت ـمــل
ت ـح ـم ـي ـل ـهــم م ـس ــؤول ـي ــة ال ـت ــآم ــر
لتنفيذ االعتداءات.
وق ـ ــال م ـ ـسـ ــؤول ،لـلـصـحـيـفــة،
"نـ ـحـ ـق ــق ف ـ ــي ص ـ ــات م ـح ـت ـم ـلــة
بـ ـي ــن الـ ـمـ ـت ــورطـ ـي ــن ف ـع ـل ـي ــا فــي
ال ـه ـجــوم وأفـ ـ ــراد ق ــد ي ـكــون لهم
ً
تأثير عليهم" ،موضحا أن علي
ألـكـسـنــدر ،وه ــو زع ـيــم ب ــارز في
جماعة "أوقفوا السرقة" الموالية
لترامب ،والتي نظمت التجمع،
يتم بحث أمره بعناية.

شهر العسل
وبـ ـع ــد انـ ـقـ ـض ــاء ش ـه ــر عـلــى
تــولـيــه الـسـلـطــة ،أص ـبــح بــايــدن
عـلــى وش ــك ال ـتــوصــل إل ــى أكـبــر
حــزمــة لــإنـقــاذ االقـتـصــادي من
األزمة المالية عام .2009
وخ ـ ـ ــال ال ـش ـه ــر األول مـحــا
بــايــدن سـيــاســات طبقها سلفه
ت ــرام ــب م ــن ت ـغ ـيــر ال ـم ـن ــاخ إلــى
قـ ـ ــرارات م ـنــع ال ـس ـفــر ،ف ــي حين
ازداد الـمـعــدل الـيــومــي لتوزيع
لقاحات فيروس كورونا بنسبة
 55ف ــي ال ـم ـئــة ،غـيــر أن ك ــل ذلــك
رب ـم ــا ي ـك ــون ال ـش ــق ال ـس ـهــل في
مهمته.
وي ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــول دي ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــراط ـ ـ ـيـ ـ ــون
وج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــون إن ص ـع ــوب ــات
مـ ـت ــزاي ــدة ت ـن ـت ـظــر فـ ــي األش ـه ــر
المقبلة االستراتيجية العامة

ل ـبــايــدن والـمـتـمـثـلــة فــي تـفــادي
ص ـ ــراع ـ ــات س ـي ــاس ـي ــة ال يـمـكــن
الفوز فيها والتركيز على خطط
ق ــادرة على استمالة الناخبين
وتجاهل انتقادات الخصوم في
أغلب األحوال ،وذلك رغم تطعيم
الماليين والتحسن االقتصادي.
وم ـ ــن األل ـ ـغـ ــام الـ ـت ــي تـنـتـظــر
ب ــاي ــدن ف ــي ق ـ ــادم األي ـ ــام الــدفــع
بـقــوا نـيــن تختلف عليها اآلراء
داخل الحزب الديمقراطي ،مثل
تخفيف دي ــون الـطـلـبــة وزي ــادة
ال ـض ــرائ ــب وف ـ ــرض ق ـي ــود على
ص ـنــاعــة ال ـط ــاق ــة ،ث ــم ص ــراع ــات
س ـيــاس ـيــة مـسـتـعـصـيــة رسـمــت
مــامــح حـيــاة األمـيــركـيـيــن على
م ـ ــدار ج ـي ــل ،ومـ ــن ذلـ ــك تـحــديــد
م ــن ي ـح ــق ل ــه أن ي ـح ـصــل عـلــى
ال ـ ـج ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــة وم ـ ـ ـ ـ ـ ــدى سـ ـه ــول ــة
التصويت في االنتخابات ،وما
إذا كان على الحكومة أن تسدد
تكاليف الرعاية الصحية ،وكذلك
حيازة السالح.
وف ـي ـم ــا ال يـ ـ ــزال ال ـع ــدي ــد مــن
الـقـضــايــا الـشــائـكــة مــن الــرســوم
الجمركية إلى سياسة التعامل
م ـ ــع الـ ـصـ ـي ــن قـ ـي ــد الـ ـم ــراجـ ـع ــة
فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـيـ ــت األبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض ،ي ـع ـمــل
الديمقراطيون على إقرار حزمة
ال ـت ـح ـف ـي ــز االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ب ــدع ــم
الجمهوريين أو مــن دون ــه قبل
منتصف م ــارس ،ال ــذي ينتهي
فيه أجل تأمين البطالة الموسع.
ويـ ـتـ ـطـ ـل ــب إقـ ـ ـ ـ ـ ــرار م ـ ـشـ ــروع
هــذا الـقــانــون مــوافـقــة األغلبية،

عودة األطفال إلى المدارس في ألمانيا أمس
منظمة الصحة الــدولـيــة أن تقوم
بعمل كبير في هذا االتجاه.
وفي بريطانيا ،البلد االوروبي
االكثر تضررا بـ"كوفيد  "19مع أكثر
مــن  120ألــف وف ــاة ،عــرض رئيس
ال ــوزراء بــوريــس جونسون أمــس،
خطة "ح ــذرة وتدريجية" إلخــراج
البالد من العزل ،الذي اعيد فرضه
مطلع يناير لمواجهة تفشي الوباء
مجددا بسبب النسخة المتحورة
التي ظهرت في مدينة كنت.
وأشار جونسو ن إلى أن "تخفيف
اإلغالق العام سيبدأ تدريجيا في8
مارس المقبل في سائر إنكلترا".
ورغم المخاوف من موجة وباء
ثالثة ناجمة عن انتشار "الساللة
البريطانية" ،أعادت المدارس ودور
الحضانة ،أمس ،فتح أبوابها ،بعد

(أ ف ب)

ش ـهــريــن م ــن اإلغ ـ ـ ــاق ،ف ــي معظم
أنحاء ألمانيا.
وتوجه األطفال إلى الحضانة أو
ً
المدرسة صباحا في  10مقاطعات
أل ـم ــان ـي ــة مـ ــن أصـ ـ ــل  .16وك ــان ــت
واليتان ،هما ساكسونيا السفلى
وساكسونيا ،سبق أن أعادتا فتح
المدارس.
ُ
وفــي فرنسا ،ستفرض تدابير
اغالق في عطلة نهاية االسبوعين
القادمين على قسم من الكوت دازور
(جنوب شــرق) مع تشديد الرقابة
في مطارات المنطقة والحدود مع
إيـطــالـيــا ،حـيــث ثـمــة م ـخــاوف من
الـنـســخ الـمـتـحـ ّـورة مــن الـفـيــروس
وعواقب التجمعات في عطلة نهاية
األس ـب ــوع ال ـتــي شـ ّـجـعـهــا الطقس
المشمس.

وي ـس ـت ـلــزم ذلـ ــك اتـ ـف ــاق آراء كل
الــديـمـقــراطـيـيــن مــع رأي البيت
األبيض ،غير أن الشكوك تتزايد
من أن يحتوي مشروع القانون
ع ـل ــى ب ـن ــد ي ــزي ــد الـ ـح ــد األدن ـ ــى
لألجور على المستوى االتحادي
إلى  15دوالرا في الساعة ،وهو
ما سيخيب آمال الديمقراطيين
الليبراليين.
وظهرت هذه الخالفات عندما
وجه بعض الديمقراطيين ،ومن
بـيـن ـهــم ال ـس ـي ـنــات ــور إل ـيــزاب ـيــث
وارن ،انتقادات إلى بايدن بعد
أن قال في لقاء مع العاملين في
شبكة سي إن إن التلفزيونية 16
فبراير إنــه يختلف مــع أعضاء
حزبه الذين يــريــدون شطب 50
ألف دوالر من ديون الطلبة.
ول ـيــس م ــن الـمـتــوقــع أن يقر
مجلس الشيوخ مشروع قانون
ش ــام ــل لـلـهـجــرة يــدع ـمــه الـبـيــت
األبيض ،إذ إن السيناتور ديك
ديربن ثاني أرفع الديمقراطيين
مقاما في المجلس واحــد ممن
يقترحون مـبــادرة أقــل طموحا
تركز على الالجئين الذين دخلوا
الواليات المتحدة وهم أطفال.
ويـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــول م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدون ف ــي
الـ ـبـ ـي ــت األبـ ـ ـي ـ ــض إن ب ــرن ــام ــج
الـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـ ـ ــذي ي ـخ ـط ـطــون
لـلــدفــع ب ــه ف ــي األش ـه ــر المقبلة
يستميل الناخبين من الحزبين،
ويعتقدون أن الجمهوريين في
ال ـكــون ـغــرس ق ــد ي ـض ـطــرون في
نهاية األمر لتأييده.

فــي غ ـضــون ذل ــك ،ش ــدد كبار
مسؤولي إدارة بايدن أمس األول
على أنه يمكن إعادة فتح مدارس
المرحلتين االبتدائية واإلعدادية
بشكل آمن بحلول أبريل المقبل،
حتى دون إلزام جميع المعلمين
بــالـتـطـعـيــم أوال ،خ ــاف ــا لــرؤيــة
بعض الواليات.
وأكدت المتحدثة باسم البيت
األبيض جينيفر ساكي أن بايدن
ي ــري ــد أن يـ ــرى ع ـ ــودة ال ـف ـصــول
الدراسية لهذه المدارس ،خمسة
أيام في األسبوع ،بعد أول 100
يوم من توليه السلطة ،معتبرة
أنـ ـ ـ ــه ي ـ ـجـ ــب ع ـ ـلـ ــى الـ ـحـ ـك ــوم ــات
المحلية والواليات اتخاذ قرارات
بشأن التطعيمات وإعادة تجهيز
المباني واتخاذ أساليب أخرى،
وفقا "إلرشادات علمية" صادرة
ه ــذا الـشـهــر مــن مــراكــز مكافحة
األمراض والوقاية منها.
من جهة أخرى ،أكدت صحيفة
ل ــوس أنـجـلــس تــايـمــز أن نائبة
الرئيس كاماال هاريس تتعرض
ألك ـ ـبـ ــر ح ـم ـل ــة عـ ـنـ ـص ــري ــة ع ـلــى
وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
بسبب جنسها ولونها ،مشيرة
إل ـ ـ ـ ــى دراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة ن ـ ـش ـ ــرت الـ ـشـ ـه ــر
الماضي لتحليل أكثر مــن 300
أل ــف مـنـشــور ضــد  13سياسية
في أربع دول ناطقة باإلنكليزية،
 78ف ــي الـمـئــة مـنـهــا اسـتـهــدفــت
شخصيا.
(واشنطن  -وكاالت)

مقتل سفير إيطاليا في الكونغو
بهجوم على قافلة أممية

ألمانيا تعيد فتح المدارس ...وإصابة  3وزراء بمصر
بـعــد مهمتها ال ـتــي انتظرتها
ً
ّ
واستمرت شهرا في
مدة عام كامل،
مدينة ووه ــان ،وســط الصين ،من
ّ
المقرر أن يوصي التقرير األولــي
لمنظمة الـصـحــة الـعــالـمـيــة حــول
أصل فيروس "كورونا" المستجد
ً
بتتبع أكثر شموال لجهات االتصال
ألول مـ ــريـ ــض م ـ ـعـ ــروف م ـص ــاب
بـ"كوفيد  "19فــي ووه ــان ،إضافة
إلى سلسلة توريد من سوق هوانان
للمأكوالت البحرية.
ووفقا لمحققين مطلعين على
مسودة التقرير ،الذي ّ
تحدثت عنه
شبكة  CNNاالخبارية األميركية،
أمس ،فإن التقرير الذي يأتي بعد
تـحـقـيــق أج ـ ـ ــراه خـ ـب ــراء "ال ـص ـحــة
الـعــالـمـيــة" ف ــي ووهـ ـ ــان ،سيحمل
تــوصـيـتـيــن رئ ـي ـس ـي ـت ـيــن :األولـ ــى
تتعلق برجل في األربعين يعتبر
أول مريض تقبله الصين كمصاب
بــالـفـيــروس ،ومــوظــف فــي ووهــان
يعيش مــع زوجـتــه وطفلهما ،وال
يـعـتـقــد أن ل ــدي ــه ت ــاري ــخ س ـفــر أو
اسلوب حياة غريبا ،لكنه أصيب
في  8ديسمبر .2019
وفــي مقابلة مــع فــريــق منظمة
الصحة ،قال هذا الرجل إن والديه
ً
ً
ً
زارا سوقا رطبا محليا تباع فيه
ً
ّ
الحيوانات البرية ،والتي تعد جزءا
ً
أساسيا للنظر فــي كيفية انتقال
الفيروس الى البشر.
وي ـع ـت ـق ــد أن ن ـت ـي ـج ــة فـحــص
الوالدين في الــواقــع كانت سلبية
في مرحلة الحقة ،لكن ال يزال خبراء

سلة أخبار

في خطوة قد تزيد التوترات
مع موسكو ،اتفق وزراء
خارجية االتحاد األوروبي
أمس ،على فرض عقوبات
على  4مسؤولين روس
بارزين ،على خلفية
قمع المعارض أليكسي
نافالني وأنصاره كما قال
دبلوماسيون .وقال جوزيب
بوريل ،ممثل الشؤون
الخارجية في االتحاد ،قبل
محادثاته مع الوزراء الـ27
في بروكسل" ،من الواضح أن
روسيا في طريق المواجهة
مع االتحاد األوروبي" .كما
فرض وزراء خارجية االتحاد
عقوبات على  19مسؤوال في
نظام نيكوالس مادورو.

دليالن مهمان حول أصل «كورونا»
منظمة الصحة يرغبون في ّ
تتبع
اتصال أعمق لهذا الرجل الذي ذهب
والداه للسوق.
أمـ ــا ال ـث ــان ـيــة ،فـتـتـعـلــق بـســوق
ه ـ ـ ــوان ـ ـ ــان ال ـ ـ ــرط ـ ـ ــب ،وهـ ـ ـ ــو س ــوق
المأكوالت البحرية والذي يعتبره
ّ
كثيرون جزءا ال يتجزأ من بدايات
تفشي المرض.
وفــي الــواقــع ،كــان لثلثي بعض
الـمــرضــى األوائـ ــل الــذيــن خضعوا
ل ـلــدراســة فــي بـحــث أجــرتــه مجلة
"النسيت" صلة بهذا السوق .واآلن
يريد خبراء منظمة الصحة النظر
في سلسلة التوريد الخاصة بسوق
مـ ــأكـ ــوالت ه ـ ــوان ـ ــان ،أي الـ ـم ــزارع
الموجودة في المقاطعات الجنوبية
من الصين ،والتي ّزودت هذا السوق
الرطب بالمنتجات.
ويـمـكــن أن تـ ــؤوي الـحـيــوانــات
ّ
المجمدة ،الفيروس ،ومن
الحية أو
المحتمل أن تكون نقلته في النهاية
الى البشر.
وبينما باتت الواليات المتحدة
ت ـق ـتــرب م ــن عـتـبــة ن ـصــف مـلـيــون
وف ــاة بــالـفـيــروس ،أعـلــن مستشار
الــرئـيــس األمـيــركــي لـشــؤون األمــن
القومي ،جيك سوليفان ،أن الواليات
الـمـتـحــدة لــم تفلح حـتــى اآلن في
تحديد منبع "كورونا".
وفـ ــي مـقــابـلــة م ــع شـبـكــة ،CBS
قال سوليفان إن من أسباب تعثر
الجهود المبذولة لتحديد مصدر
ال ـم ــرض "ق ـلــة الـشـفــافـيــة م ــن قبل
ً
سلطات الصين" ،مضيفا أن على

دوليات

وف ـ ــي وق ـ ــت واص ـ ـلـ ــت م ـع ــدالت
الـ ــوف ـ ـيـ ــات ب ـم ـص ــر ب ـي ــن األطـ ـب ــاء
واألطقم الطبية تسجيل ارتفاعات
واضحة ،إذ بلغ عدد األطباء الذين
قضوا بسبب الفيروس  114طبيبا
منذ مطلع الـعــام ال ـجــاري ،أي في
ً
 50يوما تقريبا ،أصيب ثالثة من
الـ ـ ــوزراء ب ــ"ك ــورون ــا" ،خ ــال األي ــام
القليلة الماضية ،إذ أعلنت وزيرة
التجارة والصناعة نيفين جامع،
إصابتها ،كما أصيب وزير المالية
محمد معيط ،ووزي ــر الـعــدل عمر
مروان.
وأكد مصدر مطلع ،لـ "الجريدة"،
أن حالة الوزراء الثالثة مستقرة وال
ً
يعانون إال أعراضا خفيفة.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

قتل السفير االيطالي في الكونغو لوكا أتانازيو ،وشرطي
ايطالي كان برفقته ،أمس ،عندما هاجم مسلحون قافلة لالمم
المتحدة كان في عدادها شرق البالد.
وأوضحت وزارة الخارجية اإليطالية ،في بيان ،أن الضحيتين
كانا في سيارة "ضمن موكب مونوسكو" بعثة األمم المتحدة
ً
الموجودة في الكونغو منذ  20عاما.
في كينشاسا بأن
وأفاد ُ مصدر دبلوماسي رفيع المستوى ُ
بالرصاص ،موضحا أنــه بعدما "أصيب بجروح
السفير قتل
ُ
بالغة في البطن" ،أجلي السفير إلى مستشفى في غوما "بحال
حرجة".
وأكد المتحدث باسم جيش الكونغو في منطقة شمال كيفو
الرائد غيوم دايك أن شخصين آخرين قتال في الهجوم ،من دون
تحديد هويتي الضحيتين.
وأع ـلــن الـجـيــش الـكــونـغــولــي أن "ال ـق ــوات المسلحة مشطت
المنطقة لمعرفة المنفذين".
واستنكر الرئيس اإليطالي سيرجيو ماتاريال "الهجوم الجبان"،
وقال" :الجمهورية اإليطالية في حداد على موظفي الدولة الذين
فقدوا حياتهم أثناء ممارسة مهامهم" منددا بـ "العمل العنيف".
كما أعلن وزير الخارجية اإليطالي لويجي دي مايو ،الذي
كان في بروكسل للمشاركة في اجتماع مع نظرائه األوروبيين،
عودته المبكرة إلى روما.
ووقع الهجوم على موكب برنامج األغذية العالمي في شمال
غــومــا ،مــركــز إقـلـيــم شـمــال كـيـفــو ،ال ــذي يـتـعــرض ألع ـمــال عنف
تنفذها مجموعات مسلحة منذ أكثر من  25عاما.
وتضم هذه المنطقة متنزه فيرونغا الوطني ،وهو محمية
طبيعية سياحية مهددة ،وتشهد أيضا النزاعات التي تدور في
منطقة شمال كيفو ،حيث تتنازع الجماعات المسلحة السيطرة
على موارد األرض .وأبلغت إدارة المتنزه "رويترز" بأن القافلة
تعرضت للهجوم خالل محاولة خطف نفذها مهاجمون.
ً
وشغل أتانازيو ( 43عاما) منصب سفير إيطاليا في الكونغو
منذ نوفمبر  ،2019بعد أن وصل إلى البالد قبل عامين كرئيس
بعثة ،حسب سيرته الذاتية الرسمية.
ودخــل السلك الدبلوماسي أواخــر عــام  ،2003بعد أن أنهى
دراســاتــه فــي مـجــال الـتـجــارة فــي جامعة لويجي بوكوني في
ميالنو.
(روما ،الكونغو ـ ـ وكاالت)

قال وزير الخارجية األميركي
أنتوني بلينكن ،إن الواليات
المتحدة ستواصل "اتخاذ
إجراءات حازمة" ضد
السلطات التي تقمع بعنف
معارضي االنقالب العسكري
في ميانمار .من ناحيته،
قال وزير الخارجية األلماني
هايكو ماس ،امس ،على
هامش مشاورات مع نظرائه
من االتحاد األوروبي في
بروكسل :يجب استخدام
جميع القنوات الدبلوماسية
التي التزال موجودة للعمل
من أجل خفض التصعيد،
مضيفا في المقابل ،أنه
ُ
سيجرى إعداد عقوبات ضد
النظام العسكري بميانمار في
حالة عدم نجاح ذلك.

الهند والصين تستكمالن
انسحابهما من بانغونغ

بعد أشهر من التوترات
المتصاعدة التي تخللتها
مواجهات عسكرية ،أعلنت
الهند في ختام الجولة
العاشرة من المحادثات،
أن قواتها استكملت الى
جانب القوات الصينية
انسحابها من جزء متنازع
عليه بين البلدين في
منطقة الهيمااليا .وبعد
 9جوالت من المحادثات
العسكرية رفيعة المستوى
التي عقدت بين البلدين
اثر اشتباك يونيو ،أعلنت
وزارة الدفاع الهندية في
بيان مشترك مع بكين أنه
خالل الجولة العاشرة من
المحادثات" ،أشاد الجانبان
بشكل إيجابي باستكمال
فصل قواتهما الذي تم
بشكل سلس عند الخطوط
األمامية في منطقة بحيرة
بانغونغ".

كابول والدوحة تبحثان
المفاوضات مع طالبان

التقى مستشار األمن القومي
َ
سفير
األفغاني حمدالله محب
دولة قطر لدى كابول سعيد
مبارك الخيارين ،وبحث
الجانبان ملف المفاوضات
بين الحكومة األفغانية
وحركة "طالبان" .وأفاد مصدر
في المجلس بأن النقاشات
تناولت دور قطر في استئناف
الجولة الثانية من المفاوضات
بالدوحة ،والمعلقة منذ بداية
هذا العام .في المقابل ،قال
المتحدث باسم "طالبان" ذبيح
الله مجاهد ،أمس ،إن الحركة
ترفض بشدة أي تأجيل
محتمل النسحاب القوات
األميركية.

ةديرجلا
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ديربي العربي والقادسية ...قمة مبكرة بـ «الممتاز»

حازم ماهر وأحمد حامد

تختتم اليوم منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز
بمباراتي العربي مع القادسية ،والسالمية مع النصر ،بعد
أن حقق الساحل الفوز على الشباب  ،1-2وكاظمة على
خيطان -2صفر.
جانب من لقاء سابق بين القادسية والعربي (تصوير عبدالرحمن العلي)
يستضيف فريق العربي لكرة
القدم نظيره القادسية في الـ 7:20
م ـســاء ال ـيــوم عـلــى اس ـتــاد صباح
السالم فــي قمة مـبــاريــات الجولة
الرابعة للدوري الممتاز ،في حين
يلتقي السالمية مــع النصر عند
الـخــامـســة إال خـمــس دقــائــق على
استاد ثامر بالسالمية.
وي ـ ـح ـ ـتـ ــل ال ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ص ـ ـ ـ ــدارة
الـ ـت ــرتـ ـي ــب قـ ـب ــل بـ ــدايـ ــة ال ـج ــول ــة
برصيد  7نقاط ،وبفارق األهداف
ع ـ ـ ــن ال ـ ـن ـ ـص ـ ــر ،ويـ ـح ــل
ال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة ب ــال ـم ــرك ــز
الثالث برصيد  6نقاط،
والسالمية فــي المركز
السابع برصيد  3نقاط.
وت ـخ ـط ــف مــواج ـهــة
الـ ـع ــرب ــي والـ ـق ــادسـ ـي ــة
األضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء ،كـ ــون ـ ـهـ ــا
ستمنح الفائز نقاطا
م ـ ـه ـ ـمـ ــة فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـش ـ ــوار
ال ـب ـحــث ع ــن اس ـت ـعــادة
ل ـقــب الـ ـ ــدوري الـمـمـتــاز
مـ ــن خـ ــزائـ ــن ال ـك ــوي ــت،

إلى جانب ما يضفيه الفوز من
معنويات على صاحبه.

جاهزية العربي
وي ـ ـ ــدخ ـ ـ ــل األخـ ـ ـ ـض ـ ـ ــر ص ــاح ــب
ال ـض ـي ــاف ــة م ــواج ـه ــة الـ ـي ــوم وه ــو
ف ــي أف ـض ــل ح ـ ــال ،إذ ل ــم يـتـعــرض
ألي خـســارة فــي ال ـجــوالت الثالث
ال ـم ــاض ـي ــة ،ك ـم ــا ت ـش ـهــد صـفــوفــه
جــاهــزيــة كـبـيــرة بـعــد خـلــو قائمة
المصابين بتعافي السوري أحمد
الصالح ،وعلي خلف ،كما اندمج
الوافد الجديد عالء الدالي سريعا
م ــع ال ـف ــري ــق وس ـج ــل ث ـنــائ ـيــة في
أول ظهور له بمرمى الشباب في
المباراة الفائتة.
ويـ ـع ــول مـ ـ ــدرب ال ـع ــرب ــي انـتــي
ميشا على سلمان العوضي ،وبندر
السالمة ،وعبدالله عمار ،وخبرات
س ـل ـي ـمــان ع ـب ــدال ـغ ـف ــور ،ومـحـمــد
فريح ،وعبدالله الشمالي ،اضافة
إلــى المحترفين عيسى يعقوبو،
وأح ـم ــد ال ـصــال ــح ،وعـ ــاء ال ــدال ــي،
وعدي الدباغ ،والسنوسي الهادي.

مباراتا اليوم
انتي ميشا

الوقت
4.55
7.20

المباراة
السالمية × النصر
العربي × القادسية

الملعب
استاد ثامر
صباح السالم

ويدرك ميشا صعوبة مواجهات
القادسية ،لما يتمتع بــه األصفر
من قــدرات ورغبة البقاء في دائرة
المنافسة على اللقب.
وأوع ــز م ــدرب العربي لالعبيه
ب ـضــرورة التركيز ،وف ــرض رقابة
على مفاتيح لعب األصفر ،ال سيما
بدرالمطوع ،وسيف الحشان ،وفهد
األنـ ـص ــاري ،والـعـمــل عـلــى امـتــاك
وسط الملعب.

بدائل في القادسية
واستقر الجهاز الفني لالصفر
بـقـيــادة ال ـمــدرب االسـبــانــي بابلو
فـ ــران ـ ـكـ ــو عـ ـل ــى الـ ـعـ ـن ــاص ــر ال ـت ــي
سيعول عليها مــن أجــل تعويض
ال ـغ ـي ــاب ــات ال ـت ــي ض ــرب ــت الـفــريــق
بــال ـف ـتــرة ال ـمــاض ـيــة امـ ـث ــال أحـمــد
الظفيري الغائب بداعي االيقاف،
وضاري سعيد ،والبرازيلي لوكاس،
وعبدالعزيز مروي بداعي االصابة.
ويعول األصفر على قدرات عدي
الصيفي لـســد الـنـقــص فــي الخط
الخلفي ،ليكون الى جانب الثالثي
تراشي ،وخالد ابراهيم ،والنيجيري
جيمس ،ومن خلفهم الحارس خالد
الرشيدي.
وج ــاءت ع ــودة فهد األنـصــاري
اض ــاف ــة كـبـيــرة لــوســط الـقــادسـيــة
ل ـي ـكــون إلـ ــى ج ــان ــب رضـ ــا هــانــي،
وسيف الحشان ،وسلطان العنزي،

وفــي الهجوم بــدر المطوع ،وعيد
الرشيدي .ويهدف القادسية إلى
ام ـت ــاك مـنـطـقــة الـ ـمـ ـن ــاورات" ،مع
االعـتـمــاد على االطـ ــراف لصناعة
الخطورة على مرمى العربي.
ويــدرك مــدرب القادسية اهمية
ايـقــاف خـطــورة صاحبي المهارة
بندر السالمة ،والسنوسي الهادي.

شعار الفوز
وفي مباراة السالمية والنصر،
يرفع كالهما شعار الفوز ،فأصحاب
االرض فريق السالمية تعرضوا
النتكاسة فــي مواجهتي الشباب
والقادسية ،ليتراجع الفريق إلى
المركز السابع في أسوأ ترتيب له
فــي الـمــواســم األخ ـيــرة بــالـجــوالت
األولى.
ويفتقد السالمية مدربه محمد
المشعان بداعي االيقاف ،والالعب
مـحـمــد ال ـهــويــدي لـنـفــس الـسـبــب،
واالسباني انتونيو لالصابة.
ع ـل ــى الـ ـج ــان ــب اآلخـ ـ ـ ــر ،يـفـتـقــد
النصر الالعب خالد شامان بداعي
االيـقــاف ،إلــى جانب عــدم جاهزية
فهد الرشيدي ،وفهد العنزي.

فوز الساحل وكاظمة
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة اخـ ـ ـ ـ ــرى ،اق ـت ـنــص
الساحل ثالث نقاط ثمينة بفوزه
على الشباب بهدفين لـهــدف ،في

مجموعتان متوازنتان في كأس «اتحاد الطائرة»
استئناف النشاط  28الجاري بمرحلة واحدة قبل المربع الذهبي للبطولة
•

محمد عبدالعزيز

االشتراطات الصحية

«السلة» أرسل كشوف األندية والحكام
إلى «األولمبية» لعمل المسحات
•

جابر الشريفي

أرس ــل ات ـح ــاد ك ــرة الـسـلــة إل ــى اللجنة
األول ـم ـب ـيــة ك ـشــوف الــاع ـب ـيــن واألج ـه ــزة
اإلدارية والفنية ألندية القادسية والكويت
وكاظمة والجهراء والعربي ،وكذلك الحكام
من أجل عمل المسحات للتأكد من خلوهم
من فيروس "كورونا".
وكــان االتحاد ّ
أجــل مباريات األسبوع
الـ ـح ــال ــي ل ـم ـن ــح األن ـ ــدي ـ ــة فـ ــرصـ ــة لـعـمــل
المسحات وتطبيق االشتراطات الصحية
بكاملها ،على أن يقوم االتـحــاد بإرسال

أس ـف ــرت ق ــرع ــة ب ـطــولــة ك ــأس االتـ ـح ــاد لـلـكــرة
الطائرة التي جرت أمس األول في مقر االتحاد
بمنطقة صباح سالم عن توزيع الفرق المشاركة
ف ــي ال ـم ـســاب ـقــة ع ـلــى مـجـمــوعـتـيــن م ـتــوازن ـت ـيــن،
األول ـ ــى ض ـم ــت ال ـك ــوي ــت والـ ـس ــاح ــل وال ـج ـه ــراء
والصليبيخات وا لـقــاد سـيــة ،بينما جــاء ت فرق
كاظمة والتضامن والشباب وبرقان واليرموك
والعربي في المجموعة الثانية.
وس ـت ـقــام الـبـطــولــة بـنـظــام ال ــذه ــاب واإليـ ــاب،
وسيتحدد الفائز بمجموع المباراتين فقط ،وفي
حالة التعادل سيتم اللجوء إلى فارق األشواط،
ثم نقاط األشواط لتحديد الفائز.
وح ـضــر ال ـق ــرع ــة ،ال ـتــي ج ــرت خ ــال اجـتـمــاع
لجنة المسابقات ،رئيس االتحاد د .عبدالهادي
الشبيب وأمين السر عبدالله الغرير مع ممثلي
 11ناديا ،وتغيب ممثل نادي الفحيحيل فقط.
مــن جــان ـبــه ،ق ــال أم ـيــن ســر االت ـح ــاد عـبــدالـلــه
ال ـغ ــري ــر "ان ـ ــه ح ـس ــب االت ـ ـفـ ــاق ال ـم ـب ــدئ ــي سـيـتــم
استئناف النشاط  28الجاري ،وغالبا سيكون
بـبـطــولــة ال ـك ــأس ل ـخــوض مــرح ـلــة واحـ ــدة فـقــط،
وبعدها تنطلق مباريات المربع الذهبي ،والتي
ستبدأ  2أو  3مارس المقبل".
وأكد الغرير على ضرورة تطبيق االشتراطات
الصحية خالل المباريات ،مشددا على أنه "لن
يتمكن الــاعـبــون مــن خــوض الـمـبــاريــات بــدون
إجراء فحص  pcrاو وجود شهادة التطعيم ،ولن
نسمح بدخول أي شخص إ لــى أرضية الملعب

المباراة التي جمعتهما على استاد
جابر ،أمس ،في الجولة الرابعة من
مـنــافـســات الـ ــدوري الـمـمـتــاز لكرة
القدم ،ليرفع الفائز رصيده إلى 7
نـقــاط وليحل فــي المركز الثاني
ً
مؤقتا ،وليتوقف رصيد الخاسر
عند  3نقاط في المركز التاسع.
وحقق كاظمة فوزه األول بتغلبه
على مضيفه خيطان بهدفين دون
رد ،ليرتفع رصيده إلى  4نقاط في
المركز السادس ،ويتوقف رصيد
خيطان عند نقطة واحدة احتل بها
المركز األخير.
ج ــاء ال ـشــوط األول مــن م ـبــاراة
الساحل والشباب جيد المستوى،
وكانت األفضلية خالله للشباب،
رغــم النقص الـعــددي فــي صفوفه
لغياب  5العبين أصيبوا بفيروس
كورونا ،والعبين لإلصابة.
ولم يحتج الساحل إال  9دقائق
فقط ليعلن تقدمه عبر مهاجمه
فيصل عجب بالهدف الذي أحرزه،
ً
مستثمرا خطأ الــدفــاع والحارس
ليلعب ال ـكــرة "لـ ــوب" مـبــاشــرة من
مسافة  40ياردة ،فيما أدرك الشباب
األكثر هجوما التعادل في الدقيقة
 ،43اث ــر عــرضـيــة ح ــاول الـحــارس
نواف المنصور إبعادها ليسكنها
عمر بوحمد في الشباك.
شهد الـشــوط األول مــن مباراة
خيطان وكاظمة مستوى ضعيفا،

ح ـيــث ان ـح ـســر ال ـل ـعــب ف ــي وســط
الملعب دون مبرر ،ولم يشهد هذا
الشوط هجمات مؤثرة للفريقين
باستثناء رأسية محترف البرتقالي
هاميلتون ،التي تصدى لها القائم
األيمن للحارس أحمد الدوسري.
تـبــادل الفريقان الهجمات في
الشوط الثاني ،حتى جاءت الدقيقة
 ،60حين مرر قاسم سعيد تمريرة
حريرية وضع من خاللها إدواردو
ً
ّ
ليحول
وجها لوجه مع الحارس،
األخير الكرة بسهولة داخل الشباك
ً
محرزا الهدف الثاني للساحل.
ً
وهــاجــم الشباب وك ــان قريبا
من التعادل؛ لكن محترفه سانغ
بيير أهــدر فرصة ذهبية إثر
خطأ فادح من دفاع الساحل
ليسدد في متناول المنصور،
ثم رأسية ألحمد بومريوم
ذهبت بجوار القائم.
استثمر كاظمة الفرص
التي الحت له في الشوط
الثاني عبر العبيه بندر
بورسلي وعمر الحبيتر
في الدقيقتين  49و ،75
وكان بمقدور خيطان
تعديل النتيجة لكن
العبيه أه ــدروا أكثر
من فرصة.
واستكمل كاظمة
اللقاء بعشرة العبين

ً
بقية الكشوف تباعا إلى اللجنة من اجل
عمل المسحات في مركز الطب الرياضي
بالخالدية.
إلى جانب ذلك ،ينتظر االتحاد موافقة
"األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة" ع ـلــى اس ـت ـئ ـنــاف تــدري ـبــات
مـنـتـخـبـنــا الــوط ـنــي لـلـنــاشـئـيــن ،بـقـيــادة
م ـ ــدرب ـ ــه الـ ـبـ ـح ــريـ ـن ــي سـ ـلـ ـم ــان رم ـ ـضـ ــان،
ً
اس ـت ـع ــدادا لـبـطــولـتــي ال ـع ــرب ف ــي يوليو
المقبل والخليج في أغسطس ،السيما أن
بطولة الخليج مؤهلة لنهائيات آسيا ،إذ
يتأهل من خاللها بطل ووصيف البطولة.

دوري اإلسكواش يعود االثنين المقبل
جانب من مراسم سحب القرعة
إال المسجلين في ورقة التسجيل فقط ،وسيتم
ا لـسـمــاح للصحافيين بتغطية ا لـمـبــار يــات من
الكبائن الثماني الموجودة في المباني الجديدة
لالتحاد ،وفق االشتراطات الصحية".

الدمخي :مقترح «المسابقات»
من جهته ،أكد مدير اللعبة بنادي القادسية
ول ـيــد الــدم ـخــي ،أن ــه سـيـطـلــب مــن مـجـلــس إدارة
ن ــادي ــه االن ـس ـح ــاب م ــن بـ ـط ــوالت ال ـط ــائ ــرة ه ــذا
ال ـم ــوس ــم ف ــي ح ــال ــة إص ـ ــرار ل ـج ـنــة ال ـم ـســاب ـقــات
على استئناف النشاط ببطولة الكأس وتأجيل
ال ـمــربــع الــذه ـبــي ،م ـش ـيـ ًـرا إل ــى ان ــه م ــواف ــق على

م ـق ـت ــرح ل ـج ـنــة ال ـم ـس ــاب ـق ــات ب ـح ـيــث ي ـت ــم ال ـب ــدء
بــالـمــرحـلــة األول ــى مــن ال ـكــأس ،وبـعــدهــا المربع
الذهبي.

البحوه :صوت العقل
بدوره ،شكر مدير اللعبة بنادي كاظمة خالد
ال ـب ـحــوه ،ات ـحــاد ال ـطــائــرة عـلــى االس ـت ـمــاع لــرأي
الـعـقــل ،وم ـبــدأ الـشـفــافـيــة وتـكــافــؤ ال ـفــرص ،بعد
الموافقة على أن تكون البداية بالجولة األولى
من كأس االتحاد ،ثم انطالق منافسات المربع
الذهبي للدوري.

أعـ ـل ــن أمـ ـي ــن الـ ـس ــر ال ـ ـعـ ــام فـ ــي ات ـح ــاد
االسكواش منصور العدواني عودة عجلة
الـ ــدوري ال ـعــام ل ـل ــدوران االثـنـيــن المقبل،
عقب عطلة العيد الوطني ،بمشاركة 12
ناديا ،بعد فترة التوقف القصرية بسبب
تعليمات مجلس الوزراء بإيقاف النشاط
الرياضي.
وق ــال الـعــدوانــي إن لجنة المسابقات
اجتمعت برئاسة حامد العمران ،وقررت
اضافة ملحق الئحة للمسابقات يتضمن 5
مواد جديدة تخص اإلجراءات االحترازية
والصحية والـضــوابــط الــواجــب اتباعها
اثناء المباريات واالشـخــاص المسموح
لهم بالتواجد فــي الـمــاعــب ،إضــافــة الى

مادة تشمل العقوبات المالية التي تصل
الى  500دينار ،ولم تغفل الالئحة فرض
عقوبة على الحكم المشرف على المباراة،
في حال االخالل بتنفيذ الالئحة وايقافه
وتحويله للتحقيق.
واشــار الى اعتماد المواد الجديدة في
اجتماع مجلس االدارة حتى تكون نافذة
وقــانــون ـيــة ،مـتـمـنـيــا م ــن االن ــدي ــة تطبيق
الالئحة وااللتزام باالشتراطات الصحية
ح ـتــى ال ي ـق ـعــوا ت ـحــت طــائ ـلــة ال ـع ـقــوبــات،
مبينا ان المباريات المتبقية  51مباراة
فقط ،تنتهي في  20مارس المقبل ،على أن
يختتم الموسم بإقامة بطولة كأس االتحاد
التي تستمر منافساتها  10ايام فقط.

ابتداء من الدقيقة  ،80بعد أن أشهر
الحكم علي عباس البطاقة الحمراء
مباشرة لالعب الفريق هاميلتون،
بعد رجوعه لتقنية حكم الفيديو
المساعد لتعديه بالضرب على أحد
العبي خيطان.

بابلو فرانكو

مرتضى يغيب
عن سلة األصفر
ت ـ ـعـ ــرض الع ـ ـ ــب الـ ـف ــري ــق
األول لكرة السلة في نادي
الـ ـق ــادسـ ـي ــة ع ـبــدال ـم ـح ـســن
مــرت ـضــى إلص ــاب ــة "ت ـم ــزق"
خالل تدريبات الفريق قبل
ثالثة أيام مما سيؤدي إلى
غيابه عن فريقه اسبوعين.
وبـ ـ ــذلـ ـ ــك يـ ـنـ ـض ــم م ــرت ـض ــى
صانع ألعاب القادسية الى
قائمة مصابي االصفر التي
تضم صالح يوسف وشايع
مهنا.
يأتي ذلك في الوقت الذي
دخل به نجم الفريق عبدالله
ال ـص ــراف تــدري ـبــات الفريق
بـقـيــادة ال ـمــدرب الليتواني
لـ ـ ــوكـ ـ ــاس مـ ـ ـن ـ ــدوج ـ ــاز ب ـعــد
ً
شفائه من االصابة ايضا
إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ي ـ ـ ــواص ـ ـ ــل
الـفــريــق تــدريـبــاتــه اليومية
ع ـلــى ص ــال ــة ف ـج ـحــان هــال
ً
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــري اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدادا
الستئناف الدوري.
وعـ ـل ــى ص ـع ـي ــد م ـت ـصــل،
قامت ادارة النادي بتعيين
العب الفريق السابق محمد
ً
سالمين مديرا للفريق وفهد
ً
اللغواني مشرفا.
ي ــذ ك ــر ان ادارة ا لـ ـن ــادي
عينت مــديــر لعبة الـجــودو
ً
ن ــاص ــر ال ـع ـص ـي ـمــي م ــدي ــرا
للعبة في االسبوع الماضي.

٢٣
طموح بايرن يصطدم بتطلعات التسيو في «دوري األبطال»
ةديرجلا
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ً
أتلتيكو يبحث عن حل لكبوته المحلية في مواجهة تشلسي أوروبيا
ميونيخ
يحل بايرن ً
األلماني ضيفا على التسيو
اإليطالي ،بينما يلتقي
أتلتيكو مدريد اإلسباني
مع تشلسي اإلنكليزي،
اليوم في ذهاب دور الـ16
من مسابقة دوري أبطال
أوروبا.

بعد حصوله على نقطة واحدة
م ــن آخ ــر م ـبــارات ـيــن خــاضـهـمــا في
رح ـل ــة ال ــدف ــاع ع ــن لـقـبــه ب ــال ــدوري
األلماني لكرة القدم ،يتطلع بايرن
ميونيخ إ لــى التخلص مــن كبوته
الـ ـح ــالـ ـي ــة عـ ـ ــن ط ـ ــري ـ ــق اسـ ـتـ ـع ــادة
مسيرته الــرائـعــة فــي رحلة الدفاع
عن لقبه األوروبي.
ً
ويحل بايرن ضيفا على التسيو
اإلي ـطــالــي ال ـي ــوم ف ــي ذهـ ــاب ال ــدور
الـثــانــي (دور الستة عـشــر) لــدوري
أبطال أوروبا ،كما يلتقي أتلتيكو
مــدريــد اإلسـبــانــي
فـ ــريـ ــق تـشـلـســي

اإلنكليزي في مباراة أخرى بجولة
الذهاب.
وأسفرت كبوة بايرن المحلية عن
تجديد الـصــراع على لقب الــدوري
األلـ ـم ــانـ ــي (ب ــون ــدسـ ـلـ ـيـ ـغ ــا) ،حـيــث
اقتصر الفارق مع اليبزغ ،صاحب
المركز الثاني ،على نقطتين فقط،
و مــع فولفسبورغ صاحب المركز
الثالث على سبع نقاط.
كما يسعى أتلتيكو إلى التخلص
ال ـس ــري ــع م ــن ك ـبــوتــه ال ـحــال ـيــة في
الـ ــدوري اإلس ـبــانــي والـتـغـلــب على
تشلسي في مباراة اليوم التي تقام
بالعاصمة الرومانية بوخارست
بسبب قيود السفر المفروضة في
إس ـبــان ـيــا نـتـيـجــة أزمـ ــة تفشي
اإلصابات بفيروس "كورونا".
ول ـ ــم ي ـح ـصــل ب ــاي ــرن عـلــى
ال ـف ـتــرة ال ـكــاف ـيــة ل ــإع ــداد قبل
ب ــداي ــة ال ـمــوســم ال ـح ــال ــي ،كما
ض ــاعـ ـف ــت الـ ـث ــاثـ ـي ــة (دوري
وكــأس ألمانيا ودوري
أبطال أوروبا) التي
أح ــرزه ــا الـفــريــق
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــوسـ ــم
ال ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ـ ــي
2020 /2019
من ارتباطات
الفريق ،حيث
كـ ـ ـ ـ ـ ــان عـ ـلـ ـي ــه
ال ـ ـس ـ ـفـ ــر إلـ ــى
ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة
ال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــريـ ـ ــة
ال ــدوح ــة في
وقـ ــت ســابــق

من الشهر الجاري لخوض فعاليات
بطولة كأس العالم لألندية ،والتي
توج الفريق بلقبها.
ول ــم يحقق بــايــرن أي ف ــوز على
المستوى المحلي منذ عودته من
الدوحة ،ولم يستطع الهروب من فخ
الهزيمة أمام إينتراخت فرانكفورت.
ووعـ ــد الـ ـم ــدرب فـلـيــك" :سنبني
على ما قدمناه من أداء في الشوط
الثاني".
وم ـنــذ خـســر أمـ ــام لـيـفــربــول في
دور الـسـتــة عـشــر لـ ــدوري األب ـطــال
األوروبي في الموسم قبل الماضي،
لم يخسر بايرن أي مباراة بالبطولة
على مدار نحو عامين ،حيث فاز في
 16مباراة وتعادل في واحدة.
وق ـ ـ ــال م ــان ــوي ــل نـ ــويـ ــر ،حـ ــارس
م ــرم ــى وق ــائ ــد ال ـف ــري ــق الـ ـب ــاف ــاري:
"أعتقد أننا سنكون المرشح األقوى
للفوز (في مواجهة التسيو) ولكن
يتعين التعامل مع المباراة بجدية
ألن الـ ـمـ ـن ــاف ــس لـ ــديـ ــه م ـه ــاج ـم ــون
متميزون".
وأوضـ ـ ــح" :ن ـ ــدرك م ــدى خ ـطــورة
شيرو إيموبيلي مهاجم التسيو،
أ عـتـقــد أن رو بـ ــرت ليفاندوفسكي
يتطلع لهذه المواجهة".
وتوج إيموبيلي بجائزة الحذاء
الذهبي ألفضل هــداف بالبطوالت
ال ـم ـح ـل ـيــة فـ ــي الـ ـم ــوس ــم ال ـمــاضــي
بعدما سجل  36هدفا في الــدوري
اإلي ـطــالــي ،مـتـفــوقــا ب ـفــارق هدفين
فقط على ليفاندوفسكي الذي حل
فــي الـمــركــز الـثــانــي بــالـصــراع على
الجائزة.

وصـ ــرح إيـمــوبـيـلــي ع ـلــى مــوقــع
االتـحــاد األوروب ــي للعبة (يويفا):
"ليفاندوفسكي مهاجم متكامل...
أعـتـقــد أن ــه أف ـضــل رأس حــربــة في
العالم حاليا ،ولهذا يتعين علينا
توخي الحذر في المواجهة".
وسـجــل التسيو خمسة أهــداف
ف ــي دوري األبـ ـط ــال هـ ــذا الـمــوســم
م ــع عـ ــودة التـسـيــو لـلـمـشــاركــة في
المسابقة للمرة األولى منذ موسم
.2008 /2007
واعترف سيموني إنزاغي المدير
الفني لالتسيو بأنه كان سيشعر
بالسعادة لو تجنب مواجهة بايرن،
ً
مضيفا" :بايرن هو الفريق الذي لم
نكن نرغب حقا في مواجهته ...إنه
بطل أوروبا والعالم".
وتـنـبــع م ـخــاوف إن ــزاغ ــي بشكل
كبير من خط الدفاع في ظل غياب
الالعبين لويز فيليبي وشتيفان
رادو.

أتلتيكو الستعادة توازنه

وق ـ ـ ـ ـ ــال األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــي ديـ ـيـ ـغ ــو
سيميوني المدير الفني ألتلتيكو:
"ال أبحث عن أعذار ومبررات ،علينا
إيجاد حلول".
وي ـف ـت ـق ــد س ـي ـم ـي ــون ــي فـ ــي ه ــذه
ال ـم ـبــاراة ج ـهــود مــداف ـعــه خوسيه
خيمينيز لإلصابة.
وق ـل ـصــت اإلصـ ــابـ ــات ب ـف ـيــروس
ك ــورون ــا ال ـخ ـيــارات الـمـتــاحــة أمــام
سيميوني في الفترة الماضية ،وإن
بدأ الالعبون في التعافي والعودة
إلى صفوف الفريق.
وبدأ موسى ديمبلي مشاركاته
ً
مع أتلتيكو بالنزول بديال في الربع
س ــاع ــة األخـ ـي ــر م ــن الـ ـمـ ـب ــاراة أم ــام
ل ـي ـف ــان ـت ــي أمــس األول السبت،
كما تعافى كل
مـ ـ ــن مـ ــاريـ ــو
هـيــرمــوســو
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواو
فـ ـيـ ـلـ ـيـ ـك ــس
وت ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ــاس
ليمار.

ويحتل تشلسي المركز الخامس
في الدوري اإلنكليزي حاليا ،ولكنه
ل ــم ي ـخ ـســر أي مـ ـب ــاراة م ـنــذ تــولــى
الـمــدرب األلماني توماس توخيل
مسؤولية الفريق.
ويتطلع تشلسي اآلن إلى اجتياز
دور الستة عشر للبطولة األوروبية
بعدما خرج من هذا الدور في آخر
أرب ــع مـشــاركــات لــه ،وك ــان أحدثها
بالهزيمة  7- 1أمام بايرن ميونيخ
ف ـ ــي مـ ـجـ ـم ــوع م ـ ـبـ ــاراتـ ــي الـ ــذهـ ــاب
واإلياب.
(د ب أ)

وف ـ ـ ــي ال ـم ــواج ـه ــة
األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ي ـت ـط ـلــع
أتلتيكو الستعادة
اتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه عـ ـ ـب ـ ــر
البطولة األوروبية ،بعدما
أحـ ـ ــرز خ ـم ــس نـ ـق ــاط فـقــط
ف ــي آخـ ــر أرب ـ ــع م ـبــاريــات
خـ ـ ــاض ـ ـ ـهـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدوري
اإل س ـ ـ ـبـ ـ ــا نـ ـ ــي ،وإن ظــل
الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق ف ـ ـ ــي ص ـ ـ ـ ــدارة
جدول المسابقة.

مباراتا اليوم
ميسون ماونت نجم تشلسي

إيموبيلي نجم التسيو

مورييل :سنصعب األمور على ريال مدريد
ق ــال ال ـكــولــوم ـبــي ل ــوي ــس مــوري ـيــل العــب
أتاالتتا ،إن فريقه قادر على تصعيب األمور
على ريال مدريد اإلسباني في ثمن نهائي
دوري األبطال لو لعب بنفس الطريقة التي
حقق بها الفوز على نابولي بأربعة أهداف
الثنين في الدوري.
وقـ ـ ــال م ــوريـ ـي ــل ق ـب ــل م ــواجـ ـه ــة أت ــاالن ـت ــا
ً
وا لــر يــال غــدا " :أعتقد أن أتاالنتا سيصعب
ً
األمور كثيرا على ريال مدريد لو لعب بهذا
ً
ال ـت ــوازن .ن ـحــاول الـمـنــافـســة ج ـيــدا .أمــامـنــا
فرصة فريدة".
وصرح الالعب بخصوص وضعية فريقه
ً
محليا" :فوز اليوم مهم وله ثقله في التقدم
ف ــي م ــراك ــز ال ـ ـجـ ــدول .قــدم ـنــا ك ــل م ــا لــديـنــا
ونستحق الفوز".
مورييل

11:00

التسيو – بايرن ميونيخ

beINSPORTS HD2

11:00

اتلتيكو مدريد  -تشلسي

beINSPORTS HD1

مينيسوتا يقيل مدربه
ّ
متذيل ترتيب الــدوري األميركي
أقــال مينيسوتا تمبروولفز،
لمحترفي كرة السلةّ ،
مدربه الشاب راين سوندرز ،بعد بداية موسم
سيئة ُمني خاللها بـ 24خسارة في  31مباراة.
قال رئيس مينيسوتا جيرسون روساس أمس األول ،في بيان
"نشكر رايــن لوقته والتزامه مع جمعية تمبروولفز ونتمنى له
األفضل لمستقبله".
وتابع "هناك ّ
ّ
يصب
عدة قرارات يجب اتخاذها ،لكن هذا التغيير
في مصلحة أهداف الجمعية على المدى القصير والبعيد".
وفاز سوندرز ،نجل المدرب األسطوري الراحل عام  2015فليب
سوندرز الذي أشرف على فرق في  1200مباراة ضمن دوري "إن
بي أيه" 43 ،مرة وخسر  95في أكثر من موسمين على رأس اإلدارة
الفنية لمينيسوتا .وفي أسوأ رصيد ضمن الدوري هذا الموسم،
خسر مينيسوتا  24مرة ،وثماني مرات في آخر تسع مواجهات مع
سوندرز الذي كان يخوض تجربته التدريبية األولى في الدوري
األقوى لكرة السلة في العالم.

سانيه نجم بايرن ميونيخ

سواريز نجم أتلتيكو مدريد

مدفيديف للمرة األولى بين الثالثة األوائل
ترجم الروسيان دانييل مدفيديف وأصالن كاراتسيف مشوارهما
الجيد في بطولة أستراليا المفتوحة ،أولى البطوالت األربع الكبرى
ّ
في كرة المضرب ،بتسلق تصنيف الالعبين المحترفين ،فأصبح
ً
مدفيديف ثالثا بعد بلوغه النهائي والثاني في المركز  42بعد
تأهله إلى نصف النهائي.
ً
وللمرة األول ــى فــي مسيرته ،أصبح مدفيديف ( 25عــامــا) بين
الثالثة األوائ ــل على حساب النمساوي دومينيك تيم المتراجع
إلى المركز الرابع.
وال تزال الصدارة بحوزة العمالق الصربي نوفاك ديوكوفيتش
الـمـتـ ّـوج فــي أسـتــرالـيــا بلقبه الـثــامــن عشر فــي الـبـطــوالت الكبرى
والتاسع في ملبورن.
ّ
ويتقدم الصربي غريمه اإلسباني رافايل نادال بأكثر من ألفي
نقطة ،وهو في طريقه للتربع على أكبر عدد من األسابيع في المركز
ً
األول الذي يملكه راهنا السويسري روجيه فيدرر ( ،)310إذ يصل
إلى األسبوع  311على القمة في الثامن من مارس المقبل.

مدفيديف

رودريغو وفالفيردي يعلنان قرب عودتهما بريطانيا قد تقترح استضافة «يورو» بمفردها
نشر كل من المهاجم البرازيلي رودريغو،
والع ـ ـ ــب الـ ــوسـ ــط األوروغـ ـ ــوايـ ـ ــانـ ـ ــي ف ـيــدي
ف ــال ـف ـي ــردي ،صـ ــورة مـشـتــركــة لـهـمــا بــرفـقــة
البلجيكي إديــن ه ــازارد ،عبر حساباتهما
على شبكات الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،أعلنا
خاللها عودتهم إلــى صـفــوف ريــال مدريد
"قريبا" ،وذلــك قبل ثالثة أيــام من مواجهة
أتاالنتا في ذهاب ثمن نهائي دوري األبطال.
وبــال ـتــأك ـيــد سـيـخـفــف هـ ــؤالء الــاع ـبــون
الثالثة من الحمل الواقع على كاهل المدرب

زين الدين زيدان ،بسبب الغيابات العديدة
فــي صفوف فريقه نتيجة اإلصــابــات ،بعد
فقدانه تسعة العبين لإلصابة.
وبـعــد زي ــادة الـحـمــل الـتــدريـبــي ال ـفــردي،
أعلن الالعبون أنهم على ُبعد خطوة واحدة
مــن ال ـع ــودة وال ـم ـشــاركــة مــع "الـمـيــريـنـغــي"
من جديد.
َّ
وع ــل ــق ال ـم ـهــاجــم ال ـب ــرازي ـل ــي ع ـلــى تـلــك
الصورة ،قائال" :سنعود قريبا" .وأشار إلى
أن ــه عـلــى ُب ـعــد خـطــوة واحـ ــدة مــن التعافي

مــن إصــابـتــه فــي عضلة الفخذ األيـمــن ذات
الرأسين التي أبعدته عن المالعب منذ 23
ديسمبر الماضي.
والــوحـيــد مــن الالعبين الثالثة الــذي لم
ينشر صورة على حساباته هو هازارد ،الذي
عانى العديد من اإلصابات منذ انضمامه
للفريق الملكي.
كما نشر فالفيردي صورة له وهو يتدرب
َّ
بالكرة ،وعلق عليها" :ها قد عدنا" ،وظهر
خاللها أيضا زمياله.

تـ ــأمـ ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة ع ـ ــودة
الـجـمــاهـيــر إل ــى ال ـمــاعــب مــع نـهــايــة مــايــو،
وقــد تتقدم بطلب استضافة البالد لجميع
مباريات كأس أوروبا في كرة القدم المؤجلة
من  2020إلى الصيف المقبل ،وفق ما أفاد
تقرير من مجلة صانداي تايمز ،أمس األول.
وأف ــاد وزي ــر الـثـقــافــة ،أولـيـفــر دودن ،بــأن
الجماهير قد تعود إلى المالعب في المملكة
المتحدة قبل بقية أوروبا ،وفقا للصحيفة،
بسبب التقدم الكبير في حملة التلقيح ضد
فيروس كورونا.
وقد يساهم ذلك في زيادة عدد المباريات

مان يونايتد يستعيد الوصافة بثالثية في نيوكاسل
اسـتـعــاد مانشستر يــونــايـتــد وصــافــة تــرتـيــب الـ ــدوري اإلنكليزي
الممتاز لكرة القدم ،والذي غاب عنه بضع ساعات ،عقب فوزه الثمين
 1- 3على ضيفه نيوكاسل يونايتد ،أمس األول ،في المرحلة الخامسة
والعشرين للمسابقة.
وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى  49نقطة في المركز الثاني،
متفوقا بفارق األه ــداف على ليستر سيتي ،صاحب المركز الثالث،
المتساوي معه في نفس الرصيد ،الذي تقدم للمركز الثاني (مؤقتا)،
عقب فوزه  1-2على مضيفه أستون فيال في وقت سابق بالمرحلة ذاتها.
في المقابل ،تجمد رصيد نيوكاسل ،الذي تلقى خسارته الرابعة
عشرة في البطولة خــال الموسم الحالي ،عند  25نقطة في المركز
السابع عشر (الــرابــع مــن ال ـقــاع) ،بـفــارق ثــاث نقاط فقط أمــام مراكز
الهبوط ،ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.
وافتتح مــاركــوس راش ـفــورد التسجيل ليونايتد فــي الدقيقة ،30
لكن سرعان ما تعادل آالن سانت ماكسيمين لمصلحة نيوكاسل في
الدقيقة ،36
وأع ــاد دانييل جيمس التقدم ليونايتد فــي الدقيقة  ،57وأضــاف
البرتغالي برونو فيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة  75من ركلة جزاء.
وبهذا الـهــدف ،عــزز فيرنانديز وجــوده في المركز الثاني بقائمة
هدافي البطولة هــذا الموسم برصيد  15هدفا ،بفارق هدفين خلف
النجم الــدولــي المصري محمد صــاح ،هــداف ليفربول ،الــذي يتربع
على الصدارة حتى اآلن.
يأتي هذا االنتصار ،ليعيد البسمة لجماهير مانشستر يونايتد من
جديد بعد خيبة األمل التي لحقت بها عقب تعادل الفريق في مباراتيه
األخيرتين بالمسابقة مع إيفرتون وويست بروميتش ألبيون.

يومية سياسية مستقلة

مورينيو :ال يمكن التشكيك في جودة بيل
أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو ،مدرب
توتنهام هوتسبير ،عقب خـســارة فريقه
أمس األول أمام ويست هام يونايتد (،)1-2
بالحالة الجيدة لالعبه غاريث بيل ،وأكد
أن ــه "ال يـمـكــن ألح ــد أن يـشـكــك" فــي جــودة
َّ
وصرح" :ها هي جودته".
الالعب الويلزي،
وأكد مورينيو" :ال يمكن ألحد أن يشكك
ف ــي هـ ــذا .إذا ت ـحــدث ـنــا ح ــول ق ــدرت ــه عـلــى
ل ـعــب  3م ـب ــاري ــات ف ــي أس ـب ــوع واح ــد،
فهو شــيءُ آ خــر .هــذه قصة أ خــرى.
علينا أن نخرج أفضل ما فيه .في
المباراة الماضية شارك لمدة 65
دقيقة ،وليس  .90اليوم إذا دفعنا
به منذ البداية سيكون هذا مبكرا
وب ــه ب ـعــض ال ـم ـخ ــاط ــرة .ي ـجــب أن
يمتلك الثقة".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ــدأ ف ــي
اكـتـســاب الـمــزيــد مــن الـقــوة،
وقدم أداء جيدا في شوط
المباراة الثاني".
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح
م ــوريـ ـنـ ـي ــو أن ــه

ي ـع ـل ــم أن ف ــر يـ ـق ــه ف ـ ــي مـ ــر كـ ــز ال يـ ـج ــب أن
يـ ـك ــون ب ـ ــه ،فـ ــي ظـ ــل ال ـ ـقـ ــوة واإلمـ ـك ــانـ ـي ــات
ال ـت ــي يـمـتـلـكـهــا ال ـف ــري ــق ،وأنـ ــه ي ـف ـكــر مـنــذ
و ق ــت طــو يــل فــي ا لـمـشــا كــل ا ل ـتــي يعانيها
"السبيرز" ،والتي ال يمكنه حلها بمفرده
كمدرب.
(إفي)

برونو فيرنانديز يسجل هدفا من ركلة جزاء
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ال ـت ــي سـتـسـتـضـيـفـهــا بــري ـطــان ـيــا ف ــي كــأس
أوروب ــا ،أو حتى نقل البطولة بشكل كامل
إلى أراضيها ،للتخفيف من خسائر إيرادات
التذاكر بالنسبة لالتحاد القاري.
وال يزال من المقرر إقامة البطولة القارية
التي تأجلت لمدة عام بسبب جائحة "كوفيد
 ،"-19في  12مدينة في  12بلدا على امتداد
القارة العجوز بين  11يونيو حتى  11يوليو.
وكـ ــرر "ي ــوي ـف ــا" عـلـنــا أن ــه م ـل ـتــزم بــإقــامــة
ال ـحــدث ال ـكــروي فــي ال ـمــدن االثـنـتــي عـشــرة،
رغــم التحديات اللوجستية .ومــع ذلــك ،من
الـمـتــوقــع أن يبحث االت ـحــاد األوروب ـ ــي عن

خطة الطوارئ إذا حالت القيود المستمرة
في بلدان عدة دون اإلبقاء على قراره.
فيما قــال وزيــر الصحة البريطاني مات
هانكوك ،أمس األول ،إنه ليس على علم بأي
َّ
وصرح لشبكة
اقتراح الستضافة البطولة،
سكاي نيوز" :لم أسمع شيئا من هذا القبيل.
أعتقد أن هذا ليس صحيحا".
ومن المقرر أن يستضيف ملعب ويمبلي
في العاصمة (لندن) سبع مباريات ،بما فيها
مواجهتا ال ــدور نصف النهائي والـمـبــاراة
النهائية ،في حين تستضيف مدينة غالسكو
أربع مباريات.

الصالحية  -شارع فهد السالم  -مبنى أسامة
تلفون - 22257037 / 22257036 :فاكس - 22257035 :ص .ب 29846 :صفاة  13159الكويت
خدمة العمالء :تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :
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شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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البريد اإللكترونيads@aljarida.com :
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

الشخصانية

د .ناجي سعود الزيد

عندما كانت المرأة الحديدية مارغريت ثاتشر رئيسة
للحكومة البريطانية ،كــان لديها الكثير من المقوالت
والتعبيرات التي كانت مثار إعجاب...
من وجهة نظري الشخصية فإن أفضل ما قالته ثاتشر
هو السطر التالي:
ً
"عندما تــزداد نغمة الهجوم علي شخصيا ،فإنني
أشعر بالفخر ،ألن المعارضة لم يعد لديها أي نقد على
سياساتي أو آرائي ،فتلجأ للهجوم الشخصي؛ لتغطية
ً
ً
ضعف تعاني منه سياسيا ،وبأنني انتصرت سياسيا".
ً
م ــا ي ـح ــدث ف ــي ال ـك ــوي ــت هـ ــذه األي ـ ـ ــام ،خ ـص ــوص ــا في
أدوات التواصل االجتماعي ( ،)social mediaهو اللجوء
إلــى الهجوم الشخصي على الشخص المعني وتبادل
"الـنـغــزات" و"الـغـمــزات" والـهـمــس ،على مــوجــات تتناول
الجانب الشخصي وتمتد حتى للجانب العائلي ،لتشمل
الزوجة واألبناء واألقــارب وحتى األنسباء ،وذلــك دليل
عـلــى أن الـشـخــص الـمـقـصــود بــالـنـقــد يـمـشــي بالطريق
ً
ً
الصحيح مهنيا  ،ولربما سياسيا كما ذ ك ــرت السيدة
ثاتشر...
ً
بحتة،
عائلية
أمورا
تتناول
التي
الشاذة،
التصرفات
َ
عبارة عن إفالس فكري للناقد ألفعال الشخص المنتقد،
مما يجعله يتمتع بالمناعة ،كون أعدائه لم يجدوا في
عمله ما يشين ،فيلجأون ألمور شخصية معظمها تافه!

عبدالمهيمن يتحدى الشباب
م ـ ـ ـ ـ ــع دق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــة
ً
ال ـس ــادس ــة ص ـب ــاح ــا ،ورغ ــم
ال ـب ــرد ال ـشــديــد ف ــي الـشـتــاء
يـ ـ ـب ـ ــدأ رجـ ـ ـ ــل سـ ـتـ ـيـ ـن ــي فــي
م ـح ــاف ـظ ــة ال ـم ـن ـي ــا ب ـمـصــر
م ـم ــارس ــة ري ــاض ــات شــاقــة،
لــم ينقطع عنها على مــدار
ً
 8س ـنــوات مـتـحــديــا شباب
ال ـ ـع ـ ـشـ ــري ـ ـن ـ ـيـ ــات ف ـ ـ ــي هـ ــذه
الرياضيات.
ويـ ـ ـن ـ ـ ّـوع ع ـب ــد ال ـم ـه ـي ـمــن
ً
علي صاحب الـ 68عاما في
ال ـت ـم ــاري ــن ال ــري ــاض ـي ــة بين

المشي والركض إلى ألعاب
الـقــوى إلــى تسلق األشجار
واجتياز الموانع الحديدية.
وقـ ـ ـ ــال عـ ـل ــي ف ـ ــي ح ــدي ــث
م ـ ــع "سـ ـ ـك ـ ــاي نـ ـ ـي ـ ــوز" أم ــس
إن ــه ي ـم ــارس تـلــك الــريــاضــة
ال ـص ـب ــاح ـي ــة عـ ـل ــى ض ـفــاف
النيل دون انقطاع منذ نحو
 8سنوات.

إمبراطور وحكيم!

الحيتان الطيارة تواصل االنتحار في نيوزيلندا
استنفرت السلطات النيوزيلندية ،أمس،
لمحاولة إنقاذ العشرات من الحيتان الطيارة
العالقة على شريط ساحلي في أقصى شمال
ً
الجزيرة الجنوبية ،وهو المكان الذي غالبا
ما تجنح إليه مجموعات من هذه الحيتان.
وأعلنت وزارة حفظ التنوع الحيوي العثور
على  49من هذه الثدييات صباح أمــس في
فارويل سبيت ،وهو شريط رملي يقع على
ً
بعد  90كيلومترا شمال مدينة نيلسون.
وبحلول منتصف بعد ظهر أمس نفق ما ال
يقل عن تسعة حيتان طيارة في حين يواصل
ً
نحو  60شخصا العمل على إنقاذ الحيتان
األخــرى وإبقائها على قيد الحياة على أمل
أن تتمكن من العودة إلى البحر بفعل ّ
المد.
وق ــال نــاطــق بــاســم ال ــوزارة إن "خـبــراء في
الثدييات البحرية سيشاركون في عمليات
إعادة تعويم الحيتان ورعايتها على الشاطئ،
وسيحاولون توفير جو من الرطوبة لها".
وي ـم ـتــد ش ــري ــط ف ــاروي ــل س ـب ـيــت الــرم ـلــي
ً
ً
على مسافة  26كيلومترا انطالقا من خليج
غولدن باي.

وشهدت المنطقة نحو عشر حاالت جنوح
جماعي للحيتان الطيارة على مدار األعوام
الخمسة عشر األخ ـيــرة .وفــي فـبــرايــر ،2017
تقطعت السبل بنحو  700من هذه الثدييات
في فارويل سبيت مما أدى إلــى نفوق نحو
 250منها.
ُ
وال تعرف األسباب المحددة لهذه الحاالت

التي قد تكون ناجمة عن أمراض أو عن خلل
في أنظمة التوجيه لدى هذه الحيوانات أو
بفعل سوء األحوال الجوية أو إلمكان أن تكون
هذه الحيتان مالحقة من حيوان مفترس.
(أ ف ب)

برنامج خبيث يهاجم «ماك»
أ صـ ـ ـي ـ ــب ن ـ ـحـ ــو  30أ لـ ــف
ج ـ ـهـ ــاز "م ـ ـ ـ ـ ــاك" فـ ـ ــي ج ـم ـيــع
أنحاء العالم بـ "برامج ضارة
غامضة".
ون ـقــل مــوقــع "س ــي أن أن
ب ـي ــزن ــس" ع ــن ال ـب ــاح ــث فــي
شــركــة "رد ك ـنــاري" األمنية
ومحلل االستخبارات توني
المبرت أن البرنامج الضار
الذي تسميه الشركة "سيلفر
سبارو" ال يظهر التصرفات
التي نتوقعها من "آد وير"،

وال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـه ــدف أن ـظ ـمــة
ً
تشغيل ماك غالبا.
وأش ـ ـ ـ ــارت "الـ ـ ـح ـ ــرة نـ ــت"،
التي نقلت الخبر ،إلى عدم
وض ــوح ه ــدف البرمجيات
الـ ـخـ ـبـ ـيـ ـث ــة ،ف ـ ــي وق ـ ـ ــت ق ــال
باحثون إن برنامج "سيلفر
سبارو" يتضمن آلية تدمير
ذاتي يبدو أنها لم تستخدم،
ً
ومـ ــن غ ـيــر ال ــواض ــح أي ـضــا
مـ ــا الـ ـ ــذي ي ـم ـكــن أن يـ ــؤدي
إلى ذلك.

د .نجم عبدالكريم

حين اشتد الخالف بين أعضاء مجلس وزراء اليابان،
إثر إلقاء القنبلة الذرية الثانية على ناجازاكي ،جاء اقتراح
بـقـبــول إع ــان بــوتـســدام السـتـســام ال ـيــابــان ،لـكــن البعض
ً
صاح متشنجا:
• سنحارب بروح فرسان الساموراي.
• سنحارب إلى آخر رجل وامرأة وطفل في اليابان.
• ال ن ـق ـب ــل أن تـ ـ ـ ــدوس أمـ ـي ــرك ــا عـ ـل ــى ت ــاريـ ـخـ ـن ــا كـلــه
باالستسالم.
ويرد رئيس الوزراء سوزوكي:
• ي ــا جـ ـن ــرال أنـ ــامـ ــي ،ل ـن ـج ـعــل األمـ ـ ــر ب ـي ــن يـ ــدي جــالــة
اإلمبراطور.
وهنا يتدخل أونيشي بحماس:
ّ
 يا صاحب السعادة ،تذكر انتصاراتنا في روسيا.فيرد سوزوكي:
• أيها األحباء ،لندع األمر لجاللة اإلمبراطور.
***
وتوجهوا إلى القصر اإلمبراطوري ،حيث استمع إليهم
اإلمبراطور هيروهيتو ،فتكلم القائد أونيشي:
• لــدي على خـطــوط الـقـتــال اآلن مليونان مــن الجنود،
تغطيهم ثمانية آالف طائرة ،إنها يا جاللة اإلمبراطور قوة
كافية لدحر األميركان.
وتكلم اإلمبراطور:
• أيها األحـبــاء ،إنــي أرى أنــه من المستحيل االستمرار
بهذه الحرب ،بل حتى إذا تابعنا القتال فسنضطر إلى اتخاذ
نفس القرار بعد أيام قليلة ...والرئيس ترومان يهدد بإلقاء
قنبلة ثالثة على طوكيو ...وإذا تابعت أميركا إلقاء القنابل
ً
الــذريــة على بــادنــا فإنني أيها األحـبــاب ســأكــون مسؤوال
عــن عــذابــات هــذا الشعب ،الــذي ال يستحق منا أن نعذبه،
ودعــونــا نـطــوي هــذه الصفحة ونـتـعــاون فــي سبيل إعــادة
البناء ،وسنبني يابان جــديــدة ...وأنــا على أتــم االستعداد
لتقبل مصير الهزيمة ،ولهذا أقول لكم يا أحبائي ،لنضع
اآلن نقطة النهاية لهذه الحرب ،بموجب السلطات الممنوحة
ً
لي ،متحمال وحدي جميع المسؤوليات.
الجميع في حالة من البكاء ،الذي يكاد يصل إلى النحيب،
ولم يتمالك اإلمبراطور نفسه فأخذ يبكي ...وانفجر البكاء
أكثر فأكثر لتغدو مناحة جماعية.
***
ثم عادوا إلى بيوتهم ،حيث انتحر الكثيرون منهم على
اإلمبراطور،
طريقة الهاري-كيري المقدسة ،مما أثــار فزع
ّ
فبادر بإرسال أفراد أسرته ورجال القصر إلى بيوت من تبقى
من المسؤولين ليبلغوهم رسالة اإلمبراطور ،التي جاء فيها:
• ليس من الشجاعة في هذه الساعات "الهاري-كيري"...
بل البقاء لتحمل المسؤولية ،ولتساعدوني على أن نتحملها
ً
معا.

ُ ***
ً
وفي يوم  ،1945-١٠-7أعلن أن اإلمبراطور سيوجه خطابا
للشعب ،فتوقف العمل في المصانع ،والتف الفالحون حول
األع ـمــدة فــي الـحـقــول ،حـيــث ُرك ـبــت لـهــم مـكـبــرات للصوت،
وتوقفت القطارات ...وجاء صوت اإلمبراطور:
• رعاياي الطيبين ...لم تكن الحرب لمصلحتنا ...لنتجه
إل ــى عــالــم ي ـســوده ال ـســام ،ونـتـحــد لـبـنــاء يــابــان جــديــدة...
أمنيتي أن تعينوني على ذلك.
***
وانـتـشــرت فــي الـيــابــان ظــاهــرة انتحار الـهــاري-كـيــري...
وحين انتحرت زوجــة رئيس ال ــوزراء ســوزوكــي قــال ،وهو
يقف على جثتها:
ً
بك ...لكن اإلمبراطور قال سنبني معا
• تمنيت أن ألحق ِ
اليابان الجديدة.

اليابان تمنع «البوينغ  »777من أجوائها
طلبت اليابان من جميع شركات الطيران،
التي تستخدم طائرات بوينغ  777المزودة
بمحركات بــرات أنــد ويتني  ،4000تجنب
مجالها الجوي حتى إشعار آخر.
وقالت هيئة تنظيم الطيران في اليابان
بقرارها الذي نقلته "بي بي سي" ،أمس ،إن
هذا يشمل عمليات اإلقالع والهبوط
وي ـ ــأت ـ ــي ه ـ ـ ــذا اإلعـ ـ ـ ـ ــان ب ـع ـي ــد ت ــوص ـي ــة
أصدرتها شركة بوينغ أمس األول توصي
جميع الخطوط الجوية بعدم استخدام هذا
النوع من الطائرات.
وقالت في بيان نقله موقع سكاي نيوز
أمس إنها توصي "بتعليق عمل  69طائرة
م ــن ط ـ ــراز  777إس ف ــي ال ـخ ــدم ــة و 59في
المخازن والتي تعمل بمحركات برات أند
وتني  4000-112حتى تحدد إدارة الطيران
االتحادية بروتوكول الفحص المناسب".
وذك ــرت إدارة الـطـيــران االت ـحــاديــة أنها
ستصدر تعليمات طــار ئــة تطلب عمليات
تفتيش مكثفة لـطــائــرات بوينغ  777إس،

سبعيني يقتل
زوجته ويجرح
الشرطة
ق ــال قــائــد الـشــرطــة فــي مدينة
داالس بوالية تكساس األميركية
ً
إيـ ـ ــدي ج ــارسـ ـي ــا ،إن رجـ ـ ــا قـتــل
زوجـ ـ ـت ـ ــه ث ـ ــم أط ـ ـلـ ــق الـ ـ ـن ـ ــار ع ـلــى
ع ـن ـص ــري ــن م ـ ــن الـ ـش ــرط ــة خ ــال
ه ــذا األسـ ـب ــوع .وذك ـ ــرت م ـصــادر
إعــام ـيــة ف ــي خـبــرهــا الـ ــذي نقله
موقع سبونتيك أمس أن سيرجيو
ً
سانشيز البالغ من العمر  75عاما
أطـلــق الـنــار على زوجـتــه وحــاول
قتل نفسه كمحاولة منه لالنتحار.
وب ـع ــد اتـ ـص ــال أحـ ــد األش ـخ ــاص
ب ـشــرطــة الـمـنـطـقــة لـيـبـلـغـهــا أنــه
أقدم على قتل زوجته ،جاء رجال
الشرطة إللقاء القبض عليه.

ال ـت ــي ت ـع ـمــل ب ـم ـح ــرك ــات ب ـ ــرات أنـ ــد وت ـنــي
.4000-112
وان ـف ـصــل م ـح ــرك م ــن ن ـفــس الـ ـط ــراز عن
طــائــرة تــابـعــة لـشــركــة "يــونــايـتــد إيــراليـنــز"

ً
األميركية السبت الماضي مما خلف حطاما
بالقرب مــن مدينة دنفر بــواليــة كــولــورادو
األميركية.

وفيات
محمد أحمد أحمد العيد

 66عاما ،شيع ،ت66617699 :

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الفضل

 64عاما ،شيع ،ت97910914 ،90014666 ،99181115 :
ميثه عبدالرحمن عبدالله العتيبي زوجة فهد شالح عبدالله
العتيبي
 77عاما ،شيعت ،ت50455538 ،99993251 :

حبيب عبداألمير مكي طه التميمي

 31عاما ،شيع ،ت66599865 :
منيرة راضي حمود أرملة مبارك عيد العليوي
 85عاما ،شيعت ،ت97922311 ،99433722 :

حامد يوسف سعود الفهد

 73عاما ،شيع ،ت99506262 ،99025951 :
لطيفة عبدالله عبدالرحمن النجدي أرملة أحمد عبدالله علي شير
 78عاما ،شيعت ،ت99624404 :
سهيلة حسن محمد حسن زوجة حسين جراغ الحداد
 59عاما ،شيعت ،ت97934557 :

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

05:01
06:20
12:01
03:17
05:43
07:00

الطقس والبحر
العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

22
10
ً
 10:55صب ــاحـ ـ ــا
 07:27م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 03:26صب ــاحـ ـ ــا
 03:58م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

