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تايلور سويفت «تفتح النار»
على «نتفليكس»
ص ١٣

األمير للحكومة الجديدة :احموا
المال العام بالحزم والقانون
سموه دعا الوزراء خالل أدائهم اليمين الدستورية إلى السعي لإلصالح والتنمية
«ضاعفوا الجهود ألداء واجبكم الوطني واخلقوا
«على السلطتين التعاون والتسلح بوحدتنا
ِ
الفرص للتخفيف عن كاهل المواطنين»
الوطنية للتصدي للقضايا الجوهرية»

ِّ
«حققوا طموحاتنا التنموية وضعوا
المصلحة العامة فوق كل اعتبار»

الثانية

وكيل «الخارجية» البريطانية
والخبيزي بحثا العالقات
والوضع الخليجي

محليات

• الخالد :توجيهات سموه خريطة طريقنا نحو خدمة المواطنين

06

متضررو اإلغالق :ارتفاع
إصابات «كورونا» يثبت
خطأ الحكومة
َ
األمير وولي العهد متوسطين الحكومة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية أمس
ب ـك ـل ـمــات م ــن ال ـق ـلــب ب ــدأه ــا سـمــوه
بتحية يملؤها األمل في غد أفضل ،أكد
سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد
أن أمـ ــام أع ـض ــاء ال ـح ـكــومــة ال ـجــديــدة
ً
مسؤوليات جساما ،في هذه المرحلة
الـمـهـمــة ،لـكـنـهــم «ب ـع ــون ال ـلــه ق ــادرون
على مواجهتها واالنطالق نحو العمل
الجماعي بــروح الفريق الــواحــد لدفع
مسيرة العمل الوطني نحو اإلصالح
والتنمية ،من أجل تحقيق ما ينشده

أبناء شعبنا الوفي من آمال وطموحات
تنموية على جميع الصعد ،واضعين
نصب أعينكم المصلحة العامة للوطن،
التي تعلو فوق كل اعتبار».
وأعـ ــرب س ـمــوه ،خ ــال مــراســم أداء
الحكومة الجديدة لليمين الدستورية
في قصر بيان أمــس ،عن تهنئته لمن
ً
وقع عليهم االختيار ،داعيا أن يعينهم
ال ـل ــه ت ـعــالــى ع ـلــى ح ـمــل ه ــذه األم ــان ــة
الوطنية الكبيرة التي كلفوا بها.

وشـ ـ ــدد ع ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة ال ـج ــدي ــدة
بضرورة مضاعفة الجهود والتفاني
ف ـ ـ ــي أداء وا جـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــا ا لـ ـ ــو ط ـ ـ ـنـ ـ ــي ،م ــع
الـسـعــي إل ــى الـتـطــويــر لـخـلــق الـفــرص
وســرعــة اإلنـجــاز للتخفيف عــن كاهل
ً
المواطنين ،مشيدا بالجهود الكبيرة
ال ـتــي يـبــذلـهــا رئـيـسـهــا س ـمــو الـشـيــخ
صباح الخالد.
ووجـ ــه س ـمــوه أع ـض ــاء السلطتين
الـتـشــريـعـيــة والـتـنـفـيــذيــة إل ــى أهمية

التعاون البناء ،وأن يسيروا على بركة
ً
الله يدا واحدة ،لخدمة الكويت الغالية،
مـتـسـلـحـيــن «بـنـسـيـجـنــا االج ـت ـمــاعــي
ووحدتنا الوطنية في سبيل الغايات
الـ ـ ـم ـ ــأم ـ ــول ـ ــة وال ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــدي ل ـل ـق ـض ــاي ــا
ً
الجوهرية وحماية المال العام ،عمال
بأحكام الدستور وتطبيق القانون على
الجميع بحزم وشفافية».
من جهته ،أكد الخالد ،خالل اللقاء،
أن كلمات صاحب السمو وتوجيهاته

ونصائحه القيمة «سنضعها خريطة
طــر يــق للعمل ،كفريق يـخــدم الكويت
ً
ومواطنيها ومصالحهم» ،مبينا أن
دعوة سمو األمير لتعاون السلطتين،
ً
«ستكون نبراسا لنا ،إطاره الدستور
والقانون ،بما يخدم البالد واألولويات
التي نتفق عليها ...ونعاهدكم أن نعمل
كفريق واحد ،ونبذل كل جهد لما فيه
رفعة وتقدم وازدهار بلدنا».

• المحكمة رأت عدم اختصاصها بالرقابة على األعمال الداخلية لمجلس األمة كاختيار الرئيس
• تأجيل النطق بالحكم في «عضوية» الداهوم إلى  14الجاري
●

حسين العبدالله

قالت المحكمة الدستورية إنها تمارس
اختصاصها ،وفق قانون إنشائها ،بالفصل
في الطعون االنتخابية ،وفي انتخاب أعضاء
مجلس األمة أو صحة عضويتهم ،الفتة إلى

ً
أن هذا كان اختصاصا يباشره المجلس ،إال
ً
أنه بعد استحداث المحكمة منذ نحو  50عاما
كجهة قضائية لمراقبة دستورية القوانين
والـلــوائــح ،وتفسير النصوص الدستورية،
رؤي أن ُيعهد إليها بـهــذا االخـتـصــاص في
قانون إنشائها.

وأضــافــت «الــدس ـتــوريــة» ،فــي حيثيات
حكمها عند تصديها للطعن المقام من
النائب السابق عبدالله الكندري ،بطلب
بطالن نتائج التصويت على انتخابات
ً
رئــاســة الـمـجـلــس ،أن دوال كـثـيــرة عهدت
بذلك االختصاص إلى المحاكم ،بالنظر

اقتصاديات

تقرير اقتصادي كيف فقدت الكويت قدرتها على صنع المبادرة؟!
٠٩

عمومية «الصالحية العقارية» توافق
ً
نقدا
على توزيع %30
11

تباين محدود للمؤشرات ...والسيولة
 47.5مليون دينار

ً
تحيزه ،بعيدا عن المؤثرات السياسية،
وح ـت ــى ال ي ـب ـقــى هـ ــذا االخ ـت ـص ــاص أداة
سياسية بيد المجالس النيابية فتقبل
ال ـط ـعــن أو تــرف ـضــه ،بـحـســب م ــا إذا كــان
ً
ً
المطعون فيه خصما أو نصيرا.
وأكـ ـ ــدت أن ـه ــا ه ــي ال ـت ــي تفصل 02

أعلنت لجنة شؤون األسرى والمفقودين
ب ــوزارة الـخــارجـيــة ،أنــه تــم تحديد مصير
 8شـهــداء مــن األس ــرى والـمـفـقــوديــن ،وذلــك
بالتعرف على هوياتهم.

تتقدم «الجريدة» بأحر التعازي إلى ذوي الشهداء الثمانية ،داعية أن
بعدما قدموا أرواحهم
يسكنهم الله تعالى الفردوس األعلى من الجنة،
َ
الغالية فداء لتراب الوطن وحماية أهله« ....إ َّنا ِل َّلهِ َوإ َّنا إ َل ْيهِ َ
اج ُعون»
ر
ِ ِ
ِ
ِ

وقال رئيس اللجنة ربيع العدساني ،في
بيان أمس ،إنه تم االستعراف على الشهداء
بالتحليل الجيني للبصمة الوراثية على
الرفات التي ُج ِلبت من العراق في نوفمبر
 ،2020ويناير  ،2021لينضموا إلى قائمة
شهداء الكويت ممن تم التعرف على رفاتهم.
وأوضح العدساني أن الشهداء هم :أسعد
علي السلطان ،وأمين علي أشكناني ،وخليل
سعود القطان ،وعبدالله إبراهيم القديفي،
ومحمد مـبــارك الصميم ،ومساعد محمد
الــدوســري ،وناصر عيد العنزي ،ويوسف
يعقوب اليعقوب.
02

السماح بتحويل العمالة باستثناء العقود العراق يستقبل البابا بإمكانات
الحكومية والمشروعات الصغيرة
متواضعة ورهانات صعبة
●

جورج عاطف

فتحت الهيئة العامة للقوى
ال ـع ــام ـل ــة الـ ـب ــاب أمـ ـ ــام تـحــويــل
أذون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـع ـ ـمـ ــالـ ــة ال ـ ــواف ـ ــدة
ً
المستخدمة محليا في جميع
الـ ـقـ ـط ــاع ــات ش ــريـ ـط ــة م ــواف ـق ــة
صاحب العمل ،باستثناء عمالة

العقود الحكومية والمشروعات
الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي قرار «الهيئة» في ظل
ال ـت ــداب ـي ــر ال ـم ـت ـخــذة لـمـكــافـحــة
جائحة «كورونا» ليتيح انفراجة
متوقعة فــي ســوق العمل الــذي
ً
ً
يعاني منذ أشهر نقصا حــادا
في مختلف القطاعات٠٣ .

●

مسك وعنبر

١٥
المنصور :النقد ال يزعجني
وعلى الفنان ُّ
تحمل
اختياراته

دوليات

١٧

تحديد مصير  8شهداء من األسرى والمفقودين
 ...وةديرجلا .تعزي ذويهم

٠٩

١٢

«المركز» :األسهم
السعودية تقود األسواق
 05-04الخليجية في فبراير

«الدستورية» :نمارس دورنا وفق الضوابط القضائية
ً
بعيدا عن الحسابات السياسية
إ لــى أن عملية فحص الطعون ،وتحقيق
صـ ـح ــة نـ ـي ــاب ــة األعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ،ف ـ ــي األص ـ ـ ــل،
مهمة قضائية ال تفترق عــن غيرها من
االختصاصات القضائية ،تستدعي في
ً
ً
هذا الصدد بحثا وتدقيقا يقتضي التحلي
بنزاهة القضاء وتـجــرده وحيدته وعــدم

اقتصاد

لبنان« :انفجار اجتماعي»
بثالثة مسارات سياسية
وطائفية

رياضة

بغداد  -محمد البصري

ً
يبدأ بابا الفاتيكان ،غدا ،زيارة تاريخية إلى العراق تستمر
ثالثة أيــام ،يــزور خاللها خمس مــدن ،ويــؤدي الـقــداس اإللهي
باللغة اآلرامـيــة ،وهــي لغة مشرقية قديمة يعتقد البعض أن
السيد المسيح كان ينطق بها ،للمرة األولى في تاريخ الفاتيكان.
لكن بغداد بإمكانات متواضعة وظروف أمنية واقتصادية
سيئة وســط توتر سياسي متصاعد ،تسابق الزمن 02

18
لوحة للبابا والمرجع السيستاني في بغداد (أ ف ب)

أهداف متباينة للكويت
والقادسية أمام الشباب
وخيطان

ةديرجلا

•
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ولي العهد يستقبل الغانم

النواف يستقبل سفير إسبانيا

اس ـت ـق ـبــل س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
الـشـيــخ مشعل األح ـمــد ،بقصر
بـ ـ ـي ـ ــان ،ص ـ ـبـ ــاح أمـ ـ ـ ــس ،رئ ـي ــس
مجلس األمة مرزوق الغانم.

استقبل نائب رئيس الحرس
الــوط ـنــي ال ـفــريــق أول متقاعد،
الشيخ أحمد النواف ،في ديوانه
بالرئاسة العامة للحرس ،سفير
إسبانيا ل ــدى الكويت ميغيل
أغيالر.
ورحــب نائب رئيس الحرس
ب ـس ـف ـيــر إس ـب ــان ـي ــا ،وت ـ ــم خ ــال
اللقاء بحث الموضوعات ذات
االه ـت ـمــام الـمـشـتــرك ،والـتــأكـيــد
على أهمية تعزيز العالقات بين
البلدين الصديقين.
ً
النواف مستقبال سفير إسبانيا

ً
ولي العهد مستقبال رئيس مجلس األمة أمس

«الخارجية» :تحديد مصير  8شهداء من األسرى والمفقودين

نتيجة التحليل الجيني للرفات المجلوب من العراق خالل العامين الماضيين

أسعد السلطان

ناصر العنزي

بطوالتهم
ً
ستظل رمزا
ً
ومنبرا يعكس
وطنية أبناء
الكويت

العدساني

يوسف اليعقوب

أع ـلــن رئ ـيــس لـجـنــة ش ــؤون األس ــرى
وال ـم ـف ـق ــودي ــن فـ ــي وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
الكويتية ربيع العدساني أنه تم تحديد
مصير  8شهداء من األسرى والمفقودين
وذلك بالتعرف على هوياتهم.
وأوضح العدساني في بيان صحافي
أمـ ــس أن ذلـ ــك ت ــم م ــن خـ ــال اس ـت ـمــرار
عملية االسـتـعــراف بالتحليل الجيني
للبصمة الوراثية الذي تقوم به اإلدارة
العامة لألدلة الجنائية بوزارة الداخلية
في الكويت على الرفات الذي تم جلبه
من العراق لينضموا الى قائمة شهداء

أمين أشكناني

الكويت ممن سبق اإلعالن عن التعرف
على رفاتهم.
وب ـي ــن أن ال ـش ـه ــداء ه ــم أس ـع ــد علي
السلطان ،وأمين علي اشكناني ،وخليل
سـ ـع ــود الـ ـقـ ـط ــان ،وع ـب ــدال ـل ــه إب ــراه ـي ــم
ال ـق ــدي ـف ــي ،وم ـح ـم ــد مـ ـب ــارك ال ـص ـم ـيــم،
ومساعد محمد الدوسري ،وناصر عيد
العنزي ،ويوسف يعقوب اليعقوب.
وقال إن هؤالء األسرى اعتقلوا أثناء
الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت
ع ــام  1990حـيــث تــم جـلــب رفــاتـهــم من
العراق ضمن رفات الشهداء الذي سبق

اإلعــان عن االستعراف عليه في شهر
نوفمبر  2020وشهر يناير .2021
وأشـ ــار إل ــى أن ــه بـعــد ج ـهــود مكثفة
ت ــم الـ ـت ــوص ــل إل ـ ــى م ـع ـل ــوم ــات تـتـعـلــق
بموقعي دفــن فــي الـعــراق وتقديم هذه
المعلومات إلى اللجنة الفرعية الفنية
المنبثقة عن اللجنة الثالثية التي قررت
ف ـحــص الـمــوقـعـيــن م ــن جــانــب الـفــريــق
الفني العراقي بإشراف اللجنة الدولية
للصليب األحمر حيث تم العثور على
رفات هؤالء األسرى.
وذك ـ ــر أن وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة قــامــت

ً
العنزي :التعرف على  264شهيدا من  605أسرى ومفقودين
●

محمد الشرهان

ب ــارك رئـيــس جمعية أهــالــي الـشـهــداء واألس ــرى
والمفقودين فايز العنزي ،إعــان استشهاد  8من
األبطال األسرى في سجون النظام العراقي البائد،
بعد التعرف على رفاتهم من خبراء اإلدارة العامة
لألدلة الجنائية بوزارة الداخلية.
وعــزى العنزي ،في تصريح ،أمــس ،أســر كوكبة
الـشـهــداء الـجــدد ،الــذيــن انضموا الــى إخــوانـهــم من
الشهداء ممن تم التعرف عليهم في أوقات سابقة،
مشيرا إلى أن ثرى الكويت الطاهر سيحتضن رفات
هؤالء األبطال.
وذكــر أنه بإعالن الكوكبة الجديدة من الشهداء
ي ـك ــون إج ـمــالــي م ــا ع ـثــر عـلـيــه م ــن رف ـ ــات األس ــرى

ً
وال ـم ـف ـقــوديــن  264ش ـه ـيــدا ،م ــن أص ــل  605أس ــرى
ومفقودين مسجلين في كشوف اللجنة الوطنية
ً
لشؤون األسرى والمفقودين ،منهم  236شهيدا عثر
عليهم في المرحلة األولــى التي بــدأت بعد سقوط
النظام الصدامي البائد حتى عام  ،2008في حين
ً
عثر على  28رفاتا خالل المرحلة الثانية.
وأع ـ ــرب ال ـع ـنــزي ع ــن ش ـكــره لـ ـ ــوزارة الـخــارجـيــة
وجهودها المبذولة والمتواصلة في عملية البحث
عن رفات االسرى والمفقودين ،الفتا الى ان الشكر
موصول أيضا إلى اإلدارة العامة لألدلة الجنائية،
لجهودها فــي عمليات تحديد رفــات الشهداء عن
طــريــق مــركــز االس ـت ـعــراف ،ال ــذي أنـشــئ خصوصا
لـتـحــديــد حـمــض « »DNAلـلــرفــات ال ـتــي تجلب من
األراضي العراقية.

عبدالله القديفي

فايز العنزي

خليل القطان

محمد الصميم

بإبالغ ذوي األسرى فور انتهاء عملية
الفحص الجيني بنتائج اال سـتـعــراف
واإلجراءات التي اتخذت في هذا الشأن
مؤكدا حــرص ال ــوزارة على إبــاغ ذوي
األسـ ــرى عــن أي مـعـلــومــات أو بـيــانــات
تتوفر بشأن أســراهــم باعتبار أن ذلك
حق إنساني وقانوني لهم.
وأف ـ ــاد ب ــأن ب ـطــولــة هـ ــؤالء ال ـش ـهــداء
ستظل رمزا ومنبرا يعكس وطنية أبناء
الكويت الذين ضحوا بحياتهم ودافعوا
ببسالة عن أرض الكويت ونالوا شرف
الشهادة فسجلوا أسماءهم بحروف من

نور في سجل البطولة والفداء.
وأكد تقدير وزارة الخارجية لجهود
اإلدارة العامة لألدلة الجنائية بــوزارة
الداخلية التي تقوم بعملية االستعراف
وت ـح ــدي ــد م ـص ـيــر األسـ ـ ــرى م ـعــربــا عن
شكره لالدارة التي تمارس عملها على
ذل ــك ال ــرف ــات ف ــي ظـ ــروف فـنـيــة صعبة
تتعلق بحالته بعد مرور سنوات طويلة
على عمليات الدفن في العراق.
وأع ــرب الـعــدســانــي عــن بــالــغ شكره
للسلطات العراقية وألعضاء اللجنتين
الثالثية والفرعية الفنية وإلى اللجنة

مساعد الدوسري

الدولية للصليب األحمر وبعثة األمم
الـمـتـحــدة لـمـســاعــدة ال ـعــراق (يــونــامــي)
لجهودهم المبذولة في قضية الكويت
اإلنسانية.
كما أع ــرب عــن أمـلــه فــي انـتـهــاء هذه
المأساة اإلنسانية ،مؤكدا استمرار دولة
الكويت فــي جهودها مــن أجــل تحديد
مصير جميع األسرى الكويتيين ورعايا
الدول األخرى.

العوفان :كوكبة شهداء جديدة نستقبلها األحد
قال المدير العام لمكتب الشهيد بالتكليف
صالح العوفان إن الكويت ستحتضن كوكبة
من شهدائها األحد القادم بعد أن تعرفت على
رفات  8منهم األدلة الجنائية بوزارة الداخلية
التي كان لها مساهمة فعالة في تحديد مصير
أسرى الكويت من خالل عمليات االستعراف
على الرفات التي يتم استعادتها من العراق
ليصل إلى اآلن رفات  264شهيدا.
وأك ــد الـعــوفــان فــي تصريح لــه أن الكويت
ق ـي ــادة وح ـكــومــة وشـعـبــا ال تـنـســى بـطــوالت
هـ ــؤالء األس ـ ــرى وال ـم ـف ـقــوديــن ال ــذي ــن ضـحــوا
ً
ً
بأنفسهم من أجلها وضربوا مثاال رائعا في
الوطنية والفداء وسجلوا أسماءهم في سجل
الشرف والبطولة بعد أن واجهوا الموت بكل

ً
شجاعة وبسالة من أجل الوطن ،متضرعا إلى
الـبــاري عــز وجــل أن يتغمد الـشـهــداء بواسع
رحمته وعظيم مغفرته ويلهم أهلهم وذويهم
الصبر والسلوان.
وأوض ــح أن ذل ــك تــم بــالـتـعــاون مــع اإلدارة
العامة لألدلة الجنائية ولجنة شؤون األسرى
وال ـم ـف ـقــوديــن ب ـ ــوزارة ال ـخــارج ـيــة ،الف ـتــا إلــى
أنــه تم التواصل مع ذوي الشهداء إلبالغهم
باإلجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل إتمام
إيصال رفات من ارتقوا إلى مصاف الشهادة
إلى مثواهم األخير.
صالح العوفان

وكيل «الخارجية» البريطانية والخبيزي بحثا العالقات والوضع الخليجي
خالل زيارة افتراضية استضاف فيها مائدة مستديرة حول تغير المناخ
●

ربيع كالس

ب ـح ــث ال ــوكـ ـي ــل الـ ــدائـ ــم ل ـ ـ ـ ــوزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
البريطانية والكومنولث والتنمية ،سير فيليب
بارتون ،وهو أكبر دبلوماسي بريطاني رفيع
الـمـسـتــوى ،مــع مـســاعــد وزي ــر الـخــارجـيــة وليد
الـخـبـيــزي ،دور الـكــويــت الــرائــد فــي حــل الـنــزاع
الخليجي والتعاون الثنائي والقضايا اإلقليمية.
يأتي ذلك من خالل زيارة افتراضية للكويت
أجراها بارتون ،حيث عقد سلسلة اجتماعات

افتراضية مــع مسؤولين فــي وزارة الخارجية
الكويتية ،واسـتـضــاف مــائــدة مستديرة حول
تـغـيــر الـمـنــاخ وأط ـلــق حـمـلــة تــركــز عـلــى خبرة
ال ـم ـم ـل ـك ــة الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة فـ ــي االب ـ ـت ـ ـكـ ــار وال ـب ـح ــث
والتكنولوجيا.
وخــال اجتماع المائدة المستديرة ،تطرق
بارتون إلى المحادثات المقبلة لألمم المتحدة
لـقـمــة الـعـمــل الـمـنــاخــي  26ح ــول تـغـيــر الـمـنــاخ
التي ستعقد فــي غالسكو بالمملكة المتحدة
في شهر نوفمبر.

«الدستورية» :نمارس دورنا وفق...
في هــذه الطعون ،بوصفها محكمة موضوع ملتزمة بإنزال
حكم القانون على واقــع الـنــزاع المطروح عليها ،مقيدة في
ً
ذلك بضوابط العمل القضائي وضماناته ،بعيدا عن العمل
السياسي بحساباته وتقديراته ،موضحة أن الطعن االنتخابي،
الذي تختص بنظره والفصل فيه ،هو المتعلق بعملية انتخاب
ً
أعضاء المجلس أو بصحة عضويتهم ،وينصب أساسا على
ً
عملية االنتخاب ذاتها بمعناها الفني الدقيق ،بدءا من مرحلة
ً
ً
وانتهاء بإعالن النتيجة ،طبقا
التصويت ،ثم فرز األصــوات،
لألوضاع المقررة بقانون االنتخاب.
وأضافت أن ما ُعهد إليها من اختصاص في هــذا الصدد
ال يتسع ليشمل نظر المنازعة حول ما يجريه المجلس من
إج ـ ــراء ات داخـلـيــة الخـتـيــار رئـيـســه فــي أول اجـتـمــاع لــه يلي
االنتخابات العامة ،وفق األوضاع المقررة في الالئحة الداخلية
له ،الفتة إلى أن هذه المسائل الداخلية التي يجريها المجلس،
فــي هــذا الـشــأن ،هــي بحسب حقيقتها وطبيعتها ،ال تتعلق
ً
أصال -بعملية االنتخاب على نحو ما سلف بيانه ،وبالتاليفإن تصوير الطاعن خطأ بأن طعنه الماثل هو طعن انتخابي
ً
مما تختص المحكمة بنظره والفصل فيه ،يكون تصويرا غير
صحيح ،ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن.
من جانب آخر ،رفضت المحكمة الطعن المقام من المرشح
ً
عبدالله المنيع ،متذرعا بوجود خطأ في ورقة االقتراع ،وقالت
إن الطاعن قــد بنى طعنه على مجرد الــزعــم بــأن إخفاقه في
الفوز بانتخابات هذه الدائرة راجع إلى إثبات اسمه في ورقة
االنتخاب باالسم السداسي ،مما أثر على عدد األصوات التي

وأشار بارتون إلى التزام المملكة المتحدة
بمعالجة تغير الـمـنــاخ مــن خــال السياسة
المحلية والمحافل الدولية.
كما استمع لمسؤولين من الهيئة العامة
ل ـل ـب ـي ـئــة ،واج ـت ـم ــع م ــع د .خ ــال ــد م ـه ــدي مــن
المجلس األعلى للتخطيط والتنمية.
وحـ ـض ــر االجـ ـتـ ـم ــاع ه ـيــدي ـكــو ه ــادزي ــال ــك
ال ـم ـم ـثــل ال ـم ـق ـيــم ل ـب ــرن ــام ــج األمـ ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة
اإلنمائي ،وغسان الخوجة الممثل اإلقليمي
للبنك الدولي.

حصل عليها ،لمعرفة الناخبين له باسمه الثالثي ،ال السداسي،
واف بأسباب طعنه سوى هذا االدعاء
دون أن يعزز طلبه ببيان ٍ
وحــده ،وهو أمر غير كاف في حد ذاتــه لتحديد نطاق طعنه
وأبعاده ،ومدى انعكاس أثره على عملية االنتخاب في دائرته.
إلى ذلك ،قررت «الدستورية» ،أمس ،تأجيل النطق بالحكم
فــي الطعون المقامة على عضوية النائب بــدر الــداهــوم إلى
جلسة  ١٤الجاري ،وحجز طعنين انتخابيين إلى  ١٧الجاري،
وتأجيل الحكم في بقية الطعون على نتائج انتخابات الدوائر
األولى والثانية والثالثة والخامسة إلى جلسة  ٧أبريل المقبل.

العراق يستقبل البابا بإمكانات...
للقيام بما يمكن من التحضيرات ،المحاطة بتعقيد في معظم
محطات ال ــزي ــارة ،الـتــي بــذل رئـيــس الجمهورية بــرهــم صالح
ً
جهودا كبيرة إلقناع البابا فرانسيس بموعدها ،الــذي تأجل
ً
ـي ال تحسب الــزيــارة دعـمــا لنظام الدكتاتور
قبل  21سـنــة؛ كـ ُ
ً
صدام حسين ،ثم أجلت بعد ذلك مرارا بسبب الحروب واألزمات
المتواصلة.
ً
وسبق أن أعلن الفاتيكان أن البابا يــدرك أنــه سيزور مدنا
تعاني ويــات الـحــروب ،وهــو سيكرس صالته لتقديم العزاء
واإلعجاب للضحايا من كل الطوائف ،التي جربت نحو خمسة
عقود من االقتتال والمواجهات المدمرة ،كما سيكرس صالته
مــن أجــل الـســام فــي الـشــرق األوس ــط ،ال ــذي يعاني واح ــدة من
أشرس دورات العنف.
أولــى محطات البابا ستكون في مدينة اور التاريخية في

ً
والتقى بارتون أيضا مع د .سميرة السيد
عمر المديرة العامة لمعهد الكويت لألبحاث
الـعـلـمـيــة ،ود .خــالــد الـبـيـجـيــن رئ ـيــس كلية
الكويت للعلوم والتكنولوجيا ،كما اجتمع
ً
افتراضيا مع موظفي السفارة البريطانية.
وفي ختام الزيارة االفتراضية ،قال بارتون:
ً
«لقد سعدت بزيارة الكويت افتراضيا بعد أن
احتفل الكويتيون بالذكرى الستين لالستقالل
والذكرى الثالثين للتحرير ،وكان من الملهم
أن أس ـمــع ع ــن ال ـع ـمــل ال ــرائ ــع الـ ــذي ي ـقــوم به

زم ــائ ــي ف ــي ال ـس ـف ــارة ال ـبــري ـطــان ـيــة لـتـعــزيــز
الشراكة البريطانية ـ ـ الكويتية».
وتابع أن «مناقشاتنا أظهرت أننا نتشارك
التصميم على مواجهة التحديات اإلقليمية
والعالمية ،مثل قضية تغير المناخ وقضية
األم ــن ،وأعـطـتـنــا لمحة مـثـيــرة عــن مستقبل
التعاون العلمي بين بلدينا».

محافظة ذي قار ،حيث زقورة الحضارة السومرية والبابلية،
التي تنقب حولها الكنيسة منذ نحو قرن ونصف القرن وترجح
أن نبي الله إبراهيم الخليل قد ولد وعاش هناك ،حيث توجد
دار فسيحة عثر فيها على أختام طينية مدونة عليها رموز عن
التوحيد اإللهي واسم إبراهام.
وبهذه المناسبة ،أعلنت حركة «تشرين» االحتجاجية تعليق
ً
المظاهرات الدامية احتراما لقدوم البابا ،والتزمت األطــراف
األخرى بتنازالت مماثلة.
أمــا فــي الـمــوصــل وأرب ـيــل ،فسيلقي الـبــابــا نـظــرة على أقــدم
الكنائس التي يصل عمرها إلى ألفي عام ،إلى جانب أضرحة
أنبياء بني إسرائيل وعدد من كبار القديسين الذين تحترمهم
الكنيسة.
وتقول مصادر مقربة من كواليس الــزيــارة ،إنها تستبطن
ً
ً
دعما دوليا لمؤسسات الدولة العراقية في مواجهة الميليشيات،
التي تستولي على قدر كبير من القرارت األمنية وتصعد التوتر
مع حكومة مصطفى الكاظمي وحراك «تشرين» الشعبي.
وتضيف المصادر ،أن المحطة األكثر إثارة في زيارة البابا
فرانسيس هــي مدينة ا لـنـجــف ،حيث يلتقي ا لـمــرجــع الديني
األعلى لشيعة العالم علي السيستاني ،في حدث يذكر بلقاء
البابا مع شيخ األزهر في القاهرة عام .٢٠١٧
ويدور في األوساط النجفية أن لقاء البابا بالمرجع األعلى
ً
ً
سيتضمن د عـمــا معنويا لمرجعية النجف فــي تنافسها مع
مؤسسة المرشد علي خامنئي ،الــذي يـحــاول السيطرة على
شيعة العالم ضمن حروب الوكالة التي يشنها الحرس الثوري
في عموم المنطقة.
وعلى الطرف اآلخر ،تقول مصادر في الكنيسة العراقية ،إن

فيليب بارتون

لقاء البابا بالقيادات اإلسالمية في العراق سيشجع النخب
المسلمة في القيام بالمزيد من الخطوات لمكافحة السلوك
المتشدد الذي تمارسه أطراف سنية وشيعية ودفع ثمنه أبناء
ً
الثقافات المتنوعة في العراق والمنطقة ،خصوصا المسيحيين
وأبناء الديانة اإليزيدية وغيرهم.
ً
وشهدت منطقة شمال العراق ،األكثر تنوعا من حيث اللغات
ً
ً
والديانات ،اضطرابا أمنيا الشهر الماضي بعد قصف فصيل
ً
مـجـهــول لمدينة أرب ـيــل انـطــاقــا مــن ضــواحــي نـيـنــوى ،وهما
محطتان أساسيتان في زيارة البابا.
ً
لكن وفــودا أمنية من القوات اإليطالية ،زارت العراق مرتين
الشهر الماضي ،وقالت إن مستوى األمن ضمن المعايير التي
يقبلها البابا ،كما أنــه صــرح باستعداده للمجازفة في وقت
جائحة كورونا ،لشدة اهتمامه بعدم حصول تأجيل آخر لزيارة
بيت إبراهيم الخليل.
وأمس ،أثارت رشقة صواريخ ،من طراز إيراني ،أطلقت على
ً
قاعدة عين األســد ،التي تضم جـنــودا أميركيين غــرب بغداد،
مخاوف أمنية بشأن الــزيــارة وألقت الضوء على الصعوبات
اللوجستية الـتــي تــواجـهـهــا الـسـلـطــات الـعــراقـيــة ،لـكــن البابا
ً
فرانسيس أكد أنه سيلتزم بالموعد ،قائال إنه ال يريد أن «يخيب
آمال شعب للمرة الثانية».
١٦
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محليات
السماح بتحويل العمالة الوافدة باستثناء العقود
الحكومية والمشروعات الصغيرة

سلة أخبار
سفيرة تنزانيا في ضيافة
هيئة القرآن

الموسى لـ ةديرجلا• :تقليص مدة تحويل عمالة «الصغيرة» من  3سنوات إلى سنة بانتظار موافقة الوزير
جورج عاطف

القرار جاء تلبية
الحتياجات السوق
في ظل تقنين
إصدار التصاريح
من الخارج
السماح لعمالة
الصناعة والزراعة
والرعي والصيد
و«التعاونيات»
والمنطقة الحرة
بالتحويل إلى
«األهلي» دون شرط
المدة

أصـ ـ ـ ـ ــدرت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـع ــام ــة
ل ـل ـقــوى ال ـعــام ـلــة قـ ـ ــرارا ب ـشــأن
انتقال األيدي العاملة ،في ظل
اإلجراء ات والتدابير المتخذة
م ــن ج ــان ــب الـ ــدولـ ــة لـمـكــافـحــة
جائحة "كورونا" ،والذي قضى
ب ــال ـس ـم ــاح ب ـت ـح ــوي ــل أذون ـ ــات
ا لـعـمــا لــة ا لــوا فــدة المستخدمة
ً
مـحـلـيــا ف ــي جـمـيــع الـقـطــاعــات
شريطة موافقة صاحب العمل،
ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء ع ـ ـمـ ــالـ ــة الـ ـعـ ـق ــود
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة وال ـ ـم ـ ـشـ ــروعـ ــات
الصغيرة والمتوسطة.
و مـ ـ ــن ا لـ ـمـ ـت ــو ق ــع أن ي ـش ـهــد
ســوق الـعـمــل انـفــراجــة واسـعــة
ً
قـ ـ ــري ـ ـ ـبـ ـ ــا ج ـ ـ ـ ــدا ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـخ ــص
ال ـ ـع ـ ـمـ ــالـ ــة ال ـ ـ ـ ــواف ـ ـ ـ ــدة ،لـ ـك ــون ــه
ً
ً
يعاني منذ أشهر نقصا حادا
منها فــي مختلف ا لـقـطــا عــات،
بـسـبــب و ق ــف تـصــار يــح العمل
مـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــارج لـ ـفـ ـت ــرة ط ــوي ـل ــة،
خ ــال ال ـعــام ال ـفــائــت ،وتـقـنـيــن
اصـ ــدارهـ ــا م ـن ــذ أشـ ـه ــر ،وت ــرك
األمـ ـ ــر ب ـي ــد ال ـل ـج ـن ــة الـ ــوزاريـ ــة
المعنية.

وق ـ ــال م ــدي ــر ال ـه ـي ـئــة الـعــامــة
للقوى العاملة أحمد الموسى
لـ "الجريدة" إن "القرار ،السالف
ذك ـ ــره ،سـمــح لـلـعـمــالــة ال ــواف ــدة
ال ـ ـم ـ ـس ـ ـج ـ ـلـ ــة ع ـ ـل ـ ــى ق ـ ـطـ ــاعـ ــات
(الـصـنــاعــة ،وال ــزراع ــة ،والــرعــي،
والـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــد ،وال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـي ـ ــات
واالت ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــادات ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ـ ـيـ ــة،
وال ـم ـن ـط ـقــة ال ـت ـج ــاري ــة ال ـح ــرة)
بالتحويل إ لــى القطاع األهلي
(م ـ ـ ـ ــادة  )18ش ــريـ ـط ــة م ــواف ـق ــة
صــاحــب ال ـع ـمــل ،ودون التقيد
بشرط المدة المنصوص عليه
ف ــي ال ـب ـنــد رق ــم ( )1م ــن ال ـم ــادة
ال ـخــام ـســة ف ــي الـ ـق ــرار اإلداري

( )2015/842وال ـم ـحــددة بسنة
م ــن ت ــاري ــخ إص ـ ــدار إذن الـعـمــل
للعامل الوافد".

ً
تسهيال ألصحاب األعمال

وأوض ــح الـمــوســى أن الـقــرار
الجديد ألغى القرارين اإلداريين
رق ــم ( )2020 /367بـشــأن حظر
تـحــويــل الـعــامـلـيــن م ــن الـقـطــاع
الحكومي إلــى األهـلــي ،والـقــرار
الـ ـص ــادر ب ـش ــأن ح ـظــر تـحــويــل
إق ــام ــة االل ـت ـح ــاق ب ـعــائــل م ــادة
( )22إلـ ــى (م ـ ـ ــادة  ،)18مـشـيــرا
إل ـ ــى أن الـ ـ ـق ـ ــرار اج ـ ـ ــاز ل ـع ـمــالــة

هــاتـيــن الـفـئـتـيــن م ــن الــوافــديــن
العاملين في الوزارات والهيئات
والـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة أو
الملتحقين بعائل ،بالتحويل
إلــى القطاع األهلي ،دون شرط
ً
المدة أيضا.
وأكــد الموسى أن الهدف من
القرار الجديد ،الذي جاء تلبية
الحتياجات سوق العمل خالل
الـ ـفـ ـت ــرة ال ـح ــال ـي ــة ،وال ـت ـس ـه ـيــل
على أصحاب األعمال والعمالة
الوافدة ،ال سيما في ظل تقنين
اصـ ـ ـ ــدار تـ ـص ــاري ــح ال ـع ـم ــل مــن
الـ ـخ ــارج ،واس ـت ـم ــرار الـجــائـحــة
وظ ـه ــور سـ ــاالت م ـت ـحــورة من

ً
عمالة «الـ  60عاما» غير مشمولة بالقرار
قال أحمد الموسى إن "العمالة الوافدة التي
ينطبق عليها القرار اإلداري رقم ()2020/ 520
ً
بشأن حظر إصدار إذن عمل لمن بلغ  60عاما
ومــا فــوق من حملة شـهــادات الثانوية العامة

ومــا دونـهــا ومــا يعادلها مــن الـشـهــادات ،غير
مشمولة بالقرار الجديد ،وال تنطبق اشتراطاته
وبنوده عليها".

ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس ال ـم ـس ـت ـج ــد ،الف ـت ــا
إلــى أن "الـقــوى العاملة" تهدف
مــن ال ـقــرار إل ــى اف ـســاح المجال
ب ـص ــورة أوسـ ــع أمـ ــام أص ـحــاب
األعمال لالستفادة من العمالة
ً
الـمــوجــودة فعليا داخ ــل البالد
لسد ألي نقص يعانيه السوق
من العمالة.

المشروعات الصغيرة
وحـ ـ ـ ــول الـ ـسـ ـم ــاح ب ـت ـحــويــل
عـمــالــة ال ـم ـشــروعــات الصغيرة
وال ـم ـتــوس ـطــة ،كـشــف الـمــوســى
ع ــن قـ ـ ــرار وزاري ،ف ــي ان ـت ـظــار
اع ـت ـم ــاده وال ـمــواف ـقــة عـلـيــه من
الوزير ،بشأن العمالة المسجلة
ع ـل ــى الـ ـمـ ـش ــروع ــات ال ـص ـغ ـيــرة
والمتوسطة ،يتيح لهذه العمالة
التحويل على ذات النشاط مع
تقليص المدة المحددة لذلك من
 3سنوات إلى سنة واحدة فقط.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ــوق ـع ــت
مـ ـص ــادر أن "ال ـ ـقـ ــوى ال ـعــام ـلــة"
سـ ـت ــدرس أي ـض ــا خـ ــال ال ـف ـتــرة

أحمد الموسى

الـمـقـبـلــة ق ــرار تـحــويــل العمالة
عـلــى الـعـقــود الحكومية أســوة
بالقطاعات األخرى وذلك طبقا
لمتطلبات سوق العمل.

«التنمية» :سددنا الرسوم
للطالب األيتام والفقراء

ُ
«التربية» تمنح المعلمين «البدون» أسبوعين العقاب تطلع الناصر على فعاليات
لتجديد بطاقاتهم األمنية أو إنهاء خدماتهم مركز «التعاون إلدارة الطوارئ»
•

فهد الرمضان

تتجه وزارة التربية الــى اتخاذ
قـ ـ ـ ــرار ب ــإنـ ـه ــاء خ ـ ــدم ـ ــات عـ ـ ــدد مــن
ال ـم ـع ـل ـم ـيــن "ال ـ ـ ـبـ ـ ــدون" الـمـنـتـهـيــة
ب ـ ـطـ ــاقـ ــات ـ ـهـ ــم ،وك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ع ـ ـ ـ ــدد م ــن
ال ـم ـع ـل ـم ـي ــن الـ ـع ــالـ ـقـ ـي ــن الـ ـ ـ ــذي لــم
يـبــاشــروا الـعـمــل حـتــى االن ،حيث
يجري بحث هذا االمر بجدية.
وف ــي ال ـس ـي ــاق ،كـشـفــت م ـصــادر
ت ــرب ــوي ــة مـطـلـعــة ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة" ان
مجلس وكالء وزارة التربية بحث
مـ ــوضـ ــوع ال ـم ـع ـل ـم ـي ــن ال ــواف ــدي ــن
ً
ال ـع ــال ـق ـي ــن فـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج م ـطــال ـبــا
بفرزهم وحـصــر أعــدادهــم التخاذ
ً
ق ـ ـ ـ ــرار فـ ـ ــي شـ ــأن ـ ـهـ ــم ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرا فــي
الوقت نفسه إلى انه سيتم حصر
أعــداد المعلمين البدون المنتهية

ً
بطاقاتهم األمنية تمهيدا إلصدار
قرار بإنهاء خدماتهم بعد منحهم
فـ ـ ـت ـ ــرة لـ ـتـ ـج ــدي ــده ــا ال تـ ـتـ ـج ــاوز
أسبوعين.
وقــالــت الـمـصــادر ان هــذا الـقــرار
حسم فــي اجـتـمــاع المجلس امس
االرب ـ ـع ـ ــاء ب ــرئ ــاس ــة وكـ ـي ــل وزارة
التربية باإلنابة فيصل المقصيد
وح ـ ـضـ ــور ال ـ ــوك ـ ــاء ال ـم ـس ــاع ــدي ــن
للقطاعات.
وأوضحت المصادر أن مجلس
الــوكــاء ناقش كذلك تقرير جهاز
ً
األداء الـ ـحـ ـك ــوم ــي ،مـ ـ ـش ـ ــددا عـلــى
ضـ ــرورة ال ـت ــزام جـمـيــع الـقـطــاعــات
ب ــالـ ـش ــروط وت ــاف ــي ال ـمــاح ـظــات
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاوزات وإح ـ ـ ــال ـ ـ ــة ج ـم ـيــع
المخالفات المالية الواردة فيه إلى
التحقيق.

أكدت الرئيسة السابقة لمركز مجلس
التعاون إلدارة حاالت الطوارئ د .وجدان
ال ـع ـق ــاب ،أن ل ـقــاء هــا ب ــوزي ــر الـخــارجـيــة
الشيخ د .أحمد الناصر ،في مكتبه بوزارة
الخارجية ،جاء بمناسبة انتهاء تكليفها
مهام رئاسة المركز.
وقــالــت الـعـقــاب ،فــي تصريح لها ،إنه
"خالل اللقاء اطلع وزير الخارجية على
التقرير المفصل الذي أعدته ،والمتضمن
الـ ـب ــرام ــج والـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات الـ ـت ــي أن ـج ــزه ــا
المركز؛ محليا وإقليميا ودوليا ،خالل
توليها رئــاســة المركز بالتكليف خالل
عامي  2019و ،2020وأثنى الناصر على
مجهوداتها التي بذلتها طوال  5سنوات
مدة عملها بالمركز ما بين مديرة إدارة
التخطيط واالستعداد لمدة  3سنوات،
وم ــن ث ــم سـنـتـيــن تــولــت خــالـهـمــا مـهــام
رئاسته".
وأعربت عن شكرها لوزير الخارجية

«الصحة» :تقديم الرعاية المتكاملة
يتطلب التعاون من الجميع
عادل سامي

أك ــد م ــدي ــر مـنـطـقــة ال ـص ـبــاح
الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـص ـ ـيـ ــة
د .أحمد الشطي أن الكويت بلد
اإلنسانية حريصة على جودة
ال ـح ـيــاة ل ـل ـج ـم ـيــع ،إال أن األم ــر
يحتاج إلى التعاون من الجميع
إلنجاح الجهود التي تقوم بها
الطواقم الطبية.
وقـ ــال ال ـش ـطــي ،ف ــي تـصــريــح
صحافي ،أمس ،خالل االحتفال
بــالـيــوم العالمي للسمع ،الــذي
أقـ ـي ــم فـ ــي م ــرك ــز س ــال ــم ال ـع ـلــي
ل ـل ـن ـطــق والـ ـسـ ـم ــع ،إن ال ـ ـ ــوزارة
حــري ـصــة ع ـلــى ت ـقــديــم الــرعــايــة
المتكاملة للجميع وفي مختلف
ال ـت ـخ ـص ـصــات" ،وال ن ــري ــد فــي
ظـ ــل ه ـ ــذا الـ ــزخـ ــم مـ ــن ال ــرع ــاي ــة
والخدمات والتواصل أن يسقط
أح ــد س ـهــوا م ــن مـظـلــة الــرعــايــة
الصحية".
وأضـ ـ ــاف" :ي ـت ـص ــادف ال ـيــوم
العالمي للسمع مع يوم الطبيب
الــوط ـنــي ،ون ــوج ــه الـتـحـيــة إلــى
جميع األط ـبــاء أب ـطــال الجيش
األبيض" ،الفتا الى ان االحتفال
بهذا اليوم هو لتقديم جزء مما
تقوم به وزارة الصحة في مجال
حاسة السمع التي تصنع فرقا
كونها تؤثر على النمو ومعيار
الـ ــذكـ ــاء ،وت ـش ـم ــل ف ــي مـظـلـتـهــا
الوقاية والعالج والتأهيل.

ً
 6آالف حالة شهريا

مــن جــانـبــه ،ذكــر مــديــر مركز
زي ـ ـ ــن رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـن ــة ال ـق ــوق ـع ــة
فـ ــي وزارة ا ل ـص ـح ــة د .مـطـلــق

مشاركون في االحتفال بيوم السمع
السمحان أن هناك العديد من
ال ـم ــراكــز الـمـنـتـشــرة ف ــي أن ـحــاء
الكويت ،وتغطي جميع المناطق
ف ــي ال ـج ـه ــراء والـ ـع ــدان وســالــم
ال ـع ـلــي ،إض ــاف ــة إل ــى مستشفى
ج ــاب ــر األحـ ـم ــد وم ــراك ــز أخ ــرى
فــي منطقة الـعــاصـمــة وحــولــي
الصحية.
وأوض ـ ـ ـ ــح د .الـ ـسـ ـمـ ـح ــان أن
عدد الحاالت التي يتم التعامل
معها بشكل عام أكثر من  6آالف
شهريا ،إال أن جائحة كورونا
قـلـلــت تـلــك األعـ ـ ــداد لـتـصــل الــى
نحو  2000شهريا ،مضيفا أن
وزارة ال ـص ـحــة ال ت ـتــوانــى في
تـقــديــم خــدمــاتـهــا ال ـتــي تخص
األنف واألذن والحنجرة وزراعة
سماعة األذن والقوقعة.
واش ـ ـ ــار الـ ــى ان ال ـم ـت ــرددي ــن
لعمليات األذن تتراوح أعدادهم

بين  30و 50حالة سنويا طبقا
ل ـل ـظ ــروف والـ ـ ـح ـ ــاالت ،مضيفا
أنــه تتم متابعة الطفل لــزراعــة
القوقعة في أسرع وقت ،ويكون
ذل ـ ــك ب ـي ــن س ـن ــة وس ـن ـت ـي ــن مــن
عمره.
بـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس ق ـســم
النطق والسمع في مركز الشيخ
س ــال ــم ال ـع ـلــي لـلـسـمــع والـنـطــق
د .تـ ـمـ ـي ــم ا لـ ـعـ ـل ــي إن م ـن ـظ ـمــة
الصحة العالمية تحث سنويا
عـلــى إقــامــة فـعــالـيــات تــوعــويــة،
ب ـي ـن ـهــا الـ ـسـ ـم ــع ،وه ـ ــي حــاســة
يعتمد عليها جسم اإلنسان في
العديد من األمــور ،منها النمو
والتطور اللغوي والتواصل مع
ال ـب ـشــر ،م ــؤك ــدا أهـمـيــة متابعة
حاسة السمع منذ البداية حتى
ال ي ـت ــرت ــب ع ـل ـي ـهــا ال ـع ــدي ــد مــن
العواقب.

واسـتـعــرضــت الـعـقــاب جـهــود المركز
خ ــال جــائ ـحــة ك ــورون ــا ،واالن ـت ـه ــاء من
مسودة خطر الصحة العامة ،وهو الخطر
ال ـخ ــام ــس ف ــي ق ــائ ـم ــة س ـج ــل ال ـم ـخــاطــر
اإلقليمية.

«كان» تدشن مسابقة «بروا آباءكم بالصحة»

ً
الشطي :ال نريد في ظل هذا الزخم أن يسقط أحد سهوا من المظلة الصحية
•

ً
مستقبال العقاب
الناصر
عـ ـل ــى جـ ـه ــود الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة فـ ــي ت ـب ـن ــي مـقــر
المركز المؤقت لحين االنتهاء من المقر
الــرئـيـســي ،بجميع احـتـيــاجــاتــه ،وال ــذي
سيحتضن ا ل ـك ــوادر الخليجية ،لتقوم
بدورها في التصدي للمخاطر اإلقليمية.

«كورونا» قللت
أعداد حاالت
األنف واألذن
من  6آالف إلى
ألفين
السمحان

أعلنت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان
"كان" ،إطالق مسابقة "قلم واعد للقصة القصيرة"،
بالتعاون مع رابطة األدباء الكويتية ووزارة التربية،
ً
تشجيعا للمواهب الشبابية في هذا المجال.
وقال رئيس مجلس إدارة "كان" ،د .خالد الصالح،
فــي تصريح صحافي ،إنــه "نـظــرا للنجاح المتميز
الــذي حققته المسابقة األولــى حرصت "كــان" على
إطــاق المسابقة هــذا الـعــام للمرة الثانية بعنوان
"بــروا آبــاء كــم بالصحة" ،ألهمية األدب وقــدرتــه في
إيصال رسائل التوعية ،مشيرا إلى نجاح المسابقة
في جذب فئة الشباب من الجنسين للمشاركة.
وأوضــح الصالح أن اختيار العنوان هدفه حث
األب ـنــاء عـلــى الـبــر بــوالــديـهــم وااله ـت ـمــام بصحتهم
ومتابعة فحوصاتهم الــدوريــة ،السيما األم ــراض
المزمنة مثل الضغط والسكري ،وأمراض السرطان،
وأمراض القلب والشرايين.

وذكر أن المسابقة تهدف الى دعوة الشباب إلى
االهتمام بوالديهم ،والتأكد من أخذهم للتطعيمات
التي توصي بها وزارة الصحة في أوقاتها ،ومتابعة
حــالـتـهــم الـصـحـيــة م ــع الـطـبـيــب الـمـخـتــص بشكل
مستمر.
وأفاد بأن المشاركة في المسابقة ستسهم في رفع
الوعي تجاه هذا الموضوع المهم عن طريق األدب،
وعبر فئة متميزة ومبدعة من أدباء المستقبل ،فضال
عن انها تأتي في إطار البر بالوالدين ،وهو ما نود
أن يعبر عنه المتسابقون.
وأعـ ـ ــرب ال ـص ــال ــح ع ــن ش ـك ــره وت ـق ــدي ــره لــراب ـطــة
األدبـ ــاء عـلــى الـتـفــاعــل مــع ه ــذه الـمـســابـقــة ،والعمل
على نشرها الستقبال المشاركات وعرضها على
اللجنة المختصة واختيار الفائزين ،آمال أن تكون
هذه المسابقة بداية النطالقة الشباب الموهوبين
نحو عالم األدب والثقافة.

«تكنولوجيا المعلومات» يطلق مبادرة
تطوير المهارات التكنولوجية
أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز ال ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي
ل ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات
إط ـ ــاق مـ ـب ــادرة ت ـطــويــر م ـه ــارات
ال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا فـ ـ ـ ــي ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع
ال ـح ـكــومــي ،بــال ـت ـعــاون م ــع شركة
"م ــايـ ـك ــروس ــوف ــت" ،ل ــرف ــع ق ـ ــدرات
الكويتيين العاملين فــي القطاع
بالمهارات السحابية واالستخدام
األمثل للتكنولوجيا الرقمية.
وقالت المديرة العامة للجهاز
هـ ـي ــا الـ ـ ــودعـ ـ ــانـ ـ ــي ،ف ـ ــي ت ـصــريــح
صـ ـح ــاف ــي ،أمـ ـ ـ ــس ،إن الـ ـمـ ـب ــادرة
ستسهم في بناء قاعدة من الكوادر
الــوطـنـيــة الـمـحـتــرفــة تمكنها من
أخـ ــذ مـكــانـهــا الـ ــريـ ــادي ف ــي خطة
التحول الرقمي للبالد وسياساتها
االنمائية ،تماشيا مع رؤية (كويت
جديدة .)2035
وأضافت الودعاني أن المبادرة
ستستمر حتى نهاية يونيو المقبل
وتشمل فــرصــة الـتــدريــب عــن بعد

لـ  900موظف حكومي في برامج
خاصة بالحوسبة السحابية ،تحت
اشراف مدربين معتمدين من شركة
"مايكروسوفت" مع توفير قسائم
اختبار مجانية لهم للحصول على
احدى الشهادات االحترافية الدولية.
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت أن ال ـ ـش ـ ـه ـ ــادات
االحـتــرافـيــة الــدول ـيــة فــي مـجــاالت
عـ ــديـ ــدة م ـن ـه ــا إدارة ال ـحــوس ـبــة
ال ـس ـح ــاب ـي ــة وأمـ ـ ـ ــن ال ـم ـع ـل ــوم ــات
وتـطـبـيـقــات ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي
وتطوير التطبيقات العصرية.

القدرات الرقمية
وأكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة مـ ــواك ـ ـبـ ــة
ال ـت ـط ــور ال ـس ــري ــع لـتـكـنــولــوجـيــا
المعلومات والتحديات الحالية
والمستقبلية ،عبر رفع مستوى
م ـه ــارات الـمــوظـفـيــن ف ــي الـقـطــاع
الحكومي وتــوفـيــر الــدعــم الــازم
لهم ،بالتعاون مع شركات عالمية

استقبل املدير العام للهيئة
العامة للعناية بطباعة
ونشر القرآن الكريم والسنة
النبوية وعلومهما د.فهد
الديحاني سفيرة تنزانيا
لدى الكويت عائشة آمور،
بحضور نائب املدير العام
للمعلومات والخدمات
املساندة وليد الستالن.
وقام الديحاني خالل
االجتماع بعرض املشاريع
والخطط التي بصدد
انجازها باالضافة لدراسة
إمكانية التعاون بني
ً
الطرفني مستقبال.
وشكر د.الديحاني السفيرة
على الزيارة وقام بإهدائها
نسخة فاخرة من مصحف
دولة الكويت الذي طبعته
الهيئة.

في هذا المجال ،لتعكس الجهود
ال ـح ـث ـي ـث ــة الـ ـمـ ـب ــذول ــة ل ــارتـ ـق ــاء
بــالـقــدرات الرقمية والتقنية في
القطاع الحكومي.
ودع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت جـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــات
الحكومية الى تشجيع الكويتيين
العاملين في مجال تكنولوجيا
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات لـ ــاس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مــن
ال ـم ـبــادرات والـبــرامــج التدريبية
ال ـم ـطــروحــة ،وال ـتــي تــأتــي ضمن
استراتيجية الجهاز فــي تعزيز
اس ـت ـخــدام الـحــوسـبــة السحابية
وتسريع وتيرة التحول الرقمي
بالقطاع الحكومي.
ولفتت الودعاني الى انه يمكن
المشاركة بالمبادرات والبرامج
التدريبية المطروحة عبر منصة
بوابة التدريب االلكترونية على
الـ ـم ــوق ــع االلـ ـكـ ـت ــرون ــي ال ـخ ــاص
بالجهاز الـمــركــزي لتكنولوجيا
المعلومات.

أعلن املدير العام نائب
رئيس مجلس إدارة
الجمعية الخيرية العاملية
للتنمية والتطوير د.ناصر
العجمي أن الجمعية
بتعاون ودعم "كريم" من
األمانة العام لألوقاف أتمت
املرحلة الثالثة من سداد
الرسوم الدراسية املستحقة
على الطالب األيتام والفقراء
املسجلني لديها عن العام
الدراسي .2021 /2020
وقال العجمي ،في تصريح
صحافي أمس ،إن الجمعية
ركزت في هذه املرحلة
التي أتمتها على سداد
مصروفات األيتام بصفة
خاصة تخفيفا عنهم
واهتماما بهم ،مبينة أنها
ليست املرة األولى التي
تتعاون بها الجمعية مع
ذراع الخير املتمثل باألمانة
العامة لألوقاف التي تبذل
جهودا استثنائية في رفد
العمل الخيري في الكويت.
وأشار العجمي إلى
أن مشروع التعليم من
املشروعات األساسية التي
يتم التعاون فيها ما بني
"تنمية الخيرية" واألمانة
العامة لألوقاف تخفيفا
لألعباء التي تعاني منها
الفئات املستهدفة.

«منابر النور» تكرم الفائزين
في مسابقتها لحفظ القرآن
كرمت وقفية منابر النور
لحفظ القرآن الكريم
وفهمه أبناءها الفائزين
في مسابقة وقفية منابر
النور لحفظ القرآن الكريم
وفهمه التي أقامتها
الوقفية برعاية كريمة من
األمانة العامة لألوقاف،
وذلك في مقر الوقفية
بحضور الفائزين مع
االلتزام باالشتراطات
الصحية.
وقال رئيس الوقفية
د .عيسى الظفيري ،في
تصريح صحافي أمس،
إن "املسابقة القرآنية
تأتي للتأكيد على أهمية
متابعة الحفظ واملشاركة
في وسائل تثبيته
وترسيخه في القلوب"،
مبينا أنه "تم تخصيص
ثالث فئات للكويتيني
والوافدين".
وبني الظفيري أنه تم
اختبار املشاركني بشكل
فردي وفق االشتراطات
الصحية واإلجراءات
االحترازية" ،معربا عن
شكره ألمانة األوقاف على
"جهودها املتميزة ودعمها
أنشطة وفعاليات خدمة
القرآن الكريم ونشر علومه
التي تطلقها الوقفية بني
الحني واآلخر".
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األمير للحكومة الجديدة :أمامكم مسؤوليات
جسام وواثق ّبقدرتكم على مواجهتها

• «أدعو السلطتين إلى التعاون البناء متسلحين بنسيجنا االجتماعي ووحدتنا الوطنية في سبيل الغايات المأمولة»
• سموه استقبل الخالد والوزراء ألداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة
التصدي
للقضايا
الجوهرية
وحماية المال
ً
العام عمال
بالدستور
وتطبيق
القانون على
الجميع بحزم

أشد على
أياديكم
لمضاعفة
الجهود
والتفاني في
أداء واجبكم
للتطوير
والتخفيف عن
المواطنين

استقبل صاحب السمو أمير
الـ ـب ــاد ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األحـ ـم ــد،
بـ ـقـ ـص ــر ب ـ ـ ـيـ ـ ــان ،صـ ـ ـب ـ ــاح أمـ ـ ــس،
بحضور سمو ولي العهد الشيخ
مـشـعــل األح ـم ــد ،رئ ـيــس مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
الخالد ألداء اليمين الدستورية
بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس
الوزراء.
وقــدم الخالد إلــى سموه كال
ً
مــن حـمــد الـجــابــر نــائـبــا لرئيس
مجلس ال ــوزراء ووزي ــرا للدفاع،
وعبدالله الــرومــي نائبا لرئيس
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ووزي ـ ــرا للعدل
ووزي ـ ـ ـ ــر دولـ ـ ـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون ت ـعــزيــز
النزاهة ،وعيسى الكندري وزيرا
لــأوقــاف وال ـش ــؤون اإلســامـيــة،
ود .محمد الفارس وزيــرا للنفط
ووزيرا للتعليم العالي ،ود .باسل
الصباح وزيرا للصحة ،ود .أحمد
الناصر وزيرا للخارجية ووزير
دولة لشؤون مجلس الوزراء ،ود.
رنا الفارس وزيرا لألشغال العامة
ووزيــر دولــة لشؤون االتصاالت
وتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات،
ومـ ـب ــارك ال ـحــريــص وزي ـ ــر دول ــة
لـ ـش ــؤون م ـج ـلــس األم ـ ـ ــة ،وثــامــر
العلي وزيــرا للداخلية ،وخليفة
حمادة وزيرا للمالية ووزير دولة
للشؤون االقتصادية واالستثمار،
وعـبــدالــرحـمــن الـمـطـيــري وزي ــرا
ل ــاع ــام وال ـث ـقــافــة ووزي ـ ــر دول ــة
لشؤون الشباب ،ود .علي المضف
وزي ــرا للتربية ،وشــايــع الشايع
وزير دولة لشؤون البلدية ووزير
دولة لشؤون اإلسكان والتطوير
العمراني ،ود .عبدالله السلمان
وزي ــرا للتجارة والـصـنــاعــة ،ود.
مشعان العتيبي وزيرا للكهرباء
والماء والطاقة المتجددة ووزيرا
للشؤون االجتماعية والتنمية
المجتمعية ،حيث أدوا اليمين
الدستورية أمام سموه بمناسبة
تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

مستقبل مشرق

االنطالق
نحو العمل
الجماعي
بروح الفريق
الواحد لدفع
مسيرة العمل
الوطني نحو
اإلصالح
والتنمية

ووج ــه صــاحــب الـسـمــو كلمة
ب ـ ـهـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،قـ ـ ــال ف ـي ـهــا:
"أحـيـيـكــم بتحية يملؤها األمــل
فــي غــد أفضل ومستقبل مشرق
ب ــإذن ال ـلــه ،ويـســرنــي أن أهنئكم
بمناسبة تشكيل الوزارة الجديدة
واختياركم أعضاء بها ،داعيا الله
سبحانه وتعالى أن يعينكم على
حـمــل األم ــان ــة الــوطـنـيــة الكبيرة
التي كلفتم بها ،معربا فــي هذا
المقام عــن بــالــغ شـكــري لإلخوة
الوزراء السابقين متمنيا لهم كل
التوفيق".
وأضــاف سموه" :أود في هذا
اللقاء أن أسجل الثناء والتقدير
لـسـمــو رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء
األخ الشيخ صباح الخالد على
ما يبذله من جهود كبيرة ،كما
أشـ ــد ع ـلــى أي ــاديـ ـك ــم لـمـضــاعـفــة
الجهود والتفاني في أداء واجبكم

األمير يلقي كلمته
الــوط ـنــي ســاعـيــن إل ــى الـتـطــويــر
لخلق ال ـفــرص وســرعــة اإلنـجــاز
للتخفيف عن كاهل المواطنين".

مسؤوليات جسام
وأكد سموه أن أمام الحكومة
"مسؤوليات جسام السيما في
هذه المرحلة الهامة ،وإنني على
يقين أنكم بعون الله قادرون على
مواجهتها واالنطالق نحو العمل
الجماعي بــروح الفريق الواحد،
لدفع مسيرة العمل الوطني نحو
اإلص ــاح والتنمية وتحقيق ما
ينشده أبـنــاء شعبنا الــوفــي من
آمال وطموحات تنموية على كل
الصعد واضعين نصب أعينكم
المصلحة العامة للوطن والتي
تعلو فوق كل اعتبار".
واسـتـطــرد س ـمــوه" :وف ــي هذا
الصدد أجــد لزاما علي أن أدعو
السلطتين التشريعية والتنفيذية
إل ــى الـتـعــاون الـبـنــاء متسلحين
فــي ذل ــك بنسيجنا االجـتـمــاعــي
ووح ــدت ـن ــا الــوط ـن ـيــة ف ــي سبيل
الـ ـغ ــاي ــات ال ــوط ـن ـي ــة ال ـم ــأم ــول ــة،
والتصدي للقضايا الجوهرية،
وحماية المال العام عمال بأحكام
الدستور وتطبيق القانون على
الجميع بحزم وشفافية".
وف ــي خـتــام كلمة سـمــوه قــال:
"سيروا على بركة الله متعاونين
يــدا واح ــدة ألجــل خــدمــة وطنكم
الغالي الكويت وأهـلــه األوفـيــاء،
سائال المولى تبارك وتعالى أن
يجعل التوفيق والسداد حليفكم،

الخالد يلقي كلمته أمام صاحب السمو وسمو ولي العهد بعد تقديم حكومته وأداء اليمين أمس
وأن يكون سبحانه لكم خير سند
ومعين".

ثقة غالية
وم ـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،أل ـ ـق ـ ــى رئـ ـي ــس
الــوزراء كلمة قال فيها" :باألصالة
عــن نفسي وعــن أخـتــي وإخــوانــي
أعضاء مجلس ال ــوزراء نرفع إلى
مقام سموكم الكريم أسمى آيات
التقدير واالعـتــزاز بالثقة الغالية
التي حملتمونا إياها ،نسأل الله
العلي الـقــديــر أن يعيننا على أن
نكون عند حسن ظن سموكم لما
يخدم الكويت وشعبها الوفي".
وأضاف الخالد" :لقد استمعنا
بـ ــإم ـ ـعـ ــان إل ـ ـ ــى كـ ـلـ ـم ــات س ـم ــوك ــم
وتوجيهات سموكم ونصائحكم
الـقـيـمــة وس ــوف نضعها خريطة
للطريق للعمل إن شاء الله كفريق
يخدم الكويت ومصالح الكويت
ومواطنيه".
وتــابــع" :مــا ورد في توجيهات
سموكم من تعاون بين السلطتين
س ــوف ي ـكــون ن ـبــراســا ل ـنــا إط ــاره
ال ــدس ـت ــور والـ ـق ــان ــون ب ـمــا يـخــدم
الـكــويــت واألول ــوي ــات ال ـتــي نتفق
عليها إن شاء الله".
وأردف " :ن ـعــا هــد كــم أن نعمل
كفريق واحد ،ونبذل كل جهد لما
فـيــه رفـعــة وت ـقــدم وازده ـ ــار بلدنا
في ظل قيادة سموكم وسمو ولي
العهد".
وحضر مراسم أداء القسم وزير
شؤون الديوان األميري الشيخ علي
الجراح ،ورئيس الديوان األميري
الـش ـيــخ م ـب ــارك ال ـف ـي ـصــل ،ونــائــب
وزي ـ ــر ش ـ ــؤون الـ ــديـ ــوان األم ـي ــري
الشيخ محمد الـعـبــدالـلــه ،ووكيل
ال ــدي ــوان األمـ ـي ــري وم ــدي ــر مكتب
صاحب السمو أمير البالد أحمد
فهد الفهد ،ومدير مكتب سمو ولي
العهد الفريق جمال الذياب ،ومدير
مكتب رئيس الوزراء الفريق أحمد
الرحماني ،واألمين العام لمجلس
ال ــوزراء باإلنابة المستشار وائل
العسعوسي.

صباح الخالد

عبدالله الرومي

حمد الجابر

ضعوا نصب
أعينكم المصلحة
العامة للوطن
والتي تعلو فوق
كل اعتبار

صاحب السمو

أحمد الناصر

خليفة حمادة

رنا الفارس

عبدالرحمن المطيري

علي المضف

العتيبي يدشن نشاطه بتوقيع توريد العدادات الذكية
دشــن وزيــر الكهرباء والـمــاء والطاقة
ال ـم ـت ـج ــددة د .م ـش ـعــان ال ـع ـت ـي ـبــي عمله
ال ــوزاري أمــس ،بتوقيع عقد تــوريــد 200
ألف عداد كهرباء ذكي.
وقـ ـ ــال ال ـع ـت ـي ـبــي ،ف ــي ت ـص ــري ــح ب ـهــذه
المناسبة ،إن العقد يمثل المرحلة األولى
من توريد العدادات الذكية ،والتي تنقسم

إلى ثالث مراحل متوالية بهدف التحول
إل ــى ن ـظــام آل ــي مـتـطــور ب ـص ــورة رقـمـيــة،
في حين يستكمل توريد  800ألف عداد
كهرباء و 300ألف عداد مياه ذكي خالل
السنوات الثالث القادمة لتغطي جميع
المحافظات.
وب ـ ّـي ــن أن مـنـظــومــة الـ ـع ــدادات الــذكـيــة

تـتـيــح للعميل مــراقـبــة قـ ــراء ة ال ـع ــدادات،
ومعرفة االستهالك بشكل لحظي ،ويمكنه
من خاللها التحكم في نمط االستهالك،
ومعالجة أوجه الهدر ،فضال عن تسهيل
عملية الدفع تلقائيا من خالل التطبيقات
الذكية ،تفاديا لحاجة العميل لمراجعة
مكاتب خدمات العمالء التابعة للوزارة.

وزيرا اإلعالم واألشغال يثمنان الثقة بهما
أعرب وزير اإلعالم والثقافة وزير الدولة لشؤون
الشباب عبدالرحمن المطيري عن فخره واعتزازه
بتجديد القيادة السياسية الثقة به في التشكيل
الحكومي الجديد ،متعهدا ببذل أقصى الجهود
لخدمة الوطن العزيز.
وقال المطيري في تصريح امس انه سيواصل
تـطــويــر المنظومة االعــامـيــة الــرسـمـيــة وتقديم
الدعم لالعالم الـخــاص ،مشددا على أهمية دور
اال ع ــام المؤسسي كلغة عصرية للتواصل مع
ال ـم ـج ـت ـم ـعــات ب ـش ـكــل حـ ـض ــاري ون ـق ــل ال ـص ــورة
المشرفة للريادة االعالمية بالدولة.

ب ـ ــدوره ـ ــا ،أعـ ــربـ ــت وزيـ ـ ـ ــرة األشـ ـ ـغ ـ ــال ال ـع ــام ــة
وزي ــرة الــدولــة لـشــؤون االتـصــاالت وتكنولوجيا
المعلومات د.رنا الفارس عن شكرها لتجديد الثقة
بها ،وأكدت عزمها المضي واالستمرار في نهج
االنجاز والعمل والتطوير واإلصالح بما يحقق
تطلعات وآمال المواطنين والمقيمين عبر متابعة
انجاز وتنفيذ المشاريع التنموية.

وتابع أن هذه المنظومة تمكن العميل
من اختيار طريقة الدفع المسبق أو اآلجل،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى أن ـهــا تـمـكــن ال ـ ـ ــوزارة من
معرفة األعطال من خالل تنبيهات يرسلها
العداد الذكي ألنظمة الوزارة ،ويتم حينها
اص ــاح الـعـطــل بشكل ف ــوري ،فـضــا عن
العديد من الميزات األخرى.

local@aljarida●com

ً
الخالد :كلمات سموكم ونصائحكم القيمة سنضعها خريطة
يخدم الوطن ومصالح مواطنيه
كفريق
للعمل
للطريق
ً

• «التوجيهات السامية لتعاون السلطتين ستكون نبراسا لنا إطاره الدستور والقانون بما يخدم الكويت واألولويات التي نتفق عليها»
• «نعاهدكم أن نعمل كفريق واحد ونبذل كل جهد لما فيه رفعة وتقدم وازدهار بلدنا وسنكون عند حسن ظن سموكم»

األمير :محور ً صباح األحمد بادرة قطرية
طيبة ترسيخا لعمق عالقاتنا الوطيدة
سموه استقبل ولي العهد والغانم والخالد والجابر
عيسى الكندري

محمد الفارس

استقبل صــاحــب الـسـمــو أمـيــر الـبــاد
الشيخ نواف األحمد بقصر بيان صباح
أم ــس س ـمــو ول ــي ال ـع ـهــد ال ـش ـيــخ مشعل
األحـ ـم ــد ،ك ـمــا اس ـت ـق ـبــل ص ــاح ــب الـسـمــو
بحضور سمو ولي العهد رئيس مجلس
ال ــوزراء سمو الشيخ صباح الـخــالــد .ثم
اس ـت ـق ـبــل رئ ـي ــس م ـج ـلــس األم ـ ــة مـ ــرزوق
الغانم.
واستقبل صاحب السمو ،أمس ،نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ
حمد الجابر ،حيث قدم لسموه ،رعاه الله،
درع مشروع «محور صباح األحمد» ،الذي
أهدي لسموه من قطر ،خالل حفل افتتاح
المشروع.
واستمع سموه إلى شرح حول مشروع
«محور صباح األحمد» ،الذي يعتبر من
أحد أهم وأكبر مشاريع البنية التحتية
في قطر.
وأعرب سموه عن بالغ اعتزازه وتقديره
ع ـلــى هـ ــذه ال ـ ـبـ ــادرة ال ـكــري ـمــة م ــن ق ـيــادة
وحكومة قطر بإطالق اسم صاحب السمو
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد ،طيب
الله ثــراه ،وجعل الجنة مثواه ،على هذا
الـمـشــروع الـحـيــوي ،الــذي يعكس الوجه
الحضاري المشرق لدولة قطر ،والنهضة
المعمارية التي تشهدها ،مؤكدا سموه أن
هذه البادرة الطيبة تأتي ترسيخا لعمق
العالقات التاريخية الوطيدة التي تربط
البلدين والشعبين الشقيقين ،متمنيا
لقطر مزيدا من التقدم واالزدهار في ظل
القيادة الحكيمة المير البالد الشيخ تميم
بن حمد آل ثاني.
وفي مجال آخر ،بعث صاحب السمو
بـبــرقـيــة تـهـنـئــة إل ــى الــرئ ـيــس الـبـلـغــاري

باسل الصباح

سيروا على بركة
الله متعاونين
ً
يدا واحدة ألجل
خدمة وطنكم
الغالي الكويت
وأهله األوفياء

صاحب السمو

مبارك الحريص

شايع الشايع

عبدالله السلمان

ثامر العلي

األمير مستقبال الجابر أمس
رومين راديف عبر فيها سموه عن خالص
تهانيه بمناسبة ذ ك ــرى العيد الوطني
لبالده ،متمنيا له موفور الصحة والعافية
وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.

وب ـ ـعـ ــث سـ ـم ــو ولـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد وس ـم ــو
رئيس مجلس الــوزراء ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.

مشعان العتيبي

رئيس الوزراء :حريصون على التعاون مع «األمة» لتحقيق اإلنجازات

ترأس االجتماع األول للحكومة الجديدة وأشاد بأداء الوزراء السابقين في الظروف االستثنائية
أكد رئيـس مجلس الوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد حرصه على
التعاون مع مجلس األمة لتحقيق
اإلنجازات ،مضيفا أن كلمة سمو
األم ـ ـيـ ــر ل ـ ـ ـلـ ـ ــوزراء أمـ ـ ــس سـتـشـكــل
ً
نبراسا ألداء المهام.
وتــرأس الخالد االجتماع األول
لمجلس ال ــوزراء ،بعد ظهر أمس،
فــي قصر السيف ،وذلــك بعد أداء
الـقـســم ال ــدس ـت ــوري أمـ ــام صــاحــب
السمو أمـيــر الـبــاد الشيخ نــواف
األحمد في قصر بيان.
وافتتح رئيس الوزراء االجتماع
بكلمة رحب فيها بأخته وإخوانه
ال ـ ـ ــوزراء لـقـبــولـهــم ال ـم ـشــاركــة في
تحمل مسؤولية العمل ا ل ــوزاري
فـ ــي ه ـ ــذه ال ـم ــرح ـل ــة ب ـت ـحــديــات ـهــا
ً
المختلفة ،مـشـيــدا بالتوجيهات
ال ـســام ـيــة ال ـت ــي تـضـمـنـتـهــا كلمة

صاحب السمو بعد أداء القسم أمام
ً
سموه ،وأكــد أنها ستظل نبراسا
ً
ه ــادي ــا ل ـل ـح ـكــومــة ألداء مـهــامـهــا
ومسؤولياتها الوطنية ،وتحقيق
كل ما من شأنه تحقيق مصلحة
الوطن والمواطنين.
وأك ـ ــد "ح ـ ــرص ال ـح ـكــومــة على
تـجـسـيــد ال ـت ـع ــاون ال ـم ـن ـشــود مع
مجلس األمة ،لتحقيق المزيد من
اإلن ـ ـجـ ــازات ،وال ـن ـه ــوض بــوطـنـنــا
العزيز ورفـعـتــه" ،كما عبر سموه
عـ ـ ــن شـ ـ ـك ـ ــره وتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــره لـ ــإخـ ــوة
ال ـ ـ ـ ــوزراء ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة ال ـســاب ـقــة
على ما بذلوه من جهود مخلصة
وإن ـ ـجـ ــازات م ـش ـهــودة ف ــي ظ ــروف
ً
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ،م ـت ـم ـن ـيــا ل ـه ــم دوام
ال ـتــوف ـيــق ف ــي خ ــدم ــة وط ـن ـهــم من
مختلف المواقع.
ورد نائب رئيس مجلس الوزراء

وزيــر الــدفــاع الشيخ حمد الجابر
بكلمة عـبــر فيها بــا سـمــه و بــا ســم
أخته وإخوانه الــوزراء ،عن أسمى
آي ــات االم ـت ـنــان واالعـ ـت ــزاز بالثقة
الغالية التي أوالهم إياها صاحب
السمو األمير ،وسمو ولي العهد،
وس ـم ــو رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء،
ً
مـ ـع ــاه ــدا بـ ـب ــذل أقـ ـص ــى ال ـج ـهــود
لـتـحـمــل األعـ ـب ــاء وال ـم ـســؤول ـيــات
الملقاة على عاتقهم ،والعمل بكل
إخ ــاص وت ـفــان فــي سبيل خدمة
ال ــوط ــن وال ـم ــواط ـن ـي ــن ،وتـحـقـيــق
الرفعة والرخاء واالزدهار لوطننا
الغالي.
وفــي ضــوء إعــان لجنة شؤون
األس ـ ـ ـ ــرى والـ ـمـ ـفـ ـق ــودي ــن بـ ـ ـ ــوزارة
ال ـخــارج ـيــة ع ــن تـحــديــد مـصـيــر 8
شـهــداء مــن األس ــرى والمفقودين،
وذل ـ ــك بــال ـت ـعــرف ع ـلــى هــويــاتـهــم

مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرار ع ـم ـل ـي ــة
االسـ ـتـ ـع ــراف بــالـتـحـلـيــل الـجـيـنــي
لـلـبـصـمــة ال ــوراثـ ـي ــة ع ـلــى ال ــرف ــات
الـتــي تــم جلبها مــن ال ـعــراق ،تقدم
مجلس الــوزراء بخالص التعازي
والمواساة ألهالي الشهداء األبرار،
الذين افتدوا أرض وطنهم بدمائهم
ال ــزكـ ـي ــة وض ـ ـحـ ــوا بــأن ـف ـس ـهــم مــن
أج ــل ال ـكــويــت ورف ـع ـت ـهــا وســامــة
ً
أراضيها ،سائال المولى عز وجل
أن ي ـت ـغ ـم ــده ــم بـ ــواسـ ــع رح ـم ـت ــه،
ويسكنهم فسيج جناته.

الوضع الصحي
واس ـت ـمــع مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء إلــى
شـ ــرح ق ــدم ــه وزي ـ ــر ال ـص ـحــة حــول
آخر تطورات الوضع الصحي في
ال ـ ـبـ ــاد ،وت ـفــاص ـيــل اإلح ـ ـصـ ــاءات

وال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة بـ ــأعـ ــداد
وح ـ ـ ـ ـ ــاالت اإلص ـ ـ ــاب ـ ـ ــة وال ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــات
والشفاء ومــن يتلقون العالج في
ال ـع ـنــايــة الـ ـم ــرك ــزة ،ال ـت ــي شـهــدت
ً
ً
ً
ارتفاعا كبيرا وقياسيا في اآلونة
األخيرة.
ً
ودعـ ـ ـ ــا الـ ـمـ ـجـ ـل ــس م ـ ـ ـجـ ـ ــددا كــل
المواطنين والمقيمين إلى ضرورة
االلتزام التام بتطبيق االشتراطات
الصحية للحد من انتشار الوباء،
ً
م ـ ـ ــؤك ـ ـ ــدا أن ه ـ ـ ــذه االشـ ـ ـت ـ ــراط ـ ــات
االح ـتــرازيــة ،بــاإلضــافــة ال ــى تلقي
التطعيم ،هما السبيل الوحيد الذي
يكفل سالمة وصحة المواطنين،
وم ــن يـعـيـشــون عـلــى ه ــذه األرض
الطيبة.

استهداف السعودية ٍّ
تحد صارخ
يهدد األمن والسالم الدوليين
عبر مجلس الوزراء عن بالغ قلقه جراء استمرار ميليشيا الحوثي
ً
فــي اسـتـهــداف الـمــدن والمدنيين بالسعودية ،الفـتــا إلــى أن تكرار
األعمال االجرامية المتمثلة في اطــاق طائرات مسيرة وصواريخ
ً
بالستية في محاولة الستهداف أراضي المملكة يعد اعتداء سافرا
ً
ً
ً
وتحديا صارخا للقوانين واألع ــراف الدولية ،وإمعانا في تهديد
ً
أمن المملكة الشقيقة وسالمة شعبها ،وتهديدا الستقرار وأمن دول
المنطقة كافة.
وأكد المجلس تضامن الكويت التام ووقوفها إلى جانب شقيقتها
المملكة ،وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراء ات للحفاظ على أمنها
واستقرارها ،داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك السريع ،ووضع حد
ً
لهذه االعمال باعتبارها تهديدا لألمن والسالم الدوليين.

6
محليات
متضررو اإلغالق :ارتفاع إصابات «كورونا» يثبت خطأ الحكومة
ةديرجلا

•
العدد  / 4672الخميس  4مارس 2021م  20 /رجب 1442هـ

local@aljarida●com

ممثلو األنشطة حذروا من األسوأ
فهد الرمضان
ومحمد راشد

الحكومة
حولتنا من
مستثمرين
إلى تجار
إقامات

المضاحكة

«المحامين»
ستتصدى
ألي إجراءات
بما يحفظ
حقوق
أصحاب
المشاريع

أبل

يرغموننا
على إغالق
محالتنا
وسراق المال
يسرحون
ويمرحون

أسد

أجمع عدد من ممثلي األنشطة
الـمـتـضــررة مــن ال ـقــرار الحكومي
ب ــإغ ــاق ق ـطــاعــات ـهــم ع ـلــى ات ـهــام
الحكومة بالتخبط فــي قراراتها
وعــدم جــدوى اإلغ ــاق فــي خفض
عدد االصابات.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك ـ ـ ــون ف ــي
الـمــؤتـمــر ال ـص ـحــافــي ،الـ ــذي عقد
فــي جمعية المحامين ليل أمس
األول ،لمناقشة تداعيات اإلغالق
الـ ـقـ ـس ــري ،إل ـ ــى أن "قـ ـ ـ ــرار إغـ ــاق
الصالونات واألندية ،ووقف معظم
األنشطة االقتصادية والتجارية،
ل ــم يـمـنــع م ــن وصـ ــول اإلص ــاب ــات
إلـ ــى أك ـث ــر م ــن  1300إص ــاب ــة في
يوم واحــد" ،مؤكدين أن هذا أكبر
دليل على أن اإلصابات مصدرها
التجمعات واألعــراس والدواوين
وليس األنشطة المغلقة.
بداية ،قال المحامي عدنان أبل
إن "ارتفاع عدد االصابات بفيروس
كورونا اليومية يؤكد أن القرارات
الـتــي اتخذتها الحكومة بإغالق
بعض االنشطة لم تكن صحيحة،
وأن التراخي الحكومي في تطبيق
القانون هو السبب الرئيسي في
ارتفاع معدالت االصابة" ،مشددا
ع ـل ــى أن وجـ ـ ــود ه ـ ــذا الـ ـع ــدد مــن
االص ــاب ــات ال ـيــوم ـيــة رغ ــم اغ ــاق
االنشطة يؤكد أن األخيرة ليست
لها عالقة بنشر العدوى وارتفاع
االصابات.
واس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدرك أبـ ـ ـ ـ ــل" :نـ ـ ــؤكـ ـ ــد أن
أصحاب المشاريع ليسوا ضعفاء
واالجــراءات التي اتخذت في حق
مشاريعهم يجب ان تـتــوافــق مع
صحيح القانون" ،مؤكدا أن جمعية
المحامين ستتصدى ألي اجراءات
ب ـ ـمـ ــا يـ ـحـ ـف ــظ حـ ـ ـق ـ ــوق اص ـ ـحـ ــاب
المشاريع الصغيرة.
بـ ـ ــدوره ،ذكـ ــر رئ ـي ــس االت ـح ــاد
الكويتي للصالونات طارق أسد:
"ل ــأس ــف يــرغـمــونـنــا عـلــى إغ ــاق
محالتنا ،وسراق المال يسرحون

ويمرحون ،ويمنعوننا من حقوقنا
الدستورية والقانونية باالعتصام
السلمي وت ـقــوم وزارة الداخلية
بـ ـمـ ـم ــارس ــة سـ ـي ــاس ــة ال ـت ـه ــدي ــد
والوعيد معنا".
وأضاف أسد" :تم ضرب القانون
بعرض الحائط في بقاء مواطنين
بال عمل أو مصدر رزق.

تجار إقامات
مــن جـهـتـهــا ،أوض ـحــت ممثلة
تجمع حـضــانــات الـكــويــت حنان
الـ ـمـ ـض ــاحـ ـك ــة أن "الـ ـحـ ـض ــان ــات
التزمت بـقــرارات مجلس الــوزراء،
لكن الحكومة لم تلتفت الينا ولم
تقدم لنا أي دعم أو تعويض عن
االغالق الذي استمر أكثر من عام
حتى اآلن ،وهناك أكثر من 1500
مــوظ ـفــة كــويـتـيــة سـيـتـجـهــن إلــى
القطاع الحكومي ،فهل تستطيع
الحكومة استيعابهن؟ اضافة إلى
أكثر من  3500موظفة غير كويتية
انقطع رزقهن".
وتــاب ـعــت ال ـم ـضــاح ـكــة" :ه ـنــاك
 100حضانة اغلقت بشكل نهائي
بسبب قرارات الحكومة ،ولم يتبق
سوى  200حضانة ستواجه نفس
الـمـصـيــر إذا اسـتـمــر ق ــرار إغــاق
الحضانات ،فهل يعقل أن تكون
الحكومة سببا فــي قطع االرزاق
وتــدم ـيــر ال ـم ـشــاريــع ال ـت ــي تـعــود
بالنفع على المجمتع؟".
ولفتت إلى ان "الحكومة تلزمنا
بتسديد روات ــب العاملين لدينا
وتغلق حضاناتنا فكيف يستوي
هذا االمر؟ والحكومة ساهمت في
تحويلنا من مستثمرين إلى تجار
اق ــام ــات ،حـيــث نـعـجــز ع ــن س ــداد
رواتب العاملين ما يضطرهم إلى
العمل في أماكن اخرى للبحث عن
لقمة الـعـيــش ،وه ــذا أمــر لــم نسع
إلـ ـي ــه ،ل ـكــن ال ـح ـكــومــة ب ـقــرارات ـهــا
اجبرتنا عليه".

جانب من المشاركين في مؤتمر متضرري إغالق األنشطة
وذك ـ ـ ــرت أن اغ ـل ــب الـ ــدراسـ ــات
تؤكد أن بقاء االطفال في المنازل
لفترات طويلة يساهم في ازدياد
االمــراض السلوكية والمشكالت،
م ـثــل الـتـنـمــر والـس ـم ـنــة والـتـبــول
الالارادي وأعراض السكر وغيرها،
فهل يعي المسؤولون في الحكومة
ذلــك؟ مضيفة أن "وزارة الشؤون
وعــدت ـنــا بــال ـحــزمــة االق ـت ـصــاديــة
لكن لم نر اي بوادر لها حتى اآلن،
فأين الوعود التي اطلقوها؟ هل
تبخرت؟ نتنمى أن تعي الحكومة
الفاتورة الباهظة التي تفرضها
بقراراتها على المواطنين".
م ــن جــان ـبــه ،أك ــد مـمـثــل اتـحــاد
السياحة والسفر محمد المطيري
أن "ق ـ ــرارات الـحـكــومــة متضاربة
وخالية من المنهجية ،فالحكومة
ت ـت ـعــامــل م ــع ال ـب ـقــالــة أف ـض ــل من
تعاملها مع مطار الكويت الدولي،
فقرارات اإلغالق والحجر وغيرها
م ــن ال ـ ـقـ ــرارات الـمـتـعـلـقــة بـحــركــة
الـمـطــار تتغير كــل  8ســاعــات أو
أق ــل ،وه ــذا أم ــر غـيــر منطقي ،وال
يصح أن يحدث فــي مطار دولــي
مثل مطار الكويت".
وبين أن المطلوب اآلن التسريع
فــي حملة التطعيم ،حـيــث يؤكد

الحملي :المسارح استنزفت مخزونها
حــول أضــرار قطاع المسارح وشركات اإلنتاج الفني ،أوضح
الممثل محمد الحملي أنه «منذ بداية أزمة كورونا لم تكن لدينا
أي مطالبات أو أي توجه لعمل أي تحرك على أمل تحسن األوضاع،
بل إن وزارة اإلعالم استعانت بالفنانين لتصوير كليبات توعوية
وإرشادية للمواطنين والمقيمين» ،مؤكدا أن «الضرر الذي أصابنا
هــو اس ـت ـمــرار إغ ــاق ال ـم ـســارح لـمــدة ع ــام ،اسـتـنــزفـنــا خــالــه كل
المخزون الذي نملكه حتى نبقى واقفين على أرجلنا».
وأضــاف الحملي« :نحن شريحة كبيرة حاولنا الصمود
ودفع اإليجارات ورواتــب موظفينا ،لكن ذلك كلفنا خسائر
مالية ضخمة ومبالغ هائلة» ،مشددا على «ضــرورة إعــادة
النظر في المشروعات التي توقفت ،فنحن ال نختلف عن أي

مشروع آخر تمت إعادة فتحه في الكويت».
واستطرد« :اجتمعنا مع غرفة التجارة والصناعة ،ونحن على
أمل أن يتم التحرك بخطوات إيجابية قريبا ،السيما أن الجهات
التي ترتبط بعملنا لم تتحرك ولم تبد أي رأي في الموضوع.
وتابع« :التصور إلعادة فتح المسارح موجود كما هو الوضع
في مجلس األمة ،في الفرعيات ،والموالت ،وفتح األندية والمطاعم
وغـيــرهــا» ،مــؤكــدا أن «المسرح كغيره مــن األمــاكــن ،إذ يمكن فيه
تطبيق التباعد واالشتراطات الصحية المطلوبة وتعقيم الصاالت
يوميا ،إذن ما المانع من إعادة فتح المسرح؟ وهنا أتحدث عمن
يملك دور عرض تؤجر بشكل سنوي ،وندفع مقدما ماليا حتى
بلغ بنا األمر إلى األضرار المالية الكبيرة».

وضع التطعيمات اآلن أن الحكومة
تسير كالسلحفاة ،وإذا استمرت
على هــذا الوضع فلن تنتهي من
الـتـطـعـيــم ال ـم ـط ـلــوب ق ـبــل ،2024
وهـ ــذا أم ــر خـطـيــر سيتسبب في
قطع ارزاق الكثير من المواطنين
وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــم ،الف ـ ـتـ ــا إل ـ ـ ــى أن ع ــدد
المطعمين بلغ أكثر من  100ألف
م ـمــن ح ـص ـلــوا ع ـلــى الـجــرعـتـيــن،
وهذا يدعو إلى منحهم أفضلية،
والـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــاح لـ ـه ــم ب ــالـ ـسـ ـف ــر دون
الخضوع للحجر للتشجيع على
التطعيم.
واردف " :هـ ـ ـ ـ ـ ــل ا ش ـ ـتـ ــر ي ـ ـتـ ــم
التطعيمات واللقاحات مــن اجل
أن تــوضــع فــي الـثــاجــات؟ ونحن
ن ـق ــول ل ـكــم دول اوروب ـ ـ ــا تـنــاقــش
اآلن بروتوكوالت الجواز الصحي
للسماح بالسفر وأن ـتــم مــا زلتم
تبحثون االغالق واالجراءات التي
ستحكم االقتصاد".

ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ـ ـ ــد مـ ـمـ ـث ــل قـ ـط ــاع
ال ـ ـم ـ ـع ـ ــارض حـ ـسـ ـي ــن آن ـ ـك ـ ــي أن
"اتحاد شركات تنظيم المعارض
والـمــؤتـمــرات مــن أكثر القطاعات
ت ـض ــررا ب ــاألزم ــة ،ون ـحــن ننتظر
ال ـم ــرح ـل ــة ال ـخ ــام ـس ــة الـ ـت ــي ط ــال
انتظارها منذ أكثر من عام ،وهناك
قـطــاعــات كـثـيــرة مـتــوقـفــة ،بينما
الـمــوالت والمجمعات تعمل ولم
تتوقف ،فهل الموالت محصنة من
العدوى وغيرها ال؟ وهل صاالت
االنتظار في المقرات الحكومية،
الـتــي يـتــواجــد بها أحـيــانــا أنــاس
أكثر من المؤتمرات ،محصنة ضد
العدوى؟".
وأش ـ ـ ــار آن ـك ــي إلـ ــى أن "وزارة
الـ ـصـ ـح ــة مـ ـتـ ـخ ــوف ــة م ـ ــن ض ـعــف
وهشاشة منظومتها ،وهي بذلك
ت ـفــرض ق ـ ــرارات االغـ ــاق حـتــى ال
تنكشف ،لكن هذه القرارات تدمر
اعمالنا وتدفعنا إلى االفالس".

شعب واع

غياب الدعم

وطالب ممثل قطاع الصناعة
محمد الـبـلــوشــي "نـ ــواب مجلس
األمة بإقالة رئيس هيئة الصناعة
ع ـب ــدال ـك ــري ــم تـ ـق ــي ،الـ ـ ــذي تـسـبــب
ف ــي ه ــدم ع ــوائ ــل كــويـتـيــة بسبب
سـ ـي ــاس ــات ــه ،كـ ـم ــا يـ ـج ــب عـلـيـهــم
ف ـت ــح م ـل ــف الـ ـصـ ـن ــدوق الــوط ـنــي
للمشاريع الصغيرة ،ومعرفة عدد
األراضي التي سلمها للمشروعات
الصغيرة ،والـ 70قطعة ارض لمن
سلمت؟".
وأضـ ــاف الـبـلــوشــي أن "قـطــاع
الصناعة يوظف حوالي  65الف
كويتي على الباب الثالث ،ولدينا
ح ــوال ــي مـلـيــونــي وافـ ــد يـعـمـلــون
ف ــي انـشـطــة م ـت ـعــددة ،فـهــل تـقــدر
ال ـح ـك ــوم ــة ح ـج ــم الـ ـك ــارث ــة ال ـتــي
تـتـسـبــب ف ـي ـهــا؟ وال ـت ــي ي ـجــب أن
يـكــون لديها حــس وطـنــي وليس
من المعقول أن يكون الشعب أكثر
وعيا من المسؤولين".

من ناحيته ،ذكــر ممثل اتحاد
االستشارات والتدريب د .سلطان
الـخـلــف" :نـحــن جميعا فــي قــارب
واح ــد ،وه ــذه ال ـق ــرارات تضر بنا
ج ـم ـي ـعــا ،واالقـ ـتـ ـص ــاد ال ـكــوي ـتــي
مـ ــرت ـ ـبـ ــط ب ـ ـب ـ ـع ـ ـضـ ــه ،وشـ ـ ــركـ ـ ــات
االس ـت ـش ــارات وال ـتــدريــب حــوالــي
 450شــركــة ،كلها مـتـضــررة اآلن،
ومع تخفيض الحكومة ميزانيات
ال ـ ـت ـ ــدري ـ ــب واالغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق وت ـق ـل ـي ــل
التجمعات أصبح عملنا متوقفا".
وت ــاب ــع ال ـخ ـل ــف" :مـ ــن ي ـق ــل إن
ال ـتــدريــب عــن بـعــد يمكن أن يفي
بالغرض نقل له إن هذا النوع من
التدريب ال يمكن أن يؤدي الغرض،
ألن ال ـتــدريــب الـعـمـلــي فــي بعض
المجاالت أمــر ال مفر منه ،ومهم
التمام العمل وتحقيق الغاية من
التدريب".
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن "الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت هــي
ال ــدول ــة ال ــوح ـي ــدة ال ـت ــي ل ــم تـقــدم

أي دعــم للقطاعات االقتصادية،
وعلى المسؤولين الموازنة بين
الـمـحــافـظــة عـلــى صـحــة وســامــة
الناس والمحافظة على االقتصاد،
وع ـل ـي ـه ــم ال ـ ــرج ـ ــوع إلـ ـ ــى ح ــدي ــث
الــرئـيــس الـصـيـنــي ال ــذي ق ــال :لن
نسمح للوباء بتدمير اقتصادنا"،
مضيفا" :أتمنى أن تصل مطالبنا،
وأن تعي الحكومة اهمية تنفيذها،
ونـ ــأمـ ــل ك ــذل ــك إح ـ ـيـ ــاء الـ ـق ــان ــون
الـخــاص بدعم المشاريع ،والــذي
دفن مع المجلس السابق".

مصدر وحيد
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ق ــال ــت خــدي ـجــة
ال ـح ــرم ــي ،صــاح ـبــة نـ ــاد صـحــي،
إن ـ ـ ـهـ ـ ــا وزوج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا ي ـ ـع ـ ـمـ ــان ف ــي
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص بــال ـنــادي ال ــذي
يـمـلـكــانــه ،وبــال ـتــالــي ف ــإن مصدر
رزقـهــم متوقف منذ ع ــام ،وهناك
ال ـ ـتـ ــزامـ ــات ع ـل ـي ـه ــم لـ ــم ت ـت ــوق ــف،
وهـ ــذا األمـ ــر يـنـطـبــق عـلــى معظم
أصـ ـح ــاب ال ـ ـن ـ ــوادي ،ف ـه ــل ف ـكــرت
الحكومة في ذلــك؟ وهــل النوادي
ت ـن ـق ــل الـ ـ ـعـ ــدوى ب ـي ـن ـمــا ال تـنـقــل
االع ــراس والتجمعات وال ــزوارات
واالنتخابات المرض؟".
وتـســاء لــت الـحــرمــي" :هــل لدى
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،الـ ـت ــي قـ ـ ـ ــررت اغـ ــاق
االنـ ـ ــديـ ـ ــة ،احـ ـص ــائـ ـي ــات ب ــأع ــداد
اإلصـ ــابـ ــات ال ـت ــي ت ـس ـب ـبــت فيها
االندية؟ وهل يمكن أن تطلع الناس
عليها؟" ،مبينة أن الجميع يعلم
أهمية األندية والرياضة لتعزيز
مناعة الجسم وصحته ،فهل تريد
الحكومة من الناس الجلوس في
المنازل واألكل؟!
وش ـ ـ ــددت ع ـل ــى أن "األن ــدي ــة
الصحية فــي الـكــويــت مــن أكثر
االمــاكــن الـتــزامــا بــاالشـتــراطــات
ال ـص ـح ـيــة ،وقـ ــد أن ـف ـقــت مـبــالــغ
ط ــائ ـل ــة م ــن أجـ ــل ت ـح ـق ـيــق ه ــذه
الغاية ،إال أن الحكومة لم تراع
اصحاب االندية وأغلقتها بشكل

تسبب في خسائر فادحة لهم".
من ناحيته ،أكد ممثل جمعية
رواد ال ـع ـم ــل ال ـك ــوي ـت ـي ــة مـحـمــد
العازمي أن "ال ـقــرارات الحكومية
متخبطة ،ونحن نؤكد أن الوضع
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي فـ ــي خـ ـط ــر ،ون ـحــن
بأمس الحاجة إلى لقاح لالقتصاد
الكويتي".
وأضاف العازمي أن "المساعي
الفردية من المسؤولين ال تكفي،
ونطالب بفتح االنشطة وتأجيل
القروض على المبادرين ،وإلغاء
إذن العمل وإعادة صرف رواتبنا
ال ـت ــي تــوق ـفــت م ــن دع ــم الـعـمــالــة،
وع ـ ـ ــودة ال ـح ـي ــاة وال ـت ـس ــري ــع من
وتـيــرة التطعيمات ،للخروج من
هذا النفق الذي تسبب في خسائر
كبيرة".

تقليص العمل
مـ ـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ذك ـ ـ ـ ـ ــر رئ ـ ـيـ ــس
جـمـعـيــة ال ـم ـشــروعــات الـصـغـيــرة
والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة (ق ـ ـيـ ــد اإلشـ ـ ـه ـ ــار)
عبدالعزيز المبارك" :خرجنا في
االعتصام األول على أمل أن تقوم
الحكومة بحل المشكلة ،السيما
ان ـ ــه ك ــان ــت هـ ـن ــاك ات ـ ـصـ ــاالت مــع
رئيس مجلس األمة ووعود بحل
القضية ،لكن ما رأيناه أن المجلس
أعـ ـ ـ ــاد الـ ـنـ ـش ــاط الـ ــريـ ــاضـ ــي ،أم ــا
األنشطة والمشروعات الصغيرة
والمتوسطة فال تزال مغلقة".
وتابع المبارك" :الحكومة قامت
أيضا بتقليص ساعات العمل في
المجمعات التجارية ،ما أثر بشكل
مباشر علينا ،والجميع يعاني
ألن الــوقــت ال ــذي تــم فـيــه اإلغ ــاق
هــو وقــت الـ ــذروة" ،مشيرا إلــى ان
"كــل الــدول قامت بــإجــراءات لفتح
األنشطة المختلفة ،إذ أبلغوهم
ببداية ونهاية اإلغالق باستثناء
الكويت ،إذ إنها لألسف تستخدم
ال ـت ـج ــرب ــة الـ ـخـ ـط ــأ ،وهـ ـ ــذا األمـ ــر
مرفوض".

«المكاتب الهندسية» ينتخب مجلس إدارته محافظ األحمدي و«المستوطنات محافظ العاصمة :إشراك «الخاص»
ً
مجانا البشرية» يبحثان تحسين الخدمات في مشاريع تخضير وتجميل الشوارع
السلمان :شهادة لمن يهمه األمر للعاملين باالتحاد
ّ
ثمن محافظ األحمدي ،الشيخ فواز الخالد ،الدور المهم الذي تقوم
به هيئة األمم المتحدة من خالل بعثاتها ومكاتبها في دولة الكويت،
بالتنسيق والتعاون مع العديد من وزارات ومؤسسات الدولة والجهات
ذات الصلة ،ومنها محافظات الكويت .ونوه إلى حرص محافظة األحمدي
على التواصل الفاعل ،واستثمار فرص التعاون والتنسيق المشترك
المتاحة فيما يخص خطط وبرامج عمل ومشروعات محافظة األحمدي
ذات الشأن التنموي والحضاري ،كمشروع محافظتي أجمل ،ومختلف
ً
البرامج األخرى ،معربا عن تمنياته بالتوفيق لمختلف البعثات ومكاتب
هيئة األمم المتحدة في تعزيز دورها الفاعل على الساحة الكويتية.
جــاء ذلــك خــال اجتماع محافظ األحـمــدي ،أمــس ،في الــديــوان العام
للمحافظة ،ورئيس بعثة برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية
"موئل" لدول الخليج العربي ،الدكتورة أميرة الحسن ،التي أعربت عن
تقديرها البالغ للتجاوب الذي أبداه المحافظ لدعم جهود وبرامج البعثة.

جانب من اجتماع مجلس إدارة االتحاد
ّ
زكــى مجلس إدارة اتحاد المكاتب الهندسية
وال ـ ــدور االس ـت ـشــاريــة الـكــويـتـيــة الـمـهـنــدس بــدر
السلمان لرئاسة االتحاد للسنوات األربع المقبلة،
وح ــل الـمـهـنــدس م ــازن الـصــانــع بمنصب نائب
رئـيــس االتـحــاد بالتصويت ،بينما تمت تزكية
المهندس حمود الزعبي ألمانة السر والمهندس
جابر أبو الحسن ألمانة الصندوق.
وعـبــر الـسـلـمــان فــي خـتــام أول اجـتـمــاع عقده
مجلس إدارة االتحاد عن اعتزازه باستكمال ثقة
زمــائــه ،مــؤكــدا أن هــذا الـشــرف مسؤولية كبرى
سنعمل جاهدين على القيام بها بالتعاون مع
أع ـض ــاء االتـ ـح ــاد ،الف ـتــا ال ــى أن الـجـلـســة األول ــى
لـمـجـلــس االدارة الـمـنـتـخــب خـصـصــت لـتــوزيــع
المناصب وبحث خطة العمل المقبلة .وأضاف أن
مجلس اإلدارة شكر تعاون جمعية المهندسين
ممثلة برئيسها فيصل العتل على تقديم الدعم
للمكاتب الهندسية والدور االستشارية الكويتية
ومـنــح أعـضــاء االت ـحــاد شـهــادة لمن يهمه األمــر
مجانا للمهندسين العاملين في هــذه المكاتب

«التكنولوجية» :التسجيل
بـ«الميداني» حتى  25الجاري
أعلن مكتب التدريب الميداني بكلية
الدراسات التكنولوجية في الهيئة العامة
للتعليم التعليم التطبيقي والتدريب ،في
تصريح صـحــافــي ،أم ــس ،بــدء التسجيل
ف ــي م ـق ــرر الـ ـت ــدري ــب ال ـم ـي ــدان ــي لـلـفـصــل
ً
الدراسي الثاني حتى  25الجاري ،داعيا
الطلبة ،الــذيــن يتطلب منهم هــذا المقرر
إلى التسجيل ،متمنيا التوفيق والسداد
لجميع الطلبة في دراستهم.

والدور ،الفتا الى أن أعضاء االتحاد ممتنين لهذا
الدعم الذي يمثل شراكة حقيقية بين الجانبين في
القضايا ذات االهتمام المهني المشترك.
وأشار السلمان الى أن االتحاد سيعكف خالل
الـمــرحـلــة الـمـقـبـلــة عـلــى تحقيق مــا يـصـبــو اليه
أع ـضــاؤه بــاالرت ـقــاء بـمــزاولــة المهنة الهندسية
وتفعيل دورهــم في التنمية بالكويت ،الفتا الى
أن أولى هذه المهام تسهيل اجراءات التراخيص
والبناء وتحويلها كاملة الى إجراءات الكترونية
يقوم عضو االتحاد بها بإشراف من بلدية الكويت
أو االدارة العامة لالطفاء وكذلك معامالت ايصال
التيار مــع وزارة الكهرباء والـمــاء أو غيرها من
الـجـهــات األخ ــرى ،كما سيولي اهتماما خاصا
لـتـخـصـيــص لـجـنــة لــاس ـت ـشــاري ـيــن الـهـنــدسـيــن
وفـصـلـهــا ع ــن ال ـم ـق ــاوالت ف ــي ال ـج ـهــاز الـمــركــزي
لـلـمـنــاقـصــات ال ـمــركــزيــة ،وال ـت ـعــاون مــع البلدية
وغـيــرهــا مــن الـجـهــات لـلـحــد مــن ظــاهــرة تأجير
المكاتب الهندسية.

هندي قتل آسيوية بالرميثية
●

محمد الشرهان

شهدت منطقة الرميثية ،مساء أمــس ،جريمة قتل راحــت ضحيتها
وافدة آسيوية بالعقد الثالث من عمرها ،إثر تلقيها  9طعنات على يد
وافد هندي بالعقد الرابع من عمره ،يشاركها السكن في منطقة الرميثية.
وفي التفاصيل أن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بالغا ،ظهر
أمس ،يفيد بوجود جريمة قتل بأحد المنازل بمنطقة الرميثية ،فانتقل
رجال أمن محافظة حولي والمباحث واالدلة الجنائية والطبيب الشرعي
ووكيل النائب العام الى موقع البالغ ،حيث شاهدوا جثة وافدة آسيوية
بإحدى الغرف مصابة بعدة طعنات نافذة وشاهدوا القاتل ،وهو وافد
هندي ،يجلس بجانب الجثة ،وقد بادر الى تسليم نفسه واعترف بقتله
للمجني عليها بعد خالف بينهما .وذكر المصدر أن التحقيقات األولية
مع القاتل دلت على انه أعزب ويشارك اسرة المجني عليها السكن ،وأن
خالفا وقع بينهما بسبب قلة الطعام الذي تقدمه المجني عليها له مقابل
مبلغ مادي ،الفتا الى ان القاتل اعترف ان شجارا وقع بينه وبين المجني
عليها وتطور الى ارتكاب الجريمة.

المشاركون في اجتماع تطوير العاصمة
أكد محافظ العاصمة الشيخ
طالل الخالد أن القطاع الخاص
الفاعل شريك نجاح في البالد،
ويـضـطـلــع بـ ـ ــأدوار وط ـن ـيــة في
خدمة الوطن ،في إطار جهوده
الـبـنــاء ة والمخلصة فــي خدمة
الـمـجـتـمــع الـمـحـيــط ،الف ـتــا إلــى
أن المحافظة ستتجه للقطاع
الخاص لتنفيذ بعض مشاريع
ت ـخ ـض ـيــر وت ـج ـم ـي ــل ال ـ ـشـ ــوارع
الرئيسية والدوارات فيها ،عبر
تـخـضـيــر وت ـش ـج ـيــر وتـصـمـيــم
مجسمات ذات أشكال إبداعية،
لتجنب أي معوقات في اتجاه
تحقيق اإل ن ـج ــازات المنشودة
في المحافظة.
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التنسيقي الخامس الــذي عقد
أم ــس بمقر الـمـحــافـظــة ،لبحث
أط ـ ـ ــر تـ ـط ــوي ــره ــا عـ ـل ــى ج ـم ـيــع
الـمـسـتــويــات ومـتــابـعــة مــراحــل
اإلنـ ـج ــاز وال ـح ـل ــول الـمـقـتــرحــة
لمشاكلها بحضور ممثلي عدد
من الجهات المعنية.
وأوضح الخالد أنه طلب من
الهيئة العامة لـشــؤون الــزراعــة
والـ ـ ـث ـ ــروة ال ـس ـم ـك ـي ــة تـ ــزويـ ــده
بمخططات المشاريع الزراعية
والتجميلية للشوارع الرئيسية
والداخلية والدوارات في جميع
م ـن ــاط ــق ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ،لـتـحــديــد
المشاريع التي يجري تنفيذها
حــالـيــا ،وغـيــرهــا مــن المشاريع
المستقبلية لتقييم أوضاعها
والوقوف على توقيتات وآليات
إنجازها في أسرع وقت ممكن.

«اتحاد مصر» يطالب المكتب الثقافي بتطعيم الطلبة
المعضادي لـ ةديرجلا  :لتحصينهم أسوة بالدبلوماسيين
•

●

أحمد الشمري

طالب االتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع مصر،
رئيس المكتب الثقافي في سفارة الكويت بالقاهرة
د .أ حـمــد ا لـمـطـيــري ،بتطعيم الطلبة الكويتيين
الــدارسـيــن فــي مختلف الجامعات المصرية ضد
فيروس كورونا.
وذك ـ ــر رئ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد ،أح ـم ــد ال ـم ـع ـض ــادي ،في
تصريح صحافي ،لـ"الجريدة" ،أن "االتحاد وجه كتابا

رسميا إلى المكتب الثقافي مؤخرا ،للمطالبة بتطعيم
الطلبة الكويتيين ضــد "كــورونــا" مـجــانــا ،لكي يتم
تحصينهم من مخاطر انتشار المرض".
وشدد على ضرورة تطعيم الطلبة أسوة بأعضاء
السلك الــدبـلــومــاســي والموظفين بـسـفــارة الكويت،
مشيرا إلى أن هذا التوجه يساهم في تقليص انتشار
المرض ،خصوصا في ظل عودة ارتفاع اعداد حاالت
اإلصابة على مستوى العالم.
ولفت إلــى أن التطعيم أيضا يساهم في تطبيق

المناعة المجتمعية ،وتزامنا مع الخطة الموضوعة
من وزارة الصحة لتطعيم المواطنين والوافدين على
أرض الوطن.
ولفت المعضادي إلى ضرورة تطبيق آلية في حالة
الموافقة على تطعيم الطلبة الدارسين في مصر ،سواء
كان في مبنى االتحاد أو المكتب الصحي الكويتي،
متمنيا أن تتم الـمــوافـقــة عليه بــأســرع وقــت ممكن،
ليستفيد منه الطلبة حتى يزول الوباء ،وتعود الحياة
إلى سابق عهدها.

أحمد المعضادي

وأضاف أنه تم التواصل مع
وزي ــرة األش ـغــال الـعــامــة وزي ــرة
الـ ـ ــدولـ ـ ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون االتـ ـ ـص ـ ــاالت
وت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـم ـع ـلــومــات د.
رن ـ ــا ال ـ ـف ـ ــارس ،وال ـت ــأك ـي ــد عـلــى
ضرورة وضع الحلول الجذرية
والعاجلة للعديد من المشاكل
في المحافظة ،مبينا أن بعض
المستثمرين تقدموا بمشروع
متكامل لتطوير منطقة بنيد
الـ ـق ــار ل ـك ـنــه ي ـح ـت ــاج ل ــدراس ــة،
والـ ـ ـق ـ ــرار فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن بـيــد
الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي ل ـت ـش ــري ــع
ا لـقــوا نـيــن فيما يتعلق بالبنى
التحتية وتحديد نسب البناء.

التحويل في كليات
«التطبيقي»  7الجاري
أع ـل ــن االتـ ـح ــاد ال ـعــام
ل ـ ـ ـط ـ ـ ـل ـ ـ ـبـ ـ ــة وم ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدربـ ـ ـ ــي
الهيئة ا لـعــا مــة للتعليم
ال ـت ـط ـب ـي ـقــي وال ـت ــدري ــب،
أن ف ـتــرة تـقــديــم طـلـبــات
الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــوي ـ ــل ال ـ ــداخـ ـ ـل ـ ــي
والخارجي بين الكليات
للفصل الدراسي الثاني
 ،2021-2020ستكون من
 7حتى  19الجاري.
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نواب ينتقدون التشكيل الحكومي الجديد ...وآخرون يرحبون
الساير والحميدي والشاهين وعبدالكريم :مخيب لآلمال ...والقطان والطريجي يمدان يد التعاون
محيي عامر

الحكومة الـ 38التي
شهدت ً
أعلنت رسميا أمس األول
الشيخ صباح
لسمو ً
والثالثة ً
الخالد تباينا نيابيا ،ففي وقت
وجه عدد من النواب انتقادات
الذعة لها ،رحب آخرون بها،
مؤكدين مد يد التعاون لها.

فــي وقــت رحــب النائبان علي
ال ـق ـطــان ود .عـبــدالـلــه الـطــريـجــي
بــال ـت ـش ـك ـي ـلــة الـ ـج ــدي ــدة وم ـ ــد يــد
التعاون لها ،وجــه الـنــواب مهند
الـ ـس ــاي ــر وبـ ـ ـ ــدر الـ ـحـ ـمـ ـي ــدي ود.
ع ـب ــدال ـك ــري ــم الـ ـكـ ـن ــدري وأس ــام ــة
ال ـشــاه ـيــن انـ ـتـ ـق ــادات للتشكيلة
الحكومية الجديدة التي اعتبروها
ل ـي ـســت ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـط ـمــوح،
مؤكدين أنها بعيدة عن حكومة
االنـ ـ ـق ـ ــاذ ال ــوطـ ـن ــي ،ك ـم ــا شـمـلــت
انتقاداتهم استبعاد بعض الوزراء
واسـتـحــداث وزارات جــديــدة مثل
وزارة نزاهة.
واكتفى الساير بالتعليق فور
اإلع ـ ــان الــرس ـمــي ع ــن التشكيلة
ال ـح ـك ــوم ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة ب ــال ـق ــول:
تمخض الرئيسان فولدا حكومة
مشوهة!
م ــن ج ـه ـتــه ،أك ــد ال ـح ـم ـيــدي ان
ٌ
بعيد
تـشـكـيــل الـحـكــومــة األخ ـي ــر
كل البعد عن حكومة اإلنقاذ التي
ننشدها فــي هــذا الــوقــت الـحــرج،
ودمـ ــج وزارات ذات اخـتـصــاص

اختراق َ
حسابي العتيبي
والخليفة بـ «الواتساب»
لم يتوقف استهداف الهاكرز للحسابات
ال ـع ــادي ــة ب ــل زاد اس ـت ـهــداف ـهــم لـحـســابــات
النواب خاصة على «الواتساب» في األيام
األخيرة ،وأعلن أمس النائبان خالد العتيبي
ومرزوق الخليفة اختراق حسابيهما على
«الواتساب» ،داعيين الجميع إلى عدم الرد
على ما يرد إليهم من رسائل.
وف ــي ه ــذا الـسـيــاق ،أعـلــن مكتب النائب
خــالــد العتيبي أنــه «تـمــت قرصنة وسطو
على حساب النائب على (واتساب) ،فيرجى
عدم الــرد على الرسائل التي تصلكم منه،
كما يرجى اإلب ــاغ عــن الرسائل مــن خيار
 اإلب ـ ــاغ ع ــن ج ـهــة االت ـ ـصـ ــال -ب ـخ ـيــاراتالــوات ـســاب ،حـتــى يـتــم إغــاقــه واسـتـعــادتــه
مرة أخرى».
من جهته ،قال النائب مرزوق الخليفة :تم
تهكير حسابي في الواتساب ،أرجو منكم
عدم التعامل مع أي رساله تصلكم باسمي
الى ان تتم معالجة االختراق.

مـخـتـلــف ،واس ـت ـحــداث مسميات
ً
جديدة فارغة من محتواها ،مشيرا
إل ــى أن لـعـبــة ال ـكــراســي يـجــب أن
تنتهي ،وعلى رئيس الحكومة أن
يعي أن لألمة كلمة.
ب ـ ـ ــدوره ،ع ـل ــق الـ ـكـ ـن ــدري عـلــى
وج ـ ــود وزارة ل ـل ـنــزاهــة ،ف ــي ظل
وجـ ـ ــود ه ـي ـئــة ل ـل ـن ــزاه ــة ،ب ـقــولــه:
الـنــزاهــة نـهــج ولـيـســت شكليات،
النزاهة سلوك وليست مسميات،
ك ــل ه ــذا ل ــن يـجـمــل ال ـحــالــة الـتــي
نعيشها من تفش للفساد ،محاربة
ً
الفساد ليست عنوانا بل أفعاال.
وأضاف الكندري :لم أستغرب
استبعاد الــوزيــر السابق فيصل
المدلج ،فهذا نهج صباح الخالد
ال ي ـت ـغ ـي ــر ،إن تـ ــم الـ ـت ــراج ــع عــن
أي ق ــرار مــن قبل الــوزيــر الجديد
بخصوص شركة الـمـعــادن التي
تعيق المشروع فسيتحمل الوزير
المسؤولية.
وأع ــرب الـشــاهـيــن عــن خالص
أسـ ـف ــه واسـ ـتـ ـغ ــراب ــه مـ ــن إص ـ ــرار
«السلطة» على استبعاد فيصل

بدر الحميدي

مهند الساير

علي القطان

ال ـمــدلــج م ــن ال ـح ـكــومــة ال ـجــديــدة
وك ــل وزي ــر إصــاحــي ي ـنــال رضــا
المواطنين ،وضرب أمثلة بالوزراء
االصالحيين الذين تم استبعادهم
مثل ب ــراك الشيتان ،ويــاســر أبــل،
وجمال الحربي ،وفهد الشعلة.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ق ـ ــال الـ ـقـ ـط ــان:
ن ـب ــارك لـحـكــومــة ال ـش ـيــخ صـبــاح
ال ـخــالــد تـشـكـيـلـهــا ،ونـتـمـنــى من

ال ــوزراء بــذل المزيد مــن الجهود
واالل ـت ـف ــات لـمـســؤولـيــاتـهــم لحل
جـمـيــع الـمـشــاكــل الـعــالـقــة والـتــي
تهم المواطن الكويتي وااللتفات
لمصالح الشعبن وبــدورنــا نمد
ي ــد ال ـت ـع ــاون ل ـل ـمــرح ـلــة الـمـقـبـلــة
فـ ــاالصـ ــاح ال ـح ـق ـي ـقــي يـ ـب ــدأ مــن
الحكومة.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ذاتـ ـ ـ ـ ــه ،ط ــال ــب

الـطــريـجــي الـحـكــومــة ب ـبــذل جهد
أكـ ـ ـب ـ ــر ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد م ـح ــاس ـب ــة
الـ ـف ــاس ــدي ــن ،وإع ـ ـ ـ ــادة ال ـه ــارب ـيــن
منهم ،واس ـتــرداد األم ــوال العامة
المنهوبة.
وأضاف في تصريح صحافي
ان تـقـيـيــم الـتـشـكـيـلــة الـحـكــومـيــة
الجديدة يتم من خالل ما ستقوم
بــه مــن أفـعــال وإج ــراءات مرتبطة

«التعليمية» :إلزام «التعليم العالي»
بمعادلة الشهادات العليا للموظفين
وافقت لجنة شؤون التعليم
والثقافة واإلرشــاد البرلمانية،
فـ ـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـه ــا أم ـ ـ ـ ــس ،ع ـلــى
االقـ ـ ـت ـ ــراح ب ــرغ ـب ــة الـ ـمـ ـق ــدم مــن
النائب فايز الجمهور «بإلغاء
البند الخامس من المادة  11من
الئحة معادلة الدرجات العلمية
ما بعد الثانوية العامة الصادرة
م ـ ــن خـ ـ ـ ــارج ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وإلـ ـ ـ ــزام
وزارة التعليم ا لـعــا لــي معادلة
الـ ـشـ ـه ــادات ال ــدراسـ ـي ــة الـعـلـيــا
للموظفين غير الحاصلين على
إج ـ ـ ــازة دراس ـ ـيـ ــة وفـ ــق األس ــس
والشروط المقررة».
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،وجـ ـ ــه ال ـج ـم ـه ــور
سؤاال إلى وزير الداخلية الشيخ
ثــامــر ال ـع ـلــي ق ــال ف ــي مـقــدمـتــه:
« تـ ـ ـع ـ ــا ق ـ ــدت وزارة ا ل ــدا خـ ـلـ ـي ــة
مـ ــع ب ـع ــض ال ـ ـشـ ــركـ ــات (ال ـع ـق ــد

فايز الجمهور

رق ــم  2019/2018/136والـعـقــد
 ،)2019/2018/168حيث تبين أن
الوزارة تجاوزت القيمة الواردة
ف ــي مــواف ـقــة ال ـج ـهــات الــرقــابـيــة

(دي ـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة  -ال ـج ـهــاز
الـمــركــزي للمناقصات العامة)
ب ـم ـبــالــغ ت ــزي ــد ع ـل ــى  100أل ــف
دينار لهذه العقود ،وذلــك دون
الرجوع إليها ،مما يعد مخالفا
ل ـق ــان ــون إنـ ـش ــاء ت ـل ــك ال ـج ـهــات
والتعدي على المال العام».
وعـلــى ض ــوء مــا سـبــق ،طلب
تــزويــده بتاريخ إبــرام العقدين
والـتـكـلـفــة ال ـمــال ـيــة ،م ــع ص ــورة
ضوئية مــن كــل عـقــد ،وموافقة
الجهات الرقابية على العقدين،
وإجـمــالــي قيمة الــدفـعــات التي
تم سدادها للشركات لكل عقد
على حدة ،وهل تم تجاوز القيمة
الـ ـ ـ ــواردة ف ــي م ــواف ـق ــة ال ـج ـهــات
الــرقــابـيــة (دي ـ ــوان الـمـحــاسـبــة -
الـجـهــاز الـمــركــزي للمناقصات
العامة)؟

بحسم الملفات والقضايا العالقة
ووضـ ــع ح ــد لـلـفـســاد الـمـتـفـشــي،
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ـ ــن تـ ـخـ ـفـ ـي ــف األعـ ـ ـبـ ـ ــاء
المعيشية عــن المواطنين وعــدم
ا لـمـســاس بحقوقهم المكتسبة،
وذلك بالتعاون مع مجلس األمة
وفـقــا لما نصت عليه ال ـمــادة 50
من الدستور.
من جهة أخرى ،وجه الطريجي
س ــؤاال إل ــى وزي ــر الـمــالـيــة خليفة
حمادة أشار فيه إلى قرار مجلس
الــوزراء الصادر في  24أغسطس
 2020بتشكيل لجنة عليا برئاسة
سـ ـم ــو رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
تتولى دعم جهود تعزيز النزاهة
ومكافحة الفساد،
وأضــاف الطريجي في سؤاله
ان مـجـلــس األم ــة أق ــر الـكـثـيــر من
الـتــوصـيــات الـتــي ح ــددت مكامن
الخلل في االنفاق الحكومي وسبل
تحصيل أم ــوال الــدولــة والــديــون
المستحقة ل ــدى بـعــض الجهات
ال ـح ـكــوم ـيــة ،ف ـمــا الـ ــذي قــامــت به
الحكومة حيال هذه التوصيات؟

أمانة المجلس :التعاقد مع مكتب
محاماة تم وفق القانون وبأقل األسعار
أصــدرت األمانة العامة لمجلس األمة
بيانا أوضحت فيها ما اعتبرته الحقائق
بشأن ما أثير أخيرا حول تعاقد المجلس
مـ ــع أحـ ـ ــد مـ ـك ــات ــب الـ ـمـ ـح ــام ــاة ،ل ـت ـقــديــم
خدمات االستشارات القانونية لتلفزيون
المجلس.
وقالت األمانة ،في بيانها ،إن األعمال
المطلوبة نظير ذلك العقد تنطوي على
تمثيل القناة في القضايا كافة أمام جميع
المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى االس ـ ـت ـ ـشـ ــارات ال ـقــانــون ـيــة
الجزائية واإلدارية المتصلة بالقناة ،وما
يقدم لها من أعمال بشكل دائم ومستمر،
ونظرا للطبيعة الخاصة لنشاط تلفزيون
الـمـجـلــس ن ـشــأت ال ـحــاجــة إل ــى الـتـعــاقــد
م ــع مـكـتــب قــانــونــي خ ــارج ــي ذي خـبــرة
في مجاالت المرئي والمسموع وتقنية
الـمـعـلــومــات وقــانــون ال ـج ــزاء ،المرتبطة
بشكل وثيق بأعمال وسائل اإلعالم.
وأض ــاف ــت أن ــه ت ــم الـتـعــاقــد ب ـنــاء على

اس ـ ـتـ ــدراج عـ ـ ــروض أسـ ـع ــار م ــن مـكــاتــب
ق ــان ــون ـي ــة ع ـ ـ ــدة ،وع ــرضـ ـه ــا ع ـل ــى لـجـنــة
المناقصات ليتم اختيار الـعــرض األقــل
سعرا بفارق كبير عن العروض األخرى
المقدمة ،كما تم استيفاء جميع اإلجراءات
الـقــانــونـيــة والـمــالـيــة بشكل يـتــوافــق مع
الـقــوانـيــن وال ـلــوائــح المنظمة لـهــا ،مثل
قانون المناقصات وتعاميم نظم الشراء
والالئحة المالية لمجلس األمة.
وأك ــدت أن هــذا التعاقد كــان وال يــزال
محل نظر ديــوان المحاسبة فــي رقابته
على أعمال مجلس األمة ،ولم يتم توجيه
أي مخالفة أو مالحظة في شأنه ،ما يؤكد
سالمة اإلجراءات وتوافقها مع القوانين
واللوائح المنظمة ،مبينة أن المستندات
واألوراق الرسمية التي تم تسريبها هي
جـ ــزء م ــن م ـلــف رس ـم ــي م ـت ـكــامــل يخص
الـتـعــاقــد ال ـم ـشــار إل ـي ــه ،وق ــد ت ــم تقديمه
لمقرر لجنة الميزانيات د .بــدر الداهوم
بناء على طلبه وتم تسليمه اليوم (امس).

برلمانيات
سلة برلمانية
مؤتمر لتمكين المرأة
االثنين المقبل

قال رئيس لجنة شؤون المرأة
واالسرة والطفل النائب أسامة
الشاهين إن اللجنة ستنظم
ً
مؤتمرا بعنوان «تمكين المرأة
واالسرة» تحت رعاية رئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم
االثنين المقبل والذي يصادف
اليوم العالمي للمرأة .وأوضح
الشاهين في تصريح امس أن
المؤتمر سيناقش مجموعة
من القضايا ذات األولوية مثل
موضوع المادة  135من قانون
الجزاء.

المويزري يسأل عن إجبار
ضباط بالجيش على التقاعد
ّ
وجه النائب شعيب المويزري
سؤاال الى نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ
حمد الجابر ،قال فيه :لماذا
تم اجبار عشرات الضباط في
الجيش الكويتي على تقديم
طلب التقاعد على الرغم من
عدم رغبتهم بالتقاعد؟

الكندري :طرد الطلبة
«البدون» غير قانوني

طالب النائب د .عبدالكريم
الكندري وزير التربية بتفعيل
دور التعليم الخاص بالرقابة
على المدارس االهلية ،معتبرا
أن ما حصل من طرد للطلبة
البدون بسبب عدم دفع
رسوم الشريحة هو أمر غير
قانوني.

زوايا ورؤى
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أفسحوا المجال لغيركم
لمواجهة الوباء
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com

هناك سمات عامة ألداء الحكومة في هذه األزمة
اإلعالن
مثل التأخر في اتخاذ القرارات ،والتردد في
ً
عنها ،والتراجع عن القرارات بعد صدورها رسميا،
وعدم الشفافية والوضوح اإلعالمي ،وسوء إدارة
الملف ًالتعليمي ،واألضرار االقتصادية الفادحة
خصوصا بصغار المستثمرين ،واالزدواجية في
تطبيق القانون لمخالفي االشتراطات الصحية ،وعدم
مراعاة الجوانب النفسية ألفراد المجتمع.
أعلن معهد لوي االسترالي العالمي ()Lowy Institute
وه ـ ــو م ـع ـه ــد م ـس ـت ـقــل ل ــأ بـ ـح ــاث عـ ــن م ــؤ ش ــر أداء
حـكــومــات دول الـعــالــم فــي إدارت ـه ــا ألزم ــة كــورونــا
خ ــال  ٨ش ـهــور بـعــد ر ص ــد أول  ١٠٠حــا لــة فــي كل
دولة ،وقيم المعهد مئة دولة بناء على عدة معايير
منها عدد اإلصابات والوفيات والفحوصات لكل
مليون شخص ،لألسف حلت الكويت بالمرتبة ٨٠
من أ صــل  ٩٨دو لــة شملتها ا لــدرا ســة ،و كــان ترتيب
ً
الدول الخليجية والعربية متقدما عن الكويت في
ً
الدراسة ،فقد حلت تونس ( 21عالميا ) واإل مــارات
( )35والبحرين ( )44وقطر ( )50والسعودية ()65
والمغرب ( )68وليبيا ( )77والكويت ( )80ثم العراق
( ،)89فسلطنة عمان (.)91
هناك سمات عامة ألداء الحكومة في هذه األزمة
مثل التأخر في اتخاذ القرارات ،والتردد في اإلعالن
ً
عنها ،والتراجع عن القرارات بعد صدورها رسميا،
وعدم الشفافية والوضوح اإلعالمي ،وسوء إدارة
الملف التعليمي ،واأل ضــرار االقتصادية الفادحة
ً
خصوصا بصغار المستثمرين ،واالزدوا جـيــة في
تطبيق القانون لمخالفي اال شـتــرا طــات الصحية،
و عــدم مــرا عــاة ا لـجــوا نــب النفسية أل فــراد المجتمع
صغارهم وكبارهم ،وتصريحات غير مسؤولة عن
الـتـعــامــل مــع األزم ــة مــن بـعــض الـقـيــادات ،وق ــرارات
الحظر الجزئي والكلي وإ غــاق المنافذ ور حــات
الطيران وإعادة فتحها ،ومكافأة الصفوف األمامية
الغريبة والمتعطلة ،وميزانية عقود ومشتريات
أزمـ ـ ــة ك ـ ــورون ـ ــا ،والـ ـب ــدع ــة ال ـع ـج ـي ـبــة ل ـن ـســب دوام
الموظفين في القطاع الحكومي والخاص ،واختيار
األنشطة التي يتم إغالقها أو السماح بها .وهكذا
ساهمت الفوضى الحكومية فــي تــأز يــم المجتمع
وإر هــا قــه خــال عــام  2020مــع غـمــوض التوجهات
المستقبلية للتعامل مع هذه األزمة الممتدة.
ً
ً
لـقــد قـلـنــا م ـ ــرارا وتـ ـك ــرارا إن اج ـت ـهــاد وإخ ــاص
العاملين في الصفوف األمامية بمواجهة الوباء،
ً
خـصــو صــا فــي وزارة ا لـصـحــة بـكــل قطاعاتها كــان
خــط الــدفــاع األول فــي الـكــويــت مـنــذ بــدايــة األزم ــة،
فما قام به العاملون في القطاع الصحي من جهد
ج ـبــار وم ـتــواصــل ســاهــم فــي الـتـخـفـيــف مــن اآلث ــار
العنيفة لـلــو بــاء بفضل ا لـلــه تـعــا لــى ،و كــذ لــك ر جــال
الداخلية والعاملين في المطار بمختلف وظائفهم
والـ ـمـ ـح ــاج ــر ،وب ــال ـط ـب ــع ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـت ـع ــاون ـي ــة
والشباب المتطوعين بكل موقع والقائمين على
ً
حملة التطعيم ،فقد كــان هــؤالء نجوما في سماء
ال ــوط ــن ،لـكــن ج ــاء ت ال ــدراس ــة ه ــذه ،لـتــؤكــد لـنــا أن
إدارة الدولة ألزمة كورونا لم تكن موفقة والدالئل
وا لـشــوا هــد كـثـيــرة ،فـمــاذا سيفعل مجلس ا ل ــوزراء
الموقر بتشكيلته الجديدة مع هذه الدراسة؟ وكيف
سيصحح األوضاع ويعدل المسار؟ ألم يحن الوقت
لتكليف إدارة جديدة للتعامل مع هذا الوباء بعد
أن أخذت إدارته الحالية فرصتها الكافية والوافية؟
والله الموفق.

ةديرجلا

•
العدد  / 4672الخميس  4مارس 2021م  20 /رجب 1442هـ

opinion@aljarida●com

جيمس زغبي*

لسة فاكر

أميركا المنقسمة ورسالة «الديمقراطيين»
ّ
في عام  1967خلصت «لجنة كرنر» ،التي شكلها الرئيس ليندون
جونسون للتحقيق فــي أعـمــال الشغب التي عصفت بعدد مــن مدن
أميركا ،إلى أن «أمتنا تسير نحو مجتمعين؛ مجتمع أسود ومجتمع
ُ
أبيض ،منفصلين وغير متساويين» ،ومثلما تظهر مظاهرات العام
الماضي الحاشدة ضد عنف الشرطة وعدم المساواة العرقية ،إضافة
إلى تعبئة حركة التظلم البيضاء التي يتزعمها ترامب ،فإننا قد نكون
ً
أسوأ حاال اليوم ،فهناك مؤشرات على أن نظام الحكم األميركي أصبح
أشبه بقبيلتين متصارعتين تتحدثان لغتين مختلفتين ،وتنظران إلى
الواقع عبر أعين مختلفة .وبالتالي ،فالسؤال الذي يفرض نفسه هنا
هو« :كيف وصلنا إلى هذه الحال؟».
ُ
كتبت عــن آ فــة العنصرية المتغلغلة فــي النظام
لقد سبق لــي أن
والضرر الذي ما زالت تلحقه بحيوات السود في أميركا ،لكن الجانب
اآلخــر مــن االنـقـســام الــذي يعتري بلدنا حظي بقدر أقــل مــن البحث،
ً
ّ
وبالطبع ال شــيء مــن هــذا يشكل ع ــذرا للعناصر المسلحة القومية
البيضاء التي قادت التمرد العنيف ،لكن القصد هو فهم قاعدة االستياء
الكبيرة التي تستمد منها دعمها.
بينما كنت أتابع صعود حركة الشاي في عام  ،2009وتجمعات
ً
ترامب اعتبارا من عام  ،2015وأعمال التمرد بمبنى الكونغرس في
ً
ً
 ،2021كان واضحا أن الكثير ممن شاركوا فيها كانوا أميركيين بيضا
ُ
من الطبقة العاملة المتوسطة ،وهم يشعرون بالغضب ألنهم همشوا،
ّ
ويحسون بالخيانة والخذالن إزاء الحكومة ،وقد أصبحوا يعتقدون
أن ترامب فهم تظلماتهم وسيدافع عنهم .صحيح أن ترامب استخدم
ُ ً
العنصرية والخوف من المهاجرين طعما الستمالتهم ،لكن الرسالة
التي كان لها صدى بينهم هي وعده بجلب الوظائف واألمل ،فكيف
استطاع نجم تلفزيون الواقع الثري أن يظهر لهم بمظهر المنقذ؟
هناك عامالن أعتقد أنهما يفسران هذا األمر :تراجع اإليمان بالحلم
األميركي ،وفقدان الثقة بالمؤسسات الحكومية والزعماء السياسيين.
خــال االنهيار االقتصادي عــام  ،2009-2008وفــي غضون بضعة
أشهر فقط ،تضاعفت البطالة ،وفقدت معاشات المتقاعدين  30إلى
ّ
 %40من قيمتها ،وكان واحد من كل خمسة من ُملك المنازل يواجه
خطر فقدان منزلهّ ،
فرد البيت األبيض والكونغرس على هذه األزمة بأن
ّ
هب إلنقاذ البنوك و«وول ستريت» ،في حين قيل لألميركيين العاديين
أن يصبروا وينتظروا وصول التأثير غير المباشر لهذه األموال إليهم
عبر حركة االقتصاد .والواقع أن بعضهم رأى مزايا بالفعل ،لكن ليس
بما يكفي الستعادة ثقة معظم األميركيين بأن الحكومة تكترث لهم،
ً
وف ــي غـضــون سـتــة أشـهــر فـقــط ،أظ ـهــرت اسـتـطــاعــات ال ــرأي تــراجـعــا
ً
دراماتيكيا في اإليمان بالحلم األميركي.
وإضافة إلى هذا الشعور باالضطراب االقتصادي والتهميش ،كان
هناك فقدان للثقة في المؤسسات الحكومية ،فخالل رئاسة بوش االبن،
أصبح األميركيون يشعرون بأن الحكومة ال تستطيع توفير األمان لهم
( 11سبتمبر) ،أو ال يمكن االعتماد عليها لتقول لهم الحقيقة (حرب

د .سلطان ماجد السالم

العراق) ،أو حتى الرد على حاالت الطوارئ الوطنية (الرد الكارثي على
إعصار كاترينا).
ث ــم هـ ـن ــاك اخ ـ ـتـ ــاالت ال ـح ـك ــم الـ ـت ــي خ ـل ـق ـت ـهــا ح ــال ــة االس ـت ـق ـطــاب
المتزايد لحياتنا السياسية ،فقد استمال كــل مــن «الديمقراطيين»
و«ال ـج ـم ـهــوري ـيــن» أن ـص ــاره ــم ،وأص ـب ــح ُيـنـظــر إل ــى ك ــل م ــوض ــوع من
ال ـمــواض ـيــع م ــن خ ــال ع ــدس ــات ه ــذا الـ ـص ــراع ال ـحــزبــي الـ ــذي يتسم
بالتعصب ا لـمـفــرط ،وأصبحت الطبقة العاملة البيضاء تنظر إلى
الديمقراطيين على أنه ال ّ
تهمهم سوى «األقليات» وقضايا النساء،
ً
مما ترك المجال مفتوحا أمام الجمهوريين الستغالل شعور الناخبين
ً
البيض بالتهميش والخذالن ،ورغم ميل األجندة الجمهورية دائما
إلى تقديم مصالح األغنياء (من خالل خفض الضرائب) والشركات
(مــن خــال التحرير وتقليص التقنين) والمحافظين الدينيين (من
خالل التشريعات المعارضة لإلجهاض وحقوق المثليين) ..إال أنهم
تمكنوا مع ذلك من تحقيق اختراق مهم داخل ناخبي الطبقة العاملة.
ثم جاء ترامب الذي ،وإن لم يحد عن هذه األجندة الجمهوريةّ ،
وقدم
نفسه باعتباره المدافع عن الطبقة العاملة البيضاء ،ومع أن كل شيء
بشأن تاريخه يتناقض مع احتياجاتهم ،فإنه ّ
تحدث عن تظلماتهم
ووعد بأن يعيد إليهم وظائفهم ،ويدافع عنهم أمام النخب التي أدارت
ً
ظهرها لهم ،وأن يجعلهم عظماء من جديد .ومع أنه لم يحقق أيا من
ذلك ،فإنهم يخشون االعتراف بأنهم كانوا مخطئين ،ألنهم كانوا قد
انضموا إليه وأصبحوا مرتبطين به ،وهكذا ،أصبح أعداؤه أعداءهم،
وأولئك الذين كانوا «يسرقون االنتخابات» كانوا يسرقون فرصتهم في
النجاح ،أو هكذا اعتقدوا ،ولهذاّ ،
صوت  75مليون شخص له ،ولهذا
ً
أيضا ،كانوا معنيين بخسارته.
ُ
وبعد أن شاهدت سلوك الجمهوريين في أعقاب التمرد ،ليس لدي
أي أمل في إمكانية أن ّ
يغيروا االتجاه ،فبعض زعماء الحزب الجمهوري
ما زالــوا ّ
يحملون «اليساريين» مسؤولية التسبب في العنف ،وأحد
سيناتوراتهم ،وكان قد ّ
ندد بترامب في البداية ،زار فلوريدا (حيث يقيم
ترامب) ثم عاد وهو يردد« :إننا حزب الطبقة العاملة ،حزب ترامب»،
ً
محذرا من أن الجمهوريين ال يستطيعون الفوز بدونه.
ّ
لذلك يجدر بالديمقراطيين أن يوسعوا جهودهم للتواصل مع كل
الطبقات االجتماعية ،وأن يصوغوا رسالة وسياسات تخاطب كل
ً
ً ُ ً
وسمرا وبيضا ،وتهتم ببواعث قلقهم االقتصادية
الناخبين ،سودا
والسياسية واالجتماعية ،وهذا شيء أستطيع أن أقول إن جو بايدن
ً
مؤهل للقيام به ،صحيح أن هذا لن يكون سهال ،غير أنه من الضروري
ً
أن نعالج كال من واقع عدم المساواة العرقية وفقدان األمل لدى ناخبي
الطبقة العاملة البيضاء ،فما لم نقم باالثنين ونعالج االستقطاب
العميق الذي يعتري المجتمع األميركي ،فإن انقساماتنا ستتواصل
ومعها سنواصل حصد العلقم.
* رئيس المعهد العربي األميركي
في واشنطن

ثوسيان نانداكامور*

ميانمار وسريالنكا بنفس المخاض!

خليل علي حيدر

صدور المجلد العشرين ...من نوادر البابطين ()3-3
ي ــرى مــؤلــف ك ـتــاب "ال ـمــدخــل إل ــى دراس ــة
النحو العربي" أن من المؤسف "أن يتغافل
النحاة العرب القدماء عن اللغات السامية"،
فلماذا وقع هذا التجاهل من النحاة العرب
لـهــذه المجموعات اللغوية ا لـقــر يـبــة؟ يقول
ال ـم ــؤل ــف "ع ـبــدال ـم ـج ـيــد ع ــاب ــدي ــن" ال ـم ــدرس
ً
بكلية غــوردون بالخرطوم إن ثمة انحيازا
ً
عرقيا لهذا التجاهل ،ويرجع عابدين "سبب
التغافل إلى أن مؤسس النحو هو "سيبويه"
وهو من أصل فارسي ،واللغة الفارسية من
فصيلة ا لـلـغــات ا لـهـنــد يــة -األورو ب ـي ــة ،و هــي
تختلف كليا عــن ا لـلـغــات ا لـســا مـيــة ،كـمــا أن
التعصب الديني كان له أثره ،إذ إن اللغات
ال ـس ــام ـي ــة ك ــان ــت ل ـغ ــات ألقـ ـ ــوام نـ ـص ــارى أو
وثنيين"( .ص)213
ولـ ــم ي ـك ـتــف "ع ــاب ــدي ــن" ب ـن ـقــد "س ـي ـبــويــه"
والنحاة في تغافلهم عن اللغات السامية،
بل يظهر أخطاء الدراسة النحوية القديمة
ك ــإخ ـض ــاع ال ـل ـغ ــة ل ـل ـم ـن ـطــق ،وقـ ـط ــع ال ـص ـلــة
ب ـيــن ال ـل ـغــة ون ـف ـس ـيــة صــاح ـب ـهــا إل ــى جــانــب
ً
أن النحويين في ا لـعــراق مثال كانوا شيعا
ً
وأحزابا  ،وكان للعصبيات أثر في التفريق
ً
ب ـي ــن ال ـع ـل ـم ــاء وآرائـ ـ ـه ـ ــم ،وي ـض ـي ــف م ـن ـت ـقــدا
ال ـن ـح ــاة" :وم ـ ــن أخـ ـط ــاء الـ ــدراسـ ــة ال ـن ـحــويــة
ال ـق ــدي ـم ــة ع ـن ــاي ــة الـ ـق ــدم ــاء بـ ــأحـ ــوال أواخ ـ ــر
ً
الكلمات إعرابا وبناء ،وكأن النحو هو العلم
بأحوال أواخر الكلمات".
وأخ ـ ـ ـ ــذ الـ ـ ـم ـ ــؤل ـ ــف ع ـ ـلـ ــى قـ ـ ــدمـ ـ ــاء الـ ـنـ ـح ــاة
"حـ ـ ـص ـ ــره ـ ــم االسـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــاد ب ــالـ ـج ــاهـ ـلـ ـيـ ـي ــن
والمخضرمين وا خـتــا فـهــم فــي المتقدمين
م ــن صـ ــدر اإلسـ ـ ــام ورف ـض ـه ــم االس ـت ـش ـهــاد
بالمولدين مما أفقر اللغة وحرمها الكثير
م ـ ــن األل ـ ـ ـفـ ـ ــاظ وال ـ ـت ـ ـعـ ــاب ـ ـيـ ــر ،كـ ـم ــا اخ ـت ـل ـف ــوا
بــاالس ـت ـش ـهــاد بـ ـق ــراء ات ال ـق ــرآن وبــالـحــديــث
ال ـن ـبــوي" .ويـضـيــف عــابــديــن أن "م ــن عـيــوب
ا لــدرا ســات النحوية القديمة طغيان النظر
الفقهي على الدراسة النحوية".
ّ
( فــي المعجم ا لــو سـيــط :ا لـمــولــد :المحدث
من كل شــيء ،ومنه المولدون من الشعراء،
ّ
وال ـ ـ ـمـ ـ ــولـ ـ ــدون م ـ ــن الـ ـ ــرجـ ـ ــال :ال ـ ـعـ ــربـ ــي غ ـيــر
ّ
المحض .والمولد من ولد عند العرب ونشأ
ّ
مــع أوالده ــم وت ــأدب بــآداب ـهــم ،وال ـمــولــد من
ا لـكــام :كــل لفظ كــان عــر بــي األ صــل ثــم تغير
ّ
في االستعمال .ويقال كتاب مولد :مفتعل).
ورغم أن "عابدين" مؤلف الكتاب ،من دعاة
كتابة العربية بأحرف التينية كما التركية

ً
ا ل ـي ــوم م ـث ــا  ،إال أن مــا ح ـظــا تــه وا ن ـت ـقــادا تــه
ج ــدي ــرة ب ــال ــدراس ــة إن أردنـ ــا لـلـغــة الـعــربـيــة
مجاراة العصر وشدة االنتشار ،وفي مقدمة
الـمـطـلــوب تـحــديــث قــواعــد الـنـحــو واإلم ــاء
وال ـبــاغــة! وم ــن الـقـضــايــا الـلـغــويــة ال ـتــي قد
تثار الفرق بين اللغة واللهجة ،فما تعريف
كل منهما إذا أجمع المؤرخون واللغويون
وغ ـي ــره ــم ع ـلــى أن الـ ـق ــرآن ال ـك ــري ــم ق ــد "ن ــزل
بـلـهـجــة ق ــري ــش"؟ غ ـيــر أن ف ــي ك ــام عــابــديــن
شيئا من التناقض في مسألة عالقة القرآن
باللغة العربية و"لهجة قريش" .فالمفروغ
ً
ً
منه مبدئيا ولغويا أن "اللهجة" أ قــل مكنة
ً
وكماال من "اللغة" ،فهل كان حديث وتفاهم
أه ــل قــريــش بـلـهـجــة قـبـلـيــة أم بـلـغــة عــربـيــة
راسخة القواعد والمعاني؟
ي ـقــول عــابــديــن" :ت ـعــد الـلـغــة الـعــربـيــة هي
األكمل واألقرب إلى األصل" ،ويرى أن اللغات
السامية متقاربة في األلفاظ والتراكيب مما
يدل على نشوئها من أصل واحد ،والعربية
أقـ ـ ــرب الـ ـلـ ـغ ــات ال ـس ــام ـي ــة إل ـ ــى ه ـ ــذا األص ـ ــل،
ويضيف" :وظهرت اللغة العربية على مسرح
التاريخ وهي لغة ناضجة ،وقد أصبحت لغة
قريش هي اللغة األدبية التي اتخذها العرب
وال ـخــاصــة كــافــة ون ــزل ب ـهــا ال ـق ــرآن ال ـكــريــم،
و بـقـيــت لـهـجــات ا لـقـبــا ئــل ا ل ــى جــا نــب لهجة
قريش" ،ويرى المؤلف "أن على الباحث عند
دراس ــة لـغــة قــريــش ،وه ــي الـلـغــة الـفـصـحــى،
أن ينظر إ لــى مقارنتها باللهجات القبلية
األخـ ـ ــرى وب ــال ـل ـغ ــات الـ ـس ــامـ ـي ــة" ،وي ـض ـيــف:
"إن الباحثين القدماء لــم ينظروا ا لــى تأثر
لهجة قريش باللهجات القبلية األخرى ،ولم
يدرسوا اللهجات القبلية المختلفة لبيان
خصائص كــل لـهـجــة" ،و لـكــن كيف يعقل أن
تكون اللغة العربية قد "ظهرت على مسرح
التاريخ وهي لغة ناضجة"؟
يقول "المعجم الوسيط" في تعريف اللغة
"أ ص ــوات يعبر بها كــل قــوم عــن أ غــرا ضـهــم"،
ُ
"سمعت لغاتهم :اختالف كالمهم".
ويقال:
ُ
و ت ـع ــر ي ــف ا ل ـل ـه ـج ــة" :ا لـ ـلـ ـس ــان  ،أو ط ــر ف ــه،
ولغة اإلنسان التي ُجبل عليها فاعتادها".
يقال :فالن فصيح اللهجة ،وصادق اللهجة،
واللهجة :طريقة مــن طــرق األداء فــي اللغة،
وا لـلـهـجــة :جــرس ا ل ـكــام" .و ي ـقــول "المنجد"
في تعريف "اللهجة" أنها "اللسان أو طرفه،
ولغة اإلنسان التي ُجبل عليها واعتادها".
ونـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاء ل م ـ ــن ج ـ ــدي ـ ــد :م ـ ــا الـ ـلـ ـغ ــة وم ــا

كل شعوب العالم تنتقد حكوماتها بدون استثناء ،بالسر
والعلن ،وبوجود زوار الليل أو مع سقف للحريات يمتد إلى
عنان السماء ،هذا حال النفس البشرية على كل بقعة في شتى
أرجاء المعمورة ،لكن مدى االنتقاد و"التأفف" لدى الشعوب هو
الفارق ،وهو ما أريد أن أسلط الضوء عليه.
عامل فقدان الثقة بالحكومة سواء كانت منتخبة ،أو معينة،
أو مفروضة فرضا أو حتى حكومة تصريف عاجل هو المحك
الرئيس ها هنا ،فمتى ما فقدت الشعوب الثقة بوزراء الحكومة
ً
ورأت منهم تخبطات أو فسادا وال مساواة أو كما يقال باللهجة
ً
العامية (لعب وكيري وميري) تتالشى تلك الثقة ،وتصبح خيطا
من دخان ال يربط إال ذكريات الشعب مع أيام سالفة وزمن جميل
سابق ،وكأنه (الشعب) يغني للحكومة ،ويصدح بأعلى صوته
(لسه فاكر قلبي يديلك أمان).
جدية الحكومات الغربية في تطبيق قراراتها وعدم التهاون
في فرض عقوبات صارمة على كائن من كان ،ولو كان شيخا
بن شيخ أو تاجرا بن تاجر ،ال يترك فسحة للكالم والثرثرة
وال ـشــائ ـعــات ،فـكــم رئـيــس حـكــومــة أو دول ــة ،عـضــو بــرلـمــان أو
ً
وزير ،في دول الغرب يواجه فسادا ويقدم استقالته ،ونجد أن
األحكام تصدر عليه بكل شفافية ووضــوح دون الحاجة الى
حراك وتعبئة من الشارع.
تراكم قضايا الفساد لدينا في الكويت مع وضــع قليل من
"البهارات" من الوساطة جعلت أعدادا كبيرة من شرائح المجتمع
تفقد أي ثقة بأي حكومة حتى قبل مزاولتها ألعمالها ،بل أصبح
ً
ً
انتقاد الحكومة (لمجرد االنتقاد) سلوكا عاما لــدى الشارع
الكويتي ،وبكل صراحة ال يستطيع أحد أن يلوم الشعب في ذلك،
ً
طبعا هذا عالوة على الفجوة الكبيرة التي يشعر بها المواطن
البسيط بينه وبين الــوزراء وامتيازاتهم ومخصصاتهم التي
يحصلون عليها حين يتقلدون مناصبهم ،وعليه يصبح الوزير
مع مرور األيام كشخصية من شخصيات اآللهة اإلغريقية في
الميثولوجيا ،يتكلم عنه المواطن البسيط وكأنه يتحدث عن
هرقل الجبار أو ملك الملوك ،اآللهة زووس.
تغلبت ال ــدول اإلسـكـنــدنــافـيــة عـلــى ه ــذه الـمـســألــة فــي جعل
ال ـف ـجــوة بـيــن الــرئ ـيــس والـ ـم ــرؤوس بـنـسـبــة شـبــه م ـعــدومــة أو
متناهية الـضــآلــة والـصـغــر ،وكــذلــك الـفـجــوة فــي مــرتـبــات كال
الجنسين الــى قــرابــة  %13فقط ،ولعل ذلــك أحــد أسـبــاب جعل
شعب كشعب النرويج في مقدمة الشعوب األكثر سعادة في
العالم.
اللهم َ
"نروج" متخذي القرار فينا و"اسكندف" حكوماتنا يا
قادر يا كريم.

الـلـهـجــة؟ وم ــا ال ـفــرق بـيـنـهـمــا؟ ول ـم ــاذا تعد
ا لـلـغــة الفصحى لـغــة و ك ــام ا لـنــاس اليومي
في الدول العربية لهجات ،بينما كان نزول
القرآن الكريم "بلهجة" قريش؟
ب ــدأن ــا ال ـم ـق ــال ب ــال ـح ــدي ــث ع ــن ش ــاع ــر مــن
ال ـق ــدم ــاء" ،زه ـي ــر ب ــن أب ــي س ـل ـمــى" ،ونـنـهـيــه
كذلك بالحديث عن شاعرين معاصرين! ففي
مجموعة " ن ــوادر ا لـنــوادر مــن الكتب" عرض
لكتاب بعنون "شاعران معاصران :إبراهيم
ط ــوق ــان وأب ـ ــو ال ـق ــاس ــم الـ ـش ــاب ــي" ،وهـ ــو مــن
تأليف د .عمر فروخ الذي وضع أكثر من 70
ً
كتابا  ،واشتهر بكتابه "العلوم عند العرب"
ولألول ،أي إبراهيم طوقان قصائد في الغزل
والوطنية والرثاء وموضوعات أخرى ،وهو
ص ــاح ــب ق ـص ـيــدة "م ــوط ـن ــي" ال ـت ــي اخ ـت ـيــرت
ً
تـقــر يـبــا كنشيد و طـنــي لـلـعــراق بـعــد إ سـقــاط
النظام سنة  ،2003أ مــا الشاعر الثاني ،أبو
القاسم الشابي فقد اشتهر ببيتين من الشعر
شديدي ا لــرواج والتأثير وهما "إذا الشعب
يوما أراد الحياة ...إلخ".
وق ــد ول ــد طــوقــان ع ــام  1905وتــوفــي عــام
 1941عـ ــن ع ـم ــر ق ـص ـي ــر و ت ـ ـقـ ــول م ــو س ــو ع ــة
"األعـ ـ ـ ــام" ل ـل ــزرك ـل ــي ع ـن ــه إنـ ــه كـ ــان م ــن أه ــل
نــابـلــس بـفـلـسـطـيــن ،وق ــال فـيــه أح ــد كـتــابـهــا
إن ــه "ع ــذب الـنـغـمــات ،ســاحــر ال ــرن ــات ،تقسم
ب ـيــن ه ــوى دف ـي ــن ،ووط ــن ح ــزي ــن" ،وتـضـيــف
"األعـ ـ ـ ــام" أن إب ــراهـ ـي ــم ت ـع ـلــم ف ــي ال ـجــام ـعــة
األميركية ببيروت ،وبرع في األدبين العربي
ً
واإلنكليزي ،وانتقل إلى بغداد مدرسا ،وكان
ي ـعــانــي مــرضــا ف ــي ال ـع ـظــام ،فــأنـهـكــه الـسـفــر
ً
ً
ً
فـتــوفــي شــابــا ،وك ــان ودي ـعــا مــرحــا ،وألخـتــه
الـشــاعــرة "ف ــدوى طــوقــان" كـتــاب فــي سيرته
سمته "أ خــي إ بــرا هـيــم" ،ويذكر عنه في عهد
درا سـ ـت ــه ب ـب ـي ــروت "أ ن ـ ــه أراد ا لـ ـ ــزواج بـفـتــاة
استلهمها فــوا تــح شـعــره ،فـتــزو جــت بقريب
لها"( .األعالم ،خير الدين الزركلي.)1954 ،
ويـقــول الـمــرجــع نـفـســه" ،األعـ ــام" عــن أبــي
القاسم الشابي إنه شاعر تونس ،في شعره
نفحات أندلسية ،و لــد فــي قــر يــة "الشبابية"
في الجنوب عام  1906ومات شابا عام 1934
بمرض الصدر ودفن بقريته ،تقول المراجع
ً
إن أب ــاه ك ــان ش ــاع ــرا أي ـضــا تــوفــي قـبــل ابـنــه
بخمس سنوات.
ويبدأ د .فروخ القسم األول من كتابه عن
الشاعرين بإبراهيم طوقان وذ لــك "بترجمة
ل ـل ـش ــاع ــر يـ ـتـ ـن ــاول ف ـي ـه ــا الـ ـم ــؤل ــف عــائ ـل ـتــه

وأ ســا فــه ،و مــو لــد ا لـشــا عــر فــي نابلس 1905
ون ـشــأتــه األول ـ ــى واألمـ ـ ــراض ال ـتــي انـتــابـتــه،
وال ــدراس ــة ال ـتــي ت ـل ـقــاهــا ف ــي ب ـلــدتــه ،ث ــم في
القدس ثم في الجامعة األميركية ببيروت ،ثم
ً
عمله مدرسا في مدرسة النجاح في نابلس،
ً
ثم أستاذا في الجامعة األميركية ببيروت،
ثـ ــم فـ ــي الـ ـم ــدرس ــة ال ــرشـ ـي ــدي ــة فـ ــي الـ ـق ــدس،
ث ــم ي ـت ـحــدث ال ـم ــؤل ــف ع ــن ع ــاق ــات إبــراه ـيــم
الغرامية ،ثم زوا جــه من فتاة فلسطينية ثم
عمله في اإلذاعة الفلسطينية ،ثم انتقاله الى
ً
بغداد للعمل في التدريس ،وأخيرا يتحدث
عن وفاته وتشييعه ورثائه".
(نوادر النوادر ص)267
و"ي ـ ـ ـعـ ـ ــرض ال ـ ـمـ ــؤلـ ــف لـ ـخـ ـص ــائ ــص ش ـعــر
ا لـشــا بــي ،و يــذ كــر أن الشابي شــا عــر و جــدا نــي
خــالــص ،وهــو عـلــى صـغــر سـنــه شــاعــر مكثر
م ـج ـيــد ،وفـ ــي ش ـع ــره ن ــزع ــة م ــن ال ـت ـح ــرر مــن
العرف السائد في بيئته ،وتتصف قصائده
ب ــوح ــدة الـ ـم ــوض ــوع ،وبــال ـم ـيــل الـ ــى الـنـقـمــة
على مجتمعه ،والتشاؤم وهو متأثر بأدب
الـمـهـجــر ،وأورثـ ــه ه ــذا الـتــأثــر ك ـثــرة الـتـكــرار
لأللفاظ والتراكيب والمعاني ،و هــو مغرق
في استعارته مما يؤدي به الى الغموض".
ويضيف د .فروخ أن "قصائد الشابي في
السياسة والقومية هي التي أكسبت الشابي
ش ـهــرتــه ،وه ــي م ــزي ــج م ــن األسـ ـل ــوب ال ـقــديــم
والحديث ،وفي موضوع التأمل في الحياة،
يــرى ا لـمــؤ لــف أن نـظــرة ا لـشــا بــي إ لــى الحياة
ً
كانت تشاؤما محضا "( .ص)269
والى لقاء قادم مع المجلد  21من مجموعة
"نوادر النوادر من الكتب".

ّ
المدرعة تجول في عاصمة ميانمار في
بينما كانت المركبات
ُ ّ
ومــتـهــم بــارتـكــاب إبــادة
بــدايــة شهر فـبــرايــر ،أق ــدم جيش مختلف
جماعية ،على ُبعد آالف األميال في دولة آسيوية أخرى يقودها
قــومـيــون بــوذيــون متعصبون ،عـلــى نـشــر ال ـقــوات العسكرية في
ً
ال ـشــوارع أيـضــا .أشــرف وزيــر الــدفــاع السابق ورئـيــس سريالنكا
الـحــالــي ،غــوتــابــايــا راجــابــاكـســا ،عـلــى ع ــرض عـسـكــري ضـخــم في
العاصمة بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين الستقالل البلد ،في
 4فبراير ،حيث يعكس هــذا االحتفال المبالغ فيه طبيعة ُ
الحكم
العسكري اإلثني والديني الذي يقوده راجاباكسا.
َ
البلدين اللذين
تؤكد نقاط التشابه بين األحــداث األخيرة في
شهدا انتكاسة ديمقراطية واضحة على هشاشة بعض العمليات
االنتقالية ومخاطر دعم األنظمة التي ّتدعي اإلصالح منذ مرحلة
م ـب ـكــرة ،وم ــن دون ح ـصــول ت ـحــوالت مــؤسـسـيــة ك ـبــرى ،ال سيما
معالجة الشوفينية العرقية وكبح عسكرة الــدولــة ،قد ينهار أي
ً
ً
عالم يشهد تصاعدا واضحا في
شكل من التقدم المحتمل ،وفي
ٍ
النزعة االستبدادية ،يجب أن يتعلم المجتمع الدولي مجموعة من
الدروس الصعبة.
ال ت ــزال االض ـط ــراب ــات فــي الـبـلـ َـديــن مـشـحــونــة ،فـفــي مـيــانـمــار،
ً
أطلقت القوات المسلحة شكال من اإلبادة الجماعية ضد مسلمي
ّ
الروهينغيا فــي ظــل تـصــاعــد ال ـصــراعــات بـيــن الـجـيــش والـحــكــام
المدنيين ،بــاإلضــافــة إلــى عــدد مــن الجماعات العرقية ،وأطلقت
زعيمة حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" ،أونغ سان
ً
سو ُكي ،حملة مبنية على القومية البوذية البورمية محليا ،مع
ً
أنها أديـنــت دولـيــا بتهمة ارتـكــاب أعـمــال وحشية أثـنــاء محاكمة
ّ
وتعرضت جماعة الروهينغيا
ميانمار أمام محكمة العدل الدولية،
للذبح أو الطرد من البلد ،لكن تضمن المنافسة العرقية القائمة
بين "الرابطة الوطنية من أجــل الديمقراطية" والجيش استمرار
الصراع على السلطة ،كذلك ،حاولت سو كي في مناسبات متكررة أن
ُ
ضعف دور المجلس العسكري في الحكومة ،لكن تابعت العالقات
ت ِ
ً
تدهورها وقرر الجيش مؤخرا أن يتخلى عن مقاربته المتساهلة
ً
ً
ويطلق انقالبا شامال.
في سريالنكا ،لم تحصل أي تحوالت عميقة ولم تتغير مظاهر
التفوق العرقي رغم انطالق عملية انتقالية مزعومة ،وفي ميانمار،
تنافست ســو كــي والـجـيــش عـلــى نـشــر مـشــاعــر مـعــاديــة لجماعة
الــروهـيـنـغـيــا ،ف ــي حـيــن حـ ــاول قـ ــادة ال ـم ـعــارضــة وال ـح ـكــومــة في
سريالنكا إضعاف الجماعات السنهالية البوذية األخرى ،وتعهدوا
بالحفاظ على مكانة البوذيين المتقدمة فــي الـجــزيــرة ،ووعــدوا
بحماية جنود سريالنكا من المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
كــذلــك ،حــاولــت الحكومة أن تتستر على اإلب ــادة الجماعية التي
ارتكبتها سريالنكا .في غضون ذلك ،تابع الواعظون السنهاليون
البوذيون المتطرفون نشر خطابات الكراهية ،مما أدى إلى تأجيج
أعمال الشغب المعادية للمسلمين في عام .2018
ً
ّ
نظرا إلى نقاط التشابه بين البلدينُ ،يفترض أن تشكل أحداث
ميانمار هذا الشهر جرس إنذار ودعوة إلى اتخاذ خطوات دولية
ُم ّ
نسقة لبذل جهود إضافية ومنع نشوء نسخة جديدة من العنف
العسكري في سريالنكا.
ً
على غرار ميانمار ،منح رئيس سريالنكا اليوم دورا غير مسبوق
للقوات العسكرية في الحياة المدنيةّ ،
فادعى راجاباكسا خالل واليته
السابقة أنه زاد حجم الجيش بثالثة أضعاف كي يشمل نحو  300ألف
عنصر ،وغداة احتالله للمنطقة المحسوبة على جماعات التاميل في
الشمال الشرقي ،أصبحت هذه المساحة من أكثر المناطق التي تشهد
ً
ً
انتشارا عسكريا في العالم ،وسيطرت وزارة الدفاع منذ استالمها
السلطة على مؤسسات حكومية متنوعة ،بما في ذلك االتصاالت،
واإلشراف على المنظمات غير الحكومية ،والهجرة .في هذا السياق،
أعلن راجاباكسا خــال العرض العسكري في  3فبراير" :أنــا زعيم
ً
سنهالي بوذي ولن أتردد يوما في اإلعالن عن هويتي هذه".
وقــف عن يمينه قائد الجيش السريالنكي ،شافيندرا سيلفا،
ً
ال ــذي ُمـ ِـنــع راه ـن ــا مــن دخ ــول ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بـسـبــب تــورطــه
بارتكاب جرائم حــرب ،لكنه يــرأس في الوقت نفسه فريق العمل
ً
الخاص بمكافحة فيروس كورونا محليا ،حيث عنونت صحيفة
ّ
"إيكونوميست" السنة الماضية" :رئيس سريالنكا الجديد يكلف
الجنود بجميع المهام".
تتخبط دول العالم اليوم في مساعيها لتحديد الرد المناسب
على انهيار ُحكم القانون بالكامل في ميانمار ،لكن تثبت جميع
المؤشرات أن الوضع نفسه سيتكرر على األرجح في سريالنكا إذا
بقيت هذه التطورات بال رادع ،فقد أصبحت تلك المؤشرات واضحة
في الوقت الراهن :تسارع ظاهرة العسكرة العميقة ،وتفاقم ُحكم
األغلبية ،وتآكل نظام الضوابط والتوازنات الديمقراطي .في هذا
اإلطــار ،قــال ّ
منسق األمــم المتحدة في شــؤون حقوق اإلنسان في
ُ
ً
سريالنكا خالل الشهر الماضي محذرا" :ها قد ز ِرعــت اآلن بذور
أعمال العنف والصراعات المستقبلية".
* «دبلومات»
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق األول السوق الرئيسي

السوق العام

6.203

5.684

4.661

2.366 2.737 3.302

تقرير اقتصادي

كيف فقدت الكويت قدرتها على صنع المبادرة؟!

قاصرة والرغبة في اإلصالح ملتبسة
والحلول
مسبوقة
غير
االقتصادية
التحديات
•
ً
• تهاون الفت مع ملفات فساد يمكن أن تؤثر سلبا على سمعة الكويت المالية

فقدان المبادرة في
الكويت ال يرتبط
فقط بالعجز
عن تقديم رؤى
للمستقبل بل حتى
في مواجهة أخطار
جوهرية حالية

ً
ت ـع ــان ــي الـ ـك ــوي ــت ،وتـ ـح ــدي ــدا فــي
ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ،مشكلة إداريـ ــة-
س ـيــاس ـيــة ت ـط ـغــى آث ــاره ــا الـسـلـبـيــة
ع ـلــى مـخـتـلــف ال ـق ـط ــاع ــات ،السـيـمــا
االقتصادية والمالية.
وت ـت ـم ـثــل هـ ــذه ال ـم ـش ـك ـلــة ب ـف ـقــدان
القدرة على المبادرة وتقديم حلول
عـمـلـيــة ل ـم ـش ـكــات قــدي ـمــة أو حتى
ت ـط ـب ـيــق ب ـع ــض ال ـح ـل ــول ال ـم ـتــاحــة،
مما يجعل هذه المشكالت تتضخم
وتتحول إلــى اخـتــاالت هيكلية في
ً
عـمــق االق ـت ـصــاد ،م ـثــا ،كـمــا يحدث
مــع اخـتــاالت الـيــوم فــي تركز سوق
ال ـع ـمــل بــال ـق ـطــاع الـ ـع ــام ،أو ارت ـف ــاع
نسبة الــوافــديــن مـقــابــل المواطنين
ً
بالتركيبة السكانية ،فضال عن شح
اإلي ــرادات غير النفطية من إجمالي
اإليـ ـ ـ ــرادات ال ـع ــام ــة ،وهـ ــي ت ـحــديــات
جــو هــر يــة قابلتها الحكومة عندما
تعاظم أثرها على الميزانية العامة
للدولة بحلول وقتية ،كالسحب من
احتياطي األجيال ،أو االقتراض عبر
الدين العام ،وهي ،في أفضل األحوال،
ال تغطي أبعد من المدى المتوسط
ال ـم ـقــدر ب ـ ـ  3إل ــى  5س ـن ــوات مقبلة،
دون معالجة أ صــل الخلل المتمثل
ب ــاالرتـ ـف ــاع ال ـق ـيــاســي وال ـم ـتــواصــل
ً
ف ــي الـ ـمـ ـص ــروف ــات الـ ـع ــام ــة س ـنــويــا
م ـم ــا ي ـت ــرت ــب عـلـيـهـمــا م ــن مـخـتـلــف
االختالالت.
ً
ً
ولعل جانبا كبيرا من علة فقدان
المبادرة في الكويت ال يرتبط فقط
بالعجز عن تقديم رؤى للمستقبل
أو م ـشــاريــع الـتـنـمـيــة ،ب ــل حـتــى في

م ــواج ـه ــة أخـ ـط ــار ج ــوه ــري ــة حــالـيــة
تهدد األمن االقتصادي واالجتماعي
بصورة مباشرة.
ف ـت ــراج ــع ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى ال ـم ـب ــادرة
تـمـثــل خ ــال  6س ـن ــوات ســاب ـقــة ،أي
ً
تقريبا منذ نهاية عام  ،2014عندما
ً
انـ ـ ـح ـ ــدرت أس ـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط ع ــال ـم ـي ــا،
وتحولت ميزانية البالد من الفائض
إلـ ــى ال ـع ـج ــز ،ف ــي ع ـجــز ال ـح ـكــومــات
المتعاقبة عن تقديم مشروع واضح
ً
لــإصــاح االقـتـصــادي ،فقدمت بــدال
م ـنــه م ـشــاريــع غ ـيــر عـمـلـيــة كــوثـيـقــة
اإلصالح عام  ،2016ووثيقة استدامة
عـ ــام  ،2018و لـ ــم تـسـتـطــع أن تنفذ
مـنـهـمــا أي ب ـن ــد ،ف ــي ح ـيــن اتـجـهــت
ف ــي ال ــواق ــع الـعـمـلــي ن ـحــو ص ـنــدوق
االحتياطي العام لتستنفد خــال 6
س ـنــوات سـيــولـتــه الـبــالـغــة نـحــو 55
جار ال
مليار دينار في إنفاق معظمه ٍ
يعطي أي عوائد اقتصادية وتنموية،
ثــم تعود لتقدم مشروعين يرفعان
من درجــة مخاطر المستقبل؛ األول
االقتراض عبر الدين العام ،والثاني
الـ ـسـ ـح ــب م ـ ــن احـ ـتـ ـي ــاط ــي األج ـ ـيـ ــال
القادمة ،وكــا المشروعين ال يمكن
حتى مناقشتهما مع إدارة غير واعية
بحتمية اإلصالح االقتصادي.

إخفاقات
بل إن ضعف القدرة على المبادرة
ترتب عليه تبلد غريب في التعامل
مـ ـ ــع اإلخ ـ ـ ـفـ ـ ــاقـ ـ ــات ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرة فــي
الـمـشــاريــع والـخـطــط الـتــي تتوالها

ً
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ،مـ ـ ــن حـ ـ ـي ـ ــث ،م ـ ـ ـثـ ـ ــا ،ف ـشــل
ال ـم ـش ــروع الــوح ـيــد ل ــرف ــع االع ـت ـمــاد
على الطاقة المتجددة مقابل الطاقة
ً
ال ـت ـق ـل ـيــديــة ،خ ـص ــوص ــا ب ـعــد إل ـغــاء
مـشــروع الدبدبة للطاقة الشمسية،
إذ تبلغ حصة الطاقة المتجددة في
ً
الكويت حاليا  0.5%مقارنة بهدف
ال ــدول ــة ،الـ ــذي ي ـب ــدو بـعـيــد ال ـم ـنــال،
بـلــوغـهــا  15%م ــن إج ـمــالــي الـطــاقــة
المستخدمة في الكويت عام ،2030
ً
فضال عن إخفاقات متواصلة لهيئات
تــأسـســت ب ـهــدف تـنــويــع االقـتـصــاد،
ً
خصوصا فــي قطاعي ســوق العمل
وتنمية القطاع الخاص ،كصندوق
المشروعات الصغيرة والمتوسطة،
وهيئة تشجيع االستثمار األجنبي،
وهيئة الشراكة بين القطاعين العام
وال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،ب ـ ــل إن حـ ـت ــى مـ ـش ــروع
دولة بحجم "الحرير والجزر" طواه
ال ـن ـس ـي ــان بـ ـخ ــروج ص ــاح ــب فـكــرتــه
من الحكومة الشيخ ناصر الصباح
ً
ثم وفاته الحـقــا ،مما يعزز فكرة أن
مشاريع الدولة مهما كانت قيمتها
بالمليارات هي في األصــل مرتبطة
بأشخاص ال بنهج.

تهاون
و ل ــم يقتصر التبلد فــي التعامل
مع الملفات الشائكة على اإلخفاقات
ف ـق ــط ،ب ــل ف ــي الـ ـتـ ـه ــاون م ــع مـلـفــات
ً
فـ ـس ــاد ي ـم ـكــن أن ت ــؤث ــر س ـل ـب ــا عـلــى
سمعة الكويت المالية ،كالصندوق
الـ ـم ــالـ ـي ــزي ،وتـ ـضـ ـخ ــم ال ـح ـس ــاب ــات

ً
المصرفية من السياسيين وصــوال
إلـ ـ ــى م ـش ــاه ـي ــر ال ـ ـسـ ــوشـ ــال م ـي ــدي ــا،
وش ـب ـك ــات م ـت ـنــوعــة لـغـســل األم ـ ــوال
يقابلها تباطؤ حكومي في ما سبق
أن أع ـل ـنــت ع ـنــه وزارة ال ـمــال ـيــة في
يــول ـيــو  2020ب ـشــأن تـشـكـيــل لجنة
لدراسة تعديل قانون غسل األموال
ب ـش ــأن وح ـ ــدة ال ـت ـح ــري ــات ال ـمــال ـيــة،
بحيث يتم تطوير قانونها ليوائم
المتغيرات في عالم الجرائم المالية،
وهو تباطؤ في قضية شائكة يعكس
ً
جانبا من التهاون في تعديل قانون
قد تــؤدي ثغراته إلى اتهام الكويت
بعمليات غسل لــأمــوال ،أو تمويل
ل ــإره ــاب ب ـكــل ت ـب ـعــاتــه الـسـيــاسـيــة
واالقتصادية.

نفضة
ليس مــن الـســر الـقــول إن الكويت
بـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى "ن ـ ـف ـ ـضـ ــة" ت ـس ـت ـهــدف
م ــن ج ــان ــب ت ـطــويــر اإلدارة ال ـعــامــة
والمؤسسات وتطوير آليات اختيار
ً
الوزراء والقياديين في الدولة ،بعيدا
عن المحاصصة أو تغليب معايير
الــوالء على الكفاء ة ،وتطوير العمل
الـسـيــاســي فــي الـكــويــت عـبــر إشـهــار
األحـ ــزاب ذات الـبــرامــج والـمـشــاريــع،
وتمكينها من المشاركة في مجلس
ً
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى إدارتـ ـ ـ ـ ــه مــع
ت ـط ــور آلـ ـي ــات ال ـع ـمــل الــدي ـم ـقــراطــي
فــي ال ـبــاد ،وم ــن جــانــب آخ ــر إطــاق
م ـش ــروع اق ـت ـصــادي تـنـمــوي يعالج
اخ ـت ــاالت االق ـت ـصــاد عـلــى المديين

تباين محدود للمؤشرات ...والسيولة  47.5مليون دينار

ً
تركز أكبر على أسهم قطاع المصارف خصوصا «بيتك» و«الوطني»
●

علي العنزي

اس ـ ـت ـ ـقـ ــرت م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات ب ــورص ــة
الكويت الرئيسية حول مستوياتها
إقـفــاالتـهــا الـســابـقــة لـجـلـســة ،أمــس
ً
ً
األول ،وش ـه ــدت ت ـبــاي ـنــا م ـح ــدودا
إذ ربــح مؤشر السوق العام نسبة
 0.12فــي المئة تـعــادل  6.96نقاط
ليقفل على مستوى  5684.51نقطة
بسيولة كبيرة بلغت  47.5مليون
دينار تداولت  196مليون سهم عبر
ً
 9644صفقة ،وتم تداول  135سهما
رب ــح مـنـهــا  59وت ــراج ــع  55بينما
استقر  21دون تغير.
وكـ ــان ال ــدع ــم م ــن خ ــال األس ـهــم
ً
ال ـق ـيــاديــة خ ـصــوصــا أس ـهــم قـطــاع
الـبـنــوك اإلســامـيــة إذ رب ــح مؤشر
السوق األول نسبة  0.17في المئة
ت ـس ــاوي  10.68ن ـقــاط لـيـقـفــل على
مـسـتــوى  6203.66ن ـقــاط بسيولة
كبيرة اقتربت من  40مليون دينار
تداولت  90.2مليون سهم من خالل
 5420صفقة ،وربحت  9أسهم في
األول مقابل تــراجــع  11واسـتـقــرار
 5دون تغير.
وتراجع مؤشر السوق الرئيسي
و"رئ ـي ـس ــي  "50وخ ـس ــر الــرئـيـســي

ن ـس ـبــة م ـ ـحـ ــدودة ك ــان ــت  0.03فــي
المئة تعادل  1.54نقطة ليقفل على
م ـس ـتــوى  4661.6ن ـق ـطــة بـسـيــولــة
مـتــراجـعــة إل ــى ح ــدود  7.8ماليين
دينار تداولت عدد أسهم بلغ 105.8
مــاي ـيــن س ـهــم ع ـبــر  4224صـفـقــة،
ً
وربح  50سهما في الرئيسي مقابل

تراجع  44واستقرار  16دون تغير.

البنوك اإلسالمية
ق ـ ــادت أس ـه ــم ال ـب ـن ــوك اإلســام ـيــة
ً
تعامالت جلسة ،أمس ،وشكلت دعما
ً
كـبـيــرا لـلــون األخ ـضــر عـلــى مستوى

«أوبك »+تدرس تمديد تخفيضات
إنتاج النفط في أبريل
البرميل الكويتي يتراجع  2.81دوالر ليبلغ 62.05
انخفض سعر برميل النفط الكويتي  2.81دوالر
ً
ليبلغ  62.05دوالرا في تداوالت أمس األول مقابل
ً
ً
 64.86دوالرا في تداوالت ،أمس األول ،وفقا للسعر
المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
من جانب آخر ،قالت ثالثة مصادر في "أوبك"+
لـ"رويترز" ،إن منظمة البلدان المصدرة للبترول
"أوب ــك" وحلفاء ها ،يــدرســون تمديد تخفيضات
ً
إنتاج النفط من مارس إلى أبريل بدال من زيادة
اإلنـ ـت ــاج بـسـبــب ه ـشــاشــة أس ـ ــواق ال ـخ ــام بسبب
استمرار المخاوف إزاء جائحة فيروس كورونا.
ً
ويعقد وزراء "أوب ــك "+اجتماعا بكامل هيئتهم
اليوم.
ويتوقع السوق إلى حد بعيد أن تخفف "أوبك"+
تخفيضات اإلنتاج ،وهي األعمق على اإلطــاق،
ً
ً
بنحو  0.5مليون برميل يوميا اعتبارا من أبريل.
ُ
كما من المتوقع أن تنهي السعودية ،أكبر منتج
ً
ً
في أوبــك ،خفضا طوعيا إلنتاجها قــدره مليون
ً
برميل يوميا.
لـكــن أم ــس ،قــالــت ثــاثــة م ـصــادر ب ــ"أوب ــك "+إن
بعض األعضاء الرئيسيين في "أوبك" يقترحون

إبقاء إنتاج "أوب ــك "+دون تغيير في أبــريــل .ولم
يتضح على الفور ما إذا كانت السعودية ستنهي
تخفيضات طوعية في مارس أو ستمددها أكثر.
وقفزت أسعار النفط نحو دوالر للبرميل بفضل
ً
النبأ لتتداول قرب  64دوالرا للبرميل.
و يــوم أمــس األول ،دعــت وثيقة أعــدهــا خبراء
"أوب ـ ــك "+واطـلـعــت عليها "روي ـت ــرز" إل ــى "تـفــاؤل
حذر" مشيرة إلى "الضبابية الكامنة في األسواق
الـحــاضــرة والـمـعـنــويــات عـلــى الـمـسـتــوى الكلى،
السيما المخاطر من طفرات كوفيد -19التي ما
زالت آخذة في االرتفاع".
وذكرت أن ارتفاع سعر النفط في اآلونة األخيرة
ربما يكون بسبب العبين ماليين أكثر من تحسن
في العوامل األساسية ألسواق النفط الحاضرة.
وتتوقع أوبك نمو الطلب العالمي على النفط
ً
في  2021بمقدار  5.8ماليين برميل يوميا إلى
نحو  96مليون برميل مقارنة مع نحو  100مليون
ً
برميل يوميا في  ،2019قبل أن يهوي الطلب في
 2020بسبب الجائحة.

مؤشر الـســوق األول وسجل الثالثة
ً
ً
بـيـتــك وبــوب ـيــان ووربـ ــة ن ـم ــوا جـيــدا
إض ــاف ــة إل ــى بـعــض األس ـه ــم األخ ــرى
مـثــل صـنــاعــات واالم ـت ـيــاز وبــوبـيــان
بتروكيماويات و م ـيــزان بينما عاد
سهم الوطني إلى نقطة األساس بفعل
ضغوط البيع خالل فترة المزاد ،التي

ً
ً
تزداد يوميا وأصبحت أكثر وضوحا
وبماليين األسهم كذلك استقر سهم
زين بعد تــداوالت حمراء بينما بقي
سهم أجيليتي بالمنطقة الخضراء
ف ــي ح ــال ــة ج ـنــي أربـ ـ ــاح ب ـعــد ارتـ ــداد
لجلستين.
فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،غ ـ ــاب ـ ــت األس ـ ـهـ ــم
النشيطة مــن قائمة األفـضــل سيولة
ً
ً
ون ـشــاطــا وك ــان األك ـثــر غـيــابــا أسهم
كتلة إيـفــا ك ــأرزان وع ـقــارات الكويت
وإيـ ـف ــا وك ــذل ــك أس ـه ــم أخـ ـ ــرى مـهـمــة
كأعيان وكــانــت أسهم كتلة المدينة
ت ـن ـشــط ع ـلــى اس ـت ـح ـيــاء وبـمـكــاســب
م ـحــدودة لتنتهي الجلسة محايدة
دون توضيح اتجاه واضح لها.
ً
خليجيا ،مالت مؤشرات األسواق
ال ـم ــال ـي ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ب ـ ــدول مـجـلــس
التعاون الخليجي إلى اللون األخضر
وربح مؤشر السوق السعودي أكثر
من  60نقطة ليخترق مستوى 9300
ً
نقطة للمرة األولى منذ عامين تقريبا.
وربـ ـح ــت م ــؤش ــرات دبـ ــي وع ـمــان
والبحرين وتراجعت مــؤشــرات قطر
وأبــوظـبــي وبـنـســب م ـح ــدودة ،وكــان
ً
سعر برنت استعاد مستوى  64دوالرا
للبرميل بعد أن فقده أمس األول.

ال ـق ـص ـيــر والـ ـط ــوي ــل ،بـ ـه ــدف زيـ ــادة
نـسـبــة اإلي ـ ـ ــرادات غ ـيــر الـنـفـطـيــة من
م ـج ـمــل اإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات ،وت ــوف ـي ــر ف ــرص
ع ـم ــل ل ـل ـش ـب ــاب ال ـكــوي ـت ـي ـيــن خـ ــارج
منظومة القطاع العام ،وخلق فرص
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ،وتـ ـع ــدي ــل ال ـتــرك ـي ـبــة
الـسـكــانـيــة بـمــا يـنــاســب احـتـيــاجــات
االقـتـصــاد والـمـجـتـمــع ،ورف ــع نسبة
القطاع الخاص في الناتج المحلي،
وجذب األموال األجنبية إلى الكويت
ً
وتحفيز نظيرتها المحلية ،فضال عن
تقليص الـمـصــروفــات بالتزامن مع
رفــع كفاء تها لتكون أبـعــاد إنفاقها
ذات ديمومة اقتصادية.

اعتراف مهم

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

وح ـتــى ال ي ـكــون م ــا س ـبــق مـجــرد
ً
أحـ ـ ــام وردي ـ ـ ــة ال ت ـج ــد ط ــري ـق ــا إل ــى
التنفيذ فإنه من المهم االعتراف بأن
عقليات مجالس الوزراء المتعاقبة،
على األقل منذ بداية األلفية الحالية
والـتــي تزامنت مــع فرصة تاريخية
غير مسبوقة من الفوائض المالية،
غير مؤهلة إلحداث أي تغيير جذري
ف ــي أوجـ ــه اإلدارة االق ـت ـص ــادي ــة ،أو
تحسين مستويات اإلدارة العامة،
إضــافــة إلــى التعامل مــع التحديات
المالية واالقتصادية التي تواجهنا،
ً
وبالتالي نحتاج أوال إلى االعتراف
ب ــأن عـلــة االق ـت ـصــاد وم ـعــه مختلف
أوج ـ ــه ال ـح ـي ــاة ال ـع ــام ــة ف ــي الـكــويــت
يتركز بشكل كبير في سوء اإلدارة.

عقليات مجالس
الوزراء المتعاقبة
منذ بداية األلفية
الحالية غير
مؤهلة للتعامل مع
التحديات المالية
واالقتصادية التي
تواجهنا

أخبار الشركات
«الخصوصية» تفوز بمناقصة بـ  3.35ماليين دينار
تلقت شركة مجموعة الخصوصية
ً
القابضة كـتــابــا مــن الــرئــاســة العامة
للحرس الوطني الكويتي بالموافقة
ع ـلــى تــرس ـيــة م ـنــاق ـصــة ع ـلــى إح ــدى
الشركات التابعة للمجموعة ،بمبلغ
إجمالي قدره  3.35ماليين دينار.
وقالت «الخصوصية» ،إن المناقصة
تتعلق بإنشاء وإنجاز وصيانة مبنى
ا لـعــاج الطبيعي بمعسكر التحرير

ال ـ ـتـ ــابـ ــع لـ ـ ــ«الـ ـ ـح ـ ــرس ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي» ،إذ
تـمــت تــرسـيــة المناقصة عـلــى شركة
إن ـ ـ ـشـ ـ ــاءات ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ل ـل ـت ـجــارة
العامة والمقاوالت التابعة والمملوكة
بالكامل للشركة.
ولفتت إ لــى أن المعلومة السابقة
ال يوجد لها أثــر على المركز المالي
ً
للمجموعة حاليا.

«وثاق» تخسر  1.27مليون دينار
بلغت خسائر شركة وثاق للتأمين التكافلي
ً
 1.27مليون دينار بواقع  11.6فلسا للسهم
خ ــال ع ــام  ،2020مـقــا بــل تسجيلها خسائر
بقيمة  87.12ألف دينار بما يعادل  0.79فلس
للسهم خالل عام .2019
ولـفـتــت الـشــركــة ال ــى قـبــول اسـتـقــالــة مدير
ً
التدقيق الداخلي محمد أحمد ،اعتبارا من 2
مارس الجاري.

«األولى» تعود للتداول اليوم
أعلنت بــورصــة الـكــويــت أنــه تـقــررت إعــادة
تداول أسهم الشركة األولى لالستثمار (األولى)
ً
اعتبارا من اليوم بعد االنتهاء من إجــراء ات
تخفيض رأس المال.

إيقاف «الرابطة»
و«لوجستيك»
حتى اإلفصاح
أفادت البورصة بأنه
س ـي ـت ــم وقـ ـ ــف ال ـ ـتـ ــداول
على أسهم كل من شركة
رابطة الكويت والخليج
للنقل وشركة كي جي إل
لوجستيك (لوجستيك)
ً
اع ـت ـب ــارا م ــن أم ــس إلــى
حـ ـ ـي ـ ــن اإلفـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاح ع ــن
معلومة جوهرية.

الكويت تطلق مركز التحكم سلطنة عمان تقترض  2.2مليار دوالر

في النفط عبر اإلنترنت

أدخ ـلــت شــركــة بـتــروفــاك ( ،)Petrofacومـقــرهــا المملكة
المتحدة ،مركزا جديدا للتحكم في النفط الخام ( )COCCعبر
اإلنترنت لمصلحة شركة نفط الكويت ،وفقا لبيان صادر عن
الشركة نشرته "ميد" .وقالت إنها تتحكم في خلطات النفط
الثقيل من حقل الرتقة في شمال البالد بخامات أخف من
الجنوب ،باستخدام حزمة مزج تقدمها "بتروفاك".
وأش ــارت إلــى أنــه تم ربــط مركز التحكم بغرف التحكم
الـمـحـلـيــة الـمـنـتـشــرة ف ــي جـمـيــع أن ـح ــاء ج ـنــوب ال ـكــويــت،
األمر الذي تطلب نحو  220كيلومترا من كابالت األلياف
الضوئية الجديدة .وتم ذلك دون عمليات إغالق أو إيقاف
للتشغيل ،فيما تــم د مــج مــر كــز التحكم فــي النفط الخام
الجديد مع األنظمة الحالية.
وأض ــاف ــت "ب ـت ــروف ــاك"" :ك ــان دم ــج شبكتين ضخمتين
قديمتين لنظام التحكم ،لتشكيل واحدة من أطول الشبكات
الفردية القديمة العاملة حاليا فــي العالم ،يمثل تحديا
حاسما آخــر .كانت هناك حاجة إلــى خـيــارات التخطيط
الدقيق واالحتياطية في كل مرحلة".
وأوض ـحــت" :تــم اتـخــاذ الـعــديــد مــن الـخـطــوات فــي وقت
مبكر ،لتحديد المخاطر والتخفيف منها ،بما فــي ذلك
ت ـج ــارب الـتـحـمـيــل الـ ـي ــدوي ،م ــا يـعـنــي أن ــه ت ــم اسـتـئـنــاف
العمليات التلقائية بنجاح ،كما هو مخطط لها دون أي
مشاكل".

قــا لــت مـصــادر ،إن سلطنة
ً
ع ـمــان جـمـعــت قــر ضــا بقيمة
 2.2مليار دوالر ،فــي صفقة
استقطبت اهتمام مجموعة
واسعة من البنوك اإلقليمية
والعالمية.
وك ـ ــان ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر أف ـ ـ ــادت
ل ـ ــ"روي ـ ـتـ ــرز" فـ ــي ي ـن ــاي ــر ب ــأن
الدولة الخليجية ،المصنفة
دون ا ل ـ ـ ـ ــدر ج ـ ـ ـ ــة ا لـ ـ ـج ـ ــد ي ـ ــرة
ب ـ ــاالسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار م ـ ـ ــن جـ ــانـ ــب
ج ـم ـي ــع وكـ ـ ـ ــاالت ال ـت ـص ـن ـيــف
االئتماني الرئيسية ،تعكف
م ـ ــع مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن ال ـب ـن ــوك
على جمع قــرض بقيمة 1.1
م ـل ـي ــار دوالر ،م ــا ق ــد يـصــل
إلى ملياري دوالر بناء على
شهية السوق.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر ،أن
الـ ـصـ ـفـ ـق ــة ت ـ ـمـ ــت فـ ـ ــي ن ـه ــاي ــة
المطاف عند  2.2مليار دوالر
األسـبــوع الـمــاضــي .ولــم ترد
وزارة المالية في عمان حتى
اآلن على طلب للتعليق.
ً
وتـ ـ ـت ـ ــوق ـ ــع ع ـ ـ ـمـ ـ ــان عـ ـ ـج ـ ــزا
ل ـل ـم ـي ــزا ن ـي ــة فـ ــي  2021عـنــد

 2.24مـ ـلـ ـي ــار ر ي ـ ـ ــال ع ـمــا نــي
(  5.82م ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــارات دوالر).
ولـتـعــويــض ال ـن ـقــص ،تـهــدف
ا ل ـح ـك ــو م ــة ل ـج ـمــع ن ـح ــو 1.6
م ـل ـيــار ري ــال ع ـبــر االق ـت ــراض
وسحب  600مليون ريال من
احتياطياتها.
و كــا نــت حـكــو مــة السلطنة
األول ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ال ـت ــي
تـ ـ ـط ـ ــرق أسـ ـ ـ ـ ـ ــواق ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات
العالمية هــذا ا لـعــام ،لتجمع
 3.25م ـ ـل ـ ـيـ ــارات دوالر مــن
سـ ـن ــدات ع ـلــى ثـ ــاث شــرائــح
ف ـ ــي ي ـ ـنـ ــايـ ــر ،م ـس ـت ـف ـي ــدة مــن
األو ض ــاع اإليجابية للسوق
إل عــادة تزويد خزائن الدولة
المتضررة من أز مــة فيروس
كوورنا.
وأشارت المصادر ،إلى أن
اس ـت ـح ـقــاق ال ـق ــرض الـجــديــد
ً
ي ـحــل ف ــي غ ـض ــون  15ش ـهــرا
مع إمكانية تمديد األجل 12
ً
ً
شـهــرا إضافية و فـقــا لتقدير
المقترض.
وأ فــاد أ حــد المصادر ،بأن
ال ـ ـقـ ــرض اس ـت ـق ـط ــب اه ـت ـم ــام

م ــا ي ــزي ــد ع ـلــى ع ـش ــرة بـنــوك
عــالـمـيــة وإق ـل ـي ـم ـيــة ،عــرضــت
ن ـحــو ث ــاث ــة م ـل ـي ــارات دوالر
للصفقة.
وك ـش ـف ــت "س ـ ـتـ ــانـ ــدرد أن ــد
بـ ـ ـ ــورز غـ ـ ـل ـ ــو ب ـ ــال" أن ا ل ــد ي ــن
الخارجي المستحق السداد
ع ـ ـلـ ــى عـ ـ ـم ـ ــان فـ ـ ــي الـ ـع ــامـ ـي ــن
الحالي والمقبل يبلغ 10.7
مليارات دوالر ،أو ما يعادل
نحو  7.5في المئة من الناتج
المحلي اإلجمالي.

اقتصاد

10

ةديرجلا

•
العدد  / 4672الخميس  4مارس 2021م  20 /رجب 1442هـ

economy@aljarida●com

«الصناعة» و«اتحاد الصناعات» يبحثان مع «الكهرباء»
الصناعي
القطاع
أعمال
بيئة
تسهيل
خالل مشاركتها في مؤتمر  HSBC MENATاالفتراضي

«هيئة األسواق» :نسعى لخلق بيئة تمويل
مستدام داعمة للنمو االقتصادي

اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــع رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس اتـ ـ ـح ـ ــاد
الصناعات الكويتية حسين
الـ ـ ـخ ـ ــراف ـ ــي والـ ـ ـم ـ ــدي ـ ــر الـ ـع ــام
ل ـل ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـص ـنــاعــة
عبدالكريم تقي بوكيل وزارة
ال ـك ـهــربــاء بــالـتـكـلـيــف جــاســم
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوري ،وذل ـ ـ ـ ــك فـ ـ ــي إطـ ـ ــار
االج ـت ـمــاعــات الـمـكـثـفــة الـتــي
ينظمها االتحاد لبحث آلية
تسهيل بيئة األعمال للقطاع
الصناعي لضمان انسيابية
ال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـق ــدمـ ـه ــا
ا لــوزارة للشركات الصناعية
المنتجة.
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــرض ت ـ ـقـ ــي أبـ ـ ــرز
البنود التي تتطلب التنسيق
بـ ـي ــن كـ ــافـ ــة األط ـ ـ ـ ـ ــراف وه ــي
آلية ســداد فواتير المصانع
المنتجة ،وذ لــك و فـقــا للقرار
الـ ـ ـ ـ ــوزاري الـ ـ ـص ـ ــادر فـ ــي ه ــذا
ا ل ـخ ـص ــوص م ــن ق ـب ــل وزارة
ال ـك ـهــربــاء وال ـم ــاء ت ـحــت رقــم
 28لسنة  2017بشأن تحديد
تـ ـع ــرف ــة وح ـ ــدت ـ ــي الـ ـكـ ـه ــرب ــاء
ً
والـ ـمـ ــاء وفـ ـق ــا ل ـل ـق ــان ــون رق ــم

حسين الخرافي

 20لـ ـسـ ـن ــة  2016وال ئـ ـحـ ـت ــه
التنفيذية.

الربط اإللكتروني
وأكد تقي استعداد الهيئة
للربط اإللكتروني بين وزارة
ال ـك ـه ــرب ــاء وال ـ ـمـ ــاء وال ـه ـي ـئــة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـص ـنــاعــة لـتـسـهـيــل
خ ـ ــدم ـ ــة الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــداد واع ـ ـت ـ ـمـ ــاد

«الوطني» يعلن الفائز بسحب حساب
الجوهرة شهر فبراير
يــواصــل بنك الكويت الوطني
مكافأة عمالئه بمنحهم مجموعة
مميزة من السحوبات والجوائز
والعروض على مــدار العام ،وفي
هذا اإلطار أعلن البنك اسم الفائز
ف ــي ال ـس ـح ــب ال ـش ـه ــري لـحـســاب
ال ـج ــوه ــرة لـشـهــر ف ـبــرايــر ،2021
ح ـ ـي ــث فـ ـ ـ ـ ــازت نـ ـ ـص ـ ــرة م ـن ـص ــور
عبدالسيد القالف بمبلغ 125.000
دينار.
وم ـ ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى تـ ــم إعـ ــان
أسماء الرابحين في السحوبات
األس ـبــوع ـيــة ل ـح ـســاب ال ـجــوهــرة
لمبلغ  5.000دينار وهــم :أسامة
عـ ـب ــدالـ ـل ــه عـ ـيـ ـس ــى عـ ـل ــي بـ ـ ــاش،
ويوسف إبراهيم عبدالله المطوع،
والقاصر طيبه خالد عبدالعزيز
الفوزان.
وتم إجراء السحب مباشرة عبر
حساب اإلنستغرام لبنك الكويت
الــوط ـنــي ،وذلـ ــك بـحـضــور ممثل
عن وزارة التجارة والصناعة إلى
ً
جــانــب ممثلي الـبـنــك ،عـلـمــا بــأن
سحوبات الجوهرة الشهرية وربع
السنوية تتم بحضور ممثل عن
شركة «ديلويت» العالمية.
ويـ ـ ـق ـ ــدم حـ ـ ـس ـ ــاب ال ـ ـجـ ــوهـ ــرة
للعمالء فــرصــة لــدخــول السحب
وربح جوائز بقيمة  5.000دينار
ً
ً
أسبوعيا و 125.000دينار شهريا
والجائزة الكبرى بقيمة 250.000
ً
دينار ربع سنويا ،حيث إن كل 50
ً
دينارا يقوم العميل بإيداعها في

حساب الـجــوهــرة تمنحه فرصة
ليكون الـفــائــز الـتــالــي .وفــي حال
عــدم قيام العميل بعملية سحب
نـ ـق ــدي أو تـ ـح ــوي ــل مـ ــن ح ـســاب
الجوهرة خالل الفترة المطلوبة،
فان فرص الفوز تتضاعف مقابل
ً
كل  50دينارا في الحساب.
ً
وتعقيبا على السحب الشهري
أعلن نائب المدير العام لمجموعة
الخدمات المصرفية الشخصية
فــي "الــوطـنــي" هـشــام النصف أن
"مكافأة عمالئنا ركيزة أساسية
في استراتيجيتنا ويمثل حساب
ً
ً
الجوهرة جزءا رئيسيا من سعينا
لتقديم المكافآت االستثنائية لهم
على مدار العام".
وأك ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـن ـ ـصـ ــف أن حـ ـس ــاب
ً
ال ـجــوهــرة يـمـثــل وع ـ ـ ً
ـاء ادخ ــاري ــا
ً
آم ـن ــا إل ــى جــانــب م ــا يـمـنـحــه من
فــرص لــدخــول سحوبات دوريــة،
كـمــا يـحــرص الـبـنــك عـلــى ضمان
سـهــولــة وســرعــة إن ـهــاء إج ــراءات
فتح حساب الجوهرة عن طريق
زي ـ ــارة أقـ ــرب ف ــرع لـبـنــك الـكــويــت
ال ــوطـ ـن ــي إض ــاف ــة إل ـ ــى إم ـكــان ـيــة
ف ـتــح ال ـح ـســاب م ــن خ ــال خــدمــة
الوطني عبر الموبايل أو خدمة
الوطني عبر اإلنترنت وذلــك في
إطار استراتيجية البنك للتحول
الرقمي.
ً
وأضاف" :دائما ما نكون األقرب
لعمالئنا في كل الظروف بفضل
تواصلنا المستمر معهم من خالل

هشام النصف

قنواتنا اإللكترونية للتعرف على
احتياجاتهم كما نعمل على قياس
مدى رضاهم عن المنتجات التي
نقدمها في إطــار التزامنا بإثراء
تجربتهم المصرفية".
ويقدم البنك الوطني منذ عام
 2012مكافآت لعمالئه من خالل
السحوبات األسبوعية ،الشهرية
وربع السنوية لحساب الجوهرة،
بجوائز تبلغ قيمتها اإلجمالية
ً
 2.200.000دينار سنويا.
وإل ـ ــى ج ــان ــب ت ـقــدي ـمــه أفـضــل
ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة وأك ـثــرهــا
ً
ً
تطورا وأمانا ،يحرص "الوطني"
على تقديم مجموعة متنوعة من
ال ـعــروض والـمـكــافــآت والـجــوائــز
للعمالء التي تمتد على مدار العام
وتتماشى مع اهتماماتهم.

عبدالكريم تقي

ً
ال ـم ـص ــان ــع ال ـم ـن ـت ـجــة س ـع ـيــا
لتقليص الدورة المستندية،
ك ـم ــا ت ـم ــت م ـنــاق ـشــة اع ـت ـمــاد
ال ـ ـمـ ــواص ـ ـفـ ــات وال ـم ـق ــاي ـي ــس
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـن ـ ـتـ ــج الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـل ـ ــي وف ـ ـقـ ــا
الش ـت ــراط ــات الـهـيـئــة الـعــامــة
لـ ـ ـلـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــة وم ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـف ـ ـ ــات
العقود والمشاريع الخاصة
ب ـ ـ ــال ـ ـ ــوزارة ،مـ ــع ت ــأكـ ـي ــد دور
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــآت الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة

القائمة والمنتجة طالما أن
ترخيصها الصناعي صادر
عن الهيئة العامة للصناعة.
وف ـ ــي اإلط ـ ـ ــار ذات ـ ـ ــه ،أث ـنــى
الخرافي على التزام واهتمام
وزارة الكهرباء والماء بمنح
االفضلية للمنتج المحلي في
المشتريات ومشاريع الوزارة
واإلجراء ات المتخذة لضمان
حصة المحتوى المحلي في
مشاريعها.
و مــن جهته ،أ بــدى النوري
حرصه على اإلسراع باعتماد
تشكيل لجنة مراجعة أسعار
تعرفة الكهرباء وا لـمــاء ،لما
ل ــذل ــك االمـ ـ ــر مـ ــن أه ـم ـي ــة فــي
ع ـم ـل ـيــة الـ ـنـ ـه ــوض بــال ـق ـطــاع
الصناعي المحلي.

شــاركــت هيئة أس ــواق الـمــال فــي مؤتمر HSBC
 MENATاالفتراضي لألوراق المالية  ،2021والمنعقد
على مدى أربعة أيام خالل الفترة من  1إلى  4مارس
الجاري ،والذي نظمه بنك إتش إس بي سي (.)HSBC
ويـمـثــل ه ــذا الـمــؤتـمــر مــركــز ال ـت ـقــاء أه ــم وأب ــرز
ا لـمــؤ سـســات العالمية ا لـتــي تتطلع للمشاركة في
تـنـمـيــة أس ـ ــواق ال ـم ــال واالس ـت ـث ـم ــار ف ــي الـمـنـطـقــة،
وي ـ ـشـ ــارك ف ـي ــه ع ـ ــدد ك ـب ـي ــر مـ ــن م ـم ـث ـلــي ال ـه ـي ـئــات
وال ـمــؤس ـســات وال ـش ــرك ــات الـعــالـمـيــة واإلقـلـيـمـيــة،
الستعراض آخر التطورات والمستجدات ،والفرص
االستثمارية في األسواق المالية للمنطقة.
وشاركت الهيئة في الجلسة النقاشية المنعقدة
في اليوم الثاني من المؤتمر ،والتي حملت عنوان
"ال ــدور التنظيمي فــي تعزيز النمو الـمـسـتــدام في
المنطقة" ،ومثل الهيئة في هذه الجلسة عبدالرحمن
الفيلكاوي– مدير إدارة تنظيم األسواق ،إلى جانب
كبار المسؤولين بهيئات بعض دول مجلس التعاون
الخليجي.
وتـ ـط ــرق ال ـف ـي ـل ـكــاوي إلـ ــى ت ــوج ــه ال ـه ـي ـئــة نحو
تبني التوصيات التي تصدرها المنظمة العالمية
لــأ ســواق الـمــالـيــة  IOSCOفيما يتعلق بالتمويل
ً
الـمـسـتــدام ،مشيرا أن الهيئة شكلت فــريـقــا لوضع
التوصيات المتعلقة بــاإلطــار التنظيمي للتمويل
المستدام ،أو االستثمار وفق العوامل التي تراعي

الجوانب البيئية واالجتماعية وجوانب الحوكمة
والمعروف بمصطلح " ،"ESGوذلك للزيادة الملحوظة
في أهمية هذه العوامل لدى المستثمرين.
وأوض ــح الفيلكاوي أن مـشــروع تطوير السوق
سـيــركــز فــي ال ـمــراحــل ال ـقــادمــة عـلــى تـعــزيــز البنية
ال ـت ـح ـت ـيــة ب ـش ـكــل ي ــدع ــم ط ـ ــرح وت ــوف ـي ــر مـنـتـجــات
وخدمات بما يتماشى مع معايير األسواق المتقدمة،
الفتا إلــى أنــه سيتم وضــع إطــار تنظيمي لمواكبة
التحول الرقمي في القطاع المالي ،ولتمكين عمل
التطبيقات التكنولوجية الحديثة خصوصا في
مجال تكنولوجيا التمويل (.)Fintech
وتـعـقــد الهيئة اجـتـمــاعــات ول ـق ــاء ات افتراضية
مكثفة على هامش هذا المؤتمر ،تمتد حتى اليوم،
مــع ا لـبـنــوك االستثمارية العالمية والمستثمرين
األج ــان ــب ،إذ يـتــم خ ــال ه ــذه ال ـل ـق ــاءات ش ــرح آخــر
المستجدات المتعلقة بالسوق الكويتي والخطط
المستقبلية لـتـطــويــره ،بــاإلضــافــة إل ــى االسـتـمــاع
لـمــاحـظــات الـبـنــوك االسـتـثـمــاريــة والمستثمرين
واإلجابة عن كل استفساراتهم.
وت ـ ـنـ ــدرج ال ـم ـش ــارك ــة ب ـه ــذا ال ـم ــؤت ـم ــر ف ــي إط ــار
اس ـت ـك ـمــال ج ـه ــود الـهـيـئــة ف ــي رف ــع ك ـف ــاءة ال ـســوق
ً
وتطويره وفقا ألفضل الممارسات العالمية ،وتنويع
ق ــاع ــدة الـمـسـتـثـمــريــن م ــن خ ــال ج ــذب االسـتـثـمــار
األجنبي والمؤسسي.

«التجاري» يشارك موظفيه فعاليات
االحتفال باألعياد الوطنية
ن ـ ـظـ ــم ال ـ ـب ـ ـنـ ــك الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ف ـع ــال ـي ــة
االحـ ـتـ ـف ــال ب ــال ـع ـي ــد ال ــوطـ ـن ــي وع ـيــد
الـ ـتـ ـح ــري ــر مـ ــع م ــوظـ ـفـ ـي ــه ،مـ ــن خ ــال
إقامة جناح تراثي مصغر ،في المقر
ً
ال ــرئ ـي ـس ــي ل ـل ـب ـنــك ،م ــراعـ ـي ــا ف ــي ذل ــك
تطبيق جميع االشتراطات الصحية
ً
والـتـبــاعــد االجـتـمــاعــي ،حــرصــا على
صحة وسالمة جميع موظفيه.
وقد حظي الجناح بحضور رئيس
مجلس إدارة "التجاري" الشيخ أحمد
ا لــد عـيــج ،ور ئـيــس ا لـجـهــاز التنفيذي
ا ل ـ ـ ـهـ ـ ــام مـ ـ ـحـ ـ ـف ـ ــوظ ،و فـ ـ ــر يـ ـ ــق اإلدارة
التنفيذية ،بما يعكس حرص اإلدارة
العليا بالبنك على مشاركة موظفي
البنك فرحة األعياد الوطنية.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،صــرحــت نائبة
الـ ـم ــدي ــر ال ـ ـعـ ــام – ق ـ ـطـ ــاع الـ ـت ــواص ــل
الـمــؤسـســي أمــانــي الـ ــورع" ،حــرصـنــا
ف ــي (الـ ـتـ ـج ــاري) ع ـلــى ب ــدء االح ـت ـفــال
بــاأل عـيــاد الوطنية مــن مطلع فبراير
من خالل تزيين وإضاء ة مبنى البنك
ا لــر ئـيـســي ،ا حـتـفــاال ب ـهــذه المناسبة
العزيزة على قلوب الجميع".
وقالت إنــه رغــم أزمــة كــورونــا ،فإن
ً
ً
البنك نظم يوما مفتوحا في قاعته
لموظفيه لمشاركتهم هذه المناسبة
الوطنية.
وتـ ــوج ـ ـهـ ــت ال ـ ـ ـ ــورع ب ــالـ ـشـ ـك ــر ل ـكــل
مــن ســا هــم فــي إ نـجــاح هــذه الفعالية
ال ــوط ـن ـي ــة ،وك ــذل ــك م ــن ف ــري ــق ق ـطــاع
ال ـتــواصــل ال ـمــؤس ـســي ،الـ ــذي حــرص

الشيخ أحمد يشارك موظفي البنك االحتفال بالعيد الوطني
ع ـلــى تـنـظـيــم وجـ ــود ال ـمــوظ ـف ـيــن فــي
ال ـ ـقـ ــاعـ ــة الـ ـ ُـم ـ ـعـ ــدة ل ــاحـ ـتـ ـف ــال ب ـه ــذه
ً
ال ـف ـع ــال ـي ــة ،ال ـ ـتـ ــزامـ ــا ب ــاالشـ ـت ــراط ــات
ا لـصـحـيــة ،و مــؤ كــدة أن تنظيم البنك
ل ـم ـثــل هـ ــذه ال ـف ـع ــال ـي ــات ي ـس ــاه ــم فــي
ت ـع ــزي ــز الـ ـ ــروح ال ــوط ـن ـي ــة ،وتــرس ـيــخ
حب الكويت بين موظفيه ،في إطار
مسؤوليته المجتمعية تجاه موظفيه
والمجتمع الذي يعمل فيه.

إلهام محفوظ تتوسط فريق قطاع التواصل المؤسس

ً
«برقان» يعلن عروضا جديدة ومميزة
للعناية بالصحة لجميع عمالئه

يمكن لعمالء بنك برقان ،االستفادة من
باقة العناية بالصحة ،بعد أن أعلن البنك
تـعــاونــه مــع ع ــدد مــن الـمـتــاجــر ال ــرائ ــدة في
الكويت.
ً
وتماشيا مع الطلب المتزايد على رعاية
صحية متكاملة وا ل ـتــو جــه ال عـتـمــاد نمط
ح ـي ــاة ص ـح ــي ،ي ـم ـكــن ل ـع ـمــاء ال ـب ـنــك اآلن
االستفادة من عــروض ذات قيمة مخفضة
باستخدام أي من بطاقات "برقان".
فقد بات بإمكان عمالء "برقان" الراغبين
بتحسين نظامهم الغذائي التمتع بوجبات
شـهـيــة ،إذ تــوفــر لـهــم ه ــذه الـبــاقــة المميزة
ً
خـصـمــا بـقـيـمــة  10ف ــي الـمـئــة عـلــى بــرامــج

الـتـغــذيــة الـ ُـمـعــدة وف ــق الـطـلــب مــن ،Macro
الـعـيــادة التابعة لـلـنــادي الــريــاضــي Flare
.Fitness
ً
فـضــا عــن ذل ــك ،سيستفيد الـعـمــاء من
خـصــم ل ــدى  ،Lina’s and Dina’sالـشــركــة
الــرائــدة بتقديمها لالستشارات الغذائية،
وك ــذل ــك ب ــإع ــداده ــا وتــوص ـي ـل ـهــا لــوج ـبــات
صحية لــذ يــذة ومغذية مسبقة التحضير
لـجـمـيــع ش ــرائ ــح ع ـمــائ ـهــا ف ــي ك ــل أن ـحــاء
الـ ـك ــوي ــت .وتـ ـح ــرص ال ـش ــرك ــة ع ـل ــى إعـ ــداد
الــوجـبــات بــاسـتـخــدام الـمـكــونــات الطازجة
عــال ـيــة الـ ـج ــودة ف ـق ــط ،ك ـمــا ت ـق ــدم خــدمــات
استشارية استثنائية.

 ...ويرعى مسابقة «األحمدي» الفنية
التوعوية «نبيك سالم»
في إطار المسؤولية المجتمعية وتحت
رعاية بنك برقان تنطلق اليوم مسابقة
م ـحــاف ـظــة األح ـ ـمـ ــدي ال ـف ـن ـيــة ال ـتــوعــويــة
"نبيك سالم" بالتعاون مع التوجيه الفني
بمنطقة األحمدي التعليمية .وتستهدف
المسابقة شريحة واسعة من طلبة مدارس
م ـحــاف ـظــة االحـ ـم ــدي ب ـمــراح ـل ـهــا ال ـثــاث
"االبتدائي -المتوسط -الثانوي" لتوعية
المجتمع عبر أ ع ـمــال فنية تـبــرز أهمية
االل ـتــزام بــاتـبــاع سبل الــوقــايــة والتباعد
الجسدي للحماية من جائحة كوفيد،-19
اض ــاف ــة إل ــى إب ـ ــراز أهـمـيــة ل ـقــاح كــورونــا
والحث على تلقيه لضمان الوصول إلى
المناعة المجتمعية المنشودة لتفادي
األزمة الحالية.
م ــن جــان ـب ـهــا ق ــال ــت ح ـص ــة ال ـن ـج ــادة،
مــديــرة الـعــاقــات العامة فــي بنك بــرقــان:
"ن ـحــن س ـع ــداء بـشــراكـتـنــا لـلـعــام الـثــانــي
على التوالي مع محافظة األحمدي .حيث
تندرج رعاية مسابقة (نبيك سالم) ضمن
أنشطة المسؤولية المجتمعية وتأتي

أيضا من حرص البنك على نشر الوعي
عن فيروس كورونا المستجد من خالل
تـشـجـيــع طـلـبــة الـمـحــافـظــة م ــن مختلف
ال ـم ــراح ــل ال ــدراس ـي ــة م ــن خ ــال أعـمــالـهــم
الفنية على إبــراز أهمية االلـتــزام واتباع
سبل الوقاية وتلقي اللقاح لخلق المناعة
المجتمعية المرجوة .كما يود البنك أن
يشكر التوجيه الفني بالمحافظة على
ج ـهــوده مــع كــل الطلبة خ ــال المسابقة
ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين".
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت أن ـ ـ ـ ــه ب ـ ــإمـ ـ ـك ـ ــان الـ ـطـ ـلـ ـب ــة
المشاركين تسليم أعمالهم الفنية حتى
 25مارس الجاري ،عبر المنصة التعليمية
" "Teamsحـيــث و ف ــرت اللجنة المنظمة
مختلف ال ـشــروط وآل ـيــة الـمـشــاركــة على
المنصة ،كما سيتم االعالن عن الفائزين
وتسليم الجوائز مطلع شهر ابريل المقبل.
وي ـنــدرج دعــم "بــرقــان" لـهــذه الـمـبــادرة
ضـمــن بــرنــامــج الـبـنــك االجـتـمــاعــي تحت
ً
عنوان  – ENGAGEمعا لنكون التغيير،
والذي يسلط الضوء على الجوانب الهامة

والمؤثرة في المجتمع اضافة الى تعزيز
الرعاية االجتماعية من خالل المساهمة
ف ــي ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات الـتـعـلـيـمـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة
واالجتماعية والصحية .ويأتي نهج حملة
ً
 ENGAGEتماشيا مع مبادئ بنك برقان
كمؤسسة مــا لـيــة كويتية را ئـ ــدة ،بحيث
ينسجم اسلوب سياساته مع احتياجات
ومصالح المجتمع الكويتي.

١١
ً
عمومية «الصالحية العقارية» توافق على توزيع  %30نقدا
ةديرجلا
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اقتصاد

النفيسي :الشركة تكيفت مع تداعيات جائحة «كورونا»
 501مليون دينار
القيمة السوقية
لألصول

السداد المبكر
لتمويالت مصرفية
ً
بقيمة  28مليونا
للشركة األم وشركة
العاصمة العقارية
التابعة

 %82إجمالي
المساحات المؤجرة
في المجمع
التجاري لمشروع
العاصمة

مبادرة الشركة
للتعامل مع
تداعيات كورونا
حافظت على
نسبة اإلشغال
وخففت العبء عن
المستأجرين

اخ ـت ـت ـم ــت ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ــام ــة
الـعــاديــة ال ـ  49لشركة الصالحية
العقارية أعمالها باعتماد جميع
البنود الواردة في جدول األعمال،
منها تقرير مجلس اإلدارة وتقرير
الحوكمة ،والبيانات المالية للسنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر
 ،2020والمصادقة عليهاّ ،
وتمت
ً
أي ـ ـضـ ــا الـ ـم ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى تــوص ـيــة
مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية
ً
بـنـسـبــة  30ف ــي ال ـم ـئــة ( 30فلسا
لكل سهم) على مساهمي الشركة
المسجلين في سجالت الشركة في
نهاية يوم االستحقاق.
وخ ــال الجمعية الـتــي عقدت،
أمـ ـ ــس ،ف ــي م ـق ــر ال ـش ــرك ــة بنسبة
حضور  89.80في المئة ،قال غازي
فهد النفيسي رئيس مجلس إدارة
"الصالحية العقارية" ،إن  2020كان
ً
ً
عاما استثنائيا بكل المقاييس،
حققت فيه استراتيجية الشركة
ً
ً
نـجــاحــا واض ـحــا بما تمتلكه من
المرونة والكفاءة وتعدد الخيارات،
اسـتـطــاعــت مـعـهــا أن تتكيف مع
ت ــداع ـي ــات سـلـبـيــة غ ـيــر مسبوقة
خلفتها األزمــة العالمية النتشار
فيروس كورونا منذ بدايات العام
الماضي.
وأضــاف النفيسي ،أن النتائج
المالية للشركة كانت خير دليل ،إذ
كشفت عن االستقرار والتوازن في
أدائها ،وتحقيق أرباح جيدة بلغت
 21.3مـلـيــون دي ـن ــار ،بــانـخـفــاض
بنسبة  1في المئة فقط عن العام
السابق.
وأوضــح أنه ليس هناك شك
فــي أن تــراجــع حـجــم اإليـ ــرادات
الـتـشـغـيـلـيــة ش ـمــل ال ـك ـث ـيــر من
األن ـش ـطــة االق ـت ـصــاديــة نتيجة
القرارات الحكومية االستثنائية
ل ـ ـ ـمـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــة خ ـ ـ ـطـ ـ ــر انـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــار
الفيروس ،منها اإلغالق لمباني
المكاتب والمجمعات التجارية
والـ ـفـ ـن ــادق ،ال ـ ــذي ام ـت ــد ف ـتــرات
طويلة ،إضافة إلى بيئة العمل
ال ـس ـل ـب ـيــة وح ــال ــة عـ ــدم الـيـقـيــن
وس ــط تـلــك األزمـ ــة وتـطــوراتـهــا
المتوالية.
ولفت إلى أن النشاط التشغيلي
لكثير من القطاعات االقتصادية
مازال يواجه الضغوط الناتجة عن

التراجع في أسعار النفط وتراجع
خطط اإلنفاق الحكومي ،ناهيك عن
التوقف الكبير في حركة الطيران
والضعف الواضح في نشاط مثل
الضيافة والغرف الفندقية ،التي
تمثل أحد الروافد التشغيلية لعمل
الشركة.

«كورونا» وفاعلية إجراءات
الشركة تجاه األزمة
وعن تعامل الشركة خالل العام
الماضي والعوامل التي ساعدت
ع ـلــى تـخـفـيــف حـ ــدة األزم ـ ــة على
الشركة ،أفــاد النفيسي بــأن هناك
ً
ع ــددا مــن العناصر التي توافرت
وشكلت في مجموعها حائط صد
في مواجهة الـظــروف التشغيلية
السيئة المتالحقة لتلك الجائحة،
عـلــى رأس ـهــا إدارة الـشــركــة وقــوة
الـمــركــز الـمــالــي وال ـم ــاءة المالية
وت ـم ـتــع أص ـ ــول ال ـش ــرك ــة ب ـجــودة
عــال ـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى اس ـت ـث ـمــارات
ال ـش ــرك ــة ال ـم ـت ـنــوعــة ف ــي عـ ــدد من
ال ـب ـل ــدان ،ال ـتــي تتمتع بــالـمــرونــة
الـ ـك ــافـ ـي ــة ل ـل ـت ــأق ـل ــم مـ ــع مـخـتـلــف
الـ ـتـ ـغـ ـي ــرات الـ ـت ــي قـ ــد تــواج ـه ـهــا
األسواق ،لتحقيق الهدف المرجو
منها س ــواء باالستثمار لفترات
زمنية مستقبلية أو الـقــدرة على
التخارج منها عند الحاجة.
وأض ـ ـ ــاف ال ـن ـف ـي ـســي ،أن خطة
ً
الشركة بــدأت مبكرا عبر صياغة
قــرارات واتخاذ إجــراءات متوائمة
مع القرارات الصادرة عن الجهات
الحكومية والمؤسسات المعنية
بهذا الشأن لمواجهة تلك األزمــة،
إذ ت ــم تـشـكـيــل فــريــق أزمـ ــة داخ ــل
الـشــركــة يـهــدف إلــى الـحـفــاظ على
اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار أداء الـ ـش ــرك ــة مـ ــن كــل
النواحي ،والمبادرة بالتعاون مع
المستأجرين في عقارات الشركة
لتخفيف حدة آثار تلك األزمــة مع
تـقــديــم ك ــل الـتـسـهـيــات الـمـتــاحــة
لهم لتعزيز قــدرتـهــم على الــوفــاء
بالتزاماتهم المالية ،وهذا ما خلق
ً
ً
انطباعا جيدا لدى المستأجرين
ونـ ـ ــال اس ـت ـح ـســان ـهــم ك ـم ــا أب ـ ــدوا
شكرهم إلدارة الـشــركــة على هذا
التفاهم وسعي شركة الصالحية
الـعـقــاريــة للحفاظ على قاعدتها

المميزة من العمالء والمستأجرين.
وفــي هــذا الـشــأن ،ذكــر أن خطة
الشركة لها صدى في الحفاظ على
نسبة إش ـغــال جـيــدة فــي عـقــارات
ً
الشركة ولم تتأثر كثيرا خالل العام
الماضي ،بفضل التعامل المبكر
من جانب إدارة الشركة واتخاذ كل
االحتياطات واإلجراءات االحترازية
ال ـت ــي ت ـض ـمــن األم ـ ـ ــان وال ـس ــام ــة
للجميع.
وبـ ـي ــن أن اعـ ـتـ ـم ــاد ال ـس ـل ـطــات
خطة الـعــودة التدريجية للحياة
ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة وإقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
ل ـل ـت ـخ ـف ـي ــف م ـ ــن ت ـ ــواب ـ ــع األزمـ ـ ـ ــة
ً
اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــا عـ ـل ــى ال ـم ــواط ـن ـي ــن
ساهم في توفير زخم شرائي من
المستهلكين ،ونجح في تحقيق
انـتـعــاشــة ج ـيــدة ل ــدى ع ــدد كبير
م ــن ال ـم ـحــات وتـ ـج ــارة الـتـجــزئــة
وغيرهم من العمالء الذين يمثلون
الـشــريـحــة األك ـبــر مــن مستأجري
عقارات الشركة.

صفقة «هدية القابضة»
في ألمانيا
وأض ــاف النفيسي ،أن الشركة
ً
نجحت أيضا خالل العام الماضي
في إنجاز صفقة بيع ما نسبته 90
فــي المئة مــن حصتها فــي شركة
ه ــدي ــة ال ـق ــاب ـض ــة ف ــي ج ـم ـهــوريــة
ألمانيا (مملوكة لشركة الصالحية
العقارية بنسبة  90.89في المئة
وت ـع ـمــل ف ــي م ـج ــال دور الــرعــايــة
ال ـس ـك ـن ـيــة ل ـك ـب ــار ال ـ ـسـ ــن) ،بقيمة
إجمالية بلغت  81.8مليون يورو
ب ـم ــا ي ـ ـعـ ــادل  28م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار،
ً
وحققت الشركة أربــاحــا مــن هذه
ً
الصفقة بقيمة  21.8مليونا ،والتي
دخلت ضمن أرباح الربع الثاني.

سداد مبكر لتمويالت
ً
بـ  28مليونا
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـنـ ـفـ ـيـ ـس ــي ،إن ش ــرك ــة
الـصــالـحـيــة ال ـع ـقــاريــة وشــركـتـهــا
التابعة (شركة العاصمة العقارية)
قامتا بـســداد تمويالت مصرفية
ممنوحة بقيمة  28مليون دينار،
مما ساهم في تخفيض تكاليف
الـتـمــويــل ال ـمــدفــوعــة بـمـبـلــغ 770

األرباح التاريخية لشركة الصالحية العقارية منذ 2010
م

السنة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ً
تقريبا

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
-

منحة

العائد
السنوي

اإلقفال السنوي
فلس

صافى الربح
د.ك

ربحية السهم
فلس

توزيع
نقدي

إجمالي مبلغ
التوزيعات د.ك

%6.8
%7.5
%4.1
%5.0
%5.3
%5.4
%5.6
%5.6
%6.1
%6.0

295
200
370
400
375
370
355
354
330
417
503
%6.0
152.874.290

10.203.837
7.174.133
8.254.536
16.010.674
11.422.038
11.626.302
12.228.328
15.814.981
17.312.202
21.514.598
21.312.661

24.70
15.50
16.70
32.30
23.07
23.55
24.81
32.15
35.07
43.70
43.05

%20
%15
%15
%20
%20
%20
%20
%20
%20
%25
%30

7.795.306
7.429.851
7.429.851
9.906.468
9.884.056
9.858.669
9.844.669
9.881.591
9.870.427
12.382.345
14.892.929

-

%20.5

109.176.162

-

%5.8

ً
أل ـف ــا ،وبــذلــك نـجـحــت الصالحية
ال ـع ـق ــاري ــة ف ــي ضـ ـم ــان اس ـت ـم ــرار
أعمالها وممارسة أنشطتها في
الداخل والخارج والخروج بنتائج
إيجابية بنهاية العام ،وبذلك فإننا
سنظل نـتـحــرك بــاتـجــاه أهــدافـنــا
االستراتيجية بتعظيم العوائد
من االستثمارات الخارجية ،كذلك
الحفاظ على قائمة عمالء الشركة
من موردين ومستأجرين وغيرهم.

إجراءات التحوط لن
تمنع اقتناص الفرص
وأكـ ـ ـ ــد أن ش ــرك ــة ال ـصــال ـح ـيــة
ال ـع ـق ــاري ــة سـتـسـتـمــر ف ــي ات ـخ ــاذ
إجراءات التحوط الالزمة لمواجهة
المخاطر المحتملة ،وسط الحالة
ال ـت ــي يـشـهــدهــا ال ـس ــوق المحلي
وال ـعــال ـمــي حـتــى اآلن ،م ــع األخ ــذ
بعين االعتبار تطورات تلك األزمة
ال ـص ـح ـي ــة وت ـ ـطـ ــور خ ـط ــة إن ـت ــاج
ال ـل ـق ــاح ــات وت ــوزي ـع ـه ــا وتــوف ـيــر
التطعيم بالشكل الـمــائــم ،الــذي
يهدف إلى تحقيق مناعة مجتمعية
كافية للعودة إلى الحياة الطبيعية
بشكل كامل في أقرب وقت.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن خ ـط ــة ال ـشــركــة
ل ـمــواج ـهــة ال ـم ـخــاطــر الـمـحـتـمـلــة
لــن يمنعها مــن اقـتـنــاص الفرص
االس ـت ـث ـمــاريــة ال ـمــائ ـمــة لـنـشــاط
الشركة في الفترات القادمة حتى
ب ـل ــوغ م ـس ـتــويــات ع ـ ــودة الـحـيــاة
ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة ،وب ــالـ ـت ــال ــي الـ ـع ــودة
لـتـحـقـيــق م ـس ـتــويــات ن ـمــو أعـلــى
وتـعـظـيــم اإلي ـ ـ ـ ــرادات التشغيلية
ً
وحقوق المساهمين ،مضيفا أنه
سيظل تــركـيــز شــركــة الصالحية
ال ـعـ ـق ــاري ــة ع ـل ــى االسـ ـتـ ـث ـم ــار فــي
أنـشـطـتـهــا الــرئ ـي ـس ـيــة ف ــي مـجــال
التطوير العقاري ،التي تتركز في
معظمها وبنسبة  85في المئة ما
بين الكويت ودول مجلس التعاون.

مشروع العاصمة
وع ـ ــن آخ ـ ــر ت ـ ـطـ ــورات م ـش ــروع
العاصمة ،أكد النفيسي أن السوق
ً
الـكــويـتــي أثـبــت أن ــه يحمل بريقا
ً
خ ــاص ــا ف ــي االس ـت ـث ـم ــار السـيـمــا
الـقـطــاع ال ـع ـقــاري ،وه ــذا مــا حمل
شــركــة الصالحية الـعـقــاريــة على
اإلصرار ،ومنذ سنوات على تنفيذ
مشروع العاصمة في قلب مدينة
ً
الـ ـك ــوي ــت ،م ــوض ـح ــا أن م ـش ــروع
العاصمة يتكون مــن ع ــدة أج ــزاء
أساسية تضم المجمع التجاري
على مساحة 19.668م 2والمبنى
ً
ال ـف ـنــدقــي ال ـم ـك ــون م ــن  11دورا،
وال ـبــرج المكتبي الـمـكــون مــن 54
ً
دورا تشتمل في مجموعها على
مساحات تأجيرية ضخمة ،إضافة
مبان مخصصة لمواقف
إلى توافر
ٍ
السيارات ،منها ما هو مقام على
أرض الـشــركــة ومـنـهــا عـلــى أرض
الدولة ،وبلغت المساحة المؤجرة
بالمجمع التجاري للمشروع نحو
ً
 58.630م 2تقريبا بنهاية العام
 2020بما يمثل نسبة  82في المئة
من المساحات القابلة للتأجير في
المجمع التجاري ،وهناك العديد
م ــن الـ ـع ــروض ق ـيــد الـ ــدارسـ ــة من
إدارة الشركة الستغالل المساحات
المتبقية.

«ذا كونفرنس بورد» :مؤشر ثقة ًالمستهلك
في  ٣دول خليجية األعلى عالميا
أصـ ـ ــدر م ــرك ــز ذا ك ــون ـف ــرن ــس بـ ـ ــورد الـخـلـيــج
لـلـبـحــوث االق ـت ـصــاديــة وال ـت ـجــاريــة مــؤشــر ثقة
المستهلك لدول مجلس التعاون الخليجي عن
الربع الرابع لعام  ،2020حيث ارتفع المؤشر في
الدول الست مقارنة بالربع الثاني من العام ،في
بداية تفشي الجائحة.
وحلت الــدول الخليجية ضمن أعلى  13دولــة،
من بينها حلول البحرين وسلطنة عمان وقطر
ف ــي ال ـم ــراك ــز ال ـث ــاث ــة األولـ ـ ـ ــى ،كــأع ـلــى م ــؤش ــرات
ً
لثقة المستهلك عالميا .ويتم احتساب المؤشر
باستطالع آراء المستهلك في ثالث نقاط رئيسة،
ً
هي :فرص العمل خالل االثني عشر شهرا المقبلة،
ً
والوضع المالي الشخصي خالل االثني عشر شهرا
المقبلة ،والنوايا الشرائية .وتدل قراءة المؤشر من
 100وما فوق إلى تفاؤل المستهلك.
واصــل المستهلك الخليجي اتـخــاذ خطوات
طويلة األمــد نحو التوفير واالدخ ــار ،فــي حين
بــدأ نمط التعايش مــع الجائحة بــأن يكون هو
األق ـ ــرب لـلـحـيــاة الـطـبـيـعـيــة .وم ــع ع ــدم وض ــوح
خطة التعافي ،يطغى اإلنفاق الحذر على قرارات
المستهلك .قد تعود بعض عادات اإلنفاق القديمة
ً
للظهور مـجــددا ،لكنها ستتزامن مــع االعتماد
عـلــى الـخــدمــات الــرقـمـيــة .كـمــا لــوحـظــت الــزيــادة
فــي اإلنـفــاق على السلع والـخــدمــات االختيارية
منذ الربع الثاني  ،2020بالتزامن مع تخفيف
القيود الــذي بــدأ فــي الصيف .الــافــت للنظر أن
ه ــذه ال ــزي ــادة كــانــت م ــن ال ــواف ــدي ــن مـمــن لديهم
ق ــدرة شــرائ ـيــة أض ـعــف وأم ــن وظـيـفــي ضعيف،
مقارنة بالمواطنين ،حيث زادت معدالت إنفاقهم
على المالبس والترفيه خــارج المنزل والعطل
الداخلية ،فيما قل إنفاقهم على تحسين المنازل
والمنتجات التكنولوجية الحديثة.

المستهلك في البحرين األكثر ثقة بالمنطقة

ً
المستهلكون في البحرين هم األكثر تفاؤال

على مستوى العالم ،لثقتهم في توقعاتهم المالية
وفرص العمل .وكانت المملكة من بين أولى دول
الخليج التي رفعت القيود المتعلقة بـ ،COVID-19
والموافقة على اللقاح .وفي حين أن مؤشر الثقة
للمستهلك البحريني مرتفع حاليا ،إال أنــه من
المتوقع أن تراجع في الفترة المقبلة ،مع توقع
فــرض تدابير تقشفية من شأنها أن تؤثر على
دخل األسرة.

الكويتي ينفق بحذر
مع تفاؤله بتعافي االقتصاد في  2021يشعر
المستهلك الكويتي بتفاؤل حذر ،وهو يتطلع إلى
انتعاش االقتصاد في عــام  ،2021إال أن العجز
الكبير في الميزانية وارتفاع مستويات الديون
قد يعوقان تحسن ثقته .ومــن المرجح أن تحد
أزمة الميزانية الحكومية ومستويات الديون من
القدرة على التوظيف في القطاع العام وتقييد
اإلنفاق على البرامج غير األساسية.

العماني يتجه إلى االدخار
فــي ظــل ع ــدم ات ـضــاح ال ــرؤي ــة ،يتمتع الــوافــد
فــي سلطنة ُعـمــان بالثقة ،رغــم الــواقــع الصعب،
الـمـتـمـثــل ف ــي ال ـع ـجــز ال ـمــالــي ال ـشــديــد وه ـجــرة
العمالة الوافدة .وستبدأ ُعمان بتطبيق ضريبة
ً
ابتداء من أبريل  ،2021لتصبح
القيمة المضافة
ً
راب ـعــة ال ــدول الخليجية فــي تطبيقها ،امـتـثــاال
التفاقية عام  .2016وبحلول عام  2022ستكون
السلطنة أول دول المنطقة في تطبيق ضريبة
دخــل على أصحاب الــدخــول المرتفعة ،وهــو ما
سيؤدي إلى انخفاض ثقة المستهلكين.

التعافي االقتصادي يعزز ثقة القطري وإنفاقه
يتمتع المستهلك القطري بتفاؤل تغذيه جميع
محركات الثقة الثالثة :الوظائف ،والوضع المالي
الشخصي ،واإلنـفــاق .وستستمر االحتياطيات

المالية الكبيرة التي تتمتع بها قطر فــي دعم
خططها التوسعية.

الشكوك بتعافي االقتصاد تضعف ثقة
المستهلك السعودي

سيعتمد مسار استعادة ثقة المستهلك بالسعودية
في  2021على قدرتها على تدعيم أوضاعها المالية
العامة ،في ظل التطورات التي صاحبت الجائحة.
ً
العمالة الوافدة في السعودية هي األقل تفاؤال بشأن
مستقبلهم في المنطقة ،حيث تواصل المملكة اتخاذ
إجراءات لتوطين الوظائف.

القلق حول فرص العمل والنوايا الشرائية
تجعل ثقة المستهلك اإلماراتي األضعف
بالمنطقة

ال تــزال ثقة المستهلك اإلمــاراتــي هي األضعف
في المنطقة ،متأثرة بالنوايا المحدودة لإلنفاق
والـتـفــاؤل الضعيف بـشــأن فــرص العمل والــوضــع
المالي الشخصي .إال أنه من المتوقع أن تشهد ثقة
ً
المستهلك ارتـفــاعــا فــي النصف الثاني مــن العام،
بالتزامن مع انتعاش قطاعي العقارات والسياحة،
مع انطالق معرض إكسبو  2020في دبي بأكتوبر
 ،2021بعد تأجيله لمدة عام ،بسبب الجائحة.
ل ـقــد ن ـج ـحــت ال ـح ـك ــوم ــات الـخـلـيـجـيــة إلـ ــى حد
كبير في احتواء القلق من فقدان الوظائف ،إال أن
انعدام األمن الوظيفي ال يزال مرتفعا .ويأتي ذلك
بمنزلة مفاجأة بالنظر إلى أن فقدان الوظائف قد
تم احتواؤها إلى حد كبير حتى اآلن .وعالوة على
ذلك ،ال تزال سياسات الدعم المقدمة نحو الوظائف
ً
والشركات كبيرة خصوصا للمواطنين.
ومــع ذلــك ،من المتوقع أن تواجه الحكومات
الـخـلـيـجـيــة ان ـخ ـف ــاض أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط وال ـع ـجــز
الكبير فــي الميزانية التي ستترجم فــي نهاية
المطاف إلى تدهور فرص العمل في القطاعين
العام والخاص.

جانب من «العمومية»
وت ــاب ــع أن ـ ــه خ ـ ــال ع ـ ــام 2020
ً
ت ــم االن ـت ـه ــاء ك ــام ــا م ــن األع ـم ــال
الخرسانية للجزء التجاري ومبنى
الفندق ومواقف السيارات ،إضافة
إلى األعمال الخرسانية للسراديب
والــدور األرضــي وأول  38دور من
برج المكاتب ،كما تم االنتهاء من
معظم الــواج ـهــات والتشطيبات
الخارجية للمجمع التجاري ،حيث
يتوقع االفتتاح في النصف الثاني
من العام الحالي.
وق ــال "إن ـنــا بــذلــك نــؤكــد أن كل
أعـمــال المشروع تتم بشكل جيد
ووفــق خطة وجــدول زمني محدد
بما يضمن االنتهاء من المشروع
بالوقت المحدد أو بالحد األدنى
م ــن ال ـت ــأخ ـي ــر ال ـ ــذي ق ــد يـتـسـبــب
بصورة خارجة عن اإلرادة".
وأفـ ــاد النفيسي ،ب ــأن مـشــروع
العاصمة يعتبر أكبر صرح عقاري
ً
يقام للقطاع الخاص حاليا داخل
مدينة الكويت مــن حيث مساحة
األرض اإلج ـم ــال ـي ــة وال ـت ـكــال ـيــف
الـمــالـيــة ،إذ تـقــدر مـســاحــة البناء
اإلجمالية لمشروع العاصمة
بـ  380ألف م ،2ومن المتوقع أن
تصل التكلفة التقديرية للمشروع
ً
إل ــى  178مـلـيــون دي ـنــار ،عـلـمــا أن
ً
تمويل المشروع ذاتيا من محفظة
الشركة إضافة إلى االقتراض من
البنوك.
وأش ــار إلــى أن أعـمــال التأجير
ً
بالمشروع بــدأت مبكرا من خالل
خطة تسويق تعتمد على مخاطبة
عدة جهات وماركات عالمية ،لما
لها من دور إيجابي برسم خريطة
المشروع المستقبلي وتوجهاته
عـ ـل ــى ال ـ ـم ـ ـسـ ــاحـ ــات ال ـت ــأج ـي ــري ــة
ال ـم ـتــوس ـطــة والـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ،وك ــان
باكورة ذلك قيام الشركة بتوقيع
اتفاقيات رسمية مــع العديد من
الشركات والمؤسسات المشهورة
ً
ً
وذائـعــة الصيت عالميا ومحليا
م ــن أب ــرزه ــا ال ـعــامــات الـتـجــاريــة
"زارا" ،وس ــوق مــونــوبــري (هايبر
ماركت) ،ومتجر إيكيا ،وناشيونال
ج ـيــوغــراف ـيــك لـلـتــرفـيــه الـعــائـلــي،
ونــادي يو إف سي جيم الصحي،
وإكسايت الغانم لإللكترونيات،
وسكاي زون ،وبالي ،وبذلك تؤكد
الشركة نجاح خطتها في تسويق
المشروع وشغل أكبر المساحات
فـ ـي ــه ألف ـ ـضـ ــل وأبـ ـ ـ ـ ــرز الـ ـع ــام ــات
التجارية فــي وقــت قياسي وقبل
البدء بالتشغيل الفعلي للمشروع.

الحوكمة
وأك ـ ـ ـ ــد ال ـن ـف ـي ـس ــي أن ش ــرك ــة
ً
الصالحية العقارية تحافظ دائما
على السير وفــق نهج يـعــزز من

كفاءة وفاعلية إجراءات حوكمة
ال ـشــركــات داخ ــل مجلس اإلدارة
وجميع إدارات ـهــا ومجموعاتها
وتـحـكــم سـيــر أعـمــالـهــا اإلداريـ ــة
ً
والتشغيلية وا لـفـنـيــة ،موضحا
أن مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة ي ـ ـ ـ ــدرك أن
إدارة ال ـش ــرك ــة البـ ــد أن ت ـت ــواء م
م ـ ــع ال ـ ـم ـ ـمـ ــارسـ ــات وال ـم ـع ــاي ـي ــر
ال ـت ــي تـضـمــن ن ـج ــاح ال ـع ـمــل في
إطـ ـ ـ ــار ب ـي ـئ ــة إيـ ـج ــابـ ـي ــة ت ـت ـم ـتــع
ب ــال ـق ــدر ال ـك ــاف ــي م ــن ال ـش ـفــاف ـيــة
والنزاهة ،كذلك تواكب اإلجراءات
والـمـمــارســات الـتــي تــوصــي بها
المؤسسات والجهات ذات الخبرة
في هذا المجال.
وف ــي ه ــذا ال ـش ــأن ،ق ــام مجلس
إدارة الـشــركــة عـلــى تعيين أف ــراد
يتمتعون بكفاءة وخـبــرة مميزة
ف ـ ــي ك ـي ـف ـي ــة االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام بـ ـمـ ـق ــررات
الجهات الرقابية وتطبيق إجراءات
ح ــوكـ ـم ــة الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات وااللـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام
ال ــرق ــاب ــي ،ك ـمــا ت ـمــت االس ـت ـعــانــة
بأفضل المتخصصين ومكاتب
االسـ ـتـ ـش ــارات وال ـتــدق ـيــق للقيام
بمهام التدقيق الداخلي والخارجي
وإدارة الـمـخــاطــر وتـقـيـيــم األداء
وإعـ ــداد معايير رئيسية لقياس
ك ـفــاءة أع ـضــاء اإلدارة التنفيذية
ومجلس اإلدارة وذلك بشكل دوري
وسنوي ،لتعزيز العمل المؤسسي
وزيادة فاعلية الرقابة الداخلية.

توقيع اتفاقية صانع السوق
وت ــاب ــع أنـ ــه ف ــي إطـ ـ ــار رغ ـبــة
ش ــرك ــة ال ـص ــال ـح ـي ــة ال ـع ـق ــاري ــة
ب ـص ـف ـت ـه ــا إحـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـشـ ــركـ ــات
الـمــدرجــة فــي بــورصــة الكويت،
ف ـ ــإنـ ـ ـه ـ ــا ل ـ ـي ـ ـسـ ــت بـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــدة ع ــن
التطورات والترقيات األخيرة،
التي نالتها بورصة الكويت في
ع ــدد مــن ال ـمــؤشــرات العالمية،
وأن شركة الصالحية العقارية
أحـ ــد م ـك ــون ــات م ــؤش ــر ال ـســوق
الــرئ ـي ـســي  50ويـ ـع ــرف ب ـ ـ (BK
 )Main 50في بورصة الكويت،
ون ـج ـحــت ال ـشــركــة ف ــي تحقيق
مـ ـ ـعـ ـ ــدالت سـ ـي ــول ــة ج ـ ـيـ ــدة فــي
العام الماضي بمعدل أعلى من
ال ـم ـتــوســط ال ـم ـط ـلــوب لـمــؤشــر
السوق الرئيسي.
وأفـ ـ ــاد بـ ــأن ال ـش ــرك ــة تتمتع
بقيمة ســوقـيــة كـبـيــرة ،ل ــذا فــإن
إدارة الشركة تعاقدت مع شركة
ثروة لالستثمار بصفتها صانع
سـ ــوق م ــرخ ــص م ــن ق ـبــل هيئة
أســواق المال للعمل على سهم
شركة الصالحية العقارية من
بداية عام  2021لزيادة معدالت
السيولة على السهم حتى تصل
ش ــرك ــة ال ـص ــال ـح ـي ــة ال ـع ـق ــاري ــة

إ لــى القيمة العادلة للسهم في
بورصة الكويت.

ملخص األداء المالي
فـيـمــا يـتـعـلــق بـمـلـخــص األداء
ال ـم ــال ــي ل ـس ـنــة  2020أوضـ ـ ــح أن
ً
الشركة حققت ربحا بمقدار 21.3
م ـل ـيــون دي ـ ـنـ ــار ،وبــرب ـح ـيــة سهم
ً
بلغت  43.05فلسا للسهم الواحد
مقارنة مع العام الماضي ،إذ بلغت
ً
الــربـحـيــة  21.5مـلـيــونــا ،بربحية
ً
سهم  43.7فلسا للسهم الــواحــد
وب ـن ـس ـبــة ان ـخ ـف ــاض ب ـل ـغــت فقط
 1فــي الـمـئــة ،كـمــا سـجــل إجمالي
ً
موجودات الشركة انخفاضا قدره
ً
 1في المئة إلى  364مليونا للعام
ً
الـحــالــي مـقــارنــة مــع  369مليونا
للعام الماضي.
وفـ ــي ال ـج ــان ــب اآلخ ـ ــر ،ذكـ ــر أن
ً
إجمالي المطلوبات شهد انخفاضا
بنحو  3في المئة إلى  196مليون
دي ـنــار ال ـعــام الـحــالــي مـقــارنــة مع
 203ماليين دينار العام الماضي،
وي ــرج ــع ذل ــك إل ــى ن ـجــاح الـشــركــة
ف ــي ال ـت ـســديــد ال ـم ـب ـكــر ل ـع ــدد من
التسهيالت االئتمانية ،في مقابل
ذل ــك إذ ارت ـف ـعــت ح ـقــوق الملكية
إلى مبلغ  167مليون دينار للعام
الحالي مقارنة مع العام الماضي
ً
التي بلغت  163مليونا أي بارتفاع
بلغ ما نسبته  2في المئة.
وبذلك ارتفعت القيمة الدفترية
ً
إل ــى  336فلسا مـقــارنــة مــع العام
ً
الـمــاضــي ال ـتــي بلغت  330فلسا
أي بــارتـفــاع بلغ مــا نسبته  2في
المئة ،مع األخذ بعين االعتبار أن
جميع البيانات المالية السابقة تم
تسجيلها حسب التكلفة التاريخية
والمبنية على الـبـيــانــات المالية
لسنة  ،2020ثم أوضح النفيسي أن
القيمة السوقية إلجمالي األصول،
ً
التي تتضمن أصــوال تم تقييمها
م ــن مقيمين مهنيين محايدين
ف ــي نـهــايــة سـنــة  2020ق ــد بلغت
 501مليون دينار وبذلك أصبحت
حـقــوق الملكية والـمـضــاف إليها
فائض إعادة تقييم األصول مبلغ
ً
 307ماليين دينار تقريبا لترتفع
بذلك القيمة الدفترية حسب القيمة
ال ـع ــادل ــة لـلـسـهــم إلـ ــى  600فلس
للسهم الواحد.

 109ماليين دينار
إجمالي التوزيعات
النقدية لمساهمي
«الصالحية
العقارية» منذ 2010

الكويت تساهم في ترميم سكك حديدية
باليابان بـ  19مليون دوالر
ب ـ ـ ـ ـ ــدأت إح ـ ـ ـ ـ ــدى ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات الـ ـسـ ـك ــك
ال ـحــديــديــة ف ــي إي ــوات ــي ،ش ـمــال شــرق
اليابان ،بتشغيل عربات قطارات مزينة
بلوحات زخرفية تــرمــز إلــى الكويت،
ً
ت ـع ـب ـيــرا ع ــن ام ـت ـنــان ـهــا ل ـل ـم ـســاعــدات
المالية التي تلقتها من دولة الكويت
في أعقاب زلزال وتسونامي عام .2011
وأقـيـمــت مــراســم فــي محطة مياكو
بمحافظة إيواتي ،في األول من مارس
الجاري ،بمناسبة بدء تشغيل شركة
سانريكو للسكك الحديدية لعربات
الـقـطــارات المزينة بـلــوحــات زخرفية
ترمز إلى الكويت.
واش ـتــرت شــركــة ســانــريـكــو للسكك

الحديدية ،التي تدير خدمة قطارات
ع ـل ــى ط ـ ــول ج ـ ــزء م ــن ال ـس ــاح ــل ال ــذي
دمرته الكارثة ،ثماني عربات جديدة
بمساعدة مالية من الحكومة الكويتية
بقيمة ملياري ين ( 19مليون دوالر).
وبحسب كيودو نيوز ،ستدير شركة
السكك الحديدية السيارات الثمانية-
التي تتميز بأربعة تصميمات مختلفة
ل ــأل ــواح ،بـمــا فــي ذل ــك واح ــدة تصور
أبــراج الكويت ،رمــز الــدولــة األيقوني-
حتى نهاية هذا الشهر.
وقال إيشيرو ناكامورا ،رئيس سكة
حــديــد ســانــري ـكــو ،ف ــي ح ـفــل أق ـيــم في
محطة مياكو االثنين الماضي" :تلقينا

مساهمة كبيرة (من الكويت) للمساعدة
في استئناف العمليات".
وم ــن جـهـتــه ،أع ــرب سـفـيــر الـكــويــت
ل ــدى ال ـيــابــان حـســن مـحـمــد زم ــان عن
أمله ،أن تواصل شركة تشغيل السكك
الـحــديــديــة نـقــل رســائــل األم ــل إلع ــادة
اإلعمار من الكارثة والمستقبل.
يذكر أن المسار والمحطات قد تضررا
على طــول الخط الــذي تديره "سانريكو"
بشدة بسبب الزلزال الذي بلغت قوته 9.0
درجــات ،والتسونامي الذي أعقبه في 11
مــارس  .2011واستؤنفت الخدمة جزئيا
في أبريل  ،2013قبل أن تعود إلى التشغيل
الكامل في العام التالي.

أنغامي أول شركة تكنولوجيا عربية
تدرج على «ناسداك»
ق ــال ــت أنـ ـغ ــام ــي ،ال ـت ــي ت ــدي ــر تطبيقا
لتشغيل الموسيقى يحظى بشعبية في
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،أمس ،إنها
ستصبح أول شركة تكنولوجيا عربية
َ
تدرج على المؤشر "ناسداك" بعد الموافقة
على االنــدمــاج مــع شــركــة اسـتـحــواذ ذات
غرض خاص.
وقــالــت أنغامي ،فــي بـيــان ،إن الصفقة
تنطوي على قيمة للمنشأة بنحو 220
مليون دوالر.
وق ـ ــال ال ـم ــؤس ــس ال ـش ــري ــك والــرئ ـيــس
التنفيذي ألنـغــامــي إي ــدي مـ ــارون "ألنـنــا
شركة مدرجة في الواليات المتحدة يتيح
ً
لنا ذلك وصوال إلى رأسمال النمو ومنصة
عالمية هي األفضل في العالم".

وبموجب الصفقة ،ستندمج أنغامي مع
فيستاس ميديا أكوزيشن كومباني المدرجة
ً
ً ً
إدراجا عاما .وتشمل العملية تعهدا بقيمة30
مليون دوالر من شركة شعاع كابيتال المالية
اإلماراتية وعشرة ماليين دوالر من الشركة
األم لشركة االستحواذ.
وقــدمــت ش ـعــاع ،وال ـتــي لــديـهــا أصــول
بـقـيـمــة  14مـلـيــار دوالر تـحــت إدارتـ ـه ــا،
ً
المشورة المالية وقادت أيضا جولة تمويل
ألنغامي في العام الماضي.
لــدى أنـغــامــي ،ومقرها أبــوظـبــي ،أكثر
من  70مليون مشترك مسجل وشراكات
مع يونيفرسال ميوزيك غــروب وسوني
ميوزيك ووارنر ميوزيك غروب.
والـمـنــافـســة الرئيسية لـهــا مــع خدمة

سبوتيفاي التي صــارت متاحة في عدد
من دول المنطقة في أواخر .2018
وقالت أنغامي إن إيراداتها قفزت  80في
المئة على مدار السنوات الثالث األخيرة
ومــن المتوقع أن تزيد خمسة أضعافها
على مدى السنوات الثالث المقبلة.
وأض ــاف ــت أن ال ـشــركــة يـجــب أن تكون
لديها سيولة بنحو  142مليون دوالر في
ميزانيتها العمومية عند إغالق الصفقة،
وهو ما من المتوقع أن يكون في النصف
الثاني.
ً
ً
وتتلقى أيضا دعما من مكتب أبوظبي
لالستثمار الذي تديره الحكومة لتطوير
مـقــرهــا الـعــالـمــي وم ــرك ــز للتكنولوجيا
والبحث والتطوير في أبوظبي.

١٢
اقتصاد
«المركز» :األسهم السعودية تقود األسواق الخليجية في فبراير
ةديرجلا
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بينت شــركــة الـمــركــز المالي
الكويتي (الـمــركــز) ،في التقرير
الـشـهــري ح ــول أس ــواق األسـهــم
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ،أن أداء األس ـ ــواق
ً
لشهر فبراير كان إيجابيا ،حيث
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز
الـمــركــب الخليجي (S&P GCC
 )Composite Indexبنسبة 3
في المئة مع نهاية الشهر ،في
حين كان أداء السوق الكويتية
ً
سلبيا خالله.
وأشار التقرير إلى أن وكالة
«فيتش» للتصنيف االئتماني
ّ
عدلت نظرتها آلفاق التصنيف
السيادي الكويتي إلى سلبية.
ولـفـتــت إل ــى أن تـعــديــل هــذه
النظرة يعكس مخاطر السيولة
على المدى القريب ،والمرتبطة
ب ــالـ ـنـ ـف ــاد الـ ــوش ـ ـيـ ــك ل ــأص ــول
السائلة لصندوق االحتياطي
العام ،في ظل غياب التفويض
البرلماني للحكومة باالقتراض،
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـ ـ ــذي ق ــدم ــت فـيــه
الـحـكــومــة م ـش ــروع ق ــان ــون إلــى
البرلمان يطلب اإلذن بسحب ما
يصل إلى  5مليارات دينار (16.5
ً
مليار دوالر أميركي) سنويا من
صندوق األجيال القادمة للبالد،

ب ـه ــدف ال ـم ـســاعــدة ف ــي تـمــويــل
العجز المتصاعد.
ك ـ ـمـ ــا ك ـ ـشـ ــف ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر ع ــن
انخفاض المؤشر العام بنسبة
 2.3في المئة مع استقرار معدل
ربحية المؤشر الـعــام لألسهم
ً
الـكــويـتـيــة ع ـنــد  ،21.8مـسـجــا
ً
ارت ـ ـفـ ــاعـ ــا ق ـ ـ ــدره  48فـ ــي ال ـم ـئــة
مـقــارنــة بـمــؤشــر س ـتــانــدرد آنــد
بورز الخليجي .بينما بلغ معدل
سيولة السوق في فبراير 145
مليون دوالر ،حسب مــا يشير
متوسط قيمة التداوالت اليومية
السابق.
ومن بين القطاعات الكويتية،
كان مؤشر قطاع التكنولوجيا
ً
أفضل القطاعات تحقيقا للربح،
ً
حيث سجل ارتفاعا بنسبة 20.5
في المئة ،بينما تراجع مؤشر
قطاع التأمين بنسبة  14.5في
المئة خالل الشهر الماضي.
ومن بين الشركات القيادية
فـ ـ ــي ال ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،تـ ـ ــراجـ ـ ــع س ـهــم
«أجيلتي للمخازن العمومية»
بنسبة  12.4فــي المئة .وكانت
الـشــركــة قــد تـلـقــت ق ــرار الـمــركــز
الـ ـ ــدولـ ـ ــي لـ ـتـ ـس ــوي ــة مـ ـن ــازع ــات
االستثمار التابع للبنك الدولي،

بــرفــض دع ــواه ــا السـ ـت ــرداد ما
يــزيــد ع ـلــى  380م ـل ـيــون دوالر
خسرتها خالل استثمارها في
العراق.
وأمـ ــر ال ـمــركــز ال ـتــابــع للبنك
الدولي «أجيليتي» بسداد أكثر
م ــن  5مــاي ـيــن ل ـل ـع ــراق مـقــابــل
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الـ ـتـ ـك ــالـ ـي ــف ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـه ــذه
القضية.
وعلى صعيد المنطقة ،أشار
تقرير «الـمــركــز» إلــى أن السوق
السعودي حقق مكاسب نسبتها
 5.1في المئة مدعومة بنتائج
األرب ـ ـ ـ ــاح اإليـ ـج ــابـ ـي ــة وارت ـ ـفـ ــاع

االتجاهات العامة لألسواق الخليجية  -فبراير 2021
آخر إغالق
119.7
9.145
10.146
5.664
5.649
2.552
1.466
3.612

حقوق الملكية
ستاندرد آند بورز أسواق الخليج
السعودية (تاسي)
قطر (مؤشر بورصة قطر)
أبوظبي (مؤشر أبوظبي)
الكويت (مؤشر السوق العام)
دبي (مؤشر سوق دبي العام)
البحرين (مؤشر البحرين العام)
ُعمان (مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية)

66.1
1.733.5

خام برنت (دوالر)
الذهب (دوالر)
المصدر :ريفينتف

احتفلت مع شعب الكويت عبر بث خاص على «»Marina FM
اخ ـت ـت ـمــت ش ــرك ــة االتـ ـص ــاالت
الكويتية  ،stcحملتها الوطنية،
التي استمرت طوال شهر فبراير،
تحت عنوان «ازهلها» بمناسبة
االحتفال باألعياد الوطنية لدولة
الكويت.
وت ـض ـم ـن ــت ال ـح ـم ـل ــة ال ـع ــدي ــد
م ــن الـ ـمـ ـب ــادرات ال ـت ــي أطـلـقـتـهــا
 ،stcو عـ ـ ـ ـ ـ ــددا مـ ـ ــن ا لـ ـفـ ـع ــا لـ ـي ــات
واألحداث عبر منصات التواصل
االجتماعي المختلفة ،إذ اشتملت
على المشاركة في برنامج اذاعي
ً
انطلق حصريا على قناة الراديو
المحلية «مارينا اف ام» ،وإعالن
تلفزيوني ،ودعاية خارجية على
ال ـم ـس ـتــوى ال ــوط ـن ــي ،وبــرنــامــج
خ ـ ــاص ب ــالـ ـط ــاب ال ـم ــوه ــوب ـي ــن
بالتعاون مع الجمعية الكويتية
الخ ـ ـتـ ــا فـ ــات ال ـت ـع ـل ــم (،)KALD
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ح ـم ـلــة داخ ـل ـيــة
اطلقتها الشركة بمشاركة فريق
العمل والموظفين.
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل ،أشـ ـ ـ ــارت
 stcإل ــى أن ــه خ ــال فـتــرة الحملة
ً
ً
أطلقت الشركة برنامجا حصريا
بالتعاون مع  Marina FMيشتمل
عـ ـل ــى بـ ــث إذاع ـ ـ ـ ــي خـ ـ ــال ي ــوم ــي
 25و 26ف ـبــرايــر بــاســم «إزهـلـهــا
مــع ط ـل ــوب» ،مــن تـقــديــم اإلذاع ــي
وصاحب الشهرة الواسعة على
مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي
عبدالمطلب نذر ،المعروف أيضا
باسم «طلوب».
وشـ ـه ــد الـ ـب ــرن ــام ــج م ـش ــارك ــة
ه ــاتـ ـفـ ـي ــة لـ ـل ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي

محمد المراغي وأحمد النويبت وطلوب وأسيل الشاهين وشريفة العوضي
فبراير ،وتمت دعوة كل من فيصل
بـشـيــر ومـحـمــد ب ــاش ،كممثلين
لـقـســم خ ــدم ــات االعـ ـم ــال  B2Bو
 B2Cفي  ،stcللمشاركة في البث
المباشر.
وفي إطار األنشطة المتنوعة
ً
لـلـحـمـلــة الــوط ـن ـيــة ،واس ـت ـك ـمــاال
لـ ـلـ ـش ــراك ــة االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة مــع
الجمعية الـكــويـتـيــة الخـتــافــات
ا لـ ـتـ ـعـ ـل ــم (  )KALDنـ ـظـ ـم ــت stc
فـعــالـيــة فـنـيــة فــي أوائـ ــل فـبــرايــر،
شهدت مشاركة عدد من الطالب
والطالبات للتعبير عن مواهبهم
الفنية عبر اعمال فنية مخصصة
لهذه المناسبة الوطنية ،وكذلك
إلبراز فخرهم الوطني عبر الفن.
وشارك في إدارة هذه الفعالية

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

فبراير %
3.0
5.1
 3.11.3
 2.3 3.90.3
1.1 -

% 2021
5.0
5.2
 2.812.3
1.9
2.4
 1.61.3 -

السلع

« »stcتختتم حملتها لألعياد الوطنية «إزهلها»
لـشــركــة  stcالـمـهـنــدس مــزيــد بن
ناصر الحربي ،الــذي قــام بــدوره
بتقديم أحر التهاني إلى صاحب
ال ـس ـم ــو أمـ ـي ــر الـ ـك ــوي ــت ال ـش ـيــخ
نواف األحمد ،وسمو ولي العهد
الشيخ مشعل األحمد ،والشعب
الكويتي كافة بمناسبة األعياد
الــوط ـن ـيــة .ك ـمــا ت ـمــت اسـتـضــافــة
احـمــد النويبت نيابة عــن فريق
االت ـصــاالت المؤسسية فــي ،stc
وال ــذي تـحــدث عــن فـكــرة الحملة
والمعاني التي عبرت عنها اغنية
«ازهلها».
واستضاف البرنامج اإلذاعي
العديد مــن أبـطــال العمل الفني،
من بينهم أسيل الشاهين الحكم
الدولي المعتمد لرياضة التنس،
ومحمد الـمــراغــي العــب منتخب
الكويت لهوكي الجليد ،والفارسة
شريفة العوضي ،وذلك لتسليط
ال ـضــوء عـلــى ان ـجــازات ـهــم ومــدى
حبهم واعـتــزازهــم العميق بهذا
الوطن ،وكذلك لمشاركة فرحتهم
وف ـخــرهــم م ــع ال ـش ـعــب الـكــويـتــي
بهذه المناسبة الوطنية.
ً
وت ـ ـ ـمـ ـ ــاش ـ ـ ـيـ ـ ــا مـ ـ ـ ــع األن ـ ـش ـ ـطـ ــة
االحتفالية على مستوى البالد،
تضمن البث اإلذاعــي العديد من
الـمـســابـقــات التفاعلية وتــوزيــع
الجوائز على المشاركين ،والتي
اشـ ـتـ ـمـ ـل ــت عـ ـل ــى أج ـ ـه ـ ــزة ذك ـي ــة
واك ـ ـس ـ ـس ـ ــوارات مـ ـتـ ـن ــوع ــة ،كـمــا
ان ـت ـه ــزت ال ـش ــرك ــة ه ــذه الـفــرصــة
لإلعالن عن العروض الترويجية
الخاصة التي تم إطالقها خالل

أسعار النفط .ولفت التقرير إلى
ق ــرار حكومة المملكة العربية
الـ ـسـ ـع ــودي ــة إي ـ ـقـ ــاف ت ـعــام ـل ـهــا
م ــع ال ـش ــرك ــات األج ـن ـب ـيــة الـتــي
تـقــع مـقــراتـهــا اإلقليمية خــارج
ً
ال ـم ـم ـل ـكــة ،اعـ ـتـ ـب ــارا م ــن مـطـلــع
 .2024وكانت المملكة قد أطلقت

كــل مــن هــديــل العبد الـلــه ،ممثلة
عن فريق االتصاالت المؤسسية
في  stcوممثلي  ،KALDونورية
الـ ـعـ ـمـ ـي ــري ،وف ـ ــرح ال ـش ـب ـل ــي ،إذ
اسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـل ــوا ال ـ ـ ـطـ ـ ــاب وق ـ ــام ـ ــوا
بتوجيههم خالل الجلسة الفنية
ال ـتــي اخـتـتـمــت بـتــوزيــع الـهــدايــا
ً
مـ ــن  stcع ـل ــى ال ـ ـطـ ــاب ت ـق ــدي ــرا
لجهودهم.
وش ـ ـ ــددت ال ـش ــرك ــة ع ـل ــى أن ـهــا
حــرصــت لــدى إطــاق مبادراتها،
على اتـبــاع اإلرشـ ــادات الصحية
بشأن التباعد االجتماعي ،واتخاذ
جميع تدابير السالمة وتطبيقها
على أعلى درجة.
يذكر أن  stcتطبق أيضا تدابير
السالمة هذه عبر مقرها الرئيسي

وفـ ــروع ـ ـهـ ــا ،وف ـ ــي أي م ـ ـبـ ــادرات
خارجية تشارك فيها لتجنب أي
مخاطر مرتبطة بالوباء الحالي.
وفي ختام حملتها ،بعثت stc
م ــرة أ خ ــرى بتهانيها الخالصة
إلى الشعب الكويتي ،وسعادتها
الـبــالـغــة بـمـشــاركـتـهــا ه ــذه األمــة
فرحتها .وأعربت الشركة عن أن
جذورها في الدولة تتعمق أكثر
فأكثر مع مرور الوقت ،مما يجعل
ً
هذه اللحظات الخاصة قريبة جدا
إلى قلب عائلة  ،stcوتفخر بإظهار
ح ـب ـهــا وإخ ــاص ـه ــا ووطـنـيـتـهــا
تجاه شعب الكويت ،واعــدة بأن
تواصل مشاركاتها في مثل هذه
الـمـبــادرات الـتــي تحقق التقارب
بين أفراد المجتمع.

«أولى للوقود» تجري السحب
األخير على سيارة جلي

الفائزة تتسلم جائزتها
أجــرت شركة أولــى لتسويق الــوقــود السحب اإللكتروني
األسبوعي واألخير على سيارة «جلي» لعمالئها ،بحضور
مـمـثــل ع ــن وزارة ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة ،ف ــي مـبـنــى الـشــركــة
الرئيسي ،برج  ،KBTالثالثاء قبل الماضي ،حيث يدخل العميل
أحد السحوبات األسبوعية مقابل كل  3دنانير إعادة شحن
عن طريق التطبيق اإللكتروني  OULAFUELعبر الموبايل،
والتي تمت خالل الفترة من  17ديسمبر  2020إلى  23فبراير
.2021
وخالل الفترة ،تم إجراء  9سحوبات أسبوعية للرابحين
على جوائز قيمة ،مثل آيفون  12برو  ،Maxآيباد ،تلفزيون
سامسونغ ،بالي ستيشن .5
وفازت معصومة ميرزا بالجائزة الكبرى ،وهي سيارة جلي
موديل  ،2020مقدمة من شركة علي الغانم وأوالده للسيارات.
وق ــدم مــراقــب الـتـســويــق وال ـعــاقــات الـعــامــة فــي «األول ــى»
عبدالعزيز الرئيس تهانيه للفائزة ،معربا عن شكره إلدارة
شركة علي الغانم وأوالده ،فقد كانت الجائزة الكبرى (سيارة
جلي) المقدمة من الشركة عامل جذب وحافزا للمشاركة من
قبل المشاركين في السحب األسبوعي ،الــذي تقيمه شركة
األولــى« ،ونحن دائما نتطلع في ذلك إلى مزيد من التعاون
بيننا».
وأضاف أنه تم السحب إلكترونيا ،ليضمن دخول جميع
العمالء المؤهلين للسحب للحصول على فرصة الفوز دون
العناء لتعبئة الكوبونات االعتيادية واحترازيا من انتشار
فيروس كورونا ،مبينا أن جميع إجراء ات السحب تمت من
قبل وزارة التجارة والصناعة.
و«األولى» مستمرة في تنظيم مثل هذه السحوبات بضمان
أعلى مستويات رضا العمالء ،من خالل تقديم افضل الخدمات
والمنتجات كافة.
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ً
ســابـقــا ق ــرار «الـمـقــر اإلقـلـيـمــي»
ل ـل ـش ــرك ــات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،وال ـ ــذي
يـقـضــي بــإعـفــائـهــا م ــن ضريبة
ال ــدخ ــل ومـنـحـهــا ح ــواف ــز لنقل
مكاتبها اإلقليمية إلى العاصمة
الــريــاض ،وذلــك في إطــار سعي
المدينة لتكون واحدة من أقوى
 10اقتصادات في العالم.
أما سوق أبوظبي ،فقد حقق
مـكــاســب ق ــدره ــا  1.3ف ــي المئة
خ ــال الـشـهــر ال ـمــاضــي ،بينما
سجل ســوق البحرين مكاسب
بنسبة  0.3في المئة .وفي حين
تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة
 3.9فــي الـمـئــة ،سجلت الـســوق
ً
ال ـق ـطــريــة ت ــراج ـع ــا بـنـسـبــة 3.1
فــي الـمـئــة .وسجلت القطاعات
ف ــي ال ـ ـ ــدول ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة نـتــائــج
متفاوتة ،وكانت أكبر المكاسب
لقطاعي المصارف والخدمات
المالية بنسبة  5في المئة و4.6
في المئة على الترتيب ،بينما
تراجع القطاع الصناعي بنسبة
 1.6ف ــي ال ـم ـئــة ،وس ـجــل مــؤشــر
ً
القطاع العقاري تراجعا بنسبة
 0.8فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة خـ ـ ــال ال ـش ـهــر
الماضي.
ولفت التقرير إلى أن مصرف

الــراج ـحــي ك ــان مــن بـيــن أفضل
الـ ـش ــرك ــات ال ـق ـي ــادي ــة ً
أداء فــي
م ـن ـط ـقــة ال ـخ ـل ـي ــج ،ح ـي ــث حـقــق
مكاسب بنسبة  23.7في المئة.
وك ــان الـمـصــرف أعـلــن النتائج
ً
ً
المالية لعام  2020محققا نموا
فــي صــافــي الــربــح بـلــغ  4.3في
ال ـم ـئــة .نـتـيـجــة ارت ـف ــاع صــافــي
الدخل من العموالت الخاصة،
وال ــدخ ــل مــن رس ــوم العمليات
الـبـنـكـيــة ،وال ــدخ ــل مــن تحويل
عمالت أجنبية ،حقق «األهلي»
التجاري مكاسب نسبتها 12.4
في المئة خالل الشهر الماضي،
ب ـع ــد أن أع ـل ــن ارت ـ ـفـ ــاع صــافــي
الربح للعام المالي  2020بنسبة
 0.3فــي المئة بــدعــم مــن زيــادة
قدرها  4.3في المئة في إجمالي
الدخل التشغيلي.
واعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــدت هـ ـيـ ـئ ــة الـ ـس ــوق
الـمــالـيــة زيـ ــادة رأس ـم ــال البنك
لـغــرض دمــج مجموعة سامبا
الـ ـم ــالـ ـي ــة ف ـ ــي الـ ـبـ ـن ــك األهـ ـل ــي
الـتـجــاري ،ونـقــل جميع أصــول
مـ ـجـ ـم ــوع ــة سـ ــام ـ ـبـ ــا الـ ـم ــالـ ـي ــة
والـتــزامــاتـهــا إلــى «األه ـلــي» من
خـ ـ ــال عـ ـ ــرض مـ ـب ــادل ــة أوراق
مالية.

 Ooredooتعزز شبكات الجيل
الخامس لتوفير خدمات أفضل للعمالء
ً
دائ ـ ـ ـمـ ـ ــا م ـ ــا ت ـس ـع ــى ش ــرك ــة
 Ooredooلـ ــا ت ـ ـصـ ــاالت ،إ ل ــى
تـ ـحـ ـسـ ـي ــن عـ ـمـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
ب ـيــن األفـ ـ ــراد م ــن خـ ــال تـقــديــم
خدمات قليلة التأخير وعالية
الموثوقية .وعندما يتعلق األمر
بــأحــدث شبكة إنـتــرنــت ،فنحن
ب ــا ن ـشــك ن ـت ـحــدث ع ــن الـجـيــل
الخامس ( ،)5Gفكانت Ooredoo
المشغل األول في دولة الكويت
ومن أوائل الشركات في الشرق
األوسط التي تستعمل نطاقات
التردد الراديوية لتقديم شبكة
الجيل الخامس.
وشـ ـه ــد ال ـع ــال ــم ال ـع ــدي ــد مــن
التغييرات الـجــذريــة فــي قطاع
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ،ف ــالـ ـي ــوم لـ ــم يـعــد
األف ـ ــراد يـسـتـخــدمــون الـهــواتــف
األرضـ ـي ــة ،ب ــل أص ـب ــح الـجـمـيــع
يـمـتـلــك أحـ ــد ال ـه ــوات ــف الــذك ـيــة
األكـ ـث ــر ت ـق ـ ً
ـدم ــا الـ ـت ــي تــربـطـهــم
بــال ـعــالــم ب ــأس ــره .وسـتـقـتـضــي
هــذه الــزيــادة فــي عــدد األجـهــزة
وال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات ووعـ ـ ـ ـ ــي األفـ ـ ـ ـ ــراد
فيما يتعلق بــأ حــدث التقنيات
وال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات ع ـ ـلـ ــى اخـ ـ ـت ـ ــراع
وتـبـنــي حـلــول رقـمـيــة مبتكرة،
مـمــا يــزيــد م ــن ح ــدة الـمـنــافـســة
بـيــن شــركــات االت ـص ــال لتقديم
أفضل تجربة عمالء .فقد تألقت
شــركــة  Ooredooك ــأول شركة
في العالم تطلق شبكة  5Gقبل
اإلع ــان التجاري فــي منتصف
عام  .2018وتبع ذلك أول مكالمة
فيديو دولـيــة عبر شبكة ال ــ5G
فـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ــط

عيسى حيدر

وشمال إفريقيا بين Ooredoo
الكويت و Ooredooقطر.
فـ ــال ـ ـهـ ــدف األسـ ـ ـم ـ ــى ل ـل ـج ـيــل
الـخــامــس ( )5Gهــو خـلــق عالم
الس ـل ـكــي حـقـيـقــي ،ون ـقــل كمية
ه ــائ ـل ــة م ــن ال ـب ـي ــان ــات بـســرعــة
أكـ ـب ــر ب ـك ـث ـي ــر ،وت ــوصـ ـي ــل ع ــدد
كبير من األجهزة بشكل موثوق،
ً
ومـعــالـجــة كـمـيــات كـبـيــرة ج ــدا
مــن الـبـيــانــات مــع الـحــد األدن ــى
من التأخير .ومع النطاق عالي
ال ـ ـتـ ــردد ذي ت ــأخ ـي ــر مـنـخـفــض
المستخدم في الجيل الخامس،
كثفت شركة  Ooredooالخاليا
من خالل زيادة انتشار األبراج
الجديدة لتزويد العمالء بأفضل
تـ ـج ــرب ــة  .5Gبـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ــى
تكثيف الخاليا ،أطلقت الشركة
شبكة  5Gعلى نطاقات تردد 2.1
غيغاهرتز فرعية لتشمل مناطق
أوس ـ ــع ف ــي ال ـب ـي ـئــات الــداخ ـل ـيــة

المغلقة وتوفير تغطية فائقة
لشبكات الجيل الـخــامــس .كما
أتـ ــاح تـطـبـيــق ن ـطــاقــات ال ـتــردد
االس ـ ـت ـ ـخـ ــدام الـ ـفـ ـع ــال والـ ـم ــرن
للتردد وسمح لشركة Ooredoo
الـكــويــت بنقل حــركــة م ــرور 4G
و 5Gبشكل متزامن على نفس
الـنـطــاق ال ـت ــرددي وبــاسـتـخــدام
األجهزة الموجودة.
وف ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــه،
ق ـ ـ ــال م ـ ــد ي ـ ــر إدارة ا ل ـش ـب ـك ــات
والــراديــو  -قطاع التكنولوجيا
ل ـ ـ ـ ـ ــدى  Ooredooا ل ـ ـكـ ــو يـ ــت
عـيـســى ح ـي ــدر :م ــع ب ــدء تـقــديــم
ش ـب ـكــة ال ـج ـيــل ال ـخ ــام ــس ()5G
تـ ــم اعـ ـتـ ـم ــاد نـ ـط ــاق ــات الـ ـت ــردد
ال ـ ــرادي ـ ــوي ـ ــة ك ـت ـح ــدي ــث ل ـن ـظــام
برنامج شبكتنا ،مما سيسمح
بتغطية مـتــزايــدة مــع ع ــدد أقــل
من المناطق الجديدة في وقت
أق ــل ،وت ـعــزيــز تـجــربــة الـعـمــاء،
وتوفير أفضل تغطية داخلية
على الصعيد الوطني.
وأض ـ ـ ـ ــاف ح ـ ـيـ ــدر :بـصـفـتـنــا
شـ ــركـ ــة ات ـ ـ ـصـ ـ ــاالت رائ ـ ـ ـ ـ ــدة فــي
دولة الكويت ،تقع على عاتقنا
م ـس ــؤول ـي ــة ال ـع ـم ــل بــاس ـت ـمــرار
لـ ـتـ ـحـ ـسـ ـي ــن ت ـ ـجـ ــربـ ــة الـ ـعـ ـم ــاء
وتـســريــع وت ـيــرة تحقيق رؤيــة
الكويت الجديدة (كويت ،)2035
إال أنه منذ إطالق شبكة الجيل
ال ـ ـخـ ــامـ ــس ،وص ـ ـلـ ــت ت ــوق ـع ــات
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــاء ،ف ـقــد
أصبحوا يتطلعون إلى تجربة
إنترنت أكثر كفاءة بأقل تكلفة،
وهذا ما نمتلكه.

ّ
ً
«أونا اإلخبارية» تدشن أعمالها رسميا

أول موقع غير حكومي يهتم بالنفط والطاقة في الكويت والخليج
منحت وزارة اإلعـ ــام مــؤخــرا
ً
تــرخ ـي ـصــا ألول م ــوق ــع إخ ـب ــاري
متخصص يهتم بـشــؤون النفط
والـ ـغ ــاز وص ـن ــاع ــة ال ـك ـي ـمــاويــات
والبتروكيماويات ،ليتم ترخيصه
ب ــاس ــم «أون ـ ــا اإلخ ـ ـبـ ــاريـ ــة» ،وهــو
منصة إلكترونية تهتم بأخبار
الـ ـنـ ـف ــط وال ـ ـطـ ــاقـ ــة ف ـ ــي ال ـك ــوي ــت
خ ـص ــوص ــا ،وف ـ ــي دول الـخـلـيــج
والدول العربية بشكل عام.
وك ـ ـ ــان الـ ـم ــوق ــع الـ ـمـ ـع ــروف ب ـ
«وكالة أنباء النفط والطاقة www.
 »oilnewsagency.comأ طـلــق
بشكل تـجــريـبــي ع ــام  ،2017ولــه
حسابات على منصات التواصل
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،ومـ ـنـ ـه ــا «ت ــويـ ـت ــر»
و«ف ـي ـس ـب ــوك» ،وقـ ــدم ال ـعــديــد من
األخـبــار والـتـقــاريــر والتحقيقات
المتميزة.
وتضم منصة «أونا االخبارية»
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددا مـ ـ ـ ـ ــن الـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـصـ ـي ــن
والمهنيين ،ويشارك في التحرير
عدد من الصحافيين المتميزين
في قطاع النفط والغاز في الكويت
والدول العربية .والمنصة بإدارة
المدير العام م .أسعد السعد ،الذي
يمتلك خبرات متراكمة في القطاع
النفطي الكويتي ،باإلضافة إلى
توليه عددا من المناصب القيادية
في الكويت والخليج العربي.
ويـ ـش ــرف ع ـل ــى إدارة تـحــريــر
الموقع الزميل الصحافي أسامة
ج ــال الـحــائــز ع ــددا مــن الـجــوائــز
الـصـحــافـيــة عــن مــوضــوعــاتــه في
ال ـن ـف ــط والـ ـ ـغ ـ ــاز ،أه ـم ـه ــا ج ــائ ــزة
ال ـص ـحــافــة ال ـعــرب ـيــة ،وه ــي أكـبــر
وأهم جائزة صحافية في الوطن
العربي ،إضافة إلى جائزة مبارك
الحمد مرتين ،وعمل عدة سنوات
س ــابـ ـق ــا مـ ـ ـح ـ ــررا أول ل ـل ـش ــؤون
النفطية في «كونا».
وق ــال ال ـمــديــر ال ـع ــام لـ ـ «وكــالــة
أن ـ ـبـ ــاء ال ـن ـف ــط والـ ـط ــاق ــة www.

« »oilnewsagency.comأو نـ ــا
االخبارية» ،أسعد السعد إن هذا
ال ـمــوقــع االخـ ـب ــاري المتخصص
ي ـ ــرك ـ ــز ف ـ ــي مـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــواه ع ـ ـلـ ــى كــل
التطورات التي تشهدها الصناعة
النفطية على الصعيدين المحلي
والـ ـع ــالـ ـم ــي ،مـ ــؤكـ ــدا أن ال ـمــوقــع
يـسـعــى ب ـجــد إل ــى ال ــوص ــول إلــى
أك ـ ـبـ ــر ش ــريـ ـح ــة م ـ ــن ال ـج ـم ـه ــور،
خ ـص ــوص ــا ال ـم ـه ـت ـم ـيــن بــال ـشــأن
النفطي واالقتصادي في الكويت
خ ـص ــوص ــا ،وال ـخ ـل ـي ــج وال ــوط ــن
العربي بشكل عام.
وأوض ـ ـ ـ ــح ال ـس ـع ــد أن ال ـه ــدف
األس ــاس ــي الـ ــذي س ـعــى إل ـي ــه ألن
تكون هــذه المنصة االلكترونية
ف ــي الـ ـك ــوي ــت ه ــو إلـ ـق ــاء ال ـض ــوء
ع ـلــى انـ ـج ــازات ال ـق ـطــاع الـنـفـطــي
الـكــويـتــي ،وم ــا يـبــذلــه الـعــامـلــون
فيه من مجهودات لضمان أفضل
أداء لهذا القطاع الذي هو عصب
االقتصاد الكويتي ،ويساهم بما
يزيد على  95في المئة من الدخل
القومي ،مؤكدا أن هذا القطاع ال
يحظى بإبراز دوره إعالميا بشكل
كــاف ،وأغـلــب مــا يـتــداول عنه هو
المشكالت واالطروحات السلبية.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن ال ـ ـمـ ــوقـ ــع يـتـيــح
الفرصة لـطــرح كــل الموضوعات
والتحليالت والتقارير النفطية
واالقتصادية بكل أنواعها ،إضافة
إلـ ــى ال ـم ـق ــاب ــات وال ـت ـصــري ـحــات
الـ ـمـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة مـ ـ ــع نـ ـخـ ـب ــة مــن
النفطيين واالق ـت ـصــادي ـيــن ،كما
يرحب بكل المشاركات والمقاالت
المتخصصة.
ولفت إلى أن الموقع يعمل على
تحقيق طـمــوحــات كبيرة للقراء
م ــن خ ــال ال ـت ـقــاريــر والـتـحــالـيــل
والتصريحات المتخصصة في
الـ ـش ــأن ال ـن ـف ـطــي ،م ــوك ــدا أهـمـيــة
الـ ـتـ ـق ــاري ــر واألخـ ـ ـب ـ ــار ال ـن ـف ـط ـيــة
المتخصصة ،السيما مــا يلعبه

أسعد السعد

الـنـفــط وال ـغ ــاز م ــن أهـمـيــة كـبــري
ودور بــارز فــي اقتصاديات دول
الخليج العربي والعالم.
ومن جانبه ،قال المشرف على
الـمــوقــع الــزمـيــل أســامــة ج ــال ،إن
إطالق هذا الموقع بشكل رسمي
يشكل خـطــوة غـيــر مـسـبــوقــة في
الكويت والخليج الـعــربــي ،نظرا
لتخصصه فــي نشر كــل االخـبــار
والتقارير والدراسات والتحليالت
والـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــريـ ـ ـح ـ ــات الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــة
وال ـم ـقــابــات ف ــي ال ـش ــأن النفطي
وشــؤون الطاقة ،مؤكدا أن انتاج
منطقة الخليج العربي لنحو 30
في المئة من إنتاج النفط عالميا
يعزز من وجود المواقع والوكاالت
المختصة بهذا المجال.
وأوضح جالل أن هذه المنصة
تعتبر أحــد أهــم المواقع العربية
الـمـتـخـصـصــة ف ــي اخ ـب ــار الـنـفــط
والغاز والطاقة ،ولها السبق في
الــوجــود منذ  ،2017الفتا إلــى أن
الموقع يعمل على التركيز على
التقارير وال ــدراس ــات الـتــي تهتم
بــال ـشــأن الـنـفـطــي ،لـتـكــون مـنــارة
مـخـتـصــة بـكــل م ــا ه ــو جــديــد في
قـطــاع النفط والبتروكيماويات
والطاقة.
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أكد الفنان حسين المنصور ،أن النقد
ال يزعجه ،ويجب أال يزعج الفنان الذي
َّ
يتحمل مسؤولية اختياراته.

أطلق الفنان أحمد القطان أغنيته
الجديدة بعنوان «انتهى وقتك» عبر
«يوتيوب» ،من كلماته وألحانه.
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أعلن المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب فتح باب الترشح
لجائزة الدولة التشجيعية لعام
.2021

تايلور سويفت «تفتح النار» على «نيتفلكس»
اتهمت المنصة بالسخرية منها والتحيز ضد النساء
ه ـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرب ـ ـ ــة
األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاص ـ ـ ــدة
ل ـل ـج ــوائ ــز ت ــايـ ـل ــور ســوي ـفــت
منصة "نيتفلكس" الرقمية،
ب ـس ـب ــب إط ـ ـ ــاق ن ـك ـت ــة ع ـن ـهــا
اع ـت ـب ــرت ـه ــا إهـ ــانـ ــة ل ـل ـن ـس ــاء،
وت ـ ـح ـ ـمـ ــل تـ ـمـ ـيـ ـي ــزا ضـ ــدهـ ــن.
وت ـت ـض ـم ــن ال ـس ـخ ــري ــة مــن
س ــويـ ـف ــت ،ف ــي خـ ـت ــام مــوســم
المسلسل الكوميدي "جيني
وج ـ ـ ــورجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا" ،الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــروض
عـ ـل ــى "نـ ـيـ ـتـ ـفـ ـلـ ـك ــس" ،والـ ـ ــذي
تـ ـتـ ـج ــادل فـ ـي ــه "جـ ـيـ ـن ــي" مــع
وال ــدتـ ـه ــا "جـ ــورج ـ ـيـ ــا" ح ــول
العالقات العاطفية ،وعندما
ت ـس ــأل جــورج ـيــا اب ـن ـت ـهــا إذا
كـ ــانـ ــت أن ـ ـهـ ــت ع ــاقـ ـتـ ـه ــا مــع
صـ ــدي ـ ـق ـ ـهـ ــا ،تـ ـ ـ ــرد األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة:
"وم ـ ــا ال ـ ــذي ي ـه ـم ــك؟ ،خــاصــة
أن ع ـ ــا ق ـ ــا ت ـ ــك مـ ـ ــع ا ل ـ ــر ج ـ ــال
تـ ـ ـم ـ ــر أسـ ـ ـ ـ ـ ــرع مـ ـ ـ ــن ع ـ ــاق ـ ــات
تــايـلــور ســويـفــت الـغــرامـيــة"!.
وردت س ــو يـ ـف ــت غ ــا ض ـب ــة
على منصة "نيتفلكس" ،عبر

حسابها على "تويتر" ،قائلة:
"مـ ــاذا ل ــو تــوقـفـنــا ع ــن إهــانــة
ال ـن ـســاء ال ـع ــام ــات ال ـج ــادات
من خالل تعريف هذا الهراء
ب ــأن ــه أم ــر ل ـط ـي ــف" ،مـضـيـفــة:
"ي ـ ـ ــوم م ـ ـ ــرأة ع ــالـ ـم ــي س ـع ـيــد
ع ـلــى م ــا أع ـت ـق ــد" ،ف ــي إش ــارة
م ـن ـه ــا إلـ ـ ــى االح ـ ـت ـ ـفـ ــال ب ـه ــذا
اليوم في مارس من كل عام.
وتـ ـ ـ ــم ربـ ـ ـ ــط اسـ ـ ـ ــم ت ــايـ ـل ــور
ســوي ـفــت ،الـبــالـغــة  31عــامــا،
ب ــال ـع ــدي ــد م ــن ال ـ ــرج ـ ــال ،بـمــا
ف ـ ــي ذلـ ـ ــك الـ ـمـ ـغـ ـن ــي ال ـس ــاب ــق
ف ــي ف ــر ي ــق "وان دا ي ــر ك ـش ــن"،
هاري ستايلز ،والممثل توم
ه ـي ــدل ـس ـت ــون ،و"الـ ـ ـ ــدي ج ــي"
كالفن هاريس ،لكنها حاليا
مرتبطة بالممثل البريطاني
جــو ألــويــن ،الـبــالــغ  30عــامــا.
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـب ـ ـهـ ــا ،لـ ـ ــم ت ـع ـل ــق
"نـ ـيـ ـتـ ـفـ ـلـ ـك ــس" ع ـ ـلـ ــى هـ ـج ــوم
ت ـ ــايـ ـ ـل ـ ــور سـ ــوي ـ ـفـ ــت ع ـل ـي ـه ــا،
لـكـنـهــا اكـت ـفــت بـنـشــر دراس ــة
تـنـفــي تـحـيــزهــا ضــد ال ـمــرأة،

دوللي بارتون

فـ ـ ــي رد غ ـ ـيـ ــر م ـ ـبـ ــا شـ ــر ع ـلــى
اتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــام ـ ـ ــات س ـ ــويـ ـ ـف ـ ــت ل ـ ـهـ ــا،
و جـ ـ ــاء ب ـه ــا أن " ن ـي ـت ـف ـل ـكــس"
ت ــدع ــم ال ـن ـس ــاء ب ـم ـئــة مـلـيــون
دوالر ،وأن ا لـشـبـكــة األ شـهــر
عـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــا اه ـ ـت ـ ـمـ ــت بـ ـتـ ـق ــدي ــم
الـ ـنـ ـس ــاء عـ ـل ــى الـ ـش ــاش ــة فــي
أول درا سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ش ـ ــا مـ ـ ـل ـ ــة ع ــن
ا لـتـنــوع فــي محتواها الفني
مـ ــن األف ـ ـ ــام وال ـم ـس ـل ـس ــات.
وأ شـ ــر فـ ــت ع ـل ــى ا ل ــدرا س ــة
د .ستايسي سميث ،وفريق
أبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاث "مـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــادرة آنـ ـ ـب ـ ــرغ
للتضمين" ،التابعة لجامعة
ساوث كاليفورنيا ،وأشارت
إلى أكثر من  50في المئة من
أفالم ومسلسالت "نيتفلكس"
ق ـ ــد م ـ ــت ا ل ـ ـن ـ ـسـ ــاء فـ ـ ــي أدوار
البطولة ،مما يعني أن خدمة
ال ـب ــث ال ـم ـبــاشــر وص ـل ــت إلــى
التكافؤ بين الجنسين على
الـ ـش ــاش ــة ،وذل ـ ــك بــالـتـطـبـيــق
على عينة تشمل  126فيلما
و 180سـلـسـلــة تــم إ صــدار هــا

خ ــال ع ــا م ــي  2018و.2019
واعـ ـتـ ـم ــدت الـ ــدراسـ ــة عـلــى
نـ ـس ــب مـ ـش ــارك ــة الـ ـ ـم ـ ــرأة فــي
األفالم المئة األكثر مشاهدة
ع ـبــر ال ـم ـن ـصــة ،وأظـ ـه ــرت أن
ن ـس ـبــة ال ـم ـش ــروع ــات الـفـنـيــة
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوده ـ ـ ــا الـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــاء
ب ـ ـل ـ ـغـ ــت  52فـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة م ــن
ح ـ ـ ـجـ ـ ــم ال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــاعـ ـ ــة ك ـ ـل ـ ـهـ ــا،
ومـ ـ ـ ــن ب ـ ـيـ ــن األف ـ ـ ـ ـ ــام األك ـ ـثـ ــر
ربـ ـح ــا لـ ـه ــذا الـ ـع ــام ح ـصــدت
ال ـن ـســاء نـسـبــة  41فــي الـمـئــة
ك ـ ـم ـ ـشـ ــار كـ ــات أو مـ ـش ــر ف ــات
ع ـل ــى ت ـل ــك األع ـ ـمـ ــال ال ـف ـن ـيــة.

تايلور سويفت

أريانا غراندي

بارتون تحث الجميع على تلقي لقاح كورونا
ً
تلقت أيقونة الموسيقى األميركية دوللي بارتون لقاحا ضد فيروس كورونا ،وعرضت ذلك
يحذوا حذوها.
في مقطع فيديو ،وحثت اآلخرين على أن
ُ
ً
وقالت بارتون " 75عاما" في مقطع فيديو نشر عبر حسابها الرسمي في "تويتر"" :كنت
أنتظر بعض الوقت ،أنا كبيرة بما يكفي لتلقي ذلك ،وأنا ذكية بما يكفي لتلقيه".
ً
وأعلنت بارتون تلقيها لقاح شركة موديرنا ،قائلة" :أنا سعيدة جدا لحصولي على جرعة
من (لقاح) موديرنا اليوم ،وأتوقع أن يصبح العالم أفضل بعد زوال هذا الفيروس بمساعدة
اللقاحات التي يتلقاها الناس حول العالم ،والتي يجب أن يقبل عليها الجميع".
وسبق أن دعمت المغنية األميركية الشهيرة جهود شركات إنتاج اللقاحات ،كما ساعدت
في تطوير اللقاح بتبرعها بمليون دوالر العام الماضي.
(د ب أ)

تينا تيرنر

ً
«ساوندكالود» تكافئ الفنانين األكثر انتشارا «ملكة الروك» في «وثائقي» بمهرجان برلين
في خطوة قالت إنها سابقة عالمية ،أعلنت منصة "ساوندكالود" الموسيقية ،التي تتيح للفنانين
ً
ً
تعريف المستخدمين بمقطوعاتهم ،إطالقها الشهر المقبل نظاما جديدا ،يقوم على دفع مكافأة
ً
ً
مالية للفنانين االكثر انتشارا واستماعا لمقطوعاتهم ،باالستناد إلى مدة االستماع لمقطوعاتهم.
ً
وتعمل منصات البث التدفقي الموسيقية حاليا ،وبينها سبوتيفاي وديزر ،على أساس اشتراك
شهري يصل إلى  12دوالرا شهريا ،يصب جزء كبير منه في حساب الفنانين الذين تحصد أعمالهم
ً
النسبة األعلى من االستماع من المشتركين عموما.
ويواجه هذا النظام انتقادات من الفنانين ،وهو يتعارض مع النموذج النظري القائم على عدد
االستماعات الفردية للمشتركين .وبصورة ملموسة يشجع هذا النظام ،النجوم الكبار من أمثال درايك
وأريانا غراندي على حساب الفنانين األقل انتشارا.
(أ ف ب)

كشفت نجمة الغناء الشهيرة تينا تيرنر ،التي تعد واحدة من أهم نجوم البوب الذين
مازالوا على قيد الحياة ،عن أكثر اللحظات خصوصية ،والفصول األكثر ظلمة في حياتها،
وذلك ألول مرة في حياتها وهي في سن الـ ،81من خالل فيلم وثائقي جديد.
وتم عرض الفيلم الجديد ألول مرة أمس األول ،ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي
الدولي (برليناله) ،كتقليد يتبعه المهرجان لعرض األفــام التي تسلط الضوء على كبار
نجوم الموسيقى الحديثة.
يشار إلى أن "ملكة الروك آند رول" ،كما يطلق عليها ،والمولودة في الواليات المتحدة،
والتي تقيم حاليا في أوروبــا ،برزت كشخصية ملهمة للكثيرين بعد عودتها الكبيرة في
ثمانينيات القرن الماضي ،ويعود تاريخها الفني إلى الستينيات من نفس القرن.
(د ب أ)

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :ينبغي عدم المبالغة في تقدير
نفسك واستشارة اآلخرين ضرورة.
ً ّ
ع ــاط ـف ـي ــا :ك ـ ــل الـ ـسـ ـع ــادة ت ـن ـح ـصــر فــي
عالقتكما إن قامت على المحبة والتقدير.
ً
ً
ً
اجتماعيا :كفاك نبال أن تكون كريما مع
اآلخرين دون أي مقابل.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مـهـنـيــا :عـمــل ال ـفــريــق ي ـسـ ّـرع اإلن ـجــاز
ويمنح األفكار فالجأ إليه.
ً
عاطفيا :االحترام في الحياة المشتركة
ً
يزيد الحب رسوخا بين االثنين.
ً
اجتماعيا :ليس ّ الزهد في االبتعاد عن
الناس ،بل في قلة الثرثرة.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـهـنـيــا :أن ــت تجني مــن عملك بـمـقــدار ما
ت ـع ـط ــي؛ ف ـض ــاع ــف مـ ـجـ ـه ــودك لـتـت ـحـ ّـســن
أوضاعك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ت ـ ـسـ ــاورك ب ـع ــض ال ـش ـك ــوك فــي
إخالص الحبيب ،وال تنظر إلى نفسك.
ً
اجتماعيا :ال فضل لــك إن أكــرمــت والديك
فهذا واجب عليك.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ط ـبــاعــك االن ـف ـعــال ـيــة ف ــي عملك
تجعلك تخسر لذة اإلنجاز.
ً
عاطفيا :االعتماد على القلب وحده بدون
العقل ليس الطريقة اآلمنة.
ً
اجتماعيا :الزمان يكشف لك صديقك من
ّ
عدوك وعليك أن تختار.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :تطمح بالحصول على مدخول أكبر،
ً
وسوف يتوفر لك ذلك قريبا.
ً
ّ
عاطفيا :الشريك الكامل هو الذي يشعرك أن
كل يوم معه أفضل من السابق.
ً
اجتماعيا :إذا أردت السعادة؛ فال تبحث أن
ًّ
ًّ
تكون ثريا بل تقيا.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
مـهـنـيــا :تـنـهــي م ـشــروعــا كـنــت تـتــأمــل أن
تجني منه الكثير لكنه فاجأك.
ً
عاطفيا :تتوافق طباعكما بشكل مذهل،
وهذا ما يجعل حياتكما هنيئة.
ً
اجتماعيا :إذا ما أتتك من صاحبك ّ
مذمة
فال تعاتبه بل ابتعد عنه.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
ً
مـهـنـيــا :كــن طـمــوحــا حـتــى فــي األوق ــات
ً
الصعبة ،فلن تخسر شيئا.
ً ّ
ّ
المثالي هو من
عاطفيا :تأكد أن الشريك
ً
ّ
مثالي.
له أيضا شريك
ً
اجتماعيا :كل شــيء مصيره الــزوال إال
حسنات أعمالك مع الناس.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :عليك مسؤولية كبرى في عملك
وال تستطيع التصرف بدون استشارة.
ً
ّ
مستبد وهذا
عاطفيا :أنت صاحب مزاج
ً
ما يجعل ارتباطك العاطفي صعبا.
اجـتـمــاعـيـ ًـا :ال تـتـ ّ
ـأســف عـلــى صــديــق لم
تجده في وقت ّ
الشدة ألنك عرفته.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :تخطئ إذا اعتقدت أن المال سوف
يتدفق عليك دون مجهود.
ً
عاطفيا :الـشــريــك الـصــالــح هــو أفـضــل ما
تتمناه وسوف تحصل عليه.
ً
اجتماعيا :الحرص أقرب إلى البخل ،فكن
ً
مقتصدا ليومك األسود.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :تشجعك األفالك على المغامرة في
استثمار معقول خارج عملك.
ً
تحب الشريك ّ
عاطفياّ :
وتقدره ألنه يعرف
جميع التفاصيل في حياتك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :الــوقــت ال ي ـعــود إل ــى ال ــوراء
ً
ّ
فاستفد منه وال تفرط به أبدا.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :غايتك في الحياة بلوغ أهدافك
فاعمل بجهد ّلتحقيقها.
ً
عــاطـفـيــا :يتخلل سـعــادتــك مــع الشريك
بعض المنازعات التي ال تؤثر عليكما.
ً
اجتماعياّ :
شر الناس من يهوى الهجاء
في غيبة اآلخرين ،فال تكن مثله.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :ال ّ
بأسباب واهية بسبب
تتذرع
ّ
تأخرك في عملك وخفف من كسلك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ب ـع ــد ارت ـبــاط ـك ـمــا ال ـعــاط ـفــي
ً
ّ
تـصـبـحــان واح ـ ــدا وه ــذا م ــا يحملكما
مسؤولية ضخمة.
ً
اجتماعيا :اختبارك لألصحاب يجعلك
ً
أحيانا تزهر بمعرفتك لهم.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

ُّ
المنصور :النقد ال يزعجني وعلى الفنان تحمل اختياراته
طمأن الجمهور على حالته الصحية بعد إجراء عملية جراحية بالفك
عزة إبراهيم

يمر الفنان حسين المنصور
بفترة نقاهة إثر خضوعه ً
لعملية جراحية ناجحة مؤخرا.
وفي لقائه مع «الجريدة»
كشف المنصور عن تفاصيل
حالته الصحية ،وتأثير ذلك
حضوره الرمضاني المقبل،
على ً
خصوصا في ظل ارتباطه
بتصوير عدة أعمال جديدة
كشف عنها خالل اللقاء.

بــدايــة ط ـمــأن ال ـف ـنــان حسين
المنصور جمهوره حول حالته
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،بـ ـع ــدم ــا نـ ـش ــر ع ــدة
صور من داخل المستشفى عبر
صـفـحـتــه ب ـمــوقــع «ان ـس ـت ـغــرام»،
مؤكدا أنه بدأ حاليا في مرحلة
التعافي بعد اآلالم الشديدة التي
تعرض لها مؤخرا.
وعن سبب العملية الجراحية،
قال المنصور« :خضعت لجراحة
ف ــي الـ ـف ــك ،ورقـ ـ ــدت ع ـلــى إثــرهــا
 3أيـ ــام ف ــي الـمـسـتـشـفــى ،حيث
أجرى لي األطباء عملية خياطة
ف ـ ــي ال ـ ـفـ ــك الـ ـسـ ـفـ ـل ــي ل ـت ـص ـل ـيــح
عـمـلـيــة ال ـت ــراخ ــي ال ـت ــي تـعــانــي
م ـن ـه ــا أع ـ ـصـ ــاب الـ ـف ــك مـ ــع زرع
عـظــام جــديــدة وتــركـيــب أسـنــان
مــؤقـتــة لـمـســاعــدتــي ف ــي تـنــاول

األطـعـمــة ،لحين م ــرور شهرين
على العملية ليعود عصب الفك
السفلي إلى حالته الطبيعية».
وت ــوج ــه ال ـم ـن ـصــور بــالـشـكــر
لــزمــائــه وج ـم ـهــوره ومتابعيه
عبر مواقع التواصل االجتماعي،
الــذيــن أح ــاط ــوه بـقــدر كبير من
الحب واالهتمام والـســؤال عنه
ف ــي ظ ــل أزمـ ـت ــه ال ـص ـح ـيــة الـتــي
أصــابـتــه بـحــالــة نفسية سيئة،
م ــؤك ــدا أن م ـح ـبــة الـ ـن ــاس كـنــز
حـقـيـقــي اس ـت ـط ــاع أن يـســاعــده
في عبور األزم ــة ،والتعافي في
أسرع وقت.

استغالل اآلخرين
وعلى مستوى الدراما ،أشار

ال ـم ـن ـص ــور إل ـ ــى ان ـت ـه ــائ ــه مــن
تصوير مسلسله الجديد «سرك
ال ـخ ــاف ــي» لـلـمـنـتــج وال ـم ـخــرج
مـ ـن ــاف ع ـ ـبـ ــدال ،م ــوض ـح ــا أن ــه
ت ــم ت ـصــويــر م ـشــاهــد ال ـمــوقــع
الرئيسي ،وال تزال هناك بعض
المشاهد المتفرقة المتبقية،
وال ـتــي سيعمل عـلــى االنـتـهــاء
منها بمجرد تعافيه قريبا.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا لـ ـمـ ـسـ ـلـ ـس ــل
م ـ ــأخ ـ ــوذ ع ـ ــن روايـ ـ ـ ـ ــة «جـ ـن ــاح
الــذل» للكاتب محمد النشمي،
الذي يطرح قضايا اجتماعية
حـ ـ ـ ّـسـ ـ ــاسـ ـ ــة م ـ ـن ـ ـهـ ــا االب ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزاز
واس ـت ـغــال اآلخ ــري ــن ،وثقتهم
ف ـي ـن ــا وال ـ ـتـ ــاعـ ــب ب ــأس ــراره ــم
فــي محاولة مؤسفة للتكسب
الرخيص ،ويشارك في بطولته
الفنانون علي جمعة ،وعبير
أحمد ،وأمــل محمد ،وعبدالله
بـ ــوش ـ ـهـ ــري ،وعـ ـل ــي ك ــاك ــول ــي،
ول ـ ـي ـ ـلـ ــى عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـل ـ ــه ،وإيـ ـ ـم ـ ــان
الـحـسـيـنــي ،وس ـعــاد سليمان،
ومي البلوشي.
وح ـ ـ ــول م ـس ـل ـس ـلــه ال ـج ــدي ــد
«وج ـ ـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء» ،أوض ـ ـ ــح
الـ ـمـ ـنـ ـص ــور أن الـ ـعـ ـم ــل ج ــرى
تــأجـيــل تـصــويــره إل ــى مــا بعد
شهر رمضان المقبل ،لظروف
انـتــاجـيــة وان ـش ـغــال الـفـنــانـيــن
بــأعـمــال رم ـض ــان ،مـشـيــرا إلــى
أن المسلسل يشهد استمرار
ت ـعــاونــه ال ــدرام ــي ال ـنــاجــح مع
الـ ـفـ ـن ــان ــة ع ـب ـي ــر أح ـ ـمـ ــد ال ـت ــي
شاركته مؤخرا في عدة أعمال
درامية أحدثها «أبشر بالسعد»،
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ان ـ ـط ـ ـلـ ــق ع ـ ــرض ـ ــه ق ـب ــل
أسبوع ،كما يشارك في بطولة
«وجـ ـ ـ ــب ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء» ال ـف ـن ــان ــون
فاطمة الحوسني ،وميثم بدر،
وصـ ـم ــود الـ ـم ــؤم ــن ،ف ــي قـصــة
للكاتبة بدور يوسف ،والعمل
من إخراج علي رضا.

انتقاد العمل
و عـ ـ ـ ــن ردود ا ل ـ ـف ـ ـعـ ــل ب ـعــد
ع ـ ــرض ال ـح ـل ـق ــات األولـ ـ ـ ــى مــن
مسلسل «أبشر بالسعد» ،قال
الـمـنـصــور« :الـعـمــل اجتماعي
خفيف يناقش قضايا قريبة

المنصور مع هدى حسين في مسلسل «شغف»

«الوطني للثقافة» يفتح باب الترشح لجائزة
الدولة التشجيعية لعام 2021
أعلن األمـيــن الـعــام المساعد
لـ ـقـ ـط ــاع الـ ـثـ ـق ــاف ــة ب ــال ـم ـج ـل ــس
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة والـ ـفـ ـن ــون
واآلداب ،د .عيسى األنـصــاري،
فتح باب الترشح لجائزة الدولة
التشجيعية في الفنون واآلداب
والعلوم االجتماعية واإلنسانية
لعام  ،2021خــال الفترة من 1
الجاري إلى  30يونيو المقبل.
وقال األنصاري ،في تصريح
صحافي ،إن الجائزة داللة على
رعاية الدولة ،ممثلة بالمجلس،
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـبـ ــدع ـ ـيـ ــن ال ـ ـكـ ــوي ـ ـت ـ ـي ـ ـيـ ــن،
واهتمامها بتكريم عطاء اتهم
وإن ـتــاج ـهــم ال ـث ـقــافــي ،وتـعــزيــز
التنمية الثقافية.
وأض ـ ــاف أن ذل ــك يــأتــي عبر
حـ ــرص ال ـم ـج ـلــس ع ـلــى إح ـيــاء
الـ ـثـ ـق ــاف ــة وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراث ،وت ـن ـم ـي ــة
المواهب والكفاءات ،والتواصل
مــع جميع الجهات األكاديمية

والبحثية فــي تنشيط البحث
العلمي واإلبداع الفني.
وأوضح أن الترشح للمسابقة
يـتـطـلــب الـتـسـجـيــل ف ــي منصة
«م ـت ــى» ،ألخ ــذ مــوعــد لـمــراجـعــة
إدارة الـثـقــافــة بــاألمــانــة العامة
للمجلس ،الـتــزامــا بــاإلجــراء ات
الصحية.
وأش ــار إلــى أن االط ــاع على
ال ـش ــروط الـتـفـصـيـلـيــة سيكون
متاحا عبر الموقع اإللكتروني
للمجلس طــوال فترة الترشح،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى جـ ـمـ ـي ــع وس ــائ ــل
اإلعالم اإللكترونية التابعة له.

عيسى األنصاري

القطان أطلق «انتهى وقتك»
عبر «يوتيوب»
●

فضة المعيلي

أطلق الفنان أحمد القطان أغنيته
الـجــديــدة بـعـنــوان «انـتـهــى وقـتــك»،
عبر «يوتيوب» ،من كلماته وألحانه،
وإشـ ـ ـ ـ ـ ــراف ع ـ ـ ــام ال ـ ـم ـ ـخـ ــرج ص ــاح
الـمـطــوع ،وتــوزيــع ثــامــر الخميس،
وعـ ـ ــزف ك ــارن ـي ــت أي ـم ــن األب ـي ــض،
وماكس وماستر إسالم شكري.
فــي هــذا الـصــدد ،قــال القطان إن
األغنية قام بتسجيلها منذ أكتوبر
ال ـمــاضــي ،وك ــان مــن الـمـفـتــرض أن
تـكــون «فـيــديــو كـلـيــب» ،لكن بسبب
ظروف جائحة كورونا تم تصميم
أجواء األغنية ،الفتا إلى أن ألحان
األغنية أخذت الطابع التركي.
وأوض ـ ـ ــح أنـ ــه ف ــي ال ـس ــاب ــق ك ــان
يطلق ألـبــومــات غـنــائـيــة ،لـكــن اآلن
ال ــوض ــع ت ـغ ـيــر واألمـ ـ ــر الـ ـ ــدارج في
الـ ـس ــوق ه ــو «ال ـس ـن ـغ ــل» ،ح ـيــث إن
مـ ـعـ ـظ ــم الـ ـمـ ـط ــربـ ـي ــن سـ ـلـ ـك ــوا ه ــذا
االت ـ ـجـ ــاه إال م ــا نـ ـ ــدر ،وي ـع ـت ـقــد أن
السنغل أ فـضــل ألن األ غـنـيــة تأخذ
حقها في االستماع ،ويكون هناك
ت ــركـ ـي ــز عـ ـل ــى الـ ـكـ ـلـ ـم ــات والـ ـلـ ـح ــن
والتوزيع ،لكن إن كانت مجموعة

أ غـنـيــات فسيحدث ظلم لبعضها،
م ـض ـي ـفــا أن ـ ــه ي ـف ـك ــر فـ ــي تـضـمـيــن
أغـ ــان ـ ـيـ ــه بـ ــاإلي ـ ـقـ ــاع «ال ـ ـن ـ ـقـ ــازي»
م ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــا ،والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون م ــع
الموسيقيين في العراق.
وعـ ـ ـن ـ ــد سـ ـ ــؤالـ ـ ــه هـ ـ ــل أدى
أغاني وطنية ،أجــاب« :آخر
أغنية وطنية كانت بسبب
جــائـحــة ك ــورون ــا بـعـنــوان
ألج ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت خ ـل ـك ــم
بــال ـب ـيــت ،وأه ــدي ــت هــذا
الـعـمــل لـبـلــدي الـكــويــت،
واألغ ـن ـي ــة م ــن كـلـمــاتــي
وألـ ـ ـ ـح ـ ـ ــان ـ ـ ــي ،وأخ ـ ـ ـ ــذت
أصـ ـ ــداء ج ـم ـي ـلــة» .وعــن
التعاونات الجديدة مع
الـ ـشـ ـع ــراء قـ ـ ــال« :ال يــوجــد
ألنـ ــه ح ــال ـي ــا ه ــو ال ـ ــذي ي ـقــوم
بالتلحين وكتابة الكلمات،
ويفضل أن يعمل بمفرده ألنه
دخل في تحد مع نفسه ،لكنه
في السابق تعاون مع الشاعر
ا لـسـعــودي عبدالله الزيمور
عام  ،2015وكانت من ألحان
ا لـكــا تــب وا لـمـلـحــن اللبناني
مازن غالي».

أحمد القطان

مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاس ،ولـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك ف ـم ــن
المتوقع أن يحقق نجاحا لدى
الجمهور ،وبالفعل بدأت تلقي
ردود أ ف ـعــال مطمئنة ،وحتى
إذا ت ـع ــرض ال ـع ـم ــل لــان ـت ـقــاد
فأنا أتقبل النقد ،وال أجــد في
ذلــك حرجا أبــدا وال يزعجني،
فالفنان حين يقبل تقديم دور
ع ـل ـيــه أن ي ـت ـح ـمــل م ـســؤول ـيــة
اختياراته حتى النهاية ،ولكني
أراه ـ ــن عـلــى ن ـجــاح المسلسل
ح ـت ــى ال ـح ـل ـق ــات األخ ـ ـيـ ــرة مــن
سلسلته».
وبـ ـ ـش ـ ــأن ع ـ ــودت ـ ــه ل ــإن ـت ــاج
وال ـت ـم ـث ـي ــل مـ ــع أخـ ـي ــه ال ـف ـنــان
م ـح ـم ــد ال ـم ـن ـص ــور مـ ــن خ ــال
ال ـم ـس ـل ـس ــل الـ ـم ــرتـ ـق ــب «ن ـ ــوح
ال ـع ـي ــون» ،ق ــال ال ـم ـن ـصــور ،إن
المسلسل تــم تــأجـيـلــه إل ــى ما
بـعــد رم ـض ــان الـمـقـبــل ،إلتـمــام
االت ـفــاق مــع تـلـفــزيــون الكويت
في إطار التعاون كمنتج منفذ،
وم ــن الـمـقــرر ان ـطــاق تصوير
ال ـم ـس ـل ـس ــل بـ ـمـ ـج ــرد انـ ـتـ ـه ــاء
الـمــوســم الــرم ـضــانــي ،وسيتم
تحديد وقــت الـعــرض حينها،
حـ ـي ــث رب ـ ـمـ ــا ي ـ ـعـ ــرض خ ـ ــارج
موسم رمضان  2022أو قبله،
وه ــو أم ــر يـعــود إل ــى تلفزيون
الكويت.

موجة التأجيل
األمر ذاته تكرر مع مسلسل
«كـ ــذبـ ــة أبـ ـ ــريـ ـ ــل» ،ال ـ ـ ــذي تـلـقــى
المنصور عــر ضــا بالمشاركة
في بطولته ،ولكنه واجه أيضا
مــوجــة ال ـتــأج ـيــل ال ـتــي جــرفــت
العديد مــن األع ـمــال ،موضحا
أن ــه مــن الـمـقــرر أن ي ـشــارك في
تجسيد أحد األدوار الرئيسية
بــالـعـمــل ،ولـكـنــه بـعــد أن تلقى
نـ ـسـ ـخ ــة م ـ ــن الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو تــم
تبليغه مــن ا لـشــر كــة المنتجة
كتويل لإلنتاج الفني للفنان
عـبــدالـلــه ع ـبــدالــرضــا بتأجيل
الـ ـعـ ـم ــل إلـ ـ ــى مـ ــا بـ ـع ــد ان ـت ـه ــاء
الموسم الرمضاني المقبل.
وأش ــار إلــى أن العمل يضم
أيضا الفنانين باسمة حمادة
وهدى الخطيب وعبدالله بهمن

إلغاء «بريمافيرا»
الموسيقي في برشلونة

أعلن مهرجان بريمافيرا
ساوند الموسيقي في
برشلونة ،وهو من األكبر
في إسبانيا وأوروبا ،إلغاء
نسخته المقررة مطلع يونيو
بسبب جائحة كوفيد .19
وجاء في بيان للمهرجان:
«ببالغ الحزن علينا إبالغكم
إرجاء نسخة الذكرى العشرين
لمهرجان بريمافيرا ساوند
برشلونة إلى  .»2022ويعود
القرار إلى «الضبابية» السائدة
حاليا ،والتي تحول دون القدرة
على التكهن بما سيكون عليه
الوضع لناحية رفع القيود
المتصلة بالجائحة خالل
المهرجان المقرر بين الثاني
من يونيو والسادس منه.
(أ ف ب)

حسين المنصور
وعبدالله التركماني وشيماء
علي ومرام البلوشي ،في قصة
للكاتب عبدالرحمن أشكناني،
والمخرج خالد جمال.
وكـ ـش ــف عـ ــن ات ـ ـجـ ــاه بـعــض
المنتجين إلى تخفيض أجره
نتيجة أزمــة فيروس كورونا،
وه ــو م ــا تـقـبـلــه ب ـصــدر رح ــب،
مؤكدا أنــه ال يبحث عن األجر
مــن العمل الــدرامــي ،ولـكــن عن
الحضور الجماهيري والحفاظ
على رصيده من محبة الناس
ألدائـ ـ ـ ــه وعـ ـط ــائ ــه الـ ـفـ ـن ــي ،وال
يتحمل أن يبتعد عن جمهوره
ب ـ ــداف ـ ــع مـ ـ ـ ــادي أو ب ـح ـث ــا عــن
ال ــرب ــح ،ولـكـنــه كـمـنـتــج يتفهم
جـيــدا حـجــم االزم ــة الـتــي مــرت
بها صناعة الدراما في خضم
الظروف الحالية.
وف ــي ن ـهــايــة حــدي ـثــه ،أش ــار
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـصـ ــور إل ـ ـ ـ ــى أن ـ ـ ـ ــه ت ـل ـق ــى
الجرعتين االولى والثانية من
ل ـق ــاح ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،وأن ــه
متفائل بالفترة المقبلة بعد
تعميم التجربة على الجميع،
دا عـيــا المواطنين والمقيمين
إلــى اإلقـبــال على تلقي اللقاح
ً
للخروج من نفق األزمة قريبا.

خبريات

باعتباري
ً
منتجا
ً
أتفهم جيدا
حجم األزمة
التي مرت
بها صناعة
الدراما

تأجيل «نوح
العيون» بعد
شهر رمضان
بالتنسيق
مع تلفزيون
الكويت

وفاة منسق األسطوانات
اإليطالي كوكولوتو

توفي منسق األسطوانات
اإليطالي كالوديو
كوكولوتو المعروف على
الساحة الدولية للموسيقى
اإللكترونية ،أمس األول،
عن  59عاما في مدينة
كاسينو جنوب إيطاليا ،إثر
مضاعفات مرض خطر.
ووجه وزير الثقافة اإليطالي
داريو فرانشيسكني تحية إلى
هذا «الالعب األساسي على
اإلبداعية اإليطالية
الساحة
َّ
والدولية الذي رقص بنغماته
ً
وموسيقاه الطليعية أجياال
كاملة من الشباب».
(أ ف ب)

ةديرجلا
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دوليات

ّ
صواريخ على «عين األسد» ...والبابا مصر على زيارة العراق

مقتل متعاقد مدني أميركي وأصابع االتهام تشير إلى تواطؤ جهات في «الحشد»
عشية زيارة تاريخية للبابا
فرانسيس للعراق ،وفي ظل
تعقيدات طرأت على خط
الحوار األميركي -اإليرانيً ،
شهد ً العراق أمس هجوما ً
جديدا على قاعدة تضم جنودا
أميركيين ،توجهت أصابع
االتهام فيه إلى فصائل مقربة
من طهران.

بـعــد نـحــو أس ـبــوع مــن ضــربــة جــويــة
أميركية استهدفت مواقع تابعة لكتائب
"حـ ــزب ال ـل ــه" ال ـع ــراق ـي ــة ،وك ـتــائــب "سـيــد
الـشـهــداء" ،قــرب مدينة البوكمال شرقي
ً
س ــوري ــة ،ردا عـلــى اعـ ـت ــداء ات تستهدف
مصالح واشنطن ببغداد؛ تعرضت قاعدة
"عين األسد" ،التي تؤوي قوات أميركية
وأجنبية ،لقصف بـ 10صواريخ كاتيوشا
غربي العاصمة العراقية ،أمس.
وصـ ــرح م ـص ــدر أم ـن ــي ب ــأن الـقـصــف،
الذي يعد الثاني من نوعه على القاعدة
خ ــال أق ــل مــن ش ـهــر ،اسـتـهــدف الـجـنــاح
الـعـسـكــري األم ـيــركــي ،وتـسـبــب بــإطــاق
صافرات اإلنــذار للدخول إلــى المالجئ،
كما شوهدت أعمدة دخان تتصاعد عقبه.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن "ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــواريـ ـ ـ ــخ ،الـ ـت ــي
اس ـت ـه ــدف ــت ع ـي ــن األسـ ـ ـ ــد ،ان ـط ـل ـق ــت مــن
مـنـطـقــة ال ـب ـيــادر ف ــي نــاحـيــة ال ـب ـغــدادي،
واستخدمت سيارة إلطــاق الصواريخ
باتجاه القاعدة".
ً
ً
ونقل عن المصدر أن "متعاقدا مدنيا
ً
أميركيا توفي بسكتة قلبية إثر الهجوم
الـ ـص ــاروخ ــي" ،ال ـ ــذي جـ ــاء ق ـبــل يــومـيــن
مــن زي ــارة تــاريـخـيــة سـيـقــوم بـهــا البابا
فرانسيس إلى العراق.
وذكـ ـ ــر ال ـم ـت ـح ــدث ب ــاس ــم "ال ـت ـح ــال ــف
الدولي" الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم
"داع ــش" ،وايــن مــاروتــو ،أن  10صواريخ
استهدفت "عين األسد" ،التي تستضيف
ً
قــوات التحالف ،مشيرا إلــى أن "الـقــوات
األمنية العراقية تتولى التحقيقات".
ً
والحقا ،استهدفت عبوة ناسفة رتل
شاحنات تحمل معدات لوجستية لقوات
التحالف فــي محافظة الــديــوانـيــة ،دون
وقوع ضحايا.
ُ
ويعد هذا الهجوم الـ 29من نوعه في
غضون  10أسابيع؛ حيث وقعت هجمات
م ـمــاث ـلــة ت ـت ـهــم واش ـن ـط ــن الـمـيـلـيـشـيــات
ال ـمــوال ـيــة إليـ ــران بـتــدبـيــرهــا ض ــد أرت ــال
"التحالف".
وي ــأت ــي ذل ــك ب ـعــد تــأك ـيــد م ـص ــادر أن
القوات األميركية رفعت حالة تأهبها في
ً
العراق ،السبت الماضي ،خوفا من الرد

صورة تظهر كيفية إخفاء الصواريخ في الشاحنة التي أطلقت منها

ماكرون ُيعترف:
بومنجل قتل ولم ينتحر

أصبح إيمانويل ماكرون أول
ّ
رئيس فرنسي يعترف بأن
املحامي والزعيم الجزائري
علي بومنجل ّ
«تعرض للتعذيب
والقتل» على أيدي الجيش
الفرنسي خالل الحرب الجزائرية
في  ،1957في بادرة تهدئة أوصى
بها تقرير املؤرخ بنجامان
ستورا حول مصالحة الذاكرة
بني البلدين .وشدد ماكرون ،أول
حرب
رئيس فرنسي ولد بعد
ّ
الجزائر ( ،)1962-1954على أنه «ال
يمكن التسامح أو التغطية على
أي جريمة أو فظاعة ارتكبها ّ
ّ
أي
كان خالل الحرب الجزائرية»،
وتعهد القيام «بأعمال رمزية»
في محاولة للمصالحة بني
البلدين لكنه استبعد تقديم «أي
اعتذارات أو توبة».

«الجنائية الدولية» تفتح
تحقيقًا حول فلسطين

شرطيان عراقيان في باحة كنيسة كلدانية ببغداد (أي بي اي)
على الضربات الجوية األميركية ،التي
استهدفت معابر تسيطر عليها فصائل
عــراقـيــة مسلحة مــرتـبـطــة بـطـهــران عند
الحدود مع سورية.
وفــي حين أحصى المرصد السوري
لـحـقــوق اإلن ـســان مقتل  22شخصا من
الميليشيات في الضربة األميركية التي
استخدمت صواريخ ذكية ،رجحت وزارة
ّ
الدفاع ّاألميركية ،أمس األول ،أن الغارة
التي شنت ،الخميس الماضي ،أسفرت
عن سقوط قتيل وجريحين في صفوف
المليشيات العراقية المدعومة من طهران.

رسائل جانبية
وتثير الـتـطــورات مـخــاوف مــن تحول
ال ـعــراق إلــى ســاحــة لتصفية الحسابات
وإرسـ ـ ـ ــال رس ــائ ــل جــان ـب ـيــة ب ـيــن ط ـهــران
وواشـنـطــن ،فــي ظــل تباطؤ جـهــود إدارة
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ال ـجــديــد ج ــو بــايــدن
إلحياء االتفاق النووي اإليراني ،خاصة
بعد اتخاذه لقرار الضربة العسكرية ضد
حلفاء الجمهورية اإلســامـيــة ،ردا على
الهجمات األخيرة ومن ضمنها الهجوم
الصاروخي على "عين األســد" ،منتصف
فبراير الماضي ،والذي أسفر عن إصابة
جندي أميركي وأربعة متعاقدين مدنيين
تــوظ ـف ـهــم ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،ومـقـتــل
متعاقد آخر.
وغـ ـ ــداة ال ـض ــرب ــة الـ ـح ــدودي ــة ،رفـضــت
طهران دعوة أوروبية لحضور مفاوضات
غير رسمية مــع واشـنـطــن بـهــدف إحياء
االت ـ ـفـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي ،ال ـ ــذي ان ـس ـح ــب مـنــه
الرئيس السابق دونالد ترامب ،وأصرت
على ض ــرورة رفــع العقوبات المفروضة
عليها أوال.

وأمس األول ،قال متحدث باسم "حركة
النجباء" ،جماعة عراقية موالية لطهران،
إن ال ـس ـب ـيــل ال ــوح ـي ــد ل ــوق ــف الـهـجـمــات
الصاروخية على قواعد تضم أميركيين
وسفارة واشنطن بالمنطقة الخضراء "هو
خروج المحتلين األميركيين من العراق"،
تنفيذا لقرار البرلمان.
و"عين األسد" هي إحدى أكبر القواعد
العسكرية العراقية ،وتوجد فيها قوات
الـتـحــالــف ال ــدول ــي ،بينها  1500جندي
أم ـيــركــي ،ه ــم ال ـج ــزء األك ـب ــر ،إل ــى جــانــب
آالف الجنود العراقيين .وتتمتع بأهمية
استرايجية كبيرة بسبب موقعها ،حيث
تـتـمــوضــع فــي أع ـلــى نـقـطــة عــن مستوى
سطح البحر في البالد.
وقصفت إيران بصواريخ بالستية في
ً
 8يناير  2020قاعدة عين األسد ،ردا على
مقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني،
بضربة أميركية في بغداد قبلها بخمسة
أيـ ـ ــام ،ف ــي مـنـعـطــف خ ـشــي ك ـث ـي ــرون من
أن ي ــؤدي إلــى ن ــزاع مفتوح على األرض
العراقية.
وأكــدت مصادر أمنية غربية لفرانس
بـ ــرس أن الـ ـص ــواري ــخ ،ال ـت ــي اسـتـهــدفــت
الـ ـق ــاع ــدة ،ه ــي م ــن نـ ــوع "آرش" إيــران ـيــة
الصنع ،وهــي أكـبــر مــن الـصــواريــخ التي
عادة ما تستهدف مواقع غربية في البالد.
و لـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـع ـ ـلـ ــن أي جـ ـ ـه ـ ــة حـ ـ ـت ـ ــى اآلن
مـســؤولـيـتـهــا ع ــن ال ـه ـجــوم ،ال ــذي يطرح
عــامــات استفهام عــن توقيته والرسالة
منه.
ويقول رئيس مركز "الفكر السياسي"
فــي الـعــراق ،احـســان الشمري ،إن "ضربة
عين األسد ال تنفصل عن بقية الهجمات
المتشابهة" .ويرى أن "هذه الهجمات هي
رسالة إلعالن من طهران ،للتأكيد على أنها

قادرة على تحويل العراق ألرض اشتباك".
وأوض ــح الـشـمــري أن "إيـ ــران اخـتــارت
ال ـت ـص ـع ـي ــد بـ ـع ــدم ــا أدرك ـ ـ ـ ـ ــت ج ـ ـيـ ــدا أن
ال ـم ـف ــاوض ــات ح ــول ال ـم ـلــف الـ ـن ــووي مع
واشنطن لــن تكون بالسرعة والتساهل
الذي توقعته" ،معتبرا أنها تهدف لزيادة
ال ـض ـغــط ع ـلــى اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة بـهــذا
الخصوص.
ورب ــط الـشـمــري القصف الـصــاروخــي
االخير بالرد على استهداف "كتائب حزب
الله" و"سيد الشهداء" في سورية.
ولفت كذلك إلى "وجود رسالة داخلية
م ـف ــاده ــا أنـ ــه ال ب ــد م ــن إضـ ـع ــاف رئـيــس
الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،لفرض معادلة
تتمثل بأن الفصائل هي التي تتحكم في
البالد ال الحكومة ،فضال عن إحراجه أمام
واشنطن".
وح ـ ّـم ــل إي ـ ــران وح ـل ـفــاؤهــا مـســؤولـيــة
الهجمات األخـيــرة ،قائال" :طـهــران أنهت
الهدنة ،بدليل عودة الضربات المصالح
والمواقع األجنبية في العراق".
بدوره ،رأى الباحث والمحلل السياسي،
غانم العابد أن "االستهداف األخير يعني
عــودة الفوضى وإرب ــاك المشهد األمني،
إلظ ـه ــار حـكــومــة الـكــاظـمــي والـمــؤسـســة
ً
الـعـسـكــريــة بـمــوقــع الـضـعـيــف" ،متوقعا
"تـ ـ ـك ـ ــرار الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ،وع ـ ـ ـ ــودة ال ـع ـب ــوات
ال ـن ــاس ـف ــة واالغ ـ ـت ـ ـيـ ــاالت ح ـت ــى إس ـق ــاط
الحكومة وتكليف رئيس وزراء مقرب من
الميليشيات اإليرانية".
ويـ ــأتـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـهـ ـج ــوم قـ ـب ــل يــوم ـيــن
مــن زيـ ــارة الـبــابــا فــرانـسـيــس التاريخية
ّ
إلـ ــى ال ـ ـعـ ــراق ،م ـمــا ي ــذك ــر بــال ـص ـعــوبــات
اللوجستية ،التي تحيط بها ،السيما مع
انتشار موجة ثانية من وبــاء كوفيد 19
ووسط تدابير إغالق لمكافحتها.

تكساس تخلع الكمامة ...وانفجار «متعمد»
قرب مركز فحص «كورونا» في هولندا
ً
ساللة «األمازون» تثير هلعا ...و«اإلنتربول» يضبط لقاحات مزيفة
أقــدمــت والي ــة تـكـســاس األمـيــركـيــة عـلــى خـطــوة مثيرة
للجدل بإلغائها قرار فرض وضع الكمامات ،رغم تحذير
السلطات الصحية الفدرالية فــي الــواليــات المتحدة من
ّ
عــدم التزام الــواليــات بالخطوات التي تم اتخاذها للحد
من تفشي الوباء.
ً
وأصدر الحاكم الجمهوري للوالية غريغ أبوت مرسوما
ألغى بموجبه إلزامية وضع الكمامات في واليته ،وأعاد
ً ّ
فتح اقتصادها بالكامل ،معتبرا أن ثاني أكبر والية في
ّ
حيث عــدد الـســكــان لديها "الــوســائــل لحماية"
الـبــاد مــن
ّ
ّ
الفيروس.
ي
تفش
من
سكانها
ّ
وقال الحاكم ،في مرسومه ،إنه "يمكن لجميع األعمال،
ً
أي ــا كــان نــوعـهــا ،أن تفتح بكامل طــاقـتـهــا" .وتجعل هذه
ال ـخ ـط ــوة م ــن ت ـك ـســاس أك ـب ــر واليـ ــة تـلـغــي ت ـمــامــا فــرض
الكمامات ،رغــم أن والي ــات أخــرى كانت قــد خففت أيضا
بعض القيود المفروضة ،حيث رفعت آيوا ومونتانا أخيرا
فرض ارتــداء الكمامات ،في حين رفعت ماساتشوستس
كليا حظر تناول الطعام في األماكن المغلقة ،وسمحت
بفتح أماكن الحفالت الموسيقية بسعة .50%
ع ـل ــى ال ـض ـف ــة األخـ ـ ـ ــرى مـ ــن األطـ ـلـ ـس ــي ،وق ـ ــع ان ـف ـج ــار
بهولندا فــي مــركــز للكشف عــن فـيــروس "كــورونــا" ببلدة
بوفينكارشبيل شـمــال أم ـس ـتــردام ،فجر أم ــس ،مما أدى
لتهشم نوافذ المبنى ،لكنه لم يتسبب في حدوث إصابات،
في حين وصفته الشرطة بأنه "هجوم متعمد".
وف ــي يـنــايــر ال ـمــاضــي ،عـنــد دخ ــول حـظــر ت ـجــول حيز
التنفيذ ضـمــن اج ـ ــراءات مـكــافـحــة انـتـشــار "ك ــورون ــا" تم
إحراق مركز فحوصات الكشف عن الوباء في قرية أورك
في مقاطعة فليفوالند المجاورة.
وعـلــى مــدى أي ــام ،شـهــدت هــولـنــدا أعـمــال شغب كانت
األسوأ التي تحصل في البالد منذ عقود.
وبينما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن الواليات
المتحدة تعمل مع حلفائها ،اليابان والهند وأستراليا،
على خطة لتوزيع لقاحات ضد "كورونا" بآسيا ،لمواجهة

سلة أخبار

صينيون يمرون في شارع كيانمين التجاري ببكين أمس (اي بي أيه)
نفوذ الصين ،أفاد بيان للشرطة الدولية (االنتربول) بأن
"حوالي  400قارورة ،ما يعادل  2.4ألف جرعة تقريبا من
اللقاح الزائف تم العثور عليها داخل مستودع في مدينة
جيرمستون (جنوب إفريقيا) ،حيث أوقف رجال الشرطة
ثالثة مواطنين صينيين ومواطنا من زامبيا.
وأشارت اإلنتربول إلى أن التوقيفات جرت بعد أسابيع
من إصدارها إنذارا ألجهزة األمن التابعة للدول األعضاء
حول تصاعد أنشطة عصابات إجرامية ،على خلفية ظهور
وانتشار لقاحات واقية من فيروس كورونا.
إلــى ذلــك ،سببت الساللة الجديدة لفيروس "كــورونــا"

ُ
في نسختها البرازيلية ،أو ما أطلق عليها إعالميا "سوبر
ً
ً
كورونا" ،أو ساللة "األمازون" ،ذعرا كبيرا لعدم استجابتها
للقاحات ،وبسبب أنها أكثر عدوى بـ 3مرات عن الساللة
األصلية لـ"كوفيد ."19
ويشير تقرير بحثي إلى أن الساللة الجديدة مسؤولة
بالفعل عن  90%من حاالت "كورونا "في والية أمازوناس
ً
البرازيلية ،وتم أيضا رصدها في أجزاء أخرى من البرازيل
وانتشرت إلى دول أخرى في مختلف أنحاء العالم.
(عواصم -وكاالت)

وقال البابا ،أمس ،إنه ذاهب إلى العراق
ألنه "ال يمكن خذل الناس مرة ثانية".
ون ـق ــل ال ـعــابــد ع ــن م ـص ــادر أم ـن ـيــة أن
"الجيش العراقي وضع خطة أمنية محكمة
لمواكبة الزيارة ،تترافق مع حظر للتجوال
أثناء تواجده في البالد" ،مشددا على أن
"المواقع التي تضرب بالعادة بعيدة عن
المناطق ،التي سيزورها بابا الفاتيكان".

مطالب وإدانة
في هــذه األثـنــاء ،قــال رئيس الحكومة
الـعــراقـيــة مصطفى الكاظمي أن منفذي
الهجوم ال ينتمون الى العراق ،بينما دعا
قــاســم األعــرجــي مستشار األم ــن القومي
خــال استقباله سفير فرنسا في بغداد
برنو أوبير الى عدم جعل العراق ساحة.
وأضـ ــاف األع ــرج ــي أن "ع ـلــى الـجــانــب
األميركي أن يتقدم خطوة إلى األمام ويرفع
العقوبات ،ليكون عامل تشجيع للجانب
اإليراني ،للدخول في مفاوضات".
ً
والحقا ،أفاد مسؤول عسكري عراقي،
ّ
دون الـكـشــف عــن هــويـتــه ،ب ــأن "الـجـيــش
فـ ـ ـ ــرض إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات جـ ـ ــديـ ـ ــدة ل ـل ـت ـف ـت ـيــش
والـحــركــة بمحيط عين األس ــد بنحو 10
ً
كيلومترات" ،مؤكدا "فتح تحقيق مع عدة
ح ــواج ــز تـفـتـيــش عـسـكــريــة ح ــول كيفية
عبور الشاحنة التي يعتقد أنها تمكنت
من العبور بحمولتها من الصواريخ إلى
منطقة قريبة من القاعدة ،لتنفيذ الهجوم
بسبب حملها صفقة رسـمـيــة قــد تكون
تحت غطاء الحشد الشعبي ،أو بتواطؤ
مع جهة أمنية".
(بغداد -وكاالت)

مفاوضات أميركية
ُ
ــ حوثية في عمان
ق ــال م ـص ــدران مـطـلـعــان إن مـســؤولـيــن أمـيــركـيـيــن كـبــارا
عقدوا أول اجتماع مباشر مع مسؤولين من جماعة الحوثي
الـيـمـنـيــة ف ــي سـلـطـنــة ع ـم ــان ،م ــع سـعــي اإلدارة األمـيــركـيــة
الجديدة إلى وضع نهاية للحرب اليمنية المستمرة منذ
ست سنوات.
وأضاف المصدران أن المناقشات التي لم يعلن عنها أي
طرف جرت في مسقط في  26فبراير بين المبعوث األميركي
إلى اليمن تيموثي ليندركينغ وكبير المفاوضين الحوثيين
محمد عبدالسالم.
الى ذلك ،أكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن،
أمس ،اعتراض وتدمير طائرة مفخخة من دون طيار (درون)
"أطلقتها ميليشيات الحوثي اإلرهابية المدعومة من إيران
بطريقة ممنهجة ومتعمدة الستهداف المناطق المدنية
والمدنيين جنوب السعودية".
وفي نيويورك ،دعا مندوب المملكة لدى األمم المتحدة
عبدالله المعلمي ،أمس االول ،مجلس األمن إلى االستمرار
ف ــي ت ـح ـمــل م ـســؤول ـي ـتــه ت ـج ــاه مـيـلـيـشـيــا ال ـح ــوث ــي لــوقــف
تهديداتها للسلم واألمــن الدوليين ومحاسبتها ،مضيفا:
"رغم إدانة مجلس األمن بشدة استمرار هجمات الحوثيين
عـلــى الـمـمـلـكــة ،ودع ــوت ــه إل ــى وق ــف ف ــوري لـلـهـجـمــات دون
شــروط مسبقة ،فــإن ميليشيات الحوثي تواصل سلوكها
في التجاهل واالنتهاك لقرار المجلس والقانون اإلنساني
الدولي".
وبـعــدمــا رحـبــت الـحـكــومــة اليمنية ب ـقــرار وزارة الـخــزانــة
األميركية بشأن إدراج علي منصور السعدي ،رئيس أركان
القوات البحرية الحوثية ،وأحمد علي أحسن الحمزي ،قائد
القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي اليمنية المتحالفة مع
الحوثيين ،على القائمة ال ـســوداء ،لــدورهـمــا فــي استهداف
المدنيين والسفن التجارية في المياه الدولية ودول الجوار،
علق المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسالم ،أمس ،على
األمــر قائال" :أكثرت أميركا من التصريحات عن السالم ،ثم
ذهبت إلى ما تدعيه فرض عقوبات ،فهي إذن تدين نفسها
بنفسها بأنها ليست في وارد وقف العدوان وفك الحصار عن
اليمن ،وأنها وراء إطالة أمد الحرب ومفاقمة األزمة اإلنسانية".
(عواصم ـ ـ وكاالت)

في خطوة رحبت بها السلطة
الفلسطينية وحركة "حماس"،
أعلنت املدعية العامة للمحكمة
الجنائية الدولية ،فاتو بنسودا،
أمس ،إن مكتبها سيفتح
تحقيقًا رسميًا في جرائم الحرب
باألراضي الفلسطينية سيشمل
َ
طرفي الصراع.
جاء هذا القرار بعدما قضت
املحكمة بداية فبراير املاضي
باختصاصها في نظر القضية،
وهي خطوة أثارت اعتراض
واشنطن وإسرائيل.

طليعة الرقابة الدولية
لـ«الهدنة» تصل ليبيا

وصلت طليعة فريق مراقبني
دوليني تضم نحو عشرة
أشخاص إلى ليبيا ،لإلعداد
ملهمة اإلشراف على وقف إطالق
النار املطبق في ليبيا منذ أشهر.
وأشارت مصادر إلى أن هدف
الطليعة «التحقق من مغادرة
املرتزقة والجنود األجانب
املنتشرين في البالد».
وأفادت بأن الطليعة املكونة من
ممثلني عن أعضاء بعثة األمم
املتحدة وخبراء من مقر األمم
املتحدة في نيويورك ،وصلت
إلى طرابلس ،أمس األول ،عبر
العاصمة التونسية.
في هذه األثناء ،قطعت بعثة
األمم املتحدة للدعم الطريق أمام
األقاويل التي كثرت عن تجميد،
وربما إنهاء السلطة الجديدة
بالبالد ،ممثلة في حكومة
الوحدة التي يرأسها عبدالحميد
دبيبة ،الذي طالته اتهامات في
اآلونة األخيرة.

ً
سورية 31:قتيال
بمخيم الهول منذ يناير

قتل  31شخصًا منذ مطلع العام
في مخيم الهول في سورية،
حيث يقيم عشرات آالف النازحني
وعائالت مقاتلي تنظيم «داعش»،
مسؤول كردي،
وفق ما أفاد ّ
أمس ،فيما حذرت منظمات
إنسانية من استمرار «الكابوس».
وعلى وقع تكرار اعتداءات طالت
عاملني إنسانيني ،أعلنت منظمة
«أطباء بال حدود» ،بعد مقتل
أحد العاملني املحليني معها،
تعليق خدماتها في املخيم الذي
تتولى اإلدارة الذاتية الكردية
اإلشراف عليه.
في السياقُ ،منع برملانيون
فرنسيون خالل زيارة لسورية
من دخول ّ
مخيمات الجئني تأوي
رعايا فرنسيني ،وأعلنوا في
بيان عن ضغوط أتت مباشرة
من باريس.

ةديرجلا
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لبنان« :انفجار اجتماعي» بثالثة مسارات سياسية وطائفية
الطريق إلى «المؤتمر التأسيسي» حافل بالصدامات والعنف
بيروت  -منير الربيع

شهد لبنان ًفي األيام القليلة
الماضية عودة للتظاهرات
التي تحتج على واحدة من
أسوأ األزمات االقتصادية التي
تعيشها البالد في العصر
الحديث ،وإذا كان الحراك ً
الظاهر انفجارا
يعكس ًفي ً
اجتماعيا واسعا ،فإن مسارات
سياسية وطائفية تتحكم
في بعض جوانبه وتسخره
لمصالحها.

ً
ً
يعيش لبنان انفجارا اجتماعيا
ً
ج ــدي ــدا ،ع ـلــى وق ــع ت ـفــاقــم األزم ــة
المالية واالقتصادية والمعيشية،
فـ ــي وق ـ ــت ع ـ ــاد ال ـم ـح ـت ـج ــون إل ــى
الشوارع والساحات وقطع الطرقات.
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات الـ ـت ــي ت ــأخ ــرت
قابلة ألن تتجدد بشكل عنيف في
المرحلة المقبلة ،مع انسداد اآلفاق
السياسية وفشل المساعي لتشكيل
الحكومة ،ووضع خطة اقتصادية
جــديــة تـنـتـشــل ال ـب ــاد م ــن األزم ــة
السحيقة التي هوت فيها.
ما جرى ليل الثالثاء  -األربعاء
في بيروت ومعظم المناطق ،كان
ً
مؤشرا لما سيكون عليه المشهد
اللبناني في المرحلة المقبلة.
وبما أن مشكلة اللبنانيين هي
أن ـهــم يــواج ـهــون طـبـقــة سياسية
قادرة على االستثمار في أوجاعهم
وصرخاتهم المطلبية ،كان المشهد
ً
شديد التعقيد نظرا إلى ساحات
التظاهرات والمجموعات المشاركة
بها.
مـنــذ سـنــة إل ــى ال ـي ــوم ،نجحت
القوى السياسية في اختراق معظم
المجموعات المتظاهرة .وتمكنت
م ــن ك ـســب ال ــوق ــت إلع ـ ـ ــداد خطط
متعددة حول كيفية التعاطي مع
أي مفاجآت.
و"حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه" أح ـ ـ ـ ــد أق ـ ـ ــوى
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات الـ ـت ــي ن ـج ـح ــت فــي
ً
اخ ـتــراق "ال ـح ــراك" ،وأصـبــح ق ــادرا
على تحويله نحو االت ـجــاه الــذي
يخدمه ويريده.
في هذا السياق ،لم يكن "حزب
ً
الله" بعيدا عن جزء من التظاهرات
الـتــي حصلت قبل يومين ،ووراء
ذل ــك خلفيات سياسية مـتـعــددة،
أولها ،أن الحزب يرغب في القول
إن ــه ق ــادر على اإلم ـســاك بالشارع

والسيطرة على األرض ،وثانيها،
أنه أوصل رسالة واضحة ألصحاب
طرح الحياد اإليجابي أو المؤتمر
ال ــدول ــي ،ب ــأن دع ــوات ـه ــم ستقابل
بالفوضى والتفلت في الشارع.
وبذلك نجح الحزب في تحويل
االه ـت ـمــام مــن الـسـيــاق السياسي
الذي يقوده البطريرك الماروني مار
بشارة بطرس الراعي ،وهدفه عقد
مؤتمر دولي يبحث األزمة اللبنانية
بما فيها ملف سالح حزب الله.
ً
وع ـم ـل ـي ــا ،يـم ـكــن ال ـح ــدي ــث عن
ثالثة تحركات بالشارع في األيام
األخ ـ ـيـ ــرة .ال ـت ـحــرك األول بـ ــدأ في
م ـن ــاط ــق نـ ـف ــوذ ح ـ ــزب الـ ـل ــه ،وم ــن
ً
مجموعات محسوبة عليه سياسيا،
وه ــو بمنزلة ّ
رد مــن الـحــزب على
بكركي على طريقته.
وال ـت ـح ــرك ال ـث ــان ــي ه ــو ال ــذي
جرى في مناطق محسوبة على
ق ــوى مسيحية مــؤيــدة لمواقف
ال ـب ـط ــري ــرك الـ ـم ــارون ــي .وكــانــت
الـصــرخــات فــي هــذه التظاهرات
واضحة بــأن الـشــارع المسيحي
ال يريد االستمرار بالتحالف القائم
بين حــزب الله مــن جهة ،ورئيس
الجمهورية ميشال عــون والتيار
الوطني ّ
الحر أي الحزب المسيحي
ً
األب ـ ـ ـ ــرز وال ـ ـ ـ ــذي ي ـس ـي ـطــر ع ـم ـل ـيــا
على الحصة األكـبــر مــن السلطة،
مــن الـجـهــة األخـ ــرى .وه ــذا موقف
مسيحي علني وصــريــح يرفض
االستمرار بالتحالف مع الحزب.
وإذا ك ـ ــان ن ـ ــزول "ح ـ ــزب ال ـل ــه"
إل ــى ال ـش ــارع تـحــت سـقــف الــوجــع
المالي واالقتصادي هدفه إيصال
رسالة إلى الجميع بأن الطروحات
السياسية الـتــي يقدمها البعض
س ـ ـتـ ــؤدي إلـ ـ ــى الـ ـف ــوض ــى ،وأراد
ت ـح ــوي ــر األن ـ ـظـ ــار وااله ـت ـم ــام ــات

ً
عون يطلب من سالمة تحقيقا حول انخفاض الليرة
طلب الرئيس اللبناني ميشال عون ،أمس ،من
حاكم مصرف لبنان الـمــركــزي ،ريــاض سالمة،
إجراء تحقيق في أسباب أحدث انخفاض للعملة.
وقال بيان صدر عن المديرية العامة لرئاسة
الجمهورية "الرئيس عون طالب حاكم مصرف
لـبـنــان بـمـعــرفــة أس ـبــاب ه ــذا االرت ـف ــاع ،وإط ــاع
ال ـل ـب ـنــان ـي ـيــن تــأم ـي ـنــا ل ـل ـش ـفــاف ـيــة ع ـل ــى نـتــائــج
التحقيق الذي تجريه هيئة التحقيق الخاصة،
كما طالبه بإحالة نتائج التحقيق إلى النيابة
العامة ليصار إلى مالحقة المتورطين في حال
ثبت وجود عمليات مضاربة غير مشروعة على
العملة الوطنية من جانب أفــراد أو مؤسسات
أو مصارف".

تركيا تعرض
على مصر ترسيم
الحدود البحرية
قــال وز يــر الخارجية
التركي مولود جاويش
أو غـلــو ،أ مــس ،إن تركيا
يـمـكــن أن تـتـفــاوض مع
مصر على توقيع اتفاق
ترسيم الحدود البحرية
فـ ــي شـ ـ ــرق ال ـم ـت ــوس ــط،
بناء على سير العالقات
بين البلدين.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ج ـ ـ ـ ــاوي ـ ـ ـ ــش
أوغلو":يمكننا توقيع
ات ـفــاق ـيــة م ــع م ـصــر مــن
خـ ــال الـ ـتـ ـف ــاوض عـلــى
الـ ـمـ ـس ــاح ــات ال ـب ـحــريــة
ً
و فـقــا لمسار عالقتنا"،
وتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع":ت ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا
بإيجابية نشاط مصر
فـ ـ ــي الـ ـتـ ـنـ ـقـ ـي ــب ض ـم ــن
ح ــدوده ــا الـبـحــريــة في
المتوسط وفق احترام
ل ـح ــدودن ــا" ،وه ــذه هي
المرة األو لــى التي يتم
ف ـي ـهــا االح ـت ـف ــاء تــركـيــا
باالكتشافات المصرية
لـ ـلـ ـغ ــاز ال ـط ـب ـي ـع ــي فــي
البحر المتوسط.
ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد م ـ ـصـ ــر
ً
رسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى ح ـ ـ ــوار
جـ ـ ـ ـ ـ ــاويـ ـ ـ ـ ـ ــش أوغ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ــو،
ً
ً
لـ ـك ــن م ـ ـ ـصـ ـ ــدرا م ـط ـل ـع ــا
أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى ت ـ ـع ـ ـج ـ ـب ـ ــه م ــن
الـتـصــريـحــات الـتــركـيــة،
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن عـ ــدم
وجـ ـ ــود حـ ـ ــدود ب ـحــريــة
ب ـي ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،ب ـعــدمــا
رسـمــت مـصــر حــدودهــا
الـ ـبـ ـح ــري ــة م ـ ــع ق ـب ــرص
واليونان ،لكن المصدر
رحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ب ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــري ـ ــح
اإليجابي التركي حول
االك ـت ـشــافــات الـمـصــريــة
لـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــاز ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ش ـ ـ ـ ــرق
ال ـ ـم ـ ـتـ ــوسـ ــط ،وقـ ـ ـ ــال إن
التنسيق بين دول شرق
المتوسط أمر ضروري
شــر ي ـطــة أن ي ـك ــون ذ لــك
عبر احترام االتفاقيات
الدولية الحاكمة.

وأكد عون "أن الهم األساس يبقى الستعادة
أمــوال المودعين وحقوق الناس التي ال يجوز
إض ــاعـ ـتـ ـه ــا ،ال عـ ــن ط ــري ــق الـ ـمـ ـض ــارب ــات غـيــر
المشروعة ،وال عن طريق التحويالت المشبوهة
إلـ ــى ال ـ ـخـ ــارج" ،م ـع ـت ـبــرا أن "ال ـم ـم ــارس ــات غير
المشروعة والمشبوهة هي التي أدت إلى فقدان
قسم كبير من الــودائــع ،مما تسبب في ضائقة
مالية واجتماعية علت معها صرخة الناس عن
حق ،فنزلت إلى الشارع ،وهذا أمر مشروع ألن
اإلنسان ال يمكن وال يجوز أن يسكت عن حقه،
وأن يتفرج على نهب أمــوالــه وإفـقــاره مــن دون
ردة فعل".

متظاهر يغذي ً
نارا أشعلها محتجون لقطع الطريق
الساحلي بين بيروت وصيدا أمس (أ ف ب)
عـنـهــا ،ف ــإن نـ ــزول "المسيحيين"
إلى الشوارع وقطع الطرقات ،كان
في إطــار رد الفعل الطبيعي ،على
األزمة االقتصادية في المقام األول،
ً
وثانيا إلثبات وجوده والقول ،إن
المعارضة المسيحية ل ـ "الـحــزب
والتيار" هي التي تمسك بالعصب
المسيحي وتسيطر على األرض.
أما التحرك الثالث ،فقد جرى
من محسوبين على حركة "أمل"
الشيعية وقوى سنية بينها "تيار
المستقبل" ،وكان هدفها الرئيسي
ممارسة المزيد من الضغط على

رئيس الجمهورية للقبول بتقديم
تنازالت وتشكيل الحكومة وعدم
االستمرار بفرض شروطه.
وهذا يدل أن القوى السياسية
الـلـبـنــانـيــة ال تـ ــزال ت ـعــرف كيف
تعمل عـلــى تـحــريــف التحركات
المطلبية والشعبية والمحقة،
وال ت ــزال قـ ــادرة عـلــى اخـتــراقـهــا
وتــوظ ـي ـف ـهــا ف ــي ال ـس ـي ــاق ال ــذي
ت ــري ــده ،لـكــن اس ـت ـم ــرار التخبط
السياسي سيقود إلى مزيد من
الـتـحــركــات ،وسـيـكــون اإلنفجار
االجـ ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ـ ــي الـ ـمـ ـقـ ـب ــل أعـ ـن ــف

وأخطر مما جرى في لحظة "17
ً
تـشــريــن" ،خـصــوصــا أن الوضع
االقتصادي أصبح أسوأ بكثير،
وأن الطبقة الوسطى التي كانت
قـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم ط ــروح ــات
سياسية واجتماعية ،سحقت،
وبالتالي سيكون المشهد أمام
ً
سيناريوهات خطرة جدا.
جـهــات سياسية فــاعـلــة على
ال ـس ــاح ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ال تـتــوقــع
اح ـت ـم ــال تـحـقـيــق أي خـ ــرق في
جـ ــدار األزم ـ ــة وأن ي ـطــول مسار
ً
االنهيار واالستعصاء ،وصــوال

إلى توتر سياسي وشعبي وقد
ً
ً
ً
ينعكس توترا مذهبيا وطائفيا،
ي ــؤدي فــي النهاية إل ــى الــذهــاب
ن ـحــو مــؤت ـمــر تــأسـيـســي جــديــد
إلعادة البحث بالصيغة اللبنانية
ك ـكــل ب ــرع ــاي ــة دولـ ـي ــة ،ل ـكــن ذلــك
سينطوي على مخاطر ألن كل
جهة لبنانية حزبية أو طائفية
ستعمل على قاعدة تحصيل أكبر
كم من األوراق في يدها لتحسين
ش ــروط ـه ــا ال ـت ـف ــاوض ـي ــة ،وه ــذا
يفترض أننا سنشهد صدامات
بين هذه القوى.

«المطارنة» يتمسكون بالمؤتمر الدولي ويشيدون بـ «تحرك السبت»
عقد مجلسالمطارنة الموارنة ،أمس ،اجتماعه الشهري برعاية
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.
وأشاد المطارنة في بيان بـ"الحدث الوطني الكبير الذي احتضنه
ً
الكرسي البطريركي في  27فبراير الماضي ،تأييدا لموقف غبطة
ً
البطريرك الداعي إلى إعــان حياد لبنان صونا لسيادته الكاملة،
ً
وتحييدا عن الصراعات والحروب اإلقليمية والدولية ،وإلــى عقد
مؤتمر دولي خاص بلبنان ،برعاية منظمة األمم المتحدة ،من أجل
إنقاذه من حالة االنهيار السياسي واالقتصادي والمالي".
وع ـبــر ال ـم ـشــاركــون ع ــن "وج ـع ـه ــم ،وع ــن فــرح ـهــم ب ـهــذا الـتــاقــي
الحضاري العابر للمناطق والطوائف والمذاهب واألحزاب ،الذي إن
دل على شيء ،فعلى أحقية ما ذهب إليه صاحب الغبطة ،بوضوح
وواقعية والتزام لبناني صلب وحازم".
وأضاف البيان أن "االعتراضات التي حدثت ليل الثالثاء والناجمة

عــن االرتـفــاع المتمادي لسعر صــرف ال ــدوالر ،والـتــدهــور المخيف
لقيمة العملة اللبنانية تدل من جديد على عمق الهوة التي أوقع
ً
ً
الـشـعــب الـلـبـنــانــي فيها اقـتـصــاديــا ومــال ـيــا ،وعـلــى الـفـشــل الــذريــع
للسلطة السياسية في معالجة هذه الحالة بسبب تمنعها ،بدون
وجه حق ،عن تشكيل حكومة مهمة من ذوي االختصاصات وغير
الحزبيين تكون قــادرة على مواجهة األوضــاع الصعبة في البالد
المواجهة الالزمة".
ودعوا السلطة السياسية إلى "تحصين المؤسسة العسكرية من
خالل إقرار الموازنات الالزمة لتعزيز جميع عناصر الجيش اللبناني
ومختلف األجهزة األمنية".
كما دعا المطارنة إلى "التعاون مع القضاء الدولي في جريمة
ً
تفجير المرفأ نظرا إلى تشعبات هذه الجريمة ،ولوجود ضحايا
ومنكوبين من غير اللبنانيين".

«الوزاري العربي» يجدد ألبوالغيط
ومفاوضات ثنائية بين مصر وقطر

• تباين حول سورية • بن عبدالرحمن يشيد بوساطة
الكويت ويجدد االلتزام بـ «بيان العال»
●

القاهرة  -حسن حافظ

ف ــي م ـش ـهــد ك ـ ـ ّـرس الـتــرتـيـبــات
العربية القائمة على "بيان العال"
الموقع مطلع العام الحالي ،وأنهى
المقاطعة العربية المصرية لدولة
قطر ،عقد وزير الخارجية المصري
سامح شكري جلسة مباحثات مع
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية
القطري محمد بن عبدالرحمن آل
ثاني في القاهرة ،أمــس ، ،في أول
زيارة رسمية لمسؤول قطري رفيع
المستوى للقاهرة منذ عام .2017
وشارك وزير الخارجية القطري،
ف ــي اج ـت ـم ــاع ــات ال ـ ـ ـ ــدورة ال ـ ـ ـ 155
لمجلس جامعة الدول العربية على
المستوى الوزاري في القاهرة أمس،
وهي أول مشاركة للوزير القطري
في اجتماعات العرب منذ  ،2017إذ
عادة ما كان يتم االكتفاء بمشاركة
ال ـ ـم ـ ـنـ ــدوب الـ ـقـ ـط ــري ال ـ ــدائ ـ ــم فــي
اجتماعات جامعة الدول العربية،
خالل األعوام الماضية.
وج ـلــس ب ــن عـبــدالــرحـمــن على
ال ـم ـن ـص ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ل ـل ـجــام ـعــة
العربية بـجــوار نظيره المصري
س ــام ــح شـ ـك ــري ،إذ س ـلــم األخ ـيــر
الــرئــاســة ال ــدوري ــة م ــن مـصــر إلــى
ق ـط ــر ،وب ـ ــدت األج ـ ـ ــواء ودي ـ ــة بين
رأسي الدبلوماسية في البلدين ،في
مشهد كرس طي صفحة المقاطعة
العربية المصرية ضد قطر والتي
استمرت نحو ثالثة أعوام ونصف
العام ،وخالل هذه الفترة لم يزر بن
عبدالرحمن مصر.
ً
وكــان بن عبدالرحمن حريصا
في كلمته خالل الجلسة االفتتاحية
الجتماعات جامعة ال ـعــرب ،على
ت ــوج ـي ــه ال ـش ـك ــر إل ـ ــى م ـص ــر على
جـ ـه ــوده ــا خ ـ ــال ق ـ ـيـ ــادة ال ـ ـ ــدورة
الماضية لمجلس جامعة الــدول
العربية ،وثمن "بيان العال" الصادر
ع ــن ال ـق ـم ــة الـخـلـيـجـيــة األخـ ـي ــرة،
الــذي أنهى األزمــة الخليجية التي

ً
اس ـت ـم ــرت ثـ ــاث س ـ ـنـ ــوات ،داع ـي ــا
لمضاعفة العمل العربي المشترك،
وســط التهديدات الجسيمة التي
تواجه العالم العربي.
بـ ــدوره ،هنأ شـكــري دول ــة قطر
"الشقيقة" على تولى رئاسة الدورة
الـحــالـيــة لمجلس الـجــامـعــة ،قبل
أن يــركــز فــي كلمته على القضية
ً
الفلسطينية ،مستعرضا الجهود
المصرية في هذا الصدد.
وأع ـ ــرب ع ــن تــرح ـيــب ال ـقــاهــرة
بقرار السلطة الفلسطينية إجــراء
االنتخابات في العام الحالي ،كما
أشار إلى الجهود المصرية إلعادة
ً
األمــن والـســام إلــى ليبيا ،مشيدا
بالخطوات األخ ـيــرة الـتــي انتهت
باختيار رئيس ال ــوزراء الجديدة
ورئيس المجلس الرئاسي.
وك ـش ــف ش ـك ــري أن االج ـت ـمــاع
ال ـ ـ ــوزاري ال ـثــانــي للجنة العربية
المعنية بمتابعة التدخالت التركية
الذي عقد صباح أمس ،أكد الرفض
القاطع الستمرار التدخالت التركية
في المنطقة ،والتي تنطوي على
وجــود قــوات عسكرية تركية على
أراضي دول عربية شقيقة ،وال شك
أن هــذه السياسات لــم تـ ّ
ـؤد سوى
إلى تعميق حدة االستقطاب وإذكاء
الخالفات.
وعرج وزير الخارجية المصري
ً
للحديث عن األزمة السورية قائال،
إن "الشعب السوري وحده هو من
يدفع الثمن بال أي أفق يحمل على
ال ـت ـفــاؤل فــي المستقبل الـقــريــب"،
وأشــار إلى إمكانية عــودة سورية
إلى الحاضنة العربية كدولة فاعلة
ومـسـتـقــرة كــأمــر حـيــوي لصيانة
األمن القومي العربي ،لكن شريطة
أن "ت ـظ ـهــر س ــوري ــة بـشـكــل عملي
إرادة للتوجه نحو الحل السياسي
ال ـم ــؤس ــس ع ـلــى قـ ـ ـ ــرارات مجلس
ً
األمـ ـ ــن" ،داعـ ـي ــا ألن يـمـضــي الـحــل
الـسـيــاســي ب ــال ـت ــوازي م ــع إخ ــراج
جميع القوات األجنبية من األراضي

السورية ،وفي مقدمتها االحتالل
الـتــركــي .وت ـحــول الملف الـســوري
إلــى نقطة محل تباين بين وزراء
الـخــارجـيــة ،مــا ظهر بــوضــوح في
ً
بعض كلماتهم فضال عن الفشل
فــي إعـ ــادة مقعد ســوريــة المعلق
على الرغم من تبني عدة دول لمثل
هــذا التوجه ،إذ دعــا األمـيــن العام
أحمد أبوالغيط في كلمته ،لخلق
مسار فعال وذي مصداقية للحل
السياسي في سورية ،وشدد على
ضرورة أال يكون العرب بعيدين عن
هــذا الحل ،في ظل عروبة سورية
ال ـت ــي ال يـمـكــن ألحـ ــد أن ينزعها
عنها ،بينما قــال وزيــر الخارجية
القطري إنه يجب محاسبة جميع
المسؤولين عن الجرائم في سورية
وتقديمهم للعدالة الدولية.
وأشاد وزير الخارجية القطري
بجهود الوساطة الكويتية ،التي
بذلها أمير الكويت الراحل الشيخ
صباح االحمد ،واستكملها سمو
أمير الـبــاد الشيخ نــواف األحمد
إلنهاء األزمة الخليجية.
وجــدد في هــذا السياق ،إشــادة
قـطــر ب ـ «ب ـيــان ال ـعــا» ال ـص ــادر عن
القمة الخليجية االخيرة التي عقدت
بالسعودية ،والذي أنهى األزمة.
وشدد على ان انتهاء هذه األزمة
«سـيـنـعـكــس اي ـجــابــا عـلــى تعزيز
ال ـع ــاق ــات الـخـلـيـجـيــة والـعــربـيــة،
وتــرسـيــخ االس ـت ـقــرار بالمنطقة»،
مـعــربــا عــن امـلــه اسـتـلـهــام العبرة
م ــن هـ ــذه األزم ـ ــة «ل ـت ـك ــون مـحـفــزا
ل ـمــزيــد م ــن ال ـت ـع ــاون والـتـضــامــن
لتحقيق مستقبل أفضل للعالقات
بين الـبـلــدان الـعــربـيــة» .كما أعــرب
عــن الشكر لجميع ال ــدول العربية
والصديقة التي ساهمت في إنهاء
هذه األزمة.
وب ــدأ وزراء الـخــارجـيــة الـعــرب
اجتماعاتهم في القاهرة بالتجديد
ل ــأم ـي ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـج ــام ـع ــة الـ ـ ــدول
الـعــربـيــة ،أح ـمــد أبــوال ـغ ـيــط ،فترة

شكري وبن عبدالرحمن في اجتماع ثنائي بالقاهرة على هامش الوزاري العربي
ج ــدي ــدة (خ ـمــس سـ ـن ــوات) ،وج ــاء
ق ـ ــرار ال ـمــواف ـقــة ع ـلــى ط ـلــب مصر
ال ـت ـجــديــد ألبــوال ـغ ـيــط بــاإلج ـمــاع
من وزراء الخارجية العرب خالل
االجتماع التشاوري الــذي يسبق
الجلسة االفتتاحية ،وهو ما سبق
وأن انفردت به "الجريدة" في نهاية
يناير الـمــاضــي ،عندما نقلت عن
مصادرها بأن "ترشيح أبوالغيط
لن تقابله أي مصاعب وسط توافق
عربي على التجديد له".
وتضمن جدول األعمال  9بنود
رئ ـي ـس ـيــة ،ف ــي مـقــدمـتـهــا القضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة والـ ـص ــراع الـعــربــي
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،ويـتـضـمــن متابعة
الـ ـتـ ـط ــورات ال ـس ـيــاس ـيــة للقضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة والـ ـص ــراع الـعــربــي
اإلسرائيلي وتفعيل مبادرة السالم
العربية ،كما يتناول البند الثالث
األم ــن القومي الـعــربــي ،ومناقشة
األوضـ ـ ـ ـ ــاع فـ ــي ل ـي ـب ـيــا وسـ ــوريـ ــة،
والتضامن مع لبنان ،ودعم السالم
في السودان ،واالنتهاكات التركية
واإليــران ـيــة لـسـيــادة بعض ال ــدول
ال ـع ــرب ـي ــة ،وه ـم ــا ال ـب ـن ــدان ال ـل ــذان
اسـ ـتـ ـح ــوذا ع ـل ــى اهـ ـتـ ـم ــام وزراء
الخارجية العرب خالل مناقشات
أم ـ ـ ــس .وزراء الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ب ـ ــدأوا
جلساتهم باجتماع تشاوري مغلق،
قبيل انطالق الدورة الـ  155لمجلس
الجامعة على المستوى الــوزاري،
ومناقشة إعادة انتخاب أبو الغيط،

ً
ف ـضــا عــن إعـ ــداد م ـشــروع جــدول
أعمال القمة العربية العادية المقبلة
فــي دورتـهــا ال ـ  ،31المقرر عقدها
فــي ال ـجــزائــر إل ــى جــانــب ع ــدد من
قضايا العمل العربي المشترك في
المجاالت السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والقانونية وحقوق
اإلنسان والشؤون المالية واإلدارية،
وسط مطالب بإعادة هيكلة الجهاز
اإلداري للجامعة.
وعـ ـ ـل ـ ــى ه ـ ــام ـ ــش اجـ ـتـ ـم ــاع ــات
جامعة الــدول العربية ،عقد وزير
الخارجية المصري سامح شكري،
مع نظيره األردنــي أيمن الصفدي
والـفـلـسـطـيـنــي ري ـ ــاض ال ـمــال ـكــي،
االجتماع التشاوري الثالثي ،بمقر
وزارة ال ـخــارج ـيــة ال ـم ـصــريــة في
قصر التحرير بالقاهرة ،وناقش
االجتماع عدة قضايا ذات اهتمام
مشترك بما فيها أوج ــه التعاون
الـمـسـتـمــر ،لـكــن مـلــف ال ـس ــام في
الـشــرق األوس ــط ومصير القضية
الفلسطينية ،حــاز الجانب األكبر
من المناقشات الثالثية.
ال ـم ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـخــارج ـيــة
المصرية أحمد حافظ ،صرح بأن
الــوزراء الثالثة أكدوا أهمية البناء
على ما شهدته الفترة الماضية من
زخم استهدف تحريك ملف عملية
السالم على عدة مسارات ،وأشادوا
بـ ـمـ ـخ ــرج ــات االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع األخـ ـي ــر
لمجلس جــامـعــة ال ـ ــدول العربية

على المستوى الــوزاري في دورته
غير العادية ،وما تمخض عنه من
قرارات مهمة.
وأعـ ـ ـ ــرب ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـث ــاث ــة عــن
تطلعهم النخراط األطراف المعنية
بفاعلية فــي ملف عملية الـســام،
مــع ض ــرورة االسـتـمــرار فــي العمل
خالل الفترة المقبلة من أجل خلق
البيئة المؤاتية لمفاوضات جادة
وبناءة بين الطرفين الفلسطيني
واإلسرائيلي بهدف إنهاء الجمود
الـحــالــي ،والـسـعــي نحو التوصل
إلـ ـ ــى ال ـ ـسـ ــام الـ ـش ــام ــل وال ـ ـعـ ــادل
والدائم الــذي يضمن إقامة الدولة
الفلسطينية الـمـسـتـقـلــة الـقــابـلــة
للحياة على حدود الرابع من يونيو
 ،1967وعاصمتها القدس الشرقية.
وش ـ ــدد الـ ـ ـ ــوزراء ع ـلــى ضـ ــرورة
وقف جميع األنشطة االستيطانية
اإلس ـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـي ـ ــة فـ ـ ـ ــي األراض ـ ـ ـ ـ ـ ــي
الفلسطينية المحتلة ،مع التأكيد
عـ ـل ــى أن ع ـم ـل ـي ــات االس ـت ـي ـط ــان
تـقــوض مــن ف ــرص الـتــوصــل لحل
ً
الــدولـتـيــن ،فـضــا عـمــا تمثله من
انتهاك لـقــرارات الشرعية الدولية
والقانون الدولي ،بينما أعرب وزير
الخارجية المصري عن دعم القاهرة
لكل الـخـطــوات الـمـبــذولــة مــن قبل
القيادة الفلسطينية إلنجاح الحوار
الفلسطيني ،والتطلع ألت تسهم
االنتخابات المقبلة في إنهاء ملف
االنقسام الفلسطيني.

دوليات
سلة أخبار
أفغانستان« :داعش» يتبنى
قتل  3موظفات تلفزيون

تبنى تنظيم "داعش" اإلرهابي
قتل  3موظفات في محطة
"انيكاس تي في" التلفزيونية
األفغانية في جالل أباد شرق
البالد ،بعد أقل من  3أشهر
على قتل إحدى المذيعات.
وقال التنظيم ،في بيان
نقله موقع "سايت" ،إن
"جنود الخالفة استهدفوا
 3صحافيات يعملن إلحدى
وسائل اإلعالم الموالية
للحكومة األفغانية المرتدة".
ً
وتشهد أفغانستان تصاعدا
في أعمال العنف وسط حالة
عدم يقين تعيشها مفاوضات
السالم بين الحكومة وحركة
طالبان ،بعد أن أعلنت إدارة
الرئيس األميركي جو بايدن
ً
أنها تراجع اتفاقا عقدته
اإلدارة السابقة مع الحركة .

ميانمار :مقتل  9متظاهرين
وانشقاق ضابطين

قتل  9من المتظاهرين
المطالبين بالديمقراطية
على األقل ،أمس ،في ميانمار
برصاص قوات األمن التي
تواصل قمع معارضي انقالب
األول من فبراير الذي أطاح
الحكومة المدنية والزعيمة
أونغ سان سوتشي .وانضم
ضابطا شرطة من ذوي الرتب
العالية إلى "حركة العصيان
المدني ضد الدكتاتورية،
بينما وجهت إلى الرئيس
السابق للجمهورية وين
ً
ميينت المتهم أساسا بعدم
احترام القواعد المرتبطة
بوقف وباء "كوفيد  ،"19تهمة
مخالفة الدستور كما قال
المحامي خين مونغ زاو.

أرمينيا :سركيسيان يناقش
األزمة مع رئيس األركان

قال المكتب الصحافي
للرئاسة األرمنية ،إن رئيس
الجمهورية أرمين سركيسيان
ناقش الوضع السياسي
الداخلي مع رئيس األركان
العامة أونيك غاسباريان الذي
طالب رئيس الوزراء نيكول
باشينيان بإقالته .وأمس
األول ،رفض سركيسيان من
جديد توقيع أمر باشينيان
بإقالة غاسباريان لكن قرار
رئيس الوزراء سيدخل ّ
حيز
ً
التطبيق آليا بعد ثالثة أيام.
واتهم باشينيان غاسباريان
بالضلوع بمحاولة انقالب
ضده بعد أن دعته هيئة األركان
العامة إلى االستقالة.
وحاول باشينيان التنصل
من التبعات السياسية التفاق
السالم الذي رعته موسكو
وكرس هزيمة كبيرة ألرمينيا
لمصلحة أذربيجان في إقليم
ناغورنو قره باغ ،وذلك من
خالل تحميل الجيش مسؤولية
الموافقة على االتفاق.

ألمانيا تضع «البديل»
تحت مراقبة الشرطة

قررت االستخبارات الداخلية
األلمانية وضع حزب "البديل
من أجل ألمانيا" اليميني
المتطرف تحت مراقبة
الشرطة ،معتبرة أنه ضاعف
انتهاكاته للنظام الديمقراطي،
حسبما ذكرت مصادر
برلمانية ،أمس .وقالت
المصادر ،إن مكتب حماية
الدستور أدرج الحزب على
الئحة "الحاالت المشبوهة" ما
يسمح له بمراقبة اتصاالته
أو حتى إدخال مخبرين
إلى صفوفه ،مؤكدة بذلك
معلومات نشرتها صحف.
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رياضة

أهداف متباينة للكويت والقادسية أمام الشباب وخيطان

الجولة السادسة لـ «الممتاز» تنطلق اليوم بمباراتين

فرحة العبي الكويت في لقاء سابق

حازم ماهر

يلتقي اليوم الكويت مع
الشباب ،والقادسية مع
خيطان في افتتاح الجولة
السادسة من دوري stc
للدرجة الممتازة.

تـن ـطـلــق م ـن ــاف ـس ــات ال ـجــولــة
ال ـســادســة لـ ــدوري  stcلـلــدرجــة
الـ ـمـ ـمـ ـت ــازة لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ال ـي ــوم
ال ـخ ـم ـي ــس ،ب ــإق ــام ــة م ـبــارات ـيــن
يـلـتـقــي خــال ـه ـمــا ،ال ـكــويــت مع
الشباب فــي الساعة  5.00على
استاد الكويت ،والقادسية مع
خيطان فــي الـســاعــة  7.30على
اس ـتــاد محمد الـحـمــد ،عـلــى أن
تختتم منافسات هــذه الجولة
غدا الجمعة بثالث مواجهات.

الكويت والشباب
وف ـ ـقـ ــد ال ـ ـكـ ــويـ ــت والـ ـشـ ـب ــاب
نقطتين ثمينتين فــي الجولة
ال ـســاب ـقــة ،مـمــا يـعـنــي ان هـنــاك

رغـ ـب ــة ل ــدي ـه ـم ــا فـ ــي اس ـت ـع ــادة
الـ ـت ــوازن ،فــالـكــويــت ت ـع ــادل مع
كـ ــاظ ـ ـمـ ــة ولـ ـ ـ ــم يـ ـ ـق ـ ــدم ال ـ ـعـ ــرض
المنتظر منه ،وهــو امــر متوقع
كــون الـلـقــاء هــو األول لالبيض
تحت قـيــادة الـمــدرب االسباني
جوزناليس الذي تولى المهمة
خلفا للمدرب محمد عبدالله.
واألب ـ ـ ـيـ ـ ــض يـ ـحـ ـت ــل الـ ـم ــرك ــز
ال ـ ـخـ ــامـ ــس ب ــرصـ ـي ــد  7نـ ـق ــاط،
وه ــو األم ــر ال ــذي يـضـعــه تحت
ضغوط عصبية ونفسية هائلة،
خصوصا انه مطالب بالحفاظ
على لقب البطولة ا ل ــذي حققه
في الموسم الماضي.
وي ـت ـع ـيــن ع ـل ــى جــونــزال ـيــس
ال ـيــوم ق ـيــادة االص ـفــر لتحقيق

ال ـفــوز ،ثــم االرت ـقــاء بالمستوى
ال ـ ـف ـ ـنـ ــي ،ف ـ ــي وق ـ ـ ــت ي ـغ ـي ــب عــن
الفريق التونسي رامي البدوي
بداعي اإليقاف ،في حين تعافى
جمعة سعيد ودخل التدريبات
لـكــن مـشــاركـتــه ف ــي ي ــد الـجـهــاز
الفني.
أمــا الشباب الــذي تعادل مع
خـيـطــان بنتيجة  ،2 -2فيحتل
ال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـ ـتـ ــاسـ ــع ب ــرصـ ـي ــد 4

العبو فريق القادسية في لقاء سابق
ن ـق ــاط .وم ــازال ــت ال ـص ــورة غير
واضـ ـح ــة ف ـي ـمــا ي ـخــص تـعــافــى
الع ـب ـيــه ال ـس ـب ـعــة ال ــذي ــن غــابــوا
ام ـ ــام ال ـس ــاح ــل ث ــم خ ـي ـطــان في
المشاركة أم ــام الـكــويــت الـيــوم،
وه ــو م ــا يــرجــح غـيــابـهــم إن لم
يكن لعدم تعافيهم ،فعلى اقل
تـقــديــر ل ـعــدم جــاهــزيـتـهــم فنيا
وبدنيا.
ويـ ــدرك ال ـم ــدرب م ــارج ــان ان

مباراتا اليوم
المباراة
الكويت × الشباب
القادسية × خيطان

الوقت
5.00
7.30

الملعب
استاد الكويت
استاد محمد الحمد

العربي وكاظمة يفتتحان «ذهبي الطائرة» اليوم
•

محمد عبدالعزيز

ت ـقــام ال ـي ــوم م ـب ــارات ــان ف ــي انـطــاق
منافسات دور الذهاب للمربع الذهبي
في الــدوري الممتاز لكرة الطائرة ،إذ
ً
يلتقي في الساعة الرابعة عصرا فريق
العربي مع كاظمة ،تليها في السابعة
م ـس ــاء مـ ـب ــاراة ال ـك ــوي ــت وال ـق ــادس ـي ــة،
وتـسـتـضـيـفـهـمــا ص ــال ــة االتـ ـح ــاد في
مجمع صــاالت الشيخ سعدالعبدالله
بمنطقة صباح سالم.
ً
وطبقا لقواعد البطولة تتأهل الفرق
األربعة األولى بالنقاط في القسم األول
للمربع الذهبي من الدوري الذي يقام
بـنـظــام الــذهــاب واإليـ ــاب عـلــى أن يتم
احتساب نقاط المباريات وفق النظام
الدولي.

العربي وكاظمة
يتطلع العربي ،وصيف القسم األول
لـلــدوري بـفــارق األش ــواط عــن الكويت
ال ـم ـت ـصــدر بــرص ـيــد واحـ ــد  17نـقـطــة،
لتحقيق بداية قوية في المربع الذهبي
ع ـلــى ح ـســاب كــاظ ـمــة ،ال ـثــالــث ب ـفــارق
األشواط عن القادسية الرابع برصيد
واحد  16نقطة والساعي كذلك لتقديم
عــرض جيد وحصد نقاط الـفــوز رغم
صعوبة اللقاء على الطرفين.
وسيخوض األخضر اللقاء مدعوما

بتألق محترفه البلغاري كادانكوف
بـجــانــب مـجـمــوعــة الــاعـبـيــن الشباب
ف ــي مــواج ـهــة مـخـضــرمــي الـبــرتـقــالــي،
ومحترفهم الدومينيكاني سانتوس،
ل ـك ــن ال ـف ــري ــق س ـي ـف ـقــد جـ ـه ــود نـجـمــه
مـ ـس ــاع ــد ال ـم ـج ـم ــد ب ـس ـب ــب إص ــاب ـت ــه
بفيروس كورونا.

الكويت والقادسية
في المباراة الثانية ،يأمل الكويت،
حامل اللقب ،في حصد أول فوز له في
الـمــربــع الــذهـبــي ،والـثــأر مــن خسارته
في القسم األول أمــام األصفر الطامح
إل ــى ت ـكــرار ال ـفــوز والـتـقــدم خـطــوة في
صراع اللقب.
وس ـي ـع ـت ـمــد ال ـك ــوي ــت ع ـلــى العـبـيــه
ً
المحليين ،خصوصا عبدالله جاسم،
وعبدالرحمن العتيبي ،وعامر السليم،
بـعــد إن ـه ــاء عـقــد مـحـتــرفــه الـبــرازيـلــي
إيفاندر ،في حين سيرتكز األصفر على
راشد عنبر ،وبدر جوهر ،والبرازيلي
ً
داجالما.

ربع نهائي الكأس
ومـ ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،أس ـف ــرت نـتــائــج
مباريات إياب الدور التمهيدي لبطولة
ك ـ ــأس االت ـ ـح ـ ــاد ،الـ ـت ــي أق ـي ـم ــت أم ــس
األول ،ع ــن تــأهــل ف ــرق أن ــدي ــة الـعــربــي

جانب من مباراة العربي واليرموك
والقادسية والتضامن إلى الدور ربع
النهائي للمسابقة ،بعد فوز األول على
اليرموك ،والثاني على الصليبيخات
ب ـثــاثــة أش ـ ــواط دون رد ،ك ـمــا تغلب
الثالث على الشباب بنتيجة .1-3
ي ــذك ــر أن ن ـتــائــج م ـب ــاري ــات ذه ــاب
الدور التمهيدي ،انتهت بفوز العربي
والقادسية والتضامن على اليرموك

وال ـص ـل ـي ـب ـي ـخــات وال ـش ـب ــاب بنتيجة
واحدة .0-3
وب ــذل ــك ،سـيـلـتـقــي ف ــي ذه ـ ــاب دور
ال ـث ـمــان ـيــة ل ـل ـك ــأس ي ـ ــوم  22الـ ـج ــاري
ال ـكــويــت م ــع ال ـســاحــل ،وال ـج ـه ــراء مع
ال ـق ــادس ـي ــة ،وك ــاظ ـم ــة م ــع ال ـت ـضــامــن،
وبــرقــان مــع الـعــربــي ،فــي حين تجري
مباريات اإلياب في  24مارس الجاري.

موسيماني يهدد الشحات باالستبعاد
•

بيتسو موسيماني

القاهرة  -ةديرجلا

•

هـ ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــوب إفـ ــري ـ ـقـ ــي
بـيـتـســو مــوسـيـمــانــي ،م ــدرب
ال ـف ــري ــق األول لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
بالنادي األهلي المصري،
ح ـس ـيــن ال ـش ـح ــات ،جـنــاح
الفريق ،بإعادته للجلوس
ع ـلــى ال ــدك ــة م ــن ج ــدي ــد في
ال ـم ـبــاريــات الـمـقـبـلــة ،م ـعــربــا عن
اسـتـيــائــه الـشــديــد مــن المستوى
ال ــذي ظـهــر بــه الــاعــب فــي مـبــاراة
طالئع الجيش األحد الماضي ،في
بطولة الدوري الممتاز ،وعدم ظهور
أي أنياب هجومية له طوال اللقاء،
رغم أنه شارك بشكل أساسي.

وع ـل ـمــت "الـ ـج ــري ــدة" أن مــوسـيـمــانــي
اجتمع بالشحات قبل التدريب الجماعي
االثنين الماضي في جلسة خاصة قال
فيها لــاعــب إنــه ال يجد مـبــررا لتراجع
مستواه بشكل كبير في الفترة األخيرة،
و ظ ـهــوره بشكل جيد لكن على مراحل
ب ـ ـع ـ ـيـ ــدة ،مـ ـم ــا ي ـض ـع ــه تـ ـح ــت ض ـغ ــوط
جماهيرية كبيرة ،في ظل االعتماد عليه
بشكل مستمر وأساسي ،رغم أنه ال يقدم
المردود اإليجابي المنتظر منه.
وأك ــد مــوسـيـمــانــي لــاعــب أن م ـبــاراة
فيتا كلوب الكونغولي السبت المقبل،
فــي الـجــولــة الثالثة ب ــدور المجموعات
ل ـ ــدوري أب ـط ــال إفــري ـق ـيــا تـعـتـبــر فــرصــة
أخيرة أمامه ،إما يتمسك بها ويستعيد
مستواه المعهود عنه ،ويثبت أنه جدير

بالمشاركة بشكل أساسي ضمن تشكيلة
الفريق ،وإمــا يجبر الجهاز الفني على
استبعاده تماما خاصة مع توافر أكثر
من بديل في مركز الجناح.
وي ـ ـعـ ــود الـ ـشـ ـح ــات ل ـل ـم ـش ــارك ــة أمـ ــام
الفريق الكونغولي بعد انتهاء إيقافه
الذي استمر  4مباريات ،حيث غاب عن
مباراتي سونديب بطل النيجر ،ثم لقاء
المريخ السوداني ،وأخيرا مباراة سيمبا
التنزاني ،التزاما بقرار االتحاد االفريقي
لـكــرة ال ـقــدم (كـ ــاف) ،وال ــذي أص ــدر ق ــرارا
بإيقاف الالعب على خلفية االحداث التي
شهدتها مباراة نهائي دوري األبطال في
النسخة األخيرة أمام الزمالك  27نوفمبر
الماضي.

ال ـم ـه ـم ــة ص ـع ـب ــة ج ـ ــدا فـ ــي ظــل
النقص العددي كما ان المنافس
يسعى بدوره للعودة إلى طريق
االنتصارات.

القادسية وخيطان
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن احـ ـت ــال
ال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة مـ ــركـ ــز ال ــوص ــاف ــة
برصيد  10نـقــاط ،وف ــوزه على
الساحل بنتيجة  2-3بصعوبة
بالغة وبأخطاء مــؤثــرة للحكم
عبدالله الجمالي ،فإن مستوى
الفريق غير مقنع بالمرة وهو
يعاني بقوة ،االمر الذي تسبب
ف ــي وضـ ــع الـ ـم ــدرب االس ـبــانــي
بابلو فرانكو على المحك ،وبات

الدحيل والريان في
نصف النهائي كأس قطر
ض ــرب الــدح ـيــل وال ــري ــان م ــوع ــدا في
نصف نهائي مسابقة كــأس أمير قطر
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ب ـعــد ت ـج ــاوزه ـم ــا ال ـش ـمــال
ً
والـخــريـطـيــات تــوالـيــا بالنتيجة ذاتها
-2صـفــر الثالثاء فــي افتتاح ال ــدور ربع
النهائي.
ففي الـمـبــاراة األول ــى ،عانى الدحيل
ق ـب ــل إن ـ ـهـ ــاء مـ ـغ ــام ــرة الـ ـشـ ـم ــال ،مـمـثــل
الــدرجــة الـثــانـيــة ،وانـتـظــر حـتــى الــوقــت
بــدل الضائع مــن الـشــوط األول ليفتتح
التسجيل بمجهود ف ــردي مــن الكيني
مايكل اولونغا ( ،)2+45ثم احتاج لوقت
متأخر ليؤمن االنتصار بهدف ثان إثر
تسديدة قوية بعيدة من البديل عبدالله
األحرق (.)83
وفي الثانية ،قاد العاجي يوهان بولي
الــريــان لتجاوز الخريطيات بتسجيله
ثنائية َّأمنت عبور فريقه الى الدور قبل
النهائي.
(أ ف ب)

بيراميدز يهزم المصري
وسموحة يتعثر أمام الجونة
•

القاهرة  -ةديرجلا

•

ان ـت ــزع ف ــري ــق ب ـيــرام ـيــدز ثـ ــاث نـقــاط
ثمينة بعدما حقق الفوز على المصري
البورسعيدي بهدفين لهدف ،في المباراة
التي جمعتهما ضمن مؤجالت الجولة
ال ـث ــال ـث ــة عـ ـش ــرة مـ ــن م ـس ــاب ـق ــة ال ـ ـ ــدوري
المصري الممتاز.
وارتفع رصيد بيراميدز إلى  22نقطة
ليرتقي إلى المركز الخامس في جدول
ت ــرت ـي ــب ال ـ ـ ـ ــدوري ،ف ـي ـمــا ت ـج ـمــد رص ـيــد
المصري عند  22نقطة في المركز الرابع.
وف ـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة أخـ ـ ـ ــرى ،واص ـ ـ ــل فــريــق
سموحة السكندري مسلسل تعادالته،
ب ـعــدمــا ح ـصــد نـقـطــة ثـمـيـنــة م ــن أن ـيــاب
ً
نظيره فريق الجونة بتعادلهما إيجابيا
بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الجولة
الخامسة عشرة.
ورفع فريق الجونة رصيده إلى النقطة
 21في المركز الثامن ،بينما رفع سموحة
رصيده إلى النقطة  19في المركز التاسع.
وح ـ ـسـ ــم ال ـ ـت ـ ـعـ ــادل ال ـس ـل ـب ــي نـتـيـجــة
ال ـم ــواج ـه ــة الـ ـت ــي ج ـم ـعــت ف ــري ــق مـصــر
المقاصة بمنافسه المقاولون العرب الذي
أصبح في المركز الثالث عشر برصيد 15
نقطة ،بينما صعد المقاصة إلى المركز
الثالث برصيد  24نقطة.

مهددا بالرحيل في حال خسارة
المزيد من النقاط.
ويفتقد األصفر اليوم لجهود
سلطان صلبوخ وضاري سعيد
و ع ـ ـبـ ــدا ل ـ ـعـ ــز يـ ــز وادي ب ــدا ع ــي
اإلصابة.
ك ـمــا ان ـض ــم ق ــائ ــد "األصـ ـف ــر"
بــدر الـمـطــوع ،وال ـحــارس خالد
الرشيدي ،إلى قائمة الغائبين
عـ ــن ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ،بـ ـع ــد ت ـعــرض ـه ـمــا
لـ ــإصـ ــابـ ــة ،ع ـل ـم ــا أن ال ـج ـه ــاز
الطبي بــذل مـجـهــودا مضاعفا
لتجهيزهما.
أما خيطان األخير بنقطتين
فـقــط ،فنتائجه جــاء ت محبطة
ومـخـيـبــة ل ــآم ــال ،لـكــن الـجـهــاز
الفني بقيادة المدرب اإلسباني

خوسيه اعتبر ان الـتـعــادل مع
الشباب في الجولة الفائتة ،2-2
بـمـنــزلــة بــدايــة جــديــدة للفريق
ف ــي الـ ـ ــدوري ،إذ ان االس ـت ـمــرار
في الــدوري الممتاز بــات هدف
ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي وجـ ـه ــاز ال ـكــرة
األول.
وي ـغ ـيــب ع ــن خ ـي ـطــان ال ـيــوم
فيصل سعيد بــداعــي اإلصــابــة
بينما ستكون مشاركة فيصل
ال ـع ـن ــزي م ـحــل شـ ــك ،أمـ ــا طــال
األنـ ـص ــاري فـجــاهــز لـلـقــاء بعد
التأكد من تعافيه.

فوز األخضر واليرموك
في «تأهيلي» السلة
•

جابر الشريفي

ً
ً
حقق الفريق األول لكرة السلة بالنادي العربي فــوزا مستحقا
على نظيره النصر بنتيجة  40 -51في المباراة التي جمعتهما امس
األول على صالة االتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي
ضمن منافسات الجولة الثامنة من الــدوري التأهيلي لكرة السلة
ً
ً ً
والتي شهدت أيضا فوزا مثيرا لليرموك على الشباب بنتيجة .79-81
وبذلك يرتفع رصيد اليرموك الى  9نقاط ورصيد النصر الى 8
نقاط والعربي إلى  7والشباب إلى  6نقاط.
ويلتقي اليوم في منافسات الجولة التاسعة الصليبيخات مع
القرين في الساعة الخامسة مساء على صالة االتحاد ثم يلي ذلك
في الساعة الثامنة مباراة الساحل مع التضامن.
يذكر أن األول والثاني في الدوري التأهيلي سيتأهالن للدوري
الممتاز في الموسم المقبل ليكونا الى جانب اندية الجهراء والكويت
وكاظمة والقادسية التي تأهلت للدوري الممتاز في الموسم المقبل
من خالل تأهلها للمربع الذهبي بحسب الئحة لجنة المسابقات.

فليطح ينعى خالدة العطار
نعى المدير العام للهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ببالغ الحزن
وعميق األسى المغفور لها بإذن الله تعالى م .خالدة العطار ،مديرة
إدارة االستثمار ،وأحد أبرز مسؤولي الهيئة السابقين.
وقال فليطح" :نيابة عن إخواني العاملين بالهيئة العامة للرياضة
ومنتسبيها أتـقــدم بخالص التعازي والـمــواســاة إلــى أســرة العطار
الكريمة ،داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ،وأن
يسكنها فسيح جناته ،ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان".
ً
وأضــاف" :رحم الله الفقيدة التي كانت مثاال يحتذى به في العمل
الوطني المخلص ،فكانت بصماتها واضحة
في قطاع اإلنشاءات والصيانة بالهيئة،
ً
وك ــان ــت ح ـقــا م ــدرس ــة رق ــي ف ــي دمــاثــة
الخلق ورجــاحــة العقل ،والتعامل مع
جميع زمالئها ،وامتالكها شخصية
تتحلى بــالـحــب وال ـت ــواض ــع وتـقــديــر
اآلخ ـ ــري ـ ــن ،س ــاه ـم ــت وت ـب ـن ــت كـثـيــرا
مــن خطط واستراتيجيات الهيئة،
ال س ـي ـمــا االس ـت ـث ـم ــار ف ــي األن ــدي ــة
ال ــري ــاض ـي ــة أحـ ــد أض ـل ــع مـنـظــومــة
النهوض بالرياضة الكويتية".
خــالــدة الـعـطــار سيظل اسمها
ً
خالدا في ذاكرة الهيئة لن يمحوه
الزمان.
و"الـ ـج ــري ــدة" ب ــدوره ــا تتقدم
بخالص العزاء الى أسرة العطار
خ ــاص ــة ،واالس ـ ـ ــرة الــريــاضـيــة
كافة ،لوفاة المغفور لها بإذن
الله ،سائلين المولى عز وجل
أن يرحمها ويغفر لها ،ويلهم
أهلها وذويها الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"

خالدة العطار

ةديرجلا
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سيتي يكتسح ولفرهامبتون ...واألنظار نحو قمة ليفربول وتشلسي
حقق مانشستر سيتي فوزه
الخامس عشر على التوالي،
والذي جاء على حساب ضيفه
ولفرهامبتون ،في اللقاء الذي
احتضنه ملعب «االتحاد»،
أمس األول ،ضمن الجولة
الـ 29بالدوري اإلنكليزي
الممتاز لكرة القدم.

واصل مانشستر سيتي زحفه بثبات
نحو اللقب السابع في تاريخه ،بفوزه
عـلــى ضيفه ولـفــرهــامـبـتــون  ،1-4أمــس
األول ،ف ــي اف ـت ـتــاح ال ـمــرح ـلــة الـتــاسـعــة
والعشرين من ال ــدوري االنكليزي لكرة
القدم.
وسجل البلجيكي لياندر ديندونكر
( 15خطأ في مرمى فريقه) والبرازيلي
غـ ــا بـ ــر ي ـ ـيـ ــل جـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزوس ( 80و)90+3
وال ـجــزائــري ري ــاض مـحــرز ( )90أهــداف
مانشستر سيتي ،وكونور كــوادي ()61
هدف ولفرهامبتون.
وهو الفوز الخامس عشر على التوالي
لمانشستر سيتي فــي الـ ــدوري ،وال ــ20
هذا الموسم ،فعزز موقعه في الصدارة
برصيد  65نقطة مبتعدا بفارق  15نقطة
مؤقتا عن أقــرب مطارديه جــاره اللدود
مانشستر يونايتد ،الذي يحل ضيفا على
كريستال باالس.
ووضع مانشستر سيتي ضغطا كبيرا
على جاره يونايتد قبل قمتهما المرتقبة
األحـ ــد الـمـقـبــل ،ف ــي الـمــرحـلــة الـســابـعــة
والـعـشــريــن ،وه ــي على االرج ــح العقبة
االخ ـيــرة ام ــام رج ــال ال ـمــدرب االسباني
ج ــوزي ــب غـ ــوارديـ ــوال ف ــي طــريـقـهــم الــى
استعادة اللقب من حامله ليفربول.
ويـخــوض مانشستر سيتي بعدها
مـ ـب ــاري ــات ف ــي ال ـم ـت ـن ــاول ن ـس ـب ـيــا ضد
ساوثمبتون وفولهام قبل ان يحل ضيفا
عـلــى ليستر سـيـتــي ال ـثــالــث ،ث ــم يلعب
م ــع ل ـيــدز يــونــايـتــد واس ـت ــون فـيــا قبل
استضافة تشلسي.
وعـلــق مـحــرز على فــوز فريقه قائال:
"واج ـه ـن ــا ب ـعــض ال ـص ـع ــوب ــات ،وفــريــق
ولفرهامبتون جيد ،استطعنا السيطرة

على مجريات الشوط االول لكننا سجلنا
هدفا واح ــدا النهم دافـعــوا بشكل جيد،
وواصـلـنــا ضغطنا فــي ال ـشــوط الثاني
وسجلنا اهــدافــا اخ ــرى .عندما تهاجم
وتهاجم ،فاألكيد انك ستسجل ،والطريقة
التي حققنا بها الفوز كانت مميزة جدا".
وعــن القمة المرتقبة ضد مانشستر
يــونــايـتــد ق ــال م ـحــرز" :ه ــي م ـب ــاراة مثل
المباريات االخــرى بالنسبة لنا ،لكنها
تعني الكثير بالنسبة للجماهير ،وعلينا
ان نقوم بعملنا ونفوز".
وحقق مانشستر سيتي أيضا الفوز
الـ 21على التوالي في مختلف المسابقات،
وبات على بعد انتصارين لتحطيم الرقم
القياسي الموجود بحوزة الفريق السابق
ل ـغــوارديــوال بــايــرن ميونيخ االلـمــانــي،
وب ـ ـفـ ــارق فـ ــوز واح ـ ــد ع ــن ري ـ ــال مــدريــد
االس ـبــانــي صــاحــب ال ـمــركــز الـثــانــي في
عدد االنتصارات المتتالية في مختلف
المسابقات.
وحافظ مانشستر سيتي على سجله
خاليا من الخسارة للمباراة ال ــ 28على
التوالي في مختلف المسابقات ،وعادل
رقمه القياسي الذي حققه سابقا.
وتعود آخر خسارة لفريق غوارديوال
فــي الـ ــدوري إل ــى  21نوفمبر الـمــاضــي،
ع ـنــدمــا س ـقــط ام ـ ــام تــوت ـن ـهــام ص ـفــر2-
ليتراجع حينها الى المركز الحادي عشر،
قبل ان يستعيد توازنه تدريجيا ويهيمن
على البريميرليغ ال ــذي اح ــرز لقبه في
 2018و 2019من ضمن مجمل ستة ألقاب.
وتم تقديم مباريات المرحلة التاسعة
والعشرين بسبب ارتباط عدد من أطرافها
بــالــدور رب ــع النهائي لمسابقة الكأس
المقرر في  20و 21مارس الحالي ،بينها

سكالوني :ميسي بحالة جيدة
ذكر المدير الفني لمنتخب األرجنتين لكرة
ال ـقــدم لـيــونـيــل سـكــالــونــي أن قــائــد "الـتــانـغــو"
ليونيل ميسي "بحالة جـيــدة" فــي برشلونة،
وسـ ـيـ ـك ــون "أف ـ ـضـ ــل حـ ـ ــاال" ع ـن ــدم ــا يـ ـك ــون مــع
"األلبيسيليستي".
على جانب آخر ،أبدى سكالوني أسفه إزاء
اإلصابات بين العديد من الالعبين األساسيين
فــي المنتخب قـبــل الجولتين المقبلتين من
تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال
قطر  ،2022حيث ستواجه األرجنتين كال من
أوروغــواي والبرازيل ،في  26و 30مارس على
الترتيب.
وقال مدرب المنتخب ،في مؤتمر صحافي
أمس األول ،من المطار لدى وصوله إلى بوينس

آي ــرس" ،سـتـكــونــان مـبــاراتـيــن صعبتين ،مثل
كل المباريات .هناك العبون ليسوا في أفضل
حال ،لكن ما زال لدينا الوقت لالنتظار وإعداد
القائمة النهائية".
وعن مهاجم برشلونة ،أكد أن "ميسي بحالة
جـيــدة وحـيــن يـكــون معنا يـكــون أفـضــل حــاال.
نأمل أن تستمر األمور على هذا المنوال".
وأب ـ ــدى أس ـف ــه ح ــول اآلالم الـعـضـلـيــة الـتــي
يـشـعــر بـهــا جـيــوفــانــي ل ــو سـيـلـســو ولــوكــاس
أوك ــام ـب ــوس وم ــارك ــوس أكــون ـيــا ون ـي ـكــوالس
غونزاليس ،معربا عــن أمله فــي تعافيهم في
الوقت المناسب ،موضحا أن استدعاء باولو
ديباال "سيكون أمرا صعبا" ألنه "مصاب منذ
فترة طويلة".

سكالوني وميسي

رئيس فالنسيا ينفي طرح
النادي للبيع
قال رئيس فالنسيا انيل مورثي قبل اجتماعه مع رئيس
الحكومة المحلية يمو بويغ ،إنــه تحدث قبل يــوم مع كبير
المساهمين في النادي بيتر ليم في سنغافورة قبل أيام وأن
األخير أكد له أن النادي "غير مطروح للبيع".
وأكد مورثي قبل لقاء بويغ للحديث عن ملعب ميستايا
الجديد أنه "ال يوجد أي مؤشر على تغير الموقف بشأن عدم
بيع النادي".
ولــدى ســؤالــه عما إذا كــان أمير سلطنة جــوهــور ،تونكو
مسؤوال عن إدارة فالنسيا ،لم يرد مورثي،
إسماعيل ،سيكون
ً
في وقت انتقد بعض مشجعي فالنسيا الذين حملوا الفتة
كتب عليها "فلتعد إلى وطنك يا ليم".
وقـ ـض ــى م ــورث ــي فـ ـت ــرة ط ــوي ـل ــة ف ــي ف ـب ــراي ــر م ــع ل ـي ــم فــي
سنغافورة.

غابرييل جيسوس نجم سيتي يحرز الهدف الرابع
مانشستر سيتي الذي يحل ضيفا على
ايفرتون.
وينافس مانشستر سيتي على أربع
جبهات هذا الموسم ،ففضال عن الدوري
وكأس االتحاد االنكليزي ،بلغ المباراة
النهائية لمسابقة كــأس الرابطة للعام
الرابع على التوالي في سعيه للقب رابع
تواليا والثامن لمعادلة الرقم القياسي
الموجود بحوزة ليفربول ،حيث سيالقي
تــوتـنـهــام فــي  25أبــريــل الـمـقـبــل ،وقطع

شوطا كبيرا لبلوغ ربع نهائي مسابقة
دوري ابطال اوروبــا بفوزه الثمين على
م ـض ـي ـفــه ب ــوروسـ ـي ــا مــون ـش ـن ـغــادبــاخ
األلماني 2-صفر في ذهاب ثمن النهائي،
األربعاء الماضي ،قبل استضافته ايابا
في  16مارس الحالي.

ليفربول يستقبل تشلسي
سيكون ليفربول اليوم أمام مواجهة

شالكه يعين مدربه الخامس
هذا الموسم
أع ـلــن شــالـكــه صــاحــب الـمــركــز
االخـيــر فــي الـ ــدوري االلـمــانــي في
ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ام ـ ــس االول تـعـيـيــن
االلماني-اليوناني ديميتريوس
غراموتسيس مدربا لفريقه خلفا
لـلـســويـســري كــريـسـتـيــان غــروس
المقال من منصبه األحد.
وس ـي ـكــون غــرامــوت ـس ـيــس (42
عاما) خامس مدرب لنادي الرور
ه ــذا ال ـمــوســم بـعــد داف ـي ــد فاغنر
ومــانــويــل ب ــاوم وه ــوب ستيفنز
وغروس.
وأع ـ ـلـ ــن ال ـ ـنـ ــادي فـ ــي بـ ـي ــان أن
غراموتسيس الذي لم يكن يشرف
على أي فــريــق منذ صيف 2020
سيحل مكان غروس.
ويـ ـن ــص ع ـق ــد غ ــرام ــوت ـس ـي ــس
ال ـمــولــود ف ــي ألـمــانـيــا لـكـنــه داف ــع
ع ــن أل ـ ــوان الـمـنـتـخــب ال ـيــونــانــي
خالل مسيرته كالعب ،على بقائه
على رأس االدارة الفنية للنادي
حتى في حال هبوطه الى الدرجة
الثانية.
وب ـعــدمــا أم ـضــى أغ ـلــب فـتــرات
م ـس ـيــرتــه الـ ـك ــروي ــة ف ــي أل ـمــان ـيــا
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ك ـ ــاي ـ ــزرس ـ ــاوت ـ ــرن
وه ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــورغ وكـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ــن ،ع ـم ــل
غراموتسيس مدربا لفئة الشباب

غراموتسيس

ف ــي ب ــوخ ــوم ق ـبــل االش ـ ـ ــراف على
تدريب الفريق االول لدارمشتادت
من الدرجة الثانية في الفترة بين
فبراير  2019ويونيو .2020
ويـحـتــل شــالـكــه الـ ــذي تــأســس
عـ ــام  ،1904ال ـم ــرك ــز األخـ ـي ــر في
البوندسليغا بـفــارق تسع نقاط
عن أول الناجين من الهبوط الى
الدرجة الثانية.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز م ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــل م ـ ـ ــديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــة
غـيـلـسـنـكـيــرشــن الـ ـ ــذي ك ـ ــان قـبــل
عامين يخوض منافسات مسابقة
دوري أبـ ـط ــال أوروب ـ ـ ـ ــا ،ب ـم ـبــاراة
واح ـ ــدة فـقــط ف ــي  23م ـب ــاراة هــذا
الموسم ،وهو يواجه خطر الهبوط
للمرة االولى منذ عام .1988

صعبة على أرضه ضد تشلسي ،الذي لم
يخسر حتى اآلن أيا من مبارياته بقيادة
مدربه الجديد األلماني توماس توخل.
ويدخل ليفربول لقاءه مع تشلسي،
الذي خسر ذهابا أمام "الحمر" على أرضه
بهدفين نظيفين ،بمعنويات جيدة بعد
عودته األحد الى سكة االنتصارات إثر
أربــع هزائم متتالية في الــدوري ،بفوزه
على مضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين
نظيفين.

أخبار منوعة
• أعلنت رابطة الدوري االيطالي لكرة القدم
ان المباراة بين يوفنتوس ونابولي المؤجلة
منذ  4اكتوبر بسبب جائحة كوفيد 19-واصابة
العبين عدة في صفوف الفريق الجنوبي ،ستقام
 17الحالي.
• كـشــف ح ــارس مــرمــى فــريــق بــاريــس ســان
جرمان ،الكوستاريكي كيلور نافاس ،أنه كان
ً
يشعر بأن جزءا من ناديه السابق ،ريال مدريد،
لم يدعم وجوده بقلعة سانتياغو بيرنابيو.
وق ــال نــافــاس" :لــم أح ــاول عندما وصـلــت أن
أثبت أنني أفضل من إيكر ،وأن مسيرتي ستكون
أكثر نجاحا من مسيرته ،لقد حاولت ببساطة
أن أغتنم الفرصة التي قدموها لي للعمل الجاد،
وذلك بتواضع وببذل قصارى جهدي".
•عاد كارلوس تيفيز إلى تدريبات فريقه بوكا
جونيورز بعد غيابه ثمانية أيام بسبب وفاة
والده بالتبني سيغوندو تيفيز.
وقال الدولي السابق عبر شبكات التواصل
االجتماعي أمس األول" :سأحاول أن أصبح قويا
جسديا وعقليا ،أود أن أشكر زمالئي في الفريق،
وأشكرهم على الدعم غير المشروط الذي قدموه
لي هذه األيــام .شكرا (للمدرب) ميجيل روسو
على فهم هذا الوضع برمته منذ البداية".
• بلغت التونسية أنس جابر الــدور الثاني
من دورة قطر المفتوحة لكرة المضرب ،بفوزها
السهل على الروسية آنا بلينكوفا الصاعدة من
التصفيات  2-6و 2-6الثالثاء في الدور األول.
واحتاجت جابر إلى  68دقيقة فقط لتخطي
عقبة بلينكوفا للمرة الثالثة في ثالث مواجهات

ّ
برشلونة تكبد  1.2مليون يورو خسائر
قدرت شرطة إقليم كتالونيا اإلسباني "موسوس دا سكوادرا"
قيمة "ال ـضــرر" ال ــذي تـعــرض لــه ن ــادي برشلونة بسبب "تـجــاوز"
أعضاء اإلدارة السابقة "حد صالحياتهم" فيما ُيسمى بفضيحة
"ب ــارس ــا ج ـيــت" ،بـمــا بـيــن  843أل ــف إل ــى 1.2
مليون يورو.
وت ــواج ــه اإلدارة ال ـســاب ـقــة لـبــرشـلــونــة
بقيادة ،جوسيب ماريا بارتوميو ،اتهامات
بتعاقدها مع شركة  I3 Venturesلتنفيذ حملة
تشهير عبر شبكات الـتــواصــل االجتماعي
ضد أفراد وكيانات ال تدعم مجلس إدارة
النادي السابقة.
ون ـش ــرت ت ـلــك ال ـشــركــة ان ـت ـق ــادات ضد
العبي الفريق ومدربيه ،ومــن بينهم قائد
البالوغرانا ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه
وزميلهما السابق تشافي هيرنانديز ،وكذلك
المدير الفني األسبق بيب غوارديوال ،ما تسبب
في جدل واسع ،ودفع في النهاية باستقالة ستة

وع ــان ــى "ال ـح ـم ــر" األم ــري ــن م ــن كـثــرة
اإلصــابــات فــي صفوفهم ،مما أثــر على
نتائجهم وهدد حتى مشاركتهم الموسم
المقبل في دوري األبطال ،الــذي قطعوا
فيه هذا الموسم شوطا هائال نحو ربع
النهائي بفوزهم في ذهاب ثمن النهائي
خـ ــارج مـلـعـبــه ع ـلــى الي ـبــزيــغ األل ـمــانــي
2-صفر.

من أعضاء مجلس إدارة بارتوميو ،الذي اضطر إلى التخلي عن
منصبه في النهاية عقب حملة لسحب الثقة منه ومجلس إدارته.
وعلى خلفية هذه الفضيحة تم استدعاء بارتوميو ومجموعة
م ــن مـعــاونـيــه لـلـمـثــول أمـ ــام ال ـق ـضــاء االثـنـيــن،
حيث تمسكوا جميعا بحقهم في عدم اإلدالء
بشهادتهم أمام الشرطة ،قبل أن يتم اإلفراج
عنهم الحقا.
وكشف تقرير الشرطة الذي اطلعت عليه (إفي)
أن شركة  I3 Venturesوضعت قائمة ســوداء
لصحافيين ينتقدون إدارة بارتوميو ،وكذلك
ألعضاء من محيط النادي ،وذلك في بريد
الكتروني داخلي صادر يوم  7يونيو .2018
وتـعــد هــذه أحــد األدل ــة الـتــي عـثــرت عليها
الـشــرطــة أثـنــاء تفتيش مكاتب I3 Ventures
ضمن التحقيق في عملية (بارسا جيت) ،مشيرة
إلى أن البريد االلكتروني كان يهدف للتحضير
الجتماع بهذا الخصوص.

جمعت بينهما حتى اآلن.
وتلتقي جابر في الدور الثاني مع التشيكية
كارولينا بليشكوفا المصنفة ثانية في الدورة
والتي أعفيت من خوض الدور األول.
• ّ
ودع السويسري ستانيسالس فافرينكا،
ال ـم ـص ـنــف أول عــال ـم ـيــا س ــاب ـق ــا ،م ـب ـكــرا دورة
روت ــردام الهولندية الدولية في كــرة المضرب
ب ـخ ـســارتــه امـ ــام ال ــروس ــي كـ ــارن خــات ـشــانــوف
 6-4و 7-5ال ـثــاثــاء فــي الـ ــدور األول .واح ـتــاج
خاتشانوف الى ساعة و 31دقيقة إلقصاء بطل
دورة روتردام عام .2015
• أل ـ ـحـ ــق دن ـ ـفـ ــر ن ــاغـ ـت ــس خ ـ ـسـ ــارة قــاس ـيــة
بـمـيـلــووكــي بــاكــس  97-128ضـمــن دوري كــرة
الـسـلــة األم ـيــركــي لـلـمـحـتــرفـيــن ،هــي األولـ ــى له
بعد  5انـتـصــارات تــوالـيــا ،وذلــك بفضل نجمه
الـصــربــي نـيـكــوال يوكيتش صــاحــب الــ"تــريـبــل
دابــل" الخمسين في مسيرته ،في حين استمر
تأثر لوس انجلس ليكرز بغياب نجمه انتوني
ديفيس ،فمني بخسارة جــديــدة .ومني ليكرز
بخسارة جديدة امام فينيكس صنز 114-104
على الرغم من النقاط الـ 38التي سجلهما نجمه
ليبرون جيمس ،الذي اضاف اليها  6تمريرات
حاسمة و 5متابعات.
• اخـ ـت ــار ري ـ ــن ال ـف ــرن ـس ــي ال ـ ـمـ ــدرب ب ــرون ــو
ج ـي ـن ـيــزيــو لـ ــإشـ ــراف ع ـل ـي ــه ،خ ـل ـفــا ل ـجــول ـيــان
سـتـيـفــان ،ال ــذي اسـتـقــال مــن منصبه االثـنـيــن،
بحسب ما اعلن مصدر في النادي أمس ،ليؤكد
معلومات نشرتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية
الرياضية.

مباريات اليوم
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

الدوري االنكليزي
9:00

ويست بروميتش -
ايفرتون

beINSPORTS PR3

9:00

فولهام  -توتنهام

beINSPORTS PR2

11:15

ليفربول  -تشلسي

beINSPORTS PR2

الدوري االيطالي
10:45

بارما – انتر ميالن

beINSPORTS HD3

كأس اسبانيا
11:00

ليفانتي – اثلتيك بلباو

يوفنتوس يعزز موقعه في المركز الثالث

كييزا نجم يوفنتوس يحتفل بهدفه

عــزز يوفنتوس موقعه فــي المركز الثالث في
الدوري االيطالي لكرة القدم بفوزه على سبيتسيا
 -3صفر أمس األول في افتتاح المرحلة الخامسة
والعشرين ،ورفع رصيده الى  49نقطة.
ويعاني فريق السيدة العجوز كثرة اإلصابات
ال ـت ــي حــرم ـتــه خ ــدم ــات ث ـنــائــي ال ــدف ــاع ل ـيــونــاردو
ب ــون ــوت ـش ــي وج ــورجـ ـي ــو ك ـي ـي ـل ـي ـنــي ،إل ـ ــى جــانــب
األرج ـن ـت ـي ـن ــي بـ ــاولـ ــو دي ـ ـبـ ــاال والـ ـب ــرازيـ ـل ــي أرثـ ــر
والـكــولــومـبــي خ ــوان ك ـ ـ ــوادرادو ،كـمــا أص ـيــب قلب
دفــاعــه الهولندي ماتيس دي ليخت قبل انطالق
ً
الـمـبــاراة ،فحل بــدال منه فــي التشكيلة االساسية
جانلوكا فرابوتا.
كان سبيتسيا الصاعد هذا الموسم الى مصاف
الدرجة االولى الطرف االفضل في مطلع المباراة،
فــي حـيــن لــم يشكل اص ـحــاب االرض اي خـطــورة،
وانتظروا حتى الدقية  42عندما سدد رونالدو كرة
قوية ارتدت من القائم.
وف ــي ال ـشــوط ال ـثــانــي أش ــرك م ــدرب يوفنتوس
انــدريــا بيرلو المهاجم االسـبــانــي أل ـفــارو مــوراتــا
مكان األميركي وستون ماكيني ،ومن أول لمسة له
نجح في منح فريقه التقدم من مسافة قريبة (.)62

وســرعــان مــا أض ــاف الـجـنــاح فيديريكو كييزا
الهدف الثاني اثر تمريرة من فيديريكو برناردسكي
الــذي نــزل احتياطيا ب ــدوره فــي منتصف الشوط
الـثــانــي ،فـســدد االول ك ــرة بــاتـجــاه ال ـحــارس الــذي
ت ـص ــدى ل ـه ــا ،لـكـنـهــا ت ـه ـيــأت م ـج ــددا ام ـ ــام كـيـيــزا
ليتابعها داخل الشباك (.)72
واختتم رونالدو التسجيل ليوفنتوس عندما
ت ـل ـقــى كـ ــرة م ـت ـق ـنــة م ــن األورغـ ــويـ ــانـ ــي رودريـ ـغ ــو
بينتانكور ،فسددها األول داخل الشباك قبل نهاية
المباراة بدقيقة واحدة.
ورف ـ ــع رونـ ــالـ ــدو رصـ ـي ــده ف ــي ص ـ ـ ــدارة تــرتـيــب
الهدافين الى  20هدفا ،متقدما بفارق هدفين عن
مهاجم انتر ميالن البلجيكي روميلو لوكاكو.
فــي الـمـقــابــل ،لــم تـقــم م ـبــاراة التـسـيــو وتــوريـنــو
على الملعب االولمبي في روما بسبب عدم سماح
سلطات مدينة تورينو الصحية لفريق المدينة
بالسفر الى العاصمة ،بسبب وجود اكثر من حالة
ايجابية بفيروس كورونا في صفوفه.
وتــواجــد العـبــو التسيو فــي الملعب لخوضها
وانتظر الحكم  45دقيقة قبل ان يعلن عدم اقامتها،
علما بأن رابطة الدوري االيطالي ابقت على اقامتها،

وبالتالي منحت النقاط الثالث لالتسيو ،والفوز
بنتيجة -3صفر كما تنص القوانين.

إنتر لمواصلة زحفه
من جانبه ،ينصب تركيز إنتر على محاولة الفوز
بلقب الدوري للمرة األولى منذ ثالثيته التاريخية
عام  ،2010بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو ،وذلك
بعد انتهاء مشوار رجال المدرب أنتونيو كونتي
عند ال ــدور األول ل ــدوري األب ـطــال ،وخــروجـهــم من
نصف نهائي الـكــأس على يــد يوفنتوس بــالــذات.
وبعدما أنهى الموسم المنصرم بفارق نقطة فقط
عــن يوفنتوس فــي تقدم كبير ،مقارنة بالمواسم
التي سبقته ،تبدو الفرصة سانحة أكثر من أي وقت
مضى أمام إنتر لمعانقة اللقب مجددا.
ّ
ويمر "النيراتسوري" بوضع فني ممتاز جسده
األحــد بفوزه الخامس تواليا على حساب ضيفه
جنوى -3صفر ،ويأمل المواصلة على هذا المنوال،
حين يحل اليوم ضيفا على بــارمــا ،قبل أن يعود
اإلثـنـيــن ال ــى ملعبه لـمــواجـهــة نــاريــة مــع أتــاالنـتــا
الرابع.
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الله بالنور

داع
هل هناك ٍ
لكل ذلك؟!

يا الله توفقها

د .ناجي سعود الزيد

الظاهر كلنا ما نفتهم...
وكلنا أغبياء...
ْ
مولية"...
"سالفة
وما عندنا
ِ
ومفهومنا لألزمات والتقلبات والشعبطات والمطبات
السياسية صفر مكعب!!!
ً ً
كنا نفكر أن األزمة كبيرة جدا جدا...
ً
وكنا نفكر أن األمور معقدة جدا وغير قابلة للحل...
ْ
مولية"
طلع "ما عندنا سالفة ِ
ً
ً
ً
لذلك نرجوكم تثقيفنا سياسيا واجتماعيا ومعنويا
ً
ً
ً
وحتى أخالقيا ،ألننا كما يبدو متخلفين جــدا جــدا في
هذه األمور!
ً
كنا نفكر أن األزمة حجمها كبير جدا...
وكنا نفكر أن المشكلة غير قابلة للحل...
ً
ً
ً
وأننا على وشك االنهيار سياسيا واقتصاديا وعلميا
ً
واجتماعيا...
ثــم أثبتت األي ــام أن كــل مصائبنا وكــل أزمــاتـنــا كانت
تتركز في ثالثة أو أربعة أشخاص فقط ،هؤالء هم سبب
دم ــار البلد وهــم سبب العجز وهــم مــن رجــع بنا لـلــوراء
ً
قرونا طويلة.
ً
هؤالء األربعة (واحد معتذر أصال) يستحقون الشنق
والتعليق على المشنقة ثــاثــة أيــام متوالية فــي ساحة
األمن العام القديمة عبرة لغيرهم ،حتى ال تتكرر المأساة
وتنتهي دولــة عظمى مثل الكويت ،وتصبح في مصاف
ً
دول العالم الثالث ،بدال من وضعها الحالي في مصاف
الدول المتقدمة.
نــود في نهاية هــذا الحديث تقديم الشكر لجميع من
ساهم في هذا الكشف الباهر والعظيم عن أسباب األزمة...
ويا ليتكم يا:
 )1أنس الصالح (معتذر)
 )2فيصل المدلج
 )3د .عبدالله معرفي
 )4نواف الياسين
ي ــا لـيـتـكــم قــدم ـتــم اس ـت ـقــاالت ـكــم "ب ـس ـك ــات" وفـكـيـتــونــا
وفكيتوا أنفسكم من ها "التبربس" اللي ما له معنى ،مع
ً
علمنا جميعا بأنكم لم تكونوا السبب في األزمة ودخلتم
الــوزارة ويمكن منكم من هو مغصوب لقبولها ،والحمد
لله على سالمتكم مــن شــرور المنصب ال ــوزاري ،ونعلم
ً
تماما أنه كان من األفضل لسمو رئيس الــوزراء لو طلب
ً
منكم االستقالة "بسكات" بــدال مــن إث ــارة زوبـعــة لــم يكن
ً
داع لها أبدا!
هناك ٍ

عسر الهضم مؤشر على سرطان البنكرياس
ً
وف ـقــا لـبـيــانــات أط ـبــاء بــريـطــانـيـيــن ،قد
يكون عسر الهضم عالمة تدل على اإلصابة
بمرض خطير.
وتشير البيانات التي نشرها األطباء،

ونـقـلـتـهــا "روس ـي ــا ال ـي ــوم" عـلــى موقعها،
أم ــس ،إلــى أن الحديث ي ــدور حــول مرض
سـ ــرطـ ــان الـ ـبـ ـنـ ـك ــري ــاس ،حـ ـي ــث كـ ـق ــاع ــدة،
المريض الذي يعاني هذا المرض يشعر

وزير الصحة اللبناني أردني!
وقع المهندس األردني حسن
حمد ،ضحية تشابه أسماء بينه
وبين وزير الصحة اللبناني في
حـكــومــة تـصــريــف األع ـمــال حمد
حـســن ،حـيــث يتلقى الـعــديــد من
الــرســائــل عـبــر مــواقــع الـتــواصــل
على أنه الوزير المنشود.
ون ـ ـشـ ــر الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس األردنـ ـ ـ ــي
ت ـغــريــدة ع ـبــر "ت ــوي ـت ــر" ،ونـقـلـهــا
موقع روسيا اليوم ،أمس األول،

أشــار فيها إلــى أنــه يتلقى مئات
ً
الــرســائــل يــومـيــا مــن المواطنين
ً
الـلـبـنــانـيـيــن ،مـتـمـنـيــا م ــن وزي ــر
ال ـ ـص ـ ـحـ ــة ح ـ ـمـ ــد ح ـ ـسـ ــن س ــرع ــة
االستجابة.
وف ــي ت ـصــريــح ل ـق ـنــاة ""MTV
اللبنانية ،قال حمد إنه "مع بداية
جائحة كورونا ،كان التركيز على
وزراء الصحة بشكل ع ــام ،ومن
ُحسن حظي أو سوئه كان هناك

بحرقة في الصدر وبـمــذاق ُمــر مزعج في
الفم ،وشعور بعدم الراحة في البطن ،وقد
ً
يمتد إلى الظهر أيضا .وباإلضافة إلى هذا
ً
ً
يكون الشعور بــاأللــم مستمرا أو دوري ــا،
وع ـنــد االسـتـلـقــاء ت ـســوء حــالــة الـمــريــض،
ً
وتظهر اآلالم أكثر ،وت ــزداد الحالة ســوء ا
بعد تناول الطعام.
وعالوة على هذا ،عند اإلصابة بسرطان
البنكرياس ،يفقد المصاب من وزنه الكثير
ً
ويهزل سريعا ،كما يعاني الغثيان وفقدان
الشهية ،واإلمساك أو اإلسهال.
ويـ ــؤكـ ــد األطـ ـ ـب ـ ــاء ضـ ـ ـ ــرورة اس ـت ـش ــارة
الـطـبـيــب االخـتـصــاصــي عـنــد ظ ـهــور هــذه
األعــراض ،من أجل إجــراء الفحص الــازم،
وتشخيص السبب ،والبدء بالعالج.
وسرطان البنكرياس ،هو ورم خبيث،
ينشأ من ظهارة األنسجة الغدية أو قنوات
ً
ال ـب ـن ـك ــري ــاس .وغ ــال ـب ــا ال ت ـظ ـهــر أعـ ــراض
ال ـمــرض فــي ال ـمــراحــل األول ـ ــى ،وال تظهر
األعراض المميزة لسرطان البنكرياس إلى
أن يصل لمرحلة متقدمة .وعند تشخيص
ً
اإلصابة بالمرض يكون غالبا قد انتشر
إلى أجزاء أخرى من الجسم.

ردت وزارة الدفاع األميركية
(البنتاغون) على طالب ثانوي
س ـع ــودي اكـتـشــف ث ـغــرة أمنية
بموقعها اإللكتروني.
وق ـ ـ ــال الـ ـط ــال ــب ع ـبــدال ـعــزيــز
الـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــر ،فـ ـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات
ل ـبــرنــامــج "يـ ــا هـ ــا" ع ـلــى قـنــاة
"روتـ ـ ــانـ ـ ــا خ ـل ـي ـج ـي ــة" ،ون ـق ـل ـهــا
مــوقــع سـبــوتـنـيــك ،أم ــس األول،
إنه اكتشف قبل حوالي  ١٠أيام

ت ـشــابــه ب ــاألس ـم ــاء ب ـي ـنــي وبـيــن
ً
وزير الصحة اللبناني" ،مضيفا
أن "الـكـثـيــر مــن الــرســائــل تــردنــي
ً
يوميا بين طلبات واستفسارات،
وب ــدأ األم ــر فــي أبــريــل الـمــاضــي،
وتـ ـط ــورت ال ـم ـســألــة خـ ــال أزم ــة
ً
اللقاحات التي حصلت أخيرا في
لبنان ،حيث وصل عدد الرسائل
ً
والتعليقات إلى المئات يوميا".

نـقـطــة ضـعــف فــي ن ـطــاق معين
ض ـم ــن ن ـط ــاق ــات "ال ـب ـن ـت ــاغ ــون"
ال ـم ـخ ـص ـصــة ل ـك ـشــف ال ـث ـغــرات
األمنية.
وتــواصــل المسفر مــع وزارة
الـ ــدفـ ــاع األم ـي ــرك ـي ــة ،م ــن خ ــال
ت ـ ـقـ ــريـ ــر أوض ـ ـ ـ ــح ف ـ ـيـ ــه الـ ـثـ ـغ ــرة
المكتشفة.
وج ــاء رد "ال ـب ـن ـتــاغــون" بعد
ً
نـحــو  12ســاعــة "م ـح ـف ــزا ،وفــي

قمة الــرقــي" ،عبر شهادة شكر،
قــالــت فيها" :نشكرك يــا أستاذ
عبدالعزيز ،الكتشافك الثغرة،
ونـ ـح ــن ن ـح ـفــز ال ـش ـب ــاب ال ــذي ــن
يكتشفون الثغرات".
وأكـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـشـ ـ ــاب ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي
للبرنامج ،أنه سبق أن اكتشف
ثغرات برمجية خاصة بجهات
س ـ ـيـ ــاديـ ــة عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوي ـي ــن
المحلي والدولي.

وفيات
شطة ارغيان الرميضي أرملة مجبل بن ساير الرميضي
ً
 78عاما ،شيعت ،ت99607832 ،99895899 ،94922988 :
فوزيه مبارك علي البغدادي زوجة عبدالله حسن القبندي
ً
 67عاما ،شيعت ،ت96632005 ،66070072 ،90053231 :

يـعـتــزم الـمـلـيــارديــر ال ـيــابــانــي يــوســاكــو
مايزاوا ،اختيار ثمانية أشخاص لمرافقته
إلى القمر في أول رحلة سياحية فضائية
لشركة سبيس إكس.
وأعلن رجل األعمال الياباني على حسابه
ب ــ"تــوي ـتــر" ،ف ــي ت ـغــريــدة نـشــرتـهــا "روس ـيــا
اليوم" ،أمس ،أنه يعكف على "توظيف فريق
للمشاركة في هذه المهمة .أنا بحاجة إلى
ثمانية أشخاص من جميع أنحاء العالم.
ً
هــذه الرحلة سيحضرها  12-10شخصا ،
وأنا من جهتي ،أوجه الدعوة إلى ثمانية".
ووضــع الملياردير شرطين لمن يرغب
في مرافقته برحلته القمرية ،حيث يتعين
على المتقدمين إخباره بمجال عملهم ،وما
إذا كانت الرحلة إلى القمر ستساعدهم على
فعل المزيد للمجتمع من خالل أنشطتهم.
وي ـت ـم ـثــل الـ ـش ــرط ال ـث ــان ــي ف ــي أن تـكــون
لهؤالء الرغبة في العمل ضمن فريق ،ودعم
أعضاء الفريق اآلخرين في هذه الرحلة ،التي
من المقرر أن تتم على متن مركبة فضائية
تابعة لـ"سبيس إكس" في عام .2023
ً
وكـ ــان ال ـم ـل ـيــارديــر م ــاي ــزاوا ( 42ع ــام ــا)
قــد اختير ك ــأول ســائــح فـضــاء فــي برنامج
"سبيس إكس" في عام  ،2018وتولى بدوره
ش ــراء جميع الـمـقــاعــد عـلــى مـتــن السفينة
الفضائية التي ستتوجه إلى القمر.
ُي ـش ــار إلـ ــى أن مـ ــايـ ــزاوا ،ه ــو الـمــؤســس
وال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي لـ ـم ــوق ــع "زوزو"
اإللكتروني ،والذي يمكن عبره شراء ثياب
ع ـصــريــة تـنـتــج وف ــق ال ـط ـلــب ،وه ــو ع ــاوة
على ذلــك واحــد من أكثر اليابانيين غنى،
وتـقــدر مجلة فــوربــس رأسماله بحوالي 3
مليارات دوالر.

نهابه خلف نهابه حماده

ً
 93عــامــا ،تم التشييع ،ت،52222192 ،97227599 ،99614137 :
99077954 ،66497191

فالح محمد شعيل الهاجري

ً
 73عاما ،شيع ،ت55585944 ،99070909 :

صالح مندي عبدالله الفودري

ً
 95عاما ،شيع ،ت99026032 ،97353363 ،99858660 ،95588373 :

شجاع ساير ضيف الله القحص

ً
 79عاما ،شيع ،ت66555013 ،66555014 :

خالد عبدالله حسن شعبان

ً
 59عاما ،شيع ،ت65854994 :

ملكية محمد غلوم مرتضى

ً
 77عاما ،شيعت ،ت99467910 ،99866123 :

عادل فاضل أحمد الجميلي

ً
 76عاما ،شيع ،ت99736191 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

يومية سياسية مستقلة

يا الله توفق حكومتنا الجديدة القديمة في الدنيا واآلخرة،
شيوخنا اختاروا ،وإن شاء الله يكون الخير فيما اختاروا،
طبيعي نقول لهم هذا الكالم ،ألنهم أبخص ،ويعرفون ما ال
نعرفه ،ويدركون ما ال ندركه ،هم ّ
يفصلون ونحن نلبس.
إن شاء الله هذه الحكومة الجديدة القديمة ،أو القديمة
الجديدة –ال فرق– ستنقذ اقتصادنا المختنق بوزنها الزائد،
بعد أن استحدثت إدارة جديدة مثل وزارة النزاهة ووزارة
تكنولوجيا المعلومات ،ولصقت وزارة بــوزارات وإدارة مع
إدارات ،لماذا وشلون وكيف؟ ...ال تسأل هي أبخص.
كذلك نستغرب من استحداث وزارة المعلومات ،فالحكومة
ليست بحاجة للمعلومات والتكنولوجيا( ،الحكومة القديمة
باألمس  -الجديدة اليوم) هي تعرف كل المعلومات التي ال
نعرفها ،هي عرفت كيف تدير أمــور البالد وشــؤون العباد
من عقود طويلة ،وكان الناس ،في الماضي ،يرفعون أيديهم
للسماء ويرددون بكل تقوى وخشوع "الله يوفق حكومتنا
ومجلسنا ...الحكومة ما قصرت ومجلسنا ال يبخل علينا
بأمر" ،ماذا نريد أكثر من ذلك؟! رواتب ومعاشات تصل إلى
حساباتنا في مواعيدها بدقة ،والعالج ببالش وبزيادة أكثر
حين فتحت األبواب للعجائز والكهول في عقود عافية ،ويا
رب تعافيها وتشافيها وتشافي كل مرضى المسلمين ،أما
غيرهم فال شأن لنا بهم.
كذلك هي تدعمنا بالماجلة والكهرباء والـمــاء ،وتسمح
لـنــا بتشييد أسـ ــوار كــونــا ك ــارب ــس عــالـيــة تـسـتــر عــورات ـنــا،
أقصد عورة الفوضى القانونية ،وهي ،كذلك ،تسمح ببناء
مالحق ومظالت ومرافق خــارج ملكياتنا ،أســوار تحجبنا
عن اآلخرين ،وتعزل اآلخرين عنا ،مثلما همس الممثل دنزل
واشنغتون بفيلم "السور" ،وهي تدعم القطاع الخاص متى
ً
ً
كان خاصا بجماعتها فتتقاضى رسوما رمزية منهم ،بينما
ً
هم "الجماعة" يتقاضون أج ــورا خيالية من المستأجرين،
ه ــذا أم ــر بــديـهــي فـهــم أن ـشــأوا الـصـنــاعــات الـكـبــرى بــالــدولــة
مــن اإلب ــرة للطيارة ،وأصـبـحــوا ينافسون أميركا والصين
والـيــابــان "وبــوركـيـنــا فــاســو" ،تلك الــدولــة الـتــي كــان يضرب
بها األمثال المرحوم محمد مساعد الصالح في مقاالته ،أما
جماعة الطارئين "الطريجعية" على العمل الحر فهم أحرار
في بالويهم ،وعليهم االلتزام التام بالتعاليم وأوامر الصحة
في زمن كورونا.
زمـيـلـنــا عــامــر الـتـمـيـمــي ي ـق ــارن ف ــي ج ــري ــدة الـقـبــس بين
الصندوق الكويتي ،الذي هو (كان) "بابا وماما وكل حاجة
فــي حـيــاتـنــا" ،مثلما قــالــت ف ـيــروز الـصـغـيــرة ألن ــور وج ــدي،
والصندوق النرويجي ،الذي تنشر كل أصوله واستثماراته،
ً
أما صندوقنا فال أحد يدري عنه ،غير أهل البخاصة طبعا،
عامر ال يدري أن صندوقنا هو صندوق "مبيت" يحتوي على
مقتنيات قديمة ،تــم ادخــارهــا لوقت الحاجة ،والـيــوم نحن
بأمس الحاجة إليها ،فالقرش األبيض لليوم األسود ،واليوم
أسود ،أما عن الغد فالعلم عند أهل البخاصة في الحكومة،
ويا رب توفقهم دنيا وآخــرة ،غنوا كلكم بصوت عال "هذي
ّ
الكويت صل على النبي!"...

طالب سعودي يخترق «البنتاغون»

ياباني يشتري رحلة للقمر

www.aljarida.com

حسن العيسى

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:52

العظمى 24

الشروق

06:11

الصغرى 12

الظهر

12:00

العصر

03:20

المغرب

05:49

العشاء

07:06

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

ً
أعلى مد  03:50صب ــاحـ ـ ــا
 03:12م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  09:22صب ــاحـ ـ ــا
 10:08م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

الشكاوى والتوزيع:

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

