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قطر تدشن
«محور صباح
األحمد»

«المركزي» :مصارفنا تجاوزت
سنة أولى «كورونا» ...بنجاح

نسبة كفاية رأس المال زادت
البنوك المحلية واصلت أنشطتها
دون استخدام المصدات التحوطية

مصارف أبدت مرونة جيدة في مواجهة
أشد سيناريوهات اختبارات الضغط

َّ فــي تـقــر
يــر لــه عــن م ـشــروع قــانــون
ال ــدي ــن الـ ـ
لـ ـلـ ـجـ ـ ع ــام ،ش ــدد الـمـكـتــب الـفـنــي
ن ــة ال
ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة
ال ـبــرل ـمــان ـ
يــة ع ـلــى ض ـ ــرورة اإلسـ ــراع
ب ــإق ــرار ال ـ
ق ــان ــون؛ ل ـتــوف ـيــر الـسـيــولــة
المطلوبة
ً
لمواجهة عجز الميزانية،
مبينا أن
ً الظروف المالية والعالمية
حاليا
ً
بدال مواتية ومناسبة لالقتراض
من
اللجوء إلى تسييل األصول
أو السحب من االحتياطي.
وذك ـ ـ ـ ــر
الـ ـمـ ـكـ ـت ــب أن ال ـت ـص ـن ـي ــف

تقرر عدم
العبداللهقبول الطعن على قانون الجنسية
● حسين

لبنان إذ يحسد العراق ...استنجاد
«الكيان» بعباءة الفاتيكان

� .تهنئ باألعياد
الوطنية ...وتعود االثنين السماح للقطاع الطبي األهلي
بإعطاء لقاح «كورونا»

20

مع حلول ذكــرى
األعياد الوطنية ،تتقدم أسرة
عادل سامي
«الجريدة» إلى الجميع،
بخالص التهنئة ،داعية أن
أم ــس ،عـلــى الـ
تظل الكويت العزيزة
قـطــاع الـطـبــي األه ـلــي إتـمــام
ً
الربط
وسالم ،وأن تعود واحــة أمن وأمــان وطمأنينة
هذه
تأكيدا لما انـفــردت «الـجــريــدة» بنشره ،الـتــابـعــةاإللكتروني مع المنصة اإللكترونية
األعياد عليها وقد انكشفت
ل ـل ـ
ـوزارة قـبــل ال ـش ــروع فــي تقديم
أزم ــة «ك ــورون ــا» إلــى غير رجـعــة ،وع ــاد العالم إلى قررت وزارة الصحة السماح
للمستشفيات هذه الخدمة.
والمراكز
طبيعته وحياته اآلمنة.
بـشــراء الـ والمستوصفات الصحية األهلية
ودع ـ ـ ـ ـ ــت إل ـ ـ ـ
ــى االلـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــزام ب ــال ـم ـع ــاي ـي ــر
وبهذه المناسبة ،تلفت
طـعــوم الــواقـيــة مــن «
ك
ـ
ـورو
ن
ـ
ـا»
«الجريدة»
من
عناية
قرائها
والمواصفات
الوكيل المحلي ،أو
األعزاء ،إلى أنها
ً
واإلرش ــادات المتعلقة بنقل
الشركات المنتجة له بعد وتخزين
الغد حتى األحد ستحتجب عن الصدور اعتبارا من
ترخيصها واعتمادها من الوزارة ،لتقديم الجهة وإعطاء الطعوم ،مشيرة إلى تحمل
المقبل ،على أن تكون بين
المقدمة
االثنين 1
أيديهم خدمة التطعيم.
للخدمة ًالمسؤولية الكاملة
مارس ...وكل عام والجميع بخير.
عن صحة
واشترطت «الصحة» ،في تعميم أصدرته ،أسعار البيانات ،علما بأنه سيتم تحديد
التطعيم في مرحلة الحقة.

●

«اتفاق غروسي» ُ
يفرج إليران عن  10مليارات دوالر
●

مع المرشد علي
خامنئي ،الذي رفض مقترح
عــدم تنفيذ الحكومة
لقرار البرلمان ،الذي
ً
اعتبر هذا
قانون التفاهم التفافا غير شرعي على
وقف
العمل بالبروتوكول اإلضافي
في االتفاق الـ ًنــووي،
قبل في الوقت
إال أنــه ِ
نفسه مشروعا
آخر يسمح لمفتشي المنظمة
الــدولـيــة
مــن عمل،بالبقاء مــن أج ــل إك ـمــال مــا ب ــدأوه
دون
السماح لهم بالتحقيق في
مواضيع
كاميرات جديدة أو االطالع على تسجيالت
مدة  3المراقبة التي تحتفظ بها الحكومة
أشهر.

19

القطاع يشهد وفرة في السيولة
بمعايير التغطية والتمويل و«الرقابية»

«الظروف الحالية مواتية لالقتراض ً
بدال من السحب أو تسييل األصول»
● فهد تركي
االئ ـ

«الدست
ورية» ترفض «بطالن» مجلس األمة
«مشورة» المحكمة

طهران -فرزاد قاسمي

٠٦
الكويتيون يحتفلون
بالعيد الوطني الـ 60
في البيوت والقلوب

ا
لتقرير َّالفني لـ «المالية البرلمانية»:
إقرار «الد
ين العام» ضرورة لتوفير السيولة

ال تـفـيــد بــذات ـهــا ت ــواف ــر
الـمـصـلـحــة ف ــي الـمـنــازعــة
حسمت
الدستورية ،كما ال
الـمـقــامــة بـ المحكمة الدستورية ،أمس ،أمر الطعون بالضرورة بحكم تعتبر هذه المصلحة متحققة
بـطـ
أجريت في ـالن ان ـت ـخــابــات مـجـلــس األم ـ ـة ،الـتــي النص التشريعي اللزوم بناء على مجرد مخالفة
 5ديسمبر
المطعون عليه للدستور.
الماضي ،وببطالن نتائجها،
وقررت عدم
ومـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،ق
وردت قبول هذه الطعون من الناحية
ـ ــررت غ ــرف ــة الـ ـمـ ـش ــورة فــي
الشكلية« .ال ــدس ـت ــوري ــة» ،أم ــس،
المحكمة ،التي أصــدرت حكمها
ع ــدم ق ـبــول طـعــن الـمـحــامــي
المستشار محمد بن ناجي ،على الطعون برئاسة ناصر النصرالله وعدد
من المواطنين على قانون
التي أقيمت على عــدم سالمة اإلج ــراء ات الثالثة الجنسية ،لعدم وجود
مصلحة لدى الطاعنين من
بتشكيل الـحـكــومــة ،الـتــي أص ــدرت مــر الخاصة تقديم الطعن ،وأمرت
وفــي أسـبــاب الـ بمصادرة كفالة  5آالف دينار.
ســوم
د
ع
ـ
ـوة
ـرفـ
االنتخابات أو بعدم سالمة مرسوم
ـض ،قــالــت المحكمة إن مناط
االنتخابات ،قبول الطعن المباشر
وبعدم دستورية
على دستورية التشريعات
قانون الدوائر االنتخابية
بأنها رهن بقيام الدليل على
ط ـعــون تـخــالــف ال ـم ــادة 41
وجود ضرر لحق بالطاعنين
مــن قــانــون ًاالن ـت ـخــاب ،من
ً
جراء تطبيقها ،وأن
والتي تنص على أن
ً
يكون هذا الضرر مباشرا
االنتخابية ،كما يكون الطعن محددا بالعملية
أن
وعائدا إلى تلك التشريعات.
الطعن المقام بعدم دستورية
قانون الدوائر
ولـفـتــت إل ــى أن الـطــا
هو طعن مباشر ويتجاوز
عـنـيــن لــم يـقــدمــوا أي دليل
النطاق على أنهم من أصحاب
المحدد للطعن.
الجنسية ًالكويتية األصلية
ً
(بالتأسيس) أو أن
وأكــدت أن
المصلحة في طلب إبطال
ضررا واقعيا قد صاحبهم من
االنتخاب
جراء
تطبيق
هذين النصين.

ك ـشــف م ـص ـ
ـدر رف ـي ــع بـمـكـتــب الــرئـيــس
اإليــرانــي حسن روحــانـ ًـي،
لـ«الجريدة» ،أن
ً
إبــرام حكومته
«تفاهما مؤقتا» ،للتعاون
مع المنظمة
بـعــد وع ــد الدولية للطاقة الــذريــة ،جاء
جـهـ
ال ـم ـت ـح ــدة ـات أوروب ـي ــة ب ــأن الــواليــات
سـت ـ
س ـمــح ل ـكــوري ــا الـجـنــوبـيــة
والـيــابــان بــاإلف
ــراج عــن نحو  10مليارات
دوالر م ــن أرص ـ ـ
ـدة
ط
ـ
ه
ـ
ـران
الـمـجـمــدة في
البلدين ،ألغ ـ
ـراض إنسانية ،إذا مــا قبلت

محليات

الرغم الجائحة مع ارتفاع ضئيل في الق
روض غير المنتظمة اقتصاد

عقب إتـ
مــام البنك الـمــركــزي نتائج
المراجعة
وعلى
الشاملة للبيانات المالية
صعيد نسب السيولة ،وفي
للبنوك
ض ــوء م ــا
المحلية لعام  ،2020أكد محافظ
تـعـكـســه حــزمــة مـعــايـيــرهــا،
البنك د.
قـ ــال ال ـه ــا
واص محمد الهاشل أن المصارف
ش ــل إن ال ـق ـط ــاع الـمـصــرفــي
ـ ـلـ ــت
ال ي ـ ـ ــزال ي ـ
ن ـش ــاط ـه ــا دون اسـ ـتـ ـخ ــدام
ش ـه ــد وف ـ ـ ــرة فـ ــي ال ـس ـيــولــة
المصدات التحوطية التي
على
سمح لها
ال ـم ـ النحو ال ــذي تظهره الـعــديــد من
ً
ـؤش ـ
«المركزي» باستعمالها؛ استنادا إلى
ـرات وم ـن ـهــا م ـع ـيــار التغطية
قــوة
معيار
كفاية
رأس
ا
ل
ـ
ا
ـ
ل
ـ
م
ـ
ـذي
بـلـ
ً
ـال لديها،
غــت نـسـبـتــه  %184.2مقابل
الفتا إلى
ح ــد أدن ــى
أن القطاع المصرفي تخطى
بـ ـ  ،%100وم ـع ـيــار صــافــي
السنة
األولى
من
أزمة
كورونا
التمويل
بنجاح.
نحو المستقر الــذي بلغت نسبته
وق ــال ال ـهــاشــل ،فــي ب ـيــان أم ـ
ـس ،إن
 %115.3وهي أعلى بدورها من
ً
البنوك
متطلبات
الكويتية سجلت ارتفاعا في
الحد األدنى البالغة ،%100
نسبة
في حين
كفاية رأس المال رغم المصاعب
نحو كانت نسبة السيولة الرقابية
الكبيرة التي
خلفتها
األز
م
ـ
ـة،
إذ
%27.5
بلغت
مقابل حدها األدنى .%18
ف ــي
ن ـهــايــة دي ـس ـم ـبــر ال ـم ــاض ــي
%19
وأوضح أن البنوك
الكويتية خضعت
محمد الهاشل
ً
مقابل
ّ
ً
تلك  %18.5نهاية  ،2019موضحا أن
الختبارات ضغط متحوطة بناء على
النسبة أعلى بكثير من
ثالثة
الـحــدود الدنيا لتعليمات متطلبات أو بالدول األخــرى،
سيناريوهات تغطي فترة ثالث
ً
ارتفعت من  %1.5سنوات
الـبــالـغــة  ،%13وأع ـلــى مــن«المركزي» في  2019إلى ً %2العام الماضي بواقع تلك قادمة ،الفتا إلى أن أشد نتائج
متطلبات  %0.5فقط ،مبينا
السيناريوهات أسفرت عن مرونة
أن تلك االرتفاعات جيدة
لجنة بازل للرقابة المصرفية
للقطاع المصرفي ،إذ حافظ على
البالغة تـعــد طفيفة بـمـقـيــاس
.%10.5
ق ــوة أزم ــة غير متوسط
كفاية رأسمالية يبلغ %11.4
مسبوقة بانعكاساتها
وأك ـ ـ ـ ــد أن نـ ـسـ ـب ــة الـ ـ ـق ـ ـ
ـروض
وتداعياتها ،فــي نـهــايـ
ـة
غ
ـ
ع
ي
ـ
ـ
ـر
ـام
غ
ـ
ـ
ي
ـ
،2023
ـر
و
أن
ه
ـ
ـو
ه
ـ
ـ
ـ
مستوى
ـذه ال ـن ـس
ً
ً
المنتظمة،
التي كــان
ـب ــة الت ًـ ـ ـ ـ ــزال عـنــد مرتفع
ً
ً
يمكن أن تسجل مستويات
نسبيا آخذا في الحسبان شدة
متدنية تاريخيا «وتعطي
ارتفاعا مؤثرا بسبب
السيناريوهات المطبقة.
اإلغالق وتراجع المزيد من
النشاط
١١
الثقة بقوة قطاعنا المصرفي
االقتصادي ،سواء في الكويت
وقدرته على مواصلة االنطالق».

بصيغة
رافائيل التعاون التي طرحها مدير الوكالة
غروسي.
وحسب
أساسه المصدر ،فإن طلب غروسي كان
تمديد
استمرار الحكومة اإليرانية
لتنفيذ
البروتوكول اإلضافي بشكل كامل،
مع أو دون
لتنفيذ قــا اإلعالن الرسمي لقرارها المخالف
نــون
البرلمان،
ا
ل
ـ
ـذي
ينص
على
توسيع
وتقليصالبرنامج النووي ،ورفع التخصيب،
عمليات التفتيش الدولية.
وفي سبيل
تأمينه الغطاء الالزم التخاذ
مثل هذه
الخطوة قام روحاني ببحث األمر

٠٤

ت ـم ــان ــي ل ـل ـكــويـ
ـت م ــن ًال ــوك ــاالت
ً
ّ
العالمية
يعد تصنيفا قويا ويمكنها
من
تأثراالقتراض بأقل التكاليف غير أنه
حول بسبب الجدل السياسي الكبير
األم ــة االستدانة وعدم توافق مجلس
مــع
الحكومة فــي إق ــرار «الــديــن
ال ـعــام» ،عـ ً
ـازيــا اإلب ـقــاء على استقرار
النظرة
المستقبلية إلى قوة االقتصاد
ومخزون األصول الضخم.
واض ـ
ـاف أن نسبة الــديــن «الـنــاتــج
المحلي»
تقاس بحجم الــديــن العام
الحكومي
إلى حجم اقتصاد الدولة،
وكلما
انخفضت تلك النسبة دل ذلك

على قدرة
م ـب ـي ـ ً الدولة على سداد الديون،
ن ــا أن
ن ـ ًس ـب ــة الـ ـك ــوي ــت تـعـتـبــر
منخفضة جــدا ً( )%14.8وهــي
ً
األقــل
ً
خليجيا
وعربيا ،والثامنة عالميا.
وكشف
أن معدالت الفائدة في دول
العالم
انخفضت مع األزمة الصحية
ً
العالمية،
مبينا أن الكويت خفضت
الـ ـف ــائ ــدة إ
ل
ـ
ـ
ـ
ـى
 %1.5وهـ ـ ــي األدنـ ـ ــى
ً
ً
ت ــاري ـخ ـي ــا
؛ ت ـمــاش ـيــا م ــع اإلج ـ ـ ــراءات
االحترازية
لمواجهة
تداعيات تفشي
فيروس كورونا.

٠٧

١٢
البحر :متفائلون
بانتعاش االقتصاد الكويتي
في المرحلة المقبلة

E xtra

١٧

لماذا احتاج سكان ميانمار
إلى انقالب عسكري
للتحرك؟

ةديرجلا
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ً
األمير :شهداؤنا األبرار بذلوا دماءهم الزكية دفاعا عن تراب الوطن

سموه تلقى برقيات من قادة الخليج والدول الشقيقة والصديقة ومسؤولي الدولة بمناسبة األعياد الوطنية
استقبل صاحب السمو أمير
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـم ــد
بقصر بيان صباح أمس سمو
ول ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد الـ ـشـ ـي ــخ م ـش ـعــل
األحمد.
كـمــا اسـتـقـبــل س ـمــوه رئـيــس
مجلس األمــة مــرزوق الغانم ثم
رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء سمو
الـشـيــخ ص ـبــاح ال ـخــالــد فنائب

رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ــر
الدولة لشؤون مجلس الــوزراء
أنس الصالح.
وفي مجال آخر ،بعث صاحب
السمو ببرقية تهنئة إلى رئيسة
إ سـتــو نـيــا كيرستي كاليواليد
ع ـبــر فـيـهــا س ـم ــوه ع ــن خــالــص
تهانيه بمناسبة ذ كــرى العيد
الــوطـنــي لـبــادهــا ،متمنيا لها

رسالة من صاحب السمو لرئيس اإلمارات
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف
األح ـم ــد بــرســالــة خـطـيــة إل ــى رئ ـيــس اإلمـ ــارات
الشيخ خليفة بن زايــد ،وتسلم الرسالة نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
الـشـيــخ محمد بــن راش ــد مــن وزي ــر الخارجية
الشيخ الدكتور أحمد الناصر خالل لقائه أمس
ببن راشد.
وت ـت ـع ـل ــق ال ــرس ــال ــة ب ــالـ ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة
األخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين
والشعبين الشقيقين ،وسبل دعمها وتعزيزها

في مختلف المجاالت وعلى كافة الصعد.
وتلقى الناصر ،أمس األول ،اتصاال هاتفيا
م ــن وزي ـ ــرة ال ـخــارج ـيــة ال ـســودان ـيــة الــدك ـتــورة
م ـ ــري ـ ــم الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادق الـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــدي ،ت ـ ـ ـنـ ـ ــاول م ـج ـمــل
العالقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين
الـشـقـيـقـيــن ،وس ـبــل تـطــويــرهــا وتـنـمـيـتـهــا في
مـخـتـلــف ال ـم ـج ــاالت ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى مناقشة
آخر المستجدات والتطورات على الساحتين
اإلقليمية والدولية.

موفور الصحة والعافية وللبلد
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
وسـمــو رئـيــس مجلس ال ــوزراء
ببرقيتي تهنئة مماثلتين.
ً
وتزامنا مع االعياد الوطنية،
تلقى صــاحــب الـسـمــو برقيات
تهان بمناسبة الذكرى الستين
للعيد الوطني والذكرى الثالثين
لعيد التحرير من إخوانه سمو
ول ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد الـ ـشـ ـي ــخ م ـش ـعــل
األحـمــد ،ورئـيــس مجلس األمــة
م ــرزوق ال ـغــانــم ،وسـمــو رئيس
الـحــرس الــوطـنــي الشيخ سالم
ال ـع ـل ــي ،وس ـم ــو ال ـش ـيــخ نــاصــر
الـمـحـمــد ،وسـمــو الـشـيــخ جابر
المبارك ،وسمو رئيس مجلس
ال ــوزراء الشيخ صباح الخالد،
ونائب رئيس الحرس الوطني
ال ـف ــري ــق أول م .ال ـش ـي ــخ أح ـمــد
النواف ،أعربوا فيها عن مشاعر
ال ــوالء والــوفــاء للوطن العزيز،
وخالص الدعاء لصاحب السمو
أم ـي ــر ال ـب ــاد ب ــأن ي ـمــن ال ـب ــاري
عــز وج ــل عـلــى س ـمــوه بـمــوفــور

الصحة ودوام العافية لمواصلة
ق ـيــادة مـسـيــرة الـخـيــر والـعـطــاء
للوطن العزيز وتحقيق المزيد
م ـمــا ي ـن ـشــده ال ــوط ــن م ــن نـمــاء
ونهضة وازدهار في ظل القيادة
الحكيمة لسموه.
وب ــادلـ ـه ــم سـ ـم ــوه ال ـت ـهــانــي
بهاتين المناسبتين الوطنيتين
العزيزتين على نفوس الجميع،
م ـقــدرا لـهــم مــا أع ــرب ــوا عـنــه من
ص ــادق ال ــدع ــاء لـسـمــوه وكــريــم
المشاعر نحو ا لــو طــن العزيز،
سائال سموه المولى تعالى أن
يوفق الجميع ويسدد الخطى
لخدمة الوطن الغالي ورفعته،
مـتـمـنـيــا ل ـه ــم م ــوف ــور الـصـحــة
والـ ـع ــافـ ـي ــة ،م ـس ـت ــذك ــرا س ـمــوه
ش ـه ــداء ال ـكــويــت األب ـ ــرار الــذيــن
ب ــذل ــوا دم ــاء ه ــم الــزك ـيــة دفــاعــا
عن تراب الوطن العزيز والذود
عنه ،ضارعا إلى المولى تعالى
أن يـتـغـمــدهــم ب ــواس ــع رحـمـتــه،
ويـ ـسـ ـكـ ـنـ ـه ــم فـ ـسـ ـي ــح جـ ـن ــات ــه،
وينزلهم منازل الشهداء.
ك ـمــا ت ـل ـقــى سـ ـم ــوه ،بــرق ـيــات

ً
مستقبال رئيس مجلس األمة أمس
االمير
تـ ـه ــان مـ ــن إخـ ــوانـ ــه قـ ـ ــادة دول
مجلس التعاون لــدول الخليج
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــربـ ـي ــة
الشقيقة والدول الصديقة ،وذلك
بمناسبة الذكرى الستين للعيد
الوطني والذكرى الثالثين لعيد
التحرير.

وب ـ ـع ـ ــث س ـ ـم ـ ــوه بـ ـب ــرقـ ـي ــات
ش ـك ــر ج ــوابـ ـي ــة ض ـم ـن ـهــا بــالــغ
شـ ـك ــره وتـ ـق ــدي ــره ل ـم ــا أع ــرب ــوا
عنه من طيب المشاعر بهاتين
المناسبتين الوطنيتين ،متمنيا
لـ ـه ــم دوام الـ ـصـ ـح ــة ومـ ــوفـ ــور
ال ـع ــاف ـي ــة ولـ ـلـ ـع ــاق ــات الـطـيـبــة

بـيــن الـكــويــت والـ ــدول الشقيقة
والصديقة المزيد مــن التطور
والنماء.

ولي العهد :وفاء أبناء الكويت حفظ للوطن وحدته وقوته
سموه تلقى برقيات تهنئة من كبار الشيوخ والمسؤولين بالدولة في ذكرى «االستقالل» و«التحرير»
مشاعركم
الصادقة
التي جسدت
روح الوحدة
الوطنية ألهل
الكويت محل
تقدير

شهداء
الكويت قدموا
تضحيات
جليلة
وسطروا أروع
البطوالت
وبذلوا
أرواحهم
إلعالء راية
الوطن والذود
عن ترابه

استقبل سـمــو ول ــي الـعـهــد الـشـيــخ مشعل
األحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس
األمة مرزوق الغانم.
واس ـت ـق ـبــل س ـم ــوه اي ـض ــا رئ ـي ــس مجلس
الــوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ثم نائب
رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر الــدولــة لشؤون
مجلس الوزراء أنس الصالح.
م ــن جـهــة اخ ـ ــرى ،تـلـقــى سـمــو ول ــي العهد
الـشـيــخ مـشـعــل األح ـم ــد ،بــرق ـيــات تـهـنـئــة من
كبار الشيوخ والمسؤولين بالدولة بمناسبة
األعـ ـي ــاد الــوط ـن ـيــة ،وأع ـ ــرب س ـم ــوه ع ــن بــالــغ
شكره وتقديره على ما عبروا عنه من مشاعر
صــادقــة جسدت روح الــوحــدة الوطنية ألهل
الكويت األوفياء.
وث ـمــن س ـم ــوه ،ف ــي بــرق ـيــات شـكــر جــوابـيــة
لمهنئيه ،القيم والوالء والوفاء ألبناء الكويت
مما حفظ للوطن وحدته وقوته على مر الزمن
وباإلنجازات التي حققها شباب الكويت في
ً
مختلف ال ـم ـجــاالت ،ســائــا الـلــه عــز وج ــل أن
يعيد هذه المناسبات الوطنية الغالية على
ً
قلوبنا جميعا وعلى وطننا الغالي بمزيد من
التقدم واالزدهار والرفعة والرخاء ،وأن يديم
عليه نعمة األمــن واألم ــان واالسـتـقــرار تحت
ظل القيادة الحكيمة لقائد مسيرتنا وراعي
نهضتنا صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ً
نواف األحمد حفظه الله ورعاه ذخرا للبالد.
واس ـت ــذك ــر س ـم ــوه شـ ـه ــداء ال ـك ــوي ــت وم ــا
ق ــدم ــوه م ــن ت ـض ـح ـيــات ج ـل ـي ـلــة ج ـ ــادت بـهــا
أرواح ـ ـهـ ــم ف ــي س ـب ـيــل ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ت ــراب
ال ــوط ــن ال ـع ــزي ــز وسـ ـط ــروا أروع ال ـب ـطــوالت
والتضحيات وبذلوا أرواحهم إلعالء رايته
ً
والـ ـ ــذود ع ــن ت ــراب ــه ال ـط ــاه ــر م ـت ـضــرعــا إلــى
المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته
وعظيم رضوانه ،وأن يسكنهم فسيح جناته

مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن
أولئك رفيقا.
وتـلـقــى س ـم ــوه ،رس ــال ــة تـهـنـئــة م ــن رئـيــس
مجلس األمة مرزوق الغانم أعرب فيها باسمه
ونـيــابــة عــن أع ـضــاء مجلس األم ــة عــن أطيب
الـتـهــانــي بـحـلــول الــذكــرى الستين الستقالل
ال ـكــويــت وال ــذك ــرى ال ـثــاث ـيــن ل ـيــوم الـتـحــريــر
ً
سائال المولى العلي القدير أن يعيد هاتين
المناسبتين الوطنيتين على سـمــوه وعلى
وطننا العزيز وشعبه الوفي بالخير واليمن
والبركات.
ودع ــا الـغــانــم الـلــه عــز وج ــل أن يــديــم على
الوطن نعمة األمن واألمان واالستقرار ويمن
عليه بمزيد من التقدم والنهضة والنماء من
أج ــل إع ــاء راي ــة الــوطــن عــالـيــة خـفــاقــة بعزة
ورس ـ ــوخ ،وأن يـحـفــظ س ـمــوه ذخ ــرا للكويت
ً
ً
وشـعـبـهــا ال ــوف ــي وع ــون ــا وعـ ـض ــدا لـصــاحــب
السمو أمـيــر الـبــاد ،وأن يمتع سـمــوه بوافر
الصحة ودوام العافية والسعادة.
وق ــد ب ـعــث س ـم ــوه بــرســالــة ش ـكــر جــوابـيــة
إلــى الغانم ضمنها سـمــوه خــالــص التهاني
والتبريكات على ما عبر عنه وأعضاء مجلس
األ مــة بهاتين المناسبتين الغاليتين علينا
ً
ً
جميعا ،مبتهال إلى المولى تعالى أن يحفظ
ً
وطـنـنــا الـعــزيــز مــن كــل س ــوء وأن يـظــل دوم ــا
مرفوعة هامته خفاقة رايته وأن يسبغ عليهم
ً
جـمـيـعــا نـعـمــة الـصـحــة وال ـعــاف ـيــة ،وأن يكلل
ً
جهودهم دائما بالتوفيق والسداد في سبيل
تـحـقـيــق الـمـصــالــح الـعـلـيــا لـكــويـتـنــا الـغــالـيــة
وأه ـل ـهــا األوفـ ـي ــاء ف ــي ظ ــل ال ـق ـيــادة الحكيمة
ً
لصاحب السمو حفظه الله ورعاه ذخرا للبالد.

مسيرة حافلة
كما بعث سموه برسالة تهنئة إلى رئيس

ً
مستقبال الصالح أمس
ولي العهد
ال ـحــرس الــوطـنــي سـمــو الـشـيــخ ســالــم العلي
عبر فيها سموه عن أصــدق التهاني وأطيب
الـتـبــريـكــات بمناسبة ذك ــرى الـعـيــد الوطني
ً
لـلـكــويــت ويـ ــوم ال ـت ـحــريــر داع ـي ــا ال ـمــولــى عز
وجل أن يعيد هاتين المناسبتين الوطنيتين
ع ـلــى س ـم ــوه وه ــو يـتـمـتــع ب ـمــوفــور الـصـحــة
ً
والـعــافـيــة ،معربا عــن بــالــغ اع ـتــزازه بمسيرة
سموه الوطنية الحافلة بالتفاني والعطاءات
ً
واإلن ـجــازات ،مستذكرا في هــذا المقام ببالغ
ال ـف ـخــر واالع ـ ـتـ ــزاز ش ـه ــداء ال ــوط ــن ال ـبــواســل
ً
ً
تخليدا وو ف ــاء و عــر فــا نــا بتضحياتهم التي
جسدت أروع قيم العطاء والـفــداء لـلــذود عن
ً
البالد ،سائال الله سبحانه وتعالى لوطننا
الغالي وشعبنا الكريم دوام األمــن والمزيد
من التقدم واالزدهــار في ظل راعــي مسيرتنا
ونهضتنا سمو أمير البالد.
وتـ ـلـ ـق ــى سـ ـ ـم ـ ــوه ،رس ـ ــال ـ ــة شـ ـك ــر ج ــواب ـي ــة

م ــن ال ـع ـل ــي ض ـم ـن ـهــا أسـ ـم ــى آيـ ـ ــات ال ـت ـهــانــي
ً
والتبريكات بمناسبة مرور ستين عاما على
ً
ً
االستقالل وثالثين عاما على التحرير ،داعيا
الله تعالى أن يعيد أمثالها على سموه وهو
يرفل بأثواب الصحة والعافية وأن يديم على
وطننا الغالي وشعبه الكريم نعمتي األ مــن
واألمـ ـ ــان وأن ي ـمــن عـلـيــه ب ـمــزيــد م ــن الـتـقــدم
والنماء.

األمن واالستقرار
وبـعــث سـمــوه بــرســالــة تهنئة إل ــى الشيخ
مبارك العبدالله عبر فيها سموه عن أصدق
ً
التهاني وأطيب التبريكات ،داعيا المولى عز
وجل أن يعيد هاتين المناسبتين الغاليتين
عليه وهــو يتمتع بموفور الصحة والعافية
وعلى كويتنا الحبيبة وشعبها الوفي بدوام
األمن واألمان واالستقرار والمزيد من التقدم

الخالد :الموازنة بين حق االطالع وحماية الخصوصية

ً
ترأس اجتماعا للوزراء و 75جهة حكومية بشأن «حق االطالع على المعلومات»
• أهمية القانون في ترسيخ الشفافية تفرض عدم المماطلة أو التسويف تجاه أي خطوة منه
دعــا رئيس مجلس ال ــوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد المعنيين بأحكام قانون "حــق االطــاع على
الـمـعـلــومــات" إل ــى االل ـت ــزام بـضــوابــط ال ـمــوازنــة بين
ح ــق االط ـ ــاع وح ــق ح ـمــايــة الـخـصــوصـيــة ل ــأف ــراد
وخصوصية المعلومات العامة ذات العالقة بمصالح
الدولة العليا واجبة الحماية.
واعتبر الخالد ،خالل ترؤسه اجتماعا عبر تقنية
االتصال المرئي المباشر ،بشأن القانون ،بحضور
ال ــوزراء وقياديين من  75جهة حكومية ،أن "أهمية
هــذا القانون ودوره الفعال في ترسيخ مبدأ تعزيز
الشفافية ومكافحة الفساد يفرض عدم المماطلة أو
التسويف تجاه أي خطوة إيجابية لمسيرة جهودنا
تجاه تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد".
وألقى سمو رئيس مجلس الــوزراء كلمة هنأ في
مستهلها صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف
االحـمــد ،وسـمــو ولــي العهد الشيخ مشعل االحـمــد،
وال ـش ـعــب ال ـكــوي ـتــي ،بــاألع ـيــاد الــوط ـن ـيــة ،كـمــا شكر
الصفوف األمامية في مواجهة كورونا على ما قاموا
ويقومون به من جهود جبارة خالل سنة كاملة وعلى
مدار الساعة.

التزام وتعزيز النزاهة
واض ـ ــاف ال ـخ ــال ــد" :نـلـتـقــي ال ـي ــوم لـتـبـيــان آل ـيــات
وأدوات تنفيذ قانون حق االطــاع على المعلومات،
ورغ ــم اسـتـقــالــة الـحـكــومــة وتكليفها بــالـعــاجــل من
األم ــور ف ــإن أهـمـيــة ه ــذا الـقــانــون ودوره الـفـعــال في
تــرسـيــخ م ـبــدأ تـعــزيــز الـشـفــافـيــة ومـكــافـحــة الـفـســاد
يفرض علينا كمواطنين قبل أن نكون مسؤولين أال
نماطل أو نسوف تجاه أي خطوة إيجابية لمسيرة
جـهــودنــا ت ـجــاه تـعــزيــز ال ـنــزاهــة وم ـحــاربــة الـفـســاد،
السيما أن موعد نفاذ القانون يحتم علينا التواصل
مــع الـمـســؤولـيــن عـلــى تنفيذ ب ـنــوده مــن القياديين
وال ـم ـع ـن ـي ـيــن ،وال ـت ــأك ــد م ــن اس ـت ـع ــداد ك ــل ال ـج ـهــات
الحكومية قبل موعد سريان القانون في ."3/7/2021
وأردف" :لقد تضمنت استراتيجية الكويت لتعزيز
النزاهة ومكافحة الفساد  ،2019-2024والتي أطلقها

المغفور له الشيخ صباح األحمد ،طيب الله ثراه ،في
المحور المتعلق بالقطاع العام ،هدفا استراتيجيا
يتمثل في تعزيز النزاهة وتطوير كفاءة الخدمات
العامة ،حيث أدرج ذلك كأولوية بأن اتخذت الكويت من
هذه التدابير ما يعزز ضمان حق االطالع والحصول
على المعلومات والشفافية في إدارة مرافق الدولة".
فــي ذات الـسـيــاق ،صــادقــت الـكــويــت على العديد
من االتفاقيات في مجال مكافحة الفساد ،وتضمنت
اتفاقية األمــم المتحدة لمكافحة الفساد في المادة
الـعــاشــرة منها ات ـخــاذ الـ ــدول األطـ ــراف مــا يـلــزم من
تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية ،ونصت
صراحة على ثالثة تدابير ،منها "اعتماد إجراءات أو
لوائح تمكن عامة الناس من الحصول على معلومات
عن كيفية إداراتها العمومية وعمليات اتخاذ القرارات
فيها".

ووافـ ــق مجلس األم ــة عـلــى ال ـم ـشــروع الحكومي
لقانون حق االطــاع على المعلومات في أغسطس
الماضي ،وتم نشره في الجريدة الرسمية ،مما يعد
مقياسا حقيقيا لـجــديــة الـكــويــت نـحــو التزاماتها
الدولية التي صادقت عليها ،ومنها العهد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية ،والــذي صادقت عليه
الكويت ،والمتضمن في أحــد بنوده أن "الحرية في
التماس مختلف ضروب المعلومات وتلقيها ونقلها
سواء بشكل مطبوع أو مكتوب أو بأي وسيلة أخرى".
كما يعتبر صدور القانون خطوة متقدمة إلنفاذ ما
التزمت به الكويت وفقا للمتطلبات الدولية الخاصة
بمكافحة الفساد ،والتي سبق أن أصدرت الكويت بناء
عليها القانون رقم  2لسنة  2016بإنشاء الهيئة العامة
لمكافحة الفساد (نــزاهــة) ،وهــذه القوانين وغيرها
هي خطوة نحو إعالء مفاهيم الشفافية والمشاركة

تدشين آلية إدارة عمليات الحوادث الكبرى
دشـ ــن س ـمــو رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
الشيخ صباح الخالد أمس ،آلية
إدارة عمليات الـحــوادث الكبرى
التابعة لقوة اإلطفاء العام.
راف ـ ـ ــق سـ ـم ــوه ن ــائ ــب رئ ـيــس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــدول ــة
ل ـش ــؤون مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء أنــس
الصالح.
واس ـت ـم ــع س ـم ــوه إلـ ــى شــرح
م ــن رئ ـي ــس قـ ــوة اإلطـ ـف ــاء ال ـعــام
الفريق خالد المكراد عن اآللية
المزودة بكل أجهزة االتصاالت
والـ ـك ــامـ ـي ــرات ال ـ ـحـ ــراريـ ــة ،ال ـتــي
ً
ت ـح ـتــوي أيـ ـض ــا ع ـلــى شــاشــات
ع ـ ـ ــرض ذك ـ ـيـ ــة وطـ ـ ــائـ ـ ــرة ب ـ ــدون

الخالد خالل تدشين آلية إدارة عمليات الحوادث الكبرى
طيار "درون" تساعد في الكشف
الـمـيــدانــي عــن ال ـحــرائــق وجميع
عمليات اإلنـقــاذ كما تضم اآللية

غرفة اجتماعات ميدانية لكبار
مسؤولي الدولة في حال األزمات
والطوارئ.

المجتمعية ،وتعكس رغبة جادة للحكومة في تحسين
موقع الكويت الدولي في مؤشرات مدركات الفساد،
وهــو ما تحقق إيجابيا في التقرير الــدولــي األخير
الصادر مؤخرا.

مؤشرات النزاهة
وق ــال ال ـخــالــد" :ل ـقــد أص ــدر وزي ــر ال ـعــدل الالئحة
التنفيذية لـلـقــانــون الـشـهــر الـمــاضــي تنفيذا لنص
الـقــانــون وخــال الـمــدة الزمنية الـمـحــددة بــه ،وبهذا
القانون تنضم الكويت إلى الـ 120دولة التي أصدرت
تشريعات مماثلة وتصبح الــدولــة السابعة عربيا
بهذا الصدد ،ومن المتوقع والمأمول أن يساهم هذا
الـقــانــون فــي تحسين موقع الكويت فــي المؤشرات
الدولية الخاصة بتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد
كمؤشرات مــدركــات الفساد وغيرها من المؤشرات
الدولية واإلقليمية ذات الصلة ،وكذلك يساهم في
تحسين بيئة األعـمــال والمنافسة والحوكمة ،مما
سينعكس باإليجاب على مختلف الصعد االقتصادية
والسياسية واالجتماعية والثقافية ،ويساهم بتعزيز
الشفافية والتمكين من المساءلة ،وتعتبر هذه الخطوة
التشريعية ضمن جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية
الكويت للنزاهة ومكافحة الفساد".
وي ـن ـظــم ال ـق ــان ــون والئ ـح ـتــه الـتـنـفـيــذيــة خ ـطــوات
وإجـ ـ ـ ــراءات ت ـح ـتــوي ع ـلــى م ــدد مـ ـح ــددة ،ت ـل ـتــزم كل
الـجـهــات الحكومية وال ـشــركــات الـتــي تـســاهــم فيها
الدولة بنسبة تزيد على  50في المئة من رأسمالها
بتقديم معلوماتها المبينة بالقانون ،كما يترتب على
االخالل بتنفيذ بنود هذا القانون عقوبات تصل إلى
الحبس أحيانا لمن يخالف بنوده من المسؤولين
في الحكومة.
وختم بقوله" :ال يسعني في الختام إال أن أدعوكم
جميعا وأدعو كل المسؤولين في الجهات الحكومية
والمخاطبين بأحكام هذا القانون إلى االلتزام بما جاء
به من ضوابط الموازنة بين حق االطالع وحق حماية
الخصوصية لألفراد وخصوصية المعلومات العامة
ذات العالقة بمصالح الدولة العليا واجبة الحماية".

والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لسمو األمير.
وت ـل ـقــى س ـم ــوه رس ــال ــة ش ـكــر ج ــواب ـي ــة من
العبدالله ضمنها خــا لــص التهاني وأطيب
التمنيات بهاتين المناسبتين العزيزتين
ً
سائال الله عز وجل أن يعيدهما على سموه
وعلى وطننا الغالي وأهله األوفـيــاء بالعزة
والرفعة وأن يعم السالم واألمن واألمان ربوع
الوطن الغالي لتحقيق كل ما يصبو إليه من
تنمية وازدهار.
ـان مــن كبار
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الشيوخ وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو
الشيخ جابر المبارك وسمو رئيس مجلس
ال ــوزراء الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس
الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ
أحمد النواف ،ضمنوها أصدق آيات التهاني
وأس ـم ــى ال ـت ـبــري ـكــات بـمـنــاسـبــة االح ـت ـفــاالت
الوطنية ،معربين عن بالغ االعـتــزاز بجهود
سـمــوه ومـسـيــرتــه الـحــافـلــة بــالـبــذل والـعـطــاء
ومقدرين دعمه المتواصل ورعايته الكريمة
التي نسترشد بها لتحقيق كل ما يصبو إليه
الوطن والمواطن سائلين الله تعالى أن يمن
على سموه بموفور الصحة وتـمــام العافية
وعلى كويتنا الغالية بــدوام التقدم والرفعة
واالزدهــار في ظل القيادة الحكيمة والرعاية
الكريمة لسمو األمير وسمو ولي العهد.
تهان من الوزراء
كما تلقى سموه برقيات
ِ
والـمـحــافـظـيــن وك ـب ــار الـمـســؤولـيــن بــالــدولــة
وأعضاء السلك الدبلوماسي وأعضاء مجلس
األمـ ـ ــة وعـ ـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن الـ ـك ــرام
والـمـقـيـمـيــن األوفـ ـي ــاء ،راج ـيــن ال ـلــه سبحانه
وتعالى أن يديم على سموه موفور الصحة
وتمام العافية والعمر المديد وعلى دولتنا
الحبيبة بــاألمــن واألم ــان وبمزيد مــن التقدم
واالزدهار والرخاء.

الصالح وباسل الصباح يبحثان
التطورات مع السفير البريطاني
بحث نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء أنس الصالح ،بحضور وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل
الصباح مع سفير المملكة المتحدة لدى الكويت مايكل دافنبورت
سبل تعزيز العالقات الكويتية  -البريطانية المتميزة بين البلدين
الصديقين في كل المجاالت وعلى مختلف الصعد.
وقال بيان صحافي صادر عن مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء امس إن الوزير الصالح استعرض خالل استقباله في مكتبه
بقصر السيف مع السفير البريطاني بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله
سفيرا لبالده لدى الكويت عددا من الموضوعات ذات االهتمام المشترك
والمتعلقة بتعزير التعاون ودعم روابط الصداقة بين البلدين.

سفارتنا بهنغاريا وقنصليتنا بدبي
تحتفالن باألعياد الوطنية
احتفلت سفارة الكويت لدى هنغاريا والقنصلية الكويتية في
دبي بالعيد الوطني الـ  60لالستقالل والذكرى الـ  30للتحرير.
ففي هنغاريا اقتصرت المشاركة في الحفل على الدبلوماسيين
الكويتيين والعاملين في سفارة الكويت في العاصمة بودابست
بسبب ظروف جائحة كوفيد .19
ورفع سفير الكويت لدى هنغاريا سعد العسعوسي اسمى آيات
التهاني والتبريكات الــى سمو امير الـبــاد الشيخ نــواف االحمد
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل االحمد والــى القيادة السياسية
والشعب الكويتي الكريم بهذه المناسبة.
وفي دبي اقامت القنصلية العامة للكويت في إمارة دبي واالمارات
الشمالية احتفالية وطنية افتراضية بمناسبة عيد االستقالل الـ 60
وعيد التحرير الـ  30للكويت.
وشارك في الحفل االفتراضي كل من القنصل العام ذياب الرشيدي
ومدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي اإلماراتية في دبي
الشيخ مكتوم بن بطي ال مكتوم.
وقــال القنصل الرشيدي في كلمته إن شهر فبراير من كل عام
يشهد تفاعال إيجابيا ومشاركة واسعة لمختلف الجهات الرسمية
واالهلية اإلمــاراتـيــة التي تــود المشاركة في احتفاالت القنصلية
بأعياد الكويت الوطنية والتي تعبر عن مدى ود العالقات الثنائية
بين البلدين قيادة وشعبا.
وأضاف أن الظروف الحالية لجائحة فيروس كورونا المستجد
(كوفيد )-19فرضت على احتفالية هذه السنة التباعد االجتماعي
واالشتراطات الصحية الهادفة الى سالمة المجتمع.
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«المركزي» :مصارفنا تجاوزت
سنة أولى «كورونا» ...بنجاح

نسبة كفاية رأس المال زادت رغم الجائحة مع ارتفاع ضئيل في القروض غير المنتظمة
البنوك المحلية واصلت أنشطتها
دون استخدام المصدات التحوطية
عقب إتـمــام البنك الـمــركــزي نتائج
المراجعة الشاملة للبيانات المالية
للبنوك المحلية لعام  ،2020أكد محافظ
البنك د .محمد الهاشل أن المصارف
واص ـ ـلـ ــت ن ـش ــاط ـه ــا دون اسـ ـتـ ـخ ــدام
المصدات التحوطية التي سمح لها
ً
«المركزي» باستعمالها؛ استنادا إلى
قــوة معيار كفاية رأس الـمــال لديها،
ً
الفتا إلى أن القطاع المصرفي تخطى
السنة األولى من أزمة كورونا بنجاح.
وق ــال ال ـهــاشــل ،فــي ب ـيــان أم ــس ،إن
ً
البنوك الكويتية سجلت ارتفاعا في
نسبة كفاية رأس المال رغم المصاعب
الكبيرة التي خلفتها األزمــة ،إذ بلغت
ف ــي ن ـهــايــة دي ـس ـم ـبــر ال ـم ــاض ــي %19
ً
مقابل  %18.5نهاية  ،2019موضحا أن
تلك النسبة أعلى بكثير من متطلبات
الـحــدود الدنيا لتعليمات «المركزي»
الـبــالـغــة  ،%13وأع ـلــى مــن متطلبات
لجنة بازل للرقابة المصرفية البالغة
.%10.5
وأك ـ ـ ـ ــد أن نـ ـسـ ـب ــة الـ ـ ـق ـ ــروض غ ـيــر
المنتظمة ،التي كــان يمكن أن تسجل
ً
ً
ارتفاعا مؤثرا بسبب اإلغالق وتراجع
النشاط االقتصادي ،سواء في الكويت

محمد الهاشل

أو بالدول األخــرى ،ارتفعت من %1.5
في  2019إلى  %2العام الماضي بواقع
ً
 %0.5فقط ،مبينا أن تلك االرتفاعات
تـعــد طفيفة بـمـقـيــاس ق ــوة أزم ــة غير
مسبوقة بانعكاساتها وتداعياتها،
غـ ـي ــر أن هـ ـ ــذه ال ـن ـس ـب ــة التـ ـ ـ ـ ــزال عـنــد
ً
مستويات متدنية تاريخيا «وتعطي
المزيد من الثقة بقوة قطاعنا المصرفي
وقدرته على مواصلة االنطالق».

المصارف أبدت مرونة جيدة في مواجهة القطاع يشهد وفرة في السيولة
بمعايير التغطية والتمويل و«الرقابية»
أشد سيناريوهات اختبارات الضغط
وعلى صعيد نسب السيولة ،وفي
ض ــوء م ــا تـعـكـســه حــزمــة مـعــايـيــرهــا،
قـ ــال ال ـه ــاش ــل إن ال ـق ـط ــاع الـمـصــرفــي
ال ي ـ ـ ــزال ي ـش ـه ــد وف ـ ـ ــرة فـ ــي ال ـس ـيــولــة
على النحو ال ــذي تظهره الـعــديــد من
ال ـم ــؤش ــرات وم ـن ـهــا م ـع ـيــار التغطية
الـ ــذي بـلـغــت نـسـبـتــه  %184.2مقابل
ح ــد أدن ــى بـ ـ  ،%100وم ـع ـيــار صــافــي
التمويل المستقر الــذي بلغت نسبته
نحو  %115.3وهي أعلى بدورها من
متطلبات الحد األدنى البالغة ،%100
في حين كانت نسبة السيولة الرقابية
نحو  %27.5مقابل حدها األدنى .%18
وأوضح أن البنوك الكويتية خضعت
متحوطة ً
ّ
بناء على
الختبارات ضغط
ثالثة سيناريوهات تغطي فترة ثالث
ً
سنوات قادمة ،الفتا إلى أن أشد نتائج
تلك السيناريوهات أسفرت عن مرونة
جيدة للقطاع المصرفي ،إذ حافظ على
متوسط كفاية رأسمالية يبلغ %11.4
فــي نـهــايــة ع ــام  ،2023وه ــو مستوى
ً
ً
مرتفع نسبيا آخذا في الحسبان شدة
السيناريوهات المطبقة.
١١

التقرير الفني لـ «المالية البرلمانية»:
َّ
إقرار «الدين العام» ضرورة لتوفير السيولة

ً
«الظروف الحالية مواتية لالقتراض بدال من السحب أو تسييل األصول»
●

فهد تركي

فــي تـقــريــر لــه عــن م ـشــروع قــانــون
ال ـ َّـدي ــن الـ ـع ــام ،ش ــدد الـمـكـتــب الـفـنــي
لـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة
ال ـبــرل ـمــان ـيــة ع ـلــى ض ـ ــرورة اإلسـ ــراع
ب ــإق ــرار ال ـق ــان ــون؛ ل ـتــوف ـيــر الـسـيــولــة
المطلوبة لمواجهة عجز الميزانية،
ً
مبينا أن الظروف المالية والعالمية
ً
حاليا مواتية ومناسبة لالقتراض
ً
بدال من اللجوء إلى تسييل األصول
أو السحب من االحتياطي.
وذك ـ ـ ـ ــر الـ ـمـ ـكـ ـت ــب أن ال ـت ـص ـن ـي ــف

«الدستورية» ترفض «بطالن» مجلس األمة
«مشورة» المحكمة تقرر عدم قبول الطعن على قانون الجنسية
●

حسين العبدالله

حسمت المحكمة الدستورية ،أمس ،أمر الطعون
الـمـقــامــة بـبـطــان ان ـت ـخــابــات مـجـلــس األمـ ــة ،الـتــي
أجريت في  5ديسمبر الماضي ،وببطالن نتائجها،
وقررت عدم قبول هذه الطعون من الناحية الشكلية.
وردت المحكمة ،التي أصــدرت حكمها برئاسة
المستشار محمد بن ناجي ،على الطعون الثالثة
التي أقيمت على عــدم سالمة اإلج ــراء ات الخاصة
بتشكيل الـحـكــومــة ،الـتــي أص ــدرت مــرســوم دعــوة
االنتخابات أو بعدم سالمة مرسوم االنتخابات،
وبعدم دستورية قانون الدوائر االنتخابية بأنها
ط ـعــون تـخــالــف ال ـم ــادة  41مــن قــانــون االن ـت ـخــاب،
ً
والتي تنص على أن يكون الطعن محددا بالعملية
االنتخابية ،كما أن الطعن المقام بعدم دستورية
قانون الدوائر هو طعن مباشر ويتجاوز النطاق
المحدد للطعن.
وأكــدت أن المصلحة في طلب إبطال االنتخاب

ال تـفـيــد بــذات ـهــا ت ــواف ــر الـمـصـلـحــة ف ــي الـمـنــازعــة
الدستورية ،كما ال تعتبر هذه المصلحة متحققة
بالضرورة بحكم اللزوم بناء على مجرد مخالفة
النص التشريعي المطعون عليه للدستور.
ومـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،ق ـ ــررت غ ــرف ــة الـ ـمـ ـش ــورة فــي
«ال ــدس ـت ــوري ــة» ،أم ــس ،ع ــدم ق ـبــول طـعــن الـمـحــامــي
ناصر النصرالله وعدد من المواطنين على قانون
الجنسية ،لعدم وجود مصلحة لدى الطاعنين من
تقديم الطعن ،وأمرت بمصادرة كفالة  5آالف دينار.
وفــي أسـبــاب الــرفــض ،قــالــت المحكمة إن مناط
قبول الطعن المباشر على دستورية التشريعات
رهن بقيام الدليل على وجود ضرر لحق بالطاعنين
ً
من جراء تطبيقها ،وأن يكون هذا الضرر مباشرا
ً
وعائدا إلى تلك التشريعات.
ولـفـتــت إل ــى أن الـطــاعـنـيــن لــم يـقــدمــوا أي دليل
على أنهم من أصحاب الجنسية الكويتية األصلية
ً
ً
(بالتأسيس) أو أن ضررا واقعيا قد صاحبهم من
جراء تطبيق هذين النصين.

لبنان إذ يحسد العراق ...استنجاد
«الكيان» بعباءة الفاتيكان
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ةديرجلا .تهنئ باألعياد السماح للقطاع الطبي األهلي
الوطنية ...وتعود االثنين بإعطاء لقاح «كورونا»
مع حلول ذكــرى األعياد الوطنية ،تتقدم أسرة
«الجريدة» إلى الجميع ،بخالص التهنئة ،داعية أن
تظل الكويت العزيزة واحــة أمن وأمــان وطمأنينة
وسالم ،وأن تعود هذه األعياد عليها وقد انكشفت
أزم ــة «ك ــورون ــا» إلــى غير رجـعــة ،وع ــاد العالم إلى
طبيعته وحياته اآلمنة.
وبهذه المناسبة ،تلفت «الجريدة» عناية قرائها
ً
األعزاء ،إلى أنها ستحتجب عن الصدور اعتبارا من
الغد حتى األحد المقبل ،على أن تكون بين أيديهم
االثنين  1مارس ...وكل عام والجميع بخير.

●

عادل سامي

ً
تأكيدا لما انـفــردت «الـجــريــدة» بنشره،
قررت وزارة الصحة السماح للمستشفيات
والمراكز والمستوصفات الصحية األهلية
بـشــراء الـطـعــوم الــواقـيــة مــن «ك ــورون ــا» من
الوكيل المحلي ،أو الشركات المنتجة له بعد
ترخيصها واعتمادها من الوزارة ،لتقديم
خدمة التطعيم.
واشترطت «الصحة» ،في تعميم أصدرته،

أم ــس ،عـلــى الـقـطــاع الـطـبــي األه ـلــي إتـمــام
الربط اإللكتروني مع المنصة اإللكترونية
الـتــابـعــة ل ـل ــوزارة قـبــل ال ـش ــروع فــي تقديم
هذه الخدمة.
ودع ـ ـ ـ ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى االلـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــزام ب ــال ـم ـع ــاي ـي ــر
والمواصفات واإلرش ــادات المتعلقة بنقل
وتخزين وإعطاء الطعوم ،مشيرة إلى تحمل
الجهة المقدمة للخدمة المسؤولية الكاملة
ً
عن صحة البيانات ،علما بأنه سيتم تحديد
أسعار التطعيم في مرحلة الحقة.

«اتفاق غروسي» ُيفرج إليران عن  10مليارات دوالر
●

طهران -فرزاد قاسمي

ك ـشــف م ـص ــدر رف ـي ــع بـمـكـتــب الــرئـيــس
اإليــرانــي حسن روحــانــي ،لـ«الجريدة» ،أن
ً
ً
إبــرام حكومته «تفاهما مؤقتا» ،للتعاون
مع المنظمة الدولية للطاقة الــذريــة ،جاء
بـعــد وع ــد جـهــات أوروب ـي ــة ب ــأن الــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة سـت ـس ـمــح ل ـك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة
والـيــابــان بــاإلفــراج عــن نحو  10مليارات
دوالر م ــن أرص ـ ــدة ط ـه ــران الـمـجـمــدة في
البلدين ،ألغ ــراض إنسانية ،إذا مــا قبلت

بصيغة التعاون التي طرحها مدير الوكالة
رافائيل غروسي.
وحسب المصدر ،فإن طلب غروسي كان
أساسه تمديد استمرار الحكومة اإليرانية
لتنفيذ البروتوكول اإلضافي بشكل كامل،
مع أو دون اإلعالن الرسمي لقرارها المخالف
لتنفيذ قــانــون البرلمان ،ال ــذي ينص على
توسيع البرنامج النووي ،ورفع التخصيب،
وتقليص عمليات التفتيش الدولية.
وفي سبيل تأمينه الغطاء الالزم التخاذ
مثل هذه الخطوة قام روحاني ببحث األمر

مع المرشد علي خامنئي ،الذي رفض مقترح
عــدم تنفيذ الحكومة لقرار البرلمان ،الذي
ً
اعتبر هذا التفاهم التفافا غير شرعي على
قانون وقف العمل بالبروتوكول اإلضافي
قبل في الوقت
في االتفاق الـ ًنــووي ،إال أنــه ِ
نفسه مشروعا آخر يسمح لمفتشي المنظمة
الــدولـيــة بالبقاء مــن أج ــل إك ـمــال مــا ب ــدأوه
مــن عمل ،دون السماح لهم بالتحقيق في
مواضيع جديدة أو االطالع على تسجيالت
كاميرات المراقبة التي تحتفظ بها الحكومة
مدة  3أشهر.
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االئ ـت ـم ــان ــي ل ـل ـكــويــت م ــن ال ــوك ــاالت
ً
ً
ّ
العالمية يعد تصنیفا قويا ويمكنها
من االقتراض بأقل التكاليف غير أنه
تأثر بسبب الجدل السياسي الكبير
حول االستدانة وعدم توافق مجلس
األم ــة مــع الحكومة فــي إق ــرار «الــديــن
ً
ال ـعــام» ،عــازيــا اإلب ـقــاء على استقرار
النظرة المستقبلية إلى قوة االقتصاد
ومخزون األصول الضخم.
واض ــاف أن نسبة الــديــن «الـنــاتــج
المحلي» تقاس بحجم الــديــن العام
الحكومي إلى حجم اقتصاد الدولة،
وكلما انخفضت تلك النسبة دل ذلك

على قدرة الدولة على سداد الديون،
ً
م ـب ـي ـن ــا أن ن ـس ـب ــة الـ ـك ــوي ــت تـعـتـبــر
ً
منخفضة جــدا ( )%14.8وهــي األقــل
ً
ً
ً
خليجيا وعربيا ،والثامنة عالميا.
وكشف أن معدالت الفائدة في دول
العالم انخفضت مع األزمة الصحية
ً
العالمية ،مبينا أن الكويت خفضت
الـ ـف ــائ ــدة إلـ ـ ــى  %1.5وهـ ـ ــي األدنـ ـ ــى
ً
ً
ت ــاري ـخ ـي ــا؛ ت ـمــاش ـيــا م ــع اإلج ـ ـ ــراءات
االحترازية لمواجهة تداعيات تفشي
فيروس كورونا.
٠٧

محليات

٠٦
الكويتيون يحتفلون
بالعيد الوطني الـ 60
في البيوت والقلوب

اقتصاد

١٢
البحر :متفائلون
بانتعاش االقتصاد الكويتي
في المرحلة المقبلة

E xtra
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لماذا احتاج سكان ميانمار
إلى انقالب عسكري
للتحرك؟
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محليات

تميم يستقبل الجابر للمشاركة في افتتاح «محور صباح األحمد»
وزير الدفاع :أهمية التباحث المستمر مع الدوحة لتعزيز التعاون وتطوير العالقات في مجاالت التنمية

الجابر نقل ألمير
قطر تحيات القيادة
السياسية على
مشاعر المحبة تجاه
الكويت والتقى خالد
بن خليفة

استقبل أمير قطر الشيخ تميم
بن حمد أمس نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد
الـجــابــر ،بمناسبة زيــارتــه لقطر
للمشاركة في حفل افتتاح مشروع
"محور صباح األحمد".
ون ـق ــل ال ــوزي ــر ال ـج ــاب ــر ألمـيــر
قـطــر ولـلـشـعــب الـقـطــري "الــوفــي"
تحيات وتـقــديــر صــاحــب السمو
أمير البالد الشيخ نواف األحمد،
وسمو ولي عهده الشيخ مشعل
األحمد ،على كريم ما عبروا عنه
مـ ــن م ـش ــاع ــر ال ـ ـمـ ــودة وال ـم ـح ـبــة
تجاه الكويت ،والتي تجسدت في
تسمية المحور باسم سمو األمير
ال ــراح ــل ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح االح ـمــد
طيب الله ثراه.
حضر المقابلة سفير الكويت
لدى قطر حفيظ العجمي.
ك ـمــا اسـتـقـبــل رئ ـي ــس مجلس
الــوزراء ووزير الداخلية في قطر
ال ـش ـيــخ خــالــد ب ــن خـلـيـفــة ،نــائــب

رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزيـ ــر
الدفاع.
وأكد الجابر خالل اللقاء أهمية
التباحث والتشاور المستمرين
مع األشقاء في قطر ،والعمل على

تعزيز وتطوير العالقات في كافة
مـجــاالت التنمية والـتـعــاون بما
يخدم البلدين ،ويحقق مصالح
الشعبين الشقيقين.
واق ـ ـ ــام ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس

ال ـ ـ ــوزراء ووزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
الدفاع في دولة قطر مأدبة غداء
على شــرف نائب رئيس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء ووزي ـ ــر ال ــدف ــاع وال ــوف ــد
المرافق له.

«الصحة» تستعين بأطباء حديثي التخرج لمساندة
األطقم الطبية في مواجهة «كورونا»

من فئة مساعد مسجل من أقسام الجراحة العامة والتخصصية والجلدية
●

عادل سامي

طلبت وزارة الصحة من مديري
المناطق الصحية والمستشفيات
والمراكز التخصصية االستعانة
باألطباء من فئة مساعد مسجل
م ـ ــن أق ـ ـس ـ ــام الـ ـ ـج ـ ــراح ـ ــة الـ ـع ــام ــة
والجراحات التخصصية وأقسام
الجلدية ،لمساندة أقسام الباطنية
والعناية المركزة والـطــوارئ في
ال ـت ـصــدي ل ـف ـيــروس ك ــورون ــا في
المستشفيات واألجنحة ،بسبب

ارتـ ـف ــاع االص ــاب ــات خ ــال اآلون ــة
األخيرة.
ودع ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،فـ ــي تـعـمـيــم
أصدره وكيلها د .مصطفى رضا،
إلــى التنسيق مــع اإلدارة الفنية
في الــوزارة بواسطة رؤســاء فرق
"كوفيد" لتوفير الطواقم الطبية،
ب ـه ــدف ال ـم ـســاعــدة ف ــي مـجــابـهــة
ت ــزاي ــد أعـ ـ ـ ــداد اإلص ـ ــاب ـ ــات خ ــال
األسابيع القليلة الماضية.
وجـ ــاء ف ــي الـتـعـمـيــم أن ــه نـظــرا
للوضع الوبائي ،وفي ظل تزايد

أع ـ ـ ـ ـ ــداد ال ـ ـمـ ــرضـ ــى فـ ـ ــي أج ـن ـح ــة
ك ــوف ـي ــد  ،19ووح ـ ـ ـ ــدات ال ـع ـنــايــة
المركزة ،وكذلك زيادة المراجعين
ألق ـ ـس ـ ــام الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ ال ـت ـن ـف ـس ـيــة
وغ ـيــر الـتـنـفـسـيــة ،وان ـط ــاق ــا من
حرص الوزارة على تقديم أفضل
الخدمات الصحية ،يرجى االلتزام
بما ورد في هذا التعميم والتقيد
ب ــه اع ـت ـبــارا م ــن األربـ ـع ــاء وحـتــى
إشعار آخر.
وت ـ ـ ــواج ـ ـ ــه أطـ ـقـ ـمـ ـن ــا ال ـط ـب ـي ــة
الوطنية منذ عام إرهاقا وتحديا

ك ـب ـي ــرا ف ــي م ـجــاب ـهــة وال ـت ـص ــدي
لمرض "كوفيد  ،"19وهو ما كان
محل إش ــادة مــن منظمة الصحة
العالمية وغيرها من المنظمات
الصحية الدولية واإلقليمية.
فـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،ع ـل ـمــت
"الـ ـج ــري ــدة" م ــن م ـص ــادر صحية
مـطـلـعــة أن وزارة الـصـحــة ب ــدأت
إجـ ـ ـ ــراءات اس ـت ـق ــدام ف ــري ــق طبي
وتمريضي من ماليزيا ،لمساندة
ودعـ ـ ــم الـ ـف ــرق ال ـط ـب ـيــة الــوط ـن ـيــة
ال ـع ــام ـل ــة ف ــي م ـجــاب ـهــة ف ـي ــروس

إدراج العاملين في «التربية» ضمن أولوية التطعيم
أعـلـنــت الـلـجـنــة ال ـم ـســؤولــة ع ــن حملة
تطعيم كــوفـيــد  19بـ ــوزارة الـصـحــة أنها
أدرجــت جميع أعضاء الهيئة التعليمية
واإلداريـ ـ ــة فــي ال ـم ــدارس الـتــابـعــة ل ــوزارة
التربية ضمن فئات العاملين بالخدمات
األســاسـيــة ،والــذيــن لهم أولــويــة التطعيم
الخاص بـ"كورونا".
وأشارت إلى أنه تم تحديد موقع وزارة
الصحة المخصص للتسجيل والحصول
على موعد للتطعيم ،حيث تمت إضافة

تعديل لنظام التسجيل يسمح بتحديد
أعضاء الهيئات التعليمية واإلداريــة في
المدارس ،لضمان حصولهم على أولوية
ف ــي حـجــز مــوعــد لـلـتـطـعـيــم ،حـيــث يمكن
تحديد اختيار (وزارة التربية والتعليم
العالي) في الخانة المخصصة الختيار
المهنة.
وأضــافــت أنــه "إذا كــان الـفــرد قــد سجل
ً
مسبقا فإنه يمكنه الدخول على الموقع،
وتـعــديــل تحديث الـبـيــانــات الـخــاصــة به،

وت ـح ــدي ــد االخ ـت ـي ــار ال ـم ــذك ــور أع ـ ــاه في
خانة المهنة".
وأوص ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة أع ـ ـض ـ ــاء ال ـه ـي ـئ ــة
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــدارس
بالتسجيل على موقع "الصحة" للحصول
عـلــى مــوعــد الـتـطـعـيــم ،مــوضـحــة ان ــه يتم
ً
إرســال الموعد الخاص بهم تبعا لآللية
الـ ـمـ ـح ــددة س ــاب ـق ــا ل ـك ــل ف ـئ ــة م ــن ال ـف ـئــات
الـمـسـتـهــدفــة م ــن ق ـبــل ال ـج ـهــات المعنية
بالوزارة.

"كــورونــا" والتصدي لــه ،مضيفة
ان األ ط ـقــم الطبية والتمريضية
الماليزية متخصصة في العناية
ال ـم ــرك ــزة وال ـت ـخــديــر واألم ـ ــراض
الصدرية والباطنية.
ف ــي م ـجــال ص ـحــي آخـ ــر ،أعـلــن
وك ـي ــل وزارة ال ـص ـحــة الـمـســاعــد
لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية
د .عبدالله الـبــدر وص ــول الدفعة
الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة م ـ ــن ل ـ ـقـ ــاح "ف ـ ــاي ـ ــزر-
ب ـي ــون ـت ـي ــك" الـ ـمـ ـض ــاد ل ـف ـي ــروس
كــورونــا إل ــى ال ـبــاد عـصــر األحــد
المقبل.
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــدر ،فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
صحافي ،إن التعاقد بين وزارة
الصحة وشــركــة فــايــزر العالمية
مباشر دون وجود وكيل محلي،
مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا حـ ـ ـ ــرص ال ـ ـكـ ــويـ ــت ع ـلــى
م ــواج ـه ــة جــائ ـحــة كـ ــورونـ ــا ،وأن
التطعيم مع االلتزام باالشتراطات
ال ـص ـح ـيــة ه ــو ال ـس ـب ـيــل الــوح ـيــد
لتخفيف مشكلة هذا الوباء الذي
تعاني منه جميع دول العالم.

وصول الدفعة
السادسة من لقاح
«فايزر» األحد المقبل

ً
تميم مستقبال الجابر أمس

الجابر ونظيره القطري

وكـ ـ ــان م ـم ـثــل رئـ ـي ــس مـجـلــس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ ص ـب ــاح
الـ ـخ ــال ــد ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع ال ـش ـيــخ
ح ـم ــد ال ـج ــاب ــر ت ــوج ــه أمـ ــس إل ــى

قطر للمشاركة فــي حفل افتتاح
مـشــروع "مـحــور صـبــاح األحـمــد"
فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة ال ـ ــدوح ـ ــة ،وكـ ــان
فــي وداع ــه لــدى مـغــادرتــه رئيس
األركـ ــان الـعــامــة للجيش الفريق

«الطيران المدني» و«الداخلية» :تعزيز
التعاون إلنجاح الحجر المؤسسي

ً
ً
تشغيل المطار  24ساعة يوميا ...اعتبارا من  7مارس

جانب من جولة تفقد إجراءات الحجر المؤسسي
أشــاد رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان
الحمود بتعاون جهود جميع الجهات الحكومية
الـمـتـمـثـلــة ف ــي وزارة ال ـص ـحــة واإلدارة الـعــامــة
للطيران المدني ،واإلدارة العامة للجمارك ،واتحاد
الـفـنــادق الكويتية ،وشــركــات مقدمي الخدمات
األرضية في مطار الكويت الدولي لتطبيق قرارات
مجلس الوزراء األخيرة المتعلقة بالسفر.
جاء ذلك خالل جولة تفقدية لرئيس الطيران
المدني لغرفة العمليات المركزية التابعة لوزارة
الداخلية بحضور المدير العام م .يوسف الفوزان
لــا طــاع ميدانيا على سير العمل فيما يتعلق
بمتابعة خطة إجراءات تطبيق الحجر المؤسسي
عـلــى الــركــاب الـقــادمـيــن لـمـطــار الـكــويــت الــدولــي،

«الشؤون» تلزم موظفيها بدوام %30
وإجراءات قانونية ضد غير الملتزمين
●

جورج عاطف

أ ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر و ك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل وزارة ا ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون
االجتماعية بالتكليف مسلم السبيعي،
تعميما إدار ي ــا يقضي بــإ لــزام ا لــو حــدات
الـتـنـظـيـمـيــة فــي الـ ـ ــوزارة ،تـحــديــد نسبة
موظفيها فــي مـقــار العمل لديها بما ال
يتجاوز  30في المئة ،وفقا لمقتضيات
ال ـم ـص ـل ـح ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة وظ ـ ـ ـ ــروف الـ ـعـ ـم ــل،
وإلح ـكــام الـسـيـطــرة بـصــورة أوس ــع على
ال ـت ـج ـم ـعــات وال ـم ـحــاف ـظــة ع ـلــى الـتـبــاعــد
االجتماعي ،وتقليل فرص انتشار الوباء.

وأو ض ـ ـ ـ ــح ا ل ـت ـع ـم ـي ــم أن ذ لـ ـ ــك ي ــأ ت ــي
ً
تـنـفـيــذا ل ـقــرار مـجـلــس ال ـ ــوزراء ال ـصــادر
ً
أ خـيــرا  ،بـشــأن تخفيض نسب الحضور
إل ـ ــى مـ ـق ــار ال ـع ـم ــل ب ـم ــا ال يـ ـتـ ـج ــاوز 30
فــي المئة بالقطاع الحكومي ،وتعميم
ديوان الخدمة المدنية ( )2021/4الصادر
بشأن ذلك.
وذكر أنه في حال الحاجة إلى زيادة
عدد الموظفين سيتم مخاطبة "الشؤون
اإلداريـ ـ ـ ـ ــة" فـ ــي ال ـ ـ ـ ــوزارة بـ ـمـ ـب ــررات ذل ــك
للتنسيق مع ديوان الخدمة بهذا الشأن.
وأ كــد ض ــرورة اال لـتــزام باالشتراطات

الصحية وا لــو قــا ئـيــة كــا فــة ا لـتــي تقررها
ً
ال ـس ـل ـطــات ال ـص ـح ـيــة ف ــي الـ ـب ــاد ،فـضــا
عن اإلجراء ات والقواعد وأنظمة الدوام
ال ـم ــرن ــة وال ـع ـم ــل ع ــن ُب ـع ــد وف ـق ــا لــدلـيــل
سياسات واجراء ات العودة التدريجية
للعمل في الجهات الحكومية ،وتعامميم
ال ــوزارة ال ـصــادرة بـهــذا الـصــدد ،مشددا
على المعنيين بتنفيذه وضرورة التقيد
ً
بــه ت ـفــاديــا الت ـخــاذ اإلج ـ ــراء ات الـمـقــررة
ً
قانونا في حال مخالفته.

«التربية» :إنجاز  %95من صيانة المدارس
ً
استعدادا الستئناف دوام المعلمين االثنين ...وبدء أعمال تنظيف المرافق
●

فهد الرمضان

ب ـي ـن ـم ــا واص ـ ـ ـلـ ـ ــت الـ ـجـ ـه ــات
ال ـم ـع ـن ـي ــة فـ ــي وزارة ال ـتــرب ـيــة
جهودها لتطبيق االشتراطات
ال ـص ـح ـيــة واالل ـ ـت ـ ــزام بـ ـق ــرارات
م ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة
بـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض ن ـ ـس ـ ـبـ ــة ح ـ ـضـ ــور
الموظفين بالجهات الحكومية
الى  30في المئة ،كشفت مصادر
تربوية لـ "الجريدة" عن إنجاز
قـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـمـ ـنـ ـش ــآت الـ ـت ــرب ــوي ــة
والتخطيط لعمليات الصيانة
لمعظم م ــدارس التربية والتي
يصل عددها االجمالي الى اكثر

م ــن  900م ــدرس ــة ب ـي ــن ري ــاض
اط ـف ــال واب ـت ــدائ ـي ــة ومـتــوسـطــة
وثانوية.
وقالت المصادر ان مسؤولي
الصيانة في المناطق التعليمية
الست تابعوا اعمال الصيانة في
المدارس طوال االشهر الماضية
السيما مع وجود عقود صيانة
سارية في المناطق التعليمية
الـ ـس ــت االمـ ـ ــر الـ ـ ــذي س ــاه ــم فــي
انجاز االعمال بنسبة تجاوزت
 95فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،الفـ ـت ــة الـ ـ ــى ان
االعمال المتبقية تشمل بعض
الـمــدارس التي تخضع ألعمال
الهدم وإعادة البناء والتي تتم

وفق خطة زمنية محددة بحسب
آلـيــة تنفيذ االع ـمــال االنشائية
الخاضعة لضوابط المناقصات.
وأشـ ـ ـ ــارت الـ ــى ان الـ ـم ــدارس
س ـت ـكــون ج ــاه ــزة م ــع اول يــوم
دراسـ ـ ــي ف ــي االول م ــن مـ ــارس،
السيما فيما يخص الكهرباء
والتكييف.

نظافة المدارس
وف ــي س ـيــاق م ـت ـصــل ،علمت
"ال ـج ــري ــدة" ،مــن م ـصــادرهــا ،ان
ادارة الخدمات العامة تواصلت
م ــع ال ـش ــرك ــات ال ـم ـن ـفــذة لـعـقــود

الركن خالد الصباح ،ووكيل وزارة
الدفاع بالندب فهد الجابر ،ونائب
رئ ـيــس األرك ـ ــان ال ـعــامــة للجيش
الفريق الركن فهد الناصر.

ال ـن ـظ ــاف ــة ل ـل ـب ــدء ف ــي اج ـ ـ ــراءات
ت ـن ـظ ـي ــف وت ـج ـه ـي ــز ال ـ ـمـ ــدارس
اس ـت ـعــداد ل ـبــدء دوام الـهـيـئــات
االداري ـ ـ ــة والـتـعـلـيـمـيــة االثـنـيــن
المقبل ،الفتة الى ان العمل جار
عـلــى اسـتـكـمــال تنظيف جميع
المرافق المدرسية ومن المتوقع
االنـتـهــاء مــن هــذه االع ـمــال قبل
بدء الدوام.

وسير اإلجــراء ات االحترازية والتدابير المتخذة
في غرفة العمليات.
في مجال آخر ،أصدر مدير إدارة النقل الجوي
ف ــي اإلدارة ال ـع ــام ــة ل ـل ـط ـيــران ال ـم ــدن ــي عـبــدالـلــه
ً
الــراجـحــي تعميما بفتح مـطــار الـكــويــت الــدولــي
على مدار الساعة.
وج ــاء فــي الـكـتــاب الـمــوجــه إل ــى الـمــديــر الـعــام
لشركة ناشيونال لخدمات الطيران «نــاس» ،انه
تقرر تشغيل مطار الكويت الدولي  24ساعة ،بدءا
من  7مارس المقبل ،وتم إبالغ الشركات العاملة
في مطار الكويت لتزويد اإلدارة العامة للطيران
المدني بطلبات تعديل الخانات الزمنية.

«القوى العاملة» :تذليل العقبات
أمام إنجاز معامالت المراجعين
أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة أن الجهود التنسيقية متواصلة
ومستمرة بين جميع قطاعاتها ،السيما إدارات العمل الموجودة في
المحافظات ،وإدارة مركز نظم المعلومات ،لتذليل أي عقبات تتعلق
بإنهاء معامالت المراجعين.
وقالت الهيئة ،في بيان صحافي ،إن "توجيهات صدرت إلى إدارات
العمل بتفعيل أقسام االستقبال ،ومراقبة تسجيل البيانات الستقبال
أي مالحظات من جانب المراجعين ،فيما يتعلق بإتمام المعامالت التي
يتم إجراؤها من خالل النظام اآللي ،حيث إنه تم تكليف نظم المعلومات
بتوفير الدعم الفني إلدارات العمل عبر فريق فنيين يعمل على مدار
الساعة لوضع الحلول الفنية المطلوبة لتسيير األنظمة اآللية".
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الكويتيون يحتفلون بالعيد الوطني الـ 60في البيوت والقلوب
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يوم يجسد أعظم معاني وقيم االنتماء والتفاف أبناء الشعب حول قيادته الحكيمة
الجائحة أظهرت
المعدن األصيل
ألبناء الوطن الواحد
في تضامنهم
لمواجهتها

البالد أنجزت الكثير
على طريق النهضة
الشاملة منذ فجر
االستقالل حتى
اليوم

الكويت حرصت
منذ استقاللها على
تقديم المساعدات
اإلنسانية ورفع
الظلم عن ذوي
الحاجة

تحتفل الكويت اليوم بالذكرى
ال ـس ـت ـي ــن ل ـل ـع ـيــد ال ــوطـ ـن ــي الـ ــذي
يجسد أعظم معاني وقيم االنتماء
للوطن وقيادته التي حرصت طوال
العقود الماضية على تعزيز مكانته
والمحافظة على أمنه واستقراره
ودف ــع عملية التنمية فيه بشتى
المجاالت.
وتـ ـحـ ـي ــي الـ ـ ـب ـ ــاد ه ـ ــذه األي ـ ــام
احتفاالتها بأعيادها الوطنية في
ظل قيادة سمو أمير البالد الشيخ
ن ــواف األحـمــد وسـمــو ولــي العهد
الـشـيــخ مـشـعــل األح ـم ــد والـتـفــاف
أب ـ ـنـ ــاء ال ـش ـع ــب ح ـ ــول ق ـيــادت ـه ـمــا
الحكيمة لتمضي بسفينة هذا البلد
نـحــو شــاطــئ األمـ ــان واالس ـت ـقــرار
واالزدهار.
وإذ تـحـفــل ال ـكــويــت ب ــاألج ــواء
االحتفالية الوطنية فإنها تستذكر
بكل العرفان واإلجــال سمو أمير
البالد الراحل الشيخ صباح األحمد
طيب الـلــه ث ــراه ال ــذي واف ــاه األجــل
المحتوم في  29سبتمبر الماضي
بـ ـع ــد مـ ـسـ ـي ــرة ح ــافـ ـل ــة ب ــال ـع ـط ــاء
واإلنـ ـج ــازات وال ـم ـب ــادرات محليا
وإقليميا وعالميا.
ويحق للكويت والكويتيين
ال ـف ــرح واالح ـت ـف ــال ب ـهــذا الـيــوم
الوطني المجيد في ظل القيادة
الـ ـحـ ـكـ ـيـ ـم ــة والـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــب الـ ــوفـ ــي
وال ـم ـخ ـل ــص وأرض ت ـســودهــا
المحبة واإلخـ ــاء عــاشــت طــوال
تــاريـخـهــا وس ــط لـحـمــة وطنية
راسخة وتالحم شعبي فريد.
وعلى الــرغــم مــن تــزامــن هذه
االح ـ ـت ـ ـفـ ــاالت مـ ــع األزمـ ـ ـ ــة ال ـتــي
يشهدها العالم بسبب جائحة
فيروس كورونا الــذي يصادف
الـيــوم مــرور عــام على اكتشاف

أولـ ــى ح ــاالت ــه ف ــي ال ـكــويــت فــإن
هــذه الجائحة أظـهــرت المعدن
األصيل ألبناء الوطن الواحد في
تضامنهم لمواجهتها وإظهار
طــاقــات ـهــم ال ـكــام ـنــة وق ــدرات ـه ــم
ال ـم ـت ـم ـي ــزة فـ ــي س ـب ـي ــل خ ــدم ــة
الوطن والحد من تداعياتها.

حظر التجمعات
وإذا كانت الجهات الحكومية
ال ـم ـع ـن ـيــة حـ ـظ ــرت ال ـت ـج ـم ـعــات
ال ـعــامــة ال ـت ــي تـشـهــدهــا ال ـبــاد
ع ـ ـ ـ ـ ــادة ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة
ل ــاحـ ـتـ ـف ــال بـ ـتـ ـل ــك ال ـم ـن ــاس ـب ــة
ال ـغ ــال ـي ــة ح ـف ــاظ ــا ع ـل ــى صـحــة
الـجـمـيــع بـسـبــب تـلــك الجائحة
فــإن تلك االحـتـفــاالت لــن تغيب
عن البيوت والقلوب التي دائما
أشبعت بحب الوطن والتضحية
بالغالي والنفيس من أجله.
وعبر الكويتيون وسط هذه
ال ـجــائ ـحــة ع ــن حـبـهــم لــوطـنـهــم
وتمسكهم بـتــرابــه رغــم الظرف
العصيب وأثبتوا أنهم على قدر
عــال مــن الـشـعــور بالمسؤولية
االجتماعية والصحية والدينية
وال ـث ـقــاف ـيــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة من
خــال محافظتهم على بالدهم
والعمل بإخالص كل في مجال
عمله للحد من انتشار الوباء.
ف ـق ــد ت ـح ــرك ال ـط ــاق ــم الـطـبــي
كـخـلـيــة نـحــل تـعـمــل عـلــى م ــدار
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة إلنـ ـ ـق ـ ــاذ ال ـم ـص ــاب ـي ــن
ب ـ ـف ـ ـيـ ــروس كـ ـ ــورونـ ـ ــا وت ــأمـ ـي ــن
الوقاية الصحية لكل المواطنين
والمقيمين ونشطت جماعات
م ـت ـطــوعــة ل ــدع ــم ال ـعــام ـل ـيــن في
وزارة الصحة فيما بذلت بقية
ال ـ ـ ـ ــوزارات وال ـج ـه ــات الـمـعـنـيــة

جهودا حثيثة لمؤازرة الجهود
الصحية في مواجهة األزمة.

بهجة وسرور
وبدأت الكويت احتفالها بالعيد
ال ــوطـ ـن ــي األول فـ ــي  19يــون ـيــو
عــام  1962وأقـيــم بهذه المناسبة
حينها ع ــرض عسكري كبير في
المطار القديم الواقع قرب (دروازة
البريعصي) حضره عدد كبير من
المسؤولين والمواطنين في أجواء
من البهجة والسرور.
وفـ ــي ذلـ ــك الـ ـي ــوم أل ـق ــى األم ـيــر
ال ــراح ــل ال ـش ـيــخ ع ـبــدال ـلــه الـســالــم
كلمة قال فيها "إن الكويت تستقبل
ال ــذك ــرى األولـ ــى لعيدها الوطني
بقلوب ملؤها البهجة والحبور بما
حقق الله لشعبها من عزة وكرامة
ونـفــوس كلها عزيمة ومضي في
السير قــدمــا فــي بـنــاء ه ــذا الوطن
والـعـمــل ب ــروح وثــابــة بـمــا يحقق
ألبنائه الرفعة والرفاهية والعدالة
االجتماعية لجميع المواطنين".
واس ـت ـمــر الـكــويـتـيــون يحيون
العيد الــوطـنــي فــي  19يونيو كل
ع ــام م ــا بـيــن عــامــي 1964 -1962
ح ـتــى صـ ــدر ف ــي  18م ــاي ــو 1964
مرسوم أميري جرى بموجبه دمج
عيد االستقالل بعيد جلوس األمير
الــراحــل عبدالله الـســالــم الصباح
الموافق يوم  25فبراير من كل عام
بداية من عام .1965
وشرعت الكويت منذ عام 1962
ف ــي ت ــدع ـي ــم ن ـظــام ـهــا ال ـس ـيــاســي
بإنشاء مجلس تأسيسي مهمته
إع ــداد دسـتــور لنظام حكم يرتكز
على المبادئ الديمقراطية الموائمة
لواقع الكويت وأهدافها.
وم ــن أب ــرز مــا أن ـجــزه المجلس

التأسيسي مشروع الدستور الذي
صادق عليه األمير الراحل الشيخ
ع ـب ــدال ـل ــه ال ـس ــال ــم ال ـص ـب ــاح (أب ــو
الدستور) في نوفمبر  1962لتدخل
البالد مرحلة الشرعية الدستورية
إذ جرت أول انتخابات تشريعية في
 23يناير عام .1963

طريق النهضة
وأنـ ـج ــزت الـ ـب ــاد الـكـثـيــر على
طريق النهضة الشاملة منذ فجر
االسـتـقــال حتى الـيــوم على مدى
أعوام متالحقة ومضت على طريق
النهضة واالرتـ ـق ــاء ال ــذي رسمته
خـطــى اآلب ـ ــاء واألج ـ ـ ــداد وتابعته
همم الرجال من أبناء الكويت خلف
قيادتها الرشيدة.
وم ـنــذ اسـتـقــال الـكــويــت وهــي
تسعى إلى انتهاج سياسة خارجية
معتدلة ومتوازنة آخذة باالنفتاح
وال ـ ـتـ ــواصـ ــل ط ــري ـق ــا وب ــاإليـ ـم ــان
بالصداقة والسالم مبدأ وبالتنمية
ال ـب ـشــريــة والـ ــرخـ ــاء االق ـت ـص ــادي
لشعبها هدفا في إطار من التعاون
مع المنظمات اإلقليمية والدولية
ودعــم جهودها وتطلعاتها نحو
أمن واستقرار العالم ورفاهية ورقي
الشعوب كافة.
واس ـت ـط ــاع ــت الـ ـب ــاد أن تقيم
عالقات متينة مع الــدول الشقيقة
والصديقة بفضل سياستها الرائدة
ودورها المميز في تعزيز مسيرة
مجلس التعاون الخليجي وتعزيز
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـع ــرب ــي ودعـ ـ ــم جـهــود
المجتمع الدولي نحو إقرار السلم
واألمن الدوليين وااللتزام بالشرعية
الدولية والتعاون اإلقليمي والدولي
من خالل األمــم المتحدة وجامعة
ال ــدول العربية ومنظمة التعاون

عبدالله السالم يوقع وثيقة االستقالل
اإلس ـ ــام ـ ــي وم ـن ـظ ـم ــة دول ع ــدم
االنحياز.

المساعدات اإلنسانية
كـ ـم ــا حـ ــرصـ ــت ال ـ ـكـ ــويـ ــت مـنــذ
استقاللها على تقديم المساعدات
اإلنـســانـيــة ورف ــع الـظـلــم عــن ذوي
الحاجة حتى بات العمل اإلنساني
سمة من سماتها إذ تم تكريم األمير
الراحل الشيخ صباح األحمد من
األم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة بـتـسـمـيــة سـمــوه
"ق ــائ ــدا للعمل اإلن ـس ــان ــي" ودول ــة
الكويت "مــركــزا للعمل اإلنساني"
في سبتمبر عام .2014
ول ــم يـكــن فـبــرايــر ش ـهــرا عــاديــا
في تاريخ الكويت ألن المناسبات
الوطنية التي تقام فيه تشكل عالمة
فارقة يجب الوقوف عندها كل عام

والتذكير بأحداثها ودور رجاالت
الــرع ـيــل األول وتـضـحـيــاتـهــم من
أجــل استقالل الوطن وبنائه فهو
تاريخ مشرف ال ينسى رسمه اآلباء
واألجداد ويواصل مسيرته األبناء
جيال بعد آخر.
وشـهــدت االحـتـفــاالت باألعياد
الــوطـنـيــة م ــراح ــل ع ــدة لـكــل منها
خـصــوصـيـتـهــا وج ـمــال ـهــا وم ــرت
بالعديد من التغييرات عبر التاريخ
مـجـســدة ذك ــري ــات وأي ــام ــا جميلة
م ـح ـفــورة ف ــي ال ــوج ــدان ب ـ ــدءا من
سـتـيـنـيــات ال ـق ــرن ال ـمــاضــي حتى
وقتنا الحالي.
وك ـ ـ ـ ـ ــذل ـ ـ ـ ـ ــك ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ف ــي
السبعينيات والثمانينيات إذ كانت
االحـتـفــاالت بالعيد الوطني تقام
على امتداد شارع الخليج العربي

بمشاركة مختلف مؤسسات الدولة
ال ـع ــام ــة والـ ـخ ــاص ــة وكـ ـ ــان ط ــاب
وطالبات الـمــدارس يشاركون في
هذه االحتفاالت إضافة الى الفرق
ال ـش ـع ـب ـيــة ك ـمــا كـ ــان لـمـحــافـظــات
الـ ـك ــوي ــت ن ـص ـيــب واف ـ ـ ــر مـ ــن ه ــذه
االحتفاالت.
وفي عام  1985وبمناسبة مرور
ربع قرن على االستقالل تم إعداد
س ــاح ــة ال ـع ـلــم بـمــوقـعـهــا الـمـمـيــز
والقريب من شاطئ البحر إلقامة
احتفاالت العيد الوطني وتم رفع
أطول سارية لعلم دولة الكويت في
هذه الساحة ولهذا سميت باسمها
وتقدر مساحتها بـ  100ألــف متر
مربع تقريبا ويصل ارتفاع السارية
الى  36مترا تقريبا.

ألوان العلم تنير مركز عبد الله السالم الثقافي

وزير اإلعالم :بالدنا تتبوأ مكانة
مرموقة بين األمم والشعوب
هنأ وزيــر اإلع ــام وزيــر الــدولــة لشؤون
الشباب رئيس اللجنة الدائمة لالحتفال
باألعياد والمناسبات الوطنية عبدالرحمن
ال ـم ـط ـيــري ،ال ـق ـيــادة الـسـيــاسـيــة والـشـعــب
الكويتي بالعيد الوطني الـ  60والذكرى الـ
 30للتحرير.
وقال الوزير المطيري ،في تصريح أمس،
إن "الكويت تــزدان بثوب الفرحة والبهجة
فــي مثل هــذا الــوقــت مــن كــل عــام بمناسبة
االح ـت ـف ــاالت الــوطـنـيــة ال ـتــي تتجسد بها
مـعــانــي الـ ــوالء واالن ـت ـمــاء لوطننا الغالي
وتتجلى بها مظاهر الوحدة الوطنية بأبهى
صورها".
ولـفــت إلــى أن احـتـفــاالت هــذا الـعــام لها
مشاعر بهجة خاصة ألنها األولى بالعهد
ال ـم ـي ـمــون ل ـصــاحــب ال ـس ـمــو أم ـي ــر ال ـبــاد

الشيخ ن ــواف األح ـمــد وسـمــو ول ــي العهد
الشيخ مشعل األحمد وفقهما الله لقيادة
البالد لمزيد من االزدهــار والعزة للكويت
والكويتيين.
وأض ــاف أن حكام الكويت مــن أســرة آل
الـصـبــاح ال ـك ــرام وعـبــر الـعـهــود المختلفة
سعوا عبر الحكومات المتعاقبة وبدعم من
مجالس األمة المتالحقة إلى تحقيق أرفع
درجــات النمو والتقدم واالزده ــار للكويت
وطنا ومواطنين ما مكن الكويت من تبوؤ
مكانتها المرموقة بين األمم والشعوب.
وأوضــح أن هــذه الجهود الحثيثة عبر
السنين وضعت الكويت في مصاف الدول
المناصرة للقضايا العربية واإلسالمية
والدولية العادلة وباتت عنوانا لمساندة
القضايا اإلنسانية بالعالم.

المفوضية األممية :الكويت مثال
لألمن والسالم واإلنسانية
قال رئيس مكتب المفوضية السامية
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لدى
ال ـك ــوي ــت ال ــدك ـت ــور س ــام ــر ح ــدادي ــن إن
الكويت مثال لألمن والسالم واإلنسانية
وذات ن ـه ــج ث ــاب ــت وم ـ ـبـ ــدأ راس ـ ــخ فــي
المشهد الدبلوماسي العالمي في مجال
دعم مساعدات األزمات اإلنسانية.
وأع ــرب حــداديــن فــي بـيــان صحافي
ام ــس ع ــن أصـ ــدق ال ـت ـبــري ـكــات لـلـقـيــادة
الـحـكـيـمــة وال ـش ـع ــب ال ـكــوي ـتــي ال ـكــريــم
بمناسبة العيد الوطني الستين لدولة
الكويت وذكرى التحرير الثالثين.
وأض ـ ـ ــاف أن ال ـك ــوي ــت ت ـع ــد شــريـكــا
استراتيجيا للمفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين منذ افتتاح
م ـك ـت ـب ـهــا ف ــي " 1991إذ ش ـه ــد ن ــا عـبــر

«جمعيات» :الكويت عاصمة العمل اإلنساني
هنأ ع ــدد مــن الجمعيات الخيرية واإلنسانية
والنفع العام القيادة السياسية وعموم شعب الكويت
الكريم والمقيمين على أرضها الطيبة ،بمناسبة
األعياد الوطنية العزيزة على قلوب الجميع ،مشيرين
إلى أن الكويت استطاعت بسواعد وعقول أبنائها أن
تتبوأ مكانة مرموقة بين دول العالم.
وأوضح نائب رئيس مجلس اإلدارة بجمعية
النجاة الخيرية د .رشيد الحمد أن "األيام الوطنية
تمثل نقطة تاريخية في حياة أهــل الكويت ،بل
ولـمــن يـشــاركـنــا ه ــذه الـمـنــاسـبــات الـسـعـيــدة من
األشـقــاء واألصــدقــاء فــي كــل دول الـعــالــم" ،مؤكدا
أن تضحيات أهــل الـكــويــت ،رج ــاال ون ـســاء ،ابــان
االحتالل الغاشم ،أضحت رمزا للوطنية والوحدة
وحب األوطان.
وتــابــع الحمد" :غ ــدت الكويت رقما مهما في
ال ـم ـعــادلــة اإلن ـســان ـيــة ال ـعــال ـم ـيــة ،وش ـكــل العمل
اإلنساني أحــد أهــم صــادراتـنــا ،مما أكسبنا ثقة
العالم وجعل الكويت عاصمة للعمل اإلنساني".
من جهته ،ذكــر رئيس مركز الكويت لتوثيق
العمل اإلنساني "فنار" د .خالد الشطي أن المركز
يؤمن بدوره الوطني في نشر وترسيخ قيم الوالء
واالنتماء الوطني لدى أهل هذا البلد الطيب ،من

أجل توعية أبناء الكويت بالدور الفاعل آلبائهم
وأجدادهم من رموز الكويت وحكامها السابقين،
الذين أرسوا دعائم الوحدة الوطنية ،وضحوا من
أجل وطنهم بالغالي والنفيس ،بالتوازي مع حبهم
للعمل اإلنساني.
وأشاد الشطي بالدور الريادي للكويت في مجال
العمل اإلنـســانــي ،كونها سباقة فــي العمل الخيري
واإلنساني.
من جانبها ،أفادت رئيسة الجمعية الكويتية لدعم
المخترعين واالبتكار د .فاطمة الثالب بأن الكويت
استطاعت بسواعد وعقول أبنائها أن تتبوأ مكانة
مرموقة بين دول العالم ،لما تتمتع به من امكانيات
سـخــرتـهــا لـتـعــزيــز ال ـســام وم ـســاعــدة المحتاجين،
ومواقف معروفة بالصدق والسعي الدائم لنشر ثقافة
التسامح والمصالحة.
وأشارت الثالب إلى أن ذكرى االستقالل والتحرير
تأتي هــذا العام في ظل ظــروف وبائية استثنائية
تغيب معها المسيرات واالحـتـفــاالت فــي الـشــوارع
والساحات ،إال أن ذلك لن يمنع من التعبير عن الفرح
واالعتزاز بالمناسبة واستذكار إسهامات مؤسسي
الكويت وباني نهضتها ،وكذلك التضحيات الكبيرة
واألرواح التي دفعت ثمنا لبقاء الكويت حرة مستقلة.

الــزمــن مــواقـفـهــا الــريــاديــة فــي المشهد
اإلغاثي واإلنساني الــذي لم تفرق فيه
مساعداتها في دين أو جنس أو موقع
جغرافي فأصبحت مثاال يحتذى".
ول ـف ــت إلـ ــى أن ل ـل ـكــويــت وق ـيــادت ـهــا
الـحـكـيـمــة دورا كـبـيــرا ف ــي إغ ــاث ــة أزم ــة
ال ــاجـ ـئـ ـي ــن ال ـ ـسـ ــوري ـ ـيـ ــن وال ـي ـم ـن ـي ـي ــن
فحشدت الدعم وابتكرت االستراتيجيات
وأوج ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـحـ ـل ــول ال ـم ـث ـل ــى لـتـلـبـيــة
االحتياجات اإلنسانية الطارئة.
وأك ـ ــد ح ــدادي ــن حـ ــرص الـمـفــوضـيــة
على تعزيز هذه الشراكة االستراتيجية
الـقــائـمــة مـنــذ  30عــامــا وعـلــى مواجهة
ال ـت ـحــديــات اإلن ـســان ـيــة ال ـت ــي جعلتها
جائحة كورونا المستجد (كوفيد )19
أكثر تعقيدا.
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سرعة إقرار «الدين العام» لتوفير السيولة
ضرورة
المالية»:
«فني
ً

الظروف العالمية مواتية لالقتراض حاليا بدل السحب من االحتياطي أو تسييل األصول
فهد تركي

في وقت تجتمع اللجنة المالية
االثنين المقبل الستكمال
مناقشة مشروع قانون الدين
العام ،شدد المكتب الفني
في اللجنة على ضرورة إقرار
ً
المشروع بدال من السحب من
االحتياطي وتسييل األصول.

اجتماع االثنين
المقبل الستكمال
مناقشة المشروع
بحضور وزير
المالية وممثلين
عن هيئة االستثمار
والبنك المركزي

بـيـنـمــا تـعـقــد الـلـجـنــة الـمــالـيــة
واالقتصادية البرلمانية اجتماعا
االثنين المقبل الستكمال مناقشة
مـ ـش ــروع ق ــان ــون "الـ ــديـ ــن الـ ـع ــام"
ب ـح ـضــور وزي ـ ــر ال ـمــال ـيــة خليفة
حمادة وممثلين عن الهيئة العامة
لالستثمار والبنك المركزي ،أكد
ال ـم ـك ـتــب ال ـف ـنــي لـلـجـنــة ضـ ــرورة
س ــرع ــة إقـ ـ ـ ــرار الـ ـق ــان ــون لـتــوفـيــر
السيولة الضرورية لمواجهة عجز
الميزانية.
وقــال المكتب الفني الــذي جاء
رأيــه ضمن تقرير للجنة المالية
ع ـ ــن مـ ـ ـش ـ ــروع ال ـ ـقـ ــانـ ــون ب ـ ـ ــاالذن
ل ـل ـح ـكــومــة ب ـع ـقــد ق ـ ــروض عــامــة
وع ـم ـل ـيــات ت ـمــويــل م ــن األس ـ ــواق
المحلية والعالمية "الدين العام"،
إن ال ـظ ــروف الـمــالـيــة والـعــالـمـيــة
مواتية ومناسبة لالقتراض في
ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ،ويـعـتـبــر أفـضــل
مــن الـلـجــوء إلــى تسييل األصــول
أو السحب من االحتياطي ،وذلك
لعدة اسباب.
وأض ـ ـ ــاف أن م ــن األسـ ـب ــاب أن
التصنيف االئـتـمــانــي ،وهــو أحد
ال ـع ــوام ــل الــرئـيـسـيــة ف ــي تـحــديــد
سعر الفائدة على قــروض الــدول
أو الـحـكــومــات ،كلما زاد دل ذلك
ع ـلــى اس ـت ـق ــرار ال ـب ـلــد اقـتـصــاديــا
وسياسيا ،فتقل تكلفة االقتراض
وس ـ ـعـ ــر ال ـ ـفـ ــائـ ــدة عـ ـل ــى ال ـ ــدول ـ ــة،
والـتـصـنـيــف االئـتـمــانــي للكويت
يعتبر قويا ويمكنها من االقتراض
بأقل التكاليف إال أنه بسبب الجدل
السياسي الكبير حول االستدانة
وعدم توافق المجلس مع الحكومة

في إقرار مشروع الدين العام تأثر
تصنيف الكويت من قبل وكاالت
التصنيف العالمية.
وق ــال التقرير إن السبب في
اإلبقاء على النظرة المستقبلية
مستقرة للكويت يرجع إلى قوة
االقـ ـتـ ـص ــاد وم ـ ـخـ ــزون األصـ ــول
الضخم ،أما فيما يتعلق بـ S & P
وموديز فقد أعطت الكويت نظرة
مستقبلية سلبية وذلك الرتفاع
المخاطر على المديين القصير
وال ـم ـت ــوس ــط ،ك ـمــا أب ـق ــاه ــا قيد
المراجعة في األشهر القادمة.
وأضــاف التقرير :من االسباب
االخــرى ان نسبة الدين أو الناتج
المحلي ،وهو يقيس حجم الدين
العام (الحكومي) الى حجم اقتصاد
الدولة ،كلما انخفضت النسبة دل
ذلــك على قــدرة الدولة على سداد
ال ــدي ــون ،وتـعـتـبــر نـسـبــة الـكــويــت
منخفضة جدا ( )%14.8وهي األقل
خليجيا وعربي والثامنة عالميا
من ناحية االنخفاض.
وأشـ ـ ــار ال ـ ــى أن م ــن االسـ ـب ــاب
أيـضــا انخفاض الـفــائــدة عالميا،
ف ـمــع األزمـ ـ ــة ال ـص ـح ـيــة الـعــالـمـيــة
انـخـفـضــت م ـع ــدالت ال ـف ــائ ــدة في
دول العالم لمستويات تاريخية
مشابهة لما كانت عليه في أزمة
 ،2008فقد أعلن البنك الفيدرالي
األميركي في  16مــارس الماضي
خفض الفائدة الى  ،%4.025وعلى
الـمـسـتــوى المحلي أص ــدر البنك
المركزي الكويتي في ذات التاريخ
قــراره بخفض الفائدة إلــى %1.5
وهــو األدن ــى تاريخيا  5تماشيا

تأمين األجيال القادمة
أف ــاد التقرير بــأن الفكرة مــن إنشاء
ص ـنــدوق األج ـيــال الـقــادمــة هــو تأمين
مـسـتـقـبــل أج ـيــال ـنــا ال ـق ــادم ــة وض ـمــان
ً
ً
بقاء الوطن قويا مزدهرا عبر األزمــان
واألجيال ،بتجنيب جزء من اإليــرادات
العامة للدولة ورصده واستثماره حتى
ً
يجلب لهذا البلد بديال للثروة النفطية
إذا حانت ساعة نضوبها.
ً
ونـظــرا إلــى العجز المتواصل الــذي
تـعــانــي مـنــه الـمـيــزانـيــة الـعــامــة للدولة

اللجنة المالية في اجتماع سابق
مع اإلجراءات االحترازية لتداعيات
تفشي كورونا.

إصالحات حقيقية
ورأى ا ل ـ ـم ـ ـك ـ ـتـ ــب ا لـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــي أن
االق ـ ـ ـتـ ـ ــراض ي ـج ــب أن ي ـصــاح ـبــه
إص ــاح ــات اق ـت ـصــاديــة حقيقية،
وع ـل ــى ال ـح ـكــومــة أن ت ـق ــدم خطة
واض ـحــة ح ــول ه ــذه اإلصــاحــات
وخـطــة واضـحــة لتنويع إي ــرادات
الـمـيــزانـيــة ال ـعــامــة" ،ك ـمــا نحتاج
الى دراسة فنية متخصصة لمثل
هذا القانون ،وقد سبق أن تحفظ
دي ــوان المحاسبة فــي إب ــداء رأيــه
على مشروع القانون القديم الذي
تــم اس ـت ــرداده مــن الحكومة لــذات
السبب".
وطــالــب بــإقــرار مـشــروع قانون
ت ـن ـظ ـيــم ال ـص ـك ــوك ب ــأس ــرع وق ــت
كي يتسنى للحكومة استخدامه
في تمويل المشاريع الحكومية،

أداة االقتراض معطلة

وكذلك لمواجهة شح سيولة االحتياطي
العامة ،فقد صدر القانون رقم  18لسنة
 2020بـتـعــديــل بـعــض أح ـكــام مــرســوم
اح ـت ـيــاطــي األجـ ـي ــال الـ ـق ــادم ــة ،بقصر
االستقطاع في حاالت تحقيق الميزانية
ً
«ف ــائ ـض ــا» ،وت ــرك ــت الـنـسـبــة لـيـحــددهــا
وزي ــر المالية وقــد صــدر هــذا القانون
ً
بأثر رجعي اعتبارا من السنة المالية
 2018/2017وذلك بهدف تخفيض عجز
الميزانية من تلك الفترة.

ذكر التقرير أن أداة االقتراض
معطلة النتهاء المدة القانونية
ً
ل ـه ــا اعـ ـتـ ـب ــارا م ــن 2017/10/4
وح ـتــى ال ـي ــوم ،ويـبـلــغ إجـمــالــي
ال ــدي ــن الـ ـع ــام  3.913.5مـلـيــون
دينار في  ،2020/6/30تفاصيلها
كالتالي:
الدين العام المحلي
1.472.3
الدين العام الخارجي
2.441.2

تعتبر اإليرادات النفطية المورد الرئيسي للمالية
العامة للدولة ،إذ شكلت اإلي ــرادات النفطية  88في
ً
المئة من إجمالي اإليرادات وفقا آلخر حساب ختامي
 ،2019/2018وبسبب نــزول أسعار النفط انخفضت
هــذه اإليـ ــرادات وتــرتــب عليه وج ــود عجز فعلي في
السنوات األخيرة بالميزانية العامة.
ً
و مــازا لــت الميزانية العامة للدولة تعاني عجزا
للسنة السابعة على التوالي ،ويالحظ هيمنة بند
الــرواتــب والــدعــوم على ميزانية هــذه الـبـنــود ،التي
بطبيعتها هي جامدة يصعب تخفيضها ،ثم فمع

حذروا من أي عوائق حكومية تؤخر مشروع «جنوب سعد العبدالله»

●

أع ـ ـ ــرب عـ ـ ــدد مـ ــن الـ ـ ـن ـ ــواب عــن
رفـ ـضـ ـه ــم ل ـ ـمـ ــوضـ ــوع "الـ ـمـ ـط ــور
الـعـقــاري" ،مــؤكــديــن أنــه سيعطل
مـ ـ ـش ـ ــروع م ــديـ ـن ــة ج ـ ـنـ ــوب سـعــد
العبدالله اإلسكاني ،الذي ينتظره
آالف المواطنين.
وقـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـن ــة شـ ــؤون
اإلسكان البرلمانية النائب فايز
ً
الجمهور :بصفتي نائبا عن األمة
أع ـل ــن رف ـض ــي الـ ـت ــام ل ـمــا يسمى
بــال ـم ـطــور ال ـع ـق ــاري ف ــي منطقة
جنوب سعد العبدالله ،وسنفعل
دور ب ـنــك االئـ ـتـ ـم ــان ،وسـنـسـعــى
لــزيــادة رأسماله للتوزيع بنظام
أرض وقرض ،وهذا الحل السريع
لتمكين المواطن من حق الرعاية
السكنية بأسرع وقت.
وطـلــب النائب فــرز الديحاني
رفض ما يسمى المطور العقاري

السويط إلنشاء
«الدستورية العليا»
لسد بعض الثغرات
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــب ثـ ـ ــامـ ـ ــر
ال ـس ــوي ــط اق ـت ــراح ــا ب ـقــانــون
يلغي المحكمة الدستورية
وينص على إنشاء المحكمة
الدستورية العليا لسد بعض
الثغرات وتحقيق ضمانات
أهـ ـمـ ـه ــا ت ـش ـك ـي ــل ال ـم ـح ـك ـمــة
ال ـ ـ ــدسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوري ـ ـ ــة ،وت ـ ـحـ ــديـ ــد
اختصاص المحكمة بفحص
دس ـ ـ ـتـ ـ ــوريـ ـ ــة الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــات
وال ـت ـف ـس ـي ــر ال ـت ـب ـع ــي ف ـق ــط،
وال ـن ــص ع ـلــى ع ــدم الـتــدخــل
باألعمال البرلمانية.
وجـ ــاء ف ــي ن ــص ال ـمــذكــرة
اإليضاحية لالقتراح بقانون
إن «الحياة الدستورية ليست
ح ــدي ـث ــة فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ال ـتــي
ينطلق دسـتــورهــا مــن مبدأ
ال ـف ـصــل ب ـيــن ال ـس ـل ـطــات مع
ت ـع ــاون ـه ــا ك ـج ــوه ــر لـلـنـظــام
الــديـمـقــراطــي ،وتــأتــي أهمية
ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء الـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــوري فــي
المقدمة كقضاء غير عــادي
لـ ـم ــراقـ ـب ــة أي ان ـ ـح ـ ــراف فــي
السلطات أو المحافظة على
ال ـت ــوازن بـيـنـهــا ،األم ــر الــذي
اس ـت ــدع ــى إنـ ـش ــاء الـمـحـكـمــة
الدستورية العليا».

فايز الجمهور

فرز الديحاني

"فمشروع جنوب سعد العبدالله
يـنـتـظــره آالف االسـ ــر الـكــويـتـيــة،
ون ـحــذر مــن أي عــوائــق حكومية
تـ ـعـ ـط ــل ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع ،وسـ ـنـ ـك ــون
مــراق ـب ـيــن وم ـحــاس ـب ـيــن لتمكين
ال ـم ــواط ــن م ــن ح ـقــه ف ــي الــرعــايــة

السكنية ،وعلى اإلسكان أن تضع
ً
ً
تاريخا مـحــددا للتوزيعات على
مـخـطــط ج ـن ــوب س ـعــد الـعـبــدلـلــه
ليفرح المواطن ببيت العمر".
بـ ــدوره ،ق ــال الـنــائــب د .صالح
ال ـم ـط ـي ــري :ف ــي ظ ــل ال ـم ـع ـط ـيــات

المتوفرة مــن الــواضــح أن وجــود
ما يسمى المطور العقاري سيكون
ال ـ ـعـ ــائـ ــق ال ــرئـ ـيـ ـس ــي خ ـص ــوص ــا
لمشروع جنوب سعد العبدالله،
ولهذا من الواجب رفضه.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـمـ ـطـ ـي ــري :أرفـ ــض
تـطـبـيــق ال ـم ـطــور ال ـع ـقــاري بـهــذه
اآللية ،والواجب التزام المؤسسة
العامة للرعاية السكنية بالتوزيع
واستحداث أراض سكنية قريبة
من العمران.
وفي السياق ذاتــه ،قال النائب
د .أح ـم ــد م ـط ـيــع :ن ــرف ــض بشكل
قطعي فكرة االعتماد على المطور
العقاري في مدينة جنوب سعد
العبدالله ،فهذه الفكرة ستشكل
حجر عثرة في طريق إنجاز هذا
الـمـشــروع على الــوجــه المطلوب
وب ـ ـ ــال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدد ،وعـ ـل ــى
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
اعتماد التوزيع التقليدي.

الحميدي :تخبط حكومي في اإلدارة المالية
قــال النائب بــدر الحميدي إن
الدولة غير قادرة على إدارة البالد
اقـ ـتـ ـص ــادي ــا ،م ــوض ـح ــا أن طـلــب
سحب الـ  5مليارات دينار سنويا
مــن احـتـيــاطــي االج ـي ــال الـقــادمــة
يدل على عدم قدرة الحكومة على
معالجه الـعـجــز الـتــراكـمــي الــذي
يقدر بنحو  14مليار دينار.
وأضاف الحميدي في تصريح
ص ـح ـف ــي أن م ـ ـشـ ــروع الـ ـق ــان ــون
المقدم من الحكومة الى مجلس
األمة يدل على التخبط الحكومي
في االدارة المالية ،وإن استمرت
الـكــويــت عـلــى منهج "اص ــرف ما
ف ــي ج ـي ــب" ف ـل ــن ت ـج ــد ح ـت ــى مــن
ي ـقــرض ـهــا ب ـس ـبــب م ــا سـيـتــرتــب
عـلـيــه م ــن ان ـخ ـف ــاض م ـقــدارات ـهــا
االقـتـصــاديــة مــن تصنيف AAA
الى  ،B+موضحا أن اللجوء الى
المخزون االستراتيجي للشعب
الكويتي متمثل بصندوق االجيال
ال ـقــادمــة بـمـنــزلــة ان ـعــدام الخبرة
واالستراتيجية لدى المسؤولين
الماليين في الدولة.
إلى ذلك ،وجه الحميدي سؤاال
الى وزير الخارجية الشيخ أحمد
الناصر ،جاء في مقدمته :تعمل
الدولة بكافة أجهزتها على اتخاذ
اإلجـ ـ ــراءات ال ـتــي تــدعــم م ـصــادر
الدخل وتعزز الميزانية السنوية
للدولة في ظل ما شهدته الساحة
م ــن ان ـخ ـف ــاض حـ ــاد ف ــي أس ـع ــار

بدر الحميدي

النفط على المستويين المحلي
والــدولــي وزاد األمــر صعوبة ما
اجتاح العالم والبالد من انتشار
فيروس كورونا المستجد (كوفيد
 )19وأص ــاب االقـتـصــاد الوطني
ً
ب ــاالنـ ـخـ ـف ــاض م ـم ــا م ـث ــل س ـب ـبــا
ً
إضافيا لمصادر الدخل للميزانية
العامة للدولة.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :فـ ـ ـ ـ ــي ظـ ـ ـ ـ ــل ه ـ ـ ــذه
الـ ـظ ــروف االسـتـثـنــائـيــة ك ــان من
ال ـ ـ ـ ــازم وال ـ ـمـ ــائـ ــم ق ـ ـيـ ــام وزارة
ال ـم ــال ـي ــة ال ـق ــائ ـم ــة ع ـل ــى شـ ــؤون
الخزانة العامة للدولة وتوجيه
استثماراتها في الداخل والخارج
إضافة إلى االشراف على عالقات
ال ـك ــوي ــت االق ـت ـص ــادي ــة م ــع كــافــة
الــدول ،وبالنظر إلــى ما ســاد من

سلة برلمانية
الغانم يستقبل أكاديميين
متخصصين في االقتصاد

استقبل رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم ،في مكتبه أمس،
عددا من األكاديميني الكويتيني
املتخصصني في االقتصاد
واملالية ،حيث قدموا ورقة
بحثية تتعلق بمعالجة أوجه
االختالالت االقتصادية ،وأهمية
خلق استدامة تنموية في البالد
بعنوان "قبل فوات األوان".
وركز اللقاء على أهم أوجه
القصور واالختالل والضعف
في البنية االقتصادية ،وأهمية
خلق منظومة اقتصادية راسخة
ومتينة ،تضمن استدامة األداء
االقتصادي واملالي الكويتي،
وتعزيز كفاءته وإنتاجيته
وتنافسيته .وحضر اللقاء النواب
عدنان عبدالصمد ،ود .عبدالله
الطريجي ،وأحمد الحمد ،ود.
علي القطان ،وأعضاء الوفد
األكاديمي الدكاترة ضاري
الرشيد ،وعبدالرحمن الطويل،
ونواف العبدالجادر ،ويعقوب
باقر ،وسليمان البدر ،وأحمد
أشكناني ،وعبدالرحمن الرفاعي،
وحصة العجيان ،وسارة خلف،
ودالل أحمد ،وأسماء الفاضل،
ومحمد عسكر ،وسليمان
الجزاف ،وشمالن البحر.

العتيبي :حكم «الدستورية»
منحنى جديد في أحكامها

عجز الميزانية للسنة السابعة على التوالي

نواب يرفضون «المطور العقاري»
محيي عامر

وإقــرار البديل االستراتيجي لحل
اخـتــاالت الباب األول (الــرواتــب)،
وإع ـ ـ ــادة ت ــوزي ــع الـ ــدعـ ــوم بحيث
تكون ألصحاب الدخل المحدود
فقط ،إلى جانب تفعيل دور هيئة
الشراكة كي يتحمل القطاع الخاص
ً
تكلفة المشاريع ب ــدال مــن الــدولــة
م ــع تــوس ـعــة ق ــاع ــدة الـمــواطـنـيــن
المستفيدين من ذلك.
وأشـ ــار إل ــى ان رئـيــس مجلس
االمة أحال مشروع القانون المشار
ال ـي ــه ب ـت ــاري ــخ  2020 /5/ 4وذل ــك
لــدراس ـتــه وإع ـ ــداد تـقــريــر بـشــأنــه،
موضحا ان اللجنة قدمت للمجلس
في دور االنعقاد األخير من الفصل
التشريعي السابق تقريرا انتهت
فيه الى عدم الموافقة على مشروع
قانون الدين العام لعدة اسباب.
وأش ــار ال ــى ان اللجنة رفضت
مـ ـش ــروع ال ـق ــان ــون ل ـع ــدة اس ـبــاب
اهـمـهــا أن الـمـصــروفــات الـجــاريــة
ال تـحـقــق ع ــوائ ــد ،تـشـكــل  87في

المئة مــن إجـمــالــي الـمـصــروفــات،
وح ـ ـتـ ــى الـ ـنـ ـفـ ـق ــات ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة
المصنفة في الميزانية ال تعتبر
كذلك وفق المفهوم االستثماري،
فصيانة الطرق او تشييد المباني
الـحـكــومـيــة ال يعتبر مــن اإلنـفــاق
ال ــرأسـ ـم ــال ــي ف ـه ــو ال ي ـح ـق ــق أي
م ـ ـ ــردود م ـبــاشــر أو غ ـيــر مـبــاشــر
للميزانية العامة ،إلى جانب عدم
قـ ــدرة الـحـكــومــة عـلــى المحافظة
ع ـل ــى الـ ـ ـم ـ ــاءة ال ـم ــال ـي ــة ل ـل ــدول ــة
واستنزافها لالحتياطيات النقدية
في االحتياطي العام.
وذك ـ ــر أن ال ـح ـك ــوم ــة ل ــم ت ـقــدم
خطة واضـحــة حــول اإلصــاحــات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وت ـن ــوي ــع إيـ ـ ـ ــرادات
الميزانية العامة ولم توضح ما هي
المشاريع الرأسمالية المسجلة في
الميزانية وما هو العائد المتوقع
م ــن ه ــذه ال ـم ـشــاريــع ،مبينا أنها
فقدت الكفاءة اإلداريــة في ترشيد
االنـ ـ ـف ـ ــاق وضـ ـب ــط ال ـم ـص ــروف ــات

الجارية وإيقاف الهدر بالميزانية،
وغاب التنسيق بين وزارة المالية
والجهات ذات الميزانية المستقلة
في توريد األرباح المحتجزة.
وكشف التقرير عن عدم وجود
نظم إفصاح وشفافية كافية حول
توزيع المسؤوليات بين الجهات
الـتــي تــديــر الــديــن ال ـعــام ،وأه ــداف
االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض وق ـ ـ ـنـ ـ ــوات ال ـ ـصـ ــرف،
وه ـي ـك ــل ال ــدي ــن الـ ـع ــام وت ــوزي ـع ــه
وتـ ــواريـ ــخ االس ـت ـح ـق ــاق وأس ـع ــار
الـ ـف ــائ ــدة ،والـ ــوقـ ــوع ف ــي مـصـيــدة
ً
الديون ،مؤكدا أن أخطر ما يمكن
أن يسببه هــذا القانون هو وقوع
الـكــويــت فــي مصيدة الــديــون بأن
تلجأ لالقتراض سنة تلو األخرى،
ً
وخ ـص ــوص ــا إذا كـ ــان االقـ ـت ــراض
لسداد الديون المتراكمة ودون أن
تصحبه إص ــاح ــات هيكلية في
االقتصاد ،بالتالي تضخم الدين
الـعــام ،وعــدم قــدرة الحكومة على
الوفاء بالتزاماتها اتجاه دائنيها.

برلمانيات

م ـتــاب ـعــة ل ـح ـقــوق دول ـ ــة الـكــويــت
ل ــدى الـ ـ ــدول األخـ ـ ــرى وال ـنــاج ـمــة
عن العالقات الدولية مع العديد
م ــن الـ ــدول م ــن أق ـس ــاط ال ـقــروض
ومصروفاتها اإلدارية إلى جانب
ن ـتــائــج االس ـت ـث ـمــار ف ــي مختلف
ً
الـ ـ ـب ـ ــاد ،وح ـ ــرص ـ ــا ع ـل ــى ح ـقــوق
ً
الدولة في هذا الخصوص وتقيدا
ب ــاالل ـت ــزام بـحـمــايــة ال ـم ــال ال ـعــام
ً
وتأمين مصادره باعتباره واجبا
ً
وطنيا وفق أحكام المادة ( )17من
الــدسـتــور الـتــي أسـســت حمايته
على أنه واجب على كل مواطن.
وتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع :ل ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ،م ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ــدول
ال ـت ــي تــرت ـبــط م ــع دولـ ــة الـكــويــت
باتفاقيات قروض منحت لها من
الكويت مع بيان قيمة كل قرض
وم ــدة ال ـســداد وقـيـمــة كــل قسط؟
ً
وهــل واجـهــت ال ــوزارة توقفا من
بعض الــدول عن ســداد األقساط
الدورية للقروض الممنوحة لها
– ما هذه الدول – وعدد األقساط
غير المسددة – ومدة التأخير في
السداد كل دولة بالتفصيل؟ وما
اإلجراءات التي اتخذتها أو تزمع
ال ـ ــوزارة ال ـم ـبــادرة إل ــى اتـخــاذهــا
السترداد هذه األموال ممثلة في
القروض واألقساط غير المسددة
ومصروفات التأخير في السدد
وحـســب عـقــود ال ـقــرض المبرمة
مع كل دولة؟

استمرار انخفاض اإليرادات ستكون الحاجة متزايدة
لــاسـتــدانــة مــن أج ــل تغطية م ـصــروفــات الميزانية
العامة على الـمــدى القصير ،لــذا األمــر يحتاج لحل
هيكلي الختالالت الباب األول (الرواتب) وإعادة توزيع
الدعوم وذلك على المدى المتوسط والطويل.
أمــا االحتياطي الـعــام للدولة فقد استنفذ خالل
السنوات السابقة لسد العجز في ميزانية الدولة على
مدار الست سنوات السابقة ،والذي بلغ إجماليه ما
يقارب  27مليار دينار وأصبحت الدولة تعاني من
شح السيولة.

اعتبر النائب فارس العتيبي
أن حكم املحكمة الدستورية
باستمرار املجلس ورفض
الطعون يعد منحنى جديدا في
أحكامها يميل إلى تغليب االرادة
الشعبية على األخطاء اإلجرائية
التي يمكن أن تشوب العملية
االنتخابية على خالف ما جرت
عليه أحكامها منذ عشر سنوات.
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العلي :االحتفاالت باألعياد الوطنية أسرية فقط

ً
ً
النهام ترأس اجتماعا موسعا مع قيادات المؤسسة األمنية لبحث تدابير منع المسيرات
محمد الشرهان

التعامل
بحزم ووفق
القانون مع
مخالفي منع
التجمعات

النهام

تفعيل
اإلجراءات
الكفيلة
بالتصدي ألي
مظاهر سلبية
أو أي خروج
عن القانون

النهام

دعا وزير الداخلية ،الشيخ
ثـ ــامـ ــر ال ـ ـع ـ ـلـ ــي ،ال ـم ــواط ـن ـي ــن
وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن إلـ ـ ــى أن ت ـك ــون
اح ـت ـفــاالت ـهــم م ـق ـت ـصــرة عـلــى
أفراد األسرة فقط ،ومتوافقة
م ــع قـ ـ ــرارات مـجـلــس ال ـ ــوزراء
وال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات الـ ـصـ ـحـ ـي ــة فــي
ال ـ ـبـ ــاد ،وعـ ـ ــدم ال ـ ـخـ ــروج فــي
مسيرات أو التجمع ،سواء في
األماكن العامة أو الخاصة أو
ً
الدواوين ،حفاظا على أسرهم
من اإلصابة بفيروس كورونا.
وأهاب العلي ،في تصريح
لـ ــه ،ب ــأولـ ـي ــاء األمـ ـ ــور تــوعـيــة
أب ـنــائ ـهــم ب ـخ ـطــورة ال ـخ ــروج
فـ ــي مـ ـسـ ـي ــرات أو ت ـج ـم ـعــات
ف ــي ال ـ ـشـ ــوارع الــرئ ـي ـس ـيــة أو
الفرعية ،حرصا على سالمة
الجميع.
وتـ ـ ـق ـ ــدم وزيـ ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
ومـنـتـسـبــو ال ـ ـ ــوزارة بــأسـمــى
آيـ ــات ال ـت ـهــانــي والـتـبــريـكــات
إلى مقام صاحب السمو أمير
البالد الشيخ نــواف األحمد،
وإلى سمو ولي العهد الشيخ
مشعل األح ـمــد ،وإل ــي رئيس
مجلس الــوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد ،وإلــى الشعب

ثامر العلي

عصام النهام

الكويتي والمقيمين بمناسبة
االحتفال باألعياد الوطنية.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـ ــرأس
وكيل وزارة الداخلية الفريق
ً
ع ـصــام ال ـن ـهــام اج ـت ـمــاعــا مع
قـ ـي ــادات ال ـمــؤس ـســة األم ـن ـيــة
بمقر وزارة ا لــدا خـلـيــة مساء
أ مـ ـ ـ ـ ــس األول بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن مـ ـن ــع
الـ ـتـ ـجـ ـمـ ـع ــات واالحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاالت
خالل فترة األعياد الوطنية،
في إطار الجهود الرامية إلى
السيطرة على انتشار عدوى
فيروس «كوفيد .»19

ون ــاق ــش االج ـت ـم ــاع خطط
اال نـتـشــار األ م ـنــي للقطاعات
ال ـم ـيــدان ـيــة ف ــي ال ـب ــاد خــال
أ ي ــام العطلة ا لــر سـمـيــة ،التي
ت ـبــدأ م ــن ال ـي ــوم ح ـتــى األح ــد
المقبل ،وآلية التنسيق بين
ال ـق ـطــاعــات األم ـن ـيــة وج ـهــات
ال ـ ــدول ـ ــة ال ـم ـع ـن ـي ــة بـتـطـبـيــق
قـ ــرارات مجلس الـ ــوزراء ذات
الصلة.
وفــي بــدايــة االجـتـمــاع نقل
ال ـ ـن ـ ـهـ ــام لـ ـلـ ـحـ ـض ــور ت ـح ـي ــات
وتقدير وزير الداخلية الشيخ

ثامر العلي ،وتمنياته ألبناء
المؤسسة األمنية بالتوفيق
وم ــواصـ ـل ــة ال ـع ـم ــل الـ ـ ــدؤوب
واالس ـت ـمــرار فــي ب ــذل الجهد
والعطاء« ،من أجل هذا الوطن
الغالي علينا جميعا».
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة
ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل ب ـ ـ ـحـ ـ ــزم وات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة مــع
مـ ـخ ــالـ ـف ــي ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات ت ـع ـل ـيــق
ع ـ ـمـ ــل األن ـ ـش ـ ـطـ ــة الـ ـتـ ـج ــاري ــة
بـ ـي ــن الـ ـ ـ ـ ــ 8م ـ ـسـ ــاء وال ـ ـ ـ ـ ــ 5مــن
ف ـج ــر ال ـ ـيـ ــوم الـ ـت ــال ــي ،وم ـنــع
التجمعات بما فيها مسيرات
االحـتـفــال بــاألعـيــاد الوطنية
والتجمعات العامة والخاصة
وف ـ ــي ال ــدي ــوانـ ـي ــات والـ ـط ــرق
الــرئ ـي ـس ـيــة وال ـف ــرع ـي ــة ،إذ إن
«القرارات الحكومية الصادرة
تـحـقــق أم ــن وأمـ ــان الـمــواطــن
والمقيم وتحافظ على سالمة
وصحة الجميع».
وطــالــب ال ـق ـيــادات األمـنـيــة
بــال ـت ـعــاون والـتـنـسـيــق فيما
بـ ـيـ ـنـ ـه ــا ل ـ ـتـ ــأم ـ ـيـ ــن ال ـ ـف ـ ـنـ ــادق
ا ل ـم ـقــررة للحجر المؤسسي
ل ـل ـم ــواط ـن ـي ــن الـ ـع ــائ ــدي ــن مــن
الـ ـخ ــارج ،واالس ـت ـع ــداد ال ـتــام

ً
للتعامل مع أي طــارئ أمنيا
ً
او ص ـح ـي ــا ،م ــؤك ــدا ضـ ــرورة
العمل بــروح الفريق ا لــوا حــد
لحماية المنظومة الصحية
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاد ،وش ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـل ــى
ال ـج ــاه ــزي ــة ال ـت ــام ــة والـيـقـظــة
الــدائـمــة لــرجــال األمــن لفرض
هيبة القانون والتعامل بحزم
مع أي ظواهر سلبية.
ووجـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــام الـ ـشـ ـك ــر
وال ـت ـق ــدي ــر إل ـ ــى ال ـمــواط ـن ـيــن
والمقيمين على تعاونهم مع
رج ــال األم ــن فــي حـفــظ األمــن
واألم ــان بــالـبــاد ،والـتــزامـهــم
ب ـ ـ ـقـ ـ ــرارات م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء،
حفاظا على الصحة العامة
وال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة ع ـ ـلـ ــى انـ ـتـ ـش ــار
فيروس كورونا.
ح ـضــر االج ـت ـم ــاع الــوك ـيــل
الـ ـمـ ـس ــاع ــد ل ـ ـشـ ــؤون الـ ـم ــرور
والـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـ ـ ـلـ ـ ــواء ج ـم ــال
الـصــايــغ ،والــوكـيــل المساعد
لـ ـش ــؤون االم ـ ــن الـ ـع ــام ال ـل ــواء
فـ ـ ـ ـ ــراج الـ ـ ــزع ـ ـ ـبـ ـ ــي ،والـ ــوك ـ ـيـ ــل
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون األمـ ـ ــن
الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــواء م ـح ـم ــد
الشرهان ،وعدد من القيادات
األمنية.

الصايغ لـ ةديرجلا  :إغالق الواجهات البحرية بالعطلة
•

يستثنى من القرار مركبات توصيل الطلبات وأصحاب الطراريد مستخدمي «المسنات»
●

محمد الشرهان

أ ع ـ ـلـ ــن و ك ـ ـيـ ــل وزارة ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاع ـ ـ ــد ل ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــؤون ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرور
والـعـمـلـيــات ال ـلــواء جـمــال الـصــايــغ
أنه بناء على القرارات الصادرة من
مجلس ا لـ ــوزراء ب ـضــرورة اال ل ـتــزام
بـ ــاالش ـ ـتـ ــراطـ ــات الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،ت ـق ــرر
إغ ــاق جـمـيــع الــواج ـهــات الـبـحــريــة
مــن مـســاء أمــس حـتــى مـســاء األحــد
المقبل ،ويستثني ا لـقــرار مركبات
تــو ص ـيــل ا ل ـط ـل ـبــات لـلـمـطــا عــم على
ال ــواج ـه ــة ال ـب ـحــريــة ،ك ـمــا اسـتـثـنــى
القرار أصحاب الطراريد واليخوت
من هواة الصيد والبحر والراغبين
في النزول عبر المسنات الموجودة
بالواجهات البحرية.
وأضـ ـ ــاف ال ـص ــاي ــغ ف ــي ت ـصــريــح
خ ـ ـ ــاص لـ ـ ـ ـ "ا ل ـ ـ ـجـ ـ ــر يـ ـ ــدة" أن ا ل ـ ـقـ ــوة
ال ـ ـم ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــة لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة
والمتمثلة في قطاعات االمن العام
وقطاع العمليات والمرور ودوريات
االدارة ا ل ـع ــا م ــة ل ـش ــر ط ــة ا ل ـن ـج ــدة،
ستتولى عملية ا غ ــاق ا لــوا جـهــات
البحرية و عــدم السماح للمركبات
أو االه ــا ل ــي بــا ل ـت ـج ـمــع وا ل ـج ـلــوس
ع ـلــى ال ـطــريــق ال ـع ــام ،الف ـتــا ال ــى ان
ال ـت ـع ـل ـي ـمــات ال ـ ـصـ ــادرة الـ ــى رج ــال
االم ـ ــن ورجـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــرور بــال ـت ـعــامــل
ا ل ـف ــوري م ــع أي تـجـمـهــر أو تجمع
بشكل سلمي ،وفي حال رفض فض
التجمع اتخاذ االجراء ات القانونية
بحق المتجمهرين وإحالتهم الى
مخفر الشرطة المختص وتسجيل
قضية أمنية بحقهم.
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ــالـ ـمـ ـسـ ـي ــرات
والتجمعات للمركبات واألشخاص،
قـ ـ ـ ـ ــال ا ل ـ ـ ـصـ ـ ــا يـ ـ ــغ إن ا لـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــرات
ً
ً
وال ـت ـج ـم ـعــات مـمـنــوعــة م ـن ـعــا بــاتــا
ليس فــي ا لــوا جـهــات البحرية فقط
بــل فــي جميع مناطق ا لـبــاد ،ومن
يـخــا لــف ه ــذه ا لـتـعـلـيـمــات ستتخذ
ب ـ ـح ـ ـقـ ــه اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات ال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة
ال ــرادع ــة ،مـشـيــرا الــى ان الـمــركـبــات
المخالفة لتعليمات ر جــال المرور

جمال الصايغ

ورجـ ـ ـ ـ ـ ــال األمـ ـ ـ ـ ــن س ـ ـت ـ ـحـ ــال ب ـش ـك ــل
ف ــوري ال ــى ك ــاراج الـحـجــز ب ــاالدارة
العامة للمرور وخاصة المركبات
ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـع ـم ــد اق ـ ــام ـ ــة الـ ـمـ ـسـ ـي ــرات
واال حـتـفــاالت وتعيق حركة السير
وي ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــد ق ـ ــائ ـ ــده ـ ــا ع ـ ـ ـ ــدم اتـ ـ ـب ـ ــاع
تعليمات وإرشادات رجال االمن.
وأ ش ــار ا لـصــا يــغ إ لــى أن المركبة
ال ـتــي ي ـتــم ضـبـطـهــا م ــن ق ـبــل رج ــال
االمـ ـ ــن ورج ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــرور ب ـم ـخــال ـفــة
اال ح ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــال او ا ق ـ ـ ــا م ـ ـ ــة م ـ ـس ـ ـيـ ــرات
ممنوعة او ر شــق ا لـمـيــاه ستحجز
ً
م ــدة ش ـهــر يــن و ف ـق ــا ل ـل ـمــادة ()207
م ــن ق ــان ــون ال ـ ـمـ ــرور ،ك ـمــا سـيـحــال
قــا ئــد ا لـمــر كـبــة ا لــى مخفر المنطقة
الـمـخـتــص بـتـسـجـيــل قـضـيــة ضــده
تحمل مسمى مخالفة االشتراطات
الصحية ومخالفة قــرارات مجلس
الوزراء ،الفتا الى ان هذه االجراء ات
ستطبق بـكــل حــزم و ش ــدة مــن قبل
ً
رجــال االمــن وال ـمــرور حـفــاظــا على
صـ ـح ــة الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن
وتطبيقا لقرارات مجلس الوزراء.
وذ ك ـ ــر ا ل ـص ــا ي ــغ أن ا ل ـت ــوز ي ـع ــات
االم ـن ـي ــة س ـت ـش ـمــل ج ـم ـيــع م ـنــاطــق
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد وم ـ ـن ـ ـهـ ــا ش ـ ـ ـ ــارع ال ـخ ـل ـي ــج
العربي وشارع البالجات ومنطقة

دوريات شرطة النجدة لإلشراف على إغالق الواجهات البحرية

سحب المركبة مدة
شهرين وتسجيل
قضية بحق
قائدها في حال
ً
ضبطه معرقال
لحركة السير

الشاليهات ومنطقة اسطبالت كبد
ومنطقة اسطبالت الجهراء وطريق
الـ ـ ــدائـ ـ ــري الـ ـث ــام ــن وج ـ ـسـ ــر ج ــاب ــر،
باالضافة الى التعامل الفوري مع
أي بالغات تــرد ا لــى غرفة عمليات
وزارة الداخلية عن وجود تجمعات
ومسيرات في المناطق وا لـشــوارع
ا ل ــدا خ ـل ـي ــة ،م ـش ـي ــرا ا لـ ــى أن جـمـيــع
ه ـ ــذه ال ـم ـن ــاط ــق ي ـط ـب ــق ع ـل ـي ـهــا مــا
ً
ذك ــر ســاب ـقــا م ــن اجـ ـ ــراء ات م ـشــددة
سـ ــواء بـحـجــز ال ـمــرك ـبــة او بــإحــالــة
االشخاص المتجمهرين الى جهات
االختصاص.
وأوضـ ــح ال ـصــايــغ أن ال ــدوري ــات
األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة سـ ـتـ ـنـ ـتـ ـش ــر ف ـ ـ ــي ج ـم ـي ــع
ال ـم ـن ــاط ــق ال ـت ــي ت ـش ـهــد اح ـت ـف ــاالت
وتجمعات منذ مـســاء ا لـيــوم حتى
اال حــد المقبل ،ال فـتــا ا لــى أن جميع
ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادات ال ـ ـم ـ ـيـ ــدان ـ ـيـ ــة سـ ـتـ ـك ــون
ب ــالـ ـط ــري ــق ال ـ ـعـ ــام ل ـ ــاش ـ ــراف ع ـلــى
تطبيق الخطة االمنية بكل حزم.

مسابقة «نبيك سالم» للتوعية الجابر :اهتمام بالغ بالشأن الصحي
بمحاذير «كوفيد»19 -

َ
المشاركات من  1حتى  25مارس
تسليم

ً
ثـ َّـمــن محافظ األح ـمــدي الشيخ ف ــواز الـخــالــد ،م ـجــددا ،الجهود
الحثيثة لوزارات ومؤسسات الدولة؛ الرسمية واألهلية والتطوعية،
فــي مواجهة تــداعـيــات جائحة "كــوفـيــد "19-على مــدى عــام كامل،
منوها بالحضور الفاعل والمساهمات النوعية العديدة لمحافظة
األح ـم ــدي عـلــى ام ـت ــداد مــراحــل الـجــائـحــة عـلــى الـصـعــد الخدمية
والتوعوية عبر شراكات بناءة شملت جهات حكومية ومؤسسات
مجتمع مدني ومبادرينّ ،
وتوجت بشراكتها مع منطقة األحمدي
التعليمية ،عبر المسابقة ا لـتــو عــو يــة الفنية "نبيك ســا لــم" ،التي
تنظمها برعاية محافظ األحمدي بالتعاون مع منطقة األحمدي
التعليمية ،ممثلة بالتوجيه الفني لمادة التربية الفنية بالمنطقة،
وبدعم من بنك برقان.
وأعرب الخالد عن سعادته برعاية المسابقة ،كونها تستهدف
شريحة مهمة ،وهي طالب وطالبات مدارس األحمدي ،بمراحلها
الـ ـث ــاث (االبـ ـت ــدائ ــي وال ـم ـت ــوس ــط وال ـ ـثـ ــانـ ــوي) ،وت ــرب ـط ـه ــم بــأهــم
المستجدات على الساحة ،وألنها تهدف إلى توعية المجتمع عبر
أعـمــال فنية تبرز أهمية االلـتــزام باتباع سبل الوقاية والتباعد
الجسدي للحماية من جائحة "كوفيد ،"-19إضافة إلى إبراز أهمية
لقاح كــورونــا ،والحث على تلقيه ،لضمان الــوصــول إلــى المناعة
المجتمعية المنشودة لعبور المحنة.
و س ــوف تنطلق فـعــا لـيــات المسابقة بـبــدء تسليم المشاركين
ألعمالهم الفنية اعتبارا من  1مــارس المقبل حتى  25من الشهر
نفسه ،عبر المنصة التعليمية تيمز ،حيث وفرت اللجنة المنظمة
مختلف الشروط وآلية المشاركة على المنصة ،كما سيتم إعالن
الفائزين وتسليم الجوائز مطلع أبريل المقبل.

الجابر خالل اللقاء
أكد محافظ الفروانية ،الشيخ مشعل الجابر،
أن الكويت تولي اهتماما بالغا بالشأن الصحي
باعتباره ركيزة تنموية وخدمية رئيسية ،مشيرا
إلى أهمية الجهود المبذولة ،والمبادرات الساعية
إلى تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح خالل استقباله مختار منطقة ضاحية
األنــدلــس متعب الـفـجــي ،ورئـيـســة مكتب الـمــدن
الصحية ب ــوزارة الصحة د .آم ــال اليحيى ،دعم
المحافظة لجميع ال ـم ـبــادرات الـتــي مــن شأنها
تحقيق رؤي ــة الـكــويــت الـجــديــدة  ،2035وأه ــداف

ال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة  2030ل ـج ـم ـيــع م ـنــاطــق
المحافظة.
وأشاد المحافظ بجهود القائمين على مبادرة
األن ــدل ــس ال ـص ـح ـيــة صــدي ـقــة ال ـب ـي ـئــة والـتـنـمـيــة
المستدامة ،بالشراكة مع مكتب المدن الصحية
التابعة لوزارة الصحة ،داعيا إلى ضرورة التكاتف
وتكثيف الجهود ،بما يسهم في تحقيق تطلعات
ال ـق ـيــادة الـسـيــاسـيــة ،وج ـه ــود ال ــدول ــة لخططها
بـتــوفـيــر الــرعــايــة الـصـحـيــة وال ـخ ــدم ــات الطبية
المتخصصة عالية الجودة.

ممنوع تجمع أو
جلوس األهالي
على الطريق العام
والرافض يحال إلى
جهات التحقيق
جميع القيادات
الميدانية ستحضر
بالطريق العام
لإلشراف على
تطبيق الخطة
األمنية بكل حزم

«الداخلية» تدعو
إلى الحيطة بسبب
تقلبات الطقس
دعــت وزارة الداخلية
المواطنين والمقيمين
إل ـ ـ ــى ت ـ ــوخ ـ ــي ال ـح ـي ـط ــة
والـحــذر ،نظرا إلــى عدم
استقرار األحوال الجوية
في بعض المناطق التي
تشهدها الـبــاد نتيجة
هطول األمطار.
ون ـ ــاش ـ ــدت ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة،
ف ـ ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــان ص ـ ـحـ ــافـ ــي،
لإلدارة العامة للعالقات
واإلعالم األمني ،قائدي
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرك ـ ـ ـبـ ـ ــات ضـ ـ ـ ـ ــرورة
االن ـت ـبــاه ،وت ــرك مسافة
ك ــافـ ـي ــة عـ ـل ــى الـ ـط ــري ــق،
واالتـ ـص ــال عـلــى هــاتــف
ال ـط ــوارئ  112فــي حــال
ال ـح ــاج ــة إلـ ــى م ـســاعــدة
إن ـس ــان ـي ــة أو أم ـن ـي ــة أو
مرورية.

ً
 30عاما...
ولن ننسى
فايز عبدالله العنزي*
ً
منذ  1991/2/26حتى  ،2021/2/26إنها ثالثون عاما مضت
ً
على تحرير بلدنا الحبيب الكويت ...إنها ثالثون عاما ،عمر
مــن األعـمــار ،بعمر جيل مــن األجـيــال ،كأنها سـنــوات طويلة
ورقم كبير ولكنها لعمري هي ليست كذلك في عمر األوطان
ً
والشعوب ،وخصوصا األوطان والشعوب التي سطر التاريخ
ً
أمجادها ،وحفرت اسمها بين الشعوب التي فعال تستحق
الحياة.
ً
إنها ثالثون عاما مضت وربما مضت معها بعض الذكريات
لبعـض الوقـت ولكـن وبالتأكيد لن تمضي كل ذكرياتها كل
ّ
ونفعل بكل قناعة عبارة "لن
الوقت ،كيف تمضي ونحـن نـردد
ننسى" ...ولمن تزعجهم هـذه العبارة ،ويزعجهـم مضمونها
نقول لهم إن عبارة "لن ننسى" لهي أكبر مما تعتقدون ...وهي
أبلغ مما تتصورون ،وهي أشمل مما تتوهمون ،وهي أبعد
مما تذهبون ،وهــي أقــرب إلينا مما تصلون ،بل هي أوجب
مما تظنون.
إن من يريدون لنا أن ننسى غزو بالدنا وما فيه من أحداث
ً
وع ـبــر ،بــدعــوى ال ـعــاقــات الــواج ـبــة بـيــن الـ ــدول وخـصــوصــا
ال ـم ـت ـجــاورة مـنـهــا ،والـمـصــالــح الـسـيــاسـيــة وغـيــرهــا لبلدنا
الحبيب ،ووجــوب التعامل مع الواقع السياسي المفروض،
إنما ينظرون بعين واحدة لألسف ،وربما نسوا أو تناسوا
أننا أول من يدعو لتغليب مصالح بالدنا العليا ،السياسية
وغيرها على ما سواها ،وأن دعوانا بعدم نسيان الغزو ال
تعني رفضنا إلقامة عالقة جوار مبنية على االحترام المتبادل
الستقالل وسيادة كال البلدين المتجاورين ...ولكن عندما
نقول "لــن ننسى" فنحن بالفعل لن ننسى المعاني الرائعة
التي تجسدت أثناء هذا الغزو ،والتي نأمل ونتمنى ونعمل
ً
دائما على عدم نسيانها ،بل وترسيخها في أذهــان شعبنا
ً
جيال بعد جيل ،والتي ال يتسع أي مقال لسردها أو حصرها.
ً
فنحن لن ننسى معنى الغدر وقسوته ،خصوصا عندما
يكون من جار وقريب ،ولن ننسى مواجهة جيشنا الباسل
ورجــالــه الشجعان لفلول الـعــدو الـغــازي ،وهــو الــذي لــم يكن
ً
مستعدا لتلك المواجهة ،لن ننسى طيراننا ونسوره الذين
دمروا ما واجهوه من قوات العدو.
لن ننسى تكاتف الكويتيين وتعاضدهم وتكافلهم ضد
االحـتــال ...لن ننسى الرجلين الشيخين الجليلين (جابر و
سعد) رحمهما الله ،ومــا بــذاله في إدارة األزم ــة ...لن ننسى
المقاومة المسلحة ألبناء شعبنا ومن ساندهم من الشرفاء
ال ـعــرب وغـيــرهــم أم ــام ق ــوات االح ـت ــال ال ـظــال ـمــة ...لــن ننسى
الـعـصـيــان الـمــدنــي ال ــذي نـفــذه أه ــل الـكــويــت مــن الصامدين
أمــام أوامــر المحتليـن ...لن ننسى ما قــام به الصامدون من
أعمال بشتى أنواعها لتحفيز بعضهم البعض في الصمود
والمقاومة ...لن ننسى شهداءنا األبرار ودماءهم الزكية التي
قدموها فداء لهذا البلد ،وسيرهم في هذا المجال خير دليل
على ذلك ،والتي ال يسع المجال لشرحها.
لن ننسى وحدتنا الوطنية التي لطالما تغنينا بها قبل
االح ـت ــال وب ـع ــده ،وق ــد تـجـســدت عـلــى أرض ال ــواق ــع بــأزهــى
صورها ،ولمن أراد أن يتأكد لن يستغرق منه ذلك سوى المرور
وبسرعة على أسماء أســرانــا وشهدائنا األب ــرار ليرى حجم
التنوع في األسماء بين سائر فئات المجتمع بال استثنـاء.
لن ننسى جهود من خرج من أهل الكويت مع من بقي فـي
الداخـل ،في نشر القضية وتوضيح عدالتها وحشد الرأي العام
الدولي لتأييد الحكم الكويتي الواضح.
لن ننسى جهود الدبلوماسية الكويتية ،وما حققته من
نجاحات إقليمية ودولـيــة أثـمــرت عــن إص ــدار مجلس األمــن
الدولي القرارات المتعلقة بالغزو العراقي على دولة الكويت
وحماية حقوق أسرى الكويت وشهدائها وحقوقها األخرى
كترسيم الحدود والتعويضات وحماية األرشيف الوطني
وغـيــرهــا ،ومــا كــان لـهــذه ال ـق ــرارات مــن آث ــار قــويــة وملموسة
ساهمت في حماية الحق الكويتي المشروع والتأييد الدولي
الكبير لـهــذا الـحــق ،مستذكرين جـهــود عميد الدبلوماسية
الــدولـيــة الـمـغـفــور لــه ب ــإذن الـلــه تـعــالــى سـمــو الـشـيــخ صباح
األحمد الجابر الصباح.
ً
لذلك وغير ذلــك الكثير ،فإننا نقول دائما إننا لن ننسى
وستظل العبر والمواعظ التي أوجدها الغزو ثابتة في عقولنا
وقلوبنا إلى أن يرث الله األرض ومن عليها ،ولما ال ونحن
نــرى الشعوب العريقة صاحبة األمـجــاد الـخــالــدة ،ولــم تبن
هذه األمجاد إال بتقديم التضحيات واألثمان النفيسة ،والتي
ً
كانت حافزا لهم في الوقوف مرة أخرى أقوى مما كانوا عليه،
والشواهد على ذلك كثيرة ومتنوعة.
ورسالتنا نحن العاملين والناشطين والمهتمين بهذه
القضية هو هذا الشعار الذي ندعو الله تعالى أن يمكننا من
تفعيله كجزء صغير من واجب شهدائنا األبرار علينا.
سنستمر فــي نـشــر أسـمــاء وص ــور شـهــدائـنــا األبـ ــرار في
أي مناسبة وأي محفل نصل إليه ،سنستمر في نشر سير
هؤالء الشهداء ...سنستمر في المطالبة بتخليد أسمائهم،
سنستمر فــي الـمـطــالـبــة بـتــدريــس سـيــرهــم ،سنستمر في
المطالبة بتكريمهم وتكريم أهاليهم ،سنستمر فــي نشر
بطوالتهم خارج الكويت من خالل المؤتمرات والمنتديات
واللقاءات واالتحادات القارية والدولية المعنية ،سنستغل
أي وسيلة إعالمية أو غيرها فــي سبيل ذلــك ،ألنهم وبكل
بساطة مكون أساسي من مكونات شعبنا العزيز ،وألنهم
صفحة ناصعة البياض في تاريخ الكويت المعاصر ،وألنهم
الرافد األهم في الحديث عن بطوالت الكويتيين ومحبتهم
ألرضهم الطاهرة ،وألنهم عنوان النقاء والصفاء لمجتمعنا
الكويتي الحبيب ،وألنـهــم رمــز وحــدتـنــا الوطنية ،وألنهم
ً
ً
أخيرا ...أكرم منا جميعا.
فـلـيـعـلــم أبـ ـن ــاء ال ـش ـعــب ال ـكــوي ـتــي وج ـي ــل م ــا ب ـعــد ال ـغــزو
ً
خصوصا والذين بلغوا هذا العام سن الثالثين ...فليعلم هؤالء
هذه التضحيات وليتعرفوا على األسماء ويحفظوها ليتيقنوا
ً
ً
بأن الكويت بإذن الله بخير دائما وأبدا ،وبأن شعبها سيبقى
ً
ً
ً
رمــزا للفداء والتضحية ،ونموذجا أمثل للوطنية ومضربا
لألمثال بين الشعوب األخــرى ،وبأن تاريخها كتب وال يزال
يكتب بأحرف من نور بفضل أبنائها البررة الذين أحبتهم
فأحبوها ،وأعطتهم فأعطوها حتى امتزج الدم بالتراب ليروي
لنا قصة جيل رسم لنا طريق الحرية واالستقالل ،فهل نبخل
عليهم بشيء من التخليد.
وال يسعنا نهاية إال أن ندعو الله عز وجل أن يديم نعمة
األمن واألمان واالستقرار واالزدهار على بلدنا الحبيب ،تحت
قـيــادة والــدنــا صــاحــب السمو الشيخ ن ــواف األحـمــد الجابر
الصباح ،حفظه الله ورعاه ،وسمو ولي عهده األمين الشيخ
مشعل األحمد الجابر الصباح ،حفظه الله.
ً
راج ـيــن مــن شعبنا الـكــويـتــي الــوفــي أن يـتــأمــل كـثـيــرا في
ً
أحداث الغزو ما بين  1990/8/2وحتى  1991/2/26مستلهما
العبر الرائعة والمعاني الخالدة التي سطرت مع هذا الحدث
ً
ً
العصيب ،على أن يكون التفاؤل دائـمــا أمــام أعيننا ،مؤكدا
للجميع أن وطنيته متجذرة منذ القدم وتضحياته مستمرة
استمرار الزمن ،وأن وحدتنا الوطنية والتي هي شعارنا األهم
ً
ً
قد طبقناه وما زلنا قوال وعمال ،وأن سفينة الخير الكويتية
تسير بمجاديف متنوعة ال غنى لكل منها عن اآلخر.
حفظ الـلــه الـكــويــت مــن كــل م ـك ــروه ...ورح ــم الـلــه شهداء نا
األبرار،،،
*رئيس مجلس إدارة جمعية أهالي الشهداء األسرى
والمفقودين الكويتية
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«حقوق اإلنسان» :تقصي الحقائق
حول مسببات حوادث انتحار «البدون»

الدخنان لـ ةديرجلا• :استئناف جلب العمالة الجديدة من مانيال بات وشيكا أكد أن تأثيرها بالغ على التزام الكويت تجاه حقوق اإلنسان
جورج عاطف

حسمنا
موضوع
الضمان
المالي
لالستقدام
بالرفض

«القوى
العاملة» تبذل
ً
جهودا كبيرة
لتسريع
تسفير
«عامالت
السفارة»

ف ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار االسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادات
المتواصلة الستئناف عــودة
ال ـع ـمــالــة ال ـم ـنــزل ـيــة ال ـجــديــدة
إلى البالد ،عقد اتحاد مكاتب
اس ـت ـق ــدام ال ـع ـمــالــة الـمـنــزلـيــة،
ب ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة خ ـ ــال ـ ــد ال ـ ــدخـ ـ ـن ـ ــان،
ً
ً
اجتماعا مـطــوال ،أمــس األول،
عبر تقنية «زووم» ،مع قياديي
وزارة ا لـ ـعـ ـم ــل ف ـ ــي م ــا نـ ـي ــا،
ورئ ـي ـس ــة االتـ ـح ــاد الـفـلـبـيـنــي
لـمـكــاتــب ال ـع ـمــالــة ،والـمـلـحــق
العمالي بالسفارة الفلبينية
لـ ــدى الـ ـب ــاد ،ن ــاق ـش ــوا خــالــه
أمـ ــورا وق ـضــايــا ع ــدة متعلقة
ب ــالـ ـعـ ـم ــال ــة ،وآخـ ـ ـ ــر ت ـ ـطـ ــورات
ومستجدات عملية استئناف
استقدام العمالة الجديدة.
وقال الدخنان لـ «الجريدة»،
إن «االجـتـمــاع الــذي جــاء على
م ـس ـت ــوى ع ـ ــال م ــن ال ـح ـضــور
شارك خالله  4وكالء من وزارة
العمل الفلبينية ،وامتد لنحو
 5ساعات ،تطرق إلى مناقشة
االشكالية الخاصة بالعامالت
ً
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوج ـ ـ ــودات ح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا لـ ــدى
ال ـس ـفــارة ،وإن ـجــاز اإلجـ ــراءات
الخاصة بتسفيرهن».
وك ـش ــف ال ــدخـ ـن ــان أنـ ــه تــم
االتفاق على تحديد  3مارس
ً
الـمـقـبــل م ــوع ــدا إلجـ ــاء نحو
 200عاملة موجودة بالسفارة،
ب ــواس ـط ــة ط ــائ ــرة س ـتــوفــرهــا
الفلبين ،لعودتهن إلى بلدهن.
وأكـ ــد أن ال ـت ـعــاون الــواســع

السفير الهندي يبحث العالقات
مع معرفي وخالد الصالح

ً
معرفي مستقبال السفير الهندي
بحث السفير الهندي لــدى الكويت تسيبي جــورج ،أمس
األول ،مع وزيــر الدولة لشؤون اإلسكان والخدمات الدكتور
عـبــدالـلــه مـعــرفــي ال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة وسـبــل تـعــزيــز وســائــل
التعاون الثنائي ،والمسائل المتعلقة بالجالية الهندية.
كما بحث جورج مع رئيس األركان العامة للقوات المسلحة
الفريق الركن الشيخ خالد الصالح ،العالقات بين البلدين
وس ـب ــل ت ـعــزيــز ال ـت ـع ــاون ال ـث ـنــائــي ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ـج ــاالت،
ً
وخصوصا فــي مـجــاالت الــدفــاع واألم ــن ،والمسائل األخــرى
ذات االهتمام المشترك.

خالد الدخنان

الـ ـ ــذي أب ــدت ــه ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للقوى العاملة ،ممثلة بــإدارة
ت ـن ـظ ـي ــم اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدام ال ـع ـم ــال ــة
المنزلية ،مع مطالب «االتحاد»
س ـ ّـرع مــن وت ـيــرة تسفير هــذه
ا لـ ـعـ ـم ــا ل ــة ،م ـب ـي ـنــا أن اإلدارة
ستتسلم من السفارة العامالت
الموجودات لديها على مراحل،
ليتم إيداعهن في مركز اإليواء
إلى حين االنتهاء من اجراءات
تـسـفـيــرهــن ،ع ـقــب ال ـتــأكــد من
حـصــولـهــن ع ــن ك ــل حـقــوقـهــن
ال ـم ــال ـي ــة .وأع ـ ـ ــرب ع ــن ش ـكــره
للهيئة على هذا التعاون الجاد
ً
ال ـ ــذي يـنـعـكــس إي ـج ــاب ــا على
ســوق الـعـمــل ،وي ـسـ ّـرع عملية
اس ـت ـئ ـنــاف اس ـت ـق ــدام الـعـمــالــة
الجديدة.
ً
وبشأن ما أثير أخيرا حول

ف ـ ــرض ضـ ـم ــان م ــال ــي عـ ــن كــل
عاملة مستقدمة من الفلبين،
أكد الدخنان ،أنه تم حسم هذا
ً
الـمــوضــوع بــالــرفــض ،مـشــددا
ع ـلــى أن ــه ل ــن ي ـك ــون ه ـن ــاك أي
ضمان مالي نظير االستقدام.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ـ ـ ـ ــه «بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن
اس ـت ـئ ـنــاف اس ـت ـق ــدام الـعـمــالــة
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ،ل ـ ــم يـ ـت ــم ت ـح ــدي ــد
موعد لذلك ،غير أن األمر بات
ً
وش ـي ـك ــا ،الس ـي ـمــا م ــع تــذلـيــل
العقبات وحل االشكاليات التي
تحول دون ذلك ،وعلى رأسها
اشكالية ا لـعــا مــات العالقات
بالسفارة».

العمالة اإلثيوبية
وع ـ ـ ـ ـ ــن آخ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــدات
اس ـت ـقــدام الـعـمــالــة اإلثـيــوبـيــة،
أوضـ ـ ــح الـ ــدخ ـ ـنـ ــان ،أن ه ـنــاك
متابعة متواصلة من االتحاد
للوقوف على آخر مستجدات
الـ ـت ــوقـ ـي ــع الـ ـنـ ـه ــائ ــي ل ـم ــذك ــرة
استقدام هذه العمالة ،والذي
ّ
يــوفــر سريانها مبالغ طائلة
على المواطنين والمقيمين،
ً
مؤكدا أن السماح باستقدامها
ً
سـيـحــدث ت ــوازن ــا فــي الـســوق،
وي ـ ـ ـحـ ـ ــل ن ـ ـس ـ ـبـ ــة كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرة م ــن
مـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــات نـ ـ ـق ـ ــص الـ ـعـ ـم ــال ــة
ً
المنزلية التي نعانيها حاليا.

أع ـل ــن الـ ــديـ ــوان الــوط ـنــي
لـحـقــوق اإلن ـســان أن ــه تابع
حــاالت اإلنـتـحــار المتكررة
بين أبناء فئة غير محددي
الـجـنـسـيــة ،وك ــذل ــك مـســألــة
االن ـت ـح ــار بـشـكــل ع ــام بين
فئات العمالة الوافدة.
وقـ ـ ـ ـ ــال «الـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــوان» ف ــي
ً
ب ـيــان أم ــس إن ــه «ن ـظ ــرا لما
ل ـه ــذه ال ـظ ــاه ــرة م ــن تــأثـيــر
بــالــغ عـلــى ال ـت ــزام ــات دول ــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ت ـج ــاه
ص ـ ـ ـ ــون ح ـ ـ ـقـ ـ ــوق االن ـ ـ ـسـ ـ ــان
ً
والذي يعمل الديوان جنبا
إل ـ ــى ج ـن ــب م ــع مــؤس ـســات
الــدولــة الــرسـمـيــة واألهـلـيــة
ل ـت ـح ـس ـي ـن ـهــا وت ـط ــوي ــره ــا،
ف ـقــد بـ ــدأ م ــن خـ ــال لـجــانــه
الـمـعـنـيــة وب ـمــوجــب نـطــاق
ص ــاح ـي ــات ــه أع ـ ـمـ ــال جـمــع
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــومـ ـ ــات وت ـ ـق ـ ـصـ ــي
ال ـ ـح ـ ـقـ ــائـ ــق م ـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـهـ ــات
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــة والـ ـمـ ـعـ ـنـ ـي ــة
بـهــذه ال ـح ــوادث الـمـتـكــررة،
ً
م ـس ـت ـنــدا إل ــى م ــا تــرمــي له
ا ل ـ ـمـ ــادة ( )٦فـ ـق ــرة ( )٢مــن
قانون إنشائه حول واجب
إعداد الدراسات القانونية
وا لـ ــوا ق ـ ـع ـ ـيـ ــة ذات ا ل ـص ـل ــة
ب ـت ـع ــزي ــز وحـ ـم ــاي ــة ح ـقــوق
االن ـس ــان ،وكــذلــك مضمون
المادة ( )٧حول التزام كافة
الجهات الحكومية بمعاونة

الديوان في تقديم ما يحتاجه
من معلومات ومستندات ذات
صلة».

لقاءات رسمية مرتقبة
وخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــم بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان الـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــوان
ب ــأن ــه «س ـي ـت ــم ت ــوظ ـي ــف ه ــذه
المعلومات التي بدأ الديوان
ً
ف ـ ــي ط ـل ـب ـه ــا كـ ـت ــابـ ـي ــا ،وع ـب ــر
لقاء ات رسمية مرتقبة خالل
األي ـ ـ ــام ال ـم ـق ـب ـلــة فـ ــي ال ـك ـشــف
ع ــن مـسـبـبــات اس ـت ـم ــرار هــذه
الحوادث التي تتطلب أقصى

درجــات االلتزام واالهتمام
مــن قـبــل مــؤسـســات الــدولــة
المختلفة وال سيما الديوان
الــوطـنــي لـحـقــوق االن ـســان،
وفحص جهود المؤسسات
األمنية والصحية في هذا
ا ل ـش ــأن؛ لتقييمها وإ ع ــداد
التصورات التي من شأنها
الحد من هذه الظاهرة».

«كتلة التعليم التطبيقي» تناقش رفضها
فصل القطاعين مع جوهر والمضف
ن ـ ــاقـ ـ ـش ـ ــت ك ـ ـت ـ ـلـ ــة الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم
الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــي والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدري ـ ـ ــب م ــع
الـ ـن ــائـ ـبـ ـي ــن د .ح ـ ـسـ ــن ج ــوه ــر
ومهلهل المضف أسباب رفضها
ف ـصــل ال ـق ـطــاع ـيــن والـسـلـبـيــات
المترتبة على عملية الفصل.
وأفادت الكتلة ،في بيان أمس،
بأنها طرحت خالل اللقاء فكرة
إنشاء جامعة تحمل اسم أمير
اإلن ـس ــان ـي ــة ال ـم ـغ ـفــور ل ــه سمو
الشيخ صباح األحمد ،على أن
تـكــون كلية التربية األساسية
هــي اللبنة األول ــى لـهــا ،كونها
كلية نظرية بحتة ،ويدرس بها
ن ـحــو  25أل ــف ط ــال ــب وطــال ـبــة،
وس ـي ـك ــون ل ــذل ــك األثـ ـ ــر الـكـبـيــر
ف ــي ف ـت ــح ت ـخ ـص ـصــات ج ــدي ــدة
لـلـتـعـلـيــم ،ت ـتــوافــق م ــع الـتـطــور
الــرق ـمــي وال ـع ـل ـمــي ،وااله ـت ـمــام
بالمعلم أل ن ــه السبيل الوحيد
لالرتقاء بالتعليم ومخرجاته
وضمان جودة التعليم.
و ب ـ ـي ـ ـنـ ــت أن س ـ ـ ـ ــوق ا لـ ـعـ ـم ــل
ف ــي الـ ـك ــوي ــت ي ـت ـط ـلــب ال ـع ـمــالــة
الوسطى ،وهم خريجو الدبلوم
الــذيــن يستقطبهم ســوق العمل
في أيام معدودة ،بينما خريجو

البلدية :رفع السيارات خارج
المحالت بالشويخ الصناعية
ً
الفرحان :وضع  350ملصقا وتحرير  26مخالفة

محمد الجاسم

جوهر والمضف يتوسطان أعضاء الكتلة
البكالوريوس يتقدمون لديوان
ال ـخ ــدمــة ال ـمــدن ـيــة ،وي ـن ـت ـظــرون
ش ـه ــورا وسـ ـن ــوات ،وي ـصــل رقــم
االنتظار في بعض التخصصات،
مثل الهندسة الميكانيكية ،الى
 ،600وه ــذا يـبــرهــن عـلــى حاجة

ســوق العمل الــى التخصصات
الفنية والمهنية.
ولـفـتــت إل ــى احـتـكــار أعـضــاء
ه ـي ـئ ــة ال ـ ـتـ ــدريـ ــس ل ـل ـم ـنــاصــب
اإلشــرافـيــة ،وحــرمــان العاملين
والـ ـ ـم ـ ــدربـ ـ ـي ـ ــن مـ ـ ــن تـ ـقـ ـل ــد هـ ــذه

ال ـم ـن ــاص ــب ،وك ــذل ــك مـطــالـبــات
أعضاء هيئة التدريب بقطاعي
التعليم التطبيقي والتدريب.
وم ـثــل الـكـتـلــة رئ ـيــس رابـطــة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــدريـ ـ ــب بـ ــال ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــات وائ ـ ـ ــل
المطوع ،ورئيس نقابة العاملين

بالتطبيقي د .فنيس العجمي،
ورئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس راب ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــب
بالمعاهد د .محمد ا لـبــر يــوج،
وأمين سر رابطة أعضاء هيئة
ا لـتــدر يــب بالمعاهد م .يوسف
الكوت.

«الجامعة» :انطالق التسجيل المبكر
للطلبة المستمرين مطلع مارس
●

أحمد الشمري

أعـ ـل ــن الـ ـق ــائ ــم ب ــأعـ ـم ــال ع ـم ـي ــد ال ـق ـب ــول
والتسجيل فــي جــامـعــة الـكــويــت د .مشعل
الغربللي أن عملية التسجيل المبكر للطلبة
المستمرين في الفصل الثاني 2021-2020
تـنـطـلــق م ــن االول حـتــى  7م ــارس الـمـقـبــل،
مشيرا الى ان عملية التسجيل ستكون وفقا
لمواعيد مـحــددة لكل طــالــب ،ويـكــون الحد
األق ـصــى الـمـسـمــوح بالتسجيل فـيــه خــال
ه ــذه الـفـتــرة هــو  14وح ــدة دراس ـيــة مــاعــدا
الطلبة المتوقع تخرجهم ،حيث سيسمح
لهم بالتسجيل في المقررات المتبقية لهم
وفقا لما تسمح به الئحة المقررات.
وق ــال الـغــربـلـلــي فــي تـصــريــح صحافي
أم ــس إن ل ـكــل ط ــال ــب م ــوع ــدا م ـح ــددا يـبــدأ
ب ــه عـمـلـيــة الـتـسـجـيــل ،وإن ع ـم ــادة الـقـبــول

والـتـسـجـيــل سـتــرســل رس ــال ــة قـصـيــرة لكل
طــالــب عـبــر هــاتـفــه الـنـقــال الـمـسـجــل ضمن
بياناته الجامعية إلبــاغــه بموعد دخوله
لـنـظــام الـتـسـجـيــل ،كـمــا يـمـكــن مـعــرفــة هــذا
الموعد من خالل نظام التسجيل.
وتـ ــابـ ــع أن أول ـ ــوي ـ ــة ت ـح ـ ـ ــدي ــد م ــواع ـي ــد
التسجيل تكون للطلبة ذوي االحتياجات
الخاصة يليهم الطلبة المتوقع تخرجهم
ل ـل ـف ـص ــل ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــي ال ـ ـثـ ــانـ ــي ث ـ ــم ال ـط ـل ـب ــة
المتفوقون الحاصلون على معدل عام ثالث
نـقــاط فــأكـثــر واج ـت ــازوا  30وح ــدة دراسـيــة
ف ــأك ـث ــر ،ث ــم ت ـح ــدد م ــواع ـي ــد س ــائ ــر الـطـلـبــة
تنازليا حسب عدد وحداتهم المجتازة.
وأشـ ـ ــار الـ ــى أنـ ــه س ـي ـتــم إلـ ـغ ــاء تسجيل
الطلبة غير المستوفين لشروط التسجيل
في المقررات ومتطلباتها في ضوء نتائج
االم ـت ـح ــان ــات ال ـن ـهــائ ـيــة ل ـم ـق ــررات الـفـصـ ــل

الدراسي األول الحالي في  22مارس المقبل،
بـحـيــث ت ـتــاح لـلـطــالــب الـفــرصــة الستكمـال
ج ــدول ــه الـ ــدراسـ ــي خـ ــال فـ ـت ــرات الـسـحــب
واإلضافة للفصل الثاني .2021/2020
وذكـ ـ ــر ال ـغــرب ـل ـلــي أن الـ ـعـ ـم ــادة سـتـقــوم
بإلغاء تسجيل الطلبة في المقررات الذين
لــم يـجـتــازوا متطلباتها فــي الـفـصــل األول
وتخفيض األعداد في قوائم االنتظار االثنين
 22مـ ــارس ال ـم ـق ـبــل ،م ـش ــددا ع ـلــى ض ــرورة
مراجعة جميع الطلبة لجداولهم الدراسية
للفصل الدراسي الثاني وبصفة مستمرة.
وأعـلــن الغربللي تخصيص الفترة من
 28حتى  31مارس المقبل للطلبة المتوقع
تخرجهم فــي الفصل الــدراســي الـثــانــي من
خالل تعبئة النماذج االلكترونية الستكمال
الجدول الدراسي للطلبة المتوقع تخرجهم
عن بعد.

جانب من حملة البلدية
قامت بلدية الكويت بالتعاون مع وزارتي التجارة و«الداخلية»،
ممثلة بإدارة الفحص الفني ،بجولة في الشويخ الصناعية ،أمس
األول ،لمراقبة المحالت واألنـشـطــة الـمــوجــودة بالمنطقة ومــدى
التزامها بقرارات مجلس الوزراء بشأن تطبيق االشتراطات الصحية،
وكذلك إزالة المخالفات والسيارات التي تعرقل المرور بالمنطقة.
وقال مراقب النظافة في بلدية العاصمة صالح الفرحان انه تم
وضع  350ملصق إزالة على السيارات المهملة الموجودة خارج
ً
الكراجات والمحالت في الشويخ الصناعية ،موضحا أن هناك حملة
ً
شاملة لرفع هذه السيارات سواء المتعطلة منها أو الجديدة نظرا
لتشويهها للمنظر العام.
وقال الفرحان إن أجهزة البلدية حررت  26مخالفة على المحالت
واألنشطة ،وشملت تلك المخالفات عدم االهتمام بالنظافة العامة
ً
فضال عن استغالل مساحات من امالك الدولة.
من جهتها ،قامت فرق من وزارتي التجارة والداخلية بجولة على
المحالت التي تقوم بتركيب عوادم السيارات المتخصصة والتنبيه
ً
عليها بعدم بيع أي من االدوات التي تصدر إزعاجا ،والتي منعها
ً
قرار «التجارة» أخيرا.

«كان» :نقلة نوعية لبرنامج «باإلمكان» في رمضان
أعلنت عضوة مجلس إدارة الحملة الوطنية
لـلـتــوعـيــة ب ـم ــرض ال ـس ــرط ــان «كـ ـ ــان» د .حصة
الشاهين ،أن هناك نقلة نوعية في تقديم برنامج
«ب ــاالم ـك ــان» ال ــذي ي ـعــرض عـلــى ال ـق ـنــاة األول ــى
لـتـلـفــزيــون دول ــة الـكــويــت خ ــال شـهــر رمـضــان
ضمن فقرات برنامج «كالم دكاترة».
وقالت الشاهين ،في تصريح صحافي أمس،
إن الـبــرنــامــج فــي حلته الـجــديــدة يـبــرز أهمية
وض ـ ــرورة االل ـت ـفــات إل ــى صـحــة االن ـس ــان على
جميع الصعد من الوقاية ،واالكتشاف المبكر
وتــوج ـيــه األف ـ ــراد الن ـت ـهــاج ال ـطــرق الصحيحة
للعالج.
وأشــارت إلــى أن حملة «كــان» تركز في شهر

رمضان على ثالثة محاور هامة ،هي «الغداء
الصحي في شهر رمضان» ،و«كيف يكون غذاؤك
دواءك» والذي يتم تسليط الضوء فيه على طرق
الوقاية للعديد من األم ــراض من خــال تناول
الغذاء ،وأخيرا «الطرق الحديثة في تقليل الوزن
وتجنب السمنة ومضاعفاتها».
وأض ــاف ــت أن الـبــرنــامــج يـنــاقــش الـعــديــد من
المواضيع الهامة التي تهدف إلى الحفاظ على
جـســم صـحــي للمرضى واألص ـح ــاء ،وذل ــك من
خالل التركيز على التغذية المناسبة لألمراض
األكـثــر انتشار مثل الضغط والـسـكــري ،فضال
عــن تغذية الـمــرأة الحامل والمرضع وتوجيه
النصائح واالرشادات لهما.

حصة الشاهين

محليات
سلة أخبار
«تقييم الجامعة» :تعذر
استخدام نتائج القدرات
أعلن مركز التقييم
والقياس في جامعة
الكويت تعذر استخدام
نتائج اختبارات القدرات
الخاصة بمارس ،وأبريل
المقبلين لخطة القبول
للفصل الدراسي الثاني
في جامعة الكويت والتي
ستنطلق مارس القادم.
وبين المركز في بيان
صحافي أمس أن
التسجيل للقدرات انطلق
ليستمر حتى األول من
ً
مارس المقبل ،موضحا
أن نتائج القدرات ستعلن
مع بداية الفصل الدراسي
الثاني في جامعة
الكويت.
وأفاد المركز بأنه حدد
موعد اختبارات اللغة
العربية واالنكليزية
 3مارس المقبل ،وهي
الفترة االولى من انطالق
االختبارات والخاصة
بالطلبة الذين يرغبون
في تقديم اختبار واحد
فقط ،بينما تأتي الفترة
الثانية والتي تضم
اختبار اللغتين العربية
واالنكليزية والتي
ستكون إلكترونية 27
مارس المقبل.

«بكتابك نعلمهم» مبادرة
لـ«إعانة المرضى»
في مبادرة علمية هي
األولى من نوعها ،حملت
عنوان «بكتابك نعلمهم»،
أطلق العمل التطوعي
النسائي بجمعية
صندوق إعانة المرضى
مبادرة جمع الكتب
الطبية ،التي استغنى
عنها طالب وطالبات
وخريجي كلية الطب
بالكويت ،وبقيت المراجع
والكتب حبيسة األدراج،
إلعادة االستفادة منها
وإرسالها إلى الطلبة في
بعض الدول اإلسالمية
كاليمن والسودان.
وأعلنت منسقة العمل
التطوعي النسائي
بالجمعية ،خديجة
عبدالصمد ،أنه تم إطالق
المبادرة بعد دراسة
الفكرة المطروحة من قبل
رئيس الجمعية الدكتور
محمد الشرهان ،وبسبب
حاجة طلبة الطب الماسة
لها من خارج الكويت،
وما عرفناه عن مدى
حاجتهم لمثل هذه
المراجع.
ودعت الطلبة الذين
مازالوا أو تخرجوا ولم
يعودوا بحاجة لهذه
الكتب والمراجع إلى
التفاعل بإيجابية مع
المبادرة ،واعتبارها
صدقة جارية.

«حياة جديدة لهم» حملة
دعوية لـ «التراث»
أطلقت جمعية إحياء
التراث اإلسالمي حملة
دعوية جديدة تحت
شعار «حياة جديدة
لهم» دعت من خاللها
المواطنين الكفالء
للجاليات األجنبية غير
المسلمة للمساهمة في
نشر اإلسالم من خالل
تواجد العمالة األجنبية
بيننا.
وأعلنت الجمعية في
بيان لها أنه يمكن ذلك
من خالل التواصل مع
مركز الهداية للتعريف
باإلسالم وتوعية
الجاليات في محافظة
الجهراء عبر إرسال موقع
المنزل وجنسية العامل
ليصل الداعية ،ويقوم
بدعوة العامل لإلسالم
وشرح اإلسالم وفضله،
وبيان أي أمر قد يشكل،
أو شبهة لدى المدعو
تمنعه من قبول اإلسالم
بالحكمة والموعظة
الحسنة وبأدلة شرعية
وعقلية.
وفي مجال آخر تنظم
الجمعية في منطقة
الجهراء محاضرة تحت
عنوان «سيرة القائد
يوسف بن تاشفين»
للشيخ فالح الرتيبان
العجمي عبر البث
المباشر من خالل
برنامج االنستغرام اليوم
الساعة  8مساء.

10

زوايا ورؤى

ةديرجلا

•
العدد  / 4668الخميس  25فبراير 2021م  13 /رجب 1442هـ

opinion@aljarida●com

المرأة الحديدية تواجه
االنتخابات الفرعية

باسكالين دوباس وجوزيف دويل وكارين ماكورس*

كيف نعالج االرتياب الناجم عن وباء كوفيد 19؟
من غير المرجح أن تحتل
القضايا األمنية األولوية
ضمن أجندة ً تونس في عام
 2021نظرا إلى القضايا
التي تشغل
األخرى ً
التداعيات
الدولة ،بدءا من
ً
االقتصادية للوباء ،مرورا
بعدم االستقرار المستمر
ً
في البرلمان ،ووصوال إلى
الخالف مع الرئيس قيس
سعيد.

المعلومات
المغلوطة حول
فيروس كورونا
يمكن أن تؤدي إلى
تقويض التدابير
الضرورية

يـمـنــح تــوافــر ال ـل ـقــاحــات ضــد ف ـيــروس كــورونــا
ُ
المستجد ا لـعــا لــم األ مــل فــي إ نـهــاء ا لـجــا ئـحــة ،لكن
ُ
الـعــديــد مــن الـبـلــدان ال تــزال تــواجــه عــدة تحديات
جــراء انتشار ا لـفـيــروس ،ففي حين ننتظر توافر
الـلـقــاحــات وتــوزيـعـهــا عـلــى نـطــاق واس ــع ،ستظل
ال ـت ــداب ـي ــر ال ـص ـح ـيــة ال ــوق ــائ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـت ـم ـثــل فــي
ممارسة التباعد االجتماعي وارتداء أقنعة الوجه
الواقية وغسل اليدين ضرورية الحتواء المرض.
ي ــرى الـبـعــض أن ات ـبــاع ه ــذه الـتــوجـيـهــات غير
ُمـمـكــن عـمـلـيــا ،فـعـلــى سـبـيــل ا ل ـم ـثــال ،يتعين على
العديد من الفقراء ُمواجهة االكتظاظ ،ومحدودية
فرص الحصول على المياه النظيفة والصابون،
وغياب شبكات األمان االجتماعي القوية.
وم ــع ذل ــك ،وبـعـيــدا عــن الـقـيــود ال ـمــاديــة ،هـنــاك
تـحــد يــات أ خ ــرى تتعلق بالمعلومات وا لـثـقــة ،قد
يجهل البعض المبادئ التوجيهية للصحة العامة
أو قــد ال يفهمون الخطوات ا لـ ُـمـحــددة التي يجب
اتباعها ،ويمكن أن تــؤدي المعلومات المغلوطة
ح ــول ف ـي ــروس ك ــورون ــا الـ ُـم ـس ـت ـجــد إل ــى تـقــويــض
التدابير الضرورية ،وفي بعض السياقات ،قد ُيقلل
انعدام الثقة في النظام الصحي نفسه من التقيد
بهذه المبادئ التوجيهية.
فبينما سارع باحثون في مجال الطب الحيوي
و خ ـبــراء فــي مـجــال ا لـصـحــة ا لـعــا مــة للتعرف على
فـيــروس كــورو نــا ُ
المستجد فــي أوا ئ ــل عــام ،2020
شرع خبراء االقتصاد وغيرهم من علماء االجتماع
ف ــي ال ـع ـمــل ع ـلــى اخ ـت ـب ــار ال ـس ـي ــاس ــات وال ـب ــرام ــج
ال ـفـ ّـعــالــة ل ـم ـكــاف ـحــة ف ـي ــروس ك ــوف ـي ــد .19تـتـضـمــن
مجموعة األد لــة ُ
المجمعة درو ســا مهمة للتغلب
ع ـلــى ق ـي ــود ال ـم ـع ـلــومــات ،وم ـكــاف ـحــة الـمـعـلــومــات
ُ
المضللة ،و بـنــاء الثقة فــي األنظمة الصحية ،قد
ت ـســاعــد ه ــذه األفـ ـك ــار أي ـض ــا ف ــي تـحـسـيــن تــوفـيــر
وتلقي اللقاحات ضد فيروس كوفيد.19
تضمنت إحدى الدراسات إرسال مقاطع فيديو
لـ ـم ــدة دق ـي ـق ـت ـي ــن ونـ ـص ــف عـ ــن ف ـ ـيـ ــروس ك ــورون ــا
الـ ُـم ـس ـت ـجــد ع ـب ــر رس ــائ ــل ن ـص ـيــة إلـ ــى  25م ـل ـيــون
شخص في والية البنغال الغربية بالهند .أصدرت
مقاطع الفيديو تعليمات ُ
للمتلقين تحثهم على
إبالغ العاملين الصحيين عن أية أعراض صحية
ّ
وأك ــدت عـلــى أهـمـيــة تبني الـسـلــوكـيــات الــوقــائـيــة،
ُ
ُ
وأف ــاد الــمـتـلـقــون فــي وق ــت الح ــق أنـهــم يـســافــرون
بــوت ـيــرة أق ــل ويـغـسـلــون أيــدي ـهــم بــاس ـت ـمــرار ،كما
ضاعفوا اإلبالغ عن األعراض الصحية للعاملين
الصحيين.
قــد ت ـبــدو ه ــذه الـنـتــائــج ُمـفــاجـئــة ،ن ـظــرا إل ــى أن
ُص ـن ــاع الـسـيــاســة ك ــان ــوا يـبـعـثــون رس ــائ ــل نصية
حول الوقاية من فيروس كوفيد 19ألسابيع إلى
األشخاص الذين تلقوا مقاطع الفيديو .من بين
ُ
األ سـبــاب ُ
المحتملة ا لـتــي يمكن أن تفسر فعالية
ُ
رس ــائ ــل ال ـف ـيــديــو أن ـهــا قــدمــت م ـع ـلــومــات م ـحــددة

وقــاب ـلــة لـلـتـنـفـيــذ ح ــول األعـ ــراض ال ـتــي تـسـتــدعــي
ا لـحــذر ،مــع تحديد ا لـخـطــوات ا لــاز مــة ا لـتــي يجب
ع ـلــى األشـ ـخ ــاص ات ـخ ــاذه ــا ل ــإب ــاغ عـنـهــا ومـنــع
انتشار المرض.
حتى عندما تكون المعلومات ُمحددة وقابلة
للتنفيذ ،فقد تختلف النتائج ،حيث تسعى إحدى
الدراسات الجارية في أوغندا ،على سبيل المثال،
إ لــى فهم اآل ثــار النسبية لتأكيد ا لـفــوا ئــد الفردية
ُم ـقــابــل ال ـفــوائــد الـ ُـمـجـتـمـعـيــة عـلــى ال ـت ــزام الـنــاس
بــا لـمـبــادئ التوجيهية للصحة ا لـعــا مــة لمكافحة
فيروس كوفيد.19
وم ــاذا عــن الـبــاعــث ،فــي الــدراســة الـهـنــديــة ،كــان
الشخص الذي قدم المعلومات في مقطع الفيديو-
الخبير اال قـتـصــادي أبهيجيت بانيرجي الحائز
جائزة نوبل -شخصية معروفة ،وبالتالي ربما
كـ ــان لــرســال ـتــه تــأث ـيــر ك ـب ـيــر ،ح ـيــث أظـ ـه ــرت هــذه
الدراسة أيضا الدور الحاسم الذي يمكن أن يؤديه
األ ق ــران فــي ا لــوا قــع ،حتى أو لـئــك ا لــذ يــن لــم يتلقوا
رســائــل الـصـحــة الـعــامــة أبـلـغــوا عــن زي ــادة التقيد
بالمبادئ التوجيهية لمكافحة فيروس كورونا
ُ
المستجد من خالل مالحظة ومحاكاة سلوكيات
جيرانهم المتغيرة.
وهـ ــذا ُي ـث ـيــر ال ـت ـس ــاؤل ع ـمــا إذا ك ــان األق ـ ــران أو
النظراء أكثر فعالية من الطرف الثالث في التأثير
ع ـلــى ال ـس ـلــوك .ف ــي زام ـب ـيــا ،يـطـلــب ال ـبــاح ـثــون من
األفـ ـ ـ ــراد إرس ـ ـ ــال م ـع ـل ــوم ــات ص ـح ـيــة ح ـ ــول م ــرض
كوفيد 19إلى عائالتهم وأصدقائهم عبر الرسائل
النصية القصيرة ،ومقارنة التأثير على السلوك
الوقائي بتأثير الرسائل الواردة من سلطة مركزية.
عالوة على ذلك ،يتعين على ُصناع السياسات
اتـ ـخ ــاذ إج ـ ـ ــراء ات ت ـت ـج ــاوز اإلبـ ـ ــاغ ع ــن ال ـم ـبــادئ
ً
التوجيهية الوقائية فضال عن ُمكافحة المعلومات
ُ
المضللة التي تــؤدي إ لــى االر تـبــاك وا نـعــدام الثقة
بـشـكــل أك ـث ــر اس ـت ـبــاق ـيــة .ف ــي زي ـم ـب ــاب ــوي ،أرس ـلــت
المنظمات المحلية رسائل إ لــى ُمقدمي النشرات
اإلخبارية عبر تطبيق «الواتساب» لنقل معلومات
صـ ـحـ ـيـ ـح ــة ح ـ ـ ــول ف ـ ـ ـيـ ـ ــروس ك ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــد 19ودحـ ـ ــض
الـمـعـلــومــات الـمـغـلــوطــة حــول الـعــاجــات الـ ُـمــزيـفــة.
أدت هـ ـ ــذه ا لـ ــر سـ ــا ئـ ــل مـ ــن م ـ ـصـ ــادر م ــو ث ــو ق ــة إ ل ــى
تحسين الوعي وز يــادة المعرفة بالمرض والحد
من السلوكيات الضارة ُ
المبلغ عنها مثل انتهاك
أوامر اإلغالق وعدم االلتزام بالتدابير االحترازية.
وعلى نحو مماثل ،يعمل خبراء االقتصاد في
ال ـم ـك ـس ـيــك بــال ـت ـعــاون م ــع م ـع ـهــد ال ـص ـحــة ال ـعــامــة
لتقييم كيفية تأثير الميول السياسية ومصداقية
ُ
رسلة على مستوى الثقة في الرسالة
الجهات الم ِ
وااللتزام بالمبادئ التوجيهية.
ال تـقـتـصــر م ـســأ لــة ا ل ـث ـقــة ع ـلــى ا ل ـم ـخ ــاوف إزاء
ان ـت ـشــار الـمـعـلــومــات الـمـغـلــوطــة .لـقــد تـعـلـمـنــا من
تجربة أز مــة اإل يـبــوال فــي الفترة بين عامي 2014

د .سلطان ماجد السالم
و 2016في غرب إفريقيا أن السياسات التي تزيد
ُ
الثقة في األنظمة الصحية يمكن أن تحسن التعاون
مع المبادئ الصحية التوجيهية ،مما يؤدي بدوره
إ لــى ز ي ــادة ُمـعــدل ا لـفـحــو صــات الطبية وا لـحــد من
انتشار األمراض وخفض ُمعدالت الوفيات.
ُ
ي ـم ـكــن أن ت ـخ ـت ـلــف ال ـع ــوام ــل ال ـت ــي ت ـس ــاع ــد فــي
ال ـت ـغ ـلــب ع ـلــى انـ ـع ــدام ال ـث ـقــة ف ــي ال ـن ـظــام الـصـحــي
اخ ـت ــاف ــا ك ـب ـي ــرا ح ـس ــب الـ ـسـ ـي ــاق ،ف ـف ــي ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة ،ح ـي ــث تـ ـك ــون ال ـ ـفـ ــوارق ال ـص ـح ـيــة بـيــن
ال ـم ـج ـم ــوع ــات ال ـع ــرق ـي ــة ه ــائـ ـل ــة ،خ ـل ـصــت دراس ـ ــة
ح ــول ال ــرع ــاي ــة ال ــوق ــائ ـي ــة إل ــى أن ال ــرج ــال ال ـســود
ً
يـثـقــون بــاألط ـبــاء ال ـس ــود وأك ـث ــر اح ـت ـمــاال التـخــاذ
تدابير صحية وقائية ُمختلفة ،بما في ذلك لقاح
اإلن ـف ـلــونــزا ،إذا اس ـت ـشــاروا أح ــده ــم .تــم دع ــم هــذه
ا لـنـتــا ئــج مــن خــال درا س ــة ُمنفصلة فــي ا لــوال يــات
المتحدة ،والتي وجدت أن البالغين السود الذين
شاهدوا مقطع فيديو لطبيب أسود حول الوقاية
من فيروس كوفيد 19كانوا أكثر عرضة للبحث عن
معلومات إضافية.
مع مواجهة تحديات جديدة تتزامن مع توزيع
اللقاحات ضد فيروس كوفيد ،19يمكن أن ُيساعدنا
هــذا ا لـبـحــث حــول كيفية تـعــز يــز ا عـتـمــاد التدابير
ا لــو قــا ئـيــة عـلــى فـهــم كيفية ز ي ــادة ا سـتـيـعــاب فكرة
التحصين .لقد كان معظم التركيز حتى اآلن على
سالسل توريد اللقاحات وتحديات التوزيع ،ومع
ذ ل ــكُ ،يـظـهــر ا لـبـحــث أن تحفيز ا ل ـنــاس عـلــى تلقي
ا لـلـقــاح أ مــر ض ــروري حـتــى فــي غـيــاب المعلومات
ُ
المضللة وا ن ـعــدام ا لـثـقــة .مــن شــأن األ ب ـحــاث التي
ُ
أجريت عن التحصين قبل اندالع الجائحة توجيه
أفكارنا األولية حول برامج التلقيح ضد فيروس
كــورو نــا ،ومساعدتنا فــي صياغة استراتيجيات
للمساعدة في رفع درجة الوعي.
ُي ـعــد إدراج ال ـ ــدروس الـ ُـم ـس ـت ـفــادة م ــن الـبـحــوث
االقـتـصــاديــة فــي الـسـيــاســات الـعــامــة ح ــول أهمية
كيفية نقل المعلومات ،ومن يقوم بهذه العملية،
أمرا بالغ األهمية بشكل خاص في سياق اإلفراط
في نشر المعلومات والمعلومات ُ
المضللة وانعدام
ال ـث ـق ــة ف ــي ال ـن ـظ ــم ال ـص ـح ـي ــة ،ل ـم ـس ــاع ــدة أن ـف ـس ـنــا
على االنتقال إ لــى عالم مــا بعد الجائحة ،يتعين
على ُصـنــاع ا لـسـيــا ســات النظر بعناية فــي كيفية
استخدام هذه النتائج لرفع اإلقبال على لقاحات
فيروس كوفيد.19
* باسكالين دوباس أستاذة االقتصاد
بجامعة ستانفورد ،وجوزيف دويل أستاذ
اإلدارة واالقتصاد التطبيقي بكلية إم آي تي
سلون لإلدارة ،وكارين ماكورس أستاذة في
كلية باريس لالقتصاد.
«بروجيكت سنديكيت  »2021باالتفاق مع
«الجريدة».

أعطوه حرية االختيار
واإلدارة ثم حاسبوه
علي محمد البداح
على رئيس الحكومة أن يشترط حين تكليفه أال يتدخل
أحد في اختياره ما دام الهدف تشكيل حكومة كفاءات
من ذوي القدرة على القيادة والنزاهة ،ويناقش برنامج
ً
الحكومة ال أشخاصها ،ويكون رئيسها مسؤوال عن
نتائج فريقه الحكومي مسؤولية كاملة.
ال يمكن ألي رئيس للوزارة أن يحاسب على أداء الحكومة
ما لم يكن قد اختار وزراء حكومته بنفسه ،فكل دول العالم
تضع قواعد لالختيار تصب كلها في اختيار الكفاءة والقدرة
على القيادة ،ويقوم الرئيس المكلف باختيار من يراه مناسبا
ممن تنطبق عليهم الشروط ،أما أسلوب المحاصصة وإرضاء
ه ــذا ال ـطــرف أو ه ــذا الـقـطــب ف ــإن الـحـكــومــة ستظل مشلولة
وعــاجــزة عــن تنفيذ أي بــرنــامــج إصــاحــي ،ويـكــون مجلس
األم ــة إم ــا داع ـمــا لـلـنـجــاح وداف ـع ــا لـلـتـشــريـعــات الـمـســانــدة،
أو كــاشـفــا وم ـعــارضــا ألي خـلــل فــي تنفيذ خـطــة الحكومة
وبرامجها ومصححا لما يحتاج التصحيح ،أو رافعا راية
عدم التعاون لو رأى خطرا أو تجاوزا يضر بمصالح البالد
ويهدد سالمتها.
مــا ج ــرى وي ـجــري فــي طــريـقــة تشكيل الـحـكــومــة وضغط
األقـطــاب والـقــوى السياسية والقبلية والطائفية ومجلس
األمة لتشكيل حكومة تمثل الجميع أدى إلى تدهور الكويت
وانكفائها وتراجعها إلى آخر دول مجلس التعاون وضياع
أموالها في إرضاء كل األطراف على حساب الدولة وحساب
الشعب.
على رئيس الحكومة أن يشترط حين تكليفه أال يتدخل
أحد في اختياره ما دام الهدف تشكيل حكومة كفاء ات من
ذوي القدرة على القيادة والنزاهة ،ويناقش برنامج الحكومة
ال أشـخــاصـهــا ،ويـكــون رئيسها مـســؤوال عــن نتائج فريقه
الحكومي مسؤولية كاملة.
مشكلة الكويت المزمنة أن الحكومة بأكثر من رأس والقرار
فيها ليس خالصا لمجلس الوزراء ورئيسها ،وأن الرؤوس
األخرى تتدخل في كل كبيرة وصغيرة.
يجب وضع األسس المعروفة الختيار قياديي الحكومة
أو اعتمادها من وزراء ووكالء ومديرين ،فالكفاء ة وامتالك
القدرات القيادية والشرف واألمانة باإلضافة إلى التأهيل
ً
العلمي واإلداري ستجعل رئيس الحكومة مطمئنا لمستوى
وجــودة األداء الحكومي ،ويجب أال يقاس مستوى القيادة
بالكم فقط ،بل بمستوى الجودة واالستدامة والتكلفة ورضا
جمهور المتعاملين مع مؤسسات الدولة.
ولكي نمنع أي تدخل في أعمال الوزراء فإن على رئيسها
فــي أول اجـتـمــاع لمجلس األم ــة أن يعلن امتناعه ووزراء ه
عن مقابلة الـنــواب في مكاتبهم والتوسط ألي غــرض كان،
ويمكن إنشاء مكتب ارتباط في مجلس األمــة تكون مهمته
تلقي شـكــاوى الموظفين وا لـمــوا طـنـيــن المظلومين أو من
يرى أنه لم يجد العدالة في موقعه ،ويقوم رئيس الحكومة
بتوجيه وزرائه لمعالجة أي ظلم قد يقع على أحد المواطنين،
لكن يمتنع تماما عــن تدخل الـنــواب المباشر فــي القضايا
الشخصية.
مجلس األمة عليه التشريع والرقابة وأن يسعى إلى تقديم
قوانين أو إصالح ما ثبت خلله لكي ينشر العدل بين الناس
ويحاسب الحكومة على إخاللها بميزان العدل.
ب ــرن ــام ــج ال ـح ـكــومــة ي ـجــب أن ي ـك ــون ل ـخــدمــة الـمـسـتـقـبــل
وتطويره ورفع كفاءة اإلنتاج واألداء وفتح المجال للمبادرات
االقتصادية وتطوير نظم ووسائل التعليم وتنمية الموارد
ال ـبـشــريــة ،وك ــل مــا يـكـفــل ويـنـمــي أفـ ــراد الـمـجـتـمــع وحـمــايــة
صحتهم وتحسين خدماتهم ومكافأة المجدين والمبدعين
ومـطــوري أداء الــدولــة ،هــذا إذا كنا جــاديــن فــي إنـقــاذ البالد
وتطويرها.

ال يـسـتـحــق أن يـحـظــى ب ـه ــذا ال ـل ـقــب ع ـلــى الـمـسـتــوى
ٓ
السياسي االنــي ،في نظري الشخصي ،إال رئيسة وزراء
نيوزيلندا قائدة حزب العمال (جاسيندا أرديــرن) ،وفي
حقيقة األمر مرت حقبة زمنية طويلة لم يلقب بها أحد
بـهــذ الـلـقــب (أو اسـتـحـقــه) مــن بـعــد وف ــاة رئـيـســة وزراء
المملكة المتحدة (مارغريت ثاتشر) .تلك األخيرة ورغم
مالحظات الكثيرين (وأنــا منهم) على بعض خطواتها
الـنـيــولـيـبــرالـيــة ف ـإن ـهــا ام ـ ــرأة بــألــف أل ــف رجـ ــل ،تـصــدت
لألزمات واتخذت قرارات خوض حروب ،ولن ننسى نحن
الكويتيين موقفها البطولي تجاه الغزو العراقي الغاشم
وعاصفة الصحراء حين خان العراق الجيرة والعشرة،
لكن نيوزيلندا اليوم تفرز لنا امرأة حديدية جديدة في
إطار األلفية الثالثة مترئسة حزب عمال بالدها ذا الصبغة
اليسارية الليبرالية ،لتسطر اسمها (وبالتبعية بالدها)
في التاريخ المعاصر بأحرف من ذهب.
ل ـ َـم تستحق (جــاس ـي ـنــدا) كــل ه ــذا ال ـمــديــح؟! ببساطة
فلينظر العالم بأسره ما حققت نيوزيلندا وكيف تصدت
بالد (الكيوي) للجائحة الملعونة التي عصفت بالعالم
بأسره.
جاسيندا ،أصغر قـيــادات العالم النسائية والـتــي لم
توقفها آالم المخاض والوالدة عن ممارسة أعمالها ،ومن
بعد ذلك االهتمام بعائلتها الصغيرة ،بل تصدت بعد
ذلــك بخطة محكمة مع وزرائـهــا لكورونا ،وصمدت في
وجهه لتقود بالدها ضد أي تداعيات قد تحل عليها من
جراء األزمة الصحية ،وبمقارنة ظالمة مع أعداد اإلصابة
في الكويت وكيفية إدارة أزمة الوباء لدينا ،نجد أننا قد
تخطينا حاجز األلــف إصابة أليــام متتالية وكثيرة في
آخر أسبوعين .بالمقابل أصيب في نيوزيلندا منذ بداية
الجائحة إلى هذا اليوم  2340حالة مع تسجيل  26حالة
وفاة في تعداد يزيد على الخمسة ماليين نسمة بالشيء
البسيط (األرقام حسب إحصائيات يوم  18فبراير .)2021
ً
وعليه نجد شيئا من التقارب بين تعدادنا وإياهم هناك
في نيوزيلندا مع فارق خارق بمعدل اإلصابات.
م ـ ــا ال ـ ـسـ ــر ي ـ ــا تـ ـ ــرى ف ـ ــي قـ ـ ـي ـ ــادة ال ـ ـفـ ــريـ ــق ال ـح ـك ــوم ــي
ال ـن ـي ــوزي ـل ـن ــدي ل ــأزم ــة ف ــي ب ـ ــاده ـ ــم؟! ه ــل ه ــو ال ــوع ــي
المجتمعي ف ـقــط؟! طبعا ال بــل هيبة الـقــانــون وإحـكــام
تطبيقه هو من يصنع الـفــارق .في الــواقــع ال يوجد سر
ً
أبـ ــدا ،فحين ق ــررت رئـيـســة وزراء ال ـبــاد ذات األربـعـيــن
ربـيـعــا أن ت ــواج ــه ال ـم ــرض وال ــوب ــاء فـهــي بــالـتـبـعـيــة قد
التزمت بالقوانين واالحترازات على مستوى البالد وبكل
ً
حزم وصرامة على جميع أفراد المجتمع ،كبيرا كان أو
ً
ً
ً
صغيرا ،هامورا كان أو زمــرورا ،فال تجد في نيوزيلندا
مثال أحد أعضاء البرلمان وهو مسافر إلى بلد مجاور
لنيوزيلندا كأستراليا مثال وحين عودته يعفى من الحجر
المؤسسي أو المنزلي! أو في جلسات البرلمان لديهم تجد
أن الجماهير متالصقة ومن غير كمامات وجه ضاربين
عــرض الحائط بكل التوصيات الصحية ،وال تجد في
نيوزيلندا مثال وزارة الصحة تتخبط في قراراتها ،ولن
تجد حتما الحكومة غير قادرة على تطبيق ثالث مراحل
للحظر بثالثة أنواع مختلطة كذلك (مناطقي -جزئي -كلي،
وبمواعيد متغيرة للجزئي أيضا).
ببساطة والعالم كله يولول من تبعات كورونا ،تجد
أعضاء الحكومة والشعب هناك يرسلون الفيديوهات
الـ ـت ــوع ــوي ــة الـ ـت ــي ت ـن ــم عـ ــن وع ـ ــي ع ـ ــال ل ـ ــدى الـمـجـتـمــع
ويصدرونها للعالم أكمل.
وال نـنـســى أي ـضــا نـقـطــة مـهـمــة ق ــد كـلـفــت الـمـنـظــومــة
الصحية الشيء الكثير( ،جاسيندا) لن تتردد في تطبيق
ال ـقــانــون عـلــى االن ـت ـخــابــات الـفــرعـيــة وتـجـمـعــاتـهــا كما
ً
كانت الحال في بلدان أخرى!! فلن تجد أحدا من أعضاء
حكومة المرأة الحديدية يخرج ويستحلف الناس بالله
وفي الوقت نفسه تقوم الحكومة ذاتها بغض الطرف عن
تجمعات النتخابات مخالفة لكل القوانين والدساتير،
و لــن تجد مثال حكومة نيوزيلندا تتخبط فــي ق ــرارات
الـحـظــر وإغ ـ ــاق ال ـم ـطــار أي ـض ــا ،واأله ـ ــم م ــن ه ــذا وذاك،
حكومة نيوزيلندا لــن تـخــرب ذكــريــات مــاضــي شعبها
باختالسات مليارية وتسرق حاضرها بفساد مستشر،
ولن تسرق مستقبل شعبها بـ«تصفير عداد» االحتياطي
العام واقتراح سحب مبالغ من صندوق أجيالها القادمة.
وبــالـمـنــاسـبــة أح ــب أن أشـيــر لـشــيء مـهــم أال وه ــو أن
راتب (جاسيندا) يزيد على الثمانية آالف دينار كويتي
في الشهر الواحد قبيل استقطاع الضريبة طبعا ،وهو
مبلغ كبير على مستوى الحكومة النيوزيلندية ،ورقم
فلكي للكادحين من موظفي أبناء بالدي الكويت ،ولكم أن
تقارنوا هذا الرقم مع المزايا والمخصصات للمسؤولين
في شتى بقاع األرض.
أتمنى أن أرى (جاسيندا) في حكومتنا المقبلة ،فعلى
األقل هي لن تعامل نفسيات الشعب كلعبة (اليويو) في
تصريحاتها.

هارون ي .زيلين*

حركة الجهاد التونسية بعد عشر سنوات على العفو عن السجناء
من غير المرجح أن تحتل
القضايا األمنية األولوية
ضمن أجندة ً تونس في عام
 2021نظرا إلى القضايا
التي تشغل
األخرى ً
التداعيات
الدولة ،بدءا من
ً
االقتصادية للوباء ،مرورا
بعدم االستقرار المستمر
ً
في البرلمان ،ووصوال إلى
الخالف مع الرئيس قيس
سعيد.

من شأن الهفوات
المستمرة للحكومة
التونسية أن
تمنح الحركة
ً
الجهادية محفزا في
المستقبل بغض
النظر عن مدى
إضعافها في اآلونة
األخيرة

ً
ً
في  19فبراير  2011أعلنت تونس عفوا عاما عن السجناء
بعد اإلطــاحــة بالرئيس زيــن العابدين بن علي ،مما سمح
بعودة  1200جهادي إلى الشوارع لتنظيم صفوفهم ،ومن
ً
بين أولئك األفراد  300عنصر حاربوا سابقا في أفغانستان
والجزائر والعراق والصومال واليمن.
وف ــي ال ـس ـنــوات الـعـشــر مـنــذ ذل ــك الـحـيــن ،م ـ ّـرت الحركة
الجهادية في البالد بمراحل مختلفة ،وهي اآلن في أكبر فترة
هدوء منذ الثورة ،على األقل من حيث الهجمات اإلرهابية،
ويعكس الوضع الراهن حالة الحركة في حقبة ما قبل الثورة
ً
بطرق أخرى أيضا ،إذ يوجد معظم مقاتليها على جبهات
ّ
أجنبية ،ويتخذ معظم المخططين للهجمات في صفوفها
ً
من الغرب مقرا لهم ،كما أن أعضاءها مسجونون في عدة
ّ
المنضمين إليها
دول .أما الفرق الرئيس اآلن فهو أن أعداد
أصبح أكبر بكثير ،وعلى الرغم من اإلنجازات الكبرى التي
حققتها الحكومة ّ
ضد الجهاديين على مدى السنوات الخمس
الماضية ،فإنها ال تزال تواجه تحديات هائلة تتعلق بإصالح
قطاع األمــن والسلطة القضائية ونظام السجون ومشاكل
الحوكمة ،وقد ّ
يقوض أي من هذه المجاالت قدرة البالد على
منع عودة التهديدات األمنية الخطيرة التي واجهتها من عام
.2016
ُ
 2011إلى عام ّ
بعد العفو ،نفذ الجهاديون الذين أطلق سراحهم ما كانوا
يخططون له في السجن منذ عام  ،2006وهو :إنشاء جماعة
جديدة تسمى «أنصار الشريعة في تونس» ،وكان أحد آثار
حملة القمع في الساحة المحلية هو إقدام «أنصار الشريعة»
على زيادة تجنيد المقاتلين إلرسالهم إلى الخارج.
وبالفعل ،شهدت تونس عــدة هجمات جهادية واسعة
ً
النطاق بدءا من عام  ،2015بما فيها إطالق النار في «متحف
باردو» في العاصمة التونسية ،وعلى شاطئ سوسة ،وتفجير
حافلة تابعة للحرس الرئاسي ،إلى جانب هجمات أصغر
ً
حجما بأسلوب المتمردين في الجبال القريبة من الحدود
الجزائرية ،وخاصة في والية القصرين .كما منح وجود تنظيم
«الدولة اإلسالمية» الذي يزداد قوة في ليبيا الجهاديين فرصة
أخرى الختراق الحدود الوطنية كما فعلوا في العراق وسورية،

غير أن قــوات األمــن التونسية والمقاومة المحلية أحبطت
محاولتهم عام  2016لالستيالء على مدينة بنقردان وربطها
بصبراتة وغيرها من المجتمعات على طول الحدود في ليبيا.

الوضع في عام  2020والتوقعات لعام 2021
استمر النشاط الجهادي في الجبال بالقرب من الجزائر في
ّ
التدهور في عام  ،2020إذ تأكد مقتل خمسة قياديين إضافيين
من تنظيم «الدولة اإلسالمية» :باسم الغنيمي ،ومحمد حبيب
حاجي ،وحافظ رحيمي ،وناظم الذيبي ،ومحمد ونيس بن
ً
محمد الحاج .وعلى األرجح ،ال يزال أكثر من  12مقاتال من
تنظيم «الدولة اإلسالمية» مختبئين في الجبال ،وفي المقابل،
لم ُيقتل أي من قادة «كتيبة عقبة بن نافع» ،الفرع التونسي
التابع لتنظيم «القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي» ،خالل
العام الماضي ،مما يشير إلى أن حوالي أربعين من أعضائه
ً
ال يزالون ناشطين في الجبال .ثم مجددا لم يعلن هذا الفرع
مسؤوليته عن أي هجوم منذ أبريل  ،2019ويشير ذلك إلى
أن الجماعة هي أصغر من التقديرات السابقة للحكومة ،أو
أن أعضاءها لم يعودوا قادرين على التواصل مع الشبكة
اإلعالمية لتنظيم «القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي» في
الجزائر.
وعلى الرغم من أن مرض فيروس كورونا (كوفيد )19جعل
ّ
من الصعب معرفة مدى قوة وخطورة شن هجمات من قبل
هذه الجماعات وغيرها ذات الصلة ،فإن مساراتها التي سبقت
ً
الوباء تشير إلى أن تراجع عدد الهجمات قد يكون مؤشرا
ً
نطاقا ،ومن شأن األشهر القادمة أن ّ
تقدم
على ضعف أوسع ّ
ّ
صورة أوضح مع تلقي التونسيين للقاح وعودة األمور إلى
ً
طبيعتها نوعا ما.
ومع ذلك ،ففي الوقت ّ نفسه ،ازداد عدد االعتقاالت المتعلقة
بالجهاديين ،ولــم تــوفــر وزارة الداخلية التونسية سوى
القليل من الشفافية بشأن التفاصيل وراء هذه االعتقاالت.
هل هؤالء مجرمون جدد أم أفراد سبق اعتقالهم لتنفيذهم
أنشطة جهادية؟
وينبع مصدر قلق آخر بشأن هذا السجل القضائي من

التقرير الـصــادر في مــارس ّ 2020عن «المنظمة التونسية
لمناهضة التعذيب» والذي وثق انتهاكات متواصلة لحقوق
ً
اإلنسان في مراكز االحتجاز التونسية ،وهنا أيضا ،على وزارة
ّ
الخارجية األميركية التدخل ،وحث البالد على وقف مثل هذه
ً
الممارسات نظرا لتأثيرها السلبي على شرعية الحكومة
ً
محليا وفي الخارج.
المواطنين
أمــا ما يتعلق بالتحدي المتمثل في إع ــادة
ُ
التونسيين المرتبطين بتنظيم «الدولة اإلسالمية» وأ َسرهم
يتم إحراز الكثير من ّ
إلى بالدهم ،فلم ّ
التقدم باستثناء عودة
ً
 6أطفال كانوا محتجزين في ليبيا ،وال يزال نحو  50طفال
ً
ً
إضافيا في ليبيا و 200طفل في سورية ،علما أن معظمهم
ُولــد في الـخــارج ،ومــع ذلــك ،فــإن عــدد التونسيين الراشدين
المحتجزين في هذين البلدين غير معروف.
ً
ويـقـيـنــا ،مــن غير الـمــرجــح أن تحتل القضايا األمنية
ً
األول ــوي ــة ضـمــن أج ـنــدة تــونــس فــي ع ــام  2021ن ـظــرا إلــى
ً
القضايا األخرى التي تشغل الدولة ،بدء ا من التداعيات
ً
االقتصادية للوباء ،مــرورا بعدم االستقرار المستمر في
ً
البرلمان ،ووصوال إلى الخالف مع الرئيس قيس سعيد.
وم ــع ذل ــك ،حـتــى عـنــدمــا أصـبــح تــذلـيــل الـمـشــاكــل األمنية
الفورية أسهل في السنوات األخيرة ،فإن العدد الهائل من
التونسيين المجندين في صفوف الجهاديين على مدى
العقد الماضي يشير إلى أن تداعيات هذا األمر ستستمر
لسنوات أخرى ،إذ يقضي األفراد عقوباتهم بالسجن ،أو
يعيدون تنظيم صفوفهم في خارج البالد ،أو يخططون
ً
لهجمات محليا .ولهذا السببُ ،يعتبر تنفيذ اإلصالحات
ً
ً
ً
المذكورة أعــاه أساسيا عاجال ال آجــا .ودفعت مشاكل
الحوكمة السابقة العديد من التونسيين لالنضمام إلى
مشاريع بناء الدولة التي قدمها كل من «أنصار الشريعة
في تونس» وتنظيم «الدولة اإلسالمية» ،ومن شأن الهفوات
ً
المستمرة أن تمنح الحركة الجهادية محفزا في المستقبل،
بغض النظر عن مدى إضعافها في اآلونة األخيرة.
* «واشنطن إنستيتوت»

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٥.٦٤٩

٦.١٥٧

٤.٦٥٠

2.٣٣٨ 2.٧١٨ 3.٣٠٦

«المركزي» :نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك ارتفعت رغم «كورونا»
• الهاشل :القطاع المصرفي تخطى السنة األولى من الجائحة بنجاح
• المصارف استطاعت مواصلة النشاط دون استخدام المصدات التحوطية
«المركزي»
يواجه تداعيات
الجائحة
على البيئة
التشغيلية
للبنوك
بمنظومة
متكاملة
تتجاوز 30
إجراء

سياسات
التحوط الكلي
على مدار
العقد الماضي
حصنت القطاع
المصرفي في
مواجهة األزمات
برفع جودة
إدارة المخاطر
وتدعيم القواعد
الرأسمالية
وتكوين
المخصصات
االحترازية
وتطبيق
معايير بازل 3

أع ـل ــن ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ـمــركــزي
نـتــائــج مــراج ـعــة شــامـلــة أجــراهــا
للبيانات المالية للبنوك الكويتية
لعام  2020في إطار جهوده الرامية
إلـ ــى تــرس ـيــخ دع ــائ ــم االس ـت ـق ــرار
الـ ـم ــال ــي ع ـب ــر ت ـح ـص ـيــن ال ـق ـطــاع
ال ـم ـص ــرف ــي ال ـ ـ ــذي ي ـم ـث ــل عـصــب
النظام المالي في الــدولــة ،بحيث
ً
يظل قــادرا على تزويد االقتصاد
بمختلف الـخــدمــات والمنتجات
المالية بكفاءة عالية دون انقطاع
وف ـ ـ ـ ــي ظ ـ ـ ـ ـ ــروف ع ـ ـمـ ــل ض ــاغـ ـط ــة،
ً
وح ــرص ــا ع ـلــى رص ــد ال ـت ـطــورات
االقتصادية والمالية وتحليلها
من منظور عالقة تلك التطورات
باالستقرار المالي ،وسط تداعيات
جــائ ـحــة ك ــورون ــا ع ـلــى األوضـ ــاع
ً
االق ـت ـص ــادي ــة وال ـم ــال ـي ــة عــالـمـيــا
ً
ومحليا.
وقـ ـ ــال مـحــافـ ـ ـ ـ ـ ــظ "ال ـمـ ـ ـ ــرك ــزي"
د .مـحـمــد ال ـهــاشــل ،ف ــي تصريح
ص ـ ـح ـ ــاف ـ ــي أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،إن الـ ـسـ ـن ــة
ال ـمــاض ـيــة ش ـه ــدت أزم ـ ــة عــالـمـيــة
غير مسبوقة ،من حيث امتدادها
وعمقها وتأثيرها على الجوانب
االقتصادية والمالية ،عالوة على
أنها أزمة صحية ،إذ شكلت تدابير
اإلغـ ــاق ال ـصــارمــة الـتــي طبقتها
ال ـ ـ ــدول ص ــدم ــة اق ـت ـص ــادي ــة على
جانبي العرض والطلب ،وأدت إلى
تراجع النمو االقتصادي ودخول
االقـ ـتـ ـص ــادات ال ـعــال ـم ـيــة مــرحـلــة
ركــود وارت ـفــاع فــي نسب البطالة
مـمــا أجـبــرهــا عـلــى تــدخــل مكثف
على صعيد الـسـيــاســات المالية
مع استئناف المصارف المركزية
تطبيق سياسات نقدية تيسيرية
بأقصى مداها لمواجهة تداعيات
تلك األزمة.
وأضاف ،أنه كان للبنك المركزي
السبق في تطبيق سياسات نقدية
ت ـي ـس ـيــريــة م ــدع ــوم ــة بـسـيــاســات
رقابية موجهة لتوسيع المساحة
اإلقــراضـيــة أم ــام الـبـنــوك وتعزيز
ق ــدراتـ ـه ــا ال ـت ـمــوي ـل ـيــة لـلـتـصــدي
لتداعيات الجائحة وانعكاساتها
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ــع االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي
وال ـ ـم ـ ـصـ ــرفـ ــي ،وذل ـ ـ ـ ــك ف ـ ــي إط ـ ــار
منظومة متكاملة مــن اإلج ــراءات
ً
التي تشكل سياجا مــن الحماية
للقطاع المصرفي والمالي ،ضمن
المهام المنوطة بالبنك المركزي

في الحفاظ على االستقرار النقدي
واالستقرار المالي.
وأف ـ ـ ــاد ب ـ ــأن وح ـ ـ ــدات ال ـق ـط ــاع
ال ـم ـص ــرف ــي ت ـم ـك ـنــت ب ـن ـج ــاح من
تخطي السنة األول ــى مــن األزم ــة،
ويعد ذلك ثمرة جهود بنك الكويت
المركزي الحثيثة على مدار العقد
الـ ـم ــاض ــي ،فـ ــي مـ ـج ــال اإلش ـ ـ ــراف
والـ ــرقـ ــابـ ــة ال ـق ــائ ـم ــة ع ـل ــى نـهـجــه
االس ـت ـب ــاق ــي ف ــي ت ـعــزيــز أوضـ ــاع
وحدات الجهاز المصرفي والمالي
في البالد ضمن منظومة رقابية
مــوجـهــة إل ــى تــرسـيــخ االس ـت ـقــرار
الـمــالــي مــن خ ــال تطبيق أدوات
الرقابة الجزئية إضافة إلى أدوات
التحوط الكلي التي تستهدف الحد
من المخاطر النظامية والمحافظة
على االستقرار المالي.
وأوض ــح الـهــاشــل ،أن مــن أبــرز
ال ـم ـح ــاور ال ـت ــي ان ـص ـبــت عليها
سياسات وأدوات التحوط الكلي
خــال الـسـنــوات الماضية -وذلــك
فـ ــي إط ـ ـ ــار إج ـ ـ ـ ـ ــراءات اس ـت ـبــاق ـيــة
ونظرة مستقبلية-رفع جودة إدارة
المخاطر فــي القطاع المصرفي،
وت ــدع ـي ــم الـ ـق ــواع ــد ال ــرأس ـم ــال ـي ــة
وتكوين المخصصات االحترازية،
وتطبيق مجموعة معايير "بازل"
والمعروفة بحزمة إص ــاح بــازل
( )3التي جــاء ت كحزمة متكاملة
تستهدف تعزيز متانة مؤشرات
السالمة المالية للبنوك وتقوية
أوض ــاعـ ـه ــا وت ــرسـ ـي ــخ م ـق ــوم ــات
المحافظة على االستقرار المالي
مــن خــال رفــع نسبة كفاية رأس
الـمــال وتحسين جــودتــه وقــدرتــه
ع ـ ـلـ ــى امـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاص الـ ـ ـص ـ ــدم ـ ــات،
مـ ــع تـ ـح ــدي ــد هـ ــوامـ ــش إض ــاف ـي ــة
ف ــي ص ـ ــورة مـ ـص ــدات رأس ـمــال ـيــة
مختلفة ،إلــى جانب ما تضمنته
م ـعــاي ـيــر ال ـس ـي ــول ــة م ــن ض ــواب ــط
لتعزيز قدرة البنوك على مواجهة
ضغوط السيولة وإضفاء مزيد من
االستقرار في هياكلها التمويلية،
إضافة إلى مجموعة محاور أخرى
ع ـل ــى ص ـع ـيــد ت ـع ــزي ــز ال ـحــوك ـمــة،
والحد من مخاطر االنكشاف على
السوق المالي والعقاري.
وأشــار محافظ "المركزي" إلى
أن نتائج دراسة وتحليل البيانات
المالية للبنوك الكويتية للسنة
ال ـمــال ـيــة الـمـنـتـهـيــة ف ــي ديسمبر

رغم األزمة
الطاحنة
التي تعصف
باالقتصادات
العالمية فإن
نتائج دراسة
البيانات
المالية
للبنوك
الكويتية
أكدت متانتها

 ،2020وب ــال ــرغ ــم مـ ــن ت ـح ــدي ــات
البيئة التشغيلية ،جــاء ت لتؤكد
ق ــوة ال ـق ـطــاع الـمـصــرفــي ومـتــانــة
مــؤشــرات سالمته المالية وسط
األزم ـ ـ ــة ال ـط ــاح ـن ــة ال ـت ــي تعصف
باالقتصادات حــول العالم ،وهذا
ً
ما أكدته أيضا نتائج اختبارات
الضغط المالي التي أظهرت متانة
ال ـق ـطــاع الـمـصــرفــي ف ــي مــواجـهــة
الصدمات وقدرته على العمل في
ظ ــروف ضاغطة وهــي اختبارات
أخــذت بحسبانها سيناريوهات
ً
مـصـمـمــة وف ـق ــا آلل ـي ــة اخ ـت ـبــارات
الضغط الجديدة التي تم تطويرها
ً
أخـيــرا من بنك الكويت المركزي،
بـمــا فــي ذل ــك تــداع ـيــات الجائحة
وانعكاساتها بمختلف االتجاهات
الـ ـم ــؤث ــرة ع ـل ــى م ـ ــاءة وس ـيــولــة
القطاع المصرفي وربحيته.

مؤشرات السالمة

وفرة السيولة
مكنت القطاع
المصرفي
من ممارسة
النشاط
بأريحية

المخصصات
المكونة على
مدار العقد
الماضي
استخدمت
لشطب الديون
الرديئة
والمحافظة
على ميزانيات
رشيقة
للبنوك

واصـ ـ ـل ـ ــت الـ ـبـ ـن ــوك ال ـكــوي ـت ـيــة
ال ـم ـحــاف ـظــة ع ـل ــى ق ـ ــوة م ــؤش ــرات
السالمة المالية لديها على صعيد
معايير كفاية رأس المال والسيولة،
ففي نهاية ديسمبر  2020بلغ معدل
كفاية رأس المال  19.0في المئة،
وه ــو أع ـلــى بكثير م ــن متطلبات
الـ ـح ــدود الــدن ـيــا لـتـعـلـيـمــات بنك
الكويت المركزي والبالغة  13في
المئة وأعـلــى مــن متطلبات لجنة
ب ــازل للرقابة المصرفية البالغة
 10.5في المئة.
وب ــال ــرغ ــم م ــن أن بـنــك الـكــويــت
المركزي سمح للبنوك باستخدام
المصدات التحوطية ،فإن البنوك
استطاعت مواصلة النشاط دون
ً
استخدام هذه المصدات ،استنادا
إلــى قــوة معيار كفاية رأس المال
لديها.
ويــاحــظ أن نسبة كفاية رأس
ً
الـمــال قــد سجلت ارتـفــاعــا مقارنة
بـعــام  18.5( 2019فــي الـمـئــة) في
ضــوء قيام بعض البنوك بتعزيز
رأسمالها الرقابي من خالل طرح
إصدارات في أسواق المال الدولية
بشروط تجعل هذه األدوات مؤهلة
الح ـت ـســاب ـهــا ض ـمــن ق ــاع ــدة رأس
ً
المال وفقا لمتطلبات لجنة بازل
للرقابة المصرفية وهــو ما يؤكد
الثقة الـتــي تتمتع بها مصارفنا

ً
الوطنية عالميا.
وعـلــى صعيد نسب السيولة،
وفــي ضــوء ما تعكسه حزمة هذه
المعايير ،فــإن القطاع المصرفي
ال ي ــزال يشهد وف ــرة فــي السيولة
وعلى النحو الــذي تظهره العديد
مـ ــن ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات وم ـن ـه ــا م ـع ـيــار
تغطية السيولة ،إذ بلغت نسبة هذا
المعيار  184.2في المئة مقابل حد
أدنى بنسبة  100في المئة.
كما بلغ معيار صافي التمويل
المستقر نحو  115.3في المئة وهي
أعلى بدورها من متطلبات الحد
األدنى البالغة  100في المئة ،كذلك
بلغت نسبة السيولة الرقابية نحو
 27.5في المئة مقابل نسبة حدها
األدنى  18في المئة.

جودة األصول
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن تـ ــداع ـ ـيـ ــات
الجائحة على الوضع االقتصادي
والمصرفي ،فإن البنوك استطاعت
المحافظة على مستويات عالية
لجودة أصولها ،مستندة إلــى ما
تتمتع بــه مــن مــؤشــرات السالمة
ً
الـمــالـيــة ،واج ـت ــازت اخ ـت ـبــارا غير
يسير ،أكد قوة القطاع المصرفي
ع ـلــى مــواج ـهــة ال ـص ــدم ــات ،يــدعــم

ذل ـ ـ ــك ع ـم ـل ـي ــة ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء ال ـم ـس ـت ـمــر
للمخصصات لمواجهة متطلبات
شطب الديون المتعثرة ،ومواصلة
تكوين هذه المخصصات بما يقوي
المصدات المالية للبنوك ويزيد
أوضاعها متانة ويعزز قدرتها على
تقديم خدماتها إلى كافة قطاعات
االقتصاد الوطني بكفاءة عالية،
على نحو متوازن يراعي مصالح
جميع األطراف المعنية.
وعـلــى سبيل اإلي ـض ــاح ،بلغت
ال ـم ـخ ـص ـص ــات ال ـم ـك ــون ــة مـقــابــل
ال ـق ــروض والـمـحـمـلــة عـلــى قــوائــم
ال ــدخ ــل ن ـحــو  852م ـل ـيــون دي ـنــار
ف ــي ع ــام  ،2020ل ـكــن ال ــزي ــادة في
إج ـم ــال ــي أرص ـ ـ ــدة الـمـخـصـصــات
المتوافرة لدى البنوك بلغت نحو
 403ماليين دينار ،إذ استخدمت
البنوك الرصيد المتبقي في شطب
ديون متعثرة.
وعـلــى صعيد نسبة الـقــروض
غـيــر المنتظمة ،ال ـتــي ك ــان يمكن
ً
ً
أن تسجل ارتـفــاعــا مــؤثــرا بسبب
ح ــاالت اإلغ ــاق وتــراجــع النشاط
االقتصادي ،ســواء في الكويت أو
دول العالم األخرى ،ومنها البلدان
التي يوجد فيها وج ــود خارجي
لمصارفنا الوطنية ،فإنها ارتفعت
من  1.5في المئة في عام  2019إلى
 2.0في المئة في عام  2020بواقع
 0.5في المئة فحسب ،وال شك أنها
ارت ـف ــاع ــات طـفـيـفــة بـمـقـيــاس قــوة
أزمــة غير مسبوقة بانعكاساتها
وتداعياتها.
بالتالي ،فإن هذه النسبة التزال
ً
عند مستويات متدنية تاريخيا
وتعطي المزيد من الثقة في قوة
قطاعنا الـمـصــرفــي وق ــدرت ــه على
مواصلة االنطالق.
وبـ ـ ـ ـ ــذات االت ـ ـ ـجـ ـ ــاه ف ـ ـ ــإن نـسـبــة
التغطية للقروض غير المنتظمة
(ال ـم ـخ ـص ـص ــات الـ ـمـ ـت ــواف ــرة إل ــى
ال ـ ـق ـ ــروض غـ ـي ــر ال ـم ـن ـت ـظ ـم ــة) قــد
تراجعت من  271في المئة إلى 222
ً
في المئة ،وجاء هذا التراجع أساسا
نتيجة استخدام المخصصات في
الغرض الذي كونت من أجله ،ومع
ذلــك فــإن هــذه النسبة التــزال قوية
وتعزز جودة هذه األصول ،وتشكل
مصدات إضافية متينة لمواجهة
أي تعثر محتمل في المديونيات
في حال استمرار الجائحة.

االئتمان المصرفي يواصل
النمو بمعدالت إيجابية
انعكست اإلجراءات التي اتخذها
بنك الكويت المركزي على صعيد

البنوك الكويتية تجاوزت اختبارات ضغط متحوطة
أفاد د .الهاشل بأن تداعيات جائحة
ك ــورون ــا عـلــى االق ـت ـصــاد قــد شكلت بال
ً
ً
ش ــك اخ ـت ـب ــارا حـقـيـقـيــا بــالــغ الـصـعــوبــة
لمتانة أوضاع البنوك المحلية وقدرتها
على تقديم خدماتها دون انقطاع تحت
أصعب الظروف.
ولـ ـم ــزي ــد مـ ــن االط ـم ـئ ـن ــان إل ـ ــى قـ ــدرة
الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـم ـ ـصـ ــرفـ ــي ع ـ ـلـ ــى م ــواجـ ـه ــة
الصدمات في المستقبل ،أشار المحافظ
إلى اختبارات الضغط التي قام بها بنك
الكويت المركزي ً
بناء على آلية اختبارات
ً
الضغط الجديدة التي تم تطويرها أخيرا
ً
وفق أفضل األساليب ،وتراعي عددا من
المتغيرات المالية واالقتصادية الكلية
والجزئيةً ،
بناء على ثالثة سيناريوهات
تغطي فترة ثالث سنوات قادمة.
وأوض ــح أن السيناريو األول يتمثل
في صدمة يتعرض لها أي من القطاعات
االق ـت ـصــاديــة الـحـقـيـقـيــة بـشـكــل مـنـفــرد،

فيما يـتـنــاول السيناريو الـثــانــي تبني
صدمة أوسع تتعرض لها عدة قطاعات
في االقتصاد الحقيقي ،أما السيناريو
الثالث فيقوم على افتراض أزمة عالمية
واسعة االنتشار مبعثها ظهور موجات
جــديــدة مــن إصــابــات فــايــروس كــورونــا
وما يترتب على ذلك من إغالقات أوسع
وتوقف لألنشطة االقتصادية.
وأس ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــرت أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد نـ ـ ـ ـت ـ ـ ــائ ـ ـ ــج ه ـ ـ ــذه
السيناريوهات عن مرونة جيدة للقطاع
ال ـم ـص ــرف ــي ال ـك ــوي ـت ــي إذ ح ــاف ــظ عـلــى
م ـتــوســط ك ـفــايــة رأس ـمــال ـيــة يـبـلــغ 11.4
ف ــي ال ـم ـئــة ف ــي ن ـهــايــة ع ــام  ،2023وهــو
ً
ً
مستوى مرتفع نسبيا أخذا في الحسبان
شــدة الـسـيـنــاريــوهــات المطبقة ويفوق
متطلبات لجنة بازل لمعيار كفاية رأس
المال والتي يصل حدها األدنى إلى 10.5
في المئة.
وذكــر أن البنك «المركزي مستمر في

رقــاب ـتــه الـلـصـيـقــة لـلـقـطــاع الـمـصــرفــي،
عـلــى نـحــو ي ــراع ــي ال ـت ـحــوط ال ـم ـتــوازن،
بحيث تبقى البنوك ق ــادرة على تقديم
خدماتها بكفاء ة عالية ودون انقطاع
لمختلف قطاعات االقتصاد الوطني ،إذ
لم تــزل األزمــة قائمة ومــن المبكر القول
بتخطيها.
وقـ ـ ـ ــال «مـ ـ ــع أن ـ ـنـ ــا ن ـن ـظ ــر ب ــإي ـج ــاب ـي ــة
للمستقبل ،فإننا سنظل يقظين لمتابعة
األوض ـ ـ ـ ــاع االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـم ـصــرف ـيــة
حـ ـت ــى ن ـس ـت ـط ـي ــع ال ـ ـع ـ ـبـ ــور ب ـ ـسـ ــام مــن
األزمـ ــة ،ونستمر فــي تـعــزيــز االسـتـقــرار
الـ ـنـ ـق ــدي واالسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـم ــال ــي ،وه ـمــا
شـ ــرطـ ــان أس ــاسـ ـي ــان – وإن ك ــان ــا غـيــر
كافيين  -لتحقيق االستقرار االقتصادي
المستدام».
واسـ ـتـ ـط ــرد أن ـ ــه «ولـ ـ ـه ـ ــذا ي ـع ـي ــد بـنــك
ً
الـكــويــت الـمــركــزي م ـجــددا التأكيد على
أه ـم ـي ــة اإلسـ ـ ـ ــراع ف ــي ت ـن ـف ـيــذ اإلص ـ ــاح

الـ ـش ــام ــل ل ــاخـ ـت ــاالت ال ـم ـت ـش ـع ـبــة فــي
بنية اقتصادنا ،المتجذرة فــي هيكله،
وض ـ ـ ــرورة الـ ـمـ ـب ــادرة دون ت ـبــاطــؤ إلــى
م ـنــازلــة ال ـت ـحــدي ال م ـنــاوشــة نـتــائـجــه،
وم ـع ــال ـج ــة ال ـ ـ ــداء ال ت ـس ـك ـيــن أع ــراض ــه،
ً
فمادام االتكال على عائد النفط مستمرا،
ّ ً
متأصال ،مع
واختالل دعائم االقتصاد
غياب اإلجــراء ات التصحيحية المؤثرة
لتنمية اإليرادات غير النفطية واحتواء
نمو المصروفات الجارية ،فإن أوضاع
الـمــوازنــة الـعــامــة لـلــدولــة ستبقى تحت
وط ـ ــأة ال ـع ـجــز ال ـم ــال ــي ال ـم ـت ــراك ــم ،ول ــذا
ف ـم ــن األه ـم ـي ــة ب ـم ـك ــان ال ـت ـص ــدي ل ـهــذه
التحديات قبل أن تستفحل ،حتى ننجح
في استدامة الرخاء وتطوير االقتصاد
ً
الوطني صونا لحقوق أجيال الحاضر
والمستقبل».

ال ـس ـيــاســات الـنـقــديــة التيسيرية
وال ـس ـيــاســات الــرقــابـيــة الموجهة
ب ــدوره ــا ل ـت ـعــزيــز ن ـمــو االئ ـت ـمــان
الـ ـمـ ـص ــرف ــي وت ـن ـش ـي ــط ال ـح ــرك ــة
االقتصادية في مواجهة تداعيات
جائحة كورونا ،في مواصلة نمو
التسهيالت االئتمانية بمعدالت
إي ـجــاب ـيــة ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ف ـتــرات
اإلغالق لألسواق خالل العام.
ففي نهاية شهر ديسمبر 2020
ب ـلــغ رص ـي ــد ص ــاف ــي الـتـسـهـيــات
االئتمانية على المستوى المجمع
ً
نحو  51.8مليار دينارمسجال بذلك
زيــادة قدرها  2.1مليار دينار عن
ديسمبر  2019وبنسبة نمو 4.3
في المئة.
ويـ ــاحـ ــظ أن هـ ـ ــذا ال ـن ـم ــو فــي
ً
التسهيالت االئتمانية بدا واضحا
منذ مارس  2020وهو الشهر الذي
شهد قرارات بنك الكويت المركزي
تخفيض سـعــر الـخـصــم إل ــى 1.5
فــي المئة وهــو المستوى األدنــى
ً
تاريخيا.

ربحية جيدة
كما هو الحال بالنسبة لمعظم
اق ـت ـصــادات دول الـعــالــم األخـ ــرى،
ألـقــت الجائحة بتداعياتها على
البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي
فــي ال ـكــويــت ،األم ــر ال ــذي واجـهــت
معه البنوك تحديات على صعيد
الربحية تــرتــب عليها تــراجــع في
صــافــي أربــاحـهــا مــن  964مليون
دينار في عام  2019إلى  495مليون
دينار في عام  ،2020بتراجع بنسبة
 48.7في المئة .وتأثر التراجع في
صافي األرباح بتراجع في اإليرادات
الـتـشـغـيـلـيــة إض ــاف ــة إلـ ــى تــدعـيــم
ً
المخصصات أخ ــذا فــي االعتبار
تداعيات الجائحة وانعكاساتها
على الــوضــع االق ـت ـصــادي وكذلك
استمرار الضبابية وعــدم اليقين
ت ـج ــاه م ـس ــار ال ـت ـعــافــي ف ــي ضــوء
تتابع موجات جديدة من اإلصابات
وما قد يتبعها من عمليات إغالق
لألسواق وتبعات ذلك على ضعف
القدرات المالية للعمالء في خدمة
مــديــون ـيــات ـهــم وم ـ ــا ق ــد يـ ـل ــزم من
تكوين مخصصات لمواجهة أي
حاالت تعثر محتملة أو أي تراجع
ف ــي ق ـيــم األص ـ ـ ــول االس ـت ـث ـمــاريــة.
وجدير بالذكر أن مبادرة البنوك
الكويتية بتأجيل أقساط القروض
االستهالكية واإلسكانية وبطاقات
ً
االئتمان كان لها أثرها أيضا في
تراجع الربحية.
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نائبة الرئيس التنفيذي لـ «الوطني» أكدت لـ «بلومبرغ» استبعاد خفض الدينار
تفاؤل بعودة
ً
الزخم قريبا
إلى وتيرة
ترسية
وتنفيذ
المشاريع
الحكومية
الكبرى

نأمل حدوث
توافق حول
إقرار قانون
َّ
الدين العام
ً
قريبا

ق ـ ـ ــال ـ ـ ــت نـ ـ ــائ ـ ـ ـبـ ـ ــة ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ب ـنــك
الكويت الوطني شيخة البحر
ً
ً
إن ه ـنــاك ت ـف ــاؤال ك ـب ـيــرا حيال
ً
عــودة الزخم قريبا إلــى وتيرة
ت ــرسـ ـي ــة وت ـن ـف ـي ــذ ال ـم ـش ــاري ــع
الحكومية الكبرى في الكويت
بما في ذلك مشروعات الشراكة
بين القطاعين العام والخاص،
موضحة أن ذلك سينعكس على
نشاط القطاع الخاص ،وهو ما
يدعم كذلك جدول أعمال خطة
التنمية الوطنية  2035ويساهم
في خلق فرص التمويل للبنوك.
وأب ـ ــدت ال ـب ـحــر ،ف ــي مـقــابـلــة
م ــع ق ـنــاة بـلــومـبــرغ الـعــالـمـيــة،
ً
تـفــاؤال بإمكانية التوصل إلى
توافق إقرار قانون الدين العام
في المدى القريب ،مشيرة إلى
أن ــه يـجــب عـلــى الـحـكــومــة بعد
إعالن التشكيل الوزاري الجديد
اإلسـ ــراع فــي ات ـخــاذ الـخـطــوات
الرامية إلى إقرار حزم االصالح
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
مجلس األمة ،والتي يأتي على
رأسها َّ
«الدين العام».
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت أن ج ـ ـم ـ ـيـ ــع
الـمـنــاقـشــات ال ـتــي تـ ــدور حــول
الـقــانــون تتمحور حــول سقف
ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــن وآجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض
والـ ـ ـقـ ـ ـن ـ ــوات ال ـ ـتـ ــي س ـي ـمــول ـهــا
الـقــانــون ،موضحة أن القضية
األه ـ ــم تـتـمـثــل ف ــي ضـ ـ ــرورة أال
يكون إقرار القانون الهدف منه
هو دفع الرواتب فقط بل تمويل
المشاريع التنموية لدفع عجلة
النمو إلى األمام.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ــى أن هـ ـن ــاك
خـ ـط ــوات ض ــروري ــة لـمــواصـلــة
النمو ،منها العمل على تنويع
االقـ ـتـ ـص ــاد وت ـح ـف ـي ــز ال ـق ـط ــاع
الخاص على خلق فرص عمل
إضــافــة إلــى اإلس ــراع فــي إقــرار
أجندة إصالحات مالية شاملة
تــدعــم زي ــادة نمو الـقـطــاع غير
النفطي.

المحافظة
على استقرار
الدينار
وضمان قوته
الشرائية
معالجة االختالالت الهيكلية
ثوابت
يدعمها
وأضافت البحر أن التوصل
بصالبة البنك إلـ ــى ح ـل ــول م ـس ـتــدامــة لتلبية
االحـتـيــاجــات التمويلية وسد
المركزي
عـ ـج ــز ال ـ ـ ـمـ ـ ــوازنـ ـ ــة ال ـم ـت ـن ــام ــي

س ـت ــدع ــم ت ـع ــزي ــز م ـك ــان ــة الـبـنــك
ال ــري ــادي ــة ف ــي ال ـس ــوق المحلي
ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،حـ ـي ــث ت ــواص ــل
اسـتــراتـيـجـيــة بـنــك بــوبـيــان في
ال ـت ـطــور وال ـع ـمــل عـلــى ترسيخ
وت ـن ـم ـي ــة ح ـص ـت ــه فـ ــي ال ـس ــوق
المحلية.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ال ـ ـب ـ ـحـ ــر إلـ ـ ـ ــى أن
«ال ــوط ـن ــي» س ـيــواصــل الـتــركـيــز
ع ـ ـلـ ــى قـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادة ق ـ ـط ـ ــاع تـ ـم ــوي ــل
المشاريع ونـتــوقــع أن نحتفظ
بهيمنتنا على السوق المحلي
ف ــي ه ــذا ال ـق ـطــاع وذلـ ــك بفضل
الـمـيــزانـيــة الـعـمــومـيــة الـكـبـيــرة
ل ـل ـب ـنــك وقـ ـ ــوة الـ ـع ــاق ــات ال ـتــي
نحافظ عليها على الصعيدين
المحلي والدولي.

العمليات الدولية
شيخة البحر خالل لقائها مع «بلومبرغ»
ضـ ـ ــرورة ب ـجــانــب ال ـع ـمــل على
معالجة االخ ـتــاالت الهيكلية
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــة خ ـ ــاص ـ ــة مــع
التذبذب الكبير الذي تتعرض
ل ــه أس ـع ــار ال ـن ـفــط بــاعـتـبــارهــا
تـمـثــل ن ـحــو  90ف ــي ال ـم ـئــة من
اإليرادات العامة.
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت أن ا لـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــارب
السياسية فــي الـكــويــت وعلى
م ـ ــدى سـ ـن ــوات ط ــوي ـل ــة تـشـهــد
تجاذبا سياسيا بين الحكومة
وال ـب ــرل ـم ــان ،مــوض ـحــة أن هــذا
ال ـت ـجــاذب ل ــم يـمـنــع أو يعرقل
العملية التنموية بشكل مؤثر
وذل ــك رغ ــم ح ــدوث تـبــاطــؤ في
بعض األحيان.
وأشـ ـ ــارت إل ــى أن ال ـت ـجــاذب
الحالي لم يختلف عن التجارب
الـســابـقــة فــي اس ـت ـغــراق بعض
الوقت قبل أن يتم التوصل إلى
حلول في نهاية المطاف« ،وهو
مــا نشاهده فــي اآلون ــة األخير
من مناقشات تدور حول إيجاد
أرض ـي ــة مـشـتــركــة إلي ـج ــاد حل
للوضع الحالي».
وقـ ـ ــالـ ـ ــت ال ـ ـب ـ ـحـ ــر إن هـ ـن ــاك
ً
ً
ت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاؤال كـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرا م ـ ـ ــع وج ـ ـ ــود
حكومة جديدة بحدوث بعض
التسويات السياسية والتعاون
م ـ ــن قـ ـب ــل أعـ ـ ـض ـ ــاء الـ ـب ــرلـ ـم ــان،

« لــذ لــك يمكننا أن ن ــرى بعض
التنشيط واإلصالحات ونأمل
أن ي ـت ــم ت ـم ــري ــر ق ــان ــون ال ــدي ــن
ً
العام قريبا».

هيمنة محلية
وأ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت أن «ا ل ـ ـ ــو طـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي»
سـيــوا صــل التركيز على قيادة
قطاع تمويل المشاريع الكبرى،
«ونتوقع أن نحتفظ بهيمنتنا
عـلــى ال ـس ــوق الـمـحـلــي ف ــي هــذا
القطاع وذلــك بفضل الميزانية
العمومية الكبيرة للبنك وقوة
الـعــاقــات الـتــي نـحــافــظ عليها
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـص ـ ـع ـ ـيـ ــديـ ــن ال ـم ـح ـل ــي
والدولي».
وقـ ــالـ ــت إن وح ـ ـ ــدة االعـ ـم ــال
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة تـ ـس ــاه ــم فـ ــي دع ــم
وتـعــزيــز ه ــذا الـمــوقــف المحلي
المميز ،حيث توفر تلك الوحدة
خدماتها لحوالي  75في المئة
من الشركات العاملة في السوق
وتتميز بريادة قوية في مجال
خطابات االعتمادات المستندية
وخطابات الضمان.
وعـ ـ ـل ـ ــى صـ ـعـ ـي ــد ال ـ ـشـ ــركـ ــات
المحلية أكدت أن البنك يسعى
ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى ص ــدارت ــه كبنك
مـ ـفـ ـض ــل ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـك ـب ـي ــرة

واالسـتـمــرار فــي اخ ـتــراق قطاع
الشركات المتوسطة.

الرقمنة والتنويع
وفــي ردهــا على ســؤال حول
نـ ـي ــة الـ ـبـ ـن ــك ل ـ ـلـ ــدخـ ــول ف ـ ــي أي
انـ ــدمـ ــاجـ ــات أو اس ـ ـت ـ ـحـ ــواذات،
شددت البحر على أن «الوطني»
لديه استراتيجية واضحة ،هي
التركيز على الرقمنة والتنويع
ف ـ ــي ق ـ ـطـ ــاعـ ــات م ـخ ـت ـل ـف ــة م ـثــل
الخدمات المصرفية للشركات
وتمويل المشروعات الضخمة،
«إضــافــة إلــى مــواصـلــة التركيز
عـ ـل ــى الـ ـنـ ـم ــو وتـ ـع ــزي ــز قــوت ـنــا
التنافسية في أسواقنا الدولية».

تخفيض الدينار خيار مستبعد
وح ــول اح ـت ـمــاالت تخفيض
قـيـمــة ال ــدي ـن ــار ،ق ــال ــت إن «ه ــذا
ً
خيار مستبعد جدا وال أتفق مع
هذه الفرضية ،فالمحافظة على
اس ـت ـقــرار سـعــر ص ــرف الــديـنــار
وبما يضمن قوته الشرائية من
الثوابت األساسية لبنك الكويت
المركزي التي يدعمها بصالبة».
وأضـ ــافـ ــت أن ـ ــه وف ـ ــي ال ــوق ــت
ال ــراه ــن ال ي ــوج ــد ض ـغــط على

«بيتك» :خدمة العمالء على مدار الساعة خالل العطلة
يواصل بيت التمويل الكويتي «بيتك»
خالل عطلة اليوم الوطني ويوم التحرير
ت ـقــديــم خ ــدم ــات ــه ال ـم ـصــرف ـيــة ع ـلــى م ــدار
الساعة من خــال مجموعة من الوسائل
التقنية والرقمية المتنوعة.
وتـتــوفــر مـعـظــم ال ـخــدمــات المصرفية
بـعــدة وســائــل عـلــى م ــدار ال ـســاعــة ،ســواء
عبر موقعه االلكتروني  ،kfh.comأو عبر
تطبيق ا لـمــو بــا يــل  ،KFHOnlineأو عبر
فروع  KFH Goااللكترونية المنتشرة فى
الـعــديــد مــن الـمـنــاطــق وال ـمــواقــع المهمة،
باالضافة الى قنوات «بيتك» على وسائل
التواصل االجتماعي ،الى جانب العديد
من قنوات الخدمة االلكترونية باالعتماد
على أحــدث أدوات التكنولوجيا المالية
والمنصات الرقمية.
ويعتبر فرع  ،KFH Goقناة إلكترونية
جديدة تساعد على نقل تعامالت العمالء
االع ـت ـي ــادي ــة الـ ــى فـ ــرع آلـ ــي مـبـتـكــر يــوفــر
امـكــانـيــات تتيح للعمالء االسـتـفــادة من
خدمات مصرفية ذات كفاء ة عالية ،بما
يــزيــد على  %80مــن الـخــدمــات واالعـمــال
التي تقدمها الفروع بمفهومها التقليدي،
األمر الذي يجعل منه الخيار المفضل أمام
شرائح كثيرة من العمالء خاصة الشباب.
وت ـض ــم فـ ــروع  KFH GOج ـه ــاز XTM
الــذي يتيح التواصل المباشر بالصوت
والصورة مع موظفي الخدمة ،الى جانب
اج ـهــزة لـلـصــرف اآلل ــي وااليـ ــداع الـنـقــدى،
حيث تستقبل أجهزة االيداع النقدي 300
ورقة نقدية فى العملية الواحدة.

ويـسـتـطـيــع ال ـع ـمــاء مــن خ ــال فــروع
 KFH Goا ل ـ ـبـ ــا لـ ــغ ع ـ ــدد ه ـ ــا  10ف ـ ــروع
والمنتشرة بأماكن مختلفة في الكويت
بما فيها مطار الكويت الــدولــي ،إجــراء
بــاقــة متنوعة مــن الـخــدمــات المصرفية
الـتـفــاعـلـيــة ،وم ـن ـهــا :إن ـش ــاء الـمـعــامــات
التجارية (المرابحة) ،وطلب البطاقات
االئتمانية والمسبقة ا لــد فــع ،وتحديث
البيانات ورقم الهاتف ،وتفعيل البطاقات
المصرفية ،وفتح الودائع والحسابات،
وطباعة دفتر الشيكات الفوري ،واستالم
سبائك الذهب ( 10غرامات) وفتح حساب
(الذهب ،التوفير ،الرابح ،الخدمة اآللية)،
وك ــذل ــك ب ـيــع وش ـ ــراء ال ــذه ــب ،والـسـحــب
النقدي بدون بطاقة عن طريق الموبايل
من خــال الرمز التعريفي  QR codeأو
من خالل البطاقة المدنية أو رقم الهاتف،
وغير ذلك الكثير من الخدمات التمويلية
والمصرفية بسهولة وسرعة وأمان.
ك ـم ــا ت ـت ـم ـيــز الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
االلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة فـ ــي «بـ ـيـ ـت ــك» ب ـك ـفــاء ت ـهــا
العالية باالضافة الى السهولة واالمان،
ح ـيــث ب ــدا ذل ــك جـلـيــا ب ـع ــدد الـعـمـلـيــات
المصرفية االلكترونية التي نفذها عمالء
«بيتك» ،عبر ( )KFHonlineعلى الموقع
اإللـكـتــرونــي أو عـبــر تطبيق الـمــوبــايــل،
وال ـ ــذي ب ـلــغ ن ـحــو  140م ـل ـيــون عـمـلـيــة
مصرفية خالل العام الماضي .2020
وش ـ ـم ـ ـلـ ــت الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة
االلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة :ف ـت ــح حـ ـس ــاب م ـصــرفــي
اون ـ ـ ــاي ـ ـ ــن لـ ـلـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن

لـ ـ ــان ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــام ل ـ ـع ـ ـمـ ــاء
«بيتك» دون زيارة الفرع،
وال ـت ـح ــوي ــات الـمــالـيــة
المحلية والـخــارجـيــة،
وانشاء ودائع ،واضافة
مستفيدين ،واستعالم
عـ ـ ــن رص ـ ـ ـيـ ـ ــد ،وطـ ـل ــب
دف ـتــر ش ـي ـكــات ،وفـتــح
حساب الذهب ،واجراء
عمليات بـيــع وش ــراء
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداول ال ـ ـ ــذه ـ ـ ــب،
وط ـ ـ ـلـ ـ ــب ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل،
وف ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــح ح ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاب،
وطلب بطاقة الخير،
وع ـ ـ ـ ــرض ال ـ ــرق ـ ــم الـ ـ ـس ـ ــري الـ ـخ ــاص
بالبطاقات االئتمانية وبطاقات السحب
االل ـ ــي ،وتـفـعـيــل ال ـب ـطــاقــات الـمـصــرفـيــة
الجديدة ،والتبليغ عن بطاقة مفقودة
س ـ ـ ــواء ك ــان ــت «ائـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة» او «س ـحــب
آل ـ ــي» ،وم ـعــرفــة االل ـت ــزام ــات الـتـمــويـلـيــة
وعــدد االقـســاط ،واالطــاع على الخطط
االس ـت ـث ـمــاريــة ،وخــدمــة ال ـح ـصــول على
ملخص أرصـ ــدة الـحـســابــات وال ــودائ ــع
وإدارة حسابات األبناء من خالل خدمة
«ب ـي ـتــي أون ــاي ــن» وغ ـيــرهــا الـكـثـيــر من
الخدمات المصرفية االلكترونية.
ً
ك ـم ــا أطـ ـل ــق «بـ ـيـ ـت ــك» مـ ــؤخـ ــرا خــدمــة
ال ـت ـحــويــل الـ ـف ــوري ال ــى «ب ـي ـتــك تــركـيــا»
بــاس ـت ـخــدام شـبـكــة  RippleNetوالـتــي
ت ــأت ــي ض ـمــن اط ـ ــار حـ ــرص ال ـب ـنــك على
تلبية تطلعات العمالء الراغبين بتنفيذ

ت ـحــويــات ف ــوري ــة ال ــى تــركـيــا ألغ ــراض
ش ـخ ـص ـي ــة واسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة عـ ـل ــى م ـ ــدار
الساعة ،مبينا انه باالنضمام الى شبكة
 RippleNetالعالمية ،يمكن للمؤسسات
المالية تنفيذ عمليات تحويل فورية
وموثوقة وفعالة من حيث التكلفة.
وي ـ ــواص ـ ــل مـ ــركـ ــز االت ـ ـص ـ ــال ت ـقــديــم
الـ ـخ ــدم ــات ع ـل ــى م ـ ــدار ال ـس ــاع ــة لـتـلـقــي
اتصاالت العمالء ،واالستماع لمطالبهم
والتجاوب معها ،من خــال طاقم عمل
م ــؤه ــل وت ـق ـن ـيــة مـ ـتـ ـط ــورة ،ك ـم ــا تـعـمــل
الخدمة الهاتفية اآللـيــة ،بــذات الكفاء ة
والـ ـ ـس ـ ــرع ـ ــة ل ـ ـل ـ ـت ـ ـجـ ــاوب مـ ـ ــع ع ـم ـل ـي ــات
التحويل بين الحسابات واالستفسار
عــن العمليات الـمــالـيــة ودف ــع الفواتير
وغيرها.

الدينار حيث ارتفع قليال مقابل
ال ـ ـ ـ ــدوالر فـ ــي اآلونـ ـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة،
م ـش ـي ــرة إلـ ــى أنـ ــه وإل ـ ــى جــانــب
ذلك وحتى لو كان هناك ضغط
فــإن لــدى «المركزي» الكثير من
االحتياطيات القوية والمستقرة
التي يمكنها امتصاص أي طلب
على ال ــدوالر وتحويل الضغط
على الدينار بسهولة.

اقتناص الفرص
وأكـ ـ ـ ــدت ال ـب ـح ــر اس ـت ـش ــراف
البنك لمزيد مــن الـفــرص داخــل
السوق الكويتي الذي يشكل أهم
أسواقه ،مشيرة إلى أن «الوطني»
سيواصل التركيز على العمالء
مـ ــن خ ـ ــال ت ـح ـس ـيــن وتـسـهـيــل
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرات ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ل ـتــرس ـيــخ
وتـنـمـيــة مــوقـعـنــا ال ــري ــادي في
سـ ـ ــوق ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
لألفراد.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أن ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ه ـ ــي حـ ـج ــر ال ـ ــزاوي ـ ــة
للمنهجية االستراتيجية التي
نتبعها على صعيد الخدمات
المصرفية الشخصية الكتساب
العمالء من الشباب واالحتفاظ
بتلك الفئة المهمة ،مضيفة أن
الخدمات المصرفية اإلسالمية،

وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا يـ ـ ـخ ـ ــص عـ ـمـ ـلـ ـي ــات
البنك الــدولـيــة أك ــدت البحر أن
«الــوطـنــي» يـهــدف إلــى التوسع
في قطاعي التجزئة والشركات
بــال ـســوق ال ـم ـصــري ع ــن طــريــق
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار ف ـ ـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
الـمـصــرفـيــة الــرقـمـيــة والـتــركـيــز
على تعزيز اكتساب عمالء جدد
وت ـس ـه ـيــل إتـ ـم ــام م ـعــامــات ـهــم،
إضافة إلى تعزيز بصمة البنك
ً
إقليميا في مجال ادارة الثروات.
وأوض ـ ـحـ ــت أن ال ـم ـج ـمــوعــة
ت ـع ـمــل ع ـلــى تــوس ـيــع ريــادت ـهــا
ال ــرق ـم ـي ــة وزي ـ ـ ـ ــادة االس ـت ـث ـم ــار
فــي تطوير المنصات الرقمية
واﻟﺗرﻛﯾز ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻛﻣﺣرك
رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ في
كل أسواقنا.
وق ــال ــت ال ـب ـح ــر« :س ـن ــواص ــل
تـ ـع ــزي ــز مـ ـك ــان ــة شـ ــركـ ــة إدارة
الثروات التي قمنا بتأسيسها
ً
مؤخرا في السعودية وربطها
بمنصة إدارة الثروات العالمية
لدى المجموعة .ونرى إمكانات
ه ــائ ـل ــة ف ــي هـ ــذا الـ ـمـ ـج ــال .كـمــا
ً
نسعى أيـضــا لــزيــادة عروضنا
ال ـ ـم ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة ف ــي
الـ ـ ـسـ ـ ــوق الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ل ـت ـن ـم ـيــة
ً
وتعزيز تواجدنا تدريجيا في
المملكة وزيادة مساهمتنا في
المجموعة».
وأكدت البحر أن استثمارات

البنك الرقمية آتت ثمارها خالل
األزمـ ـ ـ ــة ح ـي ــث ل ـع ـب ــت ق ـنــوات ـنــا
ً
ً
الرقمية دورا محوريا في خدمة
العمالء حيث زادت المعامالت
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة إل ـ ــى م ـس ـتــويــات
قياسية ،وهو اتجاه يراه البنك
م ـس ـت ـم ــرا حـ ـت ــى بـ ـع ــد الـ ـع ــودة
الجزئية لألنشطة االقتصادية.
وأشارت البحر إلى أن البنك
سـيـسـتـمــر ف ــي االس ـت ـث ـم ــار في
ا لـخــد مــات المصرفية الرقمية،
ليس فقط في الواجهة األمامية
ول ـكــن حـتــى ف ــي مـكــاتــب الــدعــم
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــان ـ ــدة م ـ ـثـ ــل ال ـ ـ ــروب ـ ـ ــوت
الـمـصــرفــي وأت ـم ـتــة الـعـمـلـيــات،
كـمــا سـيــواصــل االسـتـثـمــار في
تحليل ومعالجة البيانات لفهم
اح ـت ـي ــاج ــات وسـ ـل ــوك ال ـع ـمــاء
بشكل أفضل.

التركيز
على النمو
وتعزيز قوتنا
التنافسية
في األسواق
الدولية
على رأس
أولوياتنا
االستراتيجية

«الوطني»
سيواصل
الدفاع عن
هيمنته على
قطاع تمويل
المشاريع
الكبرى
في السوق
المحلي

«المتحد» :متواصلون مع العمالء
خالل عيدي «الوطني» و«التحرير»
ب ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ح ـ ـلـ ــول
العيد الوطني للكويت
وذكــرى التحرير ،تقدم
الـبـنــك األهـلــي المتحد
إلــى سمو أمـيــر البالد
الشيخ ن ــواف األحـمــد،
وسـ ـ ـم ـ ــو ولـ ـ ـ ــي عـ ـه ــده
األمين الشيخ مشعل
األحمد ،وإلى الكويت
ً
ح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــة وشـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــا
وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن ف ـي ـهــا،
بـ ــأط ـ ـيـ ــب الـ ـتـ ـه ــان ــي
والتبريكات.
وبهذه المناسبة،
ق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــك ،ف ــي
بيان صحافي ،إنه
س ـ ـي ـ ـغ ـ ـلـ ــق ج ـم ـي ــع
ف ــروع ــه ابـ ـت ــداء من
اليوم  25فبراير وحتى األحد،
على أن تستأنف جميع الفروع العمل االثنين
أول مارس.
وف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،أشـ ــار الـبـنــك إل ــى أنــه
يـمـكــن لـلـعـمــاء ال ـتــواصــل مـعــه عـبــر الـقـنــوات
اإل ل ـك ـتــرو ن ـيــة ،وا ل ـتــي تتضمن تطبيق البنك
عـبــر الـهــاتــف الـنـقــال وم ــن خ ــال مــوقــع البنك
ع ـل ــى ش ـب ـكــة اإل نـ ـت ــر ن ــت www.ahliunited.
 ،com.kwوحـســابــاتــه عـلــى مــواقــع الـتــواصــل

االجتماعي ،وخدمة «حياكم» التي تعمل على
مــدار  24ساعة يوميا ،على الــرقــم ،1812000
لتلبية كل االحتياجات والخدمات واإلجابة
عــن استفسارات العمالء ،كما يمكن للعمالء
إجراء عملياتهم المصرفية كالمعتاد من خالل
أجـهــزة السحب اآللــي المنتشرة فــي مختلف
مناطق الكويت.

«التجاري» يزور «العمليات المركزية» بـ «الداخلية» بمناسبة األعياد الوطنية
نظم البنك التجاري الكويتي
زي ـ ـ ــارة خ ــاص ــة ل ـق ـط ــاع ش ــؤون
ال ـع ـم ـل ـي ــات بـ ـ ـ ـ ـ ــاإلدارة ال ـع ــام ــة
ال ـمــركــزيــة لـلـعـمـلـيــات– بـ ــوزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة ،ل ـم ـشــاركــة مــوظـفــي
شؤون العمليات المركزية ()112
فرحة االعياد الوطنية ،تقديرا
لجهودهم ا لـتــي يبذلونها في
ً
كــل األوق ــات ،وخصوصا خالل
أزمة كورونا.
وجاءت هذه الزيارة في إطار
ال ـتــواصــل الـ ــذي ي ـحــرص عليه
البنك مع كل شرائح المجتمع،
واه ـ ـت ـ ـمـ ــامـ ــه الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ب ـج ـه ــود
القائمين على األ مــن بمختلف
ً
قـطــاعــات «الــداخ ـل ـيــة» ،وإيـمــانــا
منه بأن المسؤولية االجتماعية
مـنـهــج عـمــل ي ـهــدف إل ــى خــدمــة
م ــؤس ـس ــات الـمـجـتـمــع الـمــدنــي
الـ ـق ــائـ ـم ــة عـ ـل ــى خ ــدم ــة ال ــوط ــن
والمواطن.

وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ق ــال ــت
ن ــائ ـب ــة الـ ـم ــدي ــر الـ ـ ـع ـ ــام -ق ـطــاع
التواصل المؤسسي في البنك،
أمــانــي ال ــورع فــي تصريح لها:
«تـ ــأتـ ــي مـ ـش ــارك ــة أسـ ـ ــرة ق ـطــاع
ال ـتــواصــل ف ــي الـبـنــك لموظفي
العمليات المركزية  112فرحة
االح ـت ـف ــال ب ــاألع ـي ــاد الــوطـنـيــة
ض ـم ــن االن ـش ـط ــة وال ـف ـعــال ـيــات
المجتمعية ،التي ينظمها البنك
ً
خالل فبراير من كل عام ،احتفاال
بأعياد الكويت الوطنية».
وتــابـعــت الـ ــورع أن ال ــزي ــارة-
التي تمت في إطار االشتراطات
الـصـحـيــة ب ـنــاء عـلــى تعليمات
ً
وزارة الصحة« -جاء ت انطالقا
مــن إي ـمــان الـبـنــك بــأهـمـيــة دعــم
ً
موظفي األمن ،تقديرا لجهودهم
وإخالصهم وعطائهم المستمر
في كل األوقــات من أجل حماية
وطننا الغالي الكويت».

جانب من الزيارة
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى الـ ـ ــدور الـمـهــم
ا ل ـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـضـ ـطـ ـل ــع ب ـ ـ ــه اإلدارة
ال ـم ــرك ــزي ــة ل ـل ـع ـم ـل ـيــات وغ ــرف ــة
الـعـمـلـيــات الـمــركــزيــة ب ــال ــوزارة

لجهة تلقي البالغات والتقارير
ال ـم ـه ـمــة م ــن األجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة
ً
وال ـج ـهــات األخ ـ ــرى ،ف ـضــا عن
تـلـقــي ال ـبــاغــات م ــن الـجـمـهــور

والمؤسسات والهيئات العامة
والخاصة.
وفـ ـ ــي خـ ـتـ ــام ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة ،عـبــر
مــديــر اإلدارة الـعــامــة المركزية

لـ ـلـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات– الـ ـعـ ـقـ ـي ــد أح ـم ــد
الـ ـع ــازم ــي ع ــن شـ ـك ــره الـعـمـيــق
وتقديره إلدارة «التجاري» على
المبادرة التي حرص البنك على

القيام بها ،وما لها من أثر في
نشر الوعي االجتماعي ،وثقافة
المشاركة بين فئات المجتمع،
ً
مـ ـشـ ـي ــدا ب ـب ـص ـمــة «الـ ـتـ ـج ــاري»

الواضحة في هذا المجال التي
تـتـجـســد م ــن خـ ــال دع ـم ــه لكل
القطاعات القائمة على خدمة
الوطن والمواطن.
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اقتصاد

نفطيون لـ ةديرجلا  :تحتاج إلى فترة تثقيف طويلة وال تعني بالضرورة خصخصة الشركات
•

أكد بعض خبراء النفط أن المشاريع الصغيرة التي تتناسب مع القطاع النفطي المحلي
هي توريد قطع غيار أو صناعتها ،عن طريق العقود المباشرة ،أو تقديم خدمات أخرى
كالخدمات التقنية ،مضيفين أن قطاع التصنيع من أهم قطاعات المشاريع الصغيرة
التي يحتاج إليها القطاع النفطي ،لكن ال يمكن البدء فيه كونه يحتاج إلى أبحاث لفترة
طويلة وتشجيع من القطاع النفطي ،وضخ استثمارات حكومية ،أما التوريد فهو يعد
أشرف عجمي
بداية ،قال الخبير واالستشاري
النفطي د .عبدالسميع بهبهاني إن
الدولة استحدثت الشركة الوطنية
لـ ــدعـ ــم ال ـ ـم ـ ـشـ ــروعـ ــات ال ـص ـغ ـي ــرة
والمتوسطة ( )SMEبملياري دينار
لتشجيع التنوع االقتصادي ،ومنذ
ذلك الحين ونظامها االداري المبني
على المردود السريع لم يسعف اال
مشاريع المطاعم والمقاهي ،فانتهت
بها بـ 83في المئة من مشاريعها.

خطة التنمية
ولـ ـف ــت ب ـه ـب ـهــانــي إل ـ ــى أن ذل ــك
انعكس سلبا على خطة التنمية،
مــن خــال طبيعة الـمـشــاريــع ،فمن
ضـ ـم ــن الـ ـم ــاحـ ـظ ــات أن ال ـق ـط ــاع
الخاص يعتمد على  77في المئة
من مشاريع الحكومة التي تستحوذ
عليها شــركــات "الميجا" ()Mega
الـ ـت ــي ال ت ـت ـع ــدى  5ش ــرك ــات رغ ــم
قــانــون االحـتـكــار الـمـقــر ،وع ــادة ما
تشمل هذه مشاريع النفط والبنية
التحتية الضخمة ،مضيفا انه في
ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ش ــرك ــات يطلق
عـلـيـهــا "م ـ ــاك ـ ــرو" ( )macroوه ــي
ايضا محدودة وتشارك الحكومة
فيها بنحو ملياري دينار ،وتشمل
مشاريعها في البنية التحتية بعض
الخدمات الطارئة.
وأشار إلى أنه تبقى فرصة الجيل
ال ـصــاعــد ف ــي ش ــرك ــات "ال ـمــاي ـكــرو"
( ،)Microوهي فرصة للمستثمرين
الصغار ومـحــرك اســاســي للحركة
االقتصادية ومصدر ابتكار للشباب
والمستثمرين الصغار والتحكم في
نشاطها أسهل للمراقبة ،مبينا أن
مؤسسة الـبـتــرول رك ــزت على دور
جزئي لشركات المشاريع ،ويبدو
أن ذلك التحديد هو بسبب طبيعة
القوانين اإلجرائية لنظام المشاريع،
وأهمها مدد جني المردود المالي
وشرطها السنة الثانية من الموافقة.
وأوضح أن العالقة بين شركات

المشروعات وشــركــات المؤسسة،
بــال ـن ـظــام ال ـح ــال ــي ،ال ت ـت ـعــدى عن
تسويق منتجات شركات المؤسسة
وتوفير لقيم مصانعها وخدمات
ص ـغ ـي ــرة أخ ـ ـ ــرى ك ـت ــوف ـي ــر ال ـم ــؤن
الغذائية ،وفي المقابل هناك الكثير
من أبناء القطاع ،ممن فرض عليه
تقاعد مبكر ،رغــم امتالكهم عقوال
وخبرة كبيرة في مختلف مجاالت
ال ـص ـنــاعــة والـ ـخ ــدم ــات الـنـفـطـيــة،
وبإمكانهم توفيرها من االستشارات
والتكنولوجيا والـصـيــانــة لآلبار
والمنشآت وخدمات أخرى ،مضيفا
ان ت ـف ـع ـيــل الـ ـمـ ـش ــارك ــة ل ـش ــرك ــات
ال ـص ـن ــدوق ال ـم ـتــوس ـطــة ال يعني
خصخصة القطاع ولكنها الشراكة
التي هي من مصلحة المؤسسات
الحكومية كرقابة شعبية ومحرك
"للمحتوى المحلي" لالقتصاد.

مواصفات الجودة
وأعـ ــرب بهبهاني عــن اعـتـقــاده
بأنه ال داعي لتغيير جذري لقوانين
المناقصات لمشاركة المشروعات
الـمـتــوسـطــة ،فـمــواصـفــات الـجــودة
ضــروريــة ،حيث إن هناك اخطارت
مـصــاحـبــة لـلـصـنــاعــات الـنـفـطـيــة،
وتـحـتــاج ال ــى دق ــة فــي تصميمها،
موضحا ان هناك عقبتين تعرقل
الـمـنــافـســة ل ـشــركــات "ال ـم ــاي ـك ــرو"،
وه ـ ــي ط ـ ــول ال ـ ـ ـ ــدورة الـمـسـتـنــديــة
واج ــراءات تقييم الخبرة لشركات
المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
وتعادل الخبرة التراكمية لمؤسسي
المشروعات الشركات الكبرى ،بل في
كثير من االحيان تفوقها من حيث
المعرفة المباشرة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ـ ــى أن الـ ـمـ ـجـ ـل ــس
التشريعي السابق تنبه لذلك ،فوافق
فــي عــام  ٢٠١٩على ال ــزام ال ــوزارات
والمؤسسات الحكومية بتضمين
م ـ ــا ال يـ ـق ــل ع ـ ــن  ١٠ف ـ ــي ال ـم ـئ ــة
م ــن م ـنــاق ـصــات ال ــدول ــة لـلـشــركــات
الـصـغـيــرة وال ـم ـتــوس ـطــة ،مضيفا
أن هــذا المشروع م ــازال فــي حاجة
إل ــى قـ ــرار تـنـفـيــذي ،وه ـن ــاك ايضا

من المشاريع المتاحة .وقال هؤالء الخبراء ،في تحقيق أجرته «الجريدة» ،إن المشاريع
الصغيرة في القطاع النفطي تحتاج إلى مؤتمرات تثقيفية ،سواء للشركات المحلية
أو األجنبية ،للتعريف بقوانين المشاريع الصغيرة ،موضحين أن آلية الدخول للقطاع
النفطي بالكويت حاليا يشوبها نوع من الصعوبة ،في ظل التنافس األجنبي وغياب
خطة واستراتيجية وطنية واضحة لخلق شركات محلية تستطيع توفير احتياجات

م ـشــروع لــربــط مـصــالــح الـشــركــات
الكبيرة مع الشركات األقــل حجما
والمزودة للخدمات ،بحيث ال يمكن
االستغناء عن تلك الشركات خاصة
المزودة منها لخدمات التكنولوجيا
وخدمات االتصاالت واالستشارات
وغيرها.
وش ـ ــدد ع ـلــى ضـ ـ ــرورة ان تـقــوم
الحكومة بعرض مميزات وحوافز
لتلك الشركات كإسقاط الرسوم او
زيادة عدد سنوات الرخص التجارية
او تسهيل مـلــف الـعـمــالــة ،ضــاربــا
المثل بما يحدث في الصين ،حيث
تقوم الحكومة بتشجيع الشركات
ال ـك ـب ـيــرة ل ـل ـت ـعــامــل م ــع ال ـشــركــات
الصغيرة بالشراء منها او إدخالها
بسلسلة االم ـ ـ ـ ــدادات ،وف ــي مقابل
ذل ــك تـحـصــل ت ـلــك ال ـش ــرك ــات على
منح واعـفــاء مــن الضرائب ومزايا
اخرى عديدة .وأفاد بأن الكثير من
القوانين محفزة ،ولكنها قيد المزاج
الشخصي وليس الفني والتجاري
في تطبيقاتها ،الفتا الى عدم تأييده
لمشروع دمج الشركات النفطية في
الوقت الحالي ،حتى تثبت جدارتها
في الكيانات الصغيرة ،وأضاف" :ال
أرى اختالفا في آلية التعاون بين
شركات الدمج وشركات المشروعات
الصغيرة والمتوسطة".
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه ف ـ ــي اإلطـ ـ ــار
العام ،تواجه استراتيجية تطوير
ال ـم ـح ـت ــوى ال ـم ـح ـلــي ف ــي ال ـق ـطــاع
ال ـن ـف ـطــي ع ـق ـبــات ال ت ــدخ ــل ضمن
تفويض مؤسسة البترول الكويتية،
حيث تعتبر هــذه العقبات حاجزا
امام التنفيذ الفعال لالستراتيجية
كــون ـهــا تـعـمــل ع ـلــى اب ـط ــاء وت ـيــرة
اإلنجازات.

عقود مباشرة
من جانبه ،ذكر أستاذ هندسة
البتـرول في جامع ـ ـ ــة الك ـ ــويت د.
أح ـم ــد الـ ـك ــوح أن م ــن ال ـم ـشــاريــع
الصغيرة التي تتناسب مع القطاع
النفطي المحلي توريد قطع غيار
او صناعتها ،عــن طــريــق العقود

القطاع النفطي ،والعمل من خالل آليات السوق للمنافسة المحلية والدولية.
وأشاروا إلى أن هناك صندوقا لدعم قيام مثل هذه المشاريع وخلق قيمة مضافة
بدال من تمويل مشروعات بسيطة وتقليدية ال تحقق أهداف التنمية طويلة االجل،
وال تساهم في التقليل من االعتماد على النفط في اإليرادات والصادرات ،وفيما يلي
التفاصيل:
تأثير كبير على تأسيس أي شركة
فــي ال ـبــدايــة ،وعـمــومــا رأس الـمــال
المخصص إلقامة مشروع صغير
مشروط بأال يقل عن  500الف دينار.

التركيبة السكانية

الكثير من
القوانين
محفزة لكنها
قيد المزاج
الشخصي
وليس الفني
والتجاري

بهبهاني

المباشرة ،او تقديم خدمات اخرى
كالخدمات التقنية.
واضاف الكوح ان قطاع التصنيع
من أهم قطاعات المشاريع الصغيرة
التي يحتاج اليها القطاع النفطي،
إال أنـ ــه ال يـمـكــن الـ ـب ــدء ف ـيــه كــونــه
يـحـتــاج ال ــى أب ـحــاث لـفـتــرة طويلة
وتشجيع من القطاع النفطي وضخ
استثمارات حكومية ،أما بالنسبة
لـلـتــوريــد فـهــو يـعــد مــن المشاريع
ال ـم ـت ــاح ــة ،م ـب ـي ـنــا أن ال ـم ـشــاريــع
ال ـص ـغ ـي ــرة فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع الـنـفـطــي
ت ـح ـتــاج إل ــى م ــؤت ـم ــرات تثقيفية،
سواء للشركات المحلية أو األجنبية
ل ـل ـت ـعــريــف ب ـق ــوان ـي ــن ال ـم ـش ــاري ــع
الصغيرة.
وعما إذا كانت خصخصة القطاع

المشاريع
النفطية
الصغيرة تركز
بشكل كبير على
توريد العمالة
وبعض أعمال
الصيانة وهو
ما يزيد العمالة
األجنبية

قطاع التصنيع
النفطي أهم
قطاعات
المشاريع
الصغيرة لكنه
يحتاج إلى
أبحاث لفترة
طويلة

الكوح

ال ـن ـف ـطــي ت ـخ ــدم ف ـك ــرة ال ـم ـشــاريــع
ال ـص ـغ ـيــرة وال ـم ـتــوس ـطــة ،ن ـفــى أن
تكون المشاريع الصغيرة مرتبطة
بذلك التخصيص من بعيد أو قريب
كون أموال تلك المشاريع تصب في
مصلحة الـنــاتــج الـقــومــي لـلــدولــة،
معربا عــن اعـتـقــاده ب ــأن الــدولــة ال
يوجد لديها أي توجه لخصخصة
القطاع النفطي حتى اآلن.

الدمج غير مطروح
وأشار الكوح إلى أن شركة نفط
الكويت على سبيل المثال لديها
نوعان من تأهيل الشركات ،وهي
الـ ـش ــرك ــات ال ـعــال ـم ـيــة وال ـش ــرك ــات
المحلية ،مضيفا أن الشركة تضع

النصافي

ش ــروط ــا أق ــل ح ــدة ع ـنــد الـتــأهـيــل،
والبد من تعزيز ذلك التوجه في كل
المشاريع الصغيرة المحلية.
وعما إذا كانت عمليات الدمج
قد تساهم في تعزيز دور المشاريع
الصغيرة في القطاع النفطي ،أفاد
بــأن عمليات الدمج غير مطروحة
فــي ظــل ارتـفــاع اسـعــار النفط التي
المـســت  60دوالرا للبرميل ،وفــي
حال تمت عمليات الدمج فإن ذلك لن
يؤثر في تأهيل القطاع للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة ،بل قد تخدم
عمليات الدمج المشاريع الصغيرة
في القطاع لوجود مظلة واحدة تدار
بشكل منتظم.
ولـفــت الــى ان شــرط رأس المال
فــي الـمـشــاريــع الـصـغـيــرة لـيــس له

م ــن نــاح ـي ـتــه ،قـ ــال ن ــائ ــب مــديــر
إدارة الـبــرامـ ـ ـ ـ ـ ــج االكــاديـمـيـ ـ ـ ـ ـ ــة في
الك ـ ـل ـ ـي ـ ــة األمـ ــيركي ـ ـ ـ ــة الـ ــدولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة د.
عـ ــواد ال ـن ـصــافــي إن الـمـشـكـلــة في
ال ـم ـش ــروع ــات الـنـفـطـيــة الـمـتــوفــرة
ب ــال ـك ــوي ــت ل ـل ـم ـشــاريــع ال ـص ـغ ـيــرة
تعتبر صغيرة نسبيا ،وتركز بشكل
كبير على تــوريــد العمالة وبعض
أع ـم ــال ال ـص ـيــانــة ،وه ـ ــذه األع ـم ــال
رغ ــم أهميتها ال تـعــالــج التركيبة
السكانية ،بل تزيد من نسب العمالة
االجنبية.
واضاف النصافي ان "ما نحتاج
اليه في القطاع النفطي للمشروعات
ال ـص ـغ ـيــرة وال ـم ـتــوس ـطــة ه ــي في
الصناعات الخفيفة والمتوسطة
الـتــي يحتاجها الـقـطــاع ،وه ــذا لن
يـكــون بمقدورنا الــوصــول الـيــه اال
مــن خ ــال الـقـطــاع النفطي نفسه،
والتزامه به بالتنسيق مع صندوق
دعم المشاريع الصغيرة" ،الفتا الى
أن هناك مشاريع متعلقة بالقطاع
النفطي من الممكن ان نعول عليها
م ـث ــل الـ ـصـ ـن ــاع ــات ال ـبــاسـتـيـكـيــة
وتـ ـط ــوي ــره ــا عـ ـب ــر الـ ـمـ ـش ــروع ــات
الصغيرة والمتوسطة.
وأش ـ ـ ــار ال ـ ــى ان ذل ـ ــك ال يـعـنــي
ب ــالـ ـض ــرورة خ ـص ـخ ـصــة ال ـق ـطــاع
الـنـفـطــي ،وإن ـمــا خـلــق س ــوق فاعل
ومـتـخـصــص مــرت ـبــط بــالـصـنــاعــة
النفطية يدعم هذا القطاع ويحقق
نـ ـم ــوا ص ـن ــاع ـي ــا ويـ ـخـ ـل ــق فــرصــا
وظـيـفـيــة ب ــدال م ــن االع ـت ـم ــاد على
شركات أجنبية.
وبـيــن أن ــه مــن ال ــواض ــح أن آلية
الدخول للقطاع النفطي في الكويت
حاليا يشوبها نــوع من الصعوبة
خاصة فــي ظــل التنافس االجنبي
وغياب خطة واستراتيجية وطنية
واضـحــة فــي خلق شــركــات محلية

تستطيع توفير احتياجات القطاع
النفطي ،والـعـمــل مــن خ ــال آليات
السوق للمنافسة المحلية والدولية،
خاصة ان هناك صندوقا لدعم قيام
مـثــل ه ــذه الـمـشــاريــع وخـلــق قيمة
مضافة بدال من تمويل مشروعات
بسيطة وتقليدية ال تحقق اهداف
التنمية طويلة االجل وال تساهم في
التقليل من االعتماد على النفط في
االيرادات والصادرات.

ضغط التكاليف
وأفـ ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـنـ ـص ــاف ــي بـ ـ ـ ــأن دم ــج
ال ـش ــرك ــات الـنـفـطـيــة حــال ـيــا هــدفــه
االساسي ضغط التكاليف وتقليل
المصروفات خاصة أن أسعار النفط
لـيـســت بــالـمـسـتــويــات الـمـطـلــوبــة،
الفتا إلى أن القضية ليست مرتبطة
ب ــال ــدم ــج بـ ـق ــدر مـ ــا هـ ــي مــرتـبـطــة
بــال ـحــاجــة الـ ــى ال ـت ــوس ــع ف ــي قـيــام
شركات ،ومدى أهمية اشراك القطاع
الخاص بمشاريع القطاع النفطي
االساسية ،والتي تحتاج الى المعرفة
الفنية والتقدم التكنولوجي الذي
يخلق قيمة مضافة في االقتصاد،
ويوفر فرصا وظيفية للمواطنين،
ويقلل من االعتماد على التوظيف
الحكومي لمخرجات التعليم.
وفيما يتعلق بحجم رأس المال
ال ـم ـط ـلــوب ل ـل ـم ـشــاريــع الـصـغـيــرة
والمتوسطة ،أوضح أن تلك القضية
تحتاج تفاصيل فنية واداري ــة لكل
نـ ــوع م ــن أن ـ ـ ــواع الـ ـش ــرك ــات ،إذ إن
ش ــرك ــات الـتـكـنــولــوجـيــا ال تحتاج
الـ ـت ــوس ــع فـ ــي رأس ال ـ ـمـ ــال ب ـقــدر
وجود رأسمال بشري يحقق ثورة
تـكـنــولــوجـيــة ف ــي ال ـق ـطــاع ويحقق
تنمية اقتصادية مستدامة.
وأشار إلى أن بعض المشروعات
ال ـتــي تـحـتــاج إل ــى اسـتـثـمــار مالي
وصـنــاعــي مــن الممكن أن تتحقق
من خالل الشراكات االستراتيجية
ال ـت ــي تـحـقــق هـ ــدف ق ـي ــام شــركــات
مـحـلـيــة م ـت ـخ ـص ـصــة ،ومـ ــن خــال
الـبـنــك الـصـنــاعــي وصـ ـن ــدوق دعــم
المشروعات.

ً
«الخليج للتأمين» تحقق  16.3مليون دينار أرباحا صافية عن 2020

ً
ً
• بربحية  85.35فلسا للسهم ونمو  %22عن  %13 • 2019نمو األقساط المكتتبة لتبلغ  444مليونا
أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين فرقد
ً
الصانع تحقيق المجموعة أرباحا صافية بقيمة  16.3مليون
ً
دينار ( 53.7مليون دوال) تعادل ربحية  85.35فلسا للسهم
الــواحــد ،عــن السنة المالية المنتهية فــي  31ديسمبر ،2020
ً
بارتفاع نسبته  22في المئة بالمقارنة بربح قيمته  13.3مليونا
( 43.9مليون دوالر) عن عام .2019
ووقال الصانع ،في تصريج أمس ،إن مجموع اإليرادات بلغ
 210.8ماليين دينار ( 693.1مليون دوالر) بارتفاع نسبته 3
في المئة مقارنة مع  205.3ماليين دينار ( 675مليون دوالر)

عن  ،2019في حين بلغ صافي ايرادات االكتتاب  27.95مليون
دينار ( 91.9مليون دوالر) بزيادة  6.3ماليين ( 20.8مليون دوال)
ً
تعادل  29في المئة مقارنة بـ  21.6مليونا ( 71.1مليون دوالر)
ً
عن نفس الفترة من العام السابق ،عازيا االرتفاع في صافي
الربح إلى تحسن نتائج االكتتاب وارتفاع حصة المجموعة من
نتائج الشركات التابعة.
وأضاف أنه في ضوء استراتيجية "الخليج" التوسعية ،تم
توقيع اتفاقية مع شركة أكسا ( )AXAلالستحواذ على عملياتها
التأمينية في دول مجلس التعاون في  30نوفمبر الماضي بقيمة

1.99
البرميل الكويتي يرتفع ً
دوالر ليبلغ  63.94دوالرا
أسعار النفط تهبط بفعل زيادة مفاجئة في المخزونات

ً
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي  1.99دوالر ليبلغ  63.94دوالرا
ً
في تداوالت أمس مقابل  61.95دوالرا في تداوالت أمس األول وفقا
للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،هبطت أسعار النفط أمس بعد أن أظهرت
بيانات للقطاع زيادة مفاجئة في مخزونات الخام األميركية األسبوع
المتجمد في الواليات الجنوبية في الحد
الماضي إذ تسبب الطقس
ُ
من طلب مصافي التكرير التي أجبرت على اإلغالق.
وذكــر معهد البترول األميركي أمــس األول أن مخزونات الخام
زادت مليون برميل في األسبوع المنتهي في  19فبراير ،مقارنة مع
تقديرات بانخفاض  5.2ماليين برميل في استطالع أجرته رويترز.
وأظهرت بيانات المعهد أن معدل استهالك المصافي من الخام
انخفض  2.2مليون برميل يوميا.
ونزلت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األميركي 56
سنتا أو ما يعادل  0.9في المئة إلى  61.11دوالرا للبرميل بعد أن
تراجعت ثالثة سنتات الثالثاء.
وهبطت العقود اآلجـلــة لخام برنت  35سنتا أو مــا يـعــادل 0.5
بالمئة إلى  65.02دوالرا للبرميل ،لتمحو مكاسب بواقع  13سنتا
حققتها الثالثاء.
لكن وانغ تاو المحلل الفني لدى رويترز قال إن برنت ربما يرتفع
إلى نطاق بين  66.97-66.45دوالرا للبرميل مجددا ،مثلما يشير نمط
موجته وتحليالت للتوقعات.
وذكر فيفيك دهار المحلل لدى بنك الكومنولث "السؤال األساسي
هو ما مدى سرعة تعافي إمدادات النفط األميركية .يبدو أن اإلمدادات
ستتعافى بوتيرة أسرع من المصافي ،وسيتجاوز العرض الطلب في
األسابيع القليلة المقبلة .سيفرض ذلك ضغطا سلبيا على السوق".
وسـيـنـتـظــر الـمـسـتـثـمــرون تــأك ـيــدا م ــن إدارة مـعـلــومــات الـطــاقــة
األميركية في وقت الحق اليوم بأن مخزونات الخام زادت األسبوع
الماضي ،على الرغم من الضربة التي تلقاها إنتاج الخام الصخري
في ظل موجة جليدية غير مسبوقة في الجنوب األميركي.
ويعتبر تراجع األسعار بمثابة هدنة اللتقاط األنفاس بعد ارتفاع
خامي برنت وغرب تكساس الوسيط األميركي بأكثر من  26بالمئة
ألعلى مستوى في  13شهرا.
وقفزت األسعار بسبب تعطل اإلمدادات األميركية وامتثال على
صعيد المعروض من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)
وحلفائها ،المجموعة المسماة بأوبك ،+بقيادة خفض إضافي تقوم
به السعودية بمقدار مليون برميل يوميا.

ً
إجمالية للصفقة تبلغ  474.75مليون دوالر ،موضحا أن الصفقة
تخضع لشروط استكمال الموافقات التنظيمية والرقابية بالدول
المعنية ،ولمتطلبات تمويل تلك الصفقة ،يوصى مجلس إدارة
المجموعة الجمعية العامة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر .2020
ً
وأوضح أن القيمة الدفترية للسهم بلغت ما مقداره  630فلسا
ً
في نهاية  2020مقارنة بـ  584فلسا في نهاية  2019بارتفاع
ً
نسبته  8في المئة ،مضيفا أن حقوق المساهمين ارتفعت خالل
العام بنسبة  8في المئة بما يعادل  8.6ماليين دينار (28.3

ً
مليون دوالر) لتصل إلى  117.4مليونا ( 385.9مليون دوالر
أمريكي) في نهاية  2020مقارنة بـ  108.8ماليين ( 357.7مليون
دوالر) في .2019
ً
ولفت إلى أن قيمة األقساط المكتتبة حققت ارتفاعا خالل عام
 2020بنسبة  13في المئة مقارنة مع  2019لتصل إلى 444.4
مليون دينار ( 1.46مليار دوالر) بزيادة قيمتها  50مليون دينار
ً
( 166مليون دوالر) ،مبينا أن صافي ربح االستثمار وااليرادات
األخرى بلغ  15.2مليون دينار ( 50مليون دوالر) بارتفاع نسبته
 5في المئة وقيمته  0.7مليون دينار ( 2.4مليون دوالر) عن .2019

فرقد الصانع

14
اقتصاد
الجمعية االقتصادية :مبادرة «صندوق إنعاش»
تهدف إلنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة
ةديرجلا

•
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الجوعان :أغلب الدول وضعت برامج مركزة في الشق األول لهذه المشروعات
حصة المطيري

الحديث عن
المشروعات
الصغيرة
كاألسطوانة
المشروخة

أك ـ ــد أس ـ ـتـ ــاذ االقـ ـتـ ـص ــاد فــي
جــامـعــة الـكــويــت الــدكـتــور أنــور
الشريعان أهمية االلتفات للملف
االقـ ـتـ ـص ــادي ،وض ـ ـ ــرورة إن ـقــاذ
االقـتـصــاد الـكــويـتــي عــن طريق
تـســارع الحكومة فــي القوانين
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات ،خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا أن
شريحة المشروعات الصغيرة
والمتوسطة تشمل كل مشروع
قـيـمـتــه أقـ ــل م ــن ن ـصــف مـلـيــون
دينار.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـش ـ ــري ـ ـع ـ ــان ،خـ ــال
المؤتمر الصحافي الذي أقامته
الجمعية االقتصادية الكويتية
أمـ ــس األول ،ب ـم ـقــر الـجـمـعـيــة،
لطرح مبادرة "صندوق إنعاش"
ل ـ ــدع ـ ــم أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة ،إن
ك ــل اق ـت ـص ــادي ــات ال ـعــالــم تـقــوم
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة
والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة ،حـ ـت ــى لـ ــو ك ــان
كـمــا يــدعــي ال ـب ـعــض ،ولــأســف
بعضهم مسؤولون حكوميون،
أن نسبة مشاركة المشروعات

الـصـغـيــرة فــي الـنــاتــج المحلي
اإلجـمــالــي الـكــويـتــي قليلة ،ألن
االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـك ــوي ـت ــي مـهـيـمــن
عليه القطاع النفطي والقطاع
الـحـكــومــي ،لــذلــك أي شــيء آخر
ً
سيكون دوره بسيطا في الناتج
المحلي اإلجمالي.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد عـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــى أه ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروعـ ـ ـ ــات الـ ـ ـصـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــرة
اسـتــراتـيـجـيــا ،وأن ــه يـجــب دعــم
هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــات ل ـخ ـفــض
التوظيف في القطاع الحكومي،
حيث ان الحكومة بحاجة إلى
توفير  380ألف فرصة وظيفية
خ ــال  ٩س ـنــوات ،ال ـيــوم جميع
مــوظـفــي ال ـق ـطــاع الـحـكــومــي لم
يـصـلــوا إلــى هــذا الــرقــم ،فخالل
 ٩سـنــوات نحتاج الــى توظيف
ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــدد ،وال ـ ـحـ ــل هـ ــو دع ــم
المشروعات الصغيرة.
وأش ــار ال ــى ض ــرورة مـبــادرة
انعاش وأنها تختص بشريحة
معينة مــن أصـحــاب المشاريع
الصغيرة ،وليس لكل المشاريع،

«التأديب» ِّ
يغرم «المسار» وينذر «المال»
أعلنت هيئة أس ــواق ال ـمــال ص ــدور قــرار
مجلس التأديب في جلسته المنعقدة أمس،
في المخالفة المقيدة برقم ( 01/2021مجلس
تأديب) ( 108/2020هيئة) ضد شركة المسار
لإلجارة واالستثمار ،بتغريمها ألف دينار
ع ــن ك ــل مـخــالـفــة م ــن ال ـم ـخــال ـفــات الـخـمــس
المسندة إليها.
وقـ ــد ان ـت ـهــى م ـن ـطــوق الـ ـق ــرار إلـ ــى إدانـ ــة
المذكورة بمخالفتها اآلتي:
 )1حـكــم الـبـنــد ( )2مــن ال ـم ــادة ( )2-2من
الكتاب السابع (أموال العمالء وأصولهم) من
الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة 2010
وتعديالتهما:
وذلك بسبب قيام الشركة بعدد من عمليات
اإلي ــداع لبعض محافظ عمالئها ،والتي لم
تكن واردة إليهم من حساباتهم الشخصية.
 )2حكم المادة ( )7 1- 5-من الكتاب السابع
من ذات الالئحة ،حيث ثبت للهيئة عدم قيام
الشركة بتنفيذ أوامر بعض عمالء محافظها
المتعلقة ببيع عــدد مــن األسـهــم المتوافرة
بمحافظهم.
 )3حـكــم الـبـنــد ( )5مــن ال ـم ــادة ()1 2- 5-
من الكتاب السابع لذات الالئحة التنفيذية،
بسبب قيام الشركة بتمكين بعض عمالء
محافظها من بيع عــدد من األسهم وقبض
مبالغ الدفعات األول ــى من قيمة البيع قبل
امتالكهم لتلك األسهم.
 )4حكم البند ( )2من المادة ( )2 4- 5-من
الكتاب السابع من الالئحة التنفيذية للقانون
رقم  7لسنة  2010وتعديالتهما ،بسبب قيام
الشركة بتمكين عــدد مــن عمالء محافظها
بعقد صفقات داخلية فيما بين محافظهم.
 )5مخالفة البند ( )5من المادة ( )3 - 4من
الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات)
من الالئحة التنفيذية لذات القانون ،بسبب
قـيــام الـشــركــة بـتــاريــخ  2020/1/16بصرف
مكافأة خاصة لرئيس مجلس إدارتها جمال
عبدالله يوسف السليم قدرها  10,000د.ك،

وكــذلــك لمديرها الـمــالــي تــامــر عبدالعاطي
عباس بمبلغ قدره  5,000د.ك دون الحصول
على موافقة الجمعية العامة للشركة بشأن
المكافآت المذكورة إال بتاريخ .2020/5/10
كـمــا أعـلـنــت هيئة أسـ ــواق ال ـمــال صــدور
قــرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة
أمس في المخالفة المقيدة برقم (02/2021
مجلس تأديب) ( 121/2020هيئة) ضد شركة
المال لالستثمار ،بإنذارها من مغبة تكرار
المخالفة مستقبال ،لعدم تضمينها سياسة
إدارة المخاطر كيفية إدارة مخاطر (االئتمان
– والسوق – والسيولة – والعمليات).
وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورة
بمخالفتها أح ـك ــام ال ـب ـنــود ( )1و( )2و()3
و( )4من الـمــادة ( )-3 4من الكتاب السادس
(السياسات واإلجــراءات الداخلية للشخص
ال ـمــرخــص ل ــه) م ــن الــائ ـحــة الـتـنـفـيــذيــة من
القانون رقم ( )7لسنة  2010وتعديالتهما،
وذلك لعدم تضمن سياسة إدارة المخاطر لدى
الشركة على اآللية المتبعة إلدارة المخاطر
والمتمثلة في اآلتي:
أ .كيفية ق ـيــام الـشــركــة بـ ــإدارة مخاطر
االئتمان ضمن إطار نظم إدارة المخاطر،
فضال عن الحدود القصوى لمقدار التعرض
ل ـج ـهــة واحـ ـ ـ ــدة ،إض ــاف ــة إلـ ــى الـتـقـيـيـمــات
الدورية وشرح اإلجراءات المتبعة في حالة
الوصول للحدود القصوى.
ب .كيفية قـيــام الشركة ب ــإدارة مخاطر
ال ـس ــوق ال ـت ــي ي ـت ـعــرض ل ـهــا ف ــي ال ـظ ــروف
المختلفة والطرق المتبعة في قياس هذه
المخاطر.
ج .كيفية قـيــام الـشــركــة ب ــإدارة مخاطر
الـسـيــولــة الـتــي تـتـعــرض لـهــا وط ــرق إدارة
السيولة التي تمكنه من التعامل مع هذه
المخاطر في الظروف غير المتوقعة.
د .كيفية قيام الشركة بإدارة مخاطر
العمليات التي تتعرض لها وتصنيفها
وفقا لطبيعة عمل الشركة.

وال ـ ـس ـ ـبـ ــب ي ـ ـعـ ــود ال ـ ـ ــى وج ـ ــود
معلومات واضحة وكاملة لها،
فمبادرة إنعاش تساعد صاحب
ال ـم ـشــروع المتعثر أي تـنـقــذه،
وليس هدفها تحويله للربحية
والعمل ،بل توصله الى مستوى
يستطيع ان يستمر فيه من غير
أال تنتهي هذه المشاريع ،لدينا
شريحة كبيرة معرضة للسجن
والمطالبات مــا لـيــة ،نتكلم عن
أكثر من  ٧٠ألــف شخص يملك
م ـ ـشـ ــروعـ ــا ص ـ ـغ ـ ـيـ ــرا ،وهـ ـ ـ ــؤالء
لديهم أســر ،فبالتالي القرارات
تـقـطــع دخ ــل أس ــر ب ـح ــدود ٣٠٠
ألف شخص ،والحكومة ليست
قادرة على توظيفهم .الحكومة
أمــام كــرة ثلج تكبر مــع الوقت،
المطلوب هو مساعدتهم.
وأض ـ ـ ـ ــاف :هـ ــي ق ـض ـيــة لـحــل
م ـش ـك ـلــة أس ــاس ـه ــا اق ـت ـص ــادي،
ول ـكــن اثــرهــا اجـتـمــاعــي خطير
ً
جدا ،الهدف من الوثيقة هو حل
اجتماعي ،فــي جامعة الكويت
في مركز التميز في كلية العلوم

اإلداريـ ــة ،أخــذنــا هــذه الـمـبــادرة
وق ـي ـم ـن ــاه ــا ورأيـ ـ ـن ـ ــا تـكـلـفـتـهــا
وفائدتها على االقتصاد ،وألن
االقتصاد ال يقاس بالمال فقط،
فهو ينظر بكل جــوانــب الدولة
ً
ويرى االثار المترتبة مستقبليا،
كلما تأخر اإلصــاح االقتصاد
زادت تكلفته بالمستقبل ،وتأخر
االصـ ـ ـ ــاح يـ ـك ــون ب ـك ـل ـفــة أع ـلــى
وبتضحيات اعلى.
وق ـ ـ ــال الـ ـش ــريـ ـع ــان إن ه ــذه
المبادرة ال تحتاج الى قانون،
تحتاج الــى قــرار حكومي ،ولن
ي ـت ــم ت ـمــوي ـل ـهــا م ــن ال ـم ـيــزان ـيــة
العامة ،المبادرة ليس لها عالقة
بالصندوق الوطني للمشاريع
الـصـغـيــرة ،هــو ص ـنــدوق مالي
يتم وضع أموال فيه من جهات
حكومية لفترة محددة لمدة ٣
سنوات ،وأماكن صرفه محددة،
ً
فهو ليس لدعم المشاريع ماليا.

أسطوانة مشروخة
من جانبه ،قال عضو مجلس

أخبار الشركات
«التسهيالت» :توزيع
ً
 %10نقدا
بـلـغــت خـســائــر شــركــة التسهيالت
التجارية  650ألف دينار ،بمقدار فلس
واحد للسهم ،مقابل تحقيقها أرباحا
بقيمة  13.18مليون دينار ،بما يعادل
 25ف ـل ـســا ل ـل ـس ـهــم ،وأوص ـ ـ ــى مـجـلــس
إدارتها بتوزيع  10في المئة نقدا عن
واقع أداء العام الماضي.

ً
«يونيكاب» :الصالح نائبا للرئيس

قــالــت شــركــة يــونـيـكــاب لالستثمار
والتمويل إنه تم اعتماد تزكية صالح
الصالح عضو مجلس اإلدارة لمنصب
نائب رئيس مجلس االدارة.

«الخليج للتأمين» تحقق
 16.٣٣مليون دينار
ح ـق ـقــت ش ــرك ــة م ـج ـمــوعــة الـخـلـيــج
للتأمين أربــاحــا بقيمة  16.33مليون
دي ـن ــار ،ب ـم ـقــدار  85.35فـلـســا للسهم،
مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة 13.34
مليونا ،بربحية قــدر هــا  71.65فلسا
للسهم خالل العام الماضي.

«بيتك» :استقالة مندني
أف ـ ــاد ب ـنــك ب ـيــت ال ـت ـمــويــل الـكــويـتــي
بـتـقــاعــد رئ ـيــس ال ـخــدمــات المصرفية
ل ــأف ــراد وال ـخ ــدم ــات الـمــالـيــة الـخــاصــة
للمجموعة وليد مندني ،وسوف يباشر
خدماته لدى البنك في  28الجاري.

«ميزان القابضة» تؤسس شركتين تابعتين
أع ـل ـنــت ش ــرك ــة م ـي ــزان ال ـقــاب ـضــة تــأسـيــس
شركتين تابعتين مملوكتين للشركة بشكل
ك ــام ــل ،مـضـيـفــة ان ال ـشــركــة األول ـ ــى ال ـتــي تم
تأسيسها باسم «ميزان العقارية لشراء وبيع
األراضي والعقارات» ،برأسمال قدره  10آالف
دينار ،والغرض من تأسيسها تنظيم التملك
والتصرف في العقارات الداخلية للمجموعة.

اليوم .ونرى فيها الشباب الكويتيين التقليديين
والشباب المواكبين للحياة العصرية ،كما نرى
األطفال يرقصون ببراءة بفساتينهم التقليدية،
وبفساتينهم البيضاء المعاصرة.
يــذكــر أن "مــاريـنــا اف ام" ،المحطة اإلذاعـيــة
األول ــى فــي الكويت ،استضافت مدير اإلعــان
والتسويق ،ناصر العبدالله ،ومدير العالقات
ال ـعــامــة واالتـ ـص ــال الــداخ ـلــي ل ــدى Ooredoo
الكويت ،ناظم الغبرا ،في برنامجها "الديوانية"،
وتحدثوا أكثر عن هذه األغنية الوطنية المذهلة،
وما حققته من نجاح.
كما تمت استضافة المغني الموهوب الذي
تغنى بــاألغـنـيــة ،عـبــدالـعــزيــز لــويــس ،ونــاصــر
العبدالله ،ونــاظــم الغبرا ،فــي مقابلة حصرية
على محطة نبض الكويت  ،FM 88.8في برنامج
"ديوانيات الياقوت واألنصاري".
وخالل المقابلة ،سلط عبدالعزيز لويس

«الهالل» :استقالة الشرهان

وأضافت «ميزان»« :أما الشركة الثانية فتم
تأسيسها باسم ميزان فارم للبيع بالتجزئة
لـلـفــواكــه وال ـخ ـض ــراوات ال ـطــازجــة ،بــرأسـمــال
قدره  10آالف دينار» ،موضحة أن الغرض من
تأسيس «ميزان فارم» هو تنظيم نشاط تجارة
الخضار والفواكه وإنتاج المزارع.

كشفت شركة مجموعة االمتياز االستثمارية
عن صدور حكم أول درجة لمصلحة الشركة في
دعوى مطالبة ضد كل من :غانم سعد الكواري،
علي أحمد زبيد ،عبدالرحمن محمود رمان.
وقــالــت «االم ـت ـيــاز» ،فــي ب ـيــان ،إن المحكمة
الـكـلـيــة ال ـتــي أصـ ــدرت الـحـكــم ألــزمــت الـمــدعــى

عليهم بأن يؤدوا للشركة مبلغا قدره 11.925
مليون دينار ،وألزمتهم بالمصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة ،الفتة الى أنه ال يمكن تحديد
األثر المالي للحكم السابق في الوقت الحالي،
إال بعد المباشرة بتنفيذ الحكم ،وتأييده من
محكمة االستئناف.

إيقاف  10شركات عن التداول لعدم سداد االشتراك السنوي
أع ـلـنــت ب ــورص ــة ال ـكــويــت أنــه سـيـتــم وقــف
التداول على أسهم الشركات التالية اعتبارا
م ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ــاثـ ـ ـ ـ ــاء  2021-3-16لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
سداد رسوم االشتراك:
شركة أجــوان الخليج العقارية (موقوفة)،
شــركــة ال ـم ــال لــاسـتـثـمــار (م ــوق ــوف ــة) ،شــركــة

ت ـم ـك ـيــن ال ـق ــاب ـض ــة (م ــوق ــوف ــة) ،ش ــرك ــة أب ـي ــار
لـلـتـطــويــر ال ـع ـق ــاري (م ــوق ــوف ــة) ،شــركــة مينا
العقارية ،الشركة العالمية للمدن العقارية،
شــركــة الـمـعــدات الـقــابـضــة ،شــركــة الصلبوخ
التجارية ،شركة برقان لحفر اآلبار والتجارة
والصيانة ،شركة الشارقة لألسمنت والتنمية.

«عقارات الكويت» توقع عقد تسهيالت ائتمانية بقيمة  8.5ماليين دينار
وقعت شركة عقارات الكويت عقد تسهيالت
ائتمانية مع أحد البنوك اإلسالمية في الكويت
بمبلغ قدره  8.5ماليين دينار ،مبينة أن العقد
بسعر فائدة مناسب وفترة سداد مرنة.
وأفـ ـ ـ ـ ــادت الـ ـش ــرك ــة بـ ـ ــأن ال ـ ـهـ ــدف مـ ــن ه ــذه
التسهيالت هو سداد تسهيالت أخرى مع أحد

الضوء على عناصر األغنية التي جعلتها
ت ـت ـص ــدر ق ــائ ـم ــة أعـ ـل ــى الـ ـمـ ـش ــاه ــدات عـلــى
 ،YouTubeكـمــا وض ــح الـعـبــدالـلــه أهمية
ّ
ً
"كل شبر وملي" والتي جاء ت إيمانا بدور
الشركة ومسؤوليتها االجتماعية في غرس
الــروح الوطنية لدى أفــراد الشعب وتنمية
حب الوطن.
وفــي تعليق لــه على األغـنـيــة ،قــال مدير
إدارة الـتـســويــق ل ــدى  Ooredooالـكــويــت،
ً
يــوســف الـ ـش ــال" :ج ـ ــاءت األغ ـن ـيــة حــرصــا
منا على مشاركة الشعب الكويتي فرحته
بمناسبة األعياد الوطنية ،وتبني المواهب
الشبابية ودعم الفكر المبدع .فشعب الكويت
شعب محب لوطنه ومحب للحياة والفرح
والبهجة ،وعاشق لها رغم كل االختالفات،
أدعـ ـ ــو الـ ـل ــه أن ي ـح ـفــظ ال ـك ــوي ــت وشـعـبـهــا
وحكومتها".

ذك ـ ـ ــرت ش ــرك ــة أس ـم ـن ــت ال ـ ـهـ ــال أن نــائــب
رئيس مجلس اإلدارة يعقوب الشرهان تقدم
باستقالته من عضوية مجلس االدارة ألسباب
خ ــاص ــة ،وس ـت ـتــم ال ـم ــواف ـق ــة ع ـلــى االس ـت ـقــالــة
وانـ ـتـ ـخ ــاب ع ـض ــو م ـج ـلــس ادارة ج ــدي ــد فــي
الجمعية العمومية المقبلة.

«السكب» :استقالة المشالي

صدور حكم أولي ملصلحة «االمتياز»

ّ
 :Ooredooاألغنية الوطنية «كل شبر وملي»
تخطت حاجز مليوني مشاهدة
حققت األغنية الوطنية التي أطلقتها
ش ــرك ــة  Ooredooل ــاتـ ـص ــاالت ،أك ـث ــر من
مليوني مشاهدة خالل أول خمسة أيام منذ
نشرها على موقع  ،YouTubeلتكون بذلك
األغنية التي تصدرت ترتيب أعلى األغاني
مشاهدة في الكويت منذ إطالقها.
ّ
وتربعت "كل شبر وملي" على رأس القائمة،
ً
ً
ً
ً
والق ـ ــت إع ـج ــاب ــا واسـ ـع ــا وقـ ـب ــوال ك ـب ـيــرا لــدى
ً
المستمعين ،نظرا لألصوات الغنائية المميزة
واإليقاعات التي جمعت بين االيقاع الكالسيكي
وااليقاع السريع ،باإلضافة إلى مشاهد األغنية
الـتــي نقلت ص ــورة المجتمع الكويتي بأمثل
طــري ـقــة ،فجمعت بـيــن كــويــت األمـ ــس وكــويــت
اليوم .ففي أول األغنية صــورة تجمع الجمال
التي تسير في صحراء الكويت مع صورة مدينة
الكويت الحديثة والمباني الشاهقة واألبــراج
المذهلة ،مما يعكس حقيقة الواقع الذي نعيشه

ادارة ال ـج ـم ـع ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة
محمد الجوعان إن الحديث عن
الـمـشــروعــات الـصـغـيــرة أصبح
كــاالسـطــوانــة الـمـشــروخــة ،كثر
الحديث عنها ،وآالم أصحابها
تزيد يوما بعد يوم ،وال يوجد
م ـ ـسـ ــؤول يـ ـق ــف ويـ ــأخـ ــذ كـلـمــة
حازمة في حق الفئة المتضررة
المستحقة فــي هــذا االقتصاد،
فـ ـه ــي ت ـس ـت ـح ــق كـ ــامـ ــل ال ــدع ــم
لحماية االقـتـصــاد ،مــع األســف
ه ـ ـنـ ــاك حـ ــالـ ــة م ـ ــن الـ ــام ـ ـبـ ــاالة
تـ ـسـ ـيـ ـط ــر ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـشـ ـه ــد فــي
المجلس السابق ،ورأينا حكومة
غير مسؤولة ،من بداية الجائحة
تـ ـس ــارع ــت الـ ـ ـ ــدول الـ ـ ــى ب ــرام ــج
إنـ ـع ــاش ل ــاق ـت ـص ــاد ،الـ ـي ــوم ال
يوجد إمكانية لوضع حل كامل
للمشكلة ،ألن المشكلة لم تنتهِ .
أغلب الدول المحترمة وضعت
برامج إنعاش وكانت مركزة في
الشق األول للمشاريع الصغيرة
والمتوسطة.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــان إلـ ـ ــى

أن ا لـ ـ ـه ـ ــدف األول م ـ ــن ت ـب ـنــي
الجمعية االقتصادية الكويتية
لمشاكل المشروعات الصغيرة
والمتوسطة (وخصوصا الباب
الخامس) هو الوقوف بجانبهم،
فبسبب المشاكل التي يعانونها
تفش في البطالة
سيكون هناك
ٍ
مستقبال ،و«ص ـنــدوق إنـعــاش"
هـ ـ ــو ص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق مـ ـ ـح ـ ــدد ال ـ ـمـ ــدة
ومحدد القيمة ينتفي بانتفاء
مـ ـ ــدتـ ـ ــه ،هـ ـ ــو ص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق م ـح ــدد
المهمة لــه مهمة وا ح ــدة فقط،
وهــي دعــم المشاريع الصغيرة
عــن فـتــرة اإلغ ــاق الـنــاجـمــة من
شهر مــارس  ،2020حيث تبلغ
قيمته  125مليون دينار ،وذلك
ل ـل ـم ـســاه ـمــة فـ ــي ت ـح ـف ـيــز نـمــو
االق ـت ـص ــاد ال ــوط ـن ــي م ــن خــال
دع ـ ــم الـ ـمـ ـش ــروع ــات ال ـص ـغ ـيــرة
وال ـم ـتــوس ـطــة م ــن الـمـسـجـلـيــن
على الباب الخامس ،وفي كافة
ق ـط ــاع ــات األع ـ ـمـ ــال ع ــن طــريــق
حصولها على منحة لتمويل
التزاماتها المالية ،وتمكينها

مــن االسـتـمــرار فــي أداء دورهــا،
وتنفيذ خططها ومشاريعها
لتكون قادرة على االستمرارية
ودعـ ـ ـ ـ ــم إن ـ ـعـ ــاش ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى أمـ ــل
ً
المساهمة مستقبال.
وعبر الجوعان عن سعادته
ع ــن قـ ـب ــول ال ـ ـشـ ــارع ل ـل ـم ـق ـتــرح،
وفخورون بتبني النائب مهند
الساير لهذا المشروع ،الفتا إلى
أن المشروع قدم لمجلس األمة،
وأيـضــا رئيس مجلس ال ــوزراء
ابـ ــدى اس ـت ـع ــداده ل ــدراس ــة هــذا
المقترح ،وكــذلــك وزيــر المالية
ال ـس ـيــد خـلـيـفــة ح ـم ــادة ووزي ــر
ال ـت ـج ــارة فـيـصــل ال ـم ــدل ــج ،هــذا
المشروع ال يتطلب قانونا في
ً
مجلس االمــة ،هو يتطلب قرارا
ً
وزاريا.

البنوك بقيمة  6.5ماليين ديـنــار ،والمتبقي
سـيـسـتـخــدم ف ــي ت ـطــويــر م ـش ــاري ــع ال ـشــركــة،
مـضـيـفــة أن أث ــر الـمـعـلــومــة ال ـجــوهــريــة على
المركز المالي للشركة سيكون بشكل فائدة
سنوية على حسب المستخدم من القرض.

أشارت شركة السكب الكويتية الى أن المدير
المالي الذي يشغل منصب أمين سر مجلس
االدارة جابر المشالي تقدم باستقالته ،على
أن يكون آخر يوم عمل له هو  31مايو المقبل.

ً
«الكويت للتأمين» :توزيع %30نقدا
بلغت أرباح شركة الكويت للتأمين 10.52
ماليين دينار ،بواقع  56.98فلسا للسهم خالل
عام  ،2020مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة 9.53
ماليين ،بما يعادل  51.62فلسا للسهم خالل
عام  ،2019وأوصى مجلس إدارتها بتوزيع 30
في المئة نقدا عن اداء العام الماضي.

«االمتيازات» تتكبد
 142.8ألف دينار
تـ ـكـ ـب ــدت شـ ــركـ ــة مـ ـجـ ـم ــوع ــة االمـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــازات
الخليجية القابضة خسائر قــدر هــا 142.83
الف دينار ،بواقع  3.57فلوس للسهم ،مقابل
تحقيقها خسائر قدرها  922.2ألفا ،بما يعادل
 23.07فلسا للسهم خالل عام .2019

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

يوسف الشالل

«البترول الوطنية» تدشن خدمة غسل السيارات
في محطتي جابر األحمد وصباح األحمد
دشـ ـن ــت دائ ـ ـ ــرة ال ـت ـســويــق
الـ ـمـ ـحـ ـل ــي بـ ـش ــرك ــة الـ ـبـ ـت ــرول
ال ــوط ـن ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة خــدمــة
غسل السيارات في محطتي
ت ـع ـب ـئ ــة ا لـ ـ ــو قـ ـ ــود ،ر قـ ـ ــم ١٤٨
بمدينة جابر األ حـمــد ،ور قــم
 ١٤٠بمدينة صباح األحمد.
ويأتي هذا في إطار خطة
ال ـ ـشـ ــركـ ــة لـ ـت ــوفـ ـي ــر خـ ــدمـ ــات

متكاملة في محطات تعبئة
ً
الوقود التابعة لها ،وحرصا
منها على تلبية احتياجات
سكان هاتين المنطقتين.

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ثقافات

١٦

مسك وعنبر
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مسك وعنبر
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ترجم األكاديمي إبراهيم أبوهشهش
إصدار "حكاية إيسيدور" المتضمن
 21قصة معبرة عن التغيرات التي
طرأت على المجتمع األلماني.

تشارك الفنانة الشابة رهف محمد في
تصوير مسلسل «أمر إخالء  »2المقرر
عرضه في رمضان المقبل.

١٨

قام األمين العام للمجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب كامل
العبدالجليل ،بجولة ميدانية صباح
أمس في أسواق المباركية التراثية.

تشارليز ثيرون بطلة «مدرسة الخير والشر»
تلعب دور السيدة ليسو عميدة مدرسة الشر
تـ ـ ـع ـ ــاق ـ ــدت الـ ـنـ ـجـ ـم ــة تـ ـش ــارلـ ـي ــز
ثـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرون م ـ ـ ــع م ـ ـن ـ ـصـ ــة ن ـت ـف ـل ـك ــس
العالمية لبطولة فيلمها الجديد
"مــدرســة الـخـيــر وال ـشــر" الـمــأخــوذ
ً
ع ـ ــن ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب األكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـبـ ـيـ ـع ــا فــي
ا ل ـعــا لــم .Soman Chainani
وت ـ ـ ــدور أح ـ ـ ــداث ال ـف ـي ـلــم
ح ــول ط ــاب فــي الـمــدرســة
ال ـف ـخ ــري ــة ل ـل ـخ ـيــر وال ـش ــر،
حـيــث يـتــم تــدريــب األوالد
وال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـعـ ـ ــادي ـ ـ ـيـ ـ ــن
ً
ً
لـيـكــونــوا أب ـطــاال وأش ــرارا
ف ــي ال ـق ـص ــص ال ـخ ـيــال ـيــة.
كما تعاقدت "نتفلكس"
مـ ـ ــع الـ ـنـ ـجـ ـم ــة ال ـع ــال ـمـ ـي ــة
كيري واشنطن لمشاركة
ث ـ ـ ـيـ ـ ــرون ب ـ ـطـ ــولـ ــة ال ـع ـم ــل
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـع ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــد ع ـ ـلـ ــى
رك ـ ـن ـ ـيـ ــن أسـ ــاس ـ ـيـ ــن ه ـمــا
م ــدرس ــة ل ـل ـخ ـيــر وأخـ ــرى
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـشـ ـ ــر وت ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــى كـ ــل
م ـ ـ ـن ـ ـ ـه ـ ـ ـمـ ـ ــا م ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ـ ـ ـيـ ـ ــة
إحـ ـ ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـم ـ ــدرسـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــن.
ملصق فيلم «الحرس القديم»
و م ــن ا لـمـقــرر أن تلعب

ثـيــرون دور السيدة ليسو عميدة
م ـ ـ ــدرس ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــر ،ف ـ ـي ـ ـمـ ــا تـ ـت ــول ــي
واشنطن دور البروفيسور دوفي
ع ـم ـي ــد ال ـ ـخ ـ ـيـ ــر ،ف ـ ــي عـ ـم ــل ي ـك ـت ـبــه
ديـ ـفـ ـي ــد مـ ــاجـ ــي ولـ ـ ـ ـ ــورا سـ ــولـ ــون.
وت ـبــدأ األح ــداث مــع فـتــاة تدعى
ص ــوف ــي ت ـل ـت ـحــق ب ـم ــدرس ــة الـخـيــر
كالطالب السابقين مثل سندريال
وسـ ـ ـن ـ ــوواي ـ ــت ،فـ ــي هـ ـ ــذه األث ـ ـنـ ــاء،
ت ـب ــدو صــديـقـتـهــا أغ ــاث ــا ،بـقـطـتـهــا
القاتمة والشريرة ،مناسبة بشكل
طـ ـبـ ـيـ ـع ــي ل ـ ـ ــأش ـ ـ ــرار فـ ـ ــي مـ ــدرسـ ــة
ا لـشــر ،و لـكــن عندما تجد الفتيات
أن مــوا قـعـهـمــا قــد ا نـعـكـســت ،حيث
دخ ـل ــت ص ــوف ــي ف ــي م ــدرس ــة الـشــر
وأغـ ــاثـ ــا ف ــي م ــدرس ــة ال ـخ ـي ــر ،ف ــإن
صــدا قـتـهـمــا سـتـكــون عـلــى المحك.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان آخـ ـ ـ ـ ــر أع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال ث ـ ـي ـ ــرون
ف ـي ـل ــم "ا ل ـ ـحـ ــرس ا لـ ـق ــد ي ــم" أو The
 Old Guardا ل ـ ــذي ح ـقــق نـجــا حــا
مـ ــدويـ ــا رغ ـ ــم انـ ـط ــاق ــه فـ ــي خـضــم
جــائـحــة ك ــورون ــا عـبــر "نـتـفـلـكــس".
وت ـ ـ ـ ـ ـ ــدور قـ ـ ـص ـ ــة ال ـ ـف ـ ـي ـ ـلـ ــم ح ـ ــول
ث ـ ـ ـيـ ـ ــرون الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـق ـ ــود م ـج ـم ــوع ــة

ليجند وكريسي

ص ـغ ـيــرة م ــن ال ـمــرتــزقــة ،وســرعــان
ما يقعون فريسة إل حــدى شركات
األدوي ـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي تـ ـن ــوي اس ـت ـخ ــراج
م ـصــل مـنـهــم ل ـع ــاج ك ــل األمـ ــراض
وخ ـ ـلـ ــق ح ـ ـيـ ــاة خـ ـ ــالـ ـ ــدة ،وه ـ ـ ــو مــا
ينتهي نهاية مــأ ســاو يــة لمؤسس
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ب ـ ـ ـعـ ـ ــد ت ـ ـ ــدخ ـ ـ ــل أح ـ ـ ـ ــدث
ال ـمـ ـنـ ـض ـمـ ـي ــن لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة وه ــي
مجندة أميركية عادت من الحياة.
وح ـظ ــى ال ـف ـي ـلــم ب ــإش ــادة كـبـيــرة
م ـ ـ ــن الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــاد والـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــور حـ ــول
البداية المثيرة والقوية لألحداث
واالداء ا ل ـح ــر ك ــي ا ل ــرا ئ ــع ل ـث ـيــرون
وإج ــادتـ ـه ــا ك ــل أس ــال ـي ــب ال ـق ـت ــال،
ف ـ ـضـ ــا عـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـشـ ــاهـ ــد الـ ـمـ ـثـ ـي ــرة
وا ل ـ ـ ـسـ ـ ــر ي ـ ـ ـعـ ـ ــة ا لـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ال تـ ـصـ ـي ــب
بالملل وتجعل المشاهد متأهبا
لـلـمـشـهــد الـمـقـبــل كـمــا تــم تـصــويــر
الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ف ـ ــي أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن دولـ ـ ـ ــة مــن
بينها ا لـمـغــرب ثــم ج ــاء ت نهايته
ال ـم ـف ـت ــوح ــة ل ـت ـن ــئ عـ ــن جـ ـ ــزء ث ــان
لينتظره المشاهدون حول العالم.
تشارليز ثيرون

أوباما مع سبرينغستين

ً
ليجند وكريسي يتخطيان أزمة فقدان طفلهما سبرينغستين يقدم برنامجا بصحبة أوباما
رصــدت عدسات المصورين المغني الشهير جون ليجند وزوجته النجمة العالمية
كريسي تيجين يرتديان الكمامات في لوس أنجلس ،أثناء جولة ،وهو ما وصفته العديد
من التقارير الفنية بأن النجمين يتخطيان معا أزمة فقدانهما طفلهما فور والدته مؤخرا.
وظهرت تيجين وهي ترتدي قميصا رماديا في نزهة مع زوجها ليجند ،صاحب الـ43
عاما ،لتناول طعام الغداء وطفليهما ،لونا ( 4أعوام) ،ومايلز (عامان) ،وبدا عليهما أنهما
استعادا توازنهما من جديد.
يذكر أن تيجين فقدت مولودها الثالث إثر تعرضها لنزيف شديد لم يستطع األطباء
السيطرة عليه ،ونشرت مجموعة صور وهي تبكي مع زوجها ،كما وجهت رسالة مؤثرة
إلى مولودها ،عبر "انستغرام" ،كتبت فيها" :نشعر بالصدمة مع هذا النوع من األلم العميق،
لم نتمكن أبدا من وقف النزيف وإعطاء طفلنا السوائل التي يحتاجها".

أعلنت منصة سبوتيفاي للموسيقى ،أن نجم الــروك المخضرم بــروس سبرينغستين سيقدم
برنامجا بالتعاون مع الرئيس األميركي األسبق باراك أوباما بعنوان "."Renegades: Born in USA
وسيناقش البرنامج قضايا اجتماعية وإنسانية بطريقة مبتكرة تشمل العرق واألبوة والزواج،
ُ
وسيعرض حصريا بمنصة الصوت "سبوتيفاي".
وأكدت المنصة ،في بيان ،عرض الحلقتين األوليين لمستخدمي سبوتيفاي المجانيين والمتميزين،
وسيحتوي الموسم األول على  8حلقات .والبودكاست سيكون مناقشة شخصية ومتعمقة بين
صديقين يستكشفان ماضيهما ومعتقداتهما ،والبلد الذي يحبهما ،كما كان ،كما هو ،وكما يجب
ً
أن يمضي قدما .وفي المقطع الدعائي للبرنامج ،قد يبدو النجمان صديقين غير مقربين ،إذ يقول
ُ
أوباما" :إنه شاب أبيض من بلدة صغيرة في جيرسي ،وأنا رجل أسود من أعراق مختلطة ولدت في
هاواي .إنه أيقونة موسيقى الروك آند رول ،وأنا… لست رائعا".

إيلي غولدينغ

إيلي غولدينغ تنتظر مولودها األول
تنتظر النجمة العالمية إيلي غولدينغ مولودها األول مع زوجها كاسبر غولدينغ ،وهو
الخبر الذي تصدر مواقع التواصل االجتماعي.
وقالت غولدينغ ،في تصريح صحافي" ،أنا متحمسة لكوني سأصبح أما ،ولكني أيضا
أريد أن أتأكد من أنني سأواصل العمل ،فال يمكنني االنتظار للعودة من جديد لجوالتي
الغنائية ،لقد كنت في االستوديو معظم األيام ،أنا متحمسة جدا للتحدي ،وستكون تجربة
جديدة تماما بالنسبة لي".
وكشفت غولدينغ ،عبر صفحتها على "إنستغرام" ،التي تضم أكثر من  14.3مليون شخص،
عن عدد من الصور التي أظهرت مالمح حملها األول ،وهي الصور التي حصدت سلسلة
طويلة من عبارات التهنئة ،وظهرت فيها مرتدية فستانا فضفاضا ذا أكمام طويلة باللون
األبيض ،لكن بطنها المنتفخ إثر الحمل كان واضحا بالصور.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :لن نقفل األبواب في وجهك مهما
اشتدت األزمة ألنك محظوظ.
ً
ّ
عــاطـفـيــا :تــذكــر أن ال ـحــب ال يـعـطــى وال
ّ
يــؤخــذ بــل هــو نـعـمــة ت ـحــل عـلـيــك بــدون
إذنك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـلـتـقــي م ـصــادفــة بـصــديــق
م ـنــذ أيـ ــام ال ـط ـفــولــة وت ـم ـض ـيــان بعض
ً
الوقت معا.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ــرس ــل األف ـ ــاك ل ــك شـخـصــا
ً
ً
ً
يعرض عليك ّعمال أو استثمارا جديدا.
ً
عاطفيا  :تتغلب على ّ
حبك بصعوبة
الحبيب ليس لك.
ألنك علمت أن
ّ
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ت ـت ـمــنــى ال ـل ـق ــاء بـبـعــض
ً
معارفك لكن ظروفا قاهرة تحول دونه.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :الحظ ال دور له في هذه واتكل على
ذكائك وساعديك.
ً
ّ
الحب والمسؤولية توأمان يالزم
عاطفيا:
ًّ
أحدهما اآلخر وإال فهذا ليس حبا.
ً
اجتماعيا :لديك الحق في الحصول على
بعض الراحة فاستفد في هذه األيام.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :كن حريصا على إرضــاء زبائنك
من خالل احترام مواعيدك لهم.
ً
عاطفيا :يشعر شريك عمرك معك بما تمر
ًّ
به حاليا من صعوبات.
ً
اجتماعيا :تعوزك فسحة أطول من النوم
ً
ليبقى جسمك نشيطا خالل النهار.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
ّ
والمهم
مهنيا :قد يطرق الحظ بابك اليوم
أن تسمعه وتغتنم الفرصة.
ّ
ً
ً
عاطفيا :تسمع صوتا في داخلك يؤنبك ألنك
أغضبت الحبيب بدون سبب.
ً
اشتر الحكمة من تجارب اآلخرين
اجتماعيا:
ِ
يكون السعر أبخس.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :ستواجه الكثير من خيبات األمل
فاعتبرها تجارب لإلفادة منها.
ً
عاطفيا :الحب الحقيقي يظهر في المحن
عندما ال ترى سوى الشريك بقربك.
ً
ّ
لتجرب
اجتماعيا :الحياة ليست طويلة
ّ
ّ
كل شيء فاستفد مما تعرفه.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
مهنياّ :
حسادك كثيرون ،وهذا إثبات أنك
ناجح في أعمالك.
ً
ً
عــاطـفـيــا :إذا رأي ــت شــريــك الـحــب تائها
فاعلم أنه يفكر بك.
ً
اجتماعيا :استلهم الواقع وحاول عيشه
بقناعة مع أفراد عائلتك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ً
مهنيا :الدروب التي تجتازها صعبة جدا
ًّ
لكن أملك بالوصول كبير جدا.
ً
عاطفيا :تخفي في داخلك مشاعرك نحو
شخص آخر وتخاف البوح بها.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ص ـل ـتــك ال ـم ـخ ـل ـصــة بــأحــد
م ـع ــارف ــك تـجـعـلــه ي ـس ــاع ــدك ف ــي تنظيم
وضعك.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

م ـه ـن ـيـ ًـا :تـصـعــب األم ـ ــور عـلـيــك ّ
فتقبلها
بهدوء وحاول البحث عن حلول لها.
ً
ً
ً
عاطفيا :تمضي أياما كثيرة جريا وراء
الحب لكنك في النهاية تعثر عليه.
ً
اجتماعيا :أنــت مدمن على شــيء ما إلى
ّ
حد الرتابة وهذا ما سيؤذيك.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :عليك إنجاز عدة أعمال تراكمت
عليك فابدأ بالذي ينتهي بسرعة.
ً
ّ
الحب
عاطفيا :تهون التضحية في سبيل
لذلك فإنك تعمل فوق طاقتك.
ً
اج ـ ّت ـمــاع ـيــا :ال ـعــائ ـلــة وح ــده ــا ه ــي الـتــي
تخفف عنك عبء الظروف القاسية.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ّ
ً
ّ
مهنيا :إذا تنازلت عن حقك فإن من ظلمك
فسيستفيد.
ً
عاطفيا :األنانية في الحب عندما تفكر
بنفسك وال تأبه بمشاعر الحبيب.
ً
ً
اجتماعيا :تكون الحقيقة أحيانا واضحة
كالشمس لكنك ال تريد رؤيتها كاملة.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :احترم مواعيدك لزبائنك حتى
ّ
ً
ً
لو كلفك ذلك مجهودا إضافيا.
ً
عاطفيا  :يلزم حياتك العاطفية بعض
التفاؤل بأيام قد تكون أفضل.
ًّ
ً
يوميا فأنت
اجتماعيا :مارس الرياضة
تحتاج إليها أكثر من أي وقت مضى.
رقم الحظ.22 :

ثقافات
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أبوهشهش« :حكاية إيسيدور» يعبر عن تحوالت المجتمع األلماني

حصاد

الوجه الثقافي والفكري
ألقدم «وزير نفط»

«أدب األنقاض مرحلة فارقة في تاريخ برلين ...وكاسيرر أيقونة األدب األلماني»
•

القاهرة  -محمد الصادق

الشيخ حمد للترجمة في دورتها الرابعة،
"أدب األنقاض" ،مصطلح شاع في ألمانيا
وأخيرا انتهى من كتابه "حكاية إيسيدور"،
بعد الحرب العالمية الثانية ،لما خلفته من
المتضمن  21قصة معبرة عن التغيرات التي
دمار وركام ،وعبر عنه أدباء ألمانيا ،وراج في
كتاباتهم ،وشغل العالم أجمع ،وهو ما دفع طرأت على المجتمع األلماني.
العديد من المترجمين إلى نقله إلى العربية ،وفي حواره مع "الجريدة" من القاهرة ،تحدث
أبوهشهش عن أدب األنقاض ،وترجماته،
ومنهم المترجم واألكاديمي الفلسطيني
د .إبراهيم أبوهشهش ،الذي قدم العديد من ومسيرته األدبية والفكرية ،وفيما يلي نص
النصوص األلمانية للقراء العرب ،وفاز بجائزة الحوار:
• صـ ـ ـ ــدر مـ ـ ــؤخـ ـ ــرا ك ـت ــاب ـك ــم
المترجم "حكاية إيسيدور" ،ما
هى أبرز مالمحه ؟
 هناك ما يشبه اإلجماع بينالمختصين في األدب األلماني أن
المترجم يعبر
ظهور القصة القصيرة وازدهارها
قد ارتبط تاريخيا بنهاية الحرب
حدودا ثقافية
العالمية الـثــانـيــة ،فـهــذه الـحــرب
لكونه دائم التنقل
كانت شديدة األثر على الوجدان
األلـمــانــي ،ولــم تطبع األدب فقط
بين ثقافتين
بـطــابـعـهــا ،ب ــل ك ــان ه ــذا الـتــأثـيــر
شامال لكل شيء :الثقافة واإلعالم
والتربية والثقافة والـسـيــاســة...
إلخ ،أما األدباء ،وخاصة لدى ما
عرف بالمجموعة  ،47نسبة إلى –
المجلة -التي صدرت بهذا االسم،
فـقــد أرادوا الـقـطـيـعــة م ــع العهد
النازي ،والبدء من الصفر ،ولذلك
تحدثوا عن "ساعة
صفر أدبية" ،وكانت
القصة القصيرة هي
الجنس األدبي الذي
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوه م ـن ــاس ـب ــا
للتعبير ع ــن رؤا ه ــم
وأســال ـي ـب ـهــم ،خــاصــة
أن ازدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـق ـص ــة
القصيرة هو من أبرز
العالمات األدبية على
أن الـمـجـتـمــع ي ـمــر في
تـ ـح ــوالت ع ـم ـي ـقــة عـلــى
جـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـص ـ ـعـ ــد .وق ــد
عرف ما كتبه هؤالء من
أعـمــال أدب ـيــة ،وال سيما
ف ـ ــي الـ ـقـ ـص ــة وال ـ ــرواي ـ ــة،
بــأدب األنقاض ،ألنه عبر
غال
ف الكتاب ع ــن أل ـمــان ـيــا ال ـت ــي كــانــت

تـ ـ ـ ــرزح تـ ـح ــت ال ـ ــدم ـ ــار وال ـ ـبـ ــؤس
وال ـجــوع وال ـي ــأس ،فجنحوا إلــى
ل ـغــة مـتـقـشـفــة ش ــدي ــدة الــواقـعـيــة
وبعيدة كل البعد عن أي "تزويق"،
تمثلت في جمل قصيرة ،مع غياب
تــام تقريبا ألدوات الــربــط .وكــان
م ــن أب ـ ــرز م ـم ـثـلــي هـ ــذا االتـ ـج ــاه:
فولفغانغ بورشرت ،وهاينريش
ب ــول ،وألـفــريــد أن ــدري ــش ،وفــولــف
دي ـ ـتـ ــرش ـ ـش ـ ـنـ ــوره ،وف ــول ـف ـغ ــان ــغ
فـ ــايـ ــراوخ ...وس ــواه ــم .وظ ــل هــذا
االتجاه سائدا في المشهد األدبي
األلماني طوال عقد الخمسينيات
وجــزءا من الستينيات ،ولكن مع
بداية حقبة االزدهار االقتصادي
وما ارتبط بها من رفاه وبحبوحة
ف ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـي ـ ــش ،أخ ـ ـ ـ ـ ــذت الـ ـقـ ـص ــة
الـقـصـيــرة تـتـحــول نـحــو أساليب
سيكولوجية ،وباتت أكثر تركيبا
من حيث الشكل ،وأكثر استبطانا
وتـعـمـقــا وج ـنــوحــا إل ــى ال ـعــوالــم
الداخلية الغامضة والحلمية.
• م ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرؤى الـ ـ ـفـ ـ ـك ـ ــري ـ ــة
والفلسفية التي خلصت إليها
ف ــي ك ـت ــاب ــك "ف ـل ـس ـفــة ال ـت ـنــويــر"
والذي فاز بجائزة الشيخ حمد
للترجمة في دورتها الرابعة ؟
 هذا الكتاب صدر في ألمانياع ــام  1932لـلـفـيـلـســوف الـمـثــالــي
الموسوعي أرنست كاسيرر ،وهو
كتاب يتابع بدقة وعمق وشمول
تاريخ األفكار في القرنين السابع
عشر والثامن عشر عند الفالسفة
وال ـم ـف ـك ــري ــن ف ــي أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،وه ــي
الفترة التي شهدت أهم الفالسفة
األوروب ـي ـي ــن وع ــرف ــت ف ــي تــاريــخ

إبراهيم أبو هشهش في إحدى مشاركاته
العقل الغربي بحقبة التنوير أو
حقبة األنوار ،ألن الفلسفة انتقلت
مــن االن ـش ـغــاالت الميتافيزيقية
لتدخل في الحياة ،ومع ذلك ،فهي
لم تكن منقطعة عن تقاليد عصر
النهضة ،والفلسفة اإلنسانوية،
والفلسفة العقالنية عند ديكارت
وس ـ ــواه ،ب ـقــدر م ــا كــانــت ام ـت ــدادا
لهما ،ولكن مع رفع مكانة العقل
إل ــى الـمـكــانــة األع ـل ــى ،واالق ـت ــراب
أكثر من قضايا اإلنسان والحياة
وال ـم ـج ـت ـم ـع ــات ،ول ــذل ــك شـمـلــت
فلسفة الـعـلــم ،وفلسفة الـقــانــون،
واألخـ ـ ـ ــاق ،والـ ــديـ ــن ،وال ـت ــاري ــخ،
والعقد االجتماعي ،وعلم الجمال..
إلخ ،ومن هنا فإن كاسيرر ال ينظر
إل ــى ه ــذه الفلسفة بــأنـهــا مرحلة
ن ــاج ــزة ف ــي ت ــاري ــخ ال ـع ـقــل ،بـقــدر
م ــا ه ــي حــالــة مـتــدفـقــة مـسـتـمــرة،
ألن مهمة الفلسفة هي أن تجعل
اإلن ـ ـسـ ــان حـ ـ ــرا ،حـ ــرا ب ـم ـق ــدار مــا
ي ـم ـك ـنــه ذلـ ـ ــك ،وف ـل ـس ـفــة ال ـت ـنــويــر
رفعت من مكانة العقل ورأت فيه
َ
َ"مــل ـكــة اإلن ـس ــان ال ـك ـبــرى" ،مثلما
عبر "كانط" الذي يعده "كاسيرر"
آخر فالسفة التنوير ،فقد وصلت
فـلـسـفــة ال ـت ـنــويــر ع ـلــى يــديــه إلــى
ذروتها ،وكان هو التجلي األخير
واألك ـب ــر ل ـهــا ،وه ــو ال ــذي رأى أن
ع ـبــارة "ت ـجــرأ ألن تـكــون حكيما"
أصلح شعار لحقبة األنوار.
• بــرأيــك :هــل الفلسفة إبــداع
ذات ـ ــي؟ وه ــل اق ـت ــراب األدب من
الفلسفة يضعفها أم يثريها؟
 توصف الفلسفة عــادة بأنهاعلم العلوم ،فهي التجلي األكثر

تـعـبـيــرا الرتـ ـق ــاء ال ـع ـقــل الـبـشــري
وسموه ،ولذلك فهي حقل صعب له
أدواته ومفهوماته ومصطلحاته
الـخــاصــة ،تجنح اللغة فيها إلى
أقصى درجات التجريد في سبيل
ال ـت ـع ـب ـي ــر عـ ــن ج ــوه ــر األش ـ ـيـ ــاء،
ويـجــد ال ــدارس ــون ع ــادة صعوبة
في قراءة الفلسفة بلغتهم ،فكيف
س ـي ـك ــون الـ ـح ــال ف ــي ل ـغ ــة أخ ــرى
واس ـعــة وش ــدي ــدة الـغـنــى وبالغة
الدقة مثل اللغة األلمانية .ولذلك
فــإن ترجمة الفلسفة هــي أصعب
حقول الترجمة على اإلطالق ،ألن
ذلك يحتاج من المترجم إلى عدة
خاصة ،أبرزها ثقافة "موسوعية"
إلى حد ما ،وصبر شديد ،ودراية
بــال ـم ـص ـط ـل ـحــات وال ـم ـف ـه ــوم ــات
وال ـم ــدارس الفلسفية المختلفة،
وقدرة على التعبير بلغته الهدف
بدقة تامة ،ألن لغة الفلسفة عموما
ل ـغــة ش ــدي ــدة ال ــره ــاف ــة ،م ــوزون ــة
ب ـم ـيــزان الـعـقــل والـمـنـطــق الـبــالــغ
الحساسية ،وإذا كــان من الجائز
تـسـمـيــة الـتــرجـمــة عـمــومــا بأنها
شـكــل مــن أشـكــل إعـ ــادة الـتــألـيــف،
ف ــإن ه ــذا ال ــوص ــف سـي ـكــون اكـثــر
انطباقا على ترجمة الفلسفة من
أي حقل آخر.
• ما الصعوبات التي تواجه
الترجمة في العالم العربي؟
 الترجمة عموما عملية شاقةتتطلب ق ــدرا كـبـيــرا مــن المعرفة
والـجـهــد والـجـلــد وإن ـك ــار ال ــذات،
وال ـحــاســم ف ــي الـتــرجـمــة األدب ـيــة
هو القدرة على نقل قدرة التأثير
من اللغة األصل إلى اللغة الهدف،

إضافة طبعا إلــى الدقة واألمانة
والمحافظة على تنوع المستويات
الـلـغــويــة ،وســاسـتـهــا ،وه ــو أمــر
مركب إلــى حد كبير :إذ يجب أن
يبقى النص غريبا ،أي ينبغي أن
يشعر القارئ أنه أمام نص ينتمي
إلــى ثقافة أخ ــرى ولـغــة مختلفة،
وفي الوقت نفسه ،يجب أن يكون
هذا النص مقروءا في لغة عربية
سلسة عالية ،تراعي الخصائص
النحوية واألسـلــوبـيــة والــداللـيــة
والمعجمية للغة العربية.
وكـ ـ ــل هـ ـ ــذا يـ ــواجـ ــه ال ـم ـت ــرج ــم
عــن أي لـغــة .أم ــا الـلـغــة األلمانية
فــرب ـمــا ت ـك ــون أك ـث ــر ص ـعــوبــة من
لغات أخرى ،وخاصة في سعتها
وت ـن ــوع مـسـتــويــاتـهــا التعبيرية
والمجازية ،وبشكل خاص بسبب
تركيب الجملة األلمانية وال سيما
فــي الحقول الفكرية والفلسفية؛
فهي غالبا جملة مركبة من جمل
جانبية كثيرة ،ولذلك تطول طوال
شديدا غير مألوف في العربية.
• م ــا ال ـم ـع ــاي ـي ــر ال ـم ـط ـلــوبــة
الختيار عمل قصدت ترجمته؟
 المترجم يقرأ كثيرا ويختاربعض ما يقرأ في اللغة األصل
لينقله إلــى قــراء في لغة أخــرى.
أحـيــانــا أش ـعــر أن ـنــي أتــرجــم ما
وودت ل ــو ك ـن ــت أن ـ ــا م ــن كـتـبــه
أصال .وعموما فالمترجم عابر
حدود ثقافية ،فهو دائم التنقل
ب ـي ــن ث ـق ــاف ـت ـي ــن ،وم ـ ــا يـ ـق ــوم بــه
يجمع بين دافع الشغف الذاتي
والشعور بالمسؤولية الثقافية
العامة.

حمزة عليان

الجانب اآلخ ــر مــن شخصية
وزي ـ ــر ال ـن ـفــط ال ـس ـع ــودي أحـمــد
زكي يماني ،الذي توفاه الله منذ
يومين ،هو اهتماماته الثقافية
والفكرية ،فقد اتجه بعد خروجه
من العمل الوزاري وبكونه "أقدم
وأط ـ ــول وزيـ ــر نـفــط ف ــي الـعــالــم"
إلى حيث يهوى عقله وينسجم
مع أفكاره.
عام  1988أسس مركز دراسات
الطاقة العالمي في لندن ،والذي
يعنى بتحليل األســواق وتقديم
معلومات وتحاليل موضوعية
حول القضايا المتعلقة بالطاقة،
واألهــم من هذا مشروعه األكبر،
وهو إنشاء مركز الفرقان للتراث
اإلسالمي في لندن عام .1990
أول أهداف المؤسسة تمثلت
في الحفاظ على التراث اإلسالمي
الـ ـمـ ـخـ ـط ــوط ،ول ـ ـهـ ــا فـ ـ ـ ــروع فــي
القاهرة وجــدة ،تركزت أهدافها
عـلــى قـضــايــا الـنـشــر والفهرسة
وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق الـ ـمـ ـخـ ـط ــوط ــات فــي
ال ـم ـنــاطــق ال ـب ـع ـيــدة خ ــاص ــة في
شرق آسيا وافريقيا.
ع ـ ـ ــام  1994أن ـ ـجـ ــز ال ـم ـج ـلــد
الــرابــع ألوس ــع مسح فــي العالم
ع ـلــى صـعـيــد ال ـب ـل ــدان وال ـل ـغــات
ّ
التي غطها بشأن المخطوطات
اإلس ــامـ ـي ــة مـ ــن ح ـي ــث ال ــرص ــد
وال ـ ـت ـ ـت ـ ـب ـ ــع ،وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت ب ــاس ــم
"ال ـم ـخ ـطــوطــات اإلس ــام ـي ــة في
العالم" ،وتــم توزيعها ونشرها
خالل خمس سنوات.
تـ ـت ــابـ ـع ــت جـ ـ ـه ـ ــود الـ ـم ــرك ــز،
الـ ــذي ي ـضــم نـخـبــة م ــن الـعـلـمــاء
والمثقفين والباحثين الـعــرب،
وم ــن بـيـنـهــم ال ــدك ـت ــور عـبــدالـلــه
الغنيم مــن الـكــويــت كعضو في
مجلس األمناء.
ض ــم م ــرك ــز الـ ـف ــرق ــان مـكـتـبــة
ضخمة فــي لـنــدن ،فيها حوالي
 30أل ــف مـجـلــد ت ـت ـنــاول تــاريــخ
المخطوطات اإلســامـيــة ،وهي
ت ـس ـعــى ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى نـســخ
م ــن ال ـم ـخ ـط ــوط ــات ال ـم ـه ـمــة أو
المعرضة للتلف مـصــورة على
أفالم ميكروفيلمية.

أحمد زكي يماني

ويـحـتــوي الـمــركــز على ثالث
مـ ـجـ ـم ــوع ــات ،األول ـ ـ ـ ــى تـخـتــص
بالمخطوطات ،وتـحـتــوي على
ف ـهــارس مــن أكـثــر مــن  106دول
وبيبلوغرافية شاملة ،والثانية
تسمى "مركز مقاصد الشريعة"،
أنـتـجــت "الــدلـيــل اإلرش ـ ــادي إلــى
المقاصد الشرعية" ،وصدر منه
 9مجلدات ،والمجموعة الثالثة
مهمتها توثيق دور مدينتي مكة
المكرمة والمدينة المنورة على
كل المستويات الدينية والثقافية
والسياسية واالجتماعية ،صدر
منها حتى اآلن  7مجموعات.
يـصــح أن يـطـلــق عـلـيــه ع ــراب
"المخطوطات اإلســامـيــة" ،كما
يطلق عليه اســم "ع ــراب الذهب
ً
األسود" ،نظرا إلسهاماته ودوره
فـ ــي إن ـ ـشـ ــاء م ــؤس ـس ــة ال ـف ــرق ــان
للتراث اإلسالمي.
ومـ ــن آثـ ـ ــاره ال ـف ـكــريــة الـتــي
أوجــدهــا في المكتبات ،كتاب
"دار السيدة خديجة" و"اإلسالم
وال ـ ـ ـمـ ـ ــرأة" ،وت ــرج ــم إل ـ ــى ع ــدة
لغات.
وت ـ ـعـ ــد م ــؤسـ ـس ــة الـ ـف ــرق ــان
عـ ــامـ ــة م ـض ـي ـئ ــة ف ـ ــي ت ــاري ــخ
مسح المخطوطات اإلسالمية،
ولعبت دورا إسالميا رائدا في
دع ــم ال ـت ــراث ،وه ــي نـتــاج فكر
الـمــرحــوم أحـمــد زك ــي يماني،
المولود بمدينة مكة المكرمة،
وف ــي بـيــت أه ـلــه م ــن الـعـلـمــاء،
كانت حلما يراوده منذ شبابه
وتحقق له ما أراد.

قاسم توفيق يعزف «نشيد الرجل الطيب»
رواية جديدة لألديب األردني تكشف اختالل العالقات اإلنسانية
•

ّ
القاهرة -أحمد الجمال

تـحـكــي ال ــرواي ــة ال ـج ــدي ــدة "ن ـش ـيــد الــرجــل
الـطـيــب" الـتــي يـعــزفـهــا قــاســم تــوفـيــق بقلمه،
ِّ
المصور الفوتوغرافي "مسعود الصانع"
سيرة
والــرأس ـمــالــي الـجـشــع "غـ ــازي ال ـع ـبــد"؛ وهـمــا
شخصيتان لم تلتقيا طــوال أحــداث الرواية،
َّ
وتسيران في خطين متوازيين ،وتتقاطعان في
َّ
نقطة واحدة تكون هي المحور الذي تتشكل
َّ
الشخصيتان ،ويشكل هذا المحور
منه هاتان
ً
مدخال لكشف الشخصيتين ،وطبيعة العالقات
اإلنسانية المتشابكة على الرغم من اختالف
ّ
االجتماعية والثقافية والفكرية.
تشكلتها

مبرر الوجود

ّ
يفتش "مسعود الصانع" منذ بداية وعيه
ّ
عن مبرر لــوجــوده ،ويصبح ذلــك همه األكبر
شبابه
الــذي يدفعه إلى االنخراط في مقتبل
ِ
بالعمل الـحــزبـ ّـي الـمـعــارض ،ليعود مــن هذه
ً
ً
الـتـجــربــة خــائ ـبــا وف ــاق ــدا األم ــل فــي فـهــم كنه
وحقيقة وجوده .يمتلك مسعود – بالمصادفة
َّ
فيتحول إلى مهنة التصوير بعد أن
 كاميرا،ّ
يعجز عن العمل بشهادته الجامعية بسبب
َّ
خلفي ّته الحزبية.
ً
َّ
يحقق مسعود نجاحا في مهنته ويتحول
إل ــى خبير فــي فـنــون الـ َّـرســم وصــاحــب رؤيــة
خاصة ،نتيجة لقراء اته الفكرية والفلسفية
ّ
الحزبية التي يكتشف أنها من دون
ولتجربته
َّ
جدوى .إلى أن يتعرض لحادثة دهس ،فتنفتح
في وجهه أثناء فترة عالجه ،ومواجهته خطر
ٌ
أفكار ورؤى ُمغايرة للمفاهيم السائدة
الموت،
ً
ً
ً
فلسفيا وفـكــريــا وفـنـيــا .يـحــاول تكسير هذه
الـمـفــاهـيــم م ــن أج ــل ال ــوص ــول إل ــى الـحـقـيـقــة،
َّ
فـيـقـ ِّـرر أن الـشــرخ ال ــذي ينهك نفس اإلنـســان
الذي يسعى إلى التحرر من الموروثات التي
شــوهــت وعـ ّـيــه؛ يكمن فــي ذات ــه وفيما تشكل
عليه من دون أن يكون هو صاحب االختيار.

الخروج من المتاهة

في محاولة منه للخروج من هذه المتاهة،
ي ـجــرب أن يـبـحــث ف ــي دالل ــة مـعـنــى الـخـلــود،
وي ـقـ ّـرر أنــه أمــر ال يتحقق وال يكتمل إال من
خـ ــال ال ـع ـمــر ال ـ ــذي يـعـيـشــه اإلن ـ ـسـ ــان ،لــذلــك
ُ
يبدأ في قــراء ة مغايرة لبعض ما أتفق على

غالف الرواية

قاسم توفيق
أنه حقائق ويكاد يتفق العالم على تفسيره
وفهمه ليثبت بطالنه؛ فيعود لدراسة ابتسامة
الموناليزا ُ
ويعلن أنها ال تزيد على أنها أول
خدعة مورست في الفنون البشرية ،ألن من
غير المعقول أن تظل هــذه ال ـمــرأة محافظة
على ذات االبتسامة طوال وقت رسم ليوناردو
داف ـن ـش ــي ل ـه ــا .ك ـمــا ي ـح ــاول تـهـشـيــم نـظــريــة
سيغموند فرويد فيما يخص عقدة أوديــب،
ً
مؤكدا َّأن األب هو ُ
المدان في اختالل العالقات
األبوية ال االبن ،ألن األب هو من خضع لنبوءة
العراف ّ
ّ
وقرر أن يقتل ابنه في البداية.

أفالم الحركة
مقابل شخصية "مسعود" ،تقف شخصية
ابن ِّ
مهرب البترول واألسلحة؛ "غازي العبد"
ّ
الذي ال تتعدى ثقافته ووعيه ما يشاهده في
ّ
البوليسية التي يظل
السينما من أفالم الحركة
ً
مولعا بها حتى بعد أن يتجاوز الخمسين
ِّ
مــن عـمــره .يـكــرس هــذه الثقافة ً السينمائية
ف ــي جـمـيــع مـنــاحــي ح ـيــاتــه ،ب ــدأ م ــن عالقته
بعشيقته ،حتى عالقته بأهله الذين يعملون
معه ،ويظل يبحث عن أسباب تجعله ِّ
يطبق
السينما على حياة هؤالء.
ما يشاهده في ُ
إلــى جانبه يحضر شقيقه األصـغــر الــذي
َّ
يختلف عنه في كل شيء؛ "بهاء" الذي يتعلم
ويعيش في أميركا ،ويعود بعد سنوات كمدير

لمؤسسة ثقافية تحمل اسم األبً ،ويحاول ً أن
يفرض من خالل موقعه هذا ثقافة ّ
مشوهة ال
ً
تنسجم مع المفاهيم العربية السائدة ،مكرسا
لذات النهج الذي نشأ عليه األب واالبن األكبر
في استغالل الناس ،لكن تحت عنوان مختلف
ً
كثيرا عن التهريب واالحتيال؛ الثقافة.

طريح الفراش

َّ
شخصيتي "مسعود"
التقاطع الوحيد بين
ً
و"غازي" يكون في عمل والد "مسعود" سائقا
لــدى المؤسسة الـتــي يملكها "غـ ــازي" ،حيث
يقوم بتهريب البترول واألسلحة والمخدرات
َّ
ِّ
لمصلحة شركة العبد ،إلى أن يفكر بالتهريب
لمصلحته ال ـخــاصــة ،ف ـي ـقـ ِّـرر "غـ ــازي الـعـبــد"
ُّ
التخلص منه .نتيجة لـظــروف تحدث أثناء
َّ
يتعرض والد "مسعود" إلصابة
محاولة قتله
ِ ً
ِّ
تسبب لــه شـلــا ،فيقضي مــا ُّ تبقى مــن عمره
ً
طريح الـفــراش عــاجــزا عن النطق أو الحركة،
ْ
وعــن كشف َمــن الــذي يقف وراء الحالة التي
ً
أصبح عليها ،لذلك يبقى "غازي العبد" غائبا
عن وعي "مسعود" إلى النهاية.
"نشيد الرجل الطيب" ،رواية تكشف بجرأة
االخ ـ ـتـ ــال ال ـك ـب ـيــر الـ ـ ــذي ي ـك ـمــن ف ــي طـبـيـعــة
العالقات اإلنسانية ،وتحكي عن تغليب ُ"الهو"
على "األن ــا" التي خفت حضورها أو غيبت،
عند البشر.

 ١٤رواية تحتفي بالمكان
قاسم توفيق روائــي وقاص أردنــي ،قضى
طفولته وشبابه وال يزال ُيقيم في ّ
عمان ،تخرج
في الجامعة األردنية بدرجة بكالوريوس في
عدد
األدب ،وعمل في القطاع المصرفي في ٍ
ّ
َّ
ليتفرغ
العربية والعالم ،ثم تقاعد
من الــدول
ِّ
لمشروعه األدبي في الرواية عام .2013
ِ
بدأ الكتابة عام  1974بنشر مجموعة من
القصص القصيرة فــي الصحف والمجالت
األردن ـ ـيـ ــة وال ـع ــرب ـي ــة ،أص ـ ــدر ّأول مجموعة
ّ
قصصية أثناء دراسته في الجامعة األردنية

بعنوان "آن لنا أن نفرح" سنة  .1977برز اسمه
ًّ
ًّ
وعربيا مع إصدار روايته
محليا
في عالم األدب
األولى "ماري روز ُ
تعبر مدينة الشمس" والتي
َ
لقيت أصداء واسعة ِلما احتوته من إبداع على
مستوى الموضوع والنص ،أعيدت طباعتها
عام  2007في رام الله -فلسطين عن دار الرعاة،
وصدرت طبعتها الثالثة في ّ
عمان عام .2010
وحاز جائزة "كتارا للرواية العربية" لعام 2018
عن روايته "نزف الطائر الصغير".
وأص ـ ــدر تــوف ـيــق ح ـتــى اآلن أربـ ــع عـشــرة

رواي ـ ـ ــة ،أب ــرزه ــا "مـ ـ ــاري روز ت ـع ـبــر مــديـنــة
ً
ا ل ـش ـم ــس" ( ،)1985و"أرض أ ك ـث ــر ج ـم ــاال "
( ،)1987و"حانة فوق التراب" ( ،)2015و"نزف
الطائر الصغير" ( ،)2017وخمس مجموعات
ً
ً
ّ
"سالما يا ّ
عمان سالما أيتها
قصصية ،منها
الـنـجـمــة" ( ،)1982و"ذو الـقــرنـيــن" (.)2009
وي ـعــد أول َم ــن تـ َّ
ُ
ـوجــه لـلـكـتــابــة عــن الـمـكــان
ً
"عـ ّـمــان" ،بخالف مــا كــان ســائــدا عند معظم
َّ
يتوجهون إلى
الكتاب األردنيين الذين كانوا
"الالمكان" في كتاباتهم.
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تيموثي ماكلولين – ذا أتالنتيك

دفع استيالء الجيش على السلطة في ميانمار الناس إلى إعادة
تقييم دور القوات المسلحة في المجتمع ،وهو ّ
تطور لم تنجح
إبادة جماعية في تحقيقه!
تجنبت السلطات
استعمال القوة
المفرطة التي
استخدمتها بالماضي
إلخماد االحتجاجات
الشعبية رغم إطالق
الشرطة في مدينة
«مانداالي» الشمالية
الرصاص الحي

البعض بدأ ينشر
اليوم مجموعة
أوسع من المطالب
بما في ذلك إلغاء
الدستور الذي
صاغه الجيش في
عام  2008وتشكيل
حكومة فيها تمثيل
عرقي إضافي

األقليات العرقية
التي تتكلم لغاتها
الخاصة وتحمل
ثقافات مختلفة في
ميانمار ّ
تعرضت
لحملة متعددة
الجبهات لمحو
هويتها الحقيقية

طــوال سنوات ،كانت نشاطات ثينزار شونلي
يي ضد وحشية جيش ميانمار ُت َ
قابل في أفضل
األح ـ ــوال ب ـح ـمــاس ف ــات ــر ،أو تـجـعـلـهــا ف ــي أس ــوأ
ً
األحوال عرضة لصدام مع أقوى الجهات محليا،
بما في ذلك أونغ سان سو كي.
ّ
لكن غــداة تسلم الجيش للسلطة عبر انقالب
صادم قبل أيام ،واحتجاز سو كي ،وإعــادة البلد
إلى النظام الدكتاتوري ،وجدت شونلي يي نفسها
ً
فجأة وسط حشود من المتظاهرين الذين ّ
يلوحون
باألعالم ويرفضون ُ
الحكم العسكري.
ّ
في األيــام التي تلت االنقالب ،نظم مئات آالف
ال ـنــاس مـسـيــرات حــاشــدة فــي أن ـحــاء الـبـلــد ،وفــي
الـمــدن الـتـجــاريــة على ال ـحــدود الصينية وأعلى
البلدات في التالل ،وحتى في العاصمة الضخمة
ً
ال ـتــي ُبـ ِـن ـيــت جــزئ ـيــا لـحـمــايــة ال ـق ــادة مــن مظاهر
االستياء الشعبي كتلك الحاصلة اليوم.
ّ
لكن التظاهرات التي نظمتها ثينزار شونلي
يــي لدعم الصحافيين ورفــض االنتهاكات بحق
األقليات والمطالبة بإنهاء الصراعات الداخلية
ً
ال ـم ـت ـعــددة ف ــي م ـيــان ـمــار ل ــم ت ـج ــذب إال ح ـش ــودا
صغيرة ،وكانت تتألف في معظمها من معارضين
شباب وعدد صغير من المراسلين .لماذا لم تكن
تلك التجاوزات واألعمال الوحشية التي ارتكبها
الـ ـجـ ـن ــراالت الـ ـن ــاف ــذون ح ـتــى اآلن ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
المزاعم المرتبطة بحصول تطهير عرقي وإبادة
جماعية ،كافية لتحريك الناس؟ تتساءل شونلي
ً
يي :ألم يسمع هــؤالء المحتجون يوما بحصول
تلك االنتهاكات؟
بلد خــرج في عــام  2011من ُحكم عسكري
في ٍ
مريع وعزلة تامة امتدت على عقود ،أدى االنقالب
ه ــذا الـشـهــر إل ــى تــأجـيــج الـغـضــب ت ـجــاه ال ـقــوات
المسلحة وتعبئة الجيل الشاب من المحتجين.
أعلن دكتاتور البلد الجديد ،مين أونج هالينج،
أنــه سيتجاوز نتائج االنـتـخــابــات الديمقراطية
التي شهدها العام الماضي وخسر فيها الحزب
الموالي للجيش ،ويتسلم السلطة بنفسه لضمان
ً
إرســاء "نظام ديمقراطي حقيقي ومنضبط" .ردا
عـلــى ه ــذا الـتـحــرك ،أعـلــن الــرئـيــس األمـيــركــي جو
بــايــدن منذ أيــام أن الــواليــات المتحدة ستفرض
عقوبات جديدة ومستهدفة ضد عناصر الجيش
المسؤولين عن ذلك االنقالب وعائالتهم ،وتمنع
الجنراالت من الوصول إلى األمــوال المخصصة
لحكومة ميانمار في الــواليــات المتحدة وتصل
قيمتها إلى مليار دوالر.
ّ
لكن االنقالب األخير دفع البعض في ميانمار
إلى إعادة النظر بدرجة قبول الجيش في المجتمع
ُ
رغم سلوكه المشين ،وهو شيء لم تحققه الحملة
ً
الــوح ـش ـيــة ض ــد ج ـمــاعــة الــروه ـي ـن ـغــا ،ع ـل ـمــا بــأن
ّ
ً ُ ً
القوات المسلحة تواجه راهنا ت َهما بارتكاب إبادة
جماعية ضدها.
ً
وب ـ ــدأ الـ ـن ــاس فـ ـج ــأة ي ـم ـ ّـي ــزون ب ـيــن ال ـشــركــات
ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ــراسـ ـخ ــة فـ ــي االقـ ـتـ ـص ــاد الـمـحـلــي
والكيانات األخرى ،وتالحقت الدعوات إلى مقاطعة
ال ـم ــارك ــات الـعـسـكــريــة وال ـم ـتــاجــر ال ـت ــي يملكها
أش ـخ ــاص ك ــان ــوا يــدع ـمــون الـمـجـلــس الـعـسـكــري.
كذلك ،لجأ ممثلون إلى مواقع التواصل االجتماعي
للتعبير عن دعمهم للتظاهرات ،مع أنهم ما كانوا
ً
يـعــارضــون سابقا تصوير مسلسالت كوميدية
وأفالم مع شركة إنتاج تملكها ابنة قائد الجيش
الـمـعــروفــة فــي األوسـ ــاط االجـتـمــاعـيــة فــي مدينة
ً
يــانـغــون .ب ــرزت أي ـضــا ردة فـعــل تـجــاريــة دولـيــة،
فأنهت شركة البيرة اليابانية "كيرين" شراكتها
مع مصنع البيرة المدعوم من الجيش في ميانمار
بعد إبرام االتفاق معه حين كانت القوات المسلحة
ال تزال تخضع للعقوبات األميركية .حتى أن بعض
المتاجر في ميانمار أوقف تخزين البيرة بالكامل.
كذلك ،انسحب رجل أعمال بارز في سنغافورة من
هذه االستثمارات ،مع أنه كان يملك حصة كبيرة
في شركة السجائر التابعة للجيش.
هذه التحوالت المفاجئة ليست محصورة في
قطاع األعـمــال .فقد ّ
تجمع المحتجون منذ أيــام
أمــام مكتب األمــم المتحدة فــي يانغون لمطالبة
هذه الهيئة الدولية بالتحرك ،مع أن الحكومات
المحلية المتالحقة ومعظم الــرأي العام اعتادوا
شـيـطـنـتـهــا طـ ــوال س ـن ــوات بــاع ـت ـبــارهــا مـنـحــازة
ضد ميانمار ،ألنها تنتقد سجل البلد في مجال
حقوق اإلنسان ،ال سيما طريقة تعامله مع جماعة
ّ
الروهينغا .حتى أن إدارة سو كي اتهمت العاملين
في األمم المتحدة بمساعدة اإلرهابيين ومنعت
مبعوث حقوق اإلنسان التابع لها من دخول البلد.

تظاهرات في بانكوك ضد الحكم العسكري في ميانمار
فـ ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ـ ــك ،انـ ـتـ ـش ــرت عـ ـب ــر ص ـف ـحــات
"فيسبوك" و"تويتر" دعوات تطالب وسائل اإلعالم
بإخبار العالم بحقيقة مــا يحصل فــي ميانمار.
ّ
لكن المراسلين الذين يحصدون اإلش ــادة اليوم
ّ
كانوا قد تعرضوا لهجوم متكرر من الرأي العام
والـجـيــش وال ـح ـكــومــة ،وح ـتــى زمــائ ـهــم ،فــي ظل
تدهور حرية الصحافة في السنوات األخيرة .وقال
ً
أحد مستشاري سو كي ،وهو قيد االعتقال راهنا،
إن تغطية أزمــة الروهينغا ارتـكــزت على "أخبار
كــاذبــة" .كذلك ،اضطرت صحافية فائزة بجائزة
ً
"بوليتزر" للهرب من البلد حفاظا على سالمتها
منذ ثالث سنوات.
ق ــد ت ـح ـمــل ه ـ ــذه الـ ـتـ ـح ــوالت الـ ـم ـ ّ
ـدوي ــة بـعــض
التناقضات لكنها جعلت الناشطين مــن أمثال
ثينزار شونلي يي يشعرون بخيبة أمل .بعد يوم
على التظاهرات التي شاركت فيها شونلي يي،
وجدت هذه األخيرة صعوبة في احتواء مشاعرها
في لحظات معينة ،فقالت" :كــان الناس يعرفون
هذه المسائل كلها منذ وقت طويل ،ومع ذلك لم
يثوروا ضدها".
تضيف شونلي يــي أن الظلم ا ل ــذي يشعر به
ال ـن ــاس ف ــي أن ـح ــاء مـيــانـمــار ه ــو م ــا ت ـت ـعـ ّـرض له
األق ـل ـي ــات ال ـعــرق ـيــة م ـنــذ ف ـتــرة طــوي ـلــة ،ولـطــالـمــا
تجاهله الناس في يانغون ،أكبر مدينة في البلد،
ال سيما أغلبية "بامار" العرقية .كانت تلك األقليات
ً
تخبر العالم وميانمار بأن الجيش ليس محقا في
ّ
ما يفعله ،وأن الناس يتعرضون للقتل ،لكن سكان
ميانمار لم يهتموا بذلك.
طــوال عـقــودّ ،
تعرضت األقليات العرقية التي
تتكلم لغاتها الخاصة وتحمل ثقافات مختلفة
ف ــي م ـيــان ـمــار لـحـمـلــة م ـت ـعــددة ال ـج ـب ـهــات لمحو
هويتها الحقيقية .يشمل جــزء مــن هــذه الحملة
غ ـيــر الــرس ـم ـيــة اع ـ ـتـ ــداءات وان ـت ـه ــاك ــات ع ـلــى يد
الجيش ال ــذي تطغى عليه جماعة "بــامــار" ،لكن
ً
ً
ً
تحمل جــوانــب أخ ــرى طابعا خبيثا أيـضــا ،ولو
ً
أنها أقل عنفا :يهدف تدمير المواقع الدينية غير
الـبــورمـيــة وقـمــع الـلـغــات والـتـقــالـيــد األخ ــرى إلــى
طمس الهوية التي تختلف عن جماعة بامار .حين
تسلمت "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"
بــرئــاســة ســو كــي الـسـلـطــة فــي ع ــام  ،2015تمنى
الكثيرون أن ُت ّ
رسخ القيادة الجديدة المصالحة
فــي الـبـلــد وت ــداف ــع عــن األق ـل ـيــات الـعــرقـيــة .لكنها
عمدت إلى تهميش الكثيرين وبقيت على مسافة
من الجماعات األخــرى .ثــارت حفيظة الجماعات
ال ـعــرق ـيــة ب ـعــد ب ـن ــاء سـلـسـلــة م ـث ـيــرة ل ـل ـجــدل من
التماثيل الجديدة لتكريم والدها ،بطل االستقالل
ّ
الــراحــل أونــغ ســان ،فنظم بعضهم االحتجاجات
وقوبل المتظاهرون بالعنف من جانب الشرطة.
في غضون ذلــك ،تابع الجيش سجله المبني
على انتهاكات مريعة لحقوق اإلنـســان .فــي عام
 ،2017أطلق اع ـتــداءات فــي واليــة "راخ ـيــن" ودفــع
مئات آالف المسلمين من جماعة الروهينغا إلى
الـهــرب عبر ال ـحــدود نحو بـنـغــادش الـمـجــاورة.
وقفت سو كي إلى جانب الجيش وذهبت إلى حد
الــدفــاع عــن تحركاته فــي اله ــاي .كــان حضورها
هناك األبــرز على اإلطــاق ،مع أنها لم تكن المرة

باستثناء مجموعة
صغيرة من الناشطين
وبعض المنظمات
َ
العرقية لم تلق أزمة
ً
الروهينغا تعاطفا
ً
كبيرا داخل ميانمار
إذ لم تندلع تظاهرات
حاشدة ولم تنتشر
الدعوات لتلقي الدعم
من األمم المتحدة

تالحقت الدعوات
إلى مقاطعة
الماركات العسكرية
والمتاجر التي
يملكها أشخاص
كانوا يدعمون
المجلس العسكري

األولى التي تدافع فيها عن الجيش .في شهر أبريل
ً
الماضي ،أشادت بالجيش أيضا حين أغرق بلدات
في غرب البالد بالمدفعيات والقنابل ،مما أسفر
عن مقتل بعض المواطنين وتهجير آخرين.
تتمتع سو كي بسلطة لها طابع ديني أكثر مما
حاضر في
هو سياسي .يوضح كينيث وونــغُ ،م
ِ
اللغة البورمية في جامعة كاليفورنيا  -بيركلي،
أن الناس يصفونها باللغة البورمية بكلمة "آو زي"
التي تشير إلى سلطة ّ
معينة مبنية على االحترام
ً
واإلعجاب .تشتق هذه الصفة جزئيا من عالقتها
ً
بوالدها .لطالما اعتبرت دعمها للجيش مبنيا
على إرثه كمؤسس لجيش ميانمار .وكان دفاعها
ً
عن تصرفات الجيش يحظى بتأييد محلي دوما
على اعتبار أنه شكل من الدفاع عن الوطن ،مع أنه
أدى بكل بساطة إلى ترسيخ نظرية المؤامرة التي
تضع "ميانمار في مواجهة العالم".
بــاسـتـثـنــاء مـجـمــوعــة صـغـيـ َـرة مــن الناشطين
وبعض المنظمات العرقية ،لم تلق أزمة الروهينغا
ً
ً
تعاطفا كبيرا داخل ميانمار :لم تندلع تظاهرات
حاشدة ،ولم تنتشر الدعوات لتلقي الدعم من األمم
المتحدة .بل إن العكس صحيح! فقد واجه كل من
ســو كــي تـهــديــدات،
دق نــاقــوس الخطر أو انتقد ّ
وأصبح عرضة لالستهداف .تلقت ثينزار شونلي
ً
يي سيال من المكالمات الهاتفية بعد تسريب رقم
ّ
هاتفها باعتباره يعود إلــى امــرأة تقدم خدمات
ً
جنسية .ثم زاد الوضع ســوء ا حين تحولت تلك
المكالمات والرسائل إلى تهديدات باالغتصاب
والقتل.
لكن في األيــام األخـيــرة ،انضم أطباء وضباط
شــرطــة وأص ـح ــاب ال ـح ـيــوانــات الـغــريـبــة ورج ــال
ـارضــة
مـفـتــولــو الـعـضــات إل ــى ال ـت ـظــاهــرات الـمـعـ ِ
لالنقالب ،إلى جانب األقليات العرقية والدينية.
تقول إستير زي ناو ،ناشطة شابة من الجماعة
العرقية "كاشين" شاركت في قيادة واحدة من أولى
التظاهرات ضد االنقالب في األسبوع الماضي" :أنا
غاضبة من تفشي الجهل وسط أغلبية الناس في
الماضي ،لكن ّ
يسرني اآلن أن أنضم إلى المعركة
معهم ،بعدما أدرك ــوا الحقيقة" .على غ ــرار عدد
كبير من الناس ،تخشى زي ناو أن تتكثف حملة
القمع ضد الشعب ويتدهور سجل حقوق اإلنسان
في ظل ُ
الحكم العسكري ،لكنها ترى بصيص أمل
هذه المرة :رغم التركيز على إطالق سراح سو كي
وتصحيح نتائج انتخابات السنة الماضية ،بدأ
البعض ينشر اليوم مجموعة أوسع من المطالب،
بما في ذلك إلغاء الدستور الذي صاغه الجيش
في عام  ،2008وتشكيل حكومة فيها تمثيل عرقي
إضافي ،وتحرير جميع المعتقلين السياسيين.

ً
تضيف زي ناو" :نحن نعيش أزمة حقيقية طبعا،
ً
لكنها فرصة أيضا لدعم أجندة سياسية جديدة
من أجل الجيل الجديد".
ك ــان ج ــزء مــن المحتجين فــي األيـ ــام األخ ـيــرة
ينتمي إ لــى جماعة الروهينغا ،فنظموا مسيرة
في أنحاء مدينة يانغون وحملوا الفتات لتأكيد
ه ــوي ـت ـه ــم .ي ــرف ــض م ـع ـظــم الـ ـن ــاس ف ــي م ـيــان ـمــار
االعـ ـ ـت ـ ــراف بـ ـه ــذه ال ـج ـم ــاع ــة ،ل ـك ــن خ ـي ــن م ــاون ــج
الروهينغا) ،أعلن أن
لوين( ،أحــد المحتجين من ّ
ً
الترحيب الحار الذي تلقوه أثر به كثيرا .شكلت
تلك التظاهرة برأيه لحظة نــادرة من المساواة:
"لقد خرج البلد كله لالحتجاج ضد الجيش .نحن
ً
ننتمي إلى هذا البلد أيضا ،ولهذا السبب قررنا
ً
المشاركة" .هو يؤكد أن أحــدا لم ينعتهم بعبارة
"البنغال" على مر اليوم كله :يحمل هذا المصطلح
ً
ً
معنى سلبيا ،ويستعمله معظم الناس في ميانمار
ل ـلــداللــة عـلــى تــراجــع مـكــانــة جـمــاعــة الــروهـيـنـغــا
باعتبارها دخيلة على البلد.
ً
برزت أيضا لحظات واعدة أخرى .على "تويتر"،
اعتذر أحد سكان "يانغون" من يانغي لي ،المقررة
الـخــاصــة السابقة لــأمــم المتحدة فــي ميانمار،
بعدما منعتها حكومة سو كي من دخــول البلد
وشـتـمـهــا الــره ـبــان الـمـتـطــرفــون .ف ـ ّ
ـردت لــي عليه
َ
وق ِبلت االعتذار .يقول شخص رفض اإلفصاح عن
ً
اسمه نظرا إلى الوضع السياسي الراهن إن الناس
باتوا يــدركــون اليوم أن يانغي لي امــرأة لطيفة،
وهي تحمل نوايا حسنة وتريد أن يتحسن وضع
مـيــانـمــار .شـعــرت لــي بــالــدهـشــة مــن ّك ـ ّـم الــرســا ّئــل
وعـبــارات االعـتــذار العلنية التي تلقتها وتمنت
أن تكون هذه اللحظة فرصة مناسبة كي تنضج
حركة الديمقراطية في ميانمار.
حتى اآلن ،تجنبت السلطات استعمال القوة
المفرطة التي استخدمتها في الماضي إلخماد
االحتجاجات الشعبية ،مع أن الشرطة في مدينة
مانداالي الشمالية أطلقت الرصاص الحي.
فــي هــذا السياق ،يقول خين زاو ويــن ،معتقل
سـيــاســي ســابــق وم ــدي ــر مـعـهــد "تــام ـبــادي ـبــا" في
يانغون" :إنها واحــدة من اللحظات النادرة التي
يفكر فيها شعب ميانمار كله بطريقة واحدة .لقد
ً َ
كــان رفــض االنقالب كفيال ِبل ّم شمل الناس ،بما
في ذلــك المسلمون وجماعة الروهينغا .تجاوز
الشعب في هذه اللحظة الشخصيات السياسية
ّ
الـفــرديــة واالع ـت ـبــارات الحزبية وب ــدأوا يشكلون
ً
حــركــة ديـمـقــراطـيــة أك ـثــر ت ـنــوعــا .ه ــذا الـتـضــامــن
َّ
ُ
والتماسك االجتماعي الكبير ال يقدران بثمن وال
ّ
بد من االستفادة منهما".
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رهف محمد :للشهرة المبكرة مساوئها
وبعض زميالتي يغرن مني

خبريات
يوسف شعبان بالعناية
المركزة بسبب «كورونا»

تشارك في دراما رمضان بالجزء الثاني من مسلسل «أمر إخالء»
عزة إبراهيم

تشارك الفنانة رهف محمد
في تصوير مسلسل «أمر
إخالء  »2لرمضان المقبل،
وأكدت أن للشهرة المبكرة
مساوئها ،حيث تعاني
أحيانا من غيرة بعض
الفتيات منها.

قالت الفنانة رهف محمد:
«أستمر في مشاركاتي ضمن
أح ـ ــداث مـسـلـســل أم ــر إخ ــاء
الجزء الثاني ،بعد ما حققه
الجزء األول من نجاح ،حيث
يـسـتـمــر أغ ـلــب ن ـجــوم العمل
فـ ــي أدواره ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـهــد
تطورات ومسارات جديدة».
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف،
ل ـ ـ ـ ـ ـ «الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــدة»« ،أج ـ ـ ـسـ ـ ــد
ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوري ،تـ ـل ــك
ال ـف ـت ــاة الـ ـت ــي ل ـع ـبــت دورهـ ــا
ف ـ ــي ا لـ ـ ـج ـ ــزء األول ،وا ل ـ ـ ــدي
متوف ووالدتي الفنانة فوز
الـ ـشـ ـط ــي واس ـ ـم ـ ـهـ ــا ع ـم ـش ــة،
وأجسد االبنة الصغرى التي
تتأثر بأخواتها فــي المنزل
وب ـمــا يـعـيـشــونــه مــن أح ــداث
ومشكالت ،ويجسد أدوارهم
ال ـف ـنــانــون ضـ ــاري ال ــرش ــدان
في شخصية جزاع ،وصمود
ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــؤ مـ ـ ــن (دالل) و غـ ـ ـ ـ ــادة
الزدجالي (بدرية)».

أشعر بمحبة أحداث جديدة

جمهوري
الذي يكبر
معي

وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت رهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف عـ ــن
سـ ـ ـع ـ ــادتـ ـ ـه ـ ــا ب ـ ــإنـ ـ ـت ـ ــاج ج ـ ــزء
ث ــان مــن الـمـسـلـســل ال ــذي تم
ع ــر ض ــه عـ ـل ــى  mbcمـحـقـقــا

ن ـ ـس ـ ـبـ ــة مـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــدة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة،
كـمــا حـصــد تـعـلـيـقــات جـيــدة
م ــن الـمـتــابـعـيــن ع ـبــر مــواقــع
التواصل االجتماعي ،ولذلك
فـ ـ ـ ــإن أغـ ـ ـل ـ ــب نـ ـ ـج ـ ــوم ال ـع ـم ــل
مـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرون ف ـ ـ ــي ت ـج ـس ـي ــد
أدوارهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم وف ـ ـ ـقـ ـ ــا ألح ـ ـ ـ ــداث
جديدة.
وحـ ـ ــول ت ــأث ـي ــر ال ـت ـصــويــر
على دراستها ،قالت« :أدرس
في الصف الـ ،12وهو األخير
بالثانوية ،ولكني منتظمة
في تحصيل دراستي وأعمل
على أال يعطلني التمثيل عن
تحقيق هدفي بالحياة ،وهو
أن أصبح طبيبة مع احتمال
كبير أن استكمل دراستي».

السفر للدراسة
وح ـ ـ ـ ـ ــول ان ـ ـق ـ ـطـ ــاع ـ ـهـ ــا ع ــن
ال ـت ـم ـث ـيــل ل ـل ـس ـفــر ل ـل ــدراس ــة،
ق ــال ــت رهـ ــف« :بــال ـتــأك ـيــد أنــا
أعـ ـش ــق ال ـت ـم ـث ـي ــل ،وأن ـش ـغ ــل
ب ــه م ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات ،ولـ ـك ــن إن
اس ـت ـط ـع ــت ت ـح ـق ـي ــق ح ـل ـمــي
بالسفر وا لــدرا ســة بالخارج
فسأنقطع فترة حتى أتخرج
وأ عــود مجددا للفن ،خاصة
أن دراس ـ ـ ـ ــة ال ـ ـطـ ــب وال ـس ـف ــر

سيستغرقان كل وقتي ،لكن
لدي خطة بديلة ،فأنا أيضا
م ـح ـب ــة لـ ـمـ ـج ــال االس ـت ـث ـم ــار
والتجارة ومنذ الطفولة لدي
أف ـك ــار اس ـت ـث ـمــاريــة ،وإذا لم
يتحقق حلمي بدخول كلية
الطب فسأدرس بزنس ،ولن
أضطر للسفر ،وربما في هذه
ال ـح ــال ــة اس ـت ـك ـمــل مـسـيــرتــي
الفنية دون انقطاع».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ــت« :ال ـ ـت ـ ـم ـ ـث ـ ـيـ ــل
ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ــي ه ـ ــواي ـ ــة ،ول ــن
أع ـ ـتـ ـمـ ــد عـ ـلـ ـي ــه ف ـ ــي ح ـي ــات ــي
ك ـم ـص ــدر لـ ـل ــرزق أو ال ـع ـمــل،
ول ـ ــذل ـ ــك فـ ــأنـ ــا أح ـ ـ ــرص ع ـلــى
تحصيل دراستي حتى خالل
أيام التصوير ،وكنت أنتهي
يوميا مــن الـمــدرســة ،وأعــود
ل ـل ـم ـن ــزل ل ـت ـب ــدي ــل مــاب ـســي
وأحمل كتبي إلى اللوكيشن،
وأن ـت ـه ــي م ــن واجـ ـب ــات ــي فــي
أوقات الراحة بين المشاهد،
ك ـم ــا أن ال ـم ـخ ــرج ـي ــن ك ــان ــوا
يمنحوني فرصة للمذاكرة،
وي ــوف ــرون لــي أجـ ــواء هــادئــة
داخ ــل مــوقــع ال ـت ـصــويــر ،أمــا
اآلن مع الدراسة أونالين فقد
أصبح األمر أسهل ،وال أتوقع
أن يــؤثــر الـمـسـلـســل الـجــديــد
عـ ـل ــى نـ ـت ــائـ ـج ــي الـ ــدراس ـ ـيـ ــة

العبدالجليل :حريصون على تطوير
األسواق التراثية
قـ ــام األمـ ـي ــن الـ ـع ــام لـلـمـجـلــس الــوط ـنــي
للثقافة والفنون واآلداب كامل العبدالجليل،
واألمين المساعد لقطاع االثار والمتاحف
د .ب ـ ــدر ال ـ ــدوي ـ ــش ،مـ ــع ع ـ ــدد مـ ــن أع ـض ــاء
المجلس البلدي بجولة ميدانية صباح
أمس في أسواق المباركية التراثية.
وأكد األمين العام ،خالل الجولة ،أهمية
صـيــانــة وتــرم ـيــم وإع ـ ــادة تــأهـيــل مـحــات
س ــوق ــي «الـ ـتـ ـم ــور» و«ال ـ ـج ـ ــت» ،ومـخـتـلــف
ال ـم ـح ــات وال ـم ـب ــان ــي ال ـت ــراث ـي ــة ال ـتــاب ـعــة
ل ـل ـم ـج ـلــس فـ ــي أسـ ـ ـ ــواق ال ـم ـب ــارك ـي ــة ،تـلــك
األسواق التي تحمل عبق الماضي األصيل،
وترسخ الهوية الكويتية عبر السنين.
وأش ــار إل ــى أن ل ــدى الـمـجـلــس الوطني
 75محال في سوق المباركية ،موزعة بين
«التمر» و«الجت» ،باإلضافة إلى المحالت
التي تقدم الوجبات الشعبية والمالبس
الكويتية المعروفة وبعض المستلزمات
المرتبطة بأسواق الكويت القديمة ،وتمت
إعادة احيائها من جديد.
وت ــاب ــع ال ـع ـبــدال ـج ـل ـيــل «ك ــان ــت ال ـجــولــة
ال ـم ـي ــدان ـي ــة م ـث ـم ــرة مـ ــع األخـ ـ ـ ــوة أع ـض ــاء
ال ـم ـج ـل ــس د .ح ـس ــن ك ـ ـمـ ــال ،وال ـم ـه ـن ــدس
ع ـب ــدال ـس ــام ال ـ ــرن ـ ــدي ،ال ـل ــذي ــن أب ــدي ــا كــل
تـعــاون مــن أجــل دعــم رســالــة المجلس في
المحافظة على المباني التاريخية القديمة
وص ـي ــان ـت ـه ــا ،وإع ـ ـ ـ ــادة ت ــأه ـي ــل ال ـم ـحــات
والـمـبــانــي الـتــراثـيــة فــي ســوق المباركية،
وغيرها مــن المباني التاريخية التابعة

للعام األخير ،فأنا دائما من
المتفوقات في صفي والحمد
لله».

تبادل الهدايا
وع ـ ـ ـ ـ ــن تـ ـ ــأث ـ ـ ـيـ ـ ــر الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــرة
عـلـيـهــا ف ــي ال ـم ــدرس ــة وبـيــن
ص ــديـ ـق ــاتـ ـه ــا ،ذك ـ ـ ــرت رهـ ــف:
«لـ ـلـ ـشـ ـه ــرة مـ ـس ــاوئـ ـه ــا ف ـهــي
ليست جيدة في سن صغيرة،
فـ ــال ـ ـب ـ ـعـ ــض ي ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل م ـع ــي
بـ ـ ــود ويـ ـحـ ـب ــون ــي ونـ ـتـ ـب ــادل
ال ـه ــداي ــا أو ي ـحــرصــون على
التقاط ا لـصــور معي ،بينما
ت ـل ـجــأ ب ـع ــض ال ـف ـت ـي ــات إل ــى
م ـضــاي ـق ـتــي ب ــداف ــع ال ـغ ـي ــرة،
لكن بالنهاية أشعر بمحبة
جـمـهــوري ا ل ــذي يكبر معي،
وه ـ ـ ــو م ـ ــا ي ـج ـع ـل ـن ــي أف ـض ــل
االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ف ـ ــي ال ـت ـم ـث ـي ــل،
الرتباط جمهوري بي ولكن
بـ ـش ــرط أال ي ــؤث ــر ذل ـ ــك عـلــى
دراستي».

رهف محمد

للمجلس في مختلف المحافظات بنفس
الطراز المعماري القديم الذي كانت عليه.
وأض ــاف «ف ــي ه ــذه األي ــام الـتــي تحتفل
فـيـهــا ال ـكــويــت ب ــذك ــرى األع ـي ــاد الــوطـنـيــة،
حـ ـ ٌ
ـري بـنــا أن نـسـتــذكــر أص ــال ــة الـمــاضــي،
وت ــراث األجـ ــداد مــن الــرعـيــل األول ،ونحن
نحمل مسؤولية المحافظة على هذا اإلرث
وتطويره ،ولتكون هذه الصروح التراثية

محط اهتمام وإقـبــال الجمهور الكويتي
والخليجي وجميع المقيمين على هذه
األرض الطيبة».
هــذا ،وقــد شــارك فــي الجولة المهندس
راشد العتل مدير إدارة الشؤون الهندسية
بــاالنــابــة ،وجــاســم الـشـمــالــي رئ ـيــس قسم
التوثيق والــدراســات ،باإلضافة الــى عدد
من المسؤولين بالمجلس.

بسمة وهبة تنجو من
حريق في منزلها

عبدالله المسلم« :سكة بن سالم»
كوميدي تراثي
●

من أجواء الجولة

ُ
نقل الفنان القدير يوسف
شعبان ،إلى العناية المركزة
بمستشفى العزل في مصر،
وذلك على إثر إصابته
بمضاعفات فيروس كورونا.
وأكدت نقابة المهن التمثيلية
أنها تابعت الحالة الصحية
للفنان على مدار الساعات
الماضية ،إذ تبينت إصابته
بالفيروس ،بعد تعرضه ألزمة
تنفسية حادة.
وتواصلت النقابة مع
أسرة شعبان ،بإرسال
سيارة إسعاف ونقله إلى
المستشفى ،حيث قرر األطباء
إدخاله إلى العناية المركزة
بعد معاناة مع التنفس.
في ذات السياق ،أصيب
الفنان أمجد أبوالعال ،مخرج
الفيلم السوداني «ستموت في
العشرين» بفيروس كورونا.
ويعد «ستموت في العشرين»
الفيلم الروائي الطويل
األول منذ  20عاما في
السودانُ ،
وعرض في الدورة
الـ  76لمهرجان البندقية
السينمائي الدولي.

عزة إبراهيم

ك ـش ــف الـ ـفـ ـن ــان ع ـبــدال ـلــه
الـ ـمـ ـسـ ـل ــم عـ ـ ــن اس ـ ـت ـ ـعـ ــداده
ل ـ ـخـ ــوض تـ ـج ــرب ــة درام ـ ـيـ ــة
جــديــدة ،مــن خــال مسلسل
بعنوان «سكة بن سالم».
وأوضـ ـ ـ ـ ــح الـ ـمـ ـسـ ـل ــم ،فــي
ت ـصــريــح ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،أن
العمل كــومـيــدي تــراثــي من
إنـ ـت ــاج م ـج ـمــوعــة الـ ـس ــام،
ل ــوال ــده ال ـف ـنــان عـبــدالـعــزيــز
مـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــم ،الـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـص ــدى
ل ـ ـب ـ ـطـ ــول ـ ـتـ ــه ،ك ـ ـمـ ــا ي ـ ـشـ ــارك
ع ـ ـبـ ــدا ل ـ ـلـ ــه ب ـ ــأ ح ـ ــد األدوار
المحورية باألحداث.
ولفت إلــى أن «المسلسل
ـار
ي ـقــع ف ــي  30ح ـل ـقــة ،وجـ ـ ٍ
ال ـت ـج ـه ـي ــز ل ـ ــدخ ـ ــول م ــوق ــع
التصوير قريبا ،وأن موعد
العرض ليس محددا حتى
اآلن».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـم ـ ـس ـ ـلـ ــم إل ـ ــى
انتهائه من تصوير مسلسل
«الـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــد عـ ـنـ ـه ــا غـ ـنـ ـيـ ـم ــة»،
ل ـل ـم ـخــرج خ ــال ــد ال ـف ـض ـلــي،
وتـ ــأل ـ ـيـ ــف أي ـ ـمـ ــن ال ـح ـب ـي ــل،
وشارك ببطولته عدد كبير

عبدالله المسلم
من الفنانين ،كزهرة الخرجي
وش ـ ـهـ ــاب ح ــاج ـي ــه ومـ ـش ــاري
البالم وغدير السبتي وغرور
وت ـقــى وغ ـيــرهــم م ــن ال ـن ـجــوم.
ويـ ـنـ ـتـ ـم ــي ال ـ ـع ـ ـمـ ــل إلـ ـ ـ ــى ف ـئــة
ال ـم ـس ـل ـســات ال ـق ـص ـيــرة ،ب ـ ـ 5
حلقات.
وح ـ ــول ت ـجــرب ـتــه الـغـنــائـيــة
األولـ ـ ـ ـ ــى ،ك ـش ــف ال ـم ـس ـل ــم أن ــه

ي ـس ـت ـع ــد إلطـ ـ ـ ــاق أغ ـن ـي ـتــه
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «إن ـ ــت
مـ ــالـ ــي» خـ ـ ــال أيـ ـ ـ ــام ،وه ــي
ك ـل ـم ــات ع ـب ــدال ـل ــه ال ـس ــال ــم،
وأل ـ ـحـ ــان وتـ ــوزيـ ــع وم ـكــس
مـشــاري الجمعان ،وإنـتــاج
مجموعة السالم اإلعالمية
لإلنتاج الفني.

بدر الفيلكاوي :شعر الهايكو الياباني يتميز بالبساطة

نجت اإلعالمية بسمة وهبة،
من حريق كاد يشتعل في
شقتها ،بسبب وصلة المدفأة
الكهربائية.
ونشرت بسمة مقطع فيديو،
عبر حسابها الرسمي
بموقع «إنستغرام» من داخل
منزلها ،يرصد كيف احترق
السجاد بسبب سلك المدفأة
الكهربائية ،وبدت الصدمة
على ردة فعلها.
يذكر أن هذا الحريق ُيعد
الثاني ،إذ نشرت قبل أشهر
فيديو يظهر احتراق المدفأة
الخاصة بها ،والتي كادت أن
تتسبب في اشتعال النيران
بمنزلها ،لوال عناية الله التي
أنقذتها من الموت المحقق
والسيطرة على احتراق
المدفأة.
وبسمة وهبة ،هي إعالمية
مصرية بدأت مشوارها
اإلعالمي من خالل تقديم
بعض البرامج عبر قناة
«اقرأ» ،واختفت بعدها فترة،
لتعود بشكل جديد دون
حجاب.
ومن البرامج التي ّقدمتها:
قبل أن تحاسبوا ،اللعب مع
الكبار ،كل يوم مع بسمة
وهبة ،بـ  100راجل ،شيخ
الحارة ،الذي اشتهرت به في
الفترة األخيرة.

وفاة الشاعر لورانس
فيرلينجيتي عن  101عام

الرواية هي ديوان األدب في طوكيو ومسرح «نو» من الفنون العريقة
أفاد الفيلكاوي بأنه «على الرغم
من وجود عدة محاوالت لكتابة
شعر الهايكو من الشعراء
العرب ،فإنها كلها تفتقر
إلى إحساس وروح الهايكو
اليابانية ،ألن المقاطع
الصوتية فقط تتناسب مع
اللغة اليابانية على غيرها من
اللغات».

عدد
المتحدثين
باللغة
اليابانية
حول العالم
يبلغ أكثر من
 120مليون
نسمة

●

فضة المعيلي

اللغة واألدب الياباني عرف
عنهما الثراء الكبير والعراقة
التي امتدت عبر أكثر من ألف
ع ـ ــام ،وقـ ــد ت ــرج ــم ال ـك ـث ـيــر من
كـنــوزه إلــى عــدة لـغــات ،ويــرى
متخصص اللغة اليابانية بدر
الفيلكاوي أن األدب الياباني
أخ ـ ــذ ق ــوت ــه األدب ـ ـيـ ــة م ــن ع ــدة
م ـصــادر مـتـنــوعــة ،مـثــل اللغة
الصينية القديمة ،والصفات
وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـصـ ـ ــائـ ـ ــص لـ ـلـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــد
اليابانية.
و عـ ـ ـ ـ ــن األدب ا لـ ـ ـي ـ ــا ب ـ ــا ن ـ ــي
يـ ـق ــول ال ـف ـي ـل ـك ــاوي إنـ ــه ث ــروة
استثنائية ،وتميز عن ثقافات
البلدان األخــرى ،فعلى سبيل
الـ ـمـ ـث ــال ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال ال ـ ــرواي ـ ــة
نـ ـ ــرى أن «ح ـ ـكـ ــايـ ــة غ ـي ـن ـجــي»
ك ـ ـ ــان ل ـ ـهـ ــا دور فـ ـ ــي ت ـش ـك ـيــل
الثقافة اليابانية ،وأيضا من
نــاح ـيــة ال ـم ـس ــارح كـ ــان هـنــاك
م ـس ــرح «نـ ـ ــو» ،ال ـ ــذي ي ـعــد من
أقــدم المسارح الموجودة في
العالم وأعرقها ،ويعتمد هذا
ا لـفــن المسرحي على الرقص
والموسيقى ،ومن الالفت في
األدب الياباني أنه حتى القرن
الـ ـع ــاش ــر لـ ــم ي ـم ـل ـك ــوا ن ـظــامــا
ك ـت ــاب ـي ــا ،ل ــذل ــك نـ ـ ــرى ال ـك ـث ـيــر
م ــن ال ـم ـخ ـطــوطــات الـيــابــانـيــة

كتبت فــي بــدايــة األمــر باللغة
الصينية.

م ـل ـي ــون ن ـس ـم ــة ،م ـش ـي ــرا إل ــى
أن ـ ـهـ ــا ش ـ ـهـ ــدت إقـ ـ ـب ـ ــاال ك ـب ـيــرا
على دراستها من جميع دول
العالم.

وأك ــد الـفـيـلـكــاوي أن األدب
الـيــابــانــي يشهد إقـبــاال كبيرا
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة قـ ـ ــراء تـ ـ ــه ،وع ـل ــى
وج ـ ـ ــه ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص الـ ـ ــروايـ ـ ــة
اليابانية ،حيث تتميز بدقتها
التصويرية ،مضيفا« :إن كان
الشعر على المستوى العربي
هو ديــوان العرب فإن الرواية
هــي ديـ ــوان األدب الـيــابــانــي»،
وهــي تستحق االهـتـمــام ،وإن
كــا نــت مظلومة فــي الترجمة،
ألن أغلب ترجمتها تكون عن
طريق لغة وسيطة.
وعــن اللغة الـيــابــانـيــة ،ذكر
ان ـه ــا ل ـغــة ف ــري ــدة ف ــي طــريـقــة
ك ـ ـتـ ــاب ـ ـت ـ ـهـ ــا ،إذ إنـ ـ ـه ـ ــا ت ـك ـتــب
م ــن أع ـل ــى إلـ ــى أسـ ـف ــل ،أو من
اليسار إ لــى اليمين ،وتعتمد
على ثالثة أنــواع من أساليب
الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــة ه ـ ـ ـ ــي :ال ـ ـكـ ــان ـ ـجـ ــي،
الهيراغانا ،الكاتاكانا ،وكلها
تستخدم فــي الكتابة ،وتعلم
هــذه اللغة يحتاج إلــى وقــت،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا الـ ـكـ ـت ــاب ــة ال ـت ــي
ت ـح ـتــاج إلـ ــى ج ـهــد وم ـثــابــرة،
و يـبـلــغ ع ــدد المتحدثين بها
ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم أكـ ـث ــر مـ ــن 120

الهايكو والتانكا

الرواية اليابانية

وعـ ـ ــن ال ـ ـفـ ــرق بـ ـي ــن ش ـع ــري
«الهايكو» و«الـتــانـكــا» ،ومــدى
انتشارهما في الوطن العربي،
أوض ــح أن شـعــر الـهــايـكــو هو
أح ــد أنـ ــواع الـشـعــر الـيــابــانــي،
ويـ ـتـ ـص ــف بـ ــأنـ ــه بـ ـسـ ـي ــط مــن
ناحية التعبير ،الفتا إلى أنه
ش ـعــر م ـخ ـتــص ،واش ـت ـهــر في
الـ ـع ــال ــم أجـ ـم ــع ب ـس ـب ــب قـصــر
أبياته ،إذ يتألف من بيت واحد
ك ــون مــن  17مقطعا صوتيا،
ويكتب فــي  3أسطر «خمسة،
سـبـعــة ثــم خ ـم ـســة» ،وق ــد لقي
رواجـ ـ ــا ف ــي ال ـع ــال ــم وان ـع ـكــس
ذلك على العالم العربي ،الذي
جـ ـ ــاء إلـ ـي ــه عـ ــن ط ــري ــق ال ـل ـغــة
اإلنكليزية.
وأردف « :عـ ـل ــى ا لـ ــر غـ ــم مــن
وجــود عــدة مـحــاوالت لكتابة
ش ـعــر ال ـهــاي ـكــو م ــن ال ـش ـعــراء
الـ ـ ـع ـ ــرب ف ــإنـ ـه ــا ك ـل ـه ــا تـفـتـقــر
إلــى إح ـســاس وروح الهايكو
الـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،ألن الـ ـمـ ـق ــاط ــع
الـصــوتـيــة فـقــط تـتـنــاســب مع
اللغة اليابانية على غيرها من

بدر الفيلكاوي
اللغات ،فهذه اللغة ال تشتمل
على ح ــروف ساكنة ،ويحمل
البيت الحرف وتحركه» .وعن
نجاحه ق ــال« :لـقــي رواج ــا وال
يمكن أن نطلق عليه نجاحا».
وح ــول شـعــر ال ـتــان ـكــا ،ذكــر
أنـ ــه ظ ـهــر م ـنــذ ال ـق ــرن الـثــامــن
الميالدي ،وتتكون القصيدة
من  31مقطعا صوتيا يابانيا،
وتـ ـ ــوزع ع ـلــى خ ـم ـســة أس ـطــر،
وتـتــوالــى عـلــى الـنـحــو التالي

 ،7-7-5-7-5ب ــدال م ــن سـطــور
الهايكو الثالثة التي تتوالى
مقاطعها على نحو مختلف،
 ،5-7-5م ـض ـي ـف ــا أ نـ ـ ــه ي ــو ج ــد
اهتمام بسيط به في العالم.
وأف ـ ـ ــاد ب ــأن ــه اهـ ـت ــم بــالـلـغــة
الـ ـي ــاب ــانـ ـي ــة ،ل ــذل ــك تـخـصــص
في األدب الياباني ،والتربية
بــال ـل ـغــة ال ـي ــاب ــان ـي ــة ،ث ــم درس
الـلـغــويــات كــذلــك بـهــذه اللغة،
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أنـ ـ ـ ــه أحـ ـ ـ ــب دراسـ ـ ـ ــة

هــذه اللغة النــه على الجانب
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـح ـ ـ ـلـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــال ج ـ ــدي ـ ــد
وم ـت ـم ـي ــز ،وص ـع ــب ال ــوص ــول
لــه ،ون ــادرا مــن تخصصوا به
عـلــى مـسـتــوى ال ـكــويــت .وعــن
موضوع الترجمة أوضــح أنه
لم يقم بترجمة كتب يابانية،
ألنها تحتاج إلى تفرغ ودعم
كاف لألسف لم يجده ،ولكنه
اشتغل في الترجمة الفورية،
وقام بترجمة بعض المدونات.

ذكرت مكتبات سيتي اليتس،
أن الشاعر والناشر األميركي
لورانس فيرلينجيتي توفي
عن  101عام.
وباتت «سيتي اليتس» في
سان فرانسيسكو ،والمملوكة
لفيرلينجيتي ،مالذا أدبيا
على الساحل الغربي لكتاب
حركة جيل «بيت» مثل جاك
كيرواك وألين جينسبيرغ.
وقالت «سيتي اليتس» عبر
«تويتر» ،إن فيرلينجيتي،
الذي لعب دورا محوريا
في معركة حرية التعبير
بعد أن نشر قصيدة «عواء»
لجينسبيرغ في عام ،1956
توفي مساء االثنين ،مضيفة:
«نحبك يا لورانس».
وعندما بلغ فيرلينجيتي 100
عام في  24مارس  ،2019أعلن
مسؤولو سان فرانسيسكو
أنه يوم لورانس فيرلينجيتي.
وأقامت «سيتي اليتس» حفال
رغم أن صاحب التكريم لم
يحضر بسبب ضعف البصر
وصعوبة التواصل.
(رويترز)
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دوليات
اتفاق غروسي يفرج عن  10مليارات دوالر من أرصدة إيران

ِّ
• روحاني ِّ
يوبخ التيار المتشدد ويحذر من قلب العالم ضد بالده • أشكينازي :طهران تدمر الرقابة
طهران  -فرزاد قاسمي

وافقت الحكومة اإليرانية
على تفاهم مؤقت مع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية
لاللتفاف على قانون برلماني
يوقف البروتوكول اإلضافي
وعد
باالتفاق النووي ،مقابل ٍ
بفك أموال مجمدة بسبب
العقوبات األميركية ،في حين
ّوبخ الرئيس حسن روحاني
ّ
التيار المتشدد ،وحذر من قلب
العالم ضد بالده.

طهران على
بعد خطوة
من التخصيب
الضروري
إلنتاج قنبلة
نووية
«الطاقة الذرية»

أكــد مصدر رفيع المستوى في مكتب الرئيس
اإليراني حسن روحاني لـ "الجريدة" ،أن سبب قبول
حكومته صيغة "الـتـفــاهــم ال ـمــؤقــت" لـلـتـعــاون مع
المنظمة الدولية للطاقة الذرية ،الــذي تم التوصل
إليه عشية سريان قانون وقف العمل بالبروتوكول
اإلضــافــي فــي االت ـفــاق ال ـن ــووي ،ك ــان تأكيد بعض
الجهات األوروبية لإليرانيين ،أن الواليات المتحدة
ستسمح لكوريا الجنوبية واليابان باإلفراج عن نحو
 10مليارات دوالر من أرصــدة طهران المجمدة في
البلدين ،إذا ما قبلت بصيغة التعاون التي طرحها
مدير الوكالة رافائيل غروسي ورفضها البرلمان
ً
ً
اإليراني الحقا باعتبارها التفافا غير مشروع على
القانون المذكور آنفا.
وحـ ـس ــب ال ـ ـم ـ ـصـ ــدر ،فـ ـ ــإن ط ـل ــب غـ ــروسـ ــي ك ــان
أساسه تمديد استمرار الحكومة اإليرانية بتنفيذ
البروتوكول اإلضافي بشكل كامل مع أو دون اإلعالن
الرسمي لقرارها المخالف لتنفيذ قانون المجلس،
الــذي ينص على توسيع البرنامج الـنــووي ،ورفع
التخصيب ،وتقليص عمليات التفتيش الدولية،
ووقف المفاجئ منها.
وفي سبيل تأمين روحاني الغطاء الالزم التخاذ
مثل هذا القرار قام ببحث األمر مع المرشد األعلى
علي خامنئي ،الذي رفض مقترح عدم تنفيذ الحكومة
لقرار البرلمان القاضي بوقف البروتوكول اإلضافي،
إال أنه قبل في الوقت نفسه البحث بمشروع آخر كان
قد تم طرحه من قبل منظمة الطاقة الذرية اإليرانية
على المجلس األعلى لألمن القومي ،حيث يسمح
لمفتشي المنظمة الدولية بالبقاء في إيران ،وال يتم
طردهم ،ويسمح لهم بإكمال ما كانوا قد بدأوه من
ً
عمل مسبقا ،دون السماح لهم بالتحقيق في مواضيع
جديدة خارجة عن نطاق معاهدة الحد من انتشار
األسلحة النووية ،ويتم منع مفتشي المنظمة من
الحصول على أفالم وكاميرات المراقبة على المنشآت
النووية دون إطفاء هذه الكاميرات.
ويسمح المقترح للحكومة اإليرانية باستخدام
ً
هذه التسجيالت مستقبال فيما لو تم اتهامها بأي
خطوة ذري ــة وال يضعها فــي مواجهة مــع الوكالة
الــذريــة ،مع العلم بأنه ،حسب معاهدة " ،"NPTفإن

إيرانيون يمرون أمــام جدارية لخامنئي
(أي بي أيه)
وخميني في طهران
مفتشي المؤسسة الدولية يحق لهم االستمرار في
تفتيش المنشآت النووية اإليرانية.
وأوضـ ــح الـمـصــدر أن ــه بالمقابل مــن الـمـقــرر أن
تـسـمــح واش ـن ـطــن لـسـيــول وطــوك ـيــو ب ــاإلف ــراج عن
قسم مــن األرص ــدة االيــرانـيــة المجمدة ،مــع ضمان
عدم مصادرتها ألي سبب كان شريطة أن تستخدم
األموال ألغراض إنسانية ،مثل شراء لقاحات كورونا،
وأدوي ــة وأجـهــزة طبية أو أغذية أو دفــع مشاركات
طهران في المنظمات الدولية .وأضاف أنه بمجرد
الـحـصــول على صيغة التفاهم ه ــذه ف ــإن سفيري

إضراب عام في مدن البلوش بعد اشتباكات مع «الحرس»
شهدت معظم المدن في محافظة سيستان وبلوشستان جنوبي
شرق إيران ،التي تقع على الحدود مع باكستان وأفغانستان وتسكنها
ً
ً
ً
غالبية من قومية البلوش ،أمس ،إضرابا عاما احتجاجا على أحداث
االثنين الماضي ،التي راح ضحيتها  10قتلى ،أغلبيتهم من المدنيين
في اشتباك مع "الحرس الثوري" وأصيب فيها  90آخــرون ،بعضهم
في حال خطيرة.
وقال شهود عيان من أهالي بعض المدن البلوشية بما في ذلك
زاهدان ،عاصمة المحافظة ،لـ "الجريدة" ،إن عناصر الشرطة والحرس
الثوري انسحبوا الى ثكناتهم بعد ان هوجمت دورياتهم من قبل الناس
بالحجارة وذلك غداة يوم من التظاهرات.
وكشف مصدر أمني ،في هذه المحافظة التي تعد أفقر محافظات
ً
إيران ،لـ "الجريدة" مشترطا عدم ذكر هويته ،أن المواجهات التي وقعت
أمس األول ،سببها دخول خطة لـ"الحرس الثوري" عنوانها المعلن
السيطرة على تهريب الوقود من إيران لباكستان وأفغانستان ،إلى
حيز التنفيذ.
وتقوم خطة "الحرس" في أساسها على مبدأ "تقنين" تجارة تهريب
وبيع الوقود الذي تعتاش منه آالف العائالت اإليرانية الفقيرة ،من

خالل إعطاء رخص رسمية لعبور االيرانيين الحدود والعودة إلى
إيران من دون جواز سفر أو تأشيرة.
وقام "الحرس" بالفعل بتوزيع هذه الرخص ،لكنه ،بحسب ما يقول
بعض أهالي المنطقة ،لم يمنحها إال للمتعاونين معه أو ألعضاء
ميليشيات "الباسيج" (التعبئة الشعبية) ،األمر الذي حرم آالف العائالت
من مدخولها الرئيسي.
وبدأت األحداث االثنين الماضي بعدما أعلن "الحرس" أنه لن يسمح
ً
ً
بعبور الحدود اال لمن يحملون رخصا رسميا ،لكن الكثير من المهربين
البلوش الذين ال يحملون رخصة عبروا كعادتهم الى المنطقة الفاصلة
مع باكستان التي تصل الى ما بين  5الى  10كيلومترات وتجري داخلها
ً
عمليات بيع الوقود ،واصطدموا هناك بإيرانيين آخرين يحملون رخصا
رسمية ،األمر الذي دفع بحرس الحدود الباكستاني ،الى إطالق النار
إلبعادهم عن الحدود الباكستانية.
إثــر ذلــك ،فر الجميع باتجاه المعبر الـحــدودي اإليــرانــي الرسمي،
ً
لكن عناصر الحرس الثوري منعوا أولئك الذين ال يحملون رخصا من
العبور ،فما كان منهم اال أن هاجموا حراس المعبر الذين ردوا عليهم
بالرصاص الحي فقتل  8مدنيين و 2من "الحرس" في حصيلة أولية.

اليابان وكوريا الجنوبية اجتمعا مع المدير العام
للمصرف الـمــركــزي اإليــرانــي علي همتي ،إليجاد
صيغة لفك األم ــوال وتلقي الئحة بطلبات طهران.
وأشــار إلى أن نافذة التنسيق بشأن التفاهم كانت
ً
ضيقة جــدا مــع معارضة المرشد ألي اتـفــاق يخل
بمسار تصعيد الـخـطــوات للضغط على الـغــرب،
األم ــر ال ــذي أدى إل ــى اي ـجــاد لـغــط عـنــد الـعــديــد من
الشخصيات السياسية ،وتسبب في مطالبة نواب
بالتحرك قضائيا ضد روحاني وحكومته بتهمة
انتهاك القانون قبل أن يتدخل خامنئي الذي وافق
على االتفاق المؤقت لمطالبة البرلمان والحكومة
بحل الخالفات بالتفاهم.
في غضون ذلك ،شدد الرئيس اإليراني على تمسك
ً
بــاده باالتفاق الـنــووي ،مشيرا إلــى أن استمراره
يتوقف على إلغاء واشنطن العقوبات و"اإلرهــاب
االقتصادي".
وف ــي ظــل حملة االن ـت ـق ــادات ال ـتــي واجـهـهــا من
الجناح المتشدد ،على خلفية االتفاق المؤقت ،وجه
ً
ً
الرئيس المعتدل ،انتقادا مباشرا إلى المتشددين،
ً
داعيا إياهم للكف عن مهاجمته والسماح له بإدارة
ً
ملف الـتـفــاوض ،معتبرا أن إدارة ال ـصــراع ال تتم
بالعاطفة والهتافات.
ً
وخاطب المتشددين ،قائال" :كم مرة يجب أن يؤكد
المرشد على الحفاظ على األخالق واآلداب؟" .ولفت
إلى أن تخريب العالقات بين إيران والوكالة الدولية
"يخدم األع ــداء" .وتابع روحاني" :طبقت الحكومة
قانون البرلمان بوقف البروتوكول اإلضافي 100
فــي المئة ،لكننا تصرفنا بطريقة فنية بحيث ال
نتهم بـعــدم الـتـعــاون مــع الــوكــالــة .يجب أال نقلب
العالم ضدنا".
في غضون ذلك ،واصلت إدارة الرئيس األميركي
ج ــو ب ــاي ــدن ت ـحــوط ـهــا ،ل ـت ـف ــادي إغـ ـض ــاب حـلـفــاء
واشنطن ،والمعسكر األميركي الداخلي الرافض

ً
إردوغان :ال نحتاج إذنا لعملياتنا الخارجية
«البنتاغون» تدعو أنقرة إلى عدم تسلم دفعة أخرى من S400
أعلن الرئيس التركي رجب
ط ـ ـيـ ــب إردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان أن "أنـ ـ ـق ـ ــرة
ال ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى إذن مـ ــن أح ــد
ل ـت ـن ـف ـي ــذ عـ ـمـ ـلـ ـي ــات ع ـس ـك ــري ــة
بهدف محاربة اإلرهــاب خارج
حدودها".
وشـ ـ ـ ـ ــدد إردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،أث ـ ـنـ ــاء
اجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ع ـ ـ ـقـ ـ ــدتـ ـ ــه الـ ـكـ ـتـ ـل ــة
ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة لـ ـح ــزب "ال ـع ــدال ــة
وال ـت ـن ـم ـيــة" ال ـحــاكــم ف ــي أن ـقــرة
امس ،على أن "عمليات مكافحة
اإلره ـ ــاب ال ـتــي تـقــودهــا تركيا
داخل أراضيها وخارجها تمثل
ً
ً
حقا مشروعا ومهمة إنسانية"
لبلده.
وقـ ـ ـ ــال إن "إص ـ ـ ــرارن ـ ـ ــا عـلــى
النضال ضد اإلرهــاب ال يزعج
داعمي اإلرهاب في الداخل فقط
وإنما أطراف كثيرة في الخارج
أيضا" ،معقبا" :لسنا في حاجة
ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى إذن م ــن أحــد
ألداء واجبات األخوة والصداقة
واإلنسانية التي فرضها علينا
وجودنا في المنطقة منذ ألف
عام".
وح ـ ـ ـ ّـم ـ ـ ــل إردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ـ ــددا
م ــن دول الـ ـغ ــرب ال ـم ـســؤول ـيــة
ع ـ ــن االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ف ـ ــي ت ـجــاهــل
دعـ ـ ـ ــوات أن ـ ـقـ ــرة إل ـ ــى ال ـت ـع ــاون
ف ــي م ـج ــال م ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ــاب
وانـتـهــاج المعايير المزدوجة
إزاء ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات اإلج ــرام ـي ــة،
ً
مضيفا أن حكومات تلك الدول
"ال تــريــد أن ت ــدرك أن اإلره ــاب
سيصبح خطرا عليها نفسها
عاجال أم آجال" .وشدد على أن
بالده ستستمر في دعم الدول
الصديقة لها ،ابتداء من إفريقيا
ووصوال إلى البلقان والقوقاز.
وتــزامــن تـصــريــح إردوغ ــان

م ـ ــع انـ ـ ـط ـ ــاق ع ـم ـل ـي ــة أط ـل ـق ــت
ع ـل ـي ـه ــا ا سـ ـ ــم "أرن  ،"11ضــد
عناصر منظمة "حــزب العمال
ال ـ ـكـ ــردس ـ ـتـ ــانـ ــي" ف ـ ــي واليـ ـت ــي
بتليس وسيرت جنوب شرقي
البالد.
وأكــد بيان صــادر عن وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـت ــرك ـي ــة امـ ـ ــس ،أن
"الـعـمـلـيــة ت ـهــدف إل ــى الـقـضــاء
على اإلرهابيين الذين تؤويهم
الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــة االنـ ـفـ ـص ــالـ ـي ــة فــي
ً
المنطقة" ،مشيرا إلــى أن 781
عنصرا يشاركون في العملية
م ــن ق ـ ــوات ال ـن ـخ ـبــة ف ــي الـ ــدرك
(كوماندوز) والقوات الخاصة
في الشرطة والحراس األمنيين.
يذكر أن "الداخلية" التركية
أطلقت سلسلة عمليات "أرن"
عقب انتهاء عمليات "الصاعقة"
في  10يناير الماضي ،وأطلقت
اســم "أرن" على تلك العمليات
نسبة إلــى الـشــاب التركي أرن
بلبل ،الذي قتل على يد "العمال
الكردستاني" في  11أغسطس
.2017
وت ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــن تـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــا غـ ـ ـ ـ ـ ــارات
باستمرار على شمال العراق
وداخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل سـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــة بـ ــذري ـ ـعـ ــة
"مكافحة اإلرهاب".
ّ
فـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذل ـ ـ ــك ،ح ــض ــت
وزارة ا ل ـ ـ ــد ف ـ ـ ــاع األ م ـ ـيـ ــر ك ـ ـيـ ــة
(البنتاغون) تركيا على "عدم
ُّ
ً
المضي قــدمــا فــي تسلم دفعة
اخ ـ ـ ــرى مـ ــن أن ـظ ـم ــة ص ــواري ــخ
 S400الروسية الصنع".
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاطـ ـ ـ ــق ب ـ ــاس ـ ــم
"الـ ـبـ ـنـ ـت ــاغ ــون" ج ـ ــون ك ـي ــرب ــي:
"كـ ـ ــانـ ـ ــت ل ــديـ ـه ــم ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
الـفــرص خــال العقد الماضي
لشراء نظام باتريوت الدفاعي

سياح يستمتعون بالمناظر من على سطح «قلعة أنقرة»
من الواليات المتحدة" .وشدد
على أنــه "لــم يطرأ تغيير على
سياسة اإلدارة الجديدة فيما
يتعلق بطائرات  F35األميركية
وأن ـظ ـم ــة  ."S400وأضـ ـ ــاف أن
"مـشــاركــة تركيا فــي البرنامج
ال ـخــاص بـطــائــرة  F35ستظل
ً
معلقة" ،مجددا الدعوة لتركيا
لعدم اقتناء أنظمة .S400
وك ــان الــرئـيــس الـتــركــي قــال
الـ ـشـ ـه ــر ال ـ ـمـ ــاضـ ــي إن تــرك ـيــا
وروس ـ ـيـ ــا س ـت ـب ـح ـثــان تـسـلـيــم
ال ــدفـ ـع ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة مـ ــن أن ـظ ـمــة
الـ ـ ــدفـ ـ ــاع الـ ـ ـص ـ ــاروخ ـ ــي S400
فــي نـهــايــة يـنــايــر .ول ــم يتضح
ب ـع ــد ذلـ ـ ــك مـ ــا إذا ك ــان ــت تـلــك
المحادثات قد تم تأجيلها أو
إلغاؤها.

وكــانــت تــركـيــا تسلمت عــام
 2019دفعة أولى من األنظمة.
ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد آخ ـ ـ ـ ــر ،اتـ ـه ــم
االتحاد األوروبي تركيا بقمع
"حــزب الشعوب الديمقراطي"
الـ ـمـ ـع ــارض الـ ـم ــؤي ــد ل ــأك ــراد
بشكل غير مبرر.
وق ــال مـتـحــدث بــاســم ممثل
االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي ل ـل ـشــؤون
الخارجية جوزيب بوريل أمس
األول" :يشعر االتحاد بقلق بالغ
إزاء استمرار الضغط على حزب
الشعوب الديمقراطي والعديد
مـ ـ ــن أع ـ ـ ـضـ ـ ــائـ ـ ــه" ،م ـس ـت ـش ـه ــدا
باالعتقاالت األخيرة واستبدال
رؤس ــاء الـبـلــديــات المنتخبين
وقضايا المحاكم ذات الدوافع
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ومـ ـ ـح ـ ــاوالت رف ــع

(أ ف ب)
الحصانة البرلمانية عن أعضاء
الجمعية الوطنية كأمثلة على
ذلك.
وحذر بوريل من أنه "يتعين
عـلــى تــرك ـيــا ،بصفتها عـضــوا
ق ــديـ ـم ــا ف ـ ــي م ـج ـل ــس أوروبـ ـ ـ ــا
ودولة مرشحة ،حماية نظامها
ال ــديـ ـم ـ ـق ــراط ــي ،بـ ـم ــا ف ـ ــي ذل ــك
احترام حقوق اإلنسان وسيادة
القانون وحرية تشكيل األحزاب
السياسية".
وقال إنه يجب التحقيق في
أي مخالفة أو جريمة مزعومة
وفق األصول القانونية ،عالوة
على ذلــك ،يجب دائـمــا تطبيق
مبدأ افتراض براءة المتهم.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

لخطواتها الرامية إلــى إحياء االتفاق النووي مع
إيران.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس،
أنه لم يتم تحويل أي أموال إلى طهران حتى اآلن ،ردا
على سؤال بشأن إعالن سيول أنها توصلت التفاق
مع طهران إلطالق جزء من أموالها المجمدة بسبب
العقوبات التي فرضها الرئيس األميركي السابق
دونالد ترامب بعد التشاور مع واشنطن .واكتفى
ً
بــرايــس بــالـقــول" :إن ــه لــن يـكــون مفاجئا أن يشارك
الحلفاء بالفعل في مثل هذه المناقشات".
وفي وقت سابق ،أكدت وزارة الخارجية األميركية،
أن الحوار مع إيران سيتم بالشراكة مع األوروبيين.
وأش ــارت "الـخــارجـيــة" إلــى أنها "ال تؤيد سلوك
اإلدارة السابقة التي انسحبت من االتفاق النووي
عام  2018في وقت كانت إيران ملتزمة ببنوده وفق
تقديرات االستخبارات األميركية".
ً
والحقا ،قالت الوكالة الدولية في تقرير إضافي،
إن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة  20في المئة
يجعلها على المستوى التقني على بعد خطوة من
مستوى التخصيب الضروري لصنع قنبلة نووية.
وذكـ ــر تـقــريــر ال ــوك ــال ــة أن م ـخ ــزون ال ـيــوران ـيــوم
المخصب لدى الجمهورية اإلسالمية أكثر بـ  14مرة
من الحد المسموح به ،في حين حذر غروسي من
تمرير منع إيران دخول مفتشي الوكالة دون اتخاذ
خطوات للرد.
من جهته ،جدد وزير الخارجية اإلسرائيلي غابي
أشكينازي تحذير إسرائيل من نوايا إيران في تطوير
ً
ً
قدراتها النووية "سرا" ،مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح
إليران بالقدرة على حيازة سالح نووي أبدا.
وقال أشكينازي ،إن إيران "تدمر ما تبقى من رقابة
للوكالة الدولية ،وتواصل تحدي وتهديد االستقرار
ً
اإلقليمي" ،مضيفا" :ترى إسرائيل في الخطوة تهديدا،
ويجب أال تمر دون رد".

١٩

سلة أخبار
تونس :إطالق سراح القروي
وترقب لتظاهرات «النهضة»

قرر القضاء التونسي اإلفراج
عن رئيس حزب "قلب تونس"،
نبيل القروي ،مقابل ضمان
مالي 3.5 ،ماليين دوالر ،أمس.
ويأتي اإلفراج عن القروي،
ً
الذي حل ثانيا باالنتخابات
الرئاسية األخيرة ،بعد إيداعه
السجن بشبهة تبييض
أموال ديسمبر الماضي،
عشية حشد حركة "النهضة"
للخروج في تظاهرات اليوم
ضد محاوالت لحل البرلمان،
مع تفاقم األزمة السياسية
بشأن التعديل الحكومي.
ونفى "قلب تونس" قيامه
بمقايضة رئيس الحكومة،
هشام المشيشي ،إلطالق
سراح القروي ،مقابل منح
الثقة للتشكيلة الحكومية
الجديدة ،التي رفضها
الرئيس قيس سعيد.

اشتداد القتال بمأرب
يفجر أزمة نزوح

حذرت عشرات المنظمات
الحقوقية اليمنية من كارثة
إنسانية وشيكة وأزمة نزوح
في مأرب ،بسبب اشتداد
القتال بين ميليشيات جماعة
"أنصار الله" الحوثية والقوات
الموالية لحكومة الرئيس
عبدربه منصور هادي.
جاء ذلك في نداء عاجل
وجهته منظمة سام للحقوق،
والمركز األميركي للعدالة،
إضافة إلى  ٣٣منظمة يمنية،
أمس ،إلى كل من المبعوث
األميركي لليمن تيموثي
ليندركينغ ،ومبعوث األمين
العام لألمم المتحدة مارتن
غريفيث ،لحثهم على التدخل
لوقف هجوم الجماعة
المتحالفة مع إيران على آخر
معاقل الحكومة بشمال البالد.

ً ً
برلين تدين عنصرا سابقا
بالنظام السوري ألول مرة

سينوفارم «يتسلل» ألوروبا...
و«جونسون» تقترب من الترخيص
بعد أن سبق وتميزت باستخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك في"،
بدأت المجر ،أمس ،استخدام لقاح المختبر الصيني "سينوفارم"
ضد فيروس كورونا ،لتصبح أول دولة في االتحاد األوروبي تقوم
بترخيصه.
وفي رسالة قصيرة نشرت على "فيسبوك" ،قال رئيس الــوزراء
فيكتور أوربان" :اليوم ،نبدأ التطعيم مع الشحنات الصينية".
وفي القاهرة ،أعلنت هيئة الدواء المصرية أن مصر سجلت لقاح
"سبوتنيك فــي" الــروســي ،لتصبح بذلك الدولة ال ــ 34التي تسجل
اللقاح لالستخدام المحلي ،وسبقتها في اعتماد اللقاح بشمال
افريقيا تونس والجزائر.
وأف ـ ــادت وس ــائ ــل إع ــام ب ــأن الـسـلـطــات الـمـصــريــة واف ـق ــت على
استخدام "سبوتنيك في" ،وكذلك اللقاح الذي طورته شركة األدوية
العمالقة "استرازينيكا" البريطانية  -السويدية ،التي أقرت بدورها
بوجود صعوبات جديدة طرأت في أوروبــا على إنتاج الجرعات
الموعودة لالتحاد األوروبي ،مشيرة إلى أنها ستلجأ إلى مواقع
إنتاج في الخارج للوفاء بوعودها بتسليم اللقاحات إلى االتحاد
األوروبي في النصف الثاني من العام.
وأعلن متحدث في المجموعة ،أمس ،أن "استرازينيكا تعمل على
زيادة اإلنتاج في سلسلة التوريد الخاصة بها في االتحاد األوروبي،
وستستخدم طاقتها في العالم لضمان تسليم  180مليون جرعة
إلى االتحاد األوروبي في النصف الثاني من العام الجاري" ،مضيفا:
"مــن المقرر استالم نصف الكمية المتوقعة من سلسلة التوريد
الموجودة في االتحاد األوروبي ،على أن تصل الكمية المتبقية من
مواقع الشركة في العالم".
وفي خطوة تأمل السلطات أن توقف زيادة اإلصابات ،وتساعد
بإنعاش االقتصاد الذي سجل العام الماضي أسوأ ركود بعقدين،
دشنت ماليزيا امس حملة تطعيم ،وكان رئيس الوزراء الماليزي،
محيي الدين ياسين ،أول الحاصلين على اللقاح الذي طورته شركة
"فايزر" األميركية .وقال" :أنا واثق من أن هذا اللقاح آمن وفعال"،
مضيفا أن على المواطنين الثقة في الجهود التي تبذلها الحكومة
الحتواء الفيروس.
وفي سريالنكا ،تظاهر أشخاص من األقلية المسلمة ،احتجاجا
على الحرق القسري لجثامين المتوفين بـ"كوفيد  ،"19تزامنا مع
وصول رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ،الذي يقوم بزيارة
رسمية لكولومبو ،وحمل المتظاهرون المسلمون نعشا رمزيا
م ـنــدديــن بـسـيــاســة الـحـكــومــة الـســريــانـكـيــة بـحـظــر دف ــن ضحايا
الفيروس وتجاهل طقوسهم الدينية ،والتظاهرة موجهة إلى خان
الذي سلط الضوء قبل أسبوعين على هذه المحنة التي يعانيها
مسلمو سريالنكا.
وفي خطوة تقربه من الترخيص أعلنت وكالة الــدواء والغذاء
االميركية ( )FDAأمس ،أن لقاح "جونسون آند جونسون" آمن وفعال
من جرعة واحدة.

حكم القضاء األلماني،
أمس ،على عنصر سابق
في االستخبارات السورية
بالسجن أربع سنوات
ونصف سنة ،بتهمة التواطؤ
في جرائم ضد اإلنسانية ،في
إطار أول محاكمة في العالم
مرتبطة بانتهاكات تنسب
إلى الحكم االستبدادي
للرئيس بشار األسد.
وأدانت المحكمة العليا
في كوبلنس ،السوري إياد
ً
الغريب ( 44عاما) بتهمة
المشاركة في اعتقال 30
ً
متظاهرا في دوما ،كبرى
مدن الغوطة الشرقية قرب
دمشق أواخر  2011ونقلهم
إلى مركز اعتقال تابع
ألجهزة االستخباراتُ ،ي ّ
سمى
"الفرع ."251

ميليشيات إثيوبية تنهب
مزارعين سودانيين

أطلقت ميليشيات إثيوبية
مسلحة أعيرة نارية على
عمال ومزارعين سودانيين
داخل األراضي السودانية،
مساء أمس األول ،ما
أدى إلى فرار العشرات
منهم عند منطقة الكردية
الحدودية.
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بايدن والكاظمي يتفقان على محاسبة «فصائل الكاتيوشا»
مواصلة التصعيد تعكس نفاد صبر طهران ...و«حزب الله ـــ العراق» يتبرأ من صواريخ أربيل
في أوج سلسلة هجمات
ّ
حملت الواليات المتحدة إيران
المسؤولية عنها وجهزت
ً
ردا عليها داخل العراق
وخارجه ،أجرى الرئيس جو
بايدن أول اتصال هاتفي منذ
توليه منصبه في  20يناير
الماضي مع رئيس الوزراء
مصطفى الكاظمي ،وطالبه
بضرورة محاسبة الفصائل
الموالية إليران لدفع الحوار
االستراتيجي وتوسيع
التعاون.

على وقع هجمات صاروخية
متالحقة تشير إلى نفاد صبر
إي ـ ــران ت ـجــاه إدارتـ ـ ــه ال ـجــديــدة،
اتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــق الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي
ج ـ ــو ب ـ ــاي ـ ــدن ف ـ ــي أول اتـ ـص ــال
مـ ــع رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـع ــراق ــي
م ـ ـص ـ ـط ـ ـفـ ــى ال ـ ـك ـ ــاظ ـ ـم ـ ــي ع ـل ــى
ض ـ ـ ــرورة ال ـم ـح ــاس ـب ــة ال ـكــام ـلــة
للمسؤولين عن هذه الهجمات،
التي استهدفت خالل األسبوع
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري س ـ ـ ـفـ ـ ــارة الـ ـ ــواليـ ـ ــات
المتحدة ،والتعاون في محاربة
تنظيم داعش.
وأع ـل ــن ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ،في
بيان مساء أمس األول ،أن بايدن
أش ـ ــاد ب ـق ـي ــادة ال ـكــاظ ـمــي وأك ــد
دعم الواليات المتحدة لسيادة
ً
الـ ـع ــراق واس ـت ـق ــال ــه ،مــوض ـحــا
ً
أنهما «ناقشا أيضا أهمية دفع
الحوار االستراتيجي بين بلدينا
قدما وتوسيع التعاون الثنائي
في قضايا كبرى أخرى».
وكتب الكاظمي ،في تغريدة:
«بـحـثـ ُـت فــي ات ـصــال هــاتـفــي مع
الرئيس بايدن تطوير العالقات
الثنائية وتـعــزيــز الـشــراكــة بما
يخدم مصلحة البلدين والعمل
عـ ـل ــى دعـ ـ ــم األم ـ ـ ــن والـ ـسـ ـل ــم فــي
المنطقة واستمرار التعاون في
محاربة داعش .كما أكدنا العمل
لمواصلة الحوار االستراتيجي
بين بلدينا على أساس السيادة
الوطنية العراقية».
وق ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــل االتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــال ،ش ـ ـ ــدد
الـكــاظـمــي خ ــال جـلـســة مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء األس ـ ـب ـ ــوع ـ ـي ـ ــة ،ع ـل ــى
أن «ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق لـ ــن يـ ـك ــون س ــاح ــة
ً
لـتـصـفـيــة ال ـح ـســابــات» ،مـعـتـبــرا
أن الـ ـص ــواري ــخ ال ـع ـب ـث ـيــة ،ال ـتــي
اسـتـهــدفــت ال ـس ـفــارة األمـيــركـيــة
بالمنطقة الـخـضــراء فــي بـغــداد
ً
وم ـط ــار أرب ـي ــل ال ــدول ــي م ــؤخ ــرا،

أساقفة الموصل يرافقون أعضاء القافلة البابوية خالل زيارتهم إلى المدينة أمس األول
«محاولة إلعاقة ّ
تقدم الحكومة
وإح ــراجـ ـه ــا ،ل ـكــن أج ـه ــزة األم ــن
س ـت ـص ــل إلـ ـ ــى الـ ـجـ ـن ــاة وس ـي ـتــم
عرضهم أمام الرأي العام».
وأكــد الكاظمي أن «العمليات
االستباقية ضد اإلرهاب مستمرة
وف ــي تـصــاعــد لـلـقـضــاء عـلــى ما
تبقى من جحور اإلرهاب وبؤره
ون ـح ـي ــي ق ــواتـ ـن ــا ال ـب ـط ـل ــة بـكــل
ً
ً
ونهارا
صنوفها وهي ترابط ليل
في مالحقة خاليا اإلرهاب».
وفي نفي مباشر ونــادر ،نفت

ً
منطقة الكرادة» ،مشيرا إلى أن انفجار العبوات
الـثــاث أسفر عــن أض ــرار مــاديــة فقط مــن دون
تسجيل إصابات بشرية.
الى ذلك ،تجددت الصدامات أمس بين قوات
األم ــن الـعــراقـيــة والمتظاهرين فــي الناصرية
بـمـحــافـظــة ذي ق ــار .وأفـ ــاد م ـصــدر أم ـنــي بــأن
االح ـت ـجــاجــات الـغــاضـبــة لـلـمـطــالـبــة بــإسـقــاط
ال ـح ـكــومــة الـمـحـلـيــة تـسـبـبــت ف ــي ق ـطــع جسر
النصر ،بينما قال متظاهرون ان قــوات االمن
أطلقت الرصاص الحي باتجاههم.

«كتائب حزب الله ـ ـ العراق» ،إحدى
ال ـف ـصــائــل ال ـعــراق ـيــة األق ـ ــرب إلــى
إيران ،أمس األول أي دور لها في
الهجمات الصاروخية على أهداف
أميركية في العراق.
وفي أول تعليق من نوعه على
أخ ـط ــر ح ـ ــادث هـ ــذا الـ ـع ــام ،وهــو
هـجــوم صــاروخــي فــي أربـيــل في
 15فبراير أودى بحياة متعاقد
يعمل مع القوات األميركية ،قال
ال ـم ـت ـحــدث بــاســم ك ـتــائــب «ح ــزب
الـ ـ ـل ـ ــه» م ـح ـم ــد مـ ـحـ ـي ــي ،ل ــوك ــال ــة
روي ـت ــرز« :نـحــن بشكل مطلق ما
قمنا باستهداف أربيل وال قمنا
باستهداف المنطقة الخضراء».
وأضــاف محيي ،الــذي تطالب
جماعته بانسحاب  2500جندي
أم ـيــركــي مـتـمــركــزيــن ف ــي ال ـعــراق
وت ـ ـعـ ــارض ال ـن ـف ــوذ الـ ـغ ــرب ــي ،أن
م ـن ـفــذي ال ـه ـج ـمــات ي ــري ــدون من
واشـنـطــن أن ت ـشــدد مــوقـفـهــا من
ط ـه ــران أو تـسـتـهــدف الـفـصــائــل
ً
العراقية ،معتبرا أنــه يجب منح
فـ ــرصـ ــة ل ـت ـح ـق ـي ــق ان ـ ـف ـ ــراج بـيــن
الــواليــات الـمـتـحــدة وإيـ ــران ،مما
قـ ــد يـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى رحـ ـي ــل الـ ـق ــوات
األميركية.
وت ـم ـثــل ال ـه ـج ـمــات ع ـلــى م ــدار

األيام العشرة الماضية تصعيدا
ض ــد م ــواق ــع أم ـي ــرك ـي ــة ف ــي وق ــت
ت ـب ـحــث واش ـن ـط ــن وط ـ ـهـ ــران عــن
سـ ـبـ ـي ــل ل ـ ـل ـ ـعـ ــودة إلـ ـ ــى االت ـ ـفـ ــاق
النووي.
وال يعلق «حزب الله  -العراق»،
ع ـ ـ ــادة ع ـل ــى ه ـج ـم ــات ب ـع ـي ـن ـهــا.
ويمثل نفيه المباشر ألي تحرك
ضد المصالح األميركية في وقت
تقول واشنطن إنها ال تزال تعمل
على تحديد هوية مرتكبي هجوم
أربـ ـي ــل ،دالل ـ ــة ع ـلــى رغ ـب ــة إي ــران
وحلفائها في تجنب تصعيد قد
يؤدي إلى رد أميركي قوي.
لـ ـك ــن ال ـ ـح ـ ــزب ال ـ ـمـ ــح ال ـ ـ ــى أن
الهجوم الذي وقع على الرياض
قبل اسابيع وتبناه فصيل عراقي
غ ـيــر مـ ـع ــروف ق ــد ي ـك ــون انـطـلــق
بــالـفـعــل مــن األراضـ ــي الـعــراقـيــة،
ً
مضيفا انه تحرك له مشروعية.

صبر إيران
ووف ــق محللين ومـســؤولـيــن،
ف ـ ـ ــإن الـ ـهـ ـجـ ـم ــات الـ ـص ــاروخـ ـي ــة
ال ـم ـت ـجــددة لـلـفـصــائــل الـعــراقـيــة
ً
تـحـمــل م ــؤش ــرا عـلــى ن ـفــاد صبر
إيـ ــران تـجــاه إدارة ب ــاي ــدن .وقــال

األوروبية
موسكو :العقوبات ً
سيرك مخطط له مسبقا

(أ ف ب)
م ـســؤول عـسـكــري أمـيــركــي كبير
في العراق« :يبدو أننا عدنا إلى
الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،وال ـم ـع ـلــومــات
االسـتـخـبــاراتـيــة تـقــول إن هناك
ً
المزيد في المستقبل» ،موضحا
ّ
أن «الـ ـ ـم ـ ــؤش ـ ــرات ت ـ ـ ــدل عـ ـل ــى أن
الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ت ـع ـت ـم ــد األس ـ ـلـ ــوب
ال ـ ـسـ ــابـ ــق» ،واسـ ـتـ ـخ ــدم ــت فـيـهــا
ع ـ ـشـ ــرات ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ مـ ــن طـ ــراز
 107ملم التي تطلق من مركبات
صغيرة.
ل ـك ــن الـ ــافـ ــت ل ـل ـن ـظــر اآلن أن
ال ـم ـج ـمــوعــات الـمـتـهـمــة بتنفيذ
هذه الهجمات كانت أول الجهات
المستنكرة لـهــا ،لـكــن الـمـصــادر
األم ـن ـيــة ال ت ـب ــدو مـقـتـنـعــة بـهــذا
التنديد.
وي ـ ـ ـ ـ ــرى م ـ ـح ـ ـل ـ ـلـ ــون وخ ـ ـب ـ ــراء
أن اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ضــد
المصالح األميركية فــي الـعــراق
مرتبط بعوامل محلية ودولية.
فعلى المستوى المحلي ،تتحدى
ال ـف ـصــائــل رئ ـيــس ال ـ ــوزراء ال ــذي
وع ــد بـضـبـطـهــا وتـسـعــى إلب ــراز
عضالتها مع اقتراب موعد إجراء
االنتخابات البرلمانية المبكرة
في أكتوبر.
وقــالــت أنـيـســة الـبـصـيــري من

المعهد الملكي لـخــدمــات األمــن
والـ ــدفـ ــاع« :يـ ــريـ ــدون أن ي ــذك ــروا
الـجـمـيــع بــأنـهــم م ــوج ــودون وأن
يـظـهــروا لــرئـيــس الـ ــوزراء بأنهم
ي ـم ـل ـك ــون ح ــري ــة الـ ـتـ ـح ــرك مـتــى
شـ ــاؤوا» ،مضيفة« :االنـتـخــابــات
ً
ً
الـمـقـبـلــة تـلـعــب دورا مـفـصـلـيــا.
ّ
وهذه المجموعات تستعد لها».
وتابعت البصيري« :الهجمات
المتجددة قد تكون محاولة من
المقربين من إيــران لزيادة نفوذ
حليفتهم فــي ضــوء المحادثات
التي تلوح في األفق مع الواليات
المتحدة».
وقــد تكون لــدى إيــران أسباب
مالية للضغط على بغداد بشكل
مباشر ،وفق مسؤولين محليين
وغربيين .فمع تقلص اقتصادها
وت ــداع ـي ــات ال ـع ـق ــوب ــات ،تـحـتــاج
ط ـهــران ل ـلــوصــول إل ــى حسابها
فــي بنك الـتـجــارة الـعــراقــي حيث
كــانــت الـحـكــومــة تــدفــع لـهــا ثمن
الغاز المستورد .لكن مسؤولين
عراقيين قالوا إنهم يخشون دفع
دي ــون مستحقة لـطـهــران بقيمة
ملياري دوالر خشية أن يثير ذلك
غضب واشنطن.
(عواصم -وكاالت)

لبنان إذ يحسد العراق ...استنجاد «الكيان» بعباءة الفاتيكان
●

بيروت  -منير الربيع

يتحضر العراق الستقبال البابا فرنسيس،
ستكون الصورة بالغة الداللة واألهمية ،لبنان
أحد أكبر المتحسرين والخاسرين ،وهو الذي
كــان يفترض أن يـكــون وجـهــة أول ــى لمثل هذه
الزيارات ،ومنه ينطلق البابا في زياراته ،مثلما
حصل عندما زار البابا الــراحــل يوحنا بولس
الـثــانــي لـبـنــان ومـنــه زار س ــوري ،إنـهــا الــزيــارة
الثانية لبابا الفاتيكان للشرق األوسط ،وال يكون
لبنان حاضرا على جدول زياراته .الرسالة بالغة
المعالم حول سوء الوضع اللبناني ،خاصة أن
العراق يحتضن زيــارات عربية متعددة ،يعود
إلى آفاقه العربية بعد غربة طويلة ،يعمل رئيس
ال ــوزراء مصطفى الكاظمي على إع ــادة تثبيت
قاعدة العالقات العربية المشتركة ،بتحسين
العالقات مع دول الخليج وخصوصا السعودية،
ومــن خــال وضــع أســس لتفاهم ثــاثــي عراقي
م ـصــري أردن ـ ــي ،يـخــرجــه مــن الـسـيـطــرة التامة
للنفوذ اإليــرانــي ،كــل هــذه الـتـطــورات هــي التي
تجعل بــاد الــرافــديــن قبلة دولـيــة للسياسيين
ورجال الدين.
المحطة األساسية في زيارة البابا هي اللقاء
مع المرجع الشيعي في النجف األشــرف ،وفي

ً
ذلك رسالة أيضا ،ليست فقط حول الحفاظ على
التعايش المشترك اإلسالمي المسيحي ،إنما
موقف بالغ الداللة يتالقى عليه الفاتيكان مع
جهات دولية أخرى حول رفعة مواقف المرجع
ً
الذي كان داعما لتظاهرات العراقيين الرافضين
للهيمنة الخارجية ،وطالبوا بإجراء إصالحات
سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية .في
هذا الوقت ،سيكون لبنان في عداد المتفرجين
والمتحسرين ،فهو لــم يعد يستقطب اهتمام
العالم.
ً
قـيــل ســابـقــا فــي لـبـنــان ،وم ــن قـبــل أح ــد أكثر
ً
الزعماء المسيحيين حنكة وذكاء وكاريزماتيا،
الرئيس الراحل كميل شمعون ،إنه إذا أراد المرء
فــي لـبـنــان أن يـقــرأ ال ـت ـحــوالت وال ـت ـطــورات في
المنطقة ،فما عليه إال النظر إلــى ال ـعــراق .تلك
قناعة كانت راسـخــة لــدى شمعون دفعته إلى
االنضمام فــي الخمسينيات إلــى حلف بغداد،
ً
وكــان من المؤمنين جــدا بانعكاس الوضع في
العراق على لبنان ،تلك قناعة كانت راسخة أيضا
لدى قوى مسيحية في الثمانينيات ،وتحديدا
القوات اللبنانية ،وقائد الجيش حينذاك ميشال
عون.
تجدد الربط بين الملفين اللبناني والعراقي
ف ــي م ـح ـط ــات ك ـث ـي ــرة ،س ـق ـطــا م ـع ــا ف ــي دوامـ ــة

الفوضى والسطوة اإليرانية ،ومعا أيضا شهدا
اندالع أوسع موجة احتجاجات في أكتوبر ،2019
ما يؤكد نظرية التالزم ،لكن العراق تفوق على
لبنان فــي مواكبة الـتـطــورات واألحـ ــداث ،نجح
مصطفى الكاظمي في إعادة العراق إلى ساحة
االهـتـمــام الـعــربــي وال ــدول ــي ،منتهجا سياسة
مـتــوازنــة ،عــرف كيف يستفيد مــن كــل الظروف
المحيطة ليركز انطالقته على رأس الحكومة،
أما لبنان فال يــزال متأخرا ،لكنه يشهد تحركا
سياسيا وشعبيا وكنسيا أيضا لجلب اهتمام
الفاتيكان ،ومن خالله استعادة االهتمام الدولي
بلبنان.
قبل تحديد موعد زيــارة البابا للعراق ،زار
البطريرك الماروني ألنطاكيا وسائر المشرق
بـشــارة الــراعــي ،الـحــاضــرة الفاتيكانية ،وعقد
لقاءات مع المسؤولين هناك وعلى رأسهم البابا
فرنسيس ،وقدم الراعي دراســات متعددة حول
الوضع في لبنان ،طالبا المساعدة للحفاظ على
هــذا الكيان ،الــذي وصفه البابا الراحل يوحنا
بولس الثاني بوطن الرسالة.
وتوالت الزيارات واللقاءات والرسائل التي
تشرح حقيقة الوضع المتدهور في لبنان ،كما
وجه الراعي دعوة للبابا لزيارة البلد الصغير،
ال ــذي يعاني أس ــوأ أزم ــة اقتصادية اجتماعية

مالية ،قبل أيــام دعــا البابا إلــى حماية الكيان
الـلـبـنــانــي ،ك ـن ـمــوذج فــريــد ف ــي مـنـطـقــة الـشــرق
األوسط .في موازاة ذلك ،تشهد الساحة اللبنانية
حركة سياسية وشعبية واسعة مؤيدة لبكركي،
وهي الكنيسة المارونية التي تدعو للحفاظ على
الــوحــدة اللبنانية وحماية الدستور ،وتسعى
لعقد مؤتمر دولي يحفظ لبنان الذي نشأ عام
.1920
وتتخوف الكنيسة المارونية من زوال لبنان
الكبير ،الذي تم تجديد اإلجماع الوطني والعربي
والــدولــي حوله فــي وثيقة الــوفــاق الوطني في
اتفاق الطائف بالسعودية عام  ،1989والحفاظ
ع ـل ــى ص ـي ـغــة ال ـم ـن ــاص ـف ــة ب ـي ــن الـمـسـيـحـيـيــن
والمسلمين ،بدال من الذهاب إلى صيغة جديدة
يطلق عليها «المثالثة» ،أي تقاسم المناصب
في الدولة بين ثالث قوى على أساس مذهبي،
بين السنة والشيعة والمسيحيين .وهذه صيغة
تمثل مشروعا سياسيا كبيرا لحزب الله تحاول
الكنيسة التصدي له ،لعدم خسارة االمتيازات
اللبنانية التي نجح لبنان في اكتسابها ،انطالقا
من نموذجه ،وعززها بناء على عالقاته العربية
وتحديدا الخليجية ،باإلضافة إلى عالقاته مع
الغرب.
ي ـح ــاول ال ـب ـطــريــرك ال ـم ــارون ــي ،إل ــى جــانــب

قوى سياسية متعددة من مختلف الطوائف،
وخ ـص ــوص ــا م ــع ول ـي ــد ج ـن ـب ــاط ،نـبـيــه ب ــري،
تيار المستقبل وسعد الحريري ،وشخصيات
مـسـيـحـيــة وإس ــامـ ـي ــة أخ ـ ـ ــرى ،إع ـ ـ ــادة إح ـي ــاء
االهـتـمــام الـعــربــي وال ــدول ــي بـلـبـنــان ،والـتـقــدم
خطوات إلــى األمــام على غــرار الخطوات التي
أحرزها مصطفى الكاظمي في العراق ،ونجح
من خاللها في استقطاب متجدد للمجتمعين
العربي والدولي.
تعرف هــذه الشخصيات أن المهمة صعبة
وشـ ــاقـ ــة ،وأن الـ ـط ــري ــق طـ ــويـ ــل ،ل ـك ــن ال ـحــركــة
السياسية باتجاه الكنيسة المارونية والشعبية،
ً
ً
ستكون عنصرا أساسيا من عناصر استعادة
التوازن السياسي ،بعد اختالل الميزان لمصلحة
حــزب الـلــه وحلفائه ومــن خلفهما إي ــران .هذه
الحركة تأتي بعد قناعة لدى البطريرك الماروني
ً
بأن المجتمع الدولي لن يبدي اهتماما بلبنان ما
لم يهتم اللبنانيون بأنفسهم .وذلك يبدأ بإعادة
تـعــزيــز الـتـفــاهــم الـمـسـلــم الـمـسـيـحــي ،وتجديد
االتفاق على ثوابت التوازن ،والعودة إلى الحضن
العربي ،بدال من االنخراط في صراع األحالف،
وبدال من التوجه إلى إيران أو إلى الشرق ،وفق
ما يناقض الصيغة اللبنانية بأساس تكوينها،
الهدف واضح لكن الطريق صعب وطويل.

ً
مصر :بوتين يزور القاهرة قريبا
وموسكو تحضر في اتصال بلينكن
●

القاهرة  -حسن حافظ

مـ ـ ــع اقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراب م ـ ــوع ـ ــد زيـ ـ ـ ــارة
ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ــروس ـ ــي ف ــادي ـم ـي ــر
بوتين للقاهرة الشهر المقبل،
حضر ملف روسيا بقوة في أول
اتصال إلدارة الرئيس األميركي
جو بايدن مع الحكومة المصرية.
وأجرى وزير الخارجية األميركي
أنـ ـت ــون ــي ب ـل ـي ـن ـكــن ات ـ ـصـ ــاال مــع
نظيره المصري سامح شكري،
م ـســاء أم ــس األول ،عـبــر خــالــه،
حسب تغريدة له على «تويتر»،
ع ـ ــن مـ ـب ــاع ــث قـ ـل ــق م ـ ــن ق ـض ـيــة
ح ـ ـقـ ــوق اإلنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان ،ال ـ ـتـ ــي ش ــدد
عـلــى أن ـهــا سـتـكــون مــركــزيــة في
الـعــاقــات األمـيــركـيــة المصرية،
وشدد لنظيره المصري على أن
«مـصــالـحـنــا األمـنـيــة المشتركة

ي ـجــب أن ت ـت ـمــاشــى م ــع اح ـت ــرام
الديمقراطية وحـقــوق اإلنـســان،
وم ـ ــن ض ـم ـن ـهــا م ـج ـت ـمــع مــدنــي
قوي».
وكـ ـ ــانـ ـ ــت ال ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة أفـ ــرجـ ــت
أخ ـيــرا عــن ع ــدد مــن المعتقلين،
أمـثــال صحافي قناة «الجزيرة»
مـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــود حـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــن ،وأسـ ـ ـت ـ ــاذ
االقتصاد بجامعة القاهرة حازم
حسني ،فضال عن إصدار قانون
الجمعيات األهلية المعدل ،والذي
تلقت نسخته القديمة انتقادات
أميركية علنية.
وبـ ـع ــد زيـ ـ ـ ــارة ق ــائ ــد ال ـق ـي ــادة
الوسطى فــي الجيش األميركي
(سـ ـنـ ـتـ ـك ــوم) ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال كـيـنـيــث
ماكينزي ،للقاهرة االثنين ،ولقاء
الــرئ ـيــس ال ـم ـصــري عـبــدالـفـتــاح
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ،وإشـ ـ ــادتـ ـ ــه ب ـم ـتــانــة

باريس تدين القمع المؤسسي
لألويغور في الصين

دان وزير الخارجية الفرنسي
جان إيف لودريان ،أمس،
«القمع المؤسسي» للصين ضد
مسلمي األويغور في منطقة
شينجيانغ .وخالل مداخلة عبر
الفيديو أمام مجلس حقوق
اإلنسان التابع لألمم المتحدة،
قال لودريان« :من إقليم
شينجيانغ الصيني ،وردتنا
شهادات ووثائق متطابقة
تظهر ممارسات غير مبررة
بحق األويغور ونظام رقابة
وقمع مؤسسي واسع النطاق».
وكان النواب الكنديون أقروا
ّ
مذكرة غير ملزمة اعتبروا فيها
ّ
ّ
أن االنتهاكات التي تتعرض لها
ّ
أقلية األويغور في إقليم ترقى
إلى جريمة «إبادة جماعية»،
مطالبين الحكومة بأن تحذو
حذوهم.

َّ
انفجارات تستهدف محلي بيع كحول ببغداد
قبل أيام من زيارة تاريخية لبابا الفاتيكان
ُ
للعراق ،استهدف أمس محالن لبيع المشروبات
الـكـحــولـيــة ف ــي ال ـعــاص ـمــة بـ ـغ ــداد ،ف ــي خـطــوة
تظهر عدم استقرار األوضاع األمنية وتعكس
صورة غير متسامحة وتضر بهدف زيارة أرفع
شخصية مسيحية لهذا البلد المتنوع.
وأكـ ـ ــد م ـص ــدر أم ـن ــي ع ــراق ــي أن «ع ـبــوت ـيــن
ناسفتين انفجرتا قرب محال لبيع المشروبات
الكحولية ضمن منطقة الكم ،وثالثة موضوعة
أمام محل آخر لبيع المشروبات الكحولية في

سلة أخبار

ا لـعــا قــات العسكرية بين مصر
والواليات المتحدة ،أثار بلينكن
احتمال شراء مصر مقاتالت «سو
 »35الــروسـيــة الـمـتـطــورة ،وهــي
نـقـطــة شــديــدة الـحـســاسـيــة لــدى
واشنطن.
وسبق ذلك موافقة إدارة بايدن
في  16الجاري على بيع معدات
ع ـس ـكــريــة عـ ـب ــارة ع ــن ص ــواري ــخ
رام ب ـل ــوك  2ال ـم ـض ــادة لـلـسـفــن
واألهداف البحرية لمصر ،بتكلفة
إجمالية  197مليون دوالر.
وتأتي االتصاالت األميركية،
التي تعكس مقاربة حذرة ودقيقة
للتعامل مع الحكومة المصرية،
ف ــي ظ ــل ح ــدي ــث إع ـ ــان وس ــائ ــل
إع ـ ــام م ـصــريــة م ـح ـســوبــة على
الدولة ،عن زيارة مرتقبة للرئيس
الروسي فالديمير بوتين للقاهرة

النيجر :مرشح المعارضة
يعلن فوزه بـ «الرئاسية»

أعلن مرشح المعارضة في
النيجر ماهاماني عثمان،
أمس ،فوزه في االنتخابات
التي جرت األحد
الرئاسية ُ
في النيجر وأعلن أمس األول،
فوز وزير الداخلية السابق
محمد بازوم فيها حسب
نتائج موقتة .وقال عثمان ،في
كلمة بمعقله في منطقة زيندر
(جنوب شرق) ،إن «تجميع
نتائج المحاضر التي وصلت
إلينا عبر مندوبينا في
مختلف مراكز االقتراع تؤكد
فوزنا بنسبة  50.3في المئة
من األصوات» .وكان إيزاكا
سونا رئيس اللجنة الوطنية
المستقلة لالنتخابات أعلن
بحضور كبار المسؤولين
وأعضاء السلك الدبلوماسي،
أن بازوم مرشح حزب
«التجمع الوطني الديمقراطي»
الحاكم فاز في االنتخابات
الرئاسية بنسبة  55.75في
المئة من األصوات .وأوضح
أن عثمان حصل على 44.25
في المئة من األصوات في هذا
االقتراع.

ً
اإلكوادور 75 :قتيال
في تمرد بـ  3سجون

أقارب ضحايا قارب بحيرة مريوط يتابعون عمليات اإلنقاذ أمس األول
ف ــي مـ ـ ــارس ال ـم ـق ـب ــل ،ل ـم ـشــاركــة
الرئيس المصري في إعالن عام
 2021عاما للتبادل اإلنساني بين
مصر وروسيا.
وس ـت ـش ـهــد الـ ــزيـ ــارة ال ـثــان ـيــة
لـ ـب ــوتـ ـي ــن لـ ـمـ ـص ــر ت ـ ـحـ ــت ح ـكــم
السيسي توقيع عــدة اتفاقيات

وصفت الناطقة باسم وزارة
الخارجية الروسية ماريا
زاخاروف إقرار االتحاد
األوروبي توسيع العقوبات
ضد شخصيات روسية
على خلفية قضية أليكسي
نافالني ،بـ«السيرك» ،معتبرة
أن ما يحدث أمر مخطط له
مسبقا .وقالت زاخاروف،
أمس ،إن «هذا القرار ،خارج
حدود أي منطق .وعندما
يغيب المنطق فإن ذلك يعني
أننا نتعامل مع قصة سخيفة
تم التخطيط لها مسبقا،
مدعومة بحملة إعالمية».
وفي وقت سابق ،أكد مفوض
االتحاد األوروبي السامي
للشؤون الخارجية والسياسة
األمنية ،جوزيب بوريل،
أن وزراء خارجية االتحاد
وافقوا في اجتماع االثنين،
على توسيع العقوبات ضد
شخصيات في روسيا ،بسبب
الوضع حول نافالني.

ل ـت ـعــزيــز ال ـت ـع ــاون االق ـت ـص ــادي
واألمني والعسكري بين البلدين،
خ ــاص ــة أن ال ـبــرل ـمــان الـمـصــري
وافق على اتفاق التعاون الشامل
والـ ـش ــراك ــة االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة مــع
روسيا االتحادية في  15ديسمبر
الماضي.

ومن الملفات التي ستناقشها
الزيارة الروسية ملف صفقات
السالح مع القاهرة ،وهو ملف
تتابعه الواليات المتحدة بكثير
من االهتمام ،إذ سبق أن أعلن
كـبــار الـمـســؤولـيــن األميركيين
خالل األعوام الماضية رفضهم

(أ ف ب)

للصفقة غامضة التفاصيل بين
م ـصــر وروس ـ ـيـ ــا ،ال ـت ــي تسمح
ل ـل ـق ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة ال ـم ـصــريــة
بـ ــال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـ ـلـ ــى مـ ـق ــات ــات
«س ـ ــو  »35الـ ـمـ ـتـ ـط ــورة ،وال ـت ــي
تقارن عادة بمقاتالت «أف »35
األميركية.

أعلنت شرطة االكوادور أن
 75سجينا على األقل قتلوا
خالل تمرد في  3سجون
في غاياكيل (جنوب غرب)
وكوينسا (جنوب) والتاكونغا
(جنوب).
ّ
وحمل الرئيس االكوادوري
لينين مورينو «منظمات
إجرامية» مسؤولية أعمال
الشغب ،قائال إنها ضالعة
في «أعمال عنف متزامنة في
سجون عدة».

ةديرجلا
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رياضة

«الكرة» يستطلع رأي الهيئة الستضافة التصفيات اآلسيوية

البناي :المسحات وفق مواعيد ثابتة وليست قبل المباريات
حازم ماهر

في كتاب أرسله أمس،
استطلع اتحاد الكرة
رأي مسؤولي الهيئة
العامة للرياضة حول مدى
استضافة الكويت المباريات
المتبقية من مجموعة
األزرق في التصفيات
المشتركة.

أرسل اتحاد كرة القدم كتابا صباح أمس إلى الهيئة
العامة للرياضة الستطالع رأي المسؤولين فيها حول
مدى إمكانية استضافة الكويت للمباريات المتبقية
من المجموعة الثانية ضمن التصفيات اآلسيوية
المؤهلة لنهائيات كأس العالم  2022بقطر ،وكأس
آسيا  2023بالصين ،والتي ستقام بشكل مجمع خالل
الفترة من  31مايو حتى  15يونيو المقبلين.
وف ــي ح ــال ج ــاء رد الـهـيـئــة ب ــاإلي ـج ــاب سيرسل
اتحاد الكرة كتابا إلى االتحاد اآلسيوي يطلب خالله
استضافة التصفيات وذل ــك قبل  5م ــارس المقبل،
وهو الموعد الذي تم تحديده الستضافة المباريات
المتبقية.

وكــان "اآلس ـيــوي" اشـتــرط على االت ـحــادات التي
تــرغــب ف ــي االس ـت ـضــافــة ع ــدم دخـ ــول الـمـنـتـخـبــات
المشاركة حجرا صحيا  14يوما ،وهو األمر الذي
أكده االتحاد في كتابه للهيئة.
ويـفــاضــل االت ـحــاد بـيــن اس ـتــادي جــابــر االحـمــد
الدولي والكويت الستضافة التصفيات ،وإن كانت
حظوظ األول هي األكثر.

البناي :التطعيم قبل معسكر اإلمارات
إلى ذلك ،أكد رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة
 -طبيب المنتخبات الوطنية د .عبدالمجيد البناي

أن اللجنة االولمبية الكويتية أرسلت كتابا إلى
اتحاد الكرة إلعداد كشوفات لالعبي المنتخبات
الوطنية وأعضاء األجهزة الفنية واإلدارية والطبية
من اجل تطعيمهم ضد فيروس كورونا ،ومن ثم
ارســالــه إلــى مجلس ال ــوزراء لتسريع االج ــراءات،
واالن ـت ـه ــاء مـنـهــا ق ـبــل ال ـم ـغ ــادرة إلـ ــى الـمـعـسـكــر
اإلمــاراتــي الــذي سيقام خــال الفترة من  20حتى
 31مارس المقبل.
واقترح البناي تسجيل الالعبين إلكترونيا في
الوقت الحالي من أجــل التطعيم ،وهناك بالفعل
العـبــون قــامــوا بالتسجيل وتــم تطعيمهم ،وذلــك
من أجل انهاء هذا األمر في اسرع وقت ممكن ،على

ان يتم ارســال اسماء الذين لم يتم تطعيمهم إلى
اللجنة األولمبية ضمن كشف المنتخب.
من ناحية أخــرى ،اشــار البناي إلى انه سيعقد
اجتماعا مع االمين العام لالتحاد صالح القناعي
ولـجـنــة الـمـســابـقــات مــن أجــل تـحــديــد مــوعــد ثابت
إلج ــراء مـسـحــات لــانــديــة الـمـشــاركــة فــي بطولتي
الدوري بدرجتيه الممتازة واألولى بشكل مستمر.
وق ــال" :م ــن الـصـعــوبــة بـمـكــان إج ــراء المسحات
ق ـبــل ك ــل ج ــول ــة بـسـبــب ص ـغــط ال ـم ـب ــاري ــات ،إذ ان
الفاصل الزمني بين الجولة واألخرى من ثالث إلى
اربع مباريات فقط ،وبالتالي فإن التوجه سيكون
إجراؤها كل فترة محددة".

فرانكو :النقص العددي أرهق األصفر

اكتمال صفوف النصر
قبل لقاء العربي

النجار :تعادل بطعم الخسارة لألخضر
●

أحمد حامد وعبدالرحمن فوزان

أكد مدرب فريق القادسية لكرة القدم
االسباني بابلو فرانكو ان النقص العدد
ال ـ ــذي ي ـص ـيــب األصـ ـف ــر ف ــي مــواج ـهــات
العربي يرهق فريقه السيما أنه تكرر في
العديد من مواجهات الفريقين األخيرة!
وكان الحكم أحمد العلي اشهر البطاقة
الحمراء لمحترف القادسية النيجيري
جيمس قبل دقائق من نهاية الديربي
ال ــذي جـمــع الـقــادسـيــة وال ـعــربــي ضمن
منافسات الـجــولــة الــرابـعــة مــن ال ــدوري
الممتاز والذي انتهى بهدفين لكل فريق.
وق ــال بابلو عقب مــواجـهــة الديربي
أمس األول ان فريقه قدم اداء جيدا ،وكان
األقــرب في أوقــات كثيرة لحسم نتيجة
المباراة والظفر بنقاط الفوز.
وبين ان مشوار الدوري ال يزال طويال
وأن األهم هو التفكير في كل مباراة على
حــدة والعمل مــن أجــل تـجــاوز األخـطــاء
ال ـت ــي ح ــال ــت دون تـحـقـيــق ال ـف ــوز أم ــام
العربي.
من جانبه ،ارجع العب فريق القادسية
ف ـهــد األنـ ـص ــاري خـ ــروج فــري ـقــه بنقطة
التعادل إلى تجاهل الحكم احمد العلي
احتساب ركلة جزاء قبل نهاية المباراة
بــدقــائــق م ـعــدودة ،فــي اش ــارة إلــى لقطة
احتكاك عــدي الصيفي بمدافع العربي
داخــل منطقة جــزاء األخضر والتي عاد
على اثرها الحكم إلى تقنية الفيديو.

ابتسامة مشتركة بين جمعة عبود (العربي) وعدي الصيفي (القادسية)
مــن جهة أخ ــرى ،يستعيد القادسية
خــدمــات العبه أحمد الظفيري اعتبارا
من مواجهة الساحل في الجولة المقبلة
والمقررة االحد المقبل ،في حين يسعى
الجهاز الطبي تجهيز كل من البرازيلي

«السلة» يستأنف نشاطه األحد
ويعدل الئحة «المسابقات»
●

جابر الشريفي

أصــدرت لجنة المسابقات
في اتحاد كــرة السلة جــداول
استئناف النشاط الرياضي
ل ـل ـع ـب ــة ،إذ سـ ـيـ ـب ــدأ ال ـم ــرب ــع
الذهبي األحد المقبل ،بإقامة
مـ ـب ــاراتـ ـي ــن ت ـج ـم ــع ال ـك ــوي ــت
م ــع كــاظ ـمــة وال ـق ــادس ـي ــة مع
ال ـج ـهــراء ،كـمــا سـيـبــدأ ال ــدور
ال ـتــأه ـي ـلــي االث ـن ـي ــن الـمـقـبــل
بـ ــإقـ ــامـ ــة م ـ ـبـ ــارات ـ ـيـ ــن ت ـج ـمــع
الصليبيخات مــع التضامن
وبرقان مع الساحل.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان االت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاد أع ـ ـلـ ــن

اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف نـ ـش ــاط ــه األح ـ ــد
الماضي ،لكنه تأجل أسبوعا
آخر من أجل عمل المسحات،
ل ـل ـتــأكــد م ــن خ ـل ــو الــاع ـب ـيــن
والكوادر الفنية واإلدارية من
فيروس كورونا.
وعــدلــت لجنة المسابقات
على الالئحة ،حيث سمحت
ألي ف ــري ــق ل ــدي ــه  5إص ــاب ــات
بفيروس كورونا طلب تأجيل
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة ،ب ـي ـن ـم ــا كـ ـ ــان فــي
ال ـســابــق  7إص ــاب ــات ،ويــأتــي
ذلـ ــك ب ـع ــد ط ـل ــب ال ـع ــدي ــد مــن
األندية تعديل هذا األمر أسوة
ببقية االتحادات.

لــوكــاس ،وعبدالعزيز م ــروي ،وكالهما
اشـتـكــى اص ــاب ــة قـبــل مــواج ـهــة الـعــربــي
األخيرة.
ومــن جانبه ،أكــد مدير الفريق األول
لكرة القدم بالنادي العربي أحمد النجار

أن "األخضر" خسر نقطتين بتعادله أمام
القادسية بعد أن كــان الـفــريــق األفضل
خالل مجريات اللقاء وفوت على نفسه
فــرصــة حـســم ال ـل ـقــاء م ــن ال ـش ــوط األول
بعدما أهدر عدة فرص محققة.

وقـ ـ ــال ال ـن ـج ــار إن "الـ ـتـ ـع ــادل بـطـعــم
ال ـخ ـس ــارة ل ـل ـعــربــي ال ـ ــذي كـ ــان ال ـطــرف
االفـضــل واالنـشــط فــي الـمـبــاراة واالكثر
وصوال للمرمى بعد ان نجح الالعبون
في بسط افضليتهم على مجريات اللعب
من خالل نجاحهم في تطبيق تعليمات
الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي
انتي ميشا الذي اجاد في قراءة اللقاء".
وأض ـ ــاف "ب ـش ـكــل ع ــام راض ـ ــون على
الالعبين بعد هذا األداء امام فريق قوي
ومنظم بحجم الغريم التقليدي القادسية
ولوال بعض االخطاء الفردية لنجحنا في
حسم نتيجة اللقاء".
وأشاد النجار بشكل خاص بحارس
مــرمــى االخ ـض ــر سـلـيـمــان عـبــدالـغـفــور،
مــؤكــدا ان ــه ال ـحــارس االف ـضــل فــي الـكــرة
الكويتية والخطأ وارد وذلك ال يقلل من
مستواه وبسالته إذ يملك الشخصية
والخبرة الالزمة لتخطي ذلك ،وهو اهل
لثقة الجهازين الفني واالداري وجميع
العرباوية لحماية عرين االخضر.
واوض ـ ـ ـ ــح ان الـ ـجـ ـه ــاز الـ ـفـ ـن ــي مـنــح
الالعبين راح ــة مــن الـتــدريـبــات على ان
يستأنفوها اعتبارا من مساء اليوم وذلك
استعدادا لمواجة النصر االثنين المقبل
وهي مواجهة ال تقل اهمية عن الديربي
خصوصا ان العنابي فريق مميز هذا
الموسم وشرس ويعتلي صدارة الترتيب
ً
حاليا.

بصفوف مكتملة وبال غيابات ،يواصل النصر استعداداته لمباراته
المرتقبة مع العربي االثنين المقبل في الجولة الخامسة من منافسات
الدوري الممتاز.
وكان النصر حقق فوزا ثمينا على السالمية بثالثة اهداف مقابل هدف
أمس األول ليتربع على القمة برصيد  10نقاط.
ويستعيد النصر جهود العبه الدولي خالد شامان امام العربي ،وذلك
بعد غيابه عن لقاء السالمية بداعي اإليقاف.
أكــد مــدرب النصر أحمد عبدالكريم أن فريقه فــرض سيطرته التامة
على مجريات الشوط األول وكان في مقدور الالعبين انهاء هذا الشوط
بأكثر من هدف.
وأضــاف عبدالكريم في تصريح لـ "الجريدة":
"أربك هدف السالمية المبكر في بداية الشوط
الثاني الالعبين ،لكن رويــدا رويــدا عــادوا إلى
اجواء اللقاء ونجحوا في إحراز هدفين حسموا
بهما النقاط الثالث".
وأوضح أن مشعل فواز العب موهوب وأحد
ً
الــركــائــز األســاسـيــة فــي الـنـصــر ،الفـتــا إلــى ان
اإلبـقــاء عليه على مقاعد الـبــدالء ال يقلل من
شأنه خصوصا ان ظروفا خارجة عن إرادته
حالت دون انخراطه فــي جميع التدريبات
مع زمالئه.
وشدد عبدالكريم على ان جميع المباريات
صعبة جــدا ،مؤكدا ان ما يزيد من صعوبة
مـ ـب ــاراة ال ـعــربــي ه ــو رغ ـبــة الـفــريـقـيــن في
تحقيق الفوز دون سواه ،من اجل التغريد
على القمة.
وأكد ان تربع النصر على قمة الدوري
برصيد  10نقاط يأتي وفقا لعمل منظومة
كاملة ابتداء من مجلس إدارة النادي مرورا
بجهاز الكرة وصوال إلى أعضاء األجهزة
الفنية واإلدارية والطبية ،مؤكدا ان الجميع
يطمحون إلــى تحقيق المزيد من النتائج
أحمد عبدالكريم
اإليجابية في الفترة المقبلة.

َّ
الدبوس كرم فريق اليد لتأهله للدوري الممتاز

●

محمد عبدالعزيز

كرم رئيس نادي الفحيحيل حمد الدبوس العبي
الفريق األول لكرة اليد والجهازين الفني واإلداري
لفوزهم بلقب دوري الدرجة األولى والتأهل للدوري
الممتاز في الموسم المقبل.
وقال الدبوس ،خالل حفل التكريم الذي أقيم في
مقر الـنــادي" :طوينا صفحة اإلنـجــاز الكبير الذي
تحقق بسواعد العبينا وأصبح أمامنا هدف أكبر،
وهو الظهور بالشكل والمستوى الالئق في الدوري
ً
الممتاز" ،مضيفا أن "هذا التكريم يعتبر أقل شيء
ً
ً
يمكن تقديمه لهذا الجيل الــذي بــذل جـهــدا كبيرا
لتحقيق هذا اإلنجاز ،بالعودة إلى موقعنا الطبيعي،
وسنستمر جاهدين بدعم الفريق بكل اإلمكانيات
للعودة الى منصات التتويج المحلية واآلسيوية ".
وأعلن الدبوس اثناء التكريم منح خالد نايف
الدبوس العضوية الشرفية للنادي تقديرا لدعمه

ً
المتواصل لفرق النادي ،خصوصا كرة اليد ،فضال
عن أنه حفيد مؤسس النادي نايف الدبوس الذي
اعطى النادي الكثير ،وساهم في بناء هذا الصرح
الرياضي الكبير.
وأشار حمد الدبوس إلى أن مشاركة المحترفين
األجانب في الدوري المحلي خالل الموسم الجديد
سـيـكــون لــه تــأثـيــر إي ـجــابــي عـلــى ارت ـف ــاع مستوى
المنافسة" ،لذلك نسعى من اآلن للتعاقد مع محترف
مميز ،حيث تتم حاليا دراسة عدد من السير الذاتية
لمحترفين اجانب ،من ضمنهم العب مصري وذلك
للتعاقد مع األفضل منهم" .من جانبه ،شكر قائد
الفريق خالد الرويشد رئيس النادي حمد الدبوس
ً
واعضاء مجلس االدارة على هذا التكريم ،مبينا أن
"الالعبين كانوا على قدر المسؤولية ،والنادي وفر
كل سبل الدعم ،وكذلك الجهاز الفني واإلداري كان
على مستوى عال ،كل ذلك ساهم مباشرة في نجاح
منظومة العمل والصعود للممتاز".

الدبوس يتوسط المكرمين
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رياضة
بايرن يدهس التسيو برباعية ويقترب من ربع النهائي
ةديرجلا
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ً
وجه بايرن ميونيخ تحذيرا
شديد اللهجة لجميع الفرق
في دوري األبطال ،بعد
اكتساحه منافسه التسيو
مساء الثالثاء بنتيجة كبيرة
 1-4في ذهاب دور ثمن
النهائي من البطولة التي
يحمل لقبها.

هدف أكروباتي رائع
يمنح تشلسي الفوز
على أتلتيكو

كشر بــايــرن ميونيخ األلماني
حامل اللقب عن أنيابه وقطع مع
تشلسي اإلنكليزي شوطا هائال
نحو التأهل لربع النهائي ،وذلك
بـفــوزهـمــا خـ ــارج ملعبهما على
التسيو اإليـطــالــي  1-4وأتلتيكو
م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي -1ص ـف ــر أمــس
األول في ذهاب ثمن نهائي دوري
أبطال أوروبا.
ع ـل ــى ال ـم ـل ـع ــب األولـ ـمـ ـب ــي فــي
روما ،أثبت بايرن أنه ال يزال الرقم
الصعب فــي ال ـقــارة الـعـجــوز رغم
بعض التعثر المحلي مؤخرا في
الكأس والدوري ،وذلك باكتساحه
التـسـيــو فــي م ـب ــاراة حسمها في
شــو طـهــا األول بتسجيله ثــا ثــة
أهداف.
ودخ ــل حــامــل اللقب لـقــاءه مع
فــريــق الـعــاصـمــة اإليـطــالـيــة الــذي
يتواجد في أحد األدوار اإلقصائية
للمسابقة الـقــاريــة لـلـمــرة األول ــى
منذ مشاركته األول ــى فــي موسم
 ،2000-1999على خلفية تعادل
وهزيمة في الدوري المحلي أمام
أرمينيا بيليفيلد ( )3-3وإينتراخت
فرانكفورت ( ،)1-2ليضيف هاتين
النتيجتين ال ــى تـنــازلــه عــن لقب
الكأس بخروجه من الدور الثاني
على يد فريق من الدرجة الثانية.
واستهل بايرن اللقاء بأفضل
طريقة ،حيث كــان األكثر خطورة
مـنــذ صــافــرة ال ـبــدايــة ،ونـجــح في
افـتـتــاح التسجيل مستغال خطأ
ً
ف ــادح ــا م ــن األرج ـن ـت ـي ـنــي مــاتـيــو
مــوســات ـش ـيــو ف ــي ت ـم ــري ــرة ال ـكــرة
أم ـ ـ ــام م ـن ـط ـقــة ف ــريـ ـق ــه ،فـخـطـفـهــا
ليفاندوفسكي وتالعب برينا قبل
أن يسدد في الشباك الخالية (.)9

ليفاندوفسكي نجم بايرن يحتفل بالهدف األول
وحاول التسيو العودة سريعا
الى اللقاء لكنه عجز عن الوصول
الى شباك الحارس مانويل نوير،
ثم احبطت عزيمته تماما عندما
باغته بايرن بهدف ثان عبر الشاب
موسياال الــذي وصلته الـكــرة من
ل ـي ــون غــوري ـت ـس ـكــا إثـ ــر مـجـهــود
مميز للكندي ألفونسو ديفيس،
فسددها من مشارف المنطقة الى
يمين رينا (.)24
واستفاق التسيو في الدقائق
األخيرة من الشوط األول لكن من
دون نجاعة أم ــام الـمــرمــى ،فدفع
ال ـث ـم ــن ب ـه ــدف ث ــال ــث م ــن هجمة
م ــرت ــدة اثـ ــر ت ــوغ ــل م ــن الـفــرنـســي
كـيـنـغـسـلــي ك ــوم ــان ع ـلــى الـجـهــة

أوبالك :لسنا في أزمة
قال السلوفيني يان أوبالك حارس مرمى
أتلتيكو مدريد ،عقب هزيمة فريقه  1-0على
يد تشلسي اإلنكليزي في ذهاب ثمن نهائي
دوري األبـطــال ،إن مــا حــدث "ليس أزمــة بل
لحظة مختلفة بعض ا ل ـشــيء" عما شهده
وزمالؤه حتى اآلن في هذا الموسم.
وأضــاف "ال أعتقد أننا نمر بــأزمــة .إنها
لحظة مختلفة عما شهدناه حتى اآلن في
الموسم ،لكن األمر طبيعي ،األهداف ال تأتي.
األمر معقد ،لكن الفريق يظهر في مثل هذه
األوقات ،وأثق بأن لدينا مجموعة قوية" ،في
تصريحات أدلى بها لشبكة (موفيستار)+
عقب الـلـقــاء ال ــذي أقـيــم بملعب بوخارست
الوطني في رومانيا.
وأكد الحارس السلوفيني ثقته في قدرة
الروخيبالنكوس على "ال ـخــروج مــن ذلــك"،
في إشــارة إلــى النتائج "غير الجيدة كلية"
التي يحققها الفريق في الوقت الحالي ،وأن
"الموسم اليزال طويال .لم نكن مثاليين في
ديسمبر وال يناير ،ولسنا سيئين اآلن".

أوبالك

اليسرى قبل أن يتالعب بالمدافع
وي ـ ـم ـ ــرر لـ ـ ـل ـ ــوروا س ــانـ ـي ــه ال ـ ــذي
أودعها شباك رينا ( ،)42ليتلقى
نــادي العاصمة ثالثة أهــداف في
شوط أول للمرة األولى في تاريخ
مشاركاته في المسابقة.
وبــدأ بايرن الشوط الثاني من
حيث أنهى األول وأضــاف الهدف
ال ــراب ــع ب ـهــديــة م ــن فــرانـشـيـسـكــو
أتشيربي الذي حول الكرة بالخطأ
فــي شباك فريقه لحظة اعتراض
ك ــرة ســانـيــه ( ،)47إال أن التسيو
قلص األض ــرار بعد ث ــوان بفضل
األرجنتيني خواكين كوريا بعد
مجهود فردي رائع (.)49
وح ــاول التسيو جاهدا البقاء

ع ــاود مـهــاجــم روم ــا ال ــدول ــي ال ـش ــاب نيكولو
زانيولو تمارينه بعد غياب عن المالعب قرابة
ستة أشهر ،نتيجة تمزق جديد في أربطة ركبته،
وذلـ ــك بـحـســب ص ــور نـشــرهــا أم ــس األول ن ــادي
العاصمة اإليطالية.
وكتب المهاجم ،البالغ  21عــامــا ،فــي حسابه
على إنستغرام ،الذي يتابعه  1.1مليون معجب:
"إعادة االنطالق ...كم اشتقت إليك ِ(الكرة)".
كما نشر روما مقاطع فيديو لجلسات الالعب
الـتــدريـبـيــة عـلــى وس ــائ ــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
بالكرة وبدونها ،تمهيدا للعودة إلى المباريات،
والتي لن تكون على األرجح قبل أبريل.
وسـبــق لــزانـيــولــو أن غــاب عــن الـمــاعــب قرابة
سبعة أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية في

جيرو نجم تشلسي يحرز هدفه في مرمى اتلتيكو
على قيد الحياة في هذه المواجهة،
لكن رجــال فليك أحبطوه وكانوا
حتى قريبين من هدف خامس لوال
تصدي رينا لليفاندوفسكي (.)80

تشلسي يهزم أتلتيكو
وفــي بــوخــارســت حيث أقيمت
الـ ـمـ ـب ــاراة ع ــوض ــا ع ــن الـعــاصـمــة
مـ ـ ــدريـ ـ ــد بـ ـسـ ـب ــب قـ ـ ـي ـ ــود ال ـس ـف ــر
ال ـم ـفــروضــة ع ـلــى الـمـقـيـمـيــن في

بريطانيا ،سجل المهاجم الفرنسي
المخضرم اوليفييه جيرو هدفا
مــن ضربة مقصية رائـعــة ليمنح
تشلسي فوزا ثمينا على اتلتيكو.
وسـ ـ ـج ـ ــل جـ ـ ـي ـ ــرو ه ـ ــدف ـ ــه فــي
ال ــدقـ ـيـ ـق ــة  ،71ع ـل ـم ــا بـ ــأنـ ــه لــم
يحتسب في بادئ االمر ألن حكم
التماس اعتبره متسلال ،قبل ان
يـلـفــت حـكــم الـفـيــديــو المساعد
انتباه الحكم الرئيسي إلــى ان
الكرة االخيرة تلقاها جيرو من

أبدى المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو العب تشلسي سعادته
بالفوز على أتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
بهدف نظيف حمل توقيعه ،مشيرا إلى أن االنتصار كان "مستحقا".
وجــاء الـفــوز بهدف رائــع مــن ضربة مقصية لجيرو فــي الشوط
الثاني.
وقال جيرو في تصريحات لشبكة "تي بي سبورت"" :جئنا إلى
هنا ونحن مقتنعون بالفوز بالمباراة وتقديم أسلوب لعبنا مع
معرفة قدرتهم على إلحاق الضرر بنا ،لكننا كنا أقوياء في الدفاع.
أنا سعيد بالفوز ،ألنه كان مستحقا".
وأضاف "نعلم أهمية تسجيل هدف خارج أرضنا في المنافسات
األوروبية ،لكني سعيد للغاية بمساعدة الفريق على الفوز ،اآلن علينا
مواصلة التركيز وإكمال العمل".
وتابع "ال أعلم ماذا أقول عن الهدف ،كنت أريدها مقصية وشاهدت
أنها دخلت الشباك ،لم تكن لــدي فكرة أن هناك شكوكا في كونها
تسلال ،لكن ماسون أخبرني أنه لم يلمس الكرة".
مــن جانبه ،كشف األلماني تــومــاس توخيل مــدرب تشلسي أنه
احتفظ بأوليفييه جيرو على مقاعد البدالء خالل اللقاء األخير في
البريميير ليغ من أجــل لقاء مواجهة اتلتيكو ،مؤكدا أن المهاجم
الفرنسي يتعين عليه "الفخر" بدوره الحاسم.
وأوضح "ليس هذا ما فعله توخيل ،بل حققه جيرو .سعيد ألن كل
شيء سار على ما يرام .قدمنا أداء طيبا للغاية .كنا مركزين طوال 96
دقيقة .خلق الفرص كان صعبا .لذا أنا راض تماما .وسعيد للغاية".

يناير  2020مــن أجــل معالجة تمزق فــي الرباط
الصليبي لركبته اليمنى ،تعرض له خالل مباراة
ضد يوفنتوس في الدوري اإليطالي ،ثم تعرض
إلصابة مشابهة ،لكن في الركبة اليسرى خالل
مـ ـب ــاراة م ــع ال ـم ـن ـت ـخــب اإلي ـط ــال ــي ض ــد هــول ـنــدا
فــي أوائ ــل سبتمبر الـمــاضــي ضمن دوري األمــم
األوروبية.
ويأمل زانيولو أن يتعافى في الوقت المناسب
لـكــي ي ـتــواجــد م ــع الـمـنـتـخــب اإلي ـطــالــي الصيف
المقبل في كأس أوروبــا المقررة بين  11يونيو
و 11يوليو المقبلين ،بعدما أرجئت لعام بسبب
تداعيات فيروس كورونا.

• كشفت مصادر ألمانية أن النمساوي ديفيد أالبا،
مدافع بايرن ميونيخ ،تلقى عرضا من باريس سان
جرمان ،والتقى رئيس النادي الفرنسي ناصر الخليفي،
وكانت قناة سكاي أشــارت إلى هذه المعلومات ،قبل
أن تؤكد صحيفة بيلد ومجلة سبورت بيلد النبأ من
مصادرهما الخاصة.
• أكد جوزيه مورينيو ،مدرب توتنهام ،أنه سيدخل
تاريخ النادي بـ"أسباب إيجابية" وليس ألسباب سلبية،
تعليقا على سلسلة النتائج السلبية التي يحققها
الفريق مؤخرا ،مضيفا" :أتحلى بقدر كبير من الثقة،
وأعـتـقــد أن ـنــا سـنـتـحـســن .أظ ــن أن ـنــي ســأدخــل تــاريــخ
توتنهام ألسباب جيدة وليس سيئة".
• استقال م ــدرب سلتيك األسكتلندي نيل لينون
من منصبه ،بسبب سوء نتائج الفريق بإشرافه هذا
الموسم ،كما أعلن النادي أمس ،وقال بيان صادر عن
النادي" :يعلن نادي سلتيك لكرة القدم أن مدربه نيل
لينون استقال من منصبه كمدرب للفريق مع مفعول
فوري".
• دخــل أسـطــورة ريــاضــة الغولف األميركي تايغر
وودز مرحلة "التعافي" ،بعد خضوعه أمس األول لعملية

رايوال

بـعــدمــا خ ــاض م ـب ــاراة ذه ــاب
دور ال ـ  32مــن ال ــدوري األوروب ــي
(يوروبا ليغ) ضد بنفيكا في روما
بـسـبــب ق ـيــود الـسـفــر الـمـفــروضــة
فــي الـبــرتـغــال على الـقــادمـيــن من
بريطانيا نتيجة تفشي فيروس
ك ــورون ــا ،ي ـخــوض أرسـ ـن ــال لـقــاء
اإلياب اليوم على "أرضه" في أثينا
عوضا عن لندن لألسباب ذاتها،

األبطال ،وهو األمر المستبعد جدا
حاليا عبر الدوري الممتاز في ظل
ترتيبه المتأخر ،وذلك بعد تعادله
ذهابا في روما .1-1
ويعود فريق المدرب اإلسباني
مـ ـيـ ـكـ ـي ــل أرت ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ــى م ـل ـع ــب
"كــارايـسـكــاكـيــس" فــي بـيــرايــوس،
حيث عاد منتصرا في ذهاب الدور
ذات ــه الـمــوســم الـمــاضــي  -1صفر

على أولمبياكوس ،قبل أن يقلب
األخير الطاولة عليه ،ويطيح به
مــن المسابقة بالفوز عليه إيابا
في لندن  1-2بعد التمديد.
وع ـل ــى م ـل ـعــب "س ـ ــان س ـي ــرو"،
يــدخــل مـيــان مـبــاراتــه مــع ضيفه
النجم األحمر الذي خطف التعادل
ذهابا  2-2في الوقت بدل الضائع،
ف ــي وض ــع م ـع ـنــوي م ـه ــزوز بعد

خسارتين على التوالي في الدوري
المحلي ،آخــرهــا بنتيجة قاسية
ع ـلــى ي ــد جـ ــاره إن ـت ــر ف ــي م ـب ــاراة
مـحـســوبــة عـلــى أرضـ ــه ص ـفــر،3 -
مما سمح لألخير باالبتعاد في
ال ـص ــدارة ب ـفــارق أرب ــع ن ـقــاط عن
"روسـ ــون ـ ـيـ ــري" ال ـ ــذي كـ ــان ينعم
بـ ــال ـ ـصـ ــدارة ق ـب ـل ـهــا بـمــرحـلـتـيــن
ويحلم بلقبه األول منذ .2011
وعـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب س ـت ـي ـف ــان ــو
ب ـي ــول ــي تـ ـ ـ ــدارك األمـ ـ ـ ــور لـتـجـنــب
ال ـم ــزي ــد م ــن الـ ـت ــده ــور ،الس ـي ـمــا
أن فــريـقــه يـخــوض م ـبــاراة الـيــوم
وعينه على ما ينتظره األحد في
ال ــدوري خ ــارج ملعبه ضــد رومــا
الــرابــع ،الــذي يتخلف عن الفريق
الـلــومـبــاردي بـفــارق خمس نقاط
فقط.

مهمة سهلة لمان يونايتد

العبو أرسنال خالل مباراة سابقة

جراحية في ساقه اليمنى ،إثر حادث سير خطير في
لوس أنجلس ،حسبما أفاد طبيبه ،كاشفا أن ابن الـ45
مستيقظ ،واعتبرت الشرطة أن وودز كان "محظوظا
جدا" للنجاة من الحادث ،السيما أن سيارته انقلبت عدة
مرات في منطقة سير ساخنة بالقرب من لوس أنجلس.
• سيعود العب االرتكاز اإلسباني المخضرم باو
غاسول ( 40عاما) إلــى صفوف برشلونة الــذي شهد
انـطــاقـتــه قـبــل  20عــامــا ،وذل ــك حـتــى نـهــايــة الموسم
الـحــالــي ،كما أعـلــن الــاعــب وال ـنــادي الكتالوني أمس
األول ،وأصدر برشلونة بيانا أكد فيه ان "باو غاسول
يعود الى برشلونة وسيبقى حتى  30يونيو ."2021
• واصل بروكلين نتس مسلسل انتصاراته بتحقيقه
الفوز السابع تواليا ،وجــاء هــذه المرة أمــام جمهوره
على حساب ضيفه ساكرامنتو كينغز  118-127أمس
األول في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين ،وقاد
السلوفيني لوكا دونتشيتش داالس مافريكس لفوز
مثير عـلــى بــو سـطــن سلتيكس  ،107-110بتسجيله
ثالثية قاتلة في آخر ثانية من اللقاء ،مكررا ما حققه
قبل  15ثانية حين سجل ثالثية أخرى وضع بها فريقه
في المقدمة .105-107

رايوال 10 :أندية فقط تستطيع ضم هاالند
أك ــد مـيـنــو رايـ ـ ــوال ،وك ـيــل ال ــاع ــب إرلـيـنــغ
ب ــراوت هــاالنــد ،أن  10أنــديــة فـقــط بوسعها
الحصول على خدمات المهاجم النرويجي،
ال ـ ــذي ي ــرت ــدي قـمـيــص بــروس ـيــا دورت ـمــونــد
حاليا ،منها  4في إنكلترا.
وقال رايوال "من الواضح أن الجميع يرون
في إرلينغ أحد النجوم الجدد في المستقبل،
ألن مـ ــا ح ـق ـق ــه فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـعـ ـم ــر رائـ ـ ـ ـ ــع" ،فــي
تصريحات أدلى بها لهيئة اإلذاعة البريطانية
(بي بي سي).
وأضاف "سيكون أحد نجوم األعوام الـ10
الـمـقـبـلــة ،ألن ـنــا ب ــدأن ــا مــرح ـلــة ال ـت ـســاؤل عن

أرسنال إلتمام المهمة وميالن لتدارك األمور في «يوروبا ليغ»
في حين يسعى ميالن اإليطالي
الــى تــدارك األمــور قبل ضياع كل
ش ـ ــيء ح ـي ــن ي ـس ـت ـض ـيــف ال ـن ـجــم
األحمر الصربي.
وتـ ـب ــدو ال ـف ــرص ــة قــائ ـمــة أم ــام
أرسـ ـن ــال ل ـمــواص ـلــة مـ ـش ــواره في
المسابقة القارية وإنقاذ موسمه
بـمــا أن ال ـفــوز بــالـلـقــب سيمنحه
بـ ـط ــاق ــة ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ــي دوري

اح ــد مــداف ـعــي اتـلـتـيـكــو ليعود
ويحتسب الهدف.
وعلى الــرغــم مــن اش ــراك مــدرب
تشلسي االلماني توماس توخل
الـجـنــاح كــالــوم هــادســون اودوي
بــديــا فــي مـطـلــع ال ـشــوط الـثــانــي
م ــن ال ـم ـب ــاراة ض ــد ســاوثـمـبـتــون
في ال ــدوري االنكليزي السبت ثم
اس ـت ـبــدالــه ف ــي مـنـتـصــف ال ـشــوط
ذاته وانتقاده امام وسائل االعالم
في المؤتمر الصحافي الذي تلت

المباراة ،قرر أمس األول االعتماد
عليه اساسيا ضد اتلتيكو مدريد.
كما حــل جـيــرو بــدال مــن تامي
ابراهام في خط المقدمة ،في حين
استمر غـيــاب الـمــدافــع البرازيلي
ال ـم ـخ ـضــرم ت ـيــاغــو سـلـيـفــا لـعــدم
تعافيه تماما من اصابة عضلية.
ويلتقي الفريقان في  17الشهر
الـمـقـبــل ع ـلــى مـلـعــب سـتــامـفــورد
ب ــري ــدج ف ــي ل ـن ــدن ح ـيــث يـحـتــاج
تشلسي الى التعادل فقط للتأهل.

جيرو سعيد بالفوز «المستحق» أخبار منوعة

زانيولو يعاود تمارينه مع روما

زانيولو

sports@aljarida●com

ويأمل الكبير اآلخر مانشستر
يونايتد اإلنكليزي توفير جهوده
قدر اإلمكان حين يستضيف ريال
سوسييداد اإلسباني على "أولد
ترافورد" بعد فوزه الكبير ذهابا
فــي تــوريـنــو عــوضــا عــن الباسك
برباعية نظيفة ،السيما أن فريق
ال ـمــدرب الـنــرويـجــي أول ــي غونار
سولسكاير يحل األحد في الدوري
ال ـم ـم ـت ــاز ض ـي ـفــا ع ـل ــى تـشـلـســي
المتجدد بقيادة مــدربــه الجديد
األلماني توماس توخل.

ويبدو رومــا في وضــع مماثل
ليونايتد قبل أيــام من مواجهته
مـيــان فــي الـ ــدوري اإلي ـطــالــي ،إذ
يستضيف بــراغــا البرتغالي مع
أفـضـلـيــة واض ـحــة ج ــدا بـعــد فــوز
فــريــق ال ـمــدرب البرتغالي باولو
فونسيكا ذهابا  -2صفر.
وسيكون ممثل إيطاليا اآلخر
نــابــولــي أمـ ــام مـهـمــة شــاقــة على
أرضــه ،حيث يستضيف غرناطة
اإلسباني ،وذلــك لخسارة لرجال
جينارو غــاتــوزو ذهــابــا بهدفين
نظيفين.
وت ـبــرز مــواجـهــة لـيــل متصدر
الـ ـ ـ ــدوري ال ـفــرن ـســي م ــع مضيفه
أياكس أمستردام الهولندي الذي
فــاز ذهابا خــارج ملعبه  ،1-2في
حين سيكون ليستر سيتي أمام
مهمة في متناوله حين يستضيف
سالفيا ب ــراغ التشيكي ،السيما
أنه تعادل ذهابا خارج ملعبه من
دون أهداف.
وسـ ـيـ ـح ــاول ب ــاي ــر ل ـي ـفــركــوزن
األلـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي تـ ـع ــوي ــض خـ ـس ــارت ــه
المثيرة ذهابا خارج ملعبه أمام
ي ــون ــغ ب ــوي ــز الـ ـس ــويـ ـس ــري ،3-4
بينما يتواجه مواطنه هوفنهايم
مع ضيفه مولده النرويجي وهو
في وضع جيد بعد تعادله ذهابا
 ،3-3على غرار فياريال اإلسباني
ال ــذي ع ــاد مــن ملعب ســالــزبــورغ
النمسوي بفوز مريح  -2صفر.

الوقت المتبقي لالعبين مثل إبراهيموفيتش
ورونالدو وميسي ،لذا فالجميع ينتظر الجيل
الجديد".
وأوض ــح " 10أنــديــة فقط قــد تحصل على
تــوق ـيــع ه ــاالن ــد ،وت ـك ــون ال ـم ـكــان ال ـ ــذي يــود
التواجد فيه بعد دورتموند .منها أربعة في
إنكلترا".
واختتم "ال أعتقد أن هناك مديرا رياضيا
أو مدربا في العالم يقول :لست مهتما .األمر
يشبه أن يـقــول فــريــق يـنــافــس فــي (فــورمــوال
وان) إنه ليس مهتما بضم لويس هاميلتون".
(إفي)

مباريات اليوم
8:55

ارسنال  -بنفيكا

beINSPORTS HD1

8:55

رينجرز  -انتويرب

beINSPORTS HD2

8:55

فياريال – ريد بول

beINSPORTS HD3

8:55

نابولي  -غرناطة

beINSPORTS HD4

8:55

اياكس  -ليل

beINSPORTS HD6

11:00

كلوب بروج – دينامو كييف

beINSPORTS
HD10

11:00

مان يونايتد  -سوسيداد

beINSPORTS HD1

11:00

ميالن  -زفيزدا

beINSPORTS HD4

11:00

ليستر – سالفيا براغ

beINSPORTS HD2

11:00

روما – سبورتنغ براغا

beINSPORTS HD3

11:00

دينامو زغرب  -كراسنودار

beINSPORTS HD6

11:00

باير ليفركوزن – يونغ بويز beINSPORTS HD5

11:00

beINSPORTS HD8

ايندهوفن  -اولمبياكوس

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

ً
الرقم أوال

د .ناجي سعود الزيد

ً
ال مــانــع هـنــاك أب ــدا مــن تسمية ال ـشــوارع بــأسـمــاء أفــراد
قبورهم موجودة بمقبرة الصليبيخات ،رحمة الله عليهم،
ً
وال مانع أيضا أن يكون هناك تخليد لذكراهم.
وهـنــاك أكـثــر مــن فــرد مــن نفس العائلة سميت شــوارع
بأسمائهم ...هذه الظاهرة حميدة معظم األحيان بالشك،
لكنها مضللة لالستدالل على أي عنوان ،ومهما استعملت
"غــوغــل" أو "لــوكـيـشــن" لــاسـتــدالل على أي مــوقــع تبق في
ً
حيرة ،وتتساءل :لماذا ال تبقى أسماء الشوارع رقمية أوال
ً
وباسم أي شخص متوفى ثانيا؟ ،بحيث يبرز الرقم ويرافقه
ً
االسم المعني ،خصوصا أولئك الذين إسهاماتهم أقل من
متواضعة.
فيا حبذا لو تمت إعادة إبراز أرقام الشوارع لتكون أكثر
ً
وضوحا من اسم الشخص المعني.
وعندما يسألك أي شخص كويتي أو غير كويتي ،أو حتى
عندما يأتيك السؤال من فرد من أفــراد عائلتك المرافقين
عمن هو ذلك الشخص الذي سمي ذلك الشارع باسمه ،فإنك
تحتار وال تستطيع اإلجابة إال في حاالت نادرة ،وحتى في
تلك اللحظات النادرة ستكون إجابتك ناقصة ،ألنك ضمن
اآلالف الذين يسلكون ذلــك الطريق ،ال تملك أي معلومات
حول هؤالء األشخاص.
باختصار ،استعملوا األرقام في االستدالل على الشوارع،
وإن كــان البــد من إضافة األسـمــاء فليكن الرقم هو البارز،
وليس في ذلك تقليل من قيمة الشخص أو عائلته أو قبيلته
أو طائفته ،بل على العكس من ذلك سيشكرون من حاول
ً
ً
مساعدتهم على االستدالل بذكر الرقم أوال واالسم ثانيا.

ً ً
 111دولفينا نافقا في موزمبيق
عثر أمس األول في جزيرة
قبالة سواحل موزمبيق على
ً
 86دولـفـيـنــا نـفـقــت ألسـبــاب
غ ـ ـيـ ــر مـ ـ ـع ـ ــروف ـ ــة ،وقـ ـ ـ ــد ع ـثــر
األحد الماضي على عدد من
الدالفين النافقة في الموقع
نـ ـفـ ـس ــه ،مـ ـم ــا رفـ ـ ــع م ـج ـمــوع
الـثــديـيــات الـبـحــريــة النافقة
إلى .111
وأفاد بيان لوزارة البيئة،
ال ـل ـي ـلــة ق ـبــل ال ـم ــاض ـي ــة ،بــأن
"فـ ـ ــريـ ـ ــق مـ ـحـ ـمـ ـي ــة أرخـ ـبـ ـي ــل
بـ ـ ـ ــازاروتـ ـ ـ ــو ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة فــي
مقاطعة إنهامبان عثر على
ً
ً
 86دولـ ـفـ ـيـ ـن ــا ه ـ ــام ـ ــدا عـلــى

شدوا الحزام

الـ ـس ــاح ــل الـ ـغ ــرب ــي ل ـج ــزي ــرة
بازاروتو" .ويقع األرخبيل في
قناة موزمبيق ،بين ساحل
هذا البلد ومدغشقر.
وفـ ـت ــح ت ـح ـق ـيــق ل ـت ـحــديــد
سـ ـب ــب ن ـ ـفـ ــوق الـ ـحـ ـي ــوان ــات
ال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة ،وأوضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات ،ف ـ ــي ب ـ ـي ـ ــان ،أن
فريق الباحثين ،الــذي عاين
الدالفين ميدانيا ،لم يالحظ
عليها أي أث ــر ل ـج ــروح ،ولــم
يجد أي أثــر لمادة مشبوهة
في أجهزتها الهضمية.
(أ ف ب)

الصين في مدار المريخ والهبوط بعد  ٣أشهر
أعـلـنــت الـمــؤسـســة الصينية
ل ـع ـلــوم وتـكـنــولــوجـيــا الـفـضــاء
( ،)CASCأ م ـ ـ ــس ،أن ا ل ـم ـس ـبــار
 Tianwen 1دخــل مــدار انتظار
الكوكب األحمر.
وجـ ــاء ف ــي ب ـيــان الـمــؤسـســة:
"دخل ( ،)Tianwen 1أول مسبار
ص ـي ـنــي الس ـت ـك ـش ــاف ال ـم ــري ــخ،
ال ـ ـيـ ــوم (أم ـ ـ ـ ــس) الـ ـس ــاع ــة 6:29
بتوقيت بكين (  1.29بتوقيت
م ــوسـ ـك ــو) ،إل ـ ــى م ـ ــدار ان ـت ـظ ــار
المريخ".
وتـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــر الـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة إل ـ ــى
أن ال ـم ـس ـب ــار س ـي ـب ـقــى ح ــوال ــي
ثــاثــة أش ـهــر ف ــي مـ ــدار انـتـظــار
ال ـمــريــخ ،بـعــدهــا سيهبط على
سـ ـط ــح الـ ـك ــوك ــب األح ـ ـم ـ ــر ،فــي
مايو -يونيو المقبل .وفي حال
نـ ـج ــاح م ـه ـم ـت ــه ،س ـ ــوف يــرســل
أول البيانات إلى األرض خالل
السنة الحالية.

ّ
طبيب «الغالبة» حلق تخصص باطنية
كشفت تحريات مباحث الجيزة،
فــي م ـصــر ،تـفــاصـيــل صــادمــة في
قضية انتحال حالق صفة طبيب
أم ــراض بــاطـنــة ،وزوج ـتــه طبيبة
تجميل ،مــو ضـحــة أن المتهمين
حققا ثروة ضخمة ،وتمكنا خالل
 3سنوات من فتح  4عيادات طبية
بمناطق غرب الجيزة ،ولقب نفسه
بـ"طبيب الغالبة" بسبب حصوله
على مقابل زهيد في الكشف على

المرضي في المناطق الشعبية.
وقــالــت "الـعــربـيــة.نــت" ،أمــس،
إن تـحــريــات األم ــن أوضـحــت أن
المتهم بــدأ حياته فــي صالون
حالقة بمحافظة الغربية ،وبعد
حصوله على شـهــادة الثانوية
ال ـعــامــة ال ـت ـحــق بـكـلـيــة ال ـع ـلــوم،
وف ـشــل ف ــي اس ـت ـك ـمــال دراس ـت ــه،
فعمل ممرضا في عيادة طبية
ب ـم ـن ـط ـقــة ال ـ ــدق ـ ــي ،وتـ ـمـ ـك ــن مــن

ان ـخ ـف ــض مـ ـع ــدل ال ـخ ـصــوبــة
فــي كــوريــا الجنوبية إل ــى أدنــى
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ف ـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ال ـ ـعـ ــام
الـ ـم ــاض ــي ،إذ أث ـن ــت ح ــال ــة عــدم
الـ ـيـ ـقـ ـي ــن ال ـم ـح ـي ـط ــة ب ـف ـي ــروس
كــورونــا المواطنين عــن ال ــزواج
واإلنجاب.
وبـ ـيـ ـن ــت الـ ـ ـق ـ ــراءة ال ـس ـن ــوي ــة
الــرس ـم ـيــة ،الـ ـص ــادرة ع ــن مكتب
اإلحصاءات في كوريا الجنوبية،

الحصول على ترخيص ممارسة
مهنة الطب بالتزوير.
وب ـم ــواج ـه ــة ال ـم ـت ـهــم ،اع ـتــرف
بارتكابه الواقعة وانتحال صفة
طـبـيــب ،وكــذلــك بصحبة زوجـتــه
ال ـتــي سـبــق أن عـمـلــت ف ــي عـيــادة
ط ـب ـي ــب ت ـج ـم ـي ــل ،وأسـ ـ ـس ـ ــا مـعــا
مركزا طبيا للكشف على مرضى
الـ ـب ــاطـ ـنـ ـي ــة ،م ـل ـح ـق ــا ب ـ ــه عـ ـي ــادة
لألمراض الجلدية.

أن معدل المواليد هبط إلى 0.84
ل ـك ــل ام ـ ـ ــرأة ف ــي  ،2020م ـقــارنــة
بالرقم القياسي المنخفض الذي
سجله ذل ــك الـبـلــد اآلس ـيــوي في
 ،2019وهو .0.92
وه ــذا أدن ــى م ـعــدل بـيــن أكـثــر
مــن  180دول ــة عـضــوا فــي البنك
ال ــدول ــي ،وأقـ ــل بـكـثـيــر م ــن 1.73
في الواليات المتحدة و 1.42في
اليابان.

وي ــأت ــي ذلـ ــك ال ـم ـع ــدل بـيـنـمــا
تــراجــع ع ــدد الـسـكــان فــي كــوريــا
ال ـج ـنــوب ـيــة ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى على
اإلطالق العام الماضي.
والـ ـ ــدولـ ـ ــة هـ ــي أس ـ ـ ــرع ب ـل ــدان
م ـن ـظ ـمــة الـ ـتـ ـع ــاون االق ـت ـص ــادي
وال ـت ـن ـم ـيــة ش ـي ـخــوخــة ،وفـشـلــت
في وقف هبوط معدل المواليد،
على الرغم من إنفاقها مليارات
ً
الدوالرات سنويا( .رويترز)

وفيات
سبيكة محمد مبارك البراك

 86عــامــا ،شيعت ،ت،97519293 ،99050150 ،99740747 :
99187248

علي حسين جاسم الرياش

 61عاما ،شيع ،ت50348697 :

خضير عبدالكريم حاجية دشتي

ً
بــث الـتـلـفــزيــون الـســويــدي ت ـقــريــرا ،نشره
مــوقــع سـكــاي نـيــوز ،أم ــس ،على موقعه عن
ت ـج ــارة ال ـم ـخ ــدرات ع ـلــى اإلن ـت ــرن ــت ،وال ـتــي
ً
تزداد عاما بعد عام ،ويستخدم فيها تجار
المخدرات البريد الحكومي العادي إلرسال
الطلبيات للمشترين ،مستغلين أن البريد
العادي ال يتم فحصه على اإلطالق.
ً
وفي التقرير استضاف التلفزيون شخصا
أطلق عليه اســم "إيــريــك" ،قــال إنــه يستخدم
ال ـم ـخــدرات ،وإن ــه يطلب مــا يــريــد مــن الـنــت،
ويصله مــا اشـتــرى بالبريد ال ـعــادي .وذكــر
إيريك أنه يشعر باألمان أكثر حينما يشتري
بهذه الطريقة.
وقالت الشرطة السويدية إنها على علم
بما يجري ،ووفــق معلوماتهم ،فــإن حوالي
 10في المئة من تجارة المخدرات بالسويد
تتم عن طريق اإلنترنت ،ويقومون بإرسال
شحناتهم بالبريد.
ووف ــق الـشــرطــة الـســويــديــة ،ف ــإن إجمالي
ال ـش ـح ـن ــات الـ ـت ــي يـ ـق ــوم تـ ـج ــار الـ ـمـ ـخ ــدرات
بإرسالها عبر البريد الحكومي ُت َّ
قدر ما بين
ً
 700ألف إلى مليون إرسالية سنويا ،وهذا
يعادل نحو  1في المئة من إجمالي الشحنات
التي يقوم البريد السويدي بإيصالها.
وذكر مسؤول األمن في البريد السويدي،
أليكسيس الرش ــون ،أن مهمته هــي إيصال
الرسائل ،وأنهم ال يقومون بمراقبة محتوى
ً
الرسائل ،وال يجوز لهم قانونا ذلك.

 60عاما ،شيع ،ت55336800 :

سعدة حمود سعود الصويلح

أرملة سعود علي سعود الصويلح
 75عاما ،شيعت ،ت99673340 :

سعود فالح ثالب الهاجري

 71عاما ،شيع ،ت66676897 ،66007737 :

فهد مجبل فهد العالج

 51عاما ،شيع ،ت55590940 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

ً
طبعا حل ترقيعي ...وماذا كنتم تتوقعون من إدارة سياسية
"ترقع" منذ قيام الدولة الحديثة من بداية الخمسينيات ،غير
ذلك؟!
ترقيع بترقيع ،وخـطــط سياسية اقـتـصــاديــة ال تـخــرج من
ً
دائــرة "اليوم لي وغــدا بعلم الغيب" ،فساد ،سوء إدارة ،قضايا
واتهامات بمستندات قاطعة تدين ،تنتهي بأدراج أهل البخاصة،
ُ
أو تقيد ضد مجهول ،أو تترك للنسيان ،وكم هو مرض التناسي
المتعمد متأصل لدى السلطة من جهة ،والنسيان والالمباالة
عند أغلبية جمهور "شكو بالجمعية اليوم" مستقر بدولة الريع
والتواكل األبدية.
ً
توقفوا قليال وأعطونا الحل اآلن ،مــاذا يجب أن تفعل هذه
السلطة أمام أزمة الميزانية وعجزها الفلكي؟ قولوا لنا ،والسؤال
موجه للنواب المعترضين على السحب من احتياطي األجيال،
ً
ما العمل؟ الدين العام مرفوض ،ألن فيه شروطا من المؤسسات
الدولية اسمها "التقتير" على الناس ،ستفرض على الدولة ،ولن
تتجرعها حكومة االسترضاءات.
أخبروا الحكومة ماذا تقترحون؟
ً
مقوالت مللنا من ترديدها ،مثل حاربوا الفساد أوال ،اإلدارة
فاسدة وال تؤتمن ،أوقفوا الهدر ،هذه حكومة عاجزة غير قادرة...
ً
ال أحد يختلف معكم ،لكن ماذا بعد؟ إذا تم استرجاع "ولو نظريا"
كل األموال المنهوبة ،من بقشيش صغير لموظف عام لتمشي
معاملة بسيطة إلى ماليين فهد الرجعان ،وباليين التحويالت
واإليداعات والناقالت ،وغيرها وغيرها ،دون نهاية وال بداية،
هل سنقضي على عجز الميزانية؟ هل تكفي كل األموال المستردة
لسداد رواتب  350ألف موظف ،وتكلفة مئات أصحاب الكوادر
الخاصة ،وعموالت الكبار من حزب "يادهينة التنكتين"؟!
"األخرى"
حين يقولون إن الحل األمثل هو زيادة موارد الدولة
ّ
لتغطية العجز ،ماذا تعني هذه "األخرى"؟ هل تعني أن نصنع
ّ
ونصدر مكائن سيمنز ومحركات الرولزريز أو رقائق "جبس"
الكمبيوترات ،ونـحــن حــدنــا طبخة المجبوس على يــد طباخ
بنغالي جواز سفره مرهون عند المعزب الكفيل في دولة الكفاالت
وتجارة التراخيص! احنا عيال قرية ...نعرف حالنا اليوم ومنذ
نشأة النظام الريعي ،كيف كنا قبل لعنة النفط وكيف أصبحنا
اليوم في واقع "أنا لدي عاملة منزلية إذن أنا موجود"!
ما الحل مع هذه الثقافة االستهالكية ،وهذه اإلدارة العاجزة؟
ً
ضرائب؟ مرفوضة ...زيــادة رسوم الخدمات؟ إذا تجاوزت حدا
ً
ً
معينا مرفوضة ...رفع الدعم تماما عن أصحاب الدخول الكبيرة؟
ممنوع ...فتح أبواب السياحة واالستثمارات بما يرضي السائح
ً
والمستثمر؟ ال طبعا ،فهذا سيعني فتح نافذة المحرمات وأموال
حرام ال نريدها ...ما العمل؟
أش ـيــروا عـلــى الـحـكــومــة الـمـتــورطــة بـيــن "حــانــا ومــانــا" مــاذا
تفعل ،هل عليها أن تقرأ الفنجان وتضرب الــودع حتى تعرف
مــاذا تفعل لحل أزمــة عجز لم تفكر فيها ،ولم تعمل حسابها؟
السلطة مـنــذ الـتـحــريــر وحـتــى يــوم قــريــب ...غطيني يــا صفية
وشخري يا سبيكة ...ارحمونا من التنظيرات وبطوالت دون
كيخوتية ...الزمن ال يرحم وال يوجد أمر دائم في هذه الدنيا،
شدوا الحزام يا ناس.

«كورونا» يؤثر على خصوبة الكوريين

تجار المخدرات يستخدمون
البريد الحكومي السويدي

www.aljarida.com
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الفجر

04:59

العظمى 22

الشروق
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الصغرى 10

الظهر

12:01

ً
أعلى مد  12:12صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:17

 09:58م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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05:44

ً
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 04:39م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
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