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٠٤

عودة التأزيم النيابي

اقتصاد

14

استجوابان لرئيس الوزراء من المناور والعارضي ومثلهما لوزير الصحة من جوهر والساير ومطيع
• عبدالكريم الكندري :ال تعاون مع كليهما • الصيفي :مقاطعة جلسة القسم إلسقاط الحكومة المتخبطة
محيي عامر

ً
اسـتـمــرارا لموجة التصعيد
النيابي ضد الحكومة الجديدة،
ً
والـ ــذي يـبـعــث ال ـتــأزيــم م ـجــددا،
ّ
ولد قرار فرض الحظر الجزئي
الذي يدخل اليوم حيز التنفيذ
ً
وي ـس ـت ـمــر شـ ـه ــرا اس ـت ـجــواب ـيــن
لوزير الصحة الشيخ د .باسل
الصباح؛ أولهما يقدمه النائبان
مهند الساير ود .حسن جوهر
من ثالثة محاور ،واآلخر أعلنه
النائب د .أحمد مطيع.
ول ـ ـ ــم يـ ـق ــف ه ـ ـ ــذا ال ـت ـص ـع ـيــد
عند هــذا الـحــد ،بــل دعــا النائب
الصيفي الصيفي النواب الـ ()٣٨
المؤيدين لالستجواب 02

الحظر يعيد
مشهد 2020

●

محمد الشرهان وعادل سامي وجورج عاطف

بعد انقضاء  6أشهر من تجربته السابقة ،تستعيد الكويت في
الخامسة مــن مساء الـيــوم أج ــواء الحظر الجزئي الــذي شهدته عام
 ،2020مع اتخاذ الجهات المعنية إجراءاتها للتعامل معه ،ال سيما
االستعدادات األمنية التي اكتملت آليتها وفق خطة تماثل تلك التي
اتخذت في فترة الحظر السابق.
03

صراع نيابي ـــ أكاديمي بشأن
آلية اختبارات الجامعة

اقتصاد

ً
عمومية «الوطني» تقر توزيع  %20نقدا و %5منحة

«كورونا» :السعودية ترفع
القيود وقطر تسمح بالسفر...
واإلمارات تفتح السينما

ً ً
الصقر :قدمنا نموذجا فريدا
إلدارة األزمة ونجحنا في
احتواء تداعياتها على
نتائجنا التشغيلية
والمالية

البحر :اتخذنا خطوات حاسمة
لدفع رحلتنا الرقمية لألمام
والتركيز على صياغة
مستقبل حافل بالنمو

١١-١٠

الفليج :اتجاهات نمو
األصول رغم تداعيات
الجائحة تؤكد مرونة
نموذج أعمالنا

البابا والسيستاني ...لقاء تاريخي يتجاوز «الحساسيات»

ً
ً
«سجال إبراهيمي» يطلق حوارا جديدا حول حروب الشرق األوسط

«الصحة العالمية» تحذر من موجتين
ثالثة ورابعة

●

في خطوة تزامنت مع سماح قطر للحاصلين
على الجرعة الثانية من لقاحات كورونا بالسفر،
وعودة دور السينما للعمل في اإلماراتّ ،
قررت
الـسـعــوديــة رف ــع معظم اإلج ـ ــراء ات االحـتــرازيــة
ً
الخاصة بالحد من انتشار الفيروس اعتبارا
من اليوم.
ونـقـلــت وكــالــة األن ـب ــاء الــرسـمـيــة «واس» عن
مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية،
أن ـ ــه «ت ـ ـقـ ــرر ع ـ ــدم ت ـم ــدي ــد ال ـع ـم ــل ب ـ ــاإلج ـ ــراءات
االح ـ ـ ـتـ ـ ــرازيـ ـ ــة ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة بـ ــإي ـ ـقـ ــاف األنـ ـشـ ـط ــة
والفعاليات الترفيهية ،وإغــاق دور السينما،
والمراكز الترفيهية الداخلية ،وأماكن األلعاب
الداخلية المستقلة ،أو الموجودة في المطاعم،
وم ــراك ــز الـتـســوق ون ـحــوهــا ،وصـ ــاالت الـمــراكــز
الرياضية ،وتقديم خدمات الطلبات الداخلية
ً
في المطاعم والمقاهي ،وما في حكمها ،اعتبارا
من اليوم».
وأش ـ ــار ال ـم ـص ــدر ،إل ــى أن «ب ـع ــض األنـشـطــة
ّ
سـ ـتـ ـظ ــل مـ ـع ــلـ ـق ــة م ـ ـثـ ــل الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــات 02

كل شيء هدأ في العراق منذ وصول بابا الفاتيكان إليه صباح
أمس األول ،باستثناء المنصات اإلعالمية المقربة إلى طهران،
والتي واصلت طرح الشكوك في القادم وأجندته ما بلغ درجة
ّ
عرضت مكانة المرجع الشيعي األعلى في النجف النتقادات
شعبوية ،لكن الرأي العام انشغل عن ذلك بمتابعة الزيارة والبث
الحي لها بمحطات التلفزة في معظم أوقات الذروة.
وتحسست األطـ ــراف المنتسبة إلــى «مـحــور الـمـقــاومــة» من
التركيز على قدسية بيت إبراهيم في ذي قــار ،وهــو ما جعله
ً
ً
َ
أساسيا لرحلته أو ما ّ
الحج إليه .وانغمس
سماه
البابا عنوانا
المعترضون في تأويالت مفرطة حول عالقة ذلك بفكرة التطبيع
أو التصالح مع اليهود.
ً
ولعل البابا زاد من مخاوفهم حين ظل يقتبس ويكرر كالما
ً
ح ــول مـعـنــى األخ ـ ــوة والـ ـس ــام ،ق ــائ ــا ف ــي مـنــاس ـبــات ع ــدة في
محطات الزيارة« :لكي نثبت أن إبراهيم هو أب لنا ،علينا نحن-
المسيحيين واليهود والمسلمين -أن نصبح إخوة».
وحظي البابا فرانسيس باستقبال فخم وحاشد في بغداد
رغ ــم تــواضــع واض ــح فــي االس ـت ـع ــدادات فــي بـلــد لــم يـعـتــد منذ
عقود أنشطة كهذه ،وانتقل ممثل السلطة الروحية ألكثر من
مليار مسيحي في العالم ،إلــى النجف للقاء المرجع 02

ً
السيستاني مستقبال البابا بمنزله في النجف أمس (أ ف ب)

وعدت واشنطن بالضغط على الحوثيين للمشاركة في لقاء مسقط
●

ك ـشــف م ـصــدر رف ـيــع ال ـم ـس ـتــوى بمؤسسة
الطاقة الــذريــة اإليــرانـيــة أن تــراجــع «الترويكا
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة» ،بـ ـض ــوء أخـ ـض ــر مـ ــن الـ ــواليـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة ،ع ــن ط ــرح م ـش ــروع تــوبـيــخ وإدانـ ــة
لطهران بمجلس حكام الوكالة الدولية جاء
بعدما تعهدت باستمرار عمليات المفتشين
ً
استنادا إلى معاهدة الحد من األسلحة النووية
مع منحهم امتيازات خاصة ضمن تفاهم مؤقت

يـسـتـعــاض ب ــه ع ــن «ال ـب ــروت ــوك ــول اإلض ــاف ــي»
الــذي أوقــف البرلمان الخاضع لهيمنة التيار
المتشدد العمل به بواسطة قانون يفك االرتباط
باالتفاق النووي المبرم عام .2015
وأوض ــح الـمـصــدر ل ـ «ال ـجــريــدة» أن مندوب
طهران أبلغ «الترويكا» وروسيا باإلجراء الذي
ً
يمثل التفافا على القانون ودخل حيز التنفيذ
الثالثاء الماضي ،وهــو ما أفضى إلــى تخلي
برلين وباريس ولندن عن إدانة إيران بمجلس
ً
الحكام وجرها مجددا إلى مجلس األمن وإعادة

15
«الشال» :الحكومة
عاجزة ومازالت «حكومة
محاصصة وجينات»

سيارات

١٨

بغداد  -محمد البصري

ً
إيران تتنازل «نوويا» لتفادي «البند السابع»
طهران ــ فرزاد قاسمي

الثانية

الشايع :إزالة معوقات
مشروع مدينة جنوب
سعد العبداهلل

فـيـمــا ب ــدا أن ــه ص ــراع نـيــابــي  -أكــادي ـمــي ب ـشــأن آل ـيــة أداء
اختبارات جامعة الكويت ،حذر رئيس لجنة شؤون التعليم
والثقافة واإلرشـ ــاد البرلمانية الـنــائــب د .حمد المطر من
ً
ً
إجرائها حضوريا ،داعيا الطلبة ،عبر «تويتر» ،إلى التواصل
معه إذا خالف ذلك القرار «أي كلية أو أستاذ جامعي» ،في
وقــت أعـلـنــت منظمات بالمجتمع الـمــدنــي وهيئة 02

الساير :سنواصل نهجنا التاريخي
الذي أرساه المؤسسون في
دعم االقتصاد وتحمل
مسؤوليتنا تجاه
المجتمع

«المحاسبة» :ارتفاع مخاطر
وقصور في نظام الرقابة
الداخلية بصندوق المشروعات
الصغيرة والمتوسطة

فــرض العقوبات عليها تحت البند السابع،
الذي يخول استخدام القوة.
وذكـ ــر أن الـتـفــاهــم واالم ـت ـي ــازات يسمحان
لمفتشي الوكالة الدولية بالوصول الكامل لكل
المواقع ومنها المشتبه فــي إج ــراء نشاطات
ذرية بها دون إعالن والتي وردت في اتهامات
االستخبارات األميركية واإلسرائيلية.
ولفت المصدر إلــى الجهود الحثيثة التي
بذلتها حكومة الرئيس حسن روحاني إلقناع
المرشد األعلى علي خامنئي بضرورة تمرير

إسكاليد الجديدة
كليًا ...ملكية

دوليات

21

رفض مصري -سوداني
ألي ُّ
تحرك إثيوبي أحادي
في سد النهضة

رياضة
الـتـفــاهــم الـمــؤقــت ال ــذي تــوصـلــت لــه مــع مدير
الوكالة عشية سريان قانون البرلمان لوقف
ً
العمل بالبروتوكول اإلضافي ،مبينا أن المرشد
فضل إسناد الخطوة إلى مجلس األمن القومي
لتفادي الظهور بمظهر المتراجع أمام ضغوط
واشنطن التي تحتفظ بالعقوبات المفروضة
على طهران وتسعى إلحياء االتـفــاق النووي
وجعله منصة لمعالجة أنشطتها في المنطقة
وتسلحها الصاروخي البالستي.
ـي
ـ
ف
إلـ ـ ـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أكـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر
02

22
بيانكي يشيد بالعبي
كاظمة بعد الفوز
على الفحيحيل برباعية

ةديرجلا

•
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األمير يصل إلى الواليات المتحدة األميركية
وصل صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحـمــد ،إلــى الــواليــات المتحدة األميركية ،وكان
ف ــي اس ـت ـق ـبــال س ـمــوه ع ـلــى أرض ال ـم ـطــار سفير
ال ـكــويــت ل ــدى ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ال ـش ـيــخ ســالــم
الـصـبــاح ،وال ـم ـنــدوب الــدائــم لــدولــة الـكــويــت لــدى
األمم المتحدة السفير منصور العتيبي ،والقنصل
العام للكويت لدى مدينة نيويورك حمد الهزيم،
وأعضاء السفارة.
وفــي مجال آخــر ،بعث صاحب السمو ببرقية
تهنئة إلى رئيس جمهورية غانا ،نانا أكوفو أدو،
ّ
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى
العيد الوطني لبالده ،متمنيا له موفور الصحة
والعافية ،وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو نائب األمير وولــي العهد الشيخ
مـشـعــل األح ـم ــد ،ورئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

الكويت تدين بشدة مواصلة
الحوثيين استهداف السعودية
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت ،وبأشد
العبارات ،مواصلة الميليشيات الحوثية ارتكاب جرائمها ،عبر
االستمرار في استهداف المدنيين والمناطق المدنية في المملكة
العربية السعودية ،بإطالق الطائرات المسيرة المفخخة.
وقالت «الخارجية» ،في بيان لها ،إن استمرار هذه الجرائم
يؤكد مواصلة هذه الميليشيات تصعيدها الخطير ،وعزمها
اإلضــرار بأمن المملكة الشقيقة ،وتقويضاستقرار المنطقة،
وتحديها للقانون الدولي واإلنساني ،وتجاهلها للجهود الدولية
التي تبذل في سبيل إنهاء الصراع الدائر عبر التوصل إلى حل
سياسي ،األمر الذي يؤكد الحاجة الماسة إلى تحرك المجتمع
الدولي ،السيما مجلس األمن ،للجم هذه الجرائم ،ووضع حد لها.
واختتمت بيانها ،بالتأكيد على وقــوف الكويت الـتــام إلى
جــانــب األش ـق ــاء ف ــي الـمـمـلـكــة ،ودع ـم ـهــا ف ــي ك ــل م ــا تـتـخــذه من
إجراءات ،للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

األمير لدى وصوله إلى الواليات المتحدة

ِّ
«تعاونية مشرف» تكرم وزير الصحة لموافقته الشايع :إزالة معوقات «جنوب سعد العبدالله»
تطوير الحدائق واالستثمار بها لتحقيق إيرادات للدولة
على نقل وتجديد مستوصف المنطقة
اسـتـقـبــل وزيـ ــر ال ـص ـحــة د .بــاســل
الـصـبــاح ،فــي مكتبه ،رئـيــس مجلس
إدارة جمعية مشرف التعاونية علي
الفهد ،الــذي أعــرب خــال الــزيــارة عن
شـكــر إدارة الـجـمـعـيــة ،بــالـنـيــابــة عن
أهالي المنطقة ،على موافقة الوزير
ع ـ ـلـ ــى ن ـ ـقـ ــل وت ـ ـجـ ــديـ ــد م ـس ـت ــوص ــف
مشرف الصحي ،ليكون مركزا صحيا
متكامال.
وق ـ ــال ال ـف ـهــد إن إنـ ـش ــاء م ـثــل هــذا
المركز الصحي ،بخدماته الصحية
الجديدة وعياداته التخصصية ،كان
من أهم الضروريات لشريحة كبيرة
مــن أه ــل الـمـنـطـقــة ،وكــذلــك نـقـلــه إلــى
مكانه الجديد ،ليسمح باستقبال عدد
أكبر من المراجعين ،وزيادة المساحة
في مواقف السيارات.
وأض ـ ـ ــاف« :لـ ــم ي ـت ــردد ال ــوزي ــر في
الموافقة على طلب الجمعية ،ونشكر

له ُحسن تعاونه ،كما تقدمنا بطلب
تـطـعـيــم مــوظـفــي الـجـمـعـيــة ،لتجنب
ان ـت ـشــار ال ـف ـي ــروس ،وأله ـم ـيــة تلقي
شريحة موظفي التعاونيات للتطعيم،
لتعاملهم المباشر مع المتسوقين،
ولدورهم المهم في األمن الغذائي».
م ــن ج ـه ـتــه ،أش ـ ــاد وزي ـ ــر الـصـحــة
بـ ــالـ ــدور الـ ـت ــي تـ ـق ــوم بـ ــه «ت ـع ــاون ـي ــة
م ـ ـشـ ــرف» ،وقـ ـ ــال إنـ ـه ــا ت ـث ـبــت دائ ـم ــا
ريادتها في العمل التعاوني بالكويت.
وأك ـ ـ ــد ح ـ ــرص وزارة ال ـص ـح ــة عـلــى
الـنـهــوض بــالـخــدمــات الـصـحـيــة لكل
المناطق ،والتطوير الدائم لها ،سواء
على مستوى العيادات التخصصية
وج ــاه ــزيـ ـتـ ـه ــا ،أو إضـ ــافـ ــة خ ــدم ــات
صـحـيــة وب ـن ـيــة تـحـتـيــة ل ـه ــا ،وشـكــر
الــوزيــر الفهد على الـتـكــريــم ،وتمنى
إلدارة الجمعية ومجلسها الحالي
المزيد من التميز والنجاح.

أكـ ــد وزي ـ ــر ال ــدول ــة لـ ـش ــؤون الـبـلــديــة
وزير الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير
العمراني ،شايع الشايع ،أمس ،ضرورة
إزال ـ ـ ــة ال ـم ـع ــوق ــات ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بــالـهـيـئــة
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
الخاصة بمشروع مدينة «جنوب سعد
العبدالله» اإلسكاني.
وأكد الشايع ،في بيان صحافي عقب
اجتماعه بالمدير العام لهيئة الزراعة
الشيخ محمد اليوسف ضرورة معالجة
كل األمور ذات الصلة بالقطاعات التابعة
للهيئة وإنصاف الموظفين.
وقال إن االجتماع ّ
تطرق الى ضرورة
تـطــو يــر ا ل ـحــدا ئــق بجميع المحافظات
والسعي نحو االستثمار بها لتحقيق
إيـ ـ ـ ــراد لـ ـل ــدول ــة دون الـ ـمـ ـس ــاس بـجـيــب
ال ـمــواطــن ،لـكــون الـحــدائــق ملكية عامة

رئـيــس مجلس إدارة جمعية
«مشرف» يكرم وزير الصحة

«الصحة» :ندرس إعفاء متلقي لقاح «كورونا» من الحجر
أعلنت وكيلة وزارة الصحة المساعدة لشؤون
الـصـحــة الـعــامــة الــدك ـتــورة بثينة الـمـضــف ،أن
ال ـل ـجــان الـفـنـيــة بـ ــالـ ــوزارة تـعـكــف حــال ـيــا على
دراسة إعفاء من تلقى اللقاح المضاد لفيروس
«كورونا» من فترة الحجر الصحي المؤسسي
المفروضة على المسافرين العائدين من الخارج،
واالكتفاء بالحجر المنزلي.
وقالت المضف ،في تصريح لـ«كونا» ،أمس ،إن
«ذلك يأتي في إطار منهجية خطة عمل الوزارة

مع تطورات الفيروس استنادا إلى المرتكزات
العلمية».
وأوضـ ـح ــت أن ال ـل ـجــان الـفـنـيــة تـعـكــف على
دراس ــة الموضوع وفــق منهجية دقيقة ترتكز
ف ـي ـهــا ع ـلــى آخـ ــر ن ـتــائــج لـ ـل ــدراس ــات الـعـلـمـيــة،
وتوصيات المنظمات الصحية الدولية ،مشيرة
إلى أنه فور انتهاء اللجان المختصة من دراسة
الموضوع سترفع تقريرها ،تمهيدا العتماده
ودخوله حيز التطبيق قريبا.

وف ــي سـيــاق مـتـصــل ،أعـلـنــت الـمـضــف إتـمــام
الوزارة تطعيم جميع المسجلين لتلقي اللقاح
من المواطنين والمقيمين من عمر  65سنة فما
فوق ،مع استمرار تزايد معدالت التطعيم.
وبينت أن نسبة التسجيل للحصول على
اللقاح بلغت  17.4في المئة فقط من المؤهلين
للحصول عليه ،داعية المواطنين والمقيمين
المؤهلين لتلقي اللقاح إ لــى سرعة التسجيل
عبر الموقع الرسمي المخصص لذلك.

ومـتـنـفـســا لـلـجـمـيــع م ــع ال ـح ــرص على
تشديد الرقابة على مرافقها لحمايتها
مــن التلف ،وستكون «حديقة الشهيد»
نموذجا لها.
وأشـ ـ ـ ــار ال ـ ــى ح ــرص ــه ع ـل ــى ض ـ ــرورة
التنسيق مع الهيئة العامة للبيئة ووزارة
الداخلية للنظر في مدى إمكانية السماح
ل ـهــواة صـيــد األس ـم ــاك بــالـصـيــد بجون
ال ـك ــوي ــت وفـ ــق آل ـي ــة ت ـح ــدده ــا ال ـج ـهــات
المعنية دون الضرر بالثروة السمكية
والبيئة البحرية.
ولفت إلى حرصه على دعم المبادرين
ف ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــاالت والـ ـقـ ـط ــاع ــات
الخاضعة إلشرافه ومسؤولياته ،وذلك
لتحقيق األهداف والطموحات التي من
شأنها تطوير البالد.

شايع الشايع

ّ
السلمان يبحث آلية تدفق السلع خالل الحظر

ع ـقــد وزي ـ ــر ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة،
د .ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه الـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــان ،س ـل ـس ـلــة
اجـ ـتـ ـم ــاع ــات م ـ ــع قـ ـي ــادي ــي ال ـ ـ ـ ــوزارة
لـلـتّـنـسـيــق ال ـشــامــل ب ـش ــأن اس ـت ـمــرار
تــدفــق الـسـلــع األســاس ـيــة خ ــال فترة
الحظر الـجــزئــي ال ــذي سيدخل حيز
ال ـت ـن ـف ـيــذ اعـ ـتـ ـب ــارا م ــن ال ـ ـيـ ــوم ،وف ـقــا
لقرارات مجلس الوزراء.
وأعلنت الوزارة ،في بيان صحافي
أمس ،أن الوزير السلمان أجرى عدة
اج ـت ـم ــاع ــات ت ــرأس ـه ــا ع ـبــر الـمـنـصــة
االفتراضية لبرنامج «زووم» ،بحضور
وكـ ـي ــل الـ ـ ـ ـ ــوزارة ع ـب ــدال ـل ــه ال ـع ـفــاســي
والوكالء المساعدين.

وذكر البيان أن الوزير شدد خالل
االجـتـمــاعــات على ض ــرورة استمرار
وسائل نقل السلع من المواد الغذائية
واألس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة وعـ ـ ـ ــدم ت ـع ـط ـي ـل ـه ــا أو
عرقلتها ،وذلك ضمانا النسيابيتها
واستمرارية تدفقها.
وأضـ ــاف أن ال ــوزي ــر أوص ــى كذلك
بالعمل في غرفة العمليات الخاصة
بالوزارة على مدار الساعة ،وتشكيل
فــريــق الستقبال الـشـكــاوى التجارة
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ،فـ ـض ــا ع ـ ــن تــوج ـيــه
الـقـيــادات الــى تنبيه الشركات بعدم
اس ـت ـق ـبــال ط ـل ـبــات تــوص ـيــل تـتـعــدى
إمـكــانــاتـهــا ،وتـحــديــد ف ـتــرات زمنية

ل ـتــوص ـيــل ال ـم ـن ـت ـجــات لـلـمـسـتـهـلــك.
وأف ــاد ب ــأن الــوزيــر ك ــان قــد ت ــرأس،
أمس األول ،اللجنة العليا للطوارئ مع
الحكومية ذات الصلة
ممثلي الجهات ّ
لوضع اآللية لتدفق السلع وضمان
اسـ ـتـ ـم ــراري ــة ع ـم ــل فـ ـ ــروع ال ـ ّت ـمــويــن،
وإنتاجية المخابز دون توقف على
نقاط البيع للمستهلكين والى السوق
المحلي خالل الفترة المقبلة.
وبـ ـي ــن أن ـ ــه ال ـت ـق ــى رئـ ـي ــس ات ـح ــاد
المزارعين عبدالله الدماك ،واطلع على
كمية المحاصيل الــزراعـيــة الوطنية
ومدى توافرها للسوق المحلي.

رئيس البرازيل :توسيع آفاق التعاون مع الكويت «اإلعالم» تطلق «من المصدر» لمتابعة «كوفيد »19
أقام سفير الكويت لدى البرازيل ،ناصر المطيري،
م ــأدب ــة غـ ــداء بــاســم س ـف ــراء دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
الـخـلـيـجــي عـلــى ش ــرف الــرئـيــس ال ـبــرازي ـلــي جايير
بولسونارو.
وذكــرت سـفــارة الكويت ،فــي بيان لها ،أمــس ،أن
السفير الـمـطـيــري نـقــل للرئيس ال ـبــرازيــل تحيات
صاحب السمو أمير الـبــاد الشيخ نــواف األحمد،
وت ـم ـن ـيــات س ـم ــوه ل ـل ـبــرازيــل بــال ـمــزيــد م ــن الـتـقــدم
واالزدهـ ـ ـ ــار .وأكـ ــد ال ـم ـط ـيــري ،خ ــال ال ـمــأدب ــة الـتــي
حضرها وزير العالقات الخارجية البرازيلي ارنستو

عودة التأزيم...
السابق لرئيس ال ــوزراء إلــى «مقاطعة قسم الحكومة وإسقاطها
وإج ـب ــاره ــا ع ـلــى ال ــرح ـي ــل غ ـيــر ال ـم ــأس ــوف ع ـل ـيــه ،وع ـ ــدم منحها
الشرعية الدستورية الفتقادها القدرة على إدارة الدولة ،لما رأينا
ً
من تخبطات شاهدها الجميع» ،مؤكدا «لن نمنح الشرعية َلمن ال
يحترم إرادة األمة».
ورفع عدد االستجوابات المعلنة للحكومة ،بعد نحو  4أيام من
اليمين الدستورية أمــام مجلس األمــة إلى
تشكيلها وعــدم أدائها
ُ
أربـعــة ،إذ هناك استجوابان أعـ ِـلــن تقديمهما إلــى رئيس مجلس
ال ــوزراء سمو الشيخ صباح الخالد؛ أحدهما من النائب مساعد
العارضي ،واآلخر من النائب أسامة المناور ،الذي أعلن في وقت
سابق استجواب رئيس ال ــوزراء إذا لم يشكل الحكومة الجديدة
حتى  18فبراير.
وتوقعت المصادر أن ُي َّ
قدم استجواب واحد لوزير الصحة من
الساير وجوهر ومطيع ،واالكتفاء باستجواب العارضي لرئيس
الوزراء.
وقال الساير أمس« :بعد اإلصرار على العبث بإدارة ملف كورونا
رغم الفشل المتكرر وتعريض البالد لخسائر فادحة ،نعلن تقديم
اس ـت ـجــواب لــوزيــر الـصـحــة مــن ثــاثــة م ـح ــاور ،الـمـحــور الصحي،
واالقتصادي والمالي ،واألمني».
ً
ً
بدوره ،قال مطيع« :أصبح حتما وواجبا استجواب وزير الصحة،
ً
نظرا لآلثار والتبعات السيئة للعديد من الملفات الشائكة؛ مثل
كورونا ،والقضايا الصحية والطبية ،واإلهمال ،لذا أعلن استجوابه،
مــن عــدة مـحــاور على رأسـهــا الـمـحــور الـصـحــي ،والـفـســاد المالي
واإلداري».
وفور إعالن الساير استجوابه بمشاركة جوهر ،توالت التأييدات
النيابية ،إذ قال النائب د .صالح المطيري بدون مجاملة« :أعتقد
أنه آن اآلوان ألن تتقدم يا د .باسل باستقالتك».
وبينما أكد النائبان د .حمد روح الدين ود .عبدالكريم الكندري
أن «المساءلة مستحقة لوزير الصحة» ،رأى الكندري أنه «ال تعاون
مع رئيس الوزراء».
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صراع نيابي ـــ أكاديمي بشأن آلية...
تدريس الجامعة رفضها لحديث المطر ،قبل أن يسارع األخير
ً
إلــى االعـتــذار مـغــردا« :لــدي شجاعة االعـتــذار لكم أعضاء هيئة
الـتــدريــس ،إن فهم تصريحي بــأنــه تأنيب لـكــم ،وأع ـتــذر منكم
ً
جميعا مع خالص محبتي وتقديري لزمالئي».
من جهتها ،أكــدت «تدريس الجامعة» أنه من «غير المقبول
توعد األســاتــذة بالمحاسبة وتهديدهم بالمتابعة إن قدموا
اختباراتهم للطلبة بشكل ورقي دون وجود قرار من الكلية أو
مجلس الجامعة يمنع ذلك ويؤثمه».

ّ
دش ــن تـلـفــزيــون ال ـكــويــت ،أم ــس األول ،برنامجه
الجديد «مــن المصدر» ،لمتابعة األح ــداث اليومية،
ورصد آخر تطورات مكافحة أجهزة الدولة المختصة
لفيروس كــورونــا ،بعد الــزيــادة الملحوظة في عدد
اإلصابات في األيام األخيرة.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة اإلعــام،
أنوار مراد ،في تصريح صحافي ،إن «البرنامج الذي
سيبث ،يومي الجمعة والسبت بعد نشرة التاسعة
األسبوع المتعلقة
مساء ،سيسلط الضوء على أحداث ّ
بمتابعة تـطــورات «كوفيد  ،»19وتلقي المعلومات

اراووجو ،وكبار المستشارين في القصر الرئاسي،
عمق العالقات الكويتية  -البرازيلية.
م ــن ج ــان ــب آخـ ــر ،ت ــم ال ـت ـط ــرق خ ــال ال ـل ـق ــاء إلــى
الـعــاقــات الخليجية الـبــرازيـلـيــة ،وسـبــل تعزيزها
في كل المجاالت ،خصوصا في مجالي االقتصاد
واألمن الغذائي.
مــن جهته ،أشــاد الرئيس البرازيلي بالعالقات
البرازيلية  -الخليجية ،والمستوى ا ل ــذي وصلت
إليه ،مؤكدا حرصه على تعزيزها ،والدفع بها الى
آفاق أوسع.

من جانبها ،أكــدت جمعية النزاهة الوطنية أن منع الغش
أثناء االختبارات ال يتحقق إال من خالل أدائها داخل المواقع
الجامعية والكليات مع اتباع التدابير الصحية الالزمة ،معلنة
عزمها تقديم بالغ إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)
للتحقيق فــي انتشار الغش بــأي جامعة حكومية أو خاصة
بسبب تطبيق االختبارات «عن ُبعد» دون اتخاذ تدابير صارمة
لمنع ذلك.
وذكرت الجمعية ،في بيان أمس ،أنها ستطلب التحقيق في
إحصائيات وبيانات نسب النجاح ومقارنتها بفترة ما قبل
تطبيق االمتحانات عن بعد ،كاشفة عن رصدها شهادات عن
تفشي ظاهرة الغش في بعض الكليات بسبب هذا القرار.

06

«كورونا» :السعودية ترفع القيود...
والحفالت ،ويشمل ذلك حفالت الزواج ،واجتماعات الشركات،
وما في حكمها ،حتى إشعار آخر».
وفي اإلمارات ،أمرت لجنة إدارة الطوارئ واألزمات في إمارة
أبوظبي ،بفتح دور السينما بنسبة  30فــي المئة مــن الطاقة
االستيعابية ،مع التقيد بكل اإلجراءات االحترازية المعتمدة.
يــأتــي ه ــذا اإلجـ ــراء بـعــد أن بـلــغ مـجـمــوع جــرعــات اللقاحات
المضادة للفيروس ،التي قدمتها اإلمــارات لساكنيها حتى 6
ً
ماليين و 235ألفا و 316جرعة ،إذ ارتفع معدل توزيع هذا اللقاح
إلى  63.04جرعة لكل  100شخص.
وفي الدوحة ،أعلنت وزارة الصحة ،أنه يمكن للمقيمين في
قطر السفر ،بعد الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد
للفيروس ،موضحة أنه حتى يتم اإلعفاء من الحجر الصحي؛
ً
يجب أن تكون ّ
مرت فترة  14يوما من تلقيها.
وف ــي مـقــابــل «االن ـف ـتــاح الـخـلـيـجــي» ،ح ــذرت منظمة الصحة
العالمية ،من احتمال مواجهة العالم موجتين ثالثة ورابعة من
الجائحة في حال عدم اتخاذ إجراءات احترازية ضرورية ،مشددة
على أن ظهور اللقاحات يجب أال يشجع الحكومات على تخفيف
الجهود لمكافحة الفيروس و«فقدان التركيز» على الخطر.
في غضون أيــام قليلة ،اجتاحت ســاالت فيروس «كورونا»
ً
مدنا إيطالية وألمانية بسرعة مذهلة .وأكد التحليل الجيني
ما اشتبه به المسؤولون بالفعل ،وهو تسارع انتشار الساللة
البريطانية شديدة العدوى في أوروبا.
وتنتشر الساللة البريطانية بشكل كبير في  27دولة أوروبية
تراقبها منظمة الصحة العالمية ،وهي سائدة في  10دول على
األقل حسب إحصائيات المنظمة ،وهي بريطانيا ،والدنمارك،
وإيطاليا ،وأيرلندا ،وألمانيا ،وفرنسا ،وهولندا ،وإسرائيل،
وإسبانيا ،والبرتغال.
في هذه األثناء ،أكدت الصين ،أمس ،تفشي حمى الخنازير

اإلفريقية في إقليمين رئيسيين .وقالت وزارة الزراعة والشؤون
ً
الريفية ،إن التفشي قضى على  38خنزيرا في مزرعة بإقليم
سيشوان ،أكبر منتج للحوم الخنازير ،وفي إقليم خبي تم رصد
المرض في حافلة كانت تنقل خنازير بصورة غير مشروعة
من إقليم آخر.
(عواصم -وكاالت)

البابا والسيستاني...
السيستاني ،حيث اختليا نحو ساعة في اجتماع مغلق.
ولعل هذه الحمالت دفعت المرجع السيستاني إلى التركيز
ع ـلــى خ ـطــاب ان ـت ـق ــادي لـ ــدور ال ـق ــوى ال ـع ـظ ـمــى ،واإلش ـ ـ ــارة إلــى
ً
التي تمارسها ،ملمحا إلى معاناة شعب
العقوبات
االقتصادية ً
ً
إي ــران ،ومـشـيــرا صــراحــة إلــى أزم ــة الشعب الفلسطيني بشكل
خاص.
وحث السيستاني ،في بيان مقتضب ،عقب لقائه البابا ،على
االهتمام بـ «الــدور الــذي ينبغي أن تقوم به الزعامات الدينية
والروحية الكبيرة في الحد من هذه المآسي ،وما هو المؤمل
ّ
ّ
المعنيةـ وال سيما فــي الـقــوى العظمى ـ
منها كحث األط ــراف
ً
على تغليب جانب العقل والحكمة ،ونبذ لغة الحرب» ،مشيدا
بتقاليد التعايش بين مختلف األدي ــان واالتجاهات الفكرية،
وهو أمر له حساسيته البالغة ،وإشاراته ذات الداللة من جانب
المرجع األعلى ضد أجنحة التشدد ،في بلد محتدم الصراعات
واالستقطابات كالعراق.
وكــانــت إش ــارات الـبــابــا هــي األخ ــرى تـحــاول استيعاب هذه
االنقسامات ،إذ أدلى بشكر صريح لموقف اتباع الشيعة للمرجع
السيستاني في حمايتهم لألقليات المسيحية واإليزيدية ،مما
ُ
ً
إضفاء للمزيد من الشرعية على الجناح الشيعي المعتدل
اعت ِبر
مقابل التيار الـمــوالــي لحرس الـثــورة اإليــرانــي والـمـتــورط في
صراعات دموية ضد الجماعات األخــرى ،ســواء في العراق أو
سورية أو غيرهما.
ً
وقــال البابا إن جهود اتـبــاع السيستاني كانت «دفــاعــا عن
ً
ً
األضعف واألكثر اضطهادا وتأكيدا لقدسية الحياة البشرية».
وأشــاد البابا بجهود الشباب المسلمين في الموصل ذات
األغلبية السنية ،في تنظيم حمالت تطوعية إلعمار الكنائس
شمال البالد ،وحرصهم على حماية التنوع الديني والثقافي
هناك.
ً
السجال حــول زي ــارة البابا كــان عــابــرا لـحــدود ال ـعــراق ،لكن
التيار المنادي بالتعايش بين المذاهب المتنوعة وجد ضالته
فــي عـبــارات عــديــدة ركــز عليها البابا فرانسيس األرجنتيني
المعروف بتأييده للحركات االحتجاجية ومعارضته للعنف،
وقد ألهب حماس شباب االحتجاج في حراك تشرين العراقي،
حين تـحــدث عــن محافظة ذي قــار الـمــوصــوفــة بأنها عاصمة

الخاصة به من مصادرها الرسمية» .وأضافت أنه
يهدف إلى إزالة اللبس لدى المواطنين والمقيمين،
ودحض الشائعات التي واكبت قرارات مجلس الوزراء
األخيرة ،بشأن اإلجراءات االحترازية ،وتعاطي أجهزة
الدولة المعنية مع الفيروس.
وأك ــدت أن «اإلع ــام» حريصة على الـتــواصــل مع
الجمهور عبر منصاتها الرسمية لنقل تساؤالتهم
واإلجابة عنها من المتخصصين ،داعية الجميع الى
االبتعاد عن الشائعات ،والتحقق من المعلومة من
مصدرها قبل نشرها.

تشرين واحتجاجه ،قرب المكان الــذي تعرض فيه الناشطون
لقمع رهيب من الفصائل الموالية إليران ،حين بدأ كالمه قرب
بيت إبراهيم ،بقوله« :هــذا المكان المبارك هو مكان األصــول
والينابيع ،هنا بدأ عمل الله وولدت دياناتنا .وهنا ،حيث عاش
أبونا إبراهيم ،يبدو كأننا نعود إلى بيتنا .هنا سمع إبراهيم
دعوة الله ،ومن هنا انطلق في رحلة ّ
غيرت التاريخ .ونحن ثمرة
تلك الدعوة وتلك الرحلة».
ّ
وطلب البابا المغفرة إزاء الدمار الذي حل بالعراق والشرق
ً
األوسط ،وقال مخاطبا جميع األطراف« :فلتصمت كل األسلحة».

٢٠

إيران تتنازل «نوويًا» لتفادي...

ً
«الـخــارجـيــة» اإليــرانـيــة أن الجمهورية اإلســامـيــة أكــدت أخيرا
لألميركيين عبر واسطات عمانية وعراقية أنها مستعدة للضغط
على جماعة «أنصار الله» الحوثية كي تقبل بإجراء مفاوضات
مع األميركيين والسعوديين من أجل إيجاد حل ينهي الحرب
في اليمن.
ً
وعمليا جرت اتصاالت بين اإليرانيين والحوثيين إلقناعهم
بلقاء المبعوث األميركي لليمن فــي مسقط ،وكــان مــن المقرر
أن تقوم واشنطن بدعوة مندوبين سعوديين لالجتماع ،لكن
يبدو أن الرياض لم توافق أو أن األميركيين غيروا خططهم في
آخر لحظة ،األمر الذي أدى إلى عرقلة عقد اللقاء بشكل مباشر.
ولـتـفــادي فشل الخطوة بشكل كــامــل قــام العمانيون بنقل
وجهات النظر بين الطرفين بطريقة غير مباشرة الستطالع
إمكانية إيجاد أرضية إطالق مفاوضات.
وأفاد المصدر بأن اإلیرانیین أکدوا لألميركيين أن طهران ال
ً
تربط حل األزمة اليمنية بحل خالفاتها مع الرياض ،زاعما أن
رفع اسم الحوثيين من القائمة األميركية لإلرهاب جاء بطلب من
إيران التي ضغطت في المقابل على المتمردين من أجل إجراء
المشاورات مع المبعوث األميركي.
وشـ ــدد عـلــى أن مــوقــف ط ـه ــران يـتــاقــى بـشـكــل غـيــر رسـمــي
مع واشنطن بـضــرورة حل األزمــة في اليمن تحت مظلة األمم
المتحدة.
٢٠

ةديرجلا
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محليات

آلية الحظر الجزئي اكتملت ...إجراءات أمنية وتطمينات معيشية

«الداخلية» أنجزت تدابيرها بالتعاون مع «الحرس» ...و«الصحة» تطمئن إلى مواصلة التطعيمات والخدمات
محمد الشرهان
وعادل سامي
وجورج عاطف

«التعاونيات»
ُ
لن تغلق خالل
الحظر...
وندرس جميع
الخيارات

«الشؤون»

اكتملت أمــس معالم إج ــراءات
الحظر الجزئي ،الذي ينطلق عند
الـخــامـســة م ــن م ـســاء ال ـي ــوم حتى
الخامسة فـجــرا يــومـيــا ،وحـتــى 7
أبريل المقبل ،حيث اتخذت مختلف
ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة وال ـخ ــاص ــة
إجراءاتها للتعامل مع فترة الحظر.
وتـ ـمـ ـث ــل اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات األم ـن ـي ــة
الـعـنـصــر األب ـ ــرز ل ـض ـمــان تــدابـيــر
الحظر ،وأبلغ مصدر أمني مطلع
"الجريدة" أن الخطة األمنية التي
تــم إقــرارهــا خــال اجتماع ترأسه
وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي،
تركزت على توزيع دوريات اإلدارة
العامة لشرطة النجدة على الطرق
الخارجية في جميع المحافظات،
ع ــن ط ــري ــق إق ــام ــة ن ـق ــاط تفتيش
بالتعاون مع دوريات اإلدارة العامة
للعمليات المركزية ،بينما تتولى
دوريـ ــات األم ــن ال ـعــام إقــامــة نقاط
التفتيش داخل المناطق السكنية،
بالتعاون والتنسيق مع دوريــات
اإلدارة العامة للمرور ،التي أسند
إليها كذلك عمليات التفتيش في

وزير «الشؤون» يفتتح غرفة
التحكم «التعاونية»
اجتمع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ،وزير الشؤون االجتماعية
ً
والتنمية المجتمعية د .مشعان العتيبي ،بقياديي "الشؤون" ،موجها إلى
ضرورة اتخاذ السبل التي تكفل الحفاظ على صحة وسالمة الجميع ،والحد
من انتشار الفيروس.
وافتتح العتيبي غرفة المتابعة والتحكم الرئيسية الخاصة بالوزارة،
التي اشتملت على األنظمة الخاصة بمتابعة كميات المخزون االستراتيجي
للجمعيات ،للوقوف على تطبيق االشتراطات الصحية والتباعد االجتماعي
ً
وعدم التجمع ،مشددا على ضرورة بذل الجهد من جميع مسؤولي الوزارة،
مع ضرورة اإلسراع في اتخاذ الخطوات الالزمة ،لتسهيل وتوفير جميع
متطلبات المواطنين والمقيمين في ظل الظروف الراهنة.

بعض الطرق ومداخل المناطق.
وأوض ـ ــح ال ـم ـص ــدر أن الـخـطــة
األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة أوكـ ـ ـل ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى اإلدارة
الـ ـع ــام ــة ل ـ ـقـ ــوات األم ـ ـ ــن ال ـخــاصــة
كـ ـت ــائ ــب الـ ـتـ ـع ــزي ــز ف ـ ــي الـ ـح ــرس
الــوط ـنــي عـمـلـيــات تــأم ـيــن مــواقــع
ال ـح ـجــر ال ـمــؤس ـســي ف ــي ال ـف ـنــادق
وال ـم ـن ـت ـج ـع ــات وبـ ـع ــض م ــواق ــع
الحجر الصحي ،إذا دعت الحاجة
ال ـ ــى اس ـت ـخ ــدام ـه ــا وع ـ ـ ــزل بـعــض
المصابين فيها.
وأشـ ــار إل ــى أن الـخـطــة األمنية
أناطت باإلدارة العامة ألمن الدولة
واإلدارة العامة للمباحث الجنائية
عملية توزيع دوريات جوالة طوال
ساعات الحظر في جميع مناطق
ال ـبــاد ،لضبط األش ـخــاص الذين
ال ي ـل ـت ــزم ــون بـ ـق ــرار ال ـح ـظ ــر ،مع
التشديد على إحالتهم الى جهات
االختصاص.

استمرار التطعيمات
وتــزامـنــا مــع إج ـ ــراءات الحظر،
طمأنت وزارة الصحة الى استمرار

خــدمــات ـهــا ال ـصـح ـيــة ،السـيـمــا ما
يتعلق بتطعيمات لـقــاح "كوفيد
 ،"19وأكدت مصادر صحية مطلعة
لـ"الجريدة" أن الوزارة مستمرة في
إرسال رسائل نصية للمسجلين في
منصة التطعيم أثناء فترة الحظر.
وقــالــت الـمـصــادر ،لــ"الـجــريــدة"،
إن الشخص الــراغــب في التطعيم
م ـمــن ت ـص ـلــه رس ــال ــة " "smsعلى
هــاتـفــه سـيـكــون ب ـم ـقــدوره تقديم
هذه الرسالة إلى رجــال الداخلية،
ليتمكن مــن ال ـخ ــروج أث ـنــاء فترة
الحظر الجزئي.
وأوض ـح ــت أن ه ـنــاك تنسيقا
بين وزارت ــي الصحة والداخلية
بشأن استمرار تلقي التطعيمات
خ ــال فـتــرة الـحـظــر ،لألشخاص
الــذيــن تــرســل لهم رســائــل نصية
بمواعيد تلقي اللقاح ،والتي تبدأ
من الثامنة صباحا حتى الثامنة
مساء في مركز الكويت للتطعيم
ب ـم ـشــرف ،إض ــاف ــة إل ــى اس ـت ـمــرار
عمل مراكز ووحدات التطعيم في
الـمـسـتـشـفـيــات والـمـسـتــوصـفــات

منع الزيارات لـ «الرعاية» والدور اإليوائية
ش ـ ــدد م ـس ـلــم ال ـس ـب ـي ـعــي ع ـل ــى اس ـت ـع ــداد
قـطــاعــات "ال ـشــؤون" لتنفيذ ق ــرارات مجلس
الـ ـ ــوزراء ،الف ـتــا إل ــى أن ــه مـنــذ ت ـعــرض الـبــاد
لجائحة "ك ــورون ــا" الـعــام الـمــاضــي وضعت
ال ــوزارة خطط ط ــوارئ استراتيجية طويلة
األمــد ،للتعامل مع كل الـظــروف ،وأي طارئ
خالل تطبيق الحظر الجزئي.
وق ــال السبيعي" ،ب ـشــأن اسـتـمــرار صــرف
المساعدات االجتماعية لمستحقيها ،تعمل
إدارات الرعاية األسرية على إنجاز الملفات
دون أي تــأخ ـيــر ل ـص ــرف ال ـم ـس ـت ـح ـقــات في
مــواعـيــدهــا ال ـم ـحــددة ،إضــافــة إل ــى اسـتـمــرار

اس ـت ـق ـب ــال ال ـم ــراج ـع ـي ــن ع ــن ط ــري ــق الـحـجــز
المسبق من خالل برنامج  wafiمع االلتزام
الـ ـت ــام ب ــاالش ـت ــراط ــات ال ـص ـح ـيــة م ــن ارت ـ ــداء
الـ ـكـ ـم ــام ــات ،وفـ ـح ــص ال ـ ـح ـ ــرارة ،وال ـت ـبــاعــد
االجتماعي".
وأعلن منع جميع الزيارات إلى قطاع الرعاية
االجتماعية وجميع الــدور اإليوائية ،للحفاظ
على النزالء من خطر العدوى بالفيروس ،الفتا
إلى أن الــوزارة وفــرت مخزونا غذائيا للقطاع
يكفي  6أشهر ،مع توفير جميع الخدمات للنزالء
مــن كـبــار الـســن واألحـ ـ ــداث وأب ـن ــاء الحضانة
العائلية.

«الداخلية» تستقبل طلبات ًعدم التعرض
وتدعو لاللتزام بالحظر تجنبا للمساءلة
ً
استعدادا لفترة الحظر الجزئي ،التي تبدأ
اليوم الساعة الخامسة مساء ,أعلنت وزارة
الداخلية استقبال طلبات تصريح عدم التعرض
من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة،
التي تتطلب طبيعة عملها الوجود في أماكن
العمل أثناء فترة الحظر.
وأوضحت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم
األمني بالوزارة ،في بيان ،أن "الداخلية" بدأت
اسـتـقـبــال طـلـبــات ش ــرك ــات ال ـق ـطــاع الـخــاص
المعتمدة من وزارة التجارة ،والتي تعمل في
مجال المواد الغذائية واالستهالكية والصيانة
والحراسة ،والتي لها دور في استمرار توفير

الخدمات والموارد الرئيسية بالبالد.
وأشــارت إلى أن القرار جاء نظرا للظروف
االستثنائية الـتــي تمر بها ال ـبــاد ،وتنفيذا
لقرارات مجلس الــوزراء بفرض حظر التجول
الـ ـج ــزئ ــي فـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد ،وف ـ ــي إط ـ ـ ــار ال ـج ـهــود
واإلجــراءات التي تقوم بها المؤسسة األمنية
بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية
المعنية" ،علما بأن الموافقة مرهونة بإجراءات
التدقيق من قبل الوزارة".
وب ـي ـنــت أن "ال ــداخـ ـلـ ـي ــة" س ـت ـكــون معنية
ب ــاس ـت ـخ ــراج ال ـت ـص ــاري ــح وف ـ ــق ال ـك ـشــوفــات
ال ـم ـع ـت ـمــدة وال ـم ــرس ـل ــة إل ـي ـه ــا م ــن ال ـج ـهــات

رؤساء «تعاونيات» :المخزون الغذائي
االستراتيجي متين
«اتحاد الجمعيات» :الحل األمثل تشغيل «الباركود» خالل الحظر
•

جورج عاطف

ط ـم ــأن رؤس ـ ـ ــاء م ـج ــال ــس إدارة بعض
الجمعيات التعاونية عموم المستهلكين من
المواطنين والمقيمين ،بـ "متانة" المخزون
االستراتيجي من السلع والمواد الغذائية
واالس ـت ـهــاك ـيــة ال ـض ــروري ــة والـتـكـمـيـلـيــة،
مؤكدين أن األمور تحت السيطرة ،ومهيبين
بـمــرتــادي الجمعيات إلــى عــدم الـتــدافــع أو
التزاحم داخــل األس ــواق المركزية واألفــرع
التعاونية ،في ظل توافر السلع وتنوعها
ســواء داخــل المخازن أو المعروضة على
األرفف.
أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية،
فهد الكشتي ،أن تشغيل نظام الحجز اآللي
المسبق (الباركود) لزيارة األسواق المركزية
واألفرع التعاونية الحل األمثل لخدمة عموم
المستهلكين ،خ ــال ف ـتــرة حـظــر الـتـجــول

ً
الجزئي ،المقرر سريانه اعتبارا من اليوم
ً
من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحا.
وقال الكشتي لـ "الجريدة" إن "اقتصار
األم ــر ،خ ــال فـتــرة الـحـظــر ،عـلــى عملية
توصيل الطلبات إلــى الـمـنــازل فقط لن
ي ـس ـعــف ب ـع ــض ال ـت ـع ــاون ـي ــات ،السـيـمــا
الـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــودة ف ـ ــي الـ ـمـ ـن ــاط ــق ال ـم ـك ـت ـظــة
بالمواطنين والمقيمين ،والتي تحتاج
إلى أسطول سيارات لتلبية احتياجات
ق ــاطـ ـنـ ـيـ ـه ــا ،فـ ـض ــا ع ـ ــن ال ـ ـحـ ــاجـ ــة إل ــى
استخراج مئات تصاريح عدم التعرض
للعمالة التي ستقوم بالتوصيل".
وأضاف أن "االتحاد يدعم بقوة إعادة
تشغيل ال ـبــاركــود ،وس ــوف يــدفــع بهذا
االتجاه" ،مشيرا إلى أن هناك اجتماعات
ب ـهــذا ال ـص ــدد سـتـعـقــد م ــع الـمـســؤولـيــن
ذوي العالقة لوضع الترتيبات الالزمة
وآليات العمل.

الحكومية ووزارات الدولة على ايميل وحدة
التصاريح األمنية (.)moi.gov.kw@112curfew
وقالت إنه يتعين على الجهات المسموح
لها باستخراج التصاريح إرســال الكشوفات
الخاصة بطلب اسـتـخــراج تصاريح لألفراد
وللمركبات إلى الوزارات المعنية بملف صيغة
"أكسل" ،والتأكد من صحة البيانات.
وأهــابــت بالمواطنين والمقيمين االلتزام
ب ـق ــرارات مجلس ال ـ ــوزراء الـخــاصــة بتطبيق
ً
الحظر الجزئي في البالد ،تجنبا للوقوع تحت
طائلة القانون.

«األوقاف» :السماح لألئمة
والمؤذنين بالخروج للصالة
•

محمد راشد

ً
أصدرت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية تعميما
ً
موجها إلــى األئـمــة والمؤذنين فــي جميع المساجد
بشأن التواجد أثناء أوقات الصالة خالل فترة تطبيق
الحظر الجزئي.
وجاء في التعميم أنه "بناء على قرار مجلس الوزراء
بفرض الحظر الجزئي في البالد من الساعة الخامسة
ً
ً
مساء حتى الخامسة صـبــاحــا ،نحيطكم علما بأنه
تم التنسيق مع وزارة الداخلية وتــم السماح لألئمة
والمؤذنين بالخروج خالل فترة الحظر الجزئي ،وذلك
لرفع األذان وأداء صلوات المغرب والعشاء والفجر".
وش ــدد التعميم عـلــى أن "األوقـ ـ ــات الـمـسـمــوح بها
للخروج هي وقت صالة المغرب ووقت صالة العشاء
ووقت صالة الفجر فقط ،وال يسمح بالخروج فيما عداها
ً
أثناء فترة الحظر ،فضال عن التحقق من هوية األئمة
والمؤذنين عبر إبراز هوية العمل الصادرة من الوزارة".
وطالب التعميم" ،األئمة والمؤذنين ممن ليس لديهم
هوية العمل ،ضرورة مراجعة إداراتهم بالسرعة الممكنة
حتى يتم إصــدار هويات جديدة تمكنهم من الذهاب
والعودة من المساجد خالل مواقيت الصالة في الحظر
ً
الجزئي الذي سيتم العمل به بدءا من اليوم".

«المعلومات المدنية» تحدد مواعيد العمل
أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية
مواعيد استقبال المراجعين خالل فترة الحظر
الجزئي ،الــذي أقــره مجلس ال ــوزراء ابـتــداء من
اليوم.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـمـ ــديـ ــر ال ـ ـع ـ ــام ل ـل ـه ـي ـئ ــة ،م ـس ــاع ــد
العسعوسي ،في تصريح صحافي ،أمس ،إنه تم
بناء على ذلك تحديد مواعيد العمل الستقبال
الجمهور لتسجيل الـمـعــامــات الـتــي تتطلب
الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة وال يمكن
إنجازها من خالل الموقع اإللكتروني (أونالين).
وأوضــح العسعوسي أن مواعيد العمل في
المبنى الرئيسي (جنوب السرة) -مكتب تسجيل

المختارة لتقديم تلك الخدمة.
في مجال اخر ،أكد وكيل وزارة
الـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة ب ــاإلن ــاب ــة،
مـسـلــم الـسـبـيـعــي ،اس ـت ـمــرار عمل
الجمعيات التعاونية ،وعدم إغالق
أبوابها خالل ساعات حظر التجول
من الخامسة مساء حتى الخامسة
ً
ً
صباحا ،مشيرا إلى أن "الشؤون"
تتواصل مع الجهات الحكومية ذات
العالقة لدراسة جميع الخيارات،
ســواء االكتفاء بتوصيل الطلبات
وقت الحظر ،أو إعادة تشغيل نظام
الحجز اآللــي المسبق "الباركود"،
ً
الفتا إلى أن "التعاونيات" ،في كل
األحوال جاهزة ومستعدة لتنفيذ
أي خيار يتم اعتماده.
ج ــاء ذل ــك خ ــال جــولــة تفقدية
لـ ـل ــوكـ ـي ــل الـ ـسـ ـبـ ـيـ ـع ــي والـ ــوك ـ ـيـ ــل
المساعد لـشــؤون قـطــاع التعاون
فــي ال ــوزارة سالم الــرشـيــدي ،على
بعض األسواق المركزية التعاونية،
لالطمئنان على كفاية مخزونها
االستراتيجي من السلع والمواد
الغذائية الـضــروريــة والتكميلية،

المواطنين ،من التاسعة صباحا حتى الواحدة
ظهرا ،وبالنسبة لمكتب تسجيل الوافدين من
الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا ،والتوثيقات
والتسجيل الخاص والتوقيع اإللكتروني من
التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا ،أما مكتب
استالم البطاقات ،فمن التاسعة صباحا حتى
الرابعة عصرا.
وبالنسبة لمبنى محافظة الجهراء -مكتب
تسجيل المواطنين ،أفاد بأن مواعيد العمل
مــن الـتــاسـعــة صـبــاحــا حـتــى ال ــواح ــدة ظـهــرا،
ومكتب استالم البطاقات من التاسعة صباحا
حتى الواحدة ظهرا.

وع ـ ــن ف ـ ــرع م ـح ــاف ـظ ــة األح ـ ـم ـ ــدي (جـ ـن ــوب
الصباحية) ،لفت إلى أن العمل في مكتب استالم
البطاقات يبدأ من التاسعة صباحا إلى الواحدة
ظهرا.
وحول المراكز الخارجية ،أشار العسعوسي
إلــى أن العمل يبدأ من التاسعة صباحا حتى
الواحدة ظهرا.
وأك ــد ض ــرورة حجز موعد للحضور ،وأنــه
لــن يتم استقبال أي مــراجــع ليس لديه موعد
مسبق ،ويتم حجز المواعيد عبر موقع الهيئة
اإللكتروني .Www.paci.gov.kw

حركة طبيعية في إحدى الجمعيات قبيل الحظر
والوقوف على مدى استعداداتها
قبل بدء سريان قرار حظر التجول
ً
الجزئي ،المزمع تنفيذه اعتبارا من
اليوم ويستمر شهرا من الخامسة
ً
ً
مساء حتى الخامسة صباحا.
وأكـ ــد الـسـبـيـعــي ،ف ــي تصريح
ص ـح ــاف ــي ،ع ـقــب ال ـج ــول ــة ،تــوافــر
جـمـيــع الـسـلــع والـ ـم ــواد الـغــذائـيــة
واالس ـت ـهــاك ـيــة لـمــا يــزيــد عـلــى 6
أشهر.
وأوضـ ـ ـ ــح أن ال ـج ــول ــة أظ ـه ــرت
ً
أي ـضــا غـيــاب أي تــزاحــم أو تــدافــع
داخل األسواق التعاونية ،السيما
أن ـ ــه ب ـف ـضــل الـ ـل ــه وجـ ـه ــود رج ــال
التعاون المخلصين ،األمور تسير
ً
ً
بصورة طبيعية جــدا ،مشيرا إلى
أن الزيارة جاءت لتذليل أي عقبات
أو صـعــوبــات قــد تــواجــه مجالس
اإلدارةُ ،وللتأكد مــن سير األمــور
وفق ما خطط له.
وقـ ـ ــال ال ـس ـب ـي ـع ــي ،إن "وزارة
الشؤون ،ممثلة في قطاع التعاون،
م ـ ــوج ـ ــودة عـ ـل ــى مـ ـ ـ ــدار الـ ـس ــاع ــة،

وتتابع وتراقب عن كثب المخزون
السلعي ،وكل ما يدور على الساحة
ً
التعاونية ،وستتدخل فورا في حال
حدوث أي طارئ ،لتذليل كل ما من
شأنه إعاقة عمل الجمعيات".

عمل المتطوعين
وب ـشــأن عملية الـتـطــوع داخــل
"الـتـعــاونـيــات" ذك ــر السبيعي ،أن
ال ـ ـ ـ ــوزارة تـعـمــل ع ـلــى قـ ــدم وس ــاق
بالتنسيق مع اإلدارة العامة للدفاع
ال ـمــدنــي ،لـتــذلـيــل كــل الـصـعــوبــات
أمـ ـ ــام تـنـظـيــم ع ـم ــل الـمـتـطــوعـيــن
داخل الجمعيات ،الفتا إلى أنه تم
االت ـفــاق مــع وزارة الــداخـلـيــة على
أن يكون تسجيل الفرق من خالل
"الدفاع المدني" ،لتكون األمور أكثر
ً
ً
انضباطا وترتيبا.
وك ـش ــف أن ـ ــه ت ــم االت ـ ـفـ ــاق على
تخصيص صاالت تنمية المجتمع
ف ــي ج ـم ـيــع ال ـم ـحــاف ـظــات لـتـكــون
تـحــت ت ـصــرف "ال ــدف ــاع ال ـمــدنــي"،
الستخدامها خالل فترة الحظر.

م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،كـ ـش ــف ال ــوكـ ـي ــل
المساعد لـشــؤون قـطــاع التعاون
فــي ال ـ ــوزارة ،ســالــم الــرشـيــدي ،عن
تأجيل عقد الجمعيات العمومية
للتعاونيات التي انتهت سنتها
المالية لما بعد انتهاء مدة الحظر
الجزئي ،لصعوبة إجرائها خالله،
الفتا إلى أنه بشأن الجمعيات التي
انتهت سنتها المالية في  31مارس،
وحان موعد جردها السنوي ،قال:
"نحن حريصون على إجراء الجرد
في موعده ،إلغالق سنتها المالية
الماضية وبداية عام جديد" ،مؤكدا
أنه ليس بالضرورة تأثر الجمعيات
بالجرد ،في ظل استقرار الوضع
الراهن ،وكثرة توافر السلع "فاألمور
تحت السيطرة".
وك ـ ـشـ ــف ع ـ ــن ت ـش ـك ـي ــل  6ف ــرق
تفتيشية ميدانية تختص بزيارة
"التعاونيات" ومتابعة أوضاعها،
الس ـي ـمــا خـ ــال س ــاع ــات ال ـح ـظــر،
للتأكد من تدفق السلع وتوافرها،
واتباعها سياسة شرائية سليمة.
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األمير معزيا ذويهم :نستذكر بكل االعتزاز تضحياتهم في الذود عن حمى الوطن
محمد الشرهان

الشهداء
ّ
ضحوا
بأنفسهم من
أجل الكويت
ً
وضربوا مثاال
ً
رائعا في الفداء

العلي

الشهيد
السعودي
العتيبي خير
دليل على وحدة
المصير والدم
بين بلدينا

بن سعد

ش ـي ـع ــت ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،أم ـ ـ ــس ،كــوك ـبــة
جديدة من قوافل شهداء الغزو ،وقد
اح ـت ـضــن ثـ ــرى الـ ـب ــاد أمـ ــس رف ـ ــات 9
شهداء من أبطال الكويت ،من بينهم
شهيد سعودي ،بعدما تم االستعراف
على رفاتهم التي تم استعادتها من
العراق ،ليصل عدد رفات الشهداء من
األس ــرى والـمـفـقــوديــن حـتــى اآلن الــى
 264شهيدا.
وقد بعث صاحب السمو أمير البالد
الشيخ ن ــواف األحـمــد ببرقيات تعاز
إل ــى أس ــر ال ـش ـهــداء الــذيــن احتضنهم
ث ــرى ال ــوط ــن ،أعـ ــرب فـيـهــا س ـمــوه عن
خ ــال ــص ت ـع ــازي ــه وصـ ـ ــادق مــواســاتــه
بوفاتهم ،مستذكرا سموه بكل االعتزاز
تضحياتهم وأدوارهـ ــم البطولية في
الــذود عن حمى الوطن العزيز ،وبذل
دمائهم الزكية في سبيل ترابه ،وسائال
س ـمــوه الـ ـب ــاري ت ـعــالــى أن يتغمدهم
بــواســع رحـمـتــه ومـغـفــرتــه ويسكنهم
فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء
األبرار ،وأن يلهم أسرهم الكريمة جميل
الصبر وحسن العزاء.
كـمــا بـعــث سـمــو نــائــب األم ـيــر ولــي
العهد الشيخ مشعل األحمد ،ورئيس
مجلس ال ــوزراء سمو الشيخ صباح
الخالد ببرقيات تعاز مماثلة.
وقـ ــد جـ ــرت م ــراس ــم دفـ ــن ال ـش ـهــداء
في مقبرة الصليبيخات عصر أمس،
وسط حضور رسمي وشعبي ّ
تقدمه
وزراء الــداخـلـيــة الشيخ ثــامــر العلي،
والصحة د .باسل الصباح ،والتربية
د .علي المضف ،واإلعالم عبدالرحمن
ال ـم ـط ـيــري ،وس ـف ـيــر خـ ــادم الـحــرمـيــن
ال ـشــري ـف ـيــن لـ ــدى الـ ـب ــاد س ـل ـطــان بن
سعد ،ورئيس األركان العامة للجيش،
الفريق الركن الفريق خالد الصالح،
ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام
ال ـن ـه ــام ،وع ـ ــدد م ــن قـ ـي ــادات وزارت ـ ــي
ال ــدف ــاع والــداخـلـيــة وأه ــال ــي الـشـهــداء
وحشد من المواطنين.

الشهداء الثمانية
الشهداء الثمانية الذين احتضنهم تراب الوطن أمس هم :أسعد
علي السلطان ،ومحمد مبارك الصميم ،ومساعد محمد الدوسري،
ويــوســف يـعـقــوب الـيـعـقــوب ،وخـلـيــل سـعــود الـقـطــان ،وأم ـيــن علي
أشكناني ،وناصر عيد العنزي ،وعبدالله إبراهيم القديفي.

الصالة على ارواح الشهداء
(تصوير عبدالله الخلف)
وقـ ــد أق ـي ـمــت الـ ـص ــاة ع ـلــى أرواح
ال ـش ـهــداء قـبــل أن ي ـ ــواروا ال ـث ــرى ،في
مشهد استحضر كل تجليات وحدة
الـكــويــت فــي مــواجـهــة الـغــزو الغاشم،
وكـ ـ ــل م ـظ ــاه ــر اإلبـ ـ ـ ــاء وال ـ ـكـ ــرامـ ــة فــي
االنتصار والتحرير.
وقال الوزير العلي ،في تصريح له
ّ
نشيع
خــال المناسبة :نفخر بأننا
كــوك ـبــة م ــن ال ـش ـه ــداء ال ــذي ــن ضـ ّـحــوا
بأنفسهم من أجــل الكويت ،وضربوا
م ـث ــاال رائـ ـع ــا ف ــي الــوط ـن ـيــة والـ ـف ــداء،
وسجلوا أسماء هم في سجل الشرف
وال ـب ـطــولــة ،ب ـعــد أن واجـ ـه ــوا ال ـمــوت
بكل شجاعة وبسالة من أجل الكويت
وأهلها ،كما أن دم الشهيد السعودي
الذي ضحى من أجل الكويت يدل على
عمق العالقات بين الكويت والمملكة
العربية السعودية .ونـبــارك لهم هذا
ال ـش ــرف الـكـبـيــر الـ ــذي نــالــه ال ـش ـهــداء
األبـ ـ ـ ـ ــرار ،ون ـ ـسـ ــأل الـ ـل ــه ل ـه ــم الــرح ـمــة
والمغفرة.
من جانبه ،قال السفير السعودي إن
وجود الشهيد السعودي المالزم أول
مطلق العتيبي ضمن قافلة الشهداء

األخـ ـي ــرة ،يــؤكــد عـمــق ال ـعــاقــات بين
المملكة والكويت والتضحيات التي
بــذلـهــا أب ـطــال الـبـلــديــن فــي ال ــذود عن
الوطن والدين.
وأض ــاف :ندعو للشهداء بالرحمة
والمغفرة ،ونشكر جهود دولة الكويت

في التعرف إلى رفــات الشهداء ،الفتا
ال ــى أن ث ــرى الـكــويــت احـتـضــن الـيــوم
ال ـش ـه ـيــد ال ـع ـت ـي ـبــي ،ال ـ ــذي اسـتـشـهــد
دفــاعــا عــن أرض الـكــويــت ،مـمــا يؤكد
عمق العالقات الكويتية  -السعودية،
ووحدة المصير والدم.

وزير الداخلية يقدم علم البالد لوالد أحد الشهداء

موكب النعوش خالل التشييع
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الساير وجوهر أعلنا مساءلته من  3محاور ...ومطيع يكشف عن استجوابه

برلمانيات
سلة برلمانية
عبدالكريم الكندري« :الجرائم
اإللكترونية» يجب إلغاؤه

أكد النائب د .عبدالكريم
الكندري أن "قانون الجرائم
اإللكترونية جاء بغاية
تشريعية تقييدية ال تنظيمية،
فال ينفع معه التعديل ،لذلك
تقدمت من بداية املجلس
بقانون إللغائه ،وإذا كانت
الحكومة تريد قانونًا تنظيميًا
فلتقدم مشروعًا جديدًا
بمفهوم يحمي املواطنني،
واليقيد رأيهم ويوفر األمن
املعلوماتي".

الحمد إللغاء قرار منع
غرس األشجار بالمقابر

محيي عامر

ّ
ولـ ـ ـ ــد قـ ـ ـ ــرار فـ ـ ــرض ال ـح ـظــر
ال ـج ــزئ ــي ال ـ ــذي ي ــدخ ــل ال ـيــوم
ً
حيز التنفيذ ويستمر شهرا
اسـتـجــوابـيــن ل ــوزي ــر الصحة
الشيخ د .باسل الصباح ،األول
يقدمه النائبان مهند الساير
ود .حسن جوهر من  3محاور
والثاني أعلن عنه النائب د.
أحمد مطيع.
اس ـت ـجــوابــا وزي ـ ــر الـصـحــة
رف ـع ــا رص ـي ــد االس ـت ـجــوابــات
الـمـعـلـنــة لـلـحـكــومــة الـجــديــدة
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد نـ ـ ـ ـح ـ ـ ــو  4أ ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام م ــن
ت ـش ـك ـي ـل ـه ــا وعـ ـ ـ ــدم ت ــأدي ـت ـه ــا
الـ ـيـ ـمـ ـي ــن الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة أم ـ ــام
مـجـلــس األمـ ــة إل ــى أرب ـع ــة ،إذ
هـنــاك اسـتـجــوابــان تــم إعــان
تقديمهما إلى رئيس مجلس
ال ـ ــوزراء سـمــو الـشـيــخ صباح
ال ـخــالــد أحــده ـمــا م ــن الـنــائــب
مساعد العارضي واآلخر من
النائب أسامة المناور في حال
إذا لم يعلن تشكيل الحكومة
حتى  ١٨فبراير الماضي.

باسل الصباح
وقـ ــال ال ـســايــر أمـ ــس" :بـعــد
اإلص ـ ــرار عـلــى الـعـبــث بـ ــإدارة
مـ ـل ــف كـ ـ ــورونـ ـ ــا رغـ ـ ــم ال ـف ـشــل
ال ـم ـت ـك ــرر وتـ ـع ــري ــض ال ـب ــاد
لخسائر فــاد حــة نعلن تقديم
اس ـ ـت ـ ـجـ ــواب لـ ــوزيـ ــر ال ـص ـحــة
م ــن ث ــاث ــة م ـ ـحـ ــاور ،ال ـم ـحــور

مهند الساير
الصحي ،والمحور االقتصادي
والمالي ،والمحور األمني".
وأضــاف الساير" :رسالتنا
إلـ ــى رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد أنه
في حال استمرار هذا التخبط
وعـ ـ ـ ــدم الـ ـ ــوفـ ـ ــاء ب ــالـ ـت ــزام ــات ــه

فسيواجه نفس االستحقاق".
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ـ ــال م ـط ـي ــع:
"أص ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــح ح ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــا واجـ ـ ـ ـب ـ ـ ــا
اس ـ ـت ـ ـجـ ــواب وزيـ ـ ـ ــر ال ـص ـح ــة،
نظرا لآلثار والتبعات السيئة
للعديد من الملفات الشائكة،
كــورونــا والـقـضــايــا الصحية

والطبية واإله ـمــال ،لــذا أعلن
اس ـت ـجــوابــه ،مــن ع ــدة مـحــاور
على رأسها المحور الصحي
والفساد المالي واإلداري".
وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـس ـ ــاي ـ ــر
استجوابه بمشاركة جوهر،
توالت التأييدات النيابية إذ
قال النائب د .صالح المطيري
بـ ـ ـ ــدون م ـج ــام ـل ــة "أعـ ـتـ ـق ــد آن
اآلوان ألن تتقدم يــا د .باسل
باستقالتك ،ليس لكل مجتهد
ن ـ ـص ـ ـيـ ــب ،ال يـ ـمـ ـك ــن الـ ـقـ ـب ــول
ب ـ ـقـ ــرارات ه ـ ـكـ ــذه ...وال يمكن
أن نقبل بــأن تقدم المصلحة
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـم ـص ـل ـح ــة
العامة".
بــدوره ،وبينما قال النائب
د .ح ـم ــد روح الـ ــديـ ــن" :س ــوء
ف ـ ــاض ـ ــح ،وت ـع ـط ـي ــل م ـت ـع ـمــد،
وفـ ـ ـ ـش ـ ـ ــل ذري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ،وتـ ــأص ـ ـيـ ــل
للتخلف العام في إدارة البلد،
توجتها اإلدارة الهزيلة للملف
ال ـص ـحــي ،م ـســاء لــة مستحقة
لوزير الصحة" ،ذكر النائب د.

عبدالكريم الكندري" :نحتاج
إلدارة ج ـ ـ ــد ي ـ ـ ــدة ت ـس ـت ـط ـي ــع
التعامل مع األزمة ال التصرف
مـعـهــا بـ ـ ــردود أفـ ـع ــال وفــريــق
صـ ـ ـح ـ ــي ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد لـ ـلـ ـتـ ـص ــدي
ً
لـ ـلـ ـج ــائـ ـح ــة" ،م ـ ــؤك ـ ــدا أنـ ـ ــه "ال
تعاون مع الرئيس ومحاسبة
وزير الصحة مستحقة".
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،قـ ــال ال ـنــائــب
ال ـص ـي ـفــي ال ـص ـي ـف ــي" :أدعـ ـ ــوا
الـ ـ ـن ـ ــواب ال ـ ـ ـ ( )٣٨ال ـم ــؤي ــدي ــن
ل ــاسـ ـتـ ـج ــواب الـ ـس ــاب ــق إل ــى
م ـ ـقـ ــاط ـ ـعـ ــة قـ ـ ـس ـ ــم الـ ـحـ ـك ــوم ــة
وإس ـقــاط ـهــا وإج ـب ــاره ــا على
الرحيل غير المأسوف عليه،
وع ـ ـ ـ ـ ــدم مـ ـنـ ـحـ ـه ــا الـ ـش ــرعـ ـي ــة
الدستورية الفتقادها القدرة
علي ادارة الدولة لما رأينا من
تخبطات شــا هــد هــا الجميع،
ف ـلــن نـمـنــح ال ـشــرع ـيــة ل ـمــن ال
يحترم إرادة األمة".

طالب النائب أحمد الحمد
وزير الدولة لشؤون البلدية
وزير الدولة لشؤون اإلسكان
والتطوير العمراني شايع
الشايع بإلغاء قرار منع غرس
األشجار أو الجلوس على كرسي
بجانب قبر املتوفى.
وقال الحمد في تصريح أمس:
من غير املفهوم الدوافع الكامنة
وراء القرار التعسفي الذي
اتخذته البلدية بمنع غرس
األشجار أو زيارة القبور ،وهل
وضع كرسي بجانب قبر امليت
ليجلس عليه زائر متعب أو
كبير في السن يزعج البلدية أم
أن خلف القرار رائحة عفنة من
استهداف فئة بعينها؟
وأضاف الحمد :على وزير
البلدية التدخل الفوري إللغاء
هذا القرار غير املبرر والذي تقف
خلفه توجهات مقيتة ،مستدركًا
بالقول :نحن مع التنظيم ولكننا
حتما ضد التعسف.
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ةديرجلا
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الجمعية كشفت عن رصد شهادات بشأن تفشي الظاهرة في بعض الكليات لغياب الرقابة
ندعو األساتذة
والطلبة وكل
من لديه
شهادة إلى
تقديمها
للجمعية
لتضمينها
بالبالغ

أع ـل ـن ــت ج ـم ـع ـيــة ال ـن ــزاه ــة
الــوطـنـيــة الـكــويـتـيــة ،أنـهــا لن
تـتــأخــر فــي ال ـق ـيــام بــواجـبـهــا
بشأن تقديم بالغ إلى الهيئة
الـ ـع ــام ــة ل ـم ـك ــاف ـح ــة ال ـف ـس ــاد
(نـ ـ ـ ـ ــزاهـ ـ ـ ـ ــة) ،لـ ـلـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ف ــي
انتشار الغش في أي جامعة
ح ـكــو م ـيــة أو خ ــا ص ــة بـسـبــب
تطبيق اال خـتـبــارات عن ُبعد
دون ات ـخــاذ تــداب ـيــر صــارمــة
لمنع تفشي الغش أثناء هذه
االخ ـت ـبــارات وال ــوص ــول غير
المشروع لإلجابات ،مضيفة
أنها ستطلب التحقيق أيضا
فـ ــي احـ ـص ــائـ ـي ــات وبـ ـي ــان ــات
ن ـس ــب الـ ـنـ ـج ــاح وم ـق ــارن ـت ـه ــا
بـمــا قـبــل تـطـبـيــق ه ــذا الـنــوع
مـ ـ ــن االخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات" ،وع ـ ـلـ ــى
الـمـســؤولـيــن عــن اتـخــاذ قــرار
االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة
ّ
تحمل المسؤولية القانونية
واألدبية عن ذلك".

سرية المبلغين

الجامعات
تتحمل
المسؤولية
القانونية
واألدبية
واألخالقية عن
تردي جودة
التعليم

وكـ ـشـ ـف ــت الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ،فــي
ب ـ ـيـ ــان ،أم ـ ـ ــس ،أنـ ـه ــا رصـ ــدت
ش ـه ــادات عــن تـفـشــي ظــاهــرة
الـ ـغ ــش فـ ــي بـ ـع ــض ال ـك ـل ـي ــات
بـسـبــب تـطـبـيــق االخ ـت ـب ــارات
عن بعد ،مما يمثل تداعيات
مـ ــؤس ـ ـفـ ــة وان ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــارا ل ـق ـي ــم
سـ ـيـ ـئ ــة تـ ـتـ ـنـ ــاقـ ــض مـ ـ ــع ق ـي ــم
النزاهة وكل القيم الفاضلة،
داع ـ ـيـ ــة األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة وال ـط ـل ـب ــة
وك ـ ــل مـ ــن ل ــدي ــه ش ـ ـهـ ــادة عــن
ه ــذه ا ل ـظــا هــرة إ ل ــى تقديمها
لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ع ـ ـبـ ــر ايـ ـمـ ـيـ ـلـ ـه ــا
 ،info@nazaha.orgوذ ل ــك
لتضمينها ضمن البالغ الذي
سيقدم لـ "نزاهة" مع الحفاظ
على سرية المبلغين.
و ح ـ ّـم ـل ــت "ا لـ ـن ــزا ه ــة" إدارة

ج ــامـ ـع ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت وال ـه ـي ـئ ــة
ال ـعــامــة لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدري ـ ـ ــب والـ ـ ـج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــات
ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ـ ـ ـيـ ـ ــة
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة واألدبـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة
واألخالقية عن انتشار حاالت
الغش ،وتردي جودة التعليم
بـسـبــب تـطـبـيــق االخ ـت ـب ــارات
عن بعد "."online
و ق ـ ــا ل ـ ــت إن ت ـط ـب ـي ــق ه ــذا
ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوع مـ ـ ـ ــن االخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات
ب ــدون تــدا ب ـيــر صــار مــة لمنع
الـ ـغ ــش ،ي ـ ــؤدي إلـ ــى تـشـجـيــع
سـ ـل ــوك ج ـم ـع ــي س ـل ـب ــي بـيــن
ال ـط ـل ـب ــة السـ ـتـ ـخ ــدام ال ـغ ــش،
ً
وذل ــك لـغـيــاب الــرقـيــب تـمــامــا
وانتشار بيئة سلبية تجبر
حتى الطلبة النزيهين على
االنزالق نحو استخدام الغش
والـ ـ ــوصـ ـ ــول إلـ ـ ــى اإلج ـ ــاب ـ ــات
ب ـ ـطـ ــري ـ ـقـ ــة غـ ـ ـي ـ ــر مـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــة،
مـ ـضـ ـيـ ـف ــة أن خ ـ ـ ـطـ ـ ــورة ذ لـ ــك
ت ـ ـت ـ ـعـ ــدى الـ ـ ـهـ ـ ـب ـ ــوط ب ـ ـجـ ــودة
ال ـت ـع ـل ـيــم إلـ ــى ت ـخ ــري ــج جـيــل
تــزداد فيه سلوكيات الغش،
ُ َ
وتهتكت به قيم النزاهة.

التصرف نيابة عن السلطات
الصحية ،وفي غير القرارات
ال ـ ـتـ ــي ن ـ ــص ع ـل ـي ـه ــا م ـج ـلــس
الوزراء.
وطالبت الجمعية ،اإلدارات
الجامعية وإدارات الكليات
ال ـ ـجـ ــام ـ ـع ـ ـيـ ــة والـ ـتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـقـ ـي ــة
الـحـكــومـيــة مـنـهــا وال ـخــاصــة
إل ــى ات ـخ ــاذ ت ــداب ـي ــر صــارمــة
ل ـ ـم ـ ـنـ ــع ا ل ـ ـ ـغـ ـ ــش ا ثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء أداء
االختبارات ،والذي ال يتحقق
إال م ــن خ ـ ــال أدا ئ ـ ـهـ ــا دا خ ــل
المواقع الجامعية والكليات
م ـ ـ ــع اتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاع ك ـ ـ ــل ال ـ ـتـ ــداب ـ ـيـ ــر
ال ـص ـح ـي ــة الـ ـ ــازمـ ـ ــة ،م ــؤك ــدة
ضـ ــرورة إل ـغ ــاء ك ــل ال ـق ــرارات
الفردية التي اتخذتها بعض
الكليات في أداء االختبارات
عن بعد دون الرجوع لقرارات
مـ ـجـ ـل ــس ا ل ـ ـجـ ــا م ـ ـعـ ــة ،ودون
االس ـت ـن ــاد إلـ ــى ق ـ ــرار صــريــح
بذلك من مجلس الوزراء.

تدابير احترازية
وأو ض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت أن ق ـ ـ ـ ـ ــرارات
مـجـلــس ا ل ـ ــوزراء لــم تتضمن
تـ ـ ــداب ـ ـ ـيـ ـ ــر خـ ـ ــاصـ ـ ــة بـ ـ ــإجـ ـ ــراء
االخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارات ف ـ ـ ــي ج ــامـ ـع ــة
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت و"الـ ـ ـتـ ـ ـطـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــي"
وال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة
والكليات األخرى ،وال تشمل
تفويضا لهم باتخاذ تدابير
احترازية إضافية غير التي
وضعتها السلطات الصحية
وأقرها مجلس الوزراء ،الفتة
إ ل ــى أن اإلدارات ا لـجــا مـعـيــة
أو إدارات الكليات ال تمتلك
ت ـفــوي ـضــا قــانــون ـيــا يـخــولـهــا

«تدريس الجامعة» :تهديد أساتذة االختبارات
الورقية بالمحاسبة غير مقبول
•

منع الغش
ال يتحقق
إال بأداء
االختبارات في
الكليات مع
اتباع التدابير
الصحية
الالزمة

حمد العبدلي

دع ــت جمعية أع ـضــاء هيئة الـتــدريــس
بـجــامـعــة ال ـكــويــت أع ـض ــاء مـجـلــس االم ــة
ال ــى دع ــم ج ــودة التعليم وت ــرك االنـحـيــاز
ً
للمطالبات االنـتـخــابـيــة جــانـبــا فــي شــأن
التعليم ومـخــرجــاتــه ،الفـتــة الــى أنــه "غير
م ـق ـب ــول ت ــوع ــد االسـ ـ ــاتـ ـ ــذة بــال ـم ـحــاس ـبــة
وتـ ـه ــدي ــده ــم ب ــال ـم ـت ــاب ـع ــة ان تـ ــم ت ـقــديــم
اخ ـت ـبــارات ـهــم لـلـطـلـبــة بـشـكــل ورقـ ــي دون
وجود قرار من الكلية أو مجلس الجامعة
يمنع ذلك ويؤثمه".
ورفـضــت الجمعية فــي بـيــان صحافي
أمس التدخل بالشأن االكاديمي وتقويض

بنيانه السباب شعبوية وسياسية ،مؤكدة
أن االمـتـحــانــات هــي الـمـقـيــاس والـمــؤشــر
ل ـن ـج ــاح ال ـت ـع ـل ـي ــم وم ـ ـخـ ــرجـ ــات م ـج ـهــود
االسـ ــاتـ ــذة ال ــذي ــن ب ــذل ــوا ال ــوق ــت وال ـع ـمــل
الـمـضـنــي لـتــرجـمــة الـمـفــاهـيــم والـمـعــارف
والمعطيات العلمية.
وأش ــارت الــى أن "االمـتـحــانــات الورقية
الـتـقـلـيــديــة تـمــت فــي الـكـثـيــر مــن الكليات
طوال الفصل الدراسي الثاني السابق وفي
الـفـصــل الـصـيـفــي ول ــم تـكــن ه ـنــاك اصــابــة
واحدة بفيروس كورونا سواء بين الطلبة
أو الدكاترة ،كما أن هناك فترة ال تخضع
ً
ل ـل ـح ـظــر وهـ ــي م ــن ال ـخ ــام ـس ــة فـ ـج ــرا ال ــى
ً
مساء وفيها تعقد االمتحانات،
الخامسة

ُ
«التربية» :التعليم عن بعد مستمر ولن يتأثر بالحظر
المقصيد لـ ةديرجلا• :دوام العاملين بالمدارس صباحي ومعلمي االبتدائي من منازلهم
•

فهد الرمضان

أكــد وكـيــل وزارة التربية باإلنابة،
فيصل المقصيد ،استعداد الوزارة بكل
قطاعاتها للعمل أثناء الحظر الجزئي،
الذي سيبدأ من الخامسة عصر اليوم
ً
ويستمر ش ـهــرا ،مـشـيــرا إل ــى أن عمل
ال ـ ـ ـ ــوزارة ل ــن ي ـت ــأث ــر ،وس ـي ـس ـيــر وف ــق
الخطط الموضوعة ،السيما أن التعليم
في جميع المراحل الدراسية يتم عن
ُبعد من خالل برامج إلكترونية.
وقال المقصيد لـ"الجريدة" ،إن "دوام
الـعــامـلـيــن ف ــي الـ ـم ــدارس الـمـتــوسـطــة

وال ـ ـث ـ ــان ـ ــوي ـ ــة مـ ـسـ ـتـ ـم ــر ف ـ ـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة
الصباحية ،وكذلك اإلدارات المدرسية
للمرحلة االبتدائية سيكون صباحيا"،
ً
الف ـ ـتـ ــا إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه تـ ــم ت ــوجـ ـي ــه م ــدي ــري
ومديرات المدارس إلى اتباع المرونة
مع جميع فئات العاملين بالمدارس،
لتحقيق نسبة وجود ال تتجاوز الـ30
في المئة المقررة للجهات الحكومية
خالل هذه الفترة.
ول ـف ــت إلـ ــى أن مـعـلـمــي ومـعـلـمــات
ال ـ ـمـ ــرح ـ ـلـ ــة االب ـ ـ ـتـ ـ ــدائ ـ ـ ـيـ ـ ــة س ـ ـ ـيـ ـ ــؤدون
حـصـصـهــم م ــن م ـنــازل ـهــم ف ــي ال ـف ـتــرة
المسائية.

مقابالت اإلشرافية صباحية
في ثانوية صالح الدين
أعلن وكيل وزارة التربية باإلنابة،
ف ـي ـص ــل ال ـم ـق ـص ـي ــد ،ن ـق ــل م ـق ــر عـقــد
مقابالت الوظائف اإلشرافية لوظيفة
م ــدي ــر م ـســاعــد إل ــى م ــدرس ــة ثــانــويــة
صالح الدين للبنين الكائنة بمنطقة
الزهراء في الفترة الصباحية بدال من
مبنى الوزارة.
وأو ض ــح المقصيد أن المقابالت

ً
س ـت ـك ــون اع ـ ـت ـ ـبـ ــارا مـ ــن ال ـ ـيـ ــوم حـتــى
االنتهاء من مقابلة جميع المرشحين
للمراحل التعليمية (ريــاض األطفال
ً
والمتوسطة والـثــانــويــة) ،الفـتــا إلى
أنه سيتم إبالغ المرشحين للمرحلة
االبتدائية من قبل إدارة التنسيق في
وقت الحق.

فيصل المقصيد

«جمعية االجتماعية» دعت لتمديد فترة
استقبال طلبات التوظيف لخريجيها
•

فيصل متعب

طــا لــب ر ئـيــس جمعية طلبة كلية ا لـعـلــوم االجتماعية في
جامعة الكويت ،صالح األحيمر ،ديوان الخدمة المدنية بتمديد
فترة استقبال طلبات التوظيف التي انطلقت أخيرا ،وتستمر
حتى الجمعة  19الجاري.
وتابع األحيمر ،في تصريح لـ "الجريدة" ،أمس" ،أن آخر موعد
لرصد درجات خريجي الفصل الحالي يوم األحد  21الجاري،
و بـعــد عملية ا لــر صــد بعشرة أ ي ــام يتم تسليمهم شهاداتهم
مــن جامعة الكويت ،حيث ال تتوافق هــذه الفترة مــع الطلبة
الخريجين ،نظرا لقصرها".
وكشف أن "طلبة تخصص العلوم السياسية في كلية العلوم
االجتماعية ال يأخذون فرصتهم من الجانب التوظيفي ،حيث
يتم تعيينهم في وزارة الصحة فقط لصعوبة وجــود بدائل
أخرى أمامهم في التوظيف" ،مبينا أن هذا التعيين ال يتوافق
ّ
تخصصهم ،الذي من المفترض له بدائل وظيفية أخرى.
مع
وأردف أن العديد من حملة شهادات ذلك التخصص  90في
المئة منهم ال يتم تعيينهم في وزارة الخارجية ،مستغربا
في الوقت نفسه أن "يتم تدريسهم مقرر دبلوماسية الــدول،
وبــال ـتــالــي ال ن ـجــد أن دراس ـ ــة ت ـلــك ال ـم ـق ــررات ت ـســاعــدهــم في
التوظيف".
وب ـ ّـي ــن أن خ ــري ـج ــات ت ـخ ـصــص ال ـج ـغ ــراف ـي ــا ف ــي "ال ـع ـل ــوم
االجتماعية" ال يتم توظيفهن معلمات في وزارة التربية ،بينما
نجد أن توظيف المعلمين في هذا التخصص يقتصر فقط على
فئة البنين ،وفي المقابل أيضا نستغرب قبول الطالبات في هذا
التخصص في كل عام جامعي ،رغم وجود اكتفاء وظيفي به.

وفي سياق متصل ،أكدت "التربية"
حرصها على استكمال استراتيجية
"التعليم عن بعد" ،والخطة الدراسية
ال ـمــوضــوعــة ف ــي ه ــذا الـ ـش ــأن ،معلنة
االن ـت ـه ــاء م ــن تــوف ـيــر وت ــوزي ــع الـكـتــب
المدرسية لمختلف المراحل التعليمية
لكل المناطق التعليمية.
وأشـ ــارت الـ ــوزارة إل ــى اسـتـعــدادهــا
ب ـكــل قـطــاعــاتـهــا وتـجـهـيــزاتـهــا خــال
الـفـصــل الـتـعـلـيـمــي ال ـثــانــي م ــن الـعــام
الدراسي  ،2021 - 2020من خاللإعداد
الـخـطــط ال ــدراس ـي ــة لـجـمـيــع الـمــراحــل
التعليمية مــن قـبــل الـتــواجـيــه الفنية
العامة ،بالتعاون مع قطاع البحوث
ال ـت ــرب ــوي ــة وال ـم ـن ــاه ــج ،ال ـ ــذي اعـتـمــد
هــذه الخطط ،ومــن ثــم تعميمها على
التواجيه الفنية بالمناطق التعليمية
والمدارس بجميع مراحلها.
وذك ـ ـ ــرت انـ ــه ت ــمت ــزوي ــد الـ ـم ــدارس
ب ـش ـب ـكــةاألل ـ ـيـ ــاف ال ـض ــوئ ـي ــة ل ــزي ــادة
سـ ــرعـ ــة اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت ب ـ ـهـ ــا ،مـ ـم ــا ي ــدع ــم
ت ـن ـف ـيــذ اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة "ال ـت ـع ـل ـي ــم عــن
ُب ـع ــد"م ــن خ ــال ال ـت ـع ــاون ب ـيــن إدارة
نظم المعلومات ،ووزارة المواصالت،
وال ـ ـج ـ ـهـ ــاز ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ل ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
المعلومات.
وأعلن وكيل وزارة التربية تعديل
مــواعـيــد العمل للعاملين بــالـمــدارس
ال ـح ـك ــوم ـي ــة وال ـ ـخـ ــاصـ ــة "الـ ـع ــربـ ـي ــة"،
والتعليم الديني ،ومراكز تعليم الكبار،

العتيبي :الئحة لتسمية الشوارع...
ّ
و«العزاب» بحاجة إلى تشريع رادع
●

محمد الجاسم

قال رئيس المجلس البلدي ،أسامة
ال ـع ـت ـي ـب ــي ،إن س ـك ــن ال ـ ـعـ ــزاب قـنـبـلــة
مــوقــوتــة يـجــب ن ــزع فتيلها بتشريع
ً
ً
مستمرا
رادع ،حـيــث أصـبــح صــداعــا
ً
في عقل الكويت ،مضيفا أنه أمر غير
حضاري وغير مقبول ،لما له من تأثير
سلبى على جميع الصعد االجتماعية
والـسـيــاسـيــة واألم ـن ـيــة والـحـضــاريــة،
مـ ـتـ ـس ــائ ــا« :ك ـ ـيـ ــف تـ ـعـ ـي ــش األس ـ ـ ــرة
الكويتية وتأمن على نفسها من هذه
الظاهرة غير المحمودة عواقبها؟»
ج ــاء ذل ــك خ ــال اسـتـقـبــالــه أعـضــاء
م ـل ـت ـق ــى ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء ب ــرئ ــاس ــة مـشـعــل
السعيد ،حيث تمت مناقشة عدد من
القضايا والمعوقات التي تواجه أهالي
مـحــافـظــة ال ـج ـه ــراء ،وأب ــرزه ــا قضية
سكن الـعــزاب ،وعــدم تسمية الشوارع
بطريقة صحيحة ،فضال عن موضوع
هيمنة بعض المواطنين على أراضى
الدولة ،وخليج الصليبيخات ،وبعض
القضايا البيئية والحضارية.
وأضاف العتيبى ،في تصريح خالل
ال ـل ـقــاء ،أن ــه يـجــب أن تـتـكــاتــف جميع
مفاصل الدولة للحد من هذه المشكلة،
لذلك يجب أن يكون للبلدية دور مهم
في هذا الشأن من خالل تفعيل الدور
الرقابي لها ،فضال عن سن تشريعات
م ــن مـجـلــس األم ـ ــة وت ـح ــري ــك وســائــل
اإلعالم بشأنها.
وعـ ــن اف ـت ـق ــاد ال ـ ـشـ ــوارع الـتـسـمـيــة
العادلة ،أوضح العتيبى أنها تعد من

أهم المشكالت التي يواجهها المجلس
عدم تسمية الشوارع ،لكن في الفترة
األخ ـي ــرة أوكـ ــل ال ـقــانــون إل ــى مجلس
ً
ال ــوزراء تسمية الـشــوارع ،مشيرا إلى
أنه سيتم وضع الئحة تنفيذية لتنظيم
التسمية ،كــى ال تخضع لــواسـطــة أو
محسوبية أو عصبية.
وف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـت ـط ــوي ــر واج ـه ــة
الجهراء البحرية (كورنيش الجهراء)،
ذكر العتيبي أنه لم يتم مناقشة قضية
الواجهة البحرية ،وال يوجد مخطط أو
مالمح واضـحــة لهذا المشروع حتى
اآلن ،لكنه من الممكن أن يكون مشروعا
حضاريا وسياحيا كبيرا.
وعن هيمنة بعض المواطنين على
أراضي الدولة ،قال العتيبى إنه يجب
ت ـحــريــر أراض ـ ــي ال ــدول ــة م ــن سـيـطــرة
بعض المواطنين عليها ،حيث إنها
أراض حكومية يجب أن يستفيد منها
جميع الكويتيين ،الفتا إلى أن بعض
الـمــواطـنـيــن يـقــومــون بـبـنــاء س ــور أو
حديقة في مكان ليس ملكا لهم ،مما
ينتج عـنــه أذى لــآخــريــن ،داع ـيــا إلــى
اس ـت ـغــال أراضـ ــي ال ــدول ــة بـمــا يـعــود
بالنفع على الجميع كبناء ساحات
لمواقف السيارات وإنشاء مظالت.
و بـشــأن خليج الصليبيخات ،قال
العتيبي إن المجلس البلدى أقر خليج
الصليبيخات في  2014بواجهة تطول
 24كيلومترا ،من موقع وزارة الصحة
إلــى منطقة رأس عـشـيــرج ،وسيكون
أ حــد المعالم السياحية الكبيرة في
الكويت.

« :»GUSTتجديد اعتماد «العلوم اإلدارية» من «»AACSB
أرناؤوط :شهادة على العمل الجاد للمدرسين والموظفين والطلبة
أعلنت جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا حصول كلية
العلوم اإلدارية التابعة لها
على تجديد االعتماد من
جمعية تطوير كليات إدارة
األعمال «.»AACSB

صالح االحيمر

ومحو األمـيــة ،بما يتماشى مــع قــرار
الحظر الجزئي.
وقــال المقصيد ،في نشرة عممها،
أمس ،وحصلت "الجريدة" على نسخة
م ـن ـه ــا ،إنـ ــه إل ـح ــاق ــا ب ــال ـن ـش ــرة رقـ ــم 6
بتاريخ  ٢٢فبراير الماضي ،وبناء على
قرار مجلس الــوزراء بالحظر الجزئي
الصادر بتاريخ  4مارس الجاري ،فقد
تقرر تعديل مواعيد العمل للهيئات
التعليمية واإلدارية العاملة بالمدارس
الحكومية والخاصة "العربية األهلية"
وال ـت ـع ـل ـي ــم ال ــديـ ـن ــي ،ومـ ــراكـ ــز تـعـلـيــم
ال ـك ـبــار ،وم ـحــو األم ـي ــة ،بـحـيــث يكون
دوام المرحلة الثانوية من  9:30حتى
 ،2:30وال ـم ــرح ـل ــة ال ـم ـتــوس ـطــة م ــن 8
حتى الواحدة ،على أن تلتزم اإلدارات
بعدم تجاوز نسبة الـ 30في المئة التي
حددها مجلس الوزراء.
و ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـ ـخـ ــص دوام ا لـ ـم ــر حـ ـل ــة
االب ـتــدائ ـيــة ،أوض ــح المقصيد أن ــه تم
تقسيمه لـيـكــون صـبــاحــا مــن  8حتى
الــواحــدة لـ ــإدارات الـمــدرسـيــة ،بينما
ي ـكــون دوام ا لـهـيـئــات التعليمية من
معلمين ومـشــرفـيــن ورؤس ـ ــاء أقـســام
عن ُبعد من منازلهم "أونالين" مساء
من  2:45حتى  5:45دون الحضور إلى
مقار عملهم.

كما أنه خالل هذه الفترة تفتح المجمعات
التجارية والصالونات وتمارس األنشطة
الرياضية".
وقالت الجمعية ان "كل كلية لها فلسفة
وطريقة لقياس قدرات طلبتها بما يتالءم
مع متطلبات حقيقة برامجها ومقاصدها
ومـ ــا ي ـج ــب أن ي ـت ـح ـقــق ف ــي طـلـبـتـهــا مــن
مهارات علمية ونظرية".
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـ ـ ــى أن قـ ـ ــواعـ ـ ــد ال ـت ـب ــاع ــد
االجتماعي والتقيد باالحترازات الصحية
واج ـب ــات مـلــزمــة ومـتـبـعــة ومـحـتــرمــة من
اساتذة الجامعة بل ومعمول بها بشكل
دقيق دون مواربة أو تهاون وليس هناك
من هم أحرص من األساتذة على طلبتهم.

كشفت جامعة الخليج للعلوم
والتكنولوجيا عن حصول كلية
العلوم اإلدارية التابعة لها على
تجديد االعتماد من قبل جمعية
ت ـطــويــر ك ـل ـيــات إدارة األع ـم ــال
" ،"AACSBوالتي تعد من أعرق
هيئات االعتماد الدولية التي
ت ـق ــدم خ ــدم ــات ـه ــا لـلـمــؤسـســات
التعليمية حول العالم.
وذك ـ ــرت ال ـجــام ـعــة ف ــي بـيــان
صـ ـح ــاف ــي أمـ ـ ـ ــس" ،أن ت ـجــديــد
االع ـت ـمــاد لـ ـ  5س ـن ــوات ولـلـمــرة
الـثــانـيــة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،يــرســخ
المكانة المميزة للجامعة على
الصعيد المحلي والعالمي في
تقديم تعليم جامعي ذي جودة
عالية".

غير ربحية
وأشـ ـ ـ ــارت ال ـج ــام ـع ــة ال ـ ــى ان
را ب ـطــة " "AACSBتعتبر هيئة
اعتماد عالمية غير ربحية تضم
ف ــي ع ـضــوي ـت ـهــا  1700م ـن ـظ ـمــة
ح ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــال ـ ـ ــم ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة
إلـ ــى  840ك ـ ـل ـ ـيـ ــة عـ ـل ــوم إداري ـ ـ ــة
مـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدة ،وإلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب

ت ـ ـخ ـ ـص ـ ـص ـ ـهـ ــا ف ـ ـ ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــات
االعـ ـتـ ـم ــاد ،ف ـضــا ع ــن طــرحـهــا
ً
ً
ع ـ ـ ـ ـ ــددا ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا مـ ـ ــن الـ ـحـ ـلـ ـق ــات
الـنـقــاشـيــة ل ــأف ــراد وأعـضــائـهــا
من المنظمات ،عالوة على عقد
المؤتمرات وإصدار المنشورات
ال ـت ــي تـتـضـمــن ن ـظ ــرة متعمقة
لبيانات تتعلق بكليات إدارة
األع ـمــال واالت ـجــاهــات الحالية
في مجال األعمال.
وبـ ـيـ ـن ــت الـ ـج ــامـ ـع ــة ان ه ــذا
ً
االعـ ـتـ ـم ــاد ي ـع ـت ـبــر واحـ ـ ـ ـ ــدا مــن
ب ـي ــن ال ـع ــدي ــد م ــن االعـ ـتـ ـم ــادات
الـتــي استحقتها الـجــامـعــة ،إذ
حصل قسم اإلع ــام واالتـصــال
ال ـ ـج ـ ـمـ ــاه ـ ـيـ ــري ع ـ ـلـ ــى اعـ ـتـ ـم ــاد
مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل جـ ـمـ ـعـ ـي ــة االتـ ـ ـص ـ ــال
ّ
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ( ،)ACAوتـ ـم ــك ــن
بـ ــرنـ ــامـ ــج ال ـ ـل ـ ـغـ ــة االنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة
التأسيسي مــن الـحـصــول على
اع ـت ـم ــاد لـجـنــة اع ـت ـم ــاد بــرامــج
الـلـغــة االنـكـلـيــزيــة ( ،)CEAكما
حـ ـص ــل م ــرك ــز نـ ـج ــاح ال ـط ــال ــب
على اعتماد المؤسسة الدولية
لبرنامج الدروس الخصوصية
(.)CRLA

وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــامـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة
ان بـ ـ ــاإل ضـ ـ ــا فـ ـ ــة ان بـ ــر نـ ــا مـ ــج
الــريــاضـيــات الـتــأسـيــس حصل
م ــؤخ ــرا ع ـلــى اع ـت ـمــاد الــراب ـطــة
ال ــوط ـن ـي ــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم ال ـت ـن ـمــوي
( ،)NADEالفتا الى ان الجامعة
ً
حظيت أخيرا بتجديد اعتماد
ت ـخ ـصــص ع ـل ــوم الـكــومـبـيــوتــر
للمرة الثانية على التوالي من
قبل مجلس االعتماد األميركي
لـ ـلـ ـهـ ـن ــدس ــة والـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا
(.)ABET

تجديد االعتماد
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أوض ـ ـ ــح عـمـيــد
كلية العلوم اإلدارية في جامعة
الخليج ،د .جون بول أرناؤوط،
أن ال ـك ـل ـي ــة س ـع ـي ــدة ب ــاإلع ــان
ع ـ ــن نـ ـج ــاحـ ـه ــا ف ـ ــي ال ـح ـص ــول
على تجديد االعـتـمــاد مــن قبل
" "AACSBلجميع البرامج التي
تطرحها.
وب ـيــن أرنـ ـ ــاؤوط أن حـصــول
ً
الكلية على هذا االعتماد مجددا
يـعـنــي أن ـهــا تــأتــي ضـمــن  5فــي
الـمـئــة فـقــط م ــن كـلـيــات الـعـلــوم

جون بول أرناؤوط

اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم ال ـت ــي
ت ـس ـت ـح ــق هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـم ـ ّـي ــز ،وه ــو
ب ـم ـثــابــة ش ـه ــادة ع ـلــى س ـنــوات
من العمل الجاد والدؤوب الذي
ب ــذل ــه أع ـض ــاء هـيـئــة ال ـتــدريــس
وال ـم ــوظ ـف ــون ف ــي ال ـك ـل ـيــة ،إلــى
جانب نجاح الطلبة الحاليين
ً
والخريجين ،متقدما بالتهنئة
ألع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــاء ه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــس
وا ل ـطــاب والموظفين وجميع
داعمي الكلية.
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البابا في العراق
ّ
مظفر عبدالله
mudaffar.rashid@gmail.com
أول العمود:
ا لـسـلـطــات الصحية تتخذ قـ ــرارات وتعلنها عـلــى المأل
ليلتزم بها الناس ،والناس يتساء لون وال أحد يجيب عن
ت ـســاؤالت ـهــم! هــل نـحـتــاج إل ــى صـيـغــة ح ــوار مــع الـمـســؤول
ً
الصحي بعيدا عن أسلوب االكتفاء بإعالن القرارات؟ هذه
مهمة التلفزيون.
***
يقارب  ٣٨مليون نسمة ٪٩٥ ،منهم مسلمون
في العراق ما ّ
عرب (شيعة وسنة) وغير عرب (أكراد) و(تركمان) ،والبقية
مــوزاي ـيــك مــن ال ـطــوائــف المختلفة (ال ـك ـل ــدان ،اآلش ــوري ــون،
اآليزيديون ،الصابئة المندائية) وغيرها.
العراق بلد ُم َم ّيز بتاريخه وتنوع جذور سكانه منذ أزمان
سحيقة ،ويتربع في موقع جغرافي ضامن لألمن العربي– لو
كانت الظروف السياسية الداخلية مختلفة فيه.
نقول ذلك على أثر الزيارة التاريخية األولى التي يقوم بها
بابا الفاتيكان هذه األيام لمناطق عديدة لها جذور دينية
مسيحية في العراق ،هذا البلد المنكوب ،ولعل من األهمية
أن نذكر بأن رغبة البابا في الزيارة جاء ت رغم ظروف وباء
كورونا الذي اجتاح العالم ،وأيضا إليقاظ العالم المتحضر
مــن سباته لما يـجــري مــن مــآس وتــدخــات سياسية فجة
قضت على الحجر والبشر لسنوات.
ز ي ــارة ا لـبــا بــا ر مــز يــة ،تجعلنا نلتقط أنفاسنا لنتوقف
ً
قليال وننظر إلى مآسي المسيحيين الذين فتك بهم تنظيم
"داعـ ــش" ،وإل ــى الـفـســاد ال ــذي انتشر فــي مــؤسـســات الحكم
ً
واإلدارة ودفـ ــع ال ـمــواطــن ال ـعــراقــي وال يـ ــزال الـثـمــن غــالـيــا
وبشكل يومي.
هي زيارة ليلتفت السياسيون إلى بشاعة أفعالهم وجنون
السلطة الذي بات يقتل ويسرق كل شيء من العراقي البسيط:
أمنه وماله وكهرباءه والقائمة تطول.
حــج البابا للعراق ،كما أسـمــاه ،سيطول مناطق وجــود
المسيحيين الذين تناقص عددهم مع مــرور الوقت ،كانوا
ً
مليونا ونصف المليون منذ  ٢٠٠٣واليوم وصــل إلــى ٣٠٠
ألف نسمة في تقدير متفائل! لكن الفهم العام والمغزى من
هذا الحج هو لفت نظر العالم وتغيير مسار أجندته ليكون
ً
أكثر رأفة بالعراق الذي ينتحر يوميا بال نحيب!
المسيحيون العرب ينتمون إلى قوميتهم قبل انتمائهم
ً
إلــى ديانتهم ،والمسلمون الـعــرب أيـضــا كــانــوا وال يزالون
منتمين إلــى عروبتهم قبل إسالمهم ،وهــذا هــو جوهر ما
يرمي له بابا الفاتيكان ،وهو ربط اإلنسان بــأرض العراق
الجامعة لكل الطوائف ونبذ التمييز بينهم ووقف التدخالت
الخارجية في شؤونه ليكون سفير سالم في منطقة ملتهبة.
مهمة هذه الزيارة برمزيتها وعفويتها ،هي فرصة لوضع
(القتل) فــي مكانه (غير االعـتـيــادي) الــذي يريد البعض أن
يجعله "طقس يوم عادي"!
سؤال افتراضي :ما تأثير زيارة لشيخ األزهر إلخواننا
المسيحيين بعد تنكيل "داعش" بهم؟

االحتفاالت الوطنية
في زمن كورونا

المستشار شفيق إمام

تقليد الرومي «العدل» تفعيل للمسؤوليات الدستورية المهمة لهذا المنصب
وهو منصب ال تقتصر مسسؤولياته
ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـقـ ــديـ ــم الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة
ل ـل ـم ـت ـق ــا ض ـي ــن وإدارة أ قـ ـ ـ ــام ا ل ـك ـت ــاب
بالمحاكم وإدارة الخبراء وغيرها من
أجهزة أعوان القضاة ،بل تجاوز أعباء
هذا المنصب ومسؤولياته الدستورية
ه ـ ـ ــذه األ مـ ـ ـ ـ ــور ا ل ـ ـتـ ــي ت ـت ـط ـل ـب ـه ــا إدارة
المرفق العام للمحاكم بوجه عــام ،إلى
مسؤوليات أكبر بحكم أن وزارة العدل،
هي إحدى وزارات السيادة في الدولة في
الفكر السياسي والدستوري ،الرتباطها
بــالـسـلـطـتـيــن الـتـشــريـعـيــة والـقـضــائـيــة،
ارتباط لــزوم من ناحية ،وألن التشريع
وال ـق ـضــاء مـظـهــران مــن مـظــاهــر سـيــادة
الـ ــدولـ ــة ،وقـ ــد أص ـب ـحــت والي ـ ــة ال ـق ـضــاء
الوطني في كل دول العالم على المحك
مــع الـتــدخــل اإلنـســانــي الــدولــي لحماية
حقوق اإلنسان.
ومن هنا لقي اختيار السيد عبدالله
ال ـ ــروم ـ ــي ن ــائ ــب رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس األمـ ــة
ً
ً
ً
األسـبــق ارتـيــاحــا بــل ترحيبا كبيرا من
كــل ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة وم ــن كــافــة فئات
الشعب بألوانه وأطيافه المختلفة ،بل
جاوز صداه الكويت إلى العالم العربي
ح ـت ــى أن ب ـع ــض الـ ـقـ ـن ــوات ال ـف ـضــائ ـيــة
العربية ،في نشرات أخبارها اقتصرت
ع ـلــى هـ ــذا االخـ ـتـ ـي ــار ،وهـ ــي ت ـش ـيــر إلــى
التعديل الوزاري.
وال يختلف أحــد فــي قــدر هــذا الرجل
ونزاهته طيلة عمله البرلماني ،وطيلة
حياته المهنية ،فكلف أيضا بأن يكون
وزيـ ـ ـ ــرا لـ ـلـ ـن ــزاه ــة ،ف ـض ــا عـ ــن مـ ـش ــواره
الطويل فــي التشريع والقضاء و صــون
نصوص الدستور ،ومشواره البرلماني
الطويل والدور الكبير الذي أداه في هذا
المشوار ،مترفعا عن الصغائر ،حريصا
على ثوابت هذه األ مــة ودينها وقيمها
التي ورثتها جيال بعد جيل ،وفي هذا
السياق سيكون في انتظاره مسؤوليات

ً
كبيرة أكثر خطرا وأكبر أ ثــرا من إدارة
مرفق المحاكم.

الدور التشريعي لوزارة العدل
ب ــاع ـت ـب ــار أن األمـ ـي ــر ش ــري ــك أصـ ـي ــل فــي
السلطة التشريعية فيما تنص عليه المادة
( )52من الدستور من أن "السلطة التشريعية
ي ـ ـتـ ــوالهـ ــا األم ـ ـي ـ ــر ومـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ــة وف ـق ــا
للدستور" ،ووفقا للمادة ( )55من الدستور
"يـتــولــى األمـيــر سلطاته بــواسـطــة وزرائ ــه"،
ويــدخــل فــي ال ــدور التشريعي لــوزيــر العدل
الذي يتواله باعتباره من صالحيات األمير
الدستورية صون الدستور ،والتوفيق بين
المبدأ الديمقراطي الــذي يقرر أن السيادة
ً
لألمة ،مصدر السلطات جميعا ،وأن البرلمان
هو الذي يمثل األمة صاحبة السيادة ،وبين
مبدأ الدولة القانونية الذي يوجب خضوع
الدولة للقانون ،وأن الحاكم يخضع للقانون
ال ـ ــذي ي ـس ـنــه إلـ ــى أن ي ـع ــدل ــه ،ك ـمــا يخضع
للدستور وهو أسمى من القانون.
ومن هنا فإن القول بالتناقض بين المبدأ
الديمقراطي وبـيــن مـبــدأ الــدولــة القانونية
ال ــذي ي ـقــوم عـلــى س ـيــادة الــدس ـتــور لــم يعد
ً
مقبوال ألنه ليس من المقبول أن تكون الدولة
الديمقراطية دولة غير قانونية ،أو دولة ال
تحترم سلطاتها التي نشأت هذه السلطات
من رحمه والــذي تدين جميع السلطات له
بأصل وجودها.
وأال يقتصر هــذا ال ــدور على مشروعات
القوانين التي تقدمها الحكومة ،بل يمتد إلى
االقتراحات بالقوانين التي يقدمها األعضاء،
فعلى قسم التشريع بالوزارة أن يتابع هذه
االقتراحات ،وأن ينبه الوزير إلى ما قد يعلق
بها من شبهات عدم الدستورية.

وزير العدل ضامن الستقالل القضاء

األمـ ـ ـي ـ ــر الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة بـ ـم ــوج ــب ال ـ ـمـ ــادة
( )53م ــن الــدس ـتــور ال ـتــي ت ـنــص ع ـلــى أن
"ال ـس ـل ـطــة ال ـق ـضــائ ـيــة ت ـتــوالهــا الـمـحــاكــم
باسم األ مـيــر" ،ضامن الستقالل لقضاء،
فصدور األحكام القضائية باسم األمير
ل ــه داللـ ــة قــاط ـعــة ع ـلــى أن رئ ـيــس الــدولــة
يعتبر ضامنا الستقالل القضاء مثلما
ينص الدستور الفرنسي على أن "رئيس
الـجـمـهــوريــة يـضـمــن اس ـت ـقــال ال ـق ـضــاء".
وصـ ـ ــدور األحـ ـك ــام ب ــاس ــم األمـ ـي ــر مـعـنــاه
ً
أكـبــر كـثـيــرا مــن األل ـفــاظ الـتــي صـيــغ بها
ً
ال ـنــص ،بــاعـتـبــار ذل ــك بــوصـفـهــا ضـمــانــا
ً
جــو هــر يــا لتنفيذ األ حـكــام القضائية من
ق ـبــل ال ـمــوظ ـف ـيــن ال ـم ـخ ـت ـص ـيــن ،واع ـت ـبــار
ام ـت ـن ــاع ـه ــم عـ ــن إع ـ ـمـ ــال م ـق ـت ـض ــاه ــا ،أو
تعطيل تنفيذها جريمة معاقبا عليها
ً
قانونا  ،وبحسبان أن السلطة التنفيذية
يتوالها األمير ومجلس الوزراء والوزراء،
وفـقــا ألحـكــام الـمــادة ( )52مــن الــدسـتــور،
وذل ــك أن م ــن ع ـنــاصــر اس ـت ـقــال الـقـضــاء
وحـمــايــة ال ـعــدالــة واح ـت ــرام م ـبــدأ سـيــادة
القانون والدولة القانونية ،احترام أحكام
ال ـق ـض ــاء ،ف ــا ي ـج ــوز وقـ ــف ت ـن ـف ـيــذهــا أو
االمتناع عن تنفيذها أو تعديلها إال من
خــال اإلج ــراء ات الـتــي وضـعـهــا الـقــانــون
للطعن عليها من خالل درجات التقاضي
المختلفة.
وإن وزارة ا ل ـع ــدل فـيـمــا ت ـمــار ســه مــن
ص ــاح ـي ــات ف ــي تـنـفـيــذ أح ـك ــام ال ـق ـضــاء،
وإزالة العقبات اإلدارية التي تحول دون
ت ـن ـف ـيــذ هــا ،إ ن ـم ــا تـ ـم ــارس دورا ي ـفــر ضــه
عـلـيـهــا الــدس ـتــور ،ل ـصــدور ه ــذه األحـكــام
باسم األمير ،مذيلة بالصيغة التنفيذية،
إعماال لدور وزير العدل فيما يمارس من
صــاحـيــات األمـيــر الــدسـتــوريــة ،كضامن
الستقالل القضاء.
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.

مـ ــا يـ ـم ــارس ــه ال ـ ــوزي ـ ــر مـ ــن ص ــاح ـي ــات

محمد أحمد المجرن الرومي
مــرت الــذكــرى الستون الستقالل الكويت والــذكــرى الثالثون
للتحرير من الغزو العراقي اآلثم ،وهذه السنة في زمن كورونا
اخـتـلـفــت االح ـت ـف ــاالت ،فـقــد اق ـت ـصــرت عـلــى األنــاش ـيــد الــوطـنـيــة
والمقابالت وعرض األفالم التي تبرز بطولة المقاومة الكويتية
وتشيد بتكاتف الكويتيين ودور الدبلوماسية الكويتية في
المحافل الدولية ودور األشقاء واألصدقاء في المساهمة بتحرير
ال ـكــويــت ،بــاإلضــافــة لــرفــع األعـ ــام الـكــويـتـيــة عـلــى الـمــؤسـســات
الحكومية واألهلية والمنازل.
ً
ونظرا للظروف التي تمر بها الكويت بسبب جائحة كورونا
التي انتشرت في بقاع العالم ،ولتجنب انتقال الوباء عن طريق
التجمعات فقد منعت ا لـمـسـيــرات بما فيها ا لـتــرا شــق بالمياه
وإزعاج السيارات ،وكان التجاوب كبيرا مع بعض االستثناءات،
وهذا جيد ولكن البعض لم يلتزم لألسف مع تحذير السلطات
الرسمية بـعــدم التجمع والتباعد وأخ ــذ االح ـت ــرازات الصحية
ً
مما سبب ارتفاعا في حاالت اإلصابة إلى درجة خطيرة لم نكن
نتوقعها مما سيؤدي بالسلطات المختصة التخاذ إجــراء ات
حاسمة في هذا الموضوع.
أعود إلى تسمية االحتفال باالستقالل والتحرير ،فكل دول
العالم لديها يوم وطني تحتفل به سنويا سواء لالستقالل أو
إنـشــاء الــدولــة والتحرير وغيرها مــن مسميات ،فالعالم أجمع
يسميه اليوم الوطني ال العيد الوطني ألن األعياد تطلق على
المناسبات الدينية مثل عيد الفطر وعيد األضحى.
قد يقول قائل إن التسمية ارتبطت بعيد جلوس األمير الراحل
الشيخ عبدالله السالم الصباح طيب الله ثــراه ،ودمجت بيوم
االستقالل وأصبح المسمى الرسمي العيد الوطني ،وفي رأيي
المتواضع أن المناسبة تسمى الـيــوم الوطني بــدال مــن العيد
الوطني أسوة بدول العالم.

معاناة أصحاب المشاريع الصغيرة
مازال أصحاب المشاريع الصغيرة وأغلبهم الشباب يعانون
آثارا سلبية من جراء جائحة كورونا خصوصا المشاريع المتعلقة
بأنشطة المقاهي والمطاعم وغيرها ،والتي أغلقت مــرات عدة،
وما ترتب على ذلك من مصاريف كاإليجارات ورواتب الموظفين
وغيرها ،فيا حبذا لو قامت السلطات المعنية بإيجاد حلول لهذا
الموضوع كي ال يصاب الشباب باإلحباط نظرا لتوقف مشاريعهم
عن العمل بسبب كورونا واإلجراءات الحكومية بين فترة وأخرى.
إن الشباب الذين تضررت مشاريعهم التي صرفوا عليها من
مدخراتهم المتواضعة أو االقتراض من المصارف وما يكلفهم
ذلك من فوائد ،أجبروا بسبب األبواب المقفلة في وجوههم على
ً
ترك مشاريعهم التي كانت أحالما في السابق وأصيبوا باإلحباط،
فعلى الدولة االهتمام بهم.

فقدان األحباب
فــي األي ــام الماضية رحــل بعض األحـبــاب عــن دنيانا الفانية
ومنهم األخ بــاســل الــراشــد وهــو فــي ريـعــان الشباب فــأقــدم أحر
الـتـعــازي ألقــاربــه الممثلين بــأســرة الــراشــد وال ــروم ــي والـخــالــد
والعويران ،رحمه الله وأسكنه فسيح الجنان ،وفقد الوسط الفني
فنانا شابا وهو المرحوم مشاري البالم ،رحمه الله وأسكنه الجنة
والعزاء ألسرة البالم وألصدقائه.
والوسط الرياضي فقد العب الكرة السابق الخلوق األخ معيوف
أحمد ،العب المنتخب والنادي العربي ،رحمه الله بواسع رحمته،
ً
والعزاء ألسرته الكريمة ،ورحل أيضا مقدم ومعد البرنامج اإلذاعي
القديم (أخبار جهينة) اإلعالمي سليم سالم ،الله يرحمه ويغفر له
ويسكنه الجنة ،والعزاء ألسرته الكريمة ،كما أن أسرة الحميدي
الكريمة فقدت أحد أبنائها وهو المرحوم أحمد عبدالله الحميدي،
رحمه الله وأسكنه الجنة ،وعزائي ألسرة الحميدي الكريمة و"إنا
لله وإنا إليه راجعون".

د .اليزابيث منير*

زيارة البابا للعراق تاريخية
لقد وصل البابا فرنسيس إلى بغداد في  5مــارس في زيارة
تاريخية ،ونظرا للشواغل األمنية والوباء العالمي ،كانت هناك
ت ـســاؤالت حــول مــا إذا كــانــت الــزيــارة ستمضي قــدمــا ،وحقيقة
إصراره على الذهاب إلى العراق تدل على األهمية الكبيرة لهذه
البادرة.
وقــد بعث الرئيس العراقى بالدعوة الرسمية الــى الفاتيكان
وه ــو ال ــذي الـتـقــى الـبــابــا مــن الـطــائــرة ثــم اسـتـضــافــه فــى القصر
ً
الرئاسي ،وزيارة البابا مهمة رمزيا لألمة العراقية كما بالنسبة
إلى المسيحيين ،ألنها تتيح الفرصة لعرض الوضع في العراق
على الساحة العالمية من خالل عدسة أخرى غير عدسة العنف
والصراع.
فال ينبغي اعتبار هــذه الجولة البابوية مجرد زيــارة دينية
ً
ً
بــل حــدثــا مهما للعراق بــأســره ،والنقطة الرئيسة التي تمثلها
الزيارة هي أن إعــادة التأهيل الوطني للعراق أمر بالغ األهمية
ألمن المسيحيين والعكس صحيح.
ً
وتأمل الحكومة العراقية أن تولد هذه الجولة البابوية تأثيرا
ً
مماثال لتلك التي شهدتها زيارة البابا ألبوظبي في عام  ،2019وقد
سلط هذا االنتصار الدبلوماسي الضوء على وجود المسيحيين
في منطقة الخليج العربي بكل تنوع طوائفهم وخلفياتهم ،كما
ً
بــدأت حــوارا حول مكافحة التطرف ،وأظهرت الطرق التي يمكن
ً
للمجتمعات الدينية أن تعمل بها معا.
وال ــواق ــع أن الـمـسـيـحـيـيــن ف ــي ال ـع ــراق ق ــد ش ــارك ــوا بـعـمــق في
ً
مبادرات الحوار بين األديان أيضا ،وسيسلط البابا الضوء على
دور المصالحة هــذا ،من خــال زيارته مع آيــة الله العظمى علي
السيستاني فــي مدينة النجف األش ــرف ذات األهـمـيــة الــرمــزيــة،
ورسالة هذه الزيارة هي أن المسيحيين ليسوا مجرد أقلية دينية
ً
بل هم أيضا عنصر ِّقيم في الدولة العراقية ،ووجودهم الدائم في
العراق هو جزء من الحل ال سبب في تفكيك المجتمع العراقي.
يزور البابا خالل جولته الموقع األثري المهم في أور الكلدانيين،
بمحافظة ذي قار جنوب البالد وهو موطن الديانات اإلبراهيمية
الثالثة ،فالمسيحيون لديهم جــذور عميقة وعتيقة في بــاد ما
ً
بين النهرين ،فضال عن مساهمتهم المحورية في تأسيس دولة
ً
العراق الحديثة ،لذلك يكرر القادة المسيحيون في العراق مرارا
أن مسيحيي العراق جــزء ال يتجزأ من التراث الوطني العراقي،
وقد ردد ذلك رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي الشهر الماضي
في اجتماع مع مجلس الطوائف المسيحية عندما قال إن "العراق
ليس العراق بدون مسيحيين" ،ومع أن هذه زيارة دولة ،إال أنها
بالطبع مهمة بشكل خاص بالنسبة للطائفة المسيحية في العراق.
ف ــي غ ـض ــون ال ـس ـبــع ع ـش ــرة س ـنــة ال ـســاب ـقــة ان ـك ـم ـشــت نسبة
ً
المسيحيين من مليون ونصف نسمة ألقل من  250ألفا بسبب
العنف وغياب االستقرار بعد الحرب في عــام  ،2003وبالتالي
أدى تناقص وجــود المسيحيين بالتبعية النخفاض تأثيرهم
علي مشاركتهم في المحافل الوطنية ،وهذا االنخفاض الكبير
في الوجود المسيحي في العراق قاد البطريرك الكاردينال مار
لويس روفائيل ساكو زعيم الكنيسة الكلدانية وهي أكبر طائفة
ً
ً
في العراق إلى دعوة المسيحيين مرارا وتكرارا للبقاء في العراق،
وبالنسبة له ،فإن األمل المركزي هو أن "زيارة البابا للعراق رسالة
ّ
للتمسك ب ــاألرض" ،وربما كــان األمــل أن تــؤدي زيــارة البابا إلى
تشجيع المسيحيين الذين غ ــادروا بالفعل على الـعــودة ،بعيد
المنال ،ومع ذلك قد يعزز ذلك الدعوات إلى الحكومة العراقية ألخذ
مخاوف المسيحيين الذين ال يزالون في العراق على محمل الجد.
كــانــت هـنــاك أص ــوات بـيــن المجتمع المسيحي خــاصــة على
وسائل التواصل االجتماعي ساخرة من تأثير الزيارة البابوية،
ورد ساكو على المسيحيين الذين ال يــرون كيف يمكن لزيارة
البابا أن تساعدهم هو التأكيد على أنه ال ينبغي أن يتوقع من
البابا حل مشاكل المسيحيين العراقيين ،فالدولة بالنسبة إليه
هي المسؤولة عن المسيحيين في العراق.
هــذه الــزيــارة سترفع معنويات المسيحيين في الـعــراق ،لكن
الدولة العراقية هي المؤسسة الوحيدة التي يمكنها في نهاية
المطاف تحسين وضع وأمن المسيحيين ،وغيرهم من الطوائف
المهمشة في العراق ،على المدى المتوسط والطويل.
* أستاذة في قسم دراسات الشرق األوسط في جامعة
كامبريدج ،المملكة المتحدة ،ومتخصصة في السياسة
والتاريخ العربي المعاصر والمسيحيين الشرقيين.
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زوايا ورؤى

هل طبنا وغدا الشر؟
د .بالل صنديد

علي محمد البداح

«الالمركزية» و«الالحصرية» في الكويت ...الهرم المقلوب
التطبيق السليم
للتنظيم اإلداري في
دولة الكويت يتطلب
إعادة الهرم اإلداري
الى وضعه المفترض ً
من خالل التفكير مليا
بأبعاد المالحظات المثارة
في هذا المقال من كل
جوانبها الدستورية
والقانونية والسياسية
واالجتماعية.

بلدية الكويت
تحتكر بمجلسها
ّ
ومقره
البلدي
الرسمي في
العاصمة كل
الصالحيات
الخاصة بالشؤون
البلدية في مناطق
ومحافظات الدولة

تنص الـمــادة ( )133مــن الــدسـتــور الكويتي
عـلــى أن "يـنـظــم ال ـقــانــون ال ـمــؤس ـســات الـعــامــة
وهيئات اإلدارة البلدية بما يكفل لها االستقالل
ف ــي ظ ــل تــوج ـيــه ال ــدول ــة ورق ــاب ـت ـه ــا" ،وتعتبر
ه ـ ــذه ال ـ ـمـ ــادة ال ــدسـ ـت ــوري ــة الـ ــركـ ــن األس ــاس ــي
لتنظيم "الالمركزية اإلداري ــة اإلقليمية" التي
ً
تتمثل علميا بالكيانات البلدية والمحلية،
و"الالمركزية المرفقية أو الوظيفية" التي تعبر
عنها الهيئات والمؤسسات العامة بتصنيفاتها
المختلفة :اإلدارية ،واالقتصادية ،واالجتماعية،
والتعليمية والثقافية ،وغيرها.
وبغض النظر عن األسباب والظروف التي
قد تقف وراء تطبيق نص هذه المادة في هذا
االتجاه أو ذاك ،من المهم التنبه الى أن القراءة
ً
العلمية لهذا النص ال تتطابق عمليا مع الواقع
الــراهــن فــي دول ــة الـكــويــت ،مما يقتضي -على
األق ــل مــن الناحية القانونية -تصويب مــا قد
ينبري في هذا المجال من تداول خطأ للمفاهيم
والمصطلحات ،األمر الذي يقودنا الى تسجيل
أربع مالحظات رئيسة:
ً
يشار أوال إلــى "مــركــزيــة" العمل البلدي في
دولـ ــة ال ـك ــوي ــت ،ح ـيــث تـحـتـكــر ب ـلــديــة الـكــويــت
ّ
ومقره الرسمي في العاصمة،
بمجلسها البلدي
وبجهازها اإلداري وفروعها غير المنتخبة،
كل الصالحيات الخاصة بالشؤون البلدية في
مناطق ومحافظات الدولة ،وذلــك على خالف
التعريف العلمي والمنهج القانوني السليم
لمبادئ "الالمركزية اإلقليمية" التي تقوم على
تنازل السلطة المركزية عن بعض صالحياتها
في تقديم بعض الخدمات المرفقية والبلدية
ل ـص ــال ــح ع ـ ــدة ك ـي ــان ــات أو م ـج ــال ــس إقـلـيـمـيــة
يـمـنـحـهــا ال ـق ــان ــون اس ـت ـق ــاال مــال ـيــا وإداري ـ ـ ــا،
وت ـت ـكــون م ــن أع ـض ــاء مـنـتـخـبـيــن م ــن الـسـكــان
ً
المحليين ،وقد يكون مهما وضروريا في هذا
الشأن التنبه الى عبارة "الهيئات" البلدية التي
أورده ــا المشرع الــدسـتــوري فــي الـمــادة ()133
ببيان صحيح ووضــوح التصريح عن إرادتــه
في ربط العمل المحلي بعدة بلديات ال بلدية
واحدة مركزية.
ً
ويالحظ ثانيا عدم وجود نظام عام موحد
يحكم عمل المؤسسات والهيئات العامة في
دولـ ــة ال ـكــويــت ،حـيــث يـتــم إن ـشــاؤهــا بموجب
قوانين متعددة ومختلفة ،وذلك على عكس ما
هو عليه األمر في القوانين المقارنة -في كل من
فرنسا ولبنان ومصر -وعلى غير ما هو مطبق
في شــأن العمل البلدي الــذي ينظمه في دولة
الكويت قانون وحيد ،وفي ذلك تفاوت واضح
فــي تفسير وتـطـبـيــق ع ـبــارة "يـنـظــم الـقــانــون"

الــواردة في مطلع المادة ( )133المشار اليها،
ح ـيــث فـهـمــت ال ـع ـب ــارة ف ــي حــالــة الـمــؤسـســات
والهيئات العامة أنها تقتضي صــدور قانون
مستقل لكل منها ،في حين اكتفى– وفق العبارة
نفسها -بـصــدور قــانــون واحــد لتنظيم العمل
البلدي وفروعها في المناطق.
ً
ً
واستكماال للمالحظة السابقة ،نشير ثالثا
ال ــى أن ت ـع ــدد ال ـن ـصــوص الـمـنـشـئــة لـلـهـيـئــات
والمؤسسات العامة أدى فــي واقــع الـحــال الى
وج ــود تـفــاوت واض ــح فــي مــدى استقاللية كل
ً
ً
منها إداريــا وماليا والى تفردها في أنظمتها
الــوظ ـي ـف ـيــة وشـ ـ ــؤون م ـيــزان ـي ـت ـهــا ،األم ـ ــر ال ــذي
انسحب بطيعة الحال على صعوبة رسم حدود
استقالل كل منها عن الوزير الذي يمارس عليها
سلطة اإلشراف والوصاية ،وقد تجلى هذا األمر
فــي الضبابية المتمثلة فــي أكـثــر مــن مناسبة
بتقديم اسـتـجــوابــات ل ــوزراء الــوصــايــة بهدف
ً
مساءلتهم سياسيا عن أعمال تدخل في صلب
االختصاصات الحصرية للمؤسسات والهيئات
العامة الخاضعة إلشرافهم ،والتي ال يملكون
تجاهها في كثير من األحيان سوى صالحيات
محدودة ال ّ
تغير في القرار التنفيذي وال تؤثر
في مضمونه أو حتى اتجاهه.
ً
ي ـش ــار أخ ـ ـيـ ــرا الـ ــى وجـ ـ ــود خ ـط ــأ ش ــائ ــع فــي
األدبيات السياسية والمجتمعية على معاملة
ال ـم ـحــاف ـظ ـيــن ف ــي دولـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت ك ـس ـل ـطــة "ال
مــركــزيــة" ،بينما فــي ال ــواق ــع وال ـقــانــون تتمثل
الالمركزية اإلقليمية بالبلديات ،ويعرف عمل
ّ
المحافظات بأنه تجسيد "لالحصرية اإلدارية"
وبتعبير آخر هو تمثيل "لعدم التركيز اإلداري"،
فالمحافظ في حقيقة األمــر هو عين "السلطة
الـمــركــزيــة" ويــدهــا فــي نـطــاق محافظته ،وهــذا
مــا تشير الـيــه– عــن حــق -ال ـمــادة (الـثــانـيــة) من
ال ـمــرســوم رق ــم ( )81لـسـنــة  2014ب ـشــأن نـظــام
الـمـحــافـظــات ف ــي دولـ ــة ال ـكــويــت بـنـصـهــا على
أن" :يــرأس كل محافظة محافظ يدير شؤونها
ويمثل السلطة التنفيذية فيها ،ويتابع نشاط
األجهزة الحكومية والمرافق العامة في دائرة
المحافظة والتنسيق بينها فيما عدا القضاء
والجيش والحرس الوطني وإبالغ مالحظاته
عليها إل ــى ال ـ ــوزراء والمعنيين كــل فــي نطاق
اختصاصه".
ً
ونخلص ختاما بالتأكيد على أن التطبيق
السليم للتنظيم اإلداري في دولة الكويت يتطلب
إعــادة الهرم اإلداري الى وضعه المفترض من
ً
خالل التفكير مليا بأبعاد المالحظات المثارة
فــي ه ــذا الـمـقــال مــن كــل جــوانـبـهــا الــدسـتــوريــة
والقانونية والسياسية واالجتماعية.

في عام  2021نبدأ مرحلة جديدة في حياة الكويت وأمنيات
الكويتيين في نهاية تلك المرحلة الفاسدة ،وآمال كبيرة
بعودة كويت المحبة والكرامة والحرية وبناء الدولة الحديثة،
فنحن اآلن في الشهر الثالث من عام  2021واآلذان صاغية
والعيون تراقب ،والقلوب تتطلع الى مالمح هذا العام ،وهل
يفتح آماال أم يقضي عليها؟
تـمـيــزت ال ـف ـتــرة مــن  2005ال ــى  2020بتفشي الـفـســاد
واس ـت ـنــزاف رهـيــب لـلـمــال ال ـعــام وتــدهــور فــي الممارسة
الديمقراطية وهدم الحريات التي كفلها دستور البالد ،فقد
بنيت طرق وأنشئت المتاحف واألوبرا وغيرها من عالمات
بارزة لكن في المقابل تدهورت كل أسباب الحياة الكريمة،
وتم التالعب بكل آمال وطموحات الشعب الكويتي وهدم
السمة المميزة لكويت الحرية واألمان.
تقدم اللصوص وركن األشــراف ،وألول مرة في تاريخ
الكويت يكون هناك مهجرون والجئون ومبعدون ،وتغص
السجون بأصحاب ال ــرأي السياسي ،كــان للفساد رأس
يحميه ،رأس تالعب باألمة وتلذذ بمآسي الناس ،وعمل
على هدم كل ما طالب به الكويتيون عبر التاريخ لترسيخ
مبادئ الديمقراطية.
فــي عــام  2021نـبــدأ مرحلة جــديــدة فــي حـيــاة الكويت
وأمنيات الكويتيين في نهاية تلك المرحلة الفاسدة ،وآمال
كبيرة بعودة كويت المحبة والكرامة والحرية وبناء الدولة
الحديثة ،فنحن اآلن في الشهر الثالث من عام  2021واآلذان
صاغية والعيون تراقب ،والقلوب تتطلع الى مالمح هذا
العام ،وهل يفتح آماال أم يقضي عليها؟
حتى اآلن الـنــاس تــأمــل وتـتــرقــب الـخـطــوات وبــالــذات
اختيار الناس للمراكز الرئيسة في البلد سنكون المعيار
األول لنتشاء م أو نتفاء ل ،وخطوات التخلص من بعض
ً
ال ـفــاســديــن لـقـيــت ت ـجــاوبــا ج ـي ــدا ل ـكــن اخ ـت ـيــار ال ـبــدائــل
والقيادات الجديدة هو الذي سيعطي بصيصا من األمل.
هل سيستمر النهج القديم في اختيار الناس التابعين
المطبلين المنفذين ب ــدون اع ـتــراض على كــل مــا يطلب
منهم أم يتم االختيار من شباب الكويت المؤهلين ذوي
الكفاءة العالية؟ وهل سنخرج من دائرة األصحاب وزوار
الديوان والمحاصصة وإرضاء كل األطراف أم نتقدم إلى
حيث العلم والكفاء ة والقدرة على القيادة وتقدم البالد؟
وهل نختار من يردد عبارات الوالء والخضوع وقبول كل
ما يؤمر به أم نختار من يقدم البدائل للحلول ويقدم رؤى
لتقدم الكويت ونهضتها وضمان حرية شعبها وتطوره؟
وهل سنأتي بقياديين قادرين على انتشال الكويت من
أزمــاتـهــا واالرت ـق ــاء بمستوى التعليم والـصـحــة واألخــذ
بمستجدات العلم فــي تقديم خــدمــات الــدولــة وتخطيط
مستقبلها وب ـنــاء قــاعــدة اقـتـصــاديــة واجـتـمــاعـيــة ترفع
الكويت الى مصاف الدول المتقدمة؟
الكل ينتظر مالمح عام  2021وما بعده واالختيارات
األولى ستحكم له أو عليه.
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق األول السوق الرئيسي

السوق العام

٦.١٦٤

٥.٦٥٣

٤.٦٤٩

2.٣٨٦ 2.٧٧٠ 3.٣٠٠

 %17.4انخفاض تكاليف اإلدارات التنفيذية في البنوك

ً
تراجعت إلى  ٥١.١مليون دينار تماشيا مع تعليمات وتوجيهات البنك المركزي خالل عام الجائحة
محمد اإلتربي

تماشيا مــع توجيهات البنك
ال ـمــركــزي مـطـلــع األزمـ ــة الحالية
المرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد
 ،19بـ ـ ـض ـ ــرورة خ ـف ــض وض ـغــط
النفقات والـمـصــروفــات والمزايا
إلــى أقصى درجــة ممكنة ،حققت
البنوك تقدما ملموسا وإجراءات
ج ــادة فــي ه ــذا ال ـصــدد ،تــراوحــت
ن ـســب ال ـخ ـفــض فـيـهــا ب ـيــن  5في
ال ـم ـئــة كــأقــل نـسـبــة خ ـفــض لبنك
بــوب ـيــان و 38ف ــي الـمـئــة ع ــن عــام
 2020كــأع ـلــى نـسـبــة خ ـفــض من
نصيب البنك الوطني ،بالرغم من
أنه ليس األعلى من جهة األكالف
على مستوى اإلدارات العليا لكل
القطاع المصرفي.
وإجـ ـم ــاال يـمـكــن اإلش ـ ــارة إلــى
أن إجمالي التكاليف والمميزات
ال ـم ـس ـت ـح ـق ــة ل ـ ـ ـ ـ ـ ــإدارات ال ـع ـل ـيــا
بعضها مضاف إليه مستحقات
ألعضاء مجالس اإلدارات مقابل

اللجان وأتعاب الرئيس التنفيذي
والمديرين الرئيسيين قد تراجعت
من مستوى  61.958مليون دينار،
كـمــا فــي ع ــام  ،2019إل ــى 51.191
مليونا وفقا لبيانات عام ،2020
أي بتراجع يبلغ  10.767ماليين
بنسبة انخفاض  17.4في المئة.
ووف ـق ــا لـلـثــابــت م ــن الـبـيــانــات
المعتمدة من البنك المركزي ،فإن
الـبـنــك الــوط ـنــي الــوح ـيــد ال ــذي ال
يحصل أعضاء مجلس إدارته على
أي مكافآت ،سواء في شكل أتعاب
أو رواتب أو عالوات لقاء الخدمات
التي يقدمونها للبنك.
م ــن جـهــة أخـ ــرى كــانــت السنة
الماضية  2020استثنائية للقطاع
المصرفي على كل المستويات إال
أنه تمكن من عبور األزمــة ،فعلى
ال ـص ـع ـيــد ال ـت ـش ـغ ـي ـلــي تــراج ـعــت
اإليرادات التشغيلية من مستوى
 2.878مليار دينار في  2019الى

 2.683مـلـيــار فــي  ،2020بنسبة
ت ــراج ــع  6.78ف ــي ال ـم ـئ ــة ،بينما
تــراج ـعــت األرب ـ ــاح ال ـصــاف ـيــة من
م ـس ـتــوى  980.664مـلـيــونــا إلــى
 457.303مليونا ،بفجوة تراجع
بلغت  523.361مليونا وبنسبة
انخفاض  53.3في المئة.
وكـ ـ ــان ال ـب ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي أت ــاح
عــددا من القنوات وخفف العديد
مــن اإلج ـ ــراءات لــاسـتـفــادة منها
ف ــي األزمـ ـ ــة ،ب ـهــدف تــدع ـيــم ق ــدرة
القطاع المصرفي على القيام بدور
حيوي في االقتصاد ودعم القدرات
التمويلية وأبرزها:
 -1ت ـخ ـف ـيــض ن ـس ـبــة تـغـطـيــة
الـسـيــولــة مــن  100فــي الـمـئــة إلــى
 80في المئة.
 -2ت ـخ ـف ـيــض ص ــاف ــي نـسـبــة
ال ـت ـمــويــل الـمـسـتـقــر م ــن  100في
المئة الى  80في المئة.
 -3تـخـفـيــض نـسـبــة الـسـيــولــة

الـقــانــونـيــة مــن  18فــي الـمـئــة إلــى
 15في المئة.
 -4زيـ ـ ــادة ال ـح ــد األق ـص ــى من
ال ـ ـف ـ ـجـ ــوة الـ ـت ــراكـ ـمـ ـي ــة ال ـس ـل ـب ـيــة
للسيولة.
 -5اإلفـ ـ ـ ـ ـ ــراج ع ـ ــن اح ـت ـي ــاط ــي
رأسمالي تحوطي بنسبة  2.5في
المئة مــن الـمــوجــودات المرجحة
بالمخاطر في شكل أسهم عادية
ضمن الشريحة األولى.
 -6زيـ ـ ــادة ال ـح ــد األق ـص ــى من
ال ـت ـم ــوي ــل ال ـم ـس ـم ــوح ب ــه "نـسـبــة
الـ ـق ــروض الـ ــى الـ ــودائـ ــع" م ــن 90
فــي المئة الــى  100فــي المئة من
الودائع.
 -7خـفــض م ـعــدالت الترجيح
ل ـم ـخــاطــر اإلق ـ ـ ـ ــراض ل ـل ـم ـشــاريــع
ال ـص ـغ ـيــرة وال ـم ـتــوس ـطــة م ــن 75
في المئة الــى  25في المئة ،ليتم
تطبيقها في احتساب الموجودات
المرجحة بالمخاطر.

جدول مصروفات اإلدارات التنفيذية العليا في البنوك
البنك

2019
بالمليون دينار

2020
بالمليون دينار

البنك الوطني

13.459

8.268

5.191

%38.6 -

بنك الخليج

4.461

3.344

1.117

%25.1-

البنك التجاري

1.750

1.394

356

%20.3-

البنك األهلي

3.755

3.218

537

%14.3-

البنك المتحد

1.824

1.734

90

%4.9-

البنك الدولي

3.301

2.650

651

%19.7-

بنك برقان

8.427

7.148

1.279

%15.1-

بيت التمويل

19.562

16.224

3.338

%17-

بنك بوبيان

3.989

3.768

221

%5.5-

بنك وربة

2.709

2.164

545

%20-

اإلجمالي

61.958

51.191

10.767

%17.4-

ً
البرميل الكويتي يقفز  3.3دوالرات ليبلغ  67.07دوالرا
أسعار النفط تصعد بعد إبقاء «أوبك »+على التخفيضات ونمو الوظائف األميركية
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 3.38
دوالرات ليبلغ  67.07دوالرا في تداوالت
أمس األول مقابل  63.69دوالرا في تداوالت
أمـ ــس األول ،وف ـق ــا لـلـسـعــر الـمـعـلــن من
مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األســواق العالمية ,قفزت أسعار
النفط نحو  3في المئة أمس األول ،لتبلغ
أعلى مستوى في أكثر من عام ،وذلك بعد
تقرير أق ــوى مــن المتوقع للوظائف في
الواليات المتحدة وقرار "أوبك" وحلفاؤها
عدم زيادة اإلمدادات في أبريل.
وزادت العقود اآلجلة لخام برنت 2.62
دوالر ،بما يـعــادل  3.9فــي المئة ،ليصل
سعر التسوية إلى  69.39دوالرا للبرميل.
وكان أعلى سعر في الجلسة لخام القياس
الـعــالـمــي هــو األع ـلــى عـلــى اإلطـ ــاق منذ
يناير .2020
وارت ـفــع خــام غــرب تكساس الوسيط
األميركي  2.26دوالر ،أو  3.5فــي المئة،
ل ـت ـج ــري ت ـســوي ـتــه ع ـن ــد  66.09دوالرا
للبرميل.
وعلى أســاس أسبوعي ،صعد برنت
 5.2في المئة ،مواصل الزيادة لألسبوع
السابع على التوالي ،وذلك للمرة األولى
منذ ديسمبر ،في حين ربح غرب تكساس
الوسيط  7.4في المئة بعد ارتفاعه بنحو
أربعة في المئة األسبوع الماضي.
وارتـفــع الخامان القياسيان أكثر من
أربعة في المئة الخميس ،بعد أن مددت
منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)
وح ـل ـف ــاء ،الـمـجـمــوعــة ال ـم ـعــروفــة بــاســم
أوبك ،+تخفيضات إنتاج النفط إلى أبريل،

ومنحوا اسـتـثـنــاءات م ـحــدودة لروسيا
وكازاخستان.
وقال جيوفاني ستانوفو محلل النفط
لدى يو.بي.إس "أوبك +استقرت على نهج
حذر ...اختارت زيادة اإلنتاج بواقع 150
ألف برميل يوميا فقط في أبريل ،بينما
كان أطراف السوق يتطلعون لزيادة 1.5
مليون برميل يوميا".
وفوجئ المستثمرون بأن السعودية
ق ـ ــررت اإلبـ ـق ــاء ع ـلــى خـفـضـهــا الـطــوعــي
البالغ مليون برميل يوميا خالل أبريل،
حتى بعد أن ارتفعت أسعار النفط على
مدى الشهرين الفائتين بدعم من حمالت
التحصين من كوفيد -19في أنحاء العالم.
كما شجع تعافي أسـعــار النفط إلى
مستويات ما قبل الجائحة شركات النفط

في الواليات المتحدة على العودة لزيادة
النشاط ،فقد أفادت "بيكر هيوز" لخدمات
الطاقة ان عدد حفارات النفط العاملة زاد
واح ــدة هــذا األسـبــوع بعد ستة أسابيع
متتالية من الزيادة.
عـلــى صعيد مـتـصــل ,رف ــع غــولــدمــان
ســاكــس كــومــوديـتـيــز ريـسـيــرش توقعه
لسعر خام برنت للربعين الثاني والثالث
خمسة دوالرات للبرميل ،بعد أن أبقت
"أوب ـ ـ ـ ــك" وح ـل ـف ــاؤه ــا ات ـف ــاق ـه ــم لخفض
اإلمدادات دون تغيير ،وقال إن "انضباط
منتجي النفط الـصـخــري" على األرجــح
وراء زيادة إنتاج المجموعة بوتيرة أبطأ.
وقال البنك في مذكرة إنه يتوقع اآلن أن
تبلغ أسعار برنت  75دوالرا للبرميل في
الربع الثاني ،و 80دوالرا للبرميل في الربع

الثالث من  .2021وتفاعل منتجو النفط
الصخري في الواليات المتحدة سريعا
مــع مكاسب أسـعــار النفط فــي السنوات
األخيرة ،ليفوزوا بحصة سوقية في الوقت
الــذي خفضت فيه السعودية ومنتجون
آخــرون كبار اإلنتاج ،بيد أنهم أحجموا
عن تعزيز اإلنتاج منذ تدمر الطلب بفعل
الجائحة في العام الماضي.
وذكر غولدمان "استراتيجية إمدادات
أوب ـ ـ ـ ــك ن ــاجـ ـع ــة ب ـس ـب ــب ع ـ ـ ــدم تــوق ـع ـهــا
وفجائيتها.
نعتقد أنه من الواضح حاليا أن أوبك+
في الحقيقة تنتهج استراتيجية سوق
الـنـفــط الـتــي تتسم بــالـشــح ،فيما يشير
م ـي ــزان ال ـعــرض-ال ـط ـلــب ال ـم ـحــدث لدينا
إلى أن (مخزونات) دول منظمة التعاون

قيمة التغير
بالمليون دينار

نسبة التراجع
)(- %

االق ـت ـصــادي والتنمية تنخفض ألدنــى
مستوياتها مـنــذ  2014بـحـلــول نهاية
العام الجاري".
وخفض البنك توقعه إلنـتــاج أوبــك+
 0.9مليون برميل يوميا على مدى األشهر
الـسـتــة المقبلة ،وق ــال إن اإلمـ ـ ــدادات من
النفط الصخري وإي ــران وخ ــارج "أوبــك"
ستظل غير مرنة بشدة على األرجح تجاه
األسعار حتى النصف الثاني من ،2021
مما يسمح ألوبك +بإعادة موازنة سوق
النفط سريعا.
وق ـ ــال ال ـب ـنــك إن ال ـم ـســألــة الــرئـيـسـيــة
ستكون "رد الفعل المحتمل لــإمــدادات
الصخرية ،بيد أن أحدث موسم لألرباح
يشير إلى أن المستثمرين مازالوا بعيدين
عن تعويض النمو".

«نفط الكويت» تراجع استراتيجياتها
اإلنتاجية حتى 2040

ً
بناء على التغيرات العالمية في العرض والطلب على الخام
نــاحـيــة ال ـعــرض والـطـلــب ،مشيرا
● أشرف عجمي
ّ
ق ــال م ـص ــدر نـفـطــي م ـط ـلــع ،إن
الطاقة اإلنتاجية الفعلية لشركة
ن ـف ــط ال ـك ــوي ــت م ــن ال ـن ـفــط ال ـخــام
ل ـل ـس ـنــة ا ل ـم ــا ل ـي ــة ،2020 2019-
وال ـبــال ـغــة  2.806م ـل ـيــون بــرمـيــل
يوميا ،انخفضت مقارنة بطاقتها
فــي السنة المالية ،2019 -2018
وال ـبــال ـغــة  2.855م ـل ـيــون بــرمـيــل
يــوم ـيــا ،وذلـ ــك ب ـ ـ  49أل ــف بــرمـيــل
يوميا.
وأض ـ ــاف ال ـم ـصــدر أن الـشــركــة
تعكف حاليا على ا ج ــراء المزيد
من الدراسات الفنية المتخصصة
بشأن حالة المكامن؛ لربط قدرتها
االنتاجية مع قدرة المنشآت على
معالجة النفط والغاز المنتج.
وأشـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ــى أن م ـ ــن أسـ ـب ــاب
انخفاض انتاج الشركة خالل العام
الماضي ايضا ،التأخر في تنفيذ
ب ـع ــض الـ ـمـ ـش ــروع ــات ال ـح ـي ــوي ــة،
كمشروعات حقن ومعالجة المياه
ومشروعات زيادة االنتاج ،وذلك
للعمل على الــوصــول الــى الطاقة
االنتاجية المستهدفة والمحافظة
عليها.
وأف ـ ــاد ب ــأن مــؤس ـســة ال ـب ـتــرول
الكويتية و"نـفــط الـكــويــت" قامتا
فــي عــام  2019بمراجعة وتقييم
ا لـتــو جـهــات االستراتيجية لسنة
 ،2040ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ال ـت ـغ ـيــرات في
ال ـ ـسـ ــوق ال ـن ـف ـط ــي الـ ـع ــالـ ـم ــي مــن

الى انه نتيجة لهذا التقييم حدثت
م ــؤس ـس ــة ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول ال ـت ــوج ـه ــات
االستراتيجية للطاقة االنتاجية
للنفط الخام.
ول ـفــت ال ــى ان تـلــك الـتــوجـهــات
الـ ـمـ ـح ــدث ــة لـ ـلـ ـط ــاق ــة االنـ ـت ــاجـ ـي ــة
المتاحة للنفط الخام بكمية تقدر
بنحو  2.9مـلـيــون بــرمـيــل يوميا
للسنة المالية  2021 -2020وصوال
الى  3.2ماليين برميل يوميا في
الـسـنــة الـمــالـيــة  2026 -2025من
خ ــال خ ـطــط خـمـسـيــة ت ـصــل الــى
انتاج  3.65ماليين برميل يوميا
في السنة المالية .2041 -2040
وأرج ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـم ـ ـصـ ــدر ت ـخ ـف ـيــض
ك ـم ـي ــات االن ـ ـتـ ــاج ال ـم ـت ــوق ـع ــة مــن
خ ـ ــال ال ـخ ـط ــط ال ـخ ـم ـس ـي ــة ،إل ــى
ع ــدة اس ـبــاب منها تــأثـيــر ال ــدورة
ال ـم ـس ـت ـن ــدي ــة ع ـل ــى عـ ـق ــود اب ـ ــراج
اصالح اآلبار والحفر والمضخات
الغاطسة لدى الجهات الخارجية،
الفتا إلى أن ذلك يؤثر على قدرة
ا لـشــر كــة بتنفيذ خططها وتأخر
المشروعات الحيوية ذات العالقة
باالنتاج.

شركات النفط الخليجية لديها خيارات استثمارية لدعم عائدات الخام

ً
البحرين وسلطنة عمان قد تواجهان عجزا في اإليرادات بنسبة %40
ستنخفض عائدات الحكومة العالمية من
الهيدروكربونات بمقدار  13تريليون دوالر
على مــدى العقدين المقبلين  -بانخفاض
بـنـسـبــة  51ف ــي ال ـم ـئــة  -وسـ ــط سـيـنــاريــو
"طلب منخفض الكربون" النموذجي الذي
طورته مؤسسة كاربون تراكر ،المتخصصة
فــي صـنــاعــة ال ـه ـيــدروكــربــونــات Carbon
.Tracker
فــي تقرير عــن "مـيــد" ،لتقييم مــدى تأثر
االقـتـصــادات المختلفة بانخفاض الطلب
على النفط والغاز على مدى العقود المقبلة،
مــن المتوقع أن تـكــون البحرين وسلطنة
ً
عمان من بين األكثر تضررا ،إذ يتضاعف
النقص المتوقع بنسبة  40فــي المئة في
اإلي ــرادات بسبب اعتمادهما الشديد على
النفط ،والغاز كمصدر لإليرادات الحكومية.
وم ــن الـمـتــوقــع أن ُيـظـهــر ج ــزء كبير من
بقية منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
"مينا" مرونة نسبية ،وأن يواصل اإلنفاق
على المشاريع.
أما االقتصادات العالمية األخــرى ،التي
ت ــم ت ـح ــدي ــده ــا ع ـل ــى أنـ ـه ــا األكـ ـث ــر عــرضــة
النخفاض الطلب على النفط والغاز فهي
أنغوال وأذربيجان وتيمور الشرقية وغينيا
االستوائية وجنوب السودان.
ويـسـتـخــدم ن ـم ــوذج Carbon Tracker
سـيـنــاريــو الــوكــالــة الــدول ـيــة لـلـطــاقــة ""IEA
لـلـتـنـمـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة " "SDSوس ـع ــر نفط
ً
ً
حقيقيا ثابتا على المدى الطويل يبلغ 40
ً
دوالرا للبرميل حتى عــام  2040كنموذج
لسيناريو "انخفاض الكربون".
ويـقــوم الـنـمــوذج عــل متابعة اي تحول
كبير في نظام الطاقة العالمي ليحقق ثالثة

أهداف رئيسية :تأمين الوصول العالمي إلى
الطاقة ،والحد من تلوث الهواء ومعالجة
تغير المناخ.
وتتم مقارنة سيناريو "الطلب منخفض
الـكــربــون" بسيناريو "تــوقـعــات الصناعة"
المتناقضة ً
بناء على سيناريو السياسات
المعلنة لوكالة الطاقة الدولية ،ويفترض
ً
أن سعر النفط طويل األجل يبلغ  60دوالرا
للبرميل.

القدرة التنافسية اإلقليمية
م ــن الـمـتــوقــع أن تـشـهــد مـنـطـقــة الـشــرق
ً
األوسط وشمال إفريقيا ككل انخفاضا في
متوسط عائدات النفط والغاز بنسبة 43
سيناريو "الطلب المنخفض
في المئة في
ً
ال ـك ــرب ــون" ،م ـق ــارن ــة بـسـيـنــاريــو "تــوق ـعــات
الصناعة".
وتظل هــذه واح ــدة مــن أصغر المناطق
التي شملتها الدراسة ،مع عدم وجود تقرير
يفيد بــأن "منطقة الشرق األوســط وشمال
إفريقيا تتفوق على معظم المناطق األخرى
في سيناريو" انخفاض الطلب على الكربون
ً
"نظرا إلى ميزة تكلفة اإلنتاج الخاصة بها".
الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـ ـ ــوحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدة ،ال ـ ـم ـ ـتـ ــوقـ ــع أن
ً
تسجل انـخـفــاضــا أق ــل فــي عــائــدات النفط
وال ـغ ــاز م ـقــارنــة بمنطقة ال ـش ــرق األوس ــط
ف ـ ــي سـ ـيـ ـن ــاري ــو "الـ ـ ـك ـ ــرب ـ ــون ال ـم ـن ـخ ـف ــض"
ه ــي أوق ـي ــان ــوس ـي ــا ال ـت ــي ت ـضــم أس ـتــرال ـيــا
وميالنيزيا وميكرونيزيا وبولينيزيا ،حيث
ً
ً
ستشهد انخفاضا بنسبة  30في المئة وفقا
ألبحاث .Carbon Tracker
من المتوقع أن تكون أميركا الشمالية

ً
هي المنطقة األكثر تضررا لناحية انخفاض
عائدات النفط والغاز ،التي يمكن أن تسجل
عائدات من النفط والغاز أقل بنسبة  77في
المئة في سيناريو "انخفاض الطلب على
ً
الكربون" ،ويرجع ذلك أساسا إلى االرتفاع
الـنـسـبــي لتكلفة الـنـفــط الـمـنـتــج مــن خــال
التكسير.
خــال عــام  ،2020عملت  16شركة فقط
من شركات النفط الصخري األميركية في
حقول كان متوسط تكاليف اآلبار الجديدة
ً
ً
فيها أقل من  35دوالرا للبرميل ،وفقا لشركة
استشارات الطاقة .Rystad
وق ــال أكـســل دال ـمــان ،المحلل فــي شركة
" :Carbon Trackerانخفضت تكاليف النفط
الصخري في السنوات العشر الماضية"،
"وم ــع ذل ــك ،حــدث معظم خفض التكاليف
والبث السريع بعد عام  2015وسيكافحون
لتحقيق نفس المكاسب مرة أخرى".
بـيـنـمــا م ــن ال ـم ــرج ــح أن تـشـهــد أمـيــركــا
ً
ً
الشمالية انخفاضا كبيرا في عائدات النفط
وال ـغــاز فــي سـيـنــاريــو "الـطـلــب المنخفض
الكربون" ،لكنها ال تعتبر معرضة للخطر
بشكل خ ــاص بسبب الـتـنــوع االقـتـصــادي
المرتفع في كل من الواليات المتحدة وكندا.
فيما قد يكون لديك مناطق معينة في
الواليات المتحدة ،أو مقاطعات معينة في
كندا ،تكون أكثر عرضة النخفاض أسعار
النفط  -عند مقارنتها بأماكن مثل البحرين
أو عمان  ،ال توجد مقارنة".

اإلنتاج المستدام لمنطقة «مينا»
حتى فــي سيناريو "الطلب المنخفض

ال ـك ــرب ــون"  ،م ــن الـمـتــوقــع أن تـظــل أحـجــام
اإلن ـت ــاج م ــن ش ــرك ــات الـنـفــط الــوطـنـيــة في
الشرق األوسط وشمال إفريقيا مثل شركة
نفط البصرة المملوكة للدولة و"أرامـكــو"
السعودية كما هي.
ً
وف ـقــا لـلـتـقــريــر ،مــن بـيــن أكـبــر  20شركة
نفط وطنية في العالم ،خمس من أصل ست
دول األكثر مرونة تأتي من منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا ،وهي إيران والعراق
والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية.
واألخرى هي تركمنغاز ،المؤسسة الوطنية
للنفط في تركمانستان.
وتـعـتـبــر تـكــالـيــف اإلن ـت ــاج ف ــي المملكة
العربية السعودية من بين األدنى في العالم،
وقــد ربطتها أرامـكــو السعودية عند 2.80
دوالر للبرميل في نشرة إصدار  2019لبيع
حصتها األولية.
كما أن تكاليف إنتاج النفط في العراق
ً
مـنـخـفـضــة جـ ــدا ف ــي ب ـعــض أك ـبــر حقولها
البرية ،بينما تحتفظ قطر بتكاليف إنتاج
أقل من المتوسط في قطاع الغاز لديها.
ع ـل ــى الـ ـط ــرف اآلخ ـ ـ ــر ،م ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن
تشهد كل من  Pemexالمكسيكية وPetoro
ً
النرويجية و Petrobrasالبرازيلية انخفاضا
في حجم اإلنتاج بنحو  70في المئة أو أكثر.
وخلص موقع  Carbon Trackerإلــى أن
شــركــات الـنـفــط الخليجية أم ـثــال "أرام ـكــو"
ال ـس ـع ــودي ــة وش ــرك ــة ن ـف ــط ال ـب ـص ــرة وق ـطــر
للبترول ومؤسسة البترول الكويتية ال يزال
لديها خـيــارات استثمارية قابلة للتطبيق
في المشاريع ،على الرغم من أن العديد من
شركات النفط الوطنية في مناطق أخرى ال
تمتلك ذلك.

ونتيجة لذلك ،من المتوقع أن تزيد دول
مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوسـ ــط وش ـم ــال إفــريـقـيــا
حصتها من اإلي ــرادات العالمية ،حتى مع
انخفاض الطلب اإلجمالي وتراجع إجمالي
إيراداتها.
ع ـل ــى م ـ ــدار الـ ـسـ ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة  ،ع ــدل
العديد من المتنبئين توقعاتهم واتجهوا
ن ـحــو س ـي ـنــاريــو "ان ـخ ـف ــاض ال ـط ـلــب على
ً
الكربون" وبعيدا عن سيناريو "توقعات
الصناعة"

االعتبارات الجيوسياسية
ق ــد ت ـس ـهــم ال ـع ــاق ــة ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـقــويــة
للبحرين مــع المملكة العربية السعودية
ودول مجلس التعاون الخليجي األخــرى
في أنها أقل عرضة النخفاض أسعار النفط
مما يوحي به تحليل بسيط لعائدات النفط
والغاز.
فقد بذلت دول مجلس التعاون الخليجي
ً
جهودا كبيرة في السنوات األخيرة لدعم
االقتصاد البحريني.
ففي عام  ،2018وافقت المملكة العربية
ال ـس ـعــوديــة وال ـكــويــت واإلم ـ ــارات الـعــربـيــة
المتحدة على منح البحرين  10مليارات
دوالر لــد عــم متطلبات التمويل للبالد إذ
شرعت في برنامج مالي يهدف إلى القضاء
على عجز ميزانيتها بحلول عام .2022
لــذا ففي حــال تعرضت البحرين ألزمــة
ا قـتـصــاد يــة مستقبلية ،فمن المحتمل أن
يتدخل حلفاؤها مرة أخرى لمساعدتها.
في غضون ذلــك ،يواجه الـعــراق مشاكل
أمنية متصاعدة ،إذ تشن الجماعات ،بما

ً
في ذ لــك الميليشيات ،حربا غير متكافئة
داخل العراق.
وإذا واجـ ـ ــه ال ـ ـعـ ــراق فـ ـت ــرة ط ــوي ـل ــة مــن
انخفاض أسعار النفط والغاز ،فقد تضعف
قدرته على محاولة احتواء هذه الجماعات-
وه ــو األم ــر ال ــذي قــد ي ــؤدي إل ــى مــزيــد من
ال ـه ـج ـمــات ع ـلــى الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة لـلـطــاقــة
وتعطيل األنشطة في قطاع النفط والغاز.
ه ـ ـ ــذا وق ـ ـ ــد تـ ـض ــاع ــف إج ـ ـمـ ــالـ ــي ال ــدي ــن
الحكومي بين مصدري الطاقة العالميين
ً
تقريبا من  24في المئة من الناتج المحلي
اإلجمالي في عــام  2010إلــى  46في المئة
في عام 2018

آفاق االقتصاد النفطي
تعتقد كاربون تراكر أنه على الرغم من
حالة عدم اليقين المتأصلة في سوق النفط
العالمية والسياسة العالمية ،فإن نمذجتها
تشير إلى االتجاهات التي يجب معالجتها
م ــن خ ــال س ـيــاســات ج ـيــدة الـتـصـمـيــم من
أجل تجنب انتقال غير منظم قد يؤدي إلى
حدوث نقص أكبر في اإليرادات الحكومية.
وسلط الضوء على إيجابيات عــدد من
برامج اإلصالح النشطة "رؤية" دول مجلس
التعاون الخليجي ،لكنه أضاف أنه "ال يوجد
مقاس واحد يناسب الجميع".
وأشار إلى أن البلدان ذات الموارد المالية
األقل والمؤسسات األضعف ومستوى أقل
من الصناعة المحلية للوقود غير األحفوري
من المرجح أن تجد صعوبة أكبر في تكرار
هذه االستراتيجيات.
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اقتصاد

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

أداء إيجابي بقيادة «دبي» وتراجع وحيد في مؤشر قطر

أسعار النفط دعمت معظم المؤشرات وتوسع تطعيمات «كورونا» زاد التفاؤل
علي العنزي

سجلت مؤشرات ً بورصة
الكويت استقرارا خالل
أسبوع قصير أيضا بأربع
جلسات فقط حيث ربح
مؤشر البورصة العام ُعشر
نقطة مئوية أي 4.16
نقاط ليقفل على مستوى
 5653.32نقطة وكذلك
ربح مؤشر السوق األول
 6.45نقاط ليقفل على
مستوى  6164نقطة.

س ـج ـلــت م ـع ـظــم م ــؤش ــرات أسـ ــواق
المال بدول مجلس التعاون الخليجي
أداء أسبوعيا متفائال وربح  6مؤشرات
وتراجع مؤشر واحد فقط هو مؤشر
السوق القطري الــذي واصــل التراجع
و فـقــد نسبة كـبـيــرة مــن قيمته بلغت
 1.2فــي الـمـئــة ،بينما كــانــت الـصــدارة
واالرتداد من نصيب مؤشر سوق دبي
المالي الذي ارتفع بنسبة  1.7في المئة
ت ــاه مــؤشــر س ــوق مـسـقــط بمكاسب
كبيرة وبارتدادة مماثلة بلغت نسبتها
 1.4ف ــي ال ـم ـئــة ،وص ـعــد ثــالـثــا مــؤشــر
ســوق ابوظبي المالي بنمو فــاق 1.2
في المئة.
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،ك ـ ــان ـ ــت مـ ـك ــاس ــب
الـمــؤشــرات الـثــاثــة األخ ــرى مـحــدودة
إذ ش ـ ـهـ ــد م ـ ــؤش ـ ــر سـ ـ ـ ــوق ال ـب ـح ــري ــن
نـمــوا بنسبة  0.6فــي الـمـئــة ،وأضــاف
ال ـس ـعــودي الــرئـيـســي "ت ــاس ــي" نسبة
نـصــف نقطة مـئــويــة ،واكـتـفــى مؤشر
بــورصــة ال ـكــويــت ال ـعــام بـ ُـعـشــر نقطة
مئوية فقط.

مكاسب أسعار النفط
وأق ـف ـل ــت م ــؤش ــرات أس ـ ــواق ال ـم ــال
بـ ــدول الـخـلـيــج ق ـبــل أن تـبـلــغ أس ـعــار
النفط مستويات  69.5دوالرا للبرميل
وال ـت ــي حـقـقـتـهــا بـن ـهــايــة تـعــامــاتـهــا
األس ـبــوع ـيــة الـجـمـعــة ال ـمــاضــي حيث
قفز "برنت" متجها نحو مستويات 70
دوالرا للبرميل وبدعم كبير من قرارات
منظمة أوبك باإلبقاء على مستويات
اإلنتاج الحالية وكذلك قرار السعودية
بـخـفــض إن ـتــاج ـهــا ،وم ــن جـهــة أخ ــرى
ت ـح ـســن الفـ ــت ب ـم ــؤش ــرات االق ـت ـصــاد
األم ـيــركــي ال ـتــي ص ــدرت الـجـمـعــة عن
شهر فبراير الماضي ،وارتـفــاع كبير
فــي الــوظــائــف الـجــديــدة غير الزراعية
باالقتصاد األميركي وانخفاض نسبة
الـبـطــالــة ال ــى مـسـتــوى  6.2فــي المئة،
وبأقل من التقديرات التي كانت تشير
إلــى  6.3فــي المئة ليرفع النفط سعر
صرف الــدوالر بينما انخفض الذهب
وس ـج ــل خ ـس ــارة ج ــدي ــدة ل ـه ــذا ال ـعــام
لتبلغ خسارته لعام  2021نسبة 10

في المئة وهو يشير الى التفاؤل في
االقتصاد العالمي وتحسن مستويات
النمو.
ووفقا للتطورات الجديدة التي لم
تلحق عليها أســواق المال الخليجية
وك ــان ــت ت ــراق ــب ع ــن ك ـثــف مـسـتــويــات
التطعيم وعدد حاالت اإلصابة وبعض
القرارات المنفردة ،تحسن أداء مؤشر
سوق دبي المالي وارتد بنسبة جيدة
معوضا خسائر تكبدها خــال شهر
فـبــرايــر وسـجــل نـمــوا بنسبة  1.7في
المئة تعادل  41.84نقطة ليقفل على
مستوى  2569.32نقطة ،بينما حقق
مؤشر سوق أبوظبي المالي ارتفاعا
أس ـبــوع ـيــا ج ـيــدا كــذلــك وق ـفــز بنسبة
 1.2فــي المئة أي  64.76نقطة ليصل
ا لــى مستوى  5692.72نقطة مقتربا
مــن مـسـتــوى  5700نـقـطــة وه ــو اعلى
مـسـتــويــاتــه خ ــال ال ـس ـنــوات الخمس
الماضية.
واستفاد مؤشر سوق عمان المالي
م ــن ارتـ ـف ــاع األسـ ـع ــار وث ـبــات ـهــا فــوق
مستويات  64دوالرا للبرميل وقبل
قـفــزتـهــا األخ ـي ــرة حـيــث ان ـهــا تخفض
العجز في موازنة السلطنة كثيرا وربح
بنهاية األسبوع نسبة جيدة بلغت 1.4
في المئة أي  50.96نقطة ليقفل على
مستوى  3652.76نقطة.

مكاسب محدودة
وواص ــل مــؤشــر الـســوق السعودي
ال ــرئ ـي ـس ــي "تـ ــاسـ ــي" ت ــأل ـق ــه وتـحـقـيــق
مستويات قياسية هــي األعـلــى خالل
عــام ـيــن ت ـقــري ـبــا ورب ـ ــح ن ـس ـبــة نصف
نقطة مئوية خالل األسبوع الماضي،
حيث أضــاف  47.36نقطة ليصل الى
مستوى  9242.28نقطة وبعد نتائج
س ـن ــوي ــة جـ ـي ــدة ل ـش ــرك ــات ــه ال ـق ـي ــادي ــة
التي أعلنت خــال األسـبــوع الماضي
إضافة الى دعم أسعار النفط له والتي
تشكل دعما مضاعفا سواء القتصاده
بشكل عــام او لـشــركــات قـطــاع الطاقة
والبتروكيماويات التي تتأثر مباشرة
بأسعار الطاقة العالمية حيث أسواق
منتجاتها حول العالم.

وأعـلـنــت  70شــركــة نتائجها لعام
 2020ب ـتــراجــع إج ـمــالــي ف ــي األرب ــاح
بـنـسـبــة  23ف ــي ال ـم ـئــة وه ــو األف ـضــل
خليجيا ولكن ارتفعت أرباح  44شركة
منها وتراجعت أرباح  26شركة منها
 8شركات خاسرة فقط.
وح ـ ـقـ ــق مـ ــؤشـ ــر س ـ ــوق ال ـب ـح ــري ــن
المالي نموا مقاربا للسعودي بنسبة
 0.6فــي الـمـئــة بـعــد ان تـحــرك ب ـ 8.84
نـقــاط ليقفل على مستوى 1473.47
نقطة وبعد ان اكتمل عقد الشركات
المدرجة إلعــانــات بياناتها المالية
الـتــي سجلت خ ـســارة اجـمــالـيــة لعام
 2020بـنـسـبــة  55ف ــي الـمـئــة مـقــارنــة
مع  2019حيث نمت أرباح  9شركات
وتــراجـعــت أرب ــاح  20شــركــة منها 11

«الصناعة» تغلق  5قسائم زاولت
ً
أعماال دون ترخيص
●

جراح الناصر

أغـ ـلـ ـق ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـع ــام ــة
للصناعة  5قسائم صناعية
ً
لمزاولتها أعماال دون وجود
ترخيص صناعي.
وخ ــال ـف ــت ت ـل ــك ال ـش ــرك ــات
الـ ـ ـت ـ ــابـ ـ ـع ـ ــة لـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن،
والـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي م ـ ـنـ ــاطـ ــق
الشويخ الصناعية وتوسعة
الـ ـجـ ـه ــراء ال ـح ــرف ـي ــة وش ــرق
األ حـمــدي و غــرب أبوفطيرة،

الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاعـ ـ ـي ـ ــة
بـمــزاولـتـهــا أع ـمــال ال ـحــدادة
وتصنيع المواد للخرسانة،
الـ ــى ج ــان ــب مـ ــزاولـ ــة أع ـم ــال
ال ـخــراطــة والـتـشــويــن خــارج
حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدود الـ ـ ـقـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــة عـ ـل ــى
مساحة 1400م 2دون وجود
تراخيص صناعية.
وو جـهــت الهيئة إ ن ــذارات
أخ ـ ــرى ،ب ـس ـبــب وجـ ــود عــدد
م ــن ال ـم ـخ ــال ـف ــات الـجـسـيـمــة
ا لــى قسائم ا خ ــرى ،حيث إن

أبـ ــرز ال ـم ـخــال ـفــات ه ــي غـلــق
ت ـلــك ال ـق ـســائــم ،م ـش ـيــرة الــى
أنــه فــي حــال عــدم إزال ــة تلك
المخالفات بعد مضي شهر
م ــن ت ــاري ــخ اإلغ ـ ـ ــاق سـيـتــم
تــوق ـيــع جـ ـ ــزاء ات أش ـ ــد ،كـمــا
ن ـب ـهــت ع ـل ــى ق ـس ــائ ــم أخ ــرى
ب ـ ـضـ ــرورة إزال ـ ـ ــة م ـخــال ـفــات
م ـن ـهــا ال ـت ـع ــدي ع ـل ــى أم ــاك
الـ ـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــن ع ـ ـ ـمـ ـ ــال
بمساحات تتراوح بين 600
متر مربع تقريبا الى 1000

م ـت ــر ،خـ ــال ف ـت ــرة ش ـهــر مــن
تاريخ المخالفة ،وفي حالة
عــدم إزا لـتـهــا سيتم تطبيق
عقوبات أشد وفقا للقواعد
المعمول بها في هذا الشأن.
يــذ كــر أن تـلــك المخالفات
ج ـ ــاء ت ن ـت ـي ـجــة إفـ ـ ــادة قـســم
التفتيش الصناعي بموجب
نتيجة ا لـكـشــف خــال ا لـعــام
ال ـ ـحـ ــالـ ــي والـ ـمـ ـتـ ـضـ ـمـ ـن ــة أن
ال ـم ـخ ــال ـف ــات الزالـ ـ ــت قــائ ـمــة
ُ َ
ولم تزل.

«ناسداك» ينتعش
من جديد بعد
خسارة %10
أغلقت وول ستريت على ارتفاع
كبير الجمعة بعد جلسة متقلبة ،إذ
انتعش ناسداك في ختام أسبوع
شهد تواصل نزوله بنحو %10
عــن قمة قياسية بلغها فــي وقت
سابق.
وبناء على بيانات غير رسمية،
صعد المؤشر داو جونز الصناعي
 1.86بالمئة إلى  31497.94نقطة،
وأغـ ـل ــق ال ـم ــؤش ــر سـ ـت ــان ــدرد آنــد
ب ــورز  500مرتفعا  1.95بالمئة
إلى  3841.78نقطة ،وزاد المؤشر
ناسداك المجمع  1.55بالمئة إلى
 12920.15نقطة.
أعلنت وزارة العمل األميركية
أن عدد الوظائف التي أحدثت في
الواليات المتحدة سجل ارتفاعا
ك ـب ـيــرا ف ــي ف ـبــرايــر مـعـظـمـهــا في
الحانات والمطاعم بسبب تخفيف
القيود المفروضة لمكافحة وباء
كوفيد -19وقبل طفرة اقتصادية
صغيرة متوقعة في الربيع.
وقــالــت ال ـ ــوزارة إن ــه تــم إح ــداث
 379أل ــف وظيفة فــي فـبــرايــر ،أي
بضعف التوقعات ،مما أدى إلى
انـخـفــاض م ـعــدل الـبـطــالــة بشكل
طفيف إلى  6.2بالمئة بدال من 6.3
بالمئة في يناير.
تم خلق هــذه الوظائف بشكل
خـ ـ ــاص فـ ــي قـ ـط ــاع ــات ال ـح ــان ــات
والمطاعم ،لكن أيضا في أنشطة
أخــرى مرتقبة بالترفيه والسكن،
التي كانت أول من أغلقت أبوابها
مع بدء تطبيق القيود المرتبطة
بــالـّـوبــاء قـبــل نـحــو ع ــام ،وه ــو ما
يمثل إشــارة إلى بدء تعافي أكبر
اقتصاد في العالم.

شركة خسارة ولم يتبق سوى شركة
واحدة لم تعلن نتائجها.

استقرار مؤشرات بورصة الكويت
وسجلت مؤشرات بورصة الكويت
ً
اسـتـقــرارا خــال أسـبــوع قصير أيضا
بأربع جلسات فقط حيث ربح مؤشر
ال ـب ــورص ــة ال ـع ــام ُع ـشــر نـقـطــة مـئــويــة
أي  4.16ن ـقــاط لـيـقـفــل عـلــى مستوى
 5653.32نـقـطــة وك ــذل ــك رب ــح مــؤشــر
الـســوق األول  6.45نـقــاط ليقفل على
مستوى  6164نقطة ،وحقق "رئيسي
ُ "50عشري نقطة مئوية تعادل 7.64
نقاط ليصل الى مستوى  4828نقطة.
وت ـح ـس ـنــت ال ـس ـيــولــة ك ـث ـيــرا خــال

االس ـب ــوع الـمــاضــي مـقــارنــة بـمــا قبله
وك ــاه ـم ــا ب ــأرب ــع ج ـل ـســات وارت ـف ـعــت
بـنـسـبــة  54ف ــي ال ـم ـئــة ب ـعــد تـ ــداوالت
ضخمة خــال فترة الـمــزاد فــي معظم
ال ـج ـل ـســات ت ـتــركــز ع ـلــى أس ـه ــم قـطــاع
البنوك بالدرجة األولــى والــذي يالقى
حراكا جيدا معوضا تراجع كثير من
األسهم التي أعلنت توزيعات لم تكن
مــرض ـيــة لـمـســاهـمـيـهــا وع ـلــى رأس ـهــا
سهم شركة البورصة ليبقى متوازنا
خالل األسبوع الماضي مترقبا أكثر
لنتائج البقية من الشركات التشغيلية
وت ــوزي ـع ــات ـه ــا الـ ـت ــي م ــن ال ـم ـم ـكــن ان
ت ـس ـحــب ب ـس ــاط ال ـس ـيــولــة م ــن أس ـهــم
السيولة التقليدية.
واستمر التراجع في مؤشر سوق

األسـ ـه ــم ال ـق ـط ــري ووق ـ ــف ع ـلــى حــافــة
مستوى  10آالف نقطة وال ــذي قدرنا
خ ــال "ت ـقــاريــر ال ـجــريــدة األسـبــوعـيــة
السابقة" ان يالمسه وهو بالفعل نزل
تحت مستوى  10آالف نقطة ولكنه عاد
فوقه وأقـفــل على مستوى 10004.19
نقاط ولم يستفد من ارتفاعات أسعار
الـنـفــط بــل ان ــه تــاثــر بـنـتــائــج شــركــاتــه
الـسـنــويــة لـعــام  2020حـيــث تراجعت
النتائج بنسبة  20في المئة بعد اعلن
 39شــركــة وحـجــب بينات  8شــركــات،
كذلك تراجعت مكاسب أسـعــار الغاز
مقارنة مع النفط حيث بلغت مكاسب
اسعرا النفط حوالي  25في المئة لعام
 2021بينما لم تتجاوز مكاسب أسعار
الغاز الطبيعي نسبة  12في المئة.
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التاريخي الذي أرساه المؤسسون في دعم االقتصاد وتحمل مسؤوليتنا تجاه المجتمع
نهجنا
سنواصل
الساير:
•
ً ً
• الصقر :قدمنا نموذجا فريدا إلدارة األزمة ونجحنا في احتواء تداعياتها على نتائجنا التشغيلية والمالية
عـ ـق ــدت ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ــام ــة
ال ـعــاديــة وغـيــر ال ـعــاديــة لبنك
الـكــويــت الــوطـنــي ل ـعــام 2020
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـه ــا أم ـ ـ ـ ــس ،ب ـن ـس ـبــة
حضور بلغت  78.4في المئة،
ووافقت الجمعية على توصية
مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح
ن ـقــديــة بـنـسـبــة  20ف ــي الـمـئــة
من قيمة السهم االسمية (أي
ب ــواق ــع  20ف ـل ـســا ل ـك ــل س ـهــم)
وتوزيع أسهم منحة مجانية
ب ــواق ــع  5ف ــي ال ـم ـئ ــة (خـمـســة
أسهم لكل مئة سهم).

قوة «الوطني»
واستقراره
يدعمان
مواصلة
تلبيتنا
لتطلعات
المساهمين
وتحقيق
أقصى
مواصلة المسار
العوائد

مواصلة
توزيع
األرباح على
مساهمينا
رغم الظروف
االستثنائية
تؤكد صالبة
ركائزنا
االستراتيجية

نتائجنا
المالية
برهنت على
ما نتمتع به
من نموذج
أعمال مرن
ومركز مالي
قوي

استراتيجيتنا
االستباقية
واستثماراتنا
المدروسة
دعمت
مواجهتنا
لتداعيات
الجائحة

الساير

وأك ــد رئـيــس مجلس إدارة
بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي ناصر
الـ ـ ـس ـ ــاي ـ ــر ،فـ ـ ــي كـ ـلـ ـمـ ـت ــه الـ ـت ــي
أل ـق ــاه ــا خـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع ،أن
تداعيات جائحة كورونا على
االقتصادات والشركات امتدت
لـكــل أن ـح ــاء ال ـعــالــم ،ول ــم تكن
ال ـك ــوي ــت ودول الـمـنـطـقــة في
معزل عن ذلك ،بل زاد تأثرها
وسـ ـ ـ ــط ت ـ ــراجـ ـ ـع ـ ــات ق ـي ــاس ـي ــة
ألسعار النفط في بداية األزمة
وتــذبــذب ـهــا الح ـقــا ف ــي الــوقــت
الـ ــذي ت ـكــافــح لـلـسـيـطــرة على
الوباء.
وقــال الساير" :رغــم ظــروف
الـبـيـئــة الـتـشـغـيـلـيــة الـصـعـبــة
ال ـتــي واجـهـنــاهــا خ ــال الـعــام
الماضي فإننا حققنا أرباحا
جـ ـي ــدة ب ـل ـغــت  246.3مـلـيــون
دي ـن ــار ،بينما بـلـغــت األرب ــاح
التشغيلية  530.9مليونا ،وال
شك في أن نتائجنا المالية في
 2020برهنت على ما نتمتع به
من نموذج أعمال مرن ومركز
مــالــي ق ــوي ،وأكـ ــدت مــواصـلــة
ج ـن ــي ثـ ـم ــار اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات
التنويع والتحول الرقمي".
وأش ــار إلــى أن استثمارات
"الوطني" الكبيرة والمدروسة
خــال الـسـنــوات الماضية في
تطوير الموظفين والتقنيات
الرقمية أثبتت صوابها ،كما
واصـ ــل ب ـنــك ب ــوب ـي ــان ،الـ ــذراع
اإلس ــام ـي ــة لـلـمـجـمــوعــة ،إلــى
جانب عمليات البنك الدولية،
لـعــب دور مـهــم فــي التخفيف
من المخاطر وتنويع مصادر
الدخل.
و شـ ـ ـ ـ ـ ــدد عـ ـ ـل ـ ــى أن ا لـ ـبـ ـن ــك
الوطني دخل األزمة من موقع
قوة ،فحجم وسيولة الميزانية
ال ـع ـم ــوم ـي ــة ل ـل ـم ـج ـمــوعــة إل ــى
جــانــب ج ــودة األرب ــاح ،مكنته
مـ ــن م ــواصـ ـل ــة دعـ ـ ــم ال ـع ـم ــاء
والمجتمع ،وعــاوة على ذلك
ف ـق ــد تـ ــم خ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام ات ـخ ــاذ
كــل الـتــدابـيــر ال ــازم ــة لتعزيز
صــا بــة المركز المالي للبنك
في مواجهة التقلبات الناجمة
عن هذا الوباء.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :ق ـ ــدرتـ ـ ـن ـ ــا ع ـلــى
مـ ـ ــواص ـ ـ ـلـ ـ ــة تـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــع أرب ـ ـ ـ ـ ــاح
لمساهمينا مع الحفاظ على
متانة قاعدة رأسمالنا خالل
هذا العام غير المسبوق تعد
شـهــادة على صــابــة ركائزنا
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،وان ـع ـكــاســا
لثقة عمالئنا ومساهمينا"،
مبينا أن مجلس اإلدارة أدى
واجباته على أكمل وجه ،وقدم
التوجيهات والمشورة لإلدارة
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة لـ ــدفـ ــع ع ـم ـل ـيــات
المجموعة إلى األمام.
وأشـ ـ ـ ــاد الـ ـس ــاي ــر بـ ـ ـ ــاإلدارة
التنفيذية وفريق القيادة في
الـ ـبـ ـن ــك ،وج ـم ـي ــع ال ـمــوظ ـف ـيــن
ال ــذي ــن ع ـم ـلــوا ب ــا ك ـلــل أث ـنــاء
الـ ـعـ ـم ــل ع ـ ــن بـ ـع ــد ل ـم ـس ــاع ــدة
الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة

الـ ـتـ ـح ــدي ــات ال ـ ـتـ ــي فــرض ـت ـهــا
الجائحة ،كما توجه بالشكر
إلى بنك الكويت المركزي على
مــا يـبــذلــه مــن ج ـهــود لتعزيز
البيئة التشغيلية.
وحــول دور "الوطني" فيما
ي ـخ ــص ال ـق ـي ــام بـمـســؤولـيـتــه
تجاه المجتمع قال" :فخورون
بـ ـم ــواصـ ـل ــة ن ـه ـج ـن ــا ال ـث ــاب ــت
ال ـ ـ ـ ــذي أرس ـ ـ ـ ـ ــاه الـ ـم ــؤسـ ـس ــون
منذ قرابة سبعة عقود تجاه
م ـس ــؤول ـي ــات ـن ــا االج ـت ـمــاع ـيــة،
حـ ـ ـي ـ ــث ق ـ ـم ـ ـنـ ــا ب ــالـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــة
فـ ــي ص ـ ـنـ ــدوق دعـ ـ ــم ال ـج ـه ــود
الـحـكــومـيــة ل ـمــواج ـهــة تفشي
ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،ف ـضــا عن
مساندة جهود الهالل األحمر
ال ـكــوي ـتــي ف ــي تــوف ـيــر أج ـهــزة
تنفس صـنــا عــي وتخصيص
ع ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــادات طـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة مـ ـتـ ـنـ ـقـ ـل ــة
للمساعدة في جهود مكافحة
واحتواء الوباء".
ً
واختتم الساير كلمته قائال:
"ر غــم صعوبة التنبؤ بتطور
األو ض ـ ـ ــاع ف ــي  ،2021لكنني
على يقين بــأن الــوطـنــي لديه
ال ـقــوة واالس ـت ـقــرار والـمــرونــة
التشغيلية الــازمــة لمواجهة
كل السيناريوهات المحتملة
وتلبية تطلعات المساهمين
والـعـمــاء ،كما أنــه ق ــادر على
مواصلة دوره التاريخي في
مـســانــدة االق ـت ـصــاد الكويتي
للتعافي من آثار هذا الوباء".

استراتيجية استباقية
م ــن ج ــان ـب ــه ،ذكـ ــر الــرئ ـيــس
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـم ـج ـم ــوع ــة بـنــك
الكويت الوطني عصام الصقر،
خـ ــال ك ـل ـم ـتــه ،أن عـ ــام 2020
كان استثنائيا بما فرضه من
ت ـحــديــات وظ ـ ــروف تشغيلية
صـعـبــة أك ــدت مــرونــة نـمــوذج
أعـمــال البنك وصــابــة مركزه
المالي وحصافة استراتيجيته
االسـتـبــاقـيــة لـتـنــويــع مـصــادر
الدخل والتحول الرقمي.
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـصـ ـ ـق ـ ــر" :شـ ـه ــدن ــا
عـلــى م ــدار ال ـعــام ظــروفــا غير
مـ ـسـ ـب ــوق ــة ،لـ ـي ــس فـ ـق ــط ع ـلــى
ص ـع ـيــد مـ ــا ف ــرض ـت ــه جــائ ـحــة
كورونا من تداعيات ،بل أيضا
ما تزامن معها من انخفاض
حاد في أسعار النفط ،وتراجع
أسـ ـع ــار ال ـف ــائ ــدة لـمـسـتــويــات
متدنية تــاريـخـيــا ،حـيــث أدت
ت ـلــك ال ـع ــوام ــل مـجـتـمـعــة إلــى
تـ ـ ــراجـ ـ ــع ح ـ ـجـ ــم الـ ـمـ ـع ــام ــات
ال ـم ـص ــرف ـي ــة فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مــن
القطاعات بكل األســواق التي
نعمل بها ،كما شهدت وتيرة
تــرسـيــة وتنفيذ الـمـشــروعــات
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت تـ ـب ــاط ــؤا ك ـب ـيــرا

نتيجة ما فرضته الجائحة من
تـحــديــات ،إضــافــة إلــى خفض
الحكومة إلنفاقها االستثماري
بسبب تراجع إيراداتها".
وبـ ـ ـي ـ ــن أن ت ـ ـلـ ــك الـ ـ ـظ ـ ــروف
انـ ـ ـعـ ـ ـكـ ـ ـس ـ ــت عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـن ـ ـتـ ــائـ ــج
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة لـ ـلـ ـبـ ـن ــك ،ح ـيــث
تــأثــرت إي ـ ــرادات ال ـفــوائــد بعد
إع ــادة تسعير الـقــروض وفقا
ل ـم ـعــدالت ال ـف ــائ ــدة ال ـجــديــدة،
ب ـعــدمــا خ ـفــض ب ـنــك ال ـكــويــت
المركزي سعر الخصم مرتين
ف ــي م ـ ــارس ال ـم ــاض ــي ،ليصل
إلى أدنى مستوياته تاريخيا،
كـمــا تــأثــرت إي ـ ــرادات الــرســوم
والـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوالت بـ ـ ــاإلغـ ـ ــاقـ ـ ــات
ال ـت ـج ــاري ــة الـ ـت ــي ت ــم فــرضـهــا
ك ـت ــداب ـي ــر ل ـم ـكــاف ـحــة ان ـت ـشــار
الجائحة وخاصة في الربعين
الثاني والثالث من العام.
وأشار إلى أن تلك الظروف
ألــزمــت "الــوطـنــي" ،ال ــذي يتبع
نـ ـهـ ـج ــا م ـت ـح ـف ـظ ــا ف ـ ــي إدارة
المخاطر ،ببناء مخصصات
احترازية تحسبا لحالة عدم
الـيـقـيــن ال ـس ــائ ــدة ،خ ــاص ــة أن
األزمة ال تزال قائمة.

سياسات استثنائية
وأف ـ ـ ـ ــاد الـ ـصـ ـق ــر بـ ـ ــأن ت ــأث ــر
الـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــائ ـ ــج الـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ب ـت ـل ــك
التداعيات كــان أمــرا طبيعيا،
لكنه أكــد أن مــا قــامــت اإلدارة
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة ب ـت ـط ـب ـي ـق ــه مــن
سياسات استثنائية قلصت
حجم ذلك التأثير ،وأسفرت عن
تسجيل نتائج مالية دعمت
توصية مجلس اإلدارة بتوزيع
أرباح على المساهمين ،كذلك
ن ـم ــى إجـ ـم ــال ــي الـ ـم ــوج ــودات
ب ــواق ــع  1.5ف ــي ال ـم ـئــة ،ليبلغ
 29.7مـلـيــار دي ـنــار ،كـمــا نمت
محفظة ال ـق ــروض بــواقــع 5.7
فــي المئة لتبلغ  17.5مليارا،
وارتفعت ودائع العمالء بواقع
 7.4ف ــي ال ـم ـئ ــة ،ل ـت ـب ـلــغ 17.1
مليارا.
وأردف " :تـبــر هــن ربحيتنا
وصـ ـ ــابـ ـ ــة م ـ ــرك ـ ــزن ـ ــا الـ ـم ــال ــي
واستمرار نمو ميزانيتنا رغم
التحديات غير المسبوقة على
نجاح المبادرات والسياسات
ال ـتــي ســارع ـنــا إل ــى تطبيقها
لـلـحــد مــن ال ـتــداع ـيــات ،والـتــي
ركـ ــزت ع ـلــى تـمـكـيــن عـمــائـنــا
م ـ ــن إتـ ـ ـم ـ ــام ك ـ ــل م ـع ــام ــات ـه ــم
دون التأثر بتدابير اإلغــاق،
اعتمادا على قنواتنا الرقمية
المتنوعة وما نوفره من حلول
دفع متطورة".
واس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــرد" :اتـ ـ ـبـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــا
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ل ـل ـت ـح ـك ــم فــي
التكاليف لتوازن بين تطبيق

«الوطني»
ً
األكثر استعدادا
للتعافي
وسنكون أكبر
المستفيدين
من الفرص
المتاحة

تحديات عام
 2020أثبتت
حصافة
استراتيجيتنا
االستباقية
للتنويع
والتحول
الرقمي

األزمة مازالت
قائمة وإدارتنا
المتحفظة
للمخاطر
تلزمنا ببناء
مخصصات
احترازية
استثماراتنا
ومبادراتنا
الرقمية
لتحقيق
أهدافنا
االستراتيجية
لم تتأثرا
بإجراءاتنا
للتحكم في
التكاليف

الصقر

ناصر الساير
إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ص ـ ــارم ـ ــة ل ـخ ـفــض
التكلفة وبـيــن مــواصـلــة ضخ
االستثمارات الالزمة لتحقيق
أهـ ـ ــداف ـ ـ ـنـ ـ ــا االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة،
وحـ ــرص ـ ـنـ ــا ع ـ ـلـ ــى اس ـت ـك ـم ــال
استثماراتنا وتنفيذ خارطة
التحول الرقمي وكل مبادراتنا
الرقمية التي أثبتت نجاحها
الكبير في ظل اعتماد عمالئنا
ع ـل ــى ق ـن ــوات ـن ــا اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة
ف ــي إتـ ـم ــام  85ف ــي ال ـم ـئــة من
معامالتهم عـلــى م ــدار الـعــام،
حيث كــانــت قــدراتـنــا الرقمية
الهائلة عامال حاسما لضمان
سالسة عملياتنا ،األمر الذي
مكننا من الحفاظ على إحراز
تـ ـ ـق ـ ــدم ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد م ـع ـظــم
أهدافنا االستراتيجية".
جاهزية للتعافي
وبين الصقر ،أن "الوطني"
وف ــي إط ــار سـيــاسـتــه الـهــادفــة
إلـ ــى ت ـنــويــع ق ــاع ــدة الـتـمــويــل
وت ـ ـ ـعـ ـ ــزيـ ـ ــز مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدالت كـ ـف ــاي ــة
رأس ال ـم ــال واالسـ ـتـ ـف ــادة من
مـعــدالت الفائدة المنخفضة،
أصدر سندات مساندة ضمن
الشريحة الثانية لرأس المال
ب ـق ـي ـمــة  150م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار،
وأخ ـ ـ ــرى ب ـق ـي ـمــة  300مـلـيــون
دوالر ،ون ـج ــح ف ــي الـحـصــول
ع ـل ــى ت ـس ـع ـيــر ي ـع ـت ـبــر ضـمــن
ً
األقل خليجيا في تلك الفئة من
ً
اإلصدارات التي شهدت إقباال
ً
ملحوظا من مستثمري الدخل
الثابت ،وهو ما يعكس تمتع
البنك بجدارة ائتمانية ومكانة
ً
رائدة عالميا.
وأ كـ ـ ـ ــد ا لـ ـصـ ـق ــر أن اإلدارة
الـتـنـفـيــذيــة ع ـلــى مـ ــدار ال ـعــام،
وضعت على رأس أولوياتها،
الحفاظ على ســا مــة العمالء
والموظفين .إذ حرصت على
تمكين الـعـمــاء مــن إتـمــام كل
معامالتهم عن ُبعد وتطبيق
ك ــل اإلجـ ـ ـ ــراء ات الــوقــائ ـيــة في
الفروع ،كذلك االلتزام بتوفير

عصام الصقر
بيئة عمل آمنة للحفاظ على
صحة وسالمة الموظفين.
وحول الرؤية المستقبلية،
لعام  ،2021أفاد بـ"أننا نؤمن
ب ــأن اسـتــراتـيـجـيـتـنــا للتنوع
والـ ـتـ ـح ــول ال ــرق ـم ــي وص ــاب ــة
مركزنا المالي وريادة عالمتنا
ال ـت ـجــاريــة ومـ ــا أن ـج ــزن ــاه من
سياسات ومبادرات على مدار
العام الماضي ،تجعلنا األكثر
ً
ـاف تــدريـجــي
اسـ ـتـ ـع ــدادا ل ـت ـع ـ ٍ
وسط تسارع وتيرة التطعيم
وتحسن أسـعــار النفط وأننا
سنكون أكبر المستفيدين من
الفرص التي ستتاح بالتزامن
مــع الـتـعــافــي فــي كــل األس ــواق
التي نعمل بها".
وأع ـ ـ ـ ـ ــرب عـ ـ ــن ال ـ ـش ـ ـكـ ــر إلـ ــى
أع ـض ــاء مـجـلــس اإلدارة على
م ـ ـشـ ــورت ـ ـهـ ــم وت ــوجـ ـيـ ـه ــاتـ ـه ــم
الـحـكـيـمــة ،كـمــا تـقــدم بالشكر
إ لــى موظفي المجموعة على
تفانيهم فــي أداء عملهم في
تلك الظروف االستثنائية على
اختالف مواقعهم .وإلى عمالء
الـبـنــك ف ــي ال ــداخ ــل وال ـخ ــارج،
إذ أكد تطلع البنك إلى تقديم
أفضل الخدمات والمنتجات
ال ـم ـص ــرف ـي ــة وبـ ـم ــا ي ـل ـب ــي كــل
توقعاتهم.

أسس صلبة
وع ـ ـلـ ــى هـ ــامـ ــش ال ـج ـم ـع ـيــة
العمومية ،قالت نائبة الرئيس
التنفيذي لمجموعة "الوطني"
شـيـخــة خ ــال ــد ال ـب ـحــر إن عــام
 2020كان من أصعب السنوات
ال ـتــي واجـهـتـهــا االق ـت ـصــادات
العالمية منذ أجيال ،إذ أجبر
االن ـت ـش ــار ال ـســريــع للجائحة
الدول على إغالق أجزاء كبيرة
م ـ ــن اق ـ ـت ـ ـصـ ــادات ـ ـهـ ــا ل ـح ـم ــاي ــة
مواطنيها ،مما أدى إلى أسوأ
تراجع اقتصادي منذ عقود".
وأضافت البحر" :بينما لم
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يكن بإمكاننا توقع طبيعة أو
مدى هذه األزمة ،كنا على أتم
االس ـت ـع ــداد وف ــي وض ــع جيد
لتقديم الدعم الذي يحتاج إليه
ع ـمــاؤنــا ومــوظ ـفــونــا بفضل
األسـ ـ ــس ال ـص ـل ـبــة الـ ـت ــي نـقــف
عليها من الناحية التشغيلية
والمالية وجهودنا المتواصلة
ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـ ــدى س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ل ـب ـن ــاء
قاعدة رأسمال قوية والتركيز
على ج ــودة أصــولـنــا ،وتقليل
الـمـخــاطــر إضــافــة إل ــى تعزيز
ال ـمــرو نــة التشغيلية ا لــازمــة
لتخطي الصدمات االقتصادية
المحتملة".
وأشـ ــارت إل ــى أن انخفاض
أسـعــار الـفــائــدة كــان لــه تأثير
على صافي اي ــرادات الفوائد،
وت ـ ــم ت ـع ــوي ــض ذل ـ ــك بــال ـن ـمــو
الـ ـجـ ـي ــد ب ـم ـح ـف ـظــة ال ـ ـقـ ــروض
واإلدارة الحصيفة للتكاليف،
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ـ ــرغـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ــن زيـ ـ ـ ـ ــادة
المخصصات والضغوط التي
تـعــرضــت لـهــا إيـ ـ ــرادات البنك
مـ ــن ب ـع ــض الـ ـقـ ـط ــاع ــات ،فـقــد
تفوق "الوطني" في األداء على
بــاقــي بـنــوك المنطقة لناحية
العديد من المؤشرات المالية
الرئيسية وحــافــظ فــي الوقت
نفسه على مستويات رسملة
قوية وبلوغ معدل كفاية رأس
المال عند  18.4في المئة ،في
ح ـي ــن ب ـل ـغــت مـ ـع ــدالت ج ــودة
األصـ ـ ـ ــول م ـس ـت ــوي ــات ج ـي ــدة،
إذ اس ـت ـقــرت نـسـبــة ال ـق ــروض
المتعثرة عند  1.72في المئة
وو صـلــت نسبة التغطية إلى
 220في المئة.

استثمارات رقمية
وت ــابـ ـع ــت أن" :انـ ـتـ ـش ــارن ــا
الجغرافي وإمكانية وصولنا
إل ـ ــى أسـ ـ ـ ــواق ت ـت ـم ـتــع ب ـفــرص
نـ ـم ــو كـ ـبـ ـي ــرة ت ـش ـك ــل ع ــوام ــل
ف ــري ــدة وت ـم ـن ـح ـنــا األفـضـلـيــة
ع ـلــى مـنــافـسـيـنــا ،إذ تــواصــل
عملياتنا ا لــدو ل ـيــة لـعــب دور
حـ ـ ـي ـ ــوي فـ ـ ــي الـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــف مــن
الـ ـمـ ـخ ــاط ــر وزيـ ـ ـ ـ ـ ــادة ت ـن ــوي ــع
مصادر اإليــرادات ،فيما يبقى
النمو في الخدمات المصرفية
اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة مـ ـ ــن خ ـ ـ ــال ب ـنــك
ب ــوبـ ـي ــان ال ـ ـ ـ ــذراع اإلس ــام ـي ــة
للمجموعة ،ر كـيــزة مهمة في
اسـتــراتـيـجـيـتـنــا لـلـتـنــويــع ،إذ
بـلـغــت اإلي ـ ـ ــرادات التشغيلية
من العمليات الخارجية للبنك
الوطني  206.1ماليين دينار،
ً
ً
مـمــا يـعــد م ـع ــدال ق ــوي ــا وســط
ال ـ ـظـ ــروف ال ـح ــال ـي ــة لـتـســاهــم
بـ ـنـ ـسـ ـب ــة  24فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة مــن
إجمالي اإليــرادات التشغيلية
للمجموعة".
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى صـ ـعـ ـي ــد الـ ـتـ ـح ــول
ال ــرق ـم ــي ،أفـ ـ ــادت ال ـب ـحــر بــأنــه
"على الرغم من تداعيات

تاريخ التوزيعات
س ـي ـت ــم تـ ــوزيـ ــع األربـ ـ ـ ــاح ال ـن ـق ــدي ــة وأس ـ ـهـ ــم ال ـم ـن ـحــة
ً
المجانية اعتبارا من يوم الثالثاء الموافق  30الجاري
للمساهمين المقيدين في سجالت مساهمي البنك كما
في نهاية يوم االستحقاق المحدد له الخميس الموافق
 25الجاري.

المساهمون :توزيعات «الوطني»
ترسخ الثقة باالقتصاد الكويتي

جانب من الجمعية

عبر مساهمو بنك الكويت
الوطني خالل العمومية عن
امتنانهم لمجلس إدارة البنك
واإلدارة التنفيذية على إجراء
تـ ــوزي ـ ـعـ ــات نـ ـق ــدي ــة وم ـن ـحــة
سخية عن عــام  ،2020وذلك
رغـ ــم الـ ـظ ــروف وال ـت ـحــديــات
الكبيرة التي فرضتها جائحة
فيروس كورونا ،مؤكدين أن
تلك التوزيعات تبرهن على
مـتــانــة ال ـقــواعــد الــرأسـمــالـيــة
لـ ـلـ ـبـ ـن ــك ك ـ ـمـ ــا أنـ ـ ـه ـ ــا ت ـع ـطــى
صـ ـ ـ ــورة إيـ ـج ــابـ ـي ــة عـ ــن ق ــوة

ا لـقـطــاع المصرفي الكويتي
في مواجهة األزمات وترسخ
الـثـقــة بــاالق ـت ـصــاد الـكــويـتــي
وقـ ــدرتـ ــه ع ـل ــى ال ـت ـع ــاف ــي مــن
تداعيات الجائحة.
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عقدت بنسبة حضور  %78.4ووافقت على توصيات مجلس اإلدارة
• البحر :اتخذنا خطوات حاسمة لدفع رحلتنا الرقمية لألمام والتركيز على صياغة مستقبل واعد
• الفليج :اتجاهات نمو األصول رغم تداعيات الجائحة تؤكد مرونة نموذج أعمالنا
تحولنا
الرقمي شامل
ومستدام
واستثماراتنا
الرقمية آتت
ثمارها خالل
األزمة

فخورون بما
قدمناه لدعم
االقتصاد
خالل
الجائحة
ومستعدون
لتعزيز
التعافي

نقف على
أسس صلبة
تدعم تلبيتنا
لتطلعات
عمالئنا
وتخطي أي
صدمات في
المستقبل

حافظنا على
مستويات
رسملة
وجودة أصول
بين األفضل
في المنطقة
رغم التحديات
التشغيلية
البحر

الـجــائـحــة ،فــإنـهــا أتــاحــت
ً
ل ـن ــا فـ ــرصـ ــا ل ـت ـس ــري ــع وت ـي ــرة
ال ـت ـقــدم ف ــي م ـس ــار خــريـطـتـنــا
الرقمية ،وهــو ما سيساعدنا
ف ــي ات ـخ ــاذ خ ـط ــوات حــاسـمــة
لدفع رحلتنا الرقمية الشاملة
وال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــدامـ ــة ،فـ ـف ــي خ ـضــم
ال ـت ـحــديــات الـتــاريـخـيــة تنشأ
الـ ـف ــرص ال ـت ــي تـعـيــد صـيــاغــة
المستقبل ،وعلى مدى تاريخه
ال ـ ـطـ ــويـ ــل ال ي ـ ـتـ ــوانـ ــى ال ـب ـن ــك
الوطني في اقتناص الفرص،
الـتــي تــرســخ مــوقـعــه الــريــادي
وتلبي طموحاته التي تتخطى
الحدود الجغرافية".
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت أن اس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات
"الوطني" الرقمية أتت ثمارها
خــال األزمــة ،إذ لعبت قنوات
ً
ً
البنك الرقمية دورا محوريا
فـ ــي خ ــدم ــة الـ ـعـ ـم ــاء ،وزادت
الـمـعــامــات اإللـكـتــرونـيــة إلــى
مـ ـسـ ـت ــوي ــات قـ ـي ــاسـ ـي ــة ،وه ــو
اتـ ـ ـج ـ ــاه م ـس ـت ـم ــر حـ ـت ــى ب ـعــد
العودة للمستويات الطبيعية
لـ ـ ــأن ـ ـ ـش ـ ـ ـطـ ـ ــة االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة
ً
وخ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا مـ ـ ــع م ــواصـ ـل ــة
العمل على إدخال تحسينات
م ـت ــواص ـل ــة ل ـب ــرن ــام ــج خــدمــة
الوطني عبر الموبايل وتطوير
الـفــروع لتتكامل مــع القنوات
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ب ـ ـهـ ــدف إث ـ ـ ــراء
تجربة العمالء.
وأوضـحــت أنــه خــال العام
ً
الـ ـم ــاض ــي وت ـ ـقـ ــديـ ــرا ل ـج ـهــود
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ف ـ ــي دع ـ ـ ــم ال ـع ـم ــاء
ً
والموظفين ،كان البنك واحدا
من البنوك القليلة حول العالم
ال ـت ــي ت ــم ت ـقــديــرهــا م ــن خــال
عدد من الجوائز المرموقة في
مجاالت االبتكار في الخدمات
المصرفية الرقمية من مجلة
غ ـلــوبــل فــاي ـنــانــس الـعــالـمـيــة.
ً
وح ـصــد الـبـنــك أي ـض ــا نسبة
عالية في مؤشر رضا العمالء.

توسع دولي
و ع ــن نـظــر تـهــا للمستقبل،
قــالــت الـبـحــر" :بـيـنـمــا نمضي
ً
قدما في عام  ،2021سنواصل
تركيز الجهود على االستفادة
مـ ــن ح ـج ــم وقـ ـ ــوة م ـيــزان ـي ـت ـنــا
الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة لـ ــدعـ ــم ع ـمــائ ـنــا
كـمــا سـيـظــل امـتــاكـنــا لمزيج
م ــن ك ـ ـ ــوادر ب ـش ــري ــة مـحـتــرفــة
وتكنولوجيا رقمية متطورة
ً
ً
عــامــا رئـيـسـيــا لنجاحنا ،إذ
سـ ـي ــدع ــم ذلـ ـ ــك خـ ـل ــق عـ ــروض
وحلول متميزة تجذب عمالء
جدد وتعمق العالقات القائمة
مع العمالء الحاليين".
وتابعت" :سنواصل إعطاء
األو ل ــو ي ــة للتركيز المنضبط
عـ ـل ــى إدارة ا لـ ـنـ ـفـ ـق ــات لـنـظــل

ً
ً
مرنين مــا لـيــا واستراتيجيا ،
وسـ ـ ـنـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـ ــواء م ـ ـ ــة
أعمالنا مع سعينا نحو خلق
قـيـمــة مـضــافــة لـعـمــائـنــا عبر
تـمـكـيـنـهــم وإث ـ ـ ــراء تـجــربـتـهــم
ال ـم ـص ــرف ـي ــة ،وس ـن ـس ـت ـمــر فــي
ت ـب ـس ـي ــط تـ ـف ــاع ــاتـ ـه ــم م ـع ـنــا
ورق ـم ـن ـت ـه ــا ل ـت ــوف ـي ــر ال ــوق ــت
وال ــراح ــة والـقـيـمــة الـمـضــافــة،
كـمــا سـنـقــدم الـحـلــول القائمة
على الذكاء االصطناعي ونعزز
تـحـلـيــل ال ـب ـي ــان ــات واألن ـظ ـمــة
األساسية الرقمية لفهم وتلبية
احـتـيــاجــاتـهــم وتـقــديــم حلول
جديدة ومتميزة لهم".
وعـ ـ ـل ـ ــى صـ ـعـ ـي ــد األس ـ ـ ـ ــواق
الـ ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة ،أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى
استمرار مساعي البنك نحو
التوسع فــي قطاعي التجزئة
والشركات بالسوق المصري
ع ـ ــن طـ ــريـ ــق االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار فــي
الخدمات المصرفية الرقمية
والتركيز على تعزيز اكتساب
ع ـمــاء ج ــدد وتـسـهـيــل إت ـمــام
مـ ـع ــام ــاتـ ـه ــم ،كـ ــذلـ ــك ت ـع ــزي ــز
البصمة اإلقليمية فــي مجال
ادارة ال ـث ــروات بــالـتـعــاون مع
ذراعنا االستثمارية المتمثلة
في شركة الوطني لالستثمار،
وف ـ ــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة س ـي ــواص ــل
ال ـب ـن ــك ت ـع ــزي ــز م ـك ــان ــة شــركــة
إدارة الثروات وربطها بمنصة
إدارة ال ـثــروات العالمية لدى
المجموعة .وزيــادة العروض
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة فــي
ال ـ ـسـ ــوق الـ ـسـ ـع ــودي ــة لـتـنـمـيــة
وتـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز وج ـ ـ ـ ـ ــود الـ ــوط ـ ـنـ ــي
ً
تدريجيا في المملكة وزيــادة
مساهمة الـســوق فــي إي ــرادات
المجموعة.

بوادر إيجابية
وزادت" :لـقــد شهدنا خالل
األشـ ـ ـه ـ ــر ال ـق ـل ـي ـل ــة ال ـم ــاض ـي ــة
ب ـ ـ ــوادر إي ـج ــاب ـي ــة وم ــؤش ــرات
تــدعــونــا إل ــى ال ـت ـفــاؤل ،ونحن
على ثقة من أن استراتيجيتنا
ستواصل تحقيق عوائد أفضل
لمساهمينا في جميع أسواقنا
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ف ـ ــي ال ـم ـس ـت ـق ـبــل،
و نــؤ كــد أن اإلدارة التنفيذية
لديها مهمة واضحة وتركيز
ال يتزعزع نحو الحفاظ على
ري ـ ــادة ال ـب ـنــك ،وهـ ــذه الـمـهـمــة
ت ــدعـ ـمـ ـه ــا ركـ ـ ــائـ ـ ــز أس ــاسـ ـي ــة
ً
تتمثل في وضع العمالء أوال
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فـ ــي مــوظ ـف ـي ـنــا
وقدراتنا الرقمية واالستفادة
من انتشارنا الجغرافي ونحن
على ثقة أن تنفيذ تلك المهمة
سيدعم استمرار تقديم عوائد
ثابتة لمساهمينا على المدى
الطويل".

شكر وتقدير
قدم ناصر الساير في ختام كلمته الشكر بالنيابة عن جميع
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لبنك الكويت الوطني
إلى سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد وإلى ولي عهده األمين
الشيخ مشعل األحمد ،على دعمهما المتواصل الستقرار االقتصاد
الكويتي ونموه.
كما توجه بالشكر إلى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق
المال لما يبذالنه من جهود لجعل الكويت وجهة أكثر جاذبية
ً
لالستثمار ،مقدما الشكر للمساهمين على ثقتهم بالبنك الوطني،
ً
ومعربا عن امتنانه الخاص لعمالء البنك في الكويت وجميع
أنحاء المنطقة والعالم لما يقدمونه من والء ودعم مستمر.
كذلك تقدم الساير بالشكر إلى أعضاء مجلس إدارة المجموعة
ً
على مشورتهم وقيادتهم الحكيمة ،معربا عن تقديره لجهود
اإلدارة التنفيذية للبنك الوطني الدؤوبة وسعيها الدائم للحفاظ
ً
على مسيرة البنك ،مــؤكــدا الــدور الكبير الــذي يقوم به موظفو
البنك في غرز الثقة التي يوليها العمالء والمساهمين بالبنك.

جانب من عملية انتخاب األعضاء

كنا األقرب
لعمالئنا
في الظروف
االستثنائية
بفضل
مبادراتنا
وقنواتنا
اإللكترونية

تفوقنا
الرقمي يدعم
أهدافنا
االستراتيجية
في استقطاب
الشباب
واختراق
سوق
الشركات
المتوسطة

مركزنا المالي
يسمح بتمويل
مشروعات
التنمية
وتوسعات
القطاع النفطي

نهدف إلى
رقمنة الفروع
وتكاملها
مع القنوات
اإللكترونية
وفرع
«األفنيوز»
مجرد بداية

الفليج

وقـ ـ ــالـ ـ ــت "إن ـ ـ ـنـ ـ ــا فـ ـ ـخ ـ ــورون
ً
بالدور الذي لعبناه مبكرا في
دعم بلدنا ومساندة الجهود
الحكومية لوقف تفشي هذه
الجائحة ،وبالتأكيد سنكون
حاضرين لدعم عملية تعافي
اق ـت ـصــادنــا الــوط ـنــي م ــن هــذه
األزمة".

مرونة تشغيلية
من ناحيته ،صرح الرئيس
ال ـت ـن ـف ـيــذي لـلـبـنــك الــوط ـنــي –
الكويت صالح يوسف الفليج
ع ـق ــب االجـ ـتـ ـم ــاع بـ ــأن الـبـيـئــة
التشغيلية تعرضت لظروف
صعبة ،وكــانــت الكويت أولــى
ً
الـ ــدول وأك ـثــرهــا حــرصــا على
تـ ـطـ ـبـ ـي ــق ت ـ ــدابـ ـ ـي ـ ــر اإلغـ ـ ـ ـ ــاق،
وتزامن ذلك مع تراجع وتيرة
تنفيذ المشروعات وانخفاض
م ـعــدالت ال ـفــائــدة وع ــدم إق ــرار
ق ــان ــون ال ــدي ــن ال ـع ــام وضـمــان
تمويل المشروعات الصغيرة
والـمـتــوسـطــة األم ــر ال ــذي أثــر
عـ ـل ــى ق ـ ـطـ ــاع األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ح ـيــث
توقع صندوق النقد انكماش
االقتصاد بنسبة  8.1في المئة
في عام .2020
وأش ــار الفليج إل ــى أن تلك
ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات أثـ ـبـ ـت ــت م ــرون ــة
نـمــوذج أعـمــال البنك وهــو ما
انـعـكــس عـلــى ات ـجــاهــات نمو
األصول المدفوعة في األساس
بنمو محفظة القروض بنسبة
 5.7فـ ــي ال ـم ـئ ــة ع ـل ــى أسـ ــاس
س ـنــوي وس ــط اس ـت ـم ــرار دعــم
التركيبة السكانية في الكويت
الت ـجــاهــات الـنـمــو الـقــويــة في
اإلقراض االستهالكي ،إضافة
ل ـم ــوق ــع ال ـب ـن ــك الـ ـ ــريـ ـ ــادي فــي
تمويل المؤسسات الحكومية
والقطاع النفطي والخاص.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـلـ ـي ــج" :ارتـ ـ ـك ـ ــزت
إدارتـ ـن ــا ل ــأزم ــة عـلــى مـحــاور
رئيسية ا سـتـهــد فــت مواصلة
ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــز ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرات
ال ــرق ـم ـي ــة وتـ ـط ــوي ــر ق ـنــوات ـنــا
اإللكترونية لتقديم خدماتنا
دون انقطاع وترسيخ تفوقنا
الرقمي ،وتقديم الدعم الــازم
لعمالئنا من األفراد والشركات
خ ـ ـ ــال األزمـ ـ ـ ـ ـ ــة ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
الحفاظ على سالمة عمالئنا
وموظفينا".
وع ـل ــى ص ـع ـيــد ال ـم ـب ــادرات
الــرقـمـيــة ،أف ــاد "بــأنـنــا أطلقنا
حـ ـل ــول دف ـ ــع مـ ـتـ ـط ــورة ل ـل ـمــرة
األول ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي الـ ـكـ ــويـ ــت مـطـلــع
ال ـ ـعـ ــام ،وكـ ـن ــا أول مـ ــن أط ـلــق
خــدمــة الــدفــع سامسونغ باي
في الربع الثالث ،كما واصلنا
االستثمار في تطوير قنواتنا
الرقمية وفي مقدمتها برنامج

شيخة البحر
خدمة الوطني عبر الموبايل
ً
الذي أضفنا إليه  22تحديثا.
وانـ ـعـ ـكـ ــس ذلـ ـ ــك عـ ـل ــى زيـ ـ ــادة
أ عـ ــداد المستخدمين بنسبة
 38في المئة وعــدد العمليات
بنسبة  51في المئة .وبنهاية
العام ،افتتحنا فرعنا الجديد
في األفنيوز الــذي كشفنا من
خالله النقاب عن طبيعة عمل
فــروع الوطني فــي المستقبل
ك ـ ـجـ ــزء م ـ ــن اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـنــا
للتحول الرقمي".
ول ـف ــت إلـ ــى أنـ ــه ت ــم تـتــويــج
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــوق الـ ـ ــرق ـ ـ ـمـ ـ ــي ل ـل ـب ـن ــك
بالحصول على جائزة أفضل
بنك رقمي في الكويت والشرق
األوسـ ـ ـ ــط مـ ــن م ـج ـل ــة ج ـلــوبــل
فاينانس العالمية.

هيمنة محلية
وأك ـ ـمـ ــل "أن ـ ـنـ ــا دافـ ـعـ ـن ــا عــن
حصتنا السوقية ،وحافظنا
عـلــى صــدارت ـنــا كــأكـبــر مـمــول
للمشروعات الحكومية والبنك
الــرئـيـســي لمؤسسة الـبـتــرول
وشركاتها التابعة .ونجحنا
فــي ق ـيــادة الـقـطــاع المصرفي
ل ـتــوق ـيــع ات ـف ــاق ـي ــة تـسـهـيــات
تمويلية بقيمة مليار دينار
لمصلحة مــؤسـســة الـبـتــرول،
ك ـ ـمـ ــا احـ ـتـ ـفـ ـظـ ـن ــا ب ـح ـص ـت ـن ــا
المهيمنة في تمويل الشركات
األجنبية العاملة في الكويت
وتــرسـيــخ عــاقــاتـنــا مــع أغلب
تلك الشركات ،وقمنا بتوقيع
مـ ـ ــذكـ ـ ــرة ت ـ ـفـ ــاهـ ــم مـ ـ ــع وكـ ــالـ ــة
ائـتـمــان ال ـص ــادرات اإليطالية
ل ـ ــدع ـ ــم وتـ ـ ـم ـ ــوي ـ ــل ال ـ ـشـ ــركـ ــات
اإليطالية العاملة في الكويت،
كــذ لــك حرصنا على مواصلة
االس ـت ـث ـمــار لـتـطــويــر الـحـلــول
المصرفية المبتكرة وحلول
ال ـخ ــزي ـن ــة وخ ـ ــدم ـ ــات أس ـ ــواق
الصرف األجنبي لكي تضاهي
المستويات العالمية".
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى تـ ـت ــوي ــج تـلــك
الجهود بحصد جوائز أفضل
بـ ـن ــك ف ـ ــي تـ ـق ــدي ــم الـ ـخ ــدم ــات
المصرفية الخاصة في الكويت
وأفضل مزود لخدمات أسواق
الـصــرف األجـنـبــي فــي منطقة
الشرق األوسط وأفضل مزود
ل ـخــدمــات الـتـمــويــل الـتـجــاري
فــي الكويت مــن مجلة غلوبل
فاينانس العالمية.
وتــابــع الفليج" :دافعنا عن
حصتنا السوقية ،وحافظنا
عـلــى صــدارت ـنــا كــأكـبــر مـمــول
للمشروعات الحكومية والبنك
الــرئـيـســي لمؤسسة الـبـتــرول
وشركاتها التابعة ،ونجحنا
فــي ق ـيــادة الـقـطــاع المصرفي
ل ـتــوق ـيــع ات ـف ــاق ـي ــة تـسـهـيــات
تمويلية بقيمة مليار دينار
لمصلحة مؤسسة البترول".
وأض ـ ـ ـ ــاف" :كـ ـم ــا احـتـفـظـنــا

صالح الفليج
بحصتنا المهيمنة في تمويل
الشركات األجنبية العاملة في
الكويت وترسيخ عالقاتنا مع
أغ ـلــب ت ـلــك ال ـش ــرك ــات ،وقـمـنــا
بتوقيع مذكرة تفاهم مع وكالة
ائـتـمــان ال ـص ــادرات اإليطالية
ل ـ ــدع ـ ــم وتـ ـ ـم ـ ــوي ـ ــل ال ـ ـشـ ــركـ ــات
اإليطالية العاملة في الكويت،
وكذلك حرصنا على مواصلة
االس ـت ـث ـمــار لـتـطــويــر الـحـلــول
المصرفية المبتكرة وحلول
ال ـخ ــزي ـن ــة وخ ـ ــدم ـ ــات أس ـ ــواق
الصرف األجنبي لكي تضاهي
المستويات العالمية".
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى تـ ـت ــوي ــج تـلــك
الجهود بحصد جوائز أفضل
بـ ـن ــك ف ـ ــي تـ ـق ــدي ــم الـ ـخ ــدم ــات
المصرفية الخاصة في الكويت
وأفضل مزود لخدمات أسواق
الـصــرف األجـنـبــي فــي منطقة
الشرق األوسط وأفضل مزود
ل ـخــدمــات الـتـمــويــل الـتـجــاري
فــي الكويت مــن مجلة غلوبل
فاينانس العالمية.

دعم العمالء
وعـ ــن دور ال ـب ـن ــك ف ــي دع ــم
الـ ـعـ ـم ــاء ،أوضـ ـ ــح ال ـف ـل ـيــج أن
"الوطني" والقطاع المصرفي
أطـلـقــوا م ـب ــادرات استثنائية
لتخفيف تــداعـيــات األزم ــة ،إذ
ت ــم تــأج ـيــل أق ـس ــاط ال ـق ــروض
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ب ـ ـكـ ــل أنـ ــواع ـ ـهـ ــا
وال ـب ـطــاقــات االئ ـت ـمــان ـيــة مــدة
سـ ـت ــة أ ش ـ ـهـ ــر دون تـحـصـيــل
فوائد أو رسوم وكذلك أقساط
قروض المشروعات الصغيرة
وال ـ ـم ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة ،إلـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
وق ــف تحصيل ال ــرس ــوم على
أجهزة نقاط البيع والقنوات
اإللكترونية مدة ثالثة أشهر،
ً
ً
الفتا إلــى أن البنك قــدم أيضا
ً
ق ـ ـ ــروض ـ ـ ــا م ـ ـي ـ ـسـ ــرة ل ـع ـم ــائ ــه
م ــن ال ـش ــرك ــات وال ـم ـشــروعــات
الصغيرة والمتوسطة.
وأك ـ ـ ـ ــد ح ـ ـ ــرص "الـ ــوط ـ ـنـ ــي"
على تمكين العمالء من إتمام
ً
جميع معامالتهم ،موضحا :
"أطلقنا مبادرة الفرع المتنقل،
كـ ـم ــا وصـ ـلـ ـن ــا إلـ ـ ــى ع ـمــائ ـنــا
فــي المناطق المعزولة أثناء
الحظر الكلي من خالل توفير
أجهزة سحب آلي متنقلة".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ـ ــه "فـ ـ ـ ــي إطـ ـ ــار
سعينا لخدمة جميع شرائح
عـ ـم ــائـ ـن ــا ،اف ـت ـت ـح ـن ــا فــرع ـنــا
الجديد داخل المقر الرئيسي
لبورصة الكويت ،وكنا األقرب
لـعـمــائـنــا م ــن خ ــال قـنــواتـنــا
ال ــرق ـم ـي ــة وح ـس ــاب ــات ـن ــا عـلــى
وسائل التواصل االجتماعي
التي وصل عدد متابعيها إلى
 1.7مليون متابع".
وتـ ـ ــم تـ ـت ــوي ــج جـ ـه ــود دع ــم
ال ـع ـمــاء بـحـصــول "الــوط ـنــي"
ع ـلــى ج ــائ ــزة أف ـض ــل ب ـنــك في

ج ـ ـ ـ ــودة خـ ــدمـ ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء فــي
ً
الكويت وفقا لمؤشر سيرفيس
هيرو.
وأوضح الفليج أن موظفي
البنك تلقوا كامل الدعم خالل
ه ــذه الـ ـظ ــروف االسـتـثـنــائـيــة،
كـ ـم ــا تـ ــم إج ـ ـ ـ ــراء س ـل ـس ـل ــة مــن
االستبيانات حول وعى وثقة
الـمــوظـفـيــن ب ــإج ــراء ات البنك
وساعد ذلك في إنشاء برامج
وم ــوارد جــديــدة لدعمهم بما
فــي ذل ــك الـتــركـيــز ال ـقــوي على
صحتهم وسالمتهم.
ً
وحـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاظ ـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى كـ ـ ـ ـ ــوادر
"ال ــوط ـن ــي" ،أشـ ــار إل ــى ات ـخــاذ
ال ـب ـن ــك ك ــل م ــا ي ـل ــزم لـلـحـفــاظ
عـلــى سالمتهم إذ لــم يتوقف
الـبـنــك عــن تــدريــب الموظفين
ع ـ ــن طـ ــريـ ــق إعـ ـ ـ ـ ــادة ت ـص ـم ـيــم
ج ـم ـيــع الـ ـ ـ ـ ــدورات ال ـتــدري ـب ـيــة
وفق تقنية الواقع االفتراضي.
حـ ـي ــث نـ ـظ ــم الـ ـبـ ـن ــك نـ ـح ــو 71
ً
ً
برنامجا تدريبيا وورشة عمل
ً
بحضور نحو  1137متدربا
ً
كما حصل  2625موظفا على
دورات تدريبية إلزامية وهي
مستويات غير مسبوقة نجح
"الــوط ـنــي" فــي تحقيقها رغــم
الظروف االستثنائية.

ريادة «الوطني»
وفـ ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي يسعى
البنك لتخطي األزمــة التي لم
تـنـتــهِ ب ـعــد ،أش ــار الـفـلـيــج إلــى
التطلع للمستقبل والتركيز
عـ ـ ـل ـ ــى االحـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاظ ب ـ ـ ــري ـ ـ ــادة
"الــوطـنــي" وحصته السوقية
ال ـم ـه ـي ـم ـنــة فـ ــي الـ ـك ــوي ــت مــن
خالل مواصلة تنفيذ خريطة
ال ـت ـحــول الــرق ـمــي ال ـتــي تــدعــم
ت ـح ـق ـي ــق ك ـ ــل أهـ ـ ـ ـ ــداف ال ـب ـن ــك
االستراتيجية وفي مقدمتها
اسـتـقـطــاب مــزيــد مــن العمالء
من شريحة الشباب.
وأض ـ ــاف" :ن ـه ــدف للحفاظ
عـ ـل ــى صـ ــدارت ـ ـنـ ــا فـ ــي ت ـمــويــل
م ـ ـشـ ــروعـ ــات ال ـت ـن ـم ـي ــة ودعـ ــم
وتـ ـم ــوي ــل ت ــوسـ ـع ــات ال ـق ـطــاع
الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـط ـ ـ ــي ومـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروع ـ ـ ـ ــات
ال ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص .ومــواص ـلــة
اسـتــراتـيـجـيـتـنــا ال ـتــي تـهــدف
الخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراق سـ ـ ـ ــوق ال ـ ـشـ ــركـ ــات
الـمـتــوسـطــة ل ــزي ــادة وتـنــويــع
قاعدة عمالئنا من الشركات.
واس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــال اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
تحقيق التكامل بين ا لـفــروع
والـخــدمــات الرقمية وافتتاح
فرع األفنيوز الذي كان مجرد
بــدايــة أزاح ــت الستار عــن تلك
االستراتيجية".

انتخاب عيد وسعيدي عضوين
مستقلين بمجلس اإلدارة

مساهمون يحضرون الجمعية العمومية

انتخبت الجمعية العمومية د .روبر مارون عيد ،ود .ناصر
أمين السعيدي عضوين مستقلين عن باقي مدة العضوية
للدورة الحالية للمجلس مع مراعاة قواعد الحوكمة الصادرة
عن الجهات الرقابية.
وتقلد عيد الحاصل على دكتوراة في النقود والبنوك من
جامعة السوربون في باريس ،العديد من المناصب التنفيذية
في العديد من المؤسسات المالية الكبرى (الشركة السعودية
لتمويل المساكن ،وشركة العربي الوطني لالستثمار ،وشركة
متاليف وإيــه أي جي – والبنك العربي للتأمين التعاوني)،
ً
ً
وع ـمــل رئـيـســا تـنـفـيــذيــا لـمـجـمــوعــة الـبـنــك الـعــربــي الــوطـنــي
 الـسـعــوديــة فــي الـفـتــرة مــن  2020 – 2005كـمــا عـمــل مــديــراورئيسا تنفيذيا لبنك الكويت الوطني – لندن في الفترة من
.2005 –1998
وكذلك تقلد سعيدي الحاصل على الدكتوراة من جامعة
روشيستر بالواليات المتحدة ،العديد من المناصب ،حيث
ً
عمل وزيــرا لالقتصاد والتجارة والصناعة في لبنان خالل
الفترة  2000 – 1998ونائبا لحاكم مصرف لبنان في الفترة من
 ،2003 – 1993وعضو لجنة األمم المتحدة لتطوير السياسات
خالل الفترة  2006 – 2005والمستشار األول لوزير المالية
فــي دول ــة اإلمـ ــارات خــال الـفـتــرة مــن  2006 – 2005ورئـيــس
ً
االقتصاديين (سابقا) لمركز دبي المالي العالمي خالل الفترة
ً
ً
مــن  2012 – 2006كما عمل رئيسا تنفيذيا لمركز حوكمة
الشركات في الفترة من .2012 – 2006
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«المحاسبة» :ارتفاع مخاطر وقصور في نظام الرقابة
الداخلية بصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ةديرجلا
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استمرار مالحظات نقل ملكية «الكويتية لتطوير المشروعات»
جراح الناصر

أكد ديوان المحاسبة عدم
تناسب عدد مدققي اإلدارة
مع حجم نشاط صندوق
المشروعات الصغيرة
والمتوسطة ،ألن اإلدارة
يشغلها موظف واحد فقط.

سجل دي ــوان «المحاسبة»،
ف ـ ــي تـ ـق ــري ــره ال ـ ـحـ ــديـ ــث ،ع ــدة
م ــاحـ ـظ ــات عـ ـل ــى الـ ـصـ ـن ــدوق
الـ ــوط ـ ـنـ ــي لـ ــرعـ ــايـ ــة وت ـن ـم ـي ــة
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ـ ـ ــات ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة
والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة ،م ـن ـه ــا وجـ ــود
قـ ـ ـص ـ ــور فـ ـ ــي نـ ـ ـظ ـ ــام الـ ــرقـ ــابـ ــة
الداخلية بالصندوق ،وارتفاع
مستوى مخاطر الرقابة ،لعدم
تفعيل إدارة المخاطر ،وضعف
أداء إدارة التفتيش والتدقيق
الداخلي.
وبـ ـ ـ ّـيـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر أن ذلـ ــك
اتـضــح مــن خ ــال ع ــدم تفعيل
إدارة الـمـخــاطــر بــالـصـنــدوق،
حيث غاب دورها نتيجة عدم
ال ـت ـف ـع ـيــل ،رغـ ــم وج ــوده ــا في
الهيكل التنظيمي المعتمد،
واقتصار عدد موظفي اإلدارة
ع ـلــى م ــدي ــر ف ـق ــط ،رغـ ــم حجم
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات فـ ـ ــي ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ،وح ـ ـجـ ــم ال ـم ـب ــال ــغ
الـمـنـصــرفــة ل ـل ـم ـبــادريــن ،مما
ينعكس سلبا على بيئة العمل،
وكفاءة نظام الرقابة الداخلية

ب ـ ــالـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق ،وقـ ـ ـ ــد أوردت
إدارة الـتــدقـيــق الــداخ ـلــي تلك
المالحظة بتقاريرها الخاصة
بالحوكمة.
ً
وتبين أيضا تدني فعالية
و ك ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاء ة إدارة ا ل ـت ـف ـت ـي ــش
وال ـ ـ ـتـ ـ ــدق ـ ـ ـيـ ـ ــق ب ـ ــالـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق،
واتضح ذلك من خالل تداخل
ف ـ ـ ــي اخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاص ـ ــات ك ـ ـ ــل م ــن
إدارة التفتيش والتدقيق مع
إدارة المخاطر ،إذ إن األولــى
تـ ـق ــوم بــأع ـمــال ـهــا م ــن نــاحـيــة
إعــداد خطة للتدقيق يجب أن
تتوافق مع نتائج عملية تقييم
المخاطر ،التي من المفترض
إعدادها من قبل «المخاطر» ،إال
أن «التفتيش والتدقيق» تقوم
بإعداد تقييم للمخاطر وخطة
ً
للتدقيق معا.
وأش ـ ـ ــار الـ ــديـ ــوان إلـ ــى ع ــدم
ت ـنــاســب ع ــدد مــدق ـقــي اإلدارة
م ــع ح ـج ــم نـ ـش ــاط ال ـص ـن ــدوق
الــوطـنــي ،ألن اإلدارة يشغلها
مـ ــوظـ ــف واحـ ـ ـ ــد ف ـ ـقـ ــط ،وع ـ ــدم
ان ـت ـظــام ع ــرض ت ـقــاريــر إدارة

ال ـت ـف ـت ـي ــش وال ـ ـتـ ــدق ـ ـيـ ــق ع ـلــى
الـلـجـنــة الـمـخـتـصــة وال ـتــأخــر
في عرض التقارير ،حسب ما
نصت عليه خطة اإلدارة.
و غ ـ ـ ـ ــاب دور مـ ـقـ ـي ــم إدارة
الـ ـت ــدقـ ـي ــق والـ ـتـ ـفـ ـتـ ـي ــش ،مـمــا
ي ـخــالــف ك ــل م ــن م ـي ـثــاق عمل
مـ ـكـ ـت ــب ال ـ ـتـ ــدق ـ ـيـ ــق الـ ــداخ ـ ـلـ ــي
الـمـعـتـمــد م ــن مـجـلــس اإلدارة
والمعايير الدولية للممارسة
الـمـهـنـيــة لـلـتــدقـيــق الــداخ ـلــي،
ح ـ ـيـ ــث وجـ ـ ـ ــب وجـ ـ ـ ـ ــود م ـق ـيــم
اسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاري يـ ـ ــراجـ ـ ــع وي ـق ـي ــم
كفاءة وفاعلية نشاط التدقيق
ال ـ ـ ــداخـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق
الوطني.
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد مـ ـتـ ـص ــل،
شــابــت مالحظات عقد إحــدى
الشركات بشأن تقديم خدمات
التدقيق الداخلي ،حيث أبرم
ً
الـ ـصـ ـن ــدوق ع ـ ـقـ ــدا مـ ــع إحـ ــدى
الشركات بشأن تقديم خدمات
ال ـت ــدق ـي ــق ال ــداخـ ـل ــي ب ـت ــاري ــخ
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المبلغ خ ــال ا لـسـنــة المالية،
على أن تكون مدة العقد سنة
من تاريخ إبرامه ،وتم تجديد
العقد بموافقة مجلس اإلدارة
بتاريخ  31يناير  2020بنفس
المبلغ والشروط ،وتبين عدم
ت ـض ـم ـيــن ال ـع ـق ــد الـمـتـطـلـبــات
األســاسـيــة الـخــاصــة بخبرات
فــريــق الـتــدقـيــق ومــؤهــاتـهــم،
ً
مما يؤثر سلبا على سير عمل
ادارة التفتيش والتدقيق من
حيث إعــداد التقرير وتقديمه
للجنة المعنية ،إذ تبين من
محاضر لجنة التدقيق تأخر
اإلدارة في تقديم التقارير في
األوق ــات المحددة في الخطة،
وع ــدم اسـتـقــرار أعـضــاء فريق
ال ـش ــرك ــة ،ح ـيــث ت ــم تـغـيـيــرهــم
ً
ً
مرارا وتكرارا.
وط ـ ـلـ ــب الـ ـ ــديـ ـ ــوان ضـ ـ ــرورة
م ـعــال ـجــة أوج ـ ــة ال ـق ـص ــور في
إبرام مثل هذه العقود لتحقيق
االستفادة الكاملة ،وبما يعود
بالنفع على موظفي الصندوق.
وأف ـ ــاد ال ـص ـن ــدوق ان ــه جــار

التنسيق مع الشركة المذكورة
لتوقيع ملحق للعقد المبرم
م ــع م ــا يـتـضـمـنــه م ــن تـحــديــد
خ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرات ف ـ ـ ــري ـ ـ ــق ال ـ ـتـ ــدق ـ ـيـ ــق
ومـ ــؤهـ ــاتـ ــه ،فـ ــي حـ ـي ــن عـقــب
ً
الـ ــديـ ــوان م ــؤك ــدا مــاح ـظــاتــه،
وضرورة التحقق من انه تمت
مراعاة معالجة أوجه القصور
الـ ـت ــي ش ــاب ــت ال ـع ـق ــد ال ـم ـب ــرم
قبل اعتماد وتوقيع الملحق
وت ـ ـ ـفـ ـ ــادي مـ ـث ــل تـ ـل ــك األم ـ ـ ــور
مستقبال.
كما رصد التقرير استمرار
الـ ـ ـم ـ ــاحـ ـ ـظ ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ش ــاب ــت
نقل ملكية ا لـشــر كــة الكويتية
لتطوير المشروعات الصغيرة.
وب ـيــن أن ــه ص ــدر ك ـتــاب من
إدارة ا ل ـ ـف ـ ـتـ ــوى وا لـ ـتـ ـش ــر ي ــع
بتاريخ  1يوليو  ،2020بشأن

إب ـ ــداء ال ـ ــرأي ف ــي م ــدى ال ـت ــزام
ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق بـ ـ ــإعـ ـ ــادة ت ـف ـع ـيــل
الـ ـش ــرك ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة لـتـطــويــر
المشروعات الصغيرة ،وضخ
األم ـ ــوال فــي حـســابـهــا إلطـفــاء
خسائرها المتراكمة وزيــادة
رأسـمــالـهــا ،حيث رأت اإلدارة
عــدم الـتــزام الصندوق بإعادة
تفعيل الشركة أو ضخ أمــوال
فــي حساباتها الـمـتــراكـمــة أو
زيادة رأسمالها.
و ن ـ ـ ــا ق ـ ـ ــش م ـ ـج ـ ـلـ ــس إدارة
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق ،فـ ـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع ــه
ال ـم ـن ـع ـقــد بـ ـت ــاري ــخ  8يــول ـيــو
 ،2020كـ ـت ــاب إدارة ا ل ـف ـتــوى
والتشريع بشأن تفعيل الشركة
الـكــويـتـيــة ،وق ــرر تكليف أحــد
أع ـضــائــه واإلدارة الـقــانــونـيــة

العبيد :منح الصالحيات للجهات الحكومية بتحديث األنشطة
• لدعم المشاريع الصغيرة ومعالجة أوضاع المبادرين
• سرعة طرح األراضي بالعاصمة لالستثمار لتزويد الخزانة العامة بالسيولة
د عــا الرئيس التنفيذي لشركة
بي  -بان لالستشارات االقتصادية
م ــؤس ــس مـ ـب ــادرة «صـ ـح ــح» ،ن ــادر
العبيد ،أصحاب القرار إلى ضرورة
تفعيل وزارة االقتصاد لما لها من
دور حيوي يتطلب جعلها وزارة
ترسم السياسات المالية إلصالح
الـمـنـظــومــة االقـتـصــاديــة الوطنية
بــرمـتـهــا ،مــؤكــدا أن وض ــع تــراجــع
ال ـس ـيــولــة ي ـق ـضــي بـ ـض ــرورة فتح
طاولة المشاورات مع ذوي الخبرة
كــافــة فــي أس ــواق الـمــال واألع ـمــال،
للوصول الى وضع خريطة طريق
لتعزيز السيولة وتنمية اإليرادات
عبر تنويع مصادر الدخل.
وأضاف العبيد أن غرفة عمليات
تصحيح بناء الجسد المالي يجب
أال تنحصر في أشخاص وزراء أو
وك ــاء أو قـيــاديـيــن مــن الحكومة،
م ـ ـش ـ ـيـ ــرا إلـ ـ ـ ــي أنـ ـ ـه ـ ــا تـ ـفـ ـتـ ـق ــر إلـ ــى
معاونين لهم بــاع طــويــل على أن
ّ
يمثلوا في المشاورات والمناقشات

لوضع خريطة الطريق االقتصادية،
قطاع المال واالستثمار والتجارة
والـصـنــاعــة والـسـيــاحــة والـفـنــادق
ورجال األعمال والتجار وأصحاب
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
والحرفيين.
وقال إن هناك مقترحات متعددة
لمعالجة نقص السيولة ،ويمكن
تنفيذها بـجــرأة مــن متخذ الـقــرار
بــال ـتــزامــن م ــع خـلــق بـيـئــة خصبة
لتشريعات وقوانين تساهم بشكل
بناء فــي تنفيذ المقترحات ،بــدء ا
مــن ال ـيــوم وم ــع تشكيل الحكومة
ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة ،م ـب ـي ـن ــا أن مـ ـ ــن أهـ ــم
المقترحات فتح بــاب طــرح حسن
اس ـت ـغ ــال األراضـ ـ ـ ــي لــاس ـت ـث ـمــار
مــن قـبــل الـقـطــاع ال ـخ ــاص ،ومنها
مناطق أراض ــي الــدولــة بالمرقاب
والصوابر ،وعلى الشريط الساحلي
وغيرها من المناطق المنتشرة في
البالد ،حيث يمكن تسخيرها من
خ ــال لــاسـتـثـمــار ف ــي الـقـطــاعــات

الصحية والتعليمية والتجارية
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ،ح ـي ــث تـسـتـفـيــد
الـ ـخ ــزان ــة الـ ـع ــام ــة مـ ــن إي ــراداتـ ـه ــا
ال ـعــاج ـلــة واآلجـ ـل ــة ،ك ـمــا أن هـنــاك
حلوال أخرى لتوفير السيولة عبر
ط ــرح م ـش ــروع ــات ل ـب ـنــاء اقـتـصــاد
ك ــوي ـت ــي مـسـتـقـبـلــي واع ـ ـ ــد ،وذل ــك
باالتجاه نحو االستثمار بصناعة
المشتقات النفطية ،ويجب أال تقف
اإلنتاجية علي بيع «الخام» فقط.
وتـ ـ ــابـ ـ ــع الـ ـعـ ـبـ ـي ــد أن الـ ـقـ ـط ــاع
الـنـفـطــي يمتلك حــزمــة كـبـيــرة من
ال ـفــرص ال ـتــي يـمـكــن اسـتـثـمــارهــا،
ومنها صناعة المشتقات النفطية
والصناعات التحويلية وما يندرج
ّ
تحسن
تـحـتـهــا ،وال ـت ــي يـمـكــن أن
ّ
وتـعــظــم إيـ ــرادات الــدولــة السنوية
إل ــى أك ـث ــر م ــن  100م ـل ـيــار دوالر،
حيث يمكن الحصول على إيرادات
م ــن إن ـت ــاج ال ـب ـتــروك ـي ـمــاويــات في
ح ــال ت ــم اس ـت ـخــدام بــرمـيــل النفط
االس ـت ـخ ــدام األم ـث ــل بـنـســب تـفــوق

أسعار صرف العمالت العالمية

نادر العبيد

 50ضعف إي ــرادات سعر البرميل
الخام الحالي.
وحول معالجة قطاع المشاريع
الصغيرة والمتوسطة ،أفاد العبيد
بأن إعادة هيكلة هذا القطاع تبدأ
م ــن الـ ـصـ ـن ــدوق ال ــوط ـن ــي لــرعــايــة
وتنمية المشاريع الصغيرة ،ومنها

تشجيع الجهاز اإلداري بالصندوق
ب ـح ــواف ــز م ـغ ــري ــة ،م ــع اس ـت ـق ـطــاب
الـ ـكـ ـف ــاءات م ــن ال ـب ـن ــوك وش ــرك ــات
ال ـت ـم ــوي ــل ،وت ـع ــزي ــز ال ـصــاح ـيــات
إلدارة الصندوق لمخاطبة الجهات
الحكومية المرتطبة بالمشاريع
وال ـت ــراخ ـي ــص لـتـنـفـيــذ م ــراس ــات
الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــدوق وتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات ــه ل ـم ـنــح
الموافقات واإلج ــراء ات ،ومعالجة
أوض ـ ــاع ال ـع ـمــالــة والـ ـم ــواد ال ـخــام
والـتــوصـيــف الـمـهـنــي واألن ـش ـطــة،
ويسري ذلك القرار بقوة الصندوق
تجاه معالجة أوضــاع المبادرين
وسرعة معالجة كافة ما يواجهون
من مشكالت ،تجنبا لعزوفهم عن
االن ـخــراط بــالــوظــائــف الحكومية،
والـتــي على ضوئها سترهق بند
الرواتب على األمد الطويل ،ناهيك
بارتفاع تكلفة الموظف الحكومي
ع ـل ــى الـ ــدولـ ــة ق ـي ــاس ــا بــان ـخــراطــه
فــي قـطــاع الـمـشــروعــات الصغيرة
والمتوسطة.

وأضاف أن تلك وصفة للمعالجة
الـ ـس ــريـ ـع ــة ،لـ ـك ــن األهـ ـ ـ ــم ف ـ ــي ه ــذا
الموضوع هو كيفية إدارة شؤون
هذا القطاع ،وهذا يعزز دور وجود
الـبـنــوك وال ـم ـصــارف الــوطـنـيــة في
ال ـت ـعــامــل م ــع ق ـط ــاع ال ـم ـشــروعــات
الصغيرة والمتوسطة ،مــن خالل
تقديم ضـمــان مــالــي مــن الحكومة
لتقليل المخاطر على المصارف،
ل ـ ـكـ ــي يـ ـتـ ـسـ ـن ــى ل ـ ـهـ ــا اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
الفوائض المالية التي بحوزتها
م ـقــابــل رس ـ ــوم ت ـت ـقــاضــاهــا نظير
إدارة هــذا الـمـلــف ،معتمدين على
ت ــواف ــر ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة لـلـبـنــوك
وأدواتها المصرفية النقدي منها
وغ ـي ــر ال ـن ـق ــدي وك ـي ـف ـيــة الـتـعــامــل
مــع خطة عمل كــل مـشــروع بشكل
م ـس ـت ـقــل ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ــوف ــر عـلــى
الــدولــة استخدام الجانب النقدي
بالتمويل.

بــاالج ـت ـمــاع م ــع الـمـخـتـصـيــن
بـ ـ ـ ـ ــإدارة الـ ـفـ ـت ــوى وال ـت ـش ــري ــع
واعداد الالزم.
وأف ــاد الصندوق بأنه جار
اتخاذ اإلجــراء ات والموافقات
الـ ــازمـ ــة ن ـح ــو ت ـع ــدي ــل وض ــع
الشركة ،إذ إن األمر اليزال في
مرحلة التقييم والدراسة فيما
بين مجلس إدارة الصندوق
ومجلس ادارة الشركة ،وذلك
ع ـلــى ض ــوء ال ـت ـعــديــات الـتــي
ط ـ ـ ـ ــرأت عـ ـل ــى ق ـ ــان ـ ــون إنـ ـش ــاء
الـ ـصـ ـن ــدوق ،وعـ ـق ــب ال ــدي ــوان
ً
مــؤكــدا مالحظاته وبموافاته
ب ـمــا تـنـتـهــي إل ـي ــه اإلج ـ ـ ــراءات
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــار إل ـ ـي ـ ـهـ ــا بـ ـ ــالـ ـ ــرد مــن
النتائج.

«هيئة األسواق» تطلق
خدمة حق االطالع
أدرج ــت هيئة أس ــواق الـمــال نموذجا جديدا
ب ـع ـن ــوان "ن ـ ـمـ ــوذج ط ـل ــب االط ـ ـ ــاع وال ـح ـص ــول
على المعلومات والوثائق المرتبطة بها وفق
القانون رقم  12لسنة  ،"2020وبريدا إلكترونيا
ب ـع ـن ــوان " raid@cma.gov.kwحـ ــق االطـ ــاع
عـلــى الـمـعـلــومــات وال ــوث ــائ ــق" ،وذل ــك فــي بــوابــة
الهيئة االلكترونية ضمن حزمة خدماتها ،مما
يتيح لألشخاص ذوي المصلحة االطالع على
المعلومات والوثائق التي أجاز لهم القانون حق
االطالع أو الحصول عليها.
ً
وجاء ذلك انطالقا من سعي الهيئة المتواصل
إلى ترسيخ مبدأ الشفافية في تداول المعلومات
بشكل عــام والشفافية اإلداريـ ــة بشكل خــاص،
والـتــي تعد مــن أهــم ض ــرورات تنمية وتطوير
مال جاذبة وداعمة لالقتصاد الوطني،
أسواق ٍ
والـ ـت ــي ت ـن ـس ـجــم م ــع م ـت ـط ـل ـبــات الـ ـق ــان ــون رق ــم
 12ل ـس ـنــة  2020ف ــي شـ ــأن ح ــق االط ـ ـ ــاع عـلــى
المعلومات والئحته التنفيذية ،السيما على
َ
صعيد تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد ،وحرصا
من الهيئة على تبسيط إجراءات تقديم الخدمة
المشار اليها فــي القانون رقــم  12لسنة 2020
وال ـتــي تــدخــل حـيــز الـنـفــاذ بـتــاريــخ 2021/3/ 7
وتعزيز كفاءة أدائها في الوقت ذاته.
وأكــدت الهيئة حرصها الدائم على االرتقاء
بمستوى آلية تقديم الخدمة وتبسيط إجراءاتها،
ً
وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية ،تيسيرا
ً
وتسهيال لذوي الشأن.

هبوط سهم «تسال» يمحو  267مليار دوالر
من قيمتها ًالسوقية
ماسك يخسر  27مليارا وثروته تضعه في المرتبة الثانية على مؤشر «بلومبرغ»

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

أدى االنـ ـخـ ـف ــاض الـ ـح ــاد ف ــي سعر
سهم شــركــة تسال  Teslaإلــى القضاء
على أكـثــر مــن  250مليار دوالر (193
مليار جنيه إسترليني) من قيمة شركة
الـسـيــارات الكهربائية ،وخفض قيمة
صندوق االستثمار في إدنـبــرة ،الذي
يعد أحد أكبر الداعمين لشركة .Tesla
وتــراج ـعــت األس ـهــم بنسبة  7.5في
ال ـم ـئ ــة فـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــات ال ـم ـب ـك ــرة فــي
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة أمـ ــس األول إلــى
 575دوالرا  -مما جعلها في طريقها
ل ــإغ ــاق ب ـخ ـســارة  16ف ــي الـمـئــة هــذا
األسبوع ،و 35في المئة أقل من ذروتها
القياسية البالغة  883دوالرا فــي 26
يناير.
أدى هــذا الـتــراجــع إلــى خفض 267
مليار دوالر من القيمة السوقية لشركة
«تسال» من  834مليار دوالر في يناير
إلى نحو  567مليار دوالر .كما قضى
االنهيار على المليارات من ثروة إيلون
ماسك ،الرئيس التنفيذي ،الذي يمتلك
حوالي  20في المئة من األسهم.
شـعــر الـمـسـتـثـمــرون الـبــريـطــانـيــون
ب ـشــدة بــاالنـخـفــاض فــي أس ـهــم شركة
 Teslaف ــي الـ ـصـ ـن ــدوق االس ـك ـت ـل ـنــدي
لالستثمار العقاري ( )SMTوصناديق
 Baillie Giffordاألخرى ،والتي تعد من
كبار المستثمرين في .Tesla
وسجل إيلون ماسك أرقاما قياسية
غـيــر مـسـبــوقــة مــن ال ـث ــروات فــي الـعــام
الماضي ،لكن االنحدار نحو الخسائر
باغته بسرعة أ يـضــا .حيث خسر 27
مـلـيــار دوالر ،مـنــذ االثـنـيــن الـمــاضــي،
بعد ما تراجعت أسهم شركة صناعة
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فـ ــي ع ـم ـل ـيــات ب ـي ــع أس ـهــم
التكنولوجيا.
ومـ ـ ــع هـ ـ ــذا الي ـ ـ ـ ــزال صـ ــافـ ــي ث ــروت ــه
البالغة  156.9مليار دوالر يضعه في
المرتبة الثانية على مؤشر بلومبرغ
للمليارديرات.

لكنه اآلن مـتــأ خــر بنحو  20مليار
ّ
تصدر
دوالر عن جيف بيزوس ،الذي
األسبوع الماضي كأغنى شخص في
الـعــالــم .يــؤكــد تعثر مــاســك فــي الوقت
نـ ـفـ ـس ــه ،عـ ـل ــى س ــرع ــة ص ـ ـعـ ــوده ال ـت ــي
يصعب فهمها.
ارتفعت أسهم «تسال» بنسبة  743في
المئة في  ،2020مما عزز قيمة حصته
وفتح خيارات بمليارات الدوالرات من
خالل حزمة تعويضات «»moonshot
التاريخية الخاصة به.
وتسارعت مكاسبه في العام الجديد.
وفــي يناير ،أطــاح ببيزوس باعتباره
أغنى شخص في العالم.
بلغت ثروة ماسك ذروتها في وقت
الحق من ًذلك الشهر عند  210مليارات
دوالر ،وف ــق ــا لـمــؤشــر بـلــومـبــرغ وهــو
تصنيف ألغنى  500شخص في العالم.
وق ــد أدى عـهــد الــرئـيــس جــو بــايــدن
ال ــداع ــم لـلـتـقـنـيــات الـنـظـيـفــة وحـمــاس
المستثمرين األفراد إلى تعزيز صعود
ت ـســا ،ول ـكــن بــالـنـسـبــة لـلـبـعــض ،كــان
تقييمها المتضخم رمزا للفقاعة غير
المستدامة في التكنولوجيا.
وانخفض مؤشر ناسداك  100ألسهم
التكنولوجيا لــأ سـبــوع الـثــالــث على
ال ـتــوالــي الـجـمـعــة ،ف ــي أطـ ــول سلسلة
انخفاض له منذ سبتمبر.

استثمار «بتكوين»
لـ ـ ــم ت ـ ـكـ ــن ثـ ـ ـ ـ ــروة م ـ ــاس ـ ــك خ ــاض ـع ــة
ف ـق ــط ل ـل ـق ــوى الـ ـم ــؤث ــرة ع ـل ــى صـنــاعــة
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ،ف ـقــد ارت ـف ـع ــت ثــروتــه
الصافية وانخفضت جنبا إلــى جنب
مع سعر العملة المشفرة بتكوين.
وكشفت  Teslaالشهر الماضي أنها
أضــافــت  1.5مـلـيــار دوالر مــن العملة
الـمـشـفــرة إل ــى مـيــزانـيـتـهــا العمومية.
حـصـلــت ث ــروة مــاســك عـلــى  15مليار

إيلون ماسك
دوالر بعد أسبوعين بعد أن كتب على
«تويتر» أن أسعار بتكوين والعمالت
الـ ـمـ ـشـ ـف ــرة األخ ـ ـ ـ ــرى «ت ـ ـبـ ــدو مــرت ـف ـعــة
بالفعل».
ل ـقــد أدت ال ـت ـق ـل ـبــات ال ـش ــدي ــدة إلــى
اضطراب العديد من أكبر الثروات في
العالم هذا العام .كان أغنى شخص في
آ سـيــا ،قطب المياه المعبأة الصيني
تشونغ شانشان ،قد تخلى عن اللقب
للملياردير الهندي موكيش أمباني
الشهر الماضي بعد أن خسر أكثر من
 22مليار دوالر في غضون أيام.
وارتـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــت صـ ــافـ ــي ث ـ ـ ـ ــروة رئ ـي ــس
مجلس إدارة شركة Quicken Loans

 Incدان جـيـلـبــرت ب ـم ـقــدار  25مـلـيــار
دوالر االثنين ،بعد أن قيل إن مقرض
الــرهــن ال ـع ـقــاري ال ـخــاص بــه Rocket
 Cosسيكون الهدف التالي لمتداولي
 Redditاليوميين.
وتــراج ـعــت ثــروتــه مـنــذ ذل ــك الحين
ب ـن ـح ــو  24مـ ـلـ ـي ــار دوالر .م ــؤ س ـس ــا
 Alphabet Incسيرجي برين والري
بيدغ هما من بين أكبر الرابحين على
ال ـم ــؤش ــر هـ ــذا الـ ـع ــام .ل ـقــد أض ـ ــاف كل
منهما أكـثــر مــن  13مـلـيــار دوالر إلــى
ثروته منذ األول من يناير الماضي.
(العربية .نت)
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اقتصاد

تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

الحكومة عاجزة ومازالت «حكومة ّمحاصصة وجينات»
• التشكيل الجديد المقصود منه االستدراج لمواجهة تنتهي بحله ومجلس األمة
• الوعي بحقيقة األوضاع المالية واالقتصادية الصعبة غير متوفر لدى من قام بالتشكيل

رأى «الشال» أنه مازال
في الوقت متسع لتحقيق
اإلصالح الجذري ،لكن تحقيقه
مستحيل إذا كانت ديمومة
اإلدارة العامة تتقدم بمراحل
على ديمومة البلد ،ولن يتغير
ذلك؛ ما لم نفصل بين مفهوم
الحكم الدائم والمتفق عليه،
عن مفهوم اإلدارة المؤقتة
والمرتبط استمرارها بقدرتها
على اإلنجاز،

تـنــاول تقرير الـشــال االقتصادي
األسبوعي ،إعالن تشكيل الحكومة
الجديدة
ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ـم ــاض ــي ،بنسبة
ت ـغ ـي ـي ــر فـ ـ ــي األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص مـ ـق ــارن ــة
بــال ـح ـكــومــة ال ـســاب ـقــة ن ـحــو  27في
ال ـم ـئ ــة ،ون ـس ـبــة ال ـت ـغ ـي ـيــر ف ــي نهج
التشكيل صفر في المئة" ،نذكر ذلك
رغــم أن ضمن من شملهم التشكيل
الوزاري الجديد أشخاص أكفاء".
ووفق التقرير ،ما زالت الحكومة
ح ـ ـكـ ــومـ ــة مـ ـح ــاصـ ـص ــة وج ـ ـي ـ ـنـ ــات،
وم ـ ــازال ـ ــت ك ــل م ـ ـبـ ــررات ال ـمــواج ـهــة
مــع مـجـلــس األم ــة قــائ ـمــة ،ومــازالــت
ع ـ ــاج ـ ــزة ع ـ ــن مـ ــواج ـ ـهـ ــة م ـت ـط ـل ـبــات
الجراحة إلصالح وضع البلد المالي
واالقتصادي.
ون ـع ـت ـق ــد أن ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـكــومــة
يخضع لواحد من احتمالين ،األول:
ه ــو أن ال ــوع ــي بـحـقـيـقــة األوض ـ ــاع
المالية واالقتصادية الصعبة غير
متوفر لــدى من قــام بتشكيلها ،ألن
حكومة بهذا التشكيل ال تحتاج إلى
كل هذا الوقت وكل تلك المشاورات،
وال إلى تعطيل جلسات مجلس األمة
مدة شهر ،والثاني ،واألرجح :هو أنه
ً
تشكيل مقصود استدراجا لمواجهة
تنتهي بحل الحكومة ومجلس األمة.
وحقيقة األوض ــاع هي أن الوقت
م ـ ــن دون ع ـ ـ ــاج لـ ـل ــوض ــع ال ـم ــال ــي
واالق ـت ـصــادي يقلص وبـســرعــة من
اح ـ ـت ـ ـمـ ــاالت ن ـ ـجـ ــاح أي س ـي ــاس ــات
إص ـ ـ ـ ــاح م ـ ــع ك ـ ــل ي ـ ـ ــوم ي ـ ـمـ ــر ،وم ــع
الـ ـتـ ـشـ ـكـ ـي ــل ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد ،واح ـ ـت ـ ـمـ ــال

االستدراج من أجل المواجهة ،سوف
ً
ً
تخسر الكويت أشهرا وليس أياما
ح ـتــى تـشـكــل إدارة م ــن الـمـمـكــن أن
تتبنى سياسات إصالح جراحية.
وخ ـ ــال ف ـت ــرة ال ـض ـي ــاع ت ـل ــك ،قد
تـتـعــرض الـمــالـيــة ال ـعــامــة الـعــاجــزة
وال ـم ـن ـه ـكــة لـكـثـيــر م ــن ال ـس ـيــاســات
الـشـعـبــويــة ،فـفــي ال ــوق ــت الـ ــذي فيه
البلد عاجز عن مواجهة متطلبات
ال ــروات ــب واألجـ ـ ــور ،واف ـق ــت اللجنة
الـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة فـ ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ــة
ع ـل ــى م ـق ـت ــرح ب ــإسـ ـق ــاط ال ـ ـقـ ــروض،
ً
وقـ ـ ـ ــدم بـ ـع ــض أع ـ ـ ـضـ ـ ــاؤه م ـق ـت ــرح ــا
آخـ ــر ب ــزي ــادة م ـخ ـص ـصــات ف ـئــة من
الفئات ،وطالب أحدهم بتوزيع ربع
العائد على استثمارات المؤسسة
العامة للتأمينات اإلجتماعية على
المتقاعدين فــي و ق ــت يبلغ العجز
االك ـ ـتـ ــواري ل ـص ـنــادي ـ ــق الـمــؤسـسـ ــة
نحو  10في المئة من قيمة احتياطي
األجيال القادمة.
وإن صـ ـ ــدق احـ ـتـ ـم ــال اس ـ ـتـ ــدراج
مجلس األمــة للمواجهة ،واحتمال
إج ـ ــراء ان ـت ـخــابــات نـيــابـيــة جــديــدة،
فـ ـس ــوف تـ ـ ـ ــزداد احـ ـتـ ـم ــاالت ت ـقــديــم
مـ ـش ــروع ــات ل ـس ـي ــاس ــات ش ـع ـبــويــة
داع ـ ـمـ ــة ل ـل ــوض ــع االن ـت ـخ ــاب ــي ل ـهــذا
ال ـن ــائ ــب أو ذاك ،وم ـه ـل ـكــة لـلـمــالـيــة
العامة.
ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة ،ك ـم ــا ف ــي اإلدارة
ً
عموما  ،المسؤولية بقدر السلطة،
والحكومة في الكويت هي السلطة
المهيمنة التي تملك المال والوظيفة
واألمــن ،وكلها لن تدوم ما لم تملك

تلك الحكومة بعد نظر وتعمل على
اسـتــدامــة ق ــدرة البلد على مواجهة
كل تلك المتطلبات ،والفشل ،سوف
تــدفــع ثمنه األغـلـبـيــة الـســاحـقــة من
المواطنين.
والشعارات الشعبوية ،مثل "جيب
الـمــواطــن خــط أحـمــر ولــن يـمــس" ،ال
معنى لها سوى في الزمن القصير،
فــإن إستمرت الخطايا على ما هي
عليه ،لن يكون للمواطن جيب لوضع
شيء فيه حتى ال يمس.

إنها منظومة سياسات إ صــاح
ب ــات ــت ق ـســريــة ول ـي ـســت اخ ـت ـيــاريــة،
والبد أن تسير متزامنة مع بعضها،
تـ ـب ــدأ بـ ـم ــواجـ ـه ــة ش ــامـ ـل ــة ل ـل ـف ـســاد
وبـ ـ ـقـ ـ ـس ـ ــوة ،وت ـ ـمـ ــر بـ ــوقـ ــف ال ـ ـهـ ــدر،
ثـ ــم م ـخ ــاط ـب ــة ال ـ ـمـ ــواطـ ــن بـ ــاألرقـ ــام
والـحـقــائــق ،وإب ــاغ ــه ب ــأن اسـتــدامــة
ال ـ ـ ـحـ ـ ــال مـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــال ،والب ـ ـ ـ ــد مــن
شــراكــة جـمــاعـيــة فــي تقبل وتحمل
تكاليف اإلصالح من أجل مصلحته
ومستقبل أبنائه وأحفاده.

مــازال في الوقت متسع لتحقيق
اإلص ـ ـ ــاح الـ ـ ـج ـ ــذري ،ل ـك ــن تـحـقـيـقــه
مستحيل إذا كانت ديمومة اإلدارة
العامة تتقدم بمراحل على ديمومة
البلد ،ولن يتغير ذلك ما لم نفصل
بين مفهوم الحكم الــدائــم والمتفق
عـلـيــه ،عــن مـفـهــوم اإلدارة المؤقتة
والمرتبط استمرارها بقدرتها على
اإلنجاز ،ويبدو أن البلد بالتشكيل
الحالي أضاع فرصة جديدة أخرى
وثمينة ،وفي وقت حرج.

حكومة بهذا التشكيل
لم تكن تحتاج كل
هذا الوقت وكل تلك
المشاورات وال إلى
تعطيل جلسات مجلس
ً
األمة شهرا

 7.85مليارات دينار إجمالي إيرادات الموازنة غلبة التداول في البورصة لألفراد

العامة المحصلة حتى نهاية يناير
أ فــاد "الشال" بأن وزارة المالية تشير في تقرير
المتابعة الشهري لإلدارة المالية للدولة حتى نهاية
يناير  ،2021والمنشور على موقعها اإللكتروني،
إلى أن جملة اإليرادات المحصلة حتى نهاية الشهر
العاشر من السنة المالية الحالية  2021-2020بلغت
نحو  7.853مليارات دينار ،أو أعلى بما نسبته نحو
 4.7فــي ا لـمـئــة عــن جملة اإل ي ــرادات ا لـمـقــدرة للسنة
المالية الحالية كلها والبالغة نحو  7.503مليارات.
وفي التفاصيل ،بلغت اإليرادات النفطية الفعلية
حـتــى  2021/01/31نـحــو  6.713مـلـيــارات د يـنــار أو
أعلى بما نسبته نحو  19.3في المئة عن مستوى
اإل يــرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية
كلها والبالغة نحو  5.628مـلـيــارات ،وبما نسبته
نحو  85.5في المئة من جملة اإليرادات المحصلة،
وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 39.6
دوالرا للشهور ا لـعـشــرة األو ل ــى مــن السنة المالية
الحالية .2021-2020
وتم تحصيل ما قيمته نحو  1.140مليار دينار
إ يــرادات غير نفطية خــال الفترة نفسها ،وبمعدل
شهري بلغ نحو  114.033مليون دينار ،بينما كان
ا لـمـقــدر فــي ا لـمــواز نــة للسنة المالية الحالية كلها
نحو  1.874مليار ،أي أن المحقق إن استمر عند هذا
المستوى فسيكون أدنى للسنة المالية الحالية كلها
بنحو  505.948ماليين عن ذلك المقدر.
وكــانــت اع ـت ـمــادات ال ـم ـصــروفــات لـلـسـنــة الـمــالـيــة
ا لـ ـح ــا لـ ـي ــة ق ـ ـ ـ ــدرت ب ـن ـح ـ ــو  21.555مـ ـلـ ـي ــار د يـ ـن ــار،
ً
و ص ــرف فعليا  -طـبـقــا لـلـنـشــرة -حـتــى 2021/01/31
نـحــو  10.948مـلـيــارات ،و تــم اال ل ـتــزام بنحو 2.316
مليار ،وبا تـت فـي حكـم المصروف ،لتصبح جملة

المصروفات -الفعلية وما في حكمها -نحو 13.264
مليارا ،وبلغ المعدل الشهري للمصروفات وما في
حكمها نحو  1.326مليار.
ورغــم أن النشرة تــذهــب إلــى خــاصــة مــؤداهــا أن
الموازنة في نهاية الشهر العاشر من السنة المالية
الـحــالـيــة سـجـلــت ع ـجــزا بـلــغ نـحــو  5.411مـلـيــارات
دينار ،فإننا نرغب في نشره دون النصح باعتماده،
علما أن معدل اإلنفاق الشهري سيرتفع كثيرا مع
نهاية السنة المالية.
وحـجــم الـعـجــز مــع نـهــايــة الـسـنــة الـمــالـيــة يعتمد
أساسا على معدل أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى
من السنة المالية الحالية ،أي الشهرين القادمين،
ً
واألسعار حاليا فوق مستوى  60دوالرا للبرميل.
ول ـ ــو اف ـت ــرض ـن ــا أن مـ ـع ــدل س ـع ــر ب ــرم ـي ــل ال ـن ـفــط
ا لـكــو يـتــي للشهرين المتبقيين مــن ا لـسـنــة المالية
الحالية (فبراير و مــارس  )2021سيستقر حول 61
دوالرا للبرميل ،فسوف يرتفع معدل سعر برميل
النفط الكويتي لكامل السنة المالية الجارية إلى
نحو  43.2دوالرا.
وع ـل ـيــه ،س ــوف يـبـلــغ مـجـمــل اإليـ ـ ــرادات الـنـفـطـيــة
لكامل السنة المالية نحو  8.8مليارات دينار ،ومع
إ ضــا فــة اإل ي ــرادات غير النفطية المقدرة بنحو 1.9
مليار ستبلغ جملة اإل يــرادات نحو  10.7مليارات.
وم ــع اف ـت ــراض ع ــدم تـحـقـيــق وف ــر ف ــي الـمـصــروفــات
العامة ،نقدر لرقم العجز المالي أن يبلغ نحو 10.9
مـلـيــارات ،أو نحو  26.7فــي المئة مــن حجم الناتج
ً
ا ل ـم ـح ـلــي اإل ج ـم ــا ل ــي ع ــن ع ــام  ،2019وأ ع ـل ــى قـلـيــا
للحجم المتوقع للناتج عن عام .2020

ذكــر "ال ـشــال" أن الشركة الكويتية للمقاصة
أصدرت تقريرها "حجم التداول للسوق الرسمي
ً
وف ـقــا لجنسية وف ـئــة ال ـم ـتــداول ـيــن" لـلـفـتــرة من
 2021/01/01إلى  ،2021/02/28والمنشور على
الموقع اإللكتروني لبورصة الكويت.
وأف ـ ــاد الـتـقــريــر ب ــأن األف ـ ــراد ال ي ــزال ــون أكـبــر
المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع ،إذ استحوذوا
على  43.7فــي المئة مــن إجمالي قيمة األسهم
ُ
المشتراة ( 38.6في المئة للفترة نفسها )2020
و 43.6في المئة من إجمالي قيمة األسهم المبيعة
( 40.8في المئة للفترة نفسها .)2020
ً
واشترى المستثمرون األفراد أسهما بقيمة
ً
 735.78م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،ك ـمــا ب ــاع ــوا أسـهـمــا
بقيمة  734.16مليون دينار ،ليصبح صافي
ً
شراء وبنحو  1.62مليون دينار.
تداوالتهم
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق
هــو قطاع المؤسسات والـشــركــات ،ونصيبه
إلى ارتفاع مبيعاته وانخفاض مشترياته ،إذ
استحوذ على  29.3في المئة من إجمالي قيمة
األسهم المبيعة ( 23في المئة للفترة نفسها
 )2020و 28في المئة من إجمالي قيمة األسهم
ُ
المشتراة ( 31في المئة للفترة نفسها .)2020
ً
وب ــاع ه ــذا الـقـطــاع أسـهـمــا بقيمة 494.13
ً
مليون دينار ،في حين اشترى أسهما بقيمة
ً
 471.94م ـل ـيــونــا ،لـيـصـبــح صــافــي ت ــداوالت ــه
ً
ً
الوحيد بيعا وبنحو  22.19مليونا.
وث ــال ــث الـمـســاهـمـيــن ه ــو ق ـطــاع حـســابــات
العمالء (المحافظ) ونصيبه إلــى انخفاض،
إذ استحوذ على  23.8في المئة من إجمالي
قيمة األسهم ُ
المشتراة ( 25.4في المئة للفترة
نفسها  )2020و 23.1فــي المئة مــن إجمالي

 4.38مليارات دينار إجمالي موجودات
«التجاري» في نهاية 2020
أعلن البنك التجاري الكويتي نتائج أعماله
للسنة المنتهية فــي  31ديسمبر  ،2020والتي
تـشـيــر إل ــى أن ال ـب ـنــك ح ـقــق صــافــي أرب ـ ــاح (بـعــد
خ ـص ــم ال ـ ـضـ ــرائـ ــب) ب ـل ــغ ن ـح ــو  49أل ـ ــف ديـ ـن ــار،
منخفضة بنحو  11ألفا ،مقارنة بنحو  60ألفا
في عام  ،2019ولم يحقق البنك أي أرباح خاصة
بـمـســاهـمـيــه لـلـعــام الـثــانــي عـلــى ال ـتــوالــي (2019
و.)2020
ويعزى انخفاض مستوى األرباح الصافية إلى
انخفاض مخصصات هبوط القيمة ومخصصات
أخـ ـ ـ ــرى بـ ـشـ ـك ــل جـ ــزئـ ــي م ـ ــع مـ ـع ــادلـ ـتـ ـه ــا ل ـل ــرب ــح
ا لـتـشـغـيـلــي لـلـبـنــك ،حـيــث بـلــغ ا لــر بــح التشغيلي
نحو  91.45مليون دينار ،مقابل  91.39مليونا
لجملة المخصصات.
وف ــي الـتـفــاصـيــل ،انـخـفـضــت جـمـلــة اإليـ ــرادات
ا لـتـشـغـيـلـيــة بـنـحــو  27.1م ـل ـيــون د يـ ـن ــار ،أي مــا
نسبته  17.1في المئة ،و صــوال إ لــى نحو 131.6
مـلـيــو نــا م ـقــار نــة بـنـحــو  158.7مـلـيــو نــا ف ــي عــام
 ،2019وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند صافي
إيرادات الفوائد بنحو  18.3مليونا ،وصوال إلى
نحو  79مليونا مقارنة بـ 97.3مليونا ،وانخفض
أ يـضــا بند أ تـعــاب و عـمــوالت بنحو  5.5ماليين،
وصوال إلى نحو  37مليونا ،مقارنة بنحو 42.5
مليونا.
وان ـخ ـف ـضــت جـمـلــة ال ـم ـصــروفــات الـتـشـغـيـلـيــة
بنحو  10ماليين دينار أو بنحو  20في المئة،
ً
وصوال إلى نحو  40.1مليونا مقارنة بنحو 50.1
مليونا ،لعام  ،2019وتحقق ذلك نتيجة انخفاض

جـمـيــع ب ـنــود ا ل ـم ـصــرو فــات ا لـتـشـغـيـلـيــة ،وبلغت
قـيـمــة جـمـلــة ا لـمـخـصـصــات نـحــو  91.39مليونا
كما أسلفنا ،منخفضة بنحو  17.07مليونا أو
بنسبة  15.7في المئة مقارنة ب ــ 108.46ماليين
لعام .2019
وبـلــغ إجـمــالــي م ــوج ــودات الـبـنــك نـحــو 4.389
مـلـيــارات د يـنــار بانخفاض بلغت قيمته 484.5
مـلـيــو نــا و نـسـبـتــه  9.9فــي ا ل ـم ـئــة ،م ـقــار نــة بنحو
 4.873مـ ـلـ ـي ــارات لـ ـع ــام  ،2019وا نـ ـخـ ـف ــض بـنــد
ال ـم ـس ـت ـحــق م ــن ال ـب ـن ــوك وال ـم ــؤس ـس ــات ال ـمــال ـيــة
األ خــرى بنحو  298.8مليونا وبنسبة  33.9في
المئة ،ليصل إلى نحو  581.6مليونا ( 13.3في
الـمـئــة مــن إج ـمــالــي ال ـم ــوج ــودات) مـقــابــل 880.4
مليونا ( 18.1في المئة من إجمالي الموجودات)
في نهاية عام .2019
وان ـخ ـفــض أي ـضــا ب ـنــد ن ـقــد وأرص ـ ــدة قـصـيــرة
األ ج ــل إ لــى نـحــو  721.4مـلـيــون د يـنــار ( 16.4في
الـمـئــة مــن إجـمــالــي ال ـمــوجــودات) مـقــارنــة بنحو
 856.9م ـل ـيــو نــا ( 17.6ف ــي ا ل ـم ـئ ــة م ــن إ ج ـمــا لــي
الموجودات) ،أي بانخفاض بقيمة  135.5مليونا
وبنسبة  15.8في المئة ،بينما ارتفع بند قروض
وسلفيات للعمالء بنحو  12.4مليونا أو بنسبة
 0.5ف ــي ا ل ـم ـئ ــة ،ل ـي ـصــل إ ل ــى ن ـحــو  2.279مـلـيــار
( 51.9في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة
بنحو  2.267مليار ( 46.5في المئة من إجمالي
ا ل ـمــو جــودات) فــي عــام  .2019و بـلـغــت نسبة بند
ق ــروض وسـلـفـيــات إل ــى بـنــد ال ــودائ ــع واألرص ــدة
نحو  75.0في المئة مقارنة بنحو  60.5في المئة.

وتـشـيــر األرقـ ــام إل ــى أن مـطـلــوبــات الـبـنــك (مــن
غير احتساب حقوق الملكية) سجلت انخفاضا
بلغت قيمته  444.6مليون دينار ،أي ما نسبته
 10.7في المئة ،لتصل إلى نحو  3.696مليارات
مقارنة بنحو  4.141مليارات بنهاية عام .2019
وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي
ا لـمــو جــودات نحو  84.2في المئة مقارنة بنحو
 85.0ف ــي ا ل ـم ـئــة ع ــام  ،2019وأ ع ـل ــن ا ل ـب ـنــك نيته
توزيع أسهم خزينة كأسهم منحة بنسبة  3في
المئة.

قيمة األ سـهــم المبيعة ( 29فــي المئة للفترة
نفسها .)2020
ً
واشترى هذا القطاع أسهما بقيمة  401.52مليون
ً
ً
دينار في حين بــاع أسهما بقيمة  388.10مليونا،
ً
شراء وبنحو 13.41
ليصبح صافي تداوالته األكثر
ً
مليونا .وآخــر المساهمين فــي السيولة هــو قطاع
صـنــاديــق االسـتـثـمــار ونصيبه إل ــى ان ـخ ـفــاض ،إذ
استحوذ على  4.4في المئة من إجمالي قيمة األسهم
ُ
المشتراة ( 5.1في المئة للفترة نفسها  )2020و 4في
المئة من إجمالي قيمة األسهم المبيعة ( 7.2في المئة
ً
للفترة نفسها  ،)2020واشترى هذا القطاع أسهما
ً
بقيمة  74.36مليون دي ـنــار ،فــي حين ب ــاع أسهما
ً
ً
شراء
بقيمة  67.20مليونا ،ليصبح صافي تداوالته
وبنحو  7.15ماليين.ومن خصائص بورصة الكويت
استمرار أنها بورصة محلية ،إذ كان المستثمرون
ً
الكويتيون أكبر المتعاملين فيها ،واشتروا أسهما
بقيمة  1.40مليار دي ـنــار ،مستحوذين بــذلــك على
 83.4في المئة من إجمالي قيمة األسهم ُ
المشتراة
( 74.9في المئة للفترة نفسها  ،)2020في حين باعوا
ً
أسهما بقيمة  1.37مليار دينار ،مستحوذين بذلك
على  81.5في المئة من إجمالي قيمة األسهم المبيعة
( 81.9في المئة للفترة نفسها  ،)2020ليبلغ صافي
تداوالتهم األكثر شـ ً
ـراء بنحو  31.74مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين اآلخرين من إجمالي
قيمة األسهم ُ
المشتراة نحو  14.4في المئة ( 19.3في
المئة للفترة نفسها  )2020واشتروا ما قيمته 242.80
مليون دينار ،في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة
ً
نحو  238.82مليونا أي ما نسبته  14.2في المئة من
إجمالي قيمة األسهم ُ
المباعة ( 13.9في المئة للفترة
ً
شراء بنحو
نفسها  ،)2020ليبلغ صافي تداوالتهم
 3.97ماليين دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس
التعاون الخليجي من إجمالي قيمة األسهم ُ
المباعة
نحو  4.3في المئة ( 4.1في المئة للفترة نفسها )2020
أي ما قيمته  72.59مليون دينار ،في حين بلغت نسبة
أسهمهم المشتراة نحو  2.2في المئة ( 5.8في المئة
للفترة نفسها  )2020أي ما قيمته  36.86مليون دينار،
ً
ليبلغ صافي تداوالتهم الوحيدون بيعا وبنحو 35.72
ً
مليونا .وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن
سابقه ،إذ أصبح نحو  82.4في المئة للكويتيين،
و 14.3في المئة للمتداولين من الجنسيات األخرى،
و 3.3في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون
الخليجي ،مقارنة بنحو  78.4في المئة للكويتيين،
و 16.6في المئة للمتداولين من الجنسيات األخرى،
و 5في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون
الخليجي للفترة نفسها من عام .2020
أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية ،إذ
ك ــان النصيب األك ـبــر للمستثمر الـمـحـلــي ،وم ــازال
إقبال المستثمرين اآلخرين من خارج دول مجلس
التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل
دول المجلس ،ومازالت غلبة التداول فيها لألفراد.
وارتفع عدد حسابات التداول النشيطة بنحو 39
في المئة ما بين نهاية ديسمبر  2020ونهاية فبراير
 ،2021مقارنة بارتفاع طفيف بنسبة  0.03في المئة
ما بين نهاية ديسمبر  2019ونهاية فبراير .2020
وبلغ عدد حسابات التداول النشيطة في نهاية
ً
فبراير  2021نحو  23.90حسابا أي ما نسبته 5.9
فــي الـمـئــة مــن إجـمــالــي الـحـســابــات ،مـقــارنــة بنحو
ً
 26.25حسابا في نهاية يناير  2021أي ما نسبته
 6.5في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه ،أي
بانخفاض بنحو  -8.9في المئة خالل فبراير .2021
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الخترش :نسبة اإلنجاز  ...%65ومن المتوقع افتتاح المشروع بداية 2022
مشروع األندلس من
يتكون ً
 18طابقا ،بما في ذلك مجمع
تجاري يتألف من طابقين،
وطابق مخصص للنادي
الرياضي ومركز السبا ،و6
طوابق للعيادات الطبية ،و9
طوابق للمكاتب التجارية،
وغير ذلك الكثير.

أعـ ـلـ ـن ــت شـ ــركـ ــة «أجـ ـ ـي ـ ــال»
الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاري ـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــرفـ ـ ـيـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــة،
ً
مـ ـ ــؤخـ ـ ــرا ،بـ ـ ــدء الـ ـت ــأجـ ـي ــر فــي
«مـ ـش ــروع األن ــدل ــس» مـتـعــدد
االستخدامات ،والذي يعتبر
أحـ ــدث ال ـم ـشــاريــع الـضـخـمــة
ل ـل ـش ــرك ــة ،ح ـي ــث ي ـم ـت ــد عـلــى
مـ ـس ــا ح ــة أرض تـ ـبـ ـل ــغ أ ك ـث ــر
ً
ً
م ـ ــن  10350مـ ـ ـت ـ ــرا م ــر بـ ـع ــا ،
بـيـنـمــا تـبـلــغ مـســاحــة الـبـنــاء
 59.000مـتــر مــر بــع .ويتميز
ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروع بـ ـم ــوقـ ـع ــه
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي فـ ــي مـنـط ـقــة
حولي مقابل شــارع بيروت،
ح ـيــث ي ـس ـهــل ال ــوص ــول إلـيــه
مــن خ ــال طــر يــق الفحيحيل
ال ـ ـسـ ــريـ ــع وط ـ ــري ـ ــق الـ ـق ــاه ــرة
المجدد.

تجربة فريدة

المشروع ينفرد
بسعيه إلى ابتكار
مجتمع متكامل
بحس فريد

ه ـ ــذا ،وي ـت ـك ــون ال ـم ـش ــروع
ً
م ــن  18طــاب ـقــا ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
م ـج ـم ــع ت ـ ـجـ ــاري ي ـت ــأل ــف مــن
طــا ب ـق ـيــن ،و ط ــا ب ــق مخصص
لـ ـلـ ـن ــادي الـ ــريـ ــاضـ ــي وم ــرك ــز
السبا ،و  6طوابق للعيادات
الطبية ،و 9طوابق للمكاتب
الـ ـتـ ـج ــاري ــة ،وسـ ـ ـ ــرداب يـضــم
 11ص ـ ــا ل ـ ــة عـ ـ ـ ــرض س ـي ـن ـم ــا
تحت األرض مــزودة بأحدث
ت ـق ـن ـي ــات مـ ـش ــاه ــدة األف ـ ـ ــام،
باإلضافة إلى موقف سيارات
مستقل يتسع  1.200سيارة،
ويربطه جسر مشاة بالمبنى
الرئيسي.
وقـ ــال الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي
للشركة عبدالعزيز الخترش:
«نـ ـح ــن ف ــي (أجـ ـ ـي ـ ــال) نـسـعــى
ً
دائـ ـ ـم ـ ــا إلـ ـ ــى تـ ـق ــدي ــم ت ـج ــرب ــة
ف ــري ــدة م ــن ن ــوع ـه ــا ل ـك ــل مــن
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزوار والـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــأج ـ ــري ـ ــن
فـ ــي آن وا ح ـ ـ ــد ،و ل ـ ـهـ ــذا قـمـنــا
بـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن ف ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــق خ ـ ـ ــاص
ل ـي ـت ــول ــى مـ ـس ــؤولـ ـي ــة ت ـقــديــم
خـ ــدمـ ــات الـ ـت ــأجـ ـي ــر لـ ـك ــل مــن
ً
يرغب في أن يكون جزء ا من
«م ـ ـشـ ــروع األنـ ـ ــدلـ ـ ــس» ،الـ ــذي
ً
ً
ي ـع ـت ـب ــر م ـج ـت ـم ـع ــا م ـت ـك ــام ــا
ً
م ـل ـي ـئــا بــال ـمــزايــا ال ـم ـت ـعــددة.
سـ ـيـ ـك ــون ه ـ ــذا الـ ـف ــري ــق عـلــى

أت ــم االس ـت ـعــداد لــإجــابــة عن
اس ـت ـف ـس ــارات ال ـم ـس ـتــأجــريــن
واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــال طـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــم
ب ـق ـيــادة نـخـبــة م ــن ال ـك ـفــاء ات
المتخصصة في هذا المجال،
ً
علما أنه من المتوقع افتتاح
ا ل ـم ـش ــروع ف ــي ب ــدا ي ــة ،2022
حيث بلغت نسبة اإلنجاز 65
في المئة حتى اآلن».
ك ـمــا ت ـطــرق ال ـخ ـتــرش إلــى
م ـكــونــات الـمـجـمــع ال ـت ـجــاري
ف ــي الـ ـمـ ـش ــروع ،وأف ـ ـ ــاد بــأنــه
يـتــألــف م ــن طــابـقـيــن ،ويـضــم
مـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـ ــات مـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـص ـ ــة
للمحالت التجارية المحلية
والماركات العالمية البارزة،
م ـمــا ي ـع ــزز ت ـجــربــة ال ـت ـســوق
الـ ــراق ـ ـيـ ــة ويـ ـ ـج ـ ــذب الـ ـعـ ـم ــاء
الحاليين والجدد.
وأضاف أن «أجيال» تؤمن
بــأه ـم ـيــة ت ـش ـج ـيــع ال ـم ــواه ــب
الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة وال ـ ـم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات
الـكــويـتـيــة الـشــابــة وأصـحــاب
األفـ ـ ـ ـك ـ ـ ــار ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــدة ،ح ـي ــث
أتـ ـ ــاحـ ـ ــت أم ـ ــامـ ـ ـه ـ ــم الـ ـف ــرص ــة
ً
ليكونوا جزء ا من «األندلس»،
مـ ـم ــا ي ـضـ ـم ــن تـ ـق ــدي ــم ن ـظ ــرة
جــد يــدة لـتـجــر بــة المجمعات
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاريـ ـ ــة ف ـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت.
ه ـ ـ ـ ــذا إل ـ ـ ـ ــى جـ ـ ــانـ ـ ــب ال ـ ـعـ ــديـ ــد
م ـ ــن الـ ـجـ ـلـ ـس ــات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
وال ـ ـ ــداخـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــوافـ ـ ــرة
للمطاعم والمقاهي ،لتقديم
خ ـ ـ ـيـ ـ ــارات م ـ ـت ـ ـعـ ــددة ت ــرض ــي
ا لــذوا قــة من مختلف العمالء
تحت سقف واحد.

تصميمات فاخرة
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرش ،ف ــي
خ ـ ـتـ ــام تـ ـص ــريـ ـح ــه ،إلـ ـ ــى أن ــه
يـ ـ ـت ـ ــوف ـ ــر ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع 6
طــوا بــق مخصصة للعيادات
الطبية تتميز بتصميماتها
الـ ـ ـعـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة وم ـ ـسـ ــاحـ ــات ـ ـهـ ــا
ً
المختلفة ،مما يعتبر مكانا
ً
مـثــالـيــا السـتـقـطــاب أصـحــاب
ال ـ ـع ـ ـيـ ــادات الـ ــذيـ ــن ي ـب ـح ـثــون
عــن ال ـت ـمـ ّـيــز ،ه ــذا إل ــى جــانــب
ت ـخ ـص ـي ــص تـ ـسـ ـع ــة ط ــواب ــق
أخـ ـ ــرى ل ـل ـم ـكــاتــب ال ـت ـج ــاري ــة

وأص ـح ــاب ال ـم ـشــاريــع ،حيث
تـتـمـيــز بـتـصـمـيـمــات حــديـثــة
و فــا خــرة و بــأ ح ـجــام مختلفة
وذات ت ـق ـس ـي ـمــات م ــر ن ــة مــع
إط ـ ـ ـ ــاالت بـ ــانـ ــورام ـ ـيـ ــة ع ـلــى
مدينة الكويت.

إبتكار متكامل
م ــن ج ــانـ ـب ــه ،ص ـ ــرح نــائــب
الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذي ف ــي
«أج ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــال» ،ع ـ ـ ـبـ ـ ــدالـ ـ ــوهـ ـ ــاب
ً
العريفان ،قائال« :من المتوقع
ً
أن يــاقــي «األن ــدل ــس» إق ـبــاال
ً
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرا م ـ ــن ال ـم ـس ـت ــأج ــري ــن،
وأن تـ ـك ــون ن ـس ـب ــة ا ل ـتــأ ج ـيــر
فـ ـ ـي ـ ــه م ـ ــرتـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــة ،حـ ـ ـي ـ ــث إن ـ ــه
ي ـت ـم ـيــز عـ ــن م ـنــاف ـس ـيــه بــأنــه
يـسـعــى إ ل ــى ا ب ـت ـكــار مجتمع
مـتـكــامــل ب ـجــو جــديــد وحــس
مـجـتـمـعــي فــريــد ،إل ــى جــانــب
كـ ــو نـ ــه و ج ـ ـهـ ــة ج ـ ــد ي ـ ــدة ذات
تصميم مـمـيــز يـنــا ســب نمط
حـيــاة الكثيرين ،حيث يضم
العديد من المرافق الترفيهية
والـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاريـ ـ ــة
المتميزة ،مما يجعله المكان
المناسب للجميع والوجهة
الـمـفـضـلــة لـمـحـبــي الـتـسـلـيــة
وال ـ ـتـ ــرف ـ ـيـ ــه وال ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ـ ّـوق ف ــي
البالد ،باإلضافة إلى موقعه
الـحـيــوي وسـهــولــة الــوصــول
إليه وعدد مواقف السيارات
المتاحة.
وأض ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ــه ت ـ ــم ت ــزوي ــد
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ــن
ال ـم ــزاي ــا ال ـت ــي ت ـض ـمــن راح ــة
الـ ـمـ ـسـ ـت ــأج ــري ــن ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــدار
الـســاعــة طــوال أيــام األسـبــوع
وم ـ ـن ـ ـهـ ــا األم ـ ـ ـ ــن وال ـ ـسـ ــامـ ــة،
خ ــدم ــات ال ـت ـن ـظ ـي ــف ،تــوف ـيــر
اإلن ـت ــرن ــت وال ـه ــات ــف ون ـظــام
 IPTVوغيرها الكثير».
كما نــوه العريفان إ لــى أن
ً
ً
«األندلس» يعتبر أيضا مركزا
ً
ً
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا ح ـ ـيـ ــويـ ــا ،ح ـيــث
م ــن ا ل ـم ـتــو قــع أن يـسـتـضـيــف
ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد م ـ ـ ــن ال ـ ـف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات
ال ـت ـس ــوي ـق ـي ــة ال ـم ـخ ـط ــط لـهــا
عـلــى م ــدار ال ـعــام ،إلــى جانب
تنظيم المناسبات الخاصة

وح ـفــات إط ــاق الـمـنـتـجــات،
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى م ـج ـم ــوع ــة
واس ـ ـعـ ــة مـ ــن األنـ ـشـ ـط ــة م ـثــل
ال ـم ــوس ـي ـق ــى ال ـح ـي ــة ،م ـســرح
األطفال ،األحداث الرياضية،
وج ـ ـم ـ ـيـ ــع أن ـ ـ ـ ـ ــواع الـ ـ ـع ـ ــروض
وا لـمـهــر جــا نــات ،مـمــا يساهم
ف ـ ـ ــي دع ـ ـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــأجـ ــريـ ــن،
ويعزز التفاعل بين بعضهم
البعض من ناحية ،كما يزيد
ال ـت ــواص ــل م ــع ال ـج ـم ـهــور من
ناحية أخرى.
ي ــذ ك ــر أن «األ نـ ـ ــد لـ ـ ــس» هــو
أحـ ــدث ال ـم ـشــاريــع الـضـخـمــة
ً
ل ـل ـشــركــة ،ال ـتــي ت ـل ـتــزم دائ ـمــا
بتقديم تجارب ممتعة وسط
أجـ ـ ـ ــواء فـ ــريـ ــدة مـ ــن ن ــوع ـه ــا.
ويعتبر هذا المشروع إضافة
متميزة لما تمتلكه الشركة
من عقارات ومشاريع تنموية
ن ــاجـ ـح ــة بـ ـم ــا فـ ــي ذلـ ـ ــك ب ــرج
الحمراء ومجمع أجيال.

نؤمن بأهمية تشجيع
المواهب المحلية وأصحاب
األفكار الجديدة
الخترش

«األندلس» قد يالقي
ً
ً
إقباال كبيرا من
المستأجرين
العريفان
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نظمت رابطة األدباء الكويتيين،
محاضرة "أونالين" بعنوان "السرديات
الكبرى في التراث العربي" ،لألديب
د .سليمان الشطي.

يعود ثنائي الكوميديا الشهير؛ عبدالله
السدحان وناصر القصبي ،إلى الشاشة
ً
قريبا ،من خالل عمل جديد عبر .MBC

١٩

أصدر الفنانمحمد منير ،أغنيته
"زوق" على قناته الرسمية
بالـ"يوتيوب" ،من كلمات مجدي
نجيب ،وألحان وجيه عزيز.

كارين جيالن تخوض مغامرة
مرعبة بمسلسل «»Calls

تستعد للنسخة الرابعة من فيلم «جومانجي» بصحبة ذا روك
تعيش النجمة العالمية ،كــار يــن جـيــان ،حالة
نـشــاط فني مــن خــال بطولة اثنين مــن التجارب
الـفـنـيــة ال ـض ـخ ـمــة ،ال ـتــي تـسـتـعــد ل ـل ـشــروع فيهما
م ـبــاشــرة ،وهـمــا ينتميان لـفـئــة الـخـيــال واإلثـ ــارة.
و ك ـش ـفــت مـنـصــة  Apple TV Plusع ــن ا ن ـطــاق
مـ ـش ــروع مـسـلـسـلـهــا ا ل ـج ــد ي ــد " ،"Callsبـمـشــار كــة
جـيــان ،حيث تــم ابتكار السلسلة ا لـجــد يــدة ،على
أن تـعـتـمــد بـشـكــل أك ـبــر ع ـلــى ص ــوت ال ـب ـطــل ،بــدال
مـ ــن رؤي ـ ـ ــة صـ ــورتـ ــه ب ـش ـك ــل واضـ ـ ـ ــح ،لـ ـس ــرد تـســع
قـصــص فــرديــة قـصـيــرة مــن خ ــال تـســع مكالمات.
العمل تتصدر لبطولته كارين جيالن إلى جانب
بــاقــة مــن أشـهــر نـجــوم هــولـيــوود منهم نيكوالس
ب ـ ــراون ،كــانـســي ب ـ ــراون ،لـيـلــي كــولـيـنــز ،روزاريـ ــو
داوسـ ـ ـ ــون ،م ـ ــارك دوب ـ ـ ــاس ،ج ـ ــودي ج ــري ــر ،ل ــورا
هــاريــر ،ب ــول وال ـتــر هـ ــاوزر ،دان ــي هــوس ـتــون ،نيك
جــونــاس ،راي ـلــي كـيــو ،ج ــوي كـيـنــغ ،ستيفن النــغ،
جــايــدن مــارتـيــل ،ب ــاوال نــونـيــز ،ومــن إخ ــراج Fede
ً
ً
ً
 ،Álvarezوستتبع كــل حلقة لـغــزا درا م ـيــا مرعبا
يـتـكـشــف م ــن خ ــال سـلـسـلــة م ــن  Callsالـهــاتـفـيــة،
ومع مرور الحلقات ،تبدأ الشخصيات في تجربة

أحداث مكثفة ومقلقة تكشف أكثر عن شخصياتهم.
و" "Callsسلسلة أصلية من  Appleبالتعاون مع
شبكة  ،Canal Plusتم إنتاجه بالتعاون مع شركات
مثل  Studiocanalو ،Bad Hombreوسيتم بثه
ً
عالميا في أكثر من  100دولة ،وسيتم عرض إصدار
باللغة الفرنسية واإلسبانية ألول مرة على Canal
 Plusفــي أسـ ــواق م ـحــددة حـيــث ت ـتــوافــر الـمـنـصــة.
وبمجرد االنتهاء من المسلسل ستشرع جيالن
استكمال سلسلة المغامرات والكوميديا Jumanji
الجزء ا لــرا بــع بعد نجاح األ ج ــزاء الثالثة السابقة
منه بصورة كبيرة ،مثلما ظهر في أرقام إيراداته،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ت ـع ـلــق ج ـمــاه ـيــر وم ـح ـبــي الـعـمــل
بأبطاله مثل ذا روك ،وكيفن هارت ،وهو من إنتاج
استوديوهات سوني السينمائية ،وبلغت تكلفة
إنتاج الجزء األول من السلسلة ،الذي طرح في 2017
تحت اسم Jumanji:Welcome to the Jungle""،
 90مليون دوالر ،وكان من تأليف الثنائي سكوت
روزنـبــرج وريــك سومنرز ،وإخ ــراج جــاك كــاســدان.
ب ـي ـن ـمــا دارت أحـ ـ ــداث الـ ـج ــزء األخـ ـي ــر ف ــي إط ــار
مــن الخيال والـتـشــويــق ،حــول  4طــاب بالمدرسة

مارين إيغرت

ا لـثــا نــو يــة يكتشفون لعبة قــد يـمــة تقحمهم دا خــل
الـ ـغ ــاب ــة ال ـم ــرت ـب ـط ــة بـ ـ ــإعـ ـ ــدادات ال ـل ـع ـب ــة ووحـ ـ ــدة
تـحـكـمـهــا ،الـلـعـبــة تـتـجـســد فــي اخ ـت ـيــارات ـهــم الـتــي
ت ـقــف عـلـيـهــا أن ـش ـط ـت ـهــم ،ل ـي ــدرك ــوا م ــع ال ــوق ــت أن
"ج ــوم ــانـ ـج ــي" ل ـي ـس ــت مـ ـج ــرد لـ ـعـ ـب ــة ،إنـ ـم ــا ت ـح ـ ٍـد
ُ
لـلـبـقــاء عـلــى قـيــد ال ـح ـيــاة ،وعـلـيــك أن ت ـتــم اللعبة
لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقي.
ي ـ ــذك ـ ــر أن جـ ـ ـي ـ ــان ت ـ ـ ـصـ ـ ــدرت قـ ــائ ـ ـمـ ــة م ــوق ــع
 IMDBلـلـنـجــوم األ ك ـث ــر شـعـبـيــة على
مستوى العالم خــال  ،2018إلى
ج ــان ــب م ـج ـمــوعــة م ــن الـنـجــوم
ال ــذي ــن ك ــان ــوا م ـحــط اهـتـمــام
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــور ،نـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــرا لـ ـم ــا
قــدمــوه مــن أع ـمــال مميزة
بــالـسـيـنـمــا والـتـلـفــزيــون.

كارين جيالن

تشاو بملصق الفيلم

كيم كارداشيان

ختام النسخة االفتراضية من «برلين السينمائي» حملة شرسة على مخرجة «نومادالند» في الصين كارداشيان :التنمر حطمني أثناء فترة حملي
اختتمت النسخة االفتراضية من مهرجان برلين السينمائي في دورته الحادية والسبعين
أمس األول ،معلنة قائمة الفائزين بجوائز المهرجان.
وذهبت جائزة الدب الذهبي ألفضل فيلم "باد الك بانغينغ أور لوني بورن" ،والجائزة الكبرى
للجنة التحكيم ،الدب الفضي" :ويل أوف فورتشن آند فانتاسي" لريوسوكي هاماغوتشي،
وجائزة لجنة التحكيم ،الدب الفضي" :مستر باخمان آند هيز كالس" ،وجائزة الدب الفضي
ألفضل مخرج :دينيس ناغي عن "ناتشورال اليت" ،وجائزة الدب الفضي ألفضل ممثلة مارين
إيـغــرت عــن دورهــا فــي "أيــم يــور مــان" ،وجــائــزة الــدب الفضي ألفضل ممثلة دور ثــانــوي ليال
كيزلينغر عن دورهــا في "فوريست  -آي سي يو إيفريوير" ،والــدب الفضي ألفضل مساهمة
فنية لـ ييبران أسود عن مونتاج فيلم "أونا بيليكوال دي بوليثياس" أللونسو رويزباالسيوس،
(أ .ف .ب)
والدب الفضي ألفضل سيناريو "إنتروداكشن" لهونغ سانغسو.

وجدت المخرجة كلويه تشاو ،أول آسيوية تفوز بجائزة "غولدن غلوب" بفضل فيلمها "نومادالند"،
نفسها في قلب جدل في الصين قد يحرمها من عرض فيلمها في بلدها األم.
وكــان "نومادالند" الــذي يتناول مجموعة "هيبيز" معاصرين يجوبون الــواليــات المتحدة في
حافالتهم ،خرج منتصرا خالل حفل توزيع "غولدن غلوب" ،إحدى أبرز الجوائز السينمائية األميركية،
لتصبح تشاو أول امرأة آسيوية تحصد جائزة أفضل مخرج ،وثاني امرأة تحصد الجائزة بعد باربرا
سترايسند.
وأثارت الجائزة اإلعجاب في الصين مطلع األسبوع ،إذ قالت وسائل إعالم محلية إن المخرجة
الصينية مفخرة وطنية ،لكن سرعان ما نشرت مقابلة قديمة لتشاو تقول فيها "إن الصين مكان يسوده
الكذب ،فالواليات المتحدة باتت بلدي" ،لتثير حملة شرسة ضدها اتهمتها بالـ "خائنة" ،وأصبح
(أ ف ب)
طرح فيلم "نومادالند" رسميا بالصين في  23ابريل أمرا غير مؤكد.

انتقدت نجمة تلفزيون الــواقــع األميركية كيم كــارداشـيــان مــن يتنمرون على اآلخرين
وينتقدونهم بسبب أجسامهم ،متذكرة تعرضها للتنمر ،بسبب زيادة وزنها نحو  27كيلوغراما
خالل حملها األول .وقالت كارداشيان في منشور على "إنستغرام" ،إنه تم تشبيهها بحوت قاتل
في عام  ،2013ومقارنتها مع كيت زوجة األمير وليام التي كانت حامال أيضا في ذلك الوقت.
وأضافت" :كنت أبكي يوميا ،بسبب ما حدث لجسدي ،وضغوط المقارنة مع جسمي ،قبل
وبعد الحمل ،حتى إن وسائل اإلعالم شبهتني بالحوت شامو" ،في إشارة إلى الثدييات التي
كانت تقدم عروضها في عالم البحار.
وتابعت كارداشيان ( 40عاما)" :كنت أشعر بالخجل ،بسبب قصص الغالف التي جعلت عدم
شعوري باألمن مؤلما جدا إلى حد عدم استطاعتي مغادرة المنزل ألشهر .حطمني التنمر
(رويترز)
نفسيا أثناء فترة حملي".

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
ً
مهنيا :القدر ال ينام وهو يهيئ لك يوما
ً
ً
جميال بعيدا عن الكدر.
ً
عاطفيا :لديك عطش لرؤية الحبيب لكن
الظروف الراهنة باعدت بينكما.
ً
ً
اجتماعيا :ال راحــة أبـ ّـدا في الدنيا ومع
هذا يجب عليك أن ترفه عن نفسك.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :تبدو اليوم غير قادر على العمل
والتشاؤم يكتنف نفسك.
ً
عاطفيا :الظرف مــؤات لتشارك رفيق
حياتك بإحدى الهوايات المفيدة.
ً
اجتماعيا  :ال تـعـ ّـر ض نفسك ألخطار
ً
قد تؤذيك وكن حكيما في تصرفاتك.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ً
ً
مـهـنـيــا :كــن صــريـحــا مــع الـمـســؤولـيــن في
المواقف الحرجة ودافع عن حقك.
ً
عاطفيا :يشعرك الحبيب باالشتياق إليك
لكن الوضع يمنعك من رؤيته.
ً
اجتماعيا  :ا لـصــد يــق المخلص ُيستضاء
برأيه عندما تسود الدنيا في وجهك.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
ً
مـهـنـيــا :قــد ي ـكــون ه ــذا ال ـيــوم مـضـطــربــا
فبعض األعمال لن تسير بحسب رغبتك.
ً
عاطفيا :تحويل حزنك إلــى غضب على
الشريك يعطي نتائج سلبية.
ً
ً
اجتماعيا :ال تخفض رأسك يائسا وتترك
األمور كما هي عليه فتتضاعف المشاكل.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
ً
مـهـنـيــا :دع ال ـتــواصــل م ـتــوفــرا مــع الــزمــاء
ّ
ونظم برنامج عملك بحسب أولوياته.
ً
عاطفيا :لماذا تكتم مشاعرك عن الحبيب
فهو يحتاج إلى بوحك بها.
ً
ً
اجتماعيا :ال تعاتب أحدا على أفعاله وكن
فوق كل المشاعر السيئة.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً ّ
مهنيا :تغلب على كسلك وأكمل ما بدأت
به فأنت على طريق النجاح.
ً
عاطفيا :اإلصغاء لشريك حياتك ضروري
ً
ًّ
ّ
ويقربه منك عاطفيا وجسديا.
ً
اجتماعيا :ال يبدو أن األمور اليوم تسير
ً
عائليا بشكل طبيعي فتعاون مع الجميع.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو
ً
مهنيا :ليس من ّ
شر في عملك أكثر من
ّ
تضيع أتعابك سدى.
الفوضى التي
ً
عاطفيا :ال توافق األفالك على مسيرتك
ّ
العصي في الدواليب.
العاطفية وتضع
ً
اجتماعيا :من المستحيل إرضاء جميع
ً
الناس والمهم أن يكون ضميرك راضيا.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مـهـنـيــا :الــوقــت اآلن مـنــاســب الكـتـشــاف
فرص جديدة تؤدي إلى تجارب مثيرة.
ً
عاطفيا :أبعد األفكار السوداء عن رأسك
ّ
ّ
وتمتع بحب الشريك الصادق نحوك.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـنـتـمــي إل ــى مـجـمــوعــة من
األصحاب ترتاح معهم لكن األوضاع ال
تسمح بلقائهم.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :ال سلطة لديك على الوقت الذي ّ
يمر
فاعرف كيف تستثمره.
ً
عاطفيا :يعتري عالقتكما العاطفية بعض
الفتور ثم تعود المياه إلى مجاريها.
ً
اجتماعيا :ليس أفضل من تقليل الطعام
ً
ً
ليبقى ذهنك صافيا وجسمك نشيطا.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ّ
ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـت ـغ ــل ــب ع ـل ــى ال ـع ـق ـب ــات ال ـتــي
ّ
تـصـنـعـهــا ال ـظ ــروف وت ـت ـصــرف بـمــرونــة
وحكمة.
ً
ً ّ
عاطفيا :تفكر في الحبيب كثيرا واألجدى
ّ
تفكر في األمور التي ّ
تقوي عالقتكما.
أن
ً
ّ
اجـتـمــاعـيــا :س ــر ال ـس ـعــادة األك ـبــر فــي أن
ً
تكون مرتاحا مع نفسك.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مـهـنـيــا :ال ّتستسلم لـمــا يـعـتــرضــك من
عقبات وتسلح بالصبر والتفاؤل.
ً
عاطفيا :يعلم الشريك بما تعانيه لكنه
يصارحك بجزء من أخطائك.
ً
اجتماعيا  :تصحيح الخطأ يأخذ منك
ً ّ
وقتا أقل من تبريره أمام الغير.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
ً
مهنيا :تكتشف يوما بعد آخر أن طاقتك
الحماس.
كبيرة لكن ينقصك بعض
ّ
ً
عاطفيا :الشريك هو في ّ
السراء والضراء
ّ
فصارحه كي يخفف عنك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :لــديــك مشكلة فــي التركيز
ّ
عـلــى الـمـهــام داخ ــل الـمـنــزل ألن أفـكــارك
مضطربة.
رقم الحظ.22 :

18
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ً

cars@aljarida.com

إسكاليد الجديدة كليا...

ملكية

ً
بمحرك  8سلندرات يولد  420حصانا
مقرون بناقل حركة جديد من  10سرعات
يوسف العبدالله insta: @Yousfalabdullah

ً
بفخامة ملكية ،جاء الجيل الخامس من كاديالك إسكاليد  2021الجديدة كليا بعد تغييرات جذرية
شملت تصميمها الداخلي والخارجي ،وتضمينها تقنيات حديثة من شأنها إضفاء ُبعد جديد لهذه
ّ
المتعددة االستعماالت  ،SUVو"الجريدة" اختارتها اليوم للحديث عنها بعد
المركبة الرياضية
تجربة قيادتها بدعوة خاصة من "كاديالك الغانم" الوكيل الحصري لعالمة كاديالك في الكويت،
وذلك إللقاء الضوء عن أدائها على الطريق ،ومواصفاتها الحديثة.

جــاء الجيل الخامس من كــاديــاك إسكاليد
ً
الجديدة كليا بالعديد من التقنيات األولى من
نوعها ،وترتقي المركبة إلــى مستويات أعلى
ّ
وتتضمن باقة حصرية من
من الصدارة بفئتها،
ّ
المتقدمة ،بما فيها شاشة OLED
المزايا التقنية
َّ
مخصص
 4Kمائلة ،وأول نظام صوتي AKG
ً
للسيارات ،لكن هذه ّ
مجرد بداية ،إذ جرى أيضا
العمل على إعادة تحديث طراز عام  2021الجديد
ّ ً
كليا من نقطة الصفر ،ليوفر ديناميكيات قيادة
ً
َّ
محسنة ومزيدا من الفخامة.
وت ـحــافــظ "إس ـكــال ـيــد" ع ـلــى عـنـصــر اإلنـ ــارة
الـ ـعـ ـم ــودي ــة ال ـح ـص ــري ــة مـ ــن "ك ـ ـ ــادي ـ ـ ــاك" ،لـكــن
ُ
ً
ً
الترجمة الجديدة تضفي ضــوءا أماميا أفقيا
ً
نــاع ـمــا لـتـعــزيــز الــوق ـفــة الــواث ـقــة لـلـمــركـبــة ،أمــا
الميزة الحصرية لألضواء الخلفية العمودية
ُ
الـطــويـلــة فتبقى ظــاهــرة ،لـكــن تـضـفــي طبقات
ولمسات عميقة ثالثية األبعاد مع تصميم دقيق
التفاصيل .وتأتي العجالت الكبيرة حجم 22
ِّ
ً
إنشا كتجهيز قياسي لتعزز المظهر الجريء
للمركبة.
ً
ّ ً
يا ً
أداء موثوقا
وتأتي "إسكاليد" الجديدة كل
ِّ
ـدف لتوفير
م ــع تـقـنـيــات شــا ّسـيــه مـتـقــدمــة ت ـهـ ّ
تجربة قيادة تتميز باالستجابة والدقة مع عزل
استثنائي عن ضجيج الطريق ،ومن العناصر
التي تساهم بهذا عبر التعليق الخلفي المستقل
ّ ً
الجديد كليا الــذي يعمل بشكل أســاســي على
تحويل ديناميكيات القيادة في "إسكاليد" ،مما
ّ
يمكن كل عجلة خلفية من التعامل مع ظروف
ال ـطــريــق بـشـكــل مـنـفـصــل ألج ــل ت ـعــزيــز ج ــودة
ّ
الركوب واالستجابة للتوجيه ،وتمكين التحكم
الكامل من ِق َبل السائق.
ّ
وزودت إسكاليد الـجــديــدة بنظام التحكم
المغناطيسي بالركوب الحصري من "كاديالك"،
ً
ّ
وال ــذي يشكل تقنية التعليق األس ــرع تفاعال
فــي العالم ومـيــزة ب ــارزة دائـمــة فــي "إسكاليد".
وي ـسـت ـخــدم ال ـن ـظــام أج ـه ــزة اس ـت ـش ـعــار "ت ـقــرأ"
الطريق باستمرار وتـعـ ّـدل نسبة التخميد في
ً
ّ
الممتصات بشكل فوري تقريبا لتخفيف الحركة
العمودية للمركبة وتمايل الهيكل واالهتزازات،
باالضافة الى نظام التعليق التفاعلي الجديد،
ويعمل التعليق الهوائي بشكل أوتوماتيكي
َ
مستمر على موازنة التحميل وتعديل ارتفاع
الــركــوب عند العجالت األرب ــع ،وأثـنــاء القيادة
ً
على الطرقات السريعة ،يقوم النظام تلقائيا
بتخفيض ارت ـف ــاع ال ــرك ــوب لتحسين الـمــزايــا
اإليروديناميكية.
وجهز الصانع األميركي إسكاليد الجديدة
بمفاضل إلكتروني مـحــدود االن ــزالق ()eLSD
ً
متوافر اختياريا ،وهــو يـقـ ّـدم مستويات أكثر
ّ
دقــة من الجر مع تفعيل الطاقة على العجالت
ّ
الخلفية .ويسهم التفعيل دائم التغير للقابض
فــي توفير الـعــزم ال ــازم إلــى العجلة ذات أعلى
م ـس ـت ــوى م ــن الـ ـج ــر ،ح ـت ــى أثـ ـن ــاء االن ـع ـط ــاف
ً
والقيادة في الظروف المناخية الرطبة ،فضال
عن أن ذلــك يساهم الجمع االختياري والفريد
ّ
بين التحكم المغناطيسي بالركوب ،والتعليق

تجربة ةديرجلا.
الثبات والهيبة ،أفـضــل مــا يمكن
وصــف تجربة "إسـكــالـيــد" الـجــديــدة،
ف ـف ــي ق ـي ــادت ـه ــا ال ـه ـي ـب ــة وال ـف ـخ ــام ــة
وال ـ ـج ـ ـمـ ــال الـ ـت ــي ت ـخ ـط ــف ال ـع ـي ــون،
والثبات بــاألداء الذي يجعل من هذه
ً
المركبة أجمل جيال بعد جيل.
وج ــاءت تـجــربــة "ال ـجــريــدة" ،التي
كــانــت ب ــدع ــوة خــاصــة م ــن "ك ــادي ــاك
الـغــانــم" الوكيل الحصري لعالمتها
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،لـتـثـبــت أن "إس ـكــال ـيــد"
ليست مجرد اسم للفخامة فحسب ،بل
بمجرد دخولك إلى هذه المركبة تبدأ
المغريات بــاإلنــارات الخارجية التي
ً
ترحب بدخولها ،فضال عن المقاعد

الهوائي التفاعلي والمفاضل اإللكتروني محدود
االنزالق في منح سيطرة استثنائية على هيكل
"إسكاليد" ،مع مرونة ّ
مميزة بالنسبة لمركبة
بحجمها.
وطورت "إسكاليد" مركبتها الجديدة بالبقاء
على األداء الذي يوحي بالثقة ميزة أساسية في
"إسكاليد" لعام  ،2021وذلك مع ّ
محرك  V-8جديد
ً
سعة  6.2لترات متوافر قياسيا .ومــع تقنيات
ّ
ّ
للصمامات ،اإليقاف /التشغيل
المتبدل
التوقيت
ّ
وال ـن ـظــام الــديـنــامـيـكــي إلدارة ال ــوق ــود ،تتمكن
المركبة من تحقيق الـتــوازن بين األداء القوي
ً
ّ
المميزة ،كما أن هذا
عند  420حصانا والكفاءة
المحرك يقترن مع نظام نقل حركة أوتوماتيكي
ّ
من  10سرعات مع تحكم إلكتروني بالتبديل
بين التعشيقات.

داخلية مختلفة
ّ
وتــأثــر التصميم الداخلي الجديد للمركبة
بطراز "إسكاال" النموذجي من "كاديالك" ،وهو
ُيرسي معايير جديدة عبر أول خامة Gideon
 .Whisper Beigeوتــرت ـكــز ه ــذه الـمـقـصــورة
االخ ـت ـي ــاري ــة ال ـم ـت ـم ـحــورة ح ــول األداء ال ـقــوي
واألناقة العالية على نسيج تمت حياكته بحيث
ً
ً
ُيضفي ُبعدا جديدا من األناقة.
ّ
وتـشــكــل شــاشــة  OLEDالـمــائـلــة األولـ ــى من
نــوعـهــا عـلــى اإلطـ ــاق ضـمــن ق ـطــاع ال ـس ـيــارات
النقطة المحورية في المقصورة الداخلية ،وقد
ّ
ّ
المصممين من تعزيز تكامل وتخصيص
مكنت
ً
مجمل البيئة الــداخـلـيــة ،عــوضــا عــن االكـتـفــاء
بإدخال شاشة مستطيلة قياسية ضمن لوحة
عـ ـ ّـدادات تقليدية ،والنتيجة مظهر مقصورة
متكاملة حديثة.
إلى جانب هذاُ ،ت َ
عتبر "إسكاليد" لعام 2021
أكـبــر "إسـكــالـيــد" عـلــى اإلطـ ــاق ،وه ــي بالتالي
ّ
توفر المزيد من المساحة للركاب وأمتعتهم،
وس ــاه ـم ــت ال ـه ـن ــدس ــة الـ ـج ــدي ــدة ف ــي تــوسـعــة
ّ ً
المساحة الداخلية بشكل بارز ،مما َ
حيزا
أوجد
أكـبــر بنسبة  40فــي الـمـئــة لــأرجــل عـنــد صف
المقاعد الثالث مع زيادة نسبتها  68في المئة
بالمساحة التحميلية القصوى لألمتعة خلف
صــف الـمـقــاعــد ال ـثــالــث فــي ال ـط ــراز ذي الـطــول
القياسي.

ويشتمل الـنـظــام عـلــى ث ــاث شــاشــات ،األول ــى
ّ
لوحة تحكم باللمس قياسها  7.2إنشات لمركز
معلومات السائق يسار السائق ،والثانية شاشة
ً
بقياس  14.2إنـشــا لمجموعة ال ـعـ ّـدادات خلف
عجلة الـقـيــادة ،والـثــالـثــة شــاشــة بقياس 16.9
ً
إنشا لنظام المعلومات والترفيه يمين السائق،
ّ
وتتميز شاشة  OLED 4kبكونها رقيقة كالورقة.
ً
اختياريا ّ
خاصية المالحة بالواقع
وتتاح
َّ
ّ ً
ال ـم ـعــزز ( )ARال ـجــديــدة كــل ـيــا ،وه ــي تستخدم
ّ
مشاهد الــرؤيــة الـمـبــاشــرة للطريق وتتضمن
ّ
مؤشرات توجيهية وغيرها من المزايا لتعزيز
توجيهات القيادة ،كما تقترن مع ميزة الرؤية
المحيطية ( )Surround Visionالتي ُت َ
عتبر ميزة
لتوفير
قياسية تستخدم أربع كاميرات خارجية
ّ
رؤية ُعلوية شاملة للمنطقة حول المركبة بدقة
 2ميغابيكسل ،مما يجعل عملية الركن سهلة
للغاية.
ً
عالوة على هذا ،تتوفر اختياريا حزمة قطر
متكاملة ()Trailering Integration Package
ّ
تقدم حتى تسعة مشاهد للرؤية عبر الكاميرا
(بـمــا فــي ذل ــك الـخـطــوط التوجيهية للكاميرا
الـخـلـفـيــة) ألج ــل دع ــم عـمـلـيــة ال ــوص ــل الـسـهــل
ّ
تحكم َ
ّ
مدمجة
تتضمن الباقة أداة
للمقطورة .كما
ً
ً
بمكبح المقطورة ،وتطبيقا خاصا للقطر يوفر
وضعيات ّ
خاصة للقطر ،وميزة مراقبة ضغط
ّ
الموسعة
وحرارة اإلطارات ،وكذلك ميزة التنبيه
للمنطقة الجانبية العمياء.

أنظمة ترفيهية
أما النظام الترفيهي الجديد للمقاعد الخلفية،
فيشتمل على شاشات عــرض مــزدوجــة قياس
ً
 12.6إن ـش ــا م ــع م ـيــزة ال ـمــاحــة وقـ ـ ــدرات الـبــث
عبر اإلنترنت ،مما يتيح االستمتاع باأللعاب
وسماع الموسيقى ومشاهدة مقاطع
اإللكترونية َّ
الفيديو المفضلة باستخدام منافذ  HDMIو
 .USBكما تستطيع الشاشات أن تعكس واجهات
الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد .إضافة

للمرة األولى
تأتي "إسكاليد"  2021غنية بالخصائص التي
تظهر ّ
للمرة األولى في قطاع السيارات لتمنح
ُ
تجربة قـيــادة ال تنسى ،وتساهم الخصائص
القياسية واالختيارية في تحسين رؤية السائق،
ّ
ّ
بالتطو ر
يتميز تصميمها ا لـحـصــري
بينما
وتعزيزه للمزايا أكثر.
وت ــوف ــر شــاشــة  OLEDال ـمــائ ـلــة ،األولـ ــى من
ً
نوعها بقطاع السيارات والبالغ قياسها إجماليا
ً
 38إنشا ،ضعف كثافة البيكسل الموجودة في
ً
ً
ّ
تلفاز  ،4Kوبالتالي ،تقدم صورا واضحة جدا.

الثبات والهيبة

التي تم تجهيزها بسماعات تسمح
بالتواصل مع جميع قائدي المركبة،
وال ـح ـصــول عـلــى ش ـعــور سينمائي
ً
لـلـصــوت خ ــال قـيــادتـهــا ،ف ـضــا عن
تجهيز داخليتها ومقاعدها بأفخر
أنواع الجلود تبدأ باحتضانك لتبدو
الــداخـلـيــة والـمـطـعـمــة بــآخــر وســائــل
التكنولوجيا والتطور حاضرة خالل
ً
الـقـيــادة ،فضال عــن الشاشة الكبيرة
التي جاءت بحجم  38انشا لتصبح
اك ـب ــر ش ــاش ــة مـ ـ ــزودة ف ــي الـمــركـبــات
بالعالم.
وفي قيادة "إسكاليد" على الطريق
هـيـبــة بـعــد تـجـهـيــزهــا بـمـحــرك قــوي

يزأر على الطريق كلما كانت الحاجة،
ً
ً
إال أن ذلك كان مرتبطا تماما بثبات
ً
قــوي جــدا مصحوب بتباديل ناعمة
وغ ـيــر مـسـمــوعــة وســري ـعــة م ــن ناقل
الحركة األوتوماتيكي ،الــذي يعكس
عمق التجهيزات التي عملت عليها
"كاديالك" في هذه المركبة ،ال سيما
بعد اعادة تصنيعه ليبدو ناقل أرضي
ألول مرة في تاريخ المركبة.
ال يمكن لجميع الحروف أن تصف
جمال "إسكاليد" وقوة أدائها ،فأفضل
مــا يمكن فعله تجاهها الــذهــاب إلى
"كاديالك الغانم" لقيادتها والشعور
بتلك اللحظات على حقيقتها.

تصوير جورج ريجي
ّ
إلــى هــذا ،فــإن اقـتــراحــات الـ ُـوجـهــات مــن الــركــاب
الخلفيين يمكن إرسالها إلــى شاشة المالحة
األمامية ليتم قبولها أو رفضها من السائق.
ّ
لمحبي الـمــوسـيـقــى ،تــوفــر لهم
وبــالـنـسـبــة
"إسكاليد" أول تقنية صوتية نوع  ،AKGعلى
ً
رأس ـه ــا ن ـظ ــام ص ــوت اس ـتــديــو م ــع  36م ـكـ ّـبــرا
للصوت ،إضافة لميزة تعزيز المحادثة التي
ّ
ومكبرات  AKGللتواصل
تستخدم ميكروفونات
ّ
بين الركاب األماميين والخلفيين .ويقترن هذا
مع ميزة التعليمات المالحية الصوتية البديهية.

تقنيات أمنية حديثة
ً
ليس مفاجئا أن تكون "إسكاليد" لعام 2021
غنية بـبــاقــة مــن خـصــائــص الـســامــة ّ النشطة
القياسية واالخـتـيــاريــة لضمان التنقل اآلمــن
لجميع الــركــاب .وه ــذا يشمل مـيــزة المساعدة
األمامية والخلفية في الركن ،والفرملة األمامية
األوتوماتيكية الطارئة ،ونظام التحذير والفرملة
األم ــام ـي ــة لـمـنــع االصـ ـط ــدام بــال ـم ـشــاة ،ون ـظــام
الـتـحــذيــر الخلفي مــن وج ــود الـمـشــاة ،ومقعد
التنبيه للسالمة ،والتنبيه من التصادم األمامي،
والمساعدة التفاعلية بالركن ،وشاشة عرض
ّ
ملونة منعكسة على الــزجــاج األمــامــي ،ونظام
المحافظة على الـمـســار ،ونـظــام التنبيه عند
االنحراف عن المسار ،ونظام التنبيه عند تغيير
الـمـســار مــع نـظــام التنبيه للمنطقة الجانبية
العمياء ،ونظام التنبيه من األجسام العابرة في
الخلف ،والرؤية الليلية ،ونظام تثبيت السرعة
التفاعلي ،والـفــرمـلــة األمــامـيــة األوتوماتيكية

ّ
الطارئة المعززة ،والفرملة األوتوماتيكية عند
الرجوع للخلف والشد التلقائي لحزام األمان.
ومع الريادة بخصائص السالمة واالتصال
َّ
ً
المعززة ،ستتوفر "إسكاليد" لعام  2021قريبا
ً
أيضا في دول مختارة ضمن مجلس التعاون
الخليجي مع تقنية  OnStarالرائدة من "جنرال
موتورز" لألمان والسالمة في المركبة.
وعبر الدعم المتوافر من لمسة بشريةُ ،ت َ
عتبر
 OnStarخدمة االشتراك األولى من نوعها التي
ّ
تتميز
تمنح مالكي "إسكاليد" تجربة رك ــوب
بمزيد من الحماية والقدرة على االتصال.
ومــع  ،OnStarيمكن للعمالء االعتماد على
ّ
المتميزة منها االستجابة
باقة من الخصائص
األوتوماتيكية للتصادم ،إذ عند وقــوع حادث
ً
قوي ،تقوم تلقائيا أجهزة االستشعار بإرسال
ً
تنبيه إلــى  OnStarليتم فــوريــا ربــط مستشار
خ ــاص م ــع الـمــركـبــة م ـبــاشــرة لـضـمــان إرس ــال
المساعدة المالئمة إلى موقع الحادث.
وهذا ليس كل شيء ،إذ باستطاعة العمالء
ً
االس ـت ـفــادة أي ـضــا مــن بــاقــة االش ـت ــراك بخدمة
 OnStar "Connectواالعتماد على االبتكارات
التي ّ
تسهل حياتهم أكثر ،ومــع خدمات بــارزة
ّ
مثل وحــدة مفتاح التحكم عــن بعد ،يستطيع
ّ
الـعـمــاء الـتـحــكــم فــي مركبتهم "إسـكــالـيــد" من
ّ
أي مكان ،بينما تمنحهم خدمة التحليل عند
الطلب خيار إج ــراء الكشف في الوقت الفعلي
على مركبتهم.

 5سنوات
لـ ـضـ ـم ــان اسـ ـتـ ـمـ ـت ــاع الـ ـعـ ـم ــاء
بتجربة ملكية خالية من أي إزعاج،
تــأتــي "إس ـكــال ـيــد" ل ـعــام  2021مع
ض ـمــان قـيــاســي لـخـمــس س ـنــوات،
إضافة إلى خدمة المساعدة على
الطريق لخمس سنوات مع خدمة
ً
الصيانة لخمس سنوات ،فضال عن
امكانية السماح للعمالء بترقية
ال ـخــدمــة ال ــى "ك ــادي ــاك بــريـمـيــوم
كير بلس" للحصول على خدمات
اضافية.

حجز تجربة القيادة
ك ـش ـفــت "كـ ــاديـ ــاك ال ـغ ــان ــم" أنــه
يـمـكــن لـلـعـمــاء اآلن إج ـ ــراء حجز
تجربة القيادة لمركبة "إسكاليد"
لعام  2021عبر الموقع االلكتروني
إلجـ ـ ــراء ت ـجــربــة الـ ـقـ ـي ــادة ،أو عبر
االتصال على .1800044

أسعارها تبدأ
من  32ألف دينار
كـشــف قـســم مـبـيـعــات "كــاديــاك
الـ ـغ ــان ــم" أن إس ـك ــال ـي ــد ال ـج ــدي ــدة
مـتــوافــرة فــي الـكــويــت فــي  6فئات
مـخـتـلـفــة ت ـب ــدأ أس ـع ــاره ــا م ــن 32
أل ـ ــف دي ـ ـنـ ــار ،وت ــرتـ ـف ــع بــاخ ـتــاف
ً
الفئة ،مشيرا إلى أن هناك  3فئات
رياضية ،وأخرى فاخرة.
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مسك وعنبر

َ
َْ
ودمنة» استطاع خلق بناء أدبي مترابط في البنية
المقفع في «ك ِليلة ِ
فضة المعيلي

استعرض د .سليمان الشطي
 5سرديات من التراث العربي،
خالل محاضرته في رابطة
األدباء الكويتيين.

أق ـ ـ ــام ـ ـ ــت رابـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة األدب ـ ـ ـ ـ ــاء
ا ل ـكــو ي ـت ـي ـيــن ،ع ـبــر صفحتها
بـ ـ ــ«إنـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــرام» ،مـ ـح ــاض ــرة
أونــايــن بـعـنــوان «الـســرديــات
الـكـبــرى فــي ال ـتــراث الـعــربــي»،
لــأد يــب د .سليمان الشطي،
وقدمتها عضوة مجلس إدارة
الرابطة جميلة سيد علي.
في البداية ،قــال د .الشطي
ً
«في السرديات أوال ننتبه إلى
نقطة أساسية ،هي أن األدب
العربي غني ومتنوع شامل،
ويمكن للنظرة األولى أن تتجه
إلــى الـشـعــر ،ألنــه أخــذ المقام
األول ف ــي ال ـث ـقــافــة ال ـعــرب ـيــة،
لكن هذا التراث العربي له في
مجال السرديات أعمال رائعة
ً
جــدا ومتميزة يحار اإلنسان
وهو يختار ،فهناك العشرات
من األشياء ،ولكن إذا حاولنا
أن نقسمها إلى أقسام وأنواع
وأص ـ ـ ـنـ ـ ــاف س ــردي ــة

فـسـنـجــد أنـ ــه م ــن ال ـم ـم ـكــن أن
نـخـتــار ن ـم ــاذج ،وك ــل نـمــوذج
ي ــدل عـلــى حــالــة مــن ال ـحــاالت،
و س ـ ـ ــأ خـ ـ ـ ـت ـ ـ ــار  5و ق ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــات أو
َ َ
ســرد َيــات كـبــرى منها «ك ِليلة
ود ْم ــن ــة» وه ــو كـتــاب مـعــروف
ِ
للمقفع ،وا لـبـخــاء للجاحظ،
والـ ـمـ ـق ــام ــات ل ـب ــدي ــع ال ــزم ــان،
ورســالــة الـغـفــران ألبــي العالء
المعري ،وحي بن يقظان ،وكل
واحــد من هــؤالء يمثل مسارا
في السرد ليس عاديا».

صفات جامعة
وتطرق د .الشطي إلى تلك
هــا ،ومنها
النماذج
التي ذكــر َ
َ َ
ود ْم ــن ــة» ،الــذي
ـة
ـ
ـل
ـ
ي
ـ
ـل
ـ
«ك
ك ـتــاب
ِ
ِ
تحدث عنه قائال «أوال الكتاب
لــه أص ــل ه ـنــدي ،ولـكــن شتان
بـيــن األص ــل والـصـيــاغــة التي
ي ـع ــرف ـه ــا ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،وص ـي ــاغ ــة
ال ـم ـق ـفــع فــريــدة

من نوعها ،كأنه أعاد الكتاب
وأعـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـحـ ـك ــاي ــة كـ ـم ــا ه ــي،
أي ب ـن ــاه ــا ،وا ل ـم ـق ـفــى يتميز
ب ــأس ـل ــوب ــه ول ـغ ـت ــه وتــرت ـي ـبــه
ون ـس ـجــه ،ويـمـكــن أن نتوقف
عند االختيار والدالالت.
واخـ ـ ـت ـ ــار ال ـم ـق ـف ــع قـصــص
الـ ـحـ ـي ــوان ل ـك ـشــف مـ ــا يــوجــد
ح ــولـ ـن ــا فـ ــي ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ،وهـ ــذه
ال ـ ـح ـ ـيـ ــوانـ ــات ال ـ ـتـ ــي ن ـت ـحــدث
عنها ونختارها بينها صفات
جامعة واإلنسان ،كل حيوان
يـ ـ ــدل عـ ـل ــى صـ ـف ــة إنـ ـس ــانـ ـي ــة،
اإلن ـس ــان فـيــه ان ـط ــوى الـعــالــم
األك ـب ــر ف ـي ــه ،أم ــا ال ـح ـيــوانــات
فال نقول جزئيات ولكن كلها
ت ـق ــدم خ ـص ـلــة م ــن ال ـخ ـصــال،
لذلك الحكمة الشرقية تجلت
في هــذه الحيوانات ،وقدمها
لنا بأسلوب يشكل لنا العقل
والتصور للحياة ،ليس وصفا
خ ــارجـ ـي ــا ،ل ـك ــن ي ــأخ ــذ صـفــة
ا لـحـيــوان ليجسد فيها صفة
مـ ــن صـ ـف ــات اإلن ـ ـسـ ــان،
كـ ــال ـ ـم ـ ـكـ ــر ،والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــداع،
وال ـ ـط ـ ـي ـ ـبـ ــة ،كـ ـ ــل ص ـفــة
م ــوج ــودة ب ــذات ـه ــا ،لــذا
فإن هذا وصف خارجي
لداخل اإلنسان ذاته».

المخرج الفني

الشح والبخل
منذ القدم
نموذجان
بشريان
استهويا
ّ
الكتاب

وقـ ـ ـ ــال د .الـ ـشـ ـط ــي إن
«األص ـ ـ ـ ــل الـ ـهـ ـن ــدي حـكــى
حكايات الحيوانات ،لكن
ابـ ــن ال ـم ـق ـفــع وضـ ــع فـيـهــا
دالالت سـنـكـتـشــف ج ــزء ا
منها ركــز على عــدة أنــواع
مـ ـ ــن األدب ،و مـ ـنـ ـه ــا أدب
الـ ـحـ ـك ــام ،ال ــرعـ ـي ــة ،ال ـن ـفــس
اإلنـســانـيــة كـمــا ه ــي ،وأدب
العالقة بين البشر أنفسهم،
إذن ي ــوج ــد ُبـ ـع ــد أخ ــاق ــي،
فلسفي ،وأدب ــي ،وسياسي،
لكن أهم شيء المخرج الفني
لـنــرى كيف اسـتـطــاع المقفع
أن يخلق من بناء أدبــي ،فقد
قص قصة تلحق قصة أخرى
م ـت ــراب ـط ــة ف ــي ب ـن ـيــة مـحـكـمــة
ً
ودقيقة جدا».
وأضـ ـ ــاف أن ال ـم ـق ـفــع لــديــه

غ
الف «كليلة ودمنة»

القصبي والسدحان ...طاح الحطب
يجمعهما عمل جديد من إنتاج هيئة الترفيه وMBC
ب ـع ــد إعـ ـ ــان رئـ ـي ــس الـهـيـئــة
العامة للترفيه في السعودية،
ال ـم ـس ـت ـشــار ت ــرك ــي آل ال ـش ـيــخ،
عودة ثنائي الكوميديا الشهير؛
عـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـ ـسـ ــدحـ ــان ون ــاص ــر
ً
الـقـصـبــي ،إل ــى الـشــاشــة قــريـبــا،
ً
غــرد األخـيــر ،مــؤكــدا أنها «أبــرك
الساعات».
وقـ ــال الـقـصـبــي ف ــي تـغــريــدة
نشرها على حسابه بـ «تويتر»
ً
تعليقا على تغريدة آل الشيخ:
«ج ـهــودك خـيــرة وم ـقــدرة دائما
يا بوناصر ،وفالك طيب ،وأبرك
ً
ال ـ ـسـ ــاعـ ــات» ،م ــرفـ ـق ــا بـتـعـلـيـقــه
وردتين باللون األحمر.
َّ
بـ ـ ــدوره ،عــلــق ال ـس ــدح ــان في
مقطع فيديو نشره بـ «تويتر»:
«ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك الـ ـ ـ ـل ـ ـ ــه ف ـ ـ ـيـ ـ ــك م ـ ـعـ ــالـ ــي
المستشار .حقيقة أ نــا سعدت
بهذا الخبر الجميل ،كما سعد
ال ـ ـمـ ــاي ـ ـيـ ــن مـ ـ ــن الـ ـمـ ـش ــاه ــدي ــن
وال ـ ـم ـ ـشـ ــاهـ ــدات ،ون ـ ـسـ ــأل ال ـل ــه
التوفيق فــي تقديم عمل يليق
بــالـجـمـيــع .أس ـعــدنــي اتـصــالــك،
وأس ـع ــدت ـن ــي ال ـت ـغ ــري ــدة كــذلــك،
ً
ألنــك دائـمــا سـ َّـبــاق لفعل الخير
والمصلحة العامة .شكرا لك».

الثنائي األشهر
وت ــوصـ ـل ــت ال ـه ـي ـئ ــة ال ـع ــام ــة

القصبي والسدحان وعبدالخالق الغانم
للترفيه ومـجـمــوعــة  MBCإلــى
اتفاق إنتاج عمل مشترك يعيد
ً
الثنائي األشهر سعوديا؛ ناصر
القصبي وعـبــدالـلــه الـســدحــان،
ً
إلى الشاشة قريبا ،بعد قطيعة
بين النجمين امتدت لسنوات.
ك ـ ـمـ ــا زف آل ا ل ـ ـش ـ ـيـ ــخ ع ـبــر
ح ـ ـسـ ــابـ ــه بـ ـ ــ«ت ـ ــويـ ـ ـت ـ ــر» ال ـخ ـب ــر
لـ ـجـ ـمـ ـه ــور الـ ـفـ ـن ــانـ ـي ــن ،وك ـت ــب
ً
مغردا« :هناك اجتماع مع أخي
الشيخ وليد آل إبراهيم ،لتطوير

عبير شمس الدين :المصالح
ّ
دمرت الفن
أكــدت الممثلة السوريةعبير
شمس الدين« أن المصالح باتت
تغلب على الوسط الفني ،فال أحد
يتواصل مع أحد إال مصلحة ،هذه
األمور دمرت الفن».
ً
وضــربــت شـمــس الــديــن مـثــاال
عـ ـ ـل ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك عـ ـ ـن ـ ــد مـ ـ ـ ـ ــرض أح ـ ــد
الـفـنــانـيــن ،يـتـنــاســاه زم ـ ــاؤه إال
إذا كان له قريب منتج أو مخرج،
حـيـنـهــا ي ـط ـم ـئ ـنــون ع ـل ـيــه عـســى
ولعل أن يحصلوا على دور ما.
وقالت إن الممثل عبدالمسيح
نـعـمــة ط ــري ــح الـ ـف ــراش م ـنــذ عــدة
أش ـ ـهـ ــر ،ل ـك ــن لـ ــم ي ـك ـل ــف ال ــزم ــاء
أنفسهم االطمئنان عليه رغم أنه
خدم الكثير منهم.
وشددت على أنه صدق عندما
وصف الوسط الفني بـ«الجاحد»،
وعـ ـتـ ـب ــه فـ ــي مـ ـحـ ـل ــه ،ألن ذاكـ ـ ــرة
الـفـنــانـيــن قـصـيــرة وال يـتــذكــرون
زميلهم إال عند المصلحة.

عبير شمس الدين

يــذكــر أن شمس الــديــن تصور
مـشــاهــدهــا فــي مسلسل «خــريــف
الـعـشــاق» فــي ثــانــي أعمالها هذا
الموسم بعد الجزء الحادي عشر
من مسلسل «باب الحارة».

الـ ـع ــاق ــة بـ ـي ــن ه ـي ـئ ــة ال ـت ــرف ـي ــه
وم ـج ـمــوعــة  .MBCون ـ ــزف لكم
ب ـش ــرى ع ـمــل ي ـج ـمــع الـفـنــانـيــن
الـ ـكـ ـبـ ـي ــري ــن ن ـ ــاص ـ ــر ال ـق ـص ـب ــي
وع ـبــدال ـلــه ال ـس ــدح ــان ،بــرعــايــة
هـيـئــة ال ـتــرف ـيــه ،وي ـع ــرض على
.»MBC
وإثر ذلك ،ستنتهي القطيعة
بـ ـي ــن الـ ـ ـس ـ ــدح ـ ــان والـ ـقـ ـصـ ـب ــي،
وستعود المياه إلــى مجاريها
ب ـي ـن ـه ـمــا ،وسـيـجـمـعـهـمــا عمل

فني خالل الفترة المقبلة ،بعد
أن «طاح الحطب».
ُي ــذك ــر أن ال ـث ـن ــائ ــي الـشـهـيــر
ً
ارت ـب ـط ــا ف ـن ـي ــا م ـن ــذ الـ ـب ــداي ــات،
ً
َّ
وقدما معا العديد من األعمال
الدرامية الناجحة ،أكثرها شهرة
«طــاش ما طــاش» ،و«كلنا عيال
قرية» ،والتي حققت مشاهدات
عــالـيــة ،وبــاتــت ضـمــن يــومـيــات
الفرد السعودي خالل الموسم
الرمضاني.

محمد منير يطلق «زوق»
عبر «يوتيوب»
أص ــدر الـفـنــانمـحـمــد منير،
أ غـ ـنـ ـيـ ـت ــه «زوق» عـ ـل ــى ق ـن ــا ت ــه
الــرسـمـيــة ب ـ «يــوت ـيــوب» ،كلمات
مـجــدي نـجـيــب ،وأل ـحــان وجيه
عزيز.
ويقول مطلع األغنية« :زوق
نـ ـج ــوم ق ـ ـل ـ ـبـ ــك ...ارس ـ ـ ــم حـبـيــب
شـبـهــك ...وانـســى عتابك ي ــوم...
الحزن ليه واخدك ...البحر مش
ب ـح ــرك ...غـيــر شـطــوط حـلـمــك...
بطل في وهم تعوم.»....
ً
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـن ـ ـيـ ــر أثـ ـ ـ ـ ـ ــار ج ـ ـ ــدال
ً
ك ـب ـي ــرا ع ـب ــر م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي ،بعد عرضه الزواج
على أي امرأة مطلقة.
وكـ ـش ــف م ـن ـيــر فـ ــي مــداخ ـلــة
هاتفية مع اإلعالمية المصرية
لميس ال ـحــديــدي ،فــي برنامج
«كـلـمــة أخ ـي ــرة» ،عـبــر قـنــاة ،ON
استعداده للزواج من أي امــرأة
ً
ً
مطلقة ،مؤكدا أنه يعيش دوما

محمد منير

قصص حب ،لكن ال يعلن عنها،
ً
اح ـت ــرام ــا لـخـصــوصـيــة الـطــرف
الثاني.

سليمان الشطي وجميلة علي
تعبيرات مــن أغــرب مــا يمكن،
وال يـ ـمـ ـك ــن أن ت ـس ـت ـب ــد ل ـه ــا
ب ـ ـشـ ــيء ،وأع ـ ـطـ ــى د .ال ـش ـطــي
مـ ـث ــاال إلحـ ـ ــدى ال ـق ـص ــص فــي
كتاب «كليلة ودمنة» في باب
«األســد والـثــور» ،الــذي تضمن
ً
أبـ ـع ــادا أخــاق ـيــة وسـيــاسـيــة،
مؤكدا أن الكتاب في مجمله به
لغة ،وبيان ،وحبكة قصصية،
وتـصــويــر دقـيــق ،فيه الظاهر
والباطن.

«البخالء»
أما في حديثه عن النموذج
الثاني ،وهو كتاب «البخالء»
للجاحظ ،فــأشــار إلــى أنــه في
كل كتبه يقدم لنا فتحا ،ففي
كتاب «البيان والتبيين» قدم
ل ـنــا فـتـحــا ف ــي ج ــان ــب الـبـيــان
الـ ـع ــرب ــي ،وكـ ـت ــاب «ال ـب ـخ ــاء»
بالذات اختار نموذج البخيل
أوال ،ألن ف ـي ــه ج ــا ن ـب ــا مـهـمــا
ف ــي ه ــذه ال ـق ـض ـيــة ،ه ــو ل ـمــاذا
اخـ ـ ـت ـ ــار ش ـخ ـص ـي ــة ال ـب ـخ ـي ــل،
وع ـلــق قــائــا «ال ـب ـصــرة كــانــت
العاصمة االقتصادية للخالفة
آن ـ ـ ـ ـ ــذاك ،وال ي ـ ـكـ ــون اإلن ـ ـسـ ــان

بخيال إال عـنــده م ــاال ،الفقير
ل ـي ــس ب ـخ ـي ــا ،ل ــذل ــك ن ـم ــوذج
البخيل يأتي أيــن؟ في البيئة
الـ ـت ــي ف ـي ـهــا مـ ـ ــال ،وال ـج ــاح ــظ
اختار كتابا يمثل هــذا ُ
البعد
ال ـث ـقــافــي ج ـســد ف ـيــه الـبـصــرة
الـتـجــاريــة ،إذ أصـبـحــت قيمة
المال كما هو في عصرنا اآلن،
مــن لــديــه م ــال فـهــو لــه حيثية
معينة ،ويتضمن الكتاب قيمة
اقتصادية ،وأدبية ،تاريخية،
وأيضا اجتماعية.
وأشار إلى أن الشح والبخل
منذ القديم نموذجان بشريان،
ّ
وقــد استهويا الـكــتــاب ،فعلى
سبيل المثال نذكر مسرحية
لـ ــأديـ ــب الـ ـف ــرنـ ـس ــي مــول ـي ـيــر
«البخيل» ،ومسرحية رومانية
لـ ـب ــاوت ــوس ع ـن ــوان ـه ــا «ج ــرة
الذهب».
ووض ـ ـ ـ ــع د .الـ ـشـ ـط ــي ع ــدة
تـســاؤالت عــن الجاحظ ،وقــال
ع ـنــدمــا اخ ـت ــار ال ـب ـخــاء كيف
نــاق ـش ـهــا ،وك ـي ــف اخ ـت ـلــف عن
ّ
غـ ـي ــره مـ ــن ال ـ ـكـ ــتـ ــاب؟ لـيـجـيــب
قــا ئــا «البخيل عند الجاحظ
هو بخيل واقعي فهو يسمعنا
ص ــوت ــه ،ومـنـطـقــه ،وص ــورت ــه،

والـ ـ ـبـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــل عـ ـ ـن ـ ــد ال ـ ـجـ ــاحـ ــظ
ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة الـ ـ ـبـ ـ ـخ ـ ــل جـ ــانـ ــب
ولـيــس كــل الـجــوانــب ،واخـتــار
شخصيات يكون البخل لديهم
صفة ،لكن لديهم صفات أخرى
ق ــد ت ـك ــون إي ـج ــاب ـي ــة ،وأي ـضــا
أدرك الجاحظ أنه عندما تريد
التحدث عن البخيل ،اجعله هو
الذي يتحدث.
وق ــال د .الشطي «الجاحظ
ع ـ ــرف ع ـن ــه ال ــوص ــف الــدق ـيــق
وم ـ ـش ـ ـهـ ــور ب ـ ـ ــه ،وه ـ ـ ــو ك ــات ــب
قصصي مــن الــدرجــة األول ــى،
وطـ ـبـ ـيـ ـعـ ـت ــه أن ـ ـ ــه ك ـ ـ ــان ك ــات ـب ــا
سـ ـ ــا خـ ـ ــرا ،وإذا ك ـ ـتـ ــب ش ـي ـئــا
يـ ـحـ ـتـ ـش ــد ل ـ ـ ـ ــه ،وي ـ ـب ـ ـحـ ــث ف ــي
تـفـصـيــاتــه حـتــى ان ـهــم قــالــوا
إنــه واح ــد مــن ه ــؤالء البخالء
لصدقه واحــاطـتــه ،فهو أديــب
فنان».

خبريات
باتريك
رحيل الفرنسي ً
دوبون عن  61عاما

ُ
توفي الراقص الرئيسي
السابق ألوبرا باريس ،نجم
الرقص الفرنسي ،باتريك
دوبون أمس األول عن عمر
يناهز  61عاماّ ،
جراء إصابته
ّ
«بمرض صاعق» .لكن الفنان
الذي فاز بالجائزة الوطنية
الكبرى للرقص ( )1982اضطر
إلى ترك أوبرا باريس في
ظروف صعبة بعد إقالته
عام  . 1997وكان له ظهور
سينمائي عبر فيلم «دانسينغ
ماشين» مع آالن دولون
سنة  ،1990وخاض تجربة
تلفزيون الواقع ،خصوصا من
خالل عضويته لجنة تحكيم
برنامج «الرقص مع النجوم»
سنة .2018
(أ ف ب)

لوحة نادرة لإليطالي
بيرنيني في مزاد

تطرح لوحة نادرة للفنان
اإليطالي الباروكي ،جيان
لورينزو بيرنيني ،للبيع في
 20الجاري ،في دار مزادات
بمدينة كومبيين شمال
فرنسا ،حيث تم اكتشافها
قبل  6أشهر .ورسمت لوحة
«أكاديمي دي أوم» بالطباشير
األحمر ،وتصور رجال عاريا
مفتول العضالت متكئا على
صخرة ويمسك جبهته بيده
اليمنى ،في إشارة إلى شعور
باليأس.
(رويترز)
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دوليات

لقاء تاريخي بين البابا والسيستاني :نبذ الحرب وصنع السالم
طوائف وإثنيات العراق تلتف حول الحبر األعظم في بيت إبراهيم ...والمرجع األعلى يؤكد حق المسيحيين باألمن

ً
البابا محاطا بشخصيات دينية عراقية من مختلف الديانات خالل صالة جماعية في مدينة أور أمس

قبل اجتماعه مع وفود حكومية
وعشائرية وشعبية من معظم
الطوائف الدينية في مهد
أبي الديانات السماوية سيدنا
إبراهيم عليه السالم ،عقد بابا
النجفً ،
مدينة ً
الفاتيكان في ً
لقاء اكتسى طابعا رمزيا كبيرا
مع المرجع الديني األعلى في
العراق ،في خطوة تتماهى
مع هدفه في تعميق الحوار
األخوي مع شخصيات دينية
مهمة.

ف ــي ال ـي ــوم ال ـثــانــي م ــن زيــارتــه
التاريخية عقد البابا فرانسيس،
ً
أمــس ،لقاء تاريخيا مــع المرجع
الديني األعلى للشيعة في العراق
السيد علي السيستاني ،في لفتة
قــويــة تــدعــو لـلـتـعــايــش السلمي
فــي أرض عصفت بـهــا الطائفية
والعنف.
ُ
وعـقــد االجـتـمــاع ال ــذي استمر
ن ـ ـح ـ ــو  45دق ـ ـي ـ ـق ـ ــة فـ ـ ـ ــي م ـ ـنـ ــزل
الـسـيـسـتــانــي ال ـم ـت ــواض ــع ،ال ــذي
يـسـتــأجــره مـنــذ ع ـقــود ،ويـقــع في
ح ـ ـ ــارة ض ـي ـق ــة ب ـم ــدي ـن ــة ال ـن ـجــف
المقدسة قــرب مــرقــد اإلم ــام علي
ذي القبة الذهبية.
وكشف مسؤول في الفاتيكان
عن صورة يظهر فيها السيستاني
ً
« 90عاما» من أهم الشخصيات في
المذهب الشيعي ،بثيابه السوداء
وعمامته التقليدية جالسا أمام
فرانسيس بردائه األبيض.
ووف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــان م ـ ـ ـ ــن مـ ـكـ ـت ــب
السيستاني عقب االجتماع ،فقد
«دار الـحــديــث خ ــال الـلـقــاء حــول
التحديات الكبيرة التي تواجهها
اإلنسانية فــي هــذا العصر ودور
االيـمــان بالله تعالى وبرساالته

واالل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام ب ــالـ ـقـ ـي ــم األخ ــاقـ ـي ــة
السامية في التغلب عليها».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان إلـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
السيستاني «تحدث عما يعانيه
الكثيرون في مختلف البلدان من
الظلم والقهر والفقر واالضطهاد
الديني والفكري وكبت الحريات
األسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة وغـ ـ ـي ـ ــاب ال ـ ـعـ ــدالـ ــة
ً
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا مــا
يـعــانــي مـنــه ال ـعــديــد م ــن شـعــوب
منطقتنا من حروب وأعمال عنف
وحـ ـص ــار اقـ ـتـ ـص ــادي وع ـم ـل ـيــات
تـ ـهـ ـجـ ـي ــر وغ ـ ـي ـ ــره ـ ــا ،والسـ ـيـ ـم ــا
الشعب الفلسطيني في األراضي
المحتلة».
وأشـ ــار ال ـمــرجــع ال ـعــراقــي إلــى
«ال ــدور ال ــذي ينبغي أن تـقــوم به
ال ــزع ــام ــات ال ــدي ـن ـي ــة وال ــروح ـي ــة
الكبيرة في الحد من هذه المآسي،
ّ
وم ــا ه ــو ال ـمــؤمــل مـنـهــا م ــن حــث
األطـ ــراف الـمـعـنـ ّـيــة ،والسـيـمــا في
ال ـ ـقـ ــوى ال ـع ـظ ـم ــى ،ع ـل ــى تـغـلـيــب
جانب العقل والحكمة ونبذ لغة
الحرب ،وعدم التوسع في رعاية
مصالحهم الــذاتـيــة على حساب
حقوق الشعوب في العيش بحرية
وكرامة».

عبداللهيان :لوال سليماني والمهندس
لما استطاع البابا دخول العراق بأمان
ً
كـ ــان الفـ ـت ــا أم ـ ــس ،تـعـلـيــق م ـســاعــد رئـيــس
البرلمان اإليــرانــي ،حسين أمير عبداللهيان،
ً
على زيــارة البابا فرانسيس للعراق ،معتبرا
أنه «لــوال دور وتضحيات نائب رئيس هيئة
الحشد الشعبي أبومهدي المهندس ،وقائد
فيلق القدس اللواء قاسم سليماني وشهداء
ّ
محاربة اإلرهاب وتنظيم ،لما تمكن من دخول
ً
العراق اليوم بأمان وسالم» ،مؤكدا أنه «يبقى

تدخل البيت األبيض ووجود أميركا العسكري
في العراق والمنطقة مصدرا النعدام األمن».
من ناحيتها ،نشرت «قناة العالم» اإليرانية
ً
أي ـضــا عـلــى مــوقـعـهــا مــوضــوعــا ،تـحــت خانة
«ترند هاشتاغ» بعنوان «العراقيون يرحبون
بالبابا ويستذكرون سليماني والمهندس»
اللذين قتال بغارة أميركية ببغداد في يناير
.2020

البابا
من ناحيته ،قال الفاتيكان ،في
بيان ،إن «البابا أكد أهمية التعاون
والصداقة بين الطوائف الدينية
حتى يمكننا المساهمة من أجل
ص ــال ــح ال ـ ـعـ ــراق وال ـم ـن ـط ـق ــة عــن
طريق تشجيع االحترام المتبادل
ً
والحوار» ،موضحا أن «اللقاء كان
فرصة للبابا لتقديم الشكر إلى
آية الله العظمى السيستاني ،ألنه
رفع صوته مع الطائفة الشيعية
في مواجهة العنف والصعوبات
الـكـبـيــرة ف ــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة،
دف ـ ــاع ـ ــا ع ـ ــن األضـ ـ ـع ـ ــف واألك ـ ـثـ ــر
ً
اضطهادا».
وح ـســب ال ـب ـي ــان« ،كـ ــرر الـبــابــا
صالته إلى الله أثناء وداعــه آلية
الـلــه الـعـظـمــى ،مــن أج ــل مستقبل

ي ـســوده ال ـســام واألخ ـ ــوة ألرض
العراق الحبيبة والشرق األوسط
والعالم أجمع».
ّ
وع ــل ــق شـيـعــة الـ ـع ــراق أهـمـيــة
ك ـ ـبـ ــرى عـ ـل ــى هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ب ـيــن
المرجعية الشيعية النافذة وبين
رأس الكنيسة الكاثوليكية .ورفعت
في بعض شوارع النجف لوحات
عليها صور البابا والسيستاني
م ــع ع ـب ــارة بــاإلن ـك ـل ـيــزيــة «ال ـل ـقــاء
التاريخي».
وي ـق ــول رج ــل ال ــدي ــن الـشـيـعــي
محمد علي بحر العلوم ،إن «زيارة
ّ
البابا إلــى النجف تشكل مصدر
ً
اعـ ـ ـت ـ ــزاز» ،م ـض ـي ـفــا« :ن ـث ـمــن ه ــذه
ً
الزيارة التي ستعطي بال شك بعدا
آخر للنجف األشرف».

أبو الديانات
ّ
وبـ ـع ــد الـ ـنـ ـج ــف ،حـ ـ ــط ال ـب ــاب ــا
فرانسيس في أور ،الموقع الرمزي
من الناحية الروحية ،الذي يعتقد
أنه مكان مولد النبي إبراهيم ،أب
الــديــانــات ال ـس ـمــاويــة ،حـيــث كــان
في استقباله وفد حكومي رسمي
وش ـ ـيـ ــوخ ع ـش ــائ ــر وش ـخ ـص ـيــات
دينية رفيعة حيث جرى تدشين
م ـن ـصــة اح ـت ـف ــال ـي ــة أع ـ ـ ــدت ل ـهــذه
المراسم.
والتف العراقيون بكل أطيافهم
ح ــول ال ـب ــاب ــا ف ــي ب ـيــت إب ــراه ـي ــم،
وإل ــى جــانــب المسلمين الشيعة
والـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــة شـ ـ ـ ـ ــارك فـ ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــداس
الباباوي قرب زقورة السومريين
األرمن األرثوذوكس القادمون من
البصرة والصابئة والبهائيون
واألي ـ ـ ــزي ـ ـ ــدي ـ ـ ــون واألك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراد ب ـكــل
تنويعاتهم المذهبية.
وأقـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــت ت ـ ــراتـ ـ ـي ـ ــل وق ـ ـ ـ ـ ــراءة
نصوص في فعالية لقاء األديان
م ــن ال ـك ـتــاب ال ـم ـقــدس وآيـ ــات من
القرآن الكريم وأداء صالة موحدة
مـشـتــركــة هــي األولـ ــى مــن نوعها

على أرض مدينة أور التاريخية
تخللها عرض شهادات رواها عدد
من العراقيين من مختلف األديان
عبرت عن عمق التالحم والتعايش
اإلنساني واألخ ــوي بين األديــان
السماوية ومعاناة العراقيين من
ج ــراء الـعـنــف واإلره ـ ــاب وأهمية
زيارة الحبر األعظم بمشاركة نحو
 100شخصية.
وقــال البابا ،فــي خطابه الــذي
ً
سـ ـب ــق صـ ـ ـ ــاة م ـ ــع م ـم ـث ـل ـي ــن عــن
ال ـش ـي ـعــة وال ـس ـن ــة واألي ــزي ــدي ـي ــن
والـ ـ ـص ـ ــابـ ـ ـئ ـ ــة والـ ـ ـك ـ ــاك ـ ــائـ ـ ـيـ ـ ـي ـ ــن
والزرداشتيين« :ال يصدر العداء
وال ـ ـت ـ ـطـ ــرف والـ ـعـ ـن ــف مـ ــن نـفــس
م ـت ــدي ـن ــة :ب ــل هـ ــذه ك ـل ـهــا خـيــانــة
للدين».
وأض ــاف« :نـحــن المؤمنين ،ال
يـمـكــن أن نـصـمــت عـنــدمــا يسيء
اإلره ــاب للدين .بــل واجــب علينا
إزالة سوء الفهم» ،وذلك بعد نحو
أربـ ـ ــع سـ ـن ــوات م ــن دحـ ــر تـنـظـيــم
«داع ــش» ال ــذي سيطر بين 2014
و 2017ع ـلــى أج ـ ــزاء واس ـع ــة من
العراق وزرع الرعب والدمار.
وت ـ ــاب ـ ــع« :ال ـ ـس ـ ــام لـ ـي ــس فـيــه
غ ــال ـب ــون وم ـغ ـل ــوب ــون ،ب ــل إخ ــوة
وأخـ ـ ــوات ،ي ـس ـيــرون م ــن ال ـصــراع
ّ
ً
إل ــى الـ ــوحـ ــدة» ،مـضـيـفــا «لـنـصــل
ّ
ولنطلب هــذا السالم لكل الشرق
ّ
األوســط ،وأفكر بشكل ّخاص في
سورية المجاورة المعذبة» .كما
دعــا إلــى «اح ـتــرام حرية الضمير
والحرية الدينية واالعـتــراف بها
ً
في كل مكان» ،مضيفا «إنها حقوق
أســاس ـيــة ،ألن ـهــا تـجـعــل اإلن ـســان
ً
حرا للتأمل في السماء التي خلق
لها» ،في نداء مماثل للذي أطلقه
خ ــال زي ــارت ــه إل ــى ال ـم ـغــرب قبل
نحو عامين.
وم ـن ــذ وص ــول ــه ال ـج ـم ـعــة إل ــى
بـ ـ ـغ ـ ــداد ،تـ ـط ــرق الـ ـب ــاب ــا إلـ ـ ــى كــل
المواضيع الحساسة والقضايا
التي يعاني منها الـعــراق وليس

الـمـسـيـحـيـيــن ف ـق ــط .وق ـ ــال خــال
لـ ـق ــائ ــه الـ ــرئ ـ ـيـ ــس بـ ــرهـ ــم ص ــال ــح
ً
«لتصمت األسلحة! ولنضع حدا
النتشارها هنا وفي كل مكان!».
وفــي إش ــارة إلــى المسيحيين
ً
الذين يشكلون واحدا في المئة من
السكانّ ،
شدد البابا الجمعة على
ض ــرورة «ضـمــان مشاركة جميع
الفئات السياسية واالجتماعية
وال ــدي ـن ـي ــة ،وأن ن ــؤم ــن ال ـح ـقــوق
األســاسـيــة لجميع الـمــواطـنـيــن»،
ً
قائال «يجب أال يعتبر أحد مواطنا
من الدرجة الثانية».
َّ
وسمى األيزيديين «الضحايا
األب ـ ــري ـ ــاء ل ـل ـه ـج ـم ـيــة ال ـم ـت ـه ــورة
وعديمة اإلنسانية ،فقد تعرضوا
لـ ــاض ـ ـط ـ ـهـ ــاد وال ـ ـق ـ ـت ـ ــل ب ـس ـب ــب
ان ـت ـم ــائ ـه ــم ال ــديـ ـن ــي وت ـع ــرض ــت
هويتهم وبقاؤهم نفسه للخطر».
وك ــان الـبــابــا ذك ــر الجمعة في
كلمة أمــام المسؤولين في بغداد
ً
أي ـ ـضـ ــا سـ ــوريـ ــة حـ ـي ــث ت ـح ـ ّـول ــت
ان ـت ـفــاضــة شـعـبـيــة إلـ ــى حـ ــرب ال
ً
ت ــزال مـسـتـمــرة مـنــذ  10سـنــوات،
راح ضحيتها أكثر من  387ألف
شخص.
وزار ا لـ ـ ـب ـ ــا ب ـ ــا أ م ـ ـ ـ ــس األول،
كاتدرائية «سيدة النجاة» في حي
الكرادة بوسط بغداد.
واس ـت ـق ـب ـل ــت م ـج ـم ــوع ــات مــن
المسيحيين بالزغاريد واألغاني
الـ ـب ــاب ــا ف ــران ـس ـي ــس ع ـن ــد ب ــواب ــة
كاتدرائية «سيدة النجاة» معبرين
عن اعتزازهم بقدوم البابا لزيارة
العراق.
ومن أور ،عاد البابا إلى بغداد،
ً
إذ احـ ـتـ ـف ــل ع ـ ـصـ ــرا ب ـ ـقـ ــداس فــي
كاتدرائية مار يوسف للكلدان في
حــي ال ـك ــرادة ،إذ وضـعــت ســواتــر
من أسمنت ونشرت قوات خاصة
لـحـمــايــة ال ـم ـكــان .وت ـجــري زي ــارة
الـ ـب ــاب ــا وس ـ ــط إج ـ ـ ـ ـ ــراءات أم ـن ـيــة
مشددة.
«بغداد ـ ـ وكاالت»

بايدن يمدد طوارئ إيران ...وحراك أيرلندي  -روسي إلحياء «النووي»
رضائي يتراجع عن «رفع العقوبات» وظريف يعد الغرب بخطة بناءة
على وقع تحذيرات وضغوط متنامية
م ــن جـبـهــة عــريـضــة داخ ـل ـيــة وإقـلـيـمـيــة
ت ـحــذر م ــن إظ ـه ــار لـيــونــة تـشـجــع إي ــران
بمسار تصعيدي لتحقيق
على التشبث
ّ
مكاسب جانبية ،وقع الرئيس األميركي
ً
جو بايدن مرسوما يمدد «حالة الطوارئ
الوطنية» المتعلقة بها لعام آخر.
ورغم دفعه عجلة المسار الدبلوماسي
إلح ـيــاء الـعـمــل بــاالت ـفــاق ال ـن ــووي ،أبلغ
بايدن في رسالة إلى «الكونغرس» ،مساء
أمس األول ،أن األمر التنفيذي الذي يدعو
إلى «حالة طوارئ وطنية» ،والذي صدر
ألول مرة في مارس  1995من قبل الرئيس
بيل كلينتون آنذاك ،تم تمديده لمدة عام
ً
آخر اعتبارا من  15مارس الحالي.
وجاء في مرسوم نشره موقع «البيت
األبيض» أن «تصرفات وسياسات النظام
ً
اإليراني ال تزال تشكل تهديدا غير عادي
واستثنائي لــأمــن القومي والسياسة
الخارجية واقتصاد الواليات المتحدة».
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ــرئ ـ ـيـ ــس« :ل ـ ـهـ ــذا ال ـس ـبــب
تــوصـلـ ُـت إلــى استنتاج مـفــاده أن حالة
ً
الطوارئ الوطنية ستستمر ،وردا على
هذا التهديد ستبقى العقوبات الشاملة
على إيران سارية».
وجاءت الخطوة األميركية بالتزامن
م ــع سـعــي رئ ـيــس ال ـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي
بـنـيــامـيــن نـتـنـيــاهــو إل ــى الـضـغــط على
إدارة بــايــدن لتبني م ـســار أك ـثــر حزما
فــي الـنـقــاشــات إلحـيــاء االت ـفــاق الـنــووي
اإلي ـ ــران ـ ــي .ورغ ـ ــم ح ــرص ــه ع ـلــى تجنب

الدخول في صدام مع البيت األبيض أبلغ
نتنياهو نائبة الرئيس األميركي كاماال
هاريس رغبته في التفاهم مع واشنطن
حول الخطوات األكثر نجاعة لمواجهة
أن ـش ـطــة إيـ ـ ـ ــران ،ف ــي ح ـيــن ك ـشــف وزي ــر
الدفاع اإلسرائيلي بيني غانتس النقاب
عن تحديث خطط لضرب مواقع نووية
إيرانية ،معربا عن استعداده لـ «العمل
بشكل مستقل».
إلـ ــى ذل ـ ــك ،يـلـتـقــي وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
األي ــرلـ ـن ــدي س ـي ـم ــون كــوف ـي ـنــي نـظـيــره
اإليــرانــي محمد جــواد ظريف والرئيس
حسن روحاني في طهران ،اليوم ،بوصفه
ً
منسقا لمجلس األمــن الــدولــي لالتفاق
النووي ،الذي تم التوصل إليه في 2015
بين إيــران وال ــدول الكبرى ،في محاولة
لــدفــع جـهــود عـقــد اجـتـمــاع غـيــر رسمي
بحضور إيران والواليات المتحدة لبحث
إحياء العمل باالتفاقية التي تقيد برنامج
الجمهورية اإلسالمية الذري.
وقال كوفيني ،في بيان ،قبيل وصوله
إلــى طهران ،إن «الــزيــارة ستكون فرصة
لمناقشة االتفاق النووي وقضايا الشرق
األوسط الرئيسية األخرى ،وكثير منها
على جدول أعمال مجلس األمن».
فــي م ــوازاة ذلــك ،دعــا مـنــدوب روسيا
الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ميخائيل أوليانوف إلى استغالل الفرصة
التي منحها بايدن و«الترويكا األوروبية»
إليران من أجل «إثبات حسن النوايا» ،بعد
تراجع واشنطن وبرلين وباريس ولندن

عــن ط ــرح م ـشــروع ق ــرار إلدان ــة خـطــوات
طهران األخـيــرة بتقليص عمل مفتشي
الطاقة الذرية.
وقـ ـ ــال أول ـ ـيـ ــانـ ــوف ،ف ــي ت ـصــري ـحــات
مـتـلـفــزة م ـســاء أم ــس األول« :نــدعــو إلــى
عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن لبحث
ع ــودة واشنطن وع ــودة طـهــران لتنفيذ
الـتــزامــاتـهــا فــي إط ــار االت ـف ــاق ،لـكــن من
الضروري توضيح بعض التفاصيل ،ألن
ً
الموضوع حساس جدا خاصة إليران».
وأع ـ ــرب أول ـي ــان ــوف ع ــن قـنــاعـتــه بــأن
«هناك حاجة لنوع من خريطة الطريق
إلحياء االتفاق النووي ،وتحديد كيفية
تحقيق كل شيء خطوة بعد أخرى».
وخالل الساعات الماضية تصاعدت
الخالفات داخل أجنحة النظام اإليراني
ح ــول إمـكــانـيــة ال ـت ـفــاوض مــع الــواليــات
الـمـتـحــدة ،بـشــأن االت ـفــاق ال ـنــووي الــذي
تسعى إدارة بايدن لجعله منصة تنطلق
م ـن ـهــا ل ـب ـحــث مـ ـخ ــاوف ب ـش ــأن أنـشـطــة
الجمهورية اإلسالمية في الشرق األوسط
وتسلحها الصاروخي البالستي.
واس ـت ـم ــر الـ ـتـ ـج ــادل ب ـي ــن سـكــرتـيــر
«تشخيص مصلحة الـنـظــام» ،محسن
رضائي ووزير الخارجية ،بعد أن أكد
األخـيــر أنــه الوحيد المخول باإلعالن
عن مواقف السياسة الخارجية للدولة،
ً
ردا على مواقف أطلقها رضائي ،أمس،
خالل مقابلة مع صحيفة «فاينانشال
تايمز» البريطانية ،دعا خاللها إلى رفع
«العقوبات األشد» خالل عام ،بالتزامن

إسرائيل تلجأ ألوروبا
لمواجهة الهاي

كشف تقرير إسرائيلي ،أمس ،أن
الدولة العبرية طلبت المساعدة
من دول أوروبية إلحباط تنفيذ
قرار المدعية العامة للمحكمة
الجنائية الدولية بالهاي ،فاتو
بنسودا ،الشروع بالتحقيق
في ارتكابها جرائم حرب في
قطاع غزة والضفة الغربية
المحتلة .وأشار التقرير،
ً
نقال عن مصادر ،إلى أن كال
من رئيس الوزراء بنيامين
نتنياهو ،ووزراء الخارجية
واألمن والقضاء ،غابي
أشكنازي وبيني غانتس وآفي
اتصاالت
نيسنكورين ،أجروا
ّ
مع مسؤولين أوروبيين لحثهم
على ممارسة ضغوط على
المحكمة التي تتخذ من الهاي
مقرا لها ،بزعم أن قرار الشروع
بالتحقيق في جرائم حرب «له
طابع سياسي».

(أ ف ب)

ّ
وأك ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـسـ ـيـ ـسـ ـت ــان ــي ،الـ ـ ــذي
ً
ال ي ـظ ـهــر إج ـ ـمـ ــاال أم ـ ــام اإلع ـ ــام
ويتلو أعوانه خطبه في الجمع،
«اهتمامه بأن يعيش المواطنون
المسيحيون كـســا ئــر العراقيين
في أمن وســام وبكامل حقوقهم
ً
الدستورية» ،مشيرا إلــى «جانب
من الدور الذي قامت به المرجعية
الــدي ـن ـيــة ف ــي ح ـمــاي ـت ـهــم وســائــر
ال ــذي ــن نــال ـهــم ال ـظ ـلــم واألذى في
حـ ـ ـ ـ ـ ــوادث الـ ـسـ ـنـ ـي ــن الـ ـم ــاضـ ـي ــة،
والسيما في المدة التي استولى
فيها اإلرهــابـيــون على مساحات
ش ــاسـ ـع ــة ف ـ ــي ع ـ ـ ــدة م ـح ــاف ـظ ــات
ً
عــراق ـيــة ،وم ــارس ــوا فـيـهــا أع ـمــاال
إجرامية يندى لها الجبين».
وتـمـنــى الـسـيـسـتــانــي «للحبر
األع ـ ـ ـظ ـ ـ ــم وأت ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاع الـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــة
الـكــاثــولـيـكـيــة ول ـع ــام ــة الـبـشــريــة
الخير وال ـس ـعــادة» ،وشـكــره على
«تجشمه عناء السفر إلى النجف
األشـ ــرف لـلـقـيــام ب ـهــذه ال ــزي ــارة»،
ون ـشــر ال ـمــوقــع الــرس ـمــي ألخـبــار
الفاتيكان صورة تجمع الرجلين.

سلة أخبار

تونس :المشيشي
يستبعد االستقالة

استبعد رئيس الحكومة
التونسية هشام المشيشي،
أمس ،االستقالة من منصبه،
ً
معلنا «التجهيز إلصالحات
اقتصادية واجتماعية» .وفي
كلمة خالل إحدى الفعاليات
المحلية بالعاصمة تونس ،قال
المشيشي« :ما يجب أن يوحدنا
هو مواجهة وباء كورونا.
التلقيح سيكون في بالدنا أول
األسبوع المقبل» .ويأتي تمسك
المشيشي بمنصبه في وقت
تعاني البالد أزمة اقتصادية
واجتماعية حادة .كما يسود
خالف بين الرئيس قيس
ّ
سعيد والمشيشي ،عقب إعالن
ً
ً
ً
األخير تعديال حكوميا جزئيا،
رفضه األول ،معتبرا أنه شابته
«خروقات».

دبيبة يعلن هيكلة
حكومة بـ 27وزارة

كشفت السلطة التنفيذية
المؤقتة في ليبيا عن هيكلية
حكومة الوحدة الوطنية
ُالمكونة من  27حقيبة وزارية،
قبيل عرضها على البرلمان
لنيل الثقة غدا .وجاء ذلك في
بيان نشره المكتب اإلعالمي
لرئيس الحكومة ،عبدالحميد
دبيبة ،عبر «فيسبوك» ليلة
الجمعة  -السبت .وقال البيان:
ً
«تقديرا لحساسية وتحديات
المرحلة األمنية واالقتصادية،
اعتمدت الحكومة في تشكيلتها
اإلبقاء على هيكلية أغلب
الوزارات» .وأردف« :مع بعض
اإلضافة استثمارا للوقت
ً
وتفاديا لما قد تستغرقه عملية
الدمج وإعادة الهيكلة ،وضمان
المشاركة الواسعة والتوزيع
الجغرافي للمجتمع الليبي».

ً
 21قتيال بتفجير مطعم
في مقديشو
المرشد اإليراني علي خامنئي يغرس شجرتين أمس األول
مع الـعــودة للتفاوض .إال أن سكرتير
تشخيص مصلحة الـنـظــام ع ــاد ورد
على ال ــرد ،عبر «تويتر» أمــس ،وكتب:
«لـقــد ح ــذرت الــواليــات المتحدة خالل
مقابلتي بأننا سنحبط آثار العقوبات،
ولن نعود إلى أي مفاوضات قبل رفع
العقوبات».
ً
وج ــاء تــراجــع رضــائــي الـجــزئــي ،ردا
على «تغريدة» لظريف انتقد فيها إطالق
مواقف وتصريحات مختلفة واعتبرها
مجرد وجهات نظر.
ك ـمــا أش ـ ــار ظ ــري ــف إلـ ــى أنـ ــه سيعلن
ً
ب ـص ـف ـت ــه وزيـ ـ ـ ـ ـ ــرا لـ ـلـ ـخ ــارجـ ـي ــة وك ـب ـي ــر
ال ـم ـف ــاوض ـي ــن الـ ـن ــوويـ ـي ــن ،خ ـط ــة عـمــل
بـنــاءة وملموسة إلي ــران ،عبر القنوات
الدبلوماسية.
(واشنطن ،طهران  -وكاالت)

(إرنا)

واشنطن سترد على ضربة «عين األسد»
أك ــدت وزارة ال ــدف ــاع األمـيــركـيــة
«الـ ـبـ ـنـ ـت ــاغ ــون» أنـ ـه ــا سـ ـت ــرد عـلــى
اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف ،ج ـ ـمـ ــاعـ ــات م ـس ـل ـحــة
مرتبطة بإيران لقاعدتها في «عين
األسد» الجوية ،في «الزمان والمكان
ال ـم ـنــاس ـب ـيــن إذا وج ـ ــدت ضـ ــرورة
لذلك» .وأكد المتحدث باسم الوزارة
ج ـ ــون ك ـي ــرب ــي أن واشـ ـنـ ـط ــن غـيــر
مهتمة بتصعيد الوضع مع طهران،
وإن ـم ــا حـمــايــة قــوات ـهــا ومــواصـلــة
مهمة «التحالف» المناهض لتنظيم
«داعش» في العراق.

وأضاف المتحدث أن السلطات
العراقية التــزال تواصل التحقيق
بـ ـ ـش ـ ــأن الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــوم األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر الـ ـ ــذي
اسـتـهــدف الـقــاعــدة بـ ــ 10صــواريــخ
ذكـ ـ ــرت مـ ـص ــادر غ ــرب ـي ــة أنـ ـه ــا مــن
نـسـخــة إيــران ـيــة ال ـص ـنــع .وأوض ــح
كيربي أن «البنتاغون» لن يسمي
ال ـج ـهــة ال ـت ــي ت ـقــف وراء االع ـت ــداء
قبل استكمال التحقيقات .وتسبب
الهجوم في وفــاة متعاقد أميركي
أصيب بنوبة قلبية أثناء احتمائه
من القصف.

ذكرت الشرطة الصومالية أن
 21شخصا قتلوا ،وأصيب
أكثر من  30في هجوم انتحاري
بسيارة مفخخة على مطعم
شهير بالعاصمة الصومالية
مقديشو مساء أمس األول.
ُ
وسمع دوي االنفجار القوي
الذي وقع بالقرب من الميناء
الرئيسي للعاصمة عبر أرجاء
المدينة بكاملها .وهذه هي
المرة الثانية التي يتعرض
فيها هذا المطعم الشهير
لهجوم انتحاري.

ةديرجلا

•
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ُّ
رفض مصري -سوداني ألي تحرك إثيوبي أحادي في سد النهضة

ِّ
• السيسي يدعم جهود البرهان لبسط السيادة على الحدود • شكري ينقل لغوتيريش هواجس القاهرة
القاهرة  -حسن حافظ

في خطوة عكست حجم
التنسيق المصري  -السوداني،
جدد الرئيس عبدالفتاح
السيسي ورئيس مجلس
السيادة عبدالفتاح البرهان
رفضهما للنهج القائم على
فرض األمر الواقع وبسط
السيطرة على النيل األزرق،
وأكدا حتمية العودة إلى
مفاوضات جادة وفعالة،
بهدف التوصل التفاق عادل
وملزم بشأن سد النهضة
اإلثيوبي قبل موسم الفيضان.

وصـ ــل ال ـت ـن ـس ـيــق ال ـم ـص ــري -
السوداني إلى ذروته أمس ،بعدما
أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي ،ورئيس مجلس السيادة
االنتقالي السوداني ،الفريق أول
عبدالفتاح البرهان ،خالل زيارة
األول للخرطوم ،أمــس ،رفض أي
إج ـ ــراءات أح ــادي ــة ف ــي م ـلــف سد
النهضة اإلثيوبي.
وفـ ــي أول رد رس ـم ــي واض ــح
الـمـعــالــم عـلــى تـصــريـحــات كـبــار
ال ـم ـســؤول ـيــن اإلث ـيــوب ـي ـيــن بـبــدء
ال ـمــلء الـثــانــي لبحيرة الـســد في
ي ــول ـي ــو ال ـم ـق ـب ــل ب ـش ـكــل م ـن ـفــرد،
بــدا التطابق فــي الـمــواقــف خالل
ل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاءات الـ ـسـ ـيـ ـس ــي م ـ ــع كـ ـب ــار
المسؤولين السودانيين ،والتي
خ ـل ـصــت إل ـ ــى الـ ـت ــواف ــق ع ـل ــى أن
المرحلة الدقيقة الحالية التي ّ
يمر
بـهــا مـلــف ســد الـنـهـضــة ،تتطلب
أعلى درجات التنسيق بين مصر
وال ـ ـس ـ ــودان بــوص ـف ـه ـمــا دول ـت ــي
المصب اللتين ستتأثران بشكل
مباشر بهذا السد ،مع التشديد
على رفــض أي إج ــراءات أحــاديــة
ت ـه ــدف إل ــى ف ــرض األمـ ــر ال ــواق ــع
واالستئثار بموارد النيل األزرق.
وألول مـ ـ ــرة ،أعـ ـل ــن الـسـيـســي
مدعوما بتأييد سوداني ،رفض
اإلجراء األحادي من قبل إثيوبيا
بــاإلعــان عــن بــدء الـمــلء الثاني،
حتى ولــو لم تتوصل إلــى اتفاق
مـ ــع دول ـ ـتـ ــي الـ ـمـ ـص ــب ،وت ـح ــدث
ال ـس ـي ـســي ف ــي مــؤت ـمــر صـحــافــي
مـ ـشـ ـت ــرك م ـ ــع الـ ـ ـب ـ ــره ـ ــان ،ب ــاس ــم
البلدين ،إذ أكد أنه تم االتفاق على
"حتمية ال ـعــودة إلــى مفاوضات
جادة وفعالة ،بهدف التوصل في
أقــرب فرصة ممكنة وقبل موسم
الفيضان المقبل ،إلى اتفاق عادل
ومـ ـت ــوازن وم ـل ــزم قــانــونــا بـشــأن
ملء وتشغيل سد النهضة ،وبما
يحقق مصالح الدول الثالث".

رسائل علنية

وزير الري
اإلثيوبي يتمسك
بالمسار اإلفريقي
والمناقشات
الثالثية
للمفاوضات

وف ـ ــي رسـ ــالـ ــة رف ـ ــض عـلـنـيــة
لنهج إثيوبيا التفاوضي ،قال
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـمـ ـص ــري إن ه ـنــاك
تـطــابـقــا ف ــي ال ـ ــرؤى بـيــن مصر
والسودان على "رفض أي نهج
يقوم على السعي لفرض األمر
ال ــواق ــع ،وبـســط الـسـيـطــرة على
النيل األزرق ،من خالل إجراءات
أح ـ ـ ــادي ـ ـ ــة ال تـ ـ ــراعـ ـ ــي م ـص ــال ــح
وحقوق دولتي المصب ،وهو ما
ّ
تجسد في إعالن إثيوبيا نيتها
تنفيذ المرحلة الثانية من ملء
سد النهضة حتى إذا لم تتوصل
إلى اتفاق ينظم ملء هذا السد
وتشغيله ،وهو اإلجراء الذي قد
يـهــدد بــإلـحــاق أض ــرار جسيمة
بمصالح مصر والسودان".
وأعلن السيسي تأييد مصر
م ـج ــددا ل ـل ـم ـبــادرة ال ـســودان ـيــة،

السيسي والبرهان خالل لقائهما في الخرطوم أمس (رويترز)
واالتـ ـ ـف ـ ــاق ع ـل ــى إع ـ ـ ــادة إط ــاق
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــار الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاوض ـ ـ ــي م ــن
خـ ــال هـ ــذه الـ ـمـ ـب ــادرة الــرام ـيــة
ل ـت ـش ـك ـيــل رب ــاعـ ـي ــة دول ـ ـيـ ــة مــن
االت ـ ـحـ ــاد اإلف ــريـ ـق ــي واالتـ ـح ــاد
األوروب ــي والــواليــات المتحدة
األم ـي ــرك ـي ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى األم ــم
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدة ،لـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــوس ـ ــط ف ــي
ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ـف ــاوض ـي ــة ،وال ـتــي
تـهــدف إل ــى دع ــم جـهــود رئيس
الكونغو الديمقراطية ،فليكس
تشيسيكيدي (بصفته الرئيس
ال ـح ــال ــي ل ــات ـح ــاد اإلف ــريـ ـق ــي)،
وت ـع ـظ ـيــم فـ ــرص ن ـج ــاح م ـســار
المفاوضات.

حفاوة وتعاون
وك ـ ــان ـ ــت م ـ ــراس ـ ــم اس ـت ـق ـب ــال
رس ـم ـيــة لـلـسـيـســي ق ــد أجــريــت
بـ ــال ـ ـق ـ ـصـ ــر ال ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــوري ف ــي
العاصمة السودانية الخرطوم،
وسط أجواء احتفاء وحفاوة من
كبار المسؤولين السودانيين،
وفـ ـ ــي م ـق ــدم ـت ـه ــم الـ ـف ــري ــق أول
عـبــدالـفـتــاح ال ـبــرهــان ،إذ صــرح
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ـ ــاس ـ ــم الـ ــرئـ ــاسـ ــة
ال ـم ـصــريــة ،ب ـس ــام راض ـ ــي ،بــأن
السيسي والبرهان عقدا جلسة
م ـب ــاح ـث ــات مـ ـنـ ـف ــردة ،أعـقـبـتـهــا
ج ـل ـســة مــوس ـعــة ض ـمــت وف ــدي
الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،ش ـم ـل ــت م ـن ــاق ـش ــات
واس ـ ـعـ ــة فـ ــي م ـخ ـت ـل ــف م ـل ـفــات
التعاون المشترك.
وأع ــرب الـبــرهــان عــن تقديره
لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواق ـ ـ ــف م ـ ـ ـصـ ـ ــر الـ ـ ــداع ـ ـ ـمـ ـ ــة
للسودان في مختلف المجاالت،
ل ـم ــواج ـه ــة ت ــداعـ ـي ــات األزمـ ـ ــات
الـمـخـتـلـفــة ،وك ــذل ــك المساهمة

في رفع اسم السودان من قائمة
ال ــدول الــراعـيــة ل ــإره ــاب ،وهــي
الـمــواقــف الـمـصــري الـتــي تأتي
انعكاسا للعالقات التاريخية
واالس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـت ــي تجمع
ال ـب ـلــديــن ،م ــؤك ــدا ح ــرص ب ــاده
على تعزيز التعاون المشترك
ع ـلــى ال ـم ـس ـتــويــات الـسـيــاسـيــة
واالق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــة واألم ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة
والعسكرية.

األزمة الحدودية
وشـ ــدد الـسـيـســي عـلــى أن أمــن
واسـتـقــرار ال ـســودان يعد ج ــزءا ال
يتجزأ من أمن واستقرار مصر ،كما
ناقش الزعيمان تطورات األوضاع
بـمـنـطـقــة ال ـ ـحـ ــدود ال ـس ــودان ـي ــة -
اإلثيوبية ،والتحركات السودانية
األخ ـ ـيـ ــرة ل ـب ـســط سـ ـي ــادة ال ــدول ــة
على حدودها الشرقية المتاخمة
إلثـيــوبـيــا ،وال ـت ــي تــأتــي ف ــي إط ــار
احترام السودان لالتفاقيات الدولية،
وسـعـيـهــا ال ــدائ ــم لـتــأكـيــد س ـيــادة
ال ــدول ــة الـســودانـيــة بشكل سلمي
ودون اللجوء إلــى العنف ،كما تم
االت ـف ــاق عـلــى اس ـت ـمــرار ال ـل ـقــاءات
الثنائية بـيــن مـســؤولــي البلدين
لمتابعة التطورات المتالحقة التي
يشهدها حاليا المحيط الجغرافي
للدولتين.
وكلل السيسي بزيارته للسودان،
الـ ـت ــي اس ـت ـغ ــرق ــت ع ـ ــدة س ــاع ــات،
أسبوعا مــن التحركات المصرية
 ال ـس ــودان ـي ــة الـمـكـثـفــة لـتــوحـيــدالمواقف ،ظهر بوضوح في اإلعالن
المشترك لوزيري خارجية البلدين
من القاهرة الثالثاء الماضي ،والذي
أكـ ــد أه ـم ـيــة ال ـت ــوص ــل إلـ ــى ات ـفــاق

ً
معارك مأرب تستعر ...و 90قتيال في يوم

قانوني ملزم حــول مــلء وتشغيل
الـســد ،بــالـتــوازي مــع زي ــارة رئيس
أركـ ـ ـ ــان ح ـ ــرب ال ـ ـقـ ــوات الـمـسـلـحــة
ال ـم ـص ــري ــة ال ـف ــري ــق م ـح ـمــد فــريــد
حجازي ،للعاصمة السودانية ،تم
خاللها توقيع اتفاقية للتعاون
المشترك في المجال العسكري.

ّ
تحرك أممي

وفـ ـ ـ ـ ــي خـ ـ ـط ـ ــوة ت ـ ـك ـ ـشـ ــف ع ــن
التحركات المصرية المتسارعة
ف ــي م ـل ــف س ــد ال ـن ـه ـض ــة ،أج ــرى
وزي ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة الـ ـمـ ـص ــري
ســامــح ش ـكــري ،ات ـصــاال هاتفيا
بالسكرتير العام لألمم المتحدة،
أنطونيو غوتيريش مساء أمس
األول ال ـج ـم ـع ــة ،ل ـم ـنــاقــش آخ ــر
م ـس ـت ـجــدات م ـلــف س ــد الـنـهـضــة
اإلث ـ ـ ـيـ ـ ــوبـ ـ ــي ،إذ جـ ـ ـ ــاء الـ ـتـ ـح ــرك
المصري ليكشف عن ضيق صدر
القاهرة بأفعال أديس أبابا التي
رف ـض ــت ف ــي ال ـس ــاب ــق ن ـقــل مـلــف
السد إلى ساحة األمم المتحدة،
لـ ــذا ي ـح ـمــل االت ـ ـصـ ــال ال ـم ـصــري
بالمنظمة الدولية رسالة مبطنة
للجانب اإلثـيــوبــي ب ــأن الـقــاهــرة
لــن تـضـ ّـيــع مــزيــدا مــن الــوقــت في
مفاوضات عبثية.
وص ـ ـ ـ ــرح الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
"ال ـخــارج ـيــة" ال ـم ـصــريــة ،أحـمــد
ح ـ ـ ــاف ـ ـ ــظ ،ب ـ ـ ـ ــأن ش ـ ـك ـ ــري أع ـ ـ ــرب
لألمم المتحدة،
للسكرتير العام ّ
عن القلق إزاء تعثر مفاوضات
سد النهضة التي جرت برعاية
االتـحــاد اإلفريقي ،واستعرض
ع ـنــاصــر ال ـم ـق ـتــرح ال ـس ــودان ــي،
ال ـ ـ ــذي أيـ ــدتـ ــه مـ ـص ــر ،ل ـت ـطــويــر
آلية المفاوضات بهدف إشراك

بـعــد انـحـســار وه ــدوء نسبي امـتــد ل ــ 5أي ــام،
استعرت المعارك بين القوات الموالية لحكومة
الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وجماعة
"أنصار الله" الحوثية المتمردة على  6جبهات
بمحافظة مأرب النفطية ،وأوقعت  90قتيال أمس.
ودف ـع ــت أطـ ـ ــراف الـ ـن ــزاع ب ـم ـئــات الـمـقــاتـلـيــن
والعربات العسكرية من مختلف المحافظات إلى
جبهات القتال في غربي مدينة مأرب ،بالتزامن
مع عودة الزخم للمعارك ،وحشد "أنصار الله"
لجولة هجومية ثانية بعد فشل جولتها األولى
التي أطلقتها مطلع فبراير الماضي ،واستمرت
 3أســابـيــع فــي تحقيق اخ ـتــراق جــوهــري نحو
منابع المحروقات.
وعززت القوات الحكومية جبهاتها األمامية
ب ـم ـئ ــات ال ـم ـقــات ـل ـيــن ق ــادم ـي ــن م ــن ت ـع ــز وأب ـي ــن
والـســاحــل لصد االنــدفــاع الـحــوثــي الــرامــي إلى
ً
انتزاع آخر معاقل السلطة المعترف بها دوليا،
والمدعومة من قبل "تحالف إعادة الشرعية" ،في

ّ
تعنت إثيوبي

فــي المقابل ،بــدا أن الموقف
اإلثـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوب ـ ـ ــي ع ـ ـل ـ ــى الـ ـنـ ـقـ ـي ــض
م ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــارب ـ ــة ال ـ ـم ـ ـصـ ــريـ ــة -
السودانية الـجــديــدة ،إذ أجــرى
وزي ـ ــر ال ـم ـي ــاه والـ ـ ــري وال ـطــاقــة
اإلث ـي ــوب ــي سـيـلـيـشــي بيكيلي،
م ـنــاق ـشــات ح ــول س ــد الـنـهـضــة
مع وفد من جمهورية الكونغو
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ،أم ـ ـ ــس األول،
وأوض ـ ـ ـ ــح ب ـي ـك ـي ـل ــي ،أن بـ ــاده
حـ ــل يـ ـفـ ـي ــد ج ـم ـيــع
مـ ـلـ ـت ــزم ــة ب ـ ـ ّ
األط ـ ــراف ،لـكــنــه عـ ّـبــر عــن رفــض
ضـمـنــي لـلـمـقـتــرح ال ـســوادنــي -

لــن تقتصر على الــدفــاع عــن مدينة م ــأرب ،لكن
الستعادة زمام المبادرة وتنفيذ هجوم عكسي،
في مسعى منها لــردع الجماعة المتحالفة مع
إيـ ـ ــران ،وال ـت ــي كـثـفــت هـجـمــاتـهــا ع ـلــى مـنـشــآت
ال ـم ـم ـل ـك ــة خـ ـ ــال األي ـ ـ ـ ــام الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،ورفـ ـض ــت
االنصياع لكل التحركات الدولية الداعية للسالم.
وي ــأت ــي ذل ــك غـ ــداة اس ـت ـئ ـنــاف "أنـ ـص ــار ال ـلــه"
عملياتها الرامية لدخول مدينة مأرب عاصمة
ال ـم ـحــاف ـظــة ال ـت ــي ت ـح ـمــل االس ـ ــم ن ـف ـس ــه ،حـيــث
نفذت هجمات انتحارية على جبهات الكسارة
والمشجح.
وأمس األول ،أعلن "التحالف" إحباط هجوم
ج ــدي ــد م ــن ال ـحــوث ـي ـيــن اس ـت ـه ــدف ــت الـمــدنـيـيــن
بمدينتي جازان وخميس مشيط جنوب المملكة
ّ
مسيرة (درون) ،بينما قالت قوات
بــ 8طــائــرات
ً
الجماعة إنها أصابت بدقة "أهــدافــا مهمة" في
قاعدة الملك خالد.

بينما واصل أمس محتجون لبنانيون
قطع عــدد كبير مــن الـطــرقــات فــي مناطق
مـتـفــرقــة ،احـتـجــاجــا عـلــى ت ــردي األوض ــاع
المعيشية وارت ـفــاع سعر صــرف ال ــدوالر،
هدد رئيس حكومة تصريف األعمال حسان
دي ــاب بــاالعـتـكــاف عــن تـصــريــف األع ـمــال،
ً
مؤكدا أن "لبنان بلغ حافة االنفجار بعد
االنهيار والخوف من عدم امكانية الحماية
من األخطار".
وأش ــار دي ــاب ،خ ــال مــؤتـمــر صحافي،
أم ــس ،إل ــى أن "الـلـبـنــانـيـيـن يـعــانــون أزمــة
اجتماعية خطيرة ،وهي مرشحة للتفاقم
في حال لم تتشكل حكومة جديدة مدعومة
سـيــاسـيــا" ،متسائال" :أل ــم يشكل المشكل
علىالحليب صرخة للسياسيين؟".
وذكــر أن "الـظــروف االجتماعية تتفاقم
وال ـظ ــروف السياسية ت ــزداد تـعـقـيــدا ،وال
يمكن لحكومة عادية مواجهتها من دون
توافق سياسي ،فكيف لحكومة تصريف

سلة أخبار
الرئيس األفغاني مستعد
إلجراء انتخابات جديدة

قال الرئيس األفغاني ،أشرف
غني ،أمس ،إن حكومته
مستعدة لمناقشة إجراء
انتخابات جديدة لدفع
محادثات السالم مع "طالبان"،
مشددا على ضرورة أن تتشكل
أي حكومة جديدة من خالل
العملية الديمقراطية.
وأضاف في مستهل جلسة
للبرلمان في كابول" ،بالنسبة
لنا ،انتقال السلطة عبر
االنتخابات مبدأ غير قابل
للتفاوض" .وتابع" :نحن
على استعداد لبحث إجراء
انتخابات حرة ونزيهة ال
تقصي أحدا برعاية المجتمع
الدولي ،ويمكننا أيضا
التحدث عن موعد االنتخابات
والتوصل إلى نتيجة".

رئيس وزراء باكستان
يحظى بثقة البرلمان

مرحلة جديدة
من جهته ،حلل وزير الموارد
المائية والري المصري األسبق،
د .محمد نصر عالم ،المعطيات
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ش ــرق
إف ــري ـق ـي ــا ،ق ــائ ــا ل ـ ـ "الـ ـج ــري ــدة":
"التقارب المصري  -السوداني
قـلــب ال ـم ـعــادلــة ،وأج ـب ــر جميع
األطــراف الدولية على االتصال
بالقاهرة والخرطوم لالستماع
لمطالب الـبـلــديــن مــن أج ــل حل
األزمـ ـ ـ ــة ومـ ـن ــع ت ـف ــاق ــم األم ـ ـ ــور،
ف ــال ـت ــواف ــق ب ـيــن ال ـب ـلــديــن أع ــاد
األمور إلى نصابها ،خاصة بعد
رحيل نظام عميل في الخرطوم
لـ ــم ي ـك ــن لـ ــه ه ـ ــدف إال اإليـ ـق ــاع
بمصر".
وتــابــع عــام" :متفائل خيرا،
ف ـب ـعــض الـ ـق ــوى الـ ـت ــي ح ــاول ــت
اس ـت ـخــدام إثـيــوبـيــا وم ـلــف سد
النهضة لــإضــرار بــأمــن مصر
وم ـح ــاول ــة إض ـع ــاف ـه ــا ،تيقنت
بفشل هــذا المسار ،بعد وحدة
الموقف المصري  -السوداني،
وال ـ ـ ــذي غ ـي ــر ال ـم ـع ــادل ــة بـشـكــل
واضح وصريح ،ودفع مختلف
القوى الدولية لمقاربة جديدة
تقوم على احترام مطالب دولتي
المصب" ،وأشار إلى أن التعاون
بين القاهرة والخرطوم سيشهد
الـمــزيــد مــن الـتـعــاون والتكامل
االقتصادي في الفترة المقبلة
س ـي ـغ ـي ــر وجـ ـ ــه الـ ـسـ ـي ــاس ــة فــي
منطقة شرق إفريقيا.

دياب يهدد بـ «االعتكاف» :لبنان بلغ
حافة االنفجار بعد االنهيار

تعزيزات ّ
لصد موجة حوثية ثانية و«التحالف» يعد لهجوم معاكس
شمال البالد قبيل مفاوضات سياسية تسعى
إدارة الرئيس األميركي جو بايدن إلطالقها.
وتـحــدثــت تـقــاريــر عــن تسيير أكـثــر مــن 200
مـقــاتــل لـمـســانــدة ال ـق ــوات الـحـكــومـيــة بتنسيق
مــع قــوات "الـتـحــالــف" .وسهلت الـقــوات التابعة
ل ـ "الـمـجـلــس االنـتـقــالــي الـجـنــوبــي" االنفصالي
م ــرور إمـ ــدادات حكومية مــن الـجـنــوب والـغــرب
باتجاه الشمال.
وكـثـفــت م ـقــاتــات "ال ـت ـحــالــف" ،الـ ــذي تـقــوده
السعودية ،ضرباتها الجوية لمساندة القوات
اليمنية الحكومية في مأرب بشكل الفت ،وشنت
نحو  31غارة في رقم يوازي غارات أسبوع كامل
لمراقبين.
وفقا ّ
وشنت المقاتالت غارات استهدفت تعزيزات
للمتمردين قادمة من جبهة الكسارة في محافظة
مأرب ،مما أشعل حرائق على امتداد الطريق.
وجــاء ذلــك فــي وقــت يبدو أن الــريــاض تتجه
ّ
لـشــن عملية عسكرية واسـعــة ضــد الحوثيين،

المجتمع الدولي في المحادثات
عن طريق تشكيل رباعية دولية
ت ـق ــوده ــا ج ـم ـهــوريــة الـكــونـغــو
الديمقراطية بصفتها الرئيس
الحالي لالتحاد اإلفريقي.
وط ـ ــال ـ ــب وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارج ـي ــة
المصري بضرورة إطالق عملية
تفاوضية جادة وفعالة برعاية
إفريقية ،ومشاركة أطراف دولية
تسفر عــن الـتــوصــل إل ــى اتـفـ ًـاق
ع ــادل وم ـت ــوازن وم ـلــزم قــانــونــا
على ملء وتشغيل ّ
سد النهضة،
يــراعــي مـصــالــح ال ــدول الـثــاث،
وذل ـ ـ ــك ق ـب ــل م ــوس ــم ال ـف ـي ـضــان
الـمـقـبــل الـ ــذي أع ـل ـنــت إثـيــوبـيــا
ع ـ ــن ن ـي ـت ـه ــا ت ـن ـف ـي ــذ ال ـم ــرح ـل ــة
الثانية من الملء خالله ،حيث
إن إقـ ـ ـ ــدام إث ـي ــوب ـي ــا ع ـل ــى ه ــذه
الخطوة بشكل أحادي ستكون
له آثار وتداعيات سلبية يتعين
تــاف ـي ـهــا وت ـج ـن ـب ـهــا م ــن خــال
ال ـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق ف ــي أق ــرب
فرصة ممكنة.

المصري ،إذ ّ
تمسك بـ "الحلول
اإل فــر يـقـيــة للمشاكل اإلفريقية
من خالل المفاوضات الثالثية".

دوليات

األع ـم ــال؟" ،معتبرا أن "الــوضــع قــد يطرح
أمامي خيار االعتكاف ،وقد ألجأ إليه رغم
أنه يخالف قناعاتي للضغط نحو تشكيل
الحكومة".
وأكـ ـ ــد ديـ ـ ــاب أن ـ ــه "ال ح ــل إال بـتـشـكـيــل
حكومة جديدة ،وال حل لألزمة االجتماعية
من دون حل األزمة المالية ،وال حل لألزمة
الـمــالـيــة مــن دون اسـتـئـنــاف الـمـفــاوضــات
مع صندوق النقد الدولي ،وال مفاوضات
مع صندوق النقد من دون إصالحات وال
إصالحات من دون حكومة جديدة".
وتـ ـس ــاءل" :م ــا نـفــع ال ـخ ـنــاق الـسـيــاســي
والحزبي على وزير بالناقص أو بالزايد إذا
الوطن انهار؟ لبنان بخطر والحل بتشكيل
حكومة جديدة" ،مضيفا أن "األزمة الحالية
مــرشـحــة للتفاقم ومـشـهــد الـتـســابــق على
الحليب يشكل حــا فــزا للتعالي وتشكيل
حكومة".

فاز رئيس الوزراء الباكستاني
عمران خان في تصويت
على الثقة في البرلمان أمس،
حسب ما أعلن رئيس البرلمان
بعد التصويت .وحصل خان
على تأييد  178نائبا من 340
عضوا في الجمعية الوطنية،
مجلس النواب الذي ينتخب
رئيس الوزراء .وقاطع جميع
أعضاء المعارضة ،البالغ
عددهم  160عضوا ،التصويت
الذي دعا إليه خان بعد هزيمة
حزبه في انتخابات مجلس
الشيوخ الحاسمة.

ميانمار تطالب الهند
بإعادة  8شرطيين

بينما واصل المتظاهرون
المؤيدون للديمقراطية
احتجاجاتهم في ميانمار،
قالت مسؤولة في شمال
شرقي الهند ،أمس ،إن
السلطات في ميانمار طلبت
من السلطات الهندية إعادة
عدد من ضباط الشرطة طلبوا
ً
اللجوء ،تجنبا لتنفيذ أوامر
المجلس العسكري الحاكم،
الذي استولى على السلطة في
الشهر الماضي.
وعبر نحو  30من ضباط
الشرطة في ميانمار وأفراد
أسرهم الحدود ،طلبا للجوء
في األيام القليلة الماضية ،مع
تحول قمع الحكام العسكريين
للمحتجين إلى العنف.
وقالت ماريا سي.تي .زوالي
نائبة مفوض الشرطة في
منطقة تشامفاي بوالية
ميزورام الهندية لـ"رويترز"
إنها تلقت رسالة من نظيرها
بمنطقة فاالم بميانمار تطلب
إعادة  8من أفراد الشرطة "من
أجل تعزيز عالقات الصداقة".

مزارعون هنود يغلقون
الطريق إلى نيودلهي

شرطة الكونغرس تطلب بقاء الحرس لتمرير الخطاب السنوي األول لبايدن
وس ـ ــط ت ــرق ــب ل ـت ـحــديــد مــوعــد
الخطاب السنوي األول للرئيس
األميركي ،جو بايدن ،أمام مجلسي
الـشـيــوخ والـ ـن ــواب ،ت ــدرس وزارة
ً
الــدفــاع (الـبـنـتــاغــون) طلبا قدمته
شرطة الكونغرس من أجل تمديد
مهمة الـحــرس الــوطـنــي القاضية
بحماية المبنى مدة شهرين ،بعد
هجوم السادس من يناير.
وقال الناطق باسم "البنتاغون"
جون كيربي ،في مؤتمر صحافي،
أمــس األول" ،تلقينا طلبا رسميا
من شرطة الكابيتول لتمديد فترة
وج ــود ال ـحــرس الــوطـنــي لحماية
الكابيتول" ،موضحا أن التمديد
سيغطي "الشهرين المقبلين".
ول ــم ي ــذك ــر ك ـيــربــي م ــا إذا كــان
الـ ـطـ ـل ــب قـ ـ ـ ـ ّـدم ب ـس ـب ــب تـ ـه ــدي ــدات
محتملة ،لكن القائد الموقت لشرطة
الكابيتول يوغاناندا بيتمان تحدث
الشهر الماضي عن تهديدات من
جماعات متطرفة لمنع بايدن من
إلقاء خطابه األول أمام المشرعين،

وهو التزام دستوري يحدد خالله
مسار عمله.
ً
وردا عـلــى سـ ــؤال ع ــن خـطــورة
التهديد المحيط بمبنى الكونغرس
بـيـنـمــا ل ــم تـتـحـقــق ش ــائ ـع ــات عن
هـجـمــات ك ــان يـفـتــرض أن تحدث
الخميس الماضي ،أكد المتحدث
باسم الكابيتول أن "األمور تغيرت
منذ السادس من يناير".
وقـ ـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ــاع ،ل ــوي ــد
أوستن ،إن "مسؤولينا المنتخبين
ً
يستحقون بيئة عمل آمنة" ،مؤكدا
ً
أن "ال ـب ـن ـت ــاغ ــون" سـيـتـخــذ ق ـ ــرارا
بسرعة.
ويـخـضــع الـكــابـيـتــول لحراسة
م ـ ـشـ ــددة م ـن ــذ  6يـ ـن ــاي ــر ،ع ـنــدمــا
تـجـمــع آالف مــن أن ـصــار الــرئـيــس
السابق دونالد ترامب أمامه عقب
خـ ـط ــاب حـ ـم ــاس ــي ط ــال ـب ـه ــم فـيــه
بمنع المسؤولين المنتخبين من
ال ـم ـصــادقــة ع ـلــى ف ــوز ب ــاي ــدن في
االنتخابات الرئاسية.
ورف ـ ــع ال ـن ــائ ــب ال ــدي ـم ـق ــراط ــي،

إري ـ ـ ـ ــك س ـ ــوال ـ ــوي ـ ــل ،أم ـ ـ ــس األول،
دعـ ــوى ثــانـيــة ض ــد ت ــرام ــب اتهمه
فيها مع نجله جونيور ومحاميه
رودول ـ ــف جــولـيــانــي وال ـنــائــب مو
بروكس بالتحريض على مهاجمة
ً
الكابيتول ،مــوضـحــا أنــه "بسبب
عدم قدرته على قبول الهزيمة ،شن
حربا مفتوحة ضد االنتقال السلمي
للسلطة" إلى بايدن.
وقال سوالويل" :لقد كذب تكرارا
على مناصريه عبر القول لهم إن
االنتخابات سرقت منهم ،وأخيرا
دعــا مؤيديه إلــى الـنــزول لشوارع
العاصمة الفدرالية واشنطن".
من جهة ثانية ،أعلنت المتحدثة
باسم البيت األبيض ،جين ساكي،
أن بــايــدن يعتقد أنــه يجب إعــادة
الـنـظــر ف ــي تـفــويـضــات اسـتـخــدام
القوة العسكرية ،التي استخدمت
لتبرير هجمات على أهـ ــداف في
الخارج ،مؤكدة أن يريد العمل مع
الـسـنــاتــور الــديـمـقــراطــي تـيــم كين
ون ـظ ـيــره ال ـج ـم ـهــوري ت ــود يــانــغ،

الـلــذيــن قــدمــا م ـشــروع قــانــون هذا
األسبوع إللغاء تفويضين صدرا
في  1991و 2002باستخدام القوة
العسكرية ضد العراق ،وأرجعا ذلك
إلى "الشراكة القوية" بين واشنطن
وحكومة بغداد.
وف ـ ـ ـ ــي جـ ـلـ ـس ــة طـ ــوي ـ ـلـ ــة ي ــأم ــل
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــون فـ ــي اخ ـت ـتــام ـهــا
ب ـت ـص ــوي ــت حـ ــاسـ ــم نـ ـه ــاي ــة ه ــذا
األس ـبــوع ،ص ـ ّـوت أعـضــاء مجلس
الشيوخ ليل الجمعة -السبت على
سلسلة طويلة من التعديالت على
حزمة اإلنعاش البالغة  1.9تريليون
دوالر التي طرحها بايدن.
وبعد تسع ساعات من الجمود،
ت ـم ـكــن ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــون وال ـب ـيــت
األبيض من إقناع سناتور معتدل
بالتصويت على أداة رئيسية لخطة
المساعدات الضخمة هــذه ،والتي
من المفترض أن تحافظ على أكبر
اقتصاد فــي العالم وال ــذي تضرر
بشدة من الوباء.
وفي نيويورك ،وافق المشرعون

حاكمة ميشيغان مع عناصر الحرس الوطني بقاعة زوار الكابيتول أمس األول (أ ف ب)
على إج ــراء ،أمــس األول ،لتقليص
سلطات الطوارئ الواسعة للحاكم
أن ـ ـ ـ ــدرو كـ ــومـ ــو ،ال ـ ـ ــذي ت ـ ـ ــورط فــي
فضيحتين ،بشأن سياسات دور
رع ــاي ــة ال ـم ـس ـن ـيــن أثـ ـن ــاء جــائـحــة

ً
جنسيا
"كورونا" ،ومزاعم تحرشه
بموظفات سابقات ،ولمس امــرأة
بشكل غير الئق في حفل زفاف.
وقاد زمالء كومو الديمقراطيون،
ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن ي ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرون ع ـ ـلـ ــى كــا

المجلسين في الهيئة التشريعية،
الجهود بينما انتقد الجمهوريون
م ـش ــروع ال ـق ــان ــون ،ب ــدع ــوى أن ــه ال
يذهب بعيدا بما يكفي للسيطرة
على الحاكم.

قطع أمس ،مزارعون هنود
ً
ً
ساعات طريقا سريعا
خارج العاصمة نيودلهي،
احتفاال بمرور  100يوم على
احتجاجاتهم على تحرير
أسواق المنتجات الزراعية،
في محاولة لتكثيف الضغوط
على حكومة رئيس الوزراء
ّ
المتشدد ناريندرا
القومي
مودي ،الذي يقول إن هذه
القوانين ضرورية إلصالح
القطاع الزراعي المترهل في
ً
البالد ،واصفا االحتجاجات
بأنها "ذات دوافع سياسية".
وتوجه مزارعون إلى الطريق
إلغالقه مدة خمس ساعات،
للتعبير عن معارضتهم
لثالثة قوانين فرضت في
سبتمبر  2020يقولون إنها
تلحق بهم الضرر.

ةديرجلا

•
العدد  / 4674األحد  7مارس 2021م  23 /رجب 1442هـ

22

sports@aljarida●com

رياضة
مدرب العربي :المنافسة صعبة
في الممتاز واألهم نقاط الفوز

بيانكي يشيد بالعبي كاظمة بعد الفوز
على الفحيحيل برباعية

●

أكــد م ــدرب فــريــق الـعــربــي لـكــرة الـقــدم الـكــرواتــي انـتــي ميشا صعوبة
ً
المنافسات فــي ال ــدوري الممتاز ،مشيرا إلــى أن فريقه ،رغــم صدارته
للبطولة حتى اآلن ،يجد صعوبة في كل المباريات من أجل الوصول
لنقاط الفوز.
وكــان العربي قد نجح في حسم مواجهته مع السالمية في قمة
مباريات الجولة السادسة من منافسات الممتاز بهدفين مقابل هدف،
ليرفع رصيده إلى  14نقطة ،وبفارق نقطة عن الوصيف القادسية،
في حين تجمد رصيد السماوي عند  6نقاط.
وقال ميشا إن فريقه نجح في تحقيق األهم في مواجهة منافس
قوي هو السالمية ،مؤكدا أن األخضر كان يدرك قوة المباراة من خالل
دراسة المنافس الذي يجيد اللعب على الهجمات المرتدة ،ويملك
مفاتيح كثيرة للوصول إلى الشباك.
وأضــاف ان المواجهات الكبيرة ،كالتي خاضها العربي أمام
ً
السالمية ،تتطلب ترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف ،مؤكدا ان
الوصول في مناسبتين لهز شباك السماوي كان كافيا لتحقيق
نقاط الفوز.
واعتبر مدرب العربي أن تأخر هدف الفوز ،سواء أمام السالمية،
ً
ومــن قبل أم ــام الـنـصــر ،ال يقلقه ،خـصــوصــا ان العـبــي األخضر
يتمتعون بالحضور الذهني المطلوب.
وأش ــار إلــى أن فريقه سيطوى صفحة الـفــوز على السالمية،
ا سـتـعــدادا لمواجهة الفحيحيل فــي الجولة السابعة والمقررة
األربعاء المقبل.
على الجانب اآلخر في السالمية ،أكد مدير الفريق بدر الخالدي
ان فريقه لم يكن موفقا في استغالل الفرص المتاحة للتسجيل،
مشيدا بالجهد المبذول من الفريقين في المباراة.
وقال الخالدي إن المباراة أمام العربي ارتقت لمواجهة القمة
فــي الجولة الـســادســة ،مشيرا إلــى أن الــوقــت ال يــزال مبكرا
للحكم على تجربة الجهاز الفني الجديد بقيادة ثامر
عناد ،مشيدا بما يقدمه من جهد مع أعضاء األجهزة
الفنية واإلدارية.
وأضاف ان مشوار الدوري ال يزال طويال ،وأن العودة
لجادة المنافسات على المراكز األولى ال تزال متاحة.
وكشف أن السماوي سيخلد للراحة  24ساعة،
ع ـلــى أن ي ـع ــاود ال ـت ــدري ـب ــات اع ـت ـب ــارا م ــن ال ـي ــوم،
استعدادا لمواجهة الساحل في الجولة المقبلة
األربعاء المقبل.

حازم ماهر
أشاد مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي كاظمة،
اإلس ـبــانــي روب ــرت ــو بـيــانـكــي بــالـمـسـتــوى ال ــذي قــدمــه
الالعبون أمام الفحيحيل ،في المباراة التي جمعتهم
أمس األول ،ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة
دوري  stcللدرجة الممتازة.
يــذكــر أن كــاظـمــة نـجــح ف ــي تـحـقـيــق ال ـف ــوز بــأربـعــة
أه ــداف دون رد ،وه ــي أفـضــل نتيجة للبرتقالي في
الموسم الجاري.
وقال بيانكي ،في تصريح لـ"الجريدة" ،إن "إشادتي
باألداء الذي قدمه الالعبون ليس فقط لتحقيق الفوز
بل لألسلوب الذي اتبعوه خالل  90دقيقة".
وأضاف" :لقد قاموا بعمل بدني وتكتيكي جيد ،مع
الوضع في االعتبار أن الفحيحيل فريق رائع ،ويمتلك
ً
بدنيا ً
العبين أكفاءً ،
وفنيا ،كنا نعلم أنه لن يكون صيدا

سالمات لقلب حمد الدبوس

أجرى رئيس نادي الفحيحيل ،حمد الدبوس ،عملية قسطرة
للقلب بتركيب دعامتين ،أمس األول ،في مركز سلمان الدبوس
ألمــراض القلب ،وتكللت بالنجاح ،وسيمضي بعض الوقت
للراحة حسب الخطة العالجية التي أوصى بها الطبيب.
ووجــه الدبوس ،في اتصال هاتفي مع "الجريدة" ،شكره
وامتنانه لكل من سأل باتصال أو بعث بتمنياته له بدوام
ً
ً
الصحة والعافية عن طريق رسالة ،أو دعــا له غيبا ،مثمنا
مشاعرهم الصادقة ودعواتهم الكريمة ،كما ّ
عبر عن تقديره
لكل من اتصل ولم يتمكن من الرد عليه.
"الجريدة" بدورها تتمنى لرئيس نادي الفحيحيل السالمة
من كل شر ،وأن يتم الله عليه عافيته ويعود إلى عمله في
أقرب وقت.

ً
ً
سهال ،لكن الفوز عليه برباعية دون رد جاء تأكيدا على
قدرات العبي كاظمة الهائلة".
وفـيـمــا يـتـعـلــق بــالــاعـبـيــن ف ــي تـقـيـيـمــه بمستوى
ّ
محترفي الفريق ،علق قائال" :أرى أن المحترفين إضافة
جيدة للبرتقالي ،فهناك أحمد التربي وماريوس في
الدفاع ،وهاريسون وهاملتون في الهجوم ،واألخير
تألق بشكل الفت ،ونجح في صناعة  3أهداف ،وعلى
أية حال يتم التعاقد مع المحترفين في جميع اندية
العالم من أجل إحداث الفارق مع اآلخرين ،وهو أمر ال
يقلل بالطبع من الالعبين المحليين ،الذين يستحقون
اإلشادة بشكل مستمر".
وتابع "من المهم أن يقدموا ميزة إضافية للمجموعة
التي لدينا ،وأتمنى تعافي الليبي اكرم الزوي في أسرع
وقت ،والذي يعد إضافة للفريق ،علما بأنني لن ادفع

به في المباريات إال بعد تعافيه بنسبة 100
في المئة".
ً
واخ ـت ـت ــم ب ـيــان ـكــي ت ـص ــري ـح ــه ،مـ ــؤكـ ــدا أن
االسـ ـتـ ـع ــداد ل ـمــواج ـهــة ال ـش ـب ــاب ف ــي ال ـجــولــة
السابعة المقرر لها الثالثاء المقبل ،يأتي دون
توقف ،فقد خضع امس الالعبون الذين شاركوا أمام
الفحيحيل لتدريب استشفائي ،فيما تــدرب الذين لم
يـشــاركــوا بـقــوة مــن أج ــل تجهيزهم لـلـقــاء ،مــؤكــدا أن
المباراة المقبلة لن تكون سهلة ،ال سيما في ظل اقتراب
المنافس من استعادة جميع العبيه ،كما انه يرغب في
تعويض خسارته أكثر من مباراة في الفترة األخيرة.
يذكر أن كاظمة بفوزه على الفحيحيل بأربعة أهداف
مقابل ال شيء رفع رصيده إلى  8نقاط ،محتال المركز
السادس في جدول الترتيب.

النصر يستعد لخيطان من دون راحة
رفــض الجهاز الفني للفريق األول لكرة القدم
بنادي النصر منح الالعبين راحة من التدريبات،
أمس ،نظرا لضيق الوقت ،فقد باشروا تدريباتهم
دون تــوقــف ،اسـتـعــدادا للقاء خـيـطــان ،الـمـقــرر له
الثالثاء المقبل ،في الجولة السابعة من منافسات
دوري  stcللدرجة الممتازة.
وكان النصر نجح في تحقيق فوز مستحق على
الساحل بثالثة أهــداف لهدف ،أمس األول ،ليرفع
"العنابي" رصيده إلى  13نقطة احتل بها المركز
الـثــالــث ،بـعــد أن رجـحــت األهـ ــداف كـفــة القادسية
(الــوصـيــف) بنفس الــرصـيــد مــن الـنـقــاط ،وبـفــارق
نقطة واحدة عن العربي (المتصدر).
وأكد مدرب النصر ،أحمد عبدالكريم ،أن تدريب
األمس جاء خفيفا ،وتم التركيز فيه على الجانب
االستشفائي ،إلزالة اإلرهاق واإلجهاد عن الالعبين،
في ظل إقامة مباريات البطولة بشكل مضغوط.
وقـ ــال ع ـبــدال ـكــريــم ،ف ــي ت ـصــريــح ل ــ"ال ـج ــري ــدة":
"أكـ ــد الع ـبــو الـنـصــر أن ـهــم عـلــى ق ــدر الـمـســؤولـيــة
ال ـم ـل ـق ــاة ع ـل ــى ع ــات ـق ـه ــم ،ب ـت ـح ـق ـيــق ال ـ ـفـ ــوز عـلــى
الساحل ،ليستعيدوا توازنهم خــال  4أيــام فقط
بعد الـخـســارة أمــام العربي بـهــدف نظيف ،وهي
المواجهة التي كانوا يستحقون الحصول على
نقطة منها على أقل تقدير".
وأض ــاف" :ب ــذل جـهــاز الـكــرة والـجـهــاز اإلداري

جهودا مضاعفة مع الالعبين ،من أجل تجهيزهم
للقاء الساحل نفسيا وذهنيا ،وإخراجهم من أجواء
هزيمة العربي ،وهو األمر الذي تحقق بالفعل ،من
خالل الحصول على النقاط الثالث ،وتقديم عقد
رائع في اللقاء".
وش ــدد عـبــدالـكــريــم عـلــى أن جميع الـمـبــاريــات
ص ـع ـبــة ،ب ـغــض ال ـن ـظــر ع ــن أس ـم ــاء الـمـنــافـسـيــن،
مضيفا أنه ال فارق بين فريق كبير وآخر صغير في
الموسم الجاري ،نظرا للصراع الرهيب على حصد
النقاط ،سواء للمنافسة على القمة ،أو االبتعاد عن
المركزين التاسع والـعــاشــر ،تفاديا للهبوط في
دوري  stcللدرجة األولى.
ولفت إلــى أن الساحل فريق جدير باالحترام،
َّ
وقدم مستويات رائعة في الموسم الجاري ،مؤكدا
أن تعليماته لالعبيه جــاء ت قبل اللقاء باحترام
المنافس واللعب من أجل نيل النقاط الثالث ،وتم
التنبيه عليهم بين الشوطين بعدم التراخي حتى
صافرة الحكم ،رغم انتهاء الشوط األول بالتقدم
بهدفين من دون رد.
وأكــد عبدالكريم أن مــا ينطبق على الساحل،
ينطبق أيضا على خيطان ،الذي سيواجهه النصر،
لحصد النقاط الثالث ،مشددا على أن الفوز يتطلب
ب ــذل مـجـهــود مـضــاعــف ،خـصــوصــا أن المنافس
يسعى للتعويض.

برقان في صدارة «تأهيلي» السلة
●

جابر الشريفي

ت ـص ـ َّـدر ب ــرق ــان ال ـ ــدوري التأهيلي
لكرة السلة ،بعد تغلبه على اليرموك
بنتيجة  76-92خ ــال ال ـم ـبــاراة التي
جـمـعـتـهـمــا أمـ ــس األول ع ـلــى صــالــة
االتـ ـ ـح ـ ــاد فـ ــي م ـج ـم ــع ال ـش ـي ــخ سـعــد
العبدالله الرياضي ،ضمن منافسات
الجولة التاسعة من البطولة ،والتي

ً
شهدت أيضا فوز الشباب على النصر
بنتيجة .52-66
وبــذلــك يكون القرين رفــع رصيده
إلـ ــى  10ن ـق ــاط ف ــي صـ ـ ــدارة الـ ـ ــدوري،
ً
مشتركا مع القرين واليرموك في نفس
الرصيد ،لكن األخير لعب  6مباريات،
بعكس برقان والقرين ،اللذين لعبا 5
مباريات فقط.
َّ
وح ـ ــل ال ـن ـصــر ف ــي ال ـم ــرك ــز ال ــراب ــع

بــ 9نقاط ،ثم الشباب ( 8نـقــاط) ،يليه
ً
العربي ( 6نـقــاط) ،وأخـيــرا التضامن
ولكل  5نقاط.
والصليبيخات والساحل
ٍ
جــديــر ب ــال ــذك ــر ،أن ن ـظــام الـ ــدوري
التأهيلي ينص على أن تلعب الفرق
التسعة التي لم تتأهل للمربع الذهبي
بنظام الدوري من قسم واحد ،ثم يلعب
بعدها األول مع الثامن ،والثاني مع
السابع ،والثالث مع السادس ،والرابع

وقــال :نحن نتعامل مع كل مباراة
كاستعداد لخوض تلك االستحقاقات
الــدولـيــة ســواء الجماعية أو األلعاب
ً
الفردية ،مشيرا إلــى أن الهيئة تعمل
برؤية واحــدة وبالتنسيق مع رئيس
اللجنة األولمبية الشيخ فهد الناصر،
وم ـس ــؤول ــي االت ـ ـحـ ــادات الــريــاض ـيــة،

العدواني :الفحيحيل
استحق الخسارة برباعية
أمام البرتقالي
أك ــد م ــدرب الـفـحـيـحـيــل ل ـكــرة الـقــدم
ظــاهــر ال ـع ــدوان ــي ،أن فــري ـقــه اسـتـحــق
الـخـســارة أم ــام كاظمة بــأربـعــة أهــداف
من دون رد ،مشيرا إلى أنه لم يقدم أي
مـسـتــوى س ــواء عـلــى صـعـيــد الـهـجــوم
أو الدفاع.
وتـجـ ّـمــد رص ـيــد الفحيحيل عـنــد 5
نقاط بعد نهاية الجولة السادسة من
مـنــافـســات ال ــدوري الـمـمـتــاز ،فــي حين
وصل البرتقالي إلى النقطة الثامنة.
وقال العدواني إن الخسارة قد تكون
قاسية ،لكنها جرس إنذار إلعادة ترتيب
األوراق اعتبارا من المواجهة المقبلة
أمام العربي ،مؤكدا أن العبي الفحيحيل
عانوا اإلجهاد في مواجهة البرتقالي.
وأضـ ـ ـ ــاف ان ـ ــه ال ي ـح ـ ّـم ــل الــاع ـب ـيــن
المسؤولية ،السيما أن الفترة الماضية
شـهــدت ضـغـطــا كـبـيــرا مــن الـمـبــاريــات
وسـ ــط تــرك ـيــز ع ـلــى عـ ــدد مـ ـح ــدود من
ال ــاعـ ـبـ ـي ــن ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن ـ ــه يـتـطـلــع
لألفضل في المباريات المقبلة.

العبا النصر

طائرة التضامن تخطت الساحل وحافظت على القمة
م ــع ال ـخــامــس ،بـنـظــام "ال ـب ــاي أوف"
من  3مباريات ،على أن يتأهل الفائز
بمباراتين من الثالث إلى دور األربعة،
ً
ال ــذي سـيـقــام بـنـظــام ال ـ ــدوري أيـضــا،
ويتأهل من خالله األول والثاني إلى
الــدوري الممتاز الموسم المقبل ،إلى
جانب األندية التي تتنافس بالمربع
الــذه ـبــي ،وه ــي :الـكــويــت والـقــادسـيــة
وكاظمة والجهراء.

المال :رفعنا مذكرة الستثناء الرياضيين من الحظر
أكـ ــد ن ــائ ــب ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام للهيئة
العامة للرياضة د .صقر المال حرص
ال ـه ـي ـئــة ع ـلــى اس ـت ـخ ــراج ال ـت ـصــاريــح
الخاصة بالكوادر الرياضية ،والسعي
إلى استمرار المسابقات المحلية وفق
االشتراطات الصحية ،بالتعاون مع
كل الجهات الرياضية والحكومية.
وقــال المال ،في اتصال هاتفي مع
البرنامج التلفزيوني "بين الشوطين"،
إن هيئة الرياضة تعلم قدر المخاوف
التي يشعر بها الرياضيون تجاه ما
ي ـتــردد عــن كيفية اس ـت ـمــرار الـنـشــاط
الرياضي في ظل الحظر الجزئي الذي
ً
يطبق في البالد اعتبارا من اليوم.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :رف ـ ـع ـ ـنـ ــا م ـ ـسـ ــاء أم ــس
األول م ــذك ــرة مـفـصـلــة إل ــى الـجـهــات
المعنية بطلب االستثناء ات للكوادر
ً
الرياضية" ،مـشــددا على أن مخاوف
الرياضيين وحرصهم على استمرار
النشاط دون عوائق هي محل اعتبار
لدى المسؤولين.

أحمد حامد

لوضع آلية معينة تحمي المسابقات
المحلية ،وتناسب الالعب ومواعيد
الـ ـمـ ـب ــاري ــات وال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات ل ـت ـف ــادي
فـ ـ ـت ـ ــرات الـ ـحـ ـظ ــر م ـ ــع الـ ـت ــأكـ ـي ــد ع ـلــى
تطبيق االشتراطات الصحية كاملة
والـمــوضــوعــة مــن الـلـجــان المختصة
بمجلس الوزراء.

«الطائرة» ينتظر القرار النهائي
بشأن التصاريح لترتيب مبارياته
تنتظر لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الطائرة ما
سيسفر عنه التنسيق بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة
الداخلية بشأن استخراج تصاريح لالعبي االندية وكوادر
االت ـحــادات للعمل بها وقــت الحظر ،الــذي فرضه مجلس
الوزراء اعتبارا من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحا
يوميا اعتبارا من اليوم ولمدة شهر.
وبناء على ذلك سيتم ترتيب جداول البطوالت التي كان
من المقرر إقامتها في الفترة الحالية وفق هذه المستجدات،
وهي مباريات المربع الذهبي للدوري الممتاز ،والمباريات
المتبقية من القسم الرابع لــدوري الدرجة االولــى ،وكذلك
مباريات كأس االتحاد.
ويدرس االتحاد عدة سيناريوهات الستكمال موسمه،
مـنـهــا االس ـت ـم ــرار ع ـلــى ن ـفــس الـ ـج ــداول ال ـحــال ـيــة لجميع
البطوالت وذلك في حالة صدور التصاريح ،أما في حالة
عدم صدورها فتوجد عدة مقترحات منها تعديل مواعيد
المباريات لتقام في منتصف اليوم ،واالستعانة بصاالت
األندية إلنهاء جميع المباريات والبطوالت في موعدها.

●

محمد عبدالعزيز

حافظ فريق التضامن على قمة دوري
الدرجة األولى للكرة الطائرة ،بفوزه على
الـســاحــل بـثــاثــة أش ــواط مـقــابــل ال شــيء،
أم ـ ــس األول ،ع ـل ــى ص ــال ــة ال ـش ـي ــخ سـعــد
العبدالله بمنطقة صباح السالم ،ضمن
الجولة الثانية من القسم الرابع للدوري.
وفـ ــي مـ ـب ــاراة أخـ ـ ــرى ،ض ـمــن الـمــرحـلــة

نـفـسـهــا ،ف ــاز ب ــرق ــان عـلــى الصليبيخات
 - 3صفر.
وبهذه النتيجة رفع التضامن رصيده
إل ــى  27نقطة فــي الـمــركــز األول ،متقدما
بفارق نقطة واحدة على برقان الثاني بـ26
نقطة ،فيما ظل الساحل في المركز الثالث
ب ـ ــ 20نـقـطــة ،والـصـلـيـبـيـخــات ف ــي الـمــركــز
الخامس واألخير بـ 10نقاط.

تأجيل منافسات السلة
إلى إشعار آخر
ق ــررت لـجـنــة الـمـســابـقــات فــي اتـحــاد
كـ ــرة ال ـس ـلــة تــأج ـيــل م ـب ــاري ــات ال ـمــربــع
ً
الذهبي ،الــذي كــان مفترضا أن يختتم
اليوم بلقاء الكويت مع الجهراء،
والقادسية مع كاظمة حتى
ً
إش ـ ـعـ ــار آخ ـ ـ ــر ،ام ـت ـث ــاال
لقرار مجلس الــوزراء
بفرض حظر التجول
ً
ب ـ ـ ـ ــدءا مـ ــن ال ـس ــاع ــة
الـ ـخ ــامـ ـس ــة مـ ـس ــاء،
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـت ـ ـعـ ــارض
مـ ــع ت ــوقـ ـي ــت إق ــام ــة
المباريات.
فـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ــك،
تنتظر لجنة المسابقات
ما سيسفر عنه التنسيق بين
الهيئة العامة للرياضة ووزارة الداخلية
بشأن استخراج تصاريح خروج لالعبي

األن ــدي ــة وكـ ـ ــوادر االت ـ ـحـ ــادات ،لـتـحــديــد
المواعيد والتوقيت الجديد للمباريات.
و م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــر أن ت ـ ـ ـ ـ ـ ــدرس
ل ـ ـج ـ ـنـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـق ـ ــات ج ـم ـي ــع
ال ـس ـي ـنــاريــوهــات الـخــاصــة
ب ـ ـهـ ــذا ال ـ ـ ـشـ ـ ــأن؛ إذا مــا
ت ــم رفـ ــض اس ـت ـخ ــراج
الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاري ـ ــح خـ ــال
اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـه ــا الـ ـ ــذي
س ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــده ظـ ـه ــر
ال ـيــوم ،حيث سيتم
التشاور مع األندية
حول إمكانية خوض
المنافسات خالل الفترة
ال ـص ـب ــاح ـي ــة الس ـت ـك ـم ــال
الـنـشــاط الــريــاضــي مــن عدمه
أو ات ـخــاذ ال ـق ــرار الـمـنــاســب حـيــال هــذا
الموقف.

ةديرجلا
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أتلتيكو مدريد لتوجيه ضربة
قاضية إلى «الملكي»
يحل ريال مدريد ضيفا على
المتصدر اتلتيكو مدريد اليوم
في قمة المرحلة السادسة
والعشرين من الدوري
اإلسباني لكرة القدم.

زيدان يعاني
معضلة هجومية
بسبب اإلصابات

يـ ـسـ ـع ــى أتـ ـلـ ـتـ ـيـ ـك ــو مـ ــدريـ ــد
لــابـتـعــاد ب ـفــارق ثـمــانــي نقاط
عن جاره اللدود وحامل اللقب
ريال مدريد في صدارة الدوري
اإلس ـبــانــي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،عندما
يـسـتـضـيـفــه الـ ـي ــوم ف ــي مــوقـعــة
مـ ـنـ ـتـ ـظ ــرة ،ضـ ـم ــن م ـن ــاف ـس ــات
المرحلة السادسة والعشرين.
وي ـت ـس ـل ــح أت ـل ـت ـي ـكــو م ــدري ــد
ال ـس ــاع ــي الـ ــى لـقـبــه ّ
االول منذ
عــام  2014أمــام ريــال بصالبته
ال ــدف ــاعـ ـي ــة ،فـ ـه ــو ح ــاف ــظ عـلــى
صدارة "ال ليغا" بفارق  5نقاط
ع ــن بــرش ـلــونــة وريـ ـ ــال بــالــرغــم
م ــن ان ــه ل ــم ي ـفــز إال بـمـبــاراتـيــن
من الخمس األخيرة ( 58نقطة
مقابل .)53
ورغـ ـ ـ ــم ت ـ ـ ـ ـ ّ
ـردي ن ـت ــائ ـج ــه فــي
الـ ـفـ ـت ــرة األخ ـ ـي ـ ــرة ،ف ـ ــإن "لـ ــوس
كــولـتـشــونـيــروس" ،ال ــذي يملك
م ـب ــاراة مــؤج ـلــة ،ظـهــر بـصــورة
رائ ـعــة مـنــذ بــدايــة ال ـمــوســم مع
خسارتين فقط في  24مباراة،
ً
وشباك لم تتلق سوى  16هدفا،
ونجاعة تهديفية مع  47هدفا،
وهو ثاني افضل خط هجوم في
الدوري (خلف برشلونة مع .)55
ال ـف ــارق ال ـب ــارز بـيــن "أتـلـتــي"
ه ــذا ال ـعــام وال ـمــوســم الـمــاضــي
هو الوافد الجديد من برشلونة
ال ـهــداف االوروغــويــانــي لويس
س ــواري ــز :فــي ســن ال ـ ـ  34عــامــا،
سجل  16هدفا فــي  21مـبــاراة،
وه ـ ـ ــو اف ـ ـضـ ــل الـ ـه ــدافـ ـي ــن ب ـعــد
ص ــدي ـق ــه وزم ـي ـل ــه ال ـس ــاب ــق فــي

النادي الكاتالوني األرجنتيني
ليونيل ميسي.
رغ ـ ــم أن س ـ ــواري ـ ــز غ ـ ــاب عــن
الـتـهــديــف فــي مـبــاريــاتــه االرب ــع
االخـ ـي ــرة إال ان ــه قـبـلـهــا ،سجل
 9أهـ ــداف فــي  7م ـبــاريــات ،ولــم
يحتج للكثير من الوقت للتأقلم
في العاصمة مدريد بعد قدومه
من كاتالونيا.
ت ـ ـشـ ــاء األق ـ ـ ـ ـ ــدار أن ي ـت ـعــاقــد
أتلتيكو مــع مهاجم برشلونة
السابق دافيد فيا في عام ،2013
ليحرز لقب "ال ليغا" في المرحلة
االخيرة من موسم ،2014-2013
لــذا يــأمــل ال ـمــدرب األرجنتيني
دي ـي ـغــو س ـي ـم ـيــونــي أن تـتـكــرر
هذه المصادفة مرة ثانية بعد
التعاقد مع سواريز.
وقال األخير "اللعب بمواجهة
ريال مدريد هو أمر استثنائي"،
مضيفا "تريد ان تلعب في هذه
المباريات ،وان تظهر قدراتك.
ال ـج ـم ـيــع ي ـش ــاه ــد وي ـن ـت ـظــر مــا
بامكانك القيام به".
وفــي إشــارة لخسارة مباراة
الذهاب ،قال "في حالتنا ،لدينا
حافز إضافي لمحاولة االنتقام
من هزيمتنا في وقت سابق من
الموسم".
وك ـ ـ ــان أت ـل ـت ـي ـكــو ت ـ ـجـ ـ ّـرع مــن
مـ ــرارة ال ـخ ـســارة لـلـمــرة االول ــى
فــي ال ــدوري أمــام ريــال بهدفين
على ملعبه "سانتياغو برنابيو"
فـ ـ ــي  12ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر الـ ـم ــاض ــي
(المرحلة.)13

جانب من مباراة الذهاب بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد
ولــم يفز "أتـلـتــي" الــذي يملك
م ـب ــاراة مــؤج ـلــة ،ف ــي مـبــاريــاتــه
األربـ ـ ـ ــع األخ ـ ـيـ ــرة فـ ــي مـخـتـلــف
المسابقات ســوى مــرة واحــدة،
فتعادل في واحدة مؤجلة امام
ليفانتي وخسر امام الفريق ذاته
بعد ثالثة أيام ،ثم امام تشسلي
االنكليزي في ذهاب ثمن نهائي
دوري اب ـط ــال أوروب ـ ـ ــا ،ق ـبــل أن
يستعيد ت ــوازن ــه بــال ـفــوز على
فياريال -2صفر في المرحلة .25
ُ وأردف الهداف الدولي "نريد أن
نظهر لماذا نحن في قمة الدوري"،
ً
و"هو (أتلتيكو) فريق طموح جدا،

ونــريــد أن نسلك طريقا طويال.
نـحــن نــريــد أن نـفــوز لنصل الــى
هدفنا وال أحد بإمكانه أن يأخذ
هذا الطموح منا".

الريال يسعى للفوز
مـ ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،ي ــأم ــل حــامــل
ال ـل ـق ــب ري ـ ـ ــال أن يـ ـج ــدد فـ ــوزه
عـ ـ ـل ـ ــى ات ـ ـل ـ ـت ـ ـي ـ ـكـ ــو وال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــروج
بنتيجة جيدة من ملعب "واندا
ميتروبوليتانو" بعد التعادل
المخيب امام ريال سوسييداد
 1-1في المرحلة السابقة.
النتيجة اإليجابية الوحيدة

ً
البورتا األوفر حظا في انتخابات برشلونة
يتنافس ثــاثــة مرشحين عـلــى رئــاســة
نادي برشلونة اإلسباني في االنتخابات
ّ
المقررة اليوم ،وهم جوان البورتا ،وفيكتور
فونت ،وتوني فريشا ،وسط أجــواء ثقيلة
تـلـقــي بـظــالـهــا عـلــى ال ـن ــادي الـكــاتــالــونــي
الـ ـع ــري ــق ال ـ ــذي ي ـعــانــي
أزمة رياضية ويرزح
تـحــت دي ــون طائلة
وس ـ ـ ـ ــط ضـ ـب ــابـ ـي ــة
ح ـ ـ ـ ــول م ـس ـت ـق ـب ــل
نجمه األرجنتيني
ليونيل ميسي.

البورتا

ّ
يتعين على الرئيس الجديد هندسة إعادة
بناء الـنــادي ،الــذي عصفت به أزمــة جديدة
تمثلت بمداهمة الشرطة لمقاره الرسمية
مطلع األس ـبــوع ال ـجــاري وتــوقـيــف رئيسه
ال ـســابــق ج ــوزي ــب م ــاري ــا بــارتــوم ـيــو ،ال ــذي
استقال من منصبه في  27أكتوبر الماضي،
ً
تاركا أمور النادي إلى لجنة إدارية مؤقتة.
وتـ ــم تــأج ـيــل االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ال ـت ــي كــانــت
ً
مقررة أصال في  24يناير إلى اليوم ،بسبب
تداعيات فيروس كورونا ،لكن المسؤوليات
ال تزال كبيرة والملف األكثر سخونة بطبيعة
الحال هو محاولة تجديد عقد ميسي الذي
يـ ـنـ ـتـ ـه ــي فــي
 30يــو نـيــو
المقبل.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
أفضل العب
ف ـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم
سـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ــرات
أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن فـ ـ ـ ــي 27
ديسمبر أنه لم يقرر

كلوب :ال خوف من رحيل الالعبين
أك ــد األل ـمــانــي ي ــورغ ــن ك ـل ــوب ،م ــدرب
لـيـفــربــول اإلن ـك ـل ـيــزي ،أن ــه ال خ ــوف من
رحيل الالعبين في حال عدم تأهل فريقه
لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
الموسم المقبل.
وق ــال كـلــوب" :أدرك تماما أنـنــا نملك
العبين لديهم وفــاء تجاه النادي .نحن
ل ـس ـن ــا فـ ــي وض ـع ـي ــة ح ـي ــث ي ــأت ــي أح ــد
الالعبين ويقول +نحن لسنا في دوري
األب ـطــال ،وبالتالي أريــد الــرحـيــل .+هذا
األم ــر لــن يـحـصــل ،أع ــرف العـبــي فريقي
جيدا".
وع ــن م ــدى تــأث ـيــر ع ــدم ال ـتــأهــل على
جذب العبين كبار إلى ليفربول رد" :قلت

وأكـ ــرر ،إذا ك ــان أح ــد الــاعـبـيــن ال يريد
االنـضـمــام الــى صـفــوف فريقنا ألنـنــا ال
نخوض دوري األبطال ،فأنا ال أريده في
صفوفنا .وإذا أراد أحد الالعبين الرحيل
ألننا لم نتأهل لدوري االبطال ،هنا أيضا
ال أريده .األمر ال يتعلق بمسألة شخصية
لكن األمور هي كذلك".
وطمأن جماهير ليفربول بأن النادي
يـسـيــر ع ـلــى ال ـط ــري ــق ال ـص ـح ـيــح بـقــولــه
"اط ـلــب مــن جـمـيــع ان ـصــار ال ـن ــادي عــدم
الـقـلــق .ال ـن ــادي فــي أي ــاد أمـيـنــة ،ويملك
فريقا رائعا ،وهذا أمر حيوي لمستقبل
جيد".

ً
أي شيء بشأن مستقبله علما أنه اتخذ
ً
ق ــرارا بالرحيل عــن الـنــادي الكاتالوني
الصيف الماضي قبل أن يعدل عنه.
أم ــا الـمـهـمــة االخـ ــرى ال ـطــارئــة فهي
ك ـي ـف ـي ــة تـ ـس ــدي ــد دي ـ ـ ــون الـ ـ ـن ـ ــادي ع ـلــى
مراحل ،ومناقشة إمكان تقليص رواتب
الالعبين.
وب ـح ـس ــب آخ ـ ــر دراس ـ ـ ــة اق ـت ـص ــادي ــة
نـ ـش ــرت فـ ــي أواخ ـ ـ ــر ي ـن ــاي ــر ال ـم ــاض ــي،
يتعين على برشلونة تعويض مبلغ
مقداره  730.6مليون يورو حتى نهاية
يونيو ،إضافة إلى أكثر من مليار يورو
( 1.19مليار دوالر) على المدى البعيد.
واعـتـبــرت الـصـحــف الـكــاتــالــونـيــة أن
جــوان البــورتــا هــو المرشح األبــرز من
ب ـيــن ال ـثــاثــي ل ـتــولــي رئ ــاس ــة ال ـن ــادي.
فـهــذا ا لـمـحــا مــي وا لـسـيــا ســي المستقل
سبق له ألن ترأس مجلس إدارة النادي
في الفترة بين عامي  2003و 2010في
بــدايــة الـعـصــر الــذهـبــي لـعـهــد ال ـمــدرب
بيب غوارديوال.

ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ـ ـ ــرج ـ ـ ــال ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب
الفرنسي زين الدين زيــدان هي
النقاط الثالث من أجل تقليص
الفارق من  5نقاط إلى نقطتين
والبقاء في سباق الفوز باللقب.
ويـ ـخ ــوض ال ـ ـنـ ــادي الـمـلـكــي
"دي ــرب ــي" ال ـعــاص ـمــة ع ـلــى وقــع
عودة المدافع سيرخيو راموس،
وال ـ ـم ـ ـهـ ــاجـ ــم الـ ـف ــرنـ ـس ــي ك ــري ــم
بنزيمة إلى التمارين ،في صورة
أثلجت قلوب عشاق الفريق رغم
انهما لم يشاركا في التمارين
الـجـمــاعـيــة ب ـخــاف ال ـبــرازي ـلــي
إيدر ميليتاو.

غوارديوال لن يسمح لالعبيه
باالنضمام إلى منتخباتهم

غوارديوال

ان ـضــم الـ ـم ــدرب اإلس ـب ــان ــي لـمــانـشـسـتــر سيتي
اإلنكليزي ،جوسيب غوارديوال ،إلى نظيره األلماني
في ليفربول يورغن كلوب ،بالتأكيد أنه لن يسمح
لالعبيه باالنضمام إلــى منتخبات بلدانهم إذا
كانوا من أولئك المطالبين بالحجر الصحي
بعد العودة.
وبموجب البروتوكوالت الصحية الحالية
لمكافحة فيروس كورونا ،يخضع الالعبون
الذين يصلون إلى بريطانيا من دول "القائمة
الحمراء" ،بينها البرازيل واألرجنتين ،للحجر
في الفنادق مدة  10أيام.
وأعطى االتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"
األنــديــة حق التمنع عن السماح لالعبيها
باالنضمام الى المنتخبات الوطنية خالل
النافذة الدولية هذا الشهر ،والتي تشمل
مباريات في تصفيات مونديال قطر ،2022
إذا كانوا ضمن دول "القائمة الحمراء".
وأثار ذلك غضب اتحاد اميركا الجنوبية
للعبة "كونميبول" الذي قال عقب اجتماع

رحيم ستيرلينغ

عبر الفيديو أمس األول ،إن "الفيفا ملتزم بمواصلة
الـبـحــث عــن ح ــل" ،عـلــى أن يلتقي مــع رئ ـيــس الهيئة
الدولية السويسري جاني انفانتينو.
وقــال كلوب فــي وقــت سابق هــذا األسـبــوع ،إنــه لن
يسمح لبعض الالعبين بالسفر ،وحذو حذوه العديد
من مدربي الدوري اإلنكليزي الممتاز.
وشدد غوارديوال أمس األول على أنه لم يرغب يوما
في منع الالعبين من تمثيل منتخبات بلدانهم ،لكنه
سيضطر إلى ذلك هذه المرة ،السيما أن فريقه قريب
من حسم لقب الدوري الممتاز ،حيث يبتعد بفارق 14
نقطة عن جاره اللدود مانشستر يونايتد بعدما خاض
كل منهما  27مباراة من أصل .38
ورأى "مـ ــن غ ـي ــر ال ـم ـن ـط ـقــي أن ي ـن ـضــم ال ــاع ـب ــون
للمنتخب الوطني ثم العودة والدخول في حجر مدة
 10أيام .لقد عملنا بجهد هائل مدة سبعة أو ثمانية
أو تسعة أشهر ،وبعد فترة التوقف الدولية يأتي الجزء
َ
الج ّدي من الموسم .و(إذا) لم يكن باستطاعة ربما ستة،
سبعة ،ثمانية ،تسعة العبين من اللعب مدة عشرة أيام،
فهذا غير منطقي".

نيمار يلجأ لسالح سري للحاق بمواجهة برشلونة

نيمار

يسعى المهاجم البرازيلي نيمار
دا سليفا ،ال ــذي بــدأ يـعــود تدريجيا
للتدريبات بعد غياب  3أسابيع بسبب
اإلصابة ،بشتى السبل وبكل ما أوتي
من قــوة ،ليتمكن من اللحاق بمباراة
فــريـقــه الـحــالــي بــاريــس س ــان جــرمــان
أمام ناديه السابق ،برشلونة ،في إياب
ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
لــذ لــك ،يعمل نجم السيليساو بال
هوادة في المدينة الرياضية لبي إس
جــي ،وب ــدأ بالفعل ال ـتــدرب مــع باقي
زمالئه وإجراء تمرينات بالكرة ،لكن
ه ــذا لـيــس هــو ال ـشــيء الــوحـيــد الــذي

يفعله المهاجم صاحب الـ 29عاما.
ف ــذك ــرت صـحـيـفــة آس الــريــاض ـيــة
أنــه تحت إش ــراف رافــائـيــل مارتيني،
المعالج المقرب مــن نيمار ،يواصل
الـ ــاعـ ــب ال ـع ـم ــل فـ ــي الـ ـمـ ـن ــزل ،حـيــث
يمتلك "سالحا سريا" ليكون جاهزا
للمشاركة في مواجهة اإلياب المقررة
أمام البرشا في  10مارس الجاري.
وي ـت ـم ـثــل هـ ــذا الـ ـس ــاح ف ــي ج ـهــاز
معالجة باألكسجين عالي الضغط،
وه ـ ــي أشـ ـب ــه ب ـك ـب ـســولــة ض ـغ ــط ع ــال
يقضي بها عدة ساعات يوميا عندما
يتعرض إلصابة.

السيتي إلحباط آخر الفرص المنطقية لجاره يونايتد
تخطف مواجهة مانشستر سيتي المتجه بسرعة
ص ــاروخ ـي ــة ن ـحــو ال ـل ـقــب م ــع ج ـ ــاره ال ـل ــدود
مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد الـمـبـتـعــد ع ـنــه في
الوصافة بفارق  14نقطة ،األنظار في
المرحلة السابعة والعشرين من الدوري
اإلنكليزي لكرة القدم ،اليوم على ملعب
االتحاد.
وبينما يقف السيتي على مسافة
قصيرة مــن إح ــراز لقبه الثالث في
أرب ــع سـنــوات ضمن الـ ــدوري ،مع
م ــدرب ــه ال ـفــذ اإلس ـبــانــي جــوزيــب
غ ـ ــواردي ـ ــوال ،س ـت ـك ــون ال ـفــرصــة
المنطقية األخيرة ليونايتد ،إذ
سيقلص الفارق بحال فوزه إلى
 11نقطة قبل  10مراحل على
ختام الدوري.
وع ـ ــرف يــونــاي ـتــد نــزيـفــا
كبيرا في النقاط ،إذ اكتفى
العبو المدرب النرويجي أولي
غــونــار سولسكاير بـفــوزيــن فــي آخــر ثماني
مـبــاريــات بــالــدوري وتـعــادلــوا أرب ــع م ــرات في
آخر  5مباريات ،ليكون فريق "الشياطين الحمر"
األكثر تعادال بين رباعي المقدمة (.)9
وال ش ـ ّـك أن مـهـمــة يــونــايـتــد فــي أرض جــاره
"األزرق" ،ستكون صعبة فــي ظــل االداء الــرائــع

ويتعافى بنزيمة من إصابة
ف ـ ــي الـ ـفـ ـخ ــذ وي ـ ــأم ـ ــل م ــواطـ ـن ــه
ومــدربــه زي ــدان أن يشركه أمــام
"الجار" اليوم.
وقـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب ال ـف ــرن ـس ــي،
الــذي يجد نفسه أمــام معضلة
ه ـج ــوم ـي ــة ،ب ـس ـب ــب ال ـغ ـي ــاب ــات
وعدم وجود رأس حربة حقيقي
"بإمكان كريم (بنزيمة) أن يكون
م ـع ـنــا والـ ـفـ ـك ــرة ه ــي أن ي ـكــون
ولكنه لم يتمرن بعد".
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ي ـع ــود ال ـقــائــد
ال ـغــائــب رامـ ــوس بـعــد إصــابـتــه
بتمزق في الغضروف المفصلي،

ولكن بخالف بنزيمة لن يكون
حاضرا لـ "الديربي" ،بل يتطلع
للمشاركة في إياب ثمن نهائي
مـســابـقــة دوري أب ـطــال أوروب ــا
أمـ ـ ــام ض ـي ـفــه أت ــاالنـ ـت ــا فـ ــي 16
الشهر الحالي.
وكان ريال حسم لقاء الذهاب
في إيطاليا بهدف في الدقائق
القاتلة سجله الفرنسي فيرالن
مندي.
أمــا البلجيكي الــدولــي إديــن
هازار ودانيال كارفاخال فتدربا
في صالة الرياضة.

للمتصدر الذي حقق  21انتصارا قياسيا متتاليا في
مختلف المسابقات.
وكشف غوارديوال ان التعادل المخيب في الدوري المحلي
ضد وست بروميتش ألبيون في ديسمبر الماضي ،شكل
شرارة السلسلة التاريخية التي يحققها فريقه منذ حينها
ودفعه الــى العودة للمبادئ األساسية للعبة ألنــه لم يكن
راضيا بتاتا عما شاهده في حينها.
غوارديوال الذي فاز فريقه  15مرة متتالية في الدوري ولم
يخسر في آخر  28مباراة في مختلف المسابقات ويتابع
مـشــواره فــي دوري ابـطــال اوروب ــا ،تحدث عــن الـعــودة إلى
أساسيات اللعبة "تقدم الجناحين عاليا على طرفي الملعب،
(وضع) الكثير من الالعبين في الوسط ،العودة (للدفاع) من
دون الكرة ،الركض مثل الحيوانات ،والتمتع بالهدوء حين
تكون الكرة في حوزتهم .المزيد من التمريرات (التي) تساعد.
التفكير أكثر بما يتعين علينا القيام به".
وتعود آخر خسارة لفريق غوارديوال في الدوري إلى 21
نوفمبر الماضي ،عندما سقط امام توتنهام صفر 2-ليتراجع
حينها الــى المركز الـحــادي عشر قبل ان يستعيد توازنه
تدريجيا ويهيمن على البريميرليغ.

تعادل أرسنال وبيرنلي
استعد أرسنال بشكل مخيب لما ينتظره من اختبارات
صعبة في األيام المقبلة ،وذلك بتعادله مع مضيفه بيرنلي
.1-1
وبعدما تسبب بخسارته ذهابا بتسجيله هدف المباراة

الوحيد عن طريق الخطأ في مرمى "المدفعجية" ،وضع
الهداف الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ فريق المدرب
اإلسباني ميكيل أرتيتا على المسار الصحيح بافتتاحه
التسجيل في الدقيقة السادسة بتسديدة من زاوية ضيقة
جدا ،بعد هجمة مرتدة مثالية وتمريرة
من البرازيلي ويليان ،مسجال
هــدفــه الـتــاســع فــي ال ــدوري
لهذا الموسم.
ل ـك ــن خ ــاف ــا ل ـم ـجــريــات
اللعب ،وبعدما أهدر عددا من
الفرص لتعزيز النتيجة ،أهدى
أرسنال مضيفه هدف التعادل بكثير
مــن االستهتار ،حين تناقل العبوه
الكرة أمام حارسهم األلماني بيرند
لينو ال ــذي مــررهــا للسويسري
غرانيت تشاكا ،فحاول األخير
أن يلعبها ألح ــد زمــائــه
ف ـ ــارت ـ ــدت م ـ ــن م ـه ــاج ــم
بيرنلي النيوزيلندي
ك ـ ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ــس وود
وت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــت
ال ــى شـبــاك
ال ـض ـي ــف
اللندني
(.)39

برونو فيرنانيدز

وبحسب مارتيني نفسه ،فإن هذه
"الغرفة عبارة عن بيئة مغلقة ،حيث
يكون الضغط الداخلي فيها أكبر من
الضغط الجوي بالخارج" ،مبينا أن
"هــذا يجعل من الممكن للرياضي أو
الـمــريــض أن يتنفس أكـسـجـيــن أكثر
مما يتنفسه أثناء وجــوده في أجواء
الضغط الجوي العادي ،وتعمل هذه
ال ــزي ــادة فــي األكـسـجـيــن الـمـتــاح على
تحسين عملية إنتاج الطاقة ،وتساعد
الجسم على التعافى بشكل أفضل".

مباريات اليوم
التوقيت

القناة الناقلة

المباراة

الدوري اإلنكليزي
3:00

وست بروميتش  -نيوكاسل

beINSPORTS PR1

5:00

ليفربول  -فولهام

beINSPORTS PR1

7:30

مانشستر سيتي – مان يونايتد beINSPORTS PR1

10:15

beINSPORTS PR1

توتنهام – كريستال باالس

الدوري اإلسباني
4:00

هويسكا – سيلتا فيغو

beINSPORTS HD1

6:15

اتلتيكو – ريال مدريد

beINSPORTS HD1

8:30

ريال سوسييداد  -ليفانتي

beINSPORTS HD1

11:00

بلباو  -غرناطة

beINSPORTS HD1

الدوري اإليطالي
2:30

روما  -جنوى

beINSPORTS HD3

5:00

فيرونا  -ميالن

beINSPORTS HD3

10:45

نابولي  -بولونيا

beINSPORTS HD3

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

الوصايا العشر
لمكافحة كورونا

د .ناجي سعود الزيد

تعليمات حول التعامل مع جائحة كورونا:
 )1اذهب للصالة على "قاري" دراجة هوائية أو سكوتر.
ً
 )2ال تلمس أو تقرأ أي مصحف أو قرآن منعا النتشار الرذاذ.
ً
 )3الذهاب لدور العبادة لغير المسلمين مشيا على األقدام
ألنها متوافرة في كل قطعة بضواحي الكويت.
 )3صالونات الحالقة ( )UNISEXرجال ونساء نفس الحالق.
 )4و قــف الديلفري وتطبيق الطبخ الجماعي للفريج في
كل عاير.
 )5ممنوع أي شخص مو البس بيجامة أو دشداشة بيت
من الدخول للجمعية التعاونية.
ً
ً
 )6ادفع  25دينارا لفحص كورونا في القطاع الخاص دعما
ً
لالقتصاد ،وقريبا ستحدد األسعار لتلقي لقاح التطعيم.
 )7ال ـ ـمـ ــدارس م ـف ـتــوحــة ودوام ال ـه ـي ـئــة ال ـتــدري ـس ـيــة قــائــم
كالعادة ،حتى في عدم وجود طلبة ،وذلك لتشجيع المدرسين
والمدرسات على تدريس بعضهم البعض.
 )8ممنوع التجمعات والعزايم والحفالت إال في الشاليهات
(واللي ما عنده شاليه يطق راسه بالطوفة).
 )9إذا بدت عليك أعــراض كورونا "شــوف لك صرفة" لعدم
وجود أسرة في المستشفيات أو في العناية المركزة.
ً
 )10المطار مفتوح فقط لمن يريد مغادرة البالد هربا من
ً
ً
التحقيق ،أو لكي يتفادى أحكاما بالسجن وذلك تسهيال لهم
ً
وتخفيفا لالزدحام.
وبهذه النصائح أال تعتقدون أنني األفضل في تولي وزارة
ً
الصحة ،وإن لم يتوفر ذلك ال مانع لدي أن أكون وزيرا لوزارة
الـمــاء بعد فصلها عــن وزارة الكهرباء والـمــاء ،وتــرك وزارة
الكهرباء للوزير الحالي!

الطقس والبحر

مواعيد الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

ِّ
صل على النبي

04:49
06:08
11:59
03:21
05:51
07:08

العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

24
13
ً
 06:34صب ــاحـ ـ ــا
 07:02م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 00:29صب ــاحـ ـ ــا
ً
 11:28ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا

عقار لإلقالع عن التدخين يحد من «الباركنسون»
اكتشف باحثون أن السيتيسين ،وهو
عقار لإلقالع عن التدخين يشيع استخدامه
في أوروبا ،يقلل من فقدان الخاليا العصبية
للدوبامين لدى اإلناث.
ً
ً
وتوفر هذه النتائج دليال محتمال على
استخدام الدواء لعالج مرض باركنسون أو
وقف تقدمه لدى النساء.
وأشـ ــارت ال ــدراس ــة ،ال ـتــي أج ــراه ــا فريق
ال ـب ـحــث م ــن م ــرك ــز كـلـيــة ال ـط ــب إي ــه آن ــد إم
للعلوم الصحية بجامعة تكساس ،ونشرت
فــي مجلة ،Journal of Neurochemistry
إلى أن هناك ما يقارب  10ماليين شخص
في جميع أنحاء العالم يعيشون مع مرض
باركنسون،

كالب مزرعة تنهش وجه برازيلي
تـ ـع ـ َّـرض رجـ ــل ل ـه ـجــوم مميت
ً
خالل تمشيه صباحا ،بعد كمين
ن ـص ـب ــه لـ ــه  7ك ـ ــاب مـ ــن فـصـيـلــة
ال ـب ـي ـت ـبــول ال ـش ــرس ــة ف ــي الغ ـيــدو
فيو ،وهي منطقة ريفية في جنوب
البرازيل.
وق ـ ـ ــال م ــوق ــع روس ـ ـيـ ــا الـ ـي ــوم،
أم ــس األول ،إن أغــاسـيــر بيريرا
ً
( 46عاما) ،كان يستمتع برياضة
المشي الصباحية التي يقوم بها
ً
يــوم ـيــا بــان ـت ـظــام ،ع ـنــدمــا هــربــت
الكالب المتوحشة من مزرعة تحت
البوابة وهاجمته .وأنقذه المارة
الـشـجـعــان مــن الـهـجــوم الشنيع،

وال ـس ـي ـت ـي ـس ـيــن هـ ــو دواء لـ ــإقـ ــاع عــن
التدخين له خصائص مشابهة للنيكوتين،
ً
ل ـك ــن مـ ــع آث ـ ـ ــار ج ــان ـب ـي ــة ق ـل ـي ـلــة ج ـ ـ ــدا ل ــدى
األشخاص.
وأثـنــاء الـتـجــارب ،تسبب الفريق بشكل
مصطنع في مــرض باركنسون في نماذج
ح ـي ــوان ـي ــة .وب ـع ــد ذل ـ ــك ،أج ـ ــرى ال ـبــاح ـثــون
سلسلة من التجارب السلوكية ،لمعرفة ما
إذا كان هناك أي نوع من التأثير الوقائي
على النماذج الحيوانية التي تم إعطاؤها
السيتيسين.
وأظـهــرت النتائج التي توصلوا إليها،
ً
ً
أن هناك تأثيرا وقائيا من حيث الحد من
ً
سـلــوكـيــات بــارك ـن ـســون ،وأي ـض ــا مــن حيث

تقليل عــدد ا لـخــا يــا العصبية الدوبامين
المفقودة.
وم ـ ـ ـ ــع ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ف ـ ـ ـ ــإن ال ـ ـتـ ــأث ـ ـيـ ــر الـ ــوقـ ــائـ ــي
ل ـل ـس ـي ـت ـي ـس ـي ــن حـ ـ ـ ــدث ف ـ ـقـ ــط فـ ـ ــي ن ـ ـمـ ــاذج
الحيوانات األنثوية ،ال في الذكور.
واكـتـشـفــوا أن الـجـمــع بـيــن السيتيسين
واإلستروجين ينتج عنه تأثير وقائي أقوى
من السيتيسين وليس اإلستروجين .وهذا
يفسر سبب حدوث التأثير فقط في نماذج
الحيوانات األنثوية ،حيث ال يمتلك الذكور
كميات ملحوظة من اإلستروجين.

ً
ً
تمساح يبتلع طفال إندونيسيا
َّ
تمكن سكان كاليمانتان في
ً
إندونيسيا ،أخيرا ،من إخراج
جثة طفل في الثامنة من عمره،
اب ـت ـل ـع ــه تـ ـمـ ـس ــاح ،ف ـي ـم ــا ك ــان
الصبي يصطاد مع والده في
النهر الجاري بالمكان.
وقـ ــال مــوقــع س ـكــاي ن ـيــوز،
أمس ،إن ديماس سابوترا كان
يـصـطــاد فــي الـنـهــر مــع وال ــده
ع ـنــدمــا اب ـت ـعــد ع ــن ال ـشــاطــئ،
ً
ليقوم تمساح بطول  26قدما
ً
بسحبه بعيدا.
وحاول والد ديماس ضرب
التمساح كــي يفلت ول ــده ،إال

واس ـت ــدع ــوا س ـي ــارة إسـ ـع ــاف ،ثم
ساعدوه في السير على الطريق
للقاء سيارة الطوارئ.
وتم نقل بيريرا إلى مستشفى
ســانـتــا ك ــروز فــي وس ــط بينهاو،
ً
على ُبعد أكثر من  20ميال.
ومزقت الكالب كل جلد وجهه،
وت ـ ــرك ـ ــت جـ ـمـ ـجـ ـمـ ـت ــه م ـك ـش ــوف ــة
ً
تماما ،مما أدى إلى وفاته بشكل
ً
مــأســاوي ،مـتــأثــرا بـجــراحــه ،بعد
وصوله إلى المستشفى.

أن الحيوان غاص في األعماق،
واب ـ ـت ـ ـلـ ــع دي ـ ـ ـمـ ـ ــاس ب ــال ـك ــام ــل
دون أن يـقــوم بمضغه ،حيث
ً
ت ــم اصـ ـطـ ـي ــاده الحـ ـق ــا بـقــريــة
موارا بنغالون ،ليتم تقطيعه
وإخراج جثة الطفل.
وكـ ـ ـش ـ ــف أحـ ـ ـ ــد الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن
ب ـ ــوك ـ ــال ـ ــة ال ـ ـب ـ ـحـ ــث واإلن ـ ـ ـقـ ـ ــاذ
اإلندونيسية ،أن والــد الطفل
ه ـ ـ ــاج ـ ـ ــم الـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاح بـ ـي ــدي ــه
َّ
ووجــه له ضربات
العاريتين،
ق ـ ــو ي ـ ــة ،إال أن ا لـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــوان لــم
يستسلم ،وفـ َّـر بعد أن سحب
ديماس معه.

«المرعب» يمر بسالم وزيارته
في « 2036مقلقة»

حسن العيسى

ال شيء يثير االهتمام ،مثل إعادة مشاهدة فيلم عربي
س ـمــج ،الـنـهــايــة فـيــه مـتـحـجــرة ال تتغير والب ــد أن تكون
سعيدة كما يريدها المخرج والمنتج والجمهور الغارق
في عالم األوهــام والخرافات عن السحر والجن ،جمهور
يعوض عن جهله وإحباطاته االقتصادية السياسية من
األنـظـمــة الحاكمة فــا يجد غير عــالــم األح ــام واألوه ــام
نسجتها خياالت ألف ليلة وليلة.
السياسة بدولة "هذي الكويت صل على النبي" تتماثل
ً
ت ـمــامــا م ــع عـقـلـيــة اإلخـ ـ ــراج بــالـفـيـلــم ال ـعــربــي ،ه ــي قلقة،
حائرة ،بعيدة عن الحسم ،تعيد إنتاج نفسها بكل ملل فال
جديد فيها ،تنتج بكفاء ة عالية بكتريا السأم واإلحباط
في نفوس الواعين وليس عند القطيع الــذي يظل يردد
ويتفاعل بال وعي مع الجمود السياسي بالدولة.
كيف تفكر الحكومة اليوم؟ هل تغير تفكيرها مع تغير
الــواقــع؟ هــل لديها جــديــد تقدمه يمكن أن يـخــرج البالد
من حالة المراوحة والترديد الببغاوي لمقوالت ونهج
حـكــومــات قـبـلـهــا؟ هــل هــي مـسـتـعــدة لـمــواجـهــة تحديات
اليوم في عالم يتغير كل لحظة بينما "هم" أهل السلطة
في نهجهم متجمدون في رؤيتهم ،حائرون ،ال يعرفون
ماذا يريدون وكيف يواجهون الغد؟
ً
ً
خـ ــذوا م ـثــا بـسـيـطــا م ــا ح ــدث أم ــس األول ف ــي مسألة
الحظر الجزئي ،بعد إعالنه بفترة بسيطة لزيادة أعداد
وب ــاء كــوفـيــد أو بتفسير تــآمــري مــن أن الـمـقـصــود حظر
ً
سياسي وليس صحيا ،بــدأت بعدها بسرعة تراجعات
وتـخـبــط فــي الـ ـق ــرارات ،ثــم اس ـت ـث ـنــاء ات ،ثــم مــراجـعــة لها
واستثناء من االستثناء ،حظر زيــارة األماكن والمطاعم
العامة ،ثم استثناء خدمة التوصيل والنوادي الصحية،
ثــم منع الـصــالــونــات ودكــاكـيــن الـحــاقــة ،كأننا فــي سوق
"المقاصيص" مساومات وتراجعات وتردد.
مثل تلك القضية السابقة ،لربما تكون بسيطة ومؤقتة
في عمر الدولة ،لكن ماذا عن قضية المستقبل االقتصادي
 السياسي للدولة واألجـيــال التي يتم تبديد ضماناتحياتها؟ المستقبل هو اليوم ،ماذا ستفعل سلطة خطوة
لألمام وعشرة للخلف ،ومكانك راوح...؟ كم مرة تقال لكم
عبارات مثل هذا سيفوه ،وأنتم بشبر ماء تغرقون ،فكيف
ستصنعون مــع مـحـيـطــات تـعـصــف بـهــا أمـ ــواج رهـيـبــة؟
سفينة تايتانك تغرق والجماعة الهون يستمعون للفرقة
التي تواصل العزف بوصلة غنائية تردد "هذي الكويت
صل على النبي ...هي ديرتنا و(ما) فيها اللي نبي".

وفيات
الجمعة 3 / 5
سميرة حسين محمد الصائغ زوجة صالح عبدالصمد مال جمعة
 72عاما ،شيعت ،ت99050053 ،67717341 :

هيام فهد دخيل الشمري

 54عاما ،شيعت ،ت94416264 ،69996829 :

هيفاء أحمد محمد اليوحه السميط

 56عاما ،شيعت ،ت97633388 ،99688277 :
ليلى حسين فالح السحيب زوجة جمال حسين علي الصانع
 55عاما ،شيعت ،ت99557440 :
عائشة محمد زايد الراشد أرملة سليمان علي المشوطي
 75عاما ،شيعت ،ت99625820 ،66446131 :

فوزية مصبح عبدالرحمن الحزمي

 73عاما ،شيعت ،ت99080063 ،99168877 :
أمل عباس سليمان الدوسري زوجة عبدالله سالم عبدالله بوتلف
 62عاما ،شيعت ،ت66777066 ،66777055 :
بلقيس عبدالرحيم رحيم بخش زوجة أحمد غفران فضل عبدالرحمن
 68عاما ،شيعت ،ت55561152 ،99505438 :
موجعه مرزوق خلف عويمر أرملة مجبل عوض بن عويمر الملعبي
 73عاما ،شيعت ،ت99860705 ،50700808 :

فخرية بدر فهد الطخيم

 74عاما ،شيعت ،ت22528039 ،66622595 :

السبت 3 / 6
مبارك سعد فهاد العازمي

 82عاما ،شيع ،ت99770084 :
حبيبة عبدالله علي صفر زوجة فاضل محمد حيدر محمد
 49عاما ،شيعت ،ت55411102 :

أسعد علي عبدالرحمن السلطان

 20عاما ،شيع ،ت97911686 ،50811455 ،55553430 :
بدرية عبدالله الجبر أرملة عبدالله يوسف عبدالله المشعل
 80عاما ،شيعت ،ت99051239 :ـ 99746142
مريم إبراهيم علي الحوال أرملة عبدالله محمد الحمود المطلق
 71عاما ،شيعت ،ت99970070 ،97444661 ،55106060 ،55605600 :
حسنة راضي حسين المزيد أرملة حسين محمد بن حسين
 85عاما ،شيعت ،ت99194022 ،90000231 ،97279333 :

محمد عبدالرحمن محمد العبيد

 72عاما ،شيع ،ت98000957 ،68880035 :

فهد ذيبان مدعث العجمي

مــر كــويـكــب "أبــوف ـيــس" مــن مسافة
قريبة فوق األرض الليلة قبل الماضية،
وسيتمكن العلماء من فهم ما إذا كانوا
قادرين على دراسة تكوين هذا الجسم
الـسـمــاوي ،ال ــذي يطلق عليه كويكب
"يــوم القيامة" وتوضيح مــداره ،حيث
ستظهر الـفــرصــة الـتــالـيــة لــرؤيــة هــذا
الكويكب عام  2029فقط.
وقال موقع سبونتيك أمس إن علماء
ال ـف ـلــك يـصـنـفــون كــوي ـكــب "أبــوف ـيــس"
كأحد أكثر الصخور الفضائية رعبا
في النظام الشمسي كله.
ومــر "أبوفيس" بالقرب من األرض

على مسافة  15مليون كيلومتر ،وهي
مسافة لم تؤثر على المسار المداري
ل ـل ـكــوي ـكــب ،لـكـنـهــا ك ــان ــت قــري ـبــة بما
يكفي لرؤيتها للشخص العادي الذي
يستخدم التلسكوب.
هـ ــذا ال ـكــوي ـكــب ال ـم ـع ــروف رسـمـيــا
باسم " 99942أبوفيس" اكتشفه العلماء
عام  2004من كيت الوطني ،وتوصل
الخبراء إلى استنتاج مفاده "أن فرصة
اصطدام الكويكب باألرض عام 2029
تبلغ  2%تقريبا".
وقـ ــال ن ــاث ــان إي ـس ـمــونــت ،الـبــاحــث
الــرائــد فــي قسم ديناميكيات الفضاء

ومعالجة المعلومات الــريــاضـيــة في
"( "IKI RASم ـع ـه ــد أبـ ـح ــاث ال ـف ـضــاء
التابع ألكاديمية العلوم الروسية)" ،إن
احتمال  1.5إلــى  2%ال يــزال مرتفعا،
خــاصــة إذا أخــذنــا فــي االعـتـبــار حجم
الكويكب".
وب ـ ـعـ ــد خـ ـم ــس سـ ـ ـن ـ ــوات ،ت ــوص ــل
مـتـخـصـصــون م ــن مـعـهــد "كـيـلــديــش"
لـ ـل ــري ــاضـ ـي ــات ال ـت ـط ـب ـي ـق ـي ــة ،ال ـت ــاب ــع
لألكاديمية الروسية للعلوم ،وجمعية
"الفوشكين" العلمية واإلنتاجية ،إلى
استنتاج مفاده "أن أبوفيس يمكن أن
يصطدم بالكوكب عام ."2036

«بيرسفيرانس» يمشي الهوينا على المريخ
أفـ ــادت الــوكــالــة الـفـضــائـيــة األمـيــركـيــة
(ناسا) بأن مسبار "بيرسفيرانس" ّ
تجول
على سطح المريخ ألول مرة منذ هبوطه
على الكوكب في  19فبراير.
وأكدت الوكالة في بيانها ،الذي نشرته
الــ"بــي بــي ســي" ،أمــس ،أن المسبار قطع
نحو  6.5أمتار على سطح المريخ ،حيث
قطع  4أمتار ،ثم انعطف  150درجة إلى

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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يومية سياسية مستقلة

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

اليسار ،وسار  2.5متر إلى الوراء.
واستغرقت هــذه التحركات نحو 33
ً
دقيقة ،علما بأن المسبار ذا الـ 6عجالت
يزن أكثر من طن واحد.
وأك ـ ــدت "ن ــاس ــا" أن ال ـت ـحــركــات نـفــذت
"بشكل مـثــالــي" ،ومــن المخطط أن يقوم
المسبار بجوالت أطول من ذلك في وقت
الحق.

اإلعالنات:

 91عاما ،شيع ،ت55994555 :
فاطمة عبدالله العمار أرملة سيد عبدالرزاق محمود الرزوقي
 91عاما ،شيعت ،ت99871018 ،99746834 :
فاتن أحمد عبدالرحمن الدعيج زوجة جمال محمد البنوان
 54عاما ،شيعت ،ت50444650 ،95580166 :

عبدالرزاق حسين محمد البلوشي

 81عاما ،شيع ،ت51517166 ،66123207 ،66168618 :

توفيق رزوقي الشراد

 76عاما ،شيع ،ت55836585 ،99784215 ،99796550 :
بدرية عبدالعزيز عبدالله المنيع أرملة تركي حمود صالح بويابس
 86عاما ،شيعت ،ت97488888 ،50588888 :
عشية سالم بادي الشمري أرملة غربي عمر الرمالي الشمري
 85عاما ،شيعت ،ت95553400 :

محمد مبارك محمد الصميم

 19عاما ،شيع ،ت94495445 ،99635128 :

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

الشكاوى والتوزيع:

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

