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داخل العدد

روزاموند بايك أفضل ممثلة
بـ «غولدن غلوب» ص 14

الوزراء الجدد الرومي والشايع والعتيبي والسلمان

ً
الخالد انتهى من التشكيل بتعديل جزئي ...واإلعالن غدا أو الخميس
• خليل الصالح لـ ةديرجلا :.الحكومة أبلغتنا عدم توفر الـ «كاش» لرواتب أبريل
محيي عامر

علمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أن رئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد انتهى من اختيار
ً
ً
التشكيل الحكومي الجديد ،وأنه شهد تغييرا جزئيا
ً
بخروج  4وزراء ،متوقعة إعالن التشكيل النهائي غدا
أو بعد غد على أبعد تقدير ،ما لم ُيستجد أمر ما،
بعدما شهدت اللمسات األخيرة من التشكيل طرح
فكرة فصل حقيبة «التربية» عن «التعليم العالي».
وبـيـنـمــا لــم تـنـتــهِ عملية تــوزيــع الـحـقــائــب على
ً
الـ ــوزراء ال ـجــدد ،ب ــات مــؤكــدا اع ـتــذار أن ــس الصالح

وخــروج وزراء التجارة والصناعة فيصل المدلج
والدولة لشؤون اإلسكان عبدالله معرفي والعدل د.
نواف الياسين.
وكشفت المصادر أن األسماء البديلة شهدت عودة
النائب السابق عبدالله الــرومــي للعمل السياسي
بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،
إلى جانب المهندس مشعان العتيبي وعضو مجلس
األمة المبطل األول شايع الشايع وأستاذ االقتصاد
في جامعة الكويت عبدالله السلمان.

اقتصاديات

عمومية Ooredoo
تقر توزيع أرباح نقدية
ً
بواقع 15
فلسا
١٢

 28مليون دينار أرباح
بورصة الكويت في
 2020بنمو %190
١١

لبنان يتخوف من «السيناريو السوري» ...مسلسل
ال يتوقف من الضربات اإلسرائيلية على «حزب الله»
الحزب ّ
يفعل وساطة ثالثية مع بكركي لتحصين موقعه إذا تصاعدت ضغوط الخارج
●

بيروت -منير الربيع

ّ
ي ـت ــرق ــب ل ـب ـن ــان ،بـ ـح ــذر ،مـ ـ ــآالت الـتـشـنــج
األم ـي ــرك ــي-اإلي ــران ــي .صـحـيــح أن ــه ال مظاهر
واض ـح ــة أو بـ ــارزة ف ــي ه ــذه الـمــرحـلــة تشير

إلى احتمال حصول تصعيد أو الدخول في
مواجهة مباشرة ،لكن منسوب الخوف يرتفع،
ً
خصوصا في ظل عدم وجود أي بوادر لالتفاق
بين الواليات المتحدة األميركية وإيران ،وبعد
رفض طهران تلبية الدعوة األوروبية للحوار.

إلى ذلك ،كشف عضو اللجنة المالية واالقتصادية
البرلمانية خليل الصالح أن الحكومة أبلغت اللجنة
خــال اجتماعها أمــس أنها تعاني أزمــة كــاش ولن
تستطيع دفع سوى رواتب الشهر الجاري ،وعليه فإن
ً
أبريل المقبل بحاجة إلى اتخاذ إجراء ،مبينا أنها
جددت تمسكها بضرورة إقرار مشروع الدين العام.
وقــال الصالح ،ل ـ «الـجــريــدة» ،إن االجتماع الــذي
استمر أربــع ســاعــات حضره وزيــر المالية خليفة
حمادة وفريق وزارته ومحافظ البنك المركزي وهيئة

رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو
يكرر مواقفه الرافضة للوجود اإليــرانــي في
سورية ،ولصواريخ حزب الله .في وقت أجرى
الجيش اإلسرائيلي مناورات عسكرية متعددة
في الفترة الماضية تحاكي احتمال 02

االستثمار والمختصون بـ «الدين العام» ،حيث أكدت
الحكومة خالله ضرورة تمرير المشروع ،وتعهدت
ً
بإجراء إصالحات اقتصادية ،مبينا أن اللجنة قدمت
ً
أثناء النقاش عددا من االقتراحات وأغلقت باب إقرار
مشروع «األجيال القادمة» بصورته الحالية ،فمثلما
«نرفض المساس بجيب المواطن نرفض المساس
باألجيال القادمة».
وبـ ّـيــن أن اللجنة رفـضــت خــال المناقشة طلب
ً
الحكومة استقطاع  5مليارات دينار سنويا 02

العبالني :االنضمام لعائلة
«الوطني» للطموحين
ً
حصرا
والمبدعين
١٠

نجاد يؤكد صحة خبر ةديرجلا:.
سيغتالونني ويمشون في جنازتي
بندر بن سلطان:
تقرير « »CIAحول
خاشقجي مجرد
تقييم وفيه نقاط
ضعف
١٦

«عزرائيل يحتاج للتدرب على أيدي الحرس الثوري»
● طهران -فرزاد قاسمي
أك ـ ـ ـ ــد ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ،الـ ـمـ ـثـ ـي ــر لـ ـلـ ـج ــدل،
محمود أحـمــدي نـجــاد صحة
خبر «الـجــريــدة» ،الــذي نشرته
في  8فبراير الماضي بعنوان
«تـهــديــدات باالغتيال 02

محليات

03
رقم قياسي لـ «كورونا»
بـ  1179إصابة ...وحالتا
وفاة

محليات

04
«التربية» :حضور طلبة
«االبتدائية» للحصص
المتزامنة إلزامي

محليات

٠٥
«البلدي» يقر الئحة
مزاولة المهن الهندسية
والدور االستشارية

ةديرجلا

•
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الثانية

األمير يستقبل ولي العهد ورئيسي
السلطتين والجابر والصالح

ً
األمير مستقبال وزير الدفاع أمس
استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحـمــد ،بقصر بيان صباح أمــس ،سمو ولــي العهد
الشيخ مشعل األحمد.
واستقبل سموه ،رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم،
ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل سموه ،نائب رئيس مجلس الــوزراء
وزيـ ــر ال ــدف ــاع الـشـيــخ حـمــد ال ـجــابــر ،ون ــائ ــب رئيس
مجلس ال ــوزراء وزيــر الدولة لشؤون مجلس الــوزراء
أنس الصالح.
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ولي العهد يهنئ بن سلمان بنجاح العملية الجراحية
استقبل الغانم والخالد والجابر والصالح والناصر والعلي
استقبل سـمــو ول ــي الـعـهــد ،الشيخ
مـشـعــل األحـ ـم ــد ،بـقـصــر ب ـي ــان ،أم ــس،
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم.
واسـ ـتـ ـقـ ـب ــل س ـ ـمـ ــوه ك ـ ــذل ـ ــك ،رئ ـي ــس
مجلس ال ـ ــوزراء سـمــو الـشـيــخ صباح
الخالد ،ثم نائب رئيس مجلس الوزراء
وزي ـ ــر الـ ــدفـ ــاع ال ـش ـيــخ ح ـمــد ال ـجــابــر،
ونــائــب رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء وزيــر
الــدولــة ل ـشــؤون مجلس الـ ــوزراء أنــس
ال ـص ــال ــح ،ووزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة الـشـيــخ
الدكتور أحمد الناصر ،ووزير الداخلية
الشيخ ثامر العلي.
في مجال آخر ،أجرى سمو ولي العهد،
اتصاال هاتفيا ،مساء أمس األول ،بولي
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الــدفــاع فــي المملكة العربية السعودية
األمـيــر محمد بــن سـلـمــان ،أع ــرب خالله
سـ ـم ــوه عـ ــن خ ــال ــص ال ـت ـه ـن ـئ ــة ب ـن ـجــاح
العملية الجراحية التي أجراها ،راجيا
سموه من المولى عز وجل أن يديم عليه

ً
ولي العهد مستقبال وزراء أمس
دوام الـصـحــة وت ـم ــام الـعــافـيــة ويـحـقــق
للمملكة وشـعـبـهــا الـشـقـيــق كــل الـتـقــدم
واالزدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم
الـحــرمـيــن الـشــريـفـيــن الـمـلــك سـلـمــان بن
عبدالعزيز ال سعود.

الخالد يرعى منتدى الحكومة اإللكترونية الثامن

األذينة :إنجاز المعامالت «أونالين» ضرورة ال ّ
تؤجل

صباح الخالد

أع ـل ـن ــت ش ــرك ــة ن ـ ــوف إك ـس ـب ــو تـنـظـيــم
«م ـن ـتــدى الـحـكــومــة اإللـكـتــرونـيــة الـثــامــن»
ً
يومي  23و 24الجاري ،افتراضيا ،برعاية
الوزراء سمو الشيخ صباح
رئيس مجلس ّ
الخالد ،حيث يمثل سموه في حفل االفتتاح
نائب رئيس مجلس ال ــوزراء وزيــر الدولة
لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.
وقـ ــال رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة الــرئـيــس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ــات ـص ــاالت
وتـقـنـيــة ال ـم ـع ـلــومــات ،ســالــم األذيـ ـن ــة ،في
تصريح أمس ،إن شعار المنتدى «الحكومة
اإللكترونية الشاملة ضرورة ملحة لما بعد
كورونا» يعكس أحد التحديات األساسية
التي فرضتها الجائحة على عالم اليوم،

حـيــث أص ـبــح م ــن الـ ـض ــروري الـعـمــل على
اسـتـكـمــال تـطــويــر الـخــدمــات اإللكترونية
المتكاملة بالكويت.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة ع ـ ـلـ ــى إن ـ ـجـ ــاز
ً
المعامالت الحكومية إلكترونيا أصبحت
ضـ ــرورة صـحـيــة وغ ـيــر قــاب ـلــة لـلـتــأجـيــل،
ن ـت ـي ـجــة س ـي ــاس ــة ال ـت ـب ــاع ــد االج ـت ـم ــاع ــي
ال ـتــي فــرضـتـهــا جــائـحــة ك ــورون ــا ،إضــافــة
إ لــى فوائدها االقتصادية والمجتمعية،
م ـش ـيــرا إل ــى أن رع ــاي ــة الـهـيـئــة لـلـمـنـتــدى
ً
تأتي انطالقا من دورها في تعزيز جهود
التحول الرقمي على مستوى الدولة».
من جهته ،أوضح المدير التنفيذي
لشركة نوف إكسبو ،مجدي صبري ،أن

الناصر يحث مبعوث أميركا للضغط
على الحوثيين لوقف اعتداءاتهم
ليندركنغ يشيد بإسهامات الكويت إلعادة األمن إلى اليمن
استقبل وزير الخارجية الشيخ
د .أحمد الـنــاصــر ،أمــس ،مبعوث
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة األم ـيــرك ـيــة
الخاص إلى اليمن تيم ليندركنغ،
وذل ـ ـ ـ ــك ف ـ ــي دي ـ ـ ـ ـ ــوان ع ـ ـ ــام وزارة
الخارجية بمناسبة زيارته للبالد.
وقدم المبعوث شرحا عن آخر
المستجدات والتطورات الحاصلة
ً
فــي األزمـ ــة الـيـمـنـيــة ،مـشـيــدا بما
ت ـق ــدم ــه الـ ـك ــوي ــت وإس ـه ــام ــات ـه ــا
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـعـ ــددة ع ـ ـلـ ــى ال ـص ـع ـي ــدي ــن
السياسي واإلنساني إلعادة األمن
واألمان إلى ربوع اليمن الشقيق.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ج ـ ـ ــدد الـ ـن ــاص ــر
ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى م ــوق ــف ال ـك ــوي ــت
الـثــابــت والـمـبــدئــي ح ـيــال تقديم
كــل أوج ــه الــدعــم لليمن ولشعبه
الشقيق ،وبذل كل الجهود إلعادة
األم ـ ــن واالسـ ـتـ ـق ــرار إلـ ــى رب ــوع ــه،
وح ــرص الـكــويــت على استتباب
األوضاع السياسية واألمنية في
الجمهورية اليمنية ،والــوصــول
إلى حل سياسي وفقا للمرجعيات
الثالث ،وهي المبادرة الخليجية
وآلـيـتـهــا التنفيذية ،ومـخــرجــات
ال ـحــوار الــوطـنــي ال ـشــامــل ،وق ــرار
مجلس األمن رقم .2216
وشدد على أهمية دور الواليات
الـمـتـحــدة ومـســاعـيـهــا ف ــي إنـهــاء
األزمـ ـ ـ ــة ال ـي ـم ـن ـيــة وم ـس ــاع ــدات ـه ــا
اإلن ـســان ـيــة وال ـت ـن ـمــويــة للشعب

ال ـي ـم ـن ــي ال ـش ـق ـي ــق ،مـ ــؤكـ ــدا دع ــم
الكويت لكل الجهود الـتــي يقوم
بـهــا الـمـبـعــوث ال ـخ ــاص ف ــي هــذا
اإلطار.
ك ـ ـمـ ــا ح ـ ـ ــث ال ـ ـم ـ ـب ـ ـعـ ــوث ع ـل ــى
مواصلة الضغط على الميليشيات
ال ـ ـحـ ــوث ـ ـيـ ــة لـ ـ ــوقـ ـ ــف الـ ـهـ ـجـ ـم ــات
واالعـ ـ ـت ـ ــداءات ال ـت ــي تـسـتـهــدفــت
الـضــواحــي والـمـنـشــآت المدنية،
مـجــددا إدان ــة واستنكار الكويت
لـ ـتـ ـل ــك ال ـ ـه ـ ـج ـ ـمـ ــات الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــرة
والمتكررة على أراضــي المملكة
العربية السعودية الشقيقة ،والتي
تعد تهديدا مباشرا لألمن القومي
الخليجي والعربي.

الوزراء الجدد الرومي والشايع...
مــن الـصـنــدوق ،غير أنــه تــم اق ـتــراح أخــذ المبلغ على ص ــورة ضمان،
ً
بحيث تلتزم الحكومة بــرده ،مشيرا إلــى أن الـقــرار النهائي سيتخذ
االجتماع المقبل.
ولفت إلى أن األزمة التي تمر بها البالد لها طابع اقتصادي ورقمي
ً
مختلف لــوضــع الـكــويــت ،إذ انـخـفــض تصنيفها االئـتـمــانــي ،مــؤكــدا
أن الحالة الموجودة نتيجة سياسات السنوات الطويلة الماضية،
«فتقاعس الحكومات السابقة أدى إلــى مــا نحن بــه ،فالحكومة كما
أبلغتنا أمس ما عندها كاش ،والكاش لنهاية الشهر الجاري».
وذكــر الصالح أن االجتماع شهد طــرح العديد من البدائل ومنها
السندات السيادية المعمول بها في السعودية ،غير أن الحكومة لم
ً
ً
تبد تحمسا لها ،إذ أكــدت أن مخاطرها كبيرة ،موضحا أنــه عرض
ِ
اقتراحه بشأن قضية الصكوك اإلسالمية حتى تؤخذ مشاركات أكثر
ً
من المجتمع« ،لكن لألسف لم تتحمس الحكومة له أيضا».
وقال إن الحكومة تريد َّ
«الدين العام» ،وأكدت خالل االجتماع ضرورة
البدء باإلصالحات االقتصادية ،و»أتمنى أال تكون مثل السابق ،فعندنا
مشاريع ومراقبة ،لكن اإلرشاد ضايع ،وهناك خلل في منظومة العمل
ً
المالي ،والبد من ترشيد اإلنفاق» ،مشيرا إلى أن اللجنة ستتخذ قرارها
ً
النهائي خالل اجتماعها الذي سيعقد قريبا.
وأكدت مصادر «الجريدة» أن «المالية» لم تتمكن من اتخاذ أي قرار
خالل االجتماع بسبب عدم اكتمال النصاب ،إذ لم يحضره سوى رئيس
اللجنة النائب أحمد الحمد ومقررها النائب سعدون حماد وعضوها
الصالح ،في وقت غاب عنه النائب حمد الهرشاني ،إلى جانب النواب
محمد المطير وأسامة الشاهين وبدر الداهوم بدعوى تقديمهم استقالة
ً
من عضويتها اعتراضا على تركيبتها.

لبنان يتخوف من «السيناريو السوري»...
حصول مواجهة مباشرة مع حزب الله في لبنان.
ً
ً
في مقابل هذه المناورات ،كان حزب الله قد أجرى استنفارا شامال
في مواقعه بالجنوب اللبناني ،وبحسب ما تكشف معلومات متابعة

حـضــر ال ـل ـقــاء ك ــل م ــن مساعد
وزي ــر الـخــارجـيــة ل ـشــؤون مكتب
نائب وزير الخارجية السفير أيهم
العمر ،ومساعد وزيــر الخارجية
ل ـشــؤون مـكـتــب وزي ــر الـخــارجـيــة
ال ـ ـس ـ ـف ـ ـيـ ــر صـ ـ ــالـ ـ ــح ال ـ ـلـ ــوغـ ــانـ ــي،
ومساعد وزير الخارجية لشؤون
األم ـي ــرك ـت ـي ــن الـ ــوزيـ ــر ال ـم ـفــوض
حـمــد الـمـشـعــان ،ونــائــب مساعد
وزي ــر الـخــارجـيــة ل ـشــؤون مكتب
وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ال ـم ـس ـت ـش ــار
أحمد الشريم ،وسفيرة الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة لـ ـ ــدى الـ ـك ــوي ــت أل ـي ـنــا
روم ــان ــوسـ ـك ــي ،وعـ ـ ــدد م ــن ك ـبــار
مسؤولي وزارة الخارجية.

النواف يستقبل السفير المغربي

النواف مستقبال سفير المغرب
استقبل نائب رئيس الحرس الوطني الفريق
أول مـتـقــاعــد الـشـيــخ أح ـمــد ال ـن ــواف ف ــي ديــوانــه
ب ــال ــرئ ــاس ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـحــرس ال ــوط ـن ــي ،الـسـفـيــر
المغربي لدى الكويت جعفر علج حكيم.

وتـ ــم خـ ــال ال ـل ـق ــاء ب ـحــث ال ـم ــوض ــوع ــات ذات
االهتمام المشترك والتأكيد على أهمية تعزيز
العالقات بين البلدين الشقيقين.

ً
 2647موضوعا
مع
التعامل
«المحاسبة»:
ً
بـ  2.8مليار دينار في  11شهرا

ً
الفوزان :رد أوراق  856موضوعا بنسبة  %32من أبريل  2020إلى فبراير الماضي
●

الناصر خالل استقباله المبعوث األميركي لليمن أمس

«إع ــادة هندسة اإلجـ ــراء ات الحكومية
س ـت ـش ـكــل ال ـم ـح ــور الــرئ ـي ـســي لـلـبـحــث
خ ــال الـمـنـتــدى ،فـهــذه الـمـهـمــة تعتبر
أح ــد الـمـتـطـلـبــات األس ــاس ـي ــة لـتـطــويــر
الـ ـخ ــدم ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة
المتكاملة والشاملة».
وتــابــع صبري أن «مـخــرجــات إعــادة
ّ
هـنــدســة اإلج ـ ــراء ات الـحـكــومـيــة تشكل
المدخل الطبيعي للخدمات المتكاملة
ال ـت ــي ي ـتــم ت ـطــويــرهــا خـ ــال ال ـمــراحــل
المتقدمة لبرامج الحكومة اإللكترونية
الشاملة ،وهي تضع اللبنة األساسية
لنجاح كل تلك المراحل».

وأعرب بن سلمان عن خالص شكره
وتـقــديــره لـسـمــوه عـلــى ه ــذا الـتــواصــل
األخـ ــوي الـمـجـســد ألواصـ ــر الـعــاقــات
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة وال ــوطـ ـي ــدة ال ـت ــي تـجـمــع
البلدين والشعبين الشقيقين ،متمنيا

لسموه دوام الصحة والعافية وللكويت
وشـعـبـهــا ال ـكــريــم ال ـمــزيــد م ــن الـتـقــدم
واالزدهــار تحت ظل القيادة الحكيمة
لسمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد.

محمد الجاسم

أكدت المدققة بإدارة الرقابة
المسبقة للشؤون االجتماعية
ف ــي ديـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة لــولــوة
الـ ـف ــوزان أن ال ــرق ــاب ــة الـمـسـبـقــة
قــامــت ب ــإب ــداء ال ـ ــرأي ف ــي 2647
م ـ ـ ــو ض ـ ـ ــو ع ـ ـ ــا ،بـ ـقـ ـيـ ـم ــة 2.850
مـلـيــار دي ـنــار خ ــال الـفـتــرة من
 2020/04/01حتى .2021/02/28
وبينت الفوزان ،في تصريح
صـحــافــي ،أن  92فــي الـمـئــة من
إج ـم ــال ــي ق ـي ـمــة ال ـم ــوض ــوع ــات
ال ـص ــادرة خ ــال الـفـتــرة تمثلت
ف ــي ال ـمــوضــوعــات الـمـعــروضــة
مـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات واإلدارات
ال ـح ـكــوم ـيــة ب ـق ـي ـمــة م ــا ي ـق ــارب
 2.632مليار دينار ،و 5في المئة
لـلـمــوضــوعــات الـمـعــروضــة من
قـبــل الـجـهــات ذات الـمـيــزانـيــات
ال ـم ـل ـح ـق ــة ب ـق ـي ـم ــة م ـ ــا يـ ـق ــارب
 139مـ ـلـ ـي ــو ن ــا ،و 3فـ ــي ا ل ـم ـئــة
ل ـ ـمـ ــوضـ ــوعـ ــات ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ذات
الميزانيات المستقلة بقيمة ما
يقارب  79مليونا.
وأض ــاف ــت أن ال ـمــوضــوعــات
الصادرة على  109موضوعات
تـ ـ ـخ ـ ــص ت ـ ـ ـعـ ـ ــاقـ ـ ــدات إي ـ ـ ــرادي ـ ـ ــة

ً
للوضع فإن االستنفار في صفوف الحزب ال يزال قائما حتى هذه األيام،
وهناك ترقب الحتمال إقدام اإلسرائيليين على القيام بأي ضربة أمنية
أو حركة عسكرية تستهدف الحزب.
ً
تؤكد المعلومات أن الحزب ليس في وارد التصعيد أبدا ،وهو ال يريد
إعطاء أي فرصة لنتنياهو لتنفيذ أي ضربة قبل موعد االنتخابات
فيستعيد تـعــزيــز حـظــوظــه .وه ــي تـجــربــة ضـبــط الـنـفــس ذات ـهــا التي
انتهجتها إيران مع دونالد ترامب قبل االنتخابات األميركية .ولكن ذلك
ال يعني أن الحزب غير جاهز للدخول في أي مواجهة بحال فرضت
عليه ،وفق ما تؤكد المعلومات.
تبقى خشية اللبنانيين مــن إق ــدام اإلسرائيليين على أي ضربة
عسكرية في بــادهــم ،مثلما هو الحال بالنسبة إلــى الضربات التي
توجه إلى مواقع لإليرانيين في سورية .تلك الخشية مبررة بسبب
القناعة بعدم وجود أي غطاء دولي يحمي لبنان ،وفي ظل فقدان أي
ً
ً
اهتمام خارجي بوضعه الداخلي ،األمر الذي ينعكس ضياعا سياسيا
في الداخلَّ ،
تطور في األيام القليلة الماضية إلى انقسام عمودي بين
طرفين؛ طرف مؤيد للحياد والتدويل ،واآلخر يرفض الحياد ويقول
إنه ال يــزال في قلب المواجهة .هذا االنقسام انعكس في الشارع ،من
خــال تحركات قــام بها مناصرو حــزب الله في الضاحية الجنوبية
ً
ً
لبيروت ،تأييدا لخيارات الحزب وسالحه ،ردا على الحشد الشعبي
في البطريركية المارونية لمساندة مواقف البطريرك الراعي ،والتي
اعتبر حزب الله أنها تستهدفه.
س ـي ـحــاول ال ـح ــزب الـعـمــل عـلــى إعـ ــادة ال ـتــواصــل م ــع الـبـطــريــركـيــة
المارونية ،وتؤكد المعلومات أن ثالث جهات تعمل على إعادة توفير
التواصل؛ الجهة األولى هي اللواء عباس إبراهيم ،والثانية عبر تفعيل
لجنة الحوار بين حزب الله وبكركي ،والثالثة عبر سليمان فرنجية
والنائب فريد الخازن ،إذ يريد الحزب تخفيف التوتر مع رأس الكنيسة
المارونية ،لعدم خسارة المزيد من الغطاء ،الذي يحظى به في الداخل،
لتحصين موقعه في حال تزايدت الضغوط الخارجية.
ُّ
تصرف الحزب بهذه الطريقة ،يشير إلى عدم وجود ارتياح من مسار
ً
ً
األمور وتطوراتها إقليميا وخارجيا ،ألن الرهان على تنازالت قد يلجأ
ً
الرئيس األميركي جو بايدن إلى تقديمها إليــران ،لم يكن واقعيا ،إذ
يبحث بايدن عن إثبات شرعيته األميركية ،وال يمكن تقديم تنازالت

ل ـ ـمـ ــزايـ ــدات وع ـ ـقـ ــود اس ـت ـغ ــال
ألمالك الدولة بقيمة  54مليون
دينار ،ما يمثل  2في المئة من
إج ـم ــال ــي ق ـي ـمــة ال ـم ــوض ــوع ــات
ال ـ ـصـ ــادرة ،عـلـمــا أن ــه يستثنى
من األعـمــال الخاضعة للرقابة
المسبقة كل العقود المرتبطة
ب ـع ـم ـل ـيــات ب ـيــع وشـ ـ ــراء الـنـفــط
وم ـش ـت ـق ــات ــه وكـ ــذلـ ــك ع ـم ـل ـيــات
االستثمار.

موافقات مشروطة
وأفـ ـ ــادت الـ ـف ــوزان ب ــأن قيمة
ال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادرة
بالموافقة مثلت  73فــي المئة
من إجمالي قيمة الموضوعات
ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة ،ب ـم ــا ي ـ ـقـ ــارب قـيـمــة
إج ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة م ـ ـ ـقـ ـ ــدارهـ ـ ــا 2.067
مليار دينار ل ــ 1418موضوعا،
مـ ــو ض ـ ـحـ ــة أن نـ ـسـ ـب ــة  65فــي
المئة مــن الـمــوافـقــات الـصــادرة
ج ــاءت م ـشــروطــة بــاشـتــراطــات
و جــب على الجهة استيفاؤها
قبل إبــرام العقد ،وأخــرى أثناء
س ــري ــان ــه ،وت ـت ـم ـث ــل فـ ــي أغ ـلــب
األح ـ ـيـ ــان ب ــاشـ ـت ــراط ــات مــال ـيــة
وإجرائية وأخرى فنية وتوالي

الـ ــرقـ ــابـ ــة ال ــاحـ ـق ــة ب ــال ــدي ــوان
التحقق من مدى التزام الجهات
بتلك االشتراطات.
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت ال ـ ـ ـ ــى أن الـ ــرقـ ــابـ ــة
الـمـسـبـقــة ب ــدي ــوان الـمـحــاسـبــة
قامت بإخطار إدارة المخالفات
المالية بالديوان بقيام بعض
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــات بـ ـ ـ ــاالرت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاط ق ـب ــل
الحصول على موافقته المسبقة،
بالمخالفة ألحكام المادتين 13
و 14م ــن ق ــان ــون ان ـش ــاء دي ــوان
المحاسبة ،لـ 48موضوعا بقيمة
مــا ي ـقــارب  104مــايـيــن ديـنــار،
وتتولى رقابة ديوان المحاسبة
ال ــاح ـق ــة م ـتــاب ـعــة تــدق ـيــق تلك
الموضوعات.
وأوضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت أن ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــوان
أص ـ ـ ــدر رأي ـ ـ ــه بـ ـع ــدم ال ـم ــواف ـق ــة
لـ ـ ــ 113مــوضــوعــا خ ــال الـفـتــرة
المشار إليها بقيمة ما يقارب
 281مليون ديـنــار ،حيث تمت
إحـ ـ ــالـ ـ ــة  14مـ ــوضـ ــوعـ ــا م ـن ـهــا
إلدارة ا لـ ـمـ ـخ ــا لـ ـف ــات ا ل ـم ــا ل ـي ــة
ب ـ ــدي ـ ــوان الـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة ،بـقـيـمــة
م ــا ي ـق ــارب  46مـلـيــونــا إلج ــراء
الــازم بشأنها ،وذلــك إلمكانية
حــدوث ضــرر على المال العام،
ن ـظــرا لـمـخــالـفــة أح ـك ــام ال ـمــادة

لطهران ،وهذا األمر دفع إيران إلى رفض تلبية الدعوة األوروبية للحوار
حول الملف النووي.
لـكــن اسـتـمــرار الـمـســار عـلــى حــالــه س ـيــؤدي إل ــى ف ــرض الـمــزيــد من
الضغوط على طهران ،وزيادة منسوب التنسيق الدولي بوجه إيران
ً
ً
ومشروعها ،هذا التنسيق لن يكون بعيدا عن روسيا أيضا ،التي تعمل
على تعزيز مواقعها في سورية ،وتقوم بإرسال المزيد من الحشود
ً
العسكرية إلى شرق سورية ،وتحديدا عند حدودها مع العراق ،على
حساب القوات اإليرانية هناك.
يبقى الـخــوف فــي لبنان أم يتوسع مسار الضغوط بعد القصف
ً
األميركي على مواقع إيرانية في منطقة البوكمال ،ردا على ضربات
ميليشيات إيرانية في العراق ضد أهداف أميركية ،وبعدها بيومين
ً
جاءت الغارات اإلسرائيلية ،على مواقع لإليرانيين حصرا في محيط
العاصمة الـســوريــة دم ـشــق؟! هـنــاك خــوف لبناني حقيقي مــن إقــدام
ً
اإلسرائيليين على استهداف مواقع لحزب الله ،خصوصا أن نتنياهو
قد يجد في االستعصار األوروب ــي -األميركي مع إيــران فرصة لذلك،
يستغلها بتنفيذ ضربة لتعزيز حظوظه االنتخابية.
بعض الجهات السياسية في لبنان تتخوف من أن حالة الفلتان،
التي تعيشها البالد ،واستباحة الحدود قد تؤدي إلى حصول تطورات
خطيرة ،بفعل زيادة منسوب الضغط على إيران ،التي يوضح المسار
االستراتيجي تراجع دورها .إنها مرحلة حبس أنفاس؛ يخشى فيها
ً
لبنان أن يعيش التجربة الـســوريــة ،ال اقتصاديا فقط ،بــل مــن خالل
غارات على مواقع
التهديدات اإلسرائيلية المتكررة ،التي قد تنعكس
ٍ
ونقاط متفرقة.
حزب الله ال يريد التصعيد ،وقد يصمت على أي ضربة ،ولكن ذلك
ً
سيعني الذهاب إلــى مسلسل ال يتوقف ،وخطأ واحــد سيكون قابال
لتفجير الوضع ككل.

نجاد يؤكد صحة خبر ةديرجلا...:.
تجبر نجاد على مالزمة منزله»ُ .
وفي كلمة أمام أنصاره ،أمس األول ،نشرت عبر مقاطع الفيديو ،قال
نجاد إنه اطلع على أدلة وأفالم جمعتها أجهزة أمنية بشأن تحضيرات

 52مــن قــانــون إن ـشــاء الــديــوان.
وبـيـنــت الـ ـف ــوزان أن ــه "ت ــم رد
أوراق  856م ــو ض ــو ع ــا خ ــال
الفترة المشار إليها ،ما يشكل
نسبة  32في المئة من إجمالي
عــدد الموضوعات المعروضة
ع ـ ـل ـ ــى ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ال ـ ـم ـ ـحـ ــاس ـ ـبـ ــة،
وذلـ ـ ـ ـ ــك لـ ـ ـع ـ ــدم قـ ـ ـي ـ ــام الـ ـجـ ـه ــات
ب ـمــوافــاة ال ــدي ــوان بـكــل األوراق
والـمـسـتـنــدات ،ومــا يتصل بها
من وثائق وبيانات وإيضاحات،
ع ـل ـمــا ب ـق ـيــام الـ ــديـ ــوان أح ـيــانــا
ب ــرد ذات ال ـم ــوض ــوع أك ـث ــر من
م ـ ــرة ل ـل ـج ـهــة لـ ـع ــدم م ــواف ــات ـن ــا
ب ــذات الـمـسـتـنــدات ،األم ــر الــذي
ي ـس ـتــوجــب دراسـ ـ ــة اإلج ـ ـ ــراءات
والـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـم ـت ـب ـعــة داخ ــل
ال ـج ـه ــة ،ل ـمــا ي ـتــرتــب ع ـلــى ذلــك
مــن تــأخــر الـمـشــاريــع وتعطيل
التنمية واحـتـمــالـيــة انـسـحــاب
المناقص األقل سعرا وتحميل
المال العام مبالغ إضافية".
وذك ـ ـ ــرت أن أعـ ـم ــال ال ــرق ــاب ــة
المسبقة لبعض الموضوعات
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــروض ـ ــة خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة
ال ـمــذكــورة أس ـفــرت عــن تحقيق
وفـ ــر م ـبــاشــر ل ـل ـخــزانــة ال ـعــامــة
ل ـل ــدول ــة ب ـق ـي ـمــة م ــا يـ ـق ــارب 75

لولوة الفوزان

م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،وال ـن ــات ـج ــة عن
عــدة أسباب تركزت في تعديل
القيمة اإلجمالية للتعاقد ،نظرا
لوجود أخطاء حسابية بجداول
األسعار الخاصة بالموضوع،
أو ال ـق ـيــام بتخفيض األ س ـعــار
المقدمة من الشركات بما يتالءم
مع األسعار السائدة باألسواق،
أو بــالـعـقــود الـمـمــاثـلــة ،إضــافــة
إلى تخفيض الكميات التي يتم
طلبها مــن بعض الجهات بما
يتالء م مع معدالت االستهالك
الفعلية بالجهة.

ً
ً
الغتياله ،موضحا أن أشخاصا ذوي نفوذ كبير في النظام يقفون
وراء المخطط.
وأضاف في هذا السياق« :هؤالء يقتلون القتيل ويمشون في جنازته،
ثم يتهمون أجهزة استخبارات أجنبية بأنها وراء العملية ويقفلون
ملف التحقيقات».
واتهم نجاد األجهزة األمنية في الحرس الثوري بالمسؤولية عن
عدة عمليات اغتيال شهدتها إيران وبقيت حيثياتها مجهولة حتى
اآلن ،رغم إلقاء اللوم على أجهزة استخبارات أجنبية مثل «موساد»
و«سي آي أيه».
وأشار إلى إنه في حال كشفت التحقيقات تورط أحد عناصر هذه
األجهزة األمنية باغتيال ما؛ يقال إنه أحد العمالء ،وقد نجح بالفرار
ً
من البلد ،مشيرا مباشرة إلى اغتيال العالم النووي العسكري محسن
ً
ً
فخري زاده ،الــذي تبين الحقا أن عــددا من ضباط «الحرس الثوري»
ّ
سهلوا العملية ،حسبما جاء على لسان وزير االستخبارات على شاشة
التلفزيون اإليراني الرسمي.
وكـشــف أحــد المشاركين فــي االجـتـمــاع مــع نـجــاد ،أن األخـيــر علق
على اتهام «الحرس الثوري» باغتيال الرئيس األسبق أكبر هاشمي
رفسنجاني ،عبر إغراقه في المسبح ،وإعالن أنه تعرض لنوبة قلبية
خالل ممارسة السباحة ،بالقول« :في بعض األحيان ،يمكن أن يرموا
بالكرة على ظهر عزرائيل ،في حين أن عزرائيل يجب أن يأتي ويتدرب
على أيديهم».
وجدد نجاد التهديد بكشف وثائق تتضمن فضائح تشمل العديد
ً
من الشخصيات السياسية اإليرانية في حال أصابه أي مكروه ،مؤكدا
أن هذه الوثائق في مكان آمن داخل البالد وخارجها.
ً
وشدد على أنه إذا تعرض للقتل ،فإن طرفا من داخل النظام سيكون
وراء العملية ،ودعا أنصاره إلى عدم التصديق بأن جهة أجنبية قد
ً
تكون متورطة ،معلنا أنه جاهز للموت بهدف «إحقاق حقوق الشعب».
وأضاف« :لكنني بصحة جيدة وال أقوم بالسباحة في مسبح فرح
(المسبح الذي توفي فيه رفسنجاني).

ةديرجلا
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محليات
رقم قياسي لـ «كورونا» بـ  1179إصابة ...وحالتا وفاة

 157في «العناية المركزة» و %15.6اإلصابات من المسحات وزيادة المرضى في «عناية مبارك»  3أضعاف
عادل سامي

أكدت د .نادية جمعة أن
التطعيم هو الوسيلة
المثلى للوصول إلى المناعة
المجتمعية ،وناشدت الجميع
ضرورة التسجيل على منصة
التطعيم وتلقي اللقاح.

ف ـ ـ ــي أع ـ ـل ـ ــى م ـ ـع ـ ــدل لـ ــإصـ ــابـ ــات
بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة
قـبــل أكـثــر مــن ع ــام ،سجلت الكويت
خ ــال ال ـ ــ 24ســاعــة الـمــاضـيــة 1179
إصابة جديدة ،كما سجلت حالتي
وفاة.
وأ ك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت وزارة ا لـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة ،ف ــي
إح ـصــائ ـهــا ال ـيــومــي أمـ ــس ،أن عــدد
من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام
"الـعـنــايــة ال ـمــركــزة" بـلــغ  157حــالــة،
فـضــا عــن  10791م ــازال ــوا يتلقون
الرعاية الطبية الالزمة.
وذكرت أن عدد المسحات التي تم
إجراؤها خالل الـ 24ساعة الماضية
بـلــغ  7542مـسـحــة ،ليصل مجموع
الفحوصات منذ بداية الجائحة حتى
ً
ً
اآلن مليونا و 792ألفا ،و 41فحصا
ً
مخبريا ،مع بلوغ نسبة اإلصابات
الجديدة من المسحات .%15.6
من جهتها ،كشفت مديرة منطقة
حولي الصحية ،د .نادية جمعة ،أن
عدد من تلقى اللقاح المضاد لفيروس

ال صحة لعزل  10مناطق
أكدت وزارة الصحة ،أمس األول ،أن ما يتم تداوله من تصريح حول
تزايد اإلصابات في  10مناطق يقطنها مواطنون ،وأنه إذا استمرت
اإلصابات قد تعزل مناطقيا "غير صحيح".
وقالت الوزارة ،في بيان صحافي ،إن هذا التصريح يعود إلى شهر
يونيو من العام الماضي ،داعية الى ضرورة مراعاة الدقة في النقل
والنشر عبر الرجوع للمصادر الرسمية.

كــورونــا من الـكــوادر الطبية العاملة
فـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة م ـن ــذ ت ــدش ـي ــن حـمـلــة
الـتـطـعـيـمــات ل ـل ـكــوادر الـصـحـيــة في
مستشفى مبارك وحتى اآلن تجاوز
الـ  2000شخص.
وق ــال ــت ج ـم ـعــة ،ف ــي ت ـص ــري ــح ،إن
األســاب ـيــع األخ ـي ــرة ش ـهــدت ارتـفــاعــا
فــي ح ــاالت مــرضــى "كــوفـيــد  "19في
العناية المركزة بالمستشفى بنسبة
 3أضعاف ما كان عليه في السابق في
شهري نوفمبر وديسمبر.
وأوضحت أن أعداد المترددين على
قسم الـطــوارئ في المستشفى شهد
زيادة خالل اآلونة األخيرة ،الفتة إلى
أن  80إلى  100حالة تتردد يوميا على
قسم الطوارئ.
وأشـ ـ ــارت إل ــى ارتـ ـف ــاع اإلص ــاب ــات
منذ منتصف يناير الماضي ،حيث
كانت األطقم الطبية تالحظ نحو 50
مريضا يوميا خالل أكتوبر ونوفمبر
ودي ـس ـم ـب ــر ،وم ـن ــذ مـنـتـصــف يـنــايــر
تضاعفت هذه األعداد.
ووجهت جمعة رسالة للمواطنين
والمقيمين بأهمية الـتـعــاون مــع ما
تدعو إليه السلطات الصحية وعدم
الـتـهــاون فــي االشـتــراطــات الصحية،
مشددة على أن التطعيم هو الوسيلة
الـ ـمـ ـثـ ـل ــى ل ـ ـلـ ــوصـ ــول إل ـ ـ ــى ال ـم ـن ــاع ــة
المجتمعية ،مناشدة الجميع ضرورة
ال ـت ـس ـج ـي ــل ع ـل ــى م ـن ـص ــة ال ـت ـط ـع ـيــم
التابعة لوزارة الصحة ،ومن ثم تلقي
اللقاح.
وأكـ ـ ـ ــدت أن ال ـ ـع ـ ـيـ ــادات ال ـخ ــاص ــة
ب ـت ـط ـع ـي ــم الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوادر الـ ـصـ ـحـ ـي ــة فــي

مستشفى مبارك تأتي تطبيقا لخطة
وزارة الصحة في زيادة وتيرة تلقي
ال ـت ـط ـع ـي ـم ــات ،ح ـي ــث ت ـس ـت ـق ـبــل تـلــك
ال ـع ـي ــادات الـعــامـلـيــن ف ــي مستشفى
مـ ـب ــارك ومـ ــراكـ ــز ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة
األول ـيــة فــي منطقة حــولــي الصحية
وبنك الدم.
وذك ـ ــرت أن ت ـلــك ال ـع ـي ــادات تعمل
ع ـلــى ف ـتــرت ـيــن؛ صـبــاحـيــة ومـســائـيــة
ومن األحد وحتى الخميس ،مشيرة
إلى أن األولوية للحاالت التي تعمل
في التخصصات العالية الخطورة،
مـ ـث ــل الـ ـعـ ـن ــاي ــة ال ـ ـمـ ــركـ ــزة وأج ـن ـح ــة
"كوفيد" وأقسام الطوارئ ،إضافة إلى
أطباء الباطنية واألطفال والجراحة
والعظام والخدمات الطبية المساندة
مثل الصيدلية والمختبر واألشعة
والتعقيم والتغذية والكوادر اإلدارية.
في مجال اخــر ،أكــد عضو اللجنة
العليا للقاحات فــي وزارة الصحة،
د .خالد السعيد ،أن توصيات مركز
الـسـيـطــرة عـلــى األم ـ ــراض األمـيــركــي
ومـنـظـمــة الـصـحــة الـعــالـمـيــة ووزارة
الصحة في الكويت لم تتغير بالنسبة
إلعـ ـط ــاء ل ـق ــاح "ك ــوف ـي ــد" ل ـل ـحــامــل أو
المرضع حتى اليوم.
وق ــال السعيد ،فــي تغريدة لــه ،إن
الـتــوصـيــة ال ـتــي م ــا ت ــزال قــائـمــة هي
"يـعـطــى للحامل أو الـمــرضــع حسب
خطورة ّ
تعرضها لكورونا" ،مضيفا
"على سبيل المثال الحامل التي تعمل
في بيئة تكثر فيها حاالت "كورونا".

باسل الصباح وسفير بلجيكيا يناقشان التعاون الصحي

وزير الصحة والسفير البلجيكي
ن ــاق ــش وزيـ ـ ــر ال ـص ـح ــة د.ب ــاس ــل
الـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــاح وس ـ ـف ـ ـيـ ــر ب ـل ـج ـي ـك ــا فــي
الكويت ليو بيترز ،سبل وإجراءات
التصدي واحتواء جائحة فيروس

المضف والعوفان بحثا تسهيالت «االئتمان» ألسر الشهداء
 15.95مليون دينار قروض البنك في فبراير
استقبل نائب رئيس مجلس اإلدارة
ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـب ـنــك االئـ ـتـ ـم ــان ،صــاح
المضف ،في مكتبه أمس ،المدير العام
ل ـم ـك ـت ــب الـ ـشـ ـهـ ـي ــد ب ــال ـت ـك ـل ـي ــف ،ص ــاح
ا لـ ـ ـع ـ ــو ف ـ ــان ،و مـ ـ ــد يـ ـ ــرة إدارة ا ل ـت ــو ج ـي ــه
والرعاية أشواق العرادة ،ومديرة إدارة
العمل الميداني سليمة مبارك ،واإلدارة
التنفيذية للبنك ،لبحث مواضيع تخص
أسر الشهداء.
جــرى خــال اللقاء بحث التعاون بين
"االئتمان" و"مكتب الشهيد" بشأن الدور
ال ـ ــذي ي ـق ــوم ب ــه ال ـب ـنــك والـ ـخ ــدم ــات الـتــي
ّ
يقدمها ألسر الشهداء ،وتم االتفاق على
إنشاء مكتب تنسيقي في البنك الستقبال
أسر الشهداء وإنجاز معامالتهم بسهولة
ويسر.
"االئتمان"،
ـ
ل
الرسمية
الناطقة
ـدت
وأكـ
ّ
حباري الخشتي ،أن الخدمات التي يقمها
البنك ألسر الشهداء واجب وطني ،إذ يتم
استقبالهن من دون مواعيد مسبقة ،حيث
يوجد كاونتر الستقبالهم في كل فروع
الـبـنــك مـنــذ نـحــو  30عــامــا ،حـيــث يسعى

البنك إلى تقديم أفضل الخدمات وإعطاء
األولوية لهم.
في مجال آخر ،أعلن "االئتمان" حصيلة
القروض والمبالغ المصروفة خالل فبراير
الماضي التي بلغت  15.95مليون دينار.

صندوق مرضى السرطان :قدمنا
مساعدات إلى  100حالة

الصالح :اعتمدنا التقرير السنوى للصندوق

ً
متوسطا وفد مكتب الشهيد
المضف
وأشـ ـ ـ ــار ال ـب ـن ــك ال ـ ــى أن ق ـ ـ ــروض ب ـنــاء
القسائم الخاصة بلغت  1.4مليون دينار،
وقروض بناء قسائم حكومية  9ماليين،
وقروض شراء بيوت  3.8ماليين ،وقروض
تــوسـعــة وتــرمـيــم سـكــن خ ــاص  147ألــف

كورونا وآفاق التعاون الصحي بين
الجانبين في المجاالت المختلفة.
ج ــاء ذل ــك خ ــال اس ـت ـق ـبــال وزي ــر
الصحة أمس لسفير مملكة بلجيكا

فــي الـكــويــت .وحـضــر الـلـقــاء مديرة
إدارة ال ـعــاقــات الـصـحـيــة الــدولـيــة
في وزارة الصحة د .رحاب الوطيان.

دي ـنــار ،وق ــروض توسعة وتــرمـيــم بيوت
حكومية  741ألفا ،وقروض ومنح بيوت
خ ــرس ــان ـي ــة  5آالف ،وب ـل ـغ ــت م ـن ــح ذوي
اإلعاقة  755ألف دينار.

ك ـشــف ر ئ ـيــس مـجـلــس إدارة الجمعية
الكويتية لمكافحة ا لـتــدخـيــن وا لـســر طــان
ورئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق م ـ ــرض ـ ــى ال ـ ـسـ ــرطـ ــان
د .خالد الصالح أن الصندوق اعتمد التقرير
الـسـنــوى ألع ــداد وح ــاالت الـمــرضــى الذين
تم تقديم مساعدات لهم ،وتجاوز عددهم
المئة مريض.
وقـ ــال ال ـص ــال ــح ،ف ــي ت ـصــريــح صـحــافــي
أمس ،إن المساعدات توزعت بين مساعدات
ً
مادية تصرف للمريض شهريا بناء على
ت ـقــاريــر طـبـيــة ودراسـ ـ ــة ح ــال ــة اجـتـمــاعـيــة
ت ـ ـعـ ــرض عـ ـل ــى ل ـ ـجـ ــان م ـخ ـت ـص ــة ل ـت ـقــريــر
المساعدات لهم ،إلــى جانب توفير تذاكر
سفر للمرضى الذين يتقدمون بطلب السفر
النهائى لبالدهم فيقوم الصندوق بصرف
تــذاكــر الـسـفــر لـهــم مــع مـبـلــغ مــالــي بسيط
يعينهم على بدء حياتهم فى بالدهم لحين
استقرارهم بين أهلهم وذويهم.
وأضـ ـ ـ ــاف أن الـ ـصـ ـن ــدوق م ـن ــذ ان ـت ـشــار
جائحة كورونا وزع مساعدات عينية على

المرضى تفاديا لخروجهم من بيوتهم في
تلك األوقات الصعبة.
وأشار الصالح إلى أن مسيرة الصندوق
بــدأت منذ  ،1997ومنذ ذلــك التاريخ يقدم
ما لديه من إمكانيات مادية وفنية لمد يد
الـعــون لمرضى الـســرطــان وفــق أه ــداف تم
وضعها لهذا الغرض.
وذكـ ـ ــر أن ع ـم ــل الـ ـصـ ـن ــدوق ال يـقـتـصــر
على تقديم المساعدات المالية والعينية
لـمــرضــى ال ـســرطــان بــل إن مــن أه ــم مهامه
ً
تسيير رحالت عمرة للمرضى سنويا وهى
الرحالت االيمانية التي ينتظرها المرضى
ب ـشــوق ك ــل ع ــام وال ـت ــي تــرفــع م ــن روح ـهــم
ً
الـمـعـنــويــة وت ــؤث ــر اي ـجــاب ـيــا عـلــى تلقيهم
الـعــاج ،الفتا إلــى االل ـتــزام بهذه الرحالت
بانتظام وفي انتظار انتهاء أزمــة جائحة
كوفيد –  19للعودة لتسيير هذه الرحالت
المباركة.

اتحاد الجمعيات ينجز مشروع قانون الهيئة العامة للتعاون
لتطبيق السياسة العامة للعمل التعاوني ووضع االستراتيجيات وخطط العمل للنهوض به
•
المشروع
يحظى بدعم
برلماني
ونلمس
ً
تعاونا
ً
حكوميا
ً
حرصا على
القطاع

الكشتي

جورج عاطف

أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس ات ـ ـحـ ــاد ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـت ـع ــاون ـي ــة
االستهالكية فهد الكشتي ،أن مجلس إدارة االتحاد
أنجز مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للتعاون
كهيئة حكومية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة
ومـيــزانـيــة مستقلة وتلحق بــوزيــر الــدولــة لشؤون
مجلس ال ــوزراء ،فــي  29مــادة تشمل جميع األمــور
المتعلقة بالتبعية واالختصاصات وآليات ممارسة
اعمالها وغيرها.
وقــال الكشتي ،فــي مؤتمر صحافي عقده بمقر
االت ـح ــاد ،إن ــه وب ـعــد ش ـهــور مــن الـعـمــل الـمـتــواصــل
والـتـعــاون فيما بين اتـحــاد الجمعيات ومجالس
إدارات الجمعيات ولجنة تطوير العمل التعاوني
وعدد من الخبراء في المجاالت ذات الصلة توصلنا
إلى ثالث توصيات رئيسية :أولها مسودة تعديل

«الشؤون» :فتح باب نقل
الموظفين  15الجاري
أصــدر وكيل وزارة الـشــؤون االجتماعية باإلنابة مسلم السبيعي ،القرار
اإلداري رقم "/465أ" لسنة  ،2021والقاضي بفتح باب النقل بين موظفي الوزارة
اعتبارا من  15الجاري.
كما قضى القرار ،بإيقاف العمل بالقرار اإلداري رقم "/1099أ" لسنة ،2020
بشأن اقتصار نقل الموظفين بين الوحدات التنظيمية على مستوى قطاعات
ً
الوزارة المختلفة في شهر مايو فقط سنويا.

القرار الــوزاري  16ت لعام  ،2016والثانية مسودة
تعديل القرار الوزاري رقم  45أ لعام  ،2020والثالثة
مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للتعاون كهيئة
حـكــومـيــة عــامــة ذات شخصية اعـتـبــاريــة مستقلة
وميزانية مستقلة.
وتقدم نيابة عن مجلس إدارة االتحاد ومجالس
إدارة الجمعيات التعاونية بالشكر والتقدير إلى
لجنة تطوير العمل ا لـتـعــاو نــي على مــا بذلته من
جهود مقدرة من أجل خروج مشروع قانون إنشاء
هيئة التعاون إلى النور وفي وقت قياسي.
وأوضح أن هذا المشروع يعتبر واجب التحقيق
والتنفيذ في أقــرب وقــت ،ألنــه ضــرورة ملحة لدعم
جهود تطوير الحركة التعاونية واالرتقاء بعملها
وتعزيز مسيرتها ومواجهة التحديات القانونية
واإلجرائية التي تعترضها.

مواكبة التوسعات
واعتبر أن إنشاء الهيئة حتمي لمواكبة توسعات
الجمعيات التعاونية الـتــي وصــل عــددهــا إلــى 68
ً
جمعية ت ــدار مــن مجلس إدارات تـضــم  612ك ــادرا
ً
ً
وطنيا ويعمل بها نحو  20ألفا من الكوادر الوطنية
واألجنبية بـصــورة مباشرة ومــا يــزيــد على ثالثة
أضعاف هذا العدد بشكل غير مباشر.
وأوض ــح أن الـمــادة الثالثة مــن مـشــروع القانون
حددت االختصاصات المقترحة للهيئة في القيام
بكل األع ـمــال والـمـهــام الكفيلة بالنهوض بالعمل
ً
ال ـت ـع ــاون ــي ،وخ ـص ــوص ــا م ــا يـتـعـلــق بـصــاحـيــات
الهيئة المفترض أن تنقل إليها من وزارتي التجارة
والشؤون ،وتطبيق السياسة العامة للعمل التعاوني
ووضع االستراتيجية وخطط العمل للنهوض به،
والــرقــابــة على األنشطة واإلجـ ــراء ات والممارسات

جانب من المؤتمر الصحافي
الـمـعـنـيــة بـحـمــايــة ال ـع ـمــل ال ـت ـعــاونــي ومـتــابـعـتـهــا
وتقييمها.
ك ـمــا حـ ــددت ب ـنــود ال ـم ـش ــروع ض ــواب ــط اإلن ـشــاء
وأهـمـهــا وج ــود مـيــزانـيــة مستقلة واخـتـصــاصــات
مجلس إدارتها ومديرها العام.
وتوقع الكشتي أن يخرج مشروع قانون انشاء
هـيـئــة ال ـت ـعــاون إل ــى ال ـن ــور بـفـضــل ال ــدع ــم الـنـيــابــي
لـمـشــروع ال ـقــانــون وح ــرص الـحـكــومــة عـلــى تذليل
العقبات التي تعترض تطوير القطاع التعاوني،
وم ـشــروع ـيــة ال ـم ـب ــررات ال ـتــي ت ـقــف خ ـلــف م ـشــروع
القانون.

توافق على التعديالت
مــن جــانـبــه ،تـقــدم رئـيــس لجنة تطوير العمل
ال ـت ـع ــاون ــي سـ ـع ــود الـ ـح ــرف ــان بــال ـش ـكــر لــرئـيــس
وأعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية على ثقتهم
في اللجنة ودعمها إلنجاز هذا المشروع المهم،

ً
والذي سيكون فارقا في تاريخ الحركة التعاونية.
وأوضــح الحرفان أن اللجنة االستشارية العليا
لــاتـحــاد نجحت خ ــال األش ـهــر األرب ـعــة الماضية
وب ـت ـع ــاون أع ـضــائ ـهــا ف ــي االن ـت ـه ــاء م ــن مـقـتــرحــات
التعديالت على القرار الوزاري  16ت لعام  2016الذي
تجري مناقشته اآلن مع وزارة الشؤون االجتماعية،
ً
ً
ويلقى اهتماما كبيرا من وكيل قطاع التعاون.
وأش ــاد بــالــدور اإليـجــابــي والـتـعــاون المثمر من
الوزارة وهو ما أدى إلى التوافق على  65في المئة
ً
من تعديالت القرار حتى اآلن ،متمنيا استمرار هذا
التعاون اإليجابي من المسؤولين في الوزارة لما فيه
ً
مصلحة القطاع التعاوني والكويت عموما.
وأوض ــح أن اللجنة انـتـهــت مــن م ـشــروع تعديل
ال ـق ــرار ال ـ ــوزاري رق ــم  45أ ل ـعــام  ،2020ب ـشــأن دعــم
المزارع الكويتي وترويج المنتج الزراعي الوطني
ً
ف ــي ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـت ـع ــاون ـي ــة ،ت ـم ـه ـي ــدا لـمـنــاقـشــة
التعديالت مع الجهات المعنية.

توافقنا مع
الشؤون على
 %65من
بنود تعديل
القرار  16ت
 2016الخاص
بالقطاع

الحرفان
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«التربية» :حضور طلبة «االبتدائية» للحصص المتزامنة إلزامي

• يدخل ضمن عناصر التقييم ...وفصل الطالب المتجاوز أيام الغياب
ُ
• الغيث :تخفيض حضور المعلمين إلى  %30ومرونة معهم في أداء حصصهم عن بعد
فهد الرمضان

بينما واجـهــت «الـتــربـيــة» ،أمــس،
ً
اخ ـت ـبــارا على ق ــدرة معلميها على
تطبيق الحصص المتزامنة لطلبة
الـصـفــوف الـثــاثــة األول ــى للمرحلة
االب ـتــدائ ـيــة ،والـ ــذي ت ـقــرر أن يكون
ً
م ـتــزام ـنــا أس ـ ــوة بـبـقـيــة ال ـص ـفــوف،

ح ـي ــث ان ـت ـظ ــم أكـ ـث ــر مـ ــن  450أل ــف
طــالــب فــي حصصهم االفـتــراضـيــة
عبر تطبيق «تيمز» ،كشفت مصادر
ت ــرب ــوي ــة لـ ــ«الـ ـج ــري ــدة» أن ال ـ ـ ــوزارة
أقــرت آلية التقييم لهذه الصفوف،
وال ـتــي سـيـكــون حـضــور الحصص

ً
وم ـشــاركــة الـطــالــب فيها جـ ــزءا من
درجات التقييم ،إضافة إلى أنه سيتم
تطبيق الئحة الغياب على الطلبة،
والتي قد تصل إلى الفصل في حال
تجاوز األيام المسموحة ،موضحة
أن ال ـن ـشــرة سـتـصــل إل ــى ال ـم ــدارس

«التعليم العام» يحدد آلية الدوام

ً
تفاعال مع ما نشرته «الجريدة» في عددها
أم ـ ــس ،حـ ــول عـ ــدم وج ـ ــود ن ـش ــرة ت ــوض ــح آلـيــة
دوام المعلمين في المدارس ،ما أربك الميدان،
أص ــدر وك ـيــل الـتـعـلـيــم ال ـعــام أســامــة السلطان
ن ـش ــرة ع ـم ـم ـهــا ع ـلــى ج ـم ـيــع ال ـ ـمـ ــدارس ب ـشــأن
ضوابط الدوام المدرسي خالل الفصل الثاني،

أك ــد فيها ض ــرورة ال ـت ــزام اإلدارات الـمــدرسـيــة
بـقــرار تحديد نسبة الحضور ب ــ 30فــي المئة،
مــع أهمية مــراعــاة أقصى درجــات المرونة في
السماح للمعلمين بأداء حصصهم االفتراضية
ً
عن بعد ،تنفيذا لتعليمات السلطات الصحية،
وتطبيق االشتراطات االحترازية .وقال السلطان

في نشرته التي حصلت «الجريدة» على نسخة
منها« ،إذا تم تكليف المعلم بــأداء حصته في
المدرسة فعليه الحضور قبل موعدها بعشر
دقائق واالنصراف بعد أدائها مباشرة ،على أن
ً
يتم إعفاء بعض العاملين ،وفقا لضوابط ديوان
الخدمة المدنية بهذا الشأن».

ً
صباح اليوم أو غدا .وقالت المصادر
إن مسؤولي «التربية» يرون أهمية
وضع جزء من درجات التقييم على
االلتزام بحضور الحصص ،وتفاعل
ال ـطــالــب مـعـهــا ،حـتــى ت ـكــون هـنــاك
جدية من الطلبة واألسر في متابعة
تحصيل أبنائهم التعليمي ،منوهة
إلى وجود بنود أخرى للتقييم مثل
الواجبات ،واألعـمــال ،واالختبارات
القصيرة ،التي يتم طلبها من قبل
معلمة الفصل.
وأضـ ــافـ ــت أن م ـع ـظــم الـ ـم ــدارس
االبـ ـ ـت ـ ــدائـ ـ ـي ـ ــة أجـ ـ ـ ـ ــرت اجـ ـتـ ـم ــاع ــات
افـ ـت ــراضـ ـي ــة ل ـل ـم ـع ـل ـمــات ورؤس ـ ـ ــاء
األق ـ ـسـ ــام لـتـنـظـيــم عـمـلـيــة تطبيق
ال ـ ـح ـ ـصـ ــص ،وت ـ ـ ــوزي ـ ـ ــع ال ـ ـ ـجـ ـ ــداول
ال ـ ـمـ ــدرس ـ ـيـ ــة ،لـ ـتـ ـع ــرف ك ـ ــل مـعـلـمــة
حصصها ،وآلية تطبيق الحصص،
السيما أن معلمات هذه الصفوف كن

يطبقن آلية الحصص المسجلة في
الفصل الدراسي األول.

تخفيض الحضور
وفـ ــي م ـج ــال م ـت ـص ــل ،أكـ ــد مــديــر
منطقة حولي التعليمية ،وليد الغيث،
أهمية تطبيق ال ـمــدارس واإلدارات
ل ـقــرارات مجلس ال ــوزراء بتخفيض
الحضور إلى  30في المئة ،منوها إلى
أن الوزارة ستكون مرنة في السماح
للمعلمين بعمل الحصص التعليمية
من منازلهم في حال توافر اإلمكانات
ل ــدي ـه ــم .وأشـ ـ ــار إلـ ــى انـ ــه ت ــم تــوفـيــر
فصول مجهزة في معظم المدارس
للمعلمين ،الــذيــن ال تـتــوافــر لديهم
اإلم ـك ــان ــات لـتـقــديــم حـصـصـهــم من
منازلهم في حال وجود رغبة في عدم
تعدي نسب الحضور الـ  30في المئة.

«تدريس التطبيقي» تستنكر تأخير
صرف مكافأة الفصل الصيفي
اسـتـنـكــرت الـهـيـئــة اإلداري ـ ــة لــرابـطــة أعـضــاء
هيئة تدريس «التطبيقي» تأخير صرف مكافأة
الفصل الصيفي بالهيئة لمن أنجز مهامه على
أكمل وجه في الفصل الدراسي الصيفي ،سواء
كانوا أعضاء هيئة تدريس أو تدريب ،أو الطواقم
اإلداريــة التي تفانت لتسجيل الطلبة وضمان
سير العملية التعليمية بسالسة في عمادات
الكليات خالل الفصل الصيفي المنصرم.
وأكـ ــدت الــراب ـطــة ،فــي ب ـيــان لـهــا أم ــس ،أنها
طالبت إدارة الهيئة مرارا بإنجاز ملفات الصرف
الصحيحة وتــأجـيــل تـلــك الـتــي حـمـلــت بعض
األخ ـطــاء فــي الـكـشــوف الـمــرسـلــة مــن الكليات،
وال ـتــي ال تـتـعــدى أحـيــانــا أخ ـطــاء بسيطة في
طـبــاعــة االسـ ــم ال تـسـتــدعــي تـعـطـيــل الـمـكــافــأة
ألش ـهــر ،وال ـتــي هــي بمنزلة رات ــب ُي ـصــرف عن
أجر مقابل عمل.
وختمت الــرابـطــة بمطالبة وزي ــري المالية
والـتـعـلـيــم ال ـعــالــي بــالـتـحــرك ال ـج ــاد إلنـصــاف
أع ـ ـضـ ــاء ه ـي ـئــة الـ ـت ــدري ــس بــال ـه ـي ـئــة وج ـم ـيــع
العاملين باالستعجال بصرف مكافأة الفصل
الصيفي أسوة بزمالئهم أعضاء التدريس في
جامعة الكويت وضـمــان عــدم تـكــرار مثل هذا
التعطيل فــي مصالح ومستحقات العاملين
بالهيئة.

ّ
« »KILTYيحاضر عن العقود اإلدارية ندوة «الحقوق»« :هويتي» يحل مشاكل اإلعالن اإللكتروني
العتيبي عرض أنواعها وصيغ التعاقد ومزاياها ومبرراتها
ن ـظــم مـعـهــد ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي
ال ـ ـقـ ــانـ ــونـ ــي لـ ـلـ ـت ــدري ــب األهـ ـل ــي
( )KILTYال ـتــابــع لـكـلـيــة الـقــانــون
ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـعــال ـم ـيــة ،مـحــاضــرة
عنوانها «المشكالت العملية في
إب ـ ــرام وتـنـفـيــذ ال ـع ـقــود اإلداري ـ ــة
وط ــرق تسويتها» ،حــاضــر فيها
أس ـتــاذ ال ـقــانــون ال ـعــام المساعد
ف ــي ال ـك ـل ـي ــة د .أحـ ـم ــد الـعـتـيـبــي
خالل البرنامج التدريبي الجديد
للمعهد لمجموعة من المهتمين
من الطلبة والموظفين والعاملين
في بعض القطاعات عبر المنصة
االلكترونية.
وأشار المعهد ،في بيان أمس،
إلـ ـ ــى أن الـ ـمـ ـح ــاض ــرة تـضـمـنــت
مـ ـعـ ـل ــوم ــات ق ــان ــونـ ـي ــة وع ـم ـل ـيــة
وإداري ـ ـ ـ ــة حـ ــول ط ـب ـي ـعــة ال ـع ـقــود
اإلداريـ ـ ــة ،وم ـيــزات ـهــا ،وأنــواع ـهــا،
والـ ـق ــواع ــد الـ ـت ــي ي ـس ـت ـنــد إلـيـهــا
أ طــرا فـهــا لتنظيم العالقة بينهم
عـلــى أس ــس واض ـحــة مـنــذ لحظة
إبرام العقد حتى انقضائه.
وقدم العتيبي شرحا لمفهوم
العقد اإلداري وإج ــراء ات إبرامه
ً
وأنـ ــواعـ ــه ،م ــوض ـح ــا أن ــه «الـعـقــد
الذي يبرمه شخص معنوي عام
بقصد إدارة مــرفــق مــن الـمــرافــق
ال ـع ــام ــة ،أو بـمـنــاسـبــة تـسـيـيــره،
وتـ ـظـ ـه ــر فـ ـي ــه ن ـي ـت ــه ف ـ ــي األخ ـ ــذ

أحمد العتيبي

بأسلوب القانون العام وأحكامه،
ً
وذلـ ــك بـتـضـمـيــن الـعـقــد شــروطــا
استثنائية غير مألوفة في عقود
القانون الخاص».
ولفت إلى أن من أبرز عناصر
ذلــك العقد أنــه يتم بين شخص
عام معنوي (كالوزارات والبلديات
وال ـه ـي ـئــات ال ـع ــام ــة) م ــع الـقـطــاع
الخاص (أفراد أو شركات) بقصد
تسيير أو إدارة مرفق عــام ،بناء
ع ـل ــى ال ـق ــان ــون الـ ـع ــام وش ــروط ــه
وأحكامه.
وأ شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ـ ـ ــى أن قـ ـ ــا نـ ـ ــون
الـمـنــاقـصــات الـعــامــة أق ــر ثالثة
أنــواع من العقود اإلداري ــة هي:

عـ ـق ــد األش ـ ـغ ـ ــال الـ ـع ــام ــة الـ ــذي
ي ـت ـع ـه ــد ب ـم ـق ـت ـض ــاه الـ ـمـ ـق ــاول
الـقـيــام بعمل مــن أعـمــال البناء
أو ال ـص ـي ــان ــة أو ال ـت ــرم ـي ــم فــي
عـقــار لـحـســاب الـشـخــص الـعــام
تحقيقا لمصلحة عامة ،وعقد
التوريد الذي يتعهد بمقتضاه
المورد سواء كان فردا أو شركة
بتوريد مواد معينة تكون الزمة
لـسـيــر ال ـم ــراف ــق ال ـع ــام ــة ،وعـقــد
ال ـخــدمــات ال ــذي يـشـمــل الكثير
من االتفاقيات من أجل الحصول
عـ ـل ــى خـ ــدمـ ــات الزم ـ ـ ــة ل ـن ـشــاط
المرافق العامة ،كاالستشارات
بمختلف أنواعها.
وتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاول الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي ال ـ ـطـ ــرق
األرب ــع الـتــي يـتــم وفـقــا لـهــا إبــرام
العقود اإلداريــة وهي :المناقصة
والـمـمــارســة والـتـعــاقــد المباشر
والمزايدة ،حيث لكل منها مزاياه
وع ـي ــوب ــه وال ـ ـظـ ــروف واألسـ ـب ــاب
والمبررات التي تحتم اللجوء إلى
أي منها توخيا للمصلحة العامة،
مفيدا في هذا الصدد بأن بعض
ال ـم ــواد وال ـج ـهــات مـسـتـثـنــاة من
قانون المناقصات العامة وهي:
ال ـم ــواد الـعـسـكــريــة ،وع ـقــود بنك
الكويت المركزي ،وعقود مؤسسة
البترول ،والعمليات االستثمارية
اليومية.

• العبدالله :مالحظات عديدة على الالئحة التنفيذية للقانون
• الخضير للتريث في إصدار قرار تنظيم اإلعالن لمنع أي شبهة دستورية
●

حمد العبدلي

أج ـمــع الـمـتـحــدثــون ف ــي ن ــدوة
«اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــان اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي» ال ـت ــي
ّ
نــظ ـم ـهــا ق ـســم ال ـق ــان ــون ال ـخــاص
بكلية الحقوق ،على أهمية قانون
اإلعالن اإللكتروني ،لما له أهمية
كبيرة للمتقاضين ويحل العديد
من المشاكل التي كانوا يعانونها،
مشيرين إلــى أن الـمــادة  8تعتبر
مـخــالـفــة صــري ـحــة ل ـنــص ال ـم ــادة
 5من الالئحة التنفيذية لقانون
اإلعــان اإللكتروني ،داعين وزير
العدل الى التريث في إصدار قرار
تنظيم اإلعالن اإللكتروني ،حتى
ال تكون هناك شبهة دستورية.
وأكـ ـ ــد ال ـق ــائ ــم ب ــأع ـم ــال عـمـيــد
كلية الحقوق في جامعة الكويت،
د .ع ـبــدال ـلــه ال ـح ـي ــان« ،أن قــانــون
اإلعـ ــان اإللـكـتــرونــي ال ــذي صــدر
ع ــام  2020م ـه ــم ،م ـش ـيــرا ال ــى أن
الطريقة السابقة في اإلعالن كانت
تسبب مشاكل كبيرة بالنسبة إلى
المتقاضين.
ب ــدوره ،قــال المحامي حسين
الـ ـعـ ـب ــدالـ ـل ــه ،إن ه ـ ـنـ ــاك ال ـع ــدي ــد

جانب من الندوة في كلية الحقوق

الـ ـع ــام ــة ل ـل ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـم ــدن ـي ــة
ّ
نستطيع أن نحل مشكلة اإلعالن،
لكن مشكلتنا التنفيذ والتطبيق».

األعمال اإلجرائية

م ــن ال ـم ــاح ـظ ــات ع ـل ــى الــائ ـحــة
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة لـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون اإلعـ ـ ـ ــان
اإللكتروني ،من أبرزها أن يكون
تطبيق «هويتي» إحدى الوسائل
والتطبيقات ا لـتــي يستعين بها
مندوب اإلعالن ،وال تكون بصيغة
إلزامية.
وأوض ـ ـ ــح ال ـع ـب ــدال ـل ــه أن نــص
المادة  8من الالئحة أحدث حكما
لم يــرد في نص الـمــادة  ،5والتي
رب ـ ـطـ ــت اإلعـ ـ ـ ـ ــان ب ــال ـم ـح ـك ـم ــة ال
المندوب ،مضيفا أنه «إذا وجدت
وزارة العدل أنه من الضروري مع
ّ
توسع الرقعة العمرانية وزيــادة

فريقان من «جامعة الخليج»
يفوزان في مسابقة للبرمجة

أحد فرق الجامعة المشاركة في المسابقة
حصد طلبة تخصص علوم الكمبيوتر فــي جامعة الخليج
للعلوم والتكنولوجيا مراكز متقدمة في مسابقة الكويت الثامنة
للبرمجة بين الجامعات والكليات ،والتي عقدت عبر االتصال
الـمــرئــي مــؤخــرا .وأفـ ــادت جــامـعــة الـخـلـيــج ،فــي بـيــان أم ــس ،بــأن
الفريق المكون من الطالب عبدالوهاب الصالح وأسامة قاسم
ومحمد اإلسكندراني ،استطاع الحصول على المرتبة الثانية في
المسابقة ،بعد تمكنهم من حل  7أسئلة برمجية خالل  5ساعات،
بينما جاء في المركز الخامس الفريق المكون من الطالب محمد
بولند ومصطفى باب وعلي جاسم.
وأش ــارت الجامعة إلــى أنــه بحصول هــؤالء الطلبة على هذه
المراكز المتقدمة ،تأهل الفريقان لمسابقة البرمجة التي ستقام
على مستوى العرب وأفريقيا ،والتي سيتم تنظيمها في مصر.
وتــم تمثيل جامعة الخليج خــال هــذه المسابقة بــ 6فــرق من
إجمالي  23فريقا مشاركا مــن مختلف المؤسسات التعليمية
المحلية في البالد ،تحت إشراف األستاذ المساعد في قسم علوم
الكومبيوتر د .فادي ديب ،ومتابعة المعيد علي كلكاوي.
ولفتت الجامعة الى أن قائمة أعضاء الفرق األخرى المشاركة من
جامعة الخليج شملت سليمان المعمري ،مريم زاهيري ،معصومة
الخميس ،يحيى المقدم ،عمر عبدالعظيم ،إسالم العارض ،مها
ال ـ ّ
ـرم ــال ،غ ــادة راع ــي ،أحـمــد الــدبــاك ،عبدالرحمن الــزعـيــم ،سحر
بلتاجي .وبينت أن مسابقة الكويت للبرمجة تعتبر جــزء ا من
المسابقة الدولية للبرمجة ( )ACM-ICPCبين الجامعات والكليات،
وهي المسابقة األقدم واألكثر شهرة بالنسبة لمؤسسات التعليم
العالي حــول الـعــالــم ،وتعتمد المنافسة على مشاركة فــرق من
الطلبة لحل مسائل البرمجة ،مستخدمين مهارات حل المشاكل
والتفكير الحوسبي.

«همة» التربوي يختتم
فعاليات األعياد الوطنية
اختتم فريق همة التربوي بكلية التربية األساسية أسبوعه
الوطني الذي أتى تزامنا مع ذكرى األعياد الوطنية للبالد تحت
عنوان «الكويت بين الماضي والحاضر» ،ومن خالله تم تنظيم
العديد من الفعاليات ،واستضافة نخبة من الشخصيات الكويتية
المهتمة بالتراث الكويتي.
وأفادت رئيسة اللجنة التنظيمية واالجتماعية للفريق غدير
الرندي ،في تصريح صحافي أمس ،بأن فريق «همة» التربوي يؤمن
بمدى أهمية تفعيل قيمة الوالء للوطن ،كون حب الوطن جزءا ال
يتجزأ في قلب كل من يعيش على هذه األرض الطيبة.

عدد السكان وكثرة القضايا ،أنها
تستطيع في المستقبل أن تسند
إلحـ ــدى ال ـشــركــات المتخصصة
مـ ـهـ ـم ــة الـ ـت ــوصـ ـي ــل والـ ــرسـ ــائـ ــل
الـهــاتـفـيــة وال ـبــريــد اإلل ـك ـتــرونــي،
وه ـ ــذا ال يـعـنــي أن تـعـفــي وزارة
الـ ـع ــدل م ـن ــدوب ــي اإلع ـ ـ ــان ،حيث
يمكن القيام بالنظامين برسوم
بسيطة».
ودعا الهيئة العامة للمعلومات
ال ـم ــدن ـي ــة وق ـ ـطـ ــاع ت ـك ـنــولــوج ـيــا
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـ ـعـ ــدل
وم ـن ــدوب ــي اإلع ـ ــان إل ــى تـضــافــر
جـ ـه ــوده ــم لـ ـلـ ـخ ــروج بـمـنـظــومــة

إعالنية تنشر واقع اإلعالن الحالي
في الكويت.
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـعـ ـب ــدالـ ـل ــه« :ي ـجــب
على الالئحة التنفيذية أن تشير
ال ـ ــى ح ـك ــم الـ ـفـ ـق ــرة األخـ ـ ـي ـ ــرة مــن
الـمــادة الخامسة بــأن تلزم هيئة
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـم ــدن ـي ــة ب ــإدخ ــال
المواطنين والمقيمين والجهات
والـ ـم ــؤسـ ـس ــات فـ ــي أح ـ ـكـ ــام ه ــذا
القانون ،حيث إن الالئحة عجزت
عن هذا التوجيه».
وقــال« :إذا استطاع  90بالمئة
مــن سكان الكويت التسجيل في
تـطـبـيــق هــوي ـتــي ال ـتــابــع للهيئة

من جانبه ،قال أستاذ القانون
ال ـ ـخـ ــاص ،د .ع ـل ــي ال ـح ـص ـي ـنــان،
«إن اإلع ــان يعتبر أه ــم األعـمــال
اإلج ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــة» ،م ــوض ـح ــا أن ع ــدم
إج ــراء اإلع ــان ي ــؤدي الــى بطالن
الحكم ،وهو جزء مهم في الدعوى
الـقـضــائـيــة ،مـشـيــرا ال ــى أن ــه بعد
ظهور اإلنترنت ّ
تغير العالم بشكل
س ــري ــع ،وت ـح ــول ــت ال ـم ـس ـت ـنــدات
الورقية الى رقمية ،وهذا أدى الى
ظ ـه ــور اإلعـ ـ ــان االل ـك ـت ــرون ــي في
الكثير من التشريعات المتقدمة.
من جهته ،أكد أستاذ القانون
الخاص د .أحمد الخضير «أنه ال
يمكن لحكومة تصريف العاجل
مـ ــن األم ـ ـ ـ ــور أن تـ ـص ــدر قـ ـ ــرارات
تنظيمية ول ــوائ ــح» ،داع ـيــا وزيــر
العدل الى التريث في إصدار قرار
تنظيم اإلعــان االلكتروني حتى
ال تكون هناك شبهة دستورية.
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محليات

• استخدمً المادة  25على اعتراض وزيرة البلدية بشأن نقل محول في قرطبة
• رفع كتابا للفارس لتحديد فترة لردود الجهاز التنفيذي على االقتراحات واألسئلة خالل شهرين
محمد الجاسم

حفظ مقترح تغيير
اسم «المطالع
السكنية» إلى مدينة
مشعل األحمد

واف ـ ـ ـ ـ ــق ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـبـ ـل ــدي
ع ـلــى م ـش ــروع الـ ـق ــرار ال ـ ــوزاري
بـ ـش ــأن الئـ ـح ــة م ـ ــزاول ـ ــة ال ـم ـهــن
الهندسية والدور االستشارية،
حـيــث فـتـحــت الــائـحــة الـمـجــال
أم ــام الـتـخـصـصــات الهندسية
ال ـم ـت ـن ــوع ــة بـ ـم ــزاول ــة ال ـم ـه ـنــة،
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــرض تـ ـ ــأم ـ ـ ـيـ ـ ــن لـ ــأخ ـ ـطـ ــاء
التصميمية تصل إ لــى مليون
دي ـ ـنـ ــار ،ف ـض ــا ع ــن وضـ ــع بـنــد
ألخــاقـيــات المهنة الهندسية،
مـ ــع ع ـ ــدم تـ ـ ـع ـ ـ ُ
ـارض ال ـم ـصــالــح
ألصحاب المكاتب.
واس ـت ـخ ــدم ال ـم ـج ـلــس ،ال ــذي
عـقــد جلسته األخ ـي ــرة فــي دور

كمال إلعفاء أصحاب المشاريع
المتضررة من رسوم الطرق
اق ـت ــرح ال ـع ـضــو د .ح ـســن ك ـم ــال إع ـف ــاء أص ـح ــاب الـمـحــال
الـمـتـضــررة واألنـشـطــة الـتــي لــم يسمح لـهــا بــاالسـتـفــادة من
المساحات ،من دفــع الــرســوم الشهرية لترخيص الساحات
ً
ً
ابتداء من شهر مارس  2020إلى حين
المستغلة مؤقتا ،وذلك
إعالن فتح المحال واألنشطة التجارية لكل نشاط متضرر.
وقال كمال إن االقتراح يأتي لإلجراءات االحترازية للدولة
خــال جائحة كــورونــا وإغ ــاق المحال واألنشطة التجارية
ً
وعدم استغاللها للمساحات المرخصة مسبقا من قبل البلدية،
وتضرر العديد من أصحاب األعمال.

االنعقاد الحالي ،برئاسة أسامة
العتيبي ،أمس ،المادة  25على
اعتراض وزيــرة الدولة لشؤون
البلدية ،م .رنــا ال ـفــارس ،بشأن
ّ
محول في منطقة
موضوع نقل
ً
قــرط ـبــة ،مـطــالـبــا بــإحــالـتــه إلــى
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء لـيـفـصــل بين
رأي أعضاء "البلدي" واعتراض
الوزيرة ،حيث استغرب العضو
مشعل الحمضان رفض الوزيرة،
مـعـتـبــرا أن ــه غـيــر مـقـبــول لـعــدم
وجود استدالالت فنية.
وأح ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـجـ ـل ــس شـ ـ ــروخ
تقاطع ونفق دروازة العبدالرزاق
ومــوضــوع المباني التاريخية
القديمة فــي المباركية وإعــادة
تـ ــأه ـ ـيـ ــل ال ـ ـم ـ ـحـ ــال والـ ـمـ ـب ــان ــي
الـتــراثـيــة فــي س ــوق المباركية،
إل ـ ـ ــى لـ ـجـ ـن ــة الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة ع ـلــى
الـمـعــالــم الـتــاريـخـيــة والـتــراثـيــة
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــويـ ـ ــر ال ـ ـ ـح ـ ـ ـضـ ـ ــري ف ــي
"البلدي" ،للمتابعة ،مع استدعاء
بـ ـ ـع ـ ــض ال ـ ـ ـج ـ ـ ـهـ ـ ــات الـ ـمـ ـعـ ـن ـ ّـي ــة
ل ـ ـلـ ــوصـ ــول إل ـ ـ ــى ح ـ ــل م ـن ــاس ــب
لمعالجة هذه الشروخ.

الرد على األسئلة
وأوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ب ـع ــد
م ـ ــداخ ـ ــات أع ـ ـضـ ــاء "الـ ـبـ ـل ــدي"
ب ــرف ــع ك ـت ــاب ل ـل ــوزي ــرة ال ـف ــارس
وم ـط ــال ـب ـت ـه ــا بـ ـتـ ـح ــدي ــد ف ـت ــرة
زمنية لردود الجهاز التنفيذي

جانب من جلسة «البلدي» أمس
على اقتراحات وأسئلة أعضاء
ال ـب ـلــدي ،ب ـشــرط أال تــزيــد على
ش ـهــريــن ،م ــع تـطـبـيــق ال ـقــانــون
والـتـقـيــد بــالـنـصــوص وال ـمــواد
ال ـ ــواردة فــي قــانــون ،2016 /33
حيث إن هناك أسئلة واقتراحات
مـ ـض ــى ع ـل ـي ـه ــا سـ ـن ــة ون ـص ــف

السنة ،ومازالت لم ترد إجابات
بشأنها.
وكـشــف الـعـضــو عـبــدالـســام
الرندي ،أن  80بالمئة من أسئلة
األعضاء واالقتراحات ّ
تحولها
الـبـلــديــة لـمـشــاريــع واقـتــراحــات
وتنسبها ألجهزتها.

ً
«البلدية» تستقبل طلبات «السكنية» آليا لنقل الملكية العقارية

ً
ً
المنفوحي يصدر تعميما لتفعيل مخاطبات وثيقة العقار إلكترونيا
أصـ ــدر ال ـمــدي ــر ال ـع ــام ل ـب ـلــديــة الـكــويــت
ال ـم ـه ـن ــدس أحـ ـم ــد ال ـم ـن ـف ــوح ــي تـعـمـيـمــا
إداري ـ ــا يـقـضــي ب ــإل ــزام رؤسـ ــاء الـقـطــاعــات
وم ــدي ــري أفـ ــرع الـبـلــديــة ف ــي الـمـحــافـظــات
باإليعاز لكل مسؤولي اإلدارات المعنية
االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ب ــالـ ـت ــوصـ ـي ــات الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة عــن
اج ـت ـم ــاع ال ـل ـج ـنــة الـتـنـسـيـقـيــة الـمـنـعـقــدة
بتاريخ  ،2021/1/7والخاصة بالمخاطبات
مــع وزارة اإلس ـكــان إلص ــدار وثيقة لمالك
العقار الذي تم توزيعه من مؤسسة الرعاية
السكنية.
وتـضـمــن الـتـعـمـيــم ،الـ ــذي ب ــدأ تطبيقه
أمــس" ،يتم بــدء الطلب مــن بلدية الكويت
ب ـع ــد تـ ـق ــدم الـ ـم ــال ــك ع ـب ــر م ــوق ــع ال ـب ـلــديــة
اإلل ـك ـتــرونــي بـتـعـبـئــة ال ـب ـيــانــات الـخــاصــة

بالعقار ورقم هاتف نقال للمالك الستقبال
الرسالة الخاصة بدفع الرسوم ،وأن يقوم
ال ـم ـه ـنــدس الـمـخـتــص ب ـ ـ ــاإلدارة الـمـعـنـيــة
بــال ـتــأكــد م ــن م ـطــاب ـقــة ب ـي ــان ــات الـقـسـيـمــة
المرسلة مع المعلومات المساحية والرقم
الـطـبــوغــرافــي  ،GISإمــا عــن طــريــق الخانة
الخاصة بعرض الخريطة ،أو خانة النافذة
المنسدلة ،وفي حالة المطابقة يتم اعتماد
الـمـعــامـلــة وإرسـ ـ ــال رس ــال ــة لـلـمــالــك لــدفــع
ال ــرس ــوم ،وبــالـتــزامــن مــع االع ـت ـمــاد تظهر
ال ـب ـيــانــات تـلـقــائـيــا ل ــدى إدارة التسجيل
العقاري وبنك االئتمان في الوقت ذاته".
وأوض ـ ـ ــح أنـ ــه ف ــي ح ــال ــة عـ ــدم مـطــابـقــة
ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات الـ ـم ــرسـ ـل ــة م ـ ــع ال ـم ـع ـل ــوم ــات
ال ـم ـس ــاح ـي ــة وال ـ ــرق ـ ــم الـ ـطـ ـب ــوغ ــراف ــي يـتــم

إرسال المعاملة إلدارة المساحة لمطابقة
المعلومات واعتماد المعاملة دون الحاجة
إلى إجراء كشف على العقار ،وبالتزامن مع
االعتماد يتم إرس ــال رســالــة للمالك لدفع
ال ــرس ــوم ،وتـظـهــر الـبـيــانــات تلقائيا لــدى
إدارة التسجيل الـعـقــاري وبـنــك االئتمان
في ذات الوقت.
وألزم التعميم جميع قطاعات البلدية
وفــروع ـهــا فــي الـمـحــافـظــات الـعـمــل بــه من
تاريخ صدوره ،مبينا أن اإلجراء يأتي في
إطار الخطوات الجادة التي تقوم بها بلدية
الـكــويــت لتحسين بيئة الـعـمــل ،وتبسيط
االجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ت ـس ـه ـيــا ع ـل ــى ال ـم ــراج ـع ـي ــن
بشأن تقليص الــدورة المستندية النجاز
المعامالت.

المكراد يهنئ منتسبي «اإلطفاء» باليوم
العالمي للحماية المدنية
●

محمد الشرهان

هنأ رئيس قــوة اإلطـفــاء الـعــام الفريق خالد
المكراد منتسبي القوة بمناسبة االحتفال باليوم
العالمي للحماية المدنية والدفاع المدني الذي
صادف يوم أمس ويحمل شعار "بتكاتفنا نحمي
اقتصادنا".
واستذكر المكراد في كلمة له بهذه المناسبة
ما يقوم به رجال اإلطفاء في الكويت من مهام
في غاية الخطورة لحماية األرواح والممتلكات

واالقتصاد الوطني من خطر الحريق ،فضال عن
قيامهم بجميع عمليات االنـقــاذ والتعامل مع
الكوارث الطبيعية.
وأش ـ ــاد ب ــال ــدور الـكـبـيــر الـ ــذي ق ــام ب ــه رج ــال
االطفاء في الكويت في مساعدة ودعم الجهات
الصحية بالدولة للقيام بمهامها في مكافحة
وبــاء "كــوفـيــد ،"19 -سائال المولى عــز وجــل أن
"يديم على وطننا نعمة األمــن واألمــان في ظل
القيادة الحكيمة لسمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد".

خالد المكراد

م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـه ـ ـ ـتـ ـ ــه ،أكـ ـ ـ ـ ـ ــد نـ ــائـ ــب
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي،
ع ـب ــدال ـل ــه الـ ـمـ ـح ــري ،أنـ ــه أرس ــل
عـ ـ ـ ــدة ك ـ ـتـ ــب رس ـ ـم ـ ـيـ ــة ل ـ ــوزي ـ ــرة
ال ـب ـل ــدي ــة ،لـيـسـتـفـســر ع ــن آل ـيــة
ال ـ ــردود وتــأخــرهــا ف ــي الـجـهــاز
ً
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ،مـ ـسـ ـتـ ـغ ــرب ــا ع ــدم
تعاون المسؤولين في الجهاز
التنفيذي.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال ن ــائ ــب ال ـمــديــر
العام لشؤون قطاع المساحة،
م .عبدالله عـمــادي ،إن البلدية
حريصة على تطبيق القانون،
خاصة أنه أمر مستحق كجهة
حكومية ،مؤكدا أن تأخر الردود
ألكـ ـث ــر مـ ــن ع ـ ــام غ ـي ــر مـنـطـقــي،
ّ
ً
وغالبا ما يكون متعلقا بجهة
حكومية أخرى.
وأضـ ـ ــاف عـ ـم ــادي أن بعض
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــردود يـ ـ ــأتـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى
توضيح المعلومات بدقة أكثر
ب ـعــد االت ـ ـصـ ــاالت م ــع ال ـج ـهــات
الـحـكــومـيــة ،لـلـتــأكــد م ــن صحة
ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات ،م ـب ـي ـن ــا أن أغ ـل ــب
األس ـئ ـل ــة ال ـ ـ ـ ــواردة م ــن أع ـض ــاء
تتعلق بقطاع التنظيم.

مسار للدراجات الهوائية
أحمد المنفوحي

ووافــق "البلدي" على مقترح
الـعـضــو ح ـمــود ال ـع ـنــزي بشأن
تخصيص ســوق مؤقت لمواد

●

فهد الرمضان

تحت رعاية وزير التربية وزير التعليم العالي رئيس مجلس أمناء
ً
معهد الكويت لألبحاث العلمية ،د .علي المضف ،نظم المعهد ،ممثال
بمركز أبـحــاث الـطــاقــة والـبـنــاء ،المؤتمر االفـتــراضــي الـعــربــي الــدولــي
لتكنولوجيا الـنــانــو ،بـهــدف مناقشة الـعــديــد مــن الـمـحــاور المرتبطة
بتطبيقات هذا المجال ،ولوضع أسس التعاون العربي والدولي ،إضافة
إلــى تطوير استراتيجيات جــديــدة لتطوير استخدامات تكنولوجيا
النانو بالمنطقة العربية.
وأشادت المديرة العامة للمعهد د .سميرة السيد عمر ،بجهود
كل من ساهم في تنظيم هــذا المؤتمر والتحضير ألعماله ،رغم
الظروف االستثنائية التي يمر بها العالم ،والناتجة عن انتشار

ّ
بسبب انتهاء العقد مع شركة الكراجات ...ورجال المرور دشنوه بحجز  300مركبة
●

محمد الشرهان

ّ
وجــه وزيــر الداخلية ،الشيخ
ث ــام ــر ال ـع ـل ــي ،ب ـت ـحــويــل مــوقــع
مخيم وزارة الداخلية الربيعي
المحاذي لمبنى وزارة الداخلية
إلـ ـ ـ ــى كـ ـ ـ ـ ــراج ح ـ ـجـ ــز لـ ـم ــركـ ـب ــات
الـمـسـتـهـتــريــن ال ـتــي تضبطها
دوريــات اإلدارة العامة للمرور
والجهات األمنية المساندة.
وقال ضابط قسم العالقات
ال ـعــامــة وال ـتــوع ـيــة ال ـمــروريــة
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاإلدارة ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـلـ ـم ــرور،
ال ـن ـق ـي ــب ع ـب ــدال ـل ــه ب ــوح ـس ــن،
فــي تصريح أمــس ،إن الوزير
ّ
ال ـع ـل ــي اط ـ ـلـ ــع خ ـ ــال زي ــارت ــه
ل ــإدارة العامة للمرور خالل
عطلة األع ـيــاد الــوطـنـيــة على
جميع احتياجاتها ،السيما
قـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــة الـ ـ ـم ـ ــروري ـ ــة
وج ـ ـهـ ــودهـ ــم الـ ــرام ـ ـيـ ــة لـلـحــد
م ــن ال ـم ـخ ــال ـف ــات ال ـج ـس ـي ـمــة،
والـ ـ ـت ـ ــي تـ ـشـ ـك ــل خ ـ ـطـ ــرا ع ـلــى
ح ـي ــاة م ـس ـت ـخــدمــي ال ـطــريــق،
وباألخص مخالفات السرعة
فـ ـ ــوق الـ ـمـ ـع ــدل واالسـ ـتـ ـهـ ـت ــار

شرطة النجدة ّ
فعلوا قرار الوزير
فــورا ،ونفذت حملة أمنية على
مـ ـ ــدى  3أي ـ ـ ــام خ ـص ـص ــت فـقــط
لضبط الـمــركـبــات الـتــي يصدر
منها أص ــوات مــزعـجــة ،مشيرا
ال ــى أن رج ــال دوري ـ ــات ال ـمــرور
والـ ـنـ ـج ــدة ت ـم ـك ـن ــوا م ــن ضـبــط
 300مركبة تصدر من عوادمها
أص ـ ـ ـ ــوات م ــزعـ ـج ــة وأح ــال ــوه ــا
بشكل مباشر الى كراج الحجز
في موقعه الجديد.

حمالت أمنية
وذكـ ـ ــر ب ــوال ـح ـس ــن أن ق ـطــاع
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرور والـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات واص ـ ــل
ت ـن ـف ـي ــذ ال ـ ـح ـ ـمـ ــات ال ـ ـمـ ــروريـ ــة
لمالحقة المستهترين ومرتكبي
ال ـم ـخــال ـفــات ال ـج ـس ـي ـمــة ،الفـتــا
الـ ــى أن ال ـح ـم ــات أسـ ـف ــرت عن
تـحــريــر  41ألـفــا و 439مخالفة
مرور ،وحجز  508مركبات و37
دراجة نارية ،وإحالة  58مخالفا
الى نظارة حجز اإلدارة العامة
لـ ـلـ ـم ــرور ،وضـ ـب ــط  8م ــرك ـب ــات
مـ ـطـ ـل ــوب ــة مـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــات أم ـن ـي ــة

حجز بعض السيارات المخالفة
وقضائية ،وكذلك إلقاء القبض
على  16شخصا مطلوبا لإلدارة
العامة للتنفيذ الجنائي وإدارة
التنفيذ المدني.
وأظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت اإلح ـ ـصـ ــائ ـ ـيـ ــة أن
ّ
رجــال دوري ــات الـمــرور تمكنوا
ً
م ــن ض ـبــط  50ح ــدث ــا ي ـق ــودون

التصميم الزلزالي للمباني
وعن الــرد على سؤاله بشأن
الـتـصـمـيــم ال ــزل ــزال ــي لـلـمـبــانــي،
قال العضو حسن كمال إنه من
المتوقع خالل السنوات المقبلة
ً
ً
أن تشهد الكويت تطورا عمرانيا
في المنطقة الشمالية بمدينتي
ً
الحرير والصابرية ،وجنوبا في

ال استعدادات فنية
مبان
لتصميم
ٍ
وبنية تحتية
مقاومة للهزات
األرضية والزالزل
الموافقة على مسار
ّ
للدراجات الهوائية
في صبحان...
وتخصيص سوق
مؤقت لمواد البناء
في المطالع

تطوير
يناقش
«األبحاث»
لـ
مؤتمر
ً
استخدامات تكنولوجيا النانو عربيا

ّ
العلي يوجه بتحويل مخيم «الداخلية» إلى كراج لحجز المركبات
والرعونة وأصوات المركبات
المزعجة.
وأ ضـ ـ ـ ـ ــاف أن و ك ـ ـيـ ــل وزارة
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـم ـس ــاع ــد ل ـش ــؤون
الـ ـ ـم ـ ــرور والـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ،الـ ـل ــواء
ج ـ ـم ـ ــال ال ـ ـ ـصـ ـ ــايـ ـ ــغ ،ومـ ـس ــاع ــد
ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام ل ـ ـ ــإدارة الـعــامــة
ل ـل ـم ــرور لـ ـش ــؤون ال ـتــراخ ـيــص،
الـعـمـيــد يــوســف ال ـخ ــدة ،أبـلـغــا
ال ــوزي ــر الـعـلــي أن أب ــرز مشكلة
ً
تواجه القطاع حاليا ،هي عدم
وجـ ــود م ــوق ــع لـحـجــز مــركـبــات
الـمـسـتـهـتــريــن ،بـسـبــب انـتـهــاء
عقد وزارة الداخلية مع الشركة
الخاصة بكراجات الحجز ،الفتا
الــى أن العلي أعـطــى تعليمات
فــوريــة بتحويل مــوقــع المخيم
الربيعي إلى نادي ضباط وزارة
الداخلية ،غير المستغل حاليا
ب ـس ـبــب ج ــائ ـح ــة كـ ــورونـ ــا ،ال ــى
كراج لحجز المركبات المخالفة،
لحين تعاقد الوزارة مع شركات
م ـت ـخ ـص ـصــة وإيـ ـ ـج ـ ــاد م ــواق ــع
لحجز المركبات.
وأوض ـ ــح أن رجـ ــال دوريـ ــات
اإلدارة العامة للمرور ودوريات

البناء في مدينة المطالع ،وذلك
بالتنسيق مع المؤسسة العامة
للرعاية السكنية ،كما وافق على
ط ـلــب ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـشــؤون
الـ ـ ــزراعـ ـ ــة وال ـ ـ ـثـ ـ ــروة ال ـس ـم ـك ـيــة
بـتــوسـعــة مــوقــع تــربـيــة األب ـقــار
وإن ـ ـتـ ــاج ال ـح ـل ـي ــب فـ ــي مـنـطـقــة
برقان ورجــم خشمان ،شريطة
الـ ـ ــرأي ال ـف ـن ــي ،ك ـمــا واف ـ ــق على
اقتراح مها البغلي بشأن مسار
الدراجات الهوائية حول منطقة
صبحان.
وفي وقت حفظ مقترح تغيير
اس ــم مــديـنــة الـمـطــاع السكنية
ال ـ ـ ــى م ــديـ ـن ــة مـ ـشـ ـع ــل األحـ ـم ــد
ال ـس ـك ـن ـيــة ،أب ـق ــى ع ـلــى ال ـس ــؤال
ّ
المقدم من العضو أحمد هديان
بـشــأن الـمـخــالـفــات والـتـعــديــات
على منتزه الجهراء ،كما أحال
إلى لجنة تقصي الحقائق عقود
نظافة البلدية وإع ــادة تدوير
النفايات في مرادم البلدية.

مدينتي جنوب صباح األحمد
ً
وال ـخ ـي ــران ،م ــؤك ــدا أن الـبـلــديــة
ذكرت في ردها أنه ال توجد أي
مبان
استعدادات فنية لتصميم
ٍ
وبنية تحتية مقاومة للهزات
األرضـيــة والـ ــزالزل ،بــالــرغــم من
وجـ ــود ك ــود زل ــزال ــي لـلـمـبــانــي،
والذي تشرف عليه البلدية عبر
آلية كود البناء ،مستغربا عدم
وجود أي إجراء بهذا الشأن.

م ــرك ـب ــات دون ال ـح ـص ــول على
رخصة قـيــادة ،وتمت إحالتهم
ا ل ــى اإلدارة ا ل ـعــا مــة للمباحث
الجنائية ،إدارة شرطة األحداث،
ت ـم ـه ـيــدا إلحــال ـت ـهــم الـ ــى نـيــابــة
االحداث.
وذ ك ـ ـ ــر ب ــو ح ـس ــن أن اإلدارة

ال ـعــامــة لـشــرطــة ال ـن ـجــدة نفذت
خ ــال األس ـب ــوع ال ـمــاضــي 634
عملية أمنية ،وتعاملت مع 48
حادث مرور ،الفتا إلى التعامل
ً
مـ ــع  36ش ـخ ـص ــا ال ي ـح ـم ـلــون
إث ـ ـبـ ــات ش ـخ ـص ـي ــة ،وضـ ـب ــط 6
قضايا تعاطي مواد مخدرة.

فيروس كورونا ،متمنية أن تتجاوز البشرية هذه الظروف.
بــدوره ،أوضــح رئيس المؤتمر ومدير إدارة العلوم والتكنولوجيا
بمركز أبحاث الطاقة والبناء د .أحمد المال ،أن المؤتمر سيستمر ثالثة
أيام ،بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من الدول العربية واألجنبية
ً
في هذا المجال ،الذي يحمل للبشرية فرصا جديدة للتنمية المستدامة.
وأشارت رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر ومديرة برنامج تكنولوجيا
النانو بمركز أبحاث الطاقة والبناء د .لطيفة الحجي إلى أن برنامج
تكنولوجيا النانو قبل تحدي هذه الظروف االستثنائية ،وحرص على
تنظيم المؤتمر ،الذي ُيعد األول من نوعه بالمنطقة والعالم العربي،
مضيفة أن المؤتمر ،وإن كان افتراضيا ،فإنه يوفر فرصا لتبادل الخبرات
وتطوير األفكار واألبحاث واالستراتيجيات ،ويساعد على إنشاء تعاون
علمي بين األفراد والمؤسسات.

«حماية البيئة» الستحداث
مسمیات للتخصصات البیئیة
العقاب« :الوظائف الخضراء» مؤشر لمستقبل الموارد
طــالـبــت الـجـمـعـیــة الـكــویـتـیــة لـحـمــایــة الـبـیـئــة ،دی ــوان
الخدمة المدنیة باالسراع في استحداث مسمیات وظائف
للتخصصات البیئیة ضمن منظومة الوظائف العامة
وع ــدم تـبــدیـلـهــا بـمــا ه ــو م ــوج ــود وتـقــدیـمـهــا ل ـل ــوزارات
والهیئات إلدراجها ضمن خطط التوظیف فیها ،والبدء
فــى إنـشــاء إدارة البیئة لمتابعة اتـبــاع الــدیــوان لقانون
حمایة البیئة في منشآته.
وأ ك ــدت رئيسة الجمعية د .و ج ــدان العقاب فــي كلمة
لها خالل ختام فعالیات أعمال المؤتمر الدولي الثاني
"مستقبل الموارد البشریة ...أدوار جديدة لعصر متغیر"
الذي ُعقد افتراضيا برعاية رئيس نادي اإلمارات الدولي
لألعمال الشيخة د .هند بنت عبدالعزيز القاسمي ،أن
مفهوم "الــوظــائــف الـخـضــراء" مؤشر أســاســي لمستقبل
ا لـمــوارد البشرية ،مشيرة إ لــى أن الجمعية تدعو طالب
ال ـكــويــت ل ــدراس ــة الـتـخـصــص الـجــامـعــي الـبـيـئــي وال ــذي
يتوافق مع "الوظائف الخضراء" المشمولة بأكثر من 20
تخصصا اتجهت العديد من دول العالم لتكريسها سواء
في دراستها الجامعية أو في توفير وظائف لخريجي
تلك التخصصات.
وأشارت العقاب إلى أن "الجمعية كان لها العديد من
البرامج والفعاليات والدعوات بشأن مستقبل الوظائف
ً
الخضراء لحاجتنا استراتيجيا لها ،ولتحقيق أهداف
ً
التنمية المستدامة  2030والتي ال تختلف كثيرا عن رؤية
الكويت جديدة ."2035
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«التمييز» :إبالغ النيابة عن الجرائم واجب
على كل شخص حماية للمجتمع

• ال مسؤولية تجاه المبلغ مادام ابتعد عن الكيد والنكاية بمن أبلغ ضده
• قرارات الحفظ الصادرة من النيابة ال تحوز حجية بل قرينة يمكن االستدالل عليها من المحاكم
حسين العبدالله

المدعية أقامت
دعوى تعويض
مدني ضد المدعى
عليه التهامها
بالسرقة بسبب
وجود خالفات
زوجية

الطعن أقيم على
ً
الحكم ناعيا
الخطأ في تطبيق
القانون والفساد
في االستدالل

النيابة العامة
استبعدت شبهة
الجريمة من أوراق
القضية

أ ك ــدت محكمة «التمييز»
المدنية ،برئاسة المستشار
ف ـ ـ ـ ــؤاد ا لـ ـ ـ ــزو يـ ـ ـ ــد ،أن إ بـ ـ ــاغ
النيابة العامة بما يقع من
الجرائم التي يجوز للنيابة
رفع الدعوى الجزائية عنها
بغير شكوى أو طلب يعتبر
ً
ً
حـ ـق ــا م ـ ـقـ ــررا ل ـك ــل ش ـخــص،
ً
وواجبا عليه وعلى كل من
علم بـهــا ،حماية للمجتمع
م ــن ع ـب ــث ال ـخ ــارج ـي ــن عـلــى
القانون.
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة،
فـ ــي ح ـي ـث ـي ــات ح ـك ـم ـه ــا ،أن
اس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــال هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـح ـ ــق ال
تترتب عليه أدنى مسؤولية
ت ـج ــاه ا ل ـم ـب ـلــغ إال إذا ثـبــت
عــدم صحة ا لــوا قـعــة المبلغ
عنها ،فإن التبليغ قد صدر
ع ـ ـ ــن س ـ ـ ـ ــوء ق ـ ـ ـصـ ـ ــد ،بـ ـه ــدف
الكيد والنيل والنكاية بمن
أبـلــغ ض ــده ،أو ثـبــت صــدور
التبليغ عن تسرع ورعونة
وعدم احتياط.

بـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــات ال ـ ـس ـ ـحـ ــب اآللـ ـ ــي
الخاصة بنجليه  -وبعض
المصوغات الذهبية ،وذلك
انـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــام ـ ــا م ـ ـن ـ ـهـ ــا ل ـ ــوج ـ ــود
خـ ــافـ ــات زوج ـ ـيـ ــة ب ـي ـن ـه ـمــا
 و ق ـ ـ ــد أ ص ـ ـ ـ ـ ــدرت ا لـ ـنـ ـي ــا ب ــةً
الـ ـع ــام ــة قـ ـ ـ ــرارا بــاس ـت ـب ـعــاد
شبهة الجريمة من األوراق
وق ـي ــده ــا بــدف ـتــر ال ـش ـكــاوى
اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـعـ ــد ت ـح ـق ـي ـق ـهــا
قضائيا  -وإذ كــان ما أقدم
عليه المطعون ضده يشكل
في مسلكه إساء ة لحقه في
ال ـش ـك ــوى م ـمــا ت ــرت ــب عـلـيــه
إص ــاب ـت ـه ــا ب ــأض ــرار م ــادي ــة
وأدب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة تـ ـسـ ـتـ ـح ــق ع ـن ـه ــا
التعويض المطالب به  -فقد
أ قـ ــا مـ ــت ا ل ـ ــد ع ـ ــوى  -حـكـمــت
الـمـحـكـمــة ب ــرف ــض ال ــدع ــوى
واس ـت ــأن ـف ــت ال ـط ــاع ـن ــة ه ــذا
ال ـ ـح ـ ـكـ ــم ،وقـ ـ ـض ـ ــت ب ـت ــأي ـي ــد
الحكم المستأنف ،وطعنت
ال ـطــاع ـنــة ع ـلــى هـ ــذا الـحـكــم
ب ـطــريــق ال ـت ـم ـي ـيــز وأودعـ ــت
ا لـنـيــا بــة مــذ كــرة أ ب ــدت فيها
الرأي برفض الطعن.

ولفتت إلى أن قرار الحفظ
الصادر من جهة التحقيق ال
حجية له ،ألن نطاق الحجية
قاصر على األحكام ،إال أن ذلك
ال يمنع محكمة الموضوع من
اال سـتــدالل بــه كقرينة إلثبات
أو ن ـ ـفـ ــي ا ل ـ ـخ ـ ـطـ ــأ ا لـ ـم ــو ج ــب
للمسؤولية التقصيرية ،بما
لها من سلطة فهم الواقع في
ال ــدع ــوى ،وت ـقــديــر األدل ـ ــة فــي
س ـب ـيــل اس ـت ـخــاص ـهــا لـلـفـعــل
ال ـ ـم ـ ـكـ ــون لـ ـلـ ـخـ ـط ــأ الـ ـم ــوج ــب
للمسؤولية.
وت ــرج ــع وق ــائ ــع الـقـضـيــة
فـ ـ ــي أن ا ل ـ ـمـ ــد ع ـ ـيـ ــة أ قـ ــا مـ ــت
ع ـلــى ال ـمــدعــى عـلـيــه دع ــوى
تـ ـ ـع ـ ــوي ـ ــض مـ ـ ــدنـ ـ ــي بـ ـطـ ـل ــب
ال ـح ـكــم ب ــإل ــزام ــه ب ــأن ي ــؤدي
إ ل ـي ـهــا مــؤ ق ـتــا مـبـلــغ (5001
د.ك) تـ ـ ـع ـ ــو يـ ـ ـض ـ ــا مـ ـ ــاد يـ ـ ــا
وأدبيا .وقال بيانا لذلك ،إن
المدعى عليه تقدم بشكوى
ضدها يتهمها فيه بسرقة

سبب واحد

نطاق الحجية

وقـ ـ ــالـ ـ ــت الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة ف ــي
حكمها ،إن الطعن أقيم على
سبب واحد تنعى الطاعنة
عـلــى ا لـحـكــم ا لـمـطـعــون فيه
بالخطأ في تطبيق القانون
والـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــاد ف ـ ــي االسـ ـ ـت ـ ــدالل
ومخالفة الثابت بــاألوراق،
وفـ ـ ــي بـ ـي ــان ذلـ ـ ــك تـ ـق ــول إن
ا ل ـم ـط ـع ــون ض ـ ــده قـ ــد أورد
بتحقيقات ا لـنـيــا بــة العامة
بمثابة تنازله عن الشكوى
الـ ـمـ ـق ــدم ــة مـ ـن ــه ضـ ــدهـ ــا أن
جميع العمليات المصرفية
الخاصة ببطاقتي السحب
ه ــو الـ ـ ــذي أجـ ــراهـ ــا بـنـفـســه
أو تـ ـم ــت بـ ـتـ ـف ــو ي ــض م ـن ــه،
وأ ن ـ ــه ل ــم ي ـبــن ذ لـ ــك إال عـنــد
مراجعة البنك حين طلبت
م ـنــه ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة بـيــان
ال ـع ـم ـل ـي ــات م ـح ــل شـ ـك ــواه،
وأن ا لـ ـ ـط ـ ــا عـ ـ ـن ـ ــة ل ـ ـ ــم ت ـق ــم

بإجراء أي عملية مصرفية
مــن بـطــا قـتــي ا لـسـحــب محل
الـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــوى ،ك ـ ـمـ ــا أنـ ـ ـ ــه ع ـث ــر
على مصوغاتها الذهبية،
وأن سبب اتهامه لها إنما
يـ ــرجـ ــع لـ ـخ ــاف ــات ب ـي ـن ـه ـمــا
آنذاك ،وهو ما جعل النيابة
العامة تصدر قرارها بحفظ
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ،ومـ ــن ث ــم ف ــإن
ال ـم ـط ـعــون ضـ ــده ي ـك ــون قــد
ت ـع ـمــد ق ـص ــد اإلض ـ ـ ــرار بـهــا
واإلس ـ ـ ـ ــاء ة إلـ ـيـ ـه ــا ،ل ــوج ــود
خـ ــافـ ــات زوج ـ ـيـ ــة ب ـي ـن ـه ـمــا
ل ـل ـض ـغ ــط ع ـل ـي ـه ــا ل ـل ـت ـن ــازل
ع ــن ال ـم ـبــالــغ ال ـمــال ـيــة الـتــي
تــدا ي ـنــه بـهــا  -وأ ن ــه لــم يكن
ل ـ ـي ـ ـعـ ــدل عـ ـ ــن أق ـ ـ ــوال ـ ـ ــه لـ ــوال
تدخل أهلها ،وتدعي برفع
دع ـ ـ ـ ـ ــوى تـ ـ ـع ـ ــوي ـ ــض ض ـ ـ ــده،
األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي ي ـس ـت ـحــق مـعــه
ال ـت ـع ــوي ــض ال ـم ـط ــال ــب بـهــا
بعنصريه المادي واألدبي،
وإذ خالف الحكم المطعون
فـيــه ه ــذا ا لـنـظــر بـمــا يعيبه
ويستوجب تمييزه.

مسائل الواقع
ول ـ ـف ـ ـتـ ــت الـ ـمـ ـحـ ـكـ ـم ــة إلـ ــى
أن هـ ـ ــذا ا لـ ـنـ ـع ــي ف ـ ــي م ـح ـلــه
ذل ــك أن ــه  -مــن الـمـسـتـقــر في
ق ـ ـضـ ــاء هـ ـ ــذه ال ـم ـح ـك ـم ــة أن
ت ـقــديــر ق ـي ــام االنـ ـح ــراف في
ال ـت ـب ـل ـي ــغ ع ـ ــن ال ـ ـجـ ــرائـ ــم أو
انتفائه واستخالص الخطأ
الـ ـم ــوج ــب ل ـل ـم ـس ــؤول ـي ــة أو
ن ـف ـيــه إن ـم ــا ه ــو م ــن مـســائــل
ال ـ ــواق ـ ــع الـ ـت ــي ت ـس ـت ـقــل بـهــا
مـحـكـمــة الـ ـم ــوض ــوع ،إال أن
ذلك مشروط أن تقوم أسباب
ســائ ـغــة  -وأن ـ ــه م ــن ال ـم ـقــرر
أن اب ـ ـ ــاغ الـ ـنـ ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة
بـمــا يـقــع م ــن ال ـجــرائــم الـتــي
يجوز للنيابة ر فــع الدعوى
الجزائية عنها بغير شكوى
أ و طـ ـ ـل ـ ــب
يعتبر

فؤاد الزويد

ً
حـقــا مـقــررا لكل شخص بل
يجب عليه وعلى كل من علم
ب ـهــا ،ح ـمــايــة لـلـمـجـتـمــع من
عبث الخارجين على القانون
 ومن ثم فإن استعمال هذاالـحــق ال تـتــرتــب عليه أدنــى
م ـس ــؤول ـي ــة ق ـب ــل ال ـم ـب ـلــغ إال
إذا ثبت عدم صحة الواقعة
المبلغ عنها ،فإن التبليغ قد
صدر عن سوء قصد ،وبغية
الكيد والنيل والنكاية بمن
أب ـلــغ ض ــده أو ث ـبــت ص ــدور
التبليع عــن تـســرع ورعــونــة
وع ـ ــدم اح ـت ـي ــاط  -وأن ق ــرار
ال ـح ـف ــظ الـ ـ ـص ـ ــادر مـ ــن جـهــة
الـتـحـقـيــق ال حـجـيــة ل ــه ،ألن
ن ـطــاق الـحـجـيــة قــاصــر على
األحـكــام ،إال أن ذلــك ال يمنع
م ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــوضـ ـ ــوع م ــن
االستدالل به كقرينة إلثبات
أو نـ ـف ــي ا لـ ـخـ ـط ــأ ا ل ـم ــو ج ــب
للمسؤولية التقصيرية ،بما
لها من سلطة فهم الواقع في
ال ــدع ــوى وتـقــديــر األدلـ ــة في
سبيل استخالصها للفعل
الـ ـمـ ـك ــون ل ـل ـخ ـطــأ ال ـم ــوج ــب
للمسؤولية.

وجود خالفات
وقالت المحكمة ان الحكم
ال ـ ـم ـ ـط ـ ـعـ ــون ف ـ ـيـ ــه قـ ـ ــد أقـ ـ ــام
قـ ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـ ــاء ه

ب ـ ــرف ـ ــض دعـ ـ ـ ــوى الـ ـط ــاعـ ـن ــة
عـ ـل ــى م ـ ــا خـ ـل ــص إل ـ ـيـ ــه مــن
أوراقـ ـه ــا ومـسـتـنــداتـهــا من
أن قـ ـي ــام ا لـ ـمـ ـطـ ـع ــون ض ــده
بـ ـ ــإبـ ـ ــاغ ال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــة الـ ـع ــام ــة
ع ــن ت ـه ـمــة س ــرق ــة ال ـطــاع ـنــة
 ا ل ـ ـم ـ ـصـ ــو غـ ــات ا ل ــذ هـ ـبـ ـي ــةوبـطــاقـتــي الـسـحــب اآلل ــي -
ومن ثم تنازله عن الشكوى
وح ـفــظ ال ـن ـيــابــة ل ـلــدعــوى -
وأن سلوكه ال يعد انحرافا
ع ــن ال ـم ــأل ــوف ال ـ ــذي يــأتـيــه
الـشـخــص ال ـعــادي إذا وجــد
ف ـ ــي نـ ـف ــس الـ ـ ـظ ـ ــروف ال ـت ــي
أح ــاط ــت بـ ـه ــا ،ب ـم ــا يـنـتـفــي
معه وقوع الخطأ الموجب
للتعويض  -رغم أن البين -
مــن مـسـلــك الـمـطـعــون ضــده
أنـ ـ ــه لـ ــم ي ـق ـص ــد مـ ــن ب ــاغ ــه
آن ـ ــف الـ ـبـ ـي ــان س ـ ــوى ال ـك ـيــد
واإلض ـ ــرار بــالـطــاعـنــة ،وقــد
ث ـ ـبـ ــت ع ـ ـ ــدم ص ـ ـحـ ــة ال ـ ـبـ ــاغ
المقدم منه في حقها ،وآية
ذل ــك عــدولــه عــن أق ــوال ــه في
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ب ــإف ــادت ــه ب ــأن
بـ ـ ـي ـ ــان جـ ـمـ ـي ــع الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
الـ ـ ــواردة بـكـشـفــي الـحـســاب
ال ـ ـم ـ ـقـ ــدم ـ ـيـ ــن م ـ ـنـ ــه هـ ـ ــو م ــن
أ جــرا هــا أو تـمــت بتفويض
م ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــه وب ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ــوره ع ـ ـلـ ــى
ا لـمـصــو غــات ا لــذ هـبـيــة التي
ات ـه ــم ال ـط ــاع ـن ــة ب ـســرق ـت ـهــا،
وذ لـ ــك ع ـقــب ا لـتـفـتـيــش عنه
وأن س ـب ــب ا تـ ـه ــا م ــه يــر جــع
إلى وجود خالفات بينهما
فـتــرة تـقــديــم ال ـشـكــوى ،وأن
درايته بالمعامالت البنكية
مـ ـ ـح ـ ــدوده ،ول ـ ــم ي ـت ـب ـيــن لــه
األ مـ ـ ـ ــر إال لـ ـ ــدى بـ ـحـ ـث ــه مــع
مـ ــوظـ ــف الـ ـبـ ـن ــك ال ـم ـخ ـتــص
ت ـف ـص ـيــا  -م ـم ــا ي ـث ـبــت عــن
ر عـ ــو نـ ــة و عـ ـ ــدم ت ـ ــرو ودون
ت ــواف ــر ال ـم ـب ــرر ل ــذل ــك ،ومــن
ثـ ــم ت ـس ـت ـخ ـل ــص ال ـم ـح ـك ـمــة
م ـ ــن م ـس ـل ـك ــه أنـ ـ ــه ان ـ ـحـ ــراف
ف ــي اس ـت ـع ـمــال ح ــق اإلب ــاغ
والـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاض ـ ــي واسـ ـتـ ـعـ ـمـ ـل ــه
اس ـت ـع ـم ــاال ك ـي ــدي ــا ،اب ـت ـغــاء
م ـضــارة ال ـطــاع ـنــة ،األمــر
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـثـ ـ ـب ـ ــت ف ــي

جـ ــان ـ ـبـ ــه ال ـ ـخ ـ ـطـ ــأ الـ ـم ــوج ــب
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـعـ ــو يـ ــض ،وإذ خ ــا ل ــف
ال ـح ـكــم ال ـم ـط ـعــون ف ـيــه هــذا
الـنـظــر بـمــا يـعـيـبــه ويــوجــب
تمييزه.
و بـيـنــت أ نــه اذ ثـبــت خطأ
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــأن ـ ــف ض ـ ـ ـ ــده ع ـل ــى
نـ ـ ـح ـ ــو م ـ ـ ــا سـ ـ ـل ـ ــف وك ـ ــان ـ ــت
ال ـم ـس ـت ــأن ـف ــة قـ ــد أصــاب ـت ـهــا
أض ـ ـ ــرار أدب ـ ـيـ ــة ت ـم ـث ـلــت فــي
اإلساء ة لسمعتها وشرفها
وكـ ــرام ـ ـت ـ ـهـ ــا بـ ـي ــن اس ــرتـ ـه ــا
وزم ــائ ـه ــا م ــن جـ ــراء ادع ــاء
كيدي وما عانته نفسيا من
ح ــزن وأس ــى م ــن ج ــراء ذلــك
األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـت ـع ـيــن تـقــديــر
ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــوي ـ ــض ب ـم ـب ـل ــغ
مـ ـ ـ ـق ـ ـ ــداره (  2000د ی ـ ـ ـنـ ـ ــار)،
ورفـ ـ ـ ـ ـ ــض الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــوي ـ ــض ع ــن
الضرر المادي لخلو األوراق
من الدليل عليه  -وإذ خالف
الحكم المستأنف هذا النظر
بما يتعين إلغاؤه والقضاء
بإلزام المستأنف ضده بأن
ي ــؤدي إلــى الـمـسـتــأنـفــة هــذا
المبلغ.

من المستقر قضاء
أن تقدير االنحراف
في التبليغ من
مسائل الواقع
التي تستقل بها
محكمة الموضوع

نقطة نظام
األصـ ــل ف ــي األش ـي ــاء اإلب ــاح ــة ،م ــا لم
يرد نص عكس ذلك ،وهذا مبدأ عام في
القانون ،بجميع فروعه ،والسؤال الذي
يطرح نفسه :ماذا لو لم ينص القانون
أو الدستور على عدة مسائل قد تشكل
معضلة عند البعض؟ (أعضاء مجلس
األمة على سبيل المثال).
دع ــون ــا نـسـتـعــرض «فـ ــاش بـ ــاك» على
آخر مستجدات المشهد السياسي :تقدم
ثالثة أعضاء من مجلس األمة بكتاب عدم
تعاون لسمو رئيس مجلس الوزراءَّ ،
وأيده
أكثر من ستة وثالثين عضوا ،وذلــك في
ثاني جلسة بالمجلس المنتخب حديثا،
ثم قام سمو رئيس مجلس الوزراء بوضع
استقالته واستقالة وزرائه تحت تصرف
س ـمــو األمـ ـي ــر ،وق ـب ــل س ـم ــوه االس ـت ـقــالــة،
وأع ــاد تكليف ذات الــرئـيــس ،وطـلــب منه
تشكيل وزارت ـ ــه ،ثــم أص ــدر األم ـي ــر ،وفــق
المادة  106من الدستور ،مرسوما أميريا
بتعطيل أعمال مجلس األمة لمدة شهر.
انتهى الفالش باك.

مـمــا سـبــق نـجــد ثــاثــة ف ــراغ ــات غفل
عـنـهــا الــدس ـتــور ،وبــالـتــالــي أصـبــح من
المباح إتيانها ،مما َّ
سبب معضلة عند
أعضاء ُّ
السلطة التشريعية ،وهي على
الوجه اآلتي بيانهُ :
ً
أوال  :فـ ـ ــي ح ـ ـ ــال ق ـ ـ ـ ــدم ضـ ـ ــد ر ئـ ـي ــس
الحكومة كتاب عــدم تـعــاون ،فسيكون
السيناريو المعتاد فــي تــار يــخ العمل
السياسي بالكويت ،ووفقا للدستور؛
إما حل المجلس ،أو استقالة الحكومة.
وللرئيس أن ُيعاد تكليفه مرة أخرى،
ســواء بنفس فريقه ا لـســا بــق ،أو بحلة
جـ ــديـ ــدة ،وهـ ـل ــم جـ ـ ــرا .ك ـل ـم ــا ق ـ ــدم ضــد
سمو رئيس مجلس الوزراء كتاب عدم
ت ـعــاون يستطيع ا لـتـنـصــل مـنــه بنفس
السيناريو ،حتى يقضي الله أمرا كان
مفعوال ،وكل ذلك وفق الدستور.
ً
ثــان ـيــا :فــي ح ــال وض ــع سـمــو رئـيــس
ا ل ــوزراء استقالته تحت تـصــرف سمو
األمير ،فال يوجد نص دستوري يلزم
س ـمــوه ب ـمــدة م ـحــددة يـبــت خــالـهــا أو

بـعــدهــا بــاالسـتـقــالــة ،مــع الـعـلــم أنــه في
تلك األثناء تمتنع الحكومة عن حضور
ج ـل ـســات مـجـلــس األم ـ ــة ،ك ـمــا شــاهــدنــا
حاليا ،وبالتالي تتعطل أعمال مجلس
األمة ،لعدم حضورها ،وهذا ال يستوي
أصـ ــا ،وم ـخــالــف لـصـحـيــح الــدس ـتــور،
حـيــث نـ َّـصــت ال ـم ــادة  97مــن الــدسـتــور
عـ ـل ــى أن ـ ــه «يـ ـشـ ـت ــرط ل ـص ـح ــة اج ـت ـم ــاع
مـجـلــس األم ــة حـضــور أكـثــر مــن نصف
أعضائه».
ال ـش ــاه ــد ف ــي األم ـ ــر أن س ـمــو األم ـيــر
يـسـتـطـيــع ا س ـت ـخ ــدام ا لـ ـم ــادة  106مــن
ال ــدس ـت ــور ب ـطــري ـقــة غ ـيــر م ـب ــاش ــرة ،من
خـ ـ ــال ال ـ ـتـ ــأخـ ــر ف ـ ــي ال ـ ـبـ ــت ب ــاس ـت ـق ــال ــة
الحكومة.
ً
ث ــال ـث ــا :ف ــي حـ ــال ك ـلــف س ـمــو األم ـيــر
سمو رئيس الوزراء تشكيل الحكومة،
فال يوجد نص دستوري بالمدة التي
يستغرقها األخير في تشكيل وزارته،
ولكن جرى ُ
العرف من واقع الحكومات
ا لـســا بـقــة عـلــى أن مــدة التشكيل تأخذ

ُ
والعرف ّ
مكمل
من أسبوعين إلى شهر،
ت ـش ــر ي ـع ــي أو مـ ـع ــاون ل ـ ــه ،ل ـك ـنــه لـيــس
ت ـشــري ـعــا ،وبــال ـتــالــي ق ــد ي ــأخ ــذ رئـيــس
الحكومة و قـتــا طــو يــا فــي غير ا لـعــادة
لتشكيل وزار ت ــه ،وال يــو جــد مــا يمنعه
من ذلك.
ً
يـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــح ل ـ ـ ـنـ ـ ــا ج ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــا م ـ ـ ـمـ ـ ــا سـ ـب ــق
ا سـتـعــرا ضــه أن هـنــاك فــرا غــا تشريعيا
في الدستور يجب على أعضاء مجلس
األمـ ــة ،ال ــذي ــن ب ــدوره ــم سـ َّـبــب ل ـهــم هــذا
ال ـ ـفـ ــراغ م ـع ـض ـلــة وح ـ ــال ب ـي ـن ـهــم وب ـيــن
القيام بواجباتهم ،أن يتقدموا بتنقيح
ال ــدس ـت ــور ،وس ــد ت ـلــك ال ـف ــراغ ــات الـتــي
دفـعــوا فــاتــورتـهــا ،مــن خــال اسـتـنــزاف
وق ــت الـمـجـلــس وتـعـطـيــل أع ـم ــال ــه .أمــا
اعـ ـت ــاء ال ـم ـن ــاب ــر اإلع ــامـ ـي ــة ،وت ـقــديــم
الــوعـيــد بــاالسـتـجــواب وع ــدم الـتـعــاون
مع الحكومة ،فال يعدو إال استعراض
عضالت على الفضاء ،والسالم ختام.

المحامي عبدالعزيز
موسى العنزي

مرافعة

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

أفكار نحو تعديل
المادة  153من
قانون الجزاء
النقاش القانوني حول تطبيق نص
ال ـم ــادة  153م ــن ق ــان ــون الـ ـج ــزاء ،الـتــي
ت ـقــرر تـخـفـيــف ال ـع ـقــوبــة ع ـلــى المتهم
بقتل زوجته أو والدته أو شقيقته إلى
الحبس  3سنوات أو الغرامة بثالثة آالف
ً
روبية بدال من عقوبة اإلعدام أو الحبس
ّ
المؤبد أثار لدي جملة من المالحظات
القانونية التي من المهم إثارتها بعد
نقاش هذه القضية.
وقبل إثارتها يجب تأكيد جملة من
القضايا عند تناول نص المادة  153من
قانون الجزاء ،وهي أنه يتطلب التمسك
بها أو حتى المحكمة عندما تنظر إلى
الطلب المقدم من المتهم بشأنها ،توافر
مجموعة من الشروط إلعمال التخفيف
الوارد بها.
وأول تلك الـشــروط هــو تــوافــر حالة
المفاجأة عند الزوج أو األخ أو االبن عند
مشاهدته الزوجة أو األخت أو األم وهي
في حالة زنا مع عشيق أو رجل غريب.
ومن ثم فإن تلك المفاجأة تخرج الزوج
أو األخ أو االبــن الــذي كان يتعقبهن أو
أنــه يعلم أنهن سيئات السلوك فيقوم
بقتلهن ،وعليه فال يستفيد من النص
اال الشخص الذي تفاجيء بهذا السلوك
وال ــذي لــم يكن يتوقعه مــن زوجـتــه أو
أخته أو والدته وهن في حالة الزنا أو
المواقعة مع آخر.
وثاني تلك الضوابط التي اشترطتها
المادة أن تكون الزوجة أو األخت أو األم
في حالة زنا أي باتصال جنسي بحسب
م ــا عــرض ـتــه الـ ـم ــادة  195م ــن تـعــريــف
لجريمة الزنا فإن لم يكن االثنان بذلك
الـنـمــوذج القانوني لجريمة الــزنــا فال
يستفيد الجاني من التخفيف.
ثالث تلك الضوابط التي اشترطتها
الـمــادة إلعمال التخفيف هو أنــه جراء
ت ـلــك ال ـم ـف ــاج ــأة وذل ـ ــك االسـ ـتـ ـف ــزاز من
لجريمة
مشاهدة الزوج أو األخ أو االبن
ً
الــزنــا فـقــام بقتلهما عـلــى ال ـفــور ربـطــا
بحالة االستفزاز والغضب الذي تملكت
الجاني ،وهــو ما يعني أن الجاني إذا
شاهد تلك األحداث وغادر إلى المطبخ
أو إلــى غــرفــة أخ ــرى للبحث عــن سالح
أو أداة بطبيعتها تسمح بالقتل فقتل
الزوجة والعشيق فهنا ال يستفيد من
التخفيف ،ألنه أثناء عملية البحث عن
السالح عاد إليه وعيه الطبيعي بتركيزه
ع ـلــى سـ ــاح ل ـل ـجــري ـمــة وغـ ـ ـ ــادرت عنه
حالة االستفزاز والغضب التي تملكته
وإن ضعفت عنه تلك التي تملكته في
بداية مشهد المفاجأة فإنه ال يستفاد
من العذر والتخفيف الذي نصت عليه
المادة  153من قانون الجزاء.
وب ـ ـعـ ــد االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء م ـ ــن ع ـ ــرض تـلــك
الضوابط ،أود اإلشارة إلى المالحظات
على النحو التالي:
ً
أوال :يتعين على المشرع إعادة النظر
في نص المادة  ،153وذلــك باستبعاد
األم أو األخ ــت مــن عـنــاصــر التخفيف،
وأن يتم اإلبـقــاء على الــزوجــة كما فعل
المشرع المصري ،وذلــك ألنه قد تكون
تلك األم أو األخت في األساس متزوجة
يعلم شقيقها أو ابنها وهو
من دون أن ً
أمر وارد ،فضال عن أن عنصر التخفيف
هنا ينفرد به زوج األم أو زوج األخت وال
يمتد إلى األخوة.
وعليه ورغـبــة فــي عــدم التوسع في
تقرير مسلك التخفيف فإنه يتعين أن
يقصر هذا الظرف الخاص باالستفزاز
للزوج ًوحده وال يمتد إلى غيره.
ثانيا :أن يعاد النظر في أن عنصر
االستفزاز الــذي يستفيد منهم المتهم
البــد أن يـكــون مــا شــاهــده الـجــانــي هو
وج ـ ــود زوج ـت ــه ومـ ــن مـعـهــا وهـ ــي في
حالة زنــا أي فــي حالة اتـصــال جنسي
وهو
بما يؤكد وقوع الوطء الطبيعيً ،
األمر الذي يتعين التدليل عليه ،فمثال
وجـ ـ ــود الـ ــزوجـ ــة م ــع رج ـ ــل غ ــري ــب فــي
مسكن الزوجية أو حتى ً في غرفة النوم
ال يـنـهــض بــذاتــه م ـب ــررا إلي ـجــاد حالة
االستفزاز التي يستفيد منها الجاني
بل يجب أن تكون تلك المفاجأة نتيجة
مشاهدة الزوجة مع عشيقها وهما في
حالة اتصال جنسي التي ينتج عنها
حالة االستفزاز والغضب التي تتملك
المتهم ،وتلك العلة تنطلق من أن حالة
التخفيف أو العذر القانوني يجب أن
والقانوني
تكون في نصابها الشرعي ً
السليم وأال تكون كيد أو تلفيقا ،وهو
م ــا فـطــن إل ـيــه ق ـضــاء مـحـكـمــة النقض
الـمـصــري عـنــدمــا وقـعــت مجموعة من
الحوادث نتجت عن قيام الجاني بقتل
زوجته وصديق له وهما في غرفة النوم
وكــانــت الــزوجــة تــرتــدي بيجامة النوم
والصديق بمالبسه الداخلية دون أن
تكون هناك أية مظاهر أخرى لالتصال
الجنسي ،وهــو ما دعــا النيابة العامة
ه ـنــاك إل ــى الـمـطــالـبــة بتطبيق عقوبة
اإلع ـ ــدام عـلــى أح ــد المتهمين حـتــى ال
يكون النص مــدعــاة إلــى انتقام بعض
األزواج من زوجاتهم وبعض أصدقائهم
لــاسـتـفــادة مــن الــرخـصــة التشريعية،
خاصة أن العقوبة في مصر هي سنة
فقط وليست ثالث سنوات كما هي في
التشريع الكويتي.
ثالثا :النص على حالة الشروع في
القتل بأن يستفيد َمن هو بحالة الشروع
بذات عقوبة التخفيف أو بنصفها وذلك
ألنــه من ً غير المعقول أن يمنح النص
تـخـفـيـفــا ع ــن الـمـتـهــم الـ ــذي أقـ ــدم على
قـتــل زوج ـتــه وه ــو فــي حــالــة المفاجأة
واالسـتـفــزاز التي تتبعها إلــى الحبس
مدة ثالث سنوات أو الغرامة في حين
أنـهــا لــم تـقــرر التخفيف فيما إذا أدى
فعله إلى عدم قتل الزوجة أو عشيقها
وهو ما قد يقضى عليه بعقوبة الشروع
فــي الـقـتــل ألن ال ـنــص فــي حـكــم ال ـمــادة
 153يـشـتــرط لتطبيق ع ــذر التخفيف
ق ـتــل ال ــزوج ــة أو عـشـيـقـهــا بـيـنـمــا في
حالة الشروع فال يستفاد من التخفيف
رغم وجود حالة المفاجأة واالستفزاز
والغضب التي تتملك الجاني.

ةديرجلا
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برلمانيات

المويزري :االحتياطي العام نقص  ٦.٤مليارات دينار
سأل وزير المالية أين ذهب هذا المبلغ؟
استفسر
من وزير
الخارجية
عن أسماء
الشركات
المنفذة أو
المشاركة في
تنفيذ مشاريع
صندوق
التنمية

وجه النائب شعيب المويزري
س ــؤاال إل ــى وزي ــر الـمــالـيــة خليفة
حمادة عن أموال االحتياطي العام.
وقـ ــال ال ـم ــوي ــزري ،ف ــي ســؤالــه،
"تتولى الهيئة العامة لالستثمار
مسؤولية إدارة االحتياطي العام
لــدولــة ال ـكــويــت ،وق ــد ك ــان رصيد
االحتياطي العام في 2014-2013
مبلغ  65.743مـلـيــار دي ـن ــار ،وتــم
سـ ـح ــب  26.927م ـ ـل ـ ـيـ ــارا ،خ ــال
السنوات  2015-2014و،2020-2019
ليصبح رصيد االحتياطي العام
 38.914مليارا ،بينما أظهر تقرير
األموال المستثمرة في 2020/6/30
أن رصيد االحتياطي العام يبلغ
 32.505مليارا ،بنقص قدره 6.409
مليارات!".
وأضــاف" :في ضوء ذلك يرجى
تزويدي باآلتي :ما حجم األمــوال
المستثمرة من االحتياطي العام
لـلــدولــة منذ  ،2014-2013وحتى
تاريخ تقديم هذا السؤال متضمنا

الــرصـيــد االفتتاحي لالحتياطي
العام والمبالغ التي تم تحويلها
ال ـ ــى االح ـت ـي ــاط ــي الـ ـع ــام وأوج ـ ــه
اسـتـثـمــارهــا وال ـع ــوائ ــد المحققة
سنويا؟ وهل كانت هناك خسائر
فــي ه ــذه األمـ ــوال المستثمرة من
أموال االحتياطي العام؟ والمبالغ
الـتــي تــم سحبها مــن االحتياطي
ال ـع ــام خ ــال ه ــذه ال ـف ـتــرة وأوج ــه
استخدام المبالغ المسحوبة وبيان
اإلجـ ــراءات والـسـيــاســات المتبعة
ب ـشــأن الـمـحــافـظــة عـلــى اسـتــدامــة
االحتياطي العام للدولة؟".
وأوض ــح أن "الـتـقــريــر الرسمي
ال ـ ـصـ ــادر ف ــي  2020/6/30أظ ـهــر
نقصا قدره  6.409مليارات دينار
فــي رصـيــد الـحـســاب الـخــاص في
أموال االحتياطي العام للدولة؟ أين
ذهب هذا المبلغ؟ وما وضع أموال
االحـتـيــاطــي ال ـعــام ل ـلــدولــة؟ وهــل
يوجد أي مبلغ في رصيده حتى
تاريخ تقديم هذا السؤال؟ إذا كانت

مشاريع صندوق التنمية
من جهة أخرى ،وجه المويزري
سؤاال الى وزير الخارجية الشيخ
أحمد الناصر ،جاء فيه" :ما أسماء
الشركات الكويتية أو األجنبية أو
المتألفة التي نفذت أو شاركت في
تنفيذ مشاريع الصندوق الكويتي
لـلـتـنـمـيــة االق ـت ـص ــادي ــة الـعــربـيــة،
وآلية اختيارها خــال الفترة من
 2007/1/1حتى تاريخ تقديم هذا
السؤال؟".
وتساءل" :هل تم التعاقد بشكل
متكرر مع أي من الشركات الكويتية
أو األجنبية أو المتألفة التي تم
التعاقد معها من قبل الصندوق
بـشـكــل م ـت ـكــرر؟ وه ــل تــوجــد آلية
واضـحــة تضمن معايير النزاهة

محيي عامر

أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب
الختامي النائب بدر الداهوم أن مجلس
األمـ ـ ــة تـ ـج ــاوز أكـ ـث ــر ال ـم ــاح ـظ ــات ال ـتــي
سجلها ديوان المحاسبة على ميزانياته.
وأضـ ــاف ال ــداه ــوم فــي تـصــريــح أمــس:
اج ـت ـم ـعــت ل ـج ـنــة ال ـم ـيــزان ـيــات ونــاق ـشــت
م ـيــزان ـيــة مـجـلــس األمـ ــة لـلـسـنــة الـمــالـيــة
 ،2022 /2021ك ـم ــا ن ــا ق ـش ــت ا ل ـح ـس ــاب
الختامي للسنتين الماليتين ،2019 /2018
و ،2020 /2019وتم تجاوز وتالفي أكثر
المالحظات التي دونها ديوان المحاسبة.
واستدرك :لكن الغريب أننا اكتشفنا أن
ً
ً
هناك عقدا مبرما مع مكتب استشارات
قانونية لقناة مجلس األمة ،وهذا العقد
المبرم منذ عام  2014بقيمة  30ألف دينار
ً
سنويا تدفع للمكتب نظير الترافع عن
قضايا قناة المجلس ،مع العلم أن هناك

«الميزانيات» في اجتماعها أمس
إدارة قانونية لمجلس األمة تقوم بالترافع
وت ـم ـث ـيــل م ـج ـلــس األمـ ـ ــة أمـ ـ ــام ال ـم ـحــاكــم
ولديها أكثر من  100قضية.
وت ـس ــاءل ال ــداه ــوم :ل ـمــاذا نـعـطــي هــذا
ً
المكتب  30أل ــف دي ـنــار سـنــويــا؟ مشيرا
إل ــى أن ــه حـصــل إل ــى االن عـلــى مــا يـقــارب

القطان لخفض قيمة أرض
غرب وجنوب عبدالله المبارك

اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي
بالبيانات المتعلقة بهذا الشأن،
وإذا كــانــت اإلجــابــة بالنفي فأين
ذهبت أموال االحتياطي العام؟".

«الميزانيات» :تالفي أغلبية مالحظات
«المحاسبة» في ميزانية مجلس األمة
•

سلة برلمانية

 180ألــف ديـنــار ،وهــذا هــدر للمال العام
بهدف شتم الـنــواب الـشــرفــاء الــذيــن ضد
الرئيس ،وطالبنا بإلغاء هــذا العقد في
لجنة الميزانيات ،وسوف يتم إلغاؤه ألنه
مخالف للقانون.

خليفة حمادة
والشفافية في ترسية المناقصات؟
وما هذه اآللية والمعايير؟ يرجى
تزويدي بما يتعلق بهذا الشأن".
وأض ـ ـ ـ ــاف" :ه ـ ــل ت ــوج ــد آل ـيــة

شعيب المويزري

واضحة لمتابعة ومحاسبة أي
شركة تقوم باالخالل بأي شرط
من شروط أو بأي بند من بنود
الـعـقــود؟ وهــل يـقــوم الصندوق

ب ـن ـشــر ت ـفــاص ـيــل ك ــل مـنــاقـصــة
وترسية على الشركات مع ذكر
آلية الترسية والعقد ومدته؟".

الحويلة يسأل الفارس عن إعالن
التوظيف في «نفط الكويت»
وجــه النائب د .محمد الحويلة ســؤاال إلــى وزيـر
النفط وزيــر الكهرباء والـمــاء د .محمد الـفــارس عن
إعالن التوظيف في شركة نفط الكويت.
وقال في سؤاله :لم يشمل إعالن التوظيف األخير
لـشــركــة نـفــط الـكــويــت للعمل فــي الـشــركــات التابعة
لمؤسسة الـبـتــرول الكويتية فـبــرايــر– مــارس 2021
لحملة شهادة الدبلوم (التخصصات الفنية) العديد
مــن الـتـخـصـصــات عـلــى سـبـيــل الـمـثــال تخصصات
دبلوم نقل وتوزيع كهرباء وتخصص تكنولوجيا
اللحام ودبلوم تكنولوجيا التبريد وتكييف الهواء
وغيرها الكثير مــن التخصصات التي لــم يشملها
اإلعالن .كما ان هناك طلبة سيتخرجون بعد انتهاء
اإلع ــان بـفـتــرة قـصـيــرة حـيــث ح ــدد اإلع ــان مــن 14
فبراير  2021الى  14مارس  ،2021ولن يتمكنوا من
التسجيل بسبب الـظــروف الصحية الـتــي تمر بها
البالد في مواجهة جائحة كورونا والتي أثرت على
موعد تخرجهم منهم طلبة التكنولوجيا الذين كان
يفترض تخرجهم في شهر  12ولكن تأخر تخرجهم.
كما ان االعالن حدد عمر المتقدم بـ  ٢٦عاما و ٦أشهر
فهذا األمــر كان يجب ان يراعي اعــداد الطلبة الذين

يزيد عمرهم على  ٢٦عاما الستيعاب أكبر عدد من
أبنائنا الطلبة.
وطلب افادته وتزويده باآلتي :لماذا لم يتم إدراج
تـخـصــص دب ـلــوم نـقــل وت ــوزي ــع كـهــربــاء وتخصص
تـكـنــولــوجـيــا الـلـحــام ودب ـل ــوم تـكـنــولــوجـيــا التبريد
وتكييف ال ـهــواء وبــاقــي التخصصات ضمن إعــان
الـتــوظـيــف ال ـمــذكــور لـكــي يـتــم اسـتـيـعــاب أك ـبــر عــدد
مــن أبـنــائـنــا الطلبة ولـلـحــد مــن الـبـطــالــة؟ ول ـمــاذا ال
يـتــم تـمــديــد ف ـتــرة اعـ ــان الـتــوظـيــف ال ـمــذكــور أع ــاه
الستيعاب أكبر عــدد من أبنائنا الطلبة ليحق لهم
التسجيل والذين سيتم تخرجهم بعد اغالق اإلعالن
بفترة قصيرة؟
وت ــاب ــع :ل ـم ــاذا ل ــم تـتــم م ــراع ــاة ظـ ــروف تخرجهم
وتأخرهم بسبب الظروف التي يمر بها البلد؟ ولماذا
ال يتم تمديد عمر المتقدم لــإعــان الــى  ٢٧او ٢٨
ً
عاما بدال من  ٢٦عاما و ٦أشهر؟ وما االسس التي
تم عليها اختيار عمر المتقدم اال يزيد عن  ٢٦عاما؟
وما خطتكم لتعديل المدة الزمنية لإلعالن واضافة
باقي التخصصات لكي يتم استيعاب أكبر عدد من
أبنائنا الطلبة وللحد من البطالة؟

قدم النائب د .علي القطان
اقتراحا بأن يقوم مجلس
الوزراء بتكليف مؤسسة
الرعاية السكنية بخفض
القيمة الرمزية لألرض
في مشروع غرب عبدالله
املبارك وجنوب عبدالله
املبارك من  5آالف دينار إلى
 3آالف أسوة باملدن األخرى
ومدينة املطالع أخيرًا ،من
أجل تخفيف االلتزامات
املالية على املواطنني.

الشاهين يسأل المضف
عن خريجي «التربية البدنية»
وجه النائب أسامة
الشاهني سؤاال الى وزير
التربية وزير التعليم
العالي د .علي املضف،
استفسر فيه عن أسباب
عدم قبول خريجي "التربية
البدنية" في سلك التعليم
بوزارة التربية.

الخليفة لفتح فرع لبنك
االئتمان في الجهراء

قدم النائب مرزوق الخليفة
اقتراحا بفتح فرع لبنك
االئتمان في محافظة
الجهراء ،مشيرا الى ان
هناك أراضي سكنية تم
توزيعها على املواطنني
ما يتطلب فتح فرع للبنك
خدمة ألهالي الجهراء.

زوايا ورؤى
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من سيحاسب من؟!

جيمس جيفري*

قيس األسطى

ّ
تمرد وشيك في إثيوبيا

أذكر الوزير أنس الصالح بأمرين :أولهما ما مصير الخمسين
مليار دينار وأين تبخرت؟! وثانيهما أنه في الوقت الذي انشغل
جيراننا بالتحضير لكأس العالم وانشغل آخرون بالتحضير
لمدن عمالقة تصل كلفتها الى نصف تريليون دوالر ،وعانق
غيرهم الفضاء الخارجي ،انشغلنا نحن في افتتاح سوق خضرة،
وميتر كهرباء.
عبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء عبر تطبيق كلوب-هاوس عن نية الحكومة متابعة ملفات
الفساد بحزم ،هذا التصريح يمكن أن أتقبله من وزير جديد ،ولكن
ً
األخ أنــس أمضى سنواته العشر األخـيــرة متنقال بين منصب
وزاري وآخر إلى أن انتهى به المطاف إلى منصب نائب رئيس
ووزيــر دولــة لمجلس ال ــوزراء ،وهو منصب كبير يطلع حامله
على كل تفاصيل الدولة.
وهنا أســأل الوزير عن نيتهم في استرجاع من سرق أموال
التأمينات ،وأسأل عن وجود من أدينوا بملف النائب البنغالي،
هل ما زالــوا داخل البالد أم خرجوا؟ وأسأله هل أنتم من حرك
ملف الصندوق الماليزي أم بإصرار وزارة الخزانة األميركية؟
وأسأله عن الشهادات المزورة ،وأين وصلت الحكومة في هذا
الملف؟ مــاذا عن صندوق الجيش والـيــورو فايتر؟ وهــل يصح
ً
القول إن اإلحــالــة إلــى النيابة تعني مقبرة الملفات خصوصا
أنها قد تبعث منقوصة مما يعوق عمل النيابة في التحقيق؟
لماذا ال تنشئون محكمة خاصة بالمال العام لضمان السرعة
والشفافية بالمالحقات إذا كنتم جادين وال أحسبكم كذلك؟
معالي الوزير الملفات كثيرة ومتشعبة والكل يدرك أن آخر
من يتكلم عن محاربة الفساد هم بعض أعضاء الحكومة الحالية
ممن عــاصــروا ســرقــات العصر دون أي متابعة حقيقية تذكر،
كما أنـهــم عــاصــروا أس ــوأ مــراحــل البلد مــن حيث ســوء اإلدارة
ً
إرضاء لفالن أو عالن.
والتعيينات البراشوتية
كل ما أرجوه كمواطن أن يعود من ساهم في تدهور أوضاع
ً
البلد إلى بيته وخصوصا ونحن على أعتاب تشكيل حكومي
جديد ،ولو كانت لدينا ديمقراطية حقيقية لعادوا إلى السجون،
لكن الواقعية تفرض نفسها ،وأذك ــرك معالي الــوزيــر بأمرين:
أولهما أننا اآلن مكشوفون من غير أي سيولة ،واألسئلة تطرح
عن مصير الخمسين مليار دينار أين تبخرت؟! وثانيهما أنه في
الوقت الذي انشغل جيراننا بالتحضير لكأس العالم وانشغل
آخرون بالتحضير لمدن عمالقة تصل كلفتها الى نصف تريليون
دوالر ،وعانق غيرهم الفضاء الخارجي ،انشغلنا نحن في افتتاح
س ــوق خ ـضــرة ،ومـيـتــر كـهــربــاء وهـنــا أهـنـئــك وأه ـنــئ الحكومة
الرشيدة بضخامة اإلنجاز.
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

يشير الصراع القائم في إثيوبيا إلى
تصعيد خطير يجب أن يتنبه له
السلك الدبلوماسي األميركي كله ،إذ
يهدد هذا الوضع االستقرار الذي
اجتهدت الواليات المتحدة إلرسائه
في منطقة متقلبة ومليئة بالجماعات
اإلرهابية.
من الشائك أن يبالغ المحللون في دق
نــا قــوس الخطر أو يميلوا بسهولة إلى
مـقــارنــة أي وضــع مــع اإلب ــادة الجماعية
في روانــدا في عام  ،1994وهي من أكثر
اإلخـ ـف ــاق ــات ال ـم ــأس ــاوي ــة ف ــي ال ـس ـيــاســة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،لـ ـك ــن س ـي ـكــون
االم ـت ـن ــاع ع ــن إق ــام ــة ه ــذه ال ـم ـقــارنــة في
ً
ً
ً
األوقــات المناسبة نهجا خطيرا أيضا،
تتضح هذه المعضلة الشائكة في إقليم
ً
"تيغراي" حيث يزداد الوضع سوء ا منذ
أكثر من مئة يوم.
ان ــدل ــع الـ ـص ــراع األهـ ـل ــي ف ــي إثـيــوبـيــا
ً
في  4نوفمبر ،حين كان العالم منشغال
باالنتخابات األميركية الرئاسية ،بعدما
أصدر رئيس الوزراء اإلثيوبي ،آبي أحمد،
ً
أم ــرا بـشــن هـجــوم عـسـكــري ضــد اإلقليم
ً
الــواقــع فــي أقصى شمال البلد ردا على
االعتداء ات التي أطلقتها "جبهة تحرير
شعب تيغراي" ،أكبر حزب في المنطقة،
ضد قواعد عسكرية تشمل قوات حكومية.
تـ ـف ــاقـ ـم ــت الـ ـ ـم ـ ــأس ـ ــاة الـ ـح ــاصـ ـل ــة ألن
الـتـطــورات األخ ـيــرة فــي "تـيـغــراي" كانت
ـت طــويــل وكـ ــان يمكن
مـتــوقـعــة م ـنــذ وقـ ـ ٍ
تجنبها ل ــو ل ــم تـغـفــل ال ـج ـهــات الــدولـيــة
ال ــواسـ ـع ــة ف ــي إث ـي ــوب ـي ــا ع ــن ح ـق ـي ـقــة مــا
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من ينقذ الصناعيين من جشع
مالك القسائم الصناعية؟
أ .د .فيصل الشريفي
يحصل كالعادة أو تلتزم الصمت لتحقيق
مكاسب دبلوماسية.
ي ـق ــول مـ ــات بـ ــرايـ ــدن ،م ــدي ــر الـمـنـظـمــة
ال ـب ـح ـث ـيــة "س ـ ــاه ـ ــان" ال ـم ـع ـن ـيــة ب ـش ــؤون
ّ ً
جديا أن يتطور
القرن اإلفريقي" :أتوقع
ّ
الوضع ويتحول إلى حركة تمرد طويلة
وطاحنة قد ال تقتصر على أجزاء أخرى
ً
من إثيوبيا بل تمتد أيضا إلى إريتريا".
ً
بعيدا عن المأساة المحصورة داخل
حدود "تيغراي" اإلقليمية ،يشير الصراع
القائم إلى تصعيد خطير يجب أن يتنبه
لــه الـسـلــك الــدبـلــومــاســي األم ـيــركــي كله،
إذ ي ـهــدد ه ــذا ال ــوض ــع االس ـت ـق ــرار ال ــذي
اج ـت ـهــدت ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة إلرس ــائ ــه
فــي منطقة متقلبة ومليئة بالجماعات
اإلرهابية.
لـ ـك ــن أدى ت ـف ـش ــي ف ـ ـيـ ــروس كـ ــورونـ ــا
واألزم ـ ــات المحلية األخ ــرى إل ــى إخـمــاد
ال ــزخ ــم ال ـس ـي ــاس ــي األمـ ـي ــرك ــي وت ــاش ــي
اهتمام واشنطن بإثيوبيا .يبدو أن هذا
الــزخــم سيتجه نحو ملفات أخــرى وفق
خطاب "عــودة أميركا" الذي ألقاه بايدن
ّ
فحدد
في  4فبراير في وزارة الخارجية،
أول ــوي ــات مـثــل دع ــم ح ـقــوق المتحولين
ً
جنسيا على الساحة العالمية ،حتى أن
ذلك الخطاب ذكر اليمن ووضعه الكارثي،
ـأت ع ـل ــى ذكـ ــر إث ـي ــوب ـي ــا رغ ــم
ل ـك ـنــه ل ــم يـ ـ ـ ِ
عالقاتها الوثيقة مع واشنطن.
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة هــي أكـبــر شريكة
إلث ـي ــوب ـي ــا ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـم ـس ــاع ــدات
اإلن ـســان ـيــة ،وق ــد قــدمــت لـهــا مـســاهـمــات
ً
كبرى كي تصبح نموذجا للتنمية واألمل
على الساحة الدولية بعد صور المجاعة
ال ـتــي انـطـبـعــت ف ــي أذه ـ ــان ال ـن ــاس حــول
العالم خالل الثمانينيات ،لكن قد تنهار
هــذه الـمــزايــا كلها مــع سـقــوط "تـيـغــراي"

وتتفكك إثيوبيا معها وتمتد تداعيات
المشكلة إلى الخارج.
يـتـصــرف آب ــي مــن جهته وكــأنــه واثــق
من أن انشغاالت إدارة بايدن ستمنعها
من زعزعة عالقتها مع بلده ،حيث كتب
ثالثة أعضاء ديمقراطيين مرموقين في
ً
مجلس الشيوخ رسائل إلى آبي حديثا
وعـ ّـبــروا فيها عــن مخاوفهم مــن انهيار
حــريــة الـصـحــافــة و"تـكـتـيـكــات الحكومة
الـ ـ ـص ـ ــارم ـ ــة" ،وطـ ــال ـ ـبـ ــوا بـ ــإطـ ــاق سـ ــراح
الصحافيين المعتقلين ،لكن باستثناء
هذه المواقف ،لم تتخذ الواليات المتحدة
أي خطوات أخرى.
ت ـف ـي ــد الـ ـتـ ـق ــاري ــر ب ـ ــأن ق ـ ـيـ ــادة "ج ـب ـهــة
تحرير شعب تيغراي" أعلنت شروطها
ك ـ ــي تـ ـ ـش ـ ــارك ف ـ ــي م ـ ـحـ ــادثـ ــات حـ ـ ــول أي
تسوية سالم محتملة ،لكن تشير جميع
المعطيات إلى عدم استعداد آبي لتقديم
التنازالت .يقول محلل مخضرم للشؤون
ً
اإلثيوبية زار البلد حديثا بعد عمله هناك
ً
طوال عشر سنوات تقريبا" :يبدو مستوى
ً
عدم التسامح مع "تيغراي" شديدا بدرجة
ً
غير مسبوقة" .يحمل آبــي برأيه "ميوال
دكتاتورية كالسيكية".
يظن بعض المحللين أن الوقت حان
ّ
لـتــدخــل مجلس األمـ ــن ،لـكــن مــا ستكون
نتيجة هذه الخطوة؟ ثمة رفض عام ألي
فعل
شكل من
التدخل الخارجي .إنها ردة ّ
ً
مـبــررة نـظــرا إلــى صعوبة تنفيذ تدخل
ناجح في الــدول األخــرى ،لكن على غرار
المعضلة الـمــرتـبـطــة بـمـقــارنــة الـظــروف
بـ ــأحـ ــداث روانـ ـ ـ ـ ــدا ،ال م ـف ــر مـ ــن ت ـصــاعــد
المخاطر المطروحة نتيجة االمتناع عن
التحرك والتستر على الجرائم الحاصلة.
* «أميركان كونسرفاتيف»

دانيال آهين*

تقييم العقوبات األميركية خطوة ضرورية
إلعادة ضبط العالقات مع موسكو!
كان استعمال العقوبات المستهدفة الــرد المحوري للسياسة
الخارجية األميركية ضد روسيا منذ ضم شبه جزيرة القرم في
عام  .2014اعتبر المسؤولون الحكوميون األميركيون العقوبات
األداة المناسبة لفرض تكاليف اقتصادية هائلة لكن مستهدفة على
االقتصاد الروسي ولمنع موسكو من اتخاذ خطوات سيئة أخرى،
لكن يطرح منتقدو سياسة العقوبات أدلة على فشل هذه المقاربة،
ّ
ويتضح ذلك عبر صمود نظام الرئيس فالديمير بوتين واستمرار
ّ
ُ
السجل الروسي المخيب لآلمال في مجال السياسة الخارجية ،على
غرار التدخل في أوكرانيا وسورية ،وقمع المعارضين أو اغتيالهم،
والتدخل في االنتخابات األميركية.
يطرح مؤيدو ومنتقدو سياسة العقوبات األميركية ضد روسيا
ً
حججا صائبة ،وال يمكن حل هذا التناقض الظاهري إال عبر تعقب
تداعيات العقوبات بدقة ،ويثبت أي تحليل من هذا النوع أن الكلفة
النقدية للعقوبات ضد روسيا فاقت التقديرات السابقة ،لكن هذه
ً
العقوبات انعكست أيضا على السياسة الداخلية بطريقة ال تفيد
المصالح األميركية بالضرورة ،فحين حاولت الحكومة الروسية
ً
القطاعات االقتصادية التي تعتبرها استراتيجية مثال،
حماية
ُ
الن َخب الروسية القوية على الكرملين في حين ّ
تحمل
زاد اتكال
المواطنون العاديون معظم التكاليف المترتبة على العقوبات.
في دراسة جديدة حول تداعيات العقوبات األميركية واألوروبية
ضد روسيا ً
بناء على بيانات فردية وأخرى مأخوذة من الشركات،
تعاونا مع الدكتور رودني لوديما من جامعة "جورج تاون" لتعقب
أكثر من  500شركة ّ
معرضة للعقوبات بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة منذ عام  ،2014وقارناها بمجموعة مرجعية فيها أكثر من
 80ألف شركة مماثلة لكن غير خاضعة للعقوباتّ .
تبين أن الشركات
ً
ّ
المعرضة للعقوبات تأثرت بشدة مقارنة بالمجموعة األخرى ،فقد
خسرت ربع إيــرادات التشغيل ،وبلغت خسارة العائدات نحو 95
مليار دوالر ،أي ما يساوي  %4.2من الناتج المحلي اإلجمالي
الروسي في حقبة ما قبل العقوبات ،في عام .2013
في المرحلة المقبلة ،يجب أن تعترف إدارة بايدن بهذه الحقائق
الصعبة عند تقييم أي سياسات جديدة لفرض العقوبات على
ً
روسيا .ربما سببت العقوبات أضرارا اقتصادية كبيرة وواضحة
ضــد الـشـخـصـيــات الــروس ـيــة الـمـسـتـهــدفــة ،لـكــن يستطيع النظام
االسـتـبــدادي أن يعيد تــوزيــع ال ـمــوارد ألكـثــر الشخصيات أهمية
إلنقاذ األوليغارشيين وشركاء بوتين وزيادة سيطرته على ركائز
ً
االقتصاد األساسية ،تزامنا مع لوم الغرب على المأساة االقتصادية
التي يعيشها الشعب الروسي.
ً ً
اليوم ،يبدو ُاالقتصاد الروسي مختلفا جدا عما كان عليه في
ُ
عام  ،2014حين ف ِرضت العقوبات المستهدفة للمرة األولى :تعتبر
المؤسسات االقتصادية المحلية جديرة بالثقة ،وتتراجع نقاط
الضعف في االقتصاد الكلي ،وزادت الموارد المحلية ،مثل العمالت
األجنية واحتياطيات الذهب ،من  300مليار دوالر في عام 2015
ً
إلى  400مليار في الوقت الراهن .أخيرا ،لم يعد االقتصاد الروسي
يتكل بالقدر نفسه على الخدمات المالية في العواصم الغربية.
ُ
منافع أي شكل جديد
يفترض أن تعترف إدارة بايدن بتراجع ّ
من العقوبات ضد روسيا وتدرك أن العقوبات أثرت على االقتصاد
بشكل غير متوقع وبطريقة ال تفيد
السياسي الداخلي الروسي
ٍ
السياسة الخارجية األميركية بالضرورة.
ُ ّ
بدل زيادة حجم العقوبات بكل بساطة ،يجب أن تركز إدارة بايدن
على تحسين نوعيتها عبر أخذ العواقب المحتملة باالعتبار ،ولن
تتضرر الجهات التي تستهدفها العقوبات على األرجح إال إذا كانت
ً
تتكل على موارد غربية يصعب استبدالها ،فعلى إدارة بايدن إذا أن
تجد جهات استراتيجية تتكل على الغرب وتتخذ الخطوات الالزمة
للحفاظ على الـقــدرة التنافسية للخدمات الغربية بــدل السماح
ألطراف أخرى ،مثل الصين ،بالتفوق عليها.
ً
إذا أنقذ نظام بوتين ع ــددا مــن الشخصيات المستهدفة عبر
استعمال أموال دافعي الضرائب (وهو أمر حتمي) ،يجب أال يلوم
النقاد العقوبات على فشلها ،بل من األفضل أن يبحثوا عن وسائل
فاعلة لتسليط الضوء على هــذه المقاربة الظالمة بحق الشعب
الروسي على مستوى إعادة توزيع الموارد .تكشف االحتجاجات
األخـيــرة في روسيا أن الناس مستاؤون من آفاقهم االقتصادية
الـبــاهـتــة ،ويمكن تضخيم هــذا الـشـعــور لديهم عبر إثـبــات نفاق
النظام الروسي حين يزعم أن العقوبات الغربية هي السبب في
المشاكل الحاصلة.
* «روسيا ماترز»

faisal.alsharifi@hotmail.com

الدولة تتكلم عن دعم صغار المستثمرين والصناعيين الصغار
ممثلة بوزارة التجارة
وفي الوقت نفسه الجهات الحكومية ً
والهيئة العامة للصناعة ال تقدم لهم شيئا ،وهي بذلك تقتل
الطبقة الوسطى على حساب مجموعة من الجشعين الذين
عرفوا كيف يصلون إلى جيب الحكومة.
وزي ـ ــر الـ ـتـ ـج ــارة :ه ــل ت ـع ـلــم ح ـج ــم م ـع ــان ــاة أص ـح ــاب
ال ـم ـهــن ال ـص ـنــاع ـيــة ب ـس ـبــب ت ــداع ـي ــات جــائ ـحــة ك ــورون ــا
وتجارة النخاسين التي يقوم بها بعض مالك القسائم
الـصـنــاعـيــة تـجــاهـهــم ،وال ـتــي قــد تـقــودهــم إل ــى اإلف ــاس
والدخول إلى السجن؟
بالرغم مــن حجم تلك المعاناة أل صـحــاب المشاريع
الصغيرة فإن وزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة لم
ً
تحركا ساكنا للحد من جشع بعض المالك ممن يقومون
بــاس ـت ـغــال ت ـلــك ال ـق ـســائــم ب ـخ ــاف أصـ ــل تـخـصـيـصـهــا
وخالف العقود التي أبرموها مع هيئة الصناعة.
معالي وزير التجارة والسيد مدير هيئة الصناعة:
هل أنتما متابعان ومطلعان على ما يدور في المناطق
الصناعية وعلى سوق تأجير القسائم الصناعية؟ وهل
أنتما راضيان عن هذا االنحراف في أصول التخصيص
وتجارة التأجير الجشعة؟
السيد مدير الهيئة العامة للصناعة أدعوك والسادة
نــواب األ مــة ومن باب الفضول والشفافية إلى الدخول
على الموقع اإللكتروني للهيئة لمعرفة عــدد القسائم
الموزعة على المواطنين ،والتعرف على الكيفية التي
تدار بها تلك القسائم ،وكيف تحولت تلك القسائم إلى
ما يشبه الملكية الخاصة.
السيد مدير هيئة الصناعة :هل تعلم أن إيجار المتر
المربع يبدأ من ثالثة دنانير إلى أكثر من عشرة دنانير
ً
ً
شـهــر يــا  ،و هــو ر قـ ٌـم كبير جــدا إذا مــا نظرنا إ لــى السعر
الذي تحصله الدولة من صاحب القسيمة ،وإلى اإليجار
الـشـهــري ال ــذي يـصــل إلــى  2000ديـنــار عـلــى أقــل تقدير
لورشة تحتاج إلى  400متر مربع ،وأن سعر بيع قسيمة
مساحتها ألف متر مربع ال يقل عن مليون دينار؟ وهل
تعلم أن بعضها يصل إلى  15مليون دينار؟
إن كنت تعلم فخير وبركة ،وفي انتظار تحركك لوقف
هذا العبث ومحاسبة المالك الجشعين وسحب القسائم
إن اقـتـضــى األم ــر ذل ــك ،وإن كـنــت ال تـعـلــم فــأدعــوك إلــى
ركوب سيارتك والتجول في المناطق الصناعية للوقوف
على الحقيقة وتطبيق القانون.
ا لــدو لــة و مــن بــاب تشجيع المبادرين والمستثمرين
خصصت اآلالف من القسائم الصناعية لدعم الصناعة
واالقـ ـتـ ـص ــاد ال ــوط ـن ــي ومـ ــن بـ ــاب آخـ ــر ت ــرك ــت أص ـحــاب
ال ـحــرف وال ــورش عــرضــة لــإفــاس ،أو كــأنـهــا تــدعــوهــم
إلـ ــى رفـ ــع األس ـ ـعـ ــار ل ـت ـغ ـط ـيــة خ ـس ــائ ــره ــم ع ـل ــى ح ـســاب
ً
ً
ً
المواطن البسيط الذي يعاني أصال ارتفاعا وتضخما
في األسعار.
هذه الشكوى وصلتني من الكثير من أصحاب الورش
ال ـص ـغ ـيــرة وم ـح ــات ب ـيــع ق ـطــع ال ـغ ـي ــار ي ـص ـفــون فـيـهــا
معاناتهم ويدعون اإلخوان وزير التجارة ومدير هيئة
الصناعة والسادة نواب مجلس األمة إلى إيجاد حلول
فورية تسمح لهم باالستمرار في مزاولة أعمالهم قبل
فوات األوان.
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة تـ ـتـ ـكـ ـل ــم عـ ـ ــن دعـ ـ ـ ــم صـ ـ ـغ ـ ــار ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن
وال ـص ـنــاع ـي ـيــن ال ـص ـغ ــار وفـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ال ـج ـهــات
ال ـح ـكــوم ـيــة مـمـثـلــة بـ ـ ــوزارة ال ـت ـج ــارة وال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
ً
للصناعة ال تقدم لهم شيئا  ،و هــي بذلك تقتل الطبقة
الــوسـطــى عـلــى حـســاب مـجـمــوعــة مــن الـجـشـعـيــن الــذيــن
عرفوا كيف يصلون إلى جيب الحكومة.
ودمتم سالمين.

خليل علي حيدر

صدور المجلد العشرين ...من نوادر البابطين ()3 -1
مجلدات "نوادر النوادر من الكتب" التي تصدر
بانتظام عن "مكتبة عبدالكريم سعود البابطين"
فــي ال ـكــويــت ،حـيــث ص ــدر منها الـمـجـلــد  20في
ً
يناير الماضي  ،2021ستكون حتما موسوعة
تـلـخــص زب ــدة الـثـقــافــة الـعــربـيــة الـمـطـبــوعــة في
القرن  19و ،20تقدم خالصة شيقة لنوادر الكتب
التي أخرجتها دور الطباعة العربية في القاهرة
وبيروت خاصة ،وفي سورية والعراق والجزيرة
العربية وأوروبا ضمن الجهد االستشراقي وكذلك
الهند بشكل عام.
هذا النشاط التوثيقي الذي تقوم به مكتبة
البابطين المركزية للشعر العربي دون انقطاع
رغ ــم ك ــل ال ـص ـعــوبــات ،جـهــد ثـقــافــي استثنائي
وخدمة نادرة المثال للثقافة والمكتبة العربية،
لما في إعداد هذه المجلدات الفاخرة من جهد،
وم ــا ف ــي إخــراج ـهــا وطـبــاعـتـهــا وتـجـلـيــدهــا من
تكلفة ومن تقدير للمحتوى الفكري فيها ،وهكذا
تشمل مكتبة البابطين النثر العربي برعايتها
كــذلــك ،إلــى جــانــب مــا قــدمــت مــن خــدمــات جليلة
للشعر العربي.
"إن أفضل وسيلة لتعميم السالم وترسيخة
بين البشر نشر الثقافة بمعناها الــواســع التي
تتضمن كــل أن ــواع الـمـعــرفــة" ،يـقــول عبدالكريم
سـعــود البابطين فــي "تـصــديــر" المجلد  20من
المجموعة ،وتحاول مديرة المكتبة السيدة "سعاد
العتيقي" فــي المقدمة للكتاب الــذي يعرض 80
ً
عنوانا من نوادر النوادر من المطبوعات العربية،
تذكير القارئ بالهوية المحورية للمؤسسة ،أي
نشر التراث الشعري العربي ،فتقول عن محتويات
هذا المجلد ،في هذا العدد من مجلدات المجموعة
كــذلــك "ح ـضــور مميز للشعر ون ـقــده والتعريف
بأعالمه".
ومن النوادر التي يعرف بها هذا المجلد مثال
طبعة "اليبزيغ" األلمانية سنة  1826من معلقة
"زهير بن أبي سلمى" الشاعر المتوفى عام 609
ميالدية ،سنة  13قبل الهجرة ،وعرف بأنه حكيم
الشعراء قبل اإلســام ،وقد "نشأ في عائلة تهتم
بــال ـش ـعــر ،ف ــأب ــوه ش ــاع ــر ،وخ ــال ــه ش ــاع ــر ،وأخ ـتــه
سلمى شاعرة ،وابناه كعب وبجير شاعران ،وكان
ينظم قصيدة في شهر ويهذبها في سنة ،فكانت
قصائده تسمى "الحوليات" وهــو الشاعر الذي
لخص في بيت من الشعر عمق مأساة الوجود
اإلنساني في التعامل مع الموت والشيخوخة...
أيهما أسبق!
ُ
رأيت المنايا خبط عشواء من تصب
تمته ومن تخطئ ّ
يعمر فيهرم.
فـ ــي مـ ـخـ ـت ــارات ال ـم ـج ـل ــد  20اهـ ـتـ ـم ــام خ ــاص
بـكــردسـتــان ،وتـلـفــت الـمـقــدمــة الـنـظــر إل ــى وجــود

كتابين عن الكرد ،أحدهما من أقدم المؤلفات التي
ّ
عرفت باألمة الكردية وبدورها في التاريخ والدول
واإلمــارات التي أقامتها ،وهو كتاب "شرفنامة"،
لمؤلفه الكردي "شرف خان البدليسي" الذي ألفه
ُ
بالفارسية في القرن 16م ،ثم ترجم إلى العربية.
وفي المجال نفسه ،يقدم المجلد "تاريخ الدول
واإلمارات الكردية في العهد اإلسالمي ،المترجم
عــن ال ـكــرديــة فــي مـصــر  1945مــن تــألـيــف محمد
أمين زكي الوزير العراقي عام  ،1937وفي الكتاب
صــورة واسـعــة الـتــداول "للسلطان صــاح الدين
األيوبي بطل اإلسالم والكرد" ،ويقول الكتاب عن
أصــل الصورة بالعمامة التي تشبه التاج ،أنها
مسيحية! وأنها مأخوذة من مجلة كردية شهرية
صادرة في استنبول بتركيا سنة .1913
"وق ــد دل الـبـحــث عـلــى أن األص ــل فــي صــورة
صــاح الــديــن المنشورة فــي أرج ــاء العالم حتى
اآلن هو ما نقل من كتاب روسي مأخوذ من دير
قــديــم بـمـصــر ،ويـ ــدل بـيـتــان م ــن الـشـعــر عـلــى أن
المسيحيين فــي ذل ــك الـعـهــد رس ـمــوه ووضـعــوا
رس ـم ــه ف ــي ال ـك ـن ــائ ــس" ،ويـ ـق ــول "ح ـك ـيــم ال ــزم ــان
عبدالمنعم األندلسي" الذي هبط مصر في عهد
صــاح الدين ونظم القصائد في مدحه ،ويقول
عن المسيحيين:
فحطوا بأرجاء الكنائس صورة
لــك اعـتـقــدوهــا كــاعـتـقــاد األقــانــم
(ص)160
وقد حاولت أن أصل إلى تعريف من قاموس
"الـمـنـجــد" ال ـصــادرة عــن المطبعة الكاثوليكية،
لكلمة أقنوم المسيحية وجمعها أقانيم كما في
الـشـعــر ال ـســابــق ،وه ــي تـعـنــي ال ـجــوهــر واألص ــل
والـشـخــص ،ويـقــول المعجم الوسيط إن الكلمة
"تستعمل عند المسيحيين العرب للداللة على
الثالثوث األقدس" ،ودهشت لخلو قاموس المنجد
مــن تعريف كلمة "أق ـنــوم" و"أقــان ـيــم" ،على كثرة
وروده ــا فــي النصوص المسيحية ،ولــم أجدها
في الطبعات القديمة ،عام  1951وما قبلها كذلك،
وحتى طبعة  ،1986ولــم أجدها إال في "المنجد
في اللغة العربية المعاصرة" الصادرة عام ،2001
وم ــن ال ـم ـعــروف أن عـلــى الـمـنـجــد لــأســف مآخذ
ومالحظات كثيرة.
نعود اآلن الى مجلد "نوادر النوادر من الكتب"
ً
ً
ً
 ،20حيث يتضمن المجلد مرجعا فقهيا مطبوعا
كذلك في نفس المدينة األلمانية "اليبزيغ" عام
 1925بالعربية والفرنسية بعنوان غير مألوف
وهو "السير من كتاب القدوري في الفقه" ،فمعنى
"السير" في المعجم الوسيط "من الجلد ونحوه:
ً
ما ُي ّ
قد منه مستطيال ،أي ما ُيقص منه على نحو
مستطيل ،وجمعها "سيور" ،وهي كلمة متداولة

فــي الفصحى والـعــامـيــة ،ولـكــن مــا عــاقــة السير
والسيور بكتاب في الفقه؟ فهل المراد "ملخص"
ً
أو "لمحة" مثال؟ متروك للباحثين.
ك ـتــاب الـ ـق ــدوري "أح ـم ــد ب ــن مـحـمــد ب ــن أحـمــد
الـ ـبـ ـغ ــدادي" ال ـم ـتــوفــى س ـنــة 428هـ ـ ـ ـ 1037م في
الـفـقــه يـعــرض مجلد ال ـن ــوادر بـعــض محتوياته
ف ـي ـقــول" :يـبـيــن ال ـمــؤلــف أن ال ـج ـهــاد ف ــرض على
الكفاية" ،ولكنه يؤكد أن "قتال الكفار واجب وإن
لــم يـبــدؤوهــا"! و"إذا فتح اإلم ــام بلدة عنوة فهو
بــالـخـيــار ،إمــا أن يقسمه بين ج ـنــوده ،وإن شاء
أقــر أهـلــه عليه ووض ــع عليهم ال ـخــراج" ،ويـقــول:
"اخـتـلــف الـ ــرأي فــي أس ــرى ال ـك ـفــار ،فــأبــو حنيفة
يمنع مفاداتهم ،بينما أجــاز أبو يوسف -تلميذ
أب ــي حنيفة -مـفــاداتـهــم بــأســرى المسلمين" .ثم
يضيف الفقيه ال ـب ـغــدادي" :ولــإمــام الـخـيــار في
ً
قتل األسرى ،أو استرقاقهم ،أو تركهم أحرارا في
ذمة المسلمين".
وفي الجزية يقول :توضع الجزية على أهل
الـكـتــاب ،وعـلــى الـمـجــوس ،وعـبــدة األوث ــان من
العجم ،وال توضع على عبدة األوثان من العرب
وال المرتدين ،وال جزية على امــرأة ،وال صبي
وال أعمى ،وال على الرهبان" ،وعن الردة يقول:
"وف ــي ارتـ ــداد الـمـسـلــم عــن ديـنــه يـعــرض ُعليه
اإلسالم ويحبس ثالثة أيام فإن أسلم وإال قتل،
ويــزول ملك المرتد عن أمواله ،وأما المرأة إذا
ُ
ارتدت فال تقتل ،ولكن تحبس حتى تسلم".
ويعرض الكتاب الفهقي "شروط الخليفة عمر
بن الخطاب على أهل الذمة وهي" :أن ال يحدثوا
بيعة وال كنيسة في دار اإلسالم ،وأن ال يجددوا ما
انهدم ،وال يقصروا في ضيافة المسلمين ،وأن ال
يتجسسوا على المسلمين ،وأن ال يمنعوا من أراد
اإلسالم من أقاربهم ،وأن ال يتشبهوا بالمسلمين
في لباسهم وأسمائهم ،وأن ال يركبوا على فرس
م ـســرج وم ـل ـجــم ،وال يـحـمـلــوا ال ـس ـي ــوف ،وأن ال
ً
يبيعوا الخمر ،وأن ال يشتروا عبيدا مسلمين،
وإن لم يفعلوا ذلك حل دمهم"( .ص)13
تشير كتب الفقه المعروفة إلى هذه الشروط،
ف ـهــل ف ــي ال ـف ـقــه اإلس ــام ــي ال ـم ـعــاصــر أيـ ــة رؤى
جــديــدة؟ ال ت ــزال الكتب الفقهية مــن جــانــب آخر
تردد نفس الشروط بدرجات مختلفة من الصراحة
والغموض.
وينبغي االنتباه في هذا المجال إلى اختالف
ً
االجتهاد "الفقهي" الذي ال جديد فيه اليوم تقريبا،
و"ال ـم ـعــال ـجــة اإلع ــام ـي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة" لـحـقــوق
"أهل الذمة" ،والتي تروج عادة االعتدال وبعض
التسامح ،في ما يخدم قضايا اإلسالم السياسي
والصورة السياسية والدعائية لبعض جماعاته
وبخاصة اإلخوان المسلمين ،الذين يمكن الخروج

بــأكـثــر مــن رؤي ــة مــن كتبهم وإرشــادات ـهــم و"فـقــه
الضرورة" وغير ذلك.
وتعالج "الموسوعة الفقهية الميسرة" ،بيروت
 ،2000ألس ـتــاذ ســابــق ب ــارز فــي كـلـيــة الـشــريـعــة،
بجامعة الكويت د .محمد رواس قلعة جي (-1934
 )2014أوضاع أهل الذمة بكثير من الصراحة مع
المزيد من المخاوف والتحفظات على الشروط
الفقهية المعروفة.
فيقول عن منح المسيحيين واليهود الحرية
في المجتمعات العربية ما يلي" :منحهم الحرية:
وتشتمل هذه الحرية :حرية ممارسة شعائرهم
الدينية ،وإقــامــة دور الـعـبــادة الـضــروريــة لذلك،
دون زيادة وال توسع -فيما أرى -وحرية التنقل
واإلق ــام ــة ف ــي أي ب ـلــد ي ــري ــدون ،إال أن تقتضي
المصلحة بعدم إقامتهم في مكان معين ،فيمنعون
من اإلقامة فيه ،ومن ذلك منعهم من اإلقامة في
ال ـجــزيــرة الـعــربـيــة ،وف ــي الـثـغــور ال ـتــي هــي على
تماس مع العدو ،وحرية التعليم ،وحرية العمل،
ما لم يكن هذا العمل مضرا باألمة ،فيمنعون منه".
(الموسوعة ،ج ،1ص )913
وعن "واجبات أهل الذمة" يراها في  8نقاط:
"أ -عدم اإلقامة إقامة دائمة في الجزيرة العربية.
ب -دفــع الــواجـبــات المالية المترتبة عليهم،
كالجزية ونحوها.
ج -عدم اقتناء السالح أو صنعه أو حمله.
د -عــدم االتـصــال أو التعاون مع أحــد من أهل
ً
الحرب ،فردا كان المتصل به أو هيئة رسمية.
هـ ــ -ع ــدم إق ــام ــة تـكـتــل دي ـن ــي طــائ ـفــي ،كـحــزب
سياسي ،أو منتدى أدبي خاص بهم ،ونحو ذلك،
ألن هذا يعوق انصهارهم في المجتمع اإلسالمي.
و -احترام المقدسات اإلسالمية ،كالمصاحف
والمساجد وكتب الحديث والتفسير ونحوها،
وعدم إهانتها.
ز -عـ ــدم اس ـت ـئ ـجــار ال ــذم ــي ال ـم ـس ـلــم لـخــدمـتــه
الشخصية ،لما في ذلك من المهانة للمسلم ،قال
تعالى فــي س ــورة الـنـســاء " 141ول ــن يجعل الله
للكافرين على المؤمنين سبيال".
ح -ع ــدم اإلض ـ ــرار بالمسلمين ب ــأي وج ــه من
وج ـ ــوه اإلض ـ ـ ــرار ب ـه ــم ،كـتـنـجـيــس ال ـم ـي ــاه الـتــي
يستعملونها ،أو نشر الفساد بينهم ،ونحو ذلك".
(الموسوعة ،ص )914
وال مـجــال لــاسـتـمــرار والـتــوســع فــي مناقشة
ال ـمــزيــد م ــن ال ـت ـفــاص ـيــل ،ح ـيــث ن ــال نـصـيـبــه من
النقاش فــي مـقــاالت سابقة ،ويكفي أن نقول إن
العالم اإلســامــي ال يمكن أن يتقبل بعض هذه
القيود على حرية المسلمين في أوروبا وأميركا
وغيرها.
ً
يتبع غدا،،،

ةديرجلا
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اقتصاد
مجموعة األوراق تشتري أسهم مزاد
«الصناعي» ...دون منافسة
بقيمة إجمالية  3.3ماليين دينار وحصتها ارتفعت نحو %9
محمد اإلتربي

فــازت شركة مجموعة األوراق المالية
ب ـمــزاد الـبـنــك الـصـنــاعــي ،أم ــس ،مــن دون
م ـن ــاف ـس ــة ،ح ـي ــث ق ــدم ــت ال ـش ــرك ــة شـيـكــا
مصدقا بقيمة  331.3ألف دينار ،على أن
تسدد بقية قيمة الصفقة ،البالغة 3.33
مــايـيــن دي ـنــار ،خ ــال المهلة القانونية
المحددة بـ  3أيام عمل.
وكان البنك الصناعي قد عرض كمية
أسهم مقدارها  89.686ألف سهم نسبتها
 4.48بــالـمـئــة مــن رأس ال ـم ــال ،وقيمتها
تعود ملكيتها للبنك كأسهم خزانة كان
قد استدخلها من أحد العمالء ،حيث كانت
مرهونة لدى البنك.
م ــن جـهــة أخ ـ ــرى ،أف ـ ــادت م ـص ــادر بــأن
الـبـنــك حـصــل عـلــى مــواف ـقــة ك ــل الـجـهــات
الرقابية المعنية ،بما فيها هيئة أسواق
ال ـم ــال ،حـيــث ت ــم ال ـتــواصــل مـعـهــا بـشــأن
المزاد ،وعلم أنه تمت اإلفادة بأن الحصة
اقــل من  5بالمئة ،كما أن السهم أساسا
غير مدرج ،وعلى صعيد البنك المركزي
ك ـج ـهــة رق ــاب ـي ــة أس ــاسـ ـي ــة ،ي ــوج ــد ض ــوء
أخ ـض ــر أس ــاس ــا م ـنــذ ف ـت ــرة ل ـب ـيــع أسـهــم
الخزانة.
وأشــارت مصادر مالية الى أن اهتمام
مجموعة األوراق بشراء المزاد يأتي في
إطار قناعتها بقوة البنك المالية وكفاءة

الـمـيــزانـيــة ،حيث تـقـ ّـدر القيمة الدفترية
لسهم لبنك الصناعي بنحو  121.3دينارا،
ح ـيــث تـبـلــغ ح ـقــوق الـمـســاهـمـيــن حسب
الـبـيــانــات الـمــالـيــة لـعــام  2019مــا قيمته
 242.713مليون دينار.
ّ
ووز ع البنك تــوزيـعــات نقدية مجزية
عام  2019بلغت نسبتها  2.5بالمئة من
القيمة االسمية للسهم ،أي ما يعادل 2.5
دي ـنــار للسهم ال ــواح ــد ،حـيــث إن القيمة
االسمية للسهم تبلغ  10دنانير ،ويبلغ
رأسمال البنك المدفوع  20مليونا موزع
على مليوني سهم مملوكة بأغلبية مطلقة
للحكومة و جـهــات تابعة لها وحصص
متناثرة لعدد من شركات القطاع الخاص.

«البترول الوطنية» تعد اتفاقية
مطالبة بمبالغ إنفاقها على «الدبدبة»
لتقديمها لـ «الكهرباء والماء» بعد إلغاء المشروع
●

أشرف عجمي

عـلـمــت "الـ ـج ــري ــدة" م ــن م ـص ــدر نـفـطــي مـطـلــع أن
شــركــة ال ـب ـتــرول الــوطـنـيــة الـكــويـتـيــة ب ـصــدد إع ــداد
اتفاقية شروط وأحكام تسليم وزارة الكهرباء والماء
المستندات والــوثــائــق الخاصة بمناقصة مشروع
الدبدبة للطاقة الشمسية.
وقال المصدر إن الشركة تأخذ بعين االعتبار إدراج
أي تكاليف صرفتها الشركة ضمن تلك االتفاقية،
وبما يتواءم مع قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول
خالل اجتماعه في يونيو الماضي ،والخاص بإلغاء
برنامج الدبدبة للطاقة الشمسية ،الفتا الى الكلفة
التقديرية عند طرح المشروع في عام  2018بلغت
نحو  520مليون دينار.

وأفــاد بــأن "البترول الوطنية" تحملت مبالغ تم
صرفها على المشروع في صورة دراستين أثبتتا عدم
جدوى المشروع ،خاصة مع توقيع الكويت اتفاقية
باريس للتغير المناخي ،والتي تخالف مبدأ االعتماد
على الطاقة األحفورية إلنتاج الطاقة المتجددة ،الفتا
الى أن تلك المبالغ تقدر بنحو  1.300مليون دينار،
قبل إصدار قرار نهائي من مجلس الوزراء يحمل رقم
 ،885الذي صدر في يوليو الماضي ،حيث تم بموجبه
إلغاء المشروع وتكليف وزارة الكهرباء والماء اتخاذ
اإلجـ ــراءات الـتــي تــراهــا مناسبة نحو تلبية حاجة
ال ـبــاد مــن الـطــاقــة الـمـسـتــدامــة .ولـفــت الـمـصــدر الى
حرص "البترول الوطنية" على اتخاذ الالزم للمطالبة
بالمبالغ التي تم صرفها على المشروع وحتى تاريخ
إلغائه ،في إطار الحفاظ على حقوقها المالية.

 15.2مليون دينار قيمة عقارات
مزادات «العدل» في فبراير
●

سند الشمري

أقامت وزارة العدل خالل شهر
ً
ً
فبراير الماضي  11مزادا عقاريا،
ً
ً
شهدت بيع  22عقارا متنوعا ما
بين مجمعات تجارية وبنايات
اس ـت ـث ـمــاريــة وع ـ ـقـ ــارات سـكـنـيــة،
في حين تم تأجيل عــدد آخــر من
الـ ـعـ ـق ــارات ك ــان ــت م ـع ــروض ــة فــي
الـمــزادات المقامة ،ألسباب منها
قانونية.
وبـحـســب الـبـيــانــات المتوفرة
ف ــي "الـ ـع ــدل" ،بـلــغ إج ـمــالــي قيمة
ال ـع ـقــارات الـمـبـيـعــة  15.2مليون
ديـنــار ،وبلغت القيمة االبتدائية
ً
 13.8مـلـيــونــا ،أي ب ـف ــارق قيمته
 1.43م ـل ـيــون ،وب ــارت ـف ــاع نسبته
 10.4في المئة.
وتم خالل المزادات ،التي تمت
إقــامـتـهــا طـ ــوال الـشـهــر الـمــاضــي

ً
ً
بيع  16عقارا سكنيا من إجمالي
ال ـع ـق ــارات الـمـبـيـعــة بـقـيـمــة 5.31
مــاي ـيــن ديـ ـن ــار ،وب ـل ـغــت الـقـيـمــة
االبـ ـت ــدائـ ـي ــة  4.7م ــاي ـي ــن دي ـن ــار
بــزيــادة قــدرهــا  607آالف ديـنــار،
وبنسبة  12.9في المئة ،فيما بلغ
سعر المتر في العقارات السكنية
ً
ما قيمته  765دينارا.
وبلغت قيمة العقارات األخرى
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـنـ ــوعـ ــة م ـ ــا ب ـ ـيـ ــن ع ـ ـق ـ ــارات
اسـتـثـمــاريــة ومـجـمـعــات تجارية
 9.9ماليين دينار ،إذ بلغت قيمتها
االبـ ـت ــدائـ ـي ــة  9.1م ــاي ـي ــن دي ـن ــار
بارتفاع نسبته  9في المئة.
مــن جهة أخ ــرى ،أف ــاد عــدد من
المختصين في الشأن العقاري بأن
ً
العديد من العقارات وخصوصا
السكنية المطروحة فــي م ــزادات
وزارة الـ ـع ــدل تـتـمـيــز بـمــوقـعـهــا
وارت ـ ــداداتـ ـ ـه ـ ــا ،وتـ ـك ــون بــأس ـعــار

ابـتــدائـيــة منخفضة عــن الـســوق،
وهذا ما يشعل المنافسة عليها،
ويرفع من أسعارها بنسب كبيرة.
وأش ـ ـ ــار ال ـم ـخ ـت ـصــون إل ـ ــى أن
ً
ً
هناك إقباال كبيرا من المواطنين
وال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ع ـل ــى م ـث ــل ه ــذه
ً
المزادات ،وخصوصا خالل الفترة
الحالية ،في ظل الظروف الحالية
وان ـ ـعـ ــدام الـ ـف ــرص االس ـت ـث ـمــاريــة
األخرى.
وتشترط وزارة العدل للمشاركة
في المزاد سداد خمس ثمن العقار
على األقل بموجب شيك مصدق أو
بموجب خطاب بنكي لمصلحة
إدارة التنفيذ ب ــال ــوزارة ،ويجب
على مــن يعتمد القاضي عطاء ه
أن ي ــودع فــي حــال انـعـقــاد جلسة
الـبـيــع كــامــل الـثـمــن ال ــذي اعتمد،
إضافة إلــى المصروفات ورســوم
التسجيل.

النفط يقفز بعد إقرار مجلس النواب
األميركي حزمة تحفيز ضخمة
ارتفعت أسعار النفط أكثر من دوالر أمس ،عقب
إقرار مجلس النواب األميركي حزمة تحفيز ضخمة،
إال أن تباطؤ نمو أنشطة المصانع في الصين حد
مــن الـمـكــاســب ،وزادت الـعـقــود اآلجـلــة لـخــام برنت
تسليم مايو  1.24دوالر ،ما يوازي  1.9في المئة ،إلى
 65.66دوالرا للبرميل بحلول الساعة  07:18بتوقيت
غرينتش ،وانتهى العمل بعقود أبريل يوم الجمعة.
وقفزت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط
األميركي  1.18دوالر ،ما يعادل  1.9في المئة إلى
 62.68دوالرا للبرميل ،وسجلت أسعار شهر أقرب
استحقاق للعقدين أعلى مستوى في  13شهرا في
األسـبــوع الـمــاضــي ،ولكنها تراجعت الجمعة إلى
جانب األسواق المالية العالمية عقب هبوط السندات
بسبب مخاوف التضخم.
وك ـت ــب سـتـيـفــن إي ـن ــس ،كـبـيــر خ ـب ــراء األس ـ ــواق

العالمية ل ــدى أك ـســي ،فــي م ــذك ــرة" ،أس ـع ــار النفط
تتعافى هــذا الصباح تماشيا مع األصــول العالية
الـمـخــاطــر ،بفضل إقـ ــرار م ـشــروع قــانــون التحفيز
األميركي في مجلس النواب" ،وأقر المجلس حزمة
تحفيز بقيمة  1.9تريليون دوالر السبت ،ليعزز شهية
المستثمرين للمخاطرة ،وصعد بأسواق األسهم في
آسيا ،وتنتقل الحزمة لمجلس الشيوخ إلجراء المزيد
من المناقشات.
كما أن الموافقة على لقاح جونسون آند جونسون
لـلــوقــايــة مــن كــوفـيــد  19ع ــزز الـنـظــرة المستقبلية
لالقتصاد .وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول
(أوبــك) وحلفاء من خارجها ،وهي المجموعة التي
تعرف بـ"أوبك ،"+بعد غد ،وقد تناقش السماح بعودة
ما يصل إلى  1.5مليون برميل يوميا للسوق.

وعـمـلـيــا ب ــات ل ــدى مـجـمــوعــة األوراق
ال ـم ــال ـي ــة ح ـص ـت ـيــن ح ــال ـي ــا ،ح ـي ــث يـمـلــك
البنك التجاري  4.48بالمئة ،وبعد المزاد
بات لدى مجموعة األوراق  4.48بالمئة،
وبــالــرغــم مــن ذل ــك ت ـقــول م ـصــادر عليمة
إن غ ــروب مجموعة األوراق بــرغــم بلوغ
التحالف نحو  9بالمئة ،فإنه ال توجد ّ
أي
نية حاليا لدخول مجلس اإلدارة ،مادام
البنك الصناعي ناجحا ويمضي بثبات.
تجدر اإلشــارة الى أنه من المرتقب أن
يتم تنفيذ إ جـ ــراء ات نقل الملكية اليوم
وفق إجراءات وقواعد  OTCمنصة األسهم
غير المدرجة في السوق الرسمي.

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

5.685

السوق األول السوق الرئيسي

6.200

4.673

2.373 2.741 3.301

اختبار اختياري أخير ً لـ «»NETTING
قبل تدشينها رسميا
شركات الوساطة أنجزت  4اختبارات لتالفي أي إشكاليات
●

عيسى عبدالسالم

كشفت مـصــادر مطلعة لــ"الـجــريــدة" أن
ف ــري ــق م ـن ـظــومــة أعـ ـض ــاء الـ ـس ــوق انـتـهــى
ً
تقريبا مــن االخـتـبــارات الخاصة بإطالق
خ ــدم ــة ص ــاف ــي الـ ـتـ ـع ــام ــات ،NETTING
والتي سيتم تطبيقها على عموم األسهم
ُ
المدرجة ،بمشاركة كل األطــراف المعنية،
وهــي" :البورصة" ،و"المقاصة" ،وشركات
الــوســاطــة ،فيما تــم تحديد اختبار اخير
ً
اخ ـت ـي ــاري ق ـبــل تــدش ـيــن ال ـخــدمــة رسـمـيــا
الشهر الجاري.
وأوضحت المصادر أنه تم إنجاز نحو
 4اخـ ـتـ ـب ــارات ق ـبــل إط ـ ــاق خ ــدم ــة صــافــي
الـ ـتـ ـع ــام ــات ،ح ـي ــث ت ــم ع ـق ــد اخ ـت ـب ــار كــل
أسـبــوعـيــن ،للتأكد مــن جــاهــزيــة الجهات
المعنية قبل االنتقال إلى مرحلة التنفيذ
الفعلي لتلك العمليات.
وذكرت أن الخدمة الجديدة ،التي سيتم
إدخالها ضمن منظومة التداول ،تهدف إلى
تطبيق التسوية المرنة على المستثمرين
ً
أف ـ ـ ــرادا وم ــؤس ـس ــات ،بـمـعـنــى أن ــه إذا قــام
مستثمر بتنفيذ أمر شراء ،ثم باع األسهم
مرة أخرى في نفس جلسة التداول بهامش
ربح ،فإنه ليس ملزما بسداد قيمة صفقة

الشراء كاملة ،بل يحصل على هامش الربح
الــذي تحقق لــه دون ســداد إجمالي قيمة
الصفقة ،والعكس إذا قام مستثمر بعملية
شـ ــراء ث ــم ب ــاع ف ــي ن ـفــس جـلـســة ال ـت ــداول
بهامش خسارة ،فإنه لن يكون من الملزم
سداد قيمة الصفقة كلها ،بل يسدد هامش
الخسارة الناتج عنها.
وأشـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر إل ـ ــى أن تـطـبـيــق
ت ـلــك ال ـخــدمــة سـيـســاهــم بـشـكــل كـبـيــر في
زي ــادة سيولة الـســوق وجــرعــة ال ـتــداوالت
ً
ع ـمــومــا ،ويـفـتــح آف ــاق ــا وخ ـي ــارات واسـعــة
أمام المتداولين بكل توجهاتهم ،ويحقق
ً
توظيفا أس ــرع وأمـثــل للسيولة ،ويوسع
قاعدة وتنوع الخيارات أمام المستثمرين
األج ــان ــب ،وي ــوف ــر لـهــم ال ـم ـمــارســات الـتــي
تتوافر في األسواق العالمية.
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ال ـف ـت ــرة الـمــاضـيــة
ش ـهــدت تــأجـيــل الـخــدمــة بـعــد إجـ ــراء عــدة
اختبارات ،إذ كان من المقرر تدشينها مع
الترقية على مــؤشــر "مــورغــان ستانلي"،
للتأكد من جاهزية شركات الوساطة.

١٠
اقتصاد
ً
العبالني :االنضمام لعائلة «الوطني» للطموحين والمبدعين حصرا
ةديرجلا
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المدير العام للموارد البشرية للمجموعة حاضر في برنامج «تمكن» لتدريب الخريجين الكويتيين
دافعنا
األساسي أن
ً
نكون دوما
عالمة فارقة
في االقتصاد
الكويتي

تنمية
المهارات
الشخصية
واإللحاح في
طلب المعرفة
من العوامل
الحاسمة
لضمان نجاح
المسار المهني

َ َّ ْ
استضاف برنامج "ت َمكن "
التدريبي ،الــذي يأتي برعاية
ودع ـ ــم اس ـتــرات ـي ـجــي م ــن بنك
الكويت الوطني ،حلقة نقاشية
ح ــاض ــر ف ـي ـهــا ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام
لـلـمــوارد الـبـشــريــة لمجموعة
ب ـنــك ال ـكــويــت الــوط ـنــي عـمــاد
الـ ـعـ ـب ــان ــي ،ح ـي ــث أجـ ـ ــاب عــن
م ـج ـمــوعــة م ــن األس ـئ ـل ــة الـتــي
طـ ــرح ـ ـهـ ــا ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــون ف ــي
البرنامج ،وقدم نصائح حول
أفضل السبل لتطوير المهارات
وال ـقــدرات الشخصية ،بهدف
التأهيل الناجح لدخول سوق
ال ـع ـمــل ،وض ـم ــان ال ـت ـطــور في
المسار الوظيفي.
وخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـح ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــة ،ح ــث
ال ـع ـب ــان ــي ال ـم ـت ــدرب ـي ــن عـلــى
ضـ ـ ـ ــرورة ال ـع ـم ــل ب ـج ــد ورفـ ــع
سـقــف طـمــوحــاتـهــم والتحلي
بــال ـش ـغــف ل ـت ـح ـق ـيــق ال ـت ـطــور
الــوظ ـي ـفــي ال ـم ـن ـشــود ،مـشـيــرا
إلـ ـ ـ ــى أن تـ ـنـ ـمـ ـي ــة الـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــارات
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة واإللـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاح فــي
طلب المعرفة والتعلم عوامل
حاسمة تضمن نجاح المسار
المهني ،وتساهم في تقلد أرفع
المناصب القيادية مستقبال.

التخطيط للمستقبل
وطالب العبالني المتدربين
بـ ـض ــرورة الـتـخـطـيــط الـمـبـكــر
ل ـل ـم ـس ـت ـق ـبــل ،وال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
البحث عن الفرص في القطاع
الخاص ،مضيفا أن المستقبل
والقيادة االقتصادية للكويت
سـ ـتـ ـك ــون ل ـل ـق ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص،
وال ـ ـتـ ــي س ـت ــدف ــع ب ــاالق ـت ـص ــاد
الكويتي الى التقدم.
وش ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن الـ ـقـ ـط ــاع
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص م ـ ـ ـلـ ـ ــيء بـ ــال ـ ـفـ ــرص

الوظيفية ،ولكن هناك حاجة
إلى وجود منصة متخصصة
أو ملتقى تــو ظـيــف يستطيع
من خالله الباحث عن وظيفة
استكشاف الفرص الوظيفية
الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ل ـ ــه ف ـ ــي م ـخـتـلــف
القطاعات.
وأك ـ ــد أن ت ـجــربــة االن ـت ـقــال
مـ ــن الـ ـقـ ـط ــاع ال ـح ـك ــوم ــي ال ــى
الـ ـخ ــاص ت ـك ــون ع ـ ــادة مليئة
بالتحديات ،وهــو ما عاصره
بشكل شخصي حين انتقل من
الوظيفة الحكومية بجامعة
الكويت إلــى القطاع الخاص،
وأرجع ذلك إلى أن الطموحات
تـ ـك ــون عـ ـ ــادة أكـ ـب ــر مـ ــن قــالــب
الوظيفة الحكومية.

قيم المؤسسين
وعــن األسـبــاب التي جعلت
بنك الكويت الوطني يحافظ
ط ــوال الـعـقــود الـمــاضـيــة على
ريـ ـ ــادتـ ـ ــه ،أكـ ـ ــد الـ ـعـ ـب ــان ــي أن
"ال ــوط ـن ــي" ل ــدي ــه ق ـيــم تــأســس
عليها من قبل المؤسسين عام
 ،1952مشيرا إلى أن هذه القيم
ظلت ثابتة وراسخة وأصبحت
جزءا ال يتجزأ من هوية البنك
وموظفيه.
وأردف" :ثقافتنا تدعو إلى
المثابرة واالت ـقــان فــي العمل
والـشـفــافـيــة فــي ال ـتــواصــل مع
عمالئنا ،وإضافة إلى ذلك فإن
االحترام والتكاتف والتعاون
ال ــذي يـبــديــه مــوظـفــونــا تمثل
جميعها خصاال تنبع من قيم
المجتمع الكويتي" ،مؤكدا أن
اإلدارة الـتـنـفـيــذيــة ومــوظـفــي
بنك الكويت الوطني شاغلهم
األكبر هو ضمان استمرارية
هذه القيم األصيلة التي انشئ

ع ـل ـي ـه ــا الـ ـبـ ـن ــك ،وال ـ ـتـ ــي عـلــى
أســاس ـهــا أط ـلــق بــرنــامــج "أن ــا
الوطني".
وأض ـ ـ ــاف أن ب ــرن ــام ــج "أن ــا
الـ ــوط ـ ـنـ ــي" يـ ـك ــاف ــئ وي ـس ــاه ــم
فــي تـقــديــر جـهــود الموظفين
المميزين على صعيد األداء
الـمـهـنــي وال ـس ـلــوكــي ،إضــافــة
إلـ ــى بــذل ـهــم ج ـه ــودا تتخطى
الـ ــواج ـ ـبـ ــات والـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــات
ال ــوظـ ـيـ ـفـ ـي ــة الـ ـمـ ـن ــوط ــة ب ـه ــم،
مـ ـ ــع إظ ـ ـ ـهـ ـ ــار أحـ ـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـبـ ــادئ
الثمانية المستمدة من القيم
األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج "أنـ ـ ــا
الوطني" ،والتي تشمل الثقة،
وال ـتــوافــق ،والتميز وسهولة
ال ـ ــوص ـ ــول والـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــر ،وروح
الفريق ،والـنــزاهــة واالحـتــرام،
والتعاطف ،والتواصل.
واسـ ـ ـت ـ ــدرك" :ب ـن ــك ال ـكــويــت
الوطني هو عائلة وبيت واحد،
شعارنا دائما هو التميز ،وهو
ال ــداف ــع األس ــاس ــي لـكــي نـكــون
ع ــام ــة ف ــارق ــة ف ــي االق ـت ـص ــاد
الكويتي والقطاع الخاص على
وجه الخصوص ،فعلى الرغم
من وجود هيكل وظيفي ينظم
ال ـع ـمــل فـ ــإن ال ـع ـط ــاء والـجـهــد
ُي ـ ـبـ ــذل ع ـل ــى ن ـف ــس ال ـ ـقـ ــدر مــن
كل موظفي البنك ،فالقيادات
تـ ـق ــدم نـ ـم ــوذج ــا يـ ـحـ ـت ــذى بــه
فــي االل ـتــزام ،ويشكلون قــدوة
للمنضمين حديثا إلى البنك".

«الوطني» للطموحين
وفيما يتعلق بالمتطلبات
والمهارات الالزمة لالنضمام
إلـ ـ ـ ــى عـ ــائ ـ ـلـ ــة ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ،أكـ ــد
الـ ـعـ ـب ــان ــي أن بـ ـن ــك ال ـك ــوي ــت
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ال ي ـ ــوظ ـ ــف سـ ــوى
األش ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــاص ال ـ ـط ـ ـمـ ــوح ـ ـيـ ــن

ً
متحدثا خالل المحاضرة
العبالني
وال ـم ـب ـت ـك ــري ــن وال ـم ـب ــدع ـي ــن،
فـ ـ ــاألسـ ـ ــاس ل ـ ـ ــدى الـ ـبـ ـن ــك هــو
الـحـفــاظ عـلــى ري ــادت ــه محليا
وإقليميا ،ولكي يحافظ البنك
عـ ـل ــى هـ ـ ــذه الـ ـ ــريـ ـ ــادة البـ ـ ــد أن
يبحث عن الكوادر والمواهب
الـبـشــريــة ال ـتــي تـتـمـتــع ب ــروح
االبـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــار ولـ ــدي ـ ـهـ ــا ال ـش ـغ ــف
والحافز للتطور الوظيفي.
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن ال ـتــوظ ـيــف
ال ـخ ــاط ــئ أمـ ــر م ـك ـلــف لـطــرفــي
العالقة الوظيفية ،لذلك يقوم
البنك باختيار موظفيه بعناية
ف ــائـ ـق ــة ،م ـب ـي ـن ــا أنـ ـ ــه ل ـض ـمــان
استمرارية العالقة بين طرفين
ال بــد لقيمهما أن تلتقي ،وأن
تكون بينهما أرضية مشتركة،

«الخليج» :الشهر الجاري آخر فرصة للمشاركة
في سحب «الدانة» نصف السنوي
أعلن بنك الخليج أن الفرصة
األخ ـي ــرة لـلـمـشــاركــة فــي سحب
حساب "الدانة نصف السنوي"
األول لهذا العام هي  31مارس
الجاري ،لفرصة الربح بجائزة
الـ  1.000.000دينار ،وسيجري
ال ـس ـح ــب ن ـص ــف الـ ـسـ ـن ــوي 15
يــولـيــو  ،2021بـحـضــور ممثل
مــن وزارة التجارة والصناعة،
ومـمـثــل مــن شــركــة إرن ـســت أنــد
يونغ .Ernst & Young
ودعا محمد القطان ،المدير العام
للمجموعة المصرفية لألفراد في
"الخليج" المواطنين والمقيمين في
الكويت لالستفادة من هذه الفرصة
ً
قائل" :تعرفنا في بداية العام على
عميل الدانة المحظوظ الذي حصل
وهي
على الجائزة السنوية الكبرى ً
 1.500.000دينار ،وكما أعلنا سابقا
ف ــي خـطــة ال ـس ـ ًحــوبــات ال ـجــديــدة،
أض ـف ـنــا م ـل ـيــونــا ك ـج ــائ ــزة نصف
سنوية ،إلى جانب الجائزة السنوية
الكبرى .اليوم أود أن أذكــر جميع
عمالء البنك بهذه الفرصة ،حيث
يمكنهم الـمـشــاركــة بفتح حساب
ال ــدان ــة واإليـ ـ ـ ــداع ف ـيــه إلـكـتــرونـ ًـيــا
ع ــن طــريــق تطبيق "ال ـخ ـل ـيــج" ،أو
زي ــارة أحــد فروعنا المنتشرة في
أنحاء البالد .أتمنى الحظ الوفير
للجميع!".
و"ال ــدان ــة" مــن أفـضــل حسابات
االدخ ــار فــي الـكــويــت ،بسحوباته
الــدوريــة التي تحمل جوائز قيمة
وب ـم ـم ـي ــزات ــه ال ـك ـث ـي ــرة ل ـحــام ـلــي
ال ـح ـس ــاب ،ف ـه ـنــاك ف ــرص شهرية

جدول السحوبات
السحب

تاريخ السحب

عدد الفائزين

الجائزة

آخر موعد لإليداع
والتأهل

الشهري

ً
شهريا

 10فائزين

ألف دينار كويتي
لكل فائز
( 1.000دينار كويتي)

 7أيام قبل السحب

ربع السنوي األول

 15أبريل 2021

فائز واحد

مائة ألف دينار كويتي
( 100.000دينار كويتي)

 31يناير 2021

ربع السنوي الثاني

 15يوليو 2021

فائز واحد

مليون دينار كويتي
( 1.000.000دينار كويتي)

 31مارس 2021

ربع السنوي الثالث

 14أكتوبر 2021

فائز واحد

مائة ألف دينار كويتي
( 100.000دينار كويتي)

 30يونيو 2021

فائز واحد

مليون وخمسمائة ألف
دينار كويتي
( 1.500.000دينار كويتي)

 30سبتمبر 2021

محمد القطان

للفوز بألف دينار لعشرة فائزين،
إضافة إلى سحبين ربع سنويين
جــائــزة كــل منها  100.000ديـنــار،
وس ـح ــب ن ـصــف س ـن ــوي جــائــزتــه
 1.000.000دينار ،والسحب السنوي
الكبير على الجائزة الكبرى التي
تبلغ  1.500.000دينار.
م ــن ال ـم ـم ـي ــزات ال ـع ــدي ــدة الـتــي
يـتـمـتــع ب ـهــا ع ـم ــاء "ال ـ ــدان ـ ــة" أنــه
الحساب الوحيد في الكويت الذي
ي ـحـ ِّـول فــرصــك بــالـفــوز مــن السنة
الماضية إلى السنة التالية ،ضمن
برنامج مكافأة العمالء على وفائهم
ووالئهم للبنك.
ك ــذل ــك ،تـمــت إض ــاف ــة ك ــل فــرص
الربح لعمالء الدانة الحاليين من
ع ــام ( 2020م ــن  1ي ـنــايــر إل ــى 31
ديـسـمـبــر  )2020إلـ ــى سـحــوبــات
عام .2021

«برقان» يعلن فائزي «يومي»

أعلن بنك برقان أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على
حساب يومي ،وقــد فــاز كل واحــد منهم بجائزة  5000دينار،
والفائزون هــم :بــدر خالد الفالح ،ماجد هــال التميمي ،عادل
فصال اإلبراهيم ،وسعد ظاهر الرشيدي.
وإضافة للسحب اليومي ،يوفر "برقان" سحبا ربع سنوي
لحساب "يومي" للفوز بجائزة نقدية بقيمة  125.000دينار.
ولـلـتــأهــل للسحوبات رب ــع الـسـنــويــة يتعين عـلــى الـعـمــاء أال
يقل رصيدهم عن  500دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ
الـسـحــب ،كـمــا أن كــل  10دنــانـيــر تمثل فــرصــة واح ــدة لــدخــول
السحب .وإذا كــان رصيد الحساب  500ديـنــار ومــا فــوق ،فإن
صاحبه سيكون مؤهال لدخول كل السحوبات اليومية وربع
السنوية.

السنوي الكبير
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ومن الجدير بالذكر أن جميع
السحوبات تتم بحضور ممثل من
وزارة التجارة والصناعة ،وتتم
مراجعة وتدقيق السحوبات ربع
السنوية والـسـحــب الـسـنــوي من
شــركــة إرن ـســت أن ــد يــونــغ Ernst
.& Young
ويمكن للعمالء الحصول على
ف ــرص ل ـلــدخــول والـ ـف ــوز بـجــوائــز
الدانة النقدية على مدار السنة في
السحوبات المدرجة في الجدول.
ولزيادة فرص الربح ،يجب على
العمالء أن يحافظوا على المبلغ
المودع في الحساب ،لئال يقل عن
 200دينار ،أو أن يزيدوه للحصول
على ف ــرص رب ــح أكـثــر باستمرار.

يمكن للعمالء الحصول على فرصة
لدخول في السحب الشهري وربع
السنوي والـسـنــوي .وللمشاركة
في السحوبات القادمة ،يجب فتح
حـســاب الــدانــة بمبلغ  200دينار
على األقل ،إضافة إلى :التقدم بطلب
من خــال الخدمة المصرفية ّعبر
الـمــوبــايــل /اإلنـتــرنــت ،أو التفضل
بزيارة أقرب فرع لـ"الخليج" ،وذلك
لعمالء البنك الحاليين.
أمـ ــا ال ـع ّـم ــاء ال ـ ـجـ ــدد ،فـيــرجــى
منهم التفضل بــزيــارة أق ــرب فرع
للبنك ،بعد حجز مــوعــد للزيارة
عن طريق تطبيق ،Visit Gulf Bank
الذي يجعل بدوره تجربة الزيارة
أكثر سهولة ويسر .ويتيح البنك

إمكانية اإليــداع في حساب الدانة
بسهولة ويـســر ،لتمكين العمالء
من زيادة فرصهم في الفوز ،حيث
يمكنهم اإليداع عن طريق :الخدمة
المصرفية عبر الموبايل /اإلنترنت
وم ــن خ ــال خــدمــة ال ــدف ــع الــذاتــي
الجديدة " ."ePayأو زي ــارة أي من
ٔ
أف ــرع البنك ،أو عــن طــريــق اجـهــزة
ٔ
ٓ
الـ ـص ــراف االل ـ ــي  / ATMواج ـه ــزة
ٓ
الـصــراف االل ــي التفاعلي  ،ITMأو
االتصال بمركز خدمة العمالء.
ك ـمــا ي ـم ـكــن إنـ ـش ــاء أمـ ــر إيـ ــداع
مجاني مــن حسابات أخ ــرى لدى
"الخليج" إلى حساب الدانة.

وهذا هو سر النجاح لمنظومة
البنك االحترافية.

مقومات وإمكانيات أفضل
وب ـ ـ ـشـ ـ ــأن الـ ـنـ ـصـ ـيـ ـح ــة الـ ـت ــي
ي ـقــدم ـهــا ل ـل ـش ـبــاب لـلـبـحــث عن
الــوظـيـفــة ال ـتــي تـنــاسـبـهــم ،قــال
الـ ـعـ ـب ــان ــي" :ع ـل ـي ـن ــا أن نـفـهــم
أنفسنا أوال ،لكي نعرف نقاط
قوتنا ونقاط ضعفنا ،وحينها
نستطيع تـســو يــق امكانياتنا
وقدراتنا الشخصية على الوجه
األمثل ،فعدم فهم النفس يقود
إلــى عــدم معرفة الوظيفة التي
ي ــري ــده ــا الـ ـشـ ـخ ــص ،وي ـص ـبــح
مشتتا وبدون هوية حقيقية".

وشدد على أن "الجيل الحالي
لديه مقومات وامكانيات أفضل
بـكـثـيــر م ــن االجـ ـي ــال ال ـســاب ـقــة،
ً
فـ ـنـ ـح ــن نـ ـعـ ـي ــش اآلن ع ـ ـصـ ــرا
ً
أك ـث ــر تـ ـط ــورا وان ـف ـت ــاح ــا ،وكــل
مــا يحتاجه الشخص الناجح
ه ــو وض ــع خـطــة اسـتــراتـيـجـيــة
للتعامل مع نقاط القوة وإبراز
المهارات التي يتمتع بها".
وفي ختام الحلقة النقاشية،
وجـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـع ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي ن ـ ـصـ ــائـ ــح
للمتدربين لكي يحظوا بمسيرة
مهنية عنوانها النجاح:
 التطور والترقي في القطاعالـ ـخ ــاص ي ـح ـتــاج الـ ــى ال ـص ـبــر،
الذي يشكل عنصرا حاسما في
عملية الترقية الوظيفية.

 صقل المهارات الشخصيةعنصر ال غنى عنه في المسار
المهني الناجح.
 النجاح يحتاج إلــى شغفبالتطور وعـقــل لــديــه رغـبــة في
التعلم والتعطش لإلنجاز.
 األداء والتفاني فــي العملهما مفتاحا األمان الوظيفي في
القطاع الخاص.
 ال تعط فرصة لآلراء الهدامةوا لـسـلـبـيــة أن تستهلك طاقتك
وتفكيرك.

«وربة» يبتكر خدمة المدير المالي الشخصي
الشريف :تساعد العمالء في فهم أدق تفاصيل ثرواتهم
ض ـمــن ت ـحــركــاتــه الـمـتـســارعــة
نحو االبتكار المتذاكي في تطوير
بنيته التحتية الرقمية ،بما يواكب
ال ـت ـطــورات الـعــالـمـيــة ،أطـلــق بنك
وربــة خدمة تكنولوجية جديدة
م ـت ـط ــورة ،وه ــي ال ـمــديــر الـمــالــي
الشخصي.
وتكتسي خدمة "وربة" الجديدة
أهمية خاصة ،تجعلها مصرفيا
م ـم ـيــزة جـ ــدا ،كــون ـهــا تـ ــؤدي إلــى
تــوس ـعــة قــائ ـمــة ال ـب ـنــك الــرقـمـيــة
بطريقة مبتكرة ،خصوصا أنها
تـســاعــد الـعـمــاء فــي فـهــم صافي
ثــروات ـهــم والـتـحـكــم فـيـهــا بشكل
أفـضــل ،ومـعــرفــة تفاصيل تحرك
ون ـم ــو األمـ ـ ـ ــوال ف ــي حـســابــاتـهــم
ب ـش ـكــل م ـف ـصــل وش ـ ـهـ ــري ،وه ــي
عـ ـب ــارة ع ــن ن ـس ـخــة مــوس ـعــة من
المنصة الذكية.
بــدوره ،قــال رئيس المجموعة
ال ــرق ـم ـي ــة ف ــي ب ـن ــك وربـ ـ ــة محمد
الـشــريــف" :الـخــدمــة الذكية تعمل
كمدير مــالــي يـســاعــدك على فهم
أدق ت ـفــاص ـيــل ثـ ــرواتـ ــك ،بــال ـقــدر
ال ــذي يقدم لــك تسهيالت ومزايا
مجمعة مبتكرة ،تجعلهم متفردين
بها مقابل نظرائهم فــي البنوك
األخ ـ ـ ـ ـ ــرى" ،م ـض ـي ـفــا أن ال ـخــدمــة
الجديدة توفر للعميل معلومات
تـفـصـيـلـيــة ورؤى ح ـ ــول جـمـيــع
بيانات تدفقاته النقدية.
وشدد الشريف على أن الخدمة
الـجــديــدة تتمتع بأعلى معايير
األمـ ـ ـ ــان ال ـت ـق ـن ــي ،ب ـي ـن ـمــا تـشـمــل
م ـج ـمــوعــة مــرك ـبــة م ــن م ـحــركــات
الـ ـخ ــدم ــات ال ـع ـص ــري ــة ال ـم ـقــدمــة
لعمالء "ورب ــة" ،والتي تساعدهم

عـ ـل ــى فـ ـه ــم الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األمـ ـ ــور
المتعلقة في وضعهم المالي.
وم ــن أه ــم ال ـخــدمــات الـمـقــدمــة
مــن الـمــديــر الـمــالــي وال ـتــي تتيح
للعميل معرفة إجمالي موجوداته
ومطلوباته لدى بنك وربة وبقية
الجهات األخرى:
"مـحـفـظـتــي" ،وه ــي ع ـبــارة عن
مــزيــج مــن إجـمــالــي ال ـمــوجــودات
والمطلوبات الخاصة بالعميل،
والذي سيتمكن من الوصول إلى
تفاصيل األصــول التي يمتلكها،
وإجمالي مطلوباته مجتمعة في
رس ــم بـيــانــي يــوضــح ال ـفــرق بين
أصوله وخصومه "صافي الثروة".
"ال ـتــدف ـقــات الـنـقــديــة الـخــاصــة
ب ـ ـ ــي" ،وم ـن ـه ــا س ـي ـت ــاح لـلـعـمـيــل
م ـعــرفــة م ـق ــدار األم ـ ـ ــوال الـمـقـيــدة
والمخصومة في حسابه.
"إن ـف ــاق ــي وم ـي ــزان ـي ـت ــي" ،وهــي
مقارنة توفرها الخدمة الجديدة
ب ـي ــن ال ـم ـي ــزان ـي ــة ال ـت ــي ي ـحــددهــا
ال ـع ـم ـيــل ل ـ ـ ــدورة ش ـهــريــة معينة
لـيـظـهــر ل ــه م ــع ذل ــك رس ــم بياني
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـف ـع ـل ــي ،وب ـي ــان ــات
حــول نفقات العميل ،عــاوة على
س ـجــل ال ـط ـل ـبــات ال ـ ــذي يتضمن
ت ـقــديــم ت ـحــدي ـثــات حـ ــول تــاريــخ
طلب األم ــوال مــع إمكانية تذكير
ال ـم ـش ــارك ـي ــن ب ــال ــدف ــع ف ــي حــالــة
وجــود أي طلب معلق ،من خالل
لوحة تحكم يتم تعيينها تلقائيا
تـعــرض لــه إنـفــاقــه خ ــال آخ ــر 30
يوما.
وبين الشريف أن ما يميز خدمة
المدير المالي الشخصي ""PFM
أن ـهــا تتضمن الـتـحــديـثــات التي

محمد الشريف

تعكس رؤى العميل حول تجربته
المصرفية الشاملة مع بنك وربة،
وفي مقدمتها تاريخ انتهاء بطاقة
الهوية المدنية الخاصة بالعميل،
وتحديثات بطاقاته االئتمانية،
ونصائح للتوفير ،ومــا إلــى ذلك،
كـمــا سـتـعــرض ال ـخــدمــة للعميل
تحديثا حول مستحقات السداد
القادمة ،ليتوفر له مع ذلك أفكار
متطورة حول كيفية توفير المزيد
في حصالته ،من خالل لوحة تحكم
يمكنه من خاللها متابعة جميع
أنشطته في هذا الخصوص.
وحول كيفية قيام عميل "وربة"
ب ــإن ـش ــاء م ـن ـصــة ال ـم ــدي ــر ال ـمــالــي
الشخصي " "PFMوالعثور عليها،
أوضـ ـ ــح ال ـش ــري ــف انـ ــه "ال حــاجــة
لعميلنا إلن ـش ــاء مـنـصــة الـمــديــر
المالي الشخصي ،حيث ستعرض
الخدمة عليه تلقائيا ،وبإمكانه
استخدامها بشكل مجاني عبر
تطبيق بنك وربة".

«التجاري» يجري السحب على «النجمة» و«أكثر من راتب»
أجرى البنك التجاري سحوباته األسبوعية
والشهرية على حساب النجمة وحملة "أكثر
من راتب" ،وتم إجراء السحب أمس في مبنى
الـبـنــك الــرئـيـســي ،بـحـضــور مـمـثــل عــن وزارة
ال ـت ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة أح ـم ــد ال ـب ـص ـم ــان ،مــع
االل ـت ــزام بــاالشـتــراطــات الـصـحـيــة والــوقــائـيــة
المتمثلة في التباعد االجتماعي.
و قــام البنك بتغطية السحوبات مباشرة
عـبــر وســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،وجــاء ت
نتيجة السحب على النحو التالي:
ً
أوال  :س ـحــب ح ـس ــاب ا ل ـن ـج ـمــة ا ل ـش ـه ــري –
جائزة  20000دينار من نصيب الفائز فيصل
جاسم الصراف.
ً
ثانيا  :سحب حساب النجمة االسبوعي –
جائزة  5000دينار من نصيب الفائز عبدالله
زيد الزيد.
ً
ثالثا :سحب حملة "أكثر من راتب" – جائزة
تـعــادل راتـبــا وتـصــل لـغــايــة  1000ديـنــار من
نصيب الفائز رشيد محسن العنزي.
وأوض ــح الـبـنــك أن حـمـلــة "أك ـثــر مــن رات ــب"
موجهة للعمالء الكويتيين ا لــذ يــن يقومون
ب ـت ـحــو يــل روا ت ـب ـه ــم ا ل ـبــا ل ـغــة  500د يـ ـن ــار أو
أكـثــر عـلــى الـبـنــك ،وخـصــوصــا الـعــامـلـيــن في
الـقـطــاعـيــن ال ـح ـكــومــي وال ـن ـف ـطــي وال ـشــركــات

الـمــدرجــة لــدى الـبـنــك ،واالسـتـفــادة مــن مزايا
ه ــذه الـحـمـلــة وال ـح ـصــول ع ـلــى هــديــة نـقــديــة
فورية تبلغ قيمتها من  250إلى  500دينار
أو ق ــرض م ــن دون ف ــا ئ ــدة بـقـيـمــة  5أ ضـعــاف
الراتب ،وبحد أقصى  10000دينار ،وسيكون
ه ـنــاك سـحــب أ سـبــو عــي لـلـعـمــاء الكويتيين
الـحــالـيـيــن وال ـج ــدد م ـمــن ي ـقــومــون بـتـحــويــل
رواتبهم على البنك لربح مبلغ يعادل راتبا
واحدا من الرواتب التي يتقاضونها شهريا،
كما يمكن للعمالء الكويتيين المتقاعدين،
إضافة الى المقيمين الذين يقومون بتحويل
مديونيتهم البالغة  10000د.ك وما فوق الى
البنك ،الحصول على هدية نقدية قدرها  1في
المئة من قيمة المديونية المحولة.
يــذ كــر أن جــوا ئــز " ح ـســاب ا لـنـجـمــة" مميزة
ب ـح ـجــم م ـب ــال ــغ الـ ـج ــوائ ــز ال ـم ـق ــدم ــة ،إض ــاف ــة
إ ل ــى تـنــو عـهــا ط ــوال ا ل ـس ـنــة ،وا ل ـت ــي تتضمن
س ـح ــو ب ــات أ س ـبــو ع ـيــة ب ـق ـي ـمــة  5000د ي ـن ــار،
وشـهــريــة بـقـيـمــة  20000دي ـن ــار ،إضــافــة الــى
جائزة نصف سنوية بقيمة  500000دينار،
وسـحــب آخــر ال ـعــام عـلــى أكـبــر جــائــزة نقدية
مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة
 1500000دينار.
وع ــن آل ـيــة ف ـتــح ح ـســاب الـنـجـمــة وال ـتــأهــل

لدخول السحوبات ،فمن المعروف أنه يمكن
فتح الحساب فقط بإيداع  100دينار ،ويجب
أن يـكــون فــي ا لـحـســاب مبلغ ال يقل عــن 500
دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات على
كــل الـجــوائــز الـتــي يـقــدمـهــا الـحـســاب ،وكلما
زاد رصيد العميل زادت فرصة الفوز ،فضال
عن المزايا اإلضافية التي يوفرها الحساب،
إذ يـحـصــل الـعـمـيــل ع ـلــى ب ـطــاقــة س ـحــب آلــي
وي ـس ـت ـط ـيــع ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ب ـط ــاق ــة ائ ـت ـمــان

بضمان الحساب ،وكذلك الحصول على كل
الخدمات المصرفية من البنك التجاري.
وك ـش ــف ال ـب ـنــك أن ح ـس ــاب ال ـن ـج ـمــة م ـتــاح
للجميع ،وبإمكان أي شخص فتحه من خالل
تطبيق  CBK Mobileبخطوات بسيطة ومن
أي مكان وفي أي وقت.

١١
 28مليون دينار أرباح بورصة الكويت في  2020بنمو %190
ةديرجلا
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اقتصاد

ً
مجلس إدارة الشركة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بـ  40فلسا للسهم
أعلنت بورصة الكويت زيادة
إيرادات التشغيل إلى حوالي
 22.2مليون دينار ،أي بنسبة
بلغت  %56.3عن إيراداتها
التي بلغت
في عام ً 2019
آنذاك  14.2مليونا ،وبلغت
128.5
قيمة ربحية السهم
ً
ً
فلسا ،مقارنة بـ  47.8فلسا في
عام  ،2019أي بزيادة نسبتها
.%169

أعلنت بــور صــة ا لـكــو يــت عــن نتائجها
المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر
ً
أداء
م ــن ع ــام  ،2020إذ حـقـقــت ا ل ـشــر كــة
ً
استثنائيا بأرباح صافية ًبلغت حوالي
 28م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،مـحـقـقــة بــذلــك نسبة
زيادة تفوق  190بالمئة ،مقارنة بأرباح
عام  ،2019التي بلغت  9.6ماليين دينار.
وأوضحت الشركة أن إجمالي أصولها
ب ـلــغ ح ــوال ــي  104.2مــاي ـيــن ديـ ـن ــار ،أي
بــز يــادة نسبتها  187.8بــا لـمـئــة ،مقارنة
بعام  ،2019حيث بلغ إجمالي األ صــول
حينها  36.2مـلـيــو نــا ،فــي حـيــن ارتفعت
حقوق المساهمين بنسبة  64.5بالمئة
من  32.1مليونا في عام  2019إلى 52.8
مليونا للسنة المنتهية في  31ديسمبر
من عام .2020
ك ـم ــا أع ـل ـن ــت ال ـش ــرك ــة زيـ ـ ــادة إيـ ـ ــرادات
التشغيل إ ل ــى حــوا لــي  22.2مـلـيــو نــا ،أي
بنسبة بلغت  56.3بالمئة عن إيراداتها
ف ــي ع ــام  ،2019ال ـتــي بـلـغــت آنـ ــذاك 14.2
مليون دينار .وبلغت قيمة ربحية السهم
 128.5فلسا ،مقارنة بـ  47.8فلسا في عام
 ،2019أي بزيادة نسبتها  169بالمئة.
وفـ ـ ــي ه ـ ــذ ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أوصـ ـ ـ ــى م ـج ـلــس
اإلدارة ،فــي االج ـت ـمــاع ال ــذي عـقــد أمــس،
ً
ب ـتــوزيــع أرب ـ ــاح ن ـقــديــة بـقـيـمــة  40فـلـســا
للسهم الواحد (خاضعة لموافقة الجمعية
العمومية والجهات المختصة).
ً
وتعليقا على ذلك ،قال رئيس مجلس
إدارة ا لـشــر كــة حمد الحميضي« :حققت
ً
بقيمة
بــورصــة الـكــويــت أربــاحــا صــافـيــة
ً
بلغت حــوا لــي  28مليون د يـنــار ،محققة
ً
ً
س ــا ب ـن ـس ـبــة تـ ـف ــوق 190
ارتـ ـف ــاع ــا م ـل ـم ــو ً
ب ــال ـم ـئ ــة ،م ـ ـقـ ــارنـ ــة ب ـص ــاف ــي أربـ ـ ـ ــاح ع ــام
 .2019وجــاء هــذا األداء نتيجة للتطوير
والتحسين المستمرين فــي ا ل ـســوق ،إذ
ً
ً
أحرزنا تقدما كبيرا في مسيرتنا لنكون
بــورصــة أوراق مــالـيــة رائ ــدة وبـ ــارزة في
الشرق األوســط ،وســوق مال مصنفا من
قبل أبرز مؤشرات التصنيف العالمية».
وأضاف« :على الرغم من الظروف غير
ال ـعــاديــة الـتــي أفــرزت ـهــا جــائـحــة فـيــروس
كورونا المستجد ،فقد استمرت بورصة
الـكــويــت فــي سلسلة إنـجــازاتـهــا ال ـبــارزة
ً
ووا صـلــت استراتيجيتها سـعيا لوضع
س ـ ـ ــوق الـ ـم ـ ـ ــال ال ـك ــوي ـت ـ ــي ع ـل ـ ــى خــريـطـ ــة
االسـتثمار كأحد أفضل األسـواق المالية
فــي المنطقة ،و مــن ا لـكـيــا نــات الحكومية
ال ـتــي ت ــم خـصـخـصـتـهــا ب ـن ـجــاح .أود أن
أتقدم بجزيل الشكر إلى اإلدارة التنفيذية

ً
ً
أحرزنا تقدما كبيرا
في مسيرتنا لنكون
بورصة أوراق مالية
رائدة وبارزة في الشرق
األوسط

الشركة مستمرة
بالتزامها لتحسين كفاءة
وجاذبية وأداء السوق
الستقطاب المزيد من
رؤوس أموال المستثمرين

الحميضي

العصيمي

وجـمـيــع مــوظـفــي ب ــورص ــة ال ـكــويــت على
مساهماتهم فـي مسـيرة تطـور الشركة».
ولعل أبرز هذه اإلنجازات إدراج أسهم
الشركة في السوق األول ،الذي يعد ثمرة
ال ـح ـص ــاد ل ـج ـهــود ال ـش ــرك ــة ال ـم ـتــواص ـلــة
م ـن ــذ ت ــأس ـي ـس ـه ــا ،ف ـض ــا عـ ــن ال ـخ ــدم ــات
والمنتجات المتوافقة مع أعلى المعايير
الدولية ،والتي تتماشى مع رؤية الشركة
مال ذي سيولة
الهادفة إلى تطوير سوق ّ ٍ
للمصد رين إمكان
وشفافية ،مما يتيح
ّ
الفعال إلى رأس المال ،ويخلق
الوصول

لهذا العام ،والتي تضمنت إدراج أسهم
شركة شمال الزور األولى للطاقة والمياه
وإدراج أول صندوق عقاري مدر للدخل
«بيتك كابيتال ريت» .كما نجحت الشركة،
بالتعاون مــع منظومة ا لـســوق ،بعملية
إدراج سبع شــركــات فــي مــؤشــرات MSCI
ل ــأس ــواق الـنــاشـئــة بـعــد تــرقـيــة الـكــويــت
إلى «سوق ناشئ» في نهاية عام .»2019
و ق ــد أدت عملية اال ن ـض ـمــام لتسجيل
قيمة تــداوالت قياسية في السوق بلغت
 961.6م ـل ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ،والـ ـت ــي ت ـع ــد مــن
أعلى قيم التداول في يوم واحد بتاريخ
السوق وقيمة غير مسبوقة من تدفقات
رؤوس األمـ ـ ــوال األج ـن ـب ـيــة ،إض ــاف ــة الــى
زيادة االستثمارات األجنبية في الكويت،
وارتفاع ملكية المستثمرين األجانب في
السوق األول بنسبة تصل إلى 13بالمئة.
ّ
كما مثلت تدفقات التداول للمستثمرين
األ جــا نــب ما يقارب نسبة  24بالمئة من
ق ـي ـمــة الـ ـ ـت ـ ــداوالت ف ــي عـ ــام  ،2020وب ـلــغ
إجمالي األسهم المتداولة في عام 2020
أكثر من  52مليار سهم ،بزيادة نسبتها
 33ب ــا ل ـم ـئ ــة عـ ــن إ جـ ـم ــا ل ــي ا ل ـ ـ ـ  39م ـل ـيــار

فرص عوائد متنوعة للمستثمرين.
ّ
م ــن ج ـه ـتــه ،ع ــل ــق ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
ل ـب ــورص ــة الـ ـك ــوي ــت ،م ـح ـمــد الـعـصـيـمــي،
ً
على هذه النتائج قائال« :تواصل الشركة
العمل على تطوير بنيتها التحتية وإطار
ال ـع ـمــل الـتـشـغـيـلــي وتـسـتـمــر بــالـتــزامـهــا
لتحسين كـفــاء ة و جــاذ بـيــة وأداء السوق
الستقطاب المزيد من رؤوس األموال من
المستثمرين المحليين والدوليين».
وأضاف العصيمي« :إن بورصة الكويت
أحد المرافق الحيوية التي استمرت في
العمل لتنجز جميع مشاريعها الرئيسية

«العيد ًلألغذية» توصي بتوزيع
 %5نقدا و %20منحة
اجتمع مجلس إدارة شركة
«العيد لــأغــذيــة» ،أمــس ،وتمت
الموافقة على إصــدار البيانات
المالية للسنة المالية المنتهية
ف ــي  2020/12/31الـمـقــدمــة من
مــراق ـبــي ال ـح ـســابــات ،وأوص ــى
المجلس باقتراح توزيع أرباح
نقدية للمساهمين بقيمة  5في
المئة مــن رأس الـمــال المدفوع
( 5فلوس للسهم من رأس المال
المدفوع) ،وتوزيع أسهم منحة
بنسبة  20فــي الـمـئــة مــن رأس
الـمــال المدفوع ( 20سهما لكل
 100سـهــم) عــن الـسـنــة المالية
المنتهية في .2020/12/31
وب ـل ــغ ص ــاف ــي ربـ ــح ال ـشــركــة
(  1.573.324د.ك) ( م ـل ـيــو نــا
وخـمـسـمـئــة وث ــاث ــة وسـبـعـيــن
ألفا وثالثمئة وأربعة وعشرين
دي ـ ـ ـنـ ـ ــارا) عـ ــن الـ ـسـ ـن ــة ال ـم ــال ـي ــة
المنتهية فــي  ،2020/12/31أي
بزيادة  4.2في المئة عن العام

الـ ـس ــاب ــق مـ ــع ت ـح ـق ـيــق ارتـ ـف ــاع
ملحوظ في حقوق المساهمين
ل ـت ـب ـلــغ  496.108.19د.ك ،أي
بزيادة نسبة  8.8في المئة.
وأكـ ـ ـ ــد ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
ل ـل ـشــركــة م ـح ـمــد ال ـم ـط ـي ــري أن
ً
جــائـحــة «ك ــورون ــا» أث ــرت سلبا
على كل القطاعات االقتصادية،
ً
ً
وفـ ـ ـ ــرضـ ـ ـ ــت كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا هـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــا م ــن
ً
الـ ـتـ ـح ــدي ــات ،خـ ـص ــوص ــا عـلــى
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـغـ ــذائـ ــي ،و»هـ ـ ـ ــو مــا
دف ـع ـنــا ال ــى اع ـت ـم ــاد آل ـي ــة عمل
ج ــدي ــدة واسـتــراتـيـجـيــة ترتكز
عـ ـل ــى اب ـ ـت ـ ـكـ ــار ح ـ ـلـ ــول ن ــاج ـع ــة
لـلـتـعــامــل م ــع األزم ـ ــة ،وتـطــويــر
طاقاتنا التشغيلية ،لنكون أكثر
مساهمة في المجتمع من خالل
المحافظة على األمــن الغذائي،
ً
وال ـت ــرك ـي ــز ع ـلــى ال ـع ـم ـيــل أوال،
ً
وتبني العمل الجماعي ثانيا».
وأضاف «نسعى في الشركة
إلــى الــريــادة في تقديم خدمات

محمد المطيري

مـتـكــامـلــة ف ــي ال ـق ـطــاع الـغــذائــي
المحلي واإلقليمي عبر نموذج
متكامل عموديا تدعمه خطوط
ً
أعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال م ـ ـ ـسـ ـ ــانـ ـ ــدة ،ت ـح ـق ـي ـق ــا
السـتــراتـيـجـيـتـنــا ال ـمــرنــة الـتــي
تتمحور حول عمالئنا وإضافة
الـقـيـمــة لـشــركــائـنــا عـبــر توفير

خـيــارات متنوعة من العالمات
ال ـت ـج ــاري ــة ال ـم ــرم ــوق ــة عــالـمـيــا
وإقليميا ومحليا».
ولفت إلى حرص فريق عمل
ال ـشــركــة ذي ال ـخ ـبــرة وال ـمــدرب
ع ـلــى ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـت ـحــديــات
ومـجــابـهــة األزمـ ـ ــات ،واالل ـت ــزام
ب ـ ــأع ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـع ـ ــايـ ـ ـي ـ ــر الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــودة
وال ـم ـس ــؤول ـي ــة تـ ـج ــاه ال ـع ـمــاء
والشركاء.
واختتم بالتأكيد على التزام
«العيد لألغذية» بتحقيق عوائد
مجدية مستدامة لمساهميها
من خالل اعتماد نموذج أعمال
ع ـ ـصـ ــري وم ـ ـ ـ ــرن ي ـم ـك ـن ـه ــا مــن
مواكبة احتياجات ومتطلبات
ال ـع ـم ــاء ال ـم ـت ـغ ـيــرة م ــن ج ـهــة،
وال ـت ـقــدم واالزده ـ ـ ــار واالرت ـق ــاء
ب ـم ـكــان ـت ـهــا ك ـش ــرك ــة رائ ـ ـ ــدة فــي
ق ـطــاع ال ـخــدمــات االسـتـهــاكـيــة
الغذائية من جهة أخرى.

ارتفاع مؤشرات البورصة بقيادة السوق
األول ...والسيولة  50.3مليون دينار
●

علي العنزي

بـ ـ ـ ــدأت مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ب ـ ــورص ـ ــة ال ـك ــوي ــت
تعامالت الشهر ال ـجــاري بـقــوة وأقفلت
جميعها عـلــى مـكــاســب واض ـحــة كانت
بنسبة  0.65فــي الـمـئــة لـمــؤشــر الـســوق
العام ،إذ أضــاف في أول يــوم من مارس
 36.61نقطة ليقفل على مستوى 5686.77
ً
نـقـطــة مـسـتـعـيــدا ك ــل خـســائــر األس ـبــوع
ال ـم ــاض ــي وب ـس ـي ــول ــة ك ـب ـي ــرة أعـ ـل ــى من
معدالت هــذا العام ( 44.2مليون دينار)
وقفز بسيولته إلــى  50.3مليون دينار
ت ــداول ــت  256مـلـيــون سـهــم عـبــر 11755
صفقة ،وتم تداول  134سهما ربح منها
 72بينما تــراجــع  42واسـتـقــر  20دون
تغير.
وك ــان ــت م ـكــاســب الـ ـس ــوق األول هي
األكبر وبنسبة  0.7في المئة أي 43.14
نقطة ليقفل على مستوى  6200.61نقطة
بسيولة كبيرة بلغت  37.7مليون دينار
تــداولــت  102.8مليون سهم عبر 6775
ً
صفقة ،وربح  17سهما مقابل خسارة 5
واستقرار  3أخرى.
ً
وس ـجــل مــؤشــر رئـيـســي  50ارت ـفــاعــا
ً
ق ــري ـب ــا م ــن س ــاب ـق ــه وب ـن ـس ـبــة  0.67في
المئة أي  32.5نقطة ليقفل على مستوى

 4853.25نقطة بسيولة جيدة بلغت 9.7
ماليين دينار تداولت  117.8مليون سهم
ً
عبر  3300صفقة ،وتم تــداول  46سهما
من إجمالي  50ربح منها  29وخسرت 9
بينما استقرت  8دون تغير.
س ـج ـل ــت تـ ـع ــام ــات ب ـ ــداي ـ ــة ال ـج ـل ـســة
ً
ً
فـ ـت ــورا مـ ـح ــدودا ف ــي ح ــال ــة ج ــس نبض
االتـ ـج ــاه ،الـ ــذي س ــرع ــان م ــا ات ـضــح بعد
ظهور عمليات شراء كبيرة على األسهم
الـ ـقـ ـي ــادي ــة ،وك ـ ـ ــان فـ ــي م ـقــدم ـت ـهــا سـهــم
أجيليتي ،الذي ارتد ونشر التفاؤل تاله
ً
سهم الــوطـنــي ال ــذي حقق نـمــوا بنسبة
 1فــي المئة بنهاية الجلسة ،كذلك كان
سهم البورصة يترقب إعالنه بعد نهاية
ً
ً
الجلسة ليحقق نموا كبيرا بنسبة 1.5
في المئة.
وسجل سهما بوبيان بتروكيماويات
ً
ً
وبنك بوبيان نـمــوا واضـحــا بحوالي 2
في المئة وساهم سهما آالفكو وعقارات
ال ـكــويــت ال ـج ــدي ــدان ف ــي ال ـمــؤشــر األول
بالدعم وكان سهما بيتك وزين يتداوالن
قريبين مــن نقطة األس ــاس ،ولــم يحققا
أكثر من نصف نقطة مئوية من المكاسب.
واستقر سهم بنك الخليج على الرغم
من نشاطه الكبير الذي تصدر به قائمة
ً
األفضل نشاطا ،وكانت كتلة أسهم إيفا

هي الشريك الوحيد لألسهم القيادية في
السيولة من خالل أسهمها الكبرى الثالثة
أرزان وع ـق ــارات الـكــويــت وإي ـفــا ،التي
أق ـف ـلــت جـمـيـعـهــا ع ـلــى ارت ـ ـفـ ــاع وكــانــت
م ـس ــاه ـم ــة ال ـب ـق ـي ــة مـ ــن األس ـ ـهـ ــم خـ ــارج
السوق األول ضعيفة مثل السالم وأعيان
وبتروغلف ،على الرغم من لونها األخضر
ومكاسبها المتفاوتة التي أقرت باالرتفاع
لمؤشرات السوق الرئيسي ورئيسي 50
لتنتهي الجلسة إيجابية ومتفائلة حيث
النمو في المؤشرات والسيولة والنشاط.
ً
خليجيا ،تباين أداء مؤشرات األسواق
المالية الخليجية وبعد بداية خضراء
لـمــؤشــرات الـسـعــوديــة واإلم ـ ــارات عــادت
ً
وأقفلت على اللون األحمر خصوصا دبي
و«تاسي» السعودي وكانت المكاسب من
نصيب الكويتي والقطري والبحريني
بوضوح مدعومة بنمو كبير في أسعار
النفط فــي أول ــى جلساته حيث اخترق
ً
مستوى  65دوالرا للبرميل على مستوى
مزيج برنت تسليم شهر مايو.

ً
سهم لعام  ،2019والــذي شكل استمرارا
لالستراتيجية الفعالة التي انتهجتها
بورصة الكويت لخلق بيئـة ا ســتثمارية
جاذبة.
وتعمــل بورصة الكويت علــى تنميــة
سـ ـ ــوق مـ ــالـ ــي قـ ـ ــوي ي ـت ـم ـت ــع بــال ـسـ ـ ـيــولــة
وال ـم ـصــداق ـيــة ،قـ ــادر عـلـ ــى فـتـ ــح الـمـجــال
بـشـ ـ ـكــل فـعـ ـ ــال أمـ ــام الـج ـهـ ــات الـمـصـ ــدرة

ل ــأوراق المالي ــة للتواصل مع أصحاب
رؤوس األم ـ ـ ـ ـ ــوال وال ـم ـسـ ـ ـ ـ ـ ـت ـث ـمــريــن بـمـ ــا
يتي ــح ف ــرص حقيقي ــة متنو ع ــة للعائد
ع ـل ـ ــى االسـ ـ ـت ـث ـم ــار ،وي ـس ــاع ــد ع ـلــى خـلــق
سـوق مالي متطور ورائد علـى المسـتوى
اإلقليمي.

12
اقتصاد
ً
عمومية  Ooredooتقر توزيع أرباح نقدية بواقع  15فلسا
ةديرجلا

•
العدد  / 4670الثالثاء  2مارس 2021م  18 /رجب 1442هـ

economy@aljarida●com

• آل ثاني :جهودنا ستتوحد لتبوؤ الريادة في صناعة االتصاالت بالعام الحالي وحقبة ما بعد الجائحة
• البابطين :المبيعات الرقمية في  Ooredooالكويت قفزت  %90في 2020

ثاني أن 2020
محمد آل ً
أكد ً
كان عاما استثنائيا بشكل
غير متوقع ،إذ تعطلت فيه
اقتصادات الدول واألعمال
التجارية بسبب الجائحة،
ً
ذلك ،فإنني
«رغم
:
مضيفا
ً ً
مازلت متفائال جدا ،وعلى يقين
أننا سنتغلب على هذا الوضع
في  2021وفي السنوات
القادمة باذن الله؛ حين
سيتعين على العالم أجمع
التكيف مع الوضع الطبيعي
الجديد».

ع ـق ــدت م ـج ـمــوعــة Ooredoo
ال ـ ـكـ ــويـ ــت  -ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ــوط ـن ـي ــة
لالتصاالت المتنقلة ()Ooredoo
(ش.م.ك.ع)  -جمعيتها ا لـعــا مــة
الـعــاديــة أمــس األثـنـيــن األول من
مارس وذلك في المبنى الرئيسي
للشركة ،حيث شهدت الجمعية
حـ ـض ــور م ــا ن ـس ـب ـتــه  93.20فــي
المئة من مساهمي الشركة ،كما
ت ــم إعـ ــان ت ــوزي ــع أرب ـ ــاح نـقــديــة
ً
بمقدار  15فلسا للسهم الواحد،
ل ـل ـم ـس ــاه ـم ـي ــن الـ ـمـ ـقـ ـي ــدي ــن فــي
سـجــات الـشــركــة فــي نهاية يوم
االستحقاق والمحدد بتاريخ 31
مارس .2021
وخالل الجمعية تمت مراجعة
جدول األعمال وتالوة ومناقشة
ال ـت ـق ــاري ــر والـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـمــال ـيــة
واعـ ـتـ ـم ــاده ــا وم ـن ــاق ـش ــة جـمـيــع
ال ـ ـب ـ ـنـ ــود األخـ ـ ـ ـ ــرى عـ ـل ــى ج ـ ــدول
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ،كـ ـم ــا تـ ــم اسـ ـتـ ـع ــراض
التقرير السنوي المالي واإلداري
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ،الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ت ـض ـم ــن
أبـ ــرز اإلن ـ ـجـ ــازات ال ـت ــي حققتها
المجموعة خالل عام .2020

تفاؤل

تحقيق
إيرادات مجمعة
بلغت 593
مليون دينار

وف ـ ــي ت ـص ــري ــح ل ــه بـمـنــاسـبــة
ان ـع ـق ــاد ال ـج ـم ـع ـيــة ،أكـ ــد رئ ـيــس
مجلس اإلدارة الشيخ محمد بن
عـبــدالـلــه آل ثــانــي أن ع ــام 2020
ً
ً
كان عاما استثنائيا بشكل غير
مـتــوقــع تعطلت فـيــه اقـتـصــادات
الدول واألعمال التجارية بسبب
ً
الـجــائـحــة ،مضيفا« :عـلــى الرغم
ً
مــن ذلــك ،فإنني مــا زلــت متفائال
ً
جدا ،وعلى يقين بأننا سنتغلب
على هــذا الــوضــع فــي عــام 2021
وفي السنوات القادمة باذن الله؛
حين سيتعين على العالم أجمع
ال ـت ـك ـيــف م ــع ال ــوض ــع الـطـبـيـعــي
الجديد».

ال ـت ـع ــاف ــي ال ـم ـح ـت ـم ــل ،وال نـ ــزال
مـتـفــائـلـيــن ب ـح ــذر ح ـيــث نتبنى
خططا متحفظة ونعمل جاهدين
على دراسة األوضاع في األسواق
ال ـت ــي ن ـع ـمــل ب ـه ــا ب ـش ـكــل دوري
ومكثف».

حلول رقمية
وأع ـ ــرب ع ــن تـطـلـعــه «ب ـت ـفــاؤل
ل ـمــزيــد م ــن اإلن ـ ـجـ ــازات ف ــي عــام
 ،2021ونعدكم بأننا سنستثمر
ل ـبــذل الـمــزيــد مــن الـجـهــود نحو
ـول رق ـم ـيــة أك ـثــر مـتــانــة
ب ـنــاء ًح ـلـ ً
وذكاء وأمانا ،إضافة إلى تقديم
عروض وباقات حصرية لجميع
عـ ـم ــائـ ـن ــا ،وسـ ـتـ ـت ــوح ــد ج ـه ــود
الـمـجـمــوعــة ل ـت ـبــوؤ ال ــري ــادة في
ص ـن ــاع ــة االت ـ ـصـ ــاالت ف ــي ال ـع ــام
ال ـ ـحـ ــالـ ــي وف ـ ـ ــي ح ـق ـب ــة م ـ ــا ب ـعــد
الجائحة».
وش ـ ـهـ ــدت ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ــام ــة
ال ـع ــادي ــة لـمـجـمــوعــة Ooredoo
الكويت حضور عدد من أعضاء
مـجـلــس اإلدارة ،مـنـهــم الــدكـتــور
يوسف الصليلي ،وممثلي وزارة
الـ ـتـ ـج ــارة والـ ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
لـ ـلـ ـمـ ـق ــا ص ــة و مـ ـمـ ـثـ ـل ــي اإلدارة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ل ـش ــرك ــة Ooredoo
الكويت كل من الرئيس التنفيذي
ع ـبــدال ـعــزيــز ي ـع ـقــوب الـبــابـطـيــن
ورئ ـيــس قـطــاع الـعـمـلـيــات فــادي
قـ ـع ــوار وم ـج ـم ــوع ــة م ــن رؤسـ ــاء
القطاعات في الشركة.

تأثير الجائحة اإليجابي
وفـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق ت ـع ـل ـي ـق ــه ع ـلــى
النتائج المالية السنوية للشركة،
قـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ــدى
 Ooredooالـكــويــت ،عبدالعزيز

يـعـقــوب الـبــابـطـيــن« :ل ـقــد تجلى
ب ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ــوح  -خـ ـ ـ ـ ـ ــال جـ ــائ ـ ـحـ ــة
كــوف ـيــد ١٩-ال ــدور الـحــاســم الــذي
تلعبه االتـصــاالت في مجتمعنا
واقـ ـتـ ـص ــادن ــا .ف ـف ــي ح ـي ــن شـكــل
الوباء أزمة اجتماعية واقتصادية
عميقة ،فقد عــزز في ذات الوقت
من أهمية االتصال كجزء أساسي
مــن الـحـيــاة اليومية والمجتمع
بأكمله .وقد أدى التحول الواسع
النطاق والمتسارع إلى المنصات
االفـتــراضـيــة – فــي عــالــم األعـمــال
وفـ ـ ــي م ـس ـي ــرة ت ـع ـل ـيــم األجـ ـي ــال
الـ ـق ــادم ــة – وصـ ـ ــوال إل ـ ــى زي ـ ــادة
الطلب على خدمات االتصال على
نحو غير مسبوق».

النمو الرقمي
وحــول مسيرة النمو الرقمية
للشركة ،قــال البابطين« :يعتمد
م ـ ــايـ ـ ـي ـ ــن األشـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص الـ ـ ـي ـ ــوم
ع ـلــى م ـن ـصــات األون ــاي ــن س ــواء
للدراسة أو للعمل من المنزل ،أو
لحضور االجتماعات االفتراضية
وحـتــى الـتـســوق عـبــر اإلنـتــرنــت.
وب ــالـ ـت ــال ــي ،ت ـع ـم ــل Ooredoo
الكويت باستمرار على تحسين
منتجاتها وخدماتها وعروضها
لـخــدمــة الـمـجـتـمــع .وق ــد شـهــدت
قاعدة عمالء  Ooredooالكويت
الــرق ـم ـيــة ن ـم ـ ًـوا ك ـب ـي ـ ًـرا مــدعـ ً
ـومــا
ب ـ ــزي ـ ــادة ال ـم ـب ـي ـع ــات مـ ــن خ ــال
تـطـبـيــق  MyOoredooو كــذ لــك
ال ـم ـت ـج ــر اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي .ون ـف ـخــر
فــي  Ooredooالـكــويــت بتعزيز
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الــرق ـم ـيــة لخلق
تجربة عمالء سلسة والدفع نحو
ال ـن ـمــو وال ـت ـط ــور ،ح ـيــث شـهــدت
 Ooredooالكويت زيــادة هائلة
في أعداد المستخدمين الرقميين

محمد بن عبدالله آل ثاني

د .يوسف الصليلي وعبدالعزيز البابطين
وقفزت عائدات المبيعات الرقمية
بنسبة وصلت إلى  90في المئة.

 Ooredooجـ ـ ــا ئـ ـ ــزة اإل بـ ـ ـ ـ ــداع
اإلع ــان ــي ألف ـضــل تـل ـفــزيــون في
الـعـيــد الــوط ـنــي ل ـعــام  2020من
منتدى اإلعالم العربي.

وأعـ ــرب الـبــابـطـيــن عــن فـخــره
ب ـح ـصــول ال ـشــركــة ع ـلــى جــوائــز
واسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــات مـ ـمـ ـي ــزة ،حـيــث
ت ــم ت ـكــريــم  Ooredooال ـكــويــت
مــن جــانــب الـعــديــد مــن الـجـهــات
وف ـ ــازت بــال ـعــديــد م ــن ال ـجــوائــز
ال ـمــرمــوقــة ب ـمــا ف ــي ذل ــك جــائــزة
«أفـضــل برنامج والء ومكافآت»
عن برنامج مكافآت «نجوم» من
 Telecom Review Ladersفي
نوفمبر  .2020فــي حين حصل
تطبيق  MyOoredooالمبتكر
ع ـلــى ج ــائ ــزة «أفـ ـض ــل تـطـبـيــق»
م ــن .MENA Digital Awards
كما حصدت  Ooredooالكويت
ع ـل ــى الـ ـج ــائ ــزة الـ ـب ــرون ــزي ــة مــن
 Stevie Awardsا ل ـع ــا ل ـم ـي ــة
وذل ـ ـ ـ ـ ـ ــك عـ ـ ـ ــن أفـ ـ ـض ـ ــل بـ ــرنـ ــامـ ــج
«اسـتـجــابــة لـلـشــركــات واألع ـمــال
والحكومة» في مجال المسؤولية
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة .ك ـ ـمـ ــا حـ ـص ــدت

منتجات حصرية للشركات

جوائز

وأكـ ـ ـ ــد الـ ـب ــابـ ـطـ ـي ــن أن ق ـط ــاع
األعـمــال والـشــركــات فــي الكويت
كــان لــه نصيب األس ــد كــذلــك من
الـخــدمــات الـحـصــريــة خ ــال عــام
 ،2020حـيــث أطـلـقــت Ooredoo
م ـن ـص ــة ال ـت ـع ـل ـي ــم اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي
بالشراكة مع  ،Edunationومع
ا سـ ـتـ ـم ــرار  Ooredooا ل ـكــو يــت
فـ ـ ـ ــي دعـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــول الـ ــرق ـ ـمـ ــي
ب ـ ــأح ـ ــدث ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ــرق ـم ـي ــة،
تـقــدم  Ooredooمنصة التعلم
اإللـكـتــرونــي  Edunationكبيئة
ت ـع ـل ـي ـم ـيــة جـ ــديـ ــدة تـ ـه ــدف إل ــى
تزويد المدارس بفرصة التحول
الرقمي Edunation .وهو مزود
لبيئة تعليمية حــد يـثــة ا لـعـهــد.
تسعى جاهدة لمساعدة الطالب
ع ـلــى االس ـت ـف ــادة م ــن الـلـحـظــات
القابلة للتعليم من خالل منحهم

ارتفاع اإليرادات

 209.8ماليين
دينار إيرادات
Ooredoo
الكويت

وت ــاب ــع آل ث ــان ــي« :لـ ـق ــد تــأثــر
أداؤن ـ ـ ــا ال ـم ــال ــي ف ــي س ـنــة 2020
بتباطؤ عجلة االقتصاد نتيجة
لـ ـج ــا ئـ ـح ــة كـ ــو ف ـ ـيـ ــد  19 -ا ل ـت ــي
اج ـتــاحــت ال ـعــالــم ب ــأس ــره والـتــي
ّأدت إلــى تدهور أوضــاع السوق
في عدد من الــدول التي نتواجد
فيها .وعلى الرغم من ذلك حققنا
إجمالي إيرادات موحدة للشركة
الــوطـنـيــة لــات ـصــاالت المتنقلة
بلغت  593مليون دينار في سنة
ً
 ،2020كـمــا حـقـقـنــا تـحـسـنــا في
اإلي ــرادات مقارنة بالربع الثالث
م ــن س ـن ــة  2020ح ـي ــث ارت ـف ـعــت
مــن  148مليون ديـنــار فــي الربع
الـثــالــث مــن سنة  2020إلــى 151
مـلـيــون دي ـنــار ،الــربــع الــرابــع من
السنة ،األمر الذي يدل على بداية

تفاؤل واستدامة

عيسى الموسى وأمادو نداي وستيفين كولنز وفادي قعوار ود .يوسف الصليلي وعبدالعزيز البابطين وتابان تريباثي
وعمر البسام ومجبل األيوب

«الدراسات المصرفية» يصدر نشرة «إضاءات
مالية ومصرفية» للشهر الحالي
أصـ ـ ــدر م ـع ـهــد ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
اإلصدار الجديد من نشرة «إضاءات مالية
ومصرفية» لشهر مارس  ،2021والتي تمثل
نشرة توعوية دورية يصدرها المعهد كل
سنة منذ عام  2008وبشكل دوري لعمالء
البنوك والشركات بصفة خاصة ،وللجمهور
من كل فئات المجتمع بصفة عامة ،بهدف
تنمية الـمـعــارف ونـشــر الــوعــي المصرفي
والمالي بين أفراد المجتمع.
وتضمنت محاور العدد:
• تعريف الذكاء االصطناعي
• تاريخ الذكاء االصطناعي
• أنواع الذكاء االصطناعي
• مجاالت الذكاء االصطناعي
• تطبيقات الذكاء االصطناعي
• فوائد الذكاء االصطناعي
• سلبيات الذكاء االصطناعي
• الخالصة
وم ـف ـهــوم ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي باللغة
اإلنجليزية هــو ،Artificial intelligence
وهو مصطلح يشير إلى القدرة على التحكم
فــي أجـهــزة الــروبــوت أو األج ـهــزة الرقمية
باستخدام جهاز حاسوب يقلد ويحاكي
العمليات الحركية والــذهـنـيــة الـتــي تقوم
بها الكائنات المتطورة كاإلنسان ،ومنذ
ت ـطــور ال ـح ــاس ــوب ف ــي أرب ـع ـي ـن ـيــات ال ـقــرن
العشرين تطور مفهوم الذكاء االصطناعي
أي ـضــا ،ودخ ــل فــي م ـجــاالت الـحـيــاة بشكل
ملحوظ وصل حد القيام بعمليات بشرية
تتطلب مهاما وقــدرات معقدة ،كالتحليل
واالستنتاج ،مثل محاكاة لعبة الشطرنج
بصورة متقنة ،وإثبات النظريات الرياضية.

تطبيق الذكاء االصطناعي في البنوك الكويتية
وفـ ـ ـ ــي أي ـ ــامـ ـ ـن ـ ــا هـ ـ ـ ــذه أصـ ـ ـب ـ ــح لـ ـل ــذك ــاء
االصطناعي دور بارز في البنوك الكويتية،
الس ـي ـمــا ف ــي الـعـمـلـيــات الـتـشـغـيـلـيــة الـتــي
تساهم في مواكبة آخر التطورات التقنية،
ً
ك ـم ــا ي ـم ـثــل الـ ــذكـ ــاء االص ـط ـن ــاع ــي ت ـط ــورا
ً
واضحا في الصناعة المصرفية وابتكار
خدمات وأنظمة تشكل قيمة مضافة لتجربة
العميل المصرفية ،كما تم اعتماد تطبيق

إمـكــانـيــة ال ــوص ــول ال ـف ــوري إلــى
المعرفة في جميع األوقات»ً .
وأضـ ـ ـ ــاف «لـ ـق ــد ق ـم ـن ــا أي ــض ــا
بـ ـت ــوسـ ـي ــع حـ ـل ــولـ ـن ــا ال ــرقـ ـمـ ـي ــة
وأط ـل ـق ـن ــا م ـن ـت ـج ــات وخ ــدم ــات
ح ـ ـصـ ــريـ ــة :مـ ـتـ ـج ــر إلـ ـكـ ـت ــرون ــي
لـمــوظـفــي الـحـكــومــة ،أول متجر
إل ـك ـت ــرون ــي  B2Bع ـبــر ال ـكــويــت،
حـلــول تكنولوجيا المعلومات
واالت ـ ـصـ ــاالت ،الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة
االفـ ـت ــراضـ ـي ــة ل ـس ـطــح ال ـم ـك ـتــب،
مـ ــركـ ــز ع ـم ـل ـي ــات األمـ ـ ـ ـ ــن ،ج ـ ــدار
ح ـ ـمـ ــايـ ــة تـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــات الـ ـشـ ـبـ ـك ــة.
ودع ـمــت  Ooredooاسـتـمــراريــة
ً
األعمال وقدمت حلوال مرنة منذ
األيام األولى للجائحة :الكاميرا
ال ـ ـحـ ــراريـ ــة  ،وح ـ ـلـ ــول ال ـت ـبــاعــد
االجتماعي مــن خــال تحليالت
الـ ــذكـ ــاء االصـ ـطـ ـن ــاع ــي ،وق ـي ــاس
اإلشغال ،والخوذة الذكية وحلول
العمل عــن ُبـعــد .كما نفتحر في
 Ooredooبإتمام  1000يوم من
خ ــدم ــات م ــراك ــز ال ـب ـيــانــات دون
ت ــوق ــف ك ـمــا وت ــم تـنـفـيــذ عملية
الـ ـت ــوس ــع الـ ـن ــاجـ ـح ــة ل ـخ ــدم ــات
ال ـشــركــات فــي  56فـ ً
ـرع ــا لتقديم
تجربة أ فـضــل للعمالء وتوفير
الدعم على مــدار الساعة وطوال
أي ــام األس ـبــوع .كما قــامــت  HPو
 ARUBAب ــا ع ـت ـم ــاد Ooredoo
 Businessشريكا ذهبيا».

الذكاء االصطناعي في الدردشة التفاعلية
عـلــى إت ـمــام أي مـعــامــات رقـمـيــة ،وي ــؤدي
هــذا ب ــدوره إلــى زي ــادة اإلنتاجية وخفض
الـمـصــاريــف التشغيلية ،وزي ــادة معدالت
رضــا العميل ،إضــافــة إلــى تحسين كفاء ة
األعـمــال وزي ــادة سرعة األداء ضمن أعلى
معايير الجودة بشكل أسرع وأسهل.
ونذكر بعض النقاط المهمة التي يقوم
بها الذكاء االصطناعي في بعض البنوك
الكويتية:
• ت ـق ـي ـيــم الـ ـ ـج ـ ــدارة االئ ـت ـم ــان ـي ــة بــدقــة
لـعـمـلـيــات تـمــويــل األف ـ ــراد ب ـهــدف تحقيق
أعلى معدالت الكفاءة التشغيلية ،كما تقوم
بتحليل بيانات العميل وتعبئة المستندات
المطلوبة واستكمال اإلجراءات إلكترونيا.
• فتح حساب جديد وفتح وديعة.
• التحويل بين الحسابات والتحويالت
المحلية والخارجية.
• دف ــع بـطــاقــة االئ ـت ـمــان ودفـ ــع فــاتــورة
الهاتف النقال.
ومـ ـ ــن الـ ـج ــان ــب الـ ـم ــال ــي يـ ـق ــوم ال ــذك ــاء
االصطناعي بتسليط الضوء على جانب
اإلدارة المالية الشخصية ،وقامت البنوك
بــاالس ـت ـفــادة مــن ه ــذه الـنـقـطــة وتطبيقها
إلتـ ـم ــام ال ـع ـم ـل ـيــات الــروت ـي ـن ـيــة ال ـم ـت ـكــررة
وتحسين سير العمل الــداخـلــي ،وعندما
ي ـت ـع ـلــق األمـ ـ ــر بــال ـع ـم ـيــل ت ـس ــاع ــد أنـظـمــة
الــذكــاء االصطناعي على اتـخــاذ الـقــرارات
الصائبة بشأن االستثمارات وإدارة األموال
الشخصية.
ومن خالل المعالجة المتقدمة للبيانات
والتخصيص ،إضافة إلى اتخاذ القرارات
الــذك ـيــة ،يـطـمــح ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي إلــى
م ـســاعــدة مـسـتـخــدمـيــه ف ــي ب ـنــاء ثــرواتـهــم
الخاصة ،وهناك بعض الطرق المستخدمة
فـ ــي الـ ــذكـ ــاء االصـ ـطـ ـن ــاع ــي الـ ـت ــي ت ـســاعــد
المستخدمين فــي ناحية اإلدارة المالية
الشخصية ومنها:
• تحديد فرص االدخار المحتملة :وقد
استفاد التجار من هذه الخاصية في بيع
منتجاتهم وهذا يساعد في استخدام نفس
البيانات لتحليل األنشطة مع تحديد الطرق
المالئمة لتوفير المال.

• ال ـم ـســاعــدة الـشـخـصـيــة :أنـشــأت
بـعــض ال ـمــؤس ـســات أدوات مـســاعــدة
لتوفير النصائح للمستخدمين في
صــورة محادثات ذكية شبيهة بتلك
ال ـتــي يـجــريـهــا الـبـشــر فـيـمــا بينهم،
وتناقش المسائل المالية الخاصة
وتنبه المستخدم عند اإلنفاق الزائد
وتوصي بعدم المبالغة فيه.
• إدارة مخاطر االستثمار :تكمن
الـ ـفـ ـك ــرة وراء ه ـ ــذه ال ـخ ــاص ـي ــة فــي
استخدام البيانات والخوارزميات لتبسيط
عملية االستثمار ولبناء محافظ استثمارية
لخلق الثروات وإدارة مخاطرها.
ولـطــالـمــا ك ــان االح ـت ـي ــال قـضـيــة تـهــدد
مؤسسات الخدمات المالية ،وقد أدت زيادة
الـمـعــامــات الـعــالـمـيــة إل ــى زيـ ــادة مخاطر
االحتيال ،ولكن لحسن الحظ يتمتع الذكاء
االصطناعي بإمكانيات هائلة للحد من
االح ـت ـيــال الـمــالــي ب ـصــورة فـعــالــة ،ونــذكــر
بعضها:
• تـحــديــد ال ـم ـعــامــات ال ـتــي يــرجــح أن
تنطوي على احتيال والكشف عنها ،وقد
ً
ً
يكون هذا معقدا نظرا ألن هناك حاجة إلى
تفسير األنماط في البيانات للقدرة على
التمييز بين السلوك العادي والسلوك غير
الطبيعي ،لــذلــك صممت نـمــاذج لتحديد
السلوك الشاذ.
• استخدام التحليالت السلوكية لكل
جانب من جوانب المعاملة ،لتوقع سلوك
األفـ ـ ـ ـ ــراد ،ع ــن ط ــري ــق ت ـع ـقــب ال ـم ـع ـلــومــات
فــي الـمـلـفــات الشخصية الـتــي تتمثل في
سـلــوكـيــات كــل ف ــرد وتــاجــر وج ـهــاز ،نظرا
الحتواء الملفات الشخصية على تفاصيل
المعامالت النقدية وغير النقدية.

فوائد الذكاء االصطناعي
يـ ـق ــوم ال ـ ــذك ـ ــاء االصـ ـطـ ـن ــاع ــي بـبـعــض
الــوظــائــف المعقدة مثل الــدمــاغ البشري،
مــن بينها اكـتـســاب الـمـعـلــومــات المعقدة
وت ـح ـل ـي ـل ـهــا ورب ـط ـه ــا ب ـب ـع ـض ـهــا ،ب ـهــدف
ال ــوص ــول إلـ ــى اس ـت ـن ـت ــاج ــات ،وت ـت ــم هــذه
ال ـع ـم ـل ـيــة ع ــن ط ــري ــق أجـ ـه ــزة الـكـمـبـيــوتــر

واآلالت واألجهزة الذكية .وبالتالي للذكاء
االصطناعي فوائد في عدة مجاالت ،منها
الزراعة ،الطب ،عمليات التوظيف وخدمة
العمالء.

وبتفائل واضح ختم البابطين
ب ـق ــول ــه «لـ ـق ــد ك ــان ــت Ooredoo
أول م ــن ط ـ ــرح خ ــدم ــات رق ـم ـيــة
م ـب ـت ـكــرة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وأث ـب ـتــت
كذلك تصدرها المشهد من خالل
األداء االستثنائي خالل األوقات
الصعبة التي مر بها العالم في
عام  ،2020وحققت بذلك التميز
بجدارة .واليوم ،نحتفي جميعا
بكل ما أنجزناه لعمالئنا ً -
بدء ا
من تقديم حلول رقمية مبتكرة
جديدة وصوال إلى دعم الجهات
الحكومية في الدولة والتعاون
مـ ــع الـ ـش ــرك ــات الـ ـكـ ـب ــرى وك ــاف ــة
أفراد المجتمع أثناء األزمة ،فلن

نتوقف هنا بل ستستمر مسيرة
التميز والـعـطــاء مــن Ooredoo
الكويت».

األحداث ّ
المالية البارزة
• ان ـخ ـف ـضــت ق ــاع ــدة ال ـع ـمــاء
الـ ـم ــوح ــدة ب ـن ـس ـبــة  5فـ ــي ال ـم ـئــة
لتصل إلى  24.8مليون في نهاية
سنة  2020مقارنة بـ  26.1مليون
لسنة .2019
• ت ــأث ــرت اإليـ ـ ـ ــرادات بــالــديـنــار
ال ـكــوي ـتــي بــان ـخ ـفــاض الـمـبـيـعــات
فــي الـكــويــت (م ــع الــدعــم المجاني
الكبير للعمالء المحليين للباقات
وال ـخ ــدم ــات) وان ـخ ـفــاض إيـ ــرادات
 Ooredooالجزائر بشكل رئيسي
بسبب ضعف البيئة االقتصادية
وان ـخ ـفــاض قـيـمــة الـعـمـلــة إضــافــة
إل ــى األس ـع ــار الـتـنــافـسـيــة وتــأثـيــر
كــوفـيــد  19 -وم ــا تـبـعــه م ــن قـيــود
ت ـج ــاري ــة ع ـلــى جـمـيــع الـعـمـلـيــات.
ونتيجة لذلك ،انخفضت اإليرادات
الموحدة بنسبة  6في المئة لتصل
إل ــى  592.8مـلـيــون دي ـنــار كويتي
لسنة  2020مقارنة بـ  633.5مليون
دينار كويتي في عام  .2019وقفزت
الـمـبـيـعــات الــرقـمـيــة فــي  2020في
 Ooredooالكويت إلى  90في المئة.
• انخفض الدخل قبل احتساب
الـفــوائــد والـضــرائــب واالسـتـهــاك
واإلط ـ ـفـ ــاء بـنـسـبــة  15ف ــي الـمـئــة
لتصل إل ــى  196.9مـلـيــون ديـنــار
كويتي لسنة  2020مقارنة بـ 232.6
مليون دينار كويتي في عام .2019
• ب ـلــغ ص ــاف ــي ال ــرب ــح ال ـعــائــد
إلــى الشركة الوطنية لالتصاالت
ً
المتنقلة مبلغا وقدره  3.4ماليين
ديـ ـن ــار كــوي ـتــي ف ــي ل ـس ـنــة 2020
مقارنة بـ  30.1مليون دينار كويتي
في سنة  2019بسبب االنخفاض
في الدخل قبل إحتساب الفوائد
والضرائب واإلستهالك واإلطفاء.
• ب ـل ـغ ــت األرب ـ ـ ـ ـ ــاح الـ ـم ــوح ــدة
ً
للسهم الواحد  7فلسا لسنة 2020
ً
مقارنة بـ  60فلسا للسهم الواحد
ف ــي  .2019وقـ ــد أوص ـ ــى مجلس
اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة
 15فلسا للسهم الواحد.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

سلبيات الذكاء االصطناعي
وعلى الرغم من أن للذكاء االصطناعي
تأثيرا إيجابيا كبيرا على حياة البشر في
زيادة الفعالية والراحة في حياتنا اليومية،
فــإن لــه أيضا بعض السلبيات المتوقعة،
وأبرزها:
 - 1فقدان الوظائف.
 - 2زيادة الفارق في الدخل بين طبقات
المجتمع.
 - 3سباق تسلح عالمي باستخدام الذكاء
االصطناعي.
 - 4انعدام الخصوصية الشخصية.

الخالصة
مما سبق يتضح لنا أن مفهوم الذكاء
االص ـط ـن ــاع ــي ه ــو م ـص ـط ـلــح أطـ ـل ــق عـلــى
برمجيات حديثة تحاكي بعض العقول
البشرية الستنتاج حقائق وقــوانـيــن في
ذاك ـ ــرة الـ ـح ــاس ــوب ،وال ت ـ ــزال ال ـك ـث ـيــر من
نـظــريــاتــه قـيــد االكـتـشــاف والـتـطــويــر ،وقــد
تــوص ـلــت األبـ ـح ــاث إل ــى ب ـعــض الـتـقـنـيــات
الـمـعـتـمــدة عـلــى ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي في
ال ـم ـج ــال ال ـع ـل ـمــي ،ون ـج ـحــت ف ــي تحقيق
إن ـ ـجـ ــازات ك ــان ــت ف ــي ال ـم ــاض ــي م ــن ع ــداد
المستحيل ،وثبتت فعاليتها مثل تقنية
الذراع اآللية الذكية وأنظمة الخبراء.

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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اقتصاد

أكدت أن تبني رؤية الدولة «كويت  »2035يفترض أن يكون األساس نحو التغيير
حصة المطيري

الغرض من
الورقة بدء
عملية اإلصالح
عبر تعزيز
ثقة الشعب
بالحكومة ثم
تهيئة المجتمع
وتقبله ألي
إجراء إصالحي
في المستقبل

تمر الكويت بعدة أزمــات اقتصادية متتالية،
وفــي ظل معمعة التحديات االقتصادية المالية
الحالية والمستقبلية ،نواجه تحديا حــول مدى
قدرة الدولة على االستمرار في الوفاء بالتزاماتها
تجاه المواطن ،ومنها الرعاية السكنية وتوفير
الوظائف ،وغيرها من االستحقاقات االساسية،
كما انعكس ذلك التحدي على االقتصاد الكويتي
في ضعف مساهمة القطاع الخاص ،حيث ترتب
عليه تعميق أثر التحديات االقتصادية ،على سبيل
المثال تنويع االقـتـصــاد ،وســوق العمل ،وجــذب
االستثمار األجنبي ،والتحديات المالية على سبيل
المثال تنويع مصادر اإليرادات العامة ،ووقف الهدر
فــي اإلن ـفــاق ال ـعــام ،والـتـحــديــات المؤسسية مثل
غياب الفاعلية في مواجهة مشكلة الفساد ،وقصور
الشفافية ،وضعف ثقافة أخالقيات األعمال ،وبطء
اإلجراءات البيروقراطية.
وق ــام ــت الـجـمـعـيــة االق ـت ـص ــادي ــة بـعـمــل ورق ــة
اإلص ـ ــاح ال ـشــامــل ف ــي االق ـت ـص ــاد ال ـكــوي ـتــي ،مع
مجموعة من الخبراء االقتصاديين ،والغرض من
الورقة هو بدء عملية اإلصــاح ،من خالل تعزيز
ثقة الشعب بالحكومة ،ومن ثم تهيئة المجتمع
وتقبله (ولو بشكل نسبي) ألي إجراء إصالحي في
المستقبل ،وتنقسم الورقة إلى  3مراحل :اإلصالح
المالي ،االصالح االقتصادي ،االصالح المؤسسي،
وتعتمد على ثــاث فـتــرات زمنية :تنفيذ فــوري،
المدى المتوسط ،المدى الطويل ،مقسمة بحسب
نوع اإلصالح (مؤسسي ،واقتصادي ،ومالي).
وقبل البدء في اإلصــاح البد من وجــود إرادة
سـيــاسـيــة جـ ــادة م ــن خ ــال تـعــزيــز قـ ــدرة اإلدارة
الحكومية واإلدارة االقتصادية تحديدا بتنفيذ
القرار االقتصادي واإلصالحات ذات الشأن وتعزيز
ثقة المجتمع باإلجراءات الحكومية من خالل تنفيذ
القانون ،وعدم دعم ظاهرة الواسطة والمحسوبية
خاصة في المناصب القيادية واإلشرافية واإلدارية،
وأيـ ـض ــا م ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد ع ــن ط ــري ــق مـحــاكـمــة
الفاسدين وتعزيز المساءلة وتفعيل مبدأ الثواب
والعقاب ومحاسبة المسؤولين في الجهات ذات
المخالفات المالية واإلدارية.
وأولــويــات عمليات اإلص ــاح تبدأ باإلصالح
المؤسسي ،الذي هو أساس نجاح عملية اإلصالح،
وتنقسم إلى ثالث فترات زمنية هي:

 وضع معايير صارمة لتقييم القياديين. وقف الرواتب االستثنائية والمكافآت. تـعــزيــز تــوصـيــات هيئة ال ـنــزاهــة للقيامبالدور المطلوب منها.
 تفعيل االستراتيجية الوطنية لمكافحةالفساد.
 البدء باإلصالح الشامل للقطاع العام منخــال تبني إل ــزام مـبــادئ الحكم السليم في
األجهزة الحكومية.

المدى المتوسط ( 3 – 1سنوات)
 القضاء على اإلجراءات البيروقراطية. رفع مستوى الخدمات الحكومية ورقمنةمعامالتها بشكل شامل.
 بـ ـن ــاء آل ـ ـيـ ــات ال ـت ـن ـس ـيــق ب ـي ــن ال ـه ـي ـئــاتالحكومية وتعزيزها.
 بـنــاء قــاعــدة قــويــة مــن ال ـقــادة فــي اإلدارةالعامة.
 ت ـشــديــد ال ــرق ــاب ــة ع ـلــى ال ـق ـطــاع ال ـخــاصلاللتزام بتحقيق النسبة المطلوبة لتوظيف
العمالة الوطنية.

المدى الطويل (أكثر من  3سنوات)
 تقليص حجم الحكومة مــن حيث عددالجهات وأعداد العاملين.
 إع ــادة هيكلة القطاع الـعــام ليتوافق معدور الحكومة كمنظم ومراقب (وليس منتجا
ومشغال).
التكلفة االقتصادية لتنفيذ برامج اإلصالح
االقتصادي (برامج التنويع االقتصادي) أقل
مــن تلك المرتبطة ببرامج اإلص ــاح المالي
(إصالحات ضريبية وانشطة االنفاق العام)،
م ـمــا ق ــد س ـهــل تـقـبـلـهــا اج ـت ـمــاع ـيــا ،لـ ــذا من
ال ـضــروري بــدء تنفيذ عمليات اإلصــاحــات
االقتصادية قبل اإلصالحات المالية ،وعلى
ثالث فترات زمنية وهي كالتالي:

توزيع أراض
في المناطق
الصناعية
التنفيذ الفوري (أقل من سنة)
لتوطين
 البدء في برنامج زمني محدد للتخصيص.االستثمار
 البدء في برنامج زمني محدد لمشاريعالتنفيذ الفوري (أقل من سنة)
الشراكة.
الصناعي
 وضع استراتيجية لسوق العمل لتصويب دمج المؤسسات الحكومية التي تتشابهاالختالالت.
وجذب األجنبي مهامها.

 وض ــع اسـتــراتـيـجـيــة للصناعة لتشجيعاالستثمار الصناعي والصادرات.
 رفع كفاءة تشغيل مرافق المطار والموانئوالمنافذ البرية لتيسير انسيابية حركة السفر
والنقل.
 وضع استراتيجية لتطوير قطاع صناعاتالمستقبل.

المدى المتوسط ( 3 – 1سنوات)
 البدء بتنفيذ برامج التخصيص. البدء بتنفيذ برامج الشراكة. ال ـبــدء بتنفيذ اسـتــراتـيـجـيــة س ــوق العملواستراتيجية الصناعة.
 البدء بتنفيذ المناطق الصناعية الحدوديةلدعم الصناعات وال ـصــادرات وتسهيل عملية
التبادل التجاري وتفعيل رؤية المنطقة الشمالية
كمركز مالي وتجاري.

المدى الطويل (أكثر من  3سنوات)
 إع ــادة صياغة ال ــدور االقـتـصــادي للقطاعال ـخ ــاص ل ـي ـكــون مـسـتـثـمــرا وم ـم ــوال ومشغال
لألنشطة االقتصادية.
 جعل القطاع الخاص المالذ األول لتوظيفالمواطنين.
 توزيع أراض في المناطق الصناعية لتوطيناالستثمار الصناعي وجذب االستثمار األجنبي.
 تحرير القطاعات اإلنتاجية وتعزيز المنافسةلخفض األسعار ورفع الجودة وزيادة العرض.
 رفع نسب االكتفاء الذاتي في قطاعي الزراعةوالصناعة.
وأخ ـي ــرا اإلصـ ــاح الـمــالــي ال ــذي ينقسم الــى
الفترات الزمنية الثالث:

التنفيذ الفوري (أقل من سنة)
 إقرار قانون للدين العام. إعادة تسعير أمالك الدولة ورسوم األراضيالصناعية والفضاء.
 تقليص المشتريات والمناقصات العامةغير الضرورية.
 تـجـمـيــد (م ــؤق ــت) ل ـل ــزي ــادات ف ــي ال ــروات ــبواألعمال الممتازة.
 وقـ ـ ـ ــف الـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــات غـ ـي ــر األس ــاسـ ـي ــةللمسؤولين.

 رفع القيمة اإليجارية ألمالك الدولة بشكلتدريجي.
 وض ــع سـقــف لحجم اإلن ـف ــاق الحكومييتناسب مع اإليرادات.
 تبني ميزانية متوسطة األجل تتوافق معخطة التنمية.
 تضمين إيرادات الصناديق السيادية فيالميزانية العامة.
 إعادة النظر في طرق التحاسب مع مؤسسةالبترول.
 وقف الهدر في اإلنفاق العام ورفــع كفاءتهوترشيد بنود االستشارات للجهات لالعتماد
على الذات.

المدى المتوسط ( 3 – 1سنوات)
 تعديل قانون وقواعد إعداد الميزانية العامة. تبني م ـبــادئ حــديـثــة فــي اإلدارة المالية(.)PFM
 إجراء تقييم لكفاءة االنفاق الحكومي (.)PER ت ـب ـن ــي ط ـ ـ ــرق ح ــديـ ـث ــة ف ـ ــي ال ـم ـش ـت ــري ــاتوالمناقصات العامة.
 تطوير نظم وسياسات إدارة أمالك الدولة. ربط الرسوم العامة بتكلفة إنتاجها ومدىاالستفادة منها.
 ترشيد الدعم وتوجيهه نحو المستحقين. وضع اإلطار العام لنظام ضريبي شامل. إعادة تنظيم وزارة المالية وتحويلها إلىمدير مالي (.)CFO

المدى الطويل (أكثر من  3سنوات)
 إلغاء تدريجي للدعم وتحرير أسعار الوقودوالكهرباء والماء (توفيره للمستحقين فقط).
 تطبيق تــدريـجــي لـنـظــام ضــريـبــي شامل(بشرط توفير بيئة تشريعية وإداري ــة وفنية)
وإعفاء محدودي الدخل.
 تحقيق اسـتــدامــة المالية الـعــامــة بضبطالنمو في العجز.
 تطبيق ميزانية الخطط والبرامج. تقييم أداء ال ـشــركــات الـعــامــة ال ـتــي تمثلعبئا ماليا وإداري ــا على الــدولــة ،واتـخــاذ قرار
بخصخصتها أو إعادة تأهيلها.
 رفع السن التقاعدي.وقــالــت الجمعية إن تنفيذ اإلصــاحــات
االق ـت ـصــاديــة ال يمكن أن ي ـكــون بـمـعــزل عن

أخبار الشركات
«آسيا كابيتال» تستثمر  7.2ماليين دوالر في سنغافورة

«أهلي متحد» :التطورات بشأن استحواذ «بيتك»
أكد البنك األهلي المتحد ،أنه لم تطرأ أي تطورات جديدة بشأن مد فترة
التأجيل الستئناف إجراءات االستحواذ على البنك من قبل بيت التمويل
الكويتي «بيتك» منذ إفصاح البنك األخير بهذا الخصوص في  29ديسمبر
الماضي  .وأشــار البنك إلى أنه سيتم اإلفصاح عن أي تطورات جديدة
بخصوص الموضوع فور اتخاذها.

ترسية مناقصة على «المشتركة» بـ  41.9مليون دينار

وافق مجلس إدارة شركة آسيا كابيتال
االستثمارية في اجتماع انعقد يوم األربعاء
الماضي على استثمار خارجي بقيمة 7.25
مــايـيــن دوالر فــي شــركــة ( )AGPومقرها
سنغافورة.
وقالت «آسيا» ،إن الشركة السنغافورية
هــي شــركــة متكاملة للمشتريات والبناء

الهندسية ،ومتخصصة بإنشاءات الصلب
والغاز الطبيعي ُ
المسال ولها حضور كبير
في الفلبين والهند.
وأشارت إلى أن االستثمار قصير األجل
ومتغير ،ولن تتم معرفة األثر المالي إال عند
االستحقاق أول عند التخارج من االستثمار
والمتوقع قبل نهاية عام .2021

تابعة لـ«االمتياز» تحوز أقل األسعار
في مناقصة بـ  4.44ماليين دينار

«المنار» :إغالق فرع

كشفت شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت عن ترسية مناقصة على
المجموعة لمصلحة شركة نفط الكويت ،بقيمة  41.9مليون دينار.
وقالت «المشتركة» ،إن المناقصة مدتها خمس سنوات ،وتتعلق بالقيام
أفـ ـ ـ ــادت ش ــرك ــة الـ ـمـ ـن ــار لـلـتـمــويــل
بأعمال خارجية لمرافق اإلنتاج الجوراسي التابعة لشركة نفطالكويت.
واإلجارة بإغالق فرع الشركة الكائن
حـصـلــت إحـ ــدى ال ـشــركــات الـتــابـعــة لشركة
ولفتت الى أن ترسية المناقصة سيترتب عليها تحقيق نتائج جيدة بـمـنـطـقــة الـفـحـيـحـيــل  -ق ـط ـعــة - 61
خالل فترة تنفيذ المشروع.
مجموعة األمتياز االستثمارية والمملوكة بنسبة
المبنى  - 22الدور الثالث.
 50فــي المئة على أقــل األسـعــار فــي المناقصة
الخاصة بخدمات الصيانة لشبكة طرق حقول
شركة نفط الكويت في شمال وغــرب والكويت
والتابعة لشركة نفط الكويت بقيمة  4.44ماليين
بلغت أرباح الشركة القابضة المصرية الكويتية  30.05مليون دينار بواقع
ذكـ ـ ــرت ش ــرك ــة أعـ ـيـ ــان ال ـع ـق ــاري ــة دينار .وقالت االمتياز ،إنه من المتوقع أن تحقق
ً
ً
ً
 29.75فلسا للسهم خالل عام  ،2020مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  29.72أن ــه تــم تـعـيـيــن خ ــازم صــالــح مــديــرا الشركة التابعة نسبة هامش ربح تتراوح بين
ً
ً
ً
ً
مليون دينار بما يعادل  29.2فلسا للسهم خالل عام  ،2019وأوصى مجلس تـنـفـيــذيــا لـ ــإدارة الـمــالـيــة ،اعـتـبــارا  2و 4في المئة ،علما أن العائد المتوقع نسبة
من أمس.
إدارتها بتوزيع  10في المئة منحة عن أداء العام الماضي.
تقديرية.

«المصرية الكويتية» :توزيع  %10منحة

ً ً
«أعيان ع» :صالح مديرا ماليا

«الوطني» ينتهي من إصدار سندات
بقيمة  700مليون دوالر
كشف بنك الكويت الوطني عن نجاحه في إصدار
س ـنــدات بقيمة  700مـلـيــون دوالر واالن ـت ـهــاء من
إجراءات التسوية الخاصة بتلك السندات.
وقال «الوطني» ،إن االنتهاء من اإلصدار جاء بعد
حصول البنك على موافقة بنك الكويت المركزي على
القيام بتقديم عــرض إعــادة شــراء األوراق المالية
البالغ قيمتها  700مليون دوالر ُ
والمدرجة ضمن
الشريحة األولى لرأس المال والسابق إصدارها في
 9أبريل .2015
ً
وأوضــح أن هذا اإلفصاح ،جاء إلحاقا إلفصاح
البنك المؤرخ  21فبرايرالماضي ،بشأن تسعير أوراق
مالية دائمة بقيمة  700مليون دوالر ستدخل ضمن
الشريحة األولى اإلضافية لرأس مال البنك.
وأرس ـ ــل الـبـنــك بـعــد اسـتـيـفــاء كــافــة الـضــوابــط
واإلجراءات ذات العالقة واستحصالة على الموافقات
ً
المطلوبة من الجهات المعنية ،إشعارا إلى حاملي
األوراق المالية بـشــأن نيته فــي اس ـت ــرداد المبلغ
المتبقي من األوراق المالية الدائمة ضمن الشريحة
األول لرأس المال السابق إصدارها في عام  ،2015في
تاريخ االسترداد األول ( 9أبريل .)2021
ولفت الى أنه سيقوم باإلفصاح عن اكتمال عملية
االسترداد بعد تاريخ االسترداد األول المذكور أعاله.

«يوبيمنتس» تطلق خدمة
«»Samsung Pay
أع ـل ـنــت ش ــرك ــة "يــوبـيـمـنـتــس"
توسيع مزايا خدمات الدفع التي
توفرها لعمالئها ،بإدخال خدمة
" "Samsung Payللمرة األولى في
الكويت ،التي يمكن استخدامها
في عمليات الدفع من خالل بوابة
ً
ال ــدف ــع ع ـلــى اإلنـ ـت ــرن ــت ،تــأك ـيــدا
ً
وتـعــزيــزا لــدورهــا وريــادتـهــا في
مجال خدمات الدفع اإللكتروني.
وق ـ ـ ــال الـ ـم ــؤس ــس وال ــرئـ ـي ــس
الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذي ل ـ ـل ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات ف ــي
"ي ــوب ـي ـم ـن ـت ــس" ع ـل ــي ال ـح ـب ـشــي،
إن ــه سـيـتــم إطـ ــاق ه ــذه الـخــدمــة
فــي مـجــال الـتـجــارة اإللكترونية
عبر بــوا بــة "يوبيمنتس" للدفع
اإلل ـك ـتــرونــي بــالـتـعــاون مــع بنك
ال ـكــويــت الــوط ـنــي ،الـبـنــك الــرائــد
ً
في الكويت والمنطقة ،موضحا
أن ال ـخ ــدم ــة ت ـت ــواف ــق م ــع جميع
أنظمة التشغيل والمتصفحات
الــرئ ـي ـس ـيــة (سـ ـ ــواء الـمـتـنـقـلــة أو
المكتبية) كــذ لــك على تطبيقات
الـجــوال ،مما يتيح لمستخدمي
ه ــوات ــف وسـ ــاعـ ــات ســام ـســونــغ
إتمام عمليات الدفع بشكل سلس
وسريع.
وأع ـ ــرب ال ـح ـب ـش ــي ،ف ــي ب ـيــان
صحافي ،بمناسبة إطالق الخدمة
الجديدة عن سعادته بإطالق هذه
الميزة الجديدة لتمكين العمالء
من استخدام محفظة "Samsung
 "Payالـمــالـيــة لـلـهــواتــف النقالة

ً
إلجراء عمليات الدفع ،مؤكدا دور
ّ
والفعال في تسهيل
الشركة المهم
عـمـلـيــات الـتـســوق وال ـش ــراء عبر
اإلنـتــرنــت مــع ضـمــان مستويات
أم ـ ــان ع ــال ـي ــة م ــع مـ ــراعـ ــاة عــامــل
السرعة والكفاءة.
وشـ ـ ــدد ع ـل ــى أن هـ ــذا ال ـح ــدث
يعتبر خـطــوة ذات أثــر كبير في
م ـج ــال ت ـطــويــر وت ـن ـم ـيــة مـفـهــوم
التسوق اإللكتروني في الكويت،
ألنــه يدعم ويعزز تجارب عمالء
الـ ـش ــرك ــة وزبـ ــائ ـ ـن ـ ـهـ ــم ،وي ـش ـجــع
شريحة أكـبــر مــن الـشــركــات على
التوجه نحو التجارة اإللكترونية
ً
خصوصا بعد مــا شهده العالم
ً
في ظل جائحة كورونا أخيرا".
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن "ي ــوب ـي ـم ـن ـت ــس"
ت ـس ـعــى ب ــاس ـت ـم ــرار لـ ـل ــري ــادة ،إذ
توفر لعمالئها إمكانية الوصول
إل ــى أحـ ــدث تـقـنـيــات ال ــدف ــع عبر
ً
اإلنترنت ،موضحا أنها ستضمن
عملية تفعيل خدمة "Samsung
 "Payلعدد كبير من المستخدمين
م ــن ال ــدف ــع بـسـهــولــة وأم ـ ــان عند
التسوق من المواقع والتطبيقات
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ،الـ ـت ــي ت ـس ـت ـخــدم
خـ ــدمـ ــات يــوب ـي ـم ـن ـتــس ،كـ ـم ــا ان
تفعيل الخدمة سيؤدي لضمان
ت ــوس ـي ــع قـ ــاعـ ــدة الـ ـعـ ـم ــاء ل ـهــذه
المواقع والتطبيقات اإللكترونية،
مما سيساهم في زيادة مبيعاتها
إلى حد كبير".

علي الحبشي

وذكر الحبشي أن "يوبيمنتس"
هي شركة رائدة في مجال الدفع
اإلل ـك ـتــرونــي ف ــي ال ـكــويــت تـهــدف
لتمكين رواد األعـمــال وأصحاب
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع مـ ـ ــن دخـ ـ ـ ـ ــول سـ ــوق
الـ ـتـ ـج ــارة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة وال ـب ـيــع
اإلل ـك ـتــرونــي ب ـمــرونــة عــال ـيــة من
خالل تقديم مجموعة من حلول
ال ــدف ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي الـمـتـكــامـلــة،
التي تتناسب مع طبيعة وحجم
ً
المشاريع ،مبينا أن
"يوبيمنتس" تمت تسميتها
"أفضل شركة تكنولوجيا مالية
فــي ال ـكــويــت" مــن شــركــة ڤــالـيــوار
ً
 ،Valuer.aiمؤكدا أن هذا اإلنجاز
اسـتـحـقــاق وتـقــديــر لـكــامــل طاقم
العمل في الشركة.

االصالحات االجتماعية األخــرى ،كتحسين
التعليم والصحة والبنية التحتية ،وهذا كذلك
يسهل االنتقال السلس بين مراحل اإلصالح
الـشــامــل فــي االق ـت ـصــاد ،والـ ــدور المجتمعي
مهم جــدا فــي عملية اإلص ــاح االقـتـصــادي،
لــذا البــد أن ي ــدرك المجتمع أبـعــاد وأسـبــاب
وأهداف أي سياسة إصالحية قبل تطبيقها،
لذلك فــإن القيام بــأي ق ــرارات إصالحية غير
شعبوية تحتاج إلــى أن تتم توعية الناس
بها وبأهميتها وأبعادها وذلــك قبل اتخاذ
القرار بها.
وشددت على أن تبني رؤية الدولة "كويت
 "2035ي ـف ـت ــرض أن تـ ـك ــون األسـ ـ ـ ــاس نحو
التغيير ،ضمن المعطيات والتغيرات العالمية
والمحلية ،لــذا فــإن الحاجة تكمن مــن خالل
توفير المبادرات القيادية التي تحول الرؤية
إلى برامج إصالحية على أرض الواقع ،واألخذ
باالعتبار المعطيات العالمية األخيرة وسرعة
االنتقال التكنولوجي ،فهناك حاجة لوضع
استراتيجية وطنية متكاملة لالبتكار تنسجم
مع رؤية "الكويت الجديدة" لتحقيق "الكويت
ال ــذك ـي ــة" عـ ــام  ،2035م ــن خـ ــال ت ـبــن شــامــل
للسياسة العلمية والتكنولوجية واالبتكارية
باعتبارها الممكن الرئيسي لالنتقال إلى
"ال ـك ــوي ــت ال ــذك ـي ــة" ،وك ــذل ــك تـحـسـيــن إن ـتــاج
اإلحصاءات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا
واالبتكار للتمكين من تطوير اإلحـصــاءات
القائمة على األدلــة ،والتي تدعم السياسات
التي يحتاجها متخذ الـقــرار ،وإع ــادة النظر
في السياسة التعليمية ومدى تأثيرها على
سوق العمل.

«الغرفة» تشارك في اجتماع
لجنة قيادات االتحاد الخليجي
شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت في االجتماع ال ـ 49
للجنة القيادات التنفيذية التحاد غرف دول مجلس التعاون
الخليجي ،صباح أمس ،عبر االتصال المرئي ،وترأس المدير
العام ربــاح الــربــاح وفــد الغرفة ،ومشاركة كل من حمد العمر
نائب المدير العام ،وعماد الزيد مساعد المدير العام للشؤون
التجارية ،وفهد الصغير مدير إدارة العالقات التجارية.
وتناول االجتماع العديد من الموضوعات المهمة ذات الصلة
بالقطاع الخاص الخليجي ،وأهم البنود المدرجة على جدول
األعمال ،وتم االطالع على تقرير متابعة توصيات االجتماع الـ
 48للجنة القيادات التنفيذية والمنعقد بتاريخ  7ديسمبر ،2020
إضافة إلى قرارات وتوصيات االجتماع الـ  54لمجلس االتحاد.
واطلعت اللجنة على التقرير الخاص المقارن بين إيرادات
ومـصــروفــات األمــانــة الـعــامــة لــاتـحــاد والـحـســابــات الختامية
المالية لألمانة العامة لالتحاد لعام .2020
واس ـت ـعــرض االج ـت ـمــاع م ـشــروع الـتـقــريــر الـسـنــوي لــأمــانــة
العامة لالتحاد لعام  2020الذي تضمن الحصاد االقتصادي
لدول مجلس التعاون الخليجي ،من خالل معرفة أدائه المتوقع
للسنوات الثالث القادمة.
كما تطرق إلــى دور التعاون بين اتحاد غــرف دول مجلس
ال ـت ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي م ــع األم ــان ــة ال ـع ــام ــة لـمـجـلــس ال ـت ـعــاون
واالتـ ـ ـح ـ ــادات وال ـه ـي ـئ ــات وال ـم ـن ـظ ـمــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ـعــرب ـيــة
واإلسالمية والدولية لتحقيق الشراكة االقتصادية.
وتــم خــال االجـتـمــاع اإلط ــاع على ج ــدول أعـمــال االجتماع
القادم الـ  55لمجلس اتحاد الغرف الخليجية.

جوزيف عطية يطرح
«ينعاد عليكم» األسبوع المقبل
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فــاجــأ الفنان اللبناني جــوزيــف عطية
متابعيه بــإ عــا نــه فــي صفحته ا لـخــا صــة
على موقع التواصل االجتماعي ،األسبوع
ً
المقبل موعدا لطرح أغنية جديدة بعنوان
«ينعاد عليك».
ونشر جوزيف صورته على أحد الشواطئ
وأرف ـق ـهــا بتعليق كـتــب ف ـيــه« :ي ـن ـعــاد عليك
األغنية القادمة من األلبوم ،األسبوع الجاي
إن شاء الله».
والقـ ــى م ـن ـشــور عـطـيــة إع ـج ــاب ع ــدد كبير

من متابعيه ،الذين عبروا عن شوقهم لسماع
ً
جــديــدة ،خصوصا بعد النجاح الــذي حققته
ً
األغنية التي طرحها أخيرا بعنوان «طبيعي»،
من كلمات وألحان رامي شلهوب توزيع جمال
ياسين.
وي ـع ـت ـبــر ع ـط ـيــة م ــن األص ـ ـ ــوات الـشـبــابـيــة
الـمـمـيــزة ،إذ اسـتـطــاع تـقــديــم أغـنـيــات نالت
استحسان الجمهور.

روزاموند بايك أفضل ممثلة بـ «غولدن غلوب»
مسلسل «ذي كراون» هيمن على الجوائز الدرامية بالتلفزيون
ت ــوج ــت ال ـن ـج ـمــة ال ـعــال ـم ـيــة
روزامــونــد بايك نجاح فيلمها
األ خ ـ ـ ـيـ ـ ــر "آي ك ـ ـيـ ــر إ يـ ـ ـ ــه الت"
بحصولها على جائزة أفضل
مـمـثـلــة ف ــي فـيـلــم مــوسـيـقــي أو
كوميدي بجوائز غولدن غلوب.
وعـ ـ ـ ــزز ف ـي ـل ــم "نـ ــومـ ــادالنـ ــد"
ح ـ ـ ـضـ ـ ــوره فـ ـ ــي ال ـ ـطـ ــريـ ــق إلـ ــى
ج ــوائ ــز األوسـ ـك ــار م ــع حـصــده
َ
ج ــائ ــزت ــي أف ـض ــل فـيـلــم درامـ ــي
وأف ـ ـ ـضـ ـ ــل مـ ـ ـخ ـ ــرج ل ـل ـص ـي ـن ـيــة
ك ـ ـ ـلـ ـ ــويـ ـ ــه جـ ـ ـ ـ ـ ــاو خـ ـ ـ ـ ـ ــال حـ ـف ــل
ت ــوزي ــع ج ــوائ ــز غ ــول ــدن غـلــوب
بنسختها الثامنة والسبعين.
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد األع ـ ـ ـمـ ـ ــال
الكوميدية ،حصد فيلم "بورات
ســابـسـيـكــويـنــت م ــوف ــي فـيـلــم"
جــائــزة أف ـضــل فـيـلــم موسيقي
أو كوميدي ،في حين نال بطله
ســاشــا بـ ــارون كــوهـيــن جــائــزة
أفـ ـض ــل م ـم ـثــل ك ــومـ ـي ــدي ،كـمــا
هيمن "ذي كراون" على الجوائز
الدرامية في فئات التلفزيون.
وضـ ـم ــت ق ــائـ ـم ــة ال ـف ــائ ــزي ــن
ف ــي ال ـف ـئ ــات الــرئ ـي ـس ـيــة خ ــال
ح ـف ــل تـ ــوزيـ ــع جـ ــوائـ ــز غ ــول ــدن

من أجواء الحفل االفتراضي لجوائز «غولدن غلوب»
غلوب في السينما أفضل فيلم
درامـ ــي" :ن ــوم ــادالن ــد" ،وأفـضــل
ف ـي ـلــم مــوس ـي ـقــي أو كــوم ـيــدي:
"ب ــورات سابسيكوينت موفي
ف ـي ـلــم ،وأف ـض ــل م ـخ ــرج :كـلــويــه
جــاو عن "نــومــادالنــد" ،وأفضل
ممثل في فيلم درامي :تشادويك
ب ــوزم ــان ف ــي "مـ ــا ري ـن ـيــز بــاك
باتم" ،وأفضل ممثلة في فيلم

درامـ ـ ـ ـ ــي :أنـ ـ ـ ــدرا داي عـ ــن "ذي
ي ــون ــاي ـت ــد س ـت ــاي ـت ــس فــرســس
بـ ـيـ ـل ــي هـ ـ ــول ـ ـ ـيـ ـ ــداي" ،وأف ـ ـضـ ــل
م ـم ـثــل ف ــي ف ـي ـلــم مــوس ـي ـقــي أو
كوميدي :ساشا بارون كوهين
فـ ــي "ب ـ ـ ـ ــورات ســاب ـس ـي ـكــوي ـنــت
موفي فيلم" ،وأفضل ممثل في
دور م ـس ــاع ــد :دانـ ـي ــال كــالــويــا
فـ ــي "ج ـ ـ ـ ـ ــوداس أنـ ـ ــد ذي ب ــاك

مادونا

م ـي ـســايــا" ،وأف ـض ــل مـمـثـلــة في
دور م ـســاعــد :جـ ــودي فــوسـتــر
في "ذي موريشن" ،وأفضل فيلم
بلغة أجنبية" :ميناري" ،وأفضل
فيلم رس ــوم مـتـحــركــة" :س ــول".
وع ـلــى مـسـتــوى الـتـلـفــزيــون
ح ـ ــاز ج ــائ ــزة أفـ ـض ــل مـسـلـســل
تلفزيوني درامي" :ذي كراون"،
وأف ـ ـضـ ــل م ـم ـث ــل فـ ــي مـسـلـســل

درامـ ـ ـ ــي :جـ ــوش أوكـ ــونـ ــور فــي
"ذي كـ ـ ـ ــراون" ،وأفـ ـض ــل ممثلة
ف ــي مـسـلـســل درامـ ـ ــي :أولـيـفـيــا
كـ ــول ـ ـمـ ــان فـ ـ ــي "ذي ك ـ ـ ـ ـ ــراون"،
وأف ـ ـضـ ــل م ـس ـل ـس ــل مــوس ـي ـقــي
أو كــوم ـيــدي" :شـيـتــس كــريــك"،
وأف ـ ـضـ ــل م ـم ـث ــل فـ ــي مـسـلـســل
موسيقي أو كوميدي :جايسن
س ــودي ـك ـي ــس فـ ــي "ت ـ ــد الس ـ ــو"،
وأفـ ـض ــل م ـم ـث ـلــة ف ــي مـسـلـســل
موسيقي أو كوميدي :كاثرين
أوهـ ـ ـ ــارا ف ــي "ش ـي ـت ــس ك ــري ــك"،
وأفـ ـض ــل ف ـي ـلــم ت ـل ـف ــزي ــون ــي أو
مـسـلـســل ق ـص ـيــر" :ذي كــويـنــز
غــام ـب ـيــت" ،وأف ـض ــل مـمـثــل في
ف ـي ـلــم ت ـل ـفــزيــونــي أو مـسـلـســل
قصير :مارك رافالو في "أي نو
ذي مــاتــش إي ــز تـ ــرو" ،وأفـضــل
ممثلة فــي فيلم تلفزيوني أو
مـسـلـســل ق ـص ـيــر :أن ــا تــاي ـلــور-
جوي في "ذي كوينز غامبيت"،
كما حصلت الممثلة والناشطة
األم ـي ــرك ـي ــة ج ـي ــن ف ــون ــدا عـلــى
ج ــائ ــزة ع ــن م ـج ـمــل أع ـمــال ـهــا.

روزاموند بايك

بيال حديد

ماريا بدرازا

مادونا تتعرض لموقف طريف بسبب زيادة وزنها بيال حديد تتعايش بصعوبة مع مرض مزمن
نشرت النجمة العالمية مادونا فيديو من كواليس تصوير عملها الجديد في صفحتها
الخاصة بـ"تويتر" ،وظهرت فيه أثناء تمارينها ،لتظهر أمام الكاميرا إلى جانب المخرج،
وتعرضها لموقف طريف ،جراء زيادة وزنها وضيق مالبسها.
ً
وأرفقت مادونا الفيديو بتعليق كتبت فيه" :جميل أن نعاود العمل مجددا" ،معربة عن
سعادتها بقرب إصــدار أحــدث أعمالها الغنائية ،بعد توقف دام طويال ،بسبب جائحة
كــورونــا ،وهــو مــا حظي بـعــدد هــائــل مــن عــامــات اإلع ـجــاب والتعليقات مــن متابعيها
وجمهورها حول العالم.
ُيذكر أن مادونا كشفت أخيرا عن التاتو الذي رسمته على معصمها ،وهو عبارة عن
األحرف األولى من أسماء جميع أطفالها الستة ،فقد استعرضت النجمة العالمية عددا من
الصور خالل خضوعها لرسم التاتو ،وكانت خطوتها كتعبير عن حبها الكبير ألوالدها.

نشرت النجمة العالميةبيال حدي د صورا وهي تضع المحلول بيدها ،وذلك في صفحتها الخاصة
بـ"إنستغرام" ،وكشفت عن صعوبة تعايشها مع المرض.
وأعربت حديد عن قسوة اآلالم المستمرة التي تتعايش معها ،وخاصة إذا كان المرض مناعيا
ومزمنا وال يوجد حل للخالص منه.
وأرفقت بيال الصور بتعليق قالت فيه" :العيش مع بعض أمراض المناعة الذاتية المزمنة يساوي
ً
إيجاد الوقت دائما ألخذ الحقن الوريدي".
ُ
وكانت حديد أصيبت وشقيقها األصغر (أنور) ووالدتها عام  2012بمرض يعرف بـ"اليم" ،وأشارت
ً
بدورها سابقا في العديد من تصريحاتها إلى أنها تعاني عدم انتظام ضربات القلب واضطرابات
المزاج وآالم المفاصل والتعرق والغثيان وصعوبة التنفس والصداع والقلق.

ماريا بدرازا تكشف كواليس فيلمها الجديد
شــاركــت النجمة اإلسـبــانـيــة مــاريــا بـ ــدرازا ،نجمة المسلسل الشهير  ،Eliteمتابعيها
وجمهورها بمجموعة صور من كواليس فيلمها الجديد a quien te llevarias a una isla
 ،desiertaالذي يشاركها في بطولته النجم العالمي جايمي لورنت.
وكانت بدرازا شاركت متابعيها وجمهورها بأحدث صور لها بالكواليس ،عبر حسابها
الشخصي بـ"إنستغرام" ،تظهر من خاللها وهي ترتدي فستانا أسود كالسيكيا ،لتخطف
األنظار إليها في دقائق بمئات اآلالف من اإلعجابات.
ُيذكر أن المسلسل الشهير  ،Eliteوالذي يقدم جرعة رومانسية كبيرة ،جاء الموسم الثالث
منه خاليا من معظم هذه المشاهد إال قلة قليلة ،وركز أكثر على حياة طالب ،والمشاكل التي
يتعاملون معها بشكل أكبر عن المواسم السابقة ،إضافة إلى ذلك موت "بولو" ،صديقهم ،ما
أدى إلى تماسكهم من جديد ببعضهم البعض.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
م ـه ـن ـيــا :بــالـتـضـحـيــات وال ـع ـمــل ال ـج ـ ّـاد
ً
ً
ستبني لك مستقبال باهرا.
ً
ً
عاطفيا :ال يفارق الحبيب ذاكرتك أبــدا
ً
ّ
تضطر إلى أن تكون بعيدا عنه.
لكنك
ً
ّ
اجتماعيا :تمر العائلة بوضع مختلف
ً
وهي تحتاج كثيرا إلى حضورك.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مـهـنـيــا :كــي تنجح فــي عملك الب ـ ّـد لك
اآلن من صبر وتخطيط للمدى البعيد.
ً
عاطفياُ :يدخل الشريك الفرح إلى قلبك
عندما يستقبلك بوجهه الصبوح.
ً
اجتماعيا :ما من أحد ّ
يحب مصلحتك
أكثر من والديك فانتصح برأيهما.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :ال يستطيع اإلن ـســان إال أن يكون
ً
راغبا في العمل ألنه عصب الحياة.
ً
عاطفيا :تصل سعادتك إلى ذروتها ألنك
قد تلتقي اليوم بالحبيب.
ً
ًّ
اجتماعيا :ابتعادك عن األصدقاء ليس حال
ّ
بل حسن اختيارك لهم هو الحل.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ّ
ً
مهنيا :ستظل األب ــراج تعترض طريقك
ّ
إلى أن تقرر مواجهة مشاكلك بذكاء.
ً
عاطفيا :ال تخف من إظهار ّ
حبك عندما
ًّ
يكون نقيا ألنه يجلب الخير.
ً
اجتماعيا :التأمل في ما فعلته من خير
ً
في حياتك يزيدك بهجة وفرحا.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
ً
مهنيا :ال ّتكن عبدا لعملك واعطه من وقتك
ما يستحق ال أكثر.
ً
عاطفيا :إذا كنت ال تستطيع أن ّ
تغير من
ّ
تحب فأحببه كما هو.
ً
اجتماعيا :ترغب في أمر تحققه للعائلة لكن
الظروف ال تسمح لك بذلك.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :تجتاز سلسلة من العراقيل التي
وضعتها الظروف في طريقك.
ً
عاطفيا :الحب يعمي بصيرتك عن رؤية
ًّ
ما حولك وإن كنت ذكيا.
ً
اجتماعيا :الحياة مستمرة على الرغم مما
يحصل معك فال تدع العمر يمرّ.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :في عملك مسؤولية كبيرة لذلك
عليك إتقانه بدقة ومهارة.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :ان ـت ـبــه ف ــإن ق ـل ـيــا م ــن الـغـيــرة
ينعش الحب والكثير منها يقتله.
ً
ً
اجتماعيا :اعتاد الناس أن يروك كريما
معهم لكن الظروف قد انعكست.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ّ
ً
مـهـنـيــا :تصبح حـيــاتــك مـمــلــة عـنــدمــا ال
تضع بعض الحب عند إنجاز أعمالك.
ًّ
ً
عصبيا
عاطفيا :الظروف القاهرة تجعلك
ً ّ
جدا لكن الشريك ال ذنب له.
ً
ّ
فتمسك
اجتماعيا :األمل هو ماء الحياة
به لئال تفقد طعم أيامك.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
م ـه ـن ـي ــا :ل ــدي ــك كـ ــل الـ ـح ــق فـ ــي أن ت ـقــول
للمسؤولين رأيك ولكن باحترام.
ً
ً
ّ
الحب يجعلك أكثر حمقا
عاطفيا :ال تترك
وانتبه إلى ما يدور حواليك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :لــديــك أف ـك ــار كـثـيــرة لـكـنــك ال
تستطيع التعبير عنها أمام اآلخرين.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :الحياة أقصر من أن نمضيها في
تسجيل أخطاء الزمالء.
ً
مسؤولية كبيرة ويجب أن
عاطفيا :الحب
ّ
ً
تكون جاهزا كي تتحملها.
ً
اجتماعيا :أنت ّ
حر في أن تبدي رأيك أمام
ً
الزمالء بدون أن تهين أحدا.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
ّ
ستسهل
مـهـنـيــا  :لعملك نـتــائــج ج ـيــدة

أمامك شراء ما تحلم به.
ً
عاطفيا  :الرغبة الملحة للقاء الحبيب
ً
تجعلك ّ
أشد اشتياقا إليه.
ً
ً
تنزو بل
اجتماعيا :متى تكون حزينا ال ّ ِ
ابحث عن صديق يشاركك فيخف حزنك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ّ
ً
مهنيا :إن لم تتعلم من فشلك األول في
عملك فأنت تستحق الثاني.
ً
عاطفيا :إذا أحببت شريك حياتك على
الرغم مما هو عليه تكسبه على الدوام.
ً
اجتماعيا  :ال يمكن أن تشتري الوقت
ّ
ّ
بأي ثمن فال تفرط به سدى.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

العصفور وسراب والناشي يحصدون جوائز «المباركية»
في مسابقة معرض «رؤى تشكيلية» بمناسبة األعياد الوطنية

خبريات
دور السينما األلمانية
تدعو إلعادة فتح أبوابها

فضة المعيلي

حصد التشكيليون وليد سراب
وابتسام العصفور ووليد
الناشي جوائز مسابقة «رؤى
تشكيلية في المباركية».

لوحة ابتسام العصفور

ً
 20تشكيليا
شاركوا
في المسابقة
مستحضرين تراث
«المباركية»

أعلنت منصة «»kwti_artist
أس ـمــاء الـفــائــزيــن فــي مسابقة
ال ـم ـع ــرض االفـ ـت ــراض ــي «رؤى
تشكيلية في المباركية» ،الذي
أقيم مؤخرا بمناسبة االحتفال
ب ــاألعـ ـي ــاد ال ــوط ـن ـي ــة ،وشـ ــارك
فـيــه ع ـش ــرون فـنــانــا تشكيليا
م ـس ـت ـح ـض ــري ــن ت ـ ـ ـ ــراث س ــوق
المباركية التاريخي في قلب
مدينة الكويت القديمة ،وقدموا
ً
 35عمال فنيا ،بينهم  13فنانا
وف ـن ــان ــة م ــن أعـ ـض ــاء ال ـمــرســم
الحر التابع للمجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب.
وحصلت على المركز األول
التشكيلية ابتسام العصفور
ب ـلــوحــة «س ـ ــوق ال ـت ـم ــر» ،الـتــي

عمل للفنان وليد الناشي
استلهمت مفرداتها التشكيلية
م ــن تـ ـ ــراث س ـ ــوق ال ـم ـبــارك ـيــة،
وبينت العصفور في حديثها
أح ــد أدوار الـفـنــان التشكيلي
األس ــاسـ ـي ــة وه ـ ــو ال ـم ـحــاف ـظــة
على الهوية الوطنية ،وتوثيق
وتخليد المعالم القديمة.
وأضافت أن سوق المباركية
ي ـ ـعـ ــد األش ـ ـ ـهـ ـ ــر واألقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم فــي
ا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت ،إذ ك ـ ـ ــان وال ي ـ ــزال
يحافظ على مكانته التراثية
والـ ـ ـشـ ـ ـعـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة وال ـ ـس ـ ـيـ ــاح ـ ـيـ ــة
وال ـت ـجــاريــة ،ويـقـصــده ال ــزوار
وال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـه ـ ـل ـ ـكـ ــون وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم
م ــن ك ــل حـ ــدب وصـ ـ ــوب ،حتى
أصبح أحد أبرز معالم الكويت
الشهيرة ،وتاريخيا نشأ هذا

السوق قبل أكثر من  120عاما
ب ـج ـهــود ال ـت ـج ــار الـكــويـتـيـيــن
الذين كانوا يجلبون بضائعهم
مــن ال ـع ــراق وافــريـقـيــا والـهـنــد
أثـنــاء السفر إلــى تلك البلدان
بحرا.

ألوان الزيت
بــدوره ،قــال الفائز بالمركز
الثاني الفنان د .وليد ســراب
إن ـ ــه فـ ــي ع ـم ـل ــه ال ـف ـن ــي حـ ــاول
رسم جزء من سوق المباركية،
وي ـ ـظ ـ ـهـ ــر م ـ ـحـ ــل جـ ـ ـ ــده رحـ ـم ــه
ال ـلــه ك ــان م ـت ـشــاركــا م ــع أخـيــه
وي ـقــومــون بـبـيــع الـبـطــانـيــات،
الف ـت ــا إلـ ــى أنـ ــه اخـ ـت ــار أل ــوان ــا

عبدالله البصيص ضمن القائمة الطويلة للجائزة
العالمية للرواية العربية
أعلنت الجائزة العالمية للرواية
الـعــربـيــة (أي ب ــاف) أمــس القائمة
الطويلة لدورتها الرابعة عشرة،
والتي ضمت  16رواية صدرت في
الـفـتــرة مــن أول مــن يــولـيــو 2019
حتى آخر أغسطس .2020
وقــالــت أمــانــة الـجــائــزة ،التي
تــرعــاهــا مــؤسـســة جــائــزة بوكر
في لندن ،وتمولها دائرة الثقافة
والسياحة في أبوظبي ،إن هذه
األع ـمــال اخـتـيــرت مــن بـيــن 121
روا ي ــة تقدمت للفوز بالجائزة
التي تبلغ قيمتها  50ألف دوالر.
وض ـ ـمـ ــت الـ ـق ــائـ ـم ــة روايـ ـ ـ ــات
«دفــاتــر الـ ــوراق» لــأردنــي جالل
ب ــرج ــس ،و«ق ـ ـ ــاف قـ ــاتـ ــل ..سـيــن
سـ ـعـ ـي ــد» لـ ـ ـل ـ ــروائ ـ ــي ال ـك ــوي ـت ــي
ع ـب ــدال ـل ــه ال ـب ـص ـي ــص ،و«ع ـل ــب
الرغبة» للبناني عباس بيضون،
و«بنت دجلة» للعراقي محسن

ال ــرمـ ـل ــي ،و«ف ــاكـ ـه ــة ل ـل ـغ ــرب ــان»
لليمني أحمد زين ،و«االشتياق
إلى الجارة» للتونسي الحبيب
السالمي.
ك ـ ـمـ ــا ض ـ ـمـ ــت «الـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــف »42
للمغربي عبدالمجيد سباطة،
و«ع ـي ــن ح ـم ــوراب ــي» لـلـجــزائــري
عـ ـب ــدالـ ـلـ ـطـ ـي ــف ول ـ ـ ــد عـ ـب ــدالـ ـل ــه،
و«بساتين البصرة» للمصرية
م ـن ـص ــورة ع ــز ال ــدي ــن ،و«ح ـف ــرة
إلى السماء» للسعودي عبدالله
آل عـيــاف ،و«نــازلــة دار األكــابــر»
للتونسية أمـيــرة غنيم ،و«طير
الليل» للجزائري عمارة لخوص،
و«ح ـي ــاة ال ـف ــراش ــات» للمغربي
يوسف فاضل ،و«وشــم الطائر»
لـ ـلـ ـع ــراقـ ـي ــة دنـ ـ ـي ـ ــا م ـي ـخ ــائ ـي ــل،
و«عينان خضراوان» للسوداني
حامد الناظر ،و«جيم» للجزائرية
سارة النمس.

عبدالله البصيص

وق ــال رئـيــس لجنة التحكيم
ل ـه ــذه الـ ـ ـ ــدورة ال ـش ــاع ــر شــوقــي
بزيع من لبنان« :نحن هنا إزاء
 16رواي ـ ــة م ـم ـيــزة م ــن مختلف
أصقاع العالم العربي ،تراوحت

سياقاتها األسلوبية والتعبيرية
بين تقنيات التوثيق ،والرسائل
والتقصي االجتماعي والنفسي،
واالستقصاء البوليسي المعقد،
كـ ـم ــا أن ك ـت ــاب ـه ــا أخ ـ ـ ـ ــذوا عـلــى
عاتقهم مهمة إماطة اللثام عن
الوجوه الكارثية للواقع العربي
ال ــذي ال يـتــورع القائمون عليه
ع ـ ــن ض ـ ـ ــرب ح ـ ـقـ ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان،
وتـعـلـيــق الــدســاتـيــر وم ـصــادرة
ال ـح ــري ــات ال ـع ــام ــة ،واض ـط ـهــاد
المرأة ،وصوال إلى تغذية العنف
واس ـت ـي ــاء اإلره ـ ـ ــاب األص ــول ــي
والحروب على أنواعها».
و مـ ـ ـ ــن ا لـ ـمـ ـنـ ـتـ ـظ ــر أن ت ـع ـلــن
الـجــائــزة عــن القائمة القصيرة
لـ ــأع ـ ـمـ ــال الـ ـم ــرشـ ـح ــة ف ـ ــي 29
الجاري ،بينما سيجري اإلعالن
عن الرواية الفائزة في  25مايو
المقبل.

لوحة الفنان وليد سراب
زيتية مختلفة عن الواقع ،وقام
بمزجها حتى تظهر أسلوبه
الـ ـ ـخ ـ ــاص ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى أن ـه ــا
تـتـنــاســب م ــع ت ـكــويــن الـمـكــان
حتى تظهره بطريقة مميزة،
أم ــا عــن مـســاحــة الـلــوحــة فهي
متر  Xمتر.
وعن أهمية التراث ،أشار الى
أن ــه زار الـعــديــد مــن المتاحف
الفنية الزاخرة بلوحات تؤرخ
مراحل حياة الشعوب ،مؤكدا
أن ــه «م ــن الـ ـض ــروري كفنانين
أن نسجل تاريخنا مــن خالل
اللوحات الفنية» ،وأضــاف أن
سوق المباركية له عبق خاص
وحنين للماضي ،وهو من أقدم
األسواق في الخليج ،ويستمتع

بشكل خاص برسم زوايا هذا
السوق.

تراث عميق
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ذكـ ـ ـ ــر الـ ـف ــائ ــز
بــال ـمــركــز ال ـثــالــث ال ـف ـنــان ولـيــد
الـ ـن ــاش ــي أن ف ـ ـكـ ــرة ال ـم ـع ــرض
ج ـم ـي ـلــة ألنـ ـه ــا ج ـم ـعــت أع ـم ــاال
فنية خاصة بسوق المباركية،
ال ــذي لــه ب ــاع تــاريـخــي وتــراثــي
عميق ،الفتا إلى أنه رسم عمال
عن «مركز البريد» ،وهو من أقدم
المراكز في الكويت ،واستخدم
فيه الكوالج ،وأضاف أن «أغلب
أع ـم ــال ــه ال ـف ـن ـيــة ي ـغ ـلــب عـلـيـهــا
الطابع التراثي ،وأحب أن يشارك

ب ـه ــذا ال ـع ـمــل لـتـجـسـيــد الـ ــروح
الـقــديـمــة واس ـتــرجــاع الـمــاضــي
الجميل».
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـع ـ ــرض
الـ ـفـ ـن ــان ــون عـ ـب ــدال ــرض ــا ب ــاق ــر،
مـ ـحـ ـم ــود أش ـ ـك ـ ـنـ ــانـ ــي ،ج ــاس ــم
ال ـع ـمــر ،ع ـلــي ال ـن ـع ـمــان ،محمد
ال ـش ـي ـبــانــي ،ع ـبــدال ـعــزيــز آرت ــي،
م ــرزوق الـقـنــاعــي ،جــاســم مــراد،
م ـنــى ال ـغــرب ـل ـلــي ،فــاط ـمــة م ــراد،
سهيلة العطية ،فيليب كامبل،
فوزية حياة ،وليد سراب ،عدنان
الــرمـضــان ،إبــراهـيــم إسماعيل،
عبدالرحيم عياد ،إيمان البشر،
ولـ ـ ـي ـ ــد الـ ـ ـن ـ ــاش ـ ــي ،إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
منظمة المعرض الفنانة ابتسام
العصفور.

ً
الهزاع يحتفل بـ  41عاما على «رشة عطر»

يـحـتـفــل ال ـشــاعــر واإلع ــام ــي ح ـيــدر ال ـهــزاع
ب ـمــرور  41عــامــا عـلــى ان ـطــاق بــرنــامــج «رشــة
عـطــر» اإلذاعـ ــي ،ال ــذي يهتم بالشعر الشعبي
«النبطي».
وكذلك يحتفل الهزاع بمناسبة مرور سنة
على بث برنامج «بــوح الحنايا» التلفزيوني،
الــذي أخــذ زخما كبيرا فــي مــداه الجماهيري
المحلي واإلقليمي.
وقال الهزاع إن العمل اإلعالمي يحتاج إلى
مثابرة وعزيمة وقوة إرادة ،إضافة إلى ُحسن
االختيار ،والتصميم على بلوغ النجاح .ويرى
أن ما تحقق خالل الفترة الماضية جاء بتضافر
الجهود والدعم من وزارة اإلعالم.
وتابع« :أتقدم بالشكر والتقدير واالمتنان
إلى وزير اإلعالم عبدالرحمن المطيري ،ووكيلة
الوزارة منيرة الهويدي ،والشيخ فهد المبارك
الوكيل المساعد لشؤون اإلذاعة ،والمدير العام
للبرنامج العام سعد الفندي ،وكذلك الوكيل
المساعد لشؤون التلفزيون تركي المطيري،
والمدير العام لقناة العربي طالل السبيعي».
واس ـت ـط ــرد ال ـ ـهـ ــزاع« :كـ ــل هـ ــذه الـمـجـمــوعــة
لهم اليد الطولى فــي دعــم برنامج رشــة عطر
اإلذاعــي ،وبرنامج بوح الحنايا التلفزيوني،

حيدر الهزاع
فهما أصبحا محط اهتمام وترقب للمستمع
والمشاهد ،فلله الحمد والشكر».
ُي ـشــار إلــى أن بــرنــامــج رشــة عطر انطلق عبر
ً
األثير للمرة األولــى عــام  ،1980ومــازال مستمرا
حتى يومنا هذا ،وأصبح من أشهر البرامج في
خريطة اإلذاعة الكويتية خالل السنوات الماضية،
وهو من إخراج صابرين بولند.

ّ
ً
قريبا قلم روج يجدد الحديث عن أخطاء المذيعين
باسكال مشعالني« :جنان بجنان»

باسكال مشعالني

كشفت الفنانة اللبنانيةباسكال مشعالن 
ي
عــن اس ــم أغنيتها ال ـجــديــدة ،وه ــي «جـنــان
بـجـنــان« ،حيث نشرت صــورة لها على
الثلج بصفحتها الخاصة ،الفتة من
خاللها أيضا إلى أنها ستطرحها
على طريقة الفيديو كليب.
وع ـ ـل ـ ـق ـ ــت بـ ـ ــاس ـ ـ ـكـ ـ ــال ع ـل ــى
الصورة« :بإمكاني أن أخبركم
أن أغ ـن ـي ـت ــي (جـ ـن ــان ب ـج ـنــان)
ً
ستكون جاهزة قريبا ،وكذلك
الفيديو كليب».
وكـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـش ـ ـعـ ــانـ ــي
وجـ ـه ــت أخ ـ ـيـ ــرا ال ـت ـه ـن ـئــة
لزوجها الموزع والملحن
ال ـل ـب ـن ــان ــي م ـل ـح ــم أب ــوش ــدي ــد،
بمناسبة عيد ميالده .ونشرت
صورة لزوجها مع ابنهما إيلي
َّ
ع ـل ــى ح ـســاب ـهــا ال ـ ـخـ ــاص ،عــلـقــت
عـلـيـهــا« :ك ــل عـيــد وأن ــت بــألــف خير
حبيبي ،ونأمل لك المزيد من النجاح
واأللحان الجميلة».

ً
رحيل أحالم الجريتلي عن  70عاما
●

أرملة أسامة الباز في ورطة بعد أسبوعين من أزمة تامر أمين
●

القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

بعد أسبوعين فقط من إيقاف اإلعالمي
المصري تــامــر أمـيــن ،بسبب خطأ مهني،
حين َّ
تنمر على أهالي الصعيد في مصر،
أث ـنــاء حــديـثــه عــن ضـ ــرورة تنظيم النسل
لمواجهة الزيادة السكانية ،أصبح مقطع
ً
فيديو لإلعالمية أميمة ّ
تمام ،األكثر تداوال
عبر السوشيال ميديا ،بعدما ظهرت مساء
الجمعة الماضي ،وهي تضع أحمر الشفاه
أثناء تقديمها نشرة التاسعة على شاشة
القناة األولى المصرية على الهواء ،ليتجدد
الحديث عن أخطاء المذيعين على الهواء.
الخطأ الذي وقعت فيه أميمة تمام ،أنها
كانت تظن أن الكاميرا انزاحت عنها ،بعدما
بـ ـ ــدأت زم ـي ـل ـت ـهــا ف ــي ت ـقــديــم
النشرة اإلخبارية ،لكنها
فــي حقيقة األ م ــر كانت
ال تزال مسلطة عليها،
ب ـس ـب ــب خ ـط ــأ ت ـق ـنــي،
لتظهر بهذا التصرف
الغريب أمــام جميع
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاهـ ــديـ ــن ،مــا
وضعها في ورطة،
وأحـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت
وف ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــق

القاهرة  -محمد قدري

رحلت عن عالمنا ،أمس األول ،الفنانة أحالم الجريتلي ،عن ُعمر
ناهز  70عاما ،في صدمة كبيرة تلقاها الوسط الفني ،بعد ساعات
قليلة من رحيل الفنان الكبير يوسف شعبان ،إثر إصابته بفيروس
كورونا ،بمستشفى العجوزة عن ُعمر ناهز  90عاما.
الفنان الراحلة ،هي ممثلة مصرية ،برزت خالل السنوات الماضية
في أدوار األم ،وخاصة السيدة الشعبية ،بكثافة ،وهي من أصول
شركسية ،بدأ نجمها يلمع من خالل مشاركتها في مسلسل «حكايات
المدندش» ومسلسل «من أطلق الرصاص على هند عالم» وعدد من
حلقات مسلسل «لحظات حرجة» ،لكن النقطة القوية في سيرتها
الفنية كانت في مسلسل «راجــل وست ستات» ،مع الفنان أشرف
عبدالباقي ولقاء الخميسي وعدد من الفنانين.
خالل المسيرة الفنية للفنانة الراحلة قدمت  250عمال مختلفا
في الدراما التلفزيونية والسينما والمسرح ،لكن رغم وفاتها في
ُعمر السبعين ،لكن شهرتها ازدادت خالل السنوات الـ  20األخيرة.
فخالل رمضان الماضي فقط شاركت في عدة أعمال ناجحة ،منها
مسلسل «البرنس» ،وكذلك دور «أم شكر» في مسلسل «الفتوة» ،ودور
«أم سامي» في «القمر آخر الدنيا» ،و«ليالينا .»80

أحالم الجريتلي

دعاء صالح

عمل البرنامج للتحقيق ،بقرار من الهيئة
الوطنية لإلعالم.
بيان الهيئة ،التي يرأسها حسين زين،
أشار إلى أن الخطأ وارد في العمل البشري
ً
ً
«ومع ذلك ،وتقديرا واحتراما لحق المشاهد،
إضافة إلى المبادئ واألسس التي وضعتها
الهيئة للعمل ،قررت وقف فريق عمل نشرة
التاسعة الـمــذاعــة يــوم الجمعة  26فبراير
 2021عن العمل حتى انتهاء التحقيقات».
الــافــت أن تـ ّـمــام ،وهــي أرمـلــة السياسي
المصري البارز د .أسامة الباز ،المستشار
السياسي للرئيس األسبق حسني مبارك،
ب ــدأت حياتها العملية مــذ يـعــة فــي القناة
الثالثة ،ومنها انطلقت في العمل اإلخباري
ل ـق ــراءة ن ـشــرة األخ ـب ــار بــالـقـنــاتـيــن األول ــى
والـفـضــائـيــة الـمـصــريــة ،ثــم قــدمــت برنامج
«موضوع الساعة» ،الذي ُيعد أول برنامج
ُي ــذاع على الـهــواء ويتلقى مــداخــات ،ما
يـعـنــي أن لــديـهــا خ ـبــرة كـبـيــرة ف ــي هــذه
النوعية من البرامج.
ً
عـمــومــا ،أخـطــاء بــرامــج ال ـهــواء يدفع
ثـمـنـهــا م ـقــدمــو ه ــذه ال ـب ــرام ــج بعقوبة
«اإليـ ـ ـق ـ ــاف ع ــن ال ـع ـم ــل» لـ ـم ــدة مـعـيـنــة،
ً
لكنها في الوقت ذاتــه تمنحهم مزيدا
مــن الشهرة بعد رواج مقاطع فيديو
ألخ ـط ــائ ـه ــم ع ـب ــر م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،وقـ ـ ــد ي ـن ـج ــح بـعــض
المذيعين في استغالل تلك األخطاء،
إلضـفــاء مزيد مــن هــاالت الضوء
إليه ،وقد ينطفئ بريقه اإلعالمي
إلى األبد.
قــائـمــة الـمــذيـعـيــن المصريين
الذين أصابتهم سهام السوشيال
ميديا طويلة ،منهم شيماء جمال،
ُ
ال ـت ــي ه ــوج ـم ــت ت ـحــت هــاش ـتــاغ
«مــذيـعــة الـهـيــرويــن» ،ففي إحــدى
حلقات برنامجها كانت تتناول
قـ ـضـ ـي ــة الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدرات ،ووع ـ ـ ـ ــدت
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ب ـت ـع ــاط ــي ال ـه ـي ــروي ــن
ع ـلــى الـ ـه ــواء .وبــال ـف ـعــل ظ ـه ــرت كــأنـهــا
ُ
تتعاطى الهيروين ،فيما كانت تمسك
ً
ً
كـيـســا ص ـغ ـيــرا يـحـتــوي عـلــى «سـكــر
سنترافيش» ،وتسببت تلك الواقعة
في إحالتها للتحقيق.
أم ـ ـ ــا دعـ ـ ـ ــاء صـ ـ ـ ــاح ،ال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت
ت ـت ـح ــدث فـ ــي إح ـ ـ ــدى ح ـل ـقــات ـهــا عــن
مــوضــوع «الـسـيـنـغــل مـ ــاذر» أو «األم

أضاء مشغلو السينما في
جميع أنحاء ألمانيا أنوار
دور العرض الخاصة بهم،
من أجل اإلعالن بشكل واضح
عن موعد إعادة فتح أبوابها
للجمهور .وانضمت أكثر من
 300دار سينما من برلين إلى
كولونيا ،إلى الدعوة وفقا
لجمعية العاملين بصناعة
السينما «إيه جي كينو».
وصرح رئيس الجمعية
كريستيان براوير« :بأننا
نعيش بدون ثقافة منذ عدة
ً
أشهر» ،مضيفا أن الجمهور
ربما يعتاد القيود ،لكن البقاء
في المنزل بشكل مستمر
ال يزال يمثل ضغطا ،وهذه
القضية تمثل مسألة حياة
بالنسبة إلى مشغلي دور
السينما .وتم إغالق دور
السينما في ألمانيا منذ
نوفمبر -جنبا إلى جنب مع
العديد من المرافق األخرى.
(د ب أ)

أوبرا صوفيا تخرق صمت
مثيالتها في أوروبا

ّ
تكيفت أوبرا صوفيا مع
جائحة «كوفيد  ،»19وباتت
من المؤسسات الثقافية
النادرة في أوروبا التي أبقت
أنشطتها قائمة ،خارقة بذلك
الصمت السائد في عواصم
أخرى .من أوبرا «توسكا» إلى
«ال ترافياتا» ،توفر دار األوبرا
لسكان العاصمة البلغارية
ً
ً
ً
برنامجا غنيا ،خالفا لما
هو الوضع عليه في فيينا
أو باريس أو ميالنو ،حيث
األنشطة متوقفة .وقالت
بيتيا بيتكوفا ،وهي متقاعدة
جاءت بكامل أناقتها لحضور
حفلة ترافقها ابنتها« :أنا
متعطشة للموسيقى .فلماذا
ً
ّ
نفكر في أن ثمة خطرا؟
هو هنا ليس أكبر منه في
المتاجر أو في مترو األنفاق».
بعد القياس اإللزامي لدرجات
الحرارة عند المدخل ورغم
التدابير الوقائية ،يسود
جو احتفالي ،وتفصل بين
المتفرجين باقات الزهور
االصطناعية الموضوعة على
المقاعد الشاغرة بينهم ،فبعد
اإلقفال العام في ربيع ،2020
أعادت بلغاريا فتح األماكن
الثقافية ،بـ  30في المئة من
القدرة االستيعابية.
(أ ف ب)

سيرة «عمالق الراب»
نوتوريوس في وثائقي

أميمة تمام
العزباء» ،فقد ظهرت وهي تضع وسادة على
بطنها لتبدو كأنها حامل ،وقد َّ
تسبب هذا
التصرف في إيقافها وتحويلها للتحقيق،
فــي حين نالت العقاب ذاتــه ريـهــام سعيد،
قبل نحو عامين ،بعد بث حلقة حاورت فيها
ً
فتاة ُعرفت الحقا بـ«فتاة المول» ،وعرضت
ً
صـ ــورا خــاصــة م ــن هــاتـفـهــا الـمـحـمــول من
دون موافقتها ،وتمادت في مهاجمة الفتاة
على الهواء.
«ق ــواع ــد مــدونــة الـسـلــوك الـمـهـنــي» التي
ً
تعتمدها كل قناة قد تكون سببا إليقاف
بعض مقدمي البرامج ،مثل مروج إبراهيم،
التي أوقفت عن العمل بسبب خروجها عن
هذه القواعد ،بعد حلقة من برنامجها «ما
وراء الحدث» استضافت فيها أستاذ التاريخ
الـمـفـكــر عــاصــم دس ــوق ــي ،حـيــث رأت إدارة
القناة أن المذيعة «أساءت إدارة الحوار ،ولم
تلتزم األسلوب الالئق في التعامل مع ضيف
ـراع مقتضيات ومعايير
الـبــرنــامــج ،ولــم ت ـ ِ
األداء المهني ،وأنهت الحوار بشكل يسيء
ً
ً
بشدة للقناة ،قبل أن يكون تجاوزا مرفوضا
في حق الضيف».
ً
وقد يكون العقاب جماعيا ،مثلما حدث
في عام  ،2016حين فوجئت ثماني مذيعات
بالتلفزيون المصري ،بقرار رئيسة اتحاد
اإلذاعة والتلفزيون الراحلة صفاء حجازي،
بــإيـقــافـهــن ع ــن الـعـمــل ل ـمــدة ش ـهــر ،بسبب
زي ــادة أوزان ـه ــن ،وإن ــذاره ــن ب ـضــرورة عمل
نظام غذائي (دايت) ،يمكنهن من استعادة
اللياقة المطلوبة للظهور على الشاشة،
وش ـم ــل ال ـ ـقـ ــرار أرب ـ ــع م ــذي ـع ــات بــال ـق ـنــوات
المحلية ،وأربع مذيعات أخريات بالفضائية
المصرية.

ال يزال مغني الراب األميركي
الشهير «نوتوريوس بيغ»
يثير اهتماما كبيرا بعد نحو
ربع قرن على وفاته عن 24
سنة فقط ،ما يشهد عليه
فيلم وثائقي تبدأ «نتفليكس»
عرضه لسيرة «بيغ بوبا».
وشاركت والدة المغني
فوليتا واالس في إنتاج
العمل بالتعاون مع المنتج
السابق للمغني بي ديدي.
ويصور الوثائقي محطات من
حياة المغني الشاب وقصصا
تساعد على فهم شخصية
كريستوفر واالس ،وهو
اسمه الحقيقي ،ابن بروكلين
صاحب الكاريزما العالية،
والذي تغطي صورته اليوم
جدرانا عدة في هذا الحي في
نيويورك ،غير أن هذه الحياة
انتهت بصورة مأسوية عام
 1997بنيران شخص لم
ُيعرف رسميا حتى اليوم،
في أحد شوارع لوس أنجلس
بعد حفلة.
(أ ف ب)

ةديرجلا
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دوليات

ُ
إيران وإسرائيل تتبادالن التهديدات بعد هجوم خليج عمان

ً
نتنياهو يتهم وطهران تنفي ...وفريق أمني في أبوظبي لمعاينة السفينة وسيناريو األلغام األكثر ترجيحا

سلة أخبار
وصول أول سفير
إماراتي إلى إسرائيل

وصل السفير اإلماراتي لدى
إسرائيل ،محمد محمود آل
خاجة ،أمس ،إلى تل أبيب لتقديم
أوراق اعتماده ،كأول سفير
ألبوظبي في إسرائيل ،منذ
توقيع اتفاق السالم بني البلدين
نهاية العام املاضي.
وقال آل خاجة عبر «تويتر»:
«وصلت اليوم إلى تل أبيب
والتقيت وزير الخارجية
اإلسرائيلي غابي أشكينازي».
وأضاف« :ناقشنا العالقات
الثنائية بني بلدينا والنمو
الكبير الذي شهدته منذ توقيع
االتفاق اإلبراهيمي ،إضافة إلى
سبل تعزيز التعاون في املجاالت
املختلفة» .وأعلنت الحكومة
اإلماراتية منتصف فبراير
املاضي ،أن آل خاجة أدى اليمني
أمام نائب رئيس الدولة محمد
بن راشد ،بصفته أول سفير
للبالد في إسرائيل.

تبادل مباشر للبريد
بين تل أبيب والمنامة
جنود إسرائيليون أمس في الجوالن السوري المحتل (أ ف ب)

ّ
اتهم رئيس الحكومة
اإلسرائيلية ً بنيامين نتنياهو
إيران رسميا بالوقوف وراء
ضرب سفينة إسرائيلية في
خليج ً عمان األسبوع الماضي،
ملوحا باستهداف وجودها
في كل المنطقة ،في حين
نفت طهران االتهامات
اإلسرائيلية وحذرت الدول
األوروبية من عرقلة األوضاع
بعد مساندة األخيرة لجهود
الرئيس األميركي جو بايدن
ضدها بالوكالة الدولية
للطاقة الذرية.

إيران لم ترد
على طلبات
بشأن وجود
مواد نووية
في  3مواقع
إضافية غير
معلنة

الوكالة الدولية

مــع تصاعد تــوتــرات بين تل
أبيب وطهران على خلفية تحرك
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ج ــو بــايــدن
باتجاه العودة لالتفاق النووي
ّ
اإلي ــران ــي ،ات ـهــم رئ ـيــس الـ ــوزراء
اإلســرائـيـلــي بنيامين نتنياهو
طـ ـ ـه ـ ــران بـ ــاس ـ ـت ـ ـهـ ــداف س ـف ـي ـنــة
إسرائيلية األسبوع الماضي في
خليج عمان.
وقال نتنياهو ،في تصريحات
لقناة "كان" الممولة من الحكومة
أمس" :من الواضح أن هذا عمل
إيـ ــران .بالنسبة ل ـلــرد ،تعرفون
سياستي .إيران هي العدو األكبر
إلسرائيل وأنا عازم على الوقوف
ف ــي وج ـه ـه ــا .ن ـضــرب ـهــا ف ــي كل
أنحاء المنطقة".
وأضاف نتنياهو ،الذي يقوم
بحملة لالنتخابات التشريعية
الـمـقــررة فــي  23مــارس الحالي:
"األهـ ـ ـ ــم مـ ــن ذل ـ ــك ،أن إيـ ـ ـ ــران لــن
تتمكن من امتالك أسلحة نووية،
مع أو بدون اتفاق .هذا ما قلته
لصديقي الرئيس بايدن".
وج ــاء الـتـهــديــد بـعــد ســاعــات
من اجتماع أمني عقدته حكومة
نتنياهو إلجراء مشاورات بشأن
ضرب السفينة.
وذكـ ــرت ت ـقــاريــر إســرائـيـلـيــة،
ّ
أن ال ـم ـشــارك ـيــن ف ــي الـ ـم ــداوالت
األمنيةّ ،
قرروا أال يبقى الهجوم
بدون ّ
رد إسرائيلي "قد ال يكون
ً
علنيا بالضرورة".
كـ ـ ـم ـ ــا جـ ـ ـ ـ ـ ــاءت تـ ـص ــريـ ـح ــات
رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ـع ــد ض ــرب ــات
ليلية مـنـســوبــة إلســرائ ـيــل ضد
م ـج ـمــوعــات مــوال ـيــة إلي ـ ــران في
م ـح ـيــط مـنـطـقــة ال ـس ـي ــدة زيـنــب

ً
جنوب دمشق التي تعد معقال
لـ ــ"الـ ـح ــرس الـ ـ ـث ـ ــوري" اإلي ــران ــي
و"حزب الله" اللبناني.

ألغام وفحص
فـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذلـ ـ ـ ــك ،نـ ـق ــل عــن
وزيــر إسرائيلي قوله ،إن إيــران
ً
اسـ ـتـ ـخ ــدم ــت ألـ ـ ـغ ـ ــام ـ ــا ب ـح ــري ــة
لـ ـض ــرب ال ـس ـف ـي ـن ــة ،ف ـي ـم ــا أفـ ــاد
مـ ـ ــوقـ ـ ــع صـ ـحـ ـيـ ـف ــة "ي ـ ــديـ ـ ـع ـ ــوت
أح ــرون ــوت" ب ــأن خ ـبــراء ورج ــال
أم ــن إســرائـيـلـيـيــن تــوجـهــوا إلــى
أبوظبي للتحقيق في مالبسات
الهجوم الذي تسبب في حدوث
فـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــات ف ـ ـ ــي ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــي ج ـس ــم
السفينة.
وي ـنــوي ال ـطــاقــم اإلســرائـيـلــي
مـعــايـنــة الـسـفـيـنــة ،ال ـتــي تحمل
علم الباهاماس وتحديد األضرار
التي لحقت بها ،وما إذا كانت قد
ُ
استهدفت بصواريخ أم بألغام
بحرية.
وفي وقت سابق ،نقل عن مالك

رامي أونغر،
السفينة اإلسرائيلي ُ
أن "األض ـ ــرار فـتـحـتــان ،قـطــر كل
منهما نحو  1.5متر".
ووقـ ـ ــع انـ ـفـ ـج ــاران الـخـمـيــس
ال ـم ــاض ــي ف ــي الـسـفـيـنــة "إم في
هليوس ري" وهــي فــي طريقها
مـ ــن ال ـ ــدم ـ ــام إلـ ـ ــى سـ ـنـ ـغ ــاف ــورة،
ووصـلــت السفينة ،أمــس األول،
إلى دبي بهدف إصالح األضرار
التي تعرضت لها.

نفي وتحذير
ّ
وردت ال ـس ـل ـطــات اإلي ــران ـي ــة
على ادع ــاء ات نتنياهو بالنفي
ب ـعــد يـ ــوم م ــن تـلـمـيــح مـنـصــات
إعالمية تابعة للتيار المتشدد
بمسؤولية "م ـحــور الـمـقــاومــة"،
عن الهجوم البحري.
وق ــال المتحدث بــاســم وزارة
الخارجية سعيد خطيب زادة،
إن "الخليج وبحر عمان منطقتنا
األمـنـيــة الـمـبــاشــرة ،ولــن نسمح
بإثارة الخوف والرعب فيهما من

خالل هذه التصريحات .نتنياهو
يعاني من مرض عقلي".
ً
وتـ ـ ــابـ ـ ــع ق ـ ـ ــائ ـ ـ ــا" :ت ـ ـحـ ــركـ ــات
إس ــرائ ـي ــل م ـث ـيــرة ل ـل ـشــك ،وهــي
تــدرك أن طـهــران سترد على أي
تهديد بشكل صارم ودقيق".

المواجهة النووية
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوى الـ ـ ـن ـ ــووي
ي ـبــدو أن األم ـ ــور مـتـجـهــة كــذلــك
إلــى التصعيد بعد رفــض إيــران
االقتراح األوروبي لعقد اجتماع
ب ـح ـض ــور واشـ ـنـ ـط ــن لـمـنــاقـشــة
شروط إحياء االتفاق النووي.
ج ــاء ه ــذا ال ـمــوقــف اإلي ــران ــي،
ال ـ ــذي ك ـ ــرره ال ــرئ ـي ــس اإلي ــران ــي
ح ـســن روحـ ــانـ ــي ،أم ـ ــس ،عشية
إدانـ ـ ـ ـ ــة م ـح ـت ـم ـل ــة ل ـ ـط ـ ـهـ ــران مــن
مجلس محافظي الوكالة الدولية
ل ـل ـط ــاق ــة ال ـ ــذري ـ ــة فـ ــي اج ـت ـم ــاع
س ـي ـت ـن ــاول قـ ـ ــرار ط ـ ـهـ ــران وق ــف
الـعـمــل بــالـبــروتــوكــول اإلضــافــي
ا ل ــذي يسمح بعمليات تفتيش

مفاجئة ،استبقه وزير الخارجية
م ـح ـمــد ج ـ ــواد ظ ــري ــف بـتـحــذيــر
الوكالة الذرية والدول األوروبية
من "عرقلة األوضاع".
وف ـ ــي ك ـل ـم ـتــه أم ـ ـ ــام اج ـت ـم ــاع
ال ـم ـحــاف ـظ ـيــن ،الـ ـ ــذي ت ــم خــالــه
اسـ ـتـ ـع ــراض ع ـم ـل ـيــات الـتـحـقــق
والرصد في إيران بموجب خطة
العمل الشاملة المشتركة ،قال
الـمــديــر ال ـعــام لـلــوكــالــة رافــائـيــل
غـ ــروسـ ــي ،إن "وجـ ـ ـ ــود ال ـع ــدي ــد
مــن جسيمات ال ـيــوران ـيــوم ذات
األصـ ـ ــل الـ ـبـ ـش ــري ب ـم ــا ف ــي ذل ــك
ً
ال ـج ـس ـي ـمــات ال ـم ـت ـغ ـيــرة نـظــريــا
في مكان لم تعلن عنه إيران هو
مؤشر واضح على وجود مواد
أو مـعــدات نــوويــة ملوثة بمواد
نووية".
وأضـ ــاف أن ــه "ب ـعــد م ــرور 18
ً
شـهــرا لــم تـقــدم إي ــران حتى اآلن
ال ـت ـف ـس ـيــر ال ـ ـضـ ــروري وال ـكــامــل
ً
وال ـمــوثــوق تـقـنـيــا لــوجــود هــذه
الجسيمات".
وأكـ ـ ــد ف ــي ه ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ،أن ــه

ّ
جاللي »FATF« :تضر بتمويل حلفائنا

ّ
حذر رئيس منظمة الدفاع غير العسكري اإليرانية ،العميد
غالم رضا جاللي ،من أن انضمام بالده للوائح الدولية المعنية
بمكافحة تمويل اإلرهاب وغسل األموال المعروفة بـ ""FATF
سيكشف طرق التفاف طهران على العقوبات ويضر بتمويل
طهران ألحزاب وميليشيات متحالفة معها في العراق ولبنان
واليمن وسورية وغيرها.
وقال جاللي في تصريحات أمس" :قبول اللوائح يتعارض

ً
مع استراتيجية المقاومة الفعالة ضد أعداء إيران" ،مشيرا
إلــى تـ ّ
ـوجــه الــواليــات المتحدة واالت ـحــاد األوروبـ ــي إلدراج
الجماعات المسلحة المتحالفة مع طهران في المنطقة على
ّ
سيعرض طهران لعوقبات إضافية
قوائم اإلرهاب ،األمر الذي
فــي ح ــال ق ــررت تـمــويـلـهــا .وت ـقـ ّـدم ط ـهــران تـمــويــا بماليين
الدوالرات ألحزاب تابعة لها في العالم العربي.

"وس ــط ع ــدم وج ــود تفسير ذي
ً
مصداقية تقنيا من إيــران ،فإن
الــوكــالــة تشعر بقلق عميق من
احتمال وجود مواد نووية غير
معلن عنها في إيران".
وأشــار غروسي ،إلــى أن هذه
ال ـ ـمـ ــواد الـ ـن ــووي ــة ال تـ ـ ــزال غـيــر
مبلغ عنها مــن إ ي ــران بموجب
ما ينص عليه اتفاق الضمانات
الخاص بها".
وفيما يتعلق بثالثة مواقع
أخرى قال غروسي ،إنه "لم يتم
اإلعالن عن أي منها للوكالة ،وان
إيران لم تجب عن أي من أسئلة
ال ــوك ــال ــة ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بــاح ـت ـمــال
وج ـ ـ ــود م ـ ـ ــواد نـ ــوويـ ــة فـ ــي تـلــك
المواقع".
وذك ـ ـ ــر أن ن ـت ــائ ــج ال ـع ـي ـنــات
الـبـيـئـيــة ال ـم ــأخ ــوذة ع ــام 2020
وج ـ ـ ـ ــدت فـ ـ ــي اث ـ ـن ـ ـيـ ــن مـ ـ ــن هـ ــذه
المواقع جزيئات من اليورانيوم
ً
البشري المنشأ ،مشيرا إلى أن
الوكالة نقلت في الشهر الماضي
نتائجها واألسئلة ذات الصلة
إلى إيران.
كما تطرق غروسي في كلمته
الى المناقشات التي أجراها في
أث ـنــاء زيــارتــه األخ ـيــرة لطهران
وتـ ــوص ـ ـلـ ــه إل ـ ـ ــى تـ ـف ــاه ــم ت ـق ـنــي
ثـنــائــي "م ــؤق ــت" يـمـكــن الــوكــالــة
من استئناف عمليات التحقق
والمراقبة الكاملين اللتزامات
إيران المتعلقة بالمجال النووي
بـمــوجــب خـطــة الـعـمــل الشاملة
ال ـم ـش ـتــركــة رغـ ــم خ ــروج ـه ــا من
البروتوكول اإلضافي.
(طهران ،القدس ،فيينا ـ
وكاالت)

بندر بن سلطان :تقرير « »CIAحول
خاشقجي مجرد تقييم وفيه نقاط ضعف
وصـ ــف األمـ ـي ــر ب ـن ــدر ب ــن س ـل ـط ــان ،الـسـفـيــر
ال ـس ـع ــودي األس ـب ــق ل ــدى واش ـن ـطــن والــرئ ـيــس
األسبق لالستخبارات السعودية ،تقرير وكالة
االستخبارات األميركية " "CIAعن مقتل اإلعالمي
السعودي جمال خاشقجي ،بأنه "تقييم ،كما
َ
وصف َ
نفس ُه ،وليس الئحة أدلة".
وقــال بــن سلطان ،فــي تصريحات صحافية
نشرت أمــس ،إن "التقييم قــاد واضعي التقرير
إلى االستنتاج ،بناء على معرفتهم بآليات اتخاذ
ال ـقــرار فــي الـسـعــوديــة ،وتقييم آخــر لشخصية
ولي العهد األمير محمد بن سلمان ،إلى أن أمر
القتل أو االختطاف البد أن يكون قد صدر عن
األمير محمد .وهنا ضعف آخر يعتري القيمة
يستطع الجزم
المعلوماتية لتقرير  ،CIAإذ إنه لم
ِ
بطبيعة النية الـجــرمـيــة ،مــا إذا كــانــت الخطف
أو القتل".
وت ــاب ــع" :ال ـجــري ـمــة وق ـع ــت وأق ـ ــرت الـمـمـلـكــة

العربية السعودية بالمسؤولية المعنوية عنها
تصريحا بلسان األمير محمد بن سلمان ،وجرت
مـحــاكـمــة نـتـجــت عـنـهــا أح ـكــام ب ــإدان ــة البعض
وتبرئة اآلخــر .في السعودية مستوى ثــان في
التعامل مع مثل هذه القضايا يتصل بموقف
عائلة الضحية ،التي في حالة المرحوم جمال
خاشقجي ،طلبت بكل إرادتها أن تخفف األحكام
من اإلعدام إلى المؤبد ،وهذا ما ُحصل ،ولو لم
يطلبوا ذلك لكانت أحكام اإلعدام نفذت بحسب
القضاء والشرع".
وأضاف" :هذا هو السياق العام والموضوعي
لـكـيـفـيــة تـعــامــل ال ـس ـعــوديــة م ــع ه ــذه الـجــريـمــة
ال ـتــي آل ـمــت ك ــل ال ـس ـعــودي ـيــن ،أم ــا م ــا ب ـقــي من
ت ـقــاريــر وك ــام إعــامــي وس ـيــاســي فـجـلــه دخــل
في منطق التحليل والتقييم واالفتراض وبناء
االس ـت ـن ـت ــاج ــات ،وغ ــال ـب ــا وفـ ــق أحـ ـك ــام مسبقة
ومواقف عقلية ونفسية وسياسية من المملكة

تغريم نجل نتنياهو
بقضية تشهير

أصدرت محكمة إسرائيلية أمرا
يقضي بدفع يائير نتنياهو،
نجل رئيس الوزراء ،بنيامني
نتنياهو ،مبلغ نصف مليون
شيكل لدانا كاشدي ،وهي
ناشطة في حزب «أزرق أبيض»
أمس .وجاء األمر القضائي بعد
دعوى تشهير بسبب تلميحات
ّقدمها نجل رئيس الوزراء في
«تويتر» بأن هناك عالقة حميمة
بينها وبني زعيم «أزرق أبيض»،
وزير الدفاع اإلسرائيلي ،بيني
غانتس .وصدر الحكم غير
النهائي ضد يائير في غياب
دفاعه.

دبيبة يدافع عن نزاهة
اختيار السلطة الجديدة

المعنوية عن مقتله والقضية أغلقت
المسؤولية
تحملت
السعودية
•
ً
• هل الرئيس األميركي مسؤول جنائيا عن حادثة سجن أبوغريب؟
العربية السعودية عامة ،وهي مواقف متبلورة
منذ ما قبل الجريمة وربما وجدت في الجريمة
فــرصــة للتعبير عــن نـفـسـهــا .الـسـعــوديــة ،وفــق
حقها السيادي ومسؤوليتها كدولة وكعضو
شــرعــي فــي المجتمع الــدولــي ،قــامــت بما تقوم
به أي دولة من تحقيق ومحاكمة وأحكام ،ومن
وجهة نظري الشخصية ،باتت القضية مغلقة
ما لم تظهر أدلة جديدة أمام القضاء السعودي".
واسـ ـتـ ـط ــرد األمـ ـي ــر بـ ـن ــدر" :حـ ـ ـ ــوادث كـثـيــرة
ان ـطــوت عـلــى جــرائــم ارتـكـبـهــا ض ـبــاط ك ـبــار أو
جنود أميركيون ،في سياق عمليات عسكرية
أو أمنية حاصلة على جواز من أعلى السلطات
يعن أن المسؤول عن
األميركية ،بيد أن ذلك لم ِ
ه ــذه ال ـجــرائــم هــو الــرئـيــس االم ـيــركــي بوصفه
القائد األعلى للقوات المسلحة ...خذ مثاال على
ذلك حادثة سجن أبوغريب (في العراق) ...فكرة
السجون السرية أو تغيير قواعد التحقيق مع

أعلنت إسرائيل ،أمس ،توقيع
اتفاق تاريخي يسمح بتبادل
البريد املباشر مع مملكة
البحرين ،بعد أشهر من توقيع
البلدين اتفاق سالم برعاية
أميركية .وجاء ذلك وفق ما أفادت
به وزارة الخارجية اإلسرائيلية
عبر حساب «إسرائيل بالعربية»
التابع لها على «تويتر».
وأضافت الوزارة أن االتفاقية
«ستعزز التجارة بني إسرائيل
والبحرين والعالقات االقتصادية
واالجتماعية بينهما».

األمير بندر في آخر مقابلة متلفزة له في أكتوبر الماضي
اإلرهابيين بعد أحداث  11سبتمبر  ،2001هي
سياسة أميركية أجازتها السلطات األميركية،
وول ــدت مــن رحــم التفكير فــي الــدائــرة الضيقة
لـلــرئـيــس جـ ــورج دب ـل ـيــو ب ــوش يــوم ـهــا ووزي ــر
دفاعه دونالد رامسفيلد وبعض المستشارين
الرفيعين في اإلدارة".
وب ـيــن أن "فـضـيـحــة سـجــن أب ــوغ ــري ــب ،الـتــي
نتجت عن هذه السياسة ،المجازة من الرئيس
مـ ــرة أخـ ـ ــرى ،ك ــان ــت شـ ـ ــذوذا ع ــن م ـقــاصــد هــذه
ال ـس ـيــاســة ،وخ ـلــا خـطـيــرا ف ــي إدارتـ ـه ــا ،ولـكــن
لنسأل هل وفق ما نعرفه اليوم عن كيفية والدة
هذه السياسة ،وآلية اتخاذ القرار بشأنها ،ودقة
متابعتها مــن أر فــع المسؤولين فــي مجتمعي

االسـتـخـبــارات والــدفــاع األمـيــركـيـيــن ،يعني أن
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي أو وزيـ ــر دف ــاع ــه ،م ـســؤول
م ـبــاشــرة ع ــن ال ـج ــرائ ــم بــالـمـعـنــى ال ـج ـنــائــي؟...
ب ــال ـط ـب ــع ال ،ل ـك ـن ـهــم ي ـت ـح ـم ـل ــون ال ـم ـس ــؤول ـي ــة
ال ـم ـع ـن ــوي ــة ن ـف ـس ـهــا الـ ـت ــي ت ـح ـم ـل ـت ـهــا ال ــدول ــة
السعودية بكل شجاعة".
ول ـفــت إل ــى أن "ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة لـطــالـمــا
تمسكت بحقها ا لـسـيــادي فــي ر فــض محاكمة
ج ـن ــود أم ـيــرك ـي ـيــن أم ـ ــام ق ـض ــاء غ ـي ــر ال ـق ـضــاء
األميركي ،حتى قضاء الحلفاء ،كما في حادثة
شهيرة مع بريطانيا .األصــل في هــذا الموقف
هــو االعـتـبــار الـسـيــادي للدولة وليس الثقة أو
عدم الثقة بالقضاء اآلخر".

أكد رئيس الحكومة الليبية
عبدالحميد دبيبة ،في بيان
صادر عن مكتبه ،مساء أمس
األول ،نزاهة العملية التي جرى
فيها اختيار السلطة الجديدة،
متحدثًا عن محاوالت تشويش
على تشكيل الحكومة.
وأضاف« :يطمئن دبيبة األمة
الليبية بأن إنجاز املرحلة األولى
من خريطة الطريق من خالل
عملية منح الثقة للحكومة
أصبحت قريبة ،وأن مرحلة
العيش في ظل االنقسام قاربت
على االنتهاء».
وجاء البيان ،عقب تقارير
إعالمية تحدثت عن تقرير فريق
الخبراء التابع لألمم املتحدة
الذي سيرفع إلى مجلس األمن
الدولي في مارس الجاري ،والذي
تضمن نتائج تحقيق تؤكد
«شراء أصوات  3مشاركني في
ملتقى الحوار السياسي الليبي
الذي ترعاه بعثة األمم املتحدة».

ةديرجلا
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ً
ترامب جاثم على صدور الجمهوريين :ال حزب ثالثا
اعتذار منقوص من كومو عن «التحرش» ...وتنازله عن المحقق الخاص لن يهدئ الغضب
رغم االنقسامات التي تسبب
بها داخل الحزب الجمهوري
بعد والية عاصفةّ ،قدم
الرئيس السابق دونالد ترامب
نفسه أمام المؤتمر السنوي
للمحافظين على أنه القائد
الفعلي للحزب والورقة
الرابحة له في ًأي استحقاقات
انتخابية ،مؤكدا أنه لن يقوم
بتأسيس حزب ثالث أظهرت
استطالعات احتمال أن
تنضم إليه شريحة كبيرة من
الجمهوريين.

 %95من المشاركين
بمؤتمر المحافظين
يؤيدون البرنامج
الشعبوي للرئيس
السابق و %70مع
ترشحه في 2024

فـ ـ ــي إطـ ــال ـ ـتـ ــه األول ـ ـ ـ ـ ــى ع ـلــى
أنصاره منذ خروجه من البيت
األبيض في  20يناير الماضي،
القى الرئيس األميركي السابق
دون ـ ــال ـ ــد تـ ــرامـ ــب ،أم ـ ـ ــس األول،
ً
ح ـ ـ ـفـ ـ ــاوة ب ــالـ ـغ ــة ف ـ ــي ال ـم ـل ـت ـقــى
ُ
السنوي للمحافظين الذي افتتح
الجمعة في أورالندو.
وق ـ ـ ـ ــال ت ـ ــرام ـ ــب ،ف ـ ــي خ ـط ــاب
ّ
استمر  90دقيقة بمؤتمر "العمل
ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـمـ ـح ــاف ــظ"" ،ن ـحــن
ً
ن ـخــوض ص ــراع ــا م ــن أج ــل بـقــاء
الواليات المتحدة كما نعرفها،
وه ـ ـ ـ ــذا ص ـ ـ ـ ــراع ره ـ ـيـ ــب وم ــري ــع
وم ــؤل ــم .لـكــن فــي الـنـهــايــة ،نحن
ً
نفوز دائما".
وأبــدى ترامب تصميمه على
التأكد من أن حركته الشعبوية
ت ـح ــاف ــظ ع ـل ــى س ـي ـط ــرة ال ـح ــزب
الجمهوري الــذي يكافح إلخفاء
انـقـســامــاتــه مـنــذ االق ـت ـحــام غير
ال ـم ـس ـب ــوق ل ـم ـب ـنــى ال ـكــاب ـي ـتــول
ً
هيل ،قائال" :الرحلة المذهلة التي
ً
بدأناها معا ،لم تنته بعد ،وفي
النهاية سنفوز".
ووض ــع الــرئـيــس الجمهوري
ً
ال ـســابــق ح ـ ـ ّـدا لـلـشــائـعــات حــول
عـ ــزمـ ــه إنـ ـ ـش ـ ــاء ح ـ ــزب س ـيــاســي
ً
جــديــد ،بـقــولــه" :ل ــن أط ـلــق حــزبــا
ً
جديدا .لدينا الحزب الجمهوري.
ّ
يتحد ويكون أقوى من أيّ
سوف
وقت مضى".
وألمح رجل األعمال البالغ من
ً
العمر  74عاما ،من دون أن يذكر
ذلك صراحة ،إلى أنه قد يترشح
ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ل ـعــام
 .2024وتـ ّ
ـوجــه إل ــى حـضــور من
المناصرين لــه الــذيــن ال يزالون
ً
يرفعون أعالما ويضعون ّقبعات
ً
ويـحـمـلــون أغــراضــا عليها اســم
ت ــرام ــب ،فـيـمــا ت ـ ّ
ـوس ــط الـمــؤتـمــر
تـمـثــال ذهـبــي ل ــه" :بمساعدتكم
س ـن ـس ـت ـع ـيــد م ـج ـل ــس ال ـ ـن ـ ـ ّـواب،
وسـ ـنـ ـف ــوز ب ـم ـج ـل ــس الـ ـشـ ـي ــوخ،
وب ـ ـع ـ ــد ذل ـ ـ ـ ــك س ـ ـي ـ ـعـ ــود رئـ ـي ــس
ً
ج ـم ـهــوري مـنـتـصــرا إل ــى البيت
األبيض ،وأتساء ل من سيكون؟
م ــن يـ ــدري؟ رب ـمــا أقـ ـ ّـرر أن أه ــزم
(الديمقراطيين) ّ
للمرة الثالثة"،
ف ــي تـ ـك ــرار ل ـم ــزاع ــم فـ ـ ــوزه عـلــى
الرئيس الديمقراطي جو بايدن
بــانـتـخــابــات  3نوفمبر ورفـضــه
بحزم االعتراف بهزيمته.
وفي أمر غير معتاد بالنسبة
لــرئ ـيــس أم ـي ــرك ــي تـ ــرك منصبه
ً
حــدي ـثــا ،ان ـت ـقــد ت ــرام ــب خليفته
ب ــاي ــدن وس ـي ــاس ــات ــه ف ــي م ـجــال
تـغـ ّـيــر الـمـنــاخ وال ـطــاقــة ونــزاهــة
ً ّ
االنتخابات ،مــؤكــدا أن الرئيس
الديمقراطي أنهى ّ
للتو "الشهر
ّ
ّ
كارثية" ّ
ألي رئيس
األول األكثر
جديد في السلطة.
وإذ اتـ ـه ــم بـ ــايـ ــدن ،ك ـم ــا ك ــان
ّ ً
م ـت ــوق ـع ــا ،مـ ــرة أخ ـ ــرى بــالــرغـبــة
ف ــي ت ـحــويــل أم ـيــركــا إل ــى "دول ــة

فرنسا :الحكم بسجن
ساركوزي  3أعوام

تقرير صيني عن انتهاكات
حقوق اإلنسان بأميركا
ترامب خالل ظهوره األول في مؤتمر المحافظين بقاعة فندق حياة ريجنسي في أورالندو أمس األول (أ ف ب)
اش ـت ــراك ـي ــة" ،وص ــف ت ــرام ــب في
ً
المتشائم أيضا ،الواليات
خطابه
ّ
ّ
الـمـتـحــدة بــأنـهــا أرض مقسمة،
ً
ّ
مـ ـش ـ ّـددا عـلــى أن "أم ــن وازدهـ ــار
ّ
ّ
ّ
وهوية األميركيين على المحك".

استهداف الجمهوريين
ول ــم ي ـفــوت الــرئ ـيــس الـســابــق
ّ
الفرصة لشن هجوم على بعض
ال ـج ـم ـه ـ ّ
ّ
ـوري ـي ــن وسـ ــمـ ــى ع ـشــرة
ّ
ّ
صوتوا لعزله في مجلس النواب
ّ
وسـ ـبـ ـع ــة ص ـ ــوت ـ ــوا ب ـ ــا ج ـ ــدوى
إلدان ـ ـتـ ــه ف ــي م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ،
ً
داعـ ـي ــا أنـ ـص ــاره إل ــى "الـتـخـلــص
منهم!".
وبـعــد أرب ــع سـنــوات أمضاها
ترامب في البيت األبيض ،خسر
ال ـج ـم ـه ـ ّ
ـوري ــون ال ـس ـي ـطــرة عـلــى
َ
مجلسي الكونغرس وعلى البيت
األبيض.
كذلك ،يحمل الرئيس السابق
َ
ُإلـ ــى األب ـ ــد و ّص ـم ــة آل ـ ّـي ــت ــي ع ــزل
ّ
فتحتا فــي حــقــه ،اتـ ِـهــم فــي إطــار
الثانية بالتحريض على التمرد
وتشجيع أنصاره على االقتحام
الــدامــي لمبنى الكابيتول فــي 6
يناير الماضي.
وفـ ــي ن ـه ــاي ــة الـ ـمـ ـط ــاف ،تـمــت
تبرئة ترامب خالل محاكمته في
مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ف ــي منتصف
فـبــرايــر .لكن سبعة جمهوريين
صــوتــوا لمصلحة إدان ـتــه ،وهو
أمر غير مسبوق.

وال ي ـ ـ ـ ـ ــزال ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب ي ـح ـظ ــى
ب ـش ـع ـب ـيــة ك ـب ـي ــرة ل ـ ــدى ال ـح ــزب
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري وق ـ ــاع ـ ــدت ـ ــه ،وف ــي
استطالع غير رسمي للمشاركين
فـ ــي م ــؤت ـم ــر ال ـع ـم ــل ال ـس ـيــاســي
للمحافظين ،أعرب  95في المئة
عن تأييدهم الستمرار برنامجه
ال ـش ـع ـب ــوي و 70ف ــي ال ـم ـئ ــة عــن
رغبتهم فــي ترشحه مــرة ثالثة
في عام  ،2024لكن  55في المئة
فقط اعتبروا أنه يجب أن يكون
مرشح الحزب الجمهوري القادم.
واح ـت ـشــد أن ـص ــار مخلصون
لـ ـ ـت ـ ــرام ـ ــب فـ ـ ــي مـ ــؤت ـ ـمـ ــر ال ـع ـم ــل
السياسي للمحافظين المؤتمر
فـ ــي األيـ ـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـلــة ال ـم ــاض ـي ــة.
وابـ ـتـ ـع ــد مـ ـنـ ـتـ ـق ــدوه مـ ــن داخـ ــل
الحزب عن الحدث الكبير ،الذي
يقام عــادة في واشنطن ،لكن تم
نقله إلــى أورالن ــدو بسبب قيود
ف ـي ــروس ك ــورون ــا الـمـخـفـفــة في
فلوريدا.

حاكم نيويورك

في غضون ذلكّ ،
تحول حاكم
ن ـي ــوي ــورك الــدي ـم ـقــراطــي الـنــافــذ
أندرو كومو من شخصية وطنية
بلغت ذروت ـهــا الــربـيــع الماضي
مــن خ ــال إي ـجــازاتــه الصحافية
ع ــن األزمـ ـ ــة ال ـص ـح ـيــة وتـعــامـلــه
مع تفشي فيروس كورونا ،إلى
شخص غير مــرغــوب فيه متهم
بالتحرش الجنسي وبات اآلن في

وضع هش وقد ال يكفيه -التنازل
عن القبول بتحقيق مستقل في
تهدئة األجواء.
وأق ـ ـ ـ ـ ّـر كـ ــومـ ــو ،ال ـ ـ ــذي ي ــواج ــه
ً
ضـغــوطــا م ـتــزايــدة بـمــا فــي ذلــك
مــن قـبــل زمــائــه الديمقراطيين
ّ
التهامه للمرة الثانية بالتحرش
ال ـج ـن ـس ــي ،ب ـ ــأن س ـل ــوك ــه "ف ـســر
بـشـكــل خــاطــئ عـلــى أن ــه مـغــازلــة
ً
غ ـيــر م ــرغ ــوب ب ـه ــا" ،م ـعــربــا عن
ً
أسفه "حقا إذا انتاب أحدهم هذا
الشعور".
وب ـعــد أرب ـع ــة أي ــام م ــن تأكيد
مستشارته االقتصادية السابقة
ليندسي بويالن بأن كومو قبلها
بقوة على فمها واقترح عليها أن
تشارك في لعبة "بوكر التعري"
و"تـمــادى من أجــل لمس ظهرها
وذراعيها وساقيها" عندما كانت
تعمل لديه من  2015حتى ،2018
ً
أكــدت أيـضــا مساعدته السابقة
لـ ـلـ ـش ــؤون ال ـص ـح ـي ــة شـ ــارلـ ــوت
ً
بينيت أنــه تـحـ ّـرش بها جنسيا
في ربيع العام الماضي.
ً
وق ــال ــت ب ـي ـن ـيــت ( 25ع ــام ــا)،
لصحيفة "نـيــويــورك تــايـمــز" إن
ً
ك ــوم ــو ( 63عـ ــامـ ــا) اب ـل ـغ ـهــا فــي
يونيو بأنه منفتح على مواعدة
نساء في العشرينيات وسألها إن
كانت تعتقد بأن العمر يؤثر على
العالقات الرومانسية ،موضحة
أنه رغم أنه لم يحاول قط لمسها،
إال أنها "فهمت أن الحاكم يرغب

القاهرة  -حسن حافظ

ف ــي خ ـط ــوة ت ــأت ــي ب ـعــد ح ــال ــة غ ـضــب س ــادت
الـشــارع الـمـصــري ،أح ــال رئـيــس مجلس الـنــواب
المصري ،المستشار حنفي جبالي ،أمس ،مشروع
قانون مقدم من حكومة مصطفى مدبولي ،إلرجاء
العمل بقانون تعديل قانون الشهر العقاري ،إلى
ً
لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ،تمهيدا
إلصــدار قــرار برلماني بتأجيل العمل بالقانون
المثير للجدل إلى نهاية العام الحالي.
كما أح ــال جبالي مـشــروع قــانــون مقدما من
النائب ضياء الدين داوود وتم تأييده من أكثر
 60نــائ ـبــا ،ب ـشــأن ت ـعــديــل الـ ـم ــادة  35م ـكــرر من
قــانــون رقــم  186لسنة  ،2020سبب األزم ــة بين
المواطن والحكومة ،إلى لجنة مشتركة من اللجنة
الـتـشــريـعـيــة ،ومـكـتــب لـجـنــة الـخـطــة وال ـمــوازنــة
بالمجلس ،تمهيدا لتعديلها ،إذ يطالب داوود
بإلغاء الـخــاص بــوقــف إدخ ــال الـمــرافــق للوحدة
غير ُ
المشهرة.
وخرج كبار المسؤولين للحديث عبر وسائل
اإلع ــام المـتـصــاص غـضــب الـمــواطـنـيــن ،إذ قــال
المتحدث باسم مجلس الــوزراء ،نادر سعد ،في
تصريحات إعــامـيــة أمــس األول ،إن مــن واجــب
الحكومة أن تستمع وتستجيب لمطالب الناس
فيما أثير حول تعديالت قانون الشهر العقاري،
وأنه من هذا المنطلق تقدمت الحكومة بتعديل
تشريعي للبرلمان ،لتأجيل العمل بالتعديالت
لنهاية العام ،من أجل إتاحة الوقت الالزم للتشاور
بين الحكومة والبرلمان حول القانون.
وتنص المادة  35مكرر من القانون رقم 186
لسنة  2020بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم
الشهر العقاري والصادرة في سبتمبر الماضي،
على تسجيل المواطنين لعقاراتهم فــي الشهر
العقاري ،مع إعطاء رقم لصاحب الطلب ،وشددت
الـمــادة على "شــركــات الكهرباء والـمـيــاه والـغــاز
وغيرها ...بعدم نقل المرافق والخدمات ،أو اتخاذ
أي إجراء مع صاحب اآلن يتعلق بالعقار إال بعد
تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد".
ول ــم تـحــظ ال ـم ــادة ب ـحــوار مجتمعي مــوســع،
خصوصا أن العمل بها كان سيبدأ السبت المقبل
( 6مــارس) ،ومع غياب التعليمات الواضحة من
الشهر العقاري ،والحديث عن تكلفة ضخمة ستقر
على صاحب كل عقار للتسجيل تصل إلــى 2.5
في المئة من قيمته ،اندلعت موجات من الغضب
على وسائل التواصل االجتماعي ،رافضة للقانون

سلة أخبار

قضت محكمة فرنسية أمس،
بسجن الرئيس الفرنسي
السابق نيكوال ساركوزي
ثالثة أعوام ،على خلفية اتهام
يتعلق بالرشوة واستغالل
النفوذ .ويشمل الحكم السجن
مدة عام وعامين مع إيقاف
ُّ
التنفيذ .وات ِهم ساركوزي بأنه
بمساعدة مستشاره القانوني
عام  ،2014حاول معرفة
أسرار تتعلق بتحقيقات من
جيبلرت ازبرت ،الذي كان
في ذلك الوقت محاميا عاما
في محكمة النقض ،بشأن
تحقيق منفصل حول تمويل
االنتخابات .وفي المقابل،
يتردد أن ساركوزي قدم الدعم
ً
للمحامي لدى تقديمه طلبا
لشغل منصب في موناكو.

الحكومة المصرية تتراجع أمام
«انتفاضة فيسبوك» ضد الشهر العقاري
•

دوليات

جلسة عامة لمجلس النواب أحال فيها مشروع قانون
الشهر العقاري وغيره إلى لجانه النوعية أمس (أ ش أ)
الذي يأتي في ظل معاناة المصريين من تداعيات
"كورونا" االقتصادية.
ّ
وشبه البعض األمر بـ"انتفاضة فيسبوك" ،إذ
شهدت األيــام القليلة الماضية في مصر ،حالة
مــن ال ـجــدل الـعـمـيــق ،وس ــط ات ـهــامــات للحكومة
باالنفصال عن المواطنين الذين يعانون أزمة
اق ـت ـصــاديــة وت ـجــربــة إص ــاح اق ـت ـصــادي شــديــد
القسوة على حد قول كبار المسؤولين ،وفي وقت
يواصل المواطنون التقدم بطلبات التصالح في
ملف العقارات المخالفة.
ومــع تـصــاعــد حـجــم التململ الـشـعـبــي ،الــذي
ً
رصــدتــه تـقــاريــر أمـنـيــة ،وت ـفــاديــا لـتـكــرار مشهد
المواجهات بين األهالي وعناصر الشرطة عند
تـطـبـيــق ق ــان ــون مـخــالـفــات ال ـب ـنــاء ف ــي سبتمبر
الماضي ،تحركت أحــزاب الـمــواالة في البرلمان
بالتنسيق مع الحكومة لسحب القانون وتأجيل
العمل به ،إلى حين التفكير في بدائل تقلص قيمة
الــرســوم ،وتوفير إج ــراء ات أكثر سهولة ويسرا
إلجراءات التسجيل في الشهر العقاري مستقبال.
وكان المتحدث باسم الحكومة المصرية نادر
سعد ،أكد في تصريحات تلفزيونية أن "ما تردد
عن دفع آالف الجنيهات لرسوم التسجيل ناتج
فقط عن خلط متعمد بسوء نية ،ما بين الرسوم
المستحقة عندما يذهب الشخص صاحب الشقة
للتسجيل بالتراضي ،وبين التسجيل اآلخر عن
طريق القضاء".

وأضـ ـ ـ ــاف س ـع ــد أن ال ـب ـع ــض أخـ ـ ـ ــذوا ال ــرس ــوم
المستحقة عند التسجيل بالتراضي ،وأضــافــوا
عليها الرسوم المستحقة عند التسجيل بالتقاضي:
"جمعوهم على بعض ،وقالوا شوفوا رسوم
الـتـسـجـيــل بـقــى ك ــام ،ده أم ــر غـيــر صحيح
خــالــص ،الـشـخــص يسلك طــريــق واح ــد فقط،
ويدفع رسوم واحدة".
وتابع" :الشخص إما يسدد رسوم التسجيل
ب ــالـ ـتـ ـق ــاض ــي ،أو ي ـ ـسـ ــدد رسـ ـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل
ب ــال ـت ــراض ــي ،األم ـ ــر اخ ـت ـلــط ع ـلــى الـ ـن ــاس في
الرسوم  1في المئة الخاصة بنقابة المحامين،
دي مستحقة فقط عند التسجيل بالتراضي،
النسبة دي غير مستحقة عند التسجيل عن
ً
طريق التقاضي ،ودي نقطة مهمة جدا يجب
الناس ياخدوا بالهم منها".
وأشــار المتحدث باسم مجلس الــوزراء ،إلى أن
أحد أنــواع الرسوم التي شهدت مغالطات عديدة
هي رسوم قضائية  45جنيها على كل ألف" ،الناس
قالت لو شقة ثمنها  400ألف جنيه يبقى  18ألف
جنيه ،هذا أمر غير صحيح ،هذه الرسوم لن تزيد في
الشقة اللي هي  100متر عن  500جنيه ،كما أن قيمة
تسجيل الدعوى وقيمة إشهار الحكم يكون نفس
قيمة التسجيل في الشهر العقاري يعني أيضا 500
وليس  18ألف جنيه كما يدعي البعض ،لما يقولك
هتدفع  18ألف وفي الحقيقة تدفع  500جنيه فقط
فرق كبير بين ما يدعونه".

بــإقــامــة عــاقــة جنسية وشعرت
بعدم ارتياح فظيع وخوف".
وأصـ ـ ـ ـ ـ ــدر الـ ـ ـح ـ ــاك ـ ــم ال ـ ـنـ ــافـ ــذ،
ال ــذي اض ـطــر إل ــى ال ـق ـبــول بعدم
ً
اختياره شخصيا للمكلف هذه
ً
التحقيقات ،بـيــانــا ،أمــس األول،
نفى فيه أن يكون لمس أو ّ
تحرش
ً
بأحد ،وقال" :أعتقد أحيانا أنني
ً
مرح وأقول نكاتا بطريقة أعتقد
أنها مضحكة .ال أقصد أي إساءة
وأحاول فقط إضافة بعض الخفة
ً
والــدعــابــة إلــى عمل جــدي جــدا"،
ً
مـضـيـفــا" :أدرك اآلن أن تفاعلي
لربما كان يفتقد إلى الحساسية
ً
أو كان شخصيا بدرجة كبيرة".

تحقيق مستقل
ودعـ ـ ــا كـ ــومـ ــو ،الـ ـ ــذي اخـ ـت ــار
القاضية الفدرالية السابقة بربارا
جــونــز لــإشــراف على التحقيق
فــي الـقـضـيــة ،إل ــى الـنـظــر بشكل
م ـس ـت ـق ــل فـ ــي االتـ ـ ـه ـ ــام ـ ــات ،لـكــن
شـخـصـيــات ب ـ ــارزة ف ــي صـفــوف
حزبه الديمقراطي اعتبرت أن ذلك
غير شفاف بشكل كاف.
وا عـتـبــرت النائبة الليبرالية
ال ـبــارزة ألكساندريا أوكــاسـيــو-
ّ
المفصلة"
كورتيز أن "الشهادات
الـ ـت ــي صـ ـ ـ ــدرت عـ ــن ال ـس ـيــدت ـيــن
ً
اللتين اتهمتا كومو "جدية جدا
وم ــؤل ـم ــة" ،م ــؤك ــدة أن التحقيق
حــول تصرفاته يجب أن تشرف
عـلـيــه ال ـمــدع ـيــة ال ـع ــام ــة لـلــدولــة

لـ ـيـ ـتـ ـيـ ـسـ ـي ــا ج ـ ـي ـ ـمـ ــس ولـ ـيـ ـس ــت
القاضية الفدرالية السابقة التي
عينها بنفسه يوم السبت.
وتــدخ ـلــت ال ـمــدع ـيــة ال ـت ــي قد
تترشح لمنصب حاكم الوالية في
ً
نهاية  ،2022هــي أيـضــا لتطلب
م ــن ك ــوم ــو الـ ـ ــذي ي ـن ـب ـغــي عـلـيــه
ً
الموافقة ،تكليفها الملف "فورا".
وف ــي ب ـي ــان ق ــال ــت مـسـتـشــارة
قانونية للحاكم ،إن هذا األخير
ال ــذي يـتــولــى الـمـنـصــب مـنــذ 10
سنوات يقبل بالتراجع من دون
أن يكلف مايزي جيمس التحقيق
مباشرة.
وأوضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــارة
ب ـيــث غ ــارف ــي "ن ــري ــد أن نتجنب
ب ـ ــأن يـ ـس ــود االنـ ـطـ ـب ــاع ب ـغ ـيــاب
اال س ـ ـت ـ ـقـ ــا ل ـ ـيـ ــة أو أي ت ــد خ ــل
سياسي .لذا طلبنا من المدعية
الـ ـع ــام ــة فـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــة وق ــاض ــي
القضاة فــي محاكم االستئناف
ً
االخـ ـتـ ـي ــار مـ ـع ــا ل ـم ـح ــام خ ــاص
م ـس ـت ـق ــل م ـ ــن دون أي ا ن ـت ـم ــاء
سياسي".
ودع ــت الـنــاطـقــة بــاســم البيت
ً
األبـيــض جين ساكي أيـضــا إلى
"تــدق ـيــق مـسـتـقــل بـ ــاالدعـ ــاءات"،
مشيرة إلى أن بايدن ،الذي يعرف
كومو منذ فترة طويلة" ،يعتبر
أن ـ ــه ي ـن ـب ـغــي اإلص ـ ـغـ ــاء إل ـ ــى كــل
امرأة وينبغي أن تعامل باحترام
وكرامة".
(واشنطن -وكاالت)

أرمينيا :مالمح صفقة حول
«رأس» رئيس األركان
موسكو راضية عن سحب باشينيان تشكيكه بـ «إسكندر»
دعت المعارضة األرمنية ،أ مــس ،رئيس
الوزراء نيكول باشينيان ،للتخلي عن فكرة
إقالة رئيس هيئة األر كــان العامة للجيش
أون ـي ــك غ ــاس ـب ــاري ــان ،فـيـمــا ب ــدا لـمــراقـبـيــن
ّ
أنها "مالمح صفقة" لتجنيب البالد هز ات
إضافية.
وقـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس ك ـت ـل ــة "م ـ ـشـ ــرق أرم ـي ـن ـي ــا"
البرلمانية إيدمون ماروكيان" :نحن جاهزون
لتوقيع أي وثيقة مع رئيس الوزراء سنؤكد
ً
فيها أننا لن نرشح أحدا ولن نؤيد أي مرشح
لمنصب رئـيــس ال ــوزراء فــي حــال استقالته
وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة".
وان ـط ـل ـق ــت تـ ـظ ــاه ــرات اح ـت ـج ــاج ج ــدي ــدة
األسبوع الماضي بعد أن طالب رئيس أركان
الـجـيــش بــاسـتـقــالــة بــاشـيـنـيــان ،والـحـكــومــة
كلها ،األمر الذي اعتبره باشينيان "محاولة
ً
انقالب" ،داعيا أنصاره للخروج إلى الشوارع،
كما طلب من رئيس الدولة أرمين ساركسيان
إقالة رئيس أركان الجيش.
ّ
مصمم على عدم
وفيما يبدو أن باشينيان
التراجع عن موقفه ،أفاد المكتب الصحافي
لمجلس األمن،أمس ،بأن المجلس دعا رئيس
البالد إلى إقالة غاسباريان.
وذكر المكتب ،أن سركيسيان "سيرد على
الم ّ
هذا الطلب الجديد ،في الوقت ُ
حدد وفق
القانون".
وقبل أيام ،رفض الرئيس األرمني التوقيع
على القرار الصادر عن رئيس الوزراء بشأن
اإلقالة.
وأك ـ ـ ـ ــد مـ ـكـ ـت ــب س ــركـ ـيـ ـسـ ـي ــان أن رئ ـي ــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ،أعـ ــاد ه ــذا الـ ـق ــرار إل ــى رئـيــس
ً
ال ــوزراء مرفقا بقائمة احتجاجاته ،بعد أن
درسه محامون وخبراء وخلصوا إلى أن هذا
القرار يتناقض مع دستور البالد.
وفي اطار التظاهرات االحتجاجية التي
شهدتها العاصمة األرمـنـيــة خــال األيــام
األخيرة ضد رئيس الوزراء ،اقتحم ،أمس،
حـشــد مــن مـعــارضــي بــاشـيـنـيــان ،المبنى
الحكومي وسط يريفان الذي يقع فيه عدد
من الوزارات.
وأجرى المعارضون تظاهرة في الطابق
األول للمبنى ودعوا موظفي الوزارات لعدم
المشاركة في تظاهرات أنصار باشينيان.

كما طالبوا باستقالة رئيس الوزراء قبل
أن يغادروا المبنى.
وأعلن مكتب سركيسيان في بيان الحق،
أن "رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة اق ـت ــرح مـ ــرات ع ــدة،
وهــو يؤكد اآلن ،اسـتـعــداده لتوحيد القوى
السياسية وجمعها على طاولة المفاوضات،
لحل ا لـخــا فــات بينها ،وللبحث عــن حلول
مقبولة من جانب الطرفين".
يأتي ذلك ،بعدما دعا رئيس أرمينيا في
كلمة إلى المواطنين لمناسبة حلول ذكرى
أحداث ّ 1مارس  ،2008كافة القوى السياسية،
إل ـ ــى ت ـج ــن ــب الـ ـم ــواجـ ـه ــات وعـ ـ ــدم ت ـعــريــض
استقرار البالد لهزات.
وأضـ ــاف" :ال يـجــوز أن يـتـجــاوز الـنـضــال
الـسـيــاســي ح ــدود ال ـقــانــون وال ـشــرع ـيــة ،وال
يجوز أن يسفر عن صــدام وعــدم االستقرار،
وال ينبغي أن تتحول التناقضات إلى كراهية
متبادلة وعــدم تسامح ،وال يجوز أن تؤدي
إلى التفرقة واالنقسام".
وأث ـنــاء تفريق تـظــاهــرات للمعارضة في
يريفان في  1مارس  ،2008لقي  10أشخاص
حتفهم.
وفــي موسكو ،أبــدى الكرملين رضــاه عن
تراجع رئيس الوزراء األرمني عن تصريحاته
األخـ ـي ــرة ال ـت ــي قـ ــال ف ـي ـهــا إنـ ــه "ب ـن ــاه ــا على
معلومات مغلوطة حول استخدام صواريخ
إسكندر على أراضي إقليم كاراباخ".
وقـ ــال ال ـنــاطــق بــاســم ال ــرئ ــاس ــة الــروس ـيــة
ديـمـيـتــري بـيـسـكــوف إن "بــاشـيـنـيــان وصــل
بعد محادثة مع الرئيس فالديمير بوتين،
إلى استنتاج بأنه تلقى معلومات غير دقيقة
ً
عن صواريخ إسكندر ،ومن المهم جدا كشف
وعودة الحقيقة في هذا األمر".
وكان باشينيان قال إن صواريخ "إسكندر"
التي استخدمتها القوات المسلحة األرمنية
أثـنــاء ال ـصــراع فــي كــارابــاخ "لــم تنفجر بعد
إطالقها أو انفجرت بنسبة  10في المئة فقط".
وهـ ــو م ــا ن ـف ـتــه وزارة الـ ــدفـ ــاع ال ــروس ـي ــة
بــال ـقــول ،إن يــريـفــان لــم تـسـتـخــدم صــواريــخ
"إسكندر إم" في كاراباخ ،مشيرة إلى أن كامل
ذخائر الصواريخ موجودة في مستودعات
القوات المسلحة في البالد.
(يريفان ،موسكو ـ ـ وكاالت)

أفاد بيان رسمي ،أمس ،بأن
المكتب اإلعالمي لمجلس
الدولة الصيني سيصدر في
المستقبل القريب وثيقة عن
انتهاكات حقوق اإلنسان في
الواليات المتحدة في .2020
وأشارت وكالة "شينخوا"
لألنباء ،إلى أن الوثيقة
"تعرض تفاصيل الحقائق
المتعلقة باحتواء واشنطن
فيروس كورونا على نحو
غير كفء ،مما أدى إلى نتائج
مأساوية" .ولفتت الوكالة
إلى أن هذه الوثيقة ستعرض
"اضطراب الديمقراطية
األميركية الذي أثار الفوضى
السياسية ،واألقليات
العرقية التي تعاني التمييز
العنصري".

ميانمار :توجيه اتهامين
جديدين إلى سوتشي

ُو ِّجهت إلى الزعيمة المخلوعة
في ميانمار ،أونغ سان
سوتشي ،التي تالحق
قضائيا بانتهاك قانون
متعلق باالتصاالت وخرق
التدابير الصحية لمكافحة
"كورونا" ،تهمتين جديدتين
أمس ،بينما يتصاعد
التوتر في البالد غداة أكثر
أيام التظاهرات دموية منذ
االنقالب في األول من فبراير
الماضي .وباتت سوتشي
الحائزة جائزة نوبل للسالم
مالحقة أيضا بتهمة انتهاك
قانون متعلق باالتصاالت
و"التحريض على اضطرابات
عامة" .وتأتي الئحة االتهام
الجديدة غداة يوم قمع دموي
في أنحاء البالد ،قتل خالله
 18شخصا على االقل وفقا
لألمم المتحدة.

مبعوث واشنطن يزور
كابول

في أول خطوة من نوعها
منذ تولي الرئيس األميركي
جو بايدن السلطة في يناير،
وتكليفه البقاء في منصبه،
أجرى الموفد األميركي
الخاص ألفغانستان زلماي
خليل زاد ،أمس ،مباحثات في
كابول مع قادة أفغانستان،
في محاولة إلعادة إحياء
عملية السالم المتعثرة ،في
ظل ارتفاع مستوى العنف
بالبالد ،واقتراب المهلة
النهائية المحددة النسحاب
الجنود األميركيين ،وسط
تكهنات ،بعدما أعلن البيت
األبيض خططا إلعادة النظر
في اتفاق االنسحاب الذي
أبرمته واشنطن مع حركة
طالبان في الدوحة العام
الماضي.

ةديرجلا
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دهيليس :افتقدنا العدالة التحكيمية ...واألخطاء سبب الخسارة

العنزي يعلن استدعاء حكم لقاء القادسية والساحل لمناقشته في قراراته
حازم ماهر

في حين أعلن نائب رئيس اتحاد
الكرة أحمد العنزي استدعاء
طاقم حكام لقاء القادسية
والساحل لمناقشتهم في
القرارات ،ومنها احتساب ركلة
جزاء غير صحيحة لألصفر ،أكد
المدرب محمد دهيليس افتقاد
فريقه لمبدأ العدالة التحكيمية
في بعض المباريات.

محمد دهيليس

أك ــد مـ ــدرب ال ـفــريــق األول ل ـكــرة الـقــدم
بنادي الساحل محمد دهيليس أن فريقه
افتقد مبدأ العدالة التحكيمية في بعض
ال ـم ـبــاريــات ال ـتــي خــاصـهــا ف ــي ال ـجــوالت
الخمس للدوري الممتاز.
وقــال دهيليس ل ـ "الـجــريــدة"" :لألسف
الشديد حرمت قرارات حكم مباراة الساحل
مــع ا لـقــاد سـيــة عبدالله الجمالي فريقنا
مــن تحقيق الـفــوز باحتساب ركلة جــزاء
وه ـم ـيــة لـمـصـلـحــة الع ــب األص ـف ــر سيف
الحشان الذي فقد اتزانه في لعبة عادية
مع البرازيلي تاليسون الذي لم يلمسه".
وتابع" :الغريب في األمــر أن الجمالي
ذهــب إلــى تقنية حكم الفيديو المساعد
ورغم وضوح اللعبة أصر على احتسابها
ركلة جزاء ،وهنا أنا ال أشكك في نواياه،
لكنني أرى أن التوفيق لم يحالف الحكم،
ال ــذي ل ــم يـكــن ف ــي يــومــه وه ــو أم ــر وارد
بقوة".
وشدد دهيليس على أن ركلة الجزاء
ً
المحتسبة أفقدت العبيه التركيز تماما
وتـسـبـبــت ف ــي خ ـســارت ـهــم ث ــاث نـقــاط
ً
ثـمـيـنــة مـسـتـحـقــة ،م ــؤك ــدا أن الحكم
تغاضى عن إشهار البطاقة الحمراء
لـ ـ ــأردنـ ـ ــي ع ـ ـ ــدي الـ ـصـ ـيـ ـف ــي رغ ــم
خـشــونـتــه الـمـفــرطــة ض ــد الــاعــب
أحمد غازي.
وزاد" :تابعت مباراة السالمية
والفحيحيل ،وأحزنني أن اللقاء
شهدت حاالت تحكيمية مشابهة
للقاء الساحل مع القادسية ،لكن
ً
القرارات جاء ت مختلفة تماما
وهــو مــا يــؤكــد افتقادنا لمبدأ
الـعــدالــة ،فعلى سبيل المثال
لـ ــم ي ـح ـت ـســب ال ـح ـك ــم رك ـلــة
جزاء لمبارك الفنيني على
غرار ركلة الحشان ،كما أنه
أشهر البطاقة الحمراء لمهدي
دشتي للخشونة عكس الحال
مع الصيفي".
وأ ش ــاد دهيليس بمستوى
العـبـيــه ف ــي ال ـل ـقــاء السـيـمــا في
ال ـش ــوط ال ـث ــان ــي الـ ــذي فــرضــوا
خـ ــالـ ــه أسـ ـ ـل ـ ــوب ل ـع ـب ـه ــم ع ـلــى
ً
ً
المنافس تـمــامــا ،الفـتــا إلــى أنه
تم إغالق صفحة الخسارة على
يد القادسية بثالثة أهداف مقابل
هدفين ،وسيستعد الفريق ابتداء
من اليوم للقاء النصر في الجولة
السادسة يوم السبت المقبل.
وا خـتـتــم دهيليس تصريحه
ً
بالتأكيد على حرصه تماما على
إبعاد العبيه عن أجواء األخطاء
الـ ـتـ ـحـ ـكـ ـيـ ـمـ ـي ــة ومـ ـط ــالـ ـبـ ـتـ ـه ــم
ً
ب ــاح ـت ــرام قـ ـ ــرارات ال ـح ـكــام أي ــا
ً
ك ــان ــت ،م ـب ـي ـنــا أن االح ـت ـجــاج
ع ـل ــى قـ ـ ـ ــرارات ال ـج ـم ــال ــي ل ــدى
اتـحــاد الـكــرة ق ــرار فــي يد
مجلس اإلدارة و جـهــاز

حكم مباراة القادسية والساحل عبدالله الجمالي
الكرة وجميعهم داعمون للفريق بقوة.

العنزي يعتذر
م ــن جـهـتــه ت ـقــدم نــائــب رئ ـيــس اتـحــاد
ورئـ ـي ــس ل ـج ـنــة ال ـح ـك ــام أح ـم ــد ال ـع ـنــزي
بــاالعـتــذار لمسؤولي الـســاحــل لألخطاء
التحكيمية التي شهدتها المباراة.
وأضاف العنزي في تصريح لبرنامج
"بين الشوطين" أنه تقرر استدعاء طاقم
حكام الـمـبــاراة لمناقشتهم فــي األخطاء
ً
التي وقعوا فيها خــال اللقاء ،مؤكدا أن
ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم عبدالله
الجمالي غير صحيحة.
وأل ـم ــح إل ــى أن ــه ت ــم اس ـت ـب ـعــاد الـحـكــم
سعد الفضلي بعد إدارت ــه للقاء الكويت
والـســاحــل فــي الـجــولــة الثانية للبطولة،
وأن هذا االستبعاد ال يقلل من الحكم الذي
ارتكب بعض االخطاء.

نجوم األصفر مقتنعون ...غير راضين
أجمع أكثر من العــب في القادسية على
أن اداء الفريق في المباريات األخيرة لم يكن
بالصورة المطلوبة ،وكذلك أمام الساحل رغم
الفوز وحصد نقاط الثالث.
وق ــال الع ــب األص ـفــر ب ــدر ال ـم ـطــوع ،على
حسابه فــي "تــويـتــر"" :الـحـمــد لله رغــم عدم
الرضا عن االداء" ،مشيرا إلى ان فريقه نجح
في تحقيق األهم وهو الفوز وحصد النقاط
والتقدم في جدول الترتيب.
واتفق مع المطوع ،عدي الصيفي ،وسيف
الحشان ،وعيد الرشيدي ،مؤكدين ان األصفر
يطمح إلى تحقيق انتصارات مقرونة بأداء
يرضي الجماهير .ووعــد العبو القادسية

بتقديم األفضل خالل الفترة المقبلة ،الفتين
إلــى ان بطولة ال ــدوري تحتاج إلــى النفس
ال ـطــويــل لـحـصــد ال ـل ـق ــب.وي ــواص ــل األص ـفــر
تدريباته استعدادا لمواجهة خيطان بعد غد
الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة.
وتشهد صفوف الفريق غياب عبدالعزيز
وادي بداعي اإلصابة ،حيث خضع الالعب
ألش ـع ــة ال ـس ــون ــار ،وال ـت ــي كـشـفــت إصــابـتــه
بـتـمــزق مــن ال ــدرج ــة الـثــانـيــة ،وي ـح ـتــاج من
أس ـبــوع ـيــن إلـ ــى ث ــاث ــة لـلـتـعــافــي والـ ـع ــودة
ل ـل ـمــاعــب ،ك ـمــا يـغـيــب ع ــن األص ـف ــر ك ــل من
سـلـطــان ص ـل ـبــوخ ،وضـ ــاري سـعـيــد بــداعــي
اإلصابة أيضا.

تغريدة بدر المطوع

اليوسف :نسخة الدوري الحالية هي األصعب تحديد انطالق كأس األمير عقب الـ «فيفا داي»
●

أحمد حامد

أك ـ ــد رئـ ـي ــس نـ ـ ــادي ال ـســال ـم ـيــة الـشـيــخ
تــركــي الـيــوســف ،أن النسخة الحالية من
منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم ،هي
األصعب منذ سنوات ،لما تشهده من تقارب
المستويات ،والتقدم الكبير في مستوى
عدد من الفرق لم يكن لها نفس التأثير في
النسخ السابقة.
وك ــان السالمية قــد حـقــق ف ــوزا صعبا
بهدف من دون رد على حساب الفحيحيل
فــي الــوقــت المحتسب ب ــدال مــن الـضــائــع،

ليرفع رصيده إلى  6نقاط ،في حين تجمد
رصيد الفحيحيل عند  5نقاط.
وقال اليوسف إن مهمة فريقه كانت صعبة
فــي مواجهة الفحيحيل ،مشيرا إلــى أن األهــم
ق ــد ت ـح ـقــق ،وه ــو ال ـف ــوز والـ ـع ــودة إل ــى طــريــق
االنتصارات بعد  3هزائم متتالية.
وش ــدد على أن الترتيب الحالي للسالمية
في جدول الــدوري ال يناسب طموح السماوي
وس ـع ـيــه ال ــدائ ــم إل ــى الـمـنــافـســة ع ـلــى األل ـقــاب
وحصدها.
وعن مهمة الجهاز الفني الجديد بقيادة ثامر
عناد ،بين اليوسف أن التعاقد مع عناد جاء

«اآلسيوي» يرفض طلب الكويت
استضافة مواجهات الكأس
أعلن االتحاد اآلسيوي لكرة
القدم ،أمس ،الدول المستضيفة
لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــات ك ـ ـ ــأس االت ـ ـحـ ــاد
اآلسيوي لدول غرب آسيا.
وخـ ـ ـ ــرج نـ ـ ـ ــادي الـ ـك ــوي ــت مــن
حسابات االتحاد اآلسـيــوي ،إذ
سبق أن تقدم بطلب الستضافة
مـنــافـســات الـمـجـمــوعــة الـثــالـثــة
حــال تــأهـلــه ،إذ سـيــواجــه فريق
األمعري الفلسطيني في المحلق
المؤهل لدوري المجموعات.
وتقرر أن تستضيف البحرين
م ـ ـ ـنـ ـ ــاف ـ ـ ـسـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة
األول ـ ـ ـ ـ ــى ،ال ـ ـتـ ــي ت ـضــم
ً
ك ـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـهـ ــد
(ل ـب ـن ــان) ،والـحــد
(الـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــن)،
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة
(سورية) ،والنصر
(ع ـ ـ ـمـ ـ ــان) ،عـ ـل ــى أن
ت ـس ـت ـض ـيــف األردن
م ـنــاف ـســات الـمـجـمــوعــة
الـ ـ ـث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـض ــم
األنصار (لبنان) ،والسلط
(األردن) ،وم ــرك ــز بــاطــة
(ف ـل ـس ـط ـي ــن) ،وال ـم ـح ــرق

ً
(الـ ـبـ ـح ــري ــن) ،وال ـث ــال ـث ــة أيـ ـض ــا،
التي تشمل الفيصلي (األردن)،
وال ـ ـس ـ ـيـ ــب (عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــان) ،وت ـش ــري ــن
(س ــوري ــة) ،وال ـفــائــز مــن الكويت
واألمعري الفلسطيني.
وسـيـقــام ال ــدور األول بنظام
ال ـت ـج ـم ــع ،فـ ــي ب ـل ــد واح ـ ـ ــد لـكــل
م ـج ـمــوعــة ،وس ـي ـن ـط ـلــق ف ــي 23
مايو المقبل ،لمنطقة غرب آسيا،
وسيتم تقليص عدد المباريات
ً
إلى  3لكل فريق ،بدال من .6
وسيقام ذهاب نصف نهائي
منطقة غــرب آسياَ ،
يومي
 13و  14سبتمبر،
ع ـ ـلـ ــى أن تـ ـج ــري
م ـب ــاري ــات اإليـ ــاب
بعد أسبوعين.
ويقام نهائي
م ـن ـط ـق ــة الـ ـغ ــرب
م ـ ـ ـ ــن جـ ــول ـ ـت ـ ـيـ ــن،
يـ َ
ـوم ــي  20أكـتــوبــر
ال ـم ـق ـبــل ،و 3نــوفـمـبــر،
ب ـنـظــام ال ــذه ــاب واإلي ـ ــاب،
بينما سـ ُـيـلـعــب نهائي
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـق ـ ــة فـ ـ ـ ــي 26
نوفمبر.

بهدف اعــادة ترتيب األوراق ،بعد أن تراجعت
الـنـتــائــج مــع الـمــديــر الـفـنــي الـســابــق د .محمد
المشعان ،الفتا إلى أن المشعان قدم جهدا كبيرا،
وعمل بإخالص كبير منذ دخوله نادي السالمية.
وكشف أن عقد الـمــدرب عناد يستمر حتى
نهاية الموسم الحالي على سبيل االعارة بعد
موافقة اتحاد الكرة.
وفي سياق مختلف ،يدخل السالمية اعتبارا
م ــن ال ـي ــوم ف ــي اس ـت ـع ــدادات مكثفة اس ـت ـعــدادا
للمواجهة المرتقبة الجمعة المقبل أمام العربي،
ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات
الدوري الممتاز.

ت ـح ـس ــم ل ـج ـن ــة ال ـم ـســاب ـقــات
باتحاد الكرة خالل األيام القليلة
الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،م ـص ـي ــر اس ـت ـئ ـن ــاف
ال ـن ـش ــاط ع ـق ــب ال ـت ــوق ــف خ ــال
الـ "فيفا داي" في الفترة من 20
إلــى  31ال ـجــاري ،س ــواء بإقامة
ب ـطــولــة كـ ــأس س ـمــو األمـ ـي ــر أو
ال ـ ـ ـجـ ـ ــوالت م ـ ــن الـ ـس ــابـ ـع ــة إل ــى
العاشرة من منافسات الدوري
الممتاز.
وعلمت "الـجــريــدة" ان هناك
ً
رأيا داخل اللجنة يؤكد انه من

فوز سلة األبيض واألصفر على كاظمة والجهراء
●

جابر الشريفي

ً
ً
حقق الفريق األول لكرة السلة بنادي الكويت فوزا مثيرا على نظيره
كاظمة بنتيجة  ،90-98في المباراة التي جمعتهما أمس األول على صالة
االتحاد في افتتاح منافسات القسم الثاني من المربع الذهبي للدوري،
ً
والتي شهدت أيضا فوز القادسية على الجهراء بنتيجة .69-77
وبذلك رفع األبيض رصيده إلى  8نقاط ،بينما أصبح رصيد كاظمة
والقادسية  6نقاط ،والجهراء  4نقاط.
الجدير بالذكر ان المربع الذهبي يقام من قسمين ،على أن يلتقي بعدها
األول مع الرابع ،والثاني مع الثالث بنظام "البالي أوف" من  3مباريات ،ثم
يلتقي الفائزان بالدور النهائي الذي يقام بالنظام ذاته،
وبالعودة إلى مجريات مباراة كاظمة مع الكويت فإنها جاءت قوية
منذ البداية ،وتبادل فيها الفريقان التقدم طوال الربع األول حتى أنهى
البرتقالي الربع األول لمصلحته .25-26
وواصل الفريقان التبادل للتقدم في الربع الثاني ،إذ تألق من الكويت
علي الهدهود ،والكسندر الغيص ،وراشد الرباح ،وحسين الخباز ،فيما
كان يوسف بورحمة ،وأحمد البلوشي نقطة خطورة كاظمة ،لينتهي الربع
الثاني بتقدم الكويت .48-51
وكان الربع الثالث نقطة التحول في المباراة ،بعدما نجح األبيض في
استغالل تسرع العبي كاظمة في انهاء الهجمات واستغاللها في الهجوم
ً
المعاكس السريع ،لينهي الربع الثالث متقدما .64-74
واستطاع البرتقالي تقليص الفارق خالل أول دقيقتين من الربع الرابع
 ،72-74بعد تألق أحمد المطيري وناصر الظفيري في االختراق والتسجيل،
ً
إال أن البرتقالي لم يستطع أن يتقدم على منافسه ،إذ نجح األبيض سريعا
في توسيع الفارق ،وإنهاء المباراة لمصلحته .90-98
وفي المباراة الثانية ،التي جمعت القادسية مع الجهراء ،نجح األصفر
في قلب الطاولة على منافسه الذي أنهى الربع األول لمصلحته ،14-20
لينهي الربع الثاني لمصلحته .32-35

جانب من مباراة القادسية والجهراء
واستطاع القادسية المحافظة على تقدمه في الربع الثالث الذي أنهاه
لمصلحته  ،50-51ليشهد الربع الرابع بعدها المزيد من اإلثارة ،بعد تبادل
الفريقين للتقدم ،إال أن خبرة العبي األصفر أنهت المباراة لمصلحتهم
بالنهاية  .69-77تقام اليوم منافسات الجولة الثامنة من الدوري التأهيلي
لكرة السلة ،حيث يلتقي الشباب مع اليرموك في الخامسة مساء على صالة
االتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي ،كما يلتقي بعدها في
الثامنة مساء العربي مع النصر.
وي ـت ـصــدر الـ ـ ــدور الـتــأهـيـلــي ن ـ ــادي ال ـقــريــن بــرص ـيــد  8ن ـق ــاط ،يليه
اليرموك والنصر بــ 7نقاط لكل منهما ،ثم نــادي برقان بــ 6نقاط ،يليه
ً
العربي والشباب  5نقاط لكل منهما ،ثم الساحل  ،4وأخيرا التضامن
والصليبيخات  3نقاط لكل منهما.
الجدير بالذكر ان األول والثاني في الدوري التأهيلي سيتأهالن للدوري
الممتاز في الموسم المقبل ،ليكونا إلى جانب أندية الجهراء والكويت
وكاظمة والقادسية التي تأهلت للدوري الممتاز في الموسم المقبل من
خالل تأهلها للمربع الذهبي ،بحسب الئحة لجنة المسابقات.

الصعوبة بمكان إقامة بطولة
كــأس سمو األمير عقب انتهاء
الـ ـ ـ ــدوري ،خ ـصــوصــا أن الـ ــدور
األول لـلـبـطــولــة ال ــذي سيشهد
إقامة  7مباريات يتطلب إقامة
م ـب ــاراة واح ــدة فــي ال ـيــوم عقب
ص ــاة ال ـت ــراوي ــح ف ــي رم ـضــان،
األم ــر ال ــذي يـعـنــي ان الـبـطــولــة
ستستغرق المزيد مــن الوقت،
خ ـص ــوص ــا أن ـ ــه ل ــن تـ ـق ــام اك ـثــر
م ــن م ـب ــاراة ف ــي تــوقـيــت واح ــد،
عكس الحال بالنسبة للدوري

بدرجتيه الممتازة واألولى.
وم ــن الـمـقــرر ان تعقد لجنة
المسابقات اجتماعا لمناقشة
األم ـ ــر ب ـش ـكــل م ـب ــدئ ــي ،ع ـلــى ان
ترفع توصية في وقت الحق إلى
مجلس إدارة االتـحــاد لتحديد
اقـ ــامـ ــة ك ـ ــأس س ـم ــو األم ـ ـيـ ــر أو
الدوري عقب التوقف.

دوري الوزارات يستأنف
نشاطه بمباراتين
تـ ـق ــام ف ــي ال ـخ ــام ـس ــة مــن
مـ ـ ـس ـ ــاء ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم مـ ـ ـب ـ ــارات ـ ــان
فـ ــي اس ـت ـئ ـن ــاف م ـنــاف ـســات
الـ ـج ــول ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة لـ ـ ــدوري
ا لــوزارات لكرة القدم ضمن
المجموعة األولى ،إذ يلتقي
فــريــق الــداخـلـيــة مــع الــدفــاع
على ساحة بـيــان ،ويواجه
ال ـ ـحـ ــرس ال ــوطـ ـن ــي ال ـه ـي ـئــة
العامة للرياضة على ساحة
الصليبيخات.
ُ
وتجرى غدا في التوقيت
نفسه منافسات المجموعة
ا ل ـث ــا ن ـي ــة ،إذ ي ـل ـت ـقــي فــر يــق
هـيـئــة ا لـصـنــا عــة م ــع وزارة
التربية على ساحة مشرف،
وإدارة ا لـجـمــارك مــع وزارة
األوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ع ـ ـ ـلـ ـ ــى س ـ ــاح ـ ــة
الصليبيخات.
وأكـ ـ ـ ـ ــد رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
ال ـف ـن ـي ــة ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ع ـلــي
م ــروي نــائــب الـمــديــر الـعــام
ل ـه ـي ـئ ــة الـ ــريـ ــاضـ ــة ل ـق ـط ــاع
الشؤون المالية واإلدار يــة،
أن ا ل ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة ا نـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــت م ــن

علي مروي

كـ ــل الـ ـت ــرتـ ـيـ ـب ــات ال ـخ ــاص ــة
ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـئـ ـ ـن ـ ــاف ال ـ ـ ـن ـ ـ ـشـ ـ ــاط،
وتطبيق جميع اإل جــراء ات
واالش ـ ـتـ ــراطـ ــات ال ـص ـح ـيــة،
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي تـ ـ ـتـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــن فـ ـح ــص
جميع الالعبين واأل جـهــزة
الفنية واإلدار ي ــة واال لـتــزام
بتطبيقها في المالعب.

ةديرجلا
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ليفربول يستعيد توازنه بالفوز على شيفيلد يونايتد

فرحة العبي ليفربول بهدف فيرمينيو

مباراة اليوم

11:00

م

مانشستر سيتي  xوولفرهامبتون

HD2

استعاد فريق ليفربول توازنه في الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم ،وتغلب على
مضيفه شيفيلد يونايتد  -2صفر ،خالل
ال ـم ـبــاراة الـتــي جمعتهما أم ــس األول في
الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.
وتقدم ليفربول بهدف سجله كورتيس
جونز في الدقيقة  ،48وجاء الهدف الثاني
بتسديدة لروبرتو فيرمينو اصطدمت بقدم
مدافع شيفيلد كين بريان ،وسكنت الشباك
في الدقيقة .64
ورفع ليفربول رصيده إلى  43نقطة في
المركز الـســادس ،وتوقف رصيد شيفيلد
يونايتد عند  11نقطة في المركز العشرين
األخير.
وهذا الفوز هو األول لفريق ليفربول
بعد أربع هزائم متتالية في الــدوري،
وهــو الفوز الثاني عشر للفريق هذا
ال ـمــوســم ،مـقــابــل ال ـخ ـســارة فــي سبع

مباريات ،والتعادل في مثلها.
وفي الدقيقة  36ألغى الحكم هدفا لفريق
شيفيليد عندما لعبت كــرة طولية خلف
المدافعين لماكبرني لكن أوزان كاباك ،العب
ليفربول ،وضــع الـكــرة داخــل مــرمــاه إال أن
الحكم أطلق صافرته ،وألغى الهدف بداعي
تسلل ماكبرني.
ومــر الــوقــت المتبقي مــن الـشــوط األول
بــدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة
نهايته بالتعادل السلبي بين الفريقين.
ومــع بــدايــة الـشــوط الثاني كثف فريق
ليفربول من محاوالته الهجومية بحثا عن
تسجيل هدف التقدم ،وهو ما أجبر فريق
شيفيلد يونايتد على التراجع لوسط ملعبه
وشن الهجمات المرتدة.
ولم ينتظر ليفربول طويال ،ففي الدقيقة
 48سـجــل كــورتـيــس جــونــز ه ــدف التقدم
عندما مــرر ترينت ألكسندر أرنــولــد كرة

عرضية من الجانب األيمن ،أبعدها الدفاع
لتتهيأ أم ــام كورتيس جونز ليسدد كرة
قوية عانقت الشباك.
وفي الدقيقة  54ألغى الحكم هدفا لفريق
ليفربول عندما مرر أندري روبرتسون كرة
بينية داخل منطقة جزاء ليفربول سددها
ساديو ماني إلى داخل المرمى ،ولكن الحكم
ألغى الهدف بداعي تسلل ماني.
وفي الدقيقة  64توغل روبرتو فيرمينو
بالكرة حتى داخــل منطقة جــزاء شيفيلد،
وس ــدد كــرة اصطدمت بقدم الـمــدافــع كين
بريان قبل أن تعانق الشباك.
وأهـ ــدر محمد ص ــاح فــرصــة تسجيل
الهدف الثالث في الدقيقة  79عندما مرر
روب ــرتـ ـس ــون كـ ــرة عــرض ـيــة م ــن الـنــاحـيــة
اليسرى قابلها صالح بتسديدة من داخل
منطقة الست ياردات ،ولكن كرته اصطدمت
بالشباك الخارجية.

وم ــر الــوقــت المتبقي مــن الـلـقــاء بــدون
جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء
بفوز ليفربول بهدفين نظيفين.

سيتي يواجه وولفرهامبتون
من جهته ،يسعى مانشستر سيتي الى
اضافة فوز جديد والسير خطوة إضافية
نحو استعادة اللقب مــن ليفربول ،وذلــك
ح ـيــن يـسـتـضـيــف ول ـفــرهــام ـب ـتــون ال ـيــوم
فــي م ـبــاراة مقدمة مــن المرحلة التاسعة
وال ـع ـش ــري ــن ،وب ـعــدمــا بـ ــات الـ ـف ــارق بينه
وبين جاره اللدود مانشستر يونايتد 12
نقطة بفوزه السبت الماضي في المرحلة
السادسة والعشرين على وست هام ،1-2
وتعثر "الشياطين الحمر" أمام تشلسي أمس
األول (صفر -صفر) ،يمني سيتي النفس
بمواصلة تحليقه وتعزيز الرقم القياسي
اإلنكليزي لعدد االنتصارات المتتالية في

أتلتيكو يضرب فياريال في عقر داره

سيميوني يشيد بفيليكس :
أحب الالعبين المتمردين

إيمري يثني على فريقه رغم الهزيمة
ت ـن ـف ــس أت ـل ـت ـي ـك ــو م ـ ــدري ـ ــد ال ـم ـت ـص ــدر
الصعداء بعد سلسلة من النتائج المخيبة
مؤخرا ،واستعد جيدا لديربي العاصمة
بعد أسبوع من اآلن ضد جاره اللدود ريال
مــدريــد حــامــل الـلـقــب ،بـعــودتــه مــن ملعب
فياريال بالنقاط الثالث بعد الفوز عليه
-2صفر امس االول في المرحلة الخامسة
والعشرين من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
ودخل فريق المدرب األرجنتيني دييغو
سيميوني اللقاء ضد فياريال على خلفية
تعادل وهزيمة في المرحلتين الماضيتين
وسقوط على أرضه ضد تشلسي اإلنكليزي
ص ـف ــر 1-ف ــي ذهـ ــاب ال ـ ــدور ث ـمــن الـنـهــائــي
لمسابقة دوري األبطال.
وافـ ـتـ ـت ــح أت ـل ـت ـي ـكــو ال ـت ـس ـج ـيــل ب ـهــديــة
مــن ألـفــونـســو بـيــدراســا ال ــذي ح ــول الـكــرة
ف ــي ش ـب ــاك ح ــارس ــه أس ـي ـن ـخــو ع ــن طــريــق
الخطأ خــال محاولته قطع الطريق على

المونتينيغري ستيفان سافيتش (.)26
وحسم جــواو فيليكس النتيجة بشكل
كبير لصالح فريقه بهدف رائع من تسديدة
عـلــى "ال ـطــايــر" إث ــر عــرضـيــة مــن الـكــرواتــي
سيمي فرساليكو فشل الحارس باو لوبيز
في اعتراضها بالشكل المناسب (.)69
من ناحية اخرى ،اعترف مدرب فياريال
أون ـ ــاي إيـ ـم ــري ،ع ـقــب ال ـهــزي ـمــة  2-0أم ــام
أتلتيكو مــدريــد ،بــأنــه ال يستطيع تجنب
النتيجة ،لكنه أثنى فــي الــوقــت ذاتــه على
سير المباراة ومستوى فريقه.
وقـ ــال إي ـم ــري" :ال يـمـكـنـنــا ال ـت ـهــرب من
نتيجة اللقاء ،لكن الفريق قدم أداء متكامال،
فعلنا األشياء كما كنا نريد ،لكننا افتقرنا
ل ـلــدقــة ف ــي ال ـل ـم ـســة األخـ ـي ــرة ف ــي مـنــاطــق
المنافس .سيطرنا على مجريات المباراة
في الشوط األول ،وكنا قريبين من المرمى"،
مـضـيـفــا" :ب ــدأن ــا ال ـشــوط الـثــانــي مهتزين

سافيتش نجم اتلتيكو يحتفل بهدفه
بعض الشيء واستقبلنا هدفا .سعينا نحو
التسجيل من أجل العودة للمباراة لكن ذلك
لم يكن ممكنا .ناضلنا ولم نكن موفقين".
واستدرك" :نعلم أننا يجب أن نتجاوز
سلسلة النتائج السلبية ،لكن أعتقد أننا

جميع المسابقات من خالل تحقيق فوزه
الحادي والعشرين على التوالي على حساب
ضيفه ولـفــرهــامـبـتــون ،ال ــذي ف ــاز عـلــى ال ـ
"سيتيزينس" مرتين في المواجهات الثالث
األخيرة بينهما.
لكن في الوقت الحالي ،ال يبدو أن أحدا
باستطاعته الوقوف في وجه فريق المدرب
اإلسباني جوسيب غوارديوال الذي يخوض
األحــد المقبل على أرضــه أيضا مباراة قد
تكون مفصلية في مسيرته نحو اللقب ،إذ
يلتقي جاره اللدود يونايتد.
وفــرض سيتي نفسه أحد أفضل الفرق
أداء ون ـت ــائ ــج ف ــي الـ ـق ــارة ال ـع ـج ــوز خــال
األسابيع األخيرة بتحقيقه  14فوزا متتاليا
في الدوري الممتاز ،ومحافظته على سجله
الخالي من الهزائم لـ  27مباراة في مختلف
المسابقات.
(د ب أ)

فــي الطريق رغــم الهزيمة .أظــن أنــه يجدر
بنا عدم تغيير المنظومة ،ألن الفريق يؤدي
على نحو طيب سواء في الليغا أو أوروبا.
خـســرنــا نـعــم لـكــن يـجــب أن نـعـمــل بجهد
ونصلح األخطاء".

ذكـ ــر م ـ ــدرب أت ـل ـت ـي ـكــو م ــدري ــد
دييغو سيميوني ،عقب االنتصار
الثمين  0-2على فياريال ،مساء
أم ـ ــس األول ،أن ـ ــه ي ـح ــب نــوع ـيــة
الالعبين المتمردين ،في إشــارة
ل ـعــامــة ال ـس ـكــوت ال ـتــي ق ــام بها
الـ ـمـ ـه ــاج ــم الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي جـ ـ ــواو
فيليكس ،بـعــد تسجيله ا لـهــدف
الثاني ،وبعدما لعب بديال بعد
االستراحة.
وقـ ــال س ـيـم ـيــونــي" :سـيـتـعـيــن
عـلـيـنــا س ــؤال ــه ،أن ــا ســأســألــه في
المران وبعدها إذا أردتم اسألوني
وس ـ ـ ـ ـ ــأرى م ـ ـ ـ ــاذا س ـ ــأق ـ ــول .أح ــب
الالعبين المتمردين واألقــويــاء.
ل ـقــد ل ـعــب بـشـكــل ج ـيــد ون ـف ــذ ما
نريده منه" ،مضيفا" :هو (جواو)
كان بحاجة للهدف ،والفريق كان
بـحــاجــة إل ـيــه .ه ــذا مــا يعجبني،
أحب هذا النوع من الالعبين".
وحــول الـمـبــاراة ،ذكــر" :حققنا

سيميوني

انتصارا كبيرا للفريق ،االنتصار
ه ـنــا ي ـك ــون دائـ ـم ــا أم ـ ــرا صـعـبــا،
لكننا حققنا انتصارا هاما جدا
في هذا التوقيت من الموسم .كل
الفرق تلعب من أجل دافــع معين
والبطولة متكافئة جدا وصعبة".

شرطة برشلونة تعتقل بارتيميو ومعاونيه غوفان يتوج بلقبه األول منذ 2017
اعـتـقـلــت ال ـشــرطــة الـكـتــالــونـيــة أمــس
كال من رئيس نــادي برشلونة السابق،
جــوس ـيــب م ــاري ــا ب ــارت ــوم ـي ــو ،وال ـمــديــر
الـ ـس ــاب ــق ل ـ ـشـ ــؤون الـ ــرئـ ــاسـ ــة ،خ ــاوم ــي
ماسفيرير ،والمدير العام الحالي للنادي،
أوسـكــار ج ــراو ،وفقا لما أكــدتــه مصادر
قضائية لـ "إفي".
ودخ ـ ـلـ ــت الـ ـش ــرط ــة م ـك ــات ــب الـ ـن ــادي
فــي كــامــب نــو لتفتيشها ،والـبـحــث عن
مـعـلــومــات ح ــول الـقـضـيــة ال ـم ـعــروفــة بـ
"بارسا جيت".
وخ ـ ــال اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات األول ـ ـيـ ــة ،عـثــرت
الشرطة على دالئل حول إدارة غير عادلة
أو فساد بين أفرادها.
وتــواجــه اإلدارة السابقة لبرشلونة
اتهامات بتعاقدها مع شركة لتنفيذ حملة

بارتوميو
تشهير عبر شبكات التواصل االجتماعي
ألف ــراد وكـيــانــات ال تــدعــم مجلس إدارة
النادي السابق بقيادة بارتوميو.
ونشرت تلك الشركة انتقادات ضد

العبي الفريق ومدربيه ،ومن بينهم قائد
الـبـلــوغــرانــا ليونيل مـيـســي ،وجـيــرارد
ب ـي ـك ـيــه ،وزم ـي ـل ـه ـمــا ال ـس ــاب ــق تـشــافــي
هيرنانديز ،وكذلك المدير الفني األسبق
بيب غــوارديــوال ،مما تسبب فــي حالة
م ــن ال ـج ــدل ال ــواس ــع ،ولـيـتـسـبــب األم ــر
فــي اسـتـقــالــة سـتــة مــن أع ـضــاء مجلس
إدارة بارتوميو ،والــذي اضطر لتقديم
اس ـت ـقــال ـتــه ع ـقــب حـمـلــة لـسـحــب الـثـقــة
منه ومجلس إدارته ،بعدما استمر في
منصبه نحو سبعة أعوام.
وستقام انتخابات رئاسة برشلونة
فـ ــي  7مـ ـ ـ ــارس ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،ويـ ـع ــد أبـ ــرز
المرشحين لتولي رئــاســة الـنــادي هو
الرئيس األسبق جوان البورتا.
(إفي)

ُ
ت ّوج البلجيكي دافيد غوفان المصنف ثانيا بلقب بطل
دورة مونبلييه الدولية الفرنسية في كرة المضرب بتغلبه
على اإلسباني روبرتو باوتيستا -آغوت الثاني  7-5و4-6
و 2-6أمس األول في المباراة النهائية.
واللقب هو الخامس لغوفان الخامس عشر عالميا في
مسيرته االحترافية ،واألول منذ تتويجه بدورة طوكيو
ع ــام  2017عـنــدمــا بـلــغ ال ـمــركــز ال ـســابــع ف ــي التصنيف
العالمي.
وبدأ باوتيستا المصنف  13عالميا المباراة بأفضل
طريقة ممكنة عندما كسر إرسال غوفان في الشوط الرابع،
لكن البلجيكي رد التحية فــي الـشــوط التاسع ثــم أدرك
التعادل  ،5-5بيد أن اإلسباني كسر ارساله مباشرة ليتقدم
 5-6ثم حسم المجموعة في مصلحته .5-7
واستعاد غوفان توازنه في المجموعة الثانية وضرب
بقوة في بدايتها عندما كسر ارسال باوتيستا وحافظ
على تقدمه حتى انهاها في مصلحته .4-6
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وحافظ غوفان على أفضليته في المجموعة الثالثة
الحاسمة كــاســرا إرس ــال االسـبــانــي فــي الشوطين االول
والخامس لينهيها لمصلحته .2-6

رودجرز :بارنز سيخضع
لجراحة في الركبة

قال برندان رودجرز المدير
الفني لفريق ليستر سيتي
اإلنكليزي لكرة القدم إن
الالعب هارفي بارنز سيكون
على األرجح بحاجة إلى
عملية جراحية إثر إصابته
في الركبة ،وهو ما يشير إلى
غياب الالعب فترة طويلة.
وتعرض بارنز ً( 23عاما)،
الذي قدم عروضا قوية
ليصبح مرشحا بقوة
للمشاركة مع المنتخب
اإلنكليزي في كأس األمم
األوروبية المقررة هذا العام،
لإلصابة بعد ست دقائق
من بداية الشوط الثاني من
المباراة التي خسرها ليستر
سيتي أمام أرسنال  3-1أمس
األول في المرحلة السادسة
والعشرين من الدوري
اإلنكليزي الممتاز.
وأعلن رودجرز تفاقم مشكلة
اإلصابة التي بدأ بارنز
يعانيها في وقت سابق
فبراير الماضي.

استقالة جوليان ستيفان
مدرب رين
أعلن جوليان ستيفان ،الذي
قاد رين الفرنسي للتأهل
لدوري أبطال أوروبا للمرة
األولى في تاريخه ،استقالته
من منصبه ،بعد خسارة
جديدة لفريقه أمام نيس ،2-1
أمس ،في الدوري المحلي
لكرة القدم كما أعلن ناديه.
وقال رين في بيان "أخذ
نادي رين صباح امس علما
باستقالة مدربه جوليان
ستيفان" ،شاكرا إياه على
التي
فترة السنوات التسعً ،
أمضاها في صفوفه بدءا
باإلشراف على الفئات
العمرية قبل ان يتسلم تدريب
الفريق األول عام ،2018
ويقوده إلى إحراز كأس
فرنسا على حساب باريس
سان جرمان بركالت الترجيح
عام  .2019وكان اللقب األول
لرين في مختلف المسابقات
منذ  48عاما.

يقود باكس
أنتيتوكونمبو ً
لفوز خامس تواليا
قاد النجم اليوناني يانيس
أنتيتوكونمبو فريقه
ميلووكي باكس إلى فوزه
الخامس على التوالي ،على
حساب ضيفه لوس أنجلس
كليبرز  100-105أمس األول،
في دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين .وسجل اليوناني
 36نقطة ليصل الى حاجز
الـ  35نقطة أو أكثر للمباراة
الرابعة على التوالي ،في
إنجاز لم يحققه أي العب من
باكس منذ األسطورة كريم
عبدالجبار عام .1973
وعلى ملعب "ستايبلس
سنتر" ،بدا لوس أنجلس
ليكرز حامل اللقب عازما على
تجنب سيناريو مواجهته
األخيرة مع جاره غولدن
ستايت ووريرز في  18يناير
الماضي ،حين كان متقدما
بفارق  14نقطة في الربع
األخير قبل أن يخسر اللقاء
 ،115 -113وذلك باكتساح
ستيفن كوري ورفاقه بفارق
 26نقطة .91-117

ِّ
ميالن يحطم عناد روما بثنائية ويعود لمطاردة إنتر

استعاد ميالن اتزانه ببطولة الدوري اإليطالي لكرة القدم،
واستأنف مسيرته نحو المنافسة على لقب المسابقة ،بعدما
حقق فــوزا ثمينا  1-2على مضيفه رومــا أمس االول في قمة
مباريات المرحلة الرابعة والعشرين للبطولة.
وارتفع رصيد ميالن ،الذي خسر مباراتيه الماضيتين في
المسابقة أمام سبيزيا وإنتر ،إلى  52نقطة في المركز الثاني،
بفارق أربع نقاط خلف جاره اللدود إنتر المتصدر.
فــي الـمـقــابــل ،تجمد رص ـيــد رومـ ــا ،ال ــذي تلقى خسارته
السادسة في المسابقة خالل الموسم الحالي ،عند  44نقطة في
المركز الخامس ،بفارق نقطتين خلف أتاالنتا ،صاحب المركز
الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وأحرز إبراهيموفيتش هدفا آخر لميالن في الدقيقة
التاسعة ،لكن تم إلغاؤه بسبب وقوعه في مصيدة التسلل
أيضا ،فيما ســدد أنتي ريبيتش كــرة زاحفة من خارج
المنطقة في الدقيقة  16أبعدها لوبيز لركنية.

كيسييه نجم ميالن يحرز الهدف األول

غوفان

سلة أخبار

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

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

وأح ــرز هنريخ مخيتاريان هدفا لــرومــا فــي الدقيقة ،29
لكنه ألغي بسبب تعرض تيو هيرنانديز لإلعاقة ،ليرد ميالن
بقذيفة من داخل المنطقة عن طريق آنتي ريبيتش في الدقيقة
 32أبعدها لوبيز بصعوبة لركنية.

ركلة جزاء لميالن
وشهدت الدقيقة  41ركلة جزاء لميالن ،بعدما تعرض ديفيد
كاالبريا العب ميالن لإلعاقة داخل منطقة جزاء أصحاب األرض
من جانب فيديريكو فازيو العب روما.
ونفذ فرانك كيسي الركلة بنجاح ،بعدما وضع الكرة على
يسار لوبيز ،الذي حاول إبعادها دون جدوى لتسكن شباكه،
محرزا هدفا لميالن في الدقيقة .43
وشن ميالن هجمة مرتدة انتهت بتسديدة من داخل المنطقة
عن طريق تيو هيرنانديز ،مرت بجوار القائم األيمن مباشرة
في الدقيقة .48

اإلعالنات:

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

ولم تمر سوى دقيقتين حتى أحرز روما هدف التعادل عن
طريق جــوردان فيرتو ،الــذي أطلق تصويبة رائعة من داخل
المنطقة ،واضـعــا الـكــرة على يـســار دون ــاروم ــا ،ال ــذي حــاول
التصدي لها دون جدوى لتسكن شباكه.
وارتفعت معنويات العبي روما عقب هدف التعادل ،وبدأوا
االستحواذ بشكل أفضل على الكرة ،ولكن على عكس سير
اللعب ،أضاف ريبيتش الهدف الثاني لميالن في الدقيقة .58
وتلقى ريبيتش الكرة من ساليمايكيرس ،ليراوغ الدفاع
بمهارة ،ويسدد قذيفة زاحفة من داخل المنطقة ،واضعا الكرة
على يسار لوبيز داخل الشباك.
وشدد روما من هجماته في اللحظات األخيرة ،وكاد يحقق
ما يتمناه في الدقيقة األخيرة من الوقت المحتسب بدال من
الضائع ،حيث أطلق مخيتاريان قذيفة صاروخية من خارج
المنطقة أمسكها دوناروما على مرتين ،ليطلق حكم المباراة
صافرة النهاية ،معلنا فوز ميالن على روما.

الشكاوى والتوزيع:

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

ةديرجلا
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الله بالنور

شهادة
ميالد بوذا!

د .نجم عبدالكريم

لست هنا بصدد رصد أعداد َمن يؤمنون بالبوذية ،وما هي فلسفتهم،
ُ
إذ إن ِّ للبوذية مئات العقائد ،وكلها تنسب إلى ّقديسهم األكبر بوذا ،لكنني
سألخص ما كتبه البروفيسور ألسكندر كاننام ،الذي اكتشف في عام 1946
وثيقة ميالد بوذا ،عندما أمضى في الهند  10أعوام ّ
خصصها للبحث عن
تلك الوثيقة ،التي كشف فيها حقائق كان البوذيون أنفسهم يجهلونها
عن رمزهم المقدس.
***
ّ
• هناك من يعتقد أن البوذية ديانة الهند ،ألن بوذا قد ُولد فيها ،والحقيقة
هي أن ديانة الهند اآلن الهندوستانية ،بينما تنتشر البوذية في مناطق
ً
ُمتعددة من العالم ،وتحديدا في الشرق األقصى ،كالصين واليابان وكمبوديا
وتايلند والتبت والوس ...إلخ.
وامتد اإليمان بالبوذية إلى أقليات أخرى في دول العالم ...ومما أكده
البروفيسور كاننام أن بوذا عاش قبل ميالد السيد المسيح  -عليه السالم -
بثالثة أو أربعة قرون ،ولكن متى ،وأين على وجه التحديد؟ فهذا ما سيجيب
عنه في كتابه "شهادة ميالد بوذا" التي ّ
دونها اإلمبراطور الهندي أسوكا
ُ
ُ
نصب تذكاري ضخم كتب عليه" :هنا ولد
في عام  244قبل الميالد على
ٍ
بوذا كاكيا  -موني ...عام ."563
***
يصور البروفيسور كاننام صعوبة وصوله إلى مكان هذا النصب ،إذ
ً
اقتضى ذلك أن يقطع مسافة  300كيلومتر في الغابات واألدغالُ ،مستخدما
العربات ذات العجلتين التي ّ
يجرها أحــد الــرجــال شبه الـعــراة من أهالي
ً
المنطقة ،ثم العربات البطيئة التي تنقل نتاج الحقول ،فضال عن ركوب
بسفن صغيرة ،كما كان ال
ظهور الثيران ،وعبور بعض األنهار والسواقي
ٍ
ّبد من ركوب الفيلة ...وسط كل هذه المخاطر ،وبعد صعوبات بالغة ،وصل
الباحث إلى قرية "بيني" مسقط رأس بوذا.
***
َّ
ودون الباحث في أوراقه كمية هائلة من األساطير والخرافات التي كان
ُ
يسمعها ،وتقال على لسان بــوذا ،بأشكال متعددة كاألناشيد ،واألغاني،
ً ُ
ُ
ُ
تب تضمنت أقــواال تنسب إلــى بــوذا،
واألدعـيــة ،والتي كتب بعضها في ك ٍ
منها على سبيل المثال :ال ليتا /فاشارا ...بــوذا /شاريتا ...ماها /فاشيا...
ماها /فاستو ...إلخ.
• في قرية "نوتانو" على بعد  400كيلومتر من كاالكتا ،توجد غابات
"أورڤيال" ،حيث عاش الفتى بوذا حياة العبث والمجون والتهتك ،وهذا هو
الطور األول من حياته ،وكانت له ألف محظية من أجمل جميالت الهند.
• أمــا الـطــور الثاني مــن حياته فهو حينما كــان يجلس مــع َمــن يؤمنون
ّ
التطهر".
بتعاليمه ...وكان ذلك بعد أن هجر المجون ،وانخرط فيما أسماه "حياة
***
ّ
• ويشير الكتاب إلى أن نهاية بوذا كانت تتمثل باختفائه في قرية "الكوز
بنار" في سفح جبال هماليا في نيبال ،ويزعم معظم الذين يتبعون بوذا
ً
ً
ـددا ،لكنهم ّ
يطبقون تعاليم فلسفة الحياة التي
أنهم ال يعبدون إلها ُمـحـ
ّ
بوذا
تتضمنها تعاليم بوذا ...والكثير من منظريهم يؤمنون بأنه "إذا كان ُ ّ
قد انحصر في دائــرة قطرها  300كيلومتر مربع ،فهي في الحقيقة تمثل
العالم كله بسمائه وأرضه ومائه"!

وزير تنتظره مفاجأة
آخـ ــر حـكــومــة عـمــالـيــة في
ف ــي عـهــد ِ
بريطانيا في عام  ،2010وكان رئيس
ال ـح ـكــومــة ح ـي ـنــذاك ال ـس ـيــد ج ـ ــوردون
ب ــراون ،ودعــا إلــى انتخابات لم تسفر
عن فوز أي حزب رئيسي ،وتم التحالف
بين المحافظين والليبراليين ،وأصبح
ً
دافيد كاميرون رئيسا للحكومة.
تم اختيار السيد دافيد لوز David
 Lawsليخلف ليام بيرن Liam Byrne
ً
وزيـ ـ ــرا ل ـل ـخــزانــة (ال ـم ــال ـي ــة) ،وهـ ــو من
الحزب الليبرالي الديمقراطي ،وكما هو
ً
متوقع تقليديا أن يترك وزير المالية
المغادر رسالة للوزير الجديد للمالية،
يصف بها األوضاع المالية لبريطانيا،
مــع التوصيات المناسبة لــإجــراء ات

د .ناجي سعود الزيد
الــواجــب اتباعها لتسهيل ولتحسين
سير العمل للوزير الجديد في الوزارة.
ومـ ـ ــا حـ ـ ــدث عـ ـن ــدم ــا دخـ ـ ــل الـ ــوزيـ ــر
الجديد دافيد لوز إلى مكتبه ،أنه وجد
الــرســالــة التقليدية التي تركها وزيــر
ً
المالية ا لـســا بــق ،متوقعا أن تحتوي
على المعلومات الهامة التي قد تكون
مفيدة للحفاظ على ميزانية الدولة...
وجده الوزير الجديد للمالية
لكن ما
ّ
ل ـيــس ك ـمــا ت ــوق ــع ،ب ــل ك ــان ــت الــرســالــة
ً
ً
سطرا واحدا فقط:
:Dear New Minister
I’m afraid to tell you that there
is no money left ،Good Luck
،Liam

"إنـنــي مـتــردد أو خــائــف أن أخطرك
بــأنــه لــم تـعــد هـنــاك أم ــوال فــي خزينة
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ،م ـ ــع ت ـم ـن ـي ــات ــي ل ـ ــك بــال ـحــظ
السعيد".
التوقيع :ليام
مما يجعلني أتساء ل فيما إذا كان
وزي ــر الـمــالـيــة الـحــالــي الـسـيــد خليفة
حـمــادة سيترك لمن سيخلفه رسالة
ً
بنفس المعنى ،خصوصا أن السحب
من االحتياطي ومن صندوق األجيال
ـار على قــدم وس ــاق؛ ســواء
الـقــادمــة ج ـ ٍ
وافق مجلس األمة أم لم يوافق!!

التعاطف وحده
ال يكفي

حسن العيسى

م ـشــاعــر ب ــاألس ــى وال ـت ـعــاطــف م ــع أسـ ــرة الـطـفــل
البدون الكويتي ،الذي انتحر بعد أن عجز والده عن
توفير ثمن لعبة إنترنت ،هي ،باألغلب ،ما يشعر
به الكثيرون منا ،وهي المشاعر ذاتها حين نسمع
أو نقرأ عن أي حادث مأساوي يحدث في أي مكان
بالعالم؛ نشعر بالعطف حــول أوض ــاع الالجئين
الـســوريـيــن أو الــروهـيـنـغــا أو وض ــع أه ــل غ ــزة مع
الحصار ،وغيرها من مصائب تصيب "الغير" ،أي
خ ــارج دائ ــرة ذوات ـنــا الـخــاصــة ،هــي مشاعر عطف
"سيمبثي"  sympathyإنسانية نحو الغير.
األمر مختلف في مأساة الطفل المنتحر ،أو حالة
بشر إحساسهم
البدون الكويتيين بصفة عامة ،عند
ٍ
اإلنـســانــي أعـمــق وأره ــف بكثير مــن التعاطف مع
أهــل أســرة الطفل المنكوبة ،مثل تلك التي تشعر
بها -على سبيل المثال -د .ابتهال الخطيب ولمى
العثمان أو د .فهد المطيري ،الذي كرس معظم ما
يكتبه في "تويتر" عن مأساة البدون الكويتيين،
هي مشاعر مشاركة واتحاد مع الحالة المأساوية،
هي حالة "امباثي"  ،empathyنحو الغير ،هنا نجد
ً
ً
اتحادا وتماثال مع ألم وحزن الغير ،تدفع أصحابها
إلــى العمل والتفاعل الكامل مع أصحاب القضية
المأساوية.
ً
هذه الفئة "المتعاطفة امبثايزر" (لم أجد تعريبا
لها) في واقع البدون قلة ،ولو كانوا أكثرية عندنا
وي ـمــارســون الـضـغــط اإلن ـســانــي ال ـم ـتــواصــل على
الجهات المسؤولة المتعجرفة في أوضاع البدون،
لربما تغير حال البدون نحو أوضاع أشرف وأكثر
إنسانية لهم.
اس ـت ـم ــرار أوضـ ـ ــاع الـ ـب ــدون الـ ـم ــزري ــة ،وتــأج ـيــل
الحلول إلى آجال غير محددة هما نتيجة طبيعية
لحالة الالمباالة عند البعض (فــي األغلب هم من
ً
المرتاحين مــاديــا) الغارقين فــي "األن ــا" الكويتية
المتعالية ،حين لخصوا البدون على أنهم جماعات
جاء وا للكويت ليستفيدوا من خدمات الدولة ،ثم
مــزقــوا هــويــاتـهــم األصـلـيــة ،وادعـ ــوا أنـهــم "ب ــدون"،
بصرف النظر عن أنهم من الجيل الثالث أو الرابع
الذين ولــدوا في الكويت ،فهم -أي الـبــدون -مجرد
عــبء اقتصادي على الدولة وأموالها ،التي يجب
أن تحصر فــي أهلها ،كما حصرت مــزايــا ومنافع
االستغالل المالي في جماعات "إن حبتك عيني".
اآلن مــع الـتــدهــور االق ـت ـصــادي لـلــدولــة ،سيدفع
ً
البدون ثمنا أكثر من غيرهم ،فالقاعدة العامة تقول
ً
دائما إن البؤساء والمهمشين في كل مجتمع هم من
سيسدد ثمن الفواتير العالية آخر األمر ...ما العمل؟!

ً
ثعبان في كولورادو طوله  23مترا
بالنسبة لمعظم الناس ،فإن نحت
رجل من الثلج عمل شاق ،لكن عائلة
في والية كولورادو األميركية أخذت
األش ـيــاء إل ــى مـسـتــوى آخ ــر ،بصنع
تمثال ثلجي ضخم لثعبان.
وأمـضــى م ــورن موسلي وإخــوتــه
الخمسة  10ساعات في العمل على
تـمـثــال ثـعـبــان أب ـهــج س ـكــان حيهم.
وقالت "بي بي سي" ،أمس ،إن طول
ً
الثعبان يبلغ أكثر من  23مترا ،ويقع
في الحديقة األمامية لمنزل والدته.
واكتسب عمل العائلة شعبية في
عام  ،2019بعد أن انتشر تمثال النمر
الثلجي ال ــذي صـنـعــوه عـلــى نطاق
واسع في وسائل اإلعالم المحلية.
وت ـظ ـهــر ل ـق ـطــات ال ـف ـي ــدي ــو ،ال ـتــي
شـ ــارك ـ ـهـ ــا مـ ــوسـ ـل ــي عـ ـلـ ــى وس ــائـ ــل
التواصل االجتماعي ،الجهد الذي
بذله الفريق لصناعة الثعبان.
وأنشأت المجموعة شكل الحيوان،
قبل استخدام رذاذ الـطــاء إلضافة
اللون والتظليل.
وقـ ـ ـ ـ ــال م ـ ــوسـ ـ ـل ـ ــي" :كـ ـ ـ ـ ــان والـ ـ ـ ــدي
يصنعها مـعـنــا عـنــد مــا كـنــا أصغر
ً
سـنــا .نـحــاول فقط االسـتـمـتــاع بين
الحين واآلخر ،وإنشاء أحد التماثيل
من أجل استرجاع الزمن القديم".

ً
واج ـ ـ ـتـ ـ ــذب الـ ـتـ ـمـ ـث ــال ك ـ ـث ـ ـيـ ــرا مــن
االهـ ـتـ ـم ــام مـ ــن الـ ـ ـم ـ ــارة والـ ـجـ ـي ــران.
ً
وأضاف موسلي" :لقد توقفوا جميعا
اللتقاط الصور".
وذك ـ ـ ــر ك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـ ـنـ ــاس عـلــى
صفحته بـ"فيسبوك" ،أنهم شاهدوا
التمثال ،وأ شـ ــادوا بعمل العائلة

َّ
الـ ــرائـ ــع .وع ــل ــق أحـ ــد األشـ ـخ ــاص:
"ال يمكننا االن ـت ـظــار حـتــى الـعــام
الـمـقـبــل كــي ن ــرى كـيــف تتفوقون
على أنفسكم مرة أخرى".

ْ

أخرجت روح الفتاة وفيات

ً
بدال من «الجني»!

ألقت الشرطة السريالنكية
القبض على شخصين على
ص ـل ــة بـ ــوفـ ــاة ط ـف ـلــة ت ـب ـلــغ 9
سـ ـن ــوات ،ت ـعــرضــت لـلـضــرب
بـشـكــل م ـت ـكــرر ،خ ــال طقس
يـ ـعـ ـتـ ـق ــد أنـ ـ ـ ــه يـ ـ ـط ـ ــرد روحـ ـ ــا
شريرة.
وكــان مــن المقرر أن يمثل
المشتبه بهما  -المرأة التي
قــامــت بعملية ط ــرد األرواح
الشريرة ووالدة الفتاة  -أمام
ال ـم ـح ـك ـم ــة ل ــاسـ ـتـ ـم ــاع إل ــى
اتهامات بشأن وفــاة الفتاة،
التي وقعت خالل عطلة نهاية
األس ـب ــوع فــي دل ـغ ــودا ،وهــي
بـ ـل ــدة صـ ـغـ ـي ــرة ت ـب ـع ــد نـحــو
 40ك ـي ـلــوم ـتــرا ش ـم ــال شــرق
العاصمة كولومبو.
ووفـ ـق ــا ل ـل ـم ـت ـحــدث بــاســم
ال ـ ـشـ ــرطـ ــة ،أج ـ ـيـ ــث روه ـ ــان ـ ــا،
اعـتـقــدت األم أن ابنتها كــان
يتملكها شيطان ،وأخذتها
إل ـ ــى مـ ـن ــزل طـ ـ ـ ــاردة األرواح
الشريرة ألداء طقوس لطرد
الروح بعيدا.

لولوة علي إبراهيم البداح أرملة عبداللطيف جاسم السجاري
 96عاما ،شيعت ،ت99503987 ،99602297 ،66655165 ،99768382 :

انتصار يعقوب يعقوب المحميد

 60عاما ،شيعت ،ت50446626 :

بدرية علي شعبان زوجة خليل رجب إسماعيل الشطي
 82عاما ،شيعت ،ت94926959 ،99409494 :

خزنة عبدالله مرضي الرشيدي

 59عاما ،شيعت ،ت99812843 ،99977144 :

حنان جمال محمد علي زوجة ناصر بدر البلوشي
 44عاما ،شيعت ،ت60000252 ،66625696 :
طيبة محمد حمد الوقيان أرملة علي عبدالله العمر الدرباس
 85عاما ،شيعت ،ت97766049 ،99427490 :
طفلة هديان خميس هديان زوجة سعود قضاب المطوطح
 76عاما ،شيعت ،ت60967777 :
عيوف جويزي سعدون العتيبي أرملة عايض إبراهيم الزند العتيبي
 87عاما ،شيعت ،ت99676733 ،67693635 :

مواعيد الصالة
الفجر

04:54

الشروق

06:13

الظهر

12:00

العصر

03:19

المغرب

05:48

العشاء

07:05

الطقس والبحر
العظمى 23
الصغرى 11
ً
أعلى مد  01:55صب ــاحـ ـ ــا
 02:24م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  08:15صب ــاحـ ـ ــا
 08:35م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

