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موريتز في مغامرة مثيرة
مع «توم آند جيري» ص ١٣

حكومة الخالد الثالثة تظهر للنور

الثانية

التشكيلة كما انفردت ةديرجلا .شهدت خروج  4وزراء ودخول الرومي والشايع والعتيبي والسلمان
• رئيس الوزراء« :تعزيز النزاهة» و«االتصاالت» وزارتان مستحدثتان لمواجهة الفساد وتطوير البنية اإللكترونية
• فصل حقيبة «التربية» عن «التعليم العالي» للنهوض بالعملية التعليمية وربط المخرجات بسوق العمل

الناصر 20 :مليون دوالر
دعمًا للشعب اليمني

التشكيل الجديد

صباح الخالد

شايع الشايع

عبدالله الرومي

ب ـ ــأسـ ـ ـم ـ ــاء ت ـ ـطـ ــابـ ــق م ـ ـ ــا ان ـ ـف ـ ــردت
«الـ ـج ــري ــدة» ب ـن ـشــره ع ـلــى صفحتها
األولـ ـ ـ ـ ــى أمـ ـ ـ ــس ،أصـ ـ ـ ــدر سـ ـم ــو أم ـي ــر
ً
البالد الشيخ نواف األحمد مرسوما
بتشكيل ا لـحـكــو مــة ا لـثــا لـثــة لرئيس
مجلس ال ــوزراء سمو الشيخ صباح
الـخــالــد ،الـتــي شـهــدت خ ــروج كــل من
أن ـ ــس الـ ـص ــال ــح ،ونـ ـ ـ ــواف ال ـي ــاس ـي ــن،
وفيصل المدلج ،وعبدالله معرفي ،في
ً
مقابل دخــول عبدالله الــرومــي نائبا
ً
لرئيس مجلس الوزراء ،وزيرا للعدل،
وشؤون «تعزيز النزاهة» ،ود .مشعان

مشعان العتيبي

ً
الـعـتـيـبــي وزي ـ ـ ــرا ل ـل ـك ـهــربــاء وال ـم ــاء،
و«الشؤون» ،إلى جانب عضو مجلس
األم ــة الـمـبـطــل األول شــايــع الـشــايــع،
ً
وزيرا للبلدية و«اإلسكان» ،ود .عبدالله
السلمان ،للتجارة والصناعة.
وق ــال ال ـخــالــد ،فــي ب ـيــان صحافي
أم ــس ،إن الـمــرحـلــة ال ـقــادمــة تتطلب
تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز
على مواجهة الفساد اإلداري والمالي
وأدواتــه ،سواء في الجهاز الحكومي
أو خارجه ،مع دعم األجهزة الرقابية
ل ـل ـق ـي ــام ب ـع ـم ـل ـهــا عـ ـل ــى أك ـ ـمـ ــل وج ــه

ً
بــاسـتـقــالـيــة تــامــة ،مـبـيـنــا أن وزارة
«االتصاالت» ستعنى بتطوير البنية
التحتية اإللكترونية ،وتعزيز األمن
ال ـس ـي ـبــرانــي ،واالرت ـ ـقـ ــاء بــال ـخــدمــات
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ــذك ـي ــة ،وت ـن ـم ـيــة قـطــاع
االتصاالت.
وأش ــار سموه إلــى أن التعليم هو
أساس بناء الدولة وتطورها وركيزة
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فـ ــي ال ـع ـن ـص ــر ال ـب ـشــري
لـ ـلـ ـنـ ـه ــوض ب ــالـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع وت ـ ـقـ ــدمـ ــه،
وبناء عليه وعلى اللقاء ات السابقة
م ــع ال ـف ـعــال ـيــات الـسـيــاسـيــة 02

رقم قياسي جديد إلصابات «كورونا»
يسجل  1341حالة

 11الجاري عطلة
«اإلسراء والمعراج»
●

عبدالله السلمان

ً
 -1حـمــد الـجــابــر نــائـبــا لــرئـيــس مجلس
ً
الوزراء وزيرا للدفاع.
ً
 -2عبدالله الرومي نائبا لرئيس مجلس
ً
الــوزراء وزيــرا للعدل وزير دولة لشؤون
تعزيز النزاهة.
ً
 -3ع ـي ـســى الـ ـكـ ـن ــدري وزي ـ ـ ـ ــرا ل ــأوق ــاف
والشؤون اإلسالمية.
ً
ً
 -4د .محمد الفارس وزيــرا للنفط وزيرا
للتعليم العالي.
ً
 -5د .باسل الصباح وزيرا للصحة.
ً
 -6د .أحمد الناصر وزيرا للخارجية وزير
دولة لشؤون مجلس الوزراء.
ً
 -7د .رنـ ـ ــا الـ ـ ـف ـ ــارس وزيـ ـ ـ ـ ــرا ل ــأش ـغ ــال
الـعــامــة وزي ــر دول ــة ل ـشــؤون االت ـصــاالت
وتكنولوجيا المعلومات.
 -8مـبــارك الحريص وزيــر دولــة لشؤون
مجلس األمة.
ً
 -9ثامر العلي وزيرا للداخلية.
ً
 -10خليفة حـمــادة وزي ــرا للمالية وزيــر

محمد الجاسم

أعـلــن دي ــوان الـخــدمــة المدنية ،أم ــس ،تعطيل
الـعـمــل بجميع الـ ـ ــوزارات وال ـج ـهــات الحكومية
والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس 11
الجاري بمناسبة ذكرى اإلسراء والمعراج.
وقال الديوان ،في بيان أمس ،إن الدوام الرسمي
ً
سيستأنف يوم األحد  14الجاري ،مشيرا إلى أن
األجـهــزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة
تحدد عطلتها بما تقتضيه المصلحة العامة.

●

عادل سامي

في رقــم قياسي جديد هو األعلى منذ
بدء الجائحة قبل عام ،أعلنت وزارة الصحة
تسجيل  1341إصــابــة جــديــدة بـفـيــروس
كــورونــا في ال ــ 24ساعة الماضية ليرتفع
إجمالي الـحــاالت المسجلة إلــى ،193372
في وقت تم تسجيل  7حاالت وفاة.

اقتصاديات

 4781محفظة استثمارية في «البورصة» قيمتها  12.96مليار دينار

٠٨

دولة للشؤون االقتصادية واالستثمار.
ً
 -11عبدالرحمن المطيري وزيرا لإلعالم
والثقافة وزير دولة لشؤون الشباب.
ً
 -12د .علي المضف وزيرا للتربية.
 -13شــايــع الـشــايــع وزي ــر دول ــة لـشــؤون
ال ـب ـلــديــة وزي ـ ــر دول ـ ــة لـ ـش ــؤون اإلس ـك ــان
والتطوير العمراني.
ً
 -14د .عبدالله السلمان وزيــرا للتجارة
والصناعة.
ً
 -15د .مشعان العتيبي وزيــرا للكهرباء
ً
والماء والطاقة المتجددة وزيرا للشؤون
االجتماعية والتنمية المجتمعية.

السجن  7سنوات لرئيس شركة
استولى على أموال «الموانئ»
●

فــي المقابل ،أعلنت «الصحة» شفاء
 964حالة من المصابين ،في حين بلغ
عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام
العناية المركزة  160حالة ،مفيدة بأن
عدد المسحات التي تم إجراؤها خالل
الـ  24ساعة الماضية بلغ  8586مسحة،
نسبة اإلصابات منها .%15.6

محليات

٠٣

«التربية» :وقف رواتب
المعلمين العالقين بعد
عطلة منتصف العام

محليات

حسين العبدالله

قضت محكمة التمييز الـجــزائـيــة ،أمــس األول ،برئاسة
المستشار عبدالله جاسم العبدالله بحبس رئيس مجلس
إدارة إحدى الشركات  7سنوات مع الشغل ،وإلزامه برد 11
ً
مليون دينار ،مؤيدة حبس شريكته الروسية  7سنوات أيضا
فــي القضية المرفوعة ضدهما مــن النيابة العامة بتهمة
االستيالء على أموال مؤسسة الموانئ الكويتية.
وفي القضية ذاتها ،قررت المحكمة حبس متهم 02

«اإلسكانية» البرلمانية ترفض «المطور
العقاري» في «جنوب سعد العبدالله»

٠٤
أصحاب المعاهد الصحية
لـ ةديرجلا :.إغالق
غرف المساج رصاصة
في رأس نشاطنا

مسك وعنبر

١٥

ً
• الجمهور :تطبيقه على المناطق الصغيرة أوال الختبار مدى فاعليته
• المال للخالد :سنستخدم أدواتنا إذا لم تعالج خسائر المشاريع النفطية
●

«زين» األولى بالشرق األوسط تراجعات محدودة لمؤشرات البورصة
والسيولة  39.2مليون دينار
في «التصدي لتغير المناخ»
٠٩

٠٨

فهد التركي

بــإج ـمــاع أعـضــائـهــا الـحـضــور
في اجتماعها الذي حضره أمس
مـمـثـلــون ع ــن ال ـمــؤس ـســة الـعــامــة
للرعاية السكنية وبنك االئتمان،
رف ـ ـ ـضـ ـ ــت ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة اإلس ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة
البرلمانية تطبيق قانون المطور

العقاري ،الذي قدمه وزير الدولة
لـ ـش ــؤون اإلسـ ـك ــان وزي ـ ــر ال ــدول ــة
لـ ـش ــؤون الـ ـخ ــدم ــات د .ع ـبــدال ـلــه
م ـ ـعـ ــرفـ ــي ،عـ ـل ــى م ــديـ ـن ــة ج ـن ــوب
سعدالعبدالله.
وصــرح رئيس اللجنة النائب
فايز الجمهور ،أمس ،بأن أعضاء
اللجنة رفضوا وجود هذا المطور

فــي المدينة على أن تظل فكرته
قائمة و يـتــم تطبيقه فــي مناطق
صغيرة لتقييم التجربة ومعرفة
مدى جودتها وفعاليتها ،لتقرر
ب ـع ــده ــا ال ـل ـج ـن ــة م ـ ــدى إم ـكــان ـيــة
تنفيذها فــي ا لـمـشــار يــع المقبلة
ً
من عدمه ،موضحا أن الرفض جاء
بــرغ ـبــة م ــن الـمــواطـنـيــن 02

إدارة بايدن إلسرائيل :أوقفوا
ضرب إيران في سورية
●

اللقاح شرط للحج...
و«كورونا» لن ينتهي
في 2021

رياضة

•

طلبت إدارة الرئيس األميركي جو بايدن من إسرائيل التوقف عن
ً
قصف المواقع اإليرانية في سورية مؤقتا ،لوقوع هذا األمر في صلب
المباحثات األميركية -اإليــرانـيــة بشأن التوسيع المحتمل لالتفاق
ال ـنــووي ،الــذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونــالــد ترامب،
وتسعى اإلدارة الديمقراطية الجديدة للعودة إليه ،وإضافة ملحقات
لــه تعالج أنشطة طـهــران اإلقليمية ،ودعمها لقوى مسلحة فــي دول
ً
عدة كالعراق ولبنان واليمن وسورية ،فضال عن برنامجها البالستي
المثير للجدل.
وأكد مصدر رفيع لـ «الجريدة» ،أن إسرائيل فوجئت بالطلب األميركي
ّ
وعبرت عن رفضها له ،بداعي أن الوجود العسكري اإليراني في سورية
يهدد أمنها وأمن مواطنيها .وبالفعل قامت إسرائيل بعدة 02

دوليات

١٧

واشنطن تلقت ضمانات من طهران بتقليص أنشطتها اإلقليمية
• تل أبيب ترفض الطلب األميركي ...وترد بالتقرب من موسكو
• تجهيزات إسرائيلية وعربية لمواجهة «النووي» اإليراني
القدس  -ةديرجلا

أنور عبداهلل :األغنيات
الوطنية َّعوضت الجمهور
غياب االحتفاالت

جنود إسرائيليون في الجوالن (أ ف ب)

«الحرس الثوري» :السفينة اإلسرائيلية تجسسية
●

طهران -فرزاد قاسمي

رغ ـ ــم ن ـف ــي إي ـ ـ ــران ض ـلــوع ـهــا ف ــي ه ـجــوم
استهدف سفينة إسرائيلية في خليج ُعمان

قبل أيام ،أكد مصدر إيراني لـ«الجريدة» ،أن
«الحرس الثوري» نفذ الهجوم ،بعد أن تبين
له أن السفينة التجارية اإلسرائيلية كانت
في مهمة تجسس.

وقال المصدر إن جهاز الحرب السيبرانية
التابع لـ «الحرس» ،أوصى بالهجوم ،بعدما
اك ـت ـشــف أن الـسـفـيـنــة كــانــت تـحـمــل أج ـهــزة
تشويش وتجسس متطورة.
02

١٨
الشمري 26 :العبًا َفي
قائمة األزرق لمباراتي
السعودية ولبنان

ةديرجلا

•
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األمير وولي العهد يستقبالن ناصر المحمد
صاحب السمو يعزي خادم الحرمين بفهد بن محمد
سعود بن فيصل آل سعود ،سائال سموه
المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته،
ويسكنه فسيح جناته ،وأن يلهم األسرة
المالكة جميل الصبر ،وحسن العزاء.
وبعث صاحب السمو ببرقية تهنئة
إلـ ــى رئ ـي ــس م ـج ـلــس رئ ــاس ــة الـبــوسـنــة
والـهــرســك ،مـيـلــوراد دودي ــك ،عـ ّـبــر فيها
س ـم ــوه ع ــن خ ــال ــص ت ـهــان ـيــه بـمـنــاسـبــة
ً
ذكرى العيد الوطني لبالده ،متمنيا له
موفور الصحة والعافية ،وللبلد الصديق
دوام التقدم واالزدهار.
وب ـع ــث س ـم ــو ولـ ــي ال ـع ـه ــد ،ورئ ـي ــس
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء س ـمــو ال ـش ـيــخ صـبــاح
الخالد ببرقيات مماثلة.

استقبل صاحب السمو أمير البالد،
الشيخ نواف األحمد ،بقصر بيان ،صباح
أمس ،سمو الشيخ ناصر المحمد.
كما استقبل سمو ولي العهد ،الشيخ
مـشـعــل األح ـم ــد ،فــي قـصــر ب ـيــان ،أمــس،
سمو الشيخ ناصر المحمد.
وفي مجال آخر ،بعث صاحب السمو
أم ـيــر ال ـب ــاد بـبــرقـيــة تـعــزيــة إل ــى خ ــادم
الحرمين الشريفين ،الملك سلمان بن
ع ـبــدال ـعــزيــز آل سـ ـع ــود ،م ـل ــك الـمـمـلـكــة
العربية السعودية ،أعــرب فيها سموه
عــن خــالــص تـعــازيــه وص ــادق مــواســاتــه
ب ــوف ــاة الـمـغـفــور ل ــه ،بـ ــإذن ال ـلــه تـعــالــى،
األمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن

ً
األمير مستقبال ناصر المحمد أمس

الخالد تسلم من أكاديميين رؤية اإلصالح االقتصادي الجابر ناقش التعاون والمستجدات
الوفد الجامعي :التحديات الحالية تتطلب العدالة االجتماعية وتعزيز الشفافية اإلقليمية مع  4سفراء
اسـتـقـبــل رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء سمو
ً
الشيخ صباح الخالد وف ــدا مــن مجموعة
ً
ال ـ ـ « »29أكــادي ـم ـيــا ي ـضــم أكــادي ـم ـي ـيــن في
جــامـعــة ال ـكــويــت متخصصين ف ــي عـلــوم
االقتصاد واالدارة ،إذ قدموا لسموه رؤية
بعنوان «قبل فوات األوان» تحمل تشخيصا
ل ــاخـ ـت ــاالت ال ـه ـي ـك ـل ـيــة الـ ـت ــي ي ـعــان ـي ـهــا
االقتصاد الكويتي وسبل معالجتها.
وق ـ ــال د .أح ـم ــد اش ـك ـن ــان ــي ،وهـ ــو أحــد
اعضاء الوفد ،ان ما دفعه وزمــاء ه لنشر
الرؤية هو استشعارهم لخطورة المرحلة
الراهنة على استدامة دولة الرفاة الجيال
المستقبل ،مضيفا انهم سعوا للقاء سمو
رئيس الوزراء بعد ان ابدى انفتاحا تجاه
االستماع لوجهات النظر المختلفة اثناء
مــرحـلــة تشكيل الـحـكــومــة ال ـجــديــدة اخــذا
ب ــاالع ـت ـب ــار االس ـت ـح ـق ــاق االول الـمـتـعـلــق
باختالل المالية العامة وشح السيولة على
المدى القصير.
وأوضح أشكناني أن اللقاء سادته روح
المصارحة والتوافق على ضرورة التعامل
مع الملف االقتصادي بنهج يرقى لحجم
التحديات ،اســاســه اسـتــدامــة االقتصادي

الجابر مستقبال سفير العراق أمس

ً
الخالد متوسطا الوفد الجامعي
وتـحـقـيــق ال ـع ــدال ــة االج ـت ـمــاع ـيــة وتـعــزيــز
الشفافية ومكافحة الفساد واالسترشاد
بالدليل العلمي.
م ــن ج ــان ـب ــه ،ق ـ ــال د .بـ ـ ــراك ال ـغــرب ـل ـلــي،
ً
م ــن أع ـض ــاء ال ــوف ــد أيـ ـض ــا ،ان الـتـحــديــات
االقتصادية يجب ان تواجه بنهج جديد

في التشريع وصنع السياسات العامة بناء
على الدليل العلمي بعيدا عــن االرتـجــال،
م ــوض ـح ــا ان الـ ـك ــوي ــت ت ــزخ ــر ب ــالـ ـك ــوادر
البحثية مــن االكــاديـمـيـيــن الــذيــن تعلموا
فــي ارق ــى الـجــامـعــات حــول الـعــالــم قـبــل ان
ي ـعــودوا الــى الـكــويــت للقيام بــدورهــم في

ترشيد السياسات االقتصادية بما يعزز
مــن كفاء تها فــي تحقيق اه ــداف استدامة
االقتصاد وتفادي اية عواقب غير متوقعة،
اال ان عددا من العراقيل تقف في طريقهم
اهمها صعوبة ا لـحـصــول على البيانات
المفصلة من الجهات الحكومية.

استقبل نــائــب رئـيــس -مـجـلــس الـ ــوزراء وزيــر
الدفاع ،الشيخ حمد الجابر ،بمكتبه ،صباح أمس،
سفير جمهورية العراق المنهل الصافي ،وسفير
جمهورية السنغال عميد السلك الدبلوماسي
عبداألحد امباكي ،وسفير مملكة إسبانيا ميغيل
أغيالر ،وسفير اليابان ماساتو تاكاأوكا.
وت ـ ــم خ ـ ــال ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات م ـن ــاق ـش ــة أه ـ ــم األم ـ ــور

والمواضيع ذات االهتمام المشترك ،وسبل تعزيز
أواص ــر الـتـعــاون والعمل المشترك بين الكويت
وال ــدول الشقيقة والـصــديـقــة ،إضــافــة إلــى بحث
آخ ــر ال ـت ـطــورات والـمـسـتـجــدات عـلــى الساحتين
اإلقليمية والدولية.
حضر اللقاءات رئيس األركان العامة للجيش
الفريق الركن خالد الصباح.

ً
النواف يبحث العالقات مع سفير التشيك الناصر 20 :مليون دوالر دعما للشعب اليمني

ترأس وفد البالد في المؤتمر االفتراضي للمانحين بشأن الوضع اإلنساني باليمن

النواف مستقبال سفير التشيك أمس
استقبل نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ
أحمد النواف في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني ،سفير
التشيك لدى الكويت مارتن دفوراك.
ورحب نائب رئيس الحرس الوطني بالسفير دفوراك ،وتم خالل
اللقاء بحث الموضوعات ذات االهتمام المشترك والتأكيد على
أهمية تعزيز العالقات بين البلدين الصديقين.

بغداد :سداد تعويضات الكويت في عام
توقع مظهر محمد صالح المستشار المالي
لرئيس الوزراء العراقي ،أن تنتهي التعويضات
المترتبة على بغداد جــراء «غــزو الكويت» في
غضون عام أو أكثر من ذلك بقليل.
وقــال المسؤول الحكومي ،في تصريحات
نشرت أ مــس ،إن إجمالي المبالغ المستحقة
على بالده من تعويضات «غزو الكويت» ،تبلغ

حاليا  2.5مليار دوالر فقط ،بعد ســداد 49.5
مليار دوالر خالل السنوات الماضية.
وأقـ ــرت لجنة الـتـعــويـضــات الـتــابـعــة لألمم
المتحدة المشكلة عام  ،1991دفع العراق مبلغ
 52.4مـلـيــار دوالر ،ألف ــراد وشــركــات وأجـهــزة
حكومية كويتية ،لحقت بها خسائر بسبب
غزو نظام الديكتاتور صدام حسين للبالد.

حكومة الخالد الثالثة تظهر...
والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني ،وما طرح من آراء وأفكار
جــديــرة ب ــأن تــؤخــذ بعين االع ـت ـبــار ،فــإنــه تــم فـصــل حقيبة وزارة
التربية عن «التعليم العالي» ،بما يتيح التركيز على تطوير العملية
التعليمية ،وربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل.
وأوضح أن ما يعانيه االقتصاد الوطني يتطلب تطوير وزارة
ً
ال ــدول ــة ل ـل ـشــؤون االق ـت ـصــاديــة لـتـضــم االس ـت ـث ـمــار ،الف ـت ــا إل ــى أن
الفعاليات االقتصادية قدمت الكثير من الدراسات واألفكار التي
ً
تسهم في تنويع مصادر الدخل ،وإدخال القطاع الخاص شريكا
ً
ً
رئيسيا في إصالح االقتصاد ،مبينا أن مؤسسات المجتمع المدني
المتخصصة ستكون شريكة في تحويل األفكار والــدراســات إلى
تشريعات وقرارات.
وش ــدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب الـتـعــاون مــع السلطة
ً
التشريعية وأعضاء مجلس األمة ،الفتا إلى أن اللقاءات معهم حققت
الكثير من التقارب في وجهات النظر ،وبرهنت على حرص الجميع
ً
وعملهم للمصلحة العامة ،فضال عن االتفاق على حزمة تشريعات
ً
وحلحلة بعض الملفات السياسية ،مؤكدا في الوقت ذاته أهمية
االلتزام بالمبدأ الدستوري بشأن الفصل بين السلطات مع تعاونها.

السجن  7سنوات لرئيس شركة...
ثالث  7سنوات مع الشغل والنفاذ ،وإلزامه بغرامة  8ماليين دينار،

 1.55مليار
دوالر إجمالي
المساعدات للشعب
الشقيق

أعلن وزيــر الخارجية ،الشيخ
د .أحمد الناصر ،تقديم الكويت
دعما مدة عامين بقيمة  20مليون
دوالر لليمن من الموارد المتاحة
ل ـل ـص ـن ــدوق ال ـك ــوي ـت ــي لـلـتـنـمـيــة
االقـتـصــاديــة الـعــربـيــة ،بـنــاء على
توجيهات صــا حــب السمو أمير
ال ـ ـبـ ــاد ال ـش ـي ــخ ن ـ ـ ــواف األحـ ـم ــد،
واستجابة لالحتياجات اإلنسانية
اإلغاثية العاجلة للشعب اليمني
الشقيق.
ج ـ ــاء ذل ـ ــك فـ ــي ك ـل ـم ــة ل ـل ــوزي ــر
الناصر خالل رئاسته وفد الكويت
الـ ـمـ ـش ــارك فـ ــي أعـ ـمـ ــال ال ـمــؤت ـمــر
االفـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــي رف ـ ـيـ ــع ال ـم ـس ـت ــوى

وزير الخارجية يتلقى اتصالين
من نظيريه العماني والهندي
تلقى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر أمس،
اتصاال هاتفيا من وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد
البوسعيدي تناول مجمل العالقات األخوية المتينة والوثيقة
التي تربط البلدين وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف
المجاالت باإلضافة إلــى مناقشة المستجدات الراهنة على
الساحتين اإلقليمية والدولية.
ك ـمــا تـلـقــى ال ـن ــاص ــر ات ـص ــاال هــات ـف ـيــا م ــن وزي ـ ــر ال ـش ــؤون
الـخــارجـيــة فــي الـهـنــد د .ســوبــرامـنـيــام ج ــاي شــانـكــار تـنــاول
العالقات الثنائية وسبل تطويرها باإلضافة إلــى مناقشة
التطورات اإلقليمية والدولية.

وبراءة المتهم الرابع.
إلى ذلك ،قضت محكمة جنح التمييز ،أمس ،برئاسة المستشار
ً
محمد الخلف ،بحبس الفاشينستا جمال النجادة شهرا مع الشغل
والنفاذ ،في القضية المرفوعة ضدها من النيابة على خلفية نشرها
ً
ً
مقطعا صوتيا يتضمن اإلساءة ألعضائها.

«اإلسكانية» البرلمانية ترفض...

ُ
السيما ممن خصص لهم في «جنوب سعد العبدالله».
إلى ذلك ،انتقد رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب بدر
المال عدم تحويل مؤسسة البترول الوطنية أرباحها المحتجزة
ً
إلى صندوق االحتياطي العام ،مشيرا إلى أن القطاع النفطي يعاني
ً
كثيرا من الخسائر والقروض وتعاظم الفوائد وتأخر المشاريع
النفطية مثل الوقود البيئي ومصفاة الزور.
وفي تصريح له ،طالب المال رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد بإصالح الوضع في ذلك القطاع وتقييم أداء «البترول» وإال
ً
فسيستخدم األدوات الدستورية ،مؤكدا أنــه يمد يد التعاون مع
الحكومة« ،وسنكون مرنين بما يحفظ سيادة الدولة على القطاع
النفطي ال سيادة القطاع عليها».
ً
وأضــاف« :كنت ذاهبا ألقصى مدى دستوري للتعامل مع هذا
ُ
األم ــر ،لكن اجتمعنا مــع مجموعة الـنــواب ال ـ  ،16واقــتــرح تعديل
قانون المؤسسة ،وكلفت بإعداد القانون كمرحلة ثانية بعد تكويت
ً
الــوظــائــف ،والنظام االنتخابي ،وتـعــارض المصالح» ،مــؤكــدا أنه
«إذا لم تتعاون الحكومة فستكون كل أدواتنا الدستورية متاحة».

للمانحين بشأن الوضع اإلنساني
فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن ،ت ـم ــاش ـي ــا مـ ــع خـطــة
االس ـت ـج ــاب ــة اإلن ـس ــان ـي ــة لـلـيـمــن
لعام  ،2021والــذي ينعقد بدعوة
من االتحاد السويسري ومملكة
الـ ـس ــوي ــد ب ــالـ ـتـ ـع ــاون م ـ ــع األم ـ ــم
المتحدة.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــر ،يـ ـطـ ـي ــب لــي
أن أت ـق ــدم بــالـشـكــر ع ـلــى ال ــدع ــوة
للمشاركة في االجتماع لمناقشة
األزمــة في اليمن ،في ظل ظروف
بالغة الــدقــة ،وتماشيا مــع خطة
االس ـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــة اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة ل ـع ــام
 ،2021ك ـم ــا ال ي ـفــوت ـنــي ال ـت ـقــدم
بالشكر لحكومة المملكة العربية
ال ـس ـع ــودي ــة ع ـل ــى اس ـت ـضــاف ـت ـهــا
الـنــاجـحــة لـلـمــؤتـمــر ال ـســابــق في
يونيو .2020
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف :ل ـ ــم تـ ـخـ ـط ــئ األم ـ ــم
المتحدة في توصيفها لألوضاع
فــي اليمن حين أكــدت أنها أســوأ
أزم ــة إنـســانـيــة يـشـهــدهــا الـعــالــم،
حـ ـي ــث زاد م ـ ــن س ــوئـ ـه ــا تـفـشــي
جائحة «كورونا» ليضفي تحديات
جديدة في نقص الغذاء وانتشار
األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ،وتـ ـ ــواصـ ـ ــل اإلعـ ــاقـ ــة
المتعمدة للمساعدات اإلنسانية،
إض ــاف ــة إلـ ــى ارتـ ـف ــاع مـسـتــويــات
العنف ومــوجــات جــديــدة للجوء
وال ـن ــزوح فــي ظــل تــواضــع البنى
الصحية واالقتصادية.
وت ــاب ــع :شـهــدنــا فــي الـسـنــوات
الـ ـم ــاضـ ـي ــة ت ـ ـضـ ــافـ ــرا ل ـل ـج ـه ــود

إدارة بايدن إلسرائيل :أوقفوا...
غارات في سورية خالل األيام األخيرة بعد تلقي الطلب.
ولـفــت المصدر إلــى أن واشنطن ب ــررت طلبها بتلقيها تأكيدات
وض ـمــانــات مــن إيـ ــران عــن نيتها االن ـس ـحــاب مــن س ــوري ــة ،وتخفيف
ملموس ألنشطتها العسكرية فــي اليمن وســوريــة ولبنان والـعــراق،
وأنها تعمل على صيغة تسمح لها بالقيام بذلك دون التفريط في
نفوذها بتلك الدول.
وفيما بدا أنه مؤشر على محاولة إسرائيلية للتقرب من موسكو،
جدد وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس ،قبل أيام ،تأكيده أن بالده
ً
لن تسمح إليران بالتموضع عسكريا في سورية بأي شكل من األشكال،
ً
مشيرا إلى أن هناك مفاوضات مع الروس ،الطرف األقوى في سورية،
حول هذا األمر.
وكانت وسائل إعالم عبرية وعربية نشرت تقارير عن محادثات
ومساع من دول أخــرى بينها
سورية -إسرائيلية ،بوساطة روسية،
ٍ
دول عربية.
ً
وتوصلت تل أبيب ودمشق أخيرا إلى اتفاق تبادل أسرى ،بوساطة
روسية تضمن ،حسب وسائل إعالم إسرائيلية ،شراء تل أبيب لقاحات
روسية ضد «كورونا» لحساب سورية.
ً
ً
ونفت مصادر أمنية أن تكون إسرائيل قبلت عرضا أميركيا يقضي
بوقف أنشطتها السرية ضد إيران خالل فترة المفاوضات األميركية-
اإليرانية ،مؤكدة أن تل أبيب تعمل على إنهاء كل التجهيزات لمواجهة
المشروع النووي اإليراني بكل الوسائل المتاحة مع واشنطن أو من
دونها ،وبمشاركة أطراف إقليمية وخليجية.

الناصر يلقي كلمته في مؤتمر مانحي اليمن
الــدول ـيــة عـبــر الـمـشــاركــة الفاعلة
في مؤتمرات المانحين ،تماشيا
مع تزايد االحتياجات اإلنسانية
الملحة للشعب اليمني الشقيق،
مع استمرار األزمة لعامها السابع،
لتأتي تلك الـجـهــود تــأكـيــدا على
الـمـســؤولـيــة الــدول ـيــة الجماعية
لدعم خطط االستجابة اإلنسانية.
واسـ ـتـ ـط ــرد الـ ـن ــاص ــر أن تـلــك
ً
الجهود كانت الكويت جزءا منها
عبر دعمها المتواصل لليمن في
المجاالت اإلنسانية والتنموية،
حيث بلغ إجمالي مــا قدمته في
تلك المجاالت مــا يفوق  1مليار
و 559م ـل ـيــون دوالر مـنـهــا 850

مليونا في المجال اإلنساني منذ
عام  ،2015مؤكدين استمرارنا في
دعــم األش ـقــاء فــي اليمن مــن أجل
معالجة هذه األزمة.
وأشار إلى جهود دول مجلس
ال ـت ـعــاون ل ــدول الخليج العربية
في اإلعــداد لمؤتمر دولــي إلعادة
إعـ ـم ــار ال ـي ـم ــن ،ووض ـ ــع بــرنــامــج
عملي لتأهيل االقتصاد اليمني
وتسهيل اندماجه مع االقتصاد
الخليجي ،بعد وصــول األطــراف
ال ـي ـم ـن ـيــة إل ـ ــى الـ ـح ــل ال ـس ـيــاســي
المنشود.

«الحرس الثوري» :السفينة اإلسرائيلية...
وأوضــح أنه مع اقتراب السفينة اإلسرائيلية من المياه اإلقليمية
اإلي ــران ـي ــة تـعــرضــت أج ـه ــزة إيــران ـيــة لـهـجــوم سـيـبــرانــي ق ــوي فشلت
ً
الدفاعات اإليرانية في صده ،الفتا إلى أنه بعد المتابعة ،وصل الجهاز
ُ
ً
المعني إلى استنتاج مفاده أن السفينة كانت تجري كشفا في عمق
البحار وعلى الشواطئ لألنظمة الدفاعية الجوية والبحرية والبرية
ً
اإليرانية ،وخصوصا مواقع الغواصات والصواريخ اإليرانية المركبة
تحت قاع البحر.
وأضاف أن «الحرس الثوري» بحث إمكانية احتجاز السفينة ،لكنه
ّقرر في النهاية مهاجمتها باستخدام صواريخ ،بهدف إيصال رسالة
واضحة بأن مهمة السفينة باتت مكشوفة.
ً
ً
وأشار إلى أن «الحرس الثوري» رفع تقريرا مفصال حول الحادثة
إلى المجلس األعلى لألمن القومي ،وأوصــى حكومة الرئيس حسن
روحاني بالمطالبة بكشف دولي على السفينة ،تحت ذريعة خرقها
القوانين الــدولـيــة ،ألنـهــا مسجلة كسفينة تـجــاريــة ،لكنها تستخدم
ألغراض تجسسية.
وذكر المصدر أن الدبلوماسية اإليرانية عارضت توصية «الحرس»،
وشككت في روايته ،محذرة من تكرار خطأ الطائرة األوكرانية المدنية،
التي أسقطها ،غداة اغتيال الجنرال قاسم سليماني في يناير ،2020
على أساس أنها تحمل أجهزة تجسس وترسل معلومات إلى األقمار
الصناعية األميركية ،لكن «الحرس» فشل في تقديم أي أدلة على هذا
ً
ً
ً
ً
الزعم ،الذي دفعت إيران ثمنا سياسيا ودبلوماسيا كبيرا من جرائه.

ةديرجلا
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محليات

«التربية» :وقف رواتب المعلمين العالقين بعد عطلة منتصف العام
فوضى بالحصص المتزامنة للصفوف االبتدائية األولى وصعوبة في سيطرة المعلمين على الطلبة
فهد الرمضان

تفاعل
المتعلم
ضروري في
هذه المرحلة
واألفضل
عودة
المدارس

العيسى

الجانب
التفاعلي
يزيد رغبة
الطالب في
المشاركة
والتعلم

الحمادي

أع ـ ـلـ ــن الـ ــوك ـ ـيـ ــل ال ـم ـس ــاع ــد
للتعليم العام أسامة السلطان
اتخاذ اجــراء ات لوقف رواتب
الـ ـمـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــن ال ـ ـعـ ــال ـ ـق ـ ـيـ ــن فــي
ب ـل ــدان ـه ــم م ــن ال ــذي ــن غـ ـ ــادروا
خ ــال عـطـلــة مـنـتـصــف ال ـعــام
ال ــدراس ــي ال ـح ــال ــي ،مــوضـحــا
أنــه تــم طلب حصر أسمائهم
من المناطق التعليمية التي
يتبعونها.
وقـ ـ ــال ال ـس ـل ـط ــان ف ــي ن ـشــرة
عـ ـ ـمـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــا امـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس وحـ ـ ـصـ ـ ـل ـ ــت
"ال ـج ــري ــدة" عـلــى نـسـخــة منها،
انــه "نـظــرا لبدء دوام العاملين
لـ ـلـ ـفـ ـص ــل ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــي الـ ـث ــان ــي
بمختلف ا لـمــرا حــل التعليمية
ي ـط ـلــب ال ـت ـع ـم ـيــم ع ـل ــى جـمـيــع
م ــراك ــز ال ـع ـم ــل ل ــدي ـك ــم لـحـصــر
أسماء العاملين غير الكويتيين،
الــذيــن لــم ي ـبــاشــروا الـعـمــل في
الفصل الدراسي الثاني ،وكانوا
على رأس عملهم حتى نهاية
الفصل األول من العام الدراسي
الـحــالــي  ،"2021/ 2020مشيرا
الى ضــرورة ان تكون البيانات
بالكشوف تشمل اسم الشخص،
والــرقــم الـمــدنــي ،والتخصص،
ومـ ــركـ ــز الـ ـعـ ـم ــل ،وال ـج ـن ـس ـي ــة،
والمنطقة التعليمية ،وسبب
االنقطاع.
وشدد على أهمية مخاطبة
جـ ـ ـه ـ ــات االخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاص لـ ــدى
المناطق التعليمية ود ي ــوان
ال ـ ـ ـ ــوزارة ل ــوق ــف ال ـ ــرات ـ ــب ،فــي
ح ــال اكـتـمــال م ــدة انقطاعهم
للفترة القانونية المنصوص
عليها بــالـقــرار رقــم  41لسنة
 ،2006وااللـتــزام بتنفيذ كافة
الـلــوائــح والـنـظــم لـهــذا الـشــأن

وتعميمات ا لـخــد مــة المدنية
بشأن العالقين خارج البالد.
وأكد السلطان على ضرورة
ت ــزوي ــد ق ـطــاع الـتـعـلـيــم الـعــام
ب ـ ـن ـ ـس ـ ـخـ ــة ورقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة م ـج ـم ـع ــة
معتمدة من الرئيس المباشر
والمنطقة التعليمية ،إضافة
إل ــى نسخة إلـكـتــرونـيــة بهذه
ال ـب ـيــانــات ،لـيـتـسـنــى متابعة
األم ـ ـ ـ ــر مـ ـ ــع ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات ذات
االختصاص.

تجربة حصص االبتدائي
فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال آخ ـ ـ ـ ــر ،ش ـك ـلــت
صعوبة السيطرة على الطلبة
مـصـحــوبــة بـبـعــض الـفــوضــى
السمة الغالبة على الحصص
ا لـمـتــزا مـنــة للصفوف الثالثة
األو ل ــى بالمرحلة االبتدائية
والتي طبقت الول مرة عصر
امــس االول مــع بــدايــة الفصل
الــدراســي الـثــانــي ،حيث القت
ال ـت ـجــربــة اس ـت ـح ـســان بعض
اولياء االمور والمتخصصين
التربويين في حين كان هناك
ب ـ ـعـ ــض الـ ـ ـت ـ ــذم ـ ــر مـ ـ ــن ب ـعــض
ال ـم ـع ـل ـمــات ن ـت ـي ـجــة صـعــوبــة
السيطرة على الطلبة في مثل
ه ــذه االعـ ـم ــار واسـتـخــدامـهــم
ل ـ ـ «ا ل ـم ــا ي ـك ــات» دون داع مما
سـ ـ ـب ـ ــب فـ ـ ــوضـ ـ ــى ف ـ ـ ــي ب ـع ــض
الحصص.
وفي حين أكد أغلبية أولياء
األ م ــور ومعظم المعلمين أن
الـحـصــص الـمـتــزامـنــة أفـضــل
ب ـك ـث ـيــر مـ ــن غ ـي ــر ال ـم ـتــزام ـنــة
ل ـت ـح ـق ـيــق م ـص ـل ـح ــة الـ ـط ــاب
فـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـم ــرحـ ـل ــة ،ت ــرك ــزت

السماح بانتقال الطلبة بين
المدارس الحكومية والخاصة
لفترة استثنائية مدتها أسبوعان تبدأ من الغد
أع ـل ـن ــت وزارة الـ ـت ــربـ ـي ــة ،الـ ـسـ ـم ــاح ب ـف ـتــرة
استثنائية لنقل الطلبة من المدارس الخاصة
ً
العربية إلى الحكومية والعكس ،اعتبارا من غد
الخميس ولمدة أسبوعين.
وقال وكيل الوزارة باالنابة فيصل المقصيد،
ف ــي ق ـ ــرار اص ـ ـ ــدره ،ان ف ـتــح بـ ــاب ال ـن ـقــل يــأتــي
لفترة استثنائية من  4إلــى  18مــارس ،2021
لرياض األطفال وطالب المرحلتين االبتدائية
والمتوسطة المقيدين بالصفوف من األول إلى
التاسع وبنفس الشروط والضوابط المتبعة.
وأ ض ــاف المقصيد أن ا ل ـقــرار يسمح بنقل

طالب المرحلة الثانوية المقيدين بالصفوف
من العاشر إلى الثاني عشر من مدارس التعليم
الخاص األهلية العربية إلى مــدارس التعليم
العام فقط بشرط مطابقة مواد االختيار الحر،
"ويمنع نقل طالب المرحلة الثانوية المقيدين
بصفوف العاشر إلى الثاني عشر من مدارس
التعليم ال ـعــام إل ــى م ــدارس التعليم الـخــاص
(األهلية العربية) ،على ان يكون النقل حسب
الشواغر المتوفرة بالمنطقة التعليمية.

إسراء العيسى

معوقاتها فــي توقيت الــدوام
خــال الفترة المسائية الــذي
ق ــد ال ي ـنــاســب ب ـعــض أول ـيــاء
األمور العاملين والمرتبطين
بمواعيد دوام تنتهي مساء
وب ــال ـت ــال ــي يـمـنـعـهــم ذلـ ــك من
متابعة الحصص مع أبنائهم
كما ان األم المعلمة للمرحلة
االبتدائية والتي لديها أبناء
فـ ــي نـ ـف ــس الـ ـم ــرحـ ـل ــة ت ــواج ــه
صعوبات في متابعة أبنائها
أثناء اعطائها الحصص.
وعـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـل ـ ـ ـمـ ـ ــون
والـمـعـلـمــات ف ــي ال ـي ــوم األول
ً
تحديدا من تذمر بعض أولياء
األمور الذين يتعاملون للمرة
األول ـ ـ ــى م ــع ب ــرن ــام ــج الـتـيـمــز
ف ـ ــي الـ ـحـ ـص ــص الـ ـمـ ـت ــزامـ ـن ــة،
حـيــث لــم تستطع الـكـثـيــر من

مناير الحمادي

المعلمات السيطرة على إغالق
م ـي ـك ــرف ــون ــات ال ـط ـل ـب ــة أث ـن ــاء
الشرح ،إذ تركوا بمفردهم أمام
الجهاز أثناء وجود امهاتهم
ً
ف ــي الـ ـ ــداوم ف ـضــا ع ــن تــدخــل
أولياء األمور في مسألة تفاعل
الـمـعـلـمــات م ــع الـطـلـبــة أث ـنــاء
تـقــديــم ال ـ ــدروس ل ـل ـســؤال عن
أسـبــاب عــدم م ـنــاداة أبنائهن
ومناداة طالب آخرين لسؤالهم
أثناء الشرح!
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،قــالــت
ع ـ ـ ـضـ ـ ــوة ه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــس
ب ـجــام ـعــة ال ـك ــوي ــت ال ــدك ـت ــورة
اسراء العيسى ان تعليم طلبة
المرحلة االبتدائية وخاصة
الصفوف االول ــى يحتاج الى
ت ـف ــاع ــل مـ ــع ال ـم ـع ـل ــم ،م ــؤك ــدة
أن ا ل ـ ـح ـ ـصـ ــص ا لـ ـمـ ـت ــزا مـ ـن ــة

«الطيران المدني» تستثني  5فئات من الحجر المؤسسي
ً
َ
العتيبي :إلزامهم بحجر منزلي  14يوما وفحصي  PCRعلى نفقتهم
كشف المتحدث الرسمي في اإلدارة
العامة للطيران المدني سعد العتيبي
أن ال ـس ـل ـط ــات ال ـص ـح ـيــة اس ـت ـث ـنــت مــن
الحجر المؤسسي بعض الفئات ،تشمل
أعضاء البعثات الدبلوماسية من جميع
الجنسيات وأقاربهم من الدرجة االولى،
سواء منفردين أو مجتمعين ،وعمالتهم
المنزلية المرافقة لهم.
وقــال العتيبي إنــه بموجب التعميم
الـ ـص ــادر ع ــن اإلدارة ال ـع ــام ــة لـلـطـيــران
ال ـمــدنــي أم ــس ف ــإن ال ـف ـئــات المستثناة

من الحجر المؤسسي تشمل المرضى
الكويتيين المبتعثين للعالج في الخارج
ومــراف ـق ـي ـهــم ب ـعــد إن ـه ــاء ف ـت ــرة ال ـع ــاج،
إضافة الى استثناء الطلبة الكويتيين
المنتسبين الــى الـجــامـعــات الخارجية
والمسافرين إلجراء اختبارات دراسية.
واشـ ـ ــار إلـ ــى أنـ ــه ت ــم أي ـض ــا اسـتـثـنــاء
ال ـكــوادر الطبية العاملة فــي القطاعين
الحكومي واألهلي ،وأقاربهم من الدرجة
األول ــى ،س ــواء منفردين أو مجتمعين،
والـ ـق ــاص ــري ــن م ــن ه ــم ت ـح ــت  18ع ــام ــا،

 1341إصابة جديدة بـ«كورونا» و 7حاالت وفاة
ً
 560ألفا سجلوا في منصة التطعيم
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عادل سامي

أ عـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة
تسجيل  1341إصابة جديدة
ب ـ ـ ـ ــ"كـ ـ ـ ــورنـ ـ ـ ــا" ف ـ ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــ 24الـ ـ ـم ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،ل ـي ــرت ـف ــع
بــذلــك إج ـمــالــي ع ــدد ال ـحــاالت
الـ ـمـ ـسـ ـجـ ـل ــة فـ ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد إلـ ــى
 ،193372كما تم تسجيل سبع
حاالت وفاة ،ليصبح مجموع
حاالت الوفاة المسجلة 1092
حالة.

وف ــي حـيــن أعـلـنــت ال ـ ــوزارة
شفاء  964حالة من المصابين،
أوض ـح ــت أن ع ــدد م ــن يتلقى
ال ــرع ــاي ــة ال ـط ـب ـيــة ف ــي أق ـس ــام
العناية المركزة بلغ  160حالة.
وأفادت بأن عدد المسحات،
التي تم إجراؤها في الساعات
الـ ـ ـ ــ 24الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،ب ـل ــغ 8586
مـ ـسـ ـح ــة ،م ـض ـي ـف ــة أن نـسـبــة
اإلصـ ــابـ ــات ل ـع ــدد الـمـسـحــات
خالل الـ 24ساعة الماضية بلغ
 15.6في المئة.

م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ك ـش ـفــت
م ـ ـصـ ــادر ص ـح ـيــة م ـط ـل ـعــة أن
«ال ـص ـح ــة» ق ـ ــررت تخصيص
لقاح "فايزر بيونتيك" الواقي
مــن مــرض "كــوفـيــد  "19لكبار
السن فوق الـ 65سنة ،والشباب
مــن  16إل ــى  18عــامــا ،بمركز
ال ـك ــوي ــت لـلـتـطـعـيــم ف ــي أرض
ال ـم ـعــارض بـمـشــرف بقاعتيه
 5و.6
وذك ـ ــرت ال ـم ـصــادر أن عــدد
الـ ـمـ ـسـ ـجـ ـلـ ـي ــن عـ ـ ـل ـ ــى م ـن ـص ــة

التطعيم التابعة للوزارة بلغ
أكثر من  560ألف شخص منذ
انطالق الحملة حتى اآلن.
وأكــدت أن من تلقوا اللقاح
في الكويت بلغ عددهم نحو
 277ألـفــا ،بما يـعــادل  6.5في
المئة من السكان ،مشيرة إلى
أن ع ــدد مــن تـلـقــوه فــي العالم
بلغ نحو  291مليونا.
وق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر إن
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات والـ ـ ـم ـ ــراك ـ ــز
التابعة للوزارة التزال تواصل

استقبال جميع الراغبين في
تلقي "أكسفورد أسترازينيكا"،
موضحة أن حملة التطعيمات
تـشـهــد تــوسـعــا وزي ـ ــادة يوما
بعد يــوم ،الفتة إلى أن الفترة
المقبلة ستشهد ا لـمــز يــد من
التوسع في وتيرة التطعيمات.

الكويت تشارك في اليوم العالمي للعناية باألذن
تميم العلي %20 :من سكان العالم يعانون ضعف السمع

●

عادل سامي

كشف رئيس قسم النطق والسمع في مركز الشيخ سالم العلي د.
تميم العلي ،أن الكويت تشارك دول العالم في االحتفال باليوم العالمي
للسمع والعناية باألذن ،والذي يصادف اليوم.
وقال العلي ،في تصريح بهذه المناسبة ،إن وزارة الصحة ممثلة
بمركز الشيخ سالم العلي لعالج النطق والسمع تشارك دول العالم
فــي هــذه االحتفالية بإقامة عــدد مــن األنشطة والفعاليات للتوعية
بهذا اليوم ،من خالل عمل "بــوث" تعريفي للزوار خاص بالفعالية،
سيتخلله التعريف والتوعية بالخدمات الطبية عالية الكفاءة التي
يقدمها المركز ،الفتا إلــى أن عيادات السمع في المحافظات الست
ستشارك في االحتفال.
وأوضح أن الحملة تهدف إلى مشاركة المعلومات ،وتعزيز اإلجراءات
التي تهدف إلى الوقاية من فقدان السمع ،وتحسين رعاية السمع.

قـ ــرار مـنــاســب ويـجــب
االس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ب ـ ــه
لمصلحة الطلبة.
واضـ ــافـ ــت ان ـ ــه مــن
االفضل وضع خطط
لـعــودة ال ـمــدارس الن
التعليم في المدرسة
هـ ــو االف ـ ـضـ ــل وع ـلــى
ص
ورة
ضو
وزارت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـصـ ـح ــة
ئية
لق
رار و
قف رواتب المعلمين المتغيبين
والـ ـ ـت ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة اي ـ ـجـ ــاد
خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــط م ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــة
لتحقيق هــذا االم ــر فــي اقــرب الـصـفــوف األولـ ــى االبـتــدائـيــة
ف ـ ــرص ـ ــة لـ ـتـ ـع ــوي ــض الـ ـف ــاق ــد تعتبر األمثل بالنسبة للطالب ت ـجــربــة ج ــدي ــدة ت ـح ـتــاج إلــى
التعليمي الذي اصاب الطلبة لوجود الجانب التفاعلي بين بعض الوقت العتيادها وبيان
الطالب والمعلم ما يزيد من ايجابياتها ومعوقاتها بشكل
بسبب اغالق المدارس.
من جانبها قالت المعلمة رغ ـبــة الـطــالــب فــي الـمـشــاركــة أوضح.
وولية االمــر مناير الحمادي والـ ـتـ ـعـ ـل ــم واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادة مــن
ل ـ ـ ـ ـ «الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة» إن تـ ـج ــرب ــة الدروس المقدمة.
واضــافــت الـحـمــادي ان أي
ال ـح ـص ــص ال ـم ـت ــزام ـن ــة عـلــى

وأضاف أن اإلعاقة السمعية تعتبر من أكثر اإلعاقات انتشارا ،فهناك
 1من كل  5أشخاص على مستوى العالم يعاني ضعف السمع ،الذي
قد يسبب صعوبات في التواصل ،مشيرا إلى وجود نحو  500مليون
مصاب بضعف السمع في العالم لمختلف الدرجات ،ومن المتوقع أن
يصل هذا العدد إلى  900مليون خالل عام .2050
وأكد أنه يمكن الوقاية من  60في المئة من أسباب ضعف السمع
لدى األطفال لكي ال تترك عواقب وخيمة على التطور السمعي واللغوي
مما يؤثر على التواصل مع المجتمع ،وانخفاض المستوى التعليمي،
وبالتالي زيادة أعباء أسرهم خصوصا ،والمجتمع بشكل عام.
وذكر العلي أن شعار الفعالية لهذا العام هو "رعاية السمع للجميع"،
إذ سيركز االحتفال على نشر التوعية بأمراض السمع ،وأهمية صحة
األذن في ظل الظرف االستثنائي الخاص الذي يمر به العالم من انتشار
جائحة "كورونا" ،واالنتباه إلى ضعاف السمع ،والتواصل معهم بشكل
جيد ،خصوصا مع االحترازات الصحية وارتداء الكمام.

تميم العلي

ال ـم ـســافــريــن دون م ــراف ــق ،مــوض ـحــا أن
جميع الـحــاالت المستثناة مــن الحجر
ال ـمــؤس ـســي تـخـضــع لـلـحـجــر الـمـنــزلــي
لمدة  14يوما.
وأضاف أن التعميم ألزم المستثنين
بالحجر المنزلي مــدة  14يــومــا إجــراء
فحصي  PCRعلى نفقتهم الخاصة ،األول
عند الوصول الــى المطار ،والثاني في
اليوم السادس من الوصول ،مع االلتزام
بتفعيل تطبيق شلونك عند الوصول
إلى البالد.

سعد العتيبي

«المعلومات المدنية» :لن نستقبل
أي معاملة يمكن إنجازها «أونالين»
استقبال بقية المعامالت بحجز مسبق فقط
أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية،
أنها لن تستقبل أي معاملة يمكن إنجازها
"أون ـ ــاي ـ ــن" وع ـب ــر الـ ـخ ــدم ــات اإلل ـك ـتــرون ـيــة
الـمـقــدمــة فــي موقعها اإللـكـتــرونــي (www.
.)pack.gov.kw
وأكــدت الهيئة ،في بيان صحافي ،أمس،
التزامها بتعليمات مجلس الوزراء ،بتحديد
نسبة العاملين ،وخفضها في مقار العمل
الحكومية بما ال يتجاوز  30في المئة.
وأضافت أنه سيتم تخفيض أعداد حجز
ال ـمــواع ـيــد بـمــا يـتـنــاســب م ــع طــاقــة الـعـمــل،
مشددة على عدم استقبال أي معاملة بدون
حجز موعد نهائيا.
وأوضحت أن مواعيد استقبال المعامالت
التي ال تنجز عبر الموقع اإللكتروني للهيئة

(أون ــاي ــن) وبـحـجــز مــوعــد مـسـبــق ستكون
ف ــي الـمـبـنــى الــرئـيـســي بـجـنــوب ال ـس ــرة من
 9صباحا حتى  1ظـهــرا للكويتيين ،ومن
الثانية ظهرا حتى  5:30مساء للمقيمين،
وف ــرع الـجـهــراء مــن التاسعة صباحا حتى
الواحدة ظهرا.
وذكـ ـ ـ ــرت أن ـ ــه س ـي ـتــم ت ـس ـل ـيــم ال ـب ـط ــاق ــات
الجاهزة فــي المبنى الرئيسي مــن الثامنة
صـبــاحــا حـتــى الـثــامـنــة م ـســاء ،وف ــي فرعي
الـجـهــراء واألح ـم ــدي مــن الـتــاسـعــة صباحا
حتى الخامسة مساء.
ودعت "المعلومات المدنية" الجميع إلى
االلـتــزام بــالـقــرارات واالشـتــراطــات الصحية
وال ـ ـت ـ ـبـ ــاعـ ــد ،حـ ــرصـ ــا مـ ـنـ ـه ــا عـ ـل ــى س ــام ــة
المراجعين والعاملين بالهيئة.

ّ
العقاري» :تسلم
«التسجيل
ً
المعامالت إلكترونيا فقط
أعلنت إدارة التسجيل العقاري في وزارة
ّ
العدل ،عدم تسلم أي معامالت بيع أو شراء
أو تصرف بالعقارات ،إال عبر الـ "أونالين"
بموقع بوابة العدل اإللكترونية.
وأوضـ ـح ــت ال ـ ـ ــوزارة ،ف ــي ب ـي ــان ل ـه ــا ،أن
اإلدارة ت ـه ـي ــب ب ــا ل ـم ــوا ط ـن ـي ــن وأ صـ ـح ــاب
العالقة االلتزام بتقديم جميع معامالتهم
عبر الـ "أونالين" ،وعدم المراجعة إال حسب
ا لـمــوا عـيــد ا لـمـمـنــو حــة لـهــم و فـقــا لألنظمة
المعمول بها ،مؤكدة أنه "لن يتم تسلم أو

استقبال أي طلب أو استفسار لم يحدد له
موعد للحضور".
وأض ــاف ــت أنـ ــه "ي ـم ـك ــن االس ـت ـف ـس ــار عــن
طريق خدمة الواتساب لإلدارة المخصصة
لكل محافظة والموجودة في مواقع وزارة
العدل بوسائل التواصل االجتماعي" ،الفتة
إ لــى أن "أو قــات العمل مـحــددة مــن الساعة
ً
 9صباحا إلى  1ظهرا  ،عدا أيام العطل".

محليات
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أصحاب المعاهد الصحية لـ ةديرجلا :
إغالق غرف المساج رصاصة في رأس نشاطنا
•

طالبوا وزيرة البلدية برفض االقتراح :حظر «كورونا» أنهكنا واإلغالق يجهز علينا
أثار قرار المجلس البلدي في جلسته ،أمس األول ،الموافقة
على إغالق غرف المساج في المعاهد الصحية الرجالية
والنسائية ،والسماح بمزاولة هذا النشاط في الفنادق فقط،
موجة استياء بين أصحاب هذه المعاهد ،واصفين القرار
بأنه رصاصة في رأس نشاط معاهدهم وأصحاب المشاريع
المتعلقة بالمساج الطبي.
ً
وفي حين ينتظر القرار تصديق وزيرة البلدية ليكون نافذا،
أكد أصحاب المعاهد لـ «الجريدة» ،أن الغلق يفتح الباب
أمام السوق السوداء للمساج وبأسعار مضاعفة عبر حسابات
محمد الجاسم

معاهدنا
تخضع
لرقابة البلدية
و«التجارة»
و«الداخلية»
وال يجوز
ظلمنا بتهم
شائنة

فـ ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــدايـ ـ ــة ،قـ ـ ـ ــال ح ـمــد
ال ـ ـ ــرشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدي ،صـ ـ ــاحـ ـ ــب أحـ ــد
المعاهد الصحية الرجالية،
إن االع ـ ـت ـ ـقـ ــاد الـ ـخ ــاط ــئ ب ــأن
غ ــرف ال ـم ـســاج تـشـهــد بعض
ال ـم ـمــارســات غ ـيــر االخــاق ـيــة
أدى إلـ ـ ــى خ ـ ـ ــروج مـ ـث ــل ه ــذه
االق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراحـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـق ـت ــل
ً
األن ـش ـط ــة ،مـبـيـنــا أن أنـشـطــة
المساج تخضع لرقابة دورية
م ــن ج ـهــات حـكــومـيــة للتأكد
مـ ــن خ ـل ــوه ــا مـ ــن ال ـش ـب ـه ــات،
وإذا كــانــت ه ـنــاك مـمــارســات
فردية فهذا ال يعني أن جميع
المعاهد مشبوهة.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـ ــرش ـ ـ ـيـ ـ ــدي بـ ــأن
إغ ـ ــاق الـ ـغ ــرف ف ــي الـمـعــاهــد
واقـ ـتـ ـص ــاره ــا ع ـل ــى ال ـف ـن ــادق
سـ ـ ـي ـ ــرف ـ ــع أسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار خ ـ ــدم ـ ــات
ال ـم ـس ــاج ،وسـيـلـجــأ الـجـمـيــع
الــى خدمة "المساج دليفري"
لممارسة العمل دون تنظيم
وم ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــة ،مـ ـم ــا س ـي ـن ـع ـكــس
ً
بالضرر على النشاط ،مناشدا
وزيـ ـ ـ ــرة ال ـب ـل ــدي ــة ع ـ ــدم ق ـبــول

إلكترونية تقدم خدماته «دليفري» في المنازل دون مراقبة ،مما
يزيد الطين بلة نحو المزيد من المشاكل الصحية واالجتماعية.
وذكروا أن المعاهد الصحية تخضع لرقابة مستمرة من
الجهات المعنية كالبلدية ووزارتي التجارة والداخلية وغيرها
بشكل دوري ،مؤكدين أن الغرف تهدف إلى المحافظة على
خصوصية الزبائن ال للممارسات غير األخالقية ،كما أن جميع
وسائل الرقابة والنظافة العامة واالشتراطات الصحية مطبقة
داخل هذه المعاهد .وفيما يلي المزيد من التفاصيل.
إحدى غرف المساج
القرار وإعــادة النظر في آلية
عـمــل الـمـعــاهــد إن ك ــان هناك
حاجة في ذلك.

ثقافة سيئة
بـ ـ ـ ـ ــدورهـ ـ ـ ـ ــا ،عـ ـ ـ ـ ّـبـ ـ ـ ــرت ن ـه ـل ــة
ال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــدان ،ص ـ ــاحـ ـ ـب ـ ــة أح ـ ــد
المعاهد الصحية النسائية،
عن اعتراضها الشديد بسبب
سـ ـ ـ ــوء ف ـ ـهـ ــم وتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــر ب ـعــض
أعضاء المجلس البلدي الذين
يقترحون بعض القرارات دون
دراســة أو نظرة ألرض الواقع،
م ـمــا ي ـســاهــم ف ــي خ ـلــق ثـقــافــة
س ـي ـئــة ،مــوض ـحــة أن الـمـســاج
ً
غرضه الطبي وهو مفيد جدا،
ووجود الغرف هو للمحافظة
ع ـلــى خ ـصــوص ـيــة ال ــزب ــائ ــن ال
أكثر ،خصوصا النساء.
ول ـف ـتــت ال ـح ـم ــدان إلـ ــى أن
جـ ـمـ ـي ــع سـ ـب ــل ال ـ ــرق ـ ــاب ـ ــة ع ـلــى
العاملين فــي معهدها دقيقة
ً
ت ـج ـن ـبــا ألي م ـم ــارس ــات تثير
ً
الشك ،علما بأن تلك الخدمات

المساج
غرضه طبي
لكن البعض
يصر على
تشويه صورة
هذا النشاط

إغالق الغرف
يفتح باب
خدمات
«الدليفري»
دون مراقبة
وبأسعار
مضاعفة

تـعــود بالسمعة على صاحب
النشاط في حال وجود خلل ما
في التعامل مع الزبائن" ،وهو
أمر ال أعتقد أن أحدا سيجازف
بسمعته".
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــت أن ا غ ـ ـ ـ ــاق
المعاهد في ظل "كورونا" كبد
أصحابها خسائر ثقيلة مما
اضطر بعضهم لممارسة العمل
ع ـبــر "ال ــدي ـل ـي ـف ــري" وبــأس ـعــار
ً
مرتفعة ،علما أن إغالق الغرف
سيعني نهاية نشاط معاهدنا.
وتـ ـس ــاء ل ــت ك ـي ــف سـيـكــون
الـ ـ ــوضـ ـ ــع فـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال إغ ــاقـ ـه ــا
بـ ــال ـ ـكـ ــامـ ــل؟ ...ال شـ ــك أن ذل ــك
ً
سيخلق تذمرا قد يمهد إلغالق
أنشطة أخرى ،مطالبة بالرجوع
عـ ـ ــن الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار بـ ـشـ ـك ــل نـ ـه ــائ ــي،
والـتـعــامــل مــع المعاهد أســوة
ب ـمــا ه ــو مـعـتـمــد م ــع ال ـف ـنــادق
لتحقيق المساواة.

الستائر غير مجدية
م ــن ج ــان ـب ــه ،وصـ ــف ن ــواف

البغلي :اإلقفال عقاب جماعي بجريمة البعض
قالت عضوة المجلس البلدي مها البغلي ،إن العالج
بالمساج هو نشاط مهم وموجود ومرخص في كل النوادي
الصحية ،الرجالية والنسائية ،وان جزءا رئيسيا من إيراد
النادي الصحي يعتمد عليه ،كما يحتاج إليه العمالء إما
لدواع صحية وعالجية أو للنقاهة.
وذكــرت البغلي ،في تصريح لـ "الحريدة" ،أنــه إذا كانت
هناك ممارسات منافية للضوابط والقوانين ،فهذا يؤكد
الـقـصــور فــي الــرقــابــة على ال ـنــوادي المخالفة" ،وم ــن غير
المنطقي أن تتم معاقبة الجميع ،وإيقاف نشاط المساج في

الشمري ،صاحب أحد معاهد
الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاج ال ـ ــرج ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ،قـ ـ ــرار
"ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي" ب ــأن ــه خـ ـط ــوة غـيــر
موفقة ،خصوصا أن البعض
ال يعلم أن غلق الغرف يعني
عــرق ـلــة ال ـن ـشــاط ف ــي ظ ــل عــدم
ً
خ ـصــوص ـيــة الـ ــزبـ ــون ،مـبـيـنــا
أن الستائر المقترحة كبديل
لـ ـلـ ـغ ــرف غـ ـي ــر م ـ ـجـ ــديـ ــة ،م ـمــا
سيؤثر بشكل عام على نشاط
المعاهد.
وذكر الشمري أن المراقبة لم
تغب وهي موجودة باستمرار،
عـبــر جـهــات حكومية مخولة
بالكشف اليومي على معاهد
ً
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاج ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أن ه ــذه
ال ـم ـعــاهــد ت ـخ ــدم ك ـب ــار الـســن
وال ــري ــاضـ ـيـ ـي ــن ،ولـ ـه ــا ف ــوائ ــد
طبية ،لكن البعض يصر على
تشويه صورة هذا النشاط.
وتـ ــابـ ــع أن إغ ـ ـ ــاق الـ ـغ ــرف
سينتج عنه إغالق العديد من
المعاهد ،مما يجعلها تتجه
إلى خدمة "المساج ديليفري"
لـ ـلـ ـمـ ـن ــازل ،وال ـ ـتـ ــي ال ي ــراع ــى

ف ـي ـهــا االش ـ ـتـ ــراطـ ــات ،إض ــاف ــة
إل ــى الـمـشــاكــل ال ـتــي ق ــد تـطــرأ
خ ــال ال ــزي ــارات الـمـنــزلـيــة ،ما
يعني خلق مشكلة من نشاط
مرخص ويمارس عمله بشكل
قانوني ،معربا عن أمله إعادة
ال ـن ـظ ــر ف ــي ال ـ ـقـ ــرار ،وت ـشــديــد
المراقبة على بعض المعاهد
غير المنضبطة دون اللجوء
إلى غلق الغرف.

عالج طبي
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ذاتـ ـ ــه ،أك ــدت
ح ـ ـصـ ــة ال ـ ـس ـ ـيـ ــف مـ ـ ــديـ ـ ــرة فــي
م ـع ـهــد ن ـس ــائ ــي ل ـل ـم ـس ــاج ،أن
ا لـغــرف ليست إال لخلق بيئة
آمنة ومزيد من الخصوصية
ل ـ ـل ـ ـن ـ ـسـ ــاء ،بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــارهـ ــن مــن
م ـج ـت ـمــع مـ ـح ــاف ــظ ،مــوض ـحــة
أن ن ـشــاط ال ـم ـســاج ه ــو عــاج
طـبــي ،وفــي ظــل ال ـقــرارات غير
المسؤولة سيتم تشويه سمعة
هذا النشاط في المجتمع.
وط ــالـ ـب ــت الـ ـسـ ـي ــف وزيـ ـ ــرة

البلدية برفض القرار ،وتشديد
ا لــر قــا بــة على غير الملتزمين
وال ـ ـم ـ ـت ـ ـس ـ ـب ـ ـب ـ ـيـ ــن فـ ـ ـ ــي سـ ـ ــوء
استخدام النشاط إن ثبت ذلك.

الستائر
المقترحة
كبديل غير
مجدية...
وندعو
للتعامل
معنا أسوة
بالفنادق
لتحقيق
المساواة

العازمي :البدائل في وزارة الصحة
وصف عضو المجلس البلدي حمدي العازمي معاهد
المساج بأنها "أوكار رذيلة وليست نشاطا" ،وقال انه
سيقاتل لتمرير قرار إغالق غرف المساج.
وقــال العازمي فــي تصريح ل ـ "الـجــريــدة" إن "معاهد
المساج ثقافة دخيلة ،ويجب رفضها ونبذها كونها ال
تمت بصلة للشريعة اإلسالمية".
وأضاف أن "البديل لخدمات غرف المساج يكمن في
وزارة الصحة عبر العالج الطبيعي ،فهي توفر بديال
لتلك المعاهد الخطيرة على المجتمع".

النوادي الملتزمة بجميع الضوابط ،وتتحمل ذنب بعض
النوادي المخالفة".
وأكــدت أن الحل ال يكون بإيقاف النشاط ،ولكن بفرض
الرقابة المشددة وسحب الترخيص من النادي المخالف.
وختمت بقولها "إذا تمت الموافقة على مقترح إغالق
غرف المساج فإننا نكون بذلك قد عاقبنا الجميع لجريمة
يــرتـكـبـهــا ال ـب ـعــض ،وقـمـنــا بــإع ـفــاء ال ـج ـهــات الــرقــاب ـيــة من
مسؤولية فشلها في تطبيق القانون".

حمدي العازمي

مها البغلي

محافظ األحمدي بحث التعاون مع سفير اليونان
اسـتـقـبــل مـحــافــظ األح ـمــدي
الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــخ ف ـ ـ ـ ـ ـ ــواز ال ـ ـ ـخـ ـ ــالـ ـ ــد ف ــي
مكتبه بــديــوان عــام المحافظة
س ـف ـيــر الـ ـي ــون ــان لـ ــدى ال ـكــويــت
كونستانتينوس بيبريغوس،
ح ـي ــث جـ ــرى الـ ـتـ ـع ــارف وب ـحــث
ال ـعــاقــات الــوثـيـقــة ال ـتــي تربط
ق ـ ـيـ ــادتـ ــي وش ـ ـع ـ ـبـ ــي الـ ـبـ ـل ــدي ــن
الصديقين ُ
وسبل تعزيزها في
جميع المجاالت.
كـ ـ ـم ـ ــا ت ـ ـ ـطـ ـ ــرق ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاء إل ـ ــى
ال ـ ـ ـفـ ـ ــرص ال ـ ـم ـ ـتـ ــاحـ ــة ل ـت ـط ــوي ــر
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون الـ ـمـ ـش ـ ـتـ ــرك الـ ـق ــائ ــم
وتـبــادل الـخـبــرات بين البلدين
ً
إجماال وعلى مستوى األنظمة
اإلداريــة المحلية والمحافظات
والمناطق على وجه الخصوص.
وأعــرب المحافظ الخالد في
خـ ـت ــام ال ـل ـق ــاء الـ ـ ــذي ت ــم خــالــه

ت ـب ــادل الـ ـ ــدروع ال ـت ــذك ــاري ــة عن
تـمـنـيــا تــه للسفير بيبريغوس
بالتوفيق والنجاح ألجل الدفع
بعالقات الصداقة بين البلدين
الى آفاق أرحب.
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ع ـ ـبـ ــر ال ـس ـف ـي ــر
اليوناني عــن امتنانه للرعاية
التي يحظى وتحظى بها البعثة
الدبلوماسية لبالده ومواطنو
ال ـ ـي ـ ــون ـ ــان ع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــدي ــن
الرسمي والشعبي في الكويت.

الخالد والسفير بيبريغوس

«التراث» تشيد بالتضامن مع السعودية
أش ــادت جمعية إح ـيــاء ال ـتــراث اإلســامــي،
بالدور المبدئي المتضامن لحكومة الكويت
تحت قـيــادة سمو أمـيــر الـبــاد الشيخ نــواف
األحمد مع شقيقتها السعودية.
وقــالــت الجمعية ،فــي بـيــان ،أم ــس" ،ونحن
نعيش هذه األيام ذكرى االستقالل والتحرير،
ال يمكن أن ننسى دور المملكة الكبير ،قيادة
ً
وشعبا ،في وضع جميع مقدراتها للوقوف مع
الكويت في أصعب الظروف التي مرت بها".
وأعربت الجمعية عن تأييدها لما ورد في
بيان وزارة الخارجية السعودية ،مؤكدة قدرة
المملكة على التعامل مع المعطيات واألزمات
ً
وفقا لمكانتها الفاعلة في العالمين العربي
واإلســامــي ،ودوره ــا فــي الحفاظ على األمــن
ً
ً
إقليميا ودوليا.
ورف ـض ــت ال ـتــدخــل ف ــي الـ ـش ــؤون الــداخـلـيــة
للدول بحجة قضايا حقوق اإلنـســان ،مؤكدة
ً
أه ـم ـيــة االحـ ـت ــرام ال ـت ــام ل ـس ـيــادة ال ـ ــدول وف ـقــا
لألنظمة والقواعد الدولية المستقرة التي تنظم
العالقات بينها.

واستنكرت الجرائم اإلرهابية للميليشيات
االنفصالية ،واستهدافها المناطق المدنية في
السعودية عبر إطــاق الصواريخ البالستية،
والطائرات المسيرة المفخخة.

ةديرجلا
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«التشريعية» :منح األجنبية الجنسية مخالف للدستور

المقترح ميز بين المطلقة واألرملة دون مبرر وأخل بالمساواة وحرم المرأة «البدون» لعدم توافر شرط اإلقامة
فهد تركي

االقتراح بقانون
يخرج عن الهدف
التشريعي من
المادة ( )8من
قانون الجنسية
المتعلق بالتجنيس
بالتبعية للزوج

رف ـضــت الـلـجـنــة التشريعية
منح المرأة األجنبية المتزوجة
من كويتي الجنسية الكويتية
س ـ ــواء ك ــان ــت مـطـلـقــة أو أرم ـلــة
ولــديـهــا أوالد مــن زوج ـهــا بعد
خمس سنوات من إعالن رغبتها
الحصول على الجنسية.
وعللت اللجنة فــي تقريرها
ال ـ ـ ـ ــذي رفـ ـعـ ـت ــه ال ـ ـ ــى ال ـم ـج ـل ــس
وحصلت "الجريدة" على نسخة
منه رفضها بأن المقترح تشوبه
شبهة مخالفة احكام الدستور
ك ـ ــون ـ ــه م ـ ـيـ ــز دون مـ ـ ـب ـ ــرر ب ـيــن
االجـنـبـيــة المطلقة واالجـنـبـيــة
االرمـ ـل ــة ال ـتــي لــدي ـهــا اوالد من
ال ــزوج الكويتي ،وهــو مــا تثور
مـ ـع ــه شـ ـبـ ـه ــة اإلخـ ـ ـ ـ ــال ب ـم ـب ــدأ
المساواة.
وكشفت ان االقتراح بقانون
يخرج عن الهدف التشريعي من
المادة ( )8من قانون الجنسية
والمتعلق بالتجنيس بالتبعية
للزوج والذي يملك وفق القانون

الحق بنقل جنسيته لزوجته،
فـضــا ع ــن وجـ ــود تـنــاقــض في
أح ـكــام االق ـت ــراح بـقــانــون حيث
إن ــه اس ـت ـخــدم ع ـب ــارة "حــافـظــت
على إقامتها المشروعة" كأحد
ش ـ ـ ـ ـ ــروط ح ـ ـ ـصـ ـ ــول االجـ ـنـ ـبـ ـي ــة
المتوفى عنها زوجها الكويتي
لـلـجـنـسـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة ،ث ــم أتــى
وق ــرر ان أح ـكــام ال ـم ــادة تسري
على الزوجة معلومة الجنسية
أو غير محددة الجنسية ،وهذا
التناقض من شأنه حرمان غير
محددة الجنسية من الحصول
على الجنسية حيث لن يتحقق
فيها شرط االقامة المشروعة.
وأض ـ ــاف ـ ــت :ب ـع ــد ال ـم ـنــاق ـشــة
و تـ ـب ــادل االراء ا ن ـت ـهــت اللجنة
الــى عــدم الموافقة بإجماع آراء
الحاضرين من أعضائها على
االقتراح بقانون.
وك ـ ــان رئ ـي ــس مـجـلــس االم ــة
اح ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ــى ل ـ ـج ـ ـنـ ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
التشريعية والقانونية في وقت

ســابــق االق ـتــراح بـقــانــون بشأن
استبدال المادة ( )8من المرسوم
االم ـيــري رقــم ( )15لسنة 1959
المشار اليه وذلــك على النحو
التالي :ميز بين المرأة االجنبية
ال ـ ـم ـ ـتـ ــزوجـ ــة مـ ـ ــن كـ ــوي ـ ـتـ ــي فــي
شروط الحصول على الجنسية
الكويتية وذلــك في حــال ما اذا
كان سبب انتهاء الزوجية يرجع
الى الطالق أو الوفاة.
ال ـ ـم ـ ـط ـ ـل ـ ـقـ ــة :أجـ ـ ـ ـ ــاز م ـن ـح ـهــا
ا لـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــة اذا ت ـط ـل ـق ــت ق ـبــل
انقضاء مدة خمس سنوات من
اع ــان رغـبـتـهــا ال ـح ـصــول على
الـجـنـسـيــة ان ك ــان ل ـهــا ول ــد او
اوالد مــن ال ــزوج الكويتي (ذات
الحكم في النص الحالي).
االرملة :أجاز منح الجنسية
ال ـك ــوي ـت ـي ــة لـ ـلـ ـم ــرأة االج ـن ـب ـي ــة
المتوفى عنها زوجها الكويتي
اذا ك ــان لـهــا مـنــه ول ــد او اوالد،
وح ـ ـ ــافـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــت ع ـ ـ ـلـ ـ ــى اقـ ــام ـ ـت ـ ـهـ ــا
ال ـم ـش ــروع ــة ف ــي الـ ـك ــوي ــت م ــدة

«التشريعية» في اجتماع سابق
خـمــس س ـن ــوات عـلــى االقـ ــل من
تــاريــخ الـ ــزواج ،وذل ــك بمرسوم
بناء على عرض وزير الداخلية
ح ـت ــى وان لـ ــم ت ـع ـل ــن رغ ـب ـت ـهــا
فــي كـســب الـجـنـسـيــة قـبــل وفــاة
زوجها.
وقرر االقتراح بقانون سريان
ح ـ ـكـ ــم الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــادة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ــزوج ـ ــة

س ــواء كــا نــت منتمية لجنسية
اجنبية محددة أو غير محددة
الـجـنـسـيــة .واس ـت ـبــدل االق ـتــراح
بـقــانــون بـعـبــارة (اب ــن او ابـنــاء)
عبارة (ولد او اوالد).
وأوضحت اللجنة أن االقتراح
بقانون يهدف حسبما جاء في
مذكرته االيضاحية الى االبقاء

على انتماء جميع افراد االسرة
الى جنسية واحدة ،وذلك بعدم
حرمان االم من الحصول عليها
ف ــي رح ــاب االسـ ــرة ال ـتــي كــانــت
ت ـض ـم ـه ــم ج ـم ـي ـع ــا قـ ـب ــل وف ـ ــاة
زوجها.

الكندري :اإلصالح يحتاج
السابقإلى إدارة المال« :البترول» لم ترحل األرباح المحتجزة إلى االحتياطي
لم تشارك بالعبث
أكـ ــد ال ـن ــائ ــب د .ع ـبــدال ـكــريــم
ال ـك ـنــدري ،أن اإلص ــاح يحتاج
إل ــى إدارة حـكــومـيــة جــديــدة لم
ي ـكــن ل ـهــا م ـش ــارك ــة ف ــي الـعـبــث
ً
الحاصل سابقا.
وق ــال الـكـنــدري ،فــي تصريح
ص ـح ــاف ــي أمـ ـ ــس ،إنـ ــه "الي ـم ـكــن
مناقشة قوانين اإلصالح المالي
ً
مع رئيس وزراء كان وزيرا منذ
ً
عام  ٢٠٠٦ونائبا لرئيس الوزراء
ً
مـنــذ  ٢٠١٢ور ئ ـي ـســا للحكومة
مـنــذ  ٢٠١٩شـهــد فـيـهــا ارت ـفــاع
أس ـعــار الـنـفــط دون االسـتـفــادة
من الفوائض وساهم باستنزاف
االح ـت ـي ــاط الـ ـع ــام ،ولـ ــم يـتـصـ ّـد
ً
ل ـق ـض ــاي ــا الـ ـفـ ـس ــاد ،م ـ ــؤك ـ ــدا أن
اإلصالح يحتاج إدارة جديدة لم
تشارك بالعبث السابق.
م ـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،اعـ ـتـ ـب ــر
الكندري ،أن استمرار الداخلية
ب ـت ـمــديــد ق ـ ــرار إع ـف ــاء مـخــالـفــي
ً
اإلقــامــة مــن ال ـغــرامــات ب ــدال من
تــرح ـي ـل ـهــم ه ـ ــدر ل ـل ـم ــال ال ـع ــام

عبدالكريم الكندري

واس ـت ـمــرار فــي سـيــاســة العجز
عن تطبيق القانون.
ً
وأض ــاف أنــه ب ــدال مــن ضبط
األمــن في المناطق التي تشهد
ً
تكدسا للوافدين تأتي الحكومة
لتشجعهم على البقاء دون عمل
وإقامة صالحة.

أعلن النائب د .بدر المال عزمه تقديم اقتراح بقانون
بـتـعــديــل ال ـمــرســوم بـقــانــون فــي ش ــأن إن ـشــاء مؤسسة
البترول ،وذلــك بعد تـشــاوره مع مجموعة من النواب
وموافقتهم على ضرورة تعديل قانون إنشاء المؤسسة.
ودعا المال ،في تصريح بالمجلس أمس ،الحكومة
ممثلة بــرئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء سـمــو الـشـيــخ صباح
الخالد ،إلى مد يد التعاون لتعديل هذا المرسوم بما
يضمن سيادة الدولة وحقوقها وتوزيع الصالحيات،
وأسس التحاسب التي يجب أن تكون عن طريق قانون
ال عبر مرسوم.
وأكـ ــد أن ــه ل ــن ي ـقــف م ـك ـتــوف األيـ ـ ــدي ،وسـيـسـتـخــدم
صالحياته الــدسـتــوريــة ،إذا لــم تتعاون الحكومة في
هذا األمر.
وأض ــاف أنــه كــان هـنــاك اتـفــاق على ترحيل األربــاح
ال ـم ـح ـت ـج ــزة ل ـج ـه ــات ع ـ ــدة كـ ــاالت ـ ـصـ ــاالت والـ ـم ــوان ــئ
والصناعة ومؤسسة الـبـتــرول وغيرها وتــوريــد هذه
ً
األرب ــاح ،الفـتــا إلــى أن المؤسسة اتفقت على تقسيط
مبلغ معين ،لكن هناك مبالغ أخرى لم يتم االتفاق على
جدولتها.
و لـفــت إ لــى تصويت لجنة الميزانيات والحساب
الختامي في الفصل التشريعي السابق على ترحيل
ً
هذه األر بــاح ،مؤكدا أنه حتى هذه اللحظة لم ترحل
مؤسسة البترول وبعض الجهات هــذه األر بــاح إلى
االح ـت ـيــاطــي ال ـع ــام ،خـصــوصــا فــي ظــل ال ـحــديــث عن

ن ـضــوب ال ـمــال ال ـع ــام ،وال ـحــاجــة إل ــى الـنـقــد لتسيير
أمور الدولة.
وأشار إلى أن النفقات الرأسمالية تعالج محاسبيا
ً
عــن طريق االسـتـهــاك ،مضيفا أنــه ،على مــا يـبــدو ،أن
ال ـق ـطــاع الـنـفـطــي دخ ــل ف ــي م ـشــاريــع م ــا وال يستطيع
تحقيق األربــاح المطلوبة من خاللها وتوريد األرباح
المحتجزة لديه.
وطــالــب الـمــا الحكومة بوقفة ج ــادة تـجــاه القطاع
الـنـفـطــي م ــن خ ــال الـمـتــابـعــة ،وتـقـيـيــم األداء ،بسبب
اإلخفاقات المستمرة في المشاريع وتقاعسه في توريد
ً
األرباح المحتجزة ،الفتا إلى أنه في ظل القيادة النفطية
الحالية فإن هناك تعاظما للقروض والفوائد ،وتأخير
المشاريع ،واستمرار تراكم الخسائر في المشاريع.
وقال إنه اتفق مع مجموعة من النواب على أن يكون
هناك تحرك لتعديل قانون إنشاء مؤسسة البترول،
ً
الفتا إلى أنهم كلفوه بإعداد االقتراح.
وأضاف "بدأت بإعداد االقتراح بقانون على أن يتم
طرحه كمرحلة ثانية على الحكومة بعد االنتهاء من
المرحلة األولى المتعلقة بالنظام االنتخابي وتكويت
الوظائف وتعارض المصالح والقوانين األخرى التي
طلبها النواب ووعد رئيس الوزراء بإقرارها".
وأعرب عن أمله أن تتعاون الحكومة في هذا الشأن،
بما يحفظ سيادة الدولة على القطاع النفطي وليس
ً
العكس ،مضيفا "تحدثت عن مرسوم التحاسب وأتى

القطاع النفطي في اجتماع للجنة الميزانيات بفكرة
جديدة يريد من خاللها أن يعكس المعادلة".
وذك ــر أن ه ــذا الـقـطــاع يــريــد أن يـكــون وزارة مالية،
ويحتفظ بالمبالغ لديه ،ويستقطع التكاليف ،ثم تعود
ً
األرب ــاح إليه ،مبينا أن اإلي ــرادات النفطية أصبحت ال
تكفي الرواتب وأن هناك عجزا.
وتابع أن "وزيــر المالية تحدث في اللجنة المالية
البرلمانية عــن قــانــون الــديــن ال ـعــام ،ويــريــد مسؤولو
الـبـتــرول اسـتـقـطــاع أرب ــاح مــن أج ــل الـبــونــص وإخـفــاء
إخفاقاتهم وقرارات التوسع غير المدروسة" ،مؤكدا أن
هذا األمر لن يمر مرور الكرام.
وأش ــار إلــى اسـتــدعــاء المؤسسة لحضور اجتماع
لجنة الميزانيات غــدا لمناقشتها فــي شــأن موضوع
التحاسب ،واألرباح المحتجزة التي لم تورد.
ورأى أن المؤسسة تريد أن تطرح مرسوم تحاسب
جــديــدا ومختلفا ،بحجة أنــه نـمــوذج أمـثــل مطبق في
ً
إحدى الشركات النفطية العالمية ،الفتا إلى أنه سبق
أن ّلوح باستجواب رئيس الوزراء في حال إقرار مرسوم
التحاسب بالصورة الخاطئة والسيئة التي عرضت
على "الميزانيات".
وأوضــح المال أنــه ينتظر تعاون الحكومة لتعديل
قــانــون إن ـشــاء مــؤسـســة ال ـب ـتــرول ،وإال فسيمضي في
ممارسة صالحياته الدستورية.

نواب :التضامن مع الداهوم انتصار للدستور وحقوق الشعب
أكدوا بديوانه أن محاوالت ترهيب النواب لن تثنيهم عن محاربة الفاسدين ومالحقتهم
•

سنستمر في
نهج اإلصالح
وسنقضي
على مفاصل
الدولة العميقة
الداهوم

علي الصنيدح

أكد عدد من النواب الحاليين والسابقين سالمة
عضوية النائب بدر الداهوم بحكم بات من محكمة
التمييز بصحة ترشحه النتخابات مجلس األمة،
ودعـ ــوا ال ــى تـعــديــل ق ــان ــون الـمـحـكـمــة الــدسـتــوريــة
وس ـحــب تـفــويــض مـجـلــس األم ــة لـهــا بـنـظــر صحة
عضوية النواب حماية للسلطتين ،وتحقيقا للمبدأ
الدستوري بفصل السلطات كي ال يجعل المحكمة
في مواجهة الشارع.
وش ــدد الـمـشــاركــون فــي ال ـنــدوة الـتــي دع ــا اليها
عدد من النواب في ديوان الداهوم مساء أمس االول
تضامنا معه ،قبل حكم المحكمة الدستورية الذي من
المقرر صدوره صباح اليوم في شأن صحة عضويته
أن الـنــدوة هي انتصار للحق ومحاربة الفاسدين
الذين يحاولون أن يرهبوا النواب.
وق ــال ال ــداه ــوم فــي كلمته بــال ـنــدوة :ال يمكن أن
يـصـلــح ح ــال ال ـب ـلــد ب ــوج ــود ف ــاس ــدي ــن ،فــالـقــوانـيــن
والـتـشــريـعــات مــوجــودة لـكــن هـنــاك ســرقــات ونهب
للمال العام ومشاريع فاسدة ،ولذلك سنستمر بنهج
االصـ ــاح وم ـحــاربــة ال ـف ـســاد ،وي ـجــب عـلــى الشعب
ان يــدعــم االصــاحـيـيــن ويـقــف فــي وج ــه كــل فــاســد،
وسنفرح قريبا باجتثاثهم من نواب وغيرهم.
وأضـ ــاف ال ــداه ــوم أن "مـفــاصــل ال ــدول ــة العميقة
سنقضي عليها ،وقلنا لصباح الخالد ال تعارض
االرادة الشعبية في التشكيل الحكومي وال رئاسة
مجلس األمة وال التصويت في اللجان البرلمانية،
فخالف االرادة الشعبية ،ولن يلقى منا تعاونا بعد
ذلك ،وهذا ما جناه على نفسه وعلى البلد".
ب ــدوره ،قــال النائب محمد المطير :لــن نترك أي
شريف يحارب الفساد ،والداهوم اكثر عضو حصل
على شرعية لدخوله بحكم محكمة التمييز ولكن
بعض الناس يريدون تشويه هذه الشرعية ،وللتو

سلة برلمانية
الصيفي يسأل عن
المنتدبين إلى «الموانئ»

وجه النائب الصيفي
ً
الصيفي سؤاال إلى وزير
الدولة لشؤون اإلسكان
وزير الدولة لشؤون
الخدمات د .عبدالله معرفي،
طلب فيه إفادته بكشف
تفصيلي ببيانات من تم
انتدابهم واستعارتهم إلى
مؤسسة املوانئ الكويتية
منذ تاريخ  2015/1/1حتى
تاريخ ورود هذا السؤال.
وتساءل الصيفي :هل ُعني
أحد من الذين تم انتدابهم
واستعارتهم ملؤسسة
املوانئ الكويتية منذ تاريخ
2015/1/1؟ إذا كانت اإلجابة
اإليجاب" ،فيرجى تزويدي
بكشف تفصيلي يبني ذلك،
وهل أعلن عن الوظائف
التي تم التعيني بها في
مؤسسة املوانئ الكويتية
منذ تاريخ 2015/1/1؟ إذا
كانت اإلجابة اإليجاب،
فيرجى تزويدي بصورة
ضوئية من إعالن التوظيف
يتضمن الشروط ،وكشف
تفصيلي ببيانات املتقدمني
للوظائف بمن فيهم
املعينون واملرفوضون مع
بيان أسباب الرفض".

العتيبي لتوفير لغة
اإلشارة لذوي االحتياجات

اقترح النائب فارس
العتيبي أن يقوم ديوان
الخدمة املدنية بتوفير
وظائف ملترجمي لغة
اإلشارة لألشخاص
من ذوي االحتياجات
الخاصة (الصم والبكم)،
في كل الوزارات واملصالح
الحكومية واختيار
األشخاص ذوي الخبرة
والدراية في هذه الوظائف
حتى يتسنى ألصحاب
االحتياجات الخاصة
التعامل والتواصل مع
مجتمعاتهم ،مؤكدا
أهمية لغة اإلشارة لذوي
االحتياجات الخاصة ،ألنها
السبيل الوحيد لتعاملهم
وتواصلهم مع اآلخرين.

مطيع :زيادة المكافأة
االجتماعية للطلبة

جانب من الحضور في ندوة التضامن مع الداهوم
اكتشف ان من قدم الطعن على عضوية الداهوم هو
ابــن نائب سابق يعترف ويفتخر انــه قبض أمــواال
من رئيس الوزراء.
ومن جانبه ،قال النائب د .عبدالكريم الكندري:
لــم نجتمع مــن أجــل الــداهــوم فقط بــل اجتمعنا الن
الداهوم يمثل كل شخص يسعى لالصالح ،مؤكدا
أن مساندة الداهوم استمرار لتبني قضايا االصالح
ودعم المصلحين لمواجهة الفاسدين.
وأضاف :ال اعتقد ان هناك من يختلف ان الداهوم
اصبح رقما مؤثرا في البرلمان ،وهناك من يخشى
من وجوده في البرلمان النه ال يقبل انصاف الحلول.
وق ــال الـنــائــب الصيفي الصيفي إن "أي اقـصــاء
للداهوم او أي شريف هو زيــادة لقوى الفساد في

السعدون :أكبر األخطاء بقاء الخالد في منصبه
قــال رئـيــس مجلس األم ــة االسـبــق احمد
السعدون ،ان الهجوم على الــداهــوم قضية
غير مسبوقة ،وب ـصــورة اخ ــرى هــو هجوم
على الشعب الكويتي ،موضحا انهم اعتقدوا
ب ـعــد عـ ــام  ،2012وب ـع ــد ال ـت ـف ــرد بــالـسـلـطــة
انـهــم يستمرون فــي مـحــاربــة كــل مــن يدعو
الــى االصــاح ،وأنهم قــادرون على ذلــك لكن
فوجئوا بنتائج االنتخابات البرلمانية في
ديسمبر .2020
وأض ــاف الـسـعــدون :ال يمكن ان يتصور
غ ـيــر ال ـم ــوق ــف ال ـم ـتــوقــع ب ـتــأك ـيــد عـضــويــة
الداهوم ،وأقسم ان لو استمرت الدعوة في
ظل الجائحة التي نعيشها فسيكون المشهد
على مستوى النظر من تجمع للناس التي
أصبحت تخشى على مستقبلها من بعد ان

برلمانيات

كانت تخشى على مستقبل أبنائها من خالل
سوء تصرف السلطة ،ومن اكبر االخطاء ان
يبقى رئيس الــوزراء الحالي صباح الخالد
في منصبه والذي كان وزيرا في الحكومات
الـســابـقــة ،وتـحــديــدا كــان وزي ــرا فــي مجلس
 ٢٠١٣الذي أصدر من خالله اسوأ القوانين
المقيده للحريات في تاريخ الكويت.
وتــابــع :الول م ــرة فــي الـتــاريــخ يــؤيــد 37
من النواب عدم التعاون مع رئيس الــوزراء
فور تقديم استجوابه ،وهذا الموقف يبين
قوة موقف الشعب الكويتي الذي قالت عنه
المحكمة الدستورية في احد االحكام رقابة
االمـ ــة ،مـضـيـفــا ان ان ـجــاس ال ـف ـســاد ادرك ــوا
تـحــرك الشعب الكويتي ضــد قــانــون الدين
ال ـعــام فــي المجلس الـمــاضــي وتــم اسقاطه

ب ـت ـحــرك ال ـش ـع ــب ،والـ ـي ــوم ب ـعــد ان ســرقــوا
الـكــويــت وأت ــت الحكومة بـمـشــروع السحب
من االجيال القادمة  5مليارات دينار سنويا
لكن هذا تمهيد لتمرير قانون الدين العام،
وأنجاس الفساد مستعدون ان يتحدثوا ضد
مشروع السحب من االحتياطي العام ،وهنا
نحذر االخوة النواب من اجل تمرير مشروع
الدين العام.
ولفت الى أن التضامن مع الداهوم صرخة
شـعـبـيــة مــوج ـهــة ل ـكــل ف ــاس ــد بـ ــأن الـشـعــب
الكويتي لن يتخلى عن حقوقه ،وأعتقد أن
الفترة منذ  2012علمتنا كلنا وعلمت الشعب
ان حتى من كانوا ينتقدون انذاك بأسمائهم
اعترفوا اليوم بأنهم مخطئون ،أمــا اذنــاب
الفساد فأدركوا ان صفعة الشعب لهم قريبة.

ال ــدول ــة ،وسنستمر بــالـمـســاءالت الـسـيــاسـيــة ،ولــن
نحيد عن مواقفنا في حماية الحريات والمال العام".

محكمة التمييز
بدوره ،قال النائب أسامة المناور :منذ  ٢٥سنة
وانا محام وفي حياتي لم اعرف عن حكم مسبق اال
مــرة واح ــدة ،ففي عــام  2012خــرج احــد االشخاص
وقال ان مجلس االمة سيبطل بعد أسبوع ،واليوم
نسمع بترويج فكرة اسقاط عضوية نائب سبق له
ان حاز حكم ترشحه من محكمة التمييز.
وأضاف المناور" :هناك في القانون عدم رجعية
القوانين ،واليوم اثنان من القضاة الذين حكموا على
الداهوم في  ٢٠١٦و ٢٠٢٠في المحكمة الدستورية،
وأقــول لمن ينتقد سقف الــداهــوم العالي لشدته ال
تنتقدوا الداهوم لشدته ،وال تقتلوا أسودكم فتأكلكم
كالب أعدائكم".
ومن جانبه ،قال النائب عبدالعزيز الصقعبي :لم
يشتك أي شخص من المحكمة الدستورية لممارسة
دورهــا بشكل طبيعي لكن المشكلة ظهرت بعد ان
ازداد الشحن واالستقطاب في المشهد السياسي ما
جعل الدستورية تصدر احكاما ليس فقط في اسقاط
عضوية نواب ،وهو تعد صارخ على الدستور وعلى
ال ـمــادة  50مـنــه ،وال بــإبـطــال مجلس ام ــة بــل الـغــاء
المادة  16من الالئحة الداخلية.
وأك ــد الـنــائــب خــالــد العتيبي أن الجميع يشهد
ال ـت ـغ ـيــرات الـسـيــاسـيــة وال ــوض ــع االق ـل ـي ـمــي ،وعـلــى
ال ـس ـل ـطــة ان ت ـعــي ان اي اقـ ـص ــاء ل ــم ي ـعــد م ـجــديــا،
وسنذهب مع الداهوم الى ابعد مدى.
بـ ـ ــدوره ،ق ــال ال ـنــائــب ث ــام ــر ال ـســويــط إن ال ــدول ــة
العميقة تروج ان وقفتنا مع الداهوم تحد للقضاء،
وهم أنفسهم يروجون لحكم الداهوم.
م ــن جــان ـبــه ،أك ــد ال ـنــائــب مـســاعــد ال ـعــارضــي أن
المطلوب إلغاء نظر القضاء بالطعون القضائية،
وإع ــادتـ ـه ــا ل ـل ـن ــواب ب ــإل ـغ ــاء ال ـت ـفــويــض الـمـمـنــوح
للمحكمة الدستورية.

بــدوره ،قال النائب شعيب المويزري إن أزمتنا
في البلد مستمرة ،ولن تتوقف اال باختفاء رئيسي
السلطتين التشريعية والتنفيذية م ــرزوق الغانم
وصباح الخالد الذي وجوده غير دستوري.
وأضاف :مع احترامنا للقضاء نؤكد أننا ال نسمح
بتدخل السلطة التنفيذية والقضائية باختصاص
السلطة التشريعية ،ويجب ان تحترم المادة  50من
الدستور ،ويجب العمل على تعديل قانون المحكمة
الدستورية حتى يتم توضيح كامل الختصاصها.
ومــن جانبه ،أعلن النائب حمدان العازمي عدم
ال ـت ـعــاون م ــع الـحـكــومــة ف ــي ح ــال اس ـق ــاط عضوية
الداهوم ،وأدعو النواب إليه وتأييد الي استجواب
يقدم لرئيس الوزراء.
وقــال إن كانت هناك تهديدات مبطنة من وزير
الــداخ ـل ـيــة بـمـنــع م ـثــل ه ــذه ال ــوق ـف ــات الـتـضــامـنـيــة
فسأتقدم باستجوابه.
ب ــدوره ،قــال النائب مــرزوق الخليفة إن الداهوم
ً ً
أرهب الدولة العميقة ،ولن نتركه وحيدا أبدا ،مضيفا
يجب إبعاد المحكمة الدستورية عن اسقاط عضوية
مجلس االمة.
من ناحيته ،قال النائب اسامة الشاهين ان هذه
فرصة لنا في تجديد قانون المحكمة الدستورية
بارجاع الحق للمجلس.
بدوره ،تال النائب مبارك الحجرف بيان عدد من
النواب جاء فيه ان الكويت تمر بمنعطف تاريخي
ومـفـصـلــي ه ــام ،وال يـمـكــن تـجــاهـلــه فــي مسيرتها
البرلمانية ،وتضامننا مع الداهوم ليس انتصارا
لشخصه الـكــريــم ان ـمــا انـتـصــار لـسـيــادة الـقــانــون،
وأال تتعدى سلطة على صالحيات سلطة اخــرى،
وذلك ايمانا بمبدأ فصل السلطات ،مضيفا :نهيب
بــالـمـحـكـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة أال ت ـســايــر م ــن ط ـعــن في
عضوية الداهوم مستندا إلى حجج سبق للقضاء
ان نقضها وقضى بصحة ترشحه ،وأن المطلوب ان
تظل المحكمة الدستورية حارسا لحجية االحكام،
تحيطها بسياح الحماية ،وأال تحيد عن منهجها.

أعلن النائب د .أحمد مطيع
تقديمه اقتراحا برغبة
لزيادة املكافأة االجتماعية
للطلبة الدارسني في جامعة
الكويت والهيئة العامة
للتعليم التطبيقي إلى 300
دينار شهريا" ،في ظل هذا
الغالء املهول باألسعار ،مما
شكل عبئا وعائقا صعبا
في مشوارهم الدراسي ،ومن
أجل تخفيف هذه األعباء
املادية التي تثقل كاهل
أبنائنا وبناتنا الطالب
والطالبات".

الديحاني :صيانة الصرف
الصحي في الجليب

أعلن النائب فرز الديحاني
أنه قدم اقتراحا برغبة لعمل
صيانة دورية ومستعجلة
ملشاكل الصرف الصحي في
قطعة  3في منطقة جليب
الشيوخ ،وقطعة  4بمنطقة
صباح الناصر.
وأوضح الديحاني أنه
قدم هذا االقتراح بسبب
سوء الخدمات ،وتهالك
البنية التحتية للقطعتني
املذكورتني ،مشيرا إلى أن
الجهات الحكومية املعنية
تكابر عن توفير احتياجات
املنطقتني.

6
محليات
«الدفاع» استقبلت دفعتي ضباط صف وأفراد
ةديرجلا

•
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أولى المؤسسات العسكرية التي تطعم المستجدين ضد «كورونا»
استقبلت هيئة اإلدارة والقوة
البشرية بــوزارة الدفاع صباح
أمــس دفعتين مــن المتطوعين
لالنخراط في القوات المسلحة.
وأب ـل ـغ ــت مـ ـص ــادر عـسـكــريــة
م ـط ـل ـعــة "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" ان هـيـئــة
االدارة استقبلت المتطوعين
ب ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــدورة رق ـ ـ ـ ــم  50لـ ـضـ ـب ــاط
الصف والمتطوعين ،والــدورة
رق ــم  90ل ــاف ــراد ،الف ـتــة ال ــى ان
جميع المقبولين اج ـتــازوا كل
االجراءات والفحوصات الطبية
واجـ ــراءات الـقـبــول ،إضــافــة الى
تلقيهم تطعيم لقاح كوفيد .19
واضــافــت المصادر ان هيئة
االدارة شـ ـ ــددت ع ـل ــى االلـ ـت ــزام
بالضوابط واالرشادات الصحية

محمد الشرهان

ال ـ ـصـ ــادرة م ــن وزارة ال ـص ـحــة،
م ـب ـي ـن ــة ان هـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
الطبية بــوزارة الدفاع ستتابع
وعلى مــدار الساعة ،بالتعاون
وال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ه ـي ـئــة االدارة
وال ـقــوة الـبـشــريــة ،تطبيق هــذه
االجـ ـ ــراء ات مــع اجـ ــراء الفحص
اليومي للمقبولين.
و ل ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــت ا لـ ـ ـ ـ ـ ــى ان وزارة
ال ــدف ــاع ات ـخ ــذت الـ ـق ــرار بـقـبــول
الـ ـمـ ـتـ ـط ــوعـ ـي ــن ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــدد ،ب ـع ــد
استشارة وزارة الصحة وهيئة
الخدمات الطبية بــالــوزارة ،مع
الـمـقـبــولـيــن بـ ــأن تـلـقــي الـلـقــاح
شـ ــرط اس ــاس ــي ل ــان ـخ ــراط في
الدورة.

جانب من المتطوعين

«الداخلية» :إنجاز نحو  2.٥مليون معاملة إقامة بـ  ١٠أشهر
«إصدار  800ألف موعد لمراجعة الجهات الخدمية بالوزارة»
•

وأوضـحــت أن تجديد االقــامــات وفقا للمادة ""18
ق ـطــاع أه ـلــي اح ـتــل الـمــرتـبــة االول ـ ــى ف ــي الـمـعــامــات
المنجزة ،وبلغ عدد المعامالت للقطاع االهلي  638ألفا
و 864معاملة ،فيما بلغ عدد المعامالت المنجزة وفقا
للمادة "( "14إقامات مؤقتة)  628ألفا و 614معاملة،
وبلغ عــدد المعامالت المنجزة وفقا للقرار الــوزاري
والخاص بتعديل اوضاع مخالفي قانون االقامة 546
ألفا و 708معامالت.
وأشارت إلى أن عدد المعامالت المنجزة وفقا للمادة
"( "20عمالة منزلية) بلغ  166ألفا و 680معاملة جميعها

محمد الشرهان

أع ـل ـنــت وزارة الــداخ ـل ـيــة أن ـهــا أن ـج ــزت مليونين
و 466461ألف معاملة تتعلق بإقامات الوافدين عن
طريق خدمة األونالين ،عبر موقع الوزارة اإللكتروني،
منذ بدء اطالق الخدمة في مايو الماضي.
وبينت إحصائية اإلدارة العامة لنظم المعلومات أن
عدد المواعيد التي أصدرت عن طريق االونالين ،خالل
نفس الفترة ،بلغ  800ألف و 99موعدا لمراجعة كافة
القطاعات الخدمية بالوزارة.

ج ــددت عــن طــريــق األون ــاي ــن ،وبـلــغ عــدد المعامالت
المنجزة وفقا للمادة "( "17اقامات حكومية)  24الفا
و 538معاملة ،وبلغت المعامالت المنجزة وفقا للمادة
"( "22التحاق بعائل)  343الفا و 565معاملة ،وبلغ عدد
المعامالت المنجزة وفقا للمادة "( "24كفيل نفسه)
 652معاملة.
وأوضحت اإلحصائية فيما يتعلق بمواعيد مراجعة
االدارة الخدمية ،والتي صدرت عن طريق موقع وزارة
الــداخـلـيــة ،ان االدارة العامة لـشــؤون االقــامــة احتلت
المرتبة االولى في طلبات المراجعة ،وتم اصدار 333

إحصائية منصة المواعيد
التاريخ
اعداد سابقة
2021/02/14
2021/02/15
2021/02/16
2021/02/17
2021/02/18
2021/02/19
2021/02/20

مباحث
السالح

األدلة
الجنائية

التحقيقات

الجنسية
والجوازات

الشؤون
اإلدارية

دخول
وخروج

الشؤون
المالية

تنفيذ
األحكام

شؤون
اإلقامة

شؤون
المرور

3863
11
24
12
22
13
2
7
3954

59618
289
210
277
272
169
31
118
60984

6965
42
43
23
43
20
1
17
7154

31718
131
123
125
137
70
20
59
32380

10172
79
85
101
67
40
12
31
10587

6409
14
23
24
15
10
3
12
6510

4792
73
84
85
67
39
6
24
5170

11497
29
32
34
38
20
6
24
11680

325381
1556
1546
1666
1604
938
169
933
333793

174860
534
475
472
493
265
63
337
177499

الفا و 793موعدا ،تلتها االدارة العامة للمرور ،والتي
صدر لمراجعتها  177الفا و 499موعدا ،في حين بلغت
مواعيد مراجعة االدارة العامة لمراكز الخدمة  11الفا
و 944موعدا ،ومواعيد مراجعة االدارة العامة لتنفيذ
االحكام  11الفا و 680موعدا ،في حين بلغت مواعيد
مراجعة االدارة العامة للجنسية والـجــوازات  32الفا
و 380موعدا ،وبلغ عدد المواعيد المسجلة لمراجعة
االدلة الجنائية  60الفا و 984موعدا.

مباحث
شؤون
اإلقامة
9733
16
31
27
27
17
4
17
9872

مبنى
نواف
األحمد
7068
26
30
36
33
21
8
18
7240

مراكز
الخدمة

فحص
النظر

إجمالي
يومي

108902
451
418
395
330
164
58
218
110944

13421
85
67
91
104
49
8
47
13872

774396
3336
3191
3368
3260
1835
391
1862
791639

«نماء» تطلق حملة «أغيثوهم»
لمساعدة  30ألف يمني
أع ـل ـنــت ن ـم ــاء الـخـيــريــة
ب ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــة اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح
اال جـتـمــا عــي إ طــاق حملة
إغ ــاث ــة ع ــاج ـل ــة لـمـصـلـحــة
الـ ـمـ ـتـ ـض ــرري ــن مـ ــن أبـ ـن ــاء
الـشـعــب الـيـمـنــي الـشـقـيــق
ب ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــم "أغ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــوهـ ـ ـ ــم"،
ب ــالـ ـش ــراك ــة مـ ــع عـ ـ ــدد مــن
ا ل ـفــرق ا لـتـطــو عـيــة ،بهدف
ت ــوف ـي ــر ال ــرع ــاي ــة وال ــدع ــم
ألكثر من  30ألف يمني.
وقال الرئيس التنفيذي
لـ ـ " ن ـمــاء" سـعــد العتيبي،
ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي،
إن األز مـ ــة ا ل ـتــي يعيشها
ا لـ ـيـ ـم ــن أدت إ لـ ـ ــى ت ـف ــا ق ــم
الـ ـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ـ ــع اإلن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي،
وخـ ـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ـ ــة تـ ـ ـ ـل ـ ـ ــك ال ـ ـ ـتـ ـ ــي
تـ ـم ــس الـ ـحـ ـي ــاة ال ـي ــوم ـي ــة
لـلـمــواطـنـيــن م ــن خــدمــات
وم ـ ــراف ـ ــق حـ ـي ــوي ــة ،ح ـيــث
ي ـعــا نــي م ـئ ــات اآلالف مــن
انـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــاه وقـ ـل ــة
ا لـمــواد الغذائية وانهيار
ش ـ ـبـ ــه ك ـ ــام ـ ــل لـ ـلـ ـخ ــدم ــات
الطبية.

رابطة «اإلدارية» تستنكر إلزام الطلبة « :»GUSTشراكة مع منصة «خبرة»
لتوظيف الخريجين في سوق العمل
بالحضور ألداء االختبارات
المندي لـ ةديرجلا• :إصرار األساتذة يناقض االشتراطات الصحية
•

فيصل متعب

اسـتـنـكــر رئ ـيــس راب ـط ــة طـلـبــة كلية
ال ـع ـلــوم اإلداري ـ ـ ــة ف ــي جــام ـعــة الـكــويــت
عمر المندي ،إل ــزام الطلبة بالحضور
إلى الحرم الجامعي ألداء االختبارات
ً
النهائية ،وتحديدا في"العلوم اإلدارية"،
ً
الفـتــا إلــى أن نسبة كبيرة مــن أعضاء
هـيـئــة ال ـت ــدريــس رف ـض ــوا االخ ـت ـبــارات
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،وأجـ ـب ــروا ال ـط ـل ـبــة على
ً
الحضور إلجرائها ورقيا.
وق ــال المندي لــ"الـجــريــدة" أم ــس ،إن
"قــرارات الجهات الصحية تفرض منع
التجمعات بهدف عدم انتشار الجائحة
والتسبب في العدوى ،بينما ال نجدها
ً
تطبق في جامعة الكويت وتحديدا في
هذا األسبوع ،إذ يخشى أن تزداد أعداد
اإلص ــاب ــات بــالـفـيــروس بـسـبــب إص ــرار
األســاتــذة على حضور الطلبة لتقديم
االختبار".

تكدس الطلبة
وذكر أن قرارات مجلس الوزراء دعت
إل ــى ع ــدم الـتـجـمــع داخـ ــل ج ـهــة الـعـمــل

بنسبة ال تزيد على  30في المئة ،بينما
ال نجد ذلك يطبق لدينا ،فهناك شعب
دراسية يصل عدد الطالب فيها إلى 50
ً
طالبا يختبرون في مكان واحــد ،مما
سيؤدي إلى تكدس في األعداد وانتقال
الـعــدوى بشكل سريع فــي حــال وجــود
طلبة مصابين".
وأشـ ــار إل ــى أن ــه "ل ـيــس ه ـنــاك بــدائــل
ل ـع ــدم االخـ ـتـ ـب ــار بــال ـك ـل ـيــة ،وفـ ــي ح ــال
الـ ـتـ ـغـ ـي ــب عـ ـ ــن االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــار ألي ظـ ــرف
فسيحصل الطالب على صفر في درجة
االخ ـت ـبــار ،كـمــا أن الـهـيـئــة التدريسية
تجبر الطلبة على الحضور دون وجود
مبررات لذلك".
وطالب بضرورة اعتماد االختبارات
ً
اإللكترونية حرصا على صحة الطلبة
ً
خصوصا وسط الظروف االستثنائية،
ً
التي تشهدها البالد ،الفتا إلى "أننا من
الكليات التي تعتمد الدراسة النظرية،
ول ـي ــس ال ـع ـم ـل ـيــة ،ال ـت ــي ت ـج ـبــرنــا على
الحضور".
ً
وبين المندي ،أن هناك بدائل ونظما
تمنع عملية الغش معتمدة من الكلية،
وهــي عبارة عن أنظمة حديثة خاصة

لالختبارات ،ويحق لألستاذ من خاللها
أن يجعل الطالب يقوم بفتح الكاميرا
ل ـل ـتــأكــد م ــن عـ ــدم م ـم ــارس ــة ال ـغ ــش في
االختبار.
وك ـشــف أن ع ـم ــادة الـكـلـيــة أص ــدرت
ً
تـعـمـيـمــا ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـمــاض ـيــة بـعــدم
ً
اعتماد االختبارات النهائية حضوريا
واالكـتـفــاء فقط بجعلها عــن بعد ،لكن
ال ـم ـفــاجــأة ب ــأن األس ــات ــذة ف ــي مختلف
األقـســام العلمية فــي الكلية يضربون
بذلك التعميم عرض الحائط ويرغمون
الطلبة على الحضور.

اختبارات عشوائية
وأض ـ ـ ــاف أن هـ ـن ــاك أخـ ـط ــاء أص ـبــح
األساتذة يقعون بها ،ويكون المتضرر
منها الطلبة ،بحيث يختار األســاتــذة
ً
ً
وقـ ـت ــا ع ـش ــوائ ـي ــا ل ــاخ ـت ـب ــار ال ـن ـهــائــي
يتعارض مــع مــوعــد محاضرة أخــرى،
م ـمــا يـضـطــر ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـط ـل ـبــة إلــى
تشغيل المحاضرة الدراسية ،وهم في
الطريق إلى االختبار ويطلب االستئذان
واالنـ ـ ـص ـ ــراف م ــن ال ـم ـح ــاض ــرة بسبب
االختبار.

الرومي :بهدف ضمان انطالق مهني ناجح للخريجين
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت جـ ــام ـ ـعـ ــة ال ـخ ـل ـي ــج
لـ ـ ـلـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم وال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا
شــراك ـت ـهــا م ــع م ـن ـصــة "خ ـب ــرة"
ال ـكــوي ـت ـيــة الـمـخـتـصــة بـتـقــديــم
خ ــدم ــات ال ـتــوظ ـيــف لـخــريـجــي
الـجــامـعــات فــي منطقة الـشــرق
األوسـ ـ ــط ،م ـش ـيــرة ال ــى أن هــذه
ال ـ ـ ـشـ ـ ــراكـ ـ ــة ت ـ ـ ـهـ ـ ــدف ال ـ ـ ـ ــى ربـ ــط
مخرجات الجامعة في مختلف
ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات،
ومنحهم تواصال وفرصا أفضل
في سوق العمل.
وذكـ ــرت الـجــامـعــة ،فــي بيان
أم ــس" ،ان ه ــذه ال ـشــراكــة تــأتــي
بالتنسيق مع قسم الخريجين
ف ــي  ،GUSTوالـ ــذي ي ـهــدف إلــى
تـعــزيــز ال ــرواب ــط بـيــن الجامعة
والخريجين ،من خالل تزويدهم
ب ـ ـم ـ ـن ـ ـصـ ــة تـ ـ ـض ـ ــم مـ ــؤس ـ ـسـ ــات
وش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات مـ ـتـ ـن ــوع ــة ت ـع ــرض
ف ــرص الـعـمــل لـهــم ،لـيـبــدأوا اثــر
ذلك رحلتهم المهنية في سوق
العمل".

تجربة فعالة
وأف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادت الـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة ب ـ ــأن

ود ع ــت الجامعة الخريجين
إلـ ـ ــى ال ـت ـس ـج ـي ــل فـ ــي ال ـم ـن ـصــة
عـ ـب ــر ال ـ ــراب ـ ــط الـ ـ ـت ـ ــال ـ ــيwww. :
 ،getkhibra.comل ـم ـع ــر ف ــة
المزيد عن كيفية االستفادة من
الخدمات التي توفرها.

مستويات التعليم

هبة الرومي

الـ ـش ــراك ــة م ــع "خ ـب ــرة" س ـت ــوف ــر
للطلبة تجربة فعالة ومبسطة
فــي الـعـثــور عـلــى فــرصــة العمل
المناسبة باستخدام التحليالت
التفصيلية ،مـضـيـفــة" :ان هــذا
الـنـظــام الـمـتـقــدم سيعمل على
ت ـم ـك ـيــن ق ـس ــم ال ـخ ــري ـج ـي ــن فــي
الجامعة مــن فهم ســوق العمل
المحلي واحـتـيــاجــات صاحب
الـ ـعـ ـم ــل وال ـ ـ ــوض ـ ـ ــع ال ــوظ ـي ـف ــي
لخريجي  GUSTبشكل أفضل".

من جانبها ،أوضحت رئيسة
ق ـســم ال ـخــري ـج ـيــن واس ـت ـق ـطــاب
الطلبة في الجامعة هبة الرومي
ُ
"أن ه ــذه ال ـشــراكــة تـظـهــر مــدى
ال ـ ـتـ ــزام ج ــام ـع ــة ال ـخ ـل ـي ــج غـيــر
المحصور فقط في تقديم أعلى
مـسـتــويــات الـتـعـلـيــم ،بــل أيضا
في تقديم الدعم الذي يستحقه
طــابـهــا بـعــد ال ـت ـخــرج لضمان
انطالق مهني ناجح".
وت ــابـ ـع ــت الـ ـ ــرومـ ـ ــي" :ي ـم ـكــن
لطالبنا أن يكونوا على ثقة من
أن يكون لديهم أفضل الفرص
ف ـ ــي سـ ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل ،عـ ـب ــر ه ــذه
ال ـم ـن ـصــة" ،مـعــربــة ع ــن افـتـخــار
الجامعة بإنجازات الخريجين.

وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث ال ـ ـ ـع ـ ـ ـت ـ ـ ـي ـ ـ ـبـ ـ ــي
الـمـحـسـنـيــن عـلــى الـتـبــرع
لـ ـه ــذه ال ـح ـم ـل ــة ،مـ ــن أج ــل
الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــف م ـ ــن مـ ـع ــان ــاة
الـ ـمـ ـتـ ـض ــرري ــن مـ ــن أبـ ـن ــاء
الشعب اليمني الشقيق،
ال فـ ـ ـت ـ ــا إ لـ ـ ـ ــى أن ا ل ـح ـم ـل ــة
ت ـس ـت ـهــدف م ـج ــال ال ـغ ــذاء
وا ل ــدواء بقيمة  5دنانير
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـش ـ ـ ـخـ ـ ــص ال ـ ـ ـ ـ ــواح ـ ـ ـ ـ ــد،
وت ـس ـت ـهــدف أك ـث ــر م ــن 30
أ لــف مستفيد ،ويستطيع
ال ـم ـت ـبــرع إن ـق ــاذ أك ـث ــر مــن
شخص.

اختبار القدرات
لـ «تكنولوجيا الكيميائية»
ينطلق األحد المقبل
•

أحمد الشمري

أع ـل ـن ــت ع ـ ـمـ ــادة الـ ـقـ ـب ــول وال ـت ـس ـج ـي ــل فــي
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،
م ــوع ــد اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات الـ ـ ـق ـ ــدرات (بـ ـك ــال ــوري ــوس
تـكـنــولــوجـيــا ال ـه ـنــدســة الـكـيـمـيــائـيــة) بكلية
الدراسات التكنولوجية بالحضور شخصيا
ف ــي م ـقــر الـكـلـيــة بــال ـشــويــخ مـبـنــى رق ــم  5في
ال ـعــاشــرة صـبــاحــا ،وسـيـكــون مــوعــد اخـتـبــار
اللغة اإلنكليزية األح ــد المقبل ( 7ال ـجــاري)،
والرياضيات يومي االثنين والثالثاء المقبلين.
وشـ ـ ــددت ال ـع ـم ــادة ،ف ــي ب ـي ــان صـحــافــي،
أمـ ــس ،ع ـلــى ض ـ ــرورة ال ـح ـضــور ق ـبــل مــوعــد
ب ــدء االخ ـت ـب ــارات ،وااللـ ـت ــزام بــاالشـتــراطــات
الصحية ،وترك مسافة للحد من التجمعات،
وع ــدم المصافحة ،ولـبــس الكمامة ،وغسل
وتعقيم اليدين.
وذكــرت مصادر في "التطبيقي" ،أنه عقب
ان ـت ـهــاء عـمـلـيــة اس ـت ـق ـبــال ط ـل ـبــات االل ـت ـحــاق
سـ ـتـ ـب ــدأ ال ـ ـع ـ ـمـ ــادة فـ ـ ــرز طـ ـلـ ـب ــات االلـ ـتـ ـح ــاق
للمتقدمين مباشرة ،وبعد االنتهاء من نتائج
اختبارات القدرات األكاديمية سيتم دمجها
مــع مـلـفــات الـمـتـقــدمـيــن لـفــرزهــا م ــرة أخ ــرى،
وتوزيع الطلبة ،وعرضها على اللجنة العليا
للقبول ،لتتم الموافقة وإعالن النتائج ،مشيرة
إلى أنه "في حال رسوب الطلبة في اختبارات
القدرات ،فإنها تنتقل في القبول إلى الرغبة
التي تليها ،ولن يتم استبعاد طلباتهم".

بيت الزكاة :زكاة الزروع تتراوح بين  5و%10

«اإلطفاء» :حمالت التفتيش مستمرة
الصحية
االشتراطات
لمتابعة
الصويلح :نسبة إخراجها ترتبط بالجهد في الري

جانب من الحملة
ت ــواص ــل فـ ــرق قـ ــوة اإلط ـ ـفـ ــاء الـ ـع ــام جــوالت ـهــا
التفتيشية في جميع محافظات الكويت بالتعاون
مع وزارة الصحة ولجنة االشتراطات الصحية
على مختلف األنشطة والقطاعات لضمان االلتزام
باإلجراءات الوقائية.
وق ــال نــائــب رئـيــس قــوة اإلط ـفــاء الـعــام لقطاع

الــوقــايــة ال ـلــواء خــالــد عبدالله فـهــد ،فــي تصريح
ص ـحــافــي أمـ ــس ،إن ف ــرق اإلطـ ـف ــاء مـسـتـمــرة في
ً
جــوالت ـهــا الـتـفـتـيـشـيــة ص ـبــاحــا وم ـس ــاء بجميع
ال ـم ـحــاف ـظــات ل ـض ـمــان االلـ ـت ــزام ال ـج ــاد بتطبيق
االشـتــراطــات الصحية وحفظ األمــن المجتمعي
في الكويت.

ذكر مدير مكتب الشؤون الشرعية في
بيت الزكاة ،جابر الصويلح ،أن هناك أدلة
على وجــوب الزكاة في الثروة الزراعية
(الــزروع والثمار) بالقرآن والسنة ،الفتا
إلى أن األمة أجمعت على وجوب العشر
أو ن ـص ـفــه ف ـي ـمــا أخ ــرج ـت ــه األرض فــي
الجملة ،وإن اختلفوا في التفاصيل.
وقال الصويلح ،في تصريح صحافي،
أمس ،إن "زكاة الزروع والثمار كما جاء
في الحديث الصحيح (ليس فيما دون
خمسة أوســق صدقة) والخمسة أوسق
ً
تعادل ما وزنه  612كيلوغراما من القمح
ونحوه ،وفي الحب والثمر الذي من شأنه
التجفيف يعتبر التقدير ا لـســا بــق بعد
الجفاف ال قبله.
وأشار إلى أن مقدار الزكاة الواجبة في
ا ل ــزرع يختلف بحسب الجهد المبذول
فــي الــري ،حيث إنــه فــي حالة الــري دون
تكلفة يكون الواجب هو العشر (،)% 10
مستطردا :وفي حالة الري بوسيلة فيها

ً
كلفة ،كأن يحفر بئرا ويخرج الماء منها
ب ــآل ــة ،أو يـشـتــري ال ـم ــاء ون ـح ــوه ،يـكــون
م ـق ــدار ال ــواج ــب ن ـصــف ال ـع ـشــر (،)% 5
مــردفــا :و"ف ــي حــالــة ال ــري المشترك بين
الـنــوعـيــن يـكــون الـمـقــدار الــواجــب ثالثة
أرباع العشر (.)% 7.5
وأض ـ ــاف أن ــه يـجــب م ــراع ــاة أن تضم
األصناف من الجنس الواحد من الزرع
أو الثمار بعضها إلى بعض في إكمال
الـ ـنـ ـص ــاب ،وال ُي ـض ــم ج ـن ــس إلـ ــى آخ ــر،
جنسا واحدا ،وإذا
وتعتبر الخضراوات
ُ
تفاوت الزرع رداءة وجودة أخذت الزكاة
من أوسطه فما فوق ،وال تؤخذ مما دون
الوسط.
وأوضح الصويلح أن األصل أن يخرج
المزارع الزكاة من عين المحصول ،ويرى
بعض العلماء جواز إخراج القيمة ،وذلك
أن يحسب كمية الواجب من المحصول
ً
ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقدا.

ةديرجلا

•
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ال مساس بجيب المواطن

خليل علي حيدر

صدور المجلد العشرين ...من نوادر البابطين ()3-2
يعرض كتاب "نوادر النوادر" ،المجلد
 20ال ـ ـصـ ــادر مـ ــن م ـك ـت ـبــة ع ـبــدال ـكــريــم
البابطين ضمن ا لـكـتــاب الثمانين في
ً
ً
المجلد ،مرجعا مهما في الفنون وهو
"كـ ـت ــاب م ــؤت ـم ــر ال ـمــوس ـي ـقــى ال ـعــرب ـيــة
"الصادر عن وزارة المعارف المصرية
سنة  ،1933من تأليف "محمود الحفني"
المتوفى سنة  ،1973وهــو متحدر من
أسرة دينية ،حيث كان والده من علماء
ً
ً
ال ــدي ــن وجـ ــده ش ـي ـخــا مــول ـعــا بــالـشـعــر
والــزجــل ،وبعد حصوله على الشهادة
الثانوية أوفد إلى ألمانيا لدراسة الطب
فــاسـتـهــوتــه ال ـمــوس ـي ـقــى ،وتـ ــرك الـطــب
ودرس الموسيقى فــي جامعة برلين،
ونال منها درجة الدكتوراه ،وعندما عاد
إلى مصر أنشأ المعهد العالي للتربية
الموسيقية ،وأصدر مجلة الموسيقى،
ومن مؤلفات محمود "موسيقى قدماء
ال ـم ـصــري ـيــن" و"ال ـمــوس ـي ـقــى الـنـظــريــة"
و"تــاريــخ اآلالت الموسيقية" .كــان أبرز
اهتمامات هــذا المؤتمر إرســاء النوتة
وال ـس ـل ــم ال ـمــوس ـي ـقــي وال ـت ـن ـس ـيــق بين
ت ــوجـ ـه ــات ال ـمــوس ـي ـق ـي ـيــن فـ ــي ال ـع ــال ــم
العربي.
وتقول المراجع إن سلم الموسيقى
األوروب ـ ــي المستعمل فــي آل ــة البيانو
يـتـحــدر أص ــا عــن الـسـلــم الـفـيـثــاغــوري
القديم -نسبة إلى الفيلسوف اليوناني،
ت  507ق.م -والــذي كان يرى أن جوهر
األشياء هو العدد ،وأن الجانب الكمي
هو لب الحقيقة ،وأن أنغام الموسيقى
في جوهرها أعداد ،أي أطوال الموجات
الصوتية ،وكان يرى أن الغاية من تعلم
ال ــري ــاض ـي ــات وال ـمــوس ـي ـقــى ه ــي بـلــوغ

االن ـس ـجــام بـيــن الـ ــروح وال ـج ـســد ،وقــد
قامت على فلسفته حركة دينية فكرية
نشطت باالسكندرية ...إلخ.
ويقول الموسيقيون إن "أنـغــام هذا
ال ـس ـلــم ال تـصـلــح لـمـصــاحـبــة األل ـح ــان
ال ـع ــرب ـي ــة ،وت ـ ــم االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى "س ـلــم
ال ـمــوس ـي ـقــى ال ـع ــرب ـي ــة" ب ـس ـبــع نـغـمــات
أس ــاس ـي ــة م ـث ــل ي ـك ــاه دوك ـ ـ ــاه وس ـي ـكــاه
وج ـ ـه ـ ــارك ـ ــاه ...ويـ ـص ــل م ـج ـم ــوع ع ــدد
ً
النغمات المستعملة على األكثر جميعا
ً
إلى  19نغما ،مع وجود آراء أخرى تزيد
الـعــدد"( .الموسوعة العربية الميسرة،
مجلد ،3ص .)1363
ومـ ــن ال ـم ـم ـكــن م ـثــا االس ـت ـم ــاع الــى
مــوس ـي ـقــى وس ـي ـم ـف ــون ـي ــات بـيـتـهــوفــن
وتشايكوفسكي و غـيــر هــا ،وموسيقى
القرن الثامن عشر والتاسع عشر ،بسبب
وجود النوتات الموسيقية والتسجيل
الكتابي لأللحان ،ولكن هل هناك نوتات
للموسيقى العربية في العصر األموي
والـعـبــاســي واألنــدل ـســي؟ وللموسيقى
اإليرانية والتركية والهندية وغيرها؟
العلم عند علماء الموسيقى!
فـ ــي مـ ــذكـ ــرة م ــرف ــوع ــة إل ـ ــى مـجـلــس
ال ــوزراء ،ذكــر وزيــر الـمـعــارف المصري
سنة  1932ما يلي " :تقدم إلينا معهد
ال ـم ــوس ـي ـق ــى الـ ـش ــرق ــي بـ ــرجـ ــاء ال ـع ـمــل
على عقد مؤتمر للموسيقى العربية
يـكــون مــن جملة أغــراضــه تنظيم هــذه
الموسيقى على أساس متين من العلم
والفن تتفق عليه جميع البالد العربية،
وب ـ ـحـ ــث وس ـ ــائ ـ ــل ت ـ ـطـ ــور ال ـم ــوس ـي ـق ــى
ال ـع ــرب ـي ــة ،وإق ـ ـ ــرار ال ـس ـلــم الـمــوسـيـقــي،
وتقرير الرموز التي تكتب بها األنغام،

د .عبد المحسن حمادة

وتـنـظـيــم الـتــألـيــف الـنــاطــق والـصــامــت،
الـ ـغـ ـن ــائ ــي واآلل ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ودراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة اآلالت
الموسيقية الصالحة ،وتنظيم التعليم
الموسيقى ،وتسجيل األغاني واألنغام
القومية في كل هذه األقطار".
وأض ـ ــاف وزيـ ــر ال ـم ـع ــارف الـمـصــري
ً
قائال في مذكرته المرفوعة إلى رئيس
الــوزراء" :وقد تفضل جاللة الملك على
هــذا المعهد فشمله برعايته السامية،
ووأاله جاللته بفضله العظيم وإرشاده
الحكيم ،حتى وصلت جهوده إلى مرحلة
رأى جــالـتــه أنـهــا تــؤهــل لعقد مؤتمر
موسيقي ي ــدرس هــذه الـمـســائــل" .وفي
ختام المذكرة طالب الوزير بإقرار عقد
المؤتمر "في شهر مارس المقبل".
(نوادر النوادر من الكتب ،20 ،ص.)64
وي ـض ــم ك ـت ــاب "م ــؤت ـم ــر الـمــوسـيـقــى
العربية" بابين يبحثان فــي المسائل
اإلداري ــة والفنية ،وضـمــن مشتمالتها
قصيدة ألمـيــر الـشـعــراء أحـمــد شوقي،
والـمـقــابــات الملكية" ،حـيــث سيحظى
رؤس ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـل ـ ـجـ ــان ومـ ـ ـن ـ ــدوب ـ ــو ال ـ ـ ــدول
بالتشرف بمقابلة الملك فــؤاد ،وإلقاء
كلمة من أحد المدعوين أمام الملك".
ويبدو مما ورد بتعريف محتويات
الـفـصــل الـثــانــي أن بـعــض الـبـحــوث قد
شـمـلــت مـخـتـلــف م ـي ــادي ــن الـمــوسـيـقــى
العربية فمثال ،ثمة "تقرير عن التأليف
الـ ـغـ ـن ــائ ــي ،وتـ ـق ــري ــر عـ ــن ال ـمــوس ـي ـقــى
الـمـغــربـيــة األنــدلـسـيــة األصـ ــل ،وتـقــريــر
خــاص بالنوتة األندلسية على حسب
ال ـم ـت ـبــع ف ــي الـ ـب ــاد ال ـت ــون ـس ـي ــة ،وف ــي
البالد الجزائرية ،وتقرير عن اإليقاعات
المستعملة في مصر وتحليلها ونماذج

تلحينية عليها ،واإليقاعات المستعملة
ف ــي ت ــون ــس وم ــراك ــش والـ ـج ــزائ ــر ،كما
يحتوي الفصل الثاني على لجنة السلم
الموسيقي ،ولجنة التعليم الموسيقي،
ولجنة تاريخ الموسيقى والمخطوطات،
ولجنة اآلالت ،ولجنة المسائل العامة".
(نوادر النوادر ،20 ،ص)64
ومــن كتب تاريخ الصحافة العربية
يـ ـع ــرض ال ـم ـج ـل ــد "ت ـ ـطـ ــور ال ـص ـح ــاف ــة
ال ـم ـص ــري ــة" ل ـلــدك ـتــور إب ــراه ـي ــم ع ـبــده،
 ،1945ويعتقد البعض أن "األهرام" أقدم
صـحــف مـصــر الـيــومـيــة ،إال أن الـكـتــاب
يقول إن عدة صحف سبقتها ،ذلك "أن
أول صحيفة شعبية صــدرت في مصر
كــانــت مـجـلــة "ال ـس ـل ـط ـنــة" س ـنــة 1857م
وأشــرف عليها إسكندر شلهوب وهي
تــدافــع عــن سـيــاســة الــدولــة العثمانية،
ثــم ص ــدرت سنة 1866م جــريــدة "وادي
النيل" وأشرف عليها أبو السعود أفندي
لتعبر عن مجلس شورى النواب ،وفي
سنة 1869م أصدر إبراهيم المويلحي
وع ـث ـمــان ج ــال مـجـلــة "ن ــزه ــة األف ـك ــار"
وه ـ ــي أسـ ـب ــوعـ ـي ــة ،وف ـ ــي س ـن ــة 1875م
أنشئت جريدة "روضة األخبار" وصدرت
جريدة "األهــرام" لسليم تقال في السنة
نفسها ،وأ ش ــرف على معظم الصحف
الشعبية جماعة من السوريين ،وظهرت
الصحف الشعبية أول ما ظهرت مماثلة
للصحافة الرسمية مفتقدة ألهم عناصر
الشعبية فيها وهي المعارضة والنقد".
(ص)137
ومن الكتب المعروضة في المجموعة
"الـغــزل عند الـعــرب" من تأليف "حسان
أبو رحــاب" ،1947 ،ويدافع المؤلف عن

"أث ــر ال ـغ ــزل" ف ـي ـقــول" :ال يـخـفــى م ــا في
ال ـغ ــزل م ــن آثـ ــار كــري ـمــة ت ـه ــذب الـنـفــس
وتصقل الحس ،وتوقظ الهمم" ،فمن آثار
الغزل المرغوبة "ترقيق الحس ،وسعة
الحيلة ألن نيل إعجاب المرأة يتطلب
ً
الفطنة والذكاء ،ويتطلب أيضا الحيلة
والـ ــدهـ ــاء ،والـ ـغ ــزل ي ـغ ــرس ف ــي الـنـفــس
ال ـط ـم ــوح ،وي ـع ـلــم اإلنـ ـس ــان الـتـضـحـيــة
وت ـح ـمــل ال ـم ـتــاعــب ،ك ـمــا يـعـلــم الـمـحــب
الصبر"( .ص)149
ومـ ـ ــن كـ ـت ــب ال ـم ـج ـم ــوع ــة "الـ ـم ــدخ ــل
إلـ ـ ـ ــى دراسـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـن ـ ـحـ ــو ال ـ ـعـ ــربـ ــي ع ـلــى
ض ــوء الـلـغــات الـســامـيــة" :و"الـســامـيــون
مصطلح ي ـقــولــون إن ــه اش ـتــق مــن اســم
سـ ــام ب ــن ن ـ ــوح ،ي ـط ـلــق ع ـل ــى ال ـش ـعــوب
اآلت ـي ــة :ال ـع ــرب ،واألكــادي ـيــن مــن قــدمــاء
البابليين ،واآلشــوريـيــن والكنعانيين
وه ـ ـ ـ ــم( :األمـ ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ــون ،وال ـ ـمـ ــؤاب ـ ـيـ ــون،
واألدوميون ،والعمونيون ،والفينقيون)،
والقبائل اآلرامية المختلفة (بما فيها
اليهود) وجزء كبير من سكان إثيوبيا.
ويقولون إن لغاتها قاطبة تحدرت من
أص ــل واحـ ــد ،وه ـنــاك شـبــه فــي مظاهر
حياة الساميين .ويقال إن شبه جزيرة
العرب هي الموطن األصلي للساميين،
ومنها تمت هجرات متتالية الــى بالد
ما بين النهرين ،ومنطقة شرقي البحر
المتوسط ،ودلتا النيل .ونتج عن هذه
الـهـجــرات خــال الفترة الزمنية خليط
من القبائل التي كلما انتقلت من مكان
إل ــى آخ ــر اتـصـلــت وام ـتــزجــت بــأســاف
الساميين وغير الساميين"( .الموسوعة
العربية الميسرة).
ً
يتبع غدا ،،،

نيك أسبينوال*

التعديل الوزاري في تايوان ...رسالة
إلى إدارة بايدن!
كشفت تــايــوان في األسـبــوع الماضي عن هوية القادة
ّ
فأقرت
الجدد للدفاع الوطني وسياستها تجاه الصين،
ً
ً
ت ـعــديــا وزاري ـ ـ ــا ي ـهــدف ع ـلــى األرج ـ ــح إل ــى ال ـتــوف ـيــق بين
االستراتيجية الجيوسياسية التايوانية وأهداف الرئيس
األميركي جو بايدنُ .ع ّين تشيو تاي سان في  23فبراير
كرئيس جديد لمجلس شؤون البر الرئيسي الذي ُيعنى
بالسياسات المرتبطة بالصين وهــونــغ كــونــغ ومــاكــاو،
واستلم تشيو هــذا المنصب بعد تشن مينغ تونغ الذي
ً
أصبح رئيسا لمكتب األمن القومي.
ً
كــان تشيو ( 64عــامــا) وزيــر الـعــدل بين العامين 2016
و ،2018والرجل الثاني في مجلس شؤون البر الرئيسي
بين  2004و 2005ضمن إدارة الرئيس األسبق تشن شوي
بيان بقيادة "الحزب الديمقراطي التقدمي".
أعلن تشيو خالل حفل تنصيبه يوم الثالثاء الماضي
أنه سيحاول تحسين العالقات مع الصين بعدما تجمدت
هذه الروابط منذ أن قطعت بكين عالقاتها مع تايوان غداة
وصول الرئيسة تساي إنغ ون إلى السلطة في عام .2016
ً
يظن المحللون أن تشيو هو أكثر اعتداال من سلفه في
مواقفه تجاه الصين ،وقــد يكون تعيينه بمثابة مبادرة
سالم من تايبيه إلى بكين.
لكن يصعب أن تتوقع تايبيه إحراز تقدم حقيقي على
مـسـتــوى تـجــديــد عــاقــاتـهــا مــع الـحـكــومــة الصينية التي
ش ــددت موقفها ح ــول رغبتها فــي ف ــرض سـيــادتـهــا على
تايوان خالل عهد شي جين بينغ.
قد تكون هذه الخطوة محاولة تايوانية لالصطفاف
ً
ً
مــع إدارة بــايــدن الـتــي سـتـقــدم عـلــى األرج ــح دعـمــا قــويــا
لـسـيــادة تــا يــوان لـكــن مــن المستبعد أن تــوا جــه الصين
بطريقة استباقية كما فعل الرئيس األميركي السابق
دونالد ترامب.
قال متحدث باسم تساي إن التعديل الوزاري األخير
ً
جـ ــاء ردا ع ـل ــى ا لـ ـتـ ـح ــوالت ا ل ـح ــا ص ـل ــة ف ــي ا ل ـس ـي ــا س ــات
اإلقليمية والدولية ،في إشارة محتملة إلى إدارة بايدن.
فــي شـهــر ديـسـمـبــر ال ـمــاضــي ،ص ـ ّـرح مـنـ ّـســق سـيــاســة
َ
منطقة المحيطين ا لـهـنــدي وا ل ـهــادئ فــي فــر يــق بــا يــدن،
كيرت كامبيل ،بأن "الحوار المثمر والهادئ" بين بكين
وتايبيه ُ"يحقق أفضل المصالح االستراتيجية للجميع".
ّ
عبر تشيو عن هذا الرأي بكل بساطة يوم الثالثاء قبل
الماضي ،فتمنى أن تنجح تــا يــوان والصين في تعزيز
التبادالت المشتركة بينهما بطريقة براغماتية.
ّ
ستغير المبادئ الكامنة وراء
ال يعني ذلك أن تساي
ً
سـيــاسـتـهــا ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـع ــاب ــرة لـلـمـضـيــق ،ع ـل ـمــا أنـهــا
تحظى بتأييد وا س ــع مــن ا ل ــرأي ا لـعــام وال ّت ــزال تتلقى
ً
ً
دع ـمــا ضـمـنـيــا مــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة .تـجــنـبــت تـســاي
إطالق حملة صريحة لنيل استقالل رسمي حين أعلنت
ً
أن تايوان "دولة مستقلة أصال " وجعلت سيادة تايوان
ً
ً
شرطا مسبقا ألي محادثات محتملة بين تايبيه وبكين.
ُ
ّ
ُت ّ
صر تساي حتى اآلن على رفض ما يسمى "إجماع
ً
ال ـعــام  "1992ال ــذي تـعـتـبــره بـكـيــن أســاس ـيــا إلط ــاق أي
محادثات مع تايبيه ،فوفق ذلك اإلجماع ،يتفق الطرفان
ً
على و جــود " صـيــن وا ح ــدة" لكنهما يتفقان أ يـضــا على
إ عـطــاء تعريف مختلف لمعنى "الصين ا لــوا حــدة" ،لكن
بكين ترفض من جهتها أن تمنح تايوان حرية تفسير
م ـع ـنــى "ال ـص ـي ــن ال ـ ــواح ـ ــدة" بــال ـش ـكــل الـ ـ ــذي ي ـنــاس ـب ـهــا،
وهي فكرة مقدسة بــرأي حزب "كومينتانغ" التايواني
المعارض الذي كان يؤيد ذلك اإلجماع بقوة إلى أن أعلن
شي جين بينغ أن "الصين الواحدة" تعني "بلدا واحدا
َ
بنظامين" في خطاب له في عام .2019
قال تشيو قبل أيام إن إصرار بكين على مبدأ "الصين
الواحدة" يجعل ذلك االتفاق المزعوم "غير مقبول بنظر
الشعب التايواني".
ً
أدى التعديل الوزاري األخير أيضا إلى تعيين رئيس
ً
مكتب األمن القومي ،تشيو كو تشنغ ،وزيرا للدفاع بدل
ين تي فا الذي سيصبح اآلن مستشار األمن القومي في
عهد تساي.
مــن الـمـتــوقــع أن يـشــرف تـشـيــو ،بـعــد اسـتــامــه وزارة
ال ـ ــدف ـ ــاع ،ع ـل ــى إطـ ـ ــاق م ــرح ـل ــة إص ــاحـ ـي ــة ف ــي ال ـج ـيــش
ً
التايواني ،تزامنا مع التشديد على مفهوم الحرب غير
المتكافئة ،بحسب معلومات المتحدث باسم المكتب
الرئاسي ،تشانغ تون هان.
ّ ً
معرضا لالنتقادات من مراقبي الدفاع
أصبح ين تي فا
وضباط عسكريين سابقين على اعتبار أن اإل جــراء ات
البيروقراطية العقيمة تعوق تطور الجيش التايواني،
كذلك ،بــدأ الخبراء المحليون والدوليون يشككون في
جهوزية الجيش ،وال تستطيع تايوان أن تتحمل كلفة
أي ث ـغــرات فــي ه ــذه االس ـت ـعــدادات كــونـهــا تــواجــه بكين
التي تزداد عدائية.
* «دبلومات»
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جيفري ساكس*

لماذا يجب على الواليات المتحدة أن تسعى إلى التعاون مع الصين؟
استندت السياسة الخارجية األميركية منذ
الحرب العالمية الثانية إلى فكرة بسيطة ربما
جــاء أفـضــل تعبير عنها على لـســان الرئيس
جــورج دبليو بــوش بعد الهجمات اإلرهابية
في الحادي عشر من سبتمبر  ،2001عندما قال:
"إما أن تكونوا معنا أو ضدنا" ،فأميركا ينبغي
لها أن تقود ،والحلفاء يجب عليهم أن يتبعوا،
والويل للدول التي تعارض تفوقها وسيادتها.
كانت الفكرة بسيطة ،بل مغرقة في التبسيط،
واآلن أصبحت عتيقة بالية :فالواليات المتحدة
ال تواجه أي عدو لدود ،ولم تعد تقود تحالفا
طاغيا ،وبوسعها اآلن أن تكسب من التعاون مع
الصين ودول أخرى أكثر من كل ما قد تكسبه
من مواجهتها.
كان الرئيس السابق دونالد ترامب صورة
األميركيةَ ،فقد
كاريكاتورية مضحكة للقيادة
َ
كال اإلهانات والشتائم والتهديدات ،وف َـرض
التعريفات والعقوبات المالية من جانب واحد،
في محاولة إلجبار دول أخرى َعلى الخضوع
َّ
واالنصياع لسياساته ،كما َمـزق ترامب كتاب
قــواعــد الـتـعــدديــة ،وم ــع ذل ــك ،لــم تـلــق سياسة
تــرامــب الخارجية ســوى قــدر ضئيل إلــى حد
الفـ ــت لـلـنـظــر م ــن ال ـم ـقــاومــة داخ ـ ــل ال ــوالي ــات
المتحدة .كان اإلجماع على سياسات ترامب
المناهضة للصين أكثر من أي معارضة لها،
وكانت المقاومة التي القتها العقوبات التي
فرضها على إيران وفنزويال طفيفة ،على الرغم
من العواقب اإلنسانية الكارثية المترتبة عليها.
ُ
ت َـعـد سياسة الرئيس جو بايدن الخارجية
عطية من السماء بالمقارنة ،فقد عادت الواليات
المتحدة بالفعل إلــى االنـضـمــام إلــى اتفاقية
بــاريــس للمناخ ومنظمة الـصـحــة العالمية،
وتسعى إلى العودة إلى مجلس حقوق اإلنسان
التابع لألمم المتحدة ،كما وعدت بالعودة إلى
االنضمام إلــى االتـفــاق الـنــووي الــذي أبــرم مع
إي ــران في عــام  ،2015وهــذه خطوات إيجابية
للغاية وتستحق اإلع ـج ــاب ،وم ــع ذل ــك كانت
تصريحات بايدن المبكرة في مجال السياسة
الخارجية تجاه الصين وفي ما يتصل بقيادة
الواليات المتحدة مثيرة لالنزعاج والريبة .كان
خطاب بايدن األخير أمام مؤتمر ميونيخ لألمن
بمثابة نافذة مباشرة نستطيع أن نتعرف من
خاللها على ِفـكـر إدارته في هذه األيام المبكرة.

وهنا تبرز ثالثة أسباب للقلق:
أوال ،هناك الفكرة الساذجة التي يــرى من
يؤمنون بها أن "أميركا عادت" كزعيم عالمي،
الواقع أن الواليات المتحدة تعود اآلن فقط إلى
التعددية ،كما فشلت تماما في التصدي لجائحة
مرض فيروس كورونا ( 2019كوفيد ،)19وحتى
العشرين من يناير كانت تعمل بنشاط ضد
جهود التخفيف من تغير المناخ ،وال يزال من
الــواجــب عليها أن تعمل على شـفــاء الـجــروح
العميقة العديدة التي خلفها ترامب ،وخصوصا
تمرد الـســادس من يناير ،ومعالجة األسباب

التي دعــت  75مليون أميركي إلــى التصويت
لمصلحته في نوفمبر الماضي ،وهــذا يعني
االنتباه إلى الجرعة الضخمة من ثقافة تفوق
العـرق األبيض التي تحرك الكثير من تصرفات
ِ
الحزب الجمهوري اليوم.
ثانيا ،أعلن بايدن أن "الشراكة بين أوروبــا
والواليات المتحدة ال تزال ويجب أن تظل حجر
األساس لكل ما نأمل تحقيقه في القرن الحادي
والعشرين ،تماما كما فعلنا في القرن العشرين".
حقا؟ أنــا مغرم بــأوروبــا وداعــم قــوي لالتحاد
األوروب ـ ــي ،لكن الــواليــات المتحدة واالتـحــاد
األوروبــي يمثالن  %10من البشر على كوكب
األرض (ويـمـثــل أعـضــاء منظمة حلف شمال
األطلسي .)%12
م ــن غـيــر الـمـمـكــن أن ي ـكــون الـتـحــالــف عبر
األطلسي ،وال ينبغي له أن يكون ،حجر األساس
"لكل ما نأمل تحقيقه" في هذا القرن؛ بل يشكل
لبنة واحدة مهمة وإيجابية .نحن في احتياج
إلى إشراف عالمي مشترك من جانب مختلف
أنحاء العالم ،وليس من ِق َـبـل شمال األطلسي
أو أي منطقة أخرى وحدها ،ومن منظور قسم
كبير من العالم ،يرتبط شمال األطلسي دوما
بالعنصرية واإلمبريالية ،وهو االرتباط الذي
أكده ترامب بتصرفاته.
َ
ثالثا ،يــزعــم بــايــدن أن العالـم منخرط في
ص ــراع أيــديــولــوجــي عظيم بين الديمقراطية
واالستبداد" ،نحن نمر بنقطة انقالب بين أولئك
الذين يزعمون أن االستبداد هو أفضل طريق
إلى األمام ،نظرا للتحديات التي تواجهنا -من
الثورة الصناعية الرابعة إلى الجائحة العالمية-
وهؤالء الذين يدركون أن الديمقراطية ضرورة
أساسية ...للتصدي لهذه التحديات".
وعـلــى ض ــوء ه ــذه المعركة األيديولوجية
المزعومة بين الديمقراطية واالستبداد ،أعلن
بايدن أننا "يجب أن نكون مستعدين جميعا
لمنافسة استراتيجية طويلة األمد مع الصين"،
مضيفا أن هذه المنافسة موضع ترحيب "ألنني
أؤم ــن بــالـنـظــام الـعــالـمــي ال ــذي عملت أوروب ــا
والــواليــات المتحدة بجدية ،مــع حلفائنا في
منطقة الهادي الهندي ،على بنائه على مدار
السنوات السبعين األخيرة".
ربما ترى الواليات المتحدة أنها تخوض
صراعا أيديولوجيا طويل األمد مع الصين ،لكن
هذا الشعور ليس متبادال ،لقد أصبح إصرار
المحافظين األميركيين على أن الصين عاقدة
العزم على حكم العالم أساسا لإلجماع بين
الحزبين في واشنطن ،لكن الصين ال تسعى
إلى إثبات تفوق االستبداد على الديمقراطية،
وال تــرغــب ف ــي "ت ـقــويــض األمـ ــن وال ــرخ ــاء في
أميركا" ،كما تؤكد استراتيجية األمن الوطني
التي أعلنتها الواليات المتحدة في عام .2017
لنتأمل هنا الـخـطــاب ال ــذي ألـقــاه الرئيس
ال ـص ـي ـن ــي ش ـ ــي جـ ـي ــن ب ـي ـن ــغ ف ـ ــي ال ـم ـن ـت ــدى
االقتصادي العالمي في يناير ،إذ لم يتحدث
ش ــي ج ـي ــن ب ـي ـنــغ ع ــن م ــزاي ــا االس ـ ـت ـ ـبـ ــداد ،أو
إخفاقات الديمقراطية ،أو الصراع العظيم بين

األنظمة السياسية ،بل كان شي حريصا على
نقل رسالة تستند إلى التعددية في مواجهة
التحديات العالمية المشتركة ،محددا "أربعة
مهام رئيسة" وهي:
أوال ،دعا شي قادة العالم إلى "تصعيد عملية
تنسيق سياسات االقتصاد الكلي والترويج
المشترك لنمو اقتصادي عالمي قوي ،ومستدام،
ومتوازن ،وشامل".
ً
ث ــانـ ـي ــا ،ح ــث ب ــاي ــدن ع ـل ــى "نـ ـب ــذ الـتـحـيــز
األيديولوجي واتباع مسار مشترك من التعايش
السلمي ،والمنفعة المتبادلة ،والتعاون المربح
للجميع".
ثالثا ،يتعين عليهم أن يعكفوا على "سد
الفجوة بين البلدان المتقدمة والنامية والعمل
المشترك لتحقيق النمو والرخاء للجميع".
أخ ـ ـيـ ــرا ،يـنـبـغــي ل ـهــم أن "ي ـج ـت ـم ـعــوا على
التصدي للتحديات العالمية وخلق مستقبل
أفضل للبشرية".
أعلن شي أن المسار إلى التعاون العالمي
يتطلب أن نظل "ملتزمين باالنفتاح والشمول،
وكـ ــذا بــال ـقــانــون ال ــدول ــي وال ـق ــواع ــد الــدول ـيــة،
والتشاور والتعاون" ،كما أقر بأهمية "مواكبة
العصر بدال من رفض التغيير".
يـجــب أن ت ـبــدأ سـيــاســة ب ــاي ــدن الـخــارجـيــة
في التعامل مع الصين بالبحث عن التعاون
ال افتراض الصراع ،وقد تعهد شي بأن الصين
"س ـت ـشــارك بـنـشــاط ف ــي ال ـت ـعــاون ال ــدول ــي في
التصدي لجائحة كوفيد ،"19وتواصل االنفتاح
على العالم ،والترويج للتنمية المستدامة و"نوع
جديد من العالقات الدولية" ،ومن الحكمة أن
تسعى الدبلوماسية األميركية إلى التعاون مع
الصين في هذه المجاالت ،أما الخطاب العدائي
اليوم فإنه يهدد بخلق نبوءة تحقق ذاتها.
إن التعاون ليس جبنا ،كما يزعم المحافظون
األميركيون على نحو متكرر ،وكل من الواليات
المتحدة والصين من الممكن تكسب الكثير من
التعاون :السالم ،واألسواق الموسعة ،والتقدم
التكنولوجي المتسارع ،وتجنب سباق تسلح
جديد ،وإحــراز التقدم ضد جائحة كوفيد،19
وتعافي الوظائف بقوة على مستوى العالم،
والجهود المشتركة ضــد تغير المناخ ،ومع
انحسار التوترات العالمية ،يستطيع بايدن أن
يوجه جهود اإلدارة نحو التغلب على التفاوت
بين الناس ،والعنصرية ،وحالة انعدام الثقة
التي أفضت إلى وضع ترامب في السلطة في عام
 2016والتي ال تزال تقسم المجتمع األميركي
على نحو بالغ الخطورة.
* أستاذ التنمية المستدامة وأستاذ
سياسات الصحة واإلدارة في جامعة
كولومبيا ،وهو مدير مركز كولومبيا للتنمية
المستدامة وشبكة األمم المتحدة لحلول
التنمية المستدامة.
«بروجيكت سنديكيت»2021 ،
باالتفاق مع «الجريدة»

علينا أن نعلم أن على شعب الكويت أن يتحمل مسؤولياته
وواجباته تجاه وطنه كسائر شعوب العالم ،وإذا كانت الدولة
بحاجة لفرض ضرائب ،فعلينا تقبل ذلك برحابة صدر ،ألن
هذه األموال سيرتد نفعها على المواطن نفسه ،ألنها
ستنفق على التعليم والصحة واألمن والدفاع وإصالح الطرق.
«ال مساس بجيب المواطن» ،هذا المصطلح شاع استخدامه
من كثير من النواب ،حيث يرفعونه في وجه الحكومة عندما
تفكر بزيادة الرسوم أو فرض ضرائب لتغطية العجز الذي
سيواجه الميزانية ،محتجين على ذلك أن الكويت دولة غنية
وليست بحاجة إلى إرهاق المواطن .ويطالبون الحكومة أن
تهتم بتنويع مصادر الدخل ،وليعلم النواب أن دول أوروبا
وأميركا أغنى مــن الكويت مئات الـمــرات وتشكل الضرائب
والــرســوم صلب ميزانيتها ،أمــا بالنسبة إلــى تنوع مصادر
الدخل فمن المعروف أن الصناعة والزراعة والسياحة هي من
أهم مصادر الدخل للدول ،ونصيب الكويت من هذه المصادر
ً
ضئيل إن لم يكن معدوما.
ولما طرح مشروع مدينة الحرير ،على أساس أنه مشروع
استثماري مدروس ،سيساهم في تحويل الكويت إلى مركز
مــالــي ت ـجــاري عــالـمــي ويـســاعــد فــي تـنــويــع م ـصــادر الــدخــل،
عارضه البعض على اعتبار أنه سيؤدي إلى ظهور ظواهر
سلبية تــؤثــر سلبا عـلــى الـقـيــم واألخـ ــاق الـمــوروثــة خاصة
المستمدة من الدين ،ومــا زال هــذا المشروع القيم مشروعا
معطال ،ومن الواضح أن الدولة اليوم تواجه عجزا حقيقيا
في الميزانية ،ألن المصروفات أصبحت أعلى من اإليرادات،
والـسـبــب الــرئـيــس فــي ارت ـف ــاع الـمـصــروفــات زيـ ــادة الــرواتــب
واألجور والدعوم التي تقدم للمواطنين ،وكانت تلك الزيادة
تتم بصورة عشوائية وغير مدروسة ،حتى أصبحت تلتهم
أك ـثــر م ــن رب ــع ال ـم ـيــزان ـيــة ،وكـ ــان الـ ـن ــواب ب ـمــا ي ـقــدمــونــه من
مقترحات هــم مــن ســاهــم فــي رفــع األج ــور لتحقيق مكاسب
انـتـخــابـيــة دون م ــراع ــاة لـمـصــالــح ال ــدول ــة .الـمـهــم اآلن كيف
سنواجه هذا العجز والنواب يرفضون مساس جيب المواطن؟
والدين ممنوع ،وصندوق األجيال خط أحمر؟
يدعي بعض الـنــواب أن العجز غير حقيقي واقتصادنا
قوي ومتين ،ولكن الحكومة من وجهة نظرهم تدعي العجز
للتهرب من مطالب النواب المحقة ،كإسقاط القروض التي قد
تكلف الدولة أكثر من مليار دينار ،وال شك أن الدولة تواجه
أزمة حقيقية ولن تستطيع الخروج منها إال بوجود حكومة
قــويــة حــازمــة ق ــادرة على الـمــواجـهــة والـتـصــدي ،كما يصف
الدستور مجلس الــوزراء بأنه الجهة المهيمنة والمسيطرة
على الدولة ،ولن تستطيع على ذلك إال بوجود وزراء قادرين
على اتخاذ القرارات المدروسة ،التي تحتاجها الدولة لمعالجة
مشكالتها ،وقادرين على الدفاع عن تلك القرارات وتنفيذها،
ويجب أن يظهر الوزير المختص ويعلن في مؤتمر صحافي
ً
ويوضح سبب األزمــة ورأيــه في عالجها بدال من أن تستقي
الجماهير رأيها من اإلشاعات التي تبث على وسائل التواصل
االجتماعي.
علينا أن نعلم أن على شعب الكويت أن يتحمل مسؤولياته
وواجباته تجاه وطنه كسائر شعوب العالم ،وإذا كانت الدولة
بحاجة لفرض ضرائب ،فعلينا تقبل ذلك برحابة صدر ،ألن
هذه األموال سيرتد نفعها على المواطن نفسه ،ألنها ستنفق
على التعليم والصحة واألمن والدفاع وإصالح الطرق.

التعميم جريمة بحق
الوطن
علي محمد البداح
ظاهرة تعميم الخطأ توسعت لتشمل فئات الشعب الكويتي
وكل مكوناته ،واستمرارها سيفتت وحدة هذا الشعب ويدمر
بلدنا ،فقد أصبح لكل مكون مغردوه وكتابه الذين يتكفلون
بالرد على من يهاجم فردا منه ،ثم يحولون القضية إلى حرب
ضد مكونات الشعب الكويتي األخرى.
مــن يـقــرأ ويـتــابــع مــا يكتب فــي الـكــويــت فــي الصحف
أو في وسائط التواصل االجتماعي من تجريح وقذف
وإساءة لمكونات الشعب الكويتي ال بد أن يهلع ويخاف
على مستقبل البلد ،فلم يعد النقد يركز على الشخص
أو المجموعة التي خالفت إنما يتمادى ليشتم قبيلة
بأسرها أو طائفة أو فئة كاملة من شعب الكويت بجرم
ف ــرد أو ع ــدد م ـح ــدود م ــن األفـ ـ ــراد ،فـيـصــف ك ــل الـشـيــوخ
بالفساد أو قبيلة بأسرها بالتسلط ،أو بجعل والء طائفة
لغير الكويت ،أو أن كل التجار يمثلون الدولة العميقة،
أو يتهم كــل الكويتيين بالكسل أو أن كــل ا لـبــدو همهم
المكاسب وهكذا.
إن مثل هذا التعميم جريمة ليست بحق هذه الفئة أو
تلك إنما هو خطر على الوطن ووحدة ناسه ،فإن أخطأ
فــرد فاللوم والنقد والشكوى تكون ضد هــذا الفرد ،وال
عالقة لعائلته أو أصحابه أو منطقته أو أصوله بما عمله،
إن التعميم الذي نشاهده ونقرأه ونسمعه يخرب ما تبقى
من وحدتنا الوطنية ،ويؤدي بالكويت إلى مهاوي الردى.
ِّ
لنسم األسماء بأسمائها ولنوجه كل النقد لمن يثبت
تطاوله على المال العام أو الخاص أو اإلساءة للبلد بأي
شكل كــان ،بل إن القانون يحتم عليك مقاضاة المسيء
للوطن ،لكن ال دخل لهذا الفرد بأهله أو أصله وفصله.
لنتق الله في وطننا فلم يبق ركن من أركانه لم يتعرض
للتجريح ،ولم يبق مكون لم تتم اإلساءة له بدون ذنب ،أو
بذنب فرد تافه أو مجرم ال يمثل إال نفسه ،وعندنا ظاهرة
غريبة عجيبة فــي عالقتنا بــا لــوا فــد يــن فنحن نصنفهم
حسب جنسياتهم ،فإن أخطأ وافد فإن كل الوافدين من
جنسيته مجرمون ،ويجب طــرد هــم ،ونحن نتعامل مع
الوافدين بتعال بغيض ،وفي الوقت نفسه نطلب منهم
الــوالء والطاعة والسكوت على اإلهــانــة ،وإن تجرأ أحد
وبلده وشعبه الذي يبنتمي
منهم وعبر عن ًاستيائه فإنه ً
إليه يصبح ناكرا للجميل وكافرا بالنعمة ،وكأن الوافدين
المساجد يتلقون الـمـســاعــدات مــن الـنــاس،
يقفون أم ــام ً
ولـيـســوا أنــاســا مكافحين يـســاعــدونـنــا فــي بـنــاء بلدنا،
وقد ذكرت سابقا كيف أننا هاجمنا كل فئات الوافدين
ِّ
المعممين.
بالتتابع وحسب مزاج هؤالء
وه ــذه ال ـظــاهــرة تــوسـعــت اآلن لـتـشـمــل ف ـئــات الشعب
الكويتي وكل مكوناته ،حتى أصبح لكل مكون مغردوه
وكتابه الذين يتكفلون بالرد على من يهاجم فردا منه،
ث ــم ي ـحــولــون الـقـضـيــة إل ــى ح ــرب ض ــد م ـكــونــات الشعب
الكويتي األخرى.
إن استمرار هذه الظواهر سيفتت وحدة هذا الشعب
وسيدمر بلدنا الذي يحتاج إلينا موحدين ومجتهدين
وفاعلين في بنائه وتطويره ،احترام كل الناس مواطنين
وواف ــدي ــن والـتـعــامــل بــأمــانــة وت ــواض ــع وتـقــديــر سيبعد
الكويت عن الفتنة ويحميها من شرورها.
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الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

5.677

6.192

٤.٨4٦

2.370 2.741 3.307

 4781محفظة استثمارية في «البورصة» قيمتها  12.96مليار دينار
ً
 3703عدد عمالء المحافظ منهم  2773مواطنا
عيسى عبدالسالم

انـخـفـضــت الـقـيـمــة السوقية
ل ـل ـم ـح ــاف ــظ االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة مــن
 16.43مـلـيــار دي ـنــار فــي الــربــع
الثالث من عام  2020الى 12.96
مليار دينار مع انطالق تداوالت
العام الحالي.
ووف ـ ـ ـ ــق إح ـ ـصـ ــائ ـ ـيـ ــة ل ـه ـي ـئــة
أسـ ـ ـ ــواق الـ ـ ـم ـ ــال ،فـ ـ ــإن اج ـم ــال ــي
ال ـق ـي ـم ــة الـ ـس ــوقـ ـي ــة ل ـل ـم ـحــافــظ
االستثمارية ،التي تحت ادارة
ال ـ ـشـ ــركـ ــات (يـ ـبـ ـل ــغ عـ ــددهـ ــا 47
شـ ــركـ ــة) ،ي ـب ـلــغ  3.07م ـل ـي ــارات
ديـ ـ ـن ـ ــار ،ب ـي ـن ـم ــا ت ـب ـل ــغ ال ـق ـي ـمــة
السوقية للمحافظ االستثمارية
وال ـت ــي تـخـضــع الدارة العميل
نفسه  4.83مليارات ،في المقابل

تبلغ إجمالي القيمة السوقية
للمحافظ االستثمارية للحفظ
 5.05مليارات.
وت ـط ــرق ــت اإلح ـص ــائ ـي ــة إل ــى
أن عــدد المحافظ االستثمارية
يـبـلــغ  4781مـحـفـظــة تـ ــدار من
قبل  47شــركــة 962 ،تقع تحت
ادارة الشركات المرخص لها من
قبل هيئة أس ــواق الـمــال2816 ،
تخضع الدارة الـعـمــاء ،بينما
يوجد  1003محافظ للحفظ.
وأوضـ ـح ــت اإلح ـص ــائ ـي ــة أن
القيمة السوقية لألوراق المالية
تبلغ  12.61مليار دينار ،مقابل
القيمة السوقية للنقد والتي ال
تتجاوز  354.64مليون دينار.

تنسيق بين هيئتي تشجيع االستثمار والصناعة ووزارة الصحة
●

كشفت مصادر أن هناك تنسيقا بين هيئة
تشجيع االستثمار المباشر والهيئة العامة
ل ـل ـص ـنــاعــة ،ب ــال ـت ـع ــاون م ــع وزارة ال ـص ـحــة،
لــاتـفــاق عـلــى قــائـمــة مقترحة مــن الـشــركــات
ال ـعــال ـم ـيــة ال ـع ــام ـل ــة ف ــي مـ ـج ــال ال ـص ـنــاعــات
الدوائية ،الستهدافها واستقطابها لالستثمار
في القطاع الصناعي ،وتوطينها في مدينة
الشدادية الصناعية.
وبـيـنــت ال ـم ـصــادر ،ل ــ«ال ـجــريــدة» ،ان ــه تمت
مناقشة الدورة المستندية إلجراءات استخراج
الـتــرخـيــص الـصـنــاعــي للمستثمر األجـنـبــي،
لتوحيد طلب الترخيص الصناعي وترجمته
باللغة االنجليزية ،وتمت مراسلة الشركات
المذكورة واستقطاب شركتين تقدمتا بطلبات
الترخيص للهيئة ،وتمت الموافقة عليها.
وأض ـ ــاف ـ ــت انـ ـ ــه تـ ــم االتـ ـ ـف ـ ــاق عـ ـل ــى ت ـقــديــم
تسهيالت من وزارة الصحة والهيئة العامة
للصناعة و«تشجيع اال سـتـثـمــار» للشركات
الـمـسـتـهــدفــة ،م ــن خ ــال عـمــل زيـ ــارة لـلــوفــود
الستقطابها ،إال أنه لم يتم استكمال االجراءات

رقابة وتشريع
وأوض ـحــت مـصــادر مطلعة،
لـ ـ ـ «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» ،أن ال ـت ـع ــدي ــات

بـسـبــب جــائـحــة ك ــورون ــا ،وج ــار الـعـمــل على
اسـتـكـمــال اج ـ ــراء ات الـتـعــاون والتنسيق مع
الجهات ذات الشأن التمام اجراءات االستهداف
واالس ـت ـق ـط ــاب وفـ ــق آلـ ـي ــات ج ــدي ــدة تـنــاســب
طبيعة المرحلة الحالية في ظل الجائحة.
الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للصناعة
واف ـقــت فــي الـســابــق عـلــى تخصيص  10في
المئة من المساحة الكلية لمدينة الشدادية
الصناعية لمصلحة مشاريع هيئة تشجيع
االستثمار المباشر ،وتم االتفاق على تحديد
الشركات المستهدفة ،وتزويد الهيئة بالمزايا
والتسهيالت من قبل الهيئة العامة للصناعة
ووزارة الصحة.
واعلن في السابق مشروع مدينة الشدادية
الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة ،ال ـ ـتـ ــي ت ـب ـل ــغ م ـس ــاح ـت ـه ــا 5.8
ماليين متر مــربــع ،لمعالجة نــدرة األراضــي
الصناعية إلقامة المشاريع المهمة عليها،
م ــن خـ ــال ت ــوف ـي ــر  1036ق ـس ـي ـمــة صـنــاعـيــة
لـنـشــاط الـصـنــاعــات الـغــذائـيــة والـكـيـمــاويــة،
وغيرها مــن األنشطة الصناعية المتنوعة،
وذل ــك بمساحات مختلفة ت ـتــراوح بين الف
و 10آالف متر مربع.

ارت ـفــع سـعــر بــرمـيــل النفط
الكويتي سنتين اثنين ليبلغ
ً
 64.86دوالرا ف ــي تـ ـ ــداوالت
يــوم االثنين الماضي مقابل
ً
 64.84دوالرا في تداوالت يوم
ً
الجمعة الماضي وفقا للسعر
المعلن من مؤسسة البترول
الكويتية.
وفـ ــي األس ـ ـ ــواق ال ـعــال ـم ـيــة،
نزلت أسعار النفط أكثر من 1
في المئة صباح أمس ،وسط
تــوق ـعــات ب ــأن ت ــواف ــق «أوب ــك»
على زيادة إمدادات الخام في
اج ـت ـم ــاع األسـ ـب ــوع الـ ـج ــاري،
مما أضعف المعنويات التي
تضررت بالفعل جراء مخاوف
من تباطؤ الطلب الصيني.
ً
ونــزل خــام برنت  80سنتا
مــا ي ــوازي  1.3فــي الـمـئــة إلــى
ً
 62.89دوالرا للبرميل بعدما
فـقــد  1.1فــي الـمـئــة فــي الـيــوم
السابق.
وخسر خــام غــرب تكساس
ً
الوسيط األ مـيــر كــي  69سنتا

مــا ي ــوازي  1.1فــي الـمـئــة إلــى
ً
 59.95دوالرا للبرميل و كــان
قد هبط أمس  1.4في المئة.
والمـ ـ ـ ـ ـ ــس الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــام ـ ـ ــان أق ـ ــل
م ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات ـ ـه ـ ـمـ ــا ف ـ ـ ــي أك ـ ـثـ ــر
م ــن س ـتــة أي ـ ــام م ــع اس ـت ـمــرار
الخسائر التي بدأت في نهاية
األسبوع الماضي.
وق ـ ـ ــال س ـ ــات ـ ــورو ي ــوش ـي ــدا
مـحـلــل ال ـس ـلــع األول ـيــة
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى راك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
س ـ ـ ـي ـ ـ ـك ـ ـ ـيـ ـ ــور ت ـ ـ ـيـ ـ ــز ،إن
ال ـ ـتـ ــوق ـ ـعـ ــات ب ـ ــزي ـ ــادة
مـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــة الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـل ـ ـ ــدان
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــدرة لـ ـلـ ـبـ ـت ــرول
(أوب ـ ـ ـ ـ ـ ــك) وحـ ـلـ ـف ــائـ ـه ــا فــي
مجموعة «أو ب ــك »+إنتاج
ال ـن ـفــط م ــن أب ــري ــل يــدفــع
األسعار للهبوط.
وت ــاب ــع «ال ـم ـخ ــاوف
م ـ ــن زيـ ـ ـ ـ ــادة إمـ ـ ـ ـ ــدادات
أوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك +وان ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاء
خـ ـف ــض ال ـس ـع ــودي ــة
ال ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ــواق ـ ـ ــع

«وطنية» :لم نتسلم إخطارات
رسمية لسحب سوق شرق

فـ ــي فـ ـب ــراي ــر إذ عـ ـ ــزز خـفــض
طوعي مــن جانب السعودية
التخفيضات المتفق عليها
ً
م ــع مـنـتـجـيــن ح ـل ـفــاء ،منهيا
سبع زيادات شهرية متتالية.
وان ـخ ـف ــض إنـ ـت ــاج روس ـيــا
م ــن ال ـن ـف ــط وم ـك ـث ـف ــات ال ـغ ــاز
إ ل ـ ـ ــى  10.1م ــا يـ ـي ــن ب ــر م ـي ــل
ً
يــومـيــا فــي فـبــرايــر مــن 10.16
ً
م ــاي ـي ــن ب ــرم ـي ــل ي ــومـ ـي ــا فــي
ال ـش ـهــر ال ـســابــق ،ع ـلــى الــرغــم
ً
م ـ ــن خـ ـط ــط ل ـ ــزي ـ ــادت ـ ــه ،وفـ ـق ــا
لحسابات «رويترز» المستندة
إلى تقرير من إنترفاكس بناء
على بيانات رسمية.

علي العنزي

ً
ً
سجلت مؤشرات بورصة الكويت تراجعا مـحــدودا في تعامالت
ثاني جلسات هذا األسبوع وخسرت المؤشرات األربعة بنسب متقاربة
كانت  0.14في المئة على مستوى مؤشر السوق العام ،الــذي حذف
 8.22نقاط ليقفل على مستوى  5677.55نقطة بسيولة بلغت 39.2
مليون دينار تداولت  210.1ماليين سهم من خالل  9885صفقة ،وتم
ً
تداول  134سهما ربح منها  53وخسر  59بينما استقر  22دون تغير.
وسجل مؤشر السوق األول خسارة قريبة من العام وبنسبة 0.12
في المئة أي  7.63نقاط ليقفل على مستوى  6192.98نقطة بسيولة
ً
بلغت  28.6مليونا تداولت  80.5مليون سهم من خالل  5049صفقة،
ً
وتم تــداول  25سهما ربح منها  6فقط وخسرت  15بينما استقرت
 4دون تغير.
وخسر مؤشر الرئيسي نسبة ُعشري نقطة مئوية تساوي 9.94
نقاط ليقفل على مستوى  4663.14نقطة بسيولة جيدة بلغت 10.5
ماليين دينار تداولت  129.6مليون سهم عن طريق  4836صفقة ،وربح
ً
 47سهما مقابل تراجع  44واستقرار  18دون تغير.

«الديرة»  16الجاري تاريخ
حيازة األسهم
ذك ــرت شــركــة الــديــرة القابضة أنــه ورد
خـطــأ ف ــي اإلع ـ ــان ال ـســابــق ب ـشــأن حـيــازة
األسهم ،والصحيح أن هذه الحيازة تكون
بتاريخ  16مارس الجاري ،وتاريخ تداول
السهم دون استحقاق في  17الجاري.

تباين األداء

 6.56ماليين دينار حصة
«القرين» من توزيعات األرباح

ن ـفــت الـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـش ــؤون الـقـ ّـصــر
ص ـحــة ال ـخ ـبــر الـ ـص ــادر أمـ ــس األول في
جريدة «الجريدة» ونص على أن الهيئة
أسندت لشركة المقاصة محفظة بقيمة
 ٣٠مليون دي ـنــار ،وقــالــت إن هــذا الخبر
غير صحيح.

ً
مليون برميل يوميا الشهر
ا لـجــاري يضغط على أسعار
النفط».
ً
وتـ ـجـ ـتـ ـم ــع «أوبـ ـ ـ ـ ـ ــك »+غ ـ ــدا
ل ـب ـحــث عـ ـ ــودة م ــا ي ـص ــل إل ــى
 1.5مليون برميل مــن الخام
للسوق.
وخـلــص مـســح ل ـ «رويـتــرز»
أن إنتاج أوبك النفطي تراجع

●

قــالــت ال ـشــركــة الــوطـنـيــة ال ـع ـقــاريــة ،إنــه
بشأن ما يتم تداوله على مواقع التواصل
االجـتـمــاعــي ح ــول سـحــب س ــوق ش ــرق من
ال ـشــركــة« ،فــإن ـنــا لــم نتسلم أي إخ ـطــارات
رسمية من الجهات المعنية في هذا الشأن».

ّ
«القصر» :لم نسند محفظة
للمقاصة

وأشارت الى أن جهود هيئة
األس ــواق خــال الفترة الحالية
ترتكز إلى اقرار بعض القوانين
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـت ـج ـم ـي ــع أش ـ ـكـ ــال
تــوظـيــف أمـ ــوال المستثمرين،
ح ـ ـسـ ــب أن ـ ـظ ـ ـمـ ــة االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار
الجماعي ،وفــق القانون رقــم 7
لعام  ،2010وتعديالته الجديدة
وا لــا ئـحــة التنفيذية الخاصة

تراجعات لمؤشرات البورصة
والسيولة  39.2مليون دينار

أخبار الشركات

ك ـ ـش ـ ـفـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة الـ ـ ـق ـ ــري ـ ــن لـ ـصـ ـن ــاع ــة
ال ـك ـي ـم ــاوي ــات ال ـب ـت ــرول ـي ــة أن الـجـمـعـيــة
العمومية العادية لكل من شركة إيكويت
ل ـل ـب ـتــروك ـي ـمــاويــات وال ـش ــرك ــة الـكــويـتـيــة
لألولفينات عقدت أمس ،وتمت الموافقة
ع ـل ــى ت ــوزي ــع أرب ـ ـ ــاح ن ـق ــدي ــة ع ــن ال ـس ـنــة
المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021
لكل منهما.
وأوضحت أن «القرين» تمتلك ما نسبته
 6فــي الـمـئــة مــن إجـمــالــي رأس ـمــال كــل من
الشركتين ،وأن إجمالي توزيعات األرباح
ال ـم ـس ـت ـل ـمــة م ــن م ـســاه ـم ـت ـهــا ف ــي ك ــا مــن
الـشــركـتـيــن سـيـبـلــغ  6.56مــايـيــن دي ـنــار،
وس ـي ـت ــم إدارج هـ ــذه الـ ـت ــوزيـ ـع ــات ضـمــن
بيانات الربع الحالي واألخير من السنة
المالية المنتهية في  31مارس .2021

تنظيم أكبر

ليبلغ
نتين
س
يرتفع
الكويتي
البرميل
ِ
ً
ً
 64.86دوالرا ...و«أوبك  »+تجتمع غدا

استقطاب شركات الصناعات
الدوائية لتوطينها في «الشدادية»
جراح الناصر

وبينت اإلحـصــائـيــة أن عدد
عـمــاء الـمـحــافــظ االستثمارية
 3703ع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاء ،ي ـ ـب ـ ـلـ ــغ ع ـ ــدد
الكويتيين منهم  2773مواطنا،
ف ـ ــي حـ ـي ــن يـ ـبـ ـل ــغ ع ـ ـ ــدد ع ـم ــاء
المحافظ غير الكويتيين 930
عميال.
وذكـ ـ ـ ـ ــرت أن ع ـ ـ ــدد الـ ـعـ ـم ــاء
ال ـط ـب ـي ـع ـي ـيــن ي ـص ــل ال ـ ــى نـحــو
ً
ً
 2740عميال ،مقابل  963عميال
ً
اعتباريا.

التشريعية والــرقــابــة على أداء
وعـمــل الـمـحــافــظ االسـتـثـمــاريــة
ساهم بشكل كبير في الحد من
الممارسات غير السليمة ،التي
ك ــان ــت ت ــرت ـك ــب ،والـ ـت ــي كـشـفــت
ع ـن ـهــا الـ ـ ـج ـ ــزاءات وال ـع ـق ــوب ــات
التي تم توقيعها على الشركات،
خالل الفترة الماضية.
ولفتت إلــى أن هناك تقارير
مهمة ينبغي على القائمين على
إدارة ال ـم ـحــافــظ االسـتـثـمــاريــة
تقديمها بشكل دوري إلى هيئة
أسواق المال ،وهي تقرير حول
المحافظ االستثمارية التي تم
إنـشــاؤهــا أو إغــاقـهــا ،وتقرير
ح ــول ال ـم ـحــافــظ االسـتـثـمــاريــة

لـ ــدى ال ـش ـخ ــص ال ـم ــرخ ــص ل ــه،
وت ـقــريــر ح ــول تـ ـ ــداوالت عـمــاء
ال ـم ـحــافــظ االس ـت ـث ـم ــاري ــة على
األوراق ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة ا لـ ـمـ ـص ــدرة
م ـ ــن الـ ـشـ ـخ ــص ال ـ ـمـ ــرخـ ــص لــه
أو ال ـش ــرك ــة األم ،أو ال ـشــركــات
ال ـتــاب ـعــة والــزم ـي ـلــة ،بــاإلضــافــة
الـ ـ ـ ــى ت ـ ـقـ ــريـ ــر حـ ـ ـ ــول تـ ـ ـ ـ ــداوالت
موظفي وأعضاء مجلس إدارة
الـشـخــص الـمــرخــص ل ــه ،فضال
عن تقرير حول تــداوالت عمالء
المحافظ االستثمارية األجانب،
وآخـ ــر ي ـت ـنــاول أس ـم ــاء الـجـهــاز
الـ ـق ــائ ــم ع ـل ــى إدارة ال ـم ـحــافــظ
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ب ـك ــل أش ـكــال ـهــا
ل ـل ـع ـم ــاء ومـ ـح ــاف ــظ الـ ـش ــرك ــة،

باالضافة الى تزويد الهيئة بأي
تغيير يطرأ على الجهاز القائم
وال ـم ـخ ــول ل ــه إدارة الـمـحــافــظ
االستثمارية.

به ،السيما أن الفترة الماضية
ش ـ ـ ـهـ ـ ــدت ن ـ ـ ـشـ ـ ــاط ع ـ ـ ـ ــدة صـ ــور
لتوظيف أ م ــوال المستثمرين،
وف ـ ـ ـ ـ ــق أن ـ ـ ـظ ـ ـ ـمـ ـ ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار
الجماعية ،وا لـتــي تحتاج إلى
ت ـشــري ـعــات وق ــوان ـي ــن ج ــدي ــدة،
أو ت ـع ــدي ــات ع ـل ــى قــوان ـي ـن ـهــا
الـحــالـيــة ،رغ ـبــة فــي تنظيمها،
والعمل على ترقيتها لتطوير
الـســوق الـمــالــي ،ومــن أهــم هذه
األدوات ال ـس ـنــدات والـصـكــوك،
واألوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ــن ،وال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدات،
والـ ـ ـصـ ـ ـك ـ ــوك ،والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداول عـلــى
ال ـمــؤشــر ،وإقـ ـ ــراض واق ـت ــراض
األسـ ـ ـه ـ ــم ،والـ ـتـ ـع ــام ــل ب ــال ــره ــن
لشركات الوساطة.

 9.67ماليين دينار التوزيعات النقدية لـ «بوبيان ب»
أشارت شركة بوبيان للبتروكيماويات
إلى أن الجمعية العمومية العادية لكل من
شركة إيكويت للبتروكيماويات والشركة
الكويتية لألولفينات عقدت أمــس ،وتمت
الموافقة على توزيع أرباح نقدية عن السنة
الـمــالـيــة المنتهية فــي  31ديـسـمـبــر 2021
لكل منهما.

وأوضـ ـح ــت أن «ب ــوب ـي ــان ب» تـمـتـلــك ما
نسبته  9في المئة من إجمالي رأسمال كل
من الشركتين ،وأن توزيعات األرباح النقدية
التي ستحصل عليها الشركة ما قيمته 9.67
مــايـيــن دي ـن ــار ،وس ــوف ينعكس أث ــر هــذه
التوزيعات على بيانات الربع الرابع للسنة
المالية المنتهية في  30أبريل .2021

«دلقان» تربح  23.2ألف دينار
ً
حـقـقــت شــركــة دل ـق ــان ال ـع ـقــاريــة أرب ــاح ــا
قيمتها  23.2ألف دينار ،عن السنة المالية
المنتهية فــي  31ديسمبر  ،2021مقارنة
بـ ــأربـ ــاح ح ـق ـق ـت ـهــا الـ ـش ــرك ــة خ ـ ــال ال ـف ـتــرة
ال ـم ــذك ــورة م ــن ع ــام  ،2019بـلـغــت قيمتها

 326.3أل ــف دي ـنــار ،أي بــانـخـفــاض نسبته
 92.8فــي المئة ،وقــد تمت التوصية بعدم
توزيع أي أرباح.

ً
«آسيا» تستثمر خارجيا بـ  2.19مليون دينار
أكــدت شركة آسيا كابيتال االستثمارية موافقة مجلس
اإلدارة على الدخول في استثمار خارجي بمبلغ  2.19مليون
ديـنــار ،موضحة ان االستثمار قصير األجــل ومتغير ،ولن
تتم معرفة األثر المالي إال عند االستحقاق أو التخارج من
االستثمار والمتوقع قبل نهاية .2021

«وثاق» :تعيد تشكيل مجلس اإلدارة
قالت شركة وثاق للتأمين التكافلي ،إنه تم تشكيل مجلس
ً
اإلدارة ليصبح عبدالرحمن الشايجي رئيسا لمجلس اإلدارة
ً
وعبدالله الحميضي نائبا لمجلس اإلدارة بعضوية كل من
ناصر العبيد وبسام المسلم ،ومبارك القعود عضو مجلس
إدارة مستقل.

ً
سجلت تعامالت ثاني جلسات األسبوع في بورصة الكويت تباينا
ً
ً
قطاعيا ،إذ ربحت معظم األسهم في قطاع البنوك ،خصوصا األسهم
القيادية كـ«الوطني» و«بيتك» وكانت تتداول بالمنطقة الخضراء معظم
ً
فترات الجلسة ،وحتى فترة المزاد التي قلصت كثيرا من مكاسبها بعد
عروض مليونية على «الوطني» بالحد األدنى ،وبنسب أقل على بقية
ً
ً
أسهم السوق األول وقطاع البنوك تحديدا ،وهو سلوك أصبح معروفا
لدى متعاملي السوق يقوم به األجانب بشكل أسبوعي وعلى جلستين.
وجــاء الضغط الكبير على مؤشر السوق من أسهم خــارج قطاع
البنوك كان أبرزها سهم البورصة ،الــذي أعلن توزيعته السنوية بـ
ً
 40فلسا ليتراجع السهم بقوة وبنسبة  5في المئة ليتم إيقافه بداية
الجلسة كفاصل ،ثم عاد واسترد بعض الخسائر لكنه بقي على خسارة
كبيرة بنسبة  3.7في المئة رافقته أسهم عقارات الكويت واالستثمارات
الوطنية وهيومن سوفت.
بينما على الطرف اآلخر تراجعت أسهم أرزان وآبار وأعيان بنسب
بين  1و 2في المئة ،وكانت من ضمن األفضل سيولة ،بينما ربحت
ً
ً
أسهم إيفا والعيد الــذي سجل نموا كبيرا بنسبة  19في المئة بعد
ً
بيانات مالية جيدة وتوزيع نقدي ومنحة ما كان مفاجئا ليتحرك
السهم بنشاط وسيولة استثنائية ويخفف مــن تــراجـعــات األسهم
ً
األخرى في الرئيسي خصوصا أسهم األسمنت وثريا ووربة للتأمين
لتنتهي الجلسة حمراء ،لكن بنسب غير مقلقة للمتداولين.
ً
خليجيا ،استمر التباين بأداء األسواق المالية بدول مجلس التعاون
الخليجي ،إذ تراجعت أسواق قطر والكويت والبحرين وواصل القطري
النزيف القوي وخسر نسبة كبيرة بلغت  1.4في المئة ليقترب من
كسر مستوى  10آالف نقطة بينما سجل مؤشرا الكويت والبحرين
خسارة محدودة.
في المقابل استمر األداء القوي لمؤشر السوق السعودي الرئيسي
«تاسي» وحقق نقطة مئوية جديدة بدعم من أسعار النفط وارتفاع
المؤشرات األميركية بعد حزمة تحفيز قوي لالقتصاد األميركي أقرها
الكونغرس األميركي .وربحت مؤشرات اإلمارات بنسب جيدة بين 0.8
و 0.7في المئة ،كما ربح مؤشر عمان المالي وبدعم من استمرار أسعار
ً
النفط بمناطق جيدة فوق مستوى  64دوالرا للبرميل.

٩
«زين» األولى في الشرق األوسط لـ «التصدي لتغير المناخ»
ةديرجلا
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• الخرافي :إفصاحاتنا عن اإلجراءات المناخية تعزز شفافية عملياتنا أمام العمالء والمستثمرين
• « »CDPأدرجت المجموعة في مؤشرها العالمي مع تصنيف «»B
قالت «زين» إنها نجحت للعام
الثاني على التوالي في تلبية
المعايير والمتطلبات الخاصة
لـ «مشروع اإلفصاح عن
انبعاثات الكربون (،»)CDP
إذ تعد المجموعة من
الشركات القليلة في أسواق
المنطقة التي تحمل عضوية
هذا المشروع.

أ ع ـ ـل ـ ـنـ ــت مـ ـجـ ـم ــو ع ــة ز يـ ــن
أ نــه تــم إدرا ج ـهــا فــي القائمة
العالمية لمشروع اإلفصاح
ع ـ ـ ــن انـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــاث ـ ــات الـ ـ ـك ـ ــرب ـ ــون
( )CDPم ــع تـصـنـيــف مـتـقــدم
ف ــي ن ـط ــاق اإلدارة (  ،)Bمـمــا
يـجـعـلـهــا ش ــرك ــة االتـ ـص ــاالت
األول ـ ـ ــى فـ ــي م ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق
األوسط وإفريقيا التي تحوز
ه ــذا الـتـصـنـيــف فــي مـجــاالت
التصدي لتغير المناخ.
وكـ ـشـ ـف ــت الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة أن
التصنيف ( ،)Bالذي حصلت
ع ـل ـي ــه فـ ــي ق ــائ ـم ــة ال ـش ــرك ــات
العالمية التي تقوم بالكشف
عن األ ثــر البيئي لعملياتها،
يـتـجــاوز م ـعــدالت المتوسط
ا ل ـعــا ل ـمــي " ،"Cك ـمــا ي ـت ـجــاوز
المتوسط اإلقليمي أل ســواق
آسيا (.)D
وبـ ـيـ ـن ــت أنـ ـه ــا ج ـ ـ ــاء ت فــي
ق ــا ئ ـم ــة ت ـض ــم  35فـ ــي ا ل ـم ـئــة
مــن شــركــات االتـصــاالت على
مـسـتــوى ا ل ـعــا لــم بتصنيفها
فـ ــي ن ـ ـطـ ــاق "اإلدارة" ،و ه ــو
التصنيف الخاص بعمليات
اإلفـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاح عـ ـ ــن اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
المناخية ،إذ تعود ثمرة هذا
اإلنجاز إلى الرؤية الشاملة،
وجــديــة االل ـتــزام الــذي يبديه
نــا ئــب ر ئـيــس مجلس اإلدارة
الرئيس التنفيذي للمجموعة
بدر ناصر الخرافي ،بتحقيق
وعد "زين" بإحداث تغييرات
منهجية في مشروع الكشف
المبكر عن الكربون ،وتوفير
إطار شفاف لتقارير معالجة
تغير المناخ.

تلبية معايير «»CDP

المجموعة
اتخذت خطوات
متقدمة نحو
معالجة
بصمتها
البيئية
الخرافي

وأفـ ـصـ ـح ــت أنـ ـه ــا ن ـج ـحــت
للعام الثاني على التوالي في
تلبية المعايير والمتطلبات
الخاصة لـ "مشروع اإلفصاح
ع ـ ـ ــن انـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــاث ـ ــات الـ ـ ـك ـ ــرب ـ ــون
( ،")CDPإذ تـعــد ا لـمـجـمــو عــة
مـ ــن ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـق ـل ـي ـل ــة فــي
أ ســواق المنطقة التي تحمل
عضوية هذا المشروع.
وب ـص ـف ـت ـهــا ع ـض ــوا نـشـطــا
ف ــي ف ــري ــق ال ـع ـم ــل ال ـم ـنــاخــي
الـ ـت ــاب ــع ل ــاتـ ـح ــاد ال ـع ــال ـم ــي
ل ـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـم ـ ـت ـ ـن ـ ـق ـ ـلـ ــة
(  ،)GSMAب ـ ـ ــدأت م ـج ـمــو عــة
زين في اإلفصاح عن آثارها
البيئية ،واستهالكها للطاقة
وانـ ـبـ ـع ــاث ــاتـ ـه ــا الـ ـك ــرب ــونـ ـي ــة
مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال "  ،"CDPو ه ـ ــي
م ــؤسـ ـس ــة غـ ـي ــر ربـ ـحـ ـي ــة ل ـهــا
م ـ ـكـ ــا تـ ــب إ قـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة فـ ـ ــي 50
دو ل ــة ،إذ هـنــاك اآلن شــر كــات

ومــدن ومـنــاطــق فــي أكـثــر من
 90دو لـ ـ ــة تـ ـق ــوم ب ــاإل ف ـص ــاح
لـ ـ ـمــؤ س ـســة  ،CDPا ل ـم ـع ـتــرف
بها أيضا من جانب مؤشرات
عــال ـم ـيــة بـ ـ ــارزة ،م ـثــل مــؤشــر
 MSCIا لـ ـخ ــاص بــا ل ـحــو ك ـمــة
ال ـ ـب ـ ـي ـ ـئ ـ ـيـ ــة واالجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة
و ح ــو ك ـم ــة ا ل ـش ــر ك ــات (،)ESG
وه ــو ال ـمــؤشــر الـ ــذي يـعـكــس
االحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاج ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـطـ ــورة
للمستثمرين الذين يهدفون
إل ـ ــى إدم ـ ـ ــاج مـ ــؤشـ ــرات ESG
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ن ـ ـ ـحـ ـ ــو مـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزاي ـ ـ ــد ف ــي
عمليات تخصيص األ صــول
والتقييمات.
وتدير المؤسسة العالمية
نـ ـ ـظ ـ ــام اإلف ـ ـ ـصـ ـ ــاح الـ ـع ــالـ ـم ــي
ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــريــن والـ ـش ــرك ــات،
وا ل ـ ـمـ ــدن وا لـ ـمـ ـن ــا ط ــق إلدارة
آثـ ـ ــارهـ ـ ــا الـ ـبـ ـيـ ـئـ ـي ــة ،وي ـن ـظ ــر
مـجـتـمــع االق ـت ـصــاد الـعــالـمــي
إ ل ــى " "CDPعـلــى أ ن ـهــا تمثل
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــار الـ ــذه ـ ـبـ ــي إلع ـ ـ ــداد
التقارير البيئية مع مجموعة
الـ ـبـ ـي ــان ــات األغ ـ ـنـ ــى واألكـ ـث ــر
ً
ش ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوال حـ ـ ـ ـ ــول إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات
الشركات والمدن ،ولدى هذه
المؤسسة مجموعة بيانات
ش ــام ـل ــة حـ ــول ك ـي ـف ـيــة ق ـيــاس
الـ ـش ــرك ــات وال ـ ـمـ ــدن آلث ــاره ــا
البيئية وفهمها ومعالجتها،
إذ تـهــدف إل ــى تــوفـيــر ال ــرؤى
والتحليالت التفصيلية لدفع
اإلج ـ ــراء ات الـعــاجـلــة الــازمــة
لعالم آمن مناخيا.
الجدير بالذكر أن تصنيف
ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات ُي ـ ـ ـجـ ـ ــرى ح ــالـ ـي ــا
بـنـ ً
ـاء عـلــى منهجية تسجيل
النتائج الشفافة الخاصة بـ
" "CDPالتي تغطي اإلفصاح
ال ـ ـ ـشـ ـ ــامـ ـ ــل ع ـ ـ ــن الـ ـ ـت ـ ــأثـ ـ ـي ـ ــرات
البيئية ،والمخاطر والفرص،
وال ـ ـحـ ــوك ـ ـمـ ــة واإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات؛
والوعي بالمخاطر البيئية،
وكيفية ارتباطها باألعمال،
وإظهار إدارة هذه المخاطر
الـ ـبـ ـيـ ـئـ ـي ــة ،وإثـ ـ ـ ـب ـ ـ ــات أفـ ـض ــل
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـمـ ـ ــارسـ ـ ــات الـ ـم ــرتـ ـبـ ـط ــة
بالقيادة البيئية.
وإذ تـ ـعـ ـم ــل "  "CDPع ـلــى
تـ ـ ـشـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــع ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــريـ ــن
وال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات وال ـ ـ ـمـ ـ ــدن ع ـلــى
ات ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاذ إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات لـ ـبـ ـن ــاء
اق ـت ـصــاد م ـس ـتــدام م ــن خــال
قـ ـ ـي ـ ــاس وفـ ـ ـه ـ ــم ال ـ ـتـ ــأث ـ ـيـ ــرات
ال ـب ـي ـئ ـيــة ،فــإن ـهــا ت ـســاعــد فــي
ت ــوج ـي ــه الـ ـش ــرك ــات ب ــاإلب ــاغ
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــر ع ـ ـ ــن بـ ـي ــان ــاتـ ـه ــا
الـمـتـعـلـقــة بــالـعـمــل الـمـنــاخــي
مــن خ ــال اس ـت ـخــدام نـمــوذج
ش ــام ــل ي ـس ــاع ــد ف ــي تــوح ـيــد
منهجية العمل.

ويشهد مـشــروع اإلفصاح
ع ــن االن ـب ـع ــاث ــات ال ـكــربــون ـيــة
(  )CDPتـ ـ ـ ــزا يـ ـ ـ ــدا ف ـ ـ ــي ع ـ ــدد
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــريـ ـ ــن ال ـ ـ ـبـ ـ ــالـ ـ ــغ
عـ ـ ـ ــدد هـ ـ ـ ــم  560مـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــرا
ب ــأص ــول تـبـلــغ قـيـمـتـهــا 106
ت ــر ي ـل ـي ــو ن ــات دوالر ،وأ ك ـث ــر
مــن  150مـشـتــر يــا بــأ كـثــر من
 4تريليونات دوالر لإلنفاق
ع ـلــى ال ـم ـش ـتــريــات لـمـطــالـبــة
آالف ا لـشــر كــات بالكشف عن
بـيــانــاتـهــا الـبـيـئـيــة مــن خــال
مــؤ سـســة  ،CDPفعبر إ شــراك
محافظ ا لـشــر كــات فــي خطط
التصدي للمخاطر المتعلقة
بـ ـ ـتـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاخ ،ودع ـ ـ ـ ــم
اال نـتـقــال نحو نـمــاذج أعمال
منخفضة الكربون ،يستطيع
الـمـسـتـثـمــرون الـمـشــاركــة في
التأثير على قطاع الصناعة
بشكل إيجابي.

اعتراف في أصعب الفترات
وقـ ـ ــال ن ــائ ــب رئـ ـي ــس م ـج ـلــس
اإلدارة الرئيس التنفيذي لـ "زين"
ب ــدر نــاصــر ال ـخ ــراف ــي" :نـحــن
س ـعــداء لـلـغــايــة ب ـ ــإدراج اســم
مـ ـجـ ـم ــوع ــة زي ـ ـ ــن ف ـ ــي ق ــائ ـم ــة
الشركات العالمية لمشروع
اإلفـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاح ع ـ ـ ــن ان ـ ـب ـ ـعـ ــاثـ ــات
الكربون ( )CDPمع تصنيف
مـ ـتـ ـق ــدم ( ،)Bو هـ ـ ــو ا عـ ـت ــراف

جائحة «كوفيد  »19والوفاء بااللتزامات البيئية
على الرغم من التحديات غير المسبوقة
الـتــي شكلتها جــائـحــة "كــوفـيــد  ،"19فقد
ش ـهــد ه ــذا ال ـع ــام زي ـ ــادة ك ـب ـيــرة ف ــي عــدد
الشركات المهتمة بالتحديات المناخية،
مــع زي ــادة فــي الموضوعات الثالثة التي
يقيمها مؤشر  CDPإلى جانب المستويات
العالية من اإلفصاح ،وقد نجحت مجموعة
زيــن فــي الــوفــاء بالتزاماتها البيئية من
خـ ــال ق ـيــام ـهــا بـسـلـسـلــة م ــن ال ـم ـب ــادرات
الموجهة للتصدي لتغير المناخ في قطاع
صناعة االتـصــاالت ،إذ يبرز إدراجها في
القائمة العالمية لإلفصاح عن انبعاثات
الكربون ( )CDPعند التصنيف ( )Bالتزامها
بــال ـم ـعــاي ـيــر ال ــدولـ ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة ب ــإع ــداد
الـتـقــاريــر البيئية لقياس واإلف ـصــاح عن
بصمة الكربون.
وكانت "زين" أعلنت خطة عمل مناخية

من خالل تحديد أهداف خفض االنبعاثات
وتقليل الـنـفــايــات وال ـمــواء مــة مــع الهدف
( )13من أهداف التنمية المستدامة لألمم
المتحدة ،ومن خالل سلسلة من اإلجراءات
ً
ال ـم ـح ــددة س ـل ـفــا أث ـب ـتــت "زي ـ ــن" الـتــزامـهــا
بالعمل على ضمان أنها تخفف وتقلل من
تأثير أي مخاطر مرتبطة بالمناخ وأي آثار
سلبية محتملة على البيئة.
ويقوم حاليا قطاع صناعة االتصاالت
ال ـم ـت ـن ـق ـلــة ب ـ ــإج ـ ــراءات ت ـع ــاون ـي ــة ل ـي ـكــون
شفافا تماما بشأن االنبعاثات المناخية
ال ـنــاج ـمــة ع ــن ت ـلــك ال ـص ـن ــاع ــة ،وقـ ــد طــور
القطاع خريطة طريق للعمل المناخي على
مستوى الصناعة ،وذل ــك بـهــدف تحقيق
"صــافــي صـفــري" ( )net-zeroالنبعاثات
الغازات الدفيئة بحلول عام  ،2050وتقليل
االنبعاثات الكربونية بنسبة  50في المئة

مــع ع ــام  2030بـمــا يتماشى مــع اتفاقية
باريس للمناخ.
وت ـعــد "زيـ ــن" واحـ ــدة م ــن بـيــن شــركــات
االتـ ـص ــاالت الـمـتـنـقـلــة ال ـ ـ  50ال ـتــي تشكل
أكثر من ثلثي شركات االتصاالت المتنقلة
في العالم– تلك الشركات تفصح اآلن عن
تأثيراتها المناخية وانبعاثاتها من غازات
االح ـت ـبــاس الـ ـح ــراري ع ــن طــريــق منظمة
" "CDPالمعترف بها دوليا كنظام إفصاح
عالمي -ومن شأن هذه الخطوة أن تتيح
الشفافية الكاملة للمستثمرين.
وي ـس ـهــم ال ـت ـحــول الــرق ـمــي ف ــي تمكين
القطاعات األخرى من تقليص انبعاثاتها
من الغازات المسببة لالحتباس الحراري،
وقـ ــد بـ ــات ال ـت ــوس ــع ف ــي ال ـح ـل ــول الــذك ـيــة
وحلول الطاقة الشمسية المتجددة يحل
محل الموارد التقليدية على نطاق عالمي.

يـ ـ ــأتـ ـ ــي ف ـ ـ ــي ف ـ ـ ـتـ ـ ــرة ت ـ ـعـ ــد م ــن
أصعب الفترات على األسواق
اإلقليمية والعالمية".
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ا لـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرا ف ـ ـ ــي أن
"المجموعة اتخذت إجراء ات
ه ــادف ــة ف ــي اتـ ـج ــاه م ـعــال ـجــة
الـتـغـ ُّـيــر ال ـم ـنــاخــي ،وأظ ـهــرت
ا سـتـعــدادا ج ــادا لالستجابة
ل ـل ـس ـي ــاس ــات واإلص ـ ــاح ـ ــات
ا لـتـنـظـيـمـيــة ،ا ل ـتــي تضمنها
اتفاق باريس للمناخ في عام
 ،2015إذ يـعــد اإل ف ـصــاح عن
اإل جــراء ات المناخية مؤشرا
ق ــوي ــا ع ـل ــى ال ـش ـف ــاف ـي ــة أمـ ــام
العمالء والمستثمرين".
وتابع "ندرك مدى الحاجة
ال ـم ـل ـحــة إلـ ــى م ـعــال ـجــة أزم ــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــاخ ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ــواجـ ـهـ ـه ــا
عــال ـم ـنــا ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن،
ون ـ ـ ــدرك أيـ ـض ــا أن ـ ــه م ــن أج ــل
ت ـح ـق ـيــق ال ـن ـم ــو ال ـم ـس ـت ــدام،
فــإ نــه يـجــب علينا ا لـمـشــار كــة
في الجهود العالمية لحماية
كوكب األرض والحفاظ على
موارده".

خطوات متقدمة
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ ل ـ ـ ـ ــى أن "ز ي ـ ـ ـ ــن"
اتخذت خطوات متقدمة نحو
م ـعــال ـجــة بـصـمـتـهــا الـبـيـئـيــة
م ــن خـ ــال ت ـح ــدي ــد أه ــداف ـه ــا
لتقليص انبعاثات الكربون،
وت ـق ـل ـي ــل الـ ـنـ ـفـ ــايـ ــات ،ون ـش ــر
ال ـ ــوع ـ ــي ،وتـ ـح ــدي ــد م ـخ ــاط ــر
وفـ ـ ــرص ال ـت ـغ ـ ُّـي ــر ال ـم ـن ــاخ ــي،
مـبـيـنــا أن ا ل ـم ـج ـمــو عــة أ ب ــدت
التزاما بإعداد سيناريوهات
لـ ـلـ ـتـ ـص ــدي لـ ـتـ ـغـ ـي ــر الـ ـمـ ـن ــاخ
لـ ـلـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــة ف ـ ــي ال ـ ـحـ ــد مــن
اال حـتـبــاس ا ل ـحــراري بـمعدل
 1.5در جـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـئـ ـ ــو يـ ـ ــة أ قـ ـ ــل
م ـقــار نــة بـمـسـتــو يــات مــا قبل
الحقبة الصناعية ،إذ تؤمن
ال ـم ـج ـمــوعــة ب ـشــدة ب ــأن هــذه
االستراتيجية ستساعد في
تـحـقـيــق خ ـفــض االن ـب ـعــاثــات
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرب ـ ـ ــونـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة وتـ ـ ـك ـ ــالـ ـ ـي ـ ــف
ا لـتـشـغـيــل ،مــع التخفيف في
الـ ــوقـ ــت ذاتـ ـ ــه مـ ــن ال ـم ـخ ــاط ــر
ُّ
بالتغير المناخي.
المتعلقة
وفـ ــي هـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ،كـشــف
ا ل ـ ـخـ ــرا فـ ــي أن ا ل ـ ـشـ ــرا كـ ــة مــع
م ــؤ س ـس ــة " ،"CDPسـتـســا عــد
"زي ـ ـ ـ ـ ــن" فـ ـ ــي بـ ـ ـن ـ ــاء وتـ ـع ــزي ــز
جدول أعمالها االستراتيجي

ال ـخ ــاص بــالـعـمــل الـمـنــاخــي،
إذ س ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــاح لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـم ــو ع ــة
إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـل ــى
رؤى م ـت ـع ـم ـقــة و ت ــو ج ـي ـه ــات
إرشـ ــاديـ ــة ،وس ـت ـك ــون قـ ــادرة
ع ـل ــى االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن شـبـكــة
" "CDPا ل ـت ــي ت ـضــم أ ك ـث ــر مــن
 9600شركة ومؤسسة.
وذك ـ ــر أنـ ــه "ب ــال ـت ــزام ــن مــع
هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون مـ ـ ــع ش ــري ــك
ع ــالـ ـم ــي مـ ــوثـ ــوق فـ ـي ــه ،ف ــإن ــه
مــن ال ـض ــروري أن نـكـثــف من
م ـب ــادرت ـن ــا ل ـج ـعــل ال ـت ـق ــاري ــر
ا ل ـب ـي ـئ ـي ــة وإدارة ا ل ـم ـخــا طــر
م ــن الـمـعــايـيــر ال ـت ـجــاريــة ،إذ
س ـت ـســاعــد هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة أن
يـكــون لـنــا شــركــاء وم ــوردون
يلتزمون معنا بالكشف عن
انـ ـبـ ـع ــاث ــات ال ـ ـكـ ــربـ ــون ،وه ــو
مــا يـعــزز ا لـطـمــو حــات للعمل
المشترك في التصدي لتغير
المناخ".

تقرير أممي
ويـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــر تـ ـ ـق ـ ــري ـ ــر ح ــدي ــث
لـ ـب ــرن ــام ــج األمـ ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة
لـ ـلـ ـبـ ـيـ ـئ ــة وم ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة الـ ـعـ ـم ــل
ا ل ــدو ل ـي ــة إ ل ــى أن ا ل ـعــد يــد من
األزمـ ـ ــات ال ـحــال ـيــة ت ـســارعــت
خ ـ ــال ال ـع ـق ــدي ــن األخـ ـي ــري ــن،
مـ ــن أهـ ـمـ ـه ــا أزمـ ـ ـ ــات ال ـم ـن ــاخ
والـتـنــوع الـبـيــولــوجــي ،حيث
يشير تزايد معدل االنبعاثات
المغيرة
ل ـل ـط ـقــس إلـ ــى خ ـطــر ي ـهــدد
بـ ـتـ ـغـ ـي ــر م ـ ـنـ ــا خـ ــي ال ي ـم ـك ــن
الـسـيـطــرة عـلـيــه ،لــذلــك بــدأت
الهيئات الدولية والمنظمات
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ت ـت ـب ـن ــى جـ ـه ــودا
دول ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــة ل ـت ـق ـل ـي ــل
المخاطر البيئية ،وتحسين
رفــاهـيــة اإلنـســان والـمـســاواة
االجتماعية.
وإذ ت ـك ـشــف اإل حـ ـص ــاء ات
الرسمية لــأ مــم المتحدة أن
االقتصاد العالمي تضاعف
أربع مرات ،مع تحقيق زيادة
في التجارة العالمية بنحو
عـشــر م ــرات عـلــى م ــدار الـ ـ 25
ع ــا م ــا األ خـ ـ ـي ـ ــرة ،إال أن ذ ل ــك
قــابـلــه ت ــده ــور ف ــي الـخــدمــات
وال ـس ـلــع اإلي ـكــولــوج ـيــة الـتــي
تـعـتـمــد عـلـيـهــا الـمـعـيـشــة أو
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدمـ ــت بـ ـط ــريـ ـق ــة غ ـيــر
مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــةُ ،
وي ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــزى ه ـ ــذا

إلـ ـ ــى الـ ـسـ ـح ــب م ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــوارد
ا لـ ـطـ ـبـ ـيـ ـعـ ـي ــة ،وإذ ت ـس ـت ـه ـلــك
ا لـمــدن حــا لـيــا النسبة األ كـبــر
مـ ـ ــن ان ـ ـب ـ ـعـ ــاثـ ــات الـ ـ ـك ـ ــرب ـ ــون،
ف ـ ــإن هـ ـن ــاك ح ــا ج ــة اآلن إ ل ــى
ال ـت ـخ ـط ـي ــط ال ـ ــذك ـ ــي ل ـل ـم ــدن،
ن ـظ ــرا ألن  50ف ــي ا ل ـم ـئــة مــن
س ـ ـكـ ــان ال ـ ـكـ ــوكـ ــب ي ـع ـي ـش ــون
اآلن في اقتصاديات ناشئة،
الـتــي تـشـهــد حــالـيــا تـحــوالت
مـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــارع ـ ــة نـ ـ ـح ـ ــو ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة
الـ ـحـ ـض ــري ــة ،وه ـ ــو مـ ــا ُيـ ـن ــذر
ب ــات ـس ــاع ه ــائ ــل ف ــي مـســاحــة
البنية الحضرية مستقبال.

الحوكمة البيئية واالجتماعية
وتـ ـب ــرز "زي ـ ـ ــن" اه ـت ـمــام ـهــا
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوي ب ــاس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا
الخاصة بالحوكمة البيئية
واالجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة وحـ ــوك ـ ـمـ ــة
ا لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــر ك ـ ـ ــات (  ،)ESGا ل ـ ـتـ ــي
ب ــات ــت ت ـش ـكــل أحـ ــد ال ـع ــوام ــل
الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـم ـ ـه ـ ـمـ ــة ل ـن ـم ــو
األع ـمــال ،فــالـشــركــات الـقــادرة
وال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرة فـ ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق
النمو في مؤشراتها المالية
وسط ُعنف األزمات ،كجائحة
" كــو ف ـيــد  "19ا ل ـتــي تـشـهــد هــا
األسواق العالمية ،فإن التقيد
وااللـ ـت ــزام بـمـعــايـيــر ال ـجــودة
األسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ـ ــي مـ ـ ــؤشـ ـ ــرات
األداء ي ـج ــذب ا لـمـسـتـثـمــر يــن
ل ـل ـت ـخ ـف ـي ــف م ـ ــن الـ ـمـ ـخ ــاط ــر،
فـ ــال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـل ــزم ــة
بمعايير الحوكمة  ESGعالية
ال ـجــودة تـتـفــوق عـلــى الـمــدى
الطويل.
ً
وت ـ ـ ـتـ ـ ــوي ـ ـ ـجـ ـ ــا ل ـ ـج ـ ـهـ ــودهـ ــا
فـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا االت ـ ـ ـجـ ـ ــاه أدرج ـ ـ ــت
م ــؤسـ ـس ــة "فـ ــوت ـ ـسـ ــي راسـ ـ ــل"
مجموعة زين ضمن مؤشرها
ً
" "FTSE4Goodالرائد عالميا
فــي قياس إ سـهــا مــات ،وتقدم
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات فـ ـ ــي م ـ ـجـ ــاالت
البيئة والتنمية االجتماعية
والحوكمة ،الذي يعتمد عليه
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــرون ف ــي ال ـت ـعــرف
ع ـلــى قــائ ـمــة ال ـش ــرك ــات الـتــي
تـ ـلـ ـت ــزم ب ـت ـط ـب ـيــق ال ـم ـعــاي ـيــر
العالمية لالستدامة ،لتكون
زين شركة االتصاالت األولى
فــي الكويت التي تنضم إلى
هذا المؤشر.
و يـ ـ ـب ـ ــرز إدراج " ف ــو تـ ـس ــي
راسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل" ل ـ ـ ـ ـ ـ "زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن" ضـ ـم ــن

مـ ــؤ شـ ــر هـ ــا " "FTSE4Good
ا هـتـمــا مـهــا بتضمين مـبــادئ
م ـ ـجـ ــاالت ال ـب ـي ـئ ــة وال ـت ـن ـم ـيــة
االجتماعية والحوكمة ()ESG
ف ــي اس ـتــرات ـي ـج ـيــة أع ـمــال ـهــا،
وهـ ـ ـ ــي خـ ـ ـط ـ ــوة س ـ ـتـ ــزيـ ــد م ــن
التزاماتها في عالج القضايا
واآلثار االجتماعية والبيئية،
وت ـعــزيــز أج ـنــدت ـهــا الـخــاصــة
باالستدامة.
وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـح ـ ـف ـ ـظـ ــة
خ ـ ـ ــدم ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا وتـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــزهـ ـ ــا
عـ ـل ــى ال ــرقـ ـمـ ـن ــة ،فـ ـ ــإن "زيـ ـ ــن"
ت ـس ـع ــى إل ـ ــى إطـ ـ ــاق ال ـع ـن ــان
ل ــاح ـت ـم ــاالت ال ـت ــي تــوفــرهــا
أه ــداف الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة
(  ،)SDGsإذ ن ـ ـشـ ــر ا لـ ــو عـ ــي
و مـعــا لـجــة األ ه ــداف بفعالية
ي ـ ـض ـ ـمـ ــن أن ا لـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود ت ـت ــم
بطريقة متسقة وفعالة ،وقد
تمحورت الرسالة المرسومة
فــي سـيــاق تـقــريــر االسـتــدامــة
لـ ـع ــام  2019ح ـ ــول تــو ض ـيــح
كيف أن الحلول التي تقودها
التحركات العملية هي التي
ت ـس ـت ـط ـي ــع أن ت ــد ف ــع ج ـه ــود
التغيير إلى األمام ،فاإلسهام
ف ـ ــي ال ـت ـن ـم ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة
واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ،وت ـح ـس ـي ــن
األداء ا ل ـ ـب ـ ـي ـ ـئـ ــي ،و تـ ـط ــو ي ــر
الـمــوظـفـيــن ه ــي أم ــور ت ــؤدي
في النهاية إلى مؤسسة أكثر
نجاحا وربحية.
الجدير بالذكر أن مؤسسة
 CDPتـتـعــاون مــع عــدد كبير
مـ ـ ــن الـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات وأصـ ـ ـح ـ ــاب
ال ـم ـص ـل ـح ــة ف ـ ــي عـ ـ ــدد ك ـب ـيــر
م ــن ا ل ـم ـج ــاالت م ـثــل :منظمة
األعمال من أجل المسؤولية
االجتماعية ( ،)BSRومجلس
األع ـ ـمـ ــال ال ـع ــال ـم ــي لـلـتـنـمـيــة
ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــدا مـ ـ ــة ( ،)Wbcsd
والمبادرة العالمية للتقارير
(  ،)GRIو مـ ـجـ ـل ــس م ـع ــا ي ـي ــر
محاسبة االستدامة (،)SASB
ومجلس معايير اإلفصاحات
المناخية ( ،)CDSBواالتحاد
ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي لـ ـلـ ـحـ ـي ــاة الـ ـب ــري ــة
(  ،)WWFوتحالف الشفافية
المؤسسية ( ،)ACTومبادرة
األهداف المستندة إلى العلم
( ،)SBTiوا ل ـم ـي ـثــاق ا لـعــا لـمــي
ل ــأ م ــم ا لـ ـمـ ـتـ ـح ــدة (،)UNGC
ومبادرة األمم المتحدة حول
ُّ
التغير المناخي (.)UNCC

«المتحد» يحصد جائزة «أفضل بنك يقدم خدمات مصرفية إسالمية»
من مجلة «غلوبل فاينانس» العالمية المتخصصة لعام ٢٠٢٠
ً
حصد البنك األهلي المتحد أخيرا جائزة"
أفضل بنك في الخدمات المصرفية الخاصة
يقدم خدمات مصرفية إسالمية في الكويت
ل ـعــام  "2020م ــن مـجـلــة "غ ـلــوبــل فــايـنــانــس"
العالمية المتخصصة.
وقــال البنك ،فــي بيان صحافي أمــس ،إن
ً
ذلك يأتي نظرا إلى ما يقدمه "األهلي المتحد"
من الخدمات المصرفية الخاصة المتوافقة
م ــع أح ـك ــام الـشــريـعــة اإلس ــام ـي ــة ،وتـقــديـمــه
بــاقــة مـتـكــامـلــة م ــن خ ــدم ــات إدارة ال ـث ــروات
وإدارة األصـ ــول ،وتـقــديــم الـمـشــورة والــدعــم
االس ـت ـث ـمــاري ،وإدارة الـصـنــاديــق الـعـقــاريــة
وغيرها الكثير من الخدمات ،التي تستند
إﻟﻰ ﻣﺒﺪأ الـتـمــويــل عـبــر اإلجـ ــارة أو ﺗﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ،كما يتمتع البك بخبرة طويلة في
تقديم الخدمات المصرفية الخاصة.
ويهتم "األهلي المتحد" بعمالئه من ذوي
ً
ً
الـمــاء ة المرتفعة اهتماما بالغا مــن خالل
نخبة من مديري العالقات المتخصصين،

وم ـ ــن خ ـ ــال ع ـق ــد نـ ـ ـ ــدوات وفـ ـع ــالـ ـي ــات عـبــر
التواصل الشبكي ،وتقديم عروض حصرية،
ومنها عروض أفضل أنواع بطاقات االئتمان
فيزا انفينيت وماستر وورلد.
وي ـتــم اخـتـيــار الـفــائــزيــن بـجــوائــز غلوبل
فاينانس باالعتماد على مجموعة شاملة
مــن المعطيات ،بما فيها المعلومات التي
تقدم للمجلة من البنوك المرشحة للحصول
على الجائزة ،وآراء المتخصصين والخبراء
في القطاع المصرفي ،إضافة إلى مجموعة
مــن األب ـحــاث ال ـص ــادرة عــن جـهــات مستقلة
تعتمد على مؤشرات ومعايير قابلة للقياس
لتقييم أداء البنوك ،وال يتم الحصول على أو
نشر أي معلومات خاصة في سياق عملية
منح الجوائز.
ويـ ـت ــم أخ ـ ــذ ال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـم ـت ــوف ــرة فــي
السوق في االعتبار ،إضافة إلى مكانة البنك
على المستوى العالمي وحجم استثماراته
وتطوره،

وألن هذه المعلومات تتسم بالحساسية
ً
ونادرا ما تكون متاحة للعامة ،فإننا نستند
إلى آراء المحللين واالستشاريين في عملية
التقييم.
ك ــذل ــك نـحـصــل ع ـلــى ب ـيــانــات األداء من
الـمـصــادر المتخصصة فــي ه ــذا الـمـجــال،
ومنها معيار العقرب للشراكة المصرفية
ال ـع ــال ـم ـي ــة ل ـل ـب ـن ــوك الـ ـخ ــاص ــة الـ ـسـ ـن ــوي،
وال ـب ـيــانــات ال ـتــي تــوفــرهــا مـجـلــة "آس ـيــان
برافيت بانكر" المرموقة.
وتعد معايير الحجم والنمو من العوامل
الــرئـيـسـيــة ال ـتــي يـتــم االس ـت ـنــاد إلـيـهــا في
عـمـلـيــة االخ ـت ـي ــار ،ل ـكــن غ ـلــوبــل فــايـنــانــس
ً
تأخذ أيضا في االعتبار معايير أخرى مثل
العروض المبتكرة والفريدة والمتخصصة
التي تقدمها الخدمات المصرفية الخاصة،
باعتبارها من األعمال األساسية سواء على
المستوي العالمي أو اإلقليمي.
ً
وت ـع ـل ـي ـقــا ع ـل ــى ح ـص ــد ه ـ ــذه ال ـج ــائ ــزة،

أفادت جهاد الحميضي الرئيسة التنفيذية
بالوكالة لـ "األهلي المتحد" :بأن "خبرتنا
الـطــويـلــة فــي مـجــال ال ـخــدمــات المصرفية
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة هـ ـ ــي أس ـ ـ ـ ــاس ت ـح ـق ـي ــق أف ـض ــل
الخدمات ،مما أكسبنا ثقة ووالء عمالئنا،
ونحن سـعــداء بتقديمنا خــدمــات متميزة
ألجـ ـي ــال مـتـعــاقـبــة م ــن ع ـمــائ ـنــا م ــن ذوي
الثروات ،ونعدهم بالمزيد من التميز".
وتقدمت الحميضي "بالشكر الجزيل إلى
فريق عمل الخدمات المصرفية الخاصة
وإدارة الـثــروات بالبنك اللتزامه بالثقافة
وال ـن ـهــج الـمـتـبــع لــديــه وال ـ ــذي يـسـعــى من
خالله لكسب ثقة عمالئنا على مدى األعوام،
فهذا اإلنجاز لم يكن ممكنا لوال جهودهم
الــرائـعــة ،والـشـكــر مــوصــول لمجلة غلوبل
فــايـنــانــس عـلــى تـقــديــرهــا ج ـهــود "األه ـلــي
ال ـم ـت ـح ــد" وت ـم ـي ــزه ف ــي مـ ـج ــال ال ـخ ــدم ــات
المصرفية الخاصة".
م ــن ج ـه ـت ــه ،أفـ ـ ــاد ن ــائ ــب ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام

إلدارة الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة ال ـخ ــاص ــة
وإدارة الـ ـث ــروات بــالـبـنــك م ـش ــاري شـهــاب
بأن اختيار "األهلي المتحد" لحصد هذه
ً
ال ـجــائــزة يــأتــي تــأك ـيــدا عـلــى ثـقــة عمالئنا
في الخدمات والمنتجات المصرفية التي
تلبي طموحاتهم وتمثل إضــافــة عصرية
على أسلوب حياتهم المميز وتساعدهم
على تحقيق أهدافهم في المجاالت المالية
وإدارة الثروات.
وقال شهاب "تستند الخدمات المصرفية
الـخــاصــة مــن الـبـنــك األه ـلــي الـمـتـحــد علي
فريق من مديري عالقات العمالء من ذوي
المهارات االستثنائية والخبرات المحلية
والدولية الغنية التي تؤهلهم من تزويد
عمالئهم بالمشورة القيمة التي تساهم في
توسيع آفاق االستثمار ،وهو ما يساعدنا
في بناء عالقات طويلة األمد مع عمالئنا
لسنوات عديدة قدمنا لهم خاللها خدمات
فريدة".

مشاري شهاب

١٠
اقتصاد
الصقر :العالقات االقتصادية بين الكويت وأستراليا متميزة
ةديرجلا
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استقبل السفير األسترالي بالكويت في غرفة التجارة
أعرب السفير األسترالي في
الكويت عن سعادته لزيارة ً
غرفة التجارة والصناعة ،مثمنا
جهودها الكبيرة في سبيل
توطيد العالقات بين البلدين
الصديقين ،وأكد حرصه على
تعميق العالقات االقتصادية
والتجارية.

استقبل رئيس غرفة تجارة
وصناعة الكويت محمد الصقر،
صباح أمس ،في مبنى الغرفة،
سـفـيــر أس ـتــرال ـيــا ل ــدى الـكــويــت
جوناثان غيلبرت ،ونائب رئيس
البعثة والقنصل بول ماكيكرن،
بحضور الـمــديــر الـعــام للغرفة
رباح الرباح.
ورح ـ ــب الـ ـصـ ـق ــر ،فـ ــي ب ــداي ــة
اللقاء ،بالسفير غيلبرت ،مشيرا
إلى تميز العالقات االقتصادية
ب ـ ـيـ ــن الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت وأسـ ـ ـت ـ ــرالـ ـ ـي ـ ــا،
خـ ـص ــوص ــا ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال األم ـ ــن
الـ ـغ ــذائ ــي ،وأكـ ـ ــد ض ـ ـ ــرورة ب ــذل
مزيد من الجهود لدعم العالقات
من خــال زيــادة حجم التجارة
البينية والشراكات االستثمارية.
وأفـ ـ ـ ــاد ب ـ ــأن أسـ ـت ــرالـ ـي ــا تـعــد
واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ـ ــن أهـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــاء

الـتـجــاريـيــن لـلـكــويــت ،إذ تحتل
المرتبة ال ــ 20فــي قائمة الــدول
المصدرة والمستوردة ،مبينا
أن البلدين يتمتعان بإمكانيات
جيدة لتنمية التعاون التجاري
واالستثماري يجب االستفادة
م ـن ـهــا ،وأكـ ــد اس ـت ـع ــداد الـغــرفــة
ل ـت ـق ــدي ــم خ ــدم ــاتـ ـه ــا ل ـل ـتــوصــل
إل ــى نـتــائــج إيـجــابـيــة وتحقيق
المصالح المشتركة.
م ــن ج ــان ـب ــه ،أعـ ـ ــرب الـسـفـيــر
ع ــن س ـع ــادت ــه لـ ــزيـ ــارة ال ـغ ــرف ــة،
مـثـمـنــا ج ـه ــوده ــا ال ـك ـب ـيــرة في
سـبـيــل تــوط ـيــد ال ـع ــاق ــات بين
الـ ـبـ ـل ــدي ــن الـ ـص ــديـ ـقـ ـي ــن ،وأك ـ ــد
حــر صــه على تعميق العالقات
االقتصادية والتجارية ،بهدف
تـ ــرس ـ ـيـ ــخ وتـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز وت ـن ـم ـي ــة
التعاون االقتصادي والتجاري

بـيــن الـبـلــديــن لـمــا فـيــه تحقيق
ال ـم ـص ــال ــح ال ـم ـت ـب ــادل ــة ل ـق ـطــاع
األعمال في الجانبين ،من خالل
شـ ــراكـ ــات اس ـتــرات ـي ـج ـيــة لـفـتــح
آفاق اقتصادية جديدة ،كما أكد
حرصه على االستماع والتعرف
عـلــى مــرئـيــات الـقـطــاع الـخــاص
ال ـك ــوي ـت ــي حـ ــول ك ـي ـف ـيــة زيـ ــادة
حجم االستثمارات في المجاالت
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاريـ ـ ــة واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة
بأستراليا.
وفـ ـ ــي نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ،ت ـق ــدم
السفير بالشكر واالمتنان إلى
غرفة تجارة وصناعة الكويت
ع ـلــى ح ـف ــاوة االس ـت ـق ـب ــال ،ومــا
تـ ـق ــدم ــه م ـ ــن خ ـ ــدم ـ ــات ل ـق ـط ــاع
األعمال ،والدور الذي تلعبه في
تحقيق األهداف المشتركة بين
الكويت وأستراليا.

الصقر خالل استقباله سفير أستراليا أمس

«الوطني» يطلق الخدمة المصرفية المنزلية
ألول مرة في الكويت

الرفاعي« :الدراسات المصرفية»
شريك معتمد لـ «انتويشن»

النجار :نحرص على منح عمالئنا تجربة استثنائية تزخر بخدمات حصرية تعكس ريادتنا
يـحــرص بـنــك الـكــويــت الوطني
عـلــى إثـ ــراء الـتـجــربــة الـمـصــرفـيــة،
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـ ـح ـ ـصـ ــل عـ ـلـ ـيـ ـه ــا عـ ـم ــاء
ال ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة ال ـم ـم ـيــزة،
وعـمــد الـبـنــك إل ــى إط ــاق الخدمة
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة الـ ـمـ ـن ــزلـ ـي ــة ،والـ ـت ــي
ت ـســاهــم ف ــي ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى راح ــة
الـ ـعـ ـم ــاء وس ــامـ ـتـ ـه ــم مـ ــن خ ــال
توصيل المبالغ النقدية وكشوف
ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات وال ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــادات إلـ ــى
منازلهم.
ُ
ويعد بنك الكويت الوطني أول
ب ـنــك ي ـط ـلــق ال ـخ ــدم ــة الـمـصــرفـيــة
ال ـم ـنــزل ـيــة ف ــي الـ ـك ــوي ــتُ ،
وي ـم ـكــن
لـ ـعـ ـم ــاء ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة
ال ـ ـم ـ ـم ـ ـيـ ــزة م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـخـ ــدمـ ــة
ال ـج ــدي ــدة ،ط ـلــب ال ـح ـصــول عـلــى:
مبالغ نقدية بحد أقصى  10آالف
ديـ ـن ــار ،وال ـع ــدي ــد م ــن ال ـش ـه ــادات
مـثــل ش ـه ــادات الــرصـيــد وكـشــوف
الـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ـب ـن ـك ـي ــة وكـ ـش ــوف
ح ـســابــات ال ـب ـطــاقــات االئـتـمــانـيــة
وش ـ ـ ـهـ ـ ــادات ال ـ ــرس ـ ــوم ال ــدراسـ ـي ــة
وغيرها ،حيث يتم توصيلها إلى

المنزل عن طريق خدمة المساعدة
الشخصية (الكونسيرج).
وب ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاسـ ـ ـب ـ ــة ،ق ــال ــت
ال ـمــديــرة ف ــي مـجـمــوعــة الـخــدمــات
ال ـم ـصــرف ـيــة ال ـش ـخ ـص ـيــة ف ــي بنك
ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي ،نـ ــورا ال ـن ـجــار:
"ن ـه ـتــم ب ـت ـقــديــم أح ـ ــدث ال ـخــدمــات
لـ ـعـ ـم ــاء ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة
ً
ال ـم ـم ـيــزة ،وال ـت ــي دائ ـم ــا م ــا تـكــون
األول ــى فــي الـكــويــت ،بما يمنحهم
تـ ـج ــرب ــة مـ ـص ــرفـ ـي ــة اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة
تزخر بالخدمات الحصرية ،التي
تعكس ريادة بنك الكويت الوطني
وحرصه على راحة عمالئه".
وأضافت النجار" :نحرص على
تصميم كافة الخدمات والمنتجات
ً
ال ـم ـص ــرف ـي ــة ،وف ـ ـقـ ــا الح ـت ـي ــاج ــات
وتـ ـطـ ـلـ ـع ــات عـ ـم ــائـ ـن ــا ،وخ ــاص ــة
لـ ـعـ ـم ــاء ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة
ال ـم ـم ـي ــزة ،ل ـمــا ي ـت ـســم ب ــه أس ـلــوب
حـيــاتـهــم الـيــومـيــة م ــن نـمــط فــريــد
ومتميز ،حيث نسعى إ لــى تلبية
اح ـت ـيــاجــات ـهــم ب ـس ــرع ــة وس ـهــولــة
وبطريقة آمنة" ،مؤكدة أن الخدمة

نورا النجار

الجديدة تأتي ضمن استراتيجية
الوطني للحفاظ على سالمة وراحة
العمالء ،وخاصة في ظل ما تشهده
البالد من ظروف استثنائية.
ً
وكــان الوطني قد أطلق مؤخرا
العديد من الـعــروض والمنتجات
ال ـم ـخ ـص ـص ــة ل ـع ـم ــاء ال ـخ ــدم ــات
الـمـصــرفـيــة ال ـم ـم ـيــزة ،حـيــث أت ــاح
البنك لهم إمكانية الحصول على

ب ـط ــا ق ــة  Visa Infiniteا لــو ط ـنــي
ً
االئ ـت ـمــان ـيــة م ـجــانــا ل ـل ـعــام األول،
والـ ـت ــي ت ــوف ــر ل ـه ــم االش ـ ـتـ ــراك فــي
بــرنــامــج مــاي ـلــز ال ــوط ـن ــي ،وم ـيــزة
ً
الدخول مجانا إلى قاعات االنتظار
الفخمة فــي أكثر مــن  1.000مطار
ح ــول ال ـعــالــم ،وخ ــدمــة الـمـســاعــدة
الـشـخـصـيــة الـمـحـلـيــة والـعــالـمـيــة
(ال ـ ـكـ ــون ـ ـس ـ ـيـ ــرج) ،وتـ ــأم ـ ـيـ ــن س ـفــر
مجاني ،وخدمة إيقاف السيارات
ً
مجانا في الكويت ،باإلضافة إلى
العروض العالمية الحصرية عند
التسوق وزيــارة المطاعم وأماكن
الترفيه.
ً
وس ـع ـي ــا ل ـم ــواك ـبــة ن ـم ــط ح ـيــاة
عـ ـ ـم ـ ــاء ال ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة
ً
الـ ـمـ ـمـ ـي ــزة ،ق ـ ــام ال ــوطـ ـن ــي م ــؤخ ــرا
ب ـت ـقــديــم حـ ـج ــوزات ح ـصــريــة لهم
لالستمتاع بتجربة تناول العشاء
بشاطئ المسيلة في Melenzané
 by the Seaيومي  1و 2ديسمبر
.2020
وي ــوف ــر ب ـنــك ال ـك ــوي ــت الــوطـنــي
لـ ـعـ ـم ــاء ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة

ال ـ ـم ـ ـم ـ ـيـ ــزة م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـت ـن ــوع ــة
وح ـص ــري ــة م ــن الـ ـخ ــدم ــات مـنـهــا:
مــديــر ع ــاق ــات ع ـمــاء متخصص
يهتم بجميع احتياجات العميل
المصرفية ،والــدخــول إلــى قاعات
ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة ال ـم ـم ـتــازة،
واالستفادة من مجموعة متنوعة
م ـ ــن م ـن ـت ـج ــات االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار م ـثــل
سـ ـم ــارت ويـ ـل ــث ،وك ــذل ــك خــدمــات
الـ ــوط ـ ـنـ ــي لـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــداول ،واألولـ ـ ــويـ ـ ــة
ف ــي ال ـ ـفـ ــروع إلنـ ـج ــاز ال ـم ـعــامــات
الـمـصــرفـيــة بـكــل ســرعــة وسـهــولــة
مع الصراف للخدمات المصرفية
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــازة ،وخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــة ت ــوصـ ـي ــل
البطاقات إلــى الـمـنــزل ،واألولــويــة
ع ـن ــد االت ـ ـصـ ــال ب ـخ ــدم ــة الــوط ـنــي
ال ـهــات ـف ـيــة  1801801ال ـم ـت ــواف ــرة
عـ ـل ــى م ـ ـ ــدار الـ ـس ــاع ــة ط ـ ـ ــوال أيـ ــام
األسبوع ،ويحصل عمالء الخدمات
المصرفية المميزة على خدمة رهن
عـقــاري فــي  15دولــة حــول العالم،
مستفيدين من االنتشار الجغرافي
المتميز لشبكة الفروع الخارجية
للوطني.

يعقوب الرفاعي

ً
الغيث نائبا للرئيس التنفيذي للخدمات المساندة في «وربة»
أعلن بنك وربة تعيين أنور الغيث نائبا
للرئيس التنفيذي للخدمات المساندة
والخزانة للبنك ،بعد حصوله على موافقة
بنك الكويت المركزي ،مشيرا إلى أن تعيين
الـغـيــث يــأتــي ضـمــن اسـتــراتـيـجـيــة البنك
التي تهدف إلى تعزيز قياداته الوطنية،
ً
خصوصا الـتــي تسهم فــي نمو وازده ــار
أعماله.
ولـفــت "ورب ــة" ،فــي بـيــان صـحــافــي ،إلى
أن تعيين الغيث يعكس مـبــادرات "وربــة"
ورؤيته الثاقبة في تدعيم موارده البشرية
بالكفاءات الوطنية ،وفي مقدمتهم المراكز
ال ـق ـيــاديــة ،مـبـيـنــا أن اسـتـقـطــاب الـعـمــالــة
الــوطـنـيــة مــن االسـتــراتـيـجـيــات الرئيسية
ال ـت ــي يـنـتـهـجـهــا "وربـ ـ ـ ــة" ،ح ـيــث ارتـفـعــت
نسبتها في البنك حاليا لتبلغ نحو  75في

المئة ،وهي تتخطى المطلوب من الجهات
التنظيمية.
وأشار إلى أن هناك خططا أخرى لزيادة
هذه النسبة خالل الفترة المقبلة ،موضحا
أن الغيث يتمتع بخبرات واسعة ومتنوعة
فــي العمل المصرفي ،تمتد إلــى نحو 24
عاما ،اكتسبها في مختلف القطاعات ،ما
يعزز أكثر التوقعات المتفائلة حول دوره
في المساهمة بصياغة مستقبل "وربــة"،
وتنفيذ استراتيجيته التي تستهدف نقل
البنك إلى مراكز متقدمة على كل الصعد
بأرباح مستدامة.
وب ـيــن "ورب ـ ــة" أن الـغـيــث حــاصــل على
شهادة البكالوريوس في المحاسبة من
جامعة الكويت ،ولديه أكثر من  23عاما من
الخبرة في القطاعين الحكومي والخاص،

مضيفا أنه بدأ مشواره المهني عام 1997
كفاحص ضريبي بوزارة المالية ،ثم التحق
ببيت التمويل الكويتي عام  ،2001وتدرج
وظيفيا حتى تــم تعيينه بوظيفة مدير
إدارة العمليات عام .2005
كما تمت ترقيته الحقا في بيت التمويل
الكويتي ليصبح رئيسا للعمليات خالل
الفترة من عام  2011حتى  ،2014مشرفا
بـشـكــل مـبــاشــر عـلــى ق ـطــاعــات العمليات
وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية
وال ـخ ــدم ــات ،ك ـمــا ش ـغــل وظ ـي ـفــة الــرئـيــس
التنفيذي بالتكليف عام .2014
وفــي عــام  ،2015تــولــى منصب رئيس
إدارة ال ـع ـم ـل ـيــات ف ــي م ــؤس ـس ــة الـخـلـيــج
لالستثمار ،وفــي عــام  2016التحق ببنك
ال ـك ــوي ــت الـ ـم ــرك ــزي ف ــي م ـن ـصــب ال ـمــديــر

«العربية لضمان االستثمار» توقع
اتفاقية إلعادة التأمين
لمصلحة الشركة األردنية لضمان القروض
وقـعــت الـمــؤسـســة الـعــربـيــة لـضـمــان االسـتـثـمــار وائـتـمــان
الصادرات اتفاقية إلعادة تأمين ائتمان الصادرات األردنية
بالحصص النسبية لفائدة الشركة األردنية لضمان القروض،
وذلك بالتعاون مع المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار
وائتمان الصادرات التي تساهم بحصة في االتفاقية.
ووق ــع االتـفــاقـيــة عبدالله الصبيح بصفته الـمــديــر العام
للمؤسسة العربية ،وأسامة القيسي بصفته الرئيس التنفيذي
للمؤسسة اإلســامـيــة ،والــدكـتــور محمد الجعفري بصفته
المدير العام للشركة االردنية.
ورحـ ــب الـصـبـيــح بــال ـت ـعــاون م ــع ال ـمــؤس ـســة اإلســام ـيــة
والـشــركــة االردن ـيــة ،مــؤكــدا حــرص الـمــؤسـســة عـلــى تعزيز
دوره ــا ال ــذي يـسـتـهــدف تـعــزيــز ص ــادرات ال ــدول األعـضــاء،
م ـش ـيــرا الـ ــى أن ال ـمــؤس ـســة ال ـعــرب ـيــة ل ـض ـمــان االس ـت ـث ـمــار
وائتمان الصادرات "ضمان" تساهم في العديد من اتفاقيات
إعادة التأمين الخاصة بهيئات تأمين ائتمان الصادرات
بالدول العربية وذلك لزيادة قدراتها التأمينية في مجال
خدمة للمصدرين.
وأضـ ــاف ان ــه بـمــوجــب ه ــذه االتـفــاقـيــة سـتـقــوم المؤسسة
بدور القائد إلعادة تأمين حصة من عمليات تأمين ائتمان
الـصــادرات الوطنية األردنية ضد المخاطر التجارية وغير
التجارية التي يتعرض لها المصدرون األردنيون في األسواق
الدولية ،مما يتيح لهم زيادة القيمة التنافسية لصادراتهم
عبر توفير تسهيالت ائتمانية لعمالئهم القائمين والجدد
وفي نفس الوقت حماية مستحقاتهم ضد المخاطر المحتملة
لعدم سداد المبالغ المستحقة على عمالئهم والحصول على
تعويض مناسب في حالة تحقق الخطر.

التنفيذي لقطاع التنظيم واإلدارة ،ثم شغل
منصب الـمــديــر الـتـنـفـيــذي لـقـطــاع تقنية
المعلومات واألعـمــال المصرفية ،وكذلك
مدير إدارة العمليات األجنبية بالوكالة،
وانضم إلــى بنك وربــة عــام  2020ليشغل
منصب نائب الرئيس التنفيذي للخدمات
المساندة والخزانة بالتكليف.
واجتاز الغيث عدة برامج بنجاح ،منها
برنامج القيادة من كلية هارفارد لألعمال
ع ــام  ،2007كـمــا حـصــل عـلــى ال ـعــديــد من
ال ـش ـه ــادات ال ـتــدري ـب ـيــة وال ـم ـه ـن ـيــة ،منها
شهادة المصرفي االسالمي المعتمد من
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات
الـمــالـيــة اإلســام ـيــة ع ــام  ،2012ومــراقــب
ح ـس ــاب ــات م ــرخ ــص م ــن وزارة ال ـت ـج ــارة
والصناعة في الكويت.

أنور الغيث

صرح المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية
د .يعقوب ا لــر فــا عــي ،أ نــه فــي إ طــار استمرار المعهد
في العمل على التطوير من الخدمات التي ُيقدمها
ً
لعمالئه ،وتماشيا مــع الحقبة ا لـجــد يــدة فــي مجال
التعليم والتدريب ،واالتجاه نحو تحويل خدمات
الـمـعـهــد نـحــو ال ـف ـضــاء الــرق ـمــي لـلـتـعـلــم وال ـتــدريــب،
وبهدف التكيف مع بيئة األعمال المتغيرة ،ومقابلة
التحديات التي يواجهها العالم في ضــوء جائحة
"كوفيد ،"-19فقد استمر المعهد في عقد اتفاقيات
ّ
وت ـحــال ـفــات م ــع ك ـبــرى ال ـشــركــات ف ــي م ـجــال الـتـعــلــم
اإل لـكـتــرو نــي ،حيث عقد اتفاقا مــع شــر كــة انتويشن
العالمية الرائدة في مجال حلول المعرفة والتعلم
اإللكتروني.
وقد تعاون المعهد مع "انتويشن" في وضع رؤية
مشتركة نحو تقديم الدورات اإللكترونية المتخصصة
لعمالئه مــن الـبـنــوك والـمــؤسـســات المالية فــي دولــة
الـ ـك ــوي ــت ،ب ـه ــدف ت ـط ــوي ــر وت ـح ـف ـيــز ال ـم ـت ــدرب ـي ــن فــي
مساراتهم التعليمية المهنية.
وأضاف الرفاعي أن الشركة طورت حلوال تعليمية
فريدة ومتكاملة تلبي احتياجات التعلم اإللكتروني،
كما تتسم بالمرونة مع تغير بيئة األعمال ،لما لديهم
من خبرة واسعة وتقنيات مبتكرة في نشر الخدمات
والمنتجات الحائزة جوائز في العديد من المؤسسات
العالمية والمالية الــرائــدة في العالم ألكثر من ثالثة
عقود.
وأ شــار إ لــى أ نــه سيتم استخدام المكتبة المالية
للخدمات المصرفية الفنية األساسية ،وهي األكبر
واألحدث في العالم ،حيث تحتوي على أكثر من 600
برنامج تعليمي يتضمن امتحانات قصيرة تختبر
المفاهيم األساسية في محتوى كل دورة إلكترونية.

ارتفاع أسعار المنازل
في بريطانيا الشهر الماضي
قالت شركة نيشن وايد للتمويل العقاري أمس ،إن نمو أسعار
المنازل في بريطانيا ارتفع بشكل غير متوقع الشهر الماضي،
متحديا توقعات بتباطئه ،بينما يستعد وزير المالية ريشي سوناك
التخاذ تدابير جديدة في الميزانية لتعزيز السوق.
وأضافت الشركة أن أسعار المنازل ارتفعت  6.9في المئة على
أساس سنوي في فبراير من  6.4في المئة في يناير ،متجاوزة كل
التوقعات في استطالع أجرته رويترز آلراء خبراء اقتصاديين أشار
إلى تباطؤ إلى  5.6في المئة.
وفي فبراير وحده ،ارتفعت األسعار  0.7في المئة ،بعد انخفاض
 0.2في المئة في يناير.
وكان من المتوقع أن تنخفض األسعار في فبراير  0.3في المئة.
ً
ووفقا لتقارير إعالمية ،فإن وزير المالية سيمدد على األرجح
ً
ً
خفضا مؤقتا للضرائب على شراء العقارات حتى يونيو ويعلن
خطة جديدة لضمان الرهن العقاري للمشترين ألول مرة.
(رويترز)

«وطني حبيبي»
أغنية
إحياء
يعيد
«الخليج»
ً
بأبطالها األصليين بعد  18عاما
مليون مشاهدة على «يوتيوب» في أقل من  3أيام و«ترند» رقم واحد ليومين

عبدالله الصبيح

نال العمل إعجاب الجماهير
بشكل كبير ،حيث فاز بالمركز
األول بين إعالنات األعياد
الوطنية حسب استبيان
«تساويق» ،وكان بين أكثر
ثالثة مواضيع شيوعا على
«تويتر» خالل ساعة واحدة
من إطالقه.

احتفاال بالعيد الوطني الستين للكويت،
وال ــذك ــرى الـثــاثـيــن لـلـتـحــريــر ،وف ــي الـعــام
الذي يوافق الذكرى الستين لتأسيس بنك
الخليج كذلك ،أهدى البنك لجمهوره عمال
وطنيا ال ينسى .استذكر بنك الخليج هذا
العام أغنية "وطني حبيبي" ،التي غناها
أط ـفــال الـكــويــت وانـتـشــرت انـتـشــارا كبيرا
عام ُ.2003
وأطلقت أغنية وطني حبيبي عام ،2003
وكانت عامل تشجيع وتوحيد في الظروف
التي كانت تمر بها البالد في ذلك الوقت،
وش ـ ــارك ف ــي األغ ـن ـيــة ال ـتــي كـتــب كلماتها
الـشــاعــر ســاهــر ،ولـحـنـهــا الـمـلـحــن مشعل
العروج ،أكثر من  400طفل تتراوح أعمارهم
بين  7و 9سنوات ،وبعد مرور  18عاما على
األغنية ،قابل بنك الخليج أبطالها الذين
أصبحوا اليوم شبابا وشابات.
ون ـ ــال هـ ــذا ال ـع ـمــل إعـ ـج ــاب الـجـمــاهـيــر
بشكل كبير ،حيث فاز بالمركز األول بين
إعالنات األعياد الوطنية حسب استبيان
"تساويق" ،وكان بين أكثر ثالثة مواضيع
شيوعا على "تويتر" خالل ساعة واحدة من
إطالقه ،وحصل على مليون مشاهدة على

"يوتيوب" في أقل من
ثــاثــة أي ــام ،و"تــرنــد"
رقــم واح ــد ليومين،
ك ـ ـمـ ــا ح ـ ـصـ ــل ع ـل ــى
أكـثــر مــن  3ماليين
م ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ــدة فـ ــي
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي خالل
أقل من أسبوع.
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول ه ـ ـ ــذا
ال ـع ـمــل الــوط ـنــي،
قالت مديرة إدارة
ال ـت ـســويــق ف ــي ب ـنــك ال ـخ ـل ـيــج نـجــاء
العيسى" :أردنا هذا العام أن نحتفل بعدة
مناسبات سعيدة تعيشها ا لـكــو يــت ،هي
الـعـيــد الــوطـنــي ال ـس ـتــون ،وع ـيــد التحرير
الـ ـث ــاث ــون ،وأيـ ـض ــا بـ ـم ــرور س ـت ـيــن عــامــا
عـلــى تــأسـيــس بـنــك الـخـلـيــج ،ووج ــدن ــا أن
أفضل طريقة لنحتفل بها هــذا العام هي
باستذكار أمجاد الوطن وأهله .نحن في
بـنــك الـخـلـيــج ج ــزء ال يـتـجــزأ مــن النسيج
ال ـكــوي ـتــي ،فـقــد شــارك ـنــا ال ـكــويــت وأهـلـهــا
جميع األحداث التي مرت على البالد خالل

الستين عاما الماضية ،وسنواصل
العمل لنكون معاكم دوم".
وحصل العمل الوطني الذي قدمه بنك
ال ـخ ـل ـيــج ه ــذا ال ـع ــام ع ـلــى شـعـبـيــة كـبـيــرة
وانتشار واســع ،حيث تداوله الناس على
وسائل التواصل االجتماعي والواتساب،
ح ـت ــى وص ـ ــل الـ ـم ــرك ــز الـ ـث ــال ــث ب ـي ــن أك ـثــر
المواضيع شيوعا على "تويتر" خالل ساعة
واحدة من إطالقه ،كما تتوفر األغنية على
تطبيق الموسيقى الشهير أنغامي.
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اقتصاد

أمالك دولة محتسبة ضمن حقوق المساهمين ومرهونة للغير مقابل تسهيالت
محمد اإلتربي

فتح ملف تضخم حقوق
مساهمي بعض الشركات
بأمالك الدولة جدال ونقاشا
قانونيا ورقابيا ،ودخل
على الخط مراقبو حسابات
باعتبارهم المعنيين بإعداد
هيكل الميزانية ،واحتساب
األصول من عدمه.

كـشـفــت م ـصــادر مــالـيــة ورقــابـيــة
أن ب ـ ـعـ ــض ا لـ ـ ـش ـ ــر ك ـ ــات ا ل ـ ـمـ ــدر جـ ــة
ت ــواج ــه ت ـح ــدي ــات ف ــي م ـلــف أم ــاك
الدولة التي تحت يدها ،وتستفيد
مـنـهــا بـعـقــود أو غـيــرهــا مــن األطــر
التعاقدية ،وذ لــك فــي ضــوء و جــود
حـ ـ ــاالت م ـخ ـت ـل ـفــة السـ ـتـ ـخ ــدام تـلــك
األصول في سيناريوهات متعددة
من رهن أو احتسابها ضمن حقوق
ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن ك ــأنـ ـه ــا مـ ــن أصـ ــول
ا لـشــر كــة األ ســا سـيــة ،فــي حين أنها
أصل غير قابل للبيع أو الرهن ،بل
يمكن استغاللها مــن خــال إ عــادة
تأجيرها للغير من الباطن فقط.
وأو ض ـح ــت ا ل ـم ـصــادر أن بعض
ال ـش ــرك ــات ره ـن ــت أص ـ ــوال ع ـقــاريــة
ت ـحــت مـظـلـتـهــا ال تـمـلـكـهــا بـشـكــل
كـ ــا مـ ــل ،إذ ت ـص ـن ــف كـ ــأ مـ ــاك دو لـ ــة
وب ـع ـق ــود ان ـت ـف ــاع ،وب ــال ـت ــال ــي هــذا
ال ـح ــق ق ــاب ــل لـلـتـغـيـيــر ف ــي ح ــاالت
س ـح ــب األرض أو ا نـ ـتـ ـه ــاء ا ل ـع ـقــد
وعدم تجديده.
وف ـ ـ ـتـ ـ ــح م ـ ـلـ ــف ت ـ ـض ـ ـخـ ــم حـ ـق ــوق
مساهمي بعض الشركات بأمالك
ال ـ ــدول ـ ــة ج ـ ــدال ونـ ـق ــاش ــا ق ــان ــون ـي ــا
ورقابيا ،ودخل على الخط مراقبو
ح ـســابــات بــاع ـت ـبــارهــم الـمـعـنـيـيــن
بإعداد هيكل الميزانية ،واحتساب
األصول من عدمه.
وال ـت ـســاؤل األب ــرز هــو هــل يحق
لـلـشــركــات رهــن ام ــاك الــدولــة لــدى
ال ـ ـغ ـ ـيـ ــر ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك او
احتسابها ضمن األصول؟
وبـحـســب مـصــادر تــوجــد بعض
األصول المصنفة على أنها أمالك

دو لــة تحت حــق اال نـتـفــاع مرهونة
لـ ــدى بـ ـن ــوك خ ــارجـ ـي ــة ،الفـ ـت ــة إل ــى
أن ا لـ ـمـ ـخ ــا ط ــرة تـ ـق ــع عـ ـل ــى ا ل ـب ـنــك
ال ـ ــذي ي ـق ـبــل ب ــذل ــك ،ألن م ـث ــل ه ــذه
األصول هي عرضة لتغير وضعها
القانوني للمستفيد ،إذ إنه محكوم
ب ـع ـقــد ان ـت ـف ــاع م ـق ــاب ــل شـ ـ ــروط قــد
تتغير او تتبدل او قد يتم اإلخالل
بأي من تلك الشروط ويتم سحب
األرض او ا لـمـشــروع ،و فــي السوق
سوابق عديدة وحاالت مختلفة.
وأ شـ ـ ــارت إ ل ــى أن أي ب ـنــك دا ئ ــن
يقبل بأمالك الدولة كرهن ال يحق
لــه اسـتــداخـلـهــا أو تـمـلـكـهــا ،ألنـهــا
م ـل ـك ـيــة م ــؤق ـت ــة وت ـع ــاق ــدي ــة ل ـف ـتــرة
محددة قابلة للتمديد وقد ال يتم
ت ـم ــد ي ــد ه ــا ،ب ـع ـكــس اي ا صـ ــل آ خ ــر
يكون مملوكا ملكية تامة بأموال
الشركة وينطبق عليه مبدأ البيع
والشراء ونقله الى الغير.
من جهته ،أفاد مصدر مصرفي
بـ ـ ـ ــأن ب ـ ـعـ ــض الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــوك ال ـم ـح ـل ـي ــة
ت ـت ـحــوط ب ـش ــدة ف ــي ه ــذا ال ـجــانــب،
وتتعامل مــع بعض ا مــاك ا لــدو لــة
خصوصا اذا كانت عليها مشاريع
قائمة على انها أ صــل مــدر ويعزز
الـ ـت ــدفـ ـق ــات الـ ـنـ ـق ــدي ــة ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــر
أو ا لـ ـش ــر ك ــة ا لـ ـت ــي ت ـح ــت مـظـلـتـهــا
المشروع.
في هذا اإلطار ،نبهت المصادر
إ لـ ـ ــى أن هـ ـ ــذا ا لـ ـمـ ـل ــف ي ـع ـت ـب ــر مــن
ال ـم ـل ـف ــات ال ـش ــائ ـك ــة الـ ـت ــي تـتـطـلــب
م ـعــال ـجــات م ــوح ــدة ،وإف ـص ــاح ــات
حتى يكون المستثمرون على علم
وبـيـنــة مــن طـبـيـعــة حـجــم األص ــول

و حـ ـ ـق ـ ــوق ا ل ـم ـس ــا ه ـم ـي ــن ألن ه ــذه
األصول تؤثر على القيمة الدفترية
ل ـل ـس ـهــم ،ف ــي ح ـيــن أن جـ ــزء ا مـنـهــا
يكون ليس ملكية خالصة للشركة.

وتـ ـس ــاء ل ــت ه ــل ي ـت ــم ت ـق ـيــم ه ــذه
ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات واألصـ ـ ـ ـ ــول وت ـض ـخ ـيــم
قيمتها وبالتبعية عكسها ضمن
الميزانية أم يجب التعامل معها

كـ ــأصـ ــل ض ـ ـمـ ــن ح ـ ـقـ ــوق ال ـم ـن ـف ـع ــة
ا لـ ـم ــؤ قـ ـت ــة ،وال يـ ـج ــب ا ح ـت ـســا ب ـهــا
ض ـ ـمـ ــن ح ـ ـ ـقـ ـ ــوق ال ـ ـم ـ ـل ـ ـك ـ ـيـ ــة؟ وهـ ــل
السيطرة المطلقة على الكيان او

الشركة التي يكون تحت مظلتها
ام ـ ـ ــاك ال ـ ــدول ـ ــة مـ ـب ــرر ل ــره ــن ه ــذه
األصول واستخدامها ومعاملتها
كأنها ملكية خاصة؟

وجهة نظر

قبل فوات األوان ))٢-١

د .سعود أسعد الثاقب *
Althaqeb@cba.edu.kw

ال يخفي على الجميع أن الهيكلة المالية لدولة
الكويت تمر بمفترق طرق ،إذ أعلنت وزارة المالية أن
العجز المتوقع للسنة المالية  2022 - 2021يعادل 12
ً
مليار دينار تقريبا ،وهو عجز تاريخي لم يسبق له
ً
مثيل ،ولألسف تأخرت الحكومات المتعاقبة كثيرا
منذ بداية سلسلة العجوزات في سنة  2015إلى اليوم،
فلم تقم بأي إصالحات حقيقية ،إلى جانب أن سوء
إدارتها لألموال التي كانت متوافرة في االحتياطي
الـعــام للدولة فاقم المشكلة ،فـقــادت اإلدارة الفاشلة
والـعــاجــزة عــن اتـخــاذ ق ــرارات لتبخر نحو  50مليار
دينار من االحتياطي العام خالل  6سنوات فقط.
قبل التفصيل ،يجب اإلقرار بأن االقتصاد الكويت
نـمــوذج فريد ال يوجد لــه تعريف ،وال يتبع مدرسة
اقتصادية حقيقة ،سواء رأسمالية أو اشتراكية ،فال
توجد دولة في العالم اقتصادها معتمد على مصدر
أحــادي للدخل ،يشكل النفط فيه  %90من صادراته
وإيــراداتــه ،وأكثر من  %70من الميزانية مصروفات
غير مرنة ،على باب الرواتب والدعوم ،وتمتلك الدولة
فيه جميع ال ـثــروات الطبيعة ،و %95مــن األراض ــي،
وحجم الحكومة األكبر نسبة لعدد السكان ،الدولة
تبيع البانزين والخبز ومسؤولة عــن جميع تقديم

الخدمات وتوظف نحو  %84من المواطنين ،وحتى
العاملين في القطاع الخاص معتمدين اعتمادا كليا
على المناقصات الحكومية ،إضافة إلى دعم العمالة
الــوط ـن ـيــة ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ،وم ــع ذل ــك ال تشكل
العمالة الوطنية أكثر من  %4من حجم العمالة في
ً
القطاع الخاص ،فضال عن مجانية الصحة والتعليم،
ً
وإلزامية التوظيف ،خصوصا في ظل غياب العدالة
االجتماعية ،فالشركات والتجار غير ملزمين بدفع
ضــرائــب ،وال ــدول ــة تــدعــم تـجــار ال ـع ـقــارات بالكهرباء
والماء أكثر من المواطن الفقير ،واألعجب أن الدولة
ما زالــت المالك األكبر بال منافس في ســوق األوراق
المالية عبر جهات االستثمار المختلفة.
يجب أن يعي الجميع أنـنــا أم ــام اقـتـصــاد مشوه،
وم ـي ــزان ـي ــة وض ـع ـه ــا أصـ ـع ــب م ــن ال ـس ــاب ــق وجـمـيــع
الخيارات المطروحة خيارات صعبة ،ولألسف الشديد
أحد الخيارات المطروحة على الساحة اليوم هو خيار
فتح صندوق األجيال القادمة ،ولكن هذا يعني نهاية
الحلول وعجز الحكومة عن إدارة الملف االقتصادي
وقصر نظرها ،وعملية انتحار بطيء ،ونهاية مصطلح
األجيال القادم وتحول الجيل الحالي للجيل األخير.
فصندوق األجيال القادمة هو صمام األمان للكويت،

وهو الذي ساعد ،بعد فضل الله ،الدولة على تسيير
كل أمورها ودعــم موقفها وحماية الشعب الكويتي
أثـنــاء الـغــزو الـعــراقــي الـغــاشــم ،وهــي الـمــرة الوحيدة
التي تــم فتح الصندوق فيها ،والـصـنــدوق هــو الــذي
سيحفظ مستقبل أبـنــائـنــا وأح ـفــادنــا ويـضـمــن لهم
حياة كريمة ،ومن غير المعقول المساس به من غير
القيام بخطوات إصالح في الميزانية وإعادة هيكلة
اقتصاد الدولة ،ويجب أال نفكر بالسماح بفتحه في
غياب خطة إصالحية واضحة وإدارة حكيمة حصيفة،
فبدون ذلك سيتم هدر ما فيه على مصروفات جارية،
وتغطية عـجــوزات ،وسيتم تكرار نفس الخطأ الذي
وقعت فيه الكويت بعدم استغالل صندوق االحتياطي
العام بالشكل الصحيح كما حصل في السنوات القليلة
الماضية.
ورغــم أن االستدانة خيار صعب قد تكون أفضل
الخيارات الصعبة المطروحة أمــام الــدولــة لمشكلة
السيولة الـتــي تــواجـهـنــا ،إذ إن أغلبية ال ــدول حول
العالم تستدين بشكل شبه سنوي بما فيها الــدول
المتقدمة مثل أميركا ،وفرنسا ،وألمانيا ،وبريطانيا،
ولكن المشكلة الرئيسية تكمن في كيفية إدارة األموال
الـتــي ستقترضها الـحـكــومــة الـكــويـتـيــة ،فالمطلوب

ُ
«بيتك» يطلق قناته على تطبيق Clubhouse

اس ـت ـخ ــدام األم ـ ـ ــوال ب ـش ـكــل ح ـك ـيــم وب ــات ـج ــاه صــرف
رأس مالي ذي عوائد مباشرة أو غير مباشرة على
ال ـب ــاد ،واألهـ ــم مــن ذل ــك ،االس ـتــدانــة هــي حــل مؤقت
لمشكلة السيولة ال أكثر وهي مجرد تأجيل للمشكلة
االقتصادية الحقيقية التي نواجهها اليوم ،فتخوف
الناس من قانون الدين العام طبيعي جدا خصوصا
فــي ظــل غـيــاب خـطــة إصــاحـيــة واض ـحــة للميزانية
واالقتصاد ،والخيارات المطروحة أمامنا اليوم هي
خيارات صعبة ،فإذا تم استخدامها لسد المصاريف
ال ـج ــاري ــة ف ـقــط ك ـمــا ح ــدث ف ــي ال ـس ـن ــوات الـمــاضـيــة،
فسنعود إلــى نقطة الـبــدايــة مــن جــديــد ونعيش في
دوامة القروض لألبد ،فال استدانة من غير ضوابط
وأهداف محددة وواضحة إلصالح السياسة المالية
للدولة.
ونختم بمقولة ألبرت أينشتاين:
ال يمكن حل المشاكل الضخمة بنفس العقول التي
أوجدتها فالجنون هو أن تكرر الفعل مرة بعد أخرى
وتتوقع نتائج مختلفة.
* قسم التمويل في كلية العلوم اإلدارية
-جامعة الكويت

أسعار صرف العمالت العالمية

أكثر من مليون متابع لحسابات البنك على «التواصل االجتماعي»
ذكر السيف أن «بيتك»
يمتلك فريقا من الكوادر
الوطنية مؤهال بكفاءات
عالية إلدارة المناقشات
الصوتية والتفاعل مع
المتابعين ،واالستماع
لمقترحاتهم ومتطلباتهم
وأفكارهم عن قرب
وبشفافية عالية ،بما
ينعكس إيجابا على جهود
«بيتك» في تقديم ما
يطمح له العميل والمجتمع
ضمن أعلى معايير الجودة
والتميز.

ً
تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــزا لـ ـ ـقـ ـ ـن ـ ــوات الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل م ــع
الجمهور والعمالء ،ومواكبة للتطورات
الرقمية لوسائل التواصل االجتماعي،
أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن ب ـ ـ ـيـ ـ ــت ال ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــويـ ـ ــل ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي
( ب ـي ـت ــك) ،تــد ش ـيــن ق ـنــا تــه ع ـلــى تطبيق
 ،Clubhouseوا ل ـتــي يـمـكــن للجمهور
متابعتها عبر كتابة  KFH Groupعلى
قائمة البحث.
وت ــأت ــي هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة ض ـمــن إط ــار
حرص "بيتك" على التواجد بمختلف
ال ـق ـن ــوات اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،ب ـم ــا ف ــي ذل ــك
ق ـن ــوات ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،ضمن
استراتيجية أن يكون دائما األقرب إلى
العمالء والجمهور ،بهدف االستماع
آلرائ ـ ـ ـهـ ـ ــم ومـ ـقـ ـت ــرح ــاتـ ـه ــم ،والـ ـتـ ـع ــرف
أكـ ـث ــر ع ـل ــى اه ـت ـم ــام ــات ـه ــم ،وال ـت ـف ــاع ــل
معها ،وكذلك مشاركتهم المناسبات
وال ـ ـف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ـه ــم ال ـم ـج ـت ـم ــع
بمختلف شرائحه.
ُ
وي ـ ـعـ ــد ت ـط ـب ـيــق  Clubhouseأ ح ــد
تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي
التي ذاع صيتها أخيرا ،ويمكن دخوله
واالنضمام إلى غرف افتراضية إلجراء
مـنــاقـشــات صــوتـيــة وم ـشــاركــة األفـكــار
والقصص حول موضوعات مختلفة.
و قــال مدير مركز خدمات العالقات
الـ ـع ــام ــة والـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي فــي
"بيتك" ،عبدالله السيف ،إن قناة "بيتك"
على تطبيق  Clubhouseلقيت تفاعال
كـبـيــرا مــن الـمـتــابـعـيــن والـجـمـهــور في
المناقشة الصوتية األولى التي نظمها
البنك بمناسبة اال حـتـفــاالت الوطنية
بـ ـعـ ـن ــوان "ب ـن ـخ ـل ــي الـ ـف ــرح ــة فــرح ـت ـيــن
#بيتك_غير" ،والتي تضمنت مسابقات
وجوائز.
وأ شــار إ لــى أن "بيتك" يمتلك فريقا
مــن ا لـكــوادر الوطنية مؤهال بكفاء ات
عــا ل ـيــة إلدارة ا ل ـم ـنــا ق ـشــات ا لـصــو تـيــة

عبدالله السيف

والتفاعل مــع المتابعين ،واالستماع
لمقترحاتهم ومتطلباتهم وأفكارهم
عن قرب وبشفافية عالية ،بما ينعكس
إيجابا على جهود "بيتك" فــي تقديم
ما يطمح له العميل والمجتمع ضمن
أعلى معايير الجودة والتميز.
ويـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــد "بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــك" مـ ـ ــن ت ـط ـب ـي ــق
 Clubhouseب ــا س ـت ـخ ــدا م ــه كـمـنـصــة
لقياس اهتمامات الشباب والمتابعين
على صعيد الخدمات المصرفية ،حيث
ي ـم ـثــل ف ــر ص ــة ألن ي ـك ــون أداة لـتـقـيـيــم
خ ــدم ــة ال ـع ـم ـي ــل وانـ ـطـ ـب ــاع ال ـم ـج ـت ـمــع
مثل االستبيانات ،ومجموعة التركيز
 ،focus groupوا ل ـ ـل ـ ـقـ ــاء ات ا ل ـف ــرد ي ــة
وا لـ ـجـ ـم ــا عـ ـي ــة ،و غـ ـي ــر ذ ل ـ ــك مـ ــن أدوات
ا ل ـت ـع ــرف ع ـلــى اآلراء وردود األ ف ـع ــال
ا لـتــي يـحــرص " بـيـتــك" عـلــى تطبيقها،
لتلبية احتياجات وتطلعات المجتمع
والعمالء بالشكل األمثل.

أكثر من مليون متابع
وزاد ع ــدد مـتــا بـعــي ق ـن ــوات " بـيـتــك"

ع ـ ـلـ ــى مـ ـخـ ـتـ ـل ــف م ـ ـن ـ ـصـ ــات ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،لـ ـيـ ـص ــل إلـ ـ ــى أك ـ ـثـ ــر مــن
م ـ ـل ـ ـيـ ــون مـ ـ ـت ـ ــا ب ـ ــع ،ك ـ ـمـ ــا زادت ن ـس ـبــة
ال ـت ـفــاعــل واالرت ـ ـبـ ــاط ب ـش ـكــل م ـل ـحــوظ،
األمر الذي يؤكد تميز المحتوى الذي
ي ـقــدمــه "ب ـي ـتــك" وت ـنــوعــه وشـمــولـيـتــه،
ح ـيــث ي ـغ ـطــي ال ـخ ــدم ــات وال ـم ـن ـت ـجــات
ال ـم ـص ــرف ـي ــة ،والـ ـحـ ـم ــات ال ـت ــوع ــوي ــة،
والـ ـج ــوائ ــز وال ـم ـس ــاب ـق ــات ،واألن ـش ـطــة
ال ـش ـبــاب ـيــة وال ـط ــاب ـي ــة ،وال ـت ـفــاعــل مــع
ال ـم ـنــاس ـبــات الــوط ـن ـيــة والـمـجـتـمـعـيــة
واأليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـعـ ـ ــال ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة ،والـ ـ ـت ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــة
باإلرشادات الصحية ،في ظل الظروف
االستثنائية ،ودعم الصفوف األمامية،
و نـشــر ا لـثـقــا فــة ا لـمــا لـيــة فــي المجتمع،
وتوعية العمالء بحقوقهم وحمايتها،
وك ـ ـي ـ ـف ـ ـيـ ــة الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــاي ـ ــة م ـ ـ ــن الـ ـ ـج ـ ــرائ ـ ــم
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة وعـ ـمـ ـلـ ـي ــات االحـ ـتـ ـي ــال
اإلل ـك ـت ــرون ــي وال ـم ـخ ــاط ــر ال ـم ـح ـت ـم ـلــة،
والتعريف باستخدام الحلول الرقمية
ال ـتــي يـطـلـقـهــا ال ـب ـنــك ،وم ــواع ـي ــد عمل
فـ ــروع ومـ ـع ــارض "ب ـي ـت ــك" ،إل ــى جــانــب
نشر أخبار البنك ،وغير ذلك.
ك ـم ــا ي ــوظ ــف "بـ ـيـ ـت ــك" قـ ـن ــوات ــه عـلــى
مـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــات الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي
لـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــاء والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد ع ـل ــى
اسـ ـتـ ـفـ ـس ــاراتـ ـه ــم ب ـم ـخ ـت ـل ــف األوقـ ـ ـ ــات
واألم ـ ــاك ـ ــن ،مـ ــن خ ـ ــال ف ــري ــق ت ــواص ــل
اجتماعي متخصص ،ما يعزز الترابط
وال ـ ـت ـ ـفـ ــاعـ ــل بـ ـي ــن "ب ـ ـي ـ ـتـ ــك" وعـ ـم ــائ ــه،
ويـ ـس ــاه ــم ب ـت ـق ــدي ــم أفـ ـض ــل ال ـخ ــدم ــات
لتحقيق أعلى مستويات رضا العميل.

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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لفتت التشكيلية المصرية شيماء
محمود ِّاألنظار إلى تجربتها الفنية
ً ُ
مبكرا ،وكلل عملها الدؤوب بحصدها
جائزة الدولة لإلبداع الفني .2014

حققت أعمال الملحن أنور عبدالله
ً
ً
حضورا مقبوال على الساحة الغنائية
خالل األعياد الوطنية.

١٥

طرح «صوت اإلمارات» الفنان عيضة
المنهالي أغنية منفردة جديدة
بعنوان «الغزال ّ
الريض» عبر قناته
في «يوتيوب».

موريتز في مغامرة مثيرة مع «توم آند جيري»
 ٣٩مليون دوالر أرباح الفيلم في أقل من أسبوع
حقق فيلم الـ  Live Actionالجديد
تـ ــوم آ نـ ــد ج ـي ــري ،Tom and Jerry
إيرادات وصلت إلى  38مليونا و810
آالف دوالر ،منذ طرحه في  26فبراير
الـ ـم ــاض ــي ،وه ـ ــي إيـ ـ ـ ـ ــرادات ضـخـمــة
ي ـح ـصــدهــا ال ـف ـي ـلــم ف ــي م ــدة أق ــل مــن
أ س ـبــوع ب ــدور ا ل ـعــرض السينمائي،
وخ ــاص ــة ف ــي ظ ــل ج ــائ ـح ــة ك ــورون ــا
ا لـتــي خـفـضــت ا لـطــا قــة االستيعابية
لــدور السينما إ لــى أ قــل من النصف.
وانـ ـقـ ـسـ ـم ــت اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات بـ ـي ــن 13
ً
م ـل ـي ــو ن ــا و  710آالف دوالر دا خـ ــل
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة،
ً
و  25م ـ ـل ـ ـيـ ــو نـ ــا و  100أ ل ـ ـ ــف دوالر
ف ـ ــي أنـ ـ ـح ـ ــاء الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم .والـ ـفـ ـيـ ـل ــم مــن
إ نـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج شـ ـ ــر كـ ـ ــة ،Warner Bros
وو صـ ـ ـل ـ ــت مـ ــد تـ ــه إ ل ـ ـ ــى سـ ــا عـ ــة و41
دق ـي ـق ــة ،وت ــم إت ــاح ـت ــه ب ــأرب ــع ل ـغــات.
ويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــم تـ ـ ـح ـ ــري ـ ــك ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات
ب ــالـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـجـ ــديـ ــد فـ ـي ــه ب ــأس ــال ـي ــب
مـ ـش ــابـ ـه ــة ل ـ ـل ـ ـعـ ــرض الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ــي
األصـ ـل ــي ،ف ــي ح ـيــن يـخـتـلــف الـفـيـلــم
ا لـجــد يــد بــو جــود ممثلين حقيقيين
وم ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ــوعـ ـ ــة تـ ـ ـف ـ ــاصـ ـ ـي ـ ــل الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم
الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي ،وهـ ـ ــو م ـ ــن إخ ـ ـ ـ ــراج ت ـيــم
س ـتــوري ،و تــأ لـيــف كيفن كوستيلو.

مشهد من الفيلم
وتلعب فيه الفنانة العالمية كلوي
ج ــرا ي ــس مــور ي ـتــز دور ال ـب ـطــولــة ،إذ
تـ ـخ ــوض م ـغ ــام ــرة م ـث ـي ــرة بـصـحـبــة
ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـكــرتــون ـيــة الـشـهـيــرة
من خالل لعب دور مسؤولة بشركة
تنظيم ا حـتـفــاالت ا سـتــأ جــرت فندقا
لتنظيم حفل زفاف ،ويوجد بالفندق
ف ــأر م ــزع ــج "جـ ـي ــري" ،وي ـت ــم تـجـنـيــد
ت ـ ــوم ل ـل ـم ـس ــاع ــدة فـ ــي إزالـ ـ ـ ــة ج ـي ــري

مـ ــن ال ـم ـب ـن ــى قـ ـب ــل مـ ــوعـ ــد الـ ــزفـ ــاف.
والفيلم يحيي التنافس المستمر
ب ـيــن شـخـصـيـتــي ت ــوم وج ـي ــري منذ
ع ـق ــود ،إض ــاف ــة إل ــى وج ــود ع ــدد من
األبـ ـط ــال م ـثــل مــاي ـكــل ب ـي ـنــا ،وكــولــن
جـ ــوسـ ــت ،وجـ ـ ــون ف ـ ـ ــراي ،وغ ـي ــره ــم.
واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاع فـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــم "تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم آنـ ـ ــد
ج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــري" ا لـ ـ ـ ـج ـ ـ ــد ي ـ ـ ــد ،أن ي ـ ـت ـ ـصـ ــدر
ً
ق ــائ ـم ــة األكـ ـث ــر تـ ـ ـ ــداوال ع ـل ــى م ـحــرك

مارين إيجرت

ً
الـ ـبـ ـح ــث "غ ـ ــوغ ـ ــل" ع ــالـ ـمـ ـي ــا مـ ــع ب ــدء
عــرضــه فــي دور الـسـيـنـمــا قـبــل أي ــام.
وك ــان م ــن ال ـم ـقــرر أن ي ـتــم إص ــدار
"تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم وج ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــري" ف ـ ـ ـ ــي دي ـ ـس ـ ـم ـ ـبـ ــر
 ،2020ل ـك ـنــه ت ــأ خ ــر ب ـس ـبــب جــا ئـحــة
« كــورو نــا» ،والفيلم هو الثاني الذي
ت ـ ــم إص ـ ـ ـ ـ ــداره بـ ـط ــريـ ـق ــة مـ ـس ــرحـ ـي ــة،
والـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـض ـ ــم شـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــات ت ـ ــوم
وج ـيــري مـنــذ إصـ ــدار "ت ــوم وجـيــري
والـصـغـيــرة روب ـي ــن" فــي ع ــام .1992
وتـ ـعـ ـتـ ـب ــر أفـ ـ ـ ــام "تـ ـ ـ ــوم وج ـ ـيـ ــري"
أشهر عمل كرتوني في العالم ،وبدأ
عـ ــر ضـ ــه مـ ــن عـ ـ ــام  1940حـ ـت ــى ع ــام
 1967فــي نـحــو  161حـلـقــة ،و حــازت
ال ـس ـل ـس ـل ــة عـ ـ ــدة ج ـ ــوائ ـ ــز أوسـ ـ ـك ـ ــار،
وت ـ ـ ـ ـ ــدور ف ـ ـكـ ــرتـ ــه حـ ـ ـ ــول الـ ـ ـمـ ـ ـط ـ ــاردة
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرة وغ ـ ـ ـيـ ـ ــر الـ ـمـ ـحـ ـس ــوم ــة
لـلـقــط ت ــوم ض ــد ال ـف ــأر ج ـي ــري ،ال ــذي
يـنـجــح فــي كــل م ــرة فــي اإلف ــات منه
وتوريطه في إطار كوميدي خيالي.

كلوي موريتز

سبايك لي

ً
ً
إيجرت تقع في حب روبوت في «أنا إنسانك» سبايك لي ُي ّ
عد مسلسال وثائقيا عن نيويورك
هل يمكن لإلنسان أن يقع في حب روبــوت؟ تناقش المخرجة األلمانية ماريا شــرادر هذا
السؤال في فيلمها "أنا إنسانك" الذي تنافس به في مهرجان برلين السينمائي الدولي هذا العام.
وتتصدى لبطولة العمل النجمة مارين إيجرت التي تجسد دور امرأة تقع في حب روبوت
مــن خــال تجربة مثيرة تختبر إنسانا آليا سيتحول إلــى شريك مثالي باستخدام الذكاء
االصطناعي ،والفيلم مأخوذ عن قصة قصيرة.
وقالت شرادر في مؤتمر صحافي رقمي إنها سمعت بالقصة ولم تعرف أول األمر بـ"امرأة
تلتقي رجال روبوت" ،مضيفة أن القصة أثارت اهتمامها ،وأن ما كان مثيرا لالهتمام هو ان
المرأة ليست هي اآللة.
ومــن المنتظر أن يتم عــرض الفيلم في سينما ألمانيا بالصيف المقبل ،وينافس الفيلم
(د ب أ)
على جائزة الدب الذهبي في مهرجان برليناله يونيو القادم.

يعمل المخرج العالمي سبايك لي على إعداد مسلسل وثائقي حول مدينة نيويورك األميركية
وسكانها في ظل األزمات التي اجتاحتها بداية من هجمات  11سبتمبر وانتهاء بجائحة كورونا.
ويتمحور العمل الذي يأتي في الذكرى العشرين لهجمات  11سبتمبر حول سكان نيويورك وقدرتهم
ً
على النهوض ،من استهداف مركز التجارة العالمي وصوال إلى جائحة كوفيد ،19-وسيتم عرضه
خالل العام الحالي عبر "إتش بي أو" ومنصة البث التدفقي "إتش بي أو ماكس".
وأوضح المخرج النيويوركي الشهير والحائز جائزتي أوسكار عن فيلمي "دو ذي رايت ثينغ"
ُ
و"بالككالنسمان" أن الفيلم يتضمن "أكثر من  200مقابلة" ،ت ّبين "ما يجعل مدينة نيويورك أعظم
يظهر كيف أصبحت
مدينة في العالم ،وتنوع سكانها الذي يساهم في عظمتها" ،معربا عن فخره بأن ِ
مدينته "في وسط زلزال  11سبتمبر ووباء كوفيد."19-
(أ ف ب)

كاتي برايس

كاتي برايس :أصبت بالعرج ولن أعود كما كنت
تواصل عارضة األزياء ونجمة تلفزيون الواقع كاتي برايس رحلة عالجها بعد مرور 7
أشهر من كسر قدميها ،حيث أظهرت أحدث صورها أنها تتكئ على عكاز أثناء توجهها
إلجراء فحص طبي مع صديقها كارل وودز.
وقالت برايس في لقاء صحافي" :لقد سجلت معاقة ولن أعود كما كنت ً
أبدا ،لقد أصبت
بالعرج حينما أمشي اآلن ألن إحدى ساقي أطول من األخرى بسبب المعدن الموجود بالقدم".
وفي حديثها عن األلم الذي ما زالت تشعر به بعد الحادث ،قالت برايس إنها تشعر وكأنها
"تتعرض للصعق بالكهرباء" ،ألن األلم ينتشر في قدميها باستمرار عندما تحاول المشي،
مشيرة إلى أنها تمشي  20دقيقة يوميا بحد أقصى.
وخضعت برايس إلى عملية جراحية مؤخرا استمرت  8ساعات بعد تعرض قدميها
للكسر إثر سقوطها من ارتفاع  25قدما.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مـهـنـيــا :عـقـبــات كـثـيــرة تـعـتــرض طريق
الـ ـعـ ـم ــل ،ف ــاس ـت ـع ـم ــل ذك ـ ـ ـ ــاءك وصـ ـب ــرك
الجتيازها.
عــاطـفـيـ ًـا :يـشــاركــك الـحـبـيــب فــي ُّ
تحمل
ً
ال ـم ـســؤول ـيــات ،ويــدع ـمــك م ـع ـنــويــا إلــى
أقصى الحدود.
ً
اجتماعيا :أصبح لديك المزيد من الوقت
لالعتناء بالعائلة ولراحتك الخاصة.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ً
مهنيا :الوقت ال ينتظر ،بل ّ
يمر سريعا،
فاعرف كيف تستفيد منه في عملك.
ً
ً
عاطفيا :تشعر أحيانا أنك وحيد ،ألن
من تحب بعيد عن ناظريك.
ً
اجتماعيا :يصعب عليك ُّ
تحمل بعض
المعارف الذين ال ثقافة لديهم.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـهـنـيــا :تـجـتــاز مـشــاكــل كـثـيــرة ب ــرزت في
اآلونة األخيرة ،وما عليك سوى الصبر.
ً
عــاطـفـيــا :شــريــك الـ ُـعـمــر هــو مـلـجــأك األول
لمشاركته فيما تعانيه من صعوبات.
ً ّ
اجتماعيا :فكر بهواية تستطيع ممارستها
في هذه األيام ،لتبعد الضجر عنك.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :الحياة كلها تعب ،لكنه تعب لذيذ
عندما تكون ثماره طيبة.
ً
عاطفيا :أقـصــى درج ــات الـسـعــادة لديك
ً
عندما يكون الحبيب راضيا عنك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :م ـجــادل ـتــك ال ـجــاهــل تجعل
الناس عاجزين عن التمييز بينكما.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
ً
مهنيا :تــرى شعاع ضــوء يبرز مـجــددا في
ً
عملك ،وترتاح معنوياتك قليال.
ً
عاطفيا :تغريك االبتسامة التي ترتسم على
ثغر الحبيب ،فهي تدل على نقاوة قلبه.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ارح ــم َم ــن حــولــك ،واع ـتـ ِـن بهم،
يرحمك َمن في السماء.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
مهنيا َّ :
تمسك جيدا بمبادئك في عملك،
فهي التي ستحميك.
ً
عاطفيا :فشلك في العثور على َمن تحب قد
يكون اليوم بمنزلة حظ جيد لك.
ً
ً
اجتماعيا :تـبــدو بعض األحـيــان حــائــرا،
ً
وكأنك أضعت شيئا يخصك.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :ما بنيته في حياتك من ُسمعة
طيبة قد تخسره في عمل واحد سيئ.
ً
َّ
يتحمل
عــاطـفـيــا :يستطيع الـشــريــك أن
معك ،شرط أن تصارحه بالحقيقة.
ً
ً ُ
ـادال بين ّ
محبيك ،وال
اجتماعيا :كــن ع ـ
تترك أحدهم يتهمك بالميل إلى آخر.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :أول خطوة لتحقيق ما تسعى إليه
هي معرفة تنظيم أولوياتك.
ً
عاطفيا :تحب شريك ُعمرك ،لدرجة أنك
تبرر جميع أخطائه أمام الجميع.
ً
اجتماعيا :اسرق من ُ
العمر جمال الحياة،
قبل أن يسرق أجمل سنوات حياتك.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :ســوف يأتي زمــن ترحل فيه هذه
المحنة ،فيعود عملك إلى ما كان عليه.
ً
ً
عــاط ـف ـيــا :يـشـعــر ال ـشــريــك أح ـي ــان ــا بـعــدم
الراحة ،ألنك تتعاطى مع الطرف اآلخر.
ً
اجتماعيا :تمتلك عادة سيئة ّنبهك عليها
ً
البعض ،فتخلص منها سريعا.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
ً
ً
مهنيا :تتوهم أحيانا أنك أصبحت ثريا،
وال تسعى في عملك إلى ذلك.
ً
عاطفيا :كل شيء مــادي حولك قد يزول
إال عالقتك العاطفية بمن تحب.
ً
ً
اجتماعيا :إذا كنت تريد أن تصبح رجال
ً
فاصغ إلى اآلخرين.
حكيما،
ِ
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـهـنـيــا :ال ـم ـقــدرة ال ـيــوم هــي فــي بـقــاءك
بمركزك ،فاستعمل دهاءك.
ً
عــاطـفـيــا :أن ــت سعيد فــي حـيــاتــك ،ألنــك
تستطيع إخبار الشريك بكل شيء.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـنــدم عـلــى أحــد تصرفاتك،
وتعترف أمام أحدهم بخطئك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
م ـه ـن ـيــا :يـكـفـيــك أن ــك ت ـح ــاول ع ــن جهد
تحقيق حلمك ،ولو لم يتحقق.
ً
ثان ،وتجد نفسك
عاطفيا :تقع في غرام
ٍ ً
في مأزق تحاول أن تجد حال له.
اج ـت ـمــاع ـيـ ًـا :ح ـي ــاة اآلخ ــري ــن ل ــم ت ـ ّ
ـدون
ّ
باسمك لتعلمهم كيف يعيشون.
رقم الحظ.22 :

ثقافات 14
شيماء محمود :لوحاتي تبرز المشاعر الدفينة لدى المرأة
توابل ةديرجلا

•
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ً
ُّ
تشكيلية مصرية نالت أخيرا درجة الماجستير في تطور الغرافيتي اإليطالي

culture@aljarida●com

نساء في غرفة
فرجينيا وولف!

ً ُ
استطاعت الفنانة التشكيلية المصرية شيماء محمود لفت األنظار إلى تجربتها الفنية مبكرا ،وك ِلل عملها الدؤوب بحصدها جائزة
الدولة لإلبداع الفني بمجال النقد ًعام  ،2014وانطلقت بعدها إلى إيطاليا لدراسة فن الغرافيتي ،الذي كان موضوع رسالتها
للماجستير الذي حصلت عليه أخيرا من كلية الفنون في جامعة حلوان.
ً
وفي مقابلة معها ،قالت محمود لـ«الجريدة» ،إن لوحاتها تناقش قضايا المرأة من منظور مختلف ،إذ تركز على مكامن حواء بعيدا عن
المظهر الخارجي للنساء ،مؤكدة استفادتها من كل التقنيات والخامات والعمل على تطويعها بما يتالءم مع الفكرة ..وفيما يلي نص
الحوار:
َّ
القاهرة  -أحمد الجمال

ُ
حصلت على
جائزة الدولة
لإلبداع الفني
في مجال النقد
عام 2014

• م ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـبـ ـ ــب ا خ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــارك
ف ــن ال ـغ ــراف ـي ـت ــي ف ــي إي ـطــال ـيــا
ً
موضوعا لرسالة الماجستير
ً
أخيرا؟
ُ
 في عام  2014حصلت علىجــائــزة الــدولــة لــإبــداع الفني
بمجال النقد ،وكانت الجائزة
ه ـ ـ ــي س ـ ـف ـ ــري إل ـ ـ ـ ــى إيـ ـط ــالـ ـي ــا
لـ ـ ـل ـ ــدراس ـ ــة واالط ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ،ح ـيــث
أقمت في األكاديمية المصرية
بــرومــا لـمــدة  6أشـهــر ،وكانت
خ ـطــة ال ـب ـحــث ال ـت ــي أعــددت ـهــا
ح ـ ـ ــول الـ ـتـ ـص ــوي ــر ال ـ ـ ـجـ ـ ــداري
المعاصر في إيطاليا ...وكان
لهذه الجائزة تأثير كبير في
أفكاري ورؤيتي لألشياء ،عبر
االط ــاع على ثقافة وم ــوروث
ُ
كتبت
اآلخــر ،وفــي هــذا اإلطــار
إب ــان تلك الـفـتــرة عــدة مقاالت
ع ــن ال ـت ـص ــوي ــر ال ـ ـجـ ــداري مــن
وحي زيارتي عدة مدن إيطالية
ومحاورة كبار الفنانين تأثرت
بـ ـح ــرك ــة الـ ـغ ــرافـ ـيـ ـت ــي هـ ـن ــاك،
ً
خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا ب ـ ـعـ ــدمـ ــا ظـ ـه ــرت
الـ ـ ـب ـ ــذور األولـ ـ ـ ــى ل ـل ـغــراف ـي ـتــي
المصري مع ثورتي  25يناير
 2011و  30ي ــو نـ ـي ــو ،2013
ً
ب ـخــاف أن ـنــي ش ــارك ــت فـنــانــا
ً
إيطاليا في رسم جدارية تجمع
بين الحروفية والفن المعاصر
ب ـم ـت ـح ــف مـ ـخـ ـص ــص ل ـف ـن ــون
الغرافيتي في رومــا ...كل هذا
كان له عظيم األثر في تجربتي
الفنية وعلى مستوى الكتابة
ً
ال ـن ـق ــدي ــة أي ـ ـضـ ــا ،ل ـ ــذا سـعـيــت
ل ــدراس ــة ال ـم ـجــال بـشـكــل أكـثــر
ً
عمقا لالستفادة من التجربة
اإليطالية ونقلها
إل ـ ــى مـ ـص ــر ،وم ــن
هنا كانت رسالتي

التي حصلت من خاللها على
درجة الماجستير في التصوير
الـ ـج ــداري مــن قـســم التصوير
بكلية الفنون الجميلة بجامعة
ح ـلــوان الـمـصــريــة ،عــن رســالــة
بعنوان «تطور فن الغرافيتي
المعاصر في إيطاليا».
• ال ـف ــن م ــوه ـب ــة ت ـظ ـهــر مــع
اإلن ـس ــان مـنــذ لـحـظــة م ـيــاده،
أدركت موهبتك في الرسم
كيف
ِ
م ـنــذ ال ـص ـغــر؟ وك ـي ــف صقلت
ً
الموهبة بالدراسة الحقا؟
 عش ُقت الرسم والموسيقى
ِ
م ـن ــذ ن ـع ــوم ــة أظ ـ ـف ـ ــاري .كـنــت
أقضي أغلب أوقاتي مع األلوان
وكـ ــراسـ ــة ال ــرس ــم سـ ـ ــواء كـنــت
ف ــي ال ـم ــدرس ــة أو ال ـم ـن ــزل ،إذ
كنت أت ــردد على غــرف الرسم
وال ـ ـمـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــى ،مـ ـ ــا ج ـع ـل ـنــي
أق ــرر االلـتـحــاق بكلية الفنون
الجميلة بعد الثانوية العامة،
وت ـخ ــرج ــت ف ـي ـهــا عـ ــام ،2011
وبجانب دراسة الفن كنت أعمل
في الصحافة الفنية كمتدربة
مـنــذ الـسـنـيــن األول ـ ــى للكلية،
ومـنــذ ذلــك الحين وحـتــى اآلن
أع ـمــل ك ـم ـحــررة ون ــاق ــدة فنية
في مجلة «الكواكب» المصرية.
• تتنوع أعمالك بين الرسم
والتصوير والموزاييك ،على
أي أسـ ـ ــاس ت ـح ــددي ــن ال ـقــالــب
الـ ـفـ ـن ــي ال ـ ـ ـ ــذي ت ـض ـع ـي ــن ف ـيــه
فكرتك؟
 أستفيد مــن كــل التقنياتوالخامات ،وأحاول تطويعها
بناء على الفكرة .على سبيل
الـمـثــال اسـتـفــدت مــن دراسـتــي
ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي ال ـت ـصــويــر

ال ـ ـجـ ــداري ف ــي ج ـعــل خـلـفـيــات
ل ـ ــوح ـ ــات ـ ــي بـ ـشـ ـك ــل م ـخ ـت ـل ــف،
ً
فـ ـ ــأح ـ ـ ـيـ ـ ــانـ ـ ــا أتـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــد ت ـن ـف ـي ــذ
ً
الخلفيات متناقضة ،وأحيانا
تـنـقـســم الـخـلـفـيــة إلـ ــى أق ـســام
مختلفة األشكال والتصاميم
لكنها متناسقة ومتناغمة في
آن واحد.
ـرت «إنـهــن غير
• لـمــاذا اخـتـ ً ِ
أحـ ـ ـي ـ ــاء» عـ ـن ــوان ــا ل ـم ـج ـمــوعــة
لوحاتك في معرضك األخير؟
ِ
 كوني امرأة ساعدني ذلكً
كثيرا في إبراز ما بداخل المرأة
من مشاعر وأحاسيس دفينة
أري ـ ـ ــد أن ـ ــا وغ ـ ـيـ ــري مـ ــن ب ـنــات
ج ـن ـســي إي ـصــال ـهــا لـلـمـتـلـقــي،
فأنا أناقش من خالل لوحاتي
قـضــايــا ال ـم ــرأة لـكــن بــأسـلــوب
م ـخ ـت ـلــف ،ح ـي ــث أري ـ ــد تـغـيـيــر
ا لـفـكــرة التقليدية ا لـتــي تنظر
لـلـمــرأة على أنـهــا جسد فقط،
وأتعمد ظهور وجــوه النساء
شــاحـبــة وبــاه ـتــة ،بـمــا يوحي
ب ـ ـ ــأن ثـ ـم ــة عـ ــالـ ــم آخ ـ ـ ــر ي ـك ـمــن
داخلهن.
• رس ـ ـ ـمـ ـ ــت ال ـ ـ ـن ـ ـ ـسـ ـ ــاء ب ـي ــن
الـجـمــال التقليدي وال ـصــارخ،
هل من رسالة أو داللة فنية؟
 ك ــل ل ــوح ــة ت ـح ـمــل رســالــة«ال ت ـ ـن ـ ـظـ ــر إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـظـ ـ ــاهـ ـ ــر»،
ف ــداخ ــل ك ــل س ـي ــدة م ــن ه ــؤالء
مـ ـش ــاع ــر كـ ـثـ ـي ــرة م ـت ـن ــاق ـض ــة،
ً
وألن المظاهر دائما ما تكون
خ ــادع ــة ،تـظـهــر تـلــك الـسـعــادة
ال ــزائ ـف ــة م ــن خـ ــال مــابـسـهــن
ال ـ ـمـ ــزرك ـ ـشـ ــة وال ـ ـم ـ ـلـ ــونـ ــة ذات
األلـ ــوان الـصــارخــة والمبهجة
مثل الحياة مــن حولهن ،لكن

شيماء محمود
مـشــاعــرهــن الــدفـيـنــة هــي التي
تظهر وتسيطر على مالمحهن
وت ـظ ـهــر ب ـش ـكــل ب ـ ــارد وأل ـ ــوان
حيادية.
• ت ـ ـبـ ــدو بـ ـع ــض ل ــوح ــات ــك
م ـ ــرس ـ ــوم ـ ــة ب ـ ـع ـ ـنـ ــايـ ــة ك ــأنـ ـه ــا
ق ـص ـيــدة ..ه ــل ل ــك ت ـج ــارب في
كتابة الشعر؟
ً
 ال أعـتـبــر مــا أكـتـبــه شـعــراب ـقــدر أن ــه خــواطــر أكـتـبـهــا من
حـ ـي ــن آلخ ـ ـ ـ ــر ،ل ـك ـن ـن ــي أعـ ـ ــزف
الـمــوسـيـقــى ك ـهــاويــة ،بخالف
أن ـن ــي أك ـت ــب دراسـ ـ ـ ــات نـقــديــة
متخصصة وأنشرها في عدد
من الصحف المصرية.
• ماذا يعني اللون بالنسبة
إل ـيــك ،وكـيــف تـخـتــاريــن أل ــوان
لوحاتك؟
ِ
 ال ـلــون لــه مـعـنــى وفلسفةعـلــى مــر ال ـتــاريــخ ،وأن ــا أط ـ ِّـوع
الـ ـ ـل ـ ــون ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى ف ـل ـس ـف ـتــي
الخاصة ،فعلى سبيل المثال
التناقض بين األلــوان الزاهية
فــي الـلــوحــة ومــامــح الــوجــوه
الـحــزيـنــة يـهــدف إل ــى إب ــراز ما
تعيشه ا ل ـمــرأة ،فهناك الفتاة
ال ـقــويــة ال ـتــي ت ـت ـحــدى الـعــالــم
وتـ ـف ــرض أف ـك ــاره ــا ورغـبـتـهــا
عـلــى الـجـمـيــع ،وه ـنــاك البنت
الـ ـت ــي ت ـش ـع ــر ب ــال ـق ـه ــر والـ ـ ــذل
وال تستطيع تغيير وا قـعـهــا
وترضخ لممارسات المجتمع
وقوانينه.
• كيف ترين مستوى تذوق
ً
ال ـفــن الـتـشـكـيـلــي جـمــاهـيــريــا،
وماذا نحتاج للوصول به إلى
الناس العادية؟
 ا ل ـ ـ ـحـ ـ ــر كـ ـ ــة ا لـ ـتـ ـشـ ـكـ ـيـ ـلـ ـي ــةالـمـصــريــة فــي تـطــور مستمر،
ف ـه ـنــاك ال ـعــديــد م ــن الـفـنــانـيــن
أصبح لهم دور وأثــر في الفن

من أعمالها

طالب الرفاعي
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العالمي ،وهناك مبادرات ِعدة
ت ـ ـحـ ــاول ال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى أك ـبــر
شريحة من الناس لتذوق الفن،
هـ ــذا ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن جــائـحــة
ك ــورون ــا ال ـتــي أثـ ــرت م ــن دون
ش ــك ف ــي الـ ـف ــن م ـث ـل ـمــا ت ــأث ــرت
كـ ــل ال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت ،ل ـك ـن ـنــي أظ ــن
أن هـ ــذا س ـيــأثــر ع ـلــى اإلب ـ ــداع
ً
ً
الـفـنــي الـجــديــد ،فــدائـمــا وأب ــدا
الفنان مرآة عصره ،وال شك أن
ه ــذه ال ـظ ــروف ال ـتــي فرضتها
ً
الجائحة ستنتج فنا من نوع
خاص.
• ب ـ ـعـ ــد ن ـ ـ ـجـ ـ ــاح مـ ـع ــرض ــك
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر وحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــول ـ ـ ــك عـ ـل ــى
الماجستير ،ما الخطوة التالية
التي تفكرين فيها؟
 على المستوى الشخصيأط ـم ــح الس ـت ـك ـمــال ال ــدراس ــات
ال ـ ـ ُـعـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــا والـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــول ع ـل ــى
ال ــدكـ ـت ــوراه ف ــي ال ـم ـج ــال ذات ــه
ً
ال ــذي أعـشـقــه ،وعـمـلـيــا أسعى
إل ــى تنفيذ مـجـمــوعــة جــديــدة
ً
من األعمال التي تعد امتدادا
لتجربتي الحالية.

أريد تغيير
الفكرة التقليدية
التي تنظر
للمرأة على أنها
جسد فقط

وأنا أتابع جهدها الثقافي الكبير والمتواصل في جامعة
ّ
الكويت ،قسم اللغة العربية ،سبق لي أكثر من مرة أن تكلمت
عن الزميلة العزيزة الدكتورة سعاد العنزي ،بخوفي من أن
يأكل التدريس والنشاط الثقافي في الكلية ،الحضور النقدي
لها ،سواء عبر مقاالتها النابهة ،أو عبر إصداراتها النقدية .لذا
ُ
شعرت بأكثر من فرح لحظة تسلمت كتابها الجديد «نساء في
غرفة فرجينيا وولف ..الخطاب النقدي حضور يقاوم الغياب»،
فرحت ألن الدكتورة سعاد استطاعت الموازنة بين عملها
وجهدها األكاديمي ،وبين إخالصها للنقد ،بوصفها إحدى
أهم األصوات النقدية في الكويت والخليج والوطن العربي.
ً
عبارة «المكتوب ُيقرأ من عنوانه» ،متحققة تماما في عنوان
ولوحة غالف الكتاب الصادر عن دار نينوى للدراسات والنشر
والتوزيع ،بطبعته األولى  ،2021فاشتغال الدكتورة العنزي
ّ ً
ً
ً
ومكرسا
بالنقد ،وبما يخص الـمــرأة تحديدا جــاء واضـحــا
عبر عنوان الكتاب ولوحته ،اللذين يأخذن القارئ إلى ثالثة
أمور ،األول :الكتاب يخوض في الحضور النسوي عبر الكلمة
األوضح في الغالف «نساء» ،والثاني :الكتاب يتناول اسمين
كبيرين في الكتابة النسوية ،هما فرجينيا وولف ومي زيادة،
اللتان جاء تا على الغالف بصورتين بارزتين ،والثالث :إن
العنوان بمجمله تناول القضايا النسوية عبر الخطاب النقدي.
ً
ً ً
لذا يمكنني القول إن لوحة الغالف قدمت مدخال داال وناجزا
لمحتوى الكتاب.
إن ّ
مد خطوط التقاطع والـتــوازي بين تجربتين أدبيتين
ثقافيتين كبيرتين هما البريطانية فرجينيا وولف ،واللبنانية
الفلسطينية ال ـجــذور مــي زيـ ــادةُ ،يـعـتـبــر الـتـفــاتــة جــد ذكية
وجريئة من الدكتورة سعاد .فتناول تجربة وولف يكاد يكون
ً
م ـحــذورا بالنظر إلــى الـكــم الكبير مــن الــدراســات والـمـقــاالت
والكتب التي تناولت منجزها وحياتها ،على امتداد خريطة
العالم ،وبالتالي ما الجديد التي ستأتي به الكتاب/الدراسة
في مقاربته لعالم ونتاج وولف .كما أن عقد مقارنة بين وولف
وزيادة موضوع شائك لتباين البيئتين اللتين نشأتا فيهما،
وكذلك الختالف المناخ االجتماعي المحيط بكل منهما ،ولو
أنهما عاشتا في فترة زمنية واحــدة ،واشتركتا في نيلهما
شهرة عالية ،لم تمسح ضيم الحياة وقهرها ،وبما أدى في
النهاية إلى انتحار وولف وموت زيادة.
فرجينيا وولــف ( ،)1941-1882ومــي زيــادة ()1941-1886
ً
ً
امرأتان شاء ت أقدارهما أن تكون كل منهما اسما خالدا في
سجل اإلبداع والثقافة وحركة تحرر المرأة سواء في محيطهما
االجتماعي والمكاني ،أو في عموم الحضور النسوي اإلبداعي
والثقافي واإلنساني المؤثر .إن قراءة متأنية لكتاب الدكتورة
سـعــاد ،توضح بشكل جلي الجهد المخلص والكبير الــذي
بذلته في تتبعها لحياة ونتاج ونهاية كل من وولف وزيادة.
وكم هو دال أن تشتغل امرأة كويتية مسكونة بالعمل اإلبداعي
والثقافي والنقدي النسوي ،على امرأتين رمزين وتغوص
في عالمهما لتقدم البرهان الساطع على التضحيات الكبيرة
والـمــؤلـمــة الـتــي قــدمـتـهــا كــل مـنـهـمــا ،لـتـقــول مــا عـنــدهــا بكل
جــراء ة وبشكل إبداعي حفظ لكل منهما مكانة مرموقة في
سجل العمل النسوي! وإذا كانت البيئتان اللتان علمتا فيهما
صعبتين ومحاطتين بالحضور الرجالي ،فإن الفرق الشاسع
هو أن فرجينيا حظيت بزوج محب ومتفهم وقف معها في
ً
ً
قضية جنونها ،مؤمنا
أحلك لحظات حياتها ،ودافع مرارا عن
ّ
بها كحبيبة ومبدعة وإنـســانــة ،بينما جند «جــوزيــف» ابن
ِّ
للزج
عم مي زيــادة ،ومن شغل قلبها في وقت سابق ،نفسه
ّ ً
ً
ّ
مدعيا عليها
النفسية،
بها عنوة وظلما في مصح األمراض
بالجنون .وفي هذه اللحظة المنعطف من حياة مي ،وبعد أن
مات والدها ووالدتها ،وبدل أن يقف «الرجال» الذين كانوا لمدة
عشرين سنة ،من ّ
صالونها األدبي الديمقراطي الالمع،
رواد
ّ
ّ
بــدل أن يقفوا معها ،فقد انفضوا وتسربوا من حولها ،ولم
ّ
نفسه قول كلمة حق ،كلمة وفاء ،كلمة موقف
يكلف أي منهم
ّ
بحق الرائعة مي! تبخروا من حولها ،وكأنهم يعاقبونها على
أنها كانت ام ــرأة شريفة ولــم تخضع لغرائزهم الحيوانية.
ووحده أمين الريحاني ،انبرى للدفاع عن صحة عقلها وعن
وجودها .ووحده واجه مهمة تكاد تكون مستحيلة حتى نجح
فيها ،وأعاد مي إلى الحياة!
فرجينيا وولــف انتحرت بمحض إرادتـهــا بعد أن تركت
وصيتها ،ومي زيادة ماتت بعزلتها بعد أن دانت ّ
وعرت صفوة
المجتمع العربي الــرجــالــي! كـتــاب الــدكـتــورة سـعــاد العنزي
سياحة إبــداعـيــة ثقافية إنسانية فــي عقل ووج ــدان ونتاج
امرأتين كانتا ولم تزال مثار إعجاب وإكبار وألم!

سليم سالم ...تجربته في المهنية وتاريخ صحافة ما بعد االستقالل

في وداع صاحب أشهر برنامج إذاعي «أخبار جهينة»
باألمس كان وداع الصحافي
والكاتب الزميل سليم
سعدو سالم ،الذي انتقل
إلى رحمة ربه في ًلبنان عن
عمر يناهز  95عاما.

كان من الرعيل
األول الذي عمل
في الصحافة
الكويتية

●

حمزة عليان

والـ ـع ــرب داخ ـ ــل ال ـك ــوي ــت وخ ــارج ـه ــا،
خــاصــة بـعــد ص ــدور صحيفة يومية
باللغة اإلنكليزية تحمل ا ســم «ديلي
ن ـ ـ ـيـ ـ ــوز» ،ومـ ـجـ ـل ــة أسـ ـب ــوعـ ـي ــة ب ــاس ــم
«النهضة» ،إضافة إلى مجلة لألطفال
باسم «سعد».

غ ـي ــاب ال ـك ــات ــب س ـل ـيــم س ــال ــم أع ــاد
شريطا من الذكريات سجله لي عندما
التقيت به صيف عام  2009في منزله
بقرية «سيد يشوع».
كان من الرعيل األول الذي عمل في
الصحافة الكويتية منذ اال سـتـقــال،
حيث كانت البدايات في «حماة الوطن»
عام  ،1962وجاء الكويت بعد أن كانت
صلته بها من بعيد ،حيث عمل مراسال
لـمـجـلــة «ح ـم ــاة ال ــوط ــن» ،ال ـت ــي كــانــت
تصدر عن مديرية التوجيه المعنوي
في الجيش.
العمل مع «أخبار الكويت» ،حينها
كـ ــانـ ــت ه ـ ـنـ ــاك ث ـ ـ ــاث صـ ـح ــف ح ـســب
االمتياز الممنوح لها ،إمــا أسبوعية
أو تـصــدر مرتين فــي األس ـبــوع ،وهي
«أخ ـب ــار ال ـكــويــت» و«صـ ــوت الـخـلـيــج»
و«الرأي العام».
وال ـت ـحــق سـلـيــم ســالــم ف ــي الـبــدايــة
ب ـجــريــدة «أخ ـب ــار ال ـكــويــت» ألك ـثــر من
شهرين ،بعدها «الرأي العام» ،وكانت
الصحيفة تطبع في بـيــروت ،ويحمل
مدير تحريرها عبدالله شعيتو المواد
ويركب الطائرة ويعود «برزم» الجريدة
مـطـبــوعــة ،وك ــان ــت م ــرة ف ــي األس ـبــوع
بعدها أصبحت مرتين.

فــي مرحلة اإلع ــداد لـصــدور «ديلي
ن ـيــوز» ،انـضــم شــوقــي صــويــا ،فتولى
ش ـ ــؤون اإلدارة مـ ــدة ط ــوي ـل ــة ،وش ــاب
أرمـ ـ ـن ـ ــي م ـ ــن لـ ـبـ ـن ــان اس ـ ـمـ ــه خ ــات ـش ــو
خ ـش ــادوري ــان تــولــى مـســؤولـيــة مدير
التحرير لفترة قصيرة نسبيا ،ولما
تــرك العمل حــل محله زمـيــل آخــر هو
زهـيــر شـبــل مــن فلسطين ،ثــم الزميل
أنطوان يونس من لبنان ،ولما توفي
األخير أسندت المسؤولية إلى الناشر
الفلسطيني ف ــوزي ق ـبــاوي ،لكنه لم
يستمر طويال فترك العمل بعد خالف
م ــع عـمـيــد ال ـ ــدار ،وم ــن ال ــذي ــن عـمـلــوا
في «الــرأي العام» الزميل فضل سالم،
وهو شقيق سليم ،وزميل فلسطيني
يدعى سهيل الشنطي تولى فيما بعد
مسؤولية تحرير مجلة «اليقظة» ،وكان
سليم ســالــم يسهم فــي كـتــابــة بعض
موضوعاتها.

المطابع في الشويخ

عصر االزدهار

واس ـت ـك ـم ـلــت ال ـ ـ ــدار م ـطــاب ـع ـهــا فــي
منطقة تـكــاد تـكــون «ص ـحــراويــة» في
الشويخ ،ثم توسعت الصحيفة وباتت
محط أنظار الصحافيين الكويتيين

في عقدي الستينيات والسبعينيات
صدرت عدة امتيازات لصحف جديدة،
منها «الوطن» و«القبس» ،إضافة إلى
صـحـيـفــة أس ـبــوع ـيــة ه ــي «الـطـلـيـعــة»،

صحيفة إنكليزية

وج ــري ــدة بــالـلـغــة اإلنـكـلـيــزيــة «كــويــت
ن ـيــوز» لصاحبها ورئ ـيــس تحريرها
يوسف العليان ،بعد أن تــرك قبالوي
العمل في الجريدة اإلنكليزية «ديلي
نـ ـي ــوز» تـ ـع ــرف إل ـ ــى إب ــراهـ ـي ــم عـلـيــان
وع ــدد مــن المحررين الـهـنــود ،وكذلك
االفتتاحية من العربية إلى اإلنكليزية
بلغة راقية جدا ،وممن أتحفوا «ديلي
ن ـ ـيـ ــوز» بـ ـمـ ـق ــاالت ودراس ـ ـ ـ ـ ــات عــال ـيــة
المستوى المهندس الدكتور في وزارة
األشغال سابا شبر من فلسطين.
وانضم إلى «الرأي العام» مجموعة
من أبناء الكويت للتدريب على العمل
الصحافي ،وبتشجيع من عميد الدار
ال ــذي ارت ــأى وج ــوب إع ــداده ــم لتولي
المسؤوليات في المستقبل.

«الوطن» ...األكثر حرارة
في حمأة هذه االندفاعة ،كما يروي
سليم سالم ،شهدت الصحافة الكويتية
انـ ـتـ ـق ــال مـ ـح ــرري ــن وص ـح ــاف ـي ـي ــن مــن
جريدة إلى أخرى ،اما بسبب التشويق
واإلغراءات المالية أو بسبب الطموح
في أن يجد الواحد منهم فرصا أفضل
ومنصبا يسجل له في سجل الخبرة
وال ـم ـمــارســة فـيـمــا ب ـعــد ،وف ــي بعض
ال ـ ـحـ ــاالت ك ـ ــان الـ ـخ ــاف م ــع صــاحــب
المؤسسة يصل إلى أن يترك الموظف
عمله وينتقل إلى مؤسسة أخرى.
ومما ال شك فيه أن جريدة «الوطن»
ب ـعــد أن انـتـقـلــت مـلـكـيـتـهــا إل ــى داود
مساعد الصالح وأخيه محمد مساعد
ال ـصــالــح ،كــانــت األول ـ ــى ال ـتــي فتحت
بابا على مصراعيه أمام أقالم وكتاب

وباحثين كويتيين وأساتذة جامعات،
كان األهم واألكثر حرارة في استقبال
األقــام الكويتية ،صحيح أنها كانت
أق ـ ــام ك ـت ــاب وبــاح ـث ـيــن أكــادي ـم ـي ـيــن،
إال أنـ ـه ــا ك ــان ــت األس ـ ـ ــرع ف ــي تـمـهـيــد
الطريق وتعبيدها أمام اآلخرين الذين
نسميهم فــي لغة الصحافة «جماعة
المطبخ» ،حيث يتم إعداد الجريدة فكرا
ومعلومات ليكون إخراجها في أحلى
وأبهى صورة.
ومن أجل انطالق مجلة «النهضة»
األسـبــوعـيــة ،ال ـص ــادرة عــن دار ال ــرأي
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ،تـ ـ ــم الـ ـتـ ـع ــاق ــد مـ ـ ــع عـ ـ ـ ــدد مــن
الصحافيين اللبنانيين ،كان له شرف
ال ـع ـمــل م ـع ـهــم ،وم ـن ـهــم ط ــال سـلـمــان
ناشر ورئيس تحرير السفير وقاسم
أفيوني والسيدة «ام الخير» جلو دالل
وجورج شامي وسمير عطاالله.
وب ـعــد س ـن ــوات أس ـن ــدت مـســؤولـيــة
تحرير «النهضة» إلى األديب الساخر
عبدالله الشيتي من فلسطين ،وعمل
في الدار أيضا الباحث رمضان الوند
من لبنان ،وخالد قطمة وظافر قطمة
من سورية ،وفي مرحلة الحقة انضم
الـ ـك ــات ــب واألدي ـ ـ ـ ــب ال ـ ـسـ ــوري إل ـي ــاس
م ـســوح ،ال ــذي تــولــى مـســؤولـيــة مدير
ت ـح ــري ــر «الـ ـ ـ ــرأي ال ـ ـعـ ــام» ،ف ـك ــان قـلـمــه
واضـحــا فــي االفتتاحيات والمقاالت
الــرئـيـسـيــة ف ــي ال ـج ــري ــدة وف ــي حسن
وتنسيق إدارة التحرير.

انطالقة «القبس» وبعدها «األنباء»
ومع انطالق جريدة «القبس» تولى
مـســؤولـيــة الـتـحــريــر فيها الصحافي

سليم سالم
المعروف رؤوف شحوري ،ومسؤولية
اإلدارة ذو الفقار قبيسي ،الــذي نجح
في تجنيد عدد كبير من الصحافيين
العرب من لبنان وفلسطين واألردن،
ومثل هــذا حــدث فــي جــريــدة «األنـبــاء»
الـ ـ ـت ـ ــي اس ـ ـت ـ ـعـ ــانـ ــت أسـ ـ ـ ـ ــوة ب ـغ ـي ــره ــا
ب ـع ــدد م ــن الـصـحــافـيـيــن الـلـبـنــانـيـيــن
والسوريين ،وأعدت برنامجا لتدريب
وتهيئة صحافيين كويتيين ،وكانت
«الـسـيــاســة» قــد سبقتها فــي مضمار
تـ ــدريـ ــب م ــواطـ ـنـ ـي ــن ك ــوي ـت ـي ـي ــن عـلــى
العمل الصحافي ،وفتحت صفحاتها
لـنـتــاجـهــم وث ـم ــرة ج ـه ــوده ــم ،ومـنـهــم
الزمالء عبداللطيف الدعيج وحسين
العتيبي وسليمان الفهد ومحمد زين
العيدروسي وناجي العلي فيما بعد.

أشهر برنامج إذاعي
اشتهر سليم سالم بإعداد البرنامج
اإلذاعي «وعند جهينة الخبر اليقين»،
ال ـ ـ ــذي تـ ــم ت ــرش ـي ـح ــه إلـ ـ ــى م ــوس ــوع ــة
«غـيـنـيــس بـ ــوك» ،واس ـت ـمــر ي ـعــده منذ

عام  1973على مدى  47سنة من عمره،
حتى بعد مغادرته الكويت واستقراره
في لبنان.
والتحق باإلذاعة عام  ،1963إضافة
إل ــى عـمـلــه كـصـحــافــي ب ــال ــرأي ال ـعــام،
وكـتــابــة مقالة يومية «ح ــول الـعــالــم»،
وامتلك مكتبة ضخمة وغنية احتوت
على  63الف عنوان إضافة إلى مكتبة
موسيقية قال إنه سيهبها إلى «بلدية
مــزرعــة ي ـشــوع» ،وقـبــل سـنــوات أصــدر
كتابا عن الصراع في الحزب السوري
ال ـق ــوم ــي االج ـت ـمــاعــي ب ـع ـن ــوان «ح ــان
الــوقــت» ،وق ــام بترجمة عــدة كتب من
اإلنكليزية واأللمانية إلى العربية.
وق ـب ــل مـجـيـئــه إلـ ــى ال ـك ــوي ــت دخــل
عــالــم الصحافة عــن طــريــق العمل في
ج ــري ــدة «ص ـ ــدى ل ـب ـن ــان» ،لـصــاحـبـهــا
النقيب محمد بعلبكي ،بعدها ذهب
إلى جريدة «الزمان» لمالكيها روبير
أب ـ ـيـ ــا وجـ ـ ـ ـ ــورج س ـ ـع ـ ــادة ،وتـ ــوزعـ ــت
دراسته الجامعية بين الكيمياء وعلم
النفس ،وكان يجيد اللغتين اإلنكليزية
واأللمانية بإتقان.

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

َّ
أنور عبدالله :األغنيات الوطنية عوضت الجمهور غياب االحتفاالت

ُ
أكد أن جائحة كورونا لم تنل من إبداعات الفنانين ولم توقف عطاءهم
حققت أعمال الملحن أنور عبدالله حضورا مقبوال على الساحة
الغنائية خالل األعياد الوطنية ،والتي حرص كعادته على
المشاركة فيها بأبدع أعماله الموسيقية ،وفي لقاء مع
"الجريدة" أعرب عبدالله عن سعادته وحضوره المستمر
عزة إبراهيم

ً
سأطرح أعماال
عاطفية
بالتعاون مع
عبدالكريم
عبدالقادر
ونوال

قال الملحن أنور عبدالله إن
الوكيل المساعد لشؤون قطاع
اإلذاعـ ــة بـ ــوزارة اإلع ــام الشيخ
ف ـه ــد الـ ـمـ ـب ــارك ك ـل ـف ــه ب ـع ـم ــل 5
أغنيات وطنية بمناسبة الذكرى
الـ ـ ــ 60لــاس ـت ـقــال وال ـ ـ ــ 30لـيــوم
التحرير ،إ لــى جانب مجموعة
ك ـب ـيــرة م ــن زم ــائ ــه الـمـلـحـنـيــن
والـ ـشـ ـع ــراء وال ـم ـطــرب ـيــن ب ــذات
األمر ،إذ منهم من تولى تنفيذ
أغنيتين أو ثالث أو  5كل حسب
تصنيفه باإلذاعة.
وأض ــاف عـبــدالـلــه أن الـعــادة
ج ـ ـ ــرت عـ ـل ــى أن يـ ـت ــول ــى ك ـب ــار
ال ـف ـنــان ـيــن الــرص ـي ــد األك ـب ــر من
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال وعـ ـ ــددهـ ـ ــا  ،5لـيـبـلــغ
إجـ ـم ــال ــي م ـ ــا ت ـ ــم إن ـ ـ ـجـ ـ ــازه مــن
أع ـمــال وطـنـيــة بـمـســاعــدة أكثر
من  20ملحنا معتمدا باإلذاعة
حـتــى اآلن مــا ي ـت ــراوح بـيــن 70
و 75أغنية وطنية ،بما يشمل
األغ ـن ـي ــات ال ـت ــي واكـ ـب ــت تــولــي

سمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد قبل أشهر.

صوت الفرحة
وأعـ ـ ــرب ع ــن ش ـك ــره اإلذاعـ ـ ــة،
وعـ ـ ـل ـ ــى رأس ـ ـ ـهـ ـ ــا ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ ف ـهــد
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــارك ،عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذا ال ـج ـه ــد
والتنظيم الرائع والترتيب الذي
ت ـج ــري عـلـيــه ص ـنــاعــة األغـنـيــة
الوطنية ،والتي ال تتخلف عن
رك ــب أي مـسـيــرة احـتـفــالـيــة في
ال ـبــاد ،بــل تـعــد ص ــوت الفرحة
واالح ـت ـف ــال وشــري ـكــا أســاسـيــا
في حب الوطن من قلوب وعقول
مبدعة تعرف جيدا كيف تعشق
وطنها وتتغزله بأبدع األلحان
والكلمات واألصوات الشادية.
وع ــن أع ـمــالــه األخـ ـي ــرة ،ق ــال:
" ق ـمــت بتلحين  5أ غ ـن ـيــات هي
كويتنا األجمل ،كلمات يعقوب
السبيعي وغناء طارق سليمان،

وكويت الحب ،كلمات اإلماراتي
ع ــارف ال ـخــاجــة ،وغ ـنــاء محمد
المسباح ،ونحمد الله شيخنا
منا ،كلمات طالل السعيد وغناء
مـحـمــد ال ـب ـلــوشــي ،ودارنـ ـ ــا دار
الـمـعــزة ،كـلـمــات ط ــال السعيد
وغـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ،وس ـم ــح
ال ـل ــه دروب ـ ـ ــك ي ــا س ـم ــو األم ـي ــر،
كـلـمــات يــوســف ن ــاص ــر ،وغـنــاء
م ـح ـم ــد الـ ـبـ ـل ــوش ــي ،وت ـن ــوع ــت
األع ـمــال بـيــن األلـ ــوان الغنائية
التراثية المختلفة ،فمنها إيقاع
الدوسري ومنها إيقاع الليوة،
وتـ ــم ت ـس ـج ـيــل ج ـم ـيــع األع ـم ــال
في القاهرة ،بقيادة المايسترو
د .ع ــدن ــان ع ـبــدال ـلــه ،ومـهـنــدس
التشغيل د .فهد الحداد".

اهتمام كبير
وأشار عبدالله إلى أن االعمال
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة الـ ـت ــي تـ ــم ان ـت ــاج ـه ــا
وإذاعـتـهــا عبر أثـيــر اإلذاع ــة أو
ع ــرض ـه ــا ب ـت ـل ـف ــزي ــون ال ـك ــوي ــت
مواكبة لألعياد الوطنية حازت
اهتماما كبيرا من وزارة اإلعالم
ودع ـمــا معنويا ومــاديــا كبيرا
للخروج في أرقى صورها ،وهو
ما دفعه إلى تسجيلها في كبرى
استوديوهات تسجيل الصوت
ب ــال ـق ــاه ــرة ،ب ـم ـشــاركــة عــازفـيــن
مخضرمين ،ثم تم إرسالها إلى
مكتبة اإلذاعة قبل األعياد بأيام.
وأوضح أن تلك األعمال بدأت
إذاع ـت ـهــا قـبــل اح ـت ـفــاالت الـيــوم
ال ــوط ـن ــي ب ـيــوم ـيــن "ل ـم ـشــاركــة
الـمــواطـنـيــن اس ـت ـعــدادات ـهــم من
داخل البيوت ،وتهيئة حالتهم
ال ـن ـف ـس ـيــة الس ـت ـق ـب ــال األعـ ـي ــاد،
وخاصة في ظروف استثنائية

أنور عبدالله
فرضت على الجميع االحتفال
م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـنـ ــزل وع ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـخـ ــروج
كعادتنا كل عام ،لتكون األغنية
الــوط ـن ـيــة شــري ـكــا رئـيـسـيــا في
فــرحــة الـمــواطـنـيــن والمقيمين
بأرض الكويت الطيبة".

المسيرة الفنية
وأكد عبدالله أن "أزمة كورونا
ال ـتــي عــرقـلــت الـمـسـيــرة الفنية
فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد وال ـ ـعـ ــالـ ــم وح ــال ــت
دون خ ــروج ال ـنــاس لالحتفال،
لــم تستطع أن تـعــرقــل األغـنـيــة
الوطنية حتى اآلن ،ولم تنل من
إبــداعــات الفنانين ،ولــم توقف
عطاءهم ،وقد مرت علينا الكثير
م ــن ال ـم ـنــاس ـبــات ،مـنـهــا رحـيــل
سـ ـم ــو األم ـ ـيـ ــر الـ ـشـ ـي ــخ ص ـب ــاح
األح ـمــد ،ثــم تــولــي سمو األمير
ال ـش ـيــخ نـ ــواف األح ـم ــد مقاليد
ال ـ ـح ـ ـكـ ــم ،وس ـ ـمـ ــو ول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الشيخ مشعل األحـمــد ،ثــم اآلن
مع األعياد الوطنية بالكويت".
وش ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن األغـ ـنـ ـي ــة
الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ال تـ ـ ـ ـ ــزال حـ ــاضـ ــرة
بـ ـق ــوة ل ـت ـع ــزز ال ـم ـش ـه ــد ال ـف ـنــي

قاعة بوشهري تقيم «لوحات عربية في بيوت كويتية»
لعيبي والسوري لؤي كيان والمصري
عمر النجدي وغيرهم.
وقـ ــالـ ــت الـ ـق ــاع ــة ،فـ ــي ك ـل ـم ـت ـهــا عــن
الـ ـمـ ـع ــرض :ي ـس ـجــل الـ ــواقـ ــع لـلـكــويــت
دورا ثـقــافـيــا رفـيـعــا مـنــذ أم ــد طــويــل،
واه ـت ـم ــام ـه ــا ال ـم ـت ـج ــذر ب ـح ــب ال ـف ــن،
ويذكرنا فنان الكويت األول معجب
الــدوســري ( )1956-1922بما اكتسبه
ال ـش ـع ــب ال ـك ــوي ـت ــي ب ــالـ ـفـ ـط ــرة ،حـتــى
أصبح الفن عادة من عاداته المألوفة
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــرف الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــن ف ـ ـ ــي ت ــزيـ ـي ــن
مسكنه بــأدوات الزينة ذات الجاذبية
والسهولة والهدوء ،حيث نرى الجمال

من أعمال لؤي كيالي

واضح المعالم في سفنهم وعمارتهم
ومالبسهم وخالفه.
وتــابـعــت :نتذكر دور الكويت منذ
ستينيات القرن الماضي في التنمية
الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة واس ـت ـق ـب ــال ـه ــا،
وتفتح أ بــوا بـهــا للثقافة العربية من
سبل تشجيع ودعــم وتنمية للعطاء
واإلنـ ـت ــاج الـثـقــافــي وال ـف ـنــي الـعــربــي،
على وجــه الـخـصــوص ،وأقـبـلــوا بكل
الحب على اقتناء األعمال التشكيلية
المتميزة للفنانين العرب الراسخين
م ــن جـمـيــع ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة الشقيقة
دون تميز وديدنهم في ذلك االختيار،
األعمال القيمة التي تنضح بالتقدم

وال ـج ـم ــال ،ج ــري ــا ع ـلــي س ـلــو آبــائـهــم
وأجــدادهــم حينما كــان يحضرون ما
هو جميل من المناطق التي وصلوا
إل ـي ـه ــا خ ـ ــال أسـ ـف ــاره ــم ورح ــات ـه ــم
الـ ـتـ ـج ــاري ــة مـ ــن ق ـط ــع ف ـن ـي ــة وب ـعــض
األقمشة وجميل األثــاث المنزلي من
الهند والسند وبالد فارس.
وأضافت :كما كان حسهم القومي
يدفعهم لهذا االقتناء الذي ألفوه مع
تقدمهم الثقافي ونمو إدراكهم ألهمية
ال ـف ـن ــون الـتـشـكـيـلـيــة وت ــذوق ـه ــا ،فهم
مــن رفــع شعار (الكويت بــاد العرب)
الـ ــذي ك ــان ي ـت ـصــدر ك ــل الـمـطـبــوعــات
الــرسـمـيــة ف ــي ال ــدول ــة وتـمـهــر جميع
الـ ــرسـ ــائـ ــل والـ ـ ـط ـ ــرود
ال ـ ـ ـبـ ـ ــريـ ـ ــديـ ـ ــة بـ ـخ ــات ــم
يحمل نفس الشعار.
وه ـ ـ ـ ـ ـ ــذا مـ ـ ـ ــا أخ ـ ـ ـ ـ ــذ ب ــه
دسـتــور دولــة الكويت
فـ ـ ــي مـ ـ ــادتـ ـ ــه األولـ ـ ـ ـ ــى،
ت ـ ــأ كـ ـ ـي ـ ــدا أن ا لـ ـك ــو ي ــت
عــاشــت ط ــوال حياتها
تـ ـفـ ـتـ ـخ ــر ب ــانـ ـتـ ـم ــائـ ـه ــا
األص ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ــى األمـ ـ ـ ــة
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ،وي ـن ـس ـح ــب
عليها بما جبلت عليه
األمــة العربية من مزايا
وخصال.

من ا
ألعمال المشاركة «بالد العرب»

والموسيقي والوطني بالبالد،
وتـ ـش ــارك الـ ـن ــاس اح ـت ـفــاالت ـهــم
وأفراحهم وأحزانهم ،وتعوض
ال ـج ـم ـه ــور غ ـي ــاب االح ـت ـف ــاالت
دون قـ ـ ـص ـ ــور مـ ـ ــن ا ل ـق ــا ئ ـم ـي ــن
على اإلنـتــاج الفني بالبالد أو
الفنانين أو حتى الجمهور الذي
يـقـبــل عـلــى األغ ـن ـيــات الوطنية
ويـتـفــاعــل مـعـهــا ويعطيها من
قلبه ووقته ومشاعره ما يؤكد
عميق ارتباطهم بوطنهم وفنهم
وتراثهم ومناسباتهم المختلفة.

أسوار المنازل
واستطرد عبدالله" :ما يؤكد
ذل ـ ـ ــك ه ـ ــو أصـ ـ ـ ـ ــوات األغـ ـنـ ـي ــات
الوطنية التي كانت تشدو من
الـبـيــوت فــي االح ـت ـفــاالت ،وتتم
م ـشــارك ـت ـهــا ب ـق ــوة ع ـبــر مــواقــع
التواصل االجتماعي ،فالجمهور
ح ــري ــص ع ـل ــى االحـ ـتـ ـف ــال وإن
ك ـ ــان فـ ــي أضـ ـي ــق الـ ـ ـح ـ ــدود وال
يتعدى أسوار المنزل ،ويقبلون
على األغـنـيــات ويـفــرحــون بها،
ويـسـتـمـعــون لــإذاعــة الوطنية
وتلفزيون الدولة ،فيتشاركون

الـ ـف ــرح ــة وي ـع ـل ـم ــون أب ـن ــاء ه ــم
تخليد ذكرى أعيادهم الوطنية
ويشعلون حماستهم بأغنيات
تـعــج بــالـمـحـبــة وال ـ ــوالء ألرض
ال ـك ــوي ــت وأمـ ـي ــره ــا وح ـكــام ـهــا
الطيبين".
وعـ ـ ـ ــن جـ ـ ــديـ ـ ــده فـ ـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة
المقبلة ،قال" :بالتأكيد انزعجنا
مــن أزمــة كــورونــا ،التي باعدت
بيننا وبين الحفالت وخاصة
األغنيات العاطفية ،لكننا نأمل
أن تـ ـ ــزول األزم ـ ـ ــة ف ــي ال ـق ــري ــب،
بالحصول على اللقاح ،والــذي
ح ــرص ــت ع ـل ــى ت ـل ـق ــي ال ـج ــرع ــة
ال ـخ ــاص ــة ب ــي م ـنــذ أيـ ـ ــام ،وهــو
واجـ ـ ـ ــب ع ـل ـي ـن ــا ج ـم ـي ـع ــا حـتــى
ت ـع ــود ال ـح ـي ــاة إلـ ــى طـبـيـعـتـهــا
ف ــي ال ـق ــري ــب ،وهـ ـن ــاك ســأطــرح
عــدة أعـمــال عاطفية بالتعاون
مــع كـبــار المطربين ،كالصوت
الجريح عبدالكريم عبدالقادر،
وال ـق ـي ـثــارة ن ـ ــوال ،إذ إن لــديـنــا
عدة أفكار نعمل عليها بالفترة
الحالية ،لكنها ال تزال في طور
ال ـت ـح ـض ـي ــر وان ـ ـت ـ ـظـ ــار ال ــوق ــت
المناسب لالنطالق".

عيضة المنهالي يطرح
«الغزال ّ
الريض» عبر «يوتيوب»

جميع المعروضات من مقتنيات محبي التشكيل في الكويت

من أشعار الشيخ ّ
نهيان بن
زايـ ـ ــد ،طـ ــرح "ص ـ ــوت اإلم ـ ـ ــارات"
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـنـ ـ ــان ع ـ ـي ـ ـضـ ــة الـ ـمـ ـنـ ـه ــال ــي
أغنية مـنـفــردة جــديــدة بعنوان
"الـ ـغ ــزال الـ ـ ّ
ـريـ ــض" ،م ــن ألـحــانــه
وغ ـن ــائ ــه ،وضـ ــع ل ـهــا ل ـح ـنــا من
الـ ـل ــون ال ـمــوس ـي ـقــي اإلمـ ــاراتـ ــي،
وت ـص ــدى ل ـتــوزيــع مــوسـيـقــاهــا
الموزع إبراهيم السويدي ،وقام
بعملية المكس والماسترينغ
مهندس الصوت ماجد صالح،
وتم تسجيل وتنفيذ العمل في
اإلمارات.
وتحمل أغنية "الغزال ّ
الريض"
كلمات غزلية ،تم التعبير عنها
بشكل الف ــت وجـمـيــل وحـســاس
م ــن ال ـشــاعــر الـشـيــخ ن ـهـ ّـيــان بن
زايد بالكلمة الشعبية اإلماراتية
الخليجية ،زاد عليها إحساس
وأداء "ص ــوت اإلم ـ ــارات" فيها،
ّ
ما شكل أغنية عاطفية جمعت
كــل أحــاسـيــس الـعـشــق وال ـغــرام
بالكلمة واللحن واألداء ،حيث
يقول في مقدمة القصيدة:
قلبي بحبك ينبض
والشوق فيه يزيد
وان مر طيفك هيض
خال العيون تحيد
يا ذا الغزال الريض

عيضة المنهالي
قايد عزال البيد
ع القلب انته مفوض
وماحد غيرك سيد
وقـ ــد عـ ــرض ال ـع ـم ــل "الـ ـغ ــزال
ُ
الـ ّ
ـريــض" وط ــرح مــن خــال قناة
المنهالي في "يوتيوب" بشكل
ً
ح ـ ـ ـصـ ـ ــري ،مـ ـتـ ـضـ ـمـ ـن ــا ف ـي ــدي ــو
م ـم ـن ـت ـج ــا م ـت ـض ـم ـن ــا ك ـل ـم ــات
األغ ـ ـن ـ ـيـ ــة ،إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ج ـم ـيــع
اإلذاعات اإلماراتية والخليجية
وال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،والـ ـ ـمـ ـ ـكـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــات
وال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــات الـ ـم ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة
المتخصصة.

مهرجان بيروت لألفالم الوثائقية يحتفي بـ «الرجل الذي باع ظهره»
كوثر بن هنية :مونيكا بيلوتشي حصلت على أجر بسيط ال يعكس نجوميتها
ق ـب ــل ن ـح ــو  54ي ــوم ــا م ــن إع ــان
جوائز األوسكار يحتفي مهرجان
ب ـي ــروت ل ــأف ــام الــوثــائ ـق ـيــة بفيلم
"الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة
التونسية كــوثــر بــن هـنـيــة ،وال ــذي
ينافس على جائزة أوسكار أفضل
فيلم دولي.
والفيلم بطولة ا ل ـســوري يحيى
مـهــايـنــي وال ـفــرن ـس ـيــة ض ـيــاء لـيــان
والبلجيكي كوين دي بو واإليطالية
مــون ـي ـكــا ب ـي ـلــوت ـشــي ،وش ـ ـ ــارك فــي
مهرجانات سينمائية عديدة قبل أن
ترشحه تونس لتمثيلها في سباق
األوسكار.
وي ـ ـت ـ ـنـ ــاول ال ـف ـي ـل ــم قـ ـص ــة ش ــاب
ســوري يهرب من مدينة الرقة إلى
لبنان ،بهدف الوصول في النهاية
إلى أوروبــا للحاق بحبيبته ،لكنه
أث ـن ــاء ه ــذه الــرح ـلــة يـلـتـقــي بـفـنــان
أميركي يعرض عليه صفقة يقدم
ب ـمــوج ـب ـهــا الـ ـش ــاب ظ ـه ــره لـلـفـنــان

بثينة الرئيسي ترفض اللقاح
بسبب وفاة البالم

بالعيد الوطني الذي يعد ساحة قوية يتبارى فيها الملحنون
بألحانهم والشعراء بكلماتهم والمطربون بأصواتهم في حب
الوطن ،وفيما يلي المزيد من التفاصيل.

أنور عبدالله في أوبريت وطني

تجمع قاعة بوشهري ،خالل الفترة
المقبلة فــي مـعــرض "لــوحــات عربية
في بيوت كويتية" العديد من األعمال
ً
لفنانين ع ــرب يـمـثـلــون أج ـي ــاال فنية
م ـخ ـت ـل ـفــة ،ويـ ـض ــم الـ ـمـ ـع ــرض بـعــض
األعمال لفنانين متوفين تركوا إرثا
فنيا ضخما ،وكــل هــذه المعروضات
م ــن م ـق ـت ـن ـيــات م ـح ـبــي ال ـت ـش ـك ـيــل في
الكويت.
يـ ــذكـ ــر أن الـ ـمـ ـع ــرض ض ـ ــم أعـ ـم ــال
مجموعة مــن الفنانين هــم اللبناني
بول جاروجوسيان ،والعراقي فيصل

خبريات

ل ـلــرســم ع ـل ـيــه م ـقــابــل أن ي ـســاعــده
األخير على الوصول إلى وجهته.
وبـ ـ ـم ـ ــرور الـ ــوقـ ــت ي ـ ـ ــدرك الـ ـش ــاب
السوري ثمن الصفقة ،بعدما يطلب
منه الفنان الجلوس بالساعات داخل
المتاحف وهو عاري الظهر دون أن
يتحدث ألحد أو يتفاعل مع محيطه
حتى يتحول إلى قطعة فنية جامدة.
وعــرض مهرجان بيروت لألفالم
الــوثــائ ـق ـيــة ال ـف ـي ـلــم اف ـت ــراض ـي ــا عبر
موقعه اإللـكـتــرونــي ،بمشاركة عدد
كبير من الصحافيين ومتابعة آالف
ال ـم ـشــاهــديــن ،ك ـمــا ع ـق ــدت مـنــاقـشــة
للفيلم عبر منصة زووم مع مخرجة
العمل.
وأدارت ا لـ ـنـ ـق ــاش ج ـم ــا ن ــة رزق،
وشارك فيه الباحث اللبناني ناصر
يــاس ـيــن ،وال ـن ــاق ــد ال ـف ـنــي الـفــرنـســي
هاري باليه.
وقالت المخرجة كوثر بن هنية،
فــي مداخلتها مــن بــاريــس ،إن فكرة

فريق عمل الفيلم
الفيلم مــأخــوذة مــن واقـعــة حقيقية
بطلها الفنان البلجيكي فيم ديلفوي،
الــذي اتفق مــع أحــد األشـخــاص عام

 2006عـلــى رس ــم وش ــم عـلــى ظـهــره،
وتقديم العمل في عدد من المتاحف
مقابل نسبة من مبيعات التذاكر.

وأض ــاف ــت ب ــن هـنـيــة أن ـه ــا أرادت
رب ــط ه ــذه الـقـصــة الـغــريـبــة بــالــواقــع
الـحــالــي لالجئين الـســوريـيــن الذين

عاشوا مأساة حقيقية ،مشيرة إلى
أن بعض مشاهد الفيلم ُصورت في
متحف الفنون الجميلة في بروكسل،
حيث تصادف عرض أعمال للفنان
البلجيكي صاحب الواقعة الحقيقية،
لكن هذا كان من قبيل المصادفة.
و عــن مشاركة مونيكا بيلوتشي
في الفيلم وإيمانها بقصته ،ذكرت
أن الـنـجـمــة اإلي ـطــال ـيــة واف ـق ــت ف ــورا
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـش ــارك ــة ف ـ ــي الـ ـعـ ـم ــل بـعــد
قـ ــراءة الـسـيـنــاريــو" ،وحـصـلــت على
أج ــر بـسـيــط ال يـعـكــس نجوميتها،
وقـبـلــت بـمـبـلــغ ال يـخـتـلــف أبـ ــدا عن
أج ــور الممثلين ا ل ــز م ــاء" ،مضيفة
أن بـيـلــوتـشــي امـتـعـضــت ف ــي ب ــادئ
األمــر عندما علمت أن دور البطولة
سيؤديه رجل ال عالقة له بالسينما،
لكنها "وقعت في حب يحيى عندما
جمعتهما معا".
(رويترز)

عبرت املمثلة العمانية
بثينة الرئيسي عن رفضها
تلقي لقاحفيروس كورونا
 ،عقب وفاة املمثل الكويتي
مشاري البالم بعد تلقيه
املصل.
وأضافت بثينة ،في فيديو
نشرته على صفحتها
بموقع انستغرام،
«مستحيل أروح أخذ اللقاح
وأنا ما سويت فحوصات،
املوضوع محير ،الواحد
ما يريد يلقي اللوم على
أي جهة الن هذا األمر
مستحدث وجديد ،أكبر
من توقعاتكم الله يحفظكم
جميعا ويحميكم».
وتابعت« :بمجرد أن انتهي
من تصوير هذا املسلسل
سأتوجه إلى عمان
مباشرة ،ألن ألف عالمة
تعجب واستفهام بمخي،
وخاصة بعد وفاة مشاري
البالم ،وعدم خضوع
متلقي اللقاح لفحص
أولي للتأكد من خلوهم
من الفيروس ،يعني ممكن
تمشي وما تدري إن فيك
مرض ،ضروري تفحصون
قبل تاخذونه».

فضل شاكر يطرح «لسه
الحالة ماتسرش»

أصدر الفنانفضل شاكر
أغنيته الجديدة «لسه الحالة
ماتسرش» في قناته على
«يوتيوب» ،كلمات حسام
سعيد إسماعيل ،وألحان
محمود أنور ،وتوزيع
موسيقي صالح موسى.
وحققت األغنية الجديدة
انتشارا كبيرا عبر مواقع
التواصل االجتماعي ،كما
تحظى بمشاهدة مرتفعة من
خالل «يوتيوب».
وكان فضل طرح في الفترة
السابقة أغنية بعنوان «ليه»،
من كلمات شاعرة اإلمارات
جنان ،وألحان زياد يوسف،
وتوزيع غصني سيبروس،
في قناته على «يوتيوب»،
وهي باللهجة الخليجية.
وكان قد أصدر مؤخرا أغنية
«ابقى قابلني» ،من كلمات
الشاعر عمرو املصري،
وامللحن عمرو الشاذلي،
واملوزع املوسيقي عمر
والخضري.

انطالق الموسم الثاني
من «المنصة» في أبريل

انتهى القائمون على
املسلسل الخليجي «املنصة»
من تجهيز املوسم الثاني من
العمل ،تمهيدا لعرضه أبريل
املقبل على إحدى املنصات
العاملية ،وإحدى القنوات
اإلماراتية ،بعدما حقق
املوسم األول نجاحا جيدا
عند عرضه العام املاضي.
وتم تصوير املوسم الثاني
مع اتخاذ االحتياطات
الالزمة لضمان سالمة فريق
العمل من فيروس كورونا،
وشارك في املوسم األول من
«املنصة» العديد من الفنانني
العرب ،وهم :مكسيم خليل،
عبداملحسن النمر ،سلوم
حداد ،معتصم النهار ،أحمد
الجسمي ،سامر إسماعيل،
خالد القيش ،ياسر النيادي،
مهيرة عبدالعزيز ،وغيرهم.
ويضم املوسم الثاني
شخصيات جديدة ونجوما
من مختلف الجنسيات،
منهم السوري باسم ياخور
واملصري سيد رجب ،وأويس
مخلالتي ،ونظلي الرواس،
ومرام علي ،ووائل أبو غزالة،
ووائل زيدان ،وأسامة حالل،
ومؤيد الخراط ،واإلماراتي
مد ردبان ،والتونسية
صابرينا.

ةديرجلا
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واشنطن وطهران ...مزايدات واختبارات ًقبل التفاوض

جنرال أميركي عن مشاهد جديدة من ضربة «عين األسد» :كادت تشعل حربا
يبدو الطريق إلى المفاوضات
بين إدارة الرئيس األميركي
جو بايدن وإيران حول الملف
النووي وغيره من القضايا
اإلقليمية بما فيها أنشطة
اإلقليمية وبرنامجها
إيران
ً
البالستي ،مليئا بالمطبات
التي تزيد من تعقيد الوضع،
لكن هل ستقضي المزايدات
بين الطرفين على المسار
الدبلوماسي؟

ت ـ ـح ـ ــرص ك ـ ــل م ـ ــن ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة وإيران على عدم الظهور
فــي مــوقــع ضـعــف أم ــام خصمها،
ف ـتــدخــان ف ــي م ــزاي ــدات الخـتـبــار
ال ـطــرف اآلخ ــر ،ول ــو أن ذل ــك يهدد
بتأخير العودة إلــى االتفاق حول
الملف النووي اإليراني الذي وعد
جو بايدن بإنقاذه.
وبعدما تركت واشنطن عالقة
عشرة أيام ،رفضت طهران في نهاية
المطاف األحد عرضها للدخول في
ح ــوار مـبــاشــر ،معلنة أن العرض
"سابق ألوانه".
ً
وجاء الموقف اإليراني ردا سواء
بشكل مباشر أو غير مباشر على
غ ــارات شنتها ال ـقــوات األميركية
ّ
الجمعة على فصيل عراقي مسلح
مدعوم من طهران في سورية تتهمه
بــالــوقــوف خـلــف عـمـلـيــات إط ــاق
ص ــواري ــخ عـلــى مـصــالــح أميركية
في الـعــراق ،كذلك الموقف الحازم
ال ــذي اعـتـمــده األوروبـ ـي ــون حيال
مخالفة إيـ ــران بـعــض التزاماتها
بموجب االتفاق المبرم معها عام
 2015لضمان عدم سعيها المتالك
السالح النووي.
وإن كـ ــان ال ــرف ــض اإليـ ــرانـ ــي ال
يعني نهاية السبل الدبلوماسية،
لكنه يزيد من تعقيد الوضع.
وأعلنت الواليات المتحدة أمس
األول ،أنها "تبقى على استعداد"
للدخول في مفاوضات مع إيــران،
ّ
مؤكدة أنها ليست "متصلبة" فيما
يتعلق بـ"صيغة هذه المحادثات".
ورأت ب ـ ـ ــارب ـ ـ ــرا س ــافـ ـي ــن مــن
"الـمـجـلــس األط ـل ـســي" ل ـلــدراســات
متحدثة لــوكــالــة فــرانــس بــرس أن
"اإلي ــران ـي ـي ــن ي ــري ــدون أن يثبتوا
أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم"
للتفاوض مع األميركيين" ،مضيفة
"أنها بالنسبة لهم طريقة ليقولوا
ً
تـشــددون الضغط علينا؟ حسنا،
ً
ب ــإم ـك ــان ـن ــا ن ـح ــن أي ـ ـضـ ــا ت ـشــديــد
الضغط عليكم".
سحب الرئيس األميركي السابق
دونالد ترامب بالده في  2018من
ً
االتـفــاق ال ـنــووي ،معتبرا أنــه غير
كاف ،وأعاد فرض عقوبات أميركية
ٍ
عـلــى ط ـه ــران ،فـ ــردت الجمهورية
ً
اإلسالمية بالتراجع تدريجيا عن
العديد مــن التزاماتها األساسية
بموجب االتفاق.
غ ـ ـيـ ــر أن خـ ـلـ ـف ــه جـ ـ ــو بـ ــايـ ــدن
ال ــذي تـسـلــم م ـهــام الــرئــاســة قبل
ش ـهــر ،أع ـلــن عــزمــه عـلــى ال ـعــودة
إلى االتفاق بشرط عــودة طهران

عسكريون أميركيون يتفقدون الخسائر في قاعدة «عين األسد» بعد قصفها في يناير الماضي
الح ـتــرام كــامــل الـتــزامــاتـهــا .وهو
م ـص ـمــم ب ـ ــأي ث ـم ــن ع ـل ــى ت ـف ــادي
الـ ـظـ ـه ــور فـ ــي م ــوق ــف ض ـع ــف أو
سذاجة.
ورأت تريتا بارسي ،التي صدر
لها كتاب حول المحادثات التي
أفضت إلى االتفاق ،أن ما تظهره
ال ـم ـنــاورات الـجــاريــة أن "حكومة
بايدن تحاول إعــادة االتفاق إلى
ال ـس ـكــة بـصـيـغــة ال ت ـث ـيــر غضب
الجمهوريين وال اإلسرائيليين
وال الـسـعــوديـيــن" ،خـصــوم إيــران
ف ــي الـمـنـطـقــة ال ــذي ــن ي ـعــارضــون
بشدة االتـفــاق ،مضيفة "هــذا أمر
مستحيل".
وسـبــق أن دف ــع ه ــذا التصميم
عـلــى إظ ـه ــار ال ـق ــوة ،الـبـلــديــن إلــى
ارتـ ـ ـك ـ ــاب "أخـ ـ ـط ـ ــاء فـ ــي ال ـت ـق ــدي ــر"
ف ــي األس ــاب ـي ــع األخ ـ ـيـ ــرة ،ع ـلــى ما
ل ـف ــت ن ــائ ــب ال ــرئـ ـي ــس ال ـتـن ـف ـيــذي
لـمـعـهــد "كــوي ـن ـســي إنـسـتـيـتـيــوت
فــور ريسبونسيبل ستيتكرافت"
للدراسات.
وق ـ ـ ـ ــال إن إط ـ ـ ـ ــاق صـ ــواريـ ــخ
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــراق ل ـ ـل ـ ـض ـ ـغـ ــط ع ـل ــى
األمـ ـي ــركـ ـيـ ـي ــن هـ ــو "خـ ـط ــأ ه ــائ ــل
ارتكبه اإليــرانـيــون" ،فــي حين أن
ال ــرد العسكري األمـيــركــي أعطى

وأقامت دولة اإلمارات والبحرين عالقات
رسمية مع إسرائيل العام الماضي.
إلــى ذلــك ،أكــد وزيــر الخارجية األردنــي
أيـمــن الـصـفــدي ،أم ــس ،ض ــرورة استئناف
مفاوضات "جادة وفاعلة" لتحقيق السالم
ً
بين إسرائيل والفلسطينيين ،مؤكدا أنه "ال
بديل لحل الدولتين سبيال لتحقيق السالم
العادل والشامل".
والتقى الصفدي ،أمس ،وزير الخارجية
االســرائ ـي ـلــي غــابــي أش ـك ـنــازي عـلــى جسر
الملك حسين ،الذي يربط البلدين ،وبحثا
مواضيع تتعلق بتولي اإلدارة األميركية
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة م ـس ــؤول ـي ــات ـه ــا واجـ ـتـ ـم ــاع ــات
"مجموعة ميونخ" ،التي تضم إضافة إلى
األردن ،كال من مصر وفرنسا وألمانيا.

ً
انطباعا بــأن ما تريده واشنطن
بـ ــا ل ـ ـم ـ ـقـ ــام األول هـ ـ ــو " طـ ـم ــأ ن ــة
الـ ـسـ ـع ــوديـ ـي ــن" ،وهـ ـ ــذا م ــا ي ـهــدد
بإثارة استياء اإليرانيين أكثر.
ولـ ــم ت ـق ــم إدارة ب ــاي ــدن حـتــى
اآلن سوى بمبادرات رمزية مثل
التخلي عــن المطالبة بـمـعــاودة
ف ــرض ع ـقــوبــات األمـ ــم الـمـتـحــدة
على إيران ،وهو أمر رفضته األمم
المتحدة في مطلق األحوال.
ل ـ ـكـ ــن ح ـ ـتـ ــى ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة
الصغيرة واجهت انتقادات الذعة
من ترامب الذي اتهم األحد خلفه
بـ"التخلي عن كل وسائل الضغط
ال ـت ــي بـ ـح ــوزة أم ـي ــرك ــا ق ـب ــل ب ــدء
المفاوضات حتى".
ووجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه عـ ـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادة
الجمهوريين في مجلس الشيوخ
األميركي رسالة إلى بايدن تحذره
من تقديم أي تنازل مالي قبل بدء
الـمـفــاوضــات ،وكـتـبــوا أنــه يجدر
بالواليات المتحدة "عدم الرضوخ
ألمر ملح أو الستحقاقات مفتعلة"
مثل االنتخابات الرئاسية التي
تنظم في يونيو في إيران.
فهل وصــل الـحــوار إلــى طريق
مسدود قبل أن يبدأ حتى؟
ً
ق ــد ي ـبــدو ذل ــك صـحـيـحــا على

ضوء جمود المواقف ،إذ ال تزال
ط ـهــران تـطــالــب بــرفــع الـعـقــوبــات
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة قـ ـب ــل ال ـ ــدخ ـ ــول فــي
مفاوضات ،فيما تتمسك واشنطن
بوجوب عقد اجتماع قبل القيام
بأي بادرة.
غـيــر أن الـمــدافـعـيــن عــن اتـفــاق
 2015يضغطون على الحكومة
األمـيــركـيــة لحلحلة الــوضــع ،من
ً
خـ ـ ــال إعـ ـط ــائـ ـه ــا مـ ـث ــا الـ ـض ــوء
ً
األخضر رسميا لكوريا الجنوبية
لإلفراج عن مبالغ مجمدة بقيمة
مليارات الدوالرات مترتبة عليها
لإليرانيين لقاء شراء شحنات من
النفط ،أو بالموافقة على قرض
من صندوق النقد الدولي إليران.
ورأى علي واعظ من مجموعة
األزم ـ ـ ـ ــات ال ــدولـ ـي ــة فـ ــي ت ـغ ــري ــدة
أن "الـخـيــار الــوحـيــد الممكن في
المرحلة الراهنة يبدو أنه وساطة
أوروبية" لحمل "إيران والواليات
المتحدة على حلحلة موقفيهما
قليال بدون عقد اجتماع بينهما"،
ً
متحدثا عــن "تــذاكــر دخ ــول" إلى
مفاوضات مقبلة.
غير أن بــاربــرا سالفين تؤكد
"ي ـ ـجـ ــدر ب ـ ــإي ـ ــران الـ ـقـ ـب ــول بـعـقــد
اج ـت ـم ــاع!" م ـش ــددة ع ـلــى أن ذلــك

ً
ً
لن يكون ال "تـنــازال" وال "تقدما".
وت ـ ـض ـ ـيـ ــف "الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــأل ـ ــة ت ـت ـع ـل ــق
ب ــال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وإيـ ـ ــران ،ال
يكون ذلك في أي ّ
مرة سهال".

ضربة يناير
إلى ذلك ،نشرت وسائل إعالم
أميركية لقطات جديدة للهجوم
ال ـصــاروخــي اإلي ــران ــي فــي يناير
 2020عـلــى قــاعــدة "ع ـيــن األس ــد"
غ ــرب الـ ـع ــراق ال ـت ــي ك ــان ــت تضم
ً
نحو ألفي جندي أميركي ردا على
قتل واشنطن قائد "فيلق القدس"
قاسم سليماني قرب مطار بغداد
قبل ذلك بأيام.
ويأتي نشر هذه الفيديوهات
ف ــي وق ــت ي ـت ـصــاعــد ف ـيــه الـتــوتــر
بين الواليات المتحدة وإيران في
ً
المنطقة ،خصوصا فــي الـعــراق،
مع استئناف ميليشيات عراقية
موالية إليــران شن هجمات على
منشآت فيها قوات أميركية.
وأظهرت اللقطات التي نشرتها
شـبـكــة "س ــي بــي أس" األمـيــركـيــة
لـ ـحـ ـظ ــات تـ ـس ــاق ــط ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ
المحملة برؤوس متفجرة كبيرة
كالمطر على قاعدة عين األسد.
ويبدو أن هذه اللقطات التقطت

مــن طــائــرة مـسـيــرة كــانــت تحلق
فـ ــوق الـ ـمـ ـك ــان ،وال ـ ـصـ ــور ج ــاءت
باألبيض واألسود.
وق ــال الـجـنــرال فــي ق ــوات مشاة
البحرية األميركية ،فرانك ماكينزي،
إنــه لــوال خطة اإلخــاء التي نفذت
على وجــه السرعة ،لسقط ما بين
ً
 150 -100قتيال بين الجنود ،إضافة
إلى  30 -20طائرة .وأشار إلى أنه لو
ً
لم يأمر بإخالء الجنود فورا لوقعت
حرب بين واشنطن وطهران.
في سياق متصل ،انفجرت أمس،
ع ـبــوة نــاسـفــة ف ــي رت ــل شــاحـنــات
يحمل م ـعــدات لوجستية لـقــوات
ال ـت ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي الـ ـ ــذي ت ـق ــوده
واشنطن ضد "داعش" في محافظة
بابل جنوبي العراق.
وقــال نصر الشمري المتحدث
ب ــاس ــم "حـ ــركـ ــة الـ ـنـ ـجـ ـب ــاء" ،وه ــي
ميليشيا عراقية موالية لطهران،
إن السبيل الوحيد لوقف الهجمات
ال ـص ــاروخ ـي ــة ع ـلــى ق ــواع ــد تضم
أميركيين وسفارة أميركا في بغداد،
"هو خروج المحتلين األميركيين
من العراق".
(واشنطن ،طهران ،بغداد ـ
وكاالت)

ِّ
الحوثيون يصعدون وواشنطن تعاقب اثنين من قادتهم

أعلن التلفزيون الرسمي السعودي أمس ،أن
التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن ّ
دمر
طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب المنطقة
الجنوبية للمملكة.
جاء ذلك غداة إصابة خمسة مدنيين بجروح،
بعدما أطلقت ميليشيات جماعة "أنصار الله"
ً
ً
الحوثية المتمردة في اليمن مقذوفا صاروخيا،
سقط على قرية حدودية جنوب السعودية أمس.
وقــالــت وكــالــة األن ـبــاء الـسـعــوديــة إن "الــدفــاع
ً
المدني تلقى بالغا عن سقوط مقذوف عسكري
أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية اإلرهابية
المدعومة من إيران من داخل األراضي اليمنية
تجاه إحــدى القرى الحدودية بمنطقة جــازان،
وبمباشرة جهات االختصاص للموقع اتضح
سـقــوط الـمـقــذوف العسكري فــي أحــد الـشــوارع
العامة".
وأك ــدت الوكالة أن المصابين مــن المدنيين

هم ثالثة سعوديين ،واثنين من اليمنيين ،وتم
نقلهم إلى المستشفى لتلقي العالج.
وبحسب الوكالة فإن الشظايا المتطايرة من
سقوط القذيفة أدت إلى تضرر "منزلين ومحل
تموينات وثالث مركبات مدنية".
وأم ــس فــرضــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة عقوبات
مالية على اثنين مــن "كـبــار الـقــادة" الحوثيين
في اليمن متهمين بـ "التخطيط لهجمات" ضد
مدنيين ودول مجاورة وسفن تجارية.
وت ــأت ــي ه ــذه ال ـتــداب ـيــر ب ـعــد ش ـطــب الــرئـيــس
ج ــو ب ــاي ــدن ال ـحــوث ـي ـيــن م ــن ال ـقــائ ـمــة الـ ـس ــوداء
لـلـمـجـمــوعــات اإلره ــاب ـي ــة ال ـتــي وضـعـهــا سلفه
دونــالــد تــرامــب .وكــانــت المنظمات اإلنسانية
تخشى من أن يــؤدي هذا التصنيف الى عرقلة
نـقــل الـمـســاعــدات ال ــى الـمـنــاطــق الــواسـعــة التي
يسيطر عليها المتمردون ،وبالتالي إلى وقوع
مجاعة.

وقالت حكومة بايدن بوضوح ،إن "هــذا القرار
اتخذ ألسباب إنسانية بحتة ،ونسعى الى ايجاد
وسائل اخــرى للضغط على الحوثيين ،وحملهم
على التفاوض إليجاد حل سياسي للنزاع".
وال ـع ـق ــوب ــات ع ـل ــى ك ــل م ــن م ـن ـصــور ال ـس ـعــدي
المعروف بأنه رئيس اركــان الـقــوات البحرية في
التمرد ،وأحمد علي حسن الحمزي قائد القوات
الجوية ،تندرج في هذا السياق.
وأعلنت وزارة الخزانة االميركية فــي بيان أن
واشنطن "تدين تدمير الحوثيين مواقع مدنية"،
مضيفة أن "نشاطاتهم ترمي إلــى تشجيع نوايا
الـنـظــام االي ــران ــي الـمــزعــزعــة لــاسـتـقــرار ،وتــؤجــج
النزاع اليمني ،مما أدى الى نزوح اكثر من مليون
شخص ،ودفع اليمن الى شفير المجاعة".
ّ
ّ
المتمردون هجماتهم على السعودية
وصعد
بعدما شطبتهم الواليات المتحدة من القائمة
السوداء.

لبنان :الدوالر يالمس الـ  10آالف ليرة واالنفجار يقترب
عون ينفي اتهام الحريري برفع السقف لتعطيل «التشكيل»
يبدو أن لبنان في طريقه إلــى الفشل مرة
أخـ ــرى ف ــي ام ـت ـحــان ال ــوق ــت الـثـمـيــن الـ ُـم ـتــاح
أمامه ،لالستفادة من المرحلة االنتقالية التي
تسود على المستويين الدولي واإلقليمي عبر
ّ
تشكيل حكومة تؤهله لمتغيرات إيجابية رغم
ّ
أن األسرة الدولية تدفع في هذا االتجاه.
وفـ ـ ــي وقـ ـ ــت اسـ ـتـ ـم ــر ت ـ ـبـ ــادل االت ـ ـهـ ــامـ ــات،
ســواء بشكل مباشر أو مــن خــال المناورات
اإلع ــام ـي ــة ،ح ــول ال ـط ــرف الـمـعـطــل لتشكيل
َ
حكومة جديدة ،هوت الليرة بشكل دراماتيكي
أمام الدوالر األميركي لتالمس  10آالف ليرة
مـقــابــل ال ـ ــدوالر ال ــواح ــد ،ف ــي خ ـطــوة ستزيد
ال ـض ـغــوط االج ـت ـمــاع ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة على
الـقـطــاع األكـبــر مــن الشعب اللبناني بعد أن
وصل الحد األدنى لألجور ،بعد هذا االنحدار
في قيمة العملة ،إلى  68دوالرا ،األمر الذي دفع
بعض السياسيين إلــى التحذير من انفجار
الوضع االجتماعي.
ً
ّ
وسجلت الليرة اللبنانية أمس ،انخفاضا
ً
قياسيا غير مسبوق منذ دخول لبنان دوامة
االنهيار االقتصادي قبل عام ونصف ،إذ المس

تبون :ال نية لالستقالة
و«الحراك» يعود للتظاهر

نفى الرئيس الجزائري،
عبدالمجيد تبون ،في
تصريحات ،مساء أمس
األول ،ما أشيع حول عزمه
تقديم استقالته من رئاسة
الجمهورية" .وأكد أن
الجيش ال يتدخل في الحياة
السياسية ،نافيا ما تم تداوله
مؤخرا حول وجود خالف
بينه وبين عدد من القيادات
العسكرية .في غضون ذلك،
تظاهر مئات الجزائريين
بالعاصمة ،للمطالبة بمدنية
الدولة ،واستقالل القضاء،
وإبعاد المؤسسة العسكرية
عن السياسة".

إسرائيل تسعى لترتيبات أمنية
خاصة مع دول خليجية
قـ ــال وزي ـ ــر ال ــدف ــاع اإلس ــرائ ـي ـل ــي بيني
غانتس أمس إنه ينوي إقامة "ترتيب أمني
خاص" مع دول الخليج العربية ،التي لها
عالقات مع إسرائيل وتشاركها المخاوف
بشأن إيران.
وقـ ـل ــل غ ــانـ ـت ــس ،خـ ـ ــال زيـ ـ ـ ــارة لـمـعـبــر
حدودي بين إسرائيل وغزة ،من شأن تقرير
إلذاعة "كان" الممولة من الحكومة ،أفاد بأن
إسرائيل تدرس إبرام اتفاقيات دفاعية مع
دول خليجية.
وقال غانتس" :ال أعتقد أنه سيكون اتفاق
دفــاع ،لكننا سنقيم عالقات دفاعية مع كل
دولـ ــة لــديـنــا ع ــاق ــات مـعـهــا .نـسـعــى إلقــامــة
ت ــرت ـي ــب أم ـن ــي خ ـ ــاص ،وي ـم ـك ـن ـنــا مــواص ـلــة
وتطوير عالقاتنا في إطار هذا الترتيب".

سلة أخبار

سعر الصرف مقابل الدوالر عتبة الـ  10آالف
في السوق السوداء.
وم ـ ـنـ ــذ صـ ـي ــف  ،2019عـ ـل ــى وق ـ ـ ــع االنـ ـهـ ـي ــار
االقـتـصــادي األس ــوأ فــي لبنان منذ عـقــود ،بــدأت
ً
ً
تدريجيا أمام الدوالر تزامنا
قيمة الليرة تتراجع
ّ
مع أزمة سيولة حادة وتوقف المصارف عن تزويد
المودعين بأموالهم بالدوالر .وال يزال سعر الصرف
الرسمي يساوي  1507للدوالر.
وقال أحد الصرافين ،إن سعر الصرف في السوق
السوداء تراوح أمس ،بين  9900وعشرة آالف.
ّ
ولخص آخــر الوضع بالقول" :مــا يحصل في
السوق السوداء جنون".
ويأتي االنخفاض القياسي في سعر الصرف
أم ــس ،غ ــداة إع ــان م ـصــرف لـبـنــان ب ــدء مراجعة
أوضــاع البنوك بعد انتهاء مهلة حددها لها من
أجل زيــادة رأسمالها ،ضمن خطة إلعــادة هيكلة
القطاع المصرفي.
وتصدر وسم "دوالر" موقع "تويتر" في لبنان.
وسخر كثيرون من انخفاض سعر الصرف في بلد
ً
ً
يشهد شلال سياسيا منذ استقالة الحكومة بعد
انفجار مرفأ بيروت في  4أغسطس الماضي .ولم

تتمكن القوى السياسية حتى اآلن من االتفاق على
ُ
شكل الحكومة الجديدة التي كلف رئيس الوزراء
األسبق سعد الحريري تشكيلها.
وبينما قطع عدد من المحتجين الطريق بين
مدينة طرابلس الشمالية وبيروت ،وبين بعض
إحياء طرابلس؛ احتجاجا على تــردي األوضــاع
ّ
االقتصادية ،علق النائب طوني فرنجية على تدهور
ً
سعر الصرف ،متسائال :ما إذا كانت "الفوضى باتت
مطلوبة" ،ومتهما البعض بـ "الالمباالة وبانتظار
االنفجار".
وجاءت التحذيرات من انفجار اجتماعي لتواكب
الـكـشــف عــن مخطط "داع ـش ــي" أحبطته مديرية
المخابرات في الجيش اللبناني لتنفيذ عمليات
إرهابية ضد مراكز ومواقع عسكرية تابعة للجيش
والقوى األمنية ،ووسط مخاوف من مواجهة بين
اسرائيل و"حــزب الله" على خلفية التصعيد بين
طهران وتل أبيب.
إلى ذلك ،نفى مكتب اإلعالم بالرئاسة اللبنانية
ً
ً
أمس ،كالما منسوبا إلى رئيس الجمهورية ميشال
عــون بشأن األوض ــاع الراهنة والملف الحكومي
نشرته صحيفة "األخبار".

المغرب :خالفات تعلق
التعاون مع سفارة ألمانيا

ّقرر المغرب "تعليق كل
أشكال التواصل" مع سفارة
ألمانيا في الرباط ،بسبب
تباينات عميقة مع برلين
في ملفات ّ
عدة ،من بينها
قضية الصحراء ،وفق مصادر
دبلوماسية مغربية.
وأكد مسؤول في وزارة
الخارجية المغربية ،أن
المملكة تريد الحفاظ على
عالقاتها مع ألمانيا ،إال أن
القرار بمنزلة تنبيه ّ
يعبر عن
استيائها ّإزاء مسائل عدة.
ولفت إلى أنه لن يحصل أي
تواصل ما لم ّ
يتم تقديم أجوبة
عن أسئلة ،من بينها موقف
ألمانيا من قضية الصحراء،
واستبعاد الرباط من
المفاوضات بشأن مستقبل
ليبيا.

ّ
ليبيا :تعثر جلسة منح
الثقة لحكومة الدبيبة

تعثرت المشاورات الدائرة
بين النواب الليبيين بشأن
تحديد مكان انعقاد جلسة
مجلس النواب لــ"منح الثقة
لحكومة الوحدة الوطنية"
دون حسمها ،فيما طالب
نواب آخرون رئاسة مجلس
النواب بضرورة مخاطبة
األمم المتحدة لــ"طلب صورة
من تقرير لجنة الخبراء
التابعة لمجلس األمن" حول
قضية الرشا التي أثيرت
ً
أخيرا ،وشملت رئيس
الحكومة ،عبدالحميد الدبيبة،
وأعضاء بملتقى الحوار
السياسي .وكشفت مصادر
برلمانية من طبرق وطرابلس،
عن مقترح لتأجيل عقد جلسة
الثقة إلى ما بعد نشر تقرير
براء األمم المتحدة في 15
مارس الحالي.

إيران تعدم 4
من عرب األهواز

عون مستقبال وفد «الجامعة اللبنانية الثقافية» أمس في بعبدا (داالتي ونهرا)
ً
وردا على التقرير ،الذي نشرته "االخبار" أمس،
ونقلت فيه عن زوار عون تحميله رئيس الحكومة
المكلف سعد الحريري مسؤولية تعطيل تشكيل
حكومة عبر "رفع السقف بسبب الدعم الذي يتلقاه
من قوى داخلية وخارجية" ،ذكر المكتب في بيان
ً
أنه "ال أساس له من الصحة جملة وتفصيال".
ونـسـبــت الـصـحـيـفــة الـمـحـســوبــة عـلــى "ح ــزب
الله" لرئيس الجمهورية القول" :أنا غير مستعد
ّ
يتحملون المسؤولية عن
لتسليم البالد إلى من
خرابها ،ولــن أضعف أمـ ّـام الضغوط ،وسأمضي
ً
الشريك
بقية عهدي مدافعا عن حقي في لعب دور
ّ ً
ً
الكامل ،وعندما يريدون رئيسا للحكومة مصنفا

ً
ً
ً
سياسيا ،فهذا يعني أنني سأكون شريكا كامال ،من
دون أي مجاملة أو مواربة ،أما إذا كان لديهم حل
ً
آخر ،فليأتوا به ،لكن ليقترحوا رئيسا للحكومة من
خارج النادي السياسي المسؤول عن خراب البالد".
ً
وخالل استقباله وفــدا من "الجامعة اللبنانية
الثقافي ة فيالعالم" ،أكد عو ن أمس "السعي لتأليف
ح ـكــوم ـ ة لـيـتـمـكــن ل ـب ـنــان ع ـبــرهــا م ــن ال ـت ـفــاوض
مــع الـمــؤسـســات المالية الـتــي أب ــدت رغبتها في
ً
مـســاعــدتــه" ،مشيرا الــى أنــه "بــإمـكــان اللبنانيين
المنتشرينمساعد ة وطنهم عبر انشاء مؤسسات
فيه ،وخلق فرص عمل لشبابه ،للحد من رغبتهم
في الهجرة نتيجة األوضاع الراهنة".

ذكرت وكالة أنباء نشطاء
حقوق اإلنسان اإليرانية
"هرانا" المعارضة ،أمس،
أن سلطات البالد أعدمت 4
أشخاص بتهمة "التمرد"،
في مدينة األحواز التي
تسكنها األقلية العربية
بمحافظة خوزستان.
وأفادت أن األربعة اعتقلوا
عام  2017بتهمة الهجوم
على مخفرين للشرطة".

ةديرجلا
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اللقاح شرط للحج ...و«كورونا» لن ينتهي في 2021
موسكو تنتقد «جوازات التطعيم» األوروبية :تتناقض مع مبدأ التلقيح االختياري
بينما أبدت منظمة الصحة
العالمية تشاؤمها من
احتمال عدم انتهاء فيروس
كورونا هذا العام ،اشترطت
السعودية على الحجاج أن
يتلقوا اللقاحات المضادة
للمشاركة في موسم الحج
لهذا العام.

رب ـ ـ ـطـ ـ ــت ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي ـ ــة قـ ـب ــول
ال ـم ـش ــارك ـي ــن فـ ــي م ــوس ــم ال ـحــج
بتلقيهم اللقاح المضاد لفيروس
كورونا ،واعتباره الشرط الرئيسي
ل ـل ـم ـشــاركــة .وقـ ــال وزيـ ــر الصحة
ال ـس ـع ــودي تــوفـيــق الــرب ـي ـعــة ،في
تعميم مساء أمس األول« ،عليكم
اإلع ـ ـ ــداد ال ـم ـب ـكــر ل ـتــأم ـيــن ال ـقــوى
الـ ـع ــامـ ـل ــة الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ــة لـتـشـغـيــل
المرافق الصحية في مكة المكرمة
وال ـم ـشــاعــر ال ـم ـقــدســة والـمــديـنــة
المنورة ومنافذ دخــول الحجاج
ل ـم ــوس ــم الـ ـح ــج ل ـل ـع ــام ال ـح ــال ــي،
وتـكــويــن لجنة لـقــاحــات كــورونــا
ل ـل ـم ـش ــارك ـي ــن فـ ــي م ــوس ــم ال ـحــج
والعمرة ،وعليه اعتمدوا إلزامية
أخ ــذ لـقــاح كــورونــا للراغبين في
المشاركة ،إذ إنه أحد اشتراطات
المشاركة في موسم الحج».
ول ـ ــم ي ـك ـشــف ال ــرب ـي ـع ــة م ــا إذا
كـ ـ ـ ــان ال ـ ـح ـ ـجـ ــاج ال ـ ـق ـ ــادم ـ ــون مــن
خــارج المملكة أو حجاج الداخل
سيشترط عليهم أخــذ اللقاح في
بلدانهم ،أم في المملكة ،أم أن حج
هــذا العام سيقتصر على حجاج
الـ ــداخـ ــل م ــن ج ـم ـيــع الـجـنـسـيــات
مثلما حدث العام الماضي.

«الصحة العالمية»

فاوتشي يوصي
بااللتزام
باستراتيجية
الجرعتين

في غضون ذلك ،أعلنت منظمة
ال ـص ـحــة ال ـعــال ـم ـيــة أن االع ـت ـقــاد
بإمكانية التغلب على «كــورونــا»
ب ـح ـلــول ن ـهــايــة الـ ـع ــام «أم ـ ــر غير
واقعي».
وقال مايكل راين ،مدير برنامج
الطوارئ في منظمة الصحة ،مساء
أمس األول ،إنه «سيظل من الممكن
خ ـفــض ع ــدد حـ ــاالت االسـتـشـفــاء
والوفيات ،لكن الوباء ال يزال فتاكا،
ومن غير الواقعي االعتقاد بأننا
سنقضي عليه بحلول نهاية العام،
خ ـصــوصــا إث ــر االرتـ ـف ــاع األخ ـيــر
في عدد اإلصابات هذا األسبوع،
بعدما كانت قد انخفضت لسبعة
أسابيع متتالية».
وأوصت لجنة خبراء بمنظمة
ال ـص ـحــة ،امـ ــس ،ب ـعــدم اسـتـخــدام
ع ـقــار «ه ـيــدروك ـســي كـلــوروكـيــن»
للوقاية من «كورونا» .وقال فريق
خبراء مجموعة تطوير المبادئ
التوجيهية بمنظمة الصحة إنه

أطفال يضعون الكمامات بعد عودتهم إلى مقاعد الدراسة في إحدى مدارس أنقرة أمس
ينبغي عدم استخدام «كلوروكين»
المضاد لاللتهابات في مكافحة
الجائحة ،وإنه «ال يستحق» عناء
الـبـحــث ف ــي مــزيــد م ــن ال ــدراس ــات
بخصوص العالجات المحتملة
لكوفيد .19
وشـ ــدد ال ـخ ـب ــراء ع ـلــى ان هــذه
«ال ـتــوص ـيــة ال ـقــويــة» تـسـتـنــد إلــى
أدلــة على درجــة عالية من اليقين
توصلوا إليها من خالل  6تجارب
عشوائية شملت أكثر من  6آالف
م ـش ــارك مـمــن ُي ـع ــرف بتعرضهم
لـ ـك ــو فـ ـي ــد  ،19و مـ ـ ـ ــن ال ُي ـ ـعـ ــرف
بتعرضهم له.

فاوتشي
مــن ناحيته ،أبلغ كبير خبراء
األم ـ ــراض الـمـعــديــة فــي الــواليــات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة أن ـ ـتـ ــونـ ــي ف ــاوتـ ـش ــي
ص ـح ـي ـف ــة «واش ـ ـن ـ ـطـ ــن بـ ــوسـ ــت»،
بــأنــه البــد لواشنطن مــن االلـتــزام
بــاس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـجــرع ـت ـيــن مــن
لقاحي فايزر وموديرنا للوقاية
مــن «كــورونــا» ،مضيفا ان تأجيل

ج ــرع ــة ث ــان ـي ــة مـ ــن أج ـ ــل تـطـعـيــم
مزيد من األميركيين ينطوي على
مخاطر.
وحذر فاوتشي من أن التحول
إلى استراتيجية الجرعة الواحدة
قد يحد من مدى وقاية المواطنين
من الفيروس ،ويمكن من انتشار
س ــاالت ــه ال ـج ــدي ــدة األكـ ـث ــر ق ــدرة
على العدوى ،وربما يزيد شكوك
األميركيين المترددين بالفعل في
أخــذ اللقاح ،متابعا« :نحن نبلغ
ال ـن ــاس بـ ــأن ال ـجــرع ـت ـيــن ه ـمــا ما
ينبغي لكم أخذه ...ثم نقول عفوا،
غيرنا رأينا».
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،أف ـ ـ ــاد مـ ـق ــرب ــون مــن
الرئيس األميركي السابق دونالد
ترامب بأن الملياردير الجمهوري
وزوجـ ـت ــه مـيــانـيــا تـلـقـيــا الـلـقــاح
ب ـع ـيــدا ع ــن األضـ ـ ــواء ف ــي ي ـنــايــر،
عـنــدمــا كــانــا ال يـ ــزاالن فــي البيت
األبيض.
وخالفا لجو بايدن ،الذي نقلت
شبكات التلفزة األميركية مباشرة
على الـهــواء تلقيه اللقاح فــي 21
ديسمبر ،عندما كان ال يزال رئيسا

ً
منتخبا ،فإن ترامب لم يذكر يوما
عالنية أنه تلقى اللقاح.

الفروف
وف ـ ـ ـ ــي م ـ ــوسـ ـ ـك ـ ــو ،ق ـ ـ ـ ــال وزي ـ ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـ ــروس ـ ــي س ـيــرغــي
الفروف ،أمس ،إن اعتماد جوازات
التطعيم في أوروبــا يتناقض مع
مبدأ التطعيم االختياري ،معلنا
أن روسـ ـي ــا أب ـل ـغــت ب ــروك ـس ــل أن
ق ــرار اع ـت ـمــاد ش ـه ــادات التطعيم
ف ــي أوروبـ ـ ــا يـجــب أال يـ ــؤدي إلــى
ال ـم ـس ــاس ب ـح ـق ــوق ال ـمــواط ـن ـيــن
الروس.
وأشـ ــار الفـ ــروف إل ــى أن هناك
من يرى أن فكرة «جوازات كوفيد»
تتعارض مع قواعد الديمقراطية،
نظرا لتوصل دول االتحاد سابقا
إلــى اتـفــاق على اعـتـبــار التطعيم
عملية طوعية.
وأمـ ــس األول ،أع ـل ـنــت رئـيـســة
الـمـفــوضـيــة األوروب ـ ـيـ ــة ،أورزوال
فون دير الين ،أن الذراع التنفيذية
لالتحاد األوروبي ستقترح قانونا

(أ ف ب)
بشأن وضع خطة إلصدار شهادة
للحاصلين على التطعيم ،تسمى
بـ ـ «جـ ــواز ال ـم ــرور األخ ـض ــر» ،هــذا
الشهر.

األسطح المتجمدة
وبينما يعمل العلماء من أجل
اكـ ـتـ ـش ــاف االص ـ ـ ــل وراء ان ـت ـشــار
الـ ـفـ ـي ــروس ،ت ـش ـيــر دراس ـ ـ ـ ــات فــي
الصين إلى أنه من الممكن أن يكون
قد انتقل على أسطح متجمدة ،إال
أن الـعـلـمــاء يـقــولــون إن ذل ــك غير
مرجح.
وتقول مجلة «نيتشر» العلمية
إن ال ــزخ ــم ب ـش ــأن إمـ ـك ــان ان ـت ـقــال
«ك ــورون ــا» مــن لـحــوم الـحـيــوانــات
ال ـبــريــة ال ـم ـج ـمــدة ال ـم ـصــابــة إلــى
االنسان ،في تزايد.
ول ــم تـسـتـبـعــد بـعـثــة لتقصي
الـ ـحـ ـق ــائ ــق فـ ــي الـ ـصـ ـي ــن ،تــاب ـعــة
لمنظمة الصحة العالمية ،فكرة
أن هذا النمط من االنتقال ساهم
ف ــي تـفـشــي الـ ـم ــرض ف ــي تــوقـيــت
مبكر ،مضيفة أنه من الضروري

التحقيق فيما إذا كانت اللحوم
المجمدة للحيوانات البرية التي
نشأت في مــزارع بالصين ملوثة
بالفيروس ،وأدت إلى واحــدة من
أول ـ ــى ح ـ ــاالت االص ــاب ــة ال ـت ــي تم
االبـ ــاغ عنها فــي س ــوق هــوانــان
لألسماك في ووهان.

«استرازينيكا»
وخ ـ ـف ـ ـف ـ ــت ف ـ ــرن ـ ـس ـ ــا الـ ـحـ ـظ ــر
المفروض على منح لقاح شركة
«استرازينيكا» لكبار السن ،وأعلن
وزير الصحة أوليفييه فيران مساء
أمــس األول ،أن األشـخــاص الذين
تتراوح أعمارهم بين  65و 75عاما
يمكنهم اآلن تلقي اللقاح إذا كانوا
يعانون أيضا من مشاكل صحية
م ـثــل مـ ــرض ال ـس ـك ــري أو ارت ـف ــاع
ضغط الدم.
وأش ــار فـيــران إل ــى أن التوسع
في استخدام اللقاح من المحتمل
أن يشمل نحو  2.5مليون شخص
في البالد.
(عواصم  -وكاالت)

انتخابية كاسحة هذا األسبوع ،غير أنه من المستبعد إقراره
في مجلس الشيوخ ،إذ يتطلب ذلك موافقة جميع األعضاء
الديمقراطيين الخمسين وعشرة من الجمهوريين ،الذين
اعتبروا أن مشروع القانون يجرد الواليات من سلطاتها،
ويزيد المخاوف من حدوث تالعب.
ويقضي مشروع القانون المقترح في مجلس النواب بنقل
هذه السلطة إلى هيئات ،قال الجمهوريون إنها لن تكون
مسؤولة أمام المواطنين في والياتهم.
وي ــوم األح ــد الـمــاضــي اق ـتــرح الــرئـيــس الـســابــق دونــالــد
ترامب ،في أول خطبة عامة يلقيها منذ هزيمته في انتخابات
نوفمبر أمام بايدن ،الحد من تصويت الغائبين ،واأليام التي
يمكن التصويت فيها.
ً
وتلوح في األفق أيضا بوادر معركة على إعادة تقسيم
خريطة الدوائر االنتخابية .وفي العديد من الواليات تقود
المجالس التشريعية المحلية هذه العملية وأغلبها يسيطر
عليه الجمهوريون.
وجرت العادة أن تعيد المجالس التشريعية رسم حدود
الدوائر ،بما يسهم في فوز حزبها بعدد أكبر من األصوات
في االنتخابات ،بما يقلص في بعض األحيان من أثر أصوات
الناخبين السود.
إلــى ذلــك ،شــدد بــايــدن ،في مقطع فيديو مدته دقيقتان
تم نشره على «تويتر» ،على حق العمال في أالباما وجميع

الواليات في االنضمام إلى نقابة دون تخويف من شركاتهم.
وقال بايدن ،في تعليق غير مباشر على مساعي شركة
أمازون لوقف انتخابات النقابة في أالباما ،وطلبها مراجعة
قــرار سابق لمجلس العمل إلجــراء االنتخابات عن طريق
الـبــريــد« :يحق ألي شخص االنـضـمــام إلــى نقابة ،وألكــون
ً
ً ً
واضحا حقا ليس األمر متروكا لصاحب العمل ليقرر ذلك».
ً
وي ــواج ــه ال ـع ـمــال م ـعــركــة شــاقــة ام ـت ــدت  30ع ــام ــا ضد
«أمـ ــازون» ،التي تعد ثاني أكبر صاحب عمل فــي أميركا،
ً
ً
تاريخا حافال بجهود النقابات العمالية في مستودعاتها
ومتاجر بقالة هــول ف ــودز التابعة لـهــا .بــاإلضــافــة إلــى أن
النقابات ال تحبذ قوانين والية أالباما.
وتعد حملة االتحاد في بيسيمر هي األكبر في «أمازون»،
إذ بدأ نحو  6000عامل التصويت في فبراير على أن يبدأ
فرز األصوات في  30مارس ،ويجب أن يصوت أغلبية العمال
ب ـ «نعم» لينضموا إلى النقابات.
وخــال قمة افتراضية لمناقشة قضية الهجرة واألزمــة
الوبائية والقضايا التجارية ،أبلغ بايدن نظيره المكسيكي
ً
أندريس مانويل لوبيز أوب ــرادور ،أن نجاحه كان حاسما
لنصف الكرة األرضية ،وأنه سينظر إلى الجارة الجنوبية
نظرة مساواة.
وبـعــد أرب ــع سـنــوات مــن الـعــاقــات المضطربة فــي عهد
الرئيس السابق دونالد ترامب ،الذي أغلق الحدود األميركية

أمام المهاجرين وألغى اتفاق التجارة مع المكسيك ووصف
مهاجريها بتجار مـخــدرات و«مغتصبين» ،افتتح بايدن
ال ـم ـحــادثــات بـتــذكـيــر أوب ـ ـ ــرادور ب ــزي ــارات ــه األربـ ــع لـلـجــارة
ً
الجنوبية كنائب للرئيس ،مــؤكــدا أن اتحادهما سيقوي
بلديهما.
وفي أوج تزايد االنتقادات من داخل حزبه الديمقراطي
لتبريره اتهامات مستشارته االقتصادية السابقة ليندسي
بــويــان ومساعدته السابقة للشؤون الصحية شــارلــوت
بينيت بالتحرش الجنسي بأنهما «أساءتا فهمه» ،اتهمت
امرأة ثالثة حاكم نيويورك أندرو كومو بسلوك غير الئق.
ً
وبعد ساعات فقط من إحالته رسميا إلى التحقيق ،روت
ً
آنا راتش ( 33عاما) لصحيفة «نيويورك تايمز» أنها التقت
كومو في حفلة زفاف في سبتمبر  ،2019ووضع يده على
أسفل ظهرها العاري ،وسألها عما إذا كان يمكنه تقبيلها،
ً
مؤكدة أنها «ارتبكت وصدمت وأحرجت جدا وأدارت رأسها
لديها كلمات في تلك اللحظة».
إلى الجهة الثانية ،ولم تكن ّ
ّ
من جهة أخرى ،حصل مرشح بايدن لتولي وزارة العدل
القاضي ميريك غــارالنــد ،أمــس األول ،على تأييد أغلبية
أعضاء لجنة العدل في مجلس الشيوخ ،في خطوة أساسية
على طريق تثبيته في هذا المنصب خالل جلسة تصويت
ً
عامة قد يعقدها المجلس اعتبارا من هذا األسبوع.
(واشنطن  -وكاالت)

مصر والسودان ...اصطفاف عسكري ودبلوماسي
●

القاهرة  -حسن حافظ

ظـ ـه ــر االص ـ ـط ـ ـفـ ــاف ال ـم ـص ــري
 الـ ـس ــودان ــي ف ــي أوض ـ ــح ص ــورةأمس ،مع تبادل كبار المسؤولين
ال ــزي ــارات وال ـم ـش ــاورات وتــوقـيــع
االتـ ـف ــاقـ ـي ــات وإع ـ ـ ــان الـ ـم ــواق ــف
ال ـم ـش ـت ــرك ــة ،فـ ــي خ ـ ـطـ ــوات ت ـبــدو
موجهة ضد إثيوبيا ،التي تهدد
المصالح االستراتيجية للبلدين
فــي مــوضــوع «ســد النهضة» ،كما
ترفض تقديم أي تنازل في األزمة
الحدودية المتجددة مع الخرطوم.
وخالل زيارة وزيرة الخارجية
مـ ــريـ ــم ال ـ ـص ـ ــادق الـ ـمـ ـه ــدي أم ــس
لـ ـلـ ـق ــاه ــرة ،أعـ ـل ــن الـ ـبـ ـل ــدان ب ـيــانــا
مشتركا يبلور ألول مــرة وبشكل
علني موقفا مشتركا مــن قضية
سد النهضة اإلثيوبي.
وأكــد الـبـلــدان ،فــي البيان الــذي
أعلنه وزي ــر الـخــارجـيــة المصري
سامح شكري ونظيرته السودانية،
أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني
ملزم حول ملء وتشغيل «النهضة»،
ي ـح ـقــق م ـص ــال ــح الـ ـ ـ ــدول الـ ـث ــاث،
ويحفظ الـحـقــوق المائية لمصر
والـســودان ،ويحد من أضــرار هذا
المشروع على دولتي المصب.

قادة العالم يهنئون
غورباتشوف بعيده الـ90

عقوبات أميركية ـــ أوروبية
ضد مسؤولين روس

بايدن ينهي اضطراب العالقات مع المكسيك ...وحاكم نيويورك يواجه ثالث اتهام بالتحرش

وش ـ ــدد ال ـب ـي ــان ع ـلــى أن مصر
والسودان لديهما إرادة سياسية
ورغ ـ ـبـ ــة ج ـ ـ ــادة فـ ــي ت ـح ـق ـيــق ه ــذا
ال ـه ــدف ف ــي أق ــرب فــرصــة ممكنة،
وطالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية
واالن ـخ ــراط فــي عملية تفاوضية
فعالة مــن أجــل الـتــوصــل إلــى هذا
االتفاق.
وأعـ ـ ـ ــرب ال ـ ــوزي ـ ــران ع ــن الـقـلــق
إزاء تعثر المفاوضات التي تمت
برعاية االتحاد اإلفريقي ،مشددين
على أن تنفيذ إثيوبيا المرحلة
الـثــانـيــة م ــن م ــلء ال ـس ــد ،الـمـقــررة
فــي يوليو المقبل ،بشكل أحــادي
سيشكل ت ـهــديــدا م ـبــاشــرا لألمن
المائي لمصر والـســودان ،خاصة
ف ـي ـمــا ي ـت ـصــل بـتـشـغـيــل ال ـس ــدود
ال ـســودان ـيــة ،بـمــا ي ـهــدد ح ـيــاة 20
مليون مواطن سوداني ،وأكــدا أن
ه ــذا اإلج ـ ــراء سـيـعــد خــرقــا مــاديــا
التفاق إعالن المبادئ المبرم بين
ال ـ ــدول ال ـث ــاث ف ــي ال ـخ ــرط ــوم 23
مارس .2015
وقـ ــال ش ـك ــري ،خ ــال الـمــؤتـمــر
ال ـص ـحــافــي ال ـم ـش ـت ــرك ،إن ب ــاده
ت ـت ـم ـســك ب ــال ـم ـق ـت ــرح الـ ـس ــودان ــي
وت ـ ــدع ـ ـم ـ ــه ،حـ ـ ـ ــول ت ـ ـطـ ــويـ ــر آل ـي ــة
الـتـفــاوض الـتــي يــرعــاهــا االتـحــاد

سلة أخبار

هنأ أمس ،بعض قادة العالم
الرئيس األخير لالتحاد
السوفياتي ميخائيل
غورباتشوف ،بعيد ميالده
الـ  .90وقال الرئيس الروسي
فالديمير بوتين« ،أرجو قبول
تهنئتي لمناسبة اليوبيل
التسعيني الرائع .تنتمون
بحق لسلسلة الشخصيات
المتميزة ورجال الدولة
البارزين لعصرنا الذين كان
لهم تأثير كبير في مسار
التاريخ الوطني والعالمي».
كما بعث الرئيس األميركي جو
بايدن ،والمستشارة األلمانية
آنجيال ميركل ،ورئيس الوزراء
البريطاني بوريس جونسون،
برقيات تهنئة.

أميركا تدخل معركة طويلة لتعديل نظام االنتخابات
فتح الــرئـيــس األمـيــركــي جــو بــايــدن ال ـبــاب أم ــام معركة
سياسية مــن الـمــرجــح أن تهيمن على واشـنـطــن لسنوات
مقبلة ،بتأييده مساعي الديمقراطيين إلصالح أحكام النظام
االنتخابي ،وتسليم عملية تقسيم دوائــر الكونغرس إلى
هيئات مستقلة.
واستمعت المحكمة العليا أمس ،إلى الحجج في قضية
ح ـقــوق ال ـت ـصــويــت الــرئـيـسـيــة ال ـتــي ق ــد تـمـنــح الـمـجــالــس
الـتـشــريـعـيــة ل ـلــواليــات ال ـض ــوء األخ ـض ــر لتغيير قــوانـيــن
التصويت ،مما يجعل من الصعب على البعض التصويت.
وقال مكتب اإلدارة والموازنة في إدارة بايدن ،في بيان
أمس األول« :نواجه اعتداء غير مسبوق على ديمقراطيتنا،
وم ـح ــاول ــة ل ــم نـشـهــدهــا م ــن ق ـبــل لـتـجــاهــل إرادة الـشـعــب
ً
ً
ً
وتقويضها وتبديدها ،كما تواجه هجوما عدوانيا جديدا
على حقوق التصويت يحدث اآلن في مختلف األنحاء».
ويسعى الديمقراطيون إلى توسيع إمكانيات المشاركة
فــي الـتـصــويــت مــن خ ــال الـتـصــويــت الـمـبـكــر والـتـصــويــت
عن طريق البريد وتدابير أخــرى ،وازدادت هــذه المساعي
مــع تفشي جائحة كــورونــا .أمــا الجمهوريون فيحاربون
ه ــذه الـمـســاعــي ،ويـطــالـبــون ب ــإج ــراءات لـفــرض قـيــود على
االنتخابات.
وم ـ ــن ال ـم ـق ــرر أن يـ ـص ــوت م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب بــأغـلـبـيـتــه
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ع ـلــى م ـش ــروع ق ــان ــون يـقـضــي بــإصــاحــات

دوليات

اإلفريقي ،من خالل تشكيل رباعية
دولية تقودها وتسيرها جمهورية
الكونغو الديمقراطية ،بصفتها
الرئيس الحالي لالتحاد اإلفريقي،
وت ـ ـش ـ ـمـ ــل الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
األم ـي ــرك ـي ــة واالت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ــي
واألمم المتحدة.
مــن ناحيتها ،اتهمت الــوزيــرة
السودانية الجانب اإلثيوبي بعدم
وجود رغبة سياسية لحل األزمة،
خاصة بعد الملء األول المنفرد،
واإلع ـ ــان عــن ال ـمــلء ال ـثــانــي ،بما
يكشف عــن ع ــدم رغـبــة فــي العمل
ال ـم ـش ـت ــرك ،ورف ـ ـضـ ــت مـ ـح ــاوالت
ال ـج ــان ــب اإلثـ ـي ــوب ــي ت ـص ــوي ــر أي
تـ ـ ـق ـ ــارب بـ ـي ــن مـ ـص ــر وال ـ ـس ـ ــودان
وكــأنــه مـحــاولــة للتنادي العربي
ضد المكون اإلفريقي ،محذرة من
محاوالت تصوير مصر والسودان
كدول غير إفريقية.

تعاون عسكري
ومع االستعداد لزيارة الرئيس
ع ـبــدالـفـتــاح الـسـيـســي لـلـخــرطــوم
السبت المقبل ،وقع رئيسا األركان
ال ـم ـص ــري ال ـف ــري ــق م ـح ـمــد فــريــد
ونظيره السوداني الفريق أول ركن

محمد الحسين ،اتفاقية للتعاون
العسكري بين البلدين ،على هامش
االجتماع السابع للجنة العسكرية
الـمـصــريــة الـســودانـيــة المشتركة
والذي يعقد في الخرطوم.
وقال فريد إن البلدين يواجهان
تحديات مشتركة ،مبديا استعداد
القاهرة لتلبية كل طلبات الخرطوم
في المجاالت العسكرية ،حسبما
ن ـق ـل ـت ــه عـ ـن ــه وك ـ ــال ـ ــة س ـبــوت ـن ـيــك
الروسية ،ووجه عثمان الشكر إلى
مصر على مساندة ال ـســودان في
المواقف الصعبة.
االتصاالت المصرية السودانية
ال ـم ـك ـث ـف ــة جـ ـ ــاءت ب ـي ـن ـمــا افـ ـ ــادت
مصادر عسكرية موثوقة لموقع
«س ـ ـ ـ ــودان ت ــريـ ـبـ ـي ــون» ،أم ـ ــس ب ــأن
ال ـج ـي ــش الـ ـس ــودان ــي اقـ ـت ــرب مــن
السيطرة على مستوطنة «بريخت»،
ال ـت ــي ت ـعــد آخـ ــر وأكـ ـب ــر الـمـعــاقــل
اإلثيوبية المشيدة داخل األراضي
السودانية بمنطقة الفشقة الكبرى.
وب ـح ـســب ه ــذه ال ـم ـص ــادر فــإن
ال ـقــوات الـســودانـيــة تـخــوض منذ
االث ـن ـيــن ال ـمــاضــي م ـع ــارك عنيفة
ضد قوات إثيوبية تساندها أخرى
إريـتــريــة ،وأن الجيش الـســودانــي
ي ـت ـقــدم ع ـلــى ن ـحــو مـ ـط ــرد .ولـفــت

مسؤول أفغاني :اتفاق
«طالبان»  -واشنطن فاشل

قال كبير مستشاري
الرئيس األفغاني لشؤون
المصالحة بين األحزاب
السياسية والقبائل حاجي
نزير أحمدزاي ،إن االتفاق
السلمي بين الواليات المتحدة
ً
و«طالبان» كان محكوما عليه
بالفشل منذ البداية .أضاف:
«كنا نقول منذ البداية ،إن
هذا االتفاق لن يعمل ألن
الحكومة األفغانية لم تشارك
فيه .وانضممنا إلى الجانبين
لمناقشة عدد من المسائل من
أجل السالم ،غير أن الوعود
التي أعطتها طالبان في
الدوحة لم تنفذ».
من ناحية أخرى ،قتلت 3
نساء يعملن في مجال اإلعالم
في إطالق نار استهدفهن
في مدينة جالل اباد شرق
أفغانستان أمس ،وفق ما
أعلنت محطة محطة «انيكاس
تي في» التلفزيونية التي
توظفهن.

ميانمار :إصابة متظاهرين
برصاص العسكر

ً
شكري مستقبال المهدي في القاهرة أمس (مجلس الوزراء)
تقرير «ســودان تريبيون» الــى أنه
ف ــي حـ ــال «ت ـح ــري ــر ب ــري ـخ ــت» فــإن
السودان يكون قد سيطر على 97
في المئة من أراضيه في الفشقة.
وب ـح ـس ــب ال ـت ـق ــري ــر ي ـت ــواج ــد فــي
«بريخت» ما ال يقل عن  10آالف من
المدنيين والقوات والميليشيات
اإلث ـيــوب ـيــة ،ك ـمــا ت ـعــد واح ـ ــدة من
أكبر مراكز دعــم وتموين الجيش
اإلث ـي ــوب ــي ،وي ـح ـصــل مـنـهــا على
المؤن واآلليات والمعدات األخرى.
األج ـ ــواء ل ــم تـكــن أق ــل سخونة

فرضت الواليات المتحدة،
أمس ،عقوبات على 7
مسؤولين روس رفيعي
المستوى ،معلنة أن أجهزتها
االستخباراتية خلصت إلى
وقوف موسكو خلف عملية
تسميم المعارض أليكسي
ً
نافالني الذي يقضي حاليا
عقوبة بالسجن.
وأعلن مسؤول أميركي أن
«أجهزة االستخبارات خلصت
ً
بثقة عالية إلى أن ضباطا في
أجهزة األمن الفدرالية الروسية
استخدموا غاز أعصاب
يعرف بنوفيتشوك لتسميم
المعارض األبرز للكرملين في
 20أغسطس .»2020
وفي بروكسل ،صرحت مصادر
دبلوماسية أوروبية ،أمس ،بأن
االتحاد األوروبي قرر فرض
عقوبات على  4مسؤولين
روس رفيعي المستوى،
لدورهم في اعتقال نافالني.

ف ــي ال ـعــاص ـمــة اإلث ـيــوب ـيــة أدي ــس
أبابا ،إذ شهدت األخيرة احتفاالت
واسـعــة أم ــس ،مــع حـلــول الــذكــرى
ال ـ ـ ـ ـ ــ 125النـ ـتـ ـص ــار «عـ ـ ـ ـ ــدوا» عـلــى
اإلي ـط ــال ـي ـي ــن ،وه ـ ــي ف ــرص ــة رأت
فيها الحكومة اإلثيوبية فرصة
للحشد الشعبي .وقــالــت رئيسة
الـبــاد سهلورك زودي ،فــي كلمة
ألقتها في قلب ميدان اإلمبراطور
مـنـلـيــك ،إن «اإلثـيــوبـيـيــن بحاجة
إل ـ ــى روح انـ ـتـ ـص ــار ع ـ ـ ــدوا أك ـثــر
مـ ــن أي وقـ ـ ــت مـ ـض ــى ل ـمــواج ـهــة

الـتـحــديــات الـمـسـتـمــرة» .وحــولــت
الــرئ ـي ـســة اإلث ـيــوب ـيــة ان ـت ـصــارات
بالدها ألصحاب البشرة السمراء
قائلة« :انتصار اإلثيوبيين على
المعتدين األوروبيين في معركة
ع ــدوا هــو ان ـت ـصــار لـكــل ال ـســود»،
داعية الــى التخلي عن الخالفات
الداخلية من أجل الدفاع عن البالد،
ودعت للحشد والتعبئة «لمحاربة
الفقر وتحقيق التنمية ...وقبول
حـقـيـقــة أن ــه ال يــوجــد ش ــيء فــوق
إثيوبيا».

ارتفع مستوى التوتر،
أمس ،في ميانمار مع
إصابة متظاهرين بجروح،
حاالت ثالثة منهم حرجة،
واستهداف المزيد من
الصحافيين من السلطات
التي تتجاهل اإلدانات
الدولية .وقال أحد المسعفين،
ً
إن «نحو  20شخصا أصيبوا»
على أيدي قوات األمن التي
جاءت لتفريق احتجاج في
بلدة كالي .قبل ذلك بساعات،
ألقي القبض على الصحافي
البورمي كاونغ ميات هالينغ
في منزله بالقوة من قبل
قوات األمن .وسمع صوت
إطالق نار أثناء عملية
توقيفه.
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رياضة

َ
ً
الشمري 26 :العبا في قائمة األزرق لمباراتي السعودية ولبنان
فرصة الكويت وأستراليا في استضافة التصفيات اآلسيوية متساوية

خالل تدريب سابق للمنتخب

حازم ماهر

أعـلــن عضو مجلس إدارة اتـحــاد الكرة
رئـيــس الـلـجـنــة الـفـنـيــة خــالــد ال ـش ـمــري ،أن
الـجـهــاز الـفـنــي لمنتخبنا الــوطـنــي األول،
بـ ـقـ ـي ــادة الـ ـ ـم ـ ــدرب اإلسـ ـب ــان ــي ك ــاراسـ ـك ــو،
َ
سيختار  26العبا لمواجهتي السعودية
بالرياض ،ولبنان في دبي ،يومي  25و29
الجاري على التوالي.
وقال الشمري ،في تصريح لـ"الجريدة":
"سيتم إعالن قائمة أولية تضم من  40إلى
 45العـبــا سيخضعون للمسحات فــي 18
الجاري ،ثم يختار منهم الجهاز الفني في
اليوم التالي  26العبا ،عقب انتهاء الجولة
التاسعة للدوري الممتاز ،ثم المغادرة إلى
الرياض يوم  21من الشهر ذاته".

حرية اختيار القائمة

ال نتدخل
في عمل
كاراسكو لكن
عليه تثبيت
التشكيل

سحب قرعة الدوري العام
وكأس «الشاطئية»
سحبت مساء أمس األول في مقر اتحاد الكرة قرعة الدوري
العام وكــأس االتحاد لكرة القدم الشاطئية للموسم الرياضي
الحالي  ،2021-2020حيث سيشارك في بطولة الــدوري  6فرق:
الـكــويــت ،الـقــادسـيــة ،الـعــربــي ،ال ـج ـهــراء ،وزارة الـتــربـيــة ،وزارة
الداخلية ،كما سيشارك في بطولة كأس االتحاد  7فرق بانضمام
فريق الحرس الوطني.
حضر مراسم سحب القرعة عضو لجنة الصاالت والشاطئية
د .محمد بــوعـبــاس وممثلو ال ـفــرق الـمـشــاركــة ،وسيلتقي في
مباريات الجولة األولــى من بطولة ال ــدوري وزارة التربية مع
العربي ،والكويت مع وزارة الداخلية ،والجهراء مع القادسية.
وأسفرت قرعة كأس االتحاد عن تواجد فرق وزارة الداخلية
ووزارة التربية والـعــربــي فــي المجموعة األول ــى ،بينما تضم
المجموعة الثانية فرق الحرس الوطني والقادسية والجهراء
والكويت.
وتنطلق مـبــاريــات الـ ــدوري ال ـعــام لـلـكــرة الشاطئية السبت
المقبل ،على الملعب الرملي بسوق شرق.

وأض ــاف" :لـلـمــدرب الـحــريــة الكاملة في
اختيار القائمة ،حيث ال يتدخل أحــد في
اختياراته ،التي هي من صميم عمله ،لكنني
أرى م ــن خ ــال وج ـهــة ن ـظــري الشخصية
أن المرحلة المقبلة ال تتحمل المزيد من
التجارب ،وعليه تثبيت التشكيل ،وأن تكون
التغييرات بالقائمة في أضيق الحدود".

●

ت ـقــام ال ـي ــوم م ـب ــارات ــان ف ــي ال ـجــولــة ال ـثــان ـيــة من
القسم الثاني للمربع الذهبي لـلــدوري العام لكرة
السلة ،حيث يلتقي في الخامسة مساء القادسية
مع الكويت ،تليها في الثامنة مساء مباراة الجهراء
مع كاظمة .وتقام المباراتان على صالة االتحاد في
مجمع الشيخ سعد العبدلله الرياضي.
ويتصدر الكويت ترتيب الفرق برصيد  8نقاط،
ً
يليه كاظمة والقادسية بـ  6نقاط ،وأخيرا الجهراء
 4نقاط.
ُ
وتلعب مباريات المربع الذهبي بنظام الدوري
من قسمين ،على أن يلتقي بعدها األول مع الرابع،
وال ـث ــان ــي م ــع ال ـثــالــث ب ـن ـظــام "الـ ـب ــاي أوف" م ــن 3
مباريات ،ثم يلتقي الفائزان بالدور النهائي ،الذي
يقام بالنظام ذاته.
ف ــي ال ـم ـب ــاراة األولـ ـ ــى ،ال ـتــي تـجـمــع ال ـكــويــت مع
القادسية ،تميل الكفة إلــى "األبـيــض" على حساب
ً
نظيره "األصفر" ،قياسا على مستوى الفريقين في
البطولة حتى اآلن .وعلى غير العادة ،خلت مباريات
الفريقين هذا الموسم من الندية واإلثارة التي طالما
ً
شهدتها خالل السنوات السابقة ،نظرا لتراجع أداء
"األصـ ـف ــر" بـشـكــل م ـل ـحــوظ ،مـقــابــل ت ـطــور مستوى
"األبيض" ،الذي تجاوز خصمه في جميع المواجهات
هذا الموسم ،آخرها كان بفارق تجاوز  40نقطة.

مردود إيجابي للمباراتين
ولفت الشمري إلى أن لعب مباراة في
الرياض وأخرى في دبي لن يصيب العبي
"األزرق" باإلرهاق ،خصوصا أن المسافة
لـيـســت طــويـلــة (س ــاع ــة سـفــر بــال ـط ـيــران)،
مؤكدا أن هاتين المباراتين سيكون لهما
مـ ـ ــردود إي ـج ــاب ــي ف ــي تـجـهـيــز الــاعـبـيــن

ً
ً
النجار :العربي حقق انتصارا مستحقا

●

عبدالرحمن فوزان

أشاد مدير الفريق األول لكرة
الـ ـق ــدم ب ــال ـن ــادي ال ـع ــرب ــي أحـمــد
ال ـن ـج ــار ب ـ ــأداء الع ـب ــي األخ ـضــر
بعد تخطي النصر بهدف نظيف
واالنفراد بصدارة الــدوري العام
لـفــرق الــدرجــة الـمـمـتــازة ،مــؤكــدا
أنـهــا كــانــت م ـب ــاراة ممتعة امــام
خصم قوي وكنا الطرف االفضل
وحققنا انتصارا مستحقا.
وأض ــاف النجار أن "األخضر
ظهر بمستوى جيد وروح عالية،
وه ــو م ــا نـسـعــى ل ــه دائ ـم ــا ومــع
عودة الروح للعربي يعود الفضل
مستوياته ومكانته بالقمة".
وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع" :ن ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر وفـ ـ ـ ــق
استراتيجية معينة مــع الفريق
حيث نركز على كل مباراة بشكل

مباراتان في «ذهبي» السلة اليوم
جابر الشريفي

وأوضــح الشمري أنه كان هناك توجه
لـلـعــب مــع أح ــد الـمـنـتـخـبــات الـكـبـيــرة في
آس ـيــا ،لـكــن خ ــال ات ـصــال هــاتـفــي عــرض
مدير المنتخب السعودي حسين الصادق
على مدير منتخبنا الوطني فهد عوض
إقامة مباراة ودية دولية بين المنتخبين
الشقيقين ،وهــو ما تمت الموافقة عليه،
من خــال توصية تم رفعها إلــى مجلس
إدارة االتـ ـح ــاد ،لـيـضــع رئ ـيــس المجلس
الشيخ أحمد اليوسف مع رئيس االتحاد
ال ـس ـعــودي يــاســر الـمـسـحــل الـنـقــاط فــوق
الحروف ،وأهمها عدم دخول "األزرق" في
حجر صحي هناك ،ال سيما في ظل إجراء
المسحات هناك وتطعيم الالعبين ،وهو
ما تمت الموافقة عليه.

ويضم الكويت ،الذي يقوده المدرب األلماني بيتر
شومرز ،مجموعة من الالعبين المميزين ،مثل :راشد
الرباح ،عبدالله الشمري ،حسين الخباز ،الكسندر
الغيص ،حمد عدنان وتركي حمود.
في المقابل ،يحاول مدرب القادسية ،الليتواني
ً
لوكاس مندوجاز ،أن يكون ندا لـ"األبيض" ،باالعتماد
على العبيه :عبدالرحمن السهو ،عبدالله الصراف،
فهاد السبيعي ،أحمد الفضلي وعمران نذير.
وفي المباراة الثانية ،يريد كاظمة تأكيد تفوقه
على خصمه الـجـهــراء ،وتحقيق الـفــوز فــي اللقاء،
للتقدم بجدول الترتيب.

فوز الصليبيخات وبرقان في "التأهيلي"
ً
ً
حقق فريق الصليبيخات فوزا مثيرا على نظيره
الـتـضــامــن بنتيجة  ،78-83فــي مـنــافـســات الجولة
ً
السابعة من الدوري التأهيلي ،والتي شهدت أيضا
فوز برقان على الساحل بنتيجة .49-95
وبعد هذه النتائج رفع الصليبيخات والساحل
رصيدهما إلى  5نقاط ،فيما ارتفع رصيد برقان إلى
 8نقاط ،والتضامن إلــى  4نقاط .جدير بالذكر ،أن
األول والثاني من الدوري التأهيلي سيتأهالن إلى
الدوري الممتاز الموسم المقبل ،ليكونا إلى جانب
ً
األندية التي تلعب في المربع الذهبي حاليا ،وهي:
الكويت وكاظمة والقادسية والجهراء.

منفرد ونلعبها وكأنها مباراة
نـهــائــي وال ـطــريــق اليـ ــزال طويال
في الــدوري ونملك فريقا جاهزا
وص ـفــا ثــانـيــا بـنـفــس المستوى
ونسعى لحصد اكبر قدر ممكن
من النقاط في جميع المباريات".
مــن جهته ،أكــد م ــدرب النصر
أحمد عبدالكريم ان العنابي قدم
مـبــاراة كبيرة وال يستحق هذه
الـخـســارة قياسا على مجريات
ال ـم ـب ــاراة ال ـتــي جـ ــاءت متكافئة
ً
بين الطرفين ،مبينا أن "المباراة
كانت متكافئة ،وتقاسم االفضلية
الفريق العنابي ،حيث كنا الطرف
االفـضــل فــي الـشــوط االول ولكن
ل ــم نــوفــق ف ــي الـتـسـجـيــل ،بينما
اسـتـغــل االخ ـضــر ك ــرة ثــابـتــة في
الشوط الثاني وسجل من خاللها
هدف الفوز".

للتصفيات اآلسيوية المشتركة المؤهلة
لنهائيات كأس العالم  2022بقطر ،وكأس
آسيا  2023بالصين.
وب ـ ـشـ ــأن تـ ـق ــدم ات ـ ـحـ ــاد ال ـ ـكـ ــرة بـطـلــب
اسـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــاف ـ ــة ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـبـ ـقـ ـي ــة
َّ
للمجموعة الثانية من التصفيات ،علق
الشمري" :تلقى االتـحــاد موافقة مبدئية
مــن مـســؤولــي الـهـيـئــة الـعــامــة لـلــريــاضــة،
وب ــال ـت ــال ــي ت ــم إرس ـ ـ ــال ال ـط ـل ــب لــات ـحــاد
اآلس ـ ـيـ ــوي ،وهـ ـن ــاك مـ ــؤشـ ــرات إي ـجــاب ـيــة
ع ـلــى اس ـت ـث ـنــاء ال ـم ـن ـت ـخ ـبــات ال ـم ـشــاركــة
مــن الـحـجــر الـصـحــي مــن قـبــل الـ ُّـسـلـطــات
الصحية ،وتسهيل دخــول الوفود ،وذلك
في حال منح االتحاد القاري الكويت حق
االستضافة".
وأوضح أن تقارير صحافية ذكرت في
وقت سابق أن االتحاد اآلسيوي سيرجح
كفة المنتخبات التي لعبت مباريات أقل
على أرضها ،وهو األمر الذي دفع االتحاد
األسترالي للتقدم بطلب االستضافة ،إذ إن
منتخبه واجــه الكويت واألردن والصين
تايبيه على أرضها ،الفتا إلى أن تقارير
أخرى أكدت تراجع االتحاد اآلسيوي عن
هذا األمر ،لذلك تقدمنا بطلب االستضافة".

وزاد" :ف ـ ــرص ـ ــة اسـ ـتـ ـض ــاف ــة ال ـك ــوي ــت
وأستراليا تكاد تكون متساوية تقريبا".

دولة محايدة
وأشار الشمري إلى أن "االتحاد اآلسيوي
ق ــد يـلـجــأ إل ــى دولـ ــة م ـحــايــدة السـتـضــافــة
المجموعة الثانية ،منها ماليزيا وقطر،
وهــو أمــر غير مستبعد ،وعلينا االنتظار
ح ـت ــى  15الـ ـ ـج ـ ــاري ،وه ـ ــو ال ـم ــوع ــد ال ــذي
سيشهد اختيار الدولة المستضيفة بشكل
رسمي".

معسكر خارجي
وأ كـ ـ ــد ا ل ـش ـم ــري أن "األزرق" س ـيــد خــل
مـعـسـكــرا خــارج ـيــا مـغـلـقــا أح ــد أيـ ــام  7أو
 8أو  9مــايــو ،وفــي حــال اختيار أستراليا
لالستضافة سيكون المعسكر هناك ،فيما
في حــال اختيار الكويت أو دولــة محايدة
سيتم تحديد مكانه في وقــت الحــق ،على
أن يتم التنسيق مع لجنة المسابقات عقب
حسم األمر من قبل االتحاد اآلسيوي.

«اليد» أصدر جدول مباريات
كأس االتحاد

أحمد النجار

أحمد عبدالكريم

وأضـ ــاف عـبــدالـكــريــم" :علينا
مراجعة أنفسنا .خسرنا جولة
ولكن امامنا االهــم في الجوالت
القادمة وعلينا ان نكون اقوياء

في وقت الهزيمة قبل االنتصار
والعودة بشكل افضل في المباراة
القادمة".

أصدر اتحاد كرة اليد جدول مباريات بطولة كأس االتحاد للموسم
الرياضي  ،2020-2021على أن تبدأ البطولة في  20الجاري وتنتهي
في  11أبريل المقبل.
وس ـت ـقــام الـبـطــولــة بـنـظــام الـمـجـمــوعــات ف ــي الـ ــدور الـتـمـهـيــدي،
وقسمت القرعة الفرق الـ  16إلى  4مجموعات ،تضم األولى :الكويت
والقرين والفحيحيل والساحل ،والثانية :القادسية وبرقان والنصر
والصليبيخات ،والثالثة :العربي وخيطان والـشـبــاب والـيــرمــوك،
والرابعة :كاظمة والسالمية والجهراء والتضامن.
ويلتقي في الجولة األولى للدور األول (التمهيدي) ،يوم السبت
( 20الجاري) الفحيحيل مع القرين ،والساحل مع الكويت ،وبرقان مع
الصليبيخات .ويلعب يوم األحد ( 21الجاري) النصر مع القادسية،
وخيطان مع اليرموك ،والشباب مع العربي .بينما تختتم الجولة
يوم االثنين ( 22مارس) بمباراتي السالمية مع الجهراء ،والتضامن
مع كاظمة .وتقام مباريات دور الثمانية يومي السبت واألحــد (3
و 4أبريل) ،ونصف النهائي يوم الخميس ( 8أبريل) ،والنهائي يوم
األحد ( 11أبريل المقبل).

ً
فوالذ عاد لقيادة «يد» السالمية استعدادا للكأس
●

محمد عبدالعزيز

ع ــاد الـ ـم ــدرب ال ــوط ـن ــي د .أحـمــد
فوالذ لتولي القيادة الفنية للفريق
األول لكرة اليد بنادي السالمية مرة
أخرى ،استعدادا لخوض منافسات
بطولة كأس االتحاد ،المقرر أن تبدأ
في  20الجاري.
وك ـ ــان ف ـ ــوالذ اب ـت ـع ــد ع ــن ق ـي ــادة
الفريق منذ نهاية منافسات الموسم
الماضي ( ،)2020-2019بسبب ظروف
خ ــاص ــة ،وت ــول ــى ال ـم ــدرب الـمـصــري
أح ـمــد سـلـيـمــان الـمـهـمــة ب ــدال مـنــه،
وبشكل مؤقت ،خالل الفترة الماضية
من الموسم الحالي (.)2020-2021
وأكــد المدرب فــوالذ ،في تصريح
لـ"الجريدة" ،أن الفريق بدأ تدريباته
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة عـ ـق ــب قـ ـ ـ ــرار اس ـت ـئ ـن ــاف
النشاط الــريــاضــي ،وبشكل مكثف،
وفق البرنامج التدريبي الموضوع،
استعدادا لبطولة الكأس.
وقـ ــال فـ ــوالذ" :ال ـع ـمــل ف ــي الـفـتــرة

ال ـ ـحـ ــال ـ ـيـ ــة يـ ـسـ ـي ــر ف ـ ــي اتـ ـج ــاهـ ـي ــن
أساسيين؛ أولهما الجانب البدني
والفني والتكتيكي ،وبشدة عالية،
ط ـم ـع ــا فـ ــي اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة م ـس ـت ــوي ــات
اللياقة والتطبيق التكتيكي الجيد
قبل المباريات الرسمية .أما االتجاة
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،فـ ـه ــو الـ ـت ــأهـ ـي ــل ال ـن ـف ـســي
لالعبين ،بعد التأثير السلبي لتراجع
الـنـتــائــج ،عقب حـصــول (الـسـمــاوي)
عـلــى الـمــركــز الـخــامــس فــي ال ــدوري
الممتاز ،مقارنة بوصافة الدوري في
الموسم الماضي".
وأرج ـ ـ ــع ف ـ ــوالذ ت ــراج ــع ال ـن ـتــائــج
وم ــرك ــز ال ـف ــري ــق إلـ ــى عـ ــدة أس ـب ــاب،
أبرزها التغيير في منظومة العمل
بشكل عام ،بعد تغيير القيادة الفنية
لظروف خارجة عن اإلرادة ،وكذلك
إصابة بعض الالعبين األساسيين،
أب ــرزه ــم ف ــواز يــوســف وب ـشــار تقي،
وعــودة عبدالعزيز الياسين لناديه
ال ـكــويــت ،وك ــذل ــك ضـغــط الـبـطــوالت
والمباريات القوية ،خصوصا بعد

تطبيق نظام الدرجتين في الدوري،
ما أثر سلبا على مخرجات الفريق.

سليمان مدرب جريء
وأث ـنــى ف ــوالذ عـلــى زمـيـلــه أحمد
سليمان ،الذي تولى المهمة بدال منه
في الفترة الماضية ،وقال" :سليمان
مـ ـ ـ ــدرب م ـم ـي ــز جـ ـ ـ ــدا ،وجـ ـ ـ ـ ــريء فــي
قبوله قيادة الفريق في هذه الفترة
الصعبة ،وقـ َّـدم أقصى ما لديه،
ولوال العوامل السابق ذكرها،
لحقق الفريق نتائج أفضل".
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :أن ـ ـ ـ ــا م ـت ـف ــائ ــل
بـ ـع ــودة (الـ ـسـ ـم ــاوي) ســريـعــا
إلــى مستواه المعهود ،بسبب
ت ــولـ ـيـ ـف ــة ال ــاعـ ـبـ ـي ــن الـ ـشـ ـب ــاب
الموجودين في الفريق ،ضمنهم
 7العبين في منتخب الشباب ،وهذا
يـمـيــزه عــن مـعـظــم ال ـفــرق المحلية،
وكذلك طموحهم في تحقيق إنجاز
يسجل باسم النادي".

ُيذكر أن قرعة كأس االتحاد
أوقعت "السماوي" ضمن
المجموعة الرابعة إلى
ج ــان ــب أن ــدي ــة كــاظـمــة
والجهراء والتضامن.

ةديرجلا
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برشلونة يحلم بريمونتادا أمام إشبيلية إلنقاذ موسمه
في إياب الدور قبل النهائي من كأس ملك إسبانيا
ً
سيكون برشلونة مطالبا
بتحقيق عودة قوية عندما
يواجه إشبيلية اليوم في إياب
نصف نهائي كأس ملك ً
إسبانيا ،بعدما خسر ذهابا
بهدفين دون رد.

عندما يستضيف برشلونة
فريق إشبيلية اليوم في إياب
الـ ـ ــدور ق ـبــل ال ـن ـهــائــي لـبـطــولــة
كأس ملك إسبانيا لكرة القدم،
س ـي ـكــون ه ــدف ال ـبــرشــا إن ـقــاذ
م ــوس ـم ــه مـ ــن خ ـ ــال م ــواص ـل ــة
مسيرته في مسابقة الكأس.
ويـحـلــم بــرشـلــونــة باجتياز
عقبة إشبيلية وبلوغ المباراة
الـنـهــائـيــة لـلـكــأس لـيـكــون هــذا
بمثابة اإلنقاذ لموسم الفريق
من ناحية ودعما قويا لمديره
الفني الهولندي رونالد كومان.
ويمتلك إشبيلية األفضلية
فــي هــذه المواجهة بعدما فاز
عـلــى مـلـعـبــه  / 2صـفــر ذهــابــا،
ولـكــن بــرشـلــونــة اسـتـعــد لهذه
الـ ـم ــواجـ ـه ــة ب ـش ـك ــل رائـ ـ ـ ــع مــن
خــال الـفــوز على إشبيلية في
عقر داره  /2صفر يــوم السبت
الماضي في الدوري اإلسباني.
وق ــال جـيــرارد بيكيه مدافع
ب ــرشـ ـل ــون ــة" :إذا ن ـج ـح ـنــا فــي
تـ ـغـ ـيـ ـي ــر األم ـ ـ ـ ـ ـ ــور ،ف ـس ـي ـت ـغ ـيــر
الموسم تماما ...سنكون وقتها
ف ــي ن ـه ــائ ــي ال ـ ـكـ ــأس ،وسـتـظــل
فرصتنا قائمة فــي المنافسة
على اللقب".
وي ـل ـت ـق ــي الـ ـف ــائ ــز م ـ ــن ه ــذه
الـ ـم ــواجـ ـه ــة فـ ــي ال ـن ـه ــائ ــي مــع
الـفــائــز مــن الـمــواجـهــة األخ ــرى
في المربع الذهبي والتي تجمع
بـيــن ليفانتي وأ تـلـتـيــك بلباو
ال ـل ــذي ــن ي ـل ـت ـق ـيــان إي ــاب ــا علما
بأنهما تعادال  1 /1على ملعب
بلباو ذهابا.
ورغ ـ ـ ـ ـ ــم هـ ــزي ـ ـمـ ــة إش ـب ـي ـل ـي ــة

فـ ــي مـ ـب ــارات ــه أم ـ ـ ــام بــرش ـلــونــة
بـ ـ ــالـ ـ ــدوري ق ـب ــل أيـ ـ ـ ــام ،يـحـظــى
ال ـفــريــق األنــدل ـســي باألفضلية
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ال ـ ـكـ ــأس بـسـبــب
فوزه ذهابا على ملعبه باستاد
"سـ ــان ـ ـش ـ ـيـ ــز ب ـ ـي ـ ـث ـ ـخـ ــوان" ق ـبــل
أسبوعين.
ويحتاج برشلونة لتحقيق
فـ ــوز ك ـب ـيــر م ــن أجـ ــل تـعــويــض
هــزيـمـتــه ذه ــاب ــا ،ول ـكــن الـفــريــق
يثق بـقــدر تــه على تحقيق هذا
بـعــدمــا ق ــدم أم ــام نـفــس الفريق
ف ــي الـ ـ ــدوري واح ـ ــدا م ــن أفـضــل
عروضه في الموسم الحالي.
وقـ ــال ك ــوم ــان" :إن ـن ــي فـخــور
ب ــاع ـب ــي ف ــري ـق ــي ،وخ ـصــوصــا
ب ـس ـب ــب األداء ا لـ ـب ــد ن ــي ا ل ـ ــذي
ق ــدم ــوه ...إشبيلية لــديــه فريق
قـ ــوي ب ــدن ـي ــا ،ون ـج ـح ـنــا ف ــي أن
نكون ندا له في هذا ،كنا جيدين
في اللعب بدون كرة ومتميزين
في اللعب بالكرة أيضا".
وعما إذا كان يثق في العودة
بــالـنـتـيـجــة أم ـ ــام إشـبـيـلـيــة في
م ــواج ـه ــة الـ ـك ــأس ،قـ ــال بـيـكـيــه:
"نثق في هذا بالطبع .إذا قدمنا
أداء متكامال للغاية ،فستكون
هناك فرصة".

غياب بيدري وأراوخو
ورغـ ــم ال ـف ــوز عـلــى إشبيلية
فــي ال ــدوري يــوم السبت ،خسر
برشلونة جهود العبه بيدري
بسبب اإلصابة بشد عضلي في
المباراة ،حيث يغيب الالعب عن
مباراة اليوم.

جانب من مباراة سابقة بين برشلونة وإشبيلية
كما ينتظر أن يفتقد كومان
فــي هــذه الـمـبــاراة جهود العبه
األوروغــويــانــي رونالد أراوخــو
( 21ع ـ ــام ـ ــا) ب ـس ـب ــب اإلصـ ــابـ ــة
بالتواء في كاحل القدم.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان أراوخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو عـ ـ ـ ـ ــاد م ــن
اإلصـ ـ ــابـ ـ ــة وشـ ـ ـ ـ ــارك ف ـ ــي وس ــط
الـ ـ ـش ـ ــوط ال ـ ـثـ ــانـ ــي م ـ ــن م ـ ـبـ ــاراة
إشبيلية ،ولكنه عانى اإلصابة
وخــرج مــن الملعب قبل دقائق
من نهاية المباراة.
وسيكون على كومان أيضا
أن يـ ـق ــرر هـ ــل س ـي ـس ـت ـمــر عـلــى

ال ـت ـغ ـي ـي ــر فـ ــي ط ــري ـق ــة ال ـل ـع ــب،
والذي أجراه في مباراة الفريقين
ب ـ ــال ـ ــدوري ،ح ـي ــث اع ـت ـم ــد عـلــى
الثالثي بيكيه وكليمنت لينغلي
وأوسـ ـك ــار مـيـنـغــويــزا ف ــي خط
الدفاع وعلى سيرجينو ديست
وجوردي ألبا في الجناحين.
وف ــي خ ــط ال ــوس ــط ،ق ــد يحل
إليكس موريبا ( 18عاما) مكان
بـ ـي ــدري ب ـع ــدم ــا ل ـع ــب مــوري ـبــا
ف ـ ــي ال ــدقـ ـيـ ـق ــة  71م ـ ــن م ـ ـبـ ــاراة
الفريقين بالدوري يوم السبت
الماضي ليصنع الهدف الثاني

فـ ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة وال ـ ـ ـ ــذي سـجـلــه
األرج ـن ـت ـي ـن ــي ل ـيــون ـيــل مـيـســي
مهاجم الفريق.
كـمــا يـحـتــاج كــومــان التـخــاذ
ق ـ ـ ــراره ب ـش ــأن ال ــدف ــع بــاعـبـيــن
اث ـن ـيــن ف ـقــط ف ــي خ ــط ال ـه ـجــوم
أو ال ــدف ــع م ـع ـه ـمــا بــال ـم ـهــاجــم
ال ـف ــرن ـس ــي أن ـ ـطـ ــوان غ ــري ــزم ــان
الذي جلس على مقاعد البدالء
ف ــي مـ ـب ــاراة ال ـفــري ـق ـيــن الـسـبــت
ا لـمــا ضــي ،بينما لعب مواطنه
عثمان ديمبلي إلى جوار ميسي
في الهجوم.

وفي المقابل ،يرجح أن يغيب
الالعب لوكاس أوكامبوس عن
ص ـف ــوف إش ـب ـي ـل ـيــة ،ك ـمــا تـبــدو
فرصة المدافع ماركوس أكونا
ضعيفة للمشاركة فــي مـبــاراة
اليوم.
وقـ ــال خـ ــوان جـ ـ ــوردان العــب
خ ــط وس ــط إشـبـيـلـيــة" :نتطلع
لبلوغ نهائي ال ـك ــأس ...أتمنى
فقط أن نكون بأفضل حاالتنا".
(د ب أ)

إيفرتون يسقط ساوثامبتون بهدف ريتشارليسون بوكيتينو يعترف بحاجته للتأقلم والتطور

ريتشارليسون يحتفل بهدفه

برايدي ّ
تودع دورة قطر
أقـ ـصـ ـي ــت األمـ ـي ــركـ ـي ــة جـنـيـفــر
برايدي ،وصيفة بطولة أستراليا
المفتوحة ،من الــدور األول لــدورة
قـطــر الـمـفـتــوحــة ل ـكــرة الـمـضــرب،
بخسارتها فــي ال ــدور األول أمــام
االسـتــونـيــة أنـيــت كونتافيت 1-6
و.2-6
وودعــت المصرية ميار شريف
البطولة بخسارتها مــن دون أي
مقاومة تذكر أمام اليونانية ماريا
ساكاري -6صفر و6-3
ولــم تتمكن شريف من متابعة
نـجــاحــاتـهــا ،بـعــدمــا بــاتــت الشهر
ال ـمــاضــي أول م ـصــريــة ت ـفــوز في
مباراة ضمن البطوالت الكبرى ،بعد
تفوقها على الفرنسية كلويه باكيه
في مجموعتين.
ولم تكن حال الهولندية كيكي
برتنز ،المصنفة خامسة ،أفضل من
برايدي بعد خسارتها امام الفائزة
بـبـطــولــة فــرن ـســا الـمـفـتــوحــة عــام
 2017الالتفية يلينا أوستابينكو
المتوجة بنتيجة صفر 6-و.2-6
ونجحت البيالروسية فيكتوريا
أزاريـ ـنـ ـك ــا ،الـمـصـنـفــة ث ــام ـن ــة ،في

عاد إيفرتون إلى السباق على مقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا،
بفوزه على ضيفه ساوثامبتون بهدف نظيف أمس األول ،في ختام
منافسات المرحلة الـ 26من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
ويدين إيفرتون الذي كان أسقط حامل اللقب ليفربول في المرحلة
السابقة ،بانتصاره إلى مهاجمه البرازيلي ريتشارليسون الذي سجل
هدف النقاط الثالث ( ،)9علما بأنه كان افتتح التسجيل في "أنفيلد"
السبت الماضي.
ورفع إيفرتون ،الذي يملك مباراة مؤجلة أمام استون فيال ،رصيده
إلى  43نقطة في المركز السابع وضيق الخناق على فرق المقدمة ،إذ
بات يتأخر بفارق نقطتين عن وست هام ( )45صاحب المركز الرابع
األخير المؤهل لدوري األبطال.
من جانب آخر ،يحل مان يونايتد ضيفا على كريستال باالس اليوم
في مباراة مقدمة من المرحلة التاسعة والعشرين .وبعد تعثره األحد
بالتعادل مع تشلسي ،يدرك مان يونايتد أن أي تعثر جديد له سيعطي
األمل لمالحقيه ،وست هام وتشلسي وليفربول حامل اللقب ،في اللحاق
به وتهديد مشاركته الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا.
ويتقدم يونايتد على ليستر بفارق نقطة فقط.

ً
بعد  18عاما على مغادرته نادي العاصمة
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ع ـ ــاد األرج ـن ـت ـي ـن ــي م ــاوري ـس ـي ــو
ّ
كمدرب
بوكيتينو إلى باريس سان جرمان
بهدف قيادته إلى المجد القاري بشكل خاص،
لـكــن يـتــوجــب عـلـيــه أن يـتــأقـلــم م ــع "ال ـت ـطـ ّـور
الهائل" الــذي تحقق في النادي منذ رحيله،
وأن "أت ـطـ ّـور أيـضــا" بحسب مــا أفــاد االثنين
وكالة فرانس برس.
ّ
وتحدث بوكيتينو عن تجربته مع توتنهام
وال ــوص ــول مـعــه إل ــى نـهــائــي دوري األب ـطــال
حـيــث خـســر أم ــام مــواطـنــه لـيـفــربــول ،مشيرا
الى أنه "قضينا عامين في توتنهام من دون
التوقيع مع أي العب (بسبب تركيز التمويل
على بناء الملعب الجديد) حين وصلنا الى
النهائي .لكننا هنا (فــي ســان جــرمــان) منذ
شهرين فقط".

انسحاب فيدرر من «ميامي»
قرر السويسري روجيه فيدرر ،الذي من المتوقع أن يعود
إلــى المالعب األسـبــوع المقبل للمشاركة في دورة الدوحة
بعد فترة توقفت دامــت  13شهرا ،عــدم الدفاع عن لقبه في
دورة ميامي ماسترز لأللف نقطة لدى المحترفين ،وفق ما
أفادت تقارير أميركية.
وذكرت صحيفة ميامي هيرالد ،أن وكيل الرقم  1عالميا
سابقا طوني غودسيك ،جزم بصحة المعلومة التي تناقلتها
في بداية األمر قناة التلفزة السويسرية "آر تي إس" ،وأضافت
أن فيدرر ،الفائز بـ  20لقبا كبيرا ،يأمل المشاركة في دورة قطر
( 13-8مــارس) ،وثم في دبي ( 20-14مــارس) ،قبل أن يحصل
على فترة من الراحة.

التوقيت

القناة الناقلة

المباراة

9:00

بيرنلي – ليستر سيتي

beINSPORTS PR3

9:00

شيفيلد – استون فيال

beINSPORTS PR2

 11:15كريستال باالس – مان يونايتد beINSPORTS HD2
الدوري اإليطالي

روجيه فيدرر

هاردن وإيرفينغ يقودان نتس للفوز
تألق نجما بروكلين نتس جيمس هاردن وكايري
إيــرفـيـنــغ فــي الــوقــت االضــافــي أم ــام س ــان انتونيو
سبيرز وقادا فريقهما للفوز  ،113 -124فيما "تعملق"
زاي ــون وليامسون أمــام متصدر المنطقة الغربية
يوتا جاز وقاد فريقه نيو أورليانز بيليكانز للفوز
 124-129اإلثنين ،ضمن دوري كرة السلة االميركي
للمحترفين .فعلى ملعب "ايــه تــي أنــد تــي سنتر"،

مباريات اليوم
الدوري اإلنكليزي

جنيفر برايدي

تخطي عقبة الروسية سفيتالنا
كوزنيتسوفا بفوزها السهل عليها
بمجموعتين  6-2و.6-3
وت ــأه ـل ــت اإلس ـب ــان ـي ــة غــارب ـيــن
موغوروسا ،المصنفة  15عالميا،
للدور التالي بفوزها على الروسية
فيرونيكا كودرميتوفا  2-6و6-7
(.)4-7
وتقام البطولة في ظل برتوكول
ص ـح ــي صـ ـ ـ ــارم ،ت ـف ــادي ــا لتفشي
"كورونا".

وتابع "في توتنهام ،حصلنا على الوقت
ال ــازم لتطوير شــيء مــا ،وقطفنا ثـمــار ذلك
بمزيج من الالعبين الشبان والمخضرمين"،
ل ـك ــن "م ـ ـشـ ــروع س ـ ــان ج ــرم ــان ك ـ ــان مـخـتـلـفــا
لسنوات عدة .سنرى كيف سنتمكن من خلق
مشروع مختلف عما فعلناه في توتنهام لكن
مع الهدف ذاته ،وهو الفوز باأللقاب".
ورغم إدراكه لحجم التوقعات والمسؤولية،
لم يكن بإمكان بوكيتينو رفض مهمة تولي
االشراف على الفريق حين اتصل به ليوناردو،
كاشفا "لقد أجرينا محادثات مطولة كانت
فيها رؤيتنا متشابهة الــى حــد كـبـيــر ...لقد
تحملنا مسؤوليتنا ونحاول تحقيق أقصى
اس ـت ـف ــادة م ـمــا لــدي ـنــا دون إج ـ ــراء تـغـيـيــرات
هيكلية كـبـيــرة ألن أه ــم ش ـ ُـيء فــي منتصف
حسن ما لدينا".
الموسم هو أن نتكيف وأن ن ِ

ّ
شكلت الدقائق الخمس االضافية مسرحا لتألق هذا
الثنائي ،فسجل إيرفينغ  6نقاط من اجمالي  27مع 7
تمريرات حاسمة ،وأضاف هاردن خمس نقاط لينهي
المباراة مع "تريبل  -دابــل" (عشر أو أكثر في ثالث
فئات احصائية) بتسجيله  30نقطة مع  15تمريرة
حاسمة و 14متابعة جديرة بسمعته كأفضل العب
في الدوري عام .2018

8:30

ساسولو  -نابولي

beINSPORTS HD3

10:45

جنوى  -سمبدوريا

beIN XTRA1

10:45

فيورنتينا  -روما

beINSPORTS HD1

10:45

أتاالنتا  -كروتوني

beINSPORTS HD7

10:45

ميالن  -اودينيزي

beINSPORTS HD3

10:45

كالياري  -بولونيا

أن ـقــذ ال ـبــرازي ـلــي فينيسيوس
جـ ــون ـ ـيـ ــور ف ــريـ ـق ــه ري ـ ـ ـ ــال م ــدري ــد
م ــن ال ـخ ـس ــارة أم ـ ــام ضـيـفــه ري ــال
سوسييداد في الدقائق األخيرة،
لتنتهي ال ـم ـبــاراة بــالـتـعــادل ،1-1
وتعثر الفريق الملكي فــي خطف
الـ ـم ــرك ــز الـ ـث ــان ــي مـ ــن ب ــرش ـل ــون ــة،
وتضييق الـخـنــاق عـلــى أتلتيكو
مدريد المتصدر ،في ختام المرحلة
الخامسة والعشرين مــن ال ــدوري
اإلس ـب ــان ــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،واف ـت ـتــح
سوسييداد التسجيل عــن طريق
كــريـسـتـيــان ب ــورت ــو ( ،)55وأدرك
فينيسيوس التعادل لريال مدريد
(.)89
ودخ ـ ــل ري ـ ــال م ــدري ــد ال ـم ـبــاراة
ســاع ـيــا إل ــى ال ـظ ـفــر ب ـث ــاث نـقــاط
لمتابعة صحوته والـبـقــاء قريبا
مــن "ال ـج ــار" ال ـل ــدود أتلتيكو قبل
الـمــواجـهــة الـمــرتـقـبــة بينهما في
المرحلة القادمة ،وانتفض رجال
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان

11:00

بورتو يحرز هدف سوسييداد

األول ج ــاء م ــن ســوس ـي ـيــداد عبر
ت ـس ــدي ــدة أنـ ــدون ــي غــوروســاب ـيــل
داخل منطقة الجزاء ،استقرت بين

يدي الحارس كورتوا ( ،)16وأهدر
الـمـلـكــي ف ــرص ــة مـحـقـقــة الفـتـتــاح
التسجيل فــي الــدقـيـقــة  ،22حين

ح ـ ـ ّـول ل ــوك ــاس فــاسـكـيــر عرضية
داخــل المنطقة إلــى ماريانو دياز
الـ ـ ــذي ارتـ ـق ــى لـ ـه ــا ،ل ـك ــن رأس ـي ـتــه

ُ
أطلق سراح رئيس برشلونة
السابق جوزيب ماريا
بارتوميو ومساعده جاومي
ماسفيرير أمس ،بعد جلسة
استماع أمام القضاء على
خلفية التحقيقات بشأن
فضيحة "بارساغايت"
المتعلقة بحملة مزعومة من
التشهير ضد شخصيات
بارزة في النادي وفساد.
وأفرج قاضي التحقيق عن
بارتوميو وماسفيرير بعدما
مارسا "حقهما في االمتناع
عن التكلم" ،ومنحهما "إفراجا
مشروطا" ،إال أن التحقيق
"مازال مفتوحا" ،بحسب
ما جاء في بيان للمحكمة
العليا في برشلونة .وأفادت
المحكمة بأن القاضي سعى
الستجوابهما في إطار
تحقيق فتح في مايو 2020
في الجرائم المشتبه بها
لعمليات إدارية زائفة وفساد
تجاري.

ً ً
كرامر مديرا فنيا لفريق
أرمينيا بيلفيلد
أعلن نادي أرمينيا بيلفيلد
األلماني لكرة القدم ،أمس،
تعاقده مع المدرب فرانك
ً
ً ً
كرامر مديرا فنيا جديدا
للفريق بعقد يمتد حتى
يونيو  .2023ويحل كرامر
ً
بديال ألوفه نيوهاوز ،الذي ّ
فك
ارتباطه بالنادي ،أمس األول.
وذكر النادي في بيان ":أجرينا
محادثات مقنعة مع فرانك
كرامر ونتطلع إلى المهمة
المشتركة لتطوير الفريق
في كل النواحي" .وأضاف
النادي ":نحن مقتنعون
بأنه ،باحترافيته وصفاته
التحليلية ،من نوعية
المدربين الذين يتماشون مع
طريق أرمينيا وأننا نحتاج
لخطوات التطور التالية".

شالكه يعتزم التعاقد
مع غراموزيس
ذكرت تقارير صحافية
أمس ،أن فريق شالكه
األلماني يعتزم التعاقد مع
ديميتريوس غراموزيس
ليكون المدير الفني الجديد
للفريق األول لكرة القدم.
وذكرت صحيفتا "بيلد" و"رور
ناخريشتين" أن غراموزيس
( 42عاما) هو أبرز المرشحين
لخالفة كريستان غروس
الذي أقيل من منصبه يوم
األحد ،وسيحاول إنقاذ
الفريق من الهبوط لدوري
الدرجة الثانية .وسيتولى
مدرب دارمشتاد السابق
تدريب الفريق في الـ 11مباراة
المتبقية بالدوري ،وسيقوم
بعملية إعادة بناء الفريق
في الموسم المقبل .وسيقوم
المدربان المساعدان ميكي
بويسكينس وأونور سينيل
بقيادة مران الفريق امس.

وفاة يان سانت جون
مهاجم ليفربول األسبق

برشلونة  -إشبيلية

ارتطمت بــالـعــارضــة ،وع ــادت إلى
ماركو أسنسيو الذي أعاد التسديد
فحولها الدفاع إلى ركنية.
وسـ ــدد ال ـبــرازي ـلــي كاسيميرو
صاروخية من خارج المنطقة ،علت
العارضة ( ،)24وكاد الكرواتي لوكا
مودريتش يقص شريط األهــداف
حـيــن راوغ مــدافـعــي ســوسـيـيــداد
وس ــدد ك ــرة تـصــدى لها الـحــارس
ببراعة ( ،)43لينتهي الشوط األول
بالتعادل السلبي.

ف ـي ـن ـي ـس ـي ــوس نـ ـج ــم ري ـ ـ ــال م ــدري ــد
يحتفل بهدفه مع زميله ميندي

إطالق سراح مشروط
لبارتوميو

كأس إسبانيا

فينيسيوس ينقذ ريال مدريد من فخ سوسييداد
في األسابيع األخيرة ،فبنى الفريق
انـ ـتـ ـص ــارات ــه ع ـل ــى دفـ ـ ــاع ص ـلــب،
وعاد من إيطاليا بفوز ثمين على
أتــاالنـتــا بـهــدف نظيف فــي ذهــاب
ثمن نهائي دوري أبـطــال أوروب ــا
وبشباك نظيفة.
ل ـكــن رغـ ــم ذلـ ــك تـ ـط ــارد "لـعـنــة"
اإلصابات النادي الملكي ،إذ يفتقد
جهود العديد من نجومه ،أبرزهم
قائده سيرخيو راموس الذي أجرى
جراحة في الغضروف المفصلي
الداخلي لركبته اليسرى ،وسيغيب
حـتــى نـهــايــة مـ ــارس ،والبلجيكي
إي ــدن هـ ــازار ،وبـهــذا الـتـعــادل بقي
الــريــال فــي الـمــركــز الـثــالــث مــع 53
ن ـق ـط ــة ،بـيـنـمــا رفـ ــع ســوس ـي ـيــداد
رصـيــده إلــى  42نقطة فــي المركز
الخامس.
وعـ ـل ــى م ـل ـع ــب "أل ـ ـفـ ــريـ ــدو دي
ستيفانو" ،بدأ الفريقان شوطا أول
ج ـيــدا ،سيطر خــالــه مــدريــد على
الـمـجــريــات نسبيا ،لـكــن التهديد

سلة أخبار

وف ـ ــي ال ـ ـشـ ــوط ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،نـجــح
بــورتــو فــي تسجيل ال ـهــدف األول
لسوسييداد ،إذ تلقى كرة عرضية
من ناتشو مونريال داخل المنطقة،
وحولها رأسية إلى يمين كورتوا
الـ ـ ـ ــذي ل ـ ــم ي ـ ـحـ ــرك س ــاكـ ـن ــا ،وك ـ ــاد
ال ـس ــوي ــدي ألـكـسـنــدر إي ـ ــزاك يـعــزز
النتيجة للضيوف في الدقيقة  ،57إذ

تلقى كرة عرضية أرضية من بورتو،
لكنه فشل في ترويضها.
وع ـ ـلـ ــت تـ ـس ــدي ــدة ص ــاروخـ ـي ــة
ل ــأل ـم ــان ــي ت ــون ــي ك ـ ـ ــروس مــرمــى
سوسييداد ( ،)58وأضاع كاسيميرو
فرصة تسجيل هدف التعادل أيضا،
برأسية مرت إلى جوار القائم األيسر
( ،)74وكـ ــان ســوس ـي ـيــداد ال ـطــرف
األفـ ـض ــل ب ــا مـ ـن ــازع ف ــي ال ـش ــوط
الثاني ،ونجح بعد ذلك في تهديد
مرمى كورتوا في أكثر من مناسبة.
وسـ ـع ــى ال ـ ـنـ ــادي ال ـم ـل ـكــي إل ــى
الـ ـع ــودة ف ــي ال ـل ـق ــاء ،ودف ـ ــع زيـ ــدان
ح ـي ـن ـه ــا بـ ـك ــل م ـ ــن ف ـي ـن ـي ـس ـيــوس
وفيديريكو فالفيردي العائد من
اإلصــابــة ،وك ــان لــه مــا أراد حينما
كادت المباراة تفلت من بين يديه،
وفي الدقيقة  89نجح فينيسيوس
في تسجيل هــدف التعادل عندما
استلم عرضية من الــرواق األيمن،
وسـ ــدد ك ــرة قــويــة ارت ـط ـمــت بأحد
المدافعين وسكنت الشباك.

أعلن نادي ليفربول اإلنكليزي
لكرة القدم ،أمس ،وفاة يان
سانت جون مهاجم الفريق
األسبق بسبب المرض.
وشارك سانت جون في 425
مباراة مع ليفربول خالل
الفترة من  1961إلى 1971
ً
وسجل  118هدفا.
وكان أهم هدف سجله في
تاريخ ليفربول عندما سجل
ً
هدفا في الوقت بدل اإلضافي
في المباراة التي فاز بها
ليفربول على ليدز يونايتد
 ،1-2ليتوج فريقه بأول ألقابه
في بطولة كأس االتحاد
اإلنكليزي لكرة القدم في عام
 1965تحت قيادة المدرب
بيل شانكلي .وكان سانت
ً
ً
جون العبا أساسيا في موسم
 ،1962 - 1961أول مواسمه
في ليفربول ،وساعد الفريق
في تحقيق الصعود لدوري
الدرجة األولى .وكانت قيمة
انتقاله من فريق ماذرويل ،في
وقتها ،قياسية للنادي حيث
انتقل مقابل  37500جنيه
إسترليني ( 52025دوالر).
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

ترامب وصهره مرشحان لـ «نوبل»

الله بالنور

يوم القيامة

ق ـ ـ ــال أم ـ ـيـ ــن لـ ـجـ ـن ــة ن ــوب ــل
للسالم إن عدد الترشيحات
التي تم تسلمها للجائزة هذا
الـعــام بلغ  ،329مما يعكس
على األرجح وفرة في قضايا
حـقــوق اإلن ـســان الملحة في
جميع أنحاء العالم.
وذك ــر أوالف نجولستاد،
أمين لجنة نوبل النرويجية،
أمـ ــس األول ،أن هـ ــذا "ثــالــث
أعـ ـل ــى ع ـ ــدد ع ـل ــى اإلط ـ ـ ــاق"،
بينما بلغ الرقم القياسي 376
مــرش ـحــا ف ــي  ،2016وت ــوزع
العدد هذا العام بين حوالي
 234مــن المرشحين األف ــراد
و 95منظمة.
وال تـ ـعـ ـل ــق لـ ـجـ ـن ــة ن ــو ب ــل
الـ ـن ــرويـ ـجـ ـي ــة عـ ـل ــى أسـ ـم ــاء
المرشحين ،لكن بإمكان من
يقومون بعمليات الترشيح،
الــذيــن ت ـتــراوح تصنيفاتهم
م ــن أع ـض ــاء بــرلـمــانـيـيــن في
أنـ ـح ــاء ال ـع ــال ــم إلـ ــى فــائــزيــن

د .ناجي سعود الزيد

ضيق بالنفس...
رقعة بالقلب...
شوية دوخة ويمكن غثيان...
أستعيذ بالله من إبليس وأستغفر...
وخــال خمس دقــائــق مــن عـبــوري للطريق،
الذي يمر أمام مستشفى جابر ،يعود تنفسي
ً
طبيعيا وتنتظم دقات قلبي وتختفي الدوخة،
ً
ولكن فكريا يبقى الغثيان إلى أن أصل للمنزل
بسالم وأمان ،وأحمد الله على ذلك.
ً
طبعا الكل يعتقد أنني بهذه المقدمة سأتكلم
عن موضوع طبي له عالقة بأمراض القلب أو
الجهاز التنفسي.
س ــامـ ـتـ ـك ــم ،مـ ــوضـ ــوعـ ــي ي ـت ـل ـخ ــص ف ـ ــي أن
المناظر والحفر والـمــداخــل والـمـخــارج التي
ً
تحيط بالمستشفى ،وأيضا صعوبة الدخول
والـ ـ ـخ ـ ــروج مـ ــن ال ـم ـس ـت ـش ـفــى ،ت ـث ـيــر ال ـش ـف ـقــة
واالش ـم ـئــزاز والـغـثـيــان ،س ـنــوات ونـحــن على
هذه الحال ،ليس في جنوب السرة فقط بل في
ً
جميع المناطق تقريبا ،حتى طريق كبد وغيره
مليء بالمآسي.
حفر وحصم يتطاير يكسر زجاج السيارات،
هذا غير انفجار اإلطارات!!
ً
ما هي الفائدة من اإلعالن يوميا عن إنجاز
ك ــذا بــالـمـئــة مــن ال ـطــريــق ال ـفــانــي أو ال ـشــارع
العالني؟ يعني إذا وصل اإلنجاز إلى  65في
المئة معناه نحن مرتادي هذه الطرق نتوقف
بعد  65في المئة وخالص انتهت رحلتنا؟!
رجـ ً
ـاء ال نريد تكرار نسب مئوية ال تفيدنا
بـشــيء ،ومهما حــاولــت هيئة الـطــرق إقناعنا
ً
ً
هباء منثورا!!
بذلك فإن التصريحات ليست إال
تكفون كثرت المآسي وشوفوا لكم شوفة من
ً
شكوى الناس ،خصوصا طريق كبد وغيره،
فالناس تعاني معاناة قاسية من الطرق...
نـ ـق ــدر ال ـج ـه ــد الـ ـ ــذي ت ـب ــذل ــه ال ــدكـ ـت ــورة رن ــا
ال ـفــارس ،وهــي جــادة وتعمل بهمة وحماس،
لكن مازلنا على نفس الحال لسنوات عديدة،
وليس هناك أمل بالحلول.
هل هذا مطلب كبير ال يمكن تحقيقه؟! وسنة
ورا سـنــة ي ـحــدونــا األمـ ــل بــاالن ـت ـهــاء مــن هــذه
المآسي ،ونأمل أال تخرج علينا هيئة الطرق
من فانوسها السحري لتقول:
"إن أزمــة ومآسي الطرق ستبقى معنا إلى
يوم القيامة".

الزرادشتية في عيد الملكة ...رمان وإشعال نار
اح ـت ـفــى أتـ ـب ــاع ال ــدي ــان ــة ال ــزرادش ـت ـي ــة في
مدينة السليمانية بالعراق بيوم المرأة ،الذي
يسمونه "عيد اسفندرمزدا" ،والذي يعني "يوم
الملكة" ،ويصادف أواخر فبراير من كل عام،
ويستمر عدة أيام.
وقالت "سكاي نيوز" على موقعها أمس،

إن ال ــرج ــال ي ـتــولــون ف ــي ي ــوم الـمـلـكــة الـقـيــام
بــالــواجـبــات المنزلية اليومية الـتــي تؤديها
زوجــات ـهــم ،كــإعــداد الـطـعــام للعائلة ورعــايــة
األطفال والتنظيف ،فضال عن تدليل الزوجة
وتقديم بــاقــات ال ــورود والـهــدايــا لها .وقالت
ممثلة الزرادشتية في أوقاف إقليم كردستان

العراق ،آوات حسام الدين ،إن تاريخ االحتفال
موغل في القدم ،إذ يصل إلى  3750سنة قبل
الميالد ،مضيفة أن "التحضيرات لالحتفالية
تبدأ  24فبراير وتستمر عدة أيام".
وذكــر الكاهن الــزرادشـتــي عصام صبري،
ممثل الديانة الزرادشتية في شمال سورية،
أن المحتفلين يتجمهرون حول كاهن معبد
"اتشكاه" ،أو كما يسمى بالكردية "اســروان"،
الذي يقرع األجراس في مدينة السليمانية.
وأضــاف صبري" :يتم إشعال النار وسط
ال ـع ــائ ــات الـمـحـتـفـلــة ،وت ـ ــاوة ن ـصــوص من
الكتاب المقدس للديانة الزرادشتية المسمى
اف ـي ـس ـتــا ،وال ــدع ــاء م ــن ق ـبــل ال ـك ــاهــن إلح ــال
المحبة والسالم في العالم ،ومباركة األســر،
وتـبـيــان مــاهـيــة الـعـيــد وض ــرورة إحـيــائــه في
كل عام".
واس ـت ـطــرد" :تـ ــوزع ال ـح ـلــويــات والـسـكــاكــر
ومعجنات العيد على المحتفلين ،و تــؤدى
حلقات الدبكة (الرقصة) الشعبية من ساحة
ال ـم ـع ـب ــد ،ب ــات ـج ــاه أحـ ــد الـ ـمـ ـن ــازل الـ ـت ــي يـتــم
اختيارها إلتمام مراسم االحتفال فيها".
وت ـت ــزي ــن م ــائ ــدة ال ـع ـيــد ف ــي ال ـم ـع ـبــد وفــي
المنازل بأطباق من الفاكهة ،السيما الرمان.

سابقين بــالـجــائــزة ،الكشف
عن اختياراتهم.
ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن األسـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــاء
المطروحة الرئيس األميركي
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق دون ـ ـ ــال ـ ـ ــد تـ ــرامـ ــب
وص ـ ـ ـهـ ـ ــره جـ ـ ــاريـ ـ ــد ك ــوش ـن ــر
ون ــائ ــب ك ــوش ـن ــر ف ــي الـبـيــت
األب ـيــض آف ــي بـيــركــوفـيـتــش،
ألدوار الوساطة التي لعبوها
ف ــي ات ـف ــاق ــات الـتـطـبـيــع بين
إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل وب ـ ـعـ ــض ال ـ ـ ــدول
العربية.
وأشــار نجولستاد إلى أن
اللجنة المكونة مــن خمسة
أع ـ ـضـ ــاء عـ ـق ــدت اج ـت ـمــاع ـهــا
األول يوم الجمعة الماضي،
وسـيـجـتـمـعــون م ــرة واح ــدة
ت ـقــري ـبــا ف ــي ال ـش ـه ــر إلجـ ــراء
مناقشات حــول المرشحين
قبل إعالن اسم الفائز بجائزة
 2021في أكتوبر المقبل.

ربع سكان العالم معرض للصمم
ّ
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن نحو  2.5مليار
شخص ،أي حوالي ربع سكان العالم ،من المتوقع أن
يصابوا بدرجةٍ ما من فقدان السمع بحلول عام .2050
وقالت المنظمة ،في تقريرها العالمي األول عن السمع،
الذي صدر أمس بمناسبة اليوم العالمي للسمع الذي
يوافق  3مارس (اليوم) من كل عام ،إن  700مليون على
األقل من هؤالء األشخاص سيحتاجون إلى الحصول
عـلــى رعــايــة األذن وال ـس ـمــع ،وخ ــدم ــات إعـ ــادة التأهيل
األخرى ما لم ُيتخذ إجراء ،مشيرة إلى الجهود المبذولة
لمنع اإلصابة بفقدان السمع ومواجهته.
وقالت الخبيرة في "الصحة العالمية" شيلي شادها:
"المهم أن نعرف كيف نمنع هــذا ،أو على األقــل الكثير
منه".
وأوضح المدير العام للمنظمة تيدروس جيبريسوس:
ُ َ
"يمكن أن يكون لـحــاالت فـقــدان السمع التي لــم تعالج
ت ــأث ـي ــر م ــدم ــر ع ـل ــى قـ ـ ــدرة األش ـ ـخـ ــاص ع ـل ــى ال ـت ــواص ــل
والدراسة وكسب العيش".
وتقدر المنظمة أن  1.1مليار شاب (تتراوح أعمارهم
ً
بين  12و 35عاما) معرضون لخطر فقدان السمع بسبب
التعرض للضوضاء في أماكن الترفيه.
(د ب أ)

مانيال تقيل سفيرة عذبت خادمتها الفلبينية! لوحة رسمها تشرشل بـ  8.1ماليين يورو
أق ــال ــت ال ـ ُّـس ـل ـط ــات الـفـلـبـيـنـيــة
سفيرتها لــدى الـبــرازيــل ،بعدما
ضربت لشهور إحــدى العامالت
المنزليات بدارتها الرسمية في
بــرازيـلـيــا ،فــي اع ـتــداءات وثقتها
كـ ــام ـ ـيـ ــرات مـ ــراق ـ ـبـ ــة ون ـش ــرت ـه ــا
الصحافة.
واسـ ـ ـت ـ ــدع ـ ــت م ــانـ ـي ــا ن ـه ــاي ــة
العام الفائت سفيرتها ماريتشو
مـ ـ ـ ـ ــاورو ،ب ـع ــدم ــا ع ــرض ــت ق ـنــاة

ً
"غلوبونيوز" البرازيلية صــورا
ُ
م ــن ك ــام ـي ــرات م ــراق ـب ــة الــت ـق ـطــت
عـلــى م ــدى ثـمــانـيــة أشـهــر تظهر
التعذيب الذي تعرضت له العاملة
ً
المنزلية ،وهي أيضا فلبينية.
وأع ـ ـلـ ــن ال ــرئـ ـي ــس ال ـف ـل ـب ـي ـنــي
رودريغو دوتيرتي ،أمس األول،
في تصريحات تلفزيونية ،إقالة
الـسـفـيــرة مــن وزارة الـخــارجـيــة،
وقال" :ثمة قواعد يتعين اتباعها.

ب ـي ـعــت أش ـه ــر ل ــوح ــة رسـمـهــا
رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي
وينستون تشرشل (،)1965-1874
أمس األول ،في لندن لقاء سبعة
مــاي ـيــن جـنـيــه إسـتــرلـيـنــي (8.1
مــايـيــن يـ ــورو) فــي م ــزاد أقــامـتــه
دار كريستيز.
وب ــذل ــك ت ـج ــاوز سـعــر ُالـلــوحــة
الـتــوقـعــات بــأشــواط ،إذ ق ـ ّـدر بما
بين  1.7و 2.8مليون يورو ،وتمثل

فـ ــي ح ـ ــال ع ـص ـي ـت ـمــوهــا ،فــإن ـكــم
ستواجهون مخاطرة .إذا لم تسر
األمور على ما يرام ،فسأكون لكم
بالمرصاد".
ولــم تــرد مــاورو على طلبات
وكـ ــالـ ــة فـ ــرانـ ــس بـ ـ ــرس إلجـ ـ ــراء
مقابلة معها .وهي ستفقد حقها
ف ــي الـمـخـصـصــات الـتـقــاعــديــة،
ُ
وستمنع من ممارسة أي وظيفة
(أ ف ب)
		
عامة.

صومعة مسجد الكتبية التاريخي
في مدينة مراكش المغربية .وقد
رسمها تشرشل عام  1943أثناء
حلوله بمراكش ،خالل زيارة إلى
ال ـم ـغــرب ،لـلـمـشــاركــة فــي مؤتمر
أنـفــا ،الــذي عقده الحلفاء بالدار
البيضاء.
ُ
وتـعــد الـلــوحــة الـتــي تعرضها
للبيع نجمة هوليوود األميركية
أن ـج ـل ـي ـن ــا جـ ــولـ ــي "أهـ ـ ـ ــم أعـ ـم ــال

تـشــرشــل ،بالنظر إلــى ارتباطها
الوثيق بتاريخ القرن العشرين"،
وفـ ـ ــق مـ ــا ك ـت ـب ــه مـ ـ ـ ــؤرخ ال ـف ـن ــون
البريطاني باري فيبس في الدليل
اإلرشادي للمزاد.
وأه ــدى تـشــرشــل الـلــوحــة إلــى
روزفلت ،قبل أن يبيعها أحد ُأبناء
األخير في الخمسينيات ،ثم أعيد
بيعها عدة مرات.
(أ ف ب)

وفيات

أبناء الكويت ...في الزمن الجميل

عبدالرحمن عبدالله علي العتيبي

 42عاما ،شيع ،ت96588333 :
نورية محمد متعب الصانع زوجة سعد عبده الشمري
 49عاما ،شيعت ،ت50990090 :

غزيل راكان عامر أرطام العجمي

 24عاما ،شيعت ،ت50005557 ،98988559 :

حسنه حايف كثير مغير

 58عاما ،شيعت ،ت55448083 ،99448083 :

علي سالم مطلق العدواني

 36عاما ،شيع ،ت50555354 :

سعد سالم سعيد الرخيمي

 66ع ــا م ــا ،ش ـيــع ،ت،99991121 ،96663005 ،99848826 :
60644665

معيوف أحمد عبدالرحمن الفارسي

 77عاما ،شيع ،ت99829747 ،99788454 :

ردن راكان حمود المطيري

 95عاما ،شيع ،ت65057240 :

مواعيد الصالة

ب ـيــن ربـ ــوع ل ـب ـنــان الـ ــذي ل ــم ت ـفــارق
البسمة شفتيه ،رغم الصراعات المريرة
والـ ـ ـح ـ ــروب ال ـط ــاح ـن ــة ،وال ـت ـف ـج ـي ــرات
ال ـ ـغ ـ ــادرة ،وعـ ـل ــى أرضـ ـ ــه ال ـم ـض ـيــافــة،
وفي رحــاب لياليه المبهجة ،تجمعت

ه ــذه الـثـلــة مــن صـفــوة ط ــاب الـكــويــت،
ف ــي زح ـل ــة ،مـنــذ نـحــو نـصــف ق ــرن من
الزمان وبالتحديد صيف عام ...1973
ف ــي صـ ــورة وث ـقــت ذك ــري ــات شـبــابـهــم،
وحـفـظـهــا أرش ـي ــف أع ـمــارهــم ف ــي بــاب

المسرات التي ال تنسى ...شاهدة على
نضارة الحياة ودفء العالقات وقوة
الترابط في تلك الحقبة الجميلة.
وف ـي ـم ــا يـ ـل ــي ،م ــن ال ـي ـم ـي ــن ،أس ـم ــاء
ت ـلــك الـصـحـبــة ال ـتــي تـعـكــس ال ـصــورة

فرحة قلوبهم قبل شفاههم :د .صالح
ال ـن ـص ــف ،أح ـم ــد ال ـع ـي ـب ــان ،ال ـمــرحــوم
م ـش ــاري الـعـصـيـمــي ،ع ــدن ــان الـمـسـلــم،
مساعد الساير ،بدر الصميط ،عبدالله
الـصـمـيــط ،م ـشــاري ال ـف ــارس ،عبدالله

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

ال ـ ـصـ ــرعـ ــاوي ،ح ـم ــد الـ ـخ ــال ــد ،مـحـمــد
الصقر ،يوسف المطر ،فــوزي الغانم،
ي ــوس ــف ال ـخ ـلــف ،فـ ــؤاد الـ ـب ــدر ،محمد
عبدالرزاق الخالد.

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:54

العظمى 24

الشروق

06:13

الصغرى 12

الظهر

12:00

ً
أعلى مد  02:10صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:19

 02:47م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:48

ً
أدنى جزر  08:01صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:05

 09:20م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

