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جوائز «غرامي» تحتفي
بالموسيقى رغم «كورونا» ص 15

مسار الحريات مفقود في تعديالت «اإلعالم»

الصحافة واألفراد يئنون تحت وطأة «المطبوعات» و«المرئي» و«اإللكتروني» و«الجرائم» و«الجزاء»
تتضمن ّ
مواد تجبر القاضي على البحث عن
العقوبات األشد بالمنظومة التشريعية

بشار الصايغ

زيادة الحريات وإلغاء السجن هدف
رئيسي يجب أن تنطلق منه التعديالت

الـحــديــث عــن تـعــديــل قــوانـيــن اإلع ــام لـمــزيــد من
ً
ً
ال ـحــريــات ،نـيــابـيــا وح ـكــوم ـيــا ،لــم ي ـخــرج عــن إطــار
العناوين العامة الصالحة لالستخدام السياسي،
وتبقى التفاصيل طي الكتمان ،لما قد يترتب عليها
ً ُ
ً
خدم كثيرا
من ردود فعل شعبية قد تنسف ملفا است ِ
في الصراعات السياسية والحمالت ُاالنتخابية.
ي ـن ـظ ــم اإلع ـ ـ ـ ـ َ
ـام الـ ـك ــويـ ـت ـ َّـي ثـ ــاثـ ــة ق ــوانـ ـي ــن هــي
المطبوعات والنشر ،والمرئي والمسموع ،واإلعالم
اإللكتروني ،وتعنى هذه القوانين ،بشكل مباشر،
ً
بتنظيم مهنة اإلعالم أيا كان موقعه ،أما استخدام
األفراد لوسائل اإلعالم اإللكترونية ،كمواقع التواصل
االجتماعي والـمــدونــات ،فمسؤولية رقابتها تقع
تحت طائلة قــوانـيــن الـجــرائــم اإللـكـتــرونـيــة وهيئة
االتصاالت والجزاء.
ورغ ـ ــم اخـ ـت ــاف آلـ ـي ــات ال ـت ـن ـظ ـيــم وال ـع ـم ــل بـيــن
الـمــؤسـســات اإلعــامـيــة واألفـ ــراد ،فــإن الجميع يقع
تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون
المطبوعات والنشر ،كما أن القوانين السابقة فتحت
نافذة لتطبيق الجزاءات األشد الواردة في أي قانون
آخر ،وهو المسار الذي فرغ عقوبات اإلعالم من هدف
تحديدها بــالـغــرامــات المالية إلــى أحـكــام الحبس
الواردة في قانون الجزاء أو أي قانون آخر.
وق ـبــل ال ــول ــوج ف ــي تـفـصـيــل ال ـقــوان ـيــن المعنية
بــاإلعــام– كمؤسسات– من الـضــروري وضــع هدف

رئ ـي ـســي تـنـطـلــق م ـنــه ال ـت ـع ــدي ــات ،وه ــو م ــا يفتح
بــاب األ سـئـلــة للفريق الحكومي المعني بمتابعة
هذا الملف وأعضاء مجلس األمة المطالبين برفع
سقف الحريات وإلغاء عقوبات السجن من قوانين
اإلعالم ،فهل هناك اتفاق على إلغاء عقوبة السجن
في جرائم اإلساءة للذات اإللهية واألنبياء والرسل
وزوجاتهم والصحابة وآل البيت؟ فقوانين اإلعالم
تنص صراحة على عقوبة الحبس في تلك الجريمة
تصل إلى سنة ،وهي الجريمة الوحيدة في قوانين
اإلعالم التي ُح ِّدد جزاؤها بعقوبة السجن.

في نتيجة منطقية لتلك الخريطة المتشابكة من قوانين اإلعالم التقليدي واإللكتروني ،وما
احتوته من مواد تقيد حريات الرأي والعمل ،تحجمت الصحافة الكويتية وتراجعت مستويات
التعبير عن الرأي ،وال شك أن هذا كله يمكن قراءة داللته في المؤشرات الصادرة من المنظمات
الدولية المعنية بالصحافة والحريات.
وال ـس ــؤال اآلن :مــن يـجــرؤ مــن السلطتين التنفيذية والـتـشــريـعـيــة عـلــى الـحــديــث بصراحة
عن التعديالت المطلوبة التي تتوافق مع العناوين المطروحة على الساحة السياسية قبل
االنتخابية؟ من يملك الجرأة لتقديم تعديالت تلغي المواد التي تتيح البحث عن العقوبات
األشد في القوانين األخرى؟!

مجلس العالقات :تشكيل حكومة ليبيا
بداية الحفاظ على وحدتها وسيادتها

ً
«توحيد العرب موقفا للتعاطي مع أزمات المنطقة كفيل بحشد جهد دولي لتسويتها»

محمد جاسم الصقر

«مايكروسوفت» تصنف «االئتمان» األول
ً
رقميا ...و %98من خدماته إلكترونية
• المضف للشباب :بجهودكم سجل البنك حافل باإلنجازات
• الشفافية والكفاءة جعلتاه من أوائل المؤسسات في الحوكمة
• التنسيق مع الجهات المعنية إليجاد بدائل تمويلية لضمان االستدامة
•  180.4مليون دينار المبالغ المصروفة في عام الجائحة
04

لبنان :مخاطر أمنية مرتفعة ...والعين على الجنوب
بيروت غائبة عن الرادار األميركي ...وموسكو تراها بمنظار سوري
●

بيروت  -منير الربيع

ً
ً
ً
يعيش لبنان جمودا سياسيا قاتال ،فكل
الـمـســاعــي الـتــي ُيـحـكــى عنها حــول تشكيل
حكومة جديدة ال تبدو جدية.
ال مـ ـب ــادرات قـ ـ ــادرة ع ـلــى اخـ ـت ــراق ج ــدار
األزمة ،وال حتى الحركة الروسية ستصل إلى
نتيجة ،وهذا أمر يعرفه المسؤولون الروس
ً
جيدا ،إذ نقلت مصادر سياسية عن السفير
الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف ،قوله

إن بالده ال تقوم بمبادرة جديدة ،بل تواكب
ً
ما يجري حرصا على االستقرار.
وم ــع تــراجــع تــوقـعــاتـهــا بتحقيق تـقــدم
ً
س ـي ــاس ــي ،ي ـب ــدو أن لـ ــدى روسـ ـي ــا هــاج ـســا
باحتمال حصول أي تطور أمني أو عسكري
في لبنان قد يؤدي إلى تدهور األوضاع أكثر،
وينعكس على سورية ،كما أن هناك خشية
من احتمال حــدوث أي تطور بين إسرائيل
و«ح ــزب الـلــه» ،وهــذا مــا تعمل موسكو بكل
قوتها لمنعه ولجم إمكانية حصوله.

ك ـمــا أن قــوان ـيــن اإلع ـ ــام ل ــم ت ـنــص ع ـلــى عـقــوبــة
سالبة للحرية في جريمة التعرض لشخص األمير
بالنقد أو نـســب ق ــول لــه دون إذن ،فتلك الجريمة
عقوبتها غرامة مالية ال تقل عن خمسة آالف دينار
ً
وال تزيد على عشرين ألفا ،إال أن النافذة المتاحة
فتحت الطريق للنيابة العامة أو الشاكي للبحث عن
ً
عقوبات أشد في قوانين أخرى ،وتحديدا قانون أمن
الدولة الداخلي الذي تصل فيه عقوبة الحبس إلى
خمس سنوات في ذات التهم.
ً
ً
علما بأن تلك النافذة أيضا ،ما لم ينص قانون

من يجرؤ؟!

إحالة «المدينة للتمويل واالستثمار»
إلى «التحريات المالية»
10

أعرب مجلس العالقات العربية والدولية عن بالغ ارتياحه وترحيبه
بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا ،واإلجماع الوطني الكبير
ً
الذي حظيت به ،وجاء تعبيرا عن إرادة الشعب الليبي بمختلف فئاته
وأطيافه السياسية والمناطقية ،وتطلعه الستعادة وحدته الوطنية
ووحدة أراضيه وقراره السياسي المستقل ،وحماية موارده ومقدراته
ً
ب ـع ـيــدا عــن ال ـتــدخــات األجـنـبـيــة واألط ـم ــاع الـخــارجـيــة ال ـتــي أججت
الـخــافــات وال ـصــراعــات الــداخـلـيــة ،وتسببت فــي إطــالــة أمــد معاناته
واستنزفت ثرواته.
وأكد المجلس ،الذي يرأسه محمد جاسم الصقر في بيان له أمس ،أن
هذا اإلنجاز سيشكل البداية المباركة لمرحلة سياسية ناضجة تحافظ
على وحدة ليبيا وسيادتها ،وتحقق آمال وتطلعات شعبها العزيز
ً
في األمن واالستقرار والتنمية واالزدهار ،متطلعا إلى تضامن عربي
شعبي ورسمي يدعم العملية السياسية الجارية في ليبيا02 ،

قانون ً«هيئة ًاالتصاالت» لم يتم التطرق إليه
حكوميا أو نيابيا رغم ما فيه من عقوبات الحبس

وف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي تـنـســد ف ـيــه ك ــل آف ــاق
تشكيل الحكومة ،يستمر الوضع االقتصادي
اللبناني في االنهيار ،وفق سياق متالزم مع
سياق االنهيار السوري ،وهــذا الواقع قابل
ً
أيـضــا لتفجير الــوضــع األمـنــي مــن الناحية
االجتماعية هذه المرة.
ووسط غياب أي مبادرة جدية لمعالجة
ً
التدهور ،ال يبدو لبنان حاضرا على «شاشة
رادار» واشنطن ،والملفات التي يمكنها أن
ً
تنعكس إيجابا عليه معطلة كلها02 ،

ً
على عقوبة أشــد ،أسقطت أيضا عقوبات الحبس
الــواردة في قانون أمن الدولة على قوانين اإلعالم
التي حددت عقوبة «اإلضرار بالعالقات بين الكويت
وغيرها من الدول العربية أو الصديقة ...إلخ» بغرامة
ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تزيد على عشرين
ً
ألفا ،لتتحول إلى الحبس المؤقت الذي ال تقل مدته
عن ثالث سنوات.
يـتـبـيــن مـمــا س ـبــق ،أن الـمـعـضـلــة الـحـقـيـقـيــة في
قوانين اإلعالم القائمة تكمن في المواد التي تتيح
للنيابة الـعــامــة وتـجـبــر الـقــاضــي عـلــى الـبـحــث عن
العقوبات األشد في المنظومة التشريعية ،فهي ترد
في المادة  27من «المطبوعات والنشر» ،والمادتين
 12و 13مــن «المرئي والمسموع» ،والـمــادة  16في
قانون «تقنية المعلومات والجرائم اإللكترونية».
وإلغاء تلك المواد ،دون تغيير أي بنود أخرى ،من
شأنه رفع سقف الحريات مع وجود غرامات مالية
ً
ً
رادعة ال عقوبات سالبة للحرية ،ويضع حدا فاصال
بين القوانين المعنية بإبداء الــرأي وحق التعبير،
ً
والتي وضعت بمفهوم يختلف تماما عما ورد في
قانون الجزاء.
أما قانون «هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات»،
ً
ً
فـلــم يـتــم الـتـطــرق إلـيــه حـكــومـيــا أو نـيــابـيــا رغــم كم
عـقــوبــات الـسـجــن الـ ــواردة فـيــه ،وه ــي تنطبق على
المؤسسات اإلعالمية واألفراد ،فعلى سبيل 02

األمن الغذائي ...رهن مخاطر
االستيراد المرتفع
13

محليات

03
وزير الصحة :التطعيمات
المستخدمة في الكويت
عالية المأمونية

اقتصاد

١٤
«الشال» :ضرورة استغالل
الحكومة ارتفاع أسعار
النفط لبدء اإلصالح

مسك وعنبر

١٩
مثقفون وفنانون
لـ ةديرجلا :.نأمل إنشاء
وزارة مستقلة للثقافة
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«سفيرة كندا الشابة» ...طالبة دبلوماسية ليوم واحد
إيمون :هدفنا تمكين الشابات من اكتساب خبرة في العمل الدبلوماسي
ربيع كالس

ب ـم ـنــاس ـبــة «ال ـ ـيـ ــوم ال ـع ــال ـم ــي ل ـل ـم ــرأة»،
نظمت سـفــارة كندا مـبــادرة تحت عنوان
«سفيرة كندا الشابة» ،بمشاركة المدرسة
البريطانية فــي الـكــويــت؛ الختيار طالبة
لتصبح «السفيرة الشابة» ليوم واحد.
ورافـ ـق ــت «ال ـس ـف ـيــرة ال ـش ــاب ــة» ،الـسـفـيــر
الكندي لــدى الكويت لويس بيار إيمون،
خالل مهامه الرسمية لهذا اليوم.
وتـ ـه ــدف هـ ــذه الـ ـمـ ـب ــادرة إلـ ــى تشجيع
ال ـشــابــات عـلــى الـنـظــر إل ــى الــدبـلــومــاسـيــة
كمسار عمل ،لتمكين الشابات من التعرف
على األدوار القيادية والتأكيد على جهود
ك ـنــدا ف ــي دع ــم ال ـم ـس ــاواة بـيــن الجنسين
والدفاع عن حقوق المرأة في جميع أنحاء
العالم.
«السفيرة» التي تم اختيارها هي ريم
العاصي ،الطالبة في الصف الثاني عشر
بـ ــالـمــدرســة الـبــريـطــانـيــة ،وت ــرأس ــت خــال
ً
هــذا الـيــوم المميز ع ــددا مــن االجتماعات
برفقة إيمون.
وبدأت السفيرة يومها في مقر السفارة،
إذ التقت الموظفين للتعرف على أدوارهم

مسار الحريات مفقود في...

ً
المثال ،تنص المادة  70من القانون على «كل من أساء عمدا استعمال
وسائل االتصاالت الهاتفية يعاقب بالحبس مدة سنة ،»...وفي جريمة
ً
أخرى « ...كل من نقل خبرا بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة ال
ً
تزيد على سنتين ،»...وأيضا «كل من تعمد اإلساءة والتشهير بالغير...
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين» ،وما سبق غيض من فيض
لم يتم التطرق إليه ومناقشته.
وآخــر القوانين المقيدة للحريات ،مرسوم قانون حماية الوحدة
الوطنية ،الــذي ينص فــي مــادتــه الثانية على عقوبة الحبس مــدة ال
ْ
تزيد على سبع سنوات لكل من ارتكب الجرائم الواردة فيه سواء داخل
الكويت أو خارجها ،بل ويفتح القانون نافذة أخرى على التشريعات
ً
التي تنص على عقوبات أشد في مادته الثانية! وهذا القانون تحديدا
َ
لم ُيفتح للنقاش رغم خطورة صياغته الفضفاضة ،فما بين الحض
على كراهية أو ازدراء فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية
أو القبلية ،وما بين البحث العلمي ودراسة المجتمع خيط رفيع في
ً
الصياغة ومساحة شاسعة من الفكرة والهدف ،وغالبا ما يتم الخلط
بينهما.
كل ما سبق من قوانين خلقت شبكة تشريعية متداخلة ّقيدت عمل
الصحافة واإلعــام على مستوى المؤسسات واألف ــراد ،وأي محاولة
إلدخال تعديالت بشكل فردي دون النظر إلى التشريعات كمنظومة
مترابطة لن يغير من واقع الحريات اإلعالمية ،بل إن تصحيح الفوضى
ً
بأخرى لن يزيد األمور إال تعقيدا.

ومـ ـس ــؤولـ ـي ــاتـ ـه ــم ،ثـ ــم قـ ـ ــدم ل ـه ــا ال ـس ـف ـيــر
إيمون نظرة شاملة عن المسار الوظيفي
الــدبـلــومــاســي إضــافــة إل ــى تعريفها على
الـقـيــم الـكـنــديــة ف ــي ال ـم ـجــاالت الــرئـيـسـيــة
الـمـشـتــركــة ب ـيــن دول ـت ــي ك ـن ــدا وال ـكــويــت.
ثم اجتمعت مع مساعد وزيــر الخارجية
لـ ـش ــؤون األم ـي ــرك ـت ـي ــن الـ ــوزيـ ــر ال ـم ـفــوض
حمد المشعان ،لتأكيد المبادئ الرئيسية
للعالقات الثنائية بين كندا والكويت.
كما زارت العاصي مبنى األمم المتحدة
حـيــث الـتـقــت الـمـنـســق الـمـقـيــم ل ــدى األمــم
المتحدة في الكويت طارق الشيخ ،للتعرف
على المنظمات الدولية ودورهــا الحاسم
ً
في المنطقة .وأخيرا ،شاركت في مناقشة
شائقة مع عالية الخالد ،إحدى القياديات
الكويتية ،حول دور المرأة في المجاالت
السياسية والتجارية.
مــن جــانـبــه ،ق ــال الـسـفـيــر إي ـم ــون« :كــان
مــن دواع ــي س ــروري أن أمـضــي الـيــوم مع
سفيرتنا الشابة .كان هدفنا من االحتفال
باليوم العالمي للمرأة تمكين الشابات
باكتساب خبرة في العمل الدبلوماسي،

ون ــأم ــل أن نـلـهــم ال ـس ـف ـيــرة ه ــي وش ــاب ــات
ً
أخ ــري ــات الع ـت ـمــاد الــدبـلــومــاسـيــة م ـســارا
ً
وظيفيا».
وأكــد أن «الـتـنــوع هــو المفتاح لضمان
نـجــاح جميع الـتـجــارب الـحـيــاتـيــة ،ســواء
كانت مهنية أو شخصية .أردنــا تسليط
الـضــوء على أهمية وج ــود أشـخــاص من
جميع الخلفيات ،ومن كل مجاالت الحياة
في أي مؤسسة .لقد ثبت أن أخذ وجهات
ن ـظــر مـخـتـلـفــة ف ــي ع ـيــن االع ـت ـب ــار يسمح
بوضع سياسات وقرارات أفضل ويساهم
في نجاح أي منظمة».
وخـ ـت ــم« :ن ـح ــن ن ـش ـجــع ال ـش ــاب ــات على
االستمرار في متابعة أحالمهن وإيجاد
المسار الذي يناسب احتياجاتهن المهنية
والشخصية .سيضمن ذلك أن نعيش في
ً
ً
ً
عالم أفضل وأكثر سالما وتنوعا وعدال».

مجلس العالقات :تشكيل حكومة ليبيا...
ويساهم في إنجاح جهود حكومتها الوطنية ،وتذليل العقبات أمام
ً
تسلمها للسلطة في أقرب وقت ،تمهيدا الستكمال العملية السياسية
الدستورية ،وإعــادة بناء هياكل ومؤسسات الدولة وتنسيق الجهد
العربي واإلقليمي والدولي الهادف لتحصين عملية البناء السياسي
واالق ـت ـصــادي مــن خ ــال الـجـهــود القيمة الـتــي تبذلها منظمة األمــم
المتحدة ،بما يكفل حماية هذه التجربة الوليدة والمبشرة.
وأشاد مجلس العالقات بهذه الخطوة الكبيرة المباركة والمأمولة
في مسار المصالحة الوطنية الليبية وإعــادة بناء مؤسسات الدولة
على أسس ثابتة وراسخة ،تستمد شرعيتها من مبادئ الديمقراطية
ً
والحكم الرشيد ،مناشدا منظومات العمل العربي الرسمي والشعبي
العمل على تجاوز سلبيات وإخفاقات النظام العربي الرسمي وضعف
وتشرذم مؤسسات المجتمع المدني ،بما يؤسس ألطر جديدة فاعلة
وقادرة على بناء منظومات للعمل العربي المشترك مؤهلة للتصدي
للتحديات واألخطار الوجودية الجسيمة التي تهدد سالمة واستقرار
وسيادة الدول العربية وحماية نسيجها االجتماعي ،ويحصنها من
الـتــدخــات واألط ـمــاع اإلقليمية والــدولـيــة ،ويــوفــر اآللـيــات المناسبة
والمؤهلة لبناء نظام عربي متكامل لألمن القومي.
واعتبر أن إيجاد موقف عربي موحد ومبادر ورائــد في التعاطي
مع األزمات والصراعات التي تعصف بسورية واليمن ولبنان والعراق
ً
ً
كفيل بحشد جهد دولي منسق يضع إطارا قانونيا لتسويات سياسية
شــامـلــة لتلك األزمـ ــات ،بـمــا يحفظ لتلك ال ــدول سـيــادتـهــا ووحــدتـهــا

صورة تذكارية للسفير إيمون مع «السفيرة الشابة» ريم العاصي أمام مبنى السفارة

اإلقليمية ،في إطار تسوية سياسية داخلية وبضمانات عربية ودولية
تؤسس في الوقت ذاته لمشروع بناء نظام للسلم واألمن اإلقليميين
على غرار التجارب الناجحة للمناطق الجغرافية المختلفة في العالم.

لبنان :مخاطر أمنية مرتفعة...
وعلى رأسها ملف ترسيم الحدود ،المتوقف بسبب شــروط لبنانية
مرتفعة وعــرقـلــة إسرائيلية متعمدة ،مــا دام ــت إســرائـيــل ستبدأ في
التنقيب عن النفط في حقول ومربعات قريبة من الحدود اللبنانية،
بدون مراعاة مصلحة لبنان.
وقبل أيام وفي جلسة مغلقة ،قال المساعد السابق لوزير الخارجية
ً
ً
األميركي ديفيد شينكر ،الذي كان مكلفا بالملف اللبناني ،وتحديدا
ملف ترسيم الحدود ،إنه ال مؤشرات إيجابية إلعادة إحياء المفاوضات،
ّ ً
محذرا من احتمال حصول تطور خطير على الحدود الجنوبية للبنان.
ولــم يستبعد شينكر احتمال حصول تــوتــرات ،وجــاء موقفه بعد
ً
يوم واحد من إصدار السفارة األميركية في بيروت ،بيانا حذرت فيه
رعاياها من التوجه إلى لبنان وخالل االنتقال فيه ،وكان التحذير من
ً
الدرجة الثالثة ،أي الدرجة ما قبل «الحمراء» التي تعد األكثر خطرا.
وقال البيان إن السفارة األميركية غير قادرة على توفير الحماية
ً
لــأمـيــركـيـيــن الــذيــن عليهم ال ـح ــذر ،واألهـ ــم أن ــه ذك ــر أي ـضــا المنطقة
الجنوبية ،أي الحدود مع األراضي الفلسطينية المحتلة.
ليس هناك من مؤشرات تفيد باحتمال حدوث مواجهة عسكرية
حتى اآلن ،ولكن هناك تخوف وترقب لــدى جهات عسكرية وجهات

دبلوماسية« ،حزب الله» ال يزال في وضعية االستنفار ،بحسب ما تؤكد
مصادر متابعة ،وكذلك الجيش اللبناني يتخذ وضعية استنفارية
ً
تحسبا لحصول أي تطور.
ً
ّ
وبحسب مصادر مطلعة فإن الوضع حاليا يرتبط بحسابات دقيقة
ً
جدا في العالقة بين «حزب الله» وإسرائيل ،ال أحد منهما يريد الحرب.
ّ
ولكن هناك احتمالين؛ األول أن يحدث أي توتر أو خطأ غير محسوب،
فيؤدي إلى اشتباك ،أما الثاني فهو في حال اعتبرت إسرائيل أن االتفاق
بين طهران وواشنطن سيحصل بدون مراعاة األهداف االستراتيجية
اإلسرائيلية ،وحينئذ ستعمل على تنفيذ ضربة عسكرية واسعة ضد
أهــداف لـ «حــزب الله» وأهــداف داخــل إيــران ،مما قد يــؤدي إلى تدهور
األوضاع بشكل دراماتيكي.
غياب الرؤية األميركية الواضحة حول السياسة الخارجية ،هو
الذي يضع المنطقة كلها في حالة ضياع وتوتر ،يريد بايدن الذهاب
إلــى اتفاق مع إيــران ،لكنه غير قــادر على الذهاب بضعف وال تقديم
تنازالت ،خاصة أنه يتعرض لضغوط كبيرة في الكونغرس ،وسيواجه
االنـتـخــابــات النصفية بـعــد سنتين .فــي الـمـقــابــل ،مـنـســوب الضغط
اإلسرائيلي يتزايد في سورية وقد ينعكس على لبنان ،كل التقديرات
العسكرية في لبنان تشير إلى تحضيرات إسرائيلية لسيناريوهات
مختلفة ،وهناك دراســة لكل االحتماالت .يعيش لبنان حالة تخوف
صــامـتــة مــن أن ي ــؤدي ال ـج ـمــود واالس ـت ـع ـصــاء إل ــى ح ــدوث ت ـطــورات
عسكرية خطيرة.

ةديرجلا
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وزير الصحة :التطعيمات المستخدمة في الكويت عالية ًالمأمونية
َّ
مليونا
الـ360
ناهزوا
العالم
حول
مون
والمطع
اللقاح...
تلقوا
شخص
ألف
400
من
أكثر
•
ً
ً
• ثقة الناس بالتطعيم تزداد في البالد ...وخالل الـ  60يوما األخيرة تم تطعيم  380ألفا
عادل سامي

تجاوز عدد من تلقى اللقاح
المضاد لفيروس "كورونا" في
الكويت أكثر من  400ألف
شخص ،حتى ظهر أمس،
أي ما يوازي  %10من تعداد
السكان ،وهو ما يؤكد تسارع
الثقة باللقاحات واعتبارها
المخرج المناسب من أزمة
الوباء.

الكويت
الوحيدة
ً
عالميا التي
خصصت
ً
أطقما لتطعيم
طريحي
الفراش
بمنازلهم

السعيد

التطعيم
هو السبيل
الوحيد
للخروج من
أزمة «كورونا»

بهبهاني

ت ـش ـي ــر أرق ـ ـ ـ ــام ال ـم ـطـ ّـع ـم ـيــن
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى حـ ـص ــول
زي ـ ـ ــادة ك ـب ـي ــرة ف ــي أع ـ ـ ــداد مــن
تلقى الـلـقــاح الـمـضــاد لمرض
"كــوفـيــد  ،"19خصوصا خالل
الفترة األخيرة ،وهو ما يؤكد
استجابة الكثير من المواطنين
والمقيمين لحمالت التلقيح
وث ـ ـقـ ــة الـ ـ ـن ـ ــاس ف ـ ــي م ــأم ــون ـي ــة
وفعالية اللقاحات ،حيث جدد
وزير الصحة د .باسل الصباح
التأكيد على أن كل التطعيمات
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــة فـ ـ ــي الـ ـك ــوي ــت
مأمونيتها عالية ،ونتائجها
مطمئنة ،و مـقــاو مـتـهــا للوباء
َ َّ
ُمــؤكــدة ،وأن "جميع اللقاحات
التي نستخدمها مرت بمراحل
وإجراءات صارمة قبل االعتماد
واإلقرار باستخدامها".
وف ـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـغـ ـ ــريـ ـ ــدة لـ ـ ـ ــه ع ـل ــى
حسابه بـ "تويتر" ،نصح وزير
الصحة الجميع بالمبادرة إلى
الـتـسـجـيــل لـلـتـطـعـيــم ،حـمــايــة
ألن ـ ـف ـ ـس ـ ـهـ ــم ،وم ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــة ف ــي
تسريع عجلة الوصول للمناعة
المجتمعية.
وقـ ــد ج ـ ــاوز عـ ــدد م ــن تلقى
ال ـ ـل ـ ـقـ ــاح ال ـ ـم ـ ـضـ ــاد لـ ـفـ ـي ــروس
"كورونا" في الكويت أكثر من
 400ألــف شـخــص ،حتى ظهر
أم ــس ،أي مــا ي ــوازي  %10من
تعداد السكان وخالل الشهرين
الماضيين تم تطعيم  ٣٨٠ألف
ً
شخص ،بينما األعداد عالميا
ناهزت الـ  360مليونا ،واألرقام
ف ــي ت ــزاي ــد م ـس ـت ـمــر ،وه ـ ــو مــا
يؤكد ثقة الناس في التطعيم
للقضاء على الجائحة.
في منتصف يناير الماضي
بلغ عدد المطعمين في الكويت
 20أل ــف ش ـخــص ف ـق ــط ،وبـعــد
أق ـ ــل م ــن ش ـه ــري ــن وص ـ ــل ع ــدد
الـمـتـلـقـيــن ل ـل ـقــاح ال ــواق ــي من
"كورونا" إلى أكثر من  400ألف
شخص ،وهو ما يؤكد التوسع
الكبير في حمالت التطعيم من
جهة ،وثقة الناس في مأمونية
وفعالية اللقاح وتأكدهم من أن

السعيد :تجنب الوفيات
بأخذ اللقاح
أكــد د .خالد السعيد أن الجميع متفق على استراتيجية
التلقيح للخروج من األزمــة والعودة إلى الحياة الطبيعية،
مـشـيــرا إل ــى إع ـطــاء الـلـقــاح ألكـثــر مــن رب ــع مـلـيــار إن ـســان في
العالم حتى اآلن.
وأكد السعيد أن الدراسات المتعددة على أنواع اللقاحات
أثبتت مأمونية اللقاحات المعتمدة لدينا وفعاليتها ،التي
فاقت التوقعات.
وأوضــح أن الموجة الثانية من الجائحة حاليا بالكويت
والوفيات الكثيرة تحتم على الجميع الحرص على الصحة
وأخذ اللقاح وااللتزام باالرشادات الوقائية.
وش ــدد عـلــى أن ــه بــاإلم ـكــان تـجـنــب الــوف ـيــات الـنــاجـمــة عن
«كوفيد  »19من خالل تلقي اللقاح المعتمد.

باسل الصباح

التطعيم هــو الـســاح الوحيد
لـ ـ ـلـ ـ ـخ ـ ــروج مـ ـ ــن األزمـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي
نواجهها من جهة أخرى.

طريحو الفراش
من جانبه ،أكــد عضو اللجنة
االس ـ ـت ـ ـشـ ــاريـ ــة الـ ـعـ ـلـ ـي ــا ول ـج ـن ــة
الـ ـلـ ـق ــاح ــات فـ ــي وزارة ال ـص ـحــة
الـبــروفـيـســور خــالــد الـسـعـيــد أن
الكويت تعتبر الــدولــة الوحيدة
في العالم ،التي خصصت أطقما
طبية تذهب إلى منازل طريحي
الـفــراش مــن مواطنين ومقيمين
لتطعيمهم.
وقـ ــال ال ـس ـع ـيــد ،ل ــ"ال ـج ــري ــدة"،
إن ــه ت ــم تـطـعـيــم جـمـيــع طــريـحــي
الفراش من المواطنين والمقيمين
ممن سجلوا في منصة التطعيم
التابعة لوزارة الصحة.
وأشــاد بــأداء الطواقم الطبية
ط ــوال فـتــرة الجائحة ،الفـتــا إلى
تحملهم عناء العمل طــوال أكثر
من عام كامل ،مثمنا التضحيات
التي قدموها خالل هذه األزمة.
وأكد السعيد أن هناك دراسات
ط ـب ـيــة ت ـج ــرى اآلن ع ـلــى إع ـطــاء
اللقاح لألطفال ،الفتا إلى دراسة
تقوم بها إحدى شركات اللقاحات
عـ ـل ــى األط ـ ـ ـفـ ـ ــال م ـ ــن  11وح ـت ــى
 16س ـنــة ،وه ـنــاك دراسـ ــة أخــرى
تجرى على األطفال من  6أشهر
وما فوق.

األطفال واللقاح
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أنـ ــه ف ــي األش ـه ــر
الـ ـقـ ـلـ ـيـ ـل ــة الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة س ـت ـص ـل ـنــا
معلومات ونتائج هذه الدراسات،
و مــن خاللها سنعرف مأمونية
إعطاء اللقاح لألطفال من عدمها.
وأك ـ ــد أن ح ـم ـلــة الـتـطـعـيـمــات
تشهد توسعا كبيرا ،خصوصا
في مركز الكويت للتطعيم بأرض
المعارض بمشرف التي شهدت
تطعيم أكثر من  22ألف شخص
في اليوم الواحد نهاية األسبوع
الماضي.
وذكـ ــر أن جـمـيــع الـمــواطـنـيــن
المسجلين للتطعيم على المنصة
ف ــوق  65س ـنــة ت ـل ـقــوا ال ـل ـقــاح أو
وصلتهم رسالة لتلقيه ،الفتا إلى
أن جميع الوافدين فوق  65سنة
المسجلين على المنصة تلقوا

جانب من اإلقبال على التطعيم ضد «كورونا»
اللقاح أو وصلتهم رسائل ،وكذلك
كل المواطنين فوق  30سنة ممن
سـجــل فــي منصة الـلـقــاح أخ ــذوا
اللقاح أو وصلتهم رسائل.

الخروج من األزمة
م ــن ج ــان ـب ــه ،أكـ ــد د .عـبــدالـلــه
بهبهاني أن التطعيم هو السبيل
الوحيد للخروج من أزمة جائحة
"ك ـ ــورون ـ ــا" ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي،
مشيرا إلى أن تطعيم نحو %70
مــن المجتمع يــؤدي إلــى حــدوث
ال ـم ـنــاعــة الـمـجـتـمـعـيــة ،وم ــن ثم
عودة الحياة إلى طبيعتها.
وقال بهبهاني لـ"الجريدة" إنه
ال يــوجــد حتى اآلن عــاج ناجع
للقضاء على مرض "كوفيد ،"19
مشيرا إلى أن هناك حلوال مؤقتة
تتمثل في فرض الحظر والتقيد
باإلجراءات االحترازية وغيرها،
ل ـك ـن ـه ــا ل ـي ـس ــت ح ـ ـلـ ــوال ج ــذري ــة
تقضي على الوباء.
وشـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أن ال ـل ـق ــاح ــات
الـمـضــادة للفيروس ذات كفاء ة
وأمان وفعالية عالية ،وخضعت
ل ـت ـجــارب ســريــريــة ص ــارم ــة قبل
إقرارها واعتمادها.
وذك ــر أن جميع الـلـقــاحــات لم
تجتز التجارب السريرية ،فهناك
أكثر من  140تطعيما في مراحل
مختلفة من التجارب بعضها في
مراحل أولية وبعضها في مراحل
ثانوية وثالثة ،وما تم إقراره عدد
قـلـيــل مــن ه ــذه األرقـ ـ ــام ،وه ــو ما
يؤكد أن إقرار واعتماد اللقاحات
يـخـضــع إلج ـ ــراءات صــارمــة قبل
االعـ ـتـ ـم ــاد ،ت ــأت ــي ف ــي مـقــدمـتـهــا
المأمونية العالية والفعالية.

تحديات
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار بـ ـهـ ـبـ ـه ــان ــي إلـ ـ ـ ــى أن
ه ـنــاك تـحــديــات تــواجـهـنــا ،منها
ن ـقــص ك ـم ـيــة ال ـت ـط ـع ـيــم عــال ـم ـيــا،
حـيــث إن ال ــدول الـمـتـقــدمــة قامت

جميع
المسجلين
فوق  65سنة
تلقوا اللقاح
أو وصلتهم
رسالة لتلقيه

السعيد

بشراء ماليين الجرعات لتطعيم
شـعــوبـهــا أوال ،وال ـت ـحــدي اآلخ ــر
واألخـطــر هــو انـتـشــار الشائعات
والوباء المعلوماتي عن خطورة
التطعيم.
وق ـ ــال إن اإلشـ ــاعـ ــات وال ــوب ــاء
المعلوماتي حذرت منهما منظمة
الصحة العالمية ،الفتا إلى أن من
يطلق الشائعة في دقائق ويحتاج
إلى الرد عليها وتفنيدها ساعات
وأيام طويلة وتأخذ جهدا كبيرا
وتستنزف طاقة السلطة الصحية
للرد عليها وتفنيدها.
وأك ـ ــد د .ع ـبــد ال ـل ــه بـهـبـهــانــي
أن م ــن ي ـص ــدرون اإلش ــاع ــات إمــا
عــن قـصــد وعـمــد وإم ــا عــن جهل،
ف ــال ـب ـع ــض م ـق ـت ـنــع ب ـه ــا واآلخ ـ ــر
ي ــردده ــا وي ـق ــوم ب ــإع ــادة نـشــرهــا

المخ ال األنف وراء الروائح الكريهة لدى متعافي «كوفيد»
في دراسة أنجزها فريق بحثي بمستشفى ابن سينا باستخدام الرنين
●

عادل سامي

أ ن ـ ـ ـجـ ـ ــزت وزارة ا ل ـص ـح ــة
دراسة طبية فريدة من نوعها،
ل ـل ـك ـشــف عـ ــن اع ـ ـتـ ــال وت ــأث ــر
ح ــاس ــة الـ ـش ــم ل ـ ــدى م ـصــابــي
"ك ــورون ــا" ،وتفسير استمرار
الــروائــح الكريهة لــدى بعض
ال ـ ـمـ ــرضـ ــى الـ ـمـ ـتـ ـع ــافـ ـي ــن مــن
"كوفيد  ،"19باستخدام الرنين
المغناطيسي الوظيفي.
ون ـشــرت ال ــدراس ــة العلمية
الكويتية فــي المجلة الطبية
لجمعية األعصاب األميركية
وت ــداول ـت ـه ــا م ـن ـصــات دول ـيــة
متعددة ،وهو ما يعد إنجازا
طبيا لدولة الكويت.
وأج ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــة ف ــري ــق
م ـ ـ ــن مـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى ابـ ـ ـ ـ ــن س ـي ـن ــا
للجراحات التخصصية مكون
م ـ ــن اس ـ ـت ـ ـشـ ــاري أش ـ ـعـ ــة ال ـم ــخ
واألعصاب د .خالد جاد وطبيب
ال ـ ـمـ ــخ واألعـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاب ف ـ ــي ق ـســم
الجهاز العصبي د .إسماعيل
إبراهيم.
وأك ـ ـ ـ ــد إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم أن ن ـحــو
 %50من مرضى "كوفيد "19
ي ـش ـكــون م ــن اع ـت ــال وف ـق ــدان

إسماعيل إبراهيم

خالد جاد

ح ــاس ــة ال ـش ــم أث ـن ــاء اإلص ــاب ــة
ب ــا لـ ـفـ ـي ــروس ،وأن  %90مــن
ال ـم ــرض ــى ت ـع ــود ل ـهــم حــاســة
الـ ـ ـش ـ ــم ع ـ ـقـ ــب ال ـ ـت ـ ـشـ ــافـ ــي مــن
الـفـيــروس .وأض ــاف أن كثيرا
مــن المرضى وعقب التعافي
مــن الـفـيــروس وع ــودة حاسة
الشم إليهم يشكون من أنهم
يشمون روائ ــح كــريـهــة ،وهي
ش ـكــوى مــزعـجــة وت ــؤث ــر على
جودة الحياة ،وتؤدي ببعض
المرضى إلى االكتئاب ونزول
الوزن لديهم.

وأشـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن الـ ــدراسـ ــة
األخـ ـي ــرة ب ـح ـثــت ف ــي أس ـبــاب
حـ ـ ــدوث ه ـ ــذه الـ ـشـ ـك ــوى ل ــدى
المرضى ،الفتا إلى أن الدراسة
ح ـ ـ ــاول ـ ـ ــت ت ـ ـف ـ ـس ـ ـيـ ــر أسـ ـ ـب ـ ــاب
استمرار الروائح الكريهة لدى
المرضى المتعافين من مرض
"كوفيد  "19باستخدام الرنين
ال ـم ـغ ـن ــاط ـي ـس ــي ال ــوظـ ـيـ ـف ــي،
حيث تم التوصل إلى أن ذلك
يـ ـع ــود إل ـ ــى وجـ ـ ــود خ ـل ــل فــي
ال ـف ــص األمـ ــامـ ــي م ــن ال ــدم ــاغ
والمراكز العلوية المسؤولة

عــن معالجة الــروائــح ،وليس
في األنف.
وأوضح إبراهيم أن مريضة
تبلغ من العمر  25عاما وبعد
تعافيها من "كوفيد  "19عانت
شم روائــح كريهة في صورة
ح ــري ــق أو بـ ـن ــزي ــن ،وه ـ ــو مــا
أدى إلى إصابتها باالكتئاب
ون ــزول فــي وزنـهــا واستمرت
األع ــراض مــدة  3أشهر بــدون
تحسن.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن ـ ـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال
اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام تـ ـقـ ـنـ ـي ــة ال ــرنـ ـي ــن
الـ ـمـ ـغـ ـن ــاطـ ـيـ ـس ــي ال ــوظـ ـيـ ـف ــي
وجدنا أن المشكلة في الفص
األمامي من الدماغ المسؤول
عــن ترجمة الــروائــح وإعـطــاء
ك ـ ـ ــل رائـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة اس ـ ـ ـ ــم ووص ـ ـفـ ــة
ي ـتــرج ـم ـهــا ف ــي ش ـك ــل رائ ـح ــة
كريهة.
وكشف أن الفريق البحثي
فـ ـ ــي م ـس ـت ـش ـف ــى ابـ ـ ـ ــن س ـي ـنــا
بـ ـص ــدد إج ـ ـ ــراء دراس ـ ـ ــة أك ـبــر
وعـ ـ ـل ـ ــى نـ ـ ـط ـ ــاق أوس ـ ـ ـ ــع ع ـلــى
شــري ـحــة أك ـب ــر م ــن ال ـمــرضــى
ال ـم ـت ـع ــاف ـي ــن م ـ ــن الـ ـفـ ـي ــروس
مـمــن ي ـعــانــون ه ــذه المشكلة
بـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام طـ ـ ـ ــرق ب ـح ـث ـيــة

مـ ـنـ ـضـ ـبـ ـط ــة ،ونـ ـ ـش ـ ــر ن ـت ــائ ــج
ال ــدراس ــة ف ــي م ـجــات علمية
غربية محكمة.

تقنية متطورة
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أك ـ ــد ج ـ ــاد أن
الرنين المغناطيسي الوظيفي
ت ـق ـن ـي ــة حـ ــدي ـ ـثـ ــة وم ـ ـت ـ ـطـ ــورة
لـتـقـيـيــم ن ـش ــاط خ ــاي ــا ال ـمــخ
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـعـ ـم ــل فـ ـ ــي ال ـل ـح ـظ ــة
الحالية ،الفتا إ لــى أنها تعد
تطورا طبيا وتقنيا عظيما.
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن الـ ـك ــوي ــت
ال تـخـتـلــف ع ــن دول أوروب ـ ــا
وأميركا في التطور الحاصل
فـ ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـص ـ ـ ــص األش ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــة
وال ـت ـص ــوي ــر ال ـط ـب ــي ،مـشـيــدا
ب ــدع ــم ج ـم ـيــع ال ـعــام ـل ـيــن فــي
مستشفى ا ب ــن سينا وإدارة
المستشفى ومسؤولي وزارة
الـ ـصـ ـح ــة ،والـ ـتـ ـط ــور ال ـك ـب ـيــر
ال ـحــاصــل ف ــي مـسـتـشـفــى ابــن
سينا.

زيادة الوفيات
ومرضى
"كوفيد "19
في العناية
المركزة
سببها األبرز
المشككون

بهبهاني

ب ــدون قـصــد ،وفــي كــا الحالتين
فهم يساهمون فــي التأثير على
اآلخ ــري ــن وإق ـنــاع ـهــم ب ـعــدم تلقي
ال ـل ـق ــاح ،وم ــن ث ــم تــزيــد الــوف ـيــات
والــدخــول إلــى العنايات المركزة
بسبب شائعات هؤالء المشككين.

إجماع علمي
وذكـ ـ ــر أن ال ـم ـج ـت ـم ــع ال ـط ـبــي
الدولي أجمع على رأي واحد وهو
أمــان ومأمونية وفعالية اللقاح،
وأن توصيات السلطات الصحية
العالمية تتفق جميعها على رأي
طبي محدد ،وهناك إجماع علمي
عـلــى أم ــان وفـعــالـيــة الـلـقــاح وأنــه
السبيل الوحيد للخروج من األزمة
في الوقت الحالي ،مؤكدا أنه من

المستحيل أن تكون جميع هذه
السلطات الصحية على مستوى
العالم على خطأ.
وقال د .بهبهاني إن هناك فئة
مناهضة للتطعيم -أي تطعيم-
سواء "كورونا" أو غيره ،ويقومون
بـنـشــر م ـع ـلــومــات مـضـلـلــة وغـيــر
علمية وال تستند إل ــى درا س ــات
وال معلومات مبنية على حقائق
علمية ،ودا ئ ـمــا مــا يشككون في
ال ـل ـقــاحــات ول ـيــس لــدي ـهــم حـلــول
أخ ـ ــرى لـمـنــاهـضــة ال ـف ـي ــروس أو
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرض ،ويـ ـ ـك ـ ــون ال ـ ـبـ ــديـ ــل هــو
اس ـت ـمــرار ال ــوض ــع ع ـلــى م ــا نحن
عليه.
وأك ـ ـ ـ ــد بـ ـهـ ـبـ ـه ــان ــي أن ه ـ ــؤالء
المشككين والمناهضين للقاحات
يـ ـس ــاهـ ـم ــون ف ـ ــي ال ـت ـش ـك ـي ــك فــي
مأمونية اللقاحات ،وهو ما يؤدي
بالبعض إلى عدم التطعيم وتزايد
الوفيات والدخول إلى العنايات
الـمــركــزة بسبب شــائـعــات هــؤالء
المشككين.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد أن س ـ ـ ـلـ ـ ــوك فـ ـ ـي ـ ــروس
"كوفيد  "19وتحوراته المستمرة
ي ـش ـيــران إل ــى أن ــه ل ــن يـنـتـهــي إال
مــن خــال الـلـقــاحــات ،عـلــى عكس
مــا حـصــل مــع ف ـيــروســات سابقة
اجتاحت مناطق فــي العالم قبل
س ـنــوات مـثــل "م ـيــرس" و"س ــارس
 ،"1الـلــذيــن اخـتـفـيــا وانـتـهـيــا من
تلقاء نفسيهما ولم يحتاجا إلى
لقاحات للقضاء عليهما.
وم ـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ،أك ـ ــدت وزارة
الصحة االنتهاء من تطعيم جميع
المواطنين والمقيمين المسجلين
ف ــي وح ـ ــدة ال ـت ـط ـع ـيــم الـمـتـنـقـلــة
لطريحي الفراش في إطار الحملة
الــوطـنـيــة للتطعيم ضــد فـيــروس
كورونا المستجد "كوفيد ."19
وأشــارت ال ــوزارة إلــى أن هناك
متابعة دقيقة ،بعد إتمام التطعيم
لجميع مــن تلقى الـلـقــاح ،لرصد
أي أعــراض غير محتملة ،مؤكدة
انه لم يتم حتى اآلن رصد أي آثار
جانبية غير متوقعة.

وكان عدد من رواد المشروعات
ال ـص ـغ ـيــرة وال ـم ـتــوس ـطــة أطـلـقــوا
حملة شعبية فــي الـكــويــت تحت
وســم "خصم التطعيم" ،لتشجيع
المواطنين والمقيمين على تلقي
اللقاح ضد فيروس "كورونا" ،وهو
ما أدى إلى تفاعل عشرات الشركات
والمتاجر مع هــذه الحملة والتي
س ــاه ـم ــت ف ــي ال ـح ـم ـلــة م ــن خ ــال
إطالق خصومات على منتجاتها
لمن تلقى الجرعة األولى أو الثانية
من اللقاح .وساهم أصحاب هذه
المشاريع مــن مختلف خدماتها
ومنتجاتها فــي تقديم الـعــروض
المتنوعة لمن تلقي اللقاح ،والقى
ً
ً
وسم الحملة رواجا كبيرا وانتشر
صـ ــداهـ ــا فـ ــي وسـ ــائـ ــل ال ـت ــواص ــل
المحلية ووسائل اإلعالم اإلقليمية.
وخ ــال اآلون ــة األخ ـيــرة ،انضم
إلـ ــى هـ ــذا ال ــوس ــم عـ ــدد ك ـب ـيــر من
الشركات دعما للحملة ،ومساندة
ل ـج ـهــود وزارة ال ـص ـحــة ف ــي هــذا
الـ ـمـ ـج ــال ،ح ـي ــث وف ـ ـ ــرت ش ــرك ــات
وج ـ ـ ـه ـ ـ ــات خ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة وع ـ ـ ـي ـ ـ ــادات
وم ـس ـت ـش ـف ـي ــات بـ ـع ــض الـ ـه ــداي ــا
والعطايا كوسيلة جذب للمترددين
وال ـم ـم ـت ـن ـع ـيــن ع ــن أخ ـ ــذ ال ـل ـق ــاح،
وتبديد مخاوفهم وتقاعسهم عن
التوجه نحو تلقي اللقاح المضاد
لفيروس "كورونا".
وتـ ـ ـح ـ ــاول ت ـل ــك الـ ـجـ ـه ــات حــث
المواطنين والمقيمين المترددين
فــي تلقي الـلـقــاح إلــى ال ـعــدول عن
ذلك ،حيث إن الوصول إلى المناعة
المجتمعية هــو السبيل الوحيد
لفك القيود وال ـعــودة إلــى الحياة
الطبيعية.
وفي هذه األثناء تخوض وزارة
الصحة سباقا مع الزمن لتحقيق
المناعة المجتمعية المطلوبة في
وقت قياسي ،بتحصين الغالبية
العظمى من السكان ،لكون التلقيح
ضد فيروس "كورونا" هو خريطة
الطريق الوحيدة للخروج من نفق
هذه الجائحة.

«الصحة» :إجراء  97زراعة كلى
في الداخل والخارج العام الماضي
العتيبي :أنصح المرضى بالتطعيم للحد من مضاعفات اإلصابة
أك ـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس رابـ ـ ـط ـ ــة ال ـك ـل ــى
رئـ ـي ــس ق ـس ــم أم ـ ـ ــراض وزراعـ ـ ــة
ال ـك ـلــى نــائــب رئ ـيــس الجمعية
العربية ألمراض وزراعة الكلى
د .تركي العتيبي أهمية مبادرة
مرضى الكلى ،بمن فيهم مرضى
غسيل الكلى أو زراعة الكلى ،إلى
تلقي تطعيم "كوفيد  ،"19للحد
م ــن فــرصــة اإلص ــاب ــة وخ ـطــورة
مضاعفاتها على صحتهم.

وق ــال العتيبي ،فــي تصريح
بمناسبة اليوم العالمي للكلى،
ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـص ـ ــادف الـ ـخـ ـمـ ـي ــس 2
م ــارس ،إن أي أع ــراض جانبية
للتطعيم ال تقارن بمضاعفات
مرض "كوفيد  "19وتأثيره على
حـ ـي ــاة الـ ـم ــرض ــى ،وخ ـصــوصــا
مرضى الكلى ،مضيفا أن شعار
االحتفال باليوم العالمي للكلى
ل ـهــذا ال ـعــام هــو الـعـيــش بشكل

سحب وتعليق تسجيل
مستحضرات «بروتون»
أعلنت وزارة الصحة ،سحب وتعليق تسجيل مستحضرات
بروتون " 20و 40مجم" لعالج حموضة المعدة وارتجاع المريء
وقرحة المعدة واالثنى عشر ،وهو من إنتاج شركة ""spimaco
السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
وقــال وكيل ال ــوزارة لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د.
عبدالله البدر ،في تصريح ،أمس ،إن القرار الذي أصدرته إدارة
تسجيل ومراقبة األدوية الطبية والنباتية بـ "الصحة" جاء بناء
على تعميم من هيئة الغذاء والدواء السعودية.

جيد مــع مــرض الكلى ،السيما
أن أكبر التحديات في ظل هذه
الجائحة هو خطورة مضاعفات
اإلصابة على مرضى الكلى.
وبشأن معدالت مرضى الكلى
في البالد خالل العام الماضي،
أك ـ ــد ت ــواص ــل جـ ـه ــود عـمـلـيــات
زراعة الكلى رغم ظروف جائحة
كــورونــا ،حيث بلغت  62حالة
زراعة داخل الكويت ،و 35خارج
البالد ،بينما بلغ عــدد مرضى
الـغـسـيــل  ،2300ت ـقــدم الـخــدمــة
لهم وفق أعلى معايير الجودة.
وذك ـ ـ ــر ال ـع ـت ـي ـب ــي أن بـعــض
الدراسات العلمية في الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة وأوروبـ ـ ـ ـ ــا وال ـص ـيــن
أظهرت أن عامل اإلصابة بمرض
"كوفيد  "19مرتفع بين مرضى
غسيل الكلى ،ويتطلب ذهابهم
 3مـ ـ ــرات الـ ــى م ــراك ــز ال ـغ ـس ـيــل،
عــاوة على رصد ارتفاع نسبة
الــوف ـيــات بـيــن ه ــؤالء الـمــرضــى
ومــرضــى زراع ــة الـكـلــى ،بنسبة
تـصــل ال ــى  20فــي الـمـئــة ،وهــي
نسبة عالية جدا.
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األول في التحول الرقمي بشهادة «مايكروسوفت»
ةديرجلا
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ً
المضف مهنئا شباب البنك بيومهم :أفعالكم تترجمها األرقام
يوسف العبدالله

كـ ـش ــف بـ ـن ــك االئـ ـتـ ـم ــان أن
اجـ ـم ــال ــي الـ ـمـ ـب ــال ــغ ال ـم ــال ـي ــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــروفـ ـ ــة خ ـ ـ ـ ــال ف ـ ـتـ ــرة
جائحة كورونا من  12مارس
 2020حتى أمس بلغ 180.4
مليون دينار.
وأش ـ ـ ــار الـ ـبـ ـن ــك ،ف ــي ب ـيــان
إحصائي ،الى ان عدد العقود
الموثقة بلغ  3022عقدا ،في
حـ ـي ــن ان عـ ـ ــدد ا ل ـت ـح ــو ي ــات
المالية للمواطنين من خالل
 IBANب ـلــغ  23834تـحــو يــا
بقيمة  136.3مليون دينار.
وأضاف أن عدد الشيكات
المعتمدة خالل الفترة ذاتها
بلغ  3493شيكا ،فــي الوقت
ا لـ ـ ــذي س ـج ــل ا ل ـب ـن ــك 19409
ً
طلبا عبر "االو نــا يــن" لكافة
ً
خــد مــات البنك ،ال فـتــا ا لــى ان
اجـ ـم ــال ــي ع ـ ــدد ال ـم ـس ـت ـنــدات
المسحوبة مــن خــال الربط
االل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي م ـ ــع الـ ـجـ ـه ــات
ا لـحـكــو مـيــة ذات ا لـصـلــة بلغ
ً
 219738م ـس ـت ـن ــدا  ،ك ـم ــا ان
ً
ا لـبـنــك سـجــل  177مستفيدا
م ـ ــن ق ـ ـ ــرض ال ـ ـ ـ ـ ــزواج ال ــذك ــي
بتقنية ا لــذ كــاء االصطناعي
الحديثة منذ اطالقه.

سجل بنك
االئتمان حافل
باالنجازات
بجهود الكوكبة
إنجازات الشباب
الكويتية
ً
الشبابية
و تــزا مـنــا مــع يــوم الشباب
المضف

الذي صادف أمس ،هنأ نائب
رئيس مجلس االدارة المدير
ا لـعــام لبنك اال ئـتـمــان صالح

صالح المضف

الـمـضــف ش ـبــاب "االئ ـت ـمــان"،
ً
مـثـمـنــا ج ـهــودهــم الـمـبــذولــة
طـ ـ ــوال الـ ـسـ ـن ــوات ال ـمــاض ـيــة
وعـ ـط ــاء ه ــم غ ـي ــر ال ـم ـح ــدود
وت ـفــان ـي ـهــم وإخ ــاص ـه ــم فــي
ً
ا ل ـع ـم ــل ،م ــؤ ك ــدا أن ا ل ـش ـبــاب
ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن الـ ــواعـ ــديـ ــن هــم
االن ـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــاز ،وب ـ ـ ـهـ ـ ــم ت ــرتـ ـق ــي
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــؤسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــات وت ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــق
الطموحات واألهداف.
وقال المضف في تصريح
ل ــه إن س ـجــل ب ـنــك اال ئ ـت ـمــان
حــافــل ب ــاالن ـج ــازات بـجـهــود
الكوكبة الكويتية الشبابية،
فـ ـب ــذل ال ـش ـب ــاب ه ـم ــة عــال ـيــة
وت ــرج ـم ــوا ال ـخ ـطــة وال ــرؤي ــة
ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــي و ض ـ ـع ـ ـت ـ ـهـ ــا االدارة
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــدي ــة لـ ـلـ ـبـ ـن ــك خـ ــال
ا لـسـنــوات الماضية و جــاء ت
ثمار جهود االئتمان مشرفة
للكويت والكويتيين ،مضيفا
ان أ ف ـع ــال ا ل ـش ـبــاب فــي
"االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان" ت ـتــرج ـم ـهــا
األرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ــؤك ــد
ح ـجــم االن ـ ـجـ ــازات الـتــي
ساهموا بتحقيقها على
مـ ـ ــدى االعـ ـ ـ ـ ــوام ال ـق ـل ـي ـلــة
الماضية ،ورفعت كفاء ة
ال ـخــدمــات ال ـتــي يـقــدمـهــا
ال ـب ـنــك الس ـي ـمــا ال ـم ـتــاحــة
الكترونيا (اونالين).

شهادة «مايكروسوفت»
و«المحاسبة»

كتاب «

مايكروسوفت»

من جهتها ،قالت الناطقة
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ل ـب ـن ــك االئـ ـتـ ـم ــان
حباري الخشتي في تصريح
مـ ـ ـم ـ ــا ث ـ ــل ا م ـ ـ ـ ــس ان م ـي ـك ـن ــة
خـ ـ ــدمـ ـ ــات ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ج ـع ـل ـت ـه ــا
م ـتــا حــة إ ل ـك ـتــرو ن ـيــا online
على مدار الساعة ،وأسهمت
ف ــي تــوف ـيــر ال ــوق ــت وال ـج ـهــد
على المواطنين.
وذ ك ــرت أن نـظــرة االدارة
وطـ ـ ـم ـ ــوحـ ـ ـه ـ ــا دائـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ن ـح ــو

المضف خالل أحد اللقاءات مع قيادات «االئتمان»
تـ ـ ـحـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــق أف ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــل خ ـ ــدم ـ ــة
للكويتيين ،وتذليل الصعاب
أم ــام ـه ــم ،واخ ـت ـص ــار الــوقــت
والـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــد عـ ـلـ ـيـ ـه ــم وصـ ـ ــوال
ا لـ ـ ــى ان  %98م ـ ــن خ ــد م ــات
االئـتـمــان مـتــاحــة الـكـتــرونـيــا
( )onlineوال تتطلب حضورا
ش ـخ ـص ـي ــا مـ ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن
عـ ـل ــى االط ـ ـ ـ ــاق ،م ـض ـي ـف ــة ان
ث ـمــار تـلــك ا ل ـج ـهــود يجنيها
ال ـب ـنــك ف ــي ت ـح ـق ـي ـقــه ال ـمــركــز
األول ف ــي ا ل ـت ـح ــول ا لــر ق ـمــي
بشهادة شركة مايكروسوفت
ً
ع ـم ــاق ال ـبــرم ـج ـيــات ،فـضــا
عـ ــن ال ـن ـت ــائ ــج الـ ـت ــي حـقـقـهــا
الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال م ـي ـك ـن ــة
خـ ــدمـ ــاتـ ــه وأص ـ ـب ـ ـحـ ــت هـ ــذه
األر ق ــام تترجم عــدم احتياج
المواطنين لمراجعة البنك.
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت ا لـ ـ ـخـ ـ ـشـ ـ ـت ـ ــي ان
ا س ـ ـ ـتـ ـ ــرا ت ـ ـ ـي ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــة االدارة
والمبادئ التي يقوم عليها
العمل المؤسسي فــي البنك
والـ ـت ــي ت ـه ــدف الـ ــى ال ـح ـفــاظ
على المال العام والشفافية
وال ـك ـفــاء ة ومـحــاربــة الـفـســاد
جـ ـعـ ـل ــت ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم م ــن
أوائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات ف ــي
الـ ـ ـح ـ ــوكـ ـ ـم ـ ــة وف ـ ـ ـقـ ـ ــا لـ ـتـ ـق ــري ــر
ديوان المحاسبة للمؤشرات
المالية والظواهر الرقابية.
وكل ذلك ثمرة جهود شباب
ال ـكــويــت الـمـخـلـصـيــن الــذيــن
ج ـ ـع ـ ـلـ ــوا مـ ـ ــن خ ـ ـطـ ــة ون ـ ـظـ ــرة
االدارة واقعا وفخرا للكويت.
ومن جانب آخر ،بمناسبة
ب ــدء إص ـ ــدار اذون ـ ــات الـبـنــاء
مـ ــن بـ ـل ــدي ــة الـ ـك ــوي ــت الـ ـي ــوم
أعلنت الخشتي أ نــه اتساقا
مــع ا سـتــرا تـيـجـيــة المؤسسة
العامة للرعاية السكنية في
توزيع  12الف وحدة سكنية
سـنــويــا وتــزام ـنــا مــع تــوزيــع
اذونـ ـ ـ ـ ــات الـ ـبـ ـن ــاء ل ـمــدي ـن ـتــي

ال ـم ـط ــاع وجـ ـن ــوب ع ـبــدال ـلــه
المبارك والتي يفوق عددها
 31الف وحدة سكنية ،وبناء
عـلــى الــدراســة الـتــي قــام بها
ال ـب ـنــك م ــع مـسـتـشــار عــالـمــي
منذ  4سنوات لمواجهة تلك
ا لـتــوز يـعــات ا لـضـخـمــة يعمل
ا لـبـنــك حــا لـيــا بالتنسيق مع
كل من وزارة المالية ووحدة
الدين العام والهيئة العامة
لالستثمار والبنك المركزي
ومجلس االمة اليجاد بدائل
تـمــويـلـيــة ل ـض ـمــان اس ـتــدامــة
قدرة البنك التمويلية لتوفير
الرعاية السكنية للكويتيين.

وختمت الخشتي بقولها:
يـ ـ ـفـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــر ب ـ ـ ـنـ ـ ــك االئ ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــان
بـ ـشـ ـب ــاب ــه وال ـ ـن ـ ـتـ ــائـ ــج الـ ـت ــي
حـ ـقـ ـقـ ـه ــا مـ ـ ــن خ ـ ـ ــال م ـي ـك ـنــة
خـ ــدمـ ــاتـ ــه وأص ـ ـب ـ ـحـ ــت هـ ــذه
األر ق ــام تترجم عــدم احتياج
ا لـمــوا طـنـيــن لـمــرا جـعــة البنك
وك ــل ه ــذه األرق ـ ــام أت ــت دون
مراجعة البنك.

التنسيق مع
«المالية» وهيئة
االستثمار
و«المركزي»
و«األمة» إليجاد
بدائل تمويلية
لضمان
االستدامة

حباري الخشتي

الخشتي

المضف متوسطا شباب «االئتمان» خالل جولة على المبنى الجديد

ً
الخدمات المتاحة لبنك االئتمان الكويتي إلكترونيا ()Online
نوع الخدمة
 - 1حسابي
 - 2طلب دفعة
 - 3طلب قرض
 - 4متابعة طلبات القروض
 - 5متابعة طلبات الدفعات
 - 6تسجيل رقم اآليبان ()IBAN
 - 7تحديث جهة العمل
 - 8طلب منحة ذوي
االحتياجات الخاصة
 - 9شهادة لمن يهمه األمر
 - 10مرفقاتي
 - 11تخفيض األقساط
 - 12هدم وإعادة بناء
 - 13تبادل العقار

القرض الذكي
آخر اإلنجازات
ش ـك ـل ــت خ ــدم ــة ال ـق ــرض
ال ـ ــذك ـ ــي ،مـ ــن خـ ـ ــال تـقـنـيــة
ال ــذك ــاء االص ـط ـنــاعــي ،آخــر
اإلنجازات اإللكترونية لبنك
االئـتـمــان ،وهــي تهدف إلى
تقديم قرض الزواج وتسلم
المبلغ في اللحظة نفسها،
دون أي تــدخــل ب ـشــري من
مـ ــوظ ـ ـفـ ــي الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك ،بـ ـه ــدف
اخ ـت ـصــار ال ــوق ــت وال ـ ــدورة
المستندية.
وأض ـ ـيـ ــف ه ـ ــذا اإلنـ ـج ــاز
إل ـ ــى س ـل ـس ـل ــة اإلن ـ ـج ـ ــازات
فــي الخدمات اإللكترونية،
وتقديم القروض إلكترونيا،
وبــذلــك يعد "االئـتـمــان" أول
جهة تطلق خــد مــة القرض
ال ـ ــذك ـ ــي بـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ــة ال ـ ــذك ـ ــاء
االصطناعي في القطاعين
العام والخاص.

البوابة
اإللكترونية
للبنك
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

التطبيق الهاتفي
الخاص بالبنك

*

نوع الخدمة
 - 14فرز العقار المرهون لدى
البنك
 - 15مستنداتي
 - 16رهن ثاني
 - 17شطب رهن
 - 18شطب الرهن الثاني
 - 19طلب استمالك
 - 20تنازل عن حصة في العقار

البوابة
اإللكترونية
للبنك

التطبيق الهاتفي
الخاص بالبنك

*
*
*
*
*
*
*

 - 21تعديل بيانات وثيقة
العقار

*

 - 22االستعالم عن القرض

*

 - 23كشف حساب  /الدفع
اإللكتروني

*

*

 - 24طلب دعم المواد الخاصة
بالتجارة والصناعة

*

*

*
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•
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برلمانيات

ماذا تبقى للمختار من صالحيات؟

حتى ال يبقى واجهة اجتماعية وشرفية بعد  60سنة من نظام المختارين
حمزة عليان

ال ـ ـ ـ ــذي ـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاولـ ـ ـ ــوا دراس ـ ـ ـ ـ ــة
المختارين أ جـمـعــوا على القول
ب ــأن ه ــذه الــوظـيـفــة يغلب عليها
طابع الــوجــاهــة ،باعتبارها ذات
ّ
صبغة شرفية ،لكن الباحث علي
الخياط ّ
أعد جداول مفصلة تفيد
بوفاة  6مختارين لم يتم تعيين
بدائل عنهم وبمناطق جديدة منذ
أن أنشئت.
ك ـ ــان ال ـ ـس ـ ــؤال عـ ـن ــد ال ـت ـط ــرق
إلــى هــذا الـمــوضــوع ،مــا هــو دور
المختار ،وما أهميته ،وكيف يتم
التعيين؟

ً
 76مختارا
ّ ً
موزعا على
 81منطقة6 ...
منهم متوفون
ومازالت
أماكنهم شاغرة
طوال  7سنوات! اختصاصات 1966

 9مناطق ليس
لها «مختارية»
بالرغم من
الكثافة
السكانية فيها

ف ـ ــي أول ق ـ ــان ـ ــون ص ـ ـ ــدر ع ــام
ّ ،1966
نص على تقسيم الكويت
ّ
إلـ ــى أحـ ـي ــاء س ـك ـن ـيــة ،ولـ ـك ــل حي
مختار ،وال يجوز له أن يجمع بين
منصبه وعضوية أي هيئة نيابية
أو حكومية أو وظيفة عامة.
وه ـن ــاك لـجـنــة تـسـمــى "لـجـنــة
شـ ـ ـ ــؤون ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـتـ ــاريـ ــن" ،ت ـش ــرف
ع ـل ــى ع ـم ـل ـهــم ووض ـ ـ ــع ال ـق ــان ــون
الـ ـ ـش ـ ــروط ال ـ ــواج ـ ــب تـ ــوافـ ــرهـ ــا،
وحدد االختصاصات التي يمكن
ص ـيــاغ ـت ـهــا ب ــأن ـه ــا أشـ ـب ــه بـ ــدور
"الوسيط" بين األهالي والحكومة.
وق ـ ــد اس ـت ـق ــر ال ـ ـ ــرأي ع ـل ــى أن
ً
يكون المختار "رجال" ،وإن كانت
هــذه القاعدة باتت مخالفة بعد
م ـنــح الـ ـم ــرأة ح ـقــوق ـهــا ال ـمــدنـيــة

المكافأة الشهرية
يتقاضى المختار «مكافأة شهرية» تبلغ  1000دينار حاليا ،وهو
آخر تعديل بالنسبة للراتب ،بعدما بدأ بـ  500دينار عام  ،1982ثم
 600دينار عام  ،1983إلى أن وصل إلى .1000

مختار واحد ألكثر من منطقة
هناك مـخـتــارون يتولون مختارية أكثر مــن منطقة ،وعددهم
وفــق الـجــدول  5مختارين ،وهــي :مختار سعدالعبدالله وتيماء
بــالــوكــالــة ،مختار المنصورية وفيلكا بــالــوكــالــة ،مختار النقرة
ّ
وحولي بالوكالة ،مختار الخيران والوفرة بالوكالة ،مختار الظهر
وجابر العلي بالوكالة.

وال ـس ـيــاس ـيــة ك ــاف ــة وم ـســاوات ـهــا
بالرجل ،ووفــق القانون ُيفترض
أن يتم االختيار من ذوي الكفاءة
واالعتبار من أهل الحي.
وفي مراجعة لالختصاصات،
فقد نـ ّـص الـقــانــون رقــم  40لسنة
 1966ع ـ ـلـ ــى  12ا خـ ـتـ ـص ــا ص ــا،
ان ـت ـق ـلــت ت ـل ــك ال ـص ــاح ـي ــات إل ــى
هـيـئــات جــديــدة ،تــم استحداثها
فــي وزارات ال ــدول ــة ،مـثــل الهيئة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـم ـع ـلــومــات ال ـمــدن ـيــة،
وإدارة ال ـمــوال ـيــد وال ــوف ـي ــات في
وزارة الصحة ،وإقــامــة األجانب،
التي تتبع وزارة الداخلية.
وما تبقى من صالحيات بات
ً
محصورا في شق واحد ورئيسي،
هــو "التعبير ل ــدى ال ـ ــوزارات عن
احتياجات األهالي ورغباتهم في
شتى النواحي" ..وعليه فالواجب
األكـ ـب ــر وال ـم ـه ــم ي ـك ـمــن ف ــي ه ــذا
النشاط.

مختارا اليرموك والزهراء
وم ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال رص ـ ـ ــد األع ـ ـمـ ــال
للمختارين ،يـشــار بــالـبـنــان إلــى
اسمين ،كما يوضح ذلك الباحث
علي الخياط ،األول مختار منطقة
ال ـي ــرم ــوك ع ـبــدال ـعــزيــز ال ـم ـشــاري
(أبوسعود) ،وهو من المختارين
ً
النشطين جدا ،يذهب إلى دواوين
أهل المنطقة ،يجمع مقترحاتهم
ويستمع إلى همومهم ،وينقلها

ب ـ ـ ــدوره إلـ ــى م ـس ــؤول ــي وزارات
ال ـخــدمــات كــالـبـلــديــة والـكـهــربــاء
واألشغال ،وكان له دور في فرز
البيوت السكنية ،واستطاع أن
يوقف تلك العمليات بتواصله
ال ــدائ ــم م ــع ال ـب ـلــديــة ،وبــالـتــالــي
حـمــى الـمـنـطـقــة وحـ ّـصـنـهــا من
أن تصبح مثل منطقة سلوى،
على سبيل المثال ،حيث تجد
هناك غــرف "الكيربي" مؤجرة
على أسطح المنازل.
أما مختار منطقة الزهراء،
فهو يماثل في النشاط مختار
ً
منطقة اليرموك ،فتراه متنقال
ً
في قسائم المنطقة ،ومتفقدا
إياها ،حتى إذا رأى ّ
أي مخالفة
أو ت ـل ـف ـيــة ف ــي ح ــدي ـق ــة عــامــة
أو ش ـ ــارع ،ي ـب ــادر بــاالت ـصــال
صورة ضو
ئية
لن
شر
قان
ون
بالجهة المعنية.
40
66/
في
«ال
كويت اليوم»

 6متوفين
م ــدة الـمـخـتــار فــي وظـيـفـتــه 4
سنوات قابلة للتجديد ،هــذا في

مختارية داخل السور
ّ
قسمت مدينة الكويت «داخل السور» عام  1976إلى منطقتين أو «حيين» اثنين لكل منهما مختار
يفصل بينهما شارع مبارك الكبير ،وما يختص فقط بالمختارين ،وكانت على الوجه التالي:
ّ
الحي الثاني «جبلة» ،فيشمل :القبلة،
الحي األول «شرق» ،ويشمل :شرق ،ودسمان ،والمطبة ،أما
والمرقاب ،والصالحية ،وتضاف منطقة بنيد القار إلى ّ
حي الدسمة (مختارية الدسمة).

المتوفون
رقم
1
2
3

المنطقة
الدعية

االسم
حسين الرومي

2017/01/01

السرة

راشد مبارك السيف

مختار السرة

2020/03/28

الرابية

فارس ناصر النون

مختار الرابية

2020/07/23

صالح محارب غريب الجسار

مختار الرحاب

2021/01/03

مختار السالمية

2019/06/14

4

الرحاب

5

السالمية

محمد حزام األذينة

2014/03/08

مختار الشعب باإلنابة
عبدالعزيز المسباح
الشعب
6
مختارون توفاهم الله خالل السنوات  ،2021 – 2020 – 2019 – 2017 – 2014ولم يتم تعيين بدائل
عنهم ،في حين أن القانون يلزم تعيين شخص آخر ،في حال ّ
خلو المكان ،بسبب الوفاة أو االستقالة،
خالل  30يوما.

اللجنة تستكمل النظر في اقتراح الصالح والقطان بشأنه

«التشريعية» في اجتماع سابق

في إطار استكمالها
مناقشة «العفو الشامل»،
المقدم من النائبين
الصالح والقطان ،وجهت
«التشريعية» الدعوة إلى
والعلي لحضور
الرومي
ً
اجتماعها غدا ،إلبداء الرأي
الحكومي.

تاريخ الوفاة

مختار
مختار الدعية

«التشريعية» ًتدعو العلي والرومي
الجتماعها غدا لمناقشة «العفو»

●

الـقــانــون وعـلــى ال ــورق فـقــط ،أمــا
ف ــي ال ــواق ــع فـمـعـظــم الـمـخـتــاريــن
ي ـس ـت ـمــرون ف ــي م ـنــاص ـب ـهــم إلــى

محيي عامر

وجـ ـ ـه ـ ــت لـ ـجـ ـن ــة الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة
والـقــانــونـيــة الـبــرلـمــانـيــة ،ال ــدع ــوة إل ــى نائب
رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر الـ ـع ــدل وزي ــر
الـ ــدولـ ــة ل ـ ـشـ ــؤون ت ـع ــزي ــز الـ ـن ــزاه ــة ع ـبــدال ـلــه
الرومي ،ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي،
لحضور اجتماعها ،غــدا ،الــذي تستكمل فيه
مناقشة االقتراح بقانون بشأن العفو الشامل
عــن بعض الـجــرائــم ،الـمـقــدم مــن النائبين د.
هـشــام الـصــالــح ،ود .علي الـقـطــان ،إذ تنتظر
الـلـجـنــة الـ ــرأي الـحـكــومــي فــي االقـ ـت ــراح ،قبل
إنجاز تقريرها بشأنه ،بحسب ما أعلنت في
اجتماعها األخير.
أمـ ــا ف ــي ال ـب ـن ــد ال ـت ــال ــي ف ـس ـت ـنــاقــش الـلـجـنــة
االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون
رق ــم ( )31لـسـنــة  1970بـتـعــديــل بـعــض أحـكــام
قانون الجزاء رقم ( )16لسنة 1960م ،المقدم من
النواب مهند الساير ،ومهلهل المضف ،ود .حسن
جوهر ،ود .خالد العنزي ،والصيفي الصيفي،
وال ـم ـحــال بـصـفــة االس ـت ـع ـجــال ،كـمــا ستناقش
االقتراح اآلخر بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة
رقــم ( )4من القانون ذاتــه المقدم من النائب د.
هشام الصالح.
ثــم تناقش "التشريعية" االقـتــراح بقانون
ب ـت ـعــديــل ب ـع ــض أحـ ـك ــام ق ــان ــون اإلجـ ـ ـ ــراءات
والمحاكمات الجزائية رقم ( )17لسنة ،1960
الـمـقــدم مــن ال ـنــواب د .حسن جــوهــر ،ومهند
الساير ،ومهلهل المضف ،وعبدالله المضف،

أج ـ ــل غ ـي ــر م ـس ـم ــى ،وال ـم ـش ـك ـلــة
الـ ـح ــاصـ ـل ــة ّالـ ـ ـي ـ ــوم أن ه ـ ـنـ ــاك 6
مختارين توفاهم الله ،وعلى مدى

ود .حمد المطر ،والمحال بصفة االستعجال،
واالق ـت ــراح اآلخ ــر الـمـقــدم مــن الـنــائــب م ــرزوق
الـخـلـيـفــة ،واالقـ ـت ــراح ب ـقــانــون بــإضــافــة فقرة
جديدة للمادة ( )69من القانون رقم ( )17لسنة
 1960بإصدار قانون اإلجراءات والمحاكمات
الجزائية ،المقدم من النواب يوسف الفضالة،
وعبدالله المضف ،ومهند الـســايــر ،ود .بدر
المال ،ود .حمد روح الدين ،والمحال بصفة
االستعجال.
وتنتقل اللجنة إلى مناقشة االقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( )46لسنة
 2006فــي شــأن الــزكــاة ،ومساهمة الشركات
ال ـم ـســاه ـمــة ال ـع ــام ــة وال ـم ـق ـف ـلــة ف ــي مـيــزانـيــة
الــدولــة ،والـمـقــدم مــن النائب فايز الجمهور،
واالقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم
( )60مكرر إلى القانون رقم ( )30لسنة 1964
بإنشاء ديوان المحاسبة ،المقدم من النائب
مبارك العرو.
وف ــي الـبـنــد األخ ـيــر تـنــاقــش "الـتـشــريـعـيــة"
االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون
رق ــم ( )32لسنة  1968فــي ش ــأن الـنـقــد وبنك
الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
الـمـقــدم مــن الـنــائــب مـبــارك ال ـعــرو ،واالق ـتــراح
بـقــانــون بتعديل بعض أحـكــام الـقــانــون رقم
( )32لسنة  1986في شأن النقد وبنك الكويت
المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ،المقدم
مــن ال ـنــواب د .عـبــدالـعــزيــز الـصـقـعـبــي ،وبــدر
الحميدي ،ومهلهل المضف ،ود .حمد المطر،
وأسامة الشاهين ،والمحال بصفة االستعجال.
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 7س ـن ــوات ،وإل ــى اآلن ،ل ــم يتم
تعيين بــدائــل عـنـهــم ،فــي حين
أن القانون يلزم التعيين خالل
ً
 30يوما من الوفاة أو االستقالة.
ن ـظ ــام ال ـم ـخ ـتــاريــن ق ــائ ــم في
الكويت منذ عام  ،1960وبموجب
الـ ـق ــان ــون رق ـ ــم  9ل ـس ـنــة ،1960
ول ــه نـظـيــر فــي ع ــدد مــن الـبـلــدان
العربية.

تجديد الدماء

قبل فئة الشباب ،بل إن غالبيتهم
من كبار السن ،ومجموعة منهم
"طــري ـحــة الـ ـف ــراش" ،مـتـعـهــم الـلــه
بالصحة والعافية ،وصار ُ
العرف
أن من يحمل هــذه الصفة ،تبقى
مـعــه ط ــوال ال ـع ـمــر ،لـكــن البعض
ي ــدع ــو إل ـ ــى ت ـج ــدي ــد الـ ــدمـ ــاء فــي
"ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـتـ ــاريـ ــة" ،حـ ـت ــى ال تـبـقــى
كما يـقــال واجـهــة اجتماعية في
المنطقة.

بعد  60سنة من تحديد وظيفة
ال ـم ـخ ـت ــار ،ت ـغ ـ ّـي ــرت اح ـت ـيــاجــات
ال ـم ـج ـت ـم ــع ،ولـ ـ ــم ت ـت ـغ ـي ــر م ـه ــام
ال ـم ـخ ـت ــار أو تـ ـتـ ـب ــدل ،ف ـم ــا زال
ال ـم ـن ـص ــب ع ـل ــى س ـب ـي ــل ال ـم ـث ــال
ي ـت ــم ب ــال ـت ــرش ـي ــح وال ـت ـع ـي ـي ــن ال
خطوة
باالنتخاب ،ولم نسمع عن
ّ
جريئة تجاه المرأة ..ولم يتم ضخ
دماء جديدة في هذا المنصب من

«جبلة»
و«شرق» لهما
مختاران
وفق تقسيم
األحياء داخل
السور

مناطق جديدة ليس لها مختارية
البدع
الزور
منطقة مشيدة
الشدادية
كثافة سكانية
الصديق
كثافة سكانية
الفنيطيس
مختار القبلة
منطقة تجارية
القبلة
كثافة سكانية
المسايل
كثافة سكانية
صباح األحمد
كثافة سكانية
مبارك العبدالله
ّ
يبين الجدول عددا من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية ،لكنها بقيت دون تعيين مختار لها،
وهذا ما يتناقض مع وجود مختارين لمناطق ليس فيها سكان وال تعاني كثافة سكانية ،مثل :كبد،
والمطالع ،والعبدلي ،والصبية.

الشاهين يقترح مخالفة «سكن العزاب» في الدسمة
قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحا برغبة
بشأن قيام بلدية الكويت بمخالفة المساكن
الخاصة التي تقوم بالتأجير للعمال العزاب
بالمخالفة لقواعد السكن األسري والعائلي
في المناطق السكنية ،وذلك بعدما لوحظت
زي ــادة مـخــالـفــات "سـكــن ال ـع ــزاب" فــي منطقة
الدسمة وغيرها.
و قــال الشاهين في اقتراحه :يشكو أهالي

منطقة الدسمة من و جــود ا لـعــزاب والعمالة
السائبة المستأجرة في المساكن الخاصة،
و ه ــذا يشكل مخالفة أل ح ـكــام ا لـمــر ســوم ر قــم
 125لسنة  1992في شــأن حظر إسكان غير
العائالت في بعض المناطق السكنية ،وعليه
أقترح قيام بلدية الكويت باتخاذ اإلجراء ات
ال ـقــانــون ـيــة ت ـج ــاه م ــن قـ ــام ب ـتــأج ـيــر مـسـكـنــه
الخاص للعزاب بمنطقة الدسمة أو غيرها.

6
محليات
«القوى العاملة» تخالف صالونات نسائية غير ملتزمة باالشتراطات
ةديرجلا

•
العدد  / 4680األحد  14مارس 2021م  /غرة شعبان 1442هـ

local@aljarida●com

الجليبي لـ ةديرجلا  :عقوبات تصل إلى وقف الملف أو إغالق المنشأة وسحب الترخيص
•

جورج عاطف

تشهد المرحلة الراهنة تكثيف
الجوالت التفتيشية على
الصالونات واألندية الصحية
الموزعة على المناطق كافة،
للوقوف على مدى التزامها
باالشتراطات الصحية.

عدم االلتزام
بقواعد
التباعد
االجتماعي
أبرز
المخالفات

عبدالملك

في أعقاب إعادة عمل األندية
ال ـص ـح ـي ــة وم ـ ـحـ ــات ال ـع ـنــايــة
ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة «الـ ـ ـص ـ ــال ـ ــون ـ ــات
ال ـن ـســائ ـيــة ومـ ـح ــات ال ـحــاقــة
وال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـج ـ ـعـ ــات ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة»،
بـ ــاشـ ــرت ال ـ ـفـ ــرق ال ـم ـك ـل ـف ــة مــن
مجلس الــوزراء ،التي تضم في
عضويتها الهيئة العامة للقوى
العاملة ،وبلدية الكويت ،ووزارة
ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة وبـ ـمـ ـس ــان ــدة ق ـ ــوات
األمن النسائية ،التفتيش على
الصالونات النسائية الموجودة
في جميع المحافظات ،للوقوف
على مدى التزامها بالضوابط
واالشتراطات الصحية.
وأكــدت رئيسة قسم تفتيش
العمل في الهيئة العامة للقوى
الـ ـع ــامـ ـل ــة ال ـم ـه ـن ــدس ــة فــاط ـمــة
ال ـج ـل ـي ـب ــي ،ج ــدي ــة ال ـح ـك ــوم ــة،
ممثلة فــي ف ــرق الـتـفـتـيــش ،في
تطبيق االشـتــراطــات الصحية
ك ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ،داخ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـصـ ــالـ ــونـ ــات
واألنـ ـ ــديـ ـ ــة ،الس ـي ـم ــا ال ـخ ــاص ــة
بــال ـت ـبــاعــد االج ـت ـم ــاع ــي ومـنــع

دخـ ـ ـ ـ ــول زبـ ـ ــائـ ـ ــن فـ ـ ـ ــوق ال ـ ـعـ ــدد
المسوح به.

إغالق المنشأة
وأوضـ ـ ـح ـ ــت ال ـج ـل ـي ـب ــي ،فــي
ت ـص ــري ــح لـ ـ ـ «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» ،عـلــى
هامش جولة ميدانية قــام بها
فريق التفتيش ،أمس األول ،أن
عملية التفتيش ،ا لـتــي شملت
نحو  11صــالــون نسائي ونــاد
ص ـحــي ف ــي مـنـطـقــة ال ـجــابــريــة،
أس ـفــرت عــن تـحــريــر  3إنـ ــذارات
تالفي مخالفة بحق صالونات،
مشيرة إلــى أنــه ستتم معاودة
الـتـفـتـيــش عـلــى ه ــذه األنـشـطــة،
وف ـ ـ ـ ــي حـ ـ ــالـ ـ ــة اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ع ـل ــى
ال ـم ـخ ــال ـف ــة س ـت ـت ــأخ ــذ بـحـقـهــا
االج ـ ــراءات الـقــانــونـيــة الــازمــة،
والتي قد تصل إلــى وقــف ملف
صــاحــب العمل وإم ـهــاره بأحد
الـ ـ ــرمـ ـ ــوز ،أو إغ ـ ـ ــاق ال ـم ـن ـشــأة
وسحب الترخيص.
وشـ ـ ـ ـ ـ ــددت ع ـ ـلـ ــى أنـ ـ ـ ــه صـ ــار

ً
لـ ــزامـ ــا ع ـل ــى ال ـج ـم ـيــع تـطـبـيــق
االشتراطات الصحية ،لكونها
ت ـصــب ف ــي مـصـلـحـتـهــم ،وهــي
خط الدفاع األول ضد تعرضهم
إلــى اإلصــابــة بمرض «كوفيد-
 ،»19ال ف ـ ـتـ ــة إ ل ـ ـ ــى أ ن ـ ـ ــه ب ـش ــأن
ال ـم ـخ ــال ـف ــات ال ـ ـم ـ ـحـ ــررة بـحــق
ال ـم ـن ـش ــآت ل ــن ت ـم ــس ال ـع ـمــالــة
الـمـتــواجــدة بـهــذه األمــاكــن ،بل
يـتـحـمــل صــاحــب الـعـمــل كــامــل
ت ـب ـع ــات ـه ــا ،مـ ــؤكـ ــدة اسـ ـتـ ـم ــرار
هذه الجوالت التفتيشية على
األن ـ ــدي ـ ــة ال ـص ـح ـي ــة ومـ ـح ــات
الـعـنــايــة الـشـخـصـيــة لـلــوقــوف
على مــدى التزامها بالقرارات
ال ـص ــادرة عــن مجلس الـ ــوزراء
الخاصة بتطبيق االشتراطات
الصحية.

جدول مواعيد
م ــن جــان ـب ـهــا ،قــالــت عـضــوة
فــريــق الـتـفـتـيــش الـنـســائــي في
الهيئة العاملة للقوى العاملة

المفتشات قبل بدء التفتيش على الصالونات النسائية واألندية في الجابرية
المهندسة فــا طـمــة عبدالملك،
إن «معظم المخالفات المحررة
خـ ـ ــال الـ ـ ـج ـ ــوالت ال ـت ـف ـت ـي ـش ـيــة
تمثلت في عدم االلتزام بتطبيق
ق ــواع ــد ال ـت ـب ــاع ــد االج ـت ـمــاعــي
داخل الصالونات» ،مشيرة إلى
أنــه تم التشديد على أصحاب
ال ـص ــال ــون ــات بـ ـض ــرورة مــوعــد

جـ ـ ــدول م ــواع ـي ــد ي ـب ـيــن أع ـ ــداد
الــزبــائــن وس ــاع ــات حـضــورهــم
ً
تجنبا للتكدس أو دخول أعداد
تفوق الحد المسموح.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــت ع ـ ـبـ ــدال ـ ـم ـ ـلـ ــك
ً
لـ ـ ــ«الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» أنـ ـ ــه ت ـ ــم أيـ ـض ــا
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــديـ ـ ــد ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة
ق ـي ــاس درجـ ــة ح ـ ــرارة الــزبــائــن

ق ـب ــل ال ـس ـم ــاح ب ــدخ ــول ـه ــم إل ــى
ال ـصــالــونــات واألن ــدي ــة ،داعـيــة
ال ـم ــواط ـن ـي ــن وال ـم ـق ـي ـم ـيــن ألن
ً
ً
يكونوا أكثر وعيا وحرصا على
أنفسهم ومن يحبون ،من خالل
الـتــزام باالشتراطات الصحية
داخل هذه األنشطة ،السيما أن
الوقاية من اإلصابة بـ«كورونا»

لـ ـ ـ ــن ت ـ ـت ـ ـحـ ــق إال بـ ــا ل ـ ـت ـ ـبـ ــا عـ ــد
االجتماعي ،مؤكدة أن المرحلة
الــراهـنــة س ــوف تشهد تكثيف
ال ـ ـ ـجـ ـ ــوالت ال ـت ـف ـت ـي ـش ـي ــة ع ـلــى
الصالونات واألندية الصحية
ا لـمــوز عــة على المناطق كافة،
ل ـلــوقــوف ع ـلــى م ــدى الـتــزامـهــا
باالشتراطات الصحية.

استقدام العمالة الفلبينية الجديدة خالل أسبوع المطيري :التوجيهات السامية بتمكين
ً
• الدخنان لـ ةديرجلا  :عقب اجتماع مع وزارة العمل في مانيال غدا الشباب نبراس نهتدي به
•

• انتهاء العوائق التي تحول دون استئناف االستقدام

●

جورج عاطف

أ كــد رئيس اتحاد مكاتب استقدام العمالة
الـ ـمـ ـن ــزلـ ـي ــة خـ ــالـ ــد الـ ــدخ ـ ـنـ ــان انـ ـتـ ـه ــاء ج ـم ـيــع
ً
ال ـم ـش ـكــات ال ـعــال ـقــة ال ـت ــي ت ـقــف ح ــائ ــا دون
استئناف استقدام العمالة المنزلية الفلبينية
الجديدة ،كاشفا عن اجتماع سيعقده االتحاد،
غ ــدا ،عبر منصة زووم ،مــع نظيره الفلبيبي
ومسؤولين في وزارة العمل بمانيال ،للتعريف
ب ــآلـ ـي ــات الـ ـعـ ـق ــد الـ ـث ــاث ــي الـ ـج ــدي ــد الـ ـخ ــاص
باستقدام العمالة ،ووضــع اللمسات األخيرة
على مسألة االستقدام.
وتوقع الدخنان ،في تصريح لـ «الجريدة»،
مـ ـع ــاودة ف ـتــح ب ــاب االس ـت ـق ــدام خ ــال أيـ ــام أو
أس ـب ــوع ،عـلــى أق ـصــى تـقــديــر ،مــن تــاريــخ عقد
االج ـت ـمــاع ،السـيـمــا فــي ظــل ال ـت ـعــاون الــواســع
القائم حاليا بين الجانبين الكويتي والفلبيني،
وال ـن ـجــاح ف ــي إن ـه ــاء وح ــل جـمـيــع الـمـشـكــات

العالقة ،مشيرا إلى أن «العقد الثالثي» الذي تم
االتفاق عليه قبل ظهور «كورونا» ،استند إلى
الحقوق والواجبات كافة التي تضمنها القانون
رقم  ،2015/68الصادر بشأن العمالة المنزلية.
وأض ــاف« :حـتــى اآلن لــم تصلنا مخاطبات
رسمية من الجانب الفلبيني ،بشأن معاودة
اس ـت ـق ــدام ال ـع ـمــالــة ال ـج ــدي ــدة ،غ ـيــر أن األم ــور
والـمــؤشــرات كــافــة تتجه إلــى حــدوث انفراجة
قــري ـبــة جـ ــدا ف ــي هـ ــذا ال ـم ـل ــف ،وم ـ ـعـ ــاودة فتح
بـ ــاب االسـ ـتـ ـق ــدام ،ش ــاك ــرا ال ـج ـه ــود الـمـضـنـيــة
ال ـم ـبــذولــة م ــن ال ـج ـهــات ذات ال ـع ــاق ــة ،ممثلة
ف ــي وزارتـ ـ ــي ال ـخــارج ـيــة والــداخ ـل ـيــة والـهـيـئــة
العامة للقوى العاملة ،والتي ساهمت بصورة
فــاع ـلــة ف ــي إي ـج ــاد ح ـلــول ج ــذري ــة للمشكالت
العالقة« ،والشكر موصول إلى أعضاء االتحاد
والمكاتب التي تعمل تحت لــوا ئــه ،للمتابعة
الحثيثة لهذا الملف منذ بداية المشكلة حتى
حدوث االنفراجة التي باتت قاب قوسين.

أكد أن الشباب مبعث الرجاء ومعقد األمل وعماد المستقبل

خالد الدخنان

أك ــد وزي ــر اإلعـ ــام وال ـث ـقــافــة وزي ــر الــدولــة
ل ـشــؤون الـشـبــاب عـبــدالــرحـمــن الـمـطـيــري ،أن
الــدولــة بتوجيهات القيادة السياسية تدعم
الشباب الكويتيين وتعمل على تمكينهم في
كل المجاالت باعتبارهم مبعث الرجاء ومعقد
األمل وعماد المستقبل ،مدلال على ذلك بالكم
الجيد والكيف المدروس للبرامج واألنشطة
التي تقدم للشباب.
وأعـ ــرب الـمـطـيــري فــي تـصــريــح صـحــافــي،
أم ــس ،بمناسبة يــوم الشباب الكويتي الــذي
يـ ـص ــادف الـ ـ ـ  13م ــن م ـ ــارس م ــن ك ــل عـ ــام عن
تقديره واع ـتــزازه بالدعم المستمر للشباب
من صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد ،وسمو نائب األمير ولي العهد الشيخ
مشعل األحمد ،ورئيس مجلس الوزراء سمو
الشيخ صباح الخالد.
وأوضح أن توجيهاتهم السامية بضرورة

إع ـط ــاء ال ـش ـبــاب دورهـ ــم ال ـكــامــل بــالـمـشــاركــة
في تنمية وتقدم البالد على كل الصعد تعد
ً
نـبــراســا «نـهـتــدي ب ــه» للمضي قــدمــا بتنمية
الـشـبــاب ورعــايـتـهــم ،داعـيــا الـشـبــاب الــى بذل
الـمــزيــد مــن الـعـمــل واالس ـت ـف ــادة مــن الـبــرامــج
واألن ـش ـط ــة ال ـت ــي تــوفــرهــا مـخـتـلــف الـجـهــات
الداعمة للشباب لالسهام بنهضة وطنهم.
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن ج ــائ ــزة ال ـك ــوي ــت لـلـتـمـيــز
واإلب ــداع الشبابي التي تشرف عليها وزارة
الدولة لشؤون الشباب تعد من أبرز البرامج
التنموية الـتــي تشجع الـشـبــاب على التميز
واإلبــداع ،إذ تشتمل على أهم المجاالت التي
تـخــدم المجتمع وتـعـمــل عـلــى تنمية الــوطــن
ممثلة بـ  10مجاالت.
وأض ـ ــاف ال ــوزي ــر الـمـطـيــري أن قـيـمــة هــذه
الجائزة الكبيرة تنبع من كونها تحظى برعاية
أميرية سامية إذ تبلغ جوائزها  100ألف دينار

«كالد» :خلق رؤية لتطوير ذوي اختالفات التعلم
الساير :نواصل تقديم أنشطتنا رغم الظروف التي فرضتها «كورونا»
●

فهد الرمضان

ذكرت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية
الختالفات التعلم ( )KALDآمال الساير أنه «انطالقا
من رؤيتنا بالمساهمة في تطوير وتعليم ذوي
اختالفات التعلم ،واستجابة للوضع االستثنائي
ال ــذي فرضته جائحة كوفيد وانـقـطــاع الــدراســة،
أطـلـقــت الـجـمـعـيــة م ـشــروع ال ـخــدمــات التعليمية
المتكاملة ،الــذي تقدم من خالله للطلبة خدمات
أكاديمية ونفسية وبرامج اجتماعية».
وأوض ـحــت الـســايــر ،فــي تـصــريــح صـحــافــي ،أن

الجمعية شاركت مع شركة االتصاالت الكويتية
( )stcفي تنظيم فعالية فنية شهدت إشراك عدد من
طلبة الجمعية للتعبير عن مواهبهم الفنية عبر
رسومات ولوحات إلبــراز حسهم الوطني تزامنا
مع االعياد الوطنية.
وأفادت بأن الجمعية قدمت دورة بعنوان «المناعة
النفسية» ،قدمتها االسـتـشــاريــة النفسية د .ميس
الشريف ،عرفت خاللها المتدربين عن ماهية المناعة
النفسية ،واستعرضت صفات األفراد الذين يتمتعون
بها ،كما تحدثت عــن طــرق بناء المناعة النفسية
والعوامل التي تساهم في ديمومتها.

بــواقــع  10آالف لكل فائز فــي أحــد المجاالت،
مشيدا بالمشاركات المثمرة التي شهدتها
الــدورات السابقة للجائزة والتي تثبت تميز
الشباب الكويتيين.
وذكر أن الهيئة العامة للشباب تقدم بدورها
برامج مميزة للشباب مثل أكاديمية الفنون
واإلعالم ووادي الشباب للعلوم والتكنولوجيا
إضافة الى انشطة حرفية واجتماعية أخرى
كـمــا أن ـهــا تـسـتـعــد إلطـ ــاق أكــادي ـم ـيــة العمل
التطوعي في الفترة المقبلة التي ستمثل نقلة
هائلة في مسيرة العمل التطوعي في البالد.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للرياضة تقوم
بـجـهــود مضنية لــدعــم الـشـبــاب الرياضيين
من الجنسين وتعمل على تحفيزهم لتحقيق
اإلنجازات والبطوالت في المحافل الرياضية
ال ـك ـب ــرى ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ال ـل ـج ـنــة األول ـم ـب ـيــة
الكويتية واالتحادات واألندية الرياضية.

«النجاة» تطلق حملة
«تخيل  22 »3الجاري
أع ـلــن رئ ـيــس ق ـطــاع الـ ـم ــوارد وال ـع ــاق ــات ال ـعــامــة واإلع ــام
بجمعية النجاة الخيرية عمر الثويني ،إطالق حملة  #تخيل 3
في اليوم العالمي للمياه في  22الجاري ،مشيرا إلى أن الجمعية
وضـعــت خـطــة شــامـلــة للحملة ،مــن حـيــث ال ــدول المستهدفة
وأعداد المستفيدين وآلية التنفيذ.
وقال الثويني ،في تصريح صحافي ،أمس ،إن حملة تخيل
الماضية نجحت في حفر  500بئر للمياه العذبة في  8دول،
هي :اليمن ،موريتانيا ،تشاد ،النيجر ،الكاميرون ،بنغالدش،
الهند وســريــانـكــا ،تـجــاوز عــدد المستفيدين منها أكـثــر من
مليون إنسان ،مضيفا أن الجمعية حرصت على تنفيذ الحملة
ً
فــي ال ــدول األش ــد احـتـيــاجــا ،بالتنسيق مــع وزارت ــي الـشــؤون
والخارجية ،وبالتعاون مع الجمعيات الرسمية في هذه الدول.

مشاركون في فعالية «كالد»

«المحامين» تقترح تطوير نظام التداعي
والتجارية
المدنية
بالدعاوى
ً ً

لتحديث عمل المحاكم إلكترونيا وفقا ألفضل الممارسات الدولية
ا خ ـت ـت ـمــت ل ـج ـنــة إدارة قـيــد
ون ـ ـ ـظـ ـ ــر جـ ـ ـلـ ـ ـس ـ ــات الـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــاوى
المدنية والتجارية في جمعية
المحامين اجتماعها الخامس،
بتقديم مـســودة أولـيــة لمقترح
تـشــريـعــي ب ـشــأن تـطــويــر نـظــام
الـتــداعــي فــي الــدعــاوى المدنية
والتجارية الجزئية والكلية أمام
محكمة أول درجــة بما يساهم
في تطوير آليات العمل بشكل
إلكتروني يخفف أعباء األعمال
عن كاهل القضاة والمتقاضين.
وقال رئيس اللجنة المحامي
عـ ـلـ ــي الـ ـ ـعـ ـ ـط ـ ــار ،فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
ص ـحــافــي ،عـقــب االج ـت ـم ــاع ،إن
اللجنة عملت مــن خــال وضع
رؤية مبنية على مفهوم العدالة
الـنــاجــزة الـتــي هــي َمـقـصــد ُجــل
التشريعات القانونية المقارنة
والحديثة باستثمار الوسائل
الجديدة التي تستهدف سرعة
ت ـح ـق ـي ــق الـ ـ ـع ـ ــدال ـ ــة وت ـخ ـف ـي ــف
الـ ـع ــبء ع ــن الـ ـق ــاض ــي وتـقـلـيــل
ضــرب آجــال زمنية غير مبررة
ب ـيــن ال ـم ـت ـقــاض ـيــن م ــع م ــراع ــاة
الـضـمــانــات الـقــانــونـيــة الــازمــة
لصحة إج ــراء ات التقاضي من
تحقيق لـمـبــدأ الـمــواجـهــة بين
الخصوم.
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ـعـ ـط ــار أن ه ــدف
التعديل المقترح هو رفع العناء
ع ـ ــن ال ـ ـقـ ــاضـ ــي وال ـم ـت ـق ــاض ـي ــن

والمحامين من خالل استغالل
الوسائل اإللكترونية الحديثة
الـتــي مــن خــالـهــا يـتــم تقليص
عدد مرات الحضور أمام هيئة
المحكمة وفق ما هو معمول به
فــي ال ــدول المتقدمة بما يوفر
ً
ً
ُجهدا وماال كان يهدر دون طائل
حقيقي.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن الـ ـتـ ـع ــدي ــل
ال ـم ـق ـت ــرح ل ــم ي ـت ـجــاهــل أحـقـيــة
أطـ ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوى فـ ـ ــي إبـ ـ ـ ــداء
المرافعة الشفاهية أمام قاضي
الموضوع فثبت حق أصحابها
فـيـهــا خ ــال الـجـلـســة الـمـحــددة
ل ـن ـظــر ال ــدع ــوى أم ـ ــام ال ـقــاضــي
بعد أن تكون قد اكتملت جميع
عناصر إعــدادهــا للفصل فيها
سواء إتمام اإلعالنات أو تبادل
االطالع وتقديم الدفاع والدفوع
ً
وت ـ ـبـ ــادل الـ ـ ــرد إل ـك ـت ــرون ـي ــا مــن
أط ـ ــراف ال ــدع ــوى ق ـبــل الجلسة
المحددة للمرافعة إن كــان لها
مقتضى.

نقلة نوعية
من جهته ،أشار نائب رئيس
ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة ال ـ ـم ـ ـحـ ــامـ ــي ح ـس ـي ــن
الطبطبائي إلى أن توقيت تقديم
ً
هــذا المقترح كــان متزامنا مع
إن ـج ــاز وزارة ال ـع ــدل وجمعية
ال ـم ـح ــام ـي ــن لـ ـق ــان ــون اإلعـ ـ ــان

المحامون أعضاء اللجنة
ً
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى أن
المقترح سيحقق نقلة نوعية
للمتقاضين في المرفق العدلي.
ّ
ب ــدوره ،أوضــح مقرر اللجنة
د .فـ ـ ــواز ال ـخ ـط ـيــب أن الـلـجـنــة
اسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادت مـ ـ ــن ال ـت ـج ــرب ـت ـ ّـي ــن
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة واألم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة فــي
إعـ ـ ــدادهـ ـ ــا ل ـل ـم ـق ـت ــرح ،وس ـع ــى
األعضاء في إعدادهم للمسودة
التوفيق بين السرعة والعدالة
فـ ـ ـ ــي ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة ص ـ ـ ـنـ ـ ــع ال ـ ـح ـ ـكـ ــم
ً
ال ـق ـض ــائ ــي ،م ـب ـي ـنــا أن تــأخـيــر
الـعــدالــة هــو إم ــا إن ـكــار للعدالة
أو على األقل تضاؤل تحقيقها
مع ازديــاد عدد القضايا ،حيث
«اس ـت ـش ـع ــرن ــا ح ــاج ــة ال ـم ــرف ــق
لتطوير الـقــوانـيــن الـتــي مضى
ع ـلــى ص ــدوره ــا م ــا ي ــزي ــد على
ً
أربعين عاما».

وتابع أن اللجنة وضعت
في الحسبان الوقت الكافي
للتعامل مع النزاع بطريقة
ً
عــادلــة ،الفتا إلــى أن اللجنة

بـ ـ ـص ـ ــدد دراس ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـمـ ـقـ ـت ــرح
األولــي مع المجلس األعلى
لـ ـلـ ـقـ ـض ــاء ووزارة ا ل ـ ـعـ ــدل
ومجلس األمة.
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محليات

«حسب المنحنى الوبائي وأعداد اإلصابات وموافقة السلطات الصحية»
جورج عاطف

ال موائد إفطار
وسيتم االكتفاء
بالوجبات ...ومنع
الجمع «الكاش»

عـلـمــت "ال ـج ــري ــدة" أن وزارة
الـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة ،ممثلة
فــي إدارة الجمعيات الخيرية
وال ـ ـم ـ ـبـ ــرات ،أن ـ ـجـ ــزت ض ــواب ــط
واش ـتــراطــات الـمـشــروع الثامن
عشر لجمع التبرعات الخيرية
الـ ـم ــزم ــع ت ـن ـف ـي ــذه خ ـ ــال شـهــر
رمضان المقبل.
ً
ووفـ ـق ــا ل ـم ـصــادر "الـ ـش ــؤون"
فإنه في ظل استمرار الظروف
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـم ـ ّـر بـهــا
الــدولــة جــراء جائحة "كــورونــا"
واإلجراءات االحترازية المتخذة
ل ـم ـج ــاب ـه ــة ت ـف ـش ــي الـ ـفـ ـي ــروس
المستجد ،و هــو مــا سينعكس
عـلــى م ـشــروع الـتـبــرعــات ،تقرر
استمرار وقف تنفيذ مشروعات
إفـطــار صــائــم داخ ــل المساجد،
واالكـ ـتـ ـف ــاء ب ـت ــوزي ــع الــوج ـبــات
الـ ـف ــردي ــة ،ت ـن ـف ـيــذا لـتــوجـيـهــات
وتعليمات السلطات الصحية
في البالد والهيئة العامة للغذاء

والتغذية لمنع انتقال العدوى
وتطبيق التباعد االجتماعي.

الجمع بالمساجد
وكشفت المصادر ،أنه بشأن
ال ـس ـمــاح لـلـجـمـعـيــات الـخـيــريــة
بــالـج ـمــع داخـ ــل ال ـم ـســاجــد ،تم
االت ـف ــاق بـيــن وزارت ـ ــي ال ـشــؤون
واألوقاف على السماح بالجمع،
ش ــريـ ـط ــة مـ ــواف ـ ـقـ ــة ال ـس ـل ـط ــات
الصحية على ذ ل ــك ،وأن يكون
الوضع الصحي وقتها يسمح
ب ــذل ــك ،م ــع األخـ ــذ ف ــي االع ـت ـبــار
الـمـنـحـنــى ال ــوب ــائ ــي ،م ــن حيث
الـ ـصـ ـع ــود وال ـ ـه ـ ـبـ ــوط ،وأعـ ـ ــداد
اإلصابات اليومية.
وقــالــت الـمـصــادر إنــه "بشأن
الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــواب ـ ـ ــط واالشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراط ـ ـ ــات
الخاصة بالجمع جــاء ت ذاتها
الـ ـمـ ـعـ ـم ــول بـ ـه ــا خ ـ ـ ــال الـ ـع ــام
الفائت التي تحظر على الجهات

ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ال ـ ـج ـ ـمـ ــع الـ ـنـ ـق ــدي
(ال ـ ـكـ ــاش) ب ــأش ـك ــال ــه ك ــاف ــة ،مــع
االل ـت ــزام فـقــط بــوســائــل الجمع
المرخصة المنصوص عليها
في الئحة تنظيم جمع التبرعات
ال ـصــادرة بــالـقــرار ال ــوزاري رقم
(/28أ) لسنة  ،2016وهــي الكي.
نت ،واألونالين ،واالستقطاعات
البنكية المباشرة ،والتطبيقات
اإللكترونية بالهواتف الذكية،
وأجـ ـه ــزة ال ـج ـمــع اإلل ـك ـتــرونــي،
والـ ــرسـ ــائـ ــل ال ـن ـص ـي ــة ال ـتــاب ـعــة
لشركات االتصاالت".

رقابة ومتابعة
وح ـ ــول ال ــرق ــاب ــة والـمـتــابـعــة
للجهات المشاركة في مشروع
التبرعات ورصد وتحرير وإزالة
ال ـم ـخ ــال ـف ــة الـ ـخ ــاص ــة بــال ـع ـمــل
الخيري خالل الشهر الفضيل،
ذك ــرت ال ـم ـصــادر أن "ال ـش ــؤون"

ّ
س ــوف ت ـشــكــل ،بــالـتـنـسـيــق مع
الجهات الحكومية ذات العالقة،
فــرقــا لــرصــد وإزالـ ـ ــة مـخــالـفــات
ال ـ ـت ـ ـبـ ــرعـ ــات طـ ـ ـ ـ ــوال رمـ ـ ـض ـ ــان،
موضحة أن هــذه الـفــرق سوف
تعنى برصد األكشاك المخالفة
ً
وإزالتها فــورا ،ومراقبة مواقع
التواصل االجتماعي المختلفة
لرصد إعالنات الجمع المخالفة
وغـ ـي ــر الـ ـم ــرخـ ـص ــة ،س ـ ـ ــواء مــن
األفراد أو الجهات.
وأضافت أنه من خالل الفرق
س ـي ـت ــم ال ـت ـف ـت ـي ــش عـ ـل ــى م ـق ــار
الجمعيات الخيرية المشاركة
في المشروع ،ومتابعة توزيع
وجـبــات افـطــار الصائم للتأكد
م ـ ـ ــن االل ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــزام بـ ـ ـ ـ ــاإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
ً
االح ـت ــرازي ــة والـصـحـيــة ،فضال
عــن الـتــأكــد مــن ال ـت ــزام الجميع
بـضــوابــط واش ـتــراطــات الجمع
المصرح بها من الوزارة.

جانب من تبرعات سابقة للمساجد «أرشيف»

«تدريس الجامعة» :ال تهاون مع الغش في اختبارات الـ«أونالين»

ً
االشتباه بأي طالب يمنح األستاذ حق اختباره تحريريا للتأكد من مستواه الدراسي
●

أحمد الشمري
وفيصل متعب
بـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــا ح ـ ـ ـسـ ـ ــم مـ ـجـ ـل ــس
جامعة الكويت تطبيق جميع
االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات ال ـن ـه ــائ ـي ــة عــن
ب ـعــد خ ــال ال ـف ـتــرة ال ـحــال ـيــة،
الـ ـت ــي ت ـس ـت ـم ــر حـ ـت ــى ن ـهــايــة
األ سـبــوع المقبل ،إال أن آلية
ا لـمــرا قـبــة ور ص ــد الغشاشين
تواجه صعوبة رغم أن هناك
ق ـ ـ ــرارات ح ــازم ــة م ــن أع ـض ــاء
ه ـي ـئــة ال ـت ــدري ــس بــالـجــامـعــة
بتطبيق اللوائح ضد الطلبة
ال ـغ ـشــاش ـيــن وعـ ــدم ال ـت ـهــاون
معهم.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أع ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــاء ه ـ ـي ـ ـئـ ــة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــدريـ ـ ــس بـ ــال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة أن
هناك صعوبة لرصد حاالت
الغش أثناء تأدية اختبارات
الـ ـطـ ـلـ ـب ــة عـ ـب ــر "األون ـ ـ ــاي ـ ـ ــن"،
نظرا لكثرة أعداد الطلبة في
الـشـعـبــة الــدراس ـيــة الــواحــدة،
وهذا األمر يشكل عائقا على
بعض األساتذة ،لكنه بمجرد
االشتباه في حالة غش أحد
الـطـلـبــة فــإنـهــم لــن يـتـهــاونــوا
ف ــي ت ـحــوي ـلــه لـلـقـســم لـلـتــأكــد
من مستواه األكاديمي ،وإذا
ث ـب ـت ــت حـ ــالـ ــة ال ـ ـغـ ــش ف ــإن ـه ــم
لــن يـتــراخــوا فــي الـتــوجــه الى
الفصل أو الحرمان من المقرر

دمج التعليم اإللكتروني
مع «التقليدي»
قال د .محمد زينل إن مدير الجامعة أصدر قرارا بتشكيل
لجنة مختصة لبحث العودة الطبيعية للدراسة بالجامعة
في بداية يناير ،مضيفا أن أبرز تصوراتها كانت وجوب
تـطـعـيــم ال ـك ــادر األك ــادي ـم ــي واإلداري وال ـط ـل ـبــة ،ث ــم تـكــون
عملية العودة بشكل تدريجي عبر دمج التعليم عن بعد
مع «التقليدي» ،من خــال طــرح شعب دراسية بالحضور
وأخرى عبر االونالين.
وتابع« :كما أن هناك تصورا ألن تكون جميع االختبارات،
سواء كانت فصلية أو نهائية ،بالحضور ،إال أن التطورات
األخيرة استدعت إقــرار االستمرار بآلية التعليم عن بعد
لـلـفـصــل ال ـثــانــي اي ـض ــا» ،مـضـيـفــا أن الـكـلـيــة تـتـجــه أيـضــا
لالستفادة من التعليم اإللكتروني حتى بعد عودة الدراسة
بالحرم الجامعي».
وأشـ ــار إل ــى أن ذل ــك سـيـكــون مــن خ ــال حـضــور الطلبة
وأخذ غالبية االختبارات للمقررات الدراسية في مختبرات
تتوافر بها أجهزة الحاسوب ،إضافة إلى تسليم الواجبات
أو التقارير ،وكــذلــك االعـتـمــاد بـصــورة أكبر على البرامج
اإللكترونية التطبيقية المرتبطة بالمواد العلمية.

ال ـ ــدراس ـ ــي ،وف ـ ــق تــوج ـي ـهــات
عمداء الكلية.
"الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــدة" ت ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــت
مـ ــع الـ ـ ـك ـ ــادر األكـ ــادي ـ ـمـ ــي فــي
ج ــامـ ـع ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ل ـم ـع ــرف ــة
م ـ ــدى ت ـعــام ـل ـهــم مـ ــع م ــراق ـب ــة
الطلبة أثناء االختبارات عبر
"األونالين".
ب ـ ــدا ي ـ ــة ،ذ كـ ـ ــر د .إ ب ــرا هـ ـي ــم
ال ـح ـم ــود أن هـ ـن ــاك ص ـعــوبــة
فـ ــي ع ـم ـل ـيــة م ــراقـ ـب ــة ال ـط ـل ـبــة
أثـ ـ ـن ـ ــاء ت ـ ــأدي ـ ــة اخـ ـتـ ـب ــاراتـ ـه ــم
ع ـ ــن ب ـ ـعـ ــد ،م ـ ــؤك ـ ــدا ض ـ ـ ــرورة
أن ت ـك ــون ه ـن ــاك آل ـي ــة تـقـيـيــم
واس ـع ــة ف ــي عـمـلـيــة ال ــدراس ــة
عن بعد ،عبر فرض البحوث
والـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــر واالخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات
والـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ال ـ ـف ـ ـعـ ــالـ ــة ف ــي
المنصة االلكترونية ،مضيفا
"أن الجمعية خاطبت وزارة
الصحة بشأن عملية تطعيم
ال ـك ــادر الـتــدريـســي والـطـلـبــة،
لـ ـع ــودة الـ ــدراسـ ــة ف ــي ال ـح ــرم
ال ـجــام ـعــي لـتـقـلـيــص انـتـشــار
الوباء".

ابراهيم الحمود

«العلوم اإلدارية»
تستعين ببرامج
لرصد حاالت
الغش ...وندقق
على الطلبة
أثناء االختبار
وبعده

الحمود

إدارة حازمة
من جهته ،أ كــد عميد كلية
الـ ـعـ ـلـ ــوم اإلداريـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـجــام ـعــة
ا ل ـك ــو ي ــت د .م ـح ـمــد ز ي ـن ــل أن
إدارة ا ل ـك ـل ـي ــة و م ـ ــن ورا ئـ ـه ــا
اإلدارة ا ل ـج ــا م ـع ـي ــة ح ــاز م ــة
و جــاز مــة في تطبيق اللوائح
وال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــرارات ع ـ ـلـ ــى الـ ـطـ ـلـ ـب ــة
ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن ي ـ ـ ـمـ ـ ــارسـ ـ ــون الـ ـغ ــش
أثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء االخ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارات ع ـب ــر
"األونــايــن" ،مضيفا أن قــرار
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة األخ ـ ـيـ ــر
ج ـ ـ ــاء تـ ـم ــاشـ ـي ــا م ـ ــع قـ ـ ـ ــرارات
السلطات الصحية ،ومراعاة
لـلــوضــع ال ـعــام ل ـلــدولــة ،ومــن
باب المسؤولية المجتمعية
المنوطة بالجامعة.
و ش ـ ـ ــدد د .ز يـ ـن ــل عـ ـل ــى أن
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار جـ ـ ــاء بـ ـع ــد م ــراج ـع ــة
ال ـم ـج ـلــس ج ـم ـيــع ال ـخ ـي ــارات
الـ ـمـ ـت ــاح ــة واألخـ ـ ـ ـ ــذ ب ـج ـم ـيــع
اآلراء ،ال ف ـتــا إ ل ــى ان أ ع ـضــاء
ه ـي ـئــة ال ـت ــدري ــس ف ــي الـكـلـيــة
سيستعينون ببرامج تعمل
عـ ـل ــى رصـ ـ ــد حـ ـ ـ ــاالت الـ ـغ ــش،
كـمــا أنـهــم يــدقـقــون عـلــى أداء
الطلبة أثناء االختبار وبعده
تتم مراجعة دقيقة للحاالت
المشتبه بها.
وأف ـ ــاد ب ــأن ع ـم ــادة الـكـلـيــة
أع ـط ــت تـعـلـيـمــاتـهــا ألع ـضــاء
هيئة التدريس بالكلية بأنه

محمد زينل

ضرورة
طرح آلية
تقييم واسعة
في عملية
الدراسة عن
بعد

ب ـم ـج ــرد االشـ ـتـ ـب ــاه فـ ــي أح ــد
الطلبة لممارسته الغش أثناء
االختبار عبر االونالين ،فإنه
ي ـح ــق ل ــه اسـ ـت ــدع ــاء ال ـطــالــب
للحضور إلى الكلية بعد أخذ
الموافقة الكتابية من العميد
حسب قرار مجلس الجامعة،
ووفقا لالشتراطات الصحية،
وتوجيه مجموعة من األسئلة
له لمعرفة مستواه األكاديمي
في المقرر الدراسي ،ثم إجراء
اخ ـ ـت ـ ـبـ ــار آخـ ـ ــر ت ـ ـحـ ــريـ ــري ان
استدعى األمر ،حتى يتطابق
م ـ ــع م ـ ـس ـ ـتـ ــواه ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــي أو
ا ل ــدر ج ــة ا ل ـتــي يستحقها في
المعدل الدراسي.

الرقابة اإللكترونية
و ت ــا ب ــع د .ز ي ـن ــل" :ال ننكر
وجود حاالت غش في الكلية
أو ا ل ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــات األ خـ ـ ـ ـ ـ ــرى ف ــي
ا لـســا بــق ،خاصة خــال بداية
تطبيق التعليم عن بعد ،لكن
بعد فترة طويلة عمل أعضاء
هيئة التدريس جاهدين على
مـتــابـعــة الـطـلـبــة ومــراقـبـتـهــم
وف ـق ــا ل ـل ـبــرامــج الـمـخـصـصــة
للرقابة اإل لـكـتــرو نـيــة ،لرصد

صادق البسام

علي الدوسري

كثرة الطلبة
في االختبار
تضعف
المراقبة

البسام

يوسف العويهان

ضرورة
تطوير النظام
اإللكتروني
المتبع في
الدراسة عن
بعد

األسئلة
اختيارية
ال مقالية
مراعاة للوقت

الدوسري

العويهان

زينل

أي تـحــركــات غــريـبــة مــن قبل
الطلبة".
وأردف " :لـ ــن ن ـت ـه ــاون مــع
الـ ـطـ ـلـ ـب ــة الـ ـغـ ـش ــاشـ ـي ــن ح ـتــى
ل ــو ت ـط ـلــب األمـ ـ ــر ال ـف ـص ــل أو
الحرمان من المقرر ،للحفاظ
عـلــى ج ــودة الـتـعـلـيــم وعــدالــة
الـتـقـيـيــم" ،مـتــوجـهــا بــالـشـكــر
إل ــى أع ـضــاء هـيـئــة الـتــدريــس
بالكلية على المجهود الكبير
الـ ـ ــذي ي ـب ــذل ــون ــه ل ـل ـم ـحــاف ـظــة
عـلــى صـحــة و ســا مــة الطلبة
ب ــال ـت ــوازي م ــع ال ــوص ــول إلــى
أقصى الدرجات الممكنة من
عدالة تقييم مستوى الطلبة،
خصوصا المجتهدين منهم،
وأ ش ــاد ب ــأداء غالبية الطلبة
وح ــرص ـه ــم ع ـل ــى الـتـحـصـيــل
العلمي.

فتح الكاميرات
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ذكـ ـ ــر رئ ـي ــس
ق ـس ــم ال ـم ـح ــاس ـب ــة فـ ــي كـلـيــة
الـ ـعـ ـل ــوم اإلداريـ ـ ـ ـ ــة ب ـجــام ـعــة
ال ـك ــوي ــت د .ص ـ ــادق ال ـب ـســام
أن ـ ـ ــه ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ــرغـ ـ ــم مـ ـ ــن ف ـتــح
الـ ـ ـك ـ ــامـ ـ ـي ـ ــرات أث ـ ـ ـنـ ـ ــاء تـ ــأديـ ــة
اخ ـت ـب ــارات ال ـط ـل ـبــة ع ــن بعد

فإن هناك صعوبة في رصد
تحركات الطلبة ،نظرا لكثرة
أع ـ ـ ـ ــداده ـ ـ ـ ــم داخـ ـ ـ ـ ــل الـ ـشـ ـع ــب
الدراسية ،مما يشوش عملية
ا لـمــرا قـبــة الفعلية لالختبار
وعدم التركيز معهم.
و ت ــا ب ــع ا لـ ـبـ ـس ــام" :ان فـتــح
ال ـ ـ ـكـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــرات لـ ـ ـي ـ ــس رادع ـ ـ ـ ــا
أساسيا للحد من الغش ،على
ال ــرغ ــم م ــن ان ــه أداة لـمــراقـبــة
الطلبة ورصد حاالت الغش"،
موضحا أن هناك نظاما في
الجامعة يعمل لرصد حاالت
التفات الطلبة أو نظر الطالب
إل ــى ج ـهــة أخـ ــرى ،م ـمــا يضع
الطلبة في موضع الغش.
وطـ ــالـ ــب بـ ـ ـض ـ ــرورة وض ــع
تعديالت على نظام المراقبة
لتتناسب مع طبيعة الطالب
الكويتي أثناء تقديم الحلول
في االختبارات اإللكترونية،
وحتى ال يظلم الدارس بعدم
قصده التحرك لــدواع أخرى،
مضيفا" :ان هـنــاك مطالبات
ب ـ ـت ـ ـعـ ــديـ ــل وت ـ ـ ـطـ ـ ــويـ ـ ــر نـ ـظ ــام
التعليم عن بعد ،وخاصة في
فترة االختبارات ،ألننا نجد
صـعــو بــة ل ــدى بـعــض الطلبة
فـ ــي ال ـ ــدخ ـ ــول عـ ـل ــى الـ ـنـ ـظ ــام،

وآخرين يخرجون منه نتيجة
عدم رغبتهم ،مما يودي إلى
ضياع وقت االختبار عليهم،
وهي من المشاكل الشائعة".

تفلت من أيدينا قبضة الغش،
ك ـمــا ان ـنــا ال نـسـتـطـيــع تقليل
وقـ ــت االخـ ـتـ ـب ــار ك ـ ـ ــأداة لـلـحــد
من عملية الغش ،ألن شبكات
االتصال واإلنترنت في بعض
المناطق ضعيفة".

بــدوره ،أكــد أستاذ القانون
ال ـ ــدول ـ ــي ف ـ ــي ك ـل ـي ــة ال ـح ـق ــوق
بـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت د .ع ـلــي
الـ ـ ــدوسـ ـ ــري أن هـ ـن ــاك ك ـثــافــة
طالبية في الشعب الدراسية
اإللكترونية قد تصل إلى 100
طالب ،مما يصعب على الكادر
التدريسي مراقبتهم أثناء فتح
الكاميرا.
وأش ـ ــار ال ــدوس ــري إل ــى أنــه
"الـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــا بـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات م ـج ـلــس
الجامعة بأن تكون االختبارات
ع ــن بـ ـع ــد ،ل ـ ــذا ح ــرص ـن ــا عـلــى
أن ت ـكــون األس ـئ ـلــة اخـتـيــاريــة
ول ـي ـس ــت م ـق ــال ـي ــة ،ح ـت ــى يـتــم
إس ـع ــاف ال ــوق ــت ل ــدى الـطـلـبــة
أثناء تأدية االختبار".
وأضـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ــه "فـ ـ ــي ال ــوق ــت
الـ ـح ــال ــي ال ن ـس ـت ـط ـيــع وض ــع
ضوابط للغش أثناء التعليم
اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي ،وخ ـ ــاص ـ ــة مــع
استخدامنا لهذا البرامج التي

تطوير النظام اإللكتروني

أسئلة اختيارية

من جهته ،شدد أستاذ اللغة
العربية في كلية اآلداب بجامعة
الـكــويــت د .يــوســف الـعــويـهــان
ع ـلــى ض ـ ــرورة ت ـطــويــر الـنـظــام
االلكتروني المتبع في الدراسة
عـ ـ ــن ب ـ ـعـ ــد ،مـ ـ ــن خ ـ ـ ــال دخـ ـ ــول
الـطــالــب إلــى الـنـظــام مــن جهاز
واحد فقط ،الفتا إلى أن النظام
الحالي يتيح للطالب الدخول
بــأكـثــر م ــن ج ـه ــاز ،مـمــا يسهل
ع ـم ـل ـيــة دخـ ـ ــول أحـ ــد االطـ ـ ــراف
مـكــانــه لــإجــابــة ع ــن االخـتـبــار
بدال عنه.
واستدرك العويهان" :نحتاج
الى تطوير فوري له ،يبين لنا
ما عدد األجهزة التي دخل منها
الطالب أثناء سير المحاضرة
عن طريق إظهار رقم اآليبي أو
الــرقــم ال ـخــاص بــالـهــاتــف الــذي
يستخدمه الطالب".

«المكتبات والمعلومات» 200 :موجه «تدريس التطبيقي» بحثت مع وزير المالية
بـ «التربوية المساندة» محرومون من الكادر
السويط :هل يعقل أن يكون راتب المستجد أعلى من الموجه؟ دعم البحث العلمي والفصل الصيفي
●

فهد الرمضان

أ كــد رئيس مجلس إدارة جمعية المكتبات
والمعلومات د .عبدالعزيز السويط أن المادة
 7من القرار  2019 16-الخاص بكادر الوظائف
التربوية المساندة حرمت  200موظف من فئة
الموجهين مــن الـمــزايــا الـمــالـيــة لـلـكــادر ،الفتا
الى انه في حال عدم انصافهم سيتنازل هؤالء
عن تلك المسميات من اجل المكافأة وستخلو
االدارات والتوجيه وتنهار المنظومة التعليمية.
وقــال السويط ،في تصريح أمــس ،إن صمت
القيادات التربوية وديوان الخدمة المدنية عن
هذا الظلم أمر مستغرب ،وعليهم إنصاف هذه
الفئة بالتحرك الجاد لضم الفئات غير المشمولة
بالقرار  2019-16بسبب المادة السابعة الظالمة.

ً
ووجه سؤاال لوزير التربية د .علي المضف
جــاء فيه :هــل يعقل ان يترقى موظف لوظيفة
اشــرافـيــة او موجه ويخصم مــن راتـبــه ويحرم
المكافأة؟ وهــل يعقل ان يكون راتــب الموظف
المستجد في تلك المهن أكثر من راتــب موجه
خدمته  14عاما؟ حتى اصبحت تلك الوظائف
االشرافية والتوجيه مهن طاردة!
وطـ ــالـ ــب وزي ـ ـ ــر الـ ـت ــربـ ـي ــة ب ــانـ ـص ــاف هـ ــؤالء
الموظفين والعمل على الغاء المادة  7من قرار
 2019-16لتشمل الزيادة الجميع من موجهين
وموظفي االدارات والمناطق التعليمية ،مضيفا
انه ال يتم ذلك اال بالتحرك الجاد من المضف مع
ديوان الخدمة المدنية ،أما غير غير ذلك فيكون
"حبر على ورق".

●

أحمد الشمري

ك ـشــف رئ ـيــس راب ـط ــة أع ـض ــاء هـيـئــة ال ـتــدريــس
بالكليات التطبيقية د .يوسف العنزي عن مناقشة
وزي ــر المالية وزي ــر الــدولــة لـلـشــؤون االقتصادية
واالستثمار خليفة حـمــادة ،بمكتبه ،فــي ضــرورة
دع ــم مـيــزانـيــة الـبـحــث الـعـلـمــي وهـيـئــة التطبيقي
بشكل ع ــام ،بما يحفظ مكانة التعليم و جــود تــه،
ومنها ميزانية الفصل الدراسي الصيفي ،النسيابية
تخريج الدفعات المتعاقبة من الطالب والطالبات.
وذكر العنزي ،في تصريح صحافي عقب اللقاء،
أن الــرابـطــة نــاقـشــت الـ ــدورة المستندية البطيئة
إل ق ــرار المستحقات المالية فــي الهيئة وغيرها،
حيث أكــد الــوزيــر حمادة أن المسؤولية تقع على
اإلدارة المالية فــي الجهات الحكومية فــي تفنيد
ميزانياتها بشكل ال يدع مجاال لألخذ والرد ،وقال

إن الجهات الحكومية ،ومنها "التطبيقي" ،مطالبة
بإعداد ميزانياتها وفــق االحتياجات ومتطلبات
العملية التعليمية الالزمة.
وأض ـ ـ ــاف أن ال ــرابـ ـط ــة ن ــاق ـش ــت إق ـ ـ ــرار م ـكــافــأة
الخدمة لمن أمـضــى  30عــامــا واستحقاق كليات
الهيئة لتكون نواة لجامعة حكومية ضمن قانون
الجامعات الحكومية.
وختم العنزي" :الوزير شدد في اللقاء على دور
هيئة التطبيقي ،كونها الممول الحكومي األول في
إمــداد سوق العمل باحتياجاته الالزمة ،ودورهــا
الـفـعــال ،بالتعاون مــع جميع الـ ــوزارات والجهات
الحكومية ،وأكــد حساسية المرحلة االقتصادية
ال ـحــال ـيــة ال ـت ــي تـعـيـشـهــا الـ ـب ــاد ،إثـ ــر ال ـجــائ ـحــة،
ومحاربة الوباء ،وضرورة استشعار كل الجهات،
م ــن خـ ــال خ ـفــض ال ـم ـص ــروف ــات ،وإيـ ـج ــاد بــدائــل
لإليرادات إلنعاش االقتصاد".

يوسف العنزي
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 102نقطة أمنية لتطبيق الحظر الجزئي في البالد

ً
المطيري :ال ثغرات نظرا لوجود معظم أفراد القوة بالحواجز ...والدوريات تعمل على مدار الساعة

نقاط أمنية ليلية لتنفيذ قرار الحظر الجزئي (تصوير نوفل إبراهيم)

محمد الشرهان

تمشيط كل المناطق
والتعامل مع جميع
أنواع البالغات
وإسناد الجهات
األمنية الميدانية

دوريات للشرطة
النسائية على مواقع
ممارسة الرياضة
لمنع الحضور إليها
خالل الحظر

سرية المهام الخاصة
مكلفة بإجراء النقاط
المتحركة لضبط
كاسري الحظر
والخارجين
على القانون

ً
على وقع الحظر الجزئي يوميا
من الخامسة مساء حتى الخامسة
ً
فـجــرا ،تتحول الـبــاد إلــى مسرح
للجهات األمنية ،التي تحيي ليلها
من خالل دوريات ونقاط أمنية في
مختلف المناطق ،لضمان تنفيذ
إج ــراء ات الحظر ،ومنع أي خرق
للقرارات الحكومية في هذا الشأن.
وي ـ ـصـ ــل رج ـ ـ ــال األم ـ ـ ــن ال ـل ـي ــل
ب ــال ـن ـه ــار ،ل ـل ـح ـفــاظ ع ـل ــى األمـ ــن،
ومالحقة الخارجين على القانون،
ومتابعة جميع البالغات األمنية
التي ترد الى غرفة عمليات األمن
العام من الغرفة المركزية ،وسد
أي ث ـغ ــرات أم ـن ـيــة ،وه ــي المهمة
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ل ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة،
باإلضافة إلى مهام تطبيق قرارات
مجلس ال ـ ــوزراء مــن خ ــال إقــامــة
ن ـق ــاط ال ـت ـف ـت ـيــش ط ـ ــوال ســاعــات
ال ـح ـظــر ال ـم ـح ــددة م ــن الـخــامـســة
ً
مساء إلى الخامسة فجرا.
وفــي الـسـيــاق ،أكــد مــديــر إدارة
ال ـع ـم ـل ـيــات ب ـق ـطــاع األمـ ــن ال ـع ــام،
ال ـع ـق ـيــد ع ـب ــدال ـل ــه ال ـم ـط ـي ــري ،أن
«ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ي ـع ـم ــل عـ ـل ــى ت ـط ـب ـيــق
قرارات المجلس المتعلقة بالحظر
الجزئي من خالل  102نقطة أمنية
ثابتة ومتحركة في جميع مناطق
البالد» ،الفتا إلى أن سرية المهام
ا لـخــا صــة التابعة للقطاع مكلفة
بعمل النقاط األمنية المتحركة،
وت ـع ـمــل ع ـلــى ال ــوج ــود ف ــي اكـثــر
مــن مــوقــع ،وف ــي ســاعــات الحظر
الجزئي.
وأضاف المطيري في لقاء مع
«الجريدة» ،أن رجــال األمــن العام،
بشكل عام وسرية المهام الخاصة
خصوصا ،يـبــدأون عملهم خالل

الحويلة :نتعامل بروح القانون مع الحاالت
اإلنسانية لكبار السن والمرضى
المطيري متحدثا للزميل محمد الشرهان
فترة الحظر الجزئي بعمل طابور
للقوة األمنية يتم من خالله تلقي
التعليمات الخاصة بتطبيق قرار
الحظر ،مــع التنبيه على ضباط
وأفـ ــراد ال ـقــوة ب ـضــرورة التعامل
ال ــراق ــي م ــع مـسـتـخــدمــي الـطــريــق
من مواطنين ومقيمين ،وتقدير
ال ـحــاالت اإلنـســانـيــة والـمــرضـيــة،
وال ـت ـعــامــل ب ـكــل ح ــزم وشـ ــدة مع
مخالفي القرار ،الفتا إلى أن عمل
القوة ال يقتصر على التدقيق على
تـصــاريــح األش ـخ ــاص المسموح
لهم بالتنقل أثـنــاء فـتــرة الحظر،
بل يشمل عملية التدقيق األمني
والمروري.

ثغرات أمنية
ونفى أن يكون هناك أي ثغرات
امنية بسبب وجــود معظم أفــراد
القوة األمنية بحواجز التفتيش،
الفتا إلى أن هناك دوريات تعمل
ع ـلــى مـ ــدار ال ـســاعــة ف ــي تمشيط

ال ـم ـنــاطــق ،وت ـت ـعــامــل م ــع جميع
أنـ ــواع ال ـبــاغــات ،بــاإلضــافــة الــى
اسناد الجهات األمنية الميدانية.
أم ــا ع ــن اإلجـ ـ ـ ــراءات الـمـتـخــذة
بـحــق مـخــالـفــي الـحـظــر الـجــزئــي،
ف ـقــال الـمـطـيــري ،إن «التعليمات
بهذا الجانب واضحة وصريحة،
وه ـ ــي ت ــدع ــو ل ـل ـت ـش ــدد ب ـح ــق أي
شـخــص يـخــالــف ق ــرار الـحـظــر أو
يحاول االلتفاف عليه» ،الفتا إلى
أن رجـ ــال األمـ ــن ف ــي ق ـطــاع األم ــن
العام والجهات األمنية المساندة
يحيلون بشكل يومي كل شخص
يثبت أن ــه كـســر الـحـظــر متعمدا،
مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى أن هـ ـن ــاك م ــراع ــاة
لـلـحــاالت اإلنـســانـيــة والـمــرضـيــة،
وب ـ ـعـ ــض ال ـ ـ ـحـ ـ ــاالت ال ـ ـتـ ــي ي ـت ــرك
تقديرها لضابط الموقع.
وأشار إلى أن رجال األمن العام،
م ــن خـ ــال وج ــوده ــم ال ـم ـيــدانــي،
يضبطون كذلك كل ما هو مخالف
ل ـل ـقــوان ـيــن ،م ـثــل ت ـعــاطــي ال ـم ــواد
ال ـم ـخ ــدرة ،أو الـ ـم ــواد الـمـسـكــرة،

مساعد الحسيني

أو األش ـخ ــاص ال ــذي ــن يـتـعـمــدون
ارت ـ ـكـ ــاب ال ـم ـخ ــال ـف ــات ال ـم ــروري ــة
ال ـج ـس ـي ـمــة ،الف ـت ــا إلـ ــى أن مـعــدل
ضبط الجرائم المشهودة ،خالل
ف ـت ــرة ال ـح ـظــر ،ي ـت ـجــاوز  3ال ــى 4
ً
حاالت يوميا ،وتتم إحالتها إلى
جهات االختصاص.
وأوض ـ ـ ـ ــح الـ ـمـ ـطـ ـي ــري أن ق ــوة
األم ــن الـعــام استعانت بالشرطة
النسائية لضبط بعض متجاوزات
الحظر خصوصا الالتي يمارسن
ال ــري ــاض ــة ع ـلــى خ ـط ــوط الـمـشــاة
وف ــي الـمـنــاطــق الـسـكـنـيــة ،مبينا
أن منتسبات ا لـشــر طــة النسائية
يحذرن أوال النساء من ممارسة
الـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـم ـ ـنـ ــوعـ ــة أث ـ ـنـ ــاء
الـحـظــر ،واذا مــا ثبت تـكــرار مثل
ه ــذه الـمـمــارســات يتخذ اإلج ــراء
ال ـق ــان ــون ــي ب ـح ــق أي ش ـخ ــص ال
يمتثل للتعليمات.
ولفت المطيري إلــى أن «األمــن
الـعــام» تعمل كذلك على الوجود
خ ــال الـفـتــرة الـصـبــاحـيــة فــي أي

ق ــال ضــابــط ســريــة المهام
الـخــاصــة ،ال ـمــازم أول سعد
الحويلة ،إن عمل رجال األمن
في نقاط التفتيش ال يقتصر
ع ـل ــى ع ـم ـل ـيــة ال ـت ــدق ـي ــق عـلــى
التصاريح األمنية الممنوحة
ل ــاش ـخ ــاص ال ـم ـس ـمــوح لهم
بالسير خالل الحظر الجزئي،
الفـ ـت ــا إلـ ـ ــى أن رج ـ ـ ــال األمـ ــن
يتعاملون مع كل االحتماالت.
وأضاف أن بعض كاسري
الحظر الجزئي أثناء ضبطهم
يتم التدقيق عليهم وبتفتيش
بعضهم احترازيا يتبين أنهم
مطلوبون أمنيا أو جنائيا،
كما يعثر بحوزتهم على مواد
مخدرة وأدوات تعاط ،وبعض

المواد المسكرة ،الفتا إلى أن
دور رجل األمن عند ضبط أي
شخص كاسر للحظر يتمثل
في التأكد من األسباب التي
دعـ ــت هـ ــذا ال ـم ـخ ــال ــف لـكـســر
الحظر.
وذكـ ــر ال ـحــوي ـلــة أن هـنــاك
حــاالت انسانية لكبار السن
أو حـ ـ ـ ـ ـ ــاالت م ـ ــر ضـ ـ ـي ـ ــة ي ـت ــم
التعامل معها بروح القانون،
وي ـص ــل األمـ ــر إل ــى مـســاعــدة
هـ ـ ــذه ال ـ ـ ـحـ ـ ــاالت ب ــإي ـص ــال ـه ــا
ال ـ ــى م ـق ـص ــده ــا ،سـ ـ ــواء ك ــان
م ـس ـت ـش ـفــى أو ص ـي ــدل ـي ــة أو
ح ـت ــى م ـق ــر الـ ـسـ ـك ــن ،م ـش ـيــرا
إلــى أنــه الحــظ التزاما كبيرا
مــن الـمــواطـنـيــن والمقيمين

موقع يشهد التجمعات المخالفة
لـ ــاش ـ ـتـ ــراطـ ــات الـ ـصـ ـحـ ـي ــة م ـثــل
المجمعات ،واألســواق التجارية،
وبعض الوزارات الخدمية ،مشيرا
إلــى أن غرفة العمليات المركزية
تتلقى بالغات عن هذه التجمعات
الـتــي يتعامل معها رج ــال األمــن
العام بشكل فوري.

س ــري ــة ال ـم ـهــام ال ـخــاصــة بـقـطــاع
األم ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ،الـ ـمـ ـق ــدم م ـســاعــد
الـحـسـيـنــي ،إن «رجـ ــال األم ــن في
ال ـق ـطــاع بـشـكــل عـ ــام ،واألمـنـيـيــن
الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ف ـ ــي سـ ــريـ ــة ال ـم ـه ــام
الخاصة خصوصا يعملون على
مـ ــدى  24س ــاع ــة ،ألجـ ــل تـطـبـيــق
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ب ـم ـج ـلــس
الـ ــوزراء ،وتنفيذ ال ـقــرار الخاص
بــالـحـظــر ال ـجــزئــي ف ــي الـســاعــات
الـمـحــددة ل ــه» ،الفـتــا إلــى أن عمل
رج ـ ــال األم ـ ــن ف ــي ك ــل ال ـق ـطــاعــات
الميدانية واجب وطني مقدس.
وأض ــاف الحسيني أن ــه لمس
من خــال وجــوده على رأس قوة
سرية المهام الخاصة من خالل
النقاط األمنية ،التي شملت جميع
الـمـحــافـظــات ،ال ـتــزامــا كـبـيــرا من
المواطنين والمقيمين بـقــرارات
الـمـجـلــس ،عـمــومــا وق ــرار الحظر
ال ـج ــزئ ــي ب ـشـكــل خ ـ ــاص ،مـشـيــرا
إلى أنه لمس أيضا تفهم الجميع
لعمل رجال األمن من أجل سالمة
من يعيشون على أرض الكويت.
وذك ـ ـ ــر أن ال ـت ـع ـل ـي ـم ــات ال ـت ــي
تـ ـص ــدر ل ـض ـب ــاط واف ـ ـ ـ ــراد ســريــة
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــام ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة واض ـ ـح ـ ــة
وصريحة ،وتنص على ضــرورة
التعامل الراقي مع الجميع ،سواء
ك ــان مــواط ـنــا أو مـقـيـمــا ،وتـفـهــم

واجب وطني مقدس
م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال رئ ـي ــس قسم

إعطاء التعليمات قبل االنتشار

ً
 123شخصا خالفوا الحظر خالل  6أيام

ً
ً
 86مواطنا و 37وافدا ...واألحمدي في المرتبة األولى
ذكــرت اإلحصائية الصادرة عن اإلدارة العامة
ل ـل ـع ــاق ــات الـ ـع ــام ــة واإلعـ ـ ـ ـ ــام األمـ ـ ـن ـ ــي ،أن ع ــدد
األشخاص الذين خالفوا قرار الحظر الجزئي منذ
ً
تطبيقه مساء األحــد الماضي ،بلغ  123شخصا،
منهم  86مواطنا و 37وافدا.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن م ـح ــاف ـظ ــة األحـ ـ ـم ـ ــدي اح ـت ـلــت
الـ ـم ــرتـ ـب ــة األول ـ ـ ـ ــى فـ ــي عـ ـ ــدد االش ـ ـخ ـ ــاص ال ــذي ــن
ك ـســروا ق ــرار الـحـظــر ،وبـلــغ ع ــدد المخالفين بها
ً
 44شـخـصــا  ،تلتها محافظة ا لـجـهــراء بالمرتبة
الـثــانـيــة ،وبـلــغ عــدد مخالفي ال ـقــرار  24شخصا،
ومن ثم محافظة حولي ،بلغ عدد المخالفين 22

ّ
شخصا ،و حــلــت محافظة العاصمة فــي المرتبة
ال ــرابـ ـع ــة ،ح ـيــث ب ـلــغ عـ ــدد ال ـم ـخــال ـف ـيــن ف ـي ـهــا 14
ً
شخصا ،وتـســاوت محافظتا الـفــروانـيــة ومـبــارك
الكبير بأقل أعــداد األشخاص الذين كسروا قرار
ال ـح ـظ ــر ،وب ـل ـغ ــوا  6أش ـخ ــاص ف ــي ك ــل مـحــافـظــة.
وذك ــرت اإلدارة أن جميع االشـخــاص الــذيــن تم
ضبطهم مخالفين لقرار الحظر الجزئي أحيلوا الى
إدارة التحقيق بالمحافظات الست ،التابعة لإلدارة
العامة للتحقيقات ،الفتة الى أن األيام الستة األولى
لتطبيق القرار لم تشهد أي كسر للحظر في المياه
اإلقليمية أو قرارات لكسر الحجر المنزلي.

سعد الحويلة

ف ـ ــي س ـ ــاع ـ ــات ال ـ ـح ـ ـظـ ــر ،مـمــا
سـهــل عـمــل رجـ ــال األمـ ــن في
مواقعهم.
الحاالت اإلنسانية والمرضية،
وال ـت ـع ــام ــل ب ـح ــزم وش ـ ــدة مــع
ك ــل م ــن ي ــري ــد االل ـت ـف ــاف عـلــى
قــرار الحظر أو الـتـجــاوز على
القانون.

أمني وقائي
وأوضح الحسيني أن رجال
ال ـســريــة يـعـمـلــون ف ــي خطين
متوازيين أمني وقائي ،وآخر
متعلق بتطبيق االشتراطات
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة وال ـ ـتـ ــدق ـ ـيـ ــق ع ـلــى
التصاريح الخاصة الممنوحة
ل ــاشـ ـخ ــاص ال ـم ـس ـم ــوح لـهــم
بالسير خالل ساعات الحظر،
الفتا إلــى أن أي شخص يريد
الـ ـت ــاع ــب أو االلـ ـتـ ـف ــاف عـلــى
اإلجراءات األمنية واالحترازية
يتحمل اإلجـ ــراء ات القانونية
المتخذة بحقه.
وطـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـم ـ ــواط ـ ـن ـ ـي ـ ــن
والمقيمين بالتعاون مع رجال
األمـ ـ ــن الـ ـم ــوج ــودي ــن ألج ـل ـهــم
وراحـتـهــم ،ويعملون مــن أجل
ســامــة الـجـمـيــع ،مــوضـحــا أن
رجل األمن هو العين الساهرة
على راحة الجميع.

توقيف مواطن وعراقي وبدون بمخدرات وكسر للحظر
ألـ ـق ــى رجـ ـ ــال األمـ ـ ــن ف ــي س ــري ــة ال ـم ـهــام
الخاصة ،القبض على مواطن ووافد عراقي
وشخص ثالث من غير محددي الجنسية،
بتهمة كسر قــرار الحظر الجزئي وحيازة
مواد مخدرة بقصد االتجار والتعاطي ،في
قضيتين منفصلتين.
وفي التفاصيل التي رواها لـ «الجريدة»
ضابط سرية المهام الخاصة ،النقيب محمد
الكندري أن رجال االمن أثناء تواجدهم في
إح ــدى الـنـقــاط األمـنـيــة الـخــاصــة بتطبيق
قرار الحظر الجزئي ،بمنطقة السرة ،وخالل
عملية التدقيق على تصاريح التنقل خالل
فترة الحظر تم ضبط مواطن بالعقد الثالث
من عمره في حالة غير طبيعية وكان كاسرا

لقرار الحظر ،وعند تفتيشه احترازيا عثر
بحوزته على مادة الشبو المخدرة وأدوات
تعاط وحبوب مخدرة.
ٍ
وأضاف الكندري أن رجال االمن سجلوا
قضية كسر حظر بحق المواطن في مخفر
شرطة السرة ،ثم أحالوه الى االدارة العامة
لـمـكــافـحــة الـ ـمـ ـخ ــدرات ،ت ـم ـه ـيــدا لتسجيل
قضية أخ ــرى بـحـقــه ،تـحــت مسمى حـيــازة
مواد مخدرة.
وأضاف أنه ،في قضية أخرى منفصلة،
أثناء مرور إحدى المركبات بنقطة تفتيش
تابعة لسرية المهام الخاصة الحظ رجال
األم ــن االرت ـب ــاك عـلــى قــائــد الـمــركـبــة ،وهــو
وافــد عــراقــي ،وبرفقته شخص غير محدد

الجنسية ،وعند استيقافهما وتوجيه تهمة
كـســر الـحـظــر الـجــزئــي لـهـمــا ب ــدت عليهما
عالمات االرتباك الشديدة.
وذكر الكندري ان رجال االمن فتشوهما
احترازيا وعـثــروا بحوزتهما على كميات
ك ـب ـي ــرة م ــن مـ ـ ــادة ال ـك ـي ـم ـي ـكــال الـ ـمـ ـخ ــدرة،
وك ـم ـي ــة م ــن ال ـح ـب ــوب الـ ـمـ ـخ ــدرة ومـ ـي ــزان
حساس وأكـيــاس للتعبئة ،بــاالضــافــة الى
مبلغ مالي كبير ،الفتا الى ان رجــال االمن
احــالــوهـمــا الــى مخفر الـشــرطــة المختص،
حيث سجلت بحقهما قضية كسر الحظر
ومن ثم احيال الى االدارة العامة لمكافحة
ال ـم ـخــدرات لتسجيل قـضـيــة ح ـيــازة مــواد
مخدرة بحقهما.

«الداخلية» تستدعي محرض األطفال على االنتحار «الجمارك» :ضبط  4.5ماليين حبة كبتاغون وبضائع مقلدة
اسـتــدعــت اإلدارة الـعــامــة لـلـمـبــاحــث الـجـنــائـيــة «إدارة
مـكــافـحــة ال ـجــرائــم اإلل ـك ـتــرون ـيــة» م ـحــرض األط ـف ــال على
االنتحار في مواقع التواصل االجتماعي للتحقيق معه،
حيث تم تحويله إلى جهة االختصاص التخاذ اإلجراءات
القانونية الالزمة بحقه.
وذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بوزارة
الــداخ ـل ـيــة ،فــي ب ـيــان تــوضـيـحــي ،ردا عـلــى مـقـطــع فيديو
متداول على بعض مواقع التواصل ،ويتضمن قيام أحد
األشخاص بإلقاء هاتفه النقال من مكان مرتفع ،عبر بث
مباشر على حسابه في «انستغرام» ،محرضا األطفال على

االنتحار ،أنه بعد البحث والتحري تم التعرف على هوية
الشخص صاحب المقطع واسـتــدعــاؤه والتحقيق معه،
وت ــم تحويله إل ــى جـهــة االخـتـصــاص الت ـخــاذ اإلجـ ــراء ات
القانونية بحقه.
وأه ــاب ــت وزارة الــداخـلـيــة بــأول ـيــاء األمـ ــور اإلبـ ــاغ عن
أي مـمــارســات مشتبه فيها على هــاتــف ال ـطــوارئ ()112
لـمـســاعــدة رجـ ــال األمـ ــن ف ــي ضـبــط أص ـحــاب ـهــا ،ومــراقـبــة
م ـح ـتــوى م ــا ي ـشــاهــده أط ـفــال ـهــم ع ـبــر وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
المختلفة حفاظا على سالمتهم.

ّ
تمكن رج ــال الـجـمــارك مــن توجيه
ضــربــة ج ــدي ــدة ل ـمــروجــي ال ـم ـخــدرات
وال ـم ـم ـن ــوع ــات ،ح ـيــث ت ــم ض ـبــط 4.5
ماليين حبة مــن م ــادة يشتبه بأنها
كـبـتــاغــون م ـخ ــدرة ،وكـمـيــة م ــن م ــادة
التنباك الممنوعة ،وبضائع مقلدة،
وت ـ ــم ال ـع ـث ــور ع ـل ـي ـهــا ف ــي حــاوي ـت ـيــن
قادمتين إلى البالد.
وأع ـل ـنــت لـجـنــة اإلع ـ ــام الـجـمــركــي
ب ـ ــاإلدارة الـعــامــة لـلـجـمــارك ،أن رجــال

إدارة ج ـ ـمـ ــارك الـ ـم ــوان ــئ ال ـش ـمــال ـيــة
بميناء الشويخ الحظوا ،أثناء عملهم،
وجود  4حاويات عليها اشتباهَّ ،
ومر
ً
على وجودها أكثر من  90يوما ،ولم
يتقدم أحد لتسلمها ،فقام المفتشون
ب ـت ـف ـت ـي ــش ال ـ ـ ـحـ ـ ــاويـ ـ ــات ،وتـ ـبـ ـي ــن أن
حاويتين منها ال تحتوي على شيء
مخالف ،أما الحاوية الثالثة فتحتوي
عـلــى ج ـهــاز لتفقيس الـبـيــض ،وعثر
بداخله على نحو  4.5ماليين حبة من

مــادة يشتبه بأنها كبتاغون ،بينما
تحتوي الــرابـعــة على بضائع مقلدة
مخبأة بغرفة خلفية ،إضافة إلى مادة
التنباك الممنوعة.
وأشـ ـ ـ ـ ــادت ال ـل ـج ـن ــة بـ ـتـ ـع ــاون ق ــوة
اإلط ـفــاء الـعــام فــي الـجـهــود المبذولة
لضبط هذه الممنوعات ،وحــذرت كل
م ــن ت ـس ـ ّـول ل ــه نـفـســه ت ـهــريــب ال ـمــواد
المخدرة والبضائع المحظورة بكل
أشكالها وأنواعها إلى البالد.

ةديرجلا
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لماذا يعجز البرلمان
عن ذلك؟

المستشار شفيق إمام

ّ
مظفر عبدالله

mudaffar.rashid@gmail.com

تحول غضب الناس اليومي إلى حالة من االستهتار وعدم
المباالة ،وباتت السلوكيات المكروهة في الشارع ،وفي
التعليقات التي تعج بها وسائل التواصل االجتماعي ال تجد
طريقها للحل.
أول العمود:
كــل ابـتـكــار جــديــد فــي عــالــم اإلع ــام الــرقـمــي (كـلــوب
ً
ً
هاوس مثال) يشجع على الحوار كقيمة نقف معه بعيدا
عن قيمة ما يطرح ،مجتمعنا بحاجة إلى أن يتحدث
بعضنا لبعض فاألحكام المسبقة واالنطباعات العامة
تسيء لعالقاتنا االجتماعية.
***
ً
ً
أذكر تصريحا سابقا لسمو رئيس الوزراء الحالي
طلب فيه من المواطنين اإل بــاغ عن أي حادثة فساد
للجهات المعنية ،وألن الناس في هذا البلد سئموا من
كشف الكثير من مواطن الفساد عبر منصات إلكترونية
ال تهدأ طــوال ســا عــات ا لـيــوم ،وتكتب مــا تـشــاء– الغث
والسمين– مــن دون نتائج وال معالجة لما يقولونه
في العلن! فكل الجهات الرقابية وعددها  ١٢جهة لم
تستطع وقف الهدر والفساد المستشري!
المستغرب هنا أن البرلمان المنوط به المساهمة
في وقف هذه الظاهرة ال يستطيع هو اآلخر عمل شيء
فــي مـلـفــات مـكـشــو فــة و فـضــا ئـحـيــة بــا مـتـيــار ،فمجلس
األمة ال يملك قراره في كشف أسماء مزوري الشهادات
العلمية ،و هــو ال يستطيع و قــف مـنــح أرا ض ــي ا لــدو لــة
لغير مستحقيها كما هي الحال في الحيازات الزراعية
والجواخير الممنوحة بالمخالفة لقوانين تنظيمها،
ً
أو المتاجرين باإلقامات كمثال ،بل يقف صامتا وال
يستخدم أدواته البرلمانية!
التساؤالت المطروحة هنا :ما فائدة هذه التشكيالت
ً
الـ ــوزاريـ ــة ال ـت ــي ت ـت ـعــاقــب وت ـل ــد حـ ـش ــدا م ـمــن يـسـمــون
(وزيـ ـ ــر س ــاب ــق) ومـ ــا أكـ ـث ــره ــم؟! ومـ ــا ف ــائ ــدة ال ـبــرل ـمــان
ُ
للبلد وللمواطنين؟ و لـمــاذا تـضــرب أ مــا نــي ومصالح
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـشـ ـخـ ـص ــون بـ ـبـ ـس ــاط ــة وبـ ـ ــدون
االستعانة بالخبراء مشاكل البلد المزمنة؟
غ ـضــب ال ـن ــاس ال ـي ــوم ــي ت ـح ــول إل ــى ح ــال ــة م ــن عــدم
المباالة ،وباتت السلوكيات المكروهة في الشارع ،وفي
التعليقات التي تعج بها وسائل التواصل االجتماعي،
هــم أق ــرب لـلـيــأس بسبب أن مـشــاكــل الـبـلــد االعـتـيــاديــة
والتقليدية ال تـجــد طريقها لـلـحــل ،و خـيــر مـثــال على
ذلك إصالح الطرق! هذا ما وصلنا إليه من مستوى.
نحن نعيش مسرحية.

زمالؤنا الراحلون

في ظل الدستور :استقالل القضاء مظهر من مظاهر حضارة األمم
وزراء ال ـعــدل فــي حـمــايـتـهــم السـتـقــال
القضاء والذود عن حصنه ومالذه األمين،
كحراس لسيادة الدولة وتطبيق قوانينها
وص ـ ـ ــون دس ـ ـتـ ــورهـ ــا ،وم ـن ـظ ــوم ــة ح ـقــوق
اإلنسان من عدل ومساواة وحرية ،ومنع
التدخل في سير العدالة ،إنما يدافعون عن
حضارة أممهم.
وقــد كــان استقالل القضاء فــي الكويت
أسبق مــن استقاللها كــدولــة ذات سيادة،
وأسبق من دستورها الذي كفلت نصوصه
هــذا االسـتـقــال ،ألن القضاء فــي الكويت،
اق ـت ــدى وسـ ــار مـسـيــرة ال ـق ـضــاء ف ــي صــدر
ّ
اإلسالم ،عندما ولى األمير صباح األول أول
حاكم للكويت الشيخ محمد بن عبدالرحمن
العدساني والية القضاء ،بعد أن أخذ عليه
عـهــدا بــأن يحكم بـشــرع الـلــه ،وهــو العهد
الذي أخذه الناس على الشيخ ،عندما ولوه
أمرهم في خيمة القرين التي نزحت اليها
القبائل والجماعات من مختلف األعــراق
واألج ـ ـنـ ــاس م ــن ش ـبــه ال ـج ــزي ــرة الـعــربـيــة
والعراق وفارس ،وكانوا يديرون أمورهم
بأنفسهم على قدم المساواة.

القضاء في اإلسالم
ولعل ما حير الباحثين والمستشرقين،
استقالل القضاء في صدر اإلسالم ،في قوم
لــم يـكــن لـهــم نـصـيــب كـبـيــر مــن الـحـضــارة
وقت نزول القرآن ،ولكن بعضهم لم ينتبه
الى حقيقة هامة وهي أن العقيدة الدينية
الـقــويــة الـتــي م ــأت قـلــوب المسلمين في
صــدر اإلس ــام ،وقــد كــان الــرســول يقضي
بينهم بالحق والـعــدل ،فكان قــدوة ومثال
يحتذى لكل قضاة هذا العصر ،هي التي
أرست استقالل القضاء ليحكم بين الناس
بالعدل ،كما أمر المولى عز وجل ،وإقامة
ال ـع ــدل ه ــي جــوهــر اإلس ـ ــام وم ــن صـفــات
اإلمـ ـ ــام ال ـ ـعـ ــادل ،ومـ ــا وص ـف ـتــه ب ــه رســالــة
الحسن البصري الى أمير المؤمنين عمر
بن عبدالعزيز أنه "صالح كل فاسد ،وقوة
كل ضعيف ،ونصفة كل مظلوم ،ومفزع كل
ملهوف ك ــاألب الحفي على أوالده ،واألم
الشفيقة البرة الرحيمة بأوالدها ،كالقلب
بـيــن ال ـجــوانــح ،تصلح بـصــاحــه وتفسد
بفساده".

وم ــن هـنــا ك ــان خـطــاب سـيــدنــا عـمــر بن
الخطاب الى أبي موسى األشعري ،بعد أن
واله قاضيا على الكوفة "إن القضاء فريضة
محكمة وسنة متبعة ..آس بين الناس في
مـجـلـســك وف ــي وج ـهــك وق ـضــائــك حـتــى ال
يطمع شريف في حيفك ،وال ييأس ضعيف
في عدلك ،وإياك والغضب والقلق والضجر
والتأذي بالناس والتنكر على الخصومة،
فإن القضاء في مواطن الحق مما يوجب
الله به األجر".
وفي القضاء في صدر اإلسالم قصص
كثيرة لقامات مــن الـقـضــاة ،منهم قاضي
الكوفة شريك بن عبدالله ،عندما نظر في
شكوى امرأة ضد األمير موسى بن عيسى
ابن عم الخليفة أمير المؤمنين ،لعدوانه
عـلــى حــائــط ل ـهــا ،فــأمــر ال ـقــاضــي صاحب
ال ـشــرطــة بــاس ـتــدعــاء األم ـي ــر إل ــى مجلس
الـقـضــاء ،ولـ ّـمــا ذه ــب رئـيــس الـشــرطــة إلــى
األمير يبلغه أمر مثوله أمام القاضي ،كلفه
األمير بأن يبلغ القاضي رسالة يقول فيها
للقاضي" :يا سبحان الله ما رأيت أعجب
م ــن أم ـ ــرك ،ام ـ ــرأة ادعـ ــت دعـ ــوى ل ــم تـصــح،
أعديتهــا ّ
علي" ،فذهب رئيس الشرطة إلى
الـقــاضــي يبلغه الــرســالــة ،فــأمـ ــر القـاضي
بـحـبــس رئـيـ ــس ال ـشــرطــة ،ل ـعــدم إح ـضــاره
األمير ،ولما بلغ ذلك األمير ،أرسل حاجبه
إلى القاضي يطلب منه إطالق سراح رئيس
ُ ًّ
صرا على عدم حضور مجلس
الشرطة ،م
ال ـق ـض ــاء ،فــأمــر ال ـقــاضــي بـحـبــس حــاجــب
ً
األم ـي ــر ،وكـلـمــا أرس ــل األم ـيــر وسـيـطــا في
ً
األمر قرر القاضي حبسه ،قائال لهم" :حتى
ال تعودوا إلي برسـالة ظالم" ،فما كان من
األمير إال أن ذهب إلى السجن وفتح بابه
ً
وأخرجهم جميعا منه.
فلما علم القاضي بذلك قــال :ما ُ طلبنا
هــذا األم ــر (يعني الـقـضــاء) ولـكــن أكرهنا
عليه وضمنوا لنا فيه اإلعزاز إذا تقلدناه،
وق ـ ــرر ال ــذه ــاب إلـ ــى الـخـلـيـفــة مـسـتـعـفـيــا،
فلما عـلــم األم ـيــر ،خـشــي غضبة اب ــن عمه
ً
الخليفة فسارع إلى القاضي مناشدا إياه
أال يـفـعــل ،فــأصــر الـقــاضــي عـلــى حـضــوره
ً
مجلس القضاء ،بعد أن يعيدهم جميعا
إلى السجن ،وامتثل األمير ألمر القاضي،
ً
وحضر مجلس القضاء ،جنبا إلــى جنب
مع المرأة الشاكية ،التى قال لها القاضي:

هذا خصمك فاشرحي دعواك عليه ،وكلما
كــانــت تنتهى مــن كــامـهــا ،ك ــان الـقــاضــي
ي ـســأل ـهــا ه ــل هـ ـن ــاك ش ـ ــيء آخ ـ ــر تــريــديــن
إضافتـه.
ولما فــرغ القاضي من سماع الدعوى
وسـ ـم ــاع األمـ ـي ــر والـ ـشـ ـه ــود ف ـص ــل فـيـهــا
لصالح المرأة وفض مجلس القضاء ،ودعا
األمير ليجلس مكانه.
ولهذه القصة دالالت كثيرة ،وهي:
األولى :أن حق التقاضي ،مكفول للناس
كافة ،وأنــه أمــام منصة القضاء يتساوى
األمير وامرأة من أحاد الناس.
الثانية :خطورة وجسامة المسؤولية
الملقاة على عاتق القاضي ،فالقضاة هم
ورثة األنبياء والرسل ،يؤرقهم أن يناموا
على ضيم ولهذا قــال قاضي الكوفة وقد
عزم على ترك والية القضاة "نحن مكرهون
على هذا األمر".
ال ـثــال ـث ـ ــة :أن هـيـبــة ال ـق ـضــاء م ــن هيبة
الــدولــة ،وفــي هــذا السياق يقول القاضي
ش ــري ــك "وضـ ـمـ ـن ــوا ل ـن ــا اإلعـ ـ ـ ــزاز ف ـي ــه إذا
تقلدناه".
الــراب ـعــة :اسـتـقــال الـقــاضــي عــن سلطة
الحكم ،وأنــه ال تأثير لهذه السلطة عليه،
فــالـقــاضــي يــأمــر بحبس رئـيــس الـشــرطــة،
ويرفض الرسالة التي بعث بها األمير إليه.
والـجــديــر بــالــذكــر أن اسـتـقــال القضاء
في الكويت ،كان أسبق من استقالل دولة
الـكــويــت وم ــن حـضــارتـهــا ،بسبب النشأة
اإلن ـس ــان ـي ــة األول ـ ـ ــى لـلـمـجـتـمــع ال ـكــوي ـتــي
ف ــي خـيـمــة ال ـقــريــن ال ـتــي جـمـعــت الـقـبــائــل
والجماعات التي نزحت من شبه الجزيرة
العربية والـعــراق وفــارس لتقيم مجتمعا
فــي واح ــة الـســام فــي هــذه الخيمة بعيدا
عن االضطرابات التي عمت الجهات التي
نزحت منها ،فكانوا على اختالف أجناسهم
وأعراقهم يديرون أمورهم بأنفسهم على
قدم المساواة إلى أن ولوا أول حاكم عليهم
وه ــو الـشـيــخ ص ـبــاح األول ،فــولــى ب ــدوره
الشيخ العدساني على أن يحكم بشرع الله
ليأخذ عليه عهدا بذلك كالذي قطعه على
نفسه للناس كافة ،فسار وسار من يخلفه
على النهج ذاته الذي عرف به القضاء في
اإلسالم من استقالل وعدل وحيدة وتجرد.
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.

يوان جيانغ *

الغموض مستمر في «مبادرة الحزام والطريق»
ً
ّ
مرت ثماني سنوات تقريبا وال يزال الغموض يكتنف "مبادرة
الحزام والطريق" التي تثير ضجة عالمية واسعة ،فهل يصعب
ً
فهم الصين فعال أم أن الصين ال تريد أن يفهمها اآلخرون؟
بــدأت القصة حين اقترح الرئيس الصيني شي جين بينغ
إطالق "حزام طريق الحرير االقتصادي" و"طريق الحرير البحري"
للقرن الحادي والعشرين في عام  ،2013لكن بكين احتاجت إلى
أكثر من سنة لتشكيل مجموعة رائــدة في هذا المجال ،وسنة
ونصف إلصــدار توصية واحــدة ومليئة بالشعارات المبهمة
حول "مبادرة الحزام والطريق" ،تتماشى هذه التقلبات الدائمة
مع اإلطار الذي تستعمله بكين لوصف المبادرة باعتبارها خطة
منفتحة وشاملة وخاضعة لنقاشات متبادلة.
تحاول الصين بكل وضوح أن تفرض نفوذها من خالل هذه
الـمـبــادرة ،يسعى كــل بلد إلــى توسيع نـفــوذه فــي الـخــارج ،لكن
الصين تملك أدوات تفوق جميع األطــراف األخــرى وستصبح
ً
قريبا أكبر قوة اقتصادية في العالم .تتعلق المسألة األساسية
َ ً
اآلن باحتمال أن تخفي "مبادرة الحزام والطريق" ِحيال مدروسة
وخــادعــة ،مثل نظرية "فــخ الــديــون" ،لفرض الهيمنة الصينية
اإلقليمية بطريقة سلسة واستراتيجية.
ً
يبدو نظام تمويل التنمية في الصين مفككا أكثر من اللزوم
ويفتقر إلى التنظيم ،وهذا ما يمنعه من التحول إلى استراتيجية
مــدروســة لتنفيذ "م ـبــادرة ال ـحــزام والـطــريــق" .يسهل أن تتأثر
قروضه ومشاريعه الخارجية بالتقلبات الحاصلة في العالقات
الصينية األميركية وبتفشي فيروس كورونا المستجد ،لذلك
ً
ً
منحى مبالغا فيه وتبقى
اتخذت دبلوماسية الديون المزعومة
عمليات مصادرة األصول الخارجية نادرة.
فــي مــا يـخــص الـتــأثـيــر الـعـسـكــري الــدقـيــق ل ــ"م ـبــادرة الـحــزام
والـطــريــق" ،اعترفت جهات كثيرة ،بما فــي ذلــك دبلوماسيون
ومحللون أميركيون سابقون من أمثال دانيال راســل وباليك
ً
بيرغر ،بأن جــزء ا من الموانئ المرتبطة بهذه المبادرة يكون
ً
ُ ّ ً
صمما ألغراض تجارية ،وبالتالي يستحيل استعماله عسكريا،
م
ورغم انتشار الخبر المفاجئ حول ّتأجير ميناء "هامبانتوتا"
في سريالنكا لشركة صينية ،ال توثق أي أدلة حصول عمليات
عسكرية صينية في "هامبانتوتا" أو محيطها.
ً ُ
عمليا  ،تـحـ ّـد د الحكومات المحلية ومصالحها السياسية
واالقتصادية طريقة تنفيذ مشاريع "مبادرة الحزام والطريق"
بوتيرة تدريجية ومـجــزأة من خــال تفاعالت ثنائية متنوعة
ومـطـ ّـولــة مــع بكين .يتخذ بعض المشاريع فــي هــذه المبادرة
ً
ً
ً
طابعا فوضويا وعشوائيا وتكثر فيه الجوانب المتغطرسة
والخادعة ،حتى المجموعة االستشارية الرسمية التي تدعم
"مـبــادرة الـحــزام والطريق" اعترفت بــأن هــذه المبادرة ال تقوم
على آلية تنسيق مركزية وال مجموعة واضـحــة مــن مقاربات
العمل الكامنة.
أصبحت "مبادرة الحزام والطريق" اليوم أشبه بمراهق في
ً
ً
سن البلوغ! هي تهدف إلى تحقيق اإلنجازات فعال ،لكن نادرا
ُ
مــا تحلل األسـبــاب واآلل ـيــات .يقتنص السياسيون المحليون
الفرص السانحة إلطالق الوعود بتحقيق معجزات اقتصادية
ً
أمــام الناخبين ،لكن نــادرا ما يشككون بمنافع البنى التحتية
الـمـقـتــرحــة ،فـفــي ال ـم ـشــاريــع الـتــابـعــة ل ـل ـم ـبــادرة ف ــي بــاكـسـتــان
ً
وســريــان ـكــا م ـث ــا ،تـحـمــل األطـ ـ ــراف ال ـثــاثــة ط ـمــوحــات كـبــرى
لكنها تفتقر إلــى خطة عملية لتنفيذها ،وفــي بعض الحاالت
المتطرفة فــي ســريــانـكــا ،ات ـخــذت الـشــركــات الصينية خطوة
غريبة ووضعت اللمسات األخيرة على دراسة الجدوى الخاصة
بمشاريعها المقترحة ،وفــي ح ــاالت أخ ــرى ،تنفق الحكومات
لتقييم سهولة تنفيذ المشاريع وأرباح
المحلية مبالغ صغيرة ّ
السوق المحتملة ،لكنها تبذر مبالغ طائلة في المقابل لالحتفال
بمشاريع غير مكتملة.
الحزام
ـ"مبادرة
ب
المحيطة
المشاكل
هذه
تدرك
ال شك أن بكين
ّ
والـطــريــق" وربـمــا اتـخــذت التدابير الــازمــة لتجنبها ،وتفضل
ً
الـصـيــن عـلــى األرجـ ــح أال تـفـصــح عــن تـلــك ال ـخ ـطــوات عـلـنــا ألن
ً
سياستها الخارجية ترتكز دوما على حفظ ماء الوجه ،ويشتق
هذا النهج في األصل من ثقافتها التقليدية.
في النهاية ،ال بد من االعتراف بأن "مبادرة الحزام والطريق"
ً
تكن كذلك يوما ،بل إنها
ليست استراتيجية بحد ذاتها ،ولــم ّ
ّ
التبدل ،وبعبارة
خليط من اإلعدادات السياسية التي ال تكف عن
أخرى ،إنها ّ
مجرد "مبادرة" كما يشير اسمها ،لكن يغفل الجميع
ً
عن هذه الكلمة دوما عند إطالق المواقف الدولية.
* «دبلومات»

٩

زوايا ورؤى

محمد أحمد المجرن الرومي
في أسبوع واحد خسرت الدبلوماسية الكويتية ثالثة من أبنائها
المخلصين لوطنهم ،تفانوا في عملهم الدبلوماسي ،وتولوا عدة
مناصب سواء داخل الــوزارة أو في بعثات الكويت الدبلوماسية
والقنصلية في الخارج.
أول الراحلين هو السفير عبدالعزيز عيسى الخضر ،يرحمه
الله ،ويعتبر من األوائل الذين انضموا لوزارة الخارجية الحديثة
العهد ،وذلك في عام  ١٩٦٥وذلك في مبنى الخارجية األول الذي يقع
في المنطقة القريبة من مطار الكويت القديم مطار النزهة ،ومقابل
منطقة الشامية وسميت الحقا ضاحية عبدالله السالم ،ومبنى
الخارجية األول بيت الشيخ عبدالله مبارك استأجرته الخارجية
بعد نشأتها بعد االستقالل.
كــان السفير عبدالعزيز الخضر أبــو هــانــي ،رحـمــه الـلــه ،طيب
المعشر إنسانا اجتماعيا يبتسم دائـمــا ،تقلد عــدة مناصب في
وزارة الخارجية وفي سفارات الكويت بالخارج ،يذكر األخ العزيز
الدبلوماسي عادل العبدالمغني في كتابه (سفراء دولة الكويت)
بأن السفير عبدالعزيز الخضر عمل أوال في إدارة المراسم بوزارة
الخارجية ،بعدها انتقل للعمل كدبلوماسي في سفارة الكويت في
المملكة المتحدة وبعد عودته إلى الكويت عمل مديرا لمكتب الشيخ
صباح األحمد وزير الخارجية آنذاك (رحمه الله).
بعدها تقلد منصب سفير الكويت لدى إيطاليا ،ومن المناصب
التي تقلدها بعد عودته من الخارج أصبح مديرا إلدارة الصحافة
والثقافة ،وأيضا عمل مديرا إلدارة آسيا وإفريقيا ،أما آخر منصب
لــه قبل التقاعد فكان سفير دولــة الكويت لــدى األرجنتين ،رحم
الله السفير عبدالعزيز الخضر وأسكنه فسيح جناته ،وألهم أهله
الصبر والسلوان.
أما الدبلوماسي اآلخر الذي رحل عن دنيانا الفانية ،فكان األخ
علي ناصر الحمدان القنصل العام السابق في مومبي بالهند ،أيضا
يعتبر المرحوم علي من أوائل العاملين بوزارة الخارجية ،فقد عمل
بقسم الرمز عند بداية تأسيسه ،وكان نائبا للسيد راشد عبدالله
الفرحان أول رئيس لقسم الرمز (أطال الله بعمره) الذي عمل نائبا
في مجلس األمة ،ووزيرا سابقا ،وهو والد السفير قصي الفرحان.
تولي المرحوم علي الحمدان رئاسة قسم الرمز وعرفته منذ
انضمامي لــوزارة الخارجية في منتصف السبعينيات ،فقد كان
ً
ً
وفي عام  ١٩٨٣انتقل للعمل
رجال خلوقا ويعمل بصمت ،بعد فترة ِ
كسكرتير أول في سفارة الكويت في نيودلهي بالهند ،ليحل محلي
بعد انتقالي لديوان وزارة الخارجية.
وآخــر عمل لــأخ علي الحمدان كــان قنصال عاما للكويت في
مدينة بومبي الهندية ،رحمه الله األخ العزيز علي ناصر الحمدان
وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وأصدقاءه الصبر والسلوان.
الدبلوماسي اآلخر الذي افتقدته وزارة الخارجية هو األخ السفير
المرحوم عبدالعزيز الشراح سفير الكويت لدى جمهورية البوسنة
والهرسك ،آخر منصب تواله الفقيد ،وقبل ذلك عمل في عدة سفارات
بالخارج منها إسبانيا واليونان ،وعمل رئيس بعثة في نيجيريا،
ًيعتبر الفقيد عبدالعزيز من السفراء الشباب الذين انضموا لوزارة
الخارجية في منتصف الثمانينيات.
رحم الله األخ السفير عبدالعزيز الشراح وأسكنه فسيح جناته،
وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان ،فهذه كلمات أود أن أعبر من
خاللها عــن مشاعري تـجــاه زمــاء خــدمــوا وطنهم الحبيب بجد
واجتهاد ،رحمهم الله وأسكنهم الجنة ،وإنا لله وإنا اليه راجعون.
أبــارك لألخ العزيز السفير مجدي الظفيري بمناسبة تعيينه
نائبا لوزير الخارجية ،متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه،
والشكر موصول ألخي العزيز السفير جمال عبدالله فراج الغانم
على تحمله مسؤولية مهام نائب الوزير باإلنابة للفترة السابقة،
والتمنيات لألخوين بالصحة والسعادة وخدمة الكويت الحبيبة
من كل موقع.

دانيال ديفيس*

حان الوقت للتخلي عن الخبراء في ملف أفغانستان

كاثرين بوتز*

ّ
معارض للرئاسة؟
سياسي
ح
بترش
هل تسمح أوزبكستان
ِ
من المتوقع أن تشهد
أوزبكستان انتخاباتها
الرئاسية في أواخر أكتوبر
من هذه السنة ،مع أن
هذا االستحقاق كان
ُيفترض أن يحصل في
ديسمبر المقبل ،واألسباب
التي دفعت السلطات إلى
تغيير موعد االنتخابات
عديدة.

اعتقال السياسي
المعارض
ِ
أولوكولوف قد يدفع
ّ
كل من يفكر في
الترشح إلى التراجع
عن قراره

ً
ً
ـارض ــا في
تـفـيــد ال ـت ـقــاريّــر ب ــأن س ـيــاس ـيـ ُـا م ـع ـ ِ
أوزبـكـسـتــان تـعــرض لالعتقال وأعـيـقــت خططه
الم ّ
باستضافة مؤتمر خاص بحزبه غير ُ
سجل
ُ
ً
ضعف اآلمال
رسميا،
حيث تأتي هذه األحداث لت ِ
ً
ّ
القاتمة أصال بحصول انتخابات رئاسية حرة
ـت الحق من هذه
ونزيهة في أوزبكستان في وقـ ٍ
السنة.
ً
اس ـ ـت ـ ـنـ ــادا إل ـ ــى م ـ ـصـ ــادر الـ ـم ــوق ــع اإلخ ـ ـبـ ــاري
"إيلتوز" و"إذاع ــة أوروبــا الـحــرة /راديــو الحرية"
في أوزبكستان ،نشر موقع "أوراسـيــا نــت" خبر
اعتقال خضر نــازار أولوكولوف في  26فبراير،
وهو خبير اقتصادي وعميد سابق في جامعة
ّ
الحقيقة والتقدم"
والية ترميز ،وقد أسس "حزب ّ
في يونيو  2020وكان ينوي الترشح للرئاسة.
ذك ــرت "إذاع ــة أوروب ــا ال ـحــرة /رادي ــو الحرية"
ُّ
ف ــي أوزب ـك ـس ـت ــان أن أول ــوك ــول ــوف ات ـ ِـه ــم بنشر
معلومات عــن شخص آخــر مــن دون أخــذ إذنــه،
بحسب مصادر محقق في الشرطة ،ويذكر موقع
"أوراسيا نت" أن "إيلتوز" ربط بين هذا االعتقال
وخطط أولوكولوف بتنظيم مؤتمر لحزبه في
 26فبراير داخل قاعة زفاف في مدينة "طشقند"،
وم ــن ال ـم ـع ــروف أن مــوقـ َـعــي "إي ـل ـت ــوز" و"إذاع ـ ــة
أوروب ــا الـحــرة /راديــو الحرية" محظوران داخــل
أوزبكستان .على صعيد آخر ،تفيد التقارير بأن
إلى "أنديجان" قبل إعادته إلى
أولوكولوف
سيق ُ
ً
طلق سراحه بعد استجوابه
"طشقند"
مجددا ،ثم أ ِ
ُ
لكن ال تزال الت َهم الموجهة ضده قائمة.
ي ـق ــول س ـت ـيــف س ــوي ــردل ــو ،م ـحــامــي وأس ـت ــاذ
مـخـتــص ب ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان ف ــي جــام ـعــة جـنــوب
معارض سياسي أعلن
كاليفورنيا"ُ :يعتبر اعتقال
ِ
ّ
ّ
نيته الترشح للرئاسة أسوأ مؤشر يمكن إرساله
ّ
حول التزام البلد بإجراء انتخابات حرة ونزيهة
ّ
والتجمع".
والتمسك بحرية التعبير
من المتوقع أن تشهد أوزبكستان انتخاباتها
الرئاسية في أواخــر أكتوبر من هذه السنة ،مع
أن هــذا االستحقاق كــان ُيفترض أن يحصل في
ديسمبر المقبل ،إذ تتعدد األسباب التي دفعت
السلطات إلى تغيير موعد االنتخابات.
م ــن الـمـسـتـبـعــد أن ي ــواج ــه الــرئ ـيــس الـحــالــي،
ً
شوكت ميرضيايف ،أي منافسين ّ
جديين نظرا
إلـ ــى ه ـشــاشــة ال ــوض ــع ال ـس ـيــاســي ال ـم ـح ـلــي في
ّ
أوزبـكـسـتــان ،لكن مــن المتوقع أن ُيــركــز مراقبو

اإلصالحات الداخلية على طريقة تعامل الدولة
مع أي أسماء مستعدة للمجازفة بترشيح نفسها
للرئاسة ،فهل سيتمكن المنافسون مــن إ عــان
ّ
ترشحهم والتعبير عن آرائهم البديلة حول مسار
أوزبكستان المستقبلي؟ و هــل سيتمكنون من
انتقاد حكومة ميرضيايف في خضم مساعيهم
للوصول إلى السلطة؟
فــي ه ــذا الـسـيــاق ،يــذكــر مــوقــع "أوراس ـي ــا نــت"
ً
أن "أولوكولوف اسم مجهول عموما في الحياة
العامة في أوزبكستان" ،وتوحي سلسلة األحداث
المتالحقة اليوم بــأن السلطات تحاول ردع أي
منافسين مستقلين يقفون في وجه ميرضيايف،
أم ــا عـلــى الـمـسـتــوى الــرس ـمــي ،فـتـبــدو الـعــوائــق
ً
القائمة كبيرة أصال ،وال تشمل أوزبكستان أكثر
ً
ّ
ُ
من خمسة أحزاب سياسية مسجلة رسميا ،حيث
جرت محاوالت لتوضيح االختالفات بينها خالل
االنتخابات البرلمانية في ديسمبر  ،2019لكن
هذه األحــزاب كلها تبقى موالية للحكومة على
أرض الواقع .يتطلب تسجيل أي حزب جديد 20
توقيع ،وهــو عــدد مرتفع وال يمكن بلوغه
ألــف
ُ
في حال أعيقت الجهود التنظيمية التي تبذلها
األحزاب الطموحة.
ي ـض ـيــف س ــوي ــردل ــو" :أع ـل ـن ــت ال ـس ـل ـط ــات فــي
ً
أوزبكستان م ــرارا أن االنتخابات الرئاسية في
ُ
ّ
أكتوبر المقبل ستكون حرة ونزيهة ،ويفترض
أن تلتزم بـهــذا الــوعــد بعدما ب ــدأت أوزبكستان
واليتها للتو كعضو في مجلس حقوق اإلنسان
التابع لألمم المتحدة ،ويجب أن تنشر السلطات
ً
ً
ً
ف ــي أوزب ـك ـس ـتــان إذا ب ـيــانــا واض ـح ــا ح ــول حق
األحـ ــزاب والـمــرشـحـيــن فــي معسكر الـمـعــارضــة
بــإت ـ ّمــام ن ـشــاطــات ـهــم ب ـكــل ح ــري ــة ،وم ــن دون أي
تــدخــل حـكــومــي ،ويـجــب أن تـحــرص على إجــراء
االنتخابات بما يتماشى مع المعايير الدولية،
ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك ال ـم ـعــاي ـيــر ال ـت ــي ح ــدده ــا "مـكـتــب
المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان" التابع
لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا".
ً
من المقرر أن تحصل االنتخابات الرئاسية إذا
بعد ثمانية أشهر ،في  24أكتوبر ،ويصعب أن
يظهر منافس ّ
جدي خالل هذه الفترة القصيرة،
ّ
حتى أن اعتقال أولوكولوف قد يدفع كل من يفكر
بالترشح إلى التراجع عن قراره.
* « دبلومات»

يتعرض الرئيس األميركي جو بايدن لضغوط شديدة كي يتخلى
عن المهلة النهائية لسحب القوات القتالية األميركية من أفغانستان
بحلول  1مايو المقبل.
ّ
في شهر فبراير علقت وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت
على الموضوع ،فدعت بايدن إلى تجاهل تاريخ االنسحاب في  1مايو
واتخاذ سلسلة من الخطوات الجديدة ،كذلك دعت "مجموعة دراسة
ً
أفغانستان" إلى التخلي عن موعد االنسحاب واقترحت أهدافا خاصة
بها ،وفي غضون ذلك ،قال أمين عام حلف الناتو ،ينس ستولتنبرغ ،إن
تاريخ  1مايو اشتق في األصل من اتفاق "مبني على شروط محددة"
وأعلن أن حركة "طالبان" لم تلتزم بتلك الشروط ،وبالتالي ُيفترض أن
يتابع الناتو الحرب.
ً
لكن تتجاهل هذه الجهات كلها واقعا آخر مفاده أن جميع التكتيكات
واألهداف التي تدافع عنها خضعت للتجربة في آخر عشرين سنة وفي
مناسبات متكررة وأثبتت فشلها في كل مرة.
حين وصل باراك أوباما إلى سدة الرئاسة ،أقنعه وزير الدفاع روبرت
غيتس ،ووزيرة الخارجية هيالري كلينتون ،وقائد القيادة المركزية
األميركية ديفيد باتريوس ،بأنهم يملكون استراتيجية أفضل من
تلك التي ّ
طبقها سلفه ،فأيدوا زيــادة أعــداد الجنود بطريقة جذرية
ّ
وتبني استراتيجية مكافحة التمرد .أصغى أوباما إلى توصياتهم،
فأمر بزيادة  17ألف جندي في أفغانستان في فبراير  ،2009ثم  30ألف
عنصر آخر في ديسمبر من السنة نفسها.
ً
لــم يكن أوبــامــا واثـقــا مــن نجاح تلك االستراتيجية ،حيث يقول
الصحافي جوناثان ألتر إن أوباما ضغط على كبار المسؤولين قبل
اتخاذ قراره النهائي في  29نوفمبر من تلك السنة ،وسألهم إذا كانوا
متأكدين من قدرتهم على تنفيذ وعودهم وإتمام المهمة خالل 18
ً
ً
شهرا؟ فأجابوا جميعا باإليجاب .لكن كانت جميع التطورات الميدانية
ً
تشير إلى استحالة إنهاء المهمة خالل  18شهرا أو حتى  18سنة! مع
ذلك ،تابع أوباما تلك الحرب غير الحاسمة في أفغانستان طوال ثماني
سنوات إضافية ،ثم خــاض دونالد ترامب حملته االنتخابية على
أساس إنهاء الحروب الالمتناهية وفاز في انتخابات عام  ،2016لكن
ضغط عليه الخبراء المزعومون بالطريقة نفسها لألسف وعارضوا
إنهاء الحرب .حاول مستشار األمن القومي هربرت ريموند ماكماستر
ووزير الخارجية جيمس ماتيس ،وهما جنراالن سابقان مرموقان
يتمتعان بخبرة قتالية واسعة ،أن يمنعا ترامب من سماع حدسه
وإنهاء الحرب ،وفي أغسطس  ،2017أعلن ترامب أنه لن يمتنع عن
ً
سحب الجنود فحسب ،بل إنه سيزيد أعدادهم أيضا ولو على مضض.
جاء دور بايدن كي يتعرض للضغوط اليوم ،إذ يدعوه الخبراء
ُ
إلى طرح خريطة طريق استراتيجية جديدة ،حيث تعارض الجهات
ً
نفسها مجددا إنهاء الحرب وسحب الجنود ،وإذا أصبح بايدن رابع
رئيس أميركي يصغي إلى هؤالء الخبراء على التوالي ويقرر إلغاء
عملية االنسحاب العسكري ومتابعة الـحــرب ،فسيزيد احتمال أن
ينقل الحرب إلى خلفه ،فتصل مدة تلك المغامرة العقيمة والمكلفة
إلى  24أو  28سنة.
ً
ُ
حذرت في َ
العامين  2010و 2012من استحالة الفوز في
أنا شخصيا
حرب أفغانستان ،ولم تتغير المعايير التي كانت تبرر ذلك االستنتاج
ً
منذ عشر سنوات .طالما تتابع باكستان مساعدة حركة "طالبان" سرا،
ُ
ً
صرّ
وتبقى الحكومة األفغانية من أكثر الحكومات فسادا في العالم ،وت ِ
"طالبان" على متابعة القتال ،وتحافظ قوات األمن األفغانية على قدرات
محدودة ،ال أهمية لعدد القوات التي سيبقيها بايدن في أفغانستان
أو مدة بقائها هناك أو طبيعة االستراتيجية المعمول بها .باختصار،
ستستمر خسارة األميركيين في تلك الحرب.
أفضل مــا يستطيع الرئيس بــايــدن فعله لحماية األم ــن القومي
األميركي وصحة الجنود وسالمتهم هو إنهاء الحرب وسحب القوات
ً
األميركية في الموعد المحدد ،في  1مايو ،وسيكون أي خيار آخر كفيال
بإطالة مدة هذه الحرب العقيمة بال جدوى.
* «ريل كلير وورلد»
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إحالة «المدينة للتمويل واالستثمار» إلى «التحريات المالية»
• للتحقق من عمليات التحويالت على ضوء مالحظات فريق التفتيش الميداني
• «هيئة األسواق» :إيقاف سهم الشركة عن التداول وسحب ترخيصها

قررت هيئة األسواق إحالة
«المدينة للتمويل واالستثمار»
إلى وحدة التحريات المالية،
للنظر في مدى التزام الشركة
المذكورة بالقانون رقم ()106
لسنة  ،2013بشأن مكافحة
غسل األموال وتمويل
اإلرهاب والئحته التنفيذية،
للتحقق من عمليات التحويالت
المالية على ضوء مالحظات
فريق التفتيش الميداني.

قــالــت هـيـئــة أسـ ــواق ال ـمــال إنــه
ً
إعـ ـم ــاال ل ـمــا ت ـه ــدف إل ـي ــه الـهـيـئــة
ف ــي ال ـ ـمـ ــادة رق ـ ــم  3م ــن ال ـق ــان ــون
ر ق ــم  7لـسـنــة  2010بـشــأن إ نـشــاء
ا لـهـيـئــة و تـنـظـيــم ن ـشــاط األوراق
الـ ـم ــالـ ـي ــة وتـ ـع ــدي ــات ــه ،وخ ــاص ــة
أهـ ــداف ـ ـهـ ــا الـ ــرام ـ ـيـ ــة إلـ ـ ــى ت ــوف ـي ــر
ح ـمــايــة ال ـم ـت ـعــام ـل ـيــن ف ــي ن ـشــاط
األوراق المالية ،وتطبيق سياسة
اإلف ـ ـ ـصـ ـ ــاح ال ـ ـكـ ــامـ ــل بـ ـم ــا ي ـح ـقــق
الـ ـ ـع ـ ــدال ـ ــة وال ـ ـش ـ ـفـ ــاف ـ ـيـ ــة ،وي ـم ـن ــع
ت ـ ـعـ ــارض ال ـم ـص ــال ــح واس ـت ـغ ــال
ال ـم ـع ـلــومــات ال ــداخ ـل ـي ــة ،وال ـع ـمــل
عـلــى ض ـمــان االل ـت ــزام بــالـقــوانـيــن
وا لـ ـل ــوا ئ ــح ذات ا ل ـع ــا ق ــة بـنـشــاط
األوراق ا لـمــا لـيــة ،ت ــود ا لـهـيـئــة أن
تسترعي انتباه كــل المتعاملين
فـ ــي بـ ــورصـ ــة الـ ـك ــوي ــت ل ـ ـ ــأوراق
ال ـم ــال ـي ــة إل ـ ــى مـ ــا تـ ــم رصـ ـ ــده مــن
مخالفات جسيمة ألحكام القانون
الـ ـم ــذك ــور والئـ ـحـ ـت ــه ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
وتـعــديــاتـهـمــا ،قــامــت بـهــا شركة
المدينة للتمويل واالستثمار.
وأضــافــت أنــه بـنــاء على اطــاع
مجلس مفوضي الهيئة اطلع على
تقرير التفتيش الميداني محدد
الـ ـغ ــرض ال ـ ــذي ت ــم إج ـ ـ ــراؤه عـلــى
الشركة خالل الفترة الممتدة من

تاريخ  2020/11/15وحتى تاريخ
 ،2020/12/17فـقــد قــرر المجلس
اآلتي:

القرار األول
إحـ ـ ــالـ ـ ــة "ال ـ ـمـ ــدي ـ ـنـ ــة ل ـل ـت ـم ــوي ــل
واالستثمار" إلى وحدة التحريات
ال ـمــال ـيــة لـلـنـظــر ف ــي م ــدى ال ـت ــزام
الشركة ا لـمــذ كــورة بالقانون رقم
( )106لسنة  2013بشأن مكافحة
غـســل األم ـ ــوال وت ـمــويــل اإلره ــاب
والئـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــه ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذيـ ــة ،وذل ـ ـ ــك
للتحقق من عمليات التحويالت
ال ـم ــال ـي ــة ع ـل ــى ض ـ ــوء م ــاح ـظ ــات
فريق التفتيش الميداني الواردة
ضمن تقرير التفتيش الميداني
المذكور أعاله.

القرار الثاني
إيقاف سهم الشركة عن التداول
فـ ــي بـ ــورصـ ــة الـ ـك ــوي ــت ل ـ ـ ــأوراق
المالية ،وذلك إلى حين استكمال
وحدة التحريات المالية أعمالها
في شبهات غسل األموال المحالة
إل ـي ـه ــا مـ ــن ه ـي ـئ ــة أس ـ ـ ــواق ال ـم ــال
و فــق قــرار هــا المتخذ بخصوص

ال ـش ــرك ــة ،وك ــذل ــك إل ــى ح ـيــن قـيــام
م ـج ـل ــس الـ ـت ــأدي ــب ب ــال ـف ـص ــل فــي
المخالفات ا لــواردة ضمن تقرير
التفتيش الميداني المذكور أعاله،
ً
وذلـ ـ ــك اسـ ـتـ ـن ــادا ل ـم ــا ن ــص عـلـيــه
البندان ( )1و( )3من المادة 18-1
مــن الـكـتــاب الـثــانــي عـشــر (قــواعــد
اإلدراج) مــن ا لــا ئـحــة التنفيذية
ل ـل ـق ــا ن ــون ر ق ـ ــم ( )7ل ـس ـن ــة 2010
بشأن إ نـشــاء هيئة أ ســواق المال
و تـنـظـيــم ن ـشــاط األوراق ا لـمــا لـيــة
وتعديالتهما ،واللذين يقضيان
ب ــأن "لـلـهـيـئــة أن تــوقــف ال ـت ــداول
فــي ا لـبــور صــة بشكل مــؤ قــت ،وأن
ت ــوق ــف تـ ـ ــداول أي ورق ـ ــة م ــدرج ــة
فــي الـبــورصــة ،وذلــك فــي األحــوال
التالية:
 مـ ـخ ــا لـ ـف ــة ا لـ ـ ــور قـ ـ ــة ا لـ ـم ــا لـ ـي ــةا ل ـ ـمـ ــدر جـ ــة ألي م ـ ــن اال ل ـ ـتـ ــزا مـ ــات
الـ ـ ـمـ ـ ـف ـ ــروض ـ ــة عـ ـلـ ـيـ ـه ــا بـ ـم ــوج ــب
القوانين واللوائح المعمول بها
لدى الهيئة والبورصة.
 تحقيق حـمــا يــة المتعاملينفي األسواق".
ً
ويــأتــي ه ــذا ال ـقــرار حــرصــا من
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة عـ ـل ــى ت ــوفـ ـي ــر ال ـح ـم ــاي ــة
لـ ـجـ ـمـ ـه ــور الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن ،م ـمــا
ق ــد ت ـت ـعــرض ل ــه ال ــورق ــة ال ـمــال ـيــة

محفظة هيئة االستثمار في «الكويتية»
تراجعت  %6خالل 2020
استقرت عند  2.007مليار دينار في مقابل  2.134مليار العام الماضي
●

محمد اإلتربي

استقرت المحفظة الحكومية
ال ـم ـس ـن ــدة م ــن ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
لالستثمار إلى الشركة الكويتية
لــاسـتـثـمــار عـنــد  2.007مليار
ديـنــار نهاية  ،2020وتراجعت
بنسبة  6في المئة من مستوى
 2.134مليار كما في .2019
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزت مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر مـ ــال ـ ـيـ ــة
االن ـ ـخ ـ ـفـ ــاض إلـ ـ ــى أن األمـ ـ ـ ــوال
الـ ـم ــدارة لـلـحـكــومــة مـمـثـلــة في
ذراعـ ـه ــا االس ـت ـث ـمــاريــة للهيئة
العامة لالستثمار ،بينها بعض
الوكاالت المالية الحكومية ،وقد
انتهت بعض المدد الزمنية لها
ولم تجدد.
وت ـ ـح ـ ـتـ ــوي ت ـ ـلـ ــك الـ ـمـ ـب ــال ــغ،
ســال ـفــة ال ــذك ــر ،ع ـلــى المحفظة

الــوط ـن ـيــة ال ـت ــي ت ــم تــأسـيـسـهــا
عشية األزم ــة المالية العالمية
التي وقعت أواخــر  2008بملغ
مـ ـب ــدئ ــي وقـ ـتـ ـئ ــذ ي ـ ـقـ ــدر بـنـحــو
 400م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار م ــن أص ــل
 1.5مليار كسقف أعلى ،حسب
ال ـم ــرس ــوم ال ـ ــذي صـ ــدر وقـتـئــذ
بتأسيس المحفظة الوطنية،
بهدف تحقيق االستقرار المالي
ع ـم ــوم ــا ،خ ـص ــوص ــا ل ـبــورصــة
الكويت.
وتـ ــدر الـمـحـفـظــة وال ــوك ــاالت
الحكومية ،البالغة  2.007مليار
دينار ،إي ــرادات على "الكويتية
لالستثمار" عبارة عن عموالت
ورسوم إدارة بنحو  6.4ماليين
ديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار ،وفـ ـ ـ ــق ن ـ ـتـ ــائـ ــج ال ـ ـعـ ــام
الماضي.
ت ـ ـ ـجـ ـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ـ ــى أن

"الكويتية لالستثمار" تستأثر
ب ــأك ـث ــر مـ ــن  75فـ ــي ال ـم ـئ ــة مــن
حـجــم أمـ ــوال الـهـيـئــة الـمـسـنــدة
للقطاع المالي المحلي ،والتي
ال تتجاوز القيمة السوقية لكل
مساهماتها  500مليون دينار
موزعة على مساهمات لدى عدد
م ــن ال ـص ـنــاديــق االسـتـثـمــاريــة،
إض ــاف ــة إلـ ــى ب ـع ــض ال ـم ـحــافــظ
الصغيرة التي تتراوح بين 30
و 50مليونا في أفضل األحوال،
وب ـعــض مـحــافــظ الـمــديــونـيــات
الصعبة.
وتـ ـ ـت ـ ــرق ـ ــب ب ـ ـعـ ــض شـ ــركـ ــات
االستثمار ،منذ العام الماضي،
قرارا نهائيا من هيئة االستثمار
بإسناد محافظ جديدة إليها،
وفق اآللية الحديثة التي تعتمد
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـس ــاهـ ـم ــات ال ـع ـي ـن ـيــة

بـ ـع ــدد مـ ــن األس ـ ـهـ ــم ال ـم ـم ـت ــازة
التي تملكها الهيئة في السوق
المحلي ،بحيث تكون مساهمة
منوعة وتسندها للشركة ،على
ً
أن تقوم بهيكلتها الحقا حسب
رؤيتها.
ع ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــر ،ع ـل ــم أن
مـحــافــظ الـمــديــونـيــات الصعبة
قد تشهد عمليات هيكلة فيما
يخص اإلدارة ،ومن المرتقب أن
يدخل على الخط مدير جديد.
وتعلق الشركات المالية ،ذات
اإلدارات الكفؤة والممتازة آماال
عريضة على استمرار برنامج
الهيئة بإسناد جزء من أموالها
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة ،س ـ ـ ـ ــواء ف ـ ــي الـ ـس ــوق
المحلي أو الخليجي.

م ــن أ ي ــة أ ف ـع ــال أو س ـلــو ك ـيــات قد
تخالف القانون المشار إليه أعاله
والئحته التنفيذية.

القرار الثالث
ً
تطبيقا لما نصت عليه المادة
( )67مــن ا ل ـقــا نــون ر ق ــم ( )7لسنة
 2010بشأن إنشاء هيئة أ ســواق
ا لـ ـم ــال و ت ـن ـظ ـيــم نـ ـش ــاط األوراق
المالية وتعديالته ،بأن "للهيئة
رفض ،أو وقف ،أو إلغاء رخصة،
أو تـ ـقـ ـيـ ـي ــد نـ ـ ـش ـ ــاط أي ش ـخــص
م ــر خ ــص لـ ــه ب ــا ل ـع ـم ــل فـ ــي إدارة
أ ن ـش ـطــة األوراق ا ل ـمــا ل ـيــة ،أو أي
ش ـخــص ذي ع ــا ق ــة ت ــا ب ــع ل ــه إذا
ثبت لها اتيانه أحد ً األمور اآلتي:
ً
 - 1ارتـكــابــه خـطــأ جـسـيـمــا ،أو
إعطاء بيانات مضللة ،أو إغفاله
ذكر حقيقة جوهرية عند تقديم

طـلــب الـتــرخـيــص الـخــاص بــه ،أو
إ غـفــا لــه ذ كــر أي معلومات أ خــرى
يتوجب تقديمها للهيئة.
 - 2ع ــدم ا سـتـيـفــا ئــه للمعايير
ال ـم ـط ـب ـق ــة ب ـم ــوج ــب أح ـ ـكـ ــام ه ــذا
ا ل ـف ـص ــل أو أي نـ ـظ ــام أو ال ئ ـحــة
تصدر بناء عليه.
 - 3خالف أي حكم أو قاعدة أو
نـظــام أو ال ئـحــة ص ــدرت بموجب
ه ــذا ال ـقــانــون ،أو أي قــانــون آخــر
يتعلق بنشاطه أو قانون أوراق
مالية أو قــا عــدة أو ال ئـحــة لدولة
أخرى.
 - 4إ ه ـم ــا ل ــه ف ــي م ــرا ق ـب ــة أ ح ــد
تابعيه بمنعه عن كل ما من شأنه
مـخــالـفــة أح ـكــام ه ــذا ال ـقــانــون أو
الئحته التنفيذية.
وع ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــه ،فـ ـ ـق ـ ــد ق ـ ـ ـ ــرر م ـج ـل ــس
المفوضين إلغاء ترخيص جميع
أنشطة األوراق المالية لـ "المدينة

ل ـل ـت ـمــويــل واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار" ،وذلـ ــك
لألسباب التالية:
 تعدد المالحظات الجسيمةالـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــرص ـ ـ ـ ــودة ع ـ ـ ـلـ ـ ــى الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة
المذكورة.
 تـهــاونـهــا فــي حـفــظ الـحـقــوقالقانونية والمالية لعمالئها.
 تـهــاونـهــا فــي حـفــظ الـحـقــوقالقانونية والمالية لمساهميها.
 ت ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــرار هـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـل ـ ـ ـعـ ـ ــد يـ ـ ــد م ــنالمالحظات الصادر فيها قرارات
من مجلس التأديب.
 ت ـ ـ ـعـ ـ ــدد قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات ا لـ ـتـ ـنـ ـبـ ـي ــهال ـصــادرة مــن الـهـيـئــة ،وال ـقــرارات
الصادرة عن مجلس التأديب على
الشركة المذكورة ،والتي ناهزت
 22قرارا.

الجمعة لـ ةديرجلا  :نحتاج معارض
دائمة لخفض تكاليف البناء
•

●

سند الشمري

قـ ــال رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة ش ــرك ــة أم ــاك
كــاب ـي ـتــال ال ـق ــاب ـض ــة ،م ـح ـمــود ال ـج ـم ـعــة ،إن
ً
وزارة ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة أص ــدرت أخـيــرا
ً
ً
قــرارا وزاريــا بالسماح للمواطنين أصحاب
القسائم بــاسـتـيــراد م ــواد الـبـنــاء اإلنشائية
وال ـص ـح ـي ــة وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ش ــري ـط ــة تـمـلــك
رخصة بناء ،وهذا القرار يصب في مصلحة
المواطنين ،ويقلل من تكلفة البناء بنسبة
كبيرة ،ويتيح العديد من الخيارات أمامهم
للبناء والتأثيث.
وأضاف الجمعة في تصريح لـ"الجريدة" أن
القرار وعلى الرغم من إيجابيته للمواطنين،
فإن له العديد من السلبيات تجاه االقتصاد
ً
ال ـم ـح ـلــي ،الس ـي ـمــا ح ــال ـي ــا ،وح ــاج ــة ال ـســوق
إ لــى السيولة ،إذ سيعمل ا لـقــرار على توجه
السيولة إلى الخارج ،وعدم استفادة الشركات
المحلية أو العاملة في السوق المحلي من
أعمال البناء ،وقد يعرضها لالنهيار.
وذكر أن هذا القرار يناقض التوجه العام
ً
ً
ً
نحو تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا،

ّ
فمن المفترض حث المواطنين على الشراء
من الداخل وتحريك العجلة االقتصادية.
وب ـ ـيـ ــن أن ه ـ ـنـ ــاك ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن الـ ـحـ ـل ــول
وال ـخ ـط ــوات ،ال ـتــي يـمـكــن لـلـجـهــات المعنية
اتخاذها لتقليل تكلفة البناء على المواطنين،
إذ يـمـكــن إق ــام ــة م ـع ــارض دائ ـم ــة لـلـشــركــات
الراغبة في عرض منتجاتها ودعمها لتكون
ً
بأسعار تنافسية ،وأيضا عليها في الوقت
نفسه مراقبة األسعار في السوق ومحاسبة
المتسببين في رفع األسعار.
وق ــال الـجـمـعــة ،إن الـمـعــارض تعمل على
ت ـحــريــك االق ـت ـص ــاد ال ـم ـح ـلــي ،وس ــط حــاجــة
الــوضــع االقـتـصــادي الـحــالــي إلــى دعــم أكثر
مــن الجهات المعنية ،ويجب عليهم وضع
الحلول إلنقاذ الشركات من الركود الحاصل،
ً
وأيضا تقليل تكاليف البناء على المواطنين.
وأشار إلى إمكانية االستفادة من تجارب
ا لــدول المجاورة في تقليل تكاليف البناء،
وه ـ ـنـ ــاك عـ ـ ــدة طـ ـ ــرق ي ـم ـك ــن أن ت ـ ـ ــؤدي إل ــى
نتيجة تصب في مصلحة الجميع ،أما حث
المواطنين على الشراء من الخارج ،فسيؤدي
إلى نتائج سلبية على االقتصاد المحلي.

ً
النفط يقترب من  70دوالرا بدعم آمال تعافي الطلب

تجديد قيد 7
شركات ومكاتب في
«تشجيع االستثمار»
اع ـ ـت ـ ـم ـ ــدت ه ـ ـي ـ ـئـ ــة ت ـش ـج ـي ــع
االستثمار المباشر تجديد قيد
 7شركات ومكاتب معتمدة لدى
الهيئة ،مختصة بتقديم الطلبات
بالنيابة عن المستثمرين لمدة
سنة مــن تــاريــخ إص ــدار شهادة
التسجيل.
وأصــدر المدير العام للهيئة
الـشـيــخ د .مشعل الـجــابــر ق ــرارا
حمل رقم  64لسنة  2021مفاده
أن ــه بـعــد االط ــاع عـلــى الـقــانــون
ر ق ـ ــم  116ل ـس ـن ــة  2013ب ـشــأن
االستثمار األجنبي في الكويت،
وعـ ـ ـل ـ ــى ق ـ ـ ـ ــرار وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـتـ ـج ــارة
والصناعة رقم  502لسنة ،2014
وقـ ـ ــرار ال ـم ــدي ــر ال ـع ــام رقـ ــم 246
لسنة  2017بشأن قيد واعتماد
الشركات والمكاتب االستشارية
ل ـت ـقــديــم ط ـل ـب ــات بــال ـن ـيــابــة عــن
المستثمرين لدى هيئة تشجيع
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،وعـ ـل ــى تــوص ـيــات
إدارة النافذة الموحدة في الهيئة
بمذكرتها بداية الشهر الجاري.

البرميل الكويتي يرتفع  1.09دوالر ليبلغ 68.56
جرت تسوية النفط ًأمس
األول ًقرب  70دوالرا للبرميل،
مدعوما بتخفيضات إنتاج
ينفذها كبار منتجي الخام
وتفاؤل بشأن تعافي الطلب
في النصف الثاني من العام.

«أوبك» تتوقع
ً
تعافيا أقوى للطلب
على النفط هذا
العام يتركز في
النصف الثاني

ارت ـ ـفـ ــع سـ ـع ــر ب ــرمـ ـي ــل ال ـن ـفــط
ا لـ ـك ــو يـ ـت ــي  1.09دوالر ل ـي ـب ـلــغ
ً
 68.56دوالرا فــي ت ــداوالت أمس
ً
األول م ـقــا بــل  67.47دوالرا في
ت ــداوالت يــوم الخميس الماضي
ً
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة
البترول الكويتية.
وفي األســواق العالمية ،جرت
تـســويــة الـنـفــط أم ــس األول قــرب
ً
ً
 70دوالرا ل ـل ـبــر م ـيــل ،م ــد ع ــو م ــا
بتخفيضات إنتاج ينفذها كبار
م ـن ـت ـجــي الـ ـخ ــام وت ـ ـفـ ــاؤل ب ـشــأن
تعافي الطلب في النصف الثاني
من العام.
وهبط خــام القياس برنت 41
ً
سنتا ،بما يعادل  0.6في المئة،
ل ـي ـب ـلــغ سـ ـع ــر الـ ـتـ ـس ــوي ــة 69.22
ً
دوالرا للبرميل .كما أ نـهــى خام
غرب تكساس الوسيط األميركي
ً
الجلسة على انخفاض  41سنتا
ً
أيضا لتجري تسويته عند 65.61
ً
دوالرا للبرميل.
وأنهى برنت والخام األميركي
ً
األسـ ـ ـب ـ ــوع دون ت ـغ ـي ــر ت ـق ــري ـب ــا،
ب ـعــد أن الم ـس ــت األسـ ـع ــار أعـلــى
ً
مستوى في  13شهرا يوم االثنين
الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،عـ ـق ــب ه ـ ـجـ ــوم ع ـلــى
منشآت نفط سعودية.
وق ــال جـيــم ري ـتــربــوش رئيس
"ريتربوش آنــد أسوسيتس" في
جــالـيـنــا بــإلـيـنــوي" ،ال ـط ـلــب على
األص ـ ــول ع ــال ـي ــة ال ـم ـخ ــاط ــر مـثــل
النفط ال يزال يتدعم بحزمة البيت
األبـ ـي ــض ل ــإن ـق ــاذ وت ــدف ــق شـبــه
يــومــي لــأنـبــاء اإليـجــابـيــة بشأن
اللقاحات".

لـتـسـجــل  2.6م ـل ـيــار دوالر ،مما
قدم دفعة تعوض االنخفاض في
الطلب على الطاقة بسبب جائحة
فيروس كورونا.
وشكلت عمليات تداول النفط
ً
لـ ــدى شـ ــل ،وال ـم ـع ــروف ــة داخ ـل ـيــا
بقطاع الـتــداول واإلم ــداد 43 ،في
ال ـم ـئــة م ــن إج ـمــالــي أرب ـ ــاح قسم
المنتجات الـبـتــرولـيــة ال ــذي بلغ
 5.99مليارات دوالر في .2020
وذك ـ ـ ــر ال ـت ـق ــري ــر أن إج ـم ــال ــي
إي ــرادات الـتــداول في  2019كانت
قد سجلت  1.3مليار دوالر.
وأضــاف التقرير أن شل ،أكبر
شركة لتداول الطاقة في العالم،
شهدت انخفاضا نسبته  28في
الـمـئــة فــي مـبـيـعــات الـنـفــط الـعــام
الماضي.

إلغاء زيادة

وت ـ ـتـ ــوقـ ــع مـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان
ً
المصدرة للبترول تعافيا أقوى
ل ـل ـط ـلــب ع ـل ــى ال ـن ـف ــط هـ ــذا ال ـع ــام
يتركز في النصف الثاني .وقررت
أوب ـ ـ ـ ــك وروس ـ ـ ـيـ ـ ــا وح ـل ـف ــاؤه ـم ــا
األس ـب ــوع ال ـمــاضــي اإلب ـق ــاء على
قيود اإلنتاج دون تغيير يذكر.
وأفادت بيانات من شركة بيكر
هيوز لخدمات الطاقة أن نشاط
شركات الطاقة األميركية يتراجع

ً
أي ـض ــا ،إذ قـلـصــت ع ــدد ح ـفــارات
النفط والـغــاز الطبيعي العاملة
ألول مرة منذ نوفمبر.
وش ـهــدت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة،
أكبر مستهلك للنفط في العالم،
ً
ً
سـ ـحـ ـب ــا كـ ـبـ ـي ــرا مـ ــن مـ ـخ ــزون ــات
ال ـب ـن ــزي ــن األمـ ـي ــركـ ـي ــة األسـ ـب ــوع
الـ ـم ــاض ــي ،إذ أحـ ــدثـ ــت عــاص ـفــة
ً
شتوية في تكساس اضطرابا في
إنتاج مصافي التكرير.

وقال محللو جيه.بي مورغان
فــي م ــذك ــرة ،إن اس ـت ـمــرار أسـعــار
الـنـفــط عـنــد مـسـتــويــات مرتفعة
من المتوقع أن يدفع المنتجين
األميركيين لزيادة اإلنتاج ،وهو
ما قد يضغط في نهاية المطاف
على األسعار.
ويـتــوقــع جـيــه.بــي مــورغــان أن
يبلغ اإل ن ـتــاج النفطي األميركي
ً
 11.36مليون برميل يــو مـيــا في

ال ـم ـت ــوس ــط مـ ـق ــارن ــة مـ ــع 11.32
ً
مليون برميل يوميا في .2020

أرباح شل
مـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ــب آ خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،زادت
أرب ـ ــاح روي ـ ــال داتـ ــش ش ــل ال ـعــام
الماضي من تــداول النفط الخام
والمنتجات المكررة في  2020إلى
الضعف مقارنة مع العام السابق

ألغت شركة النفط الحكومية
في نيجيريا زيادة أسعار البنزين
خالل الشهر الحالي بعد أقل من
يوم واحد على قرار جهاز تنظيم
سوق الطاقة في نيجيريا زيادة
س ـع ــر ال ـب ـن ــزي ــن ألول م ـ ــرة مـنــذ
نوفمبر الماضي.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت وك ـ ــال ـ ــة ب ـل ــوم ـب ــرغ
لـ ــأن ـ ـبـ ــاء إلـ ـ ـ ــى أن قـ ـ ـ ـ ــرار ش ــرك ــة
نيجيريان ناشيونال بتروليوم
ك ــورب وهــي الـمـسـتــورد الوحيد
ل ـل ـب ـنــزيــن فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد ي ـع ـن ــي أن
الشركة ستظل تتحمل تكلفة دعم
أسعار الــوقــود في أكبر اقتصاد
بإفريقيا.

وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت وك ـ ــال ـ ــة ب ـل ــوم ـب ــرغ
إلـ ــى أن ـه ــا الـ ـم ــرة ال ـث ــان ـي ــة خ ــال
ع ــدة أســاب ـيــع ال ـتــي يــرســل فيها
صانعو السياسة فــي نيجيريا
إشــارات متناقضة ،بعد أن ألغى
ال ـب ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي فـ ــي  4مـ ــارس
ال ـ ـجـ ــاري ال ـخ ـط ــط ال ـت ــي أعـلـنـهــا
أحد مسؤوليه لمنع األجانب من
المشاركة فى بعض مــزادات بيع
أدوات الدين النيجيرية.
ك ـ ـ ــان ج ـ ـهـ ــاز ت ـن ـظ ـي ــم أسـ ـع ــار
المنتجات البترولية في نيجيريا
ً
نـ ـش ــر إعـ ـ ــانـ ـ ــا يـ ـ ـق ـ ــول ،إن س ـعــر
التجزئة للبنزين سيتراوح بين
 209.6و  212.6نــا يــرا نيجيرية
( 0.51دوالر) لليتر بزيادة نسبتها
 30في المئة عن السعر الحالي.
ل ـ ـ ـكـ ـ ــن شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة ن ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــريـ ــان
ناشيونال بتروليوم كورب أعلنت
أمس ،أنه لن تكون هناك أي زيادة
في أسعار البنزين خــال الشهر
ً
الجاري ،مؤكدة بيانا صدر عنها
في وقت سابق من الشهر.
ً
ووفـقــا لبيانات جهاز تنظيم
أسـ ـع ــار ال ـم ـن ـت ـج ــات ال ـب ـتــرول ـيــة
فــي نـيـجـيــريــا ،ف ــإن شــركــة النفط
الحكومية تخسر  47نيارا على
ً
األقـ ــل ف ــي ك ــل لـيـتــر بـنــزيــن وفـقــا
لألسعار الحالية التي تبلغ 165
نيارا لكل ليتر.
وتحاول الحكومة النيجيرية
مـنــذ م ــارس الـمــاضــي إل ـغــاء دعــم
الطاقة الذي يكلفها حوالي 744
مـلـيــار ن ــاي ــرا ( 1.8مـلـيــار دوالر)
ً
ً
س ـن ــوي ــا ع ـلــى م ــدى ال ـ ـ  15عــامــا
الماضية.

ةديرجلا
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اقتصاد

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

مكاسب لمعظم المؤشرات و«السعودي» يقفز %3.7

ً
ارتفاع أسعار النفط واختراقها السريع لمستوى  70دوالرا للبرميل يدعمان نمو األسواق
علي العنزي

بدعم من األسهم القيادية،
مؤشرات ًبورصة
سجلت ً
الكويت نموا كبيرا خالل
تعامالت األسبوع الماضي،
ً
خصوصا في قطاع البنوك،
إذ ربح مؤشر السوق العام
نسبة  1.6في المئة ،أي
 88.15نقطة ،ليبلغ مستوى
 5741.47نقطة ،بينما
سجل مؤشر السوق األول
ً
نموا أكبر ،بنسبة  1.8في
المئة ،تساوي 113.53
نقطة.

س ـج ـل ــت أغـ ـل ــب م ــؤشـ ــرات
أسـ ــواق ال ـمــال ب ــدول مجلس
ً
ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي نـ ـم ــوا
ً
متفاوتا معظمه كبير خالل
تعامالت األسبوع الماضي،
وانتهت الحصيلة النهائية
إلــى ارتـفــاع مــؤشــرات خمسة
أسواق وتراجع سوقان فقط.
وتـصــدر الــرابـحـيــن مؤشر
ال ـ ـسـ ــوق األك ـ ـبـ ــر فـ ــي الـ ـش ــرق
األوســط وهــو مؤشر السوق
السعودي الرئيسي «تاسي»
ال ــذي قـفــز ألعـلــى مستوياته
خ ــال ســت س ـنــوات وأض ــاف
نسبة  3.7في المئة.
وارتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ــؤشـ ـ ــر الـ ـ ـس ـ ــوق
ً
القطري وحل ثانيا بمكاسب
ب ـل ـغــت  2.2ف ــي ال ـم ـئــة وج ــاء
ً
الكويتي ثالثا بنمو بلغ 1.6
في المئة بينما صعد سوق
مسقط إلــى مستويات 3700
نقطة بعد أن أضــاف  1.3في
ً
المئة وجاء رابعا.
واكتفى مؤشر ســوق دبي
بنمو محدود ُ
بعشري نقطة
مـ ـئ ــوي ــة ،وك ـ ــان ـ ــت الـ ـخـ ـس ــارة
لجاره مؤشر سوق أبوظبي
إذ فقد نسبة  1في المئة كما
ف ـق ــد م ــؤش ــر س ـ ــوق ال ـم ـنــامــة
نسبة نصف نقطة مئوية.

«تاسي» يقفز و«القطري»
يرتد
زادت حــالــة الـتـفــاؤل بنمو
اق ـت ـصــادي كـبـيــر لـعــام 2021
فـ ــي دول م ـج ـل ــس ا لـ ـتـ ـع ــاون

الخليجي بعد أكثر من شهر
من معدالت مرتفعة ألسعار
النفط أعلى من التقديرات ،إذ
فاجأ النفط الجميع باختراقه
ً
م ـس ـتــوى  70دوالرا بـســر عــة
ال ـبــرق ودون مـقــدمــات وقبل
الـ ـخ ــروج ال ـص ــري ــح م ــن أزم ــة
وبــاء كــورونــا الــذي استمرت
أخباره غير مؤكدة من حيث
موعد الخالص منه والعودة
للحياة الطبيعية.
ً
ً
وسجل برنت إقفاال كبيرا
ً
ف ـ ـ ــوق م ـ ـس ـ ـتـ ــوى  70دوالرا
للبرميل منتصف األسبوع،
مـ ـم ــا دفـ ـ ــع ب ــاإليـ ـج ــابـ ـي ــة فــي
م ــؤش ــرات األس ـ ـ ــواق الـمــالـيــة
ً
الخليجية عـمــومــا ،والـســوق
ً
السعودي خصوصا ،ليصعد
ألعلى مستوياته خــال ست
سنوات ويسجل أكبر مكاسبه
األسبوعية خالل ستة أشهر
ً
ت ـ ـقـ ــري ـ ـبـ ــا  ،إذ رب ـ ـ ــح ب ـن ـه ــاي ــة
األسبوع الماضي نسبة 3.7
في المئة تعادل  345.51نقطة
ليقفل على مستوى 9587.79
نقطة ،وبعد أن زار مستوى
 9600ن ـق ـط ــة خـ ـ ــال ج ـل ـســة
األرب ـعــاء الـمــاضــي ثــم فقدها
ً
بنهاية األسبوع ليسجل نموا
ً
مستمرا لمدة خمسة أسابيع
متتالية قوامه  11في المئة.
واس ـت ـطــاع مــؤشــر الـســوق
ال ـق ـطــري م ــن االرت ـ ـ ــداد وبـعــد
أن الم ــس ك ـســر م ـس ـتــوى 10
آالف ن ـق ـطــة ولـ ـك ــن ل ــم يـغـفــل
ً
تحته إذ عاد سريعا ،وبدعم
مــن نمو مــؤشــرات االقتصاد

العالمي ومؤشرات األسواق
ال ـمــال ـيــة ال ـعــال ـم ـيــة وأس ـع ــار
ً
النفط والطاقة عموما ليجمع
قواه ويستعيد نسبة  2.2في
الـمـئــة ،وهــي أفـضــل مكاسبه
األسبوعية لهذا العام ليصل
إلى مستوى  10224.92نقطة
بعد أن أضاف  220.73نقطة.

ّ
«الكويتي» وتركز في البنوك

سجلت مــؤشــرات بورصة
ً
ً
ال ـك ــوي ــت نـ ـم ــوا ك ـب ـي ــرا خــال
تـعــامــات األس ـبــوع الماضي
وبــدعــم مــن األسـهــم القيادية
ً
خصوصا في قطاع البنوك،
إذ ربــح مــؤشــر الـســوق العام
نـ ـسـ ـب ــة  1.6فـ ـ ــي ا ل ـ ـم ـ ـئـ ــة أي
 88.15نقطة ليبلغ مستوى
 5741.47نقطة ،بينما سجل
ً
مؤشر السوق األول نموا أكبر
وبنسبة  1.8في المئة تساوي
 113.53ن ـق ـطــة ل ـي ـق ـفــل عـلــى
مستوى  6278نقطة ،بينما
ربح مؤشر «رئيسي 0.8 »50
في المئة تعادل  37.79نقطة
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 4866
نقطة.
واس ـ ـت ـ ـمـ ــر الـ ـت ــركـ ـي ــز ع ـلــى
ً
األس ـهــم الـقـيــاديــة خصوصا
قـ ـط ــاع الـ ـبـ ـن ــوك ،الـ ـ ــذي حـقــق
ً
ً
ارتفاعا كبيرا بعد أن صعدت
أسـ ـه ــم «ال ــوطـ ـن ــي» و»ب ـي ـت ــك»
و»بنك الخليج» بنسب بلغت
 2و 3في المئة على التوالي،
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــوذت ع ـ ـلـ ــى ن ـس ـبــة
ك ـب ـي ــرة م ــن ال ـس ـي ــول ــة بـلـغــت

مقارنة نمو مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في 2021/03/11
المنامة أبو ظبي دبي
مسقط
مؤشر السوق الكويت السعودية الدوحة
2.569.32 5.692.75 1.473.47 3.652.76 10.004.19 9.242.28 5.653.32 2021/03/04
2.573.48 5.636.83 1.469.25 3.701.51 10.224.92 9.587.79 5.741.47 2021/03/11
4.16 -55.92
-4.22
48.75
220.73
345.51
88.15
الفرق
%0.2
%1.0%0.3%1.3
%2.2
%3.7
التغير (%1.6 )%

العضو المنتدب لـ  Ooredooضمن «فوربس»
ألقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق األوسط

عزيز العثمان فخرو

أعلنت مجموعة Ooredoo
أن ا ل ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــو ا ل ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـتـ ـ ــدب
للمجموعة – عــز يــز العثمان
فـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرو -ت ـ ـ ــم اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــاره م ــن
ق ـبــل مـجـلــة «ف ــورب ــس ال ـشــرق
األوس ـ ـ ـ ــط» ال ـع ــال ـم ـي ــة ،كــأحــد
أقوى الرؤساء التنفيذيين في
منطقة الشرق األوسط.
وكـ ــانـ ــت ال ـم ـج ـل ــة أص ـ ــدرت
قــائ ـم ـت ـهــا ال ـس ـن ــوي ــة ألف ـضــل
الـ ـ ــرؤسـ ـ ــاء ال ـت ـن ـف ـي ــذي ـي ــن فــي
ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط ي ـ ـ ـ ـ ــوم 8
تقديرا للمسؤولين
الـجــاري،
ً
الـتـنـفـيــذيـيــن ال ــذي ــن يـقــدمــون

مساهمات كبيرة القتصادات
المنطقة ،وتم اختيار العثمان
ض ـ ـمـ ــن أ فـ ـ ـض ـ ــل  50ر ئـ ـيـ ـس ـ ًـا
تنفيذيا بالمنطقة.
ً
وت ـس ـل ــط ال ـق ــائ ـم ــة ال ـض ــوء
ع ـل ــى الـ ــرؤسـ ــاء الـتـنـفـيــذيـيــن
م ــن ال ـ ـقـ ــادة أصـ ـح ــاب ال ـ ــرؤى
األك ـث ــر ري ـ ــادة ون ـج ــاح ـ ًـا على
مستوى المنطقة في مختلف
القطاعات ،بما في ذلك قطاع
االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت وت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
المعلومات.
وي ـش ـغــل ال ـع ـث ـمــان منصب
الـعـضــو الـمـنـتــدب لمجموعة
 Ooredooم ـ ـنـ ــذ ن ــو ف ـم ـب ــر
 ،2020وعـضــو مجلس إدارة
المجموعة مـنــذ  ،2011و هــو
حــال ـيـ ًـا مـسـتـشــار أول لــوزيــر
الـمــالـيــة ال ـق ـطــري ،وق ــد شغل
م ـن ـصــب ن ــائ ــب وكـ ـي ــل وزارة
ال ـم ــال ـي ــة لـ ـش ــؤون ال ـم ـيــزان ـيــة
وال ـخــزانــة وال ـش ــؤون المالية
مــن  2014حـتــى  ،2020وكــان
الــرئ ـيــس ال ـم ـشــارك لعمليات
االن ـ ــدم ـ ــاج واالس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ فــي
جـ ـه ــاز ق ـط ــر لــاس ـت ـث ـمــار مــن
 2007حتى .2014
وعزيز العثمان حاصل على
درجة البكالوريوس في إدارة
األعمال من جامعة ،ESLSCA
ولـ ـ ــديـ ـ ــه خـ ـ ـب ـ ــرة واس ـ ـ ـعـ ـ ــة فــي
المناصب العليا في مختلف
المجاالت.
وحول اختياره ضمن قائمة
أق ــوى ال ــرؤس ــاء التنفيذيين،
قال العثمان« :أشعر بسعادة
واع ـ ـتـ ــزاز ك ـب ـيــريــن لـتـكــريـمــي
واختياري ضمن قائمة أقوى
تنفيذيا في المنطقة
رئيسا
50
ً
ً
مــن قـبــل «ف ــورب ــس» العالمية.
ال ش ـ ـ ـ ــك أن مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ا لـ ـ ـش ـ ــرق
األوس ـ ـ ـ ـ ــط تـ ـحـ ـظ ــى ب ــال ـع ــدي ــد
م ــن الـ ـكـ ـف ــاءات االس ـت ـث ـنــائ ـيــة
والخبرات القيادية المتميزة،
وتـضــم مـجـمــوعــة واس ـعــة من
قادة األعمال المبتكرين».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف «ل ـ ـ ـكـ ـ ــي ت ـ ـكـ ــون
إن ـج ــازات ــي وق ــدرات ــي جــديــرة
بمثل هــذه الـجــائــزة ،فهذا بال
مميزا أعتز
تكريما
شــك يعد
ً
ً
ب ــه .إن ــه لـمــن دواعـ ــي س ــروري
أن أ ت ـ ــو ل ـ ــى إدارة م ـج ـمــو عــة
 Ooredooتحت قيادة رئيس
مجلس اإلدارة ،الشيخ فيصل
ب ــن ث ــان ــي آل ث ــان ــي ،وأت ـط ـلــع
إ لــى مواصلة العمل لالرتقاء
بالشركة إلى مستويات أعلى
ون ـجــاحــات أكـبــر خ ــال 2021
واألعوام المقبلة».

 38.6مليون دينار خالل أربع
جلسات األسبوع.
كما ربـحــت أسـهــم بوبيان
بـتــروكـيـمــاويــات نسبة  5في
ً
الـمـئــة وكــانــت األف ـضــل نـمــوا
تالها سهم شمال الزور بعد
إع ـ ــان ع ــن ت ــوزي ـع ــة سـنــويــة
ً
نقدية جيدة  12فلسا للسهم
الــواحــد ،وتــراجـعــت السيولة
ً
بنسبة  10فــي ا لـمـئــة قياسا
على سيولة األسبوع السابق
مـقــابــل نـمــو ال ـن ـشــاط بنسبة
محدودة  2.4في المئة.
ّ
وك ــان تــركــز الـسـيــولــة على
أسهم أربعة بنوك هي «بيتك»
و»وطني» و»الخليج» و»أهلي
مـ ـتـ ـح ــد» ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى سـهــم
«زين» كخامس أفضل سيولة
أس ـب ــوع ـي ــة وكـ ـ ــان ال ـس ـه ـمــان
األخ ـي ــران قــد تــراجـعــا معظم
فترات األسـبــوع ،وأقفال على
استقرار األول وتراجع الثاني
بنسبة محدودة.
واس ـت ـمــر االرت ـ ـ ــداد واألداء

اإلي ـ ـ ـجـ ـ ــابـ ـ ــي ل ـ ـمـ ــؤشـ ــر سـ ــوق
عمان المالي وبعد أن المس
م ـ ـس ـ ـت ـ ــوي ـ ــات م ـ ـتـ ــدن ـ ـيـ ــة عـ ــاد
وأقـ ـف ــل فـ ــوق م ـس ـتــوى 3700
نقطة وبــدعــم مــن أسـعــار بيع
نـفــط عـمــان الـتــي اقـتــربــت من
ً
مستوى  70دوالرا للبرميل،
ً
ً
والـ ـ ـ ــذي ي ـع ــد م ـ ــؤش ـ ــرا ج ـي ــدا
الن ـح ـســار مـلـمــوس ف ــي عجز
م ـيــزان ـيــة ال ـس ـل ـط ـنــة ،يـضــاف
إلى اإلصالحات التي تبنتها
ً
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـع ـمــان ـيــة أخـ ـي ــرا
لـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــض الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــروف ـ ــات
وم ـ ـحـ ــاولـ ــة تـ ـن ــوي ــع مـ ـص ــادر
ال ــدخ ــل ،ورب ـ ــح م ــؤش ــر ســوق
عـ ـم ــان ن ـس ـبــة  1.3ف ــي الـمـئــة
ت ـس ــاوي  48.75نـقـطــة ليقفل
على مستوى  37091.51نقطة.
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــر مـ ـ ــؤشـ ـ ــر س ـ ــوق
دب ــي وب ــال ـك ــاد ب ـلــغ المنطقة
ال ـخ ـض ــراء بـنـهــايــة األس ـب ــوع
ال ـ ـ ـمـ ـ ــاضـ ـ ــي ب ـ ـن ـ ـمـ ــو مـ ـ ـح ـ ــدود
بـ ـل ــغ ُعـ ـ ـش ـ ــري ن ـق ـط ــة م ـئ ــوي ــة
ووس ــط اسـتـمــرار وق ــف كثير

م ـ ــن رح ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ــدول ب ـس ـبــب
تفشي كــورونــا وبــطء قــرارات
فـتــح ال ـم ـطــارات والـ ــدول على
م ـس ـتــوى مـعـظــم دول الـعــالــم
تبقي تــوقـعــات اقـتـصــاد دبي
مــرت ـب ـطــة ب ـم ـثــل هـ ــذا ال ـح ــراك
ليبقى مؤشر سوق دبي على
ارتدادات محدودة كان آخرها
األس ـ ـبـ ــوع ال ـم ــاض ــي ب 4.16
نـ ـق ــاط ل ـي ـق ـفــل ع ـل ــى مـسـتــوى
 2573.48نقطة.

تراجعات في أبوظبي
والبحرين
خ ـ ـ ـسـ ـ ــر مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرا سـ ــوقـ ــي
أبـ ــوظ ـ ـبـ ــي وال ـ ـم ـ ـنـ ــامـ ــة خ ــال
تـعــامــات األس ـبــوع الماضي
و عـ ـ ـل ـ ــى ع ـ ـكـ ــس أداء م ـع ـظــم
مـ ــؤشـ ــرات األس ـ ـ ــواق ال ـمــالـيــة
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدول م ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون
الخليجي إذ ا نـخـفــض األول
ب ـن ـس ـب ــة  1فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة وف ـق ــد
مؤشر ســوق أبوظبي 55.92

ن ـق ـطــة ل ـي ـق ـفــل ع ـل ــى مـسـتــوى
 5636.83ن ـق ـط ــة ،ل ـك ـنــه بـقــي
أفضل الـمــؤشــرات الخليجية
ً
نموا خالل هذا العام وبارتفاع
يقارب  10في المئة ،وجاء ت
ت ـل ــك االرتـ ـ ـف ـ ــاع ـ ــات ب ـع ــد رف ــع
تملك نسب األجانب في بعض
الـ ـش ــرك ــات اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة خ ــال
بداية هذا العام.
ورافـ ـ ـ ـ ــق مـ ــؤشـ ــر أب ــوظـ ـب ــي
م ــؤش ــر س ـ ــوق ال ـب ـح ــري ــن فــي
المنقطة الحمراء وأقفل على
خسارة بنصف نقطة مئوية،
إذ ل ــم ت ـت ـفــاعــل م ـكــونــاتــه مع
إيجابية أ سـعــار النفط التي
مازالت عن سعر التعادل في
ميزانية مملكة البحرين ،وفقد
م ــؤ ش ــر ا ل ـم ـنــا مــة  4.22نقطة
ليقفل على مستوى 1469.25
نقطة.
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«الوطني» :عيد والسعيدي ينضمان إلى مجلس اإلدارة

المستفيدين
اختيار
«بيتك»:
ً
من برنامج الغارمين يتم آليا

انتخبتهما «عمومية» البنك عضوين مستقلين عن باقي مدة الدورة الحالية
يتمتعان بخبرات
واسعة في
مجاالت االقتصاد
والعمل المصرفي
واالستثماري

أع ـلــن بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي
انضمام كل من د .روبر مارون
ع ـ ـيـ ــد ،ود .نـ ــاصـ ــر ال ـس ـع ـي ــدي
إل ــى مـجـلــس إدارة ال ـب ـنــك بعد
انـ ـتـ ـخ ــابـ ـهـ ـم ــا مـ ـ ــن ال ـج ـم ـع ـي ــة
العمومية عضوين مستقلين
عن باقي مدة العضوية للدورة
الحالية للمجلس.
وقـ ـ ــال «ال ــوطـ ـن ــي» ف ــي ب ـيــان
ص ـح ــاف ــي أم ـ ـ ــس ،إن ان ـض ـم ــام
عضوين مستقلين إلى مجلس
إدارة البنك يأتي في إطار تنفيذ
تعليمات بنك الكويت المركزي،
وم ــا أدخ ـلــه مــن تـعــديــات على
تعليمات قواعد ونظم الحوكمة
في البنوك الكويتية والمرتبطة
ب ـت ـش ـك ـي ــل مـ ـج ــا ل ــس اإلدارات
واللجان المنبثقة عنها.
وي ـت ـم ـت ــع ع ـي ــد وال ـس ـع ـي ــدي
بخبرات علمية ومهنية متميزة
مــن الـعـمــل س ـنــوات طــويـلــة في
ً
مؤسسات مالية رائدة إقليميا
ً
وعالميا.

عيد

«الوطني» حريص
على دعم ممارسات
الحوكمة وفق أفضل
الممارسات العالمية

تمتد خـبــرة عـيــد فــي العمل
بالقطاع المصرفي إ لــى قرابة
ً
 40عــامــا عمل خاللها فــي بنك
الكويت الوطني والبنك العربي
الوطني – السعودية وغيرهما
من المؤسسات المالية.
وتـقـلــد خ ــال تـلــك الـسـنــوات
العديد من المناصب التنفيذية
في مؤسسات مالية رائدة منها:
الـ ـش ــرك ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ل ـت ـمــويــل
الـ ـمـ ـس ــاك ــن ،وش ـ ــرك ـ ــة ال ـع ــرب ــي
الــوط ـنــي لــاس ـت ـث ـمــار ،وشــركــة
مـتــايــف وإي ــه أي جــي – البنك
العربي للتأمين التعاوني.
ً
ً
وعـمــل عيد رئـيـســا تنفيذيا
وعضو مجلس اإلدارة المنتدب
لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ـب ـ ـنـ ــك الـ ـع ــرب ــي
الوطني  -السعودية في الفترة

العنزي :تنفذه «العدل» والجهات المختصة بسرية وشفافية
حظيت مـبــادرة بيت التمويل
الكويتي (بيتك) ،الخاصة بتسديد
مــدي ــون ـيــات عـ ــدد م ــن ال ـغــارم ـيــن
الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـث ــري ــن ،وال ـ ــذي ـ ــن ص ـ ــدرت
بحقهم أحكام قضائية بالضبط
واإلحـ ـ ـض ـ ــار ،إش ـ ــادة مـجـتـمـعـيــة
كبيرة ،حيث تجاوز مبلغ السداد
 20مـلـيــون دي ـن ــار يـسـتـفـيــد منه
نحو  10آالف مدين متعثر.

آلية اختيار المستفيدين
روبر عيد
 ،2021 – 2005كما شغل منصب
عضو مجلس اإلدارة المنتدب
وال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـب ـنــك
ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي – ل ـن ــدن في
الفترة .2005 – 1995
كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا حـ ـ ـ ـص ـ ـ ــل عـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد عـ ـل ــى
الدكتوراه في النقد والبنوك من
جامعة الـســوربــون فــي باريس
بـ ـع ــد دراس ـ ـ ـ ـ ــة االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد فــي
الجامعة األميركية في بيروت،
و مـ ـنـ ـحـ ـت ــه مـ ــؤ س ـ ـسـ ــة World
 Financeجائزة أفضل مصرفي
في الشرق األوسط لعام .2016

السعيدي
ي ـم ـت ـلــك ال ـس ـع ـي ــدي خ ـب ــرات
واسـعــة فــي مـجــاالت االقتصاد
ال ـ ـك ـ ـلـ ــي والـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل الـ ـمـ ـص ــرف ــي
واالستثماري ،إذ تقلد العديد
م ــن ال ـم ـن ــاص ــب اإلداريـ ـ ـ ـ ــة ل ــدى
العديد من المؤسسات المالية
في الدول العربية واألوروبية.
ً
وعـ ـم ــل أسـ ـ ـت ـ ــاذا لــاق ـت ـصــاد
فـ ــي ج ــام ـع ــة ش ـي ـك ــاغ ــو وك ـل ـيــة
الـ ــدراسـ ــات ال ـع ـل ـيــا ف ــي جنيف
ً
ب ـ ـسـ ــوي ـ ـسـ ــرا وم ـ ـ ـحـ ـ ــاضـ ـ ــرا فــي
الـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة وجــامـعــة

ناصر السعيدي
الـ ـق ــدي ــس ي ــوس ــف فـ ــي ل ـب ـن ــان.
ّ
وت ـقــلــد ال ـس ـع ـيــدي ال ـعــديــد من
ً
المناصب المهمة ،إذ عمل وزيرا
لالقتصاد والتجارة والصناعة
ف ــي ل ـب ـن ــان خـ ــال ال ـف ـت ــرة بـيــن
ً
عامي  1998و 2000ونائبا أول
لحاكم مصرف لبنان في الفترة
ً
من  1993إلى  ،2003وعضوا في
لجنة األم ــم الـمـتـحــدة لتطوير
ال ـس ـيــاســات خ ــال ال ـف ـتــرة بين
ً
عامي  2005و ،2006ومستشارا
أول ل ــوزي ــر ال ـمــال ـيــة ف ــي دول ــة
اإلمارات خالل الفترة بين عامي
 2005و.2006
كما عمل رئيس االقتصاديين
والـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــراء االس ـت ــرات ـي ـج ـي ـي ــن
ورئ ـي ــس ال ـع ــاق ــات الـخــارجـيــة
لدى مركز دبي المالي العالمي
خــال الـفـتــرة بين عــامــي 2006
ً
و  ،2012ك ـ ـمـ ــا ع ـ ـمـ ــل ر ئـ ـيـ ـس ــا
ً
ت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذيـ ــا لـ ـمـ ـعـ ـه ــد ح ــوكـ ـم ــة
الـ ـش ــرك ــات «ح ــوكـ ـم ــة» وم ـع ـهــد
المديرين «مدراء» في دبي خالل
الفترة بين عامي  2006و.2012
ويـعـمــل الـسـعـيــدي مـنــذ عــام
ً
 2013عـ ـ ـض ـ ــوا ف ـ ــي ا ل ـم ـج ـلــس
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ل ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ــدى
الـمــؤ سـســات المالية والنقدية

ً
ال ــرس ـم ـي ــة ك ـم ــا ي ـع ـمــل ع ـض ــوا
ف ــي ال ـم ـج ـمــوعــة االس ـت ـش ــاري ــة
اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ل ـم ـن ـط ـق ــة الـ ـش ــرق
األوسـ ـ ـ ــط فـ ــي ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـقــد
الدولي منذ عام .2009
وحـ ـ ـص ـ ــل ال ـ ـس ـ ـع ـ ـيـ ــدي ع ـلــى
ال ــدكـ ـت ــوراه وال ـمــاج ـس ـت ـيــر في
االقتصاد من جامعة روشيستر
ف ــي ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،كـمــا
ح ـص ــل ع ـل ــى ال ـمــاج ـس ـت ـيــر فــي
االقتصاد من جامعة لندن في
بريطانيا.
وي ـ ـحـ ــرص «الـ ــوط ـ ـنـ ــي» عـلــى
دعـ ـ ـ ــم م ـ ـ ـمـ ـ ــارسـ ـ ــات الـ ـح ــوكـ ـم ــة
ووضع إطار واضح يهدف إلى
ت ـعــزيــز ع ـم ـل ـيــات تـقـيـيــم األداء
والمساءلة والتقييم التي تشمل
مـ ـس ــؤولـ ـي ــات أع ـ ـضـ ــاء مـجـلــس
اإلدارة وا ل ـ ـل ـ ـجـ ــان ا ل ـم ـن ـب ـث ـقــة
ع ـنــه وف ــق أف ـض ــل ال ـم ـمــارســات
العالمية المتبعة وبما يضمن
اتـ ـب ــاع ال ـم ـعــاي ـيــر الـتـنـظـيـمـيــة
واألخــاقـيــة فــي كــافــة تعامالت
البنك والشركات التابعة له ،في
إط ــار جـهــود الـبـنــك المستمرة
العـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد أعـ ـ ـل ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوي ــات
الـشـفــافـيــة واإلفـ ـص ــاح وسعيه
لتحقيق االستدامة.

وأوضـ ــح نــائــب ال ـمــديــر الـعــام
لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة ف ــي
«بيتك» فــواز العنزي ،أن اختيار
المستفيدين مــن ا لـبــر نــا مــج يتم
ً
آل ـ ـيـ ــا بـ ـ ــدون ت ــدخ ــل بـ ـش ــري مــن
خ ــال األنـظـمــة فــي وزارة الـعــدل
م ـم ــن ت ـن ـط ـبــق ع ـل ـي ـهــم الـ ـش ــروط
ال ـخــاصــة بــالـمـسـتـفـيــديــن ،الفـتــا
الــى ان مــن أهــم هــذه ال ـشــروط أن
يكون المدين المتعثر في السداد
ً
ً
ش ـخ ـص ــا ط ـب ـي ـع ـي ــا ،وأن ي ـكــون
كويتي الجنسية ،وأن يكون الدين
المستحق صــادرا به عدة أحكام
ف ــي ق ـضــايــا مــدن ـيــة ول ـي ـســت في
قضايا جنائية ،وتمنح األولوية
في السداد لكبار السن والنساء.
وأش ــار الـعـنــزي إلــى أن تنفيذ
ال ـم ـش ــروع ي ـتــم م ــن خـ ــال إدارة
الـتـنـفـيــذ ال ـمــدنــي ب ـ ــوزارة الـعــدل
بسرية وشفافية ومهنية عالية،
ودون تدخل من «بيتك» أو الوزارة
بــا خـتـيــار المستحقين لتسديد
مديونياتهم.

كورونا وتداعياتها االقتصادية،
وال ـ ـتـ ــي أدت إلـ ـ ــى ت ـع ـث ــر بـعــض
الـمــواطـنـيــن وع ــدم قــدرتـهــم على
س ــداد مديونياتهم ،حيث أكــدت
هــذه الـمـبــادرة ري ــادة «بيتك» في
المسؤولية االجتماعية ،والسعي
لتحقيق اال س ـتــدا مــة بمفهومها
الـتـنـمــوي ال ـشــامــل ،م ــع الـحــرص
على الشراكة االستراتيجية مع
مــؤس ـســات ال ــدول ــة ،ب ـمــا يعكس
رؤي ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت ق ـ ـيـ ــادة وش ـع ـبــا
ف ــي الـعـمــل االن ـس ــان ــي ،مـبـيـنــا أن
المبادرة تساهم في التفريج عن
الـغــارمـيــن ليتمكنوا مــن الـعــودة
الى المجتمع وممارسة حياتهم
الطبيعية.
وأشار إلى أن سداد مديونيات
الغارمين تم بعد أخذ الموافقات
الـشــرعـيــة مــن الـجـهــة المختصة
في «بيتك».

مسؤولية مجتمعية

مساهمات متنوعة

وأضـ ـ ـ ــاف أن «بـ ـيـ ـت ــك» ح ــرص
عـلــى تــوسـيــع نـطــاق المسؤولية
ً
االجتماعية ،نظرا للظروف التي
تـمــر بـهــا ال ـب ــاد بـسـبــب جــائـحــة

وت ـت ـن ــوع م ـســاه ـمــات «بـيـتــك»
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـعـ ـي ــة وم ـ ـ ـن ـ ـ ـهـ ـ ــا :دع ـ ــم
جـهــود الــدولــة فــي مــواجـهــة أزمــة
ك ـ ــورون ـ ــا ،ح ـي ــث س ــاه ــم «ب ـي ـتــك»

فواز العنزي

بحصة كبيرة فــي صـنــدوق دعم
المجهود الحكومي الــذي أعلنه
ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ـم ــرك ــزي ،وال ــذي
بـلـغــت قيمته  10مــايـيــن ديـنــار
ً
كويتي ،كما ساهم منفردا بمبلغ
إضافي للصندوق ،ليكون بذلك
مــن كـبــار المتبرعين للصندوق
الذي وضع تحت تصرف مجلس
الوزراء لدعم المساعي الحكومية
واالحتياجات والتدابير العاجلة
في مواجهة أزمة كورونا.
ول ـ ــدى «بـ ـيـ ـت ــك» س ـج ــل حــافــل
في دعم مبادرات جمعية الهالل
األح ـمــر ،وكــذلــك دعــم المفوضية
السامية لألمم المتحدة بجهودها
االجتماعية واإلنسانية ،إضافة
إلى مبادرات مجتمعية بمختلف
ال ـم ـج ــاالت كــال ـص ـحــة والـتـعـلـيــم
وال ـب ـي ـئ ــة وذوي االح ـت ـي ــاج ــات
ال ـخ ــاص ــة واألن ـش ـط ــة الـشـبــابـيــة
وغـ ـي ــر ذل ـ ـ ــك ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي يــؤكــد
ريـ ـ ــادة «ب ـي ـت ــك» ف ــي الـمـســؤولـيــة
الوطنية والمجتمعية ،ويعكس
نجاح مبادراته التي كانت محل
تـقــديــر جـهــات عــالـمـيــة ومحلية،
وأرس ــت ركــائــز ال ــري ــادة والتميز
واالستدامة.

النظام يبحث
ً
آليا عن
الغارمين
الذين تنطبق
عليهم الشروط
المحددة من
البنك

العنزي

« »KIBيحصد جائزة «صفقة الكويت لـ  »2020من «إسالميك فاينانس نيوز»
أضــاف بنك الكويت الدولي ( )KIBجائزة مرموقة
أخـ ــرى لـسـجـلــه ال ـحــافــل بــال ـن ـجــاحــات وال ـت ـكــري ـمــات
المشرفة بحصوله على جائزة «صفقة الكويت لعام
 »2020ضمن جوائز صفقات العام التي تقدمها مجلة
ً
«إسالميك فاينانس نيوز» ( )IFNسنويا ،عن إصداره
صـكــوكــا بقيمة  300مـلـيــون دوالر ضـمــن الشريحة
ال ـثــان ـيــة  Tier 2م ــدة  10س ـن ــوات ،وه ــي غ ـيــر قــابـلــة
لالسترداد ألول  5سنوات.
وتم اختيار « »KIBللحصول على هذه الجائزة بعد
ترشيحه من قبل لجنة التحكيم التي ضمت مجموعة
من الخبراء من منظمات غير منافسة ،الستيفائه عدة
معايير رئيسية مهمة شملت تأثير الصفقة ومدى
أهميتها ودرج ــة تـعـقـيــدهــا ،بــاإلضــافــة إل ــى توقيت
طرحها في السوق وقدرتها على تجاوز التحديات،
إلى جانب تميزها وتميز جهة اإلصدار عن غيرها.
وأجمعت لجنة التحكيم ،بعد أن قيمت المؤشرات
المالية ألفضل المؤسسات اإلسالمية حــول العالم
والصفقات التمويلية المبرمة خالل  ،2020على التزام

« »KIBبتطوير قــدرا تــه المصرفية االستثمارية في
األسواق اإلقليمية من خالل إصداره ألول مرة صفقة
من هــذا النوع ،مما عــزز مكانته في أســواق رأسمال
ً
ً
الــديــن اإلقليمية ،وت ــرك أث ــرا إيجابيا على مستقبل
أسواق رأس المال اإلسالمية في الكويت بشكل عام.
كما الحظت اللجنة أن هــذه الصفقة حققت أدنى
تسعير فــي دول الخليج العربي إلــى جانب اإلقبال
الكبير عليها من قبل المستثمرين ،حيث تم تسعير
هذه الصكوك بمعدل ربح سنوي  2.375في المئة ،وقد
وصــل مجموع المشاركة فيها مــا يـقــارب  2.7مليار
دوالر ،أي ما يمثل  9أضعاف حجم الصكوك المصدرة.
ً
وتعليقا على هذا اإلنجاز ،قال المدير العام إلدارة
االستثمار في البنك ،جمال الـبــراك« :على الرغم من
جميع الظروف والتحديات االقتصادية التي عشناها
خالل  ،2020بسبب تداعيات انتشار جائحة فيروس
كورونا ،فإننا تمكنا في « »KIBمن النجاح بعقد هذه
الصفقة المالية المميزة ،بفضل االعتماد على النهج
المركز لسياسة اإلدارة العليا فــي البنك ،وسعيها

«برقان» يفتتح أحدث فروعه
في برج جاسم بالمرقاب

لقطة جماعية
افتتح بنك برقان فرعه الـ  30الجديد في برج جاسم
بشارع السور بالمرقاب ،حرصا من البنك على تلبية
وتوفير جميع الخدمات المصرفية لعمالئه ،وتوسيع
وزيـ ـ ـ ــادة ش ـب ـكــة فـ ــروعـ ــه ،ل ـت ـخ ــدم ال ـم ـن ــاط ــق الـسـكـنـيــة
والتجارية في كل أرجاء الكويت.
وتــم تجهيز الـفــرع الـجــديــد فــي بــرج جــاســم بأحدث
التقنيات ،لتلبية احتياجات العمالء كافة على اختالف
شرائحهم ،إضافة إلى توفير وتسهيل جميع الخدمات
الـمـصــرفـيــة لـلـعـمــاء مــن ذوي االحـتـيــاجــات الـخــاصــة.
ويستقبل فرع «برقان» في برج جاسم العمالء من 9:00
ً
ً
صباحا حتى  1:00ظهرا.
وبهذه المناسبة ،قال ناصر القيسي ،رئيس مديري
الخدمات المصرفية الشخصية« :يحرص بنك برقان
دائما على أن يكون األقرب لعمالئه أينما كانوا ،لتلبية
جميع احتياجاتهم المصرفية .افتتاح فرع البنك في
برج جاسم يأتي انسجاما مع خطة التوسع واالنتشار
في جميع مناطق الكويت ،للوصول إلى كل عمالئنا».

إ لــى تسريع تنويع م ــوارد البنك المالية لمصادره
التمويلية».
ً
وأض ــاف قــائــا« :يـسـعــدنــا أن ــه تــم اخـتـيــار صكوك
« »KIBللفوز بـجــائــزة «صفقة الـكــويــت للعام »2020
من ( ،)IFNمع األخــذ بعين االعتبار أنها أول صكوك
ضمن الشريحة الثانية لرأس المال تصدر بالدوالر
ً
األميركي محليا ،ويتم إدراجها لتكون متاحة للتداول
ً
خارج دولة الكويت .كما حصل البنك أيضا على أعلى
تصنيف ضمن الشريحة الثانية في الكويت ودول
الخليج العربي مــع تصنيف ائتماني طويل األ جــل
( )Long-termعند « »-Aمن وكالة التصنيف العالمية
«فيتش» ،إلى جانب منح «فيتش» التصنيف االئتماني
طويل/قصير األجل عند « »A+/F1لبرنامج الصكوك
الخاص بالبنك ،مما عزز مكانته أمــام المستثمرين
الــدول ـي ـيــن ،وع ـكــس ق ــوة وم ـتــانــة ال ـق ـطــاع المصرفي
الكويتي بشكل عام».
وفي ختام تصريحه ،أكد البراك« :أن « »KIBاستطاع
أن يـثـبــت ت ـمـ ّـيــزه ب ـيــن غ ـيــره م ــن ال ـب ـنــوك الـكــويـتـيــة،

حيث واصــل جهوده الرامية للمشاركة بشكل فعال
ف ــي اإلص ـ ــدارات عــالـيــة ال ـج ــودة عـلــى مـسـتــوى دول ــة
الكويت والمنطقة اإلقليمية ،على الرغم من الظروف
االقتصادية الصعبة التي واجهها العالم خالل العام
 2020بسبب أزمة الفيروس».
يذكر أن المجلة تابعة لمجموعة  ،REDmoneyالتي
تأسست عــام  2004لتزويد الخدمات اإلعالمية في
األسواق العالمية التي تشمل االقتصادات اإلسالمية
الناشئة ،منطقة الشرق األوسط والمناطق المتقدمة
في أوروبا واألميركيتين.
ً
وتنظم المجلة سنويا حفل توزيع جوائز التمويل
والعمل المصرفي اإلســامــي ،كما تنشر أهــم أخبار
الـصـيــرفــة اإلســام ـيــة فــي ال ـعــالــم ،حـيــث إنـهــا تمتلك
ّ
وتقدم
قاعدة قراء واسعة النطاق على مستوى العالم،
تغطيات حصرية وشاملة لألسواق المالية اإلسالمية
الـعــالـمـيــة مستفيدة مــن شبكة عــاقــاتـهــا الــواسـعــة،
لـتـقــديــم رؤيـ ــة ال مـثـيــل ل ـهــا ف ــي األسـ ـ ــواق الـعــالـمـيــة
المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

جمال البراك

ً
ً
«الخليج» يعلن  20عميال في سحب الدانة غدا

ً
ي ـجــري بـنــك الـخـلـيــج ،غ ــدا،
َ
سحبي الدانة الشهريين ،عن
شهري يناير وفبراير ،ليعلن
 20ف ــائ ــزا م ــن ع ـم ــاء ال ــدان ــة،
وس ـي ـح ـص ــل كـ ــل م ـن ـه ــم عـلــى
 1000دينار.
وأعـ ـل ــن ال ـب ـنــك أن ال ـفــرصــة
األخيرة للمشاركة في سحب
حساب الدانة نصف السنوي
األول لـ ـه ــذا ال ـ ـعـ ــام هـ ــي ي ــوم
األربعاء ( 31الجاري) ،لفرصة
رب ـ ــح جـ ــائـ ــزة ال ـ ـ ـ 1.000.000
دينار.
وحـ ـ ــول ه ـ ــذه ال ـس ـح ــوب ــات،
قــال المدير الـعــام للمجموعة
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة ل ـ ـ ـ ــأف ـ ـ ـ ــراد ف ــي
«الـ ـخـ ـلـ ـي ــج» ،م ـح ـمــد ال ـق ـط ــان:
«أعلنا مسبقا خطة السحوبات
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة لـ ـحـ ـس ــاب ال ـ ــدان ـ ــة،
وإض ــاف ــة م ـل ـيــون ديـ ـن ــار آخــر
ك ـجــائــزة نـصــف س ـنــويــة ،إلــى
جـ ــانـ ــب الـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة ال ـس ـن ــوي ــة
الكبرى .كما قدمنا سحوبات
الدانة الشهرية ،التي يسعدنا
ً
أن نبدأها غدا .نتمنى التوفيق
ً
ل ـج ـم ـيــع عـ ـم ــاء الـ ــدانـ ــة غ ـ ــدا،
وا ل ـ ـيـ ــوم أود أن أذ ك ـ ــر جميع
عمالء (الخليج) بأنه بإمكانهم
المشاركة بفتح حساب الدانة
واإليـ ـ ــداع فـيــه إلـكـتــرونـيــا عن
طريق تطبيق البنك ،أو زيارة
أحـ ــد ف ــروع ـن ــا ال ـم ـن ـت ـشــرة في
أنحاء البالد».
ح ـس ــاب الـ ــدانـ ــة م ــن أف ـضــل
حسابات االدخار في الكويت،
ب ـس ـح ــوب ــات ــه الـ ـ ــدوريـ ـ ــة ال ـت ــي
تحمل جوائز قيمة ،وبمميزاته
ال ـك ـث ـيــرة ل ـحــام ـلــي ال ـح ـســاب.
ف ـه ـنــاك ف ــرص ش ـهــريــة لـلـفــوز
بــألــف دي ـنــار لـعـشــرة فــائــزيــن،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى س ـح ـب ـي ــن رب ــع
س ـنــوي ـيــن ج ــائ ــزة ك ــل منهما
 100.000دينار ،وسحب نصف
س ـن ــوي ج ــائ ــزت ــه 1.000.000

ال ـ ـقـ ــادمـ ــة ،ي ـج ــب ف ـت ــح ح ـســاب
الــدانــة بمبلغ  200دي ـنــار على
األقل ،إضافة إلى التقدم بطلب
م ــن خ ــال ال ـخــدمــة الـمـصــرفـيــة
ع ـبــر ّ ال ـم ــوب ــاي ــل /اإلن ـت ــرن ــت ،أو
التفضل بزيارة أقرب فرع لبنك
ال ـخ ـل ـي ــج ،وذل ـ ـ ــك ل ـع ـم ــاء بـنــك
العمالء
الخليج الحاليين .أمــا
ّ
الـجــدد ،فيرجى منهم التفضل
ب ــزي ــارة أق ــرب ف ــرع لـلـبـنــك ،بعد
حجز موعد للزيارة عن طريق
تطبيق  ،Visit Gulf Bankالذي
يـجـعــل ب ـ ــدوره تـجــربــة ال ــزي ــارة
ً
أكثر سهولة ويسرا.

ديـ ـ ـن ـ ــار ،والـ ـسـ ـح ــب ال ـس ـن ــوي
الكبير على ا لـجــا ئــزة الكبرى
التي تبلغ  1.500.000دينار.

مميزات كثيرة
ومن المميزات العديدة التي
يتمتع بها عمالء حساب الدانة،
أنه الحساب الوحيد في الكويت
الــذي ّ
يحول فرصك بالفوز من
ال ـس ـن ــة ال ـم ــاض ـي ــة إل ـ ــى ال ـس ـنــة
التالية ،ضمن برنامج مكافأة
العمالء على وفائهم ووالئـهــم
لـ«الخليج».
كذلك ،تمت إضافة كل فرص
الــربــح لعمالء الــدانــة الحاليين
مـ ــن ع ـ ــام ( 2020م ـ ــن  1ي ـنــايــر
إ لـ ــى  31د ي ـس ـم ـبــر  )2020إ ل ــى
سحوبات عام .2021
جـ ــديـ ــر بـ ــالـ ــذكـ ــر ،أن جـمـيــع
السحوبات تتم بحضور ممثل
مــن وزارة التجارة والصناعة،
وت ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــم م ـ ـ ــراجـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة وت ـ ــدقـ ـ ـي ـ ــق
ال ـ ـس ـ ـحـ ــوبـ ــات ربـ ـ ـ ــع ال ـس ـن ــوي ــة
وال ـس ـحــب ال ـس ـنــوي م ــن شــركــة
إرنست آند يونغ.
ولــزيــادة فــرص الــربــح ،يجب

محمد القطان

على العمالء أن يحافظوا على
المبلغ المودع في الحساب ،وأال
يقل عن  200دينار ،أو أن يزيدوه
للحصول على فرص ربح أكثر
ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار .وي ـم ـك ــن ل ـلـعـمــاء
الحصول على فرصة لدخول في
السحب الشهري وربع السنوي
والسنوي.

فتح حساب الدانة
وللمشاركة فــي السحوبات

إيداع أكثر لفرص أكثر
ويتيح البنك إمكانية اإليداع
فـ ــي حـ ـس ــاب ال ـ ــدان ـ ــة ب ـس ـهــولــة
ويسر ،لتمكين العمالء من زيادة
فرصهم في الفوز ،حيث يمكنهم
اإليـ ـ ـ ـ ــداع عـ ــن طـ ــريـ ــق :ال ـخ ــدم ــة
ال ـم ـص ــرف ـي ــة عـ ـب ــر الـ ـم ــوب ــاي ــل/
اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت ومـ ـ ــن خـ ـ ــال خــدمــة
الدفع الذاتي الجديدة « .»ePayأو
زيارة أي من أفرع بنك الخليج،
ٔ
أو عــن طــريــق اج ـهــزة الـصــراف

ٔ
ٓ
االلــي  / ATMواجهزة الصراف
ٓ
االلي التفاعلي  ،ITMأو االتصال
بمركز خدمة العمالء .1805805
ك ـم ــا ي ـم ـكــن إنـ ـش ــاء أم ـ ــر إي ـ ــداع
مجاني من حسابات أخرى لدى
البنك إلى حساب الدانة.
يـشــار إل ــى أن حـســاب الــدانــة
مـتــاح للكويتيين والمقيمين،
ويتعين على العمالء االحتفاظ
بالحد األد ن ــى للرصيد البالغ
 200ديـ ـ ـن ـ ــار ل ـف ـت ــح ال ـح ـس ــاب
شرط االحتفاظ بالمبلغ نفسه
ً
لـلـتــأهــل ت ـل ـقــائ ـيــا ل ـلــدخــول في
سحوبات الــدانــة المقبلة .وفي
حــال انخفض الــرصـيــد إلــى ما
دون مـبـلــغ  200دي ـن ــار ف ــي أي
وقــت ،يتم خصم مبلغ  2دينار
من الحساب على أساس شهري
ل ـح ـيــن اس ـت ـي ـفــاء ال ـح ــد األدنـ ــى
للرصيد .أما بالنسبة للعمالء
الــذيــن يفتحون حـســاب الــدانــة
أو يـ ــودعـ ــون م ـب ــال ــغ أكـ ـث ــر فــي
ال ـح ـســاب ،فـيـتــأهـلــون لـلــدخــول
ً
تـلـقــائـيــا ف ــي س ـحــوبــات الــدانــة
خالل العام لربح جوائز نقدية
يصل مجموعها إلــى أكـثــر من
مليوني دينار.

يمكن للعمالء الحصول على فرص للدخول والفوز بجوائز الدانة النقدية على مدار السنة في السحوبات
المدرجة في الجدول التالي:
السحب

تاريخ السحب

عدد الفائزين

الشهري

ً
شهريا

 10فائزين

ربع السنوي األول

 15أبريل 2021

فائز واحد

ربع السنوي الثاني

 15يوليو 2021

فائز واحد

ربع السنوي الثالث

 14أكتوبر 2021

فائز واحد

السنوي الكبير

 13يناير 2022

فائز واحد

الجائزة
ألف دينار لكل فائز
( 1.000دينار)
مئة ألف دينار
( 100.000دينار)
مليون دينار
( 1.000.000دينار)
مئة ألف دينار
( 100.000دينار)
مليون وخمسمئة ألف دينار
( 1.500.000دينار)

آخر موعد لإليداع والتأهل
 7أيام قبل تاريخ انتهاء الشهر
 31يناير 2021
 31مارس 2021
 30يونيو 2021
 30سبتمبر 2021

ةديرجلا
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اقتصاد

تفتقر الكويت إلى وسائل اإلنتاج األساسية ،كاألراضي الزراعية،
وحتى لو توافرت بعض األراضي فإن الزراعة بالبالد تساهم بأقل من
 0.5في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي ،لكن قلة عدد سكان الكويت
وسلسلة اإلمدادات الغذائية المستوردة المتنوعة تسمح لنا بالتعامل ولو
مؤقتا على هذه المخاطر ،إال أن العالم خالل العقود القادمة سيعاني نقصا
في الغذاء ،بسبب التغيرات في المناخ والضغوط البيئية وتزايد عدد السكان
وارتفاع أسعار المواد الغذائية ،وهو بحاجة إلى التأمين الغذائي والتكيف مع
األوضاع القادمة ،إضافة إلى وضع خطط واستراتيجيات اقتصادية سياسية.
وسيؤثر عدم التوازن في أسواق الغذاء العالمية بالتأكيد على الكويت ،فهي
ليست دولة صناعية رغم وجود بعض الصناعات الغذائية ،مثل المطاحن والمواشي
والعديد من الصناعات المحلية ،لكن هل تكفي للعيش في حدود الكويت من غير
االستعانة الخارجية؟ لقد أجمع مختصون على أن الكويت تتمتع باألمن الغذائي ،حيث إنها
تحتل المرتبة األولى بين الدول العربية ،والـ 33دوليا ،برصيد  70.7نقطة في مؤشر األمن
الغذائي العالمي ( )GFSIلعام  ،2020لكنها في المقابل تستورد ما ال يقل عن  90في
المئة من احتياجاتها الغذائية من الخارج ،مما يجعلها عرضة لمخاطر هذا االستيراد،
خصوصا فيما يتعلق بالسياسات الحمائية التي تفرضها الدول خالل
األزمات أو عند حدوث عقبات تواجه اإلمدادات العالمية.
حصة المطيري

األمن الغذائي ...رهن مخاطر االستيراد المرتفع
مختصون لـ ةديرجلا• :السياسات الحمائية وعقبات اإلمداد تهددان نقص الغذاء
الدولة قادرة
على استيراد
الغذاء بسبب
الوفرة المالية

قلة وعي
الناس ونمط
االستهالك
الحالي من
أسباب الهدر

أسماء العجمي

الكويت تتمتع
باالكتفاء
الذاتي في
إنتاج األلبان
والبيض
والدجاج

عبدالهادي بولند

بداية ،قال الرئيس التنفيذي
لـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة مـ ـ ـط ـ ــاح ـ ــن الـ ــدق ـ ـيـ ــق
والمخابز الكويتية مطلق الزايد
إن األم ــن الـغــذائــي يتحقق من
خالل أربع ركائز:
 -1التوافر (يجب أن تتوافر
السلعة داخل الكويت).
 -2إم ـ ـ ـكـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـ ــوص ـ ـ ــول
(المنتجات الغذائية يمكن أن
ت ـك ــون مـ ــوجـ ــودة ،ل ـكــن صعبة
الوصول ،لذا فإن طرق وصولها
إلى المستهلكين مهمة).
 -3االستخدام (يجب أن يكون
لدينا وعي بإمكانية استخدام
المواد األولية).
 -4االستقرار (األمن الغذائي
يحتاج إلى استقرار األسعار).
وأض ــاف الــزايــد أن "الكويت
تتمتع باألمن الغذائي ،إذ إننا
نتصدر الترتيب عربيا ،والـ33
عالميا من حيث تأمين الغذاء
في عام كورونا ،وليست لدينا
سياسات تقييد استيراد المواد
األســاسـيــة ،التي يرتكز عليها
األمــن الغذائي ،فالقمح والــذرة
والشعير تأتي بطريقة سلسة،
وال يوجد خطر فــي نفاد هذه
المواد".
وأكـ ــد أن "ال ـم ـطــاحــن أثبتت
نـجــاحـهــا خ ــال األزمـ ـ ــة ،حيث
قـ ـمـ ـن ــا بـ ـت ــوفـ ـي ــر جـ ـمـ ـي ــع هـ ــذه
المنتجات األساسية ومنتجات
االع ـ ـ ــاف ،وك ــان ــت مستخدمة
بطريقة صحية ،وكذلك حافظنا
ع ـلــى م ـس ـتــوى ج ـ ــودة ال ـم ــواد،
فالكويت ليست من الدول التي
تقلل جودة منتجاتها في حال
حــدوث أزمــة" ،مضيفا أن األمن
الغذائي يرتبط ارتباطا وثيقا
بالثقة والتخزين ،وكلما زادت
ثقة الناس قل التخزين لديهم،
ومــا حــدث فــي بــدايــة األزم ــة أن
الناس بدأت التخزين بكميات
كبيرة ،أمــا اآلن وبعد التجربة
أصبحت هناك ثقة بالمطاحن.
وأوض ــح أن "الـمــواد األولية،
مـثــل الـقـمــح والـشـعـيــر والـ ــذرة،
ال ت ـن ـتــج فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ،ألن ـهــا
غير صالحة لــزراعـتـهــا ،إذ إن
هــذه ال ـمــواد تحتاج إلــى كمية
كبيرة من المياه ،التي نعاني
شـحــا فـيـهــا ،وق ــد نــواجــه أزمــة
مـ ــاء مـسـتـقـبــا ،وق ــدم ـن ــا أكـثــر
مــن دراس ــة السـتـيــراد األع ــاف
ال ـخ ـضــراء ،ألن مــا تتم زراعـتــه
هنا يستهلك الكثير من الماء"،
م ـش ــددا ع ـلــى أن قـضـيــة األم ــن
الغذائي بحاجة إلى راع أو جهة
تابعة لجهة حكومية مسؤولة
(م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء) ،وي ـجــب أن
يكونوا فعالين لوضع الخطط
والسياسات واإلجراءات بشكل
مستمر ،للحفاظ على منظومة
االمن الغذائي واستدامته.

السياسات الحمائية

تجربة كورونا
دفعت الناس
إلى تخزين
كميات
كبيرة من
احتياجاتهم
واآلن
هناك ثقة
بـ«المطاحن»

مطلق الزيد

مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أشـ ـ ـ ــار ال ـم ــدي ــر
العام للهيئة العامة للصناعة،
عـ ـ ـب ـ ــدالـ ـ ـك ـ ــري ـ ــم تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــي ،ب ـ ـشـ ــأن
ال ـس ـي ــاس ــات ال ـح ـمــائ ـيــة ال ـتــي
ت ـق ــوم ب ـهــا ال ـك ــوي ــت ،إلـ ــى أنـهــا
عبارة عن  3أمور هي :أن الهيئة
العامة للصناعة تتخذ خطوات
لـحـمــايــة الـمـنـتـجــات الوطنية
مقابل المستوردة ،ولمنافسة
المنتجات العالمية يجب تطابق
المواصفات الكويتية العالمية،
أي المنافسة من ناحية الجودة.
ول ـف ــت إل ـ ــى أن ه ـ ــذا ل ــه أثــر
ص ـح ــي ب ـش ـكــل غ ـي ــر م ـبــاشــر،
ويتوفر للمواطن من الناحية
االستهالكية ،فمثال مادة حدث
ع ـل ـي ـهــا إش ـك ــال ـي ــة فـ ــي حـمــايــة
المنتج الــوطـنــي هــي "بطارية
السيارات" ،فمصنع السيارات
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ي ـج ــب ان يـنـتــج
بجودة المستوى ،ومن جانب
مـنــافـســة ال ـس ـعــر ،ف ــإن الكويت
م ــن أك ـث ــر ال ـ ـ ــدول ال ـت ــي تعطي
دع ـم ــا ل ـل ـم ـصــانــع ،يـتـمـثــل في
قيمة الكهرباء وال ـمــاء ،وقيمة

قانون لجنة
المناقصات
أعطى أفضلية
للمنتجات
المحلية
بـ  %20عن
المستوردة

األمن الغذائي
يرتبط بشكل
وثيق مع الثقة
والتخزين فكلما
زادت ثقة الناس
قل التخزين
لديهم

مطلق الزيد

عبدالكريم تقي

األراضي ،والخدمات المساندة
مثل اإلعفاءات الجمركية (إعفاء
 %5على المواد األولية واآلالت)
من الناحية السعرية في الحالة
العادية ،ومن المفترض أن هذا
يعطي أفضلية.
وأضاف تقي أن "ثاني مشكلة
تم حلها عن طريق السياسات
الحمائية أن بـعــض الـ ــدول أو
الـشــركــات التجارية تستهدف
تخريب السوق ،أي قيمة المنتج
ال ـت ــي ت ــدخ ــل ال ـ ـ ــدول ب ــأق ــل من
سعرها أي بتكلفة دولتها ،أو
البيع بالكويت بأقل من بيعها
فــي ال ــدول ــة (الـمـفـتــرض عليها
تكلفة النقل والشحن) ،علما بأنه
يفترض انها تباع في الكويت
بسعر أعلى ،وهنا تفرض الدولة
مجموعة من الرسوم على هذه
المنتجات لـتــوازيـهــا بالسعر
العادل".

فــال ـم ـس ـتــورد ت ــذه ــب إي ــرادات ــه
خ ــارج ال ــدول ــة ،أم ــا إذا عكسنا
العملية فستعود قيمة الدعم
إل ــى خــزيـنــة ال ــدول ــة م ــن خــال
استثمار القطاع الصناعي في
بناء األراضـ ــي ،بــاإلضــافــة إلى
أن الـتــوظـيــف ال ـع ــام ،وتحريك
الـ ـمـ ـنـ ـظ ــوم ــة الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة مــن
ال ـق ــروض وال ـب ـن ــوك ،سيعطي
اس ـت ــدام ــة ف ــي اق ـت ـصــاد الـبـلــد،
وله أثر اقتصادي على المدى
البعيد" ،مضيفا "ه ــذا الشكل
ال ـ ـعـ ــام فـ ــي م ـس ــأل ــة ال ـس ـيــاســة
الحمائية ،التي تجعل القطاع
الصناعي مستمرا ومستقرا
حتى في الظروف الصعبة".
أمـ ـ ــا فـ ــي مـ ــا ي ـخ ــص إعـ ـ ــادة
توزيع األراض ــي ّ
فبين تقي أن
األول ــوي ــة تعطى للتوسعات،
مثال المصانع القائمة تحتاج
إل ـ ـ ــى تـ ــوس ـ ـيـ ــع ،فـ ــأث ـ ـنـ ــاء أزم ـ ــة
"كـ ـ ــورونـ ـ ــا" ت ــم س ـح ــب قـســائــم
وب ـ ـق ـ ـيـ ــت فـ ـ ــي س ـ ـجـ ــل ال ـه ـي ـئ ــة
لتعرض على مجلس اإلدارة،
و"ب ــدأن ــا بـمـشــاركــة ال ــدول ــة في
توفير مساحات تخزينية أثناء
األزمة يستخدمونها للمصانع
فـ ــي ف ـ ـتـ ــرة م ــؤقـ ـت ــة (ك ـ ــورون ـ ــا)
بـ ـمـ ـش ــارك ــة وزارة الـ ـتـ ـج ــارة
والصناعة ،ومؤسسة الموانئ،
لـ ـتـ ـخ ــزي ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــواد الـ ـغ ــذائـ ـي ــة
والطبية".
وأضـ ـ ــاف "ه ـن ــا أمـ ــر جــديــد
قمنا به ،هو السماح للمصانع
بــأن تعمل على (إع ــادة توزيع
الـ ـمـ ـس ــاح ــة) داخ ـ ـ ــل ال ـم ـص ـنــع،
وال ـس ـم ــاح بـتـخــزيــن أك ـث ــر من
خ ـطــوط اإلنـ ـت ــاج ،وه ـ ــذا األم ــر
جعلهم يستفيدون من المساحة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــوجـ ـ ــودة ت ـ ـحـ ــت اي ــديـ ـه ــم
بشكل أك ـبــر ،وإع ـ ــادة تصميم
خطوط اإلنتاج ،وزيادة الطاقة
االستيعابية ،وتم نجاح كثير
م ــن الـمـنـشــآت الـصـنــاعـيــة في
فـتــرة األزمـ ــة ،حيث تــم تخزين
المواد الغذائية والطبية لتغطي
احتياجات الدولة ،وعلى سبيل
الـمـثــال واف ـقــت الهيئة العامة
للصناعة عـلــى طـلــب الشركة
الكويتية -السعودية لتخزين

سياسة حمائية األفضلية
وذكـ ـ ـ ــر أن "ث ـ ــال ـ ــث س ـيــاســة
حمائية األفضلية الشرائية،
وقـ ــانـ ــون ل ـج ـنــة ال ـم ـنــاق ـصــات
أع ـ ـ ـطـ ـ ــى أف ـ ـض ـ ـل ـ ـيـ ــة ل ـل ـم ـن ـت ــج
المحلي بنسبة  20فــي المئة
ع ــن ال ـم ـن ـت ـجــات ال ـم ـس ـت ــوردة،
لـنـفـتــرض بـضــاعــة لمنتجات
كويتية تسعر بـ 100ألف دينار،
وبقية المنتجات المستوردة
سعرت بــ 80ألفا ،رغم أن سعر
المنتجات الكويتية أعلى ،إال
أن لــه األفضلية لترسو عليه
المناقصة بـمــوجــب الـقــانــون،
س ـ ـ ــواء ب ــال ـق ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص أو
الحكومي ،وهذا حماية للمنتج
الكويتي بأفضلية أن يدخل في
الجانب االستهالكي".
وتـ ـ ـط ـ ــرق تـ ـق ــي إلـ ـ ــى إح ـ ــال
ال ــواردات ،وقــال "نسعى كهيئة
عامة للصناعة أن نحصل على
كل المواد المستوردة ،ونحاول
أن نـفـتــح مـصــانــع تـنـتــج هــذه
الـمــواد داخــل الكويت ،لتحقق
أم ـن ــا اس ـتــرات ـي ـج ـيــا ،وتـعـطــي
موقعا الجتذاب رؤوس اموال
م ــن خ ـ ــارج ال ـب ـلــد إلـ ــى داخ ـل ــه،

جزء كبير
يدفعه
المستهلك من
سعر السلعة
يذهب لتكلفة
الشحن يصل
إلى %30

«المواشي»
تساهم بأكثر
من  %80من
حاجة السوق
في الكويت
عبدالهادي بولند

غازي الهاجري

موادها الطبية داخل المصنع
بمساحة معينة.
وق ـ ــال "ن ـت ـفــاعــل م ــع ال ـظــرف
ثــم تـتـحــول إل ــى قــاعــدة لدينا،
ف ـم ــا الـ ـم ــان ــع أن يـ ـك ــون ه ـنــاك
تخزين بمساحة معينة للمواد
األساسية المنتجة أو المواد
األولية والمواد المكملة لها؟".
وأش ـ ـ ــار ت ـقــي إلـ ــى أن األم ــن
الغذائي يتطلب م ــزارع كبيرة
ً
الحجم وموارد طبيعية ،مضيفا
أن الكويت تعتمد في إنتاجها
الـ ـغ ــذائ ــي بـنـسـبــة  %90على
المواد المستودة كاألرز والذرة
والزيوت والسكر والقمح ،فهي
غير منتجة.
وتابع أننا نحتاج إلى أمرين،
لتحقيق األمن الغذائي ،فلدينا
المصنع الرئيسي للدولة (شركة
م ـط ــاح ــن ال ــدقـ ـي ــق وال ـم ـخــابــز
ً
ال ـك ــوي ـت ـي ــة) الـ ـ ــذي ح ـق ــق أم ـن ــا
ً
استراتيجيا عاليا ،فينبغي أن
تكون لــه األفضلية فــي مسألة
إنشاء الصوامع واإلنتاج ،وأي
تــو سـعــة يطلبونها نعطيهم
أولوية ،واألمر اآلخر هو زيادة
الـنـقــاط الجغرافية فــي العالم
الستيراد الـمــواد .وواستطرد:
اآلن ن ـحــن مـتـجـهــون لمسألة
ثالثة ،نتمنى أن تنجح وتلقى
ً
قـبــوال عند القيادة السياسية
واإلدارة العليا ،وهي أن تمتلك
الكويت مــزارع خــارج الكويت،
ويـتــم إن ـشــاء مـصــانــع كويتية
بها ،ليكون إنتاجها بالكامل
للكويت ولالستيراد ،وفي حالة
أي أزم ــة يـكــون اإلن ـت ــاج كامال
للكويت .وه ــذا األم ــر نحن في
الهيئة نقوم بخطواته النهائية،
ليتم عرضه على مجلس إدارة
الهيئة العامة للصناعة.
وأضاف :ومسألة أخرى هي
التبادل السلعي ،فمن الممكن أن
نعمل اتفاقية مع دولة تحتاج
إل ـ ــى الـ ـنـ ـف ــط ،ن ـب ــادل ـه ــا بسلع
أساسية غذائية ،أو مواقع تنتج
منها ،وهي عقود طويلة تتحقق
عـلــى ال ـم ــدى الـبـعـيــد ،وكــأنـهــا
اسـتـثـمــارات خــارجـيــة للدولة،
وبالفعل حافظت على الكويت

في السنوات السابقة وكونت
صندوق األجيال القادمة.
وذكـ ـ ــر ت ـق ــي أن ـ ــه بــال ـت ـعــاون
مع الهيئة العامة للزراعة يتم
استخدام تقنيات معينة بغرض
اس ـت ــزراع القمح واالرز ،ولكن
المشكلة أن المساحات ال تغطي
ً
اإلنتاج ،الفتا إلى أن بإمكاننا
االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن ال ـم ـس ــاح ــات
الـ ـمـ ـت ــواف ــرة خ ــارجـ ـي ــا كــآسـيــا
وأوروب ـ ـ ـ ـ ــا ،فـ ـه ــذه ال ـم ـســاحــات
قيمتها التشغيلية وتكلفتها
م ـن ـخ ـف ـضــة ،واالت ـ ـ ـجـ ـ ــاه األول
هو أن ننشئها في دول ثانية
ً
ونخلق جسرا جويا أو بحريا
لنقل هذه المواد وتخزينها في
صــوامــع ،فــالـمــادة األول ـيــة هي
التي تفتقرها الدولة.
وخ ـ ـتـ ــم تـ ـق ــي ب ـ ـ ــأن ال ـه ـي ـئــة
العامة للصناعة لديها تعاون
م ــع ال ـص ـنــدوق الــوط ـنــي تقوم
ب ــإعـ ـط ــائـ ـه ــم أراض ـ ـ ـ ـ ــي ب ـح ـكــم
ال ـقــانــون ،وت ــم تــوقـيــع اتفاقية
م ــع ال ـص ـن ــدوق ع ـلــى م ـشــروع
"الـ ــوس ـ ـي ـ ـلـ ــة" ( 150أل ـ ـ ــف مـتــر
مــربــع) فــي العارضية ،ولدينا
ســوق الصفارين فــي الشويخ
ت ــم تسليمه ل ـل ـص ـنــدوق ،وتــم
تـخـصـيــص  10ف ــي ال ـم ـئــة من
مشروع الشدادية (تــوازي 250
أل ــف مـتــر) لـلـصـنــدوق ،كـمــا أن
 500ألف متر في ميناء عبدالله
سيتم تسليمها للصندوق ،بعد
أخــذ موافقة المجلس البلدي
على أنشطة الصندوق.

اإلنتاج واستدامة الثورة الغذائية
بدوره ،قال المدير التنفيذي
لـقـطــاع الـتـســويــق والمبيعات
المحلية في شركة نقل وتجارة
ال ـمــواشــي ع ـبــدال ـهــادي بولند
إن الشركة هي إحــدى شركات
األمـ ـ ــن الـ ـغ ــذائ ــي ف ــي ال ـكــويــت،
مضيفا أن "م ــن أه ــم اهــدافـنــا
تحقيق األمن الغذائي بتوفير
اللحوم الحمراء ،سواء الطازجة
أو المبردة أو المجمدة ،حيث
نوفرها على مدار السنة ،سواء
لحوم أبقار أو اغنام".
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ووذكر بولند أن "المواشي"
تساهم بأكثر من  80في المئة
من حاجة السوق في الكويت،
ولدينا عقود مع بعض الوزارات
ل ـتــزويــدهــم بــالـلـحــوم بجميع
أنــواع ـهــا ،حـتــى ال ـم ــواد الـخــام
يـ ـت ــم ت ــوفـ ـي ــره ــا ،عـ ـل ــى سـبـيــل
المثال لحوم بدون عظم ،ويتم
ت ـص ـن ـي ـع ـهــا كـ ـب ــرج ــر وكـ ـب ــاب
وغيرها.
وأضـ ـ ــاف أن تـحـقـيــق األم ــن
ال ـغــذائــي يـتــم بـتــربـيــة األغ ـنــام
واألبـ ـق ــار ،و"ال ـم ــواش ــي" لديها
مشروع تربية األغنام العربية،
ل ـكــن إن ـتــاج ـنــا ال يـغـطــي كــافــة
احتياجات السوقٌ ،
فيد وحداة
ال تصفق ،لــذلــك على الجميع
المساهمة.
وشدد على أن مربي األغنام
واألبـ ـ ـق ـ ــار ل ـهــم دور ك ـب ـيــر في
ت ــوفـ ـي ــر األم ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـغ ـ ــذائ ـ ــي فــي
ً
الكويت ،والجواخير مثال لو تم
تركيزها على اإلنتاج ستساهم
بشكل كبير في األمن الغذائي،
فعدد الجواخير تقريبا 6200
جاخور ،فلنفرض أن كل جاخور
ينتج  1000رأس ف ــي السنة،
فهذا عدد يكفي ويزيد.
وأشار إلى قدرة الكويت على
تحقيق األمن الغذائي خالل 10
سنوات ،إذ "نملك بيئة تساعد
على اإلنتاج ،ولدينا اإلمكانيات
والمقومات الالزمة ،والحكومة
تدعم الشركات وتوفر األعالف
لألغنام ،والجواخير متوافرة،
ونـمـلــك مـصــانــع قــابـلــة للقيام
ً
ب ــدوره ــا" ،م ــؤك ــدا أن "الـكــويــت
تـتـمـتــع بــاالك ـت ـفــاء ال ــذات ــي في
إنتاج األلبان والبيض والدجاج،
حيث الشركات الكويتية تقوم
بدورها في المساهمة في األمن
ال ـغــذائــي ،وبــإمـكــانـنــا تصدير
ً
منتجاتنا مستقبال".
وختم بولند بأن "المواشي"
على استعداد لألزمات" ،فخالل
أزمــة كــورونــا ،وعلى الرغم من
ال ـض ـغــط وزي ـ ـ ــادة ال ـط ـلــب إلــى
أربـ ـ ـع ـ ــة أضـ ـ ـغ ـ ــاف ،اس ـت ـط ـع ـنــا
ً
تلبية حاجات الناس" ،مؤكدا:
"لدينا خطة حتى نهاية العام،
وأيضا سيتم تجهيز منتجاتنا
لرمضان".

المواد الغذائية المهدرة
قالت محلل اقتصادي أول في
إدارة األمن الغذائي في الهيئة
العامة للغذاء والتغذية أسماء
الـعـجـمــي ،إن مــن ركــائــز األمــن
ال ـغــذائــي ومـقــومــاتــه أن يكون
ً
ً
ال ـغــذاء المتوفر آم ـنــا ومغذيا
ً
ً
وسليما وصالحا لالستهالك،
وجميعها متوفرة في الكويت.
وأضــافــت العجمي ،أن هذه
األعمال من اختصاص الهيئة
العامة للغذاء والتغذية حسب
قــانــون إنشائها ،ويـتــم التأكد
من أن الغذاء المستورد آمن عن
طريق أخــذ عينات مــن المواد
ل ـف ـح ـص ـهــا فـ ــي إدارة فـحــص
األغذية ،وبالنسبة للمنتجات
الغذائية المحلية ،فجميعها
ت ـخـضــع ل ـلــرقــابــة والـتـفـتـيــش
لـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــأك ـ ــد مـ ـ ـ ــن ص ــاحـ ـيـ ـتـ ـه ــا
ومـ ـ ـ ــن م ـط ــاب ـق ـت ـه ــا لـ ـلـ ـش ــروط
والمواصفات.
وتابعت :لدينا لجنة سالمة
األغذية تقوم بالتوصية بفرض
حـ ـظ ــر اس ـ ـت ـ ـيـ ــراد ال ـم ـن ـت ـجــات
الـ ـغ ــذائـ ـي ــة مـ ــن بـ ـع ــض الـ ـ ــدول
الموبوءة وترتبط اللجنة بنظام
االن ــذار المبكر العالمي ،ويتم
من خالله إنذار الدول في حال
ظهور مرض أو تفشي وباء.
ونبهت إلى ما يتعلق بهدر
ال ـط ـعــام وضـ ـ ــرورة تقليله في
ً
ال ـك ــوي ــت" ،إذ إن ــه يــؤثــر سلبا
على األمــن الغذائي عن طريق
تأثيره على وفرة الغذاء وعلى
ً
ال ـب ـي ـئــة أيـ ـ ـض ـ ــا ،ف ـم ــن أس ـب ــاب
الـهــدر قلة وعــي الـنــاس ونمط
االسـتـهــاك الـحــالــي ،لــذا يجب

التثقيف باالستهالك المعتدل
في الطعام ،فهذا يقلل من كمية
الهدر ،وهذا الجانب لنا دور فيه
إذ تقوم الهيئة بتوعية الناس
عن طريق حساباتها في مواقع
التواصل االجتماعي ،وساهمنا
ً
أيضا بتوعيتهم بطرق التغذية
السليمة للوقاية من األمراض
المزمنة المرتبطة بالتغذية مثل
السمنة والسكر وضغط الــدم،
ومــن واجبنا التوعية لخفض
معدل األمراض".
وزادت" :األمـ ـ ـ ـ ــن الـ ـغ ــذائ ــي
مــوجــود فــي الـكــويــت ،فالدولة
ق ـ ـ ــادرة ع ـلــى اس ـت ـي ــراد ال ـغ ــذاء
بسبب الــوفــرة المالية ،أمــا في
المستقبل فقد يتغير الوضع
ً
خصوصا إذا لم نضع سياسة
واضـحــة لألمن الغذائي ويتم
دعمها وتعزيزها بسياسات
ت ـجــاريــة وصـنــاعـيــة وزراع ـي ــة
ووض ـ ـ ـ ــع الـ ـخـ ـط ــط ل ـم ــواج ـه ــة
التحديات واألزمات ،فال يمكن
ضمان استدامة األمن الغذائي".
وشددت العجمي على أهمية
إن ـ ـشـ ــاء م ـج ـلــس أعـ ـل ــى لــأمــن
الـغــذائــي أو لجنة عليا لألمن
ال ـغــذائــي تـضــم جـمـيــع جهات
ال ــدول ــة ذات الـعــاقــة للتعاون
في وضع الخطط والسياسات
الالزمة لضمان استدامة األمن
الغذائي في الكويت.

االستثمار في الغذاء
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال ال ــرئ ـي ــس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـ ـشـ ــركـ ــة "وف ـ ـ ـ ــرة"
ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار الـ ـ ــدولـ ـ ــي غ ـ ــازي
الهاجري ،إن سبب االستثمار
ف ـ ــي شـ ــركـ ــة ب ـ ـيـ ــور ه ــارف ـس ــت
الناشئة للتكنولوجيا الزراعية
ه ــو ال ــرب ــح ،وب ـم ــا أن ـن ــا شــركــة
مـ ـمـ ـل ــوك ــة كـ ــام ـ ـلـ ــة ل ـم ــؤس ـس ــة
التأمينات االجتماعية ،رأينا
ً
أنــه استثمار ناجح نـظــرا إلى
ت ـس ـه ـيــل االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات على
ال ـشــركــات ال ـغــذائ ـيــة ،نـحــن في
الـمـنـطـقــة ب ـحــاجــة م ــاس ــة إلــى
الـغــذاء ،لــذا رأيـنــا أن األساليب
المستخدمة قابلة للتطوير.
ولـفــت ال ـهــاجــري إل ــى أن 90
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن اإلن ـ ـتـ ــاج يــأتــي
من الـخــارج ،جــزء كبير يدفعه
المستهلك م ــن سـعــر السلعة
يــذهــب لتكلفة الـشـحــن تصل
ً
تقريبا  30فــي المئة" ،والـيــوم
عندما نوفر نفس السلعة في
المنطقة نـكــون وفــرنــا  30في
الـمـئــة م ــن سـعــر الـسـلـعــة على
المستهلك".
وأوضح "أننا استثمرنا في
ش ــرك ــة مـتـخـصـصــة بــالـفــواكــه
والخضراوات ،وكان اختيارنا
لهذه الشركة بسبب أن مؤسسي
ال ـش ــرك ــة جـمـيـعـهــم يـتـمـيــزون
بأنهم متخصصون في جانب
ال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــة وج ـ ــان ـ ــب الـ ـب ــزن ــس،
ولديهم دراســة للسوق ،ونحن
بــدورنــا قمنا بــدراســة الشركة
لمدة  6أشهر ومــن ذاك الوقت
الشركة وقعت مــع مــراكــز مثل
مــركــز سـلـطــان اتـفــاقـيــة بـيــع لـ
 10س ـ ـنـ ــوات ،أمـ ــا الـجـمـعـيــات
وال ـفــرضــة لـهــا اح ـت ـكــار معين
وتجار معينيين من الصعوبة
الدخول فيه".
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل فــي
الـكــويــت "فـمــا زلـنــا نبحث عن
أراض وا ل ـ ـح ـ ـكـ ــو مـ ــة مـسـهـلــة
ٍ
الموضوع ألننا شركة مملوكة
مــن مــؤسـســة الـتــأمـيـنــات ،لكن
الموضوع ليس التسهيل بقدر
حــاجـتـنــا إلـ ــى ط ــاق ــة وع ـمــالــة،
عــدم توفرها يعني عــدم البدء
ف ــي الـ ــزراعـ ــة ،وم ــن أســاسـيــات
الـشــركــة هــو تــوظـيــف العمالة
ً
الوطنية ،إداريا الشركة محتاجة
لتراخيص وغيرها من األعمال
ف ـه ــذه األم ـ ـ ــور ت ـح ـتــاج عـمــالــة
محلية".
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

ارتفاع النفط لبدء اإلصالح
الحكومة
استغالل
ضرورة
ً

البداية بالتخلي عن التفكير في تسيير شؤون البلد شهرا بشهر
ذكر التقرير األسبوعي لشركة الشال
ل ــاسـ ـتـ ـش ــارات أن ـ ــه ال يـ ـب ــدو أن ال ـفــريــق
االقتصادي الحكومي يعي مآل األوضاع
إذا لم يبدأ باكرا بإجراء ات عالج جوهري
ألو ضــاع البلد االقتصادية والمالية ،إذ
ي ـبــدو أن الـحـكــومــة رك ـنــت إل ــى االرت ـف ــاع
المؤقت ألسعار النفط حال لمشكلة توفير
السيولة لدفع الرواتب واألجور ،واإلدارة
ال ـمــال ـيــة لـلـبـلــد ش ـه ــرا ب ـش ـهــر ،ال يـحــدث
حتى على مستوى د كــان ،فالبلد تواجه
حريق سيولة قصير األمد ،وبهكذا إدارة،
ً
ستواجه قريبا حريق مالية عامة على
ال ـمــدى الـمـتــوســط ،وخــاصـتـهـمــا حريق
اقتصادي على المدى الطويل.
واض ــاف الـشــال" :مــا يفترض أن تقوم
به الحكومة هو اإلفادة من الفسحة التي
منحها لها سوق النفط لتقديم مشروع
بخفض سقف االقتراض العام إلى حدوده
ال ــدن ـي ــا ،ب ـمــا ال ي ـت ـعــدى ن ـصــف إي ـ ــرادات
االستثمار ،وخفض آجاله لتوفير سيولة،
ل ـمــواج ـهــة م ـت ـط ـل ـبــات م ــا ب ـعــد ال ــروات ــب
واألج ـ ـ ــور ،وم ــع اح ـت ـمــال أن ي ـك ــون عمر
الحكومة قصيرا ،ال يمنع البدء بصياغة
مـقـتــرح لـتـغـيـيــر ج ــوه ــري ف ــي سـيــاســات
المالية العامة وفقا لما ذكرناه سابقا،
أي تبني مفهوم االستدامة ،وذلك يتطلب
خفض النفقات العامة وضمنها الكثير
م ــن ال ـه ــدر ،وت ـحــويــل م ـش ــروع ال ـمــوازنــة
العامة من سنوي إلى برنامج مالي لثالث
أو أر بــع سـنــوات ،وتحصينه ،أي تقنين
تغيير مكوناته ،وتغيير مصدر
ت ـمــوي ـل ـهــا األول إلـ ــى م ـس ـتــدام،
أو ت ـغ ـي ـيــر وظ ـي ـف ــة اح ـت ـيــاطــي
األجـ ـي ــال ال ـق ــادم ــة واس ـت ـخ ــدام
دخ ـلــه ف ـقــط لـتـمــويـلـهــا ،ث ــم ال ـبــدء
ب ـم ـش ــروع ن ـظ ــام ضــري ـبــي ع ـلــى شــرائــح
الدخل العليا ،وتوجيه الدعم لمستحقيه
فقط حتى لو تمت زيادة نصيبهم".

وبـيــن أن مــا تـطــرحــه الـحـكــومــة حاليا
وفقا لما نشرته جريدة القبس ،الثالثاء
الـفــائــت ،إن ص ــدق ،هــو االكـتـفــاء بتأمين
الــرواتــب واألجـ ــور ،وجــدولــة مستحقات
ما عداهم ،ووقف المشروعات الجديدة،
ولـ ـمـ ـث ــل هـ ـ ــذا الـ ـت ــوج ــه مـ ـخ ــاط ــر ك ـب ـي ــرة،
فـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــوقـ ـ ــف عـ ـ ـ ــن صـ ـ ـ ـ ــرف مـ ـسـ ـتـ ـحـ ـق ــات
ال ـم ـت ـعــام ـل ـيــن مـ ــع الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،وال ـق ـط ــاع
العام أكبر من ثلثي االقتصاد أو الناتج
المحلي اإلجمالي ،يعني احتمال توقفهم
ع ـ ـ ـ ـ ـ ــن دف ـ ـ ـ ــع المستحقات لـلـعــامـلـيــن

لديهم أو العاملين معهم ،وللموردين لهم،
ووقف دفع استحقاقات القطاع المصرفي.
وف ـي ـمــا ي ـب ــدو أن ــه ح ــل ل ـحــريــق الـسـيــولــة
الحكومي على المدى القصير ،سيؤدي
إل ــى أزمـ ــة ق ــد تـنـتـقــل إل ــى ك ــل الـقـطــاعــات
األخـ ــرى ،وأهـمـهــا احـتـمــال انتقالها إلــى
القطاع المصرفي الذي تضمن الحكومة
ودائ ـ ـ ـعـ ـ ــه ،إن تـ ــوقـ ــف ه ـ ـ ــؤالء ع ـ ــن س ـ ــداد
التزاماتهم له".
وشدد على أن الدولة ليست أفرادا وال
دكاكين وال حتى شركات ،الدولة هي كل
هــؤالء وكثيرون غيرهم ،والفشل في
إدارتها لن يستثني أحدا ،والشعور
ب ــال ــراح ــة ع ـلــى ال ـم ــدى ال ـق ـص ـيــر ،قد
تـكــون تـكــالـيـفــه غـيــر محتملة عـلــى مــدى
أطـ ــول .لـقــد أخ ـط ــأت اإلدارة ال ـعــامــة قبل
عقود من الزمن في اجتناب ما هو محتم

وم ــا تـعــانــي مـنــه الـبـلــد اآلن ،وأصـبـحــت
تكاليف العالج أعلى بكثير ،ولكن تظل
إم ـكــانــات اإلص ــاح ممكنة وإن ارتـفـعــت
تكاليفها ،وبداية اإلصالح هي بالتخلي
عن التفكير بتسيير شــؤون البلد شهرا
بشهر.

ً
البرميل
معدل
دوالرا
41.6
ً
الكويتي خالل  11شهرا
بانقضاء شهر فبراير الماضي ،ينتهي الشهر الحادي عشر من السنة المالية
الحالية  ،2021/2020وبـلــغ فيه مـعــدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 61.5
ً
دوالرا ،في حين حققت األشهر ال ـ  11األولــى من السنة المالية الحالية (أبريل
ً
2020فبراير  )2021معدل سعر لبرميل النفط الكويتي بنحو  41.6دوالرا ،وهوً
أعلى بنحو  11.6دوالرا ،أي بما نسبته  38.5في المئة عن السعر االفتراضي
ً
المقدر في الموازنة الحالية والبالغ نحو  30دوالرا للبرميل،
ً
بينما أدنى بنحو  13.4دوالرا للبرميل أو بنسبة  -24.4في
المئة من السعر االفتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ
ً
 55دوالرا للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة  2020/2019التي انتهت بنهاية
شهر مارس الفائت ،حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو
ً
 61.6دوالرا ،ومعدل سعر البرميل لألشهر الـ  11األولى من السنة المالية الحالية
ً
أدنى بنسبة  -32.5في المئة أو بنحو  20.1دوالرا من معدل سعر البرميل للسنة
ً
المالية الفائتة ،وأدنى بنحو  -51.7في المئة أو نحو  44.4دوالرا من سعر التعادل
ً
ً
للموازنة الحالية البالغ  86دوالرا وفقا لتقديرات وزارة المالية ،وبعد اقتطاع الـ
 10في المئة لمصلحة احتياطي األجيال القادمة ،وانخفض سعر التعادل إلى 81
ً
دوالرا بعد أن أوقفت الحكومة تحويل تلك النسبة إلى احتياطي األجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في شهر فبراير بما قيمته
ً
ً
نحو  986.2مليون دينار ،وإذا افترضنا ارتفاعا متواضعا في مستوى اإلنتاج
خالل الشهر المتبقي من السنة المالية الحالية وفق اتفاق «أوبك» األخير ،ومع
ً
افتراض استقرار سعر برميل النفط لمارس  2021عند معدل مستوى  64دوالرا،
فمن المتوقع أن تبلغ جملة اإليرادات النفطية بعد خصم تكاليف اإلنتاج لمجمل
السنة المالية الحالية نحو  8.85مليارات دينار ،وهي قيمة أعلى بنحو 3.22
مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 5.63
مليارات.
ومع إضافة نحو  1.87مليار دينار إيرادات غير نفطية ،ستبلغ جملة إيرادات
الموازنة للسنة المالية الحالية نحو  10.72مليارات دينار.
ً
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو  21.55مليارا ،فمن
ً
المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية  2021/2020عجزا بحدود
ً
ً
 10.83مليارات دينار ،وربما أقل قليال إن حققت نفقات الموازنة وفرا عن
رقم اإلنفاق المقدر.

إجمالي موجودات «الدولي» ارتفع  %4.2ليبلغ  2.8مليار دينار
أعـلــن بـنــك الـكــويــت الــدولــي نـتــائــج أعـمــالــه للسنة
المنتهية فــي  31ديسمبر  ،2020التي تشير إلــى أن
صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 123
ألف دينار ،بانخفاض بلغ  17.20مليون دينار ونسبته
 99.3بالمئة ،مقارنة بنحو  17.32مليـونا فـي نهايـة
عـام  .2019ويعـزى معظم هذا االنخفاض في األرباح
الصافية إلى ارتفاع جملة المخصصات بنحو 16.4
مليون ديـنــار ،أو بنسبة  158.2بالمئة ،إضــافــة إلى
انخفاض الربح التشغيلي للبنك بقيمة  2.1مليون،
أي بنحو  7.3بالمئة.
وف ــي الـتـفــاصـيــل ،ق ــال «ال ـش ــال» :انـخـفــض إجمالي
اإليرادات التشغيلية للبنك بنحو  4.7ماليين دينار،
ً
أي نحو  6.8بالمئة ،وصــوال إلى نحو  63.8مليونا،
م ـقــارنــة مــع  68.5مـلـيــونــا ل ـعــام  .2019وتـحـقــق ذلــك

نتيجة انخفاض بند صافي إيــرادات التمويل بنحو
ً
 3.9ماليين ،أي ما نسبته  7.3بالمئة ،وصوال إلى نحو
 48.8مليونا مقارنة بنحو  52.7مليونا.
ً
وانخفض أيضا ،بند إيرادات استثمارات بنحو 1.9
ً
مليون دينار أو بنسبة  46.2بالمئة ،وصوال إلى 2.2
مليون ،مقارنة بنحو  4.1ماليين في نهاية عام .2019
من جهة أخرى ،انخفضت المصروفات التشغيلية
بقيمة أقل من انخفاض إجمالي اإليرادات التشغيلية
ً
وبنحو  2.5مليون دينار أو بنسبة  6.5بالمئة ،وصوال
إلــى نحو  37مليونا ،مقارنة مــع نحو  39.5مليونا
نتيجة انخفاض غالبية بنود المصروفات التشغيلية.
وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى
إجمالي اإليرادات التشغيلية نحو  57.9بالمئة ،مقارنة
بنحو  57.7بالمئة فــي ع ــام  .2019وارتـفـعــت جملة

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

المخصصات بنحو  16.4مليونا أو ما نسبته 158.2
ً
بالمئة ،كما أسلفنا ،وصــوال إلى نحو  26.8مليونا،
مقارنة بنحو  10.4ماليين.
وع ـل ـيــه ،ان ـخ ـفــض هــامــش صــافــي ال ــرب ــح إل ــى 0.2
بالمئة ،بعد أن كان نحو  25.3بالمئة لعام .2019
ّ
وبين «الـشــال» أن البيانات المالية أشــارت إلــى أن
ً
إجـمــالــي ال ـمــوجــودات سـجــل ارتـفــاعــا بـلــغ ق ــدره 114
مليون ديـنــار ونسبته  4.2بالمئة ،ليصل إلــى نحو
 2.802مليار مقابل 2.688مليار في نهاية عام .2019
وطــال االرتـفــاع بند «مدينو تمويل» بنحو 113.4
ً
م ـل ـيــون ديـ ـن ــار ،أي ن ـحــو  6.1بــال ـم ـئــة ،وصـ ـ ــوال إلــى
 1.979مليار ( 70.6بالمئة من إجمالي الموجودات)
مقارنة بنحو  1.866مليار ( 69.4بالمئة من إجمالي
الموجودات).

وبلغت نسبة «مدينو تمويل» إلى إجمالي الودائع
نحو  85.4بالمئة ،مقارنة بنحو  82.4بالمئة .بينما
انخفض بند المستحق من البنوك بنحو  19.1مليونا،
ً
أي بنحو  4.3بالمئة ،وصوال إلى  420.3مليونا (15
بالمئة مــن إجمالي الـمــوجــودات) مقارنة مــع 439.4
مليونا ( 16.3بالمئة مــن إجـمــالــي ال ـمــوجــودات) في
نهاية عام .2019
وتشير األرق ــام إلــى أن مطلوبات البنك (مــن غير
ً
احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعا بلغ 137.1
مليون دينار ،أي ما نسبته  5.9بالمئة ،لتصل إلى نحو
 2.449مليار ،مقارنة بنحو  2.312مليار بنهاية عام
 .2019وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي
الموجودات نحو  87.4بالمئة ،مقارنة بنحو  86بالمئة
في عام .2019

ً
إضاءة برج الحمراء احتفاال
باليوم العالمي للمرأة

ً
ً
احتفاال باليوم العالمي للمرأة  ،2021وتضامنا مع الحركة العالمية
الـهــادفــة إلــى االرت ـقــاء ب ــدور ال ـمــرأة والـنـهــوض بــه ،تمت إض ــاءة برج
الحمراء لألعمال باللون األرجواني ،كما تم توزيع أقنعة باللون نفسه
لجميع الموظفات في البرج.
ومنذ بداياتها ،تتبع شركة الحمراء العقارية مبدأ المساواة بين
الجنسين ،فحرصت على تــأديــة دور ري ــادي فــي مـجــال نشر الوعي
ً
حــول مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين ،وتمكين الـمــرأة اقتصاديا
في المجتمع.
واليوم ،يضم مركز الحمراء للتسوق وبرج األعمال أكثر من 7000
مــوظــف وصــاحــب م ـشــروع نــاجــح فــي الـمـجــال الـتـجــاري والسياسي
والدبلوماسي.
وفــي هــذه المناسبة ،صـ َّـرحــت أب ــرار الحبيب ،الرئيسة التنفيذية
للقطاع اإلداري في «الحمراء العقارية» ،قائلة« :بصفتنا إحدى أولى
ً
الشركات في الكويت التي أيدت رسميا مبادئ تمكين المرأة في عام
ً
ً
 ،2018والتي تشكل جــزء ا أساسيا من خطة التنمية الوطنية ورؤية
كويت جديدة  ،2035حرصنا منذ ذلك الحين على اعتماد نهج متوازن
بين الجنسين في أدائنا لجميع أعمالنا .أما على صعيد شركة الحمراء
العقارية ،فقد قدمت برامج تدريبية وورش عمل منتظمة تمحورت حول
سبل القيادة ،لضمان اعتماد جميع الموظفين لهذه المبادئ في جميع
قطاعات وإدارات الشركة .ال يزال التزامنا بمناصرة المبادئ األساسية
لتمكين المرأة ،وبذلك ساهمنا في خلق بيئة تمكن المرأة وتعزز من
دورها في شتى نواحي الحياة ،سواء داخل المؤسسة أو في المجتمع».
وأضافت الحبيب« :في ظل استمرار انتشار جائحة كورونا ،طرحنا
ً
الخيار للعمل عن ُبعد بساعات عمل مرنة ،حرصا على ضمان السالمة
العامة للموظفين ككل .واليوم ،يسعدني إعالن أن بيئة العمل القائمة
في (الحمراء العقارية) باتت تضم أكثر من  30في المئة من المديرات
التنفيذيات والقيادات النسائية اللواتي ساهمن في تغيير المشهد
المؤسسي بقطاع األعمال».
وإذ تعتز شركة الحمراء بتوقيعها على مبادئ تمكين المرأة ،فقد
قامت الشركة ،بالتعاون مــع األمـيــن الـعــام لألمم المتحدة أنطونيو
غوتيريش ،ومــع ّ
القيمين على حملة «اتـحــدوا  UNiTEإلنهاء العنف
ضد المرأة» ،باإلضافة إلى أعضاء من هيئة األمم المتحدة ،في الحملة
العالمية « ،»Orange the Worldدعما لجهود القضاء على العنف ضد
النساء بحلول عام .2030

وقــال «الـشــال» :سجلت خسارة السهم (EPS) نحو
ً
 -5.09فلوس مقابل ربحية بلغت  14.29فلسا لعام
ً
ً
 ،2019وذلـ ــك نـتـيـجــة تـحـقـيــق ال ـب ـنــك رب ـح ــا خــاصــا
بمساهميه بنحو  1ألــف دي ـنــار ،إضــافــة إلــى خصم
أرباح مدفوعة بمبلغ  5.19ماليين دينار على الصكوك
الدائمة الشريحة  ،1مما أدى إلى ّ
تحول ربحية السهم
إلى السالب.
وبلغ مؤشر مضاعف السعر /القيمة الدفترية ()P/B
نحو  0.7مرة ،مقارنة مع  0.8مرة في نهاية عام .2019
وأعلن البنك ّنيته عدم توزيع أرباح لعام  ،2020مقارنة
بتوزيع أرباح نقدية بنسبة  7بالمئة وتوزيع  5بالمئة
أسهم منحة عن عام .2019

يلدرم« :طلبات الكويت» ترفع معدل
المدفوعات المالية لشركائها
أعلنت «طـلـبــات» تحديثا
جوهريا لمصلحة شركائها
مـ ــن الـ ـمـ ـط ــاع ــم والـ ـمـ ـت ــاج ــر،
م ــوضـ ـح ــة انـ ـ ــه مـ ـن ــذ مـطـلــع
مارس الحالي ،ارتفع ُم ّ
عدل
تسوية المدفوعات المالية
لـ ـلـ ـش ــرك ــاء لـ ـيـ ـك ــون م ــرت ـي ــن
ً
أس ـبــوعـ ًّـيــا بـ ــدل م ــن الـنـظــام
ّ
ُ
الـحــالــي ،ال ــذي يـعــد األفضل
فــي صناعة األغــذيــة ،والــذي
أعـلـنـتــه ال ـشــركــة لـشــركــائـهــا
ف ــي ب ــداي ــة ف ـت ــرة ال ـجــائ ـحــة،
حـيــث ك ــان ُيـتـيــح لـهــم تسلم
ًّ
شهريا.
المدفوعات مرتين
وقــالــت الـشــركــة ،فــي بيان
صحافي ،إن «هذه المبادرة
غـ ـي ــر ال ـم ـس ـب ــوق ــة ُص ـ ّـم ـ َـم ــت
لـ ــزيـ ــادة ُم ـ ـعـ ـ ّـدالت ال ـس ـيــولــة
الـ ـنـ ـق ــدي ــة ،ول ـل ـت ــأك ـي ــد عـلــى
االل ـ ـتـ ــزام ال ـك ــام ــل ل ــ«ط ـل ـبــات
الـ ـك ــوي ــت» ل ــدع ــم شــركــائ ـهــا
وم ـس ــان ــدت ـه ــم ل ـل ـن ـجــاح فــي
مشاريعهم خالل ما ُ
نمر به
من جائحةٍ عالمية» ،مؤكدة
أن هـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة جـ ــاء ت
إث ـ ــر ع ـم ـل ـيــة ت ـق ـي ـيــم شــام ـلــة
لإلجراء ات االستباقية التي
ُيمكن أن تساعد المنظومة
الـمـحـلـ ّـيــة ،وق ــد كــانــت نقطة
ـوض ــع
ال ـس ـي ــول ــة ال ـن ـق ــدي ــة م ـ ِ
ـام كـبـيـ ٍـر ل ــدى الـعــديــد
اه ـت ـمـ ٍ
مــن الـشــركــاء ،خصوصا من
ِقبل المشروعات الصغيرة
والمتوسطة في الكويت.
ً
وتـ ـعـ ـلـ ـي ــق ــا ع ـ ـلـ ــى أه ـم ـي ــة
مـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــدة الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاري ـ ـ ــع
الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة في
أرج ــاء الـكــويــت ،قــال المدير
الـ ـع ــام ل ــ«ط ـل ـب ــات ال ـك ــوي ــت»
م ـح ـم ــد ي ـ ـ ـلـ ـ ــدرم ،إن «ت ــوف ــر
السيولة المالية للمشاريع
ال ـت ـج ــاري ــة ي ـع ــد واح ـ ـ ــدا مــن
أهم أسباب النجاح والقدرة

ع ـل ــى االسـ ـتـ ـم ــرار وال ـتــأق ـلــم
ف ــي ال ـ ـظـ ــروف االق ـت ـص ــادي ــة
ً
المشاريع
الراهنة» ،مؤكدا أن
ّ
الصغيرة والمتوسطة تلقت
الضربة األكبر واألقسى أثناء
الـ ـج ــائـ ـح ــة ،ل ـش ــح ال ـس ـيــولــة
لديها.
وأوضح يلدرم أن «طلبات»
ح ــرص ــت م ـن ــذ الـ ـي ــوم األول
لـ ـلـ ـج ــا ئـ ـح ــة أن تـ ـ ـك ـ ــون مــن
أولويتها أمان ونمو جميع
الشركاء ،الفتا إلى أن الشركة
مـسـتـمــرة ف ــي مــواص ـلــة هــذا
الــدعــم ،السيما أن نجاحها
ل ـ ـ ــن ي ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــق إال بـ ـنـ ـج ــاح
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــاء أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،م ـ ـشـ ــددا
ع ـلــى أن قـ ــرار زي ـ ــادة ُم ـع ـ ّـدل
تسوية المدفوعات المالية
نحن
يعد خطوة استباقية ّ
متحمسون لهاِ ،لما ستوفره
مـ ـ ــن زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ٍة فـ ـ ــي ال ـ ـمـ ــرونـ ــة
و تـحـفـيـ ٍـز ا لـنـمــو للمنظومة
بأكملها.
ّ
وأكـ ـ ــد أه ـم ـيــة دور ّ
رواد

الصناعة لدعم المشروعات
الـمـحـلـيــة والـصـغـيــرة خــال
هذه األوقات العصيبة ،داعيا
ّ
رو اد ا ل ـق ـطــا عــات المختلفة
ل ـ ـت ـ ـب ـ ـنـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــرارات ال ـ ـتـ ــي
تساهم في نمو منظومتهم
االقتصادية ،وطرح ما يلزم
من التغييرات والتطويرات
ل ــدع ــم ج ـم ـي ــع ال ـم ـش ــارك ـي ــن
فيها خصوصا المشروعات
الناشئة المحلية.
وأوضح انه في «طلبات»،
م ـ ــازلـ ـ ـن ـ ــا نـ ـ ـ ــرى اإلمـ ـ ـك ـ ــان ـ ــات
ال ـ ـهـ ــائ ـ ـلـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع
ال ـ ـنـ ــاش ـ ـئـ ــة داخ ـ ـ ـ ــل الـ ـك ــوي ــت
ـدرات كـبـيــرة
وم ــا ل ـهــا م ــن قـ ـ ـ
ٍ
عـ ـل ــى ت ـ ـ ــرك أثـ ـ ـ ـ ٍـر ع ـظ ـي ــم فــي
اق ـت ـص ــاد ب ـل ــدن ــا ،م ـب ـي ـنــا أن
طـلـبــات نـشــأت فــي الـكــويــت،

محمد يلدرم

و«ب ـ ـت ـ ـضـ ــافـ ــر ال ـ ـج ـ ـهـ ــود مــع
شــركــائ ـنــا م ــن ال ـم ـشــروعــات
المحلية أصبحنا المنصة
ًّ
إقليميا في توصيل
الرائدة
الـطـعــام وال ـب ـقــالــة ،لــذلــك من
الـ ـ ـض ـ ــروري أن ن ـس ـت ـمــر فــي
طرح التغييرات والتطويرات
ح ـ ـ ـتـ ـ ــى ن ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدهـ ـ ــم عـ ـل ــى
االزدهار والنمو».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف انـ ـ ـ ـ ـ ــه ع ـ ـ ـ ــاوة
ع ـلــى زيـ ـ ــادة ُمـ ـع ـ ّـدل تـســويــة
الـ ـم ــدف ــوع ــات ال ـم ــال ـي ــة ،ف ــإن
«طـ ـلـ ـب ــات الـ ـك ــوي ــت» أع ـل ـنــت
سلسلة مــن اإلجـ ــراء ات منذ
بـ ـ ــدايـ ـ ــة ال ـ ـجـ ــائ ـ ـحـ ــة ،ت ـه ــدف
ل ـط ـمــأنــه ال ـش ــرك ــاء وض ـمــان
ح ـق ــوق ـه ــم ،والـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى الـ ـ ـت ـ ــأثـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـ ــذي
تتمتع بــه منظومة الشركة
المتكاملة.
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كتاب ْ
«البدلية» للباحث خالد عبدالقادر
ً
ً
الرشيد ،جاء انسجاما واستكماال للدور
الذي التزم به ،في التنقيب عن جذور
ومظاهر اللهجة الكويتية.

عادت الفنانة جنات إلى إصدار
األلبومات الغنائية ،بعد غياب استمر
نحو  3سنوات ،بألبومها األخير «أنا في
انتظارك».

١٩

«الجريدة» استطلعت آراء
المثقفين في الكويت ،عقب تسمية
ً
عبدالرحمن المطيري وزيرا لإلعالم
والثقافة.

جوائز «غرامي» تحتفي
بالموسيقى رغم «كورونا»
بيونسي تتصدر سباق الجوائز بـ  9ترشيحات
ب ـعــد مـ ــرور ن ـحــو ع ــام ع ـلــى اإلغ ـ ــاق األول لـقــاعــات
ال ـح ـف ــات ال ـمــوس ـي ـق ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة ب ـس ـبــب جــائـحــة
ك ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــد ،19-ت ـح ـت ـف ــي جـ ــوائـ ــز "غـ ـ ــرامـ ـ ــي" الـ ـي ــوم
بالموسيقى ونجومها ،وفي مقدمتهم بيونسي،
التي ساهمت حركة "حياة السود مهمة" في
تحقيق نجاح كبير إلحدى أغنياتها الحديثة.
وكان احتفال توزيع جوائز "غرامي" ضحية
التأجيل جـ ّـراء الجائحة ،كسواه من االحتفاالت
ّ
األخرى ،وستقام األمسية هذه السنة بصيغة يشكل
الطابع االفتراضي العنصر األساسي فيها ،وتتناوب
ً
فيها العروض الحية والمقاطع المسجلة سلفا.
وتـتـصــدر ملكة الـبــوب بيونسي الـسـبــاق إلــى الجوائز
بتسعة ترشيحات Kبعدما كانت خسارتها المتكررة في الفئات
ً
الرئيسية غالبا ما تثير الجدل.
ّ
وتقدمت بيونسي على مغني الــراب رودي ريتش والبريطانية
ّ
المتحدرة من كوسوفو دوا ليبا واألميركية تايلور سويفت ،الذين
ّ
ست فئات.
رشح كل منهم في
ّ
وباتت المغنية الملقبة "كوين ب" بذلك صاحبة أكبر مجموع من
الترشيحات لجوائز "غرامي" بين المغنيات إذ ارتفعت حصيلتها
إلى  ،79معادلة بذلك رقم السير بول ماكارتني لدى الرجال ،في حين
يحتفظ زوجها جاي زي واألسطورة كوينسي جونز بالرقم القياسي
ً
لفئتي اإلناث والذكور مجتمعتين وهو  80ترشيحا.

بيونسي

أفاتار

ويعتبر ألبوم بيونسي "بالك بارايد" الذي ّصدر في يونيو
فــي أوج التظاهرات الــرافـضــة للتمييز بحق الـســود في
ً
الواليات المتحدة األوفر حظا للفوز بالفئتين الرئيسيتين
من الجوائز وهما "أغنية العام" و"تسجيل العام".
ومع ذلــكّ ،
يرجح عدد من الخبراء فوز دوا ليبا
ً
التي جازفت بإصدار ألبوم ديسكو وراقص جدا قبل
ً
ً
الحجر المرتبط بـ"كوفيد "19-فحقق نجاحا واسعا.
وحصلت تايلور سويفت على ترشيحاتها هذه
ّ
خضم
السنة باتباع استراتيجية معاكسة إذ أصدرت في
الجائحة أسطوانة مفاجئة بعنوان "فولكلور" اتسمت
بطبعها البسيط والناعم الذي ينطوي على عودة إلى الطبيعة.
وتمكن مغني الراب رودي ريتش بفضل أغنيته الناجحة "ذي
طريقه حتى إلى الجوائز العامة ال تلك الخاصة
بوكس" من شق ّ
بالراب فحسب ،إذ رشح لجائزة "أغنية العام" ،بعدما حصل السنة
الفائتة على جائزة "غرامي" عن تعاونه مع الراحل نيبسي هاسل.
ورشـحــت مغنية ال ــروك بريتاني ه ــاورد فــي خمس فئات
عن ألبومها "جايمي" ،أما المغنية الشابة بيلي إيليش التي
ً
ً
حققت العام الفائت إنجازا الفتا تمثل بفوزها في الفئات األربع
ً
الرئيسية ،إذ تتألق مجددا خالل الدورة الثالثة والستين ،إذ
حصلت هذه السنة على  4ترشيحات ،تشمل فئتي "ألبوم
العام" و"أغنية العام".
(أ ف ب)

دوا ليبا

لوبيز ورودريغيز

لور كاالمي

«أفاتار» يستعيد عرش اإليرادات بعرضه في الصين انفصال جنيفر لوبيز وأليكس رودريغيز
يقترب فيلم الخيال العلمي "أفــاتــار" ،للمخرج جيمس كاميرون ،من العودة إلى
صــدارة قائمة إيــرادات التذاكر على اإلطــاق نهاية هذا األسبوع ،بعد إعــادة عرضه
في الصين.
ُ
واستحوذ "أفاتار" ،الذي طرح في دور السينما عام  ،2009على صدارة قائمة إيرادات
األفالم على مستوى العالم لمدة عشر سنوات ،حتى تجاوزه فيلم "المنتقمون :لعبة
النهاية" (أفنجرز :إند جيم) لشركة مارفيل في عام .2019
وحصد فيلم كاميرون نحو  3.5ماليين دوالر من مبيعات التذاكر الجديدة ،بعد
إعادة عرضه في الصين ،مع انتعاش دور السينما هناك ،عقب فترة من التوقف ،جراء
جائحة "كوفيد ،"-19ووضع ذلك فيلم "أفاتار" على مقربة من إجمالي  2.798مليار
دوالر حققها (أفنجرز :إند جيم) في جميع أنحاء العالم.
(رويترز)

فسخت المغنية جنيفر لوبيز والعــب البيسبول أليكس رودريغيز خطبتهما ،في نبأ
أوردته وسائل إعالم أميركية وأثار صدمة بين محبي الثنائي.
وكانت لوبيز ( 51عاما) تتشارك حياتها مع رودريغيز ( 45عاما) منذ  4سنوات ،وقد
ً
اشتريا معا العام الماضي منزال بقيمة  40مليون دوالر في ميامي بوالية فلوريدا جنوب
شرق الواليات المتحدة.
وال تزال المغنية والممثلة موجودة حاليا في الدومينيكان ،حيث تشارك في تصوير
عـمــل فـنــي ،و قــد نـشــرت مقطعا مـصــورا يظهرها تضحك خــال مـشــار كــا تـهــا فــي بــرا مــج
تلفزيونية مختلفة ،مرفقة المنشور بدعوة المتابعين إلى "إيجاد سبب جيد للضحك
اليوم".
ور غــم أن كثيرين فوجئوا بنبأ االنفصال ،غير أن ذ لــك لم يكن حــال الجميع ،فنقلت
ّ
تسمه قوله إن هذا األمر "كان متوقعا منذ وقت بعيد".
مجلة بيبل عن مصدر لم
(أ ف ب)

لور كاالمي تنال جائزة أفضل ممثلة بـ «سيزار»
فازت الممثلة لور كاالمي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "أنطوانيت دان
لي سيفين" ،في حفلة توزيع جوائز سيزار السينمائي ،وفاز الممثل الفرنسي من أصل
تونسي سامي بوعجيلة بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "بيك نعيش" للمخرج
التونسي مهدي البرصاوي.
ونال فيلم "أديو لي كون" (وداعا أيها األغبياء) ،للمخرج ألبير دوبونتيل ،حصة
األسد من جوائز سيزار ،إثر حفلة عكست صرخة القطاع الثقافي المتضرر بشدة جراء
الجائحة ،ورغبة القائمين على هذه المكافآت الفرنسية الموازية لجوائز األوسكار
األميركية في االحتفاء بالتنوع.
وحصد الفيلم  7مكافآت ،بينها الجائزة األبرز عن فئة "أفضل فيلم" ،وأيضا جائزة
سيزار أفضل مخرج وأفضل ممثل في دور ثانوي (نيكوال مارييه) ،كما حصد جائزة
الفيلم المفضل لدى التالمذة الثانويين.
(أ ف ب)

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :تواجه العراقيل أينما توجهت،
والظاهر أن حظوظك بدأت بالتراجع.
ً
عــاطـفـيــا :الـحــب لـيــس كلمة تنطقها
بسهولة ،بل هو مسؤولية وتضحية
وخدمة.
ً
اجتماعيا :انتبه ،فالرجل ُيعرف من
أسئلته أكثر مما ُيعرف من إجاباته.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر

ً
مـهـنـيــا :ق ــد ت ـكــون أن ــت الـسـبــب في
حصول خالف بين الزمالء ،فتصرف
بروية وحكمة.
ً
عاطفيا :لديك رغبة صادقة إلصالح
الخصام مع الشريك ،ألنك أخطأت.
ً
اجـتـمــاعـيــا :س ــوف تـتـعــرض الـيــوم
للكثير مــن أ سـئـلــة يطرحها األهــل
عليك لالطمئنان.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
م ـه ـن ـي ــا :ت ـش ـعــر ب ـق ــوة ذه ـن ـي ــة ك ـب ـيــرة،
وت ـن ــدف ــع إل ـ ــى ت ـح ـق ـيــق ب ـع ــض األم ـ ــور
الصعبة.
ً
عــاطـفـيــا :تنوعت أسـبــاب اع ـتــذارك عن
غضبك المتسرع الذي يحزن الحبيب.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ل ــدي ــك وقـ ــت ف ـ ــراغ طــويــل،
فاستغله في نوع من أنواع الرياضة.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :اسـتـخــدم إمـكــانــاتــك الذهنية
ف ــي اتـ ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرار ال ـس ـل ـي ــم لـتـنـفـيــذ
مخططاتك.
ً
ً
عاطفيا :ال ترفض للحبيب طلبا ،ألنك
م ـنــذ م ــدة طــوي ـلــة ل ــم ت ـح ــاول إهـ ــداءه
ً
شيئا.
ً
اجـتـمــاعـيــا :أنــت مــرتــاح مــع ذات ــك هــذا
اليوم ،وينعكس ذلك على كل من حولك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
م ـه ـن ـي ــا :حـ ـ ــان الـ ــوقـ ــت الت ـ ـخـ ــاذ بـعــض
الـقــرارات المهنية الصعبة التي طالما
َّ
أجلتها.
ً
عاطفيا :استجالب عطف الحبيب ليس
بالهدايا ،بل بالمعاملة والكالم الحسن.
ً
اجتماعيا :ال تضع خيراتك في يد من ال
يعرف التدبير ،فإنه يبددها.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :ال تتطلب في هذه األيام الكثير
ً
من نفسك ومــن الــزمــاء ،وانتظر وقتا
أفضل.
ً
عاطفيا :إياك والمغامرات العاطفية هذا
اليوم ،فالفلك يقف ضدك.
ً
اجتماعيا :سوف يطلب منك أحد أفراد
الـعــائـلــة نـصـيـحــة خ ــاص ــة ،ف ــا تبخل
بها عليه.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :سوف يسعى المسؤولون إلى
تقييم أعمالك إن لم تعد الثقة إليهم.
ً
عاطفيا  :ال شــيء تستطيع مقارنته
بمحبة الشريك لك ،فبادله بالمثل.
ً
اجتماعيا :إسعاد أفراد العائلة يفرح
ً
ً
قلبك ،ويجعلك أيضا سعيدا.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
م ـه ـن ـيــا :م ـه ـمــا ك ــان ــت ال ـم ـغ ــري ــات ،ال
ت ـت ـح ـم ــل مـ ـس ــؤولـ ـي ــات ال تـسـتـطـيــع
إنجازها.
ً
عاطفيا :توقع اليوم حدوث أمر ما في
ً
عالقتك العاطفية يزيدها تماسكا.
ً
اجتماعيا :السعادة في الحكمة ،أي أن
تعرف التصرف في كل ظرف.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :عليك أن تتقبل بعض النكسات
في هذه الظروف ومحاولة التعويض
عنها.
ً
ً
عــاطـفـيــا :ت ـطــارد شـخـصــا مــن الـطــرف
اآلخر ،وهذا أسوأ ما تفعله في حياتك
العاطفية.
ً
اجتماعيا :اليوم مناسب لكل ما ترغب
به ،ففكر فيما يخفف العناء عنك.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :ســوف تجد نفسك في موقف
ّ
صعب سببه لك أحد الزمالء.
ً
ً
عــا طـفـيــا  :إذا كـنــت مهتما بتصحيح
وضـ ـع ــك ال ـع ــاط ـف ــي ،ف ـع ـل ـيــك ال ـس ـعــي
بمجهود أكبر.
ً
اجتماعيا :يتطلب اليوم منك أن تكون
ً
ً
صبورا ومتفهما لطلبات أفراد العائلة.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :عليك أن تسعى وتبذل جهدك،
وال تنتظر أن يأتيك الحظ على طبق
من فضة.
ً
عاطفيا :تعاملك مع الحبيب هو الذي
ً
يدل على شخصيتك ،فليكن محترما.
ً
ْ
اج ـت ـمــاع ـيــا :ص ــن لـســانــك ع ــن الـقــول
القبيح في وجه أي إنسان ،ولو كنت
على حق.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
م ـ ـه ـ ـن ـ ـيـ ــا :أن ـ ـ ـ ــت م ـ ـف ـ ـعـ ــم ب ــالـ ـنـ ـش ــاط
والـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــة ،فـ ـ ــا تـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ذلـ ــك
ً
اعتباطيا في عملك.
ً
عاطفيا :التسرع مرفوض في قراراتك
العاطفية ،ألنها مسألة حياة.
ً
اجتماعيا :سوف تواجه اليوم مشكلة
ً
عائلية تؤثر بك كثيرا قبل حلها.
رقم الحظ.22 :

ثقافات
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خالد الرشيد يبحث في نشأة اللهجة الكويتية وأسرارها
يتتبع أصولها ويفكك أحرفها عبر إصدار «البدلية»
حمزة عليان

كتاب ْ
«البد ّلية» للباحث
عبدالقادر الرشيد،
خالد
ً
ً
جاء انسجاما واستكماال
للدور الذي التزم به في
التنقيب عن جذور اللهجة
الكويتية ومظاهرها.

 6لهجات
كويتية...
جبلة وشرق
وقروية وفيلكا
وعوازم وقبائل

 38كلمة تميز
أهل «شرق» عن
أهل «جبلة»

بعد سلسلة إصدارات تناولها،
ً
بـ ـ ـ ـ ـ ــدءا مـ ـ ــن مـ ــوسـ ــوعـ ــة ال ـل ـه ـج ــة
الكويتية وقاموس المصطلحات
الـبـحــريــة والـمــوســوعــة الميسرة
ألل ـفــاظ ال ـح ـيــاة االجـتـمــاعـيــة ،ثم
ً
عــدد مــن األعـمــال النقدية ،مــرورا
بكتاب "ال ـفــاظ اللهجة الكويتية
ً
ذات أصــل مجهول" ،وص ــوال إلى
أح ــدث إص ــدارات ــه ،يـكــون الباحث
خالد عبدالقادر الرشيد قــد بلغ
اإلحـ ــاطـ ــة وال ـت ـع ـم ــق ف ــي دراس ـ ــة
ً
اللهجة الكويتية جذورا ومظاهر.
ْ
اختار الرشيد كلمة "البدلية"
لـ ـل ــدالل ــة ع ـل ــى م ـ ــدى ت ـب ـح ــره فــي
اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـل ـه ـج ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة،
فهي أشبه بنقطة نظام ،لتعديل
وتـصـحـيــح أي لـفــظ تـسـمـعــه من
ً
اآلخرين ،وأقرب إلى كونها "رقيبا
ً
ل ـغــويــا" ،وعـنــدمــا يسمع أحــدهــم
صوت كلمة يختلف عن الصوت
الذي اعتاد على سماعه ،يعترض
على اللفظ أو ربما قد يسخر منه،
ولذلك من شأنها أن تعيد تصويب
وتصحيح الخطأ ،ولهذا سميت
ْ
"بالبدلية".
يسعى المؤلف إلى شرح نشأة
ال ـل ـه ـجــة ال ـكــوي ـت ـيــة وأسـ ــراراهـ ــا،
"كالتقاليب" و"اإلبــدال" و"اإلدغام"
وأص ــول أص ــوات الـلـهـجــة ...وتلك
محاولة متواضعة ،لكنها غنية
للكشف عن أسباب "إبدال" األحرف
مــن جيم إلــى ي ــاء ،ومــن قــاف إلى
ج ـيــم ق ــاه ــري ــة ،وتـفـكـيــك أحــرفـهــا
وتتبع أصولها اللغوية باالعتماد
على مراجع تراثية.
ً
غاية الكتاب أن يكون مرجعا
للباحثين في تتبع أصول أصوات
أحـ ــرف الـلـهـجــة وال ـع ــوام ــل الـتــي
أثرت فيها.

من أين أتت؟
ً
وردا عـ ـل ــى س ـ ـ ـ ــؤال و ض ـع ــه
فــي مــدخــل ال ـك ـتــاب ،مــن أي ــن أتــت
ال ـل ـه ـجــة ال ـكــوي ـت ـيــة؟ يـسـتـعــرض

تــاريــخ الـعـتــوب واحـتـكــاكـهــم مع
ً
أهـ ــل ق ـطــر ع ـلــى مـ ــدى  50ع ــام ــا،
وتوجههم إلى بر فارس ومنطقة
"المخراق" وانتقالهم إلى الصبية،
إلى أن وصلوا إلى "منطقة عبور
ق ــواف ــل ال ـح ـجــاج والـ ـتـ ـج ــارة" ،ثم
تبعهم أب ـنــاء عمومتهم وأتــوهــا
مهاجرين مــن نجد وسـكـنــوا في
منطقة وصلوها من جهة "شروق
الشمس" ،ولذلك سميت بـ "شرق"،
واألخ ـ ــرى سميت "الـقـبـلــة" تلفظ
"جبلة" ويقصد بها قبلة الصالة،
نسبة ألهالي منطقة شرق.

بين «شرق» و«جبلة»
أس ـبــاب االخ ـتــاف باللهجات
بين أهل "شرق" وأهل "جبلة" ،كما
يقول الباحث ،عائد إلى أن سكان
"شــرق" مــروا على عــدة دول أثناء
هجراتهم وترحالهم واحتكاكهم
بعرب آخرين ودول الجوار إلى أن
استقروا هنا ،وكــان هــذا التأثير
األول على لهجتهم.
أما التأثير الثاني فكان بسبب
ال ـط ــاع ــون ال ـ ــذي أص ـي ــب ب ــه أهــل
الكويت وقضى على كثير منهم،
ً
ً
حـتــى ك ــادت تصبح ق ـفــرا يـبــابــا،
لوال المسافرون الذين لم يأتوها
إال بعد صفاء جوها من الظلمة...
ف ــاض ـط ــروا إلـ ــى اس ـت ـق ــدام نـســاء
مــن نـجــد والــزبـيــر وحـتــى الهند،
فالكويتي لم يكن يعرف "البرياني"
أو "ورق العنب".
أمــا التأثير الثالث فكان سنة
"الهيلق" ،عندما أصابت المجاعة
بالد فارس والجزيرة ،ونزح أهلها
إلى الكويت ،في حين كان التأثير
الــرابــع "سنة الطبعة" ...وغيرها،
إضافة إلى االنفتاح العربي الذي
أتى بألفاظ ومسميات جديدة ،وقد
أورد جملة من المؤثرات األخرى،
منها تأثير هـجــرة أهــالــي فيلكا
على مدن الكويت.
يؤكد الكاتب أن لهجات الكويت

احتيال!

تأثرت بقبائل الجزيرة العربية،
ً
فكل قبيلة تركت أثــرا في اللسان
الـكــويـتــي ،قـلــب الـجـيــم ي ــاء وقلب
ً
القاف جيما قاهريا أتى من قبيلة
ً
بـنــي تـمـيــم ،وق ـلــب ال ـك ــاف جيما
فارسية هو من قبيلة أسد ،وقلب
الضاد ظــاء من قبيلة بني ضبة،
وقلب األلف ياء لغة هذيل.
ووف ــق دراسـ ــة الــرش ـيــد ،هناك
"خمس أو ست" لهجات ،على األقل،
وه ــي "جـبـلــة ،وشـ ــرق ،والـقــرويــة،
وف ـي ـل ـك ــا ،والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــوازم ،وال ـق ـب ـل ـيــة
أو ال ـ ـبـ ــدويـ ــة" ...وت ـخ ـت ـلــف فيما
ً
ً
بينها اختالفا طفيفا عــن لهجة
الحاضرة ،أما القبلية فاالختالف
واضح ومميز.

د .عادل العبدالمغني

خصائص المنطقتين
ً
يخصص الـبــاحــث فصال
لـ "المجتمع الشرقي" ،ويقصد
م ـن ـط ـق ــة "ش ـ ـ ـ ـ ــرق" ،وال ـ ـ ـ ــذي يـضــم
ً
أخالطا من الفرس وبعض األسر
ال ـتــي ه ــاج ــرت م ــع آل ال ـص ـبــاح...
وفـيــه طــائـفــة مــن األعــاجــم السنة
والشيعة وثلة من اليهود ،وترجع
أصول معظمهم إلى إيران والعراق
واألحساء.
وب ـ ـش ـ ــأن ال ـم ـج ـت ـم ــع ال ـق ـب ـلــي
"الـجـبـلــي" فيتكون بغالبيته من
أص ـ ــول ن ـجــديــة و"ق ـب ـل ـي ــة" ،وجــل
القاطنين من األسر التي هاجرت
من نجد والبادية.
أم ـ ــا امـ ـ ـت ـ ــداد م ـن ـط ـقــة "ج ـب ـل ــة"
فـ ـيـ ـشـ ـم ــل الـ ـ ـش ـ ــوي ـ ــخ ال ـس ـك ـن ـي ــة،
والـشــامـيــة ،وكـيـفــان ،والعديلية،
وال ـن ــزه ــة ،بينما ام ـت ــداد منطقة
"ش ــرق" هــو بنيد الـقــار ،والدعية،
والمنصورية ...ويعرف المجتمع
"الجبلي" باالنغالق على نفسه،
فقد عاشوا منعزلين عن اآلخرين.

َم ْن يتقن اللهجة؟

وفي فصل آخر ،يعمل الرشيد

غالف الكتاب
على تقريب فكرة كيف لشخص أن
يتقن اللهجة الكويتية؟ ويضرب
ً
ع ـل ــى ذلـ ــك مـ ـث ــا ،ف ـم ــن اس ـت ـطــاع
ً
أن يتقنها سيجد نفسه حــا ئــرا
أم ــام توظيف الكلمة فــي مكانها
ً
المناسب ،مثال:
 فالن يرجف من الخوف فالن يريف من البردوه ــذه جـمــل خ ـطــأ ،إذا بحثت
ب ـجــذر الـكـلـمــة ستجد أن يرجف
تـعـنــي ي ــرق ــف م ــن الـ ـب ــرد ،أي أنــه
يرعد من القشعريرة ...وهنا يأتي
قلب القاف إلى جيم ،كما في كلمة
"حــريـقــة" ..و"حــريـجــة" أو "عتيق"
و"عتيج" ،لذلك كلمة يرقف تصبح
يرجف ...وهكذا.

كلمات دخيلة

ويسرد في متن الكتاب كلمات
ب ــال ـل ـه ـج ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،بـحـســب
الحروف الهجائية ،ويورد جدول
مقارنة بين بعض الكلمات التي
تبين الفرق ما بين لهجة "شرق"
وجبلة" وعددها  38كلمة.
فــأهــل ش ــرق يـقــولــون "طــاقـيــة"
وأهل جبلة يقولون عنها "قحفية"،
وأهل شرق يقولون "هذه عبايتي"
وأهل جبلة ينطقونها "عباتي".
أكثر الفصول مدعاة للمطالعة،
ال ـخ ــاص بــالـكـلـمــات الــدخـيـلــة أو
ذات األص ــل الـمـجـهــول ،وفــي هذا
الباب يذكر ما تيسر له من كلمات
ذات أصول غير عربية أو أصلها
مجهول ،على األقل من جانبه؛ ألنه
لم يتوصل إلى معجم يستند إليه
لالستدالل على أصل الكلمة.

وينصح المؤلف من يود عمل
بحث صوتيات وتقاليب األحرف
حــول لسان قبائل "مضر ،وأســد،
وبني ضبة ،وبني تميم ،وهذيل،
أن يبدأ في لهجة أهل "جبلة".

ترشيح جونيور وجولياني ألسوأ ممثلين بـ«التوتة»
أدرج نـ ـ ـج ـ ــم هـ ـ ــو ل ـ ـ ـيـ ـ ــوود رو ب ـ ـ ـ ــرت
ج ــون ـي ــور ،ورئـ ـي ــس ب ـلــديــة ن ـيــويــورك
ا لـســا بــق رودي جــو لـيــا نــي عـلــى قائمة
المرشحين لـجــا ئــزة ا لـتــو تــة الذهبية،
وه ـ ـ ـ ــو حـ ـ ـف ـ ــل س ـ ـ ـنـ ـ ــوي لـ ـ ـم ـ ــا يـ ـعـ ـتـ ـب ــره
الـمـتــابـعــون أس ــوأ األفـ ــام وال ـع ــروض
على مدار العام.
ورشح جونيور ألسوأ ممثل ألدائه
دور ا لـ ـبـ ـط ــو ل ــة فـ ــي ف ـي ـل ــم "دو لـ ـيـ ـت ــل"،

وه ــو عــن طـبـيــب يـمـكـنــه ال ـت ـحــدث إلــى
الحيوانات.
وح ـصــل فـيـلــم "دول ـي ـت ــل" عـلــى أكـبــر
عـ ــدد م ــن ت ــرش ـي ـح ــات ج ــائ ــزة ال ـتــوتــة
الذهبية ،بإجمالي  6ترشيحات ،بما
فــي ذل ــك أس ــوأ فـيـلــم .وسـيـتـنــافــس مع
الفيلم ا لـبــو لـنــدي المثير " 365يــو مــا"
على "نتفليكس" ،وا لــذي حصل أيضا
عـلــى  6تــرشـيـحــات .وتـنــافـســت أعـمــال

أخ ـ ــرى ع ـل ــى ج ــائ ــزة أس ـ ــوأ ف ـي ـل ــم ،مــن
ب ـي ـن ـهــا ف ـي ـلــم "م ــوس ـي ـق ــى" (م ـي ــوزي ــك)،
وف ـي ـل ــم "جـ ــزيـ ــرة ال ـخ ـي ــال " (فــان ـت ـســي
آيالند).
ورشح جولياني على قائمة التوتة
ا لــذ ه ـب ـيــة ،ل ـظ ـهــوره ا لـقـصـيــر فــي فيلم
ساشا بارون كوهين الساخر (بورات
سابسيكونت موفيفيلم).
(رويترز)

روبرت جونيور

رودي جولياني

سفيان رجب يفضح اإلرهاب في «مصنع األحذية األمريكية»
الرواية كوميديا سوداء عن المتطرفين العائدين من سورية إلى تونس
ً
ً
بدأ الكاتب التونسي سفيان رجب تجربته اإلبداعية شاعرا ثم قاصا ،وصدرت له
خالل السنوات الماضية ثمانية كتب ،أبرزها «كالبرتقالة فوق مائدة الفقير» (،)2012
و«الحدائق المسيجة» ( ،)2013و«شباك جارتنا الغريبة» ( ،)2016و«ساعي بريد
الهواء» ( ،)2019وقد تملكه سحر الرواية وسيطر على قلمه ،فبعد نجاح روايته األولى
«القرد الليبرالي» ( )2017أصدر أخيرا عمله الثاني «مصنع األحذية األمريكية» ،الذي
يفضح اإلرهاب وتوظيف النظام العالمي الجديد الدين للتحكم في الشعوب.
القاهرة  -أحمد َّ
الجمال

غالف الرواية

يـحـتـفــي األدي ــب الـتــونـســي
س ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــان رج ـ ـ ـ ـ ــب بـ ـ ــرواي ـ ـ ـتـ ـ ــه
الـ ـج ــدي ــدة "م ـص ـن ــع األح ــذي ــة
األمـ ــري ـ ـك ـ ـيـ ــة" ،ال ـ ـتـ ــي ص ـ ــدرت
أخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرا ع ـ ـ ـ ــن "مـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــورات
ال ـ ـم ـ ـتـ ــوسـ ــط" ف ـ ــي إيـ ـط ــالـ ـي ــا،
ل ـي ـك ــون ب ـم ـن ــزل ــة ت ــأك ـي ــد لـمــا
سبق أن أ شــار إليه في حوار
أجــرتــه معه "الـجــريــدة" أوائــل
عام  ،2019حين تحدث رجب
عن سبب تحول الشاعر إلى
ال ــرواي ــة ،حـيــث ق ــال آن ــذاك إن
"الــزمــن هــو زمــن ال ـســرد ،وإن
ك ـ ـ ــره الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــراء س ـ ـمـ ــاع ه ــذا
الكالم".
وأوضح رجب أن "المسألة
لـيـســت ص ــراع ــا ب ـيــن الـشــاعــر
والسارد ،وإنما نقل لواقع
ال مـ ـج ــال إل خـ ـف ــا ئ ــه .حـيــن
خ ــرج اإلن ـســان مــن الـحــرب
ال ـعــال ـم ـيــة ال ـثــان ـيــة ،وبـعــد
أن علق بندقيته في مدخل
بيته المهدم ،جلس يفكر
ف ــي م ـص ـيــره ،وب ــدأ يـســأل
نـفـســهِ :ل ـ َـم ح ــدث كــل هــذا؟
وبــدأ يـحــاول اإلجــابــة عن
هذا السؤال بطرق شتى،
بــال ـعــودة إل ــى الـتـفــاصـيــل
واألحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ،ول ـ ـ ـ ــم ت ـك ــن
القصيدة قادرة على حمل
إ جــا بــا تــه ا ل ـك ـث ـيــرة ،فلجأ
إلى السرد .إذن المرحلة
ه ـ ـ ــي م ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة إجـ ـ ــابـ ـ ــات
ول ـي ـســت مــرح ـلــة أسـئـلــة،
أنا أرى أن السؤال منبع

الشعر والجواب منبع السرد.
شـخـصـيــا أرى أ ن ـنــي خــر جــت
م ــن أسـئـلـتــي ال ـك ـث ـيــرة بـغــابــة
أسئلة ال حد لها ،وما لجوئي
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـسـ ـ ــرد سـ ـ ـ ــوى مـ ـج ــرد
تكتيك وقتي ال غير".
وحين يكتب الشاعر عمال
روا ئـيــا فبالتأكيد ثمة مزايا
خـ ــا ف ـ ـيـ ــة ال يـ ــدر ك ـ ـهـ ــا إال مــن
يـخــوض هــذه الـتـجــربــة ،وفــي
هـ ـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد ي ـ ـقـ ــول األديـ ـ ــب
ا ل ـتــو ن ـســي" :أرى أن ا ل ـشــا عــر
يـحــب الـلـعــب بــالــرمــوز عكس
ال ــروائ ــي الـ ــذي ي ـب ـنــي عــالـمــه
األدب ــي مــن الـتـفــاصـيــل ،لــذلــك
فإن رواية الشاعر تكون أكثر
ت ـك ـث ـي ـفــا ،وم ـل ـغ ـمــة ب ــال ــرم ــوز،
أتصور أن الشاعر الكالسيكي
إذا حــاول كتابة النثر يكون
ً
مـكـبــا ب ـع ـبــارة الـنـثــر فـضــاح
الشعراء ،لكن الشاعر الحديث
ال أرى إ ش ـ ـكـ ــاال فـ ــي ت ـحــر كــه
فــي ملعب النثر ،إذ إن جــزء ا
مــن أدوات ــه تـتــاء م مــع النثر،
ومـ ـخـ ـل ــوق ــة ل ـل ـح ـف ــر داخ ـ ـلـ ــه.
بمعنى مــو جــز :أ ن ــا لــم أشعر
ب ــالـ ـغ ــرب ــة داخ ـ ـ ــل الـ ـنـ ـث ــر ألن ــه
و ط ـن ــي األول دا خـ ــل قـصـيــدة
النثر".
وت ــأت ــي الـ ــروايـ ــة ال ـجــديــدة
ال ـم ـع ـنــونــة "م ـص ـنــع األح ــذي ــة
األ مــر يـكـيــة" فــي  200صفحة،
مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـح ـ ـ ـجـ ـ ــم الـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــوس ـ ــط،
وي ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــرق فـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا الـ ـ ـك ـ ــات ـ ــب
إلـ ـ ـ ـ ــى ق ـ ـض ـ ـيـ ــة ال ـ ـج ـ ـهـ ــادي ـ ـيـ ــن

اإلس ــامـ ـيـ ـي ــن ،ال ــذي ــن ع ـ ــادوا
م ـ ـ ــن س ـ ـ ــوري ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى ت ـ ــون ـ ــس،
بــأ سـلــوب فــا نـتــازي كوميدي،
و ت ــدور األ ح ــداث ح ــول مقالة
أس ـت ــاذ فـلـسـفــة ف ــي الـجــامـعــة
التونسية ،أرسلها للنشر في
مجلة أ مـيــر كـيــة ،لـكــن المقالة
وق ـ ـ ــع ت ــوظـ ـيـ ـفـ ـه ــا وت ــوظـ ـي ــف
كــاتـبـهــا فــي م ـشــروع أمـيــركــي
ل ــرس ـك ـل ــة الـ ـتـ ـط ــرف ال ــديـ ـن ــي.
الـفـكــرة تـقــوم عـلــى بـنــاء جنة
ل ـل ـم ـت ـطــرف ـيــن الـ ـع ــائ ــدي ــن مــن
سورية ،بعد إيهامهم بموت
مــزيــف ع ـبــر ت ـخــديــرهــم .وفــي
تلك الجنة األميركية تحدث
مفارقات عجائبية كوميدية.
الــروايــة تـبــدأ بـعـبــارة البــن
رش ــد ،يـقــول فـيـهــا" :إذا أردت
أن تتحكم في جاهل فعليك أن
تغلف كل باطل بغالف ديني"،
فـ ــالـ ــروايـ ــة ت ـف ـض ــح ت ــوظ ـي ــف
ال ـ ـن ـ ـظـ ــام الـ ـع ــالـ ـم ــي الـ ـج ــدي ــد
للدين ،للتحكم في الشعوب،
واللعب بأحالمها وآالمها.
وعن روايته الجديدة يقول
س ـف ـيــان رجـ ــب ،ل ــ"ال ـج ــري ــدة":
"هـ ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ـ ــة هـ ـ ـ ــي وت ـ ــد
مـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــي األدب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ال ـ ـ ــذي
ي ـق ــوم ع ـلــى ت ـك ـس ـيــر ال ـح ــدود
بـيــن األج ـنــاس ،والــذهــاب في
م ـ ـغـ ــامـ ــرة الـ ـ ـس ـ ــرد إلـ ـ ــى أب ـع ــد
آ فــا قـهــا .انتهيت مــن كتابتها
عــام  ،2018وفيها أ جـبــت عن
سـ ـ ــؤال ب ـع ــض الـ ـس ــاس ــة عـمــا
نـفـعـلــه مــع الـجـهــاديـيــن الــذي
عــادوا إلى تونس من الحرب
ال ـتــي أشـعـلــوهــا فــي ســوريــة.
كـ ـتـ ـب ــت اقـ ـ ـت ـ ــراح ـ ــي فـ ـ ــي هـ ــذه
الـ ـ ــروايـ ـ ــة ب ـس ـخ ــري ــة س ـ ـ ــوداء.
أؤمـ ـ ــن فـ ــي ك ـت ــاب ــة ال ـ ـسـ ــرد أن
ا لــروا يــة ليست ســرد مغامرة
وإنـ ـ ـم ـ ــا ه ـ ــي م ـ ـغـ ــامـ ــرة س ـ ــرد،
وهذا ما صنعته في (مصنع
األحذية األمريكية)".
وت ــاب ــع" :هـ ــذا م ــا يـمـكـنـنــي
قــولــه ع ــن رواي ـت ــي ال ـجــديــدة،

حصاد

راقصة باليه تؤدي «بحيرة
البجع» على الجليد
ت ــرك ــت راق ـص ــة الـبــالـيــه
الـ ـ ـ ـ ـ ــروس ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرا
بـ ــاجـ ــوتـ ــدي ـ ـنـ ــوفـ ــا واح ـ ـ ــدا
مــن أك ـثــر م ـســارح روسـيــا
هيبة ،لترقص على مياه
خليج فنلندا المتجمدة،
اح ـت ـجــاجــا ع ـلــى م ـشــروع
رو ســي يقول السكان إنه
يـ ـه ــدد ال ـب ـي ـئ ــة فـ ــي م ـكــان
فريد.
وتحدت باجوتدينوفا
درج ـ ـ ـ ـ ـ ــات ح ـ ـ ـ ـ ـ ــرارة ت ـح ــت
الصفر بحذاء وحلة رقص
خ ـف ـي ـف ــة ،ل ـت ـس ـجــل مـقـطــع
فيديو و هــي ترقص على
المياه المتجمدة لخليج
باتارينايا ،بعد أن قرأت
تـقــاريــر عــن بـنــاء صــوامــع
للغالل في هذا الموقع.
ونشرت راقصة مسرح
م ـ ــاريـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــي مـ ـقـ ـط ــع
ال ـف ـيــديــو ع ـلــى اإلن ـتــرنــت،
وأض ــاف ــت إل ـيــه مــوسـيـقــى

سفيان رجب
لـ ـي ــس ب ــو سـ ـع ــي اآلن س ــوى
أن أ نـتـظــر آراء قــرا ئ ـهــا بـقـلـ ٍـب
مــرت ـجــف .ق ــد ي ــراه ــا الـبـعــض
رواي ـ ـ ــة ت ـه ـتــم ب ــاألفـ ـك ــار عـلــى
حـســاب األح ــداث ،وقــد يــراهــا
ً
ً
ا لـبـعــض اآل خ ــر ن ـصــا هجينا
يمتطي جـنــس ا ل ــروا ي ــة ،و قــد
يراها آخرون رواية رمزية".
ي ـشــار إ ل ــى أن ب ـعــض كتب
سـ ـفـ ـي ــان رج ـ ـ ــب حـ ـص ــل ع ـلــى
جـ ــوائـ ــز أدب ـ ـيـ ــة ع ــربـ ـي ــة ،مـثــل
جائزة مفدي زكريا بالجزائر
عـ ــام  ،2007و ج ــا ئ ــزة طـنـجــة
ا لـ ـ ـش ـ ــا ع ـ ــرة  ،2009و جـ ــا ئـ ــزة
عفيفي مطر بالقاهرة ،2018
وال ـقــائ ـمــة ال ـق ـص ـيــرة لـجــائــزة
الملتقى بالكويت .2019

لــي صــديــق ،ك ــان يعمل فــي س ـنــوات السبعينيات بــإحــدى
سفاراتنا في القارة اإلفريقية ،والجميع يشهدون له بالصدق
ً
واألخالق والنزاهة ،فضال عن مبدأ المساعدة وتقديم الخدمات
لــآخــريــن ،س ــواء ك ــان عـلــى مـعــرفــة بـهــم أو ألي ن ــاس آخــريــن؛
وفــي أحــد األيــام بينما كــان يــؤدي عمله اليومي المعتاد في
السفارة ،طلب أحد رجال األعمال اإلفريقيين مقابلة صديقنا
الدبلوماسي ،وفي الحال تسنى له ذلك ،وأثناء المقابلة قال
ً
اإلفريقي إنه تاجر ويمتلك عددا من المناجم ،التي يستخرج
مـنـهــا ال ــذه ــب ،وف ــي ال ـحــال فـتــح الـشـنـطــة ال ـتــي ك ــان يحملها
ً
ً
مخرجا منها قالبا يزن  ١٠كيلوغرامات من الذهب الخالص،
وأض ــاف أن لديه كميات أخــرى كبيرة ،ولكن المشكلة أنــه ال
ً
يستطيع بيعها في دولته ،نظرا لتغير نظام الحكم ،وستقوم
دولته بمصادرة مناجم استخراج الذهب وتأميمها ،وستطال
ممتلكاته وسيالحقها مسؤولو الضرائب ،وإن أنسب وسيلة
لبيع كميات الــذهــب التي لديه هــي عرضها على الـسـفــارات،
لكونها معفاة مــن الـضــرائــب ،ولــديـهــا حصانة دبلوماسية،
وبمقدورها الدفع بأي عملة!
وبعد أن استمع صديقنا الدبلوماسي للشرح المستفيض
مــن التاجر اإلفريقي قــال :نحن هنا فــي سـفــارة ،ال فــي وكالة
ً
تجارية ،وأيضا القوانين واألعــراف الدبلوماسية تمنع قيام
السفارات في جميع دول العالم بممارسة األعمال التجارية...
فأرجو المعذرة ،مع تقديري لظروفك.
ولكن الرجل اإلفريقي لم يقتنع برد صديقنا الدبلوماسي
ال ـم ـهــذب ،وق ــال :أنـتــم الـكــويـتـيــون كــرمــاء وت ـســاعــدون الغير،
وخيرات دولتكم عمت سائر الدول اإلفريقية ،ولي طلب واحد لو
ً
تساعدني عليه فلن أنسى هذا المعروف والجميل مادمت حيا.
ً
مساعدة اآلخرين،
ولكون صديقنا الدبلوماسي معروفا عنه ّ
وتقديم الخدمات للمحتاجين بسخاء دون منة أو مقابل ،فقد
قال لإلفريقي :تفضل ،ماذا أستطيع القيام به لمساعدتك؟
ً
فرد اإلفريقي على استحياء ،متظاهرا بالخجل والتواضع،
وقال :أرجو أن أستلف منك فقط مبلغ  ١٠٠٠دوالر ،لتحويلها
ألحــد أقــاربــي في الـخــارج ،لحاجته الماسة ،وســوف أعيد لك
المبلغ في القريب العاجل ،ولثقتي بك سوف أرهن قالب الذهب،
الذي يزن  ١٠كيلوغرامات أمانة عندك.
ونتيجة إلحاح اإلفريقي قبل صديقنا الدبلوماسي االحتفاظ
بقالب الذهب كأمانة ،وأعطاه مبلغ  ١٠٠٠دوالر!
وأخذ صديقنا قالب الذهب ،ووضعه بداخل درج المكتب
وأغلق عليه بالمفتاح ،ومضى اليوم األول والثاني ،وتوالت
ـأت اإلفــريـقــي إلع ــادة المبلغ ،الــذي
األســابـيــع واألش ـهــر ،ولــم ي ـ ِ
استلفه ،وليأخذ قالب الذهب ،الذي رهنه!
وفــي كــل صباح يفتح صديقنا الدبلوماسي درج مكتبه
لمشاهدة قالب الذهب الخالص الــذي يــزن  ١٠كيلوغرامات
ويعيده مرة أخرى ،ولم يغره ثمن قالب الذهب ،الذي ال يقل
عن خمسين ألف دينار ،حسب أسعار الذهب في ذلك الوقت.
ولطيبة صديقنا الدبلوماسي المتناهية ،ظن أنه حدث مكروه
ُّ
لإلفريقي ،أو أسباب قسرية أخرى حالت دون مجيئه لتسلم
ً
األمانة ،وأخذ يضرب أخماسا في أسداس ،ويفكر للتخلص
من هــذا القالب بطريقة سليمة ،ولــم تغره هــذه الـثــروة التي
جاءت إليه فجأة!
ً
لــذا لم يجد طريقة وسبيال إال بمصارحة السفير باألمر،
وتحدث بكل التفاصيل ،وبعد أن استمع السفير في إنصات
ت ــام ،لـبــس ن ـظــارتــه الـطـبـيــة ال ـم ـق ـعــرة ،وأخ ــذ يـتـفـحــص قــالــب
عال أدى إلى انتفاض صديقنا
الذهب .وفجأة ...ضحك بصوت ٍ
الدبلوماسي من مكانه ،وقال :لقد خسرت الـ ١٠٠٠دوالر ،التي
استلفها منك اإلفريقي ،وهذه قطعة حديد مصبوغة باللون
ً
ً
األصفر وال تساوي دوالرا واحدا!

م ــن بــالـيــه بـحـيــرة الـبـجــع
ل ـ ـت ـ ـشـ ــاي ـ ـكـ ــوف ـ ـس ـ ـكـ ــي ،ف ــي
إش ـ ــارة إل ــى ال ـب ـجــع ال ــذي
يعيش في المنطقة ،التي
تبعد نـحــو  50كيلومترا
غ ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــة س ـ ـ ــان
بطرسبرغ.
و كـتـبــت باجوتدينوفا
عـ ـل ــى "ف ـ ـي ـ ـس ـ ـبـ ــوك"" :ه ـ ــذا
م ـكــان تــار يـخــي وطبيعي
فـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــد ،ح ـ ـ ـيـ ـ ــث يـ ـعـ ـش ــش
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـجـ ـ ــع ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ــرب ـ ـ ـيـ ـ ــع،
وتـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـض ـ ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر مـ ــع
أطـ ـ ـف ـ ــالـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـع ـ ـط ـ ـلـ ــة ف ــي
الـ ـصـ ـي ــف ،وحـ ـي ــث ي ـخــرج
م ـ ـئـ ــات الـ ـصـ ـي ــادي ــن ع ـلــى
ال ـج ـل ـيــد ف ــي الـ ـشـ ـت ــاء .كــل
هذا مهدد بالدمار".
(رويترز)

مؤسسة متاحف ألمانية شهيرة
تعيد فتح بعض معارضها
الرواية
الجديدة
تفضح
توظيف
النظام
العالمي
الجديد
للدين
للتحكم في
الشعوب

تعتزم مؤسسة متاحف
دريسدن األلمانية (،)SKD
وهي أقدم وأشهر مؤسسة
متاحف في ألمانيا ،إعادة
ً
فتح بعض المتاحف غدا ،
ب ـع ــد إ غـ ـ ــاق دام  4أ ش ـهــر
فرضته الحكومة للحد من
جائحة كورونا.
وأع ـل ـن ــت ال ـمــؤس ـســة أن
مـ ـع ــرض " "Old Masters
لـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــور ومـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــرض
" "Sempergalerieالمجاور
فــي مــديـنــة در س ــدن بشرق
أ لـ ـم ــا نـ ـي ــا سـ ـيـ ـك ــو ن ــان أول
الـ ـمـ ـع ــارض الـ ـت ــي سـ ُـي ـعــاد
فتحها.

وقالت ماريون أكرمان،
المديرة العامة للمؤسسة:
"ك ــان ــت ال ـث ـقــافــة ،وسـتـظــل،
جـ ـ ـ ـ ــزء ا ال غ ـ ـنـ ــى ع ـ ـنـ ــه ف ــي
مجتمعنا ،وهو أمر يتضح
ب ـش ـكــل مـ ـت ــزاي ــد ،وخ ــاص ــة
خالل االنغالق".
ومـ ــن ال ـم ـن ـت ـظــر اف ـت ـتــاح
الـمـتــاحــف الـ ــ 15ال ـتــي تقع
ت ـ ـحـ ــت مـ ـظـ ـل ــة الـ ـم ــؤسـ ـس ــة
تدريجيا ،في ظل إجراء ات
صارمة للنظافة.
(د ب أ)

توابل ةديرجلا

•
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جنات« :بطلة حدوتك» تعبر عن قضية واقعية
«تمنيت الغناء بأكثر من لهجة في ألبومي وزمالئي هنأوني بعد صدوره»
سنوات ،بألبومها
عادت الفنانة جنات إلى إصدار األلبومات الغنائية ،بعد غياب استمر نحو 3
ً
األخير «أنا في انتظارك» ،الذي طرح خالل الفترة الماضية ،وحقق رد فعل جيدا.
في دردشتها مع «الجريدة» ،تتحدث جنات عن األلبوم واألمومة وتفكيرها في التمثيل
وغيرها من التفاصيل ،وإلى نص الحوار:
القاهرة – هيثم عسران

جائحة كورونا
أجلت طرح
ألبومي

• طرحت ألبومك الجديد
"أن ـ ـ ــا ف ـ ــي انـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــارك" ،ب ـعــد
غ ـيــاب ط ــوي ــل ،حــدثـيـنــا عن
ردود الفعل؟ ً
 س ـع ــدت جـ ــدا بـ ــرد فـعــلال ـج ـم ـهــور ،ع ـلــى ال ــرغ ــم من
الظروف الصعبة التي طرح
فيها األلبوم وأزمة الموجة
الثانية من جائحة كورونا،
إال أن األغنيات ظلت تريند
عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـ ــواق ـ ـ ــع الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
االجتماعي ،وسعدت بردود
الفعل واال صــداء االيجابية
ال ـتــي لـمـسـتـهــا بـنـفـســي من
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور وت ـع ـل ـي ـق ــات ـه ــم،
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء فـ ـ ـ ــي ا ل ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ــارع أو
ع ـب ــر ح ـس ــاب ــات ـه ــم ب ـم ــواق ــع
التواصل.
• م ـ ـ ـ ــا س ـ ـ ـبـ ـ ــب ا لـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــاب
الطويل؟
 أ ت ـ ـ ــأ ن ـ ـ ــى ف ـ ـ ــي ا خ ـ ـت ـ ـيـ ــاراالعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال الـ ـ ـت ـ ــي ًأقـ ــدم ـ ـهـ ــا،
وأس ـ ـ ـعـ ـ ــى دائـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ل ـت ـق ــدي ــم
األف ـض ــل ف ــي االلـ ـب ــوم ،وهــو
أمـ ـ ـ ـ ـ ــر ل ـ ـ ـيـ ـ ــس س ـ ـ ـهـ ـ ــا عـ ـل ــى
اإلطالق ،وكان من المفترض
أن أ ط ـ ـ ــرح أ ل ـ ـبـ ــو مـ ــي ب ــدا ي ــة
 ،2020ل ـك ــن أز م ـ ــة ك ــورو ن ــا
و م ــا ح ــدث ب ـعــد هــا جعلني
أ تـفــق مــع ا لـشــر كــة المنتجة
عـلــى تـ ًـأجـيــل ط ــرح األل ـبــوم،
انتظارا لوقت أكثر مناسبة،
فـ ــال ـ ـظـ ــرف والـ ـ ــوقـ ـ ــت آنـ ـ ــذاك
ل ــم ي ـك ــون ــا م ـنــاس ـب ـيــن عـلــى
االطالق.
ً
• ه ــل كـ ــان مـ ـقـ ـص ــودا أن
ي ـ ـكـ ــون االل ـ ـ ـبـ ـ ــوم ب ــال ـل ـه ـج ــة
المصرية؟
 عـ ـ ـل ـ ــى ا لـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــس ،ك ـن ــتاتـمـنــى أن اسـتـطـيــع الـغـنــاء
ب ـ ـل ـ ـه ـ ـجـ ــات اخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ل ـك ـن ــي
ل ــم اوف ـ ــق ف ــي ال ـع ـث ــور عـلــى
أغ ـ ـن ـ ـيـ ــات بـ ـلـ ـهـ ـج ــات اخ ـ ــرى
جـ ـي ــدة ي ـم ـك ــن أن ا ض ـي ـف ـهــا
لــال ـبــوم ،وه ــو أم ــر اتـحـمــل
مسؤوليته ،فهو كسل مني
في البحث عن المزيد.
• أي مـ ـ ــن ز مـ ـ ــا ئـ ـ ــك قـ ــام
بتهنئتك على األلبوم؟
 ت ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــت تـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ن ـ ـ ــيومـ ـ ـب ـ ــارك ـ ــات ع ـ ــدي ـ ــدة ع ـلــى
األلـبــوم من اســاتــذة وزمــاء
واص ــدق ــاء خ ــال االســاب ـيــع
ال ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة ،مـ ـنـ ـه ــم أحـ ـ ــام
وس ـم ـيــرة س ـعـيــد وآخ ــري ــن،
حتى ال أنسى أحدا.

• شاركت مع وليد سعد
فــي أغـنـيــة "بـطـلــة حــدوتــك"،
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي طـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ــت كـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارة
لمسلسل "بخط اإليد" ،كيف
وجدت التجربة؟
 تحمست لألغنية بسبباخـتــافـهــا بـشـكــل كــامــل عن
األغنيات ،التي قدمتها من
قبل ،فهي تعبر عن قضية
واقعية ،كما أن وليد سعد
من األصدقاء الذين تربطني
بـ ـه ــم عـ ــاقـ ــة جـ ـ ـي ـ ــدة ،وه ــو
استطاع أن يعبر عــن فكرة
العمل في األغنية ،السيما
أن ا لـقـضـيــة ا لـتــي يناقشها
المسلسل مــو جــودة فــي كل
م ـن ــزل ،ل ــذا ل ـم ـســت األغ ـن ـيــة
وحققت
الجمهور عن قربً ،
ردود فـعــل جـيــدة ج ــدا منذ
طرحها ،فهي من التجارب
التي أعتز بها.
• كـ ـ ـي ـ ــف تـ ـ ــر يـ ـ ــن ت ـ ــزا ي ـ ــد
االهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــام بـ ـ ـ ــأغـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي
المهرجانات مؤخرا؟
 ه ـ ـ ـ ـ ــذه ا ل ـ ـ ـنـ ـ ــو ع ـ ـ ـيـ ـ ــة م ــناألغـ ـنـ ـي ــات ل ـي ـســت ج ــدي ــدة،
و هــي منتشرة ،ال في مصر
ف ـ ـقـ ــط ولـ ـ ـك ـ ــن فـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم،
ص ـح ـيــح أن هـ ـن ــاك مـشـكـلــة
ف ــي ب ـعــض االغ ـن ـي ــات ال ـتــي
ي ـ ـتـ ــم تـ ـق ــديـ ـمـ ـه ــا ،ل ـ ـكـ ــن ف ــي
هناك تجارب كثيرة
النهاية ً
ج ـيــدة ج ــدا ب ـهــا ،وحـصـلــت
على إعجاب من الجمهور،
وه ـ ـ ـنـ ـ ــاك أغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــات كـ ـثـ ـي ــرة

ت ـع ـج ـب ـنــي وابـ ـنـ ـت ــي ج ـنــات
ت ـ ـحـ ــب بـ ـعـ ـضـ ـه ــا وتـ ــرقـ ــص
عليها ،فــا يــو جــد تـعــارض
بـ ـ ـي ـ ــن االع ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاب بـ ــأغـ ــانـ ــي
ال ـم ـه ــرج ــان ــات واالغـ ـنـ ـي ــات
ال ـج ــدي ــدة ،س ــواء األجـنـبـيــة
أو ا ل ـع ــر ب ـي ــة ،ف ـهــو ل ــون مــن
االلوان الغنائية.
• و ضـعــت ا بـنـتــك جوليا
قـ ـب ــل ش ـ ـهـ ــور ق ـلـ ـي ـل ــة ،ك ـيــف
تتعاملين مع أبنائك خالل
الفترة الحالية؟
 أ طـ ـ ـف ـ ــا ل ـ ــي فـ ـ ــي م ــر حـ ـل ـ ًـةع ـ ـ ـمـ ـ ــريـ ـ ــة ص ـ ـ ـغ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ج ـ ـ ـ ــدا
وبـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاج ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ـ ــى رع ـ ـ ــاي ـ ـ ــة
مستمرة ،لذا فمعظم الوقت
أق ـض ـيــه بــرف ـق ـت ـهــم ،ف ـهــم كل
ح ـيــا تــي ،صـحـيــح أن هـنــاك
أم ـ ـ ــورا ك ـث ـي ــرة ت ـغ ـي ــرت فــي
حياتي ،السيما من ناحية
تــوزيــع وقـتــي وعــدم قدرتي
فــي كثير مــن األ ح ـيــان على
ال ـق ـيــام بـنـفــس األم ــور الـتــي
كنت أ قــوم بها في السابق،
إال أ نـ ـ ـن ـ ــي حـ ــر ي ـ ـصـ ــة ع ـل ــى
الـ ـت ــوفـ ـي ــق بـ ـي ــن رع ــاي ـت ـه ــم
وتقديم أغاني جديدة.
• ماذا غيرت األمومة في
جنات؟
ً
 غيرت كثيرا بكل تأكيد،فـ ـبـ ـنـ ـت ــاي ج ـ ـ ــزء جـ ــديـ ــد مــن
ع ــالـ ـم ــي الـ ـ ـخ ـ ــاص وأشـ ـع ــر
بــالـسـعــادة وأن ــا أراه ـمــا كل
يوم تكبران أمامي ،وأتمنى
أن تحققا كــل مــا تتمنيانه
ف ـ ــي حـ ـي ــا تـ ـه ــا وأن ت ـك ــو ن ــا
دائما سعيدتين.
• ه ــل ف ـك ــرت ف ــي ال ـغ ـنــاء
لهما؟
 بـ ــا ل ـ ـف ـ ـعـ ــل ،طـ ـلـ ـب ــت م ــنص ــديـ ـق ــي الـ ـش ــاع ــر ال ـك ـب ـيــر
أ يـمــن بهجت قمر أن يكتب
ّ
البنتي ،ولدي حماس
أغنية

يهدف برنامج «تحدي
النجوم Celebrity -
»Game Face
إلى إضفاء أجواء المرح
على المشاهدين.

خبرات عالمية

الفنانة الكوميدية
المصرية شيماء
سيف تقدم النسخة
العربية المحلية
من البرنامج الذي
يشارك فيه نخبة
من المشاهير من
اإلمارات والشرق
األوسط

وبهذا الصدد ،قال جمعة الهوتي،
المدير التنفيذي لدائرة التلفزيون
باإلنابة في أبوظبي لإلعالم" :نحن
سـ ـع ــداء ب ــال ـت ـع ــاون م ــع إن ب ــي ســي
يونيفرسال فــور مــا تــس لتقديم أول
نـسـخــة مـحـلـيــة م ــن بــرنــامــج تـحــدي
ا لـنـجــوم ،ا ل ــذي َيـ ِـعـ ُـد بتحقيق نسب
م ـشــاهــدة عــال ـيــة م ــن ق ـبــل الـجـمـهــور
العربي عبر قنوات البث التلفزيونية
وال ــرق ـم ـي ــة ال ـتــاب ـعــة لـ ـن ــا" .وأض ـ ــاف:
" نـحــرص على الجمع بين الخبرات
ا لـعــا لـمـيــة وا ل ــرؤى المحلية لتقديم
ً
ً
برامج تلفزيونية تلقى إقباال واسعا
ً
لــدى الـمـشــاهــديــن" مــوضـحــا أن هــذا
ً
ً
"البرنامج يعتبر مثاال ناجحا على
ذ لــك ،وهو ينسجم مع استراتيجية
ّ
أب ــوظ ـب ــي ل ــإع ــام ال ـت ــي ت ــرك ــز عـلــى

أخبار النجوم

عمرو دياب يسقط خالل حفل
غنائي بالقاهرة

عمرو دياب

جنات
لـ ـه ــذه الـ ـفـ ـك ــرة ،وب ــان ـت ـظ ــار
انـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــائ ـ ــه مـ ـ ـ ــن كـ ـت ــابـ ـتـ ـه ــا
للشروع في تنفيذها ،فهو
م ـب ــدع وأثـ ــق ب ــأن ــه سـيـكـتــب
أغـ ـنـ ـي ــة م ـخ ـت ـل ـف ــة وم ـم ـي ــزة
تبقي في الذاكرة.
ً
• ش ـ ــار ك ـ ــت مـ ـ ــؤ خـ ـ ــرا فــي
حفلة عـيــد ا لـحــب بــاألو بــرا،
حدثينا عن الحفل؟
 سـ ـع ــدت ب ــا ل ـغ ـن ــاء عـلــىخشبة دار االوبرا المصرية
ولـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــور ،ب ـع ــد
غياب بسبب أز مــة كورونا،
ولـ ـمـ ـس ــت ح ــرص ــا واضـ ـح ــا

جنات مع خالد سليم في إحدى الحفالت

ف ــي االه ـت ـم ــام بـ ــاالجـ ــراء ات
االحترازية بشكل كبير من
المنظمين ،وهذه الليلة من
ال ـح ـفــات ال ـتــي ال أن ـســاهــا،
فـ ـ ـ ــاألوبـ ـ ـ ــرا ال ـ ـم ـ ـصـ ــريـ ــة م ــن
األماكن التي أعتز بالغناء
ف ـي ـه ــا ،وج ـم ـه ــوره ــا قــريــب
إلى قلبي.
ً
• ت ـ ـحـ ــد ثـ ــت كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرا ع ــن
التمثيل ،لكن هذه الخطوة
تأت بعد ،فما السبب؟
لم ِ
 التمثيل خـطــوة ليستس ـه ـل ــة ،وك ـ ــل م ــا افـ ـك ــر فـيــه
ض ـ ـ ـ ـ ــرورة اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ـع ـم ــل
الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاس ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـم ـك ــن
م ــن خ ــا ل ــه أن أ ق ـ ــدم نـفـســي
ل ـل ـج ـم ـه ــور ك ـم ـم ـث ـل ــة ،وأن
ي ـ ـكـ ــون اض ـ ــاف ـ ــة ل ـ ــي ول ـي ــس
ت ــراجـ ـع ــا عـ ـم ــا ح ـق ـق ـت ــه فــي
ال ـ ـغ ـ ـنـ ــاء ،لـ ـ ــذا كـ ـن ــت أت ــري ــث
فــي االخ ـت ـيــار بـشـكــل كـبـيــر،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ب ـح ـثــي عــن
التوقيت المناسب ،صحيح
أنـ ـن ــي اقـ ـ ــوم بــال ـت ـم ـث ـيــل فــي
األغ ـ ــان ـ ــي ال ـ ـم ـ ـصـ ــورة ،ل ـكــن
ال ـ ـت ـ ـم ـ ـث ـ ـيـ ــل ل ـ ــدق ـ ــائ ـ ــق أم ـ ـ ــام
ا لـكــا مـيــرا يـخـتـلــف عــن عمل
فـ ـن ــي ،سـ ـ ــواء ف ــي ال ـس ـي ـن ـمــا
والـتـلـيـفــزيــون ،وف ــي الــوقــت
الحالي انتظر التجربة التي
تضيف لــي ،لــدي سيناريو
فــي الــوقــت الـحــالــي ،لـكــن لم
اح ـس ــم مــوق ـفــي م ـنــه بـشـكــل
نهائي.

«أبوظبي» تطلق النسخة العربية من Celebrity Face Games
ُي ـعــرض بــرنــامــج "ت ـحــدي الـنـجــوم
  "Celebrity Game Faceعـلــىقـنــاة "أ بــو ظـبــي" وتطبيق  ADtvكل
أرب ـع ــاء ،بــالـتـعــاون مــع "إن بــي سي
يونيفرسال فورماتس" ،أحد األقسام
الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـم ـج ـم ــوع ــة ي ــون ـي ـف ــرس ــال
ستوديوز.
و ي ـع ـت ـب ــر ا لـ ـب ــر ن ــا م ــج أول نـسـخــة
عـ ــرب ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج األصـ ـ ـل ـ ــي،
و ت ـت ــو ل ــى ش ــر ك ــة "إن م ـيــد يــا ب ــاس"
ً
التي أنتجت عددا من أشهر البرامج
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة م ـث ــل إك ـ ــس ف ــاك ـت ــور،
وأراب آ ي ـ ــدول ،و قـ ــول وراي ،ا لـعـمــل
على تحويله إلى سلسلة تلفزيونية
من  13حلقة مدة كل منها  60دقيقة.
وتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدم الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان ـ ــة ال ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــديـ ــة
ال ـم ـص ــري ــة ش ـي ـم ــاء س ـي ــف ال ـن ـس ـخــة
العربية المحلية من البرنامج ،الذي
يـ ـش ــارك ف ـي ــه ن ـخ ـبــة م ــن ال ـم ـشــاه ـيــر
من دولــة اإلمــارات والشرق األوســط
م ـ ــن خـ ـ ــال مـ ـج ـم ــوع ــة م ـ ــن األل ـ ـعـ ــاب
ً
المضحكة والمحرجة أحيانا .
وك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة "ك ـ ــريـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــال
كونتينت" أنتجت النسخة األصلية
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة م ـ ــن ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ،ح ـيــث
تــو لــى الممثل ا لـكــو مـيــدي األ مـيــر كــي
كـيـفــن ه ــارت دور ال ـم ـقــدم والـمـنـتــج
التنفيذي.
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سقط الفنان المصري عمرو ديــاب على المسرح أثناء
إحيائه حفال غنائيا خاصا في أحد فنادق القاهرة ،لشركة
عقارية تقوم بتدشين مشروع جديد.
وأظهر مقطع فيديو تم تــداولــه عبر منصات التواصل
االجتماعي من الحفل ،سقوط دياب عندما كان يؤدي أغنية
"يا أنا يا أل" ،من ألبومه األخير.
وتدارك دياب الموقف المحرج سريعا بالنهوض والتوجه
للجمهور بطمأنتهم ،حيث علق على الحادث سريعا مع
مواصلة غنائه قائال" :عادي عادي" ،فيما تداولت صفحات
عـلــى مــواقــع ال ـتــواصــل أن ـبــاء عــن إصــابـتــه فــي قــدمــه جــراء
سقوطه.
وكان دياب عاد إلى القاهرة قبل ساعات من الحفل بعد
إجازة قضاها بمدينة دبي ،أنجز فيها العديد من أعماله،
بينها طرح إعالن عطره الجديد الذي يحمل اسمه.
وظهر دياب بعد عودته من خالل صورة تم تداولها على
السوشيال ميديا بجانب السيناريست تامر حبيب والمنتج
الفني محمد طلعت ،وبعض المقربين.

نانسي عجرم تطرح أغنية
لألمهات في عيدهن

نانسي عجرم
يستعد عدد من المطربين في الوطن العربي لطرح
أغنيات خاصة بمناسبة عيد األم الذي يوافق  21مارس
الجاري ،فمنهم من طرح برومو أغنيته ،ومنهم من ينتظر
أن يطرحها في اليوم نفسه.
وأول هؤالء الفنانين النجمة اللبنانية نانسي عجرم
التي انتهت من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "أمي"،
لطرحها بالتزامن مع عيد األم إهــداء لجميع األمهات،
واألغنية من كلمات إميل فهد ،وألحان يحيى الحسن،
وتوزيع باسم رزق.
كما يستعد المطرب سامو زين لتقديم أغنية جديدة
ً
ب ـع ـنــوان "س ــت الـ ـن ــاس" اح ـت ـف ــاال بـعـيــد األم ،وي ـت ـعــاون
سامو في األغنية مع الـمــوزع أكــرم عــادل ،وهــي كلمات
عبدالرحمن إبراهيم ،وألحان أحمد أسامة ،وبدأ سامو
الترويج لألغنية بطرح التريلر األول لها قبل طرحها
خالل األيام المقبلة.
ويـعـمــل الـنـجــم مــدحــت صــالــح ل ـطــرح أغـنـيــة جــديــدة
ً
لعيد األم ،بعدما فاجأ متابعيه أخيرا بصورة قديمة مع
والدته وهو يقبل يدها عبر الصفحة الرسمية له على
موقع فيسبوك ،حيث أعلن بواسطتها مفاجأة لمتابعيه
ومحبيه بالتزامن مع اقتراب االحتفال بعيد األم.
أما المطرب حلمي عبدالباقي فيشارك بأغنية بعنوان
"بعتذرلك" ،وتنتمي إلــى طبيعة األغــانــي الرومانسية،
وهي من كلمات إبراهيم محمد ،وألحان إسالم عاطف،
وتوزيع أسامة سعيد.

عودة رمضان للتصوير
بعد إصابته في انفجار

من أجواء برنامج « »Celebrity Game Face
إن ـ ـ ـتـ ـ ــاج م ـ ـح ـ ـتـ ــوى مـ ـتـ ـمـ ـي ــز يـ ــواكـ ــب
ت ـط ـل ـعــات ال ـج ـم ـه ــور واه ـت ـم ــام ــات ــه،
وتسريع وتطوير المحتوى الرقمي".

نسخة حافلة بالمرح
من جانبها ،قالت آنا النجينبيرج،
نــائ ـبــة الــرئ ـيــس ل ـش ــؤون الـمـبـيـعــات
واإل ن ـ ـ ـتـ ـ ــاج ف ـ ــي شـ ــر كـ ــة إن ب ـ ــي ســي
يــون ـي ـفــرســال ف ــورم ــات ــس" :يـسـعــدنــا
تعزيز حـضــور نــا ا لـقــوي فــي منطقة
الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط وشـ ـم ــال إفــري ـق ـيــا
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ش ــري ــك م ـم ـي ــز م ـثــل
أب ــوظ ـب ــي ل ــإع ــام ،وت ـق ــدي ــم نـسـخــة
حافلة بالمرح من البرنامج في قالب
يواكب اإل جــراء ات االحترازية للحد
من انتشار كوفيد."19-
وأض ــاف ــت النـجـيـنـبـيــرج" :نـتـطـلــع
إلى تقديم محتوى يستقطب نسبة
مشاهدة عالية بين شرائح الجمهور
الـمـحـلــي بـفـضــل الـمـضـيـفــة الــرائ ـعــة
ال ـتــي سـتـقــدم الـبــرنــامــج والـضـيــوف
المميزين من المشاهير .ويأتي هذا
التعاون بالتزامن مع التكليف الذي
ً
تم منحه أخيرا في السعودية إلنتاج

نسخة محلية من برنامجنا درايف
ث ـ ـ ــرو-أوك ،م ـمــا ي ـبــرهــن ع ـلــى ال ــدور
ال ـح ـي ــوي لـمـنـطـقــة الـ ـش ــرق األوس ــط
وشـ ـ ـم ـ ــال إف ــريـ ـقـ ـي ــا ،واس ـت ـق ـط ــاب ـه ــا
ل ـل ـم ــزي ــد م ــن ال ـم ـح ـت ــوى ال ـتــرف ـي ـهــي
ا لـعــا لـمــي تلبية لــر غـبــة ا لـمـشــا هــد يــن
المتزايدة لهذا النوع من البرامج".

االختيار المثالي
بــدوره ،قال إيهاب حمود ،رئيس
شركة إن ميديا بالس" :تحول إنتاج
الـ ـب ــرام ــج ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة إلـ ــى مـهـمــة
صعبة جدا في زمن جائحة الكوفيد.
فبينما كنا نبحث عن برامج لقنوات
أب ــوظـ ـب ــي مـ ــن ال ـم ـم ـك ــن ت ـص ــوي ــره ــا
بالرغم مــن اإل قـفــال ا لـعــام فــي معظم
ا لــدول و مــن القيود المفروضة على
السفر ،أ تــى برنامج تحدي النجوم
في الوقت المناسب ،مع المكونات
الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،مـ ـم ــا ج ـع ـل ــه االخـ ـتـ ـي ــار
ال ـ ـم ـ ـثـ ــالـ ــي .بـ ــرنـ ــامـ ــج مـ ـ ـ ــرح ،س ــري ــع
ً
اإليـقــاع ،مــرن اإلنـتــاج ،وعملي جــدا.
ال ـش ــيء الـ ــذي مـكـنـنــا م ــن الـتـصــويــر
ف ــي خ ـمــس دول بــا لــر غــم م ــن ج ــدول

ً
اإلنتاج الضيق جدا  .بالرغم من كل
المصاعب ،فاق إنتاج تحدي النجوم
ً
كــل تــوقـعــاتـنــا إي ـجــابــا ،مـتـمـنـيــن أن
ينال كل النجاح".

ميراندا هارت
ويــأتــي ه ــذا ال ـت ـعــاون بـعــد نـجــاح
العرض الخاص من البرنامج الذي
تم تقديمه بمناسبة موسم األعياد
فـ ــي ال ـم ـم ـل ـك ــة الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،وت ـ ــم ب ـثــه
الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ع ـل ــى ق ـن ــاة ب ــي بــي
س ــي األولـ ـ ــى .وح ـق ــق ال ـع ــرض ال ــذي
ح ـمــل عـ ـن ــوان "مـ ـي ــران ــداز غ ـي ـمــز مــع
ً
ً
شوبيز نيمز" نجاحا الفتا في نسب
المشاهدة .وتولت كاتبة السيناريو
وال ـم ـم ـث ـل ــة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ال ـش ـه ـيــرة
ميراندا هــارت تقديم ا لـعــرض ا لــذي
أنتجته شركة "مونكي" التابعة لـ "إن
بي سي يونيفرسال إنترناشيونال
سـ ـت ــودي ــوز" ،أح ــد أق ـس ــام مـجـمــوعــة
يونيفرسال ستوديو.

محمد رمضان
استقرت الحالة الصحية للفنان محمد رمضان إلى
حد كبير ،بعد اإلصابات البالغة التي تعرض لها خالل
الـســاعــات الـمــاضـيــة فــي مــوقــع تـصــويــر إعــانــه الجديد
المقرر عرضه خالل رمضان الماضية.
ال ـبــدايــة مــع ح ــدوث انـفـجــار ومــامـســة رم ـضــان أحــد
األبواب الحديدية الملتهبة من ظهره ،ما أدى إلى وجود
حرق كبير في الظهر نتج عنه أصوات قوية من جانبه
في موقع التصوير ،وتم استدعاء طبيب اللوكيشن ،ومنه
إلى أحد المستشفيات القريبة ،إلجراء اإلسعافات األولية.
وقام األطباء باإلسعافات األولية لرمضان ،ونصحوه
بعدم العودة للتصوير في الوقت نفسه ،واالنتظار حتى
يتعافى ،لكنه قرر النزول لموقع التصوير خالل الساعات
المقبلة السـتـكـمــال مسلسله الـجــديــد "مــوســى" المقرر
عرضه خالل رمضان.
ع ـلــى ج ــان ــب آخـ ــر ،أص ـي ــب ع ــدد م ــن ال ـم ـشــارك ـيــن في
تصوير اإلعالن ،ومنهم الشاب يوسف أشرف ،الذي كان
يقف بجوار إحدى القنابل المستخدمة في التفجيرات
باإلعالن ،لكنه لم يكن يعلم بموضعها ،فتسبب انفجارها
فــي إصــابـتــه بـحــروق كبيرة فــي قــدمـيــه ،وأدى ذلــك إلى
هجوم أسرته على الفنان محمد رمضان وعصام الوريث
مصمم الـمـعــارك وال ـخــدع فــي هــذا الـعـمــل ،لـعــدم حماية
العاملين ،وخاصة في ظل وجود إصابات أخرى.
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مسك وعنبر

طالبوا بوضع آلية عمل وخطط قابلة للتنفيذ على المديين القريب والبعيد
الفي الشمري وفضة المعيلي

ً
المطيري وزيرا لإلعالم والثقافة،
عقب تسمية عبدالرحمن
ً
استبشرت جموع المثقفين خيرا بهذه الخطوة ،معتبرين
أنها إيجابية وبحاجة إلى قرارات أخرى تساندها وتدعمها،
ومن شأنها دفع عجلة مكونات الثقافة في الكويت إلى األمام،
واستعادة المكانة الثقافية التي تبوأتها الدولة في ستينيات
وسبعينيات القرن الماضي ،حينما كانت رائدة في المنطقة وحاملة
مشعل التنوير والمعرفة ،آملين إنشاء وزارة مستقلة للثقافة.
«الجريدة» استطلعت آراء المثقفين في الكويت حول هذا
الموضوع ،وفيما يلي التفاصيل:

الثقافة في الكويت
هي خط دفاع أول
ً
ً
وليس خطا ثانيا
ً
وثالثا

إنشاء جائزة باسم
الكويت يشارك
فيها تشكيليون
من مختلف أقطار
العالم

في مستهل حديثه ،قال د .خليفة
ً
الوقيان" :ال أظن أن هناك استحداثا
لوزارة تحمل اسم "وزارة الثقافة"،
وما حدث هو إضافة كلمة "الثقافة"
إلى لقب وزير اإلعالم ،حيث أصبح
لقبه "وزير اإلعالم والثقافة" ،أو أن
الوزارة أصبحت تحمل اسم "وزارة
اإلع ــام والثقافة" .ولــو كــان هناك
اسـتـحــداث ل ـ ــوزارة الـثـقــافــة ،لكان
االسم "وزير اإلعالم وزير الثقافة".
األم ــر اآلخ ــر هــو أن الحكومات
ً
المتعاقبة لم تؤمن يوما بأهمية
الثقافة ،بوصفها مــن أهــم القوى
الناعمة التي أعطت الكويت سمعة
طيبة ط ــوال الـعـقــود المنصرمة.
وي ـض ــاف إلـ ــى ذلـ ــك أن الـحـكــومــة
ال ت ـم ـلــك رؤي ـ ــة أو اسـتــراتـيـجـيــة
ثقافية .ومــا تحقق مــن إنـجــازات
خــال القرن الماضي كــان بفضل
الـجـهــود األهـلـيــة ب ــادئ األمـ ــر ،تم
نتيجة للجهود الـفــرديــة لبعض
القيادات في المؤسسات الرسمية.
م ـثــل ع ـبــدال ـعــزيــز ح ـس ـيــن ،وب ــدر
خ ــال ــد ال ـ ـبـ ــدر ،وأحـ ـم ــد ال ـس ـق ــاف،
وأحمد العدواني ،وحمد الرجيب،
وعبدالعزيز محمود ،وعبدالرحمن
ال ـم ــزروع ــي ،وسـ ـع ــدون الـجــاســم،
ي ــرح ـم ـه ــم ال ـ ـلـ ــه ،وع ـب ــدال ــرح ـم ــن
الحوطيَّ ،أمد الله في عمرهَ ..
ومن
هم في حكمهم ..وحين غابت تلك
القيادات تراجع االهتمام بالثقافة.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف" :أعـ ـتـ ـتـ ـق ــد أن ب ـقــاء
المجلس الوطني للثقافة والفنون
هـيـئــة ع ــام ــة مـسـتـقـلــة أف ـض ــل من
ّ
تولي أي وزير لإلعالم رئاسته ،ألن
معظم وزراء اإلعــام يعتقدون أن
رئاستهم للمجلس الوطني تعني
إلـحــاقــه ب ـ ــوزارة اإلع ـ ــام .وم ــن ثم
تحويله إلى جهاز ُيعنى بالفقاعات
ال ـث ـقــاف ـيــة وال ـم ـظ ــاه ــر الــدعــائ ـيــة،
ً
بـ ـ ــدال م ــن اه ـت ـم ــام ــه بــالـتـخـطـيــط
للمشروعات الثقافية المهمة ،كما
أن تبعية المجلس لوزارة اإلعالم،
أو لوزيرها تجعله ُعرضة البتزاز
ال ـقــوى الـمـتـشــددة ،الـتــي ال تؤمن
ً
بأهمية الثقافة والفنون ،فضال عن
عدم ايمانها بحرية اإلبداع والبحث
العلمي والنشر".

بداية التراجع

ً
دعم أكثر تأثيرا
للناشر الذي يعاني
خاصة في الفترة
األخيرة

ويـحــدد الــوقـيــان بــدايــة تراجع
دور الـمـجـلــس الــوط ـنــي للثقافة
وال ـف ـن ــون واآلداب ،ف ـي ـق ــول" :فــي
ثمانينيات القرن الماضي حاولت
وزارة اإلعالم ّ
ضم المجلس إليها،
أو جعل رئــاســة المجلس لوزير
ً
اإلعالم بدال من وزير الدولة لشؤون
مجلس ال ــوزراء ،فاعترضنا على
العدواني
تلك الفكرة (األستاذ أحمد
ُ ِّ
وأنــا)َّ ،
وهددنا باالستقالة إن نفذ
ذلك االقتراح ،وتم صرف النظر عنه.
وبعد تقاعد األستاذ العدواني،
ي ــرح ـم ــه ال ـ ـلـ ــه ،واس ـت ـق ــال ـت ــي مــن
المجلس ،ببضع سنوات ،تم إحياء
الفكرة مرة ثانية ،وأصبحت رئاسة
المجلس الوطني لــوزيــر اإلعــام.
وم ــن ه ـنــا ب ــدأ ال ـت ــراج ــع ف ــي دور
المجلس".

ابتزاز سياسي
ويستطرد الوقيان في الحديث
عـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـش ـ ـكـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي تـ ــواجـ ــه
المؤسسة الثقافية فــي الكويت،
ويقول" :المشكلة الثانية المتعلقة
بالثقافة هي أن مسؤوليتها ينبغي

من أجواء أحد معارض الكتاب السابقة

تبعية مجلس
الثقافة والفنون
لوزارة اإلعالم
تجعله عرضة
البتزاز القوى
المتشددة

أن تصبح
الثقافة وزارة
مسؤولية تتطلب
خطة وميزانية
وتصورات
ً
وأفكارا جديدة

خليفة الوقيان

سليمان الشطي

أال تنحصر في المجلس الوطني
للثقافة ،أو وزارة الثقافة ،بل هي
مسؤولية الــدولــة متمثلة فــي كل
مؤسساتها ،بلدية الكويت مسؤولة
عــن الـعـمــارة ،والـتـلــوث البصري،
ووزارات الـ ـشـ ـب ــاب ،وال ـت ــرب ـي ــة،
والـ ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة والـعـمــل،
واألوق ــاف والـشــؤون اإلسالمية...
ما يحدث في الكويت هو أن الجهاز
المكلف بــالـشــأن الثقافي يواجه
أجـهــزة م ـضــادة ،ال تــؤمــن ب ــدوره،
وال ُت ّ
سهل مهمته ،ويمكن القول إن
كل مؤسسة في الكويت تكاد تكون
دولة قائمة بذاتها ،واألمر اآلخر هو
أن النهوض بأي مرفق من مرافق
ال ـع ـمــل ،ال ـص ـحــي ،واالج ـت ـمــاعــي،
والتربوي ،والثقافي ،يحتاج إلى
ً
اختيار أهل االختصاص ،بدال من
االستسالم لالبتزاز السياسي ،أو
اللجوء إلى شراء الذمم".

عـ ـل ــى ال ـ ـمـ ــدى ال ـ ـقـ ــريـ ــب ،وأخـ ـ ــرى
عـلــى ال ـمــدى الـبـعـيــد ،حـيــث تكفل
االستدامة للفعل الثقافي المثمر
كتنظيم فعاليات مختلفة وإقامة
مهرجانات مرموقة تكون المشاركة
فيها خاضعة لمقاييس عالمية،
وإن ـ ـشـ ــاء ج ــائ ــزة ب ــاس ــم ال ـكــويــت
يشارك فيها تشكيليون من مختلف
أقطار العالم.
وأض ـ ـ ـ ــاف" :كـ ـم ــا ي ـج ــب الـعـمــل
خ ــال الـفـتــرة المقبلة على فصل
وزارة الثقافة عــن وزارة اإلع ــام،
وت ـكــون هــي سـيــدة قــرارات ـهــا ،وال
تـكــون تبعيتها ال ــى جهة أخ ــرى،
وأعتقد أن الحقل األدبي والفنون
التشكيلية والـفـنــون األخ ــرى في
الكويت تحتاج الى وزارة خاصة
بها ،ألنهم سطروا أروع االنجازات
ّ
في المحافل الدولية؛ سواء الكتاب
أو األدبـ ـ ــاء ،وكــذلــك العاملين في
ال ـف ـنــون الـتـشـكـيـلـيــة والـتـصــويــر
الفوتوغرافي".

من جانبه ،قال الفنان التشكيلي
س ــام ــي مـحـمــد إن هـ ــذه الـخـطــوة
إيجابية تهدف الى وضع األمور
فـ ــي ج ـ ـ ــادة مـ ـس ــاره ــا ال ـص ـح ـيــح،
م ـش ـيــرا الـ ــى ض ـ ــرورة اس ـت ـصــدار
قرارات أخرى من شأنها دفع عجلة
الفنون التشكيلية في الكويت إلى
األمام ،واستعادة المكانة الثقافية
التي تبوأتها الكويت في ستينيات
وسبعينيات القرن الماضي ،حينما
كانت رائــدة في المنطقة وحاملة
مشعل التنوير والمعرفة.
وي ــأم ــل س ــام ــي م ـح ـمــد وض ــع
آلـيــة عمل وخـطــط قابلة للتنفيذ

استقاللية خاصة

خطوة إيجابية

من جهته ،قال األديب د .سليمان
الشطي :الخطوة ال بأس بها ،لكن
دائما نحن نحب أن تكون الثقافة
لها استقاللية خاصة ،ولها اعتبار
وميزانية خاصة ،ال تكون ملحقة
بــأي جهة مــن الجهات ،كانت في
السابق تحت تبعية وزير اإلعالم،
واآلن أصبح الوزير هو نفسه وزير
ثقافة بجانب وزير اإلعــام ،وهذا
الشيء أعتبره تقدما وتطورا ،لكن
األه ــم مــن هــذا ذلــك التحول وهــذا
االختيار للقيام بخطوة بتحويل

يجب أن
تكون وزارة
الثقافة سيدة
قراراتها وال
تتبع جهة
أخرى

سامي محمد

خالد رمضان

شيخة سنان

بدر محارب

الـثـقــافــة إل ــى وزارة ول ـهــا مسمى
وزارة مــا هــي ال ـخ ـطــوات التالية
المبنية على هذا؟ وما هي الخطط
الموضوعة؟ أنا أتصور الذي حول
المجلس الوطني إلى جهة وتعتبر
وزارة ويــرأس ـهــا وزي ــر مــع وزارة
اإلع ـ ــام .هــل هـنــاك خـطــوه أخــرى
ل ــإم ــام؟ هــل تــوجــد استراتيجية
دقيقة إلع ــادة االهـتـمــام بالثقافة
كــاس ـتــرات ـي ـج ـيــة ل ـل ــدول ــة ،ولـيــس
برنامج هامشي"؟
وتابع د .الشطي" :نحن دائما
ن ـق ــول بـ ــأن ال ـث ـقــافــة ف ــي ال ـكــويــت
ه ــي خ ــط دفـ ــاع أول ول ـيــس خطا
ثانيا وثــالـثــا ،ونـحــن بلد صغير
بنى سمعته ال بقوته العسكرية
والصناعية ،لكن بنى بمبادراته
الثقافية واإلنسانية ،وتلك الجوانب
التي تصنع للدولة اسما ،وسيبقى
االس ــم الثقافي أو ال ــدور الثقافي
معلما من المعالم .وهذا هو الذي
ت ــم إه ـمــالــه ت ـمــامــا ف ــي ال ـس ـنــوات
ال ـم ــاض ـي ــة ،ول ــذل ــك أرى أن ه ــذه
الخطوة قفزة إلــى األمــام وإلعــادة
االعـتـبــار ل ــدور الـكــويــت الثقافي،
ووض ـ ـ ــع اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات دقـيـقــة
تـعـتـمــد ع ـلــى أف ـ ــراد م ــن أص ـحــاب
ال ــرؤى المستقبلية والشمولية،
واالطالع على ما لدى العالم ،وإذا
كان وراء هذا األمر خطة مدروسة،
كما كان في السابق ،عندما أنشئ
المجلس الــوطـنــي عمل نقله من
واقــع إلــى واقــع جديد ،وأصبحت
الثقافة حاضرة بقوة بعدما أنشئ
المجلس ،فاحتوى ما كان موجودا
في السابق ،وأضاف إليه وطوره.
وأضــاف" :واآلن هذه مسؤولية

أن تـصـبــح الـثـقــافــة وزارة ،وهــي
مسؤولية تتطلب خطة وميزانية
وت ـصــورات وأف ـكــارا جــديــدة تليق
بالمرحلة الحالية وتـطــورات في
الساحة الثقافية وآلـيــات الثقافة
التي أصبحت ليست فقط سابقا
ال ـص ـح ـي ـفــة أو الـ ـكـ ـت ــاب وغـ ـي ــره،
أصبحت هـنــاك وســائــل متعددة،
لكن ما الذي نريد أن ّ
نقدمه ونخطو
به الخطوة ،وهذا هو األساس ،فإذا
كانت تسمية وزارة الثقافة لهذا
الهدف الكبير فأعتقد أنها خطوة
متقدمة ج ــدا ،لكن تتطلب عمال،
وعمال نوعيا".
وأوض ـ ـ ــح د .ال ـش ـطــي أنـ ــه اآلن
أص ـ ـب ـ ـحـ ــت ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــة واإلعـ ـ ـ ـ ـ ــام
متساويين ،وأصبحت المسؤولية
كبيرة وليست مجزأة؛ كل جزء قائم
وحـ ــده ،ثـقــافــة كـيــان قــائــم لــوحــدة
يحتاج إلى اهتمام من المسؤول
األول وتبنيه ،مضيفا" :أعتقد أن
الذي يصنع الفرق بين هيئة تابعة
إلــى وزارة قائمة ليست التسمية
والنقلة ،لكن ما هو القادم ما الذي
سيتحقق من خالل ثالث أو أربع
سـ ـن ــوات؟ أوال ال ـس ـنــة األولـ ـ ــى ما
الخطة التي ستوضع؟ والسنوات
ال ـت ــال ـي ــة ،م ــا ه ــي الـ ـب ــرام ــج الـتــي
ُ
ستطرح؟ هذا الذي سيعطي معنى
الثقافة
لتحويل أو إعطاء الــوزارة
ّ
أهمية بتسمية وزارة لها ،ونحذر
دائما من أن ربط الثقافة باإلعالم
م ـض ـ ّـر بــال ـث ـقــافــة ،اآلن أصـبـحــت
وزارة رأسها برأس وزارة اإلعالم،
وليس برنامجا تابعا تحت رئاسة
الوزير ،لكن أيضا دائما نالحظ أنه
في الــدول التي كانت لديها وزارة

إعــام وثقافة إذا أرادت أن تعطي
الثقافة أهمية تصبح هناك وزارة
لإلعالم منفصلة ،ووزارة للثقافة
منفصلة ،وعندما تدمجهما تجد
أن اإلعالم يجور على الثقافة ،أرجو
أال تكون هذه التجربة ،تجربتنا في
هذا الفخ".

"ينص المرسوم األميري الصادر
فــي  ١٧يــولـيــو  ١٩٧٣عـلــى إنـشــاء
المجلس الوطني كهيئة مستقلة
تابعة للدولة ،تأخذ على عاتقها
الدور الرئيسي في عملية التنمية
الفكرية والثقافية والفنية .وتهيئة
المناخ المناسب لإلبداع الثقافي
والفني ،وتنمية النشاطات الثقافية
على أوسع نطاق.
وله مسؤوليات واسعة تجعله
ً
علميا أق ــرب ال ــى وزارات الثقافة
في الــدول األخــرى .وألن المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
هــو ال ـم ـســؤول عــن كــل مــا يتعلق
بالتنمية الفكرية والثقافية والفنية،
فإنني من مؤيدي أن يتم تطوير
المجلس الى وزارة مستقلة للثقافة
في التشكيل الحكومي الجديد ،كما
حدد استقالليته المرسوم بإنشائه
عام ."1973

األنصاري :المسمى الجديد يعني اهتمام الدولة بالثقافة
قــال األمين العام المساعد لقطاع الثقافة،
الـنــاطــق الــرسـمــي للمجلس الــوطـنــي للثقافة
والفنون ،د .عيسى األنصاري" :نود توضيح أن
ديباجة المسمى الجديد لمعالي وزير اإلعالم
الــذي ربطت بين وزارة اإلع ــام والثقافة إنما
جاءت معلنة اهتمام الدولة بالثقافة ،وجعلها
نصب أعين المسؤول األول عن الحراك الثقافي
بالكويت بصفته وزيرا لإلعالم رئيسا للمجلس
األع ـلــى للمجلس الــوطـنــي للثقافة والـفـنــون
واآلداب ،وال تعنى هذه التسمية أن هناك وزارة
للثقافة أب ــدا ،فالثقافة مــوجــودة فــي ديباجة
ّ
المرسوم األميري لتدل على أن هناك توجها
ج ــادا ومـهـ ّـمــا مــن الــدولــة لــارتـقــاء واالهـتـمــام
بالمشهد الثقافي بشكل عام ،حيث نعتقد أن
الثقافة متنوعة االهتمامات والمجاالت ،ولها
جهات حكومية متنوعة وجهات في المجتمع
المدني متنوعة وتهتم ،وكلها متضافرة مع
المشهد الثقافي ،فكما تعلمون أن الثقافة تتوزع
في الجهات الحكومية بين المجلس الوطني

للثقافة والفنون واآلداب ،ووزارة اإلعالم ،والهيئة
العامة للشباب ،ووزارة الدولة لشؤون الشباب،
وكذلك لها حضور في المجتمع المدني ،ومنها
ّ
رابطة األدبــاء ،والكتاب والمثقفين ،وأصحاب
المكتبات الـخــاصــة ،وكــل مــن لــه رغـبــة وشــأن
لالرتقاء بالشأن الثقافي ،وهذا المسمى يعني
تركيز واهتمام الــدولــة وجعل الثقافة نصب
أعينها ،وال تعنى استحداث وزارة للثقافة ،وإن
ّ
كنا نرجو فــي المستقبل أن تخصص وزارة
خاصة لها".
وتابع د .األنصاري" :أما من ناحية اإلنجازات
وال ـخ ـط ــوات ال ـتــي نـتـخــذهــا كمجلس وطني
لالرتقاء بالمشهد الثقافي ،فكما تعلمون أن
المجلس منذ مرسومه عام  ،1973وهو يتطلع
إلى ارتقاء الذائقة األدبية والفنية ،وهو مسؤول
بشكل مباشر عن الفنون التشكيلية ،والحركة
المسرحية والموسيقية ،واالرتقاء حقيقة ودعم
المكتبات العامة ،واالهتمام بالكتاب واألدباء
من خالل الدعم السنوي لمعرض الكتاب ،وهو

ّ
معني بإصدارات ثقافية متنوعة كـ "عالم الفكر"
و"عالم المعرفة" ،و"إبداعات عالمية" و"المسرح
العالمي" ،و"الثقافة العالمية" ،وكما تعلمون
ّ
معني بشكل مباشر بمجلة العربي ،التي
أنه
انتقلت من وزارة اإلعالم إلى المجلس الوطني
ّ
للثقافة في أبريل  ،2019وهذا إن دل فإنما يدل
على أن المجلس الوطني أصبح هو المتابع
لإلصدارات الثقافية المتنوعة ،وكما تعلمون
أن ه ـنــاك ضــوابــط تـجـمــع الـمـجـلــس الــوطـنــي
للثقافة مــع المجتمع الـمــدنــي ال ــذي يشاركه
اهتمامه بالثقافة كجمعيات الفنون التشكيلية،
والمسرحية ،ورابـطــة األدب ــاء واالجتماعيين،
فضال عن عالقتنا المتميزة مع وزارة التربية
والمعهد الـعــالــي للفنون المسرحية ،ونحن
نتطلع إلى االرتقاء بالحركة الثقافية يدا بيد مع
المجتمع المدني ،ونشكر حقيقة كل من يساندنا
في تحقيق هذه الرغبة".

نأمل أن
يستفيد
األدب
والفنون
والثقافة من
هذه الخطوة

أرحب
بتطوير
المجلس
إلى وزارة
مستقلة
للثقافة

ً
نتمنى اهتماما
أكثر بمؤسسات
المجتمع المدني
كالمسارح
األهلية ورابطة
األدباء

عيسى االنصاري

تكامل اإلعالم والثقافة
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال األم ـي ــن الـعــام
لـ ــراب ـ ـطـ ــة األدب ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـك ــوي ـت ـي ـي ــن،
د .خالد رمضان" :كان من المفترض
تفكيك وزارة اإلع ـ ــام ،واالكـتـفــاء
بإنشاء وزارة الثقافة ،حيث يكون
المجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ه ــو الـهـيـكــل التنظيمي
ل ـل ــوزارة الـنــاشـئــة ،وه ــذا سيعزز
دورهــا في خدمة العمل الثقافي،
وحـتـمــا سيشهد الـعـمــل الثقافي
تـطــورا ونـمــوا بفضل تخصيص
وزارة كاملة لخدمة العمل الثقافي
بكامل جهازها الوظيفي ومواردها
المالية ،ومع ذلك ال بأس من خطوة
تسمية حقيبة وزارية باسم وزارة
اإلع ـ ـ ــام وال ـث ـق ــاف ــة ،وهـ ـ ــذا حتما
س ـي ـق ــود إل ـ ــى ت ـح ــوي ــل الـمـجـلــس
الوطني إلى قطاعات وإدارات داخل
هذه الوزارة ،ومن المفترض حدوث
تـكــامــل بـيــن القطاعين اإلعــامــي
والثقافي لخدمة القطاعين ،ونأمل
أن يستفيد القطاع الثقافي من هذا
التكامل خــدمــة للثقافة والفنون
المختلفة والحركة األدبية".
بدورها ،قالت الفنانة التشكيلية
العميدة السابقة للمعهد العالي
للفنون المسرحية ،شيخة سنان:

المنصور :نطمح الهتمام أكبر بالنشر
وفتح مجال أكثر لحرية الرأي والفكر
قــال عضو اتحاد الناشرين
العرب ،سعود المنصور :نطمح
اله ـت ـم ــام أك ـب ــر ب ــدع ــم صـنــاعــة
النشر ،فوجود مكونات قطاع
ال ـث ـق ــاف ــة ت ـح ــت م ـظ ـل ــة واح ـ ــدة
ي ـع ـطــي ف ــرص ــة أك ـب ــر لـتـحـقـيــق
خ ـطــط ثـقــافـيــة ب ـع ـيــدة ال ـمــدى،
ولـتـكـثـيــف ال ـج ـهــود للنهوض
المعرفي والفكري.
وأض ـ ـ ــاف" :م ــن األدوار الـتــي
ننتظرها من وزارة الثقافة فتح
مجال أكثر لحرية الرأي والفكر.
واسـ ـتـ ـط ــرد فـ ــي ح ــدي ـث ــه عــن
إيجابيات هذه الخطوة ،قائال إن
وجــود وزارة مختصة بالثقافة
أم ــر مـمـيــز ،ألن ــه يعمل لتطوير
منظومة القراءة ولتعزيز االنتماء
ولالهتمام بالمعرفة ،ولدعم أكثر

سعود المنصور

تأثيرا للناشر الذي يعاني كثيرا
خاصة في الفترة األخيرة ،وأتوقع
أن هذه الخطوة تفيد بعناية أكبر
بالمبدع والقارئ.

بصمة واضحة
أمـ ـ ــا الـ ـمـ ـخ ــرج وال ـ ـكـ ــاتـ ــب ب ــدر
م ـح ــارب ف ـق ــال" :اآلن األم ـ ــور غير
واض ـ ـحـ ــة ،ول ـ ــم ن ـش ـهــد أي ش ــيء
مختلف عــن الـســابــق ،والمجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
مــوجــود ،وه ــو حاليا ال ــذي يقوم
بدور الثقافة ،أما اإلعالم فال تزال
تقوم بدورها اإلعالمي ،ولم نشهد
أي تطور باتجاه الثقافة ،ووزيــر
اإلعالم أساسا هو الرئيس األعلى
للمجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،فأعتقد أنــه ال تغيير في
الرئاسة ،لذلك أتمنى أن يكون الدور
الثقافي واضـحــا ل ــوزارة اإلع ــام،
بــالـتـعــاون مــع المجلس الوطني
لنشهد بصمات واضحة في الثقافة
والفعاليات الثقافية ،واألنشطة،
والتشجيع والمسابقات من خالل
وزارة اإلعــام والثقافة ،بالتعاون
المجلس الوطني".
مع
ّ
وت ـ ـمـ ــنـ ــى مـ ـ ـح ـ ــارب أن نـشـهــد
تـغـيـيــرات واض ـحــة وم ــؤث ــرة على
الساحة الثقافية والمشهد الثقافي،
ونتمنى اهتماما أكثرا بمؤسسات
ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـم ــدن ــي الـ ـت ــي تعنى
بالثقافة ،مثل المسارح األهلية،
ورابـ ـ ـط ـ ــة األدبـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،وغـ ـي ــره ــا مــن
الممكن أن تمارس النشاط الثقافي
بالتعاون مع وزارة اإلعالم والثقافة
والمجلس الوطني ،مضيفا" :كنت
أت ـم ـنــى أن ت ـك ــون وزارة الـثـقــافــة
منفصلة عــن وزارة اإلعـ ــام ،لكن
دم ــج كلمة اإلع ــام مــع الثقافة ال
ّ
سيغير الكثير في ظل
أعتقد أنــه
وجــود المجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب".

ةديرجلا
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دوليات

هل استهداف إسرائيل لناقلة إيرانية وراء تلوث «المتوسط»؟

واشنطن :بدأنا اتصاالت غير مباشرة مع طهران الستطالع استئناف االلتزام المتبادل بـ«االتفاق النووي»
أثار تعرض سفينة إيرانية
لهجوم بالبحر المتوسط،
بالتزامن مع تقرير عن سلسلة
اعتداءات مشابهة شنتها
إسرائيل ضد ناقالت إيرانية
متجهة إلى سورية ،تكهنات
حول احتمال تسببها في
تلوث بيئي خطير شمل
ً
شواطئ إسرائيل ولبنان أخيرا،
واتهمت طهران بإحداثه
ً
عمدا ،فيما كشفت واشنطن
بدء اتصاالت غير مباشرة
مع طهران إلحياء االتفاق
النووي.

تجاذب إسرائيلي
داخلي بشأن الملف
اإليراني قبيل 10
أيام من االنتخابات

فــي وق ــت طـفــت عـلــى السطح
مواجهة جانبية تتمحور حول
استهداف السفن التجارية بين
إيـ ــران وإســرائ ـيــل ،الـتــي اتهمت
األولـ ــى ب ــاالع ـت ــداء عـلــى حــاويــة
تــابـعــة لـهــا بـمـيــاه الـخـلـيــج قبل
أس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــن ،أثـ ـ ـ ـ ــارت صـحـيـفــة
«التايمز» تساؤالت حول عالقة
م ـح ـت ـم ـل ــة بـ ـي ــن ح ـ ـ ـ ــادث ت ـل ــوث
شـ ـ ــواطـ ـ ــئ إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ولـ ـبـ ـن ــان
بالقطران ،في فبراير الماضي،
وبين هجوم إسرائيلي محتمل
على ناقلة محملة بالنفط الخام
كــانــت ف ــي طــريـقـهــا م ــن ط ـهــران
إلى سورية ،بعد تعرض سفينة
إيرانية أخرى كانت متجهة إلى
أوروبا لهجوم بالبحر المتوسط
تسبب في حريق على متنها.
وكتبت الصحيفة البريطانية،
في تقرير نشر أمس ،أنه بينما
أل ـقــى سـيــاسـيــون إســرائـيـلـيــون
باللوم في التسرب النفطي على
ط ـ ــول الـ ـس ــواح ــل اإلســرائ ـي ـل ـيــة
واللبنانية ،في فبراير الماضي،
على ناقلة نفط خــام قــادمــة من
إيــران باتجاه سورية ،لكن على
ض ــوء ال ـت ـقــاريــر ع ــن اس ـت ـهــداف
إسرائيل المتكرر لناقالت النفط
اإليرانية «سينظر إلى هذا األمر
اآلن من منظور مختلف».
وأش ـ ـ ــارت «ال ـت ــاي ـم ــز» إلـ ــى أن
سـلـسـلــة ال ـه ـج ـمــات الـمـنـســوبــة
للدولة العبرية على سفن إيرانية
أسفرت في الماضي مرة واحدة
ع ـل ــى األقـ ـ ــل ع ــن حـ ـ ــادث ت ـســرب
مـمــاثــل .ووق ــع ذلــك إثــر الهجوم
على ناقلة النفط «سابيتي» في
البحر األحمر عام .2019
وف ـ ـ ــي وق ـ ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق ،زع ـم ــت
وزيرة حماية البيئة اإلسرائيلية،
غ ـيــا غــام ـل ـيــل ،أن الـجـمـهــوريــة
اإلسالمية لها عالقة بالتسرب
ال ـن ـف ـط ــي ،الـ ـ ــذي ل ـ ــوث ش ــواط ــئ
شرقي المتوسط.
وأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة حـ ـم ــاي ــة
البيئة فــي إســرائ ـيــل ،الخميس
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،عـ ـل ــى أن ال ـت ـس ــرب
الــذي تسبب بــأضــرار بيئية في
إس ــرائ ـي ــل ول ـب ـن ــان ،ق ــدر خ ـبــراء
أنها ستستمر عدة سنوات ،كان
ً
ً
ً
«هـجــومــا إرهــابـيــا إيــرانـيــا على
إســرائـيــل» ،بعد تسريب تقارير
تفيد بأن التحقيق الــذي أجرته
أجـ ـه ــزة األم ـ ــن اإلســرائ ـي ـل ـيــة لم
يكشف حتى اآلن أي أدلة تثبت
فرضية أن يكون التسرب النفطي

بن راشد%60 :
من دبي ستكون محميات

أكد نائب رئيس دولة اإلمارات
رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي ،محمد بن راشد ،أن
 60بالمئة من مساحة دبي
ستكون محميات طبيعية.
ونقل عن بن راشد قوله أمس:
«اعتمدنا بحمد الله مخطط
دبي الحضري الجديد حتى
عام  ،2040هدفنا أن تكون
دبي المدينة األفضل للحياة
في العالم» .وأضاف أن
مساحات األنشطة االقتصادية
والترفيهية ستتضاعف
مرة ونصف ،وستزيد أطوال
شواطئنا  400بالمئة خالل
ً
العشرين عاما المقبلة.

الكهف»
العراق« :أهل
ً
ً
تستهدف رتال أميركيا

سفينة الحاويات اإليرانية «شهر كورد» التي تعرضت لالعتداء األربعاء الماضي وهي راسية بميناء حيدر باشا في إسطنبول 2019
الـغــامــض فــي البحر المتوسط
ً
«عمال دبرته طهران».
وج ـ ــاء إص ـ ــرار ال ـ ــوزي ـ ــرة ،غير
ال ـم ــدع ــوم ب ــأدل ــة ،وس ــط ت ـجــاذب
س ـ ـيـ ــاسـ ــي قـ ـبـ ـي ــل  10أيـ ـ ـ ـ ــام مــن
االنتخابات اإلسرائيلية ،وبعد أن
ادعــت المجلة المالحية الدولية،
« ،»Lloyd›s Listأن نــا ق ـلــة نفط
ً
إيــران ـيــة ســربــت ع ـمــدا ع ــدة آالف
األطنان من النفط الخام إلى المياه
االقتصادية إلسرائيل.
وفي جانب آخر ،من التجاذب
الداخلي بشأن طهران ،حمل رئيس
الوزراء اإلسرائيلي السابق ،إيهود
أولمرت ،نتنياهو المسؤولية عن
نجاح إي ــران فــي تطوير قدراتها
النووية «بشكل جوهري» ،معتبرا
أن ــه فـشــل فــي مــواجـهــة البرنامج
ال ـ ــذري اإليـ ــرانـ ــي ،رغ ــم أن ــه جعل
ه ــذا ال ـهــدف عـلــى رأس أولــويــات
حكومته منذ عام .2009

صور واعتداءات
في غضون ذلك ،أكدت مؤسسة
المالحة البحرية اإليرانية تعرض

سفينة تجارية تابعة للجمهورية
اإلس ـ ــام ـ ـي ـ ــة ل ـ ـه ـ ـجـ ــوم وص ـف ـت ــه
ب ــ«اإلرهــابــي» فــي البحر األبيض
المتوسط األربعاء الماضي.
وأف ــاد الـمـتـحــدث بــاســم شركة
الشحن اإليرانية ،علي غياسيان،
ً
ب ـ ـ ــأن ح ــريـ ـق ــا ان ـ ــدل ـ ــع عـ ـل ــى مـتــن
السفينة ،التي كانت متوجهة إلى
أوروبا ،وتضرر جزء منها نتيجة
االنفجار الذي لم يتسبب بخسائر
بشرية.
وأش ــار إلــى أنــه «بعد اصطدام
ج ـس ــم م ـت ـف ـجــر بــال ـس ـف ـي ـنــة ،وق ــع
حريق جزئي في مكان االنفجار،
ً
وقــد تم احـتــواؤه سريعا بجهود
القبطان وطاقم السفينة».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ان «ه ـ ـ ـ ــذه األع ـ ـمـ ــال
اإلرهابية ،قرصنة ،وتتعارض مع
الـقــانــون ال ــدول ــي ،وسـيـتــم اتـخــاذ
اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة لـتـحــديــد
مرتكبيها مــن خــال المؤسسات
الدولية ذات الصلة».
ونشرت وسائل إعالم إيرانية،
م ـس ــاء أمـ ــس األول ،ف ـيــديــوهــات
وصـ ـ ـ ــور س ـف ـي ـن ــة الـ ـشـ ـح ــن ال ـت ــي
تعرضت لالستهداف.

وكشفت صحيفة «وول ستريت
ج ــورن ــال» األم ـي ــرك ـي ــة ،الخميس
الـ ـم ــاض ــي ،ن ـق ــا ع ــن م ـســؤول ـيــن
أميركيين وإقليميين ،أن تل أبيب
استهدفت ما ال يقل عن  12ناقلة
ً
نفط إيرانية أو تحمل نفطا متجهة
إلــى سورية خــال السنة ونصف
الماضية في البحر األحمر ومياه
أخ ـ ــرى فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ،فـ ــي إطـ ــار
سياسة رئيس ال ــوزراء بنيامين
نتنياهو الــرام ـيــة إل ــى مــا يصفه
بـ«ضرب تموضع إيران بسورية».

اتصال ولغط
إلى ذلك ،كشف مستشار األمن
ال ـق ــوم ــي لـلـبـيــت األبـ ـي ــض ،جيك
سوليفان ،أن الــواليــات المتحدة
وإيران بدأتا اتصاالت دبلوماسية
غير مباشرة من خالل أوروبيين
وآخ ـ ــري ـ ــن ي ـن ـق ـل ــون رسـ ــائـ ــل عــن
الكيفية التي يمكن بها استئناف
االلتزام باالتفاق النووي المبرم
عام .2015
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف سـ ـ ــول ـ ـ ـي ـ ـ ـفـ ـ ــان ،ف ــي
ت ـصــري ـحــات م ـس ــاء أمـ ــس األول:

«الدبلوماسية مع إيران مستمرة،
لكن ليست بطريقة مـبــاشــرة في
الوقت الراهن».
وتابع« :هناك قنوات اتصال عن
طريق األوروبيين وآخرين تمكننا
من أن نوضح لإليرانيين موقفنا
فيما يخص منهج االلتزام مقابل
االمتثال لالتفاق ،وأن نستمع إلى
موقفهم».
وقـ ـ ــال س ــول ـي ـف ــان «عـ ـن ــد ه ــذه
الـمــرحـلــة ننتظر أن نـسـمــع أكثر
مــن اإليرانيين عــن الطريقة التي
يرغبون مــن خاللها فــي المضي
قــدمــا .لــن يكون ذلــك سهال لكننا
ن ــؤم ــن ب ــأن ـن ــا ن ـم ــر اآلن بعملية
دبلوماسية ،وأنه يمكننا المضي
قـ ــدمـ ــا ،وأن ن ـض ـم ــن فـ ــي ن ـهــايــة
ال ـم ـط ــاف ت ـح ـقـيــق ه ــدف ـن ــا ،وه ــو
أن ن ـم ـن ــع إي ـ ـ ـ ــران مـ ــن ال ـح ـص ــول
عـ ـل ــى سـ ـ ـ ــاح نـ ـ ـ ـ ــووي مـ ـ ــن خ ــال
الدبلوماسية».
وكـ ـ ــانـ ـ ــت واش ـ ـن ـ ـطـ ــن أعـ ـلـ ـن ــت،
منتصف فـبــرايــر ال ـمــاضــي ،أنها
مستعدة للحديث مع طهران عن
اسـتـئـنــاف كــا الـبـلــديــن االمـتـثــال
لالتفاق الذي انسحب منه دونالد

(رويترز)

تــرامــب ع ــام  ،2018قـبــل أن يعيد
فرض عقوبات اقتصادية خانقة
على إيران.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ج ــدد الـمـتـحــدث
باسم الخارجية اإليرانية سعيد
خطيب زادة تــأ كـيــد الجمهورية
اإلسالمية والمرشد األعلى علي
خامنئي بأنها ستوقف خطواتها
لفك ارتـبــاطـهــا بــاالتـفــاق الـنــووي
فقط «بعد رفع العقوبات من قبل
أميركا».
جـ ـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ـ ــك ب ـ ـعـ ــد أن أثـ ـ ـ ـ ــارت
تصريحات أدلى بها حسام الدين
آشنا ،مستشار الرئيس اإليراني
ح ـس ــن روحـ ـ ــانـ ـ ــي ،عـ ــن إم ـكــان ـيــة
ص ـي ــاغ ــة ج ـ ـ ــدول زمـ ـن ــي لـتـنـفـيــذ
االلتزامات المنصوص عليها في
االتـفــاق الـنــووي «خـطــوة خطوة»
ً
ً
لغطا جديدا داخل إيران.
وق ــال زادة إن وج ـهــات النظر
ال ـ ـم ـ ـط ـ ــروح ـ ــة بـ ـمـ ـق ــابـ ـل ــة آشـ ـن ــا
ش ـخ ـص ـي ــة ،ول ـ ــم ي ـت ــم الـتـنـسـيــق
بشأنها مــع وزارة الـخــارجـيــة أو
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة م ـح ـمــد ج ــواد
ظريف.
(طهران  -وكاالت)

ِّ
خيام المتظاهرين تعود لوسط بيروت بايدن يبقي الضغوط على «هواوي» ويفعل
ّ
مجموعة «كواد» في وجه الصين
والدوالر يتخطى  12ألف ليرة

لبنانيون يتظاهرون قرب البرلمان في وسط بيروت أمس األول

وضع
مع استمرار الجمود والمراوحة في
الحكومة ،وآثــاره السلبية على مجمل حياة
ال ـل ـب ـنــان ـي ـيــن ،واصـ ـ ــل س ـع ــر صـ ــرف الـ ـ ــدوالر
االرتفاع مقابلاللير ة اللبنانية ،لدى تعامالت
ّ
السوق الموازي غير الرسمي ،حيث تخطى
امس في السوق السوداء عتبة الـ  12ألف ليرة.
وت ــداول ناشطون على وســائــل التواصل
ص ــورا لـهــذا الـسـعــر عـلــى بـعــض الـمـنـصــات،
بينما حصد هاشتاغ «ال ــدوالر» على موقع
«تــوي ـت ـر» ،الـشـعــار األك ـثــر ت ــداوال بلبنان في
وقــت قياسي .تـجــدر اإلش ــارة إلــى أن السعر
الرسمي للدوالر هو  1500ليرة لبنانية ،أما
على المنصة فهو  3900ليرة.
وبالتزامن شهدت ساحة الشهداء وسط
ب ـيــروت ،أم ــس ،نصب خـيــم ،احتجاجا على
األوضاع االقتصادية والمالية والسياسية،
منددين بمنظومة السلطة الفاسدة القائمة،
ورفعت اإلعالم اللبنانية ،ومكبرات الصوت،
وبثت األغاني واألناشيد الثورية والوطنية.
وأمــس األول ،انطلقت مسيرة بــدعــوة من
بعض مجموعات الـحــراك الشعبي من أمام
وزارة الداخلية فــي بـيــروت باتجاه مجلس
النواب ،للمطالبة بحكومة انتقالية إنقاذية

سلة أخبار

(رويترز)

ب ـع ـي ــدا عـ ــن كـ ــل ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ورفـ ــع
المشاركون الفتات مكتوبا عليها «حكومة
انتقالية فورا» و«يسقط حكم الدين» و»ضمانة
لـبـنــان شـعــب جـيــش م ـقــاومــة» و«ت ـ ّ
ـوح ــدوا»،
و طــا لـبــوا بحكومة انتقالية مــع صالحيات
تـشــريـعـيــة ،وإقـ ـ ــرار ق ــان ــون انـتـخــابــي جــديــد
إلجراء انتخابات نيابية تنبثق عنها سلطة
سياسية جديدة.
وفــي الـبـقــاع ،أق ــدم محتجون ،أم ــس ،على
ق ـط ــع م ـث ـلــثالـ ـم ــرجب ــر ال ـ ـيـ ــاس ،اح ـت ـجــاجــا
على ارتفاع سعر صرف الــدوالر ،وكذلك في
صيدا ،أقفل محتجون «ساحة النجمة» وسط
المدينة.
فــي السياق ،دعــت جمعية أهــالــي الطالب
اللبنانيين بالخارج ،في بيان ،إلى التجمع
غ ــدا أمـ ــام ق ـصــر ع ـيــن ال ـت ـي ـنــة ،م ـن ــزل رئـيــس
مجلس ال ـنــواب نبيه ب ــري ،للطلب مــن بري
«الـضـغــط على حــاكــم مـصــرف لبنان ريــاض
س ـ ــام ـ ــة ،وجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــارف ،م ـ ــن أج ــل
اإلس ــراع في تنفيذ قانون ال ــدوالر الطالبي،
وفـقــا ل ـشــروط الـقــانــون ذات الـصـلــة ،نتيجة
المستجدات التي طرأت على الملف ،وما صدر
عن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي».

صـ ـنـ ـف ــت هـ ـيـ ـئ ــة االتـ ـ ـص ـ ــاالت
الفدرالية األميركية (إف سي سي)
أمس األول «هواوي» بين شركات
معدات االتصاالت الصينية ،التي
ً
تعتبر تهديدا لألمن القومي ،مما
ّ
خيب اآلمال بإمكان حصول تليين
في المواقف مع وصول جو بايدن
إلى السلطة.
واعـتـبــرت الهيئة أن «ه ــواوي»
ً
تشكل «خ ـطــرا غير مـقـبــول» على
«زد تي
األمــن َالقومي ،على غــرار ِ
إي» و«هـ ْـيـتـيــرا كوميونيكيشنز»
و«هانغتشو هيكفيجن ديجيتال
تكنولوجي» و«داهوا تكنولوجي».
وف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،ق ــال ــت جـيـسـيـكــا
روزنوورسيل ،التي ترأس الهيئة
ّ
ّ ً
مـ ــوق ـ ـتـ ــا ،م ـن ــذ أن تـ ــولـ ــى ب ــاي ــدن
ّ
ّ
منصبه في يناير ،إن «األميركيين
يعتمدون أكثر من ّ
أي وقت مضى
على شبكاتنا مــن أجــل العمل أو
المدرسة أو الحصول على الرعاية
ّ
الصحية ،ويجب أن تكون لدينا
ث ـق ــة ف ــي وجـ ـ ــود ات ـ ـصـ ــاالت آم ـنــة
ومضمونة»ّ .
وأضافت أنه في الوقت يجري
ّ
أنحاء
بناء
شبكات جديدة في كل ُ ّ
ّ
ال ـبــاد ،ف ــإن «ه ــذه الــائـحــة تــوفــر
إرش ــادات ذات مغزى» من شأنها
أن ت ـض ـمــن عـ ــدم تـ ـك ــرار «أخ ـط ــاء
الماضي و(عدم) استخدام ّ
معدات
ُ ّ
أو خــدمــات مــن شأنها أن تشكل
ً
تـهــديــدا لــأمــن الـقــومــي للواليات
ال ـم ـت ـحــدة أو ألمـ ــن األم ـيــركـ ّـي ـيــن
وسالمتهم».
وه ـ ــذا الـ ـق ــرار ال ـ ــذي يـتـمــاشــى
ّ
مع الـقــرارات التي اتخذتها إدارة
دون ـ ــال ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب ،يـ ـخ ـ ّـي ــب آم ـ ــال
ّ
مؤسس شركة هــواوي ورئيسها
رن تشانغفي ال ــذي ك ــان دع ــا في
فـبــرايــر إدارة بــايــدن إل ــى اعتماد
«سياسة انفتاح» .وهو كان شدد
ً
أي ـضــا عـلــى أن مجموعته ق ــادرة
على «االسـتـمــرار» رغــم العقوبات
األميركية .وأصبحت هواوي شركة
عمالقة تمتد في العالم أجمع ،فهي

بايدن وزوجته لحظة وصولهما بالمروحية إلى قاعدة عسكرية في نيوكاسل (رويترز)
ً
مــوجــودة فــي  170ب ـلــدا وتــوظــف
 194ألف شخص ،لكنها في صلب
ّ
خلفيته
صـ ــراع أم ـيــركــي صـيـنــي
ّ
حــرب تـجـ ّ
وتقنية وشبهات
ـاريــة
ّ
بحصول تجسس.
جـ ــاء ذلـ ــك بـيـنـمــا ت ـع ـهــد ق ــادة
الحوار األمني الرباعي الذي يضم
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وأس ـتــرال ـيــا
والهند واليابان المعروف بـ (كواد)
في أعقاب القمة االفتراضية األولى
لـلـمـجـمــوعــة ،ال ـتــي استضافتها
واش ـن ـط ــن ،أم ــس األول ،بـتـعــزيــز
الـتـعــاون فــي مواجهة التحديات
الراهنة وأبرزها كورونا والصين.
وتظل العالقات بين الواليات
المتحدة والصين  ،أكبر كتلتين
اقتصاديتين فــي الـعــالــم ،تشغل
صـنــاع ال ـقــرار فــي البلدين وسط
الـتـنــافــس بينهما عـلــى الـســاحــة
العالمية ومع وصول إدارة جديدة
إل ــى الـبـيــت األب ـي ــض ل ــم يتكشف
ال ـك ـث ـي ــر عـ ــن س ـي ــاس ــات ـه ــا ت ـجــاه
بكين بعد.
وت ـ ـق ـ ــول س ـت ـي ـف ــان ــي س ـي ـغ ــال
الـخـبـيــرة االق ـت ـصــاديــة ف ــي مـركـز
الدراسات االستراتيجية االميركي
إن رسم مسار للعالقات األمريكية

الـصـيـنـيــة ،ال ـت ــي ت ــوص ــف حــالـيــا
بأنها في «أدنى نقطة» منذ تطبيع
العالقات عام  ،1979هو التحدي
األكثر إلحاحا الــذي يواجه إدارة
بايدن.
وذكرت سيغال في تقرير نشره
المركز ،أن عــرض البيت األبيض
ل ـم ـكــال ـمــة ال ـش ـه ــر ال ـم ــاض ــي بين
ب ــاي ــدن وال ــرئ ـي ــس الـصـيـنــي شي
جينبينغ إل ــى «م ـمــارســات بكين
االقتصادية القسرية وغير العادلة،
والقمع في هونغ كونغ ،وانتهاكات
حـقــوق اإلن ـســان فــي شينجيانغ،
واإلجراءات المتزايدة لتأكيد الذات
فــي المنطقة ،بـمــا فــي ذل ــك تجاه
تايوان» ،مما يوضح أن التغيير في
اإلدارة لم يخفف التوترات األكثر
حدة في العالقة.
ً
غير أن العرض أشار أيضا إلى
«الـتـحــديــات الـمـشـتــركــة الخاصة
باألمن الصحي العالمي ،وتغير
المناخ ،ومنع انتشار األسلحة»،
مـمــا يـشـيــر إل ــى خـ ــروج ع ــن نهج
الكل أو ال شيء الذي ميز أيام إدارة
ترامب األخيرة.
ومـ ــن ال ــواض ــح أن ال ـت ـق ــدم في
العديد من التحديات الكبرى ،التي

تواجه الواليات المتحدة والعالم
سـيـتـطـلــب م ـش ــارك ــة بـ ـن ــاءة بين
الواليات المتحدة والصين ،حتى
في الوقت الــذي تواجه واشنطن
بكين في عدد من الجوانب األخرى.
وتـ ـ ـ ــرى سـ ـيـ ـغ ــال أن ال ـت ـح ــدي
العملياتي الــذي يــواجــه صانعي
السياسة فــي الــواليــات المتحدة
هـ ــو ت ـح ــدي ــد أي ـ ــن ي ـم ـك ــن ت ـعــزيــز
أهداف الواليات المتحدة من خالل
المشاركة ،وبالمقابل ،أين يكون فك
االرتباط هو الطريقة األكثر فعالية
أو ربما الطريقة الوحيدة لتعزيز
المصلحة الوطنية وحمايتها.
ف ــي س ـي ــاق آخ ـ ــر ،ن ـ ــددت لـنــدن
أمس ،بـ«قرار بكين فرض تغييرات
جوهرية لخفض نسبة المشاركة
ف ــي ال ـن ـظ ــام االن ـت ـخ ــاب ــي لـهــونــغ
ً
كونغ» ،معتبرة ذلك «انتهاكا ّ آخر»
ل ــإع ــان الـمـشـتــرك الـ ــذي وقـعـتــه
ب ـشــأن الـمـسـتـعـمــرة الـبــريـطــانـيــة
السابقة.
ودع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة
ال ـبــري ـطــانــي دوم ـي ـن ـيــك راب ،في
بيان ،بكين إلى احترام «التزاماتها
الـقــانــونـيــة وال ـح ـقــوق والـحــريــات
األساسية» في هونغ كونغ.

استهداف فصيل عراقي
يطلق على نفسه اسم «أهل
الكهف» رتال للدعم اللوجستي
لـ «التحالف» الذي تقوده
الواليات المتحدة ضد
«داعش» ،في الديوانية جنوب
العراق أمس .ولم يسفر هجوم
الفصيل المجهول الذي يعتقد
أنه واجهة ألحزاب وتنظيمات
مرتبطة بإيران عن خسائر
تذكر .إلى ذلك ،قال المتحدث
باسم قيادة العمليات
المشتركة ،اللواء تحسين
الخفاجي ،إن جريمة قتل 7
واحدة في
أشخاص من عائلة ّ
محافظة صالح الدين نفذها
إرهابي من «داعش» ،لكن
بدوافع جنائية.

األردن :افتراض سحب
وصاية القدس «غير منطقي»

اعتبر وزير الخارجية األردني
أيمن الصفدي ،أن «افتراض»
سحب الوصاية الهاشمية على
مقدسات القدس المحتلة «غير
منطقي» إذا ما تم التطبيع
بين إسرائيل والسعودية.
جاء ذلك خالل مقابلة أجرتها
معه شبكة «سي إن إن»
األميركية ،مساء أمس األول.
ً
وردا على سؤال بشأن تقارير
مجهولة المصدر تتحدث
عن سعي سعودي للوصاية
على المسجد األقصى حال
تطبيعها مع إسرائيل ،قال
الصفدي« :أي شخص يقوم
بهذا االفتراض هو في الحقيقة
ال يستند إلى أي مؤشر معقول
أو أسس صلبة» .وأردف:
«اإلشاعات كثيرة ونظريات
ّ
المؤامرة وفيرة ،لكن الحقيقة
هي أن الرياض تدعم الوصاية
الهاشمية».

دعوة أممية إلخراج
المرتزقة من ليبيا

دعا مجلس األمن الدولي ،في
إعالن تبناه باإلجماع ،إلى
ّ
«انسحاب كل القوات األجنبية
والمرتزقة من ليبيا من دون
ً
مزيد من التأخير» ،مرحبا
بالثقة التي منحها البرلمان
الليبي لحكومة الوحدة
بزعامة عبدالحمدي دبيبة
ويضيف اإلعالن
االنتقاليةّ .
الذي جرى تبنيه ،أمس األول،
أن المجلس الدولي ّ
يقر
بالحاجة إلى التخطيط لنزع
سالح الجماعات وتسريحها
وإعادة دمجها ،وإصالح قطاع
األمن ،وإنشاء هيكل أمني
شامل بقيادة مدنية لجميع
أنحاء ليبيا.

ةديرجلا
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األردن :نقص األوكسجين يثير صدمة ويطيح وزير الصحة
تركيا تفتح الباب للسياح من دون تطعيم ...و«أسترازينيكا» تؤخر شحنات أوروبية

ّ
متجمعون خارج مستشفى السلط الحكومي أمس
أردنيون

أدت وفاة  7مرضى من
المصابين بفيروس «كورونا»
في أحد مستشفيات األردن
الحكومية بعد انقطاع
األوكسجين ،إلى اثارة صدمة
بين األردنيين ،مما أجبر وزير
الصحة على تقديم استقالته
بطلب من رئيس الحكومة.

توفي  7مرضى من المصابين بفيروس
"كورونا" المستجد في "مستشفى السلط
الحكومي" األردني بعد انقطاع األوكسجين،
على ما أعلن وزيــر الصحة األردنــي نذير
عبيدات الذي قدم استقالته.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــدات ،ف ـ ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات
للصحافيين فــي المستشفى ال ــذي يقع
في شمال غربي العاصمة عمان ،إنه "بين
الـســاعــة الـســادســة والـســابـعــة مــن صباح
اليوم السبت حصل نقص أوكسجين في
ً
هذا المستشفى ولمدة ساعة تقريبا وهذا
ربما أدى إلى وفاة هذه الحاالت".
جار للتأكد من
وأضاف" :هناك تحقيق ٍ
أن نقص األوكسجين هو السبب الذي أدى
إلى وفاة هؤالء".
وت ـ ــاب ـ ــع" :أنـ ـ ــا كـ ــوزيـ ــر ص ـح ــة أت ـح ـمــل
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة األخـ ــاق ـ ـيـ ــة ك ــامـ ـل ــة ب ـه ــذا
ال ـخ ـصــوص وق ــدم ــت اسـتـقــالـتــي لرئيس
الوزراء" بشر الخصاونة.
وقال وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق
الــرسـمــي بــاســم الحكومة صخر دودي ــن،
إن "رئيس ال ــوزراء هو من طلب من وزير
الصحة تقديم استقالته".
وكان الخصاونة دعا إلى "إجراء تحقيق
ً
فــوري في الـحــادث" ،مشددا على ضــرورة
ّ
ّ
المسؤولية،
"يتحمل كل من تقع عليه
أن
في حال ثبوتها ،التبعات التي تطاله وفق
أحكام القانون".
وقــال رئيس النيابات العامة القاضي
ي ــوس ــف ذيـ ــابـ ــات ،إن " 3مــدع ـيــن عــامـيــن
باشروا إجراءات التحقيق لمعرفة مالبسات
الحادث".
وزار الـعــاهــل األردن ـ ــي الـمـلــك عبدالله
الثاني ،أمس ،المستشفى ،وتفقد األوضاع
داخلها.

 100مليون أميركي تطعموا و«شيكات» بايدن في الطريق
بعد نحو ثالثة أشهر فقط من بدء حملة التطعيم غير
المسبوقة ضد فيروس كورونا ،تم تجاوز  100مليون جرعة
لقاح في الواليات المتحدة ،فقد تم حقن أكثر من  101مليون
جرعة مــن أحــد اللقاحات الثالثة المعتمدة فــي الــواليــات
المتحدة ،وفقا لبيانات من مراكز السيطرة على األمراض
والوقاية منها.
ومن بين مجموعة الفئات السكانية األكثر ضعفا الذين
تزيد أعمارهم على  65عاما ،تم تطعيم  61.1في المئة من
األشخاص بجرعة واحــدة ،و 32.4في المئة تم تطعيمهم
بالكامل.
ووف ـقــا ألح ــدث أرقـ ــام مــراكــز الـسـيـطــرة عـلــى األم ــراض
والوقاية منها ،تم إعطاء أكثر من مليوني جرعة يوميا في
متوسط سبعة أيام ،ويعيش نحو  330مليون شخص في
الواليات المتحدة.

فــي غـضــون ذل ــك ،أعلنت إدارة الــرئـيــس جــو بــايــدن أن
األميركيين سيتلقون اعتبارا من نهاية هذا األسبوع أولى
الشيكات البالغة قيمتها  1400دوالر للفرد ،في إطار حزمة
التحفيز البالغة  1.9تريليون دوالر التي وقعها بايدن
الخميس.
وقالت وزارة الخزانة وإدارة الضرائب ،في بيانين ،إن
أولى الدفعات سترسل عن طريق التحويل ،و"سيبدأ بعض
المتلقين تسلمها نهاية هــذا األس ـبــوع ،والبعض اآلخــر
األسبوع المقبل".
ولم يتم تحديد العدد الدقيق للمستفيدين ،لكن المبلغ
اإلجمالي قد يصل إلى نحو  400مليار دوالر ،وسيتلقى
ماليين األميركيين الذين يقل دخلهم السنوي عن  75الف
دوالر للفرد أو  150ألفا للزوجين ،شيكا بقيمة  1400دوالر
لكل شخص بالغ.

"أسـتــرازيـنـيـكــا تــأســف إلعــانـهــا تقليص
عمليات تسليم الـلـقــاحــات إل ــى االتـحــاد
األوروبـ ـ ــي رغ ــم عملها ال ـ ــدؤوب لتسريع
اإلمـ ــداد" .وق ــررت المجموعة التي تواجه
صعوبات في اإلنتاج ،استخدام مواقعها
للتصنيع خارج االتحاد األوروبي لتسليم
الدول األعضاء الـ 27طلبياتها لكن "لألسف،
ّ
قـيــود عـلــى الـتـصــديــر ستقلص عمليات
التسليم فــي الــربــع األول مــن الـعــام وعلى
األرجح في الربع الثاني" ،حسب المتحدث.
وتسعى المجموعة لتسليم  100مليون
جرعة في النصف األول من العام ،تتوزع
ً
إلــى  30مليونا فــي الــربــع األول و 70في
الربع الثاني.
وتـ ـع ـ ّـول الـمـفــوضـيــة األوروب ـ ـيـ ــة الـتــي
ت ـف ــاوض ــت ب ـش ــأن ال ـع ـق ــود ب ــاس ــم الـ ــدول
األعضاء الـ ،27على ارتفاع وتيرة عمليات
التسليم في الفصل الثاني من العام.
وأ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس األول ،شـ ـ ـ ّـج ـ ـ ـعـ ـ ــت شـ ــر كـ ــة
"أسترازينيكا" الرئيس األميركي جو بايدن،
على التفكير في مشاركة الجرعات التي
تمتلكها الــواليــات المتحدة مــن لقاحها
مــع دول االتـحــاد األوروبـ ــي ،حيث تواجه
ً
تلك البلدان نقصا في كمية الجرعات غير
المصرح باستخدامها بعد داخل الواليات
المتحدة.
وقالت الشركة ،في بيان" ،نحن نتفهم
أن ه ـنــاك ح ـكــومــات أخـ ــرى تــواص ـلــت مع
الحكومة األميركية بشأن التبرع بجرعات
من أسترازينيكا ،وقد طلبنا من الحكومة
ً
األميركية أن تدرس مليا هذه الطلبات".
م ــن نــاح ـي ـت ـهــم ،دع ـ ــا زعـ ـم ــاء الـنـمـســا
وبلغاريا والتفيا وسلوفينيا وجمهورية
التشيك أمس ،إلى إجراء محادثات رفيعة
المستوى في االتحاد األوروبي بشأن إجراء
ً
توزيع أكثر عدال لجرعات "كورونا".

«صمت إيجابي» مصري تجاه االنفتاح التركي

رئيس الحكومة المصرية يتفقد وكالة الغوري التاريخية أمس (مجلس الوزراء)
في بيانها ،أن الخطوة الغربية "جاءت على نحو
مـلــيء بالمغالطات الـتــي تعكس ع ــدم اإللـمــام
بحقيقة األوضاع بمصر أو القوانين المصرية".
وجــاءت المواقف البرلمانية والحزبية في
أعقاب إصدار وزارة الخارجية المصرية بيانا
ردت فـيــه عـلــى ال ـب ـيــان األم ـيــركــي  -األوروب ـ ــي
المشترك ،مؤكدة فيه "رفضها التام لما تضمنه
ذل ــك الـبـيــان مــن أح ــادي ــث مــرسـلــة تستند إلــى
م ـع ـلــومــات غ ـيــر دق ـي ـق ــة" ،وم ـع ـبــرة ع ــن شــديــد
االستغراب واالستهجان لعدم االستعانة بما
يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات
حول أوضاع حقوق اإلنسان في مصر.
وكشفت "الخارجية" المصرية أن بعثتها في
جنيف ستلقي بيانا أمام مجلس حقوق اإلنسان
الــدولــي ،لتسليط الـضــوء على أوج ــه القصور
داخل تلك الدول صاحبة البيان المشترك ،بما في
ذلك الممارسات التي تتنافى مع مبادئ حقوق
اإلنسان ،في ظل تأكيد أن مسألة حقوق اإلنسان
تنطوي على عملية تطوير دائم لم تبلغ فيها أي
دولة حد الكمال.

جاء ذلك في خطاب بعث به الزعماء الـ ،5
إلى رئيس مجلس االتحاد األوروبي ،شارل
ميشال ،ورئيسة المفوضية األوروب ـيــة،
أورزوال فون دير الين ،قالوا فيه إن النظام
الـحــالــي مــن شــأنــه الـعـمــل عـلــى اسـتـمــرار
"خلق ،وتفاقم ،مظاهر التفاوت الشاسع
بين الدول األعضاء بحلول الصيف المقبل
حيث ستصبح بعض ال ــدول ق ــادرة على
تحقيق مناعة القطيع في غضون أسابيع
قليلة فيما سيتخلف آخرون إلى حد بعيد".
ودعا الخطاب إلى "إجراء نقاش بشأن
هذه المسألة المهمة بين القادة في أقرب
وقت ممكن".
وكان المستشار النمساوي زباستيان
ك ــورت ــس أع ـل ــن ،أم ــس األول ،أن جــرعــات
اللقاح لــم يتم تقسيمها بالتناسب بين
الدول األعضاء ،وأنه تم االتفاق على عقود
توريد إضافية نتيجة لمفاوضات افتقرت
للشفافية في مجموعة التوجيه التابعة
لالتحاد األوروبي.

«الجواز األخضر»
ف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،أعـلـنــت المفوضة
ّ
األوروب ـي ــة لـلـشــؤون الــداخـلـيــة ،أن "ج ــواز
السفر األخـضــر" اإللكتروني الــذي ينوي
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ّ إطــاقــه لـبـيــان وضــع
األشخاص الذين تلقوا اللقاحات المضادة
لـلـفـيــروس ،سيأخذ فقط بعين االعتبار
اللقاحات المرخصة من قبل "وكالة األدوية
األوروبية".
واعتمدت الوكالة حتى اآلن  4لقاحات
مضادة للفيروس هي" :فايزر" و"موديرنا"
و"أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون".
وقــالــت المفوضة األوروب ـي ــة للشؤون
الداخلية إيلفا جوهانسون" :مــا ن ـ ّـود أن

ننشئه هو شهادة إلكترونية حيث يمكنك
تـسـجـيــل اخ ـت ـبــار  PCRسـلـبــي أو إثـبــات
ً
ّ
أن لديك أجساما مـضــادة أو تــم تلقيحك
بلقاح تم اعتماده من قبل وكالة األدويــة
األوروبية".
ومـ ــن ال ـم ـق ــرر أن ت ـك ـشــف الـمـفــوضـيــة
األوروب ـيــة عــن المقترح األرب ـعــاء المقبل،
مع إحالة مشروع القانون على البرلمان
األوروبي.
وأعربت رئيسة المفوضية األوروبية
أورس ــوال فــون ديــر اليــن عــن أملها فــي أن
يسمح المقترح للناس "بالتحرك بأمان
داخل االتحاد األوروبي أو خارجه ،للعمل
أو السياحة".
وتراجع الوكالة راهنا بيانات مرتبطة
باللقاح الروسي "سبوتنيك في" ،وأخرى
متعلقة بلقاحي "نوفافاكس" و"كيورفاك"
من أجل معايير األمان والفعالية ،التخاذ
قرارا بشأن اعتمادهم.

«جونسون آند جونسون»
ّ
في غضون ذلك ،رخصت منظمة الصحة
العالمية لقاح "جونسون آند جونسون"،
بعدما ّ
تم ترخيصه في الواليات المتحدة
الـ ـت ــي اس ـت ـخــدم ـتــه إض ــاف ــة إل ـ ــى لـقــاحــي
"مــوديــرنــا" و"ف ــاي ــزر" لحقن أكـثــر مــن 100
مليون جــرعــة ،أي نحو  30فــي المئة من
مجموع الجرعات المعطاة في العالم.
وب ـعــد مـنــح منظمة الـصـحــة ضــوء هــا
األخضر لـ "جونسون آند جونسون" ،بات
يمكن توزيعه ضمن آلية "كوفاكس" األممية
لضمان توزيع اللقاحات على الدول الفقيرة.
وإضافة إلى كونه ُيعطى بجرعة واحدة،
يمكن حفظه في ثالجة عادية.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

إثيوبيا ترفض اتهامات واشنطن بوجود
تطهير عرقي في تيغراي
الخرطوم :سنصون أمننا إذا فشل توسيع مفاوضات «النهضة»

القاهرة  -حسن حافظ

دخلت دوائــر صنع القرار في القاهرة حالة
من االستياء والغضب العميق ،ردا على بيان 31
دولة ،في ّ
مقدمتها الواليات المتحدة األميركية،
تدين انتهاك الحريات في مصر ،إذ تبارى عدد
من أعضاء البرلمان المصري ،أمس ،في التعبير
عن رفضهم التام والقاطع لما وصفوه بالتدخل
الـســافــر فــي ال ـشــأن الــداخ ـلــي ،واالع ـت ـمــاد على
مصادر مغرضة لقراءة المشهد المصري ،إذ
ّ
تعبر القاهرة دوما عن انزعاجها من االنتقادات
الغربية في هذا الملف.
تحرك نادر ،أصدرت  31دولة ّ
وفي ّ
تتقدمها
الواليات المتحدة األميركية وبريطانيا ،بيانا
مشتركا الجمعة ،أعربت فيه عن قلقها من وضع
حقوق اإلنسان في مصرّ ،
ووجه البيان انتقادات
محددة للحكومة المصرية في مجال تقليص
المناخ العام ومصادرة الحريات ،عبر استخدام
ُ
تهم اإلرهاب إلبقاء المدافعين عن حقوق اإلنسان
ونشطاء المجتمع المدني تحت عقوبة الحبس
االحتياطي المطول.
وأثار التحرك األميركي  -األوروبي ،الذي يأتي
على خلفية انـتـقــادات أوروب ـيــة سابقة لمصر
بسبب ملف الباحث اإليطالي جوليو ريجيني،
غضبا واضحا في القاهرة ،إذ سارعت األحزاب
المصرية ،أمس ،في التعبير عن رفضها التام
للبيان الغربي ،إذ قال مساعد رئيس حزب الوفد،
عضو مجلس الشيوخ ،حازم الجندي ،إن البيان
مصر" ،وإنه
المشترك "محاولة فاشلة للنيل من ّ
يفتقد المصداقية والموضوعية ،ووقعت عليه
بعض الدول مجاملة لمنظمات مشبوهة تعادي
مصر وشعبها.
وات ـف ـق ــت لـجـنــة ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان بمجلس
الشيوخ مع نظيرتها في مجلس النواب (الغرفة
األول ـ ــى م ــن ال ـبــرل ـمــان ال ـم ـص ــري) ،عـلــى رفــض
محاوالت التدخل السياسي للشؤون الداخلية
المصرية ،واستجابة لضغوط مجموعة ممولة
تعمل بشكل عدائي ضد مصر ،وأضافت اللجنة،

موسكو :اعتقال العشرات
بمداهمة اجتماع للمعارضة

نيوزيلندا :من واجبنا
حماية مسلمينا

القاهرة غاضبة من «بيان الـ »31
●

سلة أخبار

ألقت قوات األمن الروسية
القبض على العديد من
األشخاص بعد فض تجمع
للمعارضة في موسكو،
وكان السياسي المعارض
فالديمير كارا مورزا ،والناشط
أليكسي بيفوفاروف بينهم،
وتم احتجاز الكثير منهم في
سيارات ترحيالت قريبة.
وجرى حجز عشرات
األشخاص ،بينهم صحافيون
أرادوا تغطية الفعالية ،مؤقتا
في الفندق الذي كان يعقد
فيه االجتماع ،ولم يتضح
بعد السبب وراء قيام الشرطة
بفض الفعالية .وتحدثت
المعارضة الروسية مرارا
عن انتهاك قوات األمن حرية
التجمع ،ولهذا السبب فشلت
مرارا محاوالت من جانب
المعارضين للتجمع.

(رويترز)
وأف ــادت قناة "المملكة" الرسمية ،بأنه
ُ
طلب من مدير المستشفى تقديم استقالته.
وانتشرت قوات الشرطة حول المستشفى
إلبعاد أقارب للمتوفين يتملكهم الغضب.
ً
ً
وعقد مجلس الــوزراء اجتماعا طارئا،
أمس ،لبحث مستجدات الحادث فيما يعقد
مجلس ال ـنــواب هــو اآلخ ــر جلسة طارئة
اليوم ،لبحث الحادث.
وحـســب مـصــدر طـبــي ،فــإن "المتوفين
ً
ه ــم  ٥رجـ ــال وس ـي ــدت ــان" ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
ً
"المستشفى يعالج نحو  150مريضا من
المصابين بكورونا".
وبينما سـتـفــرض إيـطــالـيــا مــن جديد
ً
ً
إغالقا على جزء كبير من سكانها اعتبارا
مــن الـغــد وحـتــى  6أبــريــل ،تستعد تركيا
للسماح لجميع الـسـيــاح بــالــدخــول إلــى
أراضيها من دون أن تشترط عليهم تقديم
إثبات بأخذ التطعيم.
وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية ،أن
السلطات التركية ستقوم بإلزام القادمين
إلــى بــادهــا بــإجــراء فحص  ،PCRمشيرة
ً
إلى أن الفحص أصبح متوفرا في الفنادق
والمنتجعات السياحية فــي تركيا ،ولن
ً
يتجاوز  30دوالرا.
وأوض ـح ــت "الـ ـص ــن" ،أن "الـمـســؤولـيــن
األت ـ ــراك عـلــى وش ــك الـتــوقـيــع عـلــى خطط
للسماح للبريطانيين بالدخول إلى تركيا
ً
من أجل قضاء عطالت اعتبارا من  17مايو".
جــديــر بــالــذكــر أن أكـثــر مــن  2.5مليون
بريطاني يزورون تركيا كل عام.
إلى ذلك ،أعلنت مجموعة "أسترازينيكا"
ً
ً
أمــس ،تأخيرا جديدا في عمليات تسليم
شحنات لقاحها إلى دول االتحاد األوروبي،
مشيرة إلى القيود على التصدير.
وق ـ ـ ــال ن ــاط ــق ب ــاس ــم ال ـم ـج ـم ــوع ــة ،إن

دوليات

فــي األث ـنــاء ،ومــع تــواصــل الــرســائــل التركية
الداعية لفتح صفحة جديدة من العالقات مع
مـصــر ،وهــي تصريحات قــادهــا رئـيــس تركيا
رجب طيب إردوغان ،وكبار رجال نظامه طوال
األسبوع الماضي ،لكن حتى أمــس ،لم يصدر
أي تصريح رسمي من الجانب المصري حول
ال ـم ـح ــاوالت الـتــركـيــة لـفـتــح ب ــاب الـ ـع ــودة إلــى
العالقات الطبيعية بين الدولتين الكبيرتين
على المستوى اإلقليمي .لكن مصدرا مطلعا
أكد لـ "الجريدة" ،أن القاهرة ال تغلق الباب في
وجــه أي طــرف ،شريطة أن ّ
يتقدم هــذا الطرف
أو ذاك بخطوات إيجابية على األرض تثبت أن
األحــاديــث اإلعالمية تكشف عن ّ
تغير حقيقي
في النوايا ،الفتا إلى أنه ليس هناك ما يمكن
وصفه بـ "استئناف االتـصــاالت الدبلوماسية
بـيــن ال ـقــاهــرة وأن ـ ـقـ ــرة" ،خــاصــة أن البعثتين
الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان
على مستوى القائم باألعمال ،اللذين يتواصالن
مع دولة االعتماد وفقا لألعراف الدبلوماسية
المتبعة.

رف ـضــت إثـيــوبـيــا االت ـه ــام ــات الـصــريـحــة من
جانب وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن
بــوجــود تطهير عــرقــي فــي إقـلـيــم تـيـغــراي بعد
إط ــاق رئـيــس الـحـكــومــة الـفـيــدرالـيــة فــي أديــس
أبابا آبي أحمد عملية عسكرية أدت إلى اإلطاحة
بالسلطات المحلية في اإلقليم المتاخم الريتريا
والسودان نوفمبر العام الماضي.
ووصفت وزراة الخارجية اإلثيوبية في بيان
االتهامات األميركية بإنها "حكم زائف ال أساس
له على اإلطالق".
وقال البيان" :تولي الحكومة اإلثيوبية أهمية
خاصة لعالقاتها طويلة األمد واالستراتيجية مع
الواليات المتحدة" .وأضاف" :أديس أبابا ملتزمة
بالعمل عن كثب مع اإلدارة األميركية الحالية في
تقوية وتعزيز هذه العالقة الثنائية المهمة خالل
السنوات المقبلة".
ورح ـبــت بــدعــوات إلج ــراء تحقيق بـشــأن أي
انـتـهــاكــات لـحـقــوق اإلن ـســان فــي اإلقـلـيــم الــواقــع
شمال البالد.
جــاء ذلــك غــداة حــض بلينكن رئيس ال ــوزراء
اإلثيوبي على القبول بتحقيق دولي في اتهامات
عــن ارت ـك ــاب فـظــاعــات فــي منطقة ت ـي ـغــراي ،مع
ضرورة وقف العمليات العسكرية هناك.
وفـ ــي اتـ ـص ــال هــات ـفــي م ــع آبـ ــي أحـ ـم ــد ،طلب
بلينكن "أن تتعاون حكومة إثيوبيا مع المجتمع
الدولي لتسهيل تحقيقات مستقلة ودولية وذات
صدقية في تقارير عن انتهاكات لحقوق اإلنسان
ومحاسبة من يقف وراءها".
وأمس األول ،ذكرت وزارة الخارجية األميركية
أن واشنطن قررت استمرار تعليق المساعدات
المقدمة إلثيوبيا لمعظم البرامج في قطاع األمن
بعد استئناف إرسال مساعدات إنسانية.
وتضغط واشنطن على الحكومة اإلثيوبية
إلنهاء حــرب تحتدم في المنطقة منذ  4أشهر،
مما أدى إلى استقدام قوات من إريتريا المجاورة،
ومقتل آالف األشخاص وإجبار الماليين على

الفرار ،وسط تقارير عن فظائع تضمن االغتصاب
والقتل الجماعي على أساس عرقي ،بعد اإلطاحة
بحكم حزب "حركة تحرير شعب تيغراي".
إل ــى ذل ــك ،شــن وزي ــر ال ــري ال ـســودانــي ياسر
ً
ً
عـبــاس هـجــومــا الذع ــا عـلــى أدي ــس أبــابــا بشأن
الخالف حول سد "النهضة" الضخم الذي تبنيه
األخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل أمس.
وق ــال ع ـبــاس ،فــي تـصــريـحــات نـشــرت أمــس،
إن ب ــاده "مــن حقها الــدفــاع عــن أمنها القومي
عبر جميع السبل المشروعة إذا فشلت مساعي
توسيع دائرة مفاوضات سد النهضة اإلثيوبي".
ً
وأوض ــح عـبــاس أن "ال ـس ــودان يعمل جــاهــدا
للتوصل التفاق قبل الملء الثاني للسد ،الصيف
المقبل ،لذا اقترحنا توسيع دائرة المفاوضات".
وتابع" :فإذا فشلت تلك المساعي ،فمن حقنا
الدفاع عن أمن السودان القومي ومواطنيه عبر
جميع ُ
السبل المشروعة التي تكفلها لنا القوانين
الدولية" ،دون أن يوضحها.
واتهم الوزير السودانى ،أديس أبابا باإلصرار
على عدم توقيع اتفاق قانونى ُملزم بشأن ملء
وتشغيل السد بهدف إقحام ملف "تقاسم المياه".
وذكر أن "النقاط العالقة بالمفاوضات تتعلق
ب ـن ـظــم وآلـ ـي ــات مـ ــلء وت ـش ـغ ـيــل الـ ـس ــد ،وت ـب ــادل
الـمـعـلــومــات وال ـب ـيــانــات ،وكـيـفـيــة الـتـعــامــل مع
سنوات الجفاف المتعاقبة والممتدة".
وأكد أنها "نقاط محدودة يمكن الوصول فيها
إلى اتفاق متى توافرت النوايا الحسنة واإلرادة
السياسية".
وفـ ــي  9الـ ـج ــاري رف ـض ــت إث ـيــوب ـيــا مـقـتــرحــا
ســودانـيــا أيــدتــه مصر أواخ ــر فـبــرايــر الماضي،
بـتـشـكـيــل وس ــاط ــة ربــاع ـيــة دول ـي ــة ت ـضــم األم ــم
ال ـم ـت ـح ــدة وال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة واالتـ ـح ــادي ــن
األوروبي ،واإلفريقي ،لحلحلة مفاوضات السد
المتعثرة على مدار  10سنوات.
(أديس أبابا ـ وكاالت)

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا
جاسيندا أرديرن ،خالل
مراسم مؤثرة في الذكرى
الثانية للهجوم على
مسجدي كرايست تشيرش،
أن من "واجب" بالدها حماية
مسلميها .وحضر مئات
األشخاص المراسم الوطنية
التي جرت وسط تدابير
مشددة تكريما لذكرى ضحايا
المجزرة ،التي نفذها مهاجم
مسلح في  15مارس ،2019
موقعا  51قتيال وعشرات
الجرحى .وقالت أرديرن:
"الكالم لن يمحو الخوف الذي
أصاب الطائفة المسلمة"،
معتبرة أن النتيجة ينبغي أن
تكون "أمة جامعة أكثر ،أمة
تفتخر بتعدديتها وتثمنها
وتدافع عنها بشراسة حين
يقتضي األمر" .ولقيت أرديرن
عند وقوع الهجوم اإلشادة
لتعاطفها الكبير مع الناجين
وعائالت ضحايا الهجوم،
ولقرارها السريع بتشديد
القيود المفروضة على
حيازة األسلحة النارية في
نيوزيلندا.

حاكم نيويورك
يرفض االستقالة

أصر أندرو كومو ،حاكم
نيويورك ،مجددا ،على عدم
االستقالة ،وسط تحقيقات في
مزاعم بسوء السلوك الجنسي،
رافضا االستجابة لدعوات
لترك منصبه من جانب رفاقه
الديمقراطيين ،وبينهم أكثر
من  10من أعضاء مجلس
النواب .ودعت ألكسندريا
أوكاسيو كورتيز وجيري
نادلر وعدد آخر من أعضاء
الكونغرس الديمقراطيين من
نيويورك ،أمس األول ،كومو
إلى االستقالة .واتهمت 6
نساء غالبيتهن مساعدات
سابقات الحاكم بسوء السلوك
الجنسي .وفي اتصال مع
الصحافيين كرر كومو (63
عاما) نفيه للمزاعم ،وقال
إن من "التهور والخطورة
أن يطلب سياسيون منه
االستقالة قبل أن يكون لديهم
كل الحقائق".

ميانمار :مقتل  8مع تصاعد
التظاهرات ضد العسكر

قتل  8أشخاص وأصيب
عشرات خالل الساعات
الماضية ،في حملة صارمة
مستمرة من قبل جيش
ميانمار على المتظاهرين
المنددين باالنقالب.
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رياضة

الكويت تستضيف المجموعة الثانية من التصفيات المشتركة
«الفنية» تجتمع مع كاراسكو الثالثاء لمناقشة برنامج اإلعداد
حازم ماهر

قرر االتحاد اآلسيوي لكرة
القدم إقامة ما تبقى من
مباريات المجموعة الثانية
للتصفيات المشتركة في
الكويت خالل يونيو المقبل.

وقـ ـ ـ ـ ــع اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــار االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد
اآلسـ ـ ـي ـ ــوي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم عـلــى
ال ـك ــوي ــت م ــن أجـ ــل اسـتـضــافــة
الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـبـ ـقـ ـي ــة مــن
منافسات المجموعة الثانية،
ض ـمــن الـتـصـفـيــات اآلس ـيــويــة
المشتركة المؤهلة لنهائيات
كأس العالم  2022بقطر ،وكأس
آسيا  2023بالصين.
و تـضــم المجموعة الثانية
منتخبات األردن وأ سـتــرا لـيــا
ون ـ ـي ـ ـبـ ــال وال ـ ـص ـ ـيـ ــن ت ــاي ـب ـي ــه،
إضافة إلى منتخبنا الوطني.
وت ـ ـقـ ــام الـ ـمـ ـب ــاري ــات بـشـكــل
م ـج ـمــع خـ ــال ال ـف ـت ــرة م ــن 31
مايو حتى  15يونيو المقبل،
ويـ ـ ــواجـ ـ ــه م ـن ـت ـخ ـب ـن ــا األزرق
نظيره االسترالي يوم  3يونيو،
عـلــى ان يلتقي مــع المنتخب
االردني  11من الشهر ذاته ،قبل
أن يختتم مشواره مع منتخب
الصين تايبيه يوم  15منه.

ولـ ـ ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـتـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــن ط ـ ـل ـ ـبـ ــات
االتحاد الكويتي واالسترالي
واألردنـ ــي والنيبالي التأكيد
ع ـل ــى ع ـ ــدم ال ـح ـج ــر ال ـص ـحــي،
لـيـتـمـســك االت ـ ـحـ ــاد اآلس ـي ــوي
بـطـلــب ال ـكــويــت األك ـث ــر جــديــة
ووضـ ـ ــوحـ ـ ــا ،وال ـ ـ ـ ــذي تـضـمــن
ت ـقــديــم تـسـهـيــات وال ـح ــد من
قـ ـي ــود ال ـت ـع ــام ــل م ــع ال ــوف ــود،
والتطرق إلى وضع بروتوكول
صـحــي بالتنسيق مــع وزارة
الصحة الكويتية ،للحفاظ على
وفود المنتخبات األربعة ،وهو
ما لم يتضمنه أي طلب آخر.
وحدد اتحاد الكرة في ملف
االستضافة ملعبين رئيسيين
إلقامة المباريات هما :استاد
جابر األحمد الدولي ،واستاد
نـ ـ ـ ــادي ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ف ـي ـم ــا ح ــدد
مــاعــب "ال ـص ــداق ــة والـ ـس ــام"،
وع ـبــدال ـلــه الـخـلـيـفــة ،وصـبــاح
السالم ،وعلي صباح السالم،

مبنى االتحاد اآلسيوي لكرة القدم
والشباب للتدريب.

اجتماع مع كاراسكو
وف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،تعقد

الـلـجـنــة الـفـنـيــة اج ـت ـمــاعــا مع
ال ـم ــدرب االس ـبــانــي كــاراسـكــو
الثالثاء المقبل بعد االنتهاء
من المسحات التي سيجريها
وف ــد األزرق ،والـ ــذي سـيـغــادر

يــوم  20الـجــاري إلــى الرياض
لمواجهة المنتخب السعودي
ي ـ ــوم  25مـ ـن ــه ،ثـ ــم الـمـنـتـخــب
الـلـبـنــانــي ي ــوم  29مــن الشهر
ذاته ،في دبي.

االتحاد األردني يحتج على االستضافة!
في موقف مفاجئ وغير متوقع ،أعلن االتحاد األردني
لـكــرة ال ـقــدم احـتـجــاجــه عـلــى اخـتـيــار االت ـحــاد اآلسـيــوي
للكويت الستضافة المباريات المتبقية من المجموعة
الثانية ،في بيان رسمي أصدره عبر موقعه اإللكتروني،
ً
وذكر فيه أنه سيقدم احتجاجا رسميا بذلك.
وأرج ــع االتـحــاد سبب احتجاجه إلــى تغيير ترتيب
مباريات المجموعة ،إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة
في يونيو المقبل.
يذكر أنه في حال استكمال التصفيات بنظام الدورين
(ذهــابــا وإي ــاب ــا) ،ف ــإن المنتخب األردنـ ــي ك ــان سيواجه
منتخبنا الوطني ،ونظيره األسترالي في عقر دارهما،

ب

يان االتحاد األردني لكرة القدم

بعد أن واجههما في العاصمة عمان.
الــافــت فــي األمــر أن "األردن ــي" كــان قــد دعــم أستراليا
الستضافة استكمال التصفيات.
ويتنافس منتخبنا الوطني وشقيقه األردن ــي على
حجز البطاقة الثانية عن التأهل للمجموعة كأفضل ثوان
في جميع المنتخبات.
ويأتي منتخبنا في المركز الثاني برصيد  10نقاط،
ويتبعه األردني في المركز الثالث بنفس الرصيد ،بعد
أن رجحت األهداف كفة األزرق.
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن االتـ ـح ــاد األردن ـ ـ ــي ت ـق ــدم بطلب
الستضافة المباريات إال أنه تم رفض طلبه.

القادسية يعود بـ «نقطة» من كاظمة في الدوري الممتاز
●

أحمد حامد

بهدف لكل منهما ،تقاسم
فريقا كاظمة والقادسية لكرة
ا لـقــدم ،نقاط المواجهة التي
جـمـعــت بينهما مـســاء أ مــس
على استاد الصداقة والسالم
بــالـعــديـلـيــة ،ضـمــن مـبــاريــات
الجولة الثامنة من مباريات
ال ـ ـ ـ ـ ــدوري ال ـ ـم ـ ـم ـ ـتـ ــاز ،ل ـي ـصــل
األصـ ـ ـف ـ ــر إل ـ ـ ــى الـ ـنـ ـقـ ـط ــة ،15
والبرتقالي إلى النقطة .12
هدف كاظمة سجله شبيب
الخالدي من ركلة جزاء (،)42
فـ ــي ح ـي ــن عـ ـ ــادل ل ـل ـقــادس ـيــة
سيف الحشان (.)62
وخالل الشوط األول ،نجح
كــا ظـمــة ف ــي تـعـطـيــل مفاتيح
ل ـ ـعـ ــب الـ ـ ـق ـ ــادسـ ـ ـي ـ ــة ،ب ـ ـعـ ــد ان
ضيق المساحات أمام العبي
األص ـفــر ،وكـثــف تــواجــده في
وس ــط الـمـلـعــب ،فــي الـمـقــابــل
عـ ــاب أداء ا ل ـض ـي ــوف ا ل ـب ــطء
الشديد في التحضير.
و فـ ــي ا ل ــد ق ـي ـق ــة  ،37تـمـكــن
ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي ه ــامـ ـلـ ـت ــون مــن
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ركـ ـل ــة ج ــزاء
لـ ـك ــاظـ ـم ــة ،إثـ ـ ــر تـ ــدخـ ــل ق ــوي

وس ـ ـ ـي ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــد االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع
ال ـت ـط ــرق إلـ ــى مـ ــدة الـمـعـسـكــر
الـ ـخ ــارج ــي الـ ـ ــذي س ـي ـق ــام فــي
مايو المقبل ،إلى جانب الدولة
التي ستستضيف المعسكر،

وكذلك عدد المباريات الودية
التي سيخوضها الفريق في
المعسكر.

اليوسف يشكر «اآلسيوي»
تقدم رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الشيخ أحمد
اليوسف بالشكر إلى االتحاد اآلسيوي لكرة القدم
على منح الكويت ثقة استضافة المباريات المتبقية
من منافسات المجموعة الثانية.
ورحب اليوسف بجميع الدول الشقيقة والصديقة
الـ ـم ــوج ــودة ف ــي ال ـم ـج ـمــوعــة ،م ــؤك ــدا أن االت ـح ــاد
سيسخر كل إمكاناته الستضافتهم بشكل يليق
باسم الكويت ،التي استضافت العديد من األحداث
المهمة سابقا خليجيا وعربيا وآسيويا ،ونجحت
في ذلك بشهادة الجميع.

الكويت ّ
يتوج بلقب دوري الصاالت للسيدات

ج ـ ـ ــاب ـ ـ ــر األح ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي،
وخ ـي ـطــان م ــع الـســالـمـيــة في
ا لـ ـس ــا ع ــة  6.05ع ـل ــى ا س ـت ــاد
ناصر العصيمي.
وستكون الفرصة سانحة
في مباراة الفحيحيل صاحب
الـ ـم ــرك ــز الـ ـث ــام ــن ب ــرص ـي ــد 5
نـ ـ ـق ـ ــاط والـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب الـ ـت ــاس ــع
بــر صـيــد  4نـقــاط ألي منهما
السـتـعــادة ال ـتــوازن والـعــودة
إلى النتائج اإليجابية.

خيطان والسالمية

تسديدة سيف الحشان في طريقها لشباك كنكوني
م ـ ــن ح ـ ـ ــارس األصـ ـ ـف ـ ــر خ ــال ــد
ا ل ـ ــر شـ ـ ـي ـ ــدي ،كـ ـ ــاد أن ي ـك ـل ـفــه
ال ـب ـط ــاق ــة الـ ـحـ ـم ــراء ،لـ ــوال أن
الـ ـحـ ـك ــم عـ ـل ــي مـ ـحـ ـم ــود ك ــان
رحيما به ،واكتفى بالبطاقة
ال ـ ـ ـص ـ ـ ـفـ ـ ــراء ،ونـ ـ ـج ـ ــح ش ـب ـيــب
الـ ـخ ــال ــدي ف ــي ت ـس ــدي ــد رك ـلــة
الجزاء وترجمها إلى الهدف
األول.

استكمال دوري اإلسكواش
خالل اإلجازة األسبوعية
قــال أمين السر العام التحاد اإلسـكــواش ،منصور الـعــدوانــي ،إن
"لجنة المسابقات برئاسة نائب الرئيس حامد العمران اجتمعت
مــع إداري ــي األنــديــة المشاركة فــي بطولة ال ــدوري للموسم الحالي،
واستأنست برأيهم حول استكمال المتبقي من مباريات القسم الثاني
من الدوري العام ،واستقر الجميع على استئناف المباريات يومي
الجمعة والسبت من كل أسبوع إلى حين االنتهاء من فترة الحظر".
وأرجــع سبب اللعب في اإلجــازة األسبوعية لعدم قدرة الالعبين
في أوقات مبكرة خالل أيام االسبوع ،نظرا اللتزام معظمهم بالعمل
في الفترة الصباحية.
وأكد العدواني أن االتحاد حرص على إكمال الموسم ،والتكيف
مع الظروف الحالية إلى حين انتهاء الغمة ،السيما أن المتبقي 36
مباراة تم تقسيمها بواقع  4مباريات في اليوم الواحد على مدار 9
أيام بنهاية األسبوع ،على أن تنتهي بطولة الدوري  10أبريل المقبل،
أي قبل شهر رمضان ،مشيرا الى أنه سيكون هناك اجتماع ثان مع
األندية لتحديد فترة إقامة بطولة كأس االتحاد التي تحتاج إلى 8
ً
أيام تقريبا.
ّ
وبين أن لجنة المسابقات ،برئاسة العمران ،و"الحكام" برئاسة وليد
المزيدي ،تعمالن جاهدتين على إنجاح الموسم الحالي ،والوصول
به إلى بر األمان ،و"هذا بتوجيه من رئيس االتحاد وليد الصميعي،
الذي يتواجد باالتحاد يوميا ويتابع عمل اللجان".
وأعرب العدواني عن عتبه على اللجنة الثالثية ،لعدم المساواة بين
جميع األلعاب الرياضية ،وتمييز لعبة كرة القدم ،من خالل اعطائهم
ً
تصاريح بعد بدء فترة الحظر من اجل اقامة مبارياتهم ،مما أثر سلبا
على معنويات العبي األلعاب األخرى ،متمنيا من المسؤولين التعامل
بمسطرة واحدة مع الجميع ،السيما أن كل الالعبين ابناء الكويت،
والجميع يحرص على التعاون من اجل عودة الحياة الطبيعية.

وفي الشوط الثاني ،تراجع
ا لـمــردود البدني للبرتقالي،
وهـ ـ ــو م ـ ــا اسـ ـتـ ـغـ ـل ــه األصـ ـف ــر
ح ـيــث س ـجــل ه ــدف ال ـت ـعــادل
ف ــي ا لــد ق ـي ـقــة  ،62ب ـت ـســد يــدة
م ـ ــن داخـ ـ ـ ــل م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـجـ ــزاء
لـسـيــف ا ل ـح ـشــان ،ل ــم يحسن
حـ ـ ـ ـ ــارس كـ ــاظ ـ ـمـ ــة الـ ـتـ ـع ــام ــل
معها ،لينتهي اللقاء بتعادل

إيجابي بهدف لكل فريق.

مباراتا اليوم
إلــى ذل ــك ،تــواصــل الجولة
م ـنــاف ـســات ـهــا الـ ـي ــوم بــإقــامــة
م ـ ـبـ ــارات ـ ـيـ ــن ،ي ـل ـت ـق ــي ف ـي ـه ـمــا
الـفـحـيـحـيــل م ــع ال ـش ـبــاب في
ا لـ ـس ــا ع ــة  4.00ع ـل ــى ا س ـت ــاد

ثـمــة اخـتــاف فــي األه ــداف
لـ ـف ــريـ ـق ــي خ ـ ـي ـ ـطـ ــان الـ ـم ــرك ــز
األ خ ـ ـ ـيـ ـ ــر بـ ــر ص ـ ـيـ ــد  3نـ ـق ــاط
والسالمية السادس  9نقاط
ف ــي م ـبــارات ـه ـمــا الـ ـي ــوم ،لـكــن
هناك قاسما مشتركا بينهما
يتمثل في امتالكهما الرغبة
في تحقيق الفوز دون سواه.

فرحة العبات الكويت بالتتويج بلقب قدم الصاالت
ت ـ ـ ـ ّـوج الـ ـك ــوي ــت ب ـل ـق ــب دوري ك ـ ــرة الـ ـص ــاالت
للسيدات ،إثــر فــوزه فــي الـمـبــاراة النهائية التي
أقـيـمــت أم ــس عـلــى ن ــادي الـفـتــاة بــأربـعــة أه ــداف
مقابل هدف.
أح ـ ــرز أهـ ـ ــداف ال ـك ــوي ــت ال ــاع ـب ــات ريـ ــم الـمــا
وكسينيا (هــدفـيــن) وإيــولـيــا ،وه ــدف الـفـتــاة آالء
راضي.
وح ـقــق س ـي ــدات ال ـعــربــي ال ـمــركــز ال ـثــالــث بعد
اكتساحه القادسية بنتيجة ثقيلة قوامها .10-1
ونال مدرب الكويت رائد عبدالرزاق لقب أفضل

األبيض يحصد العالمة الكاملة في «ذهبي السلة»
●

جابر الشريفي

ن ـ ـجـ ــح ف ـ ــري ـ ــق الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ف ــي
ت ـح ـق ـيــق الـ ـع ــام ــة ال ـك ــام ـل ــة مــع
نهاية منافسات المربع الذهبي
من دوري كرة السلة ،بعد تغلبه
بسهولة على منافسه الجهراء
بنتيجة  ،57-104خالل المباراة
التي جمعتهما أمس األول على
صالة االتحاد في مجمع الشيخ
سعد العبدالله في ختام المربع
الذهبي ،والــذي شهد أيضا أول
فــوز للقادسية على كاظمة هذا
الموسم بنتيجة  ،63-68وبذلك
يـكــون الكويت حصد  12نقطة،
ي ـل ـيــه ث ــان ـي ــا كــاظ ـم ــة ب ـ ــ 9ن ـق ــاط،
متفوقا على القادسية الذي يملك
نفس الرصيد ،لكن فارق تسجيل
المباراتين منح البرتقالي المركز
الثاني ،وجاء الجهراء رابعا بـ6
ن ـقــاط دون تحقيق أي ف ــوز في
المربع الذهبي.
ووفـ ـق ــا ل ـن ـظ ــام الـ ـ ـ ــدوري ف ــإن
صاحب المركز االول في المربع
الذهبي الكويت سيالقي الجهراء
الــرابــع بنظام "الـبــاي أوف" من
ث ــاث مــواجـهــات فــي ال ــدور قبل
ا لـنـهــا ئــي ،بينما يلتقي كاظمة

ال ـث ــان ــي م ــع ال ـق ــادس ـي ــة ال ـثــالــث
بـنـفــس ال ـن ـظــام ،عـلــى أن يلتقي
الـفــائــزان بمواجهتين مــن أصل
ثــاثــة فــي الـ ــدور الـنـهــائــي الــذي
يقام بنفس النظام.
و لــم تحدد لجنة المسابقات
ف ــي االت ـ ـحـ ــاد ح ـت ــى اآلن مــوعــد
انـ ـط ــاق م ـنــاف ـســات الـ ـ ــدور قبل
الـنـهــائــي ،حـيــث تنتظر مــوافـقــة
الجهات المسؤولة على إصــدار
ال ـ ـت ـ ـصـ ــاريـ ــح لـ ـ ـع ـ ــدم الـ ـتـ ـع ــرض
لالعبين إلقــامــة الـمـبــاريــات في
الفترة المسائية.

احتجاج على اللعب في
الظهيرة
احتج فريقا كاظمة والقادسية
على إصــرار االتـحــاد على إقامة
المباريات في الفترة الصباحية
بـ ـط ــريـ ـق ــة مـ ـث ــالـ ـي ــة ،حـ ـي ــث ب ــدأ
القادسية اللقاء بتمرير هجمة
كــامـلــة بـ ــ 24ثــانـيــة بـيــن العـبـيــه،
وسط وقوف العبي كاظمة ،كما
قــام بعدها العبو كاظمة بعمل
مماثل بهجمة كاملة أيضا قبل
أن يقوم بعدها الالعبون بخوض
المباراة بشكل طبيعي.

جانب من مباراة الكويت والجهراء (تصوير جورج ريجي)

مــدرب ،والعبة األبيض المحترفة كسينيا لقبي
أفضل العبة وهدافة.
وحصلت العبة القادسية لورا ابراهيم على لقب
أفضل صاعدة ،والعبة العربي مريم البارون على
لقب أفضل العبة محلية العب محلية.
وتــوجــت عـضــوة مجلس إدارة ات ـحــاد الـكــرة،
رئيسة لجنة الكرة النسائية ،فاطمة حيات ،ونائبة
رئيسة اللجنة الشيخة نــورا الصباح ،وعضوة
الـلـجـنــة مــديــرة المنتخبات ف ــرح ب ــودي األنــديــة
الفائزة عقب انتهاء المواجهة النهائية.

«الكهرباء» بطل دوري
الوزارات لقدم الصاالت
ُ
ً
توج فريق وزارة الكهرباء والماء بطال لدوري الوزارات والمؤسسات
الحكومية لكرة القدم للصاالت للموسم  ،2021-2020بعد فوزه على فريق
وزارة الداخلية  ،6-2في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما على صالة
الشهيد فهد األحمد بالدعية ،بحضور نائب المدير العام للهيئة العامة
للرياضة  -رئيس اللجنة الفنية لكرة القدم لدوري الوزارات علي مروي،
ومسؤولي ال ــوزارات المشاركة ،وذهــب المركز الثالث لفريق الحرس
الوطني بعد تغلبه على وزارة األوقاف .2-3
وحـصــل العــب ال ـحــرس ،إبــراهـيــم ص ــاح ،على جــائــزة أفـضــل العب
بالبطولة ،ومحمد معيوف من وزارة الكهرباء كأفضل حارس ،والمدرب
عبيد الهذيلي من الحرس أفضل مدرب ،وفالح الشريدة من "الداخلية"
كأفضل إداري ،وفاز فريق وزارة األوقاف بكأس الفريق المثالي.
وفي نفس السياق ،هنأ علي مروي فريق "الكهرباء" بإحراز اللقب
للعام الثاني على التوالي ،وفريق الداخلية بالوصافة ،والحرس الوطني
ً
بالمركز الثالث ،مشيدا بالمستوى واألداء الفني والمهاري في المباراة
الختامية التي عكست تطورا واضحا في مستوى اللعبة بالدوري،
وأثنى على التزام الجميع بــاإلجــراءات واالشتراطات الصحية ،التي
تعكس مستوى الوعي المميز لدى منتسبي دوري الوزارات.
ّ
وثمن مروي الدعم الطيب الذي يحظى به دوري الوزارات في جميع
األلـعــاب مــن قبل المدير الـعــام للهيئة حمود فليطح ،ونائبه لقطاع
الرياضة للجميع الدكتور مشعل الهدبة ،وجهودهما الطيبة بالسعي
للنهوض بالرياضة للجميع .ومن ناحية أخرى ،تنطلق اليوم بطولة
كأس كرة قدم للصاالت بمشاركة  8فرق ،بإقامة  4مباريات ،حيث يلتقي
ً
فريق الكهرباء مع الداخلية الساعة  10صباحا ،ونادي الصم مع التعليم
ً
التطبيقي  11.30صباحا على صالة نادي كاظمة ،والحرس الوطني
ً
ً
صباحا ،والمالية مع الدفاع  11.30صباحا على صالة
مع األوقاف 10
الشهيد فهد األحمد.
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رياضة

ليدز يونايتد
يعرقل تشلسي

سلة أخبار
زيدان :فينيسيوس
في المسار الصحيح

األنظار نحو قمة أرسنال وتوتنهام
فشل تشلسي في تعزيز
حظوظه بسباق حجز بطاقة
مؤهلة لدوري أبطال أوروبا
للموسم المقبل ،بسقوطه
في فخ التعادل السلبي أمام
مضيفه ليدز يونايتد ضمن
منافسات المرحلة الثامنة
والعشرين من الدوري
اإلنكليزي لكرة القدم.

تعرض تشلسي لكبوة ،بعد
انتصارين ثمينين في الدوري
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم،
ً
َ
وتعادل سلبيا مع مضيفه ليدز
يونايتد ،أمس ،ضمن منافسات
المرحلة الثامنة والعشرين من
المسابقة.
ورفــع ليدز يونايتد رصيده
إلى  36نقطة في المركز الحادي
عشر ،مقابل  51نقطة لتشيلسي
في المركز الرابع بفارق نقطتين
خ ـلــف لـيـسـتــر س ـي ـتــي صــاحــب
المركز الثالث.
وبعد الفوز على حامل اللقب
ليفربول في عقر داره  - 1صفر،
وعلى إيفرتون  - 2صفر ،سقط
تشلسي في فخ التعادل السلبي،
ل ـي ـهــدر ف ــرص ــة انـ ـت ــزاع ال ـمــركــز
الثالث من ليستر سيتي.
ويتطلع تشلسي إلــى فرض
تـفــوقــه م ـج ــددا ،عـنــدمــا يلتقي
أتلتيكو مــدريــد اإلسباني يوم
األربـعــاء المقبل ،في إيــاب دور
الـسـتــة عـشــر م ــن دوري أبـطــال
أوروبا ،علما بأن مباراة الذهاب
انتهت بفوز تشلسي  -1صفر.

أرسنال وتوتنهام
وت ـت ـجــه االنـ ـظ ــار الـ ـي ــوم الــى
م ـل ـع ــب "االم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات" فـ ــي ل ـن ــدن،
حيث سيكون مسرحا لديربي
شـ ـ ـم ـ ــال لـ ـ ـن ـ ــدن ب ـ ـيـ ــن أرسـ ـ ـن ـ ــال

جانب من مباراة ليدز وتشلسي
العاشر وجاره توتنهام السابع.
وي ــدخ ــل ال ـفــري ـقــان ال ـم ـبــاراة
بـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــوي ـ ــات عـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــة عـ ـق ــب
نتيجتيهما الرائعتين الخميس
الـمــاضــي فــي مـســابـقــة ال ــدوري
األوروب ــي (يــوروبــا لـيــغ) ،حيث
قـطـعــا شــوطــا كـبـيــرا نـحــو ربــع
النهائي بفوز االول على مضيفه
اول ـم ـب ـيــاكــوس ال ـيــونــانــي ،1-3
وال ـث ــان ــي ع ـلــى ضـيـفــه ديـنــامــو
زغ ــرب ال ـكــرواتــي  -2ص ـفــر ،في
ذهاب ثمن النهائي.
وعــاد توتنهام الــى الواجهة
ف ــي اآلونـ ـ ــة االخـ ـي ــرة بتحقيقه
ثــاثــة ان ـت ـصــارات مـتـتــالـيــة في

ال ـ ـ ــدوري ،خــول ـتــه االرتـ ـق ــاء الــى
المركز السابع وانـعــاش آماله
ف ــي الـم ـنــافـســة ع ـلــى مـقـعــد في
دوري األبطال الموسم المقبل.

مان يونايتد يواجه وست هام
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــانـ ـ ـ ـب ـ ـ ــه ،سـ ـ ـيـ ـ ـح ـ ــاول
مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد مــواصـلــة
صحوته وتحقيق فوزه الثاني
ع ـلــى الـ ـت ــوال ــي ،ب ـعــد تـعــادلـيــن
مـ ـتـ ـت ــالـ ـيـ ـي ــن مـ ـخـ ـيـ ـبـ ـي ــن أم ـ ـ ــام
مضيفيه تشلسي و كــر يـسـتــال
باالس ،وذلك عندما يستضيف
وس ـ ــت ه ـ ــام ي ــون ــاي ـت ــد ب ـق ـيــادة

م ــدرب ــه ال ـس ــاب ــق االس ـك ـت ـل ـنــدي
دي ـف ـي ــد م ــوي ــز ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي قـمــة
ساخنة ،ألن الفارق بينهما ست
نقاط فقط مع مباراة أقل للفريق
اللندني.
وحده مانشستر سيتي نجح
في كسب نقاط أكثر من وست
هـ ــام يــونــاي ـتــد ف ــي عـ ــام .2021
وعلق مويز عن زيــارتــه لناديه
ال ـق ــدي ــم ق ــائ ــا" :ال يـمـكـنـنــي أن
أع ــد ب ــأي ش ــيء ،لكننا سنبذل
ق ـص ــارى ج ـهــدنــا ل ـلــذهــاب إلــى
هناك وتحقيق نتيجة ،هذا أمر
مؤكد".
وسـيـخــوض مــويــز الـمـبــاراة

خسارة المركز الثاني لمصلحة
لـيـسـتــر سـيـتــي ،الـ ــذي يـخــوض
اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارا س ـه ــا ن ـس ـب ـيــا امـ ــام
ضيفه شيفيلد يونايتد صاحب
المركز االخير.
وت ـف ـصــل نـقـطــة واح ـ ــدة بين
يونايتد وليستر سيتي ا لــذي
عاد بدوره الى سكة االنتصارات
ف ــي الـمــرحـلــة الـمــاضـيــة بـفــوزه
على مضيفه برايتون -1صفر.

في غياب أحد أبــرز نجومه في
األسابيع األخيرة ،هو مهاجمه
المعار من مانشستر يونايتد
جيسي لـيـنـغــارد غـيــر المؤهل
لخوضها بموجب عقد االعارة
بين الفريقين.
ويــدخــل مانشستر يونايتد
قمته مع وست هام بمعنويات
مـهــزوزة نسبيا ،عقب التعادل
امام ضيفه ميالن االيطالي (-1
 )1الخميس الماضي في ذهاب
الـ ــدور ثـمــن الـنـهــائــي لمسابقة
"يوروبا ليغ".
و يـ ــدرك مانشستر يونايتد
أ يـ ـض ــا أن أي ت ـع ـث ــر سـيـكـلـفــه

اسم كريستيانو يدوي في معقل «الملكي» كاسياس وسارة يعلنان انفصالهما
عاد اسم كريستيانو رونالدو ليدوي داخل
أروقة نادي ريال مدريد بعد خروج يوفنتوس
مــن ثمن نهائي دوري أبـطــال أوروب ــا وفــي ظل
عدم انتظام أداء الفريق الملكي منذ رحيل المهاجم
البرتغالي عن صفوفه لالنضمام لفريق السيدة
العجوز.
وبــدأ وكيل أعـمــال النجم البرتغالي خورخي
م ـي ـنــديــش ت ـحــركــاتــه لـبـحــث ال ـخ ـي ــارات الـقـلـيـلــة
الممكنة التي يمكن أن يشعر فيها كريستيانو
بالراحة في حال رحيله عن اليوفي .ومن بين تلك
الخيارات النادي الذي صنع أسطورة كريستيانو،
هدافه التاريخه بـ 450هدفا في  439مباراة ،وفي

باوتيستا يجرد روبليف
من لقب دورة قطر
ً
بلغ اإلسباني روبرتو باوتيستا أغوت المصنف خامسا نهائي
دورة قطر المفتوحة لكرة المضرب للمرة الثانية في مسيرته،
بعدما جرد الروسي أندري روبليف الثالث من اللقب بالفوز عليه
 3-6و 3-6أمس األول في نصف النهائي.
واح ـت ــاج بــاوتـيـسـتــا أغـ ــوت إل ــى ســاعــة و 14دقـيـقــة ليحسم
مواجهته مع حامل اللقب ،بعدما نجح في كسر إرسال ابن الـ 23
ً
ً
ً
عاما ،والمصنف ثامنا عالميا أربع مرات من أصل خمس فرص
أتيحت له في اللقاء ،الذي كان الخامس بينهما.
وبتحقيقه الفوز الثالث على روبليف الذي وصل الى نصف
النهائي مــن دون أن يلعب أي مـبــاراة نتيجة إعفائه مــن الــدور
األول ،ثم انسحاب منافسيه الفرنسي ريشار غاسكيه والمجري
مــارتــون فوشوفيتش ،بلغ اإلسباني النهائي الثامن عشر في
مسيرته ،والثاني له في الدوحة بعد  2019حين توج بلقبه التاسع
واألخير في مسيرته بفوزه في العاصمة القطرية على التشيكي
توماس بيرديتش .ويلتقي باوتيستا أغوت في النهائي الفائز من
مواجهة الجورجي نيكولوز باسيالشفيلي ،الذي أنهى الخميس
الماضي مشوار األسطورة السويسرية روجيه فيدرر ،ثم واصل
مغامرته وبلغ النهائي السادس في مسيرته بفوزه على األميركي
تايلور فريتز  )3-7( 6-7و 1-6في ساعة و 16دقيقة.

ظل وجود مدرب مثل زين الدين زيدان رافقه في رحلة
صـنــاعــة الـمـجــد .ووص ـلــت الـشــائـعــات إل ــى المؤتمر
الصحافي عبر اإلنترنت للمدرب الفرنسي ،والــذي
ابتسم حين تم سؤاله حول إمكانية عودة كريستيانو.
وق ــال زي ــدان ال ــذي ع ــادة مــا يتجنب الـحــديــث عن
أس ـم ــاء الــاع ـب ـيــن الـمــرشـحـيــن لــان ـض ـمــام لـفــريـقــه:
"تعرفون من هو كريستيانو لريال مدريد ،وما فعله
للنادي ،ومن هو كالعب ،وما نكن له من حب".
وأضاف"" :كل ما فعله كريستيانو هنا هو جزء من
تاريخ النادي ،ولكنه اآلن العب اليوفي ،وهو يقدم
أداء رائعا هناك وال يمكنني قول شيء عن األشياء
الكثيرة التي تقال".

أعلن حــارس المرمى الدولي السابق إيكر كاسياس
والصحافية سارة كاربونيرو ،أمس األول ،انفصالهما
عبر شبكات التواصل االجتماعي.
وق ــال ال ــزوج ــان اإلسـبــانـيــان فــي إع ــان ص ــدر بنفس
الصيغة عبر حساباتهما الشخصية في شبكة إنستغرام:
"كل من إيكر وأنا (سارة وأنا) فخوران جدا بالعائلة التي
شكلناها ،وبأننا كنا قادرين على مشاركة الحب الذي
مألنا بالسعادة خالل كل سنوات االرتباط هذه".
وتابعا" :اليوم يأخذ حبنا سبال مختلفة ،لكنها ليست
ً
بعيدة ،ألننا سنواصل معا أداء المهمة الرائعة المتمثلة
باالستمرار في أن نكون أبوين متفانين كما فعلنا حتى
اآلن .إنه قرار مدروس جدا نتخذه باالتفاق المتبادل".
وأشــار االثـنــان إلــى أن "االحـتــرام والـمــودة والصداقة
(إفي)
		
ستبقى تربطهما دائما".

فيالدلفيا يفوز وامبيد يتعرض إلصابة
ت ـعـ ّـرض الـكــامـيــرونــي جويل
امبيد ،نجم فيالدلفيا سفنتي
سيكسرز ،إلصابة قوية بركبته
ف ــي ّأول مـ ـب ــاراة ب ـعــد خــروجــه
م ـ ــن الـ ـحـ ـج ــر ال ـ ـص ـ ـحـ ــي ،خ ــال
ف ــوز فــريـقــه الــرابــع تــوالـيــا على
واش ـن ـط ــن ويـ ـ ـ ــزاردز ،101-127
أمس األول ،في دوري كرة السلة
األميركي للمحترفين.
امبيد الغائب عن مباراة كل
النجوم االحــد الماضي بسبب
قـ ـ ـي ـ ــود بـ ـ ــروتـ ـ ــوكـ ـ ــول ف ـ ـيـ ــروس
"كورونا" ،هبط بقوة على ركبته
ال ـي ـســرى ،بـعــد سـحـقــه ك ــرة في
السلة عندما كان فريقه متقدما
 60-80منتصف الربع الثالث.
وأضـ ــاف ال ـم ــدرب ع ــن العـبــه
ال ـ ـ ــذي س ـج ــل  23ن ـق ـط ــةَ ،و َه ــو
أع ـل ــى رص ـي ــد ف ــي فــري ـقــه "ف ــق ـ َـد
توازنه وهو يسقط .لن أتكهن.
م ـع ـن ــوي ــات ــه م ــرت ـف ـع ــة .فـلـنــأمــل
لالفضل".

كاسياس وسارة كاربونيرو

مباريات اليوم
التوقيت

القناة الناقلة

المباراة
الدوري االنكليزي

3:00

ساوثامبتون  -برايتون

beINSPORTS pr1

5:00

ليستر  -شيفيلد

beINSPORTS pr2

7:30

أرسنال  -توتنهام

beINSPORTS pr1

10:15

وب ـ ـعـ ــد خـ ـس ــارتـ ـي ــن ت ــوالـ ـي ــا
ق ـ ـل ـ ـص ـ ـتـ ــا ن ـ ـس ـ ـب ـ ـيـ ــا ص ـ ـ ــدارت ـ ـ ــه
الـمـفــاجـئــة لـ ـل ــدوري ،ع ــاد يــوتــا
جـ ـ ــاز إلـ ـ ــى س ـك ــة االن ـ ـت ـ ـصـ ــارات
على حساب هيوستن روكتس
.99-114
وف ــي ظ ــل ال ـغ ـيــاب المستمر
ألنتوني ديفيس ،كان فوز لوس
أن ـج ـل ــس ل ـي ـك ــرز ح ــام ــل الـلـقــب

ص ـع ـب ــا عـ ـل ــى ض ـي ـف ــه أن ــدي ــان ــا
بيسرز .100-105
وبـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــرودة أعـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاب ف ــي
الـ ـلـ ـحـ ـظ ــات ال ـ ـقـ ــات ـ ـلـ ــة ،ت ـع ـم ـلــق
ال ـ ـصـ ــربـ ــي نـ ـيـ ـك ــوال ي ــوك ـي ـت ــش
ل ـي ـخ ــرج دنـ ـف ــر ن ــاغ ـت ــس ف ــائ ــزا
على مضيفه ممفيس غريزليز
.102-103

6:15

غرناطة – ريال سوسييداد

beINSPORTS HD1

8:30

ايبار  -فياريال

beINSPORTS HD1

11:00

اشبيلية – ريال بيتيس

beINSPORTS HD1

الدوري االيطالي
5:00

تورينو – انتر ميالن

beINSPORTS HD3

5:00

بارما  -روما

beINSPORTS HD4

8:00

كالياري  -يوفنتوس

beINSPORTS HD3

10:45

ميالن  -نابولي

beINSPORTS HD3

يوفنتوس لنفض غبار الخروج القاري على حساب كالياري

كييزا نجم يوفنتوس والمدرب بيرلو

يسعى يوفنتوس نفض غبار
الخروج األوروبي المبكر على يد
بورتو البرتغالي ،واالحتفاظ بأمل
إحراز لقب الدوري اإليطالي لكرة
القدم للمرة العاشرة تواليا ،عندما
يحل ضيفا على كالياري اليوم في
المرحلة السابعة والعشرين.
وخ ــرج فــريــق الـسـيــدة العجوز
فــي ثـمــن نـهــائــي دوري االبـطــالــي
الذي يلهث وراءه منذ اخر تتويج
ل ــه ع ـ ــام  ،1996بـ ـف ــارق األهـ ـ ــداف
المسجلة خارج أرضه عن بورتو
ال ــذي تـفــوق عليه ذهــابــا  2-1قبل
أن يخسر امامه  2-3بعد التمديد
ايــابــا ،رغ ــم ان ــه لـعــب فـتــرة طويلة
بعشرة العبين لطرد احــد افــراده
منتصف الشوط الثاني.
ويـ ـحـ ـت ــل ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس ال ـم ــرك ــز
الثالث متخلفا بفارق  10نقاط عن
انتر المتصدر ،لكنه يملك مباراة
مؤجلة عنه ضد نابولي يخوضها
في السابع من ابريل.
و ي ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدو أن م ـ ـص ـ ـيـ ــر مـ ـ ـ ــدرب
يوفنتوس اندريا بيرلو ليس في
خطر ،وان ادارة الـنــادي لن تقيله

وتخطط للمستقبل معه ،علما بأن
المدربين اللذين سبقاه في تدريب
السيدة العجوز دفعا ثمن الخروج
المبكر من اوروبــا في الموسمين
الماضيين و هـمــا ماسيميليانو
اليغري وماوريتسيو ساري.
ول ــم يـخـســر كــال ـيــاري ف ــي آخــر
ثالث مباريات منذ ان تسلم تدريبه
ليوناردو سبمليتشي بعد سلسلة
من  16مباراة صام فيها عن الفوز.
يــذكــر أن كــال ـيــاري هــو الـفــريــق
الـ ــوح ـ ـيـ ــد ال ـ ـ ـ ــذي ل ـ ــم يـ ـس ـ ّـج ــل فــي
مرماه نجم يوفنتوس البرتغالي
كريستيانو رونالدو هداف الدوري
( 20هدفا) وذلــك منذ انتقاله الى
ص ـف ــوف ف ــري ـق ــه ق ــادم ــا م ــن ري ــال
مدريد االسباني قبل ثالثة مواسم.

إنتر يواجه تورينو
ّ
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،ي ـحــل ان ـتــر ال ــذي
يمني النفس بإحراز اللقب للمرة
االولى منذ عام  ،2010عندما توج
بثالثية تاريخية بقيادة المدرب
البرتغالي جــوزيــه مورينيو (مع

غاسبريني :لن نذهب
في نزهة إلى مدريد
أعرب مدرب أتاالنتا ،جيان
غاسبريني ،أمس األول ،عن
"ثقته" في قدرة فريقه في
التغلب على ُريال مدريد في
مباراة إياب ثمن نهائي دوري
األبطال املرتقبة ،الثالثاء ،رغم
تفوق "امللكي" بهدف نظيف
سجله في لقاء الذهاب.
وقال غاسبريني ،في
تصريحات تلفزيونية ،إن
العبيه لن يذهبوا "للقيام
بنزهة" على ملعب ألفريدو
دي ستيفانو ،معقل النادي
امللكي.
وتابع" :من الجيد أن تكون
لدينا ثقة .لن نذهب إلى
مدريد في نزهة".
وحول مواجهة اإلياب،
أكد أنها "مباراة تجعلنا
فخورين بخوضها ،وخاصة
مع إمكانية التأهل للدور
التالي ،وهو ما لم نخسره
بعد .يمكننا املحاولة ،وهذا
يمنحنا الرضا".
(إفي)

دي ماريا يمدد عقده
مع باريس

مانشستر يونايتد – وست هام beINSPORTS pr2
الدوري االسباني

امبيد بعد تعرضه لإلصابة

أكد زين الدين زيدان ،مدرب
ريال مدريد ،أن البرازيلي
فينيسيوس في املسار
الصحيح ،و"يتطور بشكل
جيد" ،وأبدى إعجابه بأدائه.
وقال زيدان" :أراه يتطور
بشكل جيد ،مع العلم بأنه
شاب ،وال يزال عليه التحسن،
وهذا هو ما يريده .دائما ما
يريد التحسن ،ويتدرب بشكل
جيد .دائما ما نطالب باملزيد
من كل العب .أراه يتطور
بشكل جيد ،وسنستمر في
فعل ما يفعل ،ألنه يستطيع
إعطاء املزيد في امللعب".
وتسبب غياب إدين هازارد
لإلصابة بالفترة املاضية في
عودة فينيسيوس للتشكيل
األساسي في  6مواجهات،
خمس منها على التوالي،
لكنه أكمل ثالثا من 10
مباريات فقط خاضها منذ
إصابة البلجيكي .لكن مع
عودة هازارد بعد تعافيه،
سيتعني على البرازيلي
االستفادة بشكل أكبر من كل
فرصة ستسنح له.
(إفي)

ال ـك ــأس الـمـحـلـيــة ودوري اب ـطــال
اوروبا) ،ضيفا على تورينو.
ولن يكون مدرب انتر أنتونيو
ك ــون ـت ــي ع ـل ــى م ـق ــاع ــد الــاع ـب ـيــن
االحتياطيين ،ألنه موقوف.
ويـ ـ ـ ـع ـ ـ ــول ان ـ ـت ـ ــر ع ـ ـلـ ــى هـ ــدافـ ــه
البلجيكي روميلو لوكاكو ثاني
تــرت ـيــب ال ـه ــداف ـي ــن م ــع  18هــدفــا،
ل ـت ـح ـق ـيــق ف ـ ـ ــوزه الـ ـث ــام ــن ت ــوال ـي ــا
واالقتراب اكثر واكثر من اللقب.
أما ميالن الثاني فيحل ضيفا
عـلــى نــابــولــي عـلــى ملعب دييغو
ارم ــان ــدو م ــارادون ــا ف ــي الـجـنــوب
اإليطالي.
وي ـ ـ ـعـ ـ ــانـ ـ ــي "روسـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــري"
اصابات عدة في صفوفه ابرزها
ن ـج ـم ــه ال ـ ـسـ ــويـ ــدي ال ـم ـخ ـض ــرم
زالتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان اب ـ ــراهـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــوفـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــش
وال ـ ـم ـ ـهـ ــاجـ ــم ال ـ ـ ـكـ ـ ــرواتـ ـ ــي ان ـت ــي
ري ـب ـي ـتــش ،وال ـم ــداف ــع الـفــرنـســي
ثيو هــرنــانــديــز ،والع ــب الوسط
الـجــزائــري اسماعيل بــن ناصر،
وال ـتــركــي هــاكــان جالهانوغلو،
وهؤالء سيغيبون عن المواجهة
المرتقبة ضد مانشستر يونايتد

في الدوري االوروبي الخميس.
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ،ع ـ ـ ــاد الـ ـجـ ـن ــاح
المكسيكي هيرفينغ لوسانو الى
تــدريـبــات نــابــولــي ه ــذا االس ـبــوع،
وسيكون جاهزا لخوض المباراة.

فوز أتاالنتا والتسيو
مــن جــانــب آخ ــر ،حـقــق أتــاالنـتــا
ف ـ ـ ـ ــوزا ث ـم ـي ـن ــا  3-1عـ ـل ــى ض ـي ـفــه
سـبـيـتـسـيــا ف ــي اف ـت ـتــاح الـمــرحـلــة
ً
ً
الـتــي شـهــدت أيـضــا ف ــوزا التسيو
 3-2على حساب كروتوني.
وتـ ـمـ ـك ــن أت ـ ــاالنـ ـ ـت ـ ــا م ـ ــن ح ـســم
المباراة في شوطها الثاني ،بثالثة
أه ــداف سجلها الـكــرواتــي مــاريــو
باساليتش ( 52و ،)72والكولومبي
لــويــس مــوريـيــل ( ،)54فيما أحــرز
روبيرتو بيكولي هدف سبيتسيا
الوحيد (.)82
وب ـ ـهـ ــذا الـ ـ ـف ـ ــوز ،رف ـ ــع أت ــاالن ـت ــا
رصـيــده إلــى  52نقطة فــي المركز
ً
الرابع مؤقتا أمام روما الذي يمتلك
 50نقطة ويلعب اليوم أمام بارما.

مدد النجم األرجنتيني أنخل
دي ماريا عقده مع باريس
سان جرمان الفرنسي ملوسم
إضافي حتى يونيو ،2022
وفق ما أعلن النادي في بيان
أمس األول.
وأشار بطل فرنسا ،في بيانه،
إلى أن العقد يتضمن "خيار
ثان" أيضًا.
التمديد لعام ٍ
واملهاجم األرجنتيني (33
عامًا) ،والذي وصل إلى
نادي العاصمة في عام 2015
قادمًا من مانشستر يونايتد
اإلنكليزي ،ينتمي إلى
مجموعة "الفانتاستيك فور"
(األربعة الرائعون) في سان
جرمان ،إلى جانب مواطنه
ماورو إيكاردي والبرازيلي
نيمار وكيليان مبابي.
ويخوض نيمار ومبابي
أيضًا مناقشات حيال
مستقبلهما مع النادي
الباريسي ،إذ ينتهي عقداهما
في يونيو .2022

نويل لوغريت رئيسًا
لالتحاد الفرنسي
أعيد انتخاب نويل لوغريت
( 79عاما) رئيسا لالتحاد
الفرنسي لكرة القدم ،أمس،
لوالية جديدة مدتها أربع
سنوات ،بعد فوز ساحق
من الدور األول على أقرب
منافسيه فريدريك تيرييه.
وهذه املرة الثالثة ،بعد 2012
و ،2017التي يبقى فيها
رجل األعمال في منصبه،
بعد حصوله على  73.02في
املئة من أصوات الجمعية
العمومية ،مقابل 25.11
في املئة لغريمه التاريخي،
املحامي والرئيس السابق
لرابطة الدوري تيرييه،
و 1.87في املئة لرجل األعمال
ومستشار االندية ميشال
موالن.

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

الوضع الهش
والمؤقت

استدعاء أحمد
السعدون

د .ناجي سعود الزيد

واضح من معطيات الواقع ،الذي نعيشه كمواطنين،
أنه ما لم تذهب الحكومة ،فإن ذهاب المجلس وارد
ً
جدا!
ليس هناك حل...
االستجوابات تنهمر كالسيل على رئيس الوزراء،
وتـنـهـمــر كــال ـطــوفــان ع ـلــى وزيـ ــر ال ـص ـحــة ،واالث ـن ــان
ينتميان لألسرة الحاكمة ،ألن بعض النواب يعتقدون
ً
أنــه من األسهل واألكـثــر إيــامــا للحكومة استجواب
ً
شيخ وزير بدال من وزير من خارج دائرة األسرة...
من وجهة نظر بعض النواب أن الحكومة ال مانع
لديها بالتضحية بوزير عادي للحفاظ على الوزراء
"الديلوكس"!
الغصة التي تشعر بها الحكومة لم تبدأ اليوم ،بل
ً
بــدأت بانتخابات الرئاسة ،علما بأنه لم يكن هناك
صراع أيديولوجي بمعنى الكلمة ،وإنما تسابق على
نفوذ وهمي لم تقره أي أعراف ،سواء كانت سياسية
أو دستورية أو حتى اجتماعية...
لـنـفـتــرض أن رئ ـيــس ال ـ ــوزراء اسـتـقــال ال ـي ــوم ،وتــم
تعيين شيخ آخر لرئاسة الحكومة ،فهل هذا سيرضي
النواب؟
ً
أش ــك ت ـمــامــا فــي ذل ــك ،فــرئـيــس الـحـكــومــة الـجــديــد
س ـي ـت ـعــرض ل ـن ـفــس ال ـض ـغ ــوط ول ـن ـفــس ال ـت ـهــديــدات
باالستجواب ولنفس عدم االستقرار السياسي ،الذي
أصبح متالزمة ليس لها حدود...
إذا كانت هناك حاجة للتغيير ،فــإن ذلــك التغيير
يجب أن يكون في النمط ،وليس في األشخاص ،هذا
التغيير فــي الـنـمــط الـسـيــاســي يـتــوجــب وج ــود فكر
ً
ً
جـمــاعــي مستقبلي ولـيــس ف ـكــرا أح ــادي ــا ي ـحــاول أن
يسيطر على وضع هش ومؤقت.

ً
ً
ُ
نظارات أوبرا تنعش مصنعا سويسريا
بعد المقابلة النارية ،التي أجرتها أوبرا
ويـنـفــري مــع ه ــاري ومـيـغــان ،والـتــي أدخلت
ُ
العائلة الملكية البريطانية في أزمــة ،طرح
ت ـس ــاؤل ع ـلــى ن ـطــاق واس ـ ــع ،ع ـبــر الـشـبـكــات
االجتماعية ،حول نوعية نظارات المذيعة.

وقال موقع روسيا اليوم ،أمس األول ،إن
نظارات اإلعالمية األميركية الشهيرة لفتت
األنظار ،خالل المقابلة التي عرضتها األحد
قناة "سي بي إس" األميركية ،وتابعها نحو
 17مـلـيــون مـشــاهــد فــي ال ــوالي ــات المتحدة،

الطقس والبحر

مواعيد الصالة
الفجر

04:41

العظمى 26

الشروق

06:00

الصغرى 13

الظهر

11:57

ً
أعلى مد  00:12صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:22

ً
 01:17ظ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

05:55

ً
أدنى جزر  07:14صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:12

 07:17م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

«آيفون Made in India ...»12
أع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة "أبـ ـ ـ ـ ـ ــل"
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ب ـ ـ ـ ــدء ت ـج ـم ـي ــع
هاتفها الذكي "آيفون  "12في
الهند ،حيث تكثف عمليات
الـتـصـنـيــع ال ـخــاصــة بـهــا في
ث ــان ــي أك ـب ــر س ــوق لـلـهــواتــف
الذكية في العالم.
وق ـ ــال ـ ــت "أبـ ـ ـ ـ ــل" ف ـ ــي ب ـي ــان
نقله مــو قــع سبونتيك أ مــس
دون أن ت ــذك ــر اسـ ــم ال ـم ــورد

ً
و 11مليونا في بريطانيا ،مما أدى إلى سيل
من الطلبات التي أغرقت العالمة التجارية
ال ـم ـص ـن ـعــة ل ـل ـن ـظ ــارات ف ــي م ــدي ـن ــة زي ـ ــورخ
السويسرية.
ً
وهــذه الماركة التي تتخذ مـقــرا لها في
مدينة فاندنسفيل السويسرية الصغيرة،
عـلــى ض ـفــاف بـحـيــرة زي ـ ــورخ ،أس ـســت عــام
 1993عـلــى يــد سـفـيــن غــوتــي ،وه ــي تنتج
نـ ـظ ــارات بـكـمـيــات ص ـغ ـيــرة ال ت ـت ـعــدى 10
ً
آالف زوج شهريا ،تباع لدى اختصاصيين
مستقلين.
وصممت النظارات ،التي وضعتها أوبرا
ً
خصوصا للمقابلة ،ويحمل تصميمها عنوان
"أو آر  ،"02بتوقيع سفين غوتي ،الذي التقى
اإلعالمية األميركية الشهيرة.
وأبدى غوتي "بعض االستغراب" إزاء هذه
ً
الشهرة المباغتة ،قائال" :هي وضعت نظارات
من تصميمنا في مقابالت أخرى ،مع باراك
أوبــامــا وليدي غاغا ودولـلــي بــارتــون ...لكن
منذ هذه المقابلة المشهودة ،نتلقى طلبات
من كل مكان".

اكتشفت «رجولتها» بعد زواجها!
علمت امرأة صينية ( 26سنة)
من مقاطعة تشجيانغ الشرقية،
أن ـ ـهـ ــا رج ـ ـ ــل بـ ـع ــد م ــراج ـع ـت ـه ــا
للمستشفى بـسـبــب إ صــا بـتـهــا
بخلع في الكاحل.
ون ـقــل مــوقــع روس ـي ــا ال ـيــوم،
أمس األول ،عن صحيفة Global
 Timesأن األطباء خالل فحصهم
لهذه المرأة اكتشفوا عدم وجود
الرحم والمبايض عندها ،ولكن

الــذي يصنع الهاتف الذكي:
"نـحــن ف ـخــورون بـبــدء إنتاج
آيفون  12في الهند لعمالئنا
المحليين".
وذك ـ ــر مـ ـص ــدران مـطـلـعــان
أن الــوحــدة الهندية التابعة
لـ ـش ــرك ــة "أب ـ ـ ـ ــل" الـ ـت ــاي ــوانـ ـي ــة
المصنعة للعقود "فوكسكون"
ستجمع الهاتف في مصنعها
بوالية تاميل نادو الجنوبية.

لديها كروموسوم  Yالذكوري.
وأضافت الصحيفة :لم تحبل
هذه المرأة رغم مرور سنة على
زواجـ ـ ـه ـ ــا ،ألنـ ـه ــا مـ ــن ال ـنــاح ـيــة
ال ــوراث ـي ــة ذك ــر ،عـلــى ال ــرغ ــم من
عدم اكتشاف األطباء لألعضاء
ال ـت ـنــاس ـل ـيــة ال ــذك ــري ــة ع ـنــدهــا.
ويـعـتـقــد األطـ ـب ــاء أن األع ـض ــاء
الذكرية تحللت.

حسن العيسى

لـمــاذا الغضب المحصور بــإعــام "تــويـتــر" على إحالة
شـخــص بـقــامــة أحـمــد ال ـس ـعــدون ،بـتــاريـخــه الـعــريــض في
معارك الديمقراطية ،إلى النيابة العامة ،بزعم مخالفة أوامر
حظر التجمع ،فالقانون بفرض تجريده وحياده ال يعرف
ً
ً
ً
صغيرا وال كبيرا ،وليس على رأس رئيس المجلس سابقا
ريشة ،مثلما نقول بالوقت ذاته إنه ليس على رأس شيخ أو
متنفذ تاج حصانة من حكم القانون! هل نغضب اآلن على
االنتقائية في تطبيق القانون ،كما يردد في "تويتر"؟! الرد
المتخيل من السلطة الواحدة يقول :نحن نطبق القانون
ً
على الجميع ،وال نستثني أحدا "حتى عيالنا سجناهم".
يمكن تقبل هذا الخطاب الدعائي لالستهالك العام لبعض
ً
الوقت ،إال أن هناك تحفظا عنه حسب التاريخ الحقيقي
للدولة "الدستورية".
ً
ما معنى أن يطبق القانون؟ هل يعد مثال صدور حكم
ً
قـضــائــي ض ــد شـخـصـيــة ن ــاف ــذة كــاف ـيــا ل ـن ـتــذرع بـحـيــاديــة
التطبيق ،ولــو حدثت فيه "أخ ـطــاء" حصنت هــذا المتهم
من العقوبة؟ هل يكفي أن تصدر النيابة أو القضاء أوامر
بالقبض عـلــى متهمين هــاربـيــن فــي قـضــايــا اخـتــاســات
وفساد رهيبة ،وال يمكن تنفيذها بسبب عذر هروب المتهم
لدولة ترفض قوانينها تطبيق أحكام القانون الكويتي،
ألنه ربما "يتعارض مع النظام العام" بشأن حقوق االتهام،
أو "ربما" في الحالة هذه ال يمكن "تطبيق القانون" ألنه ال
توجد جدية في مالحقة القضية من السلطة ،فهذا المتهم
إن قبض عليه وأحضر للكويت فسيفضح الكثيرين من
أهل أكبرها وأسمنها ،وننتهي آخر األمر بقناعة "مفيش
فايدة يا صفية"؟
فكرة تطبيق الـقــانــون بعدالة وإنـصــاف كقواعد عامة
مـجــردة ملزمة ال مـكــان لها فــي الــدولــة الـعـشــائــريــة ،التي
يحكمها ويهيمن على مقدراتها أفــراد من عائلة معينة،
لـيــس لـسـلـطــانـهــم حـ ــدود ،ول ــو ادع ــى خـطــابـهــا اإلعــامــي
ً
الرسمي غير ذلك ،وأيضا –للمفارقة -يتحد مع هذا الخطاب
الرسمي تبريرات المعارضين المتشدقين بعمق التاريخ
الديمقراطي الدستوري للدولة ،وكأن هؤالء المعارضين
المؤدبين يتحدثون عن سابقة وثيقة الماغنا كارتا أو
شعارات الثورة الفرنسية.
الغضب "التويتري" الستدعاء أحمد السعدون هو تعبير
عن مشاعر اليأس في حيادية التطبيق (التنفيذ) الفعلي
لحكم القانون ،فهم (المعترضين) صدقوا هذا الوهم عن
القانون وحياده ...إلخ إلخ.
الغاضبون يقولون :لماذا كبار المتهمين بسرقات المال
الـعــام هــربــوا بسهولة ويـســر؟ ولـمــاذا غير المتهمين من
المشهود بفسادهم التاريخي لم يتهموا بداية ،وجلسوا في
بيوتهم وقصورهم بأوروبا يتمتعون بالماليين الحرام؟
ً
ول ـمــاذا كــانــت هـنــاك دائ ـمــا م ـخــارج قــانــونـيــة للمتهمين،
ومخارج المباالة وصهينة عن االتهام لغير المتهمين؟
ً
ً
الرفض الستدعاء السعدون ،شكليا ،ال مبرر له ،وواقعيا
له كل المبررات.

وفيات
الجمعة 3 / 12
بدرية محمد رضا عباس علي أرملة عبدالحسين إبراهيم إسماعيل دشتي
ً
 56عاما ،شيعت ،ت99886423 :

خليل عبداللطيف مندني محمد

ً
 59عاما ،شيع ،ت99773397 ،99029266 :

راشد ًمحمد راشد رشيد الزعبي
 63عاما ،شيع ،ت99881525 :

مشاري راكان حمود المطيري

ً
 92عاما ،شيع ،ت62226285 :

رياض حمد خليفة الغرير

ً
 49عاما ،شيع ،ت99777718 ،97171796 :

حمد محمد صالح المري

ً
 55عاما ،شيع ،ت67777362 :

الشوارع ...صامتة ومغبرة

عبدالمجيد فيصل مزعل الدوسري

ً
 87عاما ،شيع ،ت97878078 ،99787101 :

أبرار محسن فرحان الشمري

ً
 38عاما ،شيعت ،ت97475665 ،95589993 :

سعيد ًرباح سعيد العتيبي

 83عاما ،شيع ،ت51107677 ،55588873 :

عبدالعزيز مجبل الفرج

ً
 79عاما ،شيع ،ت97880199 :
عائشة محمد طاهر الطاهر أرملة عبدالقادر محمد الزاير
ً
 83عاما ،شيعت ،ت66052111 ،99120120 :

ذياب صالح ذياب الذياب

ً
 79عاما ،شيع ،ت97979055 :

السبت 3 / 13
مرزوقة حمد رومي العازمي أرملة عطالله محمد الفريشي
ً
 85عاما ،شيعت ،ت99667814 ،99865138 ،99799312 :

يوسف غافل زايد العدواني

ً
 55عاما ،شيع ،ت56660062 ،51554646 :

سامي يوسف حسين الوتار

ً
 77عاما ،شيع ،ت50884058 ،55510255 ،50558889 :

علي شمالن مفرح العازمي

ً
 32عاما ،شيع ،ت65822229 :
منال علي العثمان زوجة عبدالعزيز عبدالرحمن البطحي
ً
 44عاما ،شيعت ،ت99665055 :
فاطمة محمد ناصر التناك أرملة إبراهيم حسين إبراهيم األنصاري
ً
 79عاما ،شيعت ،ت66655250 :

علي حمدان قرينيس العدواني

ً
 85عاما ،شيع ،ت98705555 :
آمال حسين عبدالله األربش زوجة عبدالعزيز عبداألمير األربش
ً
 59عاما ،شيعت ،ت99604018 ،99601145 :

مشعل محمد حسن الشراح
ساعدت العاصفة الترابية ،التي اجتاحت البالد أمــس األول ،وزارة الداخلية في تطبيق الحظر
الجزئي ،وكــادت الـشــوارع تخلو من المركبات ،وتراجع عــدد مرتادي الجمعيات التعاونية ،رغم
إمكانية الحصول على ترخيص "باركود" للذهاب إليها.

وانعدمت الرؤية بسبب الغبار الكثيف ،وكانت الشرطة سيدة الموقف ،سواء بالنقاط الثابتة التي
أقيمت لتطبيق قانون الحظر أو بسياراتها التي كانت تجول الشوارع للمحافظة على األمن ،ومساعدة
المحتاجين ،والصورة بعدسة عبدالمجيد الشطي لطريق ( 30االستقالل) السريع.

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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