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«نتفليكس» و«أمازون» تتصدران ترشيحات
جوائز «منتجي هوليوود السينمائية» ص 14

«إجازات األطباء» ...أزمة جديدة

محليات

انتقادات نيابية حادة للحكومة بعد رفض ديوان الخدمة تأجيل أرصدة الكادر الطبي
محيي عامر وفهد تركي

ً
تفاعال مع خبر «الجريدة» عن رفــض ديــوان
الخدمة المدنية تأجيل رصيد اإلجازات الفائض
ل ــدى األط ـب ــاء والـفـنـيـيــن واإلداريـ ـي ــن العاملين
بوزارة الصحةّ ،
وجه عدد من النواب انتقادات
ً
حادة إلى الحكومة ،مطالبين بإلغاء القرار فورا.
وقال النائب د .عبدالكريم الكندري ،إن «إلغاء
رصيد إجازات األطباء ،وتأخير صرف مكافآتهم
بعد عام من مواجهة جائحة كورونا ،أكبر طعنة
في خاصرة الجسد الطبي ،الذي يعمل منذ عام
ً
بكل طاقته متحمال أ خـطــاء الحكومة وتخبط

ً
قراراتها» ،داعيا مجلس الوزراء إلى إعادة النظر
في القرار ،واإلسراع بصرف مكافآت األطباء.
مــن جـهـتــه ،طــالــب الـنــائــب عـبــدالـلــه المضف
ً
ً
ً
الحكومة بإلغاء القرار فــورا ،مضيفا «بــدال من
رفع الروح المعنوية لألطباء والطاقم الصحي
وتحفيزهم يتم التعسف معهم بهذه الفوضوية».
وق ــال الـمـضــف إن «وزارة الـصـحــة هــي التي
حــرمـتـهــم م ــن اإلج ـ ـ ــازات أمـ ــام م ــا نــواج ـهــه من
ظروف صحية استثنائية ،فهل جزاء اإلحسان
إال اإلحسان؟».
02

الحركة في البالد تنتظم
على إيقاع الحظر الجزئي

03

«التمييز» تلزم «التأمينات» بصرف عالوة
ألبناء متقاعدة مطلقة من غير كويتي
●

حسين العبدالله

قـ ـ ـض ـ ــت م ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ــز
المدنية ،برئاسة المستشار عادل
العيسى أمس ،بإلزام المؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية،
بـ ـص ــرف ال ـ ـعـ ــاوة االج ـت ـمــاع ـيــة
ألرب ـع ــة أب ـن ــاء ل ـمــواط ـنــة مطلقة
م ـ ــن غ ـ ـيـ ــر كـ ــوي ـ ـتـ ــي ،ب ـ ــواق ـ ــع 50
ً
دينارا لكل منهم ،بعدما أثبتت

ال ـم ــواط ـن ــة ع ـبــر م ـحــام ـي ـهــا بــدر
العتيبي عجزهم وعــدم قدرتهم
على العمل.
و قــا لــت «التمييز» ،فــي حيثيات
ح ـك ـم ـه ــا ال ـ ـ ـبـ ـ ــارز ،بـ ـع ــدم ــا أل ــزم ــت
«التأمينات» بـصــرف تلك الـعــاوة
منذ عام  ،2016وهو تاريخ تقاعد
ال ـ ـمـ ــواط ـ ـنـ ــة مـ ـ ــن إح ـ ـ ـ ــدى شـ ــركـ ــات
الدولة ،إن المواطنة رفعت دعواها
ب ــال ـم ـط ــال ـب ــة بـ ـح ــق م ـ ــن ال ـح ـق ــوق

المقررة بموجب قانون التأمينات
ً
ابتداء ،يتعلق بصرف
االجتماعية،
تـلــك ال ـعــاوة فـقــط دون تـعــديــل ما
تــم صرفه مــن معاشها التقاعدي،
ولذلك فإن دعواها مقبولة.
ولفتت المحكمة إلى أن الخبير
المنتدب فــي الــدعــوى انتهى إلى
أن المؤسسة قد حسبت للمواطنة
معاشها التقاعدي ،وتم إخطارها
بربطه منذ عام  ،2016غير 02

خياران متاحان للحل
 -١ص ــدور مــرســوم بتعديل ال ـمــادة ٤٠
من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية
بزيادة عدد السنوات التي يتم االحتفاظ
برصيدها من  ٤سنوات إلى خمس أو أكثر.

 -٢صدور الئحة قانون المهن الطبية
ل ـت ـق ــوم وزارة ال ـص ـح ــة م ـق ــام «ال ـخ ــدم ــة
المدنية» وتصدر التعديالت الالزمة.

مايكل دافنبورت:
بريطانيا والكويت...
الشراكة الوثيقة

محليات

اإلبقاء على اتفاق «أوبك  »+دون
تغيير يدعم أسعار النفط
11
اإلمارات :عقوبات واشنطن تعرقل
عودة سورية لمحيطها
بعد نحو  10سنوات من التحركات الشعبية ،والحرب
الـتــي مــزقــت ســوريــة وجـلـبــت تــدخــات خــارجـيــة مــازالــت
قائمة ،ووسط انسداد أفق التوصل إلى تفاهم سياسي بين
حكومة الرئيس بشار األسد والمعارضة إلنهاء معاناة
الـســوريـيــن ،دعــا وزي ــر الـخــارجـيــة اإلم ــارات ــي عبدالله بن
زايد جميع األطراف ذات الصلة إلى فتح سبل االتفاق مع
ً
دمشق ،محمال العقوبات األميركية المعروفة باسم «قانون
قيصر» مسؤولية عرقلة عودة سورية إلى الساحة العربية.
وقال عبدالله بن زايد ،خالل مؤتمر مشترك في أبوظبي
مع نظيره الروسي سيرغي الفروف ،إن «عودة سورية إلى
جامعة الــدول العربية في مصلحتها ومصلحة 02

04

04
مجموعة المرأة الدولية
احتفلت باليوم العالمي
تحت رعاية هنوف المحمد

رياضة

١٨
الحريري والفروف خالل لقائهما في اإلمارات أمس

خيطان خطف التعادل
وحرم النصر صدارة
الدوري الممتاز

ةديرجلا
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نائب األمير يستقبل ناصر المحمد وأنس الصالح
سموه أشاد بأداء الوزير السابق لشؤون مجلس الوزراء خالل توليه مهامه الوزارية
اسـتـقـبــل سـمــو نــائــب األم ـي ــر وول ــي الـعـهــد،
الشيخ مشعل األحمد ،بقصر بيان ،صباح أمس،
سمو الشيخ ناصر المحمد.
واسـتـقـبــل نــائــب األم ـيــر كــذلــك نــائــب رئيس
مجلس الـ ــوزراء وزي ــر الــدولــة لـشــؤون مجلس
الوزراء السابق أنس الصالح.
وأشـ ـ ــاد س ـم ــوه ب ــأدائ ــه ل ـم ـســؤول ـيــاتــه بكل
إخالص وتفان ،معربا سموه عن شكره وتقديره
له على ما بذله من جهد وعطاء لمصلحة وطنه
وذلك خالل فترة توليه منصبه الوزاري ،متمنيا
سموه له دوام التوفيق والنجاح.

ً
نائب األمير مستقبال ناصر المحمد أمس

 ...وأنس الصالح

ً
النواف وسفير أوكرانيا يبحثان العالقات الناصر يلتقي السفير البريطاني مودعا
استقبل وزير الخارجية وزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء ،الشيخ الدكتور
أح ـ ـمـ ــد ال ـ ـنـ ــاصـ ــر ،أمـ ـ ـ ــس ،ف ـ ــي ال ـ ــدي ـ ــوان
الـعــام لـلــوزارة ،سفير المملكة المتحدة
لـبــريـطــانـيــا وايــرل ـنــدا الـشـمــالـيــة مايكل
دافنبورت ،بمناسبة انتهاء فترة عمله
ً
سفيرا لبالده لدى الكويت.
وأشــاد الناصر ،خالل اللقاء ،بجهود
السفير وإسهاماته التي قدمها في إطار
تعزيز أواصر العالقات الثنائية الوثيقة
التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.
حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية
لـشــؤون مكتب وزيــر الخارجية السفير
صالح اللوغاني ،ونــائــب مساعد وزيــر
الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية
المستشار أحمد الشريم ،وعدد من كبار
مسؤولي وزارة الخارجية.

استقبل نائب رئيس الحرس
الــوط ـنــي ال ـفــريــق أول مـتـقــاعــد
الشيخ أحمد النواف في ديوانه
بـ ــالـ ــرئـ ــاسـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـح ــرس
الــوطـنــي ،سفير أوكــران ـيــا لــدى
الكويت د .الكسندر االنوستا.
ورحـ ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواف ب ـس ـف ـي ــر
أوكرانيا ،وتم خالل اللقاء بحث
الـ ـم ــوض ــوع ــات ذات االه ـت ـم ــام
المشترك وتأكيد أهمية تعزيز
العالقات بين البلدين.

ً
النواف مستقبال سفير اوكرانيا أمس

الناصر أثناء استقباله السفير البريطاني أمس

وكيل «الحرس» لقوة الواجب :تطبيق القانون
ُ
وحسن التعامل مع المواطنين

تفقد القوات المكلفة تأمين عدد من الفنادق وشدد على االلتزام باإلجراءات االحترازية
دعــا وكـيــل الـحــرس الــوطـنــي الـفــريــق الــركــن مهندس
هــاشــم ال ــرف ــاع ــي ،ق ــوة ال ــواج ــب إل ــى تـطـبـيــق ال ـقــانــون،
وال ـت ـح ـلــي بــالـيـقـظــة واالنـ ـتـ ـب ــاهُ ،
وحـ ـس ــن ال ـت ـعــامــل مع
المواطنين والمقيمين فــي مــواقــع المسؤولية ،ورســم
صورة مشرفة للحرس الوطني ،مطالبا إياهم بالتقيد
بجميع اإلجراءات االحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
جــاء ذلــك خــال تفقده ،بمرافقة الـمـعــاون للعمليات
والتدريب اللواء الركن فالح شجاع ،قوة الواجب المكلفة
تأمين عــدد مــن الـفـنــادق فــي مختلف مناطق الكويت،
للحفاظ على أمــن وســامــة ال ـنــزالء ،خــال فترة الحظر
ً
الجزئي ،تطبيقا لقرار مجلس الوزراء.
ونـقــل وكـيــل ال ـحــرس لـقــوة الــواجــب تـحـيــات الـقـيــادة
العليا للحرس ،ممثلة برئيس الـحــرس الوطني سمو
الشيخ سالم العلي ،ونائب رئيس الحرس الفريق أول
متقاعد الشيخ أحمد النواف ،واعتزازهم بالدور الحيوي
الــذي يــؤديــه رجــال الـحــرس فــي الــدفــاع واألم ــن ،وتقديم
الــدعــم واإلس ـنــاد لمختلف جـهــات الــدولــة ،وخــاصــة في
أوقات األزمات.

الرفاعي خالل تفقده قوة الواجب بأحد المواقع

ً
«األشغال» :تعاملنا مع  587بالغا
إلصالحات الطرق خالل أسبوع
أعلنت وزارة األشغال العامة أنها قامت
بالتعامل مع  587بالغا إلصالحات الطرق
والشبكات خالل الفترة من  1إلى  7مارس
الجاري.
وأوضحت الوزارة ،في بيان ،أن إجمالي
عدد الشكاوى المنجزة بلغ  500شكوى
في حين بلغ عدد الشكاوى الجاري العمل
بها  87شكوى.
ولفتت إلى أنه بمجرد تلقي الشكاوى
أو البالغات الذي تقع ضمن اختصاصات
الــوزارة يتم فتح ملفات في النظام اآللي
اإللكتروني لمتابعتها وتحويلها فورا
إل ــى ف ــرق الـ ـط ــوارئ ال ـتــي ت ـقــوم بــدورهــا
بالتعامل مــع تلك الـشـكــاوى والـبــاغــات
داخـ ـ ــل قـ ـط ــاع ــات الـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـم ـع ـن ـيــة فــي
كــل الـمـنــاطــق بــالـمـحــافـظــات إل ــى أن يتم
إنجازها.

وأكدت حرصها الكامل على االستجابة
الـ ـ ـف ـ ــوري ـ ــة ل ـ ـكـ ــل ش ـ ـ ـكـ ـ ــاوى الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
والمقيمين على مــدار الساعة مــن خالل

الـبــاغــات الهاتفية مـبــاشــرة على الخط
الساخن ( )150أو عبر رقــم «الــواتـســاب»
الخاص بطوارئ األشغال.

إغالق طريق « »55الجمعة
أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل
البري ،أنها ستغلق طريق المطار ()55
باالتجاهين فجر الجمعة المقبل.
وذكرت الهيئة ،في بيان صحافي ،أن
سبب اإلغالق ،لرفع الجزء األول من جسر
ال ـم ـشــاة ال ــراب ــط بـيــن منطقة الـفــروانـيــة
(ق ـط ـعــة  )6بـ ـج ــوار ف ـن ــدق ك ـ ــراون ب ــازا
ومنطقة خيطان (قطعة .)2

«إجازات األطباء»...
بدوره ،أوضح النائب هشام الصالح أنه تواصل بهذا الشأن مع
مسؤولي «الخدمة المدنية» ،فأوضحوا له أن القرار جاء ً
بناء على
نص قانوني ،وهو المادة  40التي ال تسمح بتجميع اإلجازات
ألكثر من  5سنوات.
وأعـلــن الـصــالــح أنــه سيتقدم الـيــوم بتعديل تشريعي يجيز
ً
لألطباء وغيرهم تجميع رصيد اإلجازات مدة  6سنوات ،موضحا
أن جميع الموظفين الخاضعين لـ «الخدمة المدنية» سيستفيدون
من هذا التعديل.
من جهته ،دعا النائب مهند الساير وزير الصحة إلى أن
يعلم أو يسأل عن صالحياته في حماية منتسبي وزارته من
الجيش األبيض واإلداريين قبل مخاطبة «الخدمة المدنية»،
ً
مؤكدا أن المادة  80من قانون  70لسنة  2020بشأن المهن

وأضــافــت أن ــه بــالـتـعــاون بـيــن الهيئة
واإلدارة الـعــامــة لـلـمــرور سيتم تحويل
حركة المرور في االتجاهين نحو طريق
جاسم الخرافي (الدائري السادس).
ودع ـ ــت ال ـه ـي ـئــة م ــرت ــادي ال ـط ــرق إلــى
توخي الحيطة والحذر ،والتقيد بالسرعة
المحددة ،وااللتزام بتعليمات المرور.

الطبية خولته ،بشكل واضــح ،أن يقوم مقام الــديــوان بشأن
موظفيه فيما يخص إجازاتهم.
من جانبه ،قــال النائب د .عبدالله الطريجي ،إن الكوادر
الطبية أدت واجبها الوطني واإلنساني في أصعب الظروف
الصحية مــن أج ــل الـكــويــت ،ولـيــس مــن أج ــل الـحـصــول على
ً
مكافآت ،وإن كانت مستحقة ،مستغربا أن تحرمهم الحكومة
ً
مــن رص ـيــد اإلجـ ـ ــازات ،وم ــؤك ــدا أن ه ــذا ن ـكــران لـلـمـعــروف ال
يستحقه هؤالء األبطال ،لذا على الحكومة إنصافهم ،ومنحهم
ما يستحقون من مكافآت وامتيازات.

«التمييز» تلزم «التأمينات» بصرف...

ً
أنها لم تحتسب عالوة أوالدها بمقدار  50دينارا لكل منهم،
كما لــم تـقــدم «الـتــأمـيـنــات» مــا يثبت إضافتها تلك الـعــاوة

محافظ األحمدي وسفير
بلجيكا بحثا التعاون
استقبل محافظ األحمدي
ال ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــخ ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواز الـ ـ ـخ ـ ــال ـ ــد
فـ ـ ــي م ـك ـت ـب ــه بـ ـ ــديـ ـ ــوان ع ــام
الـمـحــافـظــة ،سـفـيــر بلجيكا
ل ـ ــدى ال ـك ــوي ــت ل ـي ــو ب ـي ـتــرز،
وجـ ـ ـ ـ ــرى ب ـ ـحـ ــث ال ـ ـعـ ــاقـ ــات
الوثيقة التي تربط قيادتي
وش ـع ـب ــي ال ـب ـل ــدي ــن ُ
وس ـب ــل
تـ ـ ـ ـع ـ ـ ــزي ـ ـ ــزه ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع
المجاالت.
وتطرق اللقاء إلى الفرص
الـمـتــاحــة لـتـطــويــر الـتـعــاون
ال ـم ـش ـت ــرك ال ـق ــائ ــم وتـ ـب ــادل
ال ـ ـخ ـ ـب ـ ــرات ب ـ ـيـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن
ً
إجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاال وعـ ـ ـل ـ ــى م ـس ـت ــوى
األن ـظ ـمــة اإلداريـ ـ ــة المحلية
وال ـم ـح ــاف ـظ ــات وال ـم ـنــاطــق
ع ـ ـلـ ــى وج ـ ـ ـ ــه ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص،
وأع ـ ـ ــرب ال ـم ـح ــاف ــظ ال ـخــالــد
في ختام اللقاء عن تمنياته
للسفير بيترز بالنجاح في
دف ــع عــاقــات الـصــداقــة بين
البلدين الى آفاق أرحب.

فواز الخالد

مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ع ـب ــر ب ـي ـتــرز
عن التقدير البالغ للرعاية
الـ ـت ــي ت ـح ـظــى ب ـه ــا الـبـعـثــة
ال ـ ــدبـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة لـ ـ ـب ـ ــاده
ومـ ــواط ـ ـنـ ــي ب ـل ـج ـي ـك ــا عـلــى
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــديـ ـ ــن ال ـ ــرسـ ـ ـم ـ ــي
والشعبي في الكويت.

ً
 181مريضا في العناية المركزة و 8وفيات
 1157إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 1045
●

عادل سامي

أعـلـنــت وزارة الـصـحــة تسجيل 1157
إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
فــي ال ـبــاد خ ــال الـ ـ  24ســاعــة الماضية،
رفعت إجمالي الحاالت إلى  203آالف و55
حالة ،كما سجلت  8حاالت وفاة ليرتفع
إجمالي الوفيات إلى  1141حالة.
وقالت الوزارة ،في تقريرها اليومي ،إن
الـ  24ساعة الماضية شهدت شفاء 1045
حالة ،وأن عدد من يتلقى الرعاية الطبية
في أقسام العناية المركزة بلغ  181حالة؛
ليصبح بــذلــك الـمـجـمــوع الـكـلــي لجميع
الـ ـح ــاالت ال ـتــي ثـبـتــت إصــاب ـت ـهــا بـمــرض
«كــوف ـيــد »19 -وم ــا زال ــت تتلقى الــرعــايــة
ً
الطبية الالزمة  13ألفا و 747حالة.
وذكـ ـ ــرت أن عـ ــدد ال ـم ـس ـحــات ال ـت ــي تم
إجراؤها خالل الـ  24ساعة الماضية بلغ

 7760مسحة ،ليبلغ مجموع الفحوصات
ً
مـنــذ بــدايــة الـجــائـحــة ،حـتــى اآلن مليونا
ً
ً
ً
و 867ألفا و 338فحصا مخبريا ،وبذلك
تبلغ نسبة اإلصــابــات الجديدة مــن عدد
المسحات  14.9في المئة.
وأكــدت «الصحة» أن التطعيم الطريقة
المثلى إلنـهــاء جائحة كــورونــا .وجــددت
ال ـ ـ ــوزارة دعـ ــوة ال ـمــواط ـن ـيــن والـمـقـيـمـيــن
لمداومة األخذ بكل سبل الوقاية وتجنب
مخالطة اآلخرين والحرص على تطبيق
اسـتــراتـيـجـيــة الـتـبــاعــد ال ـبــدنــي ،موصية
بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة
والجهات الرسمية في الدولة لالطالع على
اإلرشادات والتوصيات ،وكل ما من شأنه
المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.
ف ــي م ـج ــال آخ ـ ــر ،أع ـل ــن وك ـي ــل الـ ـ ــوزارة
الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـ ـش ـ ــؤون خ ـ ــدم ـ ــات األس ـ ـنـ ــان
د .م ـش ـعــل ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري ،ت ـش ـغ ـيــل عـ ـي ــادات

إلــى راتــب المواطنة التقاعدي ،وهــو ما تقضي به المحكمة
باحتساب العالوة لألوالد األربعة ،حسب النظم المعمول بها
حتى تاريخ االستحقاق.

اإلمارات :عقوبات واشنطن تعرقل...

ً
البلدان األخــرى في المنطقة» ،مشددا على ضــرورة التعاون
والعمل اإلقليمي لـ «بدء مشوار عودة سورية إلى محيطها».
وأضــاف أنــه «ال بد من وجــود مجاالت تفتح الباب للعمل
المشترك مع سورية ،وإبقاء قانون قيصر كما هو اليوم يجعل
ً
ً
األمر صعبا» ،مؤكدا ضرورة فتح حوار مع اإلدارة األميركية،
الـتــي فــرضــت الـقــانــون فــي وقــت ســابــق ،للضغط على األســد
واألفراد والشركات ،التي تتعامل مع دمشق.
من جانبه ،أكد الفروف أن «االتصاالت مع اإلمارات مستمرة

الـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــوارئ ف ـ ـ ــي مـ ـ ــركـ ـ ــز جـ ـ ــابـ ـ ــر األح ـ ـمـ ــد
ً
التخصصي لألسنان للمواطنين ،فضال
ع ــن ت ـش ـغ ـيــل ع ـ ـيـ ــادات الـ ـ ـط ـ ــوارئ بـمــركــز
ال ـف ــروان ـي ــة ال ـت ـخ ـص ـصــي ل ـطــب األس ـن ــان
الستقبال الكويتيين والمقيمين لتقديم
خدمة طوارئ األسنان.
وقــال الكندري ،في تصريح صحافي،
أم ــس ،إن ــه سيتم تـقــديــم خــدمــات ط ــوارئ
األسنان في هذين المركزين من العاشرة
مساء حتى السادسة صباحا ،موضحا أن
ذلك جاء بالتنسيق مع مسؤولي عيادات
الطوارئ د .ممدوح المنصوري ود .إياد
المقيط.

ً
على أعلى المستويات» ،مشيرا إلى أنه أجــرى مباحثات مع
نظيره اإلماراتي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد تناولت
العديد من قضايا المنطقة.
كما أجرى الفروف مشاورات مع رئيس وزراء لبنان المكلف
سعد الحريري ،على هامش جولته الخليجية التي تشمل قطر
والسعودية ،وترمي إلى ما أسماه «ضبط الساعة المفصل»
بشأن أهم القضايا اإلقليمية والدولية.
(أبوظبي  -وكاالت)
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محليات
الحركة في البالد تنتظم على إيقاع الحظر الجزئي

3

• غابت ازدحامات الشوارع ...وتقارير المتابعة لم ترصد تجاوزات داخل األسواق
• زحام محدود بجمعية جابر األحمد ...و«الباركود» يمهد الستقرار الوضع

مظاهر الحظر على الطرقات الرئيسية
في البالد (تصوير نوفل ابراهيم)

فهد الرمضان وجورج عاطف
فــي ال ـيــوم الـثــالــث للحظر تـكـ ّـيـفــت الـبــاد
نسبيا مع مواعيد اإلغالق وغابت االزدحامات
المرورية التي شهدها اليوم األول ،الى درجة
أن الـحــركــة الـخـجــولــة عـلــى الـطــرقــات توحي
بمواعيد مبكرة للحظر ،ال سيما أن عددا من
المؤسسات أعاد ترتيب دوامات الموظفين،
سواء بتقليص األعــداد أو تعديل الدوامات،
وهــو األم ــر ال ــذي أت ــاح تـجــاوز عـثــرات اليوم
األول.
وع ـلــى غ ــرار ان ـفــراجــة ال ـطــرقــات ،أش ــارت
ت ـق ــاري ــر ال ـم ـتــاب ـعــة الـ ــدوريـ ــة ال ـ ـصـ ــادرة عــن
ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة إل ــى أن ــه ل ــم ي ـتــم رصــد
أي تــزاحــم داخ ــل مـعـظــم األسـ ــواق الـمــركــزيــة
واألفرع التعاونية ،أو أي ارتفاع غير طبيعي
فــي حجم المبيعات منذ ســريــان قــرار حظر
التجول الجزئي.
وأك ـ ــد ال ــوك ـي ــل ال ـم ـســاع ــد لـ ـش ــؤون ق ـطــاع
التعاون ،الوكيل المساعد للشؤون القانونية

باإلنابة في وزارة الشؤون االجتماعية سالم
الــرش ـيــدي لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» ،أن لجنة ال ـطــوارئ
التعاونية لم تتلق أي شكاوى تدافع أو تزاحم
واسع داخل «التعاونيات» ،الفتا إلى أن األمور
ً
مستقرة ،واألوضاع طبيعية جدا.

استقرار األسعار
وفي سياق متابعة استقرار أسعار السلع
والـمــواد الغذائية ،أكــد رئيس مجلس إدارة
اتحاد الجمعيات التعاونية ،فهد الكشتي،
حــرص االتـحــاد على منع زي ــادة أي أسـعــار،
ك ــاش ـف ــا ع ــن ت ـع ـم ـيــم أص ـ ـ ــدره االت ـ ـحـ ــاد عـلــى
الشركات والموردين بمنع أي زيادة أسعار.
وأضاف الكشتي أن أي شركة ستتجه إلى
زيادة األسعار سيتم مخالفتها وكشف اسمها
ومــالـكـهــا لـلــرأي ال ـعــام ،بصفتهم مستغلين
لألوضاع ،ويحاولون التكسب على حساب

ً
المواطن والمقيم ،مشيرا إلى أن «التعاونيات»
تحظى بشرف خدمة كل من يعيش على هذه
األرض الطيبة ،وأن «يد االتحاد بيد الجهات
الحكومية لعبور المرحلة الراهنة».
ً
وخالفا لمعظم الجمعيات شهدت جمعية
مــديـنــة جــابــر األح ـم ــد الـتـعــاونـيــة اكـتـظــاظــا
بالزبائن أمس ،استباقا لموعد الحظر .وقد
أرجع مدير الجمعية المعين ياسر الحاي ذلك
الــى الحظر الجزئي ،وتوجه جميع مرتادي
الجمعية في نفس التوقيت تقريبا إلى شراء
احتياجاتهم.
وتوقع الحاي ،في تصريح لـ «الجريدة»،
ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء ه ـ ــذا ال ـ ــوض ـ ــع م ـ ــع ت ـش ـغ ـي ــل ن ـظ ــام
«الباركود» لحجز مواعيد التسوق إلكترونيا،
مما سيساهم في تقليل األعداد مع زيادة عدد
ساعات عمل الجمعية.
مــن جــانـبــه ،ق ــال الـمــديــر ال ـعــام للجمعية
مـســاعــد ال ـع ـنــزي ،ان ــه بـعــد مــوافـقــة الـجـهــات

ال ـم ـخ ـت ـص ــة عـ ـل ــى ت ـش ـغ ـي ــل ن ـ ـظـ ــام ال ـح ـج ــز
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ل ـ ــزي ـ ــارة االسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـم ــرك ــزي ــة
للجمعيات التعاونية سيكون الوضع افضل،
وسيخف التزاحم.
وقال مراقب األســواق والفروع بالجمعية
صــاح الخطيب ،إن ادارة الجمعية تحاول
قدر اإلمكان تجنب التزاحم ،وتنظيم عملية
الدخول.
وتعليقا على ازدحام جمعية جابر األحمد،
قــال وكيل قطاع التعاون بـ «الـشــؤون» سالم
الــرشـيــدي ،إن «جــابــر األحـمــد منطقة كبيرة،
وت ـح ـتــوي ع ـلــى س ــوق ش ـبــه م ــرك ــزي واح ــد،
إضافة إلى أن السوق اآلخــر لم يتم االنتهاء
منه بعد ،وهذا ما تسبب في زحام متوسط
ً
داخل الجمعية» ،مؤكدا أنه تزامنا مع تشغيل
ن ـظ ــام ال ـح ـج ــز اآلل ـ ــي ال ـم ـس ـبــق (الـ ـب ــارك ــود)
ستتالشى أي مظاهر تزاحم داخل األسواق
التعاونية.

جانب من االزدحام المحدود في جمعية جابر األحمد
وجـ ـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ــرش ـ ـ ـيـ ـ ــدي ط ـ ـمـ ــأن ـ ـتـ ــه لـ ـعـ ـم ــوم
المستهلكين من المواطنين والمقيمين أن
األمــور تحت السيطرة ،والـمـخــزون السلعي

المضف« :التربية» حريصة على تنفيذ االشتراطات الصحية

بحث مع السفيرة األميركية تطوير التعاون التربوي بين البلدين
أك ـ ـ ــد وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة ،د .ع ـلــي
المضف ،حرص الوزارة على تنفيذ
ج ـم ـيــع االش ـ ـتـ ــراطـ ــات وال ـم ـعــاي ـيــر
الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة.
جاء ذلك خالل استقبال المضف،
صـبــاح أم ــس ،فــي مكتبه بالديوان
ال ـع ــام ل ـ ـلـ ــوزارة ،س ـف ـيــرة ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة ل ــدى الـكــويــت
أل ـي ـنــا روم ــان ــوس ـك ــي ،لـبـحــث سبل
تـعــزيــز وتـطــويــر م ـجــاالت الـتـعــاون
بين البلدين على الصعيد التربوي.
وتضمن اللقاء إمكانية ترتيب
زيـ ـ ــارات لـمـخـتـصـيــن ومـحــاضــريــن
ق ــادم ـي ــن م ــن الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة،
لـ ـمـ ـس ــاع ــدة م ـع ـل ـم ــي مـ ـ ـ ــادة ال ـل ـغ ــة
اإلنجليزية العاملين في المدارس
ال ـح ـكــوم ـيــة بــال ـكــويــت ف ــي تـطــويــر
المناهج وطرق تدريسها.
ك ـ ـمـ ــا ب ـ ـحـ ــث الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرف ـ ـ ــان ،خـ ــال

ً
تــأك ـيــدا لـخـبــر «ال ـج ــري ــدة» ف ــي عــددهــا
بتاريخ  2الجاري ،حول ضرورة حضور
طلبة االبتدائي للحصص المتزامنة ،أكدت
وزارة «ال ـتــرب ـيــة» إلــزام ـيــة ح ـضــور طلبة
الصفوف من األول حتى الثالث االبتدائي
للحصص المتزامنة ،بعد أن كان الزاميا
لطلبة الـصـفـيــن ال ــراب ــع وال ـخــامــس فقط
فــي الفصل الــدراســي األول ،موضحة أن
االلتزام بالحضور يدخل ضمن عناصر
تقييم الطالب.
وأعلنت «التربية» في نشرات عممتها
الـ ـت ــواجـ ـي ــه ال ـف ـن ـي ــة لـ ـلـ ـم ــواد ال ــدراسـ ـي ــة،
وحصلت الجريدة عليها ،أن آلية التقييم
لطلبة الـصـفــوف مــن األول حـتــى الثالث
االبـ ـت ــدائ ــي ت ــم ت ـعــدي ـل ـهــا خ ـ ــال الـفـصــل
ال ــدراس ــي ال ـث ــان ــي ،بـحـيــث يـخـصــص 15
فــي المئة مــن درجــة الـمــادة على االلـتــزام

ً
المضف مستقبال السفيرة األميركية أمس

المسعد :مكافحة الجرائم مسؤولية تكاملية دولية
ألقى كلمة الكويت أمام الجلسات العامة لمؤتمر األمم المتحدة الرابع عشر

الكويت واكبت
اإلجراءات المعتبرة
في مكافحة اإلرهاب
من خالل تطبيقات
عملية تضمن
فعاليتها

أك ــد الـمـحــامــي ال ـعــام األول
ال ـم ـس ـت ـشــار بـ ــدر ال ـم ـس ـعــد أن
الكويت أولت اهتماما خاصا
للمسائل المتعلقة بمكافحة
ال ـج ــرائ ــم االل ـك ـتــرون ـيــة ضمن
جهودها لمنع تفشي جميع
أن ـ ـ ـ ـ ـ ــواع ال ـ ـ ـجـ ـ ــرائـ ـ ــم ال ـ ـعـ ــابـ ــرة
لـ ـلـ ـح ــدود ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،م ـش ـيــرا
إلـ ـ ـ ــى أن الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت أصـ ـ ـ ــدرت
قانونا بشأن مكافحة جرائم
تـقـنـيــة ال ـم ـع ـلــومــات كــأســاس
تـ ـش ــريـ ـع ــي ع ـ ـلـ ــى ال ـم ـس ـت ــوى
الوطني ،مــردفــا :كما ساندت
الـتــوجـهــات الــدولـيــة الخاصة
بمكافحة جميع االستخدامات
االلكترونية غير المشروعة من
خالل إطار دولي شامل تحت
مـظـلــة األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ووف ــق
ق ــرار الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة لألمم
المتحدة رقــم « 74/247بشأن
مكافحة استخدام تكنولوجيا
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات واالتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت
لالغراض االجرامية».
وأشـ ــار الـمـسـعــد ،فــي كلمة
الكويت امام اعمال الجلسات
العامة لمؤتمر األمم المتحدة
ال ــراب ــع ع ـشــر لـمـنــع الـجــريـمــة
وال ـعــدالــة الـجـنــائـيــة المنعقد
ف ــي ك ـيــوتــو الـ ـي ــاب ــان ،إلـ ــى أن
ال ـم ـســاعــي ال ــدول ـي ــة ف ــي شــأن

مـنــع ومـكــافـحــة ال ـجــرائــم تعد
مسؤولية تكاملية بين الدول
تنعقد مــن خ ــال االتـفــاقـيــات
الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة أو الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــات
الوطنية المساندة ،الفتا إلى
إع ــداد م ـشــروع قــانــون وطني
ي ـع ـن ــى ب ـم ـس ــائ ــل ال ـم ـس ــاع ــدة
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة الـ ـمـ ـتـ ـب ــادل ــة فــي
ال ـم ـس ــائ ــل الـ ـج ــزائـ ـي ــة ل ـت ـكــون
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـم ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـقـ ــة
بالمساعدة واضحة الخطوات
لـ ـلـ ـمـ ـنـ ـف ــذي ــن وكـ ـ ــذلـ ـ ــك ل ـ ـلـ ــدول
الطالبة.
وأوضـ ـ ــح أن ال ـك ــوي ــت وفــي
اط ـ ـ ــار ال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة
وت ـ ـعـ ــزيـ ــز س ـ ـ ـيـ ـ ــادة ال ـ ـقـ ــانـ ــون
اعتمدت خطة التنمية الوطنية
ً
تطبيقا لرؤية الكويت ،2035
وقــرار الجمعية العامة لألمم
المتحدة  1/70لخطة التنمية
المستدامة لعام  ،2030مشيرا
إلـ ــى أنـ ــه ف ــي اطـ ـ ــار ال ـمــواك ـبــة
ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة ل ـت ـل ــك األه ـ ـ ــداف
صدر في الكويت عدة قوانين،
ابــرزهــا إنـشــاء الهيئة العامة
لـمـكــافـحــة ال ـف ـس ــاد واألح ـك ــام
الـخــاصــة بالكشف عــن الــذمــة
المالية باإلضافة إلــى قانون
ح ـق ــوق ال ـط ـف ــل وقـ ــانـ ــون آخ ــر
بشأن إنشاء الديوان الوطني

مكافحة اإلرهاب
وب ـشــأن مـكــافـحــة االرهـ ــاب،
شــدد على أن الكويت واكبت
االجـ ــراء ات المعتبرة فــي هذا
الـ ـص ــدد م ــن خـ ــال تـطـبـيـقــات
عـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة تـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــن ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــة
ال ـم ـك ــاف ـح ــة عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى
الوطني وذلك بموجب القانون
الـصــادر بشأن مكافحة غسل
األم ـ ـ ـ ـ ــوال وتـ ـم ــوي ــل اإلرهـ ـ ـ ــاب
وتشكيل ثالثة كيانات جديدة
لتطبيقه هي وحدة التحريات
الـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ولـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة وطـ ـنـ ـي ــة
لمكافحة غسل األموال وتمويل
اإلرهـ ــاب تـضــم كــافــة الجهات
الوطنية وتعمل على تطبيق
استراتيجية شاملة فــي هذا
الصدد ،ولجنة لتنفيذ قرارات
م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــن ذات ال ـص ـلــة
بمكافحة اإلرهاب وتمويله.
ووج ــه المسعد الشكر إلى
الـحـكــومــة الـيــابــانـيــة ووزي ــرة
العدل اليابانية يوكو كاميكاوا
رئـ ـيـ ـس ــة الـ ـم ــؤتـ ـم ــر واألمـ ــانـ ــة
العامة للمؤتمر على جهودهم

 %١٥من تقييم طلبة «االبتدائية»
على الحضور و ٪٥للسلوك
بعد تعديل آلية تقييم طلبة الصفوف الثالثة األولى للفصل الثاني
بالحضور ،و 5في المئة لسلوك الطالب
● فهد الرمضان

االجتماع ،عودة الدراسة ،والدورات
الـتــدريـبـيــة الـمـنـسـقــة بـيــن الـ ــوزارة
وسفارة الوالياتالمتحدة في ظل
جائحة «كورونا».
وفي ختام اللقاء ،تقدمت السفيرة
روم ــان ــوس ـك ــي بــال ـش ـكــر وال ـت ـقــديــر
عـلــى مـجـهــوداتــه ودع ـمــه لبرنامج
ال ـح ـصــول عـلــى ال ـش ـهــادة المهنية
لتدريس اللغة اإلنكليزية ،PCELT
وال ـ ـ ـ ــذي تـ ــم تـ ـح ــت إش ـ ـ ـ ــراف مـعـهــد
 ،AMIDEASTوالـسـفــارة األميركية
في الكويت.
حضر اللقاء مستشار ا لـشــؤون
العامة في السفارة الرديس الميال،
واخ ـت ـصــاص ـيــة ال ـش ــؤون الـثـقــافـيــة
شيماء إبراهيم.

ل ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان ،بــاإلضــافــة
لـ ـق ــان ــون ل ـح ــق االط ـ ـ ــاع عـلــى
المعلومات.

متوافر بكثرة ،ومخازن «التعاونيات» ممتلئة
عن آخرها ،مشددا على أنه ال داعي للتدافع
أو التزاحم.

ال ـم ـب ــذول ــة ن ـحــو تـنـظـيــم هــذا
االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــروف
االسـتـثـنــائـيــة بـسـبــب انـتـشــار
فيروس كورونا «كوفيد ،»19
مثمنا جهود المندوب الدائم
لليابان لدى االمم المتحدة في
فيينا السفير تكاشي هاكورا
وجميع الوفود التي شاركت
فــي م ـشــاورات اع ــان كيويتو
وتوصلت الى صياغة توافقية
هــا مــة يتم التطلع ا لــى تنفيذ
م ـبــادئ ـهــا ب ـت ـع ــاون وتـنـسـيــق
دولي مشترك.
ك ـم ــا أش ـ ـ ــاد ب ـج ـه ــود دولـ ــة
ق ـطــر ف ــي دع ـم ـهــا الــام ـحــدود
ن ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــو ت ـ ـ ـح ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــق م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادئ
واسـتــراتـيـجـيــات الـعـمــل التي
ارساها اعالن الدوحة الصادر
من المؤتمر السابق ،وللدول
ك ــاف ــة الـ ـت ــي ات ـ ـخـ ــذت مـ ــن ذاك
االع ــان منهاجا ســارت عليه
ف ــي م ـنــاه ـضــة جـمـيــع اش ـكــال
الـ ـج ــريـ ـم ــة خ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات
الخمس الماضية.

اثناء الحصص.
وأضــافــت أن  40فــي المئة مــن الدرجة
تكون على مشاركة الطالب وتفاعله مع
المعلم أثناء الحصة ،بينما تخصص 25
في المئة للواجبات التي يعطيها المعلم
للطالب ،منوهة إلــى أن درجــة الواجبات
 5ت ـج ـمــع ك ــل أسـ ـب ــوع ل ـت ـكــون  50درج ــة
خالل  10أسابيع وتقسم على  2لتصبح
 25درجة.
وأشارت إلى أن الـ 15في المئة المتبقية
تحتسب على أوراق العمل والتقييمات
بواقع  5في المئة لكل ورقــة عمل ،والتي
تعطى نهاية كل وحدة تعليمية.

«األعلى ًللقضاء» يوافق على ترقية
 78قاضيا ووكيل نيابة
وا ف ــق المجلس األ ع ـلــى للقضاء الكويتي،
برئاسة المستشار أحمد العجيل ،على ترقية
 ٧٨من رجــال القضاء وأعضاء النيابة العامة
ـاض مــن الــدرجــة األول ــى ورئيس
إلــى درج ــة ق ـ ٍ
نيابة من الفئة (ب).
وتــأتــي هــذه الموافقة بعد أن اسـتــوفــى كل
منهم ش ــروط الـتــرقـيــة ،اعـتـبــارا مــن األول من
أب ــري ــل  ،2020تـمـهـيــدا الس ـت ـصــدار الـمــرســوم
األميري الخاص بالقضاة من الدرجة االولى،
وه ـ ــم :أح ـم ــد ص ــال ــح ال ـع ـم ــر ،وعـ ـم ــران محمد
الـكـنــدري ،ومحمد جــاســم الــدخـيــل ،وعبدالله
غ ــازي الـسـمــار ،ومحمد عبدالعزيز الربيعة،
وع ـب ــدال ــوه ــاب ع ـمــر ال ـم ـع ـي ـلــي ،وع ـبــدال ـعــزيــز
عباس الـخـيــاط ،وعبدالله موسى أبوعليان،
ومحمد حاجي خضير حاجيه ،وفيصل دهيم
الــرشـيــدي ،وعبدالله خضر ب ــارون ،وعبدالله
صــاح العثمان ،وطــال بــدر الـعــازمــي ،وعلي
حسن شمس الدين ،ومحمد سليمان الصالل،
ويــوســف إبــراهـيــم العسعوسي ،وخــالــد وليد
ال ـص ـقــر ،ويــوســف عـيـســى الـمـقـهــوي ،وف ــراس
م ـســاعــد ب ــورس ـل ــي ،وم ـح ـمــد س ــال ــم ال ـغــريــب،
وفهد عوض الديحاني ،وسليمان عبدالله بن
يوسف ،وعيسى محمد الشطي ،وغازي محمد
المطيري ،وعمر حسين العتال ،ووليد خالد
الربيع ،وسليمان عبدالعزيز العجيري ،وحمد
أحمد الوزان.
أمــا رؤس ــاء نيابة (ب) فهم :حمود مشاري
الشامي ،وضياء الدين مصطفى نور حسين،
وهاني إبراهيم عبدالمجيد.

وش ـم ـلــت ال ـتــرق ـيــة إل ــى درجـ ــة وك ـيــل نـيــابــة
مــن الـفـئــة (ب) كــا م ــن :خــالــد حـســن الـعـنــزي،
وعـلــي ع ــادل ال ـه ـنــدال ،وط ــال سمير الفليج،
وعـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـه ـ ــادي سـ ـع ــد الـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــري ،وع ـ ـمـ ــران
صـ ــادق ع ـبــدالــرح ـيــم ،وعـبــدالـمـحـســن صبيح
غـ ـل ــوم ،وم ـح ـم ــد ع ـج ـيــل ال ـن ـش ـم ــي ،وي ــوس ــف
ي ـع ـقــوب الـجـلـيـبــي ،وع ـبــدال ـلــه خــالــد ال ـجــابــر،
وطــال عبداللطيف الدعيج ،وخالد سليمان
الصالل ،ويوسف عبدالعزيز الكندري ،وبدر
ن ــاص ــر ال ـم ــاج ــد ،وض ـ ــاري س ـع ــود الـمـطـيــري،
وعـبــدالـلــه ول ـيــد الـخـلــف ،وعـبــدالـمـحـســن زيــد
ال ـع ـن ــزي ،وع ـبــدال ـلــه دخ ـيــن ال ـع ــدوان ــي ،وب ــدر
أنور المطاوعة ،وعبدالمحسن خالد الهاشم،
وفيصل محمد عيد سالم الغانم ،وأحمد إياد
العودة ،وحمد خالد الرغيب ،وعبدالله إبراهيم
السند ،وفهد مبخوت العجمي ،وخالد عبدالله
الــزع ـبــي ،وم ـب ــارك مـشـعــل ال ــزم ــان ــان ،وفيصل
نواف الديحاني ،وراشد سعد الحليلة ،وفرج
عبدالمنعم صغير ،ومحمد فــاح الـهــاجــري،
وعبدالله عبدالعزيز المقهوي ،وعبدالله نجيب
مال محمد ،وبراك عماد العصيمي ،ووليد علي
العازمي ،وخليفة جمال الخليفي ،وعبدالعزيز
مـ ـس ــاع ــد الـ ـس ــويـ ـل ــم ،ومـ ـحـ ـم ــد أن ـ ـ ــور ال ـ ـ ــدوب،
وع ـبــدالــرح ـمــن مـحـمــد ال ــزام ــل ،وع ـبــدالــوهــاب
جمعة بوعركي ،وثامر عيد الثويمر ،ومحمد
ن ــاص ــر الـ ـعـ ـم ــران ،ووق ـ ـيـ ــان ن ـج ـيــب ال ــوق ـي ــان،
وعبدالعزيز ناصر المزيد ،وعبدالعزيز سيد
فيصل الطبطبائي ،ومعاذ إبراهيم المال ،وبدر
سليمان الدليجان.
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مجموعة المرأة الدولية احتفلت باليوم العالمي
تحت رعاية هنوف المحمد
• السفيرة األميركية :ملتزمون بالمساواة بين الجنسين لمستقبل أفضل للفتيات
• لوجاندر :نأمل مشاركة الكويت في منتدى المساواة الجندرية بفرنسا
ربيع كالس

 %46من
النساء
الكويتيات
العامالت لهن
حضورهن في
المجتمع

كويتاك

احـ ـتـ ـفـ ـل ــت مـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ـمـ ــرأة
الدولية افتراضيا باليوم العالمي
ل ـل ـمــرأة ،تـحــت رعــايــة ح ــرم وزيــر
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــرئ ـي ـس ــة ال ـف ـخــريــة
ل ـل ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ـشـ ـيـ ـخ ــة ه ـن ــوف
ال ـم ـح ـم ــد ،ب ـم ـش ــارك ــة ح ـش ــد مــن
السيدات الرائدات ،منهن السفيرة
نبيلة المال ،والسفيرة األميركية
ل ــدى ال ـبــاد الـيـنــا رومــانــوسـكــي،
وال ـس ـف ـي ــرة ال ـفــرن ـس ـيــة آن كـلـيــر
ل ــوج ــان ــدر ،وال ـس ـف ـي ــرة ال ـتــرك ـيــة
عائشة كويتاك.
وهنأت رومانوسكي ،في كلمة
لها خالل الحفل ،المرأة بمناسبة
ال ـي ــوم ال ـعــال ـمــي ل ـه ــا ،الف ـت ــة إلــى
اإلن ـج ــازات الـتــي حققتها الـمــرأة
تاريخيا في جميع أنحاء العالم،
مـ ــؤكـ ــدة أن "ه ـ ـ ــذا ال ـ ـيـ ــوم يـجـمــع
ن ـســاء ال ـعــالــم مـعــا بـغــض النظر
عــن الجنسية ،ويتم فيه تجديد
االلـ ـت ــزام ب ــال ـم ـس ــاواة ف ــي الـعـمــل
من اجــل مستقبل أفضل لفتيات
اليوم الالتي سيصبحن رائــدات
المستقبل".
وث ـم ـن ــت "ال ـت ـض ـح ـي ــات ال ـتــي
تقدمها المرأة العاملة بالصفوف
األمامية من أجل محاربة جائحة
كورونا ،والجهود التي تقوم بها
من أجل التقدم الى االمام" ،الفتة

النساء الكويتيات العامالت لهن
حضورهن بالمجتمع.

التمييز والعنف

مشاركات في المؤتمر
الى أن التغييرات التي تشاهدها
تسير نحو االفضل في الكويت.

«المساواة الجندرية»
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ال ـق ــت لــوجــانــدر
ك ـ ـل ـ ـمـ ــة أك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ف ـ ـي ـ ـهـ ــا "أه ـ ـم ـ ـيـ ــة
الـ ـعـ ـم ــل الـ ـجـ ـم ــاع ــي وال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
م ــن أج ــل ال ـم ـس ــاواة ب ـيــن الــرجــل
وال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرأة" ،م ـب ـي ـن ــة أن "ف ــرن ـس ــا
م ـل ـتــزمــة ب ــال ـم ـس ــاواة وتـضـعـهــا
أول ــوي ــة ق ـص ــوى ،ول ـت ـعــزيــز ذلــك

سـتـسـتـضـيــف ال ـص ـي ــف الـمـقـبــل
م ـن ـت ــدى الـ ـمـ ـس ــاواة ال ـج ـن ــدري ــة،
ونــأمــل مشاركة الكويت فــي هذا
المنتدى التاريخي الــذي يهدف
الى الوصول نحو أعلى درجات
المساواة ومناقشة كل التحديات
ال ـت ــي ت ــواج ــه الـ ـم ــرأة ف ــي الـعــالــم
أجمع".
بـ ـ ــدورهـ ـ ــا ،ذك ـ ـ ـ ــرت ال ـس ـف ـي ــرة
ك ــويـ ـت ــاك أن ال ـج ــائ ـح ــة سـلـطــت
الـ ـض ــوء ع ـل ــى أه ـم ـي ــة مـســاهـمــة

ال ـمــرأة ،إضــافــة الــى األعـبــاء التي
وقعت على كاهلها نتيجة هذه
الـجــائـحــة" ،ورغـ ــم ح ـصــول تقدم
بـ ـ ــدور ال ـ ـمـ ــرأة ف ــي الـمـجـتـمـعــات
فإن هناك المزيد البد من القيام
بــه لـتـعــزيــز دور الـ ـم ــرأة" ،معبرة
عن فخرها كسفيرة لبالدها في
ال ـك ــوي ــت ال ـت ــي تـتـمـتــع بـحـضــور
واضـ ـ ـ ـ ــح لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــرأة فـ ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
مـنــاحــي الـعـمــل ال ـعــام وال ـخــاص،
ولـفـتــت إل ــى ان  46فــي الـمـئــة من

وب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا تـ ـ ـط ـ ــرق ـ ــت رئـ ـيـ ـس ــة
المجموعة حرم سفير باكستان
آم ـبــريــن مـصـطـفــى إل ــى التمييز
وال ـع ـن ــف واالسـ ـتـ ـغ ــال ال ـ ــذي ما
زال س ــاري ــا ض ــد الـ ـ ـم ـ ــرأة ،أل ـقــت
ال ـس ـف ـي ــرة الـ ـم ــا ك ـل ـم ــة ت ـحــدثــت
خاللها عن تجربتها الشخصية
كــأول سفيرة كويتية وخليجية،
وال ـ ـم ـ ـصـ ــاعـ ــب ال ـ ـتـ ــي واج ـه ـت ـه ــا
ووقوف والدتها ودعمها لها في
عملها الدبلوماسي.
كـ ـم ــا أش ـ ـ ـ ــادت ال ـ ـمـ ــا بـ ــالـ ــدور
ال ـك ـب ـي ــر وال ـ ــرائ ـ ــد لـ ـلـ ـم ــرأة خ ــال
جائحة "كورونا" ،حيث تصدرت
المرأة الصفوف األمامية كطبيبة
وم ـمــرضــة ومـعـلـمــة ومـتـطــوعــة،
وقدمت التضحيات الجسام من
اجل التصدي لهذا الوباء.
وتحدثت في نهاية االحتفال
المهندسة البيئية هبة الفرا حول
دور المرأة في الحفاظ على البيئة
مــن خــال التنشئة األســريــة وان
دور الـمــرأة اســاســي فــي االرشــاد
والتوعية.

«كيمز» يدشن برنامج التدريب الطبي للبورد الكويتي
الرفاعي ناقش مع السفيرة الفرنسية آفاق التعاون
ناقش األمين العام لمعهد الكويت لالختصاصات الطبية (كيمز)
د .فواز الرفاعي ،والسفيرة الفرنسية في البالد آن كلير لوجندر،
سبل وآفاق التعاون المشترك بين البلدين.
من جانب آخر ،دشن معهد كيمز ،برنامج التدريب الطبي للبورد
الكويتي وبرامج الزمالة التخصصية ،بهدف رفع المستوى الطبي
لألطباء الكويتيين ،ومواكبة التطورات العالمية في تخصصات
الطب المختلفة.
وقال األمين العام للمعهد ،في تصريح صحافي ،أمس ،إن المعهد
بدأ مقابالت البورد الكويتي للعام األكاديمي  ،2022 /2021بمشاركة
 490متقدما ومتقدمة إلى برامج البورد ،التي تشمل  25برنامج
إقامة و 3برامج للتخصصات الدقيقة.
وأك ــد أن هـنــاك  850طبيبا ملتحقا بـبــرامــج ال ـبــورد الكويتي
المختلفة ،مشيرا إلى أن دور المعهد هو توجيه وتدريب األطباء
الكويتيين في مختلف التخصصات الطبية دون تكبدهم عناء
الغربة ومغادرة البالد.
وشدد على أن برامج معهد الكويت لالختصاصات الطبية ال تقل
عن البرامج العالمية ،بشهادة واعتراف الكلية الملكية الكندية لألطباء
الجراحين عام  ،2017مؤكدا أن المعهد في طور تجديد هذا االعتراف.

الرفاعي والسفيرة الفرنسية خالل اللقاء

ً
بيت الزكاة يتسلم  112ألف دينار تبرعا من «الخالدية التعاونية»

ً
تسلم بيت الزكاة شيكا بمبلغ
ً
ً
 112376دينارا تبرعا من جمعية
الخالدية التعاونية .وجرى تسلم
الشيك خ ــال زي ــارة ق ــام بها وفد
الجمعية المكون من رئيس مجلس
اإلدارة خالد الياسين ،وأمين السر

عادل الحليلة ،للمقر الرئيسي لبيت
الزكاة بجنوب السرة.
وكان في استقبال الوفد نائب
المدير العام لبيت الزكاة للشؤون
الـمــالـيــة واإلداريـ ـ ــة عبدالمحسن
الـ ـكـ ـن ــدري ،ورئـ ـي ــس ق ـســم خــدمــة

الشركات عماد الزايد ،والموظف
بالقسم علي العوضي.
وبهذه المناسبة ،أعرب الكندري
عن شكره وتقديره لدعم الجمعية
المستمر لبيت ال ــزك ــاة ،وتسليم
زك ــاة أمــوال ـهــا للبيت ،تمكينا له
ألداء دوره وتنفيذ برامجه الساعية
لتحقيق التكافل االجتماعي بين
أفراد المجتمع الكويتي.
من جانبه ،أعرب رئيس مجلس
إدارة الجمعية عن تقديره للدور
الرائد والفعال الذي يقوم به بيت
الــزكــاة فــي خــدمــة فريضة الــزكــاة،
وتفعيل دورهــا في المجتمع ،من
ً
خـ ــال ع ـطــائــه ال ـم ـش ـهــود ،داع ـي ــا
لـ"البيت" بدوام التوفيق والسداد،

ممثلو بيت الزكاة يتسلمون التبرع من مسؤولي جمعية الخالدية
ً
مـضـيـفــا أن دع ــم الجمعية لبيت
ال ـ ــزك ـ ــاة ي ــأت ــي فـ ــي إط ـ ـ ــار دوره ـ ــا
الـمـجـتـمـعــي ال ـم ـنــوط ب ـهــا خــدمــة

لـلــوطــن والـمــواطـنـيــن ،ومساهمة
ف ــي دف ــع مـسـيــرة ال ـت ـقــدم والـبـنــاء
ً
في المجتمع الكويتي ،وتجسيدا

لألهداف السامية التي تضمنها
قـ ــانـ ــون ال ـع ـم ــل فـ ــي ال ـج ـم ـع ـيــات
التعاونية.

الخضر :لم نواجه أزمة في سداد المصاريف وأخذ المخصصات الالزمة
•

أعلن نائب األمين العام لقطاع
تنمية الموارد واالستثمار باإلنابة،
مدير إدارة االستثمار العقاري في
األم ــان ــة ال ـعــامــة ل ــأوق ــاف ،ناصر
ال ـخ ـضــر ،أن "إج ـم ــال ــي اإلي ـ ــرادات
المحققة من استثمارات األصــول
ال ــوق ـف ـي ــة ب ـل ــغ  40م ـل ـي ــون دي ـن ــار
لـعــام  ،2020ممثلة فــي مــا يقارب
 54ف ــي الـمـئــة إيـ ـ ــرادات اسـتـثـمــار
عقاري ،ونحو  46في المئة إيرادات
استثمارات مالية".
وق ـ ـ ــال الـ ـخـ ـض ــر ،فـ ــي ت ـصــريــح
ص ـح ــاف ــي ،إن "ال ـق ـي ـمــة الـســوقـيــة
لألصول المستثمرة ارتفعت بنسبة
مــا يـقــارب  191فــي المئة ،وبلغت
قيمة األربــاح غير المحققة مبلغا
نحو  834مليون دينار" ،موضحا
أن "ديوان المحاسبة أشاد بجهود

مايكل دافنبورت*
ُيقال إن الدبلوماسيين معتادون على السفر والتنقل ،لكن في
ً
واقع األمر فإن التنقل لم يكن أمرا سهال بالنسبة لي ،خصوصا
عندما أغادر بلدا جميال ورائعا مثل الكويت ،لمناسبة انتهاء
مهامي فيها.
لقد كنت أنــا وزوجـتــي الفينيا محظوظين ،ألننا بقينا في
الكويت  6أشهر إضافية ،مما منحنا فرصة االستمتاع بشتاء
الكويت المعتدل والجميل ،وقد ّ
تعرفنا إلى أصدقاء رائعين في
الكويت ،حيث نتطلع قدما للبقاء على تواصل معهم.
ورغم أنني زرت الكويت لفترة قصيرة بعد سنتين من حرب
الخليج األولــى ،فإن تجربة العيش والعمل هنا كانت مختلفة
ً
تماما ،وفقط عندما أقمت بالكويت فترة طويلة ،أصبحت أدرك
عـمــق وات ـســاع الـعــاقــات بـيــن بــريـطــانـيــا وال ـكــويــت ،لــدرجــة أنــه
بالنسبة للعديد من الكويتيين ،فإن بريطانيا بشكل عام ولندن
بشكل خاص تعتبر بلدهم الثاني.
لقد أخبرني وكيل وزارة الخارجية البريطانية ،قبل ذهابي
إلــى الكويت في مستهل فترة عملي سفيرا فيها ،أن العالقات
ً
البريطانية ـ ـ الكويتية متميزة جدا ،وأضاف أن مهمتي هي تعزيز
تلك العالقات ،وعندما وصلت الى الكويت أخبرني سمو األمير
الراحل الشيخ صباح األحمد أن العالقات بين بلدينا هي أكثر
من متميزة ،بل هي عالقات فريدة واستثنائية ،وهذا يعود ،الى
حد كبير ،الى الصداقة بين األسرة الحاكمة في الكويت واألسرة
المالكة في بريطانيا.
وعليه ،فلقد كان من دواعي سروري وعظيم امتناني أن أرحب
بصاحب السمو الملكي األمير ويليام خالل زيارته للكويت في
أواخر سنة  ،2019وأخيرا الترحيب بوالده صاحب السمو الملكي
األمير تشارلز عندما زار الكويت في أكتوبر الماضي لتقديم
التعازي لصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد بوفاة سمو
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد.
 2019معا بالذكرى الـ
سنة
لقد احتفلت بريطانيا والكويت
ّ
 120لمعاهدة الصداقة بين البلدين الموقعة سنة  ،1899وقد
ّ
تكرم سمو رئيس الوزراء باستضافة حفل بهذه المناسبة ،حيث
شاهدنا بفخر واعـتــزاز أبــراج الكويت وهــي تكتسي بالعلمين
الكويتي والبريطاني ،وفي وقت الحق من ذلك العام ،قام الشيخ
محمد العبدالله الصباح بحضور االحتفاالت في لندن بتلك
المناسبة ،التي استضافها عمدة الحي المالي في لندن ،كما قام
الراحل الشيخ ناصر صباح األحمد بزيارة لندن للتوقيع على
اتفاقيات جديدة من أجل تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي ،الذي
يعتبر حجر األساس في تلك العالقات.
وفي سنة  ،2020فوجئنا بجائحة "كوفيد  ،"19حيث أتوجه
بالتحية والـتـقــديــر ل ـل ـكــوادر الـصـحـيــة فــي الـصـفــوف األمــامـيــة
بالكويت على تضحياتهم من أجل سالمتنا ،كما أتذكر بمشاعر
من الحزن األطـبــاء والممرضين الذين فقدوا حياتهم من أجل
التصدي لهذه الجائحة.
إن العديد من الشباب الكويتيين الذين تحدثت إليهم خالل
ا لـسـنــوات القليلة الماضية متحمسون جــدا للتصدي للتغير
المناخي ونـظــافــة البيئة ،وعليه فإنني آمــل ان تــدعــم الكويت
األهداف الطموحة لقمة غالسكو للمناخ في نوفمبر ،والتي تهدف
الى الحد من ارتفاع درجات الحرارة ،الذي يهدد جميع أشكال
الحياة على كوكبنا.
وأن ــا أس ـت ـعــد ل ـم ـغــادرة ال ـكــويــت ،ب ـعــد سـلـسـلــة طــوي ـلــة من
ال ـس ـفــراء ،تـمـتــد ال ــى سـنــة  ،1904أش ـعــر بــالـثـقــة أن الـعــاقــات
الوثيقة والمتميزة بين بلدينا ستستمر ،وحتى خالل فترة
الـجــائـحــة ،ف ــإن الـمــزيــد مــن الـطـلـبــة الـكــويـتـيـيــن ي ــدرس ــون في
ا لـجــا مـعــات البريطانية أ كـثــر مــن أي و قــت مـضــى ،كـمــا يوجد
تعاون بين بلدينا في التصدي للتهديد السيبراني بشكل أكثر
فعالية ،إضافة الى تعزيز التعاون العلمي من أجل ّالتحقق
من وجود مستقبل مستدام لألجيال القادمة .لقد تمكنا خالل
ا لـسـنــوات القليلة ا لـمــا ضـيــة مــن إ ي ـجــاد فــرص جــد يــدة ،ومعا
وضعنا األسس لشراكة وثيقة ستستمر سنوات عدة قادمة.
* السفير البريطاني لدى الكويت

«اإلطفاء» تسيطر على حريق
في منجرة بالفروانية
•

«أمانة األوقاف» 40 :مليون دينار
إيرادات استثمارات األصول الوقفية
محمد راشد

بريطانيا والكويت...
الشراكة الوثيقة

األمـ ــانـ ــة ال ـم ـب ــذول ــة ل ـل ـع ـمــل عـلــى
تالفي مالحظات الــديــوان ،بهدف
الوصول إلى انتظام األعمال المالية
والمحاسبية".
وأكد أن "األمانة العامة حريصة
عـلــى ال ــوف ــاء لـلــواقـفـيــن م ــن خــال
اس ـت ـث ـمــار األص ـ ـ ــول الــوق ـف ـيــة في
استثمارات ُمدرة ُ
ومجدية".
وأردف "بالرغم مــن التحديات
الكبيرة والمخاطر العالية التي
تواجهها األمانة الستثمار األصول
ال ــوق ـف ـي ــة ،ب ـس ـبــب ع ـ ــدم اس ـت ـق ــرار
األوضاع االقتصادية والسياسية
والـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،ف ــإنـ ـه ــا اس ـت ـطــاعــت
مــواج ـه ـت ـهــا وت ـح ـق ـيــق ال ـم ــوازن ــة
فــي أداء المحفظة االسـتـثـمــاريــة،
وتحقيق صافي ربح على التكلفة
التاريخية مــا يـقــارب  6فــي المئة
لعام  ،2020ولم يقل عن نسبة  5في
المئة على مدى سنوات عمل األمانة

في استثمار األصول الوقفية".
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن "إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
االسـتـثـمــارات الـعـقــاريــة المحققة
منذ  2016حتى  2020تتراوح ما
بين مبلغ  22و 27مليون دينار،
بالرغم من وجود بعض العقارات
المدرجة ضمن خطة إعادة اإلعمار"،
بينما بلغت إيرادات االستثمارات
المالية المحققة لنفس الفترة ما
بين مبلغ  9و 18مليونا رغم وجود
عـ ــدة اس ـت ـث ـم ــارات مـتـعـثــرة نـتــاج
األزمات التي وقعت وما صاحبها
من مخاطر تشغيلية.
وأكــد أن "األمــانــة لم تواجه أي
أزمــة في ســداد المصاريف ،وأخذ
المخصصات الــازمــة للعمليات
االستثمارية لمواجهة المخاطر
االستثمارية المختلفة ،والممثلة
منها في تذبذب القيمة السوقية
لــأصــول الـمـسـتـثـمــرة ،ولتغطية

ناصر الخضر

أي خ ـســائــر غ ـيــر مـحـقـقــة نتيجة
انخفاض القيمة السوقية لبعض
ً
االس ـت ـث ـمــارات ،وذل ــك خـصـمــا من
إجمالي اإليرادات المحققة ،التخاذ
كل إجراءات التحوط.

محمد الشرهان

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت قـ ـ ـ ــوة اإلطـ ـ ـف ـ ــاء
ال ـ ـع ـ ــام ،ت ـم ـك ــن ف ــرق ـه ــا مــن
الـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــرة عـ ـ ـل ـ ــى ح ــري ــق
انــدلــع ،م ـســاء أم ــس األول،
في سرداب عمارة بمنطقة
ا ل ـفــروا ن ـيــة و ي ـضــم منجرة
دون و قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع إ ص ـ ـ ــا ب ـ ـ ــات
بشرية.
وق ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــوة ،ف ــي
بـ ـ ـي ـ ــان صـ ـ ـح ـ ــا ف ـ ــي ،إلدارة
العالقات العامة واإلعالم،
إن ب ــا غ ــا ورد إ لـ ــى غــر فــة
ع ـم ـل ـيــات "اإلطـ ـف ــاء ال ـع ــام"
ي ـف ـيــد ب ـن ـشــوب ح ــري ــق فــي
عـمــارة مكونة مــن ســرداب
و 11طــا ب ـقــا ،و ع ـلــى ا لـفــور

تــوجـهــت ف ــرق اإلط ـف ــاء من
مــراكــز ال ـفــروان ـيــة وجـلـيــب
الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــوخ وع ـ ـم ـ ـلـ ــت ع ـل ــى
إخـ ــاء ال ـع ـمــارة اح ـتــرازيــا
من السكان.
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت أن ـ ـ ـ ـ ــه تـ ـم ــت
الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى ال ـح ــري ــق
الذي نشب في منجرة تقع
بــالـســرداب مــن دون وقــوع
أي إ صـ ــا بـ ــات ب ـش ــر ي ــة فــي
حين باشرت فرق التحقيق
وال ــوق ــاي ــة عـمـلـهــا لـمـعــرفــة
أسـ ـب ــاب الـ ـح ــادث وات ـخ ــاذ
الالزم بشأن المخالفات.

ةديرجلا

•
العدد  / 4677األربعاء  10مارس 2021م  26 /رجب 1442هـ

majles@aljarida●com

5

الشايع :إزالة  %80من معوقات «جنوب سعد العبدالله»

ّ
• «نبشر المواطنين ّبإزالة موقع اإلطارات في يونيو ...والقضية اإلسكانية في الطريق الصحيح»
• رئيس الحكومة حث الوزراء المعنيين على ضرورة اإلسراع بإنجاز المدينة السكنية
فهد تركي

كشف الشايع أن رئيس
مجلس الوزراء سمو الشيخ
صباح الخالد ّ
وجه الوزراء
المعنيين في آخر اجتماع
بضرورة اإلسراع في إزالة
العوائق البيئية في مشروع
«جنوب سعد العبدالله».

ك ـشــف وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
ال ـب ـل ــدي ــة وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
اإلس ـك ــان وال ـت ـطــويــر الـعـمــرانــي،
شايع الشايع ،عن إزالة  80بالمئة
من المعوقات البيئية في منطقة
جنوب سعد العبدالله اإلسكاني،
مـتــو قـعــا تسليم األرض لتنفيذ
المشروع في أغسطس المقبل.
وقــال الشايع ،خالل جولة في
منطقة رحية وموقع جنوب سعد
ّ
بمعية عدد من أعضاء
العبدالله،
مجلس األمة واللجنة اإلسكانية
الـبــرلـمــانـيــة وأعـ ـض ــاء الـمـجـلــس
البلدي" :سعيد بحضور أهالي
جنوب سعد العبدالله مستحقي
الرعاية السكنية في هذا الموقع،
وأبـشــرهــم بــإزالــة  80بالمئة من
مزرعة الــدواجــن في هــذا الموقع
المهم ،مؤكدا أن الحكومة لن تألو
جهدا في إزالة العوائق كاملة".

مزرعة الدواجن
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـش ـ ــاي ـ ــع" :تـ ـع ـ ّـه ــد
أصـ ـح ــاب م ــزرع ــة ال ـ ــدواج ـ ــن فــي
ج ـنــوب سـعــد الـعـبــدالـلــه بــإتـمــام

جانب من اجتماع «االسكانية» أمس
ص ـبــاح ال ـخــالــد عـلــى القضية
اإلسكانية بشكل كبير ،مشيرا
أنه ّ
وجه الوزراء المعنيين في
آخــر اجتماع لمجلس الــوزراء
ب ـض ــرورة االسـ ــراع فــي إنـجــاز
ازالـ ـ ـ ــة الـ ـع ــوائ ــق ال ـب ـي ـئ ـيــة فــي
مشروع جنوب سعد العبدالله،
تمهيدا لتمكين المواطنين من

السكن في هذا المشروع بعد
إنجازه وتأكيد توفير المسكن
المالئم للمواطنين.

المشاريع اإلسكانية األخرى
وتــابــع :قائال نتطلع إلنجاز
مشروع جنوب سعدالعبدالله

العتيبي يسأل عن ابتعاث ضباط لكلية غير معترف بها
وجه النائب خالد العتيبي سؤاال الى
نائب رئيس الــوزراء وزيــر الدفاع الشيخ
حمد العلي ،قال فيه :قامت وزارة الدفاع
في وقت سابق وعلى نفقتها بابتعاث 60
ضابطا من الدفعة  40إلى الدفعة  44إلى
الكلية البحرية الفرنسية بالجمهورية
الفرنسية ،وبعد حصولهم على شهادة
ال ـه ـن ــدس ــة م ــن ال ـك ـل ـيــة الـ ـم ــذك ــورة ص ــدر
مرسوم اميري بتعيينهم بمسمى ضابط
ً
م ـه ـنــدس وف ـق ــا ل ـل ـش ـهــادة ال ـت ــي حـصـلــوا
عليها.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :م ـ ـ ــؤخ ـ ـ ــرا فـ ـ ــوجـ ـ ــئ ه ـ ـ ــؤالء
الخريجون ( 60ضابطا) بسحب مسمى
مهندس منهم وإيقاف كادر المهندسين
وتـحــويـلـهــم إل ــى ضـبــاط إداري ـي ــن بحجة
أن الـكـلـيــة الـفــرنـسـيــة غـيــر مـع ـتــرف بـهــا،

مــع الـعـلــم أن ال ــدراس ــة بالكلية البحرية
كانت على نفقة الــوزارة ،وتم اتخاذ كافة
اإلجراء ات اإلدارية والفنية قبل االلتحاق
واالبتعاث وبعده ،وعليه يرجى افادتي
باألسس التعليمية والفنية والعسكرية
الـتــي اسـتـنــدت إليها الـ ــوزارة البـتـعــاث 4
دفـعــات بمجموع  60ضابطا مــن الدفعة
 40إل ــى الــدفـعــة  44إل ــى الـكـلـيــة البحرية
بالجمهورية الفرنسية.
وت ــاب ــع :ه ــل قــامــت الـ ـ ــوزارة بمخاطبة
الجهات التعليمية والعلمية المختصة
ســواء فــي الكويت أو خارجها قبيل بدء
ارس ــال ال ـطــاب إلـيـهــا للتحري عــن مــدى
االع ـ ـتـ ــراف ب ـه ــذه ال ـك ـل ـيــة؟ وم ـت ــى أدركـ ــت
الوزارة عدم اعتراف وزارة التعليم العالي
بالكلية البحرية الفرنسية؟ وهل ورد كتاب

من التعليم العالي يفيد بعدم االعتراف
بالكلية البحرية الفرنسية؟ يرجى تزويدي
بكافة المستندات الدالة على ذلك.
وقـ ـ ــال :لـ ـم ــاذا ق ــام ــت الـ ـ ـ ــوزارة بــإي ـقــاف
ص ــرف كـ ــادر الـمـهـنــدسـيــن ع ــن الـضـبــاط
المذكورين؟ مع إيضاح موقفهم العلمي
حــال ـيــا ،وك ــذل ــك مــوقـفـهــم الــوظ ـي ـفــي بعد
سـحــب االعـ ـت ــراف بــالـمــؤهــل ،وه ــل قامت
الوزارة بالتدقيق على المحتوى العلمي
لكل الجهات العلمية (جامعات ومعاهد)
التي تقوم بإرسال الطالب إليها بعد هذه
الواقعة؟ يرجى تزويدي بكافة المستندات
الدالة على ذلك ،وكشف يوضح الجامعات
والكليات والمعاهد التي تتعامل معها
وزارة الدفاع خارج الكويت وتصنيف هذه
الكليات وكتب االعتراف بها.

خالد العتيبي

سلة برلمانية
المضف يسأل  3وزراء
عن القسائم الموزعة

وجه النائب مهلهل املضف
ً
سؤاال إلى وزراء التجارة
والصناعة واإلعالم
واملالية عن جميع القسائم
التي أعطيت سواء كانت
صناعية او تجارية او
زراعية منذ عام 2006
وحتى االن ،وملاذا تم
إعطاء البعض عطايا
هذه االراضي؟ وما السند
القانوني للعطايا؟ وما
املعيار الذي على أساسه
تم ذلك؟

شايع الشايع

إزال ـت ـه ــا ف ــي  30يــول ـيــو الـمـقـبــل،
تـمـهـيــدا لـتـسـلـيــم األرض كــامـلــة
ّ
المعنية" ،الفتا الــى أنه
للجهات
ّ
"تبقى لدينا فقط موقع اإلطارات،
الذي سيكون تسليمه بين شهري
يونيو وأغسطس المقبلين ،لذلك
نـبـشــر أه ــال ــي "س ـعــد الـعـبــدالـلــه"
بــأن األرض ستكون جاهزة بعد
أغسطس المقبل".
وأكد الشايع حرص رئيس
مجلس الـ ــوزراء سمو الشيخ

برلمانيات

بـ ـ ــأق ـ ـ ـصـ ـ ــى س ـ ـ ـ ــرع ـ ـ ـ ــة ،تـ ـنـ ـفـ ـي ــذا
ل ـت ــوج ـي ـه ــات رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
واالت ـج ــاه ف ــورا ال ــى الـمـشــاريــع
اإلسكانية األخرى ،الفتا الى أن
القضية اإلسكانية كبيرة ،ونحن
أعضاء مجلس األمة والمجلس
واحد من
البلدي نسير في قارب ّ
أجل أهل الكويت الذين نبشرهم

ب ــأن الـجـهــود الـحـكــومـيــة تجاه
الـقـضـيــة اإلسـكــانـيــة تـسـيــر في
الطريق الصحيح.
من جهة أخرى ،عقدت لجنة
شـ ـ ــؤون اإلس ـ ـكـ ــان ال ـبــرل ـمــان ـيــة
اج ـت ـم ــاع ــا أمـ ـ ــس ،ن ــاق ـش ــت فـيــه
الـ ـتـ ـم ــوي ــل ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري ،وزيـ ـ ـ ــادة
رأسمال بنك االئتمان.

 5نواب يقترحون إضافة
«المرأة» إلى اللجان الدائمة
قدم النواب أسامة الشاهين ود .عبدالعزيز الصقعبي ود .حمد المطر
وأسامة المناور وصالح المطيري اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض
أحكام القانون رقم ( )12لسنة  1963في شأن الالئحة الداخلية لمجلس
األمة مع إعطائه صفة االستعجال ،بما يقضي بتثبيت "لجنة المرأة
واألسرة والطفل" كلجنة دائمة.
ونصت المذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون على اآلتــي :صدرت
الالئحة الداخلية لمجلس األمة لتنظم مهام النائب وحقوقه وواجباته
وتوضح آلية العمل داخل مجلس األمة من خالل وضع أسس وقواعد
للعمل البرلماني.
وأضــافــت :ولـمــا كــانــت الــائـحــة قــد مــر على صــدورهــا مــدة طويلة
ً
استدعى ذلك إجراء تعديل فيها بإضافة بعض اللجان لتكون لجانا
ً
دائمة في المجلس نظرا للحاجة الماسة لها وهي لجنة يتم في كل دور
انعقاد طلب تشكيلها كلجنة مؤقتة ،وقد يتأخر تشكيلها لحين موافقة
أعضاء المجلس ،وعليه تم تقديم هذا االقتراح بإضافة "لجنة المرأة
واألسرة والطفل" إلى اللجان الدائمة ويكون عدد أعضائها خمسة.

«المليارات المحتجزة» تحت مجهر «الميزانيات» اليوم

العارضي يسأل عن إعالنات
«التواصل االجتماعي»

وجه النائب مساعد
العارضي سؤاال إلى
وزير اإلعالم وزير الدولة
لشؤون الشباب عبدالرحمن
املطيري ،قال فيه "ما دور
وزارة اإلعالم وإجراء اتها
املتبعة في حال رصد
أموال إعالنات في مواقع
التواصل االجتماعي
تتعلق بشبهة جريمة
غسل أموال؟ وكم عدد
حاالت االشتباه بوجود
جريمة غسل أموال مصدر
أموالها إعالنات مواقع
التواصل االجتماعي؟ وهل
اتخذت الوزارة أي إجراء ات
قانونية حيالها منذ 1
يناير  2016حتى  31يناير
2021؟".

القطان لوقف استقطاع
قروض «االئتمان»

اللجنة وجهت الدعوة إلى الخالد والنواب لحضور اجتماعها
●

محيي عامر

من المقرر أن تعقد لجنة الميزانيات
وال ـ ـح ـ ـسـ ــاب الـ ـخـ ـت ــام ــي ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة
اجتماعا اليوم ،وذلــك حسب ما أعلن
مقررها النائب د .بدر الداهوم في وقت
سابق ،بحضور رئيس مجلس الوزراء
س ـمــو ال ـش ـيــخ ص ـب ــاح ال ـخ ــال ــد ،ال ــذي
وجـهــت إلـيــه الـلـجـنــة ال ــدع ــوة سابقا،
وإلى عدد من الوزراء المختصين.
ووجهت اللجنة الدعوة أيضا إلى
ك ــل أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس األمـ ـ ــة لـحـضــور
االجتماع ،الذي سيناقش أسباب عدم
توريد األرباح المحتجزة لدى بعض
الـمــؤ سـســات المستقلة إل ــى الخزينة
ال ـع ــام ــة ل ـل ــدول ــة ،ف ـضــا ع ــن مـنــاقـشــة
النظام المالي المقترح بين مؤسسة
ال ـب ـت ــرول ووزارة ال ـن ـفــط ،والـمـتـعـلــق
بـ ــأسـ ــس الـ ـتـ ـح ــاس ــب عـ ـل ــى ع ـم ـل ـيــات

اسـتـكـشــاف وإن ـت ــاج وتـســويــق النفط
الخام والغاز.
وكــان رئيس اللجنة النائب د .بدر
المال قد تلقى اجابة عن سؤال برلماني
قبيل فض الفصل التشريعي الخامس
عشر من وزير النفط السابق ،قال فيها:
"قامت مؤسسة البترول بالتنسيق مع
الهيئة العامة لالستثمار بشأن سداد
أرباح المؤسسة ،والتي تم احتجازها
ع ــن ال ـس ـنــوات الـمــالـيــة ،2008 /2007
 ،2017 /2016 ،2009 /2008وتم االتفاق
على دفعها حسب جدول زمني معين،
حـيــث تــم س ــداد مــا قيمته  1.8مليار
ديـنــار حتى أغسطس  2020مــن تلك
األرباح ،أما الجزء الذي يخص أرباح
السنوات المالية /2017 ،2014 /2013
 2018فسيتم التنسيق بشأن دفعها
ً
مع الهيئة خالل الفترة القادمة" ،مشيرا
إلــى أن قيمة األرب ــاح المحتجزة لدى

مؤسسة البترول ،والمتوقع سدادها
خالل الفترة القادمة ،تبلغ  6.6مليارات
دينار.
ي ــأت ــي ذلـ ــك ف ــي وقـ ــت ت ـع ـقــد لـجـنــة
ش ــؤون الـتـعـلـيــم وال ـث ـقــافــة واالرشـ ــاد
البرلمانية اجتماعا اليوم ،لمناقشة
االق ـت ــراح ــات ب ـقــوان ـيــن ب ـشــأن تـعــديــل
القانون رقم  10لسنة  ،1995في شأن
مكافآت الطلبة بالجامعات ،والكليات
الجامعية ،ومعاهد التعليم العالي.
ك ـم ــا ت ـع ـق ــد ل ـج ـن ــة ت ـح ـس ـيــن بـيـئــة
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة ،اج ـت ـم ــاع ـه ــا
ال ـ ـيـ ــوم أي ـ ـضـ ــا ،ل ـم ـن ــاق ـش ــة م ـج ـمــوعــة
م ـ ــن االق ـ ـت ـ ــراح ـ ــات ب ــرغـ ـب ــة ب ـح ـض ــور
ممثلين عن وزارتي المالية والتجارة
والصناعة ،والهيئة العامة للصناعة،
والـصـنــدوق الوطني لرعاية وتنمية
المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جانب من اجتماع «الميزانيات» أمس

الشالحي للكندري :ما عمل األخصائيين االجتماعيين
والنفسيين التابعين لألوقاف؟
وجــه النائب صــالــح الشالحي
سؤاال إلى وزير األوقاف والشؤون
اإلس ــام ـي ــة عـيـســى ال ـك ـن ــدري عن
عمل األخصائيين االجتماعيين
والنفسيين.
وق ـ ــال ال ـش ــاح ــي ،ف ــي س ــؤال ــه،
"م ـ ــا م ـ ـهـ ــام عـ ـم ــل األخ ـص ــائ ـي ـي ــن
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـي ـ ـيـ ــن والـ ـنـ ـفـ ـسـ ـيـ ـي ــن
التابعين لوزارة األوقاف والشؤون
اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة؟ ومـ ـ ـ ــا الـ ـت ــوصـ ـي ــف
الوظيفي لمهام عملهم؟ وكم يبلغ
الشهرية
الــراتــب والمزايا المالية ُ
التي يحصلون عليها؟ وهل أقر لهم
الكادر الوظيفي؟ إذا كانت اإلجابة
بالنفي فما األسـبــاب المانعة من
إق ـ ـ ــراره ح ـت ــى ت ــاري ــخ ورود ه ــذا
ال ـ ـسـ ــؤال؟ وإذا ك ــان ــت بــاإلي ـجــاب
فيرجى تزويدي بصورة ضوئية
من القرار".
وسـ ـ ــأل" :مـ ــا م ـه ــام ع ـمــل أم ـنــاء
المكتبات التابعين لـلــوزارة؟ وما
التوصيف الوظيفي لمهام عملهم؟
وكم يبلغ الراتب والمزايا المالية
الشهرية التي يحصلون عليها؟
ُ
وهل أقر لهم الكادر الوظيفي؟ إذا
كانت اإلجابة بالنفي فما األسباب
الـمــانـعــة م ــن إق ـ ــراره حـتــى تــاريــخ
ورود هـ ــذا ال ـ ـسـ ــؤال؟ وإذا كــانــت

باإليجاب فيرجى تزويدي بصورة
ضوئية من القرار".
وأضاف" :ما مهام عمل موظفي
التقنيات التابعين ل ـلــوزارة؟ وما
التوصيف الوظيفي لمهام عملهم؟
وكم يبلغ الراتب والمزايا المالية
الشهرية التي يحصلون عليها؟
ُ
وهل أقر لهم الكادر الوظيفي؟ إذا
كانت اإلجابة النفي فما األسباب
الـمــانـعــة م ــن إق ـ ــراره حـتــى تــاريــخ
ورود هـ ــذا ال ـ ـسـ ــؤال؟ وإذا كــانــت
باإليجاب فيرجى تزويدي بصورة
ضوئية من القرار".
من جهة أخرى ،وجه الشالحي
س ــؤاال إل ــى وزي ــر التربية د .علي
المضف ،قــال فيه" :تعد الترقيات
إل ـ ــى الـ ــوظـ ــائـ ــف اإلش ـ ــرافـ ـ ـي ـ ــة مــن
أه ــم الـمـحـفــزات األدب ـيــة والمالية
والـ ـمـ ـعـ ـن ــوي ــة ل ـل ـم ــوظ ــف ال ـ ـعـ ــام،
ونظمها القانون الكويتي ووضع
ل ـهــا ال ـق ــواع ــد ال ـقــانــون ـيــة الــازمــة
لـضـمــان حـفــظ ال ـح ـقــوق وتمكين
الكفاءات من تولي هذه المناصب،
ونظرا ألهمية المناصب اإلشرافية
العليا ،وتـحــديــدا منصب المدير
العام لمنطقة تعليمية في وزارة
التربية ،لعالقته المباشرة بملف
التعليم ،وبعد النكسات التي ألمت

صالح الشالحي

عيسى الكندري

بهذا الملف في السنوات األخيرة".
وتابع" :يرجى إفادتي وتزويدي
ب ـ ـ ــاآلت ـ ـ ــي :اإلعـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــات الـ ـخ ــاص ــة
بــالــوظـيـفــة اإلش ــراف ـي ــة :مــديــر عــام
منطقة تعليمية مـنــذ ع ــام 2014
حتى تاريخ ورود هذا السؤال ،وهل
عدلت وزارة التربية أي شروط في
هذه اإلعالنات؟ إذا كانت اإلجابة
ب ــاإلي ـج ــاب ف ـيــرجــى ت ـحــديــد هــذه
التعديالت والسند القانوني لذلك،
وما المسميات الفنية والوظيفية
السابقة لمديري العموم الحاليين
(باألصالة) قبل الترقي إلى وظيفة

مــديــر ع ــام منطقة تعليمية؟ مع
تزويدي بما يثبت ذلك".
وتـ ـ ـس ـ ــاءل" :ه ـ ــل غـ ـي ــرت وزارة
الـتــربـيــة مسمياتهم الـفـنـيــة بعد
تـثـبـيـتـهــم ف ــي وظ ـي ـفــة م ــدي ــر عــام
مـنـطـقــة تـعـلـيـمـيــة ،وب ـعــد ص ــدور
ال ـ ـقـ ــانـ ــون رق ـ ــم  86ل ـس ـن ــة 2017
بتعديل بعض أحكام القانون رقم
 28لسنة  2011بشأن منح بدالت
ومكافآت ألعضاء الهيئة التعليمية
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن بـ ـ ــوزارتـ ـ ــي ال ـتــرب ـيــة
واألوق ـ ــاف وال ـش ــؤون اإلســامـيــة؟
إذا كانت اإلجابة باإليجاب فيرجى

تــزويــدي بما يثبت ذل ــك ،والسند
ال ـق ــان ــون ــي ل ــذل ــك ،وكـ ــم ال ــزي ــادات
المالية الـتــي ترتبت على تغيير
مسمياتهم الـفـنـيــة والــوظـيـفـيــة؟
مــع تــزويــدي بـصــورة ضوئية من
شـ ـه ــادات الـ ــراتـ ــب ال ـخ ــاص ــة بكل
منهم".
وأردف الشالحي" :ما الذي ترتب
ع ـلــى تـنـفـيــذ ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر في
جلسة  2018/9/24في االستئناف
رق ــم  2017/5222إداري 6؟ وهــل
اس ـ ـتـ ــردت األمـ ـ ـ ــوال ُال ـت ــي صــرفــت
للمدير العام الــذي ألغيت ترقيته
ُ
وأع ـ ـيـ ــد ل ـم ـن ـص ـبــه الـ ـس ــاب ــق؟ مــع
تزويدي بما يثبت ذلك".
وأض ـ ــاف" :ن ــص الـحـكــم سالف
الـ ــذكـ ــر ع ـل ــى إل ـ ـغـ ــاء اإلع ـ ـ ـ ــان عــن
الوظيفة اإلشرافية مدير عام منطقة
وما ترتب عليه ،فما قرارات الندب
ال ـتــي تــرت ـبــت ع ـلــى ه ــذا اإلعـ ــان؟
ـورة ضوئية من
مــع تــزويــدي بـصـ ُ
هذه الـقــرارات ،وهل ألغيت جميع
قرارات الندب المترتبة على اإلعالن
المذكور في الحكم؟ مع تزويدي بما
يثبت ذلــك ،وهل استثني أي قرار
ندب من اإللغاء؟ إذا كانت اإلجابة
باإليجاب فيرجى تزويدي بالسند
القانوني لذلك".

الخليفة يسأل عن تجنيس
األبناء الراشدين
وجـ ـ ـ ــه الـ ـ ـن ـ ــائ ـ ــب مـ ـ ـ ــرزوق
الـخـلـيـفــة س ـ ــؤاال إلـ ــى وزي ــر
الداخلية الشيخ ثامر العلي،
قال فيه :باإلشارة الى كتاب
وزيــر الداخلية رقــم  135م أ
الـمــؤرخ  2021/12/24بشأن
استفسارنا عن عدد األبناء
ال ـ ــراش ـ ــدي ـ ــن ل ـل ـم ـت ـج ـن ـس ـيــن
الذين لم يمنحوا الجنسية
الكويتية حتى اآلن مع بيان
سبب عدم منحهم الجنسية
والتاريخ المحدد الستصدار
مـ ــرسـ ــوم أم ـ ـيـ ــري بـمـنـحـهــم
الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــة ،أف ـ ـ ـ ــاد الـ ــوزيـ ــر
ب ـ ــأن "الـ ـ ـع ـ ــدد  276وي ــرج ــع
سـبــب ع ــدم حـصــولـهــم على
ال ـج ـن ـس ـيــة الـ ــى عـ ــدم تــوافــر
الـ ـش ــروط ال ـ ـ ــواردة بــال ـمــادة
 7م ـكــرر" ،لــذا أرج ــو إفــادتــي
بــالـشــروط الـ ــواردة بالمادة
 7مكرر.
أم ـ ـ ــا ب ـ ـشـ ــأن اسـ ـتـ ـص ــدار
م ــرس ــوم ب ـم ـنــح الـجـنـسـيــة
الكويتية للمذكورين فهو
بـ ـ ـن ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى ع ـ ـ ــرض وزيـ ـ ــر
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى م ـج ـلــس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ل ـ ـل ـ ـمـ ــواف ـ ـقـ ــة ث ــم
ب ـعــدهــا ي ـط ـلــب اس ـت ـصــدار

مرزوق الخليفة

المرسوم االميري ،لذا أرجو
إفــادتــي بسبب عــدم عرض
أس ـمــاء أب ـنــاء المتجنسين
ال ــراش ــدي ــن م ـم ــن انـطـبـقــت
ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــم الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروط ع ـل ــى
مجلس الوزراء الستصدار
ال ـمــرســوم الـ ــازم بمنحهم
الجنسية مع بيان التاريخ
المحدد لعرض األسماء.

قدم النائب د.علي القطان
اقتراحا بإصدار قرار من
مجلس الوزراء يتضمن
وقف استقطاع قيمة
أقساط القروض التي يقوم
بتحصيلها بنك االئتمان
الكويتي ممن حصلوا
على البيوت السكنية
الجديدة في املدن الحديثة،
وذلك لحني إيصال التيار
الكهربائي لهذه املساكن،
وتخفيفًا عن هذه األسر
األعباء املعيشية واملالية
سواء من إيجارات سكنية
قبل االنتقال للمساكن
الجديدة أو ليتمكنوا من
تأثيث وشراء مستلزماتهم
للبيوت الجديدة ،حيث
يبدأ بنك االئتمان
باستقطاع القسط الشهري
للقرض السكني عن
املواطن من تاريخ إيصال
التيار الكهربائي إلى بيته
فعليًا.

الحويلة يسأل حمادة عن
مكافأة موظفي «كاسكو»

وجه النائب د .محمد
الحويلة سؤاال الى وزير
املالية وزير الدولة للشؤون
االقتصادية واالستثمار
خليفة حمادة ،استسفر
فيه عن أسباب تأخر صرف
مكافأة نهاية الخدمة
ملوظفي الشركة الكويتية
لخدمات الطيران كاسكو،
والعدد اإلجمالي للموظفني
املستحقني للمكافأة،
وقيمتها االجمالية.
وأضاف :هل تم صرفها
لبعض املوظفني املستحقني
دون البعض اآلخر؟ وهل
هناك توجه لدى الشركة
بخصم مبالغ من نهاية
الخدمة للمتقاعدين بما
يتعارض مع القانون؟ اذا
كان الجواب باإليجاب فما
أسباب ذلك؟
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«اإلعاقة» :تفعيل الشراكة مع  6أندية رياضية معنية بالمعاقين
العوضي :لتشجيع الرياضيين من ذوي االحتياجات وتذليل الصعوبات أمامهم
جورج عاطف

المساهمة في
تطوير مناهج
التربية
الخاصة
برياضة ذوي
اإلعاقة
السرهيد

أعلنت مديرة الهيئة العامة
لشؤون ذوي اإلعاقة د .شفيقة
ال ـ ـعـ ــوضـ ــي ،إطـ ـ ـ ــاق ب ــرن ــام ــج
الشراكة مع األندية الرياضية
الـمـعـنـيــة ب ـش ــؤون الـمـعــاقـيــن،
والتي تأتي في إطار التعاون
الـمـشـتــرك م ــع الـهـيـئــة الـعــامــة
ً
ل ـ ـلـ ــريـ ــاضـ ــة ،ت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذا ل ـ ـمـ ــواد
القانون  2010 /8بشأن حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة.
وأوضحت العوضي ،خالل
الـ ـم ــؤتـ ـم ــر الـ ـصـ ـح ــاف ــي ال ـ ــذي
ع ـقــدتــه أم ـ ــس ،إلع ـ ــان إط ــاق
الـ ـش ــراك ــة ،أن ال ـ ـمـ ــادة  18مــن
ال ـ ـقـ ــانـ ــون قـ ـض ــت بـ ـ ــأن «تـ ـق ــوم
ه ـي ـئ ـتــا الـ ـشـ ـب ــاب وال ــري ــاض ــة
ب ــات ـخ ــاذ اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة
لـضـمــان إقــامــة أنــديــة ومــراكــز
لألنشطة الرياضية والثقافية
والترفيهية المتخصصة ،وفقا
للمواصفات العالمية الخاصة
بـ ـ ـ ـ ــذوي اإلع ـ ـ ــاق ـ ـ ــة فـ ـ ــي ج ـم ـيــع

المحافظات ،بهدف دمجهم في
المجتمع».
وأض ــاف ــت أن الـ ـم ــادة  19من
ال ـ ـقـ ــانـ ــون قـ ـض ــت ب ـ ـ ــأن «ت ـع ـم ــل
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـكـ ـ ــومـ ـ ــة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى تـ ـشـ ـجـ ـي ــع
الــريــاض ـي ـيــن م ــن ذوي اإلع ــاق ــة
على ممارسة األنشطة الرياضية
وم ـ ـسـ ــاوات ـ ـهـ ــم م ـ ــع اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن»،
كــاشـفــة عــن تشكيل فــريــق عمل
بـيــن األن ــدي ــة الـسـتــة الـمـشــاركــة
ف ــي بــرنــامــج ال ـشــراكــة والـهـيـئــة
وغـيــرهــا مــن الـجـهــات المعنية،
ب ـ ـغـ ــرض الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى ت ـف ـع ـيــل
المادتين السالف ذكرهما.
وأك ـ ــدت ح ــرص الـهـيـئــة على
تشجيع الــريــاضـيـيــن مــن ذوي
اإلعاقة ،وتذليل الصعوبات كافة
التي تواجههم ،مثمنة التوسع
في إنشاء األندية الرياضية وفق
المعايير العالمية ا لـمـعــرو فــة،
شاكرة هيئة الرياضة واألندية
عـلــى جـهــودهــم ال ـم ـبــذولــة ،ومــا

العوضي خالل المؤتمر الصحافي أمس
تـحـقــق م ــن إن ـ ـجـ ــازات ريــاضـيــة
للمعاقين رفـعــت اس ــم الـكــويــت
ً
عاليا.

تسهيل مهام األندية
من جانبه ،قال عضو مجلس
إدارة ال ـه ـي ـئ ــة ونـ ــائـ ــب رئ ـيــس
الـ ـ ـن ـ ــادي ال ـك ــوي ـت ــي ال ـم ـعــاق ـيــن
م ـن ـصــور ال ـســره ـيــد ،إن «ه ــدف

الفريق هو العمل على تسهيل
مـ ـه ــام األن ـ ــدي ـ ــة ،والـ ـعـ ـم ــل عـلــى
تطوير ريــاضــات ذوي اإلعاقة،
ً
فـ ـ ـضـ ـ ــا ع ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــة ف ــي
تطوير مناهج التربية الخاصة
ب ـ ــري ـ ــاض ـ ــة األش ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص ذوي
اإلع ــاق ــة ،ودع ــم المتخصصين
للعمل في الوظائف الرياضية
ذات ا لـ ـ ـ ـع ـ ـ ــا ق ـ ـ ــة بـ ـ ــر يـ ـ ــا ضـ ـ ــات
المعاقين».

من جهته ،اقترح ممثل نادي
وربـ ـ ــة ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـم ـط ـيــري،
أن يـضــم إل ــى الـفــريــق واللجنة
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـ ــاألن ـ ــدي ـ ــة أعـ ـض ــاء
نـ ـس ــائـ ـي ــة م ـ ــن ذوي اإلع ـ ــاق ـ ــة،
لتفعيل دور ال ـمــرأة الــريــاضــي،
ً
السيما أن هناك عددا من النساء
ال ـم ـت ـم ـي ــزات الـ ـح ــاص ــات عـلــى
جوائز عالمية في مجال رياضة
المعاقين.

بــدوره ،شــدد عضو مجلس
إدارة الـهـيـئــة ال ـعــامــة محسن
الـ ـعـ ـجـ ـم ــي عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ـ ــرورة أن
يـ ــركـ ــز ال ـ ـفـ ــريـ ــق عـ ـل ــى ت ـطــويــر
م ـن ــاه ــج ال ـت ــرب ـي ــة ال ــري ــاض ـي ــة
ال ـتــي ت ـقــدم ل ــذوي اإلع ــاق ــة في
المدارس الخاصة ،بما يتوافق
والمعايير الدولية ،ويسهم في
تطوير رياضة المعاقين.

ّ
«المطاحن» :تدعيم طحين القمح بفيتامين «د» «الشؤون» تسلمت ديوانية كبار السن
ً ً
في «غرب عبدالله المبارك»
الزايد :يؤدي دورا مهما في تقوية الجهاز المناعي للجسم
أع ـل ـن ــت ش ــرك ــة م ـط ــاح ــن ال ــدق ـي ــق وال ـم ـخ ــاب ــز،
بالتعاون مع هيئة الغذاء والتغذية ،تدعيم طحين
القمح بفيتامين «د» حسب المواصفات العالمية
وكما هو مطبق في بعض الدول العربية والعالمية.
وأوض ـ ــح الــرئ ـيــس ال ـت ـن ـف ـيــذي لـلـشــركــة مطلق
ال ــزاي ــد ف ــي ت ـصــريــح لـ ـ «ك ــون ــا» ،أمـ ــس ،ان تــدعـيــم
الطحين بالحديد وحمض الفوليك يعتبر وسيلة
فعالة للمحافظة على مستوى فيتامين «د» في
الجسم والـحــد مــن نقصه والــوقــايــة مــن األمــراض
المرتبطة به.
وأضاف أن قطاع المطاحن يمكنه أن يلعب دورا
هاما لألشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين
«د» حـيــث سـيـتــم تــدعـيــم ال ـم ــواد األســاس ـيــة بهذا
الفيتامين ،موضحا ان الخلطات التي تحتوي على
فيتامين «د» يمكنها ان تقضي على اآلثار الخطيرة
لنقص هذا الفيتامين.
وبـ ـي ــن ان س ـب ــب اخـ ـتـ ـي ــار ال ـط ـح ـي ــن لـلـتــدعـيــم
بفيتامين «د» هو لسهولة اضافته في المطاحن
وأنه اليؤثر على الخصائص الحسية للخبز من
طعم ولون ورائحة وال يتطلب تغييرا في العادات
الغذائية ،فضال عن سعة انتشار الخبز واستهالكه
من جميع الفئات.

وأشار إلى أنه سيتم عمل دراسة مصغرة على
الطحين المدعم بفيتامين «د» لمتابعة وتقييم
برنامج تدعيم الطحين بهذا الفيتامين إل عــداد
التقارير حول نتائج فحص العينات المسحوبة
وتـقــديــم الــدعــم الفني للمطاحن والـتــدريــب على
متابعة وتطوير وتحسين أداء الفنيين فيها.
وأكـ ــد ال ــزاي ــد ان ــه «ف ــي ظ ــل ال ـظ ــروف الصحية
الحالية لمواجهة انتشار فيروس كورونا أصبحنا
في أمس الحاجة إلطالق الطحين المدعم بفيتامين
«د» ال ــذي يـلـعــب دورا مـهـمــا فــي تـعــزيــز وتـقــويــة
الجهاز المناعي للجسم».
وذكر ان الشركة تمضي بخطى حثيثة لتحقيق
األم ــن الـغــذائــي بكل أب ـعــاده ووف ــق آلـيــة تنفيذية
ف ـعــالــة وخ ـط ــط وم ـق ـت ــرح ــات ،مـضـيـفــا أن شــركــة
الـمـطــاحــن أولـ ــت أهـمـيــة خــاصــة لــأمــن الـغــذائــي
باعتباره استراتيجية أساسية في رؤيتها.
ولفت إلــى التزام الشركة بدعم استقرار األمن
ال ـغ ــذائ ــي والـ ـ ــذي ت ـســاهــم م ــن خ ــال ــه ف ــي تــوفـيــر
منتجات غذائية ذات جودة وقيمة صحية عالية،
مـضـيـفــا ان ال ـشــركــة تــؤمــن بــاالب ـت ـكــار وال ـج ــودة
ال ـع ــال ـي ــة ل ـل ـم ـن ـت ـجــات وش ـغ ــف م ــوظ ـف ــي ال ـشــركــة
بالتطوير.

ساري :نتسلم صالة أفراح جديدة في المنقف الشهر الجاري
●

جورج عاطف

ك ـ ـشـ ــف ال ـ ــوكـ ـ ـي ـ ــل الـ ـمـ ـس ــاع ــد
ل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون ق ـ ـ ـطـ ـ ــاع الـ ـتـ ـخـ ـطـ ـي ــط
وا لـ ـتـ ـط ــو ي ــر اإلداري ،ا ل ــو ك ـي ــل
الـ ـمـ ـس ــاع ــد لـ ـلـ ـش ــؤون ال ـم ــال ـي ــة
واإلداري ـ ـ ـ ــة ب ــاإلن ــاب ــة ف ــي وزارة
الشؤون االجتماعية عبدالعزيز
ّ
ساري ،عن تسلم الوزارة ديوانية
كـ ـب ــار الـ ـس ــن فـ ــي م ـن ـط ـقــة غ ــرب
عبدالله المبارك ،والتي تعد أحد
المباني التي قامت المؤسسة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـ ـلـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـس ـك ـن ـي ــة
بتنفيذها ،لتقدم خدماتها إلى
ً
المسنين تطبيقا للقانون رقم
 18لسنة  ،2016الـصــادر بشأن
الرعاية االجتماعية للمسنين.
وأوضــح ســاري لـ «الجريدة»
ّ
أن الـ ـ ــوزارة تـســلـمــت م ــن وزارة

عبدالعزيز ساري

االشغال العامة ،مبنى الوحدة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وم ـ ــرك ـ ــز ت ـن ـم ـيــة
المجتمع الواقعين في ضاحية
المسايل بعد إجراء المالحظات

م ــن قـبـلـهــا وجـ ــار تـجـهـيــزهـمــا،
م ـش ـيــرا إل ــى أن ال ـ ـ ــوزارة ســوف
تتسلم ،الشهر ال ـجــاري ،صالة
أفراح في منطقة المنقف ،والتي
أنشئت بتبرع من طالل خليفة
الـجــري لخدمة أهــالــي محافظة
األحمدي والمناطق المجاورة،
وذلك بعد أن تم ايصالها بالتيار
الكهربائي.
وقــال س ــاري ،إنــه «بـنــاء على
الـقــرار ال ــوزاري رقــم /77أ لسنة
 ،2014ال ـص ــادر ب ـشــأن ش ــروط
وضوابط انشاء صاالت األفراح،
تقوم الوزارة فور انتهاء البناء
وال ـ ـتـ ــأث ـ ـيـ ــث بـ ـتـ ـس ـل ــم الـ ـص ــال ــة
وإدارتها والتكفل بأي عمليات
ص ـي ــان ــة لـ ـه ــا ،ل ـت ـك ــون ج ــاه ــزة
ً
دائـ ـم ــا الس ـت ـق ـبــال الـمـنــاسـبــات
المختلفة».

وفد من «المكفوفين» يزور هيئة القرآن «المهندسين» :مئات الخريجين ينتظرون
في طوابير «الخدمة المدنية» منذ سنتين

استقبل المدير العام للهيئة العامة للعناية
بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية
وعلومهما د .فهد الديحاني ،الرئيس الفخري
لجمعية المكفوفين فهد أبوشيبة ،ورئيس
م ـج ـلــس اإلدارة ف ــا ي ــز ا لـ ـع ــاز م ــي ،بـمـنــا سـبــة
االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن ال ـع ـق ــد ال ـم ـب ــرم ب ـي ــن ال ـطــرف ـيــن
لطباعة المصحف الشريف بطريقة «برايل»
للمكفوفين.

وتم خالل الزيارة مناقشة عدد من المشاريع
الـتــي تــوثــق ال ـت ـعــاون الـمـثـمــر بـيــن الجهتين،
لخدمة المكفوفين فــي تيسير ا لـقــرآن الكريم
والسنة النبوية الشريفة بطريقة «برايل».
وف ـ ـ ــي خ ـ ـتـ ــام ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة ق ـ ـ ــدم وف ـ ـ ــد ج ـم ـع ـيــة
الـمـكـفــوفـيــن درعـ ــا ت ــذك ــاري ــة إل ــى الــدي ـحــانــي،
ت ـع ـب ـيــرا ع ــن ال ـش ـك ــر ل ـل ـه ـي ـئــة ع ـل ــى ت ـعــاون ـهــا
المستمر مع الجمعية.

حث أمين سر جمعية المهندسين ،فهد العتيبي،
الجهات المعنية على مواءمة متطلبات سوق العمل
مع مخرجات التعليم العالي في البالد ،معربا عن
األمــل أن تساهم عملية فصل وزارة التعليم العالي
عن «التربية» في اإلسراع بحل هذه المشكلة ،والقيام
بالبحث المطلوب ،للوقوف على متطلبات السوق،
وتوجيه المؤسسات التعليمية وجهات االبتعاث
إلعـ ــام الـطـلـبــة خــريـجــي ال ـثــانــويــة بالتخصصات
المطلوبة في سوق العمل بالقطاعين العام والخاص.
وأش ــار العتيبي إلــى «أن ــه لــم يعد مقبوال وجــود
مئات المهندسين والمهندسات بطوابير االنتظار
للعمل وهم من خريجي جامعة الكويت ،أو البعثات
الداخلية ،والجامعات الخاصة ،أو الذين تم ابتعاثهم
الــى الـخــارج وكلفوا الــدولــة مبالغ طائلة ،وبــات من
الضروري حل هذه المشكلة بشكل سريع».
وذكــر أمين سر «المهندسين» ،أن الجمعية تأمل
أي ـضــا م ــن ديـ ــوان ال ـخــدمــة ال ـمــدن ـيــة ،بــال ـت ـعــاون مع

الجمعية وكلية الهندسة والـبـتــرول ،إنـهــاء مشكلة
مئات المهندسين الصناعيين ،ووضع وصف وظيفي
لهم ،وتغيير مسمى قسم الهندسة الصناعية إلى
هندسة نظم إدارية وصناعية ،الفتا الى وجود مئات
المهندسين الصناعيين ،الذين ينتظرون على قوائم
التوظيف في الديوان ،ولم يتم تعيينهم ،لعدم توافق
المسميات المطلوبة في الجهات الحكومية مع حقيقة
هذا التخصص الهندسي ،والمهارات التي يتمتع بها
خريجو الهندسة الصناعية.
وأك ــد وج ــود مـئــات مــن المهندسين الكويتيين
تخصصص هندسة البترول ال يجدون عمال ،ومنهم
من ينتظر منذ أكثر من سنتين وإلــى اآلن لم تحل
مشكلتهم ،مضيفا «أننا في جمعية المهندسين على
استعداد للتعاون مع الديوان وكلية الهندسة ووزارة
التعليم العالي ،وتقديم الدعم للوقوف على أسباب
هــذه المشكلة ،وتحديد متطلبات ســوق العمل من
التخصصات الهندسية وغيرها».

«حماية البيئة» :استهالكنا اليومي
للمياه ضعف المعدل العالمي
بهزاد :طالبنا بحلول للتغير المناخي وندرة المياه
كشفت األ مـيـنــة ا لـعــا مــة للجمعية ا لـكــو يـتـيــة لحماية
البيئة ،جنان بـهــزاد ،أن استهالك ا لـفــرد مــن المياه في
ال ـكــويــت يــومـيــا ُي ـقــدر بـنـحــو  550ل ـتــرا ،وه ــو مــا يـفــوق
ّ
والمقد ر
ضعف المعدل ا لــذي وضعته األ مــم المتحدة،
بنحو  220لترا للفرد.
وأكـ ــدت ب ـه ــزاد ،فــي تـصــريــح ص ـحــافــي ،أن الـبــرنــامــج
التدريبي البيئي التخصصي للجمعية ،والذي جاء تحت
شعار «قوانين حماية البيئة وأثرها على المسؤولية
الـمـجـتـمـعـيــة» انـتـهــى إل ــى إصـ ــدار «وث ـي ـقــة الـمـســؤولـيــة
المجتمعية تجاه البيئة».
وقالت بهزاد إن الوثيقة طالبت بإيجاد حلول مبتكرة
لـحــل قـضــايــا الـتـغـيــر الـمـنــاخــي ون ــدرة الـمـيــاه وحـمــايــة
التنوع البيولوجي ،والتي كانت جزء ا من برنامج الدورة
التدريبية.
وذك ــرت أن ال ــدورة التدريبية رك ــزت فــي قضايا ذات
أولية إلعادة النظر في المسؤولية المجتمعية تجاهها،
م ـثــل :ن ــدرة ال ـم ـيــاه وع ــدم وج ــود ن ـظــام مـتـكــامــل إلدارة
الـمـيــاه يسمح بــاسـتـمــرار اآلث ــار البيئية ،وع ــدم وجــود
م ـصــادر مـيــاه عــذ بــة وا لـحــا جــة المستمرة لتنقية مياه
البحر ،وتكلفة إنتاج المياه العذبة ،حيث بلغت تكلفة
إنتاج األلف غالون من المياه نحو  6دنانير يدفع منها
ا لـمــوا طــن  800فـلــس فـقــط ،فــي حـيــن تتحمل الميزانية
العامة دعما يبلغ  5.2دنانير لكل أ لــف غــا لــون ،وكذلك
عدم استغالل المياه العذبة (مياه األمطار ،تنقية المياه
وإعادة تدويرها).
وأشارت إلى أن الوثيقة شارك في إعدادها المشاركون
في الدورة من نحو  13دولة عربية ،لتشمل نطاقا واسعا
من الدول العربية ،وتحمل الوثيقة تصنيفا للتحديات
ال ـت ــي ت ـقــف أمـ ــام ن ـج ــاح ال ـم ـشــاريــع ال ـب ـي ـئــة وال ـقــوان ـيــن
المساعدة في إنجازها.

فهد العتيبي

سلة أخبار
«زكاة كيفان» لعالج
مرضى الكلى في بنغالدش

دعا رئيس زكاة كيفان،
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية ،الشيخ عود
الخميس ،أهل الخير
للمساهمة في شراء
أجهزة عالج الفشل الكلوي
للمرضى في بنغالدش.
وقال الخميس ،في تصريح
له ،خالل زيارة تفقدية
للمرضى في بنغالدش:
«شاهدنا المعاناة
اإلنسانية الشديدة التي
يعيشها عشرات المرضى
الفقراء الذين قدموا من
القرى البعيدة ،من أجل
إجراء الغسيل الكلوي ،لقلة
عدد األجهزة ،وانتشار
المرض الكبير ،لذلك
قررنا القيام بتنفيذ هذا
المشروع الرائد ،بالتنسيق
مع وزارتي الشؤون
والخارجية ،ونرسل
ً
ً
للمتبرع تقريرا شامال عن
عدد المرضى المستفيدين
ً
من تبرعه موثقا بالصور
والفيديو ،مع المراعاة
الشديدة لخصوصية
المستفيدين».

ً
«الهداية» ينظم دروسا
شرعية للجالية التاميلية
ينظم مركز الهداية
للتعريف باإلسالم
بمحافظتي األحمدي
ومبارك الكبير ،التابع
لجمعية إحياء التراث
اإلسالمي« ،دروس
أونالين» للجالية التاميلية
بعنوان «دروس شرعية»،
والتي يحاضر فيها
الداعية الشيخ أبوسعيد
زندا ،من خالل برنامج
«زووم» مساء كل يوم
جمعة من  4:00إلى 4:30
ً
مساء.
وقال المركز ،في بيان،
أمس ،إن مثل هذه الدروس
ً
تأتي نظرا لحاجة هذه
الجاليات ،خصوصا من
دخل في اإلسالم منهم
حديثا ،لمعرفة الدين
الصحيح ،واتباع الكتاب
والسنة بفهم سلف األمة،
وربطهم بأهل العلم الثقات
أصحاب العلم الشرعي،
إلرشادهم للطريق
الصحيح في طلب العلم
والتعلم.
وأوضح أن مركز الهداية
يهدف إلى دعوة غير
المسلمين لإلسالم،
وتوعية الجاليات المسلمة
بأمور الدين ،ومتابعة
المسلمين الجدد ،مشيرا
إلى إشهار  13مهتديا
من الرجال والنساء
من مختلف الجنسيات
إسالمهم بداية من العام
الحالي وحتى اليوم.
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محليات

العنزي :سقوط أصحاب المشروعات الصغيرة انهيار لالقتصاد الوطني
فيصل متعب

القبول
بالجامعة
لهذا العام
فاق طاقتها
االستيعابية
بسبب منع
سفر الطلبة

الظفيري

أكد النائب د .خالد العنزي،
أن اإلخـ ـ ـف ـ ــاق ـ ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة
ف ــي جــائ ـحــة كــوف ـيــد  19أدت
ال ــى تـصـنـيــف ال ـكــويــت دول ــة
موبوءة من ضمن دول العالم،
مشيرا الى أن هذه اإلخفاقات
أدت الـ ــى تـ ـض ـ ّـرر االق ـت ـص ــاد،
ومـ ـ ـ ـ ــن ض ـ ـم ـ ـنـ ــه الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع
المتوسطة والصغيرة.
جـ ـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ـ ــك خـ ـ ـ ـ ــال نـ ـ ـ ــدوة
«الـ ـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـب ـ ــرلـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة
واالحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاط ـ ــات ال ـج ــام ـع ـي ــة
واألب ـ ـ ـعـ ـ ــاد الـ ــدول ـ ـيـ ــة وديـ ـ ــون
ال ـشــركــات ال ـت ـجــاريــة» ،أم ــس،
ال ـت ــي نـظـمـهــا ق ـســم ال ـقــانــون
ال ـ ــدول ـ ــي فـ ــي ك ـل ـي ــة ال ـح ـق ــوق
بجامعة الكويت ،عبر منصة
«يوتيوب».

وت ــاب ــع ال ـع ـن ــزي« :حــاول ـنــا
ت ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــم ع ـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ـق ـ ـتـ ــرحـ ــات
لمساعدة أصحاب المشاريع
والوقوف معهم ،نظرا لكثرة
الـقـضــايــا ف ــي الـمـحــاكــم الـتــي
زادت عليهم ،بسبب عــدم ّ
مد
ا لـحـكــو مــة ا لـيــد لمساعدتهم،
مـبـيـنــا أن س ـقــوط ـهــم يـعـتـبــر
انهيارا لالقتصاد الوطني.
وأشـ ــار ال ــى أن الـعــديــد من
ّ
أص ـح ــاب ال ـم ـشــاريــع ســلـمــوا
م ـشــاري ـع ـهــم وف ـ ـقـ ــدوا ك ــل مــا
يملكون ،الفتا الى أننا ّ
«قدمنا
ت ـ ــوصـ ـ ـي ـ ــات ف ـ ـ ــي الـ ـجـ ـلـ ـس ــات
الـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـق ـ ــة بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــأن ت ــأجـ ـي ــل
األقـ ـس ــاط م ــدة ع ـ ــام ،وتـقــديــم
ق ــروض ألص ـحــاب المشاريع
المتوسطة.

ول ـ ـ ـفـ ـ ــت الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــزي الـ ـ ـ ــى أن
تـطـبـيــق ال ـح ـظــر م ــن  5مـســاء
حتى  5صباحا حاليا ،وراء
ت ـلــك اإلخ ـف ــاق ــات الـحـكــومـيــة،
مشيرا الى أن قرار هذا الحظر
ي ـج ــب أال ي ـس ـت ـمــر ،ون ـطــالــب
الحكومة بإعادة النظر فيه.

التعليم عن ُبعد

مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،قـ ـ ـ ــال م ــدي ــر
ج ــامـ ـع ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ب ــاإلن ــاب ــة
د .فايز الظفيري ،إن الجامعة
ّ
طبقت الئحة التعليم عن ُبعد،
وسـ ـخ ــرت ج ـم ـيــع اإلم ـك ــان ــات
للتعليم الجامعي مــن خالل
ت ــدري ــب  40ألـ ــف ط ــال ــب على
التعليم عن ُبعد.

وذكر الظفيري أن الجامعة
درب ــت خ ــال الـجــائـحــة 2400
عـ ـض ــو ه ـي ـئ ــة تـ ــدريـ ــس عـلــى
هـ ـ ــذا ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ،وتـ ـ ــم اع ـت ـم ــاد
ال ـ ـ ـمـ ـ ــراسـ ـ ــات وال ـ ـم ـ ـعـ ــامـ ــات
جميعها لتكون الكترونية.
وأشار الى أن نسبة القبول
زادت عن السنوات الماضية
في جامعة الكويت ،ألن الكثير
مــن الطلبة بـعــد الـتـخـ ّـرج في
الثانوية لم يستطيعوا السفر
الستكمال الدراسة ،خاصة في
ظل الظروف الصحية الحالية.
ولفت الى أن الجامعة قبلت
فوق الطاقة االستيعابية بهذا
ال ـ ـعـ ــام ،بـ ـع ــدد  8آالف طــالــب
وط ــال ـب ــة ،ك ـمــا أن ـه ــا حــافـظــت
ع ـلــى ع ـقــد اخ ـت ـبــار الـ ـق ــدرات،

مؤتمر اإلصالح التعليمي بدول الخليج  21الجاري
العصفور :نهدف إلى مشاركة الخبرات وتوفير منصة للبحث
كـشـفــت رئـيـســة الـجـمـعـيــة الخليجية
للتربية المقارنة ،األستاذة المساعدة في
كلية التربية األساسية بالهيئة العامة
للتعليم التطبيقي وا لـتــدر يــب د .عهود
ال ـع ـص ـف ــور ،ع ــن ع ـقــد ال ـمــؤت ـمــر الـتــاســع
للجمعية الخليجية للتربية المقارنة،
الـ ــذي يـحـمــل ع ـن ــوان «إعـ ـ ــادة ال ـن ـظــر في
اإلص ـ ـ ــاح ال ـت ـع ـل ـي ـمــي ف ــي دول مـجـلــس
التعاون الخليجي :نظرة على الماضي
إلعــام المستقبل» ،خــال الفترة مــن 21
حتى  23الجاري عبر منصة إلكترونية،
ً
ً
وف ـقــا لــرابــط تخصصه الجمعية ،نـظــرا
لظروف الجائحة التي حالت دون إقامة
ً
الـمــؤتـمــر كـمــا كــان مخططا لــه فــي دولــة
الكويت العام الماضي.

اإلصالح التعليمي
وأشـ ــارت الـعـصـفــور إل ــى أن المؤتمر
الـ ـ ـت ـ ــاس ـ ــع ،يـ ـعـ ـك ــس م ـ ـس ـ ـيـ ــرة اإلصـ ـ ـ ــاح

ً
التعليمي في منطقة الخليج ،وفقا لندوة
الجمعية التي عقدت في  ،2010ومعرفة
م ــدى التغيير وال ـ ــدروس والـمـمــارســات
التي يمكن مشاركتها منذ الندوة األولية.
ول ـف ـتــت إل ــى أن ال ـمــؤت ـمــر ي ـهــدف إلــى
تـطــويــر ال ـج ـهــود اإلصــاح ـيــة م ــن خــال
م ـش ــارك ــة الـ ـخـ ـب ــرات ف ــي مـ ـج ــال إص ــاح
ال ـت ـع ـل ـي ــم ف ـ ــي دول مـ ـجـ ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون
الخليجي ،وتوفير منصة للبحث الحالي
والـمـسـتـقـبـلــي ،بــاإلضــافــة إل ــى مـشــاركــة
الـ ـخـ ـب ــرات ال ـع ــال ـم ـي ــة لـ ـع ــرض ال ـت ـجــربــة
الخليجية واالستفادة منها.

إنجازات وتحديات
ودعـ ـ ـ ـ ــت الـ ــراغ ـ ـب ـ ـيـ ــن فـ ـ ــي الـ ـمـ ـش ــارك ــة
بالمؤتمر إ ل ــى تـقــد يــم أوراق تستكشف
عدة مجاالت بحثية أبرزها عمل مقارنة
ب ـيــن اص ــاح ــات ال ـت ـع ـل ـيــم ف ــي ال ـمــاضــي
والـمـسـتـقـبــل ،وال ـت ـغ ـي ـيــرات ال ـتــي ط ــرأت

م ـنــذ تــأس ـيــس الـجـمـعـيــة ق ـبــل  10أع ــوام
والـخـصـخـصــة ودور ال ـق ـطــاع ال ـخــاص،
وت ـح ــدي ــات الـ ـق ــرن الـ ـح ــادي وال ـع ـشــريــن
لقطاع التعليم في منطقة الخليج العربي
ســواء كانت للمناهج ،أو المعلمين ،أو
المتعلمين ،أو المدارس ،أو األكاديميين،
والمؤسسات التعليمية ،فضال عن أطر
تنظيمية جــديــدة أو متطورة فــي مجال
التعليم ،بما في ذلك دور صناعة التعليم
الـعــالـمـيــة ف ــي إص ــاح الـتـعـلـيــم ف ــي دول
مجلس التعاون الخليجي ،والتقييمات
الدولية « »PISA, PIRLS, TIMSSكمؤشرات
للممارسة التعليمية وسياسات التعليم
ف ــي دول ا ل ـم ـج ـلــس ،و تـعـلـيــم المعلمين
وبرامج التدريب ورخصة المعلم والكفاءة
المهنية.
وش ـكــرت الـعـصـفــور الـجـهــات الــراعـيــة
للمؤتمر ،وابرزها مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي ،ومؤسسة الشيخ سعود بن صقر
القاسمي لبحوث السياسة العامة.

وم ـ ـ ـ ـ ـ ــازال سـ ـ ــاريـ ـ ــا الـ ـ ـ ــى هـ ــذه
ّ
يتغير ،وال يوجد
اللحظة ولم
ت ـع ــدي ــل ع ـل ــى ن ـس ــب ال ـق ـب ــول
بالكليات.

محاربة الجائحة
من جهته ،قال نائب مدير
ال ـجــام ـعــة ل ـش ــؤون األب ـح ــاث،
د .رشـيــد الـعـنــزي ،إن ق ــرارات
الـ ـك ــوي ــت فـ ــي مـ ـح ــارب ــة ه ــذه
الـ ـج ــائـ ـح ــة جـ ـ ـ ــاء ت ت ـط ـب ـي ـقــا
لـتـعـلـيـمــات مـنـظـمــة الـصـحــة
العالمية ،وأنها تحافظ على
حرية اإلنسان وال تنتهكها.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال ع ـم ـي ــد كـلـيــة
الحقوق باإلنابة في جامعة
الكويت ،د .عبدالله الحنيان،

إن م ـعــال ـجــة ال ـح ـكــومــة لـهــذه
ال ـ ـجـ ــائ ـ ـحـ ــة اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــرت ع ـلــى
الجانب الطبي في هذه األزمة،

وتجب إعــادة النظر في بقية
الـ ـ ـج ـ ــوان ـ ــب ،ومـ ـنـ ـه ــا تـ ـض ـ ّـرر
الشركات.

كتلة التعليم التطبيقي دعت لعدم فصل
القطاعين وإنشاء جامعة أمير اإلنسانية
اعتماد الئحة الترقيات في اجتماع مجلس اإلدارة المقبل
●

عهود العصفور

خالد العنزي

فايز الظفيري

احمد الشمري

أعلنت كتلة التعليم التطبيقي والتدريب انها
قدمت مطالبها الى وزير التربية د .علي المضف
خالل لقائه مؤخرا ،وتضمنت المطالب مستقبل
الهيئة وقانونية تبعيتها لوزير التربية ،وعدم
فصل القطاعين ،وإنشاء جامعة أمير اإلنسانية
المغفور له الشيخ صباح األحمد ،وأن تكون كلية
التربية األساسية هي مقرها وأساسها لتكون
جامعة متخصصة في تخريج المعلم فقط ،مع
اإلبقاء على جميع كليات الهيئة ومعاهدها على
وضعها الحالي وعدم المساس بقانون الهيئة
الصادر في .1982
وكشفت الكتلة عن االتفاق مع الوزير المضف
عـلــى اعـتـمــاد الئـحــة الـتــرقـيــات الـخــاصــة بقطاع
التدريب وترقية حملة الدبلوم في اجتماع مجلس
اإلدارة المقبل ،إضافة الى فتح الباب أمام أعضاء
هيئة التدريب والعاملين مــن حملة المؤهالت
العليا لالنتقال إلى كادر أعضاء هيئة التدريس.

وأك ــدت الكتلة استقاللية «التطبيقي» وعــدم
ال ـم ـســاس ب ـمــرســوم إنـشــائـهــا ،وأن ي ـكــون وزيــر
التربية له حق اإلشــراف عليها ورئاسة مجلس
إدارت ـه ــا فـقــط ،مـطــالـبــة وزي ــر الـتــربـيــة بـضــرورة
الحفاظ على حقوق العاملين بالهيئة ،وأن يكون
لـكــل ق ـطــاع ال ـحــق ف ــي تـقـلــد الـمـنــاصــب اإلداريـ ــة
لمنتسبيه.
واعتبرت الكتلة انه من خالل العودة لمرسوم
إنـشــاء الهيئة رقــم ( )63لسنة  1982وتبعيتها
ل ــوزي ــر ال ـتــرب ـيــة ،يـتـضــح أن ال ـم ــرس ــوم بـقــانــون
رقــم  116لسنة  1992في شــأن التنظيم اإلداري
وتحديد االختصاصات والتفويض فيها أعطى
الصالحية الكاملة لمجلس الــوزراء لنقل تبعية
الهيئات المستقلة ،وبناء على هذا القانون يتبين
صـحــة و ســا مــة تبعية الهيئة ا لـعــا مــة للتعليم
التطبيقي والتدريب لوزير التربية.

«الطبية العسكرية» تبدأ اليوم النظر في طلبات اإلعفاء من التجنيد
أمان :الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء الخدمة الوطنية شرف للمواطنين
50340
ً
ً
مواطنا مكلفا
بالخدمة سجل
ً
منهم  48ألفا

الرفاعي

اإلعفاء يشمل
 4حاالت و4
للتأجيل
واالستثناء
للمعينين أو
المتطوعين في
رتبة عسكرية

صفر

●

محمد الشرهان

بينما تبدأ اللجنة الطبية
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،الـ ـ ـي ـ ــوم ،دراسـ ـ ــة
الطلبات المقدمة من المكلفين
بــالـخــدمــة الـعـسـكــريــة ،للنظر
ف ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــاالت ال ـ ـتـ ــي تـنـطـبــق
على المكلف المصاب بمرض
أو ع ـ ــا ه ـ ــة تـ ـمـ ـنـ ـع ــه مـ ـ ــن أداء
ً
الخدمة ،طبقا لشروط اللياقة
الصحية للخدمة العامة ،أكد
رئيس هيئة الخدمة الوطنية
العسكرية العميد الركن عماد
أمــان ،أن سالمة الوطن وأمنه
مسؤولية في عنق كل مواطن،
وأن الــدفــاع عن الوطن واجب
م ـق ــدس ،م ـش ــددا عـلــى أن أداء
ال ـخــدمــة الــوطـنـيــة العسكرية
شرف للمواطنين.
وق ـ ـ ــال أمـ ـ ـ ــان ،فـ ــي ت ـصــريــح
صـ ـح ــاف ــي ،أمـ ـ ـ ــس ،إنـ ـ ــه «م ـن ــذ
ت ـط ـب ـيــق ال ـ ـقـ ــانـ ــون رقـ ـ ــم ()20
ل ـس ـنــة  2015بـ ـش ــأن ال ـخــدمــة
الوطنية العسكرية تم دخول
أول دفـعــة مجندين رقــم ()46
فــي يناير  2018وعــددهــم 94
م ـج ـنــدا ،بـيـنـمــا ف ــي ديـسـمـبــر
 2018تــم دخ ــول الــدفـعــة ()47
من المجندين وعددهم .133
وتــابــع :فــي ديسمبر 2019

عماد آمان

محمد الجسار

تـ ــم دخـ ـ ــول ال ــدفـ ـع ــة ( )48مــن
ال ـم ـج ـن ــدي ــن وع ـ ــدده ـ ــم ،112
إال أن ــه ب ـعــد ان ـت ـشــار جــائـحــة
«كورونا» في العالم تم تأجيل
الدورة.
وق ـ ـ ـ ـ ــال «ن ـ ـت ـ ـم ـ ـنـ ــى ل ـج ـم ـي ــع
اب ـن ــائ ـن ــا ال ـم ـخ ــاط ـب ـي ــن ب ـهــذا
الـ ـق ــان ــون م ـم ــن ي ـك ـم ـلــون ســن
الـ( )18عاما االلتزام بالتسجيل
فـ ـ ــي م ـ ــوق ـ ــع هـ ـيـ ـئ ــة الـ ـخ ــدم ــة
الــوط ـن ـيــة ال ـع ـس ـكــريــة ،أو عن
طريق مراكزها بالمحافظات
ال ـســت خ ــال  60ي ــوم ــا ،حتى
ال يشملهم الـجــزاء ال ــوارد في
القانون».

م ــن ج ـه ـت ــه ،ك ـش ــف الـعـقـيــد
الـ ــركـ ــن م ـح ـم ــد الـ ــرفـ ــاعـ ــي ،أن
ع ــدد المسجلين مــن ابنائنا
المكلفين لـلـقــا نــون ر ق ــم ()20
لـسـنــة  ،2015ب ـش ــأن الـخــدمــة
الوطنية العسكرية ،بلغ أكثر
م ــن  48الـ ـف ــا م ــن م ــوال ـي ــد 10
يناير  2003من أصل إجمالي
المكلفين بعدد .50340

االستثناء واإلعفاء والتأجيل
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،بـ ـ ّـيـ ــن ال ـع ـق ـيــد
الحقوقي ،الدكتور فضل صفر،
ح ـ ــاالت االس ـت ـث ـن ــاء واإلعـ ـف ــاء

«تعاونية الصليبيخات والدوحة» :أولوية
التوصيل للمسنين والمعاقين
العبدالله ثمن تفعيل «باركود» التسوق أثناء الحظر
ثمن ر ئـيــس جمعية الصليبيخات وا لــدو حــة
وش ـم ــال غ ــرب الـصـلـيـبـيـخــات ال ـت ـعــاون ـيــة خــالــد
العبدالله ،استجابة رئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد لمطالب اتحاد الجمعيات
التعاونية ورؤساء التعاونيات بتفعيل «باركود»
التسوق ،أثناء فترة الحظر من الساعة الـ  5إلى
الـ  10مساء ،وذلك لتسهيل عملية التسوق أمام
المستهلكين والمساهمين.
ودع ــا ال ـع ـبــدال ـلــه ،ف ــي ت ـصــريــح ،أم ــس ،أهــالــي
المنطقة إلى االلتزام باالشتراطات الصحية أثناء
ً
ً
التسوق حفاظا على سالمة الجميع ،مؤكدا أن
المخزون الغذائي واالستهالكي متوفر ،كما أن
الجمعية مستعدة الستقبال روادها في المواعيد
المحددة.
وأضـ ــاف أن ــه سـيـتــم تفعيل خــدمــة التوصيل
خ ـ ــال فـ ـت ــرة ال ـح ـظ ــر ب ـم ــا يـ ـت ــواف ــق مـ ــع قـ ـ ــرارات

مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وسـ ـتـ ـشـ ـم ــل ه ـ ـ ــذه الـ ـخ ــدم ــة
مـنــاطــق الـصـلـيـبـيـخــات وال ــدوح ــة وش ـمــال غــرب
الصليبيخات ،حيث ستكون األولوية فيها لكبار
السن وذوي االحتياجات الخاصة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أنـ ـ ـ ــه سـ ـيـ ـت ــم إب ـ ـ ـ ــاغ ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن
والـمـسـتـهـلـكـيــن بـمــا يـسـتـجــد م ــن مــواع ـيــد عمل
األسواق المركزية والفروع في وسائل التواصل
االجـتـمــاعــي التابعة للجمعية ،حسب ال ـقــرارات
المنظمة من اتحاد الجمعيات التعاونية ومجلس
الوزراء.
وأعرب عن شكره لوزارة الداخلية على تعاونها
المثمر في تسهيل استخراج التصاريح للعاملين
ً
في الجمعية أثناء فترة الحظر ،مبينا أنه سيسمح
للعاملين بالصفوف األمــامـيــة مــن رجــال األمــن،
والطواقم الطبية ،بدخول األسواق المركزية دون
حجز مسبق أثناء فترة الحظر.

خالد العبدالله

جانب من المجندين خالل إحدى الفعاليات
والتأجيل بأنواعه الورادة في
الـقــانــون  ،2015 /20موضحا
أن ح ـ ـ ــاالت اإلعـ ـ ـف ـ ــاء مـ ــن أداء
الخدمة الوطنية تشمل  4هي:
ال ـم ـك ـلــف بــال ـخــدمــة ال ـم ـصــاب
بمرض أو عاهة تمنعه من أداء
الخدمة بناء على قرار اللجنة
الطبية العسكرية المختصة،

وأسرى الحرب وفقا للقوانين
المحلية أو الدولية ،ومن صدر
حكم قضائي بثبوت غيبته،
وأخـ ـي ــرا ال ـم ـك ـلــف ال ـع ــائ ــل من
أبناء العسكري أو المجند أو
االح ـت ـيــاطــي الـ ــذي يـتــوفــى أو
يسرح لمرض إصابة أو إعاقة
أو عــاهــة نــاجـمــة عــن الخدمة

الوطنية العسكرية أو بسببها.
وأردف ص ـ ـفـ ــر أن حـ ـ ــاالت
االستثناء من الخدمة تتضمن
المعينين أو ا لـمـتـطــو عـيــن في
رت ـبــة عـسـكــريــة ف ــي الـجـيــش أو
الشرطة ،أو الحرس الوطني ،أو
اإلدارة العامة لإلطفاء على أال
تقل مدة خدمتهم عن  5سنوات.

أما عن حاالت التأجيل من
الخدمة فلفت إلى أنها تشمل
ال ـتــأج ـيــل لــإعــالــة وال ــدراس ــة
و«اإلداري» ،و«القضائي» ،حيث
يؤجل أداء الخدمة العامة مدة
سنة قابلة للتجديد.

جمعية الجهراء :المخزون الغذائي
يغطي احتياجات المنطقة  6أشهر

ً
ً
الماجدي :سوقا الجهراء والواحة يعمالن من  6صباحا إلى  12ليال
أع ـل ــن رئ ـي ــس جـمـعـيــة ال ـج ـه ــراء الـتـعــاونـيــة
حبيب الماجدي اطالق الخطة الخدماتية اثناء
فترة الحظر الجزئي إذ سيعمل سوقا الجهراء
ً
ً
والــواحــة من الساعة  6صباحا حتى  12ليال،
وسيتم استقبال الـصـفــوف األمــامـيــة فقط في
االســواق المركزية من الساعة  5مساء إلى 12
ً
لـيــا لحين اص ــدار تـصــاريــح بــاركــود التسوق
ألهالي المنطقة والمساهمين اثناء فترة الحظر.
وذكر الماجدي ،في تصريح ،أنه سيتم إطالق
المرحلة الثانية للخطة الخدماتية اثناء فترة
الحظر الجزئي المتضمنة تفعيل الخدمة في
فــرع المستشفى وفــرع الغاز الرئيسي ولــوازم
ً
ً
الـعــائـلــة مــن الـســاعــة  7صـبــاحــا حـتــى  10ليال
ً
وخ ــدم ــة ال ـص ـيــانــة م ــن  6م ـس ــاء الـ ــى  10لـيــا
وذلــك عندما يتم السماح للجمهور بالتسوق
ً
بــالـبــاركــود ،مــؤكــدا ان مجلس االدارة حريص

على متابعة اخر مستجدات التعاميم والقرارات
الصادرة من مجلس الوزراء واتحاد الجمعيات
بشأن استقبال المستهلكين والمساهمين خالل
فترة الحظر الجزئي.
وطـ ـم ــأن أه ــال ــي الـمـنـطـقــة م ــن الـمـســاهـمـيــن
والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـهـ ـلـ ـكـ ـي ــن ب ـ ـ ــأن الـ ـ ـمـ ـ ـخ ـ ــزون ال ـ ـغـ ــذائـ ــي
واالستهالكي متوفر بمدة ال تقل عن  6أشهر،
ولذلك ال داعــي للتزاحم والتدافع في االســواق
ً
المركزية والفروع التابعة للجمعية ،داعيا رواد
الجمعية إلــى االلـتــزام باالشتراطات الصحية
ً
وا لـتـعــاون مــع العاملين فــي الجمعية حفاظا
على سالمتهم.
حبيب الماجدي

زوايا ورؤى

8

رياضيات المجلس
فالح بن حجري
نوابنا وحكومتنا لديكم وفق عهود قسمكم واجب دستوري
مهم ،والحل الدستوري الذي تسعون إليه بكل ما استطعتم
ليس الحل الصحيح الذي سيبدد هموم وحزن أهالي وذوي
قانون العفو ،ولن يروي عطش الناخبين الذين تدافعوا
لمقرات االقتراع في عز هاجرة أزمة جائحة كورونا ،ليدفعوا
بكم نحو منصة تحقيق أحالمهم وتطلعاتهم.
تعلمنا في مادة الرياضيات أنه إذا تقاطع مستقيمان فإنهما
يتقاطعان في نقطة واحــدة فقط ،وألن الرياضيات فلسفة حياة
ً
أكثر منها علما ،فهذا القانون الرياضي ينطبق أيضا على مسارات
الحياة ،ومنها مسارات العمل السياسي ســواء إيجابا أو سلبا،
واإليجابية هنا تكون في وصول المسارين إلى نقطة اتفاق واحدة
تعيش بعدها المسارات المتصالحة في سبات ونبات ،والسلبية
تكمن في تحول نقطة االلتقاء إلــى نقطة تصادم مستمر تخلف
ً
وراءها شرارا ترغب به كل نار توتر وتأزيم وتخبط.
ً
من يقرأ جيدا مسارات مجلسنا يعلم أنه كان وما زال في أعيننا
قلعة الدستور األولى بينما هو يعتبرنا ومع األسف قلعة وادرين
التي يرمي بها كل أمل وحلم لنا نحو المجهول! ووفقا لهذا المنطق
الرياضي تقع نقاط التقاء مسارات حكومتنا ونوابنا وفق المفهوم
السلبي ال اإليجابي ،فمسار الحكومة والمعارضة حاليا يمثل نقطة
التصادم ال االتفاق ،وهذا واضح من تحركات كال الطرفين بعيدا
عن توابل التصريحات المتبادلة والتغريدات المؤيدة والمعادية،
وقصائد العشق والكره لجمهور كرة القدم السياسية.
ونقطة التصادم هذه ستؤدي إلى حل بال أدنى شك ،ولكن ليس
ً
حلنا المنشود طبعا ،الذي نراه انفراجة لقضايا شعبية مثل العفو
والوضع االقتصادي والنظام االنتخابي وقانون المرئي والمسموع
وغيرها ،ال بل هذه المسارات تبحث حثيثا عن حل من نوع آخر
وهو الحل الدستوري ،وهذا األمر واضح ينظر األعمى لكتاب عدم
تعاونه وراء األفق القريب ،ويسمع دوي حدوثه قريبا من به صمم!
كال المسارين تقاطعا في هذه النقطة ،وإن ادعى الطرفان غير
ً
ذلــك ،فالحكومة لــم تقرأ رســالــة الناخبين جـيــدا فــي االنتخابات
ً
األخ ـي ــرة ،وتـعــاطــت معها ص ــورة مستفزة ج ــدا ،بــاإلضــافــة لفقد
سفينة قراراتها بوصلة التواصل ،فتاهت دفة أهدافها في محيط
حيرة المواطنين وأمواج خيبة أملهم المتالطمة ،وهذا واضح من
ردة فعلهم ألي قرار حكومي ،وهذا المسار بالتأكيد ال يقود إلى
نقطة اتفاق بل منحه رأيا لنقطة االفتراق وبسرعة  ٢٠٠كم /الساعة،
ومسار المعارضة أيضا يتفق مع نقطة الحكومة رغــم اختالف
األهــداف ،فهو ال يبحث عن حل غير الحل الدستوري ،فاألولوية
لالستجوابات والتصريحات العنترية والبحث عن إبرة تصادم
مع الحكومة في كومة قش أي حدث وقرار ،وال عزاء طبعا لقضايا
العفو وغـيــرهــا مــا دام نــوابـنــا يسعون حثيثا إلــى نقطة شــرارة
مرجوة تعينهم على إشعال نــار شعاراتهم االنتخابية ليدفئوا
بها طموحاتهم السياسية.
ً
نعم هكذا هي المسارات حاليا ،مسار حكومي يسير بدون هدى
في ظالم التخبط تقوده قرارات عمياء ،ومسار معارضة عطل حل
قضايا الشعب التي بيده ال بيد عمرو ،وفقد حس العمل السياسي
معتمدا على غريزة البقاء في أي معركة انتخابية قــادمــة ،أعيد
وأكرر من يقرأ أحداث الشهور الماضية منذ نهاية االنتخابات حتى
اليوم يعلم أن مسارات عملنا السياسي قد حملت لقانون التقاطع
شروط السلبية كافة ،وسيفهم حتما الفرق بين االنشغال بالمعارك
الشخصية وخوض المعارك الشعبية ،ولن ينكر هذا سوى حالم
أسكرته أحالم اليقظة والنوم ،وهو مستلق وسط هواه الشخصي
أو شخص ضعيف بالرياضيات لن تفيده األرقام وال األفهام بشيء!
ً
أخ ـي ــرا :نــوابـنــا وحـكــومـتـنــا لــديـكــم وف ــق عـهــود قسمكم واجــب
دس ـت ــوري م ـهــم ،وال ـح ــل ال ــدس ـت ــوري ال ــذي تـسـعــون إل ـيــه بـكــل ما
استطعتم ليس الحل الصحيح الذي سيبدد هموم وحزن أهالي
وذوي قانون العفو ،ولــن يــروي عطش الناخبين الذين تدافعوا
لمقرات االقتراع في عز هاجرة أزمة جائحة كورونا ،ليدفعوا بكم
نحو منصة تحقيق أحالمهم وتطلعاتهم ،وحل واجبكم الدستوري
لم يتوافق مع نقطة االلتقاء اإليجابية في منطق الرياضيات ،ولم
يـتــوافــق مــع مـعــادلــة تمثيلكم الــدسـتــوري لنا فــي مـيــدان التنفيذ
والتشريع ،فغيروا حلولكم المقدمة لنا حكومة ونوابا إلى األفضل،
ولن تغيروها حتى تغيروا منهجكم السياسي الحالي.

المرأة في «كلوب هاوس»
د .ندى سليمان المطوع
mutawa.n@gmail.com
ً
ً
لم يكن الثامن من مارس يوما عاديا كغيره من األيــام ،ولم
تـكــن االحـتـفــالـيــة بـيــوم ال ـمــرأة الـعــالـمــي اعـتـيــاديــة أي ـضــا ،فقد
ازدحم "كلوب هاوس" بالندوات النسائية من كل حدب وصوب،
وهي المرة األولى التي تنتقل قضايا المرأة إلى تلك الدواوين
اإللكترونية المستحدثة التي أعادت إلى األذهان زمن المذياع
وال ـص ــوت ال ـمــؤثــر ،وأعــادت ـنــا أي ـضــا ال ــى زم ــن ح ـصــول ال ـمــرأة
الكويتية على حقوقها السياسية ،وتلك الرحلة التي ابتدأها
نواب مجلس األمة منذ الستينيات ،وتكللت بجهود الجمعيات
النسائية لتفعيل نصف المجتمع في العمل السياسي.
واليوم وفي ظل انحسار تمثيل المرأة في البرلمان والمراكز
القيادية العليا أصبح تمكينها محور اال هـتـمــام ،وأصبحت
بحاجة إلــى تمكينها مــن الحضور والـمـشــاركــة فــي البرلمان
كمراقب وإدراج قضاياها في اللجان كافة ،ال في لجنة المرأة
فقط ،والدفع بالقوانين واالقتراحات إلى التنفيذ.
وفي غرفة أخرى من "كلوب هاوس" ارتفعت األصوات معلقة
على فصل وزارة التربية عــن التعليم الـعــالــي ،وفصل كليات
التعليم التطبيقي عن وزارة التعليم العالي ،فمن المشاركين
ً
مــن اعـتـبــر ال ـق ــرار مـتـخـبـطــا ويـسـعــى إل ــى الـمـجـهــول وآخ ــرون
اعتبروا المرحلة مؤقتة فقط ،وستتبعها قرارات أخرى الحقة
لتصحيح الوضع.
وفي ظل ما جاء في الصفحات االقتصادية مؤخرا من حاجة
سوق العمل الى المهنيين التنفيذيين وتكدس الهيئات الوزارية
ً
باألكاديميين والمنظرين ،يبرز السؤال مجددا :هل ستشهد
الفترة القادمة عودة المعاهد التطبيقية المهنية ذات العامين
فقط؟ وهل سترتكز سياسة "خلق الوظائف" على أهل المهن
والحرف؟ وماذا عن الهيكل الوظيفي والرواتب؟
أسئلة كثيرة سيتم تناولها في مقاالت قادمة حول مالمح
ســوق العمل والـحــاجــة إلــى نمط جديد مــن المعاهد المهنية
التدريبية.
وللحديث بقية.
كلمة أخيرة:
للمسؤول أقول :حينما توجه دعوة إلى الكفاءات النسائية
لتقلد منصب أو وظيفة باشر بالحديث إليهن بشكل مباشر
دون الحاجة إلقحام الزوج أو األخ أو حتى األب ،فالمرأة تريد
أن تشعر أنها ذات كيان مستقل التخاذ القرار.
كلمة أخرى:
تحية للصفوف األولــى من النساء في يوم المرأة العالمي،
وتحية لكل امرأة اختارت أن تضحي بالغالي والنفيس للسهر
بــالـمـسـتـشـفـيــات وال ـم ـحــاجــر الـصـحـيــة ع ـلــى راحـ ــة الـمــرضــى
والمصابين.

ةديرجلا
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المستشار شفيق إمام

كيف سنواجه العجز المالي؟

تقليد الرومي «العدل» تفعيل للمسؤوليات الدستورية الهامة ()2
تناولت في مقال األحد الماضي تحت هذا
العنوان االستحسان والقبول والترحيب من
كــل األوسـ ـ ــاط ،حـتــى م ــن خ ــارج ال ـكــويــت في
المحيط الـعــربــي ،بتقليد عبدالله الــرومــي،
نائب رئيس مجلس األمة األسبق ،لالضطالع
بالمسؤوليات الدستورية الكبيرة ،التي تلقى
على عاتق وزارة العدل في الدول كافة ،والتي
ال يستطيع وزير أن يتسلب أو يتنصل منها،
وقــد اقتصرنا فــي المقال سالف الــذكــر على
مسؤوليتين هما( :الــدور التشريعي لــوزارة
الـعــدل فــي تحقيق مـبــدأ الــدولــة القانونية)،
و(دور وزير العدل الضامن الستقالل القضاء).
ونستكمل اليوم بعض هذه المسؤوليات
فيما يلي:
ً
ث ــال ـث ــا :اس ـت ـق ــال ال ـق ـض ــاء ح ــق ال ـمــواطــن
وحق الشرع
وضـ ـم ــان اس ـت ـق ــال ال ـق ـض ــاء ،وهـ ــو أحــد
مسؤوليات وزيــر الـعــدل األول ــى ،هــو ضمان
هيبة الــدولــة وهيبة األمــة بين سائر الــدول
واألمــم ،وهــو ما قد يغيب عن البعض ،ممن
قــد تقتصر نظرته إلــى هــذا االسـتـقــال على
أنه انفراد بالقضاء بأحكام خاصة أو بكادر
خاص ،بما يفرغ هذا االستقالل من مضمونه
الحقيقي وفحواه.
فــاس ـت ـقــال ال ـق ـض ــاء ،ق ـبــل أن ي ـك ــون حق
القاضي ،هو حق المواطن في أن يظله هذا
االستقالل بالعدل الــذي هو أسمى الغايات
وأنبلها في حياة األمم والشعوب ،أو ما كما
يقول أئمة الفقه اإلسالمي هو حق الشرع.
لهذا يعتبر العدوان على استقالل القضاء
عدوانا على حقوق الفرد وحرياته ،وعدوانا
على الشرعية ومبدأ َسيادة القانونَّ ،يقول
َ َْ ُْ َ ْ َ
المولى عز وجـ َ
اس
ـل"َ :و ِ ْإذا حكمتم بــيــن الن ِ
ْ
َْ َ ُ
أن ت ـ ْـح ــك ـ ُـم ــوا ِب ـ ــال ـ ــع ـ ــد ِل" ،ويـ ـق ــول سـبـحــانــه
ً
َ ْ
مخاطباَ رسولهَ ،صلى الله عليه وسلم" :و ِإن
َّ َّ
َ َْ َ ْ ُ ْ َْ ُ ْ ْ
ْ
الل َه ُي ِحبُّ
حك ْمت فاحكم بينهم ِبال ِقس ِط ِإن
ْ
َ
ال ُمق ِس ِطين".
ويـنــص الــدسـتــور فــي ال ـمــادة ( )162على
أن "شرف القضاء ،ونزاهة القضاة وعدلهم،
أســاس الملك وضمان للحقوق والحريات"،
نعم فالقضاء ميزان العدل ،وبالعدل وحده

ت ـصــان ال ـقـيــم وت ـسـمــو ال ـم ـبــادئ واألخ ـ ــاق،
وتستقر الطمأنينة فى النفوس ،ويشعر كل
مــواطــن بــاالنـتـمــاء لــوطــن ي ــذود فيه القضاء
عن كرامة اإلنسان وحرياته وحقوقه ،ولهذا
تبوأ العدوان على القضاء ،صدارة الخطايا
العشر فى دستور العصر ،والجزء األول من
هذه الدارسة.
"أل ـيــس الـقـضــاء هــو األم ـيــن عـلــى األرواح
واألنفس والحريات؟
أل ـي ــس ه ــو ال ـ ـحـ ــارس ل ـل ـش ــرف وال ـع ــرض
والمال؟
أليس من حق الناس أن يطمئنوا إلى أن
كل ما هو عزيز عليهم يجد فى كفالة القضاء
أمنع حمى وأعز ملجأ؟
أوليس من حق الضعيف إذا ناله ضيم أو
لحق به ظلم أن يطمئن إلى أنه أمام القضاء
قــوي بحقه ،عزيز بنفسه مهما كــان خصمه
ً
قويا بماله أو جاهه أو سلطانه؟
أوليس من الحق أن يتساوى أمــام قدس
القضاء الحاكم والمحكوم ،وأن ترعى حمى
الجميع عين العدالة".
(مـنـقــولــة م ــن ال ـمــذكــرة اإلي ـضــاح ـيــة ألول
ق ــان ــون الس ـت ـقــال ال ـق ـضــاء ص ــدر ف ــي مصر
سنة .)1943
ً
رابعا :وزير العدل حارس لسيادة الدولة
في تشريعها وقضائها:
ف ــأول مـظــاهــر س ـيــادة ال ــدول ــة ،هــو بسط
ت ـشــري ـعــات ـهــا ع ـلــى أراضـ ـيـ ـه ــا ،وهـ ــي إح ــدى
أهــم مـهــام وزي ــر ال ـعــدل ،وثــانــي مظاهر هذه
الـسـيــادة هــو بسط والي ــة قضائها الوطني
على أراضيها ومواطنيها ولو خارج الكويت.
ووزيـ ـ ـ ــر ال ـ ـعـ ــدل هـ ــو ال ـ ـحـ ــارس ع ـل ــى قـيــم
المجتمع ويشرف على النيابة العامة التي
تـتــولــى الــدعــوى العمومية بــاســم المجتمع
وت ـس ـهــر ع ـلــى تـطـبـيــق ال ـقــوان ـيــن ال ـجــزائ ـيــة
ومالحقة المذنبين ويقع عليه بذلك واجب
مضاعف األثقال في أمرين:
أولهما :حماية أمن البالد القومي وأمنها
االقـتـصــادي مــن الـجــرائــم الـتــي تمسها ،ولو
وقـعــت خ ــارج ح ــدود إقليمها ،وفـقــا لقواعد
القانون الدولي واالتفاقيات الدولية.

ثانيهما :التعامل مــع التدخل اإلنساني
الــدولــي س ــواء مــن منظمات حـقــوق اإلنـســان
الـتــابـعــة لــأمــم الـمـتـحــدة أو لمنظمة العفو
الدولية أو التابعة لالتحاد األوروب ــي ،وقد
أصبحت والية القضاء الوطني في مواجهة
مع هذه المنظمات.
ً
خامسا :استقالل القضاء وحقوق اإلنسان
وم ـ ــن ال ـم ـق ــرر أن اس ـت ـق ــال ال ـق ـض ــاء مــن
المبادئ األساسية التي تنهض بمقتضاها
م ـن ـظ ــوم ــة حـ ـق ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان وح ــري ــات ــه فــي
المجتمع ،ويستقيم فــي ظلها نصا وعمال
وتطبيقا مبدأ الفصل بين السلطات الوطنية
بالدولة الحديثة.
ً
وقد استقر فقه القضاء الدستوري وطنيا
ً
ودولـ ـي ــا ع ـلــى مـجـمــوعــة م ــن ال ـم ـب ــادئ الـتــي
يتعين االلتزام بها ذاتها ،وهي ما اصطلح
على تسميتها بــالـمـبــادئ فــوق الدستورية
ال ـتــي ك ــان دس ـتــور ال ـكــويــت األس ـبــق بعقود
مــن ه ــذا الـفـقــه فــي تقنينها فــي ال ـمــادة 175
مــن الــدسـتــور ،التي حصنت مـبــادئ الحرية
والمساواة المنصوص عليها في الدستور
من اقتراح تنقيحها.
ف ــوزي ــر الـ ـع ــدل م ـخــاطــب ب ـكــل ال ـن ـصــوص
الدستورية سالفة الذكر والمواثيق الدولية،
وخاصة المعاهدات واالتفاقيات التي انضمت
إليها الكويت ،وهو مخاطب كذلك بما تنص
عليه المادة ( )163من الدستور بحماية القضاء
من التدخل في سير العدالة ،بعيدا عن أشكال
التأثير الخارجي التي توهن رجالها ،وبغض
النظر عن مصدرها أو دوافعها أو أشكالها،
ويــدخــل فــي ذلــك مــا تـتــداولــه وســائــل اإلعــام
عن القضايا المطروحة أمام المحاكم أو التي
تحقق فيها النيابة العامة.
ومــع هــذه المهام الكبيرة والمسؤوليات
الخطيرة التي يتحملها وزير العدل في الذود
عن القضاء ومنع أي تدخل في سير أعماله
يصبح اختيار السيد عبدالله الرومي لحمل
ً
حقيبة وزير العدل اختيارا صادفه التوفيق من
كل جانب ليتفرغ للقضاء في رسالته السامية
ً ً
ً
شامخا عاليا نأيا عن الجدل السياسي.
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.

د .عبد المحسن حمادة
تواجه الدولة أزمة مالية خطيرة تتمثل بالعجز الذي يواجه
الـمـيــزانـيــة ،وق ــد ب ــدأ ه ــذا الـعـجــز بــالـظـهــور مـنــذ  ،2015وكــانــت
معالجته تتم عن طريق السحب من االحتياطي العام حتى تم
تجفيفه ،حيث تم سحب ما يقارب الـ 50مليار دينار تقريبا من
االحتياطي العام خالل السنوات الخمس الماضية ،أي ما يقارب
 12مليار ديـنــار فــي كــل ع ــام ،وفــي هــذه األي ــام لما بــدأ النقاش
يــدور في المجلس حول تغطية العجز الــذي يواجه الميزانية،
انبرى أعضاء في المجلس يزعمون أن هذا العجز غير حقيقي،
بل افتعلته الحكومة للتهرب من تحقيق مطالب النواب المحقة
كإسقاط القروض ورفع الرواتب.
وهكذا يتضح أننا ال نواجه أزمة مالية بقدر ما هي أزمة ثقافية
مدمرة ،فثقافة تربى عليها بعض األعضاء وكثير غيرهم من أبناء
المجتمع ،تجعلهم عاجزين عن معرفة الحقيقة المرة التي تؤكد
أن الكويت ليست مجتمعا غنيا واسع الثراء كما يتوهمون ،بل
مجتمعا بسيطا محدود الدخل ،وفي ظل هذا التصور علينا أن
نتصرف بحكمة وتعقل لنخطط لمستقبل أفضل لنا ولألجيال
القادمة ،كما فكر الرجال الذين أسسوا صندوق األجيال القادمة،
ووضعوا القوانين للحفاظ عليه ،وكان شعارهم الذي يرفعونه
"لنتقشف لنضمن حياة كريمة لألجيال القادمة".
لذا لزاما علينا االبتعاد عن سياسة اإلسراف والتبذير التي
ً
نمارسها حكومة وشعبا بدون تعقل ،خصوصا ما يتعلق بالمال
اإلنسان أو
ينبغي أن ُيتصف
العام ،فالتبذير سلوك سيئ ال
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س ِ ُر ِفين".
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اإلنفاق" :وال ِذ ِ
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ُي ْس ِرفوا َول ْم َيقت ُروا َوكان َب ْين ذ ِل َك ق َواما" ،فاإلسالم لم يحرم على
اإلنسان أن يختار المالبس الجميلة وال الطعام الطيب ،بل حبب
إليه ذلك ،فالله جميل يحب الجمال ،ولكن أمره باالعتدال وعدم
المبالغة في اإلنفاق ،كما يحدث عندنا في حفالت الزواج وكثير
من المناسبات الخاصة ،فالذي ُيرمى من األطعمة الزائدة في تلك
ً
المناسبات قد يسمى كفرا بالنعمة.
وعودة إلى موضوع المقال وهو كيفية معالجة عجز الميزانية،
وهو عجز حقيقي ال كما يدعي بعض األعضاء أنه مفتعل من
الحكومة ،فإذا عالجناه في هذا العام عن طريق الدين أو السحب
من صندوق األجـيــال ،فماذا ترانا فاعلين في األعــوام القادمة؟
فــالــديــن سيتكرر طالما ننفقق أكـثــر مــن الــدخــل ،وقــد نصحنا
صاحب السمو األمير الراحل الشيخ صباح ،رحمه الله ،وطالب
بترشيد اإلنفاق ،ويتطلب تحقيق هذا المطلب تقديم تضحيات
ً
واتخاذ قــرارات صعبة ،أقلها خفض الرواتب خصوصا العليا
التي تلتهم أكثر من  %70من الميزانية ،وفــرض ضريبة دخل
واستهالكية إليـجــاد مصدر آخــر للدخل مــع النفط ،ولنتحمل
كمواطنين أعباء المسؤولية إلنقاذ الدولة.
نتمنى مــن أ عـضــاء المجلس أن يهتموا بمناقشة مشكالت
ِّ
ولنرب أبناءنا
الدولة الملحة ،ويساهموا في تقديم حلول لها،
وشبابنا على كراهية اإلسراف والتبذير.

هدية المرأة
في يومها العالمي ()٢-١
د .سناء الحمود

خليل علي حيدر

إيطاليا الحزينة وضحايا الوباء ()2-2
نـ ـق ــاط ض ـع ــف إي ـط ــال ـي ــا ك ــان ــت ب ــادي ــة
للباحثين والمؤلفين في العالم العربي
منذ مطلع القرن ،ومنهم صاحب "دائــرة
معارف القرن العشرين" سنة  1910محمد
فــريــد وج ــدي ال ــذي يـتـحــدث عــن إيطاليا
فــي مــوســوعـتــه ويـحـلــل مشاكلها قــائــا:
"إيـطــالـيــا لــم تــزل مـتــأخــرة فــي صنائعها
لعدم وجــود الفحم الحجري لديها ،أما
زراعـتـهــا ففي الطبقة الــوسـطــى أو األقــل
مـ ــن ال ــوسـ ـط ــى إال فـ ــي ص ـ ـحـ ــارى (رب ـم ــا
يقصد سهول أو براري) لومبارديا التي
تنتج فيها الحبوب والرز والتوت ،كثير
من شواطئها ملوث بالحمى ،وكثير من
جبالها خشن ،ولقلة وسائلها االقتصادية
يهاجر منها سنويا عدد عديد إلى موانئ
ال ـب ـحــر األب ـي ــض وإلـ ــى فــرن ـســا والـنـمـســا
وأم ـي ــرك ــا ال ـج ـنــوب ـيــة وال ـش ـمــال ـيــة ،وهــي
وإن كانت نشطت في هذه األيام األخيرة
وأخـ ــذت ب ــأه ــداب ال ـتــرقــي فــي صنائعها
إال أن ـه ــا ل ــم تـ ــزل ذات م ـق ــام ث ــان ــوي فــي
سياسة أوروبا لقرب عهد تكوينها وعدم
حصولها على محصول علمي أو حربي
مدخر من آمــاد بعيدة"( .دائ ــرة المعارف
 جـ.)1تــوالــت مــع ب ــداي ــات الــربـيــع ع ــام 2020
(مـ ـ ـ ــارس وأب ـ ــري ـ ــل) األخـ ـ ـب ـ ــار وال ـت ـق ــاري ــر
ال ـم ـحــزنــة ع ــن اك ـت ـس ــاح ك ــورون ــا لـلـمــدن
اإليـ ـط ــالـ ـي ــة ،فـ ـق ــال ــت "ال ـ ـق ـ ـبـ ــس"" :ي ـت ــاب ــع
اإليطاليون الحصيلة التي ترتفع يوما
بعد يوم ،وأغلقت الكنائس ،بينما تشكلت
صفوف انتظار طويلة أمام محالت البقالة
حيث ال يدخل الناس إال بأعداد ضئيلة،
أما مراسم الدفن فتقتصر على إجراء ات
سريعة ال يحضرها سوى أقرب األقرباء،
وباتت الشرطة تتثبت يوميا من أوراق
 200ألف شخص وقد يساندها الجيش
ً
أيضا".)2020 /3 /23( .
بعد شهر من تفشي وبــاء كورونا في
إيطاليا ،أضافت الصحيفة ،باتت اليوم
الــدولــة األك ـثــر ت ـضــررا مــن ال ـف ـيــروس في
العالم أجمع ،وقالت "القبس"" :في البداية
ظـلــت سـلـطــات إيـطــالـيــا ف ــي حــالــة إنـكــار
لــوجــود ال ـم ــرض ،ول ــم تـتـحــرك بالسرعة
ال ـكــاف ـيــة ل ــان ـخ ــراط ف ــي ت ــداب ـي ــر الـفـصــل
االجـتـمــاعــي والـحـظــر عـلــى الــرغــم مــن أن

أجـهــزة المخابرات حــذرت السلطات من
الوباء المحتمل".
وقالت الصحيفة إن مسؤولية تفشي
الوباء يتحملها الساسة اإليطاليون بل
عــامــة الـشـعــب "وأظ ـه ــر سـيــاسـيــو الصف
األول ف ــي ال ـب ــاد ج ـهــا ف ــي الـت ـعــامــل مع
خـطــورة األم ــر ،وظـهــرت بينهم مناكفات
سياسية حول اإلجراءات الواجب اتباعها
فــي ظــل هــذه ال ـظــروف ،وقــد دعــا بعضهم
عبر شــاشــات التلفزيون المواطنين إلى
م ـمــارســة حـيــاتـهــم بـشـكــل اع ـت ـيــادي رغــم
بوادر تفشي المرض.
كما تخلف اإليطاليون في إجراء فحص
واخ ـت ـبــار ال ـف ـيــروس الـتــاجــي عـلــى نطاق
واسع على الرغم من أنه أثبت فعاليته في
مكافحة االنتشار".
وأش ــارت "ال ـجــريــدة" إلــى بــدايــة تسرب
الــوبــاء إلــى ال ــدول األوروب ـيــة قائلة" :ذكــر
خبير صحي أن الخطأ األول الذي اقترفته
ال ـح ـكــومــة اإلي ـطــال ـيــة م ــع ب ــداي ــة انـتـشــار
المرض أنها لم تمنع الرحالت المباشرة
مــن الـصـيــن أول مـكــان لـظـهــور الـفـيــروس
بــات ـجــاه إي ـطــال ـيــا ،وه ــذا مـكــن م ــن دخ ــول
العديد من المسافرين المصابين العائدين
من الصين".
وناقشت "القبس" في عدد الحق أسباب
االنـهـيــار اإليـطــالــي أم ــام كــورونــا ،فقالت:
"وللمأساة اإليطالية أسـبــاب عــدة أولها
أنه في األيام األولى كان الفيروس يتركز
في الشمال ،لكن بعد أن وصلت اإلصابات
هناك إلــى  6آالف إصابة قــررت الحكومة
ف ــرض حـجــر صـحــي عـلــى الـشـمــال ،ولكن
ّ
تسرب الخبر قبل موعده تسبب في هجوم
أعداد كبيرة من اإليطاليين على محطات
القطار للفرار نحو الجنوب ،وهكذا حملوا
الـفـيــروس مـعـهــم ،وف ــي غـضــون أي ــام عــدة
أصبحت إيطاليا كلها موبوء ة"( .القبس
.)2020 /3 /25
وت ـطــرقــت ال ــى مـنــاقـشــة ال ـث ـغــرات التي
كشفها الوباء في البنية التحتية للخدمات
الصحية وال ـنــواقــص وال ـجــدل األخــاقــي
حول لمن تعطى األولوية في العالج ،هل
لكبار السن والشيوخ أم األصحاء نسبيا
واألص ـغــر سـنــا" ،خـصــوصــا أن  %23من
سـكــان إيـطــالـيــا الـبــالــغ عــددهــم نـحــو 60

ً
مليونا أكبر من  65عاما ،وهذه أكبر نسبة
فــي أوروب ــا وثــانــي أكبر نسبة فــي العالم
بعد اليابان".
وف ــي غـضــون شـهــر مــن تفشي الــوبــاء،
أضافت الصحيفة ،أصبح الوضع "ميئوسا
منه" ،وكانت الحكومة قد قلصت نفقات
الرعاية الصحية فــي السنوات السابقة،
ثــم قــالــت الـصـحـيـفــة" :أم ــا أخ ـطــر مشاكل
إي ـطــال ـيــا وال ـس ـبــب الــرئ ـيــس وراء الـقـفــزة
الرهيبة التي شهدتها أعــداد المصابين
وال ــوف ـي ــات ف ــي أق ــل م ــن أس ـب ــوع ه ــي عــدم
ال ـتــزام الكثير مــن اإليطاليين بــإجــراء ات
ال ـح ـظ ــر ورف ـض ـه ــم ال ـب ـق ــاء ف ــي م ـنــازل ـهــم
واستخفافهم باألمر في البداية ،ولألسف
تحايل كثير من اإليطاليين على إجراءات
الحظر المفروضة معتقدين أن األمر بعيد
عنهم أو مبالغ فيه".
ل ــم يـحـمــل ال ــوب ــاء ال ـحــالــي لـبـعــض من
ابتلي به قسوة الموت فحسب ،بل كذلك
الـحــرمــان مــن وداع األح ـبــة واألق ـ ــارب في
عزلة العناية المركزة ،والدفن دون حضور
األه ــل ،فيما يشبه أحـيــانــا دف ــن ضحايا
الحروب األهلية والكوارث( :ويقول أندريا
كيراتو الذي يعمل في مكتب يشرف على
تنظيم الجنائز في مدينة ميالنو" :يقتل
هذا الوباء مرتين ،ففي المرة األولى يعزلك
عن أحبائك قبل أن تموت ومن ثم ال يسمح
ل ــك أن ت ـجــري ال ـش ـعــائــر ال ـض ــروري ــة بعد
الـمــوت" .وأضــاف "أن األســر تشعر بأسى
عميق وال تستطيع تقبل هــذا الــوضــع").
(الجريدة .)2020 /3 /27
ويقول متعهد دفن في مدينة إيطالية
أخــرى" :تطلب العديد من األســر أن تلقي
نـظــرة أخ ـيــرة عـلــى مــوتــاهــا لـكــن ذل ــك أمــر
ممنوع ،وال يمكن دفن جثث الموتى ،وهي
ترتدي أفضل وأحب ما لديها من مالبس
بل تدفن وهي ترتدي أردية المستشفيات
الـكـئـبـيــة ال ـع ــادي ــة" .ويـضـيــف أح ــده ــم "ال
يـمـكـنـنــا إلـبــاسـهــم وال يـمـكـنـنــا تصفيف
شعورهم وال يمكننا تزيين وجوههم".
(الجريدة .)2020 /3 /27
الكثيرون يــودون لمس أقاربهم للمرة
األخيرة أو مسك أياديهم ،والعجز عن فعل
ذلك ،يقول اإليطاليون من أهالي المتوفين
بكورونا" :مؤذ إلى أبعد الحدود".

ملكات العرب
ولـكــن هــل للعرب مـلـكــات؟ نـعــم ،ككل األم ــم القديمة والحديثة
كان للعرب ملكات من بقايا عصر األمومة ،فقد أشارت النصوص
الرافدية في القرن التاسع عشر قبل الميالد إلى ملكات عربيات،
فقد ورد في نص في عهد الملك بالصر سنة  778قبل الميالد رواية
عن قدوم ملكة العرب «زبيبة» تحمل الجزية ،وقد وردت في التراث
العربي باسم «الزباء» ،كذلك هناك ملكة أخرى هي زنوبيا ملكة تدمر
 240بعد الميالد ،وقد ذكر في السير الرومانية أن زنوبيا عمدت
إلى ربط نفسها بالبالطمة الذين حكموا مصر وهي ًمن أصل عربي
ال إغريقي ،كذلك ترك لنا الملك سرجون الثاني نصا يقول إنه قد
هــزم جيوش ملكة الـعـ ًـرب ،وفــي نص للملك اآلشــوري سنجاريب
نفهم أنه هاجم معسكرا لملكة عربية اسمها «ت علخونة» حوالي
عام  691قبل الميالد كما يقول د.سيد القمني.
آخر ملكة معروفة لدينا وورد ذكرها في القرآن هي ملكة سبأ،
وعالقاتها الدبلوماسية مع الملك سليمان الذي أخضعها للعقيدة
اليهودية ،وقد تميزت هذه الملكة بحكمتها وديمقراطيتها التي
استشارت
هذا ،فقد َ
ْ َُ
لم نرها مع الملوك العرب الذكور حتى يومنا َ َ
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َماذا تأ ُم ِرين» ،وهو خضوع تام لألم التي اختاروها ملكة عليهم.
هذه الحقائق التاريخية مغيبة عن فكر الدعاة الذين يرددون بال
وعي «ال يفلح قوم ولو أمرهم امرأة» وهذا حديث يناقض إعجاب
القرآن بملكة سبأ وقدرتها على التفاوض لحماية مملكتها ،كذلك
هــم ال يعلمون أن هزيمة الـعــرب تمت على يــد الملكة اإلسبانية
إيزابيال في معركة كوفادونجا عام  1492ميالدية واستولت على
غرناطة وبذلك سقطت الدولة األموية في األندلس على يد امرأة
استهان بها الــرجــال الـعــرب ،فهي ناقصة عقل وديــن كما يحلو
للدعاة إخبار مريديهم.
هذه حقائق تاريخية مغيبة عن فكر الدعاة إلى يومنا هذا ،فهم
إن خاطبوا الرجال أكدوا لهم أنهم قوامون على النساء بما أنفقوا،
حتى مع علمهم أن النساء تنفق على العائلة كالرجال ،وإن خاطبوا
النساء أخبروهن أن البنت في الجاهلية كانت توءد وهي في المهد
خوفا من العار ،وهذا الخبر فيه إرهاب للفتيات الصغيرات والنساء
على حد سواء ،فتصمت النساء وال تطالب بحقوق إنسانية تتمتع
بها كل نساء العالم من حولنا.
ًالوأد الذي ذكر في القرآن حادثة فردية ال عادة شائعة ،ولو كانت
حقا شعيرة شائعة ويئد العرب بناتهم كما يؤكد الدعاة لفني العرب
واندثروا ،والعرب مازالوا موجودين ،وذكر الرواة واإلخباريون أن
كان ُيئد بناته،
قيس بن عاصم المنقري
التميمي َ ْ
سادات َ
تميمُ َ ُ
أحد َ َ
ُ
َ َ ْ ُُ َ َ ُ
ولكن َ القرآن ذكر ْ َ«و ًل تقتل ًوا أ ْول َدك ْم خش َية ِإ ْمل ٍق ن ْحن ن ْرزق ُه ْم َو ِإ َّياك ْم
َّ َ ْ
َ َ
َ
ِإن قتل ُه ْم كان ِخطئا ك ِبيرا».
ّ
أي أن القتل كان بسبب الفقر الشديد ال العار كما يدعي الرواة،
ولكن يبدو أن العرب كغيرهم من الشعوب القديمة كانوا يقدمون
القرابين البشرية ،وهذا واضح ،كما تذكر المصادر ،في محاولة النبي
القمر الكنعاني إيل ،كذلك
إبراهيم ذبح ابنه إسماعيل قربانا إلله ً
محاولة عبدالمطلب ذبح ابنه عبدالله قربانا إلله القمر ود وأنقذته
من الذبح كاهنة قريش بافتئدائه بمئة من اإلبل.
بـعــض ال ـم ـصــادر الـتــاريـخـيــة تــذكــر أي ـضــا أن األم كــانــت تــزيــن
الفتاة وتطيبها ثم تسلمها لألب ليدفنها كما يقول د.جــواد علي
في «المفصل في تاريخ العرب قبل اإلســام» ،فــإذا كان دفن األثنى
ال ـمــوءودة بسبب الـعــار فما معنى أن تزينها األم وتطيبها؟ هذا
التحضير يؤكد أن الموءودة ليست سوى قربان إلهي ،ويجب أن
تكون صحيحة ال عيب فيها تماما كشروط األضاحي الحيوانية
في يومنا هذا ،فقد تم استبدال القربان البشري بالقربان الحيواني
وتحرج المؤرخون والرواة من ذكر شعيرة القرابين البشرية التي
مارسها العرب ردحا من الزمن ،والوأد حادثة فردية مارسها رجل
ربما لم يرزق بالذكور فقدم اإلناث قربانا إلى اإلله الذي يعبدهً .
يتبع غدا،،،

ةديرجلا
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«تشجيع االستثمار» تخالف شركات لم تقدم بياناتها
يستوف نسبة العمالة الوطنية المتفق عليها
بعضها لم
ِ
جراح الناصر

قـ ـ ـ ــررت هـ ـيـ ـئ ــة ت ـش ـج ـي ــع االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
المباشر تطبيق جزاء التوقيف اإلداري
المؤقت لكيانات استثمارية ،بعد توقيع
ثالثة إنــذارات خالل سنة من تاريخ أول
إنذار دون تصحيح مخالفتها ،حيث لم
تـتـعــاون مــع ا لـهـيـئــة بالمخالفة بالبند
الــرابــع مــن الـمــادة  34مــن الـقــانــون بعدم
الــرد على مكاتباتها أو اتصاالتها ،الى
جانب عدم اتخاذ اإلجراءات الجادة نحو
استيفاء نسبة العمالة الوطنية المتفق
عليها بالمخالفة الشتراطات الترخيص
ال ــواردة ضمن دراس ــة الـجــدوى المقدمة
عند طلب الترخيص.
وكشفت مصادر لـ "الجريدة" عدم التزام
بـعــض الـكـيــانــات االسـتـثـمــاريــة بـتــزويــد
الهيئة ببعض البيانات ،حيث لم تلتزم
بعض الشركات التي تم الترخيص لها

وفق القانون رقم  116لسنة  2013بشأن
تـشـجـيــع االس ـت ـث ـمــار ال ـم ـبــاشــر بـتــزويــد
الهيئة بالبيانات التي تطلبها لتنفيذ
أح ـك ــام ال ـق ــان ــون ،ح ـيــث خــال ـفــت الـهـيـئــة
بعض تلك الشركات استنادا إلى المادة
 32من القانون المذكور.
وب ــاش ــرت الـهـيـئــة بمتابعة الـكـيــانــات
ّ
االستثمارية بشكل دوري حتى يتم تسلم
جميع الـبـيــانــات الـمـطـلــوبــة ،وف ــي حالة
استمرار المستثمر بعدم تسليم البيانات،
سيتم توقيع الجزاءات وفرض العقوبات
التي حددها القانون بهذا الـشــأن ،على
صعيد متصل ،لم تلتزم بعض الشركات
ال ـت ــي ت ــم ال ـتــرخ ـيــص ل ـهــا بــاش ـتــراطــات
ّ
الترخيص المتعلقة باستيفائها لنسبة
ال ـع ـم ــال ــة ال ــوط ـن ـي ــة الـ ـمـ ـح ــددة ف ــي طـلــب
الـتــرخـيــص ال ـم ـقــدم مـنـهــا ،حـيــث أن ــذرت

الهيئة تلك الشركات ،السيما أن الهيئة
ً
تـمـنــح ال ـمــزايــا واإلع ـ ـفـ ــاءات وف ـق ــا لـقــرار
المدير العام رقم  313لسنة  ،2016وذلك
بناء على عدة اعتبارات من ضمنها خلق
فرص عمل للعمالة الوطنية.
يذكر أن المخالفة بقرار رقم  55لسنة
 2021جـ ـ ــاء ت بـ ـن ــاء ع ـل ــى ت ـق ــري ــر إدارة
المتابعة والـتــد قـيــق المتضمن ار تـكــاب
الكيان االستثماري مخالفة عدم االلتزام
باشتراطات الترخيص وأحكام القانون
رقــم  116لسنة  ،2013كما توفر الهيئة
التسهيالت الالزمة للكيانات االستثمارية
ّ
ل ـحــث ـهــا ع ـلــى االل ـ ـتـ ــزام بـنـسـبــة الـعـمــالــة
الوطنية المقررة ،في حين تحرص على
تطبيق الجزاءات وتصحيح المخالفات.

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

6.268

5.733

4.675

2.380 2.775 3.302

«تكنيب» الفرنسية تفوز بعقد «كيبيك»
بـ  223مليون دوالر لتوفير االستشارات للمشاريع وخدمات اإلدارة
حصلت الشركة الهندسية
الفرنسية "تكنيب" Technip
على عقد استشاري لهندسة
المشاريع وخدمات اإلدارة من
الشركة الكويتية للصناعات
البترولية المتكاملة ()Kipic
المملوكة لـلــدو لــة ،بقيمة 68
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ( 223مـلـيــون
دوالر) ،ب ـع ــد أن ق ــد م ــت أ ق ــل
عرض للعقد ،وفق "ميد".
ويـ ـ ـغـ ـ ـط ـ ــي ن ـ ـ ـطـ ـ ــاق الـ ـعـ ـق ــد
الخدمات االستشارية لهندسة
وإدارة ا ل ـم ـشــار يــع لمختلف
الـمـشــاريــع فــي مصفاة الــزور
بـ ــال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ومـ ـجـ ـم ــع ال ـ ـ ــزور
لـلـبـتــروكـيـمــاويــات ،ومنشآت
اس ـ ـت ـ ـيـ ــراد الـ ـ ـغ ـ ــاز ال ـط ـب ـي ـعــي
المسال ،وغيرها من المرافق
التابعة لشركة كيبيك.

وك ــان ــت أربـ ـ ــع ش ــرك ــات قــد
ق ـ ّـدم ــت لـلـمـنــاقـصــة وشــاركــت
ب ــالـ ـعـ ـط ــاءات ،وهـ ـ ــي :تـكـنـيــب
(فــرنـســا) بـ ـ  68مـلـيــون ديـنــار
( 223م ـل ـيــون دوالر) ،وKBR
(ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة) ب ـ ـ 73
مليونا ،وورلي (أستراليا) 84
مليونا ،ووود غروب (المملكة
المتحدة) 98 ،مليونا.
يـ ـ ــذ كـ ـ ــر أن " كـ ـ ـيـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــك" ق ــد
أ سـ ـ ـ ـس ـ ـ ــت فـ ـ ـ ــي  18أ كـ ـ ـت ـ ــو ب ـ ــر
 2016لتشغيل مجمع ا لــزور
للتكرير والبتروكيماويات في
الكويت ،إضافة إلــى المرافق
الـمــرتـبـطــة ب ــه .وم ــن المتوقع
أن يبدأ تشغيل مصفاة الزور
الكويتية البالغة قيمتها 16
مليار دوالر هذا العام.
وف ــي يــولـيــو ،أفـ ــادت "مـيــد"

بـ ــأن "ك ـي ـب ـي ــك" تـ ـ ــدرس إعـ ــادة
دراس ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـج ـ ــدوى لـمـجـمــع
ال ـ ـ ـ ـ ــزور لـ ـلـ ـبـ ـت ــروكـ ـيـ ـم ــاوي ــات
الـ ـ ـمـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــط لـ ـ ـ ــه ب ـ ـق ـ ـي ـ ـمـ ــة 10
مـ ـلـ ـي ــارات دوالر ،والـ ـ ــذي من
ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر أن يـ ـت ــم دم ـ ـجـ ــه مــع
م ـص ـفــاة الـ ـ ــزورُ .
وي ـع ـت ـقــد أنــه
يمكن تكرار دراسات الجدوى
لتقييم كيف يمكن أن تتأثر
رب ـ ـح ـ ـيـ ــة الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ب ـس ـبــب
التأثير الطويل المدى لوباء
 Covid-19على األسواق.

مكاسب لمؤشرات البورصة ...والسيولة ترتفع إلى نحو  47مليون دينار
عمليات شراء واضحة على األسهم القيادية في السوقين األول ورئيسي 50
●

علي العنزي

أق ـ ـف ـ ـلـ ــت م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات بـ ــورصـ ــة
الـكــويــت تـعــامــاتـهــا ،أم ــس ،على
ارتـفــاعــات واضـحــة ،وكــذلــك نمت
المتغيرات العامة للجلسة (القيمة
والكمية واألسهم المتداولة وعدد
الصفقات) ورب ــح مــؤشــر السوق
ال ـعــام نسبة  0.57فــي الـمـئــة ،أي
 32.59نقطة ،ليقفل على مستوى
 5733.61نـقـطــة بـسـيــولــة كبيرة
تجاوزت حاجز معدلها السنوي
ل ـهــذا ال ـع ــام ،وال ـبــالــغ  44مليون
دي ـن ــار واق ـت ــرب ــت م ــن  47مـلـيــون
ديـنــار تــداولــت  240مليون سهم
عـبــر  10028صـفـقــة ،وت ــم ت ــداول
 141س ـه ـمــا ،وهـ ــو رقـ ــم قـيــاســي
لهذا العام وربح منها  87سهما،
بينما تراجع  36سهما وأقفل 18
سهما دون تغير ،وكانت مكاسب
السوق األول مساوية ،حيث بلغت
ن ـس ـبــة  0.58ف ــي ال ـم ـئــة ت ـســاوي
 36.45نقطة ليقفل على مستوى
 6268.52نـقـطــة بـسـيــولــة كبيرة
بلغت  34.7مليون دينار تداولت
 93.6م ـل ـي ــون س ـه ــم ع ـب ــر 5234
صـفـقــة ،ورب ــح  17سـهـمــا مقابل
تراجع  4اسهم ،واستقر  4اسهم
دون تغير ،وكذلك كانت مكاسب
رئ ـي ـســي  50م ـس ــاوي ــة لـســابـقـيــه
تقريبا ،وبلغت  0.54في المئة أي
 26.34نقطة ليقفل على مستوى
 4862.79نقطة بسيولة أعلى من
ســابـقــاتـهــا لـهــذا الـشـهــر بلغت 9
ماليين دينار تداولت  93.3مليون
س ـهــم ع ـبــر  2865ص ـف ـقــة ،ورب ــح

أخبار الشركات
«مواشي» تربح  966.12ألف دينار
بلغت أربــاح شركة تـجــارة ونقل المواشي  966.12ألــف دينار
بواقع  4.62فلوس للسهم خالل عام  ،2020مقابل تحقيقها أرباحا
بـ  1.17مليون دينار بما يعادل  5.61فلوس للسهم خالل عام .2019

«إنجازات» تحقق  831.45ألف دينار
حققت شركة إنجازات للتنمية العقارية ارباحا بقيمة 831.45
ألــف دي ـنــار ،بــواقــع  2.48فلس للسهم خــال عــام  ،2020مقابل
تحقيقها خسائر بـ  6.89ماليين دينار بما يعادل  20.52فلسا
للسهم خالل عام .2019

 37سهما من إجمالي  48سهما
متداوال ،بينما انخفض  8اسهم
واستقر  3فقط دون تغير.

نمو جماعي
لحقت اسهم السوق الرئيسي
ورئيسي  50بأسهم قطاع البنوك
التي استمرت فــي ادائـهــا القوي
وس ــط عـمـلـيــات شـ ــراء معظمها
رأس ــي ت ــرك ــزت ،ام ــس ،وكــالـعــادة
على اسهم الوطني وبيتك وبنك
الـخـلـيــج ،وتـحــركــت أيـضــا اسهم
الوسط والبنوك الصغيرة ،وكان

أداء مـعـظــم اس ـهــم ال ـســوق األول
إيجابيا ولم يتراجع سوى اربع
اسهم هي االفكو وهيومن سوفت
وك ــاب ــات وأهـ ـل ــي م ـت ـحــد ،ال ــذي
سجل تراجعا واضحا وضغطا
على المؤشر بحكم وزنه الثقيل
نـسـبـيــا ،وك ــان ــت ابـ ــرز الـتـغـيــرات
ف ــي ج ـل ـســة االم ـ ــس مـ ـق ــارن ــة مــع
ســابـقــاتـهــا لـهــذا األس ـبــوع عــودة
ال ـحــراك الكبير عـلــى اسـهــم كتلة
ايفا وسهم أعيان ،والتي حققت
مكاسب كبيرة وبنشاط وا ضــح
أعادها إلــى الواجهة مــرة أخــرى،
وكانت فترة المزاد هي الفيصل،

أمس ،حيث إعادة كثير من النقاط
الضائعة قبيل نهاية الجلسة من
األس ـهــم ال ـق ـيــاديــة ،مـثــل الــوطـنــي
وأج ـل ـي ـتــي وب ـن ــك بــوب ـيــان وق ــوة
اق ـ ـفـ ــاالت األسـ ـه ــم ال ـن ـش ـي ـطــة فــي
رئيسي ،وتأكيدها على أسعارها
الـحــالـيــة ،وهــي قمم لبعضها لم
تـصـلـهــا م ـنــذ أك ـث ــر م ــن ع ـقــد من
الزمان ،لتنتهي الجلسة إيجابية
على مستوى مؤشراتها الرئيسية
ومتغيراتها الثالث.
ً
خ ـ ـل ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــا  ،ا س ـ ـت ـ ـمـ ــر األداء
المتباين فــي مــؤشــرات األســواق
المالية الخليجية ،حيث استمر

الـقــائــد عـلــى تسجيل مستويات
قـ ـي ــاسـ ـي ــة ه ـ ــي األفـ ـ ـض ـ ــل مـ ـن ــذ 6
س ـن ــوات ،بـعــد ان ت ـجــاوز مــؤشــر
"تـ ــاسـ ــي" ال ــرئ ـي ـس ــي م ـس ـتــويــات
 9400نقطة ،وهي األعلى منذ عام
 ،2015وربحت مؤشرات الكويت
وقطر وعمان ،بينما سجل مؤشر
سـ ــوق أب ــوظ ـب ــي ت ــراج ـع ــا كـبـيــرا
بنسبة فاقت  1.5في المئة وخسر
ســوقــا دب ــي وال ـب ـحــريــن وبنسب
أقل ،وكانت أسعار النفط تتداول
ع ـل ــى حـ ـ ــدود  69دوالرا لـمــز يــج
برنت ،وسط عمليات جني أرباح
مستمرة.

«بيتك ريت» :توزيع
ً
 %0.333نقدا
أق ـ ـ ــرت ال ـه ـي ـئ ــة اإلداريـ ـ ـ ــة
ل ـص ـن ــدوق ب ـي ـتــك كــابـيـتــال
ري ــت ت ــوزي ــع أرب ـ ــاح نقدية
ب ـن ـس ـبــة  0.333ف ــي ا لـمـئــة
( 4ف ــي ال ـم ـئــة ع ـلــى أس ــاس
سنوي) من القيمة األسمية
لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــوح ـ ـ ــدة ع ـ ـ ـ ــن فـ ـ ـب ـ ــراي ـ ــر
 ،2021وذ ل ــك للمساهمين
ال ـم ـس ـج ـل ـيــن فـ ــي س ـجــات
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق ن ـ ـهـ ــايـ ــة يـ ــوم
االستحقاق.

تابعة لـ «أصول» تتنازل عن حق انتفاع
«الهالل» تخسر
قسيمة صناعية
كشفت شركة أصول لالستثمار عن قيام شركة بيت أصول  1.5مليون دينار
العقارية ،تابعة ومملوكة للمجموعة ،بتوقيع عقد ابتدائي أمس
االول ،بالتنازل عن حق انتفاع قسيمة صناعية ألحد المشترين
مقابل  2.75مليون دينار .وقالت «أصول» إن القسيمة الصناعية
تقع في منطقة الري الصناعية ،قطعة ( ،)1موضحة أنه سيتم
استكمال إجراءات التنازل أمام الهيئة العامة للصناعة والجهات
الرسمية خالل  90يوم عمل.
وأوضحت أنه في حال إتمام عملية التنازل فإنه سيتم تحقيق
أربــاح للشركة سيتم تحديدها عند االنتهاء من هذه العملية،
ومن المتوقع أن تنعكس هذه األرباح على البيانات المالية للربع
الثاني من عام .2021

ت ـك ـب ــدت ش ــرك ــة أس ـم ـنــت
الهالل خسائر بـ  1.5مليون
دي ـن ــار ب ــواق ــع  14.82فلسا
ل ـل ـس ـهــم خ ـ ــال ع ـ ــام ،2020
م ـق ــاب ــل تـحـقـيـقـهــا خـســائــر
ب ـ ـ  681.1ألـ ــف ديـ ـن ــار ،بما
يـعــادل  6.71فـلــوس للسهم
خالل .2019

 %200ارتفاع عدد صفقات االندماج واالستحواذ في الربع الرابع
«المركز» :الكيانات الخليجية ابتعدت عن الشركات اإلقليمية
ذكـ ـ ـ ــر ت ـ ـقـ ــريـ ــر أص ـ ـ ــدرت ـ ـ ــه إدارة
الخدمات المصرفية االستثمارية
في المركز المالي الكويتي (المركز)
ً
مـ ــؤ خـ ــرا  ،أن ش ــر ك ــة "إس آي جــي
كــومـبـيـبـلــوك" ()SIG Combibloc
كــانــت صاحبة أكـبــر صفقة ضمن
ص ـف ـقــات االنـ ــدمـ ــاج واالس ـت ـح ــواذ
فــي أس ــواق دول مجلس الـتـعــاون
الخليجي خــال الــربــع الــرابــع من
العام .2020
وأوضح التقرير أن قيمة الصفقة
بلغت  571مليون دوالر استحوذت
بموجبها الشركة السويسرية (the
 )Swiss packaging companyعلى
ح ـصــة  50ف ــي ال ـم ـئــة ف ــي "إس آي
جي كومبيبلوك" ،والتي تأسست
عبر مشروع مشترك مع "مجموعة
العبيكان لالستثمار" .ومع إتمام
ا ل ـص ـف ـق ــة ،ت ـح ـت ـفــظ "إس آي جــي
كــوم ـب ـي ـب ـلــوك" بــالـمـلـكـيــة الـكــامـلــة
للمشروع.
وك ــان ــت ث ــان ــي أك ـب ــر الـصـفـقــات
لـ ـمـ ـصـ ـلـ ـح ــة م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ال ـخ ـل ـي ــج
للتأمين ،التي أعلنت توقيع اتفاقية
مع شركة " "AXAلالستحواذ على
عملياتها ا لـتــأ مـيـنـيــة فــي منطقة
الخليج مقابل مبلغ ق ــدره 474.8
م ـل ـي ــون دوالر ،م ـت ـض ـم ـنــة حـصــة
مجموعة "يوسف بن أحمد كانو"
( 100فــي ال ـم ـئــة)" ،أك ـســا للتأمين
التعاوني" ( 50في المئة) ،و"أكسا
الـهــال األخـضــر للتأمين" ( 28في
المئة).
أم ـ ــا ال ـص ـف ـقــة ال ـك ـب ــرى ال ـثــال ـثــة

فكانت استحواذ "الشركة الوطنية
للتبريد المركزي" على حصة 100
ف ــي الـمـئــة ف ــي شــركــة "الـسـعــديــات
ك ــولـ ـيـ ـن ــغ" ،وشـ ــركـ ــة "ال ـس ـع ــدي ــات
لـتـبــريــد ال ـم ـنــاطــق" م ـقــابــل 262.2
مـ ـلـ ـي ــون دوالر .و ت ـم ـت ـل ــك ه ــا ت ــان
الشركتان مجتمعتين القدرة على
توليد  88ألف طن مبرد .كما أعلنت
"ش ــرك ــة االتـ ـ ـص ـ ــاالت ال ـس ـع ــودي ــة"
إبــرام اتفاقية مع شركة "ويسترن
يــون ـيــون" لـبـيــع حـصــة ق ــدره ــا 15
فــي المئة فــي "شــركــة المدفوعات
الرقمية السعودية" المملوكة لها
بــال ـكــامــل ،بـقـيـمــة إجـمــالـيــة بلغت
 200م ـل ـيــون دوالر .وك ــا ن ــت آخــر
لمجموعة "أغذية" التي
الصفقات
ً
أعـلـنــت تلقيها ع ــرض ــا غـيــر مـلــزم
مـ ــن "الـ ـش ــرك ــة ال ـق ــاب ـض ــة ال ـع ــام ــة"
(صناعات) ،المالك الوحيد لشركة
"ال ـ ـفـ ــوعـ ــة" ،ي ـت ـض ـمــن ن ـق ــل مـلـكـيــة
غالبية أعمال "الفوعة" إلى "أغذية".
وتـنــص الـشــروط الرئيسية لدمج
"الـ ـف ــوع ــة" م ــع م ـج ـمــوعــة "أغ ــذي ــة"
على أن تتم الصفقة مقابل إصدار
أدوات قابلة للتحويل بقيمة 122.5
مليون دوالر.

معدل النمو
ً
وفقا لتقرير "المركز" ،شهد عدد
ص ـف ـقــات االنـ ــدمـ ــاج واالس ـت ـح ــواذ
التي تمت في دول مجلس التعاون
الخليجي خــال الــربــع الــرابــع من
ً
 2020ارتفاعا بنسبة  200في المئة

مـقــارنــة بــالــربــع الــرابــع مــن ،2019
و 57في المئة مقارنة بالربع الثالث
من  .2020وسجلت جميع األسواق،
عدا سوقي ُعمان وقطر ،ارتفاع في
عــدد الصفقات التي تمت مقارنة
بالربع السابق.

الكيانات المستهدفة
نـ ـ ـف ـ ــذت ك ـ ـيـ ــانـ ــات االس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ
الخليجية معظم الصفقات التي
تـمــت ف ــي ال ــرب ــع ال ــراب ــع م ــن 2020
وال ــرب ــع ال ـثــالــث م ــن  ،2020حيث
مـثـلــت  81ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إجـمــالــي
ع ــدد ال ـص ـف ـقــات ال ـتــي ت ـمــت خــال
الربع الرابع من  ،2020بينما كانت
نسبة المستحوذين األجــانــب 11
فــي الـمـئــة .وتـمـثــل نسبة ال ـ ـ  8في
المئة المتبقية صفقات لم تتوافر
ف ـي ـه ــا مـ ـعـ ـل ــوم ــات عـ ــن الـ ـش ــرك ــات
المستحوذة .كما هيمنت كيانات
االستحواذ الخليجية على السوق
خــال الــربــع الـســابــق ،حيث مثلت
 65ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن إج ـم ــال ــي ع ــدد
الصفقات التي تمت ،بينما بلغت
نسبة المستحوذين األجــانــب 13
في المئة .وكانت نسبة ال ـ  22في
المئة المتبقية لصفقات لم تتوافر
ف ـي ـه ــا مـ ـعـ ـل ــوم ــات عـ ــن الـ ـش ــرك ــات
المستحوذة.
وأضـ ـ ـ ــاف تـ ـق ــري ــر "ال ـ ـمـ ــركـ ــز" أن
ك ـي ــان ــات االسـ ـتـ ـح ــواذ الـخـلـيـجـيــة
ركزت على شركات محلية ودولية،
وابتعدت عن الشركات اإلقليمية،

عدا السوق اإلماراتي .وخالل الربع
الــرابــع مــن  ،2020أبــرمــت كيانات
االستحواذ الخليجية ما مجموعه
 27صفقة فــي أســواقـهــا المحلية،
مقارنة بـ  14صفقة في الربع الثالث
مــن  ،2020و 10صفقات تضمنت
شركات دولية ،بتراجع طفيف عن
عدد تلك الصفقات في الربع الثالث
من العام.
واسـ ـتـ ـح ــوذ ال ـم ـس ـت ـث ـمــرون مــن
اإلمـ ـ ــارات والـبـحــريــن عـلــى  50في
المئة و 20في المئة من الصفقات
الدولية التي تمت بالفعل ،يليهم
مستثمرو ُعمان وقطر والسعودية،
ال ـ ــذي ـ ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــوذوا عـ ـل ــى ب ـق ـيــة
ال ـص ـف ـق ــات .ول ـ ــم تـ ـب ــرم ال ـك ـيــانــات
المستحوذة الكويتية أي صفقات
خارج البالد خالل هذا الربع.
يقصد بالصفقات المحلية قيام
المستثمر الخليجي باالستحواذ
على شركة مستهدفة داخــل بلده
(أي أن ي ـس ـت ـحــوذ كـ ـي ــان كــو يـتــي
ع ـل ــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال ع ـل ــى شــركــة
كويتية ،وكيان سعودي على شركة
سعودية ،وهكذا).

المستثمرون األجانب
وأشـ ـ ــار ت ـقــريــر "الـ ـم ــرك ــز" إلـ ــى أن
مـ ـسـ ـت ــوى اه ـ ـت ـ ـمـ ــام ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن
األجــانــب بــالـســوق الخليجي ارتفع
طفيفة خالل الربع الرابع من
بنسبة
ً
 2020مقارنة بالربع السابق ،حيث
أبرم مستثمرون أجانب بنجاح أربع

صـ ـفـ ـق ــات خ ــال
هذا الربع ،بينما
أب ـ ـ ـ ــرم ـ ـ ـ ــوا ث ـ ــاث
صـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـق ـ ـ ــات ف ــي
الربع الثالث من
ال ـع ــام .واليـ ــزال
ً
اإلجمالي بعيدا
عـ ـ ـ ــن مـ ـسـ ـت ــوى
ال ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــات
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ــم فــي
الـ ــربـ ــع ال ــراب ــع
من .2019
ويرجع ذلك في المقام األول إلى
حــالــة ع ــدم الـيـقـيــن فــي أسـ ــواق دول
م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي ج ــراء
انتشار جائحة فـيــروس كوفيد19-
وت ــأث ـي ــره ــا األس ــاس ــي ع ـلــى أس ـعــار
ال ـ ـن ـ ـفـ ــط .ون ـ ـظ ـ ــرا الع ـ ـت ـ ـمـ ــاد م ـع ـظــم
اقـ ـتـ ـص ــادات دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـن ـ ـفـ ــط والـ ـ ـغ ـ ــاز
الطبيعي ،فــإن العديد من الكيانات
األجنبية تـتــردد فــي االستثمار في
ال ـم ـن ـط ـقــة م ــن دون االسـ ـتـ ـن ــاد إل ــى
حـقــائــق مـلـمــوســة ب ـشــأن اتـجــاهــات
صناعة النفط والغاز.
واستمرت الشركات اإلماراتية في
نيل أكبر قدر من اهتمام المستثمرين
األجانب مقارنة بباقي دول مجلس
ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي ،إال أن الـســوق
ال ـس ـعــودي دخ ـلــت ب ـقــوة فــي مشهد
المنافسة فــي هــذا الــربــع ،رغــم أنها
ل ــم تـشـهــد أي صـفـقــة اس ـت ـحــواذ في
الربع السابق .ولم تسجل ٌ
أي من دول
مجلس التعاون الخليجي األخــرى

صفقات مكتملة لكيانات مستحوذة
أج ـن ـب ـيــة ط ـ ــوال هـ ــذا ال ــرب ــع .ك ـمــا لم
تـسـجــل ال ـكــويــت ُ
وعـ ـم ــان وق ـط ــر أي
صفقة ألجانب خالل األرباع الثالثة
الماضية.

الصفقات عبر القطاعات
بــاإلضــافــة إلــى ذل ــك ،ن ـ ّـوه التقرير
إل ــى أن الـصـفـقــات ال ـتــي تـمــت خــال
ال ــرب ــع كــانــت م ــوزع ــة عـلــى قـطــاعــات
مـ ـتـ ـع ــددة ،وه ـ ــو مـ ــا تـ ــم رص ـ ـ ــده فــي
األرب ـ ـ ـ ـ ــاع الـ ـس ــابـ ـق ــة كـ ــذلـ ــك .وك ــان ــت
القطاعات التي شهدت أعلى مستوى
مــن الـنـشــاط ط ــوال الــربــع الــرابــع من
عــام  2020هــي السلع االستهالكية
والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم وال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات ال ـم ــالـ ـي ــة
والصناعة .وشكلت هذه القطاعات
األربـعــة مجتمعة مــا نسبته  55في
الـمـئــة مــن إج ـمــالــي الـصـفـقــات التي
تمت طوال الربع .كما كان القطاعان
المالي والصناعي من بين القطاعات

التي شهدت أعلى قدر من النشاط في
الربعين السابقين من .2020

صفقات معلنة
بـنـهــايــة ال ــرب ــع ال ــراب ــع م ــن ،2020
وصل إجمالي عدد الصفقات المعلنة
ً
ً
 26صفقة ،مسجلة ار تـفــا عــا طفيفا
مقارنة بالربع الثالث من العام الذي
أعلنت فيه  23صفقة .وشملت أغلبية
ه ــذه الـصـفـقــات ش ــرك ــات مستهدفة
سعودية وإماراتية ،مثلت كل منها
 42في المئة من إجمالي الصفقات
المعلنة.
وتـ ـضـ ـمـ ـن ــت الـ ـنـ ـسـ ـب ــة ال ـم ـت ـب ـق ـيــة
شركات مستهدفة ُعمانية وبحرينية
وكويتية ،ولم تعلن قطر أي صفقة.
وك ــان ــت أس ـ ــواق ُع ـم ــان والـسـعــوديــة
واإلم ـ ـ ـ ــارات ال ــوح ـي ــدة ال ـت ــي شـهــدت
ً
ً
نموا طفيفا في هذا النشاط ،بينما
كان النمو مستقر أو سلبي في بقية
األسواق الخليجية.

10
اقتصاد
الصقر يبحث تعزيز التعاون المشترك مع وزير التجارة
ةديرجلا
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استقبل وأعضاء غرفة التجارة السلمان ووكيل الوزارة ومدير هيئة الصناعة
أشار الصقر إلى أن هناك
العديد من المواضيع التي
ترغب غرفة التجارة بطرحها
وفي مقدمتها ترسيخ مبدأ
التعاون بين الغرفة ووزارة
التجارة والصناعة مع عدة
جهات منها :الهيئة العامة
للقوى العاملة ،ومؤسسة
الموانئ الكويتية وهيئة
الصناعة.

اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
إدارة غــرفــة ت ـجــارة وصناعة
الكويت ،محمد جاسم الصقر،
ص ـب ــاح أمـ ــس بـمـكـتـبــه وزي ــر
التجارة والصناعة د .عبدالله
السلمان ،يرافقه وكيل الوزارة
عبدالله العفاسي ،إضافة إلى
الـمــديــر ال ـعــام للهيئة العامة
للصناعة د .عبدالكريم تقي،
بحضور النائب األول لرئيس
ال ـغــرفــة ع ـبــدالــوهــاب ال ـ ــوزان،
والنائب الثاني فهد الجوعان.
ورح ـ ـ ــب الـ ـصـ ـق ــر ب ــال ــوزي ــر
ً
مـ ـع ــرب ــا ع ـ ــن سـ ـع ــادت ــه ب ـه ــذا
اللقاء الذي يؤكد تعزيز مبدأ
ا لـتـعــاون المشترك فيما بين
ال ـغ ــرف ــة والـ ـ ـ ــوزارة ف ــي ك ــل ما
ي ـت ـع ـلــق ب ـت ـطــويــر االق ـت ـص ــاد
الوطني الكويتي انطالقا من
دور الغرفة في تمثيل القطاع
الخاص.
وأشار إلى أن هناك العديد
م ــن ال ـم ــواض ـي ــع ال ـت ــي تــرغــب
ال ـ ـغـ ــرفـ ــة بـ ـط ــرحـ ـه ــا ف ـ ــي ه ــذا
ال ـل ـق ــاء وي ــأت ــي ف ــي مـقــدمـتـهــا
تــرس ـيــخ م ـب ــدأ ال ـت ـع ــاون بين
الـ ـغ ــرف ــة وال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة م ـ ــع ع ــدة
جـهــات مـنـهــا :الـهـيـئــة العامة
ل ـل ـق ــوى ال ـع ــام ـل ــة ،ومــؤس ـســة

«الغرفة» تعقد ورشة عمل
افتراضية مع سفارة أوكرانيا
بتنظيــم مـشـتـ ــرك بـيـ ــن غــرفـ ــة ت ـج ـ ــارة وصـنـ ــاعــة الـكــويـ ــت،
وسفارة جمهورية أوكرانيا لدى دولة الكويت ،ستعقد "ورشة
عـمــل افـتــراضـيــة –  – Online Workshopحــول قـطــاع العقار
في أوكرانيا" ،الساعة  11:00يوم  16الجاري ،بهدف مناقشة
االستثمار في قطاع العقار ،واالستشارات والخدمات القانونية
المتعلقة به ،وتطلعات الطرفين إلى تعزيز العالقات التجارية
واالقـتـصــاديــة فــي ه ــذا الـمـجــال ،واس ـت ـعــراض ف ــرص الـتـعــاون
المشترك بين اصحاب األعمال من البلدين الصديقين.
وبـهــذه المناسبة ،تــدعــو الـغــرفــة األع ـضــاء للتواصل معها
عن طريق البريد اإللكتروني ( ،)kcci@kcci.org.kwليتسنى
لها تزويدكم برابط المشاركة في هذه الورشة ،لكونها فرصة
سانحة لفتح آفاق تجارية جديدة بين دولة الكويت وجمهورية
أوكرانيا.

ً
الصقر مستقبال السلمان والعفاسي
الموانئ الكويتية و"الصناعة"،
وذلـ ـ ـ ـ ــك لـ ـقـ ـن ــاعـ ـتـ ـه ــا ب ـ ــال ـ ــدور
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــاري ال ـ ـم ـ ـهـ ــم الـ ـ ــذي
تقوم بــه الغرفة فــي القضايا
والـ ـم ــواضـ ـي ــع االقـ ـتـ ـص ــادي ــة،
ً
مؤكدا استعداد الغرفة التام
لتقديم كــل المقترحات التي

من شأنها النهوض بمختلف
ال ـق ـط ــاع ــات االق ـت ـص ــادي ــة من
خـ ـ ــال ال ـ ـتـ ــواصـ ــل ال ـم ـس ـت ـمــر
وال ـم ـش ــارك ــة ف ــي اج ـت ـمــاعــات
اللجان الثنائية.
م ــن ج ــان ـب ــه ،ت ـق ــدم ال ــوزي ــر
بالشكر لرئيس الغرفة وأعرب

عن سعادته بهذا اللقاء الذي
ي ـت ــرج ــم ع ـم ــق الـ ــدعـ ــم ال ــدائ ــم
ال ـ ــذي ت ـقــدمــه ال ـغــرفــة ل ـ ــوزارة
ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة ومـ ـس ــان ــدتـ ـه ــا فــي
تحقيق أهــدافـهــا فــي التطور
والـ ـتـ ـق ــدم فـ ــي كـ ــل ال ـم ـج ــاالت
ً
االقتصادية والتجارية ،مؤكدا

ح ــرص ال ـ ــوزارة عـلــى متابعة
المواضيع المقدمة من الغرفة
من خــال التنسيق المستمر
بين الجانبين.
وفـ ـ ــي نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ،أك ــد
الصقر استعداد الغرفة التام
لـلـتـعــاون مــع الـ ـ ــوزارة فــي كل

ال ـم ــواض ـي ــع ال ـم ـش ـتــركــة ذات
ً
ال ـطــابــع االق ـت ـص ــادي ،مـقــدمــا
ش ـكــره الـعـمـيــق ل ـلــوزيــر على
م ــا أبـ ـ ــداه م ــن تـ ـع ــاون وتـفـهــم
لـمـطــالـبــات ال ـق ـطــاع ال ـخــاص،
ً
آمــا أن تتجدد اللقاء ات معه
في المستقبل لمتابعة تنفيذ

كل ما يخص تطوير االقتصاد
ال ــوطـ ـن ــي وت ـح ـق ـي ــق ال ــرغ ـب ــة
الـســامـيــة لـسـمــو أم ـيــر الـبــاد
الشيخ نواف األحمد.

ّ
«سيتي غروب» تدشن  80حافلة نقل عام ...صديقة للبيئة

ّ
ّ
بودي :الحافالت الجديدة توفر مزايا متعددة بعضها يستخدم للمرة األولى في الكويت

لقطة جماعية

جانب من الجولة
ّ
دشـ ـن ــت "س ـي ـت ــي غـ ـ ـ ــروب" ،أم ــس
األول 80 ،حافلة نقل عــام جديدة،
ّ
تمثل الجزء األول من عملية إحالل
أس ـطــول ـهــا ال ـح ــال ــي ب ـ ـ ــ 160حــافـلــة
ج ـ ــد ي ـ ــدة خ ـ ـ ــال  ،2021ب ـح ـض ــور
مسؤولين في الشركة وقيادات في
وزارة الداخلية.
وخالل حفل التدشين ،أكد رئيس
مرزوق
مجلس إدارة "سيتي غروب"،
ّ
جــاســم ب ـ ــودي ،أن ال ـشــركــة تسخر
جميع طاقاتها لتطوير النقل العام
ً
فــي الـكــويــت ،مـشـيــرا إل ــى حرصها
على دعــم جهود الهيئات المعنية
وتشجيعها في حل مشاكل ازدحام
ال ـطــرق وال ـم ــرور ،وتـقــديــم خــدمــات
ً
ً
أكثر أمانا وحفاظا على البيئة.

مزايا متعددة
ولـفــت ب ــودي إل ــى أن الـحــافــات

ّ
الـ ـج ــدي ــدة تـ ــوفـ ــر مـ ــزايـ ــا م ـت ـع ـ ّـددة
بـعـضـهــا يـسـتـخــدم ل ـل ـمــرة األول ــى
ّ
فـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،كـ ـخ ــدم ــات ت ـت ـعــلــق
بتسهيل ص ـعــود ون ـ ــزول الــركــاب
ذوي االحتياجات الخاصة ،وتوفير
منفذ شحن « »USBمــع كــل مقعد،
إلى جانب كاميرات مراقبة داخلية
وخارجية لضمان سالمة الركاب،
ونـ ـ ـظ ـ ــام ت ـك ـي ـي ــف عـ ــالـ ــي الـ ـكـ ـف ــاءة
يتناسب مع حرارة جو الصيف.
وأضــاف أن الحافالت الجديدة
ً
ّ
تتميز أيضا بمحركات «»Euro III
الـصــديـقــة لـلـبـيـئــة ،ولــوحــة عــرض
« »LEDبيضاء اللون لرؤية أفضل،
ومحول حركة تلقائي متطور من
الـجـيــل ال ـســادس لتقليل مستوى
الـضـجـيــج واالهـ ـ ـت ـ ــزاز ،بــاإلضــافــة
ل ـ ـن ـ ـظـ ــام فـ ـ ــرامـ ـ ــل ع ـ ــال ـ ــي ال ـ ـك ـ ـفـ ــاءة
لتحسين توقف الحافلة وضمان
سالمة الركاب.

ّ
مـلــوثــة ،كما أنـهــا مــوفــرة للوقود،
ً
م ــوض ـح ــا أن ال ـم ـعــاي ـيــر ال ـت ــي تــم
طـلـبـهــا ع ـلــى أســاس ـهــا م ــن شــركــة
ً
يوتونغ الصينية ،عالية جدا ،بما
ّ
يطيل من عمر هذا األسطول ،ويقلل
من التكاليف التشغيلية.
وذكر أن أسطول «سيتي غروب»
ً
الـ ـح ــال ــي ي ـص ــل إل ـ ــى  550ب ــاص ــا،
ً
موضحا أن الدفعة الحالية بديل
عــن ال ـحــافــات ال ـتــي سـتـخــرج عن
الخدمة.

وقـ ــال بـ ــودي إن غــرفــة عمليات
ال ـش ــرك ــة ت ــرص ــد ت ـح ــرك ــات جميع
الحافالت مباشرة على الخريطة
( )GPSلضمان أنها تــؤدي عملها
وفق الخطة التشغيلية الموضوعة،
ح ـيــث يـمـكــن م ـشــاهــدة ال ـحــافــات
ب ــال ـل ــون األخ ـض ــر ف ــي حـ ــال كــانــت
تسير وفق المخطط لها ،وباللون
األصفر في حال تأخرها أو تقدمها
ً
ً
ّ
المقدر ،مؤكدا أن
قليال عن وقتها
ّ
ذلك يمكن الشركة من زيادة كفاءة
التشغيل ،وتقليل الكلفة ،وتقديم
خدمة أفضل للركاب.

على الخريطة ،ومواعيد وصولها
الدقيقة إ لــى المحطات ا لـتــي ّ
تمر
بـ ـه ــا ،وب ــالـ ـت ــال ــي ف ــإن ــه لـ ــن ي ـكــون
ً
مضطرا بعد ذلك النتظار الحافلة
ً
قبل فترة من الزمن ،مبينا أن نظام
حجز التذاكر سيتم عبره.
وذكر بودي أن الحافالت أفضل
وأس ـ ـ ــرع وس ـي ـل ــة ت ـن ـق ــل ،ح ـي ــث إن
الواحدة ذات الطابقين تعادل 50
مركبة ،بما يخفف االزدحام وتلوث
البيئة ،والحوادث.

ّ
موفرة للوقود

عام استثمار

تطبيق «سيتي باص»

م ــن ج ــان ـب ــه ،أكـ ــد ن ــائ ــب رئ ـيــس
مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي
في «سيتي غــروب» ،هاني شوقي،
أن ال ـ ـحـ ــافـ ــات ال ـ ـجـ ــديـ ــدة تـتـمـتــع
ب ـم ـحــر كــات « »Euro IIIا لـصــد يـقــة
ل ـل ـب ـي ـئــة ،م ــن دون أي ان ـب ـعــاثــات

وفـ ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـي ـ ــن أوضـ ـ ـ ـ ـ ــح شـ ــوقـ ــي
أن الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي عـ ــام اسـتـثـمــار
بالنسبة لـ «سيتي غ ــروب» ،ســواء
ب ــال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا فـ ــي مـ ــا يـتـعـلــق
بالتطبيق أو نظام التذاكر الجديد
أو الـ ـح ــاف ــات ال ـح ــدي ـث ــة ،ذك ـ ــر أن

وأوض ـ ـ ــح أن ال ـش ــرك ــة سـتـطـلــق
ب ـن ـه ــاي ــة ال ـ ـعـ ــام الـ ـح ــال ــي تـطـبـيــق
ّ
"سـ ـيـ ـت ــي بـ ـ ـ ــاص" ،حـ ـي ــث س ـي ـمــكــن
ّ
ال ــرك ــاب مــن رص ــد حــركــة الحافلة

راكان الصباح :إعادة هيكلة «المجموعة الوطنية»

ً
ً
لتحسين عملياتها التشغيلية وتعزيز نموها وتوسعها محليا وإقليميا
أعـ ـل ــن رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة
شركة المجموعة الوطنية ،الشيخ
راكان البدر الصباح ،إعادة هيكلة
الشركة ،وطرح خطة واستراتيجية
جديدة للنهوض بها ،تستهدف
تحسين مستوى كفاءة عملياتها
ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة وتـ ـع ــزي ــز ن ـم ــوه ــا،
وتـمـكـيـنـهــا م ــن اق ـت ـن ــاص فــرص
والتوسع في آليات عملها ،بهدف
االستحواذ على صفقات لمشاريع
ً
ً
جديدة محليا وإقليميا.
وأش ــار ال ــى أن بــرنــامــج العمل
التنفيذي للخطة الجديدة يرتكز
على محورين رئيسيين :أولهما
ي ـت ـض ـم ــن إض ـ ــاف ـ ــة واسـ ـتـ ـح ــداث
أنشطة جديدة من أبرزها تطوير
شبكات البنية التحتية واألعمال
اإللكتروميكانيكية والـمـقــاوالت
الــزراعـيــة ،وتطوير أخــرى قائمة،
ومـنـهــا إدارة وص ـيــانــة الـمــرافــق
وال ـ ــدع ـ ــاي ـ ــة واالع ـ ـ ـ ـ ـ ــان وأع ـ ـمـ ــال
ال ـ ـم ـ ـقـ ــاوالت ،وت ــأج ـي ــر ال ـم ـع ــدات
الثقيلة للمشاريع ،وثانيهما زيادة
رأس ـم ــال الـشــركــة تــدريـجـيــا على
مدى خمس سنوات مقبلة ليبلغ
 ١٥مليون دينار.
ً
وأردف "ال يخفى علينا جميعا
الخسائر الـفــادحــة الـتــي تكبدها
االقتصاد الكويتي بسبب جائحة
ك ــورون ــا ،وال ـتــي بلغت  33مليار

دوالر ،وال ــرق ــم مــرشــح لــارتـفــاع
بسبب اإلغالق المتكرر ،والتشدد
في تطبيق االجراءات االحترازية،
عالوة على التأثر السلبي الكبير
ال ـ ـ ـ ــذي ط ـ ـ ــال ق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـم ـ ـقـ ــاوالت
ً
ً
واإلنشاءات محليا وعالميا".
ولـ ـف ــت ال ـ ــى أن ه ـ ــذا ال ـت ــراج ــع
الـكـبـيــر والـتـبــاطــؤ الـمـلـحــوظ في
وتيرة النمو االقتصادي لم يثنه
ً
عن وضع خطة للتوسع محليا في
ً
الوقت الراهن ،واقليميا بعد زوال
ً
الجائحة ،معربا عن ثقته الكبيرة
بــاالق ـت ـصــاد ال ـكــوي ـتــي ،ومـتــانـتــه
وق ــدرت ــه عـلــى الـتـعــافــي الـســريــع،
ً
خصوصا فيما يتعلق بالتشييد
والبناء والمشاريع الضخمة مثل
مدينة الـحــريــر وال ـمــدن السكنية
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة والـ ـ ـمـ ـ ـط ـ ــار وغـ ـي ــره ــا
المدرجة ضمن رؤية كويت جديدة
 ،2035والـتــي سيكون للشركات
الوطنية دور في انجازها.
ً
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ـ ــه "بـ ـ ـ ـ ــدال مــن
اإلغ ـ ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـشـ ــامـ ــل أو ال ـج ــزئ ــي
ألنـشـطــة شــركـتـنــا ارتــأي ـنــا وضــع
خـطــة جــديــدة وهيكلة عملياتنا
التشغيلية وتنويعها عبر تعزيز
وج ــودن ــا ف ــي الـ ـس ــوق ال ـكــوي ـتــي،
وت ـخ ـص ـيــص أفـ ـ ــرع ل ـل ـشــركــة فــي
مناطق حولي والسالمية وشرق
لـخــدمــاتـهــا الـمـخـتـلـفــة بـمـجــاالت
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الدعاية واالعالن ،وتأجير المعدات
ال ـث ـق ـي ـل ــة واألع ـ ـ ـمـ ـ ــال االن ـش ــائ ـي ــة
والـمـقــاوالت الــزراعـيــة ،باإلضافة
ال ــى اف ـت ـتــاح ف ــرع رئـيـســي الدارة
كل األنشطة الموزعة على األفرع
وتعزيزها ،ودراس ــة التوسع في
تملك كيانات صناعية ووكــاالت
عـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن الـ ـعـ ـق ــود
والـمـنــاقـصــات ،ال ـتــي سيتابعها
فريقنا المتخصص باستشراف
ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل ودراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـف ــرص
االسـتـثـمــاريــة وال ـم ــدرب عـلــى فن
إدارة األزمــات مثل أزمة "كورونا"
وغيرها ،والتعامل معها لتحقيق
ً
أعلى ربــح وأقــل خ ـســارة" ،مؤكدا

أن "االرتقاء بأداء الشركة سيمهد
ً
الــى إدراجـهــا مستقبال فــي سوق
الكويت لالوراق المالية".
واختتم بتأكيد الدور الحيوي
وال ـم ـهــم الـ ــذي تـلـعـبــه الـمـشــاريــع
ال ـص ـغ ـيــرة وال ـم ـتــوس ـطــة وحـتــى
الـ ـمـ ـتـ ـن ــاهـ ـي ــة الـ ـصـ ـغ ــر ف ـ ــي دع ــم
االقتصاد بشكل عــام ،فهي تقدم
ً
ً
ً
ً
مفهوما اقتصاديا تنمويا شامال
ً
ق ـ ـ ـ ــادرا ع ـل ــى ت ـغ ـي ـيــر ال ـم ـع ــادالت
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة فـ ــي ال ـم ـج ـت ـم ـعــات
األح ـ ـ ــادي ـ ـ ــة الـ ـ ـم ـ ــورد أو م ـص ــدر
ال ــدخ ــل مـثــل ال ـكــويــت ،فـهــي تـبــدأ
بالتجارة ،والصناعة ،والسياحة،
ً
م ـ ـ ــرورا ب ــال ـخ ــدم ــات ،وال ـت ـجــزئــة،
ً
واالتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت ،وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى
الزراعة ،واألمن الغذائي ،والثروة
الـ ـحـ ـي ــوانـ ـي ــة ،وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا،
وغ ـي ــره ــا ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـم ـجــاالت
والقطاعات المهمة األخرى.
ون ــاش ــد ال ـح ـك ــوم ــة بـ ـض ــرورة
التدخل السريع والناجع إلنعاش
قـ ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة
والمتوسطة فــي الكويت ،والــذي
ي ـقــدر ،بحسب ال ــدراس ــات ،ب ــ500
مليون ديـنــار ،وانـقــاذ أصحابها
الــذيــن يعانون شبح االف ــاس أو
االنكماش ،وتعج أروقــة المحاكم
الكويتية بمئات القضايا الخاصة
بهم ،بسبب الــديــون واإلي ـجــارات

ال ـم ـت ــأخ ــرة ع ـل ـي ـهــم ،م ـض ـي ـفــا أن
أصحاب األعمال لم يفشلوا بسبب
سوء اإلدارة أو الفساد ،ولكن هناك
ظروفا قهرية وإجراءات حكومية
تسببت في تراكم الخسائر.

استراتيجية مستقبلية
بدوره ،قال الم ـ ـ ــدير التنف ـيــذي
لـ "المجموعة الوطنية" ،المهندس
جـ ـ ـم ـ ــال ال ـ ـص ـ ـبـ ــح ،إن الـ ـش ــرك ــة
ف ــي خـطـتـهــا واسـتــراتـيـجـيـتـهــا
المستقبلية تركز على استثمار
ً
خبراتها التي تتجاوز الـ 20عاما
في قطاع اإلنشاءات والمقاوالت،
وتطور آليات عملها التشغيلية
ً
ل ـل ـتــوســع م ـح ـل ـيــا وف ـ ــي ال ـش ــرق
األوســط عبر استحداث أنشطة،
وتقديم خــدمــات جــديــدة تواكب
ً
متطلبات سوق المقاوالت محليا،
ً
ً
مـشـيــرا ال ــى تحقيق ذل ــك فعليا
عـبــر إدراج أنـشـطــة ج ــدي ــدة في
مجال األعمال الكهروميكانيكية
واإللكتروميكانيك ،والتمديدات
االن ـش ــائ ـي ــة وال ـب ـن ـيــة الـتـحـيـتــة،
ويـشــرف عليها ويــديــرهــا فريق
م ـ ـ ـ ــدرب عـ ـل ــى أع ـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى،
ويمتلك سابقة أعـمــال ثرية في
مـشــاريــع رائ ــدة ومـتـمـيــزة داخــل
الكويت وخارجها.

ال ــدفـ ـع ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة مـ ــن الـ ـح ــاف ــات
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة س ـت ـص ــل إلـ ـ ــى ال ـش ــرك ــة
بحلول سبتمبر المقبل.
ولفت إلى انخفاض عدد الركاب
خـ ــال الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ب ـن ـحــو 20
إلــى  30فــي المئة مقارنة ب ــ،2019
بـسـبــب تـفـشــي فـ ـي ــروس ك ــورون ــا،
واإلجـ ـ ــراء ات االح ـتــرازيــة المتبعة
من قبل الحكومة بضرورة التباعد
االج ـت ـمــاعــي ،إل ــى جــانــب م ـغــادرة
نحو  250ألــف مقيم الكويت منذ
م ــارس ال ـمــاضــي ،أغلبهم مــن فئة
محدودي الدخل ممن يستخدمون
النقل العام.

حضور قيادات «الداخلية»
حـضــر حـفــل الـتــدشـيــن ق ـيــادات
ً
من وزارة الداخلية ضمت كال من
الــوكـيــل المساعد لـشــؤون الـمــرور

والعمليات ،اللواء جمال الصايغ،
وم ـســاعــد ال ـمــديــر ال ـع ــام لـلـشــؤون
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،الـ ـعـ ـمـ ـي ــد مـ ـحـ ـم ــد ف ـ ـ ـ ّـراج
الـعــدوانــي ،ومساعد المدير العام
لشؤون تنظيم السير والتراخيص،
العميد يوسف الخده ،ومدير إدارة
ال ـف ـح ــص ال ـف ـن ــي ،ال ـع ـق ـيــد مـشـعــل
السويجي ،ومدير إدارة التنسيق
وال ـم ـتــاب ـعــة ،الـعـقـيــد سـعـيــد فــاح
العميري ،ورئيس قسم العالقات
الـ ـع ــام ــة ،ال ـع ـق ـيــد نـ ـ ــواف ال ـح ـب ــان،
ورئيس قسم المكتب الفني ،العقيد
خالد الـعــدوانــي ،والمقدم يوسف
ال ـح ــداد ،والـمـقــدم عـبــدالـلــه بهمن،
والنقيب عبدالله بوحسن ،وأمين
س ــر نـ ـ ــادي مـ ـب ــارك ال ـك ـب ـيــر ل ــذوي
االحتياجات الخاصة ،عبدالعزيز
نايف المطيري ،وجاسم العوضي
من "كويت كوميوت".

 Ooredooتطلق قناتها
على Clubhouse
ً
تـ ـ ـق ـ ــد ي ـ ــرا مـ ـ ــن Ooredoo
لالتصاالت ،ألهمية التواصل
مــع جـمـيــع شــرائــح ًالمجتمع
وال ـع ـم ــاء ،وم ــواك ـب ــة ألح ــدث
الـتـطــورات الرقمية لمختلف
وسائل التواصل االجتماعي،
أ ع ـل ـن ــت  Ooredooا ل ـكــو يــت
اطـ ــاق قـنــاتـهــا ع ـلــى الشبكة
االجتماعية الجديدة القائمة
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــوت ،تـ ـطـ ـبـ ـي ــق
.Clubhouse
وتـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة
ً
ت ـم ــاش ـي ــا مـ ــع اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
الشركة ورؤيتها المتمثلة في
إثــراء تجربة األفــراد الرقمية،
ً
فــدائ ـمــا م ــا كــانــت سـبــاقــة في
المساهمة والمشاركة بجميع
األن ـش ـطــة ال ـتــي ت ـســرع عجلة
الـتـحــول الــرقـمــي ،وقــريـبــة من
جميع عمالئها فتحرص على
االنضمام إلى مختلف القنوات
االلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ل ـل ـت ـف ــاع ــل مــع
الـعـمــاء ،واالسـتـمــاع لجميع
اآلراء الـمـطــروحــة مــن قبلهم،
مما يوطد العالقة بينهما.
ولـ ـ ـ ــإشـ ـ ـ ــارة فـ ـ ـ ــإن ط ـب ـي ـعــة
تطبيق  Clubhouseالبعيدة
كـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــد عـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــور
والكتابات ،التي تعتمد فقط

مجبل األيوب

عـلــى ال ـم ـحــادثــات الـصــوتـيــة،
ح ـيــث ان ال ـم ـح ــادث ــات تـكــون
ب ـ ـيـ ــن أش ـ ـ ـخـ ـ ــاص يـ ـن ــاقـ ـش ــون
مـ ــوضـ ــوعـ ــات م ـخ ـت ـل ـف ــة مـثــل
تكنولوجيا االتصاالت وآخر
األخ ـ ـبـ ــار ال ـم ـح ـل ـيــة وغ ـيــرهــا
ً
ال ـك ـث ـيــر ،م ــا ي ـح ـقــق ان ـت ـش ــارا
ً
واس ـ ـع ـ ــا حـ ـ ــول الـ ـع ــال ــم وف ــي
الدولة ،ويمكن ألي مستخدم
ب ــدء "غ ــرف ــة" يـمـكــن لــآخــريــن
االنضمام إليها ،حيث تحتوي
كـ ـ ــل "غ ـ ـ ــرف ـ ـ ــة" ع ـ ـلـ ــى وس ـ ـطـ ــاء
ومتحدثين ومستمعين.
ويـ ـتـ ـحـ ـك ــم ال ـ ــوسـ ـ ـط ـ ــاء فــي

م ــن ي ـح ـصــل ع ـل ــى ام ـت ـي ــازات
الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ،رغـ ـ ـ ــم أنـ ـ ـ ــه ي ـم ـكــن
لـلـمـسـتـمـعـيــن "رف ـ ــع أيــدي ـهــم"
لطلب التحدث.
و ق ـ ـ ـ ــال مـ ــد يـ ــر أول ،إدارة
االتـ ـ ـص ـ ــال الـ ـم ــؤسـ ـس ــي ،ل ــدى
 Ooredooا لـ ـك ــو ي ــت ،مـجـبــل
األي ــوب" :انضمامنا لتطبيق
 Clubhouseيعطينا الفرصة
ل ـ ـل ـ ـتـ ــواصـ ــل والـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاع ـ ــل مــع
عمالئنا بشكل أفضل وبناء
ع ــاق ــة ق ــوي ــة م ـع ـه ــم وك ـســب
ثقتهم ،خصوصا فئة الشباب
ً
ال ـتــي تـتـطـلــع دائـ ـم ــا لتجربة
كـ ــل مـ ــا هـ ــو ج ــدي ــد فـ ــي عــالــم
الرقمنة".
وأضـ ـ ــاف األي ـ ـ ــوب" :الـ ـي ــوم،
ومن خالل انضمامنا لتطبيق
 Clubhouseن ـ ـحـ ــن أ ق ـ ـ ــرب
ً
وأكـ ـث ــر ت ـف ــاع ــا م ــع عـمــائـنــا
ومـ ـت ــابـ ـعـ ـيـ ـن ــا ،ف ــالـ ـمـ ـح ــادث ــة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــادمـ ـ ــة س ـ ـت ـ ـكـ ــون م ـل ـي ـئ ــة
ب ــالـ ـمـ ـف ــاج ــآت وال ـم ـع ـل ــوم ــات
المتعلقة بجميع منتجاتنا
وخ ـ ــدم ـ ــات ـ ـن ـ ــا ،وشـ ــراكـ ــات ـ ـنـ ــا
االستراتيجية والمزيد".
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اقتصاد

برنت حول  70دوالرا للبرميل وتوقعات بارتفاعه إلى  80مع الربع الثالث
تم تداول خام برنت فوق أسعار التعادل المالي ألربعة منتجين
للنفط في الشرق األوسط ،بعد أن أقنعت السعودية زمالءها
أعضاء أوبك +باإلبقاء على اإلنتاج دون تغيير ،في االجتماع األخير
لتحالف «أوبك بلس» ،وأدت الخطوة المفاجئة من قبل أوبك +إلى
ارتفاع أسعار برنت إلى ما يقرب من  70دوالرا للبرميل ،وهذا أعلى
من متوسط المستويات السنوية المطلوبة ألكبر منتجي التحالف
النفطي ،لتحقيق التوازن في ميزانياتهم هذا العام.
وفي تحقيق أجرته «الجريدة» حول االتفاق ،أفاد بعض الخبراء
النفطيين بأن استجابة السوق النفطي إزاء القرار جاءت سريعة
بدليل قفزة األسعار الحالية التي شهدتها األسواق العالمية،
ورجح الخبراء وصول األسعار إلى  ٧٠دوالرا للبرميل ،كون القرار
يعني إبقاء المعروض أقل من المطلوب ،مع استمرار السحوبات
من المخزون النفطي.
أشرف عجمي

بــدايــة ،اكــد الخبير النفطي
محمد الشطي أن قــرار منظمة
«اوبك بلس» بإبقاء مستويات
االن ـتــاج الـحــالـيــة لشهر ابــريــل
دون تغيير ،مع استثناء روسيا
برفع االنتاج بـ ١٣٠الف برميل
يوميا ،وكازاخستان بـ ٢٠الفا،
واستمرار المبادرة السعودية
بخفض اإلنتاج بمقدار مليون
برميل يوميا لشهر ابريل يعد
قرارا غير متوقع للسوق ،الفتا
الى ان استجابة السوق النفطي
إزاء القرار جاءت سريعة بدليل
قفزة االسعار الحالية.

استمرار السحوبات
ورجـ ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــي وص ـ ـ ــول
اال سـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــار ا لـ ـ ـ ـ ــى  ٧٠دوالرا
ل ـل ـب ــرم ـي ــل ،كـ ـ ــون ق ـ ـ ــرار «اوبـ ـ ــك
بلس» يعني إبـقــاء المعروض
أق ــل مــن الـمـطـلــوب ،واسـتـمــرار
ال ـ ـس ـ ـحـ ــوبـ ــات مـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـخـ ــزون
النفطي.
وأفـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ــان ه ـ ـنـ ــاك ب ـن ــوك ــا
رفعت توقعاتها ألسعار النفط
(برنت) وسط تحسن اساسيات
السوق ،وذلك بعد مؤتمر اوبك
بلس ،حيث حدد بنك غولدمان
ساكس سعرا بنحو  ٧٥دوالرا
للبرميل فــي الــربــع الثاني من
ا ل ـ ـعـ ــام ا ل ـ ـحـ ــا لـ ــي ،و ٨٠دوالرا
للبرميل في الربع الثالث.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ــى ان ـ ـ ـ ــه الت ـ ـ ـ ــزال
هـنــاك مـحــاذيــر تتطلب الحذر
فـ ــي وت ـ ـيـ ــرة ت ـخ ـف ـي ــف ال ـق ـي ــود
المفروضة على االم ــدادات من
قبل اوبك بلس حتى التأكد من
تحقق حالة التعافي في اسواق
النفط ،مبينا ان االتفاق يوضح
وي ــؤك ــد الـ ـ ــدور ال ـس ـع ــودي في
اسـتـقــرار االس ــواق واهتمامها
باستمرار التحالف والتناغم
واالنـسـجــام وســط اوبــك بلس،
وحرصها على مبادرات هدفها

وأشار الخبراء إلى أن هناك بنوكا رفعت توقعاتها ألسعار
النفط (برنت) وسط تحسن أساسيات السوق ،مشددين على أنه
ال تزال هناك محاذير تتطلب الحيطة في وتيرة تخفيف القيود
المفروضة على اإلمدادات من قبل «أوبك بلس» إلى حين التأكد من
تحقق حالة التعافي في أسواق النفط.
وأضافوا أن أي قرار بضخ كميات إضافية من النفط إلى األسواق
خالل األزمة الحالية يمكن أن ينعكس سلبا على األسعار ،لذلك
من األفضل اإلبقاء على مستويات اإلنتاج الحالية حتى نهاية
العام ،مؤكدين ضرورة أن تدرس «أوبك بلس» األوضاع الصحية
العالمية بشكل حثيث ،وخاصة بشأن فيروس كورونا وتأثيره على
االقتصاد العالمي ،وأن تبني قراراتها المستقبلية على هذه النتائج،
كون األوضاع الصحية تلعب دورا كبيرا في معدالت الطلب على
النفط ،،وفيما يلي التفاصيل:
تسريع وتيرة التوازن من خالل
آل ـي ــة م ـن ـظ ـمــة ومـ ــدروسـ ــة تـتــم
بصفة دورية شهرية.

قرار صائب
مـ ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،ذك ـ ــر الـخـبـيــر
النفطي د .خالد بودى أن «أوبك»
ات ـ ـخـ ــذت الـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـص ــائ ــب فــي
اجتماعها األخير ،باإلبقاء على
مستويات اإلنتاج الحالية دون
تغيير ،مما انعكس إيجابا على
أس ـع ــار ال ـن ـفــط ،ح ـيــث واص ـلــت
االرتفاع لتقترب من  71دوالرا
للبرميل لخام برنت.
واض ـ ــاف بـ ــودي ان أي ق ــرار
بـ ـض ــخ كـ ـمـ ـي ــات إضـ ــاف ـ ـيـ ــة مــن
النفط إلى األسواق خالل األزمة
الحالية يمكن أن ينعكس سلبا
على األسعار ،لذلك من األفضل
اإلبقاء على مستويات اإلنتاج

صعود أسعار الخام يمنح دول الخليج
راحة مالية مؤقتة
بعد تمديد تخفيضات اإلنتاج حتى أبريل المقبل
م ـ ــن ا ل ـم ـن ـت ـظ ــر أن ت ـح ـص ــل دول م ـج ـلــس
ال ـت ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي ال ـغ ـن ـيــة بــال ـن ـفــط ،الـتــي
تضررت خزائنها من أزمة فيروس كورونا،
على قسط من الراحة فيما يتعلق بالتزاماتها
ال ـمــال ـيــة ،بـعــد أن اتـفـقــت «أوبـ ــك» وحـلـفــاؤهــا
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـمـ ــديـ ــد م ـع ـظــم
تخفيضات إنتاج النفط حتى أبريل.
وفي حين أن انخفاض اإلنتاج قد يضغط
على مجمل النمو في المنطقة هذا العام ،فإن
من المتوقع أن تكبح أسعار النفط المرتفعة
العجز في الميزانية ،مما يوفر بعض المجال
لتعزيز محتمل ال قـتـصــادات دول المجلس،
التي تتعافى من جائحة كوفيد .19
وقـ ــالـ ــت م ــون ـي ـك ــا مـ ــالـ ــك ،ك ـب ـي ــرة ال ـخ ـب ــراء
االقـتـصــاديـيــن ل ــدى بـنــك أبــوظـبــي الـتـجــاري:
«ستستفيد ه ــذه ا ل ــدول مــن ار ت ـفــاع عــا ئــدات
الـنـفــط ،إذ إن ال ــزي ــادة الـمـتــوقـعــة فــي أسـعــار
النفط تفوق انخفاض اإلنتاج».
وأض ــاف ــت قــائ ـلــة« :الـتـقـلــص الـمـلـحــوظ في
ال ـع ـجــز ال ـم ــال ــي م ــع ارتـ ـف ــاع ع ــائ ــدات الـنـفــط
يعطي مساحة أكبر لزيادة الدعم المالي لتلك
االقتصادات».
وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها
ف ـي ـمــا ي ــزي ــد ع ـل ــى ع ـ ــام ،األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي،
بعد قــرار «أو ب ــك ،»+و قــا لــت المملكة العربية
ال ـس ـع ــودي ــة إن ـه ــا س ـت ـم ــدد خ ـف ــض إن ـتــاج ـهــا
ال ـطــوعــي م ــن ال ـن ـفــط ب ـم ـقــدار م ـل ـيــون بــرمـيــل
يــومـيــا لـلـشـهــر الـثــالــث عـلــى ال ـتــوالــي ،وإنـهــا
س ـ ـت ـ ـقـ ــرر فـ ـ ــي األش ـ ـ ـهـ ـ ــر الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة ال ـت ـخ ـل ــص
التدريجي منه.
وأج ـ ـ ــرى «جـ ـي ــه بـ ــي مـ ـ ــورغـ ـ ــان» ،األسـ ـب ــوع
الماضي ،تعديال صعوديا لتوقعاته لسعر
برنت في  2021و ،2022بمقدار ثالثة دوالرات
ودوالر يــن على الترتيب ،إلى  67دوالرا و74
دوالرا للبرميل.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت ،األحد،
فوق  70دوالرا للبرميل للمرة األولى منذ بدء
جائحة كوفيد  ،19بعد تقارير عن هجمات
منشآت سعودية.
على ّ
وخ ــف ــض ب ـع ــض الـ ـخـ ـب ــراء االق ـت ـص ــادي ـي ــن
توقعاتهم للنمو في السعودية ،أكبر اقتصاد
ّ
مصد ر للنفط في العالم،
في الخليج وأكبر

بسبب ا لــز يــادة التدريجية فــي إ نـتــاج الخام
بأكثر مما كان ُمتوقعا في السابق.
وقال جيمس ريف ،كبير االقتصاديين في
مجموعة ســا مـبــا ا لـمــا لـيــة « :كــا نــت توقعاتنا
عـنــد  46دوالرا للبرميل لمعظم عــام ،2020
نظرا لضبابية العرض والطلب على النفط
ف ــي مـعـظــم ال ـع ــام ال ـمــاضــي .ف ــي ذل ــك الــوقــت،
افترضنا أن انضباط أو بــك سينهار سريعا
ج ــدا م ــع ت ـعــافــي ال ـط ـلــب .وبــال ـتــالــي تــوقـعـنــا
زيـ ـ ــادة ك ـب ـيــرة ف ــي اإلنـ ـت ــاج ال ـس ـع ــودي ل ـعــام
 ،2021س ـتــد فــع ا ل ـن ــا ت ــج ا ل ـم ـح ـلــي اإل ج ـمــا لــي
النفطي لالرتفاع بشكل حاد جدا ،مما يجعل
الناتج المحلي اإلجمالي ككل حوالي أربعة
في المئة».
وأضاف« :لم يحدث انهيار االنضباط الذي
كـنــا نـتــوقـعــه ،مــع اسـتـقــرار إن ـتــاج الـنـفــط في
الوقت الحالي على األرجح .نعتقد أن النمو
اإلجمالي ّسيكون حوالي  2.5في المئة».
كـ ـم ــا خ ــفـ ـض ــت مـ ــالـ ــك ،مـ ــن بـ ـن ــك أب ــوظ ـب ــي
الـ ـتـ ـج ــاري ،ت ــوق ـع ــات ن ـم ــو ال ـن ــات ــج ال ـم ـح ـلــي
اإلج ـمــالــي الـحـقـيـقــي ،لـكـنـهــا عـ ّـدلــت تــوقـعــات
زيادة نمو الناتج المحلي اإلجمالي االسمي
وتوقعات الميزانية .وقالت إن من المتوقع
اآلن أن تـحـقــق ا لـسـعــود يــة نـمــوا حقيقيا في
ا لـنــا تــج المحلي اإل جـمــا لــي بنسبة وا حــد في
المئة ،انخفاضا من تقدير بلغ  2.4في المئة
الشهر الماضي ،لكن من المرجح أن يتقلص
العجز إلى  3.9في المئة من توقعات سابقة
عند  5.6في المئة.
وستعتمد ترجمة أسعار النفط المرتفعة
إلى نمو في نهاية المطاف على كيفية إعادة
توزيع عائدات النفط.
وقال إحسان خومان ،مدير أبحاث األسواق
الناشئة في منطقة الشرق األوسط لدى بنك
إم.يو.إف.جي« :صحيح أن سعرا يتجاوز 70
دوالرا للبرميل في سوق خام برنت سيدفع
نمو الناتج المحلي اإل جـمــا لــي اال سـمــي إلى
األم ــام ،لـكــن نـمــو الـنــاتــج الـمـحـلــي اإلجـمــالــي
الـحـقـيـقــي ،ال ــذي يـعـتـمــد عـلــى حـجــم اإلن ـتــاج
لــن يرتفع على األر ج ــح .على ا لـعـكــس ،هناك
م ـخ ــاط ــر ن ــزول ـي ــة ل ـت ـقــديــرات ـنــا ف ـي ـمــا يـتـعـلــق
بالناتج المحلي اإلجمالي النفطي».

الحالية حتى نهاية هذا العام.
وبين أن صعود أسعار النفط
إل ـ ــى م ـس ـت ــوى ي ـق ـت ــرب مـ ــن 71
دوالرا لـلـبــرمـيــل يـسـهــم بشكل
ك ـب ـي ــر فـ ــي ت ـق ـل ـيــص عـ ـج ــوزات
مـ ـ ــوازنـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ــدول ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة
ب ـن ـس ـبــة كـ ـبـ ـي ــرة ،وي ـخ ـف ــف مــن
احـ ـتـ ـي ــاجـ ـه ــا لـ ـلـ ـحـ ـص ــول ع ـلــى
التمويل ،ويساعد على المضي
قـ ــدمـ ــا ف ـ ــي ت ـن ـف ـي ــذ ال ـم ـش ــاري ــع
الــرئ ـي ـس ـيــة ب ـمــا ي ـح ــرك الـ ــدورة
االقتصادية ويساعد على زيادة
نسب التوظيف.

تقليص العجز
ول ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــت بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودي ال ـ ـ ـ ـ ـ ــى ان
م ـس ـتــويــات األسـ ـع ــار الـحــالـيــة
تـ ـعـ ـن ــي ت ـق ـل ـي ــص الـ ـعـ ـج ــز فــي
الـ ـ ـم ـ ــوازن ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ـكــويــت
بـنـسـبــة ت ـف ــوق  70ف ــي ال ـم ـئــة،

االتفاق يؤكد
أهمية الدور
السعودي
في استقرار
األسواق وضمان
استمرار تحالف
«أوبك»
الشطي

ً
 70دوالرا
للبرميل
يعزز موازنة
الكويت ويحد
السحب من
االحتياطي
بنسبة كبيرة
بودي

االم ــر ال ــذي قــد يلغي الحاجة
إلى التمويل ويحد من السحب
من احتياطي األجـيــال بنسبة
كبيرة ،مؤكدا ضرورة استفادة
الـ ــدولـ ــة م ــن ه ـ ــذا ال ــوض ــع فــي
الـتــركـيــز عـلــى تـنــويــع مـصــادر
الــدخــل ،ومــن ذلــك التوسع في
االستثمار المباشر الذي يجب
أن ي ـش ـكــل ن ـس ـبــة رئ ـي ـس ــة فــي
مجموع استثمارات الصندوق
السيادي على غرار العديد من
الصناديق السيادية األخــرى،
وضرورة االطالع على تجارب
الـ ـ ـ ــدول األخـ ـ ـ ــرى الـ ـت ــي لــدي ـهــا
صناديق سيادية.
وشــدد على أنه من األفضل

أن ت ــؤج ــل دول ت ـحــالــف اوب ــك
ب ـل ــس أي زي ـ ـ ــادة ف ــي اإلنـ ـت ــاج
إل ــى أن تـطـمـئــن الـ ـ ــدول ضمن
التحالف إلى أن األزمة أصبحت
فــي طــور الـتــاشــي ،وأن حركة
الـنـشــاط االق ـت ـصــادي اجـتــازت
مـ ــرح ـ ـلـ ــة ال ـ ـ ــرك ـ ـ ــود والـ ـتـ ـعـ ـث ــر،
مـضـيـفــا أن أحـ ــد أهـ ــم أس ـبــاب
السيطرة على الوباء هو توفر
اللقاحات الفعالة ،مما يخفف
من انتشاره ويساعد على رفع
القيود عن األنشطة المختلفة،
«وهذا بالشك ينعكس إيجابا
على عودة الدورة االقتصادية
إلى وضعها الطبيعي ،وهذا ما
نشهده حاليا في الــدول التي

زيادة
األسعار
الحالية
ً
تصب حتما
في مصلحة
موازنات دول
الخليج
العامري

الكويت بحاجة
إلى سعر 85
ً
دوالرا للبرميل
حسب موازنتها
المقدرة من
مصروفات
وإيرادات
كرم

استطاعت تطعيم أعداد كبيرة
من سكانها».

وه ـ ـ ـ ـ ــذا م ـ ــع اس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار ت ـح ـس ــن
األوض ــاع االقـتـصــاديــة العالمية
واالن ـ ـف ـ ـتـ ــاحـ ــات الـ ـت ــي ت ــأت ــي مــع
تحسن االوضاع الصحية وتزايد
اع ـ ــداد مـتـلـقــي ل ـقــاحــات كــورونــا
وان ـ ـخ ـ ـفـ ــاض اع ـ ـ ـ ــداد االصـ ــابـ ــات
العالمية بالفيروس.
وأشار كرم الى أن تخفيضات
السعودية التطوعية بما يقارب
الـمـلـيــون بــرمـيــل ســاعــدت بشكل
كبير فــي تحسن ا س ـعــار النفط،
وهو األمر المرجو من باقي الدول
المنتجة ،متوقعا أنه مع استمرار
خفض االنتاج ستتراوح أسعار
ا ل ـن ـفــط ب ـيــن  ٦٠و ٧٥دوالرا إال
إذا استجدت أم ــورا سياسية أو
اقـتـصــاديــة مـغــايــرة عــن الـظــروف
الحالية.

االلتزام باالتفاق
ب ـ ــدوره ،ق ــال الـخـبـيــر النفطي
اإلمـ ــاراتـ ــي د .ع ـلــي ال ـع ــام ــري إن
«قــرار تحالف أوبــك بلس صائب
بشرط االلتزام من الجميع ،حيث
رأيـنــا الــزيــادة فــي األسـعــار ،التي
قد تستغل من قبل البعض وبيع
أكـبــر كمية دون االل ـتــزام بحدود
االتفاق».
واكـ ــد ال ـع ــام ــري أن أي زي ــادة
فــي األس ـع ــار حـتـمــا سـتـصــب في
مصلحة دول الخليج ،وستسهم
بـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل واض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ف ـ ـ ـ ــي ت ـ ـعـ ــزيـ ــز
م ـيــزان ـيــات ـهــا ف ــي ح ــال اس ـت ـمــرار
زيــادة اسعار النفط التي رأينها
اخـيــرا ،وخــاصــة انـنــا نــرى دالئــل
م ـ ـب ـ ـشـ ــرة ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـعـ ــافـ ــي ب ـعــض
االقتصاديات مثل الصين.
وأشار إلى أن ظهور اللقاحات
بدأ يضفي المزيد من االطمئنان،
ول ـك ــن ع ـلــى ال ـش ــرك ــات الـمـنـتـجــة
للقاحات زيادة انتاجها والتوزيع
العادل ،مما يساعد على تساوي
فرص التعافي ،حيث يــؤدي ذلك
إلــى المساهمة فــي سرعة عجلة
اإلنتاج وزيــادة الطلب مما يزيد
األسعار.

األوضاع السوقية
من جهته ،قال الخبير النفطي
أحـمــد كــرم إن ق ــرار «أوب ــك بلس»
األخير جاء بعد تحسن األوضاع
الـ ـس ــوقـ ـي ــة ل ـل ـن ـف ــط ،م ـض ـي ـف ــا أن
األس ـعــار فــي تحسن مستمر مع
زيـ ــادة تـصــاعــد الـطـلــب الـنـفـطــي،

البرميل الكويتي يرتفع 1.91
ً
دوالر ليبلغ  68.98دوالرا
ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــع س ـ ـعـ ــر ب ــرمـ ـي ــل
النفط الكويتي  1.91دوالر
ً
لـيـبـلــغ  68.98دوالرا فــي
تداوالت أمس األول مقابل
ً
 67.07دوالرا في تداوالت
يـ ـ ــوم الـ ـجـ ـمـ ـع ــة الـ ـم ــاض ــي
ً
وف ـ ـ ـقـ ـ ــا لـ ـلـ ـسـ ـع ــر الـ ـمـ ـعـ ـل ــن
مـ ـ ــن مـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول
الكويتية.
وفي األسواق العالمية
ارتـ ـفـ ـع ــت أسـ ـ ـع ـ ــار ال ـن ـف ــط
صـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاح أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ص ـ ـ ــوب
ً
 6 9د و ال ر ا مـ ـ ــع ت ــر كـ ـي ــز
المستثمرين على احتمال
شح اإلمدادات بعد تمديد
«أوبـ ـ ـ ـ ـ ــك» قـ ـ ـي ـ ــود اإلنـ ـ ـت ـ ــاج
وسـ ـ ـ ـ ــط آمـ ـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـت ـ ــزاي ـ ــدة
بتعافي الطلب.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ــت األسـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــار
ارت ـف ـع ــت ألعـ ـل ــى م ـس ـتــوى
م ـنــذ بـ ــدء ال ـجــائ ـحــة أمــس
األول ب ـع ــد إ طـ ـ ــاق قـ ــوات
ال ـح ــوث ـي ـي ــن بــال ـي ـمــن
طائرات مسيرة
وصواريخ على
مواقع سعودية يوم
األحد الماضي،
و قــا لــت المملكة
إنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا أح ـ ـب ـ ـطـ ــت
الهجمات ،لتنزل األسعار
مع تراجع المخاوف حيال
اإلمدادات.
وارتـ ـفـ ـع ــت ال ـع ـقــود
اآلج ـ ـلـ ــة لـ ـخ ــام ب ــرن ــت
ت ـ ـس ـ ـل ـ ـيـ ــم م ـ ـ ــاي ـ ـ ــو 51
ً
سنتا بما يعادل 0.8
فــي الـمـئــة إلــى 68.75
ً
دوالرا للبرميل ،بعد
ه ـ ـبـ ــوط ـ ـهـ ــا ف ـ ـ ــي وقـ ــت
سابق من الجلسة إلى
ً
 67.61دوالرا للبرميل.
و ز ا د ا ل ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــا م

األم ـي ــرك ــي غـ ــرب تـكـســاس
ً
ال ــوسـ ـي ــط  34س ـن ـت ــا إل ــى
ً
 65.39دوالرا للبرميل.
وقـ ـ ـ ــال ت ـ ــام ـ ــاس ف ــارج ــا
ُ
مـ ــن بـ ـ ــي.فـ ـ ــي.إم «اع ــتـ ـب ــرت
االن ـخ ـف ــاص ــات ف ــي اآلونـ ــة
األخـ ـي ــرة ف ــرص ــا ل ـل ـش ــراء..
اج ـت ـمــاع أوبـ ــك +األس ـبــوع
الماضي يضمن أن يتجه
مـ ـ ـي ـ ــزان الـ ـنـ ـف ــط ال ـع ــال ـم ــي
نحو ســوق أكثر شحا في
المستقبل المنظور».
وكــان برنت ارتفع أمس
ً
األول إ لـ ــى  71.38دوالرا
وه ــو أع ـل ــى م ـس ـتــوى منذ
ال ـثــامــن م ــن ي ـنــايــر ،2020
بـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــا س ـ ـ ـجـ ـ ــل ال ـ ـ ـخـ ـ ــام
ً
األ مـ ـي ــر ك ــي  67.98دوالرا
وه ــو األع ـلــى مـنــذ أكـتــوبــر
.2018

كاف
االرتفاع غير ٍ
وذك ــر ك ــرم أن ــه عـلــى الــرغــم من
ارتفاع اسعار النفط الحالية فإن
هــذه االسـعــار مــازالــت غير كافية
لمعادلة موازنات الدول الخليجية،
مضيفا ان الكويت حسب موازنتها
الحالية من مصروفات وايــرادات
مقدرة تحتاج الى اسعار أعلى من
 ٨٥دوالرا ،ومع ذلك فإن االرتفاع
الحالي في األسعار سيساعد في
تقليص فارق العجز الى حد ما.
وأشار إلى أن على «اوبك بلس»
أن ت ـ ـ ــدرس األوضـ ـ ـ ـ ــاع ال ـص ـح ـيــة
العالمية بشكل حثيث ،وخاصة
بـشــأن ف ـيــروس كــورونــا وتــأثـيــره
على االقتصاد العالمي ،وأن تبني
قــرارات ـهــا المستقبلية عـلــى هــذه
النتائج كــون األوض ــاع الصحية
ت ـل ـعــب دورا ك ـب ـيــرا ف ــي م ـعــدالت
الطلب على النفط.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط
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اقتصاد
«التجاري» يفتتح فرعه الجديد في «األفنيوز»
ةديرجلا
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ً
الدعيج :يجمع بين العصرية المصرفية والتطور التكنولوجي الذي يسعى إليه البنك دوما
البنك يقدم
لجمهور
العمالء أكثر
الخدمات
التفاعلية
ً
تطورا في
مجال الرقمنة
المصرفية
محفوظ

الفرع الجديد
يقدم خدمات
ً
وحلوال
مصرفية
باستخدام
أحدث أساليب
التكنولوجيا
الزعابي

اف ـ ـت ـ ـتـ ــح ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري
الـ ـك ــويـ ـت ــي ف ــرع ــه الـ ـج ــدي ــد فــي
«األفـ ـنـ ـي ــوز» بـتـصـمـيــم عـصــري
ً
حديث يمثل نموذجا لالبتكار
التكنولوجي لتلبية احتياجات
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــاء ،وي ـ ـق ـ ــع الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرع ف ــي
«فيرست أفنيوز».
ويأتي افتتاح الفرع الجديد
ضمن خطط البنك التوسعية
لشبكة فروعه ،التي يسعى من
خاللها إلى الوجود في المناطق
المهمة ،التي يرتادها العمالء
وليستطيع خــد مـتـهــم بـصــورة
أفضل.
وتــم افـتـتــاح الـفــرع بحضور
رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة الشيخ
أحمد الدعيج وإلـهــام محفوظ
رئـيـســة الـجـهــاز التنفيذي إلــى
جانب أعضاء اإلدارة التنفيذية
ً
في البنك ،علما أنه تمت مراعاة
االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام بـ ـك ــل االشـ ـ ـت ـ ــراط ـ ــات
الصحية والتباعد االجتماعي
خالل افتتاح الفرع.
وق ــال الشيخ أحـمــد الدعيج:
«جاء افتتاح الفرع الجديد الذي
يقدم للعمالء خدمات مصرفية
ً
رقمية متطورة نتاجا لسياسة
العمل ال ــدؤوب ،التي انتهجها
البنك منذ سنوات نحو التحول
الرقمي».
وأضـ ـ ــاف ال ــدع ـي ــج أن ال ـفــرع
يجمع بين العصرية المصرفية
وال ـت ـط ــور ال ـت ـك ـنــولــوجــي ال ــذي
ً
يسعى إليه البنك دوما من خالل
ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة الرقمية
اآلم ـنــة ال ـتــي يـقــدمـهــا للعمالء،
التي تضاهي أفضل الخدمات
المقدمة مــن الـبـنــوك العالمية،

أحمد الدعيج يطلع على أحدث األجهزة التي تم توفيرها داخل الفرع
ً
مــؤكــدا أن الفرع الجديد سوف
يساهم بشكل كبير في توطيد
وت ـ ـعـ ــزيـ ــز ع ـ ــاق ـ ــات الـ ـبـ ـن ــك مــع
العمالء.
مــن جانبها ،قــالــت محفوظ،
إن البنك التجاري يعتمد على
أحدث التقنيات المصرفية في
عــالــم الـصـنــاعــة المصرفية في
فروعه ،ويقدم لجمهور العمالء
ً
أكثر الخدمات التفاعلية تطورا
فــي مـجــال الرقمنة المصرفية،
الفتة في هذا الشأن إلى أن البنك
وض ــع خـطــة طـمــوحــة لتحديث
فروعه لمواكبة تطلعات عمالئه.
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ق ـ ـ ـ ــال عـ ـب ــدالـ ـع ــزي ــز
الزعابي المدير العام بالوكالة
– ق ـطــاع ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة
لألفراد ،إن فرع التجاري الجديد
يتميز بتقديم خدمات وحلول
م ـص ــرف ـي ــة ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام أحـ ــدث

أساليب التكنولوجيا الرقمية،
بما فــي ذلــك شــاشــات تفاعلية
تـ ـعـ ـم ــل بـ ــال ـ ـل ـ ـمـ ــس ،وخ ـ ــدم ـ ــات
ال ـت ــواص ــل ع ـبــر ال ـم ـح ــادث ــة من
خــال خــدمــة الفيديو المباشر
مــع مــركــز االت ـص ــال ،بـمــا يمكن
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــاء م ـ ـ ــن إتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــام ج ـم ـي ــع
معامالتهم بسرعة وسهولة.
واسـ ـتـ ـع ــرض ال ــزع ــاب ــي أه ــم
وأح ـ ــدث ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة
الرقمية التي يقدمها التجاري
ل ـع ـم ــائ ــه س ـ ـ ــواء عـ ـب ــر مــوق ـعــه
اإللكتروني أو عبر تطبيقه على
الهواتف واألل ــواح الذكية CBK
 ،Mobileوأهمها فتح الحساب
للعمالء الجدد عبر خدمة ذاتية
بطريقة سهلة ،سريعة وآمنة من
خالل إتباع خطوات بسيطة.
وبـيــن أن «ال ـت ـجــاري» يتميز
ب ــأن ــه مـ ــن الـ ـبـ ـن ــوك األولـ ـ ـ ــى فــي

الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـط ـ ــرح هـ ــذه
الخدمة بصورة متكاملة بحيث
يستطيع العميل فتح الحساب
وإصـ ــدار بـطــاقــة الـسـحــب اآللــي
وتعيين الــرقــم الـســري واخـيــار
اس ـتــام ـهــا م ــن أي م ــن ال ـف ــروع
أو توصيلها إلى الوجهة التي
ً
يــرغـبـهــا تــوف ـيــرا لــوقــت وجـهــد
للعميل.
ولفت إلــى إطــاق البنك عدة
خدمات متطورة منها محفظة
التجاري Al Tijari Walletوهي
خدمة دفع إلكترونية باستخدام
ُ ّ
أجـهــزة الـهــواتــف الــذكـيــة تمكن
عمالء البنك من إضافة بطاقتهم
المصرفية إلى تلك المحفظة من
خالل تطبيق التجاري موبايل،
بالتالي تحويل أجهزة الهواتف
ال ــذك ـي ــة – ال ـمــدع ـمــة بـخــاصـيــة
االتصال قريب المدى (– )NFC

«بوبيان» يفتتح مقره الرئيسي الجديد في المباركية
الدوب :توسعنا في افتتاح المزيد من الفروع يواكب استثمارنا بالخدمات الرقمية
اسـ ـتـ ـكـ ـم ــاال ل ـخ ـط ـطــه ل ـت ـطــويــر
م ـن ـظــومــة ف ــروع ــه ال ـم ـن ـت ـشــرة في
مـخـتـلــف أن ـح ــاء ال ـكــويــت لـخــدمــة
العمالء ،أعلن بنك بوبيان افتتاح
فـ ــرع ال ـم ـب ـنــى الــرئ ـي ـســي ال ـجــديــد
فـ ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـ ـم ـ ـبـ ــارك ـ ـيـ ــة الـ ـ ــذي
يـ ـه ــدف إلـ ـ ــى خ ــدم ــة عـ ـم ــائ ــه مــن
األفــراد والشركات لتحقيق أعلى
مستويات الخدمة للعمالء.
وق ـ ـ ــال م ـس ــاع ــد الـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام
ف ــي «ب ــوبـ ـي ــان» بـ ـش ــار ال ـ ـ ــدوب إن
ً
«بــوبـيــان» يحرص دائـمــا على أن
«يتمتع عـمــاؤ نــا بتجربة خدمة
مميزة وفريدة من خالل زيارتهم
ألي مــن فــروعـنــا ،لــذا فإننا نؤكد
دائـ ـ ـم ـ ــا عـ ـل ــى أن ت ـ ـكـ ــون ف ــروع ـن ــا
ع ـلــى ق ــدر م ــن ال ـجــاهــزيــة لتلبية
مختلف احتياجاتهم» ،ولذلك تم
تقسيم المقر الجديد إلى قسمين
رئيسيين األول مختص بخدمة
ع ـمــاء الـبـنــك مــن األف ـ ــراد واآلخ ــر
مختص بخدمة الشركات.

تصميم متميز يواكب آخر
التطورات
وأش ـ ـ ــار ال ـ ـ ــدوب ال ـ ــى أن ـ ــه تـمــت
م ــراع ــاة تـصـمـيــم ال ـم ـقــر ال ـجــديــد
لتقديم الخدمات المميزة للعمالء
ب ـ ـس ـ ـهـ ــولـ ــة ويـ ـ ـ ـس ـ ـ ــر ،م ـ ـ ــع ت ــوفـ ـي ــر
مساحات كافية لحركة وانتظار
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء ح ـ ـيـ ــث تـ ـ ــم ت ـخ ـص ـيــص
مـنـطـقــة ل ـخــدمــة ال ــرج ــال وأخ ــرى
لخدمة السيدات ليبقى «بوبيان»
ً
ً
متميزا وق ــادرا على تطوير هذه
الفروع مواكبة للتطور المستمر
ً
فــي ا لـصـنــا عــة المصرفية محليا
ً
وعالميا.
واضـ ـ ـ ـ ــاف« :يـ ـجـ ـم ــع ال ـت ـص ـم ـيــم

ل ـ ـل ـ ـفـ ــرع الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ب ـ ـيـ ــن الـ ـط ــاب ــع
ال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوجـ ــي والـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـن ـ ــي م ــع
المحافظة على ا لـطــا بــع الحديث
ال ـ ــذي ت ـم ـيــز (ب ــوبـ ـي ــان) ب ــه وذل ــك
للتأكيد على هوية البنك والتعرف
عليه بشكل فوري أينما وجد من
خ ــال تـصـمـيـمــه بــواس ـطــة أشـهــر
المصممين العالميين المختصين
بتصميم ا ل ـفــروع بشكل عصري
ح ــدي ــث ي ــراع ــى الـ ـتـ ـط ــورات ال ـتــي
حدثت في الصناعة المصرفية»،
ً
م ــوضـ ـح ــا أن ال ـ ـفـ ــرع ي ـع ـت ـبــر مــن
الفروع الصديقة للبيئة لتجهيزه
ب ـ ــاآليـ ـ ـب ـ ــاد وش ـ ـ ــاش ـ ـ ــات ال ـ ـعـ ــرض
الخاصة بمنتجات البنك والتي
تغني عن استخدام البروشورات
واألوراق المطبوعة.

مختلف إدارات البنك مسؤوليات
جديدة.

األفضل في خدمة العمالء

التوسع التكنولوجي

وأوضــح الــدوب أن البنك تمكن
مع بداية العام الحالي من تحقيق
انجاز جديد باالستمرار بتربعه
على قمة خدمة العمالء في الكويت
م ــن خـ ــال ح ـصــولــه ع ـلــى جــائــزة
مؤسسة «سيرفس هيرو» كأفضل
بـنــك إســامــي فــي خــدمــة العمالء
للعام الحادي عشر على التوالي
منذ عام .2010
وأشـ ــار ال ــى أن خــدمــة الـعـمــاء
تتطلب مــن جميع ا لـعــا مـلـيــن في
البنك االستمرار في تقديم أعلى
مستويات الخدمة مع تطويرها
بصورة مستمرة تحافظ على ثقة
العمالء وتمنحهم دائما االفضلية
مـ ـق ــارن ــة ب ــال ـم ــؤس ـس ــات ال ـمــال ـيــة
األخرى ،مبينة ان التحديات التي
ت ـت ـع ـلــق ب ـخ ــدم ــة الـ ـعـ ـم ــاء ت ـ ــزداد
يوما بعد يوم وتضع على عاتق

وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن ـ ـ ــه «خ ـ ـ ـ ــال االزم ـ ـ ــة
الـ ـت ــى س ـب ـب ـت ـهــا ج ــائ ـح ــة كــوف ـيــد
 19و ض ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــت ق ـ ـ ـ ـ ـ ــوة و نـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاح
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الـ ـت ــى انـتـهـجـهــا
البنك منذ سنوات في االستثمار
والـتــوســع فــي الـخــدمــات الرقمية
والـتــى أكــدت نجاحها وأهميتها
في ظل الظروف التى مرت وال تزال
تـمــر بـهــا الـكــويــت والـعــالــم حاليا
م ــن خـ ــال ت ــزاي ــد االع ـت ـم ــاد على
الخدمات المصرفية التى تقدمها
قنوات البنك الرقمية».
وأوضـ ــح الـ ــدوب أن ــه «م ـنــذ بــدء
االزمـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي س ـب ـب ـه ــا فـ ـي ــروس
كـ ـ ــورونـ ـ ــا ف ـ ــي مـ ـ ـ ــارس م ـ ــن الـ ـع ــام
الـ ـم ــاض ــي واالقـ ـ ـب ـ ــال يـ ـت ــزاي ــد مــن
ق ـبــل ع ـم ــاء ب ـنــك ع ـلــى اس ـت ـخــدام
الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة الــرق ـم ـيــة
سواء من خالل موقع البنك www.

بشار الدوب

 bankboubyan.comاو من خالل
تطبيق البنك على الهواتف الذكية
الى جانب توسع البنك في طرح
المزيد من الخدمات والمنتجات
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــى واكـ ـ ـب ـ ــت االزم ـ ـ ــة
وسهلت حياة العمالء.
وتضمنت قائمة البنك لالبتكار
واالبداع في المنتجات والخدمات
خ ــال ال ـع ــام ال ـمــاضــي مـجـمــوعــة
كبيرة من بينها على سبيل المثال
ال الحصر:
• تـطـبـيــق أول خــدمــة إلص ــدار
ب ـ ـ ـطـ ـ ــاقـ ـ ــة ائ ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــان رق ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة م ــن
خـ ـ ــال نـ ـظ ــام  NFCل ـل ـم ــدف ــوع ــات
لمستخدمي الهواتف وفــق نظام
اندرويد وبالتالي تمكين العمالء
المتأهلين الحصول على البطاقة
ً
إلكترونيا في مدة ال تتعدى دقيقة
واحدة فقط.
• ت ـف ـع ـي ــل أول خـ ــد مـ ــة لـطـلــب
ً
بـ ـط ــاق ــات االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان ال ـك ـت ــرون ـي ــا
وت ـس ـل ـم ـهــا مـ ــن أج ـ ـهـ ــزة ال ـص ــرف
اآللي وبالتالي تمكين العمالء من
الحصول على البطاقة االئتمانية
خالل فترة وجيزة ودون الحاجة
إلى زيارة الفروع.
• إصـ ــدار أول بـطــاقــة معدنية
لمناسبة الــذكــرى السنوية ال ـ 15
بميزة الدفع عن بعد والتي تعتبر
نـقـلــة نــوع ـيــة ف ــي م ـجــال تصميم
واستخدام البطاقات في الكويت.
• تحديث نظام التفاعل اآللي
األول (مساعد) وتفعيل استخدامه
على تطبيق واتساب للرد السريع
على استفسارات العمالء وربطه
بمركز االتصال بالبنك.

سحوبات «السنبلة» المؤجلة
يباشر
«وربة»
ً
وإعالن  40فائزا
أعـلــن «وربـ ــة» أن ــه سيباشر
ع ـم ــل الـ ـسـ ـح ــوب ــات ال ـمــؤج ـلــة
الـ ـ ـي ـ ــوم ،ب ـح ـض ــور م ـم ـث ــل عــن
وزارة ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة،
وم ــوظـ ـف ــي الـ ـبـ ـن ــك ،مـلـتــزمـيــن
بـ ــاالش ـ ـتـ ــراطـ ــات وال ـم ـع ــاي ـي ــر
الصحية والوقائية المتمثلة
فـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـبـ ــاعـ ــد االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي
بـنــاء على تــوصـيــات الجهات
الصحية.
ه ــذا ،وق ــرر الـبـنــك مـبــاشــرة
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـحـ ـ ــوبـ ـ ــات األس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــة
المؤجلة عن فبراير من اليوم،
حيث سيشهد سحب السنبلة
األس ـب ــوع ــي ألرب ـع ــة أســاب ـيــع،
وبما أن هناك  10فائزين لكل
س ـحــب ع ـلــى ح ــدة ف ــإن الـبـنــك
ً
س ـي ـع ـلــن  40ف ـ ــائ ـ ــزا فـ ــي ي ــوم
واحــد ،ليستلم كل فائز 1000
دينار.
ويـمـثــل «الـسـنـبـلــة» الـخـيــار
األمـ ـ ـث ـ ــل لـ ـك ــل الـ ــراغ ـ ـب ـ ـيـ ــن فــي
توفير األموال وتحقيق عوائد

مالية ثابتة على أر صــد تـهــم،
ـرص لـلـفــوز
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى فـ ـ ٍ
بجوائز نقدية طوال العام.
وحـ ـ ــول الـ ـ ـش ـ ــروط ،يـتـطـلــب
اآلن وجـ ــود  100د.ك لــدخــول
سحوبات السنبلة األسبوعية
ً
وال ـس ـح ــوب ــات ال ـك ـب ــرى ،عـلـمــا
بأن العميل مازال يحصل على
فرصة واحدة مقابل كل  10د.ك
في الحساب ،والفرص تحتسب
عـلــى حـســب أدنـ ــى رص ـيــد في
الحساب خالل الشهر.
لـ ــذلـ ــك يـ ـج ــب أن ي ـ ـكـ ــون قــد
مضى على المبلغ شهر كامل
فــي الحساب للتأهل للسحب
األس ـبــوعــي ،وش ـهــران كــامــان
للسحوبات الكبرى الحتساب
الفرص .هذا وال توجد قيود أو
حدود للسحب واإليداع ،كلما
زاد المبلغ المودع زادت فرص
العميل للربح.
الـجــديــر بــالــذكــر أن «ورب ــة»
أطلق أحدث حلوله المصرفية

Customer
Onboarding
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق بـ ـ ـ ـن ـ ـ ــود
اسـتــراتـيـجـيـتــه
ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـم ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــة
ال ـ ـ ـط ـ ـ ـمـ ـ ــوحـ ـ ــة،
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـم ـك ــن
غ ـ ـ ـيـ ـ ــر ع ـ ـمـ ــاء
الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــك مـ ــن
التقدم بطلب
ف ـت ــح ح ـســاب
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـن ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــة
بـ ـ ـ ـط ـ ـ ــريـ ـ ـ ـق ـ ـ ــة
إل ـك ـت ــرون ـي ــة
س ـه ـل ــة ع ـبــر
موقع البنك اإللكتروني دون
الحاجة لزيارة أي فروع البنك،
وفي غضون خمس دقائق فقط
من خالل النظام اآللي الجديدالذي يستخدمه لتطبيق هذه
الخدمة ،وينفرد به في القطاع
المصرفي الكويتي ،سيتمكن
الـعـمــاء ال ـجــدد مــن استكمال

طـلــب فـتــح «الـسـنـبـلــة» ف ــي أي
وقت وأي مكان.

 ...ومع إلهام محفوظ واإلدارة التنفيذية
إلى وسيلة دفع سهلة وسريعة
وآمنة من خالل تمرير الهاتف
عـلــى أج ـه ــزة ن ـقــاط الـبـيــع دون
الـحــاجــة السـتـخــدام بطاقاتهم
المصرفية البالستيكية.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى إطـ ـ ـ ــاق ال ـب ـنــك
خ ــدم ــة الـ ــدفـ ــع ع ـب ــر ال ـس ــاع ــات
الــذكـيــة  Fitbit PayوGarmin
 Payوه ـ ــي وسـ ــائـ ــل دف ـ ــع غـيــر
ّ
ت ــام ـس ـي ــة ت ـم ــك ــن ال ـع ـم ـي ــل مــن
إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات ش ـ ـ ـ ـ ــراء ف ــي
ال ـم ـت ــاج ــر ب ــاس ـت ـخ ــدام أج ـه ــزة
تتبع وساعات ذكية من شركتي
 Fitbitو Garminالرائدتين في
عــالــم أج ـه ــزة الـتـتـبــع والـلـيــاقــة
البدنية.
وأكــد إمكانية االستفادة من
هذه الخدمة في جميع األماكن
ال ـتــي تـتـيــح الــدفــع عـبــر أجـهــزة
ً
ً
ن ـق ــاط ال ـب ـيــع م ـح ـل ـيــا ودولـ ـي ــا،

هــذا إضــافــة إلــى خــدمــة تجديد
بطاقات السحب اآللي والمسبقة
الــدفــع مــن خ ــال تطبيق البنك
على الهواتف الذكية وتسلمها
حسب رغـبــة العميل فــي الفرع
ال ـم ـخ ـتــار أو ع ــن طــريــق خــدمــة
الـ ـت ــوصـ ـي ــل فـ ـ ــي ال ـ ـ ـفـ ـ ــرع الـ ـ ــذي
يرغب به.
وع ــن ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة
الذاتية ،أفاد الزعابي بأن نظام
نـقــاط الـخــدمــة الــذاتـيــة (Smart
 )Kioskالذي تم تطبيقه بنجاح
فــي جميع ف ــروع الـبـنــك يغطي
غالبية ا لـمـعــا مــات المصرفية
ال ـن ـقــديــة وغ ـي ــر ال ـن ـقــديــة الـتــي
يقوم بها العميل كعملية فتح
ال ـح ـســابــات وإصـ ـ ــدار بـطــاقــات
ال ـ ـس ـ ـحـ ــب اآلل ـ ـ ـ ــي وال ـ ـب ـ ـطـ ــاقـ ــات
االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة ال ـم ـس ـب ـق ــة ال ــدف ــع
وط ـ ـلـ ــب ب ـ ـطـ ــاقـ ــات ائـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة،

باإلضافة إلى تحديث البيانات
ال ـم ـصــرف ـيــة واالس ـت ـف ـس ــار عــن
الحساب والقيام بإصدار كشف
الحساب وتمرير شيكات البنوك
األخــرى والعديد من العمليات
المصرفية ا لـتــي يـقــوم العميل
بــإ جــرا ئ ـهــا بـنـفـســه بالتنسيق
مع موظفي مركز االتصال عبر
تقنية الفيديو.
ويستقبل فرع البنك التجاري
الـ ـج ــدي ــد الـ ـعـ ـم ــاء ط ـ ـ ــوال أيـ ــام
األسـبــوع في ظل هــذه الظروف
الـ ـ ـط ـ ــارئ ـ ــة م ـ ــن ال ـ ـسـ ــاعـ ــة 9:00
ً
ص ـبــاحــا وح ـتــى ال ـســاعــة 1:30
ظهرا.

«برقان» يعقد شراكة استراتيجية
مع مستشفى الكويت
بهدف تقديم خدمات صحية عالية الجودة لعمالئه
أصـ ـب ــح الـ ـي ــوم ب ــإمـ ـك ــان حــام ـلــي
ً
بطاقة «هيبة» المصممة خصوصا
للعمالء النخبة ،إضافة إلى حاملي
الـبـطــاقــات االئـتـمــانـيــة والـبـطــاقــات
ال ـم ـس ـب ـقــة ال ــدف ــع م ــن ب ـن ــك ب ــرق ــان،
االس ـت ـفــادة مــن ال ـت ـعــاون الحصري
ب ـي ــن ال ـب ـن ــك وم ـس ـت ـش ـفــى ال ـك ــوي ــت
ّ
الــذي يحتل مكانة مرموقة بصفته
أحــد أهـ ّـم م ـ ّ
ـزودي الخدمات الطبية
الـمـتـمـيــزة فــي الـكــويــت تـحــت إدارة
الـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــدي ـ ــة .فـ ـف ــي ض ـ ـ ــوء ال ـط ـل ــب
ال ـم ـت ــزاي ــد ع ـلــى ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة
العالية الـجــودة ،بــادر «بــرقــان» إلى
تعزيز حصول عمالئه على الخدمات
وال ـ ـعـ ــاجـ ــات ال ـص ـح ـي ــة وال ـط ـب ـي ــة
المتكاملة والمتفوقة التي يوفرها
المستشفى.
وبفضل هــذا الـتـعــاون ،سيتمتع
حــام ـلــو ب ـطــاقــة «ه ـي ـب ــة» م ــن الـبـنــك
ب ـت ـجــربــة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ع ـن ــد زي ـ ــارة
مـسـتـشـفــى الـ ـك ــوي ــت ،ب ـم ــا ف ــي ذل ــك
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى م ــواعـ ـي ــد م ـح ــددة
ً
مسبقا وإمكانية االنتظار في صالة
ً
الـ ـ « ،»VIPويمكنهم أيضا الخضوع
الختبارات الـ PCRمجانا ،إلى جانب
فحص رعاية صحية سنوي مجاني
يتضمن االستشارة الشاملة وفحص
الجسم بالكامل وقياسات وظائف
الجسم وخصم بنسبة  25في المئة
على جميع خدمات الرعاية الصحية
والطبية وترقية مجانية إلى جناح
 ،Seniorحسب التوفر.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ي ـح ـص ــل حــام ـلــو
الـبـطــاقــات االئـتـمــانـيــة والـبـطــاقــات
المسبقة الدفع من بنك برقان على

عبدالله المقصيد

أليكساندر جنكلسكي

ميزة الخضوع الختبار  PCRبسعر
مخفض مــع تسلم النتائج إمــا في
عيادة المستشفى الداخلية أو من
خــال المنطقة المخصصة إلجــراء
ال ـف ـح ــوص ــات م ــن داخ ـ ــل ال ـس ـي ــارة.
مجانية
وسينعم ا لـعـمــاء بترقية
ّ
إلى جناح  ،Juniorبحسب التوفر،
إضافة إلى خصم  15في المئة على
جـمـيــع خ ــدم ــات ال ــرع ــاي ــة الصحية
والخدمات الطبية األخرى.
وف ــي ه ــذا اإلط ـ ـ ــار ،أشـ ــاد رئـيــس
وحــدة منتجات البطاقات فــي بنك
ب ــرق ــان ع ـب ــدال ـل ــه ال ـم ـق ـص ـيــد ب ـهــذه
الـشــراكــة ،وق ــال« :يسعدنا التعاون
مـ ـ ــع مـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ،الـ ـ ــذي
يتمتع بــريــادة استثنائية فــي هذا
ّ
المجال .وفي ظل هذه األوقات غير
المسبوقة ،تـتــرأس صحة عمالئنا
قائمة أولوياتنا .ونسعى في بنك
برقان من خالل شراكتنا الحصرية

مع المستشفى وعبر ما يقدمه من
أحدث المعدات والتقنيات الطبية،
ا لــى تعزيز تجربه عمالنا وتقديم
اع ـلــى مـعــايـيــر ال ـج ــودة م ــن الـعــاج
والـتـشـخـيــص وال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة
المتكاملة».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أع ـ ـ ــرب أل ـي ـك ـس ــان ــدر
ج ـن ـك ـل ـس ـكــي ،ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لمستشفى ال ـكــويــت ،ع ــن سـعــادتــه
ً
للتعاون مــع بنك بــرقــان ،مــؤكــدا أن
ّ
المستشفى «يتطلع إلى هذا التعاون
مع البنك الذي يعتبر من أحد البنوك
الـ ــرائـ ــدة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،وس ـيــواصــل
الـمـسـتـشـفــى ت ـقــديــم اع ـلــى مـعــايـيــر
الرعاية الطبية الشاملة ذات الجودة
ّ
وتعد هذه
العالية لراحه المرضى.
الشراكة الخطوة األولــى لمجموعة
م ــن ال ـم ـشــاريــع الـمـسـتـقـبـلـيــة الـتــي
ً
ستجمعنا معا».

«األهلي» يمنح ميزة إضافية لعائلة عمالء النخبة
قــدم البنك األهـلــي الكويتي
مـ ـي ــزة إض ــافـ ـي ــة ،ت ـح ــت مـظـلــة
"الـخــدمــات المصرفية لعمالء
النخبة" ،لــد يــه مما يتيح لكل
ع ـم ـي ــل م ـن ـه ــم ت ــوجـ ـي ــه دعـ ــوة
لـ ـش ــري ــك حـ ـي ــات ــه ل ــان ـض ـم ــام
واالسـ ـتـ ـمـ ـت ــاع بـ ـمـ ـي ــزات بــاقــة
النخبة.
ولالستفادة من العضوية،
يتعين على الــزوج أو الزوجة
اس ـ ـت ـ ـي ـ ـفـ ــاء مـ ـع ــايـ ـي ــر الـ ـت ــأه ــل
ال ـم ـت ـم ـث ـلــة ف ــي وج ـ ــود رص ـيــد
حساب ال يقل عن  50.000دينار
أو راتب  1500دينار كحد أدنى،
في حين يتعين أن يكون لدى
عميل النخبة األساسي رصيد
ح ـس ــاب ال ي ـقــل ع ــن 100.000
ديـ ـن ــار ،أو ح ــد أدن ـ ــى ل ـلــراتــب
الشهري  2.000دينار.
ويـ ـمـ ـن ــح ب ــرن ــام ــج ال ـن ـخ ـبــة
بالبنك األهلي عمالء ه فرصة
ا ل ـت ـخ ـط ـيــط وإدارة شــؤو ن ـهــم
المالية من خالل مدير عالقات
عـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاء خ ـ ـ ـ ـ ــاص فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـفـ ـ ــرع
الرئيسي للبنك ،و فــرو عــه في
منطقة الشعب وجامعة الكويت
والشويخ والعدان والسالمية،

واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاع
ب ـ ـ ـ ــإمـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة
االس ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ــادة
م ـ ـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــرص
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة
ال ـ ـتـ ــي ي ــدي ــره ــا
ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق مـ ـ ــن
المتخصصين
فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي إ د ا ر ة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروات
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ـ ــال
ش ــرك ــة أهـ ـل ــي كــاب ـي ـتــال
لالستثمار.
وإض ــاف ــة إل ــى ذل ــك ،يحصل
عـ ـم ــاء ال ـن ـخ ـب ــة ع ـل ــى ب ـطــاقــة
ال ـ ـخ ـ ـصـ ــم فـ ـ ـي ـ ــزا س ـي ـج ـن ـت ـشــر
"  "Visa Signatureوا لـ ـت ــي
تـتـضـمــن ال ـعــديــد م ــن ال ـمــزايــا
والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات والـ ـخـ ـص ــوم ــات
بما في ذلك الدخول إلى أكثر
م ـ ــن  1000صـ ــالـ ــة م ـ ـطـ ــار فــي
أكـ ـث ــر مـ ــن  300م ــديـ ـن ــة ح ــول
ال ـعــالــم .كـمــا يـسـتـطـيــع عـمــاء
النخبة االستفادة من خدمات
المساعدة الشخصية المحلية
"كــون ـس ـي ـيــرج" ،وال ــدخ ــول إلــى
م ـج ـمــوعــة الـ ـفـ ـن ــادق ال ـف ــاخ ــرة

فـ ــي م ـخ ـت ـلــف أن ـ ـحـ ــاء ال ـع ــال ــم،
وخ ـ ـ ـصـ ـ ــومـ ـ ــات ح ـ ـصـ ــريـ ــة فــي
العديد مــن المطاعم الفاخرة
ف ــي دولـ ــة ال ـكــويــت واإلمـ ـ ــارات
العربية المتحدة ،وعروض من
شركة  AVISلتأجير السيارات،
والتأمين على السفر المتعدد
الــرحــات ،والمساعدة الطبية
أثناء السفر ،وخدمة مساعدة
ال ـع ـمــاء الـعــالـمـيــة عـلــى م ــدار
 24ساعة فــي الـيــوم مــن خالل
م ـم ـث ـل ــي ال ـ ـخـ ــدمـ ــة مـ ـتـ ـع ــددي
اللغات .كما يحظى األعضاء
بــاألولــويــة فــي الـخــدمــة داخــل
أي فرع من فروع البنك أو من

خ ــال االت ـص ــال بـمــركــز خدمة
العمالء "أهال أهلي".
ً
ويـسـتـطـيــع ال ـع ـمــاء أي ـضــا
االس ـت ـفــادة مــن بـطــاقــة ائتمان
األه ـ ـلـ ــي – اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،والـ ـت ــي
ت ــوف ــر ال ـف ــرص ــة ل ـك ـســب أم ـيــال
س ـكــاي واردز عـنــد اسـتـخــدام
الـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة فـ ـ ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــاتـ ـه ــم
ال ـش ــرائ ـي ــة ،وف ــرص ــة اس ـت ــرداد
النقود ،والترقيات ،وعــدد من
العروض الخاصة عند اإلنفاق
عـ ـب ــر اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت وفـ ـ ــي م ـنــافــذ
الـبـيــع بــالـتـجــزئــة فــي الـكــويــت
وخارجها.
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«الخليج» يدعم حملة «لنكن على دراية» ضمن
التزامه باالستدامة االقتصادية

نشر الثقافة
المالية وثقافة
االدخار
واالستثمار
ضرورة في ظل
ّ
التقدم الحالي
ضاهر

ضمن التزامه بتوعية العمالء بشأن
حقوقهم وأمنهم السيبراني ،شارك بنك
الخليج في حملة "لنكن على دراية" ،وهي
حملة توعية بـمـبــادرة مــن بنك الكويت
الـ ـم ــرك ــزي وات ـ ـحـ ــاد مـ ـص ــارف ال ـك ــوي ــت،
لـتـسـلـيــط ال ـض ــوء ع ـلــى ح ـق ــوق الـعـمــاء
ّ
وتــوعـيـتـهــم فيما يـتـعــلــق بــالـتـعــامــل مع
البنوك.
وتـتـطــرق الحملة إلــى عــدة مواضيع،
كعملية االقتراض والبطاقات المصرفية،
وال ـت ــوع ـي ــة ب ـح ـق ــوق ال ـع ـم ــاء م ــن ذوي
االحـ ـتـ ـي ــاج ــات الـ ـخ ــاص ــة ،ك ـم ــا ت ـت ـنــاول
النصائح المتعلقة بــاأل مــن السيبراني
وحماية الحسابات المصرفية ،وصوال
إل ـ ــى ت ــوض ـي ــح آلـ ـيـ ــات ت ـق ــدي ــم ال ـش ـكــوى
وحـمــايــة ح ـقــوق ال ـع ـمــاء ،مــع التعريف
ب ـم ـهــام ال ـق ـط ــاع ال ـم ـصــرفــي ودوره في
تحفيز االقتصاد وتنميته.
وحـ ـ ــول ه ـ ــذه ال ـح ـم ـل ــة ،ق ـ ــال الــرئ ـيــس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي لـ ـبـ ـن ــك الـ ـخـ ـلـ ـي ــج ،أن ـ ـطـ ــوان
ضاهر" :مــع التقدم الكبير الــذي تشهده
ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـم ــالـ ـي ــة والـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة،
تـتـجـلــى ض ـ ــرورة الـتــوعـيــة المجتمعية
بــآخــر ه ــذه ال ـت ـطــورات ليتمكن الـعـمــاء
مــن تحقيق أقـصــى اسـتـفــادة مــن جميع
الخدمات المتاحة ،دون التفريط بأمنهم
السيبراني .ومن هذا المنطلق ندعم حملة
ً
"لنكن على درايــة" ً
دعما كامل ،ونشجع
جـمـيــع ال ـع ـمــاء عـلــى مـتــابـعــة فـعــالـيــات
الحملة ورسائلها التوعوية".
ً
وأضــاف ضاهرّ :
كثيرا حرص
"سرنا
الحملة على نشر الثقافة المالية وثقافة

االدخــار واالستثمار ،إضافة إلى توعية
ال ـع ـم ــاء ب ـخ ــدم ــات وم ـن ـت ـجــات ال ـب ـنــوك
وكيفية االستفادة منهاّ .
نقدر مبادرة بنك
الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت
لتوعية المجتمع بالمعامالت المالية
والمصرفية .ونؤكد التزام بنك الخليج
بتقديم الدعم من جميع إدارات البنك لما
فيه خدمة هذه الحملة وأهدافها".

االقتراض والتمويل
وضع بنك الكويت المركزي سياسات
واض ـ ـحـ ــة وم ـ ـحـ ــددة ل ـت ــوج ـي ــه ع ـم ـل ـيــات
االقـتــراض والتمويل في البنوك ،ولذلك
أصـ ـ ـ ــدر ل ـل ـب ـن ــوك ول ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـت ـم ــوي ــل
ت ـع ـل ـي ـمــات واضـ ـح ــة وم ـ ـحـ ــددة ل ـتــزويــد
عمالئها بتفاصيل ا ل ـقــرض ،مثل قيمة
وعدد األقساط ،ومواعيد السداد ،ونسبة
القسط إلى صافي الراتب وتبعات عدم
السداد.
كما يحق للعميل الحصول على مهلة
يومين على األقل ،لمراجعة العقد بشكل
شامل قبل التوقيع عليه ،وبعد توقيعه،
يمكنه الحصول على مسودة العقد ،التي
تتضمن تفاصيل مثل نوع القرض ،ومدة
السداد ،ومقدار القسط والعائد.
وت ـت ـض ـم ــن ت ـع ـل ـي ـمــات ب ـن ــك ال ـك ــوي ــت
الـ ـم ــرك ــزي ل ـل ـب ـنــوك وشـ ــركـ ــات ال ـت ـمــويــل
ضرورة أن ّ
تقدم تلك المؤسسات المشورة
المالية للعميل قبل التمويل وفي أثنائه،
وتوضح مخاطر زيادة االلتزامات المالية
ع ـلــى ال ـع ـم ـيــل ،خ ــاص ــة ف ــي ح ــال ــة تـغـ ّـيــر

أوض ــاع ــه الـمــالـيــة ،س ــواء بـسـبــب تغيير
العمل أو التقاعد أو حتى تغير السعر
الفائدة المطلقة.
تـنـقـســم الـ ـق ــروض ال ـم ـتــاحــة لـلـعـمــاء
إلى نوعين ،هما االستهالكي والسكني،
ومن المهم أن يعي العميل الفرق بينهما،
وال ـت ـع ـل ـي ـمــات ال ـمــرت ـب ـطــة ب ـك ــل مـنـهـمــا،
ليتمكن مــن تمويل احتياجاته المالية
بأفضل وجه ممكن.
ت ـمــويــل شـخـصــي م ـتــوســط األج ـ ــل ال
تتجاوز مدته خمس سنوات ،وال يتجاوز
م ـق ــداره  25.000دي ـن ــار ،وي ـق ـ ّـدم للعميل
بغرض تمويل االحتياجات الشخصية
االستهالكية ،مثل شراء سيارة أو أثاث،
أو الـحـصــول عـلــى خــدمــات تعليمية أو
صحية.

القرض السكني
تـ ـم ــوي ــل ش ـخ ـص ــي طـ ــويـ ــل األجـ ـ ـ ــل ال
ت ـت ـجــاوز مــدتــه خـمــس ع ـشــرة س ـنــة ،وال
ي ـت ـجــاوز م ـق ــداره  70.000دي ـن ــار ،ي ـقـ ّـدم
للعميل بغرض شــراء أو بناء أو ترميم
سكن خاص.
ولـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم ع ـم ـل ـي ــة مـ ـن ــح ال ـ ـقـ ــروض
الشخصية ،بما يحقق للعميل ّاالستفادة
تلك
من المزايا
والتسهيالت التي توفرها ّ
ّ
التعرض لمخاطر التعثر
دون
العمليات
ّ
في السداد ،ولتجنب إثقال كاهل العميل
ب ــاالل ـت ــزام ــات ال ـمــال ـيــة ،ف ـقــد وض ــع بنك
الكويت المركزي مجموعة من الضوابط
تـلـتــزم بـهــا الـبـنــوك عـنــد مـنــح الـتـمــويــل،

١٣

اقتصاد

«برقان» يسترد سندات دين
مساندة ضمن الشريحة الثانية
صادرة سنة  2016بقيمة  100مليون دينار

أنطوان ضاهر

سواء للموظفين أو المتقاعدين ،وذلك بما
يراعي األوضــاع المالية لكل من هاتين
الـفـئـتـيــن ،م ــع ضـ ــرورة تـقــديــم الـمـشــورة
المالية وتوفير جميع المعلومات حول
عقد التمويل ،وتوضيح جميع التفاصيل
المتعلقة بعملية التمويل ،و مــن بينها
نسبة العائد الفائدة إلى مبلغ التمويل،
ّ
يتعين على العميل
وعدد األقساط التي
س ــداده ــا وم ـكــونــات كــل ق ـســط ،وغـيــرهــا
من المعلومات ،وذلــك قبل توقيع العقد
م ــع ال ـع ـم ـيــل ،م ــع ض ـ ــرورة م ـنــح العميل
فترة يومي عمل لمراجعة العقد وقراء ة
ّ
بتمعن ،حيث يكون
الـشــروط واألح ـكــام
واعيا ً
ً
تماما بحقوقه والتزاماته
العميل
بموجب العقد قبل الموافقة على توقيعه.

أتـ ـ ــم بـ ـن ــك ب ـ ــرق ـ ــان ب ـن ـج ــاح
االس ـ ـ ـتـ ـ ــرداد الـ ـك ــام ــل ال ـم ـب ـكــر
ألوراقـ ــه الـمــالـيــة الــرأسـمــالـيــة
ضمن الشريحة الثانية لرأس
الـ ـم ــال ال ـب ــال ـغ ــة  100مـلـيــون
ديـنــار ،والـتــي تستحق فــي 9
مــارس ( 2026سـنــدات) ،وفقا
ل ـش ــروط وأحـ ـك ــام إص ــداره ــا.
وت ـ ـ ـنـ ـ ــص شـ ـ ـ ـ ـ ــروط وأح ـ ـ ـكـ ـ ــام
إصـ ـ ـ ــدار الـ ـسـ ـن ــدات ع ـل ــى أن ــه
يجوز لـ"برقان" ممارسة خيار
االسترداد السترداد السندات
بعد خمس سنوات من تاريخ
إصـ ــدارهـ ــا أو ف ــي أي تــاريــخ
سداد للفائدة بعد ذلك.
الـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــدات ال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــي تـ ــم
اس ـ ـتـ ــردادهـ ــا ذات ال ـشــري ـحــة
الثابتة والشريحة المتغيرة
تحمل فوائد تعادل  6.00في
الـمـئــة و 3.95فــي الـمـئــة فــوق
سعر الخصم المعلن من بنك
الكويت المركزي على التوالي.
وتم استرداد السندات بعد
إصدار أوراق مالية رأسمالية
ضمن الشريحة الثانية لرأس
المال بقيمة  500مليون دوالر
ف ــي أس ـ ــواق ال ــدي ــن الـعــالـمـيــة
فــي د يـسـمـبــر  .2020وتحمل
ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ف ــائ ــدة
ثابتة بــوا قــع  2.75فــي المئة،
وتـسـتـحــق ب ـعــد  11س ـنــة من
ت ــاري ــخ إصـ ــدارهـ ــا م ــع خ ـيــار
االسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرداد ال ـم ـب ـك ــر بـ ـع ــد 6

سـنــوات مــن تــاريــخ إصــدارهــا
 ،11NC6أو أي تــار يــخ ســداد
للفائدة بعد ذ لــك .والسندات
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــدة حـ ـ ـصـ ـ ـل ـ ــت عـ ـل ــى
تصنيف  -Aمن وكالة فيتش.
وت ـم ـت ـث ــل ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات ل ــإط ــار
التنظيمي ال تـفــا قـيــة ب ــازل ،3
كما هو معتمد من "المركزي".
وأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر "الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــزي"
مــواف ـق ـتــه ال ـخ ـط ـيــة الـمـسـبـقــة
على ممارسة "برقان" لخيار
االس ـ ـ ـتـ ـ ــرداد فـ ــي  28أك ـت ــوب ــر
 .2020و تـ ـ ــم ت ـك ـل ـي ــف ش ــر ك ــة
كــام ـكــو لــا س ـت ـث ـمــار ش.م.ك.
عامة (كامكو إنفست) كوكيل
م ــال ــي ووكـ ـي ــل سـ ـ ــداد رئ ـيــس
للسندات ،و قــد أدارت عملية
اس ـ ـتـ ــرداد ال ـس ـن ــدات وقــدمــت
المشورة بشأنها.
وحـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــك ع ـ ـلـ ــى
تـ ـصـ ـنـ ـي ــف  + Aمـ ـ ــن و كـ ــا لـ ــة
ف ـي ـتــش ،و A3م ــن م ــودي ــز ،و
 + BBBمن "إس آند بي" ،وهو
ُم ـ ـصـ ــدر م ـن ـت ـظــم فـ ــي أس ـ ــواق
الدين العالمية .وتمت تسوية
ج ـم ـيــع إص ـ ـ ـ ــدارات ال ـس ـن ــدات
السابقة للبنك بنجاح ،وفقا
لبنود وشروط طرحها.

«ذا كونفرنس بورد» :تفاؤل حذر لتطلعات الرؤساء التنفيذيين في الخليج
أص ــدر مــركــز "ذا كــونـفــرنــس ب ــورد"
ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج ل ـ ـل ـ ـب ـ ـحـ ــوث االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة
والـ ـتـ ـج ــاري ــة مـ ـقـ ـي ــاس ثـ ـق ــة الـ ــرؤسـ ــاء
التنفيذيين في دول مجلس التعاون،
والـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ــم بـ ـع ــد اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع آرائ ـ ـهـ ــم
وت ــوق ـع ــات ـه ــم ل ـل ـظ ــروف االق ـت ـص ــادي ــة
ال ـح ــال ـي ــة وال ـم ـق ـب ـل ــة ف ــي ظ ــل جــائ ـحــة
 COVID-19وجهود التعافي منها.
وبلغ مؤشر ثقة الرئيس التنفيذي
ف ــي دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي
 51نقطة على مقياس "ذا كونفرنس

بـ ــورد" ،وبــال ـم ـقــارنــة ،ف ــإن مــؤشــر ثقة
الرئيس التنفيذي في أوروبا بلغ 61
ن ـق ـطــة ،م ـمــا ي ــدل ع ـلــى م ـس ـتــوى أكـثــر
تفاؤال من منطقة الخليج ولكن يالزمه
الحذر.
ويـسـتـنــد مــؤشــر الـثـقــة ال ــذي طــوره
ا ل ـم ــر ك ــز عـ ــام  1976ع ـلــى  3مـقــا يـيــس
أســاس ـيــة ،ه ــي :ال ـظــروف االقـتـصــاديــة
الحالية ،والظروف االقتصادية بعد 6
أشهر ،وتوقعات الرؤساء التنفيذيين
للقطاعات التي يعملون بها.

وأشار مقياس الظروف االقتصادية
ال ـحــال ـيــة إل ــى أن ـهــا ل ــم تـتـحـســن خــال
األش ـهــر الـسـتــة الـســابـقــة لــاسـتـبـيــان،
وإل ــى وج ــود ان ـق ـســام واض ــح فــي آراء
الـ ــرؤسـ ــاء ال ـت ـن ـف ـيــذي ـيــن حـ ــول ظ ــروف
العمل الحالية في المنطقة.
أمـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـمـ ـقـ ـي ــاس ظ ـ ــروف
العمل المقبلة فإنه يشير إلى توقعات
إيـ ـج ــابـ ـي ــة ل ـت ـح ـس ــن ظـ ـ ـ ــروف الـ ـعـ ـم ــل،
وإن كـ ــا نـ ــت حـ ـ ـ ــذرة ،فـ ــي حـ ـي ــن س ـجــل
مقياس توقعات الرؤساء التنفيذيين

«يوسك» تفتتح فرعها الثالث في األفنيوز

أعـلـنــت شــركــة عـلــي ع ـبــدالــوهــاب الـمـطــوع
الـتـجــاريــة ،افتتاح الـفــرع الثالث فــي الكويت
لـلـعــامــة الـتـجــاريــة االسـكـنــدنــافـيــة (يــوســك)،
المتخصصة في بيع األثاث العصري والمريح
لغرف الـنــوم والمعيشة وغيرها ،فــي مجمع
األف ـن ـيــوز -الـمــرحـلــة األولـ ــى ،وجـهــة التسوق
األكبر في الكويت.
يأتي هــذا االفتتاح في إطــار استراتيجية
التوسع المدروسة التي تتبعها شركة علي
عبدالوهاب المطوع للعالمات التجارية التي
تمثلها في الكويت ،وخاصة أن "يوسك" القت
ً
ً
إقباال كبيرا من العمالء في الكويت ،ما أدى
إلى افتتاح هذا الفرع الثالث بعد مرور ثالث
سنوات فقط على افتتاح الفرع األول.
وتم اختيار مجمع األفنيوز ليكون الحاضن
لهذا الفرع ،لكونه المحطة األشمل واألوسع
ً
واألكـ ـث ــر ارتـ ـي ــادا لـمـحـبــي ت ـســوق ال ـعــامــات
التجارية الرائدة في الكويت.

يـمـتــد ال ـفــرع الـجــديــد عـلــى مـســاحــة 1700
متر مربع ،ويشمل تشكيلة كبيرة من األثاث
ال ـع ـصــري وال ـمــريــح ذي األس ـع ــار الـمـعـقــولــة
لكل مــن غــرف المعيشة والـنــوم والحمامات
والحدائق الخارجية ،إضافة إلى المنسوجات
وال ـس ـجــاد والـ ـب ــرادي وغ ـيــرهــا .ويـتـمـيــز هــذا
ال ـفــرع بمفهوم جــديــد ،حـيــث يـعــرض األث ــاث
بمجموعات متناسقة تلهم العمالء لتأثيث
منازلهم بطرق مبتكرة ،بسيطة وعملية.
ُي ــذك ــر أن ه ــذا ال ـف ــرع ،كـمــا غ ـيــره م ــن أف ــرع
ّ
"يــوســك" فــي الـكــويــت ،يــتـبــع جميع التدابير
الــوقــائـيــة مــن ف ـيــروس ك ــورون ــا ،حـيــث يلتزم
إجـ ــراء ات التعقيم والتطهير وتــوفـيــر معقم
اليدين والقفازات للعمالء ،وتدريب الموظفين
على اإلرشادات الوقائية ،كما يتخذ خطوات
احـ ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة ص ـح ـي ــة تـ ـح ــاف ــظ عـ ـل ــى س ــام ــة
الموظفين والـعـمــاء على حــد س ــواء ،وتوفر
لهم تجربة تسوق آمنة.

ً
وفـ ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ــوق ـ ــاي ـ ــة أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ،وضـ ـم ــن
مسؤوليتها االجـتـمــاعـيــة ،أطـلـقــت "يــوســك"،
أخـيــرا ،مـبــادرة "تـســوق بــأمــان" ،التي تشجع
على التسوق عبر اإلنترنت ،حيث يتم توصيل
أي من منتجات "يوسك" إلى العمالء بكل أمان
باتباع كــل اإلج ــراء ات الوقائية واحتياطات
النظافة والتعقيم الموصى بها من مسؤولي
السالمة الصحية.
جدير بالذكر ،أن شركة علي عبدالوهاب
ال ـم ـطــوع افـتـتـحــت ال ـف ــرع األول م ــن "يــوســك"
بــال ـكــويــت ف ــي عـ ــام  ،2017ل ـت ـكــون الـمـحـطــة
األولـ ـ ــى ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط ل ـه ــذه ال ـعــامــة
التجارية الرائدة والمتخصصة في بيع األثاث
واإلكـسـســوارات المنزلية العصرية الخاصة
بغرف النوم والمعيشة ،حيث تتواجد فروعها
فــي  51دول ــة ح ــول ال ـعــالــم ،ولــديـهــا أكـثــر من
 3000متجر.

«السور للوقود» :خصم  %50لخدمات الغسل
اآللي للحاصلين على تطعيم «كوفيد »19
ً
ً
أعلنت شركة السور لتسويق الوقود طرحها عرضا خاصا
للحاصلين على التطعيم الخاص بفيروس كورونا في جميع
مـحـطــات "أل ـف ــا" الـمـنـتـشــرة فــي ال ـكــويــت ،مـســاهـمــة مـنـهــا في
توطيد عالقاتها مع العمالء ،وتحفيزهم على الحفاظ على
الصحة الشخصية والصحة العامة للمجتمع.
ً
وقالت الشركة ،في بيان صحافي ،إنها ستقدم خصما على
خدمات الغسل اآللي للسيارات وجميع الخدمات في محطات
"ألفا" للتزود بالوقود ،موضحة أن الخصم سيكون بقيمة 50
بالمئة على خدمات الغسل اآللي والخدمات المتعلقة بها لكل
ّ
من تلقى التطعيم ولديه شهادة وزارة الصحة إلثبات ذلك.
ّ
وأشـ ـ ــارت "الـ ـس ــور ل ـل ــوق ــود" إل ــى أن ـه ــا ت ـق ــدم ذل ــك الـخـصــم
إسهاما منها في الخدمات المجتمعية لكل شرائح المجتمع،
مشيرة إلى أن عرضها الخاص بالخصم لخدم الغسل اآللي
للسيارات سار من  11الجاري حتى  11أبريل المقبل.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن ت ـل ــك الـ ـخـ ـص ــوم ــات ال ـم ـت ـم ـي ــزة ال ـم ـت ـع ـل ـقــة
بــالـحــاصـلـيــن ع ـلــى الـتـطـعـيــم ت ـعــد م ــن أبـ ــرز اسـتــراتـيـجـيــات
"ا ل ـســور" لـلـخــد مــات المجتمعية ا لـتــي تـخـ ّـص بـهــا عـمــاء هــا،
الفتة إلى أن هذه االمتيازات التي توفرها الشركة تنطلق من

ّ
تحمل المسؤولية االجتماعية تجاه عمالئها
حرصها على
من أبناء المجتمع.
ولـفـتــت إل ــى أن ه ــذه ال ـع ــروض الـحـصــريــة ال ـتــي تـطــرحـهــا
"السور" لعمالئها ال تقتصر فقط على تلك الفترة ،بل تمتد
الــى مــا بـعــد ذلــك مــن خــدمــات حـصــريــة ،مـشـيــرة إلــى أن طــرح
الخدمات االجتماعية ليس المقصود به رفع حجم مبيعاتها
وحصتها السوقية من ا لــو قــود بقدر ما تهدف إليه الشركة
مــن تـقــديــم أفـضــل الـمـمـيــزات لتوطيد عــاقــاتـهــا مــع الـعـمــاء،
وتحفيزهم على الحفاظ على الصحة الشخصية والصحة
العامة للمجتمع.

ً
للقطاعات ا لـتــي يعملون بـهــا تطلعا
ً
إيجابيا يعكس ا لــز يــادة الطفيفة في
ثـقــة ال ــرؤس ــاء الـتـنـفـيــذيـيــن بــاقـتـصــاد
بالدهم.
ك ـم ــا تـ ــم ا سـ ـتـ ـط ــاع رأي ا لـ ــرؤ سـ ــاء
التنفيذيين في تطلعاتهم لشركاتهم
فيما يتعلق بالمبيعات واالستثمار
الرأسمالي والتوظيف ،باإلضافة إلى
توقعاتهم حول أسعار النفط واالنفاق
الحكومي وتوطين الوظائف ،وتوقع
 87في المئة من الرؤساء الخليجيين

ً
أن تشهد شركاتهم نوعا من التغيرات
فـ ــي ن ـ ـمـ ــوذج أعـ ـم ــالـ ـه ــا ،س ـ ـ ــواء ك ــان ــت
متوسطة أو جوهرية.
و يــد عــم ه ــذا ا لـتــو قــع تــأ ثـيــر جائحة
 COVID-19عـلــى ا لـطــر يـقــة ا لـتــي يجب
أن ت ـع ـم ــل بـ ـه ــا ا ل ـ ـشـ ــر كـ ــات ف ـ ــي ب ـي ـئــة
األعمال الجديدة ،حيث سيشهد قطاع
األ ع ـمــال حـقـبــة تتغير فـيـهــا أو لــو يــات
العمالء واحتياجاتهم في ظل ظروف
صحية غير مستقرة ،ال يعلم أحد إلى
مـتــى سـتـسـتـمــر ،حـيــث ي ــرى الــرؤســاء

التنفيذيون أن الظروف االستثنائية
الحالية مليئة بــا لـفــرص والتحديات
ف ــي آن واح ـ ــد ،وه ـن ــاك ح ــاج ــة إلع ــادة
النظر في االستثمار في التكنولوجيا
الــرق ـم ـيــة ،وإع ـ ــادة الـتـفـكـيــر ف ــي آلـيــات
توصيل الخدمات والسلع للمستهلك،
واالستفادة من العمل عن بعد ،وتقليل
المساحات المكتبية.

ميرين تلقي رسالة اليوم العالمي للمسرح
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اختارت الهيئة الدولية للمسرح الفنانة
اإلنـكـلـيــزيــة هيلين مـيــريــن ،لكتابة رســالــة
ً
احتفاء
يــوم المسرح العالمي لهذا الـعــام،
بهذا اليوم الــذي يعد عرسا مسرحيا لكل
المسرحيين وعشاق فن المسرح.
ويحتفل صناع المسرح وعشاقه في أنحاء
العالم يوم  27الجاري باليوم العالمي للمسرح،
ذلــك اليوم الــذي بــدأ عــام  1961أثناء المؤتمر
الـعــالـمــي ال ـتــاســع لـلـمـعـهــد ال ــدول ــي للمسرح
بمدینة فیینا باقتراح من رئیس المعهد آنذاك،
حیث كلف "المركز الفنلندي" التابع للمعهد
في العام الذي تاله ( )1962بتحدید یوم عالمی
للمسرح هو  27مارس من كل عام.

وفــي العام التالي  1962صــادف افتتاح
مسرح األمم في موسم المسرح بالعاصمة
الفرنسية باريس ،وكان باسم "مسرح سارة
ب ــرن ــار" ،وج ــرى تـقــديــم ع ــدد مــن ال ـعــروض
المسرحية من مختلف المسارح العالمية،
ليتحول اليوم إلى "يوم عالمي".
وكتبت الفنانة اإلنكليزية هيلين ميرين
ً
فــي نــص رسالتها" :ك ــان هــذا وقـتــا صعبا
بالنسبة للفنون األدائية الحية ،كافح فيه
العديد من الفنانين ،والفنيين ،والحرفيين،
والنساء ،في مهنة هي في األصل محفوفة
بانعدام األمن".

هيلين ميرين

«نتفليكس» و«أمازون» تتصدران ترشيحات
جوائز «منتجي هوليوود السينمائية»

ً
«ذي ترايل أوف ذي شيكاغو  »7للنجمة كيتلين فيتزجيرالد األوفر حظا
استحوذت "نتفليكس" و"أمازون" وحدهما على أكثر
من نصف الترشيحات في فئة السينما لجوائز جمعية
منتجي هوليوود ،ما عــزز حضورهما في عــام هزته
جائحة "كوفيد."19-
فمن بين األف ــام الـعـشــرة الـتــي وقــع عليها اختيار
"بــروديــوســرز غيلد أوف أمـيــركــا" ،ستة متوافرة على
مـنـصـتــي الـفـيــديــو عـلــى ال ـط ـلــب ،ف ــي وق ــت بـ ــدأت دور
السينما تعيد فتح أبوابها في نيويورك وال تزال مغلقة
منذ نحو سنة فــي لــوس أنـجـلــس ،بسبب اإلج ــراء ات
الصحية المرتبطة بفيروس كورونا.
ومن بين األفالم المرشحة من "نتفليكس"ُ ،يعد "ذي
ترايل أوف ذي شيكاغو  ،"7للنجمة العالمية كيتلين
ً
فيتزجيرالد ،أوفــر حظا مــن "مــانــك" و"مــا رينيز بالك
باتم" للفوز بجائزة.
أم ــا "أم ـ ـ ــازون" ،ال ـتــي لــم تـكــن ضـمــن الـمـنــافـســة على
جوائز الجمعية العام المنصرم ،فتستطيع التعويل

على "بورات سابسيكوينت موفي فيلم" ،الذي سبق أن
نال جائزة "غولدن غلوب" ،وكذلك على "وان نايت إن
ميامي" و"ساوند أوف ميتال".
ولم يسبق ألي من المنصتين أن فازت في فئة الفيلم
الروائي ضمن جوائز جمعية المنتجين أو األوسكار.
ً
ً
ً
ّ
وتشكل جوائز الجمعية مؤشرا موثوقا به نسبيا
لمعرفة هوية األعمال المحتمل حصولها على جوائز
ّ
األوسكار التي توزع في نهاية أبريل .وتضم الجمعية
 8آالف مــن الـعــامـلـيــن فــي الـقـطــاع يملكون ال ـقــرار في
ً
ً
هوليوود .ومن آخر  13عمال فائزا بجائزة األوسكار
ألفضل فيلم ،عشرة أشرطة كانت نالت قبلها جائزة
الجمعية.
وب ـ ـيـ ــن الـ ـت ــرشـ ـيـ ـح ــات ل ـ ـجـ ــوائـ ــز الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ،ف ـي ـلــم
"نومادالند" ،الذي ُيعد من أبرز األعمال المرشحة لنيل
الجوائز هــذا الموسم ،وهــو من إنتاج "سيرتشاليت"
التابعة لـ"ديزني" .وسبق لهذا الفيلم الذي تولت إخراجه

كريس هيمسوورث وإلسا باتاكي

األميركية من أصل صيني كلويه تشاو أن فاز بجائزة
"أفضل فيلم درامي" ضمن جوائز "غولدن غلوب".
أمــا استديوهات "وورن ــر" ،فتتمثل بفيلم "جــوداس
آند ذي بالك ميسايا" ،في حين يخوض المنافسة من
"يونيفرسل" فيلم "بروميسينغ يونغ وومان".
وستكون شركة "إيــه  "24المنتج المستقل الوحيد
الذي ينافس هذه السنة على جوائز الجمعية ،من خالل
فيلم "ميناري" ،الذي يتناول قصة عائلة أميركية من
ً
أصل كوري جنوبي تنتقل إلى الريف سعيا إلى حياة
جديدة.
وكما "غولدن غلوب" ،تخصص جمعية المنتجين
ً
جوائز أيضا لإلنتاج التلفزيوني .وسينضم مسلسال
"بريدجرتون" و"تد السو" إلى المنافسة هذه السنة إلى
جانب "ذي ك ــراون"ُ ،
ويقام احتفال اإلعــان عن جوائز
الجمعية في  24الجاري بالصيغة االفتراضية.
(أ ف ب)

كيتلين فيتزجيرالد

كليب «»Life Goes On

سام هيوين

ً
هيمسوورث منتجا لفيلم زوجته إلسا باتاكي

« »BTSيتبرع بأزياء كليب «»Life Goes On

هيوين :أداء شخصية جيمس بوند حلم أي ممثل

يقف النجم العالمي كريس هيمسوورث خلف الشاشة ،من أجل دعم زوجته الممثلة
الشهيرة إلسا باتاكي ،في مشروعها السينمائي الجديد ،متوليا مهمة المنتج المنفذ.
وتتصدر باتاكي لبطولة فيلم جديد من تأليف وإخراج الروائي العالمي ماثيو رايلي،
وسيتم تصويره في نيو ساوث ويلز ،ويشارك الممثل األسترالي لوك براسي في البطولة.
يأتي هذا في الوقت الذي يواصل هيمسوورث تصوير فيلمه الجديد (Thor: Love and
 ،)Thunderالمقرر عرضه في  6مايو  ،2022مع الوضع في الحسبان مواعيد التصوير
المتقطعة ،بسبب انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.
وكان هيمسوورث شارك متابعيه وجمهوره ،عبر حسابه بـ"إنستغرام" بمجموعة صور
من اليوم األول له في كواليس تصوير فيلمه  ،Thor: Love and Thunderداخــل إحدى
المدن التي تحتوي على سكان أصليين في أستراليا.

تبرع أعضاء الفريق الكوري الشهير  BTSبمجموعة من المالبس التي قاموا بارتدائها
في فيديو كليب " ،"Life Goes Onالذي حقق نجاحا مذهال منذ إطالقه .وجاء هذا التبرع
لمصلحة مزاد أسبوع الغرامي "."Grammy Week Auction
وساهم فريق " ،"BTSوالمرشح ألول مرة للمنافسة في "غرامي" ،بسبعة أزياء ،سيتم بيعها
بالمزاد العلني عبر اإلنترنت ،بقيمة إجمالية تقدر بنحو  30ألف دوالر.
ومن المقرر أن تذهب العائدات إلى مؤسسة "غرامي" غير الربحية ،والتي تدعم مبادرات
تعليم الموسيقى .وهناك عدد آخر من نجوم الغناء في العالم تبرعوا للمزاد ،من أبرزهم:
النجمة الشهيرة تايلور سويفت ،والمغنية العالمية بيلي إيليش ،والمغنية الشهيرة .H.E.R
َّ
تصدر أخيرا قائمة "تويتر" ألكثر الفنانين شهرة في عالم الموسيقى
ُيذكر أن فريق BTS
للعام الرابع على التوالي.

قال الممثل االسكتلندي سام هيوين ،بطل مسلسل" أوتالندر" إنه يعتقد أن حلم أي
ممثل أداء شخصية العميل االستخباراتي البريطاني جيمس بوند.
وبــزر اســم هيوين ( 40عاما) بصورة كبيرة ألداء شخصية بوند في المستقبل،
بعدما أعلن الممثل دانيال كريغ ،الذي أدى شخصية بوند في أكثر من عمل أن فيلم"
نو تايم تو داي" سيكون آخر فيلم له من سلسلة أفالم بوند.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن هيوين أنه سينتهز أي فرصة لتأدية
ُ
دور بوند ،مضيفا" :ال أعتقد أن أي ممثل قد يقول ال ،وإذا طلب مني تأدية هذا الدور
فسوف أكون سعيدا".
يذكر أن أشهر أعمال هيوين مسلسل "أوتالندر" ،الذي بدأ تصوير موسمه السادس
مؤخرا ،ومن المقرر أن يعرض قريبا أحدث أفالمه "ساس :ريد نوتس".

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
ّ
تتعدد مسؤولياتك وتختلط
مهنيا:
ً
مــع بعضها بـعـضــا فــأعــد الـنـظــر في
األولويات.
ً
عاطفيا :ادرس الخطوات والمواقف
ال ـتــي ق ــد تـتــرتــب عـلــى قـطــع عالقتك
العاطفية.
ً
اجـتـمــاعـيــا :لـســت فــي حــالــة مزاجية
مــرضـيــة ال ـي ــوم وتـبـتـعــد ع ــن مــرافـقــة
اآلخرين.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مـهـنـيــا :يمكنك إدارة الـمـفــاوضــات
الـمـهـنـيــة بـشـكــل ب ــارع وق ــد تناقش
ً
ً
موضوعا مهما.
ً
عاطفيا  :تناقش مــع شريك حياتك
ً
ً
موضوعا دقيقا يتعلق بمستقبلكما.
ً
اجتماعياّ :
كيفية اتصالك باآلخرين
ت ـ ـح ـ ـ ّـدد ش ـخ ـص ـي ـت ــك ف ــانـ ـتـ ـب ــه ال ــى
تصرفاتك.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو
ً
م ـ ـه ـ ـن ـ ـيـ ــا :تـ ـنـ ـصـ ـح ــك األفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاك بـ ـع ــدم
االستسالم والمواجهة في هــذه األيــام
العصيبة.
ً
عاطفيا :تلوم شريك عمرك على اساءة
ً
غير متعمدة ثم تسامحه أخيرا.
ً
اجتماعيا  :تشعر ا لـيــوم بالرضا على
الجميع وهم يبادلونك الشعور نفسه.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـهـنـيــا :ت ــوخ ال ـحــذر فـهـنــاك مفاجآت
سلبية على صعيد العمل.
ً
عــاطـفـيــا :حـ ّـبـكـمــا فـيــه نـكـهــة الـشـبــاب
ّ
فتمتعا بــاأل يــام المقبلة فأنتما أهل
لها.
ً
ً
اجتماعيا :الفراغ مفسدة فحاول دائما
االستفادة من أوراق فراغك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :ال تأخذ على عاتقك تصحيح كل
خطأ في المؤسسة فأنت عير مسؤول.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ال ــوق ــت م ـنــاســب لـتـعـيــد إلــى
ع ــاقـ ـت ــك ال ـع ــاط ـف ـي ــة الـ ـصـ ـف ــاء وال ـث ـق ــة
المتبادلة.
ً
اجتماعيا :أنت تملك القدرة على إضفاء
أجواء التفاؤل في المنزل وخارجه.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :انفعاالتك ألتـفــه االس ـبــاب في
ّ
إطار عملك ستسبب لك المشاكل.
ً
عاطفيا :ال تدع أوضاع عملك الصعبة
تــدخــل ال ــى حـيــاتــك الـعــاطـفـيــة وتــؤثــر
عليها.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا" :كــن جميال تــرى الــوجــود
ً
جميال" فابتعد إذا عن تشاؤمك.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :تفكر في الهجرة الى بلد بعيد
بعدما حصل تواصل مع األهل.
ً
ً
عــاطـفـيــا :كــن مستعدا لـيــوم عاطفي
ّ
تتعرض فيه لخيانة ثقتك.
عصيب قد
ً
اجـتـمــاعـيــا :الـعــديــد مــن األش ـيــاء في
المنزل ال تسير كما تشتهي فاعتمد
التفاهم.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ً
مهنيا :األمور ال تسير راهنا كما تريد
وينبغي تعديل أساليب عملك.
ً
ّ
الحب يقدم لك فرصة سانحة
عاطفيا:
للتغيير واإلقدام نحو األفضل.
ً
اجتماعيا :إطالة الخالف بين األقرباء
ال تناسبك فسارع الى مصالحتهم.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
ً
مهنيا  :كن جريئا في قراراتك الحاسمة
ً
اذا كنت فعال قد درستها.
ً
عاطفيا :تبحث في إنهاء عالقة عاطفية
ً
ّ
تشكل لك مأزقا.
ثانوية كي ال
ّ
ً
أمور اآلخرين
في
ل
تتدخ
اجتماعيا :ال
َ
ً
إن لم يستشرك أحدهم وابق متفرجا.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :استمع إلــى آراء اآلخــريــن من
الزمالء فقد تفيدك في تحسين وضعك.
ً
عاطفيا :أنت شغوف بالحبيب وتشعر
ّ
بأقل شيء ّيسبب اإلزعاج له.
ً
اجتماعيا :نزه نفسك عن الحقد وحسد
الغير مهما ضاقت األيام بك.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
ً
مهنيا :قد تسمع كالما غير واقعي من
الزمالء فحاول تصحيح مفاهيمهم.
ً
عاطفيا :مارس سحرك على الحبيب
ّ
وتقرب منه فهو ينتظر إشارة منك.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ال ـس ـعــادة لـيـســت ف ــي ما
ً
تـمـلــك فـقــط ب ــل أي ـض ــا ف ــي م ــا ل ــك من
غنى عنه.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
ّ
المهام المؤجلة وسوء التفاهم
مهنيا:
ً
ّ
مع الزمالء يسببان لك اضطرابا.
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـمـ ّـر ب ـحــالــة عــاطـفـيــة غير
مـسـتـقـ ّـرة ول ــم يـعــد لــديــك مـتـســع من
الوقت للقرار.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال تـبـخــل ع ـلــى عــائـلـتــك
ً
ً
بالحضور أوال وبالعطف ثانيا وكن
ً
لطيفا معهم.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

ليلى عبدالله :التجربة الرقمية استهوتني ...والتنوع مطلوب

ً
أكدت سعادتها بثنائيتها الدرامية مع كاكولي الستثمار نجاحهما معا
عزة إبراهيم

تطل الفنانة ليلى عبدالله في الموسم الدرامي برمضان
المقبل من خالل اثنين من األعمال االجتماعية أحدهما
مسلسل «سرك الخافي» واآلخر خليجي يضم باقة من النجوم
العرب بعنوان «حين رأت» ...حول المزيد من التفاصيل عن
مشاركتها بالموسم وأعمالها القادمة كان لـ«الجريدة» معها
هذا اللقاء.

أنباء ارتباطي
بعبدالله
بوشهري غير
حقيقية

لدي مسلسل
رقمي جديد
ينطلق
تصويره بعد
انتهاء رمضان

• حــدثـيـنــا ع ــن م ـشــارك ـتــك في
رمضان المقبل؟
 أخ ــوض الـمــوســم الرمضانيب ــاث ـن ـي ــن مـ ــن االعـ ـ ـم ـ ــال ال ــدرامـ ـي ــة
ال ـجــديــدة الــواق ـعــة ف ــي  30حلقة،
أحدهما مع المخرج ومنتج العمل
مناف عبدالله وهو مسلسل بعنوان
"سـ ــرك ال ـخــافــي" إل ــى جــانــب باقة
من النجوم :علي جمعة ،وحسين
المنصور ،ومي البلوشي ،وعبير
أحمد ،وعبدالله بوشهري ،وعلي
كاكولي ،وإيمان الحسيني ،سعاد
سليمان ،وغيرهم ،كما أشارك في
قصة مغايرة تماما وتحمل أبعادا
فـلـسـفـيــة لـلـكــاتــب ب ـع ـنــوان "حـيــن
رأت" حيث تم تصوير جــزء كبير
م ــن م ـشــاهــد ال ـع ـمــل ف ــي بـلـغــاريــا
ألنــه يناقش قضية فتاة خليجية
تعيش فــي أوروب ــا وتمر بأحداث
مثيرة وهو من إنتاج "اكتف ميديا"
لمحمد حـسـيــن وإخـ ـ ــراج حسين
دش ـتــي وي ـضــم بــاقــة مـتـنــوعــة من
النجوم العرب والخليجين.
• انـتـشــرت مــؤخــرا أنـبــاء حول
ارتباطك بالفنان عبدالله بوشهري
ول ـك ـن ــك ال ـت ــزم ــت الـ ـصـ ـم ــت ...فما
السبب؟
 ألنها ليست حقيقة ففضلتع ـ ـ ـ ــدم الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــوض ف ـ ـ ــي م ـ ـثـ ــل ت ـلــك

االمـ ـ ــور ،وال أعـ ــرف م ــن أي ــن يأتي
الناس بتلك االنباء إن لم يعلنها
أصحابها ،ولكن هكذا هو الفنان
يحاط بالشائعات واألخـبــار غير
المدروسة ،ولكن ربما التبس األمر
لــدى البعض حين رأوا صــورا لنا
مؤخرا ،وهي نتيجة طبيعية فهو
أحد أبطال مسلسل "سرك الخافي"
ونــوجــد معا بالتصوير لساعات
طويلة ،ولـكــن لربما هــذه الصور
أوح ــت للبعض أنـنــا عـلــى عــاقــة،
ولكنها عالقة عمل وأخوة وصداقة
ال أكثر كما أنه متزوج ولديه أسرة
سعيدة وأبناء.
• لكنك غير مرتبطة ...هل هي
فكرة مؤجلة أم لديك موقف خاص
من االرتباط؟
 نعم غير مرتبطة أو متزوجة،ول ـك ــن األم ـ ــر ي ـع ــود لـ ـظ ــروف عــدة
اجتماعية ونفسية ،واألمر نصيب
في األول واألخير ،وحينما يحدث
النصيب سيعلم الجميع وسيتم
إعالن الخبر على المأل ،أما اآلن فال
يوجد شيء ألعلنه في هذا الجانب.
• بــالـعــودة ل ـلــدرامــا ...م ــاذا عن
ال ـ ـجـ ــزء الـ ـج ــدي ــد مـ ــن "رح ـ ـلـ ــة إل ــى
الجحيم"؟
 يـتــم حــالـيــا كـتــابــة وتحضيرالـجــزء الثاني مــن مسلسل "رحلة
إل ـ ــى ال ـج ـح ـي ــم" ولـ ـك ــن ت ـصــويــره
لــن ينطلق قـبــل اسـتـئـنــاف حركة
الـسـفــر ح ــول ال ـعــالــم ،فالمسلسل
سيتم تصويره بالخارج ،وحاليا
ال يمكن دخ ــول المشروع مطلقا،
وس ــأش ــارك ببطولته إل ــى جانب
علي كاكولي ولكن في قصة مثيرة
وأبـعــاد مختلفة تماما عــن الجزء
األول ستبهر الـجـمـهــور ،والعمل
من تأليف فيصل البلوشي وإخراج
حسين دشتي.
• ه ــل تـعـتـقــديــن أن الـتـجــربــة
ً
الرقمية قد تأخذك بعيدا عن الدراما
المطولة؟

 أن ـ ـ ــا سـ ـعـ ـي ــدة ج ـ ـ ــدا ب ـن ـجــاحم ـس ـل ـســل "رح ـ ـلـ ــة إل ـ ــى ال ـج ـح ـيــم"
الن ـ ـب ـ ـهـ ــاري وعـ ـشـ ـق ــي ل ـل ـت ـجــربــة
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ،ف ـه ــي تـ ـط ــور طـبـيـعــي
للدراما وأساليب العرض ،ولذلك
أنــا حريصة على االستمرار فيها
بشكل واضح ،ولكن في المقابل ال
يزال للمتابعة التقليدية جمهورها،
ولذلك كنت حريصة على المشاركة
فــي ال ــدرام ــا المطولة الــواقـعــة في
 30حلقة من خالل "سرك الخافي"
و«ح ـيــن رأت" ،ورغ ــم أن التجربة
الــرق ـم ـيــة اسـتـهــوتـنــي ل ـكــن يبقى
ً
ال ـت ـن ــوع م ـط ـلــوبــا ل ـل ــوص ــول إلــى
الجمهور بكل الطرق.
• ومــاذا عن مشاريعك المقبلة
بعد انتهاء شهر رمضان؟
 لــدي مسلسل رقمي جديد الأستطيع الكشف عن مالمحه ألنه
ال ي ــزال فــي طــور التحضير ،وهو
يشهد استمرار التعاون مع الفنان
ع ـلــي كــاكــولــي وال ـم ـخ ــرج حسين
دشـتــي ،ولكن فــي تجربة مغايرة
تماما لمسلسل "رحلة إلى الجحيم"،
وسينطلق تصويره بعد انتهاء
شهر رمضان المقبل.
• هــل تسعين لتكوين شراكة
ف ـن ـيــة م ــع ع ـل ــي ك ــاك ــول ــي ب ـت ـكــرار
ً
تجاربكما معا؟
 ولم ال ،فقد أثبتنا نجاحا فيكل لقاء درامي يجمعنا ،فهو أحد
أبطال "سرك الخافي" ،وقدمنا معا
الجزء األول من "رحلة إلى الجحيم"
ونخوض معا بطولة الجزء الثاني،
إلى جانب التجربة الجديدة مع ذات
الفريق بعد رمضان ،وهو استثمار
جيد لنجاح وكيمياء جمعتنا عبر
الشاشة وتقبلها الجمهور وأحبها
وأقبل عليها ،ولدينا تفاهم كبير
عـلــى الـمـسـتــوى الـفـنــي فـضــا عن
الرؤية اإلخراجية لحسين دشتي
الذي يشاركنا هذا التفاهم والتناغم
في تجربتنا الرقمية.

ليلى عبدالله
• متى ينتهي تصوير "ســرك
الخافي" وكيف تتكيفون مع تطبيق
حظر التجول؟
 المسلسل يـحـتــاج إل ــى شهرم ــن اآلن الن ـت ـهــاء ت ـص ــوي ــره ،ولــم
يعد لدينا متسع من الوقت فشهر

رم ـضــان عـلــى األب ـ ــواب ،والب ــد من
انجاز المشاهد المتبقية في أسرع
وقت ،ولكن الحقيقة أن قرار حظر
التجول أربكنا وغير كــل الخطط
ول ـيــس علينا س ــوى الـتـكـيــف مع
ً
الـ ــوضـ ــع ل ـ ـخـ ــروج ال ـع ـم ــل قــري ـبــا

وال ـل ـحــاق بــركــب رم ـض ــان ،وأدع ــو
الله أن يزيل عنا الغمة التي أربكت
أمور حياتنا ووضعتنا في ضائقة
نفسية واقـتـصــاديــة واجتماعية
مؤلمة.

العبدالجليل :ندعم الفن التشكيلي بالكويت التميمي يشارك في معرض تشكيلي بالقاهرة

عيسى األنصاري

كامل العبدالجليل مع العصفور

اس ـت ـق ـبــل األمـ ـي ــن الـ ـع ــام للمجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب كامل
العبدالجليل ،في مكتبه ،أمس األول،
ال ـف ـنــانــة اب ـت ـســام ال ـع ـص ـفــور منسقة
المعرض االفتراضي "رؤى تشكيلية
ف ــي ال ـم ـبــارك ـيــة" ،وال ـم ـق ــام ف ــي ســوق
المباركية التراثي.
وق ــال الـعـبــدالـجـلـيــل إن المجلس،
ً
م ـم ـث ــا ب ـق ـط ــاع الـ ـفـ ـن ــون ،ي ـش ـجــع أي
مبادرة فنية من شأنها إنعاش الحركة
التشكيلية في الكويت ،ويدعمها بكل
الوسائل ،كما يدعم أي تظاهرة فنية
خاصة من شأنها أن تجمع الفنانين
الكويتيين وغيرهم من الجنسيات في
المناسبات الوطنية أو الفنية العامة
على اختالف مسمياتها.

مــن جــانـبـهــا ،أك ــدت الـعـصـفــور ،أن
استقبال األمين العام للمجلس يعكس
االهتمام بالفن التشكيلي وبالفنانين
ً
عموما .وأضافت أن المعرض المقام
في سوق المباركية جاء بشراكة مع
ً
القطاع الخاص ،ممثال بشركة سوق
المباركية ( ،)REHالتي قدمت الرعاية
وال ــدع ــم إلن ـج ــاح ــه ،ح ـيــث ت ــم تـكــريــم
الفنانين المشاركين ،وإعالن الفائزين
بالمراتب الثالثة األولى ،عبر تصويت
إل ـك ـتــرونــي ع ـلــى م ــوق ــع "إن ـس ـت ـغــرام"
الشركة الراعية.
وت ــم اق ـت ـنــاء ل ــوح ــة "ب ــائ ــع ال ـت ـمــر"،
للفنانة ابتسام العصفور ،والفائزة
بــالـمــرتـبــة األولـ ــى م ــن قـبــل المجلس
الوطني.

ُيــذكــر أن الـمـعــرض ال ـمــذكــور أقيم
ً
فــي  ٢٦-٢٤فـبــرايــر ال ـمــاضــي ،تــزامـنــا
مــع األع ـيــاد الــوطـنـيــة ،وف ــاز بالمركز
األول ال ـف ـن ــان ــة اب ـت ـس ــام ال ـع ـص ـفــور،
والفنان د .وليد سراب ،والفنان وليد
ال ـنــاشــي ،وبـلــغ ع ــدد الـمـشــاركـيــن 20
فنانا وفنانة.
من جانب آخر ،أعلن وزير اإلعالم
والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب
والرياضة ورئيس المجلس الوطني
للثقافة عبدالرحمن المطيري ،تكليف
األمين العام المساعد لقطاع الثقافة
وق ـط ــاع ال ـف ـنــون بــالــوكــالــة د .عيسى
ً
ً
األن ـ ـصـ ــاري ،نــاط ـقــا رس ـم ـيــا ومـمـثــا
للمجلس ،للتعامل مع وسائل اإلعالم
المختلفة والتواصل مع الجمهور.

عـ َّـبــر ال ـف ـنــان الـتـشـكـيـلــي الـكــويـتــي
ع ـبــدال ـعــزيــز الـتـمـيـمــي ع ــن سـعــادتــه
الغامرة ،لمشاركته في معرض "آرت &
ديكو" بصالة "أب تاون" في العاصمة
المصرية.
وفي تصريح له ،قال التميمي إنه
الخليجي الوحيد الذي تم اختيار أحد
أعماله للمشاركة في هــذا المعرض،
ال ـ ـ ـ ــذي ُي ـ ـع ـ ــد أحـ ـ ـ ــد أهـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـع ــارض
التشكيلية التي تستضيفها القاهرة،
بحضور ومشاركة عدد بارز من أهم
ال ـف ـنــان ـيــن الـتـشـكـيـلـيـيــن الـعــالـمـيـيــن
والعرب.
وأوض ـ ــح الـتـمـيـمــي أن الـمـعــرض
افتتح برعاية وحضور سفير فرنسا
بمصر ستيفان روماني ،يوم السبت
( ٤الجاري) ،بعنوان "آرت & ديكو".
و ل ـفــت إ ل ــى أن ا لـمـعــرض يحتوي
على لوحات لفناني مصر والوطن
ا ل ـع ــر ب ــي ا ل ـم ـعــا صــر يــن ورواد ا لـفــن
ا لـمـصــري وا لـفــن ا لـحــد يــث ،لتسعين
فنانا.
وذك ــر أن الـمـعــرض يتميز بتعدد
لوحاته وفنانيه ،ويضم العديد من
اللوحات للتصوير الزيتي والباستيل
والفحم ،لرواد الفن المعاصر.
وأشــار التميمي إلى أن المشاركة
في هذه االحتفالية التشكيلية الدولية
ُ
تـعــد مـصــدر فـخــر واع ـت ــزاز بالنسبة
لــه ،ألنــه يحمل اســم الكويت إلــى تلك

عبد العزيز التميمي
المحافل الدولية ،ووسط تلك الكوكبة
المتميزة من المبدعين.
وق ـ ـ ــال إن ع ـم ـل ــه لـ ـق ــي ال ـك ـث ـي ــر مــن
االه ـت ـم ــام واإلشـ ـ ـ ــادة ،ل ـمــا وص ـل ــت له
الحركة التشكيلية في الكويت ،والتي
تمتلك رصـيــدا ضخما مــن المبدعين
من الجنسين ،والذين يرسخون بصمة
وحضور المبدع الكويتي التشكيلي.
وأك ــد التميمي أنــه يشعر بالفخر،
لكون اسمه ضمن تلك الكوكبة البارزة
مــن المبدعين ،وأن تـقــدم أعـمــالــه إلى
جوار تلك اللوحات التي تحمل تواقيع
أهم التشكيليين العرب.

جــديــر بــالــذكــر ،أن المعرض يتميز
بـتـنــوع ال ـلــوحــات الـ ـن ــادرة مــن فناني
جـ ـي ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ــرواد م ـ ــن حـ ـي ــث األس ـ ـلـ ــوب
والموضوعات والتقنيات المستخدمة،
حيث يتسم كل فنان بطابعه الخاص،
وأسلوبه المميز في الرسم.
وفي ختام تصريحه ،دعا التميمي
ال ـف ـنــان ـيــن الـتـشـكـيـلـيـيــن الـكــويـتـيـيــن
ل ــانـ ـفـ ـت ــاح وال ـ ـت ـ ــواص ـ ــل م ـ ــع ج ـم ـيــع
المهرجانات والمعارض والملتقيات
ح ــول الـعــالــم ،مــن أج ــل إي ـصــال أعـمــال
الفنان الكويتي التشكيلي إلى أنحاء
العالم.

خبريات
شمس تطرح «خط الخطر»
على مواقع التواصل

طرحت الفنانةشمس أغنية
جديدة أهدتها للعراقيني
بعنوان "خط الخطر" ،في
صفحاتها الرسمية على
مواقع التواصل ،وكذلك
على "اليوتيوب".
وشاركت شمس صورًا لها
بإطاللة جريئة لترويج
أغنيتها الجديدة في
حسابها الرسمي وعلقت
عليها" :أغنيتي "خط
الخطر" إهداء مني لكل
من يحبني خصوصًا
العراقيني ،ألنكم تستاهلون
الحب والفرح والسالم".
"خط الخطر" من كلمات
قصي عيسى ،ولحن
محمود الغيث ،وتوزيع
مهند غازي ،وميكس
وماستر مصطفى كامل.
ويقول مطلع األغنية:
حبك عبر
خط الخطر
صار بشرايني
ماكو بشر
غيرك قدر يبقى حلو بعيني
ما نقص حبك حتى من
فارقتني
وصدق بهذا العالم انت
اللي تهمني

حلمي بكر يخضع لعملية
جراحية

خضع املوسيقار املصري
حلمي بك ر لعملية جراحية
في عينه اليسرى كللت
بالنجاح ،وهو اآلن بحالة
صحية جيدة.
وطمأن ابن شقيقة بكر،
عازف آلة القانونفادي
بدر ،املتابعني على الحالة
الصحية لخاله بعد العملية،
مشيرًا الى أنها مستقرة.
ونشر بدر عبر صفحته
في موقع تويتر ،صورًا
لخاله ظهر فيها من داخل
املستشفى ،وهو يرقد على
فراش املرض ،وقد غطى
عينه بشاش طبي بعد
ّ
الجراحة ،معلقًا" :ألف سالمة
عليك يا خالي ....وربنا
يشفيك ويعافيك ويقومك
بالسالمة يا حبيبي إن شاء
الله".
من جهتهّ ،
وجه حلمي
الشكر للذين اتصلوا
لالطمئنان على حالته
ً
الصحية ،قائال" :جاءني
عدد من املكاملات ال حصر
لها وهذا يشعرني أن الدنيا
مازال بها الخير".

«أنا البطل» تتخطى
 5ماليين مشاهدة

أحمد البراك :القارئ يجنح إلى الفانتازيا القريبة من الواقع

َّ
أكد أن النقد وسيلة فعالة لتصحيح المسار والنهوض باألفكار
يرى البراك أن الكاتب ً
الحقيقي لن يجد معوقا أمام
إبداعه في الكتابة ،فإذا قرر
أن يكتب ،فهو الذي يخلق
الجو والوقت المناسبين
للكتابة.

•

فضة المعيلي

ً
َّ
أعماال روائية ّ
قيمة
قدم الكاتب أحمد البراك
ف ــي األدب الـعــاطـفــي وال ــدرام ــي والـفــانـتــازيــا،
ً
ً
وأصدر كتابا وحيدا في فن النصوص األدبية،
شـ ـ ــارك ب ــه ف ــي ال ـك ـث ـيــر م ــن مـ ـع ــارض ال ـك ـتــاب
العربية.
ويرى البراك أن اإلنسان خليط من المشاعر،
فعندما يـقــرأ كلمة فــي العمل األدب ــي يجد
فـيـهــا ق ـبــوال كـبـيــرا،
وي ـك ــون ل ـهــا تــأثـيــر
في حياته.
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول تـ ـ ـف ـ ــوق
رواي ـ ــات الـفــانـتــازيــا
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ـ ـ ــات
العلمية ،قال" :صعب
تـحــديــد تـفــوق أيهما
ع ـلــى األخ ـ ـ ــرى ،فهما
نـ ــوعـ ــان مـ ــن ال ـج ـنــس
األدبـ ـ ــي ال ـم ـت ــواف ــر في
السوق حاليا ،والقارئ
يبحث عنه ،ويقرأ فيه،
لـكــن عـنــد ال ـت ـحــدث عن
الفئة المستهدفة نضع
ً
ً
تساؤال مهما :هل نبحث
ع ـ ـ ــن ن ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب
ا ل ـقــارئ للخيال العلمي
أو الفانتازيا؟ فضال عن

من إصداراته

الـقــراء الذين يبحثون عن الــروايــات الواقعية
أو الدراما".
وتابع" :ما أريد إيصاله ،هو أنه من الصعوبة
القول إن الفانتازيا تفوقت على روايات الخيال
الـعـلـمــي ،وم ــا لمسته خ ــال م ـعــارض الـكـتــاب
المختلفة أن القراء يقتنون روايات الفانتازيا،
ألن ـهــا قــريـبــة بـشـكــل ع ــام م ــن ال ــواق ــع أك ـثــر من
الخيال العلمي ،واإلنـســان بصفة عامة يميل
بطبعه إلى الواقع".
وأض ــاف ال ـب ــراك" :م ــن الـمـعــروف أن رواي ــات
الفانتازيا هي صنع حبكة تنافي الواقع العقلي،
كاالنتقال عبر الزمن ،لكن باستخدام تفاصيل
ومشاهد وتواريخ واقعية .فيما روايات الخيال
الكاتب
العلمي في أصلها أحداث متخيلة من
ّ
حول ما يمكن أن يكون عليه مستقبلنا ،وتوقع
الشكل الحديث من حياتنا االعتيادية ،وكما
قـلــت هـنــاك مــن الـجـمـهــور مــن يـحـبــذهــا ،لكني
أعتقد حاليا أن ضوء ها خفت في إصداراتنا
األدبية".

الحبكة القوية
وعــن أي األجـنــاس األدبـيــة التي يــرى نفسه
فيها ،قــال ال ـبــراك" :أصـنــف نفسي ابــن المقال
والـنـصــوص األدب ـيــة ،وب ــدأت كتاباتي بكتابة
المقال ،لكن ألن الزمن تغير والجمهور الحالي
يبحث عن الرواية ،فقد بدأت بتقديم الروايات
على مــدى أرب ــع س ـنــوات ،حتى وج ــدت نفسي
أمـيــل جــدا إلــى كتابة ال ــرواي ــة ،خصوصا أني

أحــاول االعتماد على الحبكة القوية والخيال
الــواســع وت ـعــدد الشخصيات واالل ـت ــزام بخط
أدبي واضح المعالم".
وتـطـ َّـرق الـبــراك إلــى المعوقات التي تواجه
الـكــاتــب ،مبينا أن "الـكــاتــب الحقيقي لــن يجد
م ـع ــوق ــا أمـ ـ ــام إبـ ــداعـ ــه ف ــي ال ـك ـت ــاب ــة ،فـ ـ ــإذا ق ــرر
أن ي ـك ـت ــب ،ف ـه ــو الـ ـ ــذي ي ـخ ـلــق ال ـج ــو وال ــوق ــت
المناسبين للكتابة ،لـكــن ا لـمـعــوق األ ســا ســي
ُ
يكون داخــل صلب الــروايــة .نحن نفتقد كتابا
يملكون الخيال الواسع ،ودائما يبحثون عن
الروايات الواقعية ويقدمونها .المعوق يكون
في داخل الكاتب نفسه".

أحمد البراك

النقد

وأكد أن النقد وسيلة َّ
فعالة لتصحيح المسار
والنهوض بأفكار
الكاتب األدب ــي ،الفتا إلــى أنــه يتقبل النقد،
لكن فيما يتعلق بالرواية نفسها عند عرضها
لجمهور بعيدا عن الشخصانية والمقارنة ،فهو
في النهاية يحتاج إلى تقويم قلمه والنهوض
بفكره ،وهذا ال يتماشى مع الجمهور البسيط،
ألنه دائما يسعى إلى جذب الجمهور النخبوي
إلى مرحلة متقدمة من الكتابة.
وعن كيفية اختياره العنوان ،قال البراك" :أنا
شخصيا أحبذ أن أكتب الرواية من دون عنوان،
حتى أصل إلى مرحلة معينة منها .أنتظر هذا
اإللهام أن يأتيني ،سواء جاء قريبا أو متأخرا،
فهو أمر ال يمكن تحديده ،لكني أحب العناوين

روايتي الجديدة دراما
إنسانية عن سيرة
ذاتية
الجذابة المثيرة للجدل نوعا ما ،والتي تثير في
القارئ التساؤل".

قالب جديد
وعن جديده في المجال األدبي ،كشف البراك:
ّ
"أحضر إلصدار روائي تتطرق فكرته حول دراما
إنسانية في قالب جديد ،أتحدث فيه عن سيرة
ذاتية ،ولمحات مهمة في حياة البطل".

كسرت أغنية «أنا البطل»
للفنان املصريمحمد
رمضا ن حاجز الـ 5ماليني
مشاهدة عبر قناته الخاصة
على «يوتيوب» ،وذلك بعد
أيام قليلة من طرحها وقد
صورها رمضان على طريقة
الفيديو كليب ،والقت رواجًا
واسعًا في صفوف محبيه.
وشارك رمضان ،صورة
جديدة له من كواليس
مسلسل موسى ،الذي
يجسد من خالله شخصية
شاب صعيدي يدعى
موسى ،ويقاوم االحتالل
اإلنكليزي ،ويحتوي املسلسل
على الكثير من املواقف
والصراعات ،يظهرها في
إطار درامي شائق.
وعلى صعيد الدراما يواصل
رمضان تصوير مسلسله
«موسى» الذي يعكس
األحداث الدرامية والصراعات
القوية التي يمر بها البطل
خالل أحداث املسلسل في
صفوف مقاومة االحتالل.
ويشارك في بطولة املسلسل
سمية الخشاب ،وعبير
صبري ،ورياض الخولي،
وسيد رجب ،وصبري فواز،
ومنذر رياحنة ،وهبة مجدي،
وغيرهم.

ةديرجلا
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اإلمارات :عودة سورية لمحيطها حتمي رغم المنغصات
الفروف ينسق «القضايا اإلقليمية» مع بن زايد ...ويلتقي الحريري وأوغلو على هامش جولته الخليجية
دعت اإلمارات إلى إعادة
سورية لمحيطها العربي
عبر التعاون اإلقليمي رغم
"المنغصات" بين األطراف
المختلفة ،في حين أكد وزير
الخارجية الروسي تنسيق
التشاور مع نظيره اإلماراتي
عبدالله بن زايد ،بشأن قضايا
المنطقة ،في مستهل جولة
خليجية بدأها من أبوظبي،
ومن المقرر أن تشمل الرياض
والدوحة.

بعد عشر سنوات من اندالع التحركات الشعبية
ال ـس ــوري ــة والـ ـح ــرب ال ـت ــي م ــزق ــت ال ـب ــاد وجـلـبــت
تدخالت دولية وإقليمية عديدة وفي وقت يقترب
الرئيس بشار األسد من خوض انتخابات نتائجها
محسومة لمصلحته لنيل والية رابعة ،أكد وزير
الخارجية اإلمــاراتــي عبدالله بــن زايــد آل نهيان،
ضرورة التعاون اإلقليمي لبدء مسار عودة سورية
إلى محيطها ،قائال إن هذا األمر ال بد منه.
وقال بن زايد ،خالل مؤتمر مشترك مع نظيره
الروسي سيرغي الفروف بالعاصمة أبوظبي ،إن
األمر يتعلق بالمصلحة العامة؛ أي مصلحة سورية
ً
ومصلحة المنطقة ،مضيفا أن "هناك منغصات بين
األطراف المختلفة ،لكن ال يمكن سوى العمل على
عودة سورية إلى محيطها".
وأضاف أنه "من األدوار المهمة لعودة سورية
هو أن تعود لجامعة الدول العربية ،وهذا يتطلب
ً
جهدا أيضا من الجانب السوري كما يتطلب جهدا
من الزمالء في الجامعة العربية".
وأش ــار إلــى أن التحدي الــذي يــواجــه التنسيق
والعمل المشترك مع سورية هو "قانون قيصر"،
الذي أقرته واشنطن في وقت سابق.
ورأى أنه "ال بد من وجود مجاالت تفتح الباب
للعمل الـمـشـتــرك مــع دم ـشــق" ،الفـتــا إل ــى أن بقاء
القانون األميركي يجعل المسار في غاية الصعوبة.
وش ـ ــدد ع ـلــى ضـ ـ ــرورة ف ـتــح ح ـ ــوار م ــع اإلدارة
األم ـيــرك ـيــة ال ـتــي فــرضــت ال ـقــانــون لـلـضـغــط على
األسـ ــد واس ـت ـه ــداف أف ـ ــراد وش ــرك ــات تـتـعــامــل مع
حكومة دمشق.
وعلى صعيد آخر ،قال بن زايد إن العالقات مع
موسكو ستستمر في االزدهار على كل المستويات.
وأوضح أن التجارة الثنائية غير النفطية بين
اإلمارات وروسيا قدرت بـ  3.7مليارات دوالر ،خالل
عام  ،2019إذ نمت بـ  8في المئة مقارنة بعام .2018
وأردف ب ــن زا ي ـ ــد أن  800أ لـ ــف رو س ـ ــي زاروا
اإلمارات ،خالل  ،2019بينما يعيش  17ألف روسي
في البالد.

تعاون وقضايا

األسد يقترب
من والية رابعة
بعد  10سنوات
من «الحرب»...
والكرملين يعرض
مساعدته بوعكة
«كورونا»

من جهته ،أوضح الفروف أنه بحث مع نظيره
اإلم ــارات ــي التنسيق بـشــأن ع ــدة قـضــايــا إقليمية
وشرق أوسطية.
ورح ــب وزي ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي بـ ـ "االت ـف ــاق
اإلبراهيمي" الذي ّ
أقرته بعض الدول العربية مع
ً
ً
إسرائيل بوساطة أميركية أخيرا ،مبديا استعداد
موسكو للعب دور الوسيط ،من أجــل حل النزاع
الفلسطيني -اإلسرائيلي.
وق ــال الف ــروف ،إنــه بحث مــع نظيره اإلمــاراتــي
التطورات في الخليج ،واستقرار األمن فيه.
وأكد أهمية زيــادة التعاون مع اإلمــارات ،قائال

الفروف وبن زايد خالل مؤتمر مشترك في أبوظبي أمس
إنه أجــرى مباحثات مهمة مع ولي عهد أبوظبي
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان.
وكشف أن روسيا ستتعاون مع اإلم ــارات ،في
تطوير لقاحات ضد فيروس "كورونا" ،مشيرا إلى
العزم على تأسيس مشاريع جديدة معها.

االتفاق النووي
وفي أعقاب محادثاته مع بن زايد ،قال الفروف،
إن موسكو ترحب بقرار إدارة الرئيس األميركي
الـجــديــد جــو بــايــدن ال ـعــودة إلــى االت ـفــاق الـنــووي
اإليــرانــي الــذي انسحبت واشنطن منه مــن طرف
واحد في مايو  ،2018مع أنه أشار إلى أن هذا القرار
لم يتم تنفيذه بعد" ،فبحسب علمي واشنطن ال
تزال تبحث عن طريقة لهذه العودة".
وتابع" :هناك أصوات تتعالى للمطالبة بنسخة
محدثة من االتفاق ،لكننا مقتنعون بأنه ال يحب
اآلن زيادة أعباء مهمة على إعادة االتفاق النووي
إلى صيغته الكاملة باعتبارات وشواغل إضافية
مهما كانت مهمة .ونعتقد أن حــل هــذه المسألة
ال ـع ــاج ـل ــة م ـم ـكــن ع ـب ــر وضـ ــع خـ ـط ــوات م ـتــزام ـنــة
مرحلية يتعين على اإليرانيين والواليات المتحدة
اتخاذها".

وعلى هامش جولته الخليجية التي استهلها
مــن اإلمـ ــارات ل ـ "ضـبــط الـســاعــة الـمـفـصــل" ،عقد
الفــروف مباحثات مع رئيس ال ــوزراء اللبناني
ّ
الـمـكــلــف ،سـعــد ال ـحــريــري ،فــي أبــوظـبــي قـبــل أن
يـتــوجــه إل ــى قـطــر لـلـقــاء األم ـيــر تـمـيــم بــن حمد،
ونظيره القطري محمد بن عبدالرحمن.
وسيلتقي وزي ــر الـخــارجـيــة الــروســي الـيــوم،
نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في الدوحة،
حسبما أفاد مصدر بالوفد المرافق له.
ً
والح ـق ــا سـيـتــوجــه الفـ ــروف إل ــى الـسـعــوديــة،
من المقرر أن يجتمع مع ولي العهد محمد بن
سلمان ووزير الخارجية فيصل بن فرحان.
إلى ذلك ،أعرب "الكرملين" ،عن أمل موسكو،
الــداعــم األكبر لحكومة دمشق ،أال يشتد مرض
"كوفيد  "19على الرئيس السوري وزوجته.
وص ــرح المتحدث بــاســم الــرئــاســة الــروسـيــة،
دميتري بيسكوف بالقول" :صراحة ليس لدي
أي مـعـلــومــات عــن كيفية ع ــاج الــرئـيــس األســد
وزوجته ،وال أعلم إذا ما كان قد طلب مساعدة
من أي نوع".
وتابع بيسكوف" :ليس لــدي أي شك في أنه
إذا كان هناك أي طلب ،فبالطبع سينظر الرئيس
بوتين فيه على الفور".
وأعـ ـ ــرب ع ــن أم ـل ــه بـ ــأن ت ـك ــون إص ــاب ــة األس ــد

(رويترز)

وزوجته أسماء األسد بفيروس كورونا خفيفة،
ً
وأن يحصال على أجسام مضادة الحقا.
وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت أمس األول
عن إصابة األسد وزوجته بالفيروس المستجد،
مؤكدة أن حالتهما الصحية مستقرة.
وج ــاء اإلعـ ــان عــن إصــابــة األس ــد قـبـيــل أشهر
من خوض انتخابات محسومة لمصلحته للفوز
بوالية رابعة في ظل انقسام وتشرذم المعارضة،
وانحسار الجهود الدولية إلنهاء األزمة السورية
باجتماعات "مسار استانا" ،الذي تشارك فيه إيران
وتــركـيــا وروس ـيــا ك ــدول ضــامـنــة ،وم ـســار جنيف
الرامي إلى كتابة دستور جديد للبالد إليجاد حل
سياسي ينهي الصراع المسلح الدائر منذ .2011
على صعيد منفصل ،أعلنت الهيئة االتحادية
للرقابة الـنــوويــة ،الجهة الرقابية المسؤولة عن
تنظيم القطاع الـنــووي فــي اإلم ــارات ،عــن إصــدار
رخ ـصــة تشغيل ال ــوح ــدة الـثــانـيــة لمحطة بــراكــة
للطاقة النووية السلمية أمس.
وص ـ ـ ــدرت رخـ ـص ــة ت ـش ـغ ـيــل الـ ــوحـ ــدة ال ـثــان ـيــة
للمحطة النووية السلمية لمصلحة شركة نواة
للطاقة التابعة لـمؤسسة اإلمارات للطاقة ،والتي
تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة
في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.
(أبوظبي ـ وكاالت)

َ
السيسي يعلن ميالد جمهورية جديدة ...ويبكي الشهداء
إثيوبيا ترفض «الرباعية الدولية» والحصص المائية وإلزامية اتفاق سد النهضة
●

القاهرة  -حسن حافظ

مع استعدادات الحكومة المصرية لالنتقال إلى العاصمة
اإلداري ـ ــة ال ـجــديــدة خ ــال األش ـهــر الـمـقـبـلــة ،اعـتـبــر الرئيس
عبدالفتاح السيسي ،أمــس ،أن افتتاح العاصمة الجديدة
سيكون بمنزلة ميالد دولة جديدة ،وإعالن جمهورية جديدة،
ً
الفتا إلى أن حجم التغيير الذي حدث في  2013كان كبيرا ،وأن
مصر انتبهت لألحداث المدمرة التي عصفت بدول المنطقة
ً
ً
فبنت سياجا متينا من الوعي واإلدراك لتحصين الشعب.
السيسي قال خالل كلمته بالندوة التثقيفية الـ  33للقوات
المسلحة بمناسبة يوم الشهيد ،إن الدولة تمضي بخطوات
ثابتة ومستقرة لتغيير واقع المصريين لألفضل ،وأن تأجيل
افتتاح العاصمة اإلدارية والمدن الجديدة من العام الماضي،
سببه تداعيات تفشي فيروس كورونا.
وكشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ،الذي عقد
ً
ً
اجتماعا وزاريا لمتابعة تنفيذ مشروعات العاصمة ،عن أنه
سيتم بداية من أغسطس المقبل بــدء التشغيل التجريبي
ً
للمباني الحكومية بها ،عبر نقل الموظفين تباعا ،مع بدء
استعراض السيناريوهات المقترحة لفعاليات االفتتاح.

وتعد العاصمة اإلداريــة من بنات أفكار السيسي وأحد
أبرز المشروعات القومية التي تبناها ،إذ تم العمل بها في
 ،2015أي بعد عام واحد من توليه الرئاسة ،وهي تقام على
مساحة إجمالية تبلغ  170ألف فــدان ،ويجري العمل على
االنتهاء من المرحلة األولى منها ،وهي التي سيتم افتتاحها
بنهاية العام.
وتـ ـع ــرض ال ـس ـي ـســي ف ــي حــدي ـثــه أم ـ ــس ،ل ــوض ــع الــريــف
ً
ً
المصري ،وأنــه تــرك سنوات طويلة مهمال ،مـحــذرا من أن
المصريين أصبحوا أكثر من  100مليون نسمة ،وعاشوا
على األراضي الزراعية و"مخدناش بالنا على مدى الـ  70سنة
ً
الماضية أن الكالم ده هايبقى ليه تأثير كبير جدا وخطير
على حياتنا ومستقبلنا".
وقال" :هناك حجم ضخم من األراضي مش عايشين عليه،
وبالتالي إحنا محصورين في الــوادي والدلتا .أتصور إن
إحنا دلوقتي محتاجين نخلي بالنا ونحرص على كل فدان
وقيراط أرض زراعية وال يتم التعدي عليها ،كلنا ننتبه لده".
وغلبت السيسي دمــوعــه عند اسـتـعــراض بعد قصص
شهداء قوات الجيش والشرطة في فيلم تسجيلي ،ليعقب
ً
قــائــا" :كلنا متأثرين بــالـمــوقــف" ،وتــابــع" :سـيــرة الشهيد

ّ
محتجون بمنطقة
عناصر من الجيش على طريق يقطعها
جل الديب في بيروت أمس (رويترز)

بتقولنا حاجة واحدة بس :خلوا بالكم من بلدكم ...الناس دي
راحت وقدمت دمها علشان البلد تعيش بخير ،وأصحابها
وأهلها يكبروها ويعلوها ويحافظوا عليها وال يخربوها،
وإال يبقى كل التضحية اللي اتقدمت من  8سنين ماكنتش
في مكانها".
وأشار السيسي إلى أن التغيير الذي حدث في عام ،2013
كان "ثمنه كبير على شعب مصر" ،وتطرق إلى ما شهدته
ً
المنطقة في العشرية المنصرمة ،قائال" :ليس خافيا على أحد
ً
ً
أن العالم قد شهد خالل العقد األخير أحداثا جساما ،غيرت
مسار دول كانت تنعم باألمن واالستقرار ...وكانت المنطقة
التي نعيش فيها هي بؤرة كل هذه األحداث ،فاندلعت شرارة
التخريب والتدمير".
وتابع" :فطنت مصر لكل هذه األحداث والتطورات ،فبنت
ً
ً
سياجا متينا من القوة والوعي واإلدراك ،حصنت به شعبها،
بدعم من جيشها صاحب العقيدة الوطنية التي تربي عليها،
وهي الوالء المطلق ألرض مصر وشعبها".
وبعد نحو أسبوع من التنسيق المصري  -السوداني،
الــذي انتهى لبلورة موقف مشترك مــن أزمــة ســد النهضة
اإلثيوبي ،جاء رد أديس أبابا على مبادرة سودانية  -مصرية

بتشكيل رباعية دولية للتوسط في العملية التفاوضية
بالرفض أمس ،في خطوة من المتوقع أن تثير المزيد من
التوتر في منطقة شرق إفريقيا التي تعاني من الكثير من
األزمات.
وجــدد المتحدث باسم الخارجية اإلثيوبي دينا مفتي،
خ ــال تقديمه إف ــادة صحافية ح ــول نـشــاط ال ـ ــوزارة خالل
األسبوعين الماضيين ،أمــس ،موقف بــاده المتمسك بأنه
"يمكن حل المشاكل اإلفريقية من خــال الحلول اإلفريقية
واالتحاد اإلفريقي" ،ودون توريط طرف خارجي في القضية
كوسيط ،أي رفض المقترح المصري السوداني.
وكشف مفتي عن تمسك أديس أبابا بمواقفها التي أدت إلى
فشل المفاوضات سابقا ،إذ أكد أن إلثيوبيا الحق الطبيعي
والقانوني في االستفادة من مواردها المائية بشكل عادل
ومنصف دون إحــداث ضرر كبير للبلدان المنخفضة ،وأن
إثيوبيا ال تقبل بمحاوالت التمسك بالوضع الراهن التفاقيات
الفترة االستعمارية تحت مسمى الوصول إلى اتفاق ملزم،
أي أن أديس أبابا ترفض االعتراف بحصص معينة من مياه
النيل لمصر وال ـســودان ،كما ترفض أن تكون اتفاقية سد
النهضة إلزامية لها.

ّ
لبنان :الجيش يفتح طرقات وعون يتمسك
بالتعويض عن أضرار إسرائيل

في حين واصل مواطنون لبنانيون قطع
الطرقات ،أمس ،في مختلف المناطق ،وذلك
ً
لليوم الثامن على التوالي ،احتجاجا على
ت ــردي األوض ــاع االقـتـصــاديــة والمعيشية،
وارتفاع سعر صرف الدوالر مقابل الليرة ،أكد
رئيس الجمهوري ة العماد ميشال أن "لبنان
متمسك بحقوقه في التعويض عن االضرار
البيئية واالقتصادية ،وبتضمين التقرير
حول  1701مسألة التسرب النفطي وخروقات
اسرائي ل المتكررة لسيادتنا".
جاء ذلك خالل تسليم عون القائمة بأعمال
المنسق الخاص لألمين العام لألمم المتحدة
نجاة رشــدي نسخة عن تقري ر لبنان حول
ت ـســرب ال ـم ــواد النفطية ال ــى شــواطـئــه من
شواطئ اسرائيل.
كذلك طلب عون "تضمين التقرير الخروق
اإلسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية برا
وبـحــرا وج ــوا ،والـتــي ازدادت وتيرتها في
اآلونة األخيرة".
ّ
وب ــالـ ـت ــزام ــن ،وب ـي ـن ـم ــا ت ـخ ــط ــى ج ـنــود

إســرائ ـي ـل ـيــون ،أمـ ــس ،ال ـس ـيــاج الـتـقـنــي في
المنطقة المتنازع عليها في منطقة العديسة،
بحماية دبابتين وجــرافـة وكاسحة ألغام،
وقاموا بعملية تمركز ومسح للمنطقة ،ومدوا
ً
اسالكا معدنية حول الشريط ،بمراقبة من
قوات "اليونيفيل" وانتشار واستنفار كبير
للجيش من الجهة اللبنانية ،أعلن تلفزيون
"ال ـم ـن ــار" ال ـتــابــع ل ــ"ح ــزب ال ـل ــه" أن الجيش
اللبناني أطلق النار على طائرة إسرائيلية
ّ
مسيرة كانت تحلق فوق موقع عسكري في
منطقة ميس الجبل الجنوبية.
في غضون ذلــك ،جـ ّـدد محتجون ،أمس،
قـطــع طــرقــات فــي مـنــاطــق ع ــدة ،لـكــن بزخم
أقل من اليوم السابق ،حين أغلقت شوارع
ً
رئيسية طوال النهار اعتراضا على استمرار
تدهور قيمة الليرة والجمود السياسي في
البالد.
ومنذ الصباح ،عمد عشرات المحتجين
إلـ ــى إغ ـ ــاق طـ ــرق عـ ــدة ف ــي ش ـم ــال ال ـب ــاد،
ً
ً
خصوصا في طرابلس ،وفي البقاع شرقا.

وفتحت القوى األمنية والعسكرية عددا
من الطرقات الرئيسية ،في حين تسبب قطع
الطريقين السريعين المؤديين إلى بيروت
من الشمال والجنوب بزحمة سير خانقة.
ولم تغلق أي طرقات رئيسية في بيروت،
بعكس أمس األول ،عندما بدأ التحرك بإغالق
غالبية مداخل العاصمة .من ناحية أخرى،
التقى البطريرك المارونيبشاره الراعي،
أمس ،المدير العام لألمن العاماللواء عباس
ابــراهـيـم ،ال ــذي رفــض االدالء بــأي تصريح
بعد اللقاء.
ُ
وس ّجل تدافع وتالسن بين موكب ابراهيم
ومحتجين في منطقة الــذوق في كسروان،
لدى عودة اللواء من اجتماعه مع البطريرك،
لينتهي االشكال بعبور الموكب.
كما استقبل الراعي الرئيس السابق أمين
الجميل ،الذي قال بعد اللقاء ان "كالم قائد
الجيش يتكامل ويتقاطع مع كالم البطريرك
الراعي ،وهو صرخة ضمير ونحن إلى جانبه
في حماية الوحدة الوطنية".

وأضاف الجميل" :نعرف الدور الذي يقوم
به للمحافظة على الكيان ،وأشعر مدى خوفه
على الجيش الذي هو من الشعب" ،آمال "أن
يتعظ المسؤولون من هــذا الكالم الخطير
الذي قاله قائد الجيش ،وهو محق بذلك".
وش ــدد عـلــى ان "الـمــؤتـمــر ال ــدول ــي الــذي
يطالب به البطريرك الراعي ال يعني وصاية
جديدة على لبنان".
في غضون ذلك ،أشاد "حزب الله" في بيان
"بزيارة البابا فرنسيس إلى العراق ونتائجها
ً
اإلي ـج ــاب ـي ــة ،وخ ـص ــوص ــا بـلـقــائــه الـمــرجــع
الشيعي األعـلــى هـنــاك ،علي السيستاني،
ويعبر عن تأييده الكامل لموقف سماحته،
ال ـ ــذي ش ــدد ع ـلــى ضـ ـ ــرورة رف ــع ال ـم ـعــانــاة،
والظلم ،والقهر ،والفقر ،واالضطهاد الديني
والفكري ،والحروب ،وأعمال العنف والحصار
والتهجير ،الذي يعانيه الكثيرون في مختلف
البلدان ،والسيما الشعب الفلسطيني في
األراضي المحتلة".

سلة أخبار
موريتانيا تبدأ محاكمة
رئيسها السابق

شددت الشرطة الموريتانية
إجراءاتها األمنية في محيط
قصر العدل بالعاصمة
نواكشوط ،مع مثول عشرات
المتهمين بملفات فساد أمام
المحكمة ،بينهم الرئيس
السابق محمد ولد عبدالعزيز.
وطوق األمن محيط قصر
العدل في نواكشوط ،قبيل
انطالق أولى جلسات محاكمة
ولد عبدالعزيز وعدد من
رموز حكمه يزيد عددهم
على  .100ومن أبرز المتهمين
في القضية إضافة إلى ولد
عبدالعزيز ،وزير المالية
السابق ومدير الشركة
الوطنية للصناعة والمناجم
المختار اجاي ،والمديرة
العامة السابقة للشركة
"الموريتانية للطيران" آمال
بنت المولود.

ماكرون يسهل الوصول
ألرشيف الجزائر السري

قرر الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون تسهيل
الوصول إلى محتويات
األرشيف السري التي
ً
يزيد عمرها على  50عاما،
ً
خصوصا تلك المتعلقة
ً
بالحرب الجزائرية ،عمال بما
أوصى به المؤرخ بنيامين
ستورا .وقالت الرئاسة
الفرنسية ،في بيان أمس ،إن
الرئيس "اتخذ قرار السماح
لدوائر المحفوظات بالمضي
قدما اعتبارا من يوم غد ورفع
السرية عن وثائق مشمولة
بسرية الدفاع الوطني حتى
ملفات عام  1970ضمنا".

أحكام بالسجن لصهر
بن علي بتهم فساد

أصدر القضاء التونسي ،أمس،
ً
أحكاما بالسجن  8سنوات
لسامي الفهري ،مالك قناة
"الحوار التونسي" الخاصة
و 10سنوات بحق بلحسن
الطرابلسي صهر الرئيس
األسبق زين العابدين بن
علي ،في قضايا فساد مالي.
الحكم أصدرته محكمة الدائرة
الجنائية المختصة بالنظر
في قضايا الفساد المالي
بتونس العاصمة .وأوضحت
تقارير أن المحكمة قررت تغريم
الفهري والطرابلسي بمبلغ
 40مليون دينار بالتضامن
بينهما ،مفيدة بأن الفهري
ُيحاكم حضوريا ،بينما يحاكم
الطرابلسي غيابيا لكونه هاربا.

ال حسم قبل أسبوعين
على انتخابات إسرائيل

أظهر استطالع للرأي العام في
إسرائيل ،مع بقاء أسبوعين
على االنتخابات اإلسرائيلية
العامة في الثالث والعشرين
من مارس الجاري ،أن حزب
"الليكود" بقيادة بنيامين
نتنياهو يحصل على 28
ً
مقعدا ،ويبقى أكبر حزب في
الكنيست ،لكن من دون القدرة
على تشكيل حكومة .في
المقابل ،يحصل حزب "ييش
عتيد" بزعامة يئير لبيد،
المناهض لنتنياهو ،على 20
ً
مقعدا.
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بايدن يفاجئ األفغان بخطة سالم محفوفة بالمخاطر
• بلينكن أغضب غني بطلبه الحاد تشكيل حكومة انتقالية لحين إجراء انتخابات ولجنة لوقف النار
يقيد الهجمات َّ
• البيت األبيض ّ
المسيرة ...واألمم المتحدة تحدد مصير محادثات الدوحة
في مواجهة الموعد
النهائي الذي حدده سلفه
دونالد ترامب النسحاب
القوات األميركية من
أفغانستان ،يأمل الرئيس
جو بايدن تجاوز العقبة
من خالل إجبار حكومة
كابول وحركة طالبان على
إعادة إطالق عملية السالم
بمبادرة جديدة طموحة
ومحفوفة بالمخاطر.

استبقت إدارة الرئيس األميركي
جو بايدن إعالن قرارها الحاسم
بـ ــاالل ـ ـتـ ــزام ب ــالـ ـم ــوع ــد ال ـن ـه ــائ ــي
المحدد في األول من مايو لسحب
آخـ ــر  2500ج ـن ــدي أم ـي ــرك ــي من
أفغانستان ،وفق االتفاق التاريخي
مع حركة طالبان ،وعرضت خطة
ســام تدعو إلــى تشكيل حكومة
ً
أفغانية انتقالية ،بدال من الحالية،
لحين االتفاق على دستور جديد
وإجراء انتخابات ،على أن تتولى
لجنة مشتركة مراقبة وقف إطالق
النار.
ومــع اق ـتــراب الـمــوعــد النهائي
النـ ـسـ ـح ــاب ال ـ ـقـ ــوات األم ـي ــرك ـي ــة،
ق ــال الـنــاطــق بــاســم «الـخــارجـيــة»،
نـيــد ب ــراي ــس ،أم ــس األول« :نحن
نــواصــل تشجيع جميع األطـ ّـراف
على أن يـشــاركــوا بطريقة بــنــاءة
وب ـه ـمــة حـثـيـثــة» ف ــي م ـفــاوضــات
ال ـس ــام األف ـغــان ـيــة /األفـغــانـيــة
التي انطلقت في سبتمبر
بالدوحة ،مضيفا« :إحراز
ّ
تقدم ممكن اآلن ،ونريد أن
ّ
نـبــذل كــل مــا فــي وسعنا
ل ـت ـس ـه ـيــل حـ ـص ــول ه ــذا
ّ
التقدم».
ومن دون الخوض في
ت ـف ــاص ـي ــل مـ ــا يـ ـج ــري فــي
الـ ـك ــوالـ ـي ــس ،اعـ ـت ــرف ب ــأن
ً
إدارة بايدن «طرحت أفكارا»
بهدف «تسريع المفاوضات»،
في خطوة فاجأت المراقبين
الذين ّ
حيا بعضهم جرأتها،
وأس ـ ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـب ـ ـع ـ ــض اآلخـ ـ ـ ــر
لـ ــانـ ــدفـ ــاع الـ ـمـ ـتـ ـه ــور ،قـبــل
ّ
تحدي موقفها النهائي من
الجدول الزمني لالنسحاب
الــذي حــدده الرئيس السابق
دونـ ـ ــالـ ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب ف ـ ــي إط ـ ــار
االت ـ ـفـ ــاق ال ـت ــاري ـخ ــي ال ـم ـبــرم
الـعــام الـمــاضــي مــع «طــالـبــان»
فــي ال ــدوح ــة .ونـقــل المبعوث

الخاص ألفغانستان زلماي خليل
زاد االق ـ ـتـ ــراح ال ـخ ــاص بتشكيل
«حكومة سالم انتقالية» األسبوع
الماضي للرئيس األفغاني أشرف
غـنــي وزع ـم ــاء الـمـعــارضــة وق ــادة
المجتمع المدني ومفاوضي حركة
طالبان.
وب ـمــوجــب الـخـطــة الـمـقـتــرحــة،
يمكن في ظل الحكومة االنتقالية
توسيع البرلمان الوطني ليشمل
أعضاء من «طالبان» أو تعليقه إلى
ً
ما بعد االنتخابات .وتنص أيضا
على أنه ال يمكن ألفغانستان «أن
تأوي إرهابيين أو تسمح بأنشطة
تتعلق بــاإلرهــاب على أراضيها»
تهدد دوال أخرى ،وأنه يتعين على
«طــال ـبــان» الـتـخـلــي عــن ال ـمــاذات
اآلمـنــة وال ــرواب ــط العسكرية «في
الدول المجاورة».
وأفـ ـ ـ ــادت ق ـن ــاة «طـ ـل ــوع ن ـيــوز»
األفغانية نهاية األسبوع الماضي
ّ
ب ـ ــأن وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة أّن ـتــونــي
بلينكن أرسل رسالة يحض فيها
القادة األفغان على قبول مشروع
ّ
ات ـفــاق س ــام يـنـ ّـص عـلــى تشكيل
تشارك
«حكومة جامعة جــديــدة»
ّ
فيها حركة طالبان ،بعد أن تتفق
مع كابول على وقف دائم إلطالق
النار.

إحـيــاء محادثات الـســام بينهما
«ف ــي األســابـيــع المقبلة» بتركيا،
بالتزامن مع اتفاقهما على «فترة
ت ـهــدئــة» مـ ّـد ّت ـهــا  90ي ــوم ــا ،وذل ــك
ب ـه ــدف ت ـ ّجــنــب «ه ـج ــوم الــرب ـيــع»
ً
الــذي تشنه «طالبان» سنويا مع
ذوبان الثلوج.
ّ
وأفـ ـ ـ ـ ــادت «ط ـ ـلـ ــوع ن ـ ـيـ ــوز» بـ ــأن
ّ
ب ـل ـي ـن ـكــن أبـ ـل ــغ أش ـ ــرف غ ـن ــي ب ــأن
ـزال مـطــروحــة
ك ــل ال ـخ ـي ــارات الّ ت ـ ـ ّ
على الطاولة ،لكنه حــذره ،بلهجة
مباشرة وتفتقر إلـ ّـى المجامالت
الدبلوماسية ،من أنــه إذا سحبت
ّ
ّ
ال ــوالي ــات ال ـمــت ـحــدة ق ـ ّـوات ـه ــا ف ــإن
ّ
يتدهور» ،وأن
«الوضع األمني قد ّ
طالبان يمكن أن تحقق «مكاسب
ميدانية سريعة».
ّ
وب ـ ـح ـ ـس ـ ــب الـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة ،فـ ـ ـ ــإن
«ال ـخــارج ـيــة» األم ـيــرك ـيــة تــريــد أن
ً
ً
ّ
تنظم األمم المتحدة اجتماعا رفيعا
لوزراء خارجية الواليات المتحدة
وروسيا والصين وباكستان وإيران
والهند لوضع اللمسات األخيرة
على «مـقــاربــة مـ ّ
ـوحــدة» لمستقبل
أفغانستان.
ووف ــق م ـس ــودة ال ـخ ـطــة ،ستتم
مراقبة وقــف إطــاق النار من قبل
لجنة مشتركة يختار كل جانب 4
أع ـضــاء ،إضــافــة إلــى عضو تاسع
يـ ـخـ ـت ــاره ال ــرئـ ـي ــس الـ ـم ــؤق ــت و3
مراقبين دوليين.

ّ
ووفـ ـق ــا ل ـل ـم ـصــدر ن ـف ـســه ،ف ــإن
هـ ــذه ال ـح ـكــومــة تـتـضـمــن «إدارة
ت ـن ـف ـيــذيــة» ي ـخ ـتــارهــا ال ـجــان ـبــان
«مع وضع اعتبار خاص لإلدماج
الهادف للنساء وأفــراد من جميع
ّ
المجموعات العرقية» ،وستتولى
الـسـلـطــة ل ـف ـتــرة انـتـقــالـيــة يـجــري
خاللها وضع دستور جديد ّ
تتم
على أساسه انتخابات ّ
حرة.
ولـيـتــوصــل ال ـطــرفــان إل ــى هــذا
االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ،اق ـ ـتـ ــرحـ ــت واشـ ـنـ ـط ــن،

غضب أفغاني

إدارة تنفيذية

وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ص ـ ــال ـ ــح ب ـ ـغ ـ ـضـ ــب إن
«طــالـبــان» يمكنها الـمـشــاركــة في
االنتخابات المقبلة إذا كان هناك
ات ـف ــاق ،لـكــن الـمـسـتـقـبــل ال يمكن
ً
أن يـقــرره « 20شخصا فــي غرفة
ً
واحدة» ،معتبرا أن «االعتماد على
الـ ـخ ــارج ال يـعـنــي أن االن ـص ـيــاع
لمطالب غير مشروعة» .وأضاف:
«نشعر بالحاجة إلى السالم ،ولكن
ليس الذي يمليه علينا ،ولن نقبل
االستسالم».
وقال كبير مستشاري الرئيس،
محمد محقق ،إن رسالة بلينكن
ت ـ ـ ـفـ ـ ــرض االسـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـج ـ ــال ب ـس ـب ــب
اس ـت ـع ــداد واش ـن ـط ــن ل ـل ـم ـغــادرة،
ف ــي ح ـيــن ذه ــب ع ـضــو الـبــرلـمــان
عارف رحماني إلى أبعد من ذلك،
ووصفها في «تغريدة» بأنها «أمر
ورسالة تهديد».
ويرفض غني التنحي لحكومة
انتقالية ،وش ــدد على
ً
أنـ ـ ــه «لـ ـ ــن ي ـق ـب ــل أبـ ـ ــدا
ب ـح ـك ــوم ــة ان ـت ـقــال ـيــة
مــن خــال مؤتمر أو
اتـ ـ ـف ـ ــاق سـ ـي ــاس ــي».
وتــرفــض «طــالـبــان»
وقـ ــف إط ـ ــاق ال ـنــار
وإج ـ ــراء انـتـخــابــات
واالنضمام لحكومة

ّ
انتقالية ،لكن أحد زعمائها أكد أن
الحركة ال تعارض تشكيلها.

سالم وهجمات
دفعة جديدة لعملية
وإلعطاء ّ
ال ـ ـسـ ــام الـ ـه ــش ــة ،ق ـ ــال مـ ـص ــدران
مطلعان إن مبعوثة األمم المتحدة
ألفغانستان ديبورا ليونز وصلت
أمــس إلــى قطر للقاء ممثلين عن
الحكومة وحركة طالبان ،وكذلك
االجـتـمــاع مــع نظيرها األميركي
ومسؤولين قطريين.
وأشـ ـ ــار أح ــد ال ـم ـصــدريــن إلــى
أن ه ـ ـ ــذه االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات م ـه ـم ــة،
ألن نـتـيـجـتـهــا س ـت ـح ــدد مـصـيــر
الـمـحــادثــات الـتــي اسـتـمــرت عاما
ّ
يتعين
فــي الــدوحــة وم ــا إذا ك ــان
مواصلتها أم تعليقها.
بدورها ،تعتزم وزارة الشؤون
الخارجية الــروسـيــة عقد مؤتمر
في موسكو يوم  18الجاري لبحث
السالم في أفغانستان ،وفق وكالة
«تــاس» الرسمية ،لكنها لم تنشر
تفاصيل عـ ّـمــن سيحضرون
هذا المؤتمر.

ً
ً
ميدانيا ،فرض بايدن قيودا
ّ
ع ـلــى ش ــن ه ـج ـمــات ب ـطــائــرات
ّ
مـ ـ ـس ـ ـ ّـي ـ ــرة ض ـ ـ ـ ــد مـ ـجـ ـم ــوع ــات
جهادية خــارج نطاق ميادين
ال ـ ـ ـحـ ـ ــروب ال ـم ـن ـخ ــرط ــة فـيـهــا
ّ
ً
الواليات المتحدة رسميا ،وهي
أفغانستان وسورية والعراق،
ّ
معدال بذلك نهج سلفه ترامب
الـ ـ ـ ــذي أجـ ـ ـ ــاز اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ه ــذه
الغارات على نطاق واسع.
وأوضـ ـ ــح ال ـم ـت ـحــدث بــاســم
وزارة الدفاع ،جون كيربي ،أن
أي ضــربــة ت ــم الـتـخـطـيــط لها
ُ
خ ــارج الـ ــدول ال ـثــاث ستحال
على البيت األبيض للحصول
ً
على إذنه قبل تنفيذها ،مشيرا
إل ـ ــى «ت ــوجـ ـيـ ـه ــات م ــؤق ـت ــة تــم
توزيعها لتوفير رؤيــة شاملة
ل ـل ــرئ ـي ــس ب ـ ـشـ ــأن ال ـع ـم ـل ـي ــات
المهمة».
(عواصم  -وكاالت)

وس ــط مــؤشــرات عـلــى تــوجــه نـحــو ت ـقــارب تــركــي عــربــي ،مـهــدت له
المصالحة الخليجية التي جاءت بوساطة كويتية في فبراير الماضي،
أعربت وزارة الخارجية التركية أمس عن القلق البالغ إزاء الهجمات
الصاروخية األخيرة التي استهدفت األراضي السعودية.
وقــالــت الـ ــوزارة ،فــي بـيــان« ،نشعر بقلق بــالــغ إزاء الهجمات على
األراضي السعودية ،خصوصا الهجوم بطائرة مسيرة محملة بالقنابل
وصاروخ باليستي على ميناء رأس تنورة ومرافق تابعة لشركة أرامكو
بمدينة الدمام األحد الماضي» ،داعية إلى وقف فوري للهجمات ،وتمنت
السالمة للحكومة والشعب السعودي.

رئيس وزراء ليبيا يعلن أسماء حكومته
وسـ ــط ت ــرق ــب ل ـم ـنــح ال ـث ـق ــة ،أع ـل ــن رئ ـيــس
حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد
الدبيبة ،أمس ،أمام مجلس النواب في جلسته
االستثنائية المنعقدة بمدينة سرت ،تشكيلته
الحكومية ،موضحا أنها تشمل  26وزارة ،و6
وزراء دولة ،مع نائبين له.
وفي حين قام مدير مكتبه اإلعالمي محمد
حمودة بإعالن أسماء الــوزراء ،لم يقم رئيس
ً
الحكومة بتسمية وزيــر الــدفــاع ،مــؤكــدا «انــه

سيحتفظ بها لنفسه مرحليا لحين الوصول
إلى اتفاق بشأن هذه الحقيبة» ،وفيما يخص
وزارة الخارجية والتعاون الدولي أفاد بأنها
ستخصص للمرأة ،وستتم تسمية من يشغلها
بعد التشاور مع المجلس الرئاسي.
في دليل آخر على بدء العودة إلى الحياة
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ل ـل ـي ـب ـيــا الـ ـغ ــارق ــة ف ــي ال ـف ــوض ــى،
اس ـتــؤن ـفــت ال ــرح ــات ال ـجــويــة ب ـيــن مــديـنـتــي
بنغازي ومصراتة ،في وقت استمع البرلمان

إلــى رد رئـيــس الـ ــوزراء المكلف عبدالحميد
الدبيبة على استفسارات ومالحظات النواب
بشأن حكومته المقترحة.
وب ـع ــد ت ــوق ــف اس ـت ـمــر  7سـ ـن ــوات ،هبطت
طائرة تابعة للخطوط الجوية اإلفريقية آتية
من بنغازي في مطار مصراتة ،ومن المفترض
أن تنظم  4رحالت أسبوعية من أجل «لملمة
شمل أبناء الوطن» ،وفقا للشركة الوطنية التي
أسسها الزعيم الراحل معمر القذافي.

ترامب يعود لنيويورك
تحت جنح الظالم

عاد الرئيس األميركي
السابق دونالد ترامب إلى
نيويورك ،في زيارة هي
األولى لمسقط رأسه منذ
مغادرته البيت األبيض،
وبدا خاللها أنه يريد البقاء
بعيدا عن األنظار.
ومنذ انتهاء واليته في 20
يناير ،انتقل ترامب لإلقامة
في منتجعه ماراالغو بوالية
فلوريدا ،لكنه احتفظ مع
ذلك بمقر سكنه السابق
المؤلف من  3طوابق في
أعلى برجه الكائن بالجادة
الخامسة في حي مانهاتن
بنيويورك.
وفي وقت متأخر من ليل
األحد ،وصل ترامب إلى
برجه بعيدا عن عدسات
المصورين ،لكن صحيفة
نيويورك بوست نشرت
صورة ظهر فيها الرئيس
السابق على مقربة من برجه
داخل سيارة وهو يلوح
بيده اليسرى من مقعده
الخلفي.

أصدر قاضي المحكمة
العليا في البرازيل حكما
ببراءة الرئيس السابق
لوال دا سيلفا من تهم
الفساد ،فاتحا الطريق
أمامه للترشح في انتخابات
الرئاسة عام  ،2022وكان دا
سيلفا خرج من السجن عام
ً
 2019بعد قضاء  18شهرا،
بعد أن أدين في فضيحة
رشوة كبيرة طالت عددا من
السياسيين وكبار رجال
األعمال.
لكن قاضي المحكمة العليا
إدسون فاشين أبطل
اإلدانات بحق الرئيس
السابق ،وقال في بيان
إنه لم يكن لمحكمة مدينة
كوريتيبا الجنوبية الحق
في محاكمته في القضايا
األربع ،والتي يجب أن تنظر
فيها المحكمة الفدرالية
بالعاصمة برازيليا.

ً
جنود أميركيون يعودون لواشنطن بعد  11شهرا قضوها في أسطول المحيط الهادئ

وج ــاء الـبـيــان الـتــركــي بعد سلسلة مــن التصريحات والتحركات
المدفوعة باألجواء اإليجابية التي أوجدتها «قمة العال» ،والتي توحي
بأن المنطقة ربما تكون مقبلة على تقارب بين أنقرة والدوحة من جهة،
والرياض وأبوظبي والقاهرة من جهة أخرى.
إلى ذلك ،أعلن تحالف دعم الشرعية تدمير طائرة مسيرة مفخخة،
أطلقتها جماعة الحوثي اإلرهابية المدعومة من إيران باتجاه منطقة
خميس مشيط جنوبي المملكة أمس .وجددت اإلمارات أمس إدانتها
لمحاوالت الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين واألعيان
المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط.

سلة أخبار

رئيس البرازيل السابق
يستعيد حقوقه السياسية

ورد الـســاســة
األف ـغ ــان بغضب
عـلــى لـهـجــة رســالــة
بـ ـلـ ـيـ ـنـ ـك ــن إل ـ ـ ـ ــى غـ ـن ــي.
واستنكر نائبه أمــر الله
صالح المقترحات األميركية،
ً
مشددا على أن واشنطن يمكن أن
تقرر مصير قواتها المتبقية فقط،
ال مصير  35مليون أفغاني.

تركيا تستنكر مهاجمة األراضي السعودية

دوليات

الحكيم يؤيد مبادرة الكاظمي للحوار

البرلمان األوروبي يرفع
حصانة نواب كتالونيا

• لقاء السيستاني «أراح» البابا • إصابات بانفجار جسر األئمة
رأى رئـيــس تـيــار الحكمة عـمــار الحكيم أمس
أن الفرصة سانحة واألجــواء مهيأة للمضي في
الـحــوار الــوطـنــي الـشــامــل ،ال ــذي دعــا إلـيــه رئيس
الحكومة مصطفى الكاظمي.
وك ـت ــب ال ـح ـك ـيــم ،ف ــي ت ـغ ــري ــدة ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر»،
«نـتـضــامــن مــع دع ــوة رئ ـيــس ال ـ ــوزراء إل ــى حــوار
وط ـن ــي ،ون ــؤك ــد أن ال ـفــرصــة ســان ـحــة واألج ـ ــواء
مهيأة للمضي بــه ،و نـجــدد المطالبة بانخراط
جميع القوى السياسية والفعاليات االجتماعية
واألكــاديـمـيــة فــي ح ــوار يستوعب جميع الــرؤى
واألف ـك ــار الـبـنــاء ة لمعالجة اإلخ ـفــافــات وتقويم
السلبيات».
واستغل الكاظمي زخم زيــارة بابا الفاتيكان
التاريخية لـلـعــراق ،وأج ــواء المحبة والتسامح
المنبثقة عنها ،داعـيــا إلــى «ح ــوار وطـنــي» يضم
القوى السياسية والشبابية والمحتجين ،ويهيئ
األجواء إلنجاح االنتخابات المبكرة وحل الملفات
العالقة مع إقليم كردستان.
وخالل عودته من زيارته ،التي استمرت  3أيام،
تحدث البابا خالل عودته بالطائرة إلى روما عن

لقائه التاريخي مع المرجع الشيعي األعلى آية
الله علي السيستاني ،السبت ،مؤكدا أنه رجل تقي
ومتواضع وحكيم ،ولقاؤه أراح نفسه.
وع ـق ــب ن ـهــايــة زي ـ ــارة ال ـب ــاب ــا ،أص ـي ــب ثـمــانـيــة
أش ـخــاص أم ــس األول بــانـفـجــار «قـنـبـلــة يــدويــة»
اسـتـهــدفــت زوار مــرقــد اإلم ــام مــوســى بــن جعفر
الكاظم ،أثناء مرورهم من جسر األئمة الذي يربط
مدينتي الكاظمية واألعظمية ،في بغداد.
وب ـح ـس ــب ب ـي ــان ل ـخ ـل ـيــة اإلع ـ ـ ــام األمـ ـن ــي ف ــإن
«ان ـف ـج ــار رم ــان ــة ي ــدوي ــة ف ــي م ـكــب ن ـفــايــات قــرب
جسر االئمة في بـغــداد ،أدى إلــى إصابة ثمانية
مواطنين» ،مشيرة الــى أن «قــوة خاصة باشرت
الـبـحــث والـتـفـتـيــش الــدقـيــق ق ــرب مـكــان الـحــادث
والتحقيق في المالبسات».
ويحيي ماليين ا لــزا ئــر يــن العراقيين سنويا
ذك ـ ــرى وف ـ ــاة اإلمـ ـ ــام م ــوس ــى ب ــن ج ـع ـفــر ،ب ــزي ــارة
مرقده ،لكن التحوطات الصحية وانتشار فيروس
كــورونــا جعلتها أقــل أع ــدادا بشكل نسبي خالل
الـعــام الـمــاضــي ،على الــرغــم مــن أن مـئــات اآلالف
اشتركوا فيها.

واشنطن :ال قيود لمتلقي اللقاح وموسكو تضلل

صوت البرلمان األوروبي
على رفع الحصانة عن 3
نواب من كتالونيا ،بينهم
رئيس هذه المنطقة السابق
كارليس بوتشيمون،
الذي تتهمه إسبانيا بأنه
المسؤول عن محاولة
االنفصال عام .2017
ورحبت وزيرة الخارجية
اإلسبانية أرانتشا
غونزاليس اليا بالتصويت،
قائلة إن ذلك «يبعث
برسالة ثالثية» ،إحداها
أن «مشكالت كتالونيا يتم
حلها في إسبانيا وليس في
أوروبا».

ً
ً
 98قتيال و 615جريحا
حصيلة انفجارات غينيا

ِّ
أوروبا ِّ
تسرع التطعيم والنمسا تعلق «استرازينيكا» وبريطانيا تغلق مشافي
في وقت تتجه واليات عدة إلى
إعادة فتح المدارس والمؤسسات
ال ـت ـجــاريــة ،فــي ظــل تــراجــع أع ــداد
الوفيات ألقل من ألف يوميا ،ألول
مرة منذ  3أشهر ،أعلنت السلطات
األميركية أمس أن من تلقى كامل
الـ ـج ــرع ــات الـ ـمـ ـض ــادة ل ـف ـي ــروس
ك ــورون ــا يمكنه االج ـت ـمــاع ضمن
مجموعات صغيرة ،وفي األماكن
ال ـم ـغ ـل ـقــة ،دون وض ـ ــع ك ـم ــام ــات،
ودون التقيد بتوصيات التباعد
االجتماعي.
وأوضحت روشيل والينسكي،
مديرة المراكز األميركية لمكافحة
األمــراض والوقاية منها  ،CDCأن
«الذين تلقوا اللقاح يمكنهم التقاء
أشخاص لم يلتقوهم ،ينتمون إلى
أسرة اخرى واحــدة ،دون كمامات
ودون ت ـبــاعــد اج ـت ـم ــاع ــي ،شــرط

أال يـكــون ه ــؤالء عــرضــة لمخاطر
المعاناة من أعراض خطيرة جراء
اإلصابة بكوفيد .»19
وقــالــت والـيـنـسـكــي« :إن الــذيــن
تـلـقــوا كــامــل ال ـجــرعــات واحـتـكــوا
بــأشـخــاص مـصــابـيــن ،لــن يتعين
عليهم الخضوع لفحص أو حجر
أنفسهم ما لم تظهر عليهم أعراض
ال ـمــرض ،باستثناء أول ـئــك الذين
يقيمون فــي تجمعات على غــرار
مراكز الرعاية الطبية أو المراكز
اإلصالحية».
وتلقى نحو  59مليون أميركي
حـتــى اآلن جــرعــة لقاحية واح ــدة
على األقل ،أي نحو  23في المئة من
السكان البالغين ،في حين يتواصل
فيه بثبات ارتفاع المعدل المناعي
بعد بداية ضعيفة لحملة التلقيح.
وي ـع ــد األشـ ـخ ــاص محصنين

بالكامل ضد «كورونا» بعد مرور
أسـبــوعـيــن عـلــى تلقيهم الـجــرعــة
الثانية من أحد لقاحي «فايزر» أو
«موديرنا» ،أو بعد أسبوعين من
تلقيهم لـقــاحــا أح ــادي الـجــرعــات
عـ ـ ـل ـ ــى غ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار «ج ـ ـ ــونـ ـ ـ ـس ـ ـ ــون آن ـ ــد
جونسون».
ويتوقع أن تقابل التوجيهات
ال ـجــديــدة بــال ـتــرحــاب ،خصوصا
لدى المسنين الذين باتوا ينعمون
بمطلق الـحــريــة ل ــزي ــارة أوالده ــم
وأحفادهم غير المصابين ،إال أن
قيودا عدة ال تزال مفروضة.
وت ــوص ــي ال ـم ــراك ــز األم ـيــرك ـيــة
لمكافحة األمراض والوقاية منها
ب ــأن يـضــع ال ــذي ــن تـلـقــوا جرعتي
الـ ـلـ ـق ــاح كـ ـم ــام ــة ،وأن ي ـل ـت ــزم ــوا
بتوصيات التباعد االجتماعي في
األمــاكــن العامة أو في التجمعات

المقامة في أماكن مغلقة في حال
تعدى االختالط أفراد أسرة واحدة.
كــذ لــك ،ال تنطبق التوجيهات
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ع ـل ــى لـ ـق ــاء أش ـخ ــاص
ي ـ ـعـ ــانـ ــون مـ ـ ــن أمـ ـ ـ ـ ـ ــراض م ــزم ـن ــة
تعرضهم لمخاطر أكبر فــي حال
إصابتهم بـ«كوفيد  ،»19ولم تعدل
 CDCتوصياتها بشأن عدم حضور
تجمعات كبيرة ،وهي توصي بعدم
السفر داخليا أو خارجيا.
مــن ناحية أخ ــرى ،قــال الناطق
باسم وزارة الخارجية نيد برايس
إن «واشنطن حددت أربع منصات
انـ ـت ــرن ــت تـ ـش ــرف ع ـل ـي ـهــا أج ـه ــزة
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ــروسـ ـي ــة تنشر
معلومات مضللة ح ــول لقاحين
سمح بهما في الواليات المتحدة».
وفـ ـ ـ ـ ــي م ـ ــواج ـ ـه ـ ــة الـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــروس
وتحوراته المختلفة تسعى أوروبا

ّ
الرئيس اإليطالي سيرجيو ماتاريلال بانتظار دوره لتلقي اللقاح في روما أمس (رويترز)
إلى تسريع حملة التلقيح ،وقالت
رئيسة المفوضية أورس ــوال فون
دي ـ ــر الي ـ ـيـ ــن« :ن ـن ـت ـظ ــر ت ـس ـلــم فــي
الـمـعــدل نـحــو  100مـلـيــون جرعة
بالشهر فــي الفصل الـثــانــي ،وفي
ال ـم ـج ـم ــل  300مـ ـلـ ـي ــون ب ـح ـلــول
نهاية يونيو» ،متحدثة عن زيادة
وتيرة عمليات التسليم واحتمال
الترخيص قريبا للقاحات جديدة.

وب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا م ـ ـن ـ ـحـ ــت إيـ ـط ــالـ ـي ــا
الـضــوء األخـضــر الستخدام لقاح
«استرازينيكا» لمن هــم فــوق سن
 ،65ع ـل ـقــت ال ـس ـل ـط ــات الـصـحـيــة
فــي النمسا استخدامه بعد وفــاة
ممرضة حتى لو لم يتم حتى اآلن
«التوصل إلى وجود رابط مباشر
بين اللقاح والوفاة».
وفــي لندن ،أعلن وزيــر الصحة

ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــانـ ــي مـ ـ ـ ـ ــات هـ ــان ـ ـكـ ــوك،
أمـ ـ ــس ،أنـ ـ ــه س ـي ـت ــم إغـ ـ ــاق مــزيــد
م ــن الـمـسـتـشـفـيــات ،ال ـتــي أقيمت
لـتـخـفـيــف ال ـض ـغــط ع ـلــى الـقـطــاع
الصحي خــال جائحة «كــورونــا»
ابتداء من أبريل المقبل.
(عواصم  -وكاالت)

أدت أربعة انفجارات
عرضية في معسكر
للجيش وأحياء محيطة به
في باتا بغينيا االستوائية
إلى سقوط  98قتيال و615
جريحا ،حسب حصيلة
جديدة غير نهائية أعلنها،
أمس ،نائب الرئيس
تيودور نغيما اوبيانغ
مانغه.
وأتى انفجار مخزونات
من الذخائر والمتفجرات
في معسكر نكوا نتوما،
بعاصمة البالد االقتصادية
ماالبو ،على كل أبنية
الثكنة العسكرية تقريبا،
والكثير من المنازل في
األحياء السكنية المجاورة.

ةديرجلا
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خيطان خطف التعادل وحرم النصر صدارة الدوري الممتاز

العربي الستعادة القمة أمام الفحيحيل في ختام الجولة السابعة
حازم ماهر وأحمد حامد

ّفرط فريق النصر في الوصول
إلى صدارة الدوري الممتاز،
بعد سقوطه في فخ التعادل
 1-1أمام خيطان ،في المباراة
التي جمعت بينهما مساء
امس في منافسات الجولة
السابعة ،التي تختتم اليوم
بلقاء السالمية مع الساحل
والعربي مع الفحيحيل.

خطف فريق خيطان لكرة القدم
نقطة ثمينة من مضيفه النصر ،إثر
التعادل اإليجابي بهدف لكل فريق،
فــي ال ـم ـبــاراة الـتــي جمعت بينهما
مساء أمس ضمن منافسات الجولة
الـســابـعــة عـلــى اس ـتــاد عـلــي صباح
السالم ،ضمن مباريات الدوري stc
الممتاز.
ج ــاء ه ــدف خـيـطــان فــي الدقيقة
" "87عـبــر ال ـبــرازي ـلــي خــوان ـمــا ،في
حين سجل للنصر أحمد الرياحي
في الدقيقة "."11
وب ـ ـهـ ــذه ال ـن ـت ـي ـج ــة رف ـ ــع ال ـن ـصــر
رص ـي ــده إل ــى  14نـقـطــة ف ــي الـمــركــز
ً
الثاني ،مهدرا فرصة الوصول إلى
الصدارة ،في حين وصل خيطان إلى
النقطة الثالثة.
واستطاع أصحاب األرض فرض
بداية سريعة ،بنقالت متقنة للكرة،
وانتشار جيد في الثلث الهجومي،
وه ـ ــو م ـ ــا أس ـ ـفـ ــر ع ـ ــن ه ـ ــدف م ـبـكــر
للعنابي عن طريق أحمد الرياحي،
الـ ـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـغ ــل ت ـ ـمـ ــريـ ــرة ع ــرض ـي ــة
اسكنها فــي شـبــاك ال ـحــارس أحمد
الدوسري.
وحــاول خيطان مجاراة النصر،
بعد أن تخلى عــن الـحــذر الدفاعي
الذي دخل به اللقاء ،ونجح بالفعل
فــي تـهــديــد مــرمــى ح ــارس العنابي
خليفة ر ح ـيــل ،لـكــن النتيجة ظلت
على حالها.
وجـ ــاءت أحـ ــداث مـثـيــرة ،بـعــد أن
استدعى حكام تقنية الفيديو (الفار)
حكم الساحة محمد العطار ،ليشهر
األخـيــر البطاقة الـحـمــراء للحارس
أحمد الدوسري بداعي لمس الكرة
خارج منطقة الجزاء ،ليكمل خيطان
المباراة بعشرة العبين.
وفي الشوط الثاني حاول خيطان
التفوق على نفسه ،وإدراك التعادل،
رغم النقص العددي ،وهو ما تحقق
بالفعل في لقطة مثيرة أيضا ،بعد
أن ألغى حكم المباراة هدف النصر
الثاني؛ ليعود إلــى تقنية الفيديو،
ويحتسب ركلة جزاء لخيطان ،سجل
على اثرها خوانما هدف التعادل.
إلى ذلك ،تختتم اليوم منافسات
الـجــولــة الـســابـعــة بــإقــامــة مـبــاراتــي
السالمية مع الساحل الساعة 4.00
ع ـل ــى اسـ ـت ــاد ث ــام ــر ،والـ ـع ــرب ــي مــع
الفحيحيل الساعة  6.05على استاد
صباح السالم.

العربي والفحيحيل
ال ـبــدايــة س ـتـكــون بـل ـقــاء الـعــربــي

مباراتا اليوم
الوقت

املباراة

امللعب

4.00

الساملية × الساحل

استاد ثامر

6.05

العربي × الفحيحيل

استاد صباح السالم

جانب من مباراة النصر وخيطان
قبل مباراتهما اليوم ،فاألول خسر
أمام العربي ،والثاني تلقى خسارة
على يد النصر بثالثة اهداف لهدف.
يحتل السالمية المركز السابع
برصيد  6نقاط ،لذلك فالفوز اليوم
س ـي ـع ـيــده إلـ ــى ال ـط ــري ــق الـصـحـيــح
والـسـلـيــم ،وال ـت ـقــدم اك ـثــر مــن مــركــز
وه ــو األمـ ــر الـ ــذي وض ـحــه ال ـمــدرب
ثامر عناد لالعبيه فــي التدريبات
االخ ـي ــرة ،مــع الــوضــع فــي االعـتـبــار
قــوة المنافس الـبــاحــث عــن الـعــودة
لالنتصارات.
ف ـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،يـ ــأتـ ــي ال ـس ــاح ــل
فــي الـمــركــز ال ـس ــادس ول ــه  7نـقــاط،
وخـســارة الفريق امــام النصر بهذا
المستوى الهزيل دفع المدرب محمد
دهيليس إلــى إع ــادة حساباته في
الـتـشـكـيــل األس ــاس ــي ال ــذي سيدفع
بــه ،حيث استقر على إج ــراء ثالثة
ت ـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــرات لـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــودة ل ـل ـم ـس ـت ــوى
ال ـ ـم ـ ـعـ ــروف لـ ـلـ ـف ــري ــق ،مـ ــع الـ ـع ــودة
لــأس ـلــوب ال ـه ـجــومــي ،ل ــذا يحسب
الجميع لخط هجومه الف حساب.

وال ـف ـح ـي ـح ـي ــل ك ــون ــه االهـ ـ ـ ــم ،ن ـظــرا
لمنافسة األخضر على قمة البطولة.
ويـ ــدخـ ــل الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـ ــذي يـحـتــل
ال ـمــركــز ال ـثــانــي بــرص ـيــد  14نقطة
ال ـل ـق ــاء رافـ ـع ــا شـ ـع ــار ال ب ــدي ــل عــن
الفوز ،والذي سيجعله يغرد وحيدا
على القمة بفارق  3نقاط عن غريمه
القادسية.
وال يـعــانــي االخ ـضــر ال ــذي حقق
فوزا مهما جدا في الجولة الماضية
ع ـل ــى حـ ـس ــاب ال ـس ــال ـم ـي ــة بـهــدفـيــن
لهدف ،أي غيابات تذكر ،علما بأن
المدرب انتي ميشا حذر العبيه من
المفاجآت أمــام المنافس وطالبهم
باللعب حتى الدقيقة األخيرة.
أم ــا الـفـحـيـحـيــل فـيـحـتــل الـمــركــز
ال ـثــامــن بــرصـيــد  5ن ـق ــاط ،ويسعى
ال ـفــريــق ل ـضــرب اك ـثــر م ــن عـصـفــور
بحجر واح ــد ،اولـهــا تحقيق الفوز
القتناص  3نقاط ثمينة تدفعه إلى
منتصف جدول الترتيب ،إلى جانب
استعادة توزانه بعد تلقيه هزيمة
ثقيلة على يد كاظمة قوامها أربعة
اهداف من دون رد.

السالمية والساحل
ال ـ ـ ـجـ ـ ــري ـ ـ ـحـ ـ ــان ،وصـ ـ ـ ـ ــف اطـ ـلـ ـق ــه
الكثيرون على السالمية والساحل

«االنضباط» تقلص
عقوبة دهيليس

عقلة :لعبنا للفوز والنقاط الثالث
أمام القادسية

النصر يطالب بعدم
حجر محترفيه

قررت لجنة االنضباط
بــات ـحــاد ال ـك ــرة االك ـت ـفــاء
ب ــإي ـق ــاف م ـ ــدرب ال ـفــريــق
األول ب ـ ـنـ ــادي ا ل ـس ــا ح ــل
محمد دهيليس مـبــاراة
واحدة ،والذي تم تنفيذه
بـ ــال ـ ـف ـ ـعـ ــل ف ـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــولـ ــة
السادسة أمام النصر.
وكــانــت الـلـجـنــة ،الـتــي
عـ ـق ــدت اجـ ـتـ ـم ــاع ــا أم ــس
بعد طعن دهيليس على
قــرارهــا ،ق ــررت إيـقــافــه 5
مـبــار يــات وتغريمه 900
ديـ ـن ــار ،ب ـس ـبــب ان ـت ـقــاده
التـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـ ـك ـ ــرة ول ـج ـن ــة
االنضباط.
وأبـ ـق ــت ال ـل ـج ـن ــة عـلــى
الغرامة المالية التي تم
تــوقـيـعـهــا عـلــى ال ـمــدرب،
ال ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـع ــود ل ـق ـي ــادة
فــريـقــه فــي م ـبــاراة الـيــوم
أم ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـس ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ف ــي
الجولة السابعة.

أكــد نــائــب رئـيــس جـهــاز الـكــرة فــي ن ــادي الـكــويــت عــادل
عقلة أن فريقه لعب من أجل الفوز في مواجهة القادسية
في المباراة التي جمعت بينهما أمس األول ضمن مباريات
الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز.
وك ــان القادسية والـكــويــت تـعــادال إيجابيا بـهــدف لكل
منهما.
وقال عقلة لـ "الجريدة" ان الكويت والقادسية نجحا في
تقديم مباراة مميزة ،تقاسما فيها السيطرة على مجريات
اللقاء ،مشيرا إلــى أن الكويت استحق التقدم في الشوط
األول ،بعد أن ظهر أكثر تنظيما وايجابية في اتجاه المرمى.
وأضاف ان القادسية استعاد خطورته في الشوط الثاني،
ونجح في تسجيل هدف التعادل قبل النهاية بدقائق ،مؤكدا
ان نتيجة المباراة بشكل عام جاء ت عادلة عطفا على ما
قدمه األبيض واألصفر.
وقال بدر المطوع على حسابه في "توتير"" :نقطة أفضل
من ال شيء ،شكرا إلخواني الالعبين على األداء وبإذن الله
القادم أفضل" .وشدد سيف الحشان صاحب هدف التعديل
لألصفر على أن مشوار الــدوري ال يزال طويال ،في إشارة
الى قدرة القادسية على التعويض ،مؤكدا ان نقطة التعادل
لم تكن هدف القادسية أمام الكويت.
يذكر ان القادسية تنتظره مواجهة صعبة في الجولة
المقبلة بالدوري الممتاز السبت المقبل أمام كاظمة ،في
حين يواجه الكويت فريق النصر في اليوم نفسه.

أر سـ ـ ــل م ـج ـل ــس إدارة
ن ــادي الـنـصــر كـتــابــا إلــى
الهيئة العامة للرياضة،
طالب فيه بعدم إخضاع
م ـ ـح ـ ـتـ ــرف ـ ـيـ ــه :الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي
قــاســم زي ــن ،والـبـحــريـنــي
س ـي ــد ضـ ـي ــاء ،واألردنـ ـ ــي
بهاء عبدالرحمن ،لحجر
الصحة المنزلي لمدة 14
يــومــا ،واالكـتـفــاء بــإجــراء
م ـ ـس ـ ـحـ ــات فـ ـ ــي بـ ــادهـ ــم
قبل العودة إلى الكويت،
عـ ـ ـق ـ ــب ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة م ــع
منتخباتهم فــي "الفيفا
داي".
ويـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــر م ـ ـج ـ ـلـ ــس
اإلدارة رد ا لـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ،إذ
تـ ـتـ ـج ــه الـ ـنـ ـي ــة إلـ ـ ــى ع ــدم
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــاح لـ ـمـ ـحـ ـت ــرفـ ـي ــه
ال ـثــاثــة بــال ـم ـشــاركــة مــع
منتخبات بالدهم ،نظرا
للحاجة لهم في الدوري
الممتاز.

مسحات وفد األزرق  17الجاري
استقر األم ــر داخ ــل اللجنة الفنية باتحاد
كرة القدم على إجــراء مسحات لوفد منتخبنا
الوطني األول  17الجاري ،على أن تتم المغادرة
إلى العاصمة السعودية الرياض  20منه.
يــذكــر أن منتخبنا الــوط ـنــي سيلتقي مع
شقيقه السعودي  25الجاري ضمن "فيفا داي"؛
استعدادا لمواجهات استراليا واألردن والصين
تايبيه في المجموعة الثانية من التصفيات

اآلسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس
العالم  2022بقطر ،وكأس آسيا  2023بالصين.
وي ـجــري الـمـسـحــات مــن  45إل ــى  50العبا
لـلـتــأكــد م ــن ع ــدم اإلص ــاب ــة ب ـف ـيــروس كــورونــا
المستجد ،على ان يختار كاراسكو قائمة األزرق
ً
التي ستتضمن  26العبا لمواجهتي السعودية
ولبنان ،علما بأن األخيرة ستقام في دبي يوم
 29الجاري .وكان من المقرر إجراء المسحات

 18الجاري على ان يغادر الوفد
ي ــوم  21م ـنــه ،ل ـكــن ت ـقــرر تقديم
الموعد  24ســاعــة ،بسبب دخــول
وف ـ ــد االزرق ف ــي الـ ــريـ ــاض ح ـجــرا
صحي مــدة يومين فقط ،تم السماح
له بالتدريب خاللهما بموافقة السلطات
الصحية السعودية.

«الطائرة» أصدر جداول الفترة الصباحية للبطوالت
●

محمد عبدالعزيز

أ صـ ــدرت لـجـنــة ا لـمـســا بـقــات في
اتحاد الكرة الطائرة أمس ،جداول
ب ــاق ــي بـ ـط ــوالت ال ـم ــوس ــم ال ـحــالــي
 ،2021-2020حـســب ا لـمـسـتـجــدات
التي طرأت مؤخرا بفرض الحظر
ال ـج ــزئ ــي م ــن م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،إذ
تقام المباريات خالل الفترة
مــن ا لـحــاد يــة عـشــرة صباحا
والـ ــواحـ ــدة وال ـن ـص ــف ظ ـهــرا
فــي أ يــام الخميس والجمعة
والسبت مــن كــل ا سـبــوع ،على
ثالث صاالت في بطولتي الكأس
والـ ــدرجـ ــة االول ـ ـ ــى ،وذل ـ ــك ل ـســرعــة
االن ـت ـه ــاء م ــن جـمـيــع ال ـم ـســاب ـقــات،
م ــو ض ـح ــة أن ه ـ ــذه ا ل ـ ـصـ ــاالت هــي
ص ــال ــة االتـ ـح ــاد ب ـص ـبــاح ال ـســالــم،
وصالتا ناديي القادسية وكاظمة.
وأ ضــا فــت اللجنة أن منافسات
ا لـمــر بــع ا لــذ هـبــي ل ـلــدوري الممتاز
سـتـقــام عـلــى صــالــة االت ـحــاد فـقــط،
وذلك لتالفي مواعيد فرض الحظر،

موضحة أن االتحاد سيبدأ نشاطه
غــدا  11مــارس ا لـجــاري بمباريات
"الذهاب" في دور الثمانية لبطولة
كأس االتحاد ،والتي ستجمع
ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت م ـ ـ ــع الـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــل،
وب ـ ـ ــرق ـ ـ ــان مـ ـ ــع ال ـ ـعـ ــربـ ــي،
وكــاظ ـمــة مــع الـتـضــامــن،
والجهراء مع القادسية،

على أن تقام جولة اإل يــاب السبت
المقبل.
وأو ضـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــت أن ا لـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــار ب ـ ــات
الـمـتـبـقـيــة مــن الـمــربــع الــذهـبــي
ل ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــدوري الـ ـمـ ـمـ ـت ــاز

سـتـجــرى ا لـسـبــت  20ا ل ـجــاري ،في
ح ـيــن يـسـبـقـهــا ف ــي  19م ــن ا لـشـهــر
ن ـف ـســه ان ـط ــاق ب ــداي ــة ال ـم ـبــاريــات
المتبقية من دوري الدرجة األولى.

دوري الفتيات
وأص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر االت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاد ج ـ ـ ـ ــدول
م ـ ـبـ ــاريـ ــات الـ ـنـ ـسـ ـخ ــة االول ـ ـ ـ ــى مــن
الدوري الممتاز للفتيات للموسم
 ،2 0 2 1 - 2 0 2 0و ا لـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي سـ ـتـ ـق ــا م
بنظام ا لــذ هــاب واال يــاب بمشاركة
ارب ـع ــة ان ــدي ــة ه ــي ال ـعــربــي ون ــادي
س ـل ــوى ال ـص ـب ــاح ،ونـ ـ ــادي ف ـت ـيــات
ال ـع ـيــون ،ون ــادي ال ـف ـتــاة ،وسـتـقــام
مـ ـب ــاري ــات ــه عـ ـل ــى ص ــالـ ـت ــي ن ــادي ــي
سـلــوى ا لـصـبــاح و فـتـيــات العيون،
بـحـيــث تـنـطـلــق م ـبــاريــات الــذهــاب
غــدا بـمـبــارا تــي ا لـعــر بــي مــع سلوى
ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح ،وفـ ـتـ ـي ــات الـ ـعـ ـي ــون مــع
الفتاة ،على أن تنتهي البطولة 9
أبريل المقبل.
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البلوغرانا بحاجة لريمونتادا شبه مستحيلة أمام الفريق الباريسي
يدخل ليفربول اإلنكليزي وباريس
ســان جرمان الفرنسي إيــاب الــدور ثمن
النهائي مــن دوري أبـطــال أوروب ــا لكرة
ً
القدم اليوم ،بعدما وضع كل منهما قدما
في ربع النهائي ،لكن أي خطوة ناقصة
ً
أم ــام اليـبــزيــغ األل ـمــانــي الـمـتــألــق راهـنــا
وبرشلونة اإلسباني المنتشي من عودة
ج ــوان الب ــورت ــا إل ــى الــرئــاســة ونتائجة
المحلية قد تغير المعادلة.
ألحق سان جرمان خسارة مذلة 4 - 1
ً
ببرشلونة في عقر داره ذهابا على ملعب
"كامب نو" بقيادة نجمه الشاب كيليان
مبابي صاحب الهاتريك.
لــذا يجد فــريــق ال ـمــدرب األرجنتيني
ماوريسيو بوكيتينو نفسه فــي موقع
مؤات للعبور إلى ربع النهائي.
ٍ
لكن فريق العاصمة مني بانتكاسة
محلية صغيرة بعد التألق القاري عندما
سقط بهدفين نظيفين أمام موناكو في
الدوري المحلي.
ل ـكــن مـ ـ ــذاك ال ـح ـيــن عـ ــاد إلـ ــى الـسـكــة
الصحيحة بــانـتـصــاريــن عـلــى ديـجــون
وب ــوردو ويبقى على بعد نقطتين من
المتصدر ليل ،قبل أن يعبر إلى الدور ثمن
النهائي من الكأس على حساب بريست.
ل ـكــن ع ـلــى ال ـبــاري ـس ـي ـيــن ال ـت ـن ـبــه من

مباراتا اليوم
التوقيت
11:00
11:00

المباراة
سان جرمان  -برشلونة
ليفربول  -اليبزيغ

القناة الناقلة
beINSPORTS PR1
beINSPORTS PR2

ذكريات الريمونتادا التاريخية في عام
 2017أمام المنافس ذاته وفي الدور ذاته،
ً
عندما فاز برباعية نظيفة ذهابا قبل أن
يسقط بريمونتادا تاريخية لبرشلونة
 ،1-6لـكــن الـمـفــارقــة ه ــذه ال ـمــرة أن لقاء
العودة سيقام في "بارك دي برانس".
وي ـغ ـي ــب عـ ــن س ـ ــان جـ ــرمـ ــان كـ ــل مــن
اإليطالي مويز كين إلصابته بكوفيد،19-
اإلسباني خوان برنات إلصابة في ركبته،
في وقت عاد النجم البرازيلي نيمار إلى
التمارين بعد تعافيه ،لكنه يفتقد لزخم
المباريات.
أمــا مــن جانب برشلونة ،على الرغم
أنهم يدركون أن المهمة تتطلب معجزة
ً
كبيرة ،فإن األمل يبقى موجودا السيما
بعد أن حقق الفريق "ريمونتادا" صغيرة
ً
أخرى بتعويض تأخره صفر 2-ذهابا في
نصف نهائي كأس إسبانيا امام اشبيلية
ً
إلـ ــى فـ ــوز -3ص ـف ــر إي ــاب ــا ب ـعــد الـتـمــديــد
األسبوع الفائت.
وقال الهولندي رونالد كومان مدرب
ال ـن ــادي الـكــاتــالــونــي "ال ـع ــودة مــن تأخر
 4-1هي مهمة صعبة...إضافة إلى أنهم
ً
ً
ً
يملكون فريقا كبيرا" ،مستطردا "خالل
الـ ـمـ ـب ــاراة ،س ـن ــرى م ــا إذا ك ــان ــت هـنــاك
فــرصــة لـلـعـبــور" .وسـتـكــون أول مـبــاراة
لبرشلونة أمــام أعين الرئيس الجديد-
القديم جوان البورتا الذي أعيد انتخابه
األحد الماضي ،هو الذي ترأس مجلس
إدارة النادي بين  2003و 2010وهندس
الـتـشـكـيـلــة ال ــرائ ـع ــة ف ــي حـقـبــة ال ـم ــدرب
السابق جوزيب غوارديوال.
ً
ويحقق برشلونة نتائج رائعة محليا

جانب من مباراة الذهاب بين برشلونة وباريس سان جرمان
مع  10انتصارات في آخر  11مباراة في
ً
ال ــدوري وحــافــظ على سجله خاليا من
ال ـهــزائــم فــي الليغا لـلـمـبــاراة الـســادســة
ً
ً
ع ـشــرة تــوال ـيــا ،وه ــو لــم يخسر محليا
منذ ديسمبر الماضي سوى مرة واحدة
خالل  17مباراة ،كانت امام إشبيلية في
ذهاب الكأس.

ليفربول إلتمام المهمة
سيتجدد اللقاء بين ليفربول و"ضيفه"

تشلسي يتخطى إيفرتون بثنائية
دخـ ـ ـ ــل تـ ـشـ ـلـ ـس ــي الـ ـمـ ـتـ ـج ــدد
بقيادة مدربه األلماني توماس
توخل في صلب المنافسة على
إح ــدى الـبـطــاقــات المؤهلة إلى
دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا ،ب ـفــوزه
المنطقي على ضيفه إيفرتون
-2ص ـفــر فــي الـمــرحـلــة السابعة
والـعـشــريــن مــن بطولة إنكلترا
لكرة القدم.
وعـ ــزز تـشـلـســي رص ـي ــده في
المركز الرابع بـ 50نقطة ،ليبتعد
بفارق نقطتين عن وســت هام،
الفائز على ضيفه ليدز يونايتد
بثنائية نظيفة.
وقـ ــال تــوخــل بـعــد ال ـم ـبــاراة:
"نـسـتـحــق الـ ـف ــوز .ك ــان ال ـشــوط
األول صـعـبــا ،لـكـنـنــا سيطرنا
ع ـل ـي ــه ب ــالـ ـك ــام ــل .س ـ ّـرعـ ـن ــا مــن
إي ـق ــاع ـن ــا ف ــي الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي،
وكنا أكثر خطورة من الناحية
الهجومية".
أمــا م ــدرب إيـفــرتــون الحالي
وت ـش ـل ـس ــي س ــابـ ـق ــا ،اإلي ـط ــال ــي
ك ـ ـ ــارل ـ ـ ــو أن ـ ـش ـ ـي ـ ـلـ ــوتـ ــي ،ف ـ ـقـ ــال:
"لـعــب الـفــريــق المنافس أفضل

مـ ـن ــا ،وي ـس ـت ـحــق ال ـ ـفـ ــوز .لـنـكــن
صـ ـ ــري ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــن ،فـ ـ ــري ـ ـ ـقـ ـ ــي ل ـي ــس
بـمـسـتــوى تـشـلـســي ،وبــالـتــالــي
ال نـسـتـطـيــع أن نـلـعــب م ـب ــاراة
مفتوحة في مواجهة فريق من
هذا العيار".
وكان تشلسي الطرف األفضل
طوال الشوط األول ،واستحوذ
على الكرة بنسبة كبيرة بلغت
في بعض األحيان  80في المئة،
ون ـج ــح ف ــي اف ـت ـت ــاح الـتـسـجـيــل
عندما ســار الظهير اإلسباني
مــاركــوس الــونـســو على الجهة
الـ ـيـ ـس ــرى ،وم ـ ــرر كـ ــرة عــرضـيــة
سـ ــددهـ ــا ه ــافـ ـي ــرت ــس ،وح ـ ــاول
م ــداف ــع إي ـف ــرت ــون ب ــن غ ــودف ــري
تـشـتـيـتـهــا ،لـكـنــه حـ ّـول ـهــا خطأ
داخل شباك فريقه (.)31
وسـجــل هــافـيــرتــس هــدفــا لم
يحتسبه الـحـكــم بــداعــي لمسه
للكرة (.)62
وكان هافيرتس وراء الهدف
الثاني لتشلسي عندما أعاقه
حـ ـ ـ ـ ــارس إي ـ ـف ـ ــرت ـ ــون جـ ـ ـ ـ ــوردان
بـ ـيـ ـكـ ـف ــورد ،ف ــاح ـت ـس ــب ال ـح ـكــم

لوف سيتخلى عن «المانشافت»
بعد كأس أوروبا
أعـ ـل ــن االتـ ـ ـح ـ ــاد األلـ ـم ــان ــي
ل ـكــرة ال ـق ــدم ،أمـ ــس ،أن م ــدرب
ال ـم ـن ـت ـخــب ال ــوط ـن ــي يــواك ـيــم
ل ـ ــوف ،سـيـتـخـلــى ع ــن مـهــامــه
مع نهاية كــأس أوروبــا 2020
ال ـمــؤج ـلــة إل ــى ص ـيــف ،2021
بسبب جائحة كورونا ،بعد 15
ً
عاما على رأس الجهاز الفني.
وجــاء فــي بيان على موقع
االتـ ـح ــاد ،أن لـ ــوف ،الـ ــذي قــاد
"الـمــانـشــافــت" إل ــى لـقــب كــأس
ال ـع ــال ــم  2014ف ــي ال ـب ــرازي ــل،
"طـلــب إنـهــاء عـقــده ،ال ــذي كان
يمتد حتى كأس العالم 2022
(فـ ــي قـ ـط ــر) ،م ــع ن ـهــايــة كــأس
أوروبـ ـ ـ ــا ،وق ــد واف ـ ــق االت ـح ــاد
األلماني على طلبه".

لوف

اليبزيغ مرة أخرى على ملعب "بوشكاش
أرينا" في العاصمة المجرية بودابست
بعد أن أسقطه "فــي عقر داره" -2صفر
ً
ذهــابــا ،بسبب قيود السفر المفروصة
مــن الـبـلــديــن الح ـتــواء ف ـيــروس كــورونــا
وسالالته.
لكن بطل إنكلترا يعاني بشكل غير
ً
مسبوق محليا بعد سقوطه على أرضه
ً
أمام فولهام األحد ،كانت السادسة تواليا
على ملعب "أنفيلد" في الدوري الممتاز
هذا الموسم ،ليتراجع إلى المركز الثامن

مجموعة «يونايتد وورلد» السعودية
تستحوذ على شاتورو الفرنسي
أكـ ــد ن ـ ــادي شـ ــاتـ ــورو ،م ـتــذيــل تــرتـيــب
دوري ال ــدرج ــة ال ـثــان ـيــة ل ـك ــرة ال ـق ــدم في
فرنسا ،أمس ،انتقال ملكيته إلى مجموعة
"يــونــاي ـتــد وورل ـ ــد" ال ـتــي يـمـلـكـهــا األمـيــر
السعودي عبدالله بن مساعد.
وق ــال ــت ال ـم ـج ـمــوعــة ،ال ـت ــي ت ـت ـخــذ من
ً
سويسرا مقرا لها ،في بيان نشره النادي،
"تفخر يونايتد وورلد بإعالن االستحواذ

توخل مدرب تشلسي يهنئ يورغينيو بعد انتهاء المباراة
ركلة جزاء انبرى لها اإليطالي
االخ ـ ـت ـ ـصـ ــاصـ ــي ج ــورج ـي ـن ـي ــو
بنجاح ،معززا تقدم فريقه (.)65
وبهذه النتيجة ،بــات توخل
أول مدرب في تشلسي يحافظ
فــريـقــه عـلــى نـظــافــة شـبــاكــه في
أول خمس مباريات على أرضه
بالدوري اإلنكليزي الممتاز.
فــي الـمـقــابــلُ ،مـنــي إيـفــرتــون

ً
الذي قد يخسره أيضا ألن أستون فيال
يملك مباراتين مؤجلتين.
تأثر بطل أوروب ــا عــام  2019بغياب
البعض مــن عـنــاصــره السيما فــي خط
ً
الدفاع ولكن أيضا من مشكلة ثقة وعقم
هـجــومــي .ل ــذا هــل يـجــد الـفــريــق األحـمــر
ضالته في أوروبا؟
وقال المدرب األلماني يورغن كلوب
أمس األول "إذا نجحنا في التأهل ،رغم
أن ذلــك غير مضمون بعد ،قــد يعطينا
ً
الثقة مجددا".

ب ــأول خ ـســارة لــه خ ــارج ملعبه
في الدوري المحلي منذ نوفمبر
الماضي.
وعلى الملعب األولمبي في
لندن ،استغل وست هام خسارة
إي ـفــرتــون ،لـيـنـتــزع مـنــه المركز
الخامس ،بفوزه المستحق على
ليدز يونايتد بهدفين نظيفين.

ع ـلــى الـ ـن ــادي ،إن قـ ــرار يــونــاي ـتــد وورل ــد
بــاالس ـت ـث ـمــار ف ــي فــرن ـســا مـنـطـقــي نـظــرا
لتطورها وجــودة اللعب فيها على مدى
السنوات العشر الماضية".
فقبل  10أعوام ،اتخذ بن مساعد قرارا
بترك صناعة الورق وخوض غمار مهنة
يحبها ،فأنشأ مجموعة يونايتد وورلد
ال ـتــي ب ــدأت االس ـت ـحــواذ عـلــى أنــديــة كــرة

من انطالقه العام الماضي ،عندما
اتخذت اليابان ومسؤولو اللجنة
ً
األول ـم ـب ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة قـ ـ ـ ــرارا غـيــر
مسبوق بتأجيل أولمبياد طوكيو
 2020لمدة عام.
ووضـ ـ ــع ال ـم ـن ـظ ـم ــون قــوان ـيــن

قــدم فــي ق ــارات مختلفة ،وليس شاتورو
الفرنسي إال جزءا من تشكيلته المتنوعة.
ً
وتضم مجموعة بن مساعد ( 56عاما)،
وزير الرياضة السابق في السعودية بين
 2014و ،2017أ نــد يــة شيفيلد يونايتد
المنافس في الدوري اإلنكليزي الممتاز،
وبيرشكوت البلجيكي ،وكيراال يونايتد
الهندي ،والهالل يونايتد اإلماراتي.

ً
ً
مبابي قد يطلب  35مليون يورو راتبا سنويا
طلب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي
إلى فريقه باريس سان جرمان الحصول
على راتــب  35مليون ي ــورو ،اعـتـبــارا من
الموسم المقبل ،كي يجدد عقده مع الفريق
ال ـبــاري ـســي ،ال ــذي ينتهي فــي  30يونيو
 ،2022وفقا لما نشرته صحيفة "ليكيب"
الفرنسية.

ويمهد هذا الطلب الطريق أمام خيارين
ال ثالث لهما؛ إما موافقة فريق العاصمة
الفرنسية على هذا المبلغ ،أو االنتقال إلى
ريال مدريد ،مع خروج مانشستر سيتي
مــن لعبة اال ح ـت ـمــاالت ،بحسب صحيفة
"ديلي ميل" البريطانية أمس.
واليزال باريس سان جرمان واثقا في

حفل الشعلة األولمبية بال جماهير
ستغيب الـجـمــاهـيــر عــن حفل
انطالق الشعلة األولمبية المقرر
في وقت الحق من الشهر الجاري،
ع ـلــى أن ي ـس ـمــح لـلـجـمــاهـيــر فــي
االص ـط ـف ــاف ع ـلــى طـ ــول ال ـم ـســار
وفق ما أفادت أمس األول صحيفة
يابانية.
وذكـ ـ ــرت "ي ــوم ـي ــرو شـيـمـبــون"
ال ـيــوم ـيــة أن مـنـظـمــي اول ـم ـب ـيــاد
طوكيو المؤجل من صيف 2020
الى المقبل بسبب جائحة فيروس
ك ــورون ــا ،يـخـشــون االزدحـ ـ ــام في
الـ ـحـ ـف ــل الـ ـمـ ـق ــرر فـ ــي  25مـ ــارس
فـ ــي ف ــوك ــوش ـي ـم ــا ،وم ـ ــن ال ـت ــوق ــع
أن يـمـنـعــوا ح ـض ــور ث ــاث ــة آالف
ً
شخص كما كان مخططا.
وقـ ــال م ـت ـحــدث بــاســم الـلـجـنــة
المنظمة المحلية إن "التفاصيل
بشأن االنطالق الكبير (للشعلة)
ال تزال قيد المناقشة".
وألغي مسار الشعلة قبل أيام

ً
أما اليبزيغ ،فلن يستسلم أبدا بعد أن
حقق ستة انتصارات متتالية في الدوري،
ً
أربعة منها بعد سقوطه قاريا ،وبات على
بعد نقطتين فقط مــن بــايــرن ميونيخ
ال ـم ـت ـصــدر وب ـط ــل ال ـم ــواس ــم الـثـمــانـيــة
ً
الماضية مشعال المنافسة على اللقب.
كـ ـم ــا بـ ـل ــغ فـ ــريـ ــق ال ـ ـم ـ ــدرب ي ــول ـي ــان
ن ــاغ ـس ـل ـم ــان الـ ـ ـ ـ ــدور نـ ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي
لمسابقة الكأس المحلية عقب تغلبه على
فولفسبورغ -2صفر األربعاء الماضي.

ص ـ ـ ـ ــارم ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــار ال ـ ـش ـ ـع ـ ـلـ ــة،
إذ سـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــح لـ ـلـ ـمـ ـشـ ـجـ ـعـ ـي ــن
بــاالص ـط ـفــاف ،ل ـكــن سـيـتــم حظر
ال ـ ـص ـ ــراخ وال ـت ـش ـج ـي ــع عـ ـل ــى ان
ي ـق ـت ـصــر االم ـ ــر ع ـل ــى الـتـصـفـيــق
واسـتـخــدام السلع الـمــوزعــة .كما

استمرار مبابي ،صاحب الـ 22عاما ،داخل
حــديـقــة األم ـ ــراء ،لـكــن إذا لــم يـحــدث ذلــك،
فسيعرض النادي العبه للبيع بسعر يدور
في فلك  200مليون يورو ،وهو رقم ضخم
يفوق بكثير مبلغ الـ 180مليون يورو التي
دفعها لموناكو في  2017للظفر بخدمات
المهاجم الشاب.

كرويف :ميسي يحدد مستقبله

سـ ُـي ـط ـلــب م ـن ـهــم ارتـ ـ ــداء األق ـن ـعــة
وتجنب الحشود وحضور أجزاء
معينة فـقــط مــن الـمـســار بالقرب
من منازلهم.
وستنطلق الشعلة مــن موقع
رم ــزي فــي فــوكــوشـيـمــا ،لتسليط
ال ـضــوء عـلــى دور طــوكـيــو 2020
باعتباره "أولمبياد إعادة البناء"،
ت ـكــريـ ًـمــا ل ـج ـهــود إع ـ ــادة اإلع ـمــار
ب ـعــد ع ـشــر س ـن ــوات م ــن ال ــزل ــزال،
ال ـت ـســونــامــي ال ـم ـم ـيــت وال ـك ــارث ــة
الـ ـن ــووي ــة عـ ــام  2011ف ــي ش ـمــال
شرق اليابان.
ومــن المقرر افتتاح أولمبياد
طــوك ـيــو ف ــي  23يــول ـيــو الـمـقـبــل،
ووضـ ـ ـ ــع ال ـم ـن ـظ ـم ــون إجـ ـ ـ ـ ــراءات
صحية صارمة جدا لتنظيم هذا
الحدث الرياضي العالمي "بأمان"،
على الرغم من المخاوف الصحية.

ق ــال الـهــولـنــدي جـ ــوردي ك ــروي ــف ،م ــدرب شـيـنــزيــن الصيني
حاليا ومنتخب اإلكــوادور سابقا ،والالعب السابق لبرشلونة،
إن مستقبل األرجنتيني ليونيل ميسي مع النادي الكتالوني
"يحدده هو".
وأضـ ــاف ك ــروي ــف ،ال ــذي ج ــاء اس ـمــه كـمــرشــح لـشـغــل منصب
السكرتير الفني الجديد للبرشا ،رغــم تأكيده أمــس األول ،أنه
يركز حاليا مع فريقه ،شينزين الصيني ،في تصريحات لبرنامج
"الالرجيرو" اإلسباني ونشرته صحيفة سبورت الكتالونية حول
مستقبل ميسي" ،ال أعلم إذا كــان سيستمر في البرشا .أعتقد
أن هناك شخصا واحــدا يمكن أن يجيب على هذا السؤال وهو
الالعب نفسه".
وذكر الالعب السابق للبرشا ،ونجل مدرب الفريق التاريخي
يوهان كرويف" ،قيامه (ميسي) بالمشاركة في االنتخابات مع ابنه
وطريقة احتفاله باالنتصار على إشبيلية ...هذا يأتي من الداخل.
ما قام به رائع مقارنة بأي شيء آخر لكن اإلجابة تظل معه".
وينتهي عقد ميسي مع البلوغرانا بنهاية يونيو المقبل ،وفي
حالة عدم تجديد تعاقده سيكون بوسع الالعب االنتقال بشكل
حر إلى أي وجهة يشاء ،ويعتقد أنه بات أقرب للرحيل ،خاصة
أنه بعث بطلب مكتوب من أجل االنتقال إلى إدارة البرشا السابقة
برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو.

ً
إنتر يحسم مواجهته مع أتاالنتا ويبتعد مجددا بالصدارة

سكرينيار نجم اإلنتر يحتفل بالهدف األول

حـســم إن ـتــر م ـيــان مــواجـهـتــه الـصـعـبــة مع
ضيفه أتاالنتا -1صفر ،أمس األول ،في ختام
الـمــرحـلــة ال ـس ــادس ــة وال ـع ـشــريــن م ــن الـ ــدوري
اإليطالي لكرة القدم ،وابتعد مجددا في الصدارة
بفارق ست نقاط عن جاره اللدود ميالن وعشر
عن يوفنتوس بطل المواسم التسعة الماضية.
ودخل إنتر الى مباراته وأتاالنتا القادم من
أربعة انتصارات متتالية مما أدخله مجددا في
صلب الصراع على المشاركة في دوري األبطال
الموسم المقبل ،على خلفية ستة انتصارات
متتالية ،إحداها على ميالن بالذات -3صفر ،مما
سمح له بالتصدر ثم االبتعاد عن "روزونيري".
وبعد فوز ميالن األحد على فيرونا -2صفر،
أعاد فريق المدرب أنتونيو كونتي الفارق الى
ست نقاط مجددا بعد تحقيقه فــوزه السابع
تواليا والتاسع عشر هذا الموسم بفضل هدف
وحيد سجله السلوفاكي ميالن شكرينيار في
الدقيقة .54
وكان أتاالنتا ندا شرسا لفريق كونتي ،إال
أن الفرص الحقيقية على المرميين غابت حتى
الدقيقة  14حين كــاد األرجنتيني كريستيان
روميرو أن يهدي إنتر التقدم خالل إعادته الكرة
لحارسه ماركو سبورتيلو من مسافة بعيدة

لكن االخير كان يقظا وأنقذ فريقه بابعاده الكرة
برأسه من تحت العارضة.

تحفظ دفاعي للفريقين
وبــدا جليا أن تركيز الفريقين كان منصبا
على اقفال الطريق نحو المرمى أمام الخصم،
الس ـي ـم ــا مـ ــن ق ـب ــل إنـ ـت ــر الـ ـ ــذي اع ـت ـم ــد عـلــى
الهجمات المرتدة مع األمــل في إيصال الكرة
الى البلجيكي روميلو لوكاكو واألرجنتيني
الوتارو مارتينيس.
لكنه لم يوفق ،بل كادت أن تهتز شباكه في
الدقيقة  39برأسية الكولومبي دوفــان زاباتا
إثر ركلة ركنية لوال تألق الحارس السلوفيني
سمير هاندانوفيتش الذي حولها لركنية كادت
أن تسفر عن هدف للضيوف برأسية األلباني
بيرات جيمشيتي ،إال أن الكرواتي مارسيلو
بروزوفيتش أبعد الكرة عن خط المرمى (،)40
ليبقى التعادل سيد الموقف حتى صافرة نهاية
الشوط األول.
وفي بداية الشوط الثاني لجأ مدرب أتاالنتا
جانبييرو غاسبيريني الى النجم السلوفيني
ي ــوس ـي ــب إي ـل ـي ـش ـي ـتــش ال ـ ــذي دخ ـ ــل ب ـ ــدال مــن

األوك ــران ــي روس ــان مالينوفسكي ،فــي حين
حاول كونتي تصليح الوضع الهجومي لفريقه
بادخال الدنماركي كريستيان إريكسن بدال من
التشيلي أرتورو فيدال.
ونجح إنتر في افتتاح التسجيل من ركلة
رك ـن ـيــة أح ــدث ــت مـعـمـعــة ف ــي مـنـطـقــة ال ـج ــزاء،
ف ـس ـق ـط ــت ال ـ ـكـ ــرة أمـ ـ ـ ــام الـ ـسـ ـل ــوف ــاك ــي م ـي ــان
شكرينيار ،فأطلقها في شباك سبورتيلو (.)54
وح ــاول غاسبيريني ت ــدارك الـمــوقــف ،فزج
بالكولومبي لــوس مورييل بــدال مــن مواطنه
زباتا مباشرة بعد فرصة لــأول من تسديدة
مرت قريبة من المرمى إثر تمريرة من ماتيو
بيسينا (.)70
وك ــاد مــوريـيــل أن يـهــدي أتــاالنـتــا الـتـعــادل
بتسديدة محكمة لوال تألق هاندانوفيتش في
وجهه (.)75
وواصــل أتاالنتا محاوالته لكن إنتر عرف
كيف يصمد وس ــار بــالـمـبــاراة الــى بــر األم ــان،
ملحقا بضيفه هــزيـمـتــه الـخــامـســة للموسم
وذلك قبل أسبوعين من رحلته الى العاصمة
اإلسبانية حيث سيحاول تعويض خسارته
أمام العمالق ريال مدريد صفر 1-في ذهاب ثمن
نهائي دوري األبطال.
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

د .محمد المقاطع

اختالل الحياة البرلمانية
الكويتية ...والقرارات المفصلية
ً
اعتبارا من هذا المقال ،وفي سلسلة مقاالت متتابعة قد تصل إلى
ً
اثني عشر مقاال ،سأبدأ بكتابة مقاالتي بأسلوب جديد ،يتسم ّ -بكل
تأكيد ُ -
بحسن اختيار العبارات واأللفاظ ،مع االحترام والتقدير ،لكنها
تتسم بالمباشرة والمصارحة وبالشجاعة والـقــوة فــي النقد ،وبال
أية مواربة أو مجاملة ،فأحوال البلد بتراجعاته المخيفة ،وإخفاقاته
العديدة ،ونكساته القريبة والبعيدة ،واختالالته ّ
البينة في نظامه
البرلماني واستقراره الوزاري ،لم تعد تحتمل أي تغافل أو تأخير.
وسيرتكز مقال اليوم على تناول االختالل الهيكلي والتطبيقي في
نظامنا البرلماني ،حتى بلغ التباين بين ما هو محدد بالدستور بشكل
ً
ً
ّ
المطبق واقعيا باختالالته الجسيمة ،حجما
متوازن ومنضبط ،مع
ً
أفرغ النظام البرلماني من ركائزه ،فساحت الممارسة وصارت ميدانا
للتجربة والخطأ دون االرتكاز على أركان النظام البرلماني وأساسياته.
وقد حدث أول تلك االختالالت ُبعيد وضع الدستور مباشرة ،حيث
تم الجمع بين منصبي ولي العهد ورئيس الوزراء ،وهو جمع بطبيعته
ال يستقيم والديمقراطية البرلمانية ،فالمنصب األول سيادي بعيد
أن ُيعفى من المساءلة،
عن المساءلة ،بينما الثاني تنفيذي ،وال يمكن ُ
وهكذا استمر هذا الخلل حتى عام  ٢٠٠٣حينما فصل المنصبان ،لكن
استمرت رغبات التحصين لرئيس الــوزراء وتنزيهه عنهاّ ،
فتم منح
ً
شاغل المنصب لقب "سمو" ،خروجا على أحكام الدستور ،القتصار
اللقب على األمير وولي العهد.
ً
واالختالل الثاني هو تعيين وزراء ممن يشتغلون بالتجارة ،خالفا
للمادة  ١٣١من الدستور ،وهو ما أثار أول أزمة دستورية بالكويت في
ديسمبر  ،١٩٦٤إثر انسحاب أعضاء المجلس من جلسة أداء الحكومة
ً
للقسم ،تعبيرا عن عدم الثقة بها ،بسبب صعوبة إجراءات إعالن عدم
التعاون مع رئيس الوزراء.
ّ
وتمثل االختالل الثالث في الفردية بالعمل البرلماني لغياب نظام
األحــزاب ،أو على أقل تقدير غياب نظام القوائم االنتخابية الرسمية،
ً
خالفا لبناء الدستور والالئحة الداخلية ،إذ تم بناؤهما على افتراض
وجود كتل سياسية وبرلمانية ،وهو اختالل واضح.
ومن االختالالت البرلمانية اختيار رئيس الــوزراء دون أن يحظى
بدعم أغلبية برلمانية ،كما رسمت اتجاهاته الـمــادتــان  ٥٦و ٥٧من
ّ
الدستور ،بل ودون أن تشكل الحكومة من عدد كبير من أعضاء البرلمان
(باستثناء حكومة  ،)١٩٩٦فصارت هناك مفارقة عملية ،إذ يأتي رئيس
ّ
وزراء وحكومته دون أن يتمتع بدعم أغلبية برلمانية ،وهو سبب توالي
األزمات وحالة الالاستقرار الوزاري.
وال يخفى على الــراصــد والـمـتــابــع للحياة البرلمانية الكويتية،
وقوفه على العديد من المتناقضات واالختالالت التي تشوب تطبيق
ّ
نظامنا البرلماني ،وتكمن العلة الحقيقية لذلك في أن معظم األسس
ّ
الرئيسية البرلمانية التي تبناها الدستور الكويتي لم يتم تطبيقها
في الواقع العملي.
ً
ففضال عما سبق ،سنذكر ركائز أخرى لم يتم التقيد بها ،ومن ذلك
تقديم برنامج حكومي بمدة منضبطة وببرنامج زمني ،والتأجيل
غـيــر المنضبط لــإجــابــة عــن األسـئـلــة الـبــرلـمــانـيــة ،وخ ــروج األسئلة
البرلمانية عن قيودها الشكلية والموضوعية ،ومشاركة الوزراء غير
المنتخبين بالتصويت على إجراءات االستجواب ،وإساءة استخدام
الحصانة البرلمانية اإلجــرائـيــة والموضوعية ،وغـيــاب المؤسسات
الشعبية ودورها الرقابي على أعضاء البرلمان ،بسبب العبث بالدوائر
االنتخابية وربــط الـنــاس بالنواب بــروابــط منفعية ،وتـحـ ّـول أعضاء
البرلمان ألعـضــاء مجالس محلية أو بلدية ذات الطبيعة الخدمية،
واشتراك الوزراء غير المنتخبين في انتخابات رئيس ومكتب المجلس
ولجانه ،وعدم التقيد بضوابط ُ
تعارض المصالح؛ سواء المفروضة
على النواب أو الوزراء ،وغيرها.
وقــد نجم عن ذلــك أن الـقــرارات المفصلية للبلد لم ولــن تنجح في
ظل غياب تطبيق ركائز الديمقراطية البرلمانية ،حيث ستكون تلك
ً
ً
االختالالت سببا في انحراف العمل البرلماني والوزاري معا ،وغياب
أي مشروع وطني ببرنامج زمني محدد لدى الفرقاء السياسيين من
أعضاء البرلمان والحكومة على حد سواء.
ُيتبع

درايش

االستقاللية أهم

د .ناجي سعود الزيد

ً
ً
لــم أج ــد فــرقــا شــاسـعــا بـيــن انتماء
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي إلى
وزارة الـتــربـيــة ،كـمــا أش ــار الـمــرســوم
األمـيــري الـصــادر بتشكيل الحكومة،
وانتمائها لوزارة التعليم العالي...
نعم لم أجد فروقات ،ومن المفترض
على المعترضين على ذلك أن يطالبوا
باستقاللية أكبر لمؤسسات التعليم
العالي ،وليس انتماء ها لهذا الوزير
أو ذاك...
ً
الــوزيــر م ـســؤول سياسيا عــن تلك
المؤسسات ،ومن المفترض أن يبتعد
عن التدخل المباشر في شؤونها.
لكن جمعية أعضاء هيئة التدريس
بـ ــ"الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـق ــي" أبـ ـ ـ ــدت اعـ ـت ــراضـ ـه ــا،

ونـ ــاشـ ــدت الـ ـ ـن ـ ــواب ،وأثـ ـ ـ ــارت زوب ـع ــة
وضجة ال داعــي لها ،بل هي اعتراف
ب ـعــدم اسـتـقــالـيــة ت ـلــك ال ـمــؤس ـســات،
وق ـ ـبـ ــول خ ـض ــوع ـه ــا ألوامـ ـ ـ ــر ال ــوزي ــر
ونــواه ـيــه ،وه ــو ال يملك إال التمثيل
السياسي فقط...
اس ـ ـت ـ ـقـ ــال ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار لـ ـلـ ـج ــامـ ـع ــة
والمعاهد التطبيقية أ هــم بكثير من
مظلة سياسية بإمرة هــذا الــوزيــر أو
ذاك!
استغالل النواب لهذا األمــر يعتبر
ً
تطفال تم بدعوة من جمعية أعضاء
هيئة التدريس في "التطبيقي" ،وليس
ً
بدافع االرتقاء بهذه المؤسسات علميا
ً
وأكاديميا.

الـ ــدعـ ــوة الس ـت ـقــال ـيــة أك ـب ــر وأك ـثــر
للمؤسسات التعليمية تضفي عليها
مميزات وحرية واسعة أكبر من كونها
خانعة ألوام ــر الـســاســة ،ســواء كانوا
ً
نوابا أو وزراء.
م ــن ال ـم ـف ـت ــرض أن تـ ـك ــون جـمـعـيــة
أعضاء هيئة التدريس بـ"التطبيقي"
راض ـيــة بــانـتـمــائـهــا ل ـ ــوزارة الـتــربـيــة،
ً
لـسـبــب بـسـيــط جـ ــدا ،وه ــو أن الــوزيــر
ً
الحالي للتربية هــو أصــا مــن صلب
المعاهد التطبيقية وعمل بها فترة
ً
من الزمن وكان مديرا لها.

ّ
تحرش حكومي!

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

الـعـقــل نـعـمــه ،وغيبته م ــوت وإف ــاس
ُ
ي ــا نـعـمــة ال ـمــولــى اشـمـلـيـنــا ودومـ ــي
ويا حكمة التفكير بغياب اإلحساس
ُ
ردي ل ـس ــاح ـت ـن ــا مـ ــن ال ـ ـنـ ــوم ق ــوم ــي
مـتــى الـمـكــايــن تـشـتـغــل داخ ــل ال ــراس
ومتى البلد ينهض خصوص وعمومي
ك ــل م ــا بــديـنــا واع ـل ـنــوا دق االج ــراس
ـوم
ْردوا عـ ـل ـ ّـى أتـ ـف ــه ت ــافـ ـه ــات الـ ـهـ ـم ـ ِ
ال عـ ـ ـ ـ ــز م ال خـ ــطـ ــه وال أي م ـق ـي ــاس
ب ــس ال ــدس ــاي ــس م ـثــل واجـ ــب لــزومــي
يــامــا شـكـيـنــا لـلـسـمــا ضـيــق األن ـفــاس
ـوم
والـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم أش ـ ـ ـبـ ـ ــاح بـ ـسـ ـم ــان ــا ت ـ ـحـ ـ ِ
ويــامــا رفضنا أي تـحـ ّـرش مــن الناس
وشـلــون ال صــار الـتـحـ ّـرش حـكــومــي؟!

أزمة رجولة في الصين!
تخطط الصين إلضافة مادة "الرجولة" في المناهج المدرسية،
بعد أن الحظ المسؤولون أن ذكور هذا الجيل أصبحوا خجولين
و"أنثويين وحساسين أكثر من الالزم" ،وفقا لشبكة "."nbcnews
وقال موقع روسيا اليوم ،أمس األول ،إن الطرح الجديد وخطة
ً
ً
"تشجيع الرجولة" لدى الطالب أثــارا نقاشا حــادا لدى الذكور
حول أدوار الجنسين الحديثة ،حيث تؤكد الحكومة الصينية
بشكل متزايد على ما يعتبره الكثيرون قوالب نمطية قديمة
ومدمرة للرجال والفتيان.
وتـ ــأتـ ــي ه ـ ــذه ال ـخ ـط ــة فـ ــي أع ـ ـقـ ــاب ت ـح ــذي ــر مـ ــن أح ـ ــد ك ـبــار
المستشارين السياسيين في الصين من أن األمة تعاني "أزمة
رجولة" وطنية.
وفي مقترح آخر للمستشار الصيني سي زيفو ،طرحه في
مايو الماضي ،قال" :لقد أفسدت ربات البيوت والمعلمات الصبية
ً
ً
الصينيين" ،الفتا إلى أن األوالد سيصبحون قريبا "حساسين
وخجولين ومخنثين" ما لم يتم اتخاذ إجراء.

والد ميغان :بريطانيا ليست عنصرية
قـ ــال ت ــوم ــاس م ــارك ــل( ،والـ ــد
م ـ ـي ـ ـغـ ــان زوجـ ـ ـ ـ ــة حـ ـفـ ـي ــد م ـل ـكــة
بريطانيا) ،أمــس ،إنه ال يعتقد
أن الـعــائـلــة الـمــالـكــة عنصرية،
ً
مـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــرا إلـ ـ ـ ــى أن الـ ـم ــاحـ ـظ ــة
المزعومة من أحد أفراد العائلة
بـخـصــوص م ــدى س ـمــرة بشرة
اب ــن مـيـغــان رب ـمــا كــانــت مجرد
"سؤال غبي".
وق ـ ــال ـ ــت مـ ـيـ ـغ ــان إن اب ـن ـه ــا

حبوب اللقاح المتطايرة تسبب «كورونا»

آرت ـشــي ،ال ــذي يبلغ عـمــره اآلن
ً
ً
عاما واحداُ ،حرم من لقب أمير،
ألنه كانت هناك مخاوف داخل
الـعــائـلــة الـمــالـكــة قـبــل أن يــولــد
بشأن مدى سمرة بشرته.
وقال ماركل لتلفزيون آي .تي.
ّ
فــي" :أك ــن كــل االح ـتــرام للعائلة
المالكة ،وال أعتقد أنها عنصرية
على اإلطالق".
(رويترز)

كشفت دراسة حديثة أن التطاير
القوي لحبوب اللقاح قد يؤدي إلى
زيادة اإلصابة بـ «كورونا».
وذكر فريق بحث دولي تحت
قـ ـي ــادة بــاح ـث ـيــن م ــن ال ـجــام ـعــة
ال ـت ـق ـن ـي ــة ف ـ ــي مـ ـي ــون ــخ وم ــرك ــز
"هيلمهولتس" فــي ميونخ ،في
ُ
دراسـتــه التي نـشــرت فــي دوريــة
"بروسيدينغز أوف ذا ناشونال
أكاديمي أوف ساينس" ،أنه إذا

تواجد اللقاح في الهواء بنسب
كبيرة ،فسيزداد عدد اإلصابات
بـ "كورونا".
وبـحـســب ال ــدراس ــة ،فــإنــه في
األماكن ،التي ال توجد بها لوائح
إغالق ،ارتفع معدل اإلصابة في
ا لـمـتــو ســط بنسبة  ،%4عندما
ارت ـف ــع ع ــدد ح ـب ــوب ال ـل ـقــاح في
الهواء بمقدار  100حبة لكل متر
(د ب أ)
مكعب.

وفيات

بايدن يطرد كلبيه
من واشنطن

عيسى إبراهيم ذياب علي

ً
 56عاما ،شيع ،ت99499454 :

بتول جاسم محمد بو مجداد

ً
 27عاما ،شيعت ،ت66112113 :
خالده صال سلمان العطار زوجة طارق أحمد الفودري
ً
 58عاما ،شيعت ،ت99898271 ،97505059 :
عايشه محمد يعقوب بوحيمد أرملة عبدالله محمد العسيري
ً
 84عاما ،شيعت ،ت99044661 :

علي عبدالله حسين الصيرفي

ً
 64عاما ،شيع ،ت65707775 :
منيرة محمد الطريجي أرملة إبراهيم عبدالعزيز الربيعة
ً
 89عاما ،شيعت ،ت99822660 ،99604544 ،99064242 :

محمد ناصر العبدالمحسن العبدالعالي

ً
 74عاما ،شيع ،ت99722726 ،99014954 :
بدرية إسماعيل البصري أرملة عبدالله علي القالف
ً
 76عاما ،شيعت ،ت67650226 ،97778525 :

عبدالعزيز محمد صالح العمران

ً
 32عاما ،شيع ،ت50327052 ،99476971 ،55785558 :

أحمد درعان سداح الدرعان

ً
 73عاما ،شيع ،ت99990405 :

فاضل جعفر عبدالله الحداد

ً
 65عاما ،شيع ،ت96922252 :

مواعيد الصالة
أمر الرئيس األميركي جو بايدن بإخراج كلبيه
الضخمين مــن الـبـيــت األب ـيــض وإعــادتـهـمــا إلــى
مسقط رأسه في والية ديالوير ،بسبب سلوكهما
العدواني.
ونقلت "سبونتيك" أمس عن "سي إن إن" قولها
إن كلبين من فصيلة "الرعاة األلمان" أعيدا إلى

منزل عائلة بايدن في ديالوير األسبوع الماضي،
بعد مهاجمة أحدهما لموظف في البيت األبيض،
وذلـ ــك ب ـعــد ن ـحــو  6أســاب ـيــع م ــن ان ـت ـقــال بــايــدن
وزوجته جيل إلى مقر الرئاسة.
وأضافت "من الواضح أن حادث الهجوم كان
ً
خطيرا بما يكفي لنقل الكالب الحقا إلى مدينة

ويلمنغتون في والية ديالوير ،حيث سيبقيان
هناك" ،موضحة أن الحالة الصحية للموظف
ال تزال غير معروفة.
وذكرت الشبكة أن "ميجور" البالغ  3سنوات،
هــو األص ـغــر بـيــن كـلـبــي ب ــاي ــدن ،وق ــد ُع ــرف عنه
سـلــوكــه ال ـعــدوانــي فــي مـنــاسـبــات م ـت ـعــددة ،بما

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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في ذلك القفز والنباح المستمران والهجوم على
الموظفين ورجال األمن في البيت األبيض ،مشيرة
إلى أن الكلب الثاني يبلغ نحو  13عاما ،وأنه بدأ
يهدأ بسبب تقدمه في السن.

اإلعالنات:

الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

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

04:45
06:04
11:58
03:20
05:53
07:10

الطقس والبحر
العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

الشكاوى والتوزيع:

25
12
ً
 11:01ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ــرا
 09:46م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 04:10صب ــاحـ ـ ــا
 03:54م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءً

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

