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أسطورة بولوك تتحقق في «The
 »Lost City of Dص 17

وزير المالية :استنفدنا الحلول
السهلة لتعزيز السيولة

«إصدار السندات والسحب المنظم والمحدود من صندوق األجيال ليسا من الحلول اإلصالحية»

محليات

٠٨
صالحيات لمديري المدارس
بإدخال «مباشرات»
المعلمين الجدد

ً
ً
● «الرواتب والدعم يشكالن  %71من إنفاق الدولة»
● «نتوقع عجزا تراكميا بـ  55.4مليار دينار في غضون  ٥سنوات»
● «كلما أخرنا اإلصالحات تضاعفت التعقيدات ...وكلنا ثقة بتعاون البرلمان» ● «تمكين الحكومة من السحب من األجيال لن يؤثر على نمو الصندوق»
محليات
● «علينا معالجة شح الموارد ونفاد سيولة االحتياطي العام في أقرب وقت» ● «هدفنا اليوم عدم المساس بذوي الدخل المتدني والمتوسط»

تعقيب على مشروع الحكومة الذي قدمته
في
ٍ
ً
أخـيــرا لمجلس األمــة للسماح لها بسحب مــا ال
ً
يـتـجــاوز  5مـلـيــارات ديـنــار سـنــويــا مــن صندوق
اح ـت ـيــاطــي األجـ ـي ــال ال ـق ــادم ــة ل ـمــواج ـهــة الـعـجــز
المحتمل في الميزانية العامة للدولة ،أكد وزير
المالية خليفة حمادة أن وزارته استنفدت الحلول
السهلة والمتاحة لتعزيز السيولة ،بعدما اتخذت
تــداب ـيــر لـتــدعـيـمـهــا م ـنــذ يــول ـيــو ال ـمــاضــي كبيع
األصــول المدرة للدخل من صندوق االحتياطي
ال ـعــام إل ــى "األج ـي ــال ال ـقــادمــة" ،ووق ــف استقطاع
نسبة  %10لألخير من إجمالي اإليرادات الفعلية
للموازنة.
وشدد حمادة ،في تصريح أمس ،على ضرورة
مـعــالـجــة شــح ال ـم ــوارد الـمــالـيــة ون ـفــاد السيولة
ف ــي الـخــزيـنــة ب ــأق ــرب وقـ ــت ،م ــع ضـ ــرورة إح ــداث
إصــاحــات اقتصادية جــذريــة تساهم فــي تقليل
ً
المصروفات وزيادة اإليرادات غير النفطية ،مبينا
أن المشروع الحكومي أحد الحلول المقدمة ضمن
حــزمــة قــوانـيــن تشمل إق ــرار قــانــون الـ َّـديــن الـعــام
وتنفيذ إصــاحــات مــالـيــة" ،وكـلـنــا ثـقــة بتعاون
مجلس األمة لتجاوز العقبة ،فكل يوم تؤجل فيه
ً
اإلصالحات تزداد تلك العقبة تعقيدا".
وذك ــر أن "إتــاحــة خـيــار السحب للحكومة لن
يــؤثــر على نمو صـنــدوق األج ـيــال الـقــادمــة الــذي
ُ
ً
ً
تعرض تفاصيله سنويا على المجلس" ،مؤكدا
أن إصدار السندات والسحب المنظم والمحدود
مــن الصندوق ليسا مــن الحلول اإلصالحية بل
إجراءات مؤقتة يجب اتخاذها للوفاء بااللتزامات
الـفــوريــة والـتــي تتمثل بــالــرواتــب والــدعــوم التي
تشكل أكثر من  %71من إجمالي إنفاق الدولة،
"ونحن مسؤولون عن الوفاء بهذه االلتزامات دون
أي تقصير أو ضرر".
وأكــد أن "المركز المالي للكويت قــوي ومتين
ً
ً
بـصـفـتــه مــدعــومــا ت ـمــامــا م ــن ص ـنــدوق 02

07
أسبوع بيئي للسفارة
الفرنسية وجمعية البيئة
في ديسمبر

ً
«السحب من األجيال» يسقط مبكرا

خليفة حمادة

ً
سوء اإلدارة
•  24نائبا :نرفض المشروع الحكومي •
الغانم :ال يجوز تحميل الجيل القادم كلفة ً
ً
• «المالية» البرلمانية :مرفوض جملة وتفصيال • المطير :أوافق بشرط أن يكون قرضا ولمرة واحدة ٠٦
●

محيي عامر وعلي الصنيدح

فــي خ ـطــو ٍة تشير إلــى ضـعــف فــرص تمريره
مــن مجلس األم ــة ،قـفــز ع ــدد ال ـنــواب الرافضين
لمشروع الحكومة ،الذي يسمح لها بسحب ما
ً
ال يتجاوز  5مليارات دينار سنويا من صندوق

بالجامعة
االعتراف
ترفض
«التمييز»
ً
ً
األميركية في أثينا وتعتبرها كيانا تجاريا
●

بتهمة التزوير في محرر رسمي

اس ـت ـق ـبــال ال ـب ــاغ ــات ال ـجــديــة المكتملة
الشروط المقررة بموجب القانون رقم 2
لسنة  2016والئحته التنفيذية.
وبينما أكدت الهيئة عزمها مواصلة
الجهود واإلجراءات بشأن فحص وجمع
االس ـ ـ ـتـ ـ ــدالالت والـ ـتـ ـح ــري ــات ف ــي جـمـيــع
البالغات الجدية التي ترد إليها ،ثمنت
ج ـه ــود الـمـبـلـغـيــن ع ــن وق ــائ ــع ال ـف ـســاد،
م ـش ــددة عـلــى ال ـتــزام ـهــا بـتــوفـيــر أقـصــى
درجات الحماية والسرية الالزمة لهم.

السفيرة األميركية:

 30سنة منذ التحرير...
قصة نجاح أميركي ـــ كويتي

دوليات

20

٠٣

ح ـس ـم ــت م ـح ـك ـمــة ال ـت ـم ـي ـي ــز اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة ب ــرئ ــاس ــة
المستشار فؤاد الزويد ،أمر المقبولين من أساتذة
ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم ال ـت ـط ـب ـي ـقــي والـ ـت ــدري ــب
المبتعثين إ لــى الجامعة األ مـيــر كـيــة بأثينا ،بعدم
ً
االعتراف بها ،معتبرة أنها ال تعدو أن تكون كيانا
ً
تجاريا فقط.
وأكدت «التمييز» في حيثيات حكمها ،أن الثابت
من تقرير اللجنة الفنية التي أوفدتها وزارة التعليم
العالي لــدولــة اليونان عــدم تــوافــر المعايير الفنية
واألكاديمية في الجامعة المذكورة ،وأنها02 ،

ً
«نزاهة» تحيل إلى النيابة إشرافيا
وتنفيذيين في البلدية وآخرين

ً
األج ـيــال الـقــادمــة ،إلــى  24نــائـبــا ،بينهم رئيس
المجلس مرزوق الغانم ،الذي أكد أنه «ال يجوز
للجيل الحالي أن يمس ثــروة األجيال القادمة،
وتحميلهم كلفة سوء إدارة االقتصاد على مدى
ً
سنوات سابقة» ،داعيا إلى اتخاذ بدائل مقبولة
ً
ومجدية اقتصاديا.

وق ـ ــال ال ـغ ــان ــم ،ف ــي ت ـصــريــح أم ـ ــس :إن «ه ــذا
ً
ً
المشروع ليس حال رشيدا على المدى القصير،
وبــالـتــأكـيــد لـيــس أف ـضــل ال ـخ ـي ــارات ،ألن تكلفة
تسييل االستثمارات الموجودة في الصناديق
السيادية أو باحتياطي األجيال القادمة هي أكبر
بكثير من تكلفة االقتراض على الدولة02 ،

الجابر ألبطال «تحرير  :»٢١استعدوا
ً
دائما لصون أمن الوطن

حسين العبدالله

بتهمتي ال ـتــزويــر ف ــي م ـحــرر رسـمــي
واستعماله ،المؤثمتين في المواد 257
و 259و 260مــن قــانــون ال ـج ــزاء ،أحــالــت
الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)
ً
إشــرافـيــا وتنفيذيين فــي بلدية الكويت
وآخرين إلى النيابة العامة.
وأوضحت «نزاهة» ،في بيان أمس ،أن
ً
تلك اإلحــالــة تــأتــي اسـتـمــرارا لجهودها
الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره
وآث ـ ـ ــاره وم ــاح ـق ــة مــرت ـك ـب ـيــه ،م ــن خــال

محليات

نجاد يدخل في حرب مع
صهر خامنئي ...ويدعو
لتغيير السياسة الخارجية

دوليات

جانب من التمرين «تحرير »٢١

21

مباحثات مصرية  -قطرية في الكويت
وفدا البلدين يتعهدان بإجراءات لتعزيز العمل المشترك
على غرار لقاء مماثل جمع اإلمارات
وقـطــر ،استضافت الكويت ،أمــس ،أول
اجتماع من نوعه بين وفدين رسميين
من مصر وقطر ،لمتابعة تنفيذ بنود
القمة الخليجية ،التي عقدت في مدينة
العال بالسعودية ،في  5يناير الماضي،
وتم خاللها التوصل إلى مصالحة أنهت

األزمة بين الرباعي العربي وقطر.
وأفــادت وكالة األنباء القطرية (قنا)
بـ ــأن وف ـ ــدي ال ــدوح ــة والـ ـق ــاه ــرة رحـبــا
باإلجراءات ،التي اتخذها الجانبان بعد
التوقيع على بيان العال ،كخطوة على
مسار بناء الثقة بين البلدين الشقيقين.
كما بحث االجتماع السبل الكفيلة

واإلجـ ـ ــراءات الـ ــازم ات ـخــاذهــا لتعزيز
م ـس ـيــرة ال ـع ـمــل ال ـم ـش ـتــرك وال ـعــاقــات
الثنائية بين البلدين ،وتحقيق تطلعات
ش ـع ـب ـي ـه ـم ــا ف ـ ــي األم ـ ـ ـ ــن واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار
والتنمية.
وأعرب البلدان عن تقديرهما لسمو
أمـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــاد ال ـش ـي ــخ نـ ــواف 02

ً
فضيحة لقاحات في لبنان ...النواب أوال

اقتصاديات

إثيوبيا تشترط
انسحاب الجيش
السوداني قبل الحوار

رياضة

انتهاكات لخطة التطعيم تدفع البنك الدولي للتهديد بوقف تمويله

 1.062مليار دينار مخصصات
البنوك في  2020بنمو %54.4
13

ً
العراق صادر استثمارا لـ «أجيليتي»
و«أورانج» بـ  800مليون دوالر

ً
«زين» تسجل أرباحا صافية
دوالر
بـ  605ماليين
ً ً

 10توصية بتوزيع  33فلسا نقدا عن 2020

11

ّ
أث ــار تـلــقــي ن ــواب لـلـقــاح الـمـضــاد لفيروس
«كــورونــا» فــي مقر الـبــرلـمــان اللبناني ،أمــس،
موجة انـتـقــادات واسـعــة ،لما اعتبره البعض
ً
«خــرقــا» لخطة التطعيم المعتمدة في البالد،
كما ّلوح البنك الدولي بتعليق تمويله للحملة،
وســط تـقــاريــر تتحدث عــن تـســرب مــا بين 30
و 50في المئة من أول دفعة تلقاها لبنان من
اللقاحات خارج اآللية المتفق عليها.

وأكــد األمين العام لمجلس النواب ،عدنان
ً
ضاهر ،أن  16نائبا ،إضافة إلى  4موظفين في
ً
البرلمان ،ممن تتجاوز أعمارهم ال ـ  75عاما،
تلقوا اللقاح داخل مقر المجلس.
وفـ ــي ت ـصــريــح ي ـنــاقــض ت ـبــريــر الـمـجـلــس،
قــال رئيس حــزب «الكتائب اللبنانية» سامي
ً
ال ـج ـم ـيــل ،الـ ــذي يـبـلــغ  40ع ــام ــا ،إن «ال ـن ــواب
والــوزراء الحاليين والسابقين من كل األعمار

جرى االتصال بهم ألخذ اللقاح ضمن الدفعة
ً
األولى» ،مضيفا أنه رفض وعائلته التسجيل،
ألن األولويات ال تنطبق عليهم.
وبــاشــر ل ـب ـنــان ،مـنـتـصــف الـشـهــر ال ـجــاري،
حملة التطعيم بموجب دعم قدمه البنك الدولي
بقيمة  34مليون دوالر لمساعدته في الحصول
ً
ع ـلــى ال ـل ـق ــاح ــات ،م ـش ـتــرطــا ال ـت ــوزي ــع ال ـع ــادل
والمنصف وفق جدول األولويات.
02

22
فوز مثير للنصر
على السالمية أعاده
لقمة «الممتاز»
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األمير استقبل المحمد وتسلم رسالة من الرئيس الصيني
سموه هنأ سلطان بروناي ورئيس غيانا بالعيد الوطني لبلديهما وإمبراطور اليابان بذكرى ميالده
استقبل صاحب السمو أمير
ال ـب ــاد ال ـش ـيــخ نـ ــواف األح ـمــد
بقصر بيان صباح أمس سمو
الشيخ ناصر المحمد.
ك ـمــا اسـتـقـبــل س ـم ــوه وزي ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـش ـي ــخ ال ــدك ـت ــور
أحمد الناصر ،وعضو المكتب
السياسي األعلى رئيس مكتب
الـ ـ ـش ـ ــؤون الـ ـخ ــارجـ ـي ــة لـلـجـنــة
المركزية في الحزب الشيوعي
الصيني الحاكم يانغ جيتشي
الذي نقل لسموه رسالة شفوية
م ـ ــن ال ــرئـ ـي ــس ال ـص ـي ـن ــي شــي
جين بينغ تضمنت العالقات
التاريخية التي تجمع البلدين
والشعبين الصديقين ،وسبل
تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــزه ـ ــا وتـ ـنـ ـمـ ـيـ ـتـ ـه ــا ف ــي
مختلف المجاالت وعلى كافة

الصعد ،كما تضمنت القضايا
ذات االهتمام المشترك وآخــر
المستجدات على الساحتين
اإلقليمية والدولية.
حضر المقابلة وزير شؤون
الــديــوان األم ـيــري الشيخ علي
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــراح ،ورئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ــدي ـ ــوان
األميري الشيخ مبارك فيصل
السعود ،ونــائــب وزيــر شــؤون
الديوان األميري الشيخ محمد
ال ـع ـب ــدال ـل ــه ،ووكـ ـي ــل ال ــدي ــوان
األم ـيــري مــديــر مكتب صاحب
السمو أمير البالد أحمد فهد
الفهد.
وف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــال آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،ب ـع ــث
صاحب السمو ببرقية تهنئة
إلـ ـ ـ ــى س ـ ـل ـ ـطـ ــان ب ـ ـ ــرون ـ ـ ــاي دار
ال ـســام ال ـحــاج حـســن البلقيه

عـبــر فـيـهــا س ـمــوه عــن خالص
تهانيه بمناسبة ذكــرى العيد
ال ــوط ـن ــي ل ـ ـبـ ــاده ،مـتـمـنـيــا لــه
موفور الصحة والعافية وللبلد
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وب ـ ـ ـعـ ـ ــث صـ ـ ــاحـ ـ ــب الـ ـسـ ـم ــو
ب ـب ــرق ـي ــة ت ـه ـن ـئ ــة إلـ ـ ــى رئ ـي ــس
ج ـم ـهــوريــة غ ـيــانــا الـتـعــاونـيــة
محمد عــرفــان عـلــي عـبــر فيها
س ـ ـمـ ــوه عـ ــن خـ ــالـ ــص ت ـهــان ـيــه
بمناسبة ذكرى العيد الوطني
لـ ـ ـب ـ ــاده ،م ـت ـم ـن ـيــا لـ ــه م ــوف ــور
الـ ـصـ ـح ــة وال ـ ـعـ ــاف ـ ـيـ ــة ول ـل ـب ـلــد
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وب ـ ـ ـعـ ـ ــث صـ ـ ــاحـ ـ ــب الـ ـسـ ـم ــو
ببرقية تهنئة إلــى إمـبــراطــور
اليابان ناروهيتوّ ،
عبر فيها
س ـ ـمـ ــوه عـ ــن خـ ــالـ ــص ت ـهــان ـيــه

ولي العهد يستقبل ناصر المحمد

ً
ولي العهد مستقبال المحمد أمس
استقبل سمو و لــي العهد الشيخ مشعل األ حـمــد بقصر بيان
صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

ً
األمير مستقبال الناصر ويانغ جيتشي أمس

بمناسبة ذكرى ميالده ،متمنيا
لــه مــوفــور الـصـحــة والـعــافـيــة،
ومـ ـشـ ـي ــدا سـ ـم ــوه ب ــال ـع ــاق ــات

الــوطـيــدة الـتــي تــربــط البلدين
والشعبين الصديقين ،راجيا
ل ـل ـي ــاب ــان وش ـع ـب ـهــا ال ـصــديــق

الكويت :مضاعفة الجهود
الدولية لوأد اإلرهاب
أعربت وزارة الخارجية عن إدانــة واستنكار
ال ـك ــوي ــت الس ـت ـه ــداف قــاف ـلــة ل ـبــرنــامــج األغ ــذي ــة
العالمي التابع لألمم المتحدة في الكونغو راح
ضحيته سفير إيطاليا وعدد من األشخاص.
وقــالــت ال ــوزارة ،فــي بيان صحافي ،أمــس ،إن
الم ّ
هذه العملية اإلجرامية تؤكد الحاجة ُ
لحة إلى
مضاعفة الجهود الدولية لوأد ظاهرتي العنف
واإلرهــاب ،مشددة على موقف الكويت المبدئي
والثابت المناهض لهاتين الظاهرتين بجميع
أشكالهما وصورهما.
َّ
وعبرت عن خالص التعازي وصادق المواساة
إلى حكومة وشعب جمهورية إيطاليا وإلى أسر
الضحايا.

النواف يلتقي سفير البحرين
استقبل نائب رئيس الحرس
الــوط ـنــي ال ـفــريــق أول مـتـقــاعــد
الشيخ أحمد النواف ،في ديوانه
بالرئاسة العامة للحرس ،سفير
ال ـب ـح ــري ــن لـ ــدى دول ـ ــة ال ـكــويــت
صالح المالكي.
وت ـ ـ ـ ــم خ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء ب ـح ــث
الـ ـم ــوض ــوع ــات ذات االه ـت ـم ــام
المشترك ،وتأكيد أهمية تعزيز
العالقات بين البلدين الشقيقين.

الناصر يبحث التطورات والعالقات مع الصين
جيتشي يشيد بحكمة الكويت والشراكة الثنائية في مختلف المجاالت

االعتداءات
الحوثية على
السعودية
تهديد مباشر
لألمن القومي
الخليجي
والعربي

وزير الخارجية

عقد وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد
ال ـنــاصــر أم ــس اجـتـمــاعــا م ــع عـضــو المكتب
السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي
الصيني مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون
الخارجية يانغ جيتشي في ديوان عام وزارة
الخارجية بمناسبة زيارته الرسمية للبالد.
ُ
وبـ ـحـ ـث ــت خـ ـ ــال االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع أطـ ـ ــر ت ـعــزيــز
العالقات الثنائية الوثيقة والمتينة التي تربط
الكويت بالصين واستعراض أوجه التعاون
الوثيق والشراكة المتميزة بين البلدين في
مـخـتـلــف ال ـم ـجــاالت الـحـيــويــة والـمـهـمــة كما
تمت مناقشة كافة التطورات على الساحتين
اإلقليمية والدولية.
وأشاد الناصر بالعالقات الثنائية الوثيقة
ب ـيــن ال ـك ــوي ــت وال ـص ـي ــن م ـنــذ  50ع ــام ــا ومــا
تشهده من ازدهار وتقدم مستمر في مختلف
المجاالت ،مثنيا على ما توصل إليه التعاون
المشترك بين البلدين الصديقين فــي كافة
المحافل الدولية.

مــن جــانـبــه ،عـبــر جيتشي عــن دع ــم بــاده
لـمـسـيــرة ال ـعــاقــات االسـتــراتـيـجـيــة الـقــائـمــة
بين البلدين فــي جميع الـمـجــاالت وترسيخ
دعائمها ،مشيدا بما توصلت إليه الشراكة
الثنائية في القطاعات الحيوية االقتصادية
واالستثمارية والتجارية من مستويات رفيعة.
ك ـم ــا أشـ ـ ــاد الـ ـمـ ـس ــؤول ال ـص ـي ـنــي بـحـكـمــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت واتـ ـ ـ ـ ـ ــزان س ـي ــاس ـت ـه ــا الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
وبالجهود التي تقوم بها في ترسيخ دعائم
حفظ األمن والسلم في المنطقة.
وحـ ـض ــر االجـ ـتـ ـم ــاع كـ ــل مـ ــن ن ــائ ــب وزيـ ــر
الـخــارجـيــة بــالــوكــالــة الـسـفـيــر جـمــال الـغــانــم،
ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير
علي السعيد ،ومساعد وزير الخارجية لشؤون
المراسم السفير ضــاري الـعـجــران ،ومساعد
وزي ــر الـخــارجـيــة ل ـشــؤون مكتب نــائــب وزيــر
الخارجية السفير أيهم العمر ،ومساعد وزير
ال ـخــارج ـيــة ل ـشــؤون مـكـتــب وزي ــر الـخــارجـيــة
الـسـفـيــر ص ــال ــح ال ـل ــوغــان ــي ،وعـ ــدد م ــن كـبــار

مسؤولي وزارة الخارجية.
من جهة أخرى ،تلقى الناصر ،أمس ،اتصاال
هاتفيا مــن وزي ــرة خــارجـيــة مملكة السويد
آن لـيـنــده ت ـنــاول مـجـمــل ال ـعــاقــات الثنائية
الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر
تعزيزها وتنميتها فــي مختلف المجاالت،
إض ــاف ــة إل ــى مـنــاقـشــة آخ ــر ال ـم ـس ـت ـجــدات في
المنطقة والتطورات على الساحتين اإلقليمية
والدولية.
وج ــدد وزي ــر الـخــارجـيــة إدان ــة واسـتـنـكــار
الـكــويــت للهجمات واالعـ ـت ــداء ات المستمرة
وال ـم ـت ـك ــررة ال ـت ــي ت ـق ــوم ب ـه ــا الـمـيـلـيـشـيــات
الحوثية على السعودية والتي تعد تهديدا
مباشرا لــأ مــن القومي الخليجي والعربي،
مــؤكــدا مــوقــف الـكــويــت الـثــابــت وال ــداع ــم لكل
اإلجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على
أمنها واستقرارها.

ً
سفير نيكاراغوا :مساعي «الهالل األحمر» ملموسة إنسانيا
ثمن سفير جمهورية نيكاراغوا لدى الكويت محمد
الشتر جهود الكويت في مجاالت العمل اإلنساني على
الـســاحــة اإلقليمية والــدول ـيــة ،ودع ــم بــرامــج ومـشــاريــع
التنمية لمصلحة الشعوب.
وأثنى السفير الشتر ،في تصريح لـ"كونا" أمس عقب
لقائه رئيس مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر د .هالل
ا لـســا يــر ،على المساعي الخيرية الملموسة للجمعية
في العديد من ساحات العطاء اإلنساني ،والتي تهدف
لتحسين أوضاع العديد من الفئات التي تتطلع لفرص

الـعـيــش ال ـكــريــم ،واالن ـت ـقــال إل ــى مــرحـلــة االع ـت ـمــاد على
القدرات الذاتية.
وأكد أن تنوع جهود الهالل األحمر الكويتي في تنفيذ
العمل اإلغاثي في أنحاء العالم جعلها متميزة بجهودها
في مجال العمل اإلنساني ،ودعم المنكوبين ،في الدول
التي تتعرض للكوارث الطبيعية أو من صنع اإلنسان.
وب ـحــث ال ـجــان ـبــان ،خ ــال ال ـل ـقــاء ،آف ــاق ال ـت ـعــاون في
الـمـجــاالت ذات ال ـمــردود اإليـجــابــي على صعيد العمل
اإلنساني مع الصليب األحمر في نيكاراغوا.

وزير المالية :استنفدنا...

ً
ً
ً
احتياطي األجيال القادمة ،الــذي يشهد نموا مستمرا" ،مبينا أن
"هدفنا الرئيسي حماية المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط
مــن الـمـســاس ،وتـســريــع وتـيــرة اإلصــاحــات االقـتـصــاديــة لضمان
رفاهية المواطنين ،األمر الذي يحتم علينا معالجة شح الموارد
المالية ونفاد السيولة في أقرب وقت".
ً
ً
وأوض ـ ــح ح ـم ــادة أن "ال ـمــال ـيــة" ت ـتــوقــع ع ـج ــزا تــراك ـم ـيــا قيمته
 55.4مليار دينار في السنوات الخمس التي ُتلي السنة المالية
ً
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ً
مليارا لإلنفاق التراكمي على الرواتب والدعوم وفق أوجه الصرف
ً
السابقة ،مؤكدا أنه ال يخفى على أحد ما تشهده الدول النفطية كافة
من تحول جذري في إدارة المالية العامة ،والكويت ليست بمنأى
ً
عن هذه المتغيرات ،فضال عما فرضته جائحة كورونا من واقع
جديد على االقتصاد المحلي والعالمي عبر االنخفاض الحاد في
أسعار النفط وصعوبة التنبؤ بقيمته المستقبلية.

«السحب من األجيال» يسقط...
بعوائد ما بين  6أو  7أو %8؟».
فلماذا يتم تسييل أصول تأتي ً
وأوضح أن االقتراض ليس خطأ ،فجميع الدول تقترض ،ولكن
سي َ
الخطأ والصواب يكون بشأن ما ُ
فعل بهذه القروض ،ألنها إذا
ُص ِرفت على بنود جارية ال تساهم في إصالح االعوجاج القائم في
ً
ً
االقتصاد الكويتي الوطني فستكون إبرا مخدرة وحلوال مؤقتة،
ً
م ـش ــددا عـلــى أن ال ـحــل ال ـج ــذري أن ت ـطــرح الـحـكــومــة اإلصــاحــات
االقتصادية الحقيقية على الناس بكل صراحة وشفافية.
وفي خضم موجة الرفض النيابية الواسعة ،برز تصريح رئيس
لجنة الـشــؤون المالية واالقـتـصــاديــة البرلمانية ،وهــي المعنية
ب ــدراس ــة ال ـم ـشــروع ،الـنــائــب أحـمــد الـحـمــد بـتــأكـيــده أن الـمـشــروع
ً
«مرفوض جملة وتفصيال ،وال يمكن أن يمر في ظل سوء اإلدارة
الحكومية للمال ،وبعد تجفيفها لالحتياطي العام».

وأشار الشتر إلى تعرض بالده إلعصار مدمر مؤخرا،
تسبب في نزوح مئات اآلالف من سكانها وإلحاق أضرار
جسيمة ببناها التحتية ،مشيدا بموقف الكويت مع
بالده وتقديمها أوجه الدعم االنساني واالغاثي.
من جانبه ،رحب الساير بزيارة سفير نيكاراغوا لمقر
الجمعية ،مؤكدا ان الجمعية تدعم كل الجهود االنسانية
هناك من خالل التنسيق والتعاون مع الصليب األحمر
في نيكارغوا.

ومن جهته ،قال النائب بدر الداهوم« :لن نقبل أن يكون الشعب
الكويتي هو الضحية لتصرفات حكومية غير مسؤولة وسيئة
في إهدار المال العام ،وخلق مشاريع فاسدة يستفيد منها بعض
ً
ً
ً
المتنفذين» ،مؤكدا «سنقف سدا منيعا ضد أي محاولة إلهدار المال
العام ،أو أي مساس بجيب المواطن».
ً
وكان الفتا تصريح النائب محمد المطير ،الذي أعلن موافقة مشروطة
ً
على المشروع ،بقوله« :لن أوافق على هذا المشروع إال أن يكون قرضا لمرة
ً
ً
ً
واحدة ال استقطاعا غير مردود ،على أن تعد الحكومة سنويا تقريرا عن
كيفية سداد القرض ،وعن اإلصالحات االقتصادية».
05

«التمييز» ترفض االعتراف...

ً
طبقا لتقرير اللجنة بتاريخ « 2010/12/14ال تلتزم بالمعايير والشروط
األكاديمية والتعليمية ،وأنها مجرد مكتب تجاري لبيع الشهادات
العلمية لمختلف الـمــراحــل الــدراسـيــة ،ولــم يـصــدر لها ترخيص من
وزارة التعليم العالي باليونان ،وأن الوزارة أصدرت مذكرة للسلطات
األمنية المختصة إلغالق الجامعة بالشمع األحمر ،ومصادرة لوحاتها
ً
وأختامها ،ألنها ال تمتلك رخصة عمل ،ولم تقدم طلبا إلصدارها».
وقالت إن الشهادة التي حصل عليها الطاعن صــدرت عن جامعة
لـيــس لـهــا ك ـيــان قــانــونــي ،ول ــم ي ـصــدر لـهــا تــرخـيــص عـمــل بـبــادهــا،
ً
وأن التحاق الطلبة بها طبقا للقرارات الـصــادرة عن وزارة التعليم
ً
العالي سابقا ...ال يرتب لهم الحق في اعتماد شهاداتهم التي صدرت
بالمخالفة للقواعد التي وضعتها الجهة اإلداري ــة ،وأخصها القرار
رقم  20لسنة .2000
ً
ً
وأوضحت أن ذلك يأتي حرصا على المصلحة العامة ،واحتراما
لقاعدة المساواة وتكافؤ الفرص بين الحاصلين على المؤهل ذاته
في جامعات الكويت ،وحتى ال يزاحمهم في سوق العمل من ال تتوافر
في شهاداتهم أي معايير فنية أو أكاديمية تؤهلهم للمنافسة فيه.
وأضافت أن اعتماد إنهاء بعثة المطعون ضده وتعيينه بوظيفة
أسـتــاذ مساعد بهيئة الـتــدريــس تــم على زعــم أنــه حصل على درجــة
الدكتوراه ،وتوفر بشأنه شرط التأهيل العلمي الالزم لشغل الوظيفة،

المزيد من الرقي واالزدهار.
وبـ ـع ــث سـ ـم ــو ولـ ـ ــي ال ـع ـهــد
الشيخ مشعل األحمد ورئيس

مجلس ال ـ ــوزراء سـمــو الشيخ
صباح الخالد ببرقيات تهنئة
مماثلة.

ً
النواف مستقبال السفير البحريني

معرفي :بدائل جديدة لحل الملف اإلسكاني

ً
أكد أن «السكنية» ستشهد طرح مشاريع قريبا
●

يوسف العبدالله

أك ـ ـ ــد وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـ ــدولـ ـ ــة لـ ـش ــؤون
اإلسـ ـك ــان وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
ال ـخــدمــات د.ع ـبــدال ـلــه مـعــرفــي أن
ال ـب ـن ــاء ال ـع ـم ــودي أحـ ــد ال ـبــدائــل
المطروحة لدى المؤسسة العامة
ً
ل ـلــرعــايــة الـسـكـنـيــة ،م ـش ـيــرا إلــى
أن هناك أمــورا جديدة ستطرح،
ومنها العمل بالمطور العقاري،
وغـيــره مــن األم ــور ،التي ستكون
مـتــوازيــة مــع الحلول المطروحة
ل ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـل ــف
االسكاني.
وق ـ ــال مـ ـع ــرف ــي ،فـ ــي ت ـصــريــح
صـ ـح ــاف ــي أم ـ ـ ــس ،عـ ـل ــى ه ــام ــش
تسليمه مفاتيح الشقق الحكومية
الجديدة في مدينة جابر االحمد،
إن ه ـنــاك الـعــديــد مــن الـمـشــاريــع
ً
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أن ه ـن ــاك
مـشــار يــع استثمارية للمؤسسة
ً
تطرح حاليا بشكل مــزايــدات تم
ال ـبــدء فــي بعضها خ ــال الـفـتــرة
السابقة.
وبينما لفت إلى ان المؤسسة
خ ــال ال ـف ـتــرة ال ـق ــادم ــة ستشهد
م ـش ــاري ــع ت ـحــت الـ ـط ــرح ،أوض ــح
أن م ـشــروع مــديـنــة جـنــوب سعد
العبدالله أحد المشاريع الكبيرة
ويعمل العديد من جهات الدولة
ً
ع ـلــى إزال ـ ــة م ـعــوقــاتــه ،مـبـيـنــا ان
"الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ع ـل ــى م ــوع ــد خ ــال
األشهر القليلة القادمة بإزالتها،
وبــإذن الله سنبدأ بكل سرعتنا،
ال ـتــي ن ـقــدر عـلـيـهــا ،ونـتـمـكــن من

ً
في حين أنــه فاقد لــه ،لما هو ثابت يقينا -وفــق ما قطعت به أحكام
الـقـضــاء -مــن أن الـجــامـعــة الـتــي حـصــل منها عـلــى شـهــادتــه ال تلتزم
بالمعايير والشروط األكاديمية والتعليمية ،وال تعدو في حقيقتها
أن تـكــون مـجــرد مكتب تـجــاري لبيع الـشـهــادات العلمية ،ولـيــس لها
كيان قانوني ،ولم يصدر لها ترخيص عمل ،ومن ثم فهي غير جديرة
باالعتراف بها ،أو االعتداد بشهاداتها أو معادلتها بمثيالتها التي
تمنحها جامعة الكويت.

مباحثات مصرية  -قطرية...
األحمد على جهود سموه لــرأب الصدع ،وحرصه على تعزيز العمل
العربي المشترك.
وفي وقت قدما الشكر للكويت على استضافتها لالجتماع األول،
أعرب الجانبان عن تقديرهما للسعودية ،الستضافتها القمة الخليجية
األخيرة ،التي توجت بإصدار بيان العال.
وبحث األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف
الحجرف ،أمس األول ،خالل زيــارة للدوحة ،مع نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن مسيرة
مجلس التعاون الخليجي.

فضيحة لقاحات في لبنان...

ُ
وحسب خطة الحكومة ،تخصص المرحلة األولى من التلقيح للطاقم
ً
الطبي ،ومن هم فوق الـ 75عاما ،كما أنشأت وزارة الصحة منصة لتسجيل
الراغبين في تلقي اللقاح ،على أن يتم التواصل معهم لتحديد موعده
ومكانه ،وال يمكن الحصول عليه من دون المرور بهذه اآللية.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للقاح في لبنان د .عبدالرحمن البزري،
في مؤتمر صحافي ،إن «ما حصل اليوم (أمس) خرق ال نستطيع السكوت
عنه .إنه محاولة لتمييز مجموعة من األشخاص ،وال يجوز ألحد أن
يتعدى على الخطة مهما كان».
وكــان البزري أبلغ ،في وقــت سابق ،وسائل إعــام بنيته االستقالة

معرفي خالل تسليمه مفاتيح شقق مدينة «جابر األحمد» أمس
تطوير هــذه المدينة ،باالضافة
الــى الـبــدائــل الـتــي سنقدمها في
مناطق أخرى".
وعن تسليم المواطنين مفاتيح
شققهم الحكومية ،أمــس ،قال ان
هذه التوزيعة ،التي تشمل شقق
جابر األحـمــد ،هــي مجموعة من
الشقق المتوافرة لدى المؤسسة،
وال ـت ــي ت ــم تــوزي ـع ـهــا ع ـلــى ثــاث
دفعات ،كما أن هناك شققا أخرى
غير متوافرة لدى المؤسسة ،وهي
مازالت تحت عهدة وزارة الصحة،
بـعــد إعــادت ـهــا للمؤسسة والـتــي
سيتم اإل ع ــان عنها وتوزيعها
بالتوالي ،الفتا الى ان هذه الشقق
عليها صيانة لمدة سنتين.
وع ـل ــى ال ـص ـع ـيــد الـتـشــريـعــي،
أوض ــح مـعــرفــي ان هـنــاك توافقا

كبيرا مع اللجنة االسكانية ،وأن
هذا التوافق سيصب في مصلحة
ً
المواطنين ،الفتا الى ان البدائل
االسكانية في مدينة جنوب سعد
الـعـبــدالـلــه سـتـطــرح فــي اجـتـمــاع
ً
اللجنة البرلمانية القادم ،متوقعا
ان يكون هناك بعض التعديالت
على هذه البدائل من قبل النواب،
وس ـ ـن ـ ـتـ ــوافـ ــق ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــا ي ـح ـقــق
مصلحة المواطنين.
ّ
ووج ـ ـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـعـ ــرفـ ــي ب ـ ـض ـ ــرورة
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراع فـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء م ـ ـظـ ــات
للسيارات في كافة مواقع مواقف
الـ ـسـ ـي ــارات أم ـ ــام عـ ـم ــارات شـقــق
مــديـنــة جــابــر االح ـم ــد الـسـكـنـيــة،
ً
م ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــرا ذل ـ ـ ـ ــك هـ ـ ــديـ ـ ــة رمـ ــزيـ ــة
للمواطنين من المؤسسة العامة
للرعاية السكنية.

ً
من منصبه احتجاجا ،قبل أن يتراجع إثر مشاورات مع لجنته والبنك
ً
ّ
الدولي ،واصفا تلقيح النواب بأنه «خطأ كبير وفادح ال يجوز أن يتكرر».
لكن الالفت كــان دخــول المدير اإلقليمي للبنك في الشرق األوســط،
ً
ســاروج كــومــار ،على خط الجدل الــدائــر ،مـهــددا بتعليق الدعم المالي
لحملة التلقيح؛ إذا ثبت «خرق» الخطة المتوافق عليها.
وكـتــب كــومــار عـلــى «تــويـتــر» ،أن مــا حـصــل «ال يتماشى مــع الخطة
الوطنية المتفق عليها مــع البنك الــدولــي ،وسنسجله على أنــه خرق
للشروط واألحـكــام التي تم االتـفــاق عليها معنا من أجــل تلقيح عادل
ومنصف».
ّ
وتابع في تغريدة أخرى« :عند تأكيد االنتهاك ،قد يعلق البنك تمويل
ً
اللقاحات ودعم خطةّ االستجابة لكوفيد  19في أنحاء لبنان» ،مضيفا:
«أناشد الجميع ،بغض النظر عن منصبكم :رجـ ً
ـاء سجلوا ،وانتظروا
دوركم».
ً
وأثار الموضوع جدال على مواقع التواصل ،وكتب أحد مستخدمي
«تــوي ـتــر»« :وال ــدت ــي فــي الــرابـعــة والـثـمــانـيــن مــن الـعـمــر ،ومسجلة على
ُ
المنصة ،لكنها لم تبلغ بأن دورها حان ،بينما السياسيون وعائالتهم
وأصدقاؤهم سيتلقون اللقاح قبلها».
ويشرف االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
على تخزين وتــوزيــع اللقاحات ،في وقــت تتعرض الطبقة السياسية
كلها في لبنان التهامات بالفساد واستغالل النفوذّ ،
وتم تلقيح  17ألف
شخص منذ وصول الدفعة األولى من التطعيم.
ّ
وسجل لبنان ،منذ مطلع العام ،معدالت إصابات ووفيات قياسية
جراء الوباء ،إذ بلغ إجمالي الحاالت  355056إصابة ،بينها  4340وفاة
على األقل ،منذ بدء انتشاره في البالد قبل عام.
ً
ً
ويشهد لبنان ،منذ منتصف الشهر الماضي ،إغالقا مشددا بدأ خالل
ً
فبراير الجاري التخفيف من قيوده تدريجيا.
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محليات

ً
الجابر ألبطال «تحرير  :»٢١استعدوا دائما لصون أمن الوطن

رعى التمرين بمشاركة مدفعية القوتين البرية والجوية والجيش األميركي
محمد الشرهان

التضحيات
الجليلة
التي سطرها
منتسبو
الجيش
في تحرير
الكويت محل
فخر فخر
واعتزاز

التمرين
يعكس
كفاءة وقدرة
منتسبي
الجيش
وحجم ما
يتمتعون به
من قدرات

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء
وزيــر الــدفــاع الشيخ حمد الجابر
ال ـم ـشــارك ـيــن ف ــي ت ـمــريــن "تـحــريــر
 "21إلــى المحافظة على مثل هذا
المستوى من العطاء والتميز ،حتى
ً
يكونوا دائما على أتم االستعداد
لتنفيذ مختلف المهام والواجبات
ال ـت ــي ت ــوك ــل إل ـي ـك ــم ،ل ـص ــون أم ــن
وسالمة واستقرار وطننا الغالي.
وحضوره
جاء ذلك خالل رعايته ً
اختتام القوة البرية ممثلة بلواء
ال ـت ـح ــري ــر اآللـ ـ ـ ـ ـ ــي ،6/وب ـم ـش ــارك ــة
مدفعية القوة البرية والقوة الجوية
الكويتية وال ـق ــوات الـصــديـقــة من
الجيش األم ـيــركــي ،صـبــاح أمــس،
ت ـمــريــن "تـ ـح ــري ــر "21ال ـ ــذي نـفــذت
فعالياته خالل الفترة من  12حتى
 23فبراير الجاري بمنطقة األديرع.
وكان في استقبال الوزير الجابر
ل ــدى وصــولــه إل ــى مــوقــع التمرين
آم ــر ال ـق ــوة ال ـبــريــة الـعـمـيــد الــركــن
محمد الـظـفـيــري ،وع ــدد مــن قــادة
التشكيالت ،وبعد ذلــك توجه إلى
مقر اإلي ـج ــاز ،حيث ق ــدم آم ــر لــواء
ال ـت ـحــريــر األل ـ ـ ــي 6/الـعـمـيــد الــركــن
ً
طالل الشمري إيجازا عن مجريات
األحــداث ومراحل تنفيذ التمرين،
والذي تم من خالله تطبيق مفاهيم
العقيدة القتالية الكويتية ،وكيفية
التعامل مع المعضالت المدرجة
ضمن سيناريو التمرين ،ثم انتقل
إلى موقع التمرين لمشاهدة تطبيق
عملي للرماية بالذخيرة الحية،
والتي تميزت بالمستوى العالي
في األداء والدقة في إصابة األهداف.

مهام وواجبات
وأكد أن ما يقوم به المشاركون
فــي التمرين مــن مـهــام وواج ـبــات،
هــو محل اع ـتــزاز وتـقــديــر ،ونتاج
ج ـه ـ ٍـد ،وع ـم ــل م ـت ــواص ـ ٍـل ،وسـعــي
للتطوير ،كـمــا أن ــه يعكس كـفــاءة
وقدرة منتسبي الجيش الكويتي،

ً
محييا المشاركين في تمرين «تحرير »21
الجابر

وزير الدفاع يتابع التمرين
وحجم ما يتمتعون به من قدرات،
وإم ـك ــان ـي ــات ،وخ ـ ـبـ ــرات ،مكنتهم
من تحقيق التفوق والنجاح ،في
مختلف مـشــاركــاتـهــم بالتمارين
والـتــدريـبــات العسكرية الداخلية
منها والخارجية.
وأض ــاف أن المشاركة فــي مثل
ه ـ ــذه ال ـت ـم ــاري ــن ت ـف ـســح ال ـم ـجــال
لكسب المزيد من
للمشاركين بها
ِ
الخبرات الميدانية ،كما تعمل على
صقل مهاراتهم الفردية والجماعية،
وتعزز من أواصر التعاون والعمل
الـمـشـتــرك بـيــن منتسبي الجيش

الكويتي ،وإخوانهم من منتسبي
القوات المسلحة بالدول الشقيقة
والصديقة ،مردفا :وهو األمر الذي
يساهم بدوره في تحقيق األهداف
ً
والغايات التي نتطلع إليها جميعا،
في الوصول بقواتنا للمستويات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـشـ ـ ــودة م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــزي ـ ــة
واالستعداد.

فخر واعتزاز
وبـمـنــاسـبــة حـلــول ال ــذك ــرى ال ـ
 60للعيد الوطني والذكرى الـ 30
لـيــوم الـتـحــريــر ،اسـتــذكــر الجابر

ب ـك ــل م ـشــاع ــر ال ـف ـخــر واالعـ ـت ــزاز
التضحيات الجليلة ،والبطوالت
الـكـبـيــرة الـتــي سـطــرهــا منتسبو
ال ـج ـي ــش ال ـك ــوي ـت ــي فـ ــي ال ــدف ــاع
ـدو
عــن وطـنـهــم ،وت ـحــريــره مــن عـ ٍ
استباح أرضــه وبحره وسماء ه،
وذل ـ ـ ــك ب ـم ـش ــارك ــة األوف ـ ـي ـ ــاء مــن
جيوش الدول الشقيقة والصديقة،
والـتــي وقفت مــع الحق الكويتي
وأيــدتــه ونــاصــرتــه ،فعاد الوطن،

ً
ً ً
حرا أبيا عزيزا ،يستظل في أمنه
وخيره جميع الشرفاء.
ونـ ـق ــل ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع تـحـيــات
وتقدير سمو أمير البالد القائد
األعلى للقوات المسلحة ،وسمو
ولي عهده األمين ،وسمو رئيس
مجلس ال ــوزراء ،للمشاركين في
ال ـت ـم ــري ــن م ــن ضـ ـب ــاط وض ـب ــاط
الصف وأف ــراد ،على ما يبذلونه
مـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــود مـ ـخـ ـلـ ـص ــة ،وعـ ـم ــل

متواصل ،وعطاء متميز لخدمة
وطننا الحبيب.
وف ــي خ ـتــام ال ـت ـمــريــن ع ـبــر عن
خــالــص شـكــره وتـقــديــره للجهود
ال ـم ـخ ـل ـصــة ال ـت ــي ب ــذل ــت ف ــي ه ــذا
ً
التمرين ،سائال المولى عز وجل
أن يوفق الجميع لما فيه خير بلدنا
الحبيب ،في ظل القيادة الحكيمة
لصاحب السمو أمير البالد القائد
األعـلــى لـلـقــوات المسلحة وسمو
ول ــي عـهــده األم ـيــن حفظهما الله

ورع ــاهـ ـم ــا وسـ ـ ــدد ع ـل ــى طــريــق
الخير خطاهما.

تعاون وتنسيق
وي ــأت ــي تـمــريــن "ت ـحــريــر "21
ترجمة للتعاون والتنسيق الدائم
والـعـمــل المشترك بين الجيش
ال ـك ــوي ـت ــي والـ ـ ـق ـ ــوات ال ـصــدي ـقــة
ً
في الجيش األميركي وتخليدا
ل ــذك ــرى يـ ــوم ال ـت ـح ــري ــر ،وال ـتــي
ن ـس ـت ــذك ــر مـ ــن خ ــال ــه ال ـج ـهــود
الكبيرة والتضحيات الجليلة
ال ـتــي قــدمـهــا منتسبو الجيش
الكويتي في الدفاع عن وطنهم
الغالي ،وبمشاركة إخوانهم من
منتسبي القوات المسلحة بالدول
الشقيقة والصديقة.
رافق وزير الدفاع في حضور
فعاليات اختتام التمرين رئيس
األرك ــان العامة للجيش الفريق
ال ــرك ــن خ ــال ــد ال ـص ـب ــاح ونــائــب
رئ ـي ــس األركـ ـ ـ ــان ال ـف ــري ــق الــركــن
فهد الناصر وعدد من كبار قادة
الجيش.

٤
محليات
«الشؤون» :بروتوكول تعاون بين «الخيري» و«إعانة المرضى»
ةديرجلا
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السبيعي لـ ةديرجلا  :االرتقاء بالخدمات اإليوائية والمنزلية المقدمة للمسنين
•

●

جورج عاطف

كـ ـ ـش ـ ــف و ك ـ ـ ـيـ ـ ــل وزارة ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
االجتماعية بالتكليف ،الوكيل المساعد
ل ـش ــؤون ق ـط ــاع ال ــرع ــاي ــة االجـتـمــاعـيــة
مسلم السبيعي عن توقيع بروتوكول
تـعــاون بين الـصـنــدوق الخيري لــدور
الرعاية االجتماعية وجمعية صندوق
ً
إعانة المرضى ،مشيرا إلى أن الوزارة
تسعى من خالله لالرتقاء بالخدمات
اإلي ــوائ ـي ــة وال ـم ـنــزل ـيــة ك ــاف ــة الـمـقــدمــة
للمسنين بين ذويهم وتطويرها.
وأوض ــح السبيعي ل ـ "الـجــريــدة" أن
"الشؤون" تهدف من خالل البروتوكول
إل ـ ــى دع ـ ــم ال ـ ـفـ ــرق ال ـط ـب ـي ــة ال ـم ـت ـن ـق ـلــة،
ليتسنى تقديم أفضل الخدمات لكبار
الـســن ،وتقليص الـمــدة الزمنية التي
ً
ي ـن ـت ـظــرون ـهــا ب ـيــن ك ــل زي ـ ـ ــارة ،م ــؤك ــدا
حرص الوزارة على حفظ كرامة ُ
المسن
وت ــراب ـط ــه األس ـ ـ ــري ،م ــن خـ ــال تـقــديــم
ً
الخدمات الالزمة في منزله ،فضال عن
إرشــاد وتوجيه أفــراد األســرة بكيفية
العناية به.

وذك ـ ـ ــر أنـ ـ ــه عـ ـق ــب الـ ـت ــوقـ ـي ــع ق ــدم ــت
جمعية صندوق إعانة المرضى تبرعا
إلى الوزارة عبارة عن كراسي متحركة
لتوزيعها على مسني "دور الرعاية"،
ً
مشيدا بــالــدور الــرائــد للجمعية التي
ً
ً
تعد دا عـمــا رئيسا لعمل القطاع عبر
تبرعاتها السخية والدائمة للصندوق
ً
الخيري ،مؤكدا أن هذه التبرعات تتيح
للوزارة دعم وتطوير الخدمات المقدمة
ع ـبــر الـ ـف ــرق الـمـتـنـقـلــة ال ـم ــوزع ــة على
جميع المحافظات.

السبيعي خالل ّ
تسلمه الكراسي المتحركة الخاصة بالمسنين

الكندري يعين  3أعضاء في «تعاونية السالم»

ً
تــأك ـيــدا لخبر «ال ـجــريــدة» الـمـنـشــور فــي عــددهــا الـصــادر
أم ــس األول ،بـعـنــوان «تعيين أع ـضــاء فــي تـعــاونـيــة الـســام
النتهاء والية أغلبية مجلس إدارتها» ،أصدر وزير الشؤون
االجـتـمــاعـيــة وزيـ ــر األوق ـ ــاف والـ ـش ــؤون اإلســام ـيــة عيسى
الكندري ،القرار الوزاري رقم (/8ت) لسنة  ،2021بشأن تعيين
أعضاء في مجلس إدارة جمعية السالم التعاونية.

ً
ووفقا للقرار ،فإنه بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
ّ
يعين ثالثة أعضاء داخــل مجلس إدارة الجمعية ،هم فهد
العوضي ،وفيصل البلوشي ،وعادل المطيري ،مدة  3أشهر،
أو حتى اجــراء االنتخابات التكميلية للجمعية الستكمال
ع ــدد أع ـض ــاء مـجـلــس اإلدارة ،م ـتــى م ــا سـمـحــت الـسـلـطــات
الصحية بذلك.

«القوى العاملة» :جوالت مفاجئة على إزالة مخالفات جسيمة في عقار بـ«شرق»
الشركات للتأكد من «نسب الدوام»

ً
على وقع القرارات الصادرة أخيرا من مجلس الوزراء ،بشأن تخفيض نسب
الحضور إلى مقار العمل ،بما ال يتجاوز  30في المئة بالقطاع الحكومي ،و50
في المئة بالخاص ،علمت "الجريدة" أن الهيئة العامة للقوى العاملة ،ممثلة
في فريق تطبيق االشتراطات الصحية التابع لمجلس الوزراء ،بصدد توسيع
حمالتها ،خالل األيام المقبلة ،لتشمل مقار الشركات العاملة في القطاع الخاص،
للوقوف على مدى التزامها بالقرار السالف ذكره.
ً
ووفقا لمصادر "القوى العاملة" فإن الهدف من الحمالت إحكام السيطرة
بصورة أوسع على التجمعات والمحافظة على التباعد االجتماعي ،وتقليل
فرص انتشار الوباء ،مؤكدة جدية الحكومة في تطبيق االشتراطات الصحية،
السيما الخاصة بالتباعد االجتماعي ومنع التجمعات داخل مقار العمل.
وشددت المصادر على أنه ،في حالة رصد أي مخالفة ،متعلقة بعدم االلتزام
بنسب الدوام التي حددتها القرار ،داخل مقار العمل التي يتم التفتيش عليها
يحرر بحقها إنذار تالفي مخالفة ،ثم يعاود التفتيش عليها وفي حالة اإلصرار
على المخالفة هناك تدرج في العقوبات قد يصل إلى إغالق الملف وإمهاره بأحد
الرموز ،إلى حين تالفي المخالفة.
وأشـ ــارت الـمـصــادر إلــى أن ــه ،بـشــأن المخالفات الـمـحــررة بحق المنشآت
والشركات الخاصة لن تمس العمالة الموجودة بهذه األمــاكــن ،بل يتحمل
ً
صاحب العمل كامل تبعاتها ،مؤكدة أنه صار لزاما على الجميع تطبيق القرارات
الخاصة بمنع التجمعات في أماكن العمل ،لكونها تصب في مصلحتهم ،متوقعة
مباشرة هذه الحمالت التفتيشية المفاجئة عقب العودة من إجــازة األعياد
الوطنية وأعياد التحرير.

محافظ العاصمة :سنقف بالمرصاد لجميع التجاوزات
ت ـم ـك ـنــت ح ـم ـل ــة ف ــري ــق ال ـ ـ ـطـ ـ ــوارئ ل ـفــرع
بلدية محافظة العاصمة مــن إزا ل ــة جميع
الـمـخــالـفــات الـجـسـيـمــة ف ــي أح ــد ال ـع ـقــارات
المخالفة بمنطقة شرق والتي تسبب فيها
ت ـك ــدس س ـكــن ال ـع ـمــالــة ف ــي الـ ـعـ ـق ــار ،وذل ــك
بتوجيهات محافظ العاصمة الشيخ طالل
الخالد.
وكشفت الحملة عن مخالفات العقار التي
هــددت الصحة العامة بشكل مباشر ومن
بينها تكدس سكن العمالة على مساحات
ال تـتـنــاســب م ــع أع ــداده ــا ،وت ـهــالــك دورات
ال ـم ـي ــاه م ـم ــا ي ـت ـس ـبــب ف ــي ن ـق ــل األم ـ ـ ــراض،
إل ـ ــى ج ــان ــب ع ـ ــدم االلـ ـ ـت ـ ــزام ب ــاالش ـت ــراط ــات
الصحية واإلجراء ات االحترازية والوقائية
ـورون ــا المستجد،
ف ــي مــواج ـهــة ف ـي ــروس ك ـ ُ
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ت ـم ــدي ــدات غ ـ ــرف الـكـيــربــي
الـعـشــوائـيــة وغـيــر اآلم ـن ــة ،وع ــدم صالحية
حد بعيد للسكن اآلدمي.
العقار إلى ٍ
وأك ـ ــد ال ـم ـحــافــظ ال ـخ ــال ــد أنـ ــه "ال تــوقــف
ً
ل ـج ـهــود ال ـح ـم ـلــة إال ب ـعــد االن ـت ـه ــاء تـمــامــا

إحدى المخالفات
م ــن م ـخــال ـفــات ال ـب ـن ــاء ف ــي ج ـم ـيــع مـنــاطــق
المحافظة وإعادة األوضاع إلى طبيعتها"،
وقال :سنقف بالمرصاد لجميع الممارسات
المخالفة للقوانين.
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موجة الرفض النيابي تتواصل :ال للمساس بـ «األجيال القادمة»
• الغانم :أدعو لتقديم بدائل مقبولة • الداهوم :الحكومة أهدرت المال العام
محيي عامر

تواصلت ردود الفعل النيابية
الرافضة لمشروع الحكومة
بسحب
الذي يسمح لها ً
 5مليارات دينار سنويا من
صندوق األجيال القادمة.

أكد رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم أنه ال يجوز للجيل الحالي
أن يـمــس ثـ ــروة األج ـي ــال الـقــادمــة
وت ـح ـم ـي ـل ـهــم ك ـل ـفــة س ـ ــوء إدارت ـ ـ ــه
ل ــاق ـت ـص ــاد ع ـل ــى مـ ـ ــدى س ـن ــوات
ســابـقــة ،داع ـي ــا إل ــى ات ـخ ــاذ بــدائــل
مقبولة ومجدية اقتصاديا.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـغـ ــانـ ــم ،ف ـ ــي ت ـصــريــح
ص ـح ــاف ــي بـمـجـلــس األمـ ـ ــة أم ــس،
إن ــه تسلم فــي  17فـبــرايــر الـجــاري
مشروع قانون يتعلق باستقطاع
واخــذ مبالغ من صندوق األجيال
القادمة ،مشيرا إلى إحالة المشروع
إلى اللجنة المختصة ،وهي اللجنة

المطير :أوافق كقرض لمرة واحدة
قال النائب محمد المطير" :لن أوافق على قانون الحصول
ً
على  5مليارات دينار سنويا من صندوق األجيال ،إال أن يكون
ً
كقرض ولمرة واحــدة وليس استقطاعا غير مــردود ،على أن
ً
تأتي الحكومة سنويا بتقرير عن كيفية ســداد القرض وعن
االصالحات االقتصادية وعن اجراءاتها في مالحقة الفاسدين
واسـتــرداد أمــوال الــدولــة ،ثم ينظر كل سنة عن حاجة الدولة
ً
ويجب أن يكون بقانون أيضا".

المالية ،في ثاني يوم من تسلمه.
وت ـ ــاب ـ ــع :هـ ـ ـ ــذا أمـ ـ ـ ــر ف ـ ــي غ ــاي ــة
ال ـخ ـطــورة ،وإن ك ــان ه ــذا مـشــروع
قانون لم يقر وال أعتقد انه سوف
يقر؛ لعدة أسباب :أولها انه يتعلق
بـ ـث ــروة ال نـمـلـكـهــا ن ـح ــن الـجـيــل
الـ ـح ــال ــي ،فـ ـه ــذه ث ـ ـ ــروة لــأج ـيــال
القادمة ،وسوء إدارة الجيل الحالي
والمسؤولين فيه على مدى سنوات
طويلة ال يجب ان يتحملها الجيل
الـ ـق ــادم ،ف ـهــم اب ـن ــاؤن ــا ،وبــالـتــالــي
يجب ان نكون أكثر حرصا عليهم
من أنفسنا.
وأضـ ـ ـ ــاف :بـحـسـبــة مـتـحـفـظــة،
تكلفة اق ـت ــراض خـمـســة مـلـيــارات
دي ـنــار ب ــاألس ــواق العالمية اليوم
سـتـكــون بنحو  75مـلـيــون ديـنــار
ك ــويـ ـت ــي ،ب ـي ـن ـمــا ت ـك ـل ـفــة تـسـيـيــل
االس ـت ـث ـم ــارات سـتـصــل إلـ ــى 300
مـ ـلـ ـي ــون دي ـ ـن ـ ــار كـ ــوي ـ ـتـ ــي ،وه ـ ــذا
بافتراض ان معدل العائد السنوي
للصناديق السيادية  6في المئة،
والعوائد كما عرفنا أكثر من ذلك
بكثير.
وأوض ـ ـ ــح :ان االق ـ ـتـ ــراض ليس
خـ ـط ــأ ،ف ـج ـم ـيــع ال ـ ـ ــدول ت ـق ـتــرض،
ولـ ـك ــن ال ـخ ـط ــأ والـ ـ ـص ـ ــواب ي ـكــون

بـمــاذا سيفعل بــالـقــروض ،مبينا
ان القروض إذا صرفت على بنود
ج ـ ــاري ـ ــة ال تـ ـس ــاه ــم ف ـ ــي اص ـ ــاح
االع ــوج ــاج ال ـقــائــم ف ــي االقـتـصــاد
ال ـكــوي ـتــي الــوط ـنــي فـسـتـكــون ابــر
مخدر وحلوال مؤقتة.
وأكــد الغانم أن الحل الجذري،
الذي يجب ان تقوم به الحكومة ،هو
أن تطرح اإلصالحات االقتصادية
الحقيقية على الناس بكل صراحة
وشفافية.
وأشار إلى ان الخطأ الذي يحدث
اآلن مع تقديم الحكومة للخيارات
األخ ــرى حــدث مع الدين العام في
المجلس الماضي ،عندما قدم قبل
مـشــاورة الـنــواب وشــرحــه للناس،
وأتى بمواقف مسبقة برفضه.
وأضـ ــاف :أي خـيــار غير المس
بصندوق األجيال القادمة أتمنى أن
تقدمه الحكومة بالطرق الصحيحة،
فال ترسله فقط ،بل يشرح ويناقش
من قبل الـنــواب ،من أجــل ان يفهم
الـنــاس ضــرورتــه ،وبالتالي يقدم
للتصويت في مجلس األمة ويقرر
ممثلو االمة الموافقة عليه أم ال".
م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال رئ ـي ــس لجنة
الـ ـش ــؤون ال ـمــال ـيــة واالق ـت ـصــاديــة

«البيئة» :الصيد في الجون مارس المقبل
نــاقـشــت لـجـنــة شـ ــؤون البيئة،
في اجتماعها أمس ،أسباب قضية
ت ـل ــوث جـ ــون ال ـك ــوي ــت (مـخـلـفــات
ال ـ ـصـ ــرف ال ـص ـح ــي والـ ـمـ ـج ــاري)
وطرق العالج ،بحضور ممثلين عن
وزارات األشغال والتجارة والتربية
والصحة والهيئة العامة للبيئة
والجمعية الكويتية لحماية البيئة.
وق ـ ــال رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة ال ـنــائــب
د .حمد المطر إن االجتماع ناقش
بشكل مطول مشكلة تلوث جون
الكويت والمسؤول عنها ،وسيتم
الشهر المقبل السماح للمواطنين
ب ــاس ـت ـخ ــدام الـ ـج ــون ف ــي ال ـح ــداق
وال ـص ـيــد غـيــر ال ـجــائــر ،م ــن خــال
منصة ستكون متاحة للتسجيل
عليها األسبوع المقبل لدى الهيئة
العامة للبيئة ،مشيرا إلــى أن هذا
االمر ال يشمل الشركات.

وأضاف المطر ان جون الكويت
ي ـئــن م ــن ال ـت ـلــوث بـسـبــب وزارات
وجهات حكومية ،وهناك مخالفات
م ــن الـهـيـئــة ال ـعــامــة للبيئة بحق
وزارات الصحة والـتـجــارة ممثلة
بالهيئة العامة للصناعة واالشغال
والـتــربـيــة ،مــؤكــدا وج ــود تضارب
وتداخل بين المؤسسات الحكومية
وكل جهة تلقي التهمة والمسؤولية
على األخرى.
ولفت إلى أن "المعلومات الواردة
خ ـ ــال ال ـم ـنــاق ـشــة صــدم ـت ـنــا ب ــأن
وزارة الصحة مسؤولة عن تلوث
جون الكويت وتحديدا في منطقة
الصباح الصحية ،حيث تم رصد
وجــود مــواد مشعة وصلت نسبة
التركيز فيها الى اكثر من  ٢٠ضعف
المسموح به" ،مؤكدا أن ما يحدث
من الوزارة أمر خطير ،نظرا لوجود

المطر والمضف في اجتماع «البيئة» امس
معادن ثقيلة خطيرة مسرطنة في
هــذه المخلفات ،منها "الكوبلت"
الذي وصل تركيزه الى  ٧٦ملغراما
لكل لتر ،والمفروض ان يكون ٠ ،٠٥
او اقل من الجزء من المليون ،وهذا
األمر مسؤولية وزير الصحة القادم.
وأفــاد بأن وزارة التربية لديها

 ٢٤٠٠مختبر تلقي معظم موادها
الكيميائية وغيرها منذ  ٥٠عاما
في جون الكويت عن طريق الصرف
ال ـص ـحــي ،كـمــا أن وزيـ ــر الـتـجــارة
مسؤول عن  ١٤مجرورا في المنطقة
الـحــرة تلقي مخلفاتها ايضا في
جون الكويت.

مرزوق الغانم

محمد المطير

بدر الداهوم

البرلمانية الـنــائــب أحـمــد الحمد
إن مـ ـش ــروع ق ــان ــون ال ـس ـحــب من
احتياطي األجيال القادمة ،مرفوض
جملة وتفصيال ،وال يمكن أن يمر
في ظل سوء اإلدارة الحكومية للمال
وبعد تجفيفها لالحتياطي العام.
وش ــدد الـحـمــد عـلــى أن الخطر
فــي ه ــذا ال ـم ـشــروع أن ــه سيعرض
احتياطي األجيال القادمة للتجفيف
ألنــه يطلق يد الحكومة بالسحب
منه لما يصل إلى خمسة مليارات
دينار سنويا لسد العجز وهذا ما
ال يمكن أن نسمح به.

بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب ه ـش ــام
الصالح إن مشروع الحكومة يعني
اسـتـنــزاف االحـتـيــاطــي عــامــا بعد
ً
ً
ً
عام ،معتبره خيارا حكوميا كارثيا
وغاية في الخطورة على الدولة.
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ال ـن ــائ ــب بــدر
الــداهــوم "إن الحكومة لم تستطع
إدارة البلد وإدارة الفوائض المالية
عـنــدمــا ك ــان بــرمـيــل الـنـفــط بأكثر
ً
م ــن  120دوالرا ،وأه ـ ــدرت الـمــال
العام بمشاريع فاسدة ولم تسترد
األموال المنهوبة لصندوق الجيش،
خصوصا أن تجاوز المدة المحددة

بعدم مطالبة الحكومة باسترداد
األموال سوف تسقط بالتقادم".
وأض ــاف ال ــداه ــوم" :كــل الشعب
الـ ـك ــويـ ـت ــي فـ ــوجـ ــئ ب ـخ ـب ــر طـلــب
الحكومة سحب  5مليارات دينار
من صندوق األجيال القادمة ،وإذا
الحكومة لم تكن حريصة على المال
العام وإيجاد البدائل االقتصادية
وتريد أن تفلس الــدولــة من خالل
السحب من الصناديق االستثمارية
وال ـس ـي ــادي ــة ل ـل ـكــويــت ،ف ــا يمكن
أن نصل إلــى نقطة الـتـعــادل التي
يطلبونها االخوة في وزارة المالية".

طلب نيابي للتحقيق في انتحار «البدون»
تفاعل عدد من النواب مع حادثة انتحار طفل من
فئة غير محددي الجنسية "البدون" ،مؤكدين ضرورة
التحرك لحل هــذه القضية وتشكيل لجنة تحقيق
برلمانية في حادثة االنتحار.
وأعلن النائب د .صالح الشالحي عن عزمه تقديم
طـلــب إل ــى مـجـلــس األم ــة لتشكيل لـجـنــة برلمانية
للتحقيق فــي قضية انـتـحــار طفل مــن فئة الـبــدون
ً
بعمر  11عاما ،مؤكدا أهمية ضمان الحياة الكريمة
لتلك الفئة.
وشــدد الشالحي ،في تصريح بالمجلس أمس،
ع ـلــى ض ـ ــرورة تـغـيـيــر مـنـهـجـيــة ال ـج ـهــاز ال ـمــركــزي
لمعالجة أوضــاع المقيمين بصورة غير قانونية
في التعامل مع قضية البدون.
وقـ ــال" :ف ــي الـقـلــب غ ـصــة ،بـعــد أن أبـلـغــت بخبر
مؤسف جدا وهو انتحار طفل عمره  11عاما بمنطقة
الصليبية ،وهذه مأساة حقيقية في دولة اإلنسانية".
وأضاف" :دعونا على األقل نعطيهم حياة كريمة
وحقوقا مدنية ،وإن كنت أعلم أن الكثيرين منهم
يطالبون بالجنسية".

من جهته ،اعتبر النائب مــرزوق الخليفة انه
"عندما ينتحر طفل بدون يعيش حياة الجحيم
فــي ظــل حصار تفرضه الــدولــة على أســرتــه منذ
عقود ،فهذا يعني أن الحكومة شريكة في قتله،
وعليها أن تدفع الثمن وتحاسب".
بدوره ،قال النائب ثامر السويط" :نحن لم نقتل
الطفل ...فقط طاردناه في المدرسة والمستشفى
والمرور ،وأغلقنا في وجهه كل أبواب الحياة ،ثم
ً
أعطيناه حبل مشنقة صغيرا".
واكــد النائب د .عبدالكريم الكندري ان جميع
ألـقــاب اإلنسانية تنهار بــالــدولــة بـانتحار طفل
بدون ،فإن كان انتحار البالغين منهم ستغطيه
األجهزة األمنية بادعاء أنهم أصحاب سوابق ،فما
هي حجتهم اآلن؟!
أما النائب أحمد الحمد فقال :إن انتحار طفل
مــن أهـلـنــا الكويتيين ال ـبــدون دالل ــة جــديــدة عن
الحالة التي وصلت إليها هذه الفئة بعد المعاناة
واليأس ،وانعدام أي أفق للتغيير في المستقبل.

برلمانيات
سلة برلمانية
الديحاني لمنح عالوة
زوجية  100دينار

قدم فرز الديحاني اقتراحا
بقانون بإضافة مادة جديدة
بالقانون رقم ( )15لسنة 1979
في شأن الخدمة املدنية ،ينص
على أن تستحق املوظفة
الكويتية العالوة االجتماعية
بفئة متزوج بمقدار ١٠٠
دينارإذا كان زوجها ال
يتقاضى هذه العالوة من
خزانة الدولة.

ً
العرو يقدم تعديال
على قانون «المركزي»
قال النائب مبارك العرو ،من
غير املقبول أن ُيعهد بمراقبة
حسابات البنك املركزي إلى
مراقب حسابات من القطاع
الخاص" ،مع أن لدينا ديوان
املحاسبة" ،مشيرا الى أنه
قدم تعديال على قانون النقد
والبنك املركزي وتنظيم
ً
املهنة املصرفية ،إعماال
لقواعد الشفافية والنزاهة.

الخجمة يسأل عن عقود
حفر اآلبار النفطية

وجه النائب مبارك الخجمة
سؤاال إلى وزير النفط
والكهرباء واملاء د .محمد
الفارس حول عقود أبراج
حفر االبار النفطية .وتساءل
عن أسباب املوافقة على
ترسية املمارسة على
شركتني مصريتني.

محليات
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مسؤولون وجمعيات خيرية :األمير يقود سفينة الكويت بحكمة

 30سنة منذ
هنأوا سموه باألعياد الوطنية واستذكروا تضحيات الشهداء في سبيل حرية الوطن واستقالله التحرير :قصة
نجاح أميركي ـ ـ
كويتي
العالقات مع
الكويت تمر
اآلن بأفضل
مراحلها في
تاريخها

السفير الصيني

هـ ـن ــأ عـ ـ ــدد م ـ ــن ال ـم ـس ــؤول ـي ــن
وال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـخ ـي ــري ــة ال ـق ـي ــادة
الـسـيــاسـيــة ف ــي ال ـب ــاد بمناسبة
األعياد الوطنية ،مؤكدين أن أهل
الكويت يحتفون بهذه المناسبات
شـ ـك ــرا ل ـل ــه ت ـع ــال ــى ع ـل ــى نعمتي
ال ـت ـح ــري ــر واالس ـ ـت ـ ـقـ ــال ،واألم ـ ــن
وال ـ ــرخ ـ ــاء وال ـ ـسـ ــام واالزده ـ ـ ـ ـ ــار،
مستذكرين رجاالت الكويت الذين
قــدمــوا أرواح ـهــم فــي سبيل حرية
وطنهم واستقالله وسالمته.
وتمنوا للكويت األمــن واألمــان
واالزدهار في ظل القيادة الحكيمة

ل ـصــاحــب ال ـس ـمــو األمـ ـي ــر وسـمــو
ولي عهده اللذين يقودان سفينة
الكويت بكل حكمة واقتدار وأناة
نحو آفاق من التطور والرقي ،ومن
أجل تحقيق الكويت المكانة التي
تستحق وس ــط الـ ــدول المتمدنة
والمتميزة والراقية.
وتـ ـ ـق ـ ــدم م ـ ـحـ ــافـ ــظ االح ـ ـم ـ ــدي
ال ـش ـيــخ فـ ـ ــواز ال ـخ ــال ــد بــالـتـهـنـئــة
ل ـل ـق ـي ــادة ال ـس ـي ــاس ـي ــة بـمـنــاسـبــة
حلول الذكـرى الستين لالستقالل،
وذك ــرى التحرير الثالثين ،وعبر
باسمه ونيابة عن أهالي محافظة

االحمدي عن أخلص مشاعر الوالء
واالنتماء للوطن الحبيب ولسمو
أم ـيــر ال ـب ــاد وس ـمــو ول ــي الـعـهــد،
والوفاء للشعب الكويتي ،مقرونة
بخالص األمنيات بأن تنعم الكويت
وأهلها بالمزيد من التقدم والرخاء،
في ظل حكمة القيادة السياسية
الرشيدة للبالد.
من جهته ،أكد سفير الصين لدى
الكويت لي مينغ قانغ أن مسيرة
العالقات اإليجابية والبناءة بين
البلدين الصديقين تمثل خير دليل
على حيوية ونشاط هذه العالقة

المتميزة وال ـتــرابــط المتين بين
الشعبين العظيمين.
وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب قـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــغ ،فـ ـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــان
صحافي ،أمس ،عن أطيب التهاني
والتبريكات لسمو االمير وسمو
ولــي العهد مهنئا أيـضــا حكومة
وشعب الكويت ومتمنيا لها دوام
التقدم واالزدهار.
وقـ ــال إن "ال ـع ــاق ــات الصينية
الكويتية تمر اآلن بأفضل مراحلها
في تاريخها ،والتي بدأت رسميا
منذ عام  ،"1971مبينا أنه على مدار
 50عــامــا كــانــت مسيرة العالقات

انتصار العلي :الكويت تتبوأ مكانة مرموقة بين دول العالم

انتصار العلي

هنأت رئيسة مؤسسة "انتصار" الخيرية الشيخة انتصار سالم
العلي ،سمو األمير الشيخ نواف األحمد ،وسمو ولي العهد الشيخ مشعل
األحمد ،والشعب الكويتي والمقيمين على هذه األرض الطيبة بمناسبة
مرور  60عاما على استقالل الكويت ،و 30عاما على التحرير.
ً
وأضــافــت العلي ،في تصريح لها ،أمــس" :بعد مــرور  60عاما على
االستقالل استطاعت الكويت أن تتبوأ مكانة مرموقة بين دول العالم،
وذلك لما تتمتع به من مصداقية ،وسعيها لتحقيق السالم في العالم
والمنطقة" ،مستطردة" :وهذا ما ّ
جسدته مساعيها الحميدة في الوصول
الى المصالحة الخليجية ولم الشمل الخليجي مرة أخرى ،وانهاء الخالف
بين االشقاء".
وأش ــارت إلــى "مساعي الكويت الدائمة لتقديم المساعدات للدول
المحتاجة والمتضررة ،وهــذا تجلى أيضا في المساعدات االنسانية
التي قدمتها الكويت والمنظمات الخيرية اثناء تفشي جائحة كورونا ،إذ
َّ
انها لم تتخل عن تقديم المساعدات للدول الشقيقة والصديقة والفقيرة".
وأوضحت أن "الكويت ومنذ استقاللها لم تدخر جهدا لتحقيق السالم

في المنطقة والعالم واالهتمام باالنسان من دون ان تكون لديها اجندة
خفية" ،مؤكدة أن "الكويت تهدف دائما إلى تحقيق األمن واألمــان في
المنطقة والعالم" .وتابعت" :كما ان االحتفال بالذكرى الـ  30للتحرير
تجسد تضحيات الشعب الكويتي ولحمته فــي ذلــك الــوقــت مــن اجل
استرجاع أرضه وحريته" ،مثمنة "الــدور الذي قامت به دول التحالف
لتحرير الكويت من براثن االحتالل الغاشم".
وقالت" :بعد التحرير شهدت الكويت مرحلة جديدة من النمو والتطور
كان عنوانها االهتمام باالنسان" ،مشيدة بـ "دور المرأة الكويتية وما
قدمته من تضحيات ومساهماتها في تحقيق السلم المجتمعي".
ولفتت الى "أن المرأة الكويتية قدمت الغالي والنفيس من اجل ان
تبقى الكويت منارة المنطقة".
وذك ــرت أن "ه ــذا الـعــام تحتفل الكويت بأعيادها الوطنية فــي ظل
الظروف الصعبة التي يمر بها العالم نتيجة تفشي وباء كورونا ،مما
أدى الى الغاء االحتفاالت والمسيرات" ،مشيدة باالجراءات التي اتخذتها
الكويت لمواجهة وباء كورونا بكل حزم وقوة وارادة".

اإلي ـجــاب ـيــة وال ـب ـن ــاءة خ ـيــر دلـيــل
على حيوية ونشاط هذه العالقة
المتميزة ،في حين تؤكد العالقات
"الحريرية" بين الصين والكويت
ال ـت ــراب ــط الـمـتـيــن ب ـيــن الشعبين
العظيمين.

مكانة كبيرة
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،اسـ ـت ــذك ــر األم ـي ــن
الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـق ـط ــاع ــات
بجمعية الــرح ـمــة الـعــالـمـيــة فهد
الـشــامــري رج ــاالت الكويت الذين
قــدمــوا أرواح ـهــم فــي سبيل حرية
وط ـن ـه ــم واس ـت ـق ــال ــه وس ــام ـت ــه،
مـضـيـفــا" :ن ـحــن نعبر لـلـعــالــم عن
أعيادنا بالخير والعطاء والبذل
والمساعدة لجموع المحتاجين
وال ـ ـم ـ ـت ـ ـضـ ــرريـ ــن عـ ـل ــى اخـ ـت ــاف
أجناسهم ومشاربهم".
بـ ـ ــدوره ،أعـ ــرب رئ ـيــس مجلس
إدارة الجمعية الكويتية لألسر
المتعففة بــدر المبارك عــن أطيب
تهانيه وتمنياته لصاحب السمو
أمـيــر ال ـبــاد ولـسـمــو ول ــي العهد،
بمناسبة األعياد الوطنية ،مجددا
شـكــره نـيــابــة عــن الـعـمــل الخيري
الكويتي للحكومة الكويتية التي
لم تأل جهدا في دعم جميع الجهود
الخيرية والبرامج اإلنسانية التي
ي ـطــرح ـهــا ال ـع ــام ـل ــون ف ــي الـحـقــل
ال ـخ ـيــري ،السـيـمــا ال ـعــام ـلــون في
داخـ ـ ــل الـ ـك ــوي ــت م ـن ـه ــم ،وال ــذي ــن
ي ــدخ ــرون ج ــل أع ـمــال ـهــم ف ــي دعــم
األسر المتعففة والمحتاجة.

 42جمعية نفع عام :تضحيات شهداء التحرير محل فخر
ع ـ ّـب ــرت  42جـمـعـيــة ن ـفــع عــام
ع ــن م ـش ــاع ــر ال ـف ـخ ــر واالع ـ ـتـ ــزاز
واإلجـ ـ ــال ل ــإن ـج ــازات الــوف ـيــرة
وال ـج ـهــود وال ـع ـط ــاء ات الكبيرة
التي قدمها آباؤنا المؤسسون
ف ـ ـ ــي س ـ ـب ـ ـيـ ــل تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ن ـه ـض ــة
الـكــويــت وازده ــاره ــا ،مستذكرة
بــإك ـبــار الـتـضـحـيــات والـمــاحــم
البطولية التي قدمها منتسبو
ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي وأب ـ ـط ـ ــال
وبطالت المقاومة في الدفاع عن

وطنهم والذود عن ترابه الطاهر
ف ــي مــواج ـهــة ال ـغ ــزو واالح ـت ــال
الصدامي الغاشم.
وأص ـ ـ ــدرت هـ ــذه الـجـمـعـيــات،
ً
ب ـي ــان ــا أم ـ ــس ،ب ـم ـنــاس ـبــة ذك ــرى
العيد الــوطـنــيوعـيــد التحرير،
قــالــت فـيــه" :إن ـنــا نـتــذكــر صمود
ً
ش ـع ـب ـنــا األبـ ـ ــي ووقـ ــوفـ ــه ك ــام ــا
فــي وج ــه االح ـتــال صـفــا واح ــدا
م ـتــراصــال ــم يـتـخـلــف عـنــه أح ــد،
وان ـ ـطـ ــاق ال ـم ـق ــاوم ــة الـشـعـبـيــة

الـبــاسـلــة الـمـجـيــدة ال ـتــي قاتلت
المحتلين منذ اللحظات األولى
ل ــاح ـت ــال وحـ ـت ــى خـ ـ ــروج آخ ــر
جندي مغتصب".
وأضافت" :إننا نحنيالهامات
لشهيدات وشهداء الكويت الذين
قــدمــوا أرواح ـهــم لتحيا الكويت
ونسترد وطننا ونعيش آمنين
حــامـلـيــن ق ـيــم ال ـس ــام وال ـحــريــة
بــاعـتـبــارهـمــا دع ــام ــات لنهضة
الكويت وركائز تقدمها" ،مشيرة
إل ــى أن الـكــويـتـيـيــن أث ـب ـتــوا في
خ ـض ــم ت ـل ــك األحـ ـ ـ ـ ــداث ال ـهــائ ـلــة
بـتـصـمـيـمـهــم واي ـم ــان ـه ــم بــالـلــه
عــز وج ــل ال ـقــدرة عـلــى التماسك
ووض ـ ـ ــوح الـ ــرؤيـ ــة وع ـ ـبـ ــروا عــن
ذلك في مؤتمر جدة بتاريخ 14
أك ـت ــوب ــر  1990ب ـت ـجــديــد الـ ــوالء
وال ـت ـفــاف الـشـعــب ح ــول قـيــادتــة
وااللتزام الكامل بدستور الكويت
.1962
وت ــابـ ـع ــت" :اآلن وق ـ ــد مـضــى
ثالثون عاما على محنة االحتالل
والتحرير نتعرض مثل بقية دول
العالم لمحنة وباء كورونا ،وهي
محنة ال نعلم متى نخرج منها،
مما يتطلب منا التحلي بــروح

المسؤولية واليقظة حتى نؤدي
نصيبنا بمقاومة الوباء ونقف
مساندين خلف األبطال البواسل
م ــن ال ـطــواقــم الـطـبـيــة مــواطـنـيــن
وم ـق ـي ـم ـيــن ،ال ــذي ــن ي ـق ـف ــون اآلن

في الخطوط األمامية يقاومون
هذا العدو الشرس غير المرئي،
ويقدمون أرواحهم ً
فداء لسالمتنا
وق ــد س ـقــط مـنـهــم ش ـه ــداء أب ــرار
فداء لنا".

ً
وأضافت" :نقف إجالال لهؤالء
ولـتـضـحـيــاتـهــم ون ـق ــول ل ـهــم إن
بطوالتكم لن تنسى وستسجل
فــي تــاريــخ الـمـقــاومـيــن مــن أجــل
سالمة الوطن".

موقعو البيان
الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية،
وجمعية الخريجين ،والجمعية االقتصادية،
وجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ـحـ ــام ـ ـيـ ــن ،ورابـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة األدب ـ ـ ـ ـ ــاء،
وال ـج ـم ـع ـي ــة الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ،وج ـم ـع ـي ــة ال ـش ـف ــاف ـي ــة،
وجـمـعـيــة الـمـهـنــدسـيــن ،والـجـمـعـيــة الكويتية
ل ـجــودة الـتـعـلـيــم ،والـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة لدعم
المخترعين واال ب ـت ـكــار ،والجمعية الكويتية
لـلـخــدمــة االجـتـمــاعـيــة ،وجـمـعـيــة اإلعــامـيـيــن،
وجمعية الثقافة االجتماعية ،وجمعية الدكتور،
وجمعية التمريض ،والجمعية الكويتية لتقنية
ال ـم ـع ـلــومــات ،والـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة للتنمية
الديمقراطية ،ورابطة االجتماعيين ،والجمعية
الوطنية لحماية الطفل ،والجمعية الكويتية
لمتابعة وتقييم األداء البرلماني ،والجمعية
الكويتية للعمل الوطني ،والجمعية الكويتية
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وجمعية

الـعــاقــات الـعــامــة ،وجمعية أصــدقــاء النخلة،
وج ـم ـع ـيــة ســوروب ـت ـم ـســت ال ـكــوي ـت ـيــة لتنمية
المجتمع ،وجمعية المكتبات والمعلومات،
وجمعية ريادة األعمال التنموية ،وجمعية علم
النفس ،والجمعية الكويتية لإلعاقة السمعية،
والجمعية الكيميائية ،والجمعية الكويتية
لحماية البيئة ،والجمعية الكويتية للتخطيط
االستراتيجي ،والجمعية التربوية االجتماعية،
وجمعية أبي اتعلم ،وجمعية أهالي الشهداء
األسـ ـ ـ ــرى والـ ـمـ ـفـ ـق ــودي ــن ،وج ـم ـع ـي ــة ال ـتـص ـلــب
العصبي ،والجمعية الكويتية لالخاء الوطني،
والجمعية الكويتية ألمن المعلومات ،ونادي
الكويت للسينما ،والجمعية الكويتية لإلعالم
واالت ـصــال ،والــرابـطــة الوطنية لألمن األســري
«رواسي» ،وجمعية العالج الطبيعي.

أتذكر زيارتي للكويت عــام  ،1991بعد وقــت قصير من تحرير
البالد من االحـتــال الــذي دام ستة أشهر .مثل معظم األميركيين
استنزفتني التغطية اإلخبارية للغزو على مــدار  24ساعة .حتى
على بعد  6000ميل بعيدا في واشنطن العاصمة ،شاهدت برعب
األحداث المأساوية تعرض على شاشة التلفزيون.
قد تكون المشاهد األكثر إثارة للجدل هي مشاهد اشتعال آبار
النفط الكويتية ،والتي نتجت عنها أعمدة سوداء من الدخان تغطي
السماء ،بحيث ال يمكنك التمييز بين الليل والنهار .كانت بطولة
ً
الشعب الكويتي في ظل االحتالل مثيرة لإلعجاب ،وأدركنا الحقا
مدى شجاعتهم وتضحياتهم .لقد ّ
تعرفت على المزيد منذ عودتي
إلى البالد العام الماضي.
ً
كان الرئيس جــورج بوش واضحا عندما شن عملية "عاصفة
الـصـحــراء" فــي  17يناير  ،1991لــم يكن هــدف الــواليــات المتحدة
احتالل العراق ،بل كان األمر يتعلق بتحرير الكويت فقط .شارك ما
يقارب من  700ألف جندي أميركي في الحرب .لقد ذهبت العديد
من األرواح ضحية في سبيل الكفاح من أجل حرية الكويت ،بما في
ذلك ما يقارب من  300جندي أميركي وأكثر من  900مواطن كويتي.
أعطتني زيارتي لمتحف شهداء القرين الشهر الماضي لمحة
عــن الـقـتــال .علمت بشجاعة "مجموعة المسيلة" مــن المقاومين
الكويتيين الذين اشتبكوا مع جنود عراقيين حينما أطلقوا عليهم
النيران من الدبابات والصواريخ والرشاشات خالل حصار استمر
 10ساعات .انفطر قلبي عند رؤية وجوه هؤالء الشهداء وتعاطفت
كثيرا مع عائالتهم.
ً
ً
اليوم ،قد يكون المتحف مليئا بثقوب الرصاص المتناثرة ومليئا
ً
ً
باألضرار ،لكن الهيكل ال يــزال قائما بفخر حامال نــدوب المعركة
وغـيــرهــا .بالنسبة لــي ،إنــه يــرمــز بشكل مثالي إلــى روح الشعب
الكويتي تحت االحتالل – شجاعة ويستحيل تدميرها.
فــي الـسـنــوات الثالثين التي تلت التحرير ،عــادت الكويت إلى
الظهور كدعامة لالستقرار في منطقة يشوبها الصراع .في هذه
العقود ّالثالثة الماضية ،ازدادت العالقة بين بلدينا قوة .منذ عام
 ،2003وفرت الكويت المنصة الرئيسية لعمليات الواليات المتحدة
ً
ً
والتحالف في العراق ،وال تزال تلعب دورا أساسيا في القتال ضد
"داعش".
ولكن عالقاتنا هي أكثر بكثير من مجرد مسائل أمنية ودفاعية.
فـعـنــدمــا دم ــر إع ـصــار "كــاتــري ـنــا" أجـ ــزاء مــن أمـيــركــا فــي ،2005
ّ
تعهدت الكويت بتقديم  500مليون دوالر كمساعدة لجهود اإلغاثة
األميركية ،وهو أكبر تبرع فردي من نوعه في ذلك الوقت .وقد أعرب
األميركيون عن تقديرهم لكرم الكويت خالل فترة األزمة.
في اآلونــة األخـيــرة ،بعد انــدالع أزمــة الخليج عــام  ،2017لجأت
الواليات المتحدة بسرعة إلى األمير الراحل للمساعدة في تسوية
النزاع .أدرك كال البلدين في وقت مبكر أن الخالف ّ
أضر بمصالحنا
المشتركة ،ولم يخدم سوى خصومنا في المنطقة .لوال دور الكويت،
فمن يدري ما مصير وحدة مجلس التعاون اليوم؟
ً
توثيق الــروابــط اإلبــداعـيــة بين شعبينا كــان محفزا للفنانين
الموسيقيين األميركيين ـ ـ الكويتيين لتسجيل نسخة جميلة من
أغنية كويتية تقليدية "كلما زادت الـمـحــن" ،كما قــام النحاتون
األميركيون والكويتيون بتصميم وإنتاج أول تمثال زجاجي على
اإلطالق لشجيرة صحراء الكويت ،العرفج.
إن عام  2021هو عام مهم للواليات المتحدة والكويت ،فإضافة
إلى الذكرى الثالثين للتحرير ،سنحتفل بمرور  60عاما على إقامة
العالقات الدبلوماسية الرسمية بين بلدينا.
وخــال الحوار االستراتيجي بواشنطن في نوفمبر الماضي،
وصف معالي وزير الخارجية الدكتور أحمد الناصر الصباح العالقة
بين الــواليــات المتحدة والكويت باألفضل" :لدينا قصة جميلة،
وسنعمل على استمرارية هذه القصة ألجيال قادمة".
ً
ً
أتفق تماما مع معالي وزير الخارجية ،وبصفتي سفيرة للواليات
المتحدة في الكويت ،سأواصل عملي وعمل أسالفي لتعزيز الروابط
بين بلدينا.
دونـمــا أدنــى شــك انــه فــي ظــل إدارة الرئيس بــايــدن ،ومــن خالل
القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد
الجابر الصباح ،ستستمر قصتنا في االزدهار لسنوات قادمة.
*السفيرة األميركية لدى الكويت

الجابر لتكثيف حمالت متابعة االشتراطات بالفروانية
طــالــب مـحــافــظ ال ـفــروان ـيــة ،الـشـيــخ مشعل
الجابر ،بضرورة تكثيف جهود الفريق والحزم
والجدية بتنفيذ الحمالت وتكثيفها بمناطق
المحافظة ،تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ،لمراقبة
االش ـت ــراط ــات ال ـص ـح ـيــة ،ومـ ــدى االلـ ـت ــزام بها
وتطبيقها ،مع تقديم كل التسهيالت الالزمة،
مـتــوجـهــا بــالـشـكــر لــرئـيــس ال ـفــرق الـمـيــدانـيــة،
وجميع الجهات التابعة لفريق العمل ،سائال
المولي عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها من
كل مكروه.
وناقش الجابر مع رئيس الفرق الميدانية
باللجنة الوزارية لمتابعة تطبيق االشتراطات
الصحية ،الفريق متقاعد عبدالفتاح العلي،
اإلجراءات المتخذة حيال تزايد حاالت اإلصابة
وارتفاع مؤشرات العدوى به،
بهذا الفيروسّ ،
علما بأن اللجنة شنت مساء امس األول حملة
تـفـتـيــش واس ـع ــة ع ـلــى مـنـطـقــة الـضـجـيــج في
محافظة الفروانية.

الجابر والعلي خالل اللقاء

َّ
ً
«الزكاة» تسلم تبرعا من جمعية الفنطاس

ممثلو البيت خالل تسلم التبرع
ق ـ ــام رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة ج ـم ـع ـيــة ال ـف ـن ـطــاس
التعاونية ،فايز السهلي ،على رأس وفد ضم رئيس
اللجنة المالية واالجتماعية سعود السهلي ،ورئيس
لجنة المشتريات خالد الدخيل ،بزيارة للمقر الرئيسي
لبيت الزكاة لتسليم تبرع الجمعية بمبلغ قدره 13130
ً
دينارا ،حيث كان في استقباله كل من نائب المدير
العام للشؤون المالية واإلدارية في البيت عبدالمحسن
الـكـنــدري ،برفقته مدير إدارة تنمية ال ـمــوارد نايف
الجيماز ،باإلضافة إلى رئيس قسم خدمة الشركات
عماد الزايد ،وموظف قسم الشركات علي العوضي.
وأعـلـنــت الجمعية أن ه ــذه المساهمة تــأتــي في

اطار تعزيز المشاركة المجتمعية ،وتوطيد أواصر
التعاون المثمر مع بيت الــزكــاة للتواصل في عمل
الخير وإتاحة الفرصة للبيت ،للقيام بدوره في أداء
الزكاة وتوزيعها على المحتاجين والمستحقين من
أفراد المجتمع.
بدوره ،أعرب الكندري عن خالص شكره وتقديره
لمجلس إدارة جمعية الفنطاس التعاونية على هذه
المبادرة الطيبة ،التي تهدف إلى دعم ومعاونة "الزكاة"
في القيام بدوره المنشود في مساعدة المحتاجين،
وتحقيق التكافل والتعاضد والتآخي والتآلف بين
أفراد المجتمع.

ألينا ل .رومانوسكي*

طوابع بريدية تذكارية
بمناسبة األعياد
أص ـ ــدر ق ـط ــاع ال ـب ــري ــد ب ـ ــوزارة
الـ ـم ــواص ــات م ــؤخ ــرا مـجـمــوعــة
من الطوابع البريدية التذكارية
ذات المواصفات التقنية العالية،
وبـ ـفـ ـئ ــة سـ ـع ــري ــة واحـ ـ ـ ــدة قـ ــدرت
ً
ب ـ ـ  150ف ـل ـســا القـ ــت اسـتـحـســان
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور مـ ــن ه ـ ـ ــواة الـ ـط ــواب ــع
التذكارية ،وذلك بمناسبة العيد
الوطني الستين لدولة الكويت،
والذكرى الثالثين ليوم التحرير.
وتضمنت الطوابع صور صاحب
السمو أمير الكويت الشيخ نواف
األحمد ،وسمو ولي العهد الشيخ
مشعل األحمد في مناسبة غالية
على المواطنين والمقيمين على
أرض الكويت.
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أسبوع بيئي للسفارة الفرنسية وجمعية البيئة بديسمبر
السفيرة آن كلير تعلن المشاركة في «اليوم الدبلوماسي البيئي»
عادل سامي

أبدت السفيرة الفرنسية
بالكويت اهتمامها بالمشاركة
في الفعاليات الدبلوماسية
البيئية ،وشددت على ترسيخ
وتعزيز المزيد من آفاق
التعاون في هذا المجال مع
الكويت.

أك ـ ـ ــدت رئـ ـيـ ـس ــة ال ـج ـم ـع ـيــة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ـح ـم ــاي ــة ال ـب ـي ـئــة
د .و ج ـ ـ ـ ــدان ا ل ـ ـع ـ ـقـ ــاب ،ع ـمــق
ال ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــات ال ـ ـب ـ ـي ـ ـئ ـ ـيـ ــة ب ـي ــن
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــة وم ـ ـ ـن ـ ـ ـظ ـ ـ ـمـ ـ ــات
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدن ـ ـ ـ ــي
والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات الـ ـبـ ـيـ ـئـ ـي ــة
والـعـلـمـيــة ال ـفــرن ـس ـيــة ،الفـتــة
إل ــى ال ـب ـعــد ال ـتــاري ـخــي ال ــذي
يـ ـجـ ـم ــع ال ـج ـم ـع ـي ــة م ـ ــع ت ـلــك
الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــات م ـ ـنـ ــذ س ـ ـنـ ــوات
وعقود.
جـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ــك خـ ـ ـ ــال زيـ ـ ـ ــارة
السفيرة الفرنسية بالكويت
آن ك ـل ـيــر ل ـي ـج ـي ـنــدر ،أ خ ـي ــرا،
مـ ـ ـ ـق ـ ـ ــر ال ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ح ـ ـيـ ــث
اط ـل ـعــت ع ـلــى عـ ــرض قــدمـتــه
األمـ ـيـ ـن ــة الـ ـع ــام ــة لـلـجـمـعـيــة
ج ـ ـنـ ــان ب ـ ـ ـهـ ـ ــزاد ،ب ـخ ـص ــوص
المشاريع والبرامج البيئية
التخصصية ،ومنها برنامج
المدارس الخضراء والمواد
ال ـ ـع ـ ـل ـ ـم ـ ـيـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـط ــرح ــه
سـ ـن ــوي ــا ،وال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـت ــي
يقدمها البرنامج للهيئتين
التعليمية واإلدارية ،إضافة
إلـ ـ ــى الـ ـ ـط ـ ــاب وال ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــات،
م ـش ـيــرة إلـ ــى ح ــث الـجـمـعـيــة
للطلبة على التخصص في
الدراسة البيئية األكاديمية.
وق ـ ــال ـ ــت إن ـ ـ ــه ت ـ ــم الـ ـت ــواف ــق
خالل االجتماع على التعاون
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــرك ب ـ ـيـ ــن ال ـج ـم ـع ـي ــة
وال ـ ـ ـس ـ ـ ـفـ ـ ــارة الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة فــي
تنظيم "أسبوع بيئي كويتي
فرنسي" في نهاية هذا العام،
بـحـيــث ي ـضــم ف ـئــات مختلفة
م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
والقطاع الخاص والمجتمع
المدني والمؤسسات البحثية
والـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة ل ـ ــدع ـ ــم الـ ـجـ ـه ــود
الوطنية في مواضيع مختلفة
تتعلق بتغير المناخ.

مـ ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـب ـ ـ ـهـ ـ ــا ،أعـ ـ ــربـ ـ ــت
ال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــرة ال ـ ـفـ ــرن ـ ـس ـ ـيـ ــة ع ــن
إع ـج ــاب ـه ــا بـ ـب ــرام ــج وخ ـطــط
الجمعية ،مـبــد يــة اهتمامها
بـ ـه ــذه ال ـ ـبـ ــرامـ ــج ،خ ـصــوصــا
الـ ـت ــي ت ـش ـم ــل م ــواضـ ـي ــع مــن
ال ـ ـب ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة وت ـ ـقـ ــدم
مــادة سهلة وسلسة باللغة
ا لـعــر بـيــة وا لـلـهـجــة الكويتية
و مـتــر جـمــة للغة اإلنكليزية،
م ـث ـن ـيــة ع ـل ــى ح ـج ــم األدوار
والـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـئـ ـ ـي ـ ــة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـق ــدمـ ـه ــا ل ـم ـح ـي ـط ـهــا
ال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـعـ ــي بـ ـ ـك ـ ــل فـ ـئ ــات ــه
الـعـمــريــة ،وخــاصــة الـنــاشـئــة
والشباب.
وتـ ـطـ ـلـ ـع ــت إلـ ـ ـ ــى ت ــرس ـي ــخ

الزعبي لـ ةديرجلا  :خاطبنا مجلس الوزراء
إلغالق الواجهات البحرية باألعياد
•

«إحالة المتجمهرين إلى جهات التحقيق وتسجيل قضايا بحقهم»
●

محمدالشرهان

ق ـ ــال وكـ ـي ــل وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة
ال ـم ـس ــاع ــد لـ ـش ــؤون األمـ ـ ــن ال ـع ــام
ال ـ ـلـ ــواء فـ ـ ــراج ال ــزع ـب ــي إن وزارة
الداخلية خاطبت مجلس الوزراء
الخ ـ ـ ـ ــذ ال ـ ـمـ ــواف ـ ـقـ ــة ع ـ ـلـ ــى إغ ـ ــاق
الــواجـهــات البحرية خــال عطلة
االعـ ـي ــاد الــوط ـن ـيــة ،وذلـ ــك بـهــدف
مـ ـن ــع ال ـت ـج ـم ـع ــات والـ ـمـ ـسـ ـي ــرات
واالحتفاالت ،والتي تنظم بشكل
غـ ـي ــر قـ ــانـ ــونـ ــي وت ـ ـعـ ــد م ـخــال ـفــة
لــاشـتــراطــات الصحية وق ــرارات
مجلس الوزراء.
وأض ــاف الــزعـبــي فــي تصريح
خ ــاص لـ ـ "ال ـج ــري ــدة" ان الـجـهــات
االمنية بانتظار الــرد من مجلس
الوزراء ،الفتا الى انه في حال جاء
الرد بالموافقة فهناك خطة أمنية
إلغالق الواجهات البحرية ،مشيرا
ال ــى أن الـتـعـلـيـمــات صـ ــدرت الــى
القوات الميدانية بكافة القطاعات

فراج الزعبي

االم ـن ـي ــة بــال ـت ـعــامــل الـ ـف ــوري مع
أي تجمع أو أي احتفال وإحــالــة
المتجمهرين الــى مخفر الشرطة
المختص وتسجيل قضية تحمل
مسمى مخالفة تعليمات وقرارات
مجلس الوزراء.
وذكر الزعبي أن وزارة الداخلية

ممثلة فــي الـقـطــاعــات الميدانية
وهي قطاعات االمن العام ،والمرور
والعمليات ،واالمن الجنائي أعدت
خطة أمنية ميدانية للتعامل مع
االحتفاالت الوطنية في مختلف
مناطق البالد.
ولفت إلى أن القوات الميدانية
ستكون موجودة بشارع الخليج
العربي ،وفــي منطقة الشاليهات
جـ ـن ــوب الـ ـ ـب ـ ــاد ،وجـ ـس ــر ج ــاب ــر،
ومنطقة كبد ،ومنطقة االسطبالت
في محافظة الجهراء.
من جانب آخر ،قال مدير ادارة
الـعــاقــات الـعــامــة واالعـ ــام بقوة
االطفاء العام العقيد محمد الغريب
ان ق ــوة االط ـف ــاء ال ـعــام ب ـنــاء على
توجيهات رئيس قوة االطفاء العام
الفريق خالد المكراد شكلت  6فرق
ميدانية إلسـنــاد الـفــرق الخاصة
لتطبيق االج ـ ـ ــراءات االح ـتــرازيــة
والـ ـق ــرارات ال ـص ــادرة مــن مجلس
الوزراء.

وفاة طفل تثير الشبهات في الصليبية
●

محمدالشرهان

استنفرت االجهزة االمنية مساء أمس إثر تلقي
غرفة عمليات وزارة الداخلية بالغا من مسؤولي
قسم الحوادث في مستشفى الفروانية بوصول
ً
طفل عمره  11عــامــا مــن غير مـحــددي الجنسية
متوفى الى قسم الحوادث بالمستشفى مع وجود
آثار شبهة جنائية أدت الى الوفاة.
وقــال مصدر امني لـ "الجريدة" انــه فــور تلقي
البالغ انتقل رجال أمن محافظة الجهراء ورجال
المباحث الى المستشفى وشاهدوا جثة الطفل،
واستمعوا الــى اف ــادة ذويــه الــذيــن أحـضــروه الى
المستشفى ،وقالوا انهم عثروا على الطفل معلقا
بــواسـطــة حـبــل بــإحــدى غ ــرف ال ـم ـنــزل ،وحــاولــوا

اسعافه الى المستشفى إال انه فارق الحياة.
وذك ــر الـمـصــدر أن رج ــال االم ــن ابـلـغــوا وكيل
الـنــائــب ال ـعــام والـطـبـيــب الـشــرعــي ورج ــال االدل ــة
الجنائية الذين انتقلوا الى المستشفى ،مشيرا
الــى أن المعاينة األولية للطبيب الشرعي لجثة
الطفل دلــت على وجــود شبهة جنائية أدت الى
الوفاة مع وجود آثار مادية أخرى تشير الى موت
الطفل بطريقة غير عادية.
وأوض ــح المصدر أن وكـيــل النائب الـعــام أمر
بتسجيل قضية قتل ،وكلف رجال االدلة الجنائية
باالنتقال الى منزل الطفل المجني عليه للمعاينة
ورف ــع االثـ ــار ال ـمــاديــة لـلـمــوقــع ،كـمــا كـلــف رج ــال
المباحث بإجراء التحريات الالزمة حول الواقعة
وإعداد تقرير مفصل وإخطار النيابة العامة.

«اإلطفاء» تكرم متفوقي «الدفاع الكيماوي»
●

محمدالشرهان

كــرم نائب رئيس قــوة اإلطفاء
ال ـ ـعـ ــام ل ـق ـط ــاع ت ـن ـم ـيــة ال ـ ـمـ ــوارد
الـبـشــريــة ال ـل ــواء مـحـمــد الـشـطــي
الـمـتـفــوقـيــن مــن منتسبي الـقــوة
لـ ـحـ ـص ــولـ ـه ــم ع ـ ـلـ ــى الـ ـم ــرك ــزي ــن
األول وال ـثــالــث فــي دورة الــدفــاع
الـكـيـمــاوي رقــم " "40الـتــي عقدت
ً
فـ ــي ال ـ ـحـ ــرس ال ــوطـ ـن ــي ت ـف ـع ـيــا
ل ـ ـب ـ ــروت ـ ــوك ـ ــول ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون ب ـي ــن
الجانبين.
وقالت القوة ،في بيان صحافي
أمــس ،إن هــذه الــدورة هدفت إلى
تأهيل األفراد للتعامل مع المواد
والعوامل الكيماوية والعمليات
الـنــوويــة والـبـيــولــوجـيــة وحصل
ال ـع ــري ــف ف ـي ـصــل ب ــوع ــرك ــي على
المركز األول في الدورة ،في حين

تكريم المتفوق أحمد شاكر
حصل على المركز الثالث وكيل
ضابط أحمد شاكر.
وأشــاد اللواء الشطي بجهود
ال ـ ـطـ ــرف ـ ـيـ ــن ف ـ ـ ــي تـ ـفـ ـعـ ـي ــل بـ ـن ــود
ب ــروت ــوك ــول الـ ـتـ ـع ــاون ب ـي ــن ق ــوة
اإلطفاء العام والحرس الوطني،
ً
وأ ثـنــى على المتفوقين متمنيا

لهم المزيد من البذل والعطاء.
وأك ــد أن ق ــوة اإلط ـف ــاء تسعى
ً
دائـ ـم ــا إلـ ــى االرت ـ ـقـ ــاء بــالـعـنـصــر
البشري وتعزيز وتبادل الخبرات
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع كـ ــل ال ـق ـط ــاع ــات
العسكرية والمدنية.

«كفو» يدشن حملة «أطلق حلمك»

الموسوي :استقطاب المنجزين لمشاركة إنجازاتهم
دشن مشروع كفاءات الكويت لفرص مستقبلية (كفو) ،التابع
للديوان األميري ،أمس ،حملة "أطلق حلمك".
وقالت المديرة التنفيذية للمشروع ،د .فاطمة الموسوي ،في
بيان صحافي ،إن الحملة جاءت تماشيا مع إعالن العد التنازلي
لمئة يــوم إلط ــاق أول قمر صناعي كويتي ( )QMR-KWTمن
شركة سبيس إكس في يونيو  ،2021وهي أول شركة خاصة في
المنطقة العربية توفر الوصول إلى الفضاء خارج كوكب األرض
(المدارات األرضية المنخفضة) ،من خالل تقنية  CubeSatعبر
خدمة سبيس إكس.
وأوضـ ـح ــت ال ـم ــوس ــوي أن ال ـح ـم ـلــة ت ـه ــدف إلـ ــى اسـتـقـطــاب
المنجزين لمشاركة إنجازاتهم ،وإللهام أفراد المجتمع لتقديم
المزيد من األعمال التي من شأنها رفعة الفرد والعلو بمكانة
الكويت.
وأكــدت أن "حملة (أطلق حلمك) فرصة لنا جميعا أن نضع
أهــدافــا ونسعى إلــى تحقيقها ،ألن ك ـفــاء ات الــوطــن هــم الـثــروة
الحقيقية" ،مشيرة إلى أن دور مشروع "كفو" مهم اآلن في تعزيز
التواصل بين الكفاء ات الوطنية ،وخلق روح التكاتف لتنمية
البالد.
ودعت األفراد والكفاءات إلى التسجيل في منصة "كفو" ،التي
ُ
تعد المنصة الوطنية األولى لعرض الكفاءات الشبابية لتسهيل
عملية البحث والتواصل والتعاون فيما بينهم.
ُيذكر أن مشروع كفو ُيعد أحد إنجازات وتوصيات المشروع
الوطني للشباب ،تلبية لتوجيهات سمو أمير البالد الراحل
الشيخ صـبــاح األح ـمــد ،بــاالهـتـمــام بــالـشـبــاب ،وأهـمـيــة دورهــم
َّ
البناء في خدمة الوطن.

السفيرة الفرنسية والعقاب خالل اللقاء
وتـ ـع ــزي ــز الـ ـم ــزي ــد مـ ــن آفـ ــاق
ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاون الـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــي بـ ـي ــن
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة وال ـ ـم ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــات
العلمية والبيئية الفرنسية.
وأكدت السفيرة ليجيندر
اه ـت ـمــام ـهــا ب ــال ـم ـش ــارك ــة فــي
فعاليات اليوم الدبلوماسي
البيئي الذي يتم تخصيصه
لـ ـلـ ـتـ ـع ــري ــف بـ ـحـ ـمـ ـل ــة ال ـ ـيـ ــوم
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي لـ ـمـ ـن ــع اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـئ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــروب
والـ ـ ـن ـ ــزاع ـ ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة "6
نـ ــوف ـ ـم ـ ـبـ ــر" ،وال ـ ـ ـ ــذي ت ـن ـظ ـمــه
الجمعية سـنــو يــا بالتعاون
وب ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد م ــن
ال ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــوم ـ ـ ـيـ ـ ــة
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـظ ـ ـ ـمـ ـ ــات الـ ـ ـم ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــة
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ً
الـكــويـتـيــة وال ـعــرب ـيــة ،فـضــا
عــن المشاركة فــي "األ سـبــوع
ال ـب ـي ـئــي" ال ـم ـش ـتــرك ،الـمــزمــع
تـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم ــه خـ ـ ـ ــال ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــل ،وال ـ ـ ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـك ــون
بـيـئـيــا اف ـتــراض ـيــا ،مــن خــال
برامج التواصل االجتماعي
ً
أون ال ي ـ ـ ــن ،فـ ـض ــا عـ ــن د ع ــم
"الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــديـ ـ ـ ـق ـ ـ ــة ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــة
لـلـنـبــاتــات ال ـف ـطــريــة" ،والـتــي
استعرضتها الجمعية خالل
االجتماع والجاري تنفيذها
ً
حـ ــال ـ ـيـ ــا ،م ـع ـل ـن ــة أنـ ـ ــه س ـي ـتــم
تـحــديــد مــواعـيــد ألع ــداد تقل
عـ ــن  5مـ ــن كـ ـ ـ ــوادر ا لـ ـسـ ـف ــارة
لزيارة الجمعية.

فاطمة الموسوي

«العالج الطبيعي» :توقيع بروتوكول
لتوفير جلسات لذوي االحتياجات
كشفت رئيسة جمعية العالج الطبيعي هناء
الخميس ،عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك
مع المبادرة الوطنية لدعم فرق الصحة النفسية
لذوي اإلعاقة ،بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون
اإلعاقة ،لتوفير اختصاصيي عالج طبيعي لعالج
فئة ذوي االحتياجات الخاصة.
وذك ــرت الـخـمـيــس ،فــي تـصــريــح صـحــافــي ،أن
البروتوكول يشمل تقديم جلسات للعالج لذوي
االحتياجات الخاصة واإلعــاقــة ،من خالل حملة

"حياتهم غالية" ،وهي مبادرة وطنية لدعم فرق
الصحة النفسية لذوي اإلعاقة ،بشراكة مجتمعية
بين القطاع الحكومي ،األهلي والمدني.
وأضافت أن من أولويات التنسيق؛ عالج فئة
ذوي اإلعاقة المشمولين بالحملة من تداعيات
وآثـ ـ ــار فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،م ــن بـ ــاب الـمـســؤولـيــة
المجتمعية.

٨
محليات
صالحيات لمديري المدارس بإدخال «مباشرات» المعلمين الجدد
ةديرجلا

•
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المضف يفتتح المخيم الكشفي الـ  74أول أبريل
فهد الرمضان

دشنت إدارة نظم المعلومات
فـ ـ ــي وزارة ا ل ـ ـتـ ــر ب ـ ـيـ ــة ،أ مـ ـ ــس،
شاشة جديدة في نظام سجل
المعلم إلدخــال مباشرات عمل
المعلمين الجدد.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر ت ــرب ــوي ــة
مطلعة لـ "الجريدة" إن ممثلي
اإلدارة ا جـ ـتـ ـمـ ـع ــوا أ م ـ ـ ــس مــع
م ــراق ـب ــي ال ـم ــراح ــل الـتـعـلـيـمـيــة
ف ــي الـمـنــاطــق ب ــال ــدي ــوان الـعــام
ل ـل ــوزارة إلطــاعـهــم وتــدريـبـهــم
على آلية عمل تلك الشاشات،

الفتة إلى أن مدير المدرسة له
فقط صالحية بإدخال بيانات
و"مـبــاشــرات" المعلمين الجدد
ع ـلــى ن ـظ ــام س ـجــل ال ـط ــال ــب ثم
تقوم المراقبات بإدخالها على
ً
سجل المعلم الحقا.
وب ـي ـنــت ال ـم ـص ــادر أن "نـظــم
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات" س ـت ـع ـم ــل ع ـلــى
ت ـحــديــث ال ـن ـظــام خ ــال الـفـتــرة
الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة لـ ـيـ ـض ــم كـ ـ ــل أنـ ـ ـ ــواع
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرات ،الف ـ ـتـ ــة إل ـ ـ ــى أن
"الـ ـ ـت ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة" س ـ ـت ـ ـصـ ــدر نـ ـش ــرة

توضيحية خالل األيام المقبلة
ت ـت ـض ـمــن ج ـم ـيــع ال ـم ـع ـلــومــات
الخاصة بآلية تحديث النظام،
وسيكون اسم المستخدم على
سـجــل الـمـعـلــم هــو المستخدم
ً
على سجل الطالب سابقا.

المخيم الكشفي
م ـ ـ ــن جـ ـ ــانـ ـ ــب آخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،أعـ ـل ــن
الموجه العام للتربية الكشفية
اب ــراهـ ـي ــم ال ـع ـي ــد أن الـمـخـيــم

االختبارات اإللكترونية لـ «اإلشرافية»  7مارس
أعلنت وزارة التربية مواعيد االخـتـبــارات
اإللكترونية المؤجلة للوظائف اإلشرافية للعام
الدراسي  2021/ 2020إذ من المقرر انطالقها
في  7مارس المقبل لفئتي مدير مدرسة ومدير

مساعد لجميع المراحل التعليمية على مدار
يومين في الفترة الصباحية ولمدة ساعتين،
ً
حيث تبدأ في العاشرة صباحا وتنتهي في
ً
الثانية عشرة ظهرا.

الـكـشـفــي ال ـ ـ  74سـيـنـطـلــق في
أول أ بــر يــل المقبل وسيستمر
حـ ـت ــى ال ـ ــراب ـ ــع م ـن ــه ب ـم ـش ــارك ــة
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــادة وال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاب ب ـج ـم ـي ــع
الـ ـم ــراح ــل األش ـ ـبـ ــال وال ـف ـت ـيــان
المتوسط والمتقدم للمرحلة
الـثــانــويــة ،مــوضـحــا ان ــه سيتم
عـ ــن ط ــري ــق ب ــرن ــام ــج ""zoom
وسيتضمن تقديم برنامج من
 15ورش ــة لكل مرحلة  ٥ورش
ع ـبــارة عــن األع ـم ــال التطوعية
الـ ـ ـت ـ ــي ق ـ ــام ـ ــت ب ـ ـهـ ــا الـ ـكـ ـش ــاف ــة
بجميع المؤسسات والهيئات
الحكومية.
ج ـ ـ ــاء ذل ـ ـ ــك خ ـ ـ ــال اجـ ـتـ ـم ــاع
عـ ـق ــده ال ـع ـي ــد مـ ــع ال ـمــوج ـه ـيــن
األوائل للتربية الكشفية إلعداد
ً
المخيم الكشفي ،قدم فيه شرحا
ل ـل ـم ـن ـصــة ال ـك ـش ـف ـي ــة الـ ـت ــي تــم
إطــاقـهــا ألول م ــرة عـلــى موقع
وزارة ال ـتــرب ـيــة وال ـت ــي تتعلق
بإدخال جميع البيانات ألبنائنا

الكشافة وال ـقــادة والموجهين
وكيفية استخدامها.
وأض ــاف أن افـتـتــاح المخيم

اختتام البرنامج التدريبي لمشروع « »KiLAWتستقبل طلبات المكافأة االجتماعية

همة بـ «األساسية»
اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـتـ ـ ــم فـ ـ ــريـ ـ ــق م ـ ـ ـشـ ـ ــروع
هـ ّـمــة التربوي بكلية التربية
األساسية برنامجه التدريبي
ال ـثــانــي ،ال ــذي عـقــد بالتعاون
م ــع م ــرك ــز ال ـق ـيــاس والـتـقــويــم
والتنمية المهنية مؤخرا.
وأكـ ـ ـ ـ ــدت رئـ ـيـ ـس ــة ال ـل ـج ـن ــة
العلمية وا لـثـقــا فـيــة بمشروع
هـ ـ ـ ّـمـ ـ ــة وال ـ ـم ـ ـن ـ ـس ـ ـقـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
للبرنامج الـتــدريـبــي د .بــدور
الصقعبي أن الهدف من وراء
عقد هذا البرنامج هو اإلسهام
في التنمية المهنية من أعضاء
هـيـئـتــي ال ـتــدريــس وال ـتــدريــب
فـ ــي ج ـم ـي ــع ك ـل ـي ــات وم ـع ــاه ــد
ال ـه ـي ـئ ــة ،ك ـخ ـط ــوة ف ــاع ـل ــة فــي
تحقيق رؤيــة الكويت جديدة
 ،2035مــن خــال اإلس ـهــام في
تكوين رأسمال بشري إبداعي.
وأش ــارت الصقعبي الــى أن
ال ـبــرنــامــج ال ـتــدري ـبــي اشـتـمــل
عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورات

●

أحمد الشمري

أعلنت كلية القانون الكويتية العالمية
( )KiLAWاستقبال طلبات الراغبين في
الحصول على المكافأة االجتماعية من
الطلبة المستجدين والمستمرين بالفصل
الدراسي الثاني لعام .2021/ 2020
وأوض ـ ـحـ ــت ال ـك ـل ـي ــة ،ف ــي بـ ـي ــان أم ــس،
أن ال ـم ـس ـت ـنــدات ال ـم ـط ـلــوبــة م ــن الـطـلـبــة

الكويتيين للحصول على المكافأة تشمل:
صورة البطاقة المدنية ،ونموذج تحويل
راتب موضحا فيه رقم اآليبان ،وشهادة
لـ ـم ــن ي ـه ـم ــه األم ـ ـ ــر مـ ــن وزارة الـ ـش ــؤون
االجتماعية والعمل ،وأخرى من المؤسسة
للتأمينات االجتماعية ،إلى جانب شهادة
استمرار دراسة من الكلية.
وبينت أن المستندات المطلوبة من
أبـنــاء الكويتيات تشمل صــورة البطاقة

المدنية ،ونموذج تحويل راتب من البنك
موضحا فيه رقــم االيـبــان ،وشـهــادة لمن
يهمه األمر من وزارة الشؤون االجتماعية
والعمل ،وأخرى من الهيئة العامة للقوى
العاملة ،وصــورة شهادة ميالد الطالب،
وشهادة استمرار الدراسة من الكلية ،إلى
جــانــب ص ــورة مــن البطاقة المدنية لألم
وصورة من جنسيتها.

استقبال طلبات «شواغر التطبيقي» دون مشاكل
بدور الصقعبي

القيمة التي قدمها نخبة من
ا لـمــدر بـيــن المتخصصين من
الكويت ودول مجلس التعاون،
م ـن ـهــا  500مـ ـت ــدرب وم ـت ــدرب
مــن أعـضــاء هيئتي التدريس
والتدريب.

ش ـه ــد م ــوق ــع ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي وال ـت ــدري ــب
عمليات استقبال طلبات االلتحاق
في خطة الشواغر للفصل الدراسي
ال ـثــانــي ل ـع ــام  2021-2020الـتــي
تستمر حتى الثالثاء المقبل دون
أي مشاكل فنية تذكر عبر الموقع
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،ف ــي ظ ــل اسـتـقـبــال
طلبات االلتحاق للطلبة الكويتيين

وأبـنــاء الكويتيات وقــرار معاملة
كويتي.
وقال رئيس لجنة المستجدين
في االتحاد العام لطلبة ومتدربي
ال ـه ـي ـئــة ع ـبــدالــرح ـمــن الــرح ـي ـلــي،
لـ"الجريدة" ،إن اللجنة خصصت
مـجـمــوعــة م ــن ال ـه ــوات ــف الـنـقــالــة
الستقبال طلبات التسجيل ،الذين
ي ــرغ ـب ــون بــاس ـت ـك ـمــال إجـ ـ ـ ــراءات

تسجيلهم في الموقع اإللكتروني
دون ع ـنــاء مــن الـســاعــة التاسعة
ً
ً
ً
صباحا حتى الرابعة عصرا يوميا.
وأضاف الرحيلي" ،أن التخصصات
المطروحة هي التي لم يتم القبول
بـ ـه ــا ول ـ ـ ــم ت ـس ـت ـغ ــل خ ـ ـ ــال ف ـت ــرة
استقبال طلبات االلتحاق االخيرة"
ً
الفتا إلى ضرورة تعبئة استمارة
ال ـق ـب ــول بــال ـب ـيــانــات الصحيحة

واألوراق الرسمية بشكل سليم
كي ال تضيع فرصة القبول على
الطلبة".
وأش ــار إلــى أن أب ــواب االتـحــاد
مفتوحة لجميع الطلبة لتسهيل
إجراءاتهم وتحقيق مكتسباتهم
ً
ومطالبهم ،موضحا أن االتحاد
مـ ـت ــاب ــع ب ـش ـك ــل جـ ـي ــد لـعـمـلـيــات
استقبال الطلبة.

الكشفي سـيـكــون تـحــت رعــايــة
وزي ـ ــر ال ـتــرب ـيــة وزي ـ ــر الـتـعـلـيــم
العالي د .علي المضف ،في أول

ابــريــل خ ــال الـفـتــرة المسائية
ً
من الساعة  4عصرا الى الساعة
ً
مساء.
7:30

«التمريض» نظمت محاضرة
«األمراض وزواج األقارب»
نـظـمــت كـلـيــة الـتـمــريــض
في الهيئة العامة للتعليم
ال ـ ـت ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـقـ ــي وال ـ ـ ـتـ ـ ــدريـ ـ ــب
محاضرة توعوية بعنوان
"األم ــراض الــوراثـيــة وزواج
األق ـ ـ ـ ـ ــارب" حـ ــاضـ ــرت فـيـهــا
اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاري ـ ـ ــة األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض
ال ــوراثـ ـي ــة ال ــدكـ ـت ــورة ليلى
بستكي وذ ل ــك عـبــر منصة
"مايكروسوفت تيمز".
وتـ ـط ــرق ــت ب ـس ـت ـكــي إل ــى
دور الجينات األساسي في
بناء الخاليا ،كونها الوحدة
األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـم ـع ـل ــوم ــات
الـ ـ ــوراث ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وإل ـ ـ ـ ــى أه ـم ـي ــة
ف ـ ـحـ ــص مـ ـ ــا ق ـ ـبـ ــل الـ ـ ـ ـ ــزواج
ً
خ ـص ــوص ــا زواج األقـ ـ ــارب
لتفادي األم ــراض الوراثية
ال ـ ـنـ ــات ـ ـجـ ــة عـ ـ ـن ـ ــه ،م ـس ـل ـطــة
ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى ب ـع ــض ه ــذه

األ مـ ــراض المرتبطة بخلل
في الجينات وهي األمراض
الـ ـمـ ـتـ ـنـ ـحـ ـي ــة ،واألمـ ـ ـ ـ ـ ــراض
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــدة ،واألمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرت ـ ـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ــة بـ ــال ـ ـج ـ ـنـ ــس
المتنحية.
وأو ض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت أن هـ ـن ــاك
بـعــض األمـ ــراض تنتج عن
زواج األقارب وغير األقارب
وفـيـهــا ي ـكــون األب ـ ــوان غير
مريضين ولـكــن كــل منهما
ي ـح ـمــل ن ـس ـخــة واحـ ـ ــدة من
الجين المتحول أو المختل،
وه ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــب ال ـ ـ ــذك ـ ـ ــور
واإلنـ ــاث بــالـتـســاوي ،منها
األنيميا المنجلية ،والتليف
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي ،وض ـ ـ ـمـ ـ ــور
العضالت الشوكي.

ةديرجلا
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مقترح قانون الغتصاب
السلطة

جيمس زغبي*

إجراءات محاكمة ترامب ...مكسب تاريخي
عندما كنت أكتب هذا المقال ،وصل السجال حول
محاكمة مجلس الشيوخ للرئيس األميركي السابق
دونالد ترامب مرحلة ساخنة ،فقد اتهم مجلس النواب
السيد ترامب في  13يناير بالتحريض على العصيان
العنيف الــذي وقــع فــي الـســادس مــن يناير مما أدى
إلــى اقتحام مجموعة مــن الـغــوغــاء مقر الكونغرس
األميركي وارتكاب أعمال قتل وتخريب ،وأقدم الغوغاء
على فعلتهم في مسعى لمنع إقــرار فــوز جو بايدن
باالنتخابات الرئاسية  ،2020وكان قرار إدانة الرئيس
السابق في التهم المنسوبة إليه بيد مجلس الشيوخ،
لكن جاء القرار بعدم إدانة ترامب بتهمة «التحريض
على العصيان» التي وجهت إليه بعد حادث اقتحام
مبنى الكابيتول.
ُ
واليوم األول من الجلسات خصص للحجج التي
دفع بها محامو ترامب بأن المحاكمة نفسها ليست
دستورية بعد تــرك تــرامــب السلطة ،لكن المحاكمة
ً
اسـتـمــرت بـعــد مــوافـقــة  56ع ـضــوا مـقــابــل مـعــارضــة
ً
 44عـ ـض ــوا ف ــي م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ ع ـل ــى دس ـت ــوري ــة
اإلجـ ــراء ،وفــي اليومين الـثــانــي والـثــالــث ،قــدم نــواب
«ديمقراطيون» حججهم في اتهام ترامب وتضمنت
ً
ال ـح ـجــج صـ ـ ــورا ص ــادم ــة لــاق ـت ـحــام ال ـع ـن ـيــف لمقر
الكونغرس ومقتطفات من خطب ترامب وتغريداته
على «تويتر» التي جادل «ديمقرطيون» بأنها حرضت
المحتجين على التوجه إلى مقر الكونغرس من أجل

«منع سرقة» االنتخابات .لقد كانت المقاطع المصورة
تــذكــرة مــروعــة للعنف الـشــديــد ل ــذاك ال ـيــوم ،ومثلت
المقتطفات من خطب ترامب تذكرة بالتحريض الذي
مارسه الرئيس السابق.
واخ ـت ـتــم «الــدي ـم ـقــراط ـيــون» حـجـتـهــم بــال ـقــول إن
تــرامــب ،أث ـنــاء فـتــرة والي ـتــه ،ت ــودد إل ــى المتشددين
من أقصى اليمين وحاباهم ،وبعد انتخابات 2020
وقبلها ،استخدم تــرامــب خطبه وتـغــريــداتــه لحشد
هؤالء المتشددين ،وفي األيام السابقة على السادس
مــن يناير ،حــرض تــرامــب أنـصــاره على التوافد إلى
واشنطن من أجــل «منع السرقة» ،ولــم يحرك ترامب
ً
ســاكـنــا حـيــن تـحــدثــت مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
عن احتمال نشوب أعمال عنف نتيجة تصريحاته،
ً
وأخ ـيــرا ،فــي يــوم الـســادس مــن يناير ،حتى بعد أن
أص ـبــح م ــن ال ــواض ــح أن م ـقــر ال ـكــون ـغــرس ق ــد جــرى
ً
ً
انتهاكه ،جاء تحرك ترامب متأخرا ومترددا في دعوة
ً
أنـصــاره إلــى االنسحاب من مقر الكونغرس مخبرا
ً
إياهم بحبه لهم ومشيدا بوطنيتهم.
وفــي الـيــوم الــرابــع مــن جلسات مجلس الشيوخ-
وه ــو ي ــوم ك ـتــابــة ه ــذا ال ـم ـقــال -ب ــدأ م ـحــامــو تــرامــب
دفاعهم ،وتمثل الدفاع في أربع نقاط وهي أن االتهام
ال يستند إال إلــى كراهية «الديمقراطيين» الراسخة
لدونالد ترامب؛ وأن قضية «الديمقراطيين» اعتمدت
على أدلة مضللة تم فيها اقتطاع كلمات ترامب من

ً
ً
سياقها في الخطب لتعطي انطباعا زائفا بنواياه؛
وأن «الديمقراطيين» استخدموا معايير مزدوجة ألن
أعضاء حزبهم استخدموا لغة تهييجية مثل التي
استخدمها ترامب؛ وأن استخدام كلمات ترامب يمثل
ً
انتهاكا لحقه في حرية التعبير.
كانت اإلدانة تتطلب موافقة ثلثي مجلس الشيوخ
ً
( 67صوتا) عليها ،وهذا لم يحدث ،فمن غير المتوقع
ً
ً
ً
وجود  17عضوا «جمهوريا» ينضمون إلى  50عضوا
ً
«ديمقراطيا» في تأكيد االتهامات ضد ترامب ،لكن هذا
ال يعني أن الجهد ذهب هباء لثالثة أسباب:
فقد كــان مــن المهم أن ُيستدعى تــرامــب ليتحمل
مـســؤولـيــة سـلــوكــه وكـلـمــاتــه ،فالمحاسبة أساسية
للديمقراطية ،وإذا ضرب الكونغرس صفحا ببساطة
عما حدث في السادس من يناير وعن الكلمات التي
قالها ترامب قبل العصيان وأثناءه ،فمثل هذا العنف
سيتكرر .وكان أفضل ضمان بالتأكيد لعدم تكرر هذا
هو أن يدين الكونغرس السيد ترامب ،صحيح أن هذا
لم يحدث ،فلم ُيدن الكونغرس ترامب ،لكن إجراءات
ً
المحاكمة تسجل موقفا وتنقل رسالة.
ً
وم ــن ال ـم ـهــم أي ـض ــا أن ال ـك ـل ـمــات واألف ـ ـعـ ــال ،قبل
السادس من يناير وأثناءه ،مسجلة اآلن ومحفوظة
ومتاح االطــاع عليها لألجيال القادمة ،فال نسيان
وال إعادة كتابة للتاريخ ،فالعنف والهتافات الذميمة
والتهديدات بالموت وخطاب ترامب التحريضي لن

د .عبد المحسن حمادة
ُينسى ولن يجري تقديمه بطريقة تخالف الواقع.
وأود أن أشير هنا إلى أنه في حين كانت تجري
جلسات المحاكمة ،تحدثت أنا وابنتي عن الشعور
المريح الذي تشيعه متابعة الجلسات دون خوف من
االستيقاظ كل صباح على وابل من التغريدات الكريهة
ً
مــن الـسـيــد ت ــرام ــب ،وم ــن الـمـنـعــش أي ـضــا أن تغيب
عواصف ترامب على «تويتر» بعد حجب حسابه.
مازال هناك عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ
«الـجـمـهــوريـيــن» يـخـشــون مــا يطلقون عليه «قــاعــدة
ترامب» ،بصرف النظر عن مدى إفحام الحجج ضده
ً
ورغم حجب صوت ترامب حاليا من مواقع التواصل
االجتماعي ،ومــع اعتقاد ثلثي «الجمهوريين» بأن
ترامب فاز في انتخابات نوفمبر ،يخشى المسؤولون
األميركيون المنتخبون معارضة هذه القاعدة.
وح ـتــى أع ـضــاء مـجـلــس الـشـيــوخ الــذيــن خــاضــوا
السباق الرئاسي ضد ترامب عام  ،2016مثل ليندسي
غــراهــام وتيد كــروز ومــاركــو روبـيــو ،ووصـفــوه بأنه
تـهــديــد لـلـحــزب «ال ـج ـم ـهــوري» ،تـقــاعـســوا عــن إعــان
إدان ـت ـهــم ل ـتــرامــب حـتــى اآلن مـخــافــة ان ـت ـقــام أنـصــار
تــرامــب .إنـهــم يـعـلـمــون أن ــه يمثل مشكلة لكنهم ما
زالوا يخشونه ،صحيح أنه لم تتم إدانة ترامب ،لكن
ً
اإلجــراءات تاريخية وسيجري تذكرها لتؤدي دورا
ً
مهما في الحفاظ على ديمقراطيتنا.
* رئيس المعهد العربي األميركي في واشنطن

ثورة كوفيد
بفيرلي ماكالشلين*
في ديسمبر  1862وفي خضم الحرب األهلية األميركية
التي تنافست فيها معايير العبودية مــع معايير الحرية،
اقـتــرح الرئيس األمـيــركــي ،أبــراهــام لنكولن ،خطته للتحرر
ً
أمام الكونغرس ،وأعلن قائال إن «معتقدات الماضي الهادئ
ال ت ـت ــاءم م ــع ال ـحــاضــر ال ـعــاصــف؛ فــالــزمــن ال ـحــاضــر مـلــيء
بالمصاعب ،وال ب ــد أن نرتقي إ لــى مستوى التغلب عليها،
وبما أن قضايانا جديدة ،فيجب أن نفكر ونتصرف حيالها
بأسلوب جديد» .وفي عالم ما بعد أزمة كوفيد ،19هذه هي
مهمتنا أيضا.
ً
ً
كان لينكولن محقا والمأساة هي أنه نجح جزئيا في إقناع
زمالئه األميركيين بقبول المعيار الجديد الذي اقترحه ،وهو
تحقيق المساواة للجميع ،فقد فكر بعض القادة السياسيين
وتصرفوا بطريقة جديدة ،لكن الكثير منهم سعوا إلى إحياء
ً
الماضي ،فبدال من االستجابة لنداء لينكولن الذي دعا فيه
إلى التفكير والعمل بأسلوب جديد ،أنشأت الواليات الجنوبية
نظاما جديدا من الفصل والتمييز.
وبعد مــرور ثالثة أربــاع القرن من الزمان ،سيغير صراع
ملحمي آخــر المعايير التي كانت سائدة حتى ذلــك الوقت،
فاندلعت الحرب العالمية الثانية في عالم صناعي متأخر
تصفه الـمـعــايـيــر الـحــالـيــة بالمحلي وال ـب ـطــيء ،صحيح أن
المركبات ذات المحركات قد حلت محل العربات التي كانت
تجرها الخيول ،وكانت الطائرات التجارية األولى تقل عددا
قليال من األشخاص ذوي االمتيازات إلى أماكن بعيدة ،ولكن
بقيت الكثير من األمور كما كانت منذ عقود ،إذ كان الرجال
يسيطرون على األعـمــال ،والصناعة ،والحكومة ،والشؤون
المالية ،وكان دور فئة واسعة من النساء يختزل في القيام
بالشؤون المنزلية ،وكانت مناطق شاسعة من العالم ترزح
تحت نير االستعمار.
لقد غيرت الحرب العالمية الثانية كل شيء ،فبعد انتهائها،
أصبحت الـسـيــارات أس ــرع ،وأصبحت الـطــائــرات أكثر أناقة
وخفة ،واضطلعت المرأة بدور متنام في المجتمع واالقتصاد
والحكم ،إال أن العصر النووي كان يلوح في األفق ،مصحوبا
بالتهديد الجديد المتمثل في الدمار الشامل.
وهكذا احتاج العالم إلى طرق جديدة في التفكير والتصرف
حتى ال يدمر نفسه ،وارتقت الحكومات ورجــال الدولة إلى
مستوى يناسب العصر ،وأنشأوا مؤسسات جديدة متعددة
األطــراف مثل األمم المتحدة ،وصاغوا معاهدات تهدف إلى
ردع الهجوم النووي ،وعالجت وكــاالت عالمية جديدة مثل
منظمة األغذية والزراعة ،ومنظمة الصحة العالمية ،مشكلتي
الجوع والمرض ،وفي غضون كل هذه األحــداثُ ،ولــدت دول
مستقلة جديدة من رحم السيطرة االستعمارية.
وبعد  75عاما أخرى ،بدأ العالم يواجه مرة أخرى تحديا
جــذريــا للمعايير الـتــي أصـبــح يعتبرها أم ــرا مـفــروغــا منه،
فاتضح أن الوباء ليس مجرد كارثة ،بل مصدر وحي أيضا،
وكشف أن مؤسسات ما بعد الحرب متعبة وتحتاج إلى إعادة
تنشيط ،وكشف عن تكاليف نقاط الضعف النظامية التي
مكنت الشعبويين والمتطرفين من الوصول إلى السلطة في
العديد من األماكن.
وإذا ك ــان مـصــدر ال ـخــوف بـعــد ال ـحــرب الـعــالـمـيــة الثانية
هو اإلبادة النووية ،فما يثير الخوف اآلن هو تفشي مرض
عــالـمــي ،وإن كــوفـيــد 19هــو ظــاهــرة عالمية مــن بــدايـتــه إلــى
نهايته ،لقد اعـتــدنــا على رؤي ــة األم ــراض نفسها فــي أجــزاء
مختلفة من العالم ،لكننا لم نواجه أبدا حالة تتطلب من كل
دولــة اتخاذ االحتياطات نفسها ،لذلك يجب أن يكون عالج
كوفيد19عالميا.
وف ــي غ ـضــون أي ــام مــن إط ــاق الـصـيــن للتركيب الجيني
لفيروس كــورونــا الجديد فــي  10يناير  ،2020كــان العلماء
فــي جـمـيــع أن ـحــاء الـعــالــم يـعـمـلــون عـلــى تـطــويــر الـلـقــاحــات،
واعتمدوا في ذلــك على العلوم العالمية ،حيث أدت أبحاث
تقنية النانو الدولية إلى شكل جديد من اللقاح ،وأثبت هذا
مرة أخرى مالحظة لويس باستور القائلة إن «العلم ال يعرف
ً
بلدا معينا ،ألن المعرفة تخص اإلنسانية ،وهي الشعلة التي
تضيء العالم».
ولكننا نــواجــه اآلن عقبة فــي الـطــريــق ،فــرغــم أنـنــا طورنا
لقاحات على المستوى الدولي لمحاربة عدوى عالمية فإننا
نعود إلى المعايير القومية القديمة في مرحلة التسليم ،إذ
ً
تتخذ البلدان والتكتالت موقف «نحن أوال» الذي ال معنى له
أخالقيا وال عمليا.
ومن الناحية األخالقية ،نحن نعلم أن وضع البلدان النامية
الفقيرة في آخر الئحة البلدان المتلقية للقاح أمر خطأ ،كما
نعلم أن هذا األسلوب لن ينجح ،ففي الماضي ربما كان سكان
بلد ما قادرين على حماية أنفسهم من األمراض خلف حدود
معززة ،لكن هذا لن ينجح في عالم شديد الترابط.
ونظرا ألنه لن يكون ٌ
ً
أي منا في مأمن من كوفيد 19حتى
يكون الجميع كذلك ،فإن الطريقة الوحيدة لهزيمته هي من
ً
عالميا ،ومــا دام أن هناك دوال أو بــؤرا من
خــال مهاجمته
البشر ينتقل فيها الفيروس ،فستكون هناك حاالت جديدة،
بل حتى متغيرات جديدة مخيفة أكثر ،وقــد يكون بعضها
أكثر فتكا بأن تكون محصنة ضد اللقاحات التي هي أملنا
الوحيد في قهر الفيروس.
إلنهاء الوباء وتجاوز حاضرنا العاصف ،يجب أن نصغي
لنداء لنكولن ،ونطور معايير جديدة تحل محل معتقداتنا
البالية القائمة على االنعزالية.
* كبيرة القضاة في كندا في الفترة  ،2017 -2000وحاليا
عضوة في اللجنة العالمية المعنية بسياسة ما بعد الوباء.
«بروجيكت سنديكيت »2021 ،باالتفاق مع «الجريدة»
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زوايا ورؤى

تقدم بعض الـنــواب بمقترح قــانــون يقضي بصحة عقد
الـجـلـســات دون ح ـضــور ال ـح ـكــومــة ،وه ــذا يـعـنــي أن ه ــؤالء
األع ـضــاء يــريــدون االع ـت ــداء عـلــى الــدسـتــور وتـغـيـيــره ،فمن
المعروف أن هناك مادة في الدستور تنص على وجوب أن
تكون الوزارة ممثلة في جلسات المجلس برئيسها أو بعض
أعضائها ،والتزمت جميع المجالس منذ تأسيس المجلس
حتى يومنا الحاضر بهذا النص ،فيتم تعطيل الجلسة في
حــال غياب الحكومة ،وال شــك أن هــذا أمــر طبيعي ،فمادام
الــدسـتــور ينص على أن ال ــوزراء أعـضــاء فــي مجلس األمــة،
ولهم الحق في التصويت على قــراراتــه ومناقشة القوانين
والتصويت عليها بالقبول أو الرفض ،فبكل تأكيد سيكون
حضورهم جلسات المجلس وإب ــداء رأيهم فيما يتخذ من
ً
ً
قــرارات أمــرا ضــروريــا ألنهم الجهة المنوط بها تنفيذ تلك
القوانين والقرارات.
وإذا ألقينا نظرة لنتعرف من خاللها على طبيعة المجتمع
الكويتي في فترة بناء الدستور ،أي قبل ستين عاما فسنجد
أنه كان مجتمعا توافقيا متجانسا متحابا ،وقد جاءت مواد
الدستور لتعكس طبيعة المجتمع في تلك الفترة ،فأعطت
للحاكم حقوقا تمكنه من تشكيل حكومة قوية حازمة تساعده
في إدارة الــدولــة وتنميتها ،كما أعطى للشعب حقوقا في
الرقابة والمشاركة في اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية
للنهوض بالدولة ،وكان االحترام المتبادل هو السائد في
الغالب ،وإذا حدثت خالفات فلتحترم األقلية رأي األغلبية.
ل ــم نـشـهــد ف ــي تـلــك ال ـف ـتــرة مـثــل ه ــذه ال ـظــواهــر السلبية
التي برزت في هذا المجلس التي يتبناها بعض أعضائه،
مستخدمين لغة تميل إلى العنف والتهديد والتعالي والتكبر،
ً
في مخاطبتهم للوزراء وكبار المسؤولين ،لغة منهيا عنها
حـتــى ف ــي مـخــاطـبــة األط ـف ــال والـ ـخ ــدم ،بـكــل تــأكـيــد نظامنا
التربوي ينشئ األطفال والشباب على احترام اآلخر ،أما لغة
التهديد والوعيد والتعالي فال نجدها إال عند رموز «القاعدة»
و«داعش» والتطرف الديني.
وع ــودة إل ــى الـمـقـتــرح الـمـقــدم مــن بـعــض األع ـضــاء الــذيــن
يطالبون بصحة عقد الجلسات دون حضور الحكومة ،واضح
أن المقصود منه تجريد الحكومة مــن كــل اختصاصاتها
وتحويلها إلــى حكومة صــوريــة ،والمجلس هــو مــن يتخذ
القرارات ويرسلها للحكومة للتنفيذ ،وكأن وزراءها موظفون
عند المجلس ،بالتأكيد سترفض الحكومة هــذا المقترح،
وسـيــؤدي إصــرار األعـضــاء إلــى أزمــة جــديــدة ،وقــد ال نعرف
كيف الخروج منها.

سيباستيان سترانجيو*

ماذا وراء إلغاء التدريبات العسكرية
بين كمبوديا والصين؟
خليل علي حيدر

األوبئة و«األقليات»!
من أغرب الظواهر والممارسات التي رافقت
انتشار وبــاء الطاعون في أوروبــا أو «الموت
األس ــود» جلد الـنــاس أو تسويطهم أنفسهم،
وكان السائطون أنفسهم فريقا من المتعبدين
يـمـشــون حـفــاة األقـ ــدام ع ــراة الـظـهــور تعذيبا
ألنفسهم ،وهم يعتقدون أنهم إذا نذروا أنفسهم
في حماس وغير ٍة لهذا التعذيب هـ ّـدأوا بذلك
مــن «الـغـضــب اإلل ـه ــي» عليهم وت ــراج ــع بذلك
زحف الوباء!
وشهدت البالد الواطئة -هولندا الحالية-
أول ظهور لهم إبان الموت األسود ،وقد أطلق
على إحــدى جماعاتهم اسم «إخــوة الصليب»
ألنهم كانوا يحملون صلبانا على قبعاتهم.
(تاريخ العالم ،جـ 5ص .)549
ظن الكثيرون أن الوباء ينتقل عبر المسام
ُ ّ
ال ـج ـلــديــة ،إذ ك ــان ك ــت ــاب ال ـع ـصــور الــوسـطــى
يــرون أن مـســام الجسم هــي الطريق الرئيس
لدخول سموم الطاعون ،وكان العالج المقترح
أخ ــذ خلطة أدوي ــة تــدعــى «مـعـجــون الـعـنـبــر»،
وهــو معجون مكون مــن خليط مــن العقاقير
العطرية مـكــون مــن «الــرات ـنــج» و«الـكـهــرمــان»،
وقــد ظل استعمال هــذه «الـكــرة العطرية» إلى
القرن التاسع عشر! وكانت األدبـيــات الطبية
الـتــي ج ــاءت عـقــب انـتـشــار الــوبــاء ع ــام 1348
وتـتـضـمــن مـعـلــومــات ع ــن ع ــاج الـمـصــابـيــن،
تنصح باالعتدال في األكــل والـشــرب والنوم،
وتحبذ االستحمام الذي يفتح المسام ،وقواعد
دقيقة لتطهير الهواء.
وكان الشعب قد غمره الذعر من كثرة عدد
الوفيات الفادحة ،فكان ينتقم باإلمساك بنفر
من البائسين أو بطوائف معينة برمتها كما
سنرى ،ويتهمهم بأنهم يحملون عقاقير تنشر
الطاعون ،وقد اضطر الكثيرون إلى االعتراف
بالجرم تحت التعذيب ،حيث يتم قتلهم بعد
ذلــك« ،وكــان اليهود على األخــص هم ضحايا
هذه النوبات من الذعر العام».
ُّ
ودعا كثير من الكتاب إلى ضــرورة شيوع
روح المرح لمقاومة عــدوى الطاعون ،فكانت
تعقد في ألمانيا حلبات عامة ليلهو الشعب
وس ــرع ــان مــا ظـهــر «ه ــوس ال ــرق ــص» فــي هــذه
ً
الـبــاد ،وانتشر انـتـشــارا عجيبا حيث كانت
ج ـمــوع مــن ال ــرج ــال وال ـن ـســاء يـحـتـشــدون في
حلبة واحدة يرقصون في جموح ،ويصرخون
والزبد يخرج من أفواههم ،وكان كثيرون منهم
تـظـهــر عـلـيـهــم لــوثــة ت ــؤدي بـهــم إل ــى الـخــوف
من اللون األحمر ،وعندما فشا الطاعون في
ب ــاري ــس ع ــام  1533أصـ ــدر ال ـبــرل ـمــان قـ ــرارات
وتعليمات لرجال الشرطة لم تزل باقية منها
اآلن عدة صور ،فكانت التعليمات تطالب كل
المقيمين في المنازل التي ظهرت فيها حاالت
الطاعون أن يضعوا صليبا مــن الخشب في
ال ـن ــاف ــذة ،وآخ ــر عـلــى ال ـب ــاب ال ـخــارجــي حتى
يمتنع الناس جميعا عن دخــول المنزل .كما
أوجـبــت التعليمات على كــل مــن أصيب بهذا
الـمــرض وعلى جميع أهــل الـمـنــازل التي كان
بها مصابون بالطاعون أن يمسكوا بأيديهم
عصا بيضاء ،وكان المجلس يحرم على جميع
الجراحين والحالقين «أن يلقوا في نهر السين،
وفي جزئه الذي يخترق باريس ،بدم المرضى
المصابين بأي مرض كان».
كانت معاداة السامية واليهود ،كما أشرنا،
بعض الظواهر التي رافقت حوادث وباء الموت
األسـ ــود ،وي ـقــول الـكــاتــب «ستيفن مـيـهــم» في
ً
مقال له إنه «نظرا لتمكن بعض المجتمعات

األوروبـيــة اليهودية -أي بعض أقلياتها -من
الفرار في بادئ األمر من قبضة الوباء ،اتهمهم
بعض المسيحيين بأنهم «العقل المدبر» وراء
تفشي الــوبــاء ،وزع ــم ه ــؤالء المسيحيون أن
الـيـهــود سـمـمــوا اآلب ــار وأنـهــم فــي الــواقــع ،أي
اليهود ،يسعون لمحو المسيحية بأكملها،
وذلــك عبر السموم التي يبتكرونها من مزج
الضفادع والعناكب داخل الزيت والجبن!
وه ـ ـكـ ــذا تـ ـع ــرض ــت ت ـج ـم ـع ــات ك ــامـ ـل ــة مــن
اليهود في ألمانيا وغيرها لإلبادة ،وتم حرق
كتب أحد
مجموعات أحياء
بشكل جماعي ،كما ُ
ً
نساء وأطفالهن الصغار ألقوا
المؤرخين أن
بقسوة ودون إنسانية في النار ،ويذكرنا هذا
كله بالتهم التي راجت بعد حادثة تفجيرات
سبتمبر  2001في نيويورك ،وانهيار مباني
البرجين بأن اليهود ربما كانوا وراء العملية،
وأنهم لم يكونوا في المباني لحظة انهيارها!
وت ـب ــادل ــت ف ــي الـ ـق ــرون ال ــاح ـق ــة الـشـعــوب
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ت ـه ـمــة ان ـت ـش ــار ب ـع ــض األم ـ ــراض
وبـخــاصــة الجنسية مـنـهــا ،فــألـقــى سـكــان كل
منطقة باللوم على أجانب آخرين ،واعتبروهم
مسؤولين عن التقرحات وااللتهابات والجنون
الذي يبتلى به المصاب نهاية األمر ،فاأللمان
كــانــوا يـسـمــون ال ــزه ــري «ال ـم ــرض الـفــرنـســي»
والـفــرنـسـيــون يـسـمــونــه «ال ـم ــرض اإلي ـطــالــي»
وال ـبــول ـنــديــون يـسـمــونــه «ال ـم ــرض ال ــروس ــي»
وهكذا ،وعندما اشتدت هجرة األيرلنديين الى
الــواليــات المتحدة مطلع القرن التاسع عشر
تزامن وصولهم مع تفشي الكوليرا في عدد
من المدن األميركية.
ويقول الكاتب إنه «من وجهة نظر النخبة
البروتستانتية التي كانت تمقت الكاثوليكية
مــذهــب معظم األيرلنديين بــدا مــن الطبيعي
افـتــراض أن الــوافــديــن الـجــدد الـغــربــاء هــم من
ح ـم ـلــوا مـعـهــم ال ـم ــرض ال ـ ــذي أص ـب ــح يـعــرف
باسم «المرض األيرلندي» وأطلق على السل
«المرض اليهودي» أو مرض ّ
الخياط بالنظر
إلى أن كثيرا من اليهود امتهنوا هذه المهنة
أي ،الـخـيــاطــة ،وفــي عــام  1916حــدثــت موجة
ٍّ
تفش واسعة لمرض شلل األطفال في نيويورك
دف ـعــت األط ـب ــاء إلل ـق ــاء ال ـل ــوم ع ـلــى مجموعة
مختلفة من العوامل حتى استقروا نهاية األمر
على المهاجرين اإليـطــالـيـيــن ،وعليه حرص
أب ـنــاء نـيــويــورك بـشــدة عـلــى تجنب االتـصــال
باإليطاليين بأي صورة من الصور العتقادهم
أنهم يحملون المرض».
(الشرق األوسط .)2020 /2 /18
ويظن البعض أن كورونا المرض والوباء
الـ ــذي أوقـ ــف ال ـك ــرة األرضـ ـي ــة ع ـلــى مـحــورهــا
ووضــع سكانها وبلدانها على «كف عفريت»
مرض جديد ،وتقول «د .روضة كريز» في مقال
لها قبل أشهر إن فيروس كورونا عرف أول مرة
في سنة  ...1937قبل نحو ثمانين سنة!
«وقد ظهر آنذاك كمرض معد أصاب الطيور
بالتهابات في الشعب الهوائية التنفسية ،ثم
تطور الفيروس ليصيب الثدييات وتصل بها
الى حاالت مميتة» ،وتضيف الكاتبة «أن أول
حالة بشرية مصابة بفيروس كورونا ظهرت
في ستينيات القرن العشرين».
(الجريدة .)2020 /3 /18
فهل كان خلف ظهور الفيروس مؤامرة ما
أو تجارب مختبرات مثال آنــذاك؟ هذا متروك
لـلـبــاحـثـيــن ف ــي ال ـت ـهــم ال ـم ـت ـبــادلــة ال ـي ــوم بين
الصين ودول أخرى.

وتقول د.كريز في المقال نفسه إن العلماء
يعددون سبعة أنــواع تحمل شراسة فيروس
 MERSو SARSقـبـلـهــم «وهـ ـ ــذه ال ـف ـيــروســات
تـسـبـبــت ف ــي م ــوت الـكـثـيــريــن م ــن ك ـبــار الـســن
ب ـس ـب ــب االل ـ ـت ـ ـهـ ــابـ ــات الـ ــرئـ ــويـ ــة والـ ـمـ ـج ــاري
التنفسية ،وبينما األبحاث دائرة في المخابر
ال ـط ـب ـيــة إليـ ـج ــاد ل ـق ــاح ــات ف ـي ــروس ـي ــة -لـتـلــك
الـفـيــروســات -ظـهــر كــورونــا ثــانـيــة فــي أواخ ــر
 )Covid19( 2019وان ـت ـشــر خـبــر أن ــه مفتعل
مـخـبــريــا أو نتيجة أك ــل الـخـفــافـيــش كـمــا في
الـفـيـلــم األم ـي ــرك ــي  Contagionوغ ـيــرهــا من
اآلراء التي لم تثبت علميا ،ربما ألن انتشاره
هذه المرة بدأ من الصين كما في الفيلم ،ولكن
حقيقة هذا كله لم تقر بصحته منظمة الصحة
العالمية».
وبينت د.كــريــز أن «كــورونــا» -التي نعاني
ً
مـنـهــا مـنــذ ع ــام  2019أو  2020-أط ــول عـمــرا
ً
األسطح ،وأقصر عمرا كرذاذ
بااللتصاق على ُ
فــي ال ـهــواء ،إال عــن ق ــرب .وتـفــاء لــت د.كــريــز أن
الفيروس يموت مع ارتفاع درجــات الحرارة،
وأضافت «الحمد لله الجو في الكويت يتعقم
بشكل رباني» ،غير أن حرارة جو الكويت صيف
عــام  2020لــم تـقــض لــأســف عـلــى الـفـيــروس،
ب ــل ت ـحــدى ال ـف ـي ــروس كــذلــك ح ـ ــرارة الـشـمــس
العمودية االسـتــوائـيــة فــي أميركا الجنوبية
وآسيا وكل مكان.
ورصدت الصحف مازحة في الوقت نفسه
«أمــاكــن لــن يــزورهــا الـفـيــروس!» ،فهنالك مثال
مـحـطــة فـضــائـيــة دول ـي ــة تـحـلــق ع ـلــى ارت ـفــاع
 400كلم فــوق األرض بسرعة  27000كلم في
الساعة ،قالت صحيفة لوفيغارو ،إننا بالنسبة
لــروادهــا ال ــروس واألمـيــركــان «كالميكروبات
غـيــر مــرئـيـيــن ،إن أط ـلــوا علينا مــن سمائهم
البعيدة» ،قبل عودتهم في أبريل  .2020وفي
مكان آخــر ،أفــادت الصحيفة بــأن «هـنــاك 110
غــواصــات على عمق  300متر مــن المفترض
أنها سترد بشكل دائم على جميع الهجمات،
ولــن يصلها الـفـيــروس ،وقــالــت لوفيغارو إن
ُ
فرنسا «تبقي واحدة من أربع غواصات تعمل
بالطاقة النووية وتتناوب على الخدمة في قاع
المحيط وغير قابلة للكشف وذلك في سياق
الردع النووي» .وتضيف الصحيفة «إن طاقم
هذه السفن معزول عن العالم ،ويمكن ألعضائه
تلقي رســالــة -يــراقـبـهــا الـقـبـطــان -مـكــونــة من
أربعين كلمة فقط من عائالتهم في األسبوع
وال تصلهم أي أخبار مقلقلة أو سيئة حتى
ال تـضــر ب ــال ــروح الـمـعـنــويــة لــديـهــم وتستمر
مهمتهم في المتوسط مدة  70يوما».
ومن المناطق المعزولة فيما تقول الجريدة
الفرنسية القطبية الجنوبية «انتاركتيكا»،
وكذلك بعض المجموعات البشرية المعزولة
في الجزر النائية« :ففي جزر آدمان في المحيط
الهندي يرفض الـحــراس الــذيــن يقدر عددهم
بنحو  150أي تعامل مع اآلخــر ،ففي نوفمبر
 ،2018هـبــط مـنـ ّـصــر أم ـيــركــي مـتـهــور بشكل
غير قانوني على شاطئهم فأردوه على الفور
بسهم .وتعيش قبائل أخرى في الجبال التي
ال يمكن الوصول إليها في غينيا الجديدة».
(القبس.)2020 /3 /23 ،
ف ــي ال ـم ـقــابــل ك ــان اك ـت ـســاح وبـ ــاء ك ــورون ــا
للواليات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا من
أكثر صفحات الداء الوبيل قتامة ...وسنتأمل
بعض ما جرى في إيطاليا!

وقت سابق من هذا الشهر ،أعلنت حكومة كمبوديا
في
ٍ
َ
ّ
أسبوعين مع
نيتها تعليق تدريبها العسكري الممتد على
ً
الصين في الشهر المقبل ،نظرا إلى ضرورة الحد من اإلنفاق
في ظل تفشي فيروس كورونا.
كان ُيفترض أن يمتد تدريب «التنين الذهبي» بين  13و27
ّ
سيضم نحو  3آالف جندي كمبودي وصيني
مارس ،وكان
ّ
التدرب على
ويشمل عمليات بالذخائر الحية ،بما في ذلك
ّ
المدرعة ومعدات إزالة األلغام.
استعمال الدبابات والمركبات
ً
تعليقا على هذه الخطوةّ ،
الكمبودي،
الدفاع
وزير
ح
صر
ُ
لغي
تيا بانه ،بأن تدريب «التنين الذهبي» السنوي الرابع أ ِ
هــذه السنة بسبب الفيضانات الـغــزيــرة الـتــي قضت على
البنى التحتية المحلية واإلمدادات الغذائية في أواخر عام
 ،2020كما أنه تكلم عن معركة البلد المستمرة ضد فيروس
«كوفيد »19و»مشاكل متعددة أخرى» تواجهها الحكومة.
يشبه تعليق هذه التدريبات إلغاء تدريب عسكري آخر
مع الواليات المتحدة في عام  .2017انطلق تدريب «أنغكور
سنتينل» المشترك للمرة األولــى في عــام  ،2010ثم ألغته
حكومة كمبوديا بطريقة غير متوقعة في ديسمبر ،2017
َ
شهرين ،انطلقت تدريبات «التنين الذهبي» مع
وبعد مرور
جيش التحرير الشعبي الصيني للمرة األول ــى فــي شهر
مارس.
ً
ً
كان إلغاء تدريب «أنغكور سنتينل» حدثا مفصليا في
مـســار تــدهــور الـعــاقــات الثنائية بين الــواليــات المتحدة
وك ـم ـبــوديــا ،فــي شـهــر م ــارس مــن الـسـنــة نـفـسـهــا ،اعتقلت
ال ـح ـك ــوم ــة ك ـي ــم س ــوخ ــا ،رئ ـي ــس «حـ ـ ــزب اإلن ـ ـقـ ــاذ الــوط ـنــي
الـ ـكـ ـمـ ـب ــودي» ،ق ـب ــل ش ـه ـ َـري ــن م ــن ح ـظ ــر الـ ـح ــزب بــال ـكــامــل.
انتقدت الواليات المتحدة وحكومات غربية أخرى هاتين
َ
الخطوتين بقوة ،ثم ّ
تعرضت االنتخابات الوطنية الهزلية
ف ــي يــولـيــو  2018لــان ـت ـقــادات نـفـسـهــا بـعــدمــا ف ــاز «ح ــزب
الشعب الكمبودي» الحاكم بجميع المقاعد (عددها )125
في المجلس الوطني.
أدت حملة القمع التي أطلقها رئيس الوزراء هون سين
إلى إبعاد حكومته عن الديمقراطيات الغربية ،ثم بدأ سين
يتكل بوتيرة متزايدة على دعم الصين ،وقد ظهرت تقارير
وشائعات مفادها أن كمبوديا كانت تستعد ّ
لتقبل وجود
ً
عسكري صيني ،وسرعان ما أصبحت كمبوديا جــزء ا من
ً
سياسة خارجية أميركية عدائية وأكثر ميال إلــى اعتبار
حكومة هــون سين جهة عميلة للصين ومعاملتها على
هذا األساس.
فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،يـمـكــن اعـتـبــار إل ـغــاء تــدريــب «التنين
الــذه ـبــي» بـمـثــابــة رس ــال ــة ضـمـنـيــة إل ــى اإلدارة األمـيــركـيــة
ّ
مجر د دولة
الجديدة مفادها أن حكومة كمبوديا ليست
راضخة لبكين ،بل إنها مستعدة إلعــادة ضبط عالقاتها
ّ
ستصب في مصلحة
مع واشنطن ،وال شك أن هذه الخطوة
ً
هون سين ،نظرا إلى اتكاله المفرط على الصين في الوقت
ً
الــراهــن واحتمال أن يجد البلد نفسه مـجــددا تحت وطــأة
االضطرابات القائمة بين القوى العظمى.
قــد تـكــون هــذه ال ـقــراء ة لـقــرار حكومة كمبوديا بتعليق
ً
تــدريــب «الـتـنـيــن الــذه ـبــي» مـبــالـغــا فـيـهــا ،لـكــن قـ ّـدمــت هــذه
ً
ً
ال ـح ـكــومــة عـ ـ ــذرا م ـشــاب ـهــا ح ـيــن ق ـ ــررت إل ـغ ــاء ال ـتــدري ـبــات
العسكرية مــع الــواليــات المتحدة فــي عــام  .2017فــي تلك
ال ـف ـتــرة ،أع ـلــن مـتـحــدث بــاســم وزارة ال ــدف ــاع أن الـبـلــد كــان
ً
منشغال بالتحضير لالنتخابات المحلية في يونيو ،2017
لكن لم تتجدد التدريبات منذ ذلك الحين.
ّ
تحسن في
بغض النظر عن حقيقة الوضع ،يتوقف أي
َ
َ
التاليين :إما أن تضطر حكومة
الخيارين
العالقات على أحد
هون سين لتطبيق اإلصالحات الديمقراطية الالزمة إلرضاء
الــواليــات المتحدة والحكومات الغربية األخ ــرى ،وإمــا أن
تضطر الحكومة األميركية لتبني مقاربة أكثر براغماتية
تجاه كمبوديا.
ً
ً
يبدو الخيار األول مستبعدا نظرا إلى تردد هون سين
ُ
في اتخاذ أي خطوة تهدد سلطة «حزب الشعب الكمبودي»،
وفي المقابل ،من المستبعد أن تتساهل إدارة بايدن في ملف
حقوق اإلنسان وجهود نشر الديمقراطية في كمبوديا ،لكن
مثلما تتنازل واشنطن عن جزء من ِق َيمها في جنوب شرق
آسيا لمحاولة بناء شراكات قــادرة على كبح الطموحات
ّ
كمحور
تترسخ مكانة كمبوديا
الصينية ،من المتوقع أن
ٍ
لجهود نشر الديمقراطية في المرحلة المقبلة.
* «دبلومات»
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الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

5.656

6.167

٤.653

ً
العراق صادر استثمارا لـ «أجيليتي» و«أورانج» بـ  800مليون دوالر
2.347 2.721 3.305

المصادرة جاءت بعد «قرار معيب» من هيئة التحكيم ...والشركة الكويتية تدرس الخيارات
أفصحت شركة أجيليتي للمخازن
الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة ع ـ ــن م ـ ـ ـصـ ـ ــادرة ال ـ ـعـ ــراق
اس ـت ـث ـم ــار «أج ـي ـل ـي ـت ــي» و«أوران ـ ـ ـ ـ ــج»
بقيمة  800مليون دوالر «دون عقاب»،
مضيفة ان قــرار المصادرة جــاء بعد
«ق ـ ــرار م ـع ـيــب» م ــن ه ـي ـئــة الـتـحـكـيــم،

وأوض ـح ــت أن ال ـشــركــة ت ـقــوم حاليا
بدراسة الخيارات لطلب إبطال قرار
التحكيم.
وأف ـ ـ ـ ــادت «أج ـي ـل ـي ـت ــي» ب ـ ــأن هـيـئــة
التحكيم لدى المركز الدولي لتسوية
منازعات االستثمار ومقرها واشنطن

أصدرت قرارها في القضية المرفوعة
مــن «أجـيـلـيـتــي» ضــد ال ـع ــراق برفض
مطالبات الشركة ضد األخير ،وألزمت
«أجيليتي» بسداد  5.18ماليين دوالر.
وذكــرت أنها تتحرك في مطالبات
م ـبــاشــرة بـقـيـمــة  700م ـل ـيــون دوالر

ضد كل من كــورك وسـيــروان برزاني
وغيرهما؛ بموجب إج ــراء ات تحكيم
مـنـفـصـلــة م ـقــامــة وف ــق ق ــواع ــد غــرفــة
التجارة الدولية ،الفتة الى أنه ال يمكن
تحديد األثر المالي للحكم في الوقت
ال ـحــالــي ،حـيــث إن الـشــركــة ت ـقــوم مع

فريقها القانوني بتقييم احتمالية
استرداد قيمة هذا االستثمار.
تـ ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن الـقـيـمــة
الدفترية الستثمار كــورك هــو 145
مليون دينار ( 480.3مليون دوالر)،
غير أن الشركة غير قادرة اآلن على

تـحــديــد قيمة أي مخصص إل ــى أن
تنتهي جميع ا لـمـطــا لـبــات ،ومنها
ال ـم ـط ــال ـب ــات ال ـح ــال ـي ــة ضـ ــد كـ ــورك
وس ــروان بــرزانــي بقيمة ال تقل عن
 210مــايـيــن دي ـنــار ( 695.6مليون
دوالر).

أخبار الشركات
حكم لمصلحة «المشتركة» ضد «األشغال»
أعلنت شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت صدور
حكم استئناف لمصلحتها في دعوى ندب خبير لتصفية
حساب ،مرفوعة ضد وكيل وزارة األشغال العامة (بصفته).
وقالت «المشتركة» ،إن الدعوى تتعلق بتصفية حساب،
والحكم بما ُيسفر عنه تقرير الخبرة للمطالبة المالية عن
أعمال مشروع إنجاز وصيانة إيصال المياه المعالجة
إلى البحيرة الصناعية في أم الرمم ومعسكرات الجيش
(العقد رقم هـ ص.)71/
ً
وأوضحت أن المحكمة حكمت بقبول االستئنافين شكال،
وفــي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ليكون بإلزام
الجهة اإلدار يـ ــة للمستأنفة باالستئناف ا لـثــا نــي بسداد
ً
الفوائد القانونية بنسبة  7في المئة سنويا عن المبلغ
ً
المحكوم به من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وتأييده
ً
فيما عدا ذلك ،وألزمته المصروفات ومبلغ  30دينارا مقابل
أتعاب المحاماة.
ولفتت إلى أن الحكم نهائي وقابل للتنفيذ وسوف سيتم
ً
تنفيذه بغية تسلم المبلغ نقدا وقدره  2.306مليون دينار،
إضافة إلى أن الشركة ستقوم بالطعن بالتمييز فيما يخص
تاريخ استحقاق الفوائد القانونية.
ولفتت إلى أنها ستفصح عن األثر المالي للدعوى بعد
صدور حكم ُمبرم من محكمة التمييز.

ً
«األهلية للتأمين» :توزيع %25نقدا
و %5منحة

ً
حققت الشركة األهلية للتأمين أربــاحــا قــدرهــا 12.18
ً
مليون دينار بواقع  59.04فلسا للسهم خالل عام ،2020
ً
مقارنة بتحقيقها أرباحا بلغت  10.24ماليين دينار بما
ً
يعادل  49.36فلسا للسهم خالل عام  ،2019وأوصى مجلس
ً
إدارتها بتوزيع  25في المئة نقدا و 5في المئة منحة عن
واقع أداء العام الماضي.

 3.6ماليين دينار خسائر «المنار»
س ـج ـلــت شــركــة
ال ـم ـنــار لـلـتـمــويــل
واإلجارة خسائر
قدرها  3.6ماليين
ً
دينار بواقع  11.66فلسا
ً
للسهم خالل عام  ،2020مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة
 1.19مليون دينار بمقدار  3.88فلوس للسهم خالل عام
.2019

«المدار» تكسب  7.3آالف دينار
أفــادت شركة المدار للتمويل واالستثمار بتحقيقها
مكاسب بقيمة  7.35آالف دينار بواقع  0.04فلس للسهم
ً
خالل عام  ،2020مقابل تحقيها أرباحا بقيمة  1.38مليون
دينار بواقع  6.7فلوس للسهم خالل عام .2019

 4.6آالف دينار أرباح «مبرد»
بلغت أرباح شركة مبرد القابضة  4.6آالف دينار بواقع
 0.03فلس للسهم خالل عام  ،2020مقابل تحقيقها أرباحا
بقيمة  1.01مليون دينار بما يعادل  6.28فلوس للسهم
خالل عام .2019

«اتحاد التأمين» يوافق
على انضمام شركات جديدة
إنشاء مركز تحكيم وتسوية المنازعات التأمينية
كشفت مصادر مطلعة أن مجلس إدارة االتحاد الكويتي
للتأمين وافق على ضم شركات جديدة لقائمة األعضاء،
مبينة أ نــه تم تحديد موعد النعقاد الجمعية العمومية
العادية وغير العادية لعام  2020في  10مــارس المقبل،
لمناقشة انضمام شركة ايالف للتأمين التكافلي ،والشركة
العربية االسالمية للتأمين التكافلي ،كعضوين عاملين،
إضافة الى فتح المجال أمام كل المهن التأمينية لالنضمام
الى عضوية االتحاد.
وقالت المصادر ،لـ«الجريدة» ،إنه وفقا لنص المادة 88
مــن قــانــون تنظيم التأمين رقــم  2019/125فقد تــم انشاء
مركز تحكيم وتسوية المنازعات التأمينية (الباب الحادي
عشر) له أمانة عامة ومجلس تحكيم أو أكثر ولجنة أو أكثر
للتسوية الودية ،يتم إعداد جدول يفيد فيه بعدد المحكمين
وينتهي النزاع بين األطراف بالصلح.
ولفتت الى أنه يجوز لشركات التأمين عرض المنازعات
واالشكاليات التي تنشأ فيما بينها ،وخاصة موضوع
االسـ ـت ــردادات الـمــالـيــة لتسويتها ودي ــا ،حـيــث سيساهم
ذلك في اختصار الوقت والجهد والتكلفة من على عاتق
الشركات ،وكذلك يخفف الضغط من على المحاكم والدوائر
الرسمية.

11
ً
«زين» تسجل أرباحا صافية بقيمة  605ماليين دوالر
ةديرجلا
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اقتصاد

ً
المجموعة حققت  5.3مليارات دوالر إيرادات وتؤكد التزامها بتوصية توزيع أرباح نقدية  33فلسا عن 2020
ً
سجلت أرباحا
قبل خصم
الضرائب والفوائد
واالستهالكات
بـ  2.2مليار دوالر

«زين» حققت
معدالت نمو قوية
في إيرادات خدمات
البيانات بـ %9
لتصل إلى نحو 2.2
مليار دوالر

ترجمة العملة أثرت
على المؤشرات
المالية للمجموعة
بنحو  110ماليين
دوالر على مستوى
اإليرادات المجمعة

«زين» الشركة األكثر
ً
امتالكا لشبكات
الجيل الخامس
في أسواق الشرق
األوسط

أعلن ــت مجموعـة زين ُ
(المدرجة
فــي بــورصــة الكويت تحت الــرمــز:
 ،)ZAINنتائجها المالية المجمعة
عن السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر من عام  ،2020بتسجيلها
إي ــرادات بنحو  1.63مليار دينار
كويتي ( 5.3مليارات دوالر) ،مقارنة
م ــع 1.7مليار دينار ( 5.5مليارات
دوالر) عن عام .2019
وأوض ـحــت "زي ــن" أن أربــاحـهــا،
ق ـبــل خ ـصــم ال ـض ــرائ ــب وال ـف ــوائ ــد
واالستهالكات ،بلغت  673مليون
ديـنــار ( 2.2مليار دوالر) ،مقارنة
ً
مع  728مليونا ( 2.4مليار دوالر)
عــن  ،2019وهــو مــا عكس هامش
أرباح قبل خصم الضرائب والفوائد
واالستهالكات بنسبة .%41
وبينت المجموعة أن أرباحها
السنوية الصافية بلغت  185مليون
دينار كويتي ( 605ماليين دوالر)،
مقارنة مع  217مليون دينار (715
مليون دوالر) ،عن  ،2019وبلغت
ً
ربحية السهم  43فلسا.
وأفــادت بأنها سجلت معدالت
ن ـمــو ق ــوي ــة ف ــي إيـ ـ ـ ــرادات خــدمــات
البيانات بنسبة  %9لتصل إلى
نحو  2.2مليار دوالر ،لتمثل %41
م ــن اإليـ ـ ــرادات المجمعة ع ــن عــام
 ،2020بينما بلغت قاعدة العمالء
 47.8مليون عميل فعال.
وكشفت أن مؤشراتها المالية
ج ــاءت متأثرة بتحديات جائحة
فـيــروس كــورونــا المستجد ،التي
تسببت ف ــي اض ـط ــراب ــات واسـعــة
في األســواق اإلقليمية والعالمية،
نتيجة اإلغالقات الكلية والجزئية،
والـحــد مــن حركة التنقل والسفر،
وما تبعها من إجراءات احترازية،
إذ تقدر حجم هذه التأثيرات بنحو
 417م ـل ـيــون دوالر ،ك ـمــا تــأثــرت
أيضا المؤشرات المالية الرئيسية
بترجمة العملة ،الـتــي تــرجــع في
الغالب إلى انخفاض قيمة العملة
ف ــي ال ـ ـسـ ــودان وال ـ ـع ـ ــراق ،إذ كلف
ال ـم ـج ـمــوعــة  110مــاي ـيــن دوالر
على مستوى اإليــرادات ،ونحو 50
مليون دوالر على مستوى أرباحها
ق ـبــل خ ـصــم ال ـض ــرائ ــب وال ـف ــوائ ــد
واالس ـت ـه ــاك ــات ،وع ـلــى مستوى
األربــاح الصافية كلفها  16مليون
دوالر.
وعن المؤشرات المالية الفصلية
لـ ـفـ ـت ــرة ال ـ ــرب ـ ــع األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ،سـجـلــت
الـمـجـمــوعــة إي ـ ـ ــرادات بقيمة 432

مليون ديـنــار ( 1.4مليار دوالر)،
مقارنة مع  439مليون دينار (1.4
م ـل ـيــار دوالر) ع ــن ن ـفــس ال ـف ـتــرة
م ــن عـ ــام  ،2019وب ـل ـغــت األرب ـ ــاح
ق ـبــل خ ـصــم ال ـف ــوائ ــد وال ـض ــرائ ــب
واالس ـت ـه ــاك ــات الـ ـ ـ  EBITDAفي
الــربــع األخ ـيــر  172مـلـيــون ديـنــار
( 563مليون دوالر) ،مقارنة مع 191
مليون دينار ( 629مليون دوالر)،
مما عكس هامش أرباح قبل خصم
الفوائد والضرائب واالستهالكات
ب ـن ـس ـبــة  ،%40وب ـل ـغ ــت األرب ـ ـ ــاح
الصافية عن فترة الربع الرابع 54
مليون دينار ( 176مليون دوالر).
وأوصـ ـ ــى م ـج ـلــس اإلدارة في
االجتماع ،الذي عقد أمس ،بتوزيع
ً
أرباح نقدية بقيمة  33فلسا للسهم
الواحد ،عن السنة المالية المنتهية
ف ـ ــي  31ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر ( 2020ه ـ ــذه
التوصية خاضعة لموافقة الجمعية
العمومية والجهات المختصة).
وقـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس إدارة
ال ـم ـج ـم ــوع ــة أحـ ـم ــد الـ ـط ــاح ــوس:
"أث ـ ــرت جــائ ـحــة ف ـي ــروس كــورونــا
بشكل واســع على شريان الحياة
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ،إذ ت ـس ـب ـب ــت فــي
اض ـطــرابــات واس ـعــة فــي األس ــواق
اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة وال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة ،ل ــذل ــك
ك ــان ــت م ـج ـم ــوع ــة زيـ ـ ــن حــري ـصــة
مـ ــن بـ ــدايـ ــة األزمـ ـ ـ ـ ــة عـ ـل ــى تــوف ـيــر
خ ـ ــدم ـ ــات االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت ل ـت ـق ـل ـيــل
اآلث ــار االجتماعية واالقتصادية،
إذ أس ـه ـم ــت ال ـت ـغ ـط ـيــة ال ــواس ـع ــة
لشبكات زين في استمرار األنشطة
االقتصادية والتعليمية ،واألهــم
من ذلك حافظت على االتصال بين
الناس ،كما أن الحلول الرقمية التي
قامت زين بتطويرها لقطاع األعمال
مكنت مسارات العمل عن بعد".
وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة
الرئيس التنفيذي لمجموعة زين،
ب ــدر نــاصــر ال ـخــرافــي" :ق ــام قطاع
االتصاالت بدور حاسم في حماية
األنشطة التجارية واالقتصادية
خــال جائحة كــورونــا ،فكان خط
ال ــدف ــاع األول ،وأك ـث ــر الـقـطــاعــات
مقاومة ،فالوضع االستثنائي ،الذي
شـهــدتــه األسـ ــواق أدى إل ــى زي ــادة
الطلب على استخدام البيانات ،كما
أبرز مدى األهمية الحيوية للبنية
التحتية لالتصاالت ،وقــوة تأثير
الخدمات الرقمية".
وأوضح الخرافي" :نأمل أن نكون
قد تجاوزنا األسوأ في هذه األزمة،

«زين» كانت
حريصة من
بداية األزمة
على توفير
خدمات
االتصاالت
لتقليل اآلثار
االجتماعية
واالقتصادية
أحمد الطاحوس
حيث بدأت األســواق ترى عالمات
انـتـعــاش ،وإن كــانــت متفاوتة في
عدد من القطاعات ،خصوصا التي
سارعت منها إلى تحسين الحضور
الــرقـمــي ألعـمــالـهــا ،لـلـحـفــاظ على
نشاطها التجاري".
وتابع" :كشفت هــذه التطورات
األخـ ـ ـي ـ ــرة عـ ــن زي ـ ـ ـ ــادة ه ــائ ـل ــة فــي
ت ــدف ــق ال ـب ـي ــان ــات ،ال ـت ــي أصبحت
الـمــادة الـخــام لكل شــيء نقوم به،
لذلك نعتمد في زيــن على التنوع
لـتـشـكـيــل مـسـتـقـبــل رق ـم ــي أفـضــل
ألسواقنا اإلقليمية ،حيث أصبحنا
عـلــى وش ــك ال ـت ـحــول نـحــو أجـيــال
ج ــدي ــدة م ــن الـمـجـتـمـعــات ،تـكــون
فيها التطورات التكنولوجية القوة
ال ــداف ـع ــة لـلـمـجــاالت االقـتـصــاديــة
واالجتماعية".
وبـ ـي ــن ال ـ ـخـ ــرافـ ــي" :س ــاع ــدت ـن ــا
اإلجراءات الحاسمة التي اتخذناها
خ ــال الجائحة فــي خفض حجم
ال ـم ـصــروفــات بنحو  168مليون
دوالر ،وذل ـ ـ ــك ب ـف ـض ــل ال ـت ــداب ـي ــر
االسـتـبــاقـيــة لتحسين التكاليف
ب ــإع ــادة ال ـت ـف ــاوض ع ـلــى الـعـقــود
وإدارة التدفقات النقدية ،واستخدام
الـ ـبـ ـنـ ـي ــة الـ ـتـ ـحـ ـتـ ـي ــة ل ـل ـم ـن ـص ــات
الرقمية كحلول بديلة للوصول
ال ـســريــع إل ــى ال ـع ـمــاء ،بــاإلضــافــة
إل ــى الـقـيــام بعمليات تــدقـيــق في
سلسلة التوريد ،ومتابعة الخطط
التشغيلية عـلــى مـسـتــوى جميع
ال ـع ـم ـل ـي ــات ل ـل ـت ـخ ـف ـيــف مـ ــن آثـ ــار
اإلغالقات االقتصادية".
وتـ ــابـ ــع" :ن ـج ـح ــت الـمـجـمــوعــة
في التركيز على مبادرات الكفاءة

ترتيب الدول التي تعمل بها الشركة حسب النتائج
الكويت
حافظت شركة زين الكويت على ريادتها
على كافة المؤشرات ،إذ تقدم خدماتها إلى
نحو  2.6مليون عميل ،وتـظــل زيــن الكويت
األك ـثــر ربـحـيــة لعمليات الـمـجـمــوعــة ،حيث
بلغت اإلي ــرادات السنوية  321مليون دينار
كويتي ( 1.05مليار دوالر) ،وبلغت األربــاح
قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالكات
 112مليون دينار كويتي ( 367مليون دوالر)،
وهو ما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد
والضرائب واالستهالكات بنسبة  35في المئة،
بينما سجلت عمليات الشركة أرباحا صافية
بقيمة  76مليون دينار كويتي ( 248مليون
دوالر) .وتحقق عمليات الشركة ً
أداء مميزا في
قطاع البيانات بفضل االنتشار القوي لشبكة
الجيل الخامس ،والتوسعات التي تحرزها في
مشاريع قطاع األعمال ،حيث شكلت إيرادات
البيانات  38في المئة من إجمالي اإليرادات.

السعودية
سـجـلــت ش ــرك ــة زي ــن ال ـس ـعــوديــة إيـ ـ ــرادات
سنوية بقيمة  7.92مـلـيــارات ري ــال سعودي
( 2.1مليار دوالر) ،وحققت أرباحا قبل خصم
الفوائد والضرائب واالستهالكات بقيمة 3.44
مليارات ريــال سـعــودي ( 918مليون دوالر)،
مما عكس هامش أرب ــاح قبل خصم الفوائد
والضرائب واالستهالكات  EBITDAبنسبة 43
في المئة ،وبلغت األرباح الصافية لعمليات زين
السعودية  260مليون ريال سعودي ( 69مليون
دوالر) ،وبفضل االستثمارات والتوسعات التي
تجريها الشركة على شبكة الجيل الخامس
األكبر في أســواق المنطقة ،فقد نمت إيــرادات
خدمات البيانات بنسبة  8في المئة ،إذ تمثل
حاليا  50في المئة من إجمالي اإليرادات ،وتبلغ
قاعدة الشركة حاليا  7ماليين عميل.

العراق
وسجلت شركة زين العراق إيرادات سنوية
بقيمة  943مليون دوالر ،وبلغت األرباح قبل

خـصــم ال ـفــوائــد وال ـض ــرائ ــب واالسـتـهــاكــات
 378مليون دوالر ،مما عكس هامش أربــاح
قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالكات
 EBITDAبنسبة  40في المئة ،وارتفعت األرباح
الصافية بقيمة بنسبة  27في المئة ،لتصل إلى
نحو  80مليون دوالر ،وتبلغ قاعدة الشركة
 16.2مليون عميل.

السودان
وق ـف ــزت اإليـ ـ ــرادات الـسـنــويــة لـشــركــة زيــن
السودان إلى نحو  22.5مليار جنيه سوداني
( 416مليون دوالر) ،بنسبة نمو هائلة بلغت 62
في المئة بالعملة المحلية (الجنيه السوداني)،
و 37في المئة بالدوالر ،وارتفعت األرباح قبل
خصم الفوائد والضرائب واالستهالكات لتصل
إلــى نحو  9.3مليارات جنيه ســودانــي (171
مليون دوالر) بــزيــادة  67فــي المئة بالعملة
المحلية ،و 41في المئة بالدوالر ،وهو ما عكس
هامش أربــاح قبل خصم الفوائد والضرائب
واالستهالكات  EBITDAبنسبة  41في المئة،
بينما ارتفعت األرباح الصافية لتسجل نحو
 3.3مليارات جنيه سوداني ( 61مليون دوالر)،
بزيادة  47في المئة بالعملة المحلية ،و 23في
المئة بالدوالر.
وسجلت إيرادت خدمات البيانات ارتفاعا
هائال بنسبة  142في المئة بالعملة المحلية
( 104في المئة بالدوالر) ،لتصل نسبتها إلى
 26في المئة من إجمالي اإليرادات ،وذلك يعود
إلى مشاريع التوسعة التي تجريها الشركة
على شبكة الجيل الرابع ،وزيادة قاعدة العمالء
بنسبة  4في المئة ،التي وصلت إلى نحو 16.6
مليون عميل (أك ـبــر قــاعــدة عـمــاء لعمليات
المجموعة).

األردن
وسجلت شركة زين األردن إيرادات سنوية
بقيمة  487مليون دوالر ،وبلغت األرباح قبل

الطاحوس

خـصــم ال ـفــوائــد وال ـضــرائــب واالسـتـهــاكــات
 216مليون دوالر ،مما عكس هامش أربــاح
قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالكات
 EBITDAبنسبة  44في المئة ،وحققت عمليات
الشركة أرباحا صافية بقيمة  79مليون دوالر،
بزيادة بلغت نسبتها  3في المئة.
وحققت الشركة زي ــادة قوية فــي إي ــرادات
خدمات البيانات بنسبة  12في المئة ،لتمثل
حاليا  46فــي المئة مــن إجـمــالــي اإليـ ــرادات،
بفضل المشاريع التي تجريها على شبكة
الجيل الرابع ،وحاليا تقدم الشركة خدماتها
إلى نحو  3.5ماليين عميل.

البحرين
وسـجـلــت شــركــة زي ــن الـبـحــريــن إي ـ ــرادات
سـنــويــة بقيمة  164مـلـيــون دوالر ،وبلغت
األرب ـ ـ ـ ــاح ق ـب ــل خ ـص ــم الـ ـف ــوائ ــد وال ـض ــرائ ــب
واالسـتـهــاكــات 57مليون دوالر ،مما عكس
هامش أربــاح قبل خصم الفوائد والضرائب
واالستهالكات  EBITDAبنسبة  34في المئة،
وارتـفـعــت األربـ ــاح الصافية لتصل
إلى نحو  14مليون دوالر ،بزيادة
قـ ــدرهـ ــا  3فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،ودف ـع ــت
خدمات شبكة الجيل الخامس
التي أطلقتها الشركة مؤخرا
إلـ ـ ـ ــى زيـ ـ ـ ـ ـ ــادة اإلقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــال ع ـلــى
خ ــدم ــات ال ـب ـيــانــات لتسجل
ارتفاعا بنسبة  7في المئة،
حيث أصبحت تمثل 51
فــي الـمـئــة مــن إجمالي
اإليرادات.

المجموعة وفرت
 168مليون دوالر
بفضل إجراءاتها
الحاسمة لخفض
المصروفات
التشغيلية خالل
الجائحة

استراتيجية
« »4Sightتعمل
على إطالق القيمة
الضخمة المحتجزة
للفرص التي
تقدمها االبتكارات
الرقمية في الشرق
األوسط

قطاع االتصاالت
قام بدور حاسم
في حماية
األنشطة التجارية
واالقتصادية خالل
الجائحة وكان خط
الدفاع األول

التشغيلية لعملياتها ،حيث تمكنت
من خفض إجمالي صافي الدين
بما يقارب  1مليار دوالر ،وقد عزز
ذلك من المركز المالي للمجموعة".
وأكـ ـ ـ ـ ــد أن هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــروف لــم
تمنع مجلس اإلدارة مــن الــوفــاء
ب ــاالل ـت ــزام ــات ال ـخــاصــة بسياسة
ت ــوزي ــع األرب ـ ـ ــاح ال ـت ــي اعـتـمــدتـهــا
"زين" كأول كيان مؤسسي يعتمد
هذه السياسة في السوق الكويتي،
بتوزيع أرباح نقدية بقيمة  33فلسا
للسهم الواحد كحد أدني (تمثل 77
في المئة من األرباح المحققة ،وهي
مــن األعـلــى فــي أس ــواق المنطقة)،
وذلك بفضل قوة األداء التشغيلي
لـعـمـلـيــاتـنــا ،ال ـم ــدع ــوم بـجـهــودنــا
االستباقية الحاسمة في التصدي
لهذه التحديات غير االعتيادية.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ـ ــى أن سـ ـي ــاس ــة
ت ــوزي ــع األرب ـ ـ ــاح ال ـت ــي اعـتـمــدتـهــا
الـمـجـمــوعــة ل ـثــاث س ـنــوات تبرز
الثقة فــي اإلمـكــانــات المستقبلية
الس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الـ ـنـ ـم ــو ال ــرق ـم ــي
لخططنا التشغيلية ،التي نتطلع
م ــن خــال ـهــا إلـ ــى إطـ ـ ــاق ال ـع ـنــان
للقيمة الضخمة المحتجزة للفرص
التي تقدمها االبتكارات الرقمية في
أسواق الشرق األوسط.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــرافـ ـ ـ ــي "تـ ــرت ـ ـكـ ــز
اسـتــراتـيـجـيـتـنــا ( )Sight4على
تطوير األعمال من خالل االستمرار
ف ــي ال ـت ـح ــول ال ــرق ـم ــي والـتـطــويــر
والـتـحــديــث الـمـسـتـمــر ،والــدخــول
فــي قطاعات أعـمــال جــديــدة تعزز
فرص النمو المتاحة ،وكجزء من
هــذه االستراتيجية ،تــواصــل زين
اسـتـثـمــاراتـهــا ف ــي ب ـنــاء مـجــاالت
أع ـم ــال ج ــدي ــدة ،تـسـتـهــدف منها
ال ـ ـت ـ ـحـ ــول إلـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـ ــزود رائـ ـ ـ ـ ــد فــي
مجالي تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت".
وتابع "نعتمد في تحقيق هذه
األهـ ــداف على الـتــوســع المستمر
في استثماراتنا في الجيلين الرابع
والـ ـخ ــام ــس ،إذ س ــاع ــد االن ـت ـشــار
المتميز لشبكات الجيل الخامس
فـ ــي وضـ ـ ــع زيـ ـ ــن ع ـل ــى ال ـخــري ـطــة
العالمية لشبكات الجيل الخامس،
ح ـي ــث أص ـب ـح ــت م ـج ـم ــوع ــة زي ــن
الـشــركــة األك ـثــر امـتــاكــا لشبكات
الجيل الخامس في أسواق الشرق
األوس ــط ،بعد أن طــرحــت الشبكة
الثالثة لها لتقنية الـ  5Gفي مملكة
البحرين بعد الكويت والسعودية".
وأكد" :نركز بشكل أكبر اآلن على
تحسين أوجه التآزر بين عملياتنا،
واالستفادة من البصمة الجغرافية
الهائلة لشبكاتنا ،لالستفادة من
فرص النمو التي توفرها المنصات

مجلس
اإلدارة أوفى
بالتزاماته
الخاصة
بسياسة
توزيع األرباح
للمساهمين
رغم ظروف
الجائحة
بدر الخرافي
الرقمية ،وتطبيقات الجيل الخامس
والــزيــادة الهائلة فــي الطلب على
خــدمــات الـنـطــاق الـعــريــض ،حيث
استثمرت المجموعة في النفقات
الــرأسـمــالـيــة  1.4مليار دوالر في
عام  ،2020جاءت أغلبيتها لرسوم
الطيف الـتــرددي وتمديد رخص؛
ومشاريع تطوير الشبكات ،وبناء
م ــواق ــع ج ــدي ــدة ،وتــوس ـعــة نطاق
خدمات األلياف البصرية".
وذكر أن إطالق "زين داتا بارك"
مركز زيــن اإلقليمي لالستضافة
الـسـحــابـيــة واألمـ ـ ــن الـسـيـبــرانــي،
سيخدم توجهاتنا االستراتيجية
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـمـ ـج ــال ،ح ـي ــث الـنـمــو
ال ـ ـم ـ ـتـ ــوقـ ــع ف ـ ـ ــي االس ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــات
ال ـس ـحــاب ـيــة والـ ـخ ــدم ــات الـ ـم ــدارة
للشركات والكيانات الحكومية في
أسواقنا الرئيسية.
وأب ـ ـ ــدى ال ـخ ــراف ــي ال ـم ــزي ــد من
التفاؤل لقطاعات النمو الجديدة
التي اخترقتها عمليات المجموعة
م ـ ــؤخ ـ ــرا ف ـ ــي م ـ ـج ـ ــاالت ال ـص ـح ــة
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،والـتــرفـيــه الــرقـمــي،
ومــراكــز الـبـيــانــات ،والـتـشــارك في
البنية التحتية ،والتكنولوجيا
ال ـمــال ـيــة ،حـيــث حـقـقــت مجموعة
زين عددا من اإلنجازات ذات الصلة
بالتكنولوجيا المالية (،)Fintech
إذ تواصل قيادة وتوسيع نطاق
خدماتها المصرفية المتنقلة ،من
خ ــال مـنـصــة "ت ـم ــام" ال ـتــي ب ــدأت
تقديم خدمات التمويل المصغر
لـلـمـسـتـهـلـكـيــن فـ ــي ال ـس ـع ــودي ــة،
بـمــوجــب الــرخـصــة الـتــي حصلت
عليها مؤخرا من البنك المركزي
السعودي (ساما) ،حيث تستهدف
سلسلة المنتجات والخدمات التي
سـتـطــرحـهــا ف ــي م ـج ــال الـتـمــويــل
االستهالكي المصغر رفع مستوى
ال ـش ـم ــول واإلدمـ ـ ـ ـ ــاج ال ـم ــال ــي في
المملكة".
وأوضـ ـ ــح ال ـخ ــراف ــي أن منصة
"ت ـم ــام" أصـبـحــت أول ك ـيــان على
مـسـتــوى المملكة ودول مجلس
ال ـت ـع ــاون ي ـتــم ال ـتــرخ ـيــص ل ــه من
ج ــان ــب ج ـه ــة تـنـظـيـمـيــة رسـ َّمـيــة
لتقدم قروضا استهالكية ُمصغرة،
م ـت ــواف ـق ــة مـ ــع أح ـ ـكـ ــام ال ـشــري ـعــة
اإلسالمية.
وت ــاب ــع" :أطـلـقـنــا مـنـصــة Zain
 eSportsكعالمة تجارية جديدة
فــي األس ـ ــواق ،وه ــي مـســؤولــة عن
تنظيم أحداث إقليمية كبرى ،إلى
جانب العديد من أنشطة المشاركة
الهادفة إلــى بناء مجتمع نشيط
للشباب الشغوف بالترفيه الرقمي
عـلــى مـسـتــوى أس ـ ــواق المنطقة،
وتـ ــزامـ ــن مـ ــع ه ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــاق نـمــو
أع ـمــال منصة واج ـهــة برنامج
التطبيقات ()API

الخرافي

الخاصة بنا ،حيث شهدت أكثر من
 5ماليين معاملة شهريا".
وأشار إلى أن المجموعة دخلت
في عمليات التشارك في األصول
مع مؤسسات أخرى في أسواقها،
خ ـص ــوص ــا ب ـع ــد ال ـص ـف ـق ــة ال ـتــي
أبــرمـتـهــا لبيع وإعـ ــادة استئجار
أبراجها في الكويت ،حيث تخطط
المجموعة لبيع وإعادة استئجار
أبراجها ،وهو األمر الذي سيسمح
لها بالتشارك في البنية التحتية".
وبين الخرافي أن هذه التوجه
االستراتيجي لعملياتها سيؤدي
إلى تعزيز دورها في قيادة تطوير
ال ـب ـن ــى ال ـت ـح ـت ـيــة ال ــرق ـم ـي ــة عـلــى
م ـس ـتــوى أسـ ـ ــواق مـنـطـقــة ال ـشــرق
األوسط وشمال إفريقيا ،إذ ترتكز
ه ــذه ال ــرؤي ــة عـلــى فـصــل عمليات
الشبكة عن أعمال االتصاالت.
وع ـ ــن أبـ ـ ـ ــرز الـ ـمـ ـحـ ـط ــات ال ـت ــي
شهدتها عمليات المجموعة في
عام  ،2020قال" :شهدت عملياتنا
تطورا بارزا بإطالق شبكة الجيل
الرابع في العراق ،بعد أن نجحت
شركة زين العراق في الوصول إلى
اتفاق مع هيئة اإلعالم واالتصاالت
العراقية لتمديد رخصة التشغيل 8
سنوات حتى عام ."2030
وتــابــع" :كــانــت أب ــرز الـتـطــورات
لعملياتنا خالل هذه الفترة ،نجاح
شــركــة زي ــن الـسـعــوديــة فــي إع ــادة
هيكلة رأسمالها ،وإصــدار حقوق
االك ـت ـتــاب ،حـيــث مــن الـمـتــوقــع أن
يؤدي ذلك إلى تحسين األداء المالي
والربحية ومعدالت الرافعة المالية
ل ـل ـشــركــة ،ك ـمــا انـ ـط ــوى ق ـ ــرار رفــع
العقوبات االقتصادية عن السودان
على مـســار إيـجــابــي ،ونعتقد أنه
سيكون دافعا نحو مستقبل أكثر
إشراقا في السودان".
وأكد الخرافي االهتمام المتزايد
لمجاالت االستدامة والمسؤولية
االجتماعية ،التي تقوم من خاللها
بمعالجة التحديات االجتماعية
واالقتصادية والبيئية ،وإحــداث
ت ـغ ـي ـي ــرات إي ـج ــاب ـي ــة ف ــي أس ـ ــواق
عملياتنا بتمكين الشباب ،وتغير
المناخ ،وتمكين المرأة ،مع التركيز
على مبادرات التنوع واالشتمال.
وإذ بين أن مجموعة زين كانت
م ــن أولــوي ـت ـهــا ف ــي  2020ضـمــان
سـ ــامـ ــة وص ـ ـحـ ــة فـ ــريـ ــق ال ـع ـم ــل،
واتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ
عـلـيـهــم ،م ــع ض ـم ــان س ـيــر الـعـمــل
بنفس الـكـفــاءة ط ــوال هــذه الفترة
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ،أكـ ــد سـعـيـهــا إلــى
تسخير ق ــوة الـتـنــوع الـتــي لديها
لبناء نموذج عمل يلهم اآلخرين،
مـضـيـفــا "ل ــذل ــك ،كـ ــان م ــن دواعـ ــي
سرورنا تصنيفنا كـأفضل رب عمل
في مجال االتصاالت في المنطقة
الـعــربـيــة وإفــريـقـيــا ،ورابـ ــع أفضل
شركة على مستوى المنطقة من
قبل مجلة فوربس".

اقتصاد
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«السحب من األجيال» ...أكبر خطر على المستقبل

المتحدثون في ندوة «المشهد السياسي والتحديات االقتصادية» أكدوا ضرورة اإلصالح االقتصادي
حصة المطيري

قال البابطين إن الكويت
ستكون نموذجا «اقتصاديا»
يحكى عنه في التاريخ بعد 30
سنة ،بأنه كانت هناك دولة
غنية لديها موارد نفطية
وتستطيع أن تنفذ مشاريع
لكنها لجأت إلى المساس
بصندوق األجيال الذي لم
يستخدم إال مرة واحدة أثناء
الغزو.

ح ــذر الـمـتـحــدثــون فــي نــدوة
"المشهد السياسي والتحديات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة" مـ ــن آث ـ ـ ــار طـلــب
ً
الـحـكــومــة رسـمـيــا الـسـحــب من
احتياطي األجيال القادمة بما
ال ي ـت ـجــاوز  5م ـل ـي ــارات دي ـنــار
ً
سنويا لمواجهة العجز المالي
الـمـنـتـظــر ،مـعـتـبــريــن أن ــه أكـبــر
خطر على المستقبل.
ون ـ ــاق ـ ــش الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ــون فــي
الندوة ،التي أقيمت في ديوان
ا ل ـ ــز ي ـ ــد أ م ـ ـ ــس األول ،ا ل ــو ض ــع
ال ـ ـس ـ ـي ـ ــاس ـ ــي واالقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي
والصحي للكويت.
وقـ ـ ـ ــال م ـس ـت ـض ـيــف ال ـ ـنـ ــدوة
أسامة الزيد" :نحن نمر بأزمات
اقـ ـتـ ـص ــادي ــة س ـي ــاس ـي ــة مــال ـيــة
ص ـح ـي ــة ،وال ـم ـج ـل ــس ي ـنــاقــش
قانون التحرش ،ونعيش أزمة
سياسية سببها الرئيسي هو
رئ ـيــس مـجـلــس األمـ ــة ورئ ـيــس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة .رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
ف ـش ــل فـ ــي ح ـك ــوم ـت ــه ال ـســاب ـقــة
التي تشكلت قبل أزمة كورونا،
ول ـ ـ ــم ي ـس ـت ـط ــع أن ي ـ ــداف ـ ــع عــن
وزرائه ،أمثال د .غدير أسيري،
وم ـه ـن ــدس م ـح ـمــد ب ــوش ـه ــري،
وب ـعــد تـشـكـيــل الـحـكــومــة عقب
االنـتـخــابــات لــم يستطع قــراء ة
الـ ـمـ ـشـ ـه ــد ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ،وقـ ـ ــام
بــاالس ـت ـهــانــة وإه ــان ــة الـشـعــب
بتصويته لرئيس مجلس األمة
غير المرغوب فيه شعبيا".
وأشار الزيد إلى أن "التعاون
مـ ـ ــع صـ ـ ـب ـ ــاح الـ ـ ـخ ـ ــال ـ ــد أصـ ـب ــح
م ـس ـت ـح ـي ــا ،وي ـ ــوج ـ ــد ت ـخ ـبــط
واضح من قبله ،سرقات وهدر
المال العام واخيرا يقدم قانونا
يطالب بأن يغطي هذه السرقات
مــن صـنــدوق األجـيــال القادمة،
ولــدي ـنــا ق ـضــايــا مــال ـيــة كـثـيــرة
والحكومة لم تسترد أي دينار
من هذه األموال".
ولفت إلى األزمة االقتصادية
التي تمر بها الدولة ،مبينا انه
ال يوجد برنامج عمل حقيقي
واضح ،وكل ما تم خطة خمسية
ال تــرقــى إلــى أن تـكــون برنامج
ع ـمــل ح ـكــومــة واض ـ ــح ،وه ـنــاك
مبالغ كانت تتراوح من  50إلى
 100مليار وأكثر في احتياطي
الدولة أين ذهبت؟ غير مشروع
فـيـتـنــام ال ـخــاســر وغ ـيــر ميناء
م ـب ــارك ال ــذي ل ــم يـتــم تشغيله،
ما الحلول لمعالجة الخلل في

ال يوجد برنامج عمل
حقيقي واضح وكل
«خمسية» ال ترقى لتكون
ً
برنامجا بهذا الوصف
أسامة الزيد
الـ ـم ــوازن ــة؟ ال ـي ــوم ق ــدم اق ـت ــراح
بالسحب من صندوق األجيال،
وبـ ـع ــض ال ـ ــوك ـ ــاالت ال ـعــال ـم ـيــة
تـ ـ ـح ـ ــدث ـ ــت ع ـ ـ ــن خـ ـ ـف ـ ــض ق ـي ـم ــة
الــديـنــار ،وه ــذا مـســاس واضــح
وصريح بجيب المواطن.

سد منيع
مــن جــانـبــه ،ق ــال الـنــائــب بــدر
ال ـمــا إن "ال ـح ـكــومــة حـتــى اآلن
لــم ت ـقــدم حــا واحـ ــدا يـمـكــن من
خ ــال ــه أن ت ـع ــال ــج ال ـم ـي ــزان ـي ــة،
ت ــري ــد وض ـع ـن ــا ف ــي زاوي ـ ـ ــة إم ــا
ال ــدي ــن الـ ـع ــام وامـ ـ ــا اح ـت ـيــاطــي
األج ـ ـيـ ــال ،وت ـط ـلــب م ــن مجلس
األمــة الموافقة لها على سحب
 5مليارات من صندوق األجيال
ول ـي ــس م ــن أرب ـ ــاح ال ـص ـن ــدوق،
ونحن لن نسمح بفتح صندوق
احتياطي األجـيــال ،ولــن نسمح
بــأن تـكــون حـلــول الحكومة عن
طريق جيب المواطن في أجيالنا
القادمة ،وسنقف سدا منيعا".
واش ـ ـ ــار الـ ـم ــا إل ـ ــى ال ـك ــارث ــة
وال ـخ ـط ــر االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـق ــادم
إن تــم تمرير مـشــروع "مرسوم
الـ ـتـ ـح ــاس ــب" ،الـ ـ ــذي قـ ــام فــريــق

الحكومة تريد وضعنا في
زاوية إما الدين العام وإما
احتياطي األجيال ...ولن
نقبل
بدر المال

مـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـ ـب ـ ـت ـ ــرول بـ ـع ــرض
هــذا الـمـشــروع للتحاسب بين
الحكومة ممثلة بوزارة المالية
والـ ـقـ ـط ــاع ال ـن ـف ـط ــي ،م ـب ـيـنــا ان
هذا المرسوم سيحول القطاع
ال ـن ـف ـطــي إلـ ــى ال ـح ــاك ــم ب ــأم ــره،
وهو الذي بيده األموال وتترك
األم ــوال لديه وأن تكون لديهم
أربـ ـ ـ ــاح مـ ــن ب ـي ــع ال ـن ـف ــط وي ـتــم
احـتـبــاس مـبــالــغ لــديـهــم لفترة
ط ــوي ـل ــة ،ي ــري ــدون ال ـت ـح ـكــم في
م ـشــاريــع شــركــة ن ـفــط الـكــويــت
دون أي قـيــود ودون أن يكون
هناك أي حد لهذا األمر.
واعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــن ان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه س ـ ـ ـي ـ ـ ـقـ ـ ــوم
ب ــاسـ ـتـ ـج ــواب رئـ ـي ــس مـجـلــس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء إن مـ ـض ــى م ــرس ــوم
الـ ـتـ ـح ــاس ــب بـ ــال ـ ـصـ ــورة ال ـت ــي
عـ ـ ــرضـ ـ ــت عـ ـلـ ـيـ ـه ــم ف ـ ـ ــي ل ـج ـن ــة
ال ـم ـي ــزان ـي ــات ،ف ـه ــذا ال ـمــرســوم
ك ــارث ــة ل ـل ـك ــوي ــت ،ولـ ـك ــن ي ـبــدو
أن الـ ـحـ ـك ــوم ــة تـ ـضـ ـع ــف أم ـ ــام
المتنفذين في القطاع النفطي
ول ـي ـس ــت ل ــدي ـه ــا الـ ـ ـق ـ ــدرة عـلــى
الـمـحــاسـبــة وإي ـق ــاف قـيــاديـيــن
م ـحــال ـيــن إل ــى ال ـن ـيــابــة الـعــامــة
ب ـبــاغ وزيـ ــر ال ـن ـفــط بــإيـقــافـهــم
ع ــن ال ـع ـم ــل ،وال تـمـلــك ال ـج ــرأة

عـلــى أن تــوقــف ع ــن الـعـمــل من
احالته إلى النيابة" ،لذلك كيف
س ـت ـحــاربــون ال ـف ـســاد اذا انـتــم
تمنعون المرؤوس من الشهادة
عن الرئيس وتسمحون لالوراق
أن تصل مفلترة إلى النيابة؟!".

تناقض واضح
بـ ـ ــدوره ،ت ـطــرق رئ ـيــس قسم
االقتصاد في جريدة «الجريدة»
مـحـمــد الـبـغـلــي إل ــى الـتـنــاقــض
الــواضــح فــي تصرف الحكومة
بخصوص القانون الذي احالته
إلــى مجلس األمــة ،وهــو سحب
 5مـلـيــارات ديـنــار مــن صندوق
األجـيــال ،قائال انــه يوجد جزء
أس ــاس ــي م ـف ـق ــود ،فــال ـح ـكــومــة
الـتــي قــدمــت طلب السحب هي
نفسها الـتــي أص ــدرت ميزانية
قبل  3أسابيع تحتوي على أكبر
ان ـفــاق ع ــام فــي تــاريــخ الكويت
بمبلغ  23مليار دي ـنــار ،وهــذا
الحل جزء من الحلول المنحرفة
الـتــي دائ ـمــا تـقــدمـهــا الحكومة
للمعالجات االقتصادية ،مؤكدا
ان الخلل ليس في الدين العام
بل فيمن يديره.

النفط يقفز مع تباطؤ استئناف اإلنتاج األميركي

ً
ً
البرميل الكويتي يرتفع  56سنتا ليبلغ  61.95دوالرا
قفزت أسعار النفط ما يزيد على دوالر أمس ،إذ تلقت الدعم
من تفاؤل حيال توزيع لقاحات مضادة لكوفيد 19-وانخفاض
اإلنتاج إذ تعود اإلمدادات األميركية ببطء بعد طقس متجمد
في تكساس أوقف إنتاج الخام في األسبوع الماضي.
وقالت مصادر إن منتجي النفط الصخري في جنوب
الواليات المتحدة قد يستغرقون ما ال يقل عن أسبوعين
الستئناف إنتاج ما يزيد على مليوني برميل يوميا من
الخام بسبب برودة الطقس ،إذ يتباطأ التعافي بفعل خطوط
األنابيب المتجمدة وانقطاعات إمدادات الكهرباء.
وارتفع خام برنت  1.08دوالر أو ما يعادل  1.7في المئة إلى
 66.32دوالرا للبرميل بعد أن بلغ في وقت سابق المستوى
المرتفع  66.79دوالرا.
وزاد الخام األميركي  92سنتا أو ما يعادل  1.5في المئة
ً
إلــى  62.62دوالرا للبرميل بعد أن بلغ أعلى مستوى في
الجلسة عند  63دوالرا.
وصعد الخامان القياسيان ما يزيد على اثنين في المئة
بعد أن ارتفعا نحو أربعة في المئة في الجلسة السابقة.
وارت ـفــع سعر برميل النفط الكويتي  56سنتا ليبلغ
ً
ً
 61.95دوالرا في تداوالت أمس األول مقابل  61.39دوالرا في

تداوالت الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
ورفع غولدمان ساكس كوموديتيز ريسيرش توقعه لسعر
خام برنت عشرة دوالرات للفصلين الثاني والثالث من ،2021
مشيرا إلى توقعات بانخفاض المخزونات ،وارتفاع هوامش
التكاليف الستئناف أنشطة المنبع ،وتدفقات على المضاربة.
ويتوقع بنك االستثمار أن تبلغ أسعار برنت  70دوالرا
للبرميل في الربع الثاني من  60دوالرا توقعها في السابق
وأن تصل إلى  75دوالرا في الربع الثالث من  65دوالرا في
السابق.
ويتوقع "مورغان ستانلي" أن ترتفع أسعار خام برنت
إلى  70دوالرا للبرميل في الربع الثالث بفضل "مؤشرات
على تحسن كبير للسوق" من بينها احتماالت طلب أفضل.
وقال البنك في مذكرة أمس األول إن "األوضاع باتت مواتية
لسوق النفط بوتيرة أسرع من المتوقع".
وذكــر مــورغــان ستانلي أن "حــاالت اإلصــابــات الجديدة
بكوفيد 19-تنخفض سريعا في أنحاء العالم ،إحصاءات
التنقل بلغت أدنــى مستوياتها وبــدأت في التحسن ،وفي
الــدول خارج منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،تعمل

مصافي التكرير بالفعل بقوة مثلما كانت قبل كوفيد."19-
وأوضح أن السحب السريع من المخزونات ،وارتفاع فوارق
األسعار الحاضرة في ســوق بحر الشمال من بين عوامل
أخرى يشيران إلى تحسن السوق.
وزاد "مورغان ستانلي" توقعه ألسعار برنت في النصف
الثاني من العام من  60دوالرا للبرميل إلى نطاق  70-65دوالرا
للبرميل ،مع ذروة عند  70دوالرا في الربع الثالث.
كما رفع البنك توقعاته ألسعار برنت في الربع الثاني إلى
 65دوالرا للبرميل من  55دوالرا ،وزاد توقعه للربع الرابع إلى
 65دوالرا من  60دوالرا.
وقال إن الطلب سيتحسن على األرجح بنحو أربعة ماليين
برميل يوميا بحلول نهاية العام ،وإن المخزونات ستعود إلى
طبيعتها وفائض الطاقة سيشهد انخفاضا كبيرا.
وأظهر استطالع أولي لـ "رويترز" ،أمس األول أن مخزونات
النفط الـخــام والمنتجات المكررة فــي الــواليــات المتحدة
انخفضت على األرجح األسبوع الماضي ،بسبب التعطيالت
في تكساس.

الحلول المنحرفة سمة
المعالجات االقتصادية
الحكومية
محمد البغلي
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـب ـغ ـل ــي أن "هـ ــذا
المرض الكويتي في السنوات
األخيرة مع الجائحة وانخفاض
أسـعــار النفط أدى إلــى الكثير
مــن الـتـحــوالت الـتــي لــم نتوقع
ح ــدوث ـه ــا ،وقـ ــد ح ــدث ــت بشكل
ســر يــع ،منها مــا يتعلق بنفاد
سـ ـي ــول ــة االحـ ـتـ ـي ــاط ــي ال ـ ـعـ ــام،
والـمـســاس بـصـنــدوق األجـيــال
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ع ـ ـبـ ــر إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات غ ـيــر
مباشرة".
و ت ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــع" :إذا ا ق ـ ـتـ ــر ضـ ــت
الكويت من خــال الدين العام،
واستمرت على نفس سياساتها
االقتصادية الحالية ،إضافة الى
انخفاض أسعار النفط ،فإن ما
اقترضته الكويت سينفق في
عام  ،2024أي خالل  3سنوات،
وما اتخذته الحكومة الكويتية
من اجراءات في الفترة الماضية
حلول مؤقتة ال تعتبر من ضمن
اجراءات االصالح االقتصادي".
وبين أن "سوء االدارة أصبح
عــامــة مـمـيــزة ف ــي الـحـكــومــات
ال ـكــوي ـت ـيــة ،س ـ ــواء ال ـحــال ـيــة أو
الـ ـس ــابـ ـق ــة أو حـ ـت ــى فـ ــي ف ـت ــرة
الثمانينيات ،لقد ضيعنا فرصا
كـثـيــرة ،ففي سنة 2001-2000

هناك احتالل داخلي
لتغذية هدر األموال العامة
للتغطية على السرقات
عبدالوهاب البابطين

كانت ميزانية الكويت تبلغ 3.1
مليارات دينار ،وخالل  20سنة
تضاعفت الميزانية العامة أكثر
مــن  7م ــرات ،وحـتــى الميزانية
القادمة ستكون  23مليارا ،في
المقابل لم يتم حل أي مشكلة
اقتصادية أساسية خالل هذه
الـ ـفـ ـت ــرة ،ل ــم يـ ـح ــدث تـ ـن ــوع فــي
االقتصاد ،لم يحدث تطور في
التركيبة السكانية ولم يحدث
تطور في سوق العمل".
واقـ ـت ــرح  3ح ـلــول لمعالجة
ال ـم ـيــزان ـيــة ال ـع ــام ــة ،م ــن خــال
ف ـ ـ ــرض ض ـ ــرائ ـ ــب عـ ـل ــى أعـ ـم ــال
الـ ـش ــرك ــات ب ــال ــدرج ــة األول ـ ـ ــى،
ومراجعة عقود أمــاك الــدولــة،
ووضـ ــع سـقــف لـلـمـيــزانـيــة بما
يـ ـ ـك ـ ــون هـ ـ ـن ـ ــاك وقـ ـ ـ ــف لـ ـلـ ـه ــدر،
واي اوج ــه ص ــرف غـيــر مفيدة
لالقتصاد الكويتي.

احتالل داخلي
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــب ال ـ ـسـ ــابـ ــق
ع ـب ــدال ــوه ــاب ال ـبــاب ـط ـيــن فــأكــد
أن مـيــزانـيــة الـكــويــت خ ــال 10
سنوات ما ال يقل عن  30مليار
ديـ ـ ـن ـ ــار ،أمـ ـ ـ ــام عـ ــوائـ ــد نـفـطـيــة

متراجعة ،ومتوقع لها ان تثبت
او تنخفض خــال  10سنوات
قادمة ،بأفضل االحوال ايرادات
الكويت ستكون من  12الى 14
مـلـيــارا ،والــديــن الـعــام ال ينفع،
وســوف يتم إنفاقه خــال سنة
على المصاريف الجارية.
وأضاف البابطين أن الكويت
س ـت ـكــون ن ـم ــوذج ــا اق ـت ـصــاديــا
يـحـكــى ع ـنــه ف ــي ال ـت ــاري ــخ بعد
 30سـ ـن ــة ،ب ــأن ــه ك ــان ــت ه ـن ــاك
دولة غنية لديها موارد نفطية
وتـسـتـطـيــع أن تـنـفــذ مـشــاريــع،
"ك ـن ــا ن ـق ــول ص ـن ــدوق األج ـي ــال
ال ي ـمــس إال ب ـن ـضــوب ال ـم ــورد
الرئيسي للدخل ،أمــا اآلن فقد
استخدموا أول مفتاح" ،مبينا
ان هــذا الصندوق لم يستخدم
إال مرة واحدة في الغزو" ،حيث
كـنــا أم ــام اح ـتــال مــن ال ـخــارج،
ويـبــدو أنهم يعلمون أن هناك
ا حـتــاال داخليا لتغذية الهدر
فــي األم ـ ــوال ال ـعــامــة ،للتغطية
ع ـل ــى الـ ـس ــرق ــات الـ ـت ــي حــدثــت
وعـ ـل ــى ال ـ ـهـ ــدر فـ ــي ال ـم ـش ــاري ــع
العامة".

«بتكوين» تهوي مع تنامي
الشكوك بشأن التقييمات
هوت عملة بتكوين  17في المئة ،أمس ،لتطلق
شرارة موجة بيع في شتى أسواق العمالت المشفرة
مع تنامي قلق المستثمرين بشأن التقييمات
شــديــدة االرت ـف ــاع فــي وق ــت يـبـيــع فيه
متعاملون يـكــونــون مــراكــز كبيرة
العملة لجني األرباح.
وتكبدت أ كـبــر عملة مشفرة
في العالم أشد انخفاض يومي
في شهر ،لتهبط إلى المستوى
المتدني البالغ  45ألف دوالر.
ونـ ــزلـ ــت ب ـت ـك ــوي ــن فـ ــي أحـ ــدث
تعامالت  11.3في المئة.
ً
ُومدد النزول انخفاضا بنحو
الــخ ـمــس م ــن ال ـم ـس ـتــوى الـمــرتـفــع
ً
ً
البالغ  58ألفا و 354دوالرا الذي بلغته
يوم األحد ،بيد أن بتكوين ما زالت مرتفعة
بنحو  60في المئة منذ بداية العام.
ونــزل سعر إيـثــر ،ثاني أكبر العمالت المشفرة
في العالم من حيث القيمة السوقية ،التي عادة ما
تتحرك بالتزامن مع بتكوين ،ما يزيد على  17في

ً
المئة وسجلت فــي أحــدث تعامالت  1461دوالرا،
منخفضة قــرابــة  30فــي الـمـئــة عــن ذروة قياسية
بلغتها األسبوع الماضي.
وشـ ـ ـه ـ ــدت أسـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـعـ ـم ــات
ً
ً
ال ـم ـش ـف ــرة ن ـش ــاط ــا م ـح ـمــومــا
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،إذ ب ـ ـ ــدأ ك ـب ــار
مديري الثروات والشركات
ي ــأخ ــذون ال ـف ـئــة الـنــاشـئــة
مــن األص ــول عـلــى محمل
الجد ،وضخوا المال في
القطاع ورفعوا الثقة بين
المضاربين الصغار.
وس ــاه ــم اسـتـثـمــار بقيمة
 1.5مـ ـلـ ـي ــار دوالر مـ ــن ش ــر ك ــة
صناعة السيارات الكهربائية تسال
في العملة المشفرة هذا الشهر في رفع
قيمة بتكوين فوق  50ألف دوالر لكنه ربما يؤدي
اآلن إلى فرض ضغوط على سعر سهم الشركة التي
باتت شديدة التأثر بتحركات بتكوين.
(رويترز)

«الوطني» :ارتفاع أسعار النفط ينعش النشاط التجاري للكويت
زيادة الصادرات  %58والواردات  %7.9بالربع الثالث من  2020بعد تراجع في «الثاني»
قال الموجز االقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني ،إن التجارة
ً
ً
الخارجية للكويت شهدت انتعاشا ملحوظا في الربع الثالث من عام
 ،2020إذ ارتفعت الصادرات بنسبة  58في المئة والواردات بنسبة 7.9
ً
في المئة ،على أساس ربع سنوي ،وفقا للبيانات الصادرة عن اإلدارة
المركزية لإلحصاء ،بعد التراجع الذي سجلته في الربع الثاني من عام
 2020وسط انخفاض أسعار النفط وتراجع حركة النشاط التجاري
ً
عالميا نتيجة لتدابير االغالق ،وعلى الرغم من ذلك ،ظلت التدفقات
التجارية أقل بكثير عن مستويات ما قبل الجائحة.
ووفق الموجز ،يعزى هذا االرتفاع الملحوظ الذي سجلته الصادرات
خالل الربع الثالث من العام الماضي بصفة رئيسية إلى ارتفاع سعر
خام التصدير الكويتي ،الذي ارتفع بنسبة  69في المئة على أساس
ً
ربع سنوي ليبلغ  44دوالرا للبرميل في الربع الثالث من عام .2020

ارتفاع أسعار النفط يعزز الصادرات
في التفاصيل ،انعكس ارتفاع أسعار النفط على الصادرات ،إذ عوض
ً
جزءا من انخفاض اإلنتاج النفطي ،الذي تراجع بنسبة  9.3في المئة
ً
على أســاس ربع سنوي إلى  2.24مليون برميل يوميا على خلفية
اتفاقية "أوبك" وحلفائها لخفض حصص اإلنتاج.
من جهة أخرى ،شهدت الصادرات غير النفطية (تشكل الصادرات
المحلية إضافة إلى إعادة التصدير 11 ،في المئة من إجمالي الصادرات)
ً
ً
ارتفاعا ملحوظا بنسبة  59في المئة على أساس ربع سنوي على الرغم
من استمرار تراجعها بشكل ملحوظ على أساس سنوي.
وع ـل ــى صـعـيــد ال ـف ـئــات االق ـت ـص ــادي ــة ،ش ـه ــدت ال ـس ـلــع الــوسـيـطــة

ً
ً
واالستهالكية انخفاضا حادا بنسبة  31في المئة و 21في المئة على
ً
أساس سنوي على التوالي ،بينما سجلت السلع الرأسمالية انخفاضا
بنسبة  13.6في المئة على أساس سنوي.
ً
وقــد يكون تــراجــع تلك الفئات انعكاسا لالضطرابات التجارية
وتراجع الطلب الخارجي نتيجة لتداعيات الجائحة.
ولإلشارة ،فإن وزارة التجارة والصناعة رفعت الحظر عن صادرات
الشركات المحلية لبعض األصناف في أغسطس  2020مما سيساهم
في تعزيز الصادرات غير النفطية خالل الفترات المقبلة.

تعافي الواردات
استمرت االضطرابات التجارية في التأثير على الواردات الكويتية
وإن كانت نسبة تراجع الــواردات على أساس سنوي بلغت  18.3في
المئة في الربع الثالث من عــام  2020مقابل  26في المئة في الربع
السابق.
ويـعــزى تقلص وتـيــرة الـتــراجــع إل ــى االنـخـفــاض الهامشي الــذي
شهدته السلع االستهالكية (التي تمثل حوالي نصف الحجم االجمالي
ً
للواردات) نظرا لتزايد نمو األغذية والمشروبات ومعدات النقل والسلع
المعمرة ،وفي المقابل ،شهدت واردات السيارات (تمثل نسبة  10في
ً
ً
المئة من السلع االستهالكية) انخفاضا حادا بنسبة  55في المئة على
أساس سنوي بعد تراجعها بنسبة  28في المئة في الربع السابق.
وفي ذات الوقت ،هدأت وتيرة تراجع السلع الرأسمالية (التي تمثل
حوالي خمس الواردات) إلى  15.5في المئة على أساس سنوي .ويعود
االرتفاع الذي شهدته الواردات على أساس ربع سنوي إلى استئناف

األنشطة االقتصادية بعد فرض تدابير اإلغالق الحتواء الجائحة في
الربع الثاني من عام  2020وزيادة أسعار النفط.
ونتيجة لذلك ،ارتفع الفائض التجاري للسلع إلى  1.1مليار دينار
كويتي ( 12في المئة من القيمة التقديرية للناتج المحلي اإلجمالي)
ً
مقارنة بحوالي  0.1مليار دينار تقريبا ( 2في المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي) في الربع السابق.

دول «التعاون» الشريك التجاري الرئيسي للكويت
ظلت الوجهات الخمس األولى للصادرات غير النفطية (بما في ذلك
ً
إعادة التصدير) مستقرة نسبيا مقارنة بالربع الثاني من عام .2020
وانخفضت المبيعات إلى تلك الدول (اإلمــارات والسعودية والصين
والهند وقطر ،والتي تمثل  63في المئة من إجمالي الصادرات غير
النفطية) بنسبة  17.8في المئة على أساس سنوي.
من جهة أخرى ،شهدت الواردات من أكبر خمس دول مصدرة للكويت
(الصين ،اإلمارات ،السعودية ،الواليات المتحدة والهند ،والتي تمثل 45
ً
في المئة من الواردات) انخفاضا بنسبة  22في المئة على أساس سنوي
في الربع الثالث من عام  .2020وكانت دول مجلس التعاون الخليجي
الشريك التجاري الرئيسي لواردات الكويت غير النفطية ( 22في المئة
من إجمالي قيمة التبادل التجاري) وتبعتها الصين في المرتبة التالية.

استقرار الدينار
ً
ً
ظل سعر الصرف الفعلي االسمي للدينار الكويتي مستقرا نسبيا

مقابل عمالت الشركاء التجاريين الرئيسيين ،إذ انخفض بنسبة 0.8
في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام .2020
ً
وكان أداء العمالت الرئيسية األخرى أمام الدينار الكويتي متفاوتا،
إذ انخفضت قيمة الروبية الهندية والليرة التركية بنسبة  4.8في
المئة و 26في المئة على التوالي ،بينما ارتفعت قيمة اليورو والجنيه
اإلسترليني والين الياباني واليوان الصيني مقابل الدينار الكويتي
بنسبة  5.5في المئة و 5.3في المئة و 1.9في المئة و 2.2في المئة ،على
التوالي.
كما شهد سعر الصرف الفعلي الحقيقي ،الذي يأخذ في االعتبار
ً
ً
تحركات التضخم النسبية بين الــدول المختلفة انخفاضا هامشيا
بنسبة  0.7في المئة على أساس سنوي مقابل ارتفاعه بنسبة  1.6في
المئة على أساس سنوي في الربع السابق .ويأتي تراجع سعر الصرف
الفعلي الحقيقي بعد ارتفاعه على مدار العامين الماضيين.
وتشير التوقعات إلى انتعاش نشاط التجارة الدولية في الفترة
المقبلة في ظل ارتفاع أسعار النفط (استقرار سعر خــام التصدير
ً
الكويتي عند مستوى  44دوالرا للبرميل في الربع الرابع من عام ،2020
ً
إال أنه تمكن من اختراق حاجز الـ  60دوالرا للبرميل في منتصف فبراير)
إضافة إلى رفع حظر التصدير.
كما يمكن أن يؤدي إعادة فتح االقتصاد الكويتي إلى تعزيز الواردات.
وعلى الرغم من استمرار ظــروف عدم اليقين تجاه تطور الجائحة،
فإن الطرح الفعال لبرامج اللقاحات (بدأ بالفعل في الكويت ،وتهدف
السلطات إلى استكماله بحلول الربع الثالث من عام  )2021من شأنه
أن يساهم في إعادة االنشطة التجارية إلى أوضاعها االعتيادية بنهاية
العام الحالي.
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ح ـق ـق ــت الـ ـبـ ـن ــوك ال ـكــوي ـت ـيــة
صافي أرباح عن عام  2020بلغ
 451.66مليون دينار مقارنة مع
ً
 980.66مليونا عــن عــام 2019
ب ـن ـس ـبــة ت ــراج ــع ب ـل ـغــت 54.15
في المئة.
وبلغت أرباح البنك "الوطني"
ال ـبــال ـغــة ن ـحــو  246.34مـلـيــون
ديـنــار نحو  53.8فــي المئة من
إجمالي أرباح القطاع ،في حين
ً
ً
حقق بنكان صفرا أرباحا هما
البنك التجاري والبنك الدولي
بواقع ألف دينار فقط ،في حين
سـجــل الـبـنــك األه ـل ــي الـكــويـتــي
خ ـســارة وح ـيــدة عـلــى مستوى
القطاع.
وواج ـه ــت ال ـب ـنــوك تـحــديــات
ك ـب ـيــرة ف ــي ا لـبـيـئــة التشغيلية
للعام الماضي بسبب تداعيات
جائحة كورونا.
وم ـ ــن أب ـ ـ ــرز أس ـ ـبـ ــاب ت ــراج ــع
األرباح مايلي:

 إغ ـ ــاق وت ــوق ـي ــف األع ـم ــالً
قسريا فترات طويلة.
 وقف كل الرسوم والعموالتوتأجيل استقطاعات األقساط
للقروض بشتى أنواعها.
 تـ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ــع ح ـ ـ ـجـ ـ ــم أع ـ ـ ـمـ ـ ــالال ـشــركــات بـشـكــل كـبـيــر نتيجة
ً
ال ـت ــوق ــف أي ـ ـضـ ــا ،م ـم ــا انـعـكــس
ً
سلبا على القطاع المصرفي.
 تجنيب البنوك مخصصاتكـ ـبـ ـي ــرة أغـ ـلـ ـبـ ـه ــا م ـخ ـص ـصــات
تحوطية واحترازية.
 ت ــراج ــع أعـ ـم ــال الـعـمـلـيــاتال ــدول ـي ــة واألف ـ ــرع ال ـتــاب ـعــة في
الخارج.
لكن يحسب للبنوك قدرتها
على تكييف أوضــاعـهــا وإدارة
المخاطر خــال األزم ــة بكفاء ة
عـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وع ـ ـ ـ ـ ـ ــدم ح ــاجـ ـتـ ـتـ ـه ــا
ل ـل ـت ـس ـه ـي ــات ال ــرق ــابـ ـي ــة ال ـت ــي
أتــاحـهــا بنك الـكــويــت المركزي
ل ـت ـخ ـف ـي ــف الـ ـضـ ـغ ــوط ع ـل ـي ـهــا،

واألك ـثــر مـنــح تــوزيـعــات نقدية
م ــن بـعــض ال ـب ـنــوك ،مـمــا يــؤكــد
كفاءة وقدرة القطاع على تجاوز
األزمة التي جاءت انعكاساتها
م ـ ــن صـ ـع ــوب ــة بـ ـيـ ـئ ــة األع ـ ـمـ ــال
ووق ــف األن ـش ـطــة ،وع ـلــى الــرغــم
م ــن ال ـت ـحــديــات ال ـقــائ ـمــة تـبــدي
ً
مصادر تفاؤال بتحسن تدريجي
لألوضاع.
وبلغت مخصصات البنوك
ال ـت ــي ت ــم تـجـنـيـبـهــا ع ــن ال ـعــام
ا لـ ـم ــا ض ــي  2020ب ـل ـغ ــت 1.06
مـ ـلـ ـي ــار ديـ ـ ـن ـ ــار ك ــويـ ـت ــي بـنـمــو
نسبته  54.48في المئة وتعتبر
ال ـم ـخ ـص ـصــات ع ــام ــل قـ ــوة فــي
ميزانيات البنوك ،وتبقى قابلة
للتحرر متى ما رأى "المركزي"
ذلــك ،وأغلبيتها المطلقة قابلة
للتحول إلى أرباح مستقبلية.
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مخصصات البنوك للعام الماضي 2020
البنك

مخصصات  2020مليون د.ك

مخصصات  2019مليون د.ك

نسبة التغيير%

البنك الوطني

246.438.000

129.715.000

%89.98

بنك الخليج

69.564.000

73.799.000

%5.74-

البنك األهلي الكويتي

136.483.000

71.641.000

%90.51

البنك المتحد الكويت

26.095.000

9.424.000

176.90

بنك برقان

76.416.000

49.141.000

%55.50

بيت التمويل الكويتي

284.067.000

196.908.000

%44.26

بنك بوبيان

59.015.000

18.711.000

%215.40

بنك وربة

46.638.000

19.839.000

135.5

البنك الدولي

26.760.000

10.365.000

%158.18

البنك التجاري

91.391.000

108.462.000

%15.74-

اإلجمالي

 1.062.867.000مليار دينار

688.005.000

%54.48

تراجعات حادة في مؤشرات البورصة ...والسيولة  58مليون دينار
عمليات بيع على سهمي «المتحد البحريني» و«أجيليتي» ...و«آبار» و«أعيان» يربحان
●

علي العنزي

س ـج ـلــت مـ ــؤشـ ــرات ب ــورص ــة ال ـكــويــت
تراجعات واضحة خالل تعامالت ،أمس،
وخـســر مــؤشــر الـســوق الـعــام نسبة 0.75
في المئة تساوي  42.74نقطة ليقفل على
مستوى  5656.84نقطة بسيولة بيعية
كبيرة تـجــاوزت  58مليون ديـنــار بقليل
تــداولــت  242.6مليون سهم عبر 12428
ً
صفقة ،وتم تــداول  129سهما ربح منها
 35وخسر  81واستقر  13دون تغير.
وكانت تراجعات مؤشر السوق األول
أك ـبــر واق ـتــربــت مــن نـقـطــة مـئــويــة تـعــادل
 58.68نقطة بسيولة كبيرة اقتربت من 50
مليون دينار تداولت  139مليون سهم عبر
 8056صفقة ،وربحت  4أسهم فقط مقابل
تراجع  19واستقرار سهمين دون تغير.
وخسر مؤشر رئيسي  50نسبة 0.46
في المئة تساوي  22.45نقطة ليقفل على
مستوى  4820.47نقطة بسيولة متراجعة
الــى حــدود  6ماليين دينار فقط تداولت

 64.6مليون سهم عبر  2446صفقة ،وربح
ً
 14سهما مقابل تراجع  28واستقرار 3
دون تغير.

أخبار ونتائج
بعد خسارة واضحة لسهم بنك الكويت
الــوط ـنــي ،أم ــس األول ،وبـضـغــط بـيــع من
مؤسسات أجنبية ،جاء الدور أمس وبشكل
أكثر قسوة على أسهم مهمة فــي السوق
األول ،ك ــان أب ــرزه ــا سـهـمــا أه ـل ــي متحد
بحريني وأجيليتي ،إذ تأثر االثنان بأخبار
مختلفة ،ف ــاألول أعـلــن عــن تــوزيــع أرب ــاح
ً
كانت  3.75فلوس نقدا و 5في المئة منحة
لألهلي البحريني وهــو مــا أث ــار حفيظة
متعامليه وقــامــوا بعمليات بـيــع كبيرة
أطاحته أكثر من  5في المئة ،بينما خبر
قضية أجيليتي وشركة عراق كورك التي
ً
ً
أعلن عنها أمس شكلت ضغطا كبيرا على
سهم أجيليتي ،الذي سبقه سحب المنطقة
الصناعية بأمغرة من أجيليتي ليسجل

ً
السهم وأسهمه التابعة خصوصا الوطنية
تراجعات حادة.
وخسرت شريحة كبيرة أمس ،في "األول"
كان أبرزها الوطني الذي تراجع بخمسة
ً
فلوس أيـضــا ليتسبب بضغط مضاعف
ً
ً
للسوق ويتراجع  19سهما أيضا ،بينما
في المقابل ربح سهما آبار وأعيان ،وكان
من األسهم النشيطة وتراجع البقية كأسهم
كتلة إيفا وسهمي السفن والبنك المتحد
ليسجل مؤشر السوق الرئيسي خسارة أقل
وتنتهي الجلسة حمراء بامتياز.
وت ــأث ــر ك ــذل ــك م ــؤش ــر سـ ــوق الـبـحــريــن
ال ـم ــال ــي ب ـت ــراج ـع ــات س ـه ــم أه ـل ــي متحد
ليسجل خسارة بنسبة كبيرة تجاوزت 1.7
في المئة رافقه بالمنطقة الحمراء سوقا
الكويت وقطر ،مقابل نمو بقية مؤشرات
األس ــواق المالية ب ــدول مجلس التعاون
الخليجي وك ــان أبــرزهــا الـسـعــودي الــذي
ً
ربح نسبة  1في المئة مدعوما بنمو أسعار
النفط واقتراب نفط برنت من مستوى 65
ً
دوالرا للبرميل.
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العوضي لـ ةديرجلا  :السحب من احتياطي األجيال خيار غير مرحب به
•

محمد اإلتربي

ً
ت ـفــاعــا م ــع م ـق ـتــرح الـحـكــومــة
المقدم إلــى مجلس األمــة إلجــراء
ت ـع ــدي ــات قــانــون ـيــة ت ـس ـمــح لها
بالسحب من احتياطي األجيال
ال ـق ــادم ــة ن ـحــو خـمـســة م ـل ـيــارات
ً
س ـن ــوي ــا لـتـغـطـيــة وم ــواج ـه ــة أي
عجز يطرأ على االحتياطي العام
بـ ـه ــدف تـ ـم ــوي ــل عـ ـج ــز م ـي ــزان ـي ــة
ال ـ ــدول ـ ــة ،أك ـ ــد ال ــرئـ ـي ــس األس ـب ــق
ل ـم ـك ـت ــب االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ال ـك ــوي ـت ــي
ف ــي ل ـن ــدن وال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
األسبق لبنك الخليج د .يوسف
العوضي ،أنه كان يتوقع أن يعود
مــوضــوع تـمــويــل الـعـجــز الكبير
والمتفاقم في ميزانية الحكومة
إلى الواجهة على شكل مشروع
قانون يسمح للحكومة «السحب»
م ــن احـتـيــاطــي األج ـي ــال الـقــادمــة

للتمويل الجزئي لعجز الميزانية
المتفاقم.
وق ــال الـعــوضــي لـ ـ «ال ـجــريــدة»،
إن السحب من احتياطي األجيال
خـ ـي ــار غ ـي ــر م ــرح ــب ب ــه ف ــي ه ــذه
ال ـمــرح ـلــة الـمـفـصـلـيــة ،والبـ ــد من
التذكير والتأكيد على أن خطوط
الدفاع لمعالجة هذه المشكلة لها
ثالثة محاور:
 - 1خــط ال ــدف ــاع األول هــو أن
ي ـ ـكـ ــون ه ـ ـنـ ــاك بـ ــرنـ ــامـ ــج إص ـ ــاح
حكومي مالي واقتصادي واضح
و مـحـكــم التنفيذ ،و ه ــو مستحق
مـ ـن ــذ عـ ـ ـق ـ ــود ،وي ـ ـجـ ــب أال ي ـك ــون
ً
مرتبطا بمستويات أسعار النفط
على اإلطالق.
 - 2خ ــط الـ ــدفـ ــاع ال ـث ــان ــي هــو
العمل والسعي الحثيث نحو إقرار

قانون الدين العام حتى يتسنى
للحكومة تنويع مصادر تمويل
الـمـيــزانـيــة عــن طــريــق االق ـتــراض
م ــن الـ ـس ــوق ال ـم ـح ـلــي واألسـ ـ ــواق
ً
العالمية ،خصوصا وسط أسعار
ً
الفائدة المنخفضة حاليا وهي
فرصة تاريخة.
 - 3أما خط الدفاع الثالث فهو
«االقتراض» بفائدة من احتياطي
األجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــال ال ـ ـ ـقـ ـ ــادمـ ـ ــة ل ـم ـص ـل ـحــة
االحتياطي العام وليس «السحب
مـ ــن غ ـي ــر ف ـ ــوائ ـ ــد» ،وذل ـ ـ ــك لـخـلــق
انضباطية مالية لــدى الحكومة
يحدها من المبالغة في الصرف
غير المسؤول.
واستطرد أنه لألسف «الوضع
الحالي لعجز الميزانية لن يسمح
بـ ــأن ت ـل ـتــزم ال ـح ـكــومــة أو تطبق

خ ـطــوط ال ــدف ــاع ال ـثــاثــة بـصــورة
زمـنـيــة مـتــوالـيــة ،إال أن ــه مطلوب
االل ـ ـتـ ــزام ب ـه ــا ،وي ـج ــب أن تطبق
جميعها بصورة متالزمة».
واعـتـبــر الـعــوضــي ،أن الــوضــع
األمـ ـث ــل ،ه ــو أن ت ـق ــوم الـحـكــومــة
بـتـقــديــم ثــاثــة م ـشــاريــع قــوانـيــن
للمناقشة وا لـمــوا فـقــة عليها في
الوقت نفسه من البرلمان وهذه
القوانين يجب ان تكون:
• ق ـ ــان ـ ــون اإلصـ ـ ـ ـ ــاح الـ ـم ــال ــي
واالقتصادي
• قانون الدين العام
• قانون السحب من احتياطي
األجيال القادمة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ــه فـ ـ ــي ح ــال ــة
االقتراض من احتياطي األجيال
القادمة بفائدة فإن تلك الخطوة

أداء إيجابي لـ «صناديق وفرة لالستثمار» في يناير
«الفجر اإلسالمي» تصدرها بمكاسب  ...%4.84و«وفرة لألسهم» بـ %4.05
أعلنت شركة وفرة لالستثمار
ا ل ـ ـ ـ ـ ــدو ل ـ ـ ـ ـ ــي األداء اإل ي ـ ـ ـجـ ـ ــا بـ ـ ــي
ل ـ ـص ـ ـنـ ــادي ـ ـق ـ ـهـ ــا االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة
بـمـخـتـلــف أن ــواع ـه ــا خـ ــال شهر
يناير مــن الـعــام الـحــالــي ،محتلة
مرتبة متقدمة على صعيد أداء
الـ ـصـ ـن ــادي ــق االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة فــي
الكويت.
وب ـه ــذه الـمـنــاسـبــة ،ق ــال مــانــع
الصانع نائب الرئيس األول لقطاع
االستثمارات المحلية والعربية
ف ــي «وفـ ـ ـ ــرة» ،إن األداء الـمـتـمـيــز
لـلـصـنــاديــق االس ـت ـث ـمــاريــة الـتــي
تــديــرهــا الـشــركــة يعكس الكفاء ة
ال ـت ــي يـتـمـتــع ب ـهــا ف ــري ــق الـعـمــل،
ً
مدعما بالتحليالت االستثمارية
والشفافية الـتــي يـقــوم بـهــا ،مما
ســاهــم فــي تحقيق هــذه النتائج
المتميزة لصناديق الشركة.
وبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــان ـ ـ ــع ،أن ه ـ ــذا
الـفــريــق نجح فــي تطوير خططه
االسـتــراتـيـجـيــة لتحقيق اقـصــى
فائدة ممكنة لمستثمري صناديق
«وفـ ـ ــرة» ال ـم ـت ـنــوعــة ،وم ــن أهـمـهــا

ً
فلسفة تنويع االستثمار قطاعيا
ً
وج ـ ـغـ ــراف ـ ـيـ ــا ،بـ ـم ــا ي ـ ـعـ ــزز ف ــرص
تحقيق العوائد المالئمة ،ويحد
من المخاطر.
وأوض ـ ــح أن ص ـن ــدوق «وفـ ــرة»
حقق مكاسب تصل إلى  4.05في
المئة لشهر يناير و 165.79في
الـمـئــة مـنــذ انـطــاقـتــه ع ــام ،2002
ً
الفـ ـت ــا إلـ ــى أن ت ــوزيـ ـع ــات أربـ ــاح
ص ـنــدوق «وفـ ــرة» مـنــذ التأسيس
ً
بـلـغــت ن ـحــو  10ف ــي ال ـم ـئــة ن ـقــدا
و 100فـ ــي ال ـم ـئ ــة م ـن ـح ــة ،وه ــو
صندوق استثماري تقليدي يهدف
إلى استثمار رأس المال في أسهم
ج ـم ـيــع الـ ـش ــرك ــات الـ ـم ــدرج ــة فــي
بــورصــة الـكــويــت وال ـمــوزعــة بين
القطاعات االقتصادية المختلفة،
وأب ـ ــرز األسـ ـه ــم ال ـت ــي يـحـتــويـهــا
ال ـص ـن ــدوق ه ــي أس ـه ــم الــوط ـنــي،
بيتك ،أجيليتي ،وزين.
وأض ـ ــاف أن صـ ـن ــدوق الـفـجــر
ح ـقــق م ـكــاســب ت ـصــل إلـ ــى 4.84
ف ــي الـمـئــة خ ــال ال ـف ـتــرة نفسها،
وبلغت التوزيعات منذ التأسيس

مانع الصانع

ً
 10في المئة نقدا ،و 20في المئة
ً
منحة ،علما أنــه تم تأسيسه في
 2005وه ــو مــن أكـبــر الصناديق
الكويتية المستثمرة فــي أسهم
الشركات المتوافقة مع الشريعة
اإلس ــام ـي ــة ،وي ـس ـت ـحــوذ الـقـطــاع
الـصـنــاعــي وال ـم ـصــرفــي عـلــى 50
في المئة من إجمالي استثمارات
ً
الصندوق ،وقد حقق ً
أداء متميزا

خالل األعوام السابقة ،التي كللت
بحصول الصندوق على العديد
مــن الـجــوائــز كأفضل أداء لثالثة
سنوات على التوالي.
و كـ ـ ـش ـ ــف عـ ـ ــن أداء ص ـ ـنـ ــدوق
مصارف الذي يستثمر في قطاع
ال ـب ـن ــوك ب ـ ــدول ال ـخ ـل ـيــج الـعــربــي
والــذي بلغ منذ بداية العام 1.42
في المئة ،كما بلغت التوزيعات
النقدية منذ التأسيس  5في المئة،
وح ـق ــق الـ ـصـ ـن ــدوق م ـن ــذ ان ـت ـقــال
إدارتـ ــه إل ــى «وفـ ــرة» فــي  2013ما
يـقــارب  29.74فــي المئة ،وحصل
صندوق مصارف على أفضل أداء
بين الصناديق االستثمارية في
الكويت ،ونال العديد من الجوائز
من مؤسسات مالية مرموقة.
وقـ ـ ــال الـ ـص ــان ــع ،إن ص ـن ــدوق
«وفرة» للسندات ،الذي يهدف إلى
تحقيق عــوائــد أع ـلــى مــن عــوائــد
ال ـف ــائ ــدة ال ـم ـصــرف ـيــة كــاسـتـثـمــار
آمــن قــد حقق  0.28فــي المئة في
يناير ،وبلغ أداء الصندوق منذ
التأسيس  110.74في المئة ،كما

بـلـغــت ال ـتــوزي ـعــات الـنـقــديــة منذ
الـتــأسـيــس  105فــي الـمـئــة ،وذلــك
عن طريق االستثمار في السندات
الحكوميـة والـشــركــات المحلية،
الـصـكــوك اإلســامـيــة ،وصناديق
أسواق النقد ،واستثمار الفائض
فـ ــي ال ـ ــودائ ـ ــع وحـ ـس ــاب ــات تـحــت
الطلب ،وأبرز مكونات الصندوق
ه ــي س ـن ــدات ال ــوط ـن ــي ،الـخـلـيـج،
بـ ــرقـ ــان ،م ـج ـمــوعــة ال ـص ـن ــاع ــات،
والعقارات المتحدة.
ً
وأنهى الصانع حديثه قائال:
«لـ ــدي ـ ـنـ ــا فـ ــريـ ــق م ـ ــن ال ـم ـه ـن ـي ـيــن
والمختصين في مجال االستثمار
وا لـ ــذي يجعلنا نحقق تطلعات
عمالئنا ،كما يضع فريق العمل
نصب أعينه التعامل الحصيف
م ـ ــع ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف الـ ــراه ـ ـنـ ــة والـ ـت ــي
تـ ـ ـف ـ ــرض ن ـف ـس ـه ــا عـ ـل ــى ال ـ ــواق ـ ــع
المحلي والدولي بسبب فيروس
كـ ــورونـ ــا ،ح ـيــث ت ـس ـعــى ال ـشــركــة
لحماية استثماراتها المتنوعة،
وتعزيز قدراتها على مواجهة تلك
المخاطر».

ً
ال تـحـتــاج إل ــى ق ــان ــون ،مــوضـحــا
ً
أن هــذا المسلك قــد يتطلب وقتا
ً
أطـ ـ ــول ،ل ـك ـنــه سـيـمـثــل بــرنــام ـجــا
ً
ً
حكوميا متكامال لإلصالح المالي
واالقتصادي المستحق منذ عقود
عديدة ،وسيعكس جدية الحكومة
ف ــي م ـعــال ـجــة ال ـق ـض ــاي ــا ال ـعــال ـقــة
والمزمنة ويقنع البرلمان بجدية
الحكومة.
وش ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـع ـ ــوض ـ ــي ع ـ ـلـ ــى أن
ال ـم ــرح ـل ــة ال ــراهـ ـن ــة ف ــي ال ـكــويــت
بحاجة إلى «وفاق وطني» ،أطرافه
الحكومة ،والبرلمان ،والمواطن،
لمواجهة هذه التحديات الجسيمة
ًَ
بصدق وصرامة وتضحية ،مؤكدا
أنها رحلة إصالح طويلة ومؤلمة
ل ـكــن ال م ـفــر م ـن ـهــا ومــواج ـه ـت ـهــا
اليوم أفضل من الغد.

يوسف العوضي

الكويت تمدد الموعد النهائي
للحزمة الثالثة لمشروع المطار
حتى  ٢١مارس بقيمة تقديرية  140مليون دوالر
م ــددت وزارة األشـغــال العامة الموعد النهائي لتقديم
العطاءات للحزمة الـثالثة من مشروع مبنى  2بمطار الكويت
الدولي مدة شهر ،حيث تم منح مقدمي العطاءات مهلة حتى
 21مارس المقبل الستكمال عمليات تقديم الحزمة التي كان
ً
من المقرر تسليمها مسبقا في  21الجاري.
ويشمل نـطــاق العقد إنـشــاء وإن ـجــاز وتــأثـيــث وصيانة
ســاحــات االنـتـظــار وال ـم ـمــرات والـمـبــانــي الـخــدمـيــة لمبنى
ال ــرك ــاب  ،2إلـ ــى ج ــان ــب مـبـنــى ل ـت ـقــديــم ال ـط ـع ــام ،ومـصـنــع
مركزي ومحطة فرعية كهربائية ،إضافة إلى أنفاق األمتعة
والبضائع.
وتشمل األعـمــال الخارجية التي يغطيها العقد البنية
التحتية والمرافق الجوية وجسور صعود الركاب والطرق
والمناظر الطبيعية والمرافق األرضية مثل مجاري مياه
األمطار والمياه والري وأنظمة مكافحة الحرائق.
يــذكــر أن شــركــة دار مستشاري الخليج Gulf Consult
وبينسبين  Penspenومقرها المملكة المتحدة ومستشاري
المطار الهولندي تمثل مستشاري المشروع ا لــذي تقدر
«ميد بروجكتس» لمتابعة المشاريع اإلقليمية قيمة عقده
بـ  140مليون دوالر.

ً
«السعودية» و«العراق» أكثر نموا في مؤشر مشاريع المنطقة

ً
«اإلمارات» و«الكويت» سجال انخفاضا بـ  %1.86و %1.12على التوالي
انـ ـخـ ـفـ ـض ــت قـ ـيـ ـم ــة سـ ـ ـ ــوق الـ ـمـ ـش ــاري ــع
الخليجية بنسبة  0.58فــي المئة مــن 3.5
تــريـلـيــونــات دوالر فــي  15يـنــايــر الماضي
إلــى  3.48تريليونات دوالر في  11فبراير
الجاري.
وسجل سوق المشاريع في دول مجلس
ً
ا لـتـعــاون الخليجي بشكل ع ــام انخفاضا
بنسبة  0.52في المئة خالل هذه الفترة ،إذ
تراجعت القيمة من  2.88تريليون دوالر في
يناير إلى  2.86تريليون دوالر في فبراير.

وسجلت ستة من األسواق الثمانية ،التي
تــم تتبعها على الـمــؤشــر ،انخفاضات في
القيمة خالل الشهر.
وك ــان ــت إي ـ ــران ال ـس ــوق األس ـ ــوأ أداء ،إذ
ا نـخـفـضــت قيمتها بـنـسـبــة  3.5ف ــي المئة
لتصل إلــى  233.1مليار دوالر مــن 241.6
مليار دوالر في الشهر السابق.
وأدى هـ ـ ـ ــذا االنـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــاض إلـ ـ ـ ــى ت ــوق ــف
التطورات الرئيسية خالل فترة التتبع ،إذ
تــم تعليق كــل مــن شبكة السكك الحديدية

عالية السرعة بين طهران وأصفهان والتي
تبلغ قيمتها  2.8مليار دوالر والمقدمة من
شركة إنشاء وتطوير البنية التحتية للنقل
وخ ــط سـكــك حــديــد ال ــذي تـبـلــغ قيمته 1.8
مليار دوالر في تشابهار  -زاهدان  -مشهد.
وسجلت أســواق المشاريع في اإلمــارات
ً
والكويت انخفاضا بنسبة  1.86في المئة
و  1.12في المئة على التوالي.
وقامت شركة «ميد بروجكتس» لمتابعة
المشاريع اإلقليمية بمراجعة حالة المخطط

ال ــرئ ـي ـس ــي ل ــوس ــط م ــدي ـن ــة ج ـب ــل ع ـل ــي فــي
دبي خالل هذه الفترة ،مشيرة إلى تعليق
المشروع الذي تبلغ قيمته  14مليار دوالر،
مما ساهم في تخفيض قيمة سوق اإلمارات
العربية المتحدة من  819.2مليار دوالر في
يناير إلى  804مليار دوالر في فبراير.
من ناحية أخــرى ،كان العراق والمملكة
العربية السعودية هما السوقان الوحيدان
ال ـلــذان تــم تتبعهما عـلــى مــؤشــر مشاريع
الخليج لتسجيل نمو قياسي في الشهر.

ف ـقــد ن ـمــا سـ ــوق ال ـم ـش ــاري ــع ف ــي ال ـع ــراق
بـنـسـبــة  0.92ف ــي الـمـئــة م ــن  376.4مليار
دوالر فــي  15يناير إلــى  380مليار دوالر
في  11فبراير.
في غضون ذلك ،توسع سوق المشاريع
في المملكة العربية السعودية بنسبة 0.3
في المئة فقط ،واستقر عند  1.37تريليون
دوالر.
ومن بين المشاريع الجديدة التي تمت
إضــاف ـت ـهــا إل ــى بــرنــامــج ال ـت ـت ـبــع ،الـفـيــات

الفندقية «ساوثرن ديونز» التابعة لشركة
البحر األحمر للتطوير والتي تبلغ تكلفتها
 48مليون دوالر والمركز التجاري «سعودي
إنترتينمنت فنتشرز»  Exit 10الــذي تبلغ
قيمته حوالي  80مليون دوالر.
كما تم إحياء مشروع جسر أبحر المعلق
التابع لشركة مترو جدة والذي تبلغ تكلفته
مليار دوالر خالل فترة التتبع  ،مما أدى إلى
توسيع سوق المشاريع السعودية.

«النوادي القابضة» تطلق «عاش» لدعم المجتمع
ّ

«الكويتية» :نلتزم بتعليمات السلطات
الصحية وتطبيق اإلجراءات االحترازية الحملة تصلت الضوء على الشخصيات الملهمة وقصص نجاحها

أكـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـخ ـ ـط ـ ــوط ال ـ ـجـ ــويـ ــة
الـكــويـتـيــة حــرصـهــا عـلــى تعقيم
مـ ـبـ ـن ــى ال ـ ــرك ـ ــاب رق ـ ـ ــم  4ب ـش ـكــل
م ـت ــواص ــل؛ ل ـمــواج ـهــة تــداع ـيــات
ان ـت ـش ــار فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،ومــا
ّ
متحورة
تالها من ظهور سالالت
من الفيروس ،وذلك ضمن جهود
الشركة المستمرة للمحافظة على
صحة وسالمة ركابها الكرام.
وق ـ ــال م ــدي ــر دائـ ـ ــرة ال ـعــاقــات
الـعــامــة واإلع ــام فــي «الكويتية»
ف ـ ــاي ـ ــز ال ـ ـع ـ ـن ـ ــزي ،فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
ص ـح ــاف ــي أم ـ ــس ،إنـ ــه «فـ ــي إط ــار
حرصها الدؤوب والمتواصل على
االلتزام بتعليمات مجلس الوزراء
وال ـس ـل ـط ــات ال ـص ـح ـي ــة بــال ـبــاد
واإلدارة العامة للطيران المدني
بتطبيق اإلج ـ ــراء ات االحـتــرازيــة
واإلرشـ ـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ـ ــة ،دأب ـ ـ ـ ــت الـ ـش ــرك ــة
بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة
انشيون العالمية إلدارة المطارات
وبـ ـشـ ـك ــل م ـس ـت ـم ــر عـ ـل ــى تـعـقـيــم
وتطهير المرافق الخاصة بمبنى
الركاب رقم  4المخصص لتشغيل
رحالت الخطوط الكويتية.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــزي أن ذلـ ــك
يتضمن تعقيم جميع األ مــا كــن،
ا لـتــي لها عــا قــة بالتشغيل مثل
حقائب المسافرين واألماكن التي
يتم فيها إنـهــاء إج ــراء ات السفر
ومنطقة وزن الحقائب ومقاعد
ً
انتظار الــركــاب وغيرها ،حفاظا
منها على صحة وسالمة ركابها
ً
وال ـم ــوظ ـف ـي ــن ت ـج ـن ـبــا لــإصــابــة
بـ ــ«ك ــورون ــا» وال ـح ــد م ــن انـتـشــار
الفيروس».

وذك ــر أن «الـخـطــوط الكويتية
ومـ ـن ــذ بـ ــدايـ ــة ج ــائ ـح ــة ك ــورون ــا
وضـ ـ ـع ـ ــت ال ـ ـخ ـ ـطـ ــط الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة
والـ ـحـ ـل ــول ال ـن ــاج ـع ــة ل ـمــواج ـهــة
ه ــذا ال ـف ـيــروس بـكــل دق ــة وجــديــة
وتـعــامـلــت مـعــه بــاحـتــرافـيــة تامة
لما تمتلكه من خبرات وكفاء ات
م ـه ـن ـيــة لـ ـك ــوادره ــا ف ــي مـخـتـلــف
قطاعاتها التشغيلية والمساندة
ً
قادرة دائما على مواجهة أزمات
مـ ـث ــل تـ ـل ــك األزمـ ـ ـ ـ ــة ،وذلـ ـ ــك لـيــس
بغريب عليها وعلى منتسبيها».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن الـ ـخـ ـط ــوط
الكويتية تقوم بشكل متواصل
بـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب وت ـ ــأهـ ـ ـي ـ ــل ط ـ ــواق ـ ــم
ال ــرح ــات ع ـلــى كـيـفـيــة الـتـعــامــل
مــع المسافرين وفــق اإلج ــراء ات
وال ـم ـع ــاي ـي ــر ال ـخ ــاص ــة بـتـجـنــب
ً
اإلصابة بفيروس كورونا ،الفتا
ً
إلى أن الشركة ال تألو جهدا في
الـ ـح ــرص ع ـل ــى س ــام ــة وص ـحــة
الركاب باتباعها كل اإلجــراء ات

الوقائية الالزمة لناحية تعقيم
الطائرات والمعدات والنقليات
والتزام الطواقم بارتداء األقنعة
الواقية إضافة إلى التزام الشركة
ب ـت ـط ـب ـي ــق إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـس ــام ــة
وال ـ ـص ـ ـحـ ــة ال ـ ـتـ ــي أوص ـ ـ ـ ــت ب ـهــا
اإلدارة العامة للطيران المدني
ً
وااللتزام أيضا بإجراءات ركوب
الـمـســافــريــن لـلـطــائــرة بالتباعد
الجسدي.
وت ـ ـ ـقـ ـ ــدم الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــزي ب ـخ ــال ــص
الشكر والتقدير لمجلس الوزراء
والسلطات الصحية فــي البالد
ع ـل ــى جـ ـه ــوده ــم الـ ـمـ ـب ــذول ــة فــي
الحد من انتشار فيروس كورونا
ً
المستجد ،مثمنا دورهم الكبير
وال ـم ـل ـم ــوس ف ــي خ ــدم ــة الــوطــن
والـمــواطـنـيــن والمقيمين خــال
الـجــائـحــة ،كـمــا أش ــاد بالتعاون
الوثيق مع «الطيران المدني» في
تطبيق كل االشتراطات والقرارات
ذات الصلة بجائحة كورونا.

أعلنت شركة النوادي القابضة ،عن
إط ــاق حملة «عـ ــاش» ،الـتــي تستهدف
د عــم المجتمع ا لـكــو يـتــي ،عبر تسليط
الـ ـض ــوء ع ـل ــى ال ـش ـخ ـص ـي ــات الـمـلـهـمــة
ف ــي مـجـتـمـعـنــا ،وق ـصــص ال ـن ـجــاح في
المجاالت المختلفة ،وبشكل خاص في
المجال الرياضي والصحي.
ً
ويأتي إطــاق هــذه المبادرة تزامنا
مع احتفاالت الكويت باألعياد الوطنية،
لـمــا تمثله مــن رم ــز حــي عـلــى الـنـجــاح
والتحدي بمختلف أشكاله ،وكذلك لما
يمثله العيد الوطني للشعب الكويتي
وأهل الكويت من إلهام ممزوج بمختلف
اشكال الفرحة والسرور.
وف ــي إط ــار م ـبــادرة «عـ ــاش» ،تتطرق
شركة ال ـنــوادي القابضة ،الــى الجانب
اإلنـ ـس ــان ــي والـ ـبـ ـط ــول ــي ،الـ ـ ــذي أظ ـه ــره
الـشـعــب الـكــويـتــي وجـمـيــع المواطنين
وال ـ ـ ــواف ـ ـ ــدي ـ ـ ــن فـ ـ ــي م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة الـ ــوضـ ــع
االستثنائي ،الذي خلفه وباء كوفيد ،19
ال على المستوى المحلي فحسب بل في
مختلف أرجاء العالم.
ومن هذا المنطلق ،تؤكد «النوادي»
عـبــر م ـبــادرات ـهــا عـلــى دعـمـهــا لـكــل من
ساهم في الوقوف الى جانب المجتمع،
خــال هــذه الفترة الصعبة ،ومــن خالل
«ع ـ ــاش» تـبـعــث بــرســالــة ش ـكــر وتـقــديــر
واحترام الى جميع من ضحى ،وال يزال،
من أجل رفعة ورخاء الوطن.
وعـ ـ ـل ـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد ذاتـ ـ ـ ـ ـ ــه ،ال ت ـغ ـفــل
ال ـم ـبــادرة ال ــدور ال ــذي يـقــوم بــه كــل من
ش ــارك فــي الصفوف االمــامـيــة وتحدى
الـصـعــاب لـخــدمــة المجتمع والـحــرص
عـلــى ســامــة شــركــاء الــوطــن كــافــة ،كما
ً
تسلط الضوء أيضا على دور اإليجابية

عمرو حسن

والمحافظة على الصحة وتعزيز نمط
الحياة الصحي في النجاح بمختلف
المجاالت.
وبهذه المناسبة ،قال عمرو حسن،
الـ ـم ــدي ــر الـ ـع ــام إلدارة ال ـت ـس ــوي ــق فــي
ً
الـ ـ ـن ـ ــوادي الـ ـق ــابـ ـض ــة« :انـ ـسـ ـج ــام ــا مــع
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة (ال ـ ـ ـنـ ـ ــوادي) ف ــي م ـجــال
ال ـم ـســؤول ـيــة الـمـجـتـمـعـيــة ل ـل ـشــركــات،
ً
تــم إط ــاق مـبــادرة «ع ــاش» ،تــزامـنــا مع
االحتفاالت باألعياد الوطنية ،كرسالة
ش ـكــر وت ـش ـج ـيــع ومـ ـس ــان ــدة ،تنسجم
مــع نـمــوذج اعمالها القائم على ادارة
النوادي الرياضية ،ال سيما أن مصطلح
ً
«عاش» يستخدم عادة ككلمة تحفيزية
لـلــريــاضـيـيــن أث ـن ــاء أداء تــدري ـبــات ـهــم،
وكذلك للثناء على جهودهم».
وأوضح حسن« :تتركز أهداف شركة
الـنــوادي القابضة وشركاتها التابعة
والزميلة ،على استغالل قدراتها وخبرة
ف ــري ــق ال ـع ـم ــل ل ــدي ـه ــا م ــن أجـ ــل خــدمــة

م ـصــالــح ال ــدول ــة والـمـجـتـمــع وتــوفـيــر
الدعم والنصح واإلرشاد لتعزيز نمط
الحياة اإليجابي والصحي».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف« :إن مـ ـفـ ـه ــوم ال ـص ـف ــوف
األمــامـيــة ال يقتصر فـقــط عـلــى الـكــادر
ال ـط ـب ــي واألم ـ ـنـ ــي ف ـح ـس ــب ،بـ ــل يـمـتــد
ليشمل كــل ف ــرد فــي الـمـجـتـمــع لـمــا له
مــن مـســا هـمــة فــي تطبيق التعليمات
الصحية واالش ـتــراطــات األمـنـيــة ،بما
يسهم في الخروج من هذه االزمة بسالم
وفي أسرع وقت ممكن».
وأك ــد على ض ــرورة تسليط الضوء
على القطاعات والمؤسسات واالفــراد
الــذيــن ضـحــوا بأعمالهم واستجابوا
الـ ــى ن ـ ــداء ال ــوط ــن ب ــإغ ــاق أنـشـطـتـهــم
وم ـش ــاري ـع ـه ــم الـ ـتـ ـج ــاري ــة ب ـم ــا يــدعــم
تــوج ـهــات ال ــدول ــة ن ـحــو ال ـق ـضــاء على
الوباء.
وعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد مـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــل ،أشـ ـ ـ ــار
عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز أمـ ـ ـي ـ ــر ،نـ ــائـ ــب ال ــرئ ـي ــس

عبدالعزيز أمير

التنفيذي للمعاهد الصحية في شركة
ال ـنــوادي الـقــابـضــة« :تـبــذل الـعــديــد من
المؤسسات المزيد من الجهد من أجل
تخطي هذه األزمة ،ومن هذا المنطلق
حرصت شركة النوادي منذ تفشي وباء
كــورونــا على تعزيز نـمــوذج اعمالها،
بما يتماشى مــع وضــع اإلغ ــاق ،عبر
إط ــاق الـخــدمــات الرقمية والمنصات
الـمـتـطــورة ال ـتــي تـسـمــح لـهــا بتطبيق
استراتيجيتها المستدامة لتحسين
نمط الحياة الصحي».
وتـ ـ ـح ـ ــرص شـ ــركـ ــة الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوادي ع ـلــى
االن ـص ـيــاع لـتـعـلـيـمــات وزارة الصحة
وال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ال ـح ـكــوم ـيــة ب ـش ــأن اغ ــاق
ا ل ـنــوادي ،كما تطبق معايير التباعد
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي وإج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـس ــام ــة
ف ـ ـ ــي مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ق ـ ـطـ ــاعـ ــات ـ ـهـ ــا ،وال ـ ـتـ ــي
تـشـمــل الـ ـن ــوادي الــريــاض ـيــة واالب ـ ــراج
االس ـت ـث ـمــاريــة والـتــرفـيـهـيــة وال ـف ـنــادق
وقطاع األغذية والمعدات الرياضية.

ةديرجلا

•
العدد  / 4667األربعاء  24فبراير 2021م  12 /رجب 1442هـ

economy@aljarida●com

الرشود :جهود «بيتك» االجتماعية
أرست ركائز التنمية المستدامة

● البنك سدد أكثر من  65مليون ًدوالر مديونيات آلالف الغارمين
● المبادرة بالتنسيق مع «العدل» وفقا لمعايير مدروسة وبشفافية كاملة
ترحيب وأصداء
إيجابية لدى الرأي
العام ألهمية
مبادرة «بيتك»

المساعدة في
اإلفراج عن
الغارمين تجسد
ريادة «بيتك»
في المسؤولية
االجتماعية
وتعكس توجه
الكويت في العمل
اإلنساني

ً
حرصا من مجلس إدارته على توسيع
نـ ـط ــاق ال ـم ـس ــؤول ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ن ـظــرا
للظروف التي مرت بها البالد مطلع عام
 ،2020أوصـ ــى ب ـيــت ال ـت ـمــويــل الـكــويـتــي
(ب ـي ـت ــك) ب ــإط ــاق مـ ـب ــادرة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
بـ ــا ل ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع وزارة ا لـ ـ ـع ـ ــدل لـ ـس ــداد
مديونيات الغارمين المتعثرين والذين
صدرت في حقهم أحكام قضائية بالضبط
واإلحضار ،حيث تجاوز المبلغ  65مليون
دوالر ل ــإف ــراج ع ـمــا ي ـق ــارب ع ـشــرة آالف
وأكثر ممن استفادوا من البرنامج.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة
ب ــال ـت ـك ـل ـي ــف ف ـ ــي "ب ـ ـي ـ ـتـ ــك" عـ ـب ــدال ــوه ــاب
الرشود أن االستفادة من هــذه المبادرة
تخضع لمعايير و ش ــروط مــدرو ســة من
ً
ال ـنــاح ـيــة ال ـش ــرع ـي ــة ،م ـض ـي ـفــا أن تـنـفـيــذ
مـبــادرة المساهمة فــي تفريج كــرب عدد
من الغارمين الذين أثقلتهم ا لــد يــون من
األ ســر الفقيرة وتعثروا بسبب ظروفهم
االق ـت ـصــاديــة وع ــدم قــدرت ـهــم عـلــى س ــداد
م ــدي ــونـ ـي ــاتـ ـه ــم ،ي ـج ـس ــد ريـ ـ ـ ــادة "ب ـي ـت ــك"
ف ــي ال ـم ـســؤول ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة وتـحـقـيــق
اال سـتــدا مــة بمفهومها التنموي الشامل
وحرصه على الشراكة االستراتيجية مع
مؤسسات الدولة بما يعكس رؤية الكويت
قيادة وشعبا في العمل االنساني.
ولفت الى ان تقديم المساعدة للغارمين
عبر سداد ديونهم المترتبة عليهم وفق
الشروط ،يساهم في التفريج عن كربهم
ل ـي ـت ـم ـك ـنــوا مـ ــن ال ـ ـعـ ــودة ال ـ ــى ال ـم ـج ـت ـمــع
وممارسة حياتهم الطبيعية بتفاؤل وأمل
كبيرين والحصول على العيش الكريم،
مبينا ان التنفيذ يتم من قبل وزارة العدل
وال ـج ـهــات الـمـخـتـصــة بـســريــة وشـفــافـيــة
ومهنية عالية.
وكان الجزء االول من البرنامج الذي تم
تنفيذه في عام  2020القى اصداء ايجابية
ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع م ـمــا دفـ ــع ب ـيــت ال ـت ـمــويــل
الـكــويـتــي لــاسـتـمــرار فــي ه ــذا الـبــرنــامــج
هذا العام أيضا وتوسعة النطاق لتغطية

المبادرة أتاحت
للغارمين العودة
إلى المجتمع وممارسة
حياتهم الطبيعية
بتفاؤل أكبر

عبدالوهاب الرشود

عـ ــدد أك ـب ــر م ــن ال ـغ ــارم ـي ــن ،شـ ـع ــورا مـنــه
بالمسؤولية االجتماعية.
وأ ع ــرب ا لــر شــود عــن فرحته بالنتائج
اإلي ـجــاب ـيــة ل ـهــذه ال ـم ـب ــادرة ال ـتــي قــدمـهــا
"ب ـ ـي ـ ـتـ ــك" بـ ـ ـه ـ ــدف م ـ ـسـ ــاعـ ــدة الـ ـغ ــارمـ ـي ــن
ً
وال ـت ـخ ـف ـيــف ع ــن أسـ ــرهـ ــم ،الفـ ـت ــا إلـ ــى أن
"بـيـتــك" ق ــام بتطبيق ه ــذا الـبــرنــامــج في
دولة البحرين أيضا بالتنسيق مع وزارة
العدل البحرينية.
وثمن جهود جميع الجهات المعنية
خ ـصــوصــا وزارة الـ ـع ــدل ف ــي الــدول ـت ـيــن
لـ ــدورهـ ــا ف ــي انـ ـج ــاح ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة ،م ــؤك ــدا
مواصلة ال ــدور الــريــادي فــي المسؤولية
الـمـجـتـمـعـيــة ،ب ـمــا يـعـكــس م ـكــانــة الـبـنــك
المرموقة كمؤسسة مالية اسالمية رائدة

ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص وع ـلــى
مستوى العالم.
وأوضـ ـ ــح أن "ب ـي ـت ــك" ق ـ ـ ّـدم م ـســاه ـمــات
متنوعة لدعم جهود الدولة في مواجهة
ازمة كورونا ،ايمانا بأهمية دوره الوطني
تجاه الكويت وأهلها ،الفتا الى ان البنك
ساهم في الحصة األكبر لصندوق دعم
ال ـم ـج ـهــود ال ـح ـكــومــي ال ـ ــذي أع ـل ـنــه بـنــك
ال ـك ــوي ــت ال ـم ــرك ــزي وق ـي ـم ـتــه  10مــايـيــن
دينار.
وأشـ ــار ال ــى أن "ب ـي ـتــك" ســاهــم مـنـفــردا
بمبلغ ا ضــا فــي لـلـصـنــدوق ،ليكون بذلك
ا لـبـنــك مــن كـبــار المساهمين للصندوق
الذي وضع تحت تصرف مجلس الوزراء
لدعم المساعي الحكومية واالحتياجات
وال ـت ــداب ـي ــر ال ـعــاج ـلــة ف ــي م ــواج ـه ــة أزم ــة
ً
كــورونــا ،مــؤكــدا مــواصـلــة الـقـيــام بــالــدور
الوطني واالجتماعي لـ"بيتك" واال لـتــزام
بالمسؤوليات تجاه المجتمع والجهات
الحكومية والرسمية بمختلف الظروف.
وذك ــر الــرشــود أن "بـيـتــك" يـلـعــب دورا
محوريا في تحقيق التنمية المجتمعية
المستدامة عبر مساهماته التي تشمل
مختلف األنشطة والمبادرات االجتماعية
في مجاالت الصحة والتعليم والشباب
واألنشطة البيئية وتعزيز روح التكافل
االج ـت ـم ــاع ــي ودعـ ـ ــم ذوي االح ـت ـي ــاج ــات
ال ـخ ــاص ــة واالهـ ـتـ ـم ــام ب ــال ـق ــوى ال ـعــام ـلــة
وت ـ ـقـ ــديـ ــم ال ـ ــدع ـ ــم ال ـم ـس ـت ـم ــر ل ـم ــؤس ـس ــة
ً
ا لـكــو يــت للتقدم العلمي و غـيــر هــا ،ال فـتــا
إل ــى ان جـهــود الـبـنــك االجـتـمــاعـيــة كانت
م ـح ــل ت ـق ــدي ــر جـ ـه ــات ع ــال ـم ـي ــة وم ـح ـل ـيــة
مرموقة ،وأرســت ركائز الريادة والتميز
واالستدامة.
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«الوطني» 25 :و %26استرجاعا نقديا
على المشتريات باستخدام  Visaنادي الواحة
يـحــرص بـنــك الـكــويــت الوطني
على مشاركة عمالئه في احتفاالتهم
باألعياد الوطنية ،من خالل إطالق
العروض المميزة والحصرية ،حيث
عمد البنك إلــى زي ــادة االسترجاع
ال ـن ـق ــدي إلـ ــى  25ف ــي ال ـم ـئ ــة عـلــى
الـمـشـتــريــات بــاسـتـخــدام بـطــاقــات
 VISAالوطني  -الخطوط الجوية
الـكــويـتـيــة ي ــوم الـعـيــد الــوطـنــي 25
الجاري ،وزيادتها إلى  26في المئة
يوم عيد التحرير  26الجاري.
وت ـشــارك الـعــديــد مــن العالمات
ال ـت ـج ــاري ــة الـ ــرائـ ــدة ب ـنــك ال ـكــويــت
الــوطـنــي فــي ع ــروض االسـتــرجــاع
النقدي في األعياد الوطنية ،وهي
أبـيــات ،طلبات ،إكسايت ،يوريكا،
ز يـ ـ ـ ــن ،Ooredoo ،stc ،ن ـم ـشــي،
 ،Farfetchبــوتــري ب ــارن ،كــارفــور،
م ــرك ــز س ـل ـط ــان ،ASOS ،ش ــي إن،
لولو هايبرماركت ،الـطــرف األغــر،
بيرشكا ،ديكاتلون ،سيتي سنتر،
مــاسـيـمــو دوتـ ــي ،بــوجــي مـيــانــو،
بست اليوسفي.
وتمكن بـطــاقــات  Visaالوطني
الخطوط الجوية الكويتية العمالء

محمد العثمان

مشعل المطيري

مــن الـحـصــول عـلــى أم ـيــال النخبة
الترحيبية لغاية  15ألف ميل عند
تفعيل الـبـطــاقــة ،فضال عــن أميال
إضافية تصل إلى  10آالف ميل عند
استخدام البطاقة ،وكذلك الحصول
على أمـيــال ن ــادي الــواحــة لغاية 4
أمـيــال ،وذلــك مقابل كــل ديـنــار يتم
انفاقه على المشتريات اليومية.
وأعلن «الوطني» إعفاء عمالئه
مــن ال ــرس ــوم الـسـنــويــة لـمــدة ثــاث
سـ ـن ــوات ل ـب ـطــاقــة Visa Infinite
الوطني-الخطوط الجوية الكويتية
(ن ـ ـ ــادي الـ ــواحـ ــة) أو ب ـط ــاق ــة Visa
 Signatureا ل ــو ط ـن ــي-ا ل ـخ ـط ــوط
الـجــويــة الكويتية (ن ــادي الــواحــة)
ويسري العرض لفترة محدودة.
بهذه المناسبة ،أكد المدير العام
لـمـجـمــوعــة ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة
الشخصية محمد العثمان« :نحرص
في الوطني على مشاركة عمالئنا
فـ ــي احـ ـتـ ـف ــاالتـ ـه ــم بـ ــأيـ ــام ال ــوط ــن
الخالدة .وألنها أيام مميزة ،نسعى
لتقديم مكافآت استثنائية ومختلفة
عن باقي العروض على مدار العام».
وأضـ ـ ـ ــاف ال ـع ـث ـم ــان« :تـصـمـيــم
ح ـمــات االس ـت ــرج ــاع ال ـن ـقــدي يتم
ً
بـعـنــايــة فــائـقــة وف ـق ــا الحـتـيــاجــات
وتـطـلـعــات الـعـمــاء عـلــى اخـتــاف

شرائحهم ،وتستند إلى تفضيالت
ع ـم ــائ ـن ــا ال ـ ـتـ ــي نـ ـتـ ـع ــرف عـلـيـهــا
م ـع ـت ـمــديــن ع ـل ــى ق ـ ـنـ ــوات ات ـص ــال
الوطني المتنوعة التي ال تتوقف
ع ــن الـ ـت ــواص ــل م ـع ـهــم ع ـل ــى م ــدار
ال ـس ــاع ــة ،م ــا يـنـعـكــس ع ـلــى قـبــول
واستحسان كل عروضها الممتدة
على مدار العام».
وشـ ــدد ع ـلــى الـ ـت ــزام «الــوط ـنــي»
ب ــإث ــراء الـتـجــربــة الـمـصــرفـيــة التي
يحصل عليها العمالء على صعيد
الـخــدمــات والمنتجات المصرفية
المميزة واألكثر تطورا ،والتي تلبي
كل احتياجاتهم ،إلى جانب برنامج
مكافآت يزخر بالعروض الحصرية.
م ــن ج ــان ـب ــه ،ق ـ ــال م ــدي ــر دائ ـ ــرة
خ ــدم ــة الـ ـعـ ـم ــاء ال ـم ـت ـم ـيــزيــن فــي
الخطوط الجوية الكويتية مشعل
الـمـطـيــري« :يـسـعــدنــا الـتـعــاون مع
ً
بنك الكويت الوطني والعمل معا
على تقديم خدمات مميزة لعمالئنا
ومـشــاركـتـهــم االح ـت ـفــال بــاألعـيــاد
الــوط ـن ـيــة ف ــي ظ ــل م ــا يــربـطـنــا من
عالقات استراتيجية مميزة».
وأضاف المطيري« :نهنئ الشعب
الكويتي باألعياد الوطنية ،ونؤكد
على سعينا الدائم إلى تقديم باقة
مـمـيــزة م ــن ال ـخــدمــات وال ـع ــروض

« :»KIBتوظيف كفاءات جديدة لتقديم
أفضل الخدمات المصرفية لألفراد

الحصرية االستثنائية لعمالئنا
من حاملي بطاقات  Visaالوطني-
الخطوط الجوية الكويتية (نــادي
الواحة)».
وتعد بطاقات الوطني الطريقة
الـمـثـلــى إلت ـم ــام ال ـم ــدف ــوع ــات ،لما
توفره من مميزات حصرية ،منها
بـطــاقــات  Visaالــوطـنــي-الـخـطــوط
الـجــويــة الكويتية (ن ــادي الــواحــة)
والتي تقدم لمحبي السفر خدمات
ومكافآت غير محدودة.
وت ــوف ــر ب ـطــاقــة Visa Infinite
الوطني-الخطوط الجوية الكويتية
(ن ـ ـ ــادي الـ ـ ــواحـ ـ ــة) وبـ ـط ــاق ــة Visa
 Signatureا ل ــو ط ـن ــي-ا ل ـخ ـط ــوط
الـجــويــة الكويتية (ن ــادي الــواحــة)
بـ ـ ــاإلضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى ب ـ ـطـ ــاقـ ــة Visa
 Platinumالوطني-الخطوط الجوية
الكويتية (ن ــادي ال ــواح ــة) مسبقة
الدفع ،باقة واسعة من الخصائص
االستثنائية والتي تشمل :الحصول
ع ـل ــى أم ـ ـيـ ــال ن ـ ـ ــادي الـ ــواحـ ــة عـنــد
استخدام البطاقة ،استخدام األميال
المكتسبة لحجز تذاكر الطيران على
متن الـخـطــوط الـجــويــة الكويتية،
الترقية إلــى درج ــة رج ــال األعـمــال
أو الدرجة األولى وغيرها الكثير.
كما توفر بطاقات  Visaالوطني-
الخطوط الجوية الكويتية (نــادي
الواحة) العديد من المميزات التي
تضمن للعمالء رحلة مريحة وأكثر
رفاهية ،ومنها الدخول إلى قاعات
االن ـت ـظ ــار الـفـخـمــة ف ــي ال ـم ـطــارات
الدولية ،تأمين السفر ،االستقبال
ً
عند الــوصــول إلــى الـمـطــار ،فضال
عن برنامج مكافآت الوطني الذي
يؤهل العمالء إلى اكتساب النقاط
واستبدالها لدى أكثر من  900محل
مشارك ،مع الحصول على استرجاع
نقدي حتى  10في المئة من قيمة
ال ـم ـش ـت ــري ــات ع ـن ــد ال ـت ـس ــوق ل ــدى
الجهات التجارية المشاركة حتى
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اسـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــرارا لـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــة
استقطاب المواهب الوطنية
الـ ـش ــاب ــة ،أع ـل ــن ب ـنــك ال ـكــويــت
الدولي ( )KIBتوفير مجموعة
م ــن ال ــوظ ــائ ــف الـ ـش ــاغ ــرة فــي
إدارة ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة
ل ـ ــأف ـ ــراد ،والـ ـتـ ــي اسـتـقـطـبــت
ع ـ ــددا م ــن الـمـهـنـيـيــن األك ـف ــاء
وال ـط ـمــوح ـيــن م ـمــن يــرغ ـبــون
في االنضمام إلى أسرة البنك
وبناء مستقبل مهني مشرق
ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـم ـصــرفــي على
المدى البعيد.
وت ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاشـ ـ ـ ــى س ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــة
ال ـت ـع ـي ـي ـنــات الـ ـج ــدي ــدة ال ـتــي
يتبعها «  »KIBمــع متطلبات
رؤية البنك في تعزيز وتطوير
خ ــدم ــات ــه ال ـم ـص ــرف ـي ــة وم ـنــح
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء تـ ـج ــرب ــة م ـصــرف ـيــة
مـتـمـيــزة ،وم ــن ه ــذا المنطلق
يحرص على وجود فريق عمل
يتمتع بالمعرفة التكنولوجية
ال ـع ــال ـي ــة والـ ـ ـق ـ ــدرة ع ـل ــى فـهــم
التقنيات الرقمية المتطورة
م ــن أجـ ــل ض ـم ــان تـلـبـيــة هــذه
االحتياجات على أكمل وجه.
وصــرح نائب المدير العام
إلدارة ا ل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوارد ا لـ ـبـ ـش ــر ي ــة
فـ ــي ال ـب ـن ــك ف ـ ـ ــراس ال ـ ــدارم ـ ــي:
«ي ـت ـم ـتــع  KIBب ـخ ـبــرة عــريـقــة
واسـ ـ ـ ــم م ـ ــوث ـ ــوق ف ـ ــي الـ ـس ــوق
ال ـم ـص ــرف ــي اإلس ـ ــام ـ ــي ،مـمــا
يجعله قــادرا على استقطاب
الـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن األك ـ ـ ـفـ ـ ــاء ال ــذي ــن
يـسـعــون إل ــى اك ـت ـســاب خـبــرة
مهنية متميزة وبناء مستقبل
عملي ناجح في هذا القطاع،
ونـ ـح ــن فـ ـ ـخ ـ ــورون ب ـم ـس ـتــوى
الـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــارات الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ال ـت ــي
ا نـ ـضـ ـم ــت إ ل ـ ـ ــى فـ ــر يـ ــق إدارة
الخدمات المصرفية لألفراد
ف ــي ال ـب ـن ــك ،م ـمــا يـعـتـبــر أم ــرا
ف ــي غ ــاي ــة األه ـم ـيــة م ــن شــأنــه
المساهمة في تعزيز الخدمات
وال ـم ـن ـت ـج ــات ال ـت ـ ـ ــي يـقــدمـهــا

فراس الدارمي

الـبـنــك ل ــأف ــراد ،كـمــا سـيــؤدي
إ لــى ر فــع مستوى التنافسية
واالرت ـ ـقـ ــاء بـ ـ ــاألداء إل ــى أعـلــى
المعايير».
وأض ــاف ال ــدارم ــي« :تسعى
إدارة الموارد البشرية التابعة
لـ ــ KIBإل ــى تـكــويــن فــريــق عمل
يتألف من نخبة من الموظفين
الـ ـطـ ـم ــوحـ ـي ــن وال ـم ـخ ـل ـص ـي ــن
فــي أداء مهامهم ،حيث يوفر
البنك باستمرار فرص العمل
الـهــادفــة والـمــزايــا التنافسية
الـتــي تـعــزز ال ـجــدارة وتشجع
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـت ـ ـفـ ــانـ ــي فـ ـ ــي ال ـع ـم ــل
وتـحـقـيــق أهـ ــداف الـبـنــك على
ال ـن ـحــو األمـ ـث ــل ،م ـمــا يــرضــي
ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن والـ ـعـ ـم ــاء مــن
نــاح ـيــة ،وي ـض ـمــن االس ـت ـقــرار
وا لـتـطــور الوظيفي للموظف
مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخـ ـ ـ ــرى ،وي ـصــب
بــالـنـهــايــة ف ــي إطـ ــار مصلحة
الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك وع ـ ـ ـ ــوام ـ ـ ـ ــل نـ ـج ــاح ــه
واستمرارية أعماله».
وأكــد« :نحن في  KIBنؤمن
بـ ـ ــأن ك ـ ــل شـ ـخ ــص ف ـ ــي ف ــري ــق
عملنا له دور رئيسي في بناء
مستقبل أفضل للبنك وإكمال
م ـس ـي ــرت ــه وت ـح ـق ـي ــق خـطـطــه
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ال ـط ـم ــوح ــة،
ول ــذل ــك ن ـح ــرص ع ـلــى تــوفـيــر

ك ــل ال ـس ـبــل وال ــوس ــائ ــل ال ـتــي
ت ـل ـبــي اح ـت ـي ــاج ــات ال ـمــوظــف
وت ـش ـعــره بــالــرضــا الــوظـيـفــي
والـ ـ ـ ـ ــوالء واالن ـ ـت ـ ـمـ ــاء ل ـل ـب ـنــك،
وذلك من خالل توفير البرامج
الـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة ال ـم ـك ـث ـف ــة ال ـت ــي
ت ـص ـقــل م ـ ـهـ ــارات ال ـمــوظ ـف ـيــن
الـجــدد والحالين ،إلــى جانب
ال ـق ـي ــام بــاس ـت ـب ـيــانــات الـ ــرأي
لمعرفة مدى رضا الموظفين
وم ـت ـط ـل ـب ــات ـه ــم ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
ضـ ـم ــان تـ ـط ــوره ــم الــوظ ـي ـفــي
وت ــوف ـي ــر أولـ ــويـ ــة ال ـم ـنــاصــب
ال ـع ـل ـيــا ل ـل ـمــوظ ـف ـيــن األكـ ـف ــاء،
مما يـعــزز الــرغـبــة فــي التعلم
ويدفع كل فرد إلى تطوير ذاته
والعمل بجد وإخالص».
يـ ــذ كـ ــر أن إدارة ا لـ ـ ـم ـ ــوارد
ا ل ـب ـش ــر ي ــة ف ــي « »KIBتـسـعــى
جاهدة إلى استقطاب الطاقات
الشبابية الجديدة ،من خالل
توفير فرص العمل المناسبة
وال ـط ـمــوحــة ل ـهــم ،إل ــى جــانــب
ا ل ـتــدو يــر اإلداري للموظفين
األ ك ـف ــاء ،مـمــا يضمن التطور
الوظيفي المستمر للموظفين
ف ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع إدارات ا لـ ـبـ ـن ــك،
كـ ـم ــا ت ـت ـب ــع اإلدارة س ـيــا ســة
ت ــوظ ـي ــف ال ـ ـكـ ــوادر الــوط ـن ـيــة،
حـيــث و صـلــت نسبة العمالة
الكويتية في البنك إلى 73.14
ف ــي ال ـم ـئــة خـ ــال عـ ــام ،2020
إيمانا بأهمية تطوير القطاع
المصرفي الكويتي بسواعد
أبناء الكويت المتميزين ،وبما
يـتـمــاشــى م ــع تـعـلـيـمــات بنك
الكويت المركزي.

«بوبيان» يواصل تطوير موارده البشرية رغم استمرار «كورونا»
أك ــد «بــوب ـيــان» اس ـت ـمــراره فــي دعــم
م ــوارده البشرية مع استمرار األزمــة
الحالية الناجمة عن فيروس كوفيد
 ،19والــذي غير انتشاره في مختلف
أن ـح ــاء ال ـعــالــم وال ـك ــوي ــت الـكـثـيــر من
مـ ـف ــاهـ ـي ــم الـ ـعـ ـم ــل وأش ـ ـ ـكـ ـ ــال وط ـ ــرق
نـقــل ال ـخ ـبــرات وال ـب ــرام ــج الـتــدريـبـيــة
بأنواعها.
وق ـ ـ ــال الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام ل ـم ـج ـمــوعــة
ال ـ ـمـ ــوارد ال ـب ـش ــري ــة ف ــي ال ـب ـن ــك ع ــادل
ال ـح ـمــاد «تـمـثــل بــدايــة ال ـعــام الـحــالــي
انطالقه أخرى جديدة لبوبيان لدعم
ومساندة موارده البشرية وتطويرها
ف ــي ظ ــل الـ ـتـ ـط ــورات الـ ـت ــى يـشـهــدهــا
العالم مع استمرار حالة عدم اليقين
ألي تطورات مستقبلية تتعلق بمدى
انتشار الفيروس».
وأضاف أن البنك مستمر في خططه
التدريبية ا لـتــي تعتمد على وسائل
التواصل عن بعد بمختلف أشكالها
لتطوير األداء لجميع الموظفين ،سواء

من خالل التعاون مع المؤسسات ذات
ً
ً
العالقة محليا وعالميا.

التدريب والتعليم اإللكتروني
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـح ـ ـمـ ــاد ان ـ ـ ــه حـ ـت ــى ن ـه ــاي ــة
فـبــرايــر الـحــالــي فقد بلغ عــدد موظفي
«بــوب ـيــان» ،الــذيــن شــاركــوا بالتسجيل
في منصة  LinkedInللتعليم والتدريب
اإللكتروني أكثر من  600موظف ونحو
 100م ــوظ ــف فـ ــي م ـن ـص ــة ي ــوروم ـن ــي
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،وال ـ ـتـ ــي ت ـت ـض ـم ــن دورات
تدريبية تخصصية على أعلى مستوى
تغطي الـمـهــارات الفنية الـتــي يحتاج
إليها موظفو البنك.
من ناحية أخرى ،تطرق الحماد إلى
إنجازات إدارة المواد البشرية في العام
ال ـم ــاض ــي ،وال ـت ــي عـمـلــت ع ـلــى ضـمــان
االسـتـمــرار فــي تقديم خـيــارات تدريب
وتـعـلـيــم عــال ـيــة الـ ـج ــودة ،رغ ــم ظ ــروف
جائحة فيروس كورونا.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

وخ ـ ــال ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي ت ــم تــوفـيــر
أك ـثــر مــن  125فــرصــة تــدريـبـيــة عالية
ال ـ ـجـ ــودة ل ـل ـت ــدري ــب اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي مــن
خ ـ ــال  ،LinkedInب ـح ـي ــث يـ ـق ــوم كــل
الموظفين المسجلين بإتمام  6دورات
تدريبية بإجمالي  750دورة تدريبية،
كما استمر البنك فــي تقديم البرامج
التدريبية التعريفية للموظفين الجدد
ً
الذين بلغ عددهم  173موظفا.
ومـ ـ ــن حـ ـي ــث ال ـ ـبـ ــرامـ ــج ال ـت ــدري ـب ـي ــة
النوعية ،فقد تم تنظيم دورات للتوعية
بمكافحة غسل األم ــوال استفاد منها
ً
 393موظفا ،كما اجتاز  1615موظفا
تدريب وتقييم خاصين بمكافحة غسل
األموال تم تعميمه على جميع موظفي
البنك مــن خــال نظام أوراك ــل للموارد
البشرية.
كما تمت مواصلة تــدريــب موظفي
ال ـفــروع ومــراكــز االت ـصــال والمبيعات
على التميز في خدمة العمالء ،وذلك من
خــال تدريب  201موظف من موظفي

الفروع ،و 139موظفا من مركز االتصال،
و 98م ــو ظـ ـف ــا م ـ ــن إدارة ا ل ـم ـب ـي ـع ــات
الـمـبــاشــرة ،مـمــا ســاهــم فــي استقطاب
الجدد إلى البنك
عدد كبير من العمالء ً
بعد هذا التدريب ،نتيجة لتجربة خدمة
العمالء المميزة المقدمة لهم.
وب ــال ـت ـع ــاون م ــع م ـع ـهــد ال ــدراس ــات
ً
المصرفية قام البنك بتدريب  60موظفا،
باإلضافة إلى تدريب إلكتروني لعدد
ً
 196موظفا ،وقــد تم إنجاز  340دورة
تدريبية إلكترونية ،حيث ركــزت هذه
الـ ـب ــرام ــج ال ـت ــدري ـب ـي ــة ع ـل ــى ال ـم ـه ــارات
المتخصصة نحو تعزيز خدمة العمالء
وال ـقــدرات الفنية ،لضمان استمرارية
ً
ال ـم ـي ــزة ال ـت ـنــاف ـس ـيــة ل ـبــوب ـيــان حــال ـيــا
ً
ومستقبال.
كـ ـم ــا ت ـ ـعـ ــاون الـ ـبـ ـن ــك مـ ــع مــؤس ـســة
الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـت ـق ــدم ال ـع ـل ـم ــي مـ ــن خ ــال
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدورات ال ـت ــدري ـب ـي ــة
ال ـت ـف ــاع ـل ـي ــة الـ ـت ــى اسـ ـتـ ـف ــاد م ـن ـه ــا 33
ً
موظفا في جميع المجاالت من خالل

م ـ ـبـ ــادرة االس ـت ـج ــاب ــة ألزمـ ـ ــة ف ـي ــروس
ك ــورون ــا .وأشـ ــار ّالـحـمــاد إل ــى أن ــه ،في
ً
ً
سياق التدريب وفر البنك خيارا بديال
للتدريب التقليدي من خــال التعاون
مع منصة  GO1للتعليم اإللكتروني،
حيث نجحنا في توفير دورات تدريبية
ً
إلكترونية لعدد  272موظفا أتموا 533
دورة تدريبية على هذه المنصة.
وأضاف «أتاحت لنا البنية التحتية
الرقمية القوية للبنك إمكانية االستفادة
م ـن ـهــا ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـت ـح ــدي ــات الـتــي
واج ـه ـت ـن ــا خ ـ ــال األشـ ـه ــر ال ـم ــاض ـي ــة،
ً
واس ـت ـمــرارا لنجاحاتنا ش ــارك  34من
موظفينا في  131فرصة تدريبية في
دورات  IBMالتدريبية التي تم توفيرها
عبر اإلنترنت».
م ــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،ق ــال ال ـح ـمــاد إنــه
لـ ـضـ ـم ــان ال ـ ـت ـ ــزام م ــوظـ ـف ــي «ب ــوبـ ـي ــان»
بالنزاهة والشفافية وبجميع المتطلبات
الرقابية لحماية بيانات العمالء ،أطلق
البنك تدريب وتقييم لضمان وعي جميع

«األهلي» يؤكد أهمية حملة التوعية
المصرفية «لنكن على دراية»
في إطار دعمه لحملة «لنكن
عـلــى دراي ـ ــة» ،الـتــي تــم إطالقها
أخـ ـي ــرا ،م ــن ق ـبــل ب ـنــك ال ـكــويــت
ال ـ ـمـ ــركـ ــزي وات ـ ـح ـ ــاد مـ ـص ــارف
الـكــويــت ،بالتعاون مــع البنوك
الـمـحـلـيــة ،يــؤكــد الـبـنــك األهـلــي
الكويتي أهمية اتباع مستخدمي
البطاقات ألفضل الممارسات.
وف ـ ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـخ ـ ـص ـ ــوص،
قــالــت منيرة الـمــراغــي ،المديرة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة إلدارة ال ـخ ــدم ــات
المصرفية لألفراد في «األهلي»:
«في ظل النمو السريع لمعامالت
ال ـب ـطــاقــات ال ـم ـصــرف ـيــة ،وال ـتــي
تـ ـحـ ـظ ــى ب ـ ـق ـ ـبـ ــول كـ ـبـ ـي ــر لـ ــدى
ال ـع ـم ــاء ،وم ــع ان ـت ـشــار أجـهــزة
الـ ـص ــراف اآللـ ــي ون ـق ــاط الـبـيــع،
والزيادة المستمرة في استخدام
اإلنـتــرنــت ،إضــافــة إلــى الجوائز
وال ـ ـمـ ــزايـ ــا ال ـق ـي ـم ــة ال ـمــرت ـب ـطــة
بــاسـتـخــدام بـطــاقــات االئـتـمــان،
يقع على عاتق البنك مسؤولية
تــوع ـيــة ال ـع ـم ــاء بــالـتـعـلـيـمــات
واإلرشادات ،لضمان استفادتهم
الـكــامـلــة مــن ال ـخــدمــات ،وكــذلــك
ف ـهــم أه ـم ـيــة االس ـت ـخ ــدام اآلم ــن
للبطاقات االئتمانية».
وف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق ح ــدي ـث ـه ــا عــن
أهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدام اآلم ـ ـ ــن
للبطاقات ،أوضحت منيرة أنه
«يجب على العمالء عدم مشاركة
ال ــرق ــم الـ ـس ــري لـبـطــاقــاتـهــم مع
أي شـخــص ،أو تــدويـنــه فــي أي
مكان .ويجب التوقيع على ظهر
البطاقة للتأكد من قبولها من
قبل المتاجر المختلفة ،للحد
من عمليات االحتيال باستخدام
ال ـب ـطــاقــات .وم ــن ال ـض ــروري أن
يقوم العمالء بإطالع البنك على
خـطــط سـفــرهــم ،لتجنب توقف
الخدمات أو تعطيل البطاقات

منيرة المراغي

ال ـنــاجــم عــن أي ن ـشــاط مشبوه
فــي ال ـخ ــارج» .إضــافــة إل ــى ذلــك،
يستطيع للعمالء تجنب رسوم
أس ـعــار ال ـصــرف اإلضــاف ـيــة عن
طريق اختيار العملة المحلية
عند استخدام بطاقات االئتمان
الـ ـخ ــاص ــة ب ـه ــم أث ـ ـنـ ــاء ال ـس ـف ــر.
ومـ ــن األم ـ ـ ــور ال ـم ـه ـم ــة؛ ال ـتــأكــد
عند استخدام أجهزة الصراف
اآللــي مــن أنها تابعة لمؤسسة
مالية موثوقة ،كما يجب على
المستخدمين تجنب األجـهــزة
غير المألوفة والمشبوهة .وفي
ح ـ ــال م ــاح ـظ ــة أي اخ ـت ــاف ــات
ورس ــوم مشبوهة ،أو فقدانهم
بطاقاتهم ،يجب على العمالء
إبـ ــاغ الـبـنــك عـلــى ال ـف ــور .ومــن
أجـ ـ ــل الـ ـقـ ـي ــام ب ــذل ــك ب ـفــاع ـل ـيــة،
«ن ـن ـص ــح ال ـع ـم ــاء بــاس ـت ـخــدام
التطبيق الرسمي للبنك الخاص
ب ــال ـه ــوات ــف ال ـن ـق ــال ــة ،وتـفـعـيــل
خ ــاص ـي ــة اإلش ـ ـ ـعـ ـ ــارات لـلـبــريــد
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ل ـم ـتــاب ـعــة جـمـيــع
المعامالت ،وخاصة عند السفر.
وكخطوة احترازية ،فإننا نحثهم
على تغيير أرقامهم السرية عند
العودة من السفر».

مــو ظـفــي ا لـبـنــك بالمطلوب منهم نحو
ً
ال ـتــزامــه بـحـمــايــة الـعـمــاء طـبـقــا لدليل
حماية عمالء البنوك الـصــادر مــن بنك
الكويت المركزي.
ولـ ـضـ ـم ــان الـ ـ ـت ـ ــزام ب ـ ــواب ـ ــات ال ــدف ــع
الخاصة بالبنك بأحدث المعايير وآخر
التحديثات ،وفــر «بــوبـيــان»  30فرصة
تدريبية من خالل شركة فيزا العالمية
لتحسين ق ــدرات الموظفين ،فــي إطــار
استراتيجية البطاقات وحلول الدفع
الرقمية واستقبال وقبول البطاقات.
وك ـجــزء مــن تـطــويــر الـمــوظـفـيــن في
مجموعة «بــوب ـيــان» كـكــل ،قــدمـنــا 230
فرصة تدريبية لعدد  61موظفا على
مـ ـ ــدار ال ـس ـن ــة ال ـم ــاض ـي ــة م ــوزع ــة بـيــن
بــرا مــج تــدر يـبـيــة تعريفية للموظفين
ال ـجــدد وب ــرام ــج تــدريـبـيــة إلـكـتــرونـيــة،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى دورات مـتـخـصـصــة
للتعامل مع المتطلبات الرقابية مثل
أمن تكنولوجيا المعلومات ،ومكافحة
غسل األموال.

عادل الحماد

«التجاري» يوفر خدماته المصرفية
لعمالئه في األعياد الوطنية
ً
سعيا للتواصل الدائم مع عمالئه ،وبهدف تقديم
أفضل الخدمات المصرفية في كل األوقــات ،أعلن
البنك التجاري الكويتي استمرار تقديم خدماته
المصرفية للعمالء على مدار الساعة خالل عطلة
العيد الوطني وذكرى يوم التحرير ،من خالل فرع
مـطــار الكويت الــدولــي ( T1قــاعــة الــوصــول) مــن 8
صباحا إلى  8مساء طــوال أيــام األسبوع ،إضافة
إلى فروع الخدمة الذاتية  7/24العاملة في :الفرع
الرئيسي ،فرع حولي شارع بيروت ،فرع الجهراء،
فرع خيطان ،فرع السالمية وفرع أجيال.
وأع ـلــن الـبـنــك أيـضــا اس ـت ـمــرار تـقــديــم خدماته
عـ ــن ط ــري ــق الـ ـقـ ـن ــوات اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ع ـب ــر خــدمــة
الفيديو المباشر مــن داخ ــل تطبيق البنك CBK
 ،mobileوالتواصل عبر خدمة الــواتــس اب على
رقــم  ،50888225إضافة إلــى مركز خدمة العمالء
 ،1-888225الــذي يستقبل اتصاالت العمالء على
م ــدار الـســاعــة ،وي ـقــوم بــالــرد عـلــى استفساراتهم
وخدماتهم في أســرع وقــت ،من خــال فريق عمل
مؤهل.

وأشار إلى أن
أجهزة السحب
واإليـ ــداع اآللــي
التابعة للبنك،
ال ـ ـت ـ ــي ت ــوج ــد
ب ـ ـم ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ــف
م ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــاطـ ـ ـ ـ ـ ــق
الكويت ،تلبي
احـ ـتـ ـي ــاج ــات
ال ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاء
خالل العطلة.
ويمكن للعمالء إنـجــاز كــل معامالتهم المصرفية
بسهولة ُ
ويسر وبصورة آمنة عبر الموقع اإللكتروني
 ،www.cbk-online.comوكذلك تطبيق CBK Mobile
لـلـهــواتــف واألل ـ ــواح الــذكـيــة وقـتـمــا وأيـنـمــا ش ــاءوا.
وتمنى «ال ـت ـجــاري» للجميع عطلة سـعـيــدة ،داعيا
المولى ،عز وجل ،أن يديم على الكويت نعمتي األمن
ً
واألم ــان ،علما أن البنك ســوف يباشر كــل أنشطته
المعتادة يوم االثنين ( 1مارس .)2021

«بيتك  -تكافل» :وثيقة تأمين ضد
الحوادث الشخصية حول العالم
ت ـطــرح شــركــة بـيـتــك لـلـتــأمـيــن الـتـكــافـلــي (بـيـتــك-
تكافل) ،وثيقة «التأمين ضد الحوادث الشخصية»،
ّ
المؤمن حماية
وهي وثيقة تستهدف األفراد ،وتمنح
تأمينية على مــدار الساعة ( )7 /24حول العالم في
حال تعرضه لحادث عرضي مفاجئ وظاهر ،وذلك
ضمن حرص الشركة المتواصل على خدمة عمالئها
وتقديم أفضل المزايا واالمتيازات إليهم.
وتبلغ قيمة التأمين حد التغطية المنصوص عليه
في وثيقة التأمين ،ويخضع الختيار العميل ،ووفق
ظروفه ،حيث اعتمدت «بيتك -تكافل» حدودا تأمينية
متعددة المستويات والقيمة بما يتناسب مع مختلف
شرائح العمالء وإمكانياتهم المتنوعة ،ومتطلبات
كل عميل في الوثيقة التأمينية ،حيث يبدأ اشتراك

ال ــوث ـي ـق ــة مــن
 25دينارا.
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
تعويض المؤمن عليه في
ثالث حاالت ،هي :الوفاة ،أو اإلصابة بالعجز الكلي
أو الجزئي المؤقت ،أو اإلصــابــة بالعجز الكلي أو
الجزئي الدائم .ويمكن للعميل التواصل مع الشركة،
لتزويده بالتفاصيل والمعلومات ،من خالل زيارة
موقعها اإللكتروني.
وتـحــرص «بيتك -تكافل»على مواصلة سياسة
التطوير واالرت ـق ــاء بمستوى الـخــدمــة ،واالهـتـمــام
بالعميل ،والتركيزعلى جــودة الخدمة وفــق أفضل
المعايير المحلية والعالمية.

ثقافات

om

ُ
اختار العديد من الكتاب حول العالم
ً
الحيوانات لتكون أبطاال ألعمالهم
الروائية ،ومنهم الروائي إبراهيم
اليوسف برواية «جمهورية الكلب».
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مسك وعنبر
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مسك وعنبر

تحتفل جمعية الكاريكاتير الكويتية
بإقامة معرض افتراضي ،بمناسبة
عيدي االستقالل والتحرير للكويت.

19

شكرت الفنانة هيفاء وهبي القضاء
المصري ،عقب صدور حكم ضد
مدير أعمالها السابق محمد وزيري
بالسجن  5سنوات.

أسطورة بولوك تتحقق في «»The Lost City of D
الفيلم يطرح بدور العرض العام المقبل
تستعد النجمة العالمية
ســانــدرا بــولــوك لـلـعــودة إلــى
ال ـشــاشــة الـفـضـيــة بـعــد أكـثــر
مـ ـ ــن عـ ــام ـ ـيـ ــن مـ ـ ــن ال ـ ـغ ـ ـيـ ــاب،
م ــن خ ــال فـيـلـمـهــا الـمــرتـقــب
عرضه «المدينة المفقودة د»
أو .The Lost City of D

مشهد من فيلم «»Bird Box

وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــة
 P a r a m o u n tا ل ـم ـن ـت ـج ــة
ل ـل ـع ـمــل ،ب ــدء تـجـهـيــز فـيـلــم
ساندرا بولوك الجديد على
أن يـ ـش ــارك ب ـب ـطــو ل ـتــه إ ل ــى
جــانــب الـمـمـثـلــة الـعــالـمـيــة،
ن ـجــم هــول ـي ـيــود تـشــانـيـنــج
تاتوم ،ومن المقرر أن يصل
ا ل ـع ـمــل دور ا ل ـع ــرض حــول
ا ل ـع ــا ل ــم ف ــي  15أ ب ــر ي ــل مــن
العام المقبل .2022
وتـ ـ ـخ ـ ــوض ب ـ ــول ـ ــوك مــن
خـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــل مـ ـ ـغ ـ ــام ـ ــرة
خـ ـي ــالـ ـي ــة رومـ ــان ـ ـس ـ ـيـ ــة مــن
خ ــال ق ـصــة تــؤل ـف ـهــا حــول
مــدي ـنــة م ـف ـتــرضــة ،ولـكـنـهــا
تـ ـكـ ـتـ ـش ــف ف ـ ـي ـ ـمـ ــا بـ ـ ـع ـ ــد أن
األ س ـط ــورة ا ل ـتــي تخيلتها
ه ــي حـقـيـقــة ،وأن ا لـمــد يـنــة
الـ ـم ــزع ــوم ــة م ـ ــوج ـ ــودة فــي
مكان ما.
وت ـ ـ ـ ــدور األحـ ـ ـ ـ ــداث ح ــول
مــؤ لـفــة رو مــا نـسـيــة ناجحة
يـ ـت ــم اخـ ـتـ ـط ــافـ ـه ــا مـ ــن ق ـبــل

دافت بانك

صائد كنز شرير ،ويجبرها
ع ـلــى ال ـت ـع ــاون م ــع ع ــارض
األزيـ ـ ـ ـ ـ ــاء (تـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــوم) ،وذلـ ـ ــك
ألنهما انجرفا إلى مغامرة
أغرب من الخيال.
وتمت كتابة السيناريو
ا لـخــاص ب ـ The Lost City
 of Dبواسطة المؤلفة دانا
فوكس ،ويتصدى لإلخراج
الفيلم آدم وآرون نــي ،كما
تشارك ســا نــدرا بولوك في
إنتاج الفيلم خالل شركتها
 ،Fortis Filmsج ـن ـبــا إ لــى
جـ ـن ــب م ـ ــع Liza Chasin
لـ 3dot ProductionsوSeth
 Gordonلـ .Exhibit A
من ناحية أخرى ،يعكف
الكاتب جوش مالرمان على
االن ـت ـهــاء مــن كـتــابــة الـجــزء
الثاني من رواية «صندوق
الطيور» أو  ،Bird Boxالذي
تـ ـتـ ـص ــدى لـ ــه بـ ــولـ ــوك ب ـعــد
ن ـج ــاح ا لـ ـج ــزء األول ا ل ــذي
ا ن ـط ـلــق ع ــر ض ــه ف ــي ،2014

وأصـ ـب ــح واح ـ ـ ــدا م ــن أك ـثــر
األفالم شعبية حتى اآلن.
الفيلم مأخوذ عن رواية
تحمل نفس العنوان «Bird
 ،»Boxوتدور أحداث الفيلم
ح ــول امـ ــرأة تـمــر ب ـعــدد من
األحداث الصعبة والمرعبة
م ــع مـجـمــوعــة م ــن اﻷط ـفــال
وه ــم م ـع ـصــوبــو الـعـيـنـيــن،
وعليهم أن يشقوا طريقهم
عـبــر أح ــد اﻷن ـه ــار ،وش ــارك
فــي بطولته عــدد كبير من
الـ ـنـ ـج ــوم ال ـع ــال ـم ـي ـي ــن إل ــى
ج ــان ــب بـ ــولـ ــوك ،وه ـ ــم ت ــوم
هــوالنــدر وس ــارة بــولـســون
وروزا سـ ـ ـ ـ ــاالزار و ج ــا ك ــي
ويفر وغيرهم.

ساندرا بولوك

ألن وزوجته

أليس كوبر

انفصال «دافت بانك» أشهر ثنائي في العالم ألن يصف الوثائقي عنه بـ «المليء باألكاذيب»
أنهى أشهر ثنائي غنائي في العالم لفرقة موسيقى اإللكترو الفرنسية الشهيرة "دافت بانك" تعاونهما،
الذي بدأ عام .1993
ونشرت الفرقة مقطع فيديو بعنوان "الخاتمة" ،ومدته  8دقائق ،ويتضمن مشاهد من فيلم "إلكتروراما"
( ،)2006الذي يظهر فيه المغنيان توما بانغالتير وغي مانويل دو هوميم كريستو على شكل إنسان آلي.
تأسست فرقة "دافت بانك" الثنائية في باريس عام  ،1993وأصدر الثنائي أسطوانته األولى "هوموورك"
عام  ،1997متضمنة أغنية "أراونــد ذا وورلــد" ،التي أكسبتهما شهرة عالمية ،ومنذ بداياتهما ،جعل
ً
الفرنسيان من التسويق عنصرا أساسيا بمسيرتهما ،وارتكزا فيه على عنصري اإلقالل في اإلنتاج
ً
واإلطاللة الغامضة ،إذ ال ُيظهران وجهيهما إطالقا ،ويصدران القليل من التسجيالت ،لذلك باتت كل إطاللة
ً
لهما بمنزلة حدث ،وأصبحت خوذتا الروبوت الخاصة بهما عالمة تجارية تتيح التعرف عليهما فورا.
(أ ف ب)

ّ
علق المخرج األميركي وودي ألن على عرض مسلسل وثائقي يرسم صورة رهيبة عنه فاعتبر
ً
ّ
أنه "عمل هدام" و"مليء باألكاذيب" ،مكررا نفيه االعتداء على ابنته بالتبني.
بدأ عرض المسلسل المؤلف من أربعة أجزاء األحد على شبكة "إتش بي أو" بعنوان "ألن ضد
فارو" ،وهو يتضمن مجموعة شهادات بعضها غير مسبوق في قضية االعتداء.
وكانت ابنة ألن بالتبني الممثلة ديالن فارو اتهمت المخرج باالعتداء عليها ،وهي اتهامات
ينفيها المخرج األميركي باستمرار.
وكتب ألن وزوجته سون يي بريفين في بيان نشرته وسائل إعالم أميركية أن ّ
"معدي الوثائقي
لم يكونوا مهتمين بالحقيقة ،وانخرطوا بدال من ذلك في عمل هدام ومليء باألكاذيب".
يذكر أن منصة "أمازون" فسخت عام  ،2019عقدها اإلنتاجي مع ألن ،وهو كان يشمل أربعة أفالم
(أ ف ب)
بعد انتشار هذه االتهامات حوله.

أليس كوبر متشوق لعودة الحفالت الموسيقية
أعرب مغني الروك األميركي أليس كوبر عن اشتياقه للعودة إلى الحفالت الموسيقية،
التي توقفت خالل جائحة "كورونا".
ً
وقال الموسيقي المخضرم " 73عاما" ،في تصريح صحافي أمس" :لقد انقطعت مدة عام،
ً
وأقضي وقتا أطول بكثير مع أحفادي األربعة".
ً
وأضاف" :إنهم يعيشون جميعا في أريزونا وأنا أراهم طوال الوقت ،لكنني معتاد على
القيام بجولة لمدة 7أو  8أشهر على األقــل" .ويستعد كوبر إلصــدار ألبوم جديد بعنوان
ً
"ديترويت ستوريز" السبت المقبل بعد أكثر من خمسة عقود له في هذا المجال ،آمال أن يسمح
ً
له طرح اللقاحات بالعودة قريبا إلى استئناف الجوالت الموسيقية .وقال كوبر" :األوقات
التي نعيشها اآلن صادمة أكثر من أي شيء يمكن أن أفعله على اإلطالق".
(د ب أ)

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :استثمر معرفتك بمهنتك وال تدع
األيام تمر بدون انتهاز الفرص.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـعــانــي م ــع شــريــك ع ـمــرك من
ب ـع ــض ال ـم ـص ــاع ــب ال ـع ــاط ـف ـي ــة بـسـبــب
الضغوط.
ً ّ
اجتماعيا :فكر فيما تقوله عندما تكون
في المجتمع وانتبه من زلة لسانك.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـضــع األفـ ـ ــاك أم ــام ــك ظــرفــا
يساعدك على االستفادة المادية.
ً
عــاطـفـيــا :قــد يـتـضــاء ل حبكما عندما
تـتــآكـلــه الــرتــابــة فــانـعـشــه بتصرفاتك
الحلوة.
ً
ً
اجتماعيا :أنــت مشغول دائما بأمور
أخرى وال تستطيع االهتمام باألقربين.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :الظروف الصعبة تستطيع تعليمك
أفضل الدروس في الحياة.
ً
عاطفيا :ينبغي أن تتجاوب مع الحبيب وال
تعارضه عندما يكون على حق.
ً
اجتماعيا :يصاب أحد أفراد العائلة بمرض
لكنه سرعان ما يتعافى منه.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً ّ
ً
مهنيا :تنجز عمال تمل منه لكن المطلوب
أن تنجزه بدقة ومهارة فال تتراجع.
ً
عاطفيا :الحب الحقيقي هو في العطاء
العفوي بدون أي خلفية.
ً
اجتماعيا :اذا استسلمت للتشاؤم فإن من
ً
حولك أيضا سوف يتشاءمون.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :انظر إلى الحياة بإيجابية وتفاؤل
تنفتح أمامك أبواب النجاح.
ً
عاطفيا :لن تستمر حياتكما العاطفية ان
فقدت الحنان واحترام اآلخر.
ً
ً
كثيرا على الغير في
تعتمد ّ
اجتماعيا :ال ّ
حياتك فحتى ظلك يتخلى عنك في الظالم.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنياُ :يطلب منك تنفيذ عمل صعب لكنك
ً
ّ
تؤجل البدء به حاليا.
ً
عــاطـفـيــا :عـنــدمــا ت ـقــول لــآخــر أن ــا أحبك
ً
تترتب عليك فورا مسؤولية ضخمة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :فــي أوق ــات فــراغــك ال تختبئ
ً
دائما بين رفوف الكتب فالطبيعة تنتظرك.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مـهـنـيــا :اعـمــل عملك حـتــى الـنـهــايــة وال
ً
واجهتك.
تتوقف ًأبدا عند صعوبة ّ
عــاط ـف ـيــا :ت ـغــدو ال ـح ـيــاة مـمــلــة بينكما
ألنكما فقدتما روح المرح والبهجة.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال ت ـم ـل ــك الـ ــوقـ ــت ال ـك ــاف ــي
لالهتمام بالعائلة وهذا أحد مساوئك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ً
مهنيا  :ضــع تصميما لكل عمل تريده
ً
فيأتي إنجازه صحيحا.
ً
عاطفيا :يمنحك حبك القوة والشجاعة
الجتياز جميع العراقيل من أجل الحبيب.
ً
اجتماعيا :ال تـحــزن مــن ّمشكلة حدثت
ً
معك فقد تكون درسا لتتعلم منها.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تستطيع أن تجعل من عملك ملجأ
تفرغ فيه معاناتك اليومية.
ً
عــاطـفـيــا :ال تخلو حـيــاتــك العاطفية من
اضطرابات ونزاعات وعليك تهدئتها.
ً
اجتماعيا :حين يؤذيك بعض الناس اقطع
صلتك بهم أفضل من ّ
تحملهم.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :توجد لديك أعمال لم تنجز بعد
ومن األجدى وضعها بحسب أولوياتها.
ً
عاطفيا :وج ــدت الحبيب ولــديــك فرصة
ً
كبيرة للعيش معا بسعادة تامة.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـصــاب أح ـيــانــا بــاالكـتـئــاب
وتشعر بتفاهة األمــور ألنك تنظر بعين
اليأس.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :أنــت أمــام امتحان فــي عملك قد
ّ
يحسن وضعك أو العكس.
ً
عاطفيا :يوم عاطفي صعب وال أحد يعلم
ما الذي سيحدث خالله.
ً
قاس لم
عائلي
ظرف
يفاجئكم
ٍ
اجتماعياّ :
ً
تكونوا قد توقعتموه سابقا.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ّ
ً
مهنيا :ال تجيد في عملك لعبة التزلف
بل تريد الصراحة والوضوح.
ً
ً
عاطفيا :عندما تحب فعال وترى الحزن
ّ
فــي عـيـنــي مــن ت ـحــب ي ـمــوت ال ـفــرح في
صدرك.
ً
اجتماعيا  :قـ ّـو تــك أن تبتسم وبداخلك
حزن ال يشعر به أقرب الناس إليك.
رقم الحظ.22 :

ثقافات
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«جمهورية الكلب» تتناول ِصدام الثقافات من زاوية جديدة
إبراهيم اليوسف يعقد مقارنات مع الغرب على طريقة «حمار الحكيم»

القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

العمل يتناول
صراع ثقافتني
إنسانيتني لكل
منهما ثيماته
وعالماته الفارقة

توفيق الحكيم

يبدو أن الشاعر السوري إبراهيم اليوسف قد
ّ
ً
اسـتـهــواه عــالــم ال ـســرد ،واليـ ــزال يـحــلــق عــالـيــا في
فضائه الممتع ،فبعد روا يـتـيــن حملتا توقيعه،
هما «شارع الحرية» ( )2017و«شنكالنامه» (،)2018
أصدر قبل أيام روايته الثالثة «جمهورية الكلب»
عن دار «خطوط وظالل» في األردن.
وإذا كانت روايتا المؤلف السابقتان تناولتا
واقــع مكانه والمنطقة ،وإنسانهما ،بعد الحرب
ال ـس ــوري ــة ،ح ــرب ال ـس ـن ــوات ال ـع ـشــر ،ك ـمــا تـسـمــى،
ً
مــركــزا على واق ــع ابــن المكان فــي مواجهة أدوات
اإلرهاب واالستبداد ،وفي مطلعها تنظيم «داعش»
اإلرهابي ،فإن هذه الرواية الجديدة اتخذت المهجر،
الذي اضطر السوريون اللجوء إليه ،بعد الحرب،
ً
ً
وت ـحــديــدا ألـمــانـيــا ،مـكــانــا لـهــا ،إذ يـتـنــاول صــدام
الثقافات ،مــن منظور آخــر ،يبدو لدينا فــي عــداد
ما هو مهمل أو مهمش ،إال أنه يرى فيه رمزية ما،
كما ستبين ذلــك فصول الــروايــة التي تمتد على
 360صفحة من القطع المتوسط ،وبغالف معبر
رسمه الفنان األردني -الفلسطيني محمد العامري.

بـطــل ال ــرواي ــة هــو ال ـ ــراوي ذاتـ ــه ،إذ يستعرض
تفاصيل الحياة التي فتح عليها وأسرته عيونهم،
في وطنهم األم ،وذلك من خالل نظرة محددة إلى
عالم الـكــاب ،كنتيجة لثقافة متوارثة ،متأصلة،
إال أنـ ــه ي ـص ـط ــدم م ـن ــذ وص ــول ــه إل ــى
ـزء من
ألمانيا ،بحضور الـكــاب كـجـ ٍ
الحياة اليومية بالنسبة إلى أصحاب
ال ـم ـك ــان ،ح ـيــث إن ــه ي ـتــذمــر م ــن هــذا
الواقع إلى حين ،قبل أن يتعرف إلى
أرم ـلــة ألـمــانـيــة ،هــي حـفـيــدة أدول ــف

الواقع والخيال

عالم الكالب

يـعـتـمــد ال ـكــاتــب خ ــال ال ــرواي ــة عـلــى ال ـمــذكــرة،
والـ ـي ــومـ ـي ــات وال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ،وح ـ ـضـ ــور م ــام ــح مــن
ً
شخصيته ،بعيدا عــن االستغراق
ف ـ ـ ــي أي مـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــا ،ك ـم ــا
فـعــل ذل ــك ف ــي أك ـثــر من
عمل لــه ،باإلضافة إلى
ج ـم ـعــه م ــا ب ـيــن ال ــواق ــع
والخيال .واقع تواريخه،
وي ــومـ ـي ــات ــه ،وي ــوم ـي ــات
الـ ـح ــدث ال ـج ــدي ــد ،وذل ــك
ع ـب ــر ل ـغ ــة ري ـبــورت ــاج ـيــة
سلسة ،بعيدة عن االتكاء
على الشعر ا ل ــذي يتوقع
حـضــوره مــن مؤلف عرف
مــن دخ ــل فــي ه ــذا الـحـقــل،
ق ـبــل أن ي ـتــوجــه إل ــى نشر
أعماله الروائية.
رواية «جمهورية الكلب»،
ك ـ ـمـ ــا ج ـ ـ ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـغـ ــاف
غالف
األخير للكتاب ،تكاد تتفرد
«جمهورية الكلب»
فــي ت ـنــاول ص ــراع ثقافتين

طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

ّ
ُ
ً
اختار العديد من الكتاب حول العالم الحيوانات لتكون أبطاال ألعمالهم الروائية ،إلى جانب راوي القصة ،ولعل أبرز أديب عربي نفذ
الكاتب المصري الراحل توفيق الحكيم ،في روايته الشهيرة «حمار الحكيم» ،وعلى الدرب ذاته
هذه الفكرة باقتدار في عمل إبداعي ً
تأتي الرواية الجديدة التي صدرت أخيرا للروائي السوري إبراهيم اليوسف «جمهورية الكلب».
هتلر ،مــن جهة أمـهــا ،وزوج ــة خبير نفط ألماني
قضى وسائقه الخاص في الحرب العراقية نتيجة
قصف السيارة التي كان يستقلها وزوجته ،هاربين
من الموصل التي كان يعمل فيها ،متوجهين إلى
بـغــداد ،لتنجو زوجـتــه ،ويبقى مصيره والسائق
ً
مجهوال.
ّ
وعلى الرغم من الموقف المتشدد من قبل الراوي
آالن نقشبندي من عالم الـكــاب ،فــإن رأيــه ينقلب
ً
رأسا على عقب منذ حادثة لجوء كلب سيدة أرملة
هي بيانكا شنايدر تعرف إليها في إحدى حدائق
المدينة التي يقيمان فيها ،إلى بيته ،من دون أن
يـعــرف أسـبــاب ذل ــك ،إلــى وقــت طــويــل ،وج ــاء ذلــك،
مباشرة ،عقب دعوة بيانكا له إلى منزلها لحضور
احتفالية «يوم الكلب العالمي» ،إذ يفاجأ ذات يوم
بلجوء كلب السيدة على غير العادة إلى منزله ،ما
يثير نفور وتذمر وقلق األســرة ،وبالتالي نفوق
الـكـلــب ،لسبب غــامــض ،وتــدخــل رج ــال البوليس
للتحقيق فــي األم ــر ،بعد أن يتعذر الـتــواصــل مع
صاحبة الكلب ،ليعيش حياة قلقة ،وإن كان سيقرر
ً
في لحظة ما أن يربي هو كلبا ،حتى لو كان ذلك
على حساب مغادرته البيت!

كتاب الناشر
العربي!

إبراهيم اليوسف
إنسانيتين ،لكل منهما ثيماته وعالماته الفارقة،
من خالل التركيز على ثقافة الموقف من الكلب ،إذ
لكل مجتمع وكل ثقافة وكل بيئة موروثها الخاص
في هذا المجال.
ومــن هنا فــإن الــروايــة تـقــدم رؤي ــة جــديــدة لهذا
العالم ،من خالل أمثلة وأحداث ومواقف متناقضة،
من قبل مهاجرين سابقين وحاليين من الكلب ،من
دون أن يطلق الحكم األخالقي الــذي يمكن لقارئ
الرواية الوصول إليه ،في لحظة تقويمية فاصلة،
أمام كائن لطالما تم التعامل معه على أنه منبوذ،
إال أن هناك من يتصالح معه ،وفق مقومات واقع
وثقافة جديدين!

حمار الحكيم
وه ـ ـ ــذه الـ ـفـ ـك ــرة ،الـ ـت ــي ت ـع ـت ـمــد الـ ـمـ ـق ــارن ــة بـيــن
مجتمعين وثقافتين مختلفتين ،عربي وغربي،
ً
نجدها حــاضــرة أيـضــا فــي رواي ــة توفيق الحكيم
«حمار الحكيم» التي ألفها عام  ،1940والتي تمتاز
بـبـســاطــة أسـلــوبـهــا وتـصــويــرهــا أح ــداث ــا واقـعـيــة
بطريقة ال تخلو مــن الـطــرافــة والمتعة ،مــن خالل
ً
ً
ذكره كيف اشترى حمارا صغيرا من أحد الفالحين
لمجرد أنه أعجب بشكله مع تطرقه إلى المواقف
الـطــريـفــة ال ـتــي حــدثــت م ـعــه ،عـنــدمــا اش ـت ــرى هــذا
الـحـمــار الصغير وأخ ــذه مـعــه لــإقــامــة فــي فـنــدق،
وكيف أدخل الحمار إلى غرفته من دون أن يشعر
أحد بذلك!
وركز الحكيم في روايته على ذكر أحوال الريف
الـمـصــري فــي ذل ــك الــوقــت ،وم ــا فـيــه مــن فـقــر وقلة
اهتمام بأمور الصحة والنظافة عند أهــل الريف
ً
فهم بحاجة إلى توعية وإرشاد ،مقارنا في روايته
بين الريف المصري ونظيره الفرنسي ،حتى يبين
لرفيقه الفرنسي أسباب تدني وضع الريف .وقد ُأمل
توفيق الحكيم أن يتحسن الوضع بمرور الوقت من
خالل تحسين وضع المرأة الريفية.

ُ
كنت ،ولم أزل ،أرى أن وباء كورونا عام  2020أصاب المشهد الثقافي والفني
ُ
العربي في مقتل ،وما زال يكمل ضرباته القاسية والمؤلمة لهذا المشهد باستمرار
الجائحة خالل  ،2021وما يترتب عليها من تأثير يعيق جريان نهر الحياة ،في
جميع مناحي الحياة.
قد يرى البعض أن معادلة وزير الخارجية األميركي األشهر «هنري كيسنجر-
 ،»Henry Alfred Kissingerالتي جاءت في مقال له بصحيفة «وول ستريت جورنال-
ّ
 ،»The wall Street Journalيوم الجمعة  4أبريل  ،2020وسطر فيها« :إن ديمقراطيات
العالم تحتاج إلى الدفاع عن قيم التنوير والحفاظ عليها ،وإن التحدي التاريخي،
الذي يواجه قادة العالم في الوقت الراهن ،هو إدارة األزمة وبناء المستقبل في آن
واحد ،وإن الفشل في هذا التحدي قد يؤدي إلى إشعال العالم» .نعم ،جميع دول
ً
العالم باتت مأخوذة بترميم اقتصادها ،لكن ما يجب أن يبقى حاضرا في ذهن
الدول هو ترميم الفكر والثقافة اإلنسانيين ،بوصفهما العصا اليومية األهم التي
ً
متوازنا على عارضة الواقع الشاهقة!
يتوكأ عليها اإلنسان ،لكي يبقى
ّ
لقد تأثر الناشر العربي ضمن من تأثروا ،لكن ما أصاب الناشر العربي كبير،
ً
حتى إن ناشرين كثرا ومكتبات على طول وعرض الوطن العربي أغلقت أبوابها،
وخربت بيوت أصحابها .لذا ،وضمن عيش «الجديد المعتاد،»The New Normal-
والذي تأتي به كل كارثة كبيرة تهز العالم ،كما فعلت جائحة كورونا ،يأتي شكل
جديد من التعامل مع الواقع ،يستنبطه اإلنسان ليواكب عجلة الحياة الجديدة .فأنا
من جيل كان يرى الناشر العربي فيه ،أحقيته المطلقة بأن يكون الناشر والموزع
ّ
الوحيد للكتاب الذين ينشر لهم ،ومعروف عدد من المبدعين العرب الذين ارتبط
نتاجهم اإلبداعي بناشر بعينه .لكن يبدو أن همة الشباب العربي ،وبحث الكاتب
ّ
ً
العربي للوصول إلى القارئ ضمن ظروف «كورونا» الصعبة ،هما ما ولدا إعالنا
ً
ً
صغيرا وجميال ،وجدته على صفحة الصديق الروائي حجي جابر ،والــذي قال
ً
حرفيا« :صــدرت اليوم روايتي (رامبو الحبشي) بأربع طبعات متزامنة :الطبعة
الرئيسة :منشورات تكوين ،الطبعة المصرية :مكتبة تنمية ،الطبعة الفلسطينية:
دار طباق ،الطبعة الجزائرية :دار ّ
ضمة».
ً
توقفت مليا أمام الخبر الصغير ،وحضر بذهني أن أحد أهم أسباب نجاح سلسلة
«عالم المعرفة» الصادرة عن المجلس ًالوطني للثقافة والفنون واآلداب ،منذ لحظة
صدور عددها األول عام  ،1979إضافة إلى مضمونها الالفت وقت ذاك ،إنما كانت
قدرة المجلس الوطني االستثنائية ،بأن يطبع قرابة أربعين ألف نسخة من كل عدد،
ً
تقريباُ ،
ُ
ويباع بسعر رمزي،
وينشر العدد في جميع الدول العربية في نفس الوقت
وهذا ما كفل لسلسلة عالم المعرفة أن تكون المشترك األهم بين جميع المثقفين
ً
متزامنا ،هذا أمر ج ّد ُمفرحّ ،
وجد مفيد
العرب .نعم ،التوزيع في أكثر من قطر عربي
ِ ّ
للكاتب العربي وللكتاب وللقارئ والناشر .فما عاد لنا ،نحن الكتاب ،من طموح
كبير يوازي طموحنا بالوصول للقارئ العربي أينما كان ،وإذا كان وباء كورونا
قد أوقف المعارض العربية والنشر العربي ولقاء المبدع والمثقف العربي بأخيه
ً
مع جمهور المعارض العربية ،إذا كان «كورونا» قد
المبدع والمثقف ،ولقاءهما معا ّ
عطل كل هذا ،فإن بادرة الفتة تتمثل في نشر رواية عربية في أربعة أقطار عربية،
ً
ً
ً
ً
بالتزامن ،إنما يمثل حدثا مفرحا ومهما ومؤمال! وليت الناشرين العرب يتواصلون
ّ
فيما بينهم ،بشراكات أو صيغ تعاون أو نشر مشترك ،المهم أن تعم تجربة نشر
ّ
رواية صديقنا حجي جابر على كتاب عرب كثر ،وفي معظم األقطار العربية! فما
أجمل أن أرى ،وأنا في الكويت ،الرواية أو المجموعة القصصية أو ديوان الشعر ،في
اليوم نفسه الذي يصدر به في بيروت أو المغرب أو بغداد أو الرياض أو أبوظبي
أو السودان أو دمشق أو القاهرة أو دبي أو مسقط أو ،أو ،أو...
مبروك لصديقنا حجي جابر ،وكلنا شوق لقراءة روايته ،وكلنا شوق أكبر لنرى
هذه الظاهرة األدبية وقد انتشرت ،وذلك عبر سعي مجموعة دور نشر من مختلف
األقطار العربيةّ ،
لتعد اتفاقية نشر عربي مشترك ،تكون بمنزلة ناشر عربي كبير،
ً
ليصدر الكتاب العربي في عدد كبير من األقطار العربية متزامنا ،فيما يمكن أن
ُيطلق عليه «كتاب الناشر العربي».

توابل ةديرجلا

•
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ً
أعمال كاريكاتيرية ابتهاجا بعيدي االستقالل والتحرير

مسك وعنبر

خالل معرض افتراضي تنظمه جمعية الكاريكاتير الكويتية في  25و 26فبراير
فضة المعيلي

تحتفل جمعية الكاريكاتير
الكويتية بإقامة معرض
افتراضي ،بمناسبة عيدي
االستقالل والتحرير للكويت.

ي ـ ـن ـ ـط ـ ـلـ ــق مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ج ـم ـع ـي ــة
الكاريكاتير الكويتية االفتراضي
بمناسبة األعياد الوطنية بتاريخ
 25و 26فبراير ،ويشمل المعرض
عددا متنوعا من أعمال الكاريكاتير
حرصت الجمعية على أن يكون ذلك
النشاط في رحــاب أعياد الكويت
ال ــوط ـن ـي ــة ،ب ـم ـش ــارك ــة مـجـمــوعــة
كبيرة من الفنانين هم عبدالرضا
كمال ،محمد ثالب ،سامي الخرس،
م ـن ــى ال ـت ـم ـي ـم ــي ،ع ـ ـ ــادل الـ ـق ــاف،
سـ ـ ــارة الـ ـن ــوم ــس ،زي ـن ــب دش ـتــي،
أحمد بشير ،انفال حسين ،احمد
ه ـي ـشــان ،بــاســل بــوحـيـمــد ،خــالــد
حـمــود ،راشــد الخلف ،صفا تقي،
ضحى الناصر ،طارق بستكي ،عمر
الهاجري ،محمد القحطاني ،محمد
المشموم ،مشعل مال حسين ،سارة
الفالح ،ويتناول المعرض من خالل
ل ــوح ــات كــاريـكــاتـيــريــة تـعـبــر عن
مظاهر االحتفال باألعياد الوطنية
للكويت خالل شهر فبراير ،احتفاال
بعيدي االستقالل والتحرير وما
تتخللهما من أنشطة وطنية.

المعارض
االفتراضية
أصبحت
أساسية
بسبب جائحة أجواء احتفالية
ب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،ق ــال الـفـنــان
كورونا
س ــام ــي الـ ـخ ــرس إنـ ــه ف ــي أعـمــالــه
الخرس

استخدم أسلوب رسم االلستريشن

بـطــريـقــة ال ـبــوس ـتــر لـلـتـعـبـيــر عن
األج ــواء االحتفالية والــرمــزيــة في
العناصر من المواطنين ومعالم
الكويت الشهيرة.
وع ـ ـ ـ ــن رأي ـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـعـ ــارض
االف ـ ـتـ ــراض ـ ـيـ ــة ،ذكـ ـ ـ ــر" :بــال ـن ـس ـبــة
للمعارض االفـتــراضـيــة اصبحت
أســاسـيــة بسبب انـتـشــار جائحة
كورونا ،وفرض قيود من السلطات
الرسمية والصحية ،علما أننا قمنا
بتنظيم والمشاركة في العديد من
الـمـعــارض االفـتــراضـيــة بالكويت
ودول أخـ ــرى ،وفــائــدة ه ــذا الـنــوع
مــن الـمـعــارض أنـهــا تـســاعــد على
االنتشار بأسرع وقت ،وتصل ألكبر
عــدد مــن المشاهدين ،خاصة من
خالل منصات التواصل االجتماعي
والقنوات االلكترونية واليوتيوب".

حب الكويت
وأف ــادت الفنانة منى التميمي
بأنها شــاركــت بــأعـمــال تعبر عن
ال ـف ــرح ــة ب ــاألع ـي ــاد الــوط ـن ـيــة ،مع
الحرص على االشتراطات الصحية
وااللتزام بها.
وق ـ ـ ــال الـ ـفـ ـن ــان ع ـ ـ ــادل الـ ـق ــاف:
"بالنسبة لمشاركتي في المعرض
االفـ ـت ــراض ــي ،م ـثــل ك ــل س ـنــة فهي
مشاركة تعبر عــن حبنا للكويت
وك ـ ـيـ ــف نـ ـ ـ ــرى ال ـ ـكـ ــويـ ــت ب ـع ـي ــون

الكاريكاتير ،أما التحدي السنوي
فيكمن فــي كيفية التعبير بفكرة
جديدة ومختلفة عن حب الكويت"،
مبينا أنه دائما يحب أن يستخدم
الخيال في التعبير عن حب الكويت
بـ ــرسـ ــم م ـب ـس ــط ل ـي ـص ــل لـلـكـبـيــر
والصغير" ،مــع خلق اندماج بين
الـ ـم ــاض ــي وال ـ ـحـ ــاضـ ــر ،وإض ــاف ــة
كلمات قمنا بحفظها ونحن صغار
وإعادة نشرها للجيل الجديد من
خالل رسومات كاريكاتيرية تتسم
بالبساطة والدقة في التعبير".
وعـ ــن س ـبــب اسـ ـتـ ـم ــراره بـهــذا
الفن ،قال" :اوال لحبي للفن بشكل
عام وبشكل خاص الكاريكاتير،
والذي اعتبره أفضل الفنون التي
أس ـت ـط ـيــع م ــن خ ــال ــه أن أوص ــل
فكرة إلى المتلقي سواء بخطوط
بـسـيـطــة أو م ـع ـقــدة ،إضــافــة إلــى
أن فــن الكاريكاتير محبوب من
الجميع ،وكنت متابعا جيدا له
من صغري ،فقد كان لدي شغف
ك ـب ـيــر بـ ــأن ارس ـ ــم ال ـكــاري ـكــات ـيــر،
لذلك أصبح لي هذا الفن بمنزلة
الوجبة اليومية ،فأقوم بالرسم
بــالـجــريــدة أو شبكات التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي ،وأيـ ـض ــا ألنـ ــي مــن
خالل الكاريكاتير ال تحكمني أي
قوانين بالرسم أو طريقة معينة،
وهذا الشي يجعلني انطلق بفكر
جديد وخيال وخطوط غير

من أعمال سامي الخرس
محدودة وروتين متجدد بعكس
بعض الفنون األخرى".

فرحة األعياد
وذك ــر الـفـنــان أحـمــد بشير انــه
ش ـ ـ ـ ــارك بـ ــأع ـ ـمـ ــال ت ـع ـك ــس ف ــرح ــة
المواطنين والمقيمين باألعياد
الــوطـنـيــة" ،وج ـس ــدت فــي أعمالي
تخوف البعض من انتشار فيروس
كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،أمـ ـ ــا ال ـب ـع ــض اآلخـ ــر

فيحتفل غير م ــراع لالشتراطات
الصحية" ،الفتا إلى أن أحد األعمال
ك ــان ــت عـ ــن أس ـ ـ ــرة واحـ ـ ـ ــدة بعض
أفرادها مراع لالشتراطات ومحافظ
على التباعد االجتماعي ،والبعض
اآلخر غير مهتم.
وأض ـ ــاف بـشـيــر أن ــه ج ـســد في
عـ ـم ــل ك ــاريـ ـك ــاتـ ـي ــري أش ـخ ــاص ــا
يحتفلون باألعياد الوطنية ،بعد
أن تلقوا اللقاح ولكنهم ال يلبسون
الكمام ،وغير مراعين لالشتراطات
الصحية ،معتقدين أنهم بعد أخذ
اللقاح سيكون الوضع آمنا .وعن
سبب اهتمامه بفن الكاريكاتير،
أوض ــح أنــه فــن يـكــون فيه المجال
مفتوحا متضمنا اإلبداع الفكري،
والـخـيــال ،ويمتاز بسهولة ونقل
الفكرة للمتلقي.

االحتالل ،مؤكدا أنه "موضوع مهم
نخاطب فيه الجمهور المتلقي،
وغالبا تعبر رسوماتنا عن روح
االنتماء والوالء للوطن وحب الوطن
وتــاحــم المجتمع وال ـتــرابــط في
السراء والضراء".
م ــن ج ــان ـب ــه ،ذكـ ــر ال ـف ـن ــان عمر
الهاجري أنــه شــارك في المعرض
بلوحة واحدة أطلق عليها "نافذة
زمن" ،الفتا إلى أن تلك اللوحة تعبر
ع ــن ال ـكــويــت ف ــي ال ــزم ــن الـمــاضــي
والحاضر ،الفتا الى أن الفن الذي
رس ــم بــه الـلــوحــة هــو الكوميكس
وال ـم ـن ـج ــا ،وه ـ ــو فـ ــن ي ـم ـك ـنــه مــن
ال ـت ـع ـب ـيــر عـ ــن أفـ ـ ـك ـ ــاره وشـ ـع ــوره
وخياله ،إضافة إلى أنه فن ممتع.

خبريات
نداء شرارة تطرح
«قالهالي» عبر «يوتيوب»

طرحت الفنانة األردنيةنداء
شرارة أغنيتها الجديدة "
قالهالي" على طريقة الفيديو
ليريكس ،عبر قناتها
على "يوتيوب" ،وهي من
الحان جان ماري رياشي،
وكتابة أحمد راؤول .ويقول
مطلعها" :حبيت واخيرا
جالي ،اللي سنني تمنيته،
دعوة وربنا جابهالي ،بعلن
للناس حبيت ."..من ناحية
أخرى ،تطل نداء قريبا مع
الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا،
إذ صورت حلقة خاصة
معها خالل وجودها في
مصر ،قدمت فيها الكثير
من األغنيات وفقرات منوعة
جمعت الفكاهة والضحك
واللعب على أنغام أغنيات
لنجوم كبار من العالم
العربي بطريقة جديدة
ومبتكرة .وقالت نداء بعد
تسجيل الحلقة" :أجواء
الحلقة كانت رائعة ،فأنا
أتابع أبلة فاهيتا ،وكان
لي الشرف أن أكون إحدى
ضيفاتها ،فقد أضافت إلي
الكثير من البهجة والتسلية
التي اصبحنا نفتقدها
بالفترة االخيرة".

سر كتابة غامضة على
لوحة «الصرخة» العالمية

طابع وطني

من رسوما

لوحة

ت منى التميمي

 ...وأخر

لعمر الهاجري

ى لعادل القالف

ً
عباءةريم عبدالله تثير جدال

ً
هيفاء وهبي :شكرا للقضاء المصري

ف ــاج ــأت الـفـنــانــة ال ـس ـعــوديــةريــم
عبدالله ،متابعيها ،بظهورها بعباءة
رج ــال ـي ــة م ــن ال ـ ــزي الـ ـسـ ـع ــودي ،فــي
صورة نشرتها بصفحتها الخاصة
ع ـلــى م ــوق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
مــن مـكــان لسباق الـخـيــل ،وأرفقتها
بتعليق كتبت فيه" :كل شيء يرحل
ً
إال الخير ،يظل مغروسا في النفوس
ً
الصافية .هنيئا لمن يزرع الخير بين
الناس ،فنقاء القلب ليس غباء ،إنما
فطرة يميز الله بها من أحب".
ً
ً
وأثــارت إطاللة ريــم جــدال واسعا
في صفوف متابعيها ،الذين انتقدوا
هذا الزي ،معتبرين أنه ال يناسبها.

بعد حكم بسجن مدير أعمالها السابق محمد وزيري
وجهت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي
الـشـكــر لـلـقـضــاء ال ـم ـصــري ،عـلــى الحكم
الصادر ضد مدير أعمالها السابق محمد
وزيــري ،بتهمة التبديد والنصب عليها
بمبلغ  63مليون جنيه ،بالسجن مدة 5
سنوات عن التهمتين.
ونشرت وهبي ،تغريدة عبر حسابها
ّ
قضيتي
بموقع "تويتر" ،قائلة" :الحكم في
ً
ال ـن ـص ــب واالس ـ ـت ـ ـيـ ــاء ،شـ ـك ــرا لـلـقـضــاء
المصري الـعــادل ،ما النصر إال من عند
الله والحمد لله".
وكان محامي الفنانة اللبنانية هيفاء
وهبي ،قال إنه بعد رفض محكمة أسرة

قـصــر الـنـيــل دع ــوى إث ـبــات زواج محمد
وزيري من هيفاء وهبي ،فإنه يعتزم رفع
د ع ــوى تشهير و تـعــو يــض بمبلغ مالي
كـبـيــر بـسـبــب اإلض ـ ــرار بـسـمـعــة الـفـنــانــة
الكبيرة.
وأوضح أن النيابة العامة بالشيخ زايد
تسلمت تحريات مباحث األموال العامة
النهائية في البالغ المقدم من هيفاء ضد
مدير أعمالها باالستيالء على  63مليون
جـنـيــه ،وأمـ ــرت الـنـيــابــة ال ـعــامــة بحبس
مدير أعمالها  4أيام على ذمة التحريات
بالواقعة ،وجــدد له قاضي المعارضات
ً
 15يوما ثم تمت إحالته إلى المحاكمة.

بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال الـ ـفـ ـن ــان مـحـمــد
المشموم إن رسوماته في األعياد
الوطنية تعبر عن البهجة والفرحة،
وذات طابع وطني ،إضافة إلى أنها
تعبر عن موضوع الوحدة الوطنية
ودورها في الصمود والتحرير من

هيفاء وهبي

مسلسل جديد
وع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـن ـ ـق ـ ـيـ ــض ،تـ ـلـ ـق ــت ريـ ــم

تعليقات أخرى داعمة لها ،وحصلت
ع ـلــى إع ـج ــاب ع ــدد م ــن الـمـتــابـعـيــن
بصورتها ،والبعض اآلخــر تساء ل
عما إذا كانت إطاللتها من مسلسل
أو عمل جديد.
وام ـت ــدح آخـ ــرون مـشــاركـتـهــا في
ال ـجــزء الـثــانــي مــن مسلسل "عندما
يكتمل القمر" ،الذي يركز على عالم
ال ـجــن ،وم ــا ي ــدور فـيــه ،وم ــا يمتلكه
الـجــن مــن كـنــوز مـفـقــودة قــد يبحث
عنها الـبـشــر ،وقـضـيــة زواج البشر
مــن ال ـجــن ،وش ـكــل ه ــذه الـعــاقــة من
الجن العاشق.
والمسلسل من تأليف الكاتب عالء
حمزة ،وإخراج عمر الديني ،وإنتاج
الفنان حسن عسيري ،وبطولة ريم
عبدالله وفيصل العميري وغيرهما.

مشاركتي
تعبر عن حبنا
للكويت

القالف

ريم عبدالله

إيمان فيصل :االختيار ال االنتشار يضيف لرصيدي الفني

تصور مشاهدها في مسلسل «بيت الذل» لرمضان المقبل
•

عزة إبراهيم

تخوض الفنانة إيمان فيصل المنافسة الرمضانية بمسلسل
«بيت الذل» ،الذي تجسد من خالله أحد أدوار البطولة.
وأكدت فيصل ،في لقاء مع «الجريدة» ،أنها قررت اختيار
ً
أعمالها بدقة بدال من االنتشار غير المؤثر ،معتبرة أن
التركيز في عمل واحد للموسم المقبل هو ما سيضيف إلى
رصيدها الفني ...وفي السطور التالية المزيد من تفاصيل
اللقاء.
ً
• انطالقا من آخر أعمالك "بيت بيوت" الذي حقق ردود فعل واسعة
توقعت ذلك؟
عبر مواقع التواصل ..هل
ِ
 لم أكــن أتوقع هــذا النجاح الــذي حققه العمل ككل وشخصيةً
"نادية" التي جسدتها خصوصا ،فالجمهور فاجأنا بــردود فعل
قوية على العمل ،الذي انطلق عرضه الشهر الماضي وفي أوج أزمة
"كورونا" وربما هذا ما دفع الناس للمزيد من المتابعة والتدقيق حول
العمل ،وكان ذلك في مصلحتنا ،إذ كان المسلسل يحمل العديد من
عناصر النجاح كطاقم العمل الذي يجمع باقة متنوعة من النجوم
الكبار والشباب ،كالفنانة القديرة مريم الصالح والراحل سليمان
الياسين ونور وعبدالمحسن النمر وانتصار الشراح وهبة الدري
ومــرام البلوشي وشهد ياسين ومحمد الرمضان وغيرهم الكثير
والجميع أبدع في أداء دوره ،فضال عن القصة القريبة من الناس
للكاتب عبدالمحسن الروضان واإلخراج المتميز لسلطان خسروه،
وأبارك لهم جميعا نجاح العمل وللجمهور أوال.
ً
جدال حول بساطتها
• حدثينا عن شخصية "نادية" فقد أثارت
وذكائها في الوقت نفسه.
ً
 فعال ،فهي من أهم الشخصيات التي جسدتها في مشواري الفنيالقصير ،وتميزت ببساطة شديدة إلى حد البالهة أحيانا ،ولكن
ربما يبدو هذا من مظهرها المتواضع ،إال أنها شخصية تحمل
الكثير من الذكاء والطموح في آن واحد ،فتتحدى الظروف الصعبة،
وتحارب من أجل أحالمها ،وتؤسس لمشروعها الخاص وهو عمل
مطبخ منزلي حيث تجيد فنون الطبخ ،وفي نفس الوقت حريصة
على التعلم وااللتحاق بالدراسة األكاديمية بإلحاح وفطرة تنم عن
ذكاء وخبرة بالحياة ربما ال تتوافر للكثيرين من أصحاب التجارب
التي لم تخضها "نادية" ،ولذلك استمتعت جدا بأداء هذه الشخصية،

وأحبها الجمهور ،ولذلك أشعر بسعادة بالغة حين أجد مشاهدي
يتم مشاركتها عبر مواقع التواصل على نحو واسع وأجد التعليقات
تشيد بعملي وبالشخصية وبالمسلسل ككل.

أصعب الفنون
نشأت بالمسرح وهي بداية قوية ألي فنان ...فكيف ساعدك ذلك
•
ِ
في اختيار أعمالك التلفزيونية؟
 عملت بالمسرح ألكثر من  10سنوات قبل التحاقي بالدراماالتلفزيونية ،ونشأتي على خشبة المسرح منحتني الكثير من الثقة
بالجمهور وقدرتي على إقناعه ،فالمسرح أصعب ألوان فنون التمثيل،
حيث يكون الفنان في خط المواجهة األول مع المشاهد دون شاشة
أو مونتاج أو فلترة ،فالخطأ محسوب كما أن النجاح محسوب،
ولذلك فقد اعتمدت أسلوب اختيار األعمال بدقة واالكتفاء بمسلسل
واحــد في الموسم ،عكس بعض الفنانين وخصوصا من جيلي
الشباب ممن يسعون لالنتشار وتقديم أكثر من وجه وشخصية،
وهي وجهة نظر أيضا قد تكون مصيبة ،ولكنها ال تناسبني إذ
يكفيني أن أقدم مسلسال قويا وشخصية جديدة ومؤثرة ومختلفة
عن الوجود غير الملحوظ في عدة أعمال ،فاالختيار ال االنتشار هو
ما يضيف لرصيدي الفني.
• ماذا عن مشاركتك في الموسم الدرامي لرمضان المقبل؟
ً
 أصور حاليا مشاهدي في الدراما التلفزيونية االجتماعية "بيتالذل" ،حيث أؤدي شخصية فتاة فقيرة تسعى للزواج من شاب ثري
هو الفنان عبدالله الطليحي ،ووالــده أحد التجار الكبار ويجسده
الفنان القدير عبدالرحمن العقل ،ورغم أن القصة تبدو عادية فإنها
تحمل منعطفات جديدة وشائقة ومحورية باألحداث ،فرغبتي في
الــزواج من رجــل ثــري واالنـجــاب منه تجعلني أخــوض العديد من
المعارك التي ال أريد أن أحرقها ،حتى يشاهد الجمهور المسلسل
ويحكم على العمل وأدائي ،ولكن أعد الجميع بأنهم سيرون عمال
مختلفا ومنافسا قويا بالموسم المقبل.

كتابة الكوميديا
• ما شعورك كفنانة كوميدية في وقت تظل مهمة اإلضحاك حكرا
على الرجال بالدراما الخليجية؟
 في الحقيقة نفتقر أوال للكتابة الكوميدية فمن الصعب أن نجدنصا ساخرا يحقق نجاحا مدويا بما يحمله من تجديد وإثارة ،وفي
المقام الثاني يأتي ضعف مساحة المرأة في الكوميديا ،ولذلك فإنه
حين تستطيع الممثلة إجادة هذا اللون يقبل عليها الجمهور بشدة
نتيجة تعطشه ،وندرة الممثالت القادرات على اإلضحاك خصوصا
بالدراما الخليجية ،ولذلك أنا سعيدة جدا أني قادرة على التميز في

مجال الكوميديا وقادرة على إضحاك الجمهور دون ابتذال أو
إسفاف ،ولكن باالعتماد على الموقف ونمط الشخصية وبعض
التعبيرات والحركات التي تخدم الموقف ،وربما يعود ذلك
أيضا إلــى نشأتي على خشبة المسرح ومشاركتي في
العديد مــن األعـمــال الكوميدية الجميلة التي حققت
نجاحا ملحوظا وك ــان آخــرهــا مسرحية "مطلوب"،
و"البارج" التي حصدت عنها أفضل ممثلة بالكويت
من مهرجان المسرح.
• كان لك ظهور مميز في مسلسل "مواطن ملعون
أبو خيري" ...حدثينا عنه.
 جسدت شخصية سيدة عجوز ،ولكنها ساخرةومتصابية وشديدة الكوميدية ،ورغــم أن ظهوري
بالعمل مميز وليس كأحد أبطاله فإن هذه الشخصية
رغم مشاهدها القليلة حققت ردود فعل كبيرة ،وانتشرت
بقوة عبر مواقع التواصل ،واستخدمها المتابعون في
إسقاطات ساخرة على مواقف مختلفة ،وتلقيت عنها
إشادة كبيرة من الجمهور ،وهو ما يؤكد تعطش الجمهور
لمثل هذه الشخصيات.
• هل تشعرين أن عشقك للكوميديا يستغرقك ويطبع
أعمالك؟
 ليس إلى هذا الحد ،نعم أعشق الكوميديا وأحب أنأتميز فيها وأحقق مكانا منفردا ،ولكن في الوقت
نفسه يجب علي التنوع في أدواري ،حتى ال يمل
مني الجمهور أو يحسبني على نمط أداء واحد،
ولذلك قدمت في مسلسل "هيا وبناتها" رمضان
الماضي شخصية "سارة" وهي فتاة "شيطانة"
لها مــواقــف خطيرة ،وفــي "بيت بـيــوت" قدمت
"نادية" الطيبة الكوميدية البسيطة ،وفي "مواطن
ملعون أبو خيري" قدمت العجوز المضحكة ،وفي
"بيت الذل" أقدم شخصية جادة لزوجة وأم وسيدة
منزل.
• ما جديدك في الفترة المقبلة؟
 لدي مشروع تلفزيوني تراجيدي يقع في  30حلقةمن المقرر انطالق تصويره بعد انتهاء شهر رمضان،
حيث كان من المقرر انطالق تصويره بالفترة الحالية،
ولكن تذبذب األوضاع الصحية بالبالد دفعنا لتأجيل
الـمـشــروع ،كما جهزنا لنص مسرحي ترقبا لعودة
المسرح ولكن األمر كله توقف في ظل إغالق المسارح.

كشف املتحف الوطني
النرويجي عن السر وراء
كتابة على لوحة أصلية
إلدوارد مونش تحمل اسم
«الصرخة» ،وهي أحد أشهر
األعمال الفنية في العالم.
وكتب أحدهم بالنرويجية:
«ال يمكن إال لرجل مجنون
أن يرسم!» بالقلم الرصاص
في الزاوية اليسرى العلوية
من اللوحة الشهيرة التي
اكتملت عام .1893
وذكر املتحف الوطني،
في بيان« ،من السهل
تخيل مشاهد ساخط عند
مواجهة الصرخة وهو
يأخذ قلم رصاص ويعبر
عن رأيه في العمل الفني
ومبدعه .لكن هذا لم يكن
كذلك» ،وبدال من ذلك،
وجدت تحليالت جديدة
باستخدام تقنية األشعة
تحت الحمراء أن مونش
نفسه هو من كتب الكلمات.
وأثناء أعمال الترميم بعد
إغالق املتحف ،تم فحص
اللوحة على نطاق واسع
استعدادا إلعادة االفتتاح
عام  ،2022وقال الباحثون
إنهم أثبتوا بما ال يدع
مجاال للشك أن خط اليد
يطابق خط الفنان.
(د ب أ)

ميك جاغر يروي فيلمًا
بصوته في لندن

إيمان فيصل

يؤدي املوسيقي البريطاني
ميك جاغر ،الشريك
املؤسس لفرقة الروك
"رولينغ ستونز" ،بصوته
دور الراوي في فيلم قصير،
احتفاال بالذكرى الـ 150
إلنشاء "قاعة ألبرت امللكية"
في لندن.
وافتتحت امللكة فيكتوريا
قاعة رويال ألبرت ،الواقعة
وسط لندن ،عام ،1871
وتستخدم للحفالت
املوسيقية والعروض
وحفالت توزيع الجوائز
والفعاليات املدرسية.
وضمن ذلك االحتفال،
قام العاملون في القاعة
بإعداد فيلم مدته 90
ثانية يحتوي على لقطات
أرشيفية للعروض املميزة
على مر السنني.
وبجانب اللقطات ،وهي من
عام  1933حتى يومنا هذا،
يقرأ السير جاغر قصيدة
"لألصدقاء فقط" للشاعر
ويسنت هيو أودن.
(د ب أ)
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دوليات

«الخليجي» :يجب إشراكنا بالمفاوضات النووية مع طهران

ً
• كوريا توافق على اإلفراج عن أرصدة إيرانية • نتنياهو لخامنئي :ردنا سيكون ساحقا آالف األضعاف
طالب مجلس التعاون
الخليجي بضرورة المشاركة
في أي حوار دولي بشأن
برنامج إيران الذري مع تحرك
القوى األوروبية باتجاه جمع
واشنطن وطهران على
طاولة مشاورات غير رسمية
بهدف إحياء االتفاق النووي،
في حين هددت إسرائيل
برد ساحق على تحركات
الجمهورية اإلسالمية التي
بدأت تقليص عمل مفتشي
الوكالة الدولية للطاقة أمس.

بعد أن أبدت اإلدارة األميركية ليونة
دبلوماسية تجاه الـعــودة إلــى طاولة
المفاوضات األوروبية مع إيران حول
االت ـف ــاق ال ـن ــووي وبــال ـتــزامــن م ــع بــدء
األخيرة تقليص عمل مفتشي الوكالة
الــدولـيــة للطاقة الــذريــة ،شــدد مجلس
ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي ع ـلــى وج ـ ــوب أن
ً
يـكــون طــرفــا فــي أي مـفــاوضــات بشأن
الملف الذري اإليراني وأي حوار حول
أمن المنطقة.
ودعــا األمين العام للمجلس نايف
الـحـجــرف ،خــال لـقــاء مــع سـفــراء دول
االتـحــاد األوروب ــي ،إيــران إلــى التخلي
ع ــن سـلــوكـهــا بــال ـتــدخــل ف ــي ال ـش ــؤون
الداخلية لـلــدول والتوقف عــن زعزعة
األمـ ـ ـ ــن واالسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار م ـ ــن خـ ـ ــال دع ــم
الجماعات اإلرهابية.
وأكـ ــد ال ـح ـجــرف ف ــي ب ـي ــان لــأمــانــة
العامة ،الــدور المحوري والمهم الذي
يـقــوم بــه مجلس ال ـت ـعــاون فــي تعزيز
األمــن والسلم اإلقليميين والدوليين،
ً
مضيفا أن المنطقة تواجه تحديات في
اليمن والعراق وسورية ولبنان وغيرها
تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي
لمعالجتها.
كما شــدد على ض ــرورة أن يمارس
االتـحــاد األوروب ــي والمجتمع الدولي
الضغط على ميليشيات جماعة "أنصار
الله" الحوثية ،المتحالفة مع طهران،
لالنخراط في العملية السلمية ووقف
ً
الـهـجــوم عـلــى م ــأرب ،فـضــا عــن وقــف
استهداف المدنيين بالسعودية.

هدوء وتقليص

فتور إيراني تجاه
موسكو مع احتمال
إفساحها المجال
الستراتيجية بايدن
الرامية لوضع
طهران بالزاوية

إل ــى ذلـ ــك ،هـ ـ ــدأت ،أمـ ــس ،األصـ ــوات
الـمـنـتـقــدة فــي إي ــران لــاتـفــاق المؤقت
بين حكومة الــرئـيــس حسن روحــانــي
والوكالة الدولية للطاقة الذرية الرامي
إل ــى الـتـغـلــب عـلــى ال ـم ـخــاوف الغربية
بشأن البرنامج الذري مع بدء سريان
ق ــان ــون وق ـ ــف ال ـع ـم ــل ب ــال ـب ــروت ــوك ــول
اإلض ــاف ــي فــي االت ـف ــاق ال ـن ــووي ،وذلــك
بـ ـع ــد تـ ـص ــريـ ـح ــات الـ ـم ــرش ــد األعـ ـل ــى،
عـلــي خــامـنـئــي ،أم ــس األول ،ودعــوتــه
الحكومة والبرلمان إلى حل الخالفات
بالتعاون وال ـحــوار وعــدم ّ
تطرقه إلى
ً
االتـ ـف ــاق م ــع ال ــوك ــال ــة ال ــدول ـي ــة ،فـضــا
ّ
ع ــن تــأك ـيــد ال ـس ـل ـطــات ال ـت ـن ـف ـيــذيــة أن
االتـ ـ ـف ـ ــاق حـ ـظ ــي بـ ـم ــوافـ ـق ــة ال ـم ـج ـلــس
ّ
المخول
األعلى لألمن القومي اإليراني،
برسم االستراتيجيات في السياسات
الخارجية والــدفــاعـيــة ،والـمـتـكـ ّـون من
أركان نظام الحكم في البالد.
ووصــف المتحدث باسم الحكومة
اإليرانية ،علي ربيعي ،االتفاق المؤقت
مــع الــوكــالــة الــدولـيــة بــأنــه "دل ـيــل على
حسن نية إيران وفرصة إلثمار الجهود
الـسـيــاسـيــة لـلـحـفــاظ عـلــى اإلن ـج ــازات

سفير تركيا بالدوحة :نريد
عالقات جيدة مع السعودية

أكد السفير التركي لدى
الدوحة ،محمد مصطفى
كوكصو ،أن بالده وقطر
تتعاونان لحل مشاكل
المنطقة ،في حين أشار إلى
أن أنقرة تريد عالقات جيدة
مع الرياض .وقال كوكصو،
في حوار مع قناة "الجزيرة
مباشر" ،ليل األحد -االثنين،
إن أنقرة "تشدد دائما على
أن أمن الخليج جزء ال يتجزأ
من منظومة األمن الجماعي
لها ولجيرانها في الشرق
األوسط" .وأعرب الدبلوماسي
التركي عن أمنياته بوجود
عالقات جيدة بين بالده
والسعودية باعتبارهما
"دولتين مهمتين في المنطقة
والعالم".

حضور خالل مؤتمر عن الحرب اإليرانية ـ العراقية بثمانينيات القرن الماضي في طهران أمس
السابقة" ،في إشارة إلى االتفاق النووي
المبرم مــع السداسية الــدولـيــة ،2015
ً
داعيا واشنطن واألطراف األوروبية إلى
"اغتنام آخر الفرص إلحياء مصداقية
وفاعلية االتفاقيات الدولية وقــرارات
مجلس األم ــن" ،فــي إش ــارة إلــى الـقــرار
 2231المكمل لــاتـفــاق ال ـنــووي الــذي
انسحب منه الرئيس األميركي السابق
دونالد ترامب عام .2018
ّ
وأض ــاف ربيعي أن طـهــران أوقـفــت،
ً
اعتبارا من اليوم ،العمل بالبروتوكول
اإلضــافــي الــذي يحكم الرقابة األممية
ً
على البرنامج النووي اإليراني ،مؤكدا
أن ـه ــا س ـت ـعــود ع ــن ه ــذا الـ ـق ــرار وبـقـيــة
خ ـطــوات ـهــا الـ ـن ــووي ــة ،ف ــي حـ ــال نـفــذت
واش ـن ـطــن وبـقـيــة األط ـ ــراف تعهداتها
ورف ـع ــت ك ــل ال ـع ـقــوبــات ال ـتــي فرضها
ترامب.
وع ــن مصير ال ــدع ــوة الـتــي وجهها
االتحاد األوروبي إليران للمشاركة في
ّ
مباحثات بمشاركة واشنطن ،قــال إن
"مقترح الحوار غير الرسمي بحضور
أميركا كضيف مازال قيد الدراسة".
وألـمــح إلــى إمكانية حلحلة موقف
ب ـ ــاده م ــع ت ـق ــدم م ـبــاح ـث ــات يـجــريـهــا
ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي اإلي ــران ــي م ــع كــوريــا
الجنوبية واليابان والعراق وسلطنة
ع ـمــان ،لــاسـتـفــادة مــن أم ــوال إيــرانـيــة
مـجـمــدة بـفـعــل الـعـقــوبــات والـضـغــوط
األم ـي ــرك ـي ــة ،ف ــي تــأم ـيــن االح ـت ـيــاجــات
والسلع األساسية والضرورية.

مــن جـهـتــه ،داف ــع وزي ــر الـخــارجـيــة،
محمد جواد ظريف ،أمام البرلمان عن
االتـفــاق الـمــؤقــت مــع الــوكــالــة الــدولـيــة،
وق ــال إن ــه ج ــاء مــوافـقــا لـلـقــانــون الــذي
أقـ ــره ال ـبــرل ـمــان ودخـ ــل ح ـيــز الـتـنـفـيــذ
أمس بهدف الضغطّ على الغرب لرفع
ً
العقوبات ،مضيفا أنه "ال يحمل شيئا
ً
مشبوها".

حلحلة وفتور
فـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذلـ ـ ـ ــك ،اتـ ـفـ ـق ــت ك ــوري ــا
الجنوبية وإيران على القيام بخطوات
مــن شأنها أن تفسح المجال لإلفراج
ع ــن م ـب ــال ــغ م ــال ـي ــة م ــرت ـب ـط ــة بــالـنـفــط
ت ـق ـ ّـدر ب ـم ـل ـيــارات الـ ـ ـ ــدوالرات ،وف ــق ما
أف ـ ـ ــادت س ـي ــول أم ـ ــس ،ل ـك ـن ـهــا أشـ ــارت
إلــى أن االتـفــاق سيحتاج إلــى موافقة
إدارة الــرئـيــس األمـيــركــي الـجــديــد جو
بايدن الذي يسعى إلى إحياء المسار
الــدب ـلــومــاســي بــإج ـمــاع دولـ ــي يشمل
روسيا والصين لعزل طهران.
وأفـ ــادت وزارة الـخــارجـيــة الـكــوريــة
بأن حاكم المصرف المركزي اإليراني
عبدالناصر همتي تــو صــل مــع سفير
س ـي ــول إل ــى ات ـف ــاق ف ــي ط ـه ــران بـشــأن
استخدام األموال التي تصل إلى نحو
 7مليارات دوالر.
وفي لقاء منفصل ،طالب همتي من
سفير طوكيو "أخذ زمام المبادرة فيما
يتعلق باستخدام إيران لمواردها من

(أ ف ب)

الـنـقــد األج ـن ـبــي وتـحــويـلـهــا للجهات
المطلوبة".
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،اط ـل ــق رئ ـي ــس أركـ ــان
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـح ــة مـ ـحـ ـم ــد ب ــاق ــري
ت ـص ــري ـح ــات ان ـت ـق ــد ف ـي ـهــا م ــا وص ـفــه
بـمـســانــدة المجتمع ال ــدول ــي ،بـمــا في
ذلك االتحاد السوفياتي ،لنظام صدام
حسين خالل الحرب العراقية اإليرانية
بثمانينيات القرن الماضي.
وحملت كلمات باقري فتورا تجاه
الـعــاقــة مــع مــوسـكــو الـتــي يـبــدو أنها
ستفتح الـمـجــال أم ــام نـجــاح خـطــوات
بـ ــايـ ــدن الـ ــرام ـ ـيـ ــة إلـ ـ ــى وضـ ـ ــع طـ ـه ــران
فــي ال ــزاوي ــة بـمــواجـهــة احـتـمــال عــودة
العقوبات األممية في حال لم تتجاوب
م ـ ــع جـ ـ ـه ـ ــوده إلحـ ـ ـي ـ ــاء اتـ ـ ـف ـ ــاق 2015
وتوسيعه ليشمل أنشطتها بالمنطقة
وتسلحها البالستي الصاروخي.

رد إسرائيلي
وغــداة إحجام "البيت األبيض" عن
ً
االن ـج ــرار إل ــى ح ــرب كــامـيــة ردا على
تهديدات أطلقها المرشد اإليراني علي
خامنئي حول قدرة بالده على تصعيد
تخصيب اليورانيوم إلى  60في المئة
وحقها بامتالك السالح النووي ،شدد
رئـيــس الـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي بنيامين
ن ـت ـن ـيــاهــو ع ـل ــى أن بـ ـ ــاده ل ــن تـسـمــح
لـلـنـظــام اإلي ــران ــي ،بــام ـتــاك األسـلـحــة
الذرية.

ونقلت الصفحة الرسمية لنتنياهو
بــ"فـيـسـبــوك" عنه ال ـقــول" :أق ــول للذين
ي ـل ـت ـم ـســون ال ـق ـض ــاء ع ـل ـي ـنــا ،بـمـعـنــى
إيران وأتباعها في الشرق األوسط .لن
نسمح لنظامكم المتطرف والعدواني
بــامـتــاك األسـلـحــة الـنــوويــة ،لــم نقطع
م ـش ــوار اس ـت ـغ ــرق آالف ال ـس ـن ـيــن عبر
األجـيــال المتعاقبة للعودة إلــى أرض
إسرائيل لنسمح لنظام الماللي الواهم
بــأن يقضي على قصة نهضة الشعب
اليهودي".
وأضاف" :ال ّ
نعول على أي اتفاق مع
نظام متطرف كنظامكم ،وقد شاهدنا
بالفعل مــدى جــدوى االتفاقيات التي
أبــرمــت مــع األنـظـمــة الـمـتـطــرفــة أمـثــال
نظامكم".
وتابع" :وبغض النظر عما إذا كان
هناك اتفاق من عدمه ،فإننا سنبذل كل
ما بوسعنا من جهود في سبيل منع
تزودكم بأسلحة نووية".
وأردف " :لـ ـ ــن ن ـق ـب ــل بــا ل ـت ـمــو ضــع
اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــة ول ـ ـ ــن ن ـق ـبــل
بـ ـ ـ ـص ـ ـ ــواري ـ ـ ــخ دقـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــة ف ـ ـ ــي س ـ ــوري ـ ــة
ً
ولبنان وردن ــا سيكون ساحقا آالف
األض ـ ـعـ ــاف" .وكـ ــان خــامـنـئــي وصــف
نيتناهو بـ "المهرج الصهيوني" ،مؤكدا
ان بالده ال تسعى المتالك سالح نووي
لكنه لــو أرادت إنتاجه فــا يمكن ألي
كان إيقافها.
(طهران ـ أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

نجاد يدخل في حرب مع صهر خامنئي العراق :الكل يتبرأ من «الكاتيوشا»
ويدعو لتغيير السياسة الخارجية

ً
رفض قصف السعودية ...ولم يستبعد حوارا مع إسرائيل
دخ ــل صـهــر الـمــرشــد اإلي ــران ــي عـلــي خامنئي،
الـسـيــاســي غ ــام رض ــا ح ــداد عـ ــادل ،مــع الرئيس
الشعبوي السابق محمود أحمدي نجاد في معركة
كالمية ،بعد أن قلل عادل من الدور السياسي لنجاد،
وإمكانية ترشحه لالنتخابات الرئاسية المقررة
منتصف يونيو المقبل ،بينما اتهم األخير عادل
بتقبيل يد فــرح بهلوي زوجــة شــاه إيــران الراحل
محمد رضا بهلوي.
وقـ ـ ــال ع ـ ـ ــادل ،وهـ ــو ع ـضــو م ـج ـمــع تشخيص
مصلحة النظام ،مساء أمس األول ،ردا على ما اتهمه
به نجاد ،بأن "ما ذكــره ادع ــاءات وكذبة مضاعفة
وسيناريو فاضح ال يستفيد منه سوى األعــداء"،
واصفا نجاد بـ"الدكتاتور والكاذب" ،وأردف" :لم أر
عن قرب فرح بهلوي زوجة الشاه".
وجـ ــاء ال ـت ــراش ــق بـعــد أن تــوقــع عـ ــادل السبت
الماضي "استبعاد نجاد في حال تقدمه للترشح
لخوض االنتخابات المقبلة" ،مضيفا ان "ترشح
نجاد في االنتخابات الرئاسية لن يدفع اإليرانيين
للمشاركة الواسعة كما يتوقع البعض ،ويجب أن
يتأثر الناس بموقف نجاد في الفضاء اإللكتروني
وتصريحاته".
ورد ن ـجــاد ،الح ـقــا ،بلهجة ح ــادة ج ــدا ،قــائــا:
"لألسف بلدنا اليوم أسير من قبل البعض ممن
يعتبرون أنفسهم أسـمــى مــن الشعب وصاحب
البلد ،ويعتقدون أن كل شيء تحت" ،متابعا" :إنهم
يعتبرون البلد والثورة ميراث أبيهم ،ويسعون إلى
إقصاء الشعب تماما من جميع المجاالت ،وأن يكون
كل شيء بأيديهم".
واس ـت ـش ـه ــد ال ــرئ ـي ــس ال ـش ـع ـبــي بـ ـص ــورة ق ــال
إنها لحداد عــادل وهو يقبل فرح بهلوي ،قبل أن
يصبح بعد ذلك من رجال ثورة  ،1979وأحد أبرز
السياسيين المتشددين .وعن ترشحه لالنتخابات
المقبلة قال" :لم أعلق بعد على االنتخابات ،لكنني
ال أستطيع تحمل الوضع المروع في البالد اليوم،
وأرى معاناة الشعب وال أفعل شيئا".
وفــي تصريحات منفصلة مــع قـنــاة "الجديد"
اللبنانية ،شن الرئيس اإليراني السابق هجوما
الذعا على السياسات الخارجية اإليرانية المتبعة
حــالـيــا ،قــائــا" :أعـتـقــد أن ــه يجب علينا أن نحدد

سلة أخبار

سياسة خارجية جــديــدة ،وبــاألخــص فــي الشرق
األوسط والمنطقة الخليجية ،ألنه يمكننا أن نكون
عالقات صداقة هناك" ،ولفت إلى أن الشعب اإليراني
"يتحمل ضغوطات كبيرة".
وتساءل نجاد إن كانت القنبلة النووية األميركية
أو األخــرى التابعة لالتحاد السوفياتي قد حلت
مشاكل البلدين ،معتبرا أن الدول الكبرى "تحاول
كسب المال عبر سوق السالح" .وعن رسالته إلى
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ،قال نجاد:
متساو
"كتبت رسالتي إلى بن سلمان وغيره بشكل
ٍ
ودعوتهم إلى السالم ،فاليمن والسعودية يجب أن
يعيشا بسالم".
وحول رسالته لبوتين ،أضاف" :أرسلت رسالة
إل ــى بــوتـيــن عـنــدمــا أقـ ــدم عـلــى تغيير الــدسـتــور
وأرسـلـتـهــا إل ـيــه بـشـكــل أخـ ــوي ول ــم تـكــن عنيفة،
وأوصـ ــي السيد بوتين م ـجــددا ب ــأن يحترم رأي
الشعب الروسي".
وردا على سؤال عن إمكانية إجراء حوار إيراني
 إسرائيلي قــال" :فليحصل الشعب الفلسطينيً
على حقوقه أوال وبعدها كل األوضــاع تتغير في
المنطقة".
وفــي إش ــارة إلــى الهجوم على منشآت أرامكو
وقصف الحوثيين المتكرر لألراضي السعودية أفاد
بأنه "يعارض القصف وكل من يدمر أو يتسبب في
اضرار وخسائر بالمنطقة".
وعــن األوض ــاع فــي لبنان وســوريــة ،وردا على
سؤال عما جرى عام  ،2012قال" :يجب أن يسمع رأي
ً
الشعب دائما ورأي الشعب فوق كل اعتبار" ،متابعا:
"لبنان محاصر وهناك من ينتظر أن يغرق لينقضوا
عليه ،وكنت أتفقد مع الملك السعودي الراحل أن
القوى العظمى ال تحبنا وال تريد مصلحتنا" ،في
اشارة الى الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.
وأردف" :أتمنى أن تشكل الحكومة اللبنانية
بشكل سريع ،وباعتبار الشعب اللبناني شقيقا
أصغر أقول له وللشخصيات السياسية أن يديروا
البلد بوئام وأن يشاركوا جميعا في إدارته" ،معتبرا
ان "كورونا تم استحداثه في المختبرات ،وهو يهدد
اإلنسانية ،وأبناء الشعب اإليراني يعتبرون أن إدارة
االزمة لم تكن بطريقة سليمة".

أثارت عودة الهجمات بصواريخ الكاتيوشا
على المقار الدبلوماسية والقواعد العسكرية
موجة من السخط والغضب لدى أغلب القوى
والزعامات السياسية العراقية ،في وقت يثير
تبرؤ الفصائل المتحالفة مع إيران ،وهي المتهم
االول بالهجمات ،المزيد من القلق ،إذ يصبح مع
ذلك التوصل الى أي محاسبة سواء سياسية أو
عسكرية لمطلقيها أمرا مستحيال.
واس ـت ـهــدف آخ ــر ه ــذه الـهـجـمــات المنطقة
الخضراء وســط العاصمة بغداد أمــس األول،
حيث وقعت  3صواريخ قرب السفارة األميركية،
بعد أيام على قصف مدينة أربيل الذي تبنته
جماعة غير معروفة سابقا.
وزعم قيس الخزعلي األمين العام لـ"عصائب
أهل الحق" ،إحدى الفصائل المسلحة المحسوبة
على ط ـهــران ،أم ــس ،انــه يمتلك معلومات عن
مطلقي الصواريخ ،وكتب رجل الدين الشيعي
المتشدد على "تويتر" ان "استمرار استهداف
المنطقة الخضراء ،رغم القرار الواضح من الهيئة
التنسيقية للمقاومة العراقية ،وبهذه الكيفية
التي يحدث بها في كل مــرة سقوط صواريخ
على المناطق السكنية دون حدوث أي إصابات
حقيقية أو خسائر في السفارة ،تضع الكثير
من عالمات االستفهام حول الجهة المستفيدة
من ذل ــك" ،مضيفا" :بالنسبة لنا ،نحن نمتلك
معلومات قد نفصح عنها في الوقت المناسب".
وك ـ ـ ــان الـ ـن ــاط ــق ب ــاس ــم ق ـ ـيـ ــادة ال ـع ـم ـل ـيــات
المشتركة ،ال ـلــواء تحسين الخفاجي ق ــال إن
"الصواريخ التي استهدفت الخضراء انطلقت
من جهة الكرادة" ،مضيفا أن "الجماعات المنفلتة
هي التي تقف وراء اطالق الصواريخ".
وكان المتحدث باسم الخارجية األميركية
نيد برايس قال امس األول إن الصواريخ التي
استخدمت في الهجمات األخيرة صنعت في
إيران ونقلت إلى العراق ،متابعا" :لكننا أكدنا
ســابـقــا أن ـنــا سنحمل إي ـ ــران الـمـســؤولـيــة عن
تصرفات التنظيمات المرتبطة بها ،والتي تشن
هجمات على األميركيين".
وأردف" :فيما يتعلق بــردنــا ،فإنه سيكون
م ـت ــوازن ــا ،نـحــن بــأنـفـسـنــا سـنـحــدد الـتــوقـيــت
وسنستخدم مجموعة األدوات في المكان وفي
الوقت اللذين سنختارهما .لن ننفجر غضبا
ون ـحــدث خـطــرا للتصعيد ،ألن ــه يجعل إي ــران
تربح ويسهم في محاولتها لزعزعة استقرار
العراق أكثر ،وأي رد سيتم اتخاذه بالتنسيق مع
الشركاء في العراق والتحالف الدولي".

شرطي عراقي ينظم السير وسط بغداد
وأم ــس األول ،طالب زعيم التيار الصدري
م ـق ـت ــدى ال ـ ـصـ ــدر ال ـح ـك ــوم ــة بـ ـع ــدم ال ــوق ــوف
مـكـتــوفــة االي ـ ــدي امـ ــام م ــا يـحـصــل ،مـبـيـنــا ان
"استعمال السالح والقصف واستهداف المقار
الدبلوماسية في العراق يزداد ويتعاظم ...ويزداد
ويتعاظم الخطر على أرواح المدنيين من الشعب
العراقي وتهون هيبة الدولة أكثر وأكثر ،وما
من رادع لهم وألفعالهم" ،وتساءل" :هل ترويع
المواطنين وتعريض حياة المدنيين للخطر
يتالءم مع المقاومة ،أم يشوه سمعتها ويضعف
من شعبيتها في قلوب الشعب؟!".
من ناحيته ،رأى زعيم "ائتالف الوطنية" اياد
عــاوي ،أمــس ،ان استمرار استهداف البعثات
الدبلوماسية وسط عجز فاضح عن وقفها أو
الحد منها سـيــؤدي الــى نتائج وخيمة يدفع
ثمنها الـجـمـيــع ب ــا اسـتـثـنــاء ،وقـ ــال ع ــاوي،
على "تويتر"" ،ليس من شيم العراقيين وال من
اخالقهم نكث العهد وترويع الضيف ،فمقرات
الـبـعـثــات الــدبـلــومــاسـيــة كــانــت عـبــر الـتــأريــخ
مـ ّ
ـؤمـنــة ومـحـتــرمــة فــي الـ ــدول والـجـهــات التي
تحترم نفسها".
واعتبر النائب عن تحالف "سائرون" أمجد
العقابي أن "عودة الكاتيوشا هي عودة للمربع
االول وإل ــى الــدمــار وال ــى عــزلــة ال ـعــراق دولـيــا،
خاصة أن العراق دخل الى األجواء الدبلوماسية

وفاة أحمد زكي يماني...
أبرز وزراء نفط السعودية

ّ
غيب الموت وزير النفط
السعودي األسبق أحمد زكي
يماني عن عمر ناهز  90عاما،
حسب ما أعلنت أسرته في
وقت مبكر أمس .وتوفي الوزير
في أحد مستشفيات لندن ،ومن
المقرر دفنه في مقبرة المعالة
في مكة المكرمة ،مسقط رأسه.
وبوفاته تفقد الرياض أحد
أبرز وزراء النفط في تاريخها،
والذي أطلق عليه البعض لقب
أشهر وزير نفط في العالم،
الرتباط اسمه بأحداث مفصلية
في التاريخ العربي الحديث من
مكانه كمسؤول عن البترول في
أكبر بلد ّ
مصدر له.

جولة خليجية للمبعوث
األميركي لليمن

بدأ المبعوث األميركي إلى
اليمن تيم ليندركينغ أمس،
جولة خليجية بهدف إنهاء
الحرب ،في حين يواصل
المتمردون الحوثيون هجومهم
للسيطرة على مأرب آخر معاقل
حكومة الرئيس اليمني عبدربه
منصور هادي في شمال
البالد .وذكرت وزارة الخارجية
األميركية أن تيم ليندركينغ،
سيزور دوال خليجية عدة في
رحلة ستستمر حتى  3مارس
المقبل .وأضافت ،في بيان ،أن
مناقشاته "ستركز على نهج
المسار المزدوج للواليات
المتحدة إلنهاء الصراع في
اليمن :حل سياسي وإغاثة
إنسانية" ،دون أن يحدد بدقة
نقاط توقفه.

(إي بي أيه)

م ــع خـ ــروج الـمـحـتــل" ،ف ــي إشـ ــارة ال ــى ال ـقــوات
األميركية.
أم ــا ال ـنــائــب ع ــن ت ـحــالــف "ع ــراقـ ـي ــون" علي
البديري فأشار الــى أن "عــودة الكاتيوشا هي
ورق ــة ب ــدأ يلعبها ال ـطــرف الـثــالــث بغية خلط
االوراق بما يحقق االه ــداف المخطط لها في
استمرار تراجع البلد وتركه ساحة للصراعات
والقتال االقليمي بما يجعل منه أسيرا لمافيات
الفساد وسوقا لكل من هب ودب".
فــي سـيــاق آخ ــر ،أكــد وزي ــر الخارجية فــؤاد
ح ـس ـي ــن ،أم ـ ــس ،أن م ــن أول ـ ــوي ـ ــات ال ـس ـيــاســة
الـخــارجـيــة الـعــراقـيــة "تــوسـيــع االن ـف ـتــاح على
مجلس التعاون الخليجي لخلق ساحة خليجية
واسعة ومشتركة".
وقالت ال ــوزارة ،في بيان ،إن "حسين التقى
األمين العام لمجلس التعاون الخليجي د .نايف
الحجرف والوفد المرافق له أمس األول ،حيث
اتفق الجانبان على ضــرورة توحيد الجهود
في إطــار مجلس التعاون الخليجي ،وأهمية
خلق تواصل بين الفريق العراقي والخليجي؛
لتفعيل العديد من مذكرات التفاهم ،كما اتفقا
ً
على أن أمن العراق سينعكس إيجابا على أمن
الخليج ،وبالعكس مما يعني ضرورة تحقيق
التعاون في مختلف المجاالت ،ومنها األمنية
واالستثمارية واالقتصاد والطاقة".

إيران وروسيا تدفعان
بتعزيزات لبادية سورية

أفادت مصادر مطلعة بريف
الرقة ،بأن "لواء الباقر" التابع
لميليشيا الدفاع المحلي الذي
أشرفت على تشكيله قيادات
من "الحرس الثوري" اإليراني،
باإلضافة لميليشيات "الدفاع
الوطني" و"لواء القدس"
الفلسطيني ،وقوات أخرى
مدعومة من روسيا دفعت
بتعزيزات عسكرية خالل
الـ  48ساعة الماضية إلى
بادية الرصافة بريف الرقة
الغربيُ ،بغية تمشيطها بعد
تزايد هجمات تنظيم "داعش"
اإلرهابي.
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دوليات

أديس أبابا تشترط انسحاب الجيش السوداني قبل الحوار
• الخرطوم ترفض العودة لحدود ما قبل  6نوفمبر •  15من «القبعات الزرق» اإلثيوبيين يرفضون مغادرة تيغراي

سودانيون في سوق الخضار بالخرطوم

ً
وضعت إثيوبيا «شرطا»
قبل بدء الحوار مع السودان
وإنهاء الخالفات الحدودية
بينهماّ ،
وجددت في الوقت
نفسه ّ
تمسكها بوجود «طرف
ثالث» يغذي الصراع ،مما دفع
بالخرطوم للرد على أديس
أبابا ،برفضه ألي شرط.

(رويترز)

ُّ
م ــع اس ـت ـم ــرار الـ ـت ــوت ــرات على
ال ـح ــدود بـيــن الـبـلــديــن وبـعــد أيــام
قـلـيـلــة م ــن «حـ ــرب ال ـب ـيــانــات» بين
ال ـخــرطــوم وأدي ـ ــس أب ــاب ــا ،أعلنت
إثيوبيا أمــس ،أنها تشترط عودة
ال ـج ـيــش ال ـس ــودان ــي إل ــى مــواقـعــه
وتراجعه عن الحدود قبل البدء بأي
حــوار ،األمــر الــذي رفضه السودان
ّ
بشدة .وقال الناطق الرسمي باسم
وزارة الـخــارجـيــة اإلثـيــوبـيــة دينا
م ـف ـت ــي ،ف ــي م ــؤت ـم ــره ال ـص ـحــافــي
األسبوعي أمس «موقفنا من األزمة
الـ ـح ــدودي ــة م ــع ال ـ ـسـ ــودان واض ــح
ول ــم يـتـغـيــر ،وه ــو عـ ــودة الجيش
السوداني لمواقعه قبل  6نوفمبر
 2020ومن ثم الجلوس للتفاوض
ً
وحــل الـخــافــات ودي ــا» ،مــؤكــدا أن
بالده ال ترغب بالدخول في صراع
مع الخرطوم.
وكـ ّـرر مفتي االتهامات بوجود
ً
«طرف ثالث» يغذي الصراع ،قائال
إن «اس ـت ـغــال ال ـس ــودان النشغال
إثيوبيا بعملية إنفاذ القانون في
تيغراي وانتهاكه لحدودنا يؤكد
وق ــوف ط ــرف ثــالــث يــدفــع المكون
العسكري بالسودان للدخول في
صراع مع إثيوبيا لتنفيذ أجندته
الخاصة».

وكانت الخرطوم اعتبرت قبل
أيام التلميح اإلثيوبي عن وجود
طرف ثالث «إهانة» .وأكدت وزارة
الخارجية في حينه أن السلطات
اإلثيوبية تتصرف بعدوانية في
مــا يتعلق بمسألة ال ـحــدود بين
البلدين.

الخرطوم
من جهته ،أعلن الناطق الرسمي
ب ــاس ــم الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـس ــودانـ ـي ــة
ال ـم ـن ـص ــور ب ـ ـ ــوالد رف ـ ــض بـ ــاده
ال ـق ــاط ــع ل ـط ـلــب إث ـي ــوب ـي ــا سـحــب
ال ـج ـي ــش وإعـ ــادتـ ــه إلـ ــى مــواق ـعــه
ً
ق ـبــل نــوفـمـبــر ال ـم ــاض ــي ،مـعـتـبــرا
أن ال ـج ـي ــش ان ـت ـش ــر ف ــي حـ ــدوده
ّ
ال ـم ـع ـتــرف ب ـهــا دول ـ ـيـ ــا .وأضـ ــاف
ب ــوالد أن ال ـس ــودان لــن يــدخــل في
حوار مع أديس أبابا إال إذا نفذت
ً
إثيوبيا انسحابا تاما من األراضي
السودانية.
وتصاعد التوتر بين الطرفين
على خلفية ،ملف الحدود إضافة
إلى أزمة سد النهضة.
وج ــرى تــراشــق ات ـهــامــات بين
الـ ـخ ــرط ــوم وأديـ ـ ـ ــس أب ــاب ــا ح ــول
منطقة الفشقة الــزراعـيــة الواقعة

على حدود الدولتين ،والتي يؤكد
الـســودان ملكيتها ،فيما يزرعها
إثيوبيون.
كما تبادل الطرفان االتهامات
بــالـقـيــام بـعـنــف داخ ــل ح ــدود كل
منهما.
ففي حين اتهم السودان قوات
إثيوبية «باالعتداء على أراضيه»،
ادعت إثيوبيا عبور قوات سودانية
إلـ ـ ــى داخ ـ ـ ـ ــل حـ ـ ــدودهـ ـ ــا ،ال ـش ـه ــر
الماضي .وأعلنت إثيوبيا األسبوع
الـ ـم ــاض ــي ،اسـ ـتـ ـع ــداده ــا ل ـق ـبــول
الوساطة من أية دولة لحل األزمة
الحدودية مع السودان ،حال نفذت
الخرطوم «شــرطــا واح ــدا» ،داعية
حكومة السودان «إلــى وقف نهب
وتهجير المواطنين اإلثيوبيين
التي بــدأت اعتبارا من  6نوفمبر
بينما كانت الحكومة اإلثيوبية
منشغلة بفرض القانون والنظام
في إقليم تيغراي».
وكـ ـ ــانـ ـ ــت الـ ـ ـخ ـ ــرط ـ ــوم رف ـض ــت
فــي أكـثــر مــن مناسبة االتـهــامــات
اإلثيوبية ،ودعت أديس أبابا إلى
الك ـ ـ ّـف ّ
عمـ ـ ــا وصفتـ ـ ــه بـ «ادعـ ــاءات
ال تستند إلى حق وال حقائق».
وقــالــت الـخــارجـيــة الـســودانـيــة
إن «إثـيــوبـيــا إذا كــانــت ج ــادة في

ادعــاءاتـهــا المستجدة فــي أراض
سبق لها أن ّ
أقرت بسيادة السودان
عليها ،فإن عليها أن تمضي إلى
الـ ـخـ ـي ــارات ال ـقــانــون ـيــة الـمـتــاحــة
إقليميا ودوليا ،ال أن تهدد األمن
اإلقليمي والدولي».
كما اتهم عضو مجلس السيادة
االنتقالي في السودان ،الفريق أول
شمس الدين الكباشي ،إثيوبيا،
االسبوع الماضي بأنها «تمارس
ما يشبه االستيطان اإلسرائيلي
مــن خــال تعديها على األراض ــي
الـســودانـيــة فــي منطقة الفشقة».
وش ـ ّـدد الكباشي على أن الـقــوات
الـســودانـيــة لــن تـتــراجــع عــن شبر
من األراضي التي استعادتها في
الفشقة من الجانب اإلثيوبي.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر ع ـس ـك ــري ــة
س ــودانـ ـي ــة األسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـم ــاض ــي،
لـ«سكاي نيوز عربية» أن إثيوبيا
ارتـكـبــت سلسلة مــن ال ـت ـجــاوزات
خالل الساعات واأليــام الماضية،
مشيرة إلى أن السلطات السودانية
رصـ ـ ــدت حـ ـش ــودا إث ـي ــوب ـي ــة على
ال ـ ـحـ ــدود ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن .ويـتـهــم
الـ ـ ـس ـ ــودان م ـن ــذ م ـط ـلــع ديـسـمـبــر
الـقــوات والميليشيات اإلثيوبية
بنصب كمين للقوات السودانية

على طول الحدود ،في حين تتهم
إثيوبيا السودان بقتل «العديد من
المدنيين» في هجمات باستخدام
«الرشاشات الثقيلة».

القبعات الزرق
ع ـلــى ص ـع ـيــد آخ ـ ــر ،رفـ ــض 15
عنصرا من الكتيبة اإلثيوبية في
قوات حفظ السالم (القبعات الزرق)
ف ــي ج ـنــوب الـ ـس ــودان ي ـت ـحـ ّـدرون
من تيغراي ،العودة إلى إثيوبيا،
ح ـس ـب ـم ــا أعـ ـلـ ـن ــت ،أمـ ـ ـ ــس ،األم ـ ــم
ال ـم ـت ـحــدة ،الف ـت ــة إل ــى حـقـهــم في
طـلــب الـلـجــوء فــي ح ــال خشيتهم
على أرواحهم.
وتشهد منطقة تيغراي معارك
منذ مطلع نوفمبر  2020عندما
أعلن رئيس الوزراء اإلثيوبي أبيي
أحمد شن عمليات عسكرية ضد
«جبهة تحرير شعب تيغراي» التي
اتهمها بمهاجمة قواعد للجيش
الفدرالي .وأعلن النصر في أعقاب
سيطرة القوات الموالية للحكومة
على العاصمة ميكيلي في أواخر
نوفمبر علما بأن الجبهة تعهدت
ب ـم ــواص ـل ــة ال ـ ـق ـ ـتـ ــال .واس ـت ـم ــرت
االشتباكات في المنطقة ما عرقل

جهود تسليم مساعدات إنسانية
عاجلة .وقال المتحدث باسم األمم
المتحدة ستيفان دوجاريك خالل
إيـجــازه الصحافي اليومي «هــذا
الصباح ،كان من المقرر أن يغادر
 169عنصرا من الكتيبة اإلثيوبية
جــوبــا ليتم اسـتـبــدالـهــم بكتائب
جدد ،في إطار مناوبة عادية».
وأضاف :نحاول الحصول على
تفاصيل ،لكني أفهم أن  15عنصرا
من الكتيبة اخـتــاروا عــدم صعود
الطائرة في مطار جــوبــا ...طلبوا
ال ـب ـقــاء» ،مضيفا أن «أي شخص
بحاجة لحماية دولـيــة لديه حق
طلب لجوء».
وأكــد أنهم «يتلقون المساعدة
من وزارة شؤون الالجئين بجنوب
ال ـســودان وأن المفوضية العليا
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
مدركة للوضع وعلى تواصل مع
سلطات جنوب السودان».
وت ـ ــداف ـ ــع ال ـم ـف ــوض ـي ــة ال ـع ـل ـيــا
لـشــؤون الالجئين عــن مـبــدأ عدم
ال ـس ـمــاح لــاجـئـيــن أو الـســاعـيــن
ل ـل ـج ــوء ب ــالـ ـع ــودة إل ـ ــى ب ـلــدان ـهــم
األص ـل ـي ــة« ،فـ ــي حـ ــال شـ ـع ــروا أن
حياتهم أو حرياتهم مهددة».
(عواصم  -وكاالت)

«كورونا» سيتحول إلى «إنفلونزا» ...و«الجرعة الواحدة» ناجعة
أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أنه ّ
يتعين
على الناس التعايش مع فيروس «كورونا» على المدى الطويل
ً
ً
مثلما يفعلون تماما مــع اإلنـفـلــونــزا ،مضيفا أنــه ال توجد
مشاكل في اإلمدادات تؤثر على الجرعات في الوقت الراهن.
وق ــال أم ــام البرلمان ،أمــس األول« ،السبب الوحيد الــذي
يجعلني أستطيع قول إننا ال بد أن نتعلم التعايش مع كوفيد،
كما نعيش مع اإلنفلونزا على المدى الطويل هو بالطبع ألن
لدينا هذا البرنامج للتطعيم والقدرة على تطوير لقاحاتنا».
ومــع استمرار حملة التطعيم في بريطانيا ،أعلن وزير
الصحة مــات هــانـكــوك أم ــس ،أن ح ــاالت اإلصــابــة بالساللة
المتحورة تراجعت بشكل كبير خالل الشهر المنصرم.
يذكر أن المملكة المتحدة تفرض منذ مطلع العام ثالث
إغالق لمكافحة الوباء مع تسجيل طفرة إصابات ناجمة عن
ً
نسخة متحورة عن الفيروس أسرع انتشارا ظهرت في جنوب
إنكلترا وقاربت معها المستشفيات على استنفاد طاقاتها.
في غضون ذلك ،ذكرت ،أمس ،صحيفة «نيويورك تايمز»،
أن الدراسات األولى لبرنامج التلقيح الشامل في بريطانيا

أظهرت أدلة قوية على أن اللقاحات كانت تعمل على النحو
المنشود ،وتعمل على تخفيض معدل دخول المستشفيات،
وربما تقلل من انتقال الفيروس.
ووجدت هذه الدراسات أن «جرعة واحدة من لقاح أكسفورد
أو فــايــزر يمكن أن تقلل معظم ح ــاالت األع ــراض المرتبطة
بالفيروس» ،كما قدمت دراســات منفصلة أدلة جديدة على
أن «جرعة واحدة من فايزر قد تقلل من انتشار الفيروس».
وعززت هذه النتائج الدراسات التي أجريت في إسرائيل،
التي أفادت بأن لقاح «فايزر» وفر حماية كبيرة من الفيروس
في ظروف العالم الحقيقي وليس فقط في التجارب السريرية
التي أجريت العام الماضي .كما أظهرت الدراسة أن اللقاحين
كانا فعالين ضد متغير الفيروس األكثر عدوى الذي انتشر
في بريطانيا وانتشر في جميع أنحاء العالم.
وقال عزيز شيخ ،األستاذ في «جامعة إدنبرة» الذي ساعد
في إجراء دراسة عن اللقاحات اإلسكتلندية« :كالهما يعمل
ً
بشكل جيد جدا».
وفي وقت أشار المشرعون البريطانيون إلى قوة اللقاحات

في اإلعالن عن تخفيف تدريجي لقيود اإلغالق ،حذر علماء
حكوميون من أن العديد من األشخاص بحاجة إلى الحقن
لمنع تفشي الوباء بين الفئات الضعيفة ،التي قد تعاني من
أعراض خطيرة أو الموت.
كما قررت بريطانيا تأجيل إعطاء الناس جرعات ثانية من
«فايزر» و«أكسفورد» لمدة تصل إلى  3أشهر بعد الجرعات
األولى ،واختارت توفير حماية جزئية لعدد أكبر من الناس
من جرعة واحدة.
وقال آرني أكبر ،األستاذ في «كلية لندن الجامعية» ورئيس
الجمعية البريطانية لعلم المناعة« :نحتاج اآلن إلى فهم المدة
التي تستغرقها هذه الحماية لجرعة واحدة من اللقاح».
وكشفت إحدى الدراسات الجديدة في نحو  19ألف عامل
صحي في إنكلترا تلقوا لقاح «فايزر» ،أن «جرعة واحدة من
اللقاح قللت خطر اإلصــابــة بالعدوى بنسبة  70فــي المئة
ً
تقريبا» .ويرى العلماء أنه بعد جرعتين من اللقاح ،ارتفعت
الحماية إلى  85في المئة.
فــي غ ـضــون ذل ــك ،رف ـضــت الـحـكــومــة األلـمــانـيــة اتـهــامــات

ال ـم ـفــوض ـيــة األوروب ـ ـيـ ــة ب ـش ــأن ق ــواع ــد ال ــدخ ــول ال ـم ـشــددة
لــأشـخــاص الـقــادمـيــن مــن جمهورية التشيك وسلوفاكيا
ووالية تيرول النمساوية ،وقررت تمديد الرقابة على المعابر
حتى  3مارس المقبل ،في إطار مكافحة الطفرات الجديدة من
فيروس «كورونا».
وق ــال وزي ــر الــدولــة األلـمــانــي المختص بـشــؤون االتـحــاد
األوروبي ،ميكايل روت ،أمس ،على هامش مؤتمر عبر الفيديو
ً
مع نظرائه في االتحاد األوروبي ،إن ما تم تطبيقه يحدث وفقا
ً
التفاقية االنتقال الحر (شينغن) ،مؤكدا التزام بالده بقانون
االتحاد األوروبي .وتأتي تصريحات روت على خطاب شكوى
من المفوضية األوروبية.
وجاء في خطاب الشكوى الموجه لسفير ألمانيا لالتحاد
فــي بــروكـســل ،ميكايل ك ــاوس ،أن العديد مــن الـلــوائــح غير
متناسبة أو غير مبررة .وأضافت المفوضية «نعتقد أن هدف
ألمانيا المفهوم ،حماية الصحة العامة خالل الجائحة ،يمكن
ً
تحقيقه من خالل تدابير أقل تقييدا».
(عواصم  -وكاالت)

ترامب ينتقي مرشحيه لـ «النصفية»
وبايدن يواجه صعوبة بتثبيت وزيرين
فــي أول ــى اس ـت ـع ــدادات الـحــزب
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري النـ ـ ـت ـ ــزاع أغ ـل ـب ـي ــة
مجلسي النواب والشيوخ من أيدي
الــديـمـقــراطـيـيــن ،سـيـبــدأ الرئيس
األميركي السابق دونالد ترامب،
مطلع م ــارس المقبل ،فــي فحص
المرشحين لالنتخابات النصفية
للكونغرس عام .2022
ووف ــق صحيفة «بــولـيـتـيـكــو»،
أم ــس ،ف ــإن تــرامــب تلقى عـشــرات
ال ـ ـ ـط ـ ـ ـل ـ ـ ـبـ ـ ــات م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـمـ ــرش ـ ـح ـ ـيـ ــن
ال ـم ـح ـت ـم ـل ـي ــن ال ـ ــذي ـ ــن ي ــرغـ ـب ــون
ف ــي ك ـســب دع ـم ــه وي ـت ــوق ــون إلــى
ً
سياساته «أميركا أوال» ،على أن
يقوم بتقديمهم بالشكل الذي يراه
ً
مناسبا ،مع ضمان أن يكون لكل
مقعد مفتوح مرشح معتمد من
مؤيديه للتنافس عليه.
وفـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـي ـ ــن ت ـ ـع ـ ـهـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب
«ب ـت ـج ـن ـي ــد م ــرش ـح ـي ــن ي ـت ـب ـنــون
جعل أمـيــركــا عظيمة م ــرة أخــرى
وس ـي ــاس ـت ــه الـ ـخ ــاص ــة بــأم ـيــركــا
ً
أوال» ،رفض االجتماع مع حاكمة
والي ــة س ــاوث كــارولـيـنــا السابقة
نيكي هايلي المرشحة للرئاسة
فــي  ،2024وم ــع بـعــض مرشحي
مجلس النواب ومجلس الشيوخ
الــذيــن يـتـنــافـســون عـلــى المقاعد
الجمهورية ،بحسب الصحيفة.

وأع ـ ـ ــاد ت ــرام ــب ال ـت ــرك ـي ــز على
الحركة ،التي بدأها بعد أن حصل
على الـبــراءة من مجلس الشيوخ
ً
ت ـمــامــا ،مـمــا دف ــع أج ـن ــدة أمـيــركــا
ً
أوال إلى المعركة ضد ما يسميها
ب ــال ــدول ــة الـعـمـيـقــة ف ــي واشـنـطــن
العاصمة.
وم ــع وج ــود  31مـلـيــون دوالر
في متناول اليد ،سيتم استثمار
خزائن ترامب بشكل استراتيجي.
وهـ ـ ــذا األسـ ـ ـب ـ ــوع ،ال ـت ـق ــى ت ــرام ــب
م ــع مــديــر حـمـلـتــه ال ـســاب ـقــة ب ــراد
بارسكال ،لمناقشة مكونات جمع
التبرعات عبر اإلنترنت وكيفية
االسـتـفــادة مــن وســائــل التواصل
االجتماعي.
وقال كبير مستشاري الرئيس
ال ـســابــق ج ـي ـســون مـيـلـلــر« :نـحــن
بـصــدد وض ــع ج ــدول زمـنــي أكثر
رسمية للمرشحين الذين يرغبون
فـ ــي الـ ـحـ ـض ــور ،ل ـل ـح ـص ــول عـلــى
ً
موافقته» ،مشيرا إلى أن اجتماعات
ترامب حتى اآلن «اقتصرت على
أصدقاء الغولف وأعضاء منتجع
مار الجو ومن لديهم القدرة على
االتصال به بأنفسهم».
ومن المتوقع أن يعقد السناتور
الجمهوري البارز ليندسي غراهام
ً
اج ـت ـمــاعــا م ــع ت ــرام ــب ف ــي نـهــايــة

األسبوع ،لمناقشة خططه القادمة.
وقال غراهام لشبكة فوكس نيوز:
«أنا قلق بشأن  2022أكثر مما كنت
عليه في أي وقت مضى».
وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن
ً
ترامب استضاف مؤخرا ،المدعي
العام السابق لفلوريدا بام بوندي
وم ـس ـت ـشــاري الـحـمـلــة السابقين
كوري ليفاندوفسكي وديف بوسي
عـلــى ال ـع ـش ــاء ،وجـمـيـعـهــم كــانــوا
محاربين موثوقين داخل حركته
الضخمة.
إلى ذلك ،هاجم ترامب المحكمة
ال ـع ـل ـيــا ،ب ـعــد أن م ـه ــدت الـطــريــق
ل ــإف ــراج عــن إق ــرارات ــه الضريبية
وسجالت مالية أخرى للمحققين
ً
فـ ــي ن ـ ـيـ ــويـ ــورك ،واص ـ ـف ـ ــا إي ــاه ــا
بـ«حملة تصيد».
وقـ ــال ت ــرام ــب ،ف ــي ب ـيــان أمــس
األول ،إن تحقيقات المدعي العام
لمنطقة مانهاتن سايروس فانس
«استمرار ألعظم مطاردة سياسية،
والمحكمة العليا ما كــان ينبغي
لـهــا أب ــدا أن ت ــدع حـمـلــة التصيد
تحدث ،لكنها فعلت ،وسأقاتل ،كما
فعلت على مدى السنوات الخمس
الماضية».
وت ــاب ــع« :هـ ــذا ش ــيء ل ــم يحدث
أبـ ــدا لــرئ ـيــس م ــن ق ـب ــل ،ك ــل شــيء

سلة أخبار
برلمان كندا :معاملة
الصين لإليغور «إبادة»

أقر البرلمان الكندي إجراء
غير ملزم يصف معاملة
الصين ألقلية األويغور
المسلمة بمنطقة شينجيانغ
بأنها «إبادة جماعية» ،في
خطوة تضغط على حكومة
رئيس الوزراء الليبرالي
جاستن ترودو ليحذو حذو
ّ
وصوت مجلس
البرلمان.
العموم الكندي لمصلحة
االقتراح الذي قدمه حزب
المحافظين المعارض
بموافقة  266صوتا ودون
معارضة من أي عضو.
وامتنع ترودو وحكومته عن
التصويت ،رغم التأييد واسع
النطاق من النواب الليبراليين.
ً
وكان أكثر من  290حزبا
حول العالم تضامنوا مع
الصين ،معتبرين أنها
تتعرض لشائعات خالل
إحاطة نظمتها إدارة الشوؤن
الخارجية في اللجنة المركزية
للحزب الشيوعي الصيني،
بمناسبة مرور مئة عام على
تأسيس الحزب الشيوعي
وشاركت فيها «الجريدة».

ميانمار :تعرض العسكر
لضغوط كثيفة

يتعرض العسكريون
المسؤولون عن االنقالب في
ميانمار لضغوط أكثر من
أي وقت مضى مع تنديد
مجموعة السبع  G7أمس،
بالعنف غداة اعتماد الواليات
المتحدة واالتحاد األوروبي
عقوبات جديدة ،وتظاهرات
كانت بين األكبر منذ انقالب
 1فبراير الذي أسفر حتى
اآلن عن مقتل  4متظاهرين
وكذلك رجل كان يقوم بدورية
لتجنب االعتقاالت في حيه في
رانغون .وأعلن وزراء خارجية
 G7في بيان أن «استخدام
الذخيرة الحية ضد أشخاص
عزل غير مقبول .كل شخص
يرد على تظاهرات سلمية
بالعنف يجب ان يحاسب».

جورجيا :دعوات للتظاهر
بعد اعتقال زعيم للمعارضة

دعت المعارضة في جورجيا،
أمس ،إلى التظاهر بعد اعتقال
شخصية سياسية بارزة من
المعارضة في عملية دهم
عنيفة لمقر حزبه من شأنها
أن تعمق األزمة السياسية
التي تشهدها البالد منذ
االنتخابات البرلمانية التي
جرت العام الماضي .واعتقل
نيكا ميليا زعيم «الحركة
الوطنية المتحدة» أكبر
األحزاب المعارضة في البالد،
واقتيد من مقر حزبه في
تبيليسي لوضعه في الحبس
االحتياطي .واستخدم المئات
من عناصر شرطة مكافحة
الشغب الغاز المسيل للدموع
ضد أنصاره وقادة جميع
األحزاب المعارضة الذين
كانوا يتجمعون في المبنى
منذ األربعاء الماضي.

الفلبين :الجيش يعتقل 9
انتحاريات من «أبوسياف»

ترامب مع رئيس اتحاد المحافظين مات شلياب خالل المؤتمر السنوي الماضي في أوكسون هيل
مستوحى من الديمقراطيين في
ً
مــوقــع ديـمـقــراطــي تـمــامــا ،مدينة
ووالية نيويورك ،ويسيطر عليها
تـمــامــا ويـهـيـمــن عليها ع ــدو لــي،
ً
الحاكم أندرو كومو» ،مؤكدا أنهم
«يحاولون التأثير على نحو 75
مـلـيــون نــاخــب» صــوتــوا لــه خــال
االنتخابات الرئاسية في نوفمبر،
«الـتــي أكــد أنــه يتفق مــع كثير من
الخبراء أنه فاز فيها».
م ــن ج ـهــة ثــان ـيــة ،ح ـم َّـ ــل نجله
إري ـ ــك س ـي ــاس ــات إدارة الــرئ ـيــس

الحالي جو بايدن «غير المنطقية»
م ـس ــؤول ـي ــة ال ـع ــاص ـف ــة الـثـلـجـيــة
وفـ ـ ـق ـ ــدان ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء ف ـ ــي والي ـ ــة
تكساس ،خالل األسبوع الماضي.
وفي مقابلة على قناة «فوكس
نـ ـي ــوز» ،ص ـبــاح أم ــس األول ،قــال
إريـ ــك« :أع ـت ـقــد أن بــايــدن كــل يــوم
يجعل الناس يفتقدون والدي أكثر،
وال سيما عندما ترون بعض هذه
السياسات غير المنطقية والتي
ت ــدم ــر ال ــوظ ــائ ــف وال ـص ـن ــاع ــات،
وت ـت ـس ـبــب ف ــي ت ـج ـم ُّـ ــد تـكـســاس

وانقطاع الطاقة الكهربائية» عنها.
وأشار إريك إلى أن « 75إلى 80
مليون شخص صــوتــوا لترامب،
مستعدون للذهاب معه إلى آخر
األرض ،ألنهم يحبونه ويحبون
م ــا ي ــؤم ــن ب ـ ــه» ،م ــؤك ــدا أن والـ ــده
«سيلعب بــا شــك دورا محوريا
في السياسة ،خالل الفترة الطويلة
ال ـم ـق ـب ـل ــة» ،وأن ـ ــه «أظـ ـه ــر لـلـحــزب
الجمهوري كيف يمكنه االنتصار».
فــي غـضــون ذل ــكّ ،
وج ــه كــل من
السيناتورين الجمهوريين سوزان

(رويترز)

كولينز وميت رومني ضربة قاتلة
ل ـفــرص الـمـصــادقــة عـلــى ترشيح
بايدن لـ نيرا تاندين لقيادة مكتب
الميزانية في البيت األبيض في
مجلس الشيوخ.
كما حث مشرعون جمهوريون،
م ــن بـيـنـهــم كـ ــروز وتـ ــوم كــوتــون،
بايدن على سحب ترشيح المدعي
العام لوالية كاليفورنيا خافيير
ب ـي ـس ـيــرا ل ـق ـي ــادة وزارة الـصـحــة
والخدمات اإلنسانية.
(واشنطن  -العربية ،ووكاالت)

أعلن الجيش الفلبيني،
أمس ،أن قوات األمن
اعتقلت تسع انتحاريات
مشتبه فيهن ،في مداهمات
منفصلة جرت بالمنطقة
الجنوبية من البالد ،التي
تمزقها الصراعات .يشار
إلى أن المتهمات هن بنات
وشقيقات وأرامل قتلى
من زعماء وأعضاء جماعة
«أبوسياف» .وتم إلقاء القبض
عليهن في عمليات منفصلة
بثالث مدن في جزيرة
جولو ،الواقعة في أرخبيل
سولو ،الذي يقع بين بورنيو
ومينداناو.

ةديرجلا
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فوز مثير للنصر على السالمية أعاده لقمة «الممتاز»
حازم ماهر

فاز النصر على السالمية بنتيجة
 1-3في المباراة التي أقيمت
أمس ضمن منافسات الجولة
الرابعة من الدوري الممتاز
لكرة القدم.

اقتنص النصر ثالث نقاط ثمينة
بفوزه على السالمية بثالثة أهداف
مقابل هدف في المباراة التي اقيمت
أمـ ـ ــس ض ـم ــن م ـن ــافـ ـس ــات ال ـج ــول ــة
الرابعة للدوري الممتاز لكرة القدم.
وب ـه ــذه الـنـتـيـجــة ارت ـف ــع رصـيــد
النصر إلى  10نقاط احتل بها قمة
البطولة ،وتوقف رصيد السالمية
عند  3نقاط نقاط ومازال في المركز
الثامن.
وج ــاء ت الـبــدايــة قــويــة وسريعة
مــن الـنـصــر ،ال ــذي بــاغــت السالمية
بهجوم ضاغط إلحراز هدف مبكر
يــربــك بــه حـســابــات المنافس ،وقد
تحقق له ما أراد.
ففي الدقيقة  17ترجم النيجيري
دي ـن ـيــس س ـي ـســوجــه ال ـه ـج ــوم إلــى
هدف ،بعد تلقيه عرضية من محمد

مباراتان في «األولى»
•

عبدالرحمن فوزان

تـعــود عجلة دوري الــدرجــة
األولـ ـ ــى ل ـك ــرة الـ ـق ــدم لـ ـل ــدوران،
مساء اليوم ،بعد قرار استئناف
ً
النشاط الرياضي محليا .وتقام
م ـبــاراتــان فــي الـجــولــة الــرابـعــة
م ــن ال ـم ـس ــاب ـق ــة ،ح ـي ــث يـلـتـقــي
التضامن مع برقان على استاد
نادي الكويت الساعة السادسة
وع ـشــر دق ــائ ــق ،وف ــي التوقيت
ن ـف ـس ــه ي ـس ـت ـض ـي ــف الـ ـجـ ـه ــراء
نـ ـظـ ـي ــره ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخ ــات عـلــى
استاد مبارك العيار.

مواجهة الصدارة
ي ـس ـع ــى كـ ــل مـ ــن ال ـت ـض ــام ــن

وب ــرق ــان ل ــان ـف ــراد ب ــال ـص ــدارة
عندما يتواجهان اليوم ،حيث
يملك كل منهما  4نقاط ،وتصب
أف ـض ـل ـي ــة ف ـ ـ ــارق األهـ ـ ـ ـ ــداف فــي
مصلحة التضامن على حساب
ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك (ال ـ ـثـ ــانـ ــي) وب ــرق ــان
(الثالث).

ذيل الترتيب
وتـجـمــع الـمــواجـهــة الثانية
ب ـي ــن ال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات (الـ ــرابـ ــع)
بــرصـيــد  3ن ـقــاط م ــع الـجـهــراء
ال ـ ـخـ ــامـ ــس واألخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ب ـن ـق ـطــة
وح ـ ـيـ ــدة ،وي ـس ـع ــى ك ــل مـنـهـمــا
إلى تحقيق الفوز ،للهروب من
ذي ــل ال ـتــرت ـيــب وم ــزاح ـم ــة فــرق
الصدارة.

دحام حولها داخل الشباك ،وفشلت
معها محاولة الحارس أحمد عادي
الخالدي في التصدي لها.
بعد الهدف تخلى السالمية عن
ح ــذره المبالغ فيه مــن دون مبرر،
لكن لــم تمثل هجماته على مرمى
الـنـصــر خـطــورة تــذكــر ،والـتــي كــان
أبــرزهــا انـطــاقــة لــرون ـيــرو ،وال ــذي
تـ ـص ــدى ل ـه ــا روبـ ـ ــن ق ـب ــل االنـ ـف ــراد
بــالـمــرمــى ،كـمــا هــاجــم الـنـصــر لكن
هـجــومــه افـتـقــد ال ـتــرك ـيــز ،لينتهي
الشوط األول بتقدم العنابي بهدف
من دون رد.

خاطب اتحاد الكرة عددا من المتعهدين
م ــن أجـ ــل االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى م ـ ـبـ ــاراة وديـ ـ ــة فــي
المعسكر اإلماراتي ،الذي سيدخله منتخبنا
الــوطـنــي األول فــي اإلم ـ ــارات ،خ ــال الفترة
من  20إلى  31مارس المقبل ،على أن يكون
الـمـنـتـخــب م ــن ب ـيــن الـمـصـنـفـيــن الـخـمـســة
األوائل في آسيا ،وذلك ضمن االستعدادات
للتصفيات اآل سـيــو يــة المشتركة المؤهلة
لنهائيات كأس العالم  2022بقطر ،وكأس
آسيا  2023بالصين.
كما تكثف اللجنة الفنية برئاسة عضو
م ـج ـلــس اإلدارة خ ــال ــد الـ ـشـ ـم ــري ،وم ــدي ــر
ال ـت ـطــويــر والـ ـت ــدري ــب ع ـبــدال ـعــزيــز ح ـمــادة
لــات ـفــاق م ــع أح ــد الـمـنـتـخـبــات اآلس ـيــويــة،
جنبا إلــى جنب مع المتعهدين ،ومــن بين
الـمـنـتـخـبــات ال ـمــرش ـحــة ل ـمــواج ـهــة األزرق
اليابان وكــوريــا الجنوبية وأوزباكستان،
بـشــرط موافقتها على اللعب فــي معسكر
اإلمارات.
وتــأكــدت إقــامــة المعسكر فــي اإلمـ ــارات،
وذلـ ــك بـعــد تـلـقــي االت ـح ــاد مــواف ـقــة نظيره
اإلماراتي مؤخرا باستضافته ،مع التنسيق
خالل الفترة المقبلة ،على مالعب التدريب،
وكذلك الملعب الذي سيستضيف المباراتين
الــوديـتـيــن والـلـتـيــن ت ـحــددت إحــداه ـمــا مع
المنتخب اللبناني يوم  29مارس.
وبـ ــات م ــن الـصـعــوبــة بـمـكــان الـلـعــب مع
المنتخب العراقي ،الذي يسعى مسؤولوه
إلقامة المباراة في الكويت يوم  30مارس،
ويتزامن التوقيت مع المعسكر اإلماراتي،
ومواجهة المنتخب يوم  29من الشهر ذاته،
والحل الوحيد هو الموافقة على اقامة اللقاء
في دبي يوم  25منه.
وف ــي سـيــاق مـتـصــل ،تلقى ات ـحــاد الـكــرة
ً
كتابا من قبل نظيره السوري ،اعتذر خالله
األخير عن عدم اللعب مع منتخبنا الوطني
األول وديا يوم  25من شهر مارس المقبل،
ب ـع ــد االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى ال ـل ـع ــب م ــع الـمـنـتـخــب
البحريني في التوقيت ذاته.

هجوم سلماوي
وعلى النقيض تماما من الشوط
األول ،هاجم السالمية بقوة ونجح
م ـه ــاج ـم ــه ال ـم ـت ــأل ــق ف ــاب ـي ــان ــو فــي
إدراك هدف التعادل برأسية اكتفى
الحارس خليفة رحيل بمشاهدتها
وهــي تحتضن شباكه في الدقيقة
.46
وواص ـ ـ ـ ــل ال ـس ــال ـم ـي ــة ه ـج ــوم ــه،
ونجح رحيل في التصدي ببراعة
لتسديدة رونيرو من داخل منطقة
الجزاء ،ثم تسديدة مبارك الفنيني
التي مرت بجوار القائم األيسر.
وهاجم الفريقان بقوة في الوقت
المتبقي ،وألغى حكم اللقاء هاشم
ال ــرف ــاع ــي هــدفــا لـلـســالـمـيــة أح ــرزه
فابيانو بداعي التسلل ،في الدقيقة
 ،76وأه ـ ــدر ال ــاع ــب نـفـســه فــرصــة
هدف محقق بعد أن حول عرضية
حـسـيــن ال ـمــوســوي بــرأســه بـجــوار
القائم األيسر.
كما أهدر أحمد الرياحي فرصة
هدف محقق في الدقيقة  79بعدما
سـ ــدد ف ــي ال ـش ـب ــاك ال ـج ــان ـب ـي ــة ،ثــم
تصدى الخالدي لتسديدة البديل
مشعل فواز.
وبـيـنـمــا تــوقــع الـجـمـيــع انـتـهــاء

فرحة نصراوية وفي
اإلطار الخسارة بادية
على مساعد ندا
ال ـل ـقــاء بــال ـت ـعــادل ،م ــرر البحريني
سيد ضياء الكرة ألحمد الرياحي
الذي مرر بدوره عرضية لسيسوجه
الــذي اودعـهــا في الشباك بسهولة
م ـ ـ ـحـ ـ ــرزا ه ـ ـ ـ ــدف ال ـ ـن ـ ـصـ ــر وهـ ــدفـ ــه
الشخصي الثاني في الدقيقة .90
وفــي الدقيقة الثانية من الوقت
المحتسب بــدال مــن الضائع احــرز
مشعل ف ــواز ه ــدف الـنـصــر الثالث
من تسديدة "لوب" ذهبت في أقصى
الــزاويــة العليا اليسرى للخالدي،
لينتهي اللقاء بفوز النصر بثالثة
أهداف لهدف.

الساحل وخيطان يستعدان للقادسية والشباب بال راحة
يواصل الفريق األول لكرة القدم بنادي الساحل
تدريباته ،اليوم ،استعداداته لمواجهة القادسية
ف ــي ال ـج ــول ــة ال ـخــام ـســة م ــن م ـنــاف ـســات ال ـ ــدوري
الممتاز ،والمقرر لها األحد المقبل.
ورفـ ـ ـ ــض الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـفـ ـن ــي ل ـل ـس ــاح ــل ب ـق ـي ــادة
المدرب محمد دهيليس منح الالعبين راحة من
التدريبات ،بعد الفوز على الشباب امس األول،
في الجولة الرابعة ،بهدفين لهدف.

دهيليس :فوز مهم
وأكـ ــد دهـيـلـيــس أن ال ـف ــوز الـ ــذي تـحـقــق على
الشباب مهم جدا ،خصوصا انه تحقق على فريق
عنيد ،مضيفا أن الساحل لم يقدم العرض المنتظر
منه في الشوط األول.
ً
وأوضح أن مواجهة القادسية صعبة جدا ،الفتا
إلى أنه يطمح لتقديم مستوى جيد أمام االصفر.

خيطان يستأنف تدريباته
من ناحية أخــرى يستأنف خيطان تدريباته
ال ـيــوم اس ـت ـعــدادا لـمـبــاراتــه مــع الـشـبــاب ،السبت
المقبل ،في الجولة الرابعة من منافسات الدوري
الممتاز.
وكــان الجهاز الفني لخيطان بقيادة المدرب
االسـبــانــي خــوسـيــه قــد مـنــح الــاعـبـيــن راح ــة من
ال ـتــدري ـبــات ،أم ــس ،بـعــد الـمـجـهــود ال ــذي بــذلــوه،
أمس االول ،أمام كاظمة ،والتي حسمت نتيجتها

لمصلحة البرتقالي بهدفين من دون رد.
وت ـب ــدو فــرصــة الــاعـبـيــن اح ـمــد عـبــدالـغـفــور
ويوسف الخبيزي قوية جدا للحاق بلقاء
الشباب ،بعد تعافيهما من اإلصابة
التي غيبتهما عن لقاء كاظمة.

المال يرجع الخسارة للغيابات
أرج ـ ـ ــع م ـس ــاع ــد رئـ ـي ــس ج ـهــاز
الكرة بنادي خيطان محمد المال
الـ ـخـ ـس ــارة ع ـل ــى ي ــد ك ــاظ ـم ــة إل ــى
ال ـن ـق ــص ف ــي الـ ـصـ ـف ــوف ،ب ــداع ــي
اإلصــابــة ،مضيفا أن الفريق كان
ندا لكاظمة.
وأعرب المال عن ثقته في تدارك النتائج
ال ـس ـل ـب ـيــة ،مــوض ـحــا أن رئ ـي ــس ال ـن ــادي
ً
العتيبي عقد فــي حـضــوره اجتماعا مع
خــوس ـيــه ف ــي وق ــت س ــاب ــق ،ل ـلــوقــوف على
اسـ ـب ــاب ح ـصــد ن ـق ـطــة واحـ ـ ــدة م ــن ثــاث
م ـ ـبـ ــاريـ ــات ،وأك ـ ـ ــد ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب ،خ ــال
االجتماع ،أن النتائج ستتحسن
مع اكتمال الصفوف.

جانب من لقاء الساحل والشباب

أعرب مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي
كاظمة اإلسباني بيانكي عن سعادته بتحقيق
فوز مستحق أمس األول على خيطان بهدفين
مقابل ال شيء.
وق ــال بـيــانـكــي فــي تـصــريــح" :ف ــي ال ـجــوالت
الثالث الماضية تأثر كاظمة كثيرا بقرارات حكم

الفيديو المساعد « ،»V A Rوعلى ذلك فقد قدمنا
مستوى ال بــأس بــه فــي هــذه الـمـبــاريــات التي
حصدنها خاللها نقطة واحدة" .وأضاف" :هدفنا
األســاســي ليس الـفــوز بلقب ال ــدوري الممتاز،
فكاظمة لديه العديد من الالعبين من أصحاب
األعمار السنية الصغيرة ،وهدفنا هو بناء فريق

قوي قادر على المنافسة على جميع األلقاب".
وأشار إلى أن الالعبين األجانب الجدد الذين
تعاقد معهم الـنــادي لدعم الصفوف يقدمون
مستويات جيدة جدا ،معربا عن أسفه لتعرض
الـمـحـتــرف الـلـيـبــي أكـ ــرم ال ـ ــزوي لــإصــابــة في
التدريب الذي سبق لقاء خيطان.

•

جابر الشريفي

وافق اتحاد كرة السلة على طلب نظيره السعودي بشأن
االستعانة بخدمات الحكمة منيرة الحشاش ،الدارة بعض
المباريات في الدوري النسائي بالمملكة ،خالل الفترة من
 27فبراير الجاري حتى  8أبريل المقبل.
وقال رئيس لجنتي الحكام والنسائية في االتحاد ،فاضل
الداود ،إن موافقة االتحاد على طلب نظيره السعودي جاءت
في اطار التعاون المشترك والمتبادل بين االتحادين في مجال
اعارة الحكام.
وأض ــاف ال ــداود أن لجنة الـحـكــام تعمل خــال الـفـتــرة المقبلة
على زيــادة عدد الحكام ،سواء الرجال او النساء ،كما تسعى الى
منحهم المزيد من الخبرة في ادارة مختلف المباريات وفي العديد
من الدول.
ولفت إلى أنه لوال جائحة كورونا وإجــراء ات الحجر الصحي
وقلة الرحالت الجوية في المطار لكان االتحاد جلب أفضل الحكام
إلدارة مباريات المربع الذهبي.
واختتم ا ل ــداوود تصريحه بــأ نــه يتمنى التوفيق للحكمة
منيرة الحشاش ،التي تعتبر من افضل الحكمات في المنطقة.

أحمد حامد

أكـ ــد م ـ ــدرب الـفـحـيـحـيــل ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ظــاهــر
العدواني ان فريقه كان األقرب للفوز في مواجهة
الـكــويــت ،معربا عــن رض ــاه عــن ال ـمــردود الــذي
قدمه فريقه أمام حامل اللقب.
وك ــان الفحيحيل خ ــرج بنقطة الـتـعــادل
اإليجابي أمام الكويت بثالثة أهداف لكل
فــريــق فــي الـمـبــاراة الـتــي جمعت بينهما
مساء أمس األول ضمن منافسات الجولة
الرابعة من الدوري الممتاز ،ليرفع رصيده
إل ــى  5ن ـق ــاط ،ف ــي ح ـيــن ح ـصــد األب ـيــض
النقطة السادسة.
وقال العدواني لـ "الجريدة"
إن ال ـف ـح ـي ـح ـيــل ن ـج ــح فــي
ال ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــول إلـ ـ ـ ـ ــى مـ ــرمـ ــى
الكويت بصورة متكررة،
إال أن الالعبين ترجموا
 3فـ ــرص ف ـق ــط ب ـن ـجــاح،
مـشـيــرا إل ــى أن ــه يتطلع
ل ـ ـ ــأفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل فـ ـ ـ ـ ــي قـ ـ ـ ـ ــادم
المباريات.
وأضاف أن نقطة التعادل
أمــام فريق بحجم الكويت أمر

جيد ،ودافع لالعبين لمواصلة التطور ،مشيدا
بالعمل القائم رغم الظروف الحالية من غيابات
كثيرة بداعي اإلصابة بفيروس كورونا.
عـلــى الـجــانــب اآلخـ ــر ،س ــادت حــالــة مــن عــدم
الرضا داخل صفوف نادي الكويت بعد أن سقط
الفريق للمباراة الثانية على التوالي فــي فخ
التعادل ،والوصول إلى النقطة السادسة
بعد  4مباريات.
وذكر مدرب الفريق وليد نصار ان
األبيض لم يظهر في أوقات كثيرة من
عمر المباراة بالصورة المطلوبة على
صعيد التنظيم ا لــد فــا عــي واستغالل
الـ ـف ــرص ال ـم ـتــاحــة لـلـتـسـجـيــل،
مبينا ان ا لـجـهــاز الفني
بـقـيــادة ال ـمــدرب محمد
عبدالله سيعمل على
تــا فــي السلبيات في
الـمـبــاريــات المقبلة،
واعتبارا من مواجهة
كـ ـ ــاظ ـ ـ ـمـ ـ ــة الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة
بالجولة الخامسة.

ظاهر العدواني

الزنكي :ال نستحق الخسارة
شــدد رئيس جهاز الكرة في نــادي الشباب
على أن فريقه ال يستحق الخسارة أمام الساحل،
مشيرا إلــى أن التوفيق غــاب عن العبي فريقه
لترجمة الفرص الكثيرة السانحة للتسجيل.
وكان الشباب خسر بهدفين مقابل هدف واحد
أمــام الساحل ضمن مباريات الجولة الرابعة

بالدوري الممتاز ليتجمد رصيده عند  3نقاط
في المركز قبل األخير في جدول الترتيب ،في
حين حصد الساحل النقطة السابعة ليدخل
بين فرق المقدمة.
وقــال الزنكي ل ـ "الـجــريــدة" إن الشباب دخل
المباراة بمعاناة الغيابات الكثيرة التي ضربت

صفوف الفريق ،بواقع  7العبين مؤثرين بداعي
اصابتهم بفيروس كورونا ،مؤكدا ان غياب هؤالء
الالعبين سيتواصل أمام خيطان والكويت في
الجولتين المقبلتين.
وأضـ ــاف ان الـثـقــة كـبـيــرة بــاعـبــي الشباب
والجهاز الفني للعودة إلى جادة االنتصارات.

«اليد» أجرى قرعة كأس االتحاد بنظام «المجموعات»

«السلة السعودي» يستعين
َ
بالحكمة الحشاش
•

العدواني :الفحيحيل كان األقرب
للفوز أمام الكويت
•

بيانكي :لقب الدوري هدف غير أساسي!

األزرق يرتب لمواجهة
منتخب آسيوي كبير

منيرة الحشاش

الرابعة مع ثاني االول ــى ،بينما يلتقي اول
الثانية مع ثاني الثالثة ،وثاني الثانية من
اول الثالثة ،والفائز يتأهل لنصف نهائي
البطولة ثم النهائي بنظام خروج المغلوب.

محمد عبدالعزيز

أجريت قرعة بطولة كأس االتحاد
لـ ـك ــرة ا لـ ـي ــد أ م ـ ــس األول ،فـ ــي ص ــا ل ــة
مــر كــز ا لـشـهـيــد فـهــد األ ح ـمــد بــا لــد عـيــة
ب ـن ـظ ــا م ـه ــا ا لـ ـج ــد ي ــد "ا لـ ـمـ ـجـ ـم ــو ع ــات"،
وا لـتــي ستنطلق مــن  20مــارس حتى
 11أ ب ــر ي ــل ا لـمـقـبـلـيــن ،ب ـح ـضــور أ مـيــن
ا لـ ـس ــر ا لـ ـمـ ـس ــا ع ــد ل ــا تـ ـح ــاد ع ـب ــدا ل ـل ــه
الذياب ،وعضو مجلس اإلدارة طالل
ا لـعـتـيـبــي ،و م ــد ي ــر لـجـنــة ا لـمـســا بـقــات
محمد مسعود ،وممثلي االندية.
وتم تقسيم فرق البطولة الـ 16الى 4
مستويات ،أولهما يضم االربعة األوائل
في الدوري الممتاز (الكويت والقادسية
والعربي وكاظمة) ،حيث تم توزيعهم
م ـب ــا ش ــرة ،و بــا ل ـتــر ت ـيــب ع ـلــى رأس كــل
م ـج ـمــوعــة م ــن األولـ ـ ــى ح ـت ــى ال ــراب ـع ــة،
بينما ضم المستوى الثاني الفرق من
المركز  5حتى  8في ا لــدوري الممتاز،
والمستوى الثالث الفرق من  1حتى 4
في دوري الدرجة األو لــى ،بينما يضم

إلغاء نظام المجموعات

جانب من مراسم سحب القرعة
الـمـسـتــوى الــرابــع االخ ـيــر ال ـفــرق مــن 5
حتى  8في دوري الدرجة األولى.

األول والثاني
وأسفرت القرعة عن وقــوع اندية القرين
والفحيحيل والساحل بجانب الكويت في
المجموعة االولى ،بينما ضمت المجموعة
الثانية فرق القادسية وبرقان والصليبيخات

والنصر ،وجاء في المجموعة الثالثة اندية
ال ـع ــرب ــي وخ ـي ـط ــان والـ ـي ــرم ــوك وال ـش ـب ــاب،
وضمت الرابعة كاظمة والسالمية والجهراء
والتضامن.
وت ـجــرى الـمـبــاريــات بـنـظــام الـ ــدوري من
دور واحد ،بحيث يتأهل االول والثاني من
كــل مجموعة لــدور الثمانية ،بحيث يلعب
اول المجموعة االولى مع ثاني الرابعة ،واول

من جانبه ،أكد أمين السر المساعد عبدالله
ذيــاب ان الهدف من نظام المجموعات في
الكأس هو زيادة عدد المباريات ،الستفادة
الالعبين ،لكن فــي حالة تعذر تطبيق هذا
الـنـظــام بسبب تــداع ـيــات ف ـيــروس كــورونــا
فسيتم الغاؤه والعودة للنظام القديم وهو
خروج المغلوب.
وكشف ذياب ان االتحاد سيقوم بتوزيع
الئحة مسابقات الموسم الجديد على االندية
بـعــد إج ـ ــازة الـعـيــد الــوط ـنــي ،مــوضـحــا انــه
سيكون لكل ناد الحق في تسجيل محترف
اجنبي واحد بجانب ثالثة العبين من غير
محددي الجنسية العبين منهم داخل الملعب،
ومعاملة مواليد الكويت من جنسيات اخرى
على انهم محترفون.
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يعود ريال مدريد اإلسباني
ّ
إلى مسابقته المفضلة دوري
أبطال أوروبا في كرة القدم،
عندما يحل ضيفا على
أتاالنتا برغامو اإليطالي
اليوم ،في ذهاب الدور
ثمن النهائيّ ،
معوال على
"ساحره األوروبي" ّ
مدربه
الفرنسي زين الدين زيدان.

يدخل فريق ريال مدريد اإلسباني
مواجهته أمام أتاالنتا اإليطالي في
ذهـ ــاب دور ال ـ ـ 16مـ ــن دوري أبـطــال
أوروبا لكرة القدم ،اليوم بفريق يضم
ع ــددا قـلـيــا مــن الــاعـبـيــن أصـحــاب
الخبرة والهدافين.
وسيعتمد الـفــرنـســي زي ــن الــديــن
زيدان ،المدير الفني للفريق ،والذي
سـ ـيـ ـخ ــوض ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ب ـ ـ ـ ــدون ه ـ ــداف
الفريق كريم بنزيمة والمهاجم لوكا
يوفيتش الذي انتقل إلى آينتراخت
ف ــران ـك ـف ــورت األل ـم ــان ــي ع ـلــى سبيل
اإلعارة ،على المهاجم ماريانو دياز
الـ ــذي س ـجــل هــدفــا واح ـ ــدا ف ـقــط في
ث ـمــانــي م ـب ــاري ــات خــاض ـهــا ب ــدوري
أبطال أوروبا.
وسجل بنزيمة  17هدفا في جميع
ال ـب ـطــوالت خ ــال الـمــوســم ال ـجــاري،
وه ـ ــو مـ ــا ي ـم ـثــل أكـ ـث ــر مـ ــن ثـلــث
إجمالي أهداف الفريق.
وسـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــر زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدان إل ـ ــى
إي ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا بـ ـ ـق ـ ــائـ ـ ـم ـ ــة
م ـ ـ ــن الـ ــاع ـ ـب ـ ـيـ ــن الـ ــذيـ ــن
س ـج ـل ــوا  23ه ــدف ــا ه ــذا
ال ـم ــوس ــم ،ح ـيــث يحتل
الع ـ ـ ـ ــب ال ـ ــوس ـ ــط
البرازيلي

كاسيميرو ص ــدارة هــدافــي القائمة
برصيد  6أهداف.
لكن إصابات المهاجمين ال تمثل
المشكلة الوحيدة بالنسبة لمدرب
ريـ ــال م ــدري ــد الـ ــذي بــاتــت خ ـيــاراتــه
محدودة للغاية.
وس ـي ـكــون ل ــدى زي ـ ــدان  12العـبــا
من أصحاب الخبرة ونجوم الفريق
األول ،في الوقت الذي يغيب فيه كل
من داني كاربخال وألفارو أورديزوال
والمدافع سيرخيو راموس ،والظهير
األيـســر مــارسـيـلــو ،والـمــدافــع إيدير
مـيـلـتــاو ،والعـ ــب ال ــوس ــط فـيــدريـكــو
ف ــالـ ـفـ ـي ــردي والـ ـمـ ـه ــاج ــم رودري ـ ـغـ ــو
جويس والبلجيكي إدين هازارد.
وخـ ــال م ـب ــاراة ال ـفــريــق األخ ـيــرة
التي فاز بها على حساب بلد الوليد
فــي ال ــدوري اإلسـبــانــي ،يــوم السبت
الماضي ،كان لدى زيدان عناصر
شابة وصغيرة السن على
مـ ـق ــاع ــد الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدالء ،ح ـيــث
ك ــان إيـسـكــو أقـ ــدم العــب
موجود بين البدالء.
وك ـ ــان ري ـ ــال مــدريــد
أعار كال من يوفيتش
والعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ــط
ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــروي ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــي
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
أوديغارد
(انـ ـ ـض ـ ــم
إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

أرس ـ ـنـ ــال اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي) ،خ ـ ــال ف ـتــرة
االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاالت الـ ـشـ ـت ــوي ــة ف ـ ــي ي ـنــايــر
ال ـم ــاض ــي ،ح ـيــث ل ــم ي ـشــاركــا كـثـيــرا
تحت قيادة زيدان.
ويـ ـمـ ـك ــن أن يـ ـ ـك ـ ــون الـ ـب ــرازيـ ـل ــي
فينسيوس ،الذي سيتولى مسؤولية
تعويض غياب بنزيمة ،أحد حلول
الفريق.
من جانبه ،يدرك أتاالنتا انه غير
مرشح لتخطي ريــال ونجومه ،لكن
دون عـ ـق ــدة نـ ـق ــص ،خ ـص ــوص ــا فــي
ظــل هشاشة دف ــاع الملكي فــي دور
المجموعات أمام شاختار دانيتسك
األوكراني ( 3-2وصفر.)2-
ق ــال غــاسـبـيــريـنــي الـمـتــواجــد في
م ـن ـص ـب ــه مـ ـن ــذ  2016وق ـب ـل ـه ــا مــع
كروتوني وجنوى وانتر وباليرمو
ُ
"ستحسم المواجهة فــي مباراتين.
نــأمــل أن نـخــوض مواجهة (االي ــاب)
فـ ــي مـ ــدريـ ــد وت ـ ـكـ ــون ل ــدي ـن ــا فــرصــة
المقارعة".
وألـ ـ ـه ـ ــم غ ــاس ـب ـي ــري ـن ــي ال ـن ـس ـخــة
الحالية من أتاالنتا ،فمن دون نجوم
الم ـع ـي ــن ،س ـحــر ال ـج ـم ـيــع بــأس ـلــوب
ت ـم ــري ــرات ــه ال ـســري ـعــة واالن ـط ــاق ــات
الخاطفة على مرمى الخصم.
ص ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـع ـ ـ ــر األبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض
والـ ـمـ ـعـ ـت ــرض غ ــال ـب ــا ع ـل ــى ق ـ ـ ــرارات
الـتـحـكـيــم (ط ــرد االس ـب ــوع الـمــاضــي
في مباراة نابولي) ،أصبح مع مرور
الوقت العالمة الفارقة في أتاالنتا.
وي ـع ــول أت ــاالن ـت ــا ع ـلــى الـمـهــاجــم
الكولومبي لويس مورييل الذي غير
وضعه من "بديل خــارق" الى إحدى
أهم الركائز األساسية ًفي الفريق.
وسجل مورييل هــدفــا وم ـ ّـرر كرة

حاسمة الى مواطنه دوفان ساباتا
فــي ال ـفــوز الــرائــع  2-4عـلــى نابولي
االحــد في الــدوري المحلي ،في آخر
مباراة استعدادية قبل مواجهة زعيم
أوروباّ .
يقدم الدولي الكولومبي (30
ً
سـيــرتــه،
ع ــام ــا) أف ـضــل مــوســم ف ــي مـ ً
حيث سجل حتى اآلن  17هدفا ،بما
فيها اثنان في دور المجموعات من
دوري االبطال.

سيتي يواجه مونشنغالدباخ
وفـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة اخـ ـ ـ ـ ــرى ي ـس ـت ـعــد
مانشستر سيتي اإلنكليزي لمواجهة
بوروسيا مونشنغالدباخ األلماني،
فــي الـعــاصـمــة الـمـجــريــة بــودابـســت،
بـ ـسـ ـب ــب ق ـ ـيـ ــود الـ ـسـ ـف ــر ال ـم ـت ـع ـل ـقــة
بفيروس كورونا.
ولم يتمكن مانشستر سيتي،
ا ل ـ ـفـ ــر يـ ــق األزرق ف ـ ــي م ــد ي ـن ــة
مانشستر ،من تحقيق اللقب
األكثر شهرة وعراقة في الكرة
األوروبية .بينما ظفر المدرب
غـ ــوارديـ ــوال بــال ـف ـعــل بــأل ـقــاب
أوروبية في فترات سابقة،
مع نادي برشلونة
اإلسباني.
ورغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
غياب لقب
دوري

رياضة

األبطال عن مانشستر سيتي ،هناك
ح ــال ــة م ــن ال ـث ـق ــة ل ـ ــدى ال ـف ــري ــق فــي
غوارديوال ،الذي زرع ثقافة الفوز في
نفوس العبيه.
وقـ ـ ــال رحـ ـي ــم س ـت ــرل ـي ـن ــغ ،ج ـنــاح
الـ ـف ــري ــق ،ف ــي ت ـص ــري ـح ــات لـلـمــوقــع
الرسمي لناديه" :أكثر شيء تعلمته
مـنــه ه ــو عـقـلـيــة ال ـف ــوز ،وأال أكتفي
بـمــا فـعـلــت ،وأن أواصـ ــل ب ــذل مزيد
من الجهد".
واعترف الالعب الدولي اإلنكليزي
أن فـ ــري ـ ـقـ ــه دخـ ـ ـ ــل مـ ــرح ـ ـلـ ــة دق ـي ـق ــة
وحــاسـمــة فــي ال ـمــوســم ،لـكـنــه شــدد
ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة خ ـ ــوض كـ ــل مـ ـب ــاراة
على حدة.
وب ــات الـمــدافــع الـهــولـنــدي نــاثــان
أك ــي هــو الــاعــب الــوحـيــد الـمـصــاب
ض ـ ـمـ ــن صـ ـ ـف ـ ــوف الـ ـف ــري ــق
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودة الع ـ ـ ــب
ال ـ ــوس ـ ــط األلـ ـم ــان ــي
إيلكاي غوندوغان
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة م ــع
الفريق أمام أرسنال
في اللقاء الذي فاز
به سيتي يوم األحد
الماضي.
وال يـمـكــن أن

يحظى سيتي بوقت أفضل لمواجهة
مونشنغالدباخ ،ليس فقط لهيمنته
على الدوري اإلنكليزي وتألقه ،لكن
للوضع الصعب الذي يمر به منافسه
في الوقت الحالي.
ومر ما يقرب من شهر منذ حقق
م ــون ـش ـن ـغ ــادب ــاخ آخـ ــر فـ ــوز ل ــه فــي
الدوري األلماني (بوندسليغا) ،وذلك
عـلــى حـســاب بــوروسـيــا دورتـمــونــد
 2-4فــي  22يناير الـمــاضــي ،ومنذ
ذل ــك الـحـيــن ت ـع ــادل ال ـفــريــق مرتين
وخسر مرتين مــن فــرق تـصــارع من
أجل تجنب الهبوط للدرجة الثانية.
ورغــم الوضع السيئ للفريق في
الفترة األخيرة ،أعلن مونشنغالدباخ
األسبوع الماضي أن مدربه ماركو
روز ،س ـ ـيـ ــر حـ ــل إ ل ـ ـ ـ ــى بـ ــورو س ـ ـيـ ــا
دورتموند ليتولى مسؤولية تدريبه
اب ـ ـتـ ــداء م ــن الـصـيــف
المقبل.

مباراتا اليوم
غاسبيريني

زيدان

11:00

أتاالنتا – ريال مدريد

11:00

مونشنغالدباخ –
مانشستر سيتي

سواريز :برشلونة طردني
أكـ ـ ــد الـ ـمـ ـه ــاج ــم األوروغـ ـ ـ ــوائـ ـ ـ ــي ل ــوي ــس
سواريز ،أنه أراد االحتراف بصفوف أتلتيكو
مدريد ،بعدما "طرده برشلونة" ،وأنه يدرك
ب ــأن هـنــاك الـكـثـيــر مــن ال ـنــاس تـتـســاءل لـ َـم
اختار أتلتيكو؟
ً
وقــال الالعب ،البالغ من العمر  34عاما
فــي مقابلة مــع صحيفة (فــرانــس فوتبول)
ً
ال ــري ــاضـ ـي ــة ،ت ـع ـل ـي ـقــا ع ـل ــى ت ـس ـج ـي ـلــه 16
ً
هدفا في الليغا حتى اآلن ليتصدر قائمة
هدافيها مناصفة مع ليونيل ميسي" :السر
ً
ً
فــي الــذهــن .مــن الـمـهــم ج ــدا أن تـكــون قــويــا
من الناحية الذهنية ،وأن تشعر بأن لديك
ً
اإلمكانية للتغلب على الـمـعــوقــات ،دائـمــا
كــانــت ه ــذه أب ــرز خـصــائـصــي ،ال أستسلم
ً
أبدا ،وال حتى في األوقات الصعبة .إنه أمر
يتعلق بتقدير الذات .فبعد كل هذه السنوات
التي قضيتها في برشلونة ،كنت أرغب في
ً
إظهار أنني مازلت مفيدا وأنني ألعب بأعلى
مستوى ،وداخل فرق الصفوة اإلسبانية".
ً
وت ـع ـل ـي ـق ــا ع ـل ــى رح ـي ـل ــه م ــن بــرش ـلــونــة

beINSPORTS
HD1
beINSPORTS
HD2

غوارديوال

روز

ً
كالياري :سيمبليتشي مدربا حتى يونيو ٢٠٢٢
أع ـلــن نـ ــادي ك ــال ـي ــاري ،صــاحــب الـمــركــز
ال ـثــامــن عـشــر ف ــي ال ـ ــدوري اإلي ـطــالــي لـكــرة
القدم ،أمس األول ،إقالة مدربه أوزيبيو دي
فرانشيسكو ،بـعــد سلسلة مــن  16مـبــاراة
متتالية مــن دون فــوز ،وتعيين ليوناردو
ً
سيمبليتشي ،مــدرب سبال السابق ،خلفا
له ،بعدما تعاقد معه حتى  30يونيو .2022
وأفاد النادي ،الواقع بجزيرة ساردينيا،
في بيان جديد أصدره بعد ساعات من إقالة
دي فرانشيسكو ،بأنه أسند "المسؤولية

الـتـقـنـيــة ف ــي ال ـفــريــق األول إل ــى ل ـيــونــاردو
سيمبليتشي ،الــذي وقــع عقدا مــع النادي
حتى  30يونيو ."2022
وكان كالياري أعلن سابقا "إقالة أوزيبيو
دي فرانشيسكو من منصبه كمدرب للفريق
األول".
وي ـ ــأت ـ ــي خ ـ ـيـ ــار االسـ ـتـ ـع ــان ــة ب ــالـ ـم ــدرب
سيمبليتشي ( 53ع ــام ــا) ،ب ـهــدف انـتـشــال
الفريق من تخبطه ،رغم أنه أمضى معظم
مسيرته التدريبية في درجات أدنى ،قبل أن

يقود سبال إلى األولى عام  2017بعد ثالثة
أعوام من تسلمه مهامه ( )2014عندما كان
األخير في الدرجة الثالثة.
و ن ـجــح سيمبليتشي ف ــي إ ب ـق ــاء فــر يـقــه
بالـ"سيري أ" في العامين التاليين ،قبل أن
تتم إقالته في الموسم الماضي ،وتحديدا
في فبراير  2020قبل أشهر قليلة من هبوط
سبال مجددا إلى الدرجة الثانية.

سامباولي يستقيل من أتلتيكو مينيرو

لويس سواريز
الصيف الماضي بعد ستة أعــوام ،لينتقل
نحو الروخيبالنكوس أف ــاد" :لقد طردني
مـ ـس ــؤول ــو ب ــرش ـل ــون ــة ،ق ــال ــوا ل ــي إنـ ـه ــم ال
يرغبون في استمراري ،هناك فرق بين رغبة
النادي في بيعك وبين أنهم يبلغونك بعدم

اعتمادهم عليك ،بكل بساطة أصبحوا ال
يــريــدون اس ـت ـمــراري ،كـنــت أسـتـحــق بعض
االحترام".
وتابع "أكثر شيء آلمني ،أنهم أخبروني
ً
أنني أصبحت كبيرا في العمر".

ّ
ع ـ ــززت اس ـت ـقــالــة الـ ـم ــدرب األرجـنـتـيـنــي
خورخي سامباولي ،أمس األول ،من تدريب
نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي لكرة القدم،
التكهنات حــول اقترابه مــن اإلش ــراف على
اإلدارة الفنية لنادي مرسيليا الفرنسي.
ً
وك ـتــب ســام ـبــاولــي ،ال ــذي ك ــان مــرتـبـطــا

ب ــالـ ـن ــادي ال ـب ــرازي ـل ــي ح ـت ــى ن ـه ــاي ــة ال ـع ــام
ال ـحــالــي ،فــي رســالــة وجـهـهــا إل ــى أن ـصــاره
أرسلها المتحدث باسمه لوسائل اإلعالم:
"النهاية حانت ،ستكون المباراة األخيرة
يوم الخميس".
وأوضحت العديد من وسائل اإلعالم أن

ً
مدرب المنتخب األرجنتيني سابقا (-2017
ً
ً
 ،)2018من المتوقع أن يصبح مدربا جديدا
ً
لـنــادي مرسيليا خلفا للبرتغالي أ نــدر يــه
ف ـيــاش ب ــواش الـمـعــاقــب م ــن إدارة ال ـنــادي
الجنوبي منذ مطلع فبراير بعدما كشف
عن نيته في تقديم االستقالة.

ً
الجماهير اإلنكليزية تعود في مايو المقبل خسارة ثالثة تواليا لليكرز
تستعد الجماهير للعودة
إلــى الفعاليات الرياضية في
ً
إن ـك ـل ـت ــرا ب ـ ـ ــدء ا م ــن  17مــايــو
ال ـ ـم ـ ـق ـ ـبـ ــل ب ـ ـح ـ ـسـ ــب خ ــريـ ـط ــة
الـ ـط ــري ــق ،الـ ـت ــي ك ـش ــف عـنـهــا
رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــانــي
بوريس جونسون ،في سبيل
ت ـخ ـف ـي ــف ال ـ ـق ـ ـيـ ــود الـ ـخ ــاص ــة
بمكافحة فيروس كورونا.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ح ـ ـ ـظـ ـ ــر حـ ـ ـض ـ ــور
الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــاهـ ـ ـي ـ ــر ل ـ ـل ـ ـف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات
الــريــاض ـيــة ف ــي جـمـيــع أنـحــاء
إنكلترا منذ ديسمبر.
ل ـكــن ج ــون ـس ــون ك ـشــف عن

خـ ـط ــط فـ ــي م ـج ـل ــس ال ـع ـم ــوم
ال ـبــري ـطــانــي لـتـخـفـيــف قـيــود
مـ ـك ــافـ ـح ــة ج ــائـ ـح ــة كـ ــورونـ ــا
ً
ت ــدري ـج ـي ــا ف ــي ج ـم ـيــع أن ـحــاء
ً
الـ ـب ــاد ب ـش ـكــل م ـت ــزام ــن ب ــدال
مــن الـقـيــام بــذلــك عـلــى أســاس
إقليمي.
ً
وب ـ ـ ــدء ا م ــن  17م ــاي ــو ،فــإن
الـفـعــالـيــات الـتــي تنظم داخــل
الـقــاعــات ،ستقام فــي حضور
 50في المئة من سعة الملعب
أو  1000م ـ ـش ـ ـجـ ــع ،ب ـي ـن ـمــا
ال ـف ـع ــال ـي ــات الـ ـت ــي ت ـن ـظــم فــي
الهواء الطلق ستشهد حضور

 50في المئة من سعة الملعب
أو  4000مـ ـشـ ـج ــع ،ب ـح ـســب
شبكة "سكاي سبورتس".
وبالنسبة للمالعب األكبر
سعة مثل مــاعــب كــرة الـقــدم،
فسيتم ا لـسـمــاح بحضور ما
يصل إلى عشرة آالف مشجع
أو  25ف ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة م ـ ــن سـعــة
الملعب.
(د ب أ)

ُم ـن ــي لـ ــوس أن ـج ـلــس ل ـي ـكــرز ح ــام ــل الـلـقــب
ً
بالخسارة الثالثة تواليا بسقوطه أمس األول،
أم ــام ضيفه واشـنـطــن وي ـ ــزاردز بـعــد التمديد
 ،127-124في حين حقق يوتا جــاز المتصدر
ً
ً
رقما قياسيا في الرميات الثالثية في تاريخ
ً
الـنــادي ،ممطرا سلة شارلوت هورنتس بـ 28
تسديدة ليفوز  110-132ضمن دوري كرة السلة
األميركي للمحترفين.
ورغ ـ ــم تـسـجـيــل ل ـي ـب ــرون جـيـمــس  31نـقـطــة،
 9مـتــابـعــات و 13تـمــريــرة حــاسـمــة ،ف ــإن ذل ــك لم
ً
يـكــن كــافـيــا لتجنيب لـيـكــرز الـخـســارة الـعــاشــرة
ً
هــذا الموسم مقابل  22ف ــوزا فــي المركز الثالث

في المنطقة الغربية .وكــان برادلي بيل وراســل
وستبروك األفضل من جانب الضيوف على ملعب
"ستايبلس سنتر" إذ ّ
سجل األول  33نقطة مع 7
متابعات و 6تمريرات حاسمة مقابل  32نقطة14،
متابعة و 9تـمــريــرات حاسمة للثاني ليقودان
ً
ويزاردز إلى الفوز الخامس تواليا.
وق ــاد دونــوفــان ميتشل جــاز إلــى ف ــوزه ال ــ25
هذا الموسم مقابل  6هزائم بتسجيله  23نقطة
أضاف إليها  8تمريرات حاسمة ،ليعود متصدر
الدوري إلى سكة االنتصارات بعد سقوطه أمام
ثاني الغربية لوس أنجلس كليبرز في المباراة
السابقة.

ليبرون جيمس نجم ليكرز

رونالدو يقود يوفنتوس الستعادة المركز الثالث

ً
ً
رونالدو نجم يوفنتوس يحرز هدفا رائعا في مرمى كروتوني

قاد المهاجم الدولي البرتغالي كريستيانو
رونالدو فريقه يوفنتوس ،حامل اللقب في
األعوام التسعة األخيرة ،إلى استعادة توازنه
والمركز الثالث من روما ،بمساهمته الفعالة
في الفوز على ضيفه كروتوني -3صفر ،أمس
األول ،على ملعب "أليانز أرينا" في تورينو،
فــي خ ـتــام الـمــرحـلــة الـثــالـثــة والـعـشــريــن من
الدوري اإليطالي لكرة القدم.
ك ـمــا ب ــات ك ــروت ــون ــي ال ـفــريــق الـ ـ ــ 78ال ــذي
ي ـ ـهـ ــز رونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدو ش ـ ـبـ ــاكـ ــه فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـطـ ــوالت
الـخـمــس ال ـك ـبــرى ،وح ــده ال ـســويــدي زالت ــان
إبراهيموفيتش ،هــداف ميالن الـحــالــي ،هز
شباك أندية أكثر ( )79منذ عام  2000بحسب
موقع "أوبتا" لإلحصائيات الرياضية ،مشيرا
إلــى أن "ال ــدون" نجح فــي هــز شـبــاك األنــديــة
الـ 18التي تلعب في الدرجة األولى اإليطالية.
وهو الفوز األول ليوفنتوس في مبارياته
األربع األخيرة ،حيث تعادل مع ضيفه إنتر
مـيــان صـفــر-صـفــر فــي إي ــاب نـصــف نهائي
مسابقة الكأس المحلية ،وخسر أمام مضيفه
نابولي صفر 1-في الــدوري المحلي ،وأمــام
مضيفه بورتو البرتغالي بالنتيجة ذاتها
في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال
أوروبا.

واستغل يوفنتوس جيدا تعثر روما امام
مضيفه بينيفينتو سلبا االحد فاستعاد منه
المركز الثالث ،بعدما بات يتفوق عليه بنقطة
واحدة ( 45مقابل  ،)44بينما مني كروتوني
صاحب المركز االخير بخسارته الخامسة
تواليا والسابعة عشرة هــذا الموسم فبقي
في المركز االخير برصيد  12نقطة.
ويـنــافــس يــوفـنـتــوس عـلــى ث ــاث جبهات
هذا الموسم ،ففضال عن الدوري الذي يسعى
الــى نيل لقبه للعام الـعــاشــر على الـتــوالــي،
بلغ المباراة النهائية لمسابقة الكأس ،حيث
سيالقي أتاالنتا برغامو في  19مايو المقبل
عـلــى الـمـلـعــب األول ـم ـبــي ف ــي رومـ ــا ،ويمني
النفس بتعويض سقوطه أم ــام بــورتــو في
ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية ،عندما
يستضيفه في  9مارس المقبل ،في سعيه الى
لقبه الثالث في المسابقة واألول منذ موسم
.1996-1995
ويخوض يوفنتوس مباراتين سهلتين
نسبيا في المرحلتين المقبلتين ضد مضيفه
هيالس فيرونا ،ثم ضيفه سبيتسيا قبل أن
يحل ضيفا على التسيو الـســادس فــي قمة
المرحلة السادسة والعشرين ،ومــن بعدها
يستضيف بورتو.

وخـ ــاض يــوفـنـتــوس ال ـم ـب ــاراة ف ــي غـيــاب
قطبي دفاعه ليوناردو بونوتشي وجورجيو
كـيـيـلـيـنــي وال ـك ــول ــوم ـب ــي خ ـ ــوان كـ ـ ــوادرادو
وصــانــع ألـعــابــه األرجـنـتـيـنــي بــاولــو ديـبــاال
بسبب االصابة ،وأشرك مدربه أندريا بيرلو
الـ ـح ــارس ال ـم ـخ ـضــرم جــان ـلــوي ـجــي بــوفــون
أســاسـيــا عـلــى ح ـســاب الـبــولـنــدي فويتشخ
تشيشني ،ونجح رونــالــدو فــي منح التقدم
ل ـيــوف ـن ـتــوس ب ـضــربــة رأسـ ـي ــة ،إثـ ــر ت ـمــريــرة
ع ــرض ـي ــة م ــن ال ـب ــرازي ـل ــي ال ـي ـك ــس س ــان ــدرو
تابعها من مسافة قريبة على يمين الحارس
كورداز (.)38
وأضـ ـ ــاف رون ـ ــال ـ ــدو الـ ـه ــدف ال ـث ــان ــي مــن
هجمة منسقة حــرمــه ال ـحــارس كـ ــورداز في
الوهلة األولى من هز شباكه عندما تصدى
لتسديدته القوية بيمناه من خارج المنطقة
قبل أن تتهيأ امام رامسي الذي رفعها داخل
المنطقة فطار لها الدولي البرتغالي برأسه
وأسكنها على يسار الحارس ( ،)45+1وعزز
مــاكـيـنــي ت ـقــدم يــوفـنـتــوس بــال ـهــدف الـثــالــث
عندما استغل كرة رأسية لدي ليخت ارتطمت
بأحد المدافعين إثر ركلة ركنية فسددها من
مسافة قريبة قوية داخل المرمى (.)66
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

حكومة الطوارئ
بمواجهة االنسداد
السياسي

درايش

سين ...سؤال
أ .د .غانم النجار

تعاني البالد ،منذ فترة طويلة ،حالة انسداد سياسي ،بال
ضوء في نهاية النفق ،أو حتى بصيص أمل ،لدرجة تشعرك
بــوجــود حــالــة عـجــز قـهــريــة ل ــدى طــرفــي الـمـعــادلــة السياسية
(الحكومة والمجلس) عن حل المشاكل العالقة.
تتحمل الحكومة الوزر األكبر لذلك الجمود والتردي ،ألنها
تملك وتهيمن على كل وسائل التنفيذ ،وتملك أدواتــه ،بينما
ال يملك المجلس إال الــرقــابــة والتشريع الـمـحــدوديــن وبقايا
نصوص دستورية يتكئ عليها في مواجهة مناكفة حكومية
مستمرة.
بعد تحرير الكويت ،توسعت الحكومة بتوزير النواب ألول
مرة في تاريخها ،بمواجهة مجلس متحفز ،واستطاعت بذلك
ً
ً
ً
التكتيك أن تضمن دعما نيابيا ،تبين مثال في تحويل لجنة
التحقيق في أحداث الغزو إلى لجنة تقصي حقائق.
كانت تجربة التوسع في توزير النواب جيدة ،وكان باإلمكان
البناء عليها وتطويرها ،إال أن الحكومة عدلت عنها ،ما إن
تحقق لها ما أرادت ،وعادت لصيغة الوزير المنتخب المحلل.
نقول ذلك مع كامل اإلدراك بضعف تجارب بعض النواب الوزراء،
ً
والتي لم تكن مشرفة ،بل شهدت توظيفا للمنصب الــوزاري
لمكاسب ذاتية أو انتخابية أو كليهما.
وتختلف فـكــرة حـكــومــة ال ـطــوارئ عــن تـجــربــة الـتــوســع في
ال ـت ــوزي ــر ب ـعــد ال ـت ـحــريــر ،ح ـيــث إن ـه ــا سـتـتــم ف ــي إطـ ــار ات ـفــاق
حكومي-برلماني على أولويات ،ووضع جدول زمني لتنفيذ
ً
تلك األولويات ،اآلنية والملحة أوال ،والخروج من الممارسات
الشكلية ،والعبارات اإلنشائية للجنة الرد على الخطاب األميري،
أو لجنة األولويات ،التي ال ينتج عنهما إال مزيد من األوراق.
شـكــل حـكــومــة ال ـط ــوارئ سـيـتــم بــاتـفــاق مـبــرمــج ،وبتمثيل
نيابي يمثل مجلس األمة وليس النواب كأفراد ،ويتم إعالن تلك
األولويات وجدولها الزمني ،وإشراك جهات المجتمع المدني
وشخصيات عامة في اإلسهام بتلك الخطة ومراقبتها ،كما
يتم نشر تقرير دوري للقضايا وكيفية تنفيذها ،مثل مكافحة
الفساد ،والوضع االقتصادي ،واألزمة الصحية ،وقضية البدون،
وغير ذلك.
ً
نحن اآلن أمام أزمات طاحنة ،وال يبدو أن هناك حلوال جدية
مقترحة في آليات التنفيذ للخروج من تلك األزمــات ،فها هي
ً
الحكومة تتقدم بطلب سحب  ٥مليارات دينار سنويا ،دون
ً
تركيز .لــذا فــإن اتفاقا على برنامج عمل زمني قابل للتقييم
المستمر الذي يشارك فيه المجتمع ،ويكون فيه النواب الوزراء
ممثلين للشعب وليسوا ألشخاصهم ،قــد يــؤدي إلــى تطوير
العملية السياسية بما يخدم البالد والعباد.
ً
حكومة الطوارئ ليست إال تصورا للخروج من األزمــة ،في
زمن قلت فيه االجتهادات التي تركز على آليات العمل والتنفيذ.
هـنــاك الكثير مــن األفـكــار الـجـيــدة ،الـتــي تـقــدم بها العديد من
المختصين الكويتيين كل في مجاله ،ولكنها ستبقى أمنيات
إن لم تكن هناك رافعة سياسية لتنفيذها ،ومن هنا تأتي أهمية
حكومة الطوارئ.

د .ناجي سعود الزيد

ال أعرف الفترة الزمنية...
ً
لكنني بالشك مهتم بالموضوع ،خصوصا أن الوزراء
هذه األيــام مرتاحين من النواب وعندهم الوقت الكافي
للرد...
هل من المعقول أو من السهل التجاهل التام لفحوى
األسئلة البرلمانية؟
هل هو استهزاء بالنواب؟ أم أن العملية تنطوي على
ً
ما هو أبعد من ذلك؟ كإخفاء المعلومات المطلوبة مثال؟!
ً
ً
هل من المعقول أن يكون هناك  955سؤاال برلمانيا وال
تتم اإلجابة إال عن أقل من  10في المئة من تلك األسئلة؟
ومما يجدر اإلشارة إليه هو وجود المادة ( ،)124التي
تنص على التالي:
"يجيب رئيس مجلس الــوزراء أو الوزير على السؤال

في الجلسة المحددة لنظره ،ولرئيس مجلس الوزراء أو
ً
الوزير المختص أن يطلب تأجيال إلى موعد ال يزيد على
أسبوعين فيجاب على طلبه ،وال يكون التأجيل ألكثر من
هذه المدة إال بقرار من المجلس."...
آن األوان لتفعيل تلك الـمــادة ومـســاء لــة سمو رئيس
ً
الوزراء ووزرائه عن ذلك اإلهمال فورا وبالحال ،ومحاولة
ً
ً
تغليظ ما هو مهم من تلك األسئلة ،لتكون مدخال رقابيا
على أداء الوزراء ،وعدم تجاوبهم وتناسيهم المادة (،)124
التي تستمد أهميتها من روح الحفاظ على أهمية الدور
الرقابي للنواب على أداء الوزراء وسلوكهم السياسي.

ّ
وضاح

أخوك

nashmi22@hotmail.com

ـصــر فــي خطاياك
ه ــذا عـضـيــدك واب ـتـ ِ
لــو ص ــار مـهـمــا ص ــار يـبـقــى عضيدك
أخ ـ ـ ــوك ال دارت مـ ــع الـ ــوقـ ــت دنـ ـي ــاك
تـ ـلـ ـق ــاه أق ـ ـ ــرب ب ــال ـج ـس ــد مـ ــن وريـ ـ ــدك
تـسـمــع ح ـچــي ل ـكــن ك ـمــا ع ــود تـنـبــاك
ّ
دخ ـ ـ ـ ـ ــان ط ـ ــاي ـ ــر بـ ــال ـ ـهـ ــوا مـ ـ ــا ي ـف ـي ــدك
ب ـعــض ال ـس ــوال ــف م ــا ت ــوال ــم لـمـعـنــاك
لـ ــو ت ـخ ـت ـبــرهــا فـ ــي م ـ ـطـ ــارق ح ــدي ــدك
ّ
تلقى الــوهــم وال ـچــذب وال ــزور غطاك
م ـ ــن ن ــاقـ ـلـ ـي ــن الـ ـس ــالـ ـف ــه ف ـ ــي ب ــري ــدك
ـش جـ ـ ــود ي ـم ـنــاك
مـ ــن كـ ــل كـ ـل ـ ٍـب عـ ــايـ ـ ٍ
وإن دارت ال ــدن ـي ــا تـ ــرى ع ــض إي ــدك
واال س ــوال ــف نــاع ـمــه تـطـلــب ارضـ ــاك
م ــن ســاح ـبــات الـمــرجـلــه م ــن رصـيــدك
بالحقد والغيره تطاوى على خطاك
ْ
وات ـ ـ ِـل ـ ــف فـ ــي ح ـب ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــداوات ق ـيــدك
واتـغــافـلــك تــرمــي عـلــى اخ ــوك بشباك
ّ
واتـ ـلـ ـح ــف ــك ري ـ ـ ــش ال ـ ـن ـ ـعـ ــام وتـ ــزيـ ــدك
أخ ـ ـ ـ ــوك ّ
دم ـ ـ ـ ــك س ـ ــاع ـ ــة الـ ـ ـج ـ ــد ي ـ ـفـ ــداك
ـدو ضــديــدك
ي ـن ـســى ال ــزع ــل م ــاه ــو ع ـ ـ ٍ
والـ ـ ــدم م ــا ه ــو مـ ــاي ل ــو ع ـن ــدك إدراك
بس الغضب ألقصى بحورك يعيدك
روح انـ ـتـ ـب ــه قـ ـب ــل ال ـ ـقـ ــوافـ ــل ت ـ ـعـ ـ ّـداك
وق ـب ــل ال ــزم ــن ب ـن ـبــال غ ـ ــدره يـصـيــدك

وفيات

حكومة الدروازة ...وديمقراطية العازة
"الـ ـ ـ ـ ــدروازة" كـلـمــة ه ـنــديــة تـعـنــي "ال ـب ــواب ــة
الكبيرة" فــي مــدخــل المدينة الـكـبــرى ،وربما
الدولة ذاتها.
ارتبطت الدروازة بتاريخ الكويت السياسي،
فقد شعر الكويتيون فــي مــراحــل عــديــدة من
تاريخ تطور بلدهم الصغير بضرورة حمايته
من األخطار الخارجية ضد العدوان والغزاة،
فبادروا إلى إقامة أســوار حول قلب دولتهم،
ثالث مرات في حقب تاريخية متفاوتة ،آخرها
بناء السور عام  ،١٩٢٠وقد اعتبر ذلك أساس
الجنسية الكويتية األ صـلـيــة ،و قــد عملت له
خمس بــوابــات كبيرة ،للدفاع عن بلدهم من
ناحية ،وللتحكم في الدخول لمدينتهم الكبرى
أو قــل بـلــدهــم مــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،وه ــي تضم
مناطق الكويت القديمة بأهلها األصليين.
وقــد كانت الكويت في مرحلة بناء السور
وتشييد "الـ ـ ــدروازة" مشيخة عـشــائــريــة ،لكن
قــائ ـمــة ع ـلــى الــرضــائ ـيــة وال ـ ـشـ ــورى الـمـلــزمــة
ً
للحاكم ،فلم يكن يقطع أمرا إال بمشاورة أهل
الـكــويــت ،إال أن الطابع العشائري كــان يدفع

الحاكم إ لــى التفرد كلما سنحت لــه الفرصة
بـ ــذلـ ــك ،وه ـ ــو مـ ــا ح ـم ــل ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ع ـل ــى أن
يــواجـهــوا ذلــك ،بين شــد وج ــذب ،ولعل قــراء ة
تطور التاريخ الدستوري والسياسي للكويت
تكشف حقائق بارزة على نزعة المشاركة لدى
الكويتيين ،وحرصهم على عدم تفرد حاكمهم
بشؤون دولتهم.
وب ـ ـعـ ــد مـ ـئ ــة ع ـ ـ ــام م ـ ــن إق ـ ــام ـ ــة م ــؤسـ ـس ــات
ن ـظــام ـيــة ،م ـنــذ مـجـلــس الـ ـش ــورى ع ــام ،١٩٢١
ل ـم ـشــاركــة ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ف ــي ال ـح ـكــم وت ـج ــارب
عديدة ،إلسهام الكويتيين في إدارة دولتهم،
وانتقالها للعهد الدستوري الحديث والكامل
بنظام برلماني مرسوم ومعتنى به منذ عام
ً
 ،١٩٦٢أي منذ مــا يـقــارب  ٦٠عــامــا ،هناك من
بين شخصيات األســرة الحاكمة من يحاول
ً
أن ُيـعـيــد ال ــزم ــن ألك ـثــر م ــن مـئــة عـ ــام ،حنينا
ورغ ـبــة فــي ع ــودة "اإلم ـ ــارة الـعـشــائــريــة" ،وأن
يقيم "حـكــومــة الـ ـ ــدروازة" مــن جــديــد ويـحـ ّـول
نظامنا الدستوري والسياسي لـ"ديمقراطية
ً
العازة" ،متجاهال حقائق التاريخ والسياسة

طيبه أحمد محمد المتيعب

أ.د .محمد المقاطع

والجغرافيا والتطور المنطقي لنظام الحكم،
ً
وت ـشـ ُّـرب أه ــل الـكــويــت جـيــا بـعــد جـيــل حياة
ال ـم ـشــاركــة وال ـح ــري ــة وأجـ ـ ــواء الــديـمـقــراطـيــة
وقيمها اإلسالمية والعصرية ،وصيرورتها
ً
جـ ـ ــزءا م ــن ت ـكــوي ـن ـهــم وم ـس ـل ـك ـهــم وحــركـتـهــم
الحياتية ،وهو ما أكدته بالعديد من أبحاثي
ودراس ـ ــات ـ ــي ال ـم ـن ـش ــورة ،وهـ ــو م ــا يحملني
ـرورة الـتـخـلــي ع ــن الحنين
لـلـتــأكـيــد عـلــى ضـ ـ
ُ
لإلمارة العشائرية ،أو قل "حكومة الدروازة".
فقد انتهى زمــن وعهد "حكومة ال ــدروازة"،
ً
وولى ذلك الزمن الذي صار جزءا من الذكريات،
الـ ـت ــي ال ي ـم ـكــن أن يـ ـك ــون ل ـه ــا وجـ ـ ــود ال ـي ــوم
ّ
فــي الـكــويــت ،فــا يـجــوز أن تتوهم األس ــرة أو
بعض أبنائها احتمالية ذلك ،وإن كانت هناك
سـلــو كـيــات أو م ـح ــاوالت للتحلل م ــن العهد
الدستوري ،فيجب أن تتالشى ،وأن يتم النزول
عند أحكام الدستور والخضوع له ،وما كفله
لـهــا مــن مـنــزلــة مــرجـعـيــة ،ومـكــانــة دسـتــوريــة
إلمــداد الدولة بمنصبي األمير وولــي العهد،
وتمكين الشعب مــن دوره الــدسـتــوري كونه

ً
صاحب السيادة ،وفقا للتوازن الذي رسمته
المادتان  ٤و ٦من الدستور ،وبقية أحكامه.
أم ــا نـهــج أو فـكــر "ح ـكــومــة الـ ـ ـ ــدروازة" ذات
السلطة المطلقة والتفرد بالقرار والتصرف
"بمشيخة" بدل إدارة "دولة" فهي ال تعدو اليوم
أن تـكــون صفحة تاريخية لــاسـتـفــادة منها
لبناء المستقبل الديمقراطي .كما أنه البد من
هجر سلوك التعامل مــع نظامنا البرلماني
ُ
ُ
بمنطق "ديمقراطية العازة" ،فتوقف ،أو تعرقل،
ُ
ُ
أو تؤجل ،أو ُيحل المجلس أو يعطل ،بفقدان
نصاب أو تأخير تشكيل الحكومة أو غيرها،
بحيث تكون الديمقراطية مركونة على الرف،
ويتم تطبيقها أو تعليقها بسلطة منفردة ،فقد
ثبت فشل كل تجارب ومـحــاوالت ذلــك ،وكان
الفساد وتراجع الدولة واألزمات هي إفرازات
ٌ
"ديـمـقــراطـيــة الـ ـع ــازة" ،ول ــم يـعــد ه ـنــاك مـكــان
لرئيس حكومة أو وزراء غير مؤهلين وليس
ّ
تحمل مسؤولياتهم الدستورية
بمقدورهم
والسياسية ،فقد انتهى زمن "حكومة الدروازة".

أرملة إبراهيم خليل العمران
 83عاما ،شيعت ،ت،90076962 ،66476074 ،99658482 :
66278378

إبراهيم حمد إبراهيم العلي

 61عاما ،شيع ،ت97494492 :

سالم شجاع فهد حميد العجمي

 79عاما ،شيع ،ت99898495 ،99700098 :

منيره عبدالله حسن الرشيد

أرملة خالد عبداللطيف العتيقي
 83عاما ،شيعت ،ت99862132 ،55284455 :

لطيفه عيسى محمد علي

زوجة لفته جبر الظفيري
 78عاما ،شيعت ،ت67657439 :

أميره علي حسين العوض

أرملة عبدالعظيم عباس حسين العوض
 67عاما ،شيعت ،ت66220300 ،99737479 :

باسمة دندن سعد مزيعل

 59عاما ،شيعت ،ت55222058 :

سامي موسى محمد الفرحان

هبة الريح على المريخ ...خافتة

 74عاما ،شيع ،ت99047099 ،96016333 ،99774664 :

حسن محمد هيف القحطاني

 72عاما ،شيع ،ت99889797 :

نشرت وكالة الفضاء األميركية (ناسا) ،أمس األول ،أول مقطع
صــوتــي مــن الـمــريــخ ،هــو صــوت خــافــت للريح التقطته المركبة
الجوالة برسفيرنس.
ً
وقــال موقع سكاي نـيــوز ،أمــس ،إن "نــاســا" نشرت أيـضــا أول
فيديو يصور هبوط المسبار المتجول على الكوكب األحمر.
لم يعمل الميكروفون أثناء الهبوط ،لكن العربة الجوالة تمكنت
التقاط الصوت بمجرد هبوطها على سطح المريخ.
من ّ
ً
ً
ً
وشغل مهندسو "ناسا" مقطعا صوتيا قصيرا لما قالوا إنه
هبة ريح على السطح.
وأظـهــر مقطع الفيديو ،ومــدتــه ثــاث دقــائــق و 25ثانية ،فتح
المظلة وهبوط العربة الجوالة على السطح وسط سحابة من
الغبار.
وقال مايكل واتكينز ،مدير مختبر الدفع النفاث التابع لـ"ناسا"،
ً
للصحافيين" :هذه لقطات فيديو رائعة حقا .إنها المرة األولى
التي نتمكن فيها من تصوير حدث مثل الهبوط على المريخ".
وذك ــرت جيسيكا صامويلز ،مــديــرة مهمة برسفيرنس على
الـسـطــح ،أن الـعــربــة ال ـجــوالــة تعمل كـمــا هــو مـتــوقــع حـتــى اآلن.
وأضافت" :يسعدني أن أعلن أن برسفيرنس بخير".

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

مواعيد الصالة

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

05:00

العظمى 22

الشروق

06:19

الصغرى 10

الظهر

12:01

ً
أعلى مد  11:38ظـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

03:17

 08:48م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:44

ً
أدنى جزر  04:34صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:01

 03:26م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

