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افتتاحية

بين «حانا» و«مانا» ضاعت لحانا
إذا ك ــان نــوابـنــا األفــاضــل يقسمون بأغلظ
األيمان أن كل هدفهم مصلحة الكويت ،وإذا
كانت الحكومة الموقرة تؤكد أنها تفعل ما
بــوسـعـهــا وم ــا ف ــوق وس ــع وس ـع ـهــا ،م ــن أجــل
نهضة بالدها ...فكيف وصلت األمور إلى ما
ً
وصلت إليه؟! وكيف يقف بلد كالكويت حائرا
ً
متحسرا إزاء مرحلة قد يعجز فيها عن دفع
رواتب العاملين فيه ،ما الذي أوصل الحال إلى
كل هذا التقهقر ،حتى نال سكين التردي من
عظم الميزانية التي باتت تئن جراء ما تتلقاه
من طعنات نافذة دون مغيث؟!

الهموم متراكمة والمسؤولية مشتركة
بـيــن «حــانــا» الـحـكــومــة و«م ــان ــا» مجلس
األمة ،اللتين ضاعت لحى الشعب البريء
بين صراعهما األبدي الذي ال يهدأ ،وسط

ت ـعــاظــم ج ــرائ ــم االع ـ ـتـ ــداء ع ـلــى م ـق ــدرات
الكويت وخيراتها.

ف ـع ـلــى م ـ ــدار سـ ـن ــوات ب ــل عـ ـق ــود ،انـتـهـجــت
الحكومات المتعاقبة سياسة دفــن الــرؤوس
في الرمال ،وأرجأت حكومة بعد أخرى قرارات
اإلص ـ ـ ــاح االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،م ـك ـت ـف ـيــة ب ـخ ـي ــارات
نواب
ميسورة ال تكلفها مؤونة المواجهة مع
ٍ
أصــواتـهــم عالية وحناجرهم ح ــادة ،موجهة
بذلك ،عن قصد أو بدونه ،الطعنة تلو األخرى،
ً
لجسد المال العام الذي يئن ونسمع جميعا
صراخه ،ونتألم لــه ،لكننا مع ذلــك نعمد إلى
زيادة آالمه ،بل يأتي البعض ليطالب بتوجيه
طـعـنــات أخ ــرى تــزيــد أوج ــاع ــه وتـقـضــي على
الرمق الذي تبقى منه.
ارتضت حكوماتنا المتعددة إبرام صفقات

ً
س ـيــاس ـيــة ،م ــع اخ ـت ـيــارهــا وزراء ض ـعــافــا لم
يضيفوا لها إال التخبط والعشوائية ،لم تكن
لـهــم رؤي ـ ــة ،ألن معظمهم ل ــم ي ـكــونــوا ،بحكم
ً
تكوينهم العلمي واألكاديمي والمهني ،أهال
لمثل ه ــذه ال ــرؤي ــة ،كـمــا تـغــاضــت عــن مـجــازر
االعتداء ات على أموال الكويت ،وكأنها مورد
ً
ال ينضب ،فضال عن استجابتها لعدد هائل
مــن ابـ ـت ــزازات ال ـن ــواب واق ـتــراحــات ـهــم ،فــراحــت
توزع المقدرات والهبات والكوادر والزيادات
والمكافآت.
أما عن النواب فحدث وال حرج ،فهم الذين
ش ــارك ــوا ال ـح ـكــومــة ف ــي ص ـف ـقــة «ال ـت ـم ـص ـلــح»
الخاسرة على حساب البلد ،وهم الذين ارتضوا
الحلول الترقيعية لمشاكل االقتصاد ،وهم من
أقروا ميزانيات بأرقام فلكية ،وهم من اقترحوا

«الشال» :يجب عدم التسامح
مع قانون سحب الـ  5مليارات
دينار من «األجيال»

• «الصحة» تتسلم  60ألف جرعة من «فايزر  -بيونتيك»
• مليونا جرعة من «أسترازينيكا» بمارس ...وإجراءات العتماد «جونسون»
●

توقعت مصادر صحية أن تشهد أعداد متلقي
لقاح "كوفيد  "19زيادة الفتة ،عقب انتهاء عطلة
األعـيــاد الوطنية ،مشيرة إلــى أن عــدد من تلقى
التطعيم المضاد للفيروس بلغ نحو  262ألف
شخص ،بنسبة  %6.2من السكان.
ً
وحلت الكويت في المرتبة الثالثة خليجيا
ً
وال ــرابـ ـع ــة ع ــرب ـي ــا ف ــي أعـ ـ ــداد ال ـم ـط ـع ـم ـيــن ،بعد
ً
ً
اإلم ـ ــارات ال ـتــي حـلــت األولـ ــى عــرب ـيــا وخليجيا
ً
والـثــانـيــة عــالـمـيــا بــأكـثــر مــن  6مــايـيــن تطعيم
وبنسبة  %62من تعداد السكان ،والبحرين التي
ً
جــاء ت ثانية خليجيا بنحو  300ألف 02

قيود «كورونا» تطيح َ
وزيري
الداخلية والعدل في األردن
قـ ّـدم وزيــرا الداخلية سمير المبيضين
والـ ـع ــدل ب ـس ــام ال ـت ـل ـهــونــي ف ــي الـحـكــومــة
األردنية استقالتيهما ،أمس ،لمخالفتهما
إجـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـس ــام ــة الـ ـع ــام ــة خ ـ ــال أزم ــة
«كــورونــا» ،فــي البلد الــذي سجل أكثر من

 386ألف إصابة و 4675وفاة بالفيروس.
وبينما كـشــف مـصــدر حـكــومــي أردن ــي
أن رئيس ال ــوزراء بشر الخصاونة طلب،
أمــس ،مــن الــوزيــريــن تقديم استقالتيهما
«لمخالفتهما أوامر الدفاع» ،ذكر 02

ً
ً
ً
السعودية ًتحبط ًهجوما ًإرهابيا حوثيا
وتتلقى دعما كويتيا ودوليا

«التربية» تدشن الفصل الثاني
اليوم وسط موجة احتجاجات
• معلمات الرياض يتداعين إلى االعتصام
• مدرسات االبتدائي :نعلم عيالنا أم نتابع حصصنا؟
● فهد الرمضان
ً
ت ــزام ـن ــا م ــع م ــوج ــة ان ـت ـقــادات
لتلكئها فــي مواكبة مستلزمات
اس ـت ـئ ـنــاف الـ ــدراسـ ــة ،ومـعــالـجــة
الـ ـمـ ـث ــال ــب الـ ـن ــاجـ ـم ــة عـ ــن بـعــض
قراراتها المرتبطة بالتعليم عن
ُبعد ،تدشن وزارة التربية اليوم
الفصل الــدراســي الثاني من عام
ً
 2021 /2020افتراضيا.
وبينما ينتظم اليوم أكثر من
 450ألـ ــف ط ــال ــب ف ــي صـفــوفـهــم
االف ـتــراض ـيــة بمختلف الـمــراحــل
ال ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،ت ـ ــواج ـ ــه 02

٠٦
مديرو النظافة :إلغاء
االحتفاالت قلل من تراكم
النفايات

اقتصاد

08

مزاد على  %4.48من
أسهم البنك الصناعي
اليوم

اقتصاد

ارتفاع تدفقات رأس
المال األجنبي بعد إدراج
الكويت في MSCI

اقتصاد

١٠

صورة مركبة لصاروخ الحوثي على سطح منزل وداخله في الرياض أمس (أ ف ب)

إيران تدخل في مواجهة دبلوماسية مع تركيا بسبب العراق
دمشق تتوعد بايدن ...و«محور المقاومة» يتبنى استهداف سفينة إسرائيل
لبنان يواجه صراع الفيلة...
حركة سياسية لمواجهة
ابتالعه أو تقسيمه
16

معرفي يكرم «االئتمان»
إلطالقه القرض الذكي

08

تميم يؤكد لمحمد بن سلمان دعم
قطر الراسخ ألمن المملكة
ً
أحبطت الـسـعــوديــة هـجــومــا ب ـصــاروخ بالستي على العاصمة
الرياض ،ودمرت  6طائرات مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون صوب
أهداف مدنية في جازان وخميس مشيط جنوب المملكة.
وتبنى الحوثيون المدعومون من إيران إطالق الصاروخ البالستي
وتسع طائرات "درون" ،على "أهداف حساسة" في الرياض ،مؤكدين
إطالقهم  6طــائــرات منها على مــواقــع عسكرية فــي أبـهــا وخميس
مشيط ،وتوعدوا "بعمليات مستمرة وواسعة".
واتهم الناطق باسم التحالف العربي بقيادة السعودية ،العميد
تركي المالكي ،المتمردين الحوثيين بأنهم "يتعمدون التصعيد
العدائي واإلرهابي الستهداف المدنيين واألعيان المدنية باستخدام
الصواريخ البالستية والطائرات من دون طيار المفخخة".
ودانت حكومات الكويت واليمن ومصر والبحرين ولبنان وقطر
وبريطانيا ومنظمة التعاون اإلسالمي والبرلمان العربي والدول
العربية واإلسالمية بشدة استهداف ميليشيات الحوثي 02

03

محليات

• بداية تخريب لمكونات الصندوق وتطاول على المبدأ والغرض من بنائه
• خطايا الحكومة المستقيلة ستمتد آثارها السلبية على المديين المتوسط والطويل
• برنامج وزير المالية حتى « »2025/2024يخلو من قواعد اإلصالح المالي واالقتصادي
• القانون عالج اصطناعي للعجز المالي المستدام وال يندرج تحت بند العاجل من األمور
09

 %6.2من سكان الكويت تلقوا لقاح «كوفيد»
عادل سامي

ووافـ ـق ــوا عـلــى ال ـقــوان ـيــن الـشـعـبــويــة لتأمين
قواعدهم االنتخابية وضمان مستقبلهم على
المقعد الوثير بمجلس األمة ،وهم من وقفوا
بالمرصاد للمشاريع اإلصالحية الحقيقية،
في سلوك انتهازي قديم ومكشوف.
أي ـهــا ال ـن ــواب مللنا وسـئـمـنــا ه ــذه األف ـعــال
المؤذية ،فمن رأى منكم في نفسه القدرة على
تقديم مشروع وطني حقيقي فليقدمه ،وإال
فليكرمنا بسكوته وليترك من يريد اإلصالح
ي ـت ــدارك األم ـ ــور ،بـعــدمــا لــم يـعــد ه ـنــاك مجال
للخطأ وإضــاعــة الــوقــت مــع أن ــاس كــل همهم
ال ـب ـحــث ع ــن أص ـ ـ ــوات ،ف ــارح ـم ــون ــا وارحـ ـم ــوا
الكويت يرحمكم الله.

محليات

فــي تطور تــزامــن مــع استغاللها
ل ــوك ــائ ـه ــا بــال ـم ـن ـط ـقــة ،ل ـمــواج ـهــة
ال ـض ـغ ــط ال ـس ـي ــاس ــي وال ـع ـس ـك ــري
األمـيــركــي وال ـغــربــي ،دخـلــت إي ــران،
أم ــس ،فــي مــواجـهــة مفاجئة وغير
م ـن ـت ـظــرة م ــع ت ــرك ـي ــا تـ ـب ــادل فـيـهــا
ال ـشــري ـكــان ف ــي ت ـحــالــف ال ـض ــرورة
اسـتــدعــاء الـسـفــراء بسبب الــوجــود
في العراق.
وفــي رد قــوي على دع ــوة سفير
ط ـهــران فــي ب ـغــداد إي ــرج مسجدي،
ألنـقــرة ،إلــى «مـغــادرة الـعــراق وعــدم

انـتـهــاك أراض ـي ــه» ،اسـتــدعــت وزارة
الخارجية التركية السفير اإليراني
في تركيا محمد فرازمند وأبلغته
رفـضـهــا الـشــديــد لـهــذه االت ـهــامــات،
مؤكدة أن ما تنتظره أنقرة من إيران
هو دعمها في مكافحتها لإلرهاب
ال الوقوف ضدها.
وأخــذت الخارجية التركية على
ً
مـسـجــدي ع ــدم تـطــرقــه إط ــاق ــا إلــى
تهديد حــزب العمال الكردستاني،
مــوضـحــة أن عـمـلـيــات أن ـقــرة تــأتــي
فــي إطــار مكافحة تنظيم 02

«بيتك» %99 :من
إجمالي تعيينات 2020
من نصيب الكويتيين

رياضة

١٨
ً
ظريف مستقبال حسين في طهران أمس (إرنا)

اتحاد الكرة يخاطب
«اآلسيوي» الستضافة
التصفيات المشتركة
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ً
الغزو سيظل خالدا»
مواجهة
في
ودوره
األحمد...
صباح
استذكار
يحتم
«الوفاء
•
ً
• «فخورون بتضحية شهدائنا وأسرانا ومفقودينا بأرواحهم دفاعا عن الكويت»

مظاهر االبتهاج
باألعياد جسدت
والء المواطنين
وروح األسرة
الواحدة

هنأ صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ن ــواف األح ـمــد الـمــواطـنـيــن والمقيمين
ع ـلــى أرض ال ـكــويــت الـطـيـبــة بــالــذكــرى
الستين للعيد الوطني والذكرى الثالثين
ً
لـيــوم الـتـحــريــر ،م ـقــدرا سـمــوه مــا أب ــداه
المواطنون من مظاهر الفرحة واالبتهاج
بهاتين المناسبتين ا لـعــز يــز تـيــن ،و مــا
عبروا عنه من روح وطنية عالية جسدت
والءهم ووفاءهم للوطن العزيز ،وأبرزت
روح األسرة الكويتية الواحدة المتآلفة
والمتوادة.
واستذكر سـمــوه ،اآلب ــاء المؤسسين
الــذيــن سـلـمــوا أمــانــة حـمــل المسؤولية
للمضي قدما في بناء الوطن والنهوض
به ،مضيفا أن ما يحتمه واجــب الوفاء

وال ـع ــرف ــان ه ــو اس ـت ــذك ــار فـقـيــد الــوطــن
الـعــزيــز صــاحــب الـسـمــو األم ـيــر الــراحــل
الشيخ صـبــاح األح ـمــد ،طيب الـلــه ثــراه
وتغمده برحمته وأسكنه فسيح جناته،
وما قام به من جهود عظيمة وإنجازات
م ـشــرفــة ل ـلــوطــن ال ـع ــزي ــز ولـلـمــواطـنـيــن
ولـ ــدوره الـمـشـهــود فــي مــواجـهــة الـغــزو
الغاشم والـتــي ستظل دائـمــا ماثلة في
ذاكـ ــرة الـمــواطـنـيــن ،وخ ــال ــدة فــي سجل
ت ــاري ــخ ال ــوط ــن الـ ـع ــزي ــز .ك ـم ــا اس ـتــذكــر
سموه بالفخر واالعتزاز شهداء الوطن
االبرار وأسراه ومفقوديه الذين ضحوا
بأنفسهم األبية ودمائهم الزكية دفاعا
عــن ت ــراب الــوطــن الـغــالــي وال ـ ــذود عنه،
مبتهال سموه إلــى الـبــاري عــز وجــل أن

يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ،وأن
يسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل
الشهداء.

نعمة التحرير
ودعا سموه المواطنين إلى استشعار
نعمة التحرير التي أفــاء الله بها على
ال ــوط ــن ال ـعــزيــز وع ــودت ــه م ـح ــررا ينعم
ب ــاألم ــن وال ـط ـم ــأن ـي ـن ــة ،تـ ـس ــود أبـ ـن ــاءه
األلـ ـف ــة والـ ـ ـم ـ ــودة ،وإل ـ ــى تـسـخـيــر كــافــة
اإلمكانيات والجهود للنهوض بالوطن
الـعــزيــز واالرت ـقــاء بــه .كما أش ــاد سموه
بالتغطية اإلعالمية الواسعة التي قامت
بـهــا مختلف وســائــل اإلعـ ــام الــرسـمــي

ولي العهد :مشاعر التهنئة باألعياد
جسدت ترابط األسرة الكويتية
سموه شكر المهنئين بالعيد الوطني وذكرى التحرير
وجه سمو ولي العهد ،الشيخ مشعل األحمد ،كلمة
شكر وتقدير وثناء إلــى كل المواطنين داخــل البالد
وخارجها ،وإلى المقيمين على أرض الكويت الغالية،
الــذيــن أعــربــوا عــن خالص تهانيهم الطيبة ،وصــادق
مـشــاعــرهــم ال ـف ـيــاضــة ،ال ـتــي ج ـســدت روح أس ــرة أهــل
الكويت الواحدة المترابطة بمناسبة الذكرى الستين
للعيد الوطني لــدولــة الكويت ،وذك ــرى يــوم التحرير
الـثــاثـيــن مــن خ ــال بــرقـيــات الـتـهــانــي ،أو االت ـصــاالت
الهاتفية ،أو كافة أشكال التعبير األخرى.
واستذكر سموه بالمناسبة بكل فخر واعتزاز شهداء
الـكــويــت األبـ ــرار ،الــذيــن ضـحــوا بــأرواحـهــم فــي سبيل
الحفاظ على تراب الوطن العزيز ،سائال المولى العلي
القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ،ويسكنهم فسيح
جناته ،وأن ينزلهم منازل الشهداء ،داعيا الله عز وجل
أن يعيد هاتين المناسبتين الوطنيتين العزيزتين
عـلــى الــوطــن ال ـغــالــي ،وعـلــى الـمــواطـنـيــن والمقيمين
بوافر من الخير ،وبمزيد من األمن واألمــان والرخاء،
وأن يديم على الجميع موفور الصحة والعافية ،وأن
يسدد الخطى لكل ما فيه خير ورفعة وازدهار كويتنا
الـعــزيــزة ،تحت ظــل قــائــد مسيرتنا وراع ــي نهضتنا
صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد.

الكويت تدين بشدة
استهداف السعودية
أعــربــت وزارة الخارجية عــن إدان ــة واستنكار
الـكــويــت بــأشــد الـعـبــارات مــواصـلــة الميليشيات
الحوثية ارتكاب جرائمها اإلرهابية عبر استهداف
المدنيين والمناطق المدنية في العاصمة الرياض
وباقي المدن في السعودية عبر إطالق الصواريخ
البالستية والطائرات المسيرة المفخخة.
وأعلنت «الـخــارجـيــة» فــي بـيــان لها ان إصــرار
الميليشيات الحوثية على مواصلة هذه األعمال
اإلرهــاب ـيــة يشكل اس ـت ـمــرارا للتصعيد الخطير
الــذي تقوم بــه هــذه الميليشيات لــإضــرار بأمن
المملكة وتقويض استقرار المنطقة وتحد سافر
لـلـقــانــون ال ــدول ــي واإلن ـس ــان ــي وعــرق ـلــة للجهود
الدولية الساعية للوصول إلى حل سياسي ينهي
الصراع الدائرفي اليمن .وجددت دعوة الكويت
للمجتمع الدولي والسيما مجلس األمــن للقيام
بواجباته للجم هذا التصعيد الخطير ووضع حد
له وصيانة األمن والسلم الدوليين.
واختتمت بيانها بالتأكيد على وقــوف دولة
الكويت إ لــى جانب المملكة العربية السعودية
الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات
للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

وال ـخ ــاص إلبـ ــراز هــاتـيــن المناسبتين
الوطنيتين واالحتفاء بهما.
كما وجه سموه تحية تقدير وإجالل
لـ ـ ـق ـ ــادة دول م ـج ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ل ـ ــدول
ال ـخ ـل ـيــج ال ـع ــرب ـي ــة ،وإلـ ـ ــى قـ ـ ــادة الـ ــدول
العربية الشقيقة والدول الصديقة على
مشاركتهم الكويت أفراحها بأعيادها
الــوطـنـيــة ،مثمنا سـمــوه هــذه المشاعر
األخوية النبيلة ،سائال سموه المولى
جل وعال أن يحفظ الوطن العزيز ويديم
عليه نعمة األمن واألمان واالزدهار ،وأن
يوفق الجميع لخدمته ورفعته وإعالء
شأنه.

رسالتان من األمير إلى سلطان عمان وملك البحرين
الناصر بحث مع نظيريه بالبلدين تعميق التعاون لدعم المنافع المتبادلة
بـعــث صــاحــب الـسـمــو أمـيــر الـبــاد
الشيخ نــواف األحمد برسالة خطية
إل ــى س ـل ـطــان ع ـمــان هـيـثــم ب ــن ط ــارق
ح ـيــث قـ ــام ب ــاس ـت ــام ال ــرس ــال ــة نــائــب
رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء
بـسـلـطـنــة ع ـمــان فـهــد ب ــن مـحـمــود آل
سعيد م ــن وزي ــر الـخــارجـيــة الشيخ
الــدكـتــور أحـمــد الـنــاصــر خ ــال لقائه
أم ــس .وتـتـعـلــق الــرســالــة بــالـعــاقــات
الثنائية األخوية المتينة والوطيدة
ال ـ ـتـ ــي تـ ــربـ ــط الـ ـبـ ـل ــدي ــن وال ـش ـع ـب ـي ــن
الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في
مختلف المجاالت وعلى كافة الصعد.
وبـ ـح ــث وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة أم ــس
م ــع ن ـظ ـيــره ال ـع ـمــانــي بـ ــدر ب ــن حمد
الـبــوسـعـيــدي دعــم وتـطــويــر مـجــاالت
ال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون ب ـ ـمـ ــا يـ ـ ـخ ـ ــدم الـ ـمـ ـص ــال ــح
المشتركة لكال البلدين.
وت ـ ـ ــم خ ـ ـ ــال ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء اسـ ـتـ ـع ــراض
العالقات األخــويــة الثنائية المتينة،
وأكد الطرفان حرصهما على تعميق
وتوطيد التعاون البناء ودعم وتطوير
مجاالت التعاون بما يعود بمزيد من
المنافع المتبادلة بين البلدين.
كـمــا ج ــرى ت ـب ــادل وج ـه ــات النظر

وال ـ ـت ـ ـشـ ــاور ح ـ ــول م ـج ـم ــل ال ـق ـضــايــا
اإلقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة وت ـب ــادل ال ــرؤى
واألفـ ـ ـ ـك ـ ـ ــار لـ ـتـ ـع ــزي ــز وتـ ـ ـي ـ ــرة ال ـع ـم ــل
الخليجي المشترك في ضــوء نتائج
قمة (العال) التي عقدت في الخامس
من الشهر الماضي بالسعودية.
وحضر اللقاء من الجانب الكويتي
م ـس ــاع ــد وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ل ـش ــؤون
م ـج ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـس ـف ـي ــر ن ــاص ــر
المزين وسفير الكويت لــدى سلطنة
عمان سليمان الحربي ومن الجانب
العماني رئيس دائ ــرة مكتب الوزير
السفير خالد المصلحي ورئيس دائرة
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
السفير سعود البرواني.
من جانب آخر ،بعث صاحب السمو
بــرســالــة إل ــى مـلــك الـبـحــريــن حـمــد بن
عـيـســى تتعلق بــا لـعــا قــات الثنائية
المتينة والــوطـيــدة ،الـتــي تــربــط بين
البلدين والشعبين الشقيقين وسبل
دعـ ـمـ ـه ــا وت ـ ـعـ ــزيـ ــزهـ ــا ف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
المجاالت وعلى جميع الصعد.
وس ـلــم ال ــرس ــال ــة وزيـ ــر الـخــارجـيــة
الشيخ د.أحـمــد الناصر ،خــال لقائه
بملك البحرين ،أمس ،في إطار الزيارة

الناصر يسلم رسالة األمير إلى نائب رئيس الوزراء العماني
الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة
المنامة.
ك ـ ـمـ ــا ب ـ ـحـ ــث الـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــر ونـ ـظـ ـي ــره
الـبـحــريـنــي د .عـبــدالـلـطـيــف الــزيــانــي
العالقات األخوية المتينة والمتجذرة،
التي تربط البلدين الشقيقين.
وت ـ ــم خ ـ ــال ال ـل ـق ــاء م ـنــاق ـشــة آخ ــر
المستجدات على الساحتين اإلقليمية
والــدول ـيــة ،ع ــاوة عـلــى بـحــث مجمل
االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــات ال ـم ـق ـب ـل ــة لـمـجـلــس

ال ـت ـعــاون ل ــدول الـخـلـيــج الـعــربـيــة في
إطار ترؤس مملكة البحرين الشقيقة
الدورة الحالية ألعمال المجلس.
وح ـ ـضـ ــر ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء مـ ـس ــاع ــد وزي ـ ــر
الـخــارجـيــة لـشــؤون مجلس التعاون
لدول الخليج العربية السفير ناصر
المزين وسفير الكويت لدى البحرين
الشيخ ثــامــر الـجــابــر وع ــدد مــن كبار
مسؤولي وزارة الخارجية.

وزارة الدفاع الفرنسية تنظم احتفالية باألعياد الكويتية
السليمان :الذكرى تجسد وقوف العالم أجمع لنصرة الحق ودحر العدوان
نظمت وزارة الدفاع الفرنسية
احـتـفــالـيــة بمناسبة ال ــذك ــرى ال ـ
 60للعيد الوطني لدولة الكويت
والذكرى الـ  30للتحرير برعاية
الـ ــوزيـ ــر ال ـم ـن ـت ــدب ف ــي ال ـ ـ ــوزارة
جينيفيف داريوسيك ومشاركة
سفير الكويت لدى فرنسا سامي
السليمان.
وب ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاسـ ـ ـب ـ ــة رفـ ـ ــع
السليمان أسمى آيــات التهاني
والتبريكات الى صاحب السمو
أمير البالد الشيخ نواف االحمد،
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل
االحمد والشعب الكويتي.
و ق ــال السليمان فــي تصريح
لـ ـ «ك ــون ــا» م ـســاء أم ــس االول ان
«ه ـ ـ ــذه ال ـ ــذك ـ ــرى ت ـج ـس ــد وقـ ــوف
الـعــالــم أجـمــع إزاء نـصــرة الحق
ودحــر الظلم وال ـعــدوان» مشددا
على اهمية التركيز على ا بــراز

 %6.2من السكان تلقوا لقاح...
تطعيم ،بنسبة  %18من عدد السكان.
وبينما تسلمت وزارة الصحة ،أمــس ،الشحنة السادسة من لقاح
فايزر بيونتيك المتضمنة  ٦٠ألف جرعة ،وتم نقلها إلى مركز الكويت
للتطعيم في أرض المعارض بمنطقة مشرف ،توقعت المصادر أن تشهد
الكويت في األشهر الثالثة المقبلة تطعيم نحو مليون شخص ،في ظل
َّ
الموردة من اللقاح ،ودخول عشرات المراكز الصحية
تزايد الدفعات
خدمة تقديم اللقاحات.
وتوقعت المصادر وصول مليوني جرعة من لقاح "أسترازينيكا-
أكسفورد" إلى البالد في مارس الجاري ،بالتزامن مع إجراء التدابير
اآليلة إلى التعاقد على توريد لقاح "جونسون أند جونسون" ،عقب
إجازته من إدارة الغذاء والدواء األميركية.
في غضون ذلك ،منحت إدارة الغذاء والدواء األميركية  ،FDAأمس
ً
ً
األول ،تصريحا طارئا الستخدام لقاح من إنتاج شركة "جونسون آند
ً
جونسون" األميركية على الذين تبلغ أعمارهم  18عاما فأكثر.
وينضم لقاح "جــونـســون" ذو الجرعة الــواحــدة والقابل للتخزين
فــي درجــات حــرارة الثالجة إلــى لقاحي شركتي "فــايــزر" و"مــوديــرنــا"
األميركيتين في حملة التطعيم الضخمة بالواليات المتحدة حيث
أودت الجائحة بحياة أكثر من  500ألف شخص.
وبعد دراســة تفصيلية لبيانات التجارب السريرية أجريت على
أكثر من  43ألف شخص ،أوصت لجنة من الخبراء الجمعة بتسويق
لقاح "جونسون".
وستبدأ "جونسون آند جونسون" شحن عدة ماليين من جرعات
اللقاح لتوزيعها على مختلف أرجاء الواليات المتحدة في وقت مبكر
من اليوم ،متوقعة إنتاج  20مليون جرعة بحلول نهاية مارس الجاري،
و 100مليون بحلول الصيف.
وتسعى الشركة اآلن للحصول على موافقة الستخدام لقاحها في
ح ــاالت ال ـطــوارئ مــن منظمة الصحة العالمية وأوروبـ ــا ،هــادفــة إلى
إنتاج نحو مليار جرعة سيتم استخدامها في جميع أنحاء العالم
بحلول نهاية العام.
وكشفت صحيفة "ديلي تلغراف" ،أمس ،أن قرار بريطانيا باعتماد
لقاح "جونسون" على بعد أيام فقط ،إذ من المقرر أن يبدأ المنظمون

المواقف المشرفة التي وقفتها
دول الـعــالــم مــع الـكــويــت ومنها
الــدور الشجاع والمهم للجنود
الـفــرنـسـيـيــن الـ ــى ج ــان ــب جـنــود
العالم من أجل تحرير الكويت.
واستذكر كذلك بطوالت أبناء
الـ ـك ــوي ــت مـ ــن الـ ـشـ ـه ــداء االبـ ـ ــرار
الــذيــن سـطــروا ملحمة الصمود
والـمـقــاومــة ،مضيفا ان «تــزامــن
ه ــذه االح ـت ـف ــاالت م ــع اس ـت ـمــرار
مواجهة العالم لجائحة «كوفيد
 »19ي ـج ـع ـل ـنــا ن ـح ـيــي ب ـط ــوالت
أبناء الوطن من الكوادر الصحية
والمدنية على جهودهم العظيمة
في التصدي للجائحة».
وجـ ـ ـ ــدد ال ـس ـف ـي ــر ال ـس ـل ـي ـم ــان
حــرص دولــة الكويت وقيادتها
الرشيدة على استمرار العالقات
المتميزة مع فرنسا.
مـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ،اس ـ ـ ـتـ ـ ــذكـ ـ ــرت

السفير السليمان مشاركا في احتفالية وزارة الدفاع الفرنسية بأعياد الكويت
داري ــوس ـي ــك ف ــي كـلـمــة ل ـهــا دور
الجنود الفرنسيين خالل حرب
تحرير الكويت قائلة «ان الغزو

الصحيون البريطانيون عملية الموافقة هذا األسبوع.
وفــي الـسـيــاق ،أكــد علماء فــي شركة "فــايــزر" وشريكتها األلمانية
"بيونتيك" ،أنهم يعملون على فحص خيار إعطاء الناس جرعة ثالثة
من لقاحهما ،وذكــرت "فايزر" أن األمر يأتي في إطار استراتيجيتها
الجديدة لحماية البشر من السالالت الجديدة من "كورونا".
وتريد الشركة األميركية العمالقة معرفة ما إذا كانت جرعة ثالثة
ً
يـجــري منحها بـعــد فـتــرة ت ـتــراوح بـيــن  6و 12ش ـهــرا سـتـكــون كافية
لتنشيط جهاز المناعة لدرء خطر "كورونا المتحور".
٠٣

قيود «كورونا» تطيح َ
وزيري...

ّ
موقع «عمون» المحلي أن الطلب جــاء بعد «حضور الوزيرين دعوة
عشاء في أحد مطاعم عمان المشهورة متجاوزين العدد المسموح به
ً
على الطاولة الواحدة خالفا ألوامر الدفاع حيث كان عدد الحضور 9
أشخاص» ،في حين تنص اإلجراءات على أال يتجاوز عددهم .6
وأع ـلــن بـيــان ص ــادر عــن ال ــدي ــوان الملكي الـمــوافـقــة عـلــى استقالة
التلهوني والمبيضين .وتم تكليف نائب رئيس الوزراء وزير اإلدارة
المحلية توفيق كــريـشــان ،حقيبة الداخلية ،ووزي ــر الــدولــة للشؤون
القانونية أحمد الزيادات إدارة العدل.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

«التربية» تدشن الفصل الثاني...
اإلدارات المدرسية معوقات عديدة تتمثل في تأخر الــوزارة بإصدار
القرارات المرتبطة بآليات التعليم عن ُبعد للصفوف الثالثة األولى
بالمرحلة االبتدائية التي أضيفت إلى التعليم المتزامن ،وعدم تحديد
نسبة الـ %30الخاصة بالحضور ،إلى جانب التأخر في توزيع الكتب
على الطالب وعدم اعتماد خطة توزيع المناهج.
وتسبب قرار تحويل حصص الصفوف من األول حتى الثالث
االبتدائي إلــى التعليم المتزامن في غضب معلمات المرحلة،
الالتي عبرن عن رفضهن له بصفتهن معلمات ولديهن أبناء في
نفس السن ،فكيف يمكن لهن إعطاء الدروس ومتابعة أبنائهن
في الوقت نفسه ،متسائالت« :هــل نــدرس عيالنا ونتابعهم أم

الـ ـع ــراق ــي ل ـل ـكــويــت ه ــو ان ـت ـهــاك
للقوانين الــدولـيــة ولــذلــك اتخذ
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـف ــرن ـ ـسـ ــي الـ ـس ــاب ــق

ميتران ق ــرارا سريعا وواضـحــا
بمشاركة فرنسا ضمن التحالف
الدولي بقيادة الواليات المتحدة

نتابع الحصص االفتراضية؟».
أما االعتراض األبرز فكان من معلمات رياض األطفال الالتي وجهن
دعوة لالعتصام اليوم للتعبير عن رفضهن لتعليمات التوجيه الفني
التي تلزمهن بتسجيل دروس للفصل الثاني وعدم استخدام الدروس
ً
المسجلة المعدة مسبقا من جانب الوزارة.
وأطلقت هؤالء المعلمات «هاشتاق» لدعوة زميالتهن إلى المشاركة
للتعبير عن رفضهن لتعليمات التوجيه الفني التي تلزمهن بــأداء
مـضــاعــف ال مـبــرر لــه ،طــارحــات ت ـســاؤالت ح ــول أسـبــابـهــا وال ـجــدوى
منها السيما أن «التربية» شكلت في الفترة من مارس حتى ديسمبر
ً
الماضي فريقا منهن لتسجيل حصص للفصلين األول والثاني جاهزة
للعرض اآلن.
٠٤

السعودية تحبط هجومًا إرهابيًا...
اإلرهابية لمدينة الرياض والمدنيين جنوب المملكة.
وأعربت وزارة الخارجية عن إدانــة الكويت واستنكارها ،بأشد
العبارات ،مواصلة الميليشيات الحوثية ارتكاب جرائمها اإلرهابية
واستهداف المدنيين ومناطقهم المدنية في الرياض وباقي المدن،
مؤكدة الوقوف إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من
إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.
وقالت الخارجية الكويتية إن "إصرار الميليشيات الحوثية على
ً
مواصلة هذه األعمال اإلرهابية يشكل استمرارا للتصعيد الخطير،
لإلضرار بأمن السعودية وتقويض استقرار المنطقة" ،مؤكدة أنه
تحد سافر للقانون الــدولــي واإلنـســانــي وعرقلة للجهود الدولية
ٍ
الساعية للوصول إلى حل سياسي ينهي الصراع الدائرفي اليمن.
إلى ذلك ،أعلن الديوان األميري القطري أن األمير الشيخ تميم بن
ً
ً
حمد آل ثاني أجرى اتصاال هاتفيا مع ولي العهد السعودي األمير
محمد بن سلمان ،عبر فيه عن دعم قطر الراسخ للسعودية.
ً
واطمأن الشيخ تميم على صحة األمير محمد ،معربا عن تمنياته
الـقـلـبـيــة الـخــالـصــة ل ــه بـ ــدوام الـصـحــة وم ــوف ــور الـعــافـيــة وللشعب
ً
الـسـعــودي الشقيق ب ــدوام الـتـقــدم واالزده ـ ــار ،معتبرا أن استقرار
السعودية جزء ال يتجزأ من استقرار قطر ومنظومة مجلس التعاون
الخليجي.

االم ـي ــرك ـي ــة ب ـع ــد ان ف ـش ـلــت كــل
المساعي الدبلوماسية».
وأكـ ـ ـ ــدت أن ق ـ ـ ــوات ال ـت ـحــالــف
حققت نجاحا ساحقا في حرب
تحرير الكويت ،مشيرة الى دور
فــرنـســا فــي عملية ازال ــة االلـغــام
بعد الحرب.
وشــددت على عمق العالقات
الـفــرنـسـيــة  -ال ـكــوي ـت ـيــة ،مــؤكــدة
ان االح ـت ـف ــال ال ـس ـن ــوي بــذكــرى
ال ـت ـحــريــر يـخـلــق رواب ـ ــط وثـيـقــة
بين البلدين.
ونـظـمــت ال ـ ــوزارة االحتفالية
في موقعين تذكاريين بحضور
عدد من كبار المسؤولين األول
عند النصب التذكاري للحرب في
حديقة (بارك اندريه سيتروين)
واآلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ع ـ ـنـ ــد ق ـ ـ ـ ــوس الـ ـنـ ـص ــر
الشهير.

وتناول االتصال آخر المستجدات اإلقليمية والدولية ،وأبدى الجانبان
حرصهما على تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك.
١٦

إيران تدخل في مواجهة دبلوماسية...
يستهدف استقرار وأمن وسيادة العراق.
ونشر موقع «رووداو» التابع إلقليم كردستان ،مقابلة لمسجدي
قال فيها« :نرفض التدخل العسكري في العراق ،وينبغي على القوات
ً
التركية أال تشكل تهديدا أو أن تنتهك األراضي العراقية».
ورد عليه السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز بالقول إن «سفير
إيران لدى بغداد إيرج مسجدي هو آخر شخص يمكن أن يلقن أنقرة
ً
درسا في احترام حدود العراق».
في المقابل ،استدعت وزارة الخارجية اإليرانية سفير تركيا دريا
ً
أورس ،احتجاجا على تصريح لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو،
تحدث فيه عن وجود عناصر لمنظمة «حزب العمال الكردستاني على
ً
األراضــي اإليرانية» .ووفقا لوكالة «فــارس» ،فــإن الخارجية اإليرانية
أبلغت السفير التركي بأن تصريح وزير الداخلية «غير مقبول» ،كما
انتقدت تصريح سفير أنقرة في العراق ،واعتبرته غير مبرر.
وفــي ظل امـتــداد التوتر من الـعــراق إلــى دول الـجــوار ،تعهد محور
إيران بالرد على أول عملية عسكرية يأمر بها الرئيس األميركي جو
بايدن الستهدافه في سورية ،في وقــت تبنى االعـتــداء على السفينة
اإلسرائيلية في بحر عمان.
وفي حين قال السفير السوري في موسكو رياض حداد إن «دمشق
تملك الحق المشروع في الرد على هجوم بايدن ،وتدرس مع الحلفاء
كـيـفـيـتــه» ،نـقـلــت صحيفة كـيـهــان الـمـحــافـظــة ،عــن خ ـبــراء عسكريين
إيرانيين ،أمس ،أن السفينة اإلسرائيلية «إم في هيليوس راي» ،التي
تعرضت النفجار في خليج عمان ،خــال توجهها على ما يبدو من
ُ
الدمام في السعودية إلى سنغافورة ،قد تكون استهدفت من قبل «محور
المقاومة» ،في إشارة إلى طهران وحلفائها في المنطقة.
واعتبرت «كيهان» أن السفينة تجاهلت «أن الخليج الفارسي هو
منطقة تسيطر عليها قــوى محور المقاومة» ،الفتة إلــى أن «النظام
الصهيوني يبحث عن تعزيز حضوره ،لمواصلة جرائمه عن قرب».
(عواصم-وكاالت) ١٧
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محليات
ِّ
معرفي يكرم بنك االئتمان إلطالقه القرض الذكي

3

الوزير حث البنك على تعميم «الذكاء االصطناعي» على القروض ّ
وثمن تميزه الرقمي
حث الوزير معرفي بنك
االئتمان على أن يشمل الذكاء
االصطناعي كل القروض،
وأبدى إعجابه بتميز البنك
في إطالق خدمة فريدة من
نوعها على المستويين في
القطاع العام والخاص.

ً
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من القرض
الذكي في
أسبوعين
بمبلغ 516
ألف دينار

الخشتي

ك ـ ــرم وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
اإلس ـك ــان وزي ــر ال ــدول ــة لـشــؤون
الـخــدمــات رئـيــس مجلس إدارة
بنك االئتمان د .عبدالله معرفي
البنك ،نتيجة جهودهم المبذولة
ف ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرض الـ ــذكـ ــي
ب ـت ـق ـن ـيــة الـ ــذكـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي
( ،)Artificial Intelligenceوهي
التقنية التي اختصرت الــدورة
المستندية بالكامل ،فال حاجة
ل ــزي ــارة الـعـمـيــل ألي م ــن ف ــروع
ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ،وال حـ ــاجـ ــة إلحـ ـض ــار
المستندات ،وال حاجة للتدخل
الـ ـبـ ـش ــري مـ ــن م ــوظ ـف ــي ال ـب ـن ــك،
بـ ــل ي ـت ــم ال ـت ـق ــدي ــم ع ـل ــى ق ــرض
الــزواج إلكترونيا ،عبر البوابة
اإللكترونية للبنك WWW.KCB.
 ،GOV.KWويتم إصدار قرار آلي
من خالل النظام وتحويل المبلغ
إلى حساب العميل مباشرة كل
ذلك خالل  5دقائق فقط.
وتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم الـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــر ب ــال ـش ـك ــر
والتقدير إلــى الكوكبة العاملة

بـنــك االئ ـت ـمــان أول جـهــة تطلق
خــدمــة بـهــذا المستوى التقني،
وخصوصا أن العالم أجمع يقبل
على التحول الرقمي ،كما عبر
عــن فـخــره بـمـشــروع مبنى بنك
االئـتـمــان الــرئـيـســي فــي منطقة
ج ـن ــوب الـ ـس ــرة ،والـ ـ ــذي ش ــارف
على االنتهاء ،وسيتم افتتاحه
فــي نهاية الـعــام الحالي ،ويعد
مبنى ذكيا صديقا للبيئة.

ً
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معرفي والمضف وبعض المكرمين
على إنجاز تلك الخدمة ،وعبر
عن فخره بإطالق هذه الخدمة،
وح ـث ـهــم ع ـلــى بـ ــذل ال ـم ــزي ــد من

الجهود في سبيل تقديم خدمات
البنك للمواطنين بسهولة ويسر
ودون عـ ـن ــاء ،و ع ـل ــى أن يشمل

الذكاء االصطناعي بقية أنواع
القروض األخرى.
وأبــدى إعجابه بتميز البنك

فـ ــي إط ـ ـ ــاق خ ــدم ــة فـ ــريـ ــدة مــن
ن ــوع ـه ــا ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوي ـيــن فــي
القطاع العام والخاص ،إذ كان

وأع ـل ـنــت ال ـنــاط ـقــة الــرسـمـيــة
بــاســم الـبـنــك ح ـبــاري الخشتي
أن عـ ـ ـ ــدد الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدي ــن م ـنــذ
ان ـط ــاق خ ــدم ــة ال ـق ــرض الــذكــي
بتقنية الذكاء االصطناعي قبل
م ــا يـ ـق ــارب أس ـبــوع ـيــن ب ـلــغ 86
مستفيدا ،وتم تحويل مبلغ 516
ألف دينار إلى حسابات العمالء.
وقالت الخشتي ،في تصريح،
إن التقديم على الـقــرض الذكي

يتم من خــال تحميل المواطن
لتطبيق هويتي التابع للهيئة
ال ـعــامــة لـلـمـعـلــومــات الـمــدنـيــة،
ومن ثم إنشاء حساب في بوابة
بنك االئتمان وتعبئة البيانات
ال ـم ـط ـل ــوب ــة ،ح ـي ــث ت ـت ــم دراسـ ــة
الـ ـبـ ـي ــان ــات واص ـ ـ ـ ــدار ق ـ ـ ــرار آل ــي
مــن خــال النظام مباشرة دون
تدخل بشري من موظفي البنك،
وم ــن ثــم تـحــويــل مـبـلــغ الـقــرض
ال ــى ح ـســاب الـعـمـيــل ف ــي البنك
التجاري الخاص به ،من خالل
رقم الحساب البنكي .IBAN

األول في القطاعين
العام والخاص
الذي يطلق القرض
بهذه التقنية

جمعية المياه 18 :مليون غالون زيادة سنوية توقعات صحية بتجاوز متلقي لقاحات «كورونا»
عتبة المليون خالل مايو المقبل
في استهالك الماء العذب
دول «التعاون» تمتلك أكثر من  %60من محطات التحلية بالعالم
●

وصول مليوني جرعة من «أسترازينيكا» مارس الجاري
●

عادل سامي

أك ــدت جمعية الـمـيــاه الـكــويـتـيــة ،أن تطبيق
ا لـ ـبـ ـصـ ـم ــة ا ل ـ ـمـ ــا ئ ـ ـيـ ــة ُ ISO 14046يـ ـ ـع ـ ــد مــن
المصطلحات الحديثة ،وهــي المحرك الرئيس
لقضايا استهالك المياه ورفــع كفاءتها ووقف
الهدر المائي.
وق ــال رئـيــس الجمعية ،د .صــالــح المزيني،
فــي تصريح صـحــافــي ،إن الـبــرنــامــج التدريبي
االف ـتــراضــي "الـبـصـمــة الـمــائـيــة – ،"ISO 14046
نظمته الجمعية على مدار أسبوعين مع منظمة
غــريــن وي ـيــف الــدول ـيــة لــاس ـتــدامــة ،وبــدعــم من
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ،حاضر به خبراء
دوليون من الكويت ودول عربية ،بحضور أكثر
من  60مشاركا من موظفين ومهندسين وإداريين
وفـنـيـيــن م ــن  6ج ـهــات حـكــومـيــة ،وهـ ــي :وزارة
الكهرباء والماء ،والهيئة العامة للبيئة ،ووزارة
الـتــربـيــة ،ووزارة األش ـغ ــال ال ـعــامــة ،والمجلس
األعلى للتخطيط ،ووزارة األوقــاف ،وبمشاركة
نخبة من االختصاصيين وخبراء المياه من 9
دول عربية وأجنبية ،وهــي :السعودية وعمان
ومصر واألردن والمغرب والبحرين وهنغاريا
وكندا ،إضافة إلى الكويت.
وأوض ـ ــح أن "تـطـبـيــق الـبـصـمــة الـمــائـيــة هو
المؤشر لمعرفة كمية المياه المستهلكة ،وال
تظهر فقط كمية المياه المستهلكة ،بــل كذلك
أماكن استخدام المياه والتأثيرات االقتصادية
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وت ـغ ـي ـي ــر ال ـ ـم ـ ـنـ ــاخ ،ومـ ـ ــن هـنــا
يتطلب فهم كيفية تأثير الخيارات واإلجــراءات
االق ـت ـصــاديــة عـلــى ت ــواف ــر ال ـم ـيــاه وديـمــومـتـهــا
لفترات طويلة".

جانب من المشاركين في البرنامج التدريبي عن البصمة المائية
وشــدد المزيني على أن "الــدراســات الحالية
تؤكد أن مستقبل األمن المائي في الكويت ودول
مجلس التعاون الخليجي مهدد بعدد كبير من
التحديات التي من الممكن أن تعوق استدامة
األمن المائي إذا لم تتحرك لحلها ،رغم أن دول
مجلس الـتـعــاون تمتلك أكـثــر مــن  60فــي المئة
مــن محطات تحلية المياه فــي الـعــالــم ،وتشير
المعلومات إلى أن توافر المياه العذبة يتراجع
بسرعة إل ــى م ـعــدالت أق ــل بكثير مــن متطلبات
الفرد ،ويزداد األمر تعقيدا ،بسبب تسارع النمو
الـسـكــانــي والتنمية الـصـنــاعـيــة ،مــا دف ــع بــدول
مجلس الـتـعــاون الخليجي إلــى زي ــادة اإلنـفــاق
لمكافحة نقص المياه ،لضمان استدامة المياه
لفترات أطول".
وأضاف أن "الكويت تعاني زيادة في استهالك

المياه العذبة كبقية دول مجلس التعاون بما بين
 4و 5في المئة ،وهذه النسبة تمثل تقريبا ما بين
 15و 18مليون غالون من المياه العذبة سنويا،
وهذا بحد ذاته يتطلب بناء محطة تحلية جديدة
بطاقة حوالي  100مليون غالون كل  5سنوات".

البصمة المائية
من جانبها ،قالت المديرة التنفيذية لمنظمة
غــريــن وي ـيــف الــدول ـيــة ،د .س ـلــوى الـفـنـســي ،إن
البصمة المائية هي إحدى أهم الوسائل التي
تدفع إلعــادة النظر والتدقيق في مفهوم فكرة
الـتــرشـيــد مــن جـمـيــع ال ـجــوانــب واألبـ ـع ــاد ،وأن
استراتيجية البصمة المائية قد تخلق جيال
واعيا تجاه قضية األمن المائي.

التعاقد على
استيراد لقاح
«جونسون آند
ً
جونسون» قريبا

عادل سامي

كشفت مصادر صحية مطلعة أن عدد من تلقى
التطعيم المضاد لمرض "كوفيد  "19في الكويت
بلغ نحو  262ألف شخص بنسبة  6.2من السكان.
وحلت الكويت فــي المرتبة الثالثة خليجيا
والرابعة عربيا في أعداد من تلقى التطعيم ،حيث
جاءت دولة اإلمارات العربية المتحدة في المرتبة
األولى عربيا وخليجيا والثانية عالميا في الدول
األكثر تطعيما بأكثر من  6ماليين تطعيم بنسبة
 %62مــن تـعــداد الـسـكــان ،فيما جــاء ت البحرين
ثانية بنحو  300ألف تطعيم وبنسبة  %18من
عدد السكان.
وتــوقـعــت ال ـم ـصــادر أن تشهد شـهــور مــارس
وأبــريــل ومايو تطعيم نحو مليون شخص في
ال ـكــويــت ،ف ــي ظ ــل ت ــزاي ــد الــدف ـعــات الـ ـم ــوردة من
اللقاح ودخــول عشرات المراكز الصحية خدمة
تقديم اللقاحات في جميع المناطق الصحية ،إلى
جانب مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض
بمنطقة مشرف.
وأوضحت المصادر أن الفترة الماضية شهدت
ارتـفــاعــا ملحوظا فــي وت ـيــرة إع ـطــاء الـلـقــاحــات،
سواء في المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة
أو فــي المستشفيات والـمــراكــز األخ ــرى التابعة
للدولة مثل المستشفى العسكري التابع لوزارة
الدفاع أو مستشفى األحمدي التابع لشركة نفط
الكويت وغيرهما.

مليونا جرعة «أكسفورد»
في مجال آخر ،توقعت مصادر صحية مطلعة

وصــول مليوني جرعة مــن لقاح "أسترازينيكا-
أكسفورد" إلى البالد خالل مارس الجاري .وقالت
المصادر لـ "الـجــريــدة" إن هــذا العدد ربما يصل
دفعة واحدة أو على دفعات.
وأكـ ــدت ال ـم ـصــادر الـتـعــاقــد عـلــى تــوريــد لقاح
"جونسون أند جونسون" ،إلى الكويت قريبا ،وذلك
عقب إجازته من قبل إدارة الغذاء والدواء األميركية
لالستخدام الطارئ والمكون من جرعة واحدة.
وذك ــرت أن لـقــاح "جــون ـســون أن ــد جــونـســون"،
س ـي ـتــم إع ـ ـطـ ــاؤه ف ــي ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات وال ـم ــراك ــز
الـصـحـيــة لـسـهــولــة تـخــزيـنــه ف ــي درجـ ــات ح ــرارة
الثالجة العادية ،مما يجعل توزيعه أسهل على
تلك المرافق.
وأكدت أن االستخدام الطارئ للقاحات يتم عقب
مراجعة اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل
ومراقبة األدوية الطبية والنباتية ،وإدارة الصحة
العامة لجميع البيانات والتقارير العلمية لتقييم
وتسجيل اللقاحات والطعوم ،إضافة إلى المراجعة
الشاملة لمعلومات السالمة والفعالية والجودة،
ومــراجـعــة نتائج ال ــدراس ــات الـســريــريــة المعنية
بفعالية اللقاح وسالمته ،والتحقق مــن تقارير
الجودة وتقييم دراسات الثباتية للمنتج ،والتأكد
من تطبيق أسس التصنيع الجيد في المصانع
المنتجة للقاح حسب المعايير العالمية لضمان
الجودة في جميع مراحل التصنيع.
وأك ـ ــدت أن ل ـقــاح "ج ــون ـس ــون آن ــد جــون ـســون"
أظهر فعالية نسبتها  66في المئة في الوقاية من
اإلصابات الخفيفة والحادة ،وأظهر فعالية أكبر
حيال اإلصابة بأعراض شديدة من المرض ،كما أن
اللقاح فعال بنسبة  100في المئة في منع دخول
المستشفى بعد  28يوما من التطعيم.

ّ
تداعيات «كورونا» بالكويت ...زحمة «منصات» بال فاعلية!

بعضها لم يحقق األهداف المنشودة وزاد معاناة المواطن والمقيم
●

محمد راشد وجورج عاطف

"منصة يمين وأخــرى شـمــال"...
م ــع اس ـت ـم ــرار أزمـ ــة "كـ ــورونـ ــا" في
الكويت ،التي دخلت عامها الثاني،
تولد كل فترة منصة حكومية من
إحدى وزارات الدولة ومؤسساتها،
التي تسابقت إلنشاء منصة خاصة
ً
بها ،اعتقادا ورغبة منها لتسهيل
آلية العمل لمراجعيها وموظفيها
وغ ـيــرهــم ،لـكــن ال ــواق ــع عـكــس ذلــك
ً
تماما!
"متى ،كويت مسافر ،بالسالمة،
شلونك ،تيسير ،وغيرها" ،جميعها
م ـنـ ّـصــات ظ ـهــرت م ــع دخـ ــول وب ــاء
كورونا إلى البالد ،ودون أدنى شك،
ّ
المنصات الحكومية في
فإن إنشاء
مثل هذه األزمات ،هو قرار واقعي
وصحيح؛ يساعد في القضاء على
كثير مــن الـمـشـكــات والـمـعــوقــات
ال ـتــي تــواجــه الـمــراجـعـيــن ألي من
ً
ت ـل ــك الـ ـجـ ـه ــات ،حـ ــرصـ ــا مـ ــن ه ــذه
ال ـج ـه ــات ع ـلــى اتـ ـب ــاع اإلرش ـ ـ ــادات
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة وتـ ـقـ ـلـ ـي ــل الـ ـ ــزحـ ـ ــام فــي
األماكن الحكومية ،وتطبيق قواعد
التباعد االجتماعي ،فــي محاولة
للحد مــن انـتـشــار ال ـف ـيــروس ،لكن
التساؤل المطروح ،هل حققت هذه
الـمـنـصــات أهــداف ـهــا ال ـتــي أنشئت
ً
من أجلها؟ أم أنها كانت عبئا على

ال ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن وزادت
معاناتهم؟!
على سبيل المثال ،منصة (كويت
ً
م ـس ــاف ــر) ،تـطـبـيــق أع ـل ـن ـتــه أخ ـي ــرا
اإلدارة الـعــامــة لـلـطـيــران الـمــدنــي،
ل ـخ ــدم ــة ج ـم ـي ــع ال ـم ـس ــاف ــري ــن مــن
الكويت وإليها ،بالتزامن مع عودة
فتح الرحالت الجوية التجارية ،إذ
يحتوي على العديد من اإلرشادات
والتوجيهات المعتمدة من وزارتي
ال ـص ـحــة وال ــداخ ـل ـي ــة ،إض ــاف ــة إلــى
ت ـع ـل ـي ـم ــات "الـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــران الـ ـم ــدن ــي"،
لتلبية متطلبات السفر مع مراعاة
الظروف الوبائية الحالية ،لكن مع
اإلعالن عن المنصة تم إغالق مطار
الكويت ،ووقف الرحالت التجارية
باستثناء المواطنين الراغبين في
السفر أو العودة إلى الكويت ،وهذا
يؤكد أن المنصة لم تحقق أهدافها
بشكل كامل!
أمـ ــا م ـن ـصــة (ب ــال ـس ــام ــة) ،الـتــي
خـ ـصـ ـص ــت السـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدام الـ ـعـ ـم ــال ــة
ـؤت ث ـم ــاره ــا أو
ال ـم ـنــزل ـيــة ،ف ـلــم ت ـ ـ ِ
ت ـح ـق ـقــت طـ ـم ــوح ــات ال ـمــواط ـن ـيــن
الراغبين في استقدام هذه العمالة،
وسط النقص الحاد والكبير الذي
ً
يعانيه السوق حاليا ،السيما مع
اقتراب دخــول شهر رمضان الذي
ً
ً
يشهد طلبا وا سـعــا على العمالة
المنزلية بشكل الفت.

وعلى الرغم
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ال ـح ـكــومــة أنــه
سيتم استقدام
نـحــو  80ألــف
عاملة منزلية،
م ـمــن يحملن
إق ــام ــات عمل
ســاريــة داخــل
ال ـ ـبـ ــاد ،غـيــر
أن ا ل ـ ـ ــوا ق ـ ـ ــع
عـ ـ ـك ـ ــس ذل ـ ــك
ً
تـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ــا،
فإجمالي ما
تم استقدامه
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات
ح ـت ــى اآلن،
وفــق ما ذكــره عــدد من أصحاب من
المكاتب ،لم يتجاوز  9االف عاملة
فـقــط ،إلــى جــانــب شـكــاوى أصحاب
المكاتب مــن قيام الشركة المعنية
بالمنصة بمضاعفة أسـعــار تذاكر
السفر الخاصة بهذه العمالة ،مما
ً
أ ثــر سلبا على المكاتب ،وانعكس
ً
أيضا على طلبات االستقدام ،التي
انخفضت إلى ما دون  60في المئة،
مـ ــا ي ــؤك ــد ف ـش ــل ال ـم ـن ـص ــة فـ ــي حــل
المشكلة التي ما تزال تراوح مكانها،
وت ـس ـت ـمــر م ـع ـهــا م ـع ــان ــاة أص ـحــاب

المكاتب وراغـبــي التعاقد مــع هذه
العمالة.

فرص عمل
وفيما يتعلق بمنصة (تيسير)،
التي أطلقتها الهيئة العامة للقوى
الـ ـع ــامـ ـل ــة لـ ـت ــوفـ ـي ــر ف ـ ـ ــرص عـ ـم ــل لـ ـ
ً
(البدون) ،والتي أعلنت الهيئة مرارا
أن أعـ ــداد المسجلين فـيـهــا تـجــاوز
ً
اآلالف ،ف ـل ــم ت ـك ــن أف ـض ــل حـ ـ ــاال مــن
مثيالتها ،السيما مع الشروط التي

وضعتها الهيئة لالستفادة منها،
أبرزها أن يكون للمسجل بيان لدى
الجهاز المركزي للمقيمين بصورة
غ ـيــر قــانــون ـيــة ،وأن ت ـك ــون بـطــاقـتــه
األمـ ـنـ ـي ــة سـ ــاريـ ــة الـ ـمـ ـفـ ـع ــول وغ ـي ــر
مـنـتـهـيــة ،وأن ي ـكــون لــه رق ــم مــدنــي،
وجنسية محددة في المدنية ،وهي
م ـفــارقــة غــري ـبــة تـحـمــل ف ــي طياتها
الـكـثـيــر م ــن ال ـت ـنــاق ـضــات ،فــاإلعــان
ع ــن تـسـجـيــل اآلالف ال ي ـع ـنــي بــأي
ح ــال م ــن األحـ ـ ــوال ن ـجــاح الـمـنـصــة،
أو تحقيقها الهدف المنشود ،إذ إن
آالف "البدون" دون عمل منذ سنوات

طــويـلــة ،وأي إعــان
ً
ع ــن وظ ـي ـفــة يـلـقــى إقـ ـب ــاال بـعـشــرات
اآلالف ،كما أن األغلبية العظمى من
هذه الفئة ال يحملون بطاقات أمنية
ً
سارية المفعول ،فضال عن التناقض
ف ــي جــزئ ـيــة (أن يـحـمــل ال ــراغ ــب في
التسجيل جنسية محددة) ،وهي آلية
ال تشجع على حل أي من المشكالت
المرتبطة بـهــذه الفئة مــن قــريــب أو
بعيد ،وبالتالي عدم جدوى المنصة!

أزمات ومطالب
اللجوء إلى المنصات اإللكترونية

والتطبيقات الذكية ،في ظل المطالب
بفاعلية أكبر للحكومة اإللكترونية
خالل األزمــات ،مطلب مهم ورئيس،
لكن األه ــم مــن ذلــك كـلــه ،البحث في
أس ـبــاب وأهـ ــداف إن ـشــاء المنصات،
ً
والـ ـت ــأكـ ـي ــد عـ ـل ــى أن ت ـ ـكـ ــون ذراعـ ـ ـ ــا
م ـســاعــدة وفــاع ـلــة ف ــي ح ــل مختلف
الـ ـقـ ـض ــاي ــا ال ـ ـتـ ــي تـ ـم ــس الـ ـم ــواط ــن
ً
والمقيم ،ب ــدال مــن وضعها الحالي
ال ــذي يــرهــق كــاهــل الــدولــة ويكلفها
مبالغ مالية إضافية دون فائدة!
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العلي في ديوان المطير :حضرت للحديث عن األوضاع الصحية
ً

ْ
أكد ردا على سؤال برلماني أن ترحيل َمن صوروا مستندات قضائية كان للمصلحة العامة
محيي عامر

قال العلي إن وزارة الداخلية
أبعدت أربعة وافدين لضمان
عدم استغالل وظائفهم
والتهرب من أي إجراءات
قانونية بحقهم من خالل
ثغرات إدارية أو قانونية.

حولنا وقفتنا
التضامنية
مع الداهوم
إلى مؤتمر
صحافي

المطير

ع ـقــب اج ـت ـمــاع الـ ـن ــواب محمد
الـمـطـيــر وخ ــال ــد الـعـتـيـبــي وثــامــر
الـســويــط وب ــدر الــداهــوم مــع وزيــر
الــداخـلـيــة الشيخ ثــامــر العلي في
دي ــوان المطير أم ــس األول ،حول
الـنــواب وقفتهم التضامنية التي
كانت مـقــررة مساء الـيــوم بديوان
الداهوم إلى مؤتمر صحافي.
وعلمت "الجريدة" من مصادرها
أن ال ـل ـقــاء اقـتـصــر عـلــى األوضـ ــاع
الصحية ،حيث أشــار الــوزيــر إلى
تزايد حــاالت اإلصــابــات بفيروس
ك ـ ــورون ـ ــا ال ـم ـس ـت ـج ــد ،وخـ ـط ــورة
ال ـت ـج ـم ـعــات ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن،
واستجاب النواب لطلبه.
وق ــال ــت الـ ـمـ ـص ــادر إن ال ـن ــواب
حــاولــوا مناقشة الــوزيــر فــي أمــور
سياسية بينها محاوالت التشويه
التي يتعرضون لها ،لكن الوزير أكد
لهم أنه حضر للحديث عن األوضاع
الصحية ال السياسية.
وق ــال المطير فــي تـصــريــح لــه:
ب ـعــد لـقــائـنــا م ــع وزي ـ ــر الــداخـلـيــة
ف ــي دي ــوان ـن ــا وش ــرح ــه ل ــاوض ــاع
ال ـص ـح ـي ــة ارتـ ــأي ـ ـنـ ــا مـ ــع ال ـ ـنـ ــواب
تـحــويــل الــوق ـفــة الـتـضــامـنـيــة الــى
مؤتمر صحفي ينقل على وسائل
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي بمشاركة
نــواب ورم ــوز سياسية في ديــوان
النائب د .بدر الداهوم اليوم ،ونشكر
الشعب الكويتي الوفي على تفاعله
ونصرته للحق.

وكان عدد من النواب أعلنوا في
وقت سابق مشاركتهم في الوقفة
الـتـضــامـنـيــة م ــع الـ ــداهـ ــوم ،وق ــال
النائب مرزوق الخليفة :سأتواجد
فــي ديـ ــوان الــدكـتــور ب ــدر الــداهــوم
ً
تضامنا مع ممثل األمة النزيه الذي
جاء الى قاعة عبدالله السالم بإرادة
الشعب الكويتي ،وأي مساس بهذا
الخيار سيؤدي إلى عواقب وخيمة
ال يمكن تخيلها.
ف ــي وقـ ــت قـ ــال ال ـنــائــب ح ـمــدان
ً
ال ـ ـ ـعـ ـ ــازمـ ـ ــي :تـ ـض ــامـ ـن ــا مـ ـ ــع االخ
ب ـ ــدر ال ـ ــداه ـ ــوم س ــأح ـض ــر الــوق ـفــة
التضامنية وندعو جميع النواب
للحضور خاصة أن هناك احكاما
ســاب ـقــة ت ــؤك ــد عـ ــدم ج ـ ــواز إب ـطــال
عضويته ،كما نــدعــو أن تقتصر
الــوقـفــة التضامنية عـلــى ال ـنــواب
خاصة في ظل الظروف الصحية
الحالية وزي ــادة أعــداد المصابين
بـ "كورونا".
وق ــال الـنــائــب غ ـنــام الجمهور:
ً
رفضا لمحاوالت العزل السياسي
ً
الممنهج ،وصدا لمحاوالت الهجوم
المبرمج ،ولثقتنا الكبيرة بقضائنا
ال ـش ــام ــخ ،مــوعــدنــا ف ــي ديـ ـ ــوان د.
بــدر الــداهــوم فــي  ١/٣مــع التزامنا
باالشتراطات الصحية.
وقـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب أحـ ـم ــد م ـط ـيــع:
بمشيئة الـلــه تعالىســأكــون أول
الحضور للوقفة التضامنية مع
أخي العزيز النائب د .بدر الداهوم.

العلي خالل زيارته ديوان المطير
وأضاف :لست وحدك ،كلنا معك
على قلب رجل واحد بمنهج واضح،
وقوفك دائما بوجه الفساد دفاعا
عن الحق ،مشيرا إلى أن الحضور
سـ ـيـ ـك ــون حـ ـس ــب االشـ ـ ـت ـ ــراط ـ ــات
الصحية.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب صــالــح
الـمـطـيــري :ب ــإذن الـلــه ســأكــون من
أول الـحـضــور ،الـمـبــادئ ال تتجزأ
وط ـب ـق ــا ل ــاش ـت ــراط ــات الـصـحـيــة
سوف يتم بإذن الله الحضور ،ولن
ً
يبقى ب ــدر ال ــداه ــوم وح ـيــدا بــل ان
االمة وممثليها سند وداعم له بما
يرضي الله وبما فيه خير للبالد
والعباد.
من جهة اخرى ،قال الوزير العلي
أن وزارة الــداخـلـيــة قــامــت بإبعاد
الوافدين األربعة الذين تم ضبطهم
ي ـق ــوم ــون ب ـت ـصــويــر الـمـسـتـنــدات

ل ـم ـل ـفــات ق ـضــائ ـيــة وب ـي ـع ـهــا على
نفقتهم الخاصة.
وق ـ ــال ال ـع ـل ــي ،ف ــي رده على
س ــؤال برلماني للنائب هشام
الـ ـص ــال ــح ح ـص ـلــت "الـ ـج ــري ــدة"
على نسخة منه ،إن المادة رقم
( )16من المرسوم بقانون رقم
( )17لسنة  1959بـشــأن إقــامــة
األج ــان ــب ق ــد تـضـمـنــت ح ــاالت
إبـ ـع ــاد األجـ ــانـ ــب ،ح ـيــث نصت
عـلــى أن ــه يـجــوز لــرئـيــس دوائ ــر
الشرطة واألمن العام أن يصدر
أمرا مكتوبا بإبعاد أي اجنبي،
ولو كان حاصال على ترخيص
بـ ــاإل قـ ــا مـ ــة ،إال إذا حـ ـك ــم عـلــى
األج ـن ـب ــي ،وأوصـ ـ ــت الـمـحـكـمــة
في حكمها بإبعاده ،أو لم يكن
لألجنبي وسيلة ظاهرة للعيش،
أو إذا رأى رئيس دوائر الشرطة

واألمن العام أن إبعاد األجنبي
تستدعيه المصلحة العامة أو
األمن العام أو اآلداب العامة.
وأضاف العلي أن وزارة الداخلية
قامت بإبعادهم بتواريخ (،15 ،13
 ،)2021/1/17وذل ــك لـضـمــان عــدم
اسـتـغــال الـمــذكــوريــن لوظائفهم
والتهرب من أي إجــراءات قانونية
بحقهم ،مــن خ ــال ث ـغــرات إداري ــة
أو قــانــونـيــة ،وعـلـيــه تــم إبـعــادهــم
للمصلحة العامة وتحقيق الردع
المطلوب في مثل تلك الحاالت.
وبين العلي أن إجراءات اإلبعاد
اإلداري ليس له أي آثار سلبية على
العقوبات المقررة بشأن أي جريمة،
إذ إن لكل واقعة ظروفها وتقديرها
ال ـخ ــاص ومـ ــدى ت ــواف ــر اع ـت ـبــارات
المصلحة العامة أو األمن العام أو
اآلداب العامة من عدمه.

نواب :نؤيد موقف الكويت
الداعم للسعودي ة
الصيفي :المملكة عمقنا االستراتيجي وصمام األمان في المنطقة
أع ــرب ع ــدد مــن ال ـنــواب عــن تأييدهم لبيان الـخــارجـيــة الكويتية
الداعم للمملكة العربية السعودية ،مؤكدين ان "المملكة هي عمقنا
االستراتيجي" ،داعين مجلس األمة الى اتخاذ موقف وإصدار بيان دعم
يجسد العالقة بين البلدين الشقيقين.
وقال النائب الصيفي الصيفي إن المملكة هي "عمقنا االستراتيجي
وصمام األمان وحجر الزاوية في استقرار المنطقة ،وال أدل على ذلك
من موقفها البطولي أثناء الغزو الغاشم".
وأض ــاف :نؤيد ونبارك بيان الخارجية الكويتية الداعم للمملكة
بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز ،وولي عهده األمير
محمد بن سلمان.
من جهته ،دعا النائب شعيب المويزري أن "يحفظ الله السعودية
وجميع دول مجلس التعاون الخليجي من كل مكروهُ ،
ورد كيد كل من
ً
ُيريد بأوطاننا وشعوبنا شرا الى نحورهم واكفنا شرورهم" ،مؤكدا ان
السعودية والكويت واالمارات وعمان وقطر والبحرين كلها وطن واحد.
بدوره ،أعلن النائب د .عبدالله الطريجي تأييده لكل اإلجراءات التي
تقوم بها المملكة في الدفاع عن سيادتها ،معربا عن إدانته ورفضه
لمحاوالت اإلساءة لها واالضرار بأمنها وسالمة أراضيها.
وأضــاف الطريجي أن "ما ورد في تقرير الكونغرس األميركي في
شأن اغتيال المواطن السعودي جمال خاشقجي وما تبعه من حمالت
مستعرة ضد المملكة لن يزيد األشقاء إال صالبة وقــوة ،ولن يوقف
سعي المملكة إلى تعزيز السلم ونبذ العنف واإلرهــاب بدعم األحرار
من األشقاء واألصدقاء في كل العالم".
ولفت الطريجي إلــى المواقف المشرفة التي كانت ومــازالــت نهج
األشقاء في السعودية ،منوها بــدور المملكة في حــرب تحرير دولة
الكويت من االحتالل العراقي ومساندتها الشرعية الكويتية ،واستمرار
ّ
األخوة التي ستبقى عصية على كل من يسعى إلى إثارة الفتنة
روح
والشقاق بين البلدين الشقيقين ودول مجلس التعاون الخليجي.
وامتدح الطريجي بيان الدعم الصادر عن وزارة الخارجية الكويتية
لألشقاء في السعودية ،مطالبا مجلس األمة باتخاذ موقف جماعي
وإصدار بيان دعم يجسد ما يكنه األشقاء في البلدين من عالقات ود
ومحبة متجذرة ،فقد كنا وسنظل معا في الرخاء والشدة.

«الموارد» ترفض ربط دعوم «الخاص» بتوظيف العمالة الوطنية
رفضت لجنة تنمية الموارد البشرية االقتراح
برغبة المقدم من النائب أحمد الحمد والــذي
نص على ربط الدعوم المقدمة للقطاع الخاص
بالمساهمة فــي تـنــويــع االق ـت ـصــاد وتوظيف
الـعـمــالــة الــوطـنـيــة وحـجـبـهــا عــن الـمــؤسـســات
المعتمدة على االستيراد المفرط والوساطة
بين المنتج االجنبي والمستهلك المحلي من
دون قيمة مضافة.
وقالت اللجنة في تقريرها الذي احالته الى
مجلس االمة وأدرج على جدول االعمال انه بعد
المناقشة وتبادل االراء انتهت اللجنة الى عدم
الموافقة على االقتراح برغبة وذلك بإجماع اراء
أعضائها الحاضرين؛ تخوفا من إمكانية حجب

الدعوم عن بعض مؤسسات القطاع الخاص التي
تسهم بشكل فاعل في استيراد وتوفير السلع
والمواد االستهالكية الضرورية التي ليس لها
بديل مماثل من المنتجات المحلية.
من ناحية اخرى ،وافقت اللجنة على تكويت
القطاع النفطي بنسبة  100في المئة ،فيما أقرت
الربط بين المشروعات الجديدة العمالقة في
خطة التنمية وقضية التوظيف.
وق ــال ــت الـلـجـنــة ان ـهــا واف ـق ــت بــاج ـمــاع اراء
اعضائها الحاضرين على اقتراح برغبة مقدم
من النائب د.محمد الحويلة ينص على تكويت
القطاع النفطي بنسبة  100في المئة من خالل
حصر الوظائف التخصصية النادرة واالستفادة

من الطاقات البشرية والكوادر الوطنية ووضع
ب ــرام ــج تـعـلـيـمـيــة وت ــدري ـب ـي ــة ت ــؤه ــل الـشـبــاب
الكويتيين لشغل الوظائف التخصصية ،وكذلك
رف ــع نسبة الـتـكــويــت بــالـشــركــات والمقاولين
المتعاقدين مع الشركات النفطية الــى ()%70
والتوسع في الصناعات النفطية.
وأكد الحويلة في اقتراحه ان تكويت القطاع
النفطي يــوفــر آالف الـفــرص لـلـكــوادر الوطنية
في هذا القطاع الضخم الذي يعد مصدر دخل
الكويت االول حتى يتم الوصول الى التكويت
بنسبة ( )%100في جميع الشركات النفطية في
ظل وجــود االالف من الشباب الكويتيين ذوي
الطاقات واالمكانات الهائلة ويحملون شهادات

مــن ارقــى الجامعات المتخصصة فــي القطاع
النفطي عــاوة على ما يتمتعون به من كفاءة
واخالص في العمل.
وأضـ ــاف :مــع االشـ ــارة ال ــى ان جميع ال ــدول
تحافظ على صناعاتها القومية عبر خطط
واضـحــة تتضمن اخـتـيــار العناصر الوطنية
ذات الـكـفــاءة العالية وتــدريــب الشباب لتولي
المسؤولية واالستفادة من طاقاتهم وهــو ما
يجب ان يكون في اولــويــات مؤسسة البترول
الكويتية ،فالشباب على مستوى العالم هم القوة
الدافعة في المجتمع ،وهم االساس لبناء اي عمل
أو مشروع بما يتميزون به من عطاء متدفق
وتطوير مستمر وتطبيقا لسياسة الدولة في

المطر :مستشفيات
تطلب من أهالي
المرضى توفير أدوية

حمد المطر

استغرب النائب حمد المطر
طـ ـل ــب بـ ـع ــض ال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات
الحكومية من أهالي المرضى
توفير بعض االحتياجات من
أدوية وقفازات.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـم ـ ـ ـطـ ـ ــر :يـ ـ ـ ــا وزيـ ـ ـ ــر
الصحة ...مستشفيات الحكومة،
ً
األميري مثال ،تطلب من أهالي
المريض توفير قفازات وبعض
األدوية التي يحتاجها المريض
أثـنــاء وج ــوده فــي المستشفي،
متسائال :أيــن ميزانية ال ــوزارة
بمئات الماليين؟ وأين ماليين
طوارئ كورونا؟

العتيبي :حسابات
وهمية تنشر األكاذيب

خالد العتيبي

ق ــال ال ـنــائــب خــالــد العتيبي
ان "ح ـســابــات وهـمـيــة يــديــرهــا
ذب ــاب وأذن ــاب الــدولــة العميقة
اعتادت نشر األكاذيب لتضليل
الرأي العام ،فقد دعموها بالمال
و تـعـهــدوا بحمايتها ،فنشروا
ً
مقاطع تصور كذبا كل سياسي
يسعى لإلصالح بأن لديه خالفا
مع النظام الحاكم".

عملية االحالل وخلق فرص وظيفية للكويتيين.
ووافقت اللجنة باالجماع على االقتراح برغبة
المقدم من الحويلة بشأن الربط بين المشروعات
الـجــديــدة العمالقة فــي خطة التنمية وقضية
التوظيف ،بحيث يعاد النظر في جدول النسب
المقررة التي ينبغي على القطاع الخاص التقيد
بها لتشغيل العمالة الوطنية.
ووافقت اللجنة على اقتراح اخر قدمه الحويلة
بشان تطبيق وتنفيذ سياسة االحالل في جميع
الجمعيات التعاونية في الكويت لتعيين العمالة
الوطنية في الوظائف االشرافية بدال من العمالة
الوافدة وتكويت هذا القطاع الحيوي.
من جهة أخــرى ،وافقت اللجنة على اقتراح

برغبة مقدم من النائب اسامة الشاهين بشأن
منح الخريجين الكويتيين المتخصصين في
الجيولوجيا الحق في التعيين بالقطاع النفطي
عبر ادراج تخصصهم ضمن اعالنات التوظيف
السنوية.
كـمــا واف ـق ــت الـلـجـنــة عـلــى االقـ ـت ــراح برغبة
المقدم من النائب د.عبدالكريم الكندري بشأن
منح العاملين في شركة النقل العام الكويتية
والعاملين في الشركات الحكومية االخرى دعم
العمالة الوطنية دون المساس بالراتب الحالي
للعامل أســوة بباقي العاملين الكويتيين في
القطاع الخاص؛ تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة
في المراكز الوظيفية والقانونية.

5
ً
 450ألف طالب يبدأون الفصل الثاني افتراضيا اليوم
ةديرجلا

•
العدد  / 4669االثنني  1مارس 2021م  17 /رجب 1442هـ

local@aljarida●com

محليات

«التربية» تواجه انتقادات لقراراتها
فهد الرمضان

مزامنة صفوف
االبتدائي الـ 3
وتأخر النشرات
والكتب وضبابية
التقييم تربك
الميدان

بـ ـيـ ـنـ ـم ــا يـ ـنـ ـتـ ـظ ــم صـ ـب ــاح
ا لـ ـ ـي ـ ــوم أ ك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  450أ ل ــف
طالب وطالبة فــي صفوفهم
االفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة بـ ـمـ ـخـ ـتـ ـل ــف
ال ـ ـمـ ــراحـ ــل ال ـ ــدارسـ ـ ـي ـ ــة ل ـب ــدء
الـ ـ ــدراسـ ـ ــة بـ ـنـ ـظ ــام ال ـت ـع ـل ـيــم
عــن بعد وا ل ــذي أ قــر تــه وزارة
الـ ـ ـت ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـي ـ ـش ـ ـمـ ــل ج ـم ـي ــع
الـ ـ ـط ـ ــاب بـ ـم ــن فـ ـيـ ـه ــم ط ـل ـبــة
ال ـ ـص ـ ـفـ ــوف ال ـ ـثـ ــاثـ ــة األولـ ـ ــى
ل ـل ـمــرح ـلــة االب ـت ــدائ ـي ــة خــال
ال ـف ـص ــل ال ـ ــدراس ـ ــي ال ـث ــان ــي،
وذلك لتعويضهم عن الفاقد
ال ـت ـع ـل ـي ـم ــي ن ـت ـي ـج ــة اغ ـ ــاق
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس بـ ـسـ ـب ــب ج ــائ ـح ــة
"ك ـ ـ ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ـ ـ ــا" ،وف ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــا أكـ ـ ــد
م ـســؤولــو ال ـتــرب ـيــة جــاهــزيــة
المدارس لعودة التعليم عن
بـعــد وب ــدء ال ــدراس ــة ،تــواجــه
وزارة ا لـ ـت ــر بـ ـي ــة ا ن ـ ـت ـ ـقـ ــادات
وم ــواق ــف راف ـض ــة ل ـقــرارات ـهــا
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي اعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــره ـ ــا الـ ـبـ ـع ــض
متسرعة وغير مدروسة.

ضبابية القرارات

معلمات االبتدائي
متخوفات على
مصير أبنائهن
ويتساءلن :هل
ندرس عيالنا أم
نتابع حصصنا
االفتراضية؟

وفــي هــذا الـسـيــاق ،تواجه
االدارات ا ل ـمــدر س ـيــة صـبــاح
اليوم معوقات عديدة تتمثل
في تأخر ا لــوزارة في اصدار
الـ ـ ـق ـ ــرارات وال ـ ـن ـ ـشـ ــرات ال ـتــي
ت ـف ـس ــر آل ـ ـيـ ــات ال ـت ـع ـل ـي ــم عــن
بعد و طــر يـقــة تقييم الطالب
السيما في الصفوف الثالثة
االو لــى للمرحلة االبتدائية،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ض ـب ــاب ـي ــة آل ـيــة
ت ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــق الـ ـ ـت ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة لـ ـ ـق ـ ــرار
ت ـح ــد ي ــد ن ـس ـبــة ا لـ ـ ـ  30%مــن
اجمالي العاملين في القطاع
الحكومي وامكانية السماح
للمعلمين بإعطاء حصصهم
مــن منازلهم ،حيث لــم تصل
نـ ـ ـش ـ ــرات ب ـ ـهـ ــذا الـ ـخـ ـص ــوص
م ـ ـ ـ ــا دف ـ ـ ـ ـ ــع ب ـ ـ ـعـ ـ ــض مـ ـ ــديـ ـ ــري
و مــد يــرات ا لـمــدارس للتأكيد
عـلــى المعلمين وا لـمـعـلـمــات
ب ـ ـضـ ــرورة حـ ـض ــور ال ـج ـم ـيــع
صـ ـب ــاح ال ـ ـيـ ــوم ب ـح ـج ــة ع ــدم

وصول أي تعليمات من قبل
مراقبي المراحل الدراسية.
كـمــا أن تــأخــر الـ ــوزارة في
توزيع الكتب الدراسية على
الـ ـ ـط ـ ــاب قـ ـب ــل بـ ـ ــدء ال ـع ـط ـل ــة
س ـي ـج ـعــل ا لـ ـي ــوم األول ل ـبــدء
التعليم دون فــا ئــدة السيما
أن ا غ ـلــب ا لـ ـم ــدارس ستعمد
إل ـ ــى تـ ــوزيـ ــع ال ـك ـت ــب ص ـبــاح
اليوم أو غدا مما يجعل دوام
الطالب في اليوم األول دون
الحصول على كتب دراسية
دون جدوى تعليمية.

تأخر المناهج
وف ـ ــي ق ــائـ ـم ــة االنـ ـتـ ـق ــادات
ال ـت ــي ط ــال ــت الـ ـ ـ ــوزارة أي ـضــا
ت ـ ــأخ ـ ــره ـ ــا بـ ــاع ـ ـت ـ ـمـ ــاد خ ـط ــة
ت ـ ـ ــوزي ـ ـ ــع الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاه ـ ــج وع ـ ـ ــدم
ع ـلــم ال ـم ـي ــدان ال ـت ــرب ــوي بـهــا
لـ ـمـ ـخـ ـتـ ـل ــف الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواد وال ـ ـتـ ــي
كـ ــان ي ـف ـتــرض أن ت ـصــل إ لــى
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارس قـ ـب ــل بـ ـ ــدء ع ـط ـلــة
منتصف العام حتى يتسنى
للمعلمين والمعلمات البدء
بتحضير الدروس وفق هذه
ال ـخ ـط ــة خـ ــال ال ـع ـط ـلــة ب ــدال

مــن أن تـصـلـهــم فــي أول يــوم
دوام م ــن ا ل ـف ـص ــل ا ل ــدرا س ــي
الثاني األمر الذي سيجعلهم
يبدأون التدريس دون اعداد
م ـ ـس ـ ـبـ ــق ف ـ ـ ــي ا لـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم األول
السيما أن التعليم عــن بعد
يحتاج من المعلم تحضيرا
لـ ـل ــدروس ب ـطــري ـقــة مـخـتـلـفــة
ت ـت ـط ـلــب ال ـب ـحــث ع ــن مـلـفــات
صــوتـيــة ومــرئ ـيــة وإدراج ـه ــا
ضـ ـ ـم ـ ــن الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــة لـ ـتـ ـس ــاه ــم
ف ــي ش ـ ــرح ال ـ ـمـ ــادة وايـ ـص ــال
الـمـعـلــومــة لـلـطــالــب بـطــريـقــة
مشوقة.

حصص االبتدائي
إلـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،تـ ـسـ ـب ــب قـ ـ ــرار
ت ـح ــوي ــل ح ـص ــص ال ـص ـفــوف
مـ ـ ــن األول و حـ ـ ـت ـ ــى ا لـ ـث ــا ل ــث
االبـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدائ ـ ـ ــي إل ـ ـ ـ ــى ح ـص ــص
متزامنة بحالة مــن الغضب
والـ ـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ـ ــض ب ـ ـ ـيـ ـ ــن صـ ـ ـف ـ ــوف
مـ ـعـ ـلـ ـم ــات طـ ـلـ ـب ــة الـ ـم ــرحـ ـل ــة
االبـتــدائـيــة الــاتــي عـبــرن عن
رفضهن لـهــذا التعديل على
آلية التعليم عن بعد لطلبة
ال ـ ـص ـ ـفـ ــوف ال ـ ـثـ ــاثـ ــة االولـ ـ ــى

الفصل الدراسي الثاني يبدأ اليوم عن بعد
عـلــى اع ـت ـبــار أن ـهــن مـعـلـمــات
ولديهن أبناء في نفس السن
وب ــال ـت ــال ــي ك ـيــف ي ـم ـكــن لـهــن
اع ـ ـطـ ــاء ال ـ ـ ـ ــدروس وم ـتــاب ـعــة
أب ـن ــائ ـه ــن ف ــي ن ـف ــس ال ــوق ــت،

حيث عبر الكثير منهن عن
اس ـت ـيــائ ـهــن م ــن هـ ــذا الـ ـق ــرار
مطلقات تساؤالت :هل ندرس
عـيــا لـنــا و نـتــا بـعـهــم أم نتابع
الحصص االفتراضية؟

معلمات رياض األطفال يدعون لالعتصام اليوم

ً
اعتراضا على تعليمات التوجيه بعدم استخدام دروس الوزارة المسجلة
دع ــا ع ــدد مــن معلمات ري ــاض االط ـفــال ال ــى االعـتـصــام الـيــوم
للتعبير عن رفضهن لتعليمات صدرت من التوجيه الفني لرياض
االطفال يقضي بإلزامهن بعمل دروس لحصص االطفال للفصل
الدراسي الثاني وعدم استخدام الدروس المعدة والمسجلة سلفا
من قبل الوزارة ،حيث أطلقن "هاشتاق" يدعون به زميالتهن الى
المشاركة وإيصال صوتهن والتعبير عن رفضهن لهذه القرارات.
وطــرحــت المعلمات تـســاؤالت حــول أسـبــاب هــذه التعليمات
والجدوى منها السيما أن وزارة التربية قامت خالل الفترة من
مارس حتى ديسمبر  ٢٠٢٠بتشكيل فريق من المعلمات بإشراف
الموجه العام لرياض االطفال لتسجيل دروس وحصص األطفال

للفصلين االول وال ـث ــان ــي ،وت ــم االن ـت ـهــاء مـنـهــا جـمـيـعــا وعـمــل
"مــونـتــاج" ،وأصبحت جــاهــزة للعرض ،وكــان يفترض وضعها
على الموقع المخصص لتقوم المعلمة برفعها على حصتها
واالستفادة منها اليصال الخبرات واالهداف التربوية لالطفال.
وأعربت المعلمات عن استغرابهن من اصرار التوجيه على أن
تقوم المعلمات بإعداد حصصة جديدة ،وأن تكون مدتها  ٢٥دقيقة
في حين أن الحصص جاهزة ،وتخدم المنهج المطلوب وتمت
بمعرفة التوجيه وإشرافه ،ولماذا تصدر مثل هذه التعليمات قبل
بدء الدوام بيومين فقط وأثناء عطلة منتصف العام؟

وفيما يخص آلية التقييم
لـ ـ ـلـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـص ـ ـ ـفـ ـ ــوف
ال ـث ــاث ــة االول ـ ـ ــى ل ــاب ـت ــدائ ــي
ل ـ ــم ت ـ ـحـ ــدد ا لـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة م ـ ــا اذا
ك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ت ـ ــرتـ ـ ـب ـ ــط ب ـ ـح ـ ـضـ ــور
الحصص المتزامنة ،أم أنها
س ـت ـظــل ب ـن ـفــس آل ـي ــة الـفـصــل
ا لــدرا ســي األول تعتمد على
ح ــل ال ــواجـ ـب ــات ف ـق ــط ،وه ــي
تـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاؤالت ي ـ ـطـ ــرح ـ ـهـ ــا اهـ ــل
ال ـم ـي ــدان ال ـت ــرب ــوي وأولـ ـي ــاء
اال مـ ــور إال أ ن ـهــا ال تـجــد لها
أجـ ــوبـ ــة مـ ــن قـ ـب ــل م ـس ــؤول ــي
ال ـت ــرب ـي ــة الـ ــذيـ ــن ف ـض ـل ــوا أن
ت ـ ـكـ ــون االجـ ـ ــابـ ـ ــات ع ـ ــن ه ــذه
التساؤالت في األ يــام االولى
لبدء ا لــدوام المدرسي و بــدء
الدراسة.
وفي موضوع مماثل ،أثار
قــرار توجيه ر يــاض االطفال
بـ ـ ــإلـ ـ ــزام مـ ـعـ ـلـ ـم ــات الـ ــريـ ــاض
بـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل دروس ي ــو م ـي ــة
لـ ــاط ـ ـفـ ــال وعـ ـ ـ ــدم االعـ ـتـ ـم ــاد
عـلــى ا ل ــدروس المسجلة من
قـبــل الـ ــوزارة وال ـتــي وضعت

فــي وقــت ســابــق عـلــى مــواقــع
الوزارة المخصصة للدروس،
رف ـ ـ ــض مـ ـعـ ـلـ ـم ــات الـ ـم ــرحـ ـل ــة
ال ـ ــات ـ ــي أبـ ـ ـ ــدى قـ ـس ــم م ـن ـهــن
اس ـت ـي ــاء ه م ــن ه ــذا ال ـتــوجــه،
عـ ـل ــى أ ع ـ ـت ـ ـبـ ــار ان ا لـ ـ ـ ــدروس
ا لـمـسـجـلــة م ــو ج ــودة مسبقا
وتفي بالغرض.

تأخر في اعتماد
خطة توزيع
المناهج وعدم علم
الميدان التربوي
بها لمختلف المواد

ً
عالميا ندوة جمعية العلوم :الئحة قانون
المطيري :دبلوماسيتنا اإلنسانية أداة فعالة
أكد في دراسة أنها مكملة لدور السياسة الخارجية والعالقات الدولية الجامعات تشوبها مالحظات وأخطاء
أكد الباحث والخبير الدولي بدر المطيري أن
الدبلوماسية اإلنسانية لــدول مجلس التعاون
الـخـلـيـجــي تعتبر أداة مــؤثــرة وفـعــالــة لتعزيز
دورهـ ــا الـمـبــدئــي ف ــي خــدمــة الـتـنـمـيــة الـبـشــريــة
وتأكيد زي ــادة رصيدها مــن االح ـتــرام العالمي
لدورها البناء في المجاالت الوطنية واإلقليمية
والدولية ،داعيا إلى المزيد من التنسيق وتوحيد
ال ـج ـه ــود ب ـيــن دول ال ـم ـج ـلــس لـتـحـقـيــق أفـضــل
النتائج الـمــرجــوة لجميع أطــرافــه المتضامنة
والمتعاونة.
وأوضــح المطيري خالل دراســة تحت عنوان
"الدول وفرص توظيف الدبلوماسية اإلنسانية
لتعزيز السالم وتحقيق التنمية :دول مجلس
التعاون الخليجي نموذجا كالسعودية – الكويت
– اإلمــارات – قطر" ،قدمها إلى المؤتمر الدولي
للدبلوماسية اإلنسانية  2021الذي عقد مؤخرا
عبر تقنية االتصال المرئي تحت شعار "تحالفات
وشــراكــات مــن أجــل استدامة الـســام والتنمية"
بـتـنـظـيــم م ــن ال ـش ـب ـكــة اإلق ـل ـي ـم ـيــة لـلـمـســؤولـيــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ع ـض ــو االت ـ ـفـ ــاق ال ـع ــال ـم ــي لــأمــم
المتحدة ،أن الدبلوماسية  -وبالذات اإلنسانية -
تعتبر مكملة لدور السياسة الخارجية والعالقات
الدولية في تحديد الخيارات التي تقرها السلطة
السياسية ،وتعمل أيضا على إنجاح السياسة
القومية بأقل الخسائر الممكنة ،وتجنب الحروب
وحماية المصلحة الوطنية ،مــن خــال إضفاء
البعد اإلنساني على عالقات الدولة ومنهجها

المتفاعل مع احتياجات وأزمات العالم.
وأض ـ ـ ــاف أن ـ ــه ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أنـ ـه ــا تـسـمــى
بدبلوماسية المسار الثاني فإنها ال تقل أهمية
عن الدبلوماسية التقليدية في صــون مصالح
ال ـ ـ ــدول ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن ال ـت ـح ــدي ال ـ ــذي يــواجــه
الــدبـلــومــاسـيــة اإلنـســانـيــة هــو تحقيق أهــدافـهــا
دون سلطة إلزامية لتطبيق القوانين في حالة
عدم االمتثال لالتفاقيات الدولية أو انتهاكها.
وأشار إلى أن الكويت من الدول األوائل التي
أدركت أهمية العمل الدبلوماسي اإلنساني مما
جعلها تـحـظــى بــاالح ـتــرام والـتـقــديــر العالمي
ل ـم ـس ـيــرت ـهــا اإلن ـس ــان ـي ــة وال ـت ـن ـم ــوي ــة ال ـحــاف ـلــة
بــاإلنـجــازات الــداعـمــة للسالم الــدولــي والتنمية
ال ـم ـس ـتــدامــة عــال ـم ـيــا ،وأصـ ـب ــح رك ـن ــا أســاس ـيــا
مــن أرك ــان سياستها الـخــارجـيــة ،الفـتــا إل ــى أن
الكويت سباقة ورائدة في مجال العمل الخيري
واإلنـ ـس ــان ــي الس ـي ـمــا أن ال ـج ـم ـع ـيــات الـخـيــريــة
الكويتية التي أصبحت عالمة ب ــارزة فــي عمل
ال ـخ ـي ــر ع ـب ــر ت ـحــركــات ـهــا ال ـم ـي ــدان ـي ــة ال ــواس ـع ــة
لمساعدة المحتاجين.
و بـشــأن الدبلوماسية اإلنسانية الخليجية
خ ــال جــائـحــة ك ــورون ــا ،أك ــد الـمـطـيــري أن دول
الخليج العربية قدمت مساعدات إنسانية كبيرة
للعديد مــن ال ــدول الـتــي هــي فــي أم ــس الحاجة
إليها ،على الرغم من الضربة الشديدة التي عانت
منها اقتصاداتها من اآلثــار المشتركة لتعليق
السفر الجوي الدولي وانهيار أسعار النفط.

ناقشت مشاكل جامعة الكويت وحلولها عبر منصة «كلوب هاوس»
•

بدر المطيري

حمد العبدلي

أكـ ـ ــد رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة بـمـجـلــس
األم ـ ــة ،د .حـمــد ال ـم ـطــر ،أن الــائ ـحــة التنفيذية
لمجلس ا لـجــا مـعــات ا لـخــا صــة تشوبها الكثير
من المالحظات واألخـطــاء ،وال يمكن تطبيقها
بوضعها الحالي ،قائال" :استمعت إلــى جميع
اآلراء فــي جــامـعــات الـكــويــت ح ــول المالحظات
فــي ه ــذه الــائـحــة ،لـلــوقــوف عـلــى صيغة تخدم
المؤسسات التعليمية وأعضاء هيئة التدريس
والطلبة".
وأض ــاف المطر ،خــال الـنــدوة التي نظمتها
جمعية العلوم بعنوان "جامعة الكويت ...مشاكل
وحـلــول" ،عبر منصة "كلوب هــوس" ،أن اللجنة
التعليمية س ــوف تمهل وز ي ــر التعليم العالي
القادم مدة شهر لتشكيل لجنة جديدة وإصدار
مرسوم الالئحة التنفيذية ،موضحا أنه "ال أحد
يختلف عـلــى أن قــانــون الـجــامـعــات الحكومية
مفيد ،كونه يعطي مجاال لفتح جامعة جديدة
باسم عبدالله السالم ،وكذلك يعطي مجال للطلبة
المفصولين مــن الـجــامـعــة لـلـعــودة واستكمال
دراستهم برسوم لمدة سنة".
وحول الفراغ اإلداري الذي تعانيه الجامعة،
ق ــال إن ال ـجــام ـعــة يــوجــد فـيـهــا م ــا ي ـق ــارب 150
منصبا بالتكليف لــم يـتــم ا ل ـبــت فــي تعيينهم

منذ عام ونصف العام ،مبينا أنه غير مقبول أن
تعاني الجامعة هــذا الـفــراغ اإلداري طــوال هذه
المدة حتى يتم تعيين مدير جامعة ،ألنه هو من
يقوم بكل هذه اإلجراءات ،مطالبا بضرورة حل
هذه المشكلة في أقرب وقت.

ديوان المحاسبة
م ــن جــانـبـهــا ،قــالــت أس ـت ــاذة كـلـيــة الـهـنــدســة
والـبـتــرول فــي الـجــامـعــة ،د .إس ــراء العيسى ،إن
"ديــوان المحاسبة لديه العديد من المالحظات
على وضــع اإلدارة الجامعية التي يجب النظر
إل ـي ـه ــا وت ـع ــدي ـل ـه ــا ،وعـ ـ ــدم إعـ ـط ــاء صــاح ـيــات
أكبر ل ــإدارة بالتكليف للتعيين والتثبيت في
المناصب القيادية".
وفيما يتعلق بتعديل جنسية غير محددي
الجنسية في الشهادة الدراسية ،طالبت العيسى
ب ـض ــرورة إل ـغ ــاء خــانــة الـجـنـسـيــة ف ــي الـشـهــادة
لجميع الطلبة ،األمر الذي سيحل هذه المشكلة.
من جهتها ،أوضحت اإلعالمية أميرة بن طرف
مشكلة الجامعة بدأت منذ عام  2008و2009
أن
ُ
عندما فتح المجال لزيادة الطاقة االستيعابية
لها ،ودخول أعداد كبيرة من الطلبة فوق طاقتها،
األم ـ ــر ال ـ ــذي ت ــراك ــم م ــع م ـ ــرور الـ ـسـ ـن ــوات ،حتى
أصبحت المشكلة أكثر اتساعا.

إسراء العيسى

َّ
نادي الطموح نظم فعالية «للسالم وطن» بمناسبة األعياد
بورسلي :تعزيز روح الوالء واالنتماء للكويت لدى ذوي اإلعاقة
ن ـظــم نـ ــادي ال ـط ـمــوح ال ــري ــاض ــي وجـمـعـيــة
أولياء أمور المعاقين فعالية "للسالم وطن"،
بالتعاون مع الفنان بــدر بن غيث ،ابتهاجا
واحتفاال بمناسبة األعياد الوطنية للكويت.
وتـقــدمــت رئـيـســة مجلسي إدارت ـ ــي جمعية
أولياء أمور المعاقين ونادي الطموح الرياضي،
رحاب بورسلي ،في تصريح صحافي ،بأسمى
آي ــات الـتـهــانــي إل ــى سـمــو أم ـيــر ال ـبــاد الشيخ
نواف األحمد ،وسمو ولي العهد الشيخ مشعل
األح ـمــد ،وع ـمــوم الـشـعــب الـكــويـتــي ،بمناسبة
ذكــرى األعياد الوطنية ،متمنية أن يديم على
الكويت األمن واألمان واالزدهار واالستقرار.
وذكرت بورسلي أن "الفعالية التي أقيمت في
حديقة مشرف استهدفت إشراك أبناء النادي في
االحتفال بالعيد الوطني ،ليقوموا برسم لوحات
تتعلق بهذه المناسبة الوطنية العزيزة علينا
ً
جميعا كمواطنين ومقيمين ،ما يسهم في تنمية
مــواهـبـهــم فــي التعبير عــن كــل مــا يتعلق بحب
الــوطــن ،وه ــذا مــن شــأنــه تنمية ال ــروح الوطنية
والفخر والوالء باالنتماء لوطنهم".

من جهتها ،شكرت أمينة السر العام لنادي
الطموح صديقة األنصاري ،أولياء أمور ذوي
اإلعاقة على تعاونهم ،الفتة إلى أن "تداعيات
جائحة كورونا لها تأثير كبير على أبنائنا
من ذوي اإلعاقة ،ولوال تعاون أولياء األمور
لما تمكنا من مواصلة األنشطة التي تساعد
األبناء على تجاوز هــذه الظروف ومواجهة
التحديات".
وأوض ـح ــت أن الـفـعــالـيــة تــم تـنـظـيـمـهــا في
الهواء الطلق ،مع مراعاة التباعد االجتماعي
واال شـتــرا طــات الصحية ،واستهدفت إ خــراج
مشاعر األ بـنــاء فــي التعبير عــن حبهم لهذه
األرض ا لـطـيـبــة ،ال سـيـمــا فــي هــذه المناسبة
الغالية.
بدوره ،قال الفنان بدر بن غيث إن رسومات
الـمـشــاركـيــن أب ـهــرتــه ،حـيــث إنـهــا عـلــى درجــة
عالية من اإلبداع ،ما ينم عن إحساس هؤالء
األبناء بالفن ،وفهمهم لمضمون المناسبة
العزيزة.

المشاركون في فعالية نادي الطموح
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محليات
مديرو النظافة :إلغاء االحتفاالت قلل من تراكم النفايات
ةديرجلا
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أكدوا لـ ةديرجلا استغالل جهد الفرق في فبراير لرفع مستوى النظافة بالمناطق
•

محمد الجاسم

أكد مسؤولو البلدية أن وقف
االحتفاالت باالعياد الوطنية
ساهم أكثر في استغالل
الجهد المبذول كل عام
لتنظيف الشريط الساحلي
والمناطق ،في خدمة مواقع
أخرى.
مشعل العازمي

فهد القريفة

سعد الخرينج

ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ق ـ ـ ــرار مـجـلــس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء مـ ـ ـن ـ ــع الـ ـتـ ـجـ ـمـ ـع ــات
والـ ـمـ ـسـ ـي ــرات ف ــي االح ـت ـف ــاالت
الــوطـنـيــة ،وال ـتــي كــانــت تخلف
وراء هـ ـ ـ ـ ـ ــا تـ ـك ــدس ــا ل ـل ـن ـف ــاي ــات
بالشوارع في شهر فبراير من
ك ــل عـ ــام ،أك ــد م ــدي ــرو الـنـظــافــة
وإش ـ ـغـ ــاالت الـ ـط ــرق ف ــي بـلــديــة
ال ـكــويــت ان ـع ـكــاس ال ـق ــرار على
رفع مستوى النظافة في البالد.
وبـ ـ ـي ـ ــن مـ ـ ــديـ ـ ــرو ال ـ ـن ـ ـظـ ــافـ ــة،
ل ـ ــ"ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ،أن قـ ـ ــرار ال ـم ـنــع
ح ــد م ــن ت ــراك ــم ال ـم ـخ ـل ـفــات في
ال ـش ــوارع وال ـط ــرق ،خــاصــة في
الشريط الساحلي ،موضحين
أن االستعدادات السنوية التي
تسبق االحتفاالت الوطنية كل
ع ــام تــم اسـتـغــالـهــا ه ــذا الـعــام

في تكثيف العمل لخدمة مواقع
أخرى.
وق ـ ــال م ــدي ــر إدارة الـنـظــافــة
وإش ـ ـغـ ــاالت الـ ـط ــرق ف ــي بـلــديــة
الـعــاصـمــة مـشـعــل ال ـعــازمــي إن
إدارة النظافة واشغاالت الطرق
ف ــي ال ـب ـل ــدي ــة ،ك ـع ــادت ـه ــا ،عـلــى
اس ـت ـع ــداد ف ــي ك ــل عـ ــام يسبق
االح ـت ـف ــاالت الــوط ـن ـيــة إلظ ـهــار
ال ـب ــاد ف ــي أج ـمــل صـ ــورة ،لكن
هـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي بـعــد
ق ـ ـ ــرار م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء بـمـنــع
االحتفاالت والتجمعات لتجنب
ان ـت ـش ــار فـ ـي ــروس ك ــوف ـي ــد ،19
م ـض ـي ـفــا أنـ ــه ت ــم ت ـك ـث ـيــف عـمــل
ال ـف ــرق ل ـع ــدم وجـ ــود أي تـلــوث
بـصــري ومظاهر سلبية أثناء
عمليات التنظيف ،خاصة في

الشريط الساحلي والشواطئ
والمناطق السكنية.
وأوض ــح الـعــازمــي أن الـفــرق
مـ ــوجـ ــودة ع ـل ــى م ـ ــدار ال ـســاعــة
لرصد عمليات تراكم للنفايات،
مـ ــؤكـ ــدا أن وق ـ ــف االحـ ـتـ ـف ــاالت
ساهم أكثر في استغالل جهد
ال ـت ـن ـظ ـي ــف الـ ـمـ ـب ــذول كـ ــل ع ــام
لـتـنـظـيــف ال ـش ــري ــط الـســاحـلــي
وال ـم ـنــاطــق ،ف ــي خــدمــة مــواقــع
أخرى.

خطة عمل
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ذك ـ ـ ــر مـ ــديـ ــر إدارة
الـ ـنـ ـظ ــاف ــة وإش ـ ـ ـغـ ـ ــاالت الـ ـط ــرق
ف ــي مـحــافـظــة ال ـفــروان ـيــة سعد
الـخــريـنــج ان ــه تــم الـتــركـيــز على

إزالة نفايات االحتفاالت باألعياد الوطنية خالل األعوام الماضية (أرشيف)
زيادة جهد عمل شركات النظافة
في الفترة المسائية ،موضحا
أن هناك خطة عمل منذ بداية
شهر فـبــرايــر ،بحيث تــم العمل
االعتيادي بالفترة الصباحية
ب ـح ـس ــب تـ ــوزي ـ ـعـ ــات الـ ـمـ ـع ــدات
والعمالة على المناطق حسب
كل عقد ،أما في الفترة المسائية
فيتم تركيز المعدات واآلليات
للعقد الواحد في منطقة واحدة
لرفع مستوى النظافة في تلك
المنطقة بالكامل.

وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـخـ ـ ــري ـ ـ ـنـ ـ ــج بـ ـ ــأن
االحـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاالت هـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـسـ ـن ــة
ك ــان ــت داخ ـ ـ ــل ال ـ ـم ـ ـنـ ــازل ،مـمــا
تطلب استعداد فــرق النظافة
ب ــإم ـك ــان ـي ــة زيـ ـ ـ ــادة ال ـن ـف ــاي ــات
خ ــال أيـ ــام االج ـ ـ ــازة ،مضيفا
أنه "بشكل يومي تقوم البلدية
برفع المركبات المهملة ،والتي
وص ـ ـ ــل مـ ـع ــدلـ ـه ــا  24سـ ـي ــارة
ي ــوم ـي ــا ،الـ ــى ج ــان ــب الـتـعــامــل
مع البائعين الجائلين ،وذلك
بـ ـت ــوجـ ـيـ ـه ــات مـ ـسـ ـتـ ـم ــرة مــن

ً
الحتيتة :مول مركزي جديد لتعاونية الجليب قريبا
بمساحة  10آالف م 2والموافقة على مأكوالت شعبية «نخي وباجيال»
احتفلت جمعية جليب الشيوخ
ال ـت ـع ــاون ـي ــة ب ــاألعـ ـي ــاد الــوط ـن ـيــة
أمــام فــرع العباسية ،حيث قامت
بـتــوزيــع هــدايــا رمــزيــة على أبناء
المساهمين والمنطقة ،بحضور
ر ئـ ـ ـي ـ ــس مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة ث ــا م ــر
ال ـم ـط ـي ــري ،وأمـ ـي ــن ال ـس ــر فيصل
الحتيتة ،ورئيس اللجنة المالية
واإلداريــة خالد السهيل ،ورئيس
لجنة الخدمة االجتماعية عوض
الـ ـمـ ـهـ ـم ــل ،وال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـ ـعـ ــام عـيــد
المطيري.
بـهــذه المناسبة ،زف الحتيتة
بـ ـش ــرى سـ ـ ــارة أله ــال ــي الـمـنـطـقــة
بــأنــه تـمــت الـمــوافـقــة مــن الجهات
المعنية على ا سـتـحــداث أنشطة
تجارية خدماتية ألهالي المنطقة
فــي فــرع العباسية ،وهـمــا نشاط
مأكوالت شعبية "نخي وباجيال"
وحالق ،وتأتي هذه الخطوة وفق
استراتيجية مجلس اإلدارة في

ال ـت ـن ــوي ــع ب ــال ـخ ــدم ــات وتـحـقـيــق
مطالب أهالي العباسية ،كما أنه
سيتم تخصيص مساحة  10آالف
متر مربع لمول مركزي جديد بدال
م ــن ال ـقــديــم ف ــي ال ـقــريــب الـعــاجــل،
وب ــانـ ـتـ ـظ ــار مـ ــواف ـ ـقـ ــات ال ـج ـه ــات
المعنية.
وش ــدد على أن مجلس اإلدارة
ح ــرص ف ــي ف ـبــرايــر ال ـفــائــت على
ت ـن ـظ ـيــم ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـف ـعــال ـيــات
المتنوعة ،س ــواء كــان فــي تنظيم
م ـ ـهـ ــرجـ ــان تـ ـس ــويـ ـق ــي ضـ ـخ ــم أو
عــروض على الخضار أو كرنفال
ترفيهي مصغر أل ب ـنــاء المنطقة
بمناسبة األعياد الوطنية ،الفتا
إلى أن مهرجان فبراير شمل أكثر
من  500صنف بتخفيضات تصل
إلى  70في المئة ،وذلك من ضمن
سياسة التسويق ا لـتــي وضعها
مجلس اإلدارة منذ استالمه مهام
إدارة الجمعية.

القياديين بعدم الـتـهــاون مع
ملفات النظافة".

مراقبة التجاوزات
مــن جـهـتــه ،ق ــال مــديــر إدارة
النظافة وإشـغــاالت الـطــرق في
ب ـلــديــة ال ـج ـه ــراء ف ـهــد الـقــريـفــة
إن منع التجمعات في االعياد
الوطنية سهل عملية التنظيف
فــي ال ـش ــوارع ،وأع ـطــى المجال
الستغالل الجهد الذي يبذل كل

عــام فــي رفــع مستوى النظافة
ومــراق ـبــة ال ـت ـجــاوزات اكـثــر في
مواقع أخرى.
وأض ـ ـ ــاف ال ـق ــري ـف ــة ان ـ ــه بـعــد
م ــرور عــام مــن األزم ــة الصحية
فإن فرق النظافة لم تتهاون منذ
بداية انتشار فيروس كورونا
فـ ــي أداء م ـه ــام ـه ــا ،م ـب ـي ـنــا أن
الفرق تقوم بعملها الى جانب
مساندة في تطبيق االحترازات
واالشتراطات الصحية ،فضال
عن دعم االعمال التطوعية.

ً
ضبط  24وافدا يقامرون
ويديرون شبكة للمراهنات
رجال المباحث عثروا بحوزتهم على  3000دينار
●

مسؤولو الجمعية خالل فعاليات األعياد الوطنية
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن "ا لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــر نـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال
ال ـت ــرف ـي ـه ــي ال ـم ـص ـغ ــر ن ـظ ــم وف ــق
االش ـ ـتـ ــراطـ ــات ال ـص ـح ـيــة حـفــاظــا
ً
ع ـلــى س ــام ــة أب ـنــائ ـنــا وت ـمــاش ـيــا

م ــع قـ ـ ــرار وزارة الـ ـصـ ـح ــة ،حـيــث
ل ــم ي ـع ـلــن ع ــن ال ـك ــرن ـف ــال ح ـتــى ال
يـكــون هـنــاك تجمع كـبـيــر ،وإنـمــا
تمت مفاجأة رواد فرع العباسية

بـ ـه ــذا الـ ـك ــرنـ ـف ــال" ،الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن
مـجـلــس اإلدارة مـسـتـمــر بتقديم
الخدمات ألهالي المنطقة بجميع
اإلمكانيات المتاحة له.

محمد الشرهان

تمكن رجال مباحث اإلدارة العامة
للمباحث الجنائية "إدارة مباحث
مـحــافـظــة األحـ ـم ــدي" م ــن ض ـبــط 24
ً
ش ـخ ـص ــا مـتـلـبـسـيــن ب ـل ـعــب ال ـق ـمــار
وإدارة شبكة عنكبوتية لممارسة
ً
المراهنات عالميا.
وفي التفاصيل ،قال مصدر أمني
ل ـ "الـجــريــدة" إن رج ــال إدارة البحث
والـ ـتـ ـح ــري ف ــي م ـحــاف ـظــة األح ـم ــدي
تـلـقــوا مـعـلــومــات ســريــة ع ــن وج ــود
شقة بمنطقة المهبولة ت ــدار للعب
القمار والمراهنات من خالل شبكة
ً
اإلنترنت ،الفتا إلى أن رجال المباحث
ً
راقبو الموقع أسبوعا وتــأكــدوا من
صحة المعلومات.

وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــدر أن رج ـ ـ ــال
المباحث وبـعــد اسـتـصــدار إذن من
النيابة العامة داهموا الشقة وتمكنوا
ً
م ــن ض ـبــط  24وافـ ـ ــدا م ــن جنسيات
مـخـتـلـفــة مـتـلـبـسـيــن ب ـل ـعــب ال ـق ـمــار
والمراهنات في مكاتب خارجية عن
طريق شبكة اإلنترنت.
وأوضح أن رجال المباحث عثروا
بحوزة المتهمين على  3000دينار
وم ـعــدات تستخدم فــي لـعــب القمار
وأج ـهــزة حــاســوب ت ــدار مــن خاللها
ع ـم ـل ـي ــات الـ ـم ــراهـ ـن ــات ال ـخ ــارج ـي ــة،
ً
الفتا إلى أن رجال المباحث أحالوا
المتهمين والمضبوطات إلى النيابة.

«إحياء التراث» تزين مبانيها
بالنطق السامي في اليوم الوطني
زينت جمعية إحياء التراث
اإلس ــام ــي ،مـبــانـيـهــا بـلــوحــات
حملت كلمات من النطق السامي
لسمو أمير البالد الشيخ نواف
األحـ ـ ـمـ ـ ــد ،مـ ـش ــارك ــة م ـن ـه ــا فــي
االحتفاالت الوطنية للكويت.
وقــالــت الـجـمـعـيــة ،فــي بـيــان،
إن ـ ـ ــه رغ ـ ـ ــم ال ـت ـق ـل ـي ــص ال ـك ـب ـي ــر
لالحتفاالت هــذا الـعــام ،بسبب
أزم ــة ك ــورون ــا ،لـكـنـهــا مـشــاركــة
منها في اليوم الوطني للكويت
قررت تزيين مبانيها.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن مـ ــن ك ـل ـمــات
ص ــاح ــب الـ ـسـ ـم ــو الـ ـت ــي زي ـن ــت
م ـبــان ـي ـهــا" :إن هـ ــذه ال ـجــائ ـحــة
تـ ـسـ ـت ــوج ــب مـ ـن ــا اسـ ـتـ ـخ ــاص
العبر والـعـظــات ،فهي امتحان
ِ
رباني لقوة إيماننا وعزيمتنا،
ومدعاة لوحدة الصف والتالحم
والتعاضد ،وتصويب مسيرتنا،
وتجسيد الروح الوطنية العالية
التي يتحلى بها أهــل الكويت،

والتي ُجبلوا عليها منذ القدم،
كما أنها موجبة لشكر المولى،
ج ــل وع ـ ــا ،ع ـلــى م ــا تـفـضــل به
علينا مــن نـعــم عظيمة ،وعلى
رأسها نعمة اإلسالم).

ةديرجلا
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ً
بعد  18عاما من السقوط
يترحمون عليه!!

أحمد باقر

غريب أمر أولئك الناس الذين يترحمون على حكم صدام حسين! قد
يكون هذا الكالم ضربا من الخيال ،لكن الواقع المرير والبائس الذي
يعيشون فيه بعد  18سنة من سقوطه في الحفرة جعلهم يقارنون بين
ذلك العهد الدكتاتوري وبين حالة الضياع والتوهان التي وصلوا إليها.
كان هناك حاكم استبدادي اسمه صدام حسين يمارس استبداده تحت
راية حزب البعث ،ما جرى بعده ،عملية استبدال فقط ،ذهب الحاكم
األوحد االستبدادي وأتى بمجموعة حكام مستبدين وتلك هي الكارثة.
ً
أبـســط تعبير تسمعه الـيــوم وعـلــى مــدى  18عــامــا "يــا محلى أيــام
صدام"؟ كالم مهين ومؤلم أن تتم المقارنة بين استبداد مذهبي وآخر
بعثي ،وكان األجدر والمنطق أن تجري المقارنة مع أنظمة ديمقراطية
متطورة ال العكس.
ً
بعد  18عــامــا ،ما زال البلد يعيش تحت ظل "تــدويــر األزم ــات" من
حكومة إلى أخرى والعنف والقتل والتدمير لم يتوقف ،فال االستقرار
حصل وال الخدمات توافرت ،بل مزيد من التهجير والفلتان وكل يوم
تسمع بمجزرة بعد أن تحول العراق إلى ساحة حرب وتصفيات بين
األميركيين واإليرانيين واألتراك ،الكل ينهش بجسده من جهة!
ً
قبل  18عاما أقدمت اإلدارة األميركية على تفصيل "بدلة سياسية"
تناسب التركيبة االجتماعية والقوميات والمذاهب ،وارتأت أن تنشئ
نظاما جديدا أشرف على هندسته الحاكم بول بريمر فكانت صيغة
حكم جــديــدة تـقــوم على أســاس دولــة ذات هــويــات مذهبية متنوعة،
ً
ُتخالف تماما هــويــة الــدولــة العراقية الـتـ ّـي أنشئت عــام  .1921دولــة
َ
ف ّصل ْت على مقاس األكراد والشيعة والسنة ،ووضع لها دستور عام
 2005بعد احتاللها من قبل أميركا والحلفاء ،وأدى إلى سقوط بغداد
عام  ،2003يومها قيل إنه ستولد دولة ونظام جديدان ،فماذا حصل؟
فشل النموذج السياسي الذي ّ
فصلته اإلدارة األميركية بإدارة الدولة
وال ــذي ارتـكــز على تقاسم السلطة أو مــا بــات يعرف "بالديمقراطية
التشاركية" واألس ـبــاب واضـحــة ،فبقي األك ــراد خــارج حسبة الهوية
الوطنية وهم يعانون الشح المالي ونقص الخدمات ومهمشون عن
المركز بالرغم من نيلهم منصب رئاسة الــدولــة! والشيعة أصبحوا
منقسمين بين أح ــزاب دينية دعــويــة وت ـيــارات أخــرى وتـجــاذب على
وبالتناغم مع طهران في ظل سطوة األحــزاب والتجمعات
السلطة،
ّ
الدينية ،أما السنة فهم مشتتون وتائهون بين بقايا البعث وزعامات
فاقدة للشرعية والشعبية .كل هذا تحت عجز حكومي دائم وتناحر قائم
وغياب الخدمات واألمن الذي بات الجميع ينشده ويتمناه!
نموذج الحكم في العراق وصل إلى نهايته أو كاد أن يموت بالسكتة
الدماغية نتيجة األعراض المتراكمة والمزمنة التي ولدت معه وهي:
• غياب مبدأ التوزيع العادل للثروات.
• شمولية مذهبية دينية إقصائية.
• استبداد سياسي متعدد األطراف.
• محاصصات سياسية طائفية.
• تقسيم األرض وال ّـنـفــوذ بـيــن األك ــراد فــي الـشـمــال والـشـيـعــة في
الجنوب والمركز والسنة بين المدن والعاصمة.
لـيــس الـبــاقــي هــو الـحــديــث عــن تشخيص الـعـلــل واألم ـ ــراض التي
يعانيها هذا البلد العظيم فقط بل عن الفساد السياسي الذي يفوق
الـفـســاد المستشري فــي بعض دول الخليج ،وفــي الـحــالــة اللبنانية
على سبيل المثال ،فالتقارير الموثقة والدولية تشير إلى أنه خسر
 500مليار دوالر على مدى السنوات الـ 18الماضية واحتل "الصدارة"
ً
بمؤشرات الفساد "حصل على المركز  160في ترتيب الدول األكثر فسادا
في العالم" في أعمال النهب والحرمنة والصفقات المشبوهة ،وفي بلد
فيه خيرات وموارد تكفي سكانه وتجعلهم من األغنياء والميسورين
ً
وأفضل حاال من بقية الشعوب العربية وحتى الخليجية.
ً
ليس صعبا العثور على رجــال فاسدين ،بل الصعب العثور على
رج ــال شــرفــاء ،عـلــى حــد تعبير عـضــو هيئة الـنــزاهــة الـعــراقــي رحيم
الــدارجــي ،والــذي فضح المستور بقوله "جميع العقود التي اطلعت
عليها خالل فترة عملي في لجنة النزاهة طوال عامين ،كانت مزورة"
والباقي عليكم!

"داف ـن ـي ـنــو سـ ــوا" م ـثــل م ـص ــري ُي ـضــرب
عندما يشترك أكثر من طــرف في جريمة
معينة ،ثم يتبرأ أحد األطــراف منها فيرد
عليه الطرف اآلخر" :احنا دافنينو سوا".
وب ـ ــاألم ـ ــس ت ـ ــذك ـ ــرت هـ ـ ــذا الـ ـمـ ـث ــل وأن ـ ــا
أطالع ردود فعل بعض النواب الحاليين
وال ـس ــاب ـق ـي ــن وبـ ـع ــض ال ـش ـع ـبــوي ـيــن عـلــى
تصريح وزيــر المالية عن العجز الحالي
للميزانية ،والذي توقع فيه أن يصل العجز
الـتــراكـمــي لـلـمـيــزانـيــة إل ــى  55مـلـيــار بعد
خمس سنوات ،حيث هاجموا وألقوا اللوم
على الحكومة وحدها التي أوصلت البلد
إلى هذه الحال.
وال شك أن الحكومة هي المسؤول األول
ح ـســب ن ــص الــدس ـتــور الـ ــذي جـعـلـهــا هي
المهيمن على مصالح الدولة مادة (،)123
وبالتأكيد كان لبعض الحكومات السابقة
أخ ـط ــاء كــارث ـيــة عـلــى ال ـم ـيــزان ـيــة ،ولكنها
ً
ليست وحدها هي المسؤولة ،ألن كثيرا من
المصروفات الكبيرة كانت تقر بقوانين أو
ً
بضغوط من أعضاء مجلس األمة أيضا.
ولـ ـي ــس ال ـم ـق ـص ــود ه ـن ــا ال ـم ـص ــروف ــات
الضرورية مثل تكاليف التحرير واإلعاشة
وال ـ ـ ـحـ ـ ــرب ومـ ـص ــال ــح الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن إن ـم ــا
الـمـقـصــود هــو الـمـصــروفــات الـهــائـلــة غير
الـضــروريــة الـتــي توسعت فيها الحكومة
وطالب بها كثير من أعضاء المجلس خالل
السنوات الماضية.
ال ـ ـكـ ــوادر ال ـك ـب ـيــرة ع ـلــى س ـب ـيــل الـم ـثــال
ُالتي لــم يكن فيها عــدالــة بين المواطنين
أق ــر بعضها مــن الـحـكــومــة وبـعـضـهــا من
المجلس ،وكذلك كان إنشاء بعض الهيئات
المستقلة والملحقة المكلفة من غير داع
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الكراهية معوقا
الكراهية أولــى درجــات التطرف الممهد
للعنف ،ألن الـتـطــرف بــوابــة الـعـنــف ،وهــي
نــوعــان :كــراهـيــة اآلخ ــر المحلي المختلف
ً
ً
دينا أو مذهبا أو عنصرا ،وكراهية اآلخر
الحضاري الخارجي وحضارته المعاصرة.
خ ـطــاب الـكــراهـيــة خ ـطــاب ال عـقــانــي يثير
الجانب الغرائزي ويعزز االنتماءات األولية
في اإلنسان العربي مثل :القبلية والطائفية
والمذهبية والقومية اإلثنية ،وينمي ويغذي
مشاعر الكراهية والبغضاء فيه.
خطاب الكراهية تعبير عن كل الصفات
والعناصر السلبية المترسبة في النفس
اإلن ـس ــان ـي ــة ب ـف ـعــل ال ـت ــرب ـي ــة غ ـي ــر ال ـســويــة
واألوضـ ـ ــاع الـمـحـبـطــة والـبـيـئــة المتخلفة
المحيطة بالفرد ،يتكئ عليه دعاة التمايزات
للتفريق بين أبناء المجتمع الواحد مثل:
التعصب وا لـتـطــرف والطبقية والتنميط
واإلقصاء والتخوين والتكفير واالستعالء.
لــذلــك ،ال سبيل إلــى توطين قيم وثقافة
الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــة وال إلـ ـ ـ ــى نـ ـ ـج ـ ــاح آل ـ ـيـ ــات
الديمقراطية في تحقيق أهدافها التنموية،
في مجتمع عنصري قبلي وطائفي محكوم
ب ــاألوض ــاع والـتـشــريـعــات ال ـتــي تـمـيــز بين
المواطنين ،ألن مخرجات االنتخابات العامة
ً
مهما كانت شفافة ستعكس غالبا الواقع
العنصري والطائفي السائد في المجتمع.
لــم تعرف الساحة الخليجية المسالمة
خطاب الكراهية إال قبل ثالثة عقود ،حين
نجحت ثالثة تيارات سياسية وعقائدية في
غزو الثقافة الخليجية المتسامحة وهي:
 - 1ال ـت ـيــار الـتـكـفـيــري ال ـع ـقــائــدي :وهــو
ً
ً
ً
ً
ت ـيــار مـثــل ف ـك ــرا إق ـصــائ ـيــا قـمـعـيــا مشككا
فــي مـعـتـقــدات اآلخ ــري ــن ،يتهمهم بالبدعة
وال ـضــالــة واالنـ ـح ــراف الـمـعـتـقــدي بحجة
أن العقيدة الصحيحة واح ــدة ،أصحابها
يحتكرون الجنة دون غيرهم من المسلمين
أهل الضاللة.
استخدام العنف لدى هذا التيار وسيلة
مشروعة لفرض النظام المعتقدي واآلراء
ال ـم ـش ــددة ع ـلــى الـمـجـتـمــع بـحـجــة أن ــه أمــر
ب ـم ـعــروف أو نـهــي ع ــن مـنـكــر أو احـتـســاب
شــرعــي ،كــونــه الـمــوكــل بحماية (الـعـقـيــدة)
الصحيحة ،وحراسة (الفضيلة)!
 - 2الـتـيــار الـتـخــويـنــي ال ـص ـحــوي :وهــو
تيار سياسي عريض قام على فكرة "أبدية
الـصــراع بين اإلس ــام والـحـضــارة الغربية
المعاصرة" ،كونها حضارة مادية إباحية
ص ـل ـي ـب ـيــة حـ ــاقـ ــدة ع ـل ــى اإلس ـ ـ ـ ــام ،ت ـع ــادي
المسلمين و تـتــآ مــر عليهم و تـتــر بــص بهم
ً
الدوائر أبدا.
هو فكر اتهامي مسكون بهواجس التآمر
الغربي على اإلسالم والمسلمين والكيد لهم
واستغاللهم واستنزاف ثرواتهم ،وليتهم
اكتفوا بذلك ،لكن خطورة هذا الرأي والفكر،
أنهم يسحبون هذا "االتهام التخويني" على
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كل األنظمة الخليجية والعربية المخالفة
لتوجههم ا لـسـيــا ســي ،فيتهمونها بأنها
"صنائع الغرب وأميركا" ،تنفذ مخططاتهما
ال ـق ـم ـع ـيــة ضـ ــد ت ـن ـظ ـي ـمــات ـهــم ال ـس ـيــاس ـيــة،
لـكــن األخ ـطــر أن ـهــم يـسـحـبــون ه ــذا االت ـهــام
التخويني ليشمل أبناء وطنهم من الكتاب
والمثقفين والمفكرين التنويريين ودعاة
ً
اإلصــاح السياسي والديني ،فهم جميعا
في نظر هذا التيار :عمالء للغرب وأميركا!
يقدم هــذا التيار نفسه للجماهير بأنه
الـحــامــي لـلهوية اإلســام ـيــة ،ومقدساتها
وث ــواب ـت ـه ــا ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـم ــد الـعـلـمــانــي
العولمي الخبيث!
وه ـ ــو تـ ـي ــار ي ـج ـيــد الـ ـتـ ـل ــون ال ـس ـيــاســي،
استطاع بدهاء اختراق البيئة الخليجية،
وكسب بعض أبنائها إلى صفه وتجنيده،
ليكونوا أدوات هدم لمجتمعاتهم وأنظمتهم
السياسية القائمة.
 - 3التيار التخويني القومي :يقوم فكر
هذا التيار على اعتقاد جازم بأن الغرب هو
العدو المتربص الذي عوق نهضة العرب،
ومنع وحدتهم برسمه الحدود الجغرافية
القطرية ،وزرعه إسرائيل في القلب العربي،
وتحكم في مقدراتهم ،واستنزف ثرواتهم،
وع ـطــل الـتـنـمـيــة الـعــربـيــة ب ـهــدف اسـتــدامــة
تبعية البالد العربية لمصالحه ومخططاته
في المنطقة.
خطورة فكر هذا التيار الذي تسلط على
ح ـكــم مـعـظــم ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ع ـلــى ام ـت ــداد
ع ـق ــود ط ــوي ـل ــة ،أنـ ــه ف ـك ــر "ت ـس ـل ـطــي قـمـعــي
تخويني" يحتكر السلطة والوطنية ،ويخون
المخالفين له من التيارات األخرى ،ويتهمهم
بالرجعية والتبعية للغرب وأميركا ،بحجة
أنه الحارس للوطن والوطنية!
ً
أخيرا:
خطاب الكراهية الذي رسخته التيارات
ا ل ـثــا ثــة ،ع ــوق ت ـقــدم مجتمعنا الخليجي
وعطل مسيرته نحو التحول إلــى مجتمع
حــداثــي متطور رغــم ال ـثــروة الريعية التي
مـكـنــت ال ـخ ـل ـيــج م ــن اس ـت ـج ــاب الـتـحــديــث
التكنولوجي وشراء أفضل منتجاته.
لقد كان الهدف الرئيس لخطاب الكراهية
ال ـ ـحـ ــط م ـ ــن حـ ـ ـض ـ ــارة الـ ـ ـغ ـ ــرب وال ـ ـتـ ــرويـ ــج
ل ـعــدوان ـي ـت ـهــا وإب ــاح ـي ـت ـه ــا بـ ـه ــدف تـنـفـيــر
ً
ناشئتنا منها وتحصينهم ثقافيا ودينيا
ً
وسـيــاسـيــا ،فــي مقابل تصوير حضارتنا
في الماضي قوية زاهرة عبر انتقاء لحظات
مضيئة في تاريخنا وتغييب ألف عام من
الظلمات.
* كاتب قطري

زوايا ورؤى

ً
كــان ب ـقــرارات حكومية وأحـيــانــا بقوانين
م ــن ال ـم ـج ـل ــس ،وك ــذل ــك ب ـع ــض ال ـقــوان ـيــن
الخاصة بالتأمينات لتخفيض سن التقاعد
ول ـص ــرف م ـعــاشــات اع ـت ـبــاريــة أو م ـيــزات
ت ـقــاعــديــة لـبـعــض ال ـف ـئــات م ــن الـمـجـتـمــع،
وكذلك قوانين القروض التي زايــدت على
ق ــان ــون الـمـتـعـثــريــن وال ـت ــي اس ـت ـفــاد منها
عـمــاء الـبـنــوك الــربــويــة ولــم يستفد منها
عمالء البنوك اإلسالمية وغيرها ،فقد كان
كثير من النواب السابقين يتنافسون في
تقديم هذه القوانين بحجة إسعاد ورفاهية
الـمــواطــن ،وتبين اآلن أنها لــم تحقق هذا
المطلوب ولكنها ظلمت أبناء المستقبل
ورفاهيتهم.
هــل نسينا كـيــف ك ــان بـعــض األع ـضــاء
يـنـكــرون العجز لتمرير قــوانـيــن الـصــرف،
ويقولون عندنا مــاء ة مالية ويقصدون
ب ــذل ــك اح ـت ـي ــاط ــي األج ـ ـيـ ــال الـ ـ ــذي يــرفــض
كثير من األعضاء السحب منه اليوم؟! ألم
ّ
يتصد كثير من األعضاء إلى كل محاولة
لــإصــاح االق ـت ـصــادي ،رغ ــم أن المجلس
ك ــان بــإمـكــانــه إقـ ــرار مــا يـنـفــع الـبـلــد منها
وي ــؤدي إلــى إص ــاح الميزانية مــع رفض
م ــا ي ـمــس ال ـم ــواط ــن ال ـب ـس ـيــط؟ ألـ ــم يهمل
المجلس الماضي مشروع قانون البديل
االستراتيجي رغم تقديمه من أول جلسة
له؟ ألم تشترك الحكومة وبعض األعضاء
فيما عــرف بالعالج السياحي الــذي كلف
أكثر من مليار دينار في فترة وجيزة؟
ألـ ــم ي ـقــر ك ـث ـيــر م ــن األعـ ـض ــاء م ـشــاريــع
قــوانـيــن التسليح بــالـمـلـيــارات الـتــي يثار
عليها كثير من اللغط هــذه األي ــام؟ أليس
من المستغرب أن يستمر كثير من األعضاء

د .خولة مطر
ال ـيــوم بـتـقــديــم سـيــل االق ـتــراحــات المالية
التي تكلف المليارات حتى بعدما تبين
أثرها في زيــادة االخـتــاالت الهيكلية في
الميزانية وعــدم قــدرة الــدولــة على الوفاء
ّ
بها في المستقبل؟ كل هذا يجب أن نذكر به
ً
األعضاء اليوم باإلضافة طبعا إلى جرائم
الفساد التي لم يتم التصدي الكافي لها.
كان على المجلس أن يبذل أقصى الجهد
البرلماني من أجل زيادة وتنويع اإليرادات
(كما فعلنا نحن بتوفيق الله) ،وكان عليه
أن ي ــرف ــض وي ــوق ــف ت ـص ــرف ــات الـحـكــومــة
وبعض اقتراحات األعضاء التي أوصلت
مصروفات الميزانية إلى هذا الحد ،ولكن
لــأســف ك ــل م ــن ت ـجــرأ م ــن األع ـض ــاء على
ذل ــك ك ــان يـهــاجــم مــن قـبــل زمــائــه الـنــواب
وال يــؤخــذ بــرأيــه ،ويـسـتـمــر الـكـثـيــر منهم
في تقديم القوانين المالية المكلفة التي
ارتفعت بمصروفات الميزانية (مع قرارات
الحكومة) من  4مليارات عام  2000إلى 23
مليار دينار كويتي اآلن.
والـيــوم صدقت رؤيــة الــذيــن ح ــذروا من
هذا الوضع الذي آلت إليه الميزانية بسبب
تصرفات بعض الحكومات السابقة وبعض
ً
ً
النواب ،لذلك يجب إدانتهما معا ،وأيضا
إدانة كل من اعتمد في عمله أو قلمه على
زيادة المصروفات فقط لتكوين شعبوية
مــؤق ـتــة زائـ ـف ــة وأن ي ـق ــال ل ـهــم ال ت ـلــومــوا
الحكومة وحدها ألنكم "دافنينو سوا".

ديفيد م .هرزنهورن وجاكوبو باريغازي*

قادة االتحاد األوروبي ...طموحات بتوسيع
االستقاللية وخالفات في ملف الدفاع
شكل من "االستقاللية
ربما يطمح االتحاد األوروبي إلى اكتساب
ٍ
االستراتيجية" ،لكن القمة االفتراضية بين رؤساء الدول والحكومات
يوم الجمعة الماضي أثبتت أن القادة األوروبيين يتعاملون مع مفهوم
شائك آخر :التنافر االستراتيجي.
ً
ً
ً
أص ــدر ق ــادة االتـحــاد األوروب ــي بيانا مشتركا هــادئــا يـشــدد على
ّ
ّ
"لتحمل مسؤوليات أمنية
توجه االتحاد إلى اتخاذ الخطوات الالزمة
َ
إضافية" ،لكن َعكس ذلك اللقاء في الوقت نفسه مجموعة من الخالفات
البارزة .اختلف القادة حول األهمية التي تستحقها المسائل األمنية
ً
والدفاعية في إطار االتحاد األوروبي ،وكانت مواقفهم متباعدة أيضا
ح ــول درج ــة االصـطـفــاف مــع حـلــف الـنــاتــو وت ـجــادلــوا ح ــول مستوى
االستقاللية عن الــواليــات المتحدة ،أقــرب حليفة لالتحاد األوروبــي
ً
تاريخيا.
أدى وصول الرئيس األميركي جو بايدن إلى البيت األبيض وتعهده
بإعادة إحياء العالقات العابرة لألطلسي إلى تأجيج المخاوف في
َ
بعض دول االتحاد األوروبي ،ال سيما البلدان التي ت ِح ّد روسيا ،فهي
تخشى ز ي ــادة العدائية األميركية عند التناقش حــول االستقاللية
االستراتيجية ،لطالما استاءت الواليات المتحدة من أي خطاب يهدف
إلى تهميش حلف الناتو.
وفق مسؤول في االتحاد األوروبي ،أوضح رئيس الوزراء البولندي،
ماتيوز مورافيكي ،تلك االخـتــافــات خــال القمة االفـتــراضـيــة ،فقال:
"االستقاللية االستراتيجية األوروبية في مجال األمن والدفاع ال تطرح
ً
ً
تحديا صعبا على بولندا وحدها .لم يتم التوصل إلى أي إجماع حول
هذه المسائل األمنية والدفاعية على مستوى االتحاد األوروبي ،وإذا لم
ً
يفهم حلفاؤنا موقفنا ،فقد ينعكس هذا المفهوم سلبا على العالقات
العابرة لألطلسي".
لكن بعض ق ــادة االت ـحــاد األوروبـ ــي ،ال سيما الــرئـيــس الفرنسي
إيمانويل ماكرون ،يصرون على زيادة أهمية االستقاللية االستراتيجية
بعدما أثبتت الخالفات مع الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب
على مر السنوات األربع الماضية ضرورة أال يتكل الحلفاء األوروبيون
على الواليات المتحدة لنيل الضمانات األمنية التي يحتاجونها.
في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" في األسبوع الماضي،
دافع ماكرون عن انتقاداته السابقة بحق حلف الناتو ،فقال" :ال أحد
ً
ً
يستطيع إقناعي بأن الناتو اليوم ال يــزال كيانا مهما في جوهره،
فهو تأسس فــي األصــل للتصدي لحلف وارس ــو ،لكن حلف وارســو
ً
لم يعد موجودا".
ً
ّ
وأصر ماكرون على أهمية التقرب من روسيا ودافع عنها مجددا
في خطاب جديد له خالل "مؤتمر ميونيخ لألمن" ،وقد تصادم في
مناسبات متكررة مع تركيا بسبب ليبيا ومسائل أخــرى ،واشتكى
ماكرون من رفض الحلفاء اآلخرين تقديم المساعدة إلبقاء تصرفات
أنقرة تحت السيطرة.
في إشــارة إلى مطالبة ماكرون ّبالتأثير على هذه الملفات ،أعلن
القادة األوروبيون أنهم ينوون تبني "بوصلة استراتيجية" جديدة
لالتحاد األوروبي ،وهي عبارة عن وثيقة سياسية واسعة النطاق حول
ً
األمن والدفاع ،بحلول مارس  ،2022علما أن هذا التاريخ يقع ضمن
رئاسة فرنسا الدورية لمجلس االتحاد األوروبي.
لكن برأي قادة آخرينُ ،يفترض أن تقتنص أوروبا الفرصة للتعاون
مــع إدارة بــايــدن بـهــدف تـعــزيــز ال ـق ــدرات األمـنـيــة الـخــاصــة بــاالتـحــاد
األوروبــي وتحسين شراكتها مع الواليات المتحدة .في هذا السياق
ّ
صرح رئيس ليتوانيا ،جيتاناس نوسيدا ،لموقع "بوليتيكو"" :يجب
أن نستفيد من هذه المرحلة إلعادة إحياء العالقات العابرة لألطلسي
مع اإلدارة األميركية الجديدة ،ونحاول إشراك الواليات المتحدة في
المبادرات األمنية والدفاعية لالتحاد األوروبي".
* "بوليتيكو"

بعضهم أو بعضنا يبحث عن الفرح وبعض السعادة من خلف جدار
العتمة ،وبعضهم أو بعضنا يبتعدون عنهما ويتشبثون بالكآبة حتى
عند بدء يومهم بقوس قزح في أفق سماء ال يسكنها سوى العصافير،
وعندما تسرف الحياة في زخات مطرها المنعش يتعوذون من الشيطان
الرجيم تحسبا للقادم وخوفا مما يسمونه مصيبة أو كارثة ،عندما
ينهمر الضحك في ليلة حميمية مع بعض الموسيقى والرقص وكثير
من المحبة يكررون «الله يكافينا شر هذا الضحك» أو «أكيد راح نصبح
على خبر حزين».
ً
ه ــؤالء ينبشون الـغـبــار عــن صــور ال تحمل إال كـثـيــرا مــن الشواهد
ً
والقبور ليعيدوا تكرار سيل دمع ليته كان قــادرا على عودة الراحلين
ولو للحظات فقط ،تكثر خطابات نصحهم في األوقات العصيبة وكأنهم
يقولون لآلخرين «ألم نقل لكم؟» ،وعندما اجتاح الفيروس «اللعين» أرض
الكون من أولها إلى آخرها انتعشوا هم دون أن يعلموا ،ربما حتى ال
نظلمهم ،فهذه خصلة أو ربما مرض؟!
أما أولئك الباحثون عن األمل في زمن االنحدار على مختلف الصعد
والمستويات ،فهؤالء هم من يمكن تسميتهم بصائدي أو مقتنصي
ً
اللحظة ،هم من يمسكون بها بقوة كما األمل وعندما يقولون صبرا أو
بعضا منه فهم ال يعنون أن نصبر حتى أبد اآلبدين فقط في انتظار
همسة أو لمسة أو جلسة تجمعهم باألحبة ،هم من يخلقون الفرح وال
ينتظرون من يوزعه عليهم أو يمنحهم إياه كـ»المكارم» ،وهم من يعرفون
أن الفرحة الحقيقية ليست بحاجة إلى طائرة خاصة ومدينة «أزكوتك»
أو شنطة أو فستان أو حذاء رجالي أو نسائي أو حتى ساعة حتى ال
ننسى كل تلك «القبيلة» الكونية الجديدة التي ال تعرف السعادة والفرح
إال عبر حقيبة من المال.
هم يحملون ما يحبون ومن هم األقرب إلى قلوبهم وبعض الموسيقى
ليست تلك التي تسبب التلوث الصوتي ،بل بعض الجديد والقديم الذي
قد ال يكون دائما «موضة» ،ويسكنون المكان الذي يعيشون اللحظة فيه
معا ،يحولونه إلى أقمار في سماء حالكة السواد ويتشبثون بالفرح ألنه
مثل األمل يبقي للحياة معنى ،بل يقال إنه يطيلها أيضا لمن يحب أن
يعيش أطول وأكثر!
ً
كارهو الفرح يقرأون خبرا صغيرا على وسائل التواصل من مصدر
ً
غير معروف ،أو غير موثوق أو حتى ال مصدر ويبقون أياما يرددونه
ناشرين الخوف والفزع ،ومرعبين البشرية كأفالم هوليوود التي تقول
إن الحياة قد تنتهي ذات لحظة وهي فعال قد تكون كذلك ،فلسنا خبراء
وال أنبياء وال منجمين حتى لو كــذبــوا!! ولكن الباحثين عن الفرح ال
ينشغلون بتلك اللحظة حتى تسقط عليهم وعلى غيرهم ،فهم أبناء
اآلن وأبناء هنا ،وهــم ساكنو النغم الجميل واالبتسامة بل الضحكة
والجمال المشع من باطن الــروح بل من ثنايا القلب ،هم من يــرددون
«أمــانــة عليك يا ليل طــول» وبين «كعكعة» وأخــرى ي ــرددون بيت شعر
وحيد حفظوه عن ظهر قلب:
ً
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـال ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـوم ُع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا وال
َ
ُ
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي األع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـار طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ـ ـ ـ َـسـ ـ ـ ـ ـ ـ َـهـ ـ ـ ـ ـ ــر
هؤالء أبعد من يكون عن ذاك النمط من التدين أو الحياة التي تبدأ
وتنتهي عند عــذاب القبر والعقاب والـثــواب والترهيب ،وكــأن الكتب
السماوية كلها وبيوت الله ال يسكنها إال الرعب من القادم ،وكأنها لم تكن
يوما مالذا ورحمة للبشر ،عالقاتهم بربهم خاصة جدا وكذلك بعملهم
وعائلتهم وكل تفاصيل أيامهم .يرسمونها بعناية الفنان المحترف
ويعرفون أن األجمل لم يأت بعد حتى لو كانوا في العقد السادس أو
السابع من حياتهم .هم ،شباب وشيب ،يــرددون أن أي مساحة للفرح
هي يوم جديد يستحق الحياة حتى لو كان هو آخر يوم ،وأن كثر البكاء
والـحــزن ال يأتي إال بمزيد منه بل حتى األمــراض المستعصية منها
والخفيفة .هــم عكس كــارهــي الـفــرح ينثرون االبتسامة حتى فــي أشد
ُ
ساعات التوتر والحزن ،ويؤمنون حتما أن السعادة ال تهدى وال تمنح،
بــل هــي كالحرية تنتزع مــن باطن الموجة العالية وبطن الـحــوت .هم
وكارهو الفرح كاألرض والسماء والنار والماء ال يلتقيان أبدا.
* ينشر بالتزامن مع «الشروق» المصرية

سمير اللواني*

الواليات المتحدة ال تستطيع تجاهل األزمة المقبلة بين الهند وباكستان
اتفقت الهند وباكستان منذ أيام على وقف إطالق
ً
النار ،وهو تطور إيجابي بعد سنتين تقريبا من
أعمال العنف المتزايدة والخطيرة واالضطرابات
الـمـشـحــونــة ،لـكــن ل ــن يـضـمــن ه ــذا ال ـح ــدث إخـمــاد
بشكل دائم ،بل يتوقع الخبراء في شؤون
الصراع
ٍ
األمن في جنوب آسيا نشوء أزمة حتمية أخرى قد
ً
ً
ّ
تشكل اختبارا صعبا إلدارة جو بايدن.
قامت واشنطن برهان استراتيجي كبير يرتبط
بقدرة الهند على منحها المكاسب التي تريدها
فــي منافستها مــع الصين ،لكنها تهتم حتى اآلن
بمنع تفاقم أي أزمــات مستقبلية في جنوب آسيا
ُ
والـمـجــازفــة بــأبـســط ت ـبــادل نـ ــووي .قــد ت ـهــدد هــذه
األح ــداث المصالح األميركية الجوهرية ،بما في
ذلك مبدأ عدم استخدام األسلحة النووية ،وحياة
المواطنين األميركيين ،والرهان االستراتيجي على
ً
دروسا ّ
قيمة ،أبرزها
الهند .حملت أزمة عام 2019
استحالة الوقوف على الحياد من دون تحريك أي
ساكن.
ّ
تغيرت عوامل كثيرة منذ األزمة األخيرة في عام
 ،2019فــزاد التقارب االستراتيجي بين واشنطن
ونيودلهي مقابل تالشي فرص التعاون مع بكين
منذ تفشي فيروس كورونا واندالع األزمة الحدودية
بين الصين والهند ،كذلك ،تتجه الواليات المتحدة
إل ــى االن ـس ـحــاب مــن أفـغــانـسـتــان ،مـمــا يـسـمــح لها
بإعادة تقييم عالقاتها مع باكستان ألنها لن تعود
بـحــاجــة إل ــى االت ـك ــال عـلــى إس ــام أب ــاد الستعمال
خطوط االتصاالت الجوية واألرضية لدعم القوات
األمـيــركـيــة المنتشرة هـنــاك .األه ــم مــن ذلــك هــو أن
إدارة بايدن تريد إعطاء األولوية للمنافسة القائمة
مع الصين.
ستكون جهود إدارة األزمــات أساسية للحفاظ
َ
على المصالح األ مـيــر كـيــة فــي منطقة المحيطين
الهندي والهادئ .اقترح البعض أن تنحاز الواليات
ً
المتحدة إلى طرف ّ
معين بكل بساطة ،تزامنا مع
َ َ
انتقاد الجهود األميركية ألداء دور «الحكم المحايد»
َ
في األزمات المستقبلية .لم تعد واشنطن ّ
مجرد َحكم
محايد بين الهند وباكستان كونها قامت برهان
استراتيجي كبير على نيودلهي .لكن يبقى الدور
ً
األميركي أساسيا فــي إدارة األزم ــات حين توشك
االشتباكات الحدودية والجوية على الخروج عن
السيطرة ،قد تقدم بكين المساعدة في هذا المجال،
لكن ال تستطيع واشنطن أن تتكل عليها أو تعقد
صفقة معها ،فثمة حاجة إلى وضع مقاربة أميركية
ً
استباقية إلدارة األزمات المحتملة منعا الستعمال
األسلحة النووية في شبه القارة الهندية.
يقيم أكثر من  750ألف مواطن أميركي في الهند
وباكستان ،حيث يتركز معظمهم وسط المدن وقد
تكون هذه المناطق األكثر عرضة للضربات النووية
المحتملة ،حيث تتعدد اهتمامات الواليات المتحدة
في مجال السياسة الخارجية في آسيا ،لكن تبقى
حـمــايــة الـمــواطـنـيــن األمـيــركـيـيــن فــي ال ـخــارج على
رأس أولوياتها .حتى المذكرة المرتبطة بــ»إطــار
العمل االستراتيجي في منطقة المحيطين الهندي
والهادئ» في عام  2018اعتبرت مسألة الدفاع عن
«الــوطــن والمواطنين األميركيين في الـخــارج» من
أهم األهداف ،تليها المخاطر النووية في المنطقة.

ستتماشى أي مقاربة دبلوماسية متقدمة مع
َ
االستراتيجية الخاصة بمنطقة المحيطين الهندي
والهادئ والرامية إلى التصدي للصين .باإلضافة
إ لــى حجم الخسائر البشرية المتوقعة ،سيؤدي
أي تبادل نــووي بين الهند وباكستان إلى تدمير
اقتصاد الهند وقدراتها العسكرية ،كذلك قد ُي ّ
مهد
أي تفجير نووي لوقوع كارثة إنسانية وتضرر مياه
ً
الشرب واإلم ــدادات الغذائية وينعكس سلبا على
االستثمارات الخارجية والتجارة ،مما يعني خروج
الهند من منافسة القوى العظمى طوال عشر سنوات
ّ
مخولة للمشاركة في
على األقــل ،ولن تكون الهند
جهود التصدي للصين أو أداء دور مؤثر في منطقة
َ
المحيطين الهندي والهادئ بالشكل الــذي تطمح
إليه االستراتيجية األميركية إذا ضعفت مكانتها
بسبب أبسط تبادل نووي محتمل .كذلك ،سيؤكد
االمتناع عن إدارة األزمات على المخاوف المرتبطة
بانكماش نطاق الدبلوماسية األميركية وتراجع
الثقة بـقــدرة الــواليــات المتحدة على نشر السالم
وتحقيق االزدهار.
تتعلق المشكلة الحقيقية بإقدام الهند وباكستان
ع ـل ــى أخ ـ ــذ مـ ـج ــازف ــات كـ ـب ــرى ف ــي ح ـي ــن ت ـتــاب ـعــان
االتكال على الواليات المتحدة أو المجتمع الدولي
إلنقاذهما كما حصل في الماضي .يجب أن ُي ّ
قيم
صــانـعــو الـسـيــاســة األم ـيــرك ـيــة ه ــذا الـخـلــل بـحــذر،
ً
المبتكرة لنزع فتيل األزمة تتعدد تزامنا
فالوسائل
َ
مــع مـنــع الـطــرفـيــن مــن الـتـحــريــض عـلــى الـعـنــف أو
ً
تصعيد الوضع مجددا في المستقبل.
تكثر المسارات القادرة على إطــاق أزمــة أخرى
ّ
ً
في شبه القارة الهندية ،لكن إذا تعلق السبب مجددا
بــاإلرهــاب ـي ـيــن الـمـنـتـشــريــن ف ــي بــاك ـس ـتــان ،فيمكن
ال ـل ـجــوء إل ــى ط ــرق ع ــدة لـمـحــاسـبــة األط ـ ــراف الـتــي
تدعمهم من دون تصعيد الصراع .تملك واشنطن
أدوات م ـت ـعــددة لـلـمـشــاركــة ف ــي ن ــزع فـتـيــل األزم ــة
المقبلة ومنع أي أزمات مستقبلية ،منها الضغوط
الدبلوماسية والعقوبات المالية ،حيث تستطيع
ُ
ُ
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة أن تـحـ ّـســن أو تـضـ ِـعــف عملية
تقاسم المعلومات االستخبارية وجهود التعاون
في مجال مكافحة اإلرهــاب ،حتى أنها قــادرة على
توجيه المساعدات العسكرية وتصميمها بالشكل
المناسب.
قد تخسر الواليات المتحدة الكثير إذا سمحت
بتصعيد المواجهة النووية في قلب آسيا ،لكنها
قــد تحقق فــي المقابل مكاسب كـبــرى إذا نجحت
في كبح هذا النوع من األحداث ،كما تكثر المسائل
ً
التي أصبحت على المحك في هذا الملف ،بدءا من
المفهوم الذي يعارض استعمال األسلحة النووية
ف ــي الـ ـح ــروب ،وس ــام ــة ال ـمــواط ـن ـيــن األمـيــركـيـيــن،
والمستقبل الجيوسياسي في آسيا ،ولهذا السبب،
يجب ّ أن تتخلى إدارة بايدن عن مواقفها المترددة
ُ
وتحضر القواعد الالزمة إلدارة األزمات.
* «وور أون ذا روكس»
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اقتصاد

مزاد على  %4.48من أسهم البنك الصناعي اليوم

ً
الكمية  ...89686والسعر االبتدائي  38.8دينارا للسهم
محمد اإلتربي

المعروض أسهم
خزانة تعود
ملكيتها للبنك كان
قد استدخلها من
أحد العمالء

عرض البنك الصناعي كمية
أسهم مقدارها  89686ونسبتها
 4.48في المئة من رأس المال،
وقيمتها  3.48ماليين دينار،
أي ما يعادل  38.8دينارا للسهم
كـسـعــر أس ــاس مـبــدئــي لـلـمــزاد
العلني المرتقب أن يعقد اليوم،
وم ــن الـمـمـكــن أن يــرتـفــع سعر
السهم أكثر من السعر المبدئي
في حال شهد المزاد منافسة.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر،
ل ـ ـ ـ ـ «الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة» ،أن األس ـ ـهـ ــم
الـمـعــروضــة هــي أسـهــم خــزانــة
تعود ملكيتها للبنك الصناعي،
كـ ــان ق ــد اس ـتــدخ ـل ـهــا م ــن أح ــد
الـعـمــاء ،حيث كــانــت مرهونة
لدى البنك ،واستدخلت مقابل
 3.163ماليين دينار.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت مـ ـ ـص ـ ــادر م ــال ـي ــة
إلــى أن القيمة الدفترية للبنك
الـصـنــاعــي تـقــدر بنحو 121.3
دي ـ ـ ـنـ ـ ــارا ،حـ ـي ــث ت ـب ـل ــغ ح ـق ــوق
الـمـســاهـمـيــن حـســب الـبـيــانــات
الـمــالـيــة لـعــام  2019مــا قيمته
 242.713م ـل ـي ــو ن ــا ،و ي ـع ـت ـبــر
البنك من البنوك المتخصصة
الـتــي تملك قــوامــا مــالـيــا قويا
ومـ ـتـ ـيـ ـن ــا ،حـ ـي ــث ي ـع ـت ـم ــد فــي

مـحـفـظـتــه ع ـلــى ت ـمــويــل قـطــاع
صلب واستراتيجي منتج وهو
القطاع الصناعي.
وال ـب ـن ــك م ــن ال ـج ـه ــات الـتــي
تـ ـ ـ ــوزع أرب ـ ــاح ـ ــا نـ ـق ــدي ــة ف ـق ــط،
حيث وزع عام  2019توزيعات
نـقــد يــة نسبتها  2.5فــي المئة
من القيمة االسمية للسهم ،أي
م ــا ي ـع ــادل  2.5دي ـن ــار للسهم،
حيث إن القيمة االسمية للسهم
تبلغ  10دنانير ،ويبلغ رأسمال
البنك المدفوع  20مليونا موزع
ع ـلــى  2م ـل ـيــون س ـهــم مملوكة
ب ــأغ ـل ـب ـي ــة م ـط ـل ـق ــة ل ـل ـح ـكــومــة
وج ـهــات تــابـعــة لـهــا وحصص
م ـت ـن ــاث ــرة لـ ـع ــدد مـ ــن ش ــرك ــات
القطاع الخاص.
وف ـي ـم ــا ي ـل ــي ه ـي ـكــل ال ـم ــاك
الرئيسيين في البنك الصناعي
م ـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ـ ـيـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــي
والـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص ،ح ـ ـيـ ــث ت ـس ـي ـط ــر
الحكومة والجهات التابعة لها
على نسبة  71.64في المئة من
رأسمال البنك ،في حين تتوزع
شركات القطاع الخاص باقي
النسبة البالغة  28.36في المئة،
بـيـنـهــا  6ش ــرك ــات م ــدرج ــة في
البورصة:

َّ
«هيئة القصر» تسند لـ «المقاصة»
محفظة بـ  30مليون دينار
سحبتها من شركة استثمار بعد سنوات تحت إدارتها
●

محمد اإلتربي

كشفت مصادر معنية لـ«الجريدة» ،أن الهيئة
َّ
القصر سحبت أخـيــرا محفظة
العامة لـشــؤون
استثمارية قيمتها تصل إلــى نحو  30مليون
دينار من إحدى الشركات االستثمارية المدرجة
بعد إدارتها عدة سنوات.
وأفادت المصادر بأن «هيئة َّ
القصر» أسندت
المحفظة إلى الشركة الكويتية للمقاصة ،حيث
تقتصر الخدمات التي تم االتـفــاق عليها على
عملية المتابعة لألسهم ،من تحصيل توزيعات
المنحة وترصيدها والنقدي من الشركات التي
تــوصــي بـتــوزيــع ن ـقــدي لـهــا مــن األس ـهــم ضمن
مكونات المحفظة ،وكذلك متابعة االكتتاب في
َّ
للقصر
زيادات رأس المال ،وتنفيذ أوامر البيع
بعد بلوغ سن الرشد.
الـ ـخ ــدم ــات ذات ـ ـهـ ــا ك ــان ــت تـ ـق ــوم ب ـه ــا شــركــة
االس ـت ـث ـم ــار كــأم ـيــن ح ـفــظ وم ـتــاب ـعــة ف ـق ــط ،ما

عــدا عمليات البيع وال ـشــراء قصيرة األج ــل أو
الـمـضــاربــات ،حيث ال تـمــارس الـشــركــة ،المدير
السابق للمحفظة ،أي بيع أو ش ــراء أو تدوير
َّ
للقصر على
لألصول ،إذ تعود كامل المحفظة
سبيل اإلدارة ُلمالكها حتى بلوغ سن الرشد.
وت ـ ـقـ ــدر م ـ ـصـ ــادر م ــالـ ـي ــة أن ت ـض ـي ــف إدارة
المحفظة نحو  100ألف دينار جديدة كرسوم
وعموالت لمصلحة «المقاصة» كإيرادات إضافية.
جــديــر بــالــذكــر ،أن ــه فـيـمــا ي ـبــدو أن الـجـهــات
الـحـكــومـيــة ت ـقــوم بـعـمـلـيــات مــراج ـعــة وتــدويــر
للشركات التي تدير األصول الحكومية ومضى
عليها سـنــوات طويلة ،حيث سبق أن سحبت
هيئة االستثمار محفظة عقارية من تحت إدارة
َّ
القصر بنفس
شركة ريــم ،وحاليا قامت هيئة
اإلجراء.

السوق األول السوق الرئيسي

السوق العام
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«البترول» تمنح بعض عمالئها
تسهيالت لسداد فواتير النفط
للمحافظة على حصة المؤسسة في سوق تنافسي شرس

هيكل مالك البنك الصناعي
الجهة

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

عدد األسهم نسبة الملكية %

حكومة الكويت

361.060

%31.39

شركة وفرة لالستثمار

251.121

%18.05

بنك الكويت المركزي

251.121

%12.56

التأمينات االجتماعية

103.139

%5.16

البنك التجاري الكويتي

89.686

%4.48

البنك األهلي الكويتي

89.686

%4.48

شركة مطاحن الدقيق

89.686

%4.48

شركة التخصيص القابضة

89.686

%4.48

الشركة الكويتية لالستثمار

71.749

%3.59

الشركة العربية لالستثمار

53.812

%2.69

فايننشال اسيتس البحرين

49.496

%2.48

شركة كامكو انفست

17.937

%0.90

بوبيان للبتروكيماويات

13.453

%0.68

شركة جيمبال القابضة

2.000

%0.10

اسم خزينة "الصناعي"

89.686

%4.48

اإلجمالي

2.000.000

%100

●

أشرف عجمي

عـلـمــت «الـ ـج ــري ــدة» ،م ــن مـصــدر
نفطي مطلع ،أن مؤسسة البترول
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـيـ ــة مـ ـنـ ـح ــت ت ـس ـه ـي ــات
ائتمانية لبعض عمالء التسويق
ال ـع ــال ـم ــي ال ـت ــاب ــع ل ـه ــا ع ــن طــريــق
ت ـم ــدي ــد فـ ـت ــرة الـ ــدفـ ــع االئ ـت ـم ــان ــي
للسداد فــي عقود مبيعات النفط
الخام والمنتجات البترولية خالل
عام .2020 - 2019
و ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ا ل ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدر إن تـ ـل ــك
التسهيالت العتماد تمديد فترة
الدفع االئتماني للسداد لشركات
الـحـكــومــات الـخــارجـيــة وال ـتــي قد
ً
ً
تمتد إل ــى  365يــومــا ب ــدال مــن 30
ً
يوما من تاريخ الشحن جاءت بناء
على قرارات مجلس الوزراء ووفق
اعتبارات خاصة وليست بقرارات
ات ـ ـخـ ــذهـ ــا ب ـش ـك ــل مـ ـب ــاش ــر ق ـط ــاع
التسويق العالمي فــي المؤسسة
بحيث تكون مبنية على اعتبارات
تسويقية.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن ـ ــه بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاء اآلخ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــن ،ف ـ ـ ـ ــإن م ـن ــح
ال ـمــؤس ـســة لـتـسـهـيــات ائـتـمــانـيــة

ً
يأتي تعزيزا لوضعها التنافسي
ً
في األسواق العالمية ،مبينا أن ذلك
من شأنه المحافظة على حصتها
ال ـت ـســوي ـق ـيــة ف ــي ظ ــل م ــا تـش ـهــده
أسواق النفط العالمية من منافسة
ش ــرس ــة ب ـي ــن الـ ـش ــرك ــات الـنـفـطـيــة
والتي تمنح تلك التسهيالت لجذب
أكثر عدد من العمالء.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه م ـ ــن مـنـطـلــق
الـحــرص على تخفيف حــدة األثــر
الناتج عن التسهيالت االئتمانية
على وضــع السيولة النقدية ،فقد
ب ــادرت الـمــؤسـســة بالتنسيق مع
بعض البنوك لشراء فواتير العمالء
ال ــذي ــن ي ـت ـم ـت ـعــون ب ـت ـمــديــد ف ـتــرة
الــدفــع االئـتـمــانــي الـتــي تــم منحها
ً
م ــن ج ــان ــب ال ـمــؤس ـســة ،مـبـيـنــا أن
ذلك يتم من خالل قيام تلك البنوك
بـســداد مستحقات المؤسسة عن
ً
العمالء خالل  30يوما وهي المدة
المتاحة ،ومن ثم يقوم العميل بعد
انتهاء فترة التمديد بسداد األموال
للبنوك مقابل حصول تلك البنوك
على الفائدة المقررة عن التمديد
من العميل.
وأفـ ــاد ب ــأن الـمــؤسـســة واصـلــت

جـهــودهــا خ ــال الـفـتــرة الماضية
مــع البنك ا لــو كـيــل والمستشارين
القانونيين قد أفضت إلى ضرورة
ال ـح ـصــول ع ـلــى مــواف ـقــة مصلحة
الضرائب في بلد العميل للتأكد من
عدم وجود أي معوقات قد تترتب
عليها مبالغ أو مخالفات قانونية
ألي طرف من األطراف المعنية في
ً
هــذه التسهيالت ،موضحا أنــه تم
إبالغ المؤسسة بشكل رسمي بعدم
وج ـ ــود أي م ـع ــوق ــات ف ــي الـمـضــي
ً
قــد مــا بآلية بيع الفواتير للبنوك
دون فرض أي التزامات ضريبية،
ً
جار تجهيز المستندات
مؤكدا أنه ٍ
وال ـع ـق ــود الـنـهــائـيــة لـلـتــوقـيــع من
جميع األطراف المعنية.
وأش ـ ــار إل ــى أن ت ـلــك ال ـخ ـطــوات
تساهم بشكل كبير فــي ا لـحــد من
المخاطر على ا لـتــد فـقــات النقدية
للمؤسسة والتي كــان من الممكن
أن ي ـس ـتــوجــب ق ـيــام ـهــا بـتـسـيـيــل
أص ــول واس ـت ـث ـمــارات ذات عــوائــد
مالية كبيرة لـلــو فــاء بالتزاماتها
تـ ـج ــاه ال ـ ــدول ـ ــة ،وه ـ ــو م ــا ي ـخــالــف
استراتيجيات وأهداف المؤسسة
االستثمارية.

الطراروة لـ ةديرجلا :.قصر دعم الكهرباء ًوالماء
على منزل واحد ...ومعاملة الباقي استثماريا

«زيادة رسوم التسجيل العقاري تحد من المضاربات المتكررة»
●

محمود الطراروة

سند الشمري

ذك ــر الـمــديــر الـتـنـفـيــذي لـشــركــة بـ ــازار ريــل
أستيت العقارية محمود الطراروة أن بعض
ن ــواب مجلس األم ــة تـقــدمــوا مــؤخــرا باقتراح
اقتصار دعم تعرفة الكهرباء والماء على منزل
واحد فقط ،وأن تعامل رسوم الكهرباء والماء
لبقية العقارات السكنية التي يملكها شخص
واحــد معاملة العقارات االستثمارية ،وله أن
يختار من بين العقارات التي يملكها ،والذي
سيخصص له الدعم.
وقال الطراروة ،لـ«الجريدة» ،إن من المفترض
معاملة رسوم الكهرباء والماء للمنزل الثاني
بنفس معاملة العقارات االستثمارية ،وإلغاء
الدعم عن العقار الثاني ،وال شك في أن زيادة
رس ــوم الكهرباء وال ـمــاء على مــاك الـعـقــارات

ال ـس ـك ـن ـيــة س ـي ـك ــون ل ــه االث ـ ــر االيـ ـج ــاب ــي فــي
المحافظة على استقرار اسعار العقارات لكن
ليس للمدى الطويل ،فلكل قانون مخرج وثغرة،
وقد يلجأ بعض مالك العقارات السكنية إلى
تسجيل فاتورة الكهرباء والماء بأحد أسماء
األبـنــاء أو األق ــارب ممن ال يملك منهم عقارا،
وذلك تهربا من هذا اإلجراء.
واقترح إضافة نص يحظر تحويل فاتورة
العقارات السكنية لغير مالكها األصلي« ،فمن
غير المنطقي أن يملك شخص عقارا سكنيا
وال يدفع فاتورته إال إذا كان ينوي استثماره،
لذا من الضروري إضافة هذا النص حتى نغلق
الطريق على كل من يحاول التهرب من دفع
الــرســوم ،وبالتالي نعود لنفس النقطة التي
بدأنا منها».
واق ـ ـتـ ــرح أي ـض ــا زي ـ ـ ــادة رسـ ـ ــوم الـتـسـجـيــل

العقاري للعقارات السكنية خالل السنة االولى
والـثــانـيــة مــن تــاريــخ تسجيل الـعـقــار ب ــوزارة
العدل ،بحيث تكون  2في المئة من قيمة العقار،
وتتناقص إلى النسبة المعمول بها حاليا في
السنة الثالثة وما بعدها.
وأردف« :ال شك في أنه من شأن هذه الخطوة
الحد من المضاربات المتكررة على العقارات
ال ـس ـك ـن ـي ــة ،ف ــال ــوض ــع ال ـح ــال ــي ي ـش ـجــع عـلــى
المضاربات بسبب انخفاض رسوم التسجيل،
ف ـت ـض ـخــم االس ـ ـعـ ــار ل ـي ــس م ــرت ـب ـط ــا ب ــرس ــوم
الكهرباء والماء ،لكن المشكلة الرئيسية تكمن
في انخفاض رسوم التسجيل التي تساعد في
زي ــادة االسـعــار والـمـضــاربــات على العقارات
الـسـكـنـيــة ،ل ــذا مــن ال ـض ــروري اغ ــاق الطريق
على كل من تسول له نفسه العبث بالعقارات
السكنية فهي للسكن وليست لالستثمار».

ارتفاع تدفقات رأس المال األجنبي بعد إدراج الكويت في MSCI
« :»EYضم  7شركات مدرجة ساهم في جذب  3.1مليارات دوالر
أشار تقرير إرنست ويونغ ()EY
حـ ــول نـ ـش ــاط االكـ ـتـ ـت ــاب ــات ال ـعــامــة
ل ـلــر بــع ا ل ــرا ب ــع م ــن  2020بمنطقة
ال ـشــرق األوسـ ــط وش ـمــال إفــريـقـيــا،
إ ل ــى تسجيل  9صـفـقــات اكتتابات
ع ــام ــة بـلـغــت قـيـمـتـهــا  1.86مـلـيــار
دوالر ،بانخفاض للعدد اإلجمالي
لــاكـتـتــابــات بنسبة  40فــي المئة،
ول ـل ـع ــائ ــدات بـنـسـبــة  94ف ــي الـمـئــة
مقارنة بـعــام  .2019وج ــاء ت  6من
أصل  9صفقات اكتتاب في القطاع
ال ـع ـقــاري ،اثـنـتــان منها لصناديق
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ع ـ ـقـ ــاريـ ــة (ري ـ ـ ـ ـ ـ ــت) ،أم ــا
الصفقات ا لـثــاث المتبقية فكانت
لقطاعات الرعاية الصحية والسلع
االستهالكية والتأمين.
وعلى الرغم من الصورة الباهتة
الـ ـت ــي ب ـ ــدا ع ـل ـي ـهــا ع ـ ــام  ،2020مــع
ّ
خلو الربع الثاني من أي اكتتابات
وتـسـجـيــل اك ـت ـتــاب واحـ ــد فـقــط في
ال ــرب ــع ال ـث ــال ــث ،فـ ــإن ال ــرب ــع ال ــراب ــع
ً
ً
ش ـه ــد ان ـت ـع ــاش ــا واض ـ ـحـ ــا بـ ـ ــإدراج
أرب ــع صـفـقــات اكـتـتــابــات عــامــة في
م ـن ـط ـقــة الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط وش ـم ــال
إفريقيا بقيمة إجمالية بلغت 925
مليون دوالر .ومــع انـخـفــاض عدد
االكـتـتــابــات الـعــامــة بنسبة  33في
المئة وتراجع عائداتها بنسبة 97
في المئة مقارنة بالربع نفسه من
 ،2019إال أن الربع الرابع من 2020
ّ
سجل أعلى العائدات في .2020
وعلى الصعيد العالمي ،واصل
ع ــدد االك ـت ـتــابــات ال ـعــامــة ارت ـفــاعــه
فــي  ،2020حيث تــم تسجيل 1363
ً
اكتتابا بزيادة بنسبة  19في المئة
عـ ــن ال ـ ـعـ ــام الـ ـس ــاب ــق .وب ــاإلض ــاف ــة
إل ــى ذلـ ــك ،زادت ال ـع ــائ ــدات بنسبة
 29فــي الـمـئــة مـقــارنــة بـعــام ،2019
حيث بلغت  268مليار دوالر؛ وهي
أع ـلــى ع ــائ ــدات ت ــم تـسـجـيـلـهــا بعد
الــرقــم القياسي لـعــام  2010البالغ

ً
 290.2م ـل ـيــارا م ــن  1361اكـتـتــابــا.
وق ـ ـ ــال م ــاث ـي ــو بـ ـنـ ـس ــون ،رئ ـيــس
خ ـ ــدم ـ ــات اسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارات ال ـص ـف ـق ــات
واالس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــات فـ ـ ــي ال ـ ـشـ ــرق
األوس ـ ـ ـ ــط وشـ ـ ـم ـ ــال إف ــريـ ـقـ ـي ــا ل ــدى
« :»EYإن «تراجع النمو االقتصادي
واالض ـط ــراب الكبير ال ــذي شهدته
مـخـتـلــف ال ـق ـط ــاع ــات جـ ـ ـ ّـراء تفشي
«ك ـ ــورون ـ ــا» ،إلـ ــى ج ــان ــب ان ـخ ـفــاض
ً
ً
الطلب على النفط ،ترك تأثيرا كبيرا
على أداء سوق األوراق المالية في
م ـن ـط ـقــة الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط وش ـم ــال
إفريقيا في عــام  .2020كما تأثرت
األس ــواق على المستوى العالمي.
وشهد السوق في النصف األول من
الـعــام أعـلــى تقلبات لــه منذ األزمــة
ال ـم ــال ـي ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ،ل ـك ـن ـهــا ه ــدأت
بـســرعــة ،وشـهــد س ــوق االكـتـتــابــات
ً
العامة ً
أداء جيدا في النصف الثاني
منه .ومع بداية عام  ،2021نعتقد أن
استمرار إجــراء ات التحفيز المالي
ووف ــرة الـسـيــولــة وزيـ ــادة الـثـقــة في
برامج التطعيم ضد فيروس كورونا
ستساهم في الحفاظ على هذا األداء
اإليجابي».
ومع أن السوق المالي السعودي
ً
(ت ــداول) شـهــدت انخفاضا بلغ 30
ً
،2020
فــي المئة تقريبا فــي بــدايــة
ّ
إال أنها انتعشت في نهايته ،وحقق
ً
مـ ــؤشـ ــر ال ـ ـعـ ــائـ ــدات ن ـ ـمـ ــوا بـنـسـبــة
ً
 3.6فــي الـمـئــة ،مــدعــومــا بانتعاش
أس ـ ـعـ ــار الـ ـنـ ـف ــط الـ ـ ـخ ـ ــام .وشـ ـه ــدت
مؤشرات البورصة المصرية أكبر
تراجع بين المؤشرات المرصودة،
ب ـخ ـس ــارة ب ـل ـغــت  22.3ف ــي ال ـم ـئــة.
أم ــا بــورصــة قـطــر وس ــوق أبوظبي
لــأوراق المالية ،فقد اختتمتا هذا
ً
العام بشكل مستقر نسبيا ،بينما
ان ـخ ـف ـض ــت م ـ ــؤش ـ ــرات س ـ ــوق دب ــي
المالي وبورصة الكويت بنسبة 10
في المئة و 13في المئة على التوالي

األوس ــط وشـمــال إفريقيا فــي .2020
وح ـق ـقــت االك ـت ـت ــاب ــات ال ـعــامــة في
الربع األخير من  2020أكبر عائدات
ً
خالل العام ،ويرجع ذلك أساسا إلى
إدراج أسهم شركة بن داود القابضة
( 584مليون دوالر) ،فــي ثــانــي أكبر
إدراج لـ ـه ــذا الـ ـع ــام ب ـع ــد مـجـمــوعــة
الدكتور سليمان الحبيب للخدمات
الطبية ( 701مليون دوالر) التي سبق
ُ
أن أدرج ــت أسهمها فــي الــربــع األول
من  .2020وجــرى كال اإلدراج ــان في
السوق الرئيسي لـ«تداول».

مؤشرات تفاؤل

خـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة ن ـف ـس ـه ــا .وشـ ـه ــدت
أســواق األوراق المالية في منطقة
ال ـش ــرق األوس ـ ــط وش ـم ــال إفــريـقـيــا
ً
ً
تقلبات عالية وارتفاعا ملحوظا في
متوسط قيم التداوالت اليومية في
البورصات الرئيسية.

إدراج الكويت في «»MSCI
بعد طــرح بــورصــة الكويت على
االكتتاب العام في الربع الرابع من
 ،2019أصـبـحــت ب ــورص ــة الـكــويــت
ً
شــركــة مــدرجــة رسميا خــال الربع
الثالث من  ،2020وارتفعت أسهمها
أكثر من عشرة أضعاف في أول يوم
لـلـتــداول ال ـعــام .وقـبــل هــذا اإلدراج،

ك ـ ــان يـ ـج ــري تـ ـ ـ ــداول أس ـه ـم ـه ــا فــي
السوق المحلية خارج البورصة.
وخـ ــال ال ـع ــام ال ـمــاضــي ،انتهى
إدراج عــدد مــن االكـتـتــابــات العامة
في الكويت ،بما فيها شركة شمال
الــزور األولــى للطاقة والمياه ،التي
أصبحت في الربع الثالث من 2020
أول شركة مشتركة بين القطاعين
الـ ـع ــام وال ـ ـخـ ــاص ت ـط ــرح أسـهـمـهــا
ل ـل ـت ــداول ال ـع ــام ف ــي ال ـك ــوي ــت .وفــي
إنجاز بــارز آخــر ،تم إدراج بورصة
الكويت في مؤشر مورغان ستانلي
كابيتال إنـتــرنــاشـيــونــال لــأســواق
ال ـن ــاش ـئ ــة ف ــي  30نــوف ـم ـبــر ،2020
ب ـعــد تــأخ ـيــر ط ــوي ــل ج ـ ـ ّـراء جــائـحــة
ك ــوفـ ـي ــد .19 -وسـ ــاهـ ــم ض ـ ـ ّـم سـبــع
شركات مدرجة ،هي «بنك الكويت

الوطني» ،و«بيت التمويل الكويتي»،
و«زي ــن» ،و«أجيليتي» ،و«بــوبـيــان»،
و«المباني» ،و«الخليج» ،في جذب
تدفقات أجنبية كبيرة بلغت 3.17
م ـل ـيــارات دوالر ،وم ــن الـمـتــوقــع أن
تــواصــل جــذب تدفقات غير نشطة
إلى الكويت.
وش ـهــد ال ــرب ــع ال ــراب ــع م ــن 2020
ً
ً
إع ـ ــان ـ ــا م ـه ـم ــا مـ ــن ه ـي ـئ ــة أس ـ ــواق
المال ،جاء فيه أن بورصة الكويت
وافقت على إعادة هيكلة متطلبات
اإلدراج فـ ــي ا ل ـ ـسـ ــوق األول .و م ــن
المتوقع أن تؤدي األنظمة الجديدة
إل ـ ــى ت ــوس ـي ــع قـ ــاعـ ــدة ال ـم ـص ــدري ــن
ف ــي ال ـس ــوق م ــن خ ــال زيـ ـ ــادة عــدد
الشركات المتوسطة والكبيرة ،األمر
ً
ً
ال ــذي سيترك ب ــدوره أث ــرا إيجابيا

على ســوق المال الكويتي ،ويعود
بالفائدة على جميع المستثمرين.

السعودية تواصل قيادة سوق
االكتتابات العامة
واصلت المملكة العربية السعودية
ت ـ ـ ـصـ ـ ــدرهـ ـ ــا لـ ـ ـس ـ ــوق االكـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــات
ال ـعــامــة فــي منطقة ال ـشــرق األوس ــط
وش ـمــال إفــريـقـيــا مــن حـيــث إجـمــالــي
عـ ــدد ال ـص ـف ـقــات وق ـي ـمــة عــائــدات ـهــا.
واحتلت ا لـســوق المالية السعودية
(ت ـ ــداول) الـمــركــز األول فــي المنطقة
ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام بـ ــأربـ ــع ص ـف ـق ــات بـلـغــت
قيمتها اإلجمالية  1.45مليار دوالر،
وت ـم ـثــل  78ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إج ـمــالــي
االكتتابات العامة في منطقة الشرق

واختتم غريغوري هـيــوز ،رئيس
خدمات االكتتابات والعناية الواجبة
ل ـل ـم ـع ــام ــات فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ــط
وش ـم ــال إفــريـقـيــا ل ــدى  ،EYبــالـقــول:
«م ــع أن ن ـش ــاط االك ـت ـت ــاب ال ـع ــام في
م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط وشـ ـم ــال
ً
ً
إفــريـقـيــا ك ــان ضـعـيـفــا نـسـبـيــا طــوال
عــام  ،2020إال أن إعــان عــدة هيئات
تنظيمية فــي ا لـمـنـطـقــة عــن قيامها
بتغييرات إيجابية خالل هذا العام،
ّ
يشكل فاتحة خير للشركات العامة
الحالية والمستقبلية .وتعطي بداية
ع ــام  2021م ــؤش ــرات قــويــة لتجديد
ال ـت ـف ــاؤل ،حـيــث نـلـحــظ مــوجــة قــويــة
مــن االكـتـتــابــات الـعــامــة فــي األس ــواق
الرئيسية في منطقة الشرق األوسط
وش ـمــال إفــريـقـيــا ،ونـتــوقــع أن ي ــزداد
ً
ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط تـ ــدري ـ ـج ـ ـيـ ــا خ ـ ـ ــال الـ ـع ــام
ال ـج ــدي ــد .ك ـمــا الح ـظ ـنــا ف ــي األش ـهــر
األخ ـي ــرة بـعــض االه ـت ـمــام بصفقات
االنـ ــدمـ ــاج م ــع ش ــرك ــات االس ـت ـح ــواذ
ذات األغــراض الخاصة المدرجة في
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،وال ــذي ج ــاء في
أعـقــاب زي ــادة م ـحــدودة للنشاط في
هذا المجال خالل العامين الماضيين
في المنطقة».

ةديرجلا
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اقتصاد

تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

يجب عدم التسامح مع «سحب الـ  5مليارات دينار» من «األجيال»
• القانون عالج اصطناعي للعجز المالي المستدام وال يندرج تحت األمور العاجلة
• ما تقوم به الحكومة المؤقتة هو تصريف العاطل من األمور ال العاجل
أفاد الشال بأن أولى خطايا
الحكومة هي سابقة وقف
تحويل  %10من اإليرادات
العامة لمصلحة احتياطي
األجيال القادمة ،وبأثر
رجعي منذ نتائج السنة
المالية ،2019/2018
تزامن مع ذلك تحويل
أصول غير سائلة من
االحتياطي العام إلى
احتياطي األجيال القادمة.

ق ـ ـ ــال تـ ـق ــري ــر ال ـ ـش ـ ــال االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
األسـ ـب ــوع ــي إن ال ـح ـك ــوم ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
المؤقتة تعمل على تصريف العاجل
م ــن األمـ ـ ـ ــور .وفـ ــي ال ـ ـظـ ــروف ال ـع ــادي ــة،
العاجل من األمور هو تصريف شؤون
الدولة التي ال تحتمل االنتظار ،أي تلك
المستحقة على المدى القصير والتي
ال ترتب حقوقا أو التزامات على المدى
المتوسط أو الطويل.
وألنها فترة إدارة استثنائية ،جرت
العادة على أن تكون مدتها قصيرة ،وال
يفترض أن تتجاوز األسبوعين مقاربة
بالفترة التي تعقب االنتخابات النيابية
وتشكيل حكومة جديدة تعكس إفــراز
نتائج االنتخابات.
استقالت الحكومة الجديدة -الـ 37-
التي أعقبت االنتخابات النيابية في
 2020/12/05بتاريخ  ،2021/01/12أي
بعد حوالي شهر من تشكيلها ،والواقع
أنـ ـه ــا ب ــات ــت ب ـح ـكــم ال ـم ـس ـت ـق ـي ـلــة مـنــذ
اليوم الثاني إلعالن تشكيلها بتاريخ
 ،2020/12/14وعـلـيــه ،فــواقــع وضعها
حصر قــدرتـهــا على الـتـصــرف بحدود
تصريف العاجل من األمــور ،وذلــك قد
يستمر حتى  18مارس القادم.
ذل ــك يـعـنــي غ ـيــابــا فـعـلـيــا ل ـكــل من
اإلدارة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة وال ـت ـشــري ـع ـيــة في
ال ـكــويــت عـلــى م ــدى نـحــو رب ــع الـسـنــة،
ك ــان ــت تـ ــدار خــال ـهــا م ــن ق ـبــل حـكــومــة
لـتـصــريــف الـعــاجــل مــن األم ـ ــور ،بينما
متطلبات الظروف غير المسبوقة على
م ـس ـتــوى ال ـع ــال ــم ،وب ـش ـكــل أقـ ــوى على
الكويت ،تحتم ،ليس فقط حكومة على
نمط الحكومات السابقة ،وإنما حكومة
استثنائية قابلة وق ــادرة على اتخاذ
ق ــرارات جراحية على الـمــدى القصير،
ً
ومؤثرة إيجابا على المدى المتوسط
والطويل.
ولــن نـخــوض فــي البعد السياسي،
ولـكــن ،على جبهتي السياسة المالية
واالق ـت ـص ــادي ــة ،م ــا ت ـقــوم ب ــه الـحـكــومــة
سوف تمتد آثاره السلبية على المديين

ال ـم ـتــوســط والـ ـط ــوي ــل ،وتــداع ـيــات ـه ـمــا
سوف تجعل مهمة الحكومة الحصيفة
ال ـمــوع ـ ــودة ،إن تـشـكـلـ ــت ،فــي مــواجـهــة
صعبة مــع تــداعـيــات خطايا الحكومة
المؤقتة الحالية.
أولـ ـ ــى ال ـخ ـط ــاي ــا ه ــي س ــاب ـق ــة وق ــف
ت ـحــويــل  %10م ــن اإليـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـعــامــة
لمصلحة احتياطي األجـيــال القادمة،
وبأثر رجعي منذ نتائج السنة المالية
 ،2019/2018ت ــزام ــن م ــع ذل ــك تحويل
أصـ ـ ــول غ ـي ــر س ــائ ـل ــة م ــن االح ـت ـيــاطــي
الـعــام إلــى احتياطي األجـيــال القادمة،
أص ــل اإلن ـقــاذ الــوحـيــد المتبقي ،وإلــى
جــانــب كــونــه بــدايــة تـخــريــب لمكونات
ً
احتياطي األجيال القادمة ،فهو حتما

 %10.3نسبة المباني ًالخالية في 2020
ليبلغ عددها  21.6ألفا
أفــاد "الـشــال" بــأن إجمالي عــدد المباني بالكويت في
نهاية ديسمبر - 2020حسب اإلصدار األخير لدليل الهيئة
العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات -بلغ نحو
 208.5آالف مبنى مقارنة بنحو  207.2آالف فــي نهاية
 ،2019أي أن عدد المباني سجل معدل نمو بلغ نحو 0.657
في المئة ،وهو أدنى من مستوى النمو السنوي المسجل
في نهاية عام  ،2019والذي بلغ نحو  1.2في المئة.
ويعتبر نمو عدد المباني في  2020أدنى نسبة نمو في
السنوات التسع السابقة ،وكان أدنى معدل نمو بلغ نحو
 0.662في المئة عام  ،2011أي بنسبة مقاربة لنمو عام
 ،2020وتنقسم المباني إلى وحدات مختلفة بلغ عددها
نحو  746.6ألفا مقابل  736.8ألفا في نهاية عام  ،2019أي
بنسبة ارتفاع  1.3في المئة.
وبلغ معدل النمو المركب لعدد الوحدات خالل الفترة
من عام  2011حتى عام  2020نحو  2.3في المئة ،في حين
جاء المعدل المركب للنمو في عدد المباني للفترة ذاتها
أدنى ،إذ بلغ نحو  1.5في المئة ،وهو ما يؤكد استمرارية
تصغير مساحة الوحدات ضمن كل مبنى ،أي أن التغير
في نمط الطلب استمر على نفس المنوال.
وتستخدم غالبية المباني في الكويت للسكن ،إذ تصل
نسبة المباني السكنية نحو  68.7في المئة من إجمالي

عدد المباني ،تليها تلك المخصصة للسكن والعمل معا،
فتلك المخصصة للعمل فقط.
وانخفضت نسبة المباني الخالية وفقا لبيانات الهيئة
الـعــامــة للمعلومات الـمــدنـيــة إل ــى نـحــو  10.3فــي المئة،
وعــددهــا نحو  21.6ألــف مبنى من إجمالي  208.5آالف،
مقارنة بنحو  21.8ألــف مبنى خــال مــن إجمالي 207.2
آالف في نهاية عام  ،2019أي ما نسبته  10.5في المئة.
وطبقا إلحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية،
تشكل الشقق غالبية عدد الوحدات ،إذ شملت ما نسبته
 46.4في المئة من اإلجمالي ،تلتها المنازل بنسبة  21.8في
المئة ،ثم الدكاكين بنسبة  19.1في المئة ،وحافظ نشاط
الدكاكين والشقق والمنازل على زيــادة حصته بصورة
منتظمة منذ عام  2010حتى نهاية عام  ،2020في حين
انخفضت نسبة المالحق.
وبلـغ معدل النمو المركب ( )2020-2011للدكاكين نحو
 3.0في المئة ،والشقق نحو  2.6في المئة ،والمنازل نحو
 1.4في المئة ،بينما انخفض معدل النمو المركب للمالحق
بنحو  3.6في المئة ،وارتفعت بشكل طفيف نسبة الخالي
من الــوحــدات وفقا لتقديرات الهيئة العامة للمعلومات
المدنية في عام  ،2020فبلغت نحو  25.4في المئة ،بعد أن
كانت نحو  25.3في المئة في نهاية عام .2019

تـطــاول على المبدأ والـغــرض مــن بناء
ذلك االحتياطي.
ً
الـخـطـيـئــة ال ـثــان ـيــة ،كــانــت بـ ــدال من
ترجمة الضغوط المالية واالقتصادية
إلـ ــى خـ ـط ــوات إص ـ ــاح م ــال ــي حـقـيـقــي،
قامت بالعاجل والخاطئ عند اإلعالن
ع ــن مـ ـش ــروع م ــوازن ــة ال ـس ـنــة الـمــالـيــة
 ،2022/2021م ـكــونــات ـهــا ق ــص ول ــزق
لمكونات الميزانيات السابقة ،ومعدل
ً
نمو نفقاتها  %6.9بــدال من ضغطها،
والحكومة تعرف بــأن استمرار زيــادة
النفقات العامة مــع تناقص اإلي ــرادات
العامة ،أمر استدامته مستحيلة ،وسوف
يستهلك كامل احتياطي األجيال القادمة
خــال عقد مــن الــزمــن عند هــذا المعدل

م ــن ن ـم ــو ال ـن ـف ـق ــات ،ل ـي ـل ـحــق بـمـصـيــر
االحتياطي العام.
ثالث الخطايا ،قيام حكومة تصريف
ال ـع ــاج ــل م ــن األمـ ـ ــور ب ـت ـقــديــم م ـشــروع
قــانــون يسمح بسحب  5مـلـيــار ديـنــار
من احتياطي األجيال القادمة في الوقت
الذي ال تملك فيه تقديم برنامج إصالح
مالي تلتزم فيه أو تلزم الحكومة القادمة
بمتطلباته بخفض مـبــر مــج للنفقات
ال ـع ــام ــة وزيـ ـ ــادة م ـبــرم ـجــة ل ــإي ــرادات
العامة ،وذلــك قانون ال يجب التسامح
معه ،وال يندرج تحت بند العاجل من
األمـ ــور ،إال إذا كــانــت الـنـيــة تتجه إلــى
استنساخ نفس التشكيل الحكومي.
وما قدمه وزيــر المالية من برنامج

مالي حتى السنة المالية 2025/2024
لـيــس فـيــه مــن قــواعــد اإلص ــاح المالي
واالقتصادي شــيء ،هو مجرد إسقاط
رياضي فرضياته مجهولة وال يختلف
ع ـمــا قــدم ـتــه ك ــل ال ـح ـكــومــات الـســابـقــة
شــامــا وع ــود ع ــام  2017لـكــل الـعــالــم،
ولم تلتزم به ،ورغم ذلك ينتهي إسقاط
الوزير بعجز تراكمي بنحو  55.4مليار
دينار في  5سنوات.
إن ما تقوم به الحكومة المؤقتة هو
العاطل من األمور ،وليس العاجل منها،
ألن آثــار تلك الـقــرارات عطلها متوسط
إلــى طويل األج ــل ،ونعتقد أن الغرض
من القانون األخير هو عالج اصطناعي
للعجز المالي المستدام وإطفاء مؤقت

 835مليون دينار سيولة البورصة في فبراير
ذك ــر "ال ـش ــال" أن أداء بــورصــة ال ـكــويــت خــال
شـهــر فـبــرايــر ك ــان مختلطا مـقــارنــة بـ ــأداء شهر
يناير ،ورغم انخفاض القيمة المطلقة لتداوالته
فإن معدل السيولة اليومي ارتفع ،مع أداء سالب
لمؤشرات األسعار ،فقد انخفض مؤشر السوق
األول ب ـن ـحــو  2.4ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وم ــؤش ــر ال ـس ــوق
الرئيسي بنحو  1.9فــي المئة ،ومــؤشــر السوق
العام ،وهـو حصيلة أداء السوقين ،بنحو  2.3في
المئة ،وكذلك مؤشر السوق الرئيسي  50بنحو
 1.2في المئة.
وان ـخ ـف ـض ــت س ـي ــول ــة الـ ـب ــورص ــة ف ــي ف ـبــرايــر
مقارنة بسيولة يناير ،حيث بلغت السيولة نحو
 835مليون دينار منخفضة من مستوى 845.3
مليونا لسيولة يـنــا يــر ،بينما بـلــغ مـعــدل قيمة
التداول اليومي لشهر فبراير نحو  46.4مليونا،
أي بارتفاع بنحو  9.8في المئة عن مستوى معدل
تلك القيمة لشهر يناير حين بلـغ  42.3مليونا.
وب ـلــغ حـجــم سـيــولــة ال ـبــورصــة فــي الـشـهــريــن
األولين من العام الجاري (أي في  38يــوم عمل)
نـحــو  1.680مـلـيــار ،وب ـلــغ م ـعــدل قـيـمــة ال ـتــداول
اليومي للفترة نحو  44.2مليونا ،مرتفعا بنحو
 11.2في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي
للفترة ذات ـهــا مــن ع ــام  ،2020الـبــالــغ نـحــو 39.8
مليونا ،بينما حقق انخفاضا طفيفا بنحو 0.5

في المئة إذا قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل
عام  2020البالغ نحو  44.4مليونا.
ومــازالــت توجهات السيولة منذ بــدايــة العام
تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل
ســوى على  1.6في المئة فقط من تلك السيولة،
ضمنها  50شركة حظيت بنحو  0.2في المئة فقط
من تلك السيولة ،و 13شركة من دون أي تداول.
أمــا الـشــركــات الصغيرة السائلة فقد حظيت
 12شــر كــة قيمتها السوقية تبلغ  4.2فــي المئة
م ــن قـيـمــة ال ـش ــرك ــات ال ـم ــدرج ــة ع ـلــى ن ـحــو 23.8
فــي المئة مــن سيولة الـبــورصــة ،وذلــك يعني أن
نشاط السيولة الكبير مــازال يحرم نحو نصف
الشركات المدرجة منها ،وعلى النقيض ،يميل
بقوة إلــى شركات قيمتها السوقية ضئيلة ،أما
توزيع السيولة على السوقين خالل فبراير ،2021
فكان كالتالي:

السوق األول
تــم نـقــل  5شــركــات مــن ال ـســوق الــرئـيـســي إلــى
ال ـســوق األول فــي ي ــوم األح ــد  2021/02/14على
أثر إتمام المراجعة السنوية للشركات المدرجة،
ليصبح عدد شركات السوق األول نحو  25شركة.
وحظي السوق األول بنحو  546.9مليون دينار،

 4.85مليارات دينار موجودات «األهلي» في 2020
بلغ إجمالي موجودات
البنك األهلي نحو 4.853
مليارات دينار بانخفاض
بلغت نسبته %0.6
وقيمته  30.4مليونا،
مقارنة بنحو 4.883
مليارات في نهاية عام
 ،2019وسجل بند ً
قروض وسلف انخفاضا
بقيمة  98.6مليونا وبنسبة
.%3.1

أف ـ ـ ــاد تـ ـق ــري ــر ال ـ ـشـ ــال بـ ـ ــأن الـ ـبـ ـن ــك األهـ ـل ــي
الكويتي أعلن نتائج أعماله للسنة المنتهية
في  31ديسمبر  ،2020وأشارت النتائج إلى
أن البنك حقق خسائر (بعد خصم الضرائب)
بلغت  69.5مليون دينار ،بانخفاض مقداره
 98.3مليونا أي مــا نسبته  %341.1مقارنة
بــأر بــاح بـنـحــو  28.8مـلـيــو نــا فــي ع ــام ،2019
وي ـع ــود ال ـس ـبــب ف ــي تـحـقـيــق ال ـب ـنــك خـســائــر،
إلى انخفاض الربح التشغيلي مقابل ارتفاع
جملة المخصصات.
وفي التفاصيل ،انخفضت جملة اإليرادات
ا لـتـشـغـيـلـيــة إ ل ــى ن ـحــو  141.5م ـل ـيــون د ي ـنــار
مقارنة بنحو  172.5مليونا ،أي بانخفاض
قيمته  31مليونا أو ما نسبته .%18
وتحقق ذ لــك نتيجة انخفاض بند صافي
ً
إيرادات الفوائد بنحو  22.2مليونا ،وصوال
إلى نحو  105.4ماليين مقارنة بنحو 127.6
مليونا لعام .2019
ً
وانخفض أيضا ،بند صافي إيرادات أتعاب
ً
و عـمــوالت بنحو  6.6ماليين د يـنــار ،و صــوال
إ لــى نحو  25.8مليونا قــار نــة مــع نحو 32.4
مليونا.
وار تـفـعــت جملة ا لـمـصــرو فــات التشغيلية
للبنك بنحو  985ألف دينار أو بنسبة ،%1.5
لـتـبـلــغ ن ـحــو  68م ـل ـيــو نــا م ـق ــار ن ــة ب ـن ـحــو 67
مليونا لعام .2019
وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند مصروفات
تشغيل أخرى بنحو  2.9مليون دينار ،مقابل
انخفاض َ
بندي استهالك وإطفاء ومصروفات
موظفين بما مجمله  1.9مليون.
وبـ ـلـ ـغ ــت نـ ـسـ ـب ــة إج ـ ـمـ ــالـ ــي الـ ـمـ ـص ــروف ــات

لحريق السيولة ،وربما غرضه اآلخر هو
اإليحاء لوكاالت التصنيف االئتماني
بتحسين مــؤ قــت لتصنيفات الكويت
االئتمانية السيادية.
تـلــك كــانــت فـقــط تكلفة  3أشـهــر من
الـ ـف ــراغ اإلداري ،وم ــع ارتـ ـف ــاع أس ـعــار
الـنـفــط واألداء االسـتـثـنــائــي المحتمل
الس ـت ـث ـمــارات ال ـكــويــت ف ــي ع ــام ،2020
وك ــاه ـم ــا م ــؤق ــت ،ق ــد تـخـفــت ضـغــوط
المدى القصير وتخفت معها الحاجة
إل ـ ــى إدارة عـ ــامـ ــة م ـت ـم ـك ـن ــة ،وتـ ـع ــود
الـكــويــت إل ــى مـمــارســة كــل الـسـيــاســات
الـتــي أوصلتها إلــى األوض ــاع المالية
واالقتصادية البائسة التي كابدتها قبل
شهور قليلة.

التشغيلية إلى إجمالي اإليرادات التشغيلية
نحو  %48.1مقارنة بنحو .%38.9
وارتفعت جملة المخصصات بنحو 64.8
مليون دينار أو بنسبة  ،%90.5لتبلغ نحو
 136.5مـلـيــو نــا مـقــار نــة بـنـحــو  71.6مليونا،
وان ـخ ـف ــض ه ــام ــش ص ــاف ــي ال ــرب ــح إل ــى نـحــو
 ،%49.1بعد أن كان نحو  %16.7لعام .2019وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.853
مـ ـلـ ـي ــارات ب ــان ـخ ـف ــاض ب ـل ـغــت ن ـس ـب ـتــه %0.6
وقيمته  30.4مليونا ،مـقــار نــة بنحو 4.883
م ـل ـيــارات فــي نـهــا يــة ع ــام  ،2019و سـجــل بند
ً
قروض وسلف انخفاضا بقيمة  98.6مليونا
ً
و ب ـن ـس ـبــة  ،%3.1و صـ ـ ــوال إ لـ ــى ن ـح ــو 3.117
مـلـيــارات ( %64.2مــن إجـمــالــي الـمــوجــودات)
مقابل  3.216مـلـيــارات ( %65.9مــن إجمالي
الموجودات) كما في عام .2019
وا نـخـفـضــت نسبة ا ل ـقــروض وا لـسـلــف إ لــى
ودائع العمالء إلى نحو  %78.5بعد أن كانت
نـحــو  ،%82بينما ار ت ـفــع بـنــد نـقــد وأر ص ــدة
لـ ـ ــدى ا لـ ـبـ ـن ــوك ب ـن ـح ــو  25.7مـ ـلـ ـي ــون د يـ ـن ــار
ً
و ن ـس ـب ـتــه  ،%2.9و صـ ـ ــوال إ لـ ــى ن ـح ــو 908.8
مــا يـيــن ( %18.7مــن إ ج ـمــا لــي ا ل ـمــو جــودات)
مـقــا بــل  883.1مـلـيــو نــا ( %18.1مــن إ جـمــا لــي
الموجودات) في نهاية عام .2019
وت ـش ـيــر األرقـ ـ ــام إل ــى أن م ـط ـلــوبــات الـبـنــك
(م ــن غـيــر احـتـســاب حـقــوق الـمـلـكـيــة) سجلت
ً
ار ت ـف ــا ع ــا بـلـغــت قـيـمـتــه  69.6م ـل ـيــو نــا أي ما
نسبته  ،%1.7لتصل إلى نحو  4.262مليارات
م ـقــارنــة بـنـحــو  4.192م ـل ـيــارات بـنـهــايــة عــام
 .2019وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى
إج ـمــالــي ال ـم ــوج ــودات نـحــو  %87.8مـقــار نــة

بنحو  %85.8في عام .2019
و تـشـيــر نـتــا ئــج تحليل ا لـبـيــا نــات ا لـمــا لـيــة،
إ ل ـ ــى أن ج ـم ـي ــع مـ ــؤ شـ ــرات ا ل ــر ب ـح ـي ــة لـلـبـنــك
تـحــولــت إلــى الـســالــب مـقــارنــة مــع نـهــايــة عــام
 ،2019إذ انخفض العائد على معدل حقوق
المساهميـن الخـاص بمساهمي البنك ()ROE
إ ل ـ ــى ن ـح ــو  %12.7-مـ ـق ــار ن ــة ب ـن ـح ــو ،%4.8
وانخفض مؤشر العائد علـى معـدل رأس مال
ً
البنك ( )ROCليصل إلى نحو  %42.9-قياسا
بنحو .%17.8
ً
وان ـخ ـفــض أيـ ـض ــا ،م ــؤش ــر ال ـعــائ ـ ــد عـلـ ــى
معـدل مــو جــودات البنك ( )ROAإ لــى نحو
ً
 %1.4ق ـيــا ســا بـنـحــو  ،%0.6و تــرا جـعــتربحية السهم ( )EPSإلى نحو  48-فلسا
م ـقــارنــة بـنـحــو  14ف ـل ـســا ،وب ـلــغ مــؤشــر
مضاعف السعر /القيمة الدفترية ()P/B
نحو  0.7مــرة للفترتين ،وأعلن البنك
نية تــوز يــع  %5أ سـهــم منحة عــن عام
 ،2020مـقــار نــة بـتــوز يــع أر ب ــاح نقدية
بنسبة  %7عن عام .2019

أو ما نسبته  65.5في المئة من سيولة البورصة،
وضمنه حظيت نحو نصف شركاته ( 12شركة)
على  80.7في المئة من سيولته ونحو  52.9في
المئة مــن كــامــل سيولة الـبــورصــة ،بينما حظي
النصف اآلخر بما تبقى أو نحو  19.3في المئة من
سيولته ،وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى
عاليا ،حيث حظيت  8شركات ضمنه على نحو
 68.1في المئة من سيولته.

السوق الرئيسي
حظي بنحو  287.8مليون دينار أو نحو  34.5في
المئة من سيولة البورصة ،وضمنه حظيت  20في
المئة من شركاته على  85.9في المئة من سيولته،
بينما اكتفت  80في المئة من شركاته بنحو 14.1
في المئة من سيولته ،ووحده الزمن سيعمل على
غربلة الشركات المدرجة غير السائلة ،وخيارها
يظل ما بين زيادة سيولتها أو انسحابها.
وإذا قورن توزيع السيولة بين السوقين ،األول
والرئيسي ،فسنرى تحسنا فــي نصيب السيولة
لـلـســوق الــرئـيـســي مـقــارنــة بـتــوزيـعـهــا لـكــامــل عــام
 ،2020حينها كــان نصيب السوق األول  83.6في
المئة تاركا  16.4في المئة لسيولة السوق الرئيسي،
وذلك تطور جيد إن استمر.
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يتصدر البنوك الكويتية والقطاع الخاص في توطين الوظائف
أكد طالل المطيري أن
«بيتك» يولي أهمية كبرى
لتعزيز دوره ،بالتعاون مع
الجهات المعنية ،لخدمة
جهود توطين العمالة،
واالرتقاء بمستواها العلمي
والمهني في مجال العمل
المصرفي اإلسالمي ،وصقل
الخبرات وفق المعايير
والمقاييس العالمية.

أعرب نائب المدير العام لعمليات الموارد
ال ـب ـشــريــة وال ـم ـكــافــآت لـلـمـجـمــوعــة ف ــي بيت
الـتـمــويــل الـكــويـتــي (ب ـي ـتــك) ط ــال الـمـطـيــري
ع ــن اع ـ ـتـ ــزازه بـ ــأن "ب ـي ـت ــك" ي ـت ـصــدر ال ـب ـنــوك
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ومـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـخ ــاص
كــا فــة كــأ كـبــر جـهــة تــو طـيــن عـمــا لــة ،مبينا أن
نسبة استقطاب الكويتيين من التعيينات
ا ل ـجــد يــدة لـسـنــة  2020بـلـغــت  99فــي ا لـمـئــة،
األم ــر ال ــذي يـعـكــس الـتــركـيــز الـمـسـتـمــر على
بناء وتطوير المواهب المحلية ومواصلة
تحقيق التقدم في مؤشرات العمالة الوطنية
ونسب التكويت.
وأكد المطيري ،في تصريح صحافي ،أن
نـحــو  70فــي ا لـمـئــة مــن إ جـمــا لــي التعيينات
في  2020كانت من نصيب حديثي التخرج،
األمـ ــر الـ ــذي يــؤكــد ريـ ــادة "ب ـي ـتــك" بـتــوظـيــف
وتأهيل الكفاء ات الوطنية الشابة وتطبيق
اسـتــراتـيـجـيــة مـتـكــامـلــة ل ـل ـتــدريــب وتـطــويــر
ال ـ ـمـ ــواهـ ــب ،مـ ــع ال ـ ـحـ ــرص ع ـل ــى االس ـت ـع ــان ــة
بالشباب وتوفير كل عناصر النجاح لهم،

وإتـ ــاحـ ــة الـ ـف ــرص ــة أم ــامـ ـه ــم ل ـب ـن ــاء م ـس ـيــرة
م ـه ـن ـيــة ن ــاج ـح ــة ،وت ــول ــي م ـن ــاص ــب ق ـيــاديــة
فــي المستقبل بــا عـتـبــار ا لـعـنــا صــر الوطنية
ب ــالـ ـم ــؤسـ ـس ــات م ـ ــن أهـ ـ ــم عـ ـن ــاص ــر ت ـح ـق ـيــق
التنمية المستدامة.
وأ شــار إ لــى أن "بيتك" يولي أهمية كبرى
لتعزيز دوره بالتعاون مع الجهات المعنية
ل ـخــدمــة ج ـهــود تــوط ـيــن ال ـع ـمــالــة واالرتـ ـق ــاء
بمستواهم العلمي والمهني في مجال العمل
المصرفي اإل ســا مــي و صـقــل ا لـخـبــرات وفق
المعايير والمقاييس العالمية.

مقابالت توظيف افتراضية
وش ـ ـ ــدد الـ ـمـ ـطـ ـي ــري عـ ـل ــى الـ ـ ـت ـ ــزام "ب ـي ـت ــك"
باإلجراء ات االحترازية الصحية ،والحرص
عـ ـل ــى سـ ــامـ ــة الـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن خـ ـ ــال ال ـ ـظـ ــروف
اال سـتـثـنــا ئـيــة ا لـحــا لـيــة ،حـيــث ج ــرت مقابلة
أ كـثــر مــن  250مــر شـحــا للتوظيف بمختلف
القطاعات ،باالعتماد على المنصات الرقمية

ً
 2950موظفا
في «بيتك»
استفادوا
من برامج
التدريب
والتطوير
خالل 2020

وإجراء المقابالت عن بعد بطرق مبتكرة.
وأوض ــح أن إجـ ــراء ات مـبــاشــرة الـعـمــل لم
تتوقف خالل الجائحة وفترة االغالق ،الفتا
إلى أن "بيتك" وا صــل جهود التوظيف عبر
ارسـ ـ ــال م ـس ـت ـن ــدات ال ـت ـع ـي ـيــن وم ـس ـل ـتــزمــات
ال ــوظ ـي ـف ــة م ــن ع ـق ــد وه ــوي ــة ال ـع ـم ــل وج ـه ــاز
م ـح ـمــول إل ــى م ـن ــزل ال ـم ــوظ ــف ،وك ــذل ــك ّ
زود
ال ـم ـع ـي ـن ـي ــن ال ـ ـجـ ــدد ب ــالـ ـب ــرام ــج ال ـت ــدري ـب ـي ــة
الالزمة عبر المنصات الرقمية المتخصصة،
لـ ـيـ ـك ــون ــوا عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد تـ ـ ــام ب ـم ـب ــاش ــرة
مهامهم.

 13ألف مقعد تدريبي
وذكر المطيري أن "بيتك" نجح على مدار
 2020فــي تـصـمـيــم وتـنـظـيــم بــرامــج تــدريــب
عـبــر مـنـصــات ر قـمـيــة ا حـتــرا فـيــة متخصصة
بالتدريب وتطوير المهارات ،شملت 2950
من موظفيه ،من خالل  13225مقعدا تدريبيا
عـبــر أكـثــر مــن  330بــرنــامـجــا تــدريـبـيــا ،ومــا

طالل المطيري
يـ ــز يـ ــد عـ ـل ــى  575ا ن ـ ـع ـ ـقـ ــاد غـ ـط ــت م ـخ ـت ـلــف
ا لـجــوا نــب وا ل ـم ـهــارات ا لـمـصــر فـيــة والتقنية
والسلوكية.
وأك ــد أن ذل ــك يــأتــي ان ـطــاقــا م ــن اإلي ـمــان
بأهمية الموارد البشرية كأصول جوهرية
و طــا قــة حقيقية لـنـجــاح ا لـمــؤ سـســة و مـحــور
رئ ـي ـس ــي ف ــي ال ـت ـك ـيــف م ــع الـ ـتـ ـط ــورات عـلــى
صعيد الصناعة المصرفية ،فضال عن رفع
مؤشرات األداء العام وتحسين الكفاء ة.

معايير مهنية عالية

جهود استثنائية في توظيف الشباب
الكويتي وتطوير المواهب و %70من
التعيينات لحديثي التخرج

شراكة مع منصات رقمية احترافية
متخصصة في التدريب وتطوير
واستكشاف المهارات

و قـ ـ ــال ا ل ـم ـط ـي ــري إن ا ل ـج ــا ئ ـح ــة ل ــم تـمـنــع
"بـ ـيـ ـت ــك" مـ ــن م ــواصـ ـل ــة ب ــرن ــام ــج االبـ ـتـ ـع ــاث
الخاص لموظفيه ،حيث ابتعث خالل ،2020
 12م ــن مــو ظ ـف ـيــه ،م ـن ـهــم  6مــا ج ـس ـت ـيــر ،و6
بكالوريوس ،كما احتفل بموظفيه خريجي
ع ــام  4 :2020مــا جـسـتـيــر و 1ب ـكــا لــور يــوس
ضمن برنامج البعثات ا لــذي يوفره "بيتك"
للموظفين منذ سنة .2013
وأ ضــاف أن "بيتك" يعتمد معايير مهنية
عدة في تقدير االحتياجات التدريبية بدقة،
أه ـم ـهــا ال ـت ــواص ــل ال ـم ـبــاشــر ب ـيــن ال ـمــديــريــن
والـمــوظـفـيــن فــي إط ــار مــن الـشـفــافـيــة ،فضال
ع ــن اح ـت ـيــاجــات ال ـع ـمــل وأي ق ـ ــرارات إداري ــة
ومنتجات أو أنظمة جــد يــدة يطلقها البنك
لعمالئه ،في حين يتبنى أنظمة موارد بشرية
عصرية متطورة يقوم من خاللها الموظف
بـطـلــب احـتـيــاجــاتــه الـتــدريـبـيــة بـكــل سـهــولــة
وي ـس ــر ،وال ـت ـع ــرف ع ـلــى ال ـف ــرص الـتــدريـبـيــة
المتاحة وفقا لمتطلباته الوظيفية.
ويحرص "بيتك" على استمرار جهود رفع
ا لـقــدرة وا لـكـفــاء ة اإلنتاجية لـلـكــوادر الفنية
العاملة في البنك عن طريق تزويدهم ببرامج
تدريب متطورة تواكب آخر تطورات صناعة
الـصـيــرفــة ،مــع مــواصـلــة الـتـجــديــد واالبـتـكــار
فــي نــوعـيــة ال ـبــرامــج الـتــدريـبـيــة الـمـطــروحــة
وم ــاء م ـت ـه ــا م ــع واق ـ ــع ال ـع ـمــل وال ـت ـنــاف ـس ـيــة
والتطورات المتسارعة التي تشهدها ساحة
الصيرفة ،بما يساهم في الحفاظ على ريادة
"بيتك" في جميع الصعد.

شراكة مع مؤسسات عالمية

مرجع في الصيرفة اإلسالمية
أكــد المطيري انــه من منطلق قيادة
"ب ـي ـت ــك" ل ـل ـص ـيــرفــة االس ــامـ ـي ــة ضـمــن
المهنية العالية وااللتزام الشرعي في
كــل اعـمــالــه ،فــإنــه يتميز بـفــريــق عالي
ال ـك ـف ــاءة م ــن ال ـمــراق ـب ـيــن والـمــدقـقـيــن
الشرعيين ،مبينا أن " بـيـتــك" يعتبر
مرجعا عالميا مــوثــو قــا فــي صناعة
ال ـت ـم ــوي ــل االسـ ــامـ ــي ع ـل ــى مـسـتــوى
العالم.
ولفت الــى أن "بيتك" أطلق العديد
من المبادرات التي تركز على عافية
وسالمة موظفيه ،تحت شعار "صحة
أفضل ،حياة أفضل ،مؤسسة أقوى"،
منوها بتوقيع شراكات استراتيجية
م ــع ج ـهــات صـحـيــة مـخـتـلـفــة ضمن

إطار استراتيجية تشجيع الموظفين على
االهتمام بصحتهم ورعايتها ،بما يؤكد
الجهود التي يبذلها البنك نحو االرتقاء
بديناميكية وفعالية وكفاءة بيئة العمل.
وأضاف أن صحة الموظفين وعافيتهم
تشكل أهمية وقيمة استراتيجية لـ"بيتك"،
وهــي واح ــدة مــن الـمــزايــا التنافسية ألي
مؤسسة ،مؤكدا ارتباط العالقة بين عافية
الموظفين وأداء المؤسسة ،موضحا أن
مجموعة "بيتك" واصلت تحقيق التقدم
والتطور في نتائج االرتباط الوظيفي على
مستوى المجموعة ،حيث حققت نتائج
ايجابية قوية حسب آخر استطالع أجراه
"بيتك" لموظفي المجموعة فــي الكويت
وتركيا والبحرين وماليزيا وألمانيا.

ولـ ـف ــت ا ل ـم ـط ـي ــري إ لـ ــى أن ع ـم ـل ـيــة ت ـطــو يــر
مــوظـفــي "بـيـتــك" خــال  2020احـتـلــت أولــويــة
قصوى للبنك ،حيث قدم بنجاح سلسلة من
الـ ــدورات االف ـتــراض ـيــة الـمـكـثـفــة مــع هــارفــارد
 Harvardوجامعتي انسياد  INSEADو،IMD
وذلك لبناء قدرات الموظفين وإعدادهم كقادة
لمجموعة بـيـتــك فــي ا لـمـسـتـقـبــل ،مضيفا أن
"بـيـتــك" أب ــرم شــراكــة مــع " "LinkedInالطــاق
المنصة التعليمية “،”LinkedIn Learning
لموظفي "بيتك" وبنوكه التابعة في البحرين
وتركيا ،بهدف تطوير واستكشاف مهاراتهم
عـبــر تـجــر بــة تعليمية مـتـقــد مــة و قــا ئـمــة على
البيانات.
وب ـي ــن أن هـ ــذه الـ ـش ــراك ــة ت ــدع ــم ال ـم ـب ــادرة
والتعلم ا لــذا تــي مــن ا جــل ا لـتـطــور الشخصي
والـمـهـنــي ،وتـتـضـمــن الـمـنـصــة مـجـمــوعــة من
األكاديميين والخبراء العالميين ،يستندون
فـ ــي أدائ ـ ـهـ ــم ال ـت ـع ـل ـي ـمــي إل ـ ــى ال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
تطوير المهارات المتنوعة للفرد والتعرف
عـ ـل ــى آخـ ـ ــر االت ـ ـجـ ــاهـ ــات فـ ــي ب ـي ـئ ــة األعـ ـم ــال
واإلبداع والتكنولوجيا ،مضيفا أن المنصة
ت ـت ـيــح لـلـمـسـتـخــدمـيــن دخ ـ ــوال غ ـيــر م ـحــدود
لمحتوياتها ،واالختيار من مجموعتها التي
تضم أكثر من  5000فيديو تعليمي و13000
دورة تــدر يــب تـغـطــي م ـجــاالت تتعلق بعالم
األعمال واإلبداع والتكنولوجيا.
وأفاد بأنه يجري تقديم الدورة التدريبية
ب ــاس ـت ـخ ــدام الـ ــذكـ ــاء الـ ـ ــذي ي ــأت ــي م ــع شـبـكــة
 ،LinkedInح ـيــث تـنـشــئ مـنـصــة LinkedIn
 Learningتوصيات خاصة ،تمكن المتدربين
من اكتشاف ا لــدورات التدريبية األكثر صلة
بــأ هــدا فـهــم أو و ظــا ئـفـهــم ب ـك ـفــاء ة ،كـمــا يمكن
ل ــ" ب ـي ـتــك" ا س ـت ـخــدام رؤى  LinkedInال ع ــداد
تـحـلـيــات وت ـق ــاري ــر ل ـل ـم ـســاعــدة ع ـلــى قـيــاس
فعالية كفاء ة التعلم.

تكريم «الدراسات المصرفية» موظفي
«بيتك»
وأ شــار المطيري إ لــى أن معهد ا لــدرا ســات
المصرفية كرم مؤخرا  10من موظفي "بيتك"،
تـ ـق ــدي ــرا ل ـح ـصــول ـهــم ع ـل ــى ش ـ ـهـ ــادة ال ـم ــدق ــق
الشرعي المعتمد ،و هــو أ حــد بــرا مــج مبادرة
ك ـفــاء ة ال ـتــي أطـلـقـهــا بـنــك ال ـكــويــت الـمــركــزي
رسميا ،بالتعاون مع البنوك الكويتية وإدارة
مـعـهــد ال ــدراس ــات ال ـم ـصــرف ـيــة ،الف ـتــا إل ــى أن
هــذه ا لـشـهــادة تتمتع باعتماد بنك الكويت
المركزي وهيئة أسواق المال ومركز الكويت
لالقتصاد اإلسالمي.
وأع ــرب عــن فـخــر "بـيـتــك" بـكـفــاء ة وق ــدرات
المراقبين الشرعيين لديه ،مشيرا الى أنهم
اجتازوا برنامج "المدقق الشرعي المعتمد"
خ ـ ــال سـ ـن ــة وا حـ ـ ـ ــدة فـ ـق ــط ،ر غ ـ ــم أن ت ـع ـم ـيــم
"المركزي" للبنوك االسالمية الكويتية سنة
 2019كــان يـنــص عـلــى أ نــه يتعين الحصول
على شهادة المدقق الشرعي المعتمد خالل
سنتين من تاريخ التعميم.
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اقتصاد

ً
شريف :خططنا إلدارة األزمات في أوقات الطوارئ أثبتت نجاحا كبيرا
أوصى مجلس إدارة شركة
الكويت للتأمين بتوزيع أرباح
المساهمين بنسبة
نقدية على
ً
 %30بواقع  30فلسا للسهم
لهذا العام ،وهي توصية
تخضع لموافقة الجمعية
العامة للشركة.

أعـلـنــت شــركــة ال ـكــويــت للتأمين
تحقيق صافي ربح خالل عام 2020
قـ ـ ــدره  10.5م ــاي ـي ــن ديـ ـن ــار (34.6
م ـل ـيــون دوالر) بــر ب ـح ـيــة  57فلسا
لـلـسـهــم م ـقــابــل  9.5مــاي ـيــن دي ـنــار
( 31.4مليون دوالر) وبربحية 51.6
فلسا للسهم لنفس الفترة من العام
الماضي.
وأوصــى مجلس اإلدارة بتوزيع
أربـ ـ ـ ــاح ن ـق ــدي ــة ع ـل ــى ال ـم ـســاه ـم ـيــن
ً
ب ـن ـس ـبــة  %30و بـ ــوا قـ ــع  30ف ـل ـســا
لـلـسـهــم ل ـهــذا ال ـع ــام وتـخـضــع هــذه
التوصية لموافقة الجمعية العامة
للشركة.
وبـلـغــت إج ـمــالــي األق ـس ــاط التي
ت ــم االك ـت ـتــاب بـهــا لـلـفـتــرة الـحــالـيــة
 38.07مليون دينار ( 125.2مليون
دوالر) مقابل  37.55مليونا (123.5
م ـل ـيــون دوالر) ل ـن ـفــس ال ـف ـت ــرة من

الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي وب ـ ــزي ـ ــادة ق ــدره ــا
 520ألفا ( 1.7مليون دوالر) .وبلغ
صــافــي األرب ــاح التشغيلية للفترة
الحالية  8.8ماليين ( 29.0مليون
دوالر) م ـقــابــل  7.45مــاي ـيــن 24.5
مليون دوالر) لنفس الفترة من العام
الماضي بزيادة قدرها  1.35مليون
( 4.5ماليين دوالر).
وص ــرح ســامــي شــريــف الــرئـيــس
التنفيذي بأننا حققنا تلك النتائج
الممتازة في ظل أوضاع اقتصادية
صـعـبــة وف ــي ظ ــل جــائ ـحــة ك ــورون ــا
م ـ ـمـ ــا يـ ـثـ ـب ــت أن خـ ـطـ ـطـ ـن ــا إلدارة
األزمــات في أوقــات الطوارئ أثبتت
ً
ً
نجاحا كبيرا وخاصة خالل األيام
األولـ ـ ــى م ــن ت ـف ـشــي ال ـجــائ ـحــة ومــا
م ــرت بــه ال ـبــاد مــن ظ ــروف قاسية
وحـظــر شــامــل وجــزئــي والعمل عن
بعد ،هــذا بــاإلضــافــة إلــى انخفاض

سامي شريف

أس ـ ـعـ ــار الـ ـنـ ـف ــط ومـ ـ ــن ثـ ــم اإلن ـ ـفـ ــاق
ً
ال ـح ـك ــوم ــي وال ـت ــأث ـي ــر س ـل ـب ــا عـلــى
الوضع االقتصادي ككل وعلى سوق
التأمين.

وأض ـ ـ ـ ـ ــاف شـ ـ ــريـ ـ ــف :ب ــالـ ـطـ ـب ــع ان
إن ـجــازت ـنــا ل ــم تـتــوقــف عـنــد تحقيق
المبيعات واألرباح فقط ولكن نعمل
بثبات وعلى أ ســس سليمة لتنمية
الـمــوارد البشرية بالشركة حيث تم
إط ــاق أكــادي ـم ـيــة ال ـكــويــت للتأمين
التي تقوم بإعطاء دورات في مجالي
اإلدارة وال ـت ــأم ـي ــن ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
مـهــارات أخ ــرى ،ومــن دواع ــي فخرنا
استطاع عشرات الموظفين الحصول
ع ـل ــى ش ـ ـهـ ــادات بــال ـتــأم ـيــن مـعـتــرف
ً
بها عالميا ،باإلضافة إلــى ذلــك فإن
ال ـش ــرك ــة م ـس ـت ـمــرة ب ـت ـطــويــر ثـقــافــة
إدارة المخاطر وااللتزام والحوكمة
وغيرها من المجاالت لتصبح ذهنية
ً
ً
ال ـمــوظ ـف ـيــن أك ـث ــر ان ـف ـت ــاح ــا وت ـق ـبــا
للتعامل بإيجابية مع تلك المواضيع.
وف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـخ ـطــط ال ـشــركــة
ل ـم ــواك ـب ــة تـ ـط ــور خ ــدم ــات ال ـتــأم ـيــن

«الوطني» يوفر الدفع عبر اإلنترنت باستخدام
خدمة «»Samsung Pay
للمرة األول ــى فــي الكويت،
والتزاما بتوفيره أكثر حلول
ً
ال ـ ــدف ـ ــع تـ ـ ـط ـ ــورا وفـ ـ ــق أح ـ ــدث
الـمـسـتــويــات الـعــالـمـيــة ،وفــي
إطــار سعيه الدائم إلــى تلبية
احـ ـتـ ـي ــاج ــات عـ ـم ــائ ــه ،يــوفــر
بنك الكويت الوطني إمكانية
إتمام عمليات الدفع الخاصة
بــالـمـشـتــريــات عـبــر اإلنـتــرنــت
باستخدام خدمة Samsung
.Pay
وتعد هــذه الخدمة األولــى
مـ ـ ـ ــن ن ـ ــوعـ ـ ـه ـ ــا فـ ـ ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت
الـ ـت ــي ت ــوف ــر ل ـل ـع ـم ــاء إت ـم ــام
ال ـم ـش ـت ــري ــات ع ـب ــر اإلن ـت ــرن ــت
في خطوة واحــدة باستخدام
" "Samsung Payدون الحاجة
إلى إدخال بيانات البطاقة ،مع
انتظار كلمة السر مرة واحدة،
كما تسمح الخدمة الجديدة
بتوفير طريقة سهلة وسريعة
وآمنة للعمالء من مستخدمي
الخدمة.
وي ـ ـم ـ ـكـ ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام هـ ــذه
ً
الخدمة المتاحة حاليا على
المواقع اإللكترونية للمحالت
ال ـمــؤه ـلــة ،وذل ـ ــك بــاس ـت ـخــدام
البطاقات االئتمانية وبطاقات
السحب اآللي.

ويـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم "ال ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي" ت ـل ــك
ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــة لـ ـ ـك ـ ــل م ـ ـ ــن ع ـ ـمـ ــاء
الـمـحــات الــراغـبــة فــي توفير
خ ـ ــدم ـ ــة الـ ـ ــدفـ ـ ــع ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام
ت ـ ـط ـ ـب ـ ـيـ ــق ال ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ــب ل ـ ـخـ ــدمـ ــة
 ،Samsung Payوكذلك لتوفير
ط ــريـ ـق ــة دف ـ ـ ــع سـ ـهـ ـل ــة وآمـ ـن ــة
ل ـل ـع ـمــاء م ــن ح ــام ـل ــي هــاتــف
سامسونغ.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان "الـ ـ ـ ــوط ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــي" أول
م ــن أطـ ـل ــق ه ـ ــذه ال ـخ ــدم ــة فــي
سبتمبر الـمــاضــي ،وه ــي من
ح ـلــول الــدفــع الـمـبـتـكــرة التي
ت ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
«الـنـقــل المغناطيسي اآلم ــن»
وتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا «ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
ق ــري ــب الـ ـ ـم ـ ــدى» ،الـ ـت ــي تـمـكــن
مستخدمي هواتف مجموعة
 Galaxyم ــن إج ـ ــراء عـمـلـيــات
ال ــدف ــع الـمـخـتـلـفــة عـبــر خــدمــة
 Samsung Payفي معظم نقاط
البيع التي تدعم هذه الخدمة
والمتاجر المفضلة و مــوا قــع
الشراء اإللكترونية.
وبـ ـ ـه ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ق ــال
نائب المدير العام لمجموعة
الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ف ـ ــي "الـ ــوط ـ ـنـ ــي"
ً
هشام النصف" :نسعى دائما

هشام النصف

إلى توفير أحدث حلول الدفع
ً
وأك ـ ـثـ ــرهـ ــا تـ ـ ـط ـ ــورا فـ ــي إطـ ــار
حــرصـنــا عـلــى تــوفـيــر تجربة
مصرفية متميزة لعمالئنا،
ً
وترسيخا لريادتنا في تقديم
الخدمات المصرفية الرقمية".
وأ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ا ل ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــف أن
استراتيجية ا لـبـنــك للتحول
ال ــرق ـم ــي أثـ ـم ــرت ال ـع ــدي ــد مــن
الـ ـخ ــدم ــات ال ــرق ـم ـي ــة وح ـل ــول
الدفع المتطورة التي تتماشى
م ـ ــع الـ ـتـ ـط ــور ال ـت ـك ـن ــول ــوج ــي
المتسارع ،والتي تهدف إلى
تلبية احتياجات العمالء في

ظ ــل اع ـت ـم ــاده ــم ب ـش ـكــل كبير
ع ـل ــى الـ ـقـ ـن ــوات اإلل ـك ـتــرون ـيــة
والخدمات الرقمية في إتمام
مـعــامــاتـهــم نتيجة الـظــروف
االستثنائية بسبب تداعيات
"كورونا".
ووعد النصف عمالء البنك
بتقديم المزيد مــن الخدمات
والـحـلــول الرقمية المتطورة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـلـ ـب ــي اح ـت ـي ــاج ــات ـه ــم
و تـثــري تجربتهم المصرفية
وتـعـكــس إمـكــانــات "الــوطـنــي"
وبنيته التحتية التكنولوجية
الهائلة ،وشــراكــاتــه الراسخة
مع العالمات التجارية الرائدة.
ولتفعيل "،"Samsung Pay
يـمـكــن تـحـمـيــل الـتـطـبـيــق من
خالل  Galaxy Storeوتسجيل
الدخول إلى حساب سامسونغ
مــن خ ــال تطبيق Samsung
 Payل ـض ـب ــط رق ـ ــم ال ـت ـعــريــف
الشخصي  ،PINوميزة التعرف
ع ـلــى ال ـب ـص ـمــات ث ــم الـضـغــط
على خيار «إضافة بطاقة» ثم
القيام بعملية مسح ضوئي
للبطاقة أو إدخــال التفاصيل
ً
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـ ـهـ ــا يـ ـ ـ ــدويـ ـ ـ ــا ،ثــم
الـ ـتـ ـحـ ـق ــق مـ ـ ــن ال ـ ـب ـ ـطـ ــاقـ ــة مــن
خالل خيار الرسائل النصية

ا لـ ـقـ ـصـ ـي ــرة  SMSأو ا ل ـب ــر ي ــد
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي وإدخ ـ ـ ـ ــال كـلـمــة
التأكيد لمرة واحدة.
وك ـ ـ ـ ــان "ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي" ح ـصــد
جـ ــائـ ــزة "أف ـ ـضـ ــل بـ ـن ــك رق ـم ــي
ل ـخــدمــات األف ـ ــراد ف ــي منطقة
ال ـش ــرق األوس ـ ــط ل ـع ــام 2020
مــن مجلة "غلوبل فاينانس"
ال ـ ـ ـعـ ـ ــال ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك خـ ـ ــال
االس ـت ـب ـيــان ال ـس ـنــوي ألفـضــل
البنوك الرقمية حــول العالم،
ح ـيــث تـعـتـمــد ف ــي اخـتـيــارهــا
لـلـفــائــزيــن ع ـلــى تـقـيـيــم لجنة
تحكيم رفيعة المستوى في
شــركــة "إن ـفــوس ـيــز" ،العالمية
الرائدة في مجال االستشارات
والـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــول ـ ــوجـ ـ ـي ـ ــا ،ب ـي ـن ـم ــا
ي ـقــع اخ ـت ـيــار أس ـم ــاء الـبـنــوك
الفائزة على محرري "غلوبل
فاينانس".

ً
تكنولوجيا قال :قامت الشركة بقفزات
نوعية بهذا الخصوص حيث قامت
دائرة المعلوماتية بالشركة بإحداث
تـغـيـيــرات عـلــى الـمـنـظــومــة الـحــالـيــة
ســاعــدت الـشــركــة على الـتــواصــل مع
ال ـع ـم ــاء ف ــي فـ ـت ــرات ال ـح ـظ ــر س ــواء
ع ـلــى م ـس ـتــوى تـلـبـيــة احـتـيــاجــاتـهــم
م ــن نــاح ـيــة ال ـم ـطــال ـبــات أو تـجــديــد
التأمينات لهم.
وبخصوص خطة الشركة الهادفة
ل ـل ـتــرك ـيــز ع ـلــى أه ـم ـيــة ال ـم ـســؤول ـيــة
تجاه المجتمع ذكر ان الشركة قامت
خ ــال ال ـع ــام بــالـعــديــد م ــن األنـشـطــة
مثل مبادرة تنظيف شاطئ الكويت
ع ـنــد االبـ ـ ــراج كــذلــك بـحـمـلــة للتبرع
ب ــال ــدم ت ـحــت ش ـع ــار (ت ـب ــرع ــك بــالــدم
ينقذ حياة) بالتعاون مع بنك الدم
وشـ ـ ـ ــارك ب ــال ـح ـم ـل ــة ع ـ ــدد ك ـب ـي ــر مــن
موظفي الشركة .كذلك نظمت الشركة

حملة توعية حول الكشف المبكر عن
سرطان الثدي وهدفت هذه الحملة
إلى تشجيع السيدات على الفحص
الـ ــذاتـ ــي وضـ ـ ـ ــرورة إج ـ ـ ــراء الـفـحــص
الـ ــدوري للحد مــن انـتـشــار الـمــرض،
كما قامت الشركة بحملة توعية عن
داء السكري تحت شعار الوقاية خير
من العالج.
وت ــاب ــع ش ــري ــف :م ــازلـ ـن ــا نـتـطـلــع
إل ـ ــى ال ـك ـث ـي ــر م ـم ــا ي ـج ــب ع ـم ـل ــه فــي
السنوات القادمة ،ونستطيع القول
إن لدى الشركة من القوة واالستقرار
وا لـمــرو نــة التشغيلية لمواجهة كل
السيناريوهات المحتملة لمواصلة
ت ـل ـب ـي ــة احـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن
والعمالء ،وأنتهز هذه الفرصة ألشكر
ك ــل م ــن ســاهــم ف ــي تـحـقـيــق أهــدافـنــا
م ــن م ـج ـلــس اإلدارة والـمـســاهـمـيــن
وموظفي الشركة.

«السدرة» للبنك تحصد
وأغنية
...
َ
أكثر من مليوني مشاهدة
نظم بنك الـكــويــت الوطني،
ب ـم ـنــاس ـبــة األعـ ـي ــاد الــوط ـن ـيــة،
ً
ً
حفال افتراضيا مباشرة على
الـ ـ ـه ـ ــواء مـ ــن مـ ـق ــره ال ــرئ ـي ـس ــي
ش ــارك ــت فـيــه م ــواه ــب كويتية
ش ــاب ــة غ ـنــت ل ـل ـك ــوي ــت ،وبـثـتــه
قنواته االجتماعية ،كما أطلق
ً
ً
خالل الحفل عمال فنيا بعنوان
«السدرة».
وت ـ ـ ــأت ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـم ـ ـ ـب ـ ــادرة
الـ ـ ــوط ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة ،رغـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـظ ـ ــروف
االستثنائية المفروضة ،بسبب
انتشار الوباء ،ليؤكد «الوطني»
م ــن خــالـهــا أهـمـيــة الـتـضــامــن
والتكاتف االجتماعي.
وعلى غرار األعمال الوطنية
الـســابـقــة الـتــي دأب «الــوطـنــي»
ً
ع ـل ــى إط ــاقـ ـه ــا سـ ـن ــوي ــا ،فـقــد
ت ـ ـخ ـ ـطـ ــت أغ ـ ـن ـ ـيـ ــة «ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــدرة»
المليوني مـشــا هــدة على قناة
الـ ــوط ـ ـنـ ــي عـ ـل ــى «ي ـ ــوتـ ـ ـي ـ ــوب».
وتميزت هــذه األغنية بالنمط
ال ـ ـع ـ ـصـ ــري وال ـ ـش ـ ـبـ ــابـ ــي ،وت ــم
تصويرها في المقر الرئيسي
الجديد للبنك.
وف ـ ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ــار االحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاالت
ً
الوطنيةَّ ،
قدم «الوطني» أيضا
رعايته لمسابقة التصوير التي

بسمة الحسن

أطلقتها شركة «بالمخبة» على
ق ـن ــوات ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
للمواهب الشابة ألفضل صورة
عن الكويت باستخدام األدوات
الحديثة التي توفرها تطبيقات
التواصل االجتماعي ،على أن
يحظى الفائز بهذه المسابقة
بدورة تعليم عن ُبعد للتصوير
الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــرف ف ـ ـ ــي أكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة
نيويورك لصناعة األفالم.
وف ــي ه ــذه الـمـنــاسـبــة ،قالت
مــديــرة اإلعـ ــان فــي «الــوطـنــي»
بـسـمــة ال ـح ـســن ،إن «االح ـت ـفــال

بأعيادنا الوطنية ،هــو تقليد
س ـ ـنـ ــوي ح ـ ـ ــرص الـ ـبـ ـن ــك ع ـلــى
ً
إحـ ـي ــائ ــه س ـ ـنـ ــويـ ــا ،م ـ ــن خ ــال
أع ـم ــال دعــائ ـيــة فـنـيــة تـحــولــت
عـلــى مــر ال ـس ـنــوات إل ــى أعـمــال
فنية وطنية راسخة في ذاكرة
األجيال».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــن أن
«اح ـت ـف ــال هـ ــذا الـ ـع ــام مختلف
ع ــن ب ــاق ــي ال ـس ـن ــوات بطبيعة
ال ـحــال ،ألن رســالـتـنــا لكويتنا
الغالية ومجتمعنا العزيز هي
ال ـت ـض ــام ــن ،ف ــي ظ ــل ال ـظ ــروف
غير المسبوقة التي يشهدها
العالم ،وعليه اخترنا أن يكون
الـمـقــر الــرئـيـســي ل ــ«الــوط ـنــي»،
وال ـ ــذي اف ـت ـتــح أب ــواب ــه ف ــي ظل
ً
أزم ــة الــوبــاء ،مـنـبــرا لالحتفال
ً
قلنا عـبــره للكويت إنـنــا مـعــا،
وسنتجاوز كل تلك التحديات
الصحية متحدين ،كما وجهنا
م ــن خ ــال ه ــذا ال ـح ــدث رســالــة
حــب وأ م ــل لمجتمعنا ،عبرنا
عنها بالموسيقى وبــأصــوات
مــواهــب الـكــويــت الـشــابــة التي
ح ـثــت ال ـج ـم ـيــع ع ـلــى الـتـمـســك
بحب الحياة والفرح».

«التجاري» يشارك عمال التنظيف والبناء فرحة األعياد الوطنية
ً
تـ ـ ــزام ـ ـ ـنـ ـ ــا مـ ـ ــع الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات
المصاحبة لألعياد الوطنية،
قـ ـ ــام ف ــري ــق قـ ـط ــاع الـ ـت ــواص ــل
الـمــؤسـســي بـمـشــاركــة العمال
الموجودين في موقع عملهم
ف ـ ــرح ـ ــة األعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاد الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة،
ب ـت ــوزي ــع الـ ـه ــداي ــا ال ـت ــذك ــاري ــة
ً
وأعالم الكويت عليهم ،احتفاال
بـ ـه ــذه ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،وذلـ ـ ــك فــي
إط ـ ــار ف ـعــال ـيــات ح ـم ـلــة "ه ــون
عليهم" الرامية إ لــى االهتمام
بفئة عمال البناء والتنظيف،
وإدخال البهجة والسرور على
نفوسهم فــي جميع األوق ــات،
ً
ع ـ ـل ـ ـمـ ــا أن ف ـ ــري ـ ــق ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
المؤسسي أخذ بعين االعتبار
جميع االشـتــراطــات الصحية
وال ـت ـب ــاع ــد االج ـت ـم ــاع ــي عـنــد

القيام بعملية توزيع الهدايا
ً
عـ ـل ــى ال ـ ـع ـ ـمـ ــال ،ت ـ ـجـ ــاوبـ ــا مــع
الظروف الحالية ،ولمنع تفشي
وباء كورونا.
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،أكـ ــدت
نــائ ـبــة ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام– قـطــاع
ال ـتــواصــل الـمــؤسـســي ،أمــانــي
ال ـ ـ ـ ــورع ،اهـ ـتـ ـم ــام "الـ ـتـ ـج ــاري"
ومـ ـش ــاركـ ـت ــه ال ـم ـس ـت ـم ــرة فــي
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـشـ ـ ــاطـ ـ ــات االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
واإلنسانية التي تخدم أفــراد
المجتمع كافة.
وتـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــت" :ب ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة
احـ ـتـ ـف ــاالت الـ ـك ــوي ــت بــال ـع ـيــد
الوطني ويــوم التحرير رأينا
مـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة عـ ـ ـم ـ ــال ال ـت ـن ـظ ـي ــف
والـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ف ـ ـ ــرح ـ ـ ــة األعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاد
وال ـم ـن ــاس ـب ــات ال ـغ ــال ـي ــة عـلــى

ً
قلوبنا جميعا" ،مؤكدة الدور
ال ـم ـهــم ال ـ ــذي ي ـقــع ع ـلــى عـمــال
التنظيف والبناء في المحافظة
عـلــى بيئة صحية خــا لـيــة من
المخلفات ،منوهة بــأن البنك
أدرك أهـمـيــة تـقــديــم كــل الــدعــم
والرعاية لهذه الفئة منذ وقت
ً
طـ ــويـ ــل ،بـ ــل كـ ـ ــان س ـ َّـب ــاق ــا فــي
تــدشـيــن حـمـلــة "ه ــون عليهم"
الـمــوجـهــة لـهــذه الـفـئــة ،والـتــي
حازت جائزة العمل االجتماعي
الـ ـ ــرائـ ـ ــد عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى دول
مجلس التعاون الخليجي.
وأكــدت الــورع أن االبتسامة
الـ ـت ــي ارتـ ـسـ ـم ــت ع ـل ــى وجـ ــوه
ال ـع ـمــال عـنــد االح ـت ـفــال معهم
بـ ـ ـه ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة وت ـ ــوزي ـ ــع
ال ـه ــداي ــا عـلـيـهــم سـ ــوف تبقى

العقارية» تطلق حملتها
«وفرة
ً
الرمضانية «معا لعمل الخير »4
توزع الوجبات طوال الشهر الفضيل بالتعاون مع «كاسكو»
أعلنت شركة وفرة العقارية،
تعاونها مــع الشركة الكويتية
ل ـخ ــدم ــات ال ـط ـي ــران (ك ــاس ـك ــو)،
للعام الثالث على التوالي ،من
أجـ ــل ت ــوزي ــع وجـ ـب ــات اإلف ـط ــار
في شهر رمضان الكريم ،تحت
ً
شعار "معا لعمل الخير ."4
وأكــد مدير العالقات العامة
فــي "وفـ ــرة ال ـع ـقــاريــة" ،إبــراهـيــم
ً
ال ـ ــربـ ـ ـيـ ـ ـع ـ ــان ،أن حـ ـمـ ـل ــة "م ـ ـعـ ــا
ل ـع ـمــل ال ـخ ـي ــر  "4ت ــأت ــي ضـمــن
سـ ـي ــاق ب ــرن ــام ــج ال ـم ـس ــؤول ـي ــة
االجتماعية للشركة ،الذي يشهد
إق ــام ــة ال ـع ــدي ــد م ــن الـفـعــالـيــات
والمبادرات على مدار العام.
وقال إن الشركة حريصة على
ال ــوق ــوف بـجــانــب جـمـيــع فـئــات
المجتمع ،مضيفا أن الشركة،
وبالتعاون مع "كاسكو" ،ستقوم
بتوزيع وجـبــات اإلفـطــار طيلة
شهر رمضان ،وأن فريق الشركة
س ـي ـحــرص ع ـلــى اتـ ـب ــاع جميع
اإلرشـ ـ ـ ــادات الــوقــائ ـيــة ،ف ــي ظل
الظروف التي تشهدها الكويت

ً
حاليا ،بسبب انتشار فيروس
ً
كــورونــا ،مـشــددا على حرصها
عـلــى حـمــايــة صـحــة موظفيها
وغيرهم.
وشــدد الربيعان على التزام
"وف ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة" ال ـم ـس ـت ـمــر
بتقديم قيمة مضافة للمجتمع
وال ـم ـن ــاس ـب ــات ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،مــا
يـجـعـلـهــا ت ـحــرص ع ـلــى ت ـنــاول
ً
ال ـق ـض ــاي ــا األك ـ ـثـ ــر تـ ــأث ـ ـيـ ــرا فــي
ً
ا لـمـجـتـمــع ،مـبـيـنــا أن حملتها
الرمضانية تأتي لتترجم هذا
الـتــوجــه ،وتحمل معها رسالة
تـحــث عـلــى ال ـت ـقــارب والـتــراحــم
والـمـشــاركــة فــي الـحـيــاة ونشر
السالم في العالم.
وأوضــح أن الشركة تتعاون
مـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــاء
مـ ــن الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة
وال ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع الـ ـ ـم ـ ــدن ـ ــي ف ـي ـم ــا
ي ـخــص األن ـش ـط ــة االجـتـمــاعـيــة
واإلن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،م ـ ـ ـ ــؤك ـ ـ ـ ــدا أن
ُ
م ـ ـبـ ــادرة إفـ ـط ــار ال ـص ــائ ــم ت ـعــد
ً
ً
راف ـ ــدا أســاس ـيــا فــي برنامجها

إبراهيم الربيعان

الرمضاني السنوي ،الذي يأتي
ت ـح ــت م ـظ ـلــة اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
واالستدامة ،والتي تضعها في
مقدمة الشركات الوطنية الرائدة
التي ّ
تفعل جهودها بالمجاالت
الخيرية والتطوعية على مدار
العام.

ً
دومـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــرك ال ــرئـ ـيـ ـس ــي
للبنك نحو تفعيل المزيد من
البرامج والفعاليات الخيرية
واإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـشـ ــاب ـ ـهـ ــة،
مـ ـت ــوجـ ـه ــة ب ــالـ ـشـ ـك ــر ل ـج ـم ـيــع
متابعي حملة " ه ــون عليهم"
عـ ـ ـل ـ ــى صـ ـ ـفـ ـ ـح ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ،وم ـ ـث ـ ـم ـ ـنـ ــة مــا
أبـ ـ ـ ــدوه مـ ــن إع ـ ـجـ ــاب وت ـق ــدي ــر
واس ـت ـح ـس ــان ل ـف ـك ــرة الـحـمـلــة
ومن فريق العمل بهذه الحملة،
ومتمنية أن يديم المولى ،عز
وج ــل ،عـلــى "كــويـتـنــا الغالية"
نعمة األمن واألمان.

جانب من الحملة

 Ooredooتحتفي بشركاء نجاحها من ممثلي
نقاط البيع ومحالت التجزئة
ك ــرم ــت ش ــرك ــة Ooredoo
لالتصاالت ،ممثلي نقاط البيع
ومحالت التجزئة المتميزين
وع ـ ـ ـ ـ ــددا مـ ـ ــن إداري ـ ـ ـ ـ ـ ــي قـ ـط ــاع
المبيعات فــي الـشــركــة الــذيــن
ح ـق ـقــوا أع ـلــى مـبـيـعــات خــال
شـ ـه ــري ن ــوف ـم ـب ــر ودي ـس ـم ـبــر
 2020لمنتجات الدفع المسبق.
ون ـظــم ح ـفــل ال ـت ـكــريــم بالمقر
الــرئ ـي ـســي ل ـل ـشــركــة األربـ ـع ــاء
الـ ـم ــاض ــي بـ ـحـ ـض ــور مـمـثـلــي
محالت نقاط البيع ومحالت
التجزئة المتميزة.
وخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــل ،ق ـ ـ ــدم
مـ ــد يـ ــر إدارة أول م ـب ـي ـع ــات
المستهلكين ،أ ح ـمــد درداب،
جوائز وحزما تشجيعية تصل
قيمتها إلى أكثر من  600ألف
دوالر ،شملت أجهزة iPhone
 .XSو يـ ـ ــأ تـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا ا لـ ـتـ ـك ــر ي ــم
ً
انعكاسا لتفاني ممثلي نقاط
البيع ومـحــات التجزئة وما
قدموه من جهود حثيثة طوال
األشهر األخيرة من عام ،2020
حيث شهدت شركة Ooredoo

الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة
ت ـ ـطـ ــورات وإنـ ـ ـج ـ ــازات مـمـيــزة
على مستوى كل من الخدمات
المقدمة ونسبة المبيعات.
ً
وعلق درداب قائال :مازلنا
وس ـ ـن ـ ـظـ ــل رغـ ـ ـ ــم ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات
ال ـت ــي م ــر ب ـهــا سـ ــوق خــدمــات
االتصاالت بدولة الكويت نقوم
ب ـع ـمــل األن ـش ـط ــة ال ـتــروي ـج ـيــة
ودع ـ ـ ـ ـ ـ ــم قـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاع ـ ـ ــات ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق
الـمـخـتـلـفــة بـجـمـيــع الــوســائــل
ل ـخ ــدم ــة ع ـمــائ ـنــا بــال ـكــويــت،
وتوفير ما يتناسب مع قاعدة
العمالء في السوق.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :ت ـ ـضـ ــم ش ــرك ــة
 Ooredooالكويت قائمة من
األفـ ـ ــراد ال ــذي ــن أث ـب ـتــوا ك ـفــاءة
اسـتـثـنــائـيــة ف ــي تـفــاعـلـهــم مع
ال ـع ـمــاء ومـعــرفـتـهــم الــواف ـيــة
بــال ـســوق الـمـحـلــي وأســال ـيــب
العمل والبيع.
ً
ً
وختم قائال :نحرص دائما
على تدريب وتطوير موظفي
إدارة المبيعات بشكل مستمر
وإث ــراء مهاراتهم خاصة تلك

أحمد درداب وسمير شهاب من  Ooredooمع ممثلي نقاط البيع ومحالت التجزئة
المتعلقة بالتعامل مع العمالء
وأساليب المناقشة والحوار.
يــذكــر أن شــركــة Ooredoo
قـ ــامـ ــت ب ـ ــاط ـ ــاق واحـ ـ ـ ـ ــدة مــن
أكـ ـب ــر ح ـم ــات ـه ــا فـ ــي الـ ـس ــوق

الكويتي لدعم شبكة الموزعين
الفرعيين والبالغ عددهم أكثر
مـ ــن  1500م ـ ـ ــوزع ،وذلـ ـ ــك مــن
خالل توفير منتجات تناسب
جميع شرائح السوق الكويتي

من باقات دفع مسبق لباقات
المكالمات واإلنترنت.

١٢

اقتصاد
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تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي:

أداء إيجابي لمؤشري السعودية وعمان بعد ارتفاع النفط
 %2تراجعات في دبي و 1.5بالدوحة و«البحريني»  %1.1و«الكويتي» وأبوظبي يخسران بنسب محدودة
علي العنزي

استمر األداء اإليجابي لسوق
المال السعودي ،خصوصا
مؤشر سوقه
الرئيسي ً
ً
«تاسي» ،وحقق نموا جديدا
خالل تعامالت األسبوع
األخير من فبراير.

ت ــراجـ ـع ــت م ـع ـظ ــم مـ ــؤشـ ــرات
األسـ ــواق الـمــالـيــة ب ــدول مجلس
التعاون الخليجي خالل األسبوع
األخ ـ ـيـ ــر مـ ــن فـ ـب ــراي ــر ال ـم ــاض ــي،
حيث خسرت  5مؤشرات ،وربح
م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــران ف ـ ـقـ ــط هـ ـ ـم ـ ــا :م ــؤش ــر
السعودية وعمان بنسب جيدة،
حيث سجل «تــاســي» السعودي
ارت ـفــاعــا بنسبة  1.9فــي الـمـئــة،
وحقق مؤشر سوق سلطنة عمان
المالي نسبة  1في المئة ،وكانت
الخسائر متقاربة بنسب واضحة
فــي مـعـظـمـهــا ،تـصــدرهــا مؤشر
سوق دبي بنسبة  1.9في المئة،
ثــم مــؤشــر س ــوق ال ـمــال القطري
بنسبة  1.5في المئة ،كما تراجع
مــؤشــر س ــوق الـبـحــريــن بنسبة
 1.1في المئة ،وكانت تراجعات
مـ ــؤشـ ــري ال ـك ــوي ـت ــي وأب ــوظ ـب ــي
م ـح ــدودة بـنـسـبــة  0.7و 0.3في
المئة على التوالي.

السعودي والعماني
استمر األداء اإليجابي لسوق
ال ـ ـمـ ــال ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،خ ـصــوصــا
مؤشر سوقه الرئيسي «تاسي»،
ً
ً
وحـ ـ ـق ـ ــق ن ـ ـ ـمـ ـ ــوا ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدا خـ ــال
ت ـعــامــات األس ـب ــوع األخ ـي ــر من
فبراير ،ليربح بنهاية األسبوع
نسبة كبيرة بلغت  1.9في المئة
ت ـ ـعـ ــادل  170.69ن ـق ـط ــة لـيـقـفــل
عـلــى مـسـتــوى  9194.92نـقـطــة،
مــد عــو مــا بنمو مستمر ألسعار
النفط ،خصوصا آخر جلساته،
والذي المس خالله برميل برنت
مستوى  67دوالرا للبرميل في
اع ـلــى مـسـتــوى مـنــذ نـهــايــة عــام
 ،2019كما لعبت نتائج الشركات
السنوية المتدفقة بشكل يومي
األداء ،ويـعـتـبــر ن ـمــو ال ـشــركــات
ال ـس ـع ــودي ــة ال ـق ـي ــادي ــة األف ـض ــل
خليجيا ،خـصــو صــا القطاعات
الــرئ ـي ـس ـيــة كــال ـب ـنــوك وال ـط ــاق ــة،
وب ــدع ــم مـسـتـمــر م ــن نـمــو قـطــاع
االسمنت.
وارت ـ ــد مــؤشــر س ــوق األس ـهــم
ال ـ ـع ـ ـمـ ــانـ ــي ،ب ـ ـعـ ــد سـ ـلـ ـسـ ـل ــة مــن
التراجعات إلى أعلى ،وربح نسبة
 1في المئة ،وبعد عــدة أسابيع
مــن ال ـتــراجــع تخللها ارتـ ــدادات

محدودة ابقته بالنطاق السالب
كنمو سنوي حتى اآلن ،وانتهى
األسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي ب ـم ـكــاســب
بنسبة  1في المئة مرافقا السوق
السعودي بالمنطقة الخضراء،
حـيــث جـمــع  38.25نقطة ليقفل
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى  3601.8نـقـطــة
متفائال بارتفاعات أسعار النفط
ال ـتــي تـقـلــص ف ـجــوة ال ـع ـجــز في
موازنة السلطنة ،إذ يعتبر سعر
تعادل أسعار النفط في موازنتها
ثاني أكبر سعر بعد البحرين.

مؤشر دبي
يعاني مؤشر ســوق دبــي من
ضـغــط اإلغـ ــاق بـسـبــب الـمــوجــة
الـ ـث ــانـ ـي ــة مـ ــن كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،والـ ـت ــي
شهدت تفشيا أكبر في اإلمارات،
وكذلك إعالنات شركاته السنوية

التي تعتبر األسوأ بين شركات
دول مجلس التعاون الخليجي
المدرجة حتى اآلن ،حيث تصل
نسبة التراجع في نتائج 2020
مقارنة ب 2019الــى نسب فاقت
 60في المئة ،ومازال الوقت مبكرا
على قرار إطالق اكسبو  2021في
أكتوبر ،والــذي سيكون مفصال
القتصاد االمارة الخليجية ذات
الـهـيـكــل االق ـت ـص ــادي المختلف
ت ـمــامــا ع ــن بـقـيــة دول ومـنــاطــق
م ـج ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي،
وخسر مؤشر سوق دبي  1.9في
المئة ،والتي تعادل  48.84نقطة
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 2527.48
نقطة.

تراجع قطر
واسـتـمــر الـتــراجــع فــي مؤشر

السوق القطري ،الذي لم ير نموا
أس ـب ــوع ـي ــا واضـ ـح ــا عـ ــدا ب ــداي ــة
هذا العام ،إثر إعالن المصالحة
الخليجية ،وبالرغم مــن ارتفاع
أسعار النفط فإن مؤشر السوق
القطري خسر كثيرا منذ بداية
العام ونزف  4.6في المئة ،وهي
اك ـبــر خ ـســارة بـيــن دول مجلس
التعاون الخليجي ،حيث أضاف
بـنـهــايــة االس ـب ــوع الـمــاضــي 1.5
ف ــي ا ل ـم ـئ ــة ،أي  152.68نـقـطــة،
ليقفل على مستوى 10120.67
نقطة ،ولم يعد يفصله عن كسر
م ـس ـتــوى ن ـف ـســي م ـهــم وهـ ــو 10
آالف نقطة سوى  120نقطة فقط،
ولم تدعم نتائج شركات السوق
القطري مؤشره ،حيث كان تراجع
نمو معظمها.
وخسر مؤشر سوق البحرين
 1.1ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،وب ـ ـعـ ــد إع ـ ــان

مقارنة نمو مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في 2021/02/25

البنك األهـلــي المتحد توزيعته
الـسـنــويــة وأرب ــاح ــه لـعــام ،2020
وال ـت ــي واج ـه ــت بـعـمـلـيــات بيع
كـ ـبـ ـي ــرة وض ـ ـغـ ــط عـ ـل ــى ال ـس ـه ــم
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ف ـ ــي س ــوق ــي
الكويت والبحرين على حد سواء
ل ـي ـف ـقــد م ــؤش ــر سـ ــوق ال ـب ـحــريــن
 1.1فــي المئة بنهاية األسـبــوع،
حيث استعاد كثيرا من خسارة
بــدايـتــه السلبية ،وانـتـهــى بفقد
 16.75نقطة ليقفل على مستوى
 1464.63نقطة.

بورصة الكويت
ول ـ ـع ـ ـبـ ــت أخ ـ ـ ـبـ ـ ــار ال ـ ـشـ ــركـ ــات
ومراجعة مؤشر فوتسي راسل
دورا مهما فــي نهاية مــؤشــرات
بـ ــورصـ ــة الـ ـك ــوي ــت ال ــرئ ـي ـس ـي ــة،
والـ ـت ــي خـ ـس ــرت ن ـس ـبــة  0.7فــي

المئة ،تعادل  42.18نقطة ،ليقفل
مؤشر السوق العام على مستوى
 5649.16ن ـق ـط ــة ،ب ـي ـن ـمــا خـســر
مؤشر السوق األول  0.9في المئة
تساوي  55.53نقطة ،ليقفل على
مستوى  6157نقطة ،وفقد مؤشر
رئيسي  50نصف نقطة مئوية
ت ـع ــادل  24.6نـقـطــة لـيـقـفــل على
مستوى  4821نقطة.
كما تراجعت السيولة بنسبة
 47.8في المئة ،مع األخــذ بعين
االع ـت ـب ــار ان ال ــوق ــت ك ــان اقـصــر
بنسبة  20في المئة بسبب عطلة
ال ـع ـيــد الــوط ـنــي ال ـتــي اقـتـصــرت
على جلسة واحدة تعادل  20في
المئة من الزمن األسبوعي ،كما
تــراجــع ال ـن ـشــاط بـنـسـبــة  50في
المئة وعدد الصفقات بنسبة 27
في المئة ،وكانت اخبار ونتائج
اجـيـلـيـتــي واه ـل ــي مـتـحــد عــامــل

ضغط على السوق في بدايته،
كما ان إع ــادة مــراجـعــة اوزان
األسهم القيادية في فوتسي
راسل في نهايته افقد األسهم
القيادية نسبا مهمة من قيمها
خصوصا الوطني واجيليتي
بينما تماسك زين وبيتك.
واس ـ ـت ـ ـق ـ ــر مـ ـ ــؤشـ ـ ــر سـ ــوق
ابوظبي على خسارة محدودة
بـنـسـبــة  0.3ف ــي ال ـم ـئ ــة ،بعد
أن ف ـقــد  14.86نـقـطــة ليبقى
على مستوى  5627.99نقطة
وبعد زيادة في اعداد شركاته
المعلنة عن نتائجها المالية
الـسـنــويــة لـعــام  ،2020والـتــي
وازنـهــا ارتـفــاع اسـعــار النفط
كـ ــأهـ ــم م ـ ـكـ ــونـ ــات اإليـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
الحكومية في أبوظبي.

ملخص تداوالت السوق الكويتي العام خالل األسبوع المنتهي في 2021/02/24

مؤشر السوق

الكويت

السعودية

الدوحة

مسقط

المنامة

أبوظبي

دبي

2021/02/18

5,691.34

9,024.23

10,273.35

3,565.55

1,481.38

5,642.85

2,576.32

2021/02/25

5,649.16

9,194.92

10,120.67

3,601.80

1,464.63

5,627.99

2,527.48

الفرق

42.18 -

170.69

152.68 -

36.25

16.75 -

14.86 -

48.84 -

التغير ()%

%-0.7

%1.9

%1.5 -

%1.0

%1.1 -

%-0.3

%1.9 -

األسبوع

الكمية المتداولة القيمة المتداولة
(دينار)
(سهم)

عدد الصفقات
(صفقة)

إقفال المؤشر
العام

إقفال المؤشر إقفال المؤشر عدد جلسات
التداول
رئيسي 50
األول

2021/02/18

1,672,406,124

224,855,971

57,679

5,691

6,213.00

4,845.35

5

2021/02/24

836,310,964

117,341,007

42,114

5,649

6,157

4,821

4

15,565.00 -

42.18 -

55.53 -

24.60 -

1.00 -

%27.0 -

%0.7 -

%0.9 -

%0.5 -

%20.0 -

الفرق
التغير ()%

 107,514,964.53 - 836,095,160.00%50.0 -

 769.9مليار دوالر
حجم سوق اإلعالنات
العالمي في 2024
توقعت تقارير أن يصل
حـ ـ ـج ـ ــم س ـ ـ ـ ــوق اإلع ـ ـ ــان ـ ـ ــات
الـعــالـمــي إل ــى  769.9مليار
دوالر ب ـح ـلــول عـ ــام ،2024
ف ـ ــي ظ ـ ــل حـ ــالـ ــة ال ـم ـنــاف ـســة
السوقية الـســائــدة والقوية
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـع ـ ـي ـ ـش ـ ـهـ ــا م ـع ـظ ــم
ال ـ ـشـ ــركـ ــات والـ ـم ــؤسـ ـس ــات
ف ــي م ـخ ـت ـلــف دول ال ـع ــال ــم،
ً
س ـع ـي ــا م ـن ـهــا إل ـ ــى تـعـظـيــم
مبيعاتها ،باالعتماد على
زيادة إنفاقها على الحمالت
اإلعالنية والتسويقية ،ومن
ثم تعزيز فرص الربح لديها.
وفـ ـ ـ ــي تـ ـعـ ـلـ ـي ــق لـ ـ ــه حـ ــول
هـ ــذه ال ـت ــوق ـع ــات ،قـ ــال فهد
الــذيــب ،الــرئـيــس التنفيذي
لـ ـمـ ـنـ ـص ــة «آدف ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرت أون
ً
كليك»« :يلعب اإلعــان دورا
ً
أساسيا في إيصال رسالة
الـمــؤسـســات إلــى الجمهور
الـمـسـتـهــدف ،وال ـتــأث ـيــر في
سلوكه الشرائي ،وهو األمر
الرئيسي وراء تنامي حجم
الـ ـس ــوق اإلع ــان ــي ودخـ ــول
أدوات إعــانـيــة جــديــدة من
عـ ـ ــام إلـ ـ ــى آخ ـ ـ ــر ،وبــال ـش ـكــل
ال ــذي يتكيف مــع الخدمات
والمنتجات المستحدثة من
قـبــل معظم الـشــركــات حــول
العالم».
ً
وتـ ـ ـم ـ ــاشـ ـ ـي ـ ــا م ـ ـ ــع تـ ـط ــور
ص ـ ـنـ ــا عـ ــة أدوات اإل عـ ـ ـ ــان
ج ــاء ت فـكــرة إن ـشــاء منصة
ت ـس ــوي ــق وبـ ـي ــع اإلع ــان ــات
«آد ف ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــرت أون ك ـ ـل ـ ـيـ ــك»
( ،)advertonclick.com
ُ
والتي تعد األولى من نوعها
على مستوى العالم ،وتقوم
بالربط بين مختلف أطراف
العملية اإلعــان ـيــة ،وتـعــزز
العالقة المباشرة فيما بين
المعلن ووسيلة اإلعالن.
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شهدت مواقع التصوير في
مصر حالة من النشاط الخاص
بمسلسالت غير مدرجة في
الموسم الرمضاني القادم.

أجرى الدكتور غانم النجار ً
لقاء
ً
خاصا مع المتدربين في أكاديمية
«البا» التابعة لمؤسسة لوياك ضمن
برنامج الجوهر.

15

شارك الفنان الراحل مشاري البالم
في العديد من األعمال التي رسمت
البسمة على شفاه متابعيه ،كما
اشتهر بأداء األدوار المركبة.

«كورونا» يخفف بذخ هوليوود
الحفالت االفتراضية تمنح الفائزين جوائزهم في المنازل
في العادة ،تزخر األسابيع التي تسبق موسم
توزيع الجوائز في هوليوود بالسهرات الراقية،
وتـمـتـلــئ أجـنـحــة ال ـف ـنــادق ال ـفــاخــرة بمشاهير
بــاحـثـيــن ع ــن شـ ــراء ه ــداي ــا ف ــاره ــة م ــن مــاركــات
عالمية ،غير أن سنة  2021ال تشبه أي عام مضى،
بسبب جائحة "كوفيد."-19
وأوضـ ــح الـمـتـخـصــص ف ــي ال ـجــوائــز بمجلة
فراييتي المرجعية ،تيم غــراي ،أن "أي استديو
ً
يطرح فيلما ينظم مجموعة من األحداث ،ويدعو
الناس للقاء فرق العمل في الفيلم".
وقال" :هذه األفالم تصبح مرشحة أكثر جدية،
ألنها تثير انتباها أكبر" ،الفتا إلى أنه لم يذهب
إلى أي حدث من هذا النوع هذا العام.
وق ــد ان ـت ـع ـشــت آمـ ــال ال ـق ـط ــاع ل ـف ـتــرة وج ـيــزة
بالعودة إلى الوضع الطبيعي ،غير أن االزدياد
المتسارع في إصــابــات "كــوفـيــد "19-في جنوب
ّ
كــالـيـفــورنـيــا ه ــذا ال ـش ـتــاء عــطــل إم ـك ــان تنظيم
سهرات للمشاهير وغيرها من التجمعات التي
يلتقي فيها المشاهير والصحافيون وأعضاء
لجان تحكيم الجوائز السينمائية.
وذكر الخبير في مجلة ذي هوليوود ريبورتر،
سـكــوت فينبرغ" :كـنــت متشددا ج ــدا ،وتفاديت
ال ـم ـشــاركــة ح ـضــوريــا ف ــي أي ل ـق ــاء .ع ـلـ َّـي الـقــول
إن االستديوهات والقنوات التلفزيونية كانت
متفهمة جدا .الجميع اضطروا للتكيف".

رسالة سيئة
واضطر القائمون على جوائز غولدن غلوب
إل ــى االس ـت ـغ ـنــاء ع ــن حـفـلــة ال ـجــوائــز التقليدية

(عـبــر زووم طبعا) ،أنـهــا تعتزم تمضية سهرة
األحد في متابعة حفلة غولدن غلوب من المنزل
"م ــع جـمـيــع األش ـخ ــاص الـمـهـمـيــن" فــي حياتها
"بينهم كلبي".
ولفت الممثل البريطاني نيكوالس هولت ،من
ناحيته" :بما أن الحفلة تقام في عز الليل ،سأكون
على األرجح في السرير مرتديا بزة رسمية من
األعلى وسرواال للنوم".
وقالت ناتالي دوبــوا ،التي تنظم في العادة
حـفــات تــوزيــع هــدايــا فــاخــرة بأجنحة الفنادق
الفخمة قبيل حفلة غولدن غلوب" :عندما نتحدث
إليهم ،نستطيع تلمس بعض المرارة".

البهرجة االستعراضية

من أجواء حفل توزيع جوائز األوسكار 2020
الـتــي تشكل حــدثــا سنويا ب ــارزا فــي هــولـيــوود،
واالستعاضة عنها بحدث افتراضي سيتلقى
خاللها أكثرية الفائزين جوائزهم في المنزل.
وقـ ــال يــوج ـيــن ل ـي ـفــي ،ن ـجــم مـسـلـســل "شـيـتــز
كريك" ،إن "الحياة تستمر على أفضل نحو ممكن.
الحل الوحيد الممكن سيكون إلغاء كل شيء فيما
سيبعث برسالة سيئة ،وسيكون أشبه برفع راية
االستسالم" .وستحافظ جوائز غولدن غلوب على
أسلوبها االعتيادي الخفيف ،الذي يتسم بعفوية
أكبر ،مقارنة بالجدية التي تطبع حفلة األوسكار.

مشاعر مختلفة
لكن كيف سيكون المشهد مــن دون الحفلة

توم هوالند

االعتيادية هذا العام ،وبغياب النجوم بمالبس
السهرة؟
أش ـ ـ ــار ب ـي ــت ه ــام ــون ــد ،مـ ــن م ـج ـل ــة دي ــدالي ــن
المتخصصة ،إلى أن "النجوم لن يكونوا في قاعة
بيفرلي هيلتون للحفالت هذه المرة .الناس الذين
سيشاهدون ينتظرون مشاعر مختلفة .آمل أن
يفوز مسلسل مانك".

ً
األوفر حظا

ويبدو أن النجوم أنفسهم تكيفوا مع الوضع.
وقــد أوضحت أمــانــدا سيفريد ،وهــي المرشحة
ً
األوفر حظا للفوز بجائزة أفضل ممثلة في دور
ثانوي عن مسلسل "مانك" ،للصحافيين أخيرا

ق ــد ت ـع ـ ّـوض ال ـم ـفــاجــآت ع ــن غ ـيــاب الـبـهــرجــة
االستعراضية في احتفال إعالن جوائز "غولدن
غـلــوب" بالصيغة االفـتــراضـيــة ،بسبب جائحة
"كوفيد ،"19-ويمكن أن يشكل مناسبة لالحتفاء
ُ
بالمخرجات ،ولتكريس صعود "نتفليكس" في
مجال اإلنتاج السينمائي.
وتستحوذ جوائز "غولدن غلوب" على اهتمام
كبير فــي أوس ــاط السينما األمـيــركـيــة ،ويسعى
العاملون في هذا القطاع إلى الفوز بها .وهي قد
تعزز حظوظ أبرز المرشحين لجوائز األوسكار،
ً
لكنها أيضا ،وعلى العكس ،قد تحبط آمالهم.
(أ ف ب)

أماندا سيفريد

هالي بيري

شعار مهرجان برلين السينمائي

ً
توم هوالند يواجه عاصفة انتقادات في الهند «برلين السينمائي» ينطلق افتراضيا بأفالم أوروبية هالي بيري تبحث عن زوجها المفقود
يواجه الممثل البريطاني الذي يجسد شخصية سبايدر مان على الشاشة ،عاصفة انتقادات
على "تويتر" في الهند ،بسبب تعليق ساخر تجاه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي نشره
مستخدم يحمل اسمه .فقد نشر المؤرخ البريطاني توم هوالند تغريدة سخر فيها من رئيس
الوزراء الهندي ،بعد إطالق اسمه على مدرج ضخم لرياضة الكريكت،
وكتب" :أنا معجب جدا بتواضع مودي ،الذي تجلى من خالل إطالق اسمه على أكبر مدرج
للكريكت في العالم" .وأثار المنشور تعليقات غاضبة في الهند ،حيث حصل التباس لدى كثر
بين حساب المؤرخ صاحب التغريدة ،وذلك العائد للممثل توم هوالند ( 24عاما) ،والذي َّ
جسد
شخصية الرجل العنكبوت في سلسلة أفالم استديوهات مارفل .وانتشر وسم "قاطعوا سبايدر
مان" على نطاق واسع في هذا البلد العمالق ،الذي يعد  1.3مليار نسمة.
(أ ف ب)

ينطلق مهرجان برلين السينمائي ،اليوم ،افتراضيا ،في أول حدث سينمائي أوروبي خالل
العام مع خمسة عشر فيلما ،لكن في غياب النجوم والسجادة الحمراء والعروض بالقاعات
المغلقة ،في مؤشر على التخبط الذي يعانيه القطاع الثقافي بسبب جائحة كورونا.
وتزخر المسابقة الرسمية هذا العام بأعمال سينما المؤلف ،مع اثني عشر فيلما ،لكنها
تسجل غيابا للسينما األميركية أو اإلنتاجات الضخمة ،بسبب تبعات الجائحة.
ويتنافس  12مخرجا و 6مخرجات للفوز بجائزة الدب الذهبي .ولن يكون للجنة التحكيم،
المؤلفة هذا العام من ستة فائزين سابقين بجائزة الدب الذهبي ،استثنائيا ،أي رئيس.
وللمرة األولــى أيضا ،يمنح المهرجان جائزة أفضل أداء من دون تحديد الجنس ،في
خطوة فريدة بالمهرجانات العالمية الكبرى ،بدال من جائزتي أفضل ممثل وأفضل ممثلة.
(أ ف ب)

وقع االختيار على النجمة هالي بيري ،لتقوم ببطولة فيلم " ."The Mothershipوهو من
إنتاج منصة نتفليكس ،بالتعاون مع .MRC Film
ومن المقرر أن يقوم ماثيو تشارمان بكتابة وإخراج العمل ،وهو مغامرة خيال علمي ،حيث
تبحث سارة مورس (هالي بيري) عن زوجها بعد عام على اختفائه في ظروف غامضة من
مزرعتهم الريفية .وعندما تكتشف شيئا غريبا من خارج كوكب األرض أسفل منزلهم ،تشرع
هي وأطفالها في سباق للعثور على الزوج واألب المفقود ،واألهم من ذلك معرفة الحقيقة.
وسيكون " "The Mothershipأول فيلم روائي طويل يخرجه شارمان عقب مجموعة تجارب
نالت استحسان الجمهور.
أما الممثلة الحائزة جائزة األوسكار هالي بيري ،فستقوم كذلك بدور البطولة في فيلم
 Netflixاألصلي  ،Bruisedالذي يمثل تجربتها اإلخراجية األولى.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :الحياة مغامرة جريئة ،وعملك
جزء منها ،فأقدم وال تخف.
ً
عاطفيا  :ليس ّ
لحبكما قيمة إال إذا
توحدتما حول هدف واحد.
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا :تـ ــواج ـ ـهـ ــك ص ـع ــوب ــات
ومشاكل عائلية ال حل لها إال بالصبر
والحكمة.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :التمس الــرزق بعرق جبينك،
ً
وسوف يسعفك الحظ قريبا.
ً
عاطفيا :تــرضــى عــن شــريــك حياتك،
ألن ــه واقـ ــف إل ــى جــان ـبــك ف ــي ال ـس ــراء
والضراء.
ً
اجتماعيا :تسعى إلى إعجاب الناس
بك ،وتهمل االهتمام باألقربين منك.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :ال تقبل بعمل ال تشعر بالبهجة
في إنجازه ،وانصرف إلى غيره.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ف ــي الـ ـس ــاع ــة الـ ـت ــي تـجـتـمــع
ف ـي ـهــا بــالـحـبـيــب ت ـت ـجـ َّـمــع ك ــل األحـ ــام
واالبتسامات.
ً
ً
اجتماعيا :هناك أشياء بسيطة جدا ال
تذكرها ،لكنها ثمينة بالنسبة إليك.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مهنيا :تبطئ في عملك قليال ،وتشعر
بعدم راحة تجاه المستقبل.
ً
ّ
ُّ
يحس الحبيب بما تمر به من
عاطفيا:
صعوبات ،ويأسف على الوضع.
ً
اجتماعيا :يأتيك رسول من بعيد يحمل
ً
معه هدية وأخبارا طيبة.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مـهـنـيــا :الـنـصــر فــي عملك يــأتــي بعدما
ّ
وتصر على المتابعة.
تتحمل الخسارة،
ً
عــاطـفـيــا :دروب الـحـيــاة صـعـبــة ،لكنها
ً
تصبح سهلة إن قطعتماها معا.
ً
اجتماعيا :ال تنتظر المساعدة من أحد
إلنقاذك ،فما ّ
حك جلدك مثل ظفرك.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
مهنيا :اعمل ما تراه مناسبا ،ودع كالم
الزمالء ،فال سبيل إلرضاء الجميع.
ً
عاطفيا :يــريــد شــريــك الـ ُـعـمــر أن ينال
ً
م ـنــك ك ــل م ــا ي ــري ــد ،خ ــوف ــا م ــن ال ـيــوم
األسود.
ً
اجتماعيا :الوقت ليس وقــت إســراف
وتبذير ،فانتبه إلى ما لديك.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
َّ
تتحول أحالمك
مهنيا :إذا كنت تريد أن
إلى حقائقّ ،
فشمر عن ساعديك.
ً
عــا طـفـيــا  :للتفاصيل العاطفية أهمية
ً
ك ـب ــرى ،ف ـهــي ال ـتــي تـجـعـلــك حــزي ـنــا أو
ً
مسرورا.
ً
اجتماعيا  :حين ال تحب المكان الذي
ذهبت لزيارته غادره بكل هدوء.
رقم الحظ.4 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً
م ـه ـن ـيــا :ي ـقــف ال ـق ــدر أح ـي ــان ــا ف ــي وجــه
أحالمك البسيطة ،فال تتراجع.
ً
عاطفيا :ال ّ
تفوت أي فرصة تجعل فيها
شريك حياتك يفرح بوجودك معه.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ات ــرك الـنــاس وشــأنـهــم ،وال
ً
تتدخل فيما ال يعنيك أبدا.
رقم الحظ27 :

الدلو

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
ً
مهنيا :ال تنجز أمرا تستفيد منه راهنا،
فتندم على إنجازه في المستقبل.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ي ـ ـعـ ــرف ال ـح ـب ـي ــب ن ــواح ــي
ال ـض ـعــف ف ـيــك ،ف ـي ـحــاول اسـتـثـمــارهــا
لمصلحته.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :اب ـح ــث ع ــن ال ـس ـع ــادة في
داخلك قبل البحث عنها في مكان آخر.
رقم الحظ.2 :

ً
ّ
مهني
مهنيا :أعمالك المتقنة بضمير
ُ
تكسب أفضل سمعة بين الناس.
ً
عاطفيا :ينقذك الحبيب بتوجيهاته من
مأزق كنت ستقع فيه.
ً
اجتماعيا :تــأخــذك األوض ــاع الصعبة
إلى مكان بعيد عن االهتمام بمن حولك.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :المهم في عملك تنظيمه ،واألهم
مهارتك الدقيقة في إنجازه.
ً
عــاط ـف ـيــا :ف ــي ح ـنــايــا ال ـشــريــك محبة
كبيرة لك ،ويتمنى أن تبادله إياها.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :أح ـيــانــا ال تـحـتـمــل رؤي ــة
ب ـعــض م ـع ــارف ــك ،ف ـل ـم ــاذا ت ـب ـقــى على
عالقة بهم؟
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
م ـه ـن ـيــا :رزق ـ ــك ل ــن يـلـقــى عـلـيــك من
السماء ،بل يأتي من خالل مجهودك.
ً
عاطفيا :تكتب رسالة شوق لحبيب
لم تتمكن من رؤيته منذ زمن.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا" :رضـ ــا ال ـن ــاس غــايــة ال
ت ـ ــدرك" ،وال ـم ـهــم أن ي ـكــون ضميرك
ً
مرتاحا.
رقم الحظ.22 :
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ً
النجوم مشغولون بتصوير أعمالهم بعيدا عن رمضان
منهم شريف منير وإلهام شاهين وماجد الكدواني

tawabil@aljarida●com

أخبار النجوم

نجوى كرم تحصل على اإلقامة
الذهبية في اإلمارات

نجوى كرم

إلهام شاهين

ماجد الكدواني

شهدت مواقع التصوير في مصر حالة من النشاط غير
المسبوق الخاص بمسلسالت غير مدرجة في الموسم
الرمضاني القادم لتصوير مجموعة كبيرة من األعمال
الدرامية للعرض سواء قبل رمضان أو بعده بنفس سرعة
وتكثيف المشاهد الخاصة باألعمال الرمضانية بما يؤكد أن
المواسم األخرى أصبحت قوية جدا.
ب ـ ـ ــدأ الـ ـنـ ـج ــم شـ ــريـ ــف م ـن ـيــر
ت ـ ـصـ ــويـ ــر م ـس ـل ـس ـل ــه الـ ـج ــدي ــد
"إجازة مفتوحة" المقرر عرضه
ع ـق ــب ش ـه ــر رمـ ـض ــان م ـبــاشــرة
على قنوات المتحدة للخدمات
اإلعالمية.
والمسلسل من إنتاج شركة
سـ ـيـ ـن ــرج ــي لـ ــإن ـ ـتـ ــاج الـ ـفـ ـن ــي،
وم ـكــون مــن  45حلقة وينتمي
إل ــى فـئــة األع ـمــال االجـتـمــاعـيــة،
ح ــول عــاقــة شـقـيــق بشقيقاته
ووالدته ومجموعة من األقارب
إذ يـحــاول الــوصــول إلــى حلول

ل ـع ــدة م ـش ـكــات ب ـي ـن ـهــم ،ويـتــم
الـ ـتـ ـص ــوي ــر فـ ــي م ـج ـم ــوع ــة مــن
الديكورات الثابتة أهمها ديكور
الفيال.
ومن المقرر أن يستمر شريف
وطاقم عمله في التصوير حتى
رمضان القادم ويستكمل األيام
الـمـتـبـقـيــة ب ـعــد ال ـش ـهــر الـكــريــم
بالتوازي مع العرض .ويشارك
في بطولة المسلسل عدد كبير
من النجوم منهم لقاء الخميسي
وهـ ـش ــام إس ـمــاع ـيــل وسـمـيـحــة
أيـ ـ ــوب ومـ ـل ــك قـ ـ ــورة ون ــوره ــان
ومـ ــراد م ـك ــرم ،وه ــو م ــن إخ ــراج
م ـح ـمــد ح ـم ــاق ــي ،ك ـم ــا يـسـتـعــد
منير للدخول في تجربة جديدة
خــارج رمضان يصورها خالل
الفترة القادمة أيضا بمشاركة
الفنان أحمد عبدالعزيز باسم
مبدئي "أهل الشر".

«الحرير المخملي»
مـ ــن ن ــاحـ ـيـ ـت ــه ،بـ ـ ــدأ ال ـف ـن ــان

مصطفى فهمي
الكبير مصطفى فهمي تصوير
مسلسله الجديد المقرر عرضه
خ ـ ـ ــارج الـ ـسـ ـب ــاق ال ــرم ـض ــان ــي
بـ ــاسـ ــم "ال ـ ـحـ ــريـ ــر ال ـم ـخ ـم ـل ــي"
داخــل أحد الديكورات الريفية
ا لـتــي تستقبل معظم مشاهد
المسلسل الجديد ،والذي تدور
أحداثه في حقبة زمنية قديمة
من القرن الماضي داخل إحدى
الـقــرى حــول كبير هــذه القرية
وم ـس ــاع ــده وال ـم ـش ـكــات الـتــي
ي ـحــاول الـتـغـلــب عليها وســط
مـقــاومــة لــاحـتــال اإلنـكـلـيــزي
في هذا الوقت لتستمر األحداث
حتى وقت قريب.
ويشارك في المسلسل عدد
كبير مــن الـنـجــوم ،منهم هالة
فــاخــر وم ـهــا أب ــوع ــوف ودال ـيــا
مصطفى وهو من تأليف أميمة
عز الدين وورشــة كتابة أحمد
أب ــوزي ــد تــوفـيــق ومـحـمــد ناير
وإخراج أحمد خالد أمين ،ومن
ال ـم ـقــرر أن يـسـتـمــر الـتـصــويــر
ح ـتــى ب ــداي ــة رم ـض ــان ع ـلــى أن

يستكمل م ــدة شـهــر آخ ــر بعد
الشهر الكريم تمهيدا للعرض
خالل الصيف القادم.

«والد ناس»
ودخ ــل الـفـنــان الكبير ماجد
ال ـ ـكـ ــدوانـ ــي ل ــوك ـي ـش ــن ت ـصــويــر
م ـ ـس ـ ـل ـ ـس ـ ـلـ ــه ا لـ ـ ـ ـج ـ ـ ــد ي ـ ـ ــد "والد
نـ ـ ــاس" ال ـم ـق ــرر ع ــرض ــه م ــن 10
حـلـقــات عـلــى إح ــدى المنصات
اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرونـ ـ ـي ـ ــة ،وان ـ ـت ـ ـهـ ــى مــن
تصوير أسبوعين منه حتى اآلن
بمشاركة عدد كبير من النجوم،
والمسلسل تغير اسمه أكثر من
م ــرة ح ـتــى ت ــم االس ـت ـق ــرار على
هذا االسم.
وي ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل خ ـ ــال
الفترة القادمة من خــال حلقة
أسبوعيا ،ويشارك في بطولته
وف ــاء ص ــادق ومـحـمــد سليمان
وع ــدد كبير مــن نـجــوم الـشــرف
بواقع نجم أو اثنين كل حلقة.
وال ـم ـس ـل ـســل م ــن إخ ـ ــراج أحـمــد
ال ـ ـج ـ ـنـ ــدي ت ــألـ ـي ــف مـ ـحـ ـم ــد عــز
وكريم يوسف وأحمد الجندي
وسامح جمال ومن إنتاج أحمد
الجنايني.

«حكايتها»

مصطفى فهمي
يصور مسلسل
«الحرير
المخملي»
حول مقاومة
االحتالل

وت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــود ال ـ ـن ـ ـج ـ ـمـ ــة إلـ ـ ـه ـ ــام
شــا هـيــن ل ـلــدرا مــا التلفزيونية
من خالل مسلسل جديد باسم
"حكايتها" وتشارك فيه بقصة
من القصص ،حيث تقدم حكاية
باسم "حتة مني" المقرر عرضه
خ ـ ــال األس ـب ــوع ـي ــن ال ـقــادم ـيــن
وتحديدا  6مارس القادم ،على
شبكة قنوات دي إم سي.
وتقدم إلهام القصة بمشاركة
أح ـم ــد وف ـي ــق وس ـ ــارة الـشـيـمــي

شريف منير خالل كواليس «إجازة مفتوحة»

ون ـه ــال ع ـن ـبــر ،والـمـسـلـســل من
إخـ ـ ـ ــراج حـ ـس ــام ع ـل ــي وتــأل ـي ــف
الكاتبة شهيرة سالم ومن إنتاج
سينرجي ،وتقدم إلهام فيه دور
سيدة خمسينية تقدم مجموعة
من المشاكل التي تواجه المرأة
ال ـم ـصــريــة وال ـعــرب ـيــة وت ـحــاول
إيجاد حلول لها.
وت ـ ـ ـقـ ـ ــدم إل ـ ـ ـهـ ـ ــام ال ـم ـس ـل ـس ــل
الـ ـج ــدي ــد بـ ـع ــد  4س ـ ـنـ ــوات مــن
مسلسلها األخير ليالي الحلمية
 ،6وتــرى أنها تساهم شيئا ما
ف ــي دع ــم ال ــدرام ــا ال ـت ــي تخص
المرأة من خالل هذا العمل.

أعـلـنــت الـفـنــانــة اللبنانيةنـجــوى ك ــرم تسلمها «اإلقــامــة
ونشرت نجوى عبر صفحتها
الذهبية» من دولــةاإلمــارات.
ّ
على موقع تويتر مجموعة صور توثق هذا الحدث ،وعلقت:
ّ
«تشرفت اليوم باستالم اإلقامة الذهبية من ّدولــة اإلمــارات
ّ
الشقيقة الله يعز قيادتها وشعبها وساقبت إنو عيد ميالدي
وصارت الفرحة اثنين».
نجوى التي أطلقت الشهر الماضي أغنية «زايد مجدها»،
مــن كلمات روجـيــه فغالي ،ولـحــن أنـطــوان الشعك ،وتــوزيــع
موسيقي وتسجيل اسـتــديــو دان ــي حـلــو ،وتسجيل صــوت
وك ــورس استديو جــو بــارودجـيــان ،والـتــي قالت عنها إنها
ّ
عــربــون ُح ـ ّـب ووفـ ــاء مــن ك ــل لـبـنــان إل ــى اإلم ـ ــارات وشعبها
وحكامها ،ها هي اإلم ــارات تبادلها الــوفــاء ،وتمنحها هذه
اإلقامة الذهبية التي تستحقها.

محمد فؤاد يطرح
«ما تيجي نتكلم» من ألحانه

«ونسني »2
وص ــور طــاقــم عـمــل مسلسل
"ون ـس ـنــي  "2ع ــددا م ــن مشاهد
العمل للعرض خــارج الموسم
ال ــرمـ ـض ــان ــي الـ ـ ـق ـ ــادم وي ـن ـت ـظــر
ال ـ ـطـ ــاقـ ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة الس ـت ـئ ـن ــاف
التصوير خالل الفترة القادمة
ويشارك فيه مجموعة كبيرة من
األب ـطــال الـشـبــاب وهــم محمود
الليثي وأحـمــد سلطان وحــازم
إيهاب وسارة درزاوي وبسنت
ش ــوق ــي وع ـب ـي ــر م ـن ـيــر ورب ـ ــاب
م ـم ـتــاز وع ـم ــاد رشـ ــاد وســامــي
مغاوري وحنان سليمان وتامر
فرج وإسالم رزة ومحمد جمعة
ودن ـي ــا ع ـبــد ال ـع ـظـيــم ومـيــريــت
عمر الـحــريــري وجـمــال يوسف
ومحمد طلعت وعيد أبو الحمد
وم ـح ـمــد أوت ــاك ــا ،وم ــن الـمـقــرر
عرض على شبكة إم بي سي.
ك ـم ــا ت ـس ـت ـعــد م ـج ـمــوعــة مــن
األط ـ ـق ـ ــم لـ ـتـ ـص ــوي ــر م ـج ـم ــوع ــة
م ـ ـ ــن م ـ ـس ـ ـل ـ ـسـ ــات الـ ـمـ ـنـ ـص ــات
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ال ـج ــدي ــدة لـلـبــدء
خالل األسابيع القادمة.

محمد فؤاد
يستعد النجم محمد ف ــؤاد لـطــرح أغنية جــديــدة بعنوان
«ماتيجي نتكلم» ،من ألحانه ،وكلمات وائل توفيق ،وتوزيع
الموسيقي كريم عبدالوهاب ،ومن المقرر أن يتم طرحها خالل
األيام المقبلة على «يوتيوب».
من ناحية أخرى ،دخل فؤاد قائمة التريند على «يوتيوب»،
من خالل أغنية «ليه» ،وكان قد ّ
شوق متابعيه في وقت سابق
بصدور أول أغنية له خالل العام الحالي .2021
يذكر أن فــؤاد طــرح أغنيته الجديدة «أحكيلك» عبر قناته
الرسمية على «يــوتـيــوب» ،األي ــام الماضية ،وحققت األغنية
نجاحا كبير بعد ساعات من طرحها.
ويتعاون فؤاد مع الشاعر أسامة محرز ،في أغنية جديدة
بعنوان «احكيلك» والتي تحمل طابع درامــا ،وهي من ألحان
وليد سعد ،وتوزيع خالد نبيل.

سوسن ميخائيل تكشف حقيقة
مشكالتها مع زمالئها

لبنى عبدالعزيز« ...قصة امرأة حرة»

ً
تروي مذكراتها وتنشر صورا من مكتبتها الخاصة للمرة األولى
القاهرة  -هيثم عسران

لم تفكر الفنانة لبنى
عبدالعزيز في كتابة
مذكراتها ،بل اعتذرت
عنها عدة مرات ،انطالقا
من أن حياتها الخاصة
هذا
ملك لها فقط ،لكن ً
التحفظ لم يعد موجودا،
عندما قررت أن تبوح بها
للزميلة هبة محمد علي،
التي صاغت مذكراتها
حرة»،
في «قصة امرأة ً
وتحكي فيها أسرارا
وتبوح بصور من مكتبتها
الخاصة للمرة األولى.

اخ ـ ـت ـ ــارت هـ ـب ــة م ـح ـم ــد عـلــي
مؤلفة كتاب "قصة امــرأة حــرة"،
ال ــذي ي ـت ـنــاول م ــذك ــرات الـفـنــانــة
ال ـك ـب ـيــرة لـبـنــى ع ـبــدال ـعــزيــز ،أن
يكون هناك ثالثة تقديمات من
أصدقاء الفنانة المقربين ،وهم
ً
م ـف ـيــد ف ـ ــوزي ،ال ـ ــذي كـ ــان م ـع ــدا
ل ـبــرامــج لـبـنــى ع ـبــدال ـعــزيــز ،في
البرنامج األوروبي ،وعمل معها
ً
كثيرا وتربطهما عــا قــة جيدة،
وأحمد إحسان عبدالقدوس نجل
صديقها وأستاذها ومكتشفها
اح ـس ــان ع ـبــد ال ـ ـقـ ــدوس ،والـ ــذي
يقطن بجوارها في حي الزمالك
ً
ويلتقيها كثيرا ،باإلضافة إلى
الـفـنــان سمير صـبــري الصديق
المقرب لها والــذي ال يــزال على
تواصل معها حتى اليوم ويسأل
عنها باستمرار.
ك ـم ــا أض ـي ـف ــت م ـق ــدم ــة راب ـع ــة
كتبتها شقيقتها لميس ،التي
ع ـم ـلــت م ــذي ـع ــة ل ـف ـت ــرة ،ق ـب ــل أن
تـســافــر إل ــى ال ــوالي ــات المتحدة
ب ـح ـكــم ع ـم ــل زوجـ ـه ــا ف ــي األم ــم
المتحدة.

حكاية لبنى
مـ ــن خـ ـ ــال فـ ـص ــول الـ ـكـ ـت ــاب،
الـ ــذي ك ـتــب بـبـســاطــة وم ــن دون

غالف الكتاب

تعقيد واختتم بصور تعبر عن
ك ــل مــرحـلــة ف ــي حـيــاتـهــا ،يمكن
أن ت ـع ــرف م ــام ــح ح ـي ــاة لـبـنــى،
الـتــي عــاشــت فــي مـنــزل أسرتها
س ـن ــوات ـه ــا األولـ ـ ـ ــى ب ـي ــن عــائ ـلــة
مـ ـت ــرابـ ـط ــة ،والـ ـ ــدهـ ـ ــا ص ـح ــاف ــي
ب ـ ــاأله ـ ــرام ،وف ـ ــي ن ـف ــس ال ـم ـنــزل
أقامت جدتها لوالدها ،وجدتها
لــوالــدتـهــا ،وه ــو مــا جـعــل نشأة
ً
األسرة تؤثر كثيرا في حياتها،
خــاصــة جــدتـهــا لــوالــدتـهــا الـتــي
ً
أث ـ ــرت ف ـي ـهــا ج ـ ــدا بـتـعـلـيـمــاتـهــا
الصارمة.
ومن التفاصيل التي تحكيها
لبنى في سيرتها الذاتية كيف
أنها كبرت قبل أوانها ،وهو أمر
لم يرتبط بوفاة والدتها في سن
مبكرة ومسؤوليتها عن شقيقها
االصغر شريف ،الذي كان عمره
ً
انذاك  3أعوام فقط ،ولكن أيضا
كـيــف ك ــان ل ـخــروج األجــانــب من
مصر بعد ثورة  1952تأثير على
ً
تحملها المسؤولية مبكرا في
إذاعة البرنامج األوروبي ،بعدما
أصبحت مسؤولة عن المحتوى
الذي يقدم.
كـمــا ي ــروى الـكـتــاب تفاصيل
عالقاتها بوالدتها وتأثير األم
عليها ،خــاصــة فــي ظــل العالقة
االستثنائية التي جمعت بينهما
ً
لتقارب العمر ،نظرا ألن والدتها
أن ـج ـب ـت ـهــا وعـ ـم ــره ــا  15عــامــا
ف ـقــط ،وم ــن ث ــم ك ــان لتشابهما
عـلــى الـمـسـتــوى الشكلي تأثير
في تبادلهما المالبس واعتقاد
البعض أن والدتها هي شقيقتها
الكبرى.
مــن الـحـكــايــات ال ـتــي تــرويـهــا
لنبى مسألة عمرها الحقيقي،
ً
ف ـ ــرغ ـ ــم أن الـ ـمـ ـسـ ـج ــل رسـ ـمـ ـي ــا
أنـهــا مــوالـيــد ع ــام  ،1935لكنها
أصغر من ذلــك بثالثة أو أربعة
أع ـ ـ ـ ــوام ،ك ـم ــا ت ـع ـت ـقــد ،وأن ه ــذا
ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ كـ ـت ــب بـ ـع ــدم ــا ق ــام ــوا
بـ"تسنينها" ،أي تحديد عمرها،

سوسن ميخائيل

في التلفزيون ،لكي يتمكنوا من
تعيينها ،حيث ظلت فترة طويلة
تعمل ومـســؤولــة عــن البرنامج
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ،م ــن دون أن تـعـيــن
بسبب عدم قانونية تعيين طفلة
وفق القانون.

لبنى والسياسة
ت ــروي الـفـنــانــة الـمـصــريــة في
مــذكــراتـهــا مــواقـفـهــا السياسية
وع ـ ــاق ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــا م ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ــرؤس ـ ـ ـ ــاء
الـســابـقـيــن ،فــرغــم أنـهــا ناصرية
ال ـهــوى وجـمـعـتـهــا عــاقــة طيبة
مـ ـ ــع الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ــراح ـ ـ ــل جـ ـم ــال
عـ ـب ــدالـ ـن ــاص ــر ،ال ـ ـ ــذي طـ ـل ــب مــن
رئ ـيــس الـتـلـفــزيــون أم ـيــن حـمــاد
أن ي ـم ـن ـح ـه ــا فـ ــرصـ ــة ال ـت ـق ــدي ــم
الـتـلـفــزيــونــي ف ــي أح ــد ال ـبــرامــج،
رغــم تخوفها مــن هــذه الخطوة
العتقادها أن التلفزيون سيؤثر
على نجوميتها بالسينما آنذاك.
ك ـم ــا ت ـت ـح ــدث عـ ــن الـ ـلـ ـق ــاءات
ال ـم ـت ـع ــددة ،ال ـت ــي جـمـعـتـهــا مع
عبدالناصر ،حيث كان يلتقيها
ف ــي ال ـجــام ـعــة األم ـي ــرك ـي ــة ،وعــن
االهـتـمــام بالفن والثقافة آنــذاك
وعــاقــات ـهــا م ــع الــدك ـتــور ث ــروت
عكاشة ،ثــم تنتقل للحديث عن
عالقاتها مع الرئيس الراحل أنور
الـســادات ،الــذي حــاورتــه بالفعل
في منزله والتقته في الواليات
ً
ال ـم ـت ـح ــدة ،فـ ـض ــا ع ــن ال ـعــاقــة
الـشـخـصـيــة ال ـتــي ن ـشــأت بينها
وبـيــن الـسـيــدة جيهان الـســادات
وا س ـ ـت ـ ـمـ ــرت حـ ـت ــى اآلن ،ح ـيــث
ح ـضــرت جـيـهــان ال ـس ــادات فــرح
ابنتها وكانت تجمعهما لقاءات
متعددة في الواليات المتحدة.
ومــن الحكايات التي ترويها
عـ ــن ع ــاق ــاتـ ـه ــا بــال ـس ـيــاس ـي ـيــن
الـحــوار الــذي جمع بينها وبين
السيدة سوزان مبارك ومهرجان
القراءة للجميع ،الذي ظل عالمة
مهمة فــي نشر الثقافة والوعي

لبنى عبدالعزيز
ب ـي ــن االط ـ ـفـ ــال بـ ــال ـ ـقـ ــراءة ،وه ــو
المهرجان الذي تطالب باعادته
ً
اآلن مجددا.

وظ ـلــت صــداقـتـهـمــا ح ـتــى ال ـيــوم
االخ ـيــر مــن حـيــاتــه ،حـيــث تــروي
ح ـك ــاي ــات ك ـث ـيــرة ع ــن الـعـنــدلـيــب
االس ـم ــر ل ـل ـمــرة األول ـ ـ ــى ،بـخــاف
قصة حبه لها.

م ــن الـ ـم ــواق ــف ،ال ـت ــي تــروي ـهــا
ً
لبنى في الكتاب أيضا ،ما حدث
بـيـنـهــا وب ـيــن أم كـلـثــوم ف ــي احــد
االستوديوهات ،حيث كانت تميل
لبنى لألغاني األجنبية ولم يكن
يطربها صــوت كوكب الشرق إال
مــؤخــرا ،باإلضافة إلــى معركتها
ال ـص ـحــاف ـيــة م ــع ع ـب ــاس ال ـع ـقــاد
وقيامها بالرد على مقاالته ضد
الـمــرأة بمقال كتبته فــي األهــرام،
وهـ ــي ال ـج ــري ــدة ال ـت ــي ع ـمــل بـهــا
والدها وشقيقها الراحل ،وكانت
تكتب إليها رسائل من الواليات
المتحدة خــال دراسـتـهــا هناك،
وعــادت قبل سنوات للكتابة في
جريدة األهرام ويكلي االسبوعية
التي تصدر باإلنكليزية.
تـحـكــي الـفـنــانــة الـمـصــريــة في
م ــذك ــراتـ ـه ــا عـ ــن قـ ـص ــة حـ ــب مــن
جانب واحد كان بطلها العندليب
االسمر عبدالحليم حافظ ،الذي
ً
أحبها بعد عملهما معا في فيلم
"الــوســادة الخالية" ،وهــي الفترة
ً
التي تزوجت فيها سرا من المنتج
رمسيس نجيب ،لكن حليم ابتعد
عنها كحبيب فور إعالن الزواج،

اعترافات

معاركها

تـ ـعـ ـت ــرف ل ـب ـن ــى ع ـب ــدال ـع ــزي ــز
ب ــأخـ ـط ــائـ ـه ــا ،ال ـ ـتـ ــي ارت ـك ـب ـت ـه ــا،
وتحملها لنتائج هــذه االخطاء،
ب ـ ــاعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاره ـ ــا مـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــة ع ــن
اخ ـت ـي ــارات ـه ــا ،ك ـم ــا ت ـت ـح ــدث عــن
عالقاتها بأزواجها وصدمة وفاة
زوجها د .اسماعيل برادة ووفاة
زوج ابنتها ،وكذلك عالقاتها مع
أح ـفــادهــا وم ــا ح ــدث لـهــا عندما
عادت إلى مصر بعد غياب.
وفـ ـ ــي فـ ـص ــل "إن ـ ـهـ ــم ي ـه ـي ـنــون
تـ ــاري ـ ـخـ ــي" تـ ـتـ ـح ــدث ل ـب ـن ــى عــن
ت ـع ــرض ـه ــا لـ ـم ــواق ــف غ ــري ـب ــة فــي
االع ـ ـ ـمـ ـ ــال ،الـ ـت ــي شـ ــاركـ ــت فـيـهــا
خ ــال الـعـقــديــن األخ ـيــريــن ،منها
عدم احترام رغبتها في تصوير
مسرحية "سكر هانم" في آخر أيام
العرض ،بعدما قدم فريق العمل
أداء أحسن بكثير مــن التصوير
الــذي جرى في أول أيــام العرض،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى س ـحــب مسلسل
منها دون إبالغها وسرقة التعاقد
الــذي وقعت عليه منها ،وهــو ما
جعلها ال تشعر بالراحة.

أكــدت الممثلة السوريةسوسن ميخائيل أن عالقتها مع
زمالئها الفنانين أكثر من جيدة ،وأنها تحبهم وتحترمهم ،وال
يجمعها معهم إال كل خير.
ونـفــت ميخائيل ،مــا تـتــداولــه بعض الصفحات بين فترة
وأخ ــرى عــن مشكلة بينها وبـيــن أي زمـيـلــة ،وقــالــت إن هــدف
ه ــذه الـصـفـحــات اإلي ـق ــاع بـيـنـهــا وب ـيــن زم ـيــات ـهــا ،م ــؤكــدة أن
مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي بــاتــت ،فــي أغـلــب األح ـيــان ،نقمة
في مجتمعنا الشرقي ،ألن البعض بــات يهدف إلــى االنتشار
الـمـجــانــي عـلــى حـســاب سمعة الـنــاس وكــرامــاتـهــم ،ومــن دون
أي رادع أخــاقــي .يـشــار إلــى أن ميخائيل شــاركــت فــي الجزء
ال ـح ــادي عـشــر مــن مسلسل «ب ــاب ال ـح ــارة» بشخصية «سكر
خانم» ،وبشخصية «سمية» في مسلسل «رد قلبي» ،إضافة إلى
مشاركتها في مسلسل «سنة ثانية زواج».

حورية فرغلي تخضع لعملية
جراحية في أميركا

حورية فرغلي
تخضع الفنانة حورية فرغلي للعملية الجراحية الثانية
في «األنف» ،اليوم ،بعد  20يوما من إجراء العملية الجراحية
األولى التي خضعت لها في أحد مستشفيات والية شيكاغو
األميركية ،وكللت بالنجاح ،والتي استغرقت أكثر من 10
ساعات في غرفة العمليات.
والعملية الـثــانـيــة هــي تـعــديــل األن ــف للشكل الطبيعي
ونـحـتــه ،بعدما ج ــاء ت العملية األول ــى باستقطاع خاليا
جذعية وعظام من القفص الصدري ،ووضعهما في األنف
لـيـعــود لشكله الـطـبـيـعــي ،إضــافــة إل ــى تـطــور حــاســة الشم
والتذوق لدى حورية بعد نجاح العملية األولى ،ومن المقرر
أن تستغرق العملية الثانية  3ساعات.

١٥
غانم النجار :السلطة سلبت األمة إرادتها منذ زمن
توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

«من يقل إن البدون ليسوا من نسيجنا االجتماعي يمثل نفسه فقط»
كتب التقرير:
عبدالوهاب خاطر

اس ـت ـك ـم ـلــت أك ــادي ـم ـي ــة "البـ ـ ــا"،
ال ـ ـت ـ ــاب ـ ـع ـ ــة ل ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة لـ ـ ــويـ ـ ــاك،
ب ــرن ــامـ ـجـ ـه ــا ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ب ـ ــإع ـ ــداد
إعالميين من الكويت ودول عربية
أخرى ،واستغرق البرنامج خمسة
أيام ،تم خاللها تعليم المتدربين
أساسيات العمل اإلعالمي من جهة
إعداد المحاور واألسئلة ومهنية
ال ـع ـم ــل اإلع ـ ــام ـ ــي مـ ــع ال ـم ــدرب ــة
اإلعــامـيــة رانـيــا بــرغــوت ،وكانت
ش ـخ ـص ـيــة الـ ـج ــوه ــر ال ـم ـحــاضــر
فــي جامعة الـكــويــت قسم العلوم
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـب ــروف ـي ـس ــور غــانــم
ال ـن ـج ــار ،ال ـث ــاث ــاء ال ـم ــاض ــي ،في
الـخــامـســة م ـس ــاء ،ف ــي ف ـنــدق فــور
بوينتس الشيراتون.

في لقاء أجراه د .غانم النجار
مع متدربي برنامج الجوهر،
شمل الحديث عن جوانب
كثيرة ،تحت إشراف اإلعالمية
رانيا برغوت ،بحضور رئيسة
مجلس إدارة لوياك فارعة
السقاف ،وعميد المعهد
العالي للفنون الموسيقية
د .رشيد البغيلي ،ورئيس قسم
اإلعالم في جامعة الكويت
إعالميون متميزون
أ .د مناور الراجحي ،ومدير
ويعمل برنامج الجوهر على
إع ـ ــداد إعــام ـي ـيــن مـتـمـيــزيــن ،من
إدارة العالقات العامة في
خ ـ ــال ورش تـ ــدريـ ــب ي ـت ــم فـيـهــا
جمعية اإلعالميين الكويتية
التدرب على يد إعالميين بارزين
جراح القزاع.
مــن الــوطــن الـعــربــي ،وتـجــرى بعد

ال يليق
بالكويت أن
يكون لديها
مهجرون
بسبب قضايا
الرأي

المعركة
السياسية
ال تعبر عن
المتصارعين
بل توجد
فرق عمل
لديها معركة
على المرحلة
المقبلة من
الحكم

ذلـ ـ ــك مـ ـق ــاب ــات مـ ــع ش ـخ ـص ـيــات
ريادية في شتى المجاالت.
ب ــدأ ال ـل ـقــاء بـتـقــديــم وتــرحـيــب
اإلع ــام ـي ــة رانـ ـي ــا ب ــرغ ــوت ،الـتــي
قدمت المتدربين لضيف برنامج
الجوهر ،وطلبت إجراء تقييم يكون
من قبل المدربة والضيف للطلبة
المتدربين ،وتطرقت جنان نبعه،
من خالل المحور الشخصي ،إلى
تفاصيل طفولته والجانب األسري
ال ـخ ــاص بــالـضـيــف ،وســأل ـتــه عن
الموقف الذي جعله يعيد التفكير
في مواقفه؟ وقد كان الغزو العراقي
الـغــاشــم -عـلــى الــرغــم مــن توقعه-
هــو ذلــك الـمــوقــف ال ــذي لــم ينسه،
وج ـع ـل ـنــا ن ـت ـعــامــل م ـعــه ب ـصــدور
عارية وبال حماية.
• مــا ال ـحــدث ال ــذي لــو لــم يكن
موجودا لتغير مسار حياتك؟
 الـ ـفـ ـق ــد ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـ ــي أك ـث ــرشيء مؤثر ،فلقد توفيت والدتي
األسبوع الماضي ،وجود الوالدين
بالنسبة لي أهم مسار ،فكان والدي
رجال بسيطا يلح علينا أن نتعلم
دائما.
• كـ ـي ــف أث ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـح ـ ــرب عـلــى
شخصيتك؟
 أث ـ ـ ـ ــرت بـ ـشـ ـك ــل كـ ـبـ ـي ــر ج ـ ــدا،الـ ـح ــرب أسـ ـ ــوأ اخ ـ ـتـ ــراع اخ ـتــرعــه
البشر ،وتنتج عنه مآس لألبرياء،
ويـ ـت ــم ت ـم ـج ـيــد أص ـ ـحـ ــاب ال ـش ــأن
الذين يدخلون في الـحــروب وهم
الوحيدون المستفيدون.

المحور الحقوقي واإلنساني
• وف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـحـ ــور ال ـح ـق ــوق ــي
واإلنساني ،قامت المتدربة فاطمة
السبع بتوجيه األسئلة ،وقالت:
كـيــف غ ـيــرت تـجــربـتــك فــي العمل
االنساني نظرتك للبشر؟

غانم النجار
 أصبح لدي ميل إلى أن البشري ـم ـي ـلــون ال ـ ــى ال ـق ـس ــوة أك ـث ــر من
الرحمة ،وما شاهدته أن القسوة
جزء أساسي من اإلنسان ،السيما
عندما نالحظ جرائم االغتصاب
الـ ـت ــي ت ـت ـع ــرض ل ـه ــا الـ ـ ـم ـ ــرأة فــي
ال ـحــروب ،حيث اخترعت اليابان
ما يسمى بنساء الراحة الخاصة
بالجنود اليابانيين أثناء الحرب
ال ـيــابــان ـيــة  -الـ ـك ــوري ــة ،ول ـ ــوال أن
ال ـق ـس ــوة م ـت ـج ــذرة ف ــي اإلنـ ـس ــان
ل ـمــا رأي ـن ــا شـيـئــا كـغــوانـتــانــامــو،
فغوانتانامو ليس مكانا فحسب
بل فكرة موجودة بداخل اإلنسان.
إبــداعــات اإلنسان في االنتهاكات
ال تنتهي ،اللقاح لم يصل للبالد
الفقيرة وهذا يكشف أمورا كثيرة.
• هل تعتقد أن السلطة الدينية
ه ــي س ـبــب ال ـف ـج ــوة ب ـي ــن ال ــرج ــل
والمرأة؟
 الدين متنوع وفي كل األديانيوجد المتطرف والمعتدل ،ولكن
سنجد المعتدل عادة ما ينضوي
ت ـح ــت ال ـس ـل ـط ــة ومـ ـ ــن ه ـن ــا نـشــأ
اإلسالم السياسي.
• كـ ـي ــف ي ــؤث ــر ال ـ ـخـ ــوف عـلــى
حياتنا؟
 ال ـ ـخ ـ ــوف م ـ ـش ـ ــروع داخـ ـل ــييجعلنا أكثر توازنا ،لكن أحيانا
يكون على شكل فوبيا ،ولكن إذا
أصبح الخوف جماعيا فسيكون
أخطر ،حيث يكون معبأ بأحداث
تاريخية وأوهام.
وفي المحور ذاته ،سألت ماغي
حمزة :كيف أثر عدم تأييدك للنظام
على الموقف السيما البدون؟
 جعلني منسجما مع نفسيوأكـثــر تــوازنــا ،وال أحـتــاج إلــى أن
أبــرر هذا الموقف إال لمن يرى أن
هذا الموضوع ال يحل بطريقة ال
إنسانية.
• هل تعرضت للهجوم في هذا
الموضوع؟
 -كثيرا ،وهــو جــزء من التكلفة

ولكن ال يعنيني.
• لماذا اتجهت الى الدفاع عن
حقوق اإلنسان؟
 األمور تبدأ بقضية هل تقبلبالظلم أم ال تـقـبــل؟ والمنظمات
ال ـح ـقــوق ـيــة ه ــي أدوات ،فـحـقــوق
اإلنـ ـس ــان ف ــي ال ـك ــوي ــت مـتــذبــذبــة
بين تحسن وتراجع ،ولكن قابلة
لالنكسار ،ولدينا  8قوانين تقيد
الـحــريــات لــم تكن مــوجــودة حتى
في زمن الحروب.
• الـهـجــوم عـلــى ال ــواف ــدي ــن ،ما
رأيك فيه؟
 المشكلة مرتبطة بمجموعةمـ ــن دول ال ـخ ـل ـي ــج ولـ ـي ــس فـقــط
بالكويت ،نحن لدينا  30في المئة
مواطنون و 70في المئة وافــدون،
ل ــذل ــك م ــن الـ ـ ـض ـ ــروري الـتـنـظـيــم،
ويجب أن يتم اإلبعاد االداري تحت
إشراف القضاء.

قضية البدون
• وفيما يتعلق بمحور قضية
البدون ،سأل أحمد الشمري :كيف
تكونت قضية البدون؟
 ال يــوجــد ش ــيء اس ـمــه مقيمبصورة غير قانونية ،فهذه تسمية
خاطئة لهم ،ألن هــذا يعني أنهم
مخالفون للقانون وحالهم حال
أي جنسية مخالفة.
• ه ـنــاك م ــن ي ـقــول إن ال ـبــدون
ليسوا من نسيجنا االجتماعي؟
 م ــن ي ـقــول ه ــذا ال ـك ــام يمثلنفسه ،وهذا ال يمثل الواقع ،فنحن
عبارة عن عدة لهجات وثقافات.
• هل هناك جدية من الحكومة
والمجلس لحل قضية البدون؟
 ال يوجد ،وبالنسبة لمجلساألمــة هناك أط ــراف جــادة وأخــرى
ليست كذلك .الحكومة تراهن على
الزمن والمجتمع انشق.

المحور السياسي
• وعن المحور السياسي ،سأل

النجار والسقاف مع بعض المشاركين في اللقاء
د .خليفة الهاجري وعبدالوهاب
الـ ـخ ــاط ــر :م ــا رأيـ ـ ــك ف ــي الـجـلـســة
االفتتاحية؟
 دعنا من الجانب السياسي،الحضور كان في ظل االشتراطات
الصحية ولم يلتزموا بها ،وأنا ال
أتحدث عن الـتـجــاوزات والردحة
ال ـت ــي ح ــدث ــت ف ــي ت ـل ــك الـجـلـســة،
بــل عــن حــالــة صـحـيــة حــدثــت في
مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ــة وش ـ ــوه ـ ــدت فــي
التلفزيون وعلى رؤوس األشهاد،
وكــأن ـهــم ي ـق ــول ــون :ط ـق ــوا راس ـكــم
بالطوفة.
• ه ــل ال ـس ـل ـطــة س ـل ـبــت إرادة
األمة؟
 نعم ،مــن زم ــان ،وذلــك عندماحـ ـل ــت م ـج ـل ـس ــي أ م ـ ـ ــة  76و،86
وتحاول تنقيح الدستور ،وتغيير
الدوائر االنتخابية ،لكن علينا أن
نـضــع ال ـح ـلــول ،وي ـجــب أال تكون
االنتخابات بإدارة وزارة الداخلية
بغض النظر عن اإلدارة الجيدة.
• هل تراجع دور الدواوين؟
 نعم وفي الفترة الحالية أكثر،فاليوم المؤتمرات هي السائدة في
موضوع الندوات.
• هــل تعتقد أن هـنــاك نضجا
سياسيا لدى المواطن؟
 صـ ـع ــب أن ن ـح ـك ــم ألن ه ــذايحتاج إلــى قـيــاس ،امــا بالزيادة
أو النقصان ،حيث أصبح الناس
اليوم ملولين وال يقبلون بالشيء
المطول.
• ما مستقبل المهجرين بسبب
قضايا الرأي؟
 يجب أن يرجعوا بغض النظرعــن الـتـفــاصـيــل ،س ــواء ك ــان عفوا
شامال أو خــاصــا ،وهــذا المشهد
ال ي ـل ـي ــق ب ــالـ ـك ــوي ــت ،ويـ ـج ــب أال
نضع العصا في الدوالب ،النواب
منقسمون ،وهناك معارك سياسية
ليست فقط بين المتصارعين بل
ت ــوج ــد فـ ــرق تـع ـمــل ع ـلــى مــرحـلــة
الحكم القادمة.

• كـيــف تـنـظــر إل ــى المؤسسة
التشريعية بعد  10سنوات؟
 إذا لــم نـجــد مـخــرجــا لـتـكــراراألس ـ ــال ـ ـي ـ ــب الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــة مــن
الحكومة ومن بعض النواب فإن
الـنـتـيـجــة واض ـح ــة ب ــوق ــوع حــالــة
انـســداد سياسي ،ومــن نتائجها
صـ ـ ــدور ق ــوانـ ـي ــن غ ـي ــر مـنـطـقـيــة
وم ـخ ــال ـف ــة لـ ـل ــدسـ ـت ــور ،ومـ ـ ــن ثــم
التراجع عنها بعد ذلك.
• ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ج ـع ـل ــت مــن
دونالد ترامب رئيسا ،هل ما زلت
تؤمن بها؟
 الديمقراطية هــي أقـصــى ماوصل له اإلنسان في نظام الحكم،
ول ـكــن ه ــذا ال يـعـنــي أن ــه األفـضــل
على اإلطالق.

المحور األكاديمي
• وبشأن المحور األكاديمي،
سألت ألطاف :هناك فجوة بين
األك ــادي ـم ــي وال ـج ـم ـهــور ال ـع ــام،
م ــا ال ـس ـب ــب؟ وك ـي ــف اسـتـطـعــت
تخطيها؟
 ل ــم أش ـع ــر ب ــأن ـن ــي أك ــادي ـم ــيفي تعاملي مع الـنــاس ،وال أحب
الجمود األكاديمي ،ولكني عادة
أتعامل مع الكثيرين بانفتاح أكثر.
• أي ـه ـمــا أس ـ ــرع ف ــي الـتـغـيـيــر
المجتمع األكاديمي أم الجمهور
العام؟
 ال ـج ـم ـهــور الـ ـع ــام أس ـ ــرع إذااقتنع ،وألن الجمهور األكاديمي
ينطلق من قواعد حاكمة ،وأحيانا
نجد العديد منهم منغلقين على
أنفسهم.
• خضت تجربة التدريس في
جــامـعــة ه ــارف ــارد كــأس ـتــاذ زائ ــر،
فـ ـم ــاذا وجـ ـ ــدت ج ــام ـع ــة ال ـكــويــت
عندما إلى عدت البالد؟
 جامعة الكويت يمكن أن تكونأفضل من هذه الحالة ،ألن لديها
ج ـم ـيــع ال ـم ـق ــوم ــات ل ـكــي تنهض
مــن جــديــد ،ويجب أن تعمل على

جنان ورانيا

المشاركون في الجوهر

االرت ـ ـقـ ــاء م ــن نــاح ـيــة الـجــانـبـيــن
األكاديمي واإلداري.
• وسأل أحمد فرحان الخالدي:
ك ـن ــت فـ ــي دي ــوانـ ـي ــة ق ـب ــل ال ـغ ــزو
بــأس ـبــوع ـيــن ،وذك ـ ـ ــرت أن ـن ــا بين
فــك ثــاثــة أس ــود ،وسيتم احتالل
الكويت قريبا خالل  4سنوات.
 ك ــان ــت ل ـ ــدي م ـع ـل ــوم ــات مــنمـصــادر أمـيــركـيــة ،وكـنــت أظــن أن
الموضوع بأيد أمينة ،ولكن اتضح
أننا بأيدي سبيكة!
• هل تواصلت مع الحكومة في
تلك الفترة؟
 ال ،ال ـح ـكــومــة ك ــان ــت زعــانــةعلينا فــي تلك الـفـتــرة ،ألنـنــا كنا
من دواويــن االثنين ،وكنت أخرج
من المنزل أجد رجال أمن الدولة
ي ــراقـ ـب ــون ــي ،والـ ـصـ ـح ــاف ــة كــانــت
مراقبة!
• كـنــت مــن المقربين لفيصل
الصانع ،كيف تلقيت خبر تكليفه
بتشكيل حكومة؟
 اتصل علي أبوزياد واجتمعناعدة مرات ،وكتبت بيانا مع فيصل
الصانع وعبدالله النيباري لكن تم
أســر فيصل الـصــانــع قبل نشره،
وإذا كــان هناك شخص يستحق
التكريم فهو فيصل الصانع ألنه
أكـثــر شـخــص تـعــرض لالمتحان
مــن قـبــل الـسـلـطــات الـعــراقـيــة ،وال
معنى لتكريم شـخــص داف ــع عن
وطنه ،فمن يدافع عن وطنه فهو
يدافع عن نفسه ،لكن فيصل أوقف
المخطط العراقي ولم يأخذ حقه
في الذكر.
• كيف تم أسرك؟
 تم أســري مع سعود العنزيعندما كنا متجهين بالدراجة إلى
الشاعر السوداني علي عبدالقيوم،
وك ــان يـقـيــم ف ــي منطقة الــرقـعــي،
وأثـنــاء دخولنا هــذه المنطقة تم
األسر.
• كيف تم اإلفراج عنك؟
 بعد خيمة صفوان كانت هناكمطالبات باإلفراج عن الكويتيين
وغ ـي ــر ال ـكــوي ـت ـي ـيــن ،وب ـع ــد فـتــرة
أفرجوا عنا ،وذوبنا على الحدود.
• كــان لك لقاء مع محمد علي
كالي كيف تم ذلك؟ ولماذا قابلته
بخصوص األسرى؟
 ك ــان ــت ال ـم ـقــاب ـلــة ألنـ ــه يملكع ــاق ــات م ــع ال ـج ــان ــب ال ـع ــراق ــي،
وح ــاولـ ـن ــا االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة م ـن ــه فــي
موضوع األســرى ،ولكن لم نصل
إلى نتيجة.

ً
ّ
فنانون يؤبنون مشاري البالم :كان مثاال لاللتزام ودماثة الخلق
شارك الراحل مشاري البالم
في العديد من األعمال
التلفزيونية والمسرحية ،التي
رسمت البسمة على شفاه
متابعيه ،واشتهر بأداء
الكثير من األدوار المركبة.

•

فضة المعيلي

بعد مسيرة حافلة في التمثيل وعشرات األعمال
ّ
ّ
والمسرحية ،التي أسعدت الجمهور،
التلفزيونية
ّ
خلف رحيل مشاري البالم حالة من الحزن في أجواء
الوسط الفني ،وفي جمهوره الكبير ،ومتابعيه على
منصات التواصل الذين نشروا صورا له ومقتطفات
من فيديوهات إلبداعاته الفنية على مدى سنوات.
البالم الذي توفي عن عمر يناهز  48سنة ،متأثرا
بإصابته بفيروس كورونا المستجد ،وقبل دخوله
المستشفى ،كان يصور عددا من األعمال ،وهي "درب
الهوى" ،و"بيت الذل".

دروب الشك

فراق حزين
لصاحب
األخالق
الحميدة

حياة الفهد

ت ـخــرج ال ــراح ــل فــي كـلـيــة ال ــدراس ــات الـتـجــاريــة
بــالـهـيـئــة ال ـعــامــة للتعليم الـتـطـبـيـقــي وال ـتــدريــب،
ثــم انطلقت مسيرته فــي التمثيل سنة  1991عبر
مسرحية "فري كويت" .وتوالت بعدها أعماله الفنية
إلى أن شارك في عام  1998بمسلسل "دارت األيام"،
ً
وحـقــق نجاحا بــه ،ومــن ثــم تــوالــت بعدها أدواره،
مع تعاونه مع عدد من جيل الرواد ونجوم الصف
األول ،وعرف بأداء الكثير من األدوار المركبة ،مثل
الـمـصــاب بــالـصــرع فــي مسلسل "دروب الـشــك" في
عام  ،1999واألصم األبكم في مسلسل "جرح الزمن"
في عام .2001

برنامج «الوادي»

كان يتميز
بحس فكاهي
وهو حبيب
وأخ للكل

العونان

شارك مشاري البالم في العديد من المسلسالت،
منها سليمان الطيب ،ميزان العدالة ،الحاقد ،دارت
األيام ،سوق المقاصيص ،ثمن عمري ،الحيالة ،دنيا
الـقــوي ،عديل ال ــروح ،اإلمـبــراطــورة ،بيت مــن ورق،
مالمح بشر ،امرأة وأخرى ،الرهينة ،كل يوم سالفة،
عشرة عمر ،سيدة البيت ،البيت بيت أبونا ،سراي
الـبـيــت ،حــال مـنــايــر ،الـجـســر ،مــع حصة قـلــم ،عافك
الخاطر ،هيا وبناتها.
كما شــارك فــي العديد مــن المسرحيات ومنها

سيف العرب ،الذيب والعنزات الثالث ،عالمكشوف،
ورثة المرحوم ،دلع بنات ،شهر عسل بصل ،واحد+
واحد ،خمس خوات وصياد ،مثلث برمودا ،الياخور،
مر يا حلو.
وكـ ــانـ ــت لـ ــه مـ ـش ــارك ــة م ـت ـم ـي ــزة وحـ ـق ــق ص ــدى
جـمــاهـيــريــا واس ـعــا فــي بــرنــامــج تـلـفــزيــون الــواقــع
"الوادي" في عام  ،2005وتوج بلقب "مزارع الوادي".

حزن وأسى
وق ــد ن ـعــى ال ــراح ــل كـثـيــر م ــن زم ــائ ــه واصـفـيــن
وفاته بالخسارة الكبيرة للوسط الفني ،الذي فقد
ممثال وإنسانا صاحب خلق دمث ومثال لاللتزام،
وكتبت الفنانة القديرة حياة الفهد على صفحتها
الخاصة في اإلنستغرام" :بقلوب مؤمنة بقضاء الله
وقــدره ،وببالغ الحزن واألســى ،ننعى المغفور له
الفنان ذو االخالق الحميدة مشاري البالم ،ونتقدم
بأحر التعازي إلى عائلته وأبنائه سائلين المولى
عزوجل أن يرحم فقيدهم وفقيدنا ويسكنه فسيح
جناته" .كما نعى المطرب نبيل شعيل في تغريدة
قال خاللها" :لله ما أعطى ولله ما أخذ ولكل أجل
كـتــاب ،إن شــاء الله يرحمه ويغفر لــه ويثبته عند
السؤال" .وقال الفنان طارق العلي عبر حسابه في
اإلنـسـتـغــرام" :بمشاعر الـحــزن واألس ــى أتـقــدم إلى
أســرة البالم الكرام ،وإلــى األســرة الفنية الكويتية،
وإل ــى كــل محبي وجـمـهــور الـفـنــان الـغــالــي فقيدنا
الــراحــل مـشــاري ال ـبــام ،نـســأل الـمــولــى عــزوجــل أن
يرحمه ويغفر له".

خبر مؤلم
وتفاعلت الفنانة أحــام ونشرت صــورة الفنان
ال ــراح ــل وك ـت ـب ــت" :ادع ـ ــوا ل ــه قـلـبــي يــؤل ـم ـنــي لـهــذا
الرحيل" .بينما كتبت الفنانة ناسي عجرم" :مؤلم
خبر رحـيــل الممثل مـشــاري ال ـبــام ،أحــر التعازي
لعائلته ومحبيه" .ونعت الفنانة هيفاء وهبي ،التي
شاركته في برنامج الــوادي بنشر صــورة الراحل،
وكتبت "مشاري البالم في ذمة الله".

ونعى الفنان حسين الجسمي ،النجم الكويتي
ال ــراح ــل م ـش ــاري ال ـب ــام عـبــر حـســابــه عـلــى تويتر
ّ
ويصبر أهله ومحبيه".
قائال" :الله يرحمه ويغفر له
ووضع الفنان داود حسين صورة تجمعه مع الراحل
البالم على حسابه على االنستغرام ،وكتب" :الخلوق
المبتسم حبيب الجميع م ـشــاري ال ـبــام فــي ذمــة
الرحمن الرحيم ..رحمك الله يا بوصالح واسكنك
فسيح جناته".
وقالت الفنانة هند البلوشي عبر حسابها على
اإلنستغرام" :أعزى زمالئي في المجال الفني ،وأعزى
الفن الكويتي ،وأعزى أخي حسن البالم بوفاة الغالي
والعزيز علينا كلنا الراحل والمغفور له بإذن الله
تعالي الفنان مشاري البالم ،الذي تلقينا خبر وفاته
بقلب ملئ بالحزن واألسى".

الوصية الغائبة
وف ــي تـصــريــح خ ــاص ل ــ"ال ـجــريــدة" ،ق ــال الكاتب
مشاري حمود العميري عن الراحل البالم" :إنسان
خلوق ،وحبيب ،ومؤدب ،وإنسان رائع في تعامله،
وك ــان مــن ال ـنــوادر الــذيــن التقيت بهم فــي حياتي،
خاصة في األمور الفنية ،كان متميزا جدا".
وأش ـ ــار الـعـمـيــري إل ــى أن ال ـب ــام عـمــل مـعــه في
مسلسل "رحى األيام" وعرض العام الماضي ،وجسد
فيه الراحل شخصية عبدالرزاق الزبيري ،أما هذه
السنة فقد شارك في مسلسل "الوصية الغائبة" الذي
انتهى تصويره وسوف يعرض في موسم رمضان،
الفتا إلى أن الراحل أدى دوره بشكل رائع ،ووضع
إضــافــات ل ـلــدور ،وأيـضــا طـلــب الــراحــل مـنــه بعض
اإلضافات على الدور.

الحس الفكاهي
أمـ ــا ال ـف ـن ــان أح ـم ــد ال ـع ــون ــان ف ـقــد ن ـعــى ال ـف ـنــان
الراحل البالم وقال" :كان البالم يحترم الكل والكل
يـحـتــرمــه ،وأخــاقــه عــالـيــة فــي الـتـعــامــل ،ومستمع
جـيــد ،ويحبه الجميع ،والــدلـيــل على ذلــك أن الكل
تأثر بوفاته وحــزن ،وفقد الراحل مشاري البالم".

مشاري البالم
وأضاف العونان أن الراحل تميز بالحس الفكاهي
م ــع الـجـمـيــع ،فـهــو حـبـيــب وأخ ال ـك ــل ،وم ــن أفـضــل
الشخصيات الموجودة في الوسط الفني.
وأوضــح أنــه عمل مع الــراحــل البالم الكثير من
األعمال الفنية الجميلة ،وقال" :أنا مع مشاري بره
موضوع الزمالة ،فنحن تربطنا الصداقة واألخوة
العميقة" ،مشيرا إلــى أن آخــر عمل مع الراحل كان
مسلسل "رحى األيام" في العام الماضي ،مضيفا أنه
جمعته الكثير من األعمال التلفزيونية والمسرحية
مع الراحل ،ففي مجال المسرح على سبيل المثال
"الحكم لكم"" ،الياخور"" ،الكشته" وغيرها.
وم ـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ت ـق ــدم ــت رابـ ـط ــة أعـ ـض ــاء هـيـئــة
الـتــدريــس فــي المعهد العالي للفنون المسرحية،
بخالص العزاء وصادق المواساة الى أسرة الفنان
مشاري البالم والى جموع الفنانين في دولة الكويت
والخليج العربي.

خبريات
مخرجون عالميون في
مهرجان البحر األحمر

أعلن مهرجان البحر
األحمر السينمائي الدولي
السعودي إقامة دورته
األولى من  11حتى 20
نوفمبر املقبل.
وقال املهرجان ،في بيان
صحافي ،عبر صفحته على
"توتير" ،إن الدورة تتضمن
عروضا أولى لألفالم
واحتفاليات السجادة
الحمراء ،ومنح جوائز
كبرى لألفالم الفائزة،
وحضور مخرجني عامليني،
وتقديم مواهب عربية
واعدة ،وكان من املقرر إقامة
الدورة األولى من املهرجان
في مدينة جدة ،في العام
املاضي ،لكن جائحة
كورونا أجلت الدورة ألجل
غير مسمى.
وكان املهرجان أعلن في
 25يناير املاضي فتح باب
التسجيل لالشتراك في
دورته الثانية من معمل
البحر األحمر ،بالتعاون مع
تورينو فيلم الب ،حتى 27
فبراير املاضي ،حيث يعود
هذا العام ببرنامج تطوير
وتدريب احترافي ،يضم 5
ورش عمل تقام على مدى
 8أشهر.
(د ب أ)

بلقيس ّ
تروج لـ «خاف
عليي» عبر مواقع التواصل

َّ
روجت الفنانة بلقيس
لثاني إصدارات ألبومها
«حالة جديدة» ،وهي أغنية
بعنوان «خاف عليي« ،في
صفحتها الخاصة بموقع
التواصل االجتماعي.
واألغنية ستقدمها باللهجة
اللبنانية.
ونشرت بلقيس إعالن
األغنية ،وأرفقته بتعليق:
«خاف عليي من ألبوم حالة
جديدة» ،وظهرت فيه وهي
تبكي في سياق مشاهد
الكليب.
وكانت بلقيس احتفلت
أخيرا بوصول «حالة
جديدة» للمليون مشاهدة،
بعد أيام قليلة من طرحها،
بفيديو نشرته في
صفحتها الخاصة على
موقع التواصل االجتماعي،
وأرفقته بتعليق« :مليون
ويزيد ...بلقيس حالة
جديدة».

ليدي غاغا تستعيد كلبيها
المسروقين سالمين

استعادت املغنية ليدي غاغا
كلبيها املسروقني ،بعدما
وضعت مكافأة مقدارها
نصف مليون دوالر ملن
يرجعهما لها ،على ما أعلنت
شرطة لوس أنجلس.
وكان مجهولون سرقوا
الكلبني« :كوجي»
و»غوستاف» ،وهما من نوع
البولدوغ الفرنسي ،بعدما
أطلقوا النار على موظف لدى
غاغا كان مكلفًا االعتناء بهما
خالل نزهة في أحد شوارع
لوس أنجلس ،ثم الذوا
بالفرار في السيارة.
وكتبت شرطة لوس أنجلس
عبر ُ«تويتر»« :كلبا ليدي
غاغا أعيدا إلى مركز للشرطة
ُ ّ
وسلما سليمني» إلى
املحلية،
ممثل عن النجمة األميركية.
وأشارت الشرطة إلى أن امرأة
لم تكشف هويتها هي التي
عثرت على الكلبني ،واتصلت
بأقرباء املغنية ،دون كشف
تفاصيل إضافية ،في ظل
استمرار التحقيق الجنائي
بالقضية .وكانت غاغا كتبت
عبر «إنستغرام» بعد سرقة
كلبيها« :قلبي يتألم ،وأصلي،
لكي تكتمل عائلتي مجددا،
بفضل عمل ّ
خير .سأدفع 500
ألف دوالر مقابل عودتهما
ساملني».
(أ ف ب)
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دوليات

ً
ً
السعودية تدمر صاروخا بالستيا و 6طائرات مفخخة

رفض كويتي وعربي واسع للهجمات اإلرهابية على الرياض ...وجماعة الحوثي تتبناها وتتوعد بعمليات أوسع
الواليات المتحدة
رغم أن
ً
شطبتها أخيرا من قائمة
المنظمات اإلرهابيةّ ،
صعدت
حركة "أنصار الله" الحوثية
المتمردة هجماتها على
السعودية ،وبوتيرة يومية،
مستهدفة مناطق عدة في
المملكة ،ولكن من دون أن
تسفر هذه الهجمات ،التي
ووجهت بانتقادات واسعة،
عن سقوط ضحايا.

ّ
تمكنت السعودية من اعتراض
وت ــدم ـي ــر ص ـ ـ ــاروخ بــال ـس ـتــي و6
ط ــائ ــرات مـسـيــرة م ــن دون طـيــار
(درون) أ طـ ـلـ ـقـ ـه ــا ا لـ ـح ــو ثـ ـي ــون
الـمــوالــون إلي ــران على العاصمة
ال ـ ــري ـ ــاض ومـ ـن ــاط ــق أخـ ـ ـ ــرى فــي
المملكة ليل السبت -األحد.
وأعـ ـلـ ـن ــت قـ ـن ــاة "اإلخ ـ ـبـ ــاريـ ــة"
الـ ـسـ ـع ــودي ــة اع ـ ـت ـ ــراض "هـ ـج ــوم
ب ــالـ ـسـ ـت ــي" أطـ ـلـ ـق ــه الـ ـمـ ـتـ ـم ــردون
ال ـح ــوث ـي ــون .ون ـق ـلــت ال ـق ـن ــاة عن
الـتـحــالــف أن ــه تــم "تــدمـيــر هجوم
بــالـسـتــي مــن ميليشيا الـحــوثــي
تجاه الرياض".
ك ـ ـمـ ــا نـ ـقـ ـل ــت وكـ ـ ــالـ ـ ــة األنـ ـ ـب ـ ــاء
الـسـعــوديــة الــرسـمـيــة (واس) عن
الـنــاطــق بــاســم الـتـحــالــف العميد
ت ــرك ــي ال ـم ــال ـك ــي ق ــول ــه إن ق ــوات
ّ
ال ـت ـح ــال ــف ال ـم ـش ـت ــرك ــة ت ـمــك ـنــت،
مساء السبت وصباح أمس" ،من
اعتراض وتدمير صاروخ بالستي
واحد أطلقته الميليشيا الحوثية
اإلره ــاب ـي ــة ال ـمــدعــومــة م ــن إي ــران
تجاه مدينة الرياض".
وق ـ ــال ال ـمــال ـكــي إن الـتـحــالــف
اعـتـ ّـرض أيضا " 6طــائــرات درون
مـفــخـخــة أطـلـقــت ت ـجــاه المملكة
الس ـت ـهــداف الـمــدنـيـيــن واألع ـيــان
ال ـ ـمـ ــدن ـ ـيـ ــة ،بـ ـط ــريـ ـق ــة م ـم ـن ـه ـجــة
ومتعمدة في المنطقة الجنوبية،
وك ــذل ــك مــدي ـنــة ج ـ ــازان ومــدي ـنــة
خميس مشيط".
وات ـه ــم ال ـت ـحــالــف الـمـتـمــرديــن
ال ـح ــوث ـي ـي ــن ب ــأن ـه ــم "ي ـت ـع ـم ــدون
الـتـصـعـيــد ال ـع ــدائ ــي واإلره ــاب ــي
الس ـت ـهــداف الـمــدنـيـيــن واألع ـيــان
الـمــدنـيــة بــاسـتـخــدام الـصــواريــخ
الـبــالـسـتـيــة وال ـط ــائ ــرات مــن دون
طيار المفخخة".
وأكد الدفاع المدني السعودي
أن "الـشـظــايــا ت ـنــاثــرت عـلــى عــدة
أحياء سكنية في مواقع متفرقة"،
ً
موضحا أنــه "نتجت عــن سقوط
إح ـ ــدى ال ـش ـظــايــا أضـ ـ ــرار مــاديــة
ب ــأح ــد الـ ـمـ ـن ــازل م ــن دون وق ــوع
إصابات بشرية أو وفيات".

الحوثيون ّ
يتوعدون

مقتل  5مدنيين
بقصف في الحديدة
والحكومة تدعو
إلى إنقاذ مأرب

ّ
وت ـبــن ــت ح ــرك ــة "أنـ ـص ــار ال ـلــه"
الـ ـح ــوثـ ـي ــة الـ ـمـ ـتـ ـم ــردة ال ـع ـم ـل ـيــة
متوعدة بهجمات "أوسع" ،وأعلن
الناطق العسكري باسمها يحيي
سريع أن "الحوثيين استخدموا
ً
ً
في الهجمات صاروخا بالستيا
و 15طائرة مسيرة".
وقــال سريع إن "عملية تــوازن
ً
ـردع الـخــامـســة تــأتــي ردا على
ال ـ ـ ِ
ت ـص ـع ـي ـ ِـد الـ ـتـ ـح ــال ــف ال ـم ـس ـت ـمــر

شهد ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان أمس األول منافسات الجولة الثانية من سباق "فورموال إي الدرعية  ،"2021الذي أقيم في الدرعية
ّ
محمد لحظة وصوله إلى
للسنة الثالثة على التوالي ،ضمن الموسم السابع لبطولة العالم "إي بي بي فيا فورموال إي" .وفي الصورة ،يبدو األمير
مضمار السباق.
والمتواصل على شعبنا العزيز".
ِ
وأضـ ـ ـ ـ ــاف" :ت ـ ــم ت ـن ـف ـيــذ الـعـمـلـيــة
بصاروخ بالستي نوع ذوالفقار
ً
ٍ ً
و 15ط ـ ــائ ـ ــرة مـ ـسـ ـي ــرة م ـن ـه ــا 9
ـرات م ـس ـيــر ٍة ن ــوع ص ـمـ ًـاد 3
ط ــائ ـ ٍ
اس ـت ـهــدفــت م ــواق ـ َـع ح ـســاســة في
الرياض".
ـرات
ـ
ـ
ئ
ـا
ـ
ـ
ط
"6
أن
ـى
ـ
ـ
ـ
ل
إ
ـار
وأش ـ ـ ـ ـ
ٍ
قاصف  2kاستهدفت
نوع
مسير ٍة
ً
َ
أبها
مناطق
في
عسكرية
مواقع
ِ
ُ
وخميس مشيط وكانت اإلصابة
ً
دق ـي ـق ــة"،الف ـت ــا إلـ ــى أن "الـعـمـلـيــة
مساء السبت
النوعية استمرت من
ِ
صباح األحد".
وحتى
ِ
ٌ
"عملياتهم مستمرة
وأ ك ــد أن
ِ
وس ـت ـتــوسـ ُـع أك ـث ـ َـر فــأك ـثـ َـر طالما
ُ
استمر ال ـعــدوان والـحـصـ ُـار على
بلدنا" ،داعيا سكان تلك المناطق
ِ
إل ــى االب ـت ـعــاد عــن كــافــةِ الـمــواقـ ِـع
والمطارات العسكريةِ أو التي قد
ِ
ُ
ُ
ألغراض عسكرية.
ستخدم
ت
ٍ

إدانات عربية
وأعــربــت وزارة الخارجية عن
إدان ــة واسـتـنـكــار الـكــويــت ،بأشد
العبارات ،مواصلة الميليشيات
الـ ـح ــوثـ ـي ــة ارتـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاب ج ــرائ ـم ـه ــا
اإلرهــابـيــة واسـتـهــداف المدنيين
ومناطقهن المدنية في العاصمة
الـ ـ ــريـ ـ ــاض وب ـ ــاق ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــدن فــي
المملكة بالصواريخ البالستية
وال ـطــائــرات المسيرة المفخخة،
مؤكدة الوقوف إلى جانب المملكة
وتأييدها فــي كــل مــا تتخذه من

إج ـ ـ ـ ــراءات ل ـل ـح ـفــاظ ع ـل ــى أمـنـهــا
واستقرارها وسيادتها.
وق ــال ــت ال ـخــارج ـيــة إن إص ــرار
ال ـم ـي ـل ـي ـش ـي ــات الـ ـح ــوثـ ـي ــة ع ـلــى
مواصلة هــذه األعـمــال اإلرهابية
يـ ـشـ ـك ــل اس ـ ـت ـ ـم ـ ــرارا ل ـل ـت ـص ـع ـيــد
الخطير ،لإلضرار بأمن السعودية
وت ـق ــوي ــض اسـ ـتـ ـق ــرار ال ـم ـن ـط ـقــة،
وت ـح ــد س ــاف ــر ل ـل ـق ــان ــون ال ــدول ــي
واإلن ـ ـسـ ــانـ ــي وع ــرقـ ـل ــة ل ـل ـج ـهــود
الــدول ـيــة الـســاعـيــة لـلــوصــول إلــى
حل سياسي ينهي الصراع الدائر
في اليمن.
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددت دعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة ال ـ ـكـ ــويـ ــت
للمجتمع الدولي والسيما مجلس
األمن للقيام بواجباته للجم هذا
التصعيد الخطير ووضع حد له
وصيانة األمن والسلم الدوليين.
وتــوالــت ردود الفعل المدينة
لـ ـلـ ـهـ ـجـ ـم ــات ،فـ ـق ــد دانـ ـ ـ ــت وزارة
خــارج ـيــة ال ـب ـحــريــن واسـتـنـكــرت
ب ـ ـشـ ــدة "ه ـ ـج ـ ـمـ ــات م ـي ـل ـي ـش ـيــات
الحوثي اإلرهــابـيــة" .وأك ــدت ،في
ب ـ ـيـ ــان" ،تـ ـض ــام ــن ال ـب ـح ــري ــن مــع
السعودية فــي كــل مــا تتخذه من
إجـ ــراءات تـجــاه هــذه االع ـتــداءات
اإلرهابية الغادرة ،التي تستهدف
بـشـكــل مـتـعـمــد ومـمـنـهــج ال ـمــدن
والـمـنـشــآت الـمــدنـيــة والمدنيين
اآلمنين في انتهاك صارخ للقانون
الدولي اإلنساني".
وأع ـ ـ ــرب ـ ـ ــت م ـ ـصـ ــر عـ ـ ــن "بـ ــالـ ــغ
ادانـتـهــا واسـتـنـكــارهــا لمواصلة
م ـي ـل ـي ـش ـي ــا ال ـ ـحـ ــوثـ ــي أع ـم ــال ـه ــا
االرهابية الموجهة صوب أراضي

الـسـعــوديــة الشقيقة ،والـتــي كان
آخرها استهداف مدينة الرياض
بصاروخ بالستي".
وج ـ ـ ـ ــددت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
المصرية في بيان تأكيد بالدها
عـ ـل ــى "ال ـ ـت ـ ـضـ ــامـ ــن ال ـ ـكـ ــامـ ــل مــع
ال ـس ـع ــودي ــة ودع ـم ـه ــا الـمـسـتـمــر
ل ـكــافــة ال ـت ــداب ـي ــر ال ـت ــي تـتـخــذهــا
لصون أمنها واستقرارها وحماية
سالمة مواطنيها والمقيمين على
أراضيها في مواجهة هذه األعمال
االرهابية الخسيسة ،التي تمثل
انتهاكا جسيما للقانون الدولي
وتـهــديــدا واضـحــا للسلم واألمــن
االقليميين".
ك ـمــا دان ـ ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة
اللبنانية ،االع ـتــداء ،واستنكرت
"أي استهداف للمدنيين األبرياء"،
واعـتـبــرت هــذا االع ـتــداء "انتهاكا
ل ـل ـقــوان ـيــن ال ــدول ـي ــة ال ـت ــي تـحــرم
التعرض للمدنيين".
بــدورهــا ،دانــت االمــانــة العامة
لمنظمة التعاون االسالمي بشدة
ا سـتـهــداف "ميليشيات الحوثي
االره ـ ــاب ـ ـي ـ ــة لـ ـم ــديـ ـن ــة الـ ــريـ ــاض
واالع ـ ـيـ ــان ال ـمــدن ـيــة والـمــدنـيـيــن
جنوب السعودية".
ودعــا البرلمان العربي الــدول
العربية واالسالمية الى التضامن
الكامل مع السعودية في مواجهة
مخططات استهدافها والمساس
بسيادتها ودعمها فيما تتخذه
لـ ـمـ ـن ــع ال ـ ـتـ ــدخـ ــل فـ ـ ــي ش ــؤونـ ـه ــا
الداخلية.
ودانت وزارة الخارجية اليمنية

بشدة "هجمات الحوثي االرهابية
عـلــى ال ــري ــاض ومــديـنـتــي ج ــازان
وخـ ـمـ ـي ــس مـ ـشـ ـي ــط بـ ـص ــواري ــخ
بــال ـس ـت ـيــة وعـ ـ ــدد م ــن ال ـط ــائ ــرات
ال ـم ـس ـيــرة" ،مـشـيــرة إل ــى "أن تلك
األعمال اإلرهابية تعتبر جريمة
حـ ــرب ت ـع ــرض ح ـي ــاة الـمــدنـيـيــن
للخطر ،وهو ما يتطلب محاسبة
اإلرهـ ــاب ـ ـي ـ ـيـ ــن بـ ـم ــا يـ ـت ــواف ــق مــع
القانون الدولي اإلنساني".
وأكـ ــد ال ـب ـيــان "ض ـ ــرورة وضــع
ح ـ ــد لـ ـتـ ـص ــرف ــات ال ـم ـي ـل ـي ـش ـيــات
اإلرهابية واستهتارها بالقوانين
والمواثيق الدولية واتخاذ كافة
اإلج ــراءات الــازمــة للحفاظ على
امن واستقرار المنطقة".

مقتل مدنيين
ُ
إلى ذلك ،قتل  5مدنيين يمنيين
بينهم امـ ــرأة وطـفـلــة فــي سقوط
قــذي ـفــة ه ـ ــاون ع ـلــى م ـن ــزل قــريــب
من خطوط التماس بين القوات
الحكومية والمتمردين الحوثيين
ج ـ ـنـ ــوب م ــديـ ـن ــة الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــدة ،فــي
هجوم تبادل الطرفان االتهامات
بالوقوف خلفه.
ووقع الحادث في وقت تشهد
ح ـ ـ ــرب الـ ـيـ ـم ــن ت ـ ـصـ ــاعـ ــدا ك ـب ـي ــرا
مــع م ـحــاولــة الـمـتـمــرديــن الـتـقــدم
ل ـل ـس ـي ـط ــرة عـ ـل ــى م ــديـ ـن ــة مـ ــأرب
القريبة مــن صنعاء ،آخــر معاقل
الحكومة في الشمال.
وق ـ ـ ــال مـ ـ ـس ـ ــؤول ف ـ ــي ال ـ ـقـ ــوات
ّ
الحكومية إن المدنيين الخمسة

قتلوا "أثـنــاء محاولة الحوثيون
اسـتـهــداف قــواتـنــا بقذيفة هــاون
سقطت على منزل تابع لمدنيين"
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة م ـت ــاخ ـم ــة ل ـمــدي ـنــة
الحديدة.

●

بيروت  -منير الربيع

ّ
حركت صرخة البطريرك الماروني
بشارة الراعي المياه اللبنانية الراكدة.
ً
ً
مــوقــف يــاقــي ال ـت ـفــافــا واس ـع ــا حــولــه،
ً
ً
شـعـبـيــا وس ـيــاس ـيــا ،وقــابــل ألن يكون
لــه صــدى دول ــي .خــرجــت الـصــرخــة من
وجع ناتج عن غرق في مستنقع أزمات
وصراعات مصلحية ،سياسية ،طائفية،
مالية ،اقتصادية .يحاول رأس الكنيسة
المارونية العودة إلى لعب دور تاريخي
لعبه أسالفه منذ تأسيس لبنان الكبير،
إلـ ــى ك ــل ال ـم ـح ـطــات ال ـتــاري ـخ ـيــة الـتــي
عصفت بلبنان ووضعته على مفترقات
التحوالت.
لطالما كان البطاركة حراس الصيغة
اللبنانية ،منذ أيــام البطريرك الياس
الحويك الــذي تمسك بمبدأ قيام دولة
لبنانية مستقلة عن سورية ،إلى مواقف
البطريرك بولس المعوشي الذي رفض

سياسة األحالف ،والبطريرك نصر الله
صفير في مواقفه ضد وصاية النظام
السوري على لبنان وضد سالح حزب
ً
الـلــه ،ليأتي البطريرك الــراعــي مدافعا
عن فكرة لبنان الكبير المهدد بالزوال.
وللمصادفة التاريخية ،يشاء القدر
أن تلقي االنهيارات اللبنانية المتعددة
كرة النار في ملعب الكنيسة المارونية،
ومقرها الرئيسي في بكركي صاحبة
التاريخ لـ 1400عام .يحمل الراعي كرة
النار هــذه في الــذكــرى المئوية األولــى
على والدة لبنان الكبير ،هــذا اللبنان
ال ـ ــذي ي ـع ـي ــش أخـ ـط ــر أزمـ ــاتـ ــه وي ـف ـقــد
ك ــل مـكـتـسـبــاتــه ومـ ـي ــزات ــه .مـكـتـسـبــات
وأســس انهارت كلها في سنة واحــدة،
ق ــام ــت فـ ـك ــرة ل ـب ـن ــان األس ــاسـ ـي ــة عـلــى
التنوع الثقافي والسياسي والعرقي،
تميز بنظام اقتصادي حــر وسياسي
ديمقراطي ،استقطب النظام الليبرالي
إلى جانب نظام مصرفي متين بقوانين

وأم ــس األول ،دع ــت الحكومة
اليمنية المنظمات اإلنسانية إلى
"تـحـمــل مـســؤولـيـتـهــا الـقــانــونـيــة
واألخ ــاقـ ـي ــة وال ـت ــدخ ــل ال ـعــاجــل
إلنقاذ حياة المدنيين والنازحين
ب ـم ـح ــاف ـظ ــة م ـ ـ ــأرب الـ ـت ــي تـشـهــد
ت ـص ـع ـي ــدا ع ـس ـك ــري ــا وت ـت ـع ــرض
ل ـل ـق ـص ــف مـ ــن قـ ـب ــل م ـي ـل ـي ـش ـيــات
الحوثي لألسبوع الثالث".
و قـ ـ ــا لـ ـ ــت وزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة
ال ـي ـم ـن ـيــة ،ف ــي بـ ـي ــان ،إن "م ـ ــأرب
تـ ـتـ ـع ــرض مـ ـن ــذ مـ ـطـ ـل ــع فـ ـب ــراي ــر
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ،ألكـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر وأشـ ـ ـ ـ ـ ــرس
هجمات حوثية استخدمت فيها
الميليشيات كــل أن ــواع األسلحة
ب ـم ــا ف ـي ـهــا الـ ـط ــائ ــرات ال ـم ـس ـيــرة
والصواريخ البالستية".
وأضاف أنه "وفي ليلة واحدة
م ـس ــاء ال ـج ـم ـعــة ت ـعــرضــت م ــأرب
لـ ـعـ ـش ــرة ص ـ ــواري ـ ــخ ب ــال ـس ـت ـي ــة،
ً
مشيرا إلــى أن "مــأرب تستضيف
مـنــذ االن ـقــاب الـحــوثــي أكـثــر من
م ـل ـيــونــي ن ـ ــازح ف ـ ــروا م ــن بطش
ً
و ظ ـلــم ميليشيا ا ل ـحــو ثــي بحثا
عن األمان".
(عواصم ـ ـ وكاالت)

المفتي قبالن :الحياد مع
إسرائيل و«داعش» خيانة

اعتبر المفتي الجعفري الممتاز ،الشيخ أحمد قبالن ،في ٍّرد على ما يبدو
على دعــوة البطريرك بـشــارة الــراعــي لحياد لبنان ،مــن دون أن ّ
يسميه ،أن
"سيادة لبنان تمر بدولة مواطنة ال دولة طوائف ( )...والذي يريد تثبيت الكيان
اللبناني يقبل بدولة مواطنة ،وبــرأس تنفيذي واحــد ال بــرؤوس وطوائف،
وتجديد النظام الديمقراطي يبدأ بانتخابات نيابية شعبية بعيدا من القيد
الطائفي ،والحياد في زمن االحتالل اإلسرائيلي و"داعــش" ليس وطنيا ،بل
أعتقد أنه مازال خيانة ،كما أن الحياد في زمن حرائق المنطقة واضطراباتها
ً
أيضا ليس وطنيا ،بل ليس لمصلحة البلد والسيادة والقرار الوطني".
وأضـ ــاف" :بـكــركــي رم ــز شــراكــة وط ــن وعـيــش مـشـتــرك وسـلــم أهـلــي كانت
ومازالت ،وستظل ما دام لبنان".

أدان وزير الخارجية األميركي،
أنتوني بلينكن ،الفظائع التي
يجري الحديث عنها في إقليم
تيغراي في إثيوبيا ،داعيا
االتحاد اإلفريقي والشركاء
الدوليني اآلخرين إلى املساعدة
في معالجة األزمة في املنطقة
املنكوبة .وجاءت تصريحات
بلينكن غداة نشر «منظمة
العفو الدولية» تقريرًا يفيد بأن
جنودا إريتريني يقاتلون في
تيغراي قتلوا مئات األشخاص
في نوفمبر املاضي ،معتبرة أن
ذلك يمكن أن يشكل جريمة ضد
اإلنسانية .وقال بلينكن ،في
بيان ،إن «الواليات املتحدة تشعر
بقلق عميق من الفظائع التي
نقلت ،والوضع املتدهور بشكل
عام في منطقة تيغراي بإثيوبيا،
ونشعر بقلق عميق إزاء تفاقم
األزمة اإلنسانية أيضا».

غانتس التقى ملك األردن:
نتنياهو غير مرحب به

أفادت صحيفة «يديعوت
أحرونوت» اإلسرائيلية أمس،
بأن وزير الدفاع اإلسرائيلي،
بيني غانتس ،التقى العاهل
األردني امللك عبدالله الثاني
الجمعة .وذكرت الصحيفة ،أن
غانتس أبلغ أعضاء من حزبه
«أزرق أبيض» ،في مكاملة عبر
تطبيق «زووم» ،بأنه يأمل أن
تتحسن العالقات مع األردن.
وأضاف أن رئيس الوزراء،
بنيامني نتنياهو ،شخصية
غير مرحب بها في اململكة .إلى
ذلك ،نشر األردن قوات نوعية
بمساندة جوية على الواجهتني
الشمالية والشرقية ،لتعزيز
وحدات حرس الحدود املنتشرة،
للمحافظة على أمن واستقرار
حدود اململكة ،ملواجهة عمليات
التسلل والتهريب.

إسرائيل ّتعتقل شخصًا
حاول التسلل من لبنان

أعلن الجيش اإلسرائيلي أمس،
أنه اعتقل شخصا حاول التسلل
من لبنان إلى إسرائيل.
وكتب أفيخاي أدرعي ،املتحدث
باسم الجيش اإلسرائيلي
لإلعالم العربي ،على «تويتر»،
أن قوات الجيش رصدت خالل
ساعات الليلة املاضية مشتبها
فيه تسلل من داخل لبنان إلى
داخل إسرائيل في منطقة جبل
روس ،حيث هرعت القوات إلى
املكان ،وألقت القبض عليه».
وأضاف أنه تم نقله للتحقيق
لدى قوات األمن.

لبنانيات يرفعن الفتات ّ
منددة بـ«االحتالل اإليراني» في باحة البطريركية المارونية في بكركي أمس األول (أ ف ب)
يمتد أيـضــا  1400سـنــة .قــدم جنبالط
قــوة الدفع والدعم لمواقف البطريرك،
ب ـنــاء عـلــى ســؤالــه الـشـهـيــر لـبـنــان إلــى
أيـ ــن؟ وه ــل سـيـتـمـكــن الـلـبـنــانـيــون من
ال ـح ـفــاظ عـلــى صـيـغـتـهــم ال ـف ــري ــدة؟ ما
يجتمع عـلـيــه الـمـسـيـحـيــون ،والـسـنــة،
والــدروز ،وبعض الشيعة ،هو الحفاظ
على لبنان كدولة ،ال كساحة لتصفية
ال ـح ـس ــاب ــات اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ،وال كـمـنـصــة
صواريخ متقدمة.
األهمية السياسية لطرح البطريرك،
ولقوى سياسية أخرى معارضة لحزب
الله ،كان يمكن لها أن تأخذ زخما أكبر
ّ
لو جــاء ت قبل سنة من اآلن ،وفي عز
الثورة التي أطلقها الشباب اللبناني
الرافض للطبقة السياسية ،وكان يمكن
لها ان تنتزع اهتماما دوليا جديا في
ً
تلك الفترة ،ولكن أن تأتي متأخرا خير
ً
ً
مــن أال تأتي أب ــدا ،وجــد لبنان طرحا
ً
ً
س ـيــاس ـيــا جـ ــديـ ــدا ،ق ــد ي ـك ــون فــرصــة
ل ـت ـقــويــة ال ــدول ــة وإع ـ ــادة إن ـت ــاج عقد
اجتماعي وسياسي يوقف حالة الشلل
واالستعصاء ،ولكن في نفس الوقت
ه ـنــاك ق ــوى سـيــاسـيــة قــابـلــة لتفريغ
هـ ــذا الـ ـط ــرح م ــن م ـض ـمــونــه وإغ ــراق ــه
فــي حـســابــات ضيقة ،كما حصل في
محطات سابقة ،أسست على تعزيز

فظائع إقليم تيغراي
تقلق بلينكن

تصعيد بمأرب

لبنان يواجه صراع الفيلة ...حركة
سياسية لمواجهة ابتالعه أو تقسيمه
سويسرية ،رؤوس األموال العربية منذ
الخمسينيات ،فكان "مصرف العرب"،
ت ـط ــور ع ـمــل م ــرف ــأ بـ ـي ــروت وتــوس ـعــت
مهامه لسنوات طويلة ،فنجح لبنان
في لعب دور صلة الوصل بين العرب
والشرق والغرب.
ف ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ــام  2020ا نـ ـ ـ ـه ـ ـ ــار ا لـ ـنـ ـظ ــام
المصرفي ،تم تفجير مرفأ بيروت الذي
ّ
كــان إطــالــة لبنان على الـعــالــم ،تعطل
الـنـظــام السياسي فــي أزم ــة لــم يتمكن
أحد من اللبنانيين من إيجاد حل لها،
أو تـحـقـيــق خ ــرق واحـ ــد ف ــي ج ــداره ــا،
قـ ــرر ال ـب ـطــريــرك الـ ـم ــارون ــي أن يمسك
بكرة النار.
تقدم البطريرك بدعوة صريحة لعقد
مــؤت ـمــر دولـ ــي خ ــاص ب ـل ـب ـنــان ،بـهــدف
تحييده عن صراع األحــاف اإلقليمية
والدولية ،وطرح سؤاال واحدا وموجها
لكل القوى الدولية الفاعلة والمؤثرة:
هــل هـنــاك اهـتـمــام بـبـقــاء لـبـنــان واحــة
للتنوع بصغيته المعروفة؟ أم أن هناك
توجها لتدميره وتشتيته كما حصل
في سورية ،العراق ،وغيرهما من دول
المنطقة؟ تحت هذا السؤال ،طروحات
كثيرة ،حول صيغة النظام ،طرح ملف
ال ـس ــاح ،تــرسـيــم ال ـح ــدود بـيــن لبنان
واألراضي الفلسطينية المحتلة ،ترسيم
الحدود مع سورية وضبطها ،وإعادة
إنتاج السلطة السياسية القادرة على
صوغ خطة اقتصادية إصالحية.
شـ ـخـ ـصـ ـي ــات س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ،حـ ـش ــود
شعبية ،جمعيات ومؤسسات لبنانية
تعلن تأييدها لموقف الراعي ،السيما
مــرت ـكــزات جـبــل ل ـب ـنــان ،مــا قـبــل نشوء
لبنان الكبير ،وال ــذي كــان بجانحين،
الجناح المسيحي الذي تمثله بكركي،
والجناح الدرزي الذي مثله عن الدروز
شخصيات تاريخية كثيرة ،من بينها
آل ج ـن ـب ــاط ف ــي الـ ـمـ ـخـ ـت ــارة ،ل ـتــاريــخ

سلة أخبار

االنقسام السياسي والطائفي.
لم يعد الحل ممكنا لدى اللبنانيين
أنفسهم ،أصبح الرهان عن فرصة دولية
تـعـيــد االه ـت ـمــام ل ـهــذا الـبـلــد الـصـغـيــر،
فــرصــة سـيـطــول ان ـت ـظــارهــا ،كـمــا طــال
انتظار بيان أصدره المطارنة الموارنة
في لبنان عام  2001دعوا فيه لخروج
قوات الجيش السوري ،لم يتحقق ذلك
إال في عام  ،2005وبعد اغتيال الرئيس
رفيق الحريري وصــدور الـقــرار .1559
الدعوة لتدويل األزمــة ستعيد البحث
ً
بتطبيق ال ـقــرار  1559وخـصــوصــا ما
يتعلق بملف س ــاح ح ــزب ال ـلــه ،وهــو
عنوان انقسامي جديد ،لن تكون إيران
وال الحزب من خلفها جاهزين للبحث
به أو التفاوض عليه.
قــد تذهب طـهــران فــي هــذه المرحلة
إلــى الـتـشــدد أكـثــر فــي بـيــروت كـمــا في
كل الساحات العربية ،فيما ستستمر
دعوات القوى المناهضة لها بتشكيل
حـ ــركـ ــة سـ ـي ــاسـ ـي ــة ،وت ـن ـظ ـي ــم ن ـ ــدوات
ول ـق ــاءات ،والـتـحـضـيــر لـتـقــديــم وثيقة
سياسية إلــى األم ــم المتحدة ،وال ــدول
الكبرى ،من خالل تحضير وفد لبناني
إلج ــراء زي ــارات للفاتيكان ،والــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة وف ــرن ـس ــا ،سـعـيــا وراء دعــم
هذا الطرح.

طرح يأتي في ظرف سياسي دولي
وإقـلـيـمــي عـصـيــب ،بـيـنـمــا ال ي ـبــدو أن
هناك اهتماما دوليا جديا في متابعة
ملف الشرق األوسط ،خاصة أن اإلدارة
األميركية الجديدة ،ومواقف الرئيس
االم ـيــركــي جــو بــايــدن ح ــول السياسة
الـخــارجـيــة ،رك ــزت عـلــى مكافحة وبــاء
كورونا ،استنهاض االقتصاد األميركي،
واهـتـمــام ال ــدول األخ ــرى فــي استعادة
نمو اقتصاداتها ،إضــافــة إلــى البحث
في تعزيز العالقات الدولية سواء على
خــط حلف الـنــاتــو ،أو االهـتـمــام بملف
الـصـيــن وتــوسـعـهــا ،ه ــذه كلها ملفات
من شأنها تأخير البت بملفات الشرق
األوسط التي ستبقى عالقة ،ومتأخرة
بانتظار حصول مفاوضات جدية بين
اإليرانيين واألميركيين حــول االتفاق
النووي والنفوذ اإليراني في المنطقة.
مشكلة لبنان أنه أصبح على طريق
يشهد صراعا بين الفيلة .الوحدة بين
أبنائه فــرصــة لحمايته ،أمــا االنقسام
فـيـعـنــي اس ـت ـم ــرار االن ـه ـي ــار وخ ـس ــارة
الدور ،وهذا يهدد بالفدرلة أو التقسيم
إلى كيانات سياسية تقوم على أسس
مذهبية فتصبح كل مجموعة أو منطقة
لها جهة خارجية ترعاها.

«طالبان» تدعو القوات
الدولية لمغادرة أفغانستان

دعت حركة «طالبان» امس ،إلى
انسحاب جميع القوات الدولية
من أفغانستان ،ضمن الجدول
الزمني املحدد في اتفاق الدوحة.
وأصدرت الحركة بيانا ،ملناسبة
الذكرى األولى التفاق السالم،
الذي وقعته مع الواليات املتحدة
في قطر في  29فبراير العام
املاضي .وتطالب «طالبان» أيضا
بإطالق املزيد من السجناء،
وحذف أسمائهم من القوائم
السوداء .وفي أعقاب اتفاق
الدوحة ،توقفت «طالبان» عن
مهاجمة قوات حلف شمال
األطلسي(ناتو) بقيادة الواليات
املتحدة في البالد ،لكنها
واصلت هجماتها ضد الحكومة
األفغانية املدعومة دوليا.
وطبقا لالتفاق ،ستغادر جميع
القوات الدولية أفغانستان
بحلول مايو .2021
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«محور إيران» يتوعد بايدن ويتبنى استهداف سفينة إسرائيل

دمشق تتعهد بالدفاع عن أراضيها وبغداد لن تسمح باستغاللها وطهران لكشف مهاجمي «الغرب»
وسط تصاعد التوتر مع
الواليات المتحدة وامتداده من
العراق إلى دول الجوار ،عكف
محور إيران على دراسة الرد
ّ
على ّأول ّ
عسكرية إلدارة
عملية
الرئيس جو بايدن تستهدف
الميليشيات الموالية في
سورية ،في وقت تبنى االعتداء
على السفينة اإلسرائيلية في
بحر عمان.

مع أخذ الرئيس األميركي جو
بايدن زمــام المبادرة في حماية
ّ
الغربية في العراق من
المصالح
ت ـهــديــدات إي ـ ــران ،كـشــف السفير
السوري في موسكو رياض حداد
أن حكومة الرئيس بشار األســد
ت ــدرس م ــع الـحـلـفــاء كـيـفـيــة ال ــرد
على استهداف القوات األميركية
ل ـل ـم ـي ـل ـي ـش ـيــات ال ـم ـن ـت ـش ــرة عـلــى
الحدود.
وفــي ظــل تـجــاذب بين طهران
وواش ـن ـط ــن ب ـشــأن إع ـ ــادة إح ـيــاء
االت ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي ،قـ ـ ــال حـ ـ ــداد،
لــوكــالــة «ت ـس ـن ـيــم» اإلي ــرانـ ـي ــة ،إن
«االعـ ـ ـت ـ ــداء األخـ ـي ــر ي ــأت ــي ضـمــن
سـلـسـلــة اع ـ ـتـ ــداءات وان ـت ـهــاكــات
قامت بها الواليات المتحدة ضد
السيادة السورية ،وبالتالي فإن
دمشق تملك الحق المشروع في
الرد كما تملك الحق في مقاومة
االح ـتــال األمـيــركــي ألراضـيـهــا»،
ً
مضيفا« :ت ـطــورات الموقف بعد
ه ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــدوان س ـت ـتــم جـمـيـعـهــا
بــالـتـنـسـيــق ب ـيــن ال ـح ـل ـفــاء وبـمــا
يخدم مصلحة سورية ويحافظ
ع ـل ــى سـ ـي ــادتـ ـه ــا ،ب ـش ـك ــل ي ـخــدم
ت ـع ــزي ــز األم ـ ـ ــن واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار فــي
المنطقة ،والذي تحاول الواليات
المتحدة زعزعته من خــال مثل
هذه االعتداءات».
وفـ ــي ح ـي ــن اع ـت ـب ــر ب ــاي ــدن أن
الـضــربــات استهدفت بــدقــة بنية
تـحـتـيــة تـسـتـخــدمـهــا مـلـيـشـيــات
إيران شرقي سورية ،اعتبر أمين
مـجـلــس األم ــن الـقــومــي اإليــرانــي
ع ـل ــي ش ـم ـخــانــي أن ال ـت ـحــركــات
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة اسـ ـتـ ـه ــدف ــت ق ـ ــوات
المقاومة.
وخ ـ ـ ـ ـ ـ ــال اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــالـ ــه وزيـ ـ ـ ــر
الخارجية العراقي فــؤاد حسين،
أ كـ ـ ــد شـ ـمـ ـخ ــا ن ــي أن عـ ـل ــى دول
الـمـنـطـقــة أن ت ـت ـعــاون فــي سبيل
خفض التوتر وتسوية الملفات
ً
الـعــالـقــة ،مبينا أن إي ــران وبــاقــي
ال ـ ـ ــدول ال ـم ـح ــارب ــة لـ ــإرهـ ــاب لــن
تسمح للجماعات اإلرهابية بأن
تظهر من جديد في المنطقة.
واعتبر شمخاني أن «الهجوم
ع ـلــى ق ــوى ال ـم ـقــاومــة ه ــو بــدايــة
جولة جديدة من اإلرهاب المنظم
وشـجــع على نـشــره فــي المنطقة
وي ـع ــزز وي ــوس ــع أنـشـطــة تنظيم
داعش».
وإذ أك ــد ح ـس ـيــن ،الـ ــذي يـقــوم

ق ـ ـت ـ ـلـ ــت ق ـ ـ ـ ـ ـ ــوات األم ـ ـ ـ ـ ـ ــن ف ــي
م ـيــان ـمــار ،أمـ ــس 6 ،أش ـخــاص،
بـ ــال ـ ـيـ ــوم األك ـ ـ ـثـ ـ ــر دمـ ـ ــويـ ـ ــة فــي
االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات ض ـ ــد ال ـن ـظ ــام
الـعـسـكــري ال ـجــديــد ف ــي الـبــاد
م ـن ــذ ت ــول ـي ــه ال ـس ـل ـطــة ف ــي أول
فبراير.
وق ـ ـ ــال م ـس ـع ـف ــون إن ثــاثــة
رج ـ ــال ق ـت ـلــوا ب ــال ــرص ــاص في
مدينة داوي الجنوبية ،بينما
ق ـت ــل ف ـت ـي ــان فـ ــي بـ ـل ــدة ب ــاغ ــو،
وتـ ــوفـ ــي ش ـخ ــص س ـ ـ ــادس فــي
رانغون وفق نائب في الحكومة
المدنية المخلوعة ،في منشور
على "فيسبوك".
وص ـ ـ ـ ـ ـ ّـع ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة
العسكرية الحاكمة استخدامها
ل ـ ـل ـ ـقـ ــوة خـ ـ ـ ــال عـ ـطـ ـل ــة ن ـه ــاي ــة
األسـ ـب ــوع ض ــد االح ـت ـجــاجــات
ال ـ ـض ـ ـخ ـ ـمـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـط ــال ـب ـه ــا
بالتخلي عن السلطة وإطــاق

س ـ ـ ـ ـ ــراح ال ـ ــزعـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــة الـ ـم ــدنـ ـي ــة
المخلوعة أونغ سان سوتشي.
وكـ ــانـ ــت عـ ـن ــاص ــر ال ـش ــرط ــة
والجيش استخدموا الرصاص
الـ ـمـ ـط ــاط ــي وال ـ ـ ـغـ ـ ــاز ال ـم ـس ـيــل
ل ـ ـلـ ــدمـ ــوع وخـ ــراط ـ ـيـ ــم الـ ـمـ ـي ــاه
ل ـت ـفــريــق ال ـم ـت ـظ ــاه ــري ــن خ ــال
األسابيع األخيرة ،في محاولة
لوقف حملة العصيان المدني،
مع استخدام الذخيرة الحية في
بعض الحاالت.
وص ـ ـبـ ــاح أم ـ ـ ــس ،اح ـت ـش ــدت
أعداد كبيرة من القوات األمنية
م ــن أج ـ ــل ت ـف ــري ــق م ـت ـظــاهــريــن
تجمعوا في أجزاء مختلفة من
الـبــاد استجابة لــدعــوات عبر
اإلنترنت للنزول إلى الشوارع
مرة أخرى.
وأعـقـبــت حملة الـقـمــع أمــس
م ــوج ــة م ـم ــاث ـل ــة مـ ــن األعـ ـم ــال
ال ـع ـن ـي ـف ــة ضـ ــد ال ـم ـت ـظــاهــريــن

وجه محافظ ذي قار المكلف عبدالغني األسدي رئيس جهاز األمن الوطني أمس بسحب
عناصر قوات مكافحة الشغب من الشوارع واستبدالها بقوات الجيش في الناصرية،
التي شهدت تظاهرات دامية أوقعت قتلى وإصابات في صفوف المحتجين وقوات أمنية.
بــزيــارتــه الـثــانـيــة ل ـط ـهــران خــال
ش ـ ـهـ ــر ،أن الـ ـ ـع ـ ــراق ل ـ ــن ي ـس ـمــح
ب ــاسـ ـتـ ـغ ــال األحـ ـ ـ ـ ــداث األخـ ـي ــرة
لـلـمـســاس بــال ـعــاقــة ب ـيــن ب ـغــداد
وطـ ـ ـه ـ ــران ،ن ـب ــه إل ـ ــى أن ـ ــه يـعـطــي
أول ـ ــوي ـ ــة ك ـب ـي ــرة ل ـض ـم ــان األمـ ــن
واالستقرار في المنطقة.
وغالبا مــا يجد الـعــراق نفسه
ن ـق ـط ــة ت ـ ـجـ ــاذب بـ ـي ــن الـ ـع ــدوي ــن
ال ـ ـل ـ ــدودي ـ ــن إي ـ ـ ـ ـ ــران وال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة ،إذ تحظى جارته بنفوذ
س ـيــاســي وع ـس ـكــري واسـ ــع فـيــه،
أبرزها
ويحتاج إليها في مجاالت
ّ
ال ـت ـجــارة وال ـطــاقــة ،بينما يمثل
للثانية مجموعة مــن المصالح
السياسية والعسكرية.

المصالح الغربية
وع ـ ـ ـقـ ـ ــد وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
اإلي ــران ــي مـحـمــد جـ ــواد ظــريــف
ً
اج ـت ـم ــاع ــا م ــع ح ـس ـي ــن ،اعـتـبــر
خــا لــه أن الهجمات األميركية
«مـشـبــوهــة وخ ـطــط لـهــا بهدف
اإلخ ــال بالعالقات مــع الـعــراق
وضـ ـ ـ ــرب أم ـ ـنـ ــه واس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــراره»،
ً
داعيا في الوقت ذاته الحكومة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـ ـك ـ ـشـ ــف مـ ـنـ ـف ــذي

الهجمات على المصالح الغربية
لعدم اتخاذها ذريعة.
وفـ ـ ـ ـ ــي رسـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى قـ ـ ـي ـ ــادة
ال ـ ـك ـ ــون ـ ـغ ـ ــرس ،ش ـ ـ ـ ــدد ال ــرئـ ـي ــس
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ،عـ ـل ــى أن
ال ـق ـصــف ب ـم ـثــابــة «رسـ ــالـ ــة» مـنــه
إلى إيــران والمجموعات القريبة
منها بأنها لن تفلت من العقاب،
ً
مبينا أنه أمر باستهداف البنية
ً
التحتية لميليشياتها ،ردا على
مشاركتها في الهجمات األخيرة
على الجنود األميركيين وقوات
الـتـحــالــف فــي ال ـع ــراق ،بـمــا فيها
ه ـج ــوم أربـ ـي ــل مـنـتـصــف الـشـهــر
وت ـخ ـط ـي ـط ـه ــا ال ـم ـس ـت ـم ــر ل ـشــن
هجمات مستقبلية.
ُ
ً
ّ ً
وقتل  22مسلحا عراقيا مواليا
ّ
إليـ ـ ـ ـ ــران جـ ـ ـ ـ ــراء قـ ـص ــف أم ـي ــرك ــي
استهدف ليل الخميس -الجمعة
ّ
تحتية تابعة لهم في شرق
بنى
ّ
ّ
ّ
سورية ،في أول عملية عسكرية
ًّ
ردا على هجمات
إلدارة بــاي ّــدن،
ً
ّ
غربية في
طالت مؤخرا مصالح
العراق.
وتــأتــي الـضــربــات الـتــي نـ ّـددت
بها د مـشــق وحليفتها موسكو،
ّ
ّ
خلفية تــوتــر بين الــواليــات
على
ال ـم ـت ـح ــدة وإيـ ـ ـ ــران حـ ــول الـمـلــف

وبــدأ الفريق العسكري المكلف من رئيس الحكومة مصطفى الكاظم برئاسة باسم
الطائي مهامه بالتحقيق في مالبسات األحداث .وفي الصورة ،عراقيون يغلقون الطريق
لمجلس بلدية ذي قار في الناصرية بإطارات محترقة أمس األول.

ال ـن ــووي االي ــران ــي والـ ـع ــودة إلــى
طاولة المفاوضات.
وم ـس ــاء ال ـج ـم ـعــة ،ق ــال الـبـ ًيــت
ّ
بايدن «يبعث رسالة ال
األبيض إن ّ
ّ
لبس فيها بأنه سيتحرك لحماية
ّ
ّ
توجيه
األميركيين .وعندما يتم ّ
ال ـت ـهــديــدات ،ي ـكــون لــه ال ـحــق في
ّ
اتخاذ إجراء في الوقت والطريقة
اللذين يختارهما».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ق ـ ــال ال ـم ـت ـح ـ ّـدث
بــاســم الـبـنـتــاغــون ج ــون كيربي،
َ
ّ
إن طائرتي «إف  -15إي» من طراز
«س ـتــرايــك إيـغـلــز» أسـقـطـتــا سبع
ذخائر دقيقة التوجيه ،الخميس،
ع ـلــى م ـن ـشــآت ف ــي ش ــرق ســوريــة
ّ
تستخدمها مجموعات مسلحة
ّ
ُيعتقد أنها وراء سلسلة هجمات
ّ
ّ
ّ
صاروخية على القوات األميركية
في العراق.
ووصـ ـ ـ ــف كـ ـي ــرب ــي الـ ـض ــرب ــات
بــأن ـهــا «دف ــاع ـي ــة» ّ
ودم ـ ــرت «بـنــى
تحتية ّ
ّ
عدة تقع في نقطة حدودية
تستخدمها ميليشيات مدعومة
ً
من إيران» ،وتحديدا كتائب حزب
الله وسيد الشهداء ،المنضويين
في الحشد الشعبي.
ووص ـفــت كـتــائــب ّ«ح ــزب الـلــه»
ّ
األميركية بأنها «جريمة
الضربة

ن ـكــراء مـخــالـفــة لـلـقــانــون الــدولــي
ومستهينة بسيادة العراق» ،كما
ً ّ
ً
اعتبرتها «ع ــدوان ــا همجيا يــدل
ّ
بال أدنى ّ
شك على أن السياسات
ّ
األم ـ ـيـ ــركـ ـ ّـيـ ــة ال ـ ـعـ ــدوانـ ــيـ ــة ت ـج ــاه
تتغير ّ
شعوبنا ال ّ
بتغير إدارتها».
وت ـن ـشــر ال ـس ـل ـطــات ال ـعــراق ـيــة
الحشد الشعبي على طول الحدود
المتداخلة مع سورية منذ اإلعالن
فـ ــي  2017عـ ــن االنـ ـتـ ـص ــار عـلــى
تنظيم «داعش» .وتخضع المنطقة
الممتدة بين مدينتي البوكمال
وال ـم ـيــاديــن لـنـفــوذ إي ــران ــي ،عبر
مجموعات موالية لها تقاتل إلى
جانب الجيش السوري.

سفينة إسرائيل
ـواز ،أل ـم ـحــت
وفـ ـ ــي ت ـ ـطـ ــور م ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
صـ ـحـ ـيـ ـف ــة كـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــان اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ــة
المحافظة ،أمس ،إلى أن السفينة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة «إم ف ــي هـيـلـيــوس
راي» ،ال ـت ــي ت ـع ــرض ــت الن ـف ـجــار
فــي خليج عـمــان خــال توجهها
ع ـل ــى مـ ــا يـ ـب ــدو مـ ــن الـ ــدمـ ــام فــي
ال ـس ـعــوديــة إل ــى س ـن ـغــافــورة ،قد
تكون استهدفت من قبل «محور
ال ـ ـم ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة» ،فـ ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ــى

طـهــران وحلفائها فــي المنطقة.
ونـقـلــت «ك ـي ـهــان» ع ــن «خ ـبــراء
عـ ـسـ ـك ــريـ ـي ــن» ل ـ ــم تـ ـسـ ـمـ ـه ــم ،أن
«ال ـس ـف ـي ـنــة ال ـع ـس ـكــريــة لـلـجـيــش
اإلسرائيلي كانت تجمع معلومات
عـ ــن ال ـخ ـل ـي ــج ال ـ ـفـ ــارسـ ــي وب ـح ــر
عمان ،عندما تم استهدافها في
طــريــق ال ـعــودة» ،مــؤكــدة أن «هــذه
السفينة التجسسية ،وعلى الرغم
أن ـهــا كــانــت تـبـحــر بـشـكــل س ــري،
وق ـعــت رب ـمــا ف ــي ش ــرك ف ــخ ألحــد
فــروع محور المقاومة» ،من دون
تفاصيل إضافية.
واعتبرت «كيهان» أن السفينة
تـجــاهـلــت «أن الـخـلـيــج الـفــارســي
هــو منطقة تسيطر عليها قوى
ً
مـحــور ال ـم ـقــاومــة» ،الف ـتــا إل ــى أن
«الـنـظــام الـصـهـيــونــي يبحث عن
تعزيز حضوره لمواصلة جرائمه
عن قرب».
واع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــر وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ــاع
اإلسرائيلي بيني غانتس أن إيران
ق ــد ت ـك ــون م ـســؤولــة ع ــن انـفـجــار
سفينة شحن السيارات ،بناء على
استنتاج أولي يأخذ في االعتبار
ال ـق ــرب ال ـج ـغــرافــي م ــع األراضـ ــي
اإليرانية والسياق.
(عواصم -وكاالت)

ُ ّ
ميانمار 6 :قتلى بحملة القمع الواسعة تونس« :النهضة» تعزز موقعها التفاوضي
لسحق معارضي االنقالب
في مواجهة رئيس يرفض التسويات
ال ـغ ــاض ـب ـي ــن ل ـك ــن ال ـس ـل ـم ـي ـيــن
المناهضين لــانـقــاب فــي كل
أنحاء البالد في اليوم السابق،
وأوقفت القوات األمنية العديد
مــن الصحافيين الــذيــن وثقوا
اعتداءات أمس األول.
إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ت ـ ـع ـ ـهـ ــد س ـف ـي ــر
م ـيــان ـمــار ف ــي األم ـ ــم الـمـتـحــدة
كياو مو تون بمقاومة المجلس
الـعـسـكــري الـحــاكــم ال ــذي أقــالــه
م ـ ــن مـ ـنـ ـصـ ـب ــه ،بـ ـع ــدم ــا ن ــاش ــد
دول الـ ـع ــال ــم اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام "ك ــل
الــوســائــل ال ـض ــروري ــة" إلبـطــال
انقالب أول فبراير ،وقال كياو
مــو ت ــون "قـ ــررت أن أقـ ــاوم بكل
استطاعتي".
وكان التلفزيون الرسمي في
ميانمار أعلن أمس األول إقالة
كياو لخيانته البالد.
(رانغون  -وكاالت)

وسط اشتداد الخالف السياسي مع رئيس
الـجـمـهــوريــة قـيــس سـعـ ّـيــد ،تـظــاهــر آالف من
مناصري حركة «النهضة» التي تتمتع بكتلة
كبيرة في البرلمان التونسي ،في العاصمة
ً
تونس أمس األول ،دعما للحكومة.
وكان حزب «حركة النهضة» ذو المرجعية
االسالمية وحليفه «قلب تــونــس» الليبرالي
دف ـعــا إل ــى ت ـعــديــل ح ـكــومــي ع ـلــى ي ــد رئـيــس
الوزراء هشام المشيشي في منتصف يناير.
وفي  27يناير ،نال وزراء المشيشي ُ
الجدد
ُّ
ّ
سعيد الذي تحدث
ثقة البرلمان رغم تحفظ
ع ــن شـبـهــات بــالـفـســاد وت ـض ــارب الـمـصــالــح
تحوم حول بعض الوزراء ،اضافة الى غياب
تـمـث ـيــل ال ـ ـمـ ــرأة ،ومـ ــن ثـ ـ ّـم ل ــم ي ــرس ــل سـعـ ّـيــد
دعــوة رسمية لـلــوزراء ال ــ 11ألداء اليمين في
قصر قرطاج ولم يصدر المرسوم الرئاسي
لتعيينهم في مناصبهم.
ودعت «النهضة» إلى االحتجاج السبت في
العاصمة ،وقال العديد من المتظاهرين إنهم
احـتـشــدوا لــدعــم الـحــزب اإلســامــي المعتدل

وكذلك من أجل الوحدة والديمقراطية.
وقــال المتظاهر محمد خليف الــذي جاء
م ــن مــديـنــة صـفــاقــس الـســاحـلـيــة لـلـمـشــاركــة
فــي المسيرة« :لــديـنــا نـظــام برلماني وليس
ً
للرئيس أن يقرر من سيحكم» ،مضيفا« :يجب
احترام الديمقراطية والدستور».
ومـ ــن ح ــول ــه ه ـت ــف ال ـم ـت ـظ ــاه ــرون ال ــذي ــن
تـقــاطــروا إل ــى الـعــاصـمــة مــن مختلف أرج ــاء
البالد« ،الشعب يريد الوحدة الوطنية».
وخ ــاط ــب رئ ـيــس ح ــزب «ح ــرك ــة الـنـهـضــة»
رئيس البرلمان راشد الغنوشي المتظاهرين،
داعـ ـي ــا إلـ ــى ال ـ ـحـ ــوار والـ ــوحـ ــدة ب ـي ــن ال ـق ــوى
السياسية.
ويسيطر حزبه على جزء كبير من المشهد
السياسي منذ المراحل األولــى التي أعقبت
الرئيس زيــن العابدين بــن علي عام
إطــاحــة ّ
 ،2011إال أنه شهد انقسامات.
ّ
ورأى المحلل يوسف الشريف أن التظاهرة
أظ ـه ــرت أن الـنـهـضــة «م ــا زالـ ــت ق ـ ــادرة على
الحشد بأعداد كبيرة» وهــذا ما «يسمح لها

بــالـجـلــوس إل ــى طــاولــة الـمـفــاوضــات مـعــززة
بهذا الدعم» ،لكنه أضاف أن الحشد قد يؤدي
إلى تعقيد المشهد إذ «اكتسب» قادة النهضة
«الثقة» بمواجهة رئيس يرفض التسويات.
ومساء السبت قال الرئيس التونسي «نحن
ال نتحرك وفقا لحساباتهم وال ترتيباتهم،
نتحرك وفــق مبادئنا الـتــي عاهدنا الشعب
ً
عليها» ،مضيفا« :تشاهدون اليوم ولألسف
كيف تظهر وتهدر األموال في العاصمة».
ّ
سعيد ،األكــاديـمــي وخبير القانون
وكــان
الدستوري ،انتقد المسار «غير الدستوري»
في ُالتعديل الوزاري.
ونقل عن سعيد قوله في وقت سابق هذا
الشهر «أقسمت أمام الله ولست مستعدا ألن
أتراجع عن المبادئ».
إل ــى ذل ــك ،ن ـ ّـدد صـحــافـيــون بــأعـمــال عنف
وان ـت ـه ــاك ــات ض ــده ــم وص ـل ــت ح ــد الـتـحــرش
الجنسي من قبل أنصار «النهضة» في مسيرة
السبت الضخمة وسط العاصمة.
(تونس ـ ـ وكاالت)

ّ
«كورونا» ...من جائحة إلى مرض متوطن

أزمة تطعيم «الكبار» تتوسع ...و«مناعة القطيع» تتطلب توفيره ألكثر من نصف السكان

أرجنتيني يتظاهر احتجاجا على تطعيم كبار الشخصيات في
بوينس آيريس أمس االول (ا ف ب)

حذرت األستاذة في معهد ال جوال لعلم
المناعة األميركي إيريكا أولمان سافير من
أن «فيروس كورونا سيكون جزءا دائما من
الوجود البشري» ،موضحة أنه إذا «أصبح
ً
متوطنا ،فإن الناس سيكونون أفضل حاال
ككل ،ولن يمرضوا به».
وقالت العالمة األميركية لموقع «سي إن
بي سي» ،أمس« :عندما وصل كورونا إلى
ً
أميركا لم يكن أحد محصنا ضده ،مما أدى
إلى انتشاره ،وفي نهاية المطاف ،سيتم
كاف من الناس حتى تتحقق
تطعيم عدد ٍ
مناعة من شأنها إبطاء انتقاله».
وأش ــارت ســافـيــر إلــى أن «ال ـنــاس ربما
ال تمرض على اإلطــاق بعد سنوات بعد
ـاف من المحصنين ضد
الوصول لعدد كـ ٍ
الـ ـفـ ـي ــروس ،ب ـح ـيــث ال يـ ـص ــاب ب ــه س ــوى
األطفال».
ومع ذلك ،فإن بعض األشخاص الذين
يـ ـع ــان ــون م ــن حـ ـ ــاالت ك ــامـ ـن ــة ،سـيـظـلــون
ي ـع ــان ــون م ــن كـ ــورونـ ــا ،ب ـن ـفــس ال ـطــري ـقــة
التي يمكن أن تــؤدي بها نــزالت الـبــرد أو
اإلنـفـلــونــزا إلــى مــرض شــديــد وم ــوت لدى
بعض السكان.
وأوضـ ـح ــت ســاف ـيــر أن ــه م ــن المحتمل
أن يـصـبــح االخ ـت ـبــار جــانـبــا طبيعيا من
ح ـيــات ـنــا ،بـحـيــث سـتـصـبــح الـفـحــوصــات

المنزلية أكثر سهولة مــع توفر خيارات
ذات تكلفة أقل.
وم ــن الـمـحـتـمــل أن تـصـبــح ال ـجــرعــات
السنوية من اللقاحات المضادة للفيروس
ً
هي قاعدة ثابتة ،تماما كما تحصل على
ل ـقــاح اإلن ـف ـلــونــزا ال ـس ـنــوي ،وإذا اسـتـمــر
الفيروس في التحور فستحتاج اللقاحات
إل ــى الـتـحــديــث لـلـتـعــامــل م ــع الـمـتـغـيــرات
الجديدة.
ول ـل ــوص ــول إلـ ــى م ـنــاعــة ال ـق ـط ـيــع ،فــإن
الـ ـ ـ ــدول ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى ت ـط ـع ـيــم مـ ــا ال يـقــل
عــن  55فــي المئة مــن سكانها ،بلقاحات
نسبة فعاليتها ال تقل عن  90في المئة،
مــع استمرار تدابير التباعد االجتماعي
وارتداء الكمامات.
وفــي وقــت سابق مــن الشهر الماضي،
ً
ووفـقــا الستطالع أجــرتــه مجلة «نيتشر»
العلمية بين باحثين وعلماء متخصصين
في األم ــراض المعدية والفيروسات ،فإن
جائحة كورونا «بانداميك» ،ستصبح نوعا
من األمراض المعدية المتوطنة «إنداميك».
ويــرى  90في المئة من العلماء ،الذين
استطلعت «نيتشر» أراء ه ــم ،أن «كــورونــا
سـيـصـبــح م ـتــوط ـنــا ،وع ـلــى ال ـعــالــم تعلم
ال ـت ـع ــاي ــش مـ ـع ــه ،م ـق ــاب ــل  6ف ــي ال ـم ـئ ــة ال
يعتقدون ذلك ،والبقية يشيرون إلى أنه ال

يوجد أدلة علمية كافية لبناء رأيهم عليه».
ّ
وال ـمــرض الـمـتــوطــن يعني أن «وج ــودا
مستمرا وانتشارا معتادا لمرض أو عامل
معدي في مجموعة سكانية داخل منطقة
ً
جغرافية محددة» ،وفقا لمراكز السيطرة
على األمراض والوقاية منها في الواليات
المتحدة.
خبير في األمــراض المعدية األميركي،
الطبيب أنـتــونــي فــاوتـشــي ،قــال فــي وقــت
سابق إن العالم سيلتزم «ارت ــداء األقنعة
لــوقــت طــويــل وات ـب ــاع إرشـ ـ ــادات الـتـبــاعــد
االجتماعي حتى نهاية عام  2021أو حتى
عام .»2022
ويـ ـ ـ ــرى عـ ـلـ ـم ــاء أن فـ ـ ـي ـ ــروس كـ ــورونـ ــا
ً
المستجد لن يتم القضاء عليه نهائيا ،وأنه
سيبقى «مستوطنا» في العالم ،وسيستمر
في االنتشار ،لكن خطورته ستقل بمرور
الوقت.
م ــن نــاح ـيــة اخ ـ ــرى ،وافـ ـق ــت الـحـكــومــة
ال ـفــدرال ـيــة ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،على
شراء  100ألف جرعة من عالج مخصص
لمن أصيبوا بالفيروس ،وهو دواء تنتجه
شركة «إيـلــي ليلي» األميركية .وبموجب
االت ـف ــاق ،سـتــدفــع الـحـكــومــة  210ماليين
دوالر وستقوم شركة «إيلي ليلي» بشحن
ال ـجــرعــات نـهــايــة م ــارس ال ـج ــاري ،ولــدى

الـحـكــومــة خـيــار ش ــراء  1.1مـلـيــون جرعة
إضافية من العالج حتى نوفمبر المقبل،
لـكــن عــدد الـجــرعــات الـتــي يـتــم طلبها في
ً
جزئيا على مسار الوباء
النهاية سيعتمد
في الواليات المتحدة.
ومـ ــع ط ـل ـب ـيــة  600م ـل ـي ــون ج ــرع ــة مــن
«فايزر» و«موديرنا» ،سيكون لدى الواليات
المتحدة بحلول نهاية يوليو ما يكفي من
ّ
اللقاحات لتطعيم كل السكان تقريبا .لكن
إعطاء الضوء األخضر للقاح «جونسون
آن ــد جــون ـســون» مــن شــأنــه تـســريــع حملة
التطعيم بشكل إضافي.
وتلقت جـنــوب إفريقيا ،الــدولــة األكثر
ً
تضررا من الفيروس في القارة السمراء،
شـحـنــة ثــان ـيــة م ــن ل ـق ــاح «ج ــون ـس ــون آنــد
جــونـســون» ،أم ــس ،فــي وقــت تعمل البالد
على تسريع حملة التطعيم.
وفي األرجنتين ،تظاهر اآلالف في مدن
مـخـتـلـفــة اح ـت ـجــاجــا ع ـلــى «تـطـعـيــم كـبــار
ال ـش ـخ ـص ـيــات» ض ــد «ك ــوف ـي ــد  ،»19وهــي
فضيحة أدت الى استقالة وزير الصحة.
وأثـيــرت الفضيحة األسـبــوع الماضي
عندما قال صحافي في اإلذاعــة إنه تلقى
التطعيم بفضل صداقته مع وزير الصحة
غينيس غونزاليس غارسيا.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

دوليات
سلة أخبار
الدومينيكان ّ
تخطط لبناء
سور مع هايتي

قال رئيس الدومينيكان،
لويس أبينادير ،إن بالده
ستبدأ في تحصني وحماية
حدودها التي يبلغ طولها
 234ميال مع هايتي ،بتشييد
أسوار ووضع أجهزة
استشعار عن بعد ،في الوقت
الذي تحاول فيه السيطرة
على الهجرة غير الشرعية
وتهريب املخدرات.
وأضاف أبينادير في خطاب
ألقاه أمام البرملان ،ان الحاجز
سيشمل "سياجا مزدوجا
على امتداد أكثر املناطق
تعقيدا ،وسياجا بسيطا على
طول بقية املسافة".
وقال إن الضوابط الجديدة
على الحدود ستشمل تقنية
التعرف على الوجه ،وكاشفات
الحركة ،وكاميرات األشعة
تحت الحمراء.

بنغالدش :عشرات المصابين
خالل احتجاج لمعارضين

أصيب عشرات املتظاهرين
بجروح أمس ،بعدما أطلقت
الشرطة الرصاص املطاطي
والغاز املسيل للدموع على
ناشطني من املعارضة ،بهدف
منع احتجاجات جديدة على
وفاة الكاتب مشتاق أحمد،
الذي انهار في سجن يخضع
لحراسة شديدة في شمال
دكا ،وتوفي ليل الجمعة.
ّ
وتحول طريق أمام "نادي
الصحافة الوطني" ،املوقع
املفضل لالحتجاج في
العاصمة دكا ،إلى ساحة
معركة ،فيما ضربت الشرطة
املتظاهرين بالهراوات
لتفريقهم.
وقال نائب مفوض شرطة
دكا ،سازادور الرحمن ،إن
االشتباكات اندلعت عندما
قام ناشطون من "الحزب
الوطني" املعارض برشق
حجارة ومهاجمة الشرطيني
بأنابيب بالستيكية ،ما دفع
الشرطة إلى الرد "بإطالق
الرصاص املطاطي والغاز
املسيل للدموع".
وطالبت جماعات حقوقية
دولية ومحلية بفتح تحقيق
سريع في وفاة الكاتب بعد 10
أشهر من توقيفه ،اثر اتهامه
بنشر شائعات وممارسة
"نشاطات معادية للدولة".
وأعرب سفراء  13دولة بينها
الواليات املتحدة وفرنسا
وبريطانيا وكندا وأملانيا ،عن
"قلق بالغ" إزاء هذه القضية.

هونغ كونغ تتهم
العشرات بتهمة التآمر

اتهمت شرطة هونغ كونغ ،أمس،
عشرات املعارضني بـ"التخريب"
في أوسع استخدام حتى اآلن
لقانون األمن القومي الجديد في
بكني ضد الحركة الديمقراطية
في املدينة.
وقالت في بيان إنها وجهت
اتهامات إلى  47شخصا "بالتآمر
الرتكاب تخريب".
وكانت الصني فرضت في يوليو
املاضي قانون األمن القومي على
املستعمرة البريطانية السابقة.

سفيرة االتحاد األوروبي
تغادر فنزويال غدًا

تغادر سفيرة االتحاد األوروبي
في فنزويال البالد غدًا ،بعدما
كانت الحكومة الفنزويلية
أعلنتها "شخصا غير مرغوب
فيه".
وكانت كراكاس أعلنت أنها ّقررت
طرد سفيرة االتحاد األوروبي
البرتغالية إيزابيل بريالنتي ،ردًا
على فرض التكتل عقوبات على
 19من كبار املسؤولني الرسميني.
وأمهلت كراكاس السفيرة
األوروبية  72ساعة ملغادرة
البالد.
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رياضة

«الكرة» يخاطب «اآلسيوي» الستضافة التصفيات المشتركة
االتحاد تلقى موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرياضة
حازم ماهر

بعد تلقيه موافقة مبدئية
من الهيئة العامة للرياضة،
أرسل اتحاد الكرة إلى نظيره
اآلسيوي طلب استضافة
المباريات المتبقية من
المجموعة الثانية للتصفيات
المشتركة.

اإلسباني كاراسكو ومساعده ثامر عناد في تدريب سابق

أرسل مجلس إدارة اتحاد الكرة
ً
كتابا إلى االتحاد اآلسيوي للعبة
يـطـلــب ف ـيــه اس ـت ـضــافــة ال ـم ـبــاريــات
المتبقية من منافسات المجموعة
الـ ـث ــانـ ـي ــة ل ـل ـت ـص ـف ـي ــات اآلسـ ـي ــوي ــة
المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس
ال ـعــالــم  2022ب ـق ـطــر ،وك ــأس آسـيــا
 2023بــا ل ـص ـيــن ،خ ــال ا ل ـف ـتــرة من
 31مايو حتى  15يونيو المقبلين.
وجاء طلب االتحاد بعد أن منحه
مـســؤو لــو الهيئة ا لـعــا مــة للرياضة
ال ـم ــواف ـق ــة ال ـم ـب ــدئ ـي ــة بــاس ـت ـضــافــة
الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات ،بـ ـع ــد كـ ـت ــاب م ـج ـلــس
إدارته الذي استفسر فيه عن مدى
إقامة المباريات في الكويت.
وكـ ــان ه ـن ــاك ات ـف ــاق مـسـبــق بـيــن
االت ـ ـ ـحـ ـ ــادات األهـ ـلـ ـي ــة ل ـم ـن ـت ـخ ـبــات
المجموعة الثانية (األزرق ،واألردن،
وأس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــا ،ون ـ ـي ـ ـبـ ــال ،وال ـص ـي ــن
تايبيه) ،على إقامة التصفيات في
أستراليا ،بيد أن تمسك الحكومة
ه ـن ــاك ب ــدخ ــول وفـ ــود الـمـنـتـخـبــات
ً
األر بـعــة فــي حجر صحي  14يوما
ً
ً
ً
جعل موقفها صعبا جدا ،خصوصا
أن اال تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد اآل سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوي ا ش ـ ـتـ ــرط
تسجيل الدولة المستضيفة للوفود
ف ـي ـم ــا ي ـخ ــص الـ ــدخـ ــول والـ ـخ ــروج
م ــن دون ح ـجــر ص ـحــي م ــع تــو فـيــر

الـ ـم ــاع ــب الـ ـخ ــاص ــة ب ــال ـت ــدري ـب ــات
والمباريات.
وتردد أن هناك نية لدى مسؤولي
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األردن ـ ـ ـ ـ ــي إلرسـ ـ ـ ـ ــال ك ـت ــاب
إل ـ ـ ــى االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد اآلس ـ ـ ـيـ ـ ــوي م ـ ــن أج ــل
االسـتـضــافــة ،وهــو األمــر الــذي يعني
إرسال "اآلسيوي" لجنة إلى الكويت
واألردن ل ـلــو قــوف عـلــى جــا هــز يــة أي
منهما في ظل صعوبة إسناد األمر
ً
إلى نيبال التي تقدمت بطلب أيضا ،
ومن ثم إسناد التصفيات ألي منهما.
وس ـ ـت ـ ـكـ ــون فـ ــرصـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت هــي
األفضل في االستضافة ،في حال لم
يتقدم اال تـحــاد األرد ن ــي ،مــع الوضع
في االعتبار أن "اآلسيوي" قد يتخذ
ً
ق ـ ــرارا ع ـقــب  5مـ ــارس الـ ـج ــاري وهــو
الـ ـم ــوع ــد األخ ـ ـيـ ــر ل ـل ـت ـق ــدم ب ـط ـل ـبــات
االس ـت ـضــافــة ،فــي إقــامـتـهــا فــي دولــة
م ـحــايــدة سـ ــواء ب ـم ـقــره ف ــي مــالـيــزيــا
أو في قطر.

التجمع  7مايو
من جهة أخرى ،استقر األمر
دا خــل اللجنة الفنية باتحاد
ال ـك ــرة ال ـتــي ي ـتــرأس ـهــا عضو
مجلس اإلدارة خالد الشمري
ع ـل ــى ال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ال ـج ـهــاز

القادسية يتخطي الساحل ويرتقي لقمة الممتاز

غوانزاليز« :األبيض» لم يفقد
أمل الحفاظ على اللقب

«نارية» للنصر والعربي في ختام الجولة الخامسة اليوم

●

حـقــق ال ـقــادس ـيــة فـ ــوزا صـعـبــا على
الساحل بثالثة أهداف مقابل هدفين،
في المباراة التي جمعتهما أمس على
استاد محمد الحمد ضمن منافسات
الجولة الخامسة للدوري الممتاز.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد القادسية
إلــى  10نقاط محتال المركز األول في
القمة بفارق األهداف عن النصر ،بينما
توقف رصيد الساحل عند  7نقاط وظل
في المركز الرابع.
وك ـ ــان ـ ــت ه ـ ـ ــذه ال ـ ـجـ ــولـ ــة اس ـت ـه ـل ــت
منافساتها أم ــس األول حـيــث تـعــادل
خ ـي ـط ــان م ــع ال ـش ـب ــاب ب ـن ـت ـي ـجــة ،2-2
ل ـيــرت ـفــع رصـ ـي ــد األول إل ـ ــى نـقـطـتـيــن
وظــل في المركز األخـيــر ،والثاني إلى
 4نقاط في المركز الثامن ،كما تعادل
كاظمة مع الكويت بنتيجة  ،1-1ليرتفع
رصيد البرتقالي إلى  5نقاط في المركز
السادس ،واألبيض إلى  7نقاط محتال
المركز الخامس.

سيطرة صفراء
ج ـ ـ ــاء ال ـ ـش ـ ــوط األول م ـ ــن م ـ ـبـ ــاراة
الـقــادسـيــة والـســاحــل جيد المستوى،
وفرض القادسية سيطرته التامة على
مجريات األمــور ،وهاجم بقوة ونجح
ف ــي تــرج ـمــة هـ ــذا ال ـه ـج ــوم إلـ ــى هــدف
التقدم الذي أحرزه سيف الحشان في
الدقيقة  20بعد تلقيه كرة عرضية من
عيد الرشيدي هيأها لنفسها وسدد
في أقصى الزاوية اليمني.
وواص ــل الـقــادسـيــة هـجــومــه ،وعلى
غير سير أحــداث هذا الشوط احتسب
الـحـكــم عـبــدالـلــه الـجـمــالــي رك ـلــة جــزاء
صحيحة في الدقيقة  38بعد الرجوع
لتقنية حكم الفيديو المساعد ،حيث
م ــرر ال ـع ـمــانــي قــاســم سـعـيــد عــرضـيــة
ارتطمت في يد األردني عدي الصيفي،

فرحة العبو القادسية بالفوز
انبرى للعبة بنجاح البرازيلي ادواردو
محرزا هدف التعادل للساحل.

صحوة الساحل
وشـ ـه ــد ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي ت ــراج ـع ــا
ملحوظا في مستوى القادسية ،وعلى
العكس تماما بالنسبة للساحل الذي
ه ــاج ــم بـ ـق ــوة وس ـي ـط ــر ع ـل ــى مـنـطـقــة
ال ـع ـم ـل ـيــات ،ح ـتــى جـ ــاءت الــدق ـي ـقــة 68
وال ـتــي م ــرر خــالـهــا ريـنــالــدو عرضية
حــول ـهــا ادواردو داخ ـ ــل ش ـب ــاك خــالــد
ال ــرشـ ـي ــدي مـ ـح ــرزا ه ــدف ــه الـشـخـصــي
الثاني وواضعا فريقه في المقدمة.

الصليبيخات وبرقان يواجهان
التضامن والساحل في «السلة»
●

جابر الشريفي

ت ـن ـط ـل ــق الـ ـ ـي ـ ــوم م ـن ــاف ـس ــات
ال ـجــولــة ال ـســاب ـعــة م ــن الـ ــدوري
ال ـتــأه ـي ـلــي ل ـك ــرة ال ـس ـل ــة ،حيث
يـ ـلـ ـتـ ـق ــي الـ ـصـ ـلـ ـيـ ـبـ ـيـ ـخ ــات م ــع
التضامن فــي الخامسة مساء،
ت ـل ـي ـه ــا مـ ــواج ـ ـهـ ــة بـ ـ ــرقـ ـ ــان مــع
الساحل في الثامنة مساء.
وتقام المباراتان على صالة
االتحاد في مجمع الشيخ سعد
العبدالله الرياضي.
وك ـ ـ ـ ــان نـ ـ ـش ـ ــاط كـ ـ ـ ــرة ال ـس ـل ــة
اس ـت ــؤن ــف أم ـ ــس ،ع ـبــر ان ـطــاق
الـ ـقـ ـس ــم ال ـ ـثـ ــانـ ــي مـ ـ ــن الـ ـم ــرب ــع
الذهبي ،حيث التقى القادسية
مـ ـ ــع ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــراء ،وكـ ــاظ ـ ـمـ ــة مــع
الكويت.
وت ـص ــدر ال ـ ــدور الـتــأهـيـلــي،
قـ ـب ــل ت ــوقـ ـف ــه بـ ـسـ ـب ــب إيـ ـق ــاف
النشاط الرياضي ،نادي القرين
برصيد  8نقاط ،يليه اليرموك

والنصر بـ 7نقاط لكل منهما،
ثــم بــرقــان ب ــ 6نـقــاط ،فالعربي
والشباب بـ  5نقاط لكل منهما،
ً
ثــم الـســاحــل  4ن ـقــاط ،وأخ ـيــرا
التضامن والصليبيخات بـ 3
نقاط لكل منهما.
ج ـ ــد ي ـ ــر ب ـ ــا ل ـ ــذ ك ـ ــر ،أن األول
والثاني فــي ال ــدوري التأهيلي
سيتأهالن إلى الدوري الممتاز
في الموسم المقبل ،ليكونا إلى
جانب أندية الجهراء والكويت
وك ــاظـ ـم ــة وال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة ،ال ـت ــي
تأهلت إلى الدوري الممتاز في
الموسم المقبل ،عبر وصولها
إلى المربع الذهبي ،وفق الئحة
لجنة المسابقات.

وبعد دقيقة احتسب جمالي ركلة
ج ــزاء للقادسية معتبرا أن تاليسون
دفع الحشان واستعان الحكم بتقنية
الفيديو المساعد ليستمر فــي قــراره،
وي ـن ـفــذ الـلـعـبــة ب ـن ـجــاح ب ــدر الـمـطــوع
مدركا التعادل للقادسية.
وم ــن خـطــأ قــاتــل ل ـنــواف المنصور
الــذي حــاول السيطرة على الكرة دون
ج ـ ــدوى لـيـكـمـلـهــا خ ــال ــد إب ــراه ـي ــم في
الشباك ،وعاد الجمالي لتفنية الفيديو
المساعد مجددا واحتسب اللعبة هدفا،
ول ــم تشهد الــدقــائــق المتبقية جــديــدا
ليحقق القادسية الفوز بثالثة أهداف
مقابل هدفين.

م ــن نــاحـيــة أخـ ــرىُ ،ي ـس ــدل الـسـتــار،
اليوم ،على منافسات الجولة الخامسة،
بإقامة مباراة واحدة ،حيث يستضيف
الـعــربــي نـظـيــره الـنـصــر الـســاعــة 6:10
مساء على استاد صباح السالم.
يأتي اللقاء خارج نطاق التوقعات،
بسبب الرغبة الجامحة للفريقين في
اللعب تحت شعار "ال بديل عن الفوز"،
األمر الذي يزيد من صعوبة المواجهة،
خـصــوصــا أن ه ـنــاك ص ــراع ــا بينهما
على الصدارة ،إلى جانب رغبة صاحب
األرض في رد الـ َّـديــن لـ"العنابي" ،بعد
ال ـخ ـســارة أمــامــه فــي الـجــولــة األخـيــرة
لدوري التصنيف صفر .3-

ال ـف ـن ــي ل ـ ـ ــأزرق بـ ـقـ ـي ــادة الـ ـم ــدرب
اإلسباني كاراسكو على التجمع
يــوم  7مايو في المرحلة األخيرة
من االستعدادات للتصفيات على
أن يقام معسكر خارجي في الدولة
الـ ـت ــي س ـت ـس ـت ـض ـيــف ال ـت ـص ـف ـيــات،
أم ــا ف ــي ح ــال إقــام ـت ـهــا بــال ـكــويــت،
فـسـيـتــم االك ـت ـفــاء بــالـتـجـمــع فـقــط،
م ــع ال ــدخ ــول ف ــي مـعـسـكــر داخ ـلــي
ف ــي أح ــد ال ـف ـن ــادق ق ـبــل انـطــاقـهــا
بنحو أسبوع.
يــذ كــر أن األزرق سـيـتـجـمــع 20
الجاري على أن يتم تحديد موعد
س ـف ــره إل ــى ال ـس ـعــوديــة لـمــواجـهــة
األ خـ ـض ــر  25م ـن ــه ف ــي ا ل ـعــا ص ـمــة
ال ـ ــري ـ ــاض ،ث ــم ي ـت ــوج ــه ف ــي ال ـي ــوم
الـ ـت ــال ــي إلـ ـ ــى اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ل ـل ــدخ ــول
ف ــي مـعـسـكــر قـصـيــر يـتـخـلـلــه لـقــاء
المنتخب اللبناني يوم  29منه.

يــدخــل الـنـصــر الـلـقــاء متربعا على
قمة البطولة برصيد  10نقاط ،وفوزه
اليوم سيجعله يغرد منفردا ،السيما
أن الـمـسـتــوى ال ــذي قــدمــه فــي الجولة
السابقة مكنه من تحقيق فوز مستحق
على السالمية .1-3
وتكتمل صفوف "العنابي" في لقاء
اليوم ،بعد عودة الدولي خالد شامان،
ال ــذي غــاب أم ــام "الـسـمــاوي" لإليقاف،
والالعب مرشح مع زميله مشعل فواز
للدخول في التشكيل األساسي.
ويدرك المدرب أحمد عبدالكريم أن
الفوز على منافسه اليوم صعب ،لكنه
ليس مستحيال ،وهو األمر الذي رفعه
لــاعـبـيــه ،وطــالـبـهــم بــالـلـعــب لتحقيق
ال ـ ـفـ ــوز ح ـت ــى ال ــدق ـي ـق ــة األخ ـ ـي ـ ــرة ،مــع
التأكيد على أن "العنابي" بــات فريقا
متمكنا وقادرا على تحقيق الفوز على
المنافسين.
في المقابل ،فإن فوز العربي (الذي
يحتل مركز الوصافة بـ 8نقاط) ،اليوم،
سيجعله ينتزع القمة مــن "العنابي"
ويغرد منفردا.
ويعمل ال ـمــدرب الـكــرواتــي للعربي
انتي ميشا على تالفي األخطاء التي
ارتـكـبــت فــي لـقــاء الـقــادسـيــة بالجولة
ال ــراب ـع ــة ،وال ـت ــي ان ـت ـهــت بــال ـت ـعــادل
بـهــدفـيــن لـكــل مـنـهـمــا ،إذ تسببت
أخـ ـط ــاء ال ـم ــداف ـع ـي ــن والـ ـح ــارس
سليمان عـبــدالـغـفــور فــي إه ــدار
نقطتين ثمينتين.
ويدرك ميشا أن منافسه اليوم
ف ــري ــق ع ـن ـي ــد ي ـض ــم ب ـي ــن ص ـفــوفــه
الع ـب ـيــن أكـ ـف ــاء ،سـيـعـمــل ع ـلــى إب ـطــال
مفعولهم والحد من خطورتهم ،لذلك
ج ــاء ت تـعـلـيـمــاتــه لــاعـبـيــه بالضغط
عليهم في كل أرجاء الملعب.

أحمد حامد

واص ــل ال ـكــويــت ،حــامــل لـقــب ال ـ ــدوري الـمـمـتــاز ،نزيف
النقاط في البطولة ،بعد أن تعادل إيجابيا بهدف لمثله
مع مضيفه كاظمة ،في المباراة التي جمعت بينهما أمس
األول على استاد الصداقة والسالم ضمن منافسات الجولة
الخامسة.
ورفــع الكويت رصـيــده إلــى  7نـقــاط ،بــواقــع  4تعادالت
وف ــوز وحـيــد ،فــي حين حصد كاظمة النقطة الخامسة،
بتحقيقه فوزا واحدا وتعادلين.
وقال مدرب فريق الكويت لكرة القدم ،اإلسباني كارلوس
غوانزاليز ،إن فريقه كان األفضل في أوقات كثيرة بمواجهة
"البرتقالي" ،لكن التركيز غاب لدقائق ،ليتلقى "األبيض"
هدف التعادل.
وأض ــاف أن ــه بـحــاجــة إل ــى الــوقــت ،لــوضــع بصمته مع
الفريق ،مشيدا بالعمل الكبير المبذول داخل الكويت من
الجهاز المعاون وأعضاء الجهاز اإلداري.
وشــدد مــدرب الكويت على أن فريقه ال يــزال في دائــرة
المنافسة ،ولم يفقد األمل في الحفاظ على لقب الدوري،
مشيرا إلى أن الثقة كبيرة في قدرات
الالعبين وإصرارهم من أجل العودة
إلى طريق االنتصارات.
وقـ ـ ــال إن ت ــركـ ـي ــزه فـ ــي ال ـف ـت ــرة
الـمـقـبـلــة ،وقـبــل مــواجـهــة الـشـبــاب،
سيتركز على بعض األمور الخاصة
بـ ـتـ ـح ــرك ــات ال ــاعـ ـبـ ـي ــن داخ ـ ــل
الملعب.
فـ ــي سـ ـي ــاق آخـ ـ ـ ــر ،دخ ــل
العب الفريق جمعة سعيد،
ال ـ ـ ــذي غـ ـ ــاب فـ ــي ال ـف ـت ــرة
الماضية لــإصــابــة ،في
حسابات الجهاز الفني،
اسـ ـتـ ـع ــدادا ل ـمــواج ـهــة
الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب ،ال ـخ ـم ـي ــس
المقبل ،ضمن منافسات
ال ـ ـجـ ــولـ ــة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة مــن
مسابقة الدوري الممتاز.

ً
«يد» القادسية استأنف تدريباته استعدادا للكأس

فيروز :طموحنا المنافسة بقوة على اللقب رغم الظروف الصعبة
●

محمد عبدالعزيز

اس ـتــأنــف ال ـفــريــق األول ل ـكــرة اليد
بنادي القادسية تدريباته ،أمس األول،
عـلــى صــالـتــه فــي حــولــي ،بـعــد إج ــازة
األعـيــاد الوطنية ،اسـتـعــدادا لخوض
منافسات بطولة كأس االتحاد ،المقرر
لها أن تنطلق في  20مارس
الجاري.
وأكد مدرب الفريق،
ولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد فـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــروز ،ف ــي
تصريح لــ"الـجــريــدة"،
أن االستعدادات تسير
ب ـ ـش ـ ـكـ ــل ج ـ ـ ـيـ ـ ــد ،وفـ ــق
ال ـبــرنــامــج ال ـمــوضــوع
لـ ـلـ ـفـ ـت ــرة ال ـت ـح ـض ـي ــري ــة
للبطولة من أجل المنافسة
ع ـلــى األلـ ـق ــاب ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
العبي "األصفر" ملتزمون بالتدريبات

بشكل منتظم ،ولديهم طموح كبير في
المنافسة بقوة على اللقب.
وقال فيروز" :القادسية َّ
مر بظروف
ً
صعبة جدا ،كان أبرزها التأثير السلبي
للغياب لمدة  4سـنــوات عــن الساحة،
وكــذلــك تغيير ثــاثــة مدربين للفريق
في فترة قصيرة ،إضافة إلى تداعيات
فيروس كورونا ،كل هذا جعل تدريب
القادسية يمثل تحديا كبيرا ،بتضافر
وتكاتف جهود الجميع ،بداية من إدارة
ال ـن ــادي والـجـهــازيــن الـفـنــي واإلداري
والالعبين .نجحنا في عبور الصعاب
ال ـت ــي ك ــان ــت أمـ ــام ال ـف ــري ــق ،واقـتــربـنــا
م ــن الـ ـع ــودة إل ــى مــوقـعـنــا الـطـبـيـعــي،
منافسين على جميع األلقاب ،بفضل
طموح ومجهود الجميع".
وأض ـ ـ ــاف" :العـ ـب ــو ال ـف ــري ــق تـقـبـلــوا
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـج ــدي ــدة ف ــي الـعـمــل
وال ـخ ـط ــة ال ـت ــدري ـب ـي ــة ال ـت ــي وضـعـهــا

ال ـج ـه ــاز ال ـف ـن ــي م ـن ــذ ت ـس ـلــم الـمـهـمــة
وحتى اآلن ،ما انعكس إيجابيا على
نـتــائــج الـفــريــق فــي الـمــوســم الماضي
( ،)2019-2020بعد حصولنا على ثالث
الدوري الممتاز وثالث كأس االتحاد،
وتقدمنا خطوة فــي الموسم الحالي
( ،)2020-2021ب ـعــد حـصــو لـنــا على
وصــافــة ال ــدوري الممتاز فــي نسخته
األولى بعروض قوية منحته الفرصة
ف ــي ال ـم ـشــاركــة بــال ـب ـطــولــة اآلس ـيــويــة
المقبلة لألندية".

تأثير "كورونا"
وأش ـ ــار ف ـي ــروز إل ــى أن "ال ـقــادس ـيــة
ُيعد من أكثر الفرق التي تأثرت بسبب
تداعيات (كورونا) ،واإليقاف المتكرر،
ألن معدل عدد كبير من العبي الفرق
مرتفع (فوق  30عاما) ،وهذا ُيعد عائقا

أمــام عودتهم السريعة للمالعب بعد
اإلصابات ،وكذلك عدم اكتمال اللياقة
البدنية بالشكل المطلوب ،ورغم ذلك
تغلب العـبــونــا على هــذه المعوقات،
وقــدمــوا مـسـتــويــات قــويــة ،مستندين
إلى خبرتهم وتوجيهات الجهاز الفني،
حتى تمكنا من انتزاع وصافة الدوري
الممتاز" ،مشيدا بمساهمة الالعبين
الجدد الذين دعم بهم الفريق صفوفه
فــي بــدايــة ال ـمــوســم ،وه ــم :المخضرم
سعد سالم في الخط الخلفي للفريق،
والحارس الصاعد فهد صلبوخ.
وأكـ ــد ف ـي ــروز أن "وص ــاف ــة الـ ــدوري
لـيـســت ط ـمــوح (األصـ ـف ــر) ،وسنسعى
بكل الطرق للمنافسة بقوة على لقب
ب ـطــولــة ك ــأس االتـ ـح ــاد ،ل ـي ـكــون مسك
ختام للموسم الحالي".
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رياضة

نحو
زحفه
يواصل
إنتر
ً
اللقب بفوز خامس تواليا
عزز إنتر ميالن صدارته للدوري
اإليطالي لكرة القدم بفوزه
على جنوى بثالثية نظيفة
أمس في إطار الجولة الـ 24
من البطولة.

واصل إنتر ميالن زحفه نحو
الـلـقــب األول لـهــا مـنــذ ثالثيته
الـتــاريـخـيــة ع ــام  2010بـقـيــادة
الـبــرتـغــالــي ج ــوزي ــه مــوريـنـيــو،
وذلــك بتحقيقه فــوزه الخامس
تـ ــوال ـ ـيـ ــا عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب ض ـي ـفــه
جنوى -3صفر أمس في المرحلة
الرابعة والعشرين من الــدوري
اإليطالي لكرة القدم.
وبـ ـع ــدم ــا انـ ـ ـت ـ ــزع الـ ـ ـص ـ ــدارة
فــي المرحلة قبل الماضية من
جاره اللدود ميالن ثم ابتعاده
في الـصــدارة بفارق أربــع نقاط
ب ـ ـفـ ــوزه األح ـ ـ ــد الـ ـم ــاض ــي عـلــى
"روســون ـيــري" بــالــذات -3صـفــر،
وسـ ــع إن ـت ــر ال ـ ـفـ ــارق ع ــن فــريــق
ال ـم ــدرب ستيفانو بـيــولــي الــى
سـبــع ن ـقــاط بــانـتـظــار ال ـم ـبــاراة
الشاقة الــذي يخوضها األخير
ضد مضيفه روما.
وأعلن فريق المدرب أنتونيو
كــونـتــي نـيـتــه ب ــاك ــرا ،إذ افتتح
التسجيل بـعــد  32ثــا نـيــة فقط
ح ـيــن ان ـط ـلــق بـهـجـمــة ســريـعــة
وص ـلــت عـلــى إث ــره ــا ال ـك ــرة الــى
األرجنتيني الوتارو مارتينيس

الذي مررها للبلجيكي روميلو
لوكاكو ،فتقدم بها األخير قبل
أن يسددها أرضـيــة قــويــة على
ي ـم ــن ال ـ ـحـ ــارس م ــات ـي ــا ب ـيــريــن،
رافـ ـع ــا رصـ ـي ــده ال ـ ــى  18هــدفــا
فــي الـمــركــز الـثــانــي على الئحة
ال ـه ــداف ـي ــن بـ ـف ــارق هـ ــدف خلف
ن ـج ــم ي ــوف ـن ـت ــوس ال ـب ــرت ـغ ــال ــي
كريستيانو رونالدو.
لكن هدف لوكاكو بعيد جدا
عن الرقم القياسي ألسرع هدف
ف ــي ت ــاري ــخ ال ـ ـ ــدوري اإلي ـطــالــي
وا ل ــذي سجله البرتغالي لياو
لمصلحة مـيــان ( )1-2فــي 20
ديسمبر أمام ساسوولو بعد 6
ثوان فقط على البداية.
وواصل "نيراتزوري" ضغطه
وكـ ـ ــان ق ــري ـب ــا ج ـ ــدا م ــن ت ـعــزيــز
تقدمه في أكثر من مناسبة ،إال
أنــه عجز عــن استثمار الفرص
الـتــي سنحت لــه ليبقى الهدف
ال ـم ـب ـكــر ال ـ ــذي س ـج ـلــه لــوكــاكــو
الـ ـف ــاص ــل بـ ـي ــن ال ـف ــري ـق ـي ــن مــع
الـ ــوصـ ــول إلـ ــى ص ــاف ــرة نـهــايــة
الشوط األول.
وجــاء الـشــوط الثاني باهتا

دارميان نجم اإلنتر يحرز الهدف الثاني
فــي دقــائـقــه األول ــى ،إذ لــم يقدم
الفريقان شيئا يذكر وذلك حتى
الدقيقة  69حين تحول لوكاكو
الى صانع ألعاب بتمريره كرة
الـ ـه ــدف ال ـث ــان ــي إلنـ ـت ــر وال ـ ــذي
سجله ماتيو دارميان بتسديدة
أرضية بعيدا عن متناول بيرين،
ضــامـنــا ال ــى ح ــد كـبـيــر الـنـقــاط
الثالث لفريق كونتي والهزيمة
ال ـع ــاش ــرة ل ـج ـنــوى الـ ــذي سقط
ل ـل ـمــرة ال ـس ــادس ــة ت ــوال ـي ــا ام ــام
ع ـمــاق م ـيــانــو ،عـلـمــا بــأنــه لم

يفز على األخير في ملعبه منذ
مارس .)3-1( 1994
وحـســم إنـتــر األمـ ــور نهائيا
لمصلحته حين أضاف البديل
التشيلي أليكسيس سانشيس
الهدف الثالث بكرة رأسية في
الدقيقة  79بعد ثــوان معدودة
عـلــى دخــولــه ب ــدال مــن الوت ــارو
مارتينيس.
وألـ ـ ـغ ـ ــى الـ ـحـ ـك ــم ف ـ ــي ب ـ ــادئ
األمـ ـ ــر ب ــداع ــي ال ـت ـس ـل ــل ،لـكـنــه
عـ ــاد واح ـت ـس ـب ــه ب ـع ــد ال ـل ـجــوء

ريال مدريد يستقبل سوسييداد اليوم
يستقبل ريال مدريد ،ثالث الترتيب ،ضيفه ريال
سوسييداد الخامس اليوم في ختام المنافسات في
المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري اإلسباني
لكرة القدم.
ويـسـعــى ري ــال م ــدري ــد ،ال ــذي أص ـبــح ثــالـثــا بعد
فوز برشلونة على اشبيلية ،أمس األول ،لمتابعة
صحوته ،عندما يستقبل ريال سوسييداد الخامس.
وانـتـفــض رج ــال ال ـم ــدرب الـفــرنـســي ،زي ــن الــديــن
زيدان ،في األسابيع األخيرة ،فبنى الفريق انتصاراته
على دفاع صلب وعاد من إيطاليا بفوز ثمين على
أتاالنتا ،بهدف نظيف في ذهاب ثمن نهائي دوري
االبطال وبشباك نظيفة للمباراة الرابعة تواليا.
قال زيدان "علينا أن نتابع ما نقوم به ،من دون
أن ننظر إلى البقية".
وتابع "زيــزو" ،مشيرا إلى األداء الذي قدمه خط
الدفاع "نحقق سلسلة جيدة ونؤمن بأنفسنا .دفاعنا
مهم دائما وندرك جيدا الصفات التي لديه".
تطارد "لعنة" اإلصابات النادي الملكي ،إذ يفتقد
جهود العديد من نجومه أبرزهم قائده سيرخيو
رام ـ ـ ــوس ال ـ ــذي أج ـ ــرى ال ـع ـم ـل ـيــة ع ـل ــى ال ـغ ـض ــروف
المفصلي الداخلي لركبته اليسرى ،وسيغيب حتى
نهاية مــارس ،والبلجيكي إيــدن هــازار والبرازيلي
إيدر ميليتاو ،ومواطنه مارسيلو ،واالوروغوياني
فيديريكو فالفيردي ،ودانــي كارفاخال ،والمهاجم

الفرنسي كريم بنزيمة.
إال أن زيــدان يأمل في استعادة مواطنه بنزيمة
ً
صـ ــاحـ ــب  17ه ـ ــدف ـ ــا ه ـ ــذا الـ ـم ــوس ــم ف ـ ــي مـخـتـلــف
المسابقات ،في "ديربي" العاصمة االسبوع المقبل،
بعد غيابه بسبب إصــابــة فــي الكاحل تـعـ ّـرض لها
أمام فالنسيا في  14فبراير في الدوري اإلسباني.

الثانية ثم خليفته مانويل بــاوم لعدم تمكنه من
تصحيح األوضاع ،قبل أن يقيل النادي غروس الذي
تولى منصب المدير الفني خلفا لهوب ستيفنز
الذي درب الفريق بشكل مؤقت.
تــولــى غ ــروس تــدريــب الـفــريــق أواخ ــر ديسمبر
الماضي وحقق معه انتصارا واحدا ،بينما تعرض
الفريق تحت قيادته لثماني هزائم وتعادل مرتين.
(إفي)

الجماهير تعود للمدرجات في البرتغال
ع ـ ـ ـ ــادت م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـ ـ ــدوري
البرتغالي الستقبال الجماهير
الـ ـسـ ـب ــت بـ ـع ــد غـ ـي ــاب  4أش ـه ــر
بـسـبــب اإلجـ ـ ــراءات االح ـتــرازيــة
للحد من تفشي جائحة كورونا،
وذلك خالل مباراة سانتا كالرا
وب ــاس ــوش فـيــريــرا عـلــى ملعب
(ساو ميغيل) ضمن مواجهات
الجولة الـ 21من المسابقة.
وك ــان ــت آخ ــر مـ ـب ــاراة أقـيـمــت

وس ــط ح ـضــور ج ـمــاه ـيــري في
الدوري البرتغالي في  24أكتوبر
ال ـم ــاض ــي ع ـل ــى ن ـف ــس الـمـلـعــب
بـيــن ســانـتــا ك ــارا وسـبــورتـنــغ
لشبونة.
إال أن اال نـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــار ا ل ـك ـب ـي ــر
للفيروس ا لـتــا جــي فــي ا لـبــاد،
أجبر المسؤولين على اتخاذ
قــرار بـعــودة إ قــا مــة المباريات
خلف األبواب المغلقة.

ووافـقــت السلطات الصحية
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــرتـ ـ ـغ ـ ــال ع ـ ـلـ ــى ع ـ ـ ــودة
ال ـج ـم ــاه ـي ــر لـ ـلـ ـم ــدرج ــات بـحــد
أقصى  1250مشجعا ،السيما
أن معدل اإلصـبــاات في منطقة
األزور هـ ــو األقـ ـ ـ ــل فـ ــي الـ ـب ــاد
بأكملها.
(إفي)

خطورة" ،مبررا األمر بأنه "عندما ال تسجل" ،فإن البرشا
"قد يعاقبك مع وجود المساحات".
وأكد المدرب الباسكي أن هذه الخسارة لن تؤثر على
العبيه في مباراة إياب نصف نهائي كأس الملك بعد غد
أم ــام الـبــاوغــرانــا على ملعب "كــامــب ن ــو" ،والـتــي يسعى
خاللها لالستفادة من أفضلية نتيجة مباراة الذهاب التي
حسمها بهدفين دون رد ،حيث أوضــح أنهم "سيطوون
صفحة هذه المباراة ،سواء بالخسارة أو بالفوز" من أجل
االستعداد لمباراة الكأس.
(إفي)

ً
بيكيه :عرفنا كيف ننهض مجددا
ميندي وفاران نجما ريال مدريد

شالكه يقيل مدربه كريستيان غروس
أقال نادي شالكه أمس مدربه كريستيان غروس
وكذلك المدير الرياضي يوخن شنايدر بعد يوم
من هزيمة الفريق الثقيلة امام شتوتغارت  5-1في
الدوري األلماني.
ويتذيل شالكه ترتيب ال ــدوري األلـمــانــي لكرة
القدم بحصده تسع نقاط في  23مباراة.
وي ـعــد غ ــروس راب ــع م ــدرب لـشــالـكــه مـنــذ بــدايــة
ال ـمــوســم ،حـيــث أق ـيــل ديـفـيــد فــاغـنــر بـعــد الـجــولــة

تحدث جولين لوبيتيجي ،المدير الفني إلشبيلية ،عن
خسارة فريقه أمام برشلونة بهدفين دون رد أمس األول
في الجولة الـ 25لليغا ،في الوقت الذي أقر فيه بأن الفريق
الكتالوني تفوق عليهم ،وأن فريقه "لم يكن في يومه".
وأشار لوبيتيغي ،خالل المؤتمر الصحافي بعد اللقاء
ال ــذي احتضنه ملعب "رامـ ــون سانشيز بـيـثـخــوان" ،إلــى
أن "ه ــدف الـتـقــدم لبرشلونة والـبـطــاقــة الـصـفــراء الثانية
المحتملة لميسي أثرا على مسار المباراة" ،رغم أنه اعترف
بـ"تفوق" البرشا على فريقه ،وأن االنتصار "كان مستحقا"
على منافس "افتقد للوضوح" في طريقة اللعب.
كما أكد مدرب الفريق األندلسي أن فريقه "لم يصنع أي
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نتائج باقي المباريات
وض ـ ـ ـمـ ـ ــد أتـ ـ ــاالن ـ ـ ـتـ ـ ــا جـ ــراحـ ــه
األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ب ـ ـفـ ــوز ثـ ـمـ ـي ــن ع ـلــى
م ـض ـي ـف ــه سـ ـمـ ـب ــدوري ــا -2صـ ـف ــر
بفضل هدفي األوكراني روسالن
مــالـيـنــوفـسـكــي ( )40واالل ـم ــان ــي
روبن غوسنز ( )70الهدفين.
وع ـ ــزز أت ــاالن ـت ــا ح ـظــوظــه فــي
المنافسة على اللقب او التواجد

لوبيتيغي :لم نكن في يومنا

موعد المباراة

11:00

ال ــى ح ـكــم ال ـف ـيــديــو ال ـم ـســاعــد
"في أيه آر".

بـيــن االرب ـع ــة االوائ ـ ــل ف ــي نهاية
الموسم والمشاركة في المسابقة
ال ـقــاريــة الـعــريـقــة لـلـمــرة الـثــالـثــة
ت ــوال ـي ــا ،ع ـل ـمــا ب ــأن ــه يستضيف
كروتوني صاحب المركز األخير
االربعاء قبل ان يحل ضيفا على
إن ـتــر م ـيــان االثـنـيــن الـمـقـبــل في
قمة المرحلة السادسة والعشرين.
وكان سمبدوريا الطرف االفضل
في بداية المباراة.
وفــي مباراتين أخريين ،عمق
كالياري جراح مضيفه كروتوني

وحقق فــوزا مصيريا لبقائه في
دوري األضواء بهدفين نظيفين،
فيما ابتعد أودينيزي أكثر فأكثر
عــن منطقة الـخـطــر وب ــات بعيدا
بـ ـف ــارق  10نـ ـق ــاط ع ــن ك ــال ـي ــاري
الـثــامــن عشر بـفــوزه على ضيفه
فيورنتينا -1صفر .ويلعب الحقا
ونابولي مع بينيفينتو.
وأجـ ـل ــت مـ ـب ــاراة ت ــوري ـن ــو مــع
ساسوولو الى  17مارس المقبل
بـسـبــب اص ــاب ــات ع ــدة بـفـيــروس
"كوفيد "19في صفوف تورينو.

من ناحيته ،يمر ريــال سوسييداد بفترة جيدة
بعد نتائج سيئة شهدت فــوزه بمباراة واحــدة من
اصل  11بين نوفمبر  2020ويناير  ،2021ما قضى
على آماله ببطاقة مؤهلة لدوري األبطال.
ويــواجــه سوسييداد منافسه العنيد على وقع
تحقيقه  3انتصارات متتالية.

بدا جيرارد بيكيه ،مدافع برشلونة،
أمس األول "سعيدا وفخورا بفريقه"
ع ـق ــب االنـ ـتـ ـص ــار ال ـ ـ ــذي ح ـق ـق ــه عـلــى
إشبيلية ( -2صفر) على ملعب األخير،
موضحا أن الفريق قد تلقى "ضربات
ً
موجعة" ،وعرف كيف "ينهض مجددا"
إلظهار أنه ال يزال على قيد الحياة.
وحــول مـبــاراة إيــاب نصف نهائي

كـ ـ ــأس الـ ـمـ ـل ــك أم ـ ـ ــام إش ـب ـي ـل ـي ــة ال ـت ــي
سـيـتــوجــب ع ـلــى ال ـفــريــق الـكـتــالــونــي
ت ـعــويــض ال ـخ ـس ــارة ذه ــاب ــا بـهــدفـيــن
دون رد ،قال قائد الفريق الكتالوني:
"سنخوض معركة األربعاء ،إذا نجحنا
في العودة وتسجيل هدفين سيتغير
الموسم".
وخالل تصريحات تلفزيونية عقب

يعط بيكيه أهمية
انتهاء الـلـقــاء ،لــم
ِ
كبيرة لمسألة تغييره فــي الـمـبــاراة،
موضحا أنه تحدث مع الجهاز الفني
بشأن زيادة األحمال ،وخصوصا بعد
تعافيه مؤخرا من إصابة في الركبة.
(إفى)

ألفاريس يسقط يلدريم بالضربة القاضية
ً
احتفظ المكسيكي ساوول "كانيلو" ألفاريس بلقبه بطال للعالم
فــي وزن ف ــوق الـمـتــوســط لـلــرابـطــة العالمية والـمـجـلــس العالمي
للمالكمة بفوزه على التركي أفني يلدريم بالضربة الفنية القاضية
أمس األول بملعب "هارد روك" في ميامي بالواليات المتحدة.
ومـنــذ الـجــولــة االولـ ــى ،لــم يـتــرك أل ـفــاريــس ،الـمـتــوج باللقب
العالمي الموحد في وزن المتوسط ،أي حظ لخصمه الذي كان
يخوض مباراته االولى منذ أكثر من عامين.
ونجح ألفاريس في إسقاط يلدريم على الحلبة في الجولة
الثالثة بعد سلسلة من الضربات المتتالية .لكن التركي نجح
في النهوض واستكمال النزال ،قبل أن يفاجئ مدربه والجماهير
بعدم قدرته على االستمرار في المنافسة وبالتالي رفض خوض
الجولة الرابعة.
وقال ألفاريس الذي حقق الفوز الـ 55في مسيرته االحترافية
بينها  37بالضربة القاضية" :أردت تقديم مباراة كبيرة هنا
وفعلت ما كان يتعين علي القيام به".
وأضاف "كنت بحاجة إلى الضربة القاضية وهذا ما فعلته.
ال يهم إذا كانوا أطول أو كانت لديهم قدرة أكبر أو مدربا جيدا.
أتيت للقيام بعملي ،جئت إلى هنا للفوز".
ُ
رغــم ألفاريس على خوض المباراة ضد يلدريم للحفاظ
وأ ِ
على حزاميه في تصنيف الرابطة والمجلس العالميين .ويتطلع
المالكم المكسيكي من اآلن إلى تحقيق هدفه أن يكون أول من
يتوج باللقب الموحد في فئة الوزن فوق المتوسط .وقال" :أريد
أن أدخل التاريخ .لم يفعلها أحد سابقا".

جانب من مواجهة ألفاريس ويلدريم

أرسنال وتوتنهام يسحقان ليستر وبيرنلي

غاريث بيل نجم توتنهام خالل مواجة بيرنلي

قلب أرسـنــال تــأخــره بهدف مبكر
إلـ ــى فـ ــوز ك ـب ـيــر  1 /3ع ـل ــى مـضـيـفــه
ل ـي ـس ـتــر س ـي ـتــي أمـ ــس ف ــي ال ـمــرح ـلــة
ال ـ ــ 26م ــن ال ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي لـكــرة
الـ ـق ــدم ،وال ـت ــي ش ـه ــدت ال ـي ــوم أيـضــا
فــوز توتنهام على بيرنلي - 4صفر
وتعادل كريستال باالس مع فولهام
سلبيا.
واسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاد أرسـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــال نـ ـغـ ـم ــة
االنتصارات في مواجهاته مع ليستر
ب ــال ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي ،وح ـقــق الـفــوز
األول له على ليستر في المسابقة منذ
أكتوبر .2018
ورفع أرستال رصيده إلى  37نقطة
ليتقدم إلــى المركز التاسع ،وتجمد
رصـ ـي ــد ل ـي ـس ـتــر ع ـن ــد  49ن ـق ـطــة فــي
المركز الثالث ،بعدما مني بالهزيمة
األولـ ــى لــه فــي آخ ــر خـمــس مـبــاريــات
خاضها بالمسابقة.
وث ــأر أرس ـنــال لهزيمته صـفــر 1 -
عـلــى ملعبه فــي م ـبــاراة ال ــدور األول
بين الفريقين بالدوري هذا الموسم.

وباغت ليستر ضيفه بهدف مبكر
سجله يوري تيليمانس في الدقيقة
السابعة ،اثر هجمة سريعة للفريق
ان ـط ـلــق ف ـي ـهــا ال ــاع ــب م ــن الـنــاحـيــة
اليمنى ،واخترق منطقة الجزاء دون
أي مضايقة من دفاع أرسنال ثم سدد
الكرة زاحفة في الزاوية البعيدة على
يمين الـحــارس بيرند لينو لتعانق
الكرة الشباك.
وخطف أرسـنــال التعادل بضربة
رأس مــن الـبــرازيـلــي ديفيد لــويــز في
الــدقـيـقــة  ،39اث ــر ضــربــة ح ــرة لعبها
مواطنه ويليان عرضية من الناحية
اليمنى وقابلها لويز بضربة رأس
قوية في الزاوية البعيدة على يمين
الحارس كاسبر شمايكل.
وط ــال ــب الع ـب ــو أرسـ ـن ــال بـضــربــة
جزاء في الدقيقة  44اثر لمسة يد من
الالعب ويلفريد نديدي .وعلى الرغم
م ــن اس ـت ـم ــرار ال ـل ـعــب ،أوقـ ــف الـحـكــم
اللعب بعدها بثوان واحتسب ضربة
جزاء بعد مراجعة الـ(فار).

وس ــدد ألـكـسـنــدر الكــازيــت ضربة
الـجــزاء على يمين شمايكل ،محرزا
ه ــدف ال ـت ـقــدم ألرس ـن ــال فــي الــدقـيـقــة
ال ـث ــان ـي ــة مـ ــن الـ ــوقـ ــت ب ـ ــدل ال ـض ــائ ــع
لينتهي الشوط بعدها بتقدم أرسنال.
واسـ ـتـ ــأنـ ــف أرسـ ـ ـن ـ ــال م ـح ــاوالت ــه
الهجومية مع بداية الشوط الثاني،
ونـ ـج ــح فـ ــي ت ــرجـ ـم ــة هـ ـ ــذه الـ ـب ــداي ــة
الـ ـجـ ـي ــدة فـ ــي ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي إل ــى
هــدف االطـمـئـنــان بتوقيع بيبي في
الدقيقة .52
وج ــاء ال ـهــدف اث ــر هجمة سريعة
قادها بيبي ثم مرر الكرة إلى زمالئه
الـمـنــدفـعـيــن داخـ ــل مـنـطـقــة ال ـج ــزاء،
حـيــث وص ـلــت ال ـك ــرة لــويـلـيــان ال ــذي
لعبها باتجاه المرمى ،وأكملها بيبي
المندفع أم ــام خــط المرمى مباشرة
ليكون الهدف الثالث ألرسنال.

توتنهام يستعيد توازنه
واسـ ـتـ ـع ــاد ت ــوت ـن ـه ــام اتـ ــزانـ ــه فــي
الـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي ب ـعــد هزيمتين

متتاليتين ،و سـحــق ضيفه بيرنلي
برباعية نظيفة ،ليرفع رصيده إلى
 39ن ـق ـطــة وي ـت ـق ــدم ل ـل ـمــركــز ال ـثــامــن
بفارق األهداف فقط أمام أستون فيال،
وتجمد رصيد بيرنلي عند  28نقطة
في المركز الخامس عشر.
وحسم توتنهام المباراة تماما في
شوطها األول الذي أنهاه لمصلحته
ب ـث ــاث ـي ــة ن ـظ ـي ـف ــة س ـج ـل ـه ــا غ ــاري ــث
بيل وه ــاري كين ولــوكــاس مــورا في
الدقائق الثانية و 15و. 31
وف ــي ال ـشــوط ال ـثــانــي ،سـجــل بيل
الهدف الثاني له والرابع للفريق في
الدقيقة  ،55ليقود الفريق إلى الفوز
الثاني فقط مقابل خمس هزائم في
آخــر سبع مباريات خاضها الفريق
بالدوري اإلنكليزي.
وتـ ـ ـع ـ ــادل ك ــريـ ـسـ ـت ــال بـ ـ ــاالس مــع
فــول ـهــام سـلـبـيــا لـيــرفــع رص ـي ــده إلــى
 33نـقـطــة ف ــي ال ـمــركــز ال ـثــالــث عشر
مقابل  22نقطة لفولهام في المركز
الثامن عشر.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

درايش

راحت على
األجيال

رغد صدام
حسين

د .ناجي سعود الزيد

ما هو تعريف الجيل؟
ال ـ ـج ـ ـيـ ــل هـ ـ ــو حـ ـقـ ـب ــة زم ـ ـن ـ ـيـ ــة تـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراوح مــا
ً
ب ـي ــن ع ـش ــري ــن وث ــاث ـي ــن عـ ــامـ ــا ،ف ـه ـن ــاك جـيــل
ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات وجـ ـي ــل ال ـس ـت ـي ـن ـي ــات وج ـيــل
السبعينيات ...إلى آخره.
أي أن هؤالء أصبحت أعمارهم فوق الثالثين
ً
ً
عاما منذ والدتهم ،وأيضا منذ والدة الصندوق
الكويتي لألجيال القادمة في عام .1976
ً
إذا ال ـح ـكــومــة لــدي ـهــا ال ـح ــق ف ــي ال ـت ـصــرف
في األم ــوال المفترض بها أن تكون لألجيال
القادمة ،ألن تلك األجيال أصبحت حالية بمرور
ً
ثالثين عــامــا أو أكـثــر منذ والدت ـهــم أو والدة
صندوقهم لألجيال!!
ً
الحكومة محقة أيضا في تحليالتها ،ونحن
ً
جميعا غلطانين إذا اعتقدنا أن تلك األمــوال
يجب أال تمس ألنـهــا مــدخــرات واسـتـثـمــارات
السـتـخــدامـهــا بـعــد ن ـضــوب الـنـفــط أو انـتـفــاء
الـحــاجــة إلـيــه كمصدر للطاقة لــوجــود بدائل
أخرى.
الحمد لله ،اآلن فقط فهمت هدف الحكومة
ال ـن ـب ـيــل ع ـنــدمــا ص ــرف ــت م ــا ف ــي ال ـج ـيــب على
الـحــرامـيــة وتــركــت ال ـنــاس تعيش عـلــى أم ــوال
أجيال لم تولد بعد ،وليس هناك مصدر آخر
للميزانية ،أو ألن النفط قد نضب أو أن هناك
ً
بديال له.
ً
هنيئا للحكومة التي عاشت ومازالت ساكتة
على النهب والسلب الـجــاري ألمــوال األجيال
الماضية والحاضرة وكذلك أجيال المستقبل!

إن غاب القط العب يا جرذ!

ً
رحيل يوسف شعبان متأثرا بـ «كورونا»
ً
ً
عانى أخيرا تجاهال في األعمال الجديدة

توفي الفنان يوسف شعبان ،أمس ،داخل
أح ــد مـسـتـشـفـيــات ال ـق ــاه ــرة ،إث ــر إصــابـتــه
بفيروس كورونا.
ونعى الفنان عزوز عادل ،عضو مجلس
نقابة المهن التمثيلية ،شعبان عبر صفحته

الــرسـمـيــة بـمــوقــع فـيـسـبــوك" :ال ـب ـقــاء ل ـلــه...
تنعى نقابة المهن التمثيلية ،الفنان الكبير
يوسف شعبان ،رحم الله الفقيد وألهم أهله
وجمهوره الصبر والسلوان".
وخالل مسيرته الفنية قدم الراحل عشرات

أفاد تقرير لشبكة "سي إن إن" األميركية ،ونقله موقع روسيا
ً
اليوم ،أمس ،بأن العاصمة البريطانية لندن ،شهدت ازديادا
ً
ضخما بعدد "الجرذان الخارقة" ،التي تسرح وتمرح في شوارع
المدينة الفارغة بسبب إغالقات "كورونا".
وقــال التقرير إن الـجــرذان والـفـئــران تهاجر إلــى الحدائق
واألنابيب وتتجه إلى أقرب مطبخ ،وإن إغالق لندن جعلها
مدينة مزدهرة بالجرذان ،التي تركت دون رادع في المتاجر
والمطاعم المغلقة خالل فصل الشتاء.
ولفت إلى أن قلة أعداد الناس في الشوارع جعلت الفئران
ً
أكثر بروزا.

الماريغوانا شرعية بـصوت واحد!
أقـ ـ ــر الـ ـمـ ـش ــرع ــون فـ ــي واليـ ــة
فــرج ـي ـن ـيــا األم ـي ــرك ـي ــة م ـش ــروع
قانون حول إضفاء الشرعية على
تـعــاطــي ال ـمــاري ـغــوانــا ألغ ــراض
ً
ترفيهية ،اعتبارا من عام .2024
وذكرت صحيفة "بوليتيكو"،
أمـ ـ ــس ،أن م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب فــي
ه ــذه ال ــوالي ــة ص ــوت لمصلحة
ال ـم ـب ــادرة ال ـم ــذك ــورة ،بأغلبية
ً
ً
 48صوتا ،وعارضها  43نائبا.

األع ـم ــال فــي الـسـيـنـمــا والـتـلـفــزيــون بــدأهــا
بفيلم "فــي بيتنا رجــل" ،كما شغل منصب
نقيب الممثلين مدة  ٦أعوام.
وق ـ ـ ــدم ال ـ ــراح ـ ــل م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن األدوار
ال ــدرامـ ـي ــة ال ـم ـم ـي ــزة أش ـه ــره ــا ف ــي "الـ ـم ــال
وال ـ ـب ـ ـنـ ــون" و"ال ـ ـ ـضـ ـ ــوء ال ـ ـ ـشـ ـ ــارد" و"رأف ـ ـ ــت
الهجان" و"الشهد والدموع" بجانب رصيده
ً
المسرحي ال ــذي يصل إلــى نحو  ٥٠عمال
ً
مسرحيا ،كما كانت له مشاركات في األعمال
البدوية.
وكان شعبان أنهى قبل إصابته بفيروس
كــورونــا تـصــويــر دوره فــي مسلسل "عــش
الدبابير" المقرر عرضه في رمضان المقبل،
مع مصطفى شعبان وعمرو سعد.
وكان الراحل عاش سنوات حياته األخيرة
ً
في الكويت حيث بقي مع ابنته ،وعبر كثيرا
عــن غضبه مــن تجاهل كـبــار الفنانين في
األعمال الجديدة وعدم االهتمام بترشيحهم
ألدوار تناسب مكانتهم.

ماعز يحتل بلدة بريطانية

وف ــي مـجـلــس ال ـش ـيــوخ بــواليــة
ً
فيرجينيا ،كــان الـفــارق صوتا
ً
واحدا فقط  20مقابل .19
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة أنـ ــه
تـ ــم تـ ـم ــري ــر م ـ ـشـ ــروع الـ ـق ــان ــون،
ألن الــديـمـقــراطـيـيــن يـسـيـطــرون
ً
ح ــالـ ـي ــا ع ـل ــى م ـج ـل ـســي ال ـه ـي ـئــة
التشريعية فــي الــواليــة ،وأكــدت
أن الجمهوريين في المجلس لم
يصوتوا لمصلحة الوثيقة.

اسـ ـت ــول ــى ق ـط ـيــع مـ ــن ال ـمــاعــز
البري على بلدة الندودنو شمالي
ويلز ،من خــال اجتياح المنازل
والمتنزهات واألماكن العامة.
وق ـ ــال م ــوق ــع "روسـ ـي ــا ال ـي ــوم"
أمــس إن هــذه هــي الـمــرة الثانية
التي يجتاح الماعز فيها البلدة
خالل جائحة "كورونا".
والـ ـتـ ـقـ ـط ــت ص ـ ــور ل ـل ـق ـط ـيــع،
وهــو يقتحم منتجع "النــدودنــو"

يومية سياسية مستقلة

َ
شعر أشقر ،ومكياج ،وحچي مدفون
جـ ـن ــون أوه ـ ـ ــام م ــا ي ـش ـبــه ألي ج ـنــون
ّ
يـ ــا ب ـن ــت الـ ــرافـ ــديـ ــن وبـ ـن ــت مـ ــن خــلــى
ع ـ ـ ــراق الـ ـع ــز ب ـي ــدي ــن ال ـ ـعـ ــدو م ــره ــون!
ي ــا بـنــت الـجـيـنــة الـصـمـخــه وم ـغ ــروره
أبـ ـ ــوك الـ ـل ــي ن ـ ــزل فـ ــي ح ــال ـت ــك ل ـل ـهــون
َ
نـ ـ ـ ــزل لـ ـلـ ـه ــون قـ ــابـ ــل مـ ـن ــزل ــه ب ــال ـه ــون
ـاس دون
وتـ ــرى ال ـتــاريــخ م ــا يـقـبــل ب ـن ـ ٍ
ق ـت ــل خ ـ ــال ـ ــك ،ق ـت ــل زوجـ ـ ـ ــك ،وأوالدك
ق ـت ــل ح ـل ــم الـ ـ ـع ـ ــراق ال ـ ــرائ ـ ــع ال ـم ـف ـتــون
قـ ـت ــل ك ـ ــل ال ـ ـخ ـ ـضـ ــار بـ ـضـ ـف ــة ال ــدجـ ـل ــة
وح ـبــس تـحــت ال ـظ ــام بــذمـتــه مليون
أبـ ـ ــوك الـ ـل ــي وص ـ ــل بـ ـغ ــداد (م ـت ـخ ـلــف)
غلط ...وتصير هالغلطات في هالكون
ّ
أب ـ ـ ـ ـ ــوك ال ـ ـ ـلـ ـ ــي مـ ـ ـث ـ ــل ف ـ ـ ـ ـ ــاح ب ـن ـخ ـي ـل ــه
يـبـيــع أوه ـ ــام م ــا يـ ــدري واهـ ــو مــديــون
ـرت ب ـم ـحــاص ـي ـلــه
أبـ ـ ـ ــوك ال ـ ـلـ ــي ت ـ ـفـ ــاخـ ـ ِ
ت ــرك شـعــب ال ـع ــراق ب ــذاك ــرة مـسـجــون!

«حورس» الفرعوني ...حديد «خردة»
ً
على مدى أربعين يوما عكف شاب مصري على صناعة تمثال
حورس .وقال موقع سكاي نيوز ،أمس ،إن إبراهيم صالح تمكن
من صناعة تمثال "حورس" إله الشمس عند قدماء المصريين،
بارتفاع يصل إلــى  6.5أمتار ،مستغال أكثر من نصف طن من
ً
ً
الحديد القديم ،ومستغرقا نحو أربعين يوما.
الـشــاب المصري مــن عـشــاق الـحـضــارة الفرعونية القديمة،
وأراد أن يصنع مجسمات تحاكي تماثيل الفراعنة ،لكن بأسلوب
مختلف ،حتى يجذب األنظار نحو فكرة استغالل الخردة وبقايا
ً
ً
ً
الحديد بشكل إيجابي ،بدال من أن تصبح عبئا اقتصاديا على
بلده.

ً
ال ـســاح ـلــي ،مـتـسـبـبــا ف ــي أض ــرار
كبيرة ،باإلضافة إلى التجول في
قــاعــات فـنــدق .واجـتــذبــت الصور
ومقاطع الفيديو تعليقات مواقع
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،حـيــث
عـلــق س ـكــان الـبـلــدة عـلــى الـمــاعــز
بمرح" :تخيلوا أنكم في منازلكم،
ً
وتسمعون أصــواتــا على أسطح
منازلكم ،أو في الحديقة ،لكن كن
ً
على يقين أنها ليست أشباحا".

أط ـ ـل ـ ـقـ ــت م ـ ــوس ـ ـك ـ ــو ،أم ـ ـ ــس،
ص ــاروخ "ســويــوز  -2.1ب" ،من
مـ ـط ــار ب ــايـ ـك ــون ــور ال ـف ـض ــائ ــي،
ً
حـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـت ـ ـنـ ــه الـ ـقـ ـم ــر
الصناعي "ارتيكا-م".
وقـ ـ ــال م ــوق ــع روسـ ـي ــا ال ـي ــوم
إن ق ـســم ال ــدف ــع "ف ــريـ ـغ ــات" مع
الـقـمــر الـصـنــاعــي ان ـف ـصــا ،عن
المرحلة الثالثة من الصاروخ،
بعد الوصول إلى المسار تحت
المداري.
وفي وقت سابق ،أعلن مصدر
في "روس كوسموس" ،أنه سيتم
نقل القمر الصناعي المذكور
ـال مــع
إلـ ــى م ـ ــدار إه ـل ـي ـل ـجــي ع ـ ـ ٍ
حد أدنــى لالرتفاع يبلغ 1050
ً
كيلومترا ،وبارتفاع أقصى يبلغ
ً
 39728كيلومترا ،بفضل ثالث
عمليات تشغيل لمحرك الدفع
فريغات.
ُ
ويـعــد "ارتـيـكــا-م" ،أول جهاز

ف ـ ـضـ ــائـ ــي روس ـ ـ ـ ـ ــي م ـخ ـص ــص
ل ـمــراق ـبــة ال ـم ـن ــاخ وال ـب ـي ـئــة في
منطقة القطب الشمالي .ويبلغ
وزن القمر الصناعي  2.2طن،
ويـمـكـنــه الـعـمــل لـفـتــرة تـبـلــغ 7
سنوات.
وإضافة إلى ذلك ،تم تركيب
مجمع األجهزة الجيوفيزيائية
( )GGAK-VEع ـلــى "ارت ـي ـك ــا-م"
لرصد والتنبؤ بنشاط التوهج
الـشـمـســي وحــالــة اإلش ـع ــاع في
ال ـف ـض ــاء ال ـق ــري ــب م ــن األرض.
كذلك تم تركيب معدات إلعادة
بث معلومات وإشارات األرصاد
ال ـج ــوي ــة م ــن م ــواق ــع مـنـظــومــة
ال ـب ـحــث واإلن ـ ـقـ ــاذ ال ــدول ـي ــة في
الفضاء "كوسباس-سارسات".

وفيات
نوال عبدالعزيز عبدالكريم المنيس

 64عاما ،شيعت ،ت99054944 ،99700443 :

علي يوسف رجب المعيوف

 80عاما ،شيع ،ت99293385 ،55545595 :

صالح عثمان حمد بن عيدان

 51عاما ،شيع ،ت94979114 ،97448846 :

مواعيد الصالة

وتـ ـق ــول بــوقـعـيـقـيــص ال ـت ــي تــرتــدي
ً
قميصا أبيض وحـجــابـ ًـا زه ـ ّ
ـري اللون،
إن اسـتـنـشــاق ّجــزيـئــات الـمـلــح "يخفف
االل ـت ـه ــاب وي ـن ــقــي ال ـم ـســالــك ال ـهــوائ ـيــة
وك ـ ــذل ـ ــك ي ـ ـم ـ ـتـ ـ ّـص ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــواد الـ ـمـ ـثـ ـي ــرة

لـلـحـســاسـيــة وال ـس ـمــوم ال ـمــوجــودة في
الجسم" ،مشيرة إلى أن "هذه الجزيئات
ّ
تمتص
الـمــالـحــة مـفـيــدة للبشرة ألنـهــا
البكتيريا الـضــارة والـشــوائــب الناتجة
عنها".

وتـمـتـ ّـد الجلسة ال ــواح ــدة  45دقيقة
ً
وتـتــراوح كلفتها بين  80و 120دينارا
ً
ل ـي ـب ـيــا (ب ـي ــن  15و 23يـ ـ ـ ــورو) .وت ــؤك ــد
بــوق ـع ـي ـق ـيــص أن ـ ــه ي ـن ـب ـغــي ال ـخ ـض ــوع
لجلسات عدة للحصول على نتيجة.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

nashmi22@hotmail.com

مناخ القطب الشمالي بعيون روسية

الملح يعالج الليبيين ويهدئ أعصابهم
باتت "كهوف الملح" وجهة عالجية
ج ــدي ــدة ف ــي ب ـن ـغــازي ،ثــانــي أك ـبــر مــدن
ّ
مختص بالطب
ليبيا ،منذ افتتاح مركز
الـبــديــل قـبــل خـمـســة أش ـهــر ،فــي سابقة
مــن نوعها فــي هــذا البلد ال ــذي يحاول
استعادة معالم حياة طبيعية.
ّ
ويـسـتـغــل مــركــز "أوبـ ـ ــال" ال ــواق ــع في
ّ
حي الداقادوستا الراقي ،الــذي أسسته
ّ
ّ
الطب البديل،
متخصصتان في
ليبيتان
فوائد العالج بالملح لتطبيب أشخاص
ً
يعانون أمــراضــا فــي الجهاز التنفسي
ك ــال ــرب ــو وكـ ــذلـ ــك مـ ــن أم ـ ـ ــراض ج ـلــديــة
كالصدفية واإلكزيما ،إضافة إلى أمراض
الشقيقة والجيوب األنفية.
داخـ ـ ـ ـ ــل ك ـ ـهـ ــف اص ـ ـط ـ ـنـ ــاعـ ــي ت ـغ ـطــي
جدرانه كتل الملح الطبيعي مع إضاءة
خافتة وموسيقى هــاد ئــة تساعد على
االسـ ـت ــرخ ــاء وإزالـ ـ ــة ال ـت ــوت ــر ،اسـتـلـقــى
الثالثيني أحمدّ ،
ثم بدأت االختصاصية
ف ــي ال ـطــب ال ـبــديــل إي ـم ــان بوقعيقيص
مؤس َستي المركز ،بتغطيته
وهي إحدى ِ
ً
بالملح الـجــاف مــن رجليه وص ــوال إلى
عـنـقــه ،بطريقة أشـبــه بـحـمــامــات الــرمــل
العالجية.
ويقول أحمد الــذي يعاني التهابات
في الجهاز التنفسي إنه يخضع في هذه
الجلسة "لــردم الجسم بالملح لمدة 45
دقيقة" ،مؤكدا أنه شعر "بتحسن كبير"
بعد جلسات سابقة.
في كهف ّ آخر ،يطحن جهاز مخصص
الملح ويبخ جزيئاته التي ّتحمل مادة
اليود في الهواء ،من أجل تنشقها.

ّ
وضاح

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

وفتح المركز أبوابه في أعقاب توقيع
ات ـف ــاق وق ــف إطـ ــاق ال ـن ــار ف ــي أكـتــوبــر
الماضي بين السلطتين اللتين تتنازعان
الحكم في هذا البلد الواقع بطرابلس.
(أ ف ب)

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:56

العظمى 23

الشروق

06:14

الصغرى 11

الظهر

12:01

ً
أعلى مد  00:34صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:19

 02:01م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:47

ً
أدنى جزر  07:43صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:04

 07:52م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

