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«كورونا» يدفع إلى تأجيل ً
«السرعة والغضب  »9مجددا

ص 13

االستجواب الثالث للخالد
يعيد أجواء ما قبل االستقالة

على خلفية قرار وزير الداخلية إحالة المشاركين في ندوة الداهوم إلى النيابة
فهد تركي ومحيي عامر
وعلي الصنيدح

ً
بينما احتضن مجلس األمة أمس ،اجتماعا ضم وزير
الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ
أحـمــد الـنــاصــر ،ووزي ــر الــدولــة ل ـشــؤون مجلس األمــة
مبارك الحريص مع كتلة الـ  ،6لنزع فتيل االستجواب
الذي أعلنه النائب مهند الساير لوزير الصحة والذي
لــم يسفر عــن أي ات ـفــاق ،أعـلــن الـنــائـبــان ب ــدر الــداهــوم
ً
ومحمد المطير ،أنهما سيقدمان ا ل ـيــوم استجوابا
لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ،من
محور واحد عنوانه «االنتقائية في تطبيق القوانين»،
على خلفية قرار وزارة الداخلية إحالة المشاركين في
الندوة التي أقيمت في ديوان الداهوم األسبوع الماضي
إلى النيابة ،لمخالفتهم االشتراطات الصحية ،ليعيد
هذا االستجواب الثالث للرئيس الخالد ،أجواء ما قبل
استقالة الحكومة السابقة.
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محليات

٠٤
«الصحة» :التطعيم ضد
«كورونا» مستمر من 8
صباحًا حتى ً 7
مساء

«التشريعية» تعيد اليوم فتح «العفو الشامل»
بمناقشة اقتراحين يشمالن قضايا الرأي والمدانين في «خلية العبدلي»
●

محيي عامر

مع بدء العد التنازلي النتهاء المدة
ا لـقــا نــو نـيــة لتعليق جـلـســات مجلس
األمة ،تفتح لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية البرلمانية في اجتماعها

ً
اليوم ملف العفو الشامل مجددا ،عبر
مناقشتها فــي ا لـبـنــد األول اال ق ـتــراح
بقانون بشأن العفو الشامل عن بعض
الجرائم المقدم من النائبين د .هشام
ال ـص ــال ــح ،وع ـل ــي ال ـق ـط ــان ،واالقـ ـت ــراح
بقانون في الموضوع ذاته الذي قدمه

الـ ـن ــواب ع ــدن ــان ع ـبــدال ـص ـمــد ،وأح ـمــد
الحمد ،وهشام الصالح.
وك ــان ــت «ال ـت ـشــري ـع ـيــة» أن ـج ــزت ف ــي 8
فبراير الماضي تقريرها بشأن قانون
العفو الشامل ،والذي اقتصر على قضية
دخول المجلس دون غيرها من 02

الزحام والفوضى واالرتباك تدشن اليوم األول للحظر

اقتصاد

12

«الوطني» ُيطلق بطاقات
UEFA Champions
League Mastercard

محليات

٠٣
ازدحام خانق مع بداية الحظر أمس

●

محمد الشرهان وجورج عاطف

في مشهد ترجم بوضوح مدى إخفاق الجهات الحكومية
فــي اخـتـبــار الـيــوم األول لتطبيق الحظر الـجــزئــي ،تحولت
شــوارع البالد بعد ظهر أمس إلى ما يشبه كتلة غير قابلة
لـلـحــركــة حـبـســت داخ ــل طــرقـهــا ال ـس ـيــارات والـعــالـقـيــن بها،
ساعات ،قبل إرجاء انطالق الحظر ساعة ،ليبدأ من السادسة
مساء «أمس فقط» ،لتمكين العالقين من الوصول إلى منازلهم.
الـمـشـهــد ك ـمــا وص ـفــه ال ـعــال ـقــون وس ــط ال ــزح ــام ،كــانــت
سمته الـفــوضــى واالرت ـب ــاك و«ال ـح ـشــر» البعيد كــل البعد
عــن اشـتــراطــات التباعد وإج ـ ــراء ات الـحـفــاظ على سالمة
ً
ً
المواطنين والمقيمين ،وبدا الفتا أن كثيرا من الموظفين
ً
والعمال تزاحموا على جوانب الطرقات بحثا عن حافالت
تقلهم إلى مساكنهم ،دون جدوى ،لتكون الفوضى سيدة
الموقف ،ساعات طويلة ،قبل أن تدخل البالد في سبات
إجباري فرضه الحظر في جميع القطاعات.
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الجامعة تقر االختبارات
النهائية «أونالين»

●

فيصل متعب

ً
نظرا للظروف االستثنائية الصحية ،قرر مجلس
جــامـعــة ال ـكــويــت عـقــد االخ ـت ـب ــارات الـنـهــائـيــة للعام
ً
ال ــدراس ــي الـحــالــي عــن ُب ـعــد ،مستثنيا كـلـيــات مركز
العلوم الطبية ومـجــاالت دراستها العليا ،والـمــواد
العملية ذات الطبيعة الخاصة التي تستلزم حضور
الطالب للكلية.
الطلبة
تسجيل
عملية
ـدت
ـ
ه
و بـيـنـمــا شـ
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 3دعاوى لوقف الحظر
●

حسين العبدالله

قدم المحاميان عادل عبدالهادي وعلي الصابري
أمــس ثــاث دع ــاوى قضائية لــوقــف الحظر الجزئي
الذي قررته الحكومة في اجتماعها الخميس الماضي
وبدأ سريانه أمس ،إلى جانب استثناء المحامين من
المشمولين به.
ومــن المتوقع أن تـحــدد المحكمة اإلداريـ ــة اليوم
ً
ً
م ــوع ــدا الح ـق ــا لـعـقــد ج ـل ـســات لـنـظــر ت ـلــك ال ــدع ــاوى
التي تستند إلــى عــدم سالمة الـقــرار وتطالب بصفة
مستعجلة بوقف تنفيذه.

لحجز
«الشؤون»« :باركود» ً
مواعيد «التعاونيات» قريبا
●

الشايع« :بوبيان» حافظ على
قوته السوقية والمالية رغم
التحديات
10

تدمير  10طائرات َّ
مسيرة ومنظومة سام 6

«الحظر الجزئي» ّ
يقيد
المشروعات الصغيرة رغم
وجود البدائل
09

جورج عاطف

بعد سلسلة اع ـتــداء ات حوثية استهدفت
ج ـن ــوب ال ـس ـع ــودي ــة ،بــال ـتــزامــن م ــع تصعيد
ميداني النتزاع آخر معاقل حكومة الرئيس
عبدربه منصور هادي في شمال اليمن ،دشن
أمس تحالف إعادة الشرعية عملية عسكرية
نوعية ضــد الميليشيات الـمـتـمــردة ،شملت
ضربات جوية موجعة ،في معقلهم بالعاصمة
صنعاء ،وعدد من المحافظات.
ودمرت منظومة دفاع جوي
ٍ
معاد 02

ً
عباس يواجه انشقاقا
في «فتح» قبل االنتخابات
مع اقتراب أول انتخابات فلسطينية منذ 15
ً
عاما ،يخوض الرئيس محمود عباس معركة
متنام في صفوف حركة فتح ،يمثل
لرأب صدع
ٍ
مصدر تهديد جديد لهيمنته على المسرح
السياسي منذ أكثر من عشر سنوات.
وأدت مـحــاولــة االن ـش ـقــاق ال ـن ــادرة لناصر
الـ ـق ــدوة ،الـعـضــو ال ـقــديــم بــالـلـجـنــة الـمــركــزيــة
للحركة وأحد أقرب حلفاء عباس ،إلى تزايد
الـتـكـهـنــات ب ــأن ع ـبــاس ق ــد يـلـغــي انـتـخــابــات
الرئاسة المقرر إجــراؤهــا فــي يوليو ،خشية
ٍّ
تحد محتمل من القيادي البارز المسجون في
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لبنان« :حزب الله» يحاول فك الطوق المسيحي عن عون
●

بيروت -منير الربيع

ت ـج ــاوز ال ـل ـب ـنــان ـيــون ك ــل أســالـيــب
ّ
اللعبة التقليدية ،التي تحكمت بهم
منذ عام  ،2005لكن القوى السياسية،
ً
ّ
سجلت جميعا دون استثناء
ا لـتــي
ً
ً
ت ــراجـ ـع ــا ق ـي ــاس ـي ــا ،ال تـ ـ ــزال ت ـح ــاول
ا سـتـخــدام األ ل ـعــاب التقليدية للقفز
فــوق الوقائع الجديدة ،وإعــادة بناء
شرعيتها الشعبية.
الطريق الوحيد إلى ذلك هو عملية
االس ـت ـن ـف ــار ال ـس ـيــاســي وال ـمــذه ـبــي،
ال ـتــي تـعـيــد ش ــد ال ـع ـصــب الـطــائـفــي.
و مــا حصل في الضاحية الجنوبية
ل ـ ـب ـ ـيـ ــروت لـ ـي ــل الـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــت-األح ـ ــد ،مــن

خـ ــروج مـتـظــاهــريــن بــات ـجــاه القصر
الجمهوري في بعبدا ،ومطالبة رئيس
الجمهورية باالستقالة ،كان خطوة
فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،لـمــا لــه مــن أه ــداف
خ ـف ـيــة ك ـث ـي ــرة؛ ف ـق ــد س ـم ــح ال ـث ـنــائــي
ـزب الله وحــركــة أمــل،
الشيعي ،أي حـ ّ
لجمهوره أن ينفس احتقانه ويعبر
عــن غـضـبــه ،وأظ ـهــر نفسه فــي خانة
المطالبين بتشكيل الحكومة ،وأنه ال
يتحمل مسؤولية التعطيل.
في الوقت نفسه يشكل هذا التحرك
فــرصــة لــرئـيــس الـجـمـهــوريــة ميشال
ع ـ ــون إلع ـ ـ ــادة ش ــد ع ـص ــب ج ـم ـهــوره
وبيئته ،خاصة أن جميع المسيحيين
ب ـ ـمـ ــن فـ ـيـ ـه ــم خـ ـ ـص ـ ــوم عـ ــون 02

مسك وعنبر

قــررت وزارة الـشــؤون االجتماعية مـعــاودة تشغيل
نظام الحجز اآللي المسبق (الباركود) لزيارة الجمعيات
ً
التعاونية قريبا للعمل به خالل فترة الحظر.
وص ــرح الــوك ـيــل الـمـســاعــد ل ـش ــؤون ق ـطــاع الـتـعــاون
بالوزارة سالم الرشيدي ،أمس ،بأن القرار اتخذ نتيجة
ً
عدم امتالك بعض الجمعيات أعدادا كافية من السيارات
لتوصيل الطلبات إلى منازل المستهلكين.
03

«تحالف الشرعية» يطلق عملية
نوعية ضد الحوثيين

اقتصاديات

 447ألف دينار
أرباح «كفيك»
في 2020
11

 ...وطرقات خالية من السيارات مع دخول ساعات المساء أمس (تصوير نوفل إبراهيم)

توقعات باستئناف
استقدام عمالة فلبينية
منتصف الشهر الجاري

١٥
أكاديمية «البا» تعتمد
أول دفعة من جيل
«الجوهر»

دوليات

١٧
«البنتاغون» للكونغرس:
خطة ردع الصين
بالمحيط الهادئ جاهزة

رياضة

١٨

األول(رويترز)
أمساألول
صيداأمس
فيصيدا
المحروقةفي
اإلطاراتالمحروقة
عباباإلطارات
جنود يتفادون غبار
(رويترز)

صراع القادسية والكويت
يتجدد في افتتاح الجولة
السابعة

ةديرجلا
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العلي :مراعاة ظروف المسنين وذوي االحتياجات

استقباالت نائب األمير

تفقد وحدة إصدار التصاريح ...و«الداخلية» دعت لإلبالغ عن التجمعات

ً
نائب األمير مستقبال الرومي أمس
استقبل سمو نائب األمير ولــي العهد الشيخ مشعل األحمد،
بقصر السيف ،صباح أمس ،رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم.
واسـتـقـبــل سـمــوه كــذلــك ،رئـيــس مجلس ال ـ ــوزراء سـمــو الشيخ
صباح الخالد ،ثم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ
حمد الجابر.
كما استقبل سمو نائب األمير ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.

قـ ــام وزيـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة الـشـيــخ
ث ــام ــر ال ـع ـلــي م ـس ــاء أمـ ــس األول
بزيارة لوحدة إصدار التصاريح
األمنية بمنطقة العدان وكان في
استقباله الوكيل المساعد لشؤون
المرور والعمليات بالوزارة اللواء
جمال الصايغ وعدد من القيادات
األمنية.
واستمع الوزير خالل الزيارة
إل ــى ش ــرح قــدمــه ال ـقــائ ـمــون على
الـ ـ ــوحـ ـ ــدة ت ـ ـن ـ ــاول آل ـ ـيـ ــة إص ـ ـ ــدار
تصاريح عدم التعرض للجهات
وال ـ ـ ـمـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة
والشركات الخاصة التي تتطلب
طـبـيـعــة عـمـلـهــا ال ـت ــواج ــد أث ـنــاء
فترة فرض حظر التجول الجزئي
وآلية سير العمل الستخراج تلك
التصاريح.

وثمن العلي الجهود المبذولة
من المعنيين وتنفيذهم المهام
وال ــواج ـب ــات الـمـنــوطــة بـهــم بكل
تفان وإخــاص ،مؤكدا ثقته بهم
ف ــي أداء ال ــواج ــب ال ــوط ـن ــي عبر
ال ـت ـعــاون والـتـنـسـيــق مــع الهيئة
العامة للمعلومات المدنية.
وشـ ــدد ع ـلــى ض ـ ــرورة مــراعــاة
ال ـظ ــروف الـصـحـيــة لـكـبــار الـســن
وذوي االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـخــاصــة
وتذليل المعوقات أمامهم.
في مجال آخر ،دعت «الداخلية»
إلى المسارعة في إبالغ الجهات
الـ ـمـ ـعـ ـنـ ـي ــة فـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال رصـ ـ ـ ــد أي
تـجـمـعــات أو مـخــالـفــات ل ـقــرارات
مـ ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة
والرامية إلى السيطرة على تفشي
عدوى «كورونا» محليا.

العلي خالل تفقده مركز التصاريح أمس األول
وأهــابــت «الــداخـلـيــة» فــي بيان
ل ـه ــا ب ــال ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن
االتـ ـص ــال ع ـل ــى ه ــات ــف عـمـلـيــات

الوزارة رقم  112بغية «اإلبالغ عن
أي تجمعات أو مخالفات لقرارات
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء والـ ـسـ ـلـ ـط ــات

ال ـص ـح ـيــة ف ــي الـ ـب ــاد ن ـظ ــرا إلــى
الـظــروف االستثنائية الـتــي تمر
بها».

الدولة
لمؤسسات
دعم
أقصى
تقديم
النواف:
اطلع على تطورات «المطالع» و«جنوب عبدالله المبارك»

ً
عقد اجتماعا مع قيادة «الحرس» ودعا إلى اليقظة واستقبل سفير العراق
●

محمد الشرهان

شدد نائب رئيس الحرس الوطني
الـفــريــق أول المتقاعد الـشـيــخ أحمد
ال ـن ــواف ،عـلــى الـيـقـظــة واالن ـت ـبــاه في
جميع المواقع التي يتولى الحرس
الــوطـنــي مـســؤولـيــة تــأمـيـنـهــا ،ســواء
المهام الرئيسية في حماية منشآت
الدولة والمواقع الحساسة أو المهام
الطارئة إلسناد أجهزة الدولة ،وخاصة
وزارت ــي الداخلية والصحة لتطبيق
قرار الحظر الجزئي.
جاء ذلك خالل اجتماعه في ديوانه
بــالــرئــاســة الـعــامــة للحرس الوطني،
مع وكيل الحرس الفريق الركن هاشم
ال ــرف ــاع ــي وكـ ـب ــار الـ ـق ــادة وال ـض ـبــاط
لمتابعة إج ـ ــراءات ال ـحــرس الوطني
في تطبيق قرار مجلس الوزراء فرض
الحظر الـجــزئــي واالس ـت ـعــدادات ّ
لمد
يد العون لمؤسسات الدولة المعنية
ب ـم ــواج ـه ــة أزم ـ ـ ــة ف ـ ـيـ ــروس ك ــورون ــا
المستجد.
وفي بداية االجتماع ،نقل النواف

ً
النواف مستقبال سفير العراق أمس
إلى القادة توجيهات رئيس الحرس
الــوط ـنــي سـمــو الـشـيــخ ســالــم العلي
بـتـسـخـيــر جـمـيــع إم ـك ــان ــات ال ـحــرس
البشرية والـمــاديــة ،ووض ــع مختلف
الوحدات على أهبة االستعداد لتقديم
أقصى دعم ممكن لمؤسسات الدولة
فــي تطبيق ق ـ ــرارات مجلس الـ ــوزراء
ال ـهــادفــة لـلـحــد م ــن ان ـت ـشــار فـيــروس
كورونا.
ودعا إلى احترام القانون ،وحسن
ال ـت ـعــام ــل م ــع ال ـج ـم ـه ــور وم ـس ــاع ــدة

المواطنين والمقيمين ،والحفاظ على
ّ
المشرفة للحرس الوطني.
الصورة
واس ـت ـم ــع ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـح ــرس
ال ــوط ـن ــي إل ـ ــى إيـ ـج ــاز م ــن ال ـم ـع ــاون
للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح
شجاع تـطـ ّـرق فيه إلــى مــا أسفر عنه
اجـتـمــاع لجنة الــدفــاع الـمــدنــي الــذي
ً
ُعـقــد أخ ـيــرا بــرئــاســة وزي ــر الداخلية
الشيخ ثامر العلي ،واستعرض خطط
عمليات الحرس الوطني الموضوعة
ً
مسبقا في مثل هذه الظروف للتعامل

مع أي طارئ ،واالستعدادات المسبقة
ألي إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ح ـك ــوم ـي ــة مـحـتـمـلــة
للتعامل مع أزمة كورونا.
كـمــا اسـتـمــع إل ــى إي ـجــاز مــن قائد
الحماية والتعزيز العميد الركن حمد
ســالــم حــول اإلج ـ ــراءات المتخذة في
تطبيق خطة تأمين الفنادق التي تم
تكليف الحرس الوطني بتأمينها.
وأط ـ ـل ـ ــع نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس الـ ـح ــرس
الوطني من خالل االتصال المرئي مع
الضباط القائمين على تأمين مواقع
المسؤولية على سير العمل والخطط
المتبعة في تأمين الفنادق ،مع تأكيد
أهمية احترام القانون وحسن التعامل
مع نزالء هذه الفنادق.
مــن جــانــب آخ ــر ،اسـتـقـبــل ال ـنــواف
في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس
الوطني ،سفير الـعــراق لــدى الكويت
المنهل الصافي.
ورحب النواف بسفير العراق ،وتم
خــال اللقاء بحث الموضوعات ذات
االهتمام المشترك ،والتأكيد على أهمية
تعزيز العالقات بين البلدين الشقيقين.

الشايع لـ «السكنية» :خطة شهرية للمشاريع
●

يوسف العبدالله

دع ــا وزي ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون البلدية
وزير الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير
الـ ـعـ ـم ــران ــي شـ ــايـ ــع الـ ـش ــاي ــع ق ـ ـيـ ــادات
المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى
ضرورة تسليمه خطة شهرية لكل قطاع
مــن قـطــاعــات الـمــؤسـســة ،مــع توضيح
أبرز المعوقات والمشكالت التي تعوق
تنفيذ أي من المشروعات اإلسكانية،
للعمل على إيجاد الحلول السريعة لها
بالتنسيق والتواصل مع جهات الدولة
ً
األخ ــرى ،مــؤكــدا نهجه سياسة الباب
المفتوح مع الجميع.
واطـ ـل ــع ال ـش ــاي ــع ،أم ـ ــس ،خـ ــال اول
لـقــاء لــه مــع مـســؤولــي «السكنية» بعد
توليه الحقيبة الوزارية الجديدة ،على
خطة المؤسسة والمشاريع االسكانية
ال ـجــاري تنفيذها ،وأوص ــى بـضــرورة
م ــواصـ ـل ــة بـ ـ ــذل الـ ـجـ ـه ــود فـ ــي جـمـيــع
القطاعات؛ للنهوض بآلية العمل في
الـمــؤسـســة ،وتـطــويــر األداء بـمــا يلبي
طموحات المواطنين.
واستمع إلى شرح موجز من قياديي
الـ ـم ــؤسـ ـس ــة عـ ــن ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات الـ ـج ــاري

ً
سفير «األوروبي» :الكويت أحرزت تقدما في تمكين المرأة

أكــد سفير االتـحــاد األوروب ــي لدى
ال ـك ــوي ــت د .كــري ـس ـت ـيــان تـ ـي ــودور أن
الكويت اتخذت العديد من الخطوات
من أجل إحراز تقدم في مجال تمكين
ال ـ ـمـ ــرأة وحـ ـم ــاي ــة ح ـق ــوق ـه ــا ،مــرح ـبــا
بتبني الكويت العام الماضي قانون
الحماية من العنف المنزلي ،وتعيين
 8قاضيات للمرة االولى في تاريخها.
وقال السفير تيودور ،في تصريح،
أمــس ،بمناسبة يــوم المرأة العالمي،

ال ــذي ي ـصــادف  8م ــارس مــن كــل عــام،
إن تمكين المرأة ال يزال يشكل تحديا
لجميع البلدان ،حيث إن بعثة االتحاد
االوروبـ ـ ــي ف ــي ال ـكــويــت تـتـطـلــع قــدمــا
الستمرار العمل مع الكويت من أجل
تحقيق المساواة بين الجنسين.
وأوضح أن االتحاد األوروبي خالل
الـعــام الماضي منح جــائــزة شاليوت
لتعزيز حقوق االنسان في دول مجلس
التعاون الخليجي للمبادرة الكويتية

االستجواب الثالث للخالد...
القوانين في هذا البلد تطبق بانتقائية ،ومازالت السلطة
ً
تستخدم القوانين فــي المالحقات السياسية» ،مــؤ كــدا أن
ً
السكوت عن تلك االنتقائية يمثل إقرارا لها.
وأشار إلى أن وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي قال عندما
حضر إلى الديوان إنه مرسل من رئيس الوزراء ،وبناء على
طلبه تم تحويل الوقفة التضامنية إ لــى مؤتمر صحافي،
ً
معقبا بأن رئيس الــوزراء يرفع دعــاوى على النواب وعلى
الشعب الكويتي «بعدما تجاوبنا معه».
بــدوره ،قال الداهوم إن استجواب رئيس الــوزراء سيقدم
النتقائيته في تطبيق القوانين« ،في وقت لم يتقدم أي بالغ
ً
ضــد مــن آذى الـشـعــب الـكــويـتــي» ،الف ـتــا إل ــى أن «نـصــف من
حضروا المؤتمر الصحافي في ديواننا من رجال الداخلية،
ونحن نعرفهم».
وفــور إعــان النائبين استجواب الرئيس الخالد ،سارع
عدد من النواب إلى إعالن تأييدهم لمساءلته ،إذ قال النائبان
مساعد العارضي وفارس العتيبي« :نؤيد هذا االستجواب،
ً
وكل استجواب يقدم لرئيس الوزراء ،إيمانا بأنه عاجز وغير
قادر على إدارة شؤون البالد».
بدوره ،أعلن النائب حمدان العازمي تأييد مساء لة رئيس
ً
الوزراء ،و«سأكون أول المتحدثين مؤيدا لهذا االستجواب»،
ً
مشيرا إلى أنه سيطلب رفع الحصانة عنه في هذه القضية
ً
تضامنا مع الشباب المحالين إلى النيابة.
05

«التشريعية» تعيد اليوم فتح...
القضايا ،وبحسب اال قـتــرا حـيــن ا لـلــذ يــن ستناقشهما اليوم
ً
فــإن العفو سيكون أكثر شموال بحيث يشمل قضايا الــرأي
والمدانين في قضية خلية العبدلي.
05

الجامعة تقر االختبارات النهائية...
الراغبين في االلتحاق بكليات الجامعة لهذا الفصل والتي تستمر
حـتــى  15ال ـج ــاري ،سـهــولــة وانـسـيــابـيــة ،أوض ـحــت ع ـمــادة القبول
والتسجيل أن النسب والمعدالت الدنيا المطلوبة لتقديم طلبات
االلتحاق للكويتيين وأبناء الكويتيات هي  %70للعلمي و%78
لألدبي.
06

«تحالف الشرعية» يطلق عملية نوعية...
من نوع سام  6في مأرب قبل أن يتصدى لعشر طائرات مسيرة.
وأع ـلــن «ال ـت ـحــالــف» ،ال ــذي ت ـقــوده الـسـعــوديــة ،فــي ب ـيــان ،أن
«العملية تتوافق مع القانون الدولي اإلنساني وقواعده العرفية،
ً
وتـسـتـهــدف ال ـق ــدرات ال ـحــوث ـيــة» ،م ـش ــددا عـلــى أن «المدنيين
واألع ـ ـيـ ــان ال ـمــدن ـيــة ف ــي الـمـمـلـكــة خ ــط أح ـم ــر ،وأن ال ـق ـيــادات
اإلرهابية ،التي تحاول استهدافهم ،ستحاسب».
وأفادت مصادر بأن مقاتالت «التحالف» شنت سلسلة غارات
جوية شملت  12ضربة على مواقع متفرقة بحي النهضة ومنطقة
عطان ومعسكر الصيانة والفرقة األولى المدرعة في صنعاء.

«منطقة رم ــادي ــة» ،وال ـتــي تـهــدف إلــى
إقرار حقوق أبناء الكويتية المتزوجة
من غير كويتي ،مشيرا إلى أن االتحاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ع ـ ــزز ج ـ ـهـ ــوده فـ ــي ال ـع ــام
الماضي من أجــل دعــم المساواة بين
الجنسين وحقوق المرأة.
وبين تيودور أنه منذ بداية جائحة
«ك ــوف ـي ــد  »19ت ــأث ــرت ال ـن ـس ــاء بشكل
خــاص بــاألزمــة بشكل غير متناسب،
مما يعني أن تعزيز الجهود من أجل

عباس يواجه انشقاقًا في «فتح»...
الشعبية الكبيرة ،والقوة الدافعة لالنتفاضة الثانية (-2000
 )2005بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وفي يناير الماضي ،أعلن عباس إجراء انتخابات رئاسية
ُ
ً
خطوة اعت ِبرت ،على نطاق واســع ،ردا على
وتشريعية ،في
ٍ
االنـتـقــادات الداخلية والغربية للشرعية الديمقراطية التي
تقوم عليها رئاسته.
وفي إطار هذه االنتقادات ،أعلن القدوة ،األسبوع الماضي،
أن ــه سـيـشـكــل قــائـمــة ج ــدي ــدة ت ـخــوض االن ـت ـخــابــات وحــدهــا
مستقلة عن «فتح» في االنتخابات التشريعية التي ستجرى
خالل مايو المقبل.
وق ــال ال ـق ــدوة ،اب ــن شقيقة الــرئـيــس الــراحــل يــاســر عــرفــات
مؤسس «فتح» ومنظمة التحرير ،إن الفلسطينيين «سئموا
الوضع الحالي سواء التصرفات أو سوء التصرفات الداخلية...
أمور مثل غياب سيادة القانون ،وغياب المساواة والعدل»،
ً
مؤكدا أنه يأمل أن يكون على رأس قائمته البرغوثي ،وهو
ُ
من القيادات التي ط ِرحت أسماؤها لخالفة عباس منذ فترة
طويلة.
وحــاول عباس تسوية الخالف بــإرســال أحــد الموالين له
لزيارة البرغوثي في السجن ،والدعوة ،من خالل مبعوثين ،إلى
وحدة الصف في «فتح» بعد أن أعلن القدوة قائمته الجديدة.
وكتب وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ ،عبر «فيسبوك»:
« فـتــح» بقضها وقضيضها ستخوض االنتخابات القادمة

تـنـفـيــذهــا ف ــي ال ـم ـشــاريــع االس ـكــان ـيــة،
وم ـن ـهــا م ـش ــروع ــا ال ـم ـط ــاع ،وج ـنــوب
عـبــدالـلــه ال ـم ـبــارك ،فـضــا عــن االط ــاع
على الخطوات المزمع تنفيذها بشأن
المشروعات المستقبلية.
وأش ـ ـ ــاد ب ـ ــدور ق ـي ــادي ــي ال ـمــؤس ـســة
وموظفيها فــي مــواصـلــة الـجـهــود في
تــوزيــع شـهــادات لمن يهمه األمــر على
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ف ــي م ـش ــروع ــي ال ـم ـطــاع
وجنوب عبدالله المبارك خالل الفترة
الماضية ،والتميز فــي تنظيم عملية

توزيع هذه الشهادات ،والحرص على
اخـ ــذ ال ـم ــواع ـي ــد ال ـم ـس ـب ـقــة ،وااللـ ـت ــزام
ب ـ ـ ــاإلج ـ ـ ــراءات ال ـص ـح ـي ــة والـ ـض ــواب ــط
االح ـتــرازيــة ،فــي ظــل ال ـظــروف الراهنة
النتشار فيروس كورونا.
وش ــدد الـشــايــع عـلــى أهـمـيــة إفـســاح
المجال أمام الكوادر الوطنية الشابة،
للقيام بـ ــأدوار جــديــدة إضــافـيــة تدعم
تطوير المشاريع االسكانية ،السيما
أن المواطنين يترقبون طــرح المزيد
من هذه المشاريع.

الكويت تشارك في مؤتمر أممي لمنع
الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية

تحقيق المساواة بين الجنسين أصبح
أكثر أهمية مقارنة بــأي وقــت مضى،
وهو أمر حيوي لمرحلة التعافي بعد
انتهاء الجائحة ،الفتا إلى انه من اجل
تحقيق تعاف مستدام وشامل وعادل
يجب أن تكون النساء جزءا من عملية
ات ـخ ــاذ ال ـق ــرار ف ــي جـمـيــع الـقـطــاعــات
وعلى جميع المستويات.

وجاء إطالق العملية بعد ساعات من إعالن قيادة «التحالف»
اع ـت ــراض وتــدمـيــر  10ط ــائ ــرات مفخخة مـسـيــرة ب ــدون طيار
«درون» ،أطلقتها الميليشيات الحوثية بـ «طريقة ممنهجة
ومتعمدة الستهداف األعيان المدنية والمدنيين».
وقال المتحدث باسم «التحالف» العقيد الركن تركي المالكي
إن «رفــع الحوثيين مــن قائمة الــواليــات المتحدة للجماعات
ً
اإلره ــاب ـي ــة نـتــج عـنــه ردة فـعــل عــدائ ـيــة م ـن ـهــم» ،الف ـت ــا إل ــى أن
مـحــاوالتـهــم الـمـتـكــررة الفاشلة هــي انـتـهــاك للقانون الــدولــي
اإلنـســانــي ،خــاصــة تعمدها اسـتـهــداف التجمعات السكانية
وتهديد حياة المئات من المدنيين.
وأوضح المالكي أن «الواقع على األرض وانتصارات الجيش
اليمني والقبائل بمأرب على عناصر الميليشيات يفسر وتيرة
التصعيد اإلرهابي األخير».
ورغم المناشدات الدولية للمتمردين بضرورة وقف القتال،
واالنخراط في الجهود الرامية إلحالل السالمّ ،
صعد الحوثيون
هجماتهم على المناطق المدنية.
ودان ــت اإلمـ ــارات هــذه العمليات اإلرهــابـيــة واستنكرتها،
م ـع ـت ـبــرة أن ـه ــا «ت ـص ـع ـيــد خ ـط ـي ــر» ،ودع ـ ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة
ً
اإلمــاراتـيــة ،في بيان ،المجتمع الــدولــي إلــى أن «يتخذ موقفا
ً
ً
فــوريــا وحــاسـمــا لــوقــف ه ــذه األع ـمــال اإلرهــاب ـيــة ،الـتــي تهدد
استقرار السعودية والمنطقة».
وفـ ــي س ـي ــاق م ـن ـف ـصــل ،نـقـلــت ت ـق ــاري ــر يـمـنـيــة ع ــن م ـصــادر
ً
دبلوماسية قولها إن الحكومة اليمنية تجري حاليا ترتيبات
إلعادة العالقات المقطوعة مع قطر ،منذ أكثر من  3سنوات.
(الرياض -وكاالت)

الشايع خالل االجتماع مع قيادة «السكنية»

كريستيان تيودور

ش ــارك ــت ال ـكــويــت ض ـمــن وف ــد رسـمــي
رفيع المستوى برئاسة المحامي العام
األول ب ــدر ال ـم ـس ـعــد ،ف ــي أع ـم ــال مــؤتـمــر
األمم المتحدة الرابع عشر «لمنع الجريمة
والعدالة الجنائية» ،الذي افتتح امس في
مدينة كيوتو اليابانية ويستمر حتى
 12الجاري.
ويضم وفد وزارة العدل كال من :زكريا
األن ـصــاري وكيل وزارة الـعــدل المساعد

ً
ً
تعزيزا للديمقراطية ،وصيانة لمشروع التحرر
واحدة موحدة ً
الوطني ،وحماية للوحدة الوطنية الفلسطينية.
ً
و مــن المقرر أن يعقد عباس اجتماعا للجنة المركزية لـ
ً
«فتح» اليوم ،ومن المنتظر أن يفرض عقوبات رسميا على
القدوة.
(رام الله  -رويترز)

لبنان« :حزب اهلل» يحاول فك الطوق
سيكونون في حالة استياء من «اجتياح» الدراجات النارية
مناطقهم والمطالبة باستقالة رئيس الجمهورية ،الرمز
األول للمسيحيين في السلطة.
ال شك أنه بمنظار حزب الله ،تعتبر هذه الخطوة ذكية ،فهي
ً
تعيد اهتمام الناس إلى الملف المعيشي بدال من الطروحات
السياسية ،التي يطرحها البطريرك الراعي ،وقد تدفع األخير
إلــى أخــذ مــوقــف مــؤيــد لرئيس الـجـمـهــوريــة ،ال ــذي سيبحث
حينها عن استعادة تعزيز شرعيته.
ـت تـغـ َّـيــر ال ـمــزاج
تحصل ه ــذه األل ـع ــاب التقليدية فــي وق ـ ٍ
الشعبي بشكل كبير ،وخاصة لدى البيئة المسيحية ،التي
كانت تنضوي تحت ثالث قوى سياسية أساسية ،هي تيار
رئـيــس الجمهورية ميشال ع ــون ،أي الـتـيــار الــوطـنــي الـحـ ّـر،
وحزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع ،وحزب الكتائب
برئاسة سامي الجميل.
ف ــي آخ ــر اس ـت ـطــاع ل ـل ــرأي أج ــرت ــه مــؤس ـســات إحـصــائـيــة،
أظهر المسيحيون تغيرهم الجذري في خياراتهم السياسية
ـاره فــي البيئة
ورهــانــاتـهــم .شعبية رئـيــس الجمهورية وت ـيـ ِ
المسيحية تــراجـعــت إل ــى  15فــي الـمـئــة ،بـعــدمــا ك ــان يـ ّـدعــي
تمثيل  50فــي المئة مــن المسيحيين ،بينما حــاز «ا لـقــوات
اللبنانية» على  25في المئة ،في حين أن نحو  50في المئة
من المسيحيين يؤيدون مواقف البطريرك الماروني بشارة
الراعي ،التي تدعو إلى الحياد اإليجابي.
وصــل رئـيــس الجمهورية ميشال ع ــون ،وصـهــره جبران
باسيل ،إلى أضعف مراحلهما السياسية والشعبية ،ووجدا
نفسيهما مطوقين بكم هائل من األزمات السياسية والشعبية
محيطه
واالقتصادية ،ففي عهد عون يعيش لبنان عزلة عن
ّ
الـعــربــي وال ــدول ــي ،ويفقد كــل مـيــزاتــه .واق ــع االنـهـيــار ،تلقفه
البطريرك الماروني بشارة الــراعــي ،الــذي ال يريد للفراغ أن
يتسلل ،وال يــريــد غـيــاب الـ ــدور الـتــاريـخــي ،ال ــذي تتمتع به
البطريركية الـمــارونـيــة ،فأطلق صرخته الـتــي القــت صدى
ً
ً
ً
ً
سياسية
شعبيا واسعا مسيحيا وإسالميا .ووجــدت قوى ً
مـسـيـحـيــة ك ـث ـيــرة م ـعــارضــة ل ـعــون نـفـسـهــا م ـن ـضــويــة خلف
ً
البطريرك ،وخصوصا «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب.
تجري هذه األحداث على وقع تظاهرات يومية تشهدها
المناطق اللبنانية كافة ،وللساحة المسيحية نصيب من
ال ـت ـحــركــات واالح ـت ـج ــاج ــات ،ف ــي تـعـبـيــر واضـ ــح ع ــن حجم
االنقسام وحالة الضعف ،التي يعانيها رئيس الجمهورية
فــي ه ــذه البيئة والـمـجـتـمــع ،والـ ــذي ك ــان يــدعــي أن ــه يعمل
لحمايته وتعزيز موقعه ومكتسباته.
القوى السياسية المعارضة لعون تسعى إلى محاصرته
أكـثــر داخ ــل ال ـشــارع المسيحي ،ومــن خــال الــوقــوف خلف

للشؤون القانونية ،ومراقبة االتفاقيات
وطـ ـلـ ـب ــات ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون بـ ـ ـ ـ ــإدارة ال ـع ــاق ــات
الــدول ـيــة ه ـن ــادي ع ـبــدالــرح ـمــن ،ورئـيــس
قسم االتفاقيات الدولية بإدارة العالقات
ال ــدولـ ـي ــة ه ــان ــي الـ ـسـ ـب ــاع ــي ،وال ـب ــاح ــث
ال ـقــانــونــي بــال ـعــاقــات ال ــدول ـي ــة يـعـقــوب
العجيل ،وأعـضــاء رفيعي المستوى من
وزارت ــي الخارجية والــداخـلـيــة ،والهيئة
العامة لمكافحة الفساد.

مــواقــف الـبـطــريــرك ال ـمــارونــي ،تلقى هــذه الـمــواقــف أصــداء
ً
ً
كثيرة داخليا وخارجيا ،بينما يسعى عون ،الذي يجد نفسه
ً
محرجا في مواجهة البطريركية ،إلى تخفيف حدة التوتر
بين بكركي وحزب الله.
وبحسب ما تؤكد المعلومات لـ«الجريدة» ،فإن عون أجرى
اتصاالت كثيرة مع الحزب ،وكذلك فعل صهره جبران باسيل،
إلعادة إحياء التواصل بين حارة حريك وبكركي ،ألن عون ال
يريد مراكمة المزيد من الخسائر ،في حين أنه غير قادر على
مواجهة بكركي ،وحريص على عالقته بحزب الله.
وبعد مساع كثيرة ،ستعقد جلسة حوارية بين لجنة تضم
ممثلين عن حزب الله ومقربين من البطريرك لتهدئة التوتر،
لكن مصادر البطريركية المارونية تؤكد ،لـ «الجريدة» ،أن
مواقف البطريرك ستستمر على حالها ،ولن يتراجع ،فهو
ً
يتحدث انطالقا من مبدأ الحفاظ على لبنان الدولة ،وعدم
ذوبانه في سياسة الدويلة ،مضيفة أن البطريرك منفتح
عـلــى ال ـح ــوار مــع ح ــزب ال ـلــه ،ب ـشــرط أن ي ـعــود ال ـحــزب إلــى
لبنان ،بشروط الدولة اللبنانية ،ال أن يفرض عليها شروطه
ومشاريعه السياسية.
لــن يغير االجـتـمــاع مــن مــواقــف البطريرك ،الــذي يعمل،
بحسب المصادر ،على إعداد ورقة سياسية تفصيلية يتم
تسليمها إلى المجتمع الدولي لرعاية وضع لبنان .وتؤكد
المصادر أن الراعي في تحركه مدعوم من الفاتيكان ،ومن
جهات دولية وعربية متعددة.
ك ــذل ــك ت ــؤك ــد م ـ ـصـ ــادر فـ ــي حـ ـ ــزب الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
لـ ـ «ال ـجــريــدة» ،أن الـبـطــريــرك يـعـبــر فــي مــواقـفــه عــن وج ــدان
المسيحيين ،الذين يرفضون أن يكونوا ملحقين في مشاريع
سـيــاسـيــة وإق ـل ـي ـم ـيــة ،رف ـض ـهــم ه ــذا ه ــو الـ ــذي دف ـع ـهــم إلــى
االنفضاض من حول عون ،واكتشاف زيف ادعاء اته .وتعتبر
مصادر القوات أنه ال خالص للبنان إال باستقالة الطبقة
ّ
الحر
الحاكمة كلها ،وبفرط عقد التحالف بين التيار الوطني
ً
وحزب الله ،وصــوال إلى استقالة رئيس الجمهورية ،ومن
ثم عقد مؤتمر دولي للبنان لوضع أسس سياسية جديدة
يستعيد من خاللها دوره وبريقه.
الساحة اللبنانية مرشحة للتعرض لمزيد من األعاصير،
وستتالطم عليها أمواج عاتية كثيرة .التحركات في الشارع
إلى تزايد ،على وقع االنهيار االقتصادي والمالي ،بينما
ّ
االس ـت ـع ـصــاء ال ـس ـيــاســي مـسـتـمــر ،وال ب ـ ــوادر ل ـحــل األزم ــة
الحكومية في ظل الشروط ،التي تفرضها القوى السياسية
على تنوعاتها ،مما يعني مراكمة المزيد من الخسائر في
صفوف الـقــوى السياسية ،وأكـثــر المتضررين هــو رئيس
الجمهورية ميشال عون وصهره ،الذي يبحث عن أي فرصة
إلعادة تعويم نفسه.

ةديرجلا

•
العدد  / 4675االثنين  8مارس 2021م  24 /رجب 1442هـ

local@aljarida●com

3

محليات

«الشؤون» :تشغيل «الباركود» في «التعاونيات» خالل أيام
ً
الرشيدي لـ ةديرجلا  :تسهيال للجمعيات التي ال تملك سيارات كافية للتوصيل
•

جورج عاطف

أعلنت «الشؤون» أنه من منطلق
الحرص على تسهيل عمل
«التعاونيات» سوف تشهد األيام
المقبلة معاودة تشغيل نظام
الحجز المسبق «الباركود» للتسوق.

كشف الوكيل المساعد لشؤون
قطاع التعاون الوكيل المساعد
للشؤون القانونية باإلنابة في
وزارة الشؤون االجتماعية سالم
الــرش ـيــدي ع ــن م ـع ــاودة تشغيل
نظام الحجر اآللي المسبق لزيارة
الجمعيات التعاونية «الباركود»
خالل أيام ،في فترة سريان قرار
حظر التجول الجزئي من  5مساء
حتى  5صباحا.

وقــال الرشيدي ،لـ «الجريدة»،
إن ــه مــن منطلق ح ــرص الـ ــوزارة
على تسهيل عمل «التعاونيات»،
السيما التي ال تملك أعدادا كافية
من السيارات لتوصيل الطلبات
إلــى مـنــازل عـمــوم المستهلكين
مـ ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن،
ستشهد األيــام المقبلة معاودة
تشغيل نـظــام الحجر المسبق،
الــذي يتزامن من تشغيل خدمة

توصيل الطلبات في الجمعيات
القادرة على ذلك.

استعداد «التعاونيات»
إلى ذلك ،أكد أمين الصندوق
في اتحاد الجمعيات التعاونية
خالد المطيري أن تشغيل نظام
«الـ ـ ـب ـ ــارك ـ ــود» ل ـ ــزي ـ ــارة األس ـ ـ ــواق
المركزية واألفرع التعاونية بات

ً
الوزارة تجيز «حق االطالع» على معلوماتها تنفيذا للقانون
أصدر وكيل وزارة الشؤون االجتماعية
بــاالنــابــة مـسـلــم الـسـبـيـعــي ال ـق ــرار اإلداري
رقم /504أ لسنة  ،2021بشأن تنفيذ أحكام
القانون رقم  ،2020/12الصادر بشأن حق
االطالع على المعلومات والئحته التنفيذية.
ووف ـق ــا ل ـل ـق ــرار ،يـكـلــف م ــدي ــر إدارة خــدمــة

الـمــواطــن بتلقي طلبات حــق االط ــاع على
المعلومات الخاصة بالوزارة وفقا للشروط
وال ـضــوابــط ال ـ ــواردة فــي الـقــانــون السالف
ذكره ،كما يكلف قطاع التخطيط والتطوير
اإلداري ،بالتنسيق مــع قـطــاعــات ال ــوزارة
ك ــاف ــة ،ب ـشــأن تـنـظـيــم وتـصـنـيــف وفـهــرســة

المعلومات والوثائق الخاصة بعمل الوزارة
وفـقــا لــأصــول المهنية والفنية المرعية،
وتصنيف ما يجب اعتباره سريا ومحميا
منها ،وفقا لما ورد في القانون ،2020/12
وعلى جهات االختصاص العلم وتنفيذ ما
جاء في القرار كل فيما يخصه.

ق ــاب قــو سـيــن ،متوقعا تشغيله
خالل اليومين المقبلين ،مشيرا
إل ـ ــى أن «االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد» دف ـ ــع ب ـقــوة
بــاتـجــاه ذل ــك ،السـيـمــا أن ــه الحل
األمثل لخدمة عموم المستهلكين
خالل فترة حظر التجول الجزئي،
مـ ـعـ ـتـ ـب ــرا ان خ ـ ــدم ـ ــة ت ــوص ـي ــل
ال ـط ـل ـبــات ت ـعــد كـمــالـيــة ولـيـســت
أس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ،ف ـ ــاألص ـ ــل الـ ـسـ ـم ــاح
بالتسوق داخل الجمعيات.
وقال المطيري ،لـ«الجريدة» ،إن
«الجمعيات على أهبة االستعداد
لتشغيل ا ل ـن ـظــام ،مـتــى سمحت
الجهات الحكومية ذات العالقة
ب ــذل ــك ،الس ـي ـمــا ب ـمــا تـمـلـكــه من
خـ ـب ــرات واسـ ـع ــة ب ـه ــذا ال ـص ــدد،
والـتــي اكتسبتها خــال تشغيل
النظام اآللي العام الماضي».
وأك ـ ـ ـ ـ ــد أن اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــار األم ـ ـ ـ ــر،
خ ـ ـ ــال س ـ ــاع ـ ــات ال ـ ـح ـ ـظـ ــر ،ع ـلــى
عـمـلـيــة تــوص ـيــل ال ـط ـل ـبــات إلــى
المنازل فقط ،لن يسعف بعض

التعاونيات ،ولن يلبي طموحات
ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن ،خ ـص ــوص ــا فــي
المناطق ذات الكثافة السكانية
العالية ،مدلال على ذلك بمنطقة
سـ ـع ــد الـ ـعـ ـب ــدالـ ـل ــه ال ـ ـتـ ــي ت ـضــم
م ـ ــا يـ ــزيـ ــد عـ ـل ــى  100أل ـ ـ ــف مــن
المستهلكين ،وتحتاج إلى أكثر
م ــن  200سـ ـي ــارة و 100ســا ئــق
يعملون على مدار الساعة لتلبية
معظم احتياجات قاطنيها.

المخزون الغذائي
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا ي ـ ـخـ ــص ال ـ ـم ـ ـخـ ــزون
الـ ـ ـغ ـ ــذائ ـ ــي ،ذك ـ ـ ــر الـ ـمـ ـطـ ـي ــري أن
االت ـح ــاد بــال ـت ـعــاون والـتـنـسـيــق
مــع الجمعيات يـقــوم ،على مــدار
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ،ب ـت ـل ـق ــي بـ ـي ــان ــات مــن
التعاونيات كافة ،حول المخزون
م ــن ال ـس ـل ــع وال ـس ـح ــب ال ـيــومــي
عليها ،ومدى التزاحم والتدافع.
وطـ ـم ــأن ال ـج ـم ـيــع بـ ــأن األم ــر

توقعات باستئناف استقدام عمالة فلبينية منتصف الشهر الجاري

ً
الدخنان :مسؤولو مانيال لم يحددوا موعدا واألمور إلى انفراجة
●

جورج عاطف

على وقع ما تواتر من أنباء ،غير رسمية ،بسماح وزارة
العمل الفلبينية ،باستئناف استقدام العمالة المنزلية
الجديدة إلــى البالد ،منتصف الشهر الجاري أو نهايته
ً
على أبعد تقدير ،خصوصا عقب حل إشكالية العامالت
العالقات بالسفارة ،وإقــاع طائرة خاصة ،قبل أيــام ،من
مطار الكويت متجهة إلــى مانيال ،تقل قرابة  280عاملة
ّ
مـنــزلـيــة ،ك ــن محتميات بـهــا ،ذك ــر رئـيــس ات ـحــاد مكاتب

استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان ،أنه «حتى اآلن
لم تصلنا مخاطبات رسمية من الجانب الفلبيني ،بشأن
معاودة استقدام العمالة الجديدة».
وأكـ ــد ف ــي ال ــوق ــت ذات ـ ــه ،أن األم ـ ــور تـسـيــر إل ــى طــريــق
ً
االن ـفــراجــة ،فــي ظــل الـتـعــاون الــواســع ال ـحــادث حــالـيــا ما
بين مسؤولي البلدين ،وتسريع إنهاء إج ــراء ات تسفير
«عامالت السفارة».
وذكــر الدخنان لـ»الجريدة» ،أن «هناك نحو  55عاملة
موجودة داخل السفارة ،مسجل بحقهن قضايا متنوعة،

تستلزم التعاون بين الجانبين الكويتي والفلبيني إليجاد
ً
حـلــول لـهــا» ،م ـجــددا مناشدته ب ـضــرورة ت ــدارك األخـطــاء
ً
السابقة مستقبال ،ومنع تكدس العمالة المنزلية داخل
سفارات بلدانها.
وكانت الهيئة العامة للقوى العاملة أعلنت أنه حرصا
على تسهيل إجراءات العمالة الموجودة في مركز اإليواء،
واختصارا لإلجراءات المتبعة بشأن تسوية أوضاعها ،تم
إنهاء إجــراء ات  54عاملة منزلية من الجنسية الفلبينية
داخل المركز ،استعدادا لعودتهم إلى بالدهن.

سالم الرشيدي

تحت السيطرة وال داعي للقلق،
مشددا على أن االتحاد لن يسمح
باستغالل الظرف الراهن واألزمة
الحالية من قبل أي طرف وزيادة
أسعار السلع والمواد الغذائية،
ً
األم ــر ال ــذي ينعكس سـلـبــا على
«جيب» المواطن والمقيم.

خالد المطيري

«التعاونيات»
على أهبة
االستعداد
لتشغيل
النظام

«اتحاد الجمعيات»

منع دخول غير الكويتيين
مستمر حتى إشعار آخر
ً
ً
أص ــدرت اإلدارة الـعــامــة للطيران الـمــدنــي تعميما جــديــدا،
أمس ،إلى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي
باستمرار العمل في التعميم السابق بمنع غير الكويتيين من
دخول البالد ،والسماح للكويتيين فقط ،وأقاربهم من الدرجه
األولى والعمالة المنزلية ،كذلك استمرار العمل بتعميم الفئات
المستثناة من الحجر المؤسسي فقط ،حتى إشعار آخر.
وذكرت اإلدارة ،أنه ً
بناء على تعليمات السلطات الصحية في
البالد ،وبعد تقييم الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد،
فإن ما تم ذكره في التعاميم الصادرة في  20فبراير الماضي
و 2مارس الجاري سيتم استمرار العمل بهما حتى إشعار آخر.

خالد الدخنان

٤
محليات
ً
صباحا حتى  7مساءً
«الصحة» :التطعيم ضد «كورونا» مستمر من 8
ً
ةديرجلا

•
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عيادات «مكافحة السرطان» تعمل حتى الرابعة عصرا وتوفير العالج الكيماوي في مركز بدرية األحمد
عادل سامي

أكــدت وزارة الصحة استمرار
خـ ــدمـ ــة تـ ـق ــدي ــم ال ـت ـط ـع ـي ــم ضــد
فيروس كورونا في جميع المركز
ال ـم ـت ـخ ـص ـص ــة ،وف ـ ـ ــق األوق ـ ـ ـ ــات
االعتيادية ،من الثامنة صباحا
حتى السابعة مساء يوميا.

وأعلنت "الصحة" ،في بيان
لها ،أمــس ،أن عملية التطعيم
ض ـ ــد "كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا" س ـت ـت ــواص ــل
ب ـش ـكــل اعـ ـتـ ـي ــادي خ ـ ــال ف ـتــرة
سريان حظر التجول الجزئي،
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي بـ ـ ـ ـ ــدأ تـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــه أم ـ ــس

الغمالس :تزايد الثقة بالتطعيم
وارتفاع أعداد المسجلين
أكد أنه أحد أهم األسلحة في التصدي للوباء ويهدف إلى فك القيود
أك ــد مــديــر إدارة الـصـحــة ال ـعــامــة ف ــي وزارة
الصحة د .فهد الغمالس أن هناك ثقة متزايدة
ً
بالتطعيم وتــزايــدا فــي أع ــداد المسجلين على
منصة التطعيم التابعة لــوزارة الصحة لتلقي
اللقاح.
وق ــال الـغـمــاس ،فــي تـصــريــح ،إن مــن لديهم
م ــوع ــد لـتـلـقــي ال ـجــرعــة األول ـ ــى أو ال ـثــان ـيــة من
الـتـطـعـيــم سـيـتـمـكـنــون مــن ال ــذه ــاب إل ــى مــراكــز
التطعيم في وقت الحظر الجزئي ،وتلقي اللقاح،
عقب الحصول على تصريح خروج أثناء الحظر.
وأك ــد أن هـنــاك تنسيقا مــع وزارة الداخلية
والهيئة العامة للمعلومات المدنية الستخراج
تصريح خروج لمن لديهم موعد لتلقي اللقاح
الستكمال عملية التطعيم سواء في مركز الكويت
لـلـتـطـعـيــم ف ــي أرض ال ـم ـع ــارض أو غ ـيــرهــا من

المراكز المنتشرة في جميع محافظات البالد
وكذلك المستشفيات.
وش ــدد الـغـمــاس على أن التطعيم هــو أحد
أهــم األسلحة الهامة والضرورية في التصدي
لوباء "كورونا" ،وكنا نعول عليه منذ شهر أبريل
الماضي ،الفتا إلى أن الهدف منه هو فك القيود.
في موضوع متصل ،تواصل منطقة الصباح
الطبية التخصصية استقبال الكوادر واألطقم
الطبية والفنية واإلدارية من الراغبين في تلقي
التطعيم والـبــالــغ عــددهــم نحو  18ألــف طبيب
وفني وموظف ،يعملون في  20مستشفى ومركزا
طبيا تخصصيا .وخصصت منطقة الصباح 5
غرف لتلقي التطعيم في مركز الطب اإلسالمي
فـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة وتـ ـص ــل الـ ـط ــاق ــة االس ـت ـي ـعــاب ـيــة
للوحدات  250تطعيما في اليوم الواحد.

ولمدة شهر لمواجهة الجائحة.
وشــددت على ضــرورة االلتزام
بموعد ومــركــز التطعيم المحدد
فـ ــي ال ــرس ــال ــة ال ـن ـص ـيــة الـ ـت ــي تــم
تلقيها ،مــؤكــدة ضـ ــرورة مـبــادرة
المواطن والمقيم إلى التسجيل في
المنصة اإللكترونية المخصصة،
لحجز موعد مسبق لتلقي اللقاح،
باعتباره أحــد م ـســارات مجابهة
الجائحة.
وأف ـ ــادت بــأنــه فــي ح ــال اضطر
الفرد للخروج لتلقي اللقاح أثناء
س ــري ــان فـ ـت ــرة ال ـح ـظ ــر ال ـج ــزئ ــي،
يتعين زيارة موقع الهيئة العامة
لـلـمـعـلــومــات الـمــدنـيــة للحصول
عـلــى طـلــب تـصــريــح خ ــروج أثـنــاء
فترة الحظر.
في مجال صحي آخر ،أكد مركز
الكويت لمكافحة السرطان استمرار
خدمات المركز خالل أيــام الحظر
الجزئي.
وأعلن المركز ،في بيان لــه ،أن
الـعـيــادات ستعمل صباحا وبعد
الظهر حتى الرابعة عصرا .وأكد
استمرار توفير العالج الكيماوي
في مركز الشيخة بدرية األحمد،
داع ـ ـيـ ــا الـ ـم ــرض ــى وذويـ ـ ـه ـ ــم إل ــى
الحصول على ترخيص للخروج
أثناء الحظر.
وأشـ ـ ــار ال ـمــركــز إل ــى اس ـت ـمــرار
العمليات الـجــراحـيــة الـمـجــدولــة،
وإعطاء األولوية للحاالت الطارئة
والحرجة ،الفتا إلى استمرار العمل

جانب من حملة التطعيم
ف ــي جـمـيــع ال ـم ـخ ـت ـبــرات وأق ـس ــام
التصوير الطبي من أشعة وطب
نووي ،مع إعطاء األولوية للحاالت
الطارئة.
وأكـ ــد أن ــه ت ــم ت ـحــديــد ســاعــات
الــزيــارة ،لتكون مــن  1ظهرا حتى
 3:30عصرا ،على أن يكون هناك
زائــر واحــد لكل مريض في الوقت
نفسه.
بدوره ،أعلن مستشفى الجهراء
تعديل مواعيد العيادات المسائية،
لتكون من  1ظهرا حتى  4عصرا.
ودعا جميع المراجعين إلى االلتزام

باإلجراءات االحترازية ،حفاظا على
صحة وسالمة الجميع.
مـ ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،أكـ ـ ـ ـ ــدت م ــدي ــرة
اإلدارة المركزية للرعاية الصحية
األولية في وزارة الصحة د .دينا
ال ـض ـب ـيــب ،اس ـت ـم ــرار ع ـمــل مــراكــز
الرعاية الصحية األولية في تقديم
خــدمــات ـهــا وفـ ــق م ــواع ـي ــد الـعـمــل
االع ـت ـي ــادي ــة ،خ ــال ف ـت ــرة الحظر
الجزئي.
وقــالــت الضبيب ،فــي تصريح
صـحــافــي ،إن ذلــك يــأتــي فــي إطــار
حرص الوزارة على استمرار تقديم

«التربية» :جوالت للمراقبين لتفقد التزام المدارس باالشتراطات

•

فهد الرمضان

بينما انطلقت صباح أمس مقابالت
ال ـ ــوظ ـ ــائ ـ ــف اإلش ـ ــرافـ ـ ـي ـ ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
لوظيفتي مدير مدرسة مساعد ورئيس
قسم مــادة دراسـيــة في ثانوية صالح
الدين ،باشر معلمو ومعلمات المراحل
الدراسية اداء حصصهم االفتراضية
بعد تعديل مواعيد الــدوام لتتماشى
م ــع ال ـح ـظ ــر ال ـج ــزئ ــي الـ ـ ــذي يـ ـب ــدأ مــن
الخامسة مساء.

وفي هذا السياق ،علمت "الجريدة"،
من مصادرها ،أن قطاع التعليم العام
اوعـ ـ ــز ل ـج ـم ـيــع ال ـم ـن ــاط ــق الـتـعـلـيـمـيــة
بضرورة التنبيه على مديري ومديرات
المدارس بتطبيق االشتراطات الصحية
بحزم داخل مدارسهم مع االلتزام بعدم
تجاوز نسبة الحضور المقررة وهي
 30فــي المئة لجميع فـئــات العاملين
ب ــال ـم ــدارس م ــع ات ـب ــاع س ـيــاســة مــرنــة
في توزيع الــدوام والسماح للمعلمين
بـ ــأداء حصصهم عــن ب ـعــد ،الف ـتــة الــى

أن التعليمات تضمنت التأكيد على
أن دوام معلمي االبتدائي مع رؤســاء
االقسام والموجهين من منازلهم دون
الحضور لمقار العمل.
وأش ــارت الـمـصــادر إلــى أن مراقبي
ال ـ ـمـ ــراحـ ــل ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة فـ ــي عـ ـ ــدد مــن
الـمـنــاطــق التعليمية قــامــوا بـجــوالت
تفقدية لعدد من المدارس للتأكد من
تطبيق التعليمات الجديدة وااللتزام
ب ــاالش ـت ــراط ــات ال ـص ـح ـيــة ،الف ـت ــة إلــى
أن الـ ـ ــوزارة سـتـقــوم بــإحــالــة أي مــديــر

مدرسة ال يلتزم بتطبيق االشتراطات
وتعليمات الدوام ونسب الحضور الى
التحقيق وفي حال ثبت تقصيره سيتم
اتخاذ االجراءات القانونية بحقه.

مقابالت واختبارات
وبالعودة إلى مقابالت واختبارات
"اإلشرافية" ،أكدت المصادر ان الوزارة
ماضية في عقد المقابالت واالختبارات
للمواد التي اعلنت عنها وذلــك حتى
االنتهاء مــن جميع المتقدمين الذين

تنطبق عليهم الـشــروط ،الفتة الــى ان
ال ـ ـ ــوزارة سـتـعـمــد ال ــى اص ـ ــدار قـ ــرارات
الترقية لبعض الوظائف للناجحين
في هذه المقابالت لسد العجز الحاصل
السيما في وظيفة مدير مدرسة ومدير
مساعد بعد ق ــرارات االحــالــة للتقاعد
ال ـ ـتـ ــي صـ ـ ـ ــدرت ف ـ ــي نـ ـه ــاي ــة دي ـس ـم ـبــر
الماضي وتبعتها قرارات بإحالة عدد
اخ ــر مــن الـمــديــريــن مـمــا أوج ــد نقصا
ح ــادا دفــع الـ ــوزارة الــى تكليف بعض
المديرين بإدارة مدرستين.

خدمات الرعاية الصحية األولية
للمواطنين والـمـقـيـمـيــن ،مــؤكــدة
ض ــرورة الـحـصــول عـلــى تصريح
ال ـخــروج اإللـكـتــرونــي مــن الموقع
المخصص ،في حال مراجعة مراكز
الرعاية الصحية األولية خالل فترة
الحظر الجزئي.
وأك ـ ـ ـ ـ ــدت الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ف ـ ــي ب ـي ــان
ص ـ ـحـ ــافـ ــي ،اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار خـ ــدمـ ــات
التطعيم في جميع مراكز التطعيم
وفـ ــق ال ـم ــواع ـي ــد االع ـت ـي ــادي ــة من
الـثــامـنــة صـبــاحــا حـتــى السابعة
م ـ ـسـ ــاء .وش ـ ـ ـ ــددت ع ـل ــى ضـ ـ ــرورة

االلتزام بالموعد والمركز المحدد
لـتـلـقــي ال ـت ـط ـع ـيــم وفـ ــق ال ــرس ــال ــة
المرسلة.

تعديل مواعيد
العيادات المسائية
في مستشفى
الجهراء واستمرار
عمل المستوصفات
خالل فترة الحظر

ّ
«الكهرباء» توقع عقد محطة
تحويل بمستشفى الصباح

حصلت وزارة الكهرباء والـمــاء على موافقة الجهاز المركزي
للمناقصات العامة ،بترسية مناقصة تزويد وتركيب محطة تحويل
رئيسة في مستشفى الصباح جهد  300ك ف ،على العرض المقدم
بأقل األسعار والمستوفي للشروط والمواصفات ،بمبلغ إجمالي
قدره  16.99مليون دينار.
واعتبرت الــوزارة أن المحطة من المشاريع المهمة لتوفير خدمة
الكهرباء والماء للجهات الحكومية ،من بينها وزارة الصحة ،إذ تخدم
المحطة ،المزمع إنشاؤها ،أغراض التوسعات التي تشهدها المنشآت
الصحية والمستشفيات بالمنطقة ،والتي تحتاج إلى كميات إضافية
من الطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات المباني الجديدة.

محافظ العاصمة :تكرار المخالفات الجسيمة
في العقارات يحتاج إلى مزيد من المواجهة
«تعوق خطة التنمية والتطوير وسنواصل مكافحتها»
أك ــد مـحــافــظ الـعــاصـمــة الـشـيــخ طــال
ا لـ ـخ ــا ل ــد أن " مـ ـخ ــا لـ ـف ــات ا لـ ـبـ ـن ــاء ،ا ل ـت ــي
عقار مخالف آلخر في
باتت تتكرر من
ٍ
بعض مناطق المحافظة ،أصبحت في
حــاجــة مــاســة إل ــى مــزيــد مــن الـمــواجـهــة
والمكافحة ،لتهديدها الصحة العامة،
وق ـ ـضـ ــائ ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى اش ـ ـ ـتـ ـ ــراطـ ـ ــات األمـ ـ ــن
والـ ـ ـس ـ ــام ـ ــة ،وإضـ ـ ـ ــرارهـ ـ ـ ــا ب ـ ــاألوض ـ ــاع
ال ـب ـي ـئ ـيــة وال ـم ـظ ـهــر الـ ـع ــام لـلـمـحــافـظــة،
وحيلولتها دون ا لــو صــول إ لــى الوضع
ال ــائ ــق ل ـل ـعــاص ـمــة ب ـي ــن ع ــواص ــم دول
المنطقة ،إضافة إلى تشكيلها هاجسا
مؤلما يعوق عمليات التنمية والتطوير
والوصول إلى مقتضيات خطة التطوير
ومـ ــواك ـ ـبـ ــة ال ـ ـحـ ــداثـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـت ـمــدهــا
المحافظة على جميع المستويات".
وت ــاب ــع ال ـم ـحــافــظ ال ـخ ــال ــد م ــع فــريــق
عمل المحافظة ،وبالتعاون مع الجهات
المعنية ممثلة في فريق الطوارئ لفرع
بلدية المحافظة برئاسة ز يــد العنزي،
تـطـبـيــق ال ـقــوان ـيــن وال ـل ــوائ ــح الـمـنـظـمــة
ودعـ ــوت ـ ـهـ ــم ال ـم ـس ـت ـم ــرة ل ـل ـج ـم ـي ــع إل ــى
االلتزام بالقانون والنظام العام تحقيقا
للمصلحة العامة.
وفـ ـ ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ـ ـ ــار م ـ ـتـ ــاب ـ ـع ـ ـتـ ــه الـ ـ ــدائ ـ ـ ـمـ ـ ــة
لمستجدات عمل حملة إزا لــة مخالفات
ا لـبـنــاء فــي مـنــا طــق ا لـمـحــا فـظــة ،وبينها
منطقة شرق ،كشفت الحملة ،التي قادها
ع ـلــى أرض ا ل ــوا ق ــع ا ل ـم ـحــا فــظ ا ل ـخــا لــد،
ب ــوج ــود ف ــري ــق ال ـ ـطـ ــوارئ ل ـف ــرع ب ـلــديــة
المحافظة ،مخالفات جسيمة فــي أحد
العقارات المخالفة ،والتي تم التعامل
معها وإزالتها على الفور.

«النجاة» :المرأة ركن مهم
في منظومة العمل الخيري
قالت رئيسة القطاع النسائي بجمعية النجاة الخيرية وضحة
الـبـلـيــس ،إن ال ـمــرأة الـكــويـتـيــة حققت التميز وال ــري ــادة فــي شتى
المجاالت والعلوم السيما اإلنسانية منها وأصبحت ركنا مهما
في منظومة العمل الخيري الكويتي والعالمي.
وأضافت البليس ،في تصريح أمس ،بمناسبة يوم المرأة العالمي
الذي يصادف  8مارس من كل عام ،أن المرأة الكويتية تضع الخطط
االستراتيجية وت ـشــارك فــي جمع الـتـبــرعــات وحـشــد المحسنين
وتحرص على المشاركة الميدانية حيال تنفيذ هذه المشاريع في
شتى دول العالم.
وأوضحت أن عطاء ات وكــرم وتفاعل نساء أهل الكويت يشهد
بها التاريخ فمنذ القدم جبلت على اإلنفاق في سبيل الله ودعم
وإغاثة الملهوفين والمعوزين ،مشيرة إلى أن العنصر النسائي
ً
ً
سجل حضورا فاعال من خالل الجمعيات الخيرية والمبرات والفرق
التطوعية وأصبحت مشاركاتهن عالمة فارقة في نجاح المشاريع.

محافظ العاصمة يعاين إحدى المخالفات

ةديرجلا
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الغانم :أدعو السلطتين لوضع قضايا المرأة على طاولة النقاش

ً
ً
مجموعة الـ  29أكاديميا :دخول  400ألف خريج سوق العمل خالل  20عاما ينذر بكارثة اقتصادية

الباحثون
األكاديميون
لديهم القدرة
على ترشيد
العملية
التشريعية

البدر

ت ـق ـي ــم ل ـج ـن ــة شـ ـ ـ ــؤون ال ـ ـمـ ــرأة
واألسرة والطفل البرلمانية ،تحت
رعاية رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم ،وبالتزامن مــع االحتفال
بــالـيــوم العالمي لـلـمــرأة مؤتمرا
بعنوان "تمكين المرأة واألســرة"
ال ـي ــوم ف ــي م ـســرح مـبـنــى صـبــاح
االحمد بالمجلس.
وقال الغانم في تصريح امس:
بـمـنــاسـبــة ي ــوم الـ ـم ــرأة الـعــالـمــي
ال ــذي يحتفل فيه الـعــالــم بأسره
بعطاء المرأة ودورها المفصلي،
أحـيــي ال ـمــرأة الكويتية الـتــي ما
انفكت تثبت عاما بعد عام ،دورها
الفاعل والحيوي في كافة مناحي
مسيرة البناء الوطني.
وأضاف الغانم:ال يسعني في
هذا اليوم إال ان ادعو السلطتين
الـتـنـفـيــذيــة والـتـشــريـعـيــة وكــافــة
م ــؤسـ ـس ــات ال ـم ـج ـت ـم ــع ال ـم ــدن ــي
الى وضع قضايا المرأة العالقة
وغـ ـي ــر ال ـم ـك ـت ـم ـل ــة عـ ـل ــى ط ــاول ــة
البحث والنقاش والحوار الدائم،
فـقـضــايــا الـ ـم ــرأة وتـمـكـيـنـهــا من
اسـتـكـمــال لـعــب دورهـ ــا الــريــادي
في الكويت ليست ترفا فكريا أو
ج ـهــدا تـنـظـيــريــا خ ــارج الـسـيــاق،
ب ــل ه ــي ض ـ ــرورة ق ـص ــوى تصب
مباشرة في دعم كل أوجه التنمية
ال ـم ـس ـتــدامــة ال ـت ــي يـطـمــح إلـيـهــا
المواطن الكويتي.
وي ـنــاقــش الـمــؤتـمــر مجموعة
مــن الـقـضــايــا ذات األول ــوي ــة مثل
مــوضــوع ال ـمــادة  135مــن قانون
ال ـ ـجـ ــزاء ،وال ـت ـح ــدي ــات الـثـقــافـيــة
والتربوية المستجدة على األسرة
الـكــويـتـيــة ،اضــافــة ال ــى مــوضــوع
أبناء الكويتيات وأزواجهن.

السكوت عن
االنتقائية
إقرار لها

المطير

ال أحترم من
يطبق القانون
بتمايز

الكندري

ال تهمنا
اإلحالة للنيابة
ما يهمنا أن
القرار في مكان
آخر

العتيبي

قرار وزير
الداخلية ليس
بيده

السويط

ً
متوسطا مجموعة األكاديميين
الغانم
وي ـشــارك فــي الـمــؤتـمــر رئيس
اللجنة النائب أسامة الشاهين،
ومـ ـ ـق ـ ــرره ـ ــا ال ـ ـنـ ــائـ ــب د .ص ــال ــح
المطيري ،وعضو اللجنة النائب
اسامة المناور ،الى جانب ممثلي
العديد من جمعيات النفع العام
ال ـم ـش ـه ــرة والـ ـجـ ـه ــات الــرس ـم ـيــة
المختصة بهذا الشأن.
يـ ــذكـ ــر ان ح ـ ـضـ ــور ال ـم ــؤت ـم ــر
سيقتصر على أصحاب الدعوات
م ــراع ــاة لــاش ـتــراطــات الـصـحـيــة
واإلجــراءات االحترازية المتبعة،
وسيقوم تلفزيون المجلس ببث
المؤتمر كامال مساء اليوم.
من جهة أخرى ،استقبل رئيس
مجلس االمة مرزوق الغانم وفدا
اك ــاديـ ـمـ ـي ــا مـ ــن ال ـم ـت ـخ ـص ـص ـيــن
فــي علوم االقتصاد واإلدارة في

جامعة الكويت ،وقدموا له رؤية
بعنوان «قبل فوات األوان» تحمل
شرحا لالختالالت الهيكلية في
االق ـت ـصــاد الـكــويـتــي ومتطلبات
إصالحها.
وقـ ـ ــال د .شـ ـم ــان الـ ـبـ ـح ــر إن
دخـ ـ ـ ــول حـ ــوالـ ــي أربـ ـعـ ـمـ ـئ ــة أل ــف
خـ ــريـ ــج ك ــويـ ـت ــي ل ـ ـسـ ــوق ال ـع ـمــل
خ ــال ال ـع ـقــديــن ال ـقــادم ـيــن يـنــذر
ب ـكــارثــة اق ـت ـصــاديــة واجـتـمــاعـيــة
ت ـت ـط ـل ــب نـ ـهـ ـج ــا ي ـ ــرق ـ ــى ل ـح ـجــم
التحدي السيما من قبل السلطة
التشريعية حيث تسن التشريعات
والسياسات االقتصادية.
وأضاف البحر أن األكاديميين
شددوا في اللقاء على أن لمجلس
األمة دورا محوريا في مصارحة
الـشـعــب الـكــويـتــي ح ــول خـطــورة

هذه المرحلة على ديمومة دولة
الرفاه ألجيال المستقبل ،إذ يجب
أن تقوم التشريعات االقتصادية
على ركائز أساسية هي استدامة
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد وت ـح ـق ـي ــق الـ ـع ــدال ــة
االجـتـمــاعـيــة وت ـعــزيــز الشفافية
ومـكــافـحــة الـفـســاد واالسـتــرشــاد
بالدليل العلمي.

ترشيد العملية التشريعية
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال د .سـلـيـمــان
ا ل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدر إن ل ـ ـ ـ ـ ــدى ا ل ـ ـبـ ــا ح ـ ـث ـ ـيـ ــن
األكــاديـمـيـيــن الكويتيين الـقــدرة
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــة ف ـ ــي ت ــرش ـي ــد
الـعـمـلـيــة الـتـشــريـعـيــة م ــن خــال
إخ ـ ـض ـ ــاع م ـ ـشـ ــاريـ ــع الـ ـق ــوانـ ـي ــن
ل ـل ـم ـن ـه ــج الـ ـعـ ـلـ ـم ــي ف ـ ــي ت ـق ـي ـيــم

فهد تركي

محمد المطير

بدر الداهوم

حضرت في الديوانية انك مرسل
من رئيس الــوزراء ،وتم تحويل
الوقفة التضامنية إلــى مؤتمر
صحافي ،وهذه اخرتها بعدما
تجاوبنا معك ترفع دعاوى على
النواب وعلى الشعب الكويتي".
من جهته ،ذكر الداهوم" :بعد
بـ ــاغ وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة وع ـقــب
ال ـج ـلــوس م ــع وزيـ ــر الــداخـلـيــة،
الــذي طلب تحويل الدعوة إلى
مــؤت ـمــر ص ـحــافــي اس ـت ـج ـب ـنــا"،
منوها الــى ان "الــوزيــر قــال انه
مرسل من قبل رئيس الحكومة
وشكر تجاوبنا ،ويذهب اليوم
لتقديم بالغ ضدنا الننا تعاونا
معه".
واردف" :ســأل ـنــا ال ــوزي ــر عن
تــوقـعــه عــن عــدد الـحـضــور قبل
ت ـح ــوي ــل ال ــوقـ ـف ــة ال ـت ـضــام ـن ـيــة
الــى مؤتمر صـحــافــي ،وق ــال إن
العدد المتوقع  18ألف شخص،
وبعد المؤتمر حضر نحو 300
شخص ،وهــذا الــرقــم اال يعتبر
انجازا؟".
وخ ــاط ــب ال ـخــالــد ق ــائ ــا" :يــا

رئيس الــوزراء إذا اردت إرسال
ن ــاس أرسـ ــل أش ـخــاصــا لــديـهــم
صالحيات ،ويقدرون التفاوض"،
مشيرا الى انه سيقدم استجوابا
لرئيس الوزراء النتقائية تطبيق
القوانين.

موافقة وزير الداخلية
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،قـ ـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب
عبدالكريم الكندري إن "احالتنا
إلى النيابة بوجود موافقة من
وزي ــر الــداخـلـيــة بعقد المؤتمر
وتواجد عناصره بالمكان دون
منع توافد الجمهور يجعل منه
مسؤوال".
وأض ـ ــاف ان "تـعـبـيــر رئـيــس
الحكومة عــن ارتـيــاحــه لجلسة
االفـ ـتـ ـت ــاح دون ت ـق ــدي ــم وزي ـ ــره
ً
بــاغــا بحق مــن تجمهر يجعل
منه متواطئا" ،مستدركا :أحترم
القانون لكن ال أحترم من يطبقه
بتمايز.
بـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال ال ـن ــائ ــب خــالــد
ً
ال ـع ـت ـي ـب ــي انـ ـ ــه "ح ـ ـفـ ــاظـ ــا عـلــى

كفاءتها في تحقيق أهدافها.
وأضـ ــاف أن رئ ـيــس المجلس
وال ـ ـ ـنـ ـ ــواب عـ ــدنـ ــان ع ـبــدال ـص ـمــد
ود .عـبــدالـلــه الـطــريـجــي وأحـمــد
ال ـح ـمــد ود .ع ـلــي ال ـق ـطــان الــذيــن
حـ ـض ــروا ال ـل ـق ــاء رحـ ـب ــوا بـمـبــدأ
ت ـع ــزي ــز ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ب ـي ــن مـجـلــس
األم ــة والمجتمع األكــادي ـمــي من
خــال وضــع آلية تسهل حصول
الباحثين على البيانات الالزمة
إلج ـ ــراء األب ـح ــاث الـعـلـمـيــة حــول
كـفــاء ة التشريعات والسياسات
الـعــامــة وتـتـيــح لـلـجــان المجلس
وأعضائه استقاء الدليل العلمي
لترشيد مـشــاريــع الـقــوانـيــن قبل
إقرارها.
وع ـلــى صـعـيــد مـتـصــل ،التقى
ع ــدد م ــن األكــادي ـم ـي ـيــن أصـحــاب

المويزري للحكومة :ال تهددوا
بحل المجلس وتعليق الدستور
●

صحة الـنــاس قــدرنــا هــذا األمــر
مــع ال ـنــواب وت ــم تغيير الوقفة
التضامنية الى مؤتمر صحفي".
وأض ــاف مــوجـهــا كــامــه الــى
وزي ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة :خ ــرج ــت مــن
ً
االج ـت ـم ــاع م ــع الـ ـن ــواب ش ــاك ــرا
ً
ً
ومثمنا وم ـقــدرا هــذا الموقف،
موضحا انــه ال يهمنا اإلحــالــة
ل ـل ـن ـي ــاب ــة ،ف ـن ـح ــن مـ ــع تـطـبـيــق
القانون ،ما يهمنا هو ان نعرف
بأي صفة اجتمعت معنا والقرار
في مكان آخر؟!
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب
ثــامــر ال ـســويــط مـخــاطـبــا وزي ــر
الــداخـلـيــة الـشـيــخ ثــامــر الـعـلــي:
ح ـض ــرت إل ـي ـنــا وأب ـل ـغ ـنــاك بــأن
الـ ــوق ـ ـفـ ــة سـ ـتـ ـتـ ـح ــول ل ـم ــؤت ـم ــر
صحفي حــر صــا عـلــى السالمة
والتزاما باالشتراطات الصحية،
ً
وخ ــرج ــت فــرحــا ش ــاك ــرا م ـقــدرا
تبشر مسؤوليك.
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن "إ ح ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـت ـ ـ ــك
للمشاركين بالمؤتمر للنيابة،
وبعد تحريض ممنهج ،يوضح
أن قـ ــرارك مــو ب ـيــدك ،ويعطينا
ف ـكــرة ع ــن نــوع ـيــة الـمـســؤولـيــن
الذين نتعامل معهم".
بـ ـ ــدوره ،ق ــال ال ـنــائــب م ـبــارك
الحجرف" :يــا وزيــر الداخلية...
ع ـمــك مـحـمــد م ــا ق ـبــل أن يـكــون
أداة في يد السلطة ،وحمى بشت
جــدك صـبــاح الـســالــم ،ال تصير
أداة وت ـس ـت ـع ــدي ن ـ ــواب األمـ ــة،
فيك حيل وتبي تطبق القانون
روح لـمــن شـتــم ال ـنــواب أمــامــك،
واسـتـبــاح كــرامــة بـيــت الشعب،
أم ـ ــا ب ــاالن ـت ـق ــائ ـي ــة ف ــي تـطـبـيــق
القانون فأنت حكمت على نفسك
باإلعدام السياسي".

رؤية «قبل فوات األوان» بالنواب
محمد المطير ود .بــدر الــداهــوم
وثامر السويط وخالد العتيبي
ومبارك الحجرف ود .عبدالعزيز
الصقعبي لمناقشة االستحقاقات
ال ـت ــي تـنـتـظــر م ـج ـلــس األم ـ ــة في
دور االن ـع ـق ــاد ال ـحــالــي إلص ــاح
االخـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــة ف ــي
االقتصاد الكويتي والــدور الذي
باستطاعة المجتمع األكاديمي
ال ـق ـيــام بــه لـتــرشـيــد الـتـشــريـعــات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،وي ــأت ــي ال ـل ـق ــاءان
اي ـ ـ ــذان ـ ـ ــا بـ ـ ـب ـ ــدء سـ ـلـ ـسـ ـل ــة تـ ـن ــوي
ً
مجموعة ال ــ 29أكاديميا عقدها
مع الكتل البرلمانية إلثراء الحوار
ال ـم ــوض ــوع ــي ح ـ ــول ال ـت ـح ــدي ــات
االقتصادية.

علي الصنيدح

دعا النائب شعيب المويزري
الحكومة إلى احترام الدستور
والشعب الكويتي ،وعدم تهديد
النواب بحل المجلس أو تعليق
الــدسـتــور فــي كــل مسألة فساد
ي ـتــم ال ـك ـشــف ع ـن ـهــا ،مــوضـحــا
أنــه لــن يـتــردد فــي مسألة وزيــر
ال يقوم بواجباته الدستورية.
وقال المويزري ،في تصريح
ب ــال ـم ـج ـل ــس أم ـ ـ ــس" ،ال ن ـعــرف
إلــى متى تستمر الحكومة في
التخبط بفرض ورفــع الحظر،
فـكــل تـخـبـطــاتـهــا نـتـيـجــة ســوء
قــراراتـهــا الــذي تحمله للشعب
الكويتي ،ورغم صرف المليارات
فإن كل الحكومات المتعاقبة ال
تملك فن إدارة األزمــات ،ونجد
الــدولــة مــن تخلف الــى تخلف،
والحالة بين الشعب من أسوأ
إلى أسوأ".
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن ك ـ ــل األزم ـ ـ ـ ــات
الـتــي حصلت بــدعــم ومساندة
حكومية ،ومنها أزمات القروض
والنصب العقاري ،مضيفا أن
"أحد النواب ذهب ألحد الوزراء
بمعامالت مواطنين ،والوزير
يقوله أنت تستجوب ولد عمي
ال يـمـكــن أن يـمـشــي شـ ــيء لــك،
وكــأن ـنــا ف ــي بـيــت ول ـيــس دول ــة
هــذا أمــر ال يمكن ان يمر مــرور
الكرام".
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن إح ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــواب
المشاركين فــي ن ــدوة الــداهــوم
الـ ـ ــى الـ ـنـ ـي ــاب ــة ،ذكـ ـ ـ ــر" :م ــرح ـب ــا
بالنيابة ،وليس هناك مشكلة
فنحن أول من ينادي بتطبيق
القانون واول من يحترمه ،وإذا
كانت هناك مخالفات ارتكبناها
فـ ـسـ ـنـ ـتـ ـحـ ـم ــل ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة"،
م ـض ـي ـفــا" :يـ ــا وزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة

شعيب المويزري

ل ـم ــاذا ال تـطـبــق ال ـق ــان ــون على
نـ ـفـ ـس ــك؟ ولـ ـ ـم ـ ــاذا ت ـج ـت ـم ــع مــع
الـ ـن ــاس وال ت ـت ـبــع اإلجـ ـ ـ ــراء ات
االحترازية وأنت المسؤول األول
ع ــن تـطـبـيــق ال ـق ــان ــون؟ ول ـمــاذا
ال تطبق الـقــانــون عـلــى رئيس
مجلس األمــة وال تخافون منه
أو حليف لكم".
وتابع" :رئيس الوزراء ،الذي
أتحفظ على رئاسته لمجلس
ال ــوزراء بتأييد  ٣٧نائبا لعدم
التعاون معه ،يقول اجتمع مع
الـتـيــارات السياسية وتاليتها
تـجـتـمــع م ــع م ــن ش ـتــم ال ـن ــواب
ويتراقصون في قاعة عبدالله
ال ـس ــال ــم" ،مـض ـيـفــا" :ي ــا رئـيــس
ال ـ ـ ــوزراء والـ ـ ـ ــوزراء األمـ ــر ليس
صراعا شخصيا اما تحترموا
واجـ ـب ــاتـ ـك ــم أو س ـن ـس ـت ـمــر فــي
ال ـم ـســاء لــة وال ت ـهــددونــا بحل
الـمـجـلــس أو تـعـلـيــق دس ـت ــور،
ف ـه ــذا أ م ــر ال يـمـكــن أن نتقبله
واحترموا أنفسكم وواجباتكم
واحـ ـت ــرم ــوا ال ـش ـعــب الـكــويـتــي
ً
وإال سوف نتصدى لكم واحدا
ً
واحدا بدون استثناء فنحن في
دولة قانون".

يشمالن قضايا الرأي والمدانين في قضية خلية العبدلي
●

مع بدء العد التنازلي النتهاء المدة
ال ـقــانــون ـيــة لـتـعـلـيــق ج ـل ـســات مـجـلــس
األمــة ،تفتح لجنة الـشــؤون التشريعية
وال ـقــانــون ـيــة ال ـبــرل ـمــان ـيــة ف ــي اجـتـمــاع
تـعـقــده ال ـيــوم مـلــف الـعـفــو ال ـشــامــل من
جــد يــد ،حـيــث ستناقش اللجنة خالله
في البند األول االقـتــراح بقانون بشأن
العفو الشامل عن بعض الجرائم المقدم
من العضوين د.هـشــام الصالح ،وعلي
ال ـق ـط ــان ،واالق ـ ـتـ ــراح ب ـقــانــون ف ــي شــأن
العفو الشامل المقدم من النواب عدنان
ع ـب ــدال ـص ـم ــد وأحـ ـم ــد ال ـح ـم ــد وه ـش ــام
الصالح.
وكانت اللجنة التشريعية أنجزت في
 8فبراير الماضي تقريرها بشأن قانون
العفو الشامل ،والذي اقتصر على قضية
دخ ــول الـمـجـلــس فـقــط دون غـيــرهــا من
القضايا ،وبحسب االقتراحين اللذين

ستناقشهما اللجنة ا لـيــوم فــإن العفو
س ـي ـك ــون أكـ ـث ــر شـ ـم ــوال ب ـح ـيــث يـشـمــل
قضايا الرأي والمدانين في قضية خلية
العبدلي.
وف ــي الـبـنــد ال ـتــالــي تـنــاقــش اللجنة
التشريعية االق ـتــراح بـقــانــون فــي شأن
انشاء هيئة حقوق اإلنسان المقدم من
الـنــائــب د .محمد الـحــويـلــة ،ثــم تناقش
االقتراح بقانون بتعديل الفقرة األولى
م ــن ال ـم ــادة الـتــاسـعــة م ــن ال ـقــانــون رقــم
( )25لسنة  2001بتعديل بعض أحكام
قــانــون التأمينات االجتماعية وزيــادة
المعاشات التقاعدية المقدم من األعضاء
سـعــود بوصليب ،ود.مـحـمــد الحويلة،
وفرز الديحاني.
وتـنــاقــش اللجنة بعد ذلــك االقـتــراح
بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (15
مكرر )2الى المرسوم بالقانون رقم ()15
لسنة  1979فــي شــأن الـخــدمــة المدنية
الـمـقــدم مــن االع ـضــاء يــوســف الفضالة،

تقدم النائب خالد العتيبي
باقتراح إلنشاء مركز خدمة
مواطن متكامل بمنطقة
الفحيحيل بشكل سريع
وبمساحة تكفي الستيعاب
املراجعني على أن يقدم املركز
خدماته للمواطنني في تلك
املنطقة واملناطق األخرى
املجاورة التي تفتقد تلك
الخدمات .وقال العتيبي في
اقتراحه :على الرغم من الكثافة
السكانية املرتفعة التي تتمتع
بها منطقة الفحيحيل لكنها
تفتقد حتى اآلن لوجود مركز
لخدمة املواطن ،ومع توجه
وزارة الداخلية وأجهزة الدولة
املختلفة لتقديم التسهيالت
لخدمة املواطنني في مختلف
مناطق الكويت عبر مراكز
الخدمة املتكاملة فمن الضروري
انشاء مركز خدمة متكامل بهذه
املنطقة.

الديحاني لتأجيل األقساط
على المواطنين  6أشهر

ً
«التشريعية» تفتح «العفو الشامل» مجددا اليوم بمناقشة اقتراحين
محيي عامر

الجمهور :تراخيص بناء
المطالع وجنوب عبدالله
المبارك  14الجاري

العتيبي إلنشاء مركز خدمة
المواطن بالفحيحيل

ً
يقدمه المطير والداهوم إلحالة «الداخلية» نوابا إلى النيابة
وس ـ ــط م ـع ـل ــوم ــات ع ــن ق ـيــام
وزارة ا لـ ـ ــدا خ ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة بـ ــإ حـ ــا لـ ــة
ال ـ ـم ـ ـشـ ــارك ـ ـيـ ــن ف ـ ـ ــي الـ ـم ــؤتـ ـم ــر
الصحافي ،الذي عقد األسبوع
الماضي ،في ديوان النائب بدر
الداهوم ،إلى النيابة ،لمخالفتهم
االش ـت ــراط ــات ال ـص ـح ـيــة ،أع ــرب
عـ ــدد م ــن الـ ـن ــواب ع ــن رفـضـهــم
االنتقائية في تطبيق القانون،
فــي وقــت أعلن النائبان محمد
المطير ود .بدر الداهوم عزمهما
تـ ـق ــدي ــم ص ـح ـي ـف ــة اسـ ـتـ ـج ــواب
لــرئـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد اليوم ،من
محور واحد هو "االنتقائية في
تطبيق القانون".
وقـ ـ ــال ال ـم ـط ـي ــر ،ف ــي مــؤتـمــر
صـ ـح ــاف ــي ع ـ ـقـ ــده وال ـ ـ ــداه ـ ـ ــوم،
"ك ـن ــا نـعـتـقــد بـنـهــج ج ــدي ــد من
ه ــذه الـحـكــومــة ،لكنها مــازالــت
على النهج القديم في مالحقة
ال ـس ـيــاس ـي ـيــن" ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
ال ـق ــوان ـي ــن ت ـط ـبــق بــان ـت ـقــائ ـيــة،
و لــأ ســف تستخدمها السلطة
في المالحقات السياسية ،ونرى
اخــوانـنــا المهجرين والشباب،
ك ـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ــذا ب ـ ـس ـ ـبـ ــب ال ـ ـقـ ــوان ـ ـيـ ــن
االنتقائية".
وش ـ ــدد ع ـلــى أن االن ـت ـقــائ ـيــة
فـ ــي ت ـط ـب ـي ــق ال ـ ـقـ ــانـ ــون لـيـســت
مــن مسؤولية الـ ــوزراء ،بــل هي
مسؤولية رئيس ال ــوزراء ،ألنه
الـ ـمـ ـعـ ـن ــي م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ب ـت ـط ـب ـيــق
القانون دون استثناء ،معتبرا
أن الـ ـسـ ـك ــوت عـ ــن االن ـت ـق ــائ ـي ــة
إقرار لها.
وخاطب الوزير العلي قائال:
"يا وزير الداخلية طلبت عندما

سلة برلمانية

قال النائب فايز الجمهور انه
"بعد تلقي كثير من االتصاالت
أحب أن اطمئن أهالي املطالع
وجنوب عبدالله املبارك بأن
تاريخ  14الجاري هو موعدنا
بإذن الله مع فتح بلدية الكويت
لتراخيص البناء وهذا ما أكده
لي شخصيا اليوم (امس) املدير
العام للبلدية أحمد املنفوحي".

استجواب جديد للخالد «لالنتقائية في تطبيق القانون»
●

برلمانيات

قال النائب فرز الديحاني:
مع فرض الحظر الجزئي ملدة
شهر ،ومع اقتراب شهر رمضان
الكريم ،وتخفيفًا على كاهل
األسر الكويتية ،يجب على
الحكومة إلزام البنوك بتأجيل
األقساط الشهرية على املواطنني
بكل أنواعها وملدة  6أشهر
وتعويض أصحاب املشاريع
الذين تضرروا بسبب كورونا.

العتيبي لمنح مسجلي «الباب
الخامس» قرضًا حسنًا

قدم النائب فارس العتيبي
اقتراحًا برغبة إلعفاء املسجلني
على الباب الخامس من جميع
األقساط وااللتزامات واشتراكات
التأمينات االجتماعية مدة سنة،
ومنح قرض حسن بقيمة  ٥آالف
دينار للمسجلني على الباب
الخامس يتم سداده بعد عودة
األنشطة إلى طبيعتها.
وقال العتيبي في االقتراح:
ألقت تداعيات فيروس كورونا
بظاللها الوخيمة وتركت أثرًا
بالغًا على املنشآت الصغيرة
واملتوسطة واملشاريع املنزلية،
فالكثير منها يفتقد أي
احتياطات نقدية ،وموارد
وأصول مالية ،وال يستطيع
الحصول على قروض ملواجهة
األزمة ،وااللتزامات املتراكمة
عليها.

الخجمة لزيادة عالوة
المتقاعدين إلى  75دينارًا

«التشريعية» في اجتماع سابق
وم ـه ـنــد ال ـس ــاي ــر ،وع ـب ــدال ـل ــه ال ـم ـضــف،
ومهلهل المضف ،وبدر المال ،ود.هشام
الصالح.
وتـنــاقــش الـلـجـنــة الـتـشــريـعـيــة كذلك
االقـتــراح بقانون بإضافة فقرة جديدة
الى المادة ( )25من القانون رقم ( )8لسنة

 2010في شأن حقوق االشخاص ذوي
االعاقة المقدم من العضو مبارك العرو،
واالق ـتــراح بقانون بتعديل الـمــادة (42
مكررا) من القانون رقم ( )8لسنة 2010
في شأن حقوق االشخاص ذوي االعاقة
المقدم من االعضاء د.حمد روح الدين،

واس ــام ــة ال ـم ـنــاور ،وس ـعــود بوصليب،
وفرز الديحاني ،ويوسف الفضالة.
وت ـن ـت ـق ــل ال ـل ـج ـن ــة ب ـع ــد ذل ـ ــك حـســب
ج ــدول أعـمــال اجـتـمــاع الـيــوم لمناقشة
االقتراح بقانون بانشاء مستشفى لذوي
االحتياجات الخاصة المقدم من العضو

يــوســف ال ـغــريــب ،ثــم مـنــاقـشــة االق ـتــراح
بقانون بإضافة فقرة جديدة الى المادة
( )28من القانون رقــم ( )47لسنة 1993
فــي شــان الــرعــايــة السكنية الـمـقــدم من
العضوين سعود بوصليب ،ود.محمد
الحويلة.

تقدم النائب مبارك الخجمة
باقتراح برغبة بزيادة العالوة
إلى  75دينارا .وعزا الخجمة
االقتراح الى األهمية الخاصة
التي يجب أن توليها الدولة
لقطاع املتقاعدين ،والتي
تعتبر زيادة العالوات مرة كل
سنوات هي الزيادة الوحيدة في
معاشهم التقاعدي.
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محليات
فرحة عودة الصالونات واألندية الصحية يعكرها الحظر الجزئي
ةديرجلا

•
العدد  / 4675االثنني  8مارس 2021م  24 /رجب 1442هـ

local@aljarida●com

ً
ً
شهدت إقباال خجوال في اليوم األول لفتح أبوابها بعد شهر من اإلغالق
محمد راشد
ومحمد الجاسم

دبت الحياة من جديد في صالونات
الحالقة واألندية والمعاهد الصحية،
ب ـعــد تــوقــف دام ش ـه ــرا ،تـنـفـيــذا ل ـقــرار
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء بـ ــإغـ ــاق ـ ـهـ ــا ،ح ـيــث
استأنفت أنشطتها بإقبال خجول من
روادها ،وسط فرحة أصحابها بالعودة
وفتح أبواب مصدر أرزاقهم ،إال أن تلك
الفرحة جاءت منقوصة بسبب الحظر
الجزئي الذي عكر صفوها.
وعلى طريقة الرضا بـ"نصف العمى
وال ال ـع ـم ــى كـ ـل ــه" بـ ـ ــدأت ال ـص ــال ــون ــات
واألندية الصحية منذ الصباح الباكر
فــي الـيــوم األول لــانـفــراج ،واستقبلت
رواده ـ ــا ع ـلــى أم ــل ت ـعــويــض ج ــزء من
الخسائر التي لحقت بها طوال الشهر
ال ـم ــاض ــي ،م ــع ال ـتــزام ـه ــا بـ ــاإلجـ ــراءات
الوقائية المشددة ،خوفا من الرجوع
إلى المربع األول.

فتح المحالت واألسواق
البلدية:
ً
من  5صباحا إلى ً 4
مساء
أصــدر المدير العام للبلدية ،م .أحمد المنفوحي ،قــرارا إداريا ،بفتح
ً
المحالت واألسواق من الخامسة صباحا إلى الرابعة مساء ،بناء على قرار
مجلس الوزراء ،بشأن فرض الحظر الجزئي لمدة شهر.
وأكد القرار منع دخول المطاعم والمقاهي ،واالكتفاء بتسلم الطلبات
ً
من السيارات وخدمات التوصيل أثناء فترة الفتح ،فضال عن إغالق جميع
مناطق الجلوس في األماكن العامة واألسواق.
وأشار إلى السماح ألنشطة الصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية
والجمعيات التعاونية واألس ــواق الغذائية الموازية وصيانة التكييف
والمصاعد والخدمات الصحية والكهربائية التابعة للجمعيات التعاونية
بالعمل أثناء فترة حظر التجول الجزئي ،من خالل خدمات التوصيل فقط.
وشدد القرار على جميع المحالت ،بكل أنشطتها ،والمسموح بفتحها
بهذا القرار والقرارات السابقة ،االلتزام بالشروط الصحية وضوابط عدم
التجمع الــواردة في قــرار مجلس الــوزراء وقــرارات وزارة الصحة العامة،
ً
محذرا من المساءلة القانونية ،وتطبيق العقوبات الــواردة في القوانين
واللوائح لمخالفة ذلك.

وفي جولة لـ"الجريدة" على عدد من
الـصــالــونــات ،ك ــان الفـتــا تــواجــد أع ــداد
م ـح ــدودة مــن الـمــواطـنـيــن والمقيمين
خ ــال ال ـف ـتــرة ال ـص ـبــاح ـيــة ،إذ شـهــدت
معظم الصالونات حركة خجولة بعد
مـ ــرور ش ـهــر م ــن إغـ ــاق أب ــواب ـه ــا أم ــام
الزبائن.
مــن جـهــة أخ ــرى ،فتحت صــالــونــات
األط ـف ــال أب ــواب ـه ــا ،إذ ح ــرص ع ــدد من
أولياء األمــور على اصطحاب أبنائهم
إلى الصالون المخصص لألطفال في
فترة الظهيرة ،وهــو الــوقــت المناسب
ل ــأطـ ـف ــال صـ ـغ ــار ال ـ ـسـ ــن ،ق ـب ــل ب ــداي ــة
حصصهم الدراسية االفتراضية عصرا.
وأظهرت صالونات الحالقة التزاما
بــاالش ـتــراطــات واالجـ ـ ــراءات الــوقــائـيــة
ال ـص ـح ـي ــة مـ ــن خ ـ ــال ت ــوف ـي ــر وس ــائ ــل
الـ ــوقـ ــايـ ــة ال ـص ـح ـي ــة ال ـش ـخ ـص ـي ــة مــن
استخدام القفازات والكمامات وقياس
الـ ـ ـح ـ ــرارة ،وت ـع ـق ـي ــم أدوات ال ـح ــاق ــة
والـكـبــائــن بـعــد كــل زب ــون حــرصــا على
سالمة الجميع.

المعاهد الصحية
وفي المعاهد الصحية ،بدا االلتزام
ً
واضحا بتطبيق االشتراطات بدرجة
عالية ،خاصة فيما يتعلق باستقبال
عدد محدد من الزبائن.
ً
ً
وشهدت تلك األندية اقباال محدودا
من الرجال والنساء في خطوة للتنفيس
قـبــل فـتــرة الـحـظــر الـجــزئــي ،حـيــث كــان
ب ــادي ــا االل ـ ـتـ ــزام بــال ـت ـع ـق ـيــم الـمـسـتـمــر
لالجهزة وتطبيق التباعد بين كل جهاز
واالخـ ــر ،وال ـحــرص عـلــى ع ــدم اخـتــاط
المتمرنين ،بعد منع التجمعات داخل
النادي.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ــرب اص ـ ـ ـحـ ـ ــاب االن ـ ـ ــدي ـ ـ ــة عــن
سـ ـع ــادتـ ـه ــم ب ـ ـعـ ــودة ف ـت ـح ـه ــا ب ــال ــرغ ــم
م ــن ض ـيــق ال ــوق ــت ،اال ان ذلـ ــك افـضــل
م ــن اغــاق ـهــا بــال ـكــامــل ،مــؤكــديــن أنـهــم

إحدى الحدائق كما بدت أمس خالية من الرواد
ً
ملتزمون باالشتراطات الصحية خوفا
من انتشار اي عــدوى بين المتدربين،
حـ ـي ــث ان الـ ـم ــدربـ ـي ــن داخـ ـ ـ ــل ال ـ ـنـ ــادي
ي ـب ــاش ــرون ـه ــم ب ـش ـكــل م ـس ـت ـمــر لـحـيــن
خروجهم من النادي.
وذكر العاملون في االندية الصحية
أن عــودة اعمالهم خـطــوة للتقليل من
الخسائر وتعويض عدم تسلم العديد
منهم األجــور مدة شهر ،موضحين أن
الناس تعايشوا مع الوضع ومتفهمون
ً
جدا تنفيذ االشتراطات وعدم التكدس
قبل فترة الحظر.
وت ـس ــاء ل ــوا ع ــن ال ـف ــائ ــدة م ــن اغ ــاق
ان ـش ـطــة مـعـيـنــة ف ــي ظ ًــل ف ـتــح الـمـجــال
ً
ألن ـش ـطــة اك ـث ــر ع ــرض ــة واح ـت ـك ــاك ــا مع
الناس ،متمنين االنتهاء من اخذ اللقاح

للجميع في هذه البلد ،من اجل رجوع
الحياة إلى طبيعتها.

الحدائق للمشي
وف ــي الـحــدائــق الـعــامــة ،الـتــي تعتبر
المتنفس األساسي لالطفال طوال العام،
ً
نظرا إلغالق صاالت االلعاب ،لم تخل تلك
الحدائق من االطفال حتى فترة الظهيرة
قبل دخول الحصص االفتراضية.
وتلقى ح ــراس الـحــدائــق التعليمات
بمنع جلوس مرتاديها داخلها وقصرها
على ممارسة رياضة المشي ،وتزويد
ممارسيها بتلك التعليمات طوال فترة
السماح ،مع التشدد بإغالق أبوابها بعد
هذه الفترة.

عودة صالونات الحالقة للعمل

المرور واألسواق و«التعاونيات» ...حركة عادية قبل الحظر
األندية الصحية والعودة الخجولة

ع ـل ــى ع ـك ــس م ــا ش ـه ــدت ــه أيـ ـ ــام ال ـح ـظــريــن
الجزئي والكلي العام الماضي ،بدت الحركة
ال ـم ــروري ــة ف ــي الـ ـش ــوارع ش ـبــه طـبـيـعـيــة قبل
ساعات من عودة الحظر الجزئي ،حيث كان
للتجارب السابقة والفوضى التي صاحبتها
أ ثــر هــا لــدى ا لـمــوا طـنـيــن والمقيمين ،كـمــا لم

تشهد معظم األسواق والجمعيات التعاونية
وغيرها ،التدافع غير المبرر كما في السابق،
وكانت األوضاع طبيعية إلى حد كبير.
ففي أسواق الجملة بمنطقة الشويخ ،كانت
حركة البيع والشراء كأي يوم آخر ،وعملية
الــدخــول والـخــروج مــن الطريق الـمــؤدي إلى

ســوق ا لـجـمـلــة ،تسير بشكل طبيعي ،وبكل
سـهــولــة ،رغ ــم أن ه ــذا الـمــوقــع يـعــد مــن أكـثــر
الـ ـط ــرق ازدح ـ ــام ـ ــا ل ـم ــا ي ـض ـم ــه م ــن ش ــرك ــات
متعددة لألنشطة الغذائية.

مجلس الجامعة يقر عقد االختبارات النهائية «أونالين»
باستثناء كليات العلوم الطبية ومجاالت دراستها العليا والمواد ذات الطبيعة الخاصة
●

فيصل متعب و حمد العبدلي

وافق مجلس جامعة الكويت أمس على
عقد االختبارات النهائية للعام الدراسي
الجامعي الـحــالــي عــن ُبـعــد ،باستخدام
المنصات التعليمية المعتمدة.
وكشف األمين العام للجامعة د .مثنى
الــرفــاعــي ،عقب اجـتـمــاع المجلس أمس
برئاسة مدير الجامعة د .فايز الظفيري:
"أن المجلس استثنى مــن الـقــرار كليات
مركز العلوم الطبية ومجاالت دراستها
ال ـع ـل ـي ــا ،وك ــذل ــك ال ـ ـمـ ــواد ال ـع ـم ـل ـيــة ذات
الطبيعة الخاصة التي تستلزم حضور
ال ـط ــال ــب ل ـل ـك ـل ـيــة ،ب ـعــد م ــواف ـق ــة الـعـمـيــد
كتابة".
وأوضح الرفاعي أن مجلس الجامعة
واف ـ ـ ـ ــق ع ـ ـلـ ــى م ـ ـق ـ ـتـ ــرح ع ـ ـ ـمـ ـ ــادة الـ ـقـ ـب ــول
والتسجيل بتطبيق التعليم عن ُبعد في
الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي

 ،2021/2020نظرا للظروف االستثنائية
الصحية التي تمر بها البالد والعالم.
وذك ــر أن المجلس واف ــق على اقـتــراح
كـلـيــة ال ــدراس ــات الـعـلـيــا تـعــديــل ال ـمــادة
( )3/33من الئحة الكلية ،كما وافــق على
اق ـتــراح ـهــا أي ـضــا ب ـشــأن خ ـطــة وش ــروط
القبول واألعــداد المتوقع قبولهم للعام
الجامعي .2022/2021
وأشــار الرفاعي إلى موافقة المجلس
على اق ـتــراح عـمــادة الـقـبــول والتسجيل
التعديل على التقويم الــدراســي لكليات
الصيدلة والصحة العامة للعام الجامعي
.2021/2020

تسجيل الطلبة
من جانب آخر ،سارت عملية تسجيل
الطلبة الــراغـبـيــن فــي االلـتـحــاق بكليات
جامعة الكويت للفصل الدراسي الثاني

من العام الجامعي  ،٢٠٢١/٢٠٢٠بكل يسر
وس ــاس ــة دون أي م ـشــاكــل تــذكــر خــال
اليومين األول والـثــانــي مــن بــدء عملية
التسجيل التي تستمر حتى  15الجاري،
عـ ــن ط ــري ــق "األون ـ ـ ــاي ـ ـ ــن" ع ـب ــر ال ـم ــوق ــع
الرسمي لجامعة الكويت.
وق ــال ــت عـ ـم ــادة ال ـق ـب ــول والـتـسـجـيــل،
إن النسب والـمـعــدالت الدنيا المطلوبة
ل ـت ـقــديــم ط ـل ـبــات االل ـت ـح ــاق للكويتيين
وأبناء الكويتيات تقبل طلبات التحاق
الـطـلـبــة الـحــاصـلـيــن ع ـلــى ن ـســب  ٧٠في
ال ـم ـئــة لـلـعـلـمــي فــأع ـلــى و ٧٨ف ــي الـمـئــة
لألدبي فأعلى.
وأوضحت أن الطلبة ذوي االحتياجات
الخاصة للكويتيين وأبـنــاء الكويتيات
الـحــاصـلـيــن عـلــى نـســب أق ــل مــن النسب
الــدن ـيــا لـلـقـبــول عـلـيـهــم مــراج ـعــة صــالــة
القبول والتسجيل بالشويخ أثناء ساعات
ال ــدوام الــرسـمــي خــال الـفـتــرة مــن  ٧إلى

 ١٥م ــارس ال ـج ــاري ،مصطحبين معهم
ً
المستندات المطلوبة ،مبينا أن النسب
الدنيا لهذه الفئة هي  ٦٥في المئة للقسم
العلمي و ٧٢في المئة للقسم األدبي.
وأش ـ ـ ــارت ال ـع ـم ــادة إلـ ــى أن ش ـه ــادات
الثانوية العامة التي يتم قبولها بجامعة
الكويت للعام الجامعي  ٢٠٢١/٢٠٢٠هم
خريجو العامين الدراسيين ٢٠١٩/٢٠١٨
و.٢٠٢٠/٢٠١٩
وبحسب الجدول الزمني الذي أعدته
عمادة القبول والتسجيل ،أفادت العمادة
بأن استقبال الطلبات في صالة القبول
بالشويخ ســوف يكون خــال الفترة من
 ١٠-٩الجاري للطلبة الكويتيين وأبناء
الـكــويـتـيــات الـحــاصـلـيــن عـلــى الـشـهــادة
الـثــانــويــة مــن خ ــارج الـكــويــت ،بينما تم
تخصيص تــاريــخ  ١١م ــارس الستقبال
ط ـل ـب ــات ف ـئ ــة ال ـط ـل ـب ــة غ ـي ــر ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
ٔ
ٔ
ٔ
مـ ــن ابـ ـ ـن ـ ــاء ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء واب ـ ـ ـنـ ـ ــاء وازواج

الدبلوماسيين ومنح الطلبة المتفوقين
ٔ
ٔ
ٔ
واب ـنــاء وازواج اع ـضــاء هيئة التدريس
بــالـجــامـعــة ،فـيـمــا تــم تخصيص تــاريــخ
 ١٤الجاري لفئة الطلبة غير الكويتيين
ٔ
ٔ
ٔ
من ازواج الكويتيين وابناء وازواج كل
ٔ
من اعضاء الهيئة األكاديمية المساندة،
مدرسي اللغات ،العاملين بالجامعة.
ّ
وت ــابـ ـع ــت الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــادة" ،سـ ـيـ ـت ــم ت ـســلــم
شهادات الطلبة المحولين من جامعات
أخ ــرى وكـلـيــات الهيئة الـعــامــة للتعليم
التطبيقي وال ـتــدريــب وأكــاديـمـيــة سعد
ال ـع ـبــدال ـلــه لـلـعـلــوم االم ـن ـيــة ومـنـتـسـبــي
ال ـج ـيــش ال ـكــوي ـتــي ومـنـتـسـبــي ال ـحــرس
ال ــوطـ ـن ــي والـ ـمـ ـن ــح ال ـث ـق ــاف ـي ــة ح ـت ــى 25
الجاري.

حجز مواعيد
م ــن جــان ـب ـهــا ،أع ـل ـنــت رابـ ـط ــة الـطـلـبــة

المستجدين التابعة لــا تـحــاد الوطني
ل ـط ـل ـبــة الـ ـك ــوي ــت – فـ ـ ــرع ال ـج ــام ـع ــة عــن
استقبال الطلبة الراغبين في مساعدتهم
بااللتحاق في جامعة الكويت ،في مبنى
االتـ ـح ــاد ال ــوط ـن ــي ،ال ـخــالــديــة ح ـتــى 15
ً
ال ـج ــاري مــن ال ـســاعــة  11ص ـبــاحــا حتى
الـثــالـثــة م ـس ــاء ،عـبــر حـجــز مــواع ـيــد عن
حـســابــات الــرابـطــة فــي مــواقــع الـتــواصــل
االجتماعي.

استقبال طلبات االلتحاق
بالجامعة للفصل الثاني
عبر اإلنترنت دون مشاكل

ةديرجلا

•
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محليات

الشوارع تختنق بالزحمة في أول يوم حظر
• آالف المواطنين والمقيمين علقوا بسبب الشلل المروري شبه الكامل
ّ
• «الداخلية» تمدد الحظر إلى السادسة مساء إلمهال المواطنين للوصول إلى منازلهم

محمد الشرهان وجورج عاطف ويوسف العبدالله

أعداد من العمالة
اصطفت أمام
محطات الباصات
دون جدوى بعد
ّ
توقف وسائل النقل
الجماعي عن العمل
ً
منذ الثالثة عصرا

ت ـ ـحـ ــولـ ــت الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ،ع ـصــر
أمس ،قبيل دخول قرار الحظر
الـ ـج ــزئ ــي ح ـي ــز ال ـت ـن ـف ـي ــذ ،إل ــى
«ال ـلــون األح ـمــر» ال ــذي رصدته
خـ ــرائـ ــط «غـ ــوغـ ــل» ع ـل ــى أغ ـلــب
ال ـط ــرق والـ ـش ــوارع ف ــي ال ـبــاد،
ب ـس ـبــب زحـ ـ ــام ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
مشهد أشبه بالشلل الكامل في
حركة المرور ،وذلك في أول يوم
لتطبيق قرار الحظر.
وب ـي ـن ـم ــا ك ـ ــان ال ـم ــواط ـن ــون
والمقيمون في سباق مع الزمن
مع اقتراب بداية الحظر ،خوفا
م ــن ك ـســر ال ـح ـظــر ال ـ ــذي تصل
ع ـقــوب ـتــه إلـ ــى تـسـجـيــل قضية
أو اإلب ـع ــاد لـغـيــر الـكــويـتـيـيــن،

وجـ ـ ــد اآلالف م ـن ـه ــم أن ـف ـس ـهــم
عالقين فــي ال ـش ــوارع ،السيما
بـعــض الـعـمــالــة الـتــي اصطفت
في طوابير وكتل بشرية أمام
الباصات دون جدوى،
محطات ّ
بـعــدمــا تــوق ـفــت وس ــائ ــل النقل
الجماعي عن العمل منذ الساعة
ال ـث ــال ـث ــة ع ـص ــرا ت ـق ــري ـب ــا ،مـمــا
اضـطــر بعضهم إلــى الــوصــول
إلــى البيت مشيا أو استخدام
«التاكسي» رغما عنه ،للهروب
من كسر الحظر.
وأمــام هذا المشهد العبثي،
ال ــذي أك ــد ع ــدم وج ــود تنسيق
بين الجهات الحكومة ،وكشف
عن إخفاق الحكومة في اختبار

ً
طرقات خالية ليال (تصوير نوفل إبراهيم)
ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـح ـظــر ف ــي أول
ي ــوم ل ــه ،أكـ ــدت م ـص ــادر أمنية
ل ـ ـ ـ «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» أن ت ـع ـل ـي ـمــات
صـ ـ ـ ـ ـ ــدرت إلـ ـ ـ ـ ــى رجـ ـ ـ ـ ـ ــال األم ـ ـ ــن
بــالـتـسـهـيــل ع ـلــى ال ـمــواط ـن ـيــن
والمقيمين فــي ا ل ـش ــوارع قبل

أن ي ـص ـلــوا إل ــى م ـنــازل ـهــم ،مع
ب ـ ـ ــدء س ـ ــري ـ ــان حـ ـظ ــر ال ـت ـج ــول
عند الساعة الخامسة ،بسبب
االزدح ـ ــام ـ ــات الـ ـم ــروري ــة الـتــي
ش ـه ــدت ـه ــا ال ـ ـطـ ــرق الــرئ ـي ـس ـيــة
وت ـ ـمـ ــديـ ــد ف ـ ـتـ ــرة الـ ـحـ ـظ ــر إل ــى

الـ ـس ــاع ــة الـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة ،إلمـ ـه ــال
المواطنين والمقيمين الوقت
ال ـ ـكـ ــافـ ــي ح ـ ـتـ ــى ي ـ ـص ـ ـلـ ــوا إلـ ــى
منازلهم.
إال أنه بعد الساعة السادسة
مساء انقشعت أزمــة االزدحــام

وعادت الشوارع خالية ،وتكرر
مشهد الحظر الذي عهدناه في
ال ـعــام ال ـمــاضــي ،وأغ ـلــق رجــال
األمن الطرقات ،ووضعوا نقاطا
أم ـن ـيــة ع ـلــى الـ ـط ــرق الـســريـعــة
للتدقيق على مرور المركبات،

والتأكد من عدم مرور أي مركبة
إال بتصريح خروج.
م ـ ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه واص ـ ـ ـ ـ ــل م ــرك ــز
التطعيم فــي أرض الـمـعــارض
أمس استقبال االشخاص لتقلي
ً
مساء.
لقاح كورونا حتى الـ٧

«التعاونيات»
دوام
ةديرجلا:.
ـ
ل
الشبو
ً
ً
من  6صباحا حتى الرابعة عصرا

أحد مشاهد العالقين في انتظار وسائل النقل أمس

تجهيز إحدى النقاط األمنية

عناصر من «الحرس الوطني» خالل تأمين أحد فنادق الحجر المؤسسي أمس

ً
تــزامـنــا مــع ســريــان ق ــرار حظر
ال ـت ـجــول ال ـجــزئــي ،أم ــس ،أغلقت
الجمعيات الـتـعــاونـيــة أســواقـهــا
الـمــركــزيــة وفــروعـهــا ،فــي انتظار
ص ـ ــدور ق ـ ــرار ب ـم ـع ــاودة تشغيل
ن ـظــام الـحـجــز الـمـسـبــق للتسوق
(الباركود) خالل ساعات الحظر.
وق ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة
ج ـم ـع ـيــة ال ـس ــال ـم ـي ــة ال ـت ـع ــاون ـي ــة،
د .سعد الشبو ،إنه «امتثاال لقرارات
مجلس ال ــوزراء ،تم إغــاق السوق
ال ـمــركــزي وأف ــرع الـجـمـعـيــة ،حيث
لم تشهد التعاونية أي تزاحم أو
ت ــداف ــع بـيــن الـمـتـســوقـيــن ،ف ــي ظل
توافر السلع بكثرة ،فاألمور تسير
بكل مرونة وسالسة».

إحدى الجمعيات التعاونية كما بدت مساء أمس مع دخول الحظر

إحدى النقاط األمنية مع بداية الحظر

وأوضح الشبو لـ «الجريدة» أنه
ثمة شبه اتفاق بين «التعاونيات»
ع ـل ــى أن تـ ـك ــون سـ ــاعـ ــات ال ـع ـمــل
م ـم ـت ــدة م ــن الـ ـس ــادس ــة ص ـبــاحــا
ً
حتى الرابعة عصرا ،مشددا على
ضــرورة تفعيل نظام «الباركود»
م ـث ـل ـم ــا ك ـ ـ ــان الـ ـ ـعـ ـ ــام الـ ـم ــاض ــي،
لـيـتـسـنــى لـلـمـتـســوقـيــن اخ ـت ـيــار
السلع التي يحتاجون إليها بكل
أريحية.
وأض ـ ــاف أن «عـمـلـيــة تــوصـيــل
الطلبات تواجه بعض الصعوبات
ال ـح ــال ـي ــة ،الس ـي ـم ــا ف ــي ظ ــل ع ــدم
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـنـ ـ ــاء مـ ـ ــوظ ـ ـ ـفـ ـ ــي وع ـ ـ ـمـ ـ ــال
الجمعيات من إصدار التصاريح
األمنية» ،مهيبا برئيس الــوزراء

مركز التطعيم في أرض المعارض

إلى استثناء رجال "التعاونيات"
م ــن ال ـت ـص ــاري ــح األم ـن ـي ــة لـتـكــون
هناك مرونة في عمل الجمعيات.
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إلى متى سيدفع شعب العراق
فواتير الحروب والغزوات؟

أحمد باقر

رياح وأوتاد :المعارضة في الميزان ...وهل توجد معارضة في اإلسالم؟
ه ـنــاك فــريــق ي ــرى أن الـمـعــارضــة
بجميع أشكالها جائزة في اإلسالم،
أل ن ـ ـهـ ــم ي ـ ـ ــرون أن بـ ـع ــض األ ن ـظ ـم ــة
وا ل ـ ـح ـ ـكـ ــو مـ ــات ا لـ ـح ــا لـ ـي ــة ال ت ـح ـكــم
بشرع الله ،وبعضها عطل أو انتهك
ً
كثيرا من حقوق ا لـنــاس ،واستفرد
بعضها بالحكم وصادر الحريات،
ونتائج أعمالها كارثية على بعض
ال ـ ـبـ ــاد ،ل ــذل ــك فـ ـه ــذا الـ ـف ــري ــق ي ــرى
جواز معارضتها من أجل تغييرها
ً
بمختلف ا لــو ســا ئــل و بــا لـقــوة أيضا
ع ـنــدمــا تـحـيــن ال ـفــرصــة ،وبــالـتــالــي
ي ـ ــؤي ـ ــد ه ـ ـ ــذا ال ـ ـفـ ــريـ ــق االن ـ ـقـ ــابـ ــات
ً
ويدعو الشعوب إلى الثورات مذكرا
ً
و مـبــا لـغــا بكل عـيــوب وأ خـطــاء هذه
األنظمة.
ف ـ ــي حـ ـي ــن ي ـ ـ ــرى فـ ــريـ ــق آخ ـ ـ ــر أن
ال ـ ـم ـ ـعـ ــارضـ ــة ب ـم ـخ ـت ـل ــف أش ـك ــال ـه ــا
وو س ــا ئـ ـلـ ـه ــا م ـ ــا ه ـ ــي إال م ـح ــاو ل ــة
ووسـ ـيـ ـل ــة ل ـت ـغ ـي ـي ــر نـ ـظ ــام ال ـح ـك ــم،
وب ــال ـت ــال ــي ال ت ــوج ــد م ـع ــارض ــة فــي
ً
اإلسالم وهي ال تجوز شرعا ،ويرى
هـ ــذا ا ل ـف ــر ي ــق أن ا ل ـم ـع ــار ض ــة شـكــل
مــن أ فـعــال ا لـخــوارج ألن المسلمين
يعيشون ا لـيــوم فــي دول إسالمية،
ول ـ ـ ــم يـ ـظـ ـه ــر مـ ـ ــن األن ـ ـظ ـ ـمـ ــة ال ـك ـف ــر
البواح الذي يجيز هذه المعارضة،
وي ـس ـت ـش ـه ــد هـ ــذ الـ ـف ــري ــق ب ـحــديــث
الـنـبــي صـلــى ال ـلــه عـلـيــه وس ـلــم "إال
ً
ً
إن تروا كفرا بواحا" ،وامتدت رؤية
بعض هذا الفريق إلى منع أي نقد
ع ـل ـنــي ل ـل ـم ـســؤو ل ـيــن أو ا ل ـق ــوا ن ـي ــن
وال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ب ـح ـج ــة أن ـ ــه قـ ــد يـ ــؤدي
إلى تشجيع الخروج المنهي عنه،
ويستشهد ه ــؤالء بـحــد يــث "تسمع
و تـ ـطـ ـي ــع ل ــأ مـ ـي ــر وإن أ خـ ـ ــذ م ــا ل ــك
وجلد ظـهــرك"( .رواه مسلم) ،وذ لــك
لـتـبــريــر رفــض أي شـكــل مــن أشـكــال

الـ ـمـ ـع ــارض ــة ،كـ ـم ــا ي ـس ـت ـش ـهــد ه ــذا
الفريق بحديث ذكر فيه النبي صلى
ال ـل ــه ع ـل ـيــه وس ـل ــم لـلـصـحــابــة أنـهــم
سيرون بعده أثرة وأمورا ينكرونها
من األ مــراء فقال "أدوا إليهم حقهم
واسألوا الله حقكم".
والصحيح أن مفهوم المعارضة
تعبير سياسي حديث ،ولو رجعنا
الى معرفة الفهم السليم لالختالف
ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ــرأي وال ـ ـم ـ ـعـ ــارضـ ــة ل ـب ـعــض
الـ ـ ـق ـ ــرارات ال ــرس ـم ـي ــة ف ــي ال ـشــري ـعــة
اإل س ــا م ـي ــة لــو جــد نــا أن ا ل ـح ـكــم في
اإلسالم يتسع لبعض األشكال مما
يسمى اليوم بالمعارضة ويجيزها
دون أشكال أخرى فيحرمها.
ف ـ ــالـ ـ ـش ـ ــورى هـ ـ ــي أمـ ـ ـ ــر مـ ـ ــن الـ ـل ــه
تـ ـع ــال ــى ،وم ــارسـ ـه ــا الـ ـنـ ـب ــي ،صـلــى
الـلــه عـلـيــه وس ـلــم ،والـصـحــابــة وقــد
جــاء فــي أحــاديــث ال ـشــورى فــي بدر
ُ
وأحـ ـ ــد واألحـ ـ ـ ــزاب إذ أب ـ ــدى بـعــض
الحاضرين آراء مختلفة ومعارضة
لما هــو مـطــروح و قـتـهــا ،فــأ خــذ بها
الـنـبــي صـلــى ال ـلــه عـلـيــه وس ـلــم ولــم
ينه عنها.
وك ـ ــذل ـ ــك ف ـ ــي األمـ ـ ـ ــر ب ــالـ ـمـ ـع ــروف
والـ ـنـ ـه ــي عـ ــن ال ـم ـن ـك ــر ،وه ـ ــو أص ــل
أس ـ ــاس ـ ــي ف ـ ــي اإلسـ ـ ـ ـ ــام ،كـ ـم ــا ج ــاء
فــي الـحــديــث" :ول ـيــس بـعــد ذلــك من
اإلي ـم ــان حـبــة خـ ــردل" ،فـيـجــب على
ال ـم ـس ـلــم ال ـع ـمــل ب ـه ــذا األصـ ــل وفــق
ال ـض ــواب ــط ال ـشــرع ـيــة ف ــي مــواج ـهــة
ب ـ ـ ـعـ ـ ــض ال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـكـ ـ ــرات فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد
اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ،وق ـ ـ ــد مـ ـ ـ ــارس ع ـل ـم ــاء
ً
ً
اإل س ــام قديما و حــد يـثــا هــذا الحق
دون أن يـ ـ ـخ ـ ــر ج ـ ــوا ع ـ ـلـ ــى ا ل ـح ـك ــم
وال ـ ـن ـ ـظـ ــام الـ ـ ـع ـ ــام ،فـ ـه ــا هـ ــو اإلمـ ـ ــام
أحمد بن حنبل ينكر القول بخلق
القرآن ويدعو للخلفاء الذين عذبوه

بــا لـهــدا يــة ،و يـنـكــر ا ل ـخــروج عليهم،
وها هو ابن تيمية ينصح لألمة في
عصره في كتابه الشهير (السياسة
ال ـ ـشـ ــرع ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي إصـ ـ ـ ـ ــاح الـ ـ ــراعـ ـ ــي
وال ــرع ـي ــة) ،وي ـخــالــف ف ـت ــوى وق ــرار
رس ـم ــي ف ــي ع ـص ــره ب ـش ــأن ال ـطــاق
(ألن ـ ـهـ ــم كـ ــانـ ــوا يـ ـعـ ـتـ ـب ــرون الـ ـث ــاث
طـ ـلـ ـق ــات فـ ــي م ـج ـل ــس واح ـ ـ ــد ث ــاث
طـلـقــات كــام ـلــة) ،ولـكـنــه ك ــان يـقــاتــل
ال ـت ـت ــار ت ـح ــت راي ـت ـه ــم ولـ ــم ي ـخــرج
عليهم ،وها هم علماؤنا اليوم مثل
ابن باز وابن عثيمين وغيرهما من
علماء السعودية والكويت يفتون
ع ــان ـي ــة ب ـح ــرم ــة ال ـب ـن ــوك ال ــرب ــوي ــة
وال ـس ـفــور وب ـعــض أنـ ــواع الـحـفــات
والمنكرات الظاهرة ،ولكنهم ينهون
عــن ال ـخ ــروج عـلــى الـحـكــم والـنـظــام
ال ـعــام ،وهــا هــم اإلســام ـيــون الـيــوم
في الكويت يصوتون على القوانين
ُ
ال ـتــي ت ـق ــدم م ــن ال ـح ـكــم والـحـكــومــة
ً
بالقبول أو الرفض وفقا لحقهم في
الدستور مع التزامهم التام بنظام
الحكم وعدم الخروج عليه.
ً
إذا ال يـ ـ ــو جـ ـ ــد تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض ب ـي ــن
السمع والطاعة المذكورة في تلك
األح ــادي ــث وب ـيــن األم ــر بــالـمـعــروف
ً
وا ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــورى ،وإن حـ ـمـ ـلـ ـت ــا رأ يـ ـ ـن ـ ــا
ً
ً
م ـعــارضــا لـلـحـكــم وال ـن ـظــام أحـيــانــا
ب ـش ــرط أن ت ـك ــون هـ ــذه ال ـم ـعــارضــة
ً
ش ـ ـ ـكـ ـ ــا مـ ـ ـ ــن أش ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــال الـ ـنـ ـصـ ـيـ ـح ــة
وال ـم ـشــاركــة فــي ال ـق ــرار ،وأال تـكــون
ه ــذه ال ـم ـعــارضــة وس ـي ـلــة لـلـخــروج
المنهي عنه على الحكم أو تغيير
النظام بالقوة.
ك ـ ـمـ ــا ال يـ ـ ــو جـ ـ ــد ت ـ ـ ـعـ ـ ــارض ب ـي ــن
أحـ ــاديـ ــث ال ـس ـم ــع والـ ـط ــاع ــة وب ـيــن
إنـ ـك ــار ال ـظ ـلــم ب ــال ـط ــرق ال ـم ـشــروعــة
مثل التظلم واللجوء إلى المحاكم

حمزة عليان

والـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــال ـ ــس ال ـ ـن ـ ـيـ ــاب ـ ـيـ ــة ،ف ـل ـي ــس
المقصود من األحاديث السكوت عن
الظلم وسلب األموال إنما المقصود
عدم الخروج بالسيف.
ك ـم ــا ي ـت ـضــح أن ا سـ ـتـ ـخ ــدام لـفــظ
(م ـ ـ ـعـ ـ ــارضـ ـ ــة) ل ـ ـكـ ــل مـ ـ ــن خ ـ ــال ـ ــف أو
عارض قانونا أو قرارا أو الئحة ال
ً
ً
يـعــد اس ـت ـخــدامــا صـحـيـحــا ،وكــذلــك
اسـ ـتـ ـخ ــدام ل ـف ــظ (مـ ـ ـ ــواالة) ل ـك ــل مــن
أ يــد الحكومة فــي مــو ضــوع أو قــرار
م ـع ـيــن ،ح ـيــث إن ال ـم ـس ـلــم الــوطـنــي
ً
الـ ـحـ ـصـ ـي ــف ق ـ ــد يـ ـ ـع ـ ــارض ق ــان ــون ــا
أو قـ ــرارا مـعـيـنــا ي ـت ـخــذه ال ـح ـكــم أو
الحكومة وينتقده و فــق الضوابط
ال ـش ــرع ـي ــة ف ــي ح ـي ــن ي ــؤي ــد ق ــان ــون
آخ ــر وي ـم ـتــدحــه ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه،
فــال ـم ـعــارضــة ال ــدائ ـم ــة ل ـكــل األم ــور
حتى الصحيحة منها ال تكون إال
من يريد تشويه الحكم أو تغييره
وإسقاطه ،في حين اإلنصاف تجاه
رباني َ"يا
وقرار هو أمر
كل
قانون َ َ ُ
َ ُّ َ َّ
َ
ُ ُ َ َّ
ام ـيــن
ـ
ي
ـذ
ـ
ال
ـا
ـ
ـه
ـن آم ــن ــوا ك ـ َّـون ــوا َ قــو َِ
أي ـ ْ ْ ِ ُ
ـط ش ـ ـ َـه ـ ـ َـد َاء ِل ــل ــهِ َولـ ـ ــو َع ــل ـ ٰـى
َ ِب ـ ُـالـ ـ ِق ـ ُـس ـ ِ
أ نف ِسك ْم ".
وال ش ـ ـ ـ ــك أن ف ـ ـ ـ ــي ا لـ ـ ـش ـ ــر يـ ـ ـع ـ ــة
اإلســام ـيــة تـفـصـيــا أكـثــر مــن ذلــك،
ف ـع ـلــى اآلمـ ــر ب ــال ـم ـع ــروف وال ـنــائــب
وا لـمـسـتـشــار أن يـتـحــروا الصحيح
والـ ـح ــق ف ــي م ـعــارض ـت ـهــم ون ـقــدهــم
ألي قــانــون أو مــوضــوع ،ســواء كان
ذل ـ ــك فـ ــي الـ ـمـ ـج ــال ــس ال ـن ـي ــاب ـي ــة أو
الـ ـن ــدوات أو ال ـك ـتــابــة ف ــي الـصـحــف
أو فــي وســائــل االت ـص ــال الـحــديـثــة،
ف ــا يـ ـج ــوز ل ــه الـ ـك ــذب أو اإلسـ ـ ــاء ة
واالفتراء على الحكم أو على الناس،
ك ـمــا أن عـلـيــه أال يــأ مــر بــا لـمـعــروف
أو ي ـن ـهــى ع ــن ا ل ـم ـن ـكــر ف ــي أي أ م ــر
إال بعد معرفته ودرا ســة أ ثــره على

األ م ــة فــي مختلف األ م ــور الشرعية
والمالية واالجتماعية وغيرها ،وأن
يرجع إلى المختصين في كل مجال،
فالمعارضة في كل أمر وكل موضوع
ليست من البطولة في شيء.
ك ـ ـمـ ــا أن عـ ـلـ ـي ــه أن يـ ـلـ ـج ــأ اإ لـ ـ ــى
األس ـ ـ ـلـ ـ ــوب الـ ـحـ ـس ــن واإلقـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاع فــي
مـمــارســة االع ـتــراض عـلــى القوانين
والـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــرارات واألم ـ ـ ـ ـ ــر ب ــالـ ـمـ ـع ــروف
والنصيحة بــدل التهديد والوعيد
أو الغليظ مــن ال ـقــول ،فـقــد أمــر الله
فقال
تـ َعُــالـ َـى َمــو َسـ ًـىً َ ،
ـامَ َّ ،
عليهَ الَّـسـ َ َ
ـول لـ ُـه قـ ْـو ل ل ِّينا ل َعل ُه َيتذ ك ُر أ ْو
"فـ ْـقـ َ
َي ــخ ــش ــى" ،ول ـقــول الـنـبــي صـلــى الـلــه
عليه وسـلــم "إن الــرفــق ال يـكــون في
شــيء إال زان ــه وال نــزع مــن شــيء إال
شانه" ،وال يجوز لآلمر بالمعروف
أو ال ـنــائــب ف ــي ال ـبــرل ـمــان أن يــدعــو
إلى مخالفة القوانين المعمول بها
في البالد التي ال تخالف الشريعة
بحجة ا لـمـعــار ضــة ألن هــذا يخالف
ا لـمـفـهــوم السليم للطاعة الشرعية
في البالد االسالمية ويحيل البالد
الى فوضى عارمة ،إنما يجب التزام
الـقــوانـيــن مــا دام ــت ال تخالف شرع
ال ـل ــه ف ـ ــإذا خــال ـفــت وجـ ــب تـغـيـيــرهــا
بــال ـطــرق ال ـشــرع ـيــة ،ول ـعــل مـشــاركــة
اإلسالميين في البرلمانات هي من
أفضل الوسائل الشرعية لتصحيح
هذه القوانين.
والخالصة أن المعارضة في كل
بلد إسالمي تحتاج إلى دراسة الفهم
الشرعي السليم لكيفية التعامل مع
الحكم والحكومات عند الخالف مما
يحفظ الــدعــوة اإلســامـيــة مــن جهة
ويساهم في تحصين المجتمع من
اإلفراط والتفريط.

تلك اللحظة *
د .خولة مطر
تداعت الصور والكلمات واألناشيد والذكريات لتلك اللحظة
التي ستبقى تسجل في تاريخ أي وطن عند والدة جديدة،
صورة للفريق الذي أسهم في تأسيس وإطالق ذاك التجمع
لطلبة الـبـحــريــن ،ثــم بـعــدهــا ص ــور الجـتـمــاعــات وأنــاشـيــد
ورقص جماعي وأغان تراثية ورحالت في حدائق القناطر
الخيرية أو جبال لبنان أو على ضفاف دجلة والـفــرات ،أو
في شتاء الكويت ،ولربما في صقيع كييف وموسكو كلها
ً
ٌ
كثير
كانت صورا مشتركة لفتيات وفتيان في عمر الــورد،
منهم كانوا من الحالمين.
بقيت كلمات ذاك النشيد لسنوات بعدها تــردد في الشهر
الثالث من العام "ذكــرى ميالد اتحادنا ذكــرى عزيزة على
قلوبنا" ،لــم يبق الــوقــع ذاتــه لتلك اللحظة أو الــذكــرى ،فقد
تعددت الطرق وتفرعت إلــى مسالك مختلفة ،فهي الحياة
ً
التي تأخذ كال منا إلى مكان ،قد يكون األقرب له أو لها ،أو
قد يكون القدر قد لعب دوره أو ربما النضج رغم مفاهيمه
المتعددة حسب األمزجة والتبريرات.
كثيرون بعدها افترقوا كما األحبة وآخرون ربما ندموا أو
ربما محوا تلك اللحظات من حياتهم ،وآخرون توقفوا عندها
حد الجمود أو التحجر ،وهذه كلها ليست صفات تضاف إلى
قاموس "الشتائم" أو النقد الذي اعتدناه رغم أنه "ال يفسد
للود قضية" كما نكرر كثيرا دون قناعة به أحيانا!!
هو تاريخ كما الكثير مما مر بهذا الوطن أو كل هذه األوطان،
ً
فاالتحادات الطالبية أدت دورا في مسيرة الشعوب ال الطالب
فقط ،كما كل التجمعات األخــرى حسب رأي الخبراء ،فهو
تــاريــخ قــد ي ـكــون بـحــاجــة لـتــدويــن وب ـحــث أك ـثــر بـعـيــدا عن
الرهبة من إعــادة اللحظة أو وصمة االنتماء لهذه الجبهة
أو تلك أو حتى تلك الصفة التي دخلت في خانة المحظور
"المعارضة" أو "المواالة".
فــي تلك الــذكــرى لحظات غمست بــالـبــراء ة والـجـمــال ،على
أقـلــه عند بعضنا أو بعضهم ،وأخ ــرى شـهــدت مشاحنات
واخـتــافــات فــي اآلراء التي لــم تكن خاصة بهذه الفئة من
ال ـطــاب بــل هــي سـمــة تـلــك الـمــرحـلــة عـنــدمــا كــانــت األف ـكــار
والمبادئ واألحزاب تتصارع وتتسابق لكسب أكبر عدد من
ً
"المريدين"! ولكنها لم تكن كلها أفكارا ومبادئ وسياسة،
ب ــل شـمـلــت الـك ـث ـيــر م ــن الــرومــان ـس ـيــة وال ـح ــب وال ـم ـس ــاواة
بين الرجل والـمــرأة حتى لو كانت بدائية ،وكثيرا ما كان
بعضهم وبعضهن يرددها دون فهم أو قناعة ،بل تماشيا
مع "الموضة" ،رغم كل ذلك بقيت مساحة واسعة للحب التي
ً
توجت بارتباط كثيرين من القاهرة مرورا ببيروت وبغداد
والكويت و ...و.
ً
ٌ
مثير حقا أن تكون رواية مثل "شقة الحرية" للجميل غازي
القصيبي تطبع وتوزع حتى اآلن بنسخها الكثيرة ،وما زال
الكثيرون يتطلعون لمتعة قراءتها والتعرف على شخوص
من طالب خليجيين عاشوا تلك الحقبة الذهبية في مصر،
ٌ
مثير ألنها تملك هــذه الشعبية فيما يخاف البعض أو ال
يحبذ الحديث عن سنوات الــدراســة والعمل الطالبي بكل
حسناته وسيئاته ،كما كل وأي لحظة في التاريخ ،بعضها
جميل وبعضها بحاجة لرؤيته ضمن تلك اللحظة التاريخية
وذاك الزمن.
كانوا جميعا يتراصون قريبين من بعضهم وبعضهن دون
أن يكون الشيطان ثالثهم!! يناقشون وقد ترتفع األصوات
أحيانا ،وقد تحتدم النقاشات ثم ينفض االجتماع فيردد
بعضهم نـسـهــر ه ــذا ال ـم ـســاء فــي ذاك الـمـقـهــى أو المطعم
المتواضع أم نذهب إلى السينما لمشاهدة فيلم رومانسي
جميل بمشاهد للحب العفيف الذي تمثلت به المرحلة؟
ٌ
كثير من الحكايات بقيت محكية ،وقد يكون من المفيد أن
يــدون التاريخ الشفهي لها حتى لو اختلفت بين شخص
وآخــر ..هي التي عرفت النضال الطالبي والسياسي ليس
على صعيد البحرين والخليج فقط ،بل على مساحات الوطن
العربي الواسع ،وهي في مجملها متشابهة ومتداخلة ،ال
تــزال تحتفظ بالصور وتجمع الفيديوهات وتــردد أغاني
المرحلة .هي ترسمها لحفيدها ربما حتى "ال ننسى" في
زحمة أحداث المرحلة والخوف أو الهيبة من إعادة التذكير
بها.
ال يمكن أن يـمــر الـشـهــر الـثــالــث مــن كــل ع ــام دون أن يطرز
بكثير مــن الـمـشــاهــد والــذكــريــات هـنــا فــي م ــدن وق ــرى هــذا
الوطن الصغير وهناك في كثير من المدن التي احتضنت
ً
ٌ
كثير منهم بقي متمسكا
أبناءه وبناته وفرحت بهم وبهن،
بالحلم حتى اللحظة رغم اختالف تالوينه وآخــرون رموه
ً
بعيدا كالخوف مــن الــوبــاء فــي حين بقي ذاك الــواقــف عند
حافة شاطئ الخليج ينتظر أن يعيده إلى الحياة من قاع
مياه دلمون ،حيث كانت زهرة جلجامش ،هي ذكرى لكل من
مر بها وتجربة تستحق أن تحكى رغم اختالف الروايات.
* ينشر بالتزامن مع «الشروق» المصرية

hamzaolayan@icloud.com
من المتسبب في دفع الفواتير الباهظة في الحرب مع إيران أو بغزو
دولة الكويت؟ ولماذا نكء الجراح اآلن بعد  30سنة على نكبة الغزو
و 18سنة على سقوط صدام حسين في الحفرة و 40سنة على الحرب
العراقية اإليرانية؟
توقيت فتح هذا الملف جاء على لسان المستشار المالي للحكومة
العراقية الحالية محمد صالح والذي أجرى جردة حساب ،لما تم دفعه
من تعويضات للكويت وما تبقى لها من أموال ،وبحسب تلك الشهادة،
فإن ما تبقى من مبالغ مستحقة هو خمسة مليارات و 200مليون دوالر
ً
تقريبا من إجمالي المبلغ وهو  52.4مليار دوالر!
دفع الفواتير لم يبدأ عام  1990بل سبقته الحرب مع إيــران طيلة 8
سنوات ( ،)1989 –1980فقد انتهت حــرب الثماني سنوات والعراق
مدين بـ 80مليار دوالر نصفها إلى دول مجلس التعاون الخليجي،
أما الكويت فقد تحملت وحدها من جراء الحرب نحو  15مليار دوالر،
خمسة مليارات منها قيمة إنتاج نفط المنطقة المحايدة الذي كانت
تصدره إلى الخارج لحساب العراق.
لن نتحدث عن الدول والجهات المستفيدة من هذه الحروب والغزوات
ســواء كانت في ديــار العرب أم في الخارج والذين امتألت خزائنهم
ً
بالدوالرات ونالوا حصصا مختلفة وبحسب "األحجام" التي تمثلها
دولهم ،وإن كانت حيثيات هذه النكبات الكبرى تستلزم معرفة ما إذا
كان هناك رابح في هذه المعارك من األطراف ذات الصلة المباشرة أم
ال ،في حين أن المتسببين الفعليين هم من كانوا وراء "أم المعارك"
و"القعقاع" وإعادة "الفرع إلى األصل"!
قد تكون مقارنة عابرة وليست هي المراد بالفعل ،فمن يتخيل أن
ً
فاتورة "الفساد" في العراق زادت على  500مليار دوالر خالل  18عاما
من سقوط "التمثال" في ساحة الفردوس ببغداد عام  2003ويتحملها
شعب ذاق ّ
األمرين من تلك الحروب! ومثلما سقطت أنظمة وانتهت
ً
شعاراتها إلى األبد ،كذلك اليوم نعاني سقوطا آخر في مسلسل النكبات
والحروب ودفع الفواتير.
لغة األرقام ،ربما تعفينا من الكالم وإعادة التذكير بها يأتي في سياق
تنشيط للذاكرة التي أصابها التكلس ولم تعد تأبه لماضيها ،لعل
في ذلــك دعــوة لصحوة طــال انتظارها ،فشعب الـعــراق ما زال يدفع
ثمن أخطاء حاكم أرعن ،ألزمت بالده مجلس األمن باستقطاع  3%من
عائدات كل برميل نفط يصدره إلى الخارج ،من خالل آلية وحساب
يتواله البنك الفدرالي األميركي في نيويورك بموجب قرار دولي.
أرقام خيالية نجمت عن تلك "الغزوة" تم حرقها وعلى حساب تنمية
الشعب العراقي وشعوب خليجية ،فالتقارير الموثقة عن تلك المرحلة
ومنها تقرير كينيث كيتزمان قدرت االلتزامات الدولية على العراق في
حينه بـ 200مليار دوالر! إضافة إلى  650مليار دوالر خسائر مالية
تكبدها كنفقات على الحرب وإعادة اإلعمار ،كل من الكويت والعراق
ودول خليجية أخرى .سبق أن قلنا وكتبنا ،بأنه ليس هناك من يرضى
أو يقبل بعذاب الشعب العراقي أو االنتقام منه لكن من يجرؤ على قول
الحقيقة الغائبة والتعلم من دروس النكبات؟
قيادات أهلكت شعوبها وبددت ثروات بلدانها ،بحجج واهية وشعارات
ً
فاضية وتافهة قيل إنهم أصبحوا جزءا من الماضي الكئيب وانتهوا
ً
إلى األبد ،لكن البديل كان أكثر سوءا فما زالت الفواتير تتوالى ودفع
األثـمــان لــم يتوقف وإن اختلفت األشـكــال واألس ـبــاب وعلى حساب
الشعوب واسـتـقــرارهــا وتنميتها وحـســاب رفــع مستوى المعيشة
وتعلمها وحياتها.

الخليج وثقافة الديمقراطية
ً
( ...)15الخلل السكاني معوقا
د .عبدالحميد األنصاري*

aeansari@qu.edu.qa

نيكوالس غفوسديف*

جو بايدن ولعبة العقوبات الخطيرة ضد روسيا
ّرد وزير الخارجية الروسي،
سيرغي الفروف ،على
الخطوات األميركية عبر
التهديد باالنتقام وحذر من
تدهور العالقات األميركية
الروسية بدرجة إضافية ،مع
أن العقوبات ال تستهدف
األولويات الروسية األساسية
بطريقة حاسمة.

يبدو أن فريق
الرئيس جو بايدن
ً
ليس مستعدا بعد
للرهان على تراجع
روسيا الوشيك في
عهد بوتين

أ ع ـل ـن ــت إدارة ب ــا ي ــدن فـ ــرض ع ـق ــو ب ــات عـلــى
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـم ـســؤول ـيــن وال ـك ـي ــان ــات فــي
ً
روسيا ردا على تسميم ألكسي نافالني ثم
اعـتـقــالــه ،وذك ــر الـمـســؤولــون األمـيــركـيــون أن
هذه الخطوة هي جزء من ا لــردود األميركية
األولـ ـ ـي ـ ــة لـ ـلـ ـتـ ـص ــدي لـ ـلـ ـنـ ـش ــاط ــات ال ــروسـ ـي ــة
ُ
الـخـبـيـثــة ،وم ــن الـمـتــوقــع أن ت ـف ـ َـرض تــدابـيــر
أ خــرى خــال األ ســا بـيــع المقبلة ،و فــي الوقت
نـفـســه ،أوض ــح فــريــق بــايــدن أن واشـنـطــن لن
تـحــاول إ ع ــادة ضبط ا لـعــا قــات مــع موسكو،
عن فرص للتعاون في المجاالت
لكنها
تبحث َ
التي ّ
تهم الطرفين.
لـكــن تكشف ا لـعـقــو بــات المستجدة أن فريق
ً
األمن القومي في إدارة بايدن ال يتبنى موقفا
َ
ً
مــو حــدا حــول مسألتين أ ســا سـيــتـيــن :تتعلق
المسألة األو لــى بنظرية تــرا جــع رو سـيــا :هل
ً
ت ـش ـهــد روسـ ـي ــا بــوض ـع ـهــا الـ ــراهـ ــن ت ــراج ـع ــا
ً
ً
سريعا ودائما على مستوى مصادر قوتها
الوطنية (ال سيما االقتصادية منها)؟ وهل
ُ
اس ــت ـن ـ ِـزف ــت شــرع ـيــة ال ـن ـظــام ب ـحــد ذات ـ ــه؟ أمــا
الـمـســألــة الـثــانـيــة فـتــرتـبــط بــالـســؤال الـتــالــي:
هل يبرر احتمال أال تدعم روسيا المبادرات
األميركية (في ملف إيران وكوريا الشمالية)
اتخاذ خطوات أكثر صرامة ضد موسكو؟
بـ ـ ــرأي ال ـم ـع ـس ـكــر ال ـم ـق ـت ـنــع بـ ـت ــراج ــع م ـكــانــة
روسيا وعجزها عن تقديم مساعدة حقيقية
للواليات المتحدة ،وهو موقف يتبناه عدد
كـبـيــر مــن أ ع ـضــاء ا لـكــو نـغــرس الجمهوريين
والـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـي ـ ـيـ ــن ُ
وي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر مـ ـ ــن الـ ـنـ ـق ــاط
ُ
جمع عليها الحزبان
المتبقية القليلة التي ي ِ
األم ـيــرك ـيــان ،ت ـبــدو ال ـتــداب ـيــر ال ـتــي أعـلـنـتـهــا
إدارة بايدن محدودة وغير مؤثرة بما يكفي،
لكن يبدو أن فريق الرئيس جو بايدن ليس
ً
م ـس ـت ـعــدا ب ـعــد ل ـلــرهــان ع ـلــى ت ــراج ــع روس ـيــا
الوشيك في عهد بوتين أو عجز موسكو عن
دفع التكاليف الباهظة التي ستترتب عليها
إذا قررت معارضة المبادرات األميركية.
إلى جانب هذه النقاشات ،يتساء ل البعض
ً
أي ـضــا عــن تــأثـيــر الـتـحــركــات األمـيــركـيــة ضد
َ
موسكو على عالقتين أكثر أهمية بالنسبة
إلـ ــى واش ـن ـط ــن :إن ـه ــا الـ ــروابـ ــط ال ـت ــي تـجـمــع
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة مــع بــرلـيــن وبـكـيــن ،ومــن
ال ــواض ــح أن ال ـم ـس ـت ـشــارة األل ـمــان ـيــة أنـجـيــا
َ
ميركل وحكومتها ليستا مسرورتين بالكامل
مـ ــن وجـ ـه ــة روس ـ ـيـ ــا فـ ــي ع ـه ــد ب ــوتـ ـي ــن ،لـكــن
أوضحت ميركل لواشنطن في الوقت نفسه
أن برلين لن تحذو حــذو ا لــوال يــات المتحدة
في هذا الملف وأن ألمانيا (وبالتالي أوروبا

ك ـ ـكـ ــل) ت ـم ـل ــك مـ ـص ــال ــح م ـع ـي ـن ــة م ـ ــع روسـ ـي ــا
ُ
ويفترض أال تتجاهلها واشنطن .في قضية
ً
نافالني على األ قــل ،كان الفتا أن تقرر إدارة
ب ــاي ــدن االلـ ـ ـت ـ ــزام ب ــال ـت ــداب ـي ــر الـ ـت ــي ات ـخــذهــا
االتحاد األوروبي وتمتنع عن تجاوزها.
إذا احتدمت المنافسة االستراتيجية النهائية
م ــع ال ـص ـيــن ،ك ـمــا ي ـتــوقــع ال ـب ـعــض ف ــي فــريــق
األ مــن القومي التابع للرئيس بايدن ،تسود
مخاوف كبرى من أن يؤدي التركيز المفرط
على روسيا على المدى القصير إلى متابعة
الجهود الرامية إ لــى ترسيخ مكانة الصين.
و فــي حين يميل ميزان القوى لصالح بكين
ً
نسبيا اليوم ،فقد يخلق هذا الوضع فرصة
مناسبة لتشجيع موسكو على إعادة النظر
بعمق شراكتها االستراتيجية مــع الصين.
ُ ّ
تــذكــرنــا ه ــذه ال ـظ ــروف بــالـمـقــاربــات األول ـيــة
الـتــي طــرحـهــا فــريــق الــرئـيــس الـســابــق ب ــاراك
أوبـ ــامـ ــا ل ـل ـت ـم ـســك بـ ـع ــوام ــل واض ـ ـحـ ــة تـبـقــي
ً
المجال مفتوحا أمام تطبيع العالقات ،بغض
النظر عن التدابير المفروضة على موسكو.
وفي حين تحاول إدارة بايدن التوصل إلى
إجـمــاع قــوي بين االتـحــاد األوروب ــي والــدول
العابرة لألطلسي في ملف الصين ،قد تتطلب
هــذه العملية عقد تسوية مع ألمانيا بشأن
الـسـيــاســة الـمـنــاسـبــة ت ـجــاه روس ـيــا لـضـمــان
ال ـتــزام ـهــا بــاالن ـض ـمــام إل ــى ج ـهــود واشـنـطــن
المكثفة.
ي ـس ـت ـط ـي ــع بـ ــا يـ ــدن أن يـ ـ ّـد عـ ــي أ نـ ـ ــه ّ
رد ع ـلــى
ا لـتـحــر كــات ا لــرو سـيــة َ
ود َع ــم ا لـقـيــم األميركية
عبر فرض تكاليف كبرى على نظام بوتين،
لـكــن سيعتبر مـنـتـقــدوه المجموعة ا لــرا هـنــة
مــن العقوبات ر مــز يــة فــي معظمهاّ .
رد وز يــر
الـخــارجـيــة الــروســي ،سـيــرغــي الف ــروف ،على
الخطوات األميركية عبر التهديد باالنتقام
وحـ ـ ـ ــذر م ـ ــن ت ـ ــده ـ ــور ال ـ ـعـ ــاقـ ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة
ا لــرو سـيــة بــدر جــة إ ضــا فـيــة ،مــع أن العقوبات
ال تستهدف األو لــو يــات ا لــرو سـيــة األساسية
ً
بـ ـط ــر يـ ـق ــة حـ ــا س ـ ـمـ ــة .مـ ـ ــن ا ل ـ ـ ــوا ض ـ ـ ــح إذا أن
الخطابات ال تتماشى مع الحقائق على أرض
الواقع ،لكن ال خيار آخر إال انتظار الوجهة
التي سيتخذها فريق بايدن في ملف روسيا
خالل األشهر المقبلة.
* «روسيا ماترز»

الـمـقـصــود بالخلل الـسـكــانــي "المجتمع ال ــذي يشكل فـيــه ال ــواف ــدون
نسبة عالية من السكان ،ومن قدرات المجتمع االقتصادية والثقافية
ً
واالجتماعية ،لفترة ممتدة ومتصلة من الزمن" ،طبقا للكتاب القيم
(سكان الخليج :مظاهر الخلل وآليات المواجهة ،لمجموعة من الباحثين
الخليجيين ،وتحرير عمر هشام الشهابي ،مكتبة آفاق ،الكويت .)2014
تتفاوت مجتمعات الخليج في حدة هذا الخلل ،لكن منذ تحرير هذا
الكتاب وإلى يومنا ( )7سنوات ،تفاقم هذا الخلل لتصل نسبة المواطنين
في بعض مجتمعات الخليج إلى أقلية تشكل  10%من السكان.
ما خصائص القوى العاملة الوافدة؟
ً
أوال :تشكل عمالة جماعية كثيفة ،أكثريتها مستجلبة من دول ذات فائض
بشري ،أو مجاعة ،أو منكوبة بصراعات أهلية واضطرابات سياسية.
ً
ثانيا :معظمها عمالة رخيصة متدنية األجور والمهارات والتعليم،
تفتقد المسلك المدني والمظهر الحضاري.
ً
ثالثا :أغلبيتها العظمى ال تجمعها ثقافة مدنية أو اجتماعية مشتركة،
فهي ثقافات ومعتقدات وتقاليد شتى ،تنحدر من ( )200جنسية.
ً
رابعا :انتماءاتها إلى أوطانها األصلية التي تحمل جنسيتها ،فال
تفاعل لها مع المواطنين وال مع البلد الذي وفدت إليه ،تعيش كل جالية
ً
ً
ً
منفصلة قانونيا واجتماعيا وثقافيا عن الجاليات األخرى ،تشكل جزرا
منعزلة ومعسكرات عمل منغلقة.
ً
خامسا :ال تتألف من مكون اجتماعي مـتــوازن من الــرجــال والنساء
واألطـفــال ،فأغلبيتها تتكون من الذكور (الـعــزاب) ،وأقلية من اإلنــاث
ً
(العازبات) ،ال تكون أســرا طبيعية ،ألن القوانين الخليجية ال تسمح
ً
لها بالتزاوج محليا ،مما غلب السمة الذكورية للمجتمع الخليجي.
ً
سادسا :ال يرتبط مصيرها بمصير المواطنين ،فال يجمعها مصير
أو مستقبل مشترك مع المواطنين أو البلد الخليجي ،فكل جالية تربط
مستقبلها ومستقبل أطفالها بالوطن األم ،بل إن الجاليات الوافدة ال
يرتبط مصيرها ببعضها ،فلكل جالية وطنها األم المرتبطة به.
ً
سابعا :مدخالت التنشئة األسرية تختلف باختالف الجاليات ،وال
تجمعها تنشئة مشتركة مع أبناء المواطنين ،فلكل جالية تنشئتها
ومدارسها ولغتها وثقافتها.
ً
ثامنا :الغالبية العظمى منها تفتقد حقوق المواطنة كونها تتطلب
ً
ً
اندماجا وطنيا يتعذر تحقيقه في مجتمع خليجي محكوم بأعراف
وتقاليد ومفاهيم قبلية( .راجع المؤلف القيم :تنمية الضياع للمفكر
القطري علي الكواري)
ما اآلثار المترتبة على الوجود الكثيف للقوى العاملة الوافدة؟
فــي مقاالتي السابقة "الـهــويــة الخليجية فــي عالم يفيض بسكانه"
و"الخليج وتحديات القرن ال ــ ،"21و"مهددات الهوية الوطنية للدولة
الخليجية" و"غرباء في أوطاننا" و"لكيال يصبحوا قنابل بيولوجية
موقوتة" ،تناولت هذه اآلثار بالتفصيل وهي:
 -1ازدحام العواصم الخليجية بالعمالة الكثيفة ،رفع من مستوى التلوث
ً
السمعي والبصري والبيئي ،ومن الكثافة المرورية الخانقة ،وأثر سلبا
على الجودة النوعية للخدمات والمرافق العامة ،فالخليج أغنى الدول
لكن أهلها يفتقدون "جودة الحياة" كما في الدول المتقدمة!
 -2العبء المتزايد الــذي شكله هذه العمالة على الخدمات والمرافق
الـعــامــة والـبـنـيــة التحتية تكلف دول ـنــا م ــوازن ــات فلكية لتطويرها
ً
وصيانتها سنويا ،صاحب ذلك تضخم أو تورم عمراني بال مردود
ً
اقتصادي على الموارد العامة للدولة بل شكل استنزافا هائال للثروة
ً
الوطنية ،وعدوانا على حقوق األجيال القادمة.
ً
 -3تفشي الفساد بسبب االتجار بالبشر المجرم دوليا عبر االتجار في
(الفيز واإلقامات) كان من نتائجها فيضان عواصمنا بكثرة العمالة
السائبة والمتسولين.
 -4تهميش العنصر المواطن في قوة العمل ،وإضعاف إنتاجيته بسبب
االعتماد المفرط على العنصر الوافد ،وضعف المخرجات التعليمية
وقصور برامج التأهيل.
 -5حــال الوجود الكثيف لهذه المجاميع البشرية الــوافــدة دون نمو
مجتمع مدني قوي ،وتعزيز مفهوم المواطنة ،وخلق ثقافة اجتماعية
ذات ردع وضبط اجتماعي كما هي الحال في المجتمعات المزدهرة.
ً
أخلص إلى القول :إن مجتمعا ال يشكل فيه المواطنون األغلبية لن
تجدي فيه الديمقراطية ،ولــن يكون له دور حقيقي في صنع القرار
ً
العام .توجد مظاهر ديمقراطية متفاوتة خليجيا أعرقها ديمقراطية
الكويت لكنها غير فعالة ال في ترشيد القرار وال في احتواء الفساد وال
* كاتب قطري
في تحقيق التنمية وال في صنع التقدم.
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٥.٦٩٧

٤.٦٦٠

٦.٢٢٣

2.٣٨٢ 2.٧٦٦ 3.٢٩٥

«الحظر الجزئي» يقيد «المشروعات الصغيرة» رغم وجود البدائل
مختصون لـ ةديرجلا  :اللقاح واالشتراطات الصحية و«التباعد» خيارات تقلل اإلضرار باألعمال
•

اعتماد مجلس الوزراء لخطة الحظر الجزئي وما يواكبها من إغالق لألنشطة وأكد عدد من المتخصصين الصحيين واالقتصاديين لـ «الجريدة» ،أهمية تلقي
التجارية ،خطوة اعتبرها البعض تخبطا في القرارات الحكومية أثر على الجميع اللقاح ألنه الحل األمثل لتقليل عدد اإلصابات وعودة الحياة إلى طبيعتها،
ً
فضال عن تطبيق القانون بكل حزم على غير الملتزمين باالشتراطات الصحية
من مواطنين ومقيمين من مشاريع وأفراد ،ال سيما مع وجود اللقاح ،ووعي
الناس بالمرض ،والتباعد االجتماعي وكيفية الوقاية ،وإمكانية تطبيق القانون كلبس الكمام ومنع االختالط والتجمعات وغيرها ،الفتين إلى أن الدولة لم تكن
جادة وصارمة بهذا الشأن خالل الفترة الماضية.
وفق اشتراطات صحية صارمة.
حصة المطيري

بداية ،قال استشاري أمراض
صدرية وعناية مركزة د .عبدالله
المطيري" :اآلن نمر بموجة ثانية
شديدة ومشابهة للموجة االولى
من حيث عدد االصابات ،وعدد
الـ ـح ــاالت ف ــي ال ـع ـنــايــة ال ـمــركــزة
ون ـس ـبــة ال ــوفـ ـي ــات ،ول ــدي ـن ــا من
العلم مــا يجعلنا نـتـفــادى هذه
الموجة ،لكن بسبب عدم االلتزام
بالقوانين تفاقمت األزمة".
وأض ــاف المطيري أن "هناك
أ س ـ ـب ـ ــا ب ـ ــا أدت إ ل ـ ـ ـ ــى ا ن ـ ـت ـ ـشـ ــار
الفيروس ،من اهمها االختالط
وع ـ ـ ـ ـ ــدم ل ـ ـبـ ــس ال ـ ـك ـ ـم ـ ــام وع ـ ـ ــدم
االهتمام بالتباعد االجتماعي،
لألسف لم يتم تطبيق المحاذير،
وشـهــدنــا اخـتــاطــا ومـنــاسـبــات
كـ ـثـ ـي ــرة ،وك ـ ـ ــأن الـ ـحـ ـي ــاة عـ ــادت
إلــى طبيعتها ،ولــم يتم تطبيق
القانون بحزم ،وهذا تماشى مع
وقت دخــول الفيروس المتحور
شديد االنتشار".
وأكد "أهمية تلقي اللقاح ألنه
حاليا هو الحل األمثل لتقليل
عــدد االصــابــات وعــودة الحياة
ال ـ ــى ط ـب ـي ـع ـت ـهــا ،وك ـل ـم ــا زادت
و ت ـيــرة التطعيم فــي المجتمع
استطعنا الوصول إلى مرحلة
يـ ـق ــل ف ـي ـه ــا ع ـ ـ ــدد االصـ ـ ــابـ ـ ــات،
ودخـ ـ ـ ــول ال ـع ـن ــاي ــة ال ـ ـمـ ــركـ ــزة"،
مضيفا أن "اللقاح في الكويت
كــأنــه غير مــوجــود لــذا لــن نرى
أث ــره فــي الـفـتــرة الـحــالـيــة أب ــدا،
فـنـسـبــة م ــن ت ـل ـقــوه قـلـيـلــة جــدا
وصلت تقريبا إلى  8في المئة،
ون ـح ــن ن ـح ـت ــاج إلـ ــى أن تـصــل
نسبة التطعيم إلى أكثر من 50
في المئة ،أي من  60إلى  70في
المئة ،لنصل الى مرحلة العودة
التدريجية للحياة".

وأضاف أن هناك بدائل يمكن
تطبيقها بدال من االغالق ،وهي
فـ ــرض ال ـق ــان ــون ب ـل ـبــس ال ـك ـمــام
وم ـنــع االخ ـت ــاط والـتـجـمـعــات،
الفتا إلى أن الدولة لم تكن جادة
وصارمة خالل الفترة الماضية،
ص ـح ـي ــح ل ـ ــم تـ ـك ــن ال ـت ـج ـم ـع ــات
ف ــي االن ــدي ــة ،ولـكـنـهــا مــوجــودة
ف ــي داخ ــل ال ـب ـيــوت ،وامـ ــام عين
ال ـح ـكــومــة ،وي ـتــم االعـ ــان عنها
رسميا بدون محاسبة.
وأضــاف "نستطيع الوصول
الــى تقليل االنـتـشــار عــن طريق
ف ـ ــرض الـ ـق ــان ــون بـ ـق ــوة وب ـح ــزم
وعلى الكل ومن غير استثناءات،
عـ ـل ــى الـ ـكـ ـبـ ـي ــر قـ ـب ــل ال ـص ـغ ـي ــر،
وفـ ـ ـ ــرض لـ ـب ــس ال ـ ـك ـ ـمـ ــام خ ـ ــارج
المنزل ومخالفة فورية لكل من
لم يلبسه ،فكلما طبقنا القانون
بحذافيره وبقوة استطعنا تقليل
ع ــدد االص ــاب ــات ،بــاالضــافــة الــى
نشر ثقافة التطعيم ،ومحاولة
ت ـط ـع ـيــم اكـ ـب ــر ع ـ ــدد م ـم ـك ــن مــن
الـنــاس لنخرج جميعا مــن هذا
الوباء".

اإلغالق مشكلة
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـت ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ـ ــال أس ـ ـت ـ ــاذ
االق ـت ـصــاد ف ــي جــامـعــة الـكــويــت
شـ ـم ــان ال ـب ـح ــر ،إن "ال ـم ـش ـك ـلــة
الرئيسية هــي أن ق ــرار اإلغ ــاق
يـصــور لـنــا أن الـعــامــل الصحي
هو الوحيد الــذي يتم مراعاته،
وي ـتــم غــض الـنـظــر عــن الـجــانــب
االقتصادي ،صحيح أن العامل
الصحي جزء مهم ،ولكنه ليس
الــوحـيــد" ،مضيفا أن "المشكلة
ال ـثــان ـيــة ه ــي غ ـي ــاب الـشـفــافـيــة،
وغـ ـي ــاب االسـ ـت ــرش ــاد بــالــدل ـيــل

العلمي في سياسة الحظر ،فعلى
سبيل الـمـثــال سـيــاســة االغ ــاق
نفسها وتطبيق الحظر فيهما
تغيير مستمر ،ونسمع الى اآلن
أن هناك تغيرات قد تطرأ ،فهذا
ي ــدل ــل ع ـلــى أن ال ـم ــوض ــوع غير
مدروس ،ويعزز غياب الشفافية
التي نفتقر إليها في سياسات
الحكومة".

اآلثار االقتصادية
وأوضـ ـ ـ ـ ــح الـ ـبـ ـح ــر أن اآلث ـ ــار
االق ـت ـصــاديــة لـسـيــاســة اإلغ ــاق
تـتـمـثــل ف ــي خـمـســة آث ـ ــار؛ األول
هو عدم ثقة الشركات واصحاب
ال ـم ـش ــاري ــع واالفـ ـ ـ ـ ــراد بـ ـق ــرارات
الحكومة ،وهذا ناتج عن غياب
الشفافية واالسترشاد بالدليل
العلمي ،والحكومة لــم تمهلهم
ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت الـ ـ ـك ـ ــاف ـ ــي ل ـل ـت ـخ ـط ـي ــط
ومحاولة تقليل خسائرهم ،وهذا
ً
يؤثر سلبا على بيئة االعـمــال،
"ألن هذه القرارات تبدو لنا أنها
مفاجأة وغير مدروسة ،بل انها
خاضعة للضغوط السياسية،
وال يوجد وضوح في المعايير
الـتــي تــم عـلــى أســاسـهــا اختيار
مدة الحظر وأنواع االنشطة التي
يمكن أن ُت َ
زاول اثناء الحظر".
واضــاف أن "األثــر الثاني هو
االخ ـ ـتـ ــاالت ال ـنــات ـجــة ع ــن هــذه
الـ ـق ــرارات ،فـعـلــى سـبـيــل الـمـثــال
ت ـصــرح ال ـح ـكــومــة بــأن ـهــا تــدعــم
المشاريع الصغيرة في مواجهة
ال ـج ــائ ـح ــة ،وف ـ ــي ن ـف ــس ال ــوق ــت
تصدر مثل هــذه ال ـقــرارات التي
تنحر المشاريع دون أدنى درجة
م ــن اس ـت ـخــدام الــدل ـيــل الـعـلـمــي،
الذي يضع بعين االعتبار الكلفة

االقتصادية لهذه السياسات"،
متسائال :هل وضعت الحكومة
بعين االعتبار كلفة االنقاذ الذي
قــد تضطر الحـقــا أنـهــا تدفعها
النـ ـتـ ـش ــال االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد ،وم ـن ـهــا
الشركات والمشاريع الصغيرة؟
وذك ـ ـ ــر أن الـ ـحـ ـك ــوم ــة تـعـمــق
ال ـف ـجــوة ب ـيــن ال ـق ـطــاع ـيــن ال ـعــام
والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ،وال ي ـق ـت ـص ــر ذل ــك
ع ـلــى الـ ــرواتـ ــب ف ـق ــط ،ب ــل أيـضــا
فــي ال ـمــزايــا ،فالحكومة تكدس
الـمــواطـنـيــن ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـعــام،
عـلــى الــرغــم مــن انـهــا تــدعــو إلــى
توجيههم الى القطاع الخاص،
فهذا النوع من السياسات رسالة
مفادها بأن الوظيفة الحكومية
مضمونة الــراتــب فــي مقابل أن
االبـتـعــاد عنها واالت ـج ــاه لفتح
م ـ ـشـ ــروع أو ل ـل ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص
يـ ـ ـجـ ـ ـع ـ ــان الـ ـ ـم ـ ــواط ـ ــن ع ــرض ــة
لسياسات االغالق التي ستنهي
مشروعه وتغرقه في الديون أي
ت ـه ــدد مـسـتـقـبـلــه الــوظ ـي ـفــي في
القطاع الخاص.
وت ــاب ــع أن "األثـ ــر ال ـثــالــث هو
تضرر غير الكويتيين ،إذ يجب
أال نغض النظر عنهم ،فــاآل ثــار
االق ـت ـصــاديــة الـسـلـبـيــة ستكون
شديدة األثر عليهم ،مثل العمالة
الوافدة ضعيفة الحقوق ،والتي
ق ــد تـتـعــرض إلي ـق ــاف روات ـب ـهــم،
إضافة إلى إخواننا البدون ،ولنا
مـثــال فــي ال ـحــدث ال ــذي أحزننا
انـ ـتـ ـح ــار ال ـط ـف ــل الـ ـ ـب ـ ــدون ،أح ــد
االسباب الــذي ذكرها والــده هو
اآلثار المادية التي كانت بسبب
فقدانه لوظيفته".
وقـ ـ ـ ـ ــال إن "الـ ـ ـ ــرابـ ـ ـ ــع ي ـت ـم ـثــل
ب ـضــرورة استيعابنا أن اآلث ــار
ال ـم ــال ـي ــة ل ـي ـس ــت إال ج ـ ـ ــزء ا مــن

الحكومة إلى الملف
تلتفت
لم
إذا
القبندي:
ً
االقتصادي فستواجه تحديا أكبر في المستقبل
تـحــدثــت ع ـضــوة مـجـلــس إدارة الـجـمـعـيــة االق ـت ـصــاديــة ن ــورة
القبندي عن أثــر اإلغــاق على المشاريع الصغيرة ،قائلة« :منذ
ب ــداي ــة االزمـ ــة الـصـحـيــة تــوجــه ال ـعــالــم ال ــى الـ ـت ــوازن بـيــن الملف
الصحي والملف االقتصادي ،فعندما قامت دول بإغالق المنشآت
االق ـت ـص ــادي ــة ك ــان ــت س ـبــاقــة ب ــإق ــرار ت ـشــري ـعــات وق ــوان ـي ــن لــدعــم
االقتصاد ،باإلضافة إلى حزم اقتصادية ،وهذا ما لم نره بالكويت.
فبعد سنة من انــدالع األزمــة لم يتم اتخاذ اي خطوات جدية من
الحكومة» ،الفتة إلى أن «اغلب الــدول كانت تتعامل مع الجانب
االقتصادي بشفافية اكثر ،وهذا ما لم يطبق لدينا».
وأضافت القبندي أن «أســوأ ما قد يصيب صاحب عمل ليس
االغ ــاق ،وإنـمــا عــدم علمه بــوقــت انـتـهــائــه ،فالمنشأة التجارية
لــديـهــا مـصــروفــات شـهــريــة وال ـتــزامــات ،وغ ـيــاب الـخـطــة الزمنية
يربكها وال تسمح لـهــه أن تتكيف مــع الــوضــع االق ـت ـصــادي في
تقليل المصروفات».
وأشارت الى أن هناك بدائل لالغالق كأن يتم التعامل مع الملف
االقتصادي بطريقة افضل من خالل تطبيق االحترازات الصحية،
والتعامل مع المخالفين بالقانون ،وليس تعميم االغالق ،باالضافة

الى وجــود العديد من القوانين المستحقة مثل قانون الضمان
المالي الذي لم ير النور حتى اآلن.
وح ــددت القبندي بعض النقاط التي يجب على الحكومة
القيام بـهــا ،كـضــرورة دراس ــة الـضــرر االقـتـصــادي منذ انــدالع
االزمــة ،وتشكيل فريق لدراسة البيانات والمعلومات عن هذا
الضرر ،لوضع خطة إلنقاذ ما يمكن انقاذه بعد تأخر المبادرة
الحكومية.
وقالت «أما بالنسبة آلخر قرارات االغالق والحظر فنرى عدم
التجانس فيها ،فبعد اغالق النوادي الصحية والصالونات ،والذي
صرحت الحكومة بانها من أسباب ارتفاع أعداد اإلصابات أواخر
شهر فـبــرايــر ،تــأتــي الـيــوم لتفتح ذات الـنـشــاطــات ،فمن يعوض
أصـحــاب المشاريع الصغيرة للضرر الــذي اصابهم فــي الفترة
التي مضت؟» ،مضيفة «وال ننسى ان هناك أيضا مشاريع ال تزال
موقوفة عن العمل ،وإذا لم تلتفت الحكومة إلى الملف االقتصادي
وخصوصا المشاريع الصغيرة والمتوسطة فستواجه تحديا
أكبر في المستقبل القريب ،كهجرة الشباب من القطاع الخاص
الى القطاع العام ،وتكلفة دعم أعلى للمشاريع المغلقة».
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شيماء بن حسين

اآلث ـ ـ ـ ــار االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،ف ــاآلث ــار
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة أع ـ ــم وأشـ ـم ــل مــن
الجانب المالي ،وتتعداه ،وتقاس
ب ــاآلث ــار الـسـلـبـيــة ع ـلــى رفــاهـيــة
المجتمع ،فعلى سبيل المثال
يــوجــد تكاليف اقـتـصــاديــة غير
مــال ـيــة ي ــدف ــع ثـمـنـهــا الـمـجـتـمــع
كــاآل ثــار االجتماعية والنفسية
نتيجة الحظر" ،متسائال "فهل تم
وضع االثر السلبي على رفاهية
االسـ ــر خــاصــة ال ــذي ــن يسكنون
ف ــي ش ـق ــق ص ـغ ـي ــرة ف ــي ظ ــل ان
الـحـكــومــة تقصر فـتــرة السماح
ل ـهــم ب ــالـ ـخ ــروج ،وت ـم ـنــع عـنـهــم
الخدمات العامة مثل الحدائق
ومـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــة الـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــة ،ح ـتــى
االط ـفــال فــي الـفـتــرة الصباحية
يقومون بــالــدراســة ثــم ال يوجد
ل ـ ـهـ ــم مـ ـتـ ـنـ ـف ــس بـ ـ ـع ـ ــده ـ ــا ،هـ ــذه
اال ث ــار السلبية تعتبر تكاليف
اقـ ـتـ ـص ــادي ــة ولـ ـ ــو انـ ـه ــا لـيـســت
مالية؟".
وذكـ ـ ـ ـ ــر أن األثـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــام ــس
واالخير وهو فشل الحكومة في
التعاطي في الجانب االقتصادي
في ظل جائحة كــورونــا ،وحتى
التعامل مع بيئة االعمال ،فهذا
يعزز شعور المواطن بعدم أهلية
الحكومة ،موضحا أن "المواطن
اآلن يرى ان الحكومة غير قادرة
عـلــى إدارة الـمـلــف االقـتـصــادي،
فكيف تريد منه أن يثق بقدرتها
عـلــى انـتـشــال وإصـ ــاح الــوضــع
االقتصادي في البلد؟".
وأكـ ـ ــد ال ـب ـح ــر أن "الـ ـح ــل هــو
اع ـت ـمــاد س ـيــاســات مـبـنـيــة على
مبدأ الشفافية والدليل العلمي،
وأخذ الجانب االقتصادي بعين
االع ـت ـبــار ،ووق ــف الـعـمــل بمبدأ
الـخـيــر يـخــص وال ـشــر ي ـعــم ،وال
نـ ـكـ ـي ــل ب ـم ـك ـي ــال ـي ــن بـ ـم ــوض ــوع
تحميل مسؤولية زيــادة حاالت
اإلصـ ــابـ ــات ب ــال ـف ـي ــروس ،فكلنا
رأينا احداثا تغض الدولة عنها
ال ـطــرف ،وع ــدم المحاسبة على
بعض المخالفات ا لـتــي حدثت
في الفترة االخيرة ،وفي المقابل

تـ ـع ــاق ــب أصـ ـ ـح ـ ــاب الـ ـمـ ـش ــاري ــع
الصغيرة التي قد يكون الكثير
م ـن ـه ــم م ـل ـت ــزم ـي ــن ب ــال ـض ــواب ــط
الصحية" ،مشددا على "ضرورة
خلق الحافز ســواء لــدى األفــراد
أو الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ع ـ ـلـ ــى االل ـ ـ ـتـ ـ ــزام
باالشتراطات الصحية".

نـ ــدفـ ــع؟ وإذا تـ ــم وقـ ـ ــف ال ــدف ــع
غير االلتزامات الشهرية تأتي
الشؤون لمعاقبتنا برموز عدم
االلتزام بسداد الرواتب".
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ـ ــى "ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة
التطعيم ،والقطاع الخاص سباق
ف ــي ال ـت ـش ـج ـيــع ع ـل ـي ــه ،إذ سـبــق
الـحـكــومــة ف ــي ه ــذه ال ـخ ـطــوة ،إذ
يقوم أصحاب بعض المشاريع
بتقديم خصومات تصل الى 30
فــي الـمـئــة إذا تــم إظ ـهــار شـهــادة
التطعيم" ،معربة عن أملها تسمح
الــدولــة بــالـخــروج خــال ساعات
الحظر والسفر لمن اخــذ اللقاح
فـ ـه ــذا ت ـش ـج ـيــع ل ـل ـب ـق ـيــة ،وعـ ــدد
الـ ـج ــرع ــات الـ ـج ــدي ــدة أظـ ــن أن ـهــا
تكفي للكويت ،وباإلمكان تطعيم
ً
ال ـج ـم ـيــع مـ ـبـ ـك ــرا ،ول ـك ــن ال ـن ــاس
تحتاج إلــى تشجيع فـلـمــاذا من
يأخذ التطعيم يتم حظره؟
وتابعت أنه "من أهم األمور
عـ ـ ـ ــودة الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدارس ،وان ي ـك ــون
التطعيم إجباريا للكل ،ويوجد
ت ـط ـع ـي ـمــات أس ــاس ـي ــة لــأط ـفــال
وال أح ــد ي ـنــاقــش ،فـعـلــى سبيل
ال ـم ـث ــال ه ـن ــاك ت ـط ـع ـي ـمــات ضــد
ال ـ ـش ـ ـلـ ــل وضـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــدري ،فــا
أحـ ــد ي ــرف ــض أو ي ـت ــذم ــر ،فـهــذه
الـ ـتـ ـطـ ـعـ ـيـ ـم ــات ش ـ ـ ــرط أس ــاس ــي
لــدخــول الطفل الــروضــة وإكمال
دراسته" ،مضيفة "أظن بإمكانهم
أن يعملوا بنفس ا لـفــرض على
ل ـ ـقـ ــاح ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا .فـ ـهـ ـن ــاك دول
مجاورة لديها فكرة تقوم على
أ س ــاس أن مــن يتلقى التطعيم
يستطيع السفر وال يتم حجره
بعد عودته".
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ب ـ ـ ــن ح ـ ـس ـ ـيـ ــن إن
"مـ ــا ي ـح ـصــل ل ـل ـم ـشــروعــات هو
قـ ـتـ ـلـ ـن ــا ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــراحـ ـ ــل إلن ـ ـهـ ــاء
ق ـط ــاع ال ـم ـش ــروع ــات الـصـغـيــرة
والـمـتــوسـطــة" ،مــؤكــدة أن "عــدم
تعاون الجهات المختصة معنا
دل ـي ــل ان ق ـطــاع ـنــا غ ـيــر مـقـبــول
لديها".

التشجيع على التطعيم
وبـ ــدورهـ ــا ،ق ــال ــت أم ـي ـنــة سر
الجمعية الكويتية للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة شيماء
بـ ـ ــن ح ـ ـس ـ ـيـ ــن" :ت ـ ـ ــدم ـ ـ ــرت ن ـس ـبــة
كبيرة من المشاريع سواء كانت
صغيرة أو متوسطة أو كبيرة
ب ـع ــد ال ـح ـظ ــر ال ـك ـل ــي وال ـج ــزئ ــي
وإغالق كل القطاعات" ،موضحة
أنه "في بداية األزمة كان الوباء
شيئا جــديــدا أمــا اآلن فاختلف
ال ــوض ــع ،ب ـعــد الـ ـت ــدرج ف ــي فتح
ب ـع ــض الـ ـقـ ـط ــاع ــات ،وان ـت ـع ــاش
الـ ـعـ ـم ــل ل ـب ـع ــض الـ ـمـ ـش ــروع ــات
الصغيرة في محاولة تعويض
جزء من الخسائر الفادحة التي
ت ـك ـبــدت ـهــا ،ث ــم ع ـ ــادت الـ ـق ــرارات
ل ـت ـغــرق أصـ ـح ــاب ال ـم ـشــروعــات
الصغيرة والمتوسطة من جديد
بديون أخــرى والتزامات مادية
ج ــدي ــدة غ ـيــر ال ـت ــي ل ــم ت ـعــوض،
ح ـي ــث إن ج ـم ـيــع الـ ـش ــرك ــات لــم
تعوض الخسائر التي تكبدتها
القطاعات".
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت ب ـ ــن ح ـس ـي ــن أن ــه
"ال ب ــدائ ــل ل ــإغ ــاق غ ـيــر ع ــودة
فـتــح كــل الـقـطــاعــات مــع وجــود
االشـ ـت ــراط ــات ال ـص ـح ـي ــة ،وع ــن
ت ـج ــرب ــة ش ـخ ـص ـيــة ت ــأث ــرت فــي
اإلغ ـ ـ ـ ــاق ،ل ـ ــدي ش ــرك ــة تـنـظـيــم
م ـ ـ ـعـ ـ ــارض وم ـ ـ ــؤتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرات ،وتـ ــم
اإلغــاق منذ بداية األزمــة حتى
اآلن ،و لـ ـ ــم ن ـس ـت ـطــع ت ـعــو يــض
الخسائر حتى اآلن ،من ناحية
رواتــب ومــن ناحية اإليـجــارات،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى أن الـمــوظـفـيــن
لــدي ـهــم أس ــر عـلـيـهــم إعــال ـت ـهــا"،
م ـت ـســائ ـلــة" :ف ــإل ــى م ـتــى ونـحــن

على عقود بأكثر من مليار دوالر والموعد النهائي للعطاءات  ٢١الجاري
كشف مصدر مطلع عن بــدء المنافسة على
مشاريع مرافق اإلنتاج الجوراسي  ،JPFحيث
تـقــوم  4شــركــات على األق ــل بــإعــداد الـعـطــاءات
لمشاريع الغاز المعروفة باسم  JPF-4و،JPF-5
قــائــا" :يـبــدو أن  4شــركــات جــادة بشأن تقديم
عطاءات لمشروعات الغاز الجوراسي".
ً
ووفقا لـ "ميد" ،أشــار المصدر الى أن شركة
نـفــط الـكــويــت تــواصـلــت مــع جميع الـمــورديــن
الــرئـيـسـيـيــن لـلـحـصــول عـلــى عـ ــروض أس ـعــار،
للدخول في كال المشروعين بما يزيد على مليار
دوالر ،كما قدرت قيمة التأمين األولي بمبلغ 8.5
ماليين دينار ( 28.1مليون دوالر).
وكان قد تم تمديد الموعد النهائي لتقديم
ً
حاليا  21الجاري،
العطاءات عدة مرات ،وهو
وستستخدم المناقصة نظام الممارسات ،الذي
يعمل مزادا عكسيا بعدة جوالت ،ويتعين على
الشركات خفض أسعارها أو االحتفاظ بنفس
الـسـعــر لـكــل ج ــول ــة ،وي ـتــم الـكـشــف ع ــن جميع
األس ـع ــار لـمـقــدمــي ال ـع ــروض بـعــد ك ــل جــولــة،
وعندما تنخفض العطاءات ،ينسحب المزايدون

ً
تدريجيا حتى تبقى شركة واحدة لكل عقد.
وأش ـ ــارت "م ـيــد" ال ــى أن ال ـشــركــات المتوقع
أن ّ
تقدم عـطــاءات على المشروع هي سبيتكو
(ال ـكــويــت) ،ومـجـمــوعــة الـخــريــف (الـسـعــوديــة)،
وســام ـســونــغ لـلـهـنــدســة (ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة)،
وجوفسكو (الكويت) ،وال يزال بإمكان الشركات
األخ ــرى تقديم عـطــاءات للمشروع فيما هناك
ً
نحو  11شركة مؤهلة أصــا لتقديم عطاءات
على المشروع .والشركات السبع األخــرى هي:
سينوبك (الـصـيــن) ،وب ــاك كــات (ق ـطــر) ،وJGC
(اليابان ،وبتروفاك (المملكة المتحدة) ،ودايو
للهندسة والتشييد (كوريا الجنوبية) ،وKBR
(ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،وح ـقــل نـفــط شلمبرغير
إيسترن (الواليات المتحدة).
ُ
ويًعتقد أن العديد من الشركات األخرى مؤهلة
القائمة األولى
مسبقا لتقديم عطاءات منذ نشر ً
لمقدمي العطاءات المؤهلين مسبقا .وبموجب
الخطط الحالية ،ستذهب عقود  JPF-4وJPF-5
إلى مقدمي العطاءات المنفصلين.
ومن المقرر أن تقع المنشأة المعروفة باسم

الحكومة
تكدس
المواطنين
في القطاع
العام رغم أنها
تدعوهم إلى
التوجه للقطاع
الخاص

شمالن البحر

المنافسة على مشروع الغاز الجوراسي ..انطلقت
 JPF-4بــالـقــرب مــن حقل الـصــابــريــة فــي شمال
الـكــويــت ،وستقع  JPF-5على بعد أق ــل مــن 10
كيلومترات شرق  ،JPF-4وسيتم استخدام كال
المرفقين إلج ــراء اختبار ومعالجة ومعالجة
ومـنــاولــة ســوائــل آب ــار الـهـيــدروكــربــون الرطب
والحامض من حقول النفط والغاز المتعددة.
وتـشـمــل الـحـقــول الــروضـتـيــن ،والـصــابــريــة،
وشمال غرب الروضتين ،وأم ناقة ،وأبوظبي،
وبحرة ،وحقول مرات ونجمة-سرجيلو ،إضافة
إلى تشكيالت أخرى تقع في الحقول الجوراسية.
وكال المشروعين عبارة عن مرافق إنتاج سطحي
بــريــة ،وسـيـتــم تنفيذهما عـلــى أس ــاس البناء
والتملك والتشغيل ( )BOOمن قبل مقاول مع
خيار لشركة نفط الكويت إلع ــادة شرائها في
تاريخ الحق.
ومــن المقرر بناء المنشآت بطاقة إنتاجية
ً
يوميا من الخام الحلو المعالج،
 50.000برميل
زيت الجوراسي الخفيف بدرجة  50-40درجة
 . )APIوسيشمل كالهما وحدة معالجة المياه
المنتجة ووحدة استعادة الكبريت  ،باإلضافة

شمالن البحر

إلى المرافق وأنظمة الدعم المرتبطة بها.
وتم إخبار مقدمي العطاءات أن مرحلة تنفيذ
الخدمات لكل منشأة ستبلغ إجمالي ً 780
يوما
تقويميا ً
ً
بدء ا من تاريخ البدء .ويشمل ذلك 720
يـ ً
ـومــا للتصميم والـهـنــدســة وإدارة المشروع
وال ـت ــوري ــد وال ـم ـش ـتــريــات وال ـب ـنــاء واالخ ـت ـبــار
واإلكمال الميكانيكي لكل منشأة.
وب ـمــوجــب ش ــروط ال ـع ـقــود ،يـجــب االنـتـهــاء
من التشغيل والتثبيت واختبار األداء الناجح
للمنشأة في غضون ً 60
ً
تقويميا من اإلكمال
يوما
الميكانيكي للمنشأة .وك ــان مــن المتوقع في
األصل طرح عطاءات  \ JPF-4و JPF-5في النصف
الثاني من عام .2018

ارتفاع الطلب على الغاز
وقــد تم بالفعل منح  3عقود أخــرى لمرافق
إنتاج العصر الجوراسي ،حيث تستغل الكويت
مكامن كربونات العصر الجوراسي في شمال
البالد لتلبية استهالك الغاز المتزايد .وبالفعل

بدأت شركة نفط الكويت إنتاج الغاز من حقل
الغاز الجوراسي في مايو  2008مع بدء تشغيل
مشروع المنبع المعروف باسم منشأة اإلنتاج
األولى .50
وتحتوي الخزانات الجوراسية على مجموعة
متنوعة من الهيدروكربونات تتراوح من النفط
إلى مكثف الغاز مع الغاز الحامض .وفي يناير
 ،2020كشفت "مـيــد" عــن تشغيل طــائــرة JPF-3
في حقل غرب الروضتين بالكامل .وقد منحت
شــركــة نـفــط الـكــويــت ع ـقـ ًـدا بقيمة  377مليون
دوالر للمشروع إلــى شركة سبيتكو الكويتية
في يوليو .2016
يذكر أنه في وقت سابق من هذا الشهر ،أعلنت
شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت ()CGCC
ومقرها الكويت ،أنها حصلت على عقد بقيمة
 138.4مليون دوالر ألعمال خارجية لمنشآت
إنـتــاج الـجـ ًـوراســي فــي المناطق الشمالية من
الكويت ،وفــقــا لبيان نشرته الشركة .وتتعلق
حزمة األعمال الخارجية بالعمل على مشاريع
 JPF-4و JPF-5في شمال الكويت.

أخبار
الشركات
«عمار» :تجديد ترخيص
نشاط وسيط أوراق مالية
واف ـ ـقـ ــت ه ـي ـئ ــة أسـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال
على طلب شركة "عمار للتمويل
واإلجـ ـ ـ ـ ـ ــارة" ب ـت ـج ــدي ــد تــرخ ـيــص
نـشــاط وسـيــط أوراق مالية غير
مـ ـسـ ـج ــل ف ـ ــي ب ـ ــور ص ـ ــة األوراق
ال ـم ــال ـي ــة ،وذلـ ـ ــك مـ ــدة  3س ـن ــوات
قــابـلــة لـلـتـجــديــد اع ـت ـبــارا مــن 14
مايو .2021

«البورصة» :الخميس عطلة
اإلسراء والمعراج
ذك ـ ـ ــرت بـ ــورصـ ــة الـ ـك ــوي ــت أن ـهــا
ستعطل أعمالها بمناسبة حلول
ذكـ ـ ـ ــرى اإلس ـ ـ ـ ـ ــراء والـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــراج ي ــوم
ال ـخ ـم ـي ــس  11ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،ع ـل ــى أن
يستأنف الدوام الرسمي اعتبارا من
األحد  14مارس.
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الماجد :حصتنا من التمويل المحلي تجاوزت  %10ومن تمويل األفراد %14
قال عبدالعزيز الشايع ،إن
«بوبيان» حافظ على نتائجه
المتميزة ،حيث بلغ صافي
الدخل التشغيلي  93.1مليون
دينار ،مقارنة بـ  84.7مليونا
بنسبة
بزيادة ً
في  ،2019أي ً
ً 10في المئة ،محققا ربحا
صافيا  34.4مليونا ،بسبب
اتخاذ مخصصات احترازية
ً
نتيجة للجائحة في وقت بلغت
ربحية السهم  9.66فلوس.

أك ــد رئ ـيــس مـجـلــس إدارة ب ـنــك "ب ــوب ـي ــان"،
عبدالعزيز الشايع ،أنه رغم ما ألقته جائحة
ً
كوفيد  19 -على النشاط االقتصادي عموما
ً
وعلى القطاعين المصرفي والمالي تحديدا
نجح البنك في االستمرار بالعمل وفق الخطط
والتوجهات االستراتيجية ،مع مواصلة تقديم
اعلى مستويات الخدمة للعمالء.
وقـ ــال ال ـشــايــع خ ــال كـلـمـتــه ف ــي الـجـمـعـيــة
العمومية العادية وغير العادية التي عقدها
ال ـب ـن ــك ب ـن ـس ـبــة ح ـض ــور  81.2ف ــي ال ـم ـئ ــة ،إن
"ب ــوبـ ـي ــان ح ــاف ــظ ع ـل ــى ن ـت ــائ ـج ــه ال ـم ـت ـم ـي ــزة،
ح ـي ــث ب ـل ــغ ص ــاف ــي ال ــدخ ــل ال ـت ـش ـغ ـي ـلــي 93.1
م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار م ـق ــارن ــة ب ـ ـ  84.7م ـل ـيــونــا فــي
ً
 ،2019أي بزيادة بنسبة  10في المئة محققا
ً
ً
رب ـح ــا صــاف ـيــا  34.4مـلـيــونــا ً ،بـسـبــب اتـخــاذ
مخصصات ا ح ـتــراز يــة نتيجة للجائحة في
وقت بلغت فيه ربحية السهم  9.66فلوس".
ً
وأضــاف أن إجمالي األصــول شهد ارتفاعا
ليصل إلى ما يقارب  6.4مليارات دينار بنسبة
نمو قدرها  21في المئة ،وارتفعت اإليــرادات
التشغيلية لتصل إ لــى  167.5مليونا بنسبة
نمو قدرها  15في المئة ،باإلضافة إلى ارتفاع
محفظة التمويل إلى  4.82مليارات بنسبة نمو
ً
 26فــي ا لـمـئــة ،تماشيا مــع النمو المتواصل
لقاعدة عمالء البنك.
وذكــر الـشــايــع أن "إجـمــالــي حـقــوق الملكية
الـخــاصــة بـمـســاهـمــي الـبـنــك بـلــغ  518مليون
دينار مقارنة ب ـ  575مليونا في العام السابق،
فيما زادت ودائــع العمالء إلــى  5.11مليارات
بنمو نسبته  17في المئة".

االستحواذ على بنك لندن والشرق األوسط

عززنا وجودنا
الدولي
باالستحواذ
على بنك
لندن والشرق
األوسط
وتوسع في
قاعدة العمالء
والتركيز
على خدمات
إدارة الثروات
والخدمات
المصرفية
الرقمية

الماجد

من ناحية أخرى ،أشار نائب رئيس مجلس
اإلدارة ،الرئيس التنفيذي لمجموعة "بوبيان"
عـ ــادل ال ـمــاجــد إل ــى ارتـ ـف ــاع ح ـصــة ال ـب ـنــك من
التمويل المحلي بصفة عامة إلى نحو 10.13
في المئة مقارنة بـ  9.31في المئة في نهاية
العام السابق ،بينما ارتفعت حصة البنك من
تمويل األفراد لتتجاوز نسبة  14في المئة.
وأوضح الماجد أن عام  2020شهد مجموعة
مــن الـتـطــورات ،أبــرزهــا االسـتـحــواذ على بنك
لندن والشرق األوســط في المملكة المتحدة،
وبالتالي أصبح لدى "بوبيان" ذراع مصرفي
أجـنـبــي كـمـنـصــة لـتـعــزيــز قــاعــدة ال ـع ـمــاء من
خ ــال ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى خ ــدم ــات إدارة ال ـث ــروات
والخدمات المصرفية الرقمية.
وأض ــاف "م ــع احـتـفــالـنــا بــالـسـنــة الـســادســة
عشرة خالل  2020حققنا خالل العام إنجازات
مهمة وفق توجهنا للتميز في العمل بإتقان،
حيث كان لعملنا الــدؤوب في تطوير النظرة
إلى البنوك اإلسالمية من المفهوم التقليدي
إلــى الـنـمــوذج الـعـصــري أثــر مـهــم فــي تحقيق
النمو".
ً
وذ ك ــر "ا س ـت ـنــادا إ لــى استراتيجيتنا وإ لــى
هيكلية طبيعة العمل الخاصة بالبنك ،دفعتنا
الـقــدرة على اإلب ــداع واالبـتـكــار والـمــرونــة إلى

الشايع والماجد خالل اجتماع الجمعية العمومية
تـطــو يــر منتجات جــد يــدة وتحسين مستوى
الخدمات وبرامج العمل ،لخلق أفضل التجارب
المصرفية المتطورة والموثوقة للعمالء".
ً
"بناء على توجهاتنا
وأشار الماجد إلى أنه
خ ــال ال ـس ـنــوات الـمــاضـيــة ل ــري ــادة الـخــدمــات
الـمـصــرفـيــة الــرقـمـيــة ،تمكنا أث ـنــاء األزم ــة من
المحافظة على سير عمل المنتجات المصرفية
ً
ورضا العمالء ،فضال عن التفوق على توقعات
السوق في هذا المجال".
وتابع "نمت الثقة في المنتجات المصرفية
الرقمية إلــى درج ــة دفـعــت الـعـمــاء لالعتماد
ع ـل ــى ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ــرق ـم ـي ــة ،ب ـم ــا ف ــي ذل ــك
ال ـ ـت ـ ـحـ ــادث الـ ــرق ـ ـمـ ــي والـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ال ـم ـع ـت ـمــد
ع ـلــى ال ــذك ــاء االص ـط ـن ــاع ــي ،وع ـل ـيــه تـتـمـحــور
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـنــا ف ــي الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
الرقمية حول شغفنا في اعتبار عمالئنا مركز
اهتمامنا في جميع أنشطتنا".
وكانت الجمعية العمومية قد وافقت على
توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أسهم منحة
بــواقــع  5فــي الـمـئــة (أي  5أس ـهــم عــن كــل مئة
ً
سهم) ووافقت أيضا لمجلس اإلدارة إ صــدار
ً
صكوك أو أدوات تمويلية أخرى ،وفقا لصيغ
ال ـع ـق ــود ال ـت ــي ت ـت ــواف ــق م ــع أحـ ـك ــام الـشــريـعــة
اإلسالمية و مــع متطلبات معيار كفاية رأس
المال للبنوك اإلسالمية «بازل  »3مع تفويض
م ـج ـلــس اإلدارة ب ـت ـحــد يــد قـيـمـتـهــا اإل س ـم ـيــة
وشروطها وأحكامها ،وباتخاذ ما يلزم نحو
ذل ــك ب ـمــا يـت ـفــق وأحـ ـك ــام ال ـقــوان ـيــن ال ـســاريــة
والـقــرارات الوزارية ذات الصلة وبعد موافقة
الجهات الرسمية المعنية.
ووافقت أيضا على تعديل النظام األساسي
ليسمح للبنك بشراء وبيع األراضي والعقارات
ب ـك ــل أن ــواعـ ـه ــا ،وذلـ ـ ــك ألغ ـ ـ ــراض ال ـت ـمــويــات
ً
الـخــاصــة بـهــا ،وفـقــا ألحـكــام الـقــانــون رقــم 32

لسنة  1968بشأن النقد وبنك الكويت المركزي
وت ـن ـظ ـي ــم ال ـم ـه ـن ــة ال ـم ـص ــرف ـي ــة ،مـ ــع خ ـضــوع
ك ــل ال ـت ـع ــدي ــات ل ـمــواف ـقــة ال ـج ـه ــات الــرقــاب ـيــة
المختصة.
ك ـم ــا تـ ــم اخـ ـتـ ـي ــار اث ـن ـي ــن مـ ــن ال ـمــرش ـح ـيــن
المستقلين لعضوية مجلس اإلدارة ،هما :وليد
حمود العياضي وسيد عمران زاهر ،الستكمال
الفترة الباقية من المجلس الحالي.
وب ـنــاء عـلــى تـعـلـيـمــات "ال ـكــويــت الـمــركــزي"
ب ـضــرورة قـيــام الـبـنــوك الكويتية بـعــرض كل
الجزاء ات من منطلق تعزيز مبادئ الحوكمة
السليمة والشفافية فقد تم توقيع جزاء تنبيه
على البنك بخصوص تظلم أحد العمالء ،وما
ارتبط بها من عدم االلتزام الكامل بمتطلبات
دلـ ـي ــل اإلرشـ ـ ـ ـ ــادات الـ ـع ــام ــة ألن ـظ ـم ــة ال ــرق ــاب ــة
الداخلية لــدى البنوك ا لــواردة بتعميم البنك
المركزي الصادر في  14/11/1996بهذا الشأن،
حيث اتخذ "بوبيان" اإلجراء ات التصحيحية
الالزمة لتصويب تلك المخالفة وضمان عدم
تكرارها.

منتجات وخدمات مبتكرة

االستمرار في
تطوير موارد
البنك البشرية
وارتفاع
نسبة العمالة
الوطنية ألكثر
من %77

تـضـمـنــت قــائـمــة الـبـنــك لــابـتـكــار واإلبـ ــداع
في المنتجات والخدمات مجموعة كبيرة من
بينها على سبيل المثال ال الحصر:
 تطبيق أول خدمة إلصدار بطاقة ائتمانرق ـم ـي ــة م ــن خـ ــال نـ ـظ ــام  NFCل ـل ـمــدفــوعــات
لـمـسـتـخــدمــي ال ـهــواتــف وف ــق ن ـظــام ان ــدروي ــد،
وبالتالي تمكين العمالء المتأهلين الحصول
ً
عـلــى الـبـطــاقــة إلـكـتــرونـيــا فــي م ــدة ال تتعدى
دقيقة واحدة فقط.
 تفعيل أول خدمة لطلب بطاقات االئتمانً
إلكترونيا وتسلمها من أجهزة الصرف اآللي،

وبالتالي تمكين العمالء مــن الحصول على
البطاقة االئتمانية خالل فترة وجيزة ودون
الحاجة إلى زيارة الفروع.
 إص ـ ـ ــدار أول ب ـط ــاق ــة م ـعــدن ـيــة لـمـنــاسـبــةالذكرى السنوية الـ 15بميزة التفاعل عن بعد،
والتي تعتبر نقلة نوعية في مجال تصميم و
استخدام البطاقات في دولة الكويت.
 تـ ـح ــد ي ــث ن ـ ـظـ ــام ا لـ ـتـ ـف ــا ع ــل اآل لـ ـ ـ ــي األول(م ـســاعــد) ،وتـفـعـيــل اسـتـخــدامــه عـلــى تطبيق
وات ـ ـسـ ــاب لـ ـل ــرد الـ ـس ــري ــع ع ـل ــى اس ـت ـف ـس ــارات
العمالء ،وربطه بمركز االتصال بالبنك.

خدمات مصرفية متميزة للشركات
يـسـتـهــدف "بــوب ـيــان" ال ـشــركــات فــي الـســوق
المحلي بكل قطاعاته وأ حـجــا مــه المختلفة،
حيث تحرص المجموعة المصرفية للشركات
على تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية
بشكل مبتكر ،والتركيز على تطوير وتحسين
المنتجات وا لـخــد مــات بشكل ر قـمــي متطور،
لمواكبة التطورات العالمية مع الحفاظ على
تقديمها بأعلى معايير الجودة.
كما تعتني المجموعة المصرفية للشركات
بـ ـشـ ـك ــل دائـ ـ ـ ــم بـ ــدعـ ــم ال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة،
والمتوسطة من خالل تقديم أفضل الخدمات
الـمـصــرفـيــة الـتــي تـنــاســب احـتـيــاجــاتـهــم ،مما
يساهم في تمكين هذه الشركات من مواكبة
طموحاتها.
وأثبتت المؤشرات ارتفاع عدد مستخدمي
الخدمات المصرفية عبر االنترنت واألجهزة
الــذك ـيــة ل ـل ـشــركــات واالع ـت ـم ــاد عـلـيـهــا بشكل
أساسي ،ويأتي ذلك أعقاب ارتفاع االستخدام
والطلب على توفير الخدمات بشكل رقمي.

المبنى الجديد
ً
شهد العام الماضي ،خالل احتفاالت البنك بمرور  16عاما
عـلــى الـتــأسـيــس فــي نــوفـمـبــر ،وضــع حـجــر األس ــاس للمبنى
الجديد لـ"بوبيان" والذي يتميز بـ:
 يقع في قلب العاصمة في منطقة شرق. مساحة االرض اإلجمالية نحو  4آالف متر مربع. عدد الطوابق  ،38و 4سراديب بارتفاع حوالي  200متر. المساحة اإلجمالية للمبنى (بحسب عدد الطوابق) نحو 83ألف متر مربع.
 -يتوقع االنتهاء من المبنى في نوفمبر .2024

وضع حجر األساس للمبنى الجديد

مسؤولية اجتماعية فاعلة
بالرغم من جائحة كوفيد  ،19استمر "بوبيان"
باقتدار في ممارسة دوره الفعال في المجتمع
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،والـ ـتـ ـف ــاع ــل مـ ــع م ـخ ـت ـل ــف ش ــرائ ـح ــه
وق ـطــاعــاتــه السـيـمــا ال ـش ـبــاب ،حـيــث ك ــان البنك
ً
رائ ــدا فــي دعمهم فــي مختلف الـمـجــاالت وعلى
كل الصعد ،باإلضافة إلــى الــدور المتميز الذي

قامت به فروعه في خدمة المناطق التي تعمل
فـيـهــا وت ـفــاع ـل ـهــا م ــع مـخـتـلــف ال ـق ـط ــاع ــات ،كما
ق ــام بمجموعة م ـب ــادرات تـعــد األولـ ــى فــي دولــة
الكويت ،حيث استفاد العديد مــن األط ــراف من
تلك الفعاليات بما فيهم العمالء وغير العمالء.

االستراتيجية الخمسية الثالثة
بــالــرغــم مــن الـتـحــديــات خ ــال ه ــذه الـمــرحـلــة،
ً
اسـتـمــررنــا بـنـجــاح فــي الـسـيــر قــدمــا فــي تنفيذ
االستراتيجية الخمسية الثالثة للبنك "بوبيان
 "2023بـ ـه ــدف االنـ ـتـ ـق ــال إل ـ ــى م ــرح ـل ــة "ال ـن ـم ــو
ً
المستقر" ،انطالقا من قاعدة األعمال الرئيسية

التي تم إرساؤها وتعزيز الوجود العالمي من
خالل االستحواذ على بنك لندن والشرق األوسط
وتطوير منصتنا للخدمات المصرفية الرقمية.

جانب من اجتماع «العمومية»

مساندة مساعي الحكومة ودعم العمالء
 المشاركة في تمويل الصندوق الــذي اعلنتأسيسه بنك الكويت المركزي بقيمة  10ماليين
دي ـنــار لــدعــم الـمـســاعــي الـحـكــومـيــة فــي مكافحة
انتشار فيروس كورونا.
 تــأجـيــل جـمـيــع أق ـســاط الـتـمــويــل وأقـســاطالبطاقات االئتمانية لجميع العمالء.

 تـ ــأج ـ ـيـ ــل أق ـ ـ ـسـ ـ ــاط الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات الـ ـصـ ـغـ ـي ــرةوالمتوسطة مع إلغاء كل األرباح المترتبة على
هذا التأجيل وأي رسوم أخرى.
 تـمــويــل ال ـشــركــات الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــةبشروط ميسرة ضمن الحزمة االقتصادية التي
أقرها بنك الكويت المركزي.

موارد بشرية شابة وطموحة
نـ ـج ــح الـ ـبـ ـن ــك خـ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام الـ ـم ــاض ــي فــي
الـمـحــافـظــة ع ـلــى م ـع ــدالت ال ـع ـمــالــة الــوطـنـيــة
وا لـتــي بلغت حــوا لــي  77فــي المئة ،و هــي من
أع ـل ــى ال ـن ـس ــب ،ل ـيــس ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـب ـنــوك
الـمـحـلـيــة فـحـســب ،بــل عـلــى مـسـتــوى الـقـطــاع

الـ ـ ـخ ـ ــاص الـ ـك ــويـ ـت ــي ،حـ ـي ــث أض ـ ـحـ ــى ال ـب ـن ــك
ً
نـمــوذ جــا لتوظيف العمالة المحلية ،وخلق
فرص عمل مميزة على مستوى المنطقة.

مبنى بنك بوبيان الجديد

ةديرجلا
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ً
«أرزان ثروات» مستشارا لالستحواذ على
مجمع مكاتب ومركز للبث اإلعالمي بهولندا

 447ألف دينار أرباح «كفيك» في 2020
● الغانم :الشركة استطاعت عبور تحديات جائحة كورونا بأقل الخسائر الممكنة
● البحر :اكتسبت ثقة البنوك الدائنة وسددت الدفعات المستحقة عليها
قالت رهام الغانم« :على الرغم
من الظروف االقتصادية غير
المواتية التي تمر بها دولة
الكويت ،والعالم اجمع وما
يرتبط بها من تحديات جراء
انتشار جائحة كورونا ،فإن
«كفيك» وإدارتها التنفيذية
استطاعت العبور بأقل
الخسائر الممكنة من تلك
الظروف والتحديات».

أعـلـنــت ال ـشــركــة الـكــويـتـيــة
للتمويل واالستثمار (كفيك)
نـتــا ئـجـهــا ا لـمــا لـيــة المجمعة
للسنة المالية المنتهية في
 31د يـسـمـبــر  ،2020محققة
ً
نموا في إ يــرادات المجموعة
بـنـسـبــة  25ف ــي ا ل ـم ـئــة ،حيث
ب ـل ـغــت إيـ ـ ـ ــرادات ال ـم ـج ـمــوعـ ًـة
 7.5م ــا ي ـي ــن د يـ ـن ــار م ـق ــار ن ــة
بـ ـ  6مــا يـيــن ع ــن  ،2019كما
ً
حققت نموا في األر بــاح قبل
الـ ـمـ ـخـ ـصـ ـص ــات االئ ـت ـم ــان ـي ــة
حيث
بنسبة  133في المئة،
ً
بلغت مليوني دينار مقارنة
بمبلغ  0.8مليون عن ،2019
كـ ـم ــا سـ ـجـ ـل ــت ا ل ـ ـشـ ــر كـ ــة األم
ص ــا ف ــي ر ب ـ ــح ب ـل ــغ  447أ ل ـفــا
ـس
بـ ـ ــوا قـ ـ ــع ر ب ـ ـح ـ ـيـ ــة  1.4ف ـل ـ ً
ل ـل ـس ـه ــم عـ ــن  2020مـ ـق ــار ن ــة
بصافي ربح  688ألفا بواقع
ربحية  2.2فلس للسهم عن
.2019
ً
وتعليقا على األداء المالي
اإليجابي للمجموعة ،أ كــدت
رئيسة مجلس اإلدارة ر هــام
الغانم قائلة« :على الرغم من
ال ـ ـظـ ــروف االق ـت ـص ــادي ــة غـيــر
المواتية التي تمر بها دولة
الـكــويــت ،والـعــالــم اجـمــع وما
يرتبط بها من تحديات جراء
انتشار جائحة كورونا ،فإن
« كـفـيــك» وإدار ت ـهــا التنفيذية
اس ـ ـت ـ ـطـ ــاعـ ــت ال ـ ـع ـ ـبـ ــور ب ــأق ــل
ال ـخ ـســائــر الـمـمـكـنــة م ــن تـلــك
الظروف والتحديات».
وأضافت ان «تلك النتائج
اإلي ـ ـ ـجـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــة تـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــس قـ ـ ــوة
ع ـن ـص ــري ــن رئ ـي ـس ـي ـي ــن ه ـمــا:
النموذج التشغيلي المتوازن
واالستراتيجية الراسخة»
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ق ـ ــائـ ـ ـل ـ ــة« :ان ـ ـنـ ــا
مستمرون في استراتيجيتنا
القائمة على تنويع مصادر
الدخل من أوعية استثمارية
م ـخ ـت ـل ـف ــة ،واالع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ع ـلــى
ت ــولـ ـي ــد إيـ ـ ـ ـ ــرادات وت ــدفـ ـق ــات
ن ـق ــدي ــة م ــن أن ـش ـط ــة خ ــدم ــات
ا لـ ـتـ ـم ــو ي ــل وإدارة األ صـ ـ ــول
واالستثمارات المدرة ،وليس
االعتماد على المضاربة في
أسواق المال فقط».

رهام الغانم
واستطاعت أذرع الشركة
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،ال ـم ـت ـم ـث ـل ــة فــي
ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع خ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات الـ ـتـ ـم ــوي ــل
وقطاع إدارة األصول وقطاع
االس ـت ـث ـمــار ،تـحـقـيــق ن ـمــاذج
أعـمــال مـتــوازنــة ،حـيــث نجح
قطاع االستثمار في التخارج
من بعض االستثمارات خالل
 ،2020م ـح ـق ـقــا أر بـ ــا حـ ــا مــن
تلك ا لـتـخــار جــات ،واستطاع
قـ ـط ــاع ال ـت ـم ــوي ــل ال ـم ـحــاف ـظــة
على إيرادات تمويل مستقرة،
حـيــث بـلــغ إج ـمــالــي إيـ ــرادات
التمويل لعامي  2020و2019
مبلغ  1.9مليون دينار.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف نـ ـ ــائـ ـ ــب رئ ـ ـيـ ــس
م ـج ـل ــس اإلدارة وا ل ــر ئـ ـي ــس
التنفيذي طارق البحر قائال:
«ب ــال ــرغ ــم م ــن ال ـ ـظـ ــروف غـيــر
العادية الناتجة عن جائحة
كورونا فإن كفيك استطاعت
اكتساب ثقة البنوك الدائنة
فــي الـمــركــز الـمــالــي لـلـشــركــة،
ح ـي ــث ا لـ ـت ــز م ــت خ ـ ــال 2020
بـ ـ ـس ـ ــداد ك ـ ــل ال ـ ــدفـ ـ ـع ـ ــات رب ــع
ا لـسـنــو يــة ا لـمـسـتـحـقــة عليها
تـ ـج ــاه الـ ـبـ ـن ــوك ف ــي م ــواع ـي ــد
اس ـت ـح ـق ــاق ـه ــا وال ـ ـتـ ــي بـلـغــت
إجـمــالــي  3.9مــايـيــن ديـنــار،
األم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي أس ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــر ع ــن
حصول «كفيك» على موافقة
البنوك ا لــدا ئـنــة على تجديد
تـسـهـيــات ا ئ ـت ـمــا ن ـيــة بمبلغ
 7.6م ــا يـ ـي ــن حـ ـت ــى ،2025
وتـ ـخـ ـفـ ـي ــض سـ ـع ــر الـ ـف ــائ ــدة

طارق البحر
بـ ـ ــوا قـ ـ ــع  1فـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة ،هـ ــذا
باإلضافة الى حصولها على
تسهيل ائتماني جديد بمبلغ
 1.5مليون دينار».
ك ـمــا س ـلــط ال ـب ـحــر ال ـضــوء
على نجاح قطاع االستثمار
في التخارج من بعض أصول
الـمـجـمــوعــة مــن خ ــال إحــدى
ش ــرك ــات ـه ــا ال ـت ــاب ـع ــة ،والـ ــذي
نتج عنه تسجيل المجموعة
لـصــافــي رب ــح م ــن الـبـيــع بلغ
 3.1ماليين.
ً
وأ كـ ـ ــد أن « كـ ـفـ ـي ــك» ح ــا ل ـي ــا
ت ـت ـم ـت ــع بـ ـم ــرك ــز م ــال ــي ق ــوي
ي ــؤه ـل ـه ــا ل ـم ــرح ـل ــة نـ ـم ــو فــي
أ عـمــا لـهــا ،حيث بلغ إجمالي
م ـ ـ ــو ج ـ ـ ــودات ا ل ـ ـشـ ــر كـ ــة 56.9
مـ ـلـ ـي ــون دي ـ ـ ـنـ ـ ــار ،فـ ـيـ ـم ــا ب ـلــغ
إ ج ـم ــا ل ــي ا ل ـم ـط ـل ــو ب ــات 15.1
مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــون ـ ــا ،كـ ـ ـم ـ ــا انـ ـخـ ـفـ ـض ــت
مــديــون ـيــات ال ـشــركــة بـنـسـبــة
ـت
 22ف ــي ا ل ـم ـئ ــة وا لـ ـت ــي بـلـغـ ً
 8.5ماليين عن  2020مقارنة
بـ ـمـ ـبـ ـل ــغ  10.9مـ ــا ي ـ ـيـ ــن عــن
 ،2019باإلضافة إلى ارتفاع
ح ـق ــوق ال ـم ـل ـك ـيــة لـمـســاهـمــي
ا لـ ـش ــر ك ــة األم ب ـن ـس ـبــة  5فــي
ا لـ ـمـ ـئ ــة ،وا ل ـ ـتـ ــي ب ـل ـغ ــت 41.1
ـون د ي ـ ـ ـنـ ـ ــار عـ ـ ــن 2020
م ـ ـل ـ ـيـ ـ ً
مـقــار نــة بمبلغ  39.1مليونا
عن .2019
واختتم البحر تصريحاته،
ً
مـ ـ ـ ـ ــؤكـ ـ ـ ـ ــدا ح ـ ـ ـ ـ ــرص «كـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــك»
ا لــدا ئــم عـلــى إ يـجــاد منتجات
و أ د و ا ت ا س ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــا ر يـ ـ ــة

 Ooredooترعى سباق مشي الـ  10آالف خطوة
بالتعاون مع «لوفات»

مجبل األيوب

ً
ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مـ ــن ح ــرصـ ـه ــا عـلــى
تحقيق التوازن بين أهداف الشركة
وال ـم ـج ـت ـمــع ،ت ـس ـعــى Ooredoo
لالتصاالت ،أول شركة اتصاالت
تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة
ف ــي ال ـكــويــت إل ــى الـمـســاهـمــة في
المبادرات واألنشطة ذات األهداف
الــريــاضـيــة والـصـحـيــة ك ـجــزء من
مـســؤولـيـتـهــا االج ـت ـمــاع ـيــة .ومــن
هنا ،قامت برعاية مسابقة سباق
ال ـم ـشــي الـمـنـظــم م ــن ِق ـب ــل شــركــة
«لوفات» ،مؤسسة رائدة تتخصص
فــي تقديم حـلــول غذائية صحية

لألشخاص من جميع األعمار في
الكويت ،والمستمرة حتى نهاية
مارس الجاري.
وي ـ ــأت ـ ــي س ـ ـبـ ــاق مـ ـش ــي ال ـ ـ ــ10
آالف خـ ـط ــوة بـنـسـخـتــه ال ـثــال ـثــة
ليحفز األفـ ــراد عـلــى عـيــش حياة
ً
أفضل وأكـثــر صحة ،وايـمــانــا من
 Ooredooو«ل ـ ــوف ـ ــات» بــأهـمـيــة
الرياضة في دعم الصحة البدنية
وال ــوق ــاي ــة م ــن األمـ ـ ـ ـ ــراض ،حـيــث
يمكن للجميع من مختلف الفئات
ال ـع ـم ــري ــة الـ ـمـ ـش ــارك ــة بــال ـس ـبــاق
والدخول في السحب لفرصة الفوز

أسعار صرف العمالت العالمية

بـجوائز قيمة مقدمة من Ooredoo
الكويت .في تعليق له على رعاية
الـ ـسـ ـب ــاق ،قـ ـ ــال م ــدي ــر أول إدارة
االتصال المؤسسي ،مجبل األيوب:
«ندرك في  Ooredooأن المسؤولية
االجتماعية مرتبطة بعدد من القيم
والمعايير اإلنسانية كالتضامن
واإلحساس بالمسؤولية تجاه كل
ما له عالقة بالشركة من مساهمين
وموظفين وأفــراد المجتمع ،حيث
تؤدي هذه المعايير والقيم إلى بناء
مجتمع صحي وسليم يــرفــع من
مستوى ثقافة المشاركة الرياضية».
وأضاف األيوب« :اهتمامنا بفئة
ال ـش ـبــاب م ــن أس ــاس ـي ــات سياسة
الـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة لشركة
 Ooredooالكويت تضمن إحداث
ت ــأث ـي ــر اي ـج ــاب ــي ع ـل ــى الـمـجـتـمــع
الكويتي كله ،فتأتي هــذه الرعاية
من ايماننا بأهمية هذه الفئة ودعم
المبادرات المعنية بتطوير صحة
وحياة الشباب».

«األسواق» :تعديل
أحكام المسجلين
في «األوراق المالية»
أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ف ــي إطـ ــار سـعــي هـيـئــة أس ــواق
المال المتواصل لتطوير القواعد
المنظمة لنشاط األوراق المالية،
ً
وسـ ـعـ ـي ــا م ـن ـهــا ل ـم ــواك ـب ــة أحـ ــدث
ال ـ ـت ـ ـط ـ ــورات ف ـ ــي أس ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـم ــال
ً
والمعايير المتعارف عليها دوليا
في نشاط األوراق المالية ،أصدرت
الهيئة أمس ،القرار رقم ( )23لسنة
 2021بشأن تعديل بعض أحكام
الكتاب األول (التعريفات) والكتاب
الخامس (أنشطة األوراق المالية
واألش ـ ـ ـخـ ـ ــاص الـ ـمـ ـسـ ـجـ ـل ــون) مــن
الــائـحــة التنفيذية لـلـقــانــون رقــم
 7لسنة  2010بشأن إنـشــاء هيئة
«أس ـ ـ ــواق الـ ـم ــال» وتـنـظـيــم نـشــاط
األوراق المالية وتعديالتهما.
وي ـع ـت ـبــر ه ـ ــذا ال ـت ـع ــدي ــل نـتــاج
ال ــدراس ــات الـتــي قــامــت بـهــا هيئة
أسـ ـ ــواق ال ـم ــال ض ـمــن ال ـم ـب ــادرات
والتغييرات ،التي تقوم بتطبيقها،
وتسعى من خاللها إلى المزيد من
التطور واالرتقاء في مجال أسواق
الـ ـم ــال ،إذ ت ــول ــت ال ـه ـي ـئــة دراسـ ــة
المقترحات والمالحظات المقدمة
من المؤسسات المالية والجهات
المعنية ،وتحليل الوضع الراهن
ودراسة المعايير الدولية المطبقة
مــن الـجـهــات األجـنـبـيــة والـجـهــات
الرقابية المحلية األخرى.
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اقتصاد

مـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــوع ـ ــة تـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــق عـ ـ ــوائـ ـ ــد
ج ـ ـيـ ــدة بـ ـمـ ـخ ــاط ــر م ـ ـحـ ــدودة
تـلـبــي تـطـلـعــات المساهمين
والعمالء ،وتنويع المحفظة
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــة لـ ــدي ـ ـهـ ــا ف ــي
ق ـطــاعــات ج ـغــراف ـيــة مـتـعــددة
لـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــل ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـخـ ـ ــا طـ ـ ــر ،وأن
ا لـشــر كــة مـسـتـمــرة فــي تنفيذ
خ ـط ــط الـ ـتـ ـخ ــارج م ــن بـعــض
االستثمارات غير المدرة.
و خـ ـ ـت ـ ــم «أود أن أ تـ ــو جـ ــه
بالشكر والتقدير الى جميع
مساهمي «كفيك» على والئهم
ود عـمـهــم المستمر للشركة،
وكـ ــذلـ ــك إل ـ ــى ع ـم ــائ ـه ــا عـلــى
ثقتهم التي يولونها لمجلس
اإلدارة وإلدارتها التنفيذية،
وتـ ـت ــوج ــه «كـ ـفـ ـي ــك» بــال ـش ـكــر
إلى الجهات الرقابية ممثلة
ف ــي «ه ـي ـئ ــة أس ـ ـ ــواق الـ ـم ــال»،
و»بـ ـن ــك ال ـك ــوي ــت ال ـم ــرك ــزي»،
و»وزارة التجارة والصناعة»
ع ـل ــى ال ـت ــوج ـي ـه ــات ال ـب ـن ــاء ة
وال ـم ـت ــاب ـع ــة ال ـم ـس ـت ـم ــرة مــن
أجل ضمان استقرار وسالمة
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـمـ ــالـ ــي ف ـ ــي دول ـ ــة
الكويت.
ً
وأخ ـ ـيـ ــرا ،أت ــوج ــه بــالـشـكــر
إ ل ـ ـ ـ ــى اإلدارة ا لـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ ي ــة
ول ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــع ال ـ ـعـ ــام ـ ـل ـ ـيـ ــن ف ــي
ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى ج ـ ـهـ ــودهـ ــم
لتحقيق استراتيجية «كفيك»
وأهدافها.

أعـلـنــت شــركــة «أرزان ثـ ــروات»،
التي تخضع إلشــراف سلطة دبي
ل ـل ـخــدمــات ال ـم ــال ـي ــة ،أن ـه ــا قــدمــت
استشارة للقيام باالستحواذ على
مجمع مكاتب مــع استوديوهات
مخصصة للبث اإلعالمي في وسط
«ميديا بارك» بهولندا.
وهــذا العقار المميز ،المعروف
م ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــون مـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــع م ـ ـكـ ــاتـ ــب
واستديوهات للبث اإلعالني مؤجر
ً
كامال لشركة RTL Nederland B.V
لمدة  10سنوات حتى  31ديسمبر
.2030
وي ـت ــأل ــف هـ ــذا ال ـم ـج ـمــع ،ال ــذي
ً
مبان
تم تجديده أخيرا من ثالثة
ٍ
مكتبية منفصلة تبلغ مساحتها
اإلجمالية  17.29ألــف متر مربع،
ً
إضافة إلى  161موقفا للسيارات،
ويـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ال ـم ـج ـم ــع ك ـم ـكــاتــب
رئ ـي ـس ـي ــة ل ـل ـش ــرك ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
مساحة خاصة باستوديو اإلنتاج
ّ
وب ـ ــث ل ـق ـنــوات األخـ ـب ــار واإلع ـ ــام
المختلفة لشركة .RTL
وتـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزي ش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــة RTL
 Nederlandبأنها الشركة المهيمنة
في البث التلفزيوني ،وهي تابعة
لمجموعة شــركــات ،RTL Group
الـتــي تــم تأسيسها وس ــط ميديا
بارك عام .1996

وحـ ـقـ ـق ــت م ـج ـم ــوع ــة ش ــرك ــات
 ،RTL Groupال ـشــركــة األم لـ ــRTL
ً
ً
 ،Nederlandرق ـم ــا قـيــاسـيــا في
ال ـم ـب ـي ـع ــات ع ـ ــام  2019ب ـل ــغ 6.5
مليارات يورو بمعدل نمو سنوي
 2.2في المئة ،كما أن الشركة األم
لمجموعة  RTL Groupهي شركة
 ،Bertelsmann AGا ل ـت ــي يبلغ
عــدد موظفيها أكثر مــن  125ألف
موظف ،وتبلغ مبيعاتها  18مليار
يورو ،التي تعتبر واحدة من أكبر
شركات اإلعالم على مستوى العالم.
وقــامــت شركة أرزان ث ــروات بــدور
المستشار االستراتيجي لهيكلة
الصفقة واالستحواذ على العقار،
وسنستمر بهذا الدور خالل فترة
استثمار العقار والمتوقع أن تحقق
ً
ً
دخال شهريا للعمالء بنسبة 9.20
ً
في المئة سنويا.
وعلق مهند أبوالحسن الرئيس
الـتـنـفـيــذي لـشــركــة أرزان ثـ ــروات:
«يـسـعــدنــا تـقــديــم ال ـم ـشــورة لهذه
الصفقة الخامسة في هولندا ،مما
يـعـكــس ثـقـتـنــا ف ــي س ــام ــة وأم ــن
ه ـ ــذا ال ـ ـسـ ــوق ،ل ـق ــد أصـ ـب ــح س ــوق
العقارات الهولندي وجهة رئيسية
لـ ـ ـ ــرأس الـ ـ ـم ـ ــال األجـ ـنـ ـب ــي بـسـبــب
أس ــاس ـي ــات وخ ـص ــائ ــص ال ـســوق
القوية واالستثنائية ،والمخاطر

مهند أبوالحسن

ً
المنخفضة نسبيا ،وبما يخص
هذه الصفقة ،يعد موقع ميديا بارك
ً
التي تعتبر مركزا لصناعة اإلعالم
ً
ً
ً
في هولندا ،موقعا جذابا وطبيعيا
لشركات اإلعالم الكبرى مثل .RTL
ً
ونـحــن دائ ـمــا ف ـخــورون بالثقة
الـتــي وضعها عمالؤنا فــي أرزان
ث ــروات ونتطلع لتحقيق وعودنا
ل ـه ــم فـ ــي ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ،إن هــدفـنــا
األس ــاس ــي ف ــي أرزان ثـ ـ ــروات هو
حماية ث ــروات عمالئنا وتحقيق
دخل شهري جذاب وثابت ومتوقع،
ً
ونعتقد أن هولندا توفر لنا فرصا
جيدة لتحقيق هذا الهدف.

«الكويت للتأمين» تحافظ على تصنيفات
ممتازة من «موديز» و«إيه إم بست»
ث ـ ـ ّـبـ ـ ـت ـ ــت وكـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة «مـ ـ ـ ــوديـ ـ ـ ــز»
للتصنيف االئتماني تصنيف
ال ـق ــوة الـمــالـيــة لـشــركــة الـكــويــت
لـلـتــأمـيــن عـنــد « ،»A3م ــع نـظــرة
مستقبلية مستقرة.
كما قامت وكالة «إيه إم بست»
لـخــد مــات التصنيف االئتماني
بتثبيت ا ل ـقــوة ا لـمــا لـيــة لشركة
الكويت للتأمين عند « »-Aممتاز،
ّ
مستقبلية مستقرة.
مع نظرة
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــري ـ ــن
ال ـص ــادري ــن ع ــن ك ــل م ــن وك ــال ــة:
«م ــودي ــز» و«إيـ ــه إم ب ـس ــت» ،قــال
سامي شريف الرئيس التنفيذي
ّ
«يسرنا
ّلشركة الكويت للتأمين:
أن ـن ــا حــافـظـنــا ع ـلــى تصنيفات

سامي شريف

م ـ ـ ـم ـ ـ ـتـ ـ ــازة فـ ـ ـ ــي ظـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف
ّ
االقتصادية الصعبة ،وان هذه
ّ
التصنيفات مهمة لنا وتشكل

ً
تكريما اللتزام الشركة بتنويع
جـيــد فــي المنتجات التأمينية
التقليدية والتكافلية وا لــو فــاء
بالتزاماتها المالية».
كما أضاف أن تلك التصنيفات
تعود إلــى وضــع الشركة القوي
ف ـ ــي س ـ ـ ــوق الـ ـت ــأمـ ـي ــن ال ـم ـح ـلــي
وسمعة
بعالمة تجارية راسخة ً
طيبة فــي الـخــدمــة ،إضــافــة إلــى
رس ـم ـل ـت ـه ــا الـ ـجـ ـي ــدة ،ورب ـح ـي ــة
اك ـت ـتــاب قــويــة وم ـس ـتــدامــة .كما
ت ـع ـك ــس أي ـ ـضـ ــا قـ ـ ـ ـ ّـوة م ـي ــزان ـ ّـي ــة
ً
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ،ف ـ ـضـ ــا عـ ـ ــن أدائ ـ ـهـ ــا
ّ
القوي ،والنهج الذي
التشغيلي
تتبناه الشركة في إدارة المخاطر
واألزمات في أوقات الطوارئ.

١٢
اقتصاد
ُ
«الوطني» يطلق بطاقات UEFA Champions League Mastercard
ةديرجلا
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توفر باقة من المزايا الفريدة والحصرية للمهتمين بأنماط الحياة

تواصلنا
مع عمالئنا
وترسيخ
شراكتنا مع
المؤسسات
العالمية
يدعمان
تقديمنا
خدمات
مبتكرة

العثمان

ً
ح ــرص ــا م ـنــه ع ـلــى مـكــافــأة
عـ ـ ـم ـ ــائ ـ ــه ،وتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم أحـ ـ ــدث
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات وال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات
ً
المصرفية وأكثرها ابتكارا
ً
و تـطــورا  ،بما يناسب أنماط
ح ـي ــات ـه ــم ال ـم ـت ـن ــوع ــة ،أط ـلــق
بنك الكويت الوطني بطاقات
UEFA Champions League
 ،Mastercardوا لـ ـ ـت ـ ــي تــم
ً
تصميمها خصيصا للعمالء
ال ـ ـم ـ ـه ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــن ب ـ ـ ـكـ ـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم
وال ــري ــاض ــة وأن ـم ــاط الـحـيــاة
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة ،بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون مــع
ماستركارد العالمية.
وت ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ــح بـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاق ـ ـ ــةUEFA
Champions League World
 Mastercardاالئتمانية من
"ا لـ ــو ط ـ ـنـ ــي" و بـ ـط ــا ق ــة UEFA
Champions League
Platinum Mastercard
مسبقة ا لــد فــع مــن "ا لــو طـنــي"
حــام ـل ـي ـهــا ب ــاق ــة م ــن ال ـمــزايــا
االستثنائية ،لما توفره من
برنامج نقاط جوول الوطني
االستثنائي ،ا لــذي يتماشى
مع اهتماماتهم وتطلعاتهم،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى م ـج ـم ــوع ــة مــن
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــوائ ـ ـ ــز وال ـ ـ ـس ـ ـ ـحـ ـ ــوبـ ـ ــات
الحصرية.
ويـ ـحـ ـص ــل ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ع ـلــى
ن ـق ــاط ج ـ ــوول ال ــوط ـن ــي عـنــد
ال ـ ـق ـ ـيـ ــام بـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـ ـشـ ــراء
ب ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدام الـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــات
الـ ـ ـم ـ ــؤهـ ـ ـل ـ ــة ،ح ـ ـيـ ــث ي ـح ـص ــل
العميل مقابل كل دينار يتم
ً
إن ـف ــاق ــه م ـح ـل ـيــا بــاس ـت ـخــدام

بـطــا قــة UEFA Champions
League World Mastercard
االئ ـت ـم ــان ـي ــة مـ ــن "ال ــوطـ ـن ــي"
على  3نقاط جوول الوطني،
ونقطة جوول الوطني واحدة
عند استخدام بطاقة
UEFA Champions
League Platinum
 Mastercardمسبقة ا لــد فــع
من "الوطني" .بينما يحصل
العميل مقابل كل دينار يتم
ً
إنـ ـف ــاق ــه دول ـ ـيـ ــا ب ــاس ـت ـخ ــدام
بـ ـط ــا ق ــةUEFA Champions
League World Mastercard
االئ ـت ـم ــان ـي ــة مـ ــن "ال ــوطـ ـن ــي"
على  5نقاط جوول الوطني،
و 3ن ـ ـق ــاط ج ـ ـ ــوول ا ل ــو ط ـن ــي
عند استخدام بطاقة UEFA
Champions League
Platinum Mastercard
مسبقة الدفع من "الوطني".
ويمكن للعميل استخدام
نـ ـق ــاط ج ـ ـ ــوول ال ــوطـ ـن ــي فــي
الـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــوق ل ـ ـ ـ ــدى مـ ـجـ ـم ــوع ــة
مـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــوع ـ ــة مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــات
الـتـجــاريــة الــرائــدة والـمــواقــع
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـق ــدم
م ـن ـت ـج ــات م ـت ـم ـي ــزة لـمـحـبــي
كرة القدم ،كما يتمتع حامل
الـ ـبـ ـط ــاق ــة ب ــالـ ـمـ ـش ــارك ــة فــي
ا لـسـحــو بــات ا لـشـهــر يــة للفوز
بجوائز وهدايا متميزة.
ول ـل ـمــرة األولـ ــى ال ـتــي تتم
م ـك ــاف ــأة ح ــام ـل ــي ال ـب ـطــاقــات
عـ ـل ــى ش ـغ ـف ـه ــم ب ـه ــواي ــات ـه ــم
الـ ـ ـمـ ـ ـفـ ـ ـضـ ـ ـل ـ ــة ،حـ ـ ـي ـ ــث يـ ـمـ ـك ــن
ل ـح ــام ـل ــي ال ـب ـط ــاق ــة اخ ـت ـي ــار

ف ــري ــق يـ ـق ــوم ــون بـتـشـجـيـعــه
وكسب آالف النقاط في حالة
فوزه بإحدى البطوالت.
ك ـم ــا ت ــو ف ــر ب ـط ــا ق ــة UEFA
Champions League
World Mastercard
االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة مـ ــن "ال ــوطـ ـن ــي"
ج ـم ـيــع ال ـخ ــدم ــات الـمـتـمـيــزة
عـ ـل ــى مـ ـنـ ـص ــة م ــاسـ ـت ــرك ــارد
العالمية من إمكانية دخول
ق ــا ع ــات اال ن ـت ـظ ــار ف ــي معظم
م ـطــارات الـعــالــم ،والـحـصــول
ً
عـ ـل ــى ت ــأمـ ـي ــن سـ ـف ــر مـ ـج ــان ــا،
وخدمة المساعدة الشخصية
(الكونسيرج) ،وخدمة إيقاف
الـ ـسـ ـي ــارات ال ـم ـج ــان ـي ــة ،إل ــى
جــانــب الـعــديــد مــن الـعــروض
والخصومات.
إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،وفـ ــي
إط ـ ـ ـ ــار حـ ــرصـ ــه عـ ـل ــى ت ـق ــدي ــم
مكافآت استثنائية لعمالئه،
و تـلـبـيــة جـمـيــع احتياجاتهم
المختلفة ،يوفر البنك لحاملي
بطاقات الوطني Mastercard
االئ ـت ـمــان ـيــة ال ـمــؤه ـلــة فــرصــة
الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـ ـلـ ــى اس ـ ـ ـتـ ـ ــرداد
نقدي حتى  25في المئة على
مشترياتهم في جميع أنحاء
العالم عند استخدام البطاقات
ال ـم ــؤه ـل ــة فـ ــي الـ ـتـ ـس ــوق ل ــدى
مجموعة مختارة من العالمات
التجارية العالمية.

وب ـ ـهـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ق ــال
ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـ ـع ـ ــام ل ـم ـج ـم ــوع ــة
الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة
ال ـش ـخ ـص ـيــة ف ــي "ال ــوطـ ـن ــي"،
م ـ ـح ـ ـمـ ــد الـ ـ ـعـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــان" :نـ ــركـ ــز
ج ـ ـهـ ــودنـ ــا فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ع ـلــى
تـطــو يــر مــا نـقــد مــه لعمالئنا
مـ ـ ـ ــن مـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــات وخ ـ ـ ــدم ـ ـ ــات
مـ ـ ـص ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة مـ ـ ـبـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــرة يـ ـت ــم
تصميمها ،بما يتناسب مع
مـتـطـلـبــات ال ـع ـمــاء وأن ـمــاط
حياتهم المتنوعة ،هــذا إلى
جانب توفير أفضل المزايا
والـ ـع ــروض ال ـح ـصــريــة عـلــى
م ـ ـ ــدار الـ ـ ـع ـ ــام ،بـ ـم ــا فـ ــي ذل ــك
الـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــوم ـ ــات وال ـ ـح ـ ـمـ ــات
المميزة والفريدة من نوعها
لحضور البطوالت الدولية".
وأ ض ــاف ا لـعـثـمــان" :تمثل
الـ ـبـ ـط ــاق ــات ال ـ ـجـ ــديـ ــدة أك ـث ــر
الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــات مـ ـ ـ ــن نـ ــوع ـ ـهـ ــا
ً
تطورا  ،والتي تم تصميمها
ً
خ ـص ـي ـصــا لـلـمـهـتـمـيــن بـكــرة
ال ـ ـقـ ــدم والـ ــريـ ــاضـ ــة وأنـ ـم ــاط
ا لـحـيــاة الصحية خـطــوة في
إ ط ــار سعينا لـتـقــد يــم حلول
م ـصــرف ـيــة مـتـكــامـلــة تـنــاســب
جـ ـمـ ـي ــع شـ ـ ــرائـ ـ ــح عـ ـم ــائـ ـن ــا،
ونعتمد في تحقيق ذلك على
تــواص ـل ـنــا الـمـسـتـمــر مـعـهــم،
وحرصنا على بناء شراكات
استراتيجية مع المؤسسات
العالمية الرائدة ،بما يساهم
فــي ا لـحـفــاظ على

خالد الجبالي

محمد العثمان

البطاقات تأتي ضمن
مساعينا لتطوير
منتجاتنا بما يلبي
تطلعات عمالئنا

العثمان

ري ــادتـ ـن ــا ،وإثـ ـ ـ ــراء ال ـت ـجــربــة
المصرفية لعمالئنا".
وأ كــد أن بـطــا قــات الوطني
االئ ـت ـم ــان ـي ــة تــوفــر

تعاوننا مع «الوطني»
يمنح حاملي بطاقات
 Mastercardتجربة
مميزة واستثنائية

الجبالي

فـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة ف ــي
الحمالت التي يطلقها البنك
على مــدار العام ،إضافة إلى
ما توفره للعمالء من أسلوب
ح ـي ــاة ف ــري ــد ب ـمــا ت ـقــدمــه مــن
مزايا متعددة لحامليها.
م ــن جــان ـبــه ،أع ـلــن الـمــديــر
اإلق ـل ـي ـم ــي ل ـم ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق
األوسـ ـ ـ ــط وش ـ ـمـ ــال إف ــري ـق ـي ــا
لماستر كارد العالمية خالد
الجبالي " :سـعــداء بتعاوننا
المثمر مع (الوطني) ،والذي
ي ـ ـم ـ ـنـ ــح ع ـ ـ ـمـ ـ ــاء الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك م ــن
حاملي بطاقات Mastercard
االئتمانية مزايا استثنائية
وت ـج ــرب ــة م ـم ـي ــزة وم ـك ــاف ــآت
على مدار العام ،كما نتطلع
إل ــى م ــزي ــد م ــن ال ـت ـع ــاون فــي
المستقبل".
جدير بالذكر ،أن بطاقات
 M a s t e r c a r dا ل ـ ــو طـ ـ ـن ـ ــي
االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة تـ ــوفـ ــر ال ـع ــدي ــد
م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــزاي ـ ـ ــا والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض
ال ـح ـصــريــة ل ـل ـع ـمــاء ،وال ـتــي
ت ـت ـض ـمــن ب ــرن ــام ــج م ـك ــاف ــآت
ال ــوط ـن ــي م ــع أك ـث ــر م ــن 850

ً
ً
مـ ـح ــا م ـ ـشـ ــاركـ ــا ،والـ ــدخـ ــول
ً
مـجــانــا إلــى قــاعــات االنـتـظــار
الـفـخـمــة فــي ال ـم ـطــارات حــول
ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم ،وت ـ ــأمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـسـ ـف ــر
ً
م ـ ـجـ ــانـ ــا ،وخ ـ ــدم ـ ــة ال ــوطـ ـن ــي
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـسـ ــوق اآلمـ ـ ـ ـ ـ ــن ،وخـ ــدمـ ــة
ً
إي ـ ـقـ ــاف ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات م ـج ــان ــا،
وخدمة المساعدة الشخصية
ً
المحلية "الكونسيرج" ،فضال
عـ ـ ــن الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض الـ ـحـ ـص ــري ــة
المميزة.
ُ
وت ـعــد ب ـطــاقــات "الــوط ـنــي"
االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة الـ ـ ـح ـ ــل األم ـ ـثـ ــل
إلت ـ ـمـ ــام الـ ـم ــدف ــوع ــات ،حـيــث
ي ـم ـنــح اس ـت ـخــدام ـهــا ال ـعــديــد
مــن ال ـمــزايــا ،ومـنـهــا بــرنــامــج
مــايـلــز الــوط ـنــي ،إضــافــة إلــى
خ ــدم ــة ح ـم ــاي ــة ال ـم ـش ـتــريــات
وخدمة تمديد فترة الضمان،
إض ــاف ــة إل ــى فــرصــة الــدخــول
فـ ـ ــي س ـ ـحـ ــوبـ ــات "الـ ــوط ـ ـنـ ــي"
المتعددة.

«بيتك» يطلق أسرع إصدار بطاقات فورية في الكويت
خدمة ذاتية تتيح الحصول على بطاقة مصرفية في  3دقائق
أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك) ،كأول بنك في
الكويت ،خدمة اإلصدار الفوري لبطاقة الصرف اآللي
من غير تقديم طلب مسبق ،عبر أكثر من  100جهاز
 ATMتغطي جميع فروع "بيتك" (رجال-سيدات) ،إلى
جانب عــدد من المجمعات التجارية ،حيث تعتبر
الشبكة األكـبــر فــي الكويت مــن حيث عــدد األجهزة
المتوفرة.
وأوضح المدير العام للخدمات المصرفية لألفراد
للمجموعة في "بيتك" ،خالد الشمالن ،ان الخدمة
الذاتية تتيح لعمالء البنك امكانية طباعة بطاقة
الصرف اآللي في  3دقائق دون الحاجة لزيارة الفرع،
وال حتى التحدث الــى موظفي البنك عبر الخدمة
الهاتفية ،وال إجراء اي طلب مسبق ،مبينا ان عملية
طباعة البطاقة وتسلمها وتفعيلها ال تتطلب سوى
ادخال البطاقة المدنية في جهاز الصرف اآللي ،ومن
ثم اتباع الخطوات السهلة والواضحة ،مع ادخــال
رمز الــ OTPالذي ستلمه العميل عبر رسالة نصية
على الـمــوبــايــل ،تماشيا مــع اعـلــى درج ــات األم ــان،
ويتم حاليا تفعيل الخدمة تدريجيا في جميع فروع
"بيتك" والفروع الذكية (.)KFH Go
ولفت إلى أنه يمكن لعمالء "بيتك" اصدار بطاقة
الصرف االلــي (الجديدة – االسـتـبــدال) ،منوها بأن
الخدمة مـتــوافــرة على مــدار الـســاعــة ،بما يتناسب
مع جميع اوقات العميل ،مضيفا ان الخدمة تشمل
جميع عمالء "بيتك" بمختلف الشرائح( :األولــويــة

– النخبة – الــرواد – التميز – الــربــان – السندس –
حسابي – العادية).
ونوه إلى أن التقنية الجديدة ()Hybrid Solution
التي يستخدمها "بيتك" كأول بنك في العالم ،ستتيح
للعمالء امكانية الطباعة الفورية لبطاقة الصرف
اآللــي بعدة طرق مختلفة منها الخدمة الذاتية ،أو
من خالل جهاز لوحي ( )Tabletالمتوفر لدى موظفي
الفروع ،أو من خالل الهواتف الذكية باستخدم الرمز
التعريفي (.)QR Code
وقــال إن خدمة إصــدار بطاقة فورية بــدون طلب
مسبق التي انـفــرد "بيتك" بإطالقها بالتعاون مع
شــركــة  NCRال ــرائ ــدة عــالـمـيــا ف ــي ح ـلــول وتـقـنـيــات
الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة ،م ــا ه ــي اال ت ــأك ـي ــد جــديــد
عـلــى ال ـتــزام الـبـنــك بتبني أح ــدث مــا تــوصـلــت إليه
تكنولوجيا ال ـخــدمــات الـمــالـيــة ،وتـجـسـيــد للتقدم
الملحوظ في تطبيق حلول الخدمة الذاتية لتحقيق
األفضل للعمالء ،ومنحهم تجربة مصرفية عصرية
ومتميزة ضمن اعلى معايير الكفاءة والجودة.
وأش ــار إل ــى أن "بـيـتــك" نـجــح فــي تحقيق قـفــزات
كـبـيــرة ف ــي ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة الــرق ـم ـيــة ،مــؤكــدا
مــواص ـلــة ال ـج ـهــود ف ــي مــواك ـبــة آخ ــر الـمـسـتـجــدات
في التكنولوجيا المالية  ،FinTechوالرقمنة عبر
تــوظـيــف ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي وال ــروب ــوت ،ليعيش
البنك مستقبل الصيرفة اإللكترونية ،ويحافظ على
ّ
السباق والــرائــد في تبني الحلول الرقمية،
موقعه

«برقان» يعلن فائزي «يومي»
أعلن "بــرقــان" أسماء
الفائزين في السحوبات
الـيــومـيــة عـلــى حـســاب
"يومي" ،وفاز كل واحد
منهم بـجــائــزة 5.000
د.ك ،وك ــان الـحــظ من
نصيب:
خـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــار شـ ـبـ ـل ــي
حدادين ،وعبدالسالم
علي النقي ،وتيريلين
وعبدالله جواد دشتي.
اوسيغان الينو،
ويوفر البنك سحبا ربع سنوي لحساب "يومي" للفوز بجائزة نقدية
بقيمة  125,000دينار .وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعين على
العمالء أال يقل رصيدهم عن  500د.ك مدة شهرين كاملين قبل تاريخ
السحب ،كما أن كل  10د.ك تمثل فرصة واحده لدخول السحب ،وإذا كان
رصيد الحساب  500دينار فما فوق فسيكون صاحبه مؤهال للدخول
في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.

واالن ـفــراد بطرح خــدمــات متطورة تلبي طموحات
العمالء وتطلعات جيل األلفية.
خدمات "بيتك" الرقمية ...عالمك المصرفي بين
يديك
يوفر "بيتك" لعمالئه باقة متكاملة من الحلول
المصرفية الرقمية عبر  KFHonlineعلى تطبيق
الموبايل او عبر الموقع االلكتروني ،حيث استفاد
الـعـمــاء مــن خــدمــة فـتــح حـســاب مـصــرفــي اونــايــن
للمواطنين والمقيمين لالنضمام لعمالء "بيتك"
دون زيارة الفرع.
وتتيح الخدمة للعمالء الجدد ممن ليس لديهم
اي ح ـس ــاب ــات م ـصــرف ـيــة ف ــي ال ـب ـنــك إم ـكــان ـيــة فتح
حساب مصرفي اونــايــن عبر تطبيق KFHonline
على الموبايل بمنتهى السهولة واألمان ،مع تنفيذ
التوقيع الكترونيا ،وذلك عبر خدمة التوقيع الرقمي
بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
ويوفر "بيتك" خدمة متابعة التحويالت المصرفية
ب ـن ـظ ــام س ــوي ـف ــت « »SWIFT GPIال ـك ـت ــرون ـي ــا عـبــر
 ،KFHOnlineوخــدمــة ربــط الحساب برقم الـتــداول
مع شركة المقاصة الكويتية ،وخدمة التحويل الى
حساب بيتك للتداول ،وإيداع الشيكات عبر الموبايل،
والسحب النقدي دون بطاقة من خالل «»QR Code
عبر البطاقة المدنية أو رقم الهاتف ،وفتح حساب
الــذهــب اون ــاي ــن وب ـيــع وشـ ــراء الــذهــب الـكـتــرونـيــا،
و"بيتي أونالين" التي تمكن الوالد من إدارة حسابات

ً
أبنائه ،وخدمة  Skiplinoلحجز المواعيد إلكترونيا
في الفروع المصرفية ،و"بيتك" للمساعدة ()Chatbot
عبر منصاته المختلفة ،والموقع اإللكتروني للبنك
والهواتف الذكية ،واإلشعارات Push Notification
المهمة أثناء السفر في حال عدم توفر خدمة الرسائل
النصية ،وخدمة  KFH Payللدفع االلكتروني ،وطباعة
الشيكات الفورية وشــراء سبائك الذهب وتسلمها
ً
فــورا من خــال أجهزة  XTMالموجودة في الفروع
الذكية ( )KFH Goالبالغ عددها  10فروع والمنتشرة
بأماكن مختلفة في الكويت بما فيها مطار الكويت
الــدولــي ،والتي تتيح خدمات مصرفية ذات كفاء ة
عالية بما يزيد عن  80%من الخدمات واألعمال التي
تقدمها الفروع بمفهومها التقليدي.
ً
وأطلق "بيتك" مؤخرا خدمة التحويل الفوري الى
"بيتك تركيا" باستخدام شبكة  ،RippleNetوالتي
تأتي ضمن اطار حرص البنك على تلبية تطلعات
العمالء الراغبين بتنفيذ تحويالت فورية الى تركيا
ألغراض شخصية واستثمارية على مدار الساعة،
حيث باالنضمام الــى شبكة  RippleNetالعالمية،
يمكن للمؤسسات المالية تنفيذ عمليات تحويل
فورية وموثوقة وفعالة من حيث التكلفة.
كـمــا يــوفــر الـكـثـيــر م ــن ح ـلــول ال ــدف ــع وال ـخــدمــات
الرقمية ذات الكفاء ة العالية ،كالتحويالت المالية
الـمـحـلـيــة وال ـخ ــارج ـي ــة ،وانـ ـش ــاء ودائ ـ ـ ــع ،واض ــاف ــة
مـسـتـفـيــديــن ،واس ـت ـع ــام ع ــن رص ـي ــد ،وط ـلــب دفـتــر

خالد الشمالن
شيكات ،وطلب التمويل ،وطلب بطاقة الخير ،وعرض
الرقم السري الخاص بالبطاقات االئتمانية وبطاقات
السحب اآللي ،وتفعيل البطاقات المصرفية الجديدة،
والتبليغ عن بطاقة مفقودة ســواء كانت ائتمانية
او سحب آلي ،ومعرفة االلتزامات التمويلية وعدد
االقساط ،واالطالع على الخطط االستثمارية ،وخدمة
الحصول على ملخص أرصدة الحسابات والودائع،
وغيرها الكثير من الخدمات المصرفية االلكترونية.

«التجاري» يجري سحب «النجمة» األسبوعي و«أكثر من راتب»
أج ـ ــرى "ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري" س ـح ــوب ــات ــه ع ـل ــى ح ـســاب
"النجمة" وحملة "أكثر من راتــب" ،أمس في مبنى
البنك الرئيسي ،بحضور ممثل عن وزارة التجارة
والصناعة أحمد البصمان ،مع االلتزام باالشتراطات
الصحية والوقائية المتمثلة في التباعد االجتماعي.
وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر
وسائل التواصل االجتماعي ،وجاءت نتيجة السحب
على النحو التالي:
أوال :سحب حساب النجمة االسبوعي – جائزة
 5,000دينار من نصيب الفائز ميثم محمد القطان.
ثانيا :سحب حملة "أكثر من راتب" – جائزة تعادل
راتبا تصل حتى  1,000دينار من نصيب الفائز قنور
عريم العازمي.
وأوضح البنك أن الحملة موجهة للعمالء الكويتيين
الذين يحولون رواتبهم البالغه  500دينار أو أكثر
على البنك وبصفة خاصة العاملون في القطاعين
الحكومي والنفطي والشركات المدرجة لدى البنك،

ومــن مزايا هــذه الحملة الحصول على هدية نقدية
فورية تبلغ قيمتها من  250إلى  500دينار أو قرض
من دون فائدة بقيمة  5أضعاف الراتب وبحد أقصى
 10,000دينار ،وسيكون هناك سحب أسبوعي للعمالء
الكويتيين الحاليين والجدد ممن يحولون رواتبهم
على البنك لربح مبلغ يعادل راتبا واحدا من الرواتب
التي يتقاضونها شهريا.
كما يمكن للعمالء الكويتيين المتقاعدين ،باإلضافة
ال ــى المقيمين الــذيــن يـحــولــون مديونيتهم البالغة
 10,000د.ك فما فوق الى البنك الحصول على هدية
نقدية قدرها  1في المئة من قيمة المديونية المحولة.
يذكر أن جوائز حساب "النجمة" مميزة بحجم مبالغ
الجوائز المقدمة ،باإلضافة إلى تنوعها طوال السنة،
والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة  5,000دينار،
وشهرية بقيمة  20,000دينار ،باإلضافة الى جائزة
نصف سنوية بقيمة  500,000دينار ،وسحب آخر العام
على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في

العالم بقيمة 1,500,000
دينار.
أم ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ــن آل ـ ـي ـ ــة ف ـتــح
حساب النجمة والتأهل
لـ ــدخـ ــول الـ ـسـ ـح ــوب ــات،
فمن المعروف أنه يمكن
فتحه فقط بإيداع 100
دينار ،ويجب أن يكون
ف ــي ال ـح ـســاب مـبـلــغ ال
ي ـق ــل ع ــن  500دي ـن ــار
للتأهل ودخول جميع
السحوبات على كل الجوائز
التي يقدمها الحساب ،فكلما زاد رصيد العميل زادت
ً
فرصة الفوز ،فضال عن المزايا اإلضافية التي يوفرها
الحساب ،إذ يحصل العميل على بطاقة سحب آلي،
وبـطــاقــة ائـتـمــان بـضـمــان ال ـح ـســاب ،وك ــل الـخــدمــات
المصرفية من البنك .وكشف البنك أن حساب "النجمة"

متاح للجميع ،وبإمكان أي شخص فتحه من
خالل تطبيق  CBK Mobileبخطوات بسيطة ومن أي
مكان وفي أي وقت.
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اعتمدت «البا» الدفعة األولى من جيل
الجوهر ،وستبدأ تدريبهم بكثافة
واخضاعهم لورش وحلقات حوارية مع
شخصيات عالمية.
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أدى الفنان عبدالله الرويشد مجموعة
كبيرة من األغنيات العاطفية والوطنية
خالل األمسية الفنية «والتقينا».

١٥

قدم الفنان اإلماراتي حسين الجسمي
أغنية «قول وفعل» في ختام النسخة الـ21
لبطولة فزاع لليولة والنسخة الـ  16من
برنامج الميدان.

تأجيل
إلى
يدفع
«كورونا»
ً
«السرعة والغضب  »9مجددا
فيلم للنجم العالمي ديزل وميشيل رودريغيز بالتعاون مع كاردي بي

ملصق الفيلم

بـعــد أن تــم تــأجـيــل مــوعــد ع ــرض فـيـلــم "الـســرعــة
والغضب  "9الــذي كــان مــن المقرر أن يعرض
في  2أبريل المقبل ،إلى  28مايو القادم ،أعلنت
الشركة المنتجة  Universalالتراجع عن هذا
الموعد وتأجيل العرض إلى  25يونيو المقبل.
وش ـ ـهـ ــد الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن الـ ـت ــأجـ ـي ــات
والـتـغـيــرات فــي مــوعــد ال ـعــرض بسبب جائحة
كورونا التي أدت إلى إغالق جميع دور العرض
حول العالم ،وهو ما سيدفع بالتالي إلى تأجيل
الجزء العاشر من السلسلة الذي كان مقررا انطالق
تصويره خالل العام الحالي.
وكان القائمون على الفيلم طرحوا أول إعالن
ت ـشــوي ـقــي ق ـص ـيــر ل ـل ـجــزء ال ـت ــاس ــع ال ـم ـن ـت ـظــر من
سلسلة أفالم سباقات السيارات الشهيرة ،والذي
يعتبر تمهيدا لإلعالن الرئيسي للفيلم الذي يطرح
بمدة أطول.
وي ـت ــرق ــب مـحـبــي الـسـلـسـلــة ال ـعــال ـم ـيــة مـشــاركــة
النجمة ميشيل رودريغير بالسلسلة والــدور الذي
تلعبه وخاصة أنها أعلنت في وقت سابق عن عدم
مشاركتها بالجزء التاسع ما لم يهتم صناع السينما
باألدوار النسائية ،وكتبت في حينها عبر صفحتها

نيكوالس كيج

الخاصة بأحد مواقع التواصل االجتماعي" :أتمنى
أن ُيظهر صناع السينما المزيد من االهتمام لألدوار
النسائية ،أو أقول وداعا لفيلم فاست آند فيوريوس،
كانت تجربة رائعة ،أنا ممتنة ألنني حظيت بإنجاز
 8أجزاء ناجحة".
وسيشهد ال ـجــزء الـمــرتـقــب ظـهــور مغنية ال ــراب
األميركية كــاردي بــي ،في دور لم يكشف عنه بعد،
فــي ثــا نــي مـشــار كــة سينمائية لها بعد فيلمها مع
جنيفر لوبيز في  ،Hustlersكما يشهد عودة المغني
والممثل  Don Omarصاحب شخصية "سانتوس"
وذلك بعد توقف مشاركته منذ الجزء الخامس الذي
عرض عام .2011
وحقق الجزء األخير من سلسلة Fast & Furious
حصيلة إيـ ــرادات وصـلــت إل ــى مـلـيــار و 238مليون
دوالر حول العالم.
ويـشــارك في بطولة الفيلم الممثل العالمي فان
ديزل والنجمة العالمية ميشيل رودريغيز ،وشارليز
ث ـيــرون ،وس ـكــوت أس ـت ــوود ،وك ــورت راس ــل ،ودوي ــن
جونسون ،وهيلين ميرين ،وجايسون ستاثام ،وهو
من تأليف كريس مورجان وجارى سكوت طومسون،
ومن إخراج .F.Gary Gray

ميشيل رودريغيز

ليلي جيمس

برونو مارس

نيكوالس كيج يتزوج للمرة الخامسة

ً
ً
منزال في لندن بـ  30مليون إسترليني برونو مارس ُيطلق «اترك الباب مفتوحا»
جيمس تشتري

احتفل الممثل العالمي نيكوالس كيج بزفافه للمرة الخامسة ،إذ تزوج هذه المرة
من حبيبته اليابانية ريكو شيباتا ( 26سنة).
ُ
وأ شــارت تقارير فنية إلى فارق ُ
العمر الكبير بين كيج وعروسه ،التي تعد أصغر
ً
من ابنه البكر بأربع سنوات ،فيما هو يكبرها بـ  31عاما  ،إذ يبلغ عمره  57سنة.
وكان كيج تعرف إلى ريكو في اليابان ،بعد انفصاله عن زوجته الرابعة في ،2019
وعرض عليها الزواج قبل أشهر قليلة ،فيما قررا الزواج في  16فبراير الماضي بشكل
غير معلن.
وقد انتشرت صور من المناسبة ،وارتدت العروس فستانا من دار توم فورد ،فيما
ً
انتعلت "مشاية بإصبع" حمراء ،تبعا للتقاليد اليابانية.

ً
اشترت النجمة العالميةليلي جيمس ( 31عاما) منزلها األول في لندن بقيمة  30مليون
جنيه إسترليني.
ً
ورصدت عدسات الكاميرات صورا لصديق ليلي ،وهو نجم الروك العالمي مايكل شومان
ً
( 35عاما) في محيط المنزل ،حيث أوردت وسائل اإلعــام العالمية أنه كان يــزور النجمة
بمنزلها الجديد.
وتظهر وثــائــق السجل العقاري أن الممثلة ،التي نشأت فــي إيشر بمقاطعة ســري في
دون مقرض في نوفمبر.
إنكلترا ،اشترت المنزل المسجل من الدرجة الثانية في شمال لندن ُ
ً
ُيذكر أن ليلي ومايكل لم يعلنا بعد بشكل رسمي عالقتهما ،لكنهما شوهدا معا في العديد
من المناسبات ،كما انتشرت صورهما في المواقع الفنية.

س أغنيته الجديدة بعنوان "اترك الباب مفتوحا" (
طرح النجم العالميبرونو مار 
 ،)Leave the door openعلى قناته الرسمية بـ"يوتيوب" .وقد استطاعت األغنية أن
تحتل المركز األول على أحد التطبيقات الموسيقية العالمية.
جدير بالذكر ،أن برونو بدأ شهرته مع فرقة  ،The Hooligansوهي فرقة تعزف
العديد من اآلالت الموسيقية ،مثل :الغيتار الكهربائي ،البايز ،البيانو ،والطبول،
وفيها مغنون احتياطيون.
وقد حصل مارس على العديد من الجوائز والترشيحات ،بما في ذلك  11جائزة
غرامي ،وثالث جوائز بريت ،وتسع جوائز للموسيقى األميركية ،وعشر جوائز Soul
ً
 ،Trainوحصل أيضا على ثالثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس لألرقام القياسية.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :أنــت في زمــن يتطلب الكثير من
الحكمة والصبر حتى ينقضي.
ً
عاطفيا :تلتقي لوقت قصير شخصا قد
ً
يؤثر فيك عاطفيا.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال ــرؤي ــة الـصـحـيـحــة تــراهــا
ب ـق ـل ـب ــك ،ألن الـ ـعـ ـي ــون ال ت ـ ـ ــدرك جــوهــر
األشياء.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ً
ً
مهنيا  :عندما تنجز عمال جـيــدا عند
ذلك تعطيه قيمة وتظهر مهارتك.
ً
عاطفيا :تفاجئك األبراج بإرسال وجه
جديد تميل إليه بكل مشاعرك.
ً
اجتماعيا :أحد معارفك يبحث عن خطأ
قمت به ،كما لو أنه يبحث عن كنز.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :انتبه ،فالوقت هو الذي يظهر إن كان
ً
عملك جيدا أم ال.
ً
ً
عاطفيا :طبعك الغيور يجعلك غاضبا بوجه
الحبيب ألتفه األسباب.
ً
اجتماعيا :الرفيق قبل الطريق ،فتأكد ممن
ً
تتخذه صاحبا لك.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـهـنـيــا :سـهــل لــديــك أن تـخــدع مــن تعمل
لديهم ،لكن من الصعب خداع ضميرك.
ً
عاطفيا :ذنبك أنك تحبه بدون حدود ،وهو
ً
حاليا ال يشعر بوجودك.
ً
اجتماعيا :ال تبحث عن المتعة التي تزول
ً
سريعا ،بل عن الفرح الذي يبقى.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
ً
مـهـنـيــا :ازدهـ ــار عملك غـيــر مـتــوافــر دائ ـمــا،
فالظروف في صعود وانحدار.
ً
عاطفيا :سوف تقع على شخص من الطرف
اآلخر يمأل حياتك بالبهجة.
ً
اجتماعيا :المعاملة الحسنة ّ
تلين الصدور،
وتخمد الغضب ،وتجلب األصدقاء.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
ً
مهنيا :ثمة زميل يفسد عليك عملك أحيانا
من دون أن يدري ،فانتبه منه.
ً
عاطفيا  :ينتصر حبكما عندما تسيران
على درب يصل بكما إلى هدف واحد.
ً
اجتماعيا :ال تضيع ساعة واحدة من وقتك
سدى ،ألنه ال ثمن لها.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
م ـه ـن ـيــا :ال ـع ـمــل ال ـج ـيــد يـظـهــر ف ــي ثـنــاء
اآلخرين ،فاستعمل مهارتك في اإلنجاز.
ً
عاطفيا :يحدث خصام كبير بينكما ،لكن
أوان المصالحة لم يفت بعد.
ً
اجـتـمــاعـيــا :كــل رغ ـبــة تحققها فــي غير
مكانها تضاعف متاعبك.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ً
مهنيا :الحياة ال تعطي دروسا مجانية،
لهذا فإن فشلك هو عبرة لك.
ً
عاطفيا :أجمل خير في الحياة هو الحب،
فتمتعا به ،وأنعشاه باإلخالص.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال أح ــد م ـنــزهــا ع ــن الـخـطــأ،
والمهم أن تعترف به عندما تسيء إلى
أحدهم.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
م ـه ـن ـيــا :إذا ل ــم تـسـتـطــع ان ـت ـهــاز ال ـفــرص
الممنوحة لك ،فال تلم القدر.
ً
عاطفيا  :عندما تتطلب مــن اآل خ ــر الحب
واإلخالص ،فعليك التمتع بهما.
ً
اجتماعيا :اعمل ما ينفعك ،وال تسأل عن
كالم الناس ،فال شيء يرضيهم.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :كلما ابتعدت عن االنفعال في عملك
ابتعدت عن الخطأ.
ً
عــاطـفـيــا :ال ـشــيء الـمــؤســف وال ـم ـحــزن أن
ً
الحبيب يعتقد أحيانا أنك تميل إلى غيره.
ً
اجتماعيا :ال تـخــدع مــن وثــق بــك ّ
وأمـنــك
ً
على ّ
سره ،فهو فعال صديق.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :أبعد الكسل عن حياتك ،فال تشعر
ً
أبدا بالسأم.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :أوام ـ ـ ـ ــرك الـ ـت ــي ت ـم ـل ـي ـهــا عـلــى
الحبيب هي الشكل األسمى لألنانية.
ً
اجتماعيا :ال ترغب في الذين يزهدون بك،
وال تزهد في الذين يرغبون بك.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً ّ
مهنيا :تعلم من أخطاء الزمالء أكثر مما
تتعلم من فضائلهم ،كي ال تقع فيها.
ً
عــاط ـف ـيــا :قـ ــاوم األف ـك ــار الـخــاطـئــة الـتــي
تراودك عن الحبيب ،فهو مخلص لك.
ً
ً
اجتماعيا :إذا كنت قادرا على فعل الخير
ولم تفعله ،فكيف تطلب مساعدة الغير؟
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

أكاديمية «البا» تعتمد أول دفعة من جيل «الجوهر»

خبريات

ً ً
ظافر ًالعابدين مخرجا ومنتجا
ً
ومؤلفا وممثال بـ«غدوة»

السقاف :سنركز اهتمامنا عليهم وسيحصلون على فرص فريدة لتدريبات عملية مكثفة
تتأهب أكاديمية «البا»
إلطالق الدفعة األولى من
خريجيها المنتمين إلى برنامج
الجوهر الذي قدم مجموعة
ورش وندوات ّقيمة.

أمين معلوف
سيكون أول
شخصية في
«الجوهر الخاص»
بإشراف جيزيل
خوري

اعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــدت «الب ـ ـ ـ ـ ـ ــا» ال ــدفـ ـع ــة
األولى من جيل الجوهر ،لتبدأ
ً
ً
بتدريبهم تدريبا مكثفا يتضمن
ورشا وحلقات حوارية خاصة
مــع شـخـصـيــات عــالـمـيــة ضمن
برنامج «الجوهر الخاص» ،كما
ً
ً
يتضمن تدريبا عمليا في بعض
ال ـق ـن ــوات الـفـضــائـيــة الـعــالـمـيــة
المرموقة.
وستكون االنـطــاقــة يــوم 15
الجاري مدة  4أيام مع اإلعالمية
ج ـيــزيــل خ ـ ــوري ل ـت ــدري ــب جيل
ال ـ ـجـ ــوهـ ــر واإلش ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ع ـل ـي ـهــم
إلعـ ـ ـ ـ ـ ــداد حـ ـلـ ـق ــة ح ـ ـ ــواري ـ ـ ــة مــع
االديــب العالمي أمين معلوف،
وال ـ ـتـ ــي سـ ـتـ ـك ــون يـ ـ ــوم  22مــن
الشهر نفسه ،وستركز الورشة
بشكل خــاص على كتاب «غرق
الحضارات» ،والذي تمت مطالبة
جميع المشتركين بقراءته.

برنامج «الجوهر»
برعاية «الجريدة»
وشركة المركز

وقت قياسي

شارك في البرنامج
أحمد الخالدي
وسليمان العلي
وعبدالوهاب الخاطر
من الكويت وساندرا
عبدالباقي من لبنان

وصـ ــرحـ ــت رئ ـي ـس ــة مـجـلــس
إدارة «الب ـ ـ ــا» ف ــارع ــة ال ـس ـقــاف
بأنه «بدعم من شركائنا شركة
ال ـ ـمـ ــركـ ــز وجـ ـ ــريـ ـ ــدة ال ـ ـجـ ــريـ ــدة،
اس ـت ـط ـع ـن ــا أن ن ـح ـق ــق أه ـ ــداف
البرنامج في وقت قياسي ،فقد
كـنــا نــأمــل أن نعلن عــن الدفعة
األول ـ ـ ـ ــى ب ـح ـي ــث ال تـ ـق ــل عـ ــن 4

عبدالوهاب الخاطر

مشاركين ،بعد انتهاء  10ورش،
اال اننا حققنا الهدف بعد انتهاء
الــورشــة السابعة» ،متوقعة ان
«يكون لدينا دفعة ثانية من 3
مشاركين ،بعد الورشة العاشرة،
وبــذلــك سـيــؤدي بنا فــي السنة
األولى من البرنامج إلى حصول
 7مشاركين على تدريب مكثف
حتى منتصف عام .»2022
وأضــافــت السقاف أن هــؤالء
الـ ـخ ــريـ ـجـ ـي ــن س ـي ـت ــم ال ـت ــرك ـي ــز
عليهم ومنحهم فرصا فريدة،
ح ـ ـيـ ــث س ـ ـي ـ ـكـ ــون ل ـ ـهـ ــم مـ ـش ــرف
إعــامــي خ ــاص يـتــابــع ويــراقــب
تطورهم ،مبينة أن تلك الورش
ال ـ ـحـ ــواريـ ــة الـ ـخ ــاص ــة لـ ــن تـقــل
ع ــن ث ـ ــاث ،إلـ ــى ج ــان ــب تــدريــب
عـ ـمـ ـل ــي فـ ـ ــي ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـق ـ ـنـ ــوات
الفضائية العالمية المرموقة
وس ـت ـم ـن ـح ـه ــم «الب ـ ـ ـ ـ ــا» ف ــرص ــة
ن ـش ــر ت ـغ ـط ـيــات ـهــم ال ـص ـحــاف ـيــة
بــأسـمــائـهــم ،إلــى جــانــب منصة
خاصة بمقابالتهم على وسائل
التواصل االجتماعي.
وأوض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت أن ال ـ ـتـ ــدريـ ــب
العملي يسرع توظيف الشباب
و يــر فــع كفاء تهم المهنية التي
ً
ستضمن لـهــم فــر صــا وظيفية
ه ــام ــة حـ ــال ت ـخــرج ـهــم ،ورب ـمــا
قـبـلــه ،مـشـيــرة إل ــى أن بــرنــامــج
الجوهر احــد اهدافه الرئيسية

أحمد الخالدي

جيزيل خوري
رفع كفاء ة إعالميي المستقبل،
وتعميق ثقافتهم وكل المطلوب
منهم هو االلتزام وبــذل الجهد
المطلوب.

الموضوعية والمهنية
وقـ ــال أح ـمــد ال ـخ ــال ــدي ،أحــد
خريجي الدفعة األولــى ،إن هذا
الـبــرنــامــج «مختلف تـمــامــا عن
جميع البرامج الذي شاركت بها
مــن قبل فــي الـمـجــال االعــامــي،
واالس ـت ـفــادة منه كــانــت كبيرة،
الس ـي ـمــا م ــع وجـ ــود إعــامـيـيــن
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ــوط ــن الـعــربــي
ع ـ ـ ـ ــرف ع ـ ـن ـ ـهـ ــم الـ ـم ــوض ــوعـ ـي ــة
والمهنية ،استفدنا منهم بشكل
ك ـب ـي ــر ،ك ـم ــا ك ــان ــت االس ـت ـف ــادة
ك ـب ـيــرة م ــن ض ـي ــوف ال ـبــرنــامــج
ال ــذي ــن ت ــم اخ ـت ـي ــاره ــم بـعـنــايــة
شديدة».
وأضــاف الخالدي أنــه شارك
ف ـ ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع ال ـ ـ ـ ـ ـ ــورش الـ ـسـ ـب ــع
الـســابـقــة ،وف ــي كــل منها كانت
االس ـت ـف ــادة ك ـب ـي ــرة ،ح ـيــث كــان
الـتـطـبـيــق الـعـمـلــي جــوهــر هــذا
الـبــرنــامــج» ،مستذكرا أول يوم
من الورشة األولى «حيث قالت

سليمان العلي

ّ
الجسمي قدم «قول وفعل» بختام «الميدان»
قــدم الفنان اإلمــاراتــي حسين الجسمي
أغنية "قول وفعل" وأهداها إلى سمو الشيخ
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ،ولي
عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي "فزاع"،
وذلك خالل مشاركته في حفل ختام النسخة
الـ 21لبطولة فزاع لليولة والنسخة الـ 16من
برنامج الميدان ،من كلمات الشاعر محمد
المر بالعبد ،وألحان الفنان فايز السعيد.
واعتبر الجسمي مشاركته السنوية في

ً
الحفل الختامي لبطولة فزاع لليولة دعما
لهذا الموروث الشعبي االجتماعي المهم،
والمساهمة في المحافظة عليه بين األجيال
المتعاقبة.
وأك ـ ـ ــد أن فـ ــن الـ ـي ــول ــه هـ ــو مـ ــن ال ـف ـن ــون
ً
اإلم ــارات ـي ــة األص ـي ـلــة ال ـت ــي تـحـمــل جـ ــذورا
تاريخية مرتبطة بمظاهر الحماسة والفخر
ً
والفرح عند األج ــداد ،شاكرا اهتمام سمو
ال ـش ـيــخ حـ ـم ــدان ب ــن م ـح ـمــد الـمـسـتـمــر في

أمين معلوف

إظهار هذا الموروث الشعبي وإبــرازه عبر
مشاركات شبابية في كل عام.
وأق ـي ــم ال ـح ـفــل ال ـخ ـتــامــي لـبـطــولــة ف ــزاع
لليولة وبرنامج الميدان من تنظيم مركز
ح ـم ــدان ب ــن مـحـمــد إلح ـي ــاء الـ ـت ــراث ،ونـقــل
بشكل مباشر عبر قناة سما دبي الفضائية،
وشــارك بالحلقة الفنانة اإلمــاراتـيــة أحالم
والفنان عيضة المنهالي والشاعر سيف
السعدي.

الـ ـسـ ـي ــدة فـ ــارعـ ــة الـ ـسـ ـق ــاف لـنــا
إنها سعيدة بانطالق برنامج
ال ـجــوهــر ،وأن ــا اق ــول لـهــا انني
قدمته لنا ،وبدورك
سعيد بما
ِ
ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي ت ـقــوم ـيــن ب ــه في
الكويت والوطن العربي ودعمك
الــا مـحــدود للشباب ومنحهم
ه ــذه ال ـف ــرص ال ـك ـب ـيــرة ،وال ـتــي
أعتقد أنها لم تعد موجودة في
وطننا العربي».

فخر واعتزاز
ب ــدوره ــا ،اعـتـبــرت الخريجة
اللبنانية س ــا ن ــدرا عبدالباقي
أن ب ــرن ــام ــج الـ ـج ــوه ــر «ي ـش ـكــل
أحــد أفضل تجاربي فــي مجال
اإلع ـ ــام» ،مـعــربــة عــن شعورها
بالفخر الختيارها لتكون في
هــذا الـبــرنــامــج «وق ــد انضممت
إليه العام الماضي ،وأرى فيها
تحسنا ملحوظا مستمرا».
وقالت ان هذا البرنامج سمح
لـهــا ب ــأن ت ـتــدرب مــع محترفين
فــي مـجــال اإلعـ ــام« ،وأن أقــابــل
شـ ـخـ ـصـ ـي ــات بـ ـ ـ ـ ــارزة ف ـ ــي ع ـ ـ ّـدة
م ـج ــاالت ،وأت ـع ــرف عـلــى زمــاء
من مختلف الدول العربية ،حيث

ساندرا عبدالباقي

فارعة السقاف
اكتسبت العديد مــن المهارات
والقدرات في كيفية البحث عن
شخصيات ،وتحضير مقابلة
تـلـفــزيــونـيــة ،وإج ـ ــراء حـ ــوارات،
واألهــم من ذلك أنني استطعت
ّ
أتطور وأتقدم على الصعيد
أن
ال ـف ــردي ،فـ ــزادت ثـقـتــي بنفسي
وعــززت مهاراتي في التواصل
وفي كل ورشة لها طابع مميز،
ح ـيــث إن ك ــل مـ ــدرب أو مــدربــة
ي ـشــارك ـنــا خ ـبــرتــه أو خـبــرتـهــا
الخاصة في مجال اإلعالم».
وأضافت عبدالباقي أن هذا
البرنامج الذي تناول الجوانب
النظرية والعملية لإلعالم ،فتح
ً
أمامي فرصا عديدة ،وجهزني
ألكون محترفة في هذا المجال
وال ــذي يفرحني أنـنــي أرى من
ً
ً
خالله جيال شابا يدخل مجال
اإلعالم باحتراف».

ورش تدريب
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،قـ ـ ـ ــال الـ ـخ ــري ــج
سليمان العلي إنه أتيح له في
العام الماضي فرصة االنضمام
لـلـبــرنــامــج مــن خ ــال اكــاديـمـيــة
ً
«الب ــا» ،مبينا أن ورش برنامج
الـجــوهــر الـتــدريـبـيــة تـتــم تحت
اشـ ــراف نـخـبــة م ــن االعــامـيـيــن
وال ـ ـص ـ ـحـ ــاف ـ ـي ـ ـيـ ــن فـ ـ ــي الـ ــوطـ ــن
العربي« ،وكانت اضافة لي في
كـســب م ـه ــارات وأصـ ــول العمل
الصحافي واإلعالمي».
وأعـ ـ ــرب ال ـع ـلــي ع ــن إعـجــابــه
بــال ـتــرك ـيــز ف ــي ك ــل ورش ـ ــة على
م ـ ـ ـهـ ـ ــارات ج ـ ــدي ـ ــدة ف ـ ــي م ـج ــال
االعـ ــام والـصـحــافــة «ونـحـصــد
ً
ً
نــوعــا مختلفا مــن التوجيهات
واإلرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـم ـك ــن
اسـتـخــدامـهــا فــي ه ــذا الـمـجــال،
أو أن يـ ـك ــون ل ـه ــا ت ــأث ـي ــر ق ــوي
على البيئة اإلعالمية المحلية

ً
وال ـعــرب ـيــة ،وص ـنــع لــي ش ـعــورا
ً
مـم ـيــزا بــالـتـجــربــة االحـتــرافـيــة،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى إتـ ــاحـ ــة ف ــرص
خـ ــوض ل ـق ــاء م ـي ــدان ــي ،إلدراك
نقاط الضعف والقوة ،وما يجب
تطويره مــن الـمـهــارات الفردية
ف ــي م ـج ــال اإلع ـ ـ ــام ،م ـمــا أثـمــر
تحسنا تصاعديا».

مكانك الصحيح
وقال عبدالوهاب الخاطر ان
برنامج الجوهر «بالنسبة لي
لم يكن تجربة عابرة ،بل تجربة
ل ـت ـح ــدي ــد مـ ـي ــول ــي اإلع ــامـ ـي ــة،
وأدعـ ـ ــو ج ـم ـيــع الـمـهـتـمـيــن في
م ـ ـجـ ــال اإلعـ ـ ـ ـ ــام م ـ ــن ص ـح ــاف ــة
وتـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــزي ـ ــون وإع ـ ـ ـ ـ ـ ــام ج ــدي ــد
للمشاركة في هذا البرنامج ،ألنه
سيحدد لــك موقعك اإلعــامــي،
وأي ـ ــن م ـكــانــك ال ـص ـح ـيــح ،وأن ــا
اكتشفت شخصيتي اإلعالمية
من خالل هذا البرنامج».
وأك ـ ــد ال ـخ ــاط ــر أنـ ــه اس ـت ـفــاد
من برنامج الجوهر من ناحية
مهارات لغة الجسد والصوت،
ً
فضال عــن كيفية اإلع ــداد للقاء
نـ ــاجـ ــح« ،ألن كـ ــل م ـق ــاب ـل ــة لـهــا
أركــان إن تمت فسينجح ،وهذا
ما منحني إياه البرنامج ،الذي
علمني متى اضغط ومتى اكون
ً
هــادئــا مــع الـضـيــف» ،الفـتــا إلى
أن ـهــا كــانــت تـجــربــة جميلة مع
اساتذة في منتهى االحترافية،
«م ـ ـن ـ ـح ـ ــون ـ ــا ايـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ت ـ ـج ـ ــارب
شخصية أفادتنا بشكل كبير،
وكــانــوا يـحــذرونـنــا مــن اخـطــاء
وقعوا بها ،وفــي العموم كانت
ال ـت ـجــربــة رائـ ـع ــة ،وات ـم ـنــى انــي
ار ج ـ ــع ألول دورة وأ عـ ـي ــد تلك
التجربة».

حسين الجسمي في برنامج «الميدان»

عبدالله الرويشد :ألبومي الجديد بعد الصيف

يخوض الفنان التونسي
ظافر العابدين تجربة
اإلخراج السينمائي من
خالل فيلم «غدوة» الذي
سيقوم بالمشاركة في كتابة
السيناريو الخاص به مع
السيناريست المصري أحمد
عامر ،وباإلضافة لإلخراج
والكتابة ينتج العابدين الفيلم
بمشاركة مؤسسات أخرى
ً
ويقوم بالتمثيل فيه أيضا.
وقال العابدين ،في مؤتمر
صحافي عقده في تونس:
ً
ً
«اإلخراج دائما كان حلما
يراودني ،لكنني كنت أنتظر
المشروع المناسب والتوقيت
المناسب ،وأشكر كل الداعمين
لي في هذه التجربة ومنهم
المنتجة التونسية الكبيرة
درة بوشوشة ،التي تجمعنا
عالقة صداقة وعمل ُطويلة».
وأضاف :قصة فيلم «غدوة»
ً
قصة قريبة جدا من قلبي
وهي قصة تونسية بجوانبها
االجتماعية واإلنسانية،
وأعتقد أن الكثير من الناس
سيتفاعلون معها ،وسأقوم
بأداء أحد األدوار إلى
جانب كتابة السيناريو مع
السينمائي المصري أحمد
عامر».

الرا خوري تعتذر
عن «فتح األندلس»

اعتذرت الفنانة اللبنانيةالرا
خوريعن عدم أداء البطولة
في مسلسل «فتح األندلس«
ً
المقرر انطالق تصويره قريبا
بمشاركة باقة من النجوم
العرب والخليجيين.
وأكدت الرا في تصريح
صحافي ،أنها بالفعل قررت
االعتذار عن المسلسل،
مفضلة عدم الكشف عن
األسباب ،موضحة أن القرار
هو األنسب لها ،متمنية
لفريق العمل النجاح
والتوفيق.
وأوضحت الرا أنها تستغل
هذه الفترة لتلقي دروس
باإللقاء مع أنطوان كسابيان،
وكانت قد أشارت إلى أنها
ً
ً
تدرس جيدا عرضا يتعلق
بتقديم فكرة تلفزيونية من
الطراز الرفيع ،بعد تجربتها
في عالم التمثيل ،وهي تريد
االستفادة من الوقت للخروج
بالفكرة ،بالشكل الذي يرضي
طموحها ومستقبلها تحت
األضواء.

«عيونه لما قابلوني»
تتخطى  5ماليين مشاهدة

ّ
قدم لجمهوره تشكيلة من أغانيه الجديدة والقديمة في «والتقينا»
أدى الفنان عبدالله الرويشد
مجموعة كبيرة من األغنيات
العاطفية والوطنية خالل
األمسية الفنية «والتقينا».

أنا وعلي
مساعد لدينا
هارموني
خاص...
والعمل مع
العروج ممتع

أتمنى تقديم
«ديو» مع
خالد الشيخ
لقد «ولهنا»
على صوته

●

فضة المعيلي

أطل سفير األغنية الخليجية
عبدالله الرويشد عبر حسابه
في إنستغرام Ruwaishid_com
الي ــف ع ـلــى مـتــابـعـيــه ومحبيه
بــأمـسـيــة ب ـع ـنــوان «وال ـت ـق ـي ـنــا»،
وأدار األم ـس ـيــة اإلع ــام ــي علي
نجم.
وقـ ـ ــدم ال ــرويـ ـش ــد ل ـج ـم ـهــوره
تشكيلة من أجمل أغانيه موزعة
بـيــن ال ـقــديــم وال ـجــديــد ،وخــال
اللقاء تفاعل عدد كبير من قبل
جمهوره ومحبيه على وسائل
التواصل.
في البداية قــال نجم ان هذه
أول سـنــة تـمــر علينا ب ــدون أن
تكون حفالت غنائية في شهر
فبراير ،وإن شاء الله تكون آخر
سنة ،ليسأل الرويشد عن آخر
حفلة له ويجيب أن أنها كانت
فــي مركز الشيخ جابر األحمد
الثقافي ،ومن ثم قبل أن ينطلق
الــروي ـشــد فــي ال ـغ ـنــاء ق ــال علي
نـجــم ان الـجـمـهــور لــديــه لستة
طلبات يــود سماعها بصوتك
الـ ـجـ ـمـ ـي ــل .واسـ ـتـ ـه ــل األم ـس ـي ــة
ليغني أغـنـيــة وطـنـيــة بـعـنــوان
«علم الكويت» من كلمات الشاعر
بورسلي ،وألحان راشد الخضر.
حقبة الثمانينيات
وبـ ـع ــد ذل ـ ــك س ــأل ــه ن ـج ــم عــن
مكانه المفضل ا ل ــذي يحب أن
يسافر إلـيــه ليجيب الــرويـشــد:
«مـ ـص ــر ،فـفـيـهــا ح ـي ــاة وع ـشــرة
عـمــر» ،الفتا إلــى أن أول صــورة

عصام كمال ليقول «عال ما بقي
ل ــي ي ــوم ف ــي غـيــابــك يـصـبــرنــي،
اخ ــاف ام ــوت مــن شــوقــي وانــت
مطول غيابك ،تعال وكــل شيء
صار في بعدك يذكرني ،دروبك
ضحكتك طــاريــك وري ــح العطر
بثيابك».

سنغل وألبوم

عبدالله الرويشد وعلي نجم
ي ـس ـتــذكــرهــا ف ــي م ـصــر ص ــورة
الموسيقي عمار الشريعي ،ومن
ثــم غنى أغنية «مسحور» على
العود ليقول «وانتي بعيونك لي
وطن ،وانتي المكان إنتي الزمن،
الـلــي أحــس فيه بــاألمــان ،وينك
يا عمري من زمــان ،عزفي وأنا
الـلـحــن الـمـثـيــر» ،وع ـلــق بعدها
ال ــرويـ ـش ــد ق ــائ ــا «األغـ ـنـ ـي ــة مــن
ألحان عمار الشريعي ،وكلمات
بدر بورسلي».
وســألــه نـجــم عــن ال ـفــرق بين
ج ـم ـه ــور ح ـق ـبــة ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات
وجمهور الوقت الحالي ليجيب
«ك ــان الـكــاسـيــت ،كــانــت الـحـيــاة
غـيــر ،واآلن ص ــار كــل ش ــيء في
الـتـلـفــون وديـجـيـتــال واختلفت
األمور» ،الفتا إلى أنه من ناحية
الذوق في الوقت الحالي يوجد

ذوق فهناك ناس تسمع وتحلل،
وتستطيع أن تأخذ رأيهم ،وفي
ن ــاس «ت ـن ـظــر ،وتـنـظـيــر ح ـلــو»،
وبعضهم يعطي انتقادا جيدا.
من ناحية أخرى قال الرويشد
انـ ــه ب ـي ــن ف ـت ــرة وأخ ـ ـ ــرى يـطـلــق
أغـنـيــة «الـمـكـبـلـهــة» ،وي ــرى ردة
الفعل ،مضيفا «بين فترة وفترة
تقدر تعمل أغنية طويلة».

رحلتي
وت ـ ــأل ـ ــق الـ ــروي ـ ـشـ ــد بــأغ ـن ـيــة
«رحلتي» من كلمات عبداللطيف
البناي ،وألحان راشد الخضر،
حيث أدا ه ــا بطريقته المميزة
«رحـ ـلـ ـت ــي ت ــرك ـت ـي ـن ــي ش ـم ــات ــه،
وحجوه بلسان البشر ،وجهلتي
من فدا عمره وحياته ،وحاشه

غ ــرب ــال وسـ ـه ــر ،اث ـ ـ ــاري ك ــل مــا
قـلـتــي ،ك ــام ف ــي كـ ــام» .وأظـهــر
ال ـف ـنــان بـتـنــاغــم ال ــواض ــح بينه
وبين أعضاء الفرقة على أعلى
مستوى ،واستطاع أن يستقطب
اه ـ ـت ـ ـمـ ــام الـ ـمـ ـت ــابـ ـعـ ـي ــن ،ح ـيــث
كانوا حاضرين معه من خالل
تعليقاتهم وتصوير مقتطفات
مـ ـ ـ ــن األم ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي وس ـ ــائ ـ ــل
ال ـتــواصــل ،وم ــن ثــم ســألــه علي
نجم عن درس تعلمه ويعتبره
األبـ ــرز ط ــوال ال ـف ـتــرة الـمــاضـيــة
في الفترة الحافلة باإلنجازات
أو ن ـص ـي ـحــة ي ــوج ـه ـه ــا ل ـنــاس
ف ــي ب ــداي ــة م ـش ــواره ــم ليجيب
ال ــرويـ ـش ــد «ح ـ ــب ال ـ ـنـ ــاس ،حــب
ال ــوط ــن ،ح ــب ال ـح ـي ــاة» ،ليغني
بعدها أغنية « تعال» وهي من
كلمات ناصر السبيعي ،وألحان

ومــن ثــم علق علي نجم أنه
فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـم ــاضـ ـي ــة أط ـل ــق
الـ ــروي ـ ـشـ ــد  3أغ ـ ــان ـ ــي س ـن ـغــل،
أغ ـن ـيــة «هـ ـج ــرت ــك» م ــن كـلـمــات
علي مساعد ،وألحانك ،وتوزيع
مـحـمــد ع ـلــي ،لـيـقــول الــرويـشــد
«عـلــي مـســاعــد ل ــدي هــارمــونــي
جميل معه ،وفتحية العجالن
وخ ــال ــد ال ـش ـيــخ ال ـلــه يمسيهم
ب ــالـ ـخـ ـي ــر ،هـ ـ ـ ــؤالء لـ ـ ــدي عـشــق
معهم في الكالم واللحن واألداء،
وب ـت ــوص ـي ــل ال ـك ـل ـم ــة ال ـح ـل ــوة،
وخالد الشيخ خاصة يفهم ما
الذي أريده».
وغ ـنــى الــروي ـشــد «الـتـقـيـنــا»
التي أطلقها مؤخرا ،من كلمات
علي مساعد ومن ألحانه ،ومن
أجــوائـهــا «التقينا بعد مــا فات
األوان ،اجـمـعـتـنــا ال ـصــدفــة في
ن ـف ــس الـ ـمـ ـك ــان ،ب ــس م ــو نـفــس
الحنان واألمان ،اللي عشته يوم
كنا احباب في ذاك الزمان».
وأضاف علي نجم أن األغنية
ال ـثــال ـثــة «تـ ـعـ ـب ــان» ،م ــن كـلـمــات
خالد الـبــذال ،من ألحان سايد،
وتــوزيــع محمد صــالــح .وسأله

عـلــي نـجــم عــن خططه الـقــادمــة
ليجيب الرويشد» بعد الصيف
سيكون هناك نية أللبوم كامل،
ألرب ــع أو خـمــس أغـنـيــات حتى
تأخذ حقها».
أم ــا ع ــن أل ـب ــوم ــات الـفـنــانـيــن
الـ ـج ــدي ــدة ف ـق ــال ال ــرويـ ـش ــد إن ــه
استمع لكل ألبوماتهم ومن ثم
عـلــق «أب ـ ــارك ألص ــال ــة ،وأن ـغ ــام،
وأخ ـ ـ ــوي الـ ـع ــزي ــز رابـ ـ ــح ص ـقــر،
وأحالم ،أبارك لهم في أعمالهم،
وإن ش ـ ــاء الـ ـل ــه مـ ــن تـ ـق ــدم إل ــى
تقدم».

صوت طربي
ومع استمرار األمسية صدح
ال ـ ــرويـ ـ ـش ـ ــد بـ ـص ــوت ــه الـ ـط ــرب ــي
الجميل بــاألغــانــي «أي مـعــزة»،
و»هـجــرتــك» ،و»م ــن وق ــت» .ومن
ث ــم تــوقــف ع ــن ال ـغ ـنــاء وق ــال إن
هناك عمال مع عبدالله القعود
والشاعر منصور الواون بأغنية
جميلة جدا ،وأيضا هناك تعاون
مـ ــع ف ـت ـح ـيــة الـ ـعـ ـج ــان وخ ــال ــد
الشيخ ،وأغنية مع علي مساعد.
واسـ ـت ــذك ــر ال ــرويـ ـش ــد الـمـلـحــن
مـشـعــل الـ ـع ــروج وق ـ ــال «الـعـمــل
ممتع مع الـعــروج» ،وغنى بعد
ذل ــك األغ ــان ــي «دن ـي ــا ال ــول ــه» ،و
«لـمـنــي ب ـش ــوق» ،و»لـلـعــاشـقـيــن
عـ ـ ـي ـ ــون» ،ومـ ـ ــن ثـ ــم س ــأل ــه عـلــي
نجم إذا كان هناك «ديو» قريب
ليجيب الرويشد «والله أتمنى
م ــع خــالــد ال ـش ـيــخ ،ولـهـنــا على
صوته».

تخطت أغنية «عيونه لما
قابلوني» ،للفنان رامي
صبري حاجز  5ماليين
مشاهدة على قناته الرسمية
على «يوتيوب» ،منذ طرحها
في عيد الحب ،واألغنية
الجديدة كتبها الشاعر
الغنائي محمد عاطف،
ومن ألحان رامي صبري،
وتوزيع ومكس وماستر
جالل حمداوي ،وبيانو كريم
صبري وتصوير عماد قاسم.
وتصدر المطرب رامي
صبري ترند موقع
الفيديوهات «يوتيوب»
ومواقع التواصل االجتماعي
في مصر والدول العربية،
بعد أن نالت إشادات
بألحانها وكلماتها التي
جعلتها تحقق عدد
مشاهدات في وقت قصير.
يذكر أن صبري استطاع
أن يضاعف رصيده الفني
بنجاحاته المتتالية خالل
ً
الفترة الماضية ،وخصوصا
بعد طرحه أغنيات مثل
«خليني أشوفك تاني»
و«خطيرة» و«شطبنا»،
إضافة إلى تتر مسلسل
«فرصة تانية» خالل رمضان
الماضي باسم «غريب
الحب» و«مش مرتاحين» تتر
مسلسل «طلقتك نفسي» الذي
ً
ُعرض أخيرا.

ةديرجلا
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البابا يدعو المسيحيين للعودة إلى الموصل «الجريحة»

الحبر األعظم صلى لضحايا الحرب وزار قرقوش ونينوى ...وبارزاني يعده بااللتزام بالحرية الدينية
وسط الركام في ساحة
«حوش البيعة» بمدينة
الموصل «الجريحة» ،ترأس
البابا فرانسيس صالة على
أرواح «ضحايا الحرب» ً
في منطقة كانت مسرحا
النتهاكات تنظيم ًداعش قبل
سنوات قليلة ،آسفا في كلمة
ألقاها لـ«التناقص المأساوي
بأعداد المسيحيين في الشرق
األوسط».

ّ
صلى البابا فرانسيس وسط
الــركــام فــي ســاحــة ح ــوش البيعة
بــالـمــوصــل عـلــى أرواح «ضحايا
ال ـ ـح ـ ــرب» ،وأس ـ ـ ــف ل ــ«ال ـت ـن ــاق ــص
المأساوي بأعداد المسيحيين»،
قـ ـب ــل أن يـ ـت ــوج ــه إل ـ ـ ــى ق ــرق ــوش
وإقــامــة ق ــداس على أحــد مسارح
االنتهاكات العديدة لتنظيم داعش
في العراق.
وفــي الـيــوم األخـيــر مــن زيارته
التاريخية للعراق ،التي حصلت
وس ــط إج ـ ـ ــراءات أم ـن ـيــة م ـش ــددة،
ق ــال الـبــابــا قـبــل أن ي ـبــدأ الـصــاة
ق ــرب أن ـقــاض «كـنـيـســة الـطــاهــرة»
السريانية الكاثوليكية القديمة
والـ ـ ـم ـ ــدم ـ ــرة ،وال ـ ـتـ ــي ب ـن ـي ــت قـبــل
نحو ألف عام في الموصل« ،هذا
الـتـنــاقــص ال ـمــأســاوي فــي أع ــداد
تالميذ المسيح ،هنا وفي جميع
أن ـحــاء ال ـشــرق األوسـ ــط إنـمــا هو
ض ــرر جـسـيــم ال يـمـكــن ت ـقــديــره»،
مضيفا « :لـيــس فقط لألشخاص
والجماعات المعنية ،بل للمجتمع
ن ـف ـس ــه ال ـ ـ ــذي تـ ــركـ ــوه وراء هـ ـ ـ ـ ــم»،
وأكـ ـ ـ ـ ــد أن «الـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــاء أقـ ـ ـ ـ ــوى مــن
الموت والسالم أقــوى من الحرب
والكراهية والعنف».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أم ـ ـ ـ ــام ال ـ ـم ـ ـئـ ــات مــن
أهــالــي ال ـمــوصــل« :أرح ــب بـعــودة
المسيحيين إل ــى الـمــوصــل ،وأن
األخـ ــوة اإلنـســانـيــة أق ــوى مــن أي
ش ــيء آخ ـ ــر» ،م ـتــاب ـعــا« :ال يـجــوز
أن نـقـتــل إخــوت ـنــا ب ــاس ــم ال ـل ــه أو
نكرههم ،وانـنــا جميعا فــي عين
الـ ـل ــه أخـ ـ ــوة واخ ـ ـ ـ ـ ــوات» ،وأردف:
«لـ ـنـ ـص ــل مـ ـع ــا مـ ــن أجـ ـ ــل الـ ـس ــام
والوئام ،ونرفع صالتنا أمام الله
ّ
ترحما على ضحايا اإلرهاب ،وأن
السالم أقوى من الحرب والكراهية
والـعـنــف ،وأن االبـتـعــاد عــن القيم
اإللهية أدى إلى انتشار الشر».
وأك ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـب ـ ــاب ـ ــا «ان الـ ـه ــوي ــة
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة لـ ـه ــذه ال ـم ــدي ـن ــة هــي
التعايش والتناغم مع أنــاس من
مختلف الثقافات ،وأن األمل مازال

مقاتلون يعلقون الصليب
وقميص المنتخب لفرانسيس
علق مقاتلون فــي جهاز مكافحة اإلره ــاب العراقي خالل
حمايتهم لزيارة البابا فرانسيس في مدينة الموصل ،الصليب
على صدورهم ،في مشاهد «نادرة».
من ناحيته ،قام وزيــر الشباب والرياضة العراقي عدنان
درجال ،بإهداء البابا قميص منتخب العراق بكرة القدم وعليه
رقم  2ويحمل اسم البابا نفسه.

الغنوشي يرفض
استقالة المشيشي

البابا يحيي مستقبليه فــي ملعب فرانسوا
الحريري بأربيل أمس (رويترز)
ممكنا فــي الـمـصــالـحــة والـحـيــاة
الجديدة» ،مشددا على أن «مدينة
ال ـمــوصــل فـيـهــا رمـ ــزان يجعالنا
نقترب من الله هما جامع النوري
ومنارة الحدباء».
ومـسـيـحـيــو الـ ـع ــراق م ــن أق ــدم
الجماعات المسيحية في العالم،
وأرغـ ــم أب ـنــاؤهــا ،بـفـعــل ال ـحــروب
ـاع
والـ ـ ـن ـ ــزاع ـ ــات وت ـ ـ ـ ــردي األوضـ ـ ـ َ
المعيشية ،على الهجرة .ولم يبق
في الـعــراق اليوم ســوى  400ألف
مسيحي من سكانه البالغ عددهم
 40مـلـيــونــا ،بـعــدمــا ك ــان عــددهــم
 1.5مليون عــام  2003قبل الغزو
األميركي للعراق.
واس ـت ـق ـب ــل الـ ـب ــاب ــا فـ ــي بــاحــة
الكنيسة بالتحيات والتصفيق،
بينما جلس المصلون على مقاعد
خ ـش ـب ـي ــة أمـ ـ ــام م ـن ـص ــة وض ـع ــت
ليجلس عليها الحبر األعظم إلى
جانب مسؤولين كنسيين آخرين،
بينهم رئ ـيــس أســاقـفــة الـمــوصــل
ميخائيل نجيب موسى.
واكتست هــذه المحطة أهمية
كبرى ،السيما أن محافظة نينوى
وعاصمتها الموصل التي تعرف
بـ«المدينة الجريحة» ،تشكل مركز
الـطــائـفــة المسيحية فــي ال ـعــراق،
وت ـعــرضــت كـنــائـسـهــا وأديــرت ـهــا
التراثية العريقة لدمار كبير على

يد التنظيم المتطرف.
ول ـ ــم ت ـخ ــل زيـ ـ ـ ــارة الـ ـب ــاب ــا مــن
ت ـ ـحـ ــديـ ــات أم ـ ـن ـ ـيـ ــة ،فـ ـق ــد رافـ ـق ــت
مروحيته من أربيل إلى الموصل
 5م ــروح ـي ــات ع ـس ـكــريــة عــراق ـيــة،
وبـ ـع ــد ن ــزول ــه م ـن ـهــا ت ــوج ــه إل ــى
الباحة بسيارة مصفحة.
وقال البابا ،في كلمته أمس ،من
الموصل «إنها لقسوة شديدة أن
تكون هذه البالد ،مهد الحضارات
قد تعرضت لمثل هــذه العاصفة
ال ــاإن ـس ــان ـي ــة الـ ـت ــي دم ـ ــرت دور
ً
العبادة القديمة» ،مضيفا« :ألوف
األل ـ ـ ـ ــوف مـ ــن ال ـ ـن ـ ــاس ،مـسـلـمـيــن
ومسيحيين وأيزيديين وغيرهم
ه ـجــروا بــالـقــوة أو قـتـلــوا» ،وكــان
البابا سمى األيزيديين الجمعة
ب ـ «الـضـحــايــا األب ــري ــاء للهمجية
المتهورة وعديمة اإلنسانية».
وتـ ـ ـج ـ ــول ال ـ ـبـ ــابـ ــا ف ــران ـس ـي ــس
ب ـس ـي ــارة ص ـغ ـي ــرة م ـك ـشــوفــة فــي
أج ــزاء مــن الـمــوصــل ،وظـهــر وهو
يـمـســك بـحـمــامــة بـيـضــاء قـبــل أن
يـطـلـقـهــا ب ـعــد إل ـق ــاء كـلـمـتــه أم ــام
أت ـ ـبـ ــاع م ـخ ـت ـل ــف الـ ــديـ ــانـ ــات فــي
«حوش البيعة».

بناء قرقوش
وبدا ذلك واضحا في استقبال

س ـ ـكـ ــان ق ـ ــرق ـ ــوش ال ـ ــذي ـ ــن ت ـه ـجــر
معظمهم منذ سنوات قليلة جراء
الحرب ،للحبر األعظم ،واصطفت
ال ـج ـمــاه ـيــر ع ـلــى جــان ـبــي طــريــق
مرور موكب البابا ،وهم يحملون
أغ ـصــان الــزيـتــون وأع ــام الـعــراق
والفاتيكان.
واستقبل سكان البلدة البابا
بسعف النخيل ،قبل أن يدخل
«كنيسة الطاهرة الكبرى» على
وقع األلحان السريانية ويؤدي
ف ـي ـهــا ص ـ ــاة ،أش ـ ــار ف ـي ـهــا إل ــى
ض ــرورة إع ــادة بـنــاء مــا دمــرتــه
سنوات من «العنف والكراهية».
وق ــال ال ـبــابــا« :نـنـظــر حولنا
ونـ ـ ـ ــرى ع ـ ــام ـ ــات أخ ـ ـ ـ ــرى ،آث ـ ــار
ال ـق ــوة ال ـمــدمــرة بـسـبــب العنف
والـ ـك ــراهـ ـي ــة والـ ـ ـح ـ ــرب .كـ ــم مــن
األشياء أصابها الدمار! وكم من
األشياء يجب إعادة بنائها!».
وأحـ ــرق تـنـظـيــم داع ــش هــذه
الكنيسة ،قبل أن يعاد ترميمها،
ولحق دمار كبير ببلدة قرقوش
عـ ـل ــى يـ ــد ال ـت ـن ـظ ـي ــم ،وال يـ ــزال
الـ ــوضـ ــع األم ـ ـنـ ــي مـ ـت ــوت ــرا مــع
انـ ـتـ ـش ــار م ـج ـم ــوع ــات مـسـلـحــة
ب ـ ــأع ـ ــداد كـ ـبـ ـي ــرة فـ ــي ال ـس ـه ــول
المحيطة.
وقــال الـبــابــا ،فــي كلمته« ،قد
يكون الطريق إلى الشفاء الكامل

حمدوك يعزز التحالف المصري ...والفصائل الفلسطينية تستكمل الحوار الوطني
القاهرة -حسن حافظ

تشهد منطقة شرق المتوسط
ً
سباقا من نوع خاص بين أنقرة
وأث ـي ـن ــا ،لـكـســب ود ال ـق ــاه ــرة ،إذ
يـبــدأ وزي ــر الخارجية اليوناني،
نيكوس ديندياس ،زيارة رسمية
للقاهرة اليوم ،لتعزيز العالقات
بـيــن الـبـلــديــن ،والـتـحــالــف القائم
فــي ش ــرق الـمـتــوســط مـنــذ ،2014
وتواصلت التصريحات التركية
المغازلة لمصر مــن أجــل البحث
التركي عن حليف في منطقة شرق
المتوسط ،بينما بــدا أن القاهرة
تمسك بخيوط اللعبة في اللحظة
الراهنة.
وصرح ممثل وزير الخارجية
اليوناني ،ألكسندروس بابايوانو،
ب ـ ــأن زيـ ـ ـ ــارة الـ ـق ــاه ــرة ت ـ ــدل عـلــى
ال ـع ــاق ــات ال ـم ـم ـت ــازة ب ـيــن مصر
واليونان ،وهي الزيارة الخامسة
مـ ــن ن ــوع ـه ــا لـ ــوزيـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
اليوناني منذ توليه منصبه في
 ،2019وس ـي ـتــم خــال ـهــا ال ــزي ــارة
ع ـقــد م ـبــاح ـثــات مـهـمــة م ــع وزي ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ال ـ ـم ـ ـصـ ــري س ــام ــح
ش ـ ـكـ ــري ،وال ـ ـتـ ــي س ـت ـت ـط ــرق إل ــى
ً
سياسيا
الثنائية
بحث
العالقات ً
واق ـت ـص ـ ً
ـادي ــا وأي ــض ــا ف ــي قـطــاع
الـ ـط ــاق ــة ،وم ـن ــاق ـش ــة الـ ـتـ ـط ــورات
اإلقليمية في شرق المتوسط.
وت ـت ــزام ــن ال ــزي ــارة الـيــونــانـيــة
م ـ ــع مـ ــوجـ ــة م ـ ــن الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات
الـتــركـيــة الـمـغــازلــة لـمـصــر ،يبدو
أنها كانت محل قلق أثينا التي
س ــارع بــإرســال وزي ــر خارجيتها
للقاهرة الستطالع األمور ،والتأكد
مــن فعالية واس ـت ـمــرار التحالف
ال ـم ـص ــري ال ـي ــون ــان ــي الـقـبــرصــي
المدشن منذ  ،2014إذ قــال وزير
الخارجية التركي ،مولود جاويش
أوغلو ،األربعاء الماضي ،إن تركيا

السيسي يوجه الحكومة أمس لمضاعفة القوافل الطبية والعيادات المتنقلة (صفحة الرئاسة)
يمكن أن تتفاوض مع مصر على
ت ــوق ـي ــع اتـ ـف ــاق ت ــرس ـي ــم ال ـح ــدود
البحرية في شرق المتوسط ،بناء
على سير العالقات بين البلدين.
ودخل على الخط وزير الدفاع
التركي خلوصي آكار ،أمس األول،
بتثمينه ا ح ـت ــرام مـصــر للجرف
ال ـق ــاري الـتــركــي خ ــال أنشطتها
للتنقيب شــرقــي الـمـتــوســط ،وأن
هـ ــذا ت ـط ــور م ـه ــم ،وأضـ ـ ــاف على
هــامــش م ـشــارك ـتــه ف ــي م ـن ــاورات
تــركـيــة بـحــريــة ،أن تــركـيــا ومصر
لــديـهـمــا قـيــم تــاريـخـيــة وثـقــافـيــة
م ـش ـتــركــة ،م ـعــربــا ع ــن ثـقـتــه بــأن
تفعيل هذه القيم يمكن أن ينعكس
على حدوث تطورات مختلفة في
األيام المقبلة.
وأك ــد أك ــار أن ال ـقــرار المصري
ال ـم ـت ـم ـثــل ب ــاحـ ـت ــرام ال ـصــاح ـيــة
ال ـب ـحــريــة ال ـتــرك ـيــة بــالـمـتــوســط،
يصب كــذلــك فــي مصلحة حقوق
ومصالح الشعب المصري ،معربا
عن اعتقاده بإمكانية إبرام اتفاقية
أو م ــذك ــرة ت ـفــاهــم م ــع م ـصــر في
الفترة المقبلة ،بما يتماشى مع

الفروف يبدأ جولة خليجية
لـ«ضبط الساعة»

كشفت موسكو ،أمس ،عن أجندة
الجولة الخليجية التي يبدأها
اليوم وزير الخارجية الروسي
سيرغي الفروف ،إلى املنطقة
بهدف "ضبط الساعة املفصل"
بشأن امللفات الرئيسية املطروحة
على األجندة العاملية واإلقليمية.
وأكدت وزارة الخارجية أن
الفروف خالل الفترة بني  8و12
ً
مارس الجاري سيزور كال من
اإلمارات والسعودية وقطر.
وأشارت إلى أن الزيارات ستكون
جزء مهمًا من الحوار الثنائي
املكثف الذي يجري ضمن إطاره
الرئيس الروسي فالديمير بوتني
اتصاالت دورية مبنية على الثقة
مع زعماء الدول العربية.

وزير خارجية اليونان في القاهرة ...وتركيا تغازلها
●

سلة أخبار

اتفاق الصالحية البحرية المبرم
مــع ليبيا ،والـمـسـجــل ل ــدى األمــم
المتحدة.
التصريحات التركية بدا أنها
تسعى إلبـعــاد مصر عــن قبرص
والـ ـ ـي ـ ــون ـ ــان ،لـ ـك ــن الت ـ ـ ـ ــزال ه ـن ــاك
ال ـك ـث ـيــر م ــن األمـ ـ ــور ال ـغــائ ـبــة عن
التصريحات التركية ،فالقاهرة
ّ
وق ـع ــت ات ـفــاق ـيــات م ــع نيقوسيا
وأثينا لترسيم الحدود البحرية،
وعليها أصبحت منطقة الجرف،
التي تدعي أنقرة ،ملكيتها ضمن
ال ـم ـن ـط ـقــة االق ـت ـص ــادي ــة ل ـكــل من
قبرص واليونان ،كما أن مصر ال
تعترف باالتفاق التركي -الليبي.
إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ي ـ ـت ـ ــواص ـ ــل زخـ ــم
التحالف المصري ـ ـ الـســودانــي،
فـ ـبـ ـع ــد أس ـ ـ ـبـ ـ ــوع مـ ـ ــن ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارات
المتبادلة تكللت بزيارة الرئيس
عـبــدالـفـتــاح الـسـيـســي للخرطوم
أمس األول ،أعلن المتحدث باسم
الرئاسة المصرية ،بسام راضي،
أن رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـس ــودان ــي
عـبــدالـلــه ح ـمــدوك ،س ـيــزور مصر
يـ ـ ــومـ ـ ــي ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــس والـ ـجـ ـمـ ـع ــة

المقبلين ،لمتابعة نتائج زيــارة
الرئيس السيسي.
وسـتــركــز زي ــارة ح ـمــدوك على
جــوانــب التعاون االقـتـصــادي ،إذ
قال المتحدث الرئاسي المصري:
«هـ ـن ــاك مـ ـش ــروع ــات ك ـث ـي ــرة بـيــن
مصر وال ـس ــودان ،أولـهــا مشروع
الــربــط الكهربائي ال ــذي يهتم به
الجانب الـســودانــي بشكل كبير،
وتــم تحقيق معدالت كبيرة فيه،
بجانب الربط السككي والتعاون
االقـتـصــادي والـتـجــاري» ،فــي ظل
الـمــرحـلــة الــدقـيـقــة الـتــي يـمــر بها
السودان في اإلصالح االقتصادي،
وإعادة جدولة الديون مع الشركاء
األجانب ،وهي مرحلة تدعم فيها
مصر السودان بكل قوة.
وشهدت األيام القليلة الماضية
ات ـ ـصـ ــاالت وزي ـ ـ ـ ــارات ع ـل ــى أع ـلــى
مستوى بين البلدين العربيين
اللذين يجمعان بينهما نهر النيل،
وظهر التماهي السياسي واضحا
في عدد من ملفات األمن القومي،
خـ ـص ــوص ــا ال ـ ـمـ ــوقـ ــف الـ ــرافـ ــض
لـ ــإجـ ــراءات األح ــادي ــة إلثـيــوبـيــا

ف ــي م ـلــف س ــد ال ـن ـه ـضــة ،والــدعــم
المصري للسودان في التحركات
األخيرة لبسط سيادة الدولة على
حدودها الشرقية المحتلة من قبل
قوات إثيوبية.
وتشهد القاهرة نشاطا إقليميا
ودول ـ ـيـ ــا م ـح ـمــومــا ف ــي عـ ــدد مــن
الملفات اإلقليمية هذه األيــام ،إذ
استقبل وزير الخارجية المصري
سامح شكري ،المبعوث الخاص
لــأمــم الـمـتـحــدة إل ــى لـيـبـيــا ،يــان
كوبيتش ،للتباحث حول تطورات
األزمـ ــة الـلـيـبـيــة وص ــوال إل ــى حل
س ـي ــاس ــي ي ـح ـفــظ وحـ ـ ــدة لـيـبـيــا،
ويصون مقدرات شعبها.
فـ ــي األثـ ـ ـن ـ ــاء ،قـ ــالـ ــت مـ ـص ــادر
مطلعة ل ـ «الـجــريــدة» ،إن القاهرة
أرسـ ـ ـل ـ ــت دعـ ـ ـ ـ ــوات إل ـ ــى مـخـتـلــف
الفصائل الفلسطينية لالجتماع
فـيـهــا يــومــي  16و 17مــن الشهر
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،السـ ـتـ ـكـ ـم ــال ال ـ ـحـ ــوار
الــوطـنــي ،واالت ـفــاق على برنامج
سـيــاســي واض ــح الـمـعــالــم ومحل
ت ــواف ــق ب ـيــن مـخـتـلــف الـفـصــائــل
تجرى على أساسه االنتخابات.

ما زال طويال ،لكني أطلب منكم،
من فضلكم ،أال تيأسوا».
ولبلدة قرقوش تاريخ سحيق
فـ ــي ال ـم ـس ـي ـح ـي ــة ،ويـ ـعـ ـن ــي اس ــم
قرقوش «الطائر األسود» واالسم
القديم للبلدة كان «باخديدا» ،وال
يــزال يستخدم حتى الـيــوم ،وهو
مأخوذ من اآلرامـيــة ويعني بيت
الـ ـح ــدأة ،وه ــو ط ــائ ــر يـعـيــش في
المنطقة.
وي ـق ــول رئ ـي ــس ت ـحــريــر مــوقــع
«عين الموصل» عمر محمد ،وهو
مورخ أيضا ،إن «المسيحية بدأت
فــي قــرقــوش قـبــل أن تنطلق إلــى
أرجاء العراق» ،الفتا إلى أن سكان
بلدة قرقوش ال يزالون يتحدثون
بلغة المسيح عليه السالم ،اللغة
اآلرامية في تعامالتهم اليومية.

أربيل ونينوى
والحقا ،أقــام البابا قداسا في
الهواء الطلق في أربيل ،عاصمة
إقليم كردستان ،الــذي لجأ مئات
آالف الـمـسـيـحـيـيــن والـمـسـلـمـيــن
واأليــزيــديـيــن إل ـيــه ،قـبــل أن يــزور
محافظة نـيـنــوى فــي خـطــوة هي
األولى من نوعها.
وتجمع المئات من العراقيين
فــي ســاحــة «ح ــوش البيعة» التي

تضم كنائس ومنازل مدمرة من
قبل تنظيم داعش خالل احتالله
مــديـنــة ال ـمــوصــل ف ــي صـيــف عــام
 ،2014حيث جرى تدشين منصة
إلقـ ــامـ ــة ح ـف ــل اس ـت ـق ـب ــال شـعـبــي
شاركت فيه أطياف المجتمع وأداء
قداس لضحايا الحرب.
وجــرى تزيين مكان االحتفال
بـ ـ ـع ـ ــدد مـ ـ ــن الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــداري ـ ـ ــات الـ ـت ــي
ت ـح ـم ــل صـ ـ ـ ــورا ل ـل ـح ـب ــر األعـ ـظ ــم
كـتــب عـلــى واحـ ــدة مـنـهــا «أهــالــي
الموصل يرحبون بقداسة البابا
فرانسيس».
وبـعــد لقائه الـبــابــا فــي أربـيــل،
ت ـع ـهــد رئـ ـي ــس إق ـل ـي ــم ك ــردس ـت ــان
ن ـي ـج ـي ــرف ــان بـ ـ ــارزانـ ـ ــي االل ـ ـتـ ــزام
بــال ـحــريــة الــدي ـن ـيــة والـ ـس ــام في
اإلقـ ـلـ ـي ــم ،وكـ ـت ــب ع ـل ــى «ت ــوي ـت ــر»:
«يـ ـش ــرفـ ـن ــي أن أس ـت ـق ـب ــل ال ـب ــاب ــا
فــرانـسـيــس ف ــي أرب ـي ــل ،وم ــع بــدء
الــزيــارة الرسولية في كردستان،
ن ـك ــرر ال ـتــزام ـنــا ال ــدائ ــم بــالـســام
والـحــريــة الــديـنـيــة واألخـ ــوة ،كما
نتذكر أبطال البيشمركة وكل من
قدم التضحيات المطلقة للدفاع
عـ ــن ال ـ ـسـ ــام وال ـ ـحـ ــريـ ــة لـجـمـيــع
العراقيين».
(بغداد  -وكاالت)

الجيش السوداني يحبط تهريب
أسلحة إلى ميليشيات إثيوبية
«قوات التحالف» جاهزة للمشاركة في الفشقة

ّ
مع ارتفاع منسوب التوتر العسكري بين البلدين ،أعلن
السودان أن استخبارات الجيش ضبطت بنادق آلية وقنابل
يدوية وذخــائــر مهربة كانت في طريقها إلــى ميليشيات
إثيوبية عبر حدود والية القضارف مع إثيوبيا.
ونقل موقع «سودان تريبيون» عن مصادر مطلعة القول،
أمــس ،إن االستخبارات العسكرية بالفرقة الثانية مشاة
بالقضارف وضعت يدها على األسلحة والمتفجرات إثر
معلومات ومتابعة لحركة الميليشيات اإلثيوبية المسلحة
وعصابات الشفتة التي نشطت في اآلونة األخيرة في قطع
الطريق أمام الرعاة والمزارعين.
وتمكنت شعبة استخبارات الفرقة من ضبط األسلحة
والــذخــائــر عـلــى مـتــن شــاحـنــة بمحلية ال ـقــابــات الغربية
بمنطقة سمسم الزراعية.
ً
ً
وتشهد حــدود الـســودان وإثيوبيا تــوتــرا عسكريا منذ
نوفمبر الماضي عندما أعاد الجيش السوداني نشر قواته
في أراضي الفشقة واسترد مساحات واسعة من األراضي
الزراعية التي ظلت مجموعات إثيوبية تفلحها تحت حماية
الميليشيات ألكثر من  25سنة.
وتتهم إثيوبيا الـقــوات المسلحة الـســودانـيــة بتأجيج
األوضــاع على الحدود بالتوغل داخــل مناطقها واحتالل
أراضيها الزراعية.
إلى ذلك ،أعلنت «قوات التحالف السوداني» جاهزيتها،
لمشاركة القوات الحكومية والجيش في الفشقة.
وحسب وكالة األنباء الرسمية (سونا) ،أكد اللواء علي
جادالله قائد اإلدارة العامة للتحالف أن قواته «حددت نقاط
ً
التجميع» الفتا إلى أن «لديه  3كتائب في كامل الجاهزية
للحاق بالقوات المسلحة في الفشقة».
وأوضح جادالله أنه في انتظار إشارة من القيادة العامة
ً
للترتيبات األمـنـيــة ،حـفــاظــا على األرض وال ـعــرض .وعن
أهــداف زيــارة التحالف لوالية غــرب دارف ــور ،قــال جادالله،
إنها كانت تهدف لتحديد نقاط التجميع لقواتهم التي
ً
تنتشر هـنــاك ،الفـتــا إلــى أن لديهم قــوى مشتركة عددها
 20ألف جندي ،منها  10آالف من حركات الكفاح المسلح،
ً
و 10أخرى من الجيش والدعم السريع والشرطة ،مطالبا
الحكومة االنتقالية بضرورة اإلسراع في تشكيلها من أجل
حماية المدنيين.
يـشــار إلــى أن وفــد التحالف الـســودانــي كــان وصــل إلى
ً
الخرطوم ،أمس األول ،قادما من مدينة الجنينة بوالية غرب
دارفور ،بعد زيارة تفقدية لمعسكرات النازحين.
(الخرطوم ـ ـ وكاالت)

صرح رئيس البرملان التونسي
راشد الغنوشي بأنه ضد أي
مطلب من شأنه أن يحدث فراغًا
في السلطة ،وسط ما تعيشه
البالد من مشاكل.
وأكد الغنوشي زعيم حركة
"النهضة" أن "تونس في حاجة
إلى تماسك السلطة وليس فكها".
واعتبر البعض تصريحات
الغنوشي ،ردًا على ما تم تناقله
عن الرئيس التونسي قيس
ّ
سعيد ،من أنه يريد استقالة
رئيس الحكومة هشام املشيشي
ً
وحكومته أوال من أجل بدء حوار
حول األزمة السياسية املحتدمة.

غموض عشية منح
الثقة لحكومة دبيبة

ال يزال املشهد الليبي يلفه
الغموض في الساعات القليلة
املتبقية على موعد انعقاد
الجلسة املقررة للنواب ملنح
الثقة لحكومة الوحدة الوطنية،
برئاسة عبدالحميد الدبيبة،
اليوم بمدينة سرت.
وأفادت تقارير بوصول رئيس
البرملان عقيلة صالح إلى
سرت لحضور الجلسة ،شهدت
مشاورات عند نقاط التماس بني
قوات طرفي الصراع في البالد
تعثرًا.
ورغم زيارة دبيبة ملنطقة
أبوقرين 130 ،غرب سرت ،التي
ُ
تعسكر فيها القوات املوالية
لحكومة "الوفاق" ،ليل السبت ـ
ً
األحد ،أمال في مشاركته بفتح
الطريق املؤدي ملدينة سرت،
لم يتمكن أعضاء لجنة 5 + 5
من إقناع طرفي الصراع ،قوات
"الوفاق" وقوات خليفة حفتر
املوالية لحكومة عبدالله الثني
بالشرق ،بفتح الطريق.

غزة :مقتل  3صيادين
وإسرائيل تنفي تورطها

نفى الجيش اإلسرائيلي ،أمس،
قيامه بتنفيذ أي هجمات قبالة
سواحل قطاع غزة ،وذلك على
خلفية مقتل ثالثة صيادين
فلسطينيني إثر انفجار
بمركبهم قبالة بحر خانيونس.
وقال املتحدث باسم الجيش
أفيخاي أدرعي ،إن "قوات
الجيش لم تطلق نيرانها بأي
شكل صباح اليوم قبالة ساحل
غزة".
وتابع قائال" :تشير املعطيات
لدينا أن سبب االنفجار
داخلي" .وفي وقت سابق ،ذكرت
مصادر أن "بوارج االحتالل
اإلسرائيلي قامت باستهداف
القارب ،مما أدى إلى استشهاد
الصيادين".

ةديرجلا
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إيران تدعو الغرب لتجنب «التهديد» وتطرح خطتها للتفاوض
• خامنئي يتسلم رد بوتين برسالة خطية • حاتمي :خطط تسوية تل أبيب باألرض بانتظار إشارة التنفيذ
ركنت إيران للتهدئة مع
الغرب ،وحثت الدول األوروبية
على تجنب التهديد مع
طرحها خطة للتفاوض في
ظل الجهود الدبلوماسية
الرامية إلحياء االتفاق النووي،
في حين رد وزير الدفاع
اإليراني أمير حاتمي على
تهديدات إسرائيلية بالتحرك
ضد المنشآت الذرية لبالده
بإعالن أن خطط تسوية تل
أبيب وحيفا باألرض باتت
جاهزة.

الصين تأمل
رفع واشنطن
«العقوبات غير
المبررة» عن إيران

ح ـ ـث ـ ــت إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران «ال ـ ـت ـ ــروي ـ ـك ـ ــا
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة» ،أل ـم ــان ـي ــا وفــرن ـســا
وبريطانيا ،على تجنب التهديد
خـ ـ ــال الـ ـجـ ـه ــود ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
ً
ال ـقــائ ـمــة حــال ـيــا إلح ـي ــاء االت ـف ــاق
النووي ،الذي انسحب منه الرئيس
األميركي السابق دونالد ترامب،
مجددة تمسكها برفع العقوبات
األميركية كـ «شرط مسبق» للعودة
إلـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض ،فـ ــي ظـ ــل رغ ـبــة
الرئيس األميركي جو بايدن في
إحـ ـي ــاء ال ـم ـع ــاه ــدة ال ـم ـبــرمــة عــام
 ،2015وجعلها منصة لمعالجة
أنـ ـشـ ـط ــة طـ ـ ـه ـ ــران ف ـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة
وتسلحها البالستي.
وقــال الرئيس اإليــرانــي ،حسن
روح ــان ــي ،ل ــدى اسـتـقـبــالــه وزي ــر
ال ـخــارج ـيــة االي ــرل ـن ــدي ســايـمــون
كــوفـيـنــي ،ال ــذي ي ــزور ط ـهــران في
ّ
كمسهل لـقــرار
سـيــاق دور ب ــاده
مجلس األم ــن الــدولــي رق ــم 2231
ال ـ ـ ــذي وض ـ ــع اإلط ـ ـ ـ ــار ال ـق ــان ــون ــي
لالتفاق المبرم بين إيران والقوى
الست الكبرى ،الواليات المتحدة
وف ــرن ـس ــا وبــري ـطــان ـيــا وأل ـمــان ـيــا
وروسـ ـ ـي ـ ــا وال ـ ـص ـ ـيـ ــن« :ال ـط ــري ـق ــة
األفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل ل ـ ـحـ ــل ال ـ ـم ـ ـشـ ــاكـ ــل مــع
الشركاء األوروبيين على مختلف
المستويات الثنائية ،واإلقليمية،
والدولية ،هي إجراء محادثات على
ً
أساس االحترام المتبادل بعيدا عن
لغة التهديد وممارسة الضغوط».
وان ـت ـق ــد روحـ ــانـ ــي م ــا وص ـفــه
بـ ـ «ع ــدم م ـب ــادرة أوروب ـ ــا بتنفيذ
ً
تعهداتها» حيال االتفاق ،معتبرا
أن ط ـه ــران «ال ـتــزمــت بتعهداتها
ح ـي ــال االتـ ـف ــاق وح ــاف ـظــت عـلـيــه،
وه ــي ال ـطــرف الــوحـيــد ال ــذي دفــع
ثـمــن ذل ـ ــك» ،بـعــد أن أعـ ــاد تــرامــب
فرض عقوبات خانقة عليها عقب
ان ـس ـحــابــه األح ـ ــادي م ــن االت ـف ــاق
عام .2018
وشدد على أن «الوضع ال يمكن
أن يستمر على الشكل الحالي ،بل
يجب تنفيذ القرار  2231من قبل
ك ــل األط ـ ـ ــراف الـمـعـنـيــة بــاالت ـفــاق
إلح ـي ــائ ــه والـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ـي ــه» ،فــي

ً
روحاني مجتمعا بكوفيني والوفد المرافق له في طهران أمس
إش ــارة إلــى مطالبته إدارة بايدن
بــرفــع عـقــوبــات تــرامــب قبل إلغاء
طـهــران الـخـطــوات الـتــي اتخذتها
لفك ارتباطها باالتفاق.

تهدئة وتغير
إال أن روح ــان ــي ،الـ ــذي يــراهــن
على إمكانية رفــع العقوبات ،أكد
لكوفيني أن حـكــومـتــه «م ــا زالــت
ع ــاق ــدة ال ـع ــزم ع ـلــى ال ـت ـع ــاون مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بعد
إبرامها لـ «تفاهم مؤقت» مع مدير
الوكالة رافائيل غروسي لتهدئة
المخاوف التي تسبب فيها قانون
وقف العمل بالبروتوكول اإلضافي
ف ــي االت ـف ــاق الـ ـن ــووي ،الـ ــذي أق ــره

وي ـس ـت ــورد ال ـن ـفــط م ــن إي ـ ــران رغ ــم الـعـقــوبــات
األميركية المفروضة على طهران وكراكاس.
يــأتــي ذل ــك بـعــد أسـبــوعـيــن مــن تـقــريــر بثته
وك ــال ــة «رويـ ـ ـت ـ ــرز» ،أف ـ ــاد ب ــأن ف ـن ــزوي ــا تــرســل
شحنات من وقــود الطائرات إلــى الجمهورية
اإلســامـيــة مقابل واردات مــن البنزين؛ وذلــك
ضـمــن ات ـفــاق مـقــايـضــة تــوصـلــت إل ـيــه شركتا
النفط الوطنيتان في البلدين.

السويسريون يؤيدون حظر النقاب
ع ـلــى غـ ــرار دول م ـثــل الـنـمـســا وهــول ـنــدا
وفــرنـســا ،تتجه ســويـســرا إلــى حظر ارت ــداء
الـنـقــاب ،مــع ظـهــور نتائج أول ـيــة الستفتاء
جرى أمس ،تشير إلى أن نحو  51بالمئة من
الناخبين يؤيدون االقتراح بعدم السماح ألي
شخص بتغطية وجهه في األماكن العامة،
فيما عدا استثناءات ضئيلة.
ّ
وتقدمت جماعة يمينية مناهضة لإلسالم
بــاقـتــراح الحظر ،وكــانــت قــد دفـعــت فــي عام
 2009لفرض حظر على بناء مــآذن جديدة
من خالل استفتاء.
ولم تشر المبادرة التي ّ
تقدم بها «الحزب
الــديـمـقــراطــي ال ـمــركــزي» اليميني الـقــومــي،
صراحة إلى البرقع أو النقاب ،لكن الملصقات
الدعائية للحملة ال تدع مجاال للشك.
وفي أرجاء عدة مدن سويسرية ،انتشرت
مـلـصـقــات للحملة ت ـقــول «أوقـ ـف ــوا اإلس ــام
الــرادي ـكــالــي» و»أوقـ ـف ــوا ال ـت ـطــرف» ،ترافقها
صورة المرأة ترتدي نقابا أسود.
ويلحظ مقترح الحظر عدم إمكانية تغطية
كامل الوجه في العلن ،سواء في المحال أو في
األماكن المفتوحة األخرى .ويستثنى من ذلك

سلة أخبار
ميانمار :عمليات دهم
واآلالف في الشوارع

تواصل القمع في ميانمار،
أمس ،ضد متظاهرين مؤيدين
للديمقراطية نزلوا باآلالف إلى
الشوارع ،رغم مداهمات اليوم
السابق التي أوقف خاللها
أعضاء من حزب الزعيمة
البورمية أونغ سان سوتشي،
أحدهم ّ
تعرض للضرب
حتى الموت .وفي باغان
جرح خمسة أشخاص .وفي
رانغون العاصمة االقتصادية،
أطلقت الشرطة الرصاص
ً
مجددا لتفريق تجمعات.
وهتف المتظاهرون «لنطرد
الدكتاتور!» أي قائد المجموعة
العسكرية مينغ أونغ هالينغ.
ُّ
ونفذت عمليات دهم الليلة
الماضي في رانغون استهدفت
مسؤولين من «الرابطة الوطنية
من أجل الديمقراطية» ،حزب
سوتشي التي أطاح بها الجيش
في األول من فبراير.

َّ
المهرب
طهران وجهة يورانيوم فنزويال

صــرح زعـيــم الـمـعــارضــة الفنزويلية خــوان
ً
غوايدو المعترف به رئيسا من عدد من الدول
َّ
الغربية؛ بأن إيران وجهة رئيسية لليورانيوم
المهرب من فنزويال.
وقال غوايدو إنه تم اعتقال أفراد في الجيش
بشبهة تهريب اليورانيوم إلى طهران أخيرا.
واعتبر زعيم المعارضة أن نظام الرئيس
نـيـكــوالس مـ ــادورو أصـبــح عـصــابــة إجــرامـيــة،

دوليات

أماكن العبادة ،أو لدى توافر أسباب تتعلق
بالصحة أو السالمة أو ألسباب مناخية أو
تقاليد محلية.
وعارض العديد من المنظمات النسائية
الحظر المقترح.
وقالت المتحدثة باسم تجمع «األوشحة
الـبـنـفـسـجـيــة» ال ـن ـســوي اإلس ــام ــي ،إيـنــاس
الـشـيــخ« ،بـجــانــب كــونــه عــديــم الـفــائــدة ،هذا
النص عنصري ومتحيز جنسيا».
وفي الخامس من مــارس الجاري ،ذكرت
«منظمة الـعـفــو الــدول ـيــة» فــي ســويـســرا في
تـغــريــدة «قـبــل يــومـيــن فـقــط مــن التصويت.
ال يهم أيــن ،ولكن اآلن هو الوقت المناسب
للتصويت بـ «ال» لمبادرة البرقع ،مدعومة
برمز القبضة التعبيري.
وق ــال الـمـتـحــدث بــاســم الحملة الـمــؤيــدة
لـلـمـبــادرة فــي «ح ــزب الـشـعــب الـســويـســري»
الشعبوي جـيــن-لــوك ادور« ،إنها
اليميني ّ
مـســألــة ت ـحــضــر .ال ــرج ــال وال ـن ـســاء األح ــرار
ي ـق ـ ّـدم ــون أن ـف ـس ـهــم ب ــوج ــوه غ ـيــر م ـغ ـطــاة».
وأضاف «هذا شكل متطرف من اإلسالم».
(جنيف  -أ ف ب  ،د ب أ)

البرلمان الخاضع لسيطرة التيار
المتشدد.
وذك ـ ـ ـ ــر أن «إيـ ـ ـ ـ ـ ــران م ـس ـت ـعــدة
التخاذ إجراءات تعويضية فورية
وفـ ــق االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي وال ــوف ــاء
بالتزاماتها بعد رفــع العقوبات
غير القانونية».
من جهته ،قال وزير الخارجية
االيرلندي ،إن هناك فرصة جديدة
للتفاوض والحوار في ظل الظروف
الـجــديــدة ،فــي إش ــارة إلــى وصــول
بايدن إلى البيت األبيض وتراجع
«ال ـتــروي ـكــا األوروب ـ ـيـ ــة» ع ــن ق ــرار
إلدانـ ــة ط ـهــران فــي مجلس حكام
الوكالة الدولية للطاقة ،بعد تلقيها
«إش ـ ــارات مـشـجـعــة» م ــن الـجــانــب
اإلي ــران ــي ب ـشــأن إح ـي ــاء االت ـف ــاق،
وإمكانية الدخول في مفاوضات
غـيــر رسـمـيــة مــع واشـنـطــن قبيل
«عيد النيروز»  20مارس الجاري.
ورأى كوفيني أنه «مع الظروف
الـ ـجـ ــديـ ــدة ،هـ ـن ــاك ف ــرص ــة ج ـيــدة
ل ـل ـت ـفــاوض وال ـ ـحـ ــوار ،وي ـج ــب أن
ن ـس ـت ـخــدم هـ ــذه ال ـف ــرص ــة كـشــرط
لجميع األعـضــاء لتنفيذ االتفاق
النووي الدولي».
ووص ـ ـ ــف ك ــوف ـي ـن ــي ان ـس ـح ــاب
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ال ـســابــق عــام
 2018م ــن االت ـف ــاق ال ـن ــووي بأنه
ً
«خطأ تاريخي» ،مضيفا «سنبذل
قـ ـص ــارى ج ـه ــدن ــا ل ـل ـح ـفــاظ على

(أ ف ب)

االتفاق ،ونحن مستعدون للعب أي
دور يمكن أن يساعد في تحسين
الوضع ،واستئناف المحادثات مع
جميع أعضاء االتفاق».
ً
والحقا ،عقد كوفيني مشاورات
مع نظيره اإليــرانــي محمد جواد
ظريف الذي ُينتظر أن يطرح عليه
مالمح «خطة عمل بناءة ملموسة»
للتفاوض مع الغرب.
والـ ـجـ ـمـ ـع ــة ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،ص ــرح
ظريف بأنه سيطرح الخطة عبر
الـقـنــوات الدبلوماسية الرسمية
بـعــد أن تـحــدث محسن رضــائــي،
الشخصية اإليــران ـيــة المحافظة
وال ـم ــرش ــح ال ــرئ ــاس ــي الـمـحـتـمــل،
عن إمكانية العودة للتفاوض مع
الغرب بالتزامن مع رفع تدريجي
للعقوبات الرئيسية بغضون عام
من قبل واشنطن.

م ــن أج ــل إح ـي ــاء االتـ ـف ــاق الـمـبــرم
عام .2015
ّ
مــن جــانــب آخ ــر ،ســلــم السفير
الـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ــي ل ـ ـ ـ ــدى طـ ـ ـه ـ ــران ل ـ ــوان
جاغاريان ،المرشد اإليراني األعلى
علي خامنئي ،رســالــة خطية من
الرئيس الروسي فالديمير بوتين
حـمـلــت ردا ع ـلــى رس ــال ــة حملها
رئـيــس البرلمان اإليــرانــي محمد
باقر قاليباف أخيرا إلى موسكو.
وذك ـ ــرت سـ ـف ــارة روسـ ـي ــا لــدى
طهران ،أن رسالة بوتين الخطية
ت ـس ـل ـم ـه ــا ع ـ ـلـ ــي أكـ ـ ـب ـ ــر والي ـ ـتـ ــي
م ـس ـت ـش ــار خ ــام ـن ـئ ــي ،وت ـت ـن ــاول
مسائل متعلقة بتعزيز العالقات
الثنائية ،إلى جانب قضايا دولية.
ونقلت رسالة خامنئي مواقف
إيران حول االتفاق النووي ،إضافة
إلـ ـ ــى بـ ـح ــث مـ ـس ــأل ــة بـ ـي ــع ال ـن ـفــط
اإلي ــران ــي إل ــى مــوس ـكــو ،وتـعــزيــز
العالقات االقتصادية بين البلدين.

فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـي ـ ــاق ،أع ـ ـ ـ ـ ــرب وزيـ ـ ــر
الصيني وانغ يي عن أمل بالده أن
ترفع الواليات المتحدة «العقوبات
غ ـيــر ال ـم ـب ــررة» ال ـم ـفــروضــة على
طهران.
ودع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـصـ ـيـ ـن ــي
ال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــام ـي ــة إلـ ــى أن
تتحلى بالمسؤولية مــع تكثيف
الـشــركــاء للجهود الدبلوماسية

تسوية إسرائيل

بكين وموسكو

مـ ــن ج ـه ــة ث ــانـ ـي ــة ،ه ـ ــدد وزيـ ــر
الـ ــدفـ ــاع اإلي ـ ــران ـ ــي ال ـع ـم ـيــد أم ـيــر
حاتمي ،بتسوية مدينتي تل أبيب
وحيفا بــاألرض ،وقال إن الخطط
بهذا الشأن أصبحت جاهزة.
وقــال حاتمي ،فــي تصريحات
أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ب ـ ـم ـ ـعـ ــرض حـ ــدي ـ ـثـ ــه عــن

التهديدات اإلسرائيلية األخيرة
ضــد البرنامج الـنــووي اإليــرانــي:
«ت ـ ـ ــل أب ـ ـيـ ــب وحـ ـيـ ـف ــا سـ ـت ــدم ــران
وسنسويهما باألرض في حال أمر
المرشد األعلى القائد العام للقوات
المسلحة».
وأع ــاد حاتمي تــرديــد مــا قاله
خامنئي بأن «النظام الصهيوني
ليس عدونا الرئيس ،فهذا النظام
ل ـي ــس ب ــال ـم ـس ـت ــوى ال ـ ـقـ ــادر عـلــى
مواجهة إيران».
وك ـ ــان وزي ـ ــر ال ــدف ــاع اإلي ــران ــي
يتحدث عــن الـتـهــديــدات األخـيــرة
ال ـ ـتـ ــي أط ـل ـق ـه ــا رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإلســرائ ـي ـلــي بـنـيــامـيــن نتنياهو
ووزير الدفاع بيني غانتس.
وح ـ ـ ـ ّـم ـ ـ ــل نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ط ـ ـهـ ــران
مـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــة انـ ـ ـفـ ـ ـجـ ـ ــار س ـف ـي ـن ــة
إسرائيلية في خليج ُعمان أواخر
ف ـبــرايــر ال ـمــاضــي ،ف ــي حـيــن لــوح
غانتس بإمكانية التحرك عسكريا
بـشـكــل م ـن ـفــرد لـمـنــع ط ـه ــران من
تطوير قنبلة ذري ــة مــع مواصلة
الـبـيــت األب ـيــض ج ـهــوده الــرامـيــة
إلحياء االتفاق النووي.
مــن جهة ثانية ،أعـلــن الجيش
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،أم ـ ـ ــس ،أن قــاذف ـت ـيــن
استراتيجيتين من طراز "بي "52
تابعتين لــه نفذتا "دوري ــة جوية
مـتـعــددة الجنسيات" فــي الشرق
(طهران  -وكاالت)
األوسط.

واشنطن تقترح تعديل خطة
السالم المتعثرة بأفغانستان

أكدت مصادر دبلوماسية
وسياسية ،أن المبعوث
األميركي الخاص ألفغانستان
زلماي خليل زاد اقترح خالل
ً
األيام الماضية تعديال لعملية
السالم المتعثرة يشمل تشكيل
حكومة موقتة وعقد مؤتمر
لألطراف الرئيسية ،لكن خطته
واجهت اعتراضات فورية من
الجانبين المتحاربين .ويقوم
المبعوث األميركي المولود في
أفغانستان بجولة تشمل كابول
والدوحة وعواصم أخرى في
المنطقة هي األولى منذ بدأت
إدارة الرئيس األميركي جو
بايدن بحث اختياراتها لعملية
السالم وبينما ينفد الوقت
المتبقي على األول من مايو
وهو نهاية مهلة سحب القوات
األميركية من أفغانستان.

ّ
سريالنكا :الكاثوليك ينظمون
احتجاجات «األحد األسود»

بريطانيا تعود إلى الحياة الطبيعية بفتح المدارس

ّ
إيطاليا قد ّ
تتحول إلى «منطقة حمراء» وتفكر في قيود أكثر صرامة
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون،
أمس ،إن إعادة فتح مدارس إنكلترا لجميع الطالب
اليوم ستمثل أول خطوة نحو العودة إلــى الحياة
الطبيعية ،وهو أمر لم يكن ممكنا إال بفضل جهود
الناس لخفض معدالت اإلصابة بفبيروس كورونا
المستجد .وأعلن جونسون «خريطة طريق» لرفع
ً
إج ــراءات العزل العام ،تتضمن فتح الـمــدارس أوال،
يليه في مراحل الحقة التخفيف التدريجي للقيود
المفروضة على االخـتــاط باآلخرين ،وإع ــادة فتح
المتاجر التي تبيع سلعا غير أساسية وأماكن أخرى.
وتأمل الحكومة في إزالة جميع القيود القانونية
المتبقية على الـتــواصــل مــع اآلخــريــن فــي المرحلة
النهائية التي لن تحدث قبل  21يونيو.
وقالت الحكومة إن كل خطوة في «خريطة الطريق»
ستعتمد على مستوى حاالت اإلصابة .وتأمل في أن
يتم احتواء الجائحة من خالل برنامج لقاح تم خالله
بالفعل تطعيم نحو  22مليون شخص ،إضافة إلى
االختبارات المنتظمة للكشف عن «كورونا».

في المقابل ،تفكر حكومة رئيس الوزراء اإليطالي
ماريو دراغي في فرض قيود أكثر صرامة ،بما في ذلك
جعل البالد بأكملها منطقة شديدة الخطورة (حمراء)
على األقــل خالل عطالت نهاية األسبوع ،لمواجهة
طفرة في حاالت اإلصابة بالفيروس.
وقــال وزيــر الصحة روبرتو سبيرانزا لصحيفة
«كورييري ديال سيرا»« :لم تتوقف الموجة الثانية
أب ــدا ،نشهد ذروة كـبـيــرة للغاية بسبب الـســاالت
المتحورة ،وهو ما يقودنا إلى اتخاذ إجراءات أكثر
تقييدا من أي وقت مضى».
ولم يستبعد سبيرانزا تحويل إيطاليا بأكملها
إلــى «منطقة ح ـمــراء» على األق ــل فــي عـطــات نهاية
األسبوع ،وفــرض حظر تجوال أكثر صرامة .وقال:
«من الواضح أننا سنراقب الوضع الوبائي ،ونكيف
التدابير في ضوء المتغيرات».
ويــوجــد فــي إيـطــالـيــا ن ـظــام ثــاثــي المستويات
ي ـص ـنــف ال ـم ـنــاطــق ح ـســب ال ـم ـخــاطــر الـمـنـخـفـضــة
وال ـم ـتــوس ـطــة وال ـعــال ـيــة ب ـنــاء ع ـلــى ع ــدد ال ـح ــاالت.

ويتضمن النظام إغالق الحانات والمطاعم ،وفرض
قيود صارمة على تحركات األشخاص لمنعهم من
مـغــادرة مدينتهم أو بلدتهم .وأغلقت عــدة مناطق
بالفعل ال ـمــدارس مــع انتشار الـســاالت المتحورة
بشكل أسرع بين الشباب.
وش ـه ــدت أم ــس األول الـعــاصـمـتــان الـنـمـســاويــة
والسويدية وفي فيينا ،تظاهرات شارك فيها اآلالف
ً
احتجاجا على قيود احتواء «كورونا».
ول ــم يـضــع الـعــديــد مــن المتظاهرين الـكـمــامــات،
وتجاهلوا قواعد التباعد االجتماعي.
وفي أسونسيون ،أعلن رئيس باراغواي ،ماريو
بينيتيز ،إجراء تعديل وزاري وشيك في حكومته بعد
احتجاجات عنيفة طالبت باستقالته بسبب إدارته
ألزمة الجائحة .وقال بينيتيز في رسالة إلى األمة،
إن هناك تغييرات ستطرأ في  3وزارات وفي مكتب
الرئاسة ،موضحا أنه سيكشف أسماء المسؤولين
الجدد في الساعات المقبلة.
(عواصم  -وكاالت)

نظم الكاثوليك في سريالنكا
أمس ،احتجاجات أمام
الكنائس في جميع أنحاء
البالد للمطالبة بالعدالة
لعائالت ضحايا تفجيرات
عيد الفصح عام  2019التي
أودت بحياة أكثر من 270
ً
شخصا .وشارك مصلون
يرتدون مالبس سوداء في
االحتجاج ،الذي أطلقت
عليه الكنيسة الكاثوليكية
الرومانية «األحد األسود»،
ً
بعد حضور قداس صباحا.
وشارك الكاردينال مالكوم
رانجيث ،الذي قاد الحملة،
في االحتجاج الصامت خارج
كنيسة القديس أنتوني
في كولومبو ،حيث فقد 56
ً
شخصا حياتهم.

«البنتاغون» للكونغرس :خطة ردع الصين بالمحيط الهادئ جاهزة
• اختراق  30ألف مؤسسة • بايدن يسهل التصويت • ترامب يحمل خسارته لصهره
ع ـلــى وقـ ــع ت ــوت ــر ش ــدي ــد حــول
قضايا بينها كــورونــا والتجارة
والتسلح وملفات حقوق اإلنسان،
ق ــدم ــت وزارة ال ــدف ــاع األمـيــركـيــة
«ال ـب ـن ـتــاغــون» خـطــة لـلـكــونـغــرس
لــردع الصين في منطقة المحيط
الهادئ ،تقدر كلفتها بـ  27مليار
دوالر ،تنفق على مــدار السنوات
الستة المقبلة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال «م ـ ـ ــوق ـ ـ ــع ذا درايـ ـ ـ ـ ـ ــف»
المتخصص في الشؤون الدفاعية،
إن خطة «مبادرة الردع في المحيط
الهادئ» تشمل قــدرات وتعزيزات
م ـت ـطــورة بـمــا ف ــي ذل ــك صــواريــخ
ب ــال ـس ـت ـي ــة وأج ـ ـه ـ ــزة اس ـت ـش ـع ــار
فـضــائـيــة ،وإي ـجــاد ط ــرق لضمان
الوصول إلى المطارات والموانئ
وال ـمــرافــق األخـ ــرى ال ــازم ــة لدعم
هذه الجهود والعمليات األخرى
في المستقبل.
وتمت الموافقة على إنشاء هذه
الخطة في مشروع قانون السياسة
الدفاعية لعام .2021

وتـ ـشـ ـب ــه الـ ـخـ ـط ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة،
مبادرة الدفاع األوروبية التي تم
إن ـش ــاؤه ــا ل ـ ــردع روس ـي ــا وضـمــه
ً
منطقة القرم الحقا في .2014
وكان موقع «بريكنغ دينفينس»
أول من كشف عن هذه الخطة.
وتقول إحدى الوثائق المقدمة
للكونغرس»ال يزال الخطر األكبر
على مستقبل الــواليــات المتحدة
هو تآكل الردع التقليدي.
مــن دون وج ــود رادع تقليدي
مقنع ،تتشجع الصين على اتخاذ
إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة وع ـلــى
الـصـعـيــد ال ـعــال ـمــي ،لـتـحــل محل
المصالح األميركية».
لــم يـتــم ذك ــر أسـلـحــة أو مــواقــع
انتشار محددة ،ولكن من الواضح
أن الـ ـه ــدف ،ح ـســب ال ـت ـقــريــر ،هو
وضـ ـ ــع أنـ ـظـ ـم ــة أرض ـ ـي ـ ــة ق ــري ـب ــة
ً
نسبيا من البر الرئيسي الصيني
ومناطق استراتيجية أخــرى في
غرب المحيط الهادئ.
وكان وزير الدفاع لويد أوستن

أبلغ أعضاء مجلس الشيوخ بأن
إدارة الــرئـيــس جــو بــايــدن تعتبر
«الصين هي األولــويــة القصوى»،
وتعهد بنشر استراتيجية دفاع
وطني جديدة في عام .2022
وفي حين اعتبر بايدن أن إقرار
خطته لتحفيز االقتصاد سيساعد
إدارت ـ ـ ـ ــه ف ــي ال ـت ـغ ـلــب ع ـل ــى بــاقــي
الدول في المؤشرات االقتصادية
ً
وخـ ـص ــوص ــا ال ـص ـي ــن ،تـعــرضــت
عشرات آالف الشركات والبلديات
والمؤسسات المحلية األميركية
لهجوم إلكتروني واسع اخترقت
خالله مجموعة قراصنة تدعمهم
ال ــدول ــة الـصـيـنـيــة خــدمــة الـبــريــد
لشركة مايكروسوفت.
وكـتــب المتخصص فــي األمــن
ال ـس ـي ـبــرانــي ب ــري ــان كــري ـبــس في
مدونته «كريبسون سيكوريتي»
أنــه «تــم اخـتــراق مــا ال يقل عــن 30
أل ــف مؤسسة فــي األي ــام األخـيــرة
مــن وح ــدة التجسس السيبراني
الـصـيـنـيــة ب ـق ــوة غ ـيــر اع ـت ـيــاديــة،

وت ـ ـ ــرك ـ ـ ــز عـ ـ ـل ـ ــى سـ ـ ــرقـ ـ ــة ال ـ ـبـ ــريـ ــد
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ،ب ـح ـس ــب م ـص ــادر
ً
مـ ـتـ ـع ــددة» ،م ـب ـي ـنــا أن مـجـمــوعــة
ال ـت ـج ـس ــس اس ـت ـغ ـل ــت  4ع ـي ــوب
جـ ــديـ ــدة فـ ــي ب ــرن ــام ــج إك ـس ــان ــج
للمراسلة وزرعــت في مئات آالف
المنظمات حول العالم أدوات تمنح
ً
ً
المهاجمين تحكما كامال عن بعد
باألنظمة المخترقة».
وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذرت م ـ ــايـ ـ ـك ـ ــروس ـ ــوف ـ ــت
ال ـث ــاث ــاء م ــن مـجـمــوعــة قــراصـنــة
تدعى «هافنيوم» تقوم باستغالل
الـ ـثـ ـغ ــرات األمـ ـنـ ـي ــة فـ ــي خ ــدم ــات
«أكسانج» من أجل سرقة بيانات
مستخدميه ألسباب مهنية.
وذكـ ــرت الـمـجـمــوعــة العمالقة
للمعلوماتية أن هذا «الالعب الذي
يتمتع بكفاء ة عالية ومتطورة»
س ـب ــق واس ـ ـت ـ ـهـ ــدف شـ ــركـ ــات فــي
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،ال سيما في
مجال األبحاث المتعلقة باألمراض
الـ ـمـ ـع ــدي ــة ومـ ـك ــات ــب ال ـم ـح ــام ــاة
والـ ـج ــامـ ـع ــات وشـ ــركـ ــات ال ــدف ــاع

ومراكز الدراسات والمنظمات غير
الحكومية.
وفي واحد من أكثر التهديدات
ال ـم ــوج ـه ــة لـ ـب ــاي ــدن ،حـ ــث وزيـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـص ـي ـنــي وان ـ ــج يــي
واشنطن على الكف عــن التدخل
ف ــي ال ـ ـشـ ــؤون ال ــداخ ـل ـي ــة ل ـلــدولــة
األسـ ـي ــوي ــة ب ــاس ــم الــدي ـم ـقــراط ـيــة
ً
وح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان ،مـ ـش ــددا على
أن إدراك طبيعة العالقة بتايوان
«خط أحمر» ال ينبغي تجاوزه وال
مـجــال للحل الــوســط أو التنازل»
في هذا األمر.
ً
ً
داخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــا ،وق ـ ـ ــع ب ـ ــاي ـ ــدن أم ـ ـ ــرا
ً
ت ـن ـف ـي ــذي ــا ي ـ ـهـ ــدف إل ـ ــى تـسـهـيــل
إدالء األميركيين بأصواتهم في
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،فـ ــي وق ـ ــت يـسـعــى
الجمهوريون إلى الحد من حقوق
ال ـت ـص ــوي ــت فـ ــي أع ـ ـقـ ــاب هــزي ـمــة
الرئيس السابق دونالد ترامب.
وي ــوج ــه أم ــر ب ــاي ــدن ال ــوك ــاالت
االت ـ ـحـ ــاديـ ــة ب ـت ـق ــدي ــم خ ـط ــط فــي
غضون  200يــوم تحدد خطوات

احتجاجات رافضة الستمرار عمليات الترحيل في لوس أنجلس أمس األول
توسيع تسجيل الناخبين وتوزيع
ال ـم ـع ـل ــوم ــات االن ـت ـخ ــاب ـي ــة عـلــى
الناخبين.
ك ـم ــا ي ــوج ــه ك ـب ـي ــر م ـس ــؤول ــي
ال ـم ـع ـلــومــات ل ـت ـحــديــث ال ـمــواقــع
اإللكترونية االتحادية والخدمات
ال ــرق ـم ـي ــة الـ ـت ــي ت ــوف ــر م ـث ــل ه ــذه
التفاصيل.
وأقر الديمقراطيون في مجلس
ً
ً
النواب يوم األربعاء قانونا شامال
لتحديث إجراءات التصويت وإلزام

ال ــوالي ــات بـتـسـلـيــم مـهـمــة إع ــادة
تحديد دوائر الكونغرس إلى لجان
مستقلة.
ويـ ـ ــواجـ ـ ــه مـ ـ ـش ـ ــروع الـ ـق ــان ــون
صعوبة كبيرة إلقراره في مجلس
الشيوخ.
ووسـ ـ ـ ـ ـ ــط أنـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء ع ـ ـ ــن خـ ــاف
م ـت ـص ــاع ــد م ـ ــع ص ـ ـهـ ــره ج ــاري ــد
كــوش ـنــر ،يـعـتــزم ت ــرام ــب ال ـعــودة
نهاية األسبوع إلى مسقط رأسه
ب ــوالي ــة ن ـيــويــورك لـلـمــرة األول ــى

(أ ف ب)

م ـن ــذ مـ ـغ ــادرت ــه ال ـب ـي ــت األب ـي ــض
بعد أن أمـضــى األســابـيــع الستة
الماضية في منتجع بالم بيتش
في فلوريدا.
وذك ــرت شبكة «ســي إن إن» أن
هذا التطور يأتي وسط خالف بين
ترامب وكوشنر ،مؤكدة أنه يحمله
فــي أحاديثه مــع الــدائــرة الضيقة
المحيطة بــه ،مسؤولية خسارته
في االنتخابات الرئاسية.
(واشنطن ،بكين  -وكاالت)
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رياضة

صراع القادسية والكويت يتجدد في افتتاح الجولة السابعة

مواجهة نارية في دوري  stcالممتاز اليوم
حازم ماهر

يقص القادسية والكويت
شريط افتتاح الجولة السابعة
من منافسات دوري stc
الممتاز لكرة القدم في الساعة
 5:10من مساء اليوم على
استاد محمد الحمد.

ت ـن ـط ـلــق الـ ـي ــوم م ـنــاف ـســات
الـ ـج ــول ــة الـ ـس ــابـ ـع ــة ل ـب ـطــولــة
دوري  stcلـلــدر جــة ا لـمـمـتــازة
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،ب ــإق ــام ــة م ـب ــاراة
واحـ ــدة تـجـمــع ال ـقــادس ـيــة مع
الـ ـك ــوي ــت ،وذل ـ ــك ف ــي ال ـســاعــة
 5:10مساء على استاد محمد
ا ل ـ ـح ـ ـمـ ــد ،عـ ـل ــى أن ت ـس ـت ـك ـمــل
مـ ـب ــاري ــات هـ ــذه ال ـج ــول ــة غ ــدا
وبعد غد بواقع مباراتين في
كل يوم.
ي ـ ــذ ك ـ ــر أن آ خـ ـ ـ ــر م ــوا جـ ـه ــة
ج ـم ـعــت ال ـفــري ـق ـيــن ك ــان ــت فــي
نهائي كأس سمو ولي العهد
لـلـمــوســم الــريــاضــي ال ـجــاري،
والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي حـ ـسـ ـمـ ـه ــا األبـ ـ ـي ـ ــض
ل ـم ـص ـل ـح ـتــه ب ـه ــدف ـي ــن م ـقــابــل
هدف.
يدخل القادسية اللقاء وفي
رصيده  13نقطة وضعته في
ال ـم ــرك ــز ال ـث ــان ــي ،ف ـي ـمــا يــأتــي
الكويت في المركز الرابع وله
 10نقاط.
و م ـ ـ ــن ا ل ـ ـمـ ــؤ كـ ــد ان ا ل ـ ـفـ ــوز
وحصد النقاط الثالث يبقى
القاسم المشترك بين الفريق
قـ ـب ــل ان ـ ـطـ ــاق ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ،وذلـ ــك
بـ ـحـ ـث ــا ع ـ ــن الـ ـقـ ـم ــة ف ـ ــي ح ــال
ت ــوق ـف ــت انـ ـتـ ـص ــارات ال ـعــربــي
المتصدر.

ضغوط على بابلو

مدرب القادسية
مهدد بإنهاء مهمته
في حال فقد المزيد
من النقاط

و م ـم ــا ال ش ــك ف ـيــه أن هـنــاك
ً
ضغوطا على مدرب القادسية
اال سـبــا نــي بابلو فرانكو ا لــذي
مـ ــازال م ـه ــددا بــإن ـهــاء مـهـمـتــه،
وذ لــك فــي حــال فقد المزيد من
الـنـقــاط فــي الـبـطــولــة ،وه ــو ما
يعني ان الفوز فقط اليوم دون
س ــواه هــو مــا سيبقى ا لـمــدرب
في منصبه.
ال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــدم م ـس ـت ــوى
ً
م ـق ـب ــوال ف ــي ال ـج ــول ــة الـســابـقــة
أمـ ـ ــام خ ـي ـط ــان ت ــوج ــه ب ــال ـف ــوز
بهدفين مـقــا بــل دون رد ،و هــو
ا ل ـف ــوز ا ل ــذي أ ب ـق ــاه ف ــي منطقة
الـمـنــافـســة عـلــى ال ـق ـمــة ،والـتــي
ي ـس ـعــى ل ـه ــا العـ ـب ــوه م ــن اج ــل
اس ـت ـع ــادة ال ـل ـق ــب ال ـغ ــائ ــب عــن
ال ـخــزائــن فــي ال ـس ـنــوات االرب ــع
الماضية.
ويستعيد ا لـقــاد سـيــة ا لـيــوم
ع ـق ـل ــه ال ـم ـف ـك ــر وال ـ ـمـ ــدبـ ــر ب ــدر
ال ـ ـم ـ ـطـ ــوع بـ ـع ــد تـ ـع ــافـ ـي ــه ،فــي
وق ــت ي ـســابــق ال ـج ـه ــاز الـطـبــي
لتجهيز الحارس المتألق خالد

جانب من لقاء الفريقين في نهائي كأس األمير
الرشيدي للحاق بالمباراة .في
المقابل بات المهاجم لوكاس
خارج الحسابات بشكل نهائي،
ب ـع ــد ف ـس ــخ عـ ـق ــده بــال ـتــراضــي
نـ ـظ ــرا لـ ـع ــدم اسـ ـتـ ـخ ــراج ف ـي ــزا
دخول البالد ألسرته.

عـ ـل ــى الـ ـج ــان ــب اآلخ ـ ـ ـ ــر ،ف ــإن
ال ـ ـمـ ــدرب االسـ ـب ــان ــي ك ــارل ــوس
جونزاليس الذي تولى المهمة
أخـ ـي ــرا خ ـل ـف ــا لـ ـلـ ـم ــدرب مـحـمــد

مباراة اليوم

استثناء النشاط الكروي من الحظر
علمت "الجريدة" أن اتحاد الكرة تلقى وعدا
باستثناء نشاط الكرة من الحظر الجزئي حتى
الساعة  9.00مساء وذلــك فيما يخص إقامة
مباريات الدوري بدرجتيه الممتازة واألولى،
على أن تنتهي المباريات فــي موعد أقصاه
الساعة .7:30

غونزاليس وإثبات الذات

يــأتــي ه ــذا ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي طــالـبــت لجنة
المسابقات بأن يكون االستثناء حتى الساعة
 10.00وذلــك تفاديا إلقامة المباريات مبكرا
األمر الذي سيلقي بظالله السلبية على األندية
المشاركة.

5:10م

على استاد محمد الحمد

الصليبيخات ينفرد بصدارة الدرجة األولى
وبرقان يتجاوز الجهراء بهدفين
●

أحمد حامد

انفرد فريق الصليبيخات لكرة القدم بصدارة
دوري الدرجة األولى ،بتجاوزه اليرموك بهدف
م ــن دون رد ،ف ــي ال ـم ـب ــاراة ال ـتــي جـمـعــت بين
الفريقين في مستهل منافسات ال ــدور الثاني
"الجولة السادسة".
ورفــع الصليبيخات رصيده إلــى  10نقاط،
بفارق  3نقاط عن أقــرب المنافسين ،في حين
تجمد رصيد اليرموك عند  7نقاط.
ونجح الصليبيخات في تحقيق األهــم في
مواجهة أبناء مشرف بتسجيل هدف المباراة
الوحيد بالشوط األول عبر المحترف البرازيلي
سيلفا.
ولجأ مدرب الصليبيخات ناصر العمران إلى
تأمين دفاعات فريقه وسط أفضلية على مستوى
الهجوم لكتيبة مدرب اليرموك أحمد حيدر.
وقال العمران إن فريقه نجح في تحقيق األهم
في مواجهة اليرموك ،مشيرا إلى ان الالعبين
نفذوا المطلوب بتأمين الدفاع ،واالعتماد على
الهجمات المرتدة.
واعتبر مدرب الصليبيخات ان غياب تقنية
الفيديو "الفار" عن مباريات دوري الدرجة االولى
ً
مؤثر بشكل كبير ،مشددا على أهمية ان تتواجد
تقنية "الفار" العطاء الحقوق ألصحابها وسط
جهد مبذول لتحقيق هــدف الوصول للدوري
الممتاز.
وفــي مواجهة اخــرى ضمن الجولة ذاتها،
نجح بــرقــان فــي تـجــاوز الـجـهــراء بهدفين من
دون رد.
ووصل برقان إلى النقطة السابعة ،في حين
تجمد رصيد الجهراء عند نقطتين.

عبدالله ،مازال في مرحلة اثبات
الذات واكتساب ثقة الجماهير
ومجلس إدارة النادي.
غــونــزالـيــس نـجــح فــي قـيــادة
اال ب ـيــض فــي ا لـجــو لــة الماضية
بـتـحـقـيــق ال ـف ــوز ع ـلــى ال ـش ـبــاب

بأربعة ا هــداف لـهــدف ،وتقديم
م ـس ـتــوى ه ــو األف ـض ــل ف ــي هــذا
الـ ـ ـم ـ ــوس ـ ــم ،إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ت ــأل ــق
يـ ــوسـ ــف نـ ــاصـ ــر بـ ـشـ ـك ــل الف ــت
للنظر ،ونجاحه في إحراز ثالثة
أهداف (هاتريك).

وفوز االبيض اليوم يدخله
فـ ــي أجـ ـ ـ ــواء ال ـم ـن ــاف ـس ــة ع ـلــى
االح ـت ـفــاظ بـلـقـبــه ،خـصــوصــا
أن ــه سـيـتـســاوى ف ــي الــرصـيــد
مع األصفر.
ويـسـتـعـيــد األب ـي ــض ال ـيــوم

لـجـهــود محترفيه اال ي ـفــواري
جمعة سعيد والتونسي رامي
الـ ـب ــدوي ب ـعــد تـعــافـيـهـمــا مــن
اإلص ــاب ــة ال ـتــي غـيـبـتـهـمــا عن
مواجهة الشباب.

لوكاس يرحل لتعثر وصول عائلته
قـ ــرر نـ ـ ــادي ال ـق ــادس ـي ــة ال ـ ـنـ ــزول ع ـن ــد رغ ـبــة
المحترف البرازيلي لــو كــاس ،بفسخ التعاقد
المبرم بينهما منذ بــدا يــة الموسم الماضي،
والذي كان مقررا لنهاية الموسم الحالي.
وقــال مصدر في القادسية إن تعثر وصول
أس ــرة الــاعــب مــن الـبــرازيــل إلــى الـكــويــت دفعه

لـطـلــب ال ــرح ـي ــل ،وه ــو م ــا واف ـق ــت عـلـيــه إدارة
"األصفر" ،خصوصا أن مردود لوكاس لم يكن
بالصورة المطلوبة منذ بداية الموسم الحالي.
وأدى رحيل لــوكــاس ،ومــن قبله النيجيري
دينيس سيسوجو ،إلى مأزق ،وسط نقص حاد
في عدد المهاجمين داخل صفوف "األصفر".

اتحاد الطائرة يؤجل بطوالته إلى وقت الحق
●

محمد عبدالعزيز

أع ـلــن ات ـح ــاد ال ـك ــرة الـطــائــرة
تـ ــأج ـ ـيـ ــل ج ـ ـم ـ ـيـ ــع مـ ـس ــابـ ـق ــات ــه
المتبقية مــن ا لـمــو ســم الحالي
( )٢٠٢١-٢٠٢٠إل ــى وق ــت الحــق
سيتم تحديده فيما بعد ،وهي
المربع الذهبي للدوري الممتاز
والمباريات المتبقية من القسم
الــرابــع ل ــدوري الــدرجــة األول ــى،
وكذلك باقي مراحل بطولة كأس
االتحاد.
يأتي ذلــك بالتزامن مع قرار
ال ـح ـظــر ال ـج ــزئ ــي ،الـ ــذي فــرضــه
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء لـ ـم ــدة شـهــر
اعتبارا من أمس ،من الخامسة

مساء حتى الخامسة صباحا،
ب ـس ـب ــب ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع ع ـ ـ ــدد ح ـ ــاالت
اإلصابات بفيروس كورونا.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان االت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاد خـ ــاطـ ــب
األنــديــة الـمـشــاركــة فــي نشاطه،
أم ــس األول ،ب ـشــأن االسـتـعــانــة
بـ ـ ـص ـ ــاالتـ ـ ـه ـ ــم إلقـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــة ب ـع ــض
المباريات عليها ،في محاولة
م ـن ــه ل ــوض ــع س ـي ـن ــاري ــو بــديــل
السـ ـتـ ـكـ ـم ــال بـ ــاقـ ــي م ـن ــاف ـس ــات
الموسم الحالي فــي حالة عدم
اسـ ـتـ ـخ ــراج ت ـص ــاري ــح لــاعـبــي
األن ـ ــدي ـ ــة وكـ ـ ـ ـ ــوادر االتـ ـ ـح ـ ــادات
للتحرك بها خالل فترة الحظر
الجزئي.
وسيشمل هذا المقترح إقامة

مـ ـ ـب ـ ــاراة واحـ ـ ـ ــدة ع ـل ــى صــال ـتــه
بـمـجـمــع صـ ــاالت الـشـيــخ سعد
ال ـع ـبــدال ـلــه ف ــي مـنـطـقــة صـبــاح
الـســالــم ،بـجــانــب تــوزيــع بعض
المباريات على صاالت األندية،
ب ــواق ــع مـ ـب ــاراة واحـ ـ ــدة يــومـيــا
تنتهي قبل بداية موعد الحظر
كاف ،إضافة إلى
الجزئي بوقت ٍ
إقــامــة مـبــاراتـيــن أو أكـثــر خالل
اإلج ـ ـ ـ ـ ــازة األسـ ـب ــوعـ ـي ــة ي ــوم ــي
ال ـج ـم ـعــة وال ـس ـب ــت ،ط ـم ـعــا في
إنـهــاء جميع الـبـطــوالت بأقرب
وقت.

كتاب اتحاد الطائرة

ً
«السلة» يدرس إقامة نشاطه صباحا

جانب من مباراة اليرموك والصليبيخات
واس ـت ـطــاع ب ــرق ــان ف ــي حـســم ال ـش ــوط األول
بهدفين مــن دون رد ،ولــم يتمكن الجهراء في
العودة وتهديد مرمى حارس برقان عبدالرحمن
الشريفي.
من جانبه ،بــرر مدير فريق الجهراء غريب
العنزي تراجع نتائج ابناء القصر األحمر إلى
عملية االحالل والتجديد التي لجأ اليها فريقه.
وقال ان الجهراء يتطلع لبناء فريق قادر على
المنافسة ،مشيرا إلى ان األمر يتطلب الصبر على
الالعبين والجهاز الفني.

العمران يطالب بتقنية
«الفار» ...والعنزي يبرر
تراجع أبناء القصر األحمر

●

جابر الشريفي

يــدرس اتحاد كــرة السلة استئناف نشاطه الرياضي خــال الفترة
الصباحية بعد قرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجول خالل الفترة
ً
من  5صباحا إلى  5مساء.
ومن المفترض ان يعرض االتحاد االمر على االندية خالل اجتماع
سيدعي له في االسبوع الجاري التخاذ القرار النهائي وإذا من تمت
الموافقة على هذا االمر فإن االتحاد سيقوم بخوض مباراة واحدة على
ً
كل صالة في الساعة الثانية ظهرا على ان تقام في اليوم الواحد أربع
مباريات على أربع صاالت مختلفة بالنسبة لدوري تحديد المراكز الذي
سيتأهل من خالله االول مع الثاني للدوري الممتاز الموسم المقبل فيما
سيقيم منافسات المربع الذهبي والدور قبل النهائي والنهائي للدوري
على صالته يوم السبت من كل أسبوع بواقع مبارتين على التوالي حتى

ً
يتسنى للتلفزيون نقل المباريات مباشرة لحين انتهاء مسابقة الدوري.
وعلى صعيد متصل ،خاطب االتحاد عدة اندية من اجل السماح على
اقامة المباريات على صالتها وذلك لضمان استمرار النشاط الرياضي.

فوز الفتاة والعربي في الدوري النسائي
ً
ً
حقق فريق النادي العربي  Aفوزا مثيرا على نظيره القرين بنتيجة
 71-73خالل المباراة التي جمعتهما أمس األول على صالة االتحاد في
مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي ضمن منافسات الجولة الرابعة
ً
من الدوري النسائي لكرة السلة والتي شهدت ايضا تغلب الفتاة على
نظيره العربي  Bبنتيجة .44-98
وبذلك يتصدر نادي الفتاة الدوري برصيد  8نقاط يليه فريق النادي
ً
العربي  Aوالقرين بـ  6نقاط وأخيرا فريق النادي العربي  Bبأربع نقاط.
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حقق ميالن فوزا مستحقا على
فيرونا ،وفاز روما على جنوى،
ويوفنتوس على التسيو ،ضمن
المرحلة الـ ٢٦من الدوري
اإليطالي لكرة القدم.

ع ــزز فــريــق مـيــان وج ــوده في
المركز الثاني بالدوري اإليطالي
لكرة القدم ،عقب فوزه على مضيفه
فـيــرونــا -2ص ـف ــر ،خ ــال الـمـبــاراة
التي جمعتهما أمس ،في الجولة
السادسة والعشرين من الدوري.
وش ـه ــدت ه ــذه ال ـجــولــة أيـضــا
ف ــوز روم ــا عـلــى ج ـنــوى -1ص ـفــر،
وكـ ـ ـ ــروتـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــي ع ـ ـل ـ ــى تـ ــوري ـ ـنـ ــو
 ،2-4وت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــادل ف ـي ــورن ـت ـي ـن ــا مــع
بارما .3/3
وسـ ـج ــل ه ــدف ــي مـ ـي ــان رادي
كــرونـيـتــش ودي ــوج ــو دالـ ــوت في
الدقيقتين  27و ،50ورفــع ميالن
رصيده إلــى  56نقطة في المركز
الثاني ،بفارق  3نقاط خلف إنتر
ميالن ،الذي يواجه أتاالنتا اليوم،
وتــوقــف رص ـيــد فـيــرونــا عـنــد 38
نقطة في المركز الثامن.
وف ــي م ـبــاراة أخ ــرى ،ف ــاز رومــا
على ضيفه جنوى -1صفر ،ويدين
روما بالفضل في هذا الفوز لالعبه
جيانلوكا مانشيني الــذي سجل
هدف المباراة الوحيد في الدقيقة
 ،24ورف ــع روم ــا رص ـيــده إل ــى 50
نقطة في المركز الــرابــع ،وتوقف
رصـيــد جـنــوى عند  26نقطة في
المركز الثالث عشر.

موراتا ينقذ يوفنتوس
من فخ التسيو
أنقذ المهاجم الدولي اإلسباني

ألفارو موراتا فريقه يوفنتوس من
ّ
فخ ضيفه التسيو وحـ ّـول تخلفه
إلى فوز  1-3بتسجيله ثنائية.
وكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان التـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــو ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادئ
بــال ـت ـس ـج ـيــل ع ـب ــر األرج ـن ـت ـي ـنــي
خ ـ ــوا كـ ـ ـي ـ ــن ك ـ ـ ــور ي ـ ـ ــا ( ،)14ل ـكــن
ي ــوف ـن ـت ــوس ّ
رد ب ـث ــاث ــة أه ـ ــداف
عبر الفرنسي أدريــان رابيو ()39
وموراتا ( ، 57و 60من ركلة جزاء).
وكــان التسيو الطرف األفضل
فــي الـشــوط األول ،وكــان بإمكانه
تسجيل أكثر من هدف بالنظر إلى
الفرص الكثيرة ،التي سنحت أمام
ً
مهاجميه فدفعوا الثمن غاليا في
الشوط الثاني.
وعـ ــزز يــوفـنـتــوس مــوقـعــه في
المركز الثالث برصيد  52نقطة
ب ـفــارق ث ــاث ن ـقــاط أم ــام شريكه
ً
السابق أتاالنتا ،الذي يحل ضيفا
عـلــى إنـتــر الـمـتـصــدر ال ـي ــوم في
خ ـت ــام ال ـمــرح ـلــة ،وبـ ـف ــارق نقطة
واحدة خلف القطب الثاني لمدينة
ميالنو ،اي سي ميالن الــذي حل
ً
ضيفا على هيالس فيرونا.
ويـ ـمـ ـل ــك ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس م ـ ـبـ ــاراة
م ــؤجـ ـل ــة ض ـ ــد ضـ ـيـ ـف ــه ن ــاب ــول ــي
سيخوضها في السابع عشر من
مارس الجاري.
وحقق يوفنتوس األهم بفوزه
ً
مؤكدا استعداده الجيد لقمة الغد
على أرضه ضد بورتو البرتغالي
ف ــي إي ـ ــاب ث ـمــن ن ـهــائــي مـســابـقــة
دوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا إذ يسعى

دالوت نجم ميالن يسجل الهدف الثاني
ً
إلى تعويض خسارته  2-1ذهابا
في بورتو.
وضـغــط التـسـيــو مـنــذ الـبــدايــة
وك ـ ـ ـ ــاد الع ـ ـ ــب وس ـ ـطـ ــه ال ـص ــرب ــي
سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش
يفتتح التسجيل مــن ركـلــة حــرة
مباشرة بيمناه من خارج المنطقة
مرت بجوار القائم األيسر (.)8
ونـجــح األرجـنـتـيـنــي خواكين
كوريا في افتتاح التسجيل عندما
استغل كرة خاطئة من السويدي
ديان كولوفسكي فانطلق بها من

منتصف الملعب وتــوغــل داخــل
المنطقة وتالعب بالمدافع التركي
مريح ديميرال وســددهــا بيمناه
ع ـلــى يـمـيــن الـ ـح ــارس الـبــولـنــدي
فويتشخ تشيشني (.)14
وهو الهدف الثالث لكوريا هذا
الموسم.
ونـجــح رابـيــو بتسديدة قوية
بيسراه من داخل المنطقة أسكنها
الزاوية اليمنى للحارس اإلسباني
بيبي رينا (.)39
وكاد المدافع الجزائري محمد

ً
فـ ـ ـ ــارس ي ـم ـن ــح الـ ـتـ ـق ــدم م ـ ـجـ ــددا
لــاتـسـيــو بـتـســديــدة بـيـســراه من
خارج المنطقة مرت بجوار القائم
األيسر (.)45
ونـ ـ ــزل ي ــوف ـن ـت ــوس ب ـك ــل ثـقـلــه
فــي الـشــوط الـثــانــي ،لكن التسيو
ك ــان األقـ ــرب إل ــى هــز الـشـبــاك في
م ـنــاس ـب ـت ـيــن ف ــي دق ـي ـق ــة واح ـ ــدة
األول ـ ـ ـ ـ ــى إثـ ـ ــر اخـ ـ ـت ـ ــراق لـ ـك ــوري ــا
داخ ــل الـمـنـطـقــة فـ ــراوغ ال ـحــارس
ول ـع ـب ـه ــا ب ـي ـم ـن ــاه لـ ـك ــن الـ ــدفـ ــاع
شتتها فــي تــوقـيــت مـنــاســب ،ثم

ميسي يصنع هدفين ويقود برشلونة للفوز على أوساسونا
خ ــرج بــرش ـلــونــة بــان ـت ـصــار م ـهــم من
ارض اوســاســونــا  -2صـفــر أمــس األول،
في آخر مباراة له قبل انتخابات رئاسة
النادي ،وذلــك ضمن منافسات المرحلة
السادسة والعشرين من الدوري االسباني

ل ـكــرة ال ـق ــدم ،حـيــث ك ــان يــأمــل أن يخرج
قطبا مــدريــد بتعادل فــي مـبــاراة ديربي
العاصمة التي أجريت أمس.
ودخــل برشلونة المباراة بعد أن بلغ
األربعاء الماضي نهائي كأس اسبانيا،

بعد أن قلب تخلفه أمام اشبيلية  -2صفر
ذهابا الى فوز  -3صفر إيابا بعد التمديد،
حيث سيالقي أتلتيك بلباو.
وألحق برشلونة بالنادي األندلسي
خسارة هي الثانية في اقل من اسبوع،

فرحة العبي برشلونة بعد إحراز هدف في مرمى أوساسونا

كورتوا :أشعر بعدم
التقدير في بلجيكا

ب ـع ــدم ــا ك ـ ــان ت ـغ ـلــب ع ـل ـيــه ف ــي الـ ـ ــدوري
بهدفين نظيفين في المرحلة السابقة.
وكــانــت هــذه آخــر م ـبــاراة استعدادية
للمهمة المستعصية التي تنتظره بعد
غد في اياب الدور ثمن النهائي من دوري
ابطال اوروبــا أمام باريس سان جرمان
ً
الفرنسي ،بعد أن سقط سقوطا مدويا
 4 -1على ملعبه "كامب نو" ذهابا.
وح ـقــق بــرشـلــونــة ان ـت ـصــاره الـعــاشــر
في آخــر  11مـبــاراة في ال ــدوري ،وحافظ
على سجله خاليا من الهزائم في الليغا
للمباراة الـســادســة عـشــرة تــوالـيــا ،وهو
لم يخسر محليا منذ ديسمبر الماضي
سوى مرة واحدة خالل  17مباراة ،كانت
أمام إشبيلية في ذهاب الكأس.
وبعد أن زج المدرب الهولندي رونالد
كومان بالتشكيلة ذاتها في المواجهتين
أم ـ ـ ـ ـ ــام اش ـ ـب ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ،أج ـ ـ ـ ـ ــرى ت ـغ ـي ـي ــري ــن
اضطراريين حيث حل الفرنسيان أنطوان
غريزمان الــذي لــم يعد ضمن حساباته
م ــؤخ ــرا ،وس ــام ــوي ــل أوم ـت ـي ـتــي ب ــدال من
المصابين ،مواطنهما عثمان ديمبيلي
والمدافع جيرار بيكيه.
وهدد أوساسونا باكرا بتسديدة
صــاروخ ـيــة رائ ـعــة مــن كيكي بــارخــا
بيسراه مــن خ ــارج المنطقة تصدى
لها ببراعة الحارس االلماني مارك-

هاالند قد يلحق
بمواجهة إشبيلية

أبدى البلجيكي تيبو كورتوا ،حارس مرمى ريال مدريد ،أسفه ،لغياب
التقدير في بالده ،حيث أكد أنه ال يتم تقدير ما يقدمه مع فريقه الملكي
من مستوى في الوقت الحالي.
وأوضح كورتوا ،في حوار نشرته جريدة " "HLNالبلجيكية ،السبت:
"قضيت  3أعوام رائعة مع أتلتيكو مدريد ،وتلقيت إشادة من الجميع
في بلجيكا .حصلت على العب العام في بالدي آنذاك ،وفكرت في
أن كل شيء يسير بشكل جيد ،لكني أشعر اآلن بأن كل ما أقدمه
بات أمرا طبيعيا .يبدو أن مواصلة الالعب في أفضل المستويات
مع النادي األكبر في العالم ال يستحق العناء".
وأضـ ــاف صــاحــب ال ـ ــ 28ع ــام ــا" :بــإم ـكــانــي فـهــم ف ــوز رومـيـلــو
(لوكاكو) بأفضل العب خارج بلجيكا .لقد استحقها ،وأخبرته بهذا،
لكن أال يتم ترشيحي حتى لجائزة رياضي العام ،ووضع أسماء أخرى،
فاألمر يبدو سخيفا .أشعر بوجود تقدير أكبر لي في إسبانيا أو حتى
خارجها عما يحدث في بلجيكا".

أش ـ ــار إي ـ ــدن ت ـي ــرزي ـت ــش ،م ــدرب
بوروسيا دورتموند ،إلى أن مهاجم
الـفــريــق إرلـيـنــغ هــاالنــد -وال ــذي تم
استبداله أمس األول في الدقيقة 60
من المباراة التي خسرها الفريق
على يــد بــايــرن ميونيخ ( )4-2من
الممكن أن يشارك غدا أمام إشبيلية
بدوري األبطال.
وق ــال ال ـمــدرب عـقــب الـلـقــاء بعد
سؤاله عن سبب تغيير الالعب "لقد
قدم مباراة جيدة ،وسجل هدفين،
وبـعــد ذلــك تلقى كــدمــة ولـكــن هذه
ل ــم ت ـكــن ال ـم ـش ـك ـلــة ،ب ــل ان هــاالنــد
يخوض جميع المباريات ويجب
االعتناء به".
وبسؤاله حول إذا ما سيشارك
أمام إشبيلية أم ال أجاب تيرزيتش
"سأعتمد عليه".

اندريه تير شتيغن (.)14
وافتتح البا التسجيل للضيوف عندما
وص ـلــت إل ـيــه تـمــريــرة رائ ـعــة مــن ميسي
خ ـلــف ال ـمــداف ـع ـيــن ال ــى داخ ـ ــل الـمـنـطـقــة
على الجهة اليسرى ،روضـهــا وتابعها
صاروخية بيسراه في سقف المرمى (.)30
وتألق تير شتيغن الذي كان له فضل
كبير في بلوغ برشلونة نهائي الكأس
ب ـت ـصــديــه لــرك ـلــة ج ـ ــزاء الش ـب ـي ـل ـيــة قـبــل
حوالي ربــع ساعة من نهاية اللقاء ،في
إبعاد كــرة خطيرة من روبــن غارسا من
مسافة قريبة (.)34
وسدد ميسي كرة زاحفة مرت بجانب
القائم األيسر بعدما ابعدها الدفاع الى
ركنية (.)44
وحاول "البرغوث" مجددا مع انطالق
الـشــوط الثاني بتسديدة قوية بيسراه
مــن خ ــارج المنطقة نحو اسـفــل الــزاويــة
اليسرى (.)48
وكاد أن يعادل االرجنتيني جوناثان
كاييري النتيجة برأسية مرت على بعد
سنتمترات من القائم (.)70
وأحرز الشاب البديل موريبا ( 18عاما)
الهدف الثاني عندما وصلت إليه الكرة
من ميسي على مشارف المنطقة ،راوغ
المدافع وسدد بيسراه كرة قوية في أعلى
الزاوية اليسرى (.)83

ضاعف فولهام محنة ليفربول في
الموسم الحالي بالدوري اإلنكليزي
لكرة القدم ،وتغلب عليه -1صفر في
عقر داره أمس ،في المرحلة السابعة
وال ـع ـشــريــن م ــن ال ـم ـســاب ـقــة ،وال ـتــي

فرحة العبي فولهام بعد انتهاء المباراة

وتغلب عليه بـهــدف نظيف سجله
مـ ــاريـ ــو ل ـي ـم ـي ـنــا فـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة ،45
والهزيمة هي الثانية على التوالي
ل ـل ـي ـف ــرب ــول فـ ــي ال ـم ـس ــاب ـق ــة ،وه ــي
السادسة للفريق في آخر  7مباريات

خاضها برحلة الدفاع عن اللقب في
الموسم الحالي.
وتجمد رصيد ليفربول عند 43
نقطة فــي الـمــركــز الـســابــع ،ليبتعد
ال ـفــريــق خ ـطــوة ج ــدي ــدة ع ــن ص ــراع
المراكز األولى ،علما أن فرص الفريق
في الدفاع عن اللقب أصبحت شبه
معدومة ،في ظل اتساع الـفــارق مع
مــانـشـسـتــر سـيـتــي ال ـم ـت ـصــدر إلــى
 22نقطة.
ورف ـ ــع ف ــول ـه ــام رص ـي ــده إلـ ــى 26
ن ـق ـط ــة فـ ــي الـ ـم ــرك ــز الـ ـث ــام ــن عـشــر
بفارق األهداف فقط خلف برايتون،
والهزيمة هي الثانية فقط لليفربول
في  24مـبــاراة خاضها على ملعبه
أمام فولهام في الــدوري اإلنكليزي،
بينما حقق ليفربول الـفــوز فــي 16
من هذه المباريات مقابل  6تعادالت.
وحـ ــافـ ــظ ف ــولـ ـه ــام ع ـل ــى سـجـلــه
خاليا من الهزائم في آخر  8مباريات
خــاض ـهــا ال ـفــريــق ب ــال ــدوري خ ــارج
م ـل ـع ـبــه ،وه ـ ــي أط ـ ــول س ـل ـس ـلــة مــن
المباريات المتتالية للفريق خارج
أرضه بدون هزيمة على مدار تاريخ
النادي.

رأسية لميلينكوفيتش ارتطمت
بالعارضة وخرجت (.)52
وفي الوقت الذي أعطى بيرلو
تعليماته لرونالدو من أجل القيام
بــاإلحـمــاء ،نجح مــورتــا فــي منح
ال ـت ـق ــدم ل ـيــوف ـن ـتــوس إثـ ــر هجمة
مــرتــدة سريعة قــادهــا فيديريكو
ك ـي ـيــزا ف ـم ــرر ال ـك ــرة إلـ ــى ال ــدول ــي
اإلسباني داخل المنطقة فهيأها
لنفسه وسددها بيمناه في الزاوية
اليمنى لمواطنه رينا (.)57
وحصل يوفنتوس على ركلة

جــزاء إثــر عرقلة رامـســي مــن قبل
ميلينكوفيتش-سافيتش دا خــل
ال ـم ـن ـط ـقــة ف ــان ـب ــرى ل ـه ــا م ــورات ــا
بيمناه على يسار رينا (.)60
وكاد تشيرو ايموبيلي يقلص
الـ ـ ـف ـ ــارق ب ـت ـس ــدي ــدة خـ ــادعـ ــة مــن
خارج المنطقة أبعدها تشيشني
بصعوبة (.)76
وفاز أودينيزي على ساسوولو
بـ ـه ــدفـ ـي ــن نـ ـظـ ـيـ ـفـ ـي ــن .وت ـ ـع ـ ــادل
سبيتسيا مع بينيفينتو .1-1

كومان :الفوز يعيدنا للمنافسة

كومان
أشار الهولندي رونالد كومان ،المدير الفني لبرشلونة ،عقب
الفوز الثمين خارج قواعدهم على أوساسونا بهدفين دون رد أمس
األول ضمن الجولة الـ 26لليغا إلى أن "حظوظ فريقه باتت قائمة
حتى النهاية في إمكانية التتويج :بفضل هذه النتيجة التي جعلت
الفريق الكتالوني على ُبعد نقطتين فقط من الصدارة بشكل مؤقت".
كما أوضــح الـمــدرب الهولندي خــال المؤتمر الصحافي بعد
ال ـم ـبــاراة الـتــي أقـيـمــت عـلــى ملعب "إل سـ ــادار" أن تغيير الجناح
الفرنسي عثمان ديمبيلي بمواطنه صامويل أومتيتي بين شوطي
المباراة كان يهدف إلى "مزيد من السيطرة على المباراة" بعد شوط
أول قوي ومتكافئ بين الفريقين.
وأثنى كومان على المباراة التي قدمها العــب الوسط الواعد
إيايكس مــور يـبــا ،وكللها بتسجيل هدفه األول بقميص الفريق
األول ،حيث أكد أنه ساعد فريقه في "مباراة صعبة" وقدم خيارا
"إضافيا" لهم.
ً
وأوضح أن "موريبا قدم أداء جيدا بالكرة ،وهو قوي بدنيا ،وبدأ
اكتساب الثقة للتواجد بشكل أكبر مع الفريق األول".

مولر يتطلع للعودة إلى «المانشافت»
أك ــد ت ــوم ــاس مــولــر مـهــاجــم فــريــق
ً
بايرن ميونخ أنه سيكون سعيدا لو
عاد لصفوف المنتخب األلماني ،إذا
كانت هناك حاجة لوجوده خالل كأس
األمم األوروبية الصيف المقبل.
وقال مولر لشبكة "سكاي" عقب الفوز
على بــوروسـيــا دورتـمــونــد  2- 4مساء
أمس األول ،بالبوندسليغا" :بالتأكيد
متعطش لمطاردة األلقاب في الصيف،
سنرى ما سيحدث".
وخرج مولر قبل عامين من قائمة
المنتخب األل ـمــانــي بـجــانــب جـيــروم
بواتينغ وماتس هوميلز زميليه في
الفريق الفائز بلقب مونديال البرازيل
 ،2014وســط مساعي الـمــديــر الفني
يواخيم لــوف إلعــادة هيكلة صفوف
الفريق.
ول ـكــن ل ــوف أك ــد أن ــه ق ــد يستدعي

فولهام يوجه صفعة جديدة لليفربول
شـهــدت الـيــوم أيـضــا تـعــادل ويست
بــرومـيـتــش أل ـب ـيــون م ــع نـيــوكــاســل
سلبيا.
على استاد "آنفيلد" في ليفربول،
ض ــاع ــف فــول ـهــام مـحـنــة لـيـفــربــول،

رياضة

ً
واح ــدا أو أكثر مــن الالعبين الثالثة
في يورو  2020التي تأجلت من العام
ال ـم ــاض ــي ل ـل ـحــالــي ب ـس ـبــب جــائـحــة
ً
كورونا ،وذلك إذا كان مقتنعا بأنه
سيساعد الفريق ،لكن استبعد
اس ـت ــدع ــاء أي مـنـهــم خــال
تصفيات كأس العالم.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ل ـ ـ ــوف
"ال يـنـبـغــي وقــف
إج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
إعادة الهيكلة
ب ـش ـك ــل ك ــام ــل
لكن من الممكن
الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــام بـ ـ ــذلـ ـ ــك،
بالطبع من واجبنا
اص ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاب أفـ ـ ـض ـ ــل
الــاع ـب ـيــن وأف ـض ــل فــريــق
لضمان أكبر نجاح ممكن".

ديوكوفيتش على موعد مع رقم قياسي
ول ـ ـ ــم ي ـ ـقـ ــدم لـ ـيـ ـف ــرب ــول الـ ـع ــرض
المنتظر منه في الشوط األول ،حيث
اق ـت ـص ــرت مـ ـح ــاوالت ال ـف ــري ــق على
مناوشات فردية من الالعبين ،كان
معظمها من الالعب المصري محمد
صالح ،لكن هذه المحاوالت لم تثمر.
ونــال ليفربول العقاب على هذا
في الدقيقة  ،45إثر تمريرة من إيفان
كــافــالـيــرو استغلها مــاريــو ليمينا
وسدد كرة قوية زاحفة استقرت في
الـمــرمــى ليعلن تـفــوق فــولـهــام قبل
نهاية الشوط األول مباشرة.
وفي الشوط الثاني ،كثف ليفربول
هجماته وحاصر ضيفه داخل منطقة
ال ـجــزاء معظم الــوقــت ،لكن الفرص
ضــاعــت تـبــاعــا بـسـبــب س ــوء الحظ
أحيانا ،وعدم التركيز أحيانا أخرى
نظرا لتوتر أعصاب العبي ليفربول
بمرور الوقت.
وسقط ويست بروميتش ألبيون
في فخ التعادل السلبي مع نيوكاسل،
ل ـيــرفــع رص ـي ــده إلـ ــى  18نـقـطــة في
الـمــركــز الـتــاســع عـشــر قـبــل األخـيــر،
مقابل  27نقطة لنيوكاسل الذي تقدم
للمركز السادس عشر.

سـيــدخــل ال ـصــربــي ن ــوف ــاك ديــوكــوفـيـتــش
ال ـم ـص ـنــف أوال ،ال ـ ـيـ ــوم ،الـ ـت ــاري ــخ م ــن بــابــه
الواسع عندما سينفرد بالرقم القياسي لعدد
األسابيع التي تصدر فيها تصنيف الالعبين
المحترفين في كرة المضرب (،)311
ً
محطما الرقم الذي كان يتشاركه
مــع السويسري روجـيــه فيدرر
صاحب ً 20
لقبا في البطوالت
ٌ
الكبرى ،وهو سجل آخر يطمح
الصربي في تجاوزه.
ي ـم ـل ــك دي ــوك ــوفـ ـيـ ـت ــش (33
عــ ً
ـام ـ ــا)  18ل ـق ـ ًـب ــا فـ ــي ب ـط ــوالت
الغراند سالم ،لذا فإن الوقت
ال ــى جــانـبــه عـلــى حساب
فيدرر الذي سيبلغ عامه
األربـعـيــن فــي أغسطس
المقبل.
كـ ـ ـم ـ ــا أن ـ ـ ـ ـ ـ ــه أصـ ـ ـغ ـ ــر
ب ـ ـعـ ــام مـ ــن اإلسـ ـب ــان ــي
رافـ ــايـ ــال ن ـ ــادال ال ــذي
ي ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــارك ال ـ ـ ـ ــرق ـ ـ ـ ــم
القياسي للبطوالت

الكبرى مع السويسري.
وقــال ديوكوفيتش ،عقب تتويجه بلقبه
التاسع في بطولة أستراليا المفتوحة الشهر
ً
الفائت ،معززا رقمه القياسي في ملبورن ،مما
ضمن له البقاء في قمة التصنيف "اآلن وقد
أصبحت الــرقــم واحــد التاريخي ،أشعر
باالرتياح".
حقق ديوكوفيتش المتوج بـً 82
لقبا
فــي مسيرته االحترافية ،لقبه الوحيد
في بطولة فرنسا المفتوحة عام ،2016
ويبتعد بفارق مريح في ألقاب أستراليا
المفتوحة عن فيدرر ( )6ونادال
(لقب واحد).
أمــا فــي ويمبدلون
فيملك خمسة ألقاب
م ـق ــاب ــل  8ل ـف ـيــدرر
(رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ق ـ ـيـ ــاسـ ــي)
واثـ ـنـ ـي ــن لـ ـن ــادال،
مقابل ثالثة في
فالشينغ ميدوز
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة،
خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
لـ ـلـ ـس ــويـ ـس ــري
وأرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
لإلسباني.
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

الذكرى الثالثون
للمسيرة من البصرة
إلى الكويت

أ .د .غانم النجار

لــو لــم يــذكــرنــي رفـيــق ال ــدرب سـعــود الـعـنــزي بـهــا لما
تذكرتها.
فــي أواخ ــر عصر ذلــك ال ـيــوم ،تـقــدم لنا عقيد ومـقــدم،
ليبلغانا بصدور قــرار اإلفــراج عنا ،وترحيلنا للكويت
مباشرة ،نقلت المعلومة لبقية األســرى .جاء ني الرجل
ً
الصلب أبومحمد متسائال عن صحة خبر اإلفــراج ،فما
إن أك ــدت لــه ذل ــك ،حتى وضــع رأس ــه على ص ــدري ،وظل
ً
ينحب بحشرجة ،كما لم أسمع نحيبا من قبل ،لحظات
كانت بعمر الزمن.
ً
كنا حينها  ١١٨١أسيرا ،في منطقة تدعى أبوصخير،
تم اعتقالنا من شوارع الكويت المحتلة ،في األيام األخيرة
لــاحـتــال .ب ــدأت مسيرة ال ـعــودة بــالـنــداء بــاالســم ،ومن
تكف
يسمع اسمه يركب المنشأة (الباص) ،ثم عندما لم
ِ
جيء بالشاحنات وتم نقلنا للحدود ،صفوان ،فالعبدلي.
سنترك أحــاديــث بوصخير لوقت الحــق ،ففيها الكثير
مما هو مثير.
مــا إن دخلنا ا ل ـحــدود الكويتية حتى أ كــد لنا ممثل
الصليب األحمر أنهم كانوا قد اتفقوا مع العراق لزيارة
المعتقل وتسجيل األسرى ،ثم نقلهم بصورة منظمة ،كما
تنص اتفاقية جنيف الثالثة ،إال أن القرار العراقي كان
بإلقائنا على الحدود .تعاونا مع الصليب األحمر بعملية
التسجيل ،التي استغرقت ساعات ،حتى حل علينا الليل
ً
ببرده القارس ،مفتتا العظام وما داخلها .فكان أن لجأنا
إلشعال إطارات السيارات المدفونة بالصحراء للتدفئة،
وألول مرة نعرف فائدتها .انتظرنا طوال الليل أن يطل
علينا أحد من حكومتنا ،ومضى الليل دون حتى خياالت.
وعندما بلغت الشمس مبلغها بدأت مالمح الباصات
(المنشآت) .بلغ اإلعـيــاء منا مبلغه والـجــوع والـمــرض،
ً
ً
ً
إال أن م ـس ــؤوال عـسـكــريــا كــويـتـيــا أص ــر عـلــى أن يتفقد
هــويــاتـنــا ،واضـطــر األس ــرى المتعبون إلــى االصطفاف
ً
ً
طابورا طويال لكي يصعدوا الباصات .احتج عدد ممن لم
يركبوا الباصات على ذلك السلوك ،وطلبوا الركوب ،وأن
يتم التفقد بالباصات ،خاصة أن أغلب هوياتنا مزورة
أثناء الغزو ،إال أن ذلك الطلب تم رفضه ،فاحتج بعضنا
ورفضوا ركوب الباصات الحكومية ،وقررنا المسير على
األقــدام عائدين لبالدنا المحررة .أتذكر أنني قلت ألحد
المسؤولين ،الذي كان يحاول تهدئة الموقف :أليست هذه
الكويت المحررة؟ قال :نعم ،قلت :إذن نحن متجهون لها.
مشينا مسافة طويلة مع كل التعب وتشقق األقدام ،إال
أننا كنا بشوق للعودة .كان يسير بمعيتنا العديد من
تلفزيونات العالم ،وصورونا وربما تحدثوا مع بعضنا.
الـغــريــب فــي األم ــر أن تلك الـصــور تـكــاد تـكــون الوحيدة
الموثقة لعودة األســرى ،إال أن الكثيرين ال يعلمون بأن
ً
الـمـشــي عـلــى األق ـ ــدام ك ــان احـتـجــاجــا عـلــى ت ـصــرف غير
حصيف من مسؤول كويتي.

بلغ السيل الزبى

د .ناجي سعود الزيد

م ـ ــا ي ـ ـحـ ــدث ف ـ ــي م ـس ـت ـش ـف ـي ــات ك ـث ـي ــرة،
ً
وخ ـص ــوص ــا مـسـتـشـفــى ج ــاب ــر ،م ــن اع ـتــداء
وتهديد وشتيمة وإهانات لألطباء والهيئة
ً
التمريضية يجب أن يتوقف حاال...
ليس من شيم األطباء والممرضين اللجوء
لإلضراب عن العمل ،وشــرف المهنة يحتم
عليهم رعاية المرضى مهما كانت الظروف،
لذلك رغم الضغوط لم يتوقفوا عن العمل...
اليزال أقرباء المرضى يتدخلون ويهددون
ويشتمون ويهينون العاملين بال حياء وال
رادع لهم...
الـ ـبـ ـع ــض يـ ـفـ ـت ــي ب ـ ـطـ ــرق ال ـ ـ ـعـ ـ ــاج ،وأي
فـ ـح ــوص ــات ي ـج ــب أن تـ ـج ــرى وأي ج ـهــاز
يـنـصــح بــاسـتـعـمــالــه ،والـبـعــض يـصــر على
نقل الـمــريــض مــن جـنــاح إلــى آخ ــر ،وبعض

ً
ما يحدث ألنه سمع أو قرأ ،أو ألن طبيبا ال
يحترم مهنته أخبرهم بأن الدواء المستعمل
ً
أو الجهاز ال يصلح ،علما بأن البروتوكوالت
هي نفسها المعتمدة في أوروبا وأميركا!
لـ ـم ــاذا ال ت ـب ـق ــون م ــرض ــاك ــم ف ــي ال ـب ـيــت،
وقوموا بعالجهم بطريقتكم ،أو عن طريق
م ــن أف ـتــى لـكــم م ــن األط ـب ــاء ال ــذي ــن ال خـبــرة
ً
لديهم ،ولــم يفحصوا أو يعالجوا مريضا
ً
ً
واحـ ـ ـ ــدا م ــن الـ ـك ــورون ــا وغـ ـي ــره ــا ،ب ـ ــدال مــن
إثارة الفوضى وتوزيع اإلهانات والتسبب
ف ــي اإلزع ـ ــاج وإرب ـ ــاك الـعـمــل داخ ــل أجنحة
المستشفى؟
خـ ــاصـ ــة ال ـ ـ ـقـ ـ ــول :عـ ـل ــى وزيـ ـ ـ ــر ال ـص ـح ــة
ً
ال ـتــدخ ــل ش ـخ ـص ـيــا ،ب ـم ـســاعــدة الــداخ ـل ـيــة،
لضبط األمــن وحماية العاملين في جميع

المستشفيات من هذه العنجهية والفوضى
لضبط األمن وحماية العاملين في الرعاية
الصحية من تلك االعتداءات من قبل أقارب
وأصـ ــدقـ ــاء الـ ـم ــرض ــى ،وإال فـ ــإن مـجـمــوعــة
كبيرة من األطباء الذين يعملون على مدار
الـســاعــة سـيـبــدأون باالنسحاب مــن العمل،
مما سـيــؤدي إلــى ازدي ــاد الــوفـيــات ،ولربما
خسارة كفاءات بشرية متدربة ومتخصصة
وقادرة على احتواء األمراض مهما تعقدت.
ولتتحرك الوزارة ،ألن السيل بلغ الزبى.

ّ
وضاح

ترميم

nashmi22@hotmail.com

البيت يحتاج بعد العاصفه ترميم
داخـ ــل وخ ـ ــارج وج ــدران ــه وبـيـبــانــه
ما تنصلح حالته باللزق والترهيم
خوف العواصف ترد واتهز بنيانه
الغرف ّ
كل َ
ضيقه ما تحتمل تقسيم
ّ
وإال ب ـك ـثــر ال ـح ــواج ــز ب ـيــن ســكــانــه
والبيت مسفر وساحاته بال تعتيم
ّ
ع ـ ـ ــاده ق ــدي ـم ــه ل ـك ــل أهـ ـل ــه وخ ــان ــه
وبعض افتعال المواقف يخلق التأزيم
ّ
ويصدع البيت في ساسه وجدرانه
وبعض التهم واهيه ما تستحق تجريم
باجر إذا ينسجن ...بيدين ّ
سجانه!
ِ

الحمار في مصر بـ  500جنيه
تشتهر مـصــر بــأســواقـهــا
المختلفة والمتعددة ،والتي
تكون مـحــددة بــأيــام معينة،
وفـ ـ ـ ـ ــق ك ـ ـ ــل قـ ـ ــريـ ـ ــة ومـ ــدي ـ ـنـ ــة
ومحافظة ،لكن في محافظة
الجيزة يوجد سوق يقصده
اآلالف ي ــوم الـجـمـعــة م ــن كل
أسـبــوع ،رغــم أن سلعته هي
الحمير.
وق ـ ــال ـ ــت "سـ ـ ـك ـ ــاي ن ـ ـيـ ــوز"،
أ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،إن ا لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــزار عـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن
و"العربجية" وتجار الحمير
ي ـســارعــون مــع ب ــزوغ الفجر
من كل جمعة إلى هذا السوق
الموجود بمنطقة البراجيل
شـمــالــي الـجـيــزة ،ول ــه شهرة
واس ـع ــة بـيــن راغ ـب ــي بـيــع أو
شراء الحمير.

مات الذئب واستبدلوه بـ «كلب»!
ف ـ ــي واق ـ ـع ـ ــة أث ـ ـ ـ ـ ــارت م ــوج ــة
انتقادات على مواقع التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي ،ح ـ ــاول م ـســؤولــو
حديقة حيوان صينية التحايل
ً
على عدم امتالكها ذئبا بطريقة
ب ـ ـ ــدت سـ ـ ــاذجـ ـ ــة ،وسـ ـ ــرعـ ـ ــان مــا
انكشفت "الخديعة" بسهولة.
وأشـ ــار مــوقــع س ـكــاي نـيــوز،
أمس ،إلى أن الزوار اكتشفوا أن
الـكــائــن ال ــذي يعيش فــي قفص

درايش

حجبته زوجته على «واتساب» فقتلها

الــذئــب لـيــس س ــوى كـلــب ألـيــف،
ح ــاول ــت إدارة حــدي ـقــة ح ـيــوان
"ش ـيــان ـغــوشــان" ف ــي شيانينغ
بمقاطعة خوبي وسط الصين،
سد العجز من خالله.
وف ــي مـقـطــع ف ـيــديــو قـصـيــر،
يصور أحد زوار الحديقة قفص
الذئب ،حيث يجلس كلب يشبه
فصيلة "روتويلر" ،ثم يتساء ل
ً
مستغربا" :هل أنت ذئب؟".

ارت ـك ــب زوج ف ــي ال ـبــرازيــل
ً
جــري ـمــة ب ـش ـعــة جـ ـ ــدا ،عـنــدمــا
ً
قتل والدة أطفاله الثالثة طعنا
ح ـت ــى ال ـ ـمـ ــوت ،ل ـس ـبــب ي ـبــدو
ً
بسيطا.
ون ـق ــل م ــوق ــع س ـك ــاي نـيــوز
أم ـ ــس ع ــن ص ـح ـي ـفــة "الـ ـص ــن"
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة أن إدغ ـ ــاردي ـ ــن
ً
دوس ســانـتــوس ( 34عــامــا)،
ق ـت ــل زوجـ ـت ــه ال ـس ــاب ـق ــة ،بـعــد

أن ح ـ ـظـ ــر تـ ــه ع ـ ـلـ ــى ت ـط ـب ـي ــق
"واتساب".
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة أن
الزوج طعن زوجته بوحشية
لدى وصولها إلى مقر عملها
فــي مــديـنــة أوروكـ ـ ــوي ،شمال
شرقي البرازيل ،في  19فبراير
الماضي.

وك ـ ـ ـمـ ـ ــا هـ ـ ـ ــو ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــال ف ــي
األسـ ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ال ـت ــي
تأثرت بفيروس كورونا ،فإن
ســوق الحمير فــي البراجيل
بالجيزة تأثر هــو اآلخــر من
ت ــداع ـي ــات الـ ـفـ ـي ــروس ،حيث
ً
ً
أصبح يعاني رك ــودا كبيرا،
لدرجة دفعت بعض التجار
إل ــى خـفــض األس ـع ــار بشكل
كـبـيــر وص ــل إل ــى  500جنيه
في بعض األحـيــان ،من أجل
الحفاظ على استمرار حركة
البيع والشراء بالسوق.

وفيات
سليمه بندر محمد السلمان

أرملة عبدالكريم علي اإلبراهيم
ً
 83عاما ،شيعت ،ت22526365 ،99851294 :

عبدالعزيز عيسى عبداللطيف الخضر
ً

 85عاما ،شيع ،ت99010590 :

هيام سليمان عمر

أرملة صالح يوسف المذن
ً
 78عاما شيعت ،ت69988444 :

فهد زياد مبارك العتيبي

 ...وعندهما الخبر اليقين

 3سنوات ،شيع ،ت62228338 ،99466016 :

وبرية بدر جمعه

زوجة أحمد جاسم عيسى الزقاح
ً
 81عاما ،شيعت ،ت99071220 :

الحديث عن األوضاع االقتصادية أصبح على كل لسان ،واألنظار تتجه إلى الحكومة وكيف
ستتعامل مع العجز في الميزانية العامة وتنشيط االقتصاد ،هل ستلجأ إلى َّ
الدين العام أم إلى
ّ
ّ
صندوق األجيال القادمة؟ كال الحلين يتطلب التعاون والتنسيق مع البنك المركزي والهيئة
العامة لالستثمار ،عـمـ َ
ـود ي االقتصاد الوطني اللذين يشغالن هذين المبنيين الجميلين
ّ
المطلين على شاطئ الكويت.
الصورة بعدسة عبدالمجيد الشطي ،قبل يوم من فرض الحظر الجزئي.

عبدالعزيز أحمد حسن الشراح
ً

 55عاما ،شيع ،ت55294729 :

سعاد علي خالد الدوسري

زوجة عبدالمجيد فيصل الدوسري
ً
 78عاما ،شيعت ،ت97878078 ،99787101 :

حصة سليمان إبراهيم الرشيد

أرملة علي عبدالعزيز الحبيب
ً
 76عاما ،شيعت ،ت99065122 :

حسن خليل إبراهيم المنصوري

ً
 53عاما ،شيع ،ت99663610 ،99987786 :

باشه ناصر طاحوس الهاجري

أرملة محمد حمد الحضرم الهاجري
ً
 75عاما ،شيعت ،ت99999353 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:48

العظمى 25

الشروق

06:07

الصغرى 13

الظهر

11:59

العصر

03:21

المغرب

05:52

العشاء

07:08

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

ً
أعلى مد  08:29صب ــاحـ ـ ــا
 07:31م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

ً
أدنى جزر  01:30صب ــاحـ ـ ــا
ً
 12:36ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا

الشكاوى والتوزيع:

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

