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في «ال كاسا دي بابيل »5
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حكمة َّالكبار تنزع فتيل األزمة

محليات

األمير وولي العهد وجها إلى سحب بالغات «التجمعات» ضد النواب والمواطنين

• الغانم :أمام القانون ال مناصب أو مكانة سياسية • الخالد :القيادة السياسية أكدت أهمية التعاون بين السلطتين
محيي عامر

مساع قادها
بحكمة الكبار ،وبعد
ٍ
رئيس مجلس الــوزراء سمو الشيخ
صـ ـب ــاح الـ ـخ ــال ــد ل ـت ـه ــدئ ــة األجـ ـ ـ ــواء،
نزع سمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد ،وسمو نائب األمير الشيخ
م ـش ـعــل األحـ ـم ــد ،ف ـت ـيــل األزمـ ـ ــة بين
السلطتين التشريعية والتنفيذية،
بتوجيههما السامي وزارة الداخلية
الت ـخــاذ اإلجـ ـ ــراء ات ال ــازم ــة لسحب

بــا غــا تـهــا ا لـمـقــد مــة للنيابة العامة
ً
مؤخرا ضد التجمعات التي عقدها
أعـ ـ ـض ـ ــاء م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــة وع ـ ـ ــدد مــن
المواطنين ،على خلفية احتفاالتهم
بالفوز في االنتخابات ،واالجتماعات
ً
الـتـنـسـيـقـيــة ال ـت ــي ت ـل ـت ـهــا ،وأخـ ـي ــرا
االجـتـمــاع بــديــوان الـنــائــب المبطلة
عضويته د .بدر الداهوم.
وص ـ ـ ـ ــرح ال ـ ـخـ ــالـ ــد ب ـ ـ ــأن الـ ـقـ ـي ــادة

الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة وجـ ـ ـه ـ ــت إلـ ـ ـ ــى ات ـ ـخـ ــاذ
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ــازم ـ ــة ل ـس ـح ــب تـلــك
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاغ ـ ـ ــات ،كـ ـ ـم ـ ــا أكـ ـ ـ ـ ـ ــدت أهـ ـمـ ـي ــة
التعاون بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية ،ومواجهة كل التحديات،
وضـ ـ ـ ــرورة ال ـت ـم ـســك ب ـن ـهــج اح ـت ــرام
أحـكــام الــدسـتــور ،وتطبيق القانون
وااللـ ـت ــزام بــاالش ـتــراطــات الصحية،
ً
م ـعــربــا ع ــن ش ـكــره وت ـق ــدي ــره لسمو

األحداث األخيرة ...من البداية إلى النهاية
•  24فبراير :إعــان وقفة تضامنية
مع النائب د .بــدر الــداهــوم في ديوانه
على خلفية الطعن المقدم أمام المحكمة
الدستورية في عضويته.
•  27فــبــرايــر :ن ـشــر ال ـن ــائ ــب محمد
المطير ص ــورة الجـتـمــاعــه ون ــواب مع
ً
وزيـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ف ــي دي ـ ــوان ـ ــه ،مـعـلـنــا
بعد شــرح الــوزيــر األوض ــاع الصحية،
«تحويل الوقفة التضامنية إلى مؤتمر
صحافي ُينقل على وســائــل التواصل

االج ـت ـمــاعــي ب ـم ـشــاركــة ن ـ ــواب ورمـ ــوز
سياسية».
•  1م ــارس :إقــامــة الـمــؤتـمــر الصحافي
ً
بمشاركة  16نائبا وأكثر من  17شخصية
سياسية بينهم رئيس مجلس األمة األسبق
أحمد السعدون.
ً
ً
•  2مـ ــارس :أص ـ ــدر  22ن ــائ ـب ــا ب ـيــانــا
ً
ت ـضــام ـن ـيــا م ــع الـ ــداهـ ــوم ب ـع ـن ــوان «لـســت
وحدك».
•  3مارس :أجلت المحكمة الدستورية

بت الطعن المقدم في عضوية الداهوم إلى
 14مارس.
ً
•  4مــارس :اتخذ مجلس ال ــوزراء قــرارا
ً
بتطبيق الحظر الجزئي فــي الـبــاد شهرا
ً
ب ـ ــدءا م ــن  8مـ ــارس م ــن ال ـســاعــة الـخــامـســة
ً
ً
عصرا حتى الخامسة صباحا.
•  6مــارس :إع ــان تـقــديــم استجوابين
لــوزيــر الـصـحــة األول مــن الـنــائـبـيــن مهند
الساير ود .حسن جوهر واآلخر من النائب
د .أحمد مطيع.
02

األمـيــر وسمو ولــي العهد على هذا
التوجيه السامي.
وأع ـ ـ ـ ـ ــرب عـ ـ ــن ت ـ ـقـ ــديـ ــره ألع ـ ـضـ ــاء
ً
مجلس األمة ،مشددا في الوقت ذاته
ع ـلــى ضـ ـ ــرورة تـ ـع ــاون ال ـج ـم ـيــع في
مواجهة جائحة "كورونا" وااللتزام
بتوجيهات السلطات الصحية.
وكان رئيس مجلس األمة مرزوق
ال ـغــانــم ص ــرح ،ظـهــر أم ــس ،بــأنــه تم

●

حسين العبدالله

ً
من دون ضمان مالي ،وبعد تلقيها كتابا من
وزارة الداخلية بسحب جميع بالغاتها ضد
الـنــواب والمواطنين المخالفين لالشتراطات
الصحية ،ق ــررت النيابة الـعــامــة ،أم ــس ،إخــاء
ً
سبيل  15مواطنا ،بينهم رئيس مجلس األمة
األس ـبــق أحـمــد ال ـس ـعــدون وال ـن ــواب الـســابـقــون

محمد هايف وعبيد الوسمي وعادل الدمخي.
وخالل التحقيق معه أمس ضمن الدفعة الثانية
من مخالفي االشتراطات في تجمع بديوان النائب
د .بدر الداهوم ،أكد السعدون أنه لم يخالف القانون
الذي أقسم على احترامه  11مرة ولم يحنث بقسمه
الذي أداه أول مرة عام  ،1975قبل أن يرفض سداد
الكفالة الـتــي قررتها النيابة إلخــاء سبيله بعد
انتهاء التحقيق ،بقوله «ما أخلي ربعي».

«الصحة» تتجه إلعفاء المسافرين
َّ
المطعمين من الحجر المؤسسي
●

جورج عاطف

خ ــال ت ـف ـقــده الـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـشــؤون
ذوي اإلعــاقــة أمــس ،أعلن وزيــر الكهرباء
والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون
االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـت ـن ـم ـيــة الـمـجـتـمـعـيــة د.
مشعان العتيبي ،تمديد جميع شهادات
اإلعـ ــاقـ ــة ال ـم ـن ـت ـه ـيــة م ـ ــدة س ـن ــة (ال ـل ـج ــان
القديمة) ،و 5سنوات ألصحاب اإلعاقات
البسيطة والمتوسطة ،ومدى الحياة لذوي
اإلعاقات الشديدة.
٠٣

مراجعة جديدة
من «فوتسي راسل»
لبورصة الكويت

10

مكاسب جيدة لمؤشرات
البورصة ...والسيولة
 40.8مليون دينار

10

●

بغداد -محمد البصري

َ
بينما تنتظر ان ـفــراجــة تـهــدئــةٍ مــن إدارة
الرئيس األميركي جو بايدن ،تنشغل التيارات
الـعــراقـيــة الـمـقــربــة إل ــى إيـ ــران بــالـتـعــامــل مع
تـ ـح ــوالت س ــري ـع ــة ل ـك ـبــح جـ ـم ــاح ال ـف ـصــائــل
المسلحةّ ،
ينسقها فريق حكومة مصطفى
الكاظمي مــع أط ــراف محلية مـعــارضــة ،مثل
«حراك تشرين» ،وشركاء دوليين بينهم أطراف
خليجية وعربية.
ً
ويبدو أحيانا أن هذه المناورات تصل إلى

حد غضب حلفاء طهران ،الذين طلبوا ،أمس
األول ،استدعاء رئيس جهاز المخابرات ،وهو
رئيس الوزراء نفسه.
وتـ ــذكـ ــر م ـ ـصـ ــادر رفـ ـيـ ـع ــة فـ ــي ب ـ ـغـ ــداد أن
الكاظمي يعمل بـبــطء على إج ــراء مناقالت
فــي الـقـيــادات االستخبارية ،بــدأهــا بخمسة
من كبار الضباط يديرون غرف المعلومات
في وزارات الدفاع والداخلية وعمليات القوات
المسلحة ،وكــانــوا محسوبين على طهران،
بينما عمد األسبوع الماضي إلى نقل المئات
م ــن ض ـبــاط ج ـهــاز ال ـم ـخــابــرات م ــن الـجـنــاح

نفسه ،كمدققين في عمل المنافذ الحدودية
وال ـمــوانــئ ،األم ــر ال ــذي ًاعتبرته كتلة الفتح
المقربة من طهران ،إزاحة لتيار مخلص نحو
أطراف بعيدة.
واتهم قيس الخزعلي ،األمين العام ألبرز
فصيل مسلح في الـعــراق ،حكومة الكاظمي
بأنها سلمت جهاز المخابرات إلــى ضباط
إماراتيين ،في انتقاد مباشر للتنسيق الذي
بدأ يتصاعد مع أطراف عربية وحلف الناتو،
فــي مـجــال تـبــادل المعلومات االستخبارية
حول أنشطة العنف وغسل األموال وسواها.

ليبيا :حكومة الوحدة تتسلم مهامها
ورئيس تونس أول الزائرين

ُ
توافق على نزع السالح في سرت والجفرة

غداة أداء الحكومة الليبية
ا ل ـ ـجـ ــد يـ ــدة  -ا ل ـم ـك ـل ـف ــة إدارة
ً
م ــرح ـل ــة ان ـت ـق ــال ـي ــة ،وصـ ـ ــوال
النـ ـتـ ـخ ــاب ــات م ـ ـقـ ــررة ن ـهــايــة
العام ،بهدف توحيد السلطة
وطـ ـ ـ ـ ـ ــي صـ ـ ـفـ ـ ـح ـ ــة ع ـ ـ ـقـ ـ ــد م ــن
الفوضى -اليمين القانونية
أم ـ ـ ــام الـ ـب ــرلـ ـم ــان ف ـ ــي ط ـب ــرق
شرق البالد ،جرت بالعاصمة
الـ ـلـ ـيـ ـبـ ـي ــة ط ـ ــرابـ ـ ـل ـ ــس ،أم ـ ــس،

كشفت م ـصــادر مطلعة أن وزارة
ال ـص ـحــة تـتـجــه إلعـ ـف ــاء الـمـســافــريــن
ال ــذي ــن ت ـل ـقــوا الـتـطـعـيــم م ــن الـحـجــر
المؤسسي.
وق ــال ــت ال ـم ـص ــادر ،لـ ـ «ال ـج ــري ــدة»،
إن ثـمــة اس ـت ـعــدادات صحية إلنـشــاء
عيادات ميدانية مصغرة في الوزارات
وال ـج ـه ــات الـحـكــومـيــة والـجـمـعـيــات
التعاونية ومساكن العزاب 02

مبدأ المحاصصة السياسية ،لكن األخطر أن
هذا النموذج يصلح للتعميم في محافظات
جنوبية أخرى ،مثل المثنى والنجف وبابل،
وتسليم السلطة هناك ،كما حصل في ذي قار،
ً
إ لــى ضـبــاط عسكريين مستقلين سياسيا ،
ً
تـمـهـيــدا الن ـت ـقــال وتـغـيـيــر تــريــدهـمــا قــواعــد
ال ـحــراك الشعبي ،قبل االنـتـخــابــات ،لتأمين
قواعدها ومرشحيها ،بعد شهور طويلة من
عمليات االغتيال واالختطاف والترويع ،التي
تعرض لها قادة تيارات تشرين.
متفرجين
وال يقف حلفاء إيــران
02

«جنوبيون» يحاصرون الحكومة
اليمنية في عدن

« »AUMتحقق مركزًا
مرموقًا على مستوى
الجامعات في تصنيف
Green Metric

اقتصاد

11
مليون دينار أرباح
«التجارية العقارية»
في 2020

محليات

03
«األبحاث» يدشن
«الطوارئ» لذوي اإلعاقة
السمعية

دوليات

16

١٦

ّ
مراسم تسليم وتسلم السلطة
ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ــرئـ ــاسـ ــي
لحكومة الــوفــاق ،والمجلس
ال ــرئ ــاس ــي ال ـج ــدي ــد ورئ ـي ــس
ح ـك ــوم ــة ال ـ ــوح ـ ــدة الــوط ـن ـيــة
عبدالحميد دبيبة.
حـ ـض ــر ال ـ ـمـ ــراسـ ــم ك ـ ــل مــن
رئـ ـي ــس ال ـم ـج ـلــس ال ــرئ ــاس ــي
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد مـ ـحـ ـم ــد الـ ـمـ ـنـ ـف ــي،
ورئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ح ـ ـكـ ــومـ ــة 02

سورية :انهيار االقتصاد
يتسارع ...واالحتجاج
مستحيل

رياضة

بريطانيا تقرر زيادة ترسانتها النووية
ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى م ـنــذ ان ـت ـه ــاء الـ ـح ــرب الـ ـب ــاردة
وسقوط االتحاد السوفياتي ،وفي حين تسعى
ل ـنــدن بـعــد «بــري ـك ـســت» إل ــى اس ـت ـعــادة مكانتها
ً
كـ ـق ــوة رئ ـي ـس ـي ــة ع ـل ــى الـ ـس ــاح ــة ال ــدولـ ـي ــة وف ـق ــا
لمفهوم «غلوبل بريتن» (بريطانيا العالمية)،
قـ ّـررت الحكومة البريطانية في ختام المراجعة
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ل ــأم ــن والـ ـ ــدفـ ـ ــاع وال ـس ـي ــاس ــة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ن ـ ـشـ ــرت أمـ ـ ـ ــس ،رفـ ـ ــع سـقــف
ترسانتها النووية بزيادة تبلغ نحو  45في المئة.

٠٧

فهد تركي وعادل سامي

العراق :تغييرات في «االستخبارات» تقلق خصوم الكاظمي
وتـ ـت ــوق ــع مـ ـ ـص ـ ــادر مـ ـق ــرب ــة م ـ ــن ح ـكــومــة
الكاظمي أن تقوم الفصائل بتصعيد إعالمي
كبير ،قد يرافقه تحرك ميداني يكثف هجمات
الـصــواريــخ ضــد قــواعــد أمـيــركــا والـنــاتــو في
العراق ،ويستدرج الكاظمي لمواجهة ميدانية.
وف ـ ــي سـ ـي ــاق ال ـ ـصـ ــراع ال ـس ـي ــاس ــي ،نـجــح
«حــراك تشرين» في إسقاط محافظ ذي قار،
وه ــي وحـ ــدة إداريـ ـ ــة ك ـب ـيــرة واسـتــراتـيـجـيــة
جـنــوب ال ـبــاد ،وال ـتــزم الـمــالـكــي باستبداله
بشخصية يــرضــى عـنـهــا ال ـح ــراك الشعبي،
وسحب صالحيات األحزاب في اختياره وفق

مؤتمر التنمية المستدامة:
تأثير «كورونا» على
التعليم كارثي

محليات

ً
النيابة تخلي  15مواطنا في قضية
«تجمع الداهوم» بال ضمان

تمديد شهادات اإلعاقة المتوسطة
 5سنوات و«الشديدة» مدى الحياة
●

إبالغه بأنه ستتم إحالته إلى النيابة
العامة ،على خلفية بعض التجمعات
واالحـتـفــاالت الـتــي تمت بعد إعــان
ً
نتائج االنتخابات ،مؤكدا أنه سيكون
أول م ــن يـمـتـثــل وآخـ ــر م ــن يـخــالــف،
"وأمام القانون ال توجد مناصب وال
مكانة سياسية".

04

وهــذه المراجعة االستراتيجية ،التي تعد
األولى منذ انسحاب المملكة المتحدة الكامل
َ َ
ً
من االتحاد األوروبــي ،تعتبر روسيا تهديدا
ً
كبيرا للبالد ،وتظهر رغبة في التركيز على
منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وتـ ـتـ ـمـ ـث ــل إحـ ـ ـ ــدى ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات ال ــرئ ـي ـس ـي ــة
فــي الـتـقــريــر ال ـمــؤلــف مــن  100صـفـحــة الــذي
سيعرضه رئيس الــوزراء بوريس جونسون
على النواب ،في زيادة السقف األقصى 02
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ً
الخالد يتلقى اتصاال من ولي عهد البحرين

نائب األمير يستقبل ناصر المحمد

بحثا التطورات وتعزيز التعاون الثنائي

اسـتـقـبــل سـمــو نــائــب األمـيــر
وول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد ال ـش ـي ــخ مـشـعــل
األحـ ـم ــد ،بـقـصــر ب ـي ــان ،صـبــاح
أم ـ ـ ـ ــس ،سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ ن ــاص ــر
المحمد.

الفيلكاوي :دفع العالقات مع
تايلند إلى مستويات أرحب

تلقى رئـيــس مجلس الـ ــوزراء سـمــو الشيخ
صباح الخالد اتصاال هاتفيا ،أمــس ،من ولي
العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين
األمير سلمان بن حمد ،وجرى خالل اللقاء بحث
العالقات األخوية الوطيدة بين البلدين ،وسبل
تعزيز التعاون ليشمل مختلف المجاالت التي
تحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
ك ـم ــا تـ ــم اسـ ـتـ ـع ــراض ال ـق ـض ــاي ــا اإلق ـل ـي ـم ـيــة
والــدول ـيــة ذات االه ـت ـمــام الـمـشـتــرك ،وتنسيق
المواقف حيالها.

نائب األمير مستقبال ناصر المحمد أمس

النواف وسفير باكستان بحثا العالقات الناصر يتسلم أوراق اعتماد سفير الفاتيكان

ً
النواف مستقبال سفير باكستان أمس
استقبل نائب رئيس الحرس الوطني الفريق
أول مـتـقــاعــد الـشـيــخ أحـمــد ال ـن ــواف ،فــي ديــوانــه
ب ــال ــرئ ــاس ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـح ــرس ال ــوطـ ـن ــي ،سـفـيــر
جـمـهــوريــة بــاكـسـتــان اإلســام ـيــة الـصــديـقــة لــدى
الكويت سيد سجاد حيدر.

ورح ــب ال ـنــواف ،بسفير باكستان ،وتــم خالل
اللقاء بحث الموضوعات ذات االهتمام المشترك
والتأكيد على أهمية تعزيز العالقات بين البلدين
الصديقين.

تسلم وزير الخارجية وزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء
الشيخ الدكتور أحمد الناصر
نسخة من أوراق اعتماد سفير
الكرسي الرسولي (الفاتيكان)
لـ ــدى ال ـك ــوي ــت يــوج ـيــن مــارتــن
نــوج ـي ـنــت ،وذلـ ــك خ ــال الـلـقــاء
الذي تم أمس بديوان عام وزارة
الخارجية.
وتـ ـمـ ـن ــى الـ ـن ــاص ــر لـل ـس ـفـيــر
الجديد التوفيق في مهام عمله،
ولـلـعــاقــات الـثـنــائـيــة الــوثـيـقــة
التي تجمع البلدين الصديقين
المزيد من التقدم واالزدهار.
وح ـضــر ال ـل ـقــاء نــائــب وزي ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ـسـ ـفـ ـي ــر م ـج ــدي
ال ـ ـظ ـ ـف ـ ـيـ ــري ومـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد وزي ـ ـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة لـ ـش ــؤون ال ـمــراســم
الـ ـسـ ـفـ ـي ــر ض ـ ـ ـ ــاري ال ـ ـع ـ ـجـ ــران،
وم ـ ـسـ ــاعـ ــد وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
لشؤون مكتب وزير الخارجية

●

هـنــأ وزي ــر الــداخـلـيــة الـشـيــخ ثــامــر العلي،
عبر االتصال الهاتفي ،جميع الطلبة الضباط
المتفوقين من الدفعة ( )46بكالوريوس علوم
شرطية ،والمقرر تخرجهم من أكاديمية سعد
العبدالله للعلوم األمنية ،خالل األيام المقبلة.
وأوضحت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم
األمني بــوزارة الداخلية أن ذلــك يأتي ضمن
ح ــرص الـعـلــي عـلــى تـقــديــم الــدعــم المعنوي
ً
لـلـمـتـفــوقـيــن ،حـتــى ي ـكــونــوا م ـث ــاال يـحـتــذى،
ولـ ـب ــذل م ــزي ــد م ــن ال ـج ـه ــود والـ ـح ــرص على
مواصلة االرت ـقــاء بالمستوى خــال مسيرة
العمل الميداني.

الناصر لدى تسلمه أوراق اعتماد سفير الفاتيكان
الـ ـسـ ـفـ ـي ــر صـ ــالـ ــح الـ ـل ــوغ ــان ــي،
ونائب مساعد وزير الخارجية
لشؤون مكتب وزير الخارجية

الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار أح ـ ـمـ ــد الـ ـش ــري ــم،
وعدد من كبار مسؤولي وزارة
الخارجية.

الوزير تفقد هيئة البيئة وأشاد بدورها

العلي خالل االتصال بالطلبة

الظفيري ورومانوسكي يبحثان التطورات

الظفيري خالل لقائه السفيرة األميركية

األحداث األخيرة...

ً
•  7مارس :أحالت وزارة الداخلية إلى النيابة بالغا ضد المتحدثين
ف ــي الـمــؤتـمــر الـصـحــافــي ب ــدي ــوان ال ــداه ــوم بـتـهـمــة مـخــالـفــة قــانــون
االشتراطات الصحية.
•  7مــارس :أعـلــن النائبان المطير والــداهــوم تقديم استجواب
لرئيس الوزراء من محور واحد هو االنتقائية في تطبيق القانون.
ً
•  8مارس :قدم النائبان استجوابهما رسميا وتم إدراجــه على
أول جلسة مقبلة.
•  14مارس :أصدرت المحكمة الدستورية حكمها ببطالن عضوية
ً
الداهوم ،وفي اليوم ذاته اجتمع  28نائبا بمكتب المطير في المجلس
ً
وأصدروا بيانا أعادوا خالله ترتيب أولوياتهم للجلسة األولى ،في
ً
وقت جدد  14نائبا موقفهم من عدم التعاون مع سمو الشيخ صباح
الخالد.
•  15مارس :حققت النيابة مع الدفعة األولى من قائمة المتحدثين
فــي ال ـنــدوة وأم ــرت بحبسهم ومـنـهــم د .عبيد الــوسـمــي والـنــائـبــان
السابقان محمد هايف ود .عادل الدمخي ،وفهد فالح بن جامع بعد
رفضهم دفع الكفالة المقررة بـ  100دينار لإلفراج عنهم.
ً
ـرا عنوانه «الحكومة ِّ
تحمر
•  16مــارس :نـشــرت «الـجــريــدة» خـبـ
العين وتحيل النواب بالجملة إلى النيابة» لمخالفتهم االشتراطات
الصحية أثناء االحتفال.
•  16مارس :النيابة تحقق مع الدفعة الثانية من قائمة المتحدثين
في الندوة من غير النواب ،وبينهم السعدون ،وتأمر بحبسهم بعد
رفضهم دفع الكفالة المقررة.
•  16مارس :بتوجيهات سامية ،أعلن سمو رئيس الوزراء سحب
بالغات وزارة الداخلية المقدمة ضد النواب والمواطنين.

«الصحة» تتجه إلعفاء المسافرين...

ً
ومجمع دور الرعاية لإلسراع بالتطعيم تحقيقا للمناعة المجتمعية
ومحاصرة للوباء.
وأشارت إلى أن تلك اإلجراءات تأتي متزامنة مع زيادة مرضى
العناية المركزة في المستشفيات منذ فبراير الماضي ،مبينة أن

اج ـت ـم ــع ن ــائ ــب وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الـسـفـيــر م ـجــدي ال ـظ ـف ـيــري أم ــس مع
سفيرة الواليات المتحدة األميركية
لـ ــدى ال ـك ــوي ــت إل ـي ـن ــا روم ــان ــوس ـك ــي،
وتم خالل اللقاء بحث عدد من أوجه
العالقات الثنائية بين البلدين إضافة
إلى تطورات األوضاع على الساحتين
اإلقليمية والدولية.
وحـ ـ ـض ـ ــر ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء م ـ ـسـ ــاعـ ــد وزيـ ـ ــر
الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير
السفير أيـهــم الـعـمــر ،ومـســاعــد وزيــر
الخارجية لشؤون األميركتين الوزير
المفوض حمد المشعان.

بحث وزي ــر النفط وزي ــر التعليم
العالي الدكتور محمد الـفــارس مع
سفيرة الواليات المتحدة األميركية
ل ــدى ال ـكــويــت ،الـيـنــا رومــانــوس ـكــي،
أم ــس األول ،سـبــل تـعــزيــز الـتـعــاون
العلمي بين البلدين البتعاث الطلبة
فــي التخصصات المطلوبة بسوق
العمل.
وقالت وزارة التعليم العالي ،في
ب ـي ــان ص ـح ــاف ــي ،إن «ال ـب ـح ــث خــال
اللقاء تناول شؤون مبتعثي الكويت
لـ ـل ــدراس ــة فـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
لـكــل ال ــدرج ــات الـعـلـمـيــة ،ومـنــاقـشــة
الموضوعات ذات االهتمام المشترك
على صعيد التعليم العالي والبحث
العلمي».
وأض ـ ــاف ـ ــت أن ال ـج ــان ـب ـي ــن بـحـثــا
أيضا آخر المستجدات والتطورات
الناتجة عــن ال ـحــوار االستراتيجي
مــع أمـيــركــا باعتبار وزارة التعليم
العالي تترأس فريق التعليم ،وكذلك
دعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
لبعض البرامج المقترحة من الجانب
األميركي ،والتي توفر فرص التدريب
للطلبة.
وثمنت «التعليم العالي» الشراكة
والدعم والتعاون من قبل الواليات
المتحدة لتسهيل إجراءات الطلبة.
وشـ ـ ــارك ف ــي ال ـل ـقــاء وك ـي ــل وزارة
التعليم العالي د .صبيح المخيزيم،
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العراق :تغييرات في «االستخبارات»...
إزاء هــذه الـتـحــوالت ،بــل يشيرون بــوضــوح كــل يــوم إلــى أن هناك
أجندة خارجية تريد االستفادة من زخــم االحتجاجات الشعبية
وفرصة وجــود فريق الكاظمي في السلطة ،لقلب األوض ــاع لغير
مصلحة النفوذ اإليراني.
ً
وذكرت مصادر أن أطرافا لبنانية دخلت على الخط ،لتضع قواعد
ً
عمل جديدة يمكنها الرد على خطوات الكاظمي ،وتتضمن تصعيدا
على أكثر من مستوى.
وكلما اقترب موعد االنتخابات المبكرة ،تزايد الحديث عن الدور
الحاسم لإلشراف الدولي على االقتراع ،والضوابط الجديدة التي
ّ
ً
ستعقد كثيرا َإمكانية الفصائل في التالعب بالنتائج.
ٌ
وقد يزيد قلق الميليشيات ،أنباء حول تحالف بين أبرز خمس
شخصيات معتدلة مرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة ،تعمل مع
الكاظمي ،كما يترشح ،لجمع شتات ممثلي السياسة العقالنية في
البالد ،كمقربين إلى «حراك تشرين» ومرجعية النجف ومعارضين
لنفوذ إيران ،األمر الذي يأخذ المناورات إلى مستوى توتر أقصى.

ليبيا :حكومة الوحدة تتسلم مهامها...
الوحدة عبدالحميد دبيبة ،ورئيس المجلس األعلى للدولة
خالد الـمـشــري ،ورئـيــس المجلس الــرئــاســي ل ـ «الــوفــاق» فايز
السراج ،ونائبيه أحمد معيتيق وعبدالسالم كاجمان.
وأل ـقــى الـحـضــور كـلـمــات أث ـنــوا فـيـهــا عـلــى ال ـج ـهــود ،التي
أثمرت عن توحيد السلطات الليبية في هيئة تنفيذية واحدة
ُّ
وتسلمها مقاليد السلطة بشكل ديمقراطي سلمي.
ً
ويبدو أن الملف األمني برز سريعا إلى سطح التحديات،
التي تواجه السلطة التنفيذية الجديدة والفريق الحكومي
ً
بقيادة دبيبة ،وتحديدا ما يتعلق بالفوضى األمنية ،التي
تعيشها مدينة بنغازي مقر حكومة عبدالله الثني الموازية

بحث سفير الكويت لدى
تايلند ،محمد الفيلكاوي ،مع
رئيس البرملان التايلندي،
شوان ليكباي ،أمس ،السبل
الكفيلة بدفع العالقات بني
البلدين إلى مستويات أفضل
وأرحب ،سواء من ناحية
العالقات بني الشعبني
الكويتي والتايلندي
خصوصا ،أو في املجالني
السياسي واالقتصادي،
وغيرهما بشكل عام.
وذكرت سفارة الكويت لدى
تايلند ،في بيان تلقته "كونا"،
أن السفير الفيلكاوي بحث
أيضا ،خالل لقائه بليكباي،
سبل دعم وتطور العالقات
بني البلدين من خالل تبادل
الزيارات بني املسؤولني.
وأضاف البيان أن رئيس
البرملان التايلندي أعرب عن
تمنياته بأن تكلل العالقات
الطيبة بني البلدين بزيارته
للكويت ،فور االنتهاء من
جائحة "كورونا".

السعيد يلتقي السفير
الهندي

العلي هنأ الطلبة الضباط المتفوقين الفارس والسفيرة األميركية ناقشا
في «بكالوريوس العلوم الشرطية» تعزيز التعاون العلمي وتدريب الطلبة
محمد الشرهان

سلة أخبار

الفارس لدى زيارته هيئة البيئة أمس
وال ـم ـل ـح ــق ال ـث ـق ــاف ــي فـ ــي ال ـس ـف ــارة
األميركية نلسون وين.
وزار ال ـف ــارس أم ــس الـهـيـئــة الـعــامــة
للبيئة ،وكان في استقباله مديرها العام
ر ئـيــس مجلس اإلدارة الشيخ عبدالله
األحمد ونوابه ومديرو اإلدارات.
وأع ـل ـن ــت ال ـه ـي ـئــة ف ــي بـ ـي ــان ل ـه ــا أن
ال ـجــولــة تـخـلـلــت زيـ ــارة إلدارة االل ـتــزام
البيئي المعنية بالمخالفات البيئية
وطرق دفع المخالفات والتعامل معها
ثم إلى إدارة البيانات البيئية.
وأك ــدت أن ال ـفــارس اطـلــع على نظام

م ـع ـل ــوم ــات ال ــرق ــاب ــة ال ـب ـي ـئ ــي الـمـعـنــي
بتوفير المعلومات البيئية ،حيث أعرب
عــن اع ـتــزازه الكبير بــالــدور الــذي تقوم
به الهيئة في التوعية للمحافظة على
البيئة من أجل خدمة الوطن والمواطن
والمقيم على ارض الكويت.
وأش ــارت الهيئة إلــى إشــادة الفارس
بدور الهيئة وبالجهود والخدمات التي
تقدمها في سبيل المحافظة على البيئة
بجميع مجاالتها.

والمدعومة من قبل قــوات «الجيش الوطني» بزعامة خليفة
حفتر.
وفي حين ،أعلن حفتر أن قواته ستدخل لـ«ضبط األمور» في
بنغازي ،بعد حدوث بعض االختراقات األمنية ،خالل لقاء مع
مشايخ قبيلة العواقير ،تحدثت مصادر من بنغازي عن منع
قوات حفتر النعقاد اجتماع قبلي موسع لقبائل شرق البالد،
بهدف دعم حكومة الوحدة.
في م ــوازاة ذلــك ،توصلت لجنة « ،»5+5المعنية بتنسيق
الملف األمني بين فرقاء المشهد الليبي بشرق البالد وغربها،
إلى تفاهم يقضي بإبعاد مظاهر التسلح عن سرت والجفرة،
ً
باإلضافة إلى العمل على حصر المرتزقة وقواعدهم ،تمهيدا
إلخراجهم.
وبــاإلضــافــة إل ــى الـمـلــف األم ـنــي الـشــائــك ،فــي ظــل ضبابية
المرحلة المقبلة وخـلــو حقيبة «الــدفــاع» بحكومة الــوحــدة،
يواجه دبيبة ،الــذي تسلم مهامه بصفة رسمية من السراج،
ً
«إرثــا ثقيال» في ما يتعلق بالملفين المالي واإلداري ،وسط
حديث عن اختالالت كبيرة تتطلب المحاسبة.
ً
ـت تعقد قــوى دولية وإقليمية آمــاال عريضة على
وفــي وقـ ٍ
إمكانية إخراج البالد من الفوضى واالنقسام ،أعلن الرئيس
التونسي قيس سعيد أنه سيقوم بزيارة رسمية لليبيا اليوم.
وأوضحت الرئاسة التونسية أن الزيارة ،وهي األولى منذ
تسع سنوات لرئيس تونسي إلى طرابلس« ،تندرج في إطار
مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا ،وربط جسور
التواصل وترسيخ التشاور والتنسيق» بين البلدين.
واستضافت تونس نهاية  2020مندوبين ليبيين اجتمعوا
برعاية األمم المتحدة ،في إطار ملتقى الحوار السياسي الذي
أفضى إلى تشكيل الحكومة االنتقالية الجديدة في ليبيا.
(طرابلس -وكاالت)

بريطانيا تقرر زيادة ترسانتها...
لمخزون المملكة المتحدة من الرؤوس الحربية النووية من
ً
 180إلــى  ،260بزيادة قدرها نحو  45في المئة ،لتضع حدا

استقبل مساعد وزير
الخارجية لشؤون آسيا،
السفير علي السعيد ،السفير
الهندي لدى الكويت تسيبي
جورج ،وناقش الجانبان
العالقات الثنائية ،وسبل
تعزيزها ،واملسائل ذات
االهتمام املشترك.

«نماء» :مليون دينار لتوفير
الغذاء لألسر المتعففة
ّ
وقعت "نماء الخيرية"
بجمعية اإلصالح االجتماعي،
عقد اتفاق مع شركة "لولو
هايبر" بقيمة تتجاوز مليون
دينار ،لتوفير الغذاء لألسر
املتعففة داخل الكويت وفق
نظام البطاقات املمغنطة،
وذلك بالشراكة االستراتيجية
والفاعلة مع إدارة املصارف
الوقفية في األمانة العامة
لألوقاف.
وقال الرئيس التنفيذي في
"نماء" سعد العتيبي ،في
تصريح صحافي أمس ،إن
تجديد اتفاقية مصرفي
العشيات وإطعام الطعام،
بالتعاون مع أمانة األوقاف،
يأتي هذا العام في ظل
ظروف أزمة تفشي فيروس
كورونا ،مضيفاُ :
سيخصص
جزء كبير من أعمال مصرف
العشيات هذا العام لألسر
املتضررة من "كورونا" في
الكويت.
َّ
وبي العتيبي أن "نماء"
حددت الفئات األشد حاجة
لالستفادة من املساعدات
العينية ،التي تقدمها ضمن
مصرف "إطعام الطعام"
و"صرف العشيات" ،وهي
ضعفاء الدخل واأليتام
واألرامل واملطلقات وذوو
االحتياجات الخاصة
والعمال.

لعملية نزع السالح التدريجية التي جرى تنفيذها منذ سقوط
ً
االتحاد السوفياتي قبل  30عاما.
ً
ووفقا للتقرير ،فإن هذا التغيير الــذي يتخذ بعد االلتزام
ال ــذي قطعته لـنــدن فــي عــام  2010بتقليص التسلح بحلول
منتصف العقد ّ ،2020
تبرره «مجموعة متزايدة من التهديدات
التكنولوجية والعقائدية».
وك ـتــب جــون ـســون ف ــي مـقــدمــة ال ـمــراج ـعــة« :أظ ـه ــر الـتــاريــخ
أن المجتمعات الــديـمـقــراطـيــة هــي أق ــوى داع ــم لـنـظــام دولــي
منفتح وقادر على الصمود ،ولكي نكون منفتحين ،يجب أن
ً
نكون أيضا في أمان ،وهذا يتطلب تعزيز البرنامج النووي
البريطاني».
وإذ رأت المراجعة أن «قــوة الصين المتزايدة تشكل أبرز
تحديات العقد الحالي» فإنها اعتبرت أن «روسيا تبقى الخطر
األكبر في منطقة األطلسي» ،فيما أكد جونسون ،أن «التهديد
ً
ً
اإلرهابي في البالد ما زال مرتفعا» ،مضيفا« :سنبني شراكة
أمنية مع دول عدة بينها السعودية».
وبحسب المراجعة ،سيقام مقر جديد لألمن الداخلي في
إطار خطط لتحسين التصدي «للتهديد الرئيسي» الذي يشكله
اإلرهاب ،ويرجح التقييم وقوع هجوم كيماوي أو بيولوجي
أو نووي بحلول نهاية العقد.
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محليات

شهادات اإلعاقة المتوسطة  5سنوات ّوالشديدة مدى الحياة
تمديد
ّ
• العتيبي تفقد صاالت مراجعي «الهيئة» وأكد تسريع وتيرة تسلم األجهزة التعويضية
• مراجعة ملفات المعاقين واتخاذ اإلجراءات الالزمة عند ثبوت أي تالعب أو ادعاء
جورج عاطف

وصف العتيبي قانون حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة بأنه
مفخرة للكويت ،بما احتواه
من خدمات ومزايا ،الفتا إلى
أنه «إذا ارتأينا ضرورة إدخال
تعديالت على مواد القانون
فسيتم ذلك لتحقيق مصلحة
المعاقين».

معاودة النظر
في الشهادات
غير الممددة
بناء على
توجيه الوزير

العوضي

تـفـقــد وزيـ ــر ال ـك ـهــربــاء وال ـمــاء
والطاقة المتجددة ،وزير الشؤون
االجتماعية والتنمية المجتمعية،
د .مشعان العتيبي ،أمس ،صاالت
االس ـت ـق ـب ــال ف ــي ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
ً
لشؤون ذوي اإلعاقة ،مستمعا إلى
مالحظات وشكاوى المراجعين،
كـ ـم ــا اجـ ـتـ ـم ــع ب ـ ـمـ ــديـ ــرة ال ـه ـي ـئــة
للتباحث حول أمور وموضوعات
عدة تخص المعاقين.
وكشف العتيبي ،في تصريح
ص ـحــافــي ع ـلــى ه ــام ــش ال ـجــولــة،
أنه تم االتفاق على تمديد جميع
ش ـهــادات اإلعــاقــة المنتهية مــدة
سنة (اللجان القديمة) و 5سنوات
ألصـ ـح ــاب اإلع ـ ــاق ـ ــات الـبـسـيـطــة
والـ ـمـ ـت ــوسـ ـط ــة ،ومـ ـ ـ ــدى ال ـح ـي ــاة
ً
لــاعــاقــات ال ـشــديــدة ،مـشـيــرا إلــى
أن م ـ ــوض ـ ــوع ص ـ ـ ــرف األج ـ ـهـ ــزة
الـتـعــويـضـيــة ،السـيـمــا الـكــراســي
المتحركة ،سيدرس باستفاضة
مع مديرة الهيئة ،ليتسنى تذليل
ال ـص ـع ــوب ــات ال ـت ــي ت ــواج ــه ذوي
اإلع ــاق ــة ب ـهــذا ال ـص ــدد ،مــن خــال
وضع خطة لمعالجة أي إشكالية
ف ــي ه ــذا الـمـلــف لـتـســريــع وتـيــرة
الصرف.
وذكر العتيبي ،أنه تم االتفاق
مع مسؤولي الهيئة على تبسيط

اإلجراءات والتوسع في استخدام
الخدمات اإللكترونية ،السيما في
ظل جائحة "كورونا" ،بما يضمن
انجاز معامالت ذوي اإلعاقة في
منازلهم دون الحاجة إلى زيارة
مقر الهيئة.
وأوض ــح أنــه خــال الجولة تم
االط ــاع عـلــى سـيــر الـعـمــل داخــل
ص ـ ــاالت اس ـت ـق ـبــال ال ـمــراج ـع ـيــن،
ً
وآلـيــة إنـجــاز الـمـعــامــات ،فضال
عن الخدمات المقدمة لهذه الفئة
الـ ـع ــزي ــزة ع ـل ــى قـ ـل ــوب ال ـج ـم ـيــع،
ً
ً
م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن ث ـم ــة بــرنــام ـجــا
لتطوير الخدمات المقدمة لذوي
اإلعاقة.
وك ـ ـشـ ــف ال ـع ـت ـي ـب ــي ع ـ ــن ع ـقــد
سلسلة اجتماعات ،خالل الفترة
ال ـم ـق ـب ـل ــة ،مـ ــن قـ ـي ــادي ــي ال ـه ـي ـئــة
بـحـضــور مختصين فــي شــؤون
اإلع ـ ــاق ـ ــة لـ ـسـ ـم ــاع م ـق ـتــرحــات ـهــم
ً
وآرائ ـهــم لتطوير العمل ،مرحبا
بأي مقترح من هذه الجهات من
شــأنــه الـتـسـهـيــل عـلــى المعاقين
واالرتقاء بخدماتهم.

مدعو اإلعاقة
وشــدد على أن اللجان الفنية
فــي الهيئة تــراجــع جميع ملفات

ذوي اإلع ــاق ــة ،وف ــي ح ــال ثـبــوت
أي ت ــاع ــب م ــن ج ــان ــب ال ـب ـعــض،
أو ادع ـ ــاء اع ــاق ــة سـتـتـخــذ بحقه
اإلج ــراءات الــازمــة ،الفتا إلــى أن
ً
هناك تنسيقا مع وزارة الصحة،
ص ــاح ـب ــة االخـ ـتـ ـص ــاص والـ ـق ــول
الفصل فــي مسألة م ـعــادوة فتح
ح ـ ـضـ ــانـ ــات األط ـ ـ ـفـ ـ ــال ،الس ـي ـم ــا
الـخــاصــة بــالـمـعــاقـيــن ،فـفــي حــال
ً
سمحت بذلك سيتم فتحها فورا.
وأك ـ ــد ال ـع ـت ـي ـبــي ،أن ال ـقــانــون
( )2010/8ال ـصــادر بـشــأن حقوق
األش ـ ـخـ ــاص ذوي اإلعـ ــاقـ ــة يـعــد
م ـف ـخ ــرة ل ـل ـك ــوي ــت ،ب ـم ــا احـ ـت ــواه
مــن خــد مــات تعليمية وتأهيلية
ومزايا مالية تضمن حياة كريمة
للمعاقين ،الفتا إلــى أن في حال
ارتأينا ضــرورة ادخــال تعديالت
على مواد القانون سيتم ذلك بما
يحقق مصلحة المعاقين.
وأضـ ــاف أن "ه ـن ــاك تـعــديــات
م ـقــدمــة ع ـلــى ال ـق ــان ــون ال ـحــالــي،
أبرزها صالحية شهادات االعاقة،
وتقليص عملية المراجعة للهيئة
لتكون للضرورة".

تمديد الشهادات المنتهية
من جانبها ،قالت مديرة الهيئة

العتيبي والعوضي خالل تفقد صالة المراجعين في «هيئة اإلعاقة»
الـعــامــة لـشــؤون ذوي اإلعــاقــة ،د.
شفيقة العوضي ،إن "أبرز األمور
الـتــي نوقشت مــع الــوزيــر تمديد
شهادات اإلعاقة المنتهية ،األمر
الذي يمثل هاجسا لدى الكثيرين،
السيما في ظل الوضع الصحي
الــراهــن" ،مشيرة إلــى أن "الهيئة
جــددت هــذه الشهادات مــدة سنة

إب ـ ـ ــان بـ ــدايـ ــة "الـ ـج ــائـ ـحـ ــة" ،عـلــى
أمـ ــل ان ـح ـس ــار الـ ــوبـ ــاء ،وه ـ ــذا ما
ً
ح ــدث حـقــا بنهاية  ،2020حيث
تراجع المنحنى الوبائي وأعداد
اإلص ـ ــاب ـ ــات الـ ـي ــومـ ـي ــة ،غ ـي ــر أن ــه
لــأســف ضربتنا مــوجــة جــديــدة
تضاعفت خاللها اإلصابات".
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت ال ـ ـع ـ ــوض ـ ــي "م ـ ــن

وزير الشؤون :التعيين في مجالس «التعاونيات» لموظفي الوزارة
«للحاليين ولفترة محددة في المجالس التي انتهت والية أكثر من نصف أعضائها»
أعلن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ،وزير الشؤون
االجتماعية والتنمية المجتمعية د .مشعان العتيبي ،تعديل
بعض أحكام القرار الوزاري رقم (/30ت) لسنة  ،2020الصادر بشأن
الشروط الواجب توافرها للتعيين في مجالس إدارات الجمعيات
التعاونية.
وأوضح العتيبي ،في بيان ،أن التعديل في شروط التعيين بتلك
المجالس يضمن أن يكون العضو المعين من موظفي الــوزارة،

نظرا لما يتمتعون به من خبرات إدارية ومالية في مجال العمل
التعاوني.
وأضاف أن "التعديل يأتي لتدارك األخطاء التي يقع فيها بعض
مجالس اإلدارة ،مما يقتضي تعيين البعض مــن ذوي الخبرة
والكفاءة للنهوض بالجمعيات".
وأكدت مصادر "الشؤون" لـ "الجريدة" ،أن عملية التعيين داخل
مـجــالــس اإلدارة الـتـعــاونـيــة للموظفين الـحــالـيـيــن ،ال سيما أن

المتقاعدين من موظفي الوزارة يجوز تعيينهم بأي وقت ،مشددة
على أن القرار ،السالف ذكره ،سيتم العمل به لفترة وجيزة.
وأوضحت المصادر ،أن الهدف الرئيسي من القرار ،التعيين في
مجالس اإلدارة التي انتهت والية أكثر من نصف أعضائها (،)1+4
ليتسنى لها ممارسة أعمالها بـصــورة قانونية وعــدم فقدانها
ً
النصاب ،بما ال يؤثر على أعمالها ،أو ينعكس سلبا على عموم
المستهلكين.

ّ
 %60نسبة إشغال أسرة أجنحة «كورونا» في «العدان»
تساوي إصابات «كورونا» والشفاء منه بـ  1314حالة و 7وفيات

●

عادل سامي

كشفت مصادر صحية مطلعة ،أن
نسبة إشغال أسـ ّـرة أجنحة "كوفيد
 "19ف ــي مـسـتـشـفــى ال ـ ـعـ ــدان بـلـغــت
 60بــالـمـئــة ،ف ــي حـيــن بـلـغــت نسبة
إشغال أسـ ّـرة العناية المركزة نحو
 70بالمئة.

وقالت المصادر لـ "الجريدة" ،إن
نسبة إشغال ّ
أسرة األجنحة والعناية
المركزة المخصصة لمرضى "كوفيد
 "19فــي مستشفى ال ـعــدان وغيرها
مــن المستشفيات شـهــدت ارتـفــاعــا
مـلـحــوظــا م ـنــذ ب ــداي ــة ش ـهــر فـبــرايــر
الماضي.
وأوضحت أن عدد المرضى الذين

يتلقون العالج في العناية المركزة
بمستشفى العدان بلغ  26مريضا،
الفتة إلى أن إجمالي أسـ ّـرة العناية
ال ـمــركــزة ف ــي الـمـسـتـشـفــى يـبـلــغ 38
سريرا.
وأش ــارت إلــى أن إجمالي أجنحة
"كوفيد  "19في مستشفى العدان ،4
ونظرا للزيادة في أعــداد المرضى،

«الصحة» لتعليق ملصق ُ«م َّ
طعم» على مالبس طواقمها

علمت «الجريدة» أن وزارة الصحة تدرس التعميم
على جميع طواقمها الطبية والفنية واإلداري ــة ممن
تلقوا اللقاح المضاد لمرض «كوفيد »19-وضع ملصق
ّ
«مطعم» على صدر مالبسهم.
وقالت مصادر صحية مطلعة إن عشرات المراكز
الصحية انتهت من تطعيم كــوادرهــا كافة والبعض

اآلخر ّ
طعم نحو  70بالمئة من العاملين فيه.
وأش ــارت إلــى أن هّــذه الخطوة سـتــؤدي إلــى شحذ
همم المراجعين وحثهم على التطعيم ،الفتة إلى أن
فرقا طبية سيتم تخصيصها لشرح فوائد التطعيم
لمراجعي المرافق الصحية.

تم افتتاح جناح جديد هو الخامس
فــي المستشفى ،ويحتوي على 16
سريرا.
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت أن ال ـم ـس ـت ـش ـف ــى ك ــان
يستقبل من  5إلى  7حاالت في اليوم
خالل سبتمبر الماضي ،وبــات اآلن
يستقبل من  15إلى  20حالة يوميا.
وأكــدت أن اعتماد أقسام العناية
المركزة في المستشفيات على بعض
أنـ ـ ــواع أدويـ ـ ــة ال ـك ــورت ـي ــزون لـعــاج
الحاالت التي تعاني أعراضا شديدة،
ساهم فــي خفض مـعــدالت الوفيات
وارتفاع حاالت الشفاء من المرض.
وشـ ـ ـ ـ ـ ــددت ع ـ ـلـ ــى حـ ـ ـ ــرص وزارة
ال ـ ـص ـ ـحـ ــة ،مـ ـن ــذ ب ـ ــداي ـ ــة ال ـج ــائ ـح ــة،
عـلــى إدخـ ــال أح ــدث ال ـبــروتــوكــوالت
العالجية المستخدمة لعالج مرضى
"كوفيد  "19في المستشفيات العامة،
والـمـسـتـمــدة مــن تــوصـيــات منظمة

الصحة العالمية والـمــراكــز الطبية
المعتمدة.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ــرى ،أع ـل ـن ــت وزارة
الصحة تسجيل  1314إصابة جديدة
بفيروس كورونا المستجد في البالد
خ ــال ال ـ ـ  24ســاعــة ال ـمــاض ـيــة ،كما
سجل  1314حالة شفاء.
وك ـش ـفــت الـ ـ ـ ــوزارة ،ف ــي ب ـيــان لها
أم ــس ،عــن وف ــاة  7ح ــاالت ،فــي حين
بلغ عدد من يتلقون الرعاية الطبية
في أقسام العناية المركزة  215حالة.
وذكرت أن عدد المسحات التي تم
إجراؤها خالل الـ 24ساعة الماضية
بـلــغ  9317مـسـحــة ،لـيـبـلــغ مجموع
الـ ـفـ ـح ــوص مـ ـن ــذ بـ ــدايـ ــة ال ـج ــائ ـح ــة
و ح ـ ـتـ ــى اآلن م ـل ـي ــو ن ــا و 923أ ل ـف ــا
و 896فحصا مخبريا ،وبذلك تبلغ
نسبة اإلصــابــات الـجــديــدة مــن عدد
المسحات .%14.1

●

دشن معهد الكويت لألبحاث
الـعـلـمـيــة بــال ـت ـعــاون م ــع ال ـن ــادي
الرياضي الكويتي للصم برنامج
خ ــدم ــة الـ ـ ـط ـ ــوارئ ( )112لـ ــذوي
اإلعــاقــة السمعية بــالـتـعــاون مع
وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،والـ ـ ـ ــذي يـعــد
ً
إنجازا في مجال خدمة هذه الفئة
ف ــي ال ـك ــوي ــت؛ لـتـقــديـمــه خــدمــات
الطوارئ وطلب المساعدة ،سواء
كان اإلبالغ عن حوادث مرورية أو
الحرائق أو المشاكل الصحية عن
طريق لغة اإلشارة.
وبهذه المناسبة ،قالت المديرة
العامة للمعهد د .سميرة السيد
ع ـمــر ،ف ــي كـلـمــة ل ـهــا ،إن المعهد
صـمــم ه ــذا ال ـبــرنــامــج وبــرمـجـتــه
ل ـي ـتــوافــق م ــع اح ـت ـي ــاج ــات ذوي
اإلع ــاق ــة الـسـمـعـيــة ف ــي ال ـكــويــت،
ومواءمة الظروف التي تستدعي
ً
حاالت الطوارئ ،ليكون عونا لهم،

المشاركون في تدشين برنامج خدمة الطوارئ للصم
الـعـلــوم واالبـتـكــار وتـطــويــر نظم
وبرمجيات تساهم بشكل مباشر
ف ــي تــذل ـيــل ال ـع ـق ـبــات ام ـ ــام ذوي
ً
اإلعاقات بمختلف أنواعها ،مبينا
ً
أن المعهد قام بجهود كبيرة جدا
في هذا البرنامج الذي يعد األول
من نوعه في الكويت.

وفـ ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ن ـف ـس ــه ،قــالــت
م ـ ــدي ـ ــرة دائـ ـ ـ ـ ــرة تـ ـط ــوي ــر ال ـن ـظ ــم
والبرمجيات م .نــورة الغرير ،إن
ه ــذا ال ـبــرنــامــج م ـتــاح بنظامين
مختلفين في األجهزة الذكية هما
( ANDRIODو ،)IOSوذلك لضمان
وصــول البرنامج ألكبر شريحة

مستفيدة منه ،مؤكدة أن البرنامج
س ـي ـقــوم ب ـت ـطــويــرات وت ـعــديــات
لضمان ترجمة أي خدمات جديدة
للطوارئ السريعة.
وأوض ـحــت الـغــريــر أن الفريق
انتهى من التصميم النهائي وقام
بتسليمه ل ــوزارة الداخلية ليتم

وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت أنـ ـ ـ ــه تـ ـ ــم ت ـق ــدي ــم

أك ــد رئ ـيــس مـجـلــس إدارة الـحـمـلــة الوطنية
لـلـتــوعـيــة ب ـمــرض ال ـس ــرط ــان (كـ ـ ــان) ،وم ـســؤول
ال ـف ــري ــق ال ـت ـطــوعــي ال ـت ــاب ــع ل ـل ـح ـم ـلــة ،د .خــالــد
الصالح ،أن الحملة بصدد إقامة دورة تدريبية
افتراضية للمتطوعين ،تحت شعار "فن التعامل
مع مريض السرطان" ،يوم االثنين المقبل ،من
خالل برنامج "تيمز".
وقــال الصالح ،في تصريح صحافي ،أمس،
إن "رئيسة قسم الخدمة االجتماعية في مركز
الرعاية التلطيفية ،هدى الشهاب ،ستقدم هذه
الدورة" ،مشيرا إلى أنها ستتحدث عن المراحل
النفسية التي يمر بها مريض السرطان ،والطرق
المناسبة للتعامل مع في كل مرحلة.
وذك ــر أن الـحـمـلــة تـعـتـمــد بـشـكــل كـبـيــر على
المتطوعين ،خصوصا عبر تنفيذ المعارض
والندوات الجماهيرية واألنشطة العامة خالل
الفترة الماضية ،مؤكدا أن "كــان" ترحب دائما
بانضمام المتطوعين إلى فريقها.

البرنامج المنجز بالتعاون مع نادي الصم و«الداخلية» يتيح لهم طلب المساعدة األمنية
فهد الرمضان

مواعيد اللجان

«كان» :دورة فن التعامل مع
مريض السرطان االثنين

«األبحاث» يدشن «الطوارئ» لذوي اإلعاقة السمعية
ويسهل عليهم طرق التواصل مع
الجهات المختصة فــي األجهزة
األمنية والصحية وغيرها.
وأ ض ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ــت عـ ـ ـم ـ ــر أن ف ـ ـكـ ــرة
البرنامج بدأت كمبادرة من فريق
ع ـم ــل م ــن دائ ـ ـ ــرة ت ـط ــوي ــر الـنـظــم
والبرمجيات ،موضحة أن الفريق
ض ــم ك ــا م ــن اب ـت ـس ــام ال ـســامــة،
وزه ــراء الـعـلــي ،وشــافـعــة الـمــري،
ومقدمة االقتراح لولوة الكليب.
وأشارت إلى ان الفريق تواصل
مع وزارة الداخلية ،وقام بتحليل
شــامــل لجميع ح ــاالت ال ـطــوارئ
ودراسـ ـتـ ـه ــا ب ـش ـكــل م ـك ـثــف ،مما
أسـفــر عــن ه ــذا الـعـمــل ال ــذي يعد
ً
مـهـمــا فــي عـمـلـيــة تـسـهـيــل حـيــاة
ذوي اإلعاقة السمعية.
من جانبه ،عبر رئيس النادي
الكويتي للصم حمد المري ،عن
ً
سـعــادة ال ـنــادي بــأن يـكــون طرفا
ف ــي ال ـت ـع ــاون م ــع ال ـم ـع ـهــد ،ألنــه
ج ـه ــة ع ـل ـم ـيــة رائـ ـ ـ ــدة فـ ــي م ـجــال

الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي ،ف ـ ــي ظ ـ ــل ال ـ ـظـ ــروف
ال ـ ــراه ـ ـن ـ ــة ،تـ ـم ــدي ــد ال ـ ـش ـ ـهـ ــادات
المنتهية م ــرة أخـ ــرى ،غـيــر أننا
ال ن ـق ــوم ب ـت ـمــديــدهــا ع ــام ــا فـقــط
(ألص ـحــاب الـلـجــان الـقــديـمــة) ،بل
أكثر من ذلك ،حيث سيتم تمديد
شـ ـ ـه ـ ــادات اإلعـ ـ ــاقـ ـ ــات ال ـب ـس ـي ـطــة
والمتوسطة ،الـتــي دخـلــت لجنة
ط ـب ـيــة خـ ــال الـ ـ ـ  3ال ـم ــاض ـي ــة5 ،
سنوات ،ومدى الحياة لالعاقات
ال ـ ـ ـشـ ـ ــديـ ـ ــدة ،مـ ـ ــع وجـ ـ ـ ـ ــود ب ـعــض
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاءات ت ـت ـط ـل ــب دخـ ــول
اللجان".
وك ـش ـفــت ال ـع ــوض ــي ،أن ــه بـنــاء
ع ـ ـلـ ــى تـ ــوج ـ ـيـ ــه ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر س ـي ـتــم
معاودة النظر في حاالت أصحاب
الشهادات التي لم يتم تمديدها
وحصرها ،مشيرة إلى أن الحاالت
ال ـت ــي تـنـطـبــق ال ـم ـعــاي ـيــر عليها
سيتم تمديد شهاداتهم  5سنوات
أو مدى الحياة.

م ـ ــواعـ ـ ـي ـ ــد الـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــان إل ـ ـ ـ ــى فـ ـت ــرة
ً
الظهر ب ــدال مــن العصر ،لتفادي
ت ـعــارض ـهــا م ــع س ــاع ــات ســريــان
حـ ـظ ــر ال ـ ـت ـ ـجـ ــول ،السـ ـيـ ـم ــا عـقــب
الـتـعــاون الــواســع ال ــذي شهدناه
من األطباء بهذا الصدد ،مؤكدة
أن جميع المراجعين قادرون اآلن
على حضور اللجان في المواعيد
المحددة.
وأضـ ــافـ ــت أن ـ ــه "ت ـ ــم ال ـت ـط ــرق،
م ـ ــع ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر ،ب ــالـ ـح ــدي ــث ح ــول
ال ـت ــوس ــع ف ــي اسـ ـتـ ـخ ــدام الـ ـ ـ ــ"أون
اليـ ـ ـ ـ ــن" ،السـ ـيـ ـم ــا فـ ــي ظـ ــل ح ــال ــة
الـعــزوف عــن استخدامه مــن قبل
المراجعين" ،مشيرة إلى أن معظم
ً
الخدمات متاحة آليا ،عدا حاالت
المكلف بالرعاية والتقاعد التي
تستدعي حضور صاحب العالقة
للتوقيع ورؤية المكلف ،وتعهده
بالمحافظة على حقوق المعاق.

رفعه على المتاجر االلكترونية
الخاصة باألنظمة ( Androidو
 ،)IOSو ج ـع ـلــه م ـتــا حــا للجميع،
ً
ً
ً
ل ـي ـك ــون ع ــام ــا م ـه ـم ــا وم ـس ـهــا
ألعـمــال الكثير مــن ذوي اإلعــاقــة
السمعية في البالد.

خالد الصالح

 10فائزين بجائزة الكويت
للتميز واإلبداع الشبابي
أعلن وزير اإلعالم والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب،
عبدالرحمن المطيري ،أسماء الفائزين بجائزة الكويت للتميز
واإلبــداع الشبابي بدورتها الخامسة ،التي تحظى برعاية
سامية ،وتقام سنويا بإشراف وزارة الدولة لشؤون الشباب.
وقال المطيري ،في تصريح أمس ،إن الفائزين بالجائزة
هم د .آالء العبيد في مجال العلوم الشرعية ،وناصر الوليد
بـمـجــال الـعـمــل الـتـطــوعــي ،وع ـلــي اإلبــراه ـيــم بـمـجــال ري ــادة
األعمال ،ود .عبدالله العازمي بمجال العلوم والتكنولوجيا،
وعبدالله الخنيني في مجال اإلعالم.
وأضاف أنه فاز كل من أنس بورحمة (مجموعة) في مجال
العمارة واإلسكان ،وسارة العبيد (مجموعة) بمجال التعليم،
وب ــدر الـمـطــوع بمجال الــريــاضــة ،ومحمد الـكـنــدري بمجال
الثقافة والفنون واآلداب ،ود .آالء أبل في مجال تعزيز الصحة.
وأكــد المطيري أن رعاية سمو أمير البالد الشيخ نواف
األحـ ـم ــد ل ـل ـج ــائ ــزة ت ـج ـســد اه ـت ـم ــام س ـم ــوه ب ــدع ــم ال ـش ـبــاب
الكويتيين المتميزين وتهيئة أفضل السبل أمامهم للتفوق
والنجاح.
وأش ــار إلــى أن دورة الـجــائــزة هــذا الـعــام شهدت مشاركة
 305شباب وشابات من الذين ّ
قدموا منجزات كبيرة لبلدهم
ولمجتمعهم ،حيث تأهل للمراحل النهائية  30شابا وشابة
للتنافس على المركز األول في المجاالت العشر.
وهنأ الشباب الفائزين في كل مجاالت الجائزة التي تبلغ
قيمة جوائزها  100ألف دينار بواقع  10آالف دينار لكل مجال.
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مؤتمر التنمية المستدامة :تأثير «كورونا» على التعليم كارثي
عقد برعاية الخالد ومشاركة حشد تربوي وأكاديمي لمناقشة واقع التعليم وتحديات تطويره
فهد الرمضان

المؤتمر
بحث آليات
تطوير األداء
المؤسسي
لتحقيق
أهداف رؤية
2035

العبدالله

أكثر من 1.6
مليار طالب
في  190دولة
ً
تأثروا سلبا
بهذه الجائحة
طارق الشيخ

التعليم
من الركائز
األساسية
للتنمية
المستدامة
وضمان
توفير فرصة
لألفراد

آدم المال

أجمع المتحدثون فــي مؤتمر
الـتـنـمـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة بــالـكــويــت،
ال ــذي عـقــد تـحــت ع ـن ــوان «ال ــواق ــع
والـطـمــوح والـتـحــديــات والتعليم
ً
نـمــوذجــا» على النتائج السلبية
التي تركتها جائحة «كورونا» على
التعليم في أنحاء العالم ,ودعــوا
إلى معالجة الفجوة الناجمة عن
تلك التداعيات.
وانطلق المؤتمر ،أمــس األول،
بــرعــايــة رئ ـي ــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء
سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ صـ ـب ــاح الـ ـخ ــال ــد،
بتنظيم مــن جمعية «دار الخبرة
للتنمية وال ـت ـطــويــر» ،و«ال ـح ـمــرا
لالستشارات االقتصادية» ،ورعاية
اسـتــراتـيـجـيــة مــن الهيئة العامة
ل ـل ـش ـب ــاب ،وب ــدع ــم م ــن مــؤسـســة
الكويت للتقدم العلمي ،بمشاركة
حشد من التربويين واألكاديميين
والمختصين.
ب ــداي ــة ،ت ـحــدث رئ ـيــس مجلس
إدارة «دار ا ل ـ ـخ ـ ـبـ ــرة» ،د .أ ح ـمــد
العبدالله ،فقال ،إن «المؤتمر يهدف
إلـ ــى ب ـحــث آلـ ـي ــات ت ـطــويــر األداء
المؤسسي للمنظمات الحكومية
وغير الحكومية ،لتحقيق أهداف
الـتـنـمـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة وف ــق رؤي ــة
 ،2035و تـ ـقـ ـيـ ـي ــم و قـ ـ ـي ـ ــاس أداء
منظومة التعليم لتحقيق الهدف
الــرابــع مــن أه ــداف خـطــة التنمية
المستدامة ،وهــو تحقيق تعليم
جيد ومنصف وشامل ومستدام»،
الفـتــا إلــى أهمية ترسيخ مفهوم
العمل المؤسسي في المؤسسات
التعليمية ،وتعزيز مفهوم الجودة
واإلس ـ ـ ـهـ ـ ــام فـ ــي تـ ـط ــوي ــر ب ــرام ــج
التعليم.
بــدوره ،قال ممثل األمين العام
لــأمــم المتحدة ،المنسق المقيم
ل ــدى ال ـك ــوي ــت ،د .طـ ــارق الـشـيــخ،
إن «تــأثـيــر جــائـحــة ك ــورون ــا على
التعليم كان كارثيا ،فهناك أكثر من
 1.6مليار طالب في أكثر من 190
دولة تأثروا سلبا بهذه الجائحة»،
الفتا إلــى تفاوت تأثير الجائحة
ع ـلــى ال ـط ـل ـبــة ،ح ـســب ظـ ــروف كل

دولة .وأضاف أن خسائر التعليم
ت ـهــدد بــالـتـمــدد إل ــى مــا بـعــد هــذا
الجيل ،وتمحو عقودا من التقدم
فــي معظم ال ــدول ،منوها إلــى أنه
قد يتسرب  33.8مليون طفل من
ال ـت ـع ـل ـيــم ن ـت ـي ـجــة ت ــأثـ ـي ــرات ه ــذه
الجائحة ،والنتائج االقتصادية
الناجمة عنها.

فجوة التحصيل
من جهتها ،قالت مديرة مكتب
منظمة الـيــونـسـكــو فــي الــدوحــة،
د .آنـ ــا بــول ـي ـنــي« ،لـ ــم ي ـكــن هـنــاك
أحـ ــد ف ــي ال ـع ــال ــم ل ــدي ــه اس ـت ـعــداد
ل ـه ــذه ال ـج ــائ ـح ــة ،ومـ ــع ان ـن ــا اآلن
مضى علينا أكثر من عام ،ونحن
نتعامل مع تبعاتها ،السيما فيما
يـخــص التعليم ،إال أن الــوســائــل
التكنولوجية ساهمت فــي الحد
من آثارها على التعليم ،مضيفة
«أ ن ــه علينا أال نغفل أن التعليم
اإللكتروني كان له إيجابيات ،إال
أن ــه لــه بعض السلبيات ،أبــرزهــا
غياب التواصل الفعال بين المعلم
والمتعلم ،مما يجعل هناك فجوة
ونقص في التحصيل».
وأض ــاف ــت «بــال ـتــأك ـيــد الـنـظــام
الـتـعـلـيـمــي ف ــي ك ــل دولـ ــة يسعى

ل ـمــواص ـلــة عـمـلـيــة الـتـعـلـيــم وفــق
الظروف المتاحة ،وكل دولــة لها
ظــروف ـهــا ،لـكــن عـلــى ال ــدول ــة دعــم
توفير شبكات اإلنترنت والتغطية
لجميع جغرافية الــدولــة ،وكذلك
تــوفـيــر األج ـه ــزة ،ألن ــه ليست كل
األسر لديها المقدرة المادية على
شـ ــراء األجـ ـه ــزة ،وهـ ــذه تـحــديــات
تواجهها الدول في سبيل استمرار
التعليم في ظل الجائحة».
من جهته ،قال مندوب الكويت
لدى اليونسكو في باريس ،د .آدم
المال ،إن التعليم يعد من الركائز
األســاسـيــة للتنمية المستدامة،
وضـمــان توفير فــرصــه للجميع،
الفـ ـت ــا إلـ ـ ــى أن ت ـح ـق ـيــق أهـ ـ ــداف
التعليم يرتكز على  3أساسيات،
أول ـهــا بـنــاء الـمــرافــق التعليمية،
وزيـ ـ ـ ــادة عـ ــدد ال ـم ـن ــح ال ــدراس ـي ــة
والـتـعـلـيــم ال ـعــالــي ،وزيـ ـ ــادة عــدد
الـمـعـلـمـيــن الـمــؤهـلـيــن م ــن خــال
التعاون الدولي.
ب ـ ـ ــدروه ،ق ــال ع ـضــو المجلس
االسـتـشــاري للجمعية ،د .طــارق
الدويسان ،إن «التعليم في الكويت
بحاجة إلى تطوير وتحسين في
المخرجات» ،مشيرا إلى أن الكويت
دائما تأتي في المراتب األخيرة
في المؤشرات الدولية فيما يخص

أصدر المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية
السكنية م.ب ــدر الوقيان ق ــرارا بتشكيل لجنة
متابعة مــوقــف إزال ــة عــوائــق م ـشــروع جنوب
سعد العبدالله اإلسكاني بناء على توجيهات
وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون
االسكان والتطوير العمراني شايع الشايع.

البنية التحتية
من جهته ،قال الوكيل السابق
بـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـت ــربـ ـي ــة ،ع ـض ــو هـيـئــة
التدريس بجامعة الكويت ،د .خالد
الرشيد ،إن «الكويت كانت سباقة
فــي إع ــداد استراتيجية تعليمية
م ـت ـك ــام ـل ــة ،الس ـي ـم ــا انـ ـه ــا بـ ــدأت
التعليم اإللكتروني بمراحل مبكرة
من حيث العمل على تجهيز البنية
التحتية الــازمــة ،الـتــي أصبحت

قال المدير السابق للمركز الوطني لتطوير
الـتـعـلـيــم ،د .رض ــا ال ـخ ـيــاط ،إن ــه عـمــل عندما
كان مديرا للمركز عمل على وضع البرنامج
المتكامل لتطوير التعليم ،والذي تم بناؤه على
أسس علمية ،منوها إلى أن معظم المشاريع
واألطر التي كان يتضمنها لم تتحقق بسبب
وجـ ــود أط ـ ــراف غـيــر راغ ـب ــة فـيـهــا ،والـتـغـيـيــر
المستمر لوزراء التربية.
وأشار إلى أن المركز واجه تحديات كبيرة
تتمثل فــي ع ــدم اسـتـقــالـيـتــه عــن «الـتــربـيــة»،
السيما أنــه كــان تابعا لها مــن حيث الهيكل

والميزانية ،إضــافــة إلــى عــدم توفر الكفاءات
وال ـخ ـب ــراء ف ــي ال ـمــركــز ،وع ــدم تــوفــر ال ـم ــوارد
المالية لــه ،الفـتــا إلــى أن أحــد أه ــداف المركز
التحول إلى مركز للقياس والتقويم بدعم من
قبل الــوزيــر السابقة ،د .موضي الحمود ،إال
أنه لم يتحقق بطبيعة الحال لخروج الوزيرة.
وذكر أنه كان هناك عدم قناعة لدى أغلبية
قياديي الوزارة بوجود المركز الوطني لتطوير
التعليم ،مما ساهم في وأد مشاريعه وعدم
اكتمالها ،منوها إلى أنه كان هناك عمل منظم
على إعاقة عمل المركز ومنع استمراره.

ً
ً
ً
ترفع تقريرا أسبوعيا إلى الشايع عن أوضاعها مدعما بالصور
●

الـتـعـلـيــم ،و»عـلـيـنــا اي ـجــاد حلول
و خـطــط لتطوير التعليم بشكل
يواكب المستجدات».

المنقذ للتعليم فــي الكويت بعد
ظ ـه ــور ال ـج ــائ ـح ــة ،الف ـت ــا إلـ ــى أن
«التربية» وجامعة الكويت وفرتا
البنية التحتية للتعليم اإللكتروني
والتعليم عن بعد ،وهذا كان له أثر
جيد في استئناف التعليم في ظل
«كورونا».
وذك ـ ــر أن ت ــم تـنـفـيــذ مـشــاريــع
األل ـ ـ ـيـ ـ ــاف الـ ـض ــوئـ ـي ــة ،وت ـط ــوي ــر
البوابة التعليمية ،وتفعيل المركز
اإلقـلـيـمــي لـتـطــويــر الـبــرمـجـيــات،
وت ـن ـف ـي ــذ م ـ ـشـ ــروع الـ ـك ــامـ ـي ــرات،
وتطوير مشروع الفصول الذكية
فــي المرحلة الثانوية ،ومشروع
األج ـ ـ ـهـ ـ ــزة الـ ـمـ ـحـ ـم ــول ــة لـ ـط ــاب

الـثــانــويــة ،وبـهــذا تـكــون منظومة
التعليم اإللكتروني شبه متكملة،
مـ ـش ــددا ع ـل ــى أن وجـ ـ ــود الـبـنـيــة
التحتية عند وقوع الجائحة كان
المنقذ للوضع.
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،أك ـ ــدت ال ـم ــدي ــرة
السابقة للجهاز الوطني لالعتماد
األكاديمي ،د .نورية العوضي ،أن
ال ـج ـهــاز م ـح ــارب ،وأص ـب ــح تحت
الهيمنة التامة بإجراءات التعليم
العالي ،مشددة على أهمية ترسيخ
دوره بما يضمن تحقيق الهدف
الذي أنشئ من أجله ،الفتة إلى أنه
«ف ــي الـســابــق تـصــدى لـلـشـهــادات
الـهـشــة ال ــردي ـئ ــة وأص ـ ــدر قـ ــرارات

الخياط :قياديون لم يقتنعوا بعمل المركز الوطني وأعاقوه

«السكنية» :تشكيل لجنة لمتابعة إزالة
عوائق «جنوب سعد العبدالله»
يوسف العبدالله

جانب من المشاركين في المؤتمر عبر تقنية «زووم»

وقالت «السكنية» في بيان صحافي أمس ،انه
جاء في المادة االولى من القرار تكليف نائب
الـمــديــر ال ـعــام ل ـشــؤون التخطيط والتصميم
رئيسا للجنة ،وأن يكون نائب المدير العام
لشؤون التنفيذ نائبا له ،الى جانب عضوية 4
آخرين هم مدير إدارة التخطيط ،ومدير ادارة
التنسيق والـبــرامــج ،ورئـيــس قسم المساحة،
ورئيس قسم التنسيق.

وش ــدد عـلــى أن زج التعليم والـتــربـيــة في
السياسة أكبر سبب في فشل تطويره وتحسين
المخرجات ،الفتا إلى وجود تردي ثقافة العمل
فــي «ال ـتــرب ـيــة» ،وغ ـيــاب ال ـك ـفــاءات والـخـبــرات
التربوية المطلوبة إلحداث التغيير الحقيقي.
ون ــوه إل ــى أهـمـيــة رب ــط التعليم ومـخــرجــاتــه
بسوق العمل والقطاع الخاص ،السيما أن أكثر
من  92في المئة من الموظفين الكويتيين في
القطاع الحكومي ،وبالتالي البد من النظر إلى
هذه النقطة ،مشيرا إلى أن مخرجات التعليم
منخفضة المستوى بشكل كبير.

رضا الخياط

ج ــري ـئ ــة بــاس ـت ـب ـعــاد ال ـجــام ـعــات
التجارية ،التي يسعى لها بعض
الـطـلـبــة ،وه ــي تفتقر إل ــى أبسط
مقومات الجودة في التعليم».
وق ــال ــت إن «ال ـح ـل ــول ال ـم ـجــزأة
ع ـ ــاج ـ ــزة ع ـ ــن تـ ـح ــري ــر مـسـتـقـبــل
ال ـكــويــت م ــن ال ـف ـســاد األكــادي ـمــي
والـتـعـلـيــم ال ـ ـ ــرديء» ،مـشـيــرة الــى
ضرورة التحلي بروح المسؤولية
والشجاعة في تحصين مقومات
الـ ـ ـج ـ ــودة الـ ـش ــامـ ـل ــة م ـ ــن ج ـم ـيــع
التدخالت المنفعية ،مؤكدة أن هذا
األمــر يفتح عهدا جديدا إلصالح
التعليم العالي.
من جانبه ،أكد رئيس جمعية
المعلمين السابق ،مراقب التعليم
ال ـ ـثـ ــانـ ــوي ب ـم ـن ـط ـق ــة ال ـع ــاص ـم ــة
التعليمية ،متعب العتيبي« ،إننا
بحاجة إلى فزعة وطنية النتشال
الـتـعـلـيــم م ــن االض ـط ــراب ــات الـتــي
وقعت خالل فترة كورونا» ،مشيرا
إل ــى «ان ـن ــا مـقـبـلــون ع ـلــى مرحلة
أخ ـطــر واص ـعــب بـسـبــب الضعف
التراكمي الذي طال جميع الطلبة
في مختلف مراحلهم».
ول ـ ـفـ ــت إل ـ ـ ــى أن الـ ـتـ ـج ــاذب ــات
السياسية التي حصلت في فترة
«كورونا» عطلت القرار التعليمي،
وأخرجت الخطط التربوية ،مشددا
ع ـلــى أه ـم ـيــة ع ـ ــودة الـ ـط ــاب إلــى
المدارس في ظل الظروف الراهنة،
وفق نظام التعليم المدمج.

«التربية» :منصة «تيمز» تعمل بشكل طبيعي
الوزارة دعت المدارس لرصد الغياب والحضور للطلبة وعدم التهاون

وأضــافــت المؤسسة أن الـمــادة الثانية من
الـقــرار لفتت الــى أن اللجنة ستتولى متابعة
موقف إزال ــة العوائق الـمــوجــودة فــي مشروع
جنوب سعد العبدالله اإلسكاني ،مبينة انه تم
تكليف اللجنة حسب المادة الثانية من القرار
رفع تقرير أسبوعي لوزير االسكان يوضح فيه
موقف العوائق وما تمت ازالته والمتبقي منها
مدعما بالصور الفوتوغرافية.

«الصفا» تطرح مشروع
السالل الرمضانية
أعلنت جمعية الصفا الخيرية اإلنسانية أنها وزعت ،خالل
رمضان الماضي ،السالل الرمضانية ضمن مشروعها السنوي
«إفطار الصائم» ،إلطعام األرامل واأليتام والمساكين ،واستفاد
ً
منه  13225شخصا في قيرغيزيا.
وق ــال رئـيــس مجلس إدارة الجمعية ،محمد الـشــايــع ،إن
«الجمعية اع ـتــادت تنفيذ ه ــذا الـمـشــروع الـمــوسـمــي بشكل
س ـنــوي ،بــدعــم مــن أه ــل الـخـيــر فــي الـكــويــت لـســد احتياجات
األرامــل واأليـتــام والمساكين من المواد الغذائية األساسية
طوال شهر رمضان المبارك».
وأع ـ ـلـ ــن فـ ـت ــح ال ـ ـبـ ــاب السـ ـتـ ـقـ ـب ــال تـ ـب ــرع ــات ال ـم ـح ـس ـن ـيــن
والمحسنات لمشروع السالل الرمضانية في مقر الجمعية
بـمـنـطـقــة ال ـصــديــق ،وع ـبــر مــوقـعـهــا اإلل ـك ـت ــرون ــي ،مـبـيـنــا أن
الجمعية أنهت استعداداتها اإلدارية والميدانية لتنفيذ هذا
المشروع الموسمي.
وأضاف أن «هذا المشروع سيكون له أثر إيجابي كبير في
نفوس المحتاجين ،ورسم البسمة على وجوههم طوال شهر
رمضان المبارك».

●

فهد الرمضان

ب ـع ــد أن أع ـل ـن ــت «م ــايـ ـك ــروس ــوف ــت» وجـ ــود
عطل بسيط فــي خــدمــات منصة «تيمز» فترة
وجيزة ،مساء أمس األول ،وأصلحته الشركة،
أكدت مصادر تربوية لـ «الجريدة» أن المنصة
استأنفت عملها بشكل طبيعي صباح أمس،
موضحة أن الطلبة في جميع المراحل الدراسية
بــاشــروا تعليمهم وف ــق الـحـصــص وال ـجــداول
الموضوعة دون أي معوقات.
وأض ـ ــاف ـ ــت الـ ـمـ ـص ــادر أن ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ت ـف ـقــدت
عـمــل الـمـنـصــة مـنــذ ســاعــات الـصـبــاح األول ــى،

وتبين أنها تعمل بشكل طبيعي ،ولــم يواجه
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤولـ ــون أي م ـش ـك ـل ــة فـ ــي ال ـ ــول ـ ــوج إل ــى
حـســابــاتـهــم فــي الـمـنـصــة ،مـنــوهــة إل ــى أن ــه تم
التحقق مــن عملها مــن خــال فتح اجتماعات
افتراضية ،وتشغيل كل الخدمات التي عملت
بشكل كامل دون أي توقف.
وفــي سياق متصل ،شــددت «التربية» على
اإلدارات المدرسية بضرورة الحرص على رصد
الغياب والحضور للطلبة ،وعدم التهاون في
هذه المسألة ،موضحة أن االلتزام بالحضور
والتفاعل مع الحصص االفتراضية عليه جزء
من درجات الطالب.

5
«األولويات» :الحكومة ما زالت متمسكة بـ «الدين العام» كأولوية
ةديرجلا
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برلمانيات

المناور :ضرورة إيجاد بدائل للدخل في المرحلة المقبلة كي ال يتكرر االقتراض
واصـ ـل ــت ل ـج ـنــة األولـ ــويـ ــات
البرلمانية في اجتماعها امس
و ضــع خطة العمل التشريعي
لدور االنعقاد العادي األول من
ال ـف ـصــل ال ـت ـشــري ـعــي ال ـس ــادس
عشر ،كما تمت مراجعة جدول
أع ـ ـمـ ــال ج ـل ـس ــة م ـج ـل ــس األمـ ــة
المقبلة.
وق ــال م ـقــرر الـلـجـنــة الـنــائــب
اسـ ــامـ ــة ال ـ ـم ـ ـنـ ــاور إن ال ـل ـج ـنــة
اجتمعت بجميع أعضائها ومن
الجانب الحكومي حضر األمين

الخليفة«ً :الداخلية والدفاع»
تناقش غدا قانون «المسيء»
اع ـلــن الـنــائــب مـ ــرزوق الـخـلـيـفــة ان لـجـنــة الــداخـلـيــة والــدفــاع
ستناقش غدا قانون المسيء.
وق ــال الـخـلـيـفــة :بــاالتـصــال الـهــاتـفــي مــع االخ الـنــائــب مـبــارك
العجمي رئيس لجنة الداخلية والدفاع تم االتفاق على االجتماع
غدا الخميس لمناقشة قانون المسيء ويشكر على تعاونه.

العام لمجلس الــوزراء ،ووكيل
وزارة الــدولــة ل ـشــؤون مجلس
األمــة ،ومجموعة من القيادات
الحكومية ،حيث تقوم اللجنة
ب ـع ـمــل ت ــواف ـق ــي م ــع الـحـكــومــة
لـ ــوضـ ــع أول ـ ـ ــوي ـ ـ ــات ال ـم ــرح ـل ــة
المقبلة وجلسات مجلس األمة.
وأوضح المناور أن الحكومة
مـ ـ ــازالـ ـ ــت م ـ ـصـ ــرة عـ ـل ــى وض ــع
مشروع قانون الدين العام على
رأس األولــويــات ،والمقدم منذ
ً
عام  ،2017مبينا أن الحديث في
الفترة الماضية كان عن سحب
 5مليارات دينار من صندوق
احتياطي االجيال القادمة الذي
رفض من قبل اللجنة المالية،
ل ـكــن حــال ـيــا ال ـم ــوض ــوع تغير
والـ ــدولـ ــة ت ـط ـلــب اق ـ ـتـ ــراض 20
مليار دينار نصفها من البنوك
الـمـحـلـيــة وال ـن ـصــف اآلخ ــر من
البنوك العالمية.

خيارات أخرى
وأكد المناور رفضه المشروع
الحكومي لالقتراض من الخارج

«األولويات» في اجتماعها أمس
وطالبها بتقديم خيارات أخرى،
كطلب االق ـت ــراض مــن صـنــدوق
األجـيــال القادمة بشرط معرفة
آل ـي ــة الـ ـس ــداد وأوجـ ـ ــه ال ـصــرف
وإي ـ ـجـ ــاد ب ــدائ ــل ف ــي ال ـمــرح ـلــة
المقبلة تدر دخال للبلد ،كي ال
يتكرر االقتراض.
وقال إنه كان خارج المجلس
فــي  ٢٠١٧لكنه رفــض مشروع
االقتراض ألسباب شرعية ،كما

استفسرعن كيفية السداد ،ورد
الـبـعــض أن ال ـســداد سيتم من
بيع النفط.
وتساءل :كيف إذا لم نستطع
ب ـيــع ال ـن ـفــط؟ وك ـيــف إذا أغـلــق
م ـ ـض ـ ـيـ ــق هـ ـ ــرمـ ـ ــز خـ ـص ــوص ــا
أ نـنــا نـقــع فــي منطقة إقليمية
م ـ ـل ـ ـت ـ ـه ـ ـبـ ــة؟ مـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــرا إل ـ ـ ـ ــى أن
االقـتـصــاد الكويتي سيضرب
فـ ـ ــي مـ ـقـ ـت ــل وي ـ ـ ـكـ ـ ــون الـ ـ ـس ـ ــداد

«اإلسكانية» توافق على خفض قيمة قسائم
خيطان من  15إلى  5آالف دينار

«فتح البدل وإلغاء حظر التصرف بالقسيمة لمدة  10سنوات»
وافقت لجنة شؤون اإلسكان،
في اجتماعها أمــس ،على عدد
مــن االق ـت ــراح ــات ب ـشــأن قسائم
مـ ـنـ ـطـ ـق ــة خـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــان ،وتـ ـع ــدي ــل
ال ــائ ـح ــة ال ــداخ ـل ـي ــة لـمــؤسـســة
الرعاية السكنية ،وإلغاء المادة
 14منها.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـل ـج ـن ــة
الـ ـن ــائ ــب ف ــاي ــز الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ،فــي
تـصــريــح بــالـمـجـلــس ،أم ــس ،أن
أب ــرز االق ـت ــراح ــات ال ـتــي وافـقــت
عليها اللجنة ا ق ـتــراح بقانون
ب ـخ ـف ــض ق ـي ـم ــة الـ ـقـ ـس ــائ ــم فــي
مـنـطـقــة خـيـطــان م ــن  15إل ــى 5
آالف دينار ،وفتح البدل وإلغاء
شرط حظر التصرف بالقسيمة
لـمــدة  10س ـنــوات ،ومعاملتها
كمثيالتها في المناطق السكنية
األخ ـ ـ ــرى ،ووافـ ـق ــت أي ـض ــا على

جانب من اجتماع «اإلسكانية» أمس
اق ـتــراح بـشــأن إلـغــاء ال ـمــادة 14
من الالئحة الداخلية للمؤسسة،
فـيـمــا تـضـمـنـتــه م ــن وق ــف بــدل
اإلي ـ ـجـ ــار ب ـص ـفــة ن ـه ــائ ـي ــة ،وأن
يـسـتـمــر ل ـمــن ت ـن ــازل ع ــن طلبه
اإلسكاني أو قام بالبدل.

وأض ـ ــاف أن الـلـجـنــة واف ـقــت
كذلك على اقتراح بشأن تعديل
الئ ـحــة الــرعــايــة الـسـكـنـيــة ،بما
يـقـضــي بــاسـتـمــرار ص ــرف بــدل
اإلي ـج ــار لـمــن حـصــل عـلــى أحــد
بدائل الرعاية السكنية دون أن

القطان لمنح ًطلبة البعثات الداخلية
المتفوقين منحا دراسية
قــدم الـنــائــب د.عـلــي الـقـطــان اقـتــراحــا برغبة
بمنح طلبة البعثات الداخلية المتفوقين بدرجة
الـبـكــالــوريــوس منحا دراس ـيــة للحصول على
الماجستير والدكتوراه على نفقة الوزارة أسوة
بنظرائهم من الطلبة المتفوقين في البعثات
الخارجية.
ون ــص االق ـت ــراح عـلــى أن "تـعـتـمــد ثـقــافــة أي
مجتمع ب ــاألس ــاس عـلــى قـيــام ال ــدول ــة بتعليم
أفرادها لالنخراط في الوظائف الشاغرة بعد
إيصالهم إ لــى أ عـلــى المستويات العلمية من
خــال بــرامــج مــدروســة فــي التخصصات التي
تحتاجها الجهات الحكومية والقطاع األهلي،
ودأبت الكويت على تطوير مخرجات التعليم
من خالل البعثات الدراسية الخارجية للطلبة
للوصول إلــى درجــة الماجستير والــدكـتــوراه،

بينما استثنت طلبة ا لـبـعـثــات ا لــدا خـلـيــة من
اس ـت ـك ـمــال تـحـصـيـلـهــم الـعـلـمــي ب ـعــد الـتـخــرج
بدرجة البكالوريوس".
وعـلــى ض ــوء مــا سـبــق اق ـتــرح الـقـطــان "قـيــام
وزارة الـتـعـلـيــم الـعــالــي بـمـنــح طـلـبــة البعثات
الداخلية المتفوقين بدرجة البكالوريوس في
كافة التخصصات األكاديمية ِمنحا دراسية
السـتـكـمــال دراس ـت ـهــم وال ـح ـصــول عـلــى درجــة
الماجستير والدكتوراه على نفقة الوزارة أسوة
بنظرائهم من الطلبة المتفوقين الحاصلين على
البعثات الخارجية ،ومراعاة العدالة والمساواة
فــي ه ــذا ال ـش ــأن ،ويـطـبــق عـلــى طـلـبــة البعثات
الداخلية نفس المزايا والشروط الواردة بالئحة
البعثات الخارجية للتعليم العالي الستكمال
دراسة الماجستير أو الدكتوراه".

يتم إيصال الخدمات األساسية
الضرورية لها من كهرباء وماء
وصرف صحي ،مؤكدا أن مفهوم
الـسـكــن لـيــس مقتصرا عـلــى أن
يـسـكــن ال ـم ــواط ــن ف ــي ب ـيــت بال
خدمات صحية أو مياه أو طرق

وإن ــارة ،بــل المفهوم الصحيح
والسليم للرعاية السكنية هو أن
يكون السكن مكتمال بالخدمات
كافة.

أض ـع ــاف ــا م ـضــاع ـفــة وال ــدي ـن ــار
سوف ينهار ،مؤكدا أن تحذيره
تحقق أثناء أزمة كورونا بعدما
فقد النفط قيمته.
ولفت المناور إلى أن أولوية
ال ـح ـكــومــة ك ــان ــت ت ـتــركــز على
معالجة آث ــار جائحة كــورونــا
االق ـت ـصــاديــة ال ـتــي اث ــرت على
جـمـيــع ال ـب ـيــوت الـكــويـتـيــة من
دون اس ـت ـث ـنــاء ،لـكـنـهــا حــالـيــا

تطالب بإقرار قانون يتيح لها
االقتراض خالل  ٢٠سنة ،وفي
الوقت ذاته تقول ال توجد لدينا
رواتب في شهر ابريل واسعار
النفط ان ـهــارت ،متسائال :اذن
لـمــاذا تريد ان نمنحها شيكا
عـلــى ب ـي ــاض؟ وم ــا ال ـغــايــة من
ت ـقــديــم ه ــذا ال ـق ــان ــون اآلن في
هذا الوقت؟
وأك ـ ــد ال ـم ـن ــاور ان ال ـكــويــت

ودول ــة اخ ــرى فــي الـعــالــم فقط
ه ـم ــا الـ ـلـ ـت ــان ال ت ـق ـع ــان تـحــت
وط ــأة نـظــام العولمة الجديد،
والكويت ليست مديونة ألحد،
والحكومة تريد أن تدخلنا في
هذه الدوامة.

الراجحي يسأل حمادة عن عدد غير
الكويتيين العاملين بهيئة االستثمار
وجه النائب محمد الراجحي
 3أسـ ـئـ ـل ــة إل ـ ـ ــى ك ـ ــل م ـ ــن وزي ـ ــر
الـمــالـيــة وزي ــر الــدولــة للشؤون
االقتصادية واالستثمار خليفة
حمادة ،ووزيرة األشغال العامة
وزيرة الدولة لشؤون االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات د .رنا
الفارس ،ووزير التربية د .علي
المضف.
وفـ ــي س ــؤال ــه ل ـح ـم ــادة طلب
إف ــادت ــه وت ــزوي ــده ب ــاآلت ــي :عــدد
ال ـم ــوظ ـف ـي ــن غ ـي ــر ال ـكــوي ـت ـي ـيــن
العاملين في المكاتب التابعة
ل ـل ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ــاس ـت ـث ـم ــار
وم ـ ـ ـ ــؤه ـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة
ومـسـمـيــاتـهــم الــوظ ـي ـف ـيــة ،ومــا
سبب عدم إحالل الكويتيين في
هذه الوظائف؟
وقـ ـ ـ ــال ف ـ ــي س ـ ــؤال ـ ــه لـ ــوزيـ ــرة
األشغال العامة :سبق للسيدة
الــوزيــرة د .رنــا الفارس اعتماد
تطوير مشروع (الــدائــري )6 .5
ف ــي مــرحـلـتــه األول ـ ــى م ــن نقطة
ال ـب ــداي ــة لـيـمـتــد لـمـســافــة كيلو

محمد الراجحي

م ـتــر ت ـقــري ـبــا ب ــات ـج ــاه م ـشــروع
مــديـنــة غ ــرب عـبــدالـلــه الـمـبــارك،
ليربط موقع المشروع بالطريق
الدائري لتسهيل عملية الدخول
والخروج من المدينة ،باإلضافة
إل ــى ربـطـهــا بـشـكــل مـبــاشــر مع
مـنـطـقــة ع ـبــدال ـلــه ال ـم ـب ــارك ،لــذا
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
هل ما زال هذا االعتماد ساريا

في تطوير (الدائري  )6 .5لربط
مــديـنــة غ ــرب عـبــدالـلــه الـمـبــارك
مع الــدائــري؟ إذا كانت اإلجابة
اإليـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاب ،فـ ـي ــرج ــى تـ ــزويـ ــدي
بتاريخ االنتهاء من المشروع،
وإذا كانت اإلجــابــة النفي ،فما
سبب عدم اعتماد هذا المشروع،
رغــم أن الــوزيــرة سبق أن أبــدت
موافقتها على الربط؟
أما سؤاله لوزير التربية فقال
فيه :من المتوقع أن يكون عدد
س ـكــان غ ــرب عـبــدالـلــه الـمـبــارك
في شهر سبتمبر المقبل أكثر
من ( )15ألف نسمة ،مما يحتم
االسـتـعـجــال فــي تسلم ال ــوزارة
مـبــانــي الـ ـم ــدارس وتخصيص
ميزانيتها ،لــذا يــرجــى إفــادتــي
وتــزويــدي بــاآلتــي :هــل وضعت
وزارة الـتــربـيــة خـطــة بالنسبة
لعدد الـمــدارس وتوفير الكادر
اإلداري وال ـت ـع ـل ـي ـمــي ف ــي هــذه
المنطقة؟

الصقعبي للسلمان :ما معايير «الصندوق
الوطني» في قبول المشاريع أو رفضها؟
وجه النائب د .عبدالعزيز الصقعبي
سـ ــؤاال إل ــى وزيـ ــر ال ـت ـج ــارة والـصـنــاعــة
د .عـبــدالـلــه الـسـلـمــان ،ق ــال فـيــه" :يــرجــى
إفــادتــي وتــزويــدي بـصــورة ضوئية من
الـتـقــريــر ال ـم ـشــار إل ـيــه ف ــي الـبـنــد رق ــم 9
من المادة  18مكرر في القانون رقم 98
لسنة  2013بـشــأن الـصـنــدوق الوطني
لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة
والمتوسطة للسنوات الخمس الماضية،
ومــا المعايير الـتــي يستند إلـيـهــا عند
قبول المشاريع أو رفضها؟ مع تزويدي
بالمستندات المؤيدة لذلك".
وأضاف الصقعبي" :كم عدد الوظائف
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة الـ ـ ـت ـ ــي خ ـل ـق ـه ــا ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق
ع ــن ط ــري ــق ال ـت ـمــويــل أو ال ـم ـشــاركــة في

ال ـم ـشــروعــات الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة؟
وك ــم نـسـبــة ه ــذه ال ـم ـشــروعــات الممولة
مــن ال ـص ـنــدوق الـتــي أفـلـســت؟ وم ــا أبــرز
األسـ ـب ــاب ل ــذل ــك؟ ومـ ــا م ـع ــدل تـعـثــرهــا؟
ومـ ـ ـع ـ ــدل ت ــأخ ــره ــا ف ـ ــي سـ ـ ـ ــداد أقـ ـس ــاط
القروض؟ وما اإلج ــراء ات التي اتخذها
ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ل ـت ــوف ـي ــر فـ ـ ــرص ت ــدري ـب ـي ــة
وتطويرية للمبادرين؟".
وط ـل ــب إف ــادت ــه ع ــن اإلجـ ـ ـ ــراءات الـتــي
ات ـخ ــذه ــا الـ ـصـ ـن ــدوق ال ــوط ـن ــي لــرعــايــة
وت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـم ـ ـ ـشـ ـ ــروعـ ـ ــات الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة
وال ـم ـتــوس ـطــة ،إلس ـن ــاد إدارة وتشغيل
محطات الوقود للمبادرين ،وما العقبات
ال ـتــي كــانــت أم ــام ذل ــك؟ وصـ ــورة مــن أي
دراسـ ــة أع ــدت مــن ال ـص ـنــدوق ح ــول هــذا

ال ـم ــوض ــوع ،وص ـ ــورة م ــن الـمـخــاطـبــات
الــرس ـم ـيــة ال ـت ــي ك ــان ــت ب ـيــن ال ـص ـنــدوق
ومــؤس ـســة ال ـب ـتــرول الـكــويـتـيــة وشــركــة
البترول الوطنية الكويتية.

مدينة المطالع
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،وجـ ـ ــه ال ـص ـق ـع ـبــي
سؤاال إلى وزير الدولة لشؤون البلدية
وزير الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير
العمراني شايع الشايع ،قال فيه" :أوردت
وسائل اإلعــام خبرا بتاريخ 2021/1/1
عن تأخر إصدار أوامر البناء في مدينة
ال ـ ـم ـ ـطـ ــاع وم ـن ـط ـق ــة ج ـ ـنـ ــوب ع ـب ــدال ـل ــه
المبارك ،بسبب تأخر المؤسسة العامة

للرعاية السكنية في طرح المناقصات
الـمـتـعـلـقــة ب ـت ــوري ــد وت ــرك ـي ــب مـحـطــات
التحويل الرئيسية والثانوية في هاتين
المنطقتين ،لذا يرجى إفادتي وتزويدي
بمدى صحة الخبر الــوارد ،وصــورة من
جميع أوراق مناقصة تــوريــد وتركيب
وصيانة الكيبالت األرضية جهد (132
ك.ف) الخاصة بتنفيذ محطات التحويل
ب ـض ــواح ــي مـ ـش ــروع م ــدي ـن ــة ال ـم ـط ــاع،
ول ـ ـمـ ــاذا أل ـغ ــت ل ـج ـنــة ال ـم ـن ــاق ـص ــات فــي
المؤسسة المناقصة المشار إليها في
البند الثاني؟".

ً
«الميزانيات» :إمهال «التطبيقي» شهرا لتسوية مالحظات الجهات الرقابية
المال :عدم تسوية المالحظات قد يعرض ميزانيتها للتعليق وعدم الموافقة عليها
ن ـ ــاقـ ـ ـش ـ ــت ل ـ ـج ـ ـنـ ــة ال ـ ـم ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــات
والـحـســاب الـخـتــامــي فــي اجتماعها
أمس ميزانية الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب للسنة المالية
ا لـ ـج ــد ي ــدة  2022/2021و ح ـســا ب ـهــا
ال ـخ ـتــامــي ع ــن الـسـنـتـيــن الـمــالـيـتـيــن
المنتهيتين  2019/2018و.2020/2019
وقال رئيس اللجنة د .بدر المال في
بيان صحفي ،إن اللجنة قــررت بعد
انتهاء المناقشة منح الهيئة شهرا
كامال للتنسيق مع الجهات الرقابية
فــي تـســويــة الـكـثـيــر مــن الـمــاحـظــات
واالجـ ـتـ ـم ــاع م ـع ـهــا مـ ـج ــددا ،خــاصــة
ان عــدم تسوية هــذه المالحظات قد
ي ـعــرض مـيــزانـيـتـهــا للتعليق وعــدم
الموافقة عليها.
وأوضح ان مصروفات الهيئة في
ميزانية السنة الجديدة قدرت بـ 323
مـلـيــون دي ـن ــار ب ــزي ــادة ق ــدره ــا %14
عما صرفته فعليا في السنة المالية
المنتهية األخيرة.
وأض ــاف أن "الـلـجـنــة ش ــددت على
أهمية شغل الوظائف الشاغرة لدى

الهيئة لمواجهة التنامي المتزايد
في أعداد الطلبة البالغ عددهم نحو
 54ألفا في مختلف كليات ومعاهد
الهيئة.
وأشار إلى أن أعداد موظفي الهيئة
المعينين على الكادر العام تناقصت
بـ  439وظيفة خالل السنوات األربع
ال ـمــاض ـيــة ،ف ــي ح ـيــن أن ه ـن ــاك 297
و ظـيـفــة شــا غــرة لتعيين الكويتيين
كأعضاء لهيئة التدريس والتدريب.
وأكـ ــد أن ه ــذه األرقـ ـ ــام وإن كــانــت
فــي تناقص بسبب وج ــود إعــانــات
توظيف لدى الهيئة بالفترة الحالية،
إال أنها في ذات الوقت عليها بعض
ال ـ ـمـ ــاح ـ ـظـ ــات كـ ـطـ ـل ــب ت ـخ ـص ـصــات
محددة جدا لمواد غير موجودة في
األق ـســام العلمية ووج ــود نقص في
األق ـس ــام الـعـلـمـيــة األخ ـ ــرى ،وتـمــديــد
فـتــرة اإلع ــان بتقديم بعض طلبات
التخصصات.
ودع ـ ـ ــا الـ ـم ــا إل ـ ــى ال ـش ـف ــاف ـي ــة فــي
ا لـتـقــد يــم وتعيين المستوفين وفقا
ل ـل ـشــروط وال ـت ــأك ــد م ــن س ــد الـنـقــص

في كافة األقسام العلمية وفق لوائح
الهيئة وتعديلها إن ل ــزم األ م ــر ،مع
دع ــوة وزي ــر المالية الجـتـمــاع الحق
لمناقشة أسباب قيام وزارة المالية
بمخالفة القيود الــواردة بالميزانية
فــي إجـ ــراء مـنــاقــات لـصــالــح الهيئة
م ــن ب ـن ــود ال ي ـج ــوز ال ـن ـق ــل م ـن ـهــا ك ـ
(الوظائف العامة) رغم وجود حاجة
ملحة للتوظيف.
وف ـي ـمــا ي ـخــص م ـكــافــأة ال ـســاعــات
الــزائــدة عن النصاب والمقدرة بـ 24
مليون دينار شاملة الفصل الدراسي
الصيفي ،قال المال إن اللجنة مازالت
ت ـ ــرى أنـ ـه ــا ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى م ــزي ــد مــن
الضبط خاصة أن جهاز المراقبين
الماليين امتنع عــن اعـتـمــاد العديد
منها لمخالفتها اإلجراءات الالئحية.
وبـيــن أن مــن بـيــن تـلــك االجـ ــراءات
م ـن ـح ـهــا ألع ـ ـضـ ــاء ه ـي ـئــة ال ـت ــدري ــس
والـ ـت ــدري ــب م ــن ش ــاغ ـل ــي ال ــوظ ــائ ــف
اإلشرافية والتعديل على ضوابطها
دون موافقة ديوان الخدمة المدنية،
فضال عن استبعاد جهاز المراقبين

«الميزانيات» في اجتماعها أمس
ال ـم ــال ـي ـي ــن ل ـ ـ  8أسـ ـم ــاء م ــن ك ـشــوف
الصرف لعدم ورود أسمائهم في قرار
التكليف مع أهمية فتح تحقيق في
هذا الموضوع وموافاة كل من اللجنة
والجهاز بنتائجه.
ولـ ـف ــت إلـ ـ ــى أن ال ـل ـج ـن ــة الح ـظ ــت
تكرار تعاقد الهيئة دون إذن الجهاز
ال ـم ــرك ــزي لـلـمـنــاقـصــات ال ـع ــام ــة في
العقود الخاضعة لنصابه القانوني
مــن خــال تمديد العقود القائمة أو

التعاقد المباشر في كل من (الصيانة
– نقل الطلبة – الزراعة التجميلية –
الخدمات الهندسية).
وأكد أن ذلك يتطلب إحكام الدورة
المستندية ومتابعة العقود أوال بأول
لترسية عقود على مناقصين جدد
بــأسـعــار تخفف األع ـبــاء عــن خزينة
الدولة بأفضل الشروط ،وخاصة أن
أح ــد طـلـبــات الـتـمــديــد ألح ــد شــركــات
النقل رفع تكلفة خدمة تأجير الباص

من  27دينارا يوميا إلى ما يجاوز الـ
 40دينارا.
وق ـ ــال إن ال ـل ـج ـنــة ط ـل ـبــت م ــواف ــاة
ديوان المحاسبة بجميع طلباته في
المخالفة المالية بـشــأن اإلج ــراء ات
ا لـمـتـخــذة للمبتعثين إ ل ــى الجامعة
األميركية بأثينا غير المعترف بها
ب ـح ـكــم ق ـض ــائ ــي ف ــي دولـ ـ ــة ال ـكــويــت
وال ـم ـح ــال ـي ــن إلـ ــى م ـج ـلــس ال ـت ــأدي ــب
حاليا.

وأشار إلى أن اللجنة اطلعت على
م ـس ـت ـج ــدات ال ـم ـش ــاري ــع اإلن ـشــائ ـيــة
الجديدة في مدينتي صباح األحمد
وجــابــر األح ـمــد وال ـتــي سـتـقــام فيها
أف ـ ـ ـ ــرع لـ ـكـ ـلـ ـي ــات وم ـ ـعـ ــاهـ ــد ال ـه ـي ـئ ــة
لتستوعب  15ألف طالب ،حيث انتهى
إعداد هذه التصاميم إال أنها تأخرت
فــي التنفيذ ،و ك ــان يفترض تشغيل
بـعـضـهــا ف ــي سـنــة  2022إال أن هــذا
األمر لم يتم.
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مؤتمر الجمعية الخليجية للتربية المقارنة
يناقش  3محاور إلصالح التعليم

المضف ّكرم الحجرف
لجهوده في «التطبيقي»

سلة أخبار
«زكاة األندلس» :مساعدات
لـ  1100أسرة في 2020

يعقد من  21إلى  23الجاري لتقريب وجهات النظر حول تبادل العلم والمعرفة

المرحلة
المقبلة تتطلب
ً
ً
نهجا مبتكرا
لتجاوز
مشكالت أنظمة
التعليم خالل
وباء «كورونا»
العصفور

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة ال ـج ـم ـع ـي ــة
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة ل ـل ـتــرب ـيــة ال ـم ـق ــارن ــة،
األس ـ ـت ـ ــاذة ال ـم ـس ــاع ــدة فـ ــي كـلـيــة
التربية األساسية بالهيئة العامة
لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي وال ـت ــدري ــب،
د .ع ـه ــود ال ـع ـص ـف ــور ،تـجـهـيــز 3
مـ ـح ــاور إلصـ ـ ــاح ال ـت ـع ـل ـيــم حــول
انطالق المؤتمر التاسع للجمعية
الخليجية للتربية المقارنة ،تحت
عنوان "إع ــادة النظر في اإلصــاح
التعليمي في دول مجلس التعاون
الـخـلـيـجــي :ن ـظــرة ع ـلــى الـمــاضــي
إلعالم المستقبل" ،خالل الفترة من
 21حتى  23الجاري.

محاور المؤتمر
وأشارت العصفور ،في تصريح
صـحــافــي ،أم ــس ،إل ــى أن المحور
األول في اليوم األول للمؤتمر ،الذي
يبدأ يوم  21الجاري ،يتحدث عن
تقريب وجهات النظر بين الماضي
والمستقبل حول التعليم ،الفتة إلى
أنه "ال يمكن أن تنجح اإلصالحات
التعليمية فــي المستقبل إال إذا
كانت مستنيرة بالخبرات السابقة".

عهود العصفور

وش ــددت على ض ــرورة دراســة
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــورات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ال ـت ــي
حدثت في الماضي ،بما في ذلك
المؤشرات والمقاييس التقليدية
ألداء الطلبة ،وإعادة تقييم دورها
في الحاضر والمستقبل في ضوء
الـتـطــورات التكنولوجية وتأثير
جائحة كوفيد 19-على التعليم.
كما طالبت بـضــرورة مناقشة
نهج ال ـق ـيــادة ،ال ــذي ينبغي على
المؤسسات التعليمية أن تتبعه،

كما يجب أن يكون هناك نهج قائم
على األدلة حتى تتبناه القيادات
المؤسسية خالل المرحلة المقبلة.
ولفتت العصفور إلى أن محور
ال ـي ــوم ال ـثــانــي لـلـمــؤتـمــر ي ــوم 22
الجاري يتطرق إلى فرص التطوير
وتـبــادل العلم والمعرفة ،مشيرة
إل ــى أن اإلص ــاح ــات التعليمية
ً
ليست نــاجـحــة دائـ ـم ــا ،وأن أبــرز
أسباب فشلها عدم فهم ومواكبة
مـتـطـلـبــات ال ـعــالــم الـ ــذي ت ـســوده
العولمة ،وينصب التركيز على فهم
أهمية الدراسات المقارنة المحلية
وال ــدول ـي ــة ،وال ـج ـهــود التعاونية
التي يمكن أن تساعد في حل هذه
المشكلة.
وأوضـ ـح ــت أن الـ ـي ــوم الـثــانــي
من المؤتمر يتطرق إلــى ضــرورة
ً
مـنــاقـشــة ال ـق ـضــايــا ،ال ـت ــي غــالـبــا
مــا يتم تجاهلها فــي سياق دول
مجلس التعاون الخليجي ،مثل
مناقشات الشمولية في التعليم،
والـتـفـكـيــر ف ــي خ ـب ــرات وت ـجــارب
المعلمين.
أمـ ــا ع ــن ال ـم ـح ــور ال ـث ــال ــث في
ال ـيــوم الـثــالــث للمؤتمر الـمــوافــق

جمعيات طالبية تطالب بتمديد وقت
اإلجابة أثناء االختبارات النهائية

«طلبة االجتماعية» :نجهل دوافع األساتذة في تقليل الزمن المخصص
●
صعوبة التنقل
بين األسئلة
باستخدام
برنامج «مودل»
«جمعية
الهندسة»

فيصل متعب

طالب رئيس جمعية طلبة كلية العلوم االجتماعية
فــي جامعة الـكــويــت صــالــح األحـيـمــر ،بــزيــادة الزمن
ال ـم ـخ ـصــص ل ــإج ــاب ــة ع ــن أس ـئ ـلــة االخـ ـتـ ـب ــار خــال
االختبارات النهائية ،مشيرا الى أن "بعض االساتذة
أصبح يقلل هذا الزمن لدوافع ال نعلمها".
وقال األحيمر لـ "الجريدة"" :إن قرار جامعة الكويت
بهذا الشأن يسمح لالساتذة بأن يمنحوا وقتا مدته
ساعتان للطلبة أثناء تأدية االختبار ،اال أن ما نشاهده
اآلن يخالف هذا القرار عبر تقليل الزمن الذي قد يصل
إلــى ساعة واح ــدة ،وأحيانا إلــى نصف ساعة فقط"،
ً
مؤكدا أن "إغالق أساتذة الجامعة لالختبار أمام أعين
الطلبة أمر مرفوض".

من جانبه ،قال رئيس جمعية طلبة كلية الهندسة
والـبـتــرول عبدالله الضويحي" :ال نجد تـعــاونــا من
االساتذة في اعطاء الوقت الكافي لتقديم اإلجابة اثناء
عقد االختبارات النهائية" ،الفتا الى أن "هناك تعميما
ـاف للحل
ص ــادرا مــن مدير الجامعة بإعطاء وقــت ك ـ ٍ
يقدر بساعتين".
وذكــر الضويحي لـ "الجريدة" ،أن بعض األساتذة
ال يلتزمون بذلك التعميم ،مشيرا الى أن "اإلجابة عن
بعض االسئلة تحتاج إلى وقت أطول".
وأشار إلى صعوبة في التنقل بين اسئلة االختبارات
باستخدام برنامج مودل ،الذي أصبح شائع االستخدام
خــال الفترة الحالية في الجامعة ،موضحا أن هذا
البرنامج ال يتيح للطلبة الرجوع إلى اإلجابات السابقة
للمراجعة عليها.

المكراد بحث التعاون مع «المستوطنات البشرية»
●

محمد الشرهان

اسـتـقـبــل رئ ـيــس ق ــوة اإلط ـف ــاء ال ـع ــام ال ـفــريــق خالد
المكراد ،صباح أمس ،رئيس بعثة برنامج األمم المتحدة
للمستوطنات البشرية "موئل" لــدول الخليج العربي
د .أميرة الحسن ونائب رئيس البعثة قصي الدعيج،
وناقش الطرفان أوجه التعاون المشترك التي تساهم
في رفع مستوى القدرة المجتمعية للصمود والتصدي
للكوارث المختلفة وتبادل المعلومات والخبرات بين
الطرفين لتعزيز األعمال التي تساهم في استمرارية
العمل بأصعب الظروف.
حضر اللقاء رئيس مركز العمليات المقدم د .مشاري
الفرس والرائد محمد العجمي ضابط مكتب رئيس قوة
اإلطفاء العام.

ً
المكراد مستقبال وفد البعثة االممية للمستوطنات

 23ال ـج ــاري ،فكشفت العصفور
أن المؤتمر يتطرق إلــى مستقبل
التعليم خــال جائحة كوفيد19-
ومــا بعدها ،الفـتــة إلــى أن الــوبــاء
ً
وعواقبه أثبتا أنهما يمثالن تحديا
ً
كبيرا ألنظمة التعليم في جميع
أنحاء العالم.
وأضافت العصفور أن المرحلة
الـمـقـبـلــة تـتـطـلــب م ــواج ـه ــة هــذه
ّ
ال ـت ـحــديــات واتـ ـب ــاع نـهــج مبتكر
ومعاصر ،للتغلب على المشكالت
التي واجهتها أنظمة التعليم خالل
ه ــذا ال ــوب ــاء ،ووض ــع السياسات
الصحيحة التي يمكن أن تساعد
في حل مشاكل التعليم.
ودعت العصفور الحضور إلى
زيارة الموقع اإللكتروني الخاص
بــا ل ـج ـم ـع ـيــة WWW.GCES.AE
لمعرفة المحاور بشكل تفصيلي،
وجدول جلسات المؤتمر واألوراق
البحثية للمشاركين ومعلومات
ً
عــن الـمـحــاضــريــن ،عـلـمــا بتوافر
الترجمة المتزامنة لجميع جلسات
الـمــؤتـمــر بـيــن الـلـغـتـيــن العربية
واإلنكليزية.

المضف يكرم الحجرف
كــرم وزيــر التربية ،رئيس
مجلس إدارة الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب،
د .علي المضف ،نائب المدير
ال ـ ـع ـ ــام ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة
والمالية في الهيئة حجرف
ا لـحـجــرف ،بمناسبة انتهاء
فـ ـت ــرة إدارتـ ـ ـ ـ ــه فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع،
ً
وقدم له درعا تذكارية تقديرا
ً
وعرفانا.
وعـ ـ ـ ّـبـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـضـ ــف ،خـ ــال
التكريم ،عن امتنانه وتقديره
لـلـحـجــرف عـلــى مــا بــذلــه من
جـهــود وع ـطــاء للعمل خــال

ف ـتــرة إدارت ـ ـ ــه ،ح ـيــث شـهــدت
الـهـيـئــة الـكـثـيــر مــن اإلن ـجــاز،
وت ـس ـه ـيــل إج ـ ـ ـ ــراءات الـعـمــل
مع المؤسسات ذات الصلة،
ً
وتطوير األداء ،متمنيا له كل
التوفيق والنجاح.
من جانبه ،شكر الحجرف
قياديي الهيئة على تعاونهم
وت ـ ــواصـ ـ ـلـ ـ ـه ـ ــم ،واع ـ ـت ـ ـبـ ــر أن
تـضــافــر ال ـج ـهــود ســاهــم في
حل الكثير من قضايا الهيئة
ورفع من شأنها.

«درسني» و« »ktechتطلقان دورة البرمجة
نور بودي :من أهم أولوياتنا تمكين الطالب واختيار توجههم
أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت م ـ ـن ـ ـصـ ــة درس ـ ـ ـنـ ـ ــي،
ال ـحــائــزة جــائــزة أف ـضــل تطبيق
تـعـلـيـمــي ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ــط،
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ك ـل ـي ــة ال ـك ــوي ــت
الـتـقـنـيــة ( ،)ktechإط ــاق دورة
ت ــدري ـب ـي ــة م ـج ــان ـي ــة ل ـل ـبــرم ـجــة،
ل ـت ـع ـل ـي ــم ال ـ ـ ـطـ ـ ــاب أسـ ــاس ـ ـيـ ــات
ومهارات الترميز وبناء المواقع
االلكترونية وتطبيقات الهواتف
ال ـ ــذكـ ـ ـي ـ ــة وتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر األلـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاب،
باالضافة الى تعلم لغة ""Python
المستخدمة عـلــى نـطــاق واســع
فـ ــي ع ــال ــم ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا مـثــل
 Netflixو Googleو Dropboxو
 ،Spotifyمضيفة أنه تمت اضافة
عدة أسئلة واختبار شامل عند
إتمام الطالب للدورة المتاحة في
تطبيق "درسني".
وقــالــت الـمــؤسـســة والرئيسة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ل ـش ــرك ــة درس ن ــور
ب ـ ــودي ،ف ــي ت ـصــريــح ،أمـ ــس ،إن
تـمـكـيــن ودعـ ــم ال ـط ــاب م ــن أهــم
ً
سواء على المستوى
اولوياتنا،
االك ــادي ـم ــي ،او ح ـتــى م ــن خــال
تـقــديــم دورات مـمـيــزة وخــاصــة
لـمـهــارات جــديــدة تساعدهم في
ا خ ـت ـيــار تــو جـهـهــم المستقبلي
فــي ال ــدراس ــات الـعـلـيــا ،او حتى
في المسيرة المهنية ،موضحة
أن "ه ــذا مــا نسعى الـيــه بإطالق
دورة ال ـبــرم ـجــة ب ــال ـت ـع ــاون مع
 ،ktechا لـ ـت ــي ت ـع ـت ـبــر مـ ــن أ ه ــم
المؤسسات التعليمية المختصة
بالتكنولوجيا في الكويت".
من جانبه ،أكد رئيس مجلس
إدارة " "ktechمشاري بودي ،أن
الكلية سعت وال تزال تسعى الى
ً
دعم السوق الكويتي اقتصاديا
ً
وأكــادي ـم ـيــا ،وم ـســاعــدة الـطــاب
ل ـخــوض م ـس ـيــرة مـهـنـيــة مليئة

قال مدير زكاة األندلس،
التابعة لجمعية النجاة
الخيرية ،زيد الهاملي ،إن
"اللجنة قدمت مساعدات مالية
وعينية لـ 1100أسرة محتاجة
داخل الكويت خالل العام
الماضي" .وأضاف الهاملي،
في تصريح صحافي ،أمس،
أن اللجنة قدمت مساعدات
مالية مقطوعة لـ 200أسرة،
بعد دراسة الحاالت المتقدمة
دراسة وافية ،والتأكد من
كل المستندات واألوراق
الثبوتية ،مردفا" :كما وزعنا
كوبونات شراء مواد غذائية
على  200أسرة ضمن مشروع
مصرف العشيات ،وكذلك
السالل الغذائية على 500
أسرة" .وأوضح أن زكاة
األندلس حريصة على تقديم
المساعدات الموسمية ،حيث
قدمت لحوم األضاحي لـ150
أسرة ،والسالل الرمضانية
لـ 50أسرة .وتقدم الهاملي
بالشكر إلى المحسنين
والخيرين الذين تبرعوا
لهذه المشاريع ،ودعاهم إلى
ً
مزيد من الدعم ،نظرا للحاجة
المتزايدة لمساعدة األسر
المحتاجة داخل الكويت.

«آيات الخيرية» تهدي
إلذاعة القرآن ختمات مرتلة

نور بودي

مشاري بودي

بالنجاحات واالن ـج ــازات ،الفتا
إلـ ــى أن اط ـ ــاق دورة الـبــرمـجــة
بــالـتـعــاون مــع "درس ـن ــي" يهدف
بـ ـشـ ـك ــل اس ـ ــاس ـ ــي إلـ ـ ــى ت ـم ـك ـيــن
الطالب.
وأضــاف مـشــاري" :قــد كرسنا
م ـ ــواردن ـ ــا وام ـك ــان ـي ــات ـن ــا لــدعــم
الـتـطـلـ ًعــات االقـتـصــاديــة للدولة
مــواك ـبــة لـلـتـحــول الــرق ـمــي ال ــذي
تشهده معظم قطاعات االعمال،
ألن إيجاد مبرمجين موهوبين
ً
محليا يعد من أكبر التحديات
الـتــي تــواجـهـهــا ه ــذه القطاعات
باختالف مجاالتها".
وقـ ــالـ ــت ال ـم ـن ـص ــة ،فـ ــي ب ـيــان
ل ـه ــا" ،مـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع ان يـصـبــح
م ـج ــال ال ـبــرم ـجــة وتـكـنــولــوجـيــا
الـمـعـلــومــات م ــن اه ــم الـمـجــاالت
التعليمية في المستقبل القريب،
كــأهـمـيــة ال ــري ــاض ـي ــات وال ـع ـلــوم
وال ـل ـغ ــة" ،مـضـيـفــة ان "م ـس ــارات
ال ـت ـع ـل ـي ــم فـ ــي م ـن ـص ــة درسـ ـن ــي
س ـت ـس ــاع ــد الـ ـط ــاب الـمـهـتـمـيــن
بـتـعـلــم ال ـبــرم ـجــة ع ـلــى الـتـعـمــق
اكـثــر فــي هــذا الـمـجــال المرغوب

والـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر فــي
أيامنا هــذه ،ليس فقط مــن اجل
دراس ــة هندسة البرمجيات ،بل
أيضا لتنمية وتطوير المهارات
الـحـســابـيــة ال ـتــي نـحـتــاجـهــا في
حياتنا اليومية".
وقـ ــادت شــركــة درس مسيرة
دع ـ ـ ــم ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـت ـع ـل ـي ـم ــي مــن
معلمين وطــاب ،بتوفير حلول
ت ـع ـل ـي ـم ـي ــة ت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــة ،تــم
تصميمها و تـطــو يــر هــا بحسب
مـ ـن ــاه ــج ال ـ ــدراس ـ ــة ف ـ ــي ال ـع ــال ــم
العربي ،وذلــك من خالل تطبيق
درسـ ـن ــي ال ـغ ـنــي ع ــن ال ـت ـعــريــف،
الذي تم إطالقه بعد سنوات من
البحث ومعرفة تحديات الطالب
واحـتـيــاجــاتـهــم مــا بـعــد ســاعــات
الحضور في المدرسة.
ويوفر التطبيق إمكانية طلب
م ـس ــاع ــدة ف ــوري ــة م ــن مــدرس ـيــن
خبراء لمختلف المواد ،فضال عن
عدة خدمات اخرى مثل مسارات
التعليم واالختبارات والتمارين
ومـ ـحـ ـت ــوى فـ ـي ــدي ــو تـ ــم إع ـ ـ ــداده
وتصميمه بشكل احترافي.

أعلنت جمعية آيات الخيرية،
إهداء إذاعة القرآن الكريم
ثالث ختمات مرتلة بمناسبة
قدوم شهر رمضان المبارك،
للقراء بهاء عبدالدايم ،وياسر
عاشور ،وعبدالرحمن أحمد،
والتي تم تسجيلها وإعدادها
في االستديو التابع للجمعية،
وذلك بحضور األمين العام
للجمعية أ.د .عبدالمحسن
المطيري ،والمخرج طارق
العلي .وثمن مدير إذاعة
القرآن د .عبدالرحمن أبا ذراع،
في تصريح صحافي ،أمس،
هذا الجهد المشكور وهذه
المبادرة الطيبة ،التي تعزز
من أهداف اإلذاعة في خدمة
القرآن الكريم على مستوى
العالم .يذكر أن جمعية آيات
الخيرية تعتبر من الجمعيات
الرائدة في خدمة القرآن الكريم
تعليما ونشرا ،حيث طبعت
مئات اآلالف من المصاحف
ألهل الكويت ،وبناء العديد
من الكليات القرآنية في دول
عدة ،باإلضافة إلى االهتمام
بالحلقات القرآنية داخل
الكويت وخارجها ،وغيرها
من المشاريع القرآنية
المتميزة.

«التراث» :االنتهاء من تنفيذ
«مصرف العشيات» بنجاح

الليل والنهار يتساويان في الكويت موجة غبار تلف البالد وفرصة لتكون الضباب

ذكــر الفلكي الكويتي ع ــادل السعدون أن الليل
والنهار يتساويان في  16مــارس من كل عــام ،في
الكويت والدول التي تكون على نفس دائرة عرضها،
مضيفا أن الشمس تشرق الساعة  57:5صباحا،
وتغيب  57:5مساء ،ويكون طول النهار  12ساعة،
وطول الليل  12ساعة.
وأوضــح السعدون ،لـ"كونا" ،أمــس ،أنه بعد ذلك
يطول النهار على حساب الليل ،الفتا إلــى أنــه من
المعروف أن تساوي الليل والنهار في العالم عموما

سيكون في  21الجاري ،عند تعامد الشمس على
خط االستواء ،وتبدأ بعد ذلك بالصعود شماال نحو
مدار السرطان.
وأش ــار إلــى أنــه فــي  22يونيو المقبل سيحدث
االنقالب الصيفي ،ويكون النهار في غاية الطول
والليل في غاية القصر ،وتكون الشمس في غاية
صعودها عــن خــط االس ـتــواء ،إذ ستقع على مــدار
السرطان  23.5درج ــة شـمــاال ،وتـكــون فــوق الــرأس
بارتفاع  85درجة من األفق.

«الداخلية» دعت إلى الحذر حيال عدم االستقرار الجوي

ش ـه ــدت الـ ـب ــاد ،أم ـ ــس ،ط ـق ـســا غـيــر
مـ ـسـ ـتـ ـق ــر ،بـ ـسـ ـب ــب ت ـ ـقـ ــدم ال ـم ـن ـخ ـف ــض
اإل فــر يـقــي إ لــى شبه ا لـجــز يــرة العربية،
وال ـ ــذي أدى إل ــى م ــوج ــة غ ـب ــار مـثـيــرة
لالتربة وسقوط أمطار.
وذك ــرت إدارة األرصـ ــاد الـجــويــة أن
ال ـط ـقــس ال ـي ــوم مــائــل ل ـل ـحــرارة ن ـهــارا،
وت ـ ـقـ ــل الـ ـسـ ـح ــب ت ــدريـ ـجـ ـي ــا والـ ــريـ ــاح
جـنــو بـيــة شــر ق ـيــة إ ل ــى شــر ق ـيــة خفيفة
إلى معتدلة السرعة  35 - 15كم/ساعة،
مضيفة أن الطقس ليال مائل للبرودة

األجواء غير المستقرة

وا لــر يــاح جنوبية شرقية إ لــى متقلبة
اال ت ـجــاه خفيفة إ ل ــى مـعـتــد لــة ا لـســر عــة
 26 - 06كــم /ســا عــة ،مــع فــر صــة لتكون
الضباب على بعض المناطق ،موضحة
أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة 33
والصغرى .18
مــن جـهـتـهــا ،د ع ــت وزارة ا لــدا خـلـيــة
الـمــواطـنـيــن والـمـقـيـمـيــن إل ــى ض ــرورة
تــو خــي الحيطة وا ل ـحــذر ،نـظــرا لحالة
ع ــدم اس ـت ـقــرار األح ـ ــوال ال ـجــويــة الـتــي
تشهدها البالد.

وأشـ ــارت ال ـ ــوزارة ،فــي ب ـيــان صــادر
عن اإلدارة العامة للعالقات واإل عــام
األمـنــي ،إلــى عــدم الـتــردد فــي االتصال
عـنــد ال ـض ــرورة عـلــى هــاتــف ال ـطــوارئ
( )112ألي مساعدات إنسانية أو أمنية
أو م ــروري ــة ،ومـتــابـعــة حــالــة الـطـقــس،
ح ـس ـب ـمــا يـ ـص ــدر م ــن إدارة األر صـ ـ ــاد
الجوية.

أعلنت جمعية إحيـاء
التراث اإلسالمي ،االنتهاء
من تنفيذ مشروعها
لتقديم الطعام إلى
المحتاجين من الفقراء
والمساكين داخل الكويت،
ً
تنفيذا التفاقيـة بينهـا
وبين األمانة العامة
لألوقاف من مصرف
"العشيات".
وقال مدير التنسيق
والمتابعة بالجمعية
نواف الصانع ،في
تصريح له ،إن الجمعية
انتهت من تنفيذ مصرف
"العشيات" بنجاح،
حيث "تمكنا من توزيع
المساعدات في محافظات
الكويت الست" ،مشيرا
إلى أن التوزيع شمل
معظم الفئات المحتاجة،
خصوصا األرامل واأليتام
ومحدودي الدخل من
اخواننا الوافدين والبدون.
وأوضح الصانع أن
"مصرف العشيات" ،هو
أحد المشاريع الوقفية
التي دأبت على طرحه
ً
"إحياء التراث" سنويا،
بدعم من أمانة األوقاف
بالكويت ،ويصرف على
شكل كوبونات معتمدة
يحصل من خاللها
على مشتريات المواد
التموينية والغذائية
واللحوم والدواجن.
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محليات

ً
ً
« »AUMتحقق مركزا مرموقا بين الجامعات في تصنيف
 Green Metricلالستدامة البيئية والتنمية االجتماعية

َّ
ً
حلت بالمركز األول في الكويت و الـ  302عالميا من بين جامعات  84دولة
ف ــي إن ـج ــاز ج ــدي ــد م ــن نــوعــه،
حـقـقــت جــامـعــة ال ـش ــرق األوس ــط
األميركية ( )AUMالمركز األول
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ـج ــامـ ـع ــات فــي
الـكــويــت ،والـمــركــز  22فــي العالم
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،وال ـ ـمـ ــركـ ــز  302عـلــى
م ـس ـت ــوى الـ ـع ــال ــم ،ف ــي تـصـنـيــف
الجامعات الخضراء العالمي «UI
GreenMetric World University
 »Rankingsلـعــام  ،2020وال ــذي
ش ــارك ــت فـيــه جــام ـعــات مختلفة
من أكثر من  84دولة حول العالم.

تصنيف عالمي

التصنيف العالمي
يعتمد معايير
متقدمة للتقييم
ً
بناء على االلتزام
بالممارسات الصديقة
للبيئة ونشر ثقافتها

ُ
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ت ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ُن ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــف UI
 ،GreenMetricال ــذي أطـلــق عام
 ،2010أح ـ ــد أه ـ ــم ال ـت ـص ـن ـي ـفــات
ال ـع ــال ـم ـي ــة الـ ـت ــي ت ـق ـ ّـي ــم اه ـت ـمــام
الجامعات بالقضايا المتعلقة في
التنمية االجتماعية واالستدامة
ال ـ ـب ـ ـي ـ ـئ ـ ـيـ ــة ،ومـ ـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـتـ ــزام ـ ـهـ ــا
بــالـمـمــارســات الـصــديـقــة للبيئة
ونشر ثقافتها والوعي بها داخل
الحرم الجامعي والمجتمع.
وي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوم ال ـ ـت ـ ـص ـ ـن ـ ـيـ ــف ع ـل ــى
جـمــع الـمـعـلــومــات وال ـمــؤشــرات

األسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي  6مـ ـع ــايـ ـي ــر
رئـيـســة تـشـمــل :الـبـنـيــة التحتية
والـمـســاحــات ال ـخ ـضــراء ،الطاقة
وال ـ ـت ـ ـغـ ـ ّـيـ ــر ال ـ ـم ـ ـنـ ــاخـ ــي ،الـ ـنـ ـق ــل،
استهالك المياه ،إدارة النفايات،
التعليم والبحث العلمي.

توفير بيئة صحية
واعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــرت ج ــامـ ـع ــة الـ ـش ــرق

ابتكار مشاريع
تنموية

طلبة «»AUM
يبتكرون مشاريع
تنموية والجامعة
تسعى لخلق جيل
مسؤول في التنمية
واالستدامة

األوسـ ـ ـ ـ ــط األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،أن ه ــذا
اإلنـ ـج ــاز ي ـع ـكــس ح ـجــم اه ـت ـمــام
 AUMبالمعايير البيئية الدولية،
ح ـيــث ح ــرص ــت م ـنــذ تــأسـيـسـهــا
ع ـلــى ات ـخ ــاذ إج ـ ـ ــراء ات مختلفة
صديقة للبيئة ،في سبيل توفير
بيئة صحية تعليمية متكاملة،
وتحقيق االستدامة على جميع
المستويات ،وقد حققت ذلك من
خ ــال تــوافــر مـســاحــات خـضــراء

ً
ا ن ـع ـكــا ســا للفلسفة التعليمية بــا لـجــا مـعــة فيما
يخص تحقيق التنمية المستدامة ،قــام العديد من
الطلبة بتقديم نماذج لحلول بيئية مختلفة ،سواء
في مشاريعهم الدراسية أو مشاريع تخرجهم التي
عرضوها في نشاطات عدة ،منها :المعرض األكاديمي
السنوي ،ومسابقات ومنتديات محلية وعالمية ،حيث
ُ
قاموا بعرض طرق جديدة ومبتكرة تعنى بقضايا
التنمية المستدامة ،ومثال على ذلك :إيجاد سبل

واسـ ـ ـع ـ ــة تـ ـحـ ـت ــوي عـ ـل ــى أن ـ ـ ــواع
مختلفة مــن األش ـجــار واألزه ــار
وال ـن ـبــاتــات ،ال ـتــي تـغـطــي معظم
ال ـبــاحــات ال ـخــارج ـيــة للجامعة،
األمر الذي يساهم في انخفاض
درجـ ـ ــات ال ـ ـحـ ــرارة ف ــي الـمـنـطـقــة
والحد من تلوث الهواء.
وتحرص الجامعة على توفير
جو نظيف داخل حرمها ،حفاظا
على صحة طلبتها وموظفيها،

فاعتمدت السيارات الكهربائية
كوسيلة للتنقل ،ومنعت دخول
السيارات داخل الحرم الجامعي،
وشيدت مباني مواقف متعددة
األدوار .وتعتمد الجامعة على
البنية التحتية التكنولوجية في
الـعــديــد مــن الـمـعــامــات اإلداري ــة
وال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـط ــاب ـي ــة لـتـقـلـيــل
االستهالك الورقي.
ك ـمــا تــدمــج ال ـجــام ـعــة مـفـهــوم

متقدمة الستخدام الطاقة المتجددة ،اختراع سيارات
كهربائية أو عـلــى الـطــاقــة الشمسية ،سـبــل جــديــدة
لترشيد الكهرباء والمياه ،وغيرها من األفكار التي
أظهرت مهاراتهم وقدراتهم على االبتكار واإلبــداع
والتفكير النقدي ،سعيا إليجاد حلول
جديدة جذرية وفعالة لمشاكل بيئية
مختلفة في مجتمعهم.
واع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرت ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة

االس ـ ـتـ ــدامـ ــة فـ ــي ن ـه ــج ال ـت ـع ـل ـيــم
والـ ـتـ ـط ــوي ــر األك ـ ــاديـ ـ ـم ـ ــي ،حـيــث
تـنـظــم الـعــديــد مــن الـمـحــاضــرات
وورش ا ل ـ ـع ـ ـمـ ــل وا ل ـ ـن ـ ـشـ ــا طـ ــات
الـبـيـئـيــة ال ـت ــي ت ـه ــدف إل ــى نشر
الوعي لدى طلبتها حول أهمية
الـتـنـمـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة ال ـشــام ـلــة،
وتـعــزيــز الـمـمــارســات العمرانية
ً
لـلـمـبــانــي ال ـخ ـضــراء ،سـعـيــا إلــى
تنمية سلوكياتهم على تطوير

أساليب العيش في الكويت بما
ي ـت ــواف ــق م ــع ال ـ ـشـ ــروط الـبـيـئـيــة
ال ـس ـل ـي ـمــة ،الس ـي ـمــا أن الـتـنـمـيــة
الحضارية المستدامة أصبحت
ت ـحــديــا رئ ـي ـســا ع ـصــريــا ف ــي كل
المجتمعات.

أن األسـ ـ ــال ـ ـ ـيـ ـ ــب الـ ـبـ ـيـ ـئـ ـي ــة وت ـ ــرس ـ ـي ـ ــخ ثـ ـق ــاف ــة
االبتكارالمعتمدة في  AUMتأتي تماشيا مع
رؤي ـت ـهــا فــي تــوفـيــر بـيـئــة تعليمية صحية
ومتكاملة لطلبتها ،وفي خلق جيل مسؤول
ق ــادر عـلــى تحقيق تغيير حقيقي في
م ـجــال الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة ،وبـنــاء
اقتصاد معرفي مزدهر قائم على
اإلبداع واالبتكار.

الجامعة تعتمد
إجراءات وآليات
مختلفة لتوفير بيئة
صحية من خالل توفر
مساحات خضراء
واسعة
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«كورونا» يتحدى التعليم
والوظائف
د .ندى سليمان المطوع
mutawa.n@gmail.com

قبل وباء كورونا أجمعت الدراسات على خطورة تزايد مستوى
اإلنفاق على التعليم وتضخم بند الرواتب ،وارتفاع تكلفة
تعليم الطالب بشكل غير مسبوق ،وجاء الوباء فكشف ضعف
البنى التحتية التكنولوجية.
من يستفيد من البحوث والدراسات التي تطرحها
المؤسسات البحثية أو يطرحها أ فــراد فــي المجالت
العلمية أو الصحف اليومية؟ ا لــدو لــة أم المؤسسات
الـتـعـلـيـمـيــة أم الـ ـق ــارئ؟ أق ــول ذل ــك ب ـعــد اط ــاع ــي على
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـ ــدراس ـ ــات الـ ـت ــي ت ـن ــاول ــت ال ـت ـع ــام ــل مــع
"كورونا" ،ذلك الوباء الذي اجتاح العالم كاشفا مكامن
ال ـض ـعــف لـ ــدى الـ ـ ــدول ،ومـ ــن ت ـلــك ال ـق ـضــايــا الـتــركـيـبــة
ال ـس ـك ــان ـي ــة وسـ ـ ــوق ال ـع ـم ــل وال ـت ـع ـل ـي ــم ،وهـ ــي ال ـن ـقــاط
ا لـتــي جــاء ت فــي البحوث وا لــدرا ســات ا لـتــي طرحناها
كباحثين قبل عشر سـنــوات إ لــى جانب تقرير "توني
بلير".
لــذا د عــو نــا نـحــاول د مــج بعض ا لـنـقــاط بالهواجس
التي تعانيها الدول وسط وباء كورونا:
• التركيبة السكانية طبقا للتقارير والبحوث غير
مـتـجــانـســة بـسـبــب الـمـعــدل الـسـلـبــي ال ـخــاص بــازديــاد
ال ـكــوي ـت ـي ـيــن وال ـم ـع ــدل اإلي ـج ــاب ــي ال ـم ـت ــزاي ــد لـلـعـمــالــة
ال ـ ــواف ـ ــدة ،ووس ـ ــط ان ـت ـش ــار الـ ــوبـ ــاء ت ـفــاق ـمــت ال ـف ـجــوة
وتـضــاعـفــت تــداعـيــاتـهــا ،وال ـيــوم تستمر سـيــا ســة عــدم
التجانس دون إ ج ــراء ات واضحة الحتوائها ،ووسط
حملة التطعيم التي قامت بها وزارة الصحة مشكورة،
فكيف سيتم تطعيم العمالة غير المقيدة؟ هل ستقوم
ال ـ ــوزارة بـتـمـشـيــط الـمـنــاطــق لـتـطـعـيــم الـجـمـيــع؟ وهــل
ستلتفت الدولة إلى الجغرافيا السكانية بشكل عملي
صحيح؟
• خلق العمل بين الخاص والعام ،ازدادت جاذبية
الـقـطــاع الـحـكــومــي لـلـقــوى الـعــامـلــة الـكــويـتـيــة الـشــابــة
خــال أز مــة كــورو نــا ،فأصبحت المالذ اآل مــن للخريج،
وذ لــك و ســط تراجع القطاع الخاص في توفير العمل
المنتج للخريجين وباإلضافة إلى موجة اإلغالق التي
أصابت األ عـمــال الصغيرة ،وو ســط تعثر المؤسسات
ا لـحـكــو مـيــة ف ــي س ـبــل اإل صـ ــاح اإلداري م ــا عـلـيـهــا إال
االس ـت ـعــانــة بــأص ـحــاب ال ـخ ـبــرة وال ـم ـهــارة مــن الـقـطــاع
ا لـخــاص لتحقيق اإل صــاح اإلداري المنشود ،وتبقى
لدينا مشكلة المزايا "الضخمة" والكوادر الذهبية التي
يمنحها القطاع الحكومي لذوي اإلنتاجية المحدودة،
ً
والتي أحدثت ثغرة في الميزانية واألداء معا ،وما على
األ جـهــزة الحكومية إال إ عــادة تشكيل الهرم الوظيفي
آخذين بعين االعتبار معايير اإلنتاجية وإيقاف الهدر.

أثر الكالم الطيب
في اإلنسان

جيمس زغبي*

ّ
أميركا والوباء ..حصاد مؤلم وتساؤالت معلقة
يصادف األسبوع الثاني من مارس ذكرى
حدثين مدمرين؛ ففي  11مارس  ،2020توفيت
زوجتي الغالية «إيلين» ،التي اقترنت بها قبل
ً
 51عاما ،كانت قد أصيبت بسكتة دماغية في
نوفمبر 2019؛ وبعد فترة طويلة من العالج
وإعادة التأهيل ،كان من المقرر أن تعود إلى
الـبـيــت فــي  13م ــارس ،ولـكــن فــي  10م ــارس،
أصيبت بسكتة دماغية ثانية وتوفيت في
اليوم التالي.
الـ ـجـ ـن ــازة الـ ـت ــي خ ـط ـط ـنــا إلق ــام ـت ـه ــا فــي
األس ـب ــوع ال ـتــالــي أرج ـئ ــت ،ألن ــه بـعــد بضعة
أيام على وفاة إيلين ،في  13مارس ،فرضت
مـقــاطـعــة كــولــومـبـيــا أول إغـ ــاق جــزئــي لها
بـسـبــب كــوف ـيــد ،19مـمــا ح ـ ّـد مــن التجمعات
بشكل كبير.
شعور غريب أن أح ــاول اآلن تذكر الحال
التي كنا عليها آنذاك ،كنا ال نزال في المراحل
األول ـ ــى م ــن ال ــوب ــاء ،وك ــان ــت ه ـن ــاك إشـ ــارات
مختلطة ص ــادرة عــن البيت األبـيــض ،كانت
ً
عائلتي وأصدقائي معا في المستشفى مع
إي ـل ـيــن ،وان ـضــم إلـيـنــا األط ـب ــاء الــذيــن كــانــوا
يعالجونها والممرضون والموظفون الذين
كانوا معها خالل فترة إعادة التأهيل ،لم يكن
أح ــد يــرتــدي كـمــامــات ،وال حـتــى الموظفون
الطبيون في وحدات العناية المركزة.
آنـ ـ ـ ــذاك ،اع ـت ـق ــدن ــا ب ـس ــذاج ــة أن ـن ــا سـنـقـيــم
ال ـج ـنــازة ف ــي غ ـضــون بـضـعــة أســاب ـيــع ،كــان
الفيروس في الصين وإيطاليا ثم نيويورك،
ولكن ليس هنا ،ليس في كل مكان ،ولم تكن
لدينا أي فكرة عما ّ
تخبئه السنة.
ول ـك ــن خـ ــال األشـ ـه ــر ال ـت ــي أع ـق ـبــت ذل ــك،
ُ
علمت أن بعض العمال الطبيين الذين كانوا
يعتنون بإيلين قد أصيبوا بالفيروس ،كانت
وحدتا إعادة التأهيل الخاصتان بالمصابين
بالسكتات الدماغية في المستشفيين ،حيث
كانت تعالج قد ُح ِّولتا إلى وحدتين لمعالجة
التأثيرات العصبية لمرض كــوفـيــد ،19وقد
ً
ح ـك ــوا ُل ــي ق ـص ـصــا م ــروع ــة ع ــن مــرضــاهــم،
ال ــذي ــن أرغـ ـ ـم ـ ــوا ج ـم ـي ـع ـهــم ع ـل ــى ال ـخ ـضــوع

لـلـعــزل ،وق ـضــاء أســابـيــع وش ـهــور وحـيــديــن،
بل إن بعضهم ماتوا من دون أن يــروا أفــراد
عــائــاتـهــم ،إال مــن خ ــال تـطـبـيـقــات الـهــاتــف
ً
الذكي .كانت الخسارة البشرية كبيرة جدا،
وال يسعني إال أن أحـمــد الـلــه ،ألنـنــا كنا مع
إيلين كل يوم طوال هذه الفترة حتى النهاية.
وب ـعــد مـ ــرور ع ــام عـلــى ذلـ ــك ،ت ـبــدو أرق ــام
ال ــوب ــاء م ـهــولــة ،فـعـلــى صـعـيــد ال ـعــالــم ،مــات
أكثر من مليونين و 500ألف شخص ،مقابل
 500ألف شخص هنا في الواليات المتحدة؛
ً
وأصيب  120مليونا بالفيروس ،مقابل قرابة
ً
ّ
 30مليونا في الواليات المتحدة .لقد دم َرنا
َ
ه ــذا ال ـف ـيــروس وق ـتــل ـنــا ،بــالـمـعـنــى الـحــرفــي
للكلمة ،وكل هذا حدث في العام الماضي فقط.
ّ
ولـكـنـنــا تعلمنا أن ــه عـلــى الــرغــم مــن نفي
ترامب للعلم ،فإن هذا الوباء حقيقي ،وعلى
الرغم من الجهود الرامية للتنديد باإلغالقات
والكمامات وتسييسها ،فإن هذه اإلجــراءات
ً
الــوقــائـيــة مهمة ج ــدا ،وليتنا استمعنا إلى
العلم ،ولم نكن ضحايا لإلهمال والحسابات
السياسية ،فلو تحركنا بشكل مبكر وحاسم
لمواجهة هــذا التحدي ،فكم من األرواح كنا
سنستطيع إنـقــاذهــا؟ وكــم مــن المعاناة كنا
سنتفاداها؟
ولـ ـئ ــن ك ـ ــان ال ـن ـظ ــر إل ـ ــى ال ـ ـ ــوراء م ــن أج ــل
استيعاب إلى أي حد كنا أبرياء وغير واعين
ً
قبل عام مزعجا ،فإنه من الصعب النظر إلى
األمـ ــام وم ـحــاولــة تـخـيــل أي ــن سنصبح بعد
ُ
(تلقيت
عام من اآلن ،فاليوم لدينا اللقاحات
الجرعتين)؛ غير أنه إذا كانت معدالت اإلصابة
والوفيات في تراجع ،فإنها ما زالت مرتفعة
بشكل غـيــر مـقـبــول ،وأع ـلــى مـمــا ك ــان Jعليه
خالل االرتفاعات األولى في أبريل وأغسطس
من العام الماضي ،وما زال لدينا أشخاص
قــد يتسبب سلوكهم األرع ــن والـمـتـهــور في
تمديد األزمة.
ً
ففي نهاية األسبوع قبل الماضي ،مثال،
عقدت منظمة ُمحافظة اجتماعها السنوي،
كان الكثيرون في المؤتمر ال يرتدون كمامات

د .عبد المحسن حمادة
في حين كانوا يستمعون إلــى المتحدثين،
بمن فيهم ترامب ،وهــم ينددون باإلغالقات
ويستخفون بــارتــداء الـكـمــامــات باعتبارها
ً
إج ـ ــراءات غـيــر ض ــروري ــة وان ـت ـهــاكــا للحرية
ال ـش ـخ ـص ـيــة .وف ــي األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ،أمــر
حاكمان «جمهوريان» بإنهاء ارتداء الكمامات
وقيود أخرى في واليتيهما.
المهنيون الصحيون يقولون لنا اآلن إنه إذا
تلقى عدد كاف منا اللقاح ،فإننا قد نستطيع
الـعــودة إلــى نــوع مــن الحياة العادية بحلول
الخريف ،غير أنه ما زالت هناك أسئلة معلقة
م ــن دون إج ــاب ــات ،فـهــل سيستطيع الـنــاس
العودة إلى مكاتبهم؟ وهل سنشعر بالراحة
في تجمعات كبيرة؟ ثم مــاذا سيكون مصير
ً
أولئك األطفال الذين أضاعوا عاما من الدراسة
ويحتاجون لحياة اجتماعية وأولئك األطفال
الــذيــن أصـبـحــوا يـعــانــون االكـتـئــاب والـخــوف
من التفاعل؟ وكيف سنتأقلم مع هذا «الوضع
ً
العادي الجديد» ،أيا يكن شكله؟
ثــم هـنــاك س ــؤال آخــر يواجهني وعائلتي
وعــائــات كثير مــن األش ـخــاص الــذيــن ماتوا
خالل هذا العام الفائت ،نصف المليون الذين
قضوا مــن جــراء الــوبــاء ،وأولـئــك الــذيــن كانت
وفاتهم ناتجة عن أسباب أخرى مثل «إيلين»،
ً
فألن الحزن في عزلة ال يمنح شعورا بالراحة
والـمــواســاة ،نتساءل حــول متى سنستطيع
إقــامــة الـجـنــازة الـتــي نحن فــي أمــس الحاجة
إليها ،حتى نستطيع الحزن بشكل جماعي،
ك ـمــا ن ـح ـتــاج ل ــذل ــك ن ـحــن ال ـب ـشــر ،م ــع تجمع
أقربائنا وأصدقائنا حولنا لنتذكر أولئك الذين
ً
فقدناهم ونواسي بعضنا بعضا؟ بالنسبة
لــي ،وأنــا على يقين بــأن األمــر نفسه ينطبق
ً
أيضا على الكثيرين ممن فقدوا أحبة لهم العام
ً
ً
الماضي ،يظل مــوت «إيلين» جرحا مفتوحا
ً
مؤلما ،وال شك أن الحزن والحداد الجماعي
ُ
الــذي تمنحه ّالجنازة ما كــان ليغلقه ،ولكنه
ً
ربما كان سيمثل بلسما يساعد في عالجه.
* رئيس المعهد العربي األميركي
في واشنطن

• التعليم ما بين اإللكتروني والتقليدي ،قبل وباء
كورونا أجمعت الدراسات على خطورة تزايد مستوى
اإلنفاق على التعليم وتضخم بند ا لــروا تــب ،وارتفاع
تكلفة تعليم الطالب بشكل غير مسبوق ،وجاء الوباء
فكشف ضعف البنى التحتية التكنولوجية ،فانطلقت
ال ـمــؤس ـســات الـتـعـلـيـمـيــة ال ـخــاصــة ،وم ـضــت قــدمــا في
تطبيق التعليم اإللكتروني تاركة المدارس الحكومية
في حيرة من أمرها ،وليس أمامنا اليوم إال االستثمار
في التدريب التقني ور فــع كفاء ة التعليم اإللكتروني
ً
عـبــر الـمـعـلــم وال ـطــالــب م ـعــا ،واخ ـت ـبــار ق ــدرات االثـنـيــن
عـبــر دراسـ ــات مـتـخـصـصــة ،وم ــن ثــم تـصـمـيــم سـيــاســة
تعليمية حديثة.
وللحديث بقية.

ً
مخاطبة البشر بأدب واحترام ،خصوصا الخصوم،
دلـيــل عـلــى الـخـلــق الـطـيــب ال ـكــريــم ،وه ــو مــن أه ــم صفات
حــا ا َلـكــام
الــرســل واألن ـب ـيــاء والـعـظـمــاء ،ق ــال تـعــالـ
ـى مـ َـاد َ
ََ َ
النفس الـبـشــريــة" َ :أل ـ ْـم ت ـ َـر َ كـ ْـيــف َض ـ َـر َب
الطيب ًوأ َث ــره ً فـ َـي ً َ َ
َ
ُ
َّ
َ
اب ٌت َوفْ ْر ُع َها
الل ُه َمثال ك ِل َمة ْط ِّي َبة ُ كش َجر ٍة ط ِّي َبةٍ أ ْصْل َها ث
ِ
َ
َّ
ـآء* ُتــؤ ِتــي أ ُكـ َـلـ َـهــا ُكـ َّـل ِحين ب ــإذن َر ِّبـ َـهــا َو َيــضــربُ
فـ
ـسـ َـمـ َ ِ َّ
َ َِ
ـي الـ َ
ِ َّ
َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َّ ُ ٍ َ ِ ِ َ َ ِ ُ َ
الل ُ
األ ْ
اس َّلعلهم َيتذكرون* وم
لن
ل
ال
ث
م
ه
ثل ك ِل َمةٍ َخ ِبيثةٍ
ِ
َ
َ َ َ َ َ َ ْ ُِ ْ
ْ
ْ
ض َما ل َها ِمن ق َر ٍار".
كشجر ٍة خ ِبيثةٍ اجتثت ِمن فو ِق األر ِ
يشبه الله الكلم الطيب بالشجرة الطيبة المثمرة التي
يستفيد الناس من ثمرها ورائحتها الزكية ،أما الكلمة
السيئة الخبيثة فيشبهها بالشجرة الخبيثة التي يجب
أن تقتلع من األرض وتمحى آثارها السيئة الخبيثة كي
ال تضر اإلنسان والبيئة.
وعلى هذا األساس ينبغي على كل إنسان يتطلب عمله
االحتكاك باآلخرين وتوصيل أفكاره إليهم ،كالقياديين
في الدولة وعضو مجلس األ مــة وعضو هيئة التدريس
سواء بالتعليم العام أو العالي ،عليهم أن يتحلوا بأدب
الحوار والقدرة على التعبير واحترام اآلخرين ،ولنا في
رسول الله قدوة حسنةَ ،وهو من رباه ربه فأحسن تربيته،
َ َّ
َ
َ َ
نت ُل ُه ْم َ ْول ْو
بقوله" :ف ِب َ َما َر ْح َمةٍ ِّمن اللهِ ِل
فقد وصفه الله
ُ َ َ ًّ َ َ ْ َْ َ
نف ُّضوا مـ ْـن َح ْو ل َك َف ْ
اعف َعن ُهمْ
كنت ْفظا غ ِليظ َ القل
بل َْ ِ
ِ
ِ
ُ
َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ
او ْره ْم ِفي ال ْم ِر" .فقد كان عفيف اللسان
واستغ ِفر لهم وش ِ
كريم الخلق ،ال يخرج منه إال الكلم الطيب.
ن ــود أن ن ــوج ــه ه ــذا ال ـك ــام لـشـخـصـيــات ات ـخ ــذت من
منصات التواصل منبرا لتوجيه كالم سيئ خبيث مهين
للحكومة ،معتقدة أن هذا نوع من الشجاعة والبطولة،
و مــا هو من وجهة نظرنا إال من ســوء الخلق والرعونة
والـتـهــور ،فــإهــانــة الـحــاكــم بـهــذه ال ـصــورة إهــانــة للشعب
والـ ــدولـ ــة ،وال ـم ـص ـي ـبــة أن بـعـضـهــم ي ــدع ــي أنـ ــه إســامــي
واإل س ــام منه ب ــراء ،فــاإل ســام ليس بالتسمية أو تربية
َ
يقول تعالى"ِ :إ ل ْيهِ َي ْص َع ُد
اللحية ،بل هو خلق وسلوك،
َ
َّ
ْ َ ُ َّ ِّ َ ْ َ َ ُ
َ َ ْ ُ ُ َ
ـالـ ُـح ُ َيـ ْـرفـ ُـعـ ُـه َوالـ ِـذيــن يــمــكــرون
الــكـ ِـلـ َـم الـ
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اب ش ِديد ومك ُر أول ِئك هو يب ُ
ات َل ُه ْم َعذ ٌ
ور" .فاإلسالم
السيئ ِ
ال يدعو إ لــى الفتنة وإ ثــارة القالقل بل يحاربها ويدعو
للتصدي لها ومجابتها.
لقد سمع جيراننا فــي دول الخليج والسعودية ذلك
الكالم السيئ وبــدأوا يوجهون لنا النصائح ويطالبون
بالحفاظ على دولتنا من الشر قبل أن نضيعها ثم نبكي
عليها.

ُ ّ
قاذفات «بي »52-تحلق فوق الشرق
األوسط
ّ

د .رفعت سيد أحمد ...وتمجيد «حزب الله»
م ــن أ كـ ـث ــر ك ـت ــب ع ـ ــام  2006ا لـ ـت ــي جــذ بــت
األنـ ـظ ــار ك ـت ــاب ش ــائ ــق م ـث ـيــر م ـل ــون ال ـغــاف
ع ــن "حـ ــزب ال ـل ــه ال ـل ـب ـنــانــي" ب ـع ـنــوان "حـســن
نصر الله :ثائر من الجنوب" ،في نحو 350
صفحة ،عن دار الكتاب العربي في القاهرة
ودم ـ ـشـ ــق ،أمـ ــا م ــؤل ــف ال ـك ـت ــاب ف ـه ــو أس ـت ــاذ
الـعـلــوم الـسـيــاسـيــة والـبــاحــث الـمـعــروف في
مجال جماعات اإل ســام السياسي د.رفعت
سيد أحمد صاحب كتاب "النبي المسلح"،
عــن ج ـمــاعــات الـعـنــف اإلســام ـيــة فــي مـصــر،
ومؤلفات أخرى في مجال الحركات الدينية
منها "لماذا قتلوا السادات"" ،الدين والدولة
وال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــورة"" ،اخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراق الـ ـعـ ـق ــل ال ـ ـم ـ ـصـ ــري"،
"اإلسالمبولي :رؤية جديدة" ...إلخ.
كـ ـ ـت ـ ــاب "ثـ ـ ــائـ ـ ــر مـ ـ ــن الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــوب" مـ ـح ــاول ــة
ً
ل ــاس ـت ـف ــادة م ــن ال ـج ــو ال ـ ــذي سـ ــاد إع ـج ــاب ــا
بـحــزب ا لـلــه بـعــد عــام  2005و هــو خليط من
التحليل ا لـصـحــا فــي وا لـتـقــار يــر ،وال يعكس
الكتاب لألسف ما يتوقعه القارئ من تحليل
ودرا س ــة لتأسيس حــزب ا لـلــه فــي لـبـنــان ،أو
سياسة إ يــران إزاء العالم العربي ،أو نظرة
ال ـث ــورة اإلي ــران ـي ــة ل ـل ــدول ال ـم ـج ــاورة إلي ــران
فــي المنطقة الخليجية أو ا لـعــراق وسورية
ولبنان أو غيرها ،إنه كتاب لسوق متعطشة.
ت ـســود ال ـك ـتــاب لـغــة الـتـبـجـيــل والـتـجـلـيــل،
والـتـمـجـيــد والـتـفـخـيــم لـلـحــزب وق ــادت ــه ،مع
ابـ ـتـ ـع ــاد ك ــام ــل عـ ــن ال ـت ـح ـل ـي ــل ال ـم ــوض ــوع ــي
ال ـم ـحــايــد ،ال ـم ـتــوقــع م ــن أس ـت ــاذ ف ــي الـعـلــوم
ال ـس ـي ــاس ـي ــة خ ـب ـي ــر فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ال ـعــرب ـيــة
واأل حــزاب وسياسات "ا لــدول العقائدية" ،أو
المؤلف الملتزم بمنهج معين في الدراسة.
فـهــو ال يبحث كـيــف ظـهــر ا لـحــزب مــا بين
 1984-1982مثال ،وكيف تمدد وتصارع مع
حركة أمل؟ وكيف أرسى نفوذه في مختلف
الـ ـمـ ـن ــاط ــق ،وهـ ـيـ ـم ــن عـ ـل ــى م ـص ـي ــر ال ـش ـعــب
الـلـبـنــانــي ،وال يـكـتــرث د.رف ـع ــت سـيــد أحـمــد
بانتقادات ومخاوف معارضي الحزب ،وال
يرى بأسا في كل ارتباطات حزب الله بإيران
وبقائدها السيد علي خامنئي ،ووالء أمين
عام الحزب لمبدأ وال يــة الفقيه ،وبالتمويل
الـ ـك ــام ــل مـ ــن ق ـب ــل ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلس ــام ـي ــة
ل ـم ـص ــاري ــف الـ ـح ــزب ال ـم ــدن ـي ــة وال ـع ـس ـكــريــة
والمعيشية وروا ت ــب المقاتلين ،وال يــدرس
د .رف ـعــت س ـيــد أح ـمــد ال ـث ـمــن الــره ـيــب ال ــذي
دف ـع ــه ل ـب ـنــان م ــع ص ـع ــود ه ــذا الـ ـح ــزب ،ومــا
ً
يعتبره صـمــودا  ،فــا أهمية لديه للمخاطر
التي هددت وال تزال لبنان شعبا واقتصادا
وتــرك ـي ـبــا وك ـي ــان ــا ب ـس ـبــب س ـي ــاس ــات إيـ ــران
وانــدفــاع الـحــزب فــي مهاجمة إســرائـيــل ،وال
يحاول الباحث أن يزن واقعيا قدرات لبنان

على كل إنسان يتطلب عمله االحتكاك باآلخرين وتوصيل
أفكاره إليهم ،كالقياديين في الدولة وعضو مجلس األمة
وعضو هيئة التدريس سواء بالتعليم العام أو العالي ،عليهم
أن يتحلوا بأدب الحوار والقدرة على التعبير واحترام اآلخرين،
ولنا في رسول الله قدوة حسنة ،وهو من رباه ربه فأحسن
تربيته.

جورج فريدمان*

خليل علي حيدر

المحدودة وأولويات التنمية الوطنية ،وثقل
مصاريف التعبئة العسكرية في دولة غارقة
في البؤس االقتصادي والديون المليارية،
تتالعب عواصف الجيران والقوى اإلقليمية
بقرارها السياسي ومصيرها الوطني.
وال يـهـتــم د.ر ف ـعــت فـيـمــا إذا كــا نــت إرادة
حزب الله ورغبات إيران تمثل جميع الشعب
ا ل ـل ـب ـنــا نــي ،وأن ا ل ـك ــل م ـج ـمــع ع ـلــى سـيــا ســة
"جهاد حــزب الله" وعلى تحويل لبنان إلى
"منصة إ طــاق صــوار يــخ" و قــا عــدة هجومية
ض ــد إ س ــرا ئـ ـي ــل ،وال ي ـت ـس ــاء ل ه ــو أو غ ـيــره
مثال :هل يجوز منطقيا وقوميا وإنسانيا
ودي ـن ـيــا أن تـتـجـنــب م ـصــر وإيـ ـ ــران وتــرك ـيــا
وسورية وغيرها التحرش المسلح بإسرائيل
وتتحاشى دفع فاتورة مثل هذه االشتباكات،
و تـ ـ ــر فـ ـ ــض أن يـ ـ ـق ـ ــوم أي ح ـ ـ ــزب ب ـت ــأ س ـي ــس
ك ـيــان مـسـلــح ع ـلــى أرض ـه ــا ي ـت ـحــرك ويــرســل
صواريخه بحرية "حزب الله" ،ويتولى ذلك
ك ـلــه ح ــزب ف ــي ل ـب ـنــان ،ال يــرت ـكــز ح ـتــى عـلــى
تــأ يـيــد عـمــوم المسلمين فــي ا ل ـبــاد ،وال كل
الـشـيـعــة ،بـعــد أن أع ــادت هـجـمــات إســرائـيــل
ً
لبنان عقودا وسنوات إلى الوراء؟!
ث ـ ـ ــم أال ي ـ ـ ـ ــرى د.ر ف ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــت واإل عـ ـ ــا م ـ ـ ـيـ ـ ــون
والمثقفون العرب أن لبنان قد نــال نصيبه
مـ ــن أذى ا ل ـ ـج ـ ـيـ ــران وا ل ـ ـتـ ــد خـ ــات ا ل ـع ــر ب ـي ــة
واإلس ــام ـي ــة ب ـعــد مـ ــرور س ـن ـيــن طــوي ـلــة مــن
ال ـتــاعــب ب ـم ـص ـيــره ب ــاس ــم ال ـم ـقــاومــة واس ــم
ال ـج ـهــاد وال ـص ـم ــود ،و"ت ـل ـق ـيــن" ه ــذه الــدولــة
وتلك دروسا في إفشال المخططات؟!
أال يتوقع مؤيدو هذه السياسة أن يتساء ل
أي لبناني أو صديق للبنان بأي حق يفرض
السيد نصرالله والولي الفقيه في إيران هذا
ً
الخراب والعذاب على لبنان عاما بعد عام،
وه ــذا الـتـبــديــد ل ـث ــروات إيـ ــران؟ ول ـم ــاذا تعد
سرقة اإلرادة السياسية ألي شعب أو دولة
جريمة في كل مكان إال في لبنان؟
أال يـشـتـكــي وي ـت ــذم ــر ال ـش ـي ـعــة ف ــي بـعــض
ا ل ـ ـ ـ ـ ــدول مـ ـ ــن أن كـ ـلـ ـمـ ـتـ ـه ــم غ ـ ـيـ ــر م ـس ـم ــو ع ــة
مستجابة وإرادتهم مصادرة
ومطالبهم غير
ّ
بضغط من أهل السنة أو غيرهم؟ فلماذا قلب
حــزب ا لـلــه و مــؤ يــدوه مــن شيعة لبنان كيان
ال ــدول ــة والـمـجـتـمــع ،وهـيـمـنــوا عـلــى اإلرادة
السياسية ،وتحكموا في الحرية االجتماعية
والسياسية؟
ألـ ــم ي ــاح ــظ د.رفـ ـع ــت أال أحـ ــد ف ــي لـبـنــان
يمتلك حق االعتراض أو مناقشة سياسات
وق ـ ـ ـ ــرارات ون ـ ـفـ ــوذ ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه؟ هـ ــل يــرضــى
د.رف ـ ـ ـعـ ـ ــت لـ ـمـ ـص ــر م ـ ـثـ ــا وض ـ ـعـ ــا س ـي ــاس ـي ــا
وعسكريا كوضع لبنان عاما بعد عام على
امتداد أربعين سنة؟
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هـ ـ ــل سـ ـيـ ـتـ ـقـ ـب ــل الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري ـ ــون ،ح ـ ـتـ ــى ل ــو
ك ــان ــت س ـل ـطــة "اإلخ ـ ـ ــوان ال ـم ـس ـل ـم ـيــن" بــاقـيــة
ومـيـلـيـشـيــات "ح ـم ــاس" تـت ـجــول بـحــريــة في
الشوارع ،أن تدمر حياة المصريين اليومية
وتتدهور الخدمات دفاعا عن غزة مثال؟ وأن
ُ
تنسف الجسور والمباني ويخسر الجنيه
المصري قيمته من أجل أي هدف يعلنه حزب
ال ـل ــه ف ــي م ـص ــر؟ وه ــل س ـتــرضــى س ــوري ــة أو
األردن أو تونس بذلك؟ فلماذا اختار العرب
لبنان كبش فداء منذ سبعين سنة الى اليوم؟
يعتقد الكثيرون من شيعة العالم العربي
أن ان ـ ـفـ ــراد ح ـ ــزب الـ ـل ــه ب ــالـ ـق ــرار ال ـس ـيــاســي
والعسكري مبعثه "مظلومية شيعة لبنان"
أو دفاع الحزب عن "حقوق الشيعة" كطائفة،
غ ـيــر أن ح ــزب ا ل ـل ــه ك ـمــا ي ـص ــرح "ال يـكـتــرث
بــال ـطــوائــف وي ـع ــادي ال ـطــائ ـف ـيــة" ،فـمـســؤول
حزب الله السيد إبراهيم األمين صرح لمجلة
"الشراع" منذ اليوم األول لقيام الحزب قبل
أربعين سنة عام  1982متبرئا من الطائفية،
وقـ ــال" :ال ـم ـصــالــح الـطــائـفـيــة ال نـعـتـقــد أنـهــا
األساس ،ألننا لم نتحرك من منطلق طائفي".
(ال ـحــركــات اإلســام ـيــة فــي لـبـنــان ،بـيــروت
ص)148
وألمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـح ـ ــزب نـ ـفـ ـس ــه الـ ـسـ ـي ــد ح ـســن
نـصــرالـلــه تـصــريــح بــالــغ األهـمـيــة فــي ذكــرى
استشهاد السيد عباس الموسوي والشيخ
"را غ ــب ح ــرب" بـتــار يــخ  2006/ 2 /16ي ــورده
د.رف ـع ــت فــي ك ـتــابــه ،ي ـقــول فـيــه د.رف ـع ــت عن
أم ـيــن ال ـح ــزب إن ــه ش ــدد ف ــي ت ـلــك الـمـنــاسـبــة
قائال" :إننا عندما نتمسك بسالح المقاومة
حتى إشعار آخر فليس ذلك من أجل تأمين
الحماية للطائفة الشيعية ،وليكن واضحا
أن هـ ــذا الـ ـس ــاح ال ـ ــذي ح ـم ـل ـنــاه م ـنــذ ال ـيــوم
األول و م ــاز ل ـن ــا ل ـل ــد ف ــاع ع ــن و ط ـن ـنــا تـحـمــل
عـبـئــه ال ـطــائ ـفــة ال ـش ـي ـع ـيــة" ،وأض ـ ــاف الـسـيــد
نصرالله" :ليس هناك ســاح يحمي طائفة
على اإلطالق ،نحن متفقون وموافقون على
أن ا لــذي يحمي كــل ا لـطــوا ئــف اللبنانية هي
ا لــدو لــة و حــد هــا ،وا لــو حــدة الوطنية وحرص
كل اللبنانيين على السلم األهلي والعيش
المشترك ،وإصرار اللبنانيين على الشراكة
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة فـ ــي وط ـ ــن ال مـ ـك ــان ف ـي ــه ل ـغــالــب
وم ـغ ـلــوب ه ــذا الـ ــذي ل ـكــل ال ـط ــوائ ــف ومـنـهــم
الشيعة".
(حـ ـس ــن نـ ـص ــرالـ ـل ــه :ث ــائ ــر مـ ــن ال ـج ـن ــوب،
ص.)322
ولكن هل خضوع الطائفة للدولة وحدها،
كـمــا يـقــول سـيــد نـصــرالـلــه فــي هــذا الخطاب
الرسمي عــام  2006من ثوابت مبادئ حزب
ا ل ـلــه؟ فــا لـمـعــروف أن ا ل ـحــزب كـمــا هــو معلن

ّ
و مـســلــم بــه مرتبط عضويا و مــا لـيــا وفقهيا
بالجمهورية اإل ســا مـيــة اإل يــرا نـيــة ،وبمبدأ
ال ـطــاعــة الـمـطـلـقــة ل ـلــولــي الـفـقـيــه ف ــي إي ــران،
وبــال ـتــالــي ف ـمــن ي ـق ــرر ف ــي ال ـن ـهــايــة سـيــاســة
حزب الله وتحركاته األساسية في أي مجال
هــو مــن يسمى ا لــو لــي الفقيه مــر شــد ا لـثــورة
اإليرانية السيد علي خامنئي ال قيادة حزب
الله من اللبنانيين حتى لو وقع االختالف.
بـمـعـنــى أن مـجـمــل س ـيــاســة ح ــزب ال ـلــه ال
يـتـمــا شــى ب ــا ل ـض ــرورة و ف ــق م ـصــا لــح شيعة
لبنان أو استقرار الدولة اللبنانية ،وبخاصة
إن تطلب ذ لــك مــرا عــاة أ يــة أو ضــاع ،بل تقود
سـ ـي ــا س ــة ا ل ـ ـحـ ــزب إرادة ا ل ـ ـحـ ــرس ا ل ـ ـثـ ــوري
اإلي ــران ــي وم ــا ت ــري ــده ال ـس ـيــاســة الـخــارجـيــة
اإليرانية ،وكانت بداية فرض هذه اإلرادة في
لبنان إخضاع حركة أمل ووضع أطر جديدة
ودور جــد يــد للشيعة فــي لـبـنــان يـقــوم على
تبني السياسة اإليرانية التي تعادي الدول
الغربية والقيم الغربية وا لــدول الخليجية
والحلول المعتدلة للقضايا السياسية وغير
ذل ــك ،وه ــي سـيــاســة تـتـبـنــاهــا إي ــران وق ــادرة
ربما على تحمل عواقبها ،ولكن ما مصلحة
شيعة لبنان في الصراخ ليل نهار بالموت
ألميركا وهم أنفسهم على حافة الهالك؟
ولـ ـ ـ ــم ي ـ ـقـ ــم حـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه ك ـ ــذل ـ ــك ب ـ ـمـ ــراعـ ــاة
مصالح شيعة لبنان عندما قــرر االحتفاظ
ب ـصــوار ي ـخــه و مــدر عــا تــه وأ سـلـحـتــه الثقيلة
خــارج إ طــار الدولة اللبنانية وجيشها ،فال
مصلحة لشيعة لبنان كما هــو منطقي في
تـحــو يــل مبانيهم و بـيــو تـهــم و مـنــا طـقـهــم في
ب ـي ــروت وبـعـلـبــك والـنـبـطـيــة ال ــى ب ــؤر حــرب
ودمار دائم.
يقول الباحث اللبناني د.عبدالغني عماد
في دراسة مطولة عن تاريخ تأسيس "حزب
الله" في لبنان ،وانتصاره على إسرائيل في
عـمـلـيــة عـنــاقـيــد الـغـضــب وه ـج ــوم إســرائـيــل
في أبريل " :1996انتصار التحرير المدوي
الذي ال سابق له في تاريخ الصراع العربي
اإل ســرا ئـيـلــي ،ر فــع مكانة ا لـحــزب والمقاومة
ال ــذي ح ــرر ت ــراب الــوطــن بـتـضـحـيــات كبيرة
مدعوما بتضامن وطني شعبي عــارم ،لكن
بعد التحرير اختلف األمر ،إذ أعلن حزب الله
"التمسك بسالح المقاومة" طالما أن هناك
ً
شبرا محتال أو تهديدا إسرائيليا للبنان".
(ا لـحــر كــات اإلسالمية فــي ا لــو طــن العربي،
بيروت  2013ص )2028

فوق الشرق األوسط للمرة
قبل أيام حلقت قاذفات "بيً "52-
الرابعة منذ أن أصبح جو بايدن رئيسا للواليات المتحدة ،فقد
أعلنت واشنطن أن هذه العمليات ترتبط بغياب االستقرار في
المنطقة ،لكن من الواضح أنها ّ
توجه رسالة إلى إيران.
ً
نظرا إلــى الــواقــع السياسي والعسكري الــذي تحاول إيــران
"بي"52-
خلقه ُ ،وبما أن اإليرانيين لم يتأثروا بتحليق قاذفات
مجرد استعراض عابر ،يجب أن ُت ّ
بل اعتبرت تلك العملية ّ
غير
دون
من
التفاوضي
موقعها
تقوية
إدارة بايدن مقاربتها عبر
ً
إطالق أي تحرك عسكري حاسم .لم يكن تحليق القاذفات مهما
على أي مستوى ،وربما زاد التهديد الظاهري نتيجة ضم اثنين
إسرائيل والمملكة العربية
من أكبر أعداء إيران إلى العملية ،أي ً
السعودية ،لكن بقي األثر العام محدودا ،حيث تتوق إسرائيل
على ما يبدو إلى ضرب إيران لكنها تعتبر نفسها ّ
مقيدة بقدر
الواليات المتحدة ،وال يمكن التأكيد على مدى استعداد إسرائيل
لشن ضربة مماثلة ألن التحركات العسكرية قابلة للفشل ،وقد
ُ
ضعف أي فشل مماثل مصداقية التهديدات اإلسرائيلية.
ي ِ
ق ــد يـقـتـنــع ال ـك ـث ـيــرون ب ــأن إس ــرائ ـي ــل ،ب ـعــد مـشــاركـتـهــا في
العملية األخيرة ،ستتمكن من إطالق العنان لنفسها بال رادع،
أم ــا الـمـشــاركــة الـسـعــوديــة ،فـهــي تــؤكــد عـلــى عــزلــة إي ــران غــرب
الخليج ووقوفها وحدها في هذا ُالصراع ،إال إذا أبدت روسيا
مشاركة
استعدادها ألخذ المجازفات .لكن تعتبر قطر ًأهم جهة
ِ
في تلك المهمة ،فلطالما كانت قطر أكثر ودا في تعاملها مع
إي ــران وهــي تتولى دور الوساطة فــي المفاوضات األميركية
اإليــران ـيــة ،ل ــذا يــؤكــد اسـتـعــداد قـطــر لــانـضـمــام إل ــى الـقــاذفــات
األميركية على االستياء القطري من عدم مرونة إيران واحتمال
تدهور العالقات بين البلدين.
إذا كان الوضع الجيوسياسي يرتكز على المؤشرات المسبقة،
فقد نتوقع ّ
تغير موقف إيران وتجديد االتفاق النووي في ظل
ـورات كلها ،لكن يـكــون الـعــالــم الجيوسياسي أكثر
هــذه الـتـطـ ً
بساطة وتعقيدا في آن ،فإيران تسعى في المقام األول إلى إعادة
ومنع أي هجوم غــربــي ،ويجب أن تحرص
إحـيــاء اقتصادها ً
على بقاء العراق عاجزا عن طرح تهديد عليها ،مما يعني أنها
مضطرة لبذل قـصــارى جهدها للحفاظ على الفوضى هناك
أو حــرمــان ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة عـلــى األق ــل مــن قــاعــدة آمـنــة قد
تستعملها للتحرك في المنطقة حين تشاء .ال تستطيع إيران أن
تترك العراق ولن تتخلى عن حلفائها في اليمن وأماكن أخرى،
ألن إثبات قوتها اإلقليمية الحقيقية هو أساس أمنها ،كذلك ال
تستطيع طهران ً أن تظهر في موقف ضعف أمام شعبها ،لكنها
لن تتحمل أيضا استمرار العقوبات الغربية.
من الناحية الجيوسياسية ،تعتبر الواليات المتحدة إيران
العبة صغيرة كونها تعجز عن التأثير على مصالحها في أماكن
مثل الصين .لكن من الناحية السياسية ،تحولت هذه المسألة
الـجـيــوسـيــاسـيــة الـصـغـيــرة إل ــى مشكلة ك ـبــرى بـسـبــب هجوم
وإيران تدرك أهميتها بالنسبة إلى
بايدن على سياسة ترامب،
ً
واشنطن ،وهذا ما يعطيها حسا باألمان.
باختصار ،ال تزال إيران في موقع جيد ،باستثناء العقوبات
التي تتعرض لها وتسعى إلى التخلص منها لكنها تبقى أهم
ورقــة ضغط يملكها األمـيــركـيــون ،إذ كــان تــرامــب يــؤيــد ُفرض
جب ًر
الـعـقــوبــات وت ــرك إي ــران تـتــدبــر أمــرهــا بنفسها ،ومــا لــم ت ِ
عمليات تحليق القاذفات إيــران على زيــادة مرونتها سريعا،
وهو أمر مستبعد على األرجح ،فلن تختلف الخيارات المتاحة
أمــام بايدن عن تلك التي واجهها ترامب ،أي زيــادة العقوبات
لمعرفة مدى قدرة إيران على الصمود ،وهذه المقاربة ال تحمل
مجازفة كبرى على األميركيين ،لكنها مسألة وجودية بالنسبة
إلى طهران.
في النهاية ،يبقى الواقع الجيوسياسي أقوى من أي عوامل
أخرى ويصعب أن يتصدى له أي مسؤول ،فقد واجه عدد كبير
من المواقف ،ويبقى تدمير
من القادة السياسيين هذا النوع ً
الحروب صعبا ،لكن ال تستحق إيران أن
الدول من دون إطالق
ً
ّ
يشن ترامب أو بايدن حربا من أجلها!
* «»Geopolitical futures
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

السوق العام

٥.٧٧٣

ً
دخول نحو  36مليون دوالر وخروج  12مليونا الخميس المقبل
عيسى عبدالسالم

زيادة أوزان «األهلي
المتحد» و«القرين»
و«أجيليتي»
وتخفيضها في
«الوطني» و«بيتك»

ً
تأكيدا لما نشرته «الجريدة» بتاريخ  15فبراير
الماضي ،قررت مؤسسة «فوتسي راسل» إعادة
الموازنة لألسهم الكويتية لمؤشرات «فوتسي»،
حيث أعلنت زيادة الوزن المتوقع لبعض األسهم
الكويتية ،وهي :شركة القرين للبتروكيماويات،
والـبـنــك األهـلــي المتحد ،و«أجيليتي للمخازن
الـعـمــومـيــة» ،و«الـخـلـيــج» ،بينما خفضت أوزان
كــل م ــن :بـنــك الـكــويــت الــوطـنــي ،وبـيــت التمويل
الكويتي.
وأوضحت مصادر أن «فوتسي راسل» اتخذت
ق ــرارا بــإعــادة النظر فــي أوزان بعض الشركات
الكويتية ،حيث سيتم د خ ــول نحو  36مليون
دوالر ،وخروج نحو  12مليونا ،مشيرة إلى أنه
سيتم التنفيذ يوم الخميس المقبل.
ً
ووفـقــا للمراجعة الــدوريــة الـتــي جــرت أمــس،
يبلغ وزن «هيومن سوفت» القابضة في المؤشر
 0.04ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وش ــرك ــة م ـج ـمــوعــة االم ـت ـيــاز
االس ـت ـث ـمــاريــة  0.03ف ــي ال ـم ـئــة ،و«وربـ ـ ــة» ،0.03
والمتكاملة القابضة  0.03في المئة ،و«بوبيان»
 0.01في المئة ،واألهلي المتحد  0.1في المئة،
وال ـق ــري ــن ل ـل ـب ـتــروك ـي ـمــاويــات  1.58ف ــي ال ـم ـئــة،
و«بــوب ـيــان لـلـبـتــروكـيـمــاويــات»  0.04فــي المئة،
و«برقان»  0.01في المئة ،وبنك الخليج  0.03في
المئة ،وبيت التمويل الكويتي  0.02في المئة،
وشركة مشاريع الكويت القابضة  0.02في المئة،
وبنك الكويت الدولي  0.03في المئة ،باإلضافة

كـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـي ـ ــد
ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة أن ـ ــه تـ ــم ت ـمــديــد
الـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــد ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي ل ـت ـق ــدي ــم
العطاء ات لمشروع بقيمة 150
مـلـيــون دوالر لتثبيت خطوط
التدفق آلبار المنتجين في حقل
نفط أم ناقة في الكويت ،على ان
يكون الموعد النهائي الجديد
هو  22مارس الجاري.
ويـ ـشـ ـم ــل ن ـ ـطـ ــاق الـ ـمـ ـش ــروع
تــرك ـيــب خ ـط ــوط ال ـتــدفــق آلب ــار
ال ـم ـن ـت ـج ـيــن ،وت ــرك ـي ــب خـطــوط
ت ــدف ــق أن ــابـ ـي ــب ل ـل ـت ـخ ـلــص مــن
مياه الصرف ،وتركيب وصالت
فــوهــة البئر ،وتمديد ال ــرؤوس
والمشعبات الموجودة ،وإغالق
أع ـمــال الــربــط لـخـطــوط التدفق
وخـطــوط األنابيب المصنوعة
من الصلب الكربوني ،وأعمال
األنابيب ،والتصنيع واللحام،
وتركيب األنفاق الدقيقة.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ص ـ ـ ـ ـ ــدرت الـ ـ ــدعـ ـ ــوة
لـتـقــديــم ال ـع ـط ــاءات ف ــي األص ــل
في فبراير مع الموعد النهائي
لتقديم العطاء في  8مارس .وتم

الـمــاضـيــة ،بالتنسيق والـتـعــاون مع
أط ــراف المنظومة ،مـثــل :الشركة
الكويتية للمقاصة ،وشركات
الوساطة ،بقيادة هيئة أسواق
المال.
وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن تـطــويــر
ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة ،وإنـ ـج ــاز
م ــرحـ ـلـ ـت ــي تـ ـط ــوي ــر ال ـ ـسـ ــوق،
وال ــدف ـع ــة األول ـ ــى م ــن الـمــرحـلــة
ال ـث ــال ـث ــة ،وط ـ ــرح ق ــواع ــد اإلدراج
والـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــداول الـ ـ ـت ـ ــي أص ـ ــدرت ـ ـه ـ ــا وفـ ــق
المعايير العالمية ،والعمل على تعزيز الشفافية
واإلفصاح ،وتعديل المؤشرات الوزنية ،وتسهيل
اإلج ـ ــراء ات ،جميعها ساهمت بشكل كبير في
استيفاء الشروط المطلوبة لترقية السوق.
ول ـف ـتــت الـ ــى أن االن ـض ـم ــام إلـ ــى ال ـم ــؤش ــرات
الـعــالـمـيــة ل ــأس ــواق الـنــاشـئــة يــؤكــد تــزايــد ثقة
المستثمرين فــي ال ـســوق الـكــويـتــي ،كـمــا يبين
ال ـت ـط ـب ـي ــق الـ ـس ــري ــع وال ـ ـنـ ــاجـ ــح ل ــإص ــاح ــات
ّ
والتطورات واسعة النطاق ،التي عززت إمكانية
وصـ ــول الـمـسـتـثـمــريــن الــدول ـي ـيــن إل ــى بــورصــة
الـ ـك ــوي ــت ،الس ـي ـم ــا أن اسـ ـتـ ـه ــداف رأس ال ـم ــال
األجنبي يحتاج إلى جهود هائلة من أي سوق
ناشئ ،متوقعة أن يؤدي ذلك إلى تدفق ملحوظ
لــاس ـت ـث ـمــارات األج ـن ـب ـيــة ،م ــا س ـي ـعــزز اح ـجــام
السيولة التي تساعد على استقرار األسواق.

تكفل تحميل المنفذ تبعات التأخير والتعثر المالي
●

أشرف عجمي

ع ـل ـمــت «الـ ـج ــري ــدة» م ــن م ـص ــدر نـفـطــي
مطلع أن شركة «نفط الكويت» تعد دراسة
متكاملة حول جميع االشتراطات المنظمة
والـمــرتـبـطــة بـعـقــودهــا ،وتــأثـيــر ذل ــك على
عمليات التمويل واالقتراض لمشاريعها،
ف ـض ــا عـ ــن دراسـ ـ ـ ــة الـ ـع ــائ ــد االقـ ـتـ ـص ــادي
الـ ـم ــرج ــو م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـشـ ــروعـ ــات اإلن ـت ــاج ـي ــة
والتشغيلية ،وذلك في إطار تمكين مؤسسة
البترول الكويتية من الوفاء بالتزاماتها.
وأف ــاد الـمـصــدر ب ــأن ال ــدراس ــة المزمعة
ستتضمن بنودا قانونية وإدارية ومالية،
ل ـي ـتــم تـضـمـيـنـهــا ف ــي ع ـق ــوده ــا ال ـس ــاري ــة
وا لـجــد يــدة المسند تنفيذها للمقاولين،
وذلــك بالتزامن مع عملية بدء االقتراض،
مضيفا أن تلك الدراسة المتكاملة ستصب
في مصلحة الشركة وأعمالها ،خاصة في
حالة إخالل المقاولين بمتطلبات العقود،
س ــواء كــانــت على شكل تأخير فــي تنفيذ
المشاريع أو التعثر المالي والفني.
وأشار إلى أن ذلك يكفل تحميل الجهات
المنفذة لمشاريع الشركة تبعات التعثر في

كـشـفــت م ـص ــادر اسـتـثـمــاريـ ّـة ومــالـيــة
لـ ـ «ال ـج ــري ــدة» أب ــرز أس ـبــاب تــوقــف سهم
شركة صكوك القابضة عــن الـتــداول في
ب ــورص ــة ال ـكــويــت م ـنــذ ن ـهــايــة ديـسـمـبــر
الماضي.
وفــي التفاصيل ،أوضـحــت المصادر
ّ
أن قصة «شركة صكوك» تتعلق باتفاقية
تمويل مــع المحفظة الوطنية العقارية
بقيمة تبلغ نحو  21مليون دينار ،ووفق
ال ـت ـعــاقــد ،يـحــق لـشــركــة ص ـكــوك تجديد
العقد مدة إضافية.
ي ــذك ــر أن الـمـحـفـظــة ال ـع ـقــاريــة تـعــود
للهيئة العامة لالستثمار ،إال أن هناك
ش ــرك ــات تــديــرهــا بــالـنـيــابــة ع ــن الـهـيـئــة،
ّ
ووف ـقــا لـلـمـصــادر ،ف ــإن إح ــدى الـشــركــات
الـ ـم ــدي ــرة ه ــي ال ـت ــي ت ـت ـع ـنــت م ــع شــركــة
صكوك في تسهيل أمر تجديد التمويل،
ومنحها مهلة إضافية.
ّ
ووفقا لمصادر مطلعة ،فــإن الظروف
وال ـت ـحــديــات الـحــالـيــة ت ـفــرض الـت ـعــاون،
خـصــوصــا أن هـنــاك ظــروفــا استثنائية
فرضتها أزمــة جائحة كــورونــا ،وقبلها

التنفيذ وعدم االلتزام باشتراطات العقود
الممولة وفوائدها ،مبينا أن تلك اإلجراءات
المشتملة عليها ا لــدرا ســة ستعود بآثار
ايـجــابـيــة عـلــى الـسـيــولــة الـمــالـيــة للشركة
ومؤسسة الـبـتــرول عند استحقاق ســداد
ال ـق ــروض وف ــوائ ــده ــا ،وعـمـلـيــة االق ـتــراض
ل ـت ـم ــوي ــل الـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة تـعــد
موضوعا جديدا تم اإلعــداد والترتيب له
خالل السنة المالية الماضية ،بالتنسيق
مع مؤسسة البترول ،حيث تم تشكيل لجنة
لهذا الهدف.
وأضاف أنه جار التنسيق داخل الشركة
ب ـيــن ال ـم ـج ـمــوعــات ال ـم ـع ـن ـيــة ،ال ـت ــي منها
مـجـمــوعــة ال ـع ـقــود ومـجـمــوعــة الـمـســانــدة
التجارية ،كما سيتم التنسيق مع الشركات
ال ــزم ـي ـل ــة ذات الـ ـخـ ـب ــرة إلضـ ــافـ ــة ال ـب ـنــود
الـتـعــاقــديــة ال ــازم ــة لتغطية مــا يـمـكــن أن
يترتب على االق ـتــراض مــن نـتــائــج ،ســواء
مــن ا لـبـنــوك المحلية أو العالمية ،مؤكدا
حرص «نفط الكويت» على تنفیذ خطتها
االستراتیجیة الرامیة إلى المحافظة على
الطاقة اإلنتاجیة ورفعها ،من خالل تنفیذ
سلسلة من المشاریع ذات الصلة.

النفط ينخفض مع تفاقم مخاوف
الطلب بفعل زيادة المخزونات

ً
ً
البرميل الكويتي يرتفع  31سنتا ليبلغ  68.87دوالرا
أسـتــرازيـنـيـكــا بـعــد تـقــاريــر عــن آثــار
● محمد اإلتربي

مفاوضات للتوصل إلى تسوية قريبة مع هيئة االستثمار
األزمة المالية التي كانت ذيولها ال تزال
قائمة ،وتعانيها بعض الشركات.
ويـقــابــل التمويل ال ــذي حصلت عليه
«صكوك» أحد أهم األصــول الجيدة لدى
الشركة ،وهو فندق الملينيوم ،وهو من
القطاعات التي تضررت بسبب اإلغالق،
وتقييم الـعـقــار يـفــوق  28مـلـيــون ديـنــار
ت ـقــري ـبــا ،ف ــي ح ـيــن أن ال ـت ـمــويــل الـعــائــد
للمحفظة  21مليونا فقط.
من جهة أخرى ،بينت المصادر ما يلي:
 - 1شركة صكوك فيها شريحة كبيرة
من المساهمين األفراد ،والسهم متوقف
عن التداول منذ أكثر من شهرين ونصف
الشهر.
 - 2في الشركة أموال عامة ومساهمات
حكومية بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
 - 3من المالئم أن يكون هناك تعاون
بين القطاع الخاص والشركات بعضها
ـت ش ــرك ــة ضــد
ال ـب ـع ــض ،ح ـي ــث ال ت ـت ـع ـنـ ّ
وتدفعها نحو التعثر ،خصوصا
أخرى
ّ
أن الشركة تمثل أصال لمساهمين أفراد
وغيرهم وجهات حكومية.

٦.٣٢٦

٤.٦٧٥

«نفط الكويت» :دراسة لتنظيم
اشتراطات العقود المستقبلية

ً
تمديد الموعد النهائي لتقديم  21مليون دينار تمويال من المحفظة
العطاءات لـ «خط تدفق اآلبار»
العقارية وراء وقف «صكوك القابضة»
قيمة المشروع  150مليون دوالر
اإلع ــان عــن الشركات المزايدة
وهــي :شركة اتـحــاد المقاولين
(لـ ـبـ ـن ــان) ،وش ــرك ــة ال ـص ـنــاعــات
الـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــة الـ ـثـ ـقـ ـيـ ـل ــة وب ـ ـنـ ــاء
السفن (الـكــويــت) ،والمجموعة
المشتركة للمقاوالت (الكويت)،
و( Saipemإيـطــالـيــا) ،والرس ــن
وتوبرو (الهند) ،وشركة هندسة
وإنـ ـش ــاء ات ال ـب ـتــرول الصينية
(الصين) ،وسيسيم (إيطاليا)،
وسـ ـيـ ـت ــرا ب ــانـ ـج ــي م ــان ــون ـغ ــال
(إنــدون ـي ـس ـيــا) ،وش ــرك ــة جلفار
المسند للهندسة والمقاوالت
(ق ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــر) ،وش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة الـ ـهـ ـن ــدس ــة
الـ ـمـ ـيـ ـك ــانـ ـيـ ـكـ ـي ــة والـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاوالت
(ال ـ ـكـ ــويـ ــت) ،وهـ ـ ــوت لـلـهـنــدســة
واالنـشــاء ات (الكويت) ،وشركة
ج ـلــف س ـب ــاك ل ـل ـت ـجــارة الـعــامــة
والمقاوالت (الكويت) ،والغانم
الـ ـ ــدولـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـت ـ ـجـ ــارة الـ ـع ــام ــة
والـمـقــاوالت (الـكــويــت) ،وشركة
المير للخدمات الفنية (الكويت).

السوق األول السوق الرئيسي

2.٣٨٦ 2.٧٧٨ 3.٣١٢

مراجعة جديدة من «فوتسي راسل» لبورصة الكويت
إل ــى شــركــة الـمـبــانــي  0.02فــي المئة،
و«زيـ ـ ـ ــن»  0.02ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وب ـنــك
الكويت الوطني  0.04في المئة،
و«الصناعات الوطنية» 0.03
في المئة ،وأجيليتي للمخازن
العمومية  0.08في المئة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادر
ل ـ ـ ـ «الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» ،إن األمـ ـ ـ ـ ــوال
الـمــرتـقــب دخــول ـهــا إل ــى الـســوق
الكويتي ،ضمن المرحلة الحالية،
لـيـســت ك ـب ـيــرة ق ـيــاســا ع ـلــى الـسـيــولــة
المتدفقة على السوق الكويتي في وقت سابق،
مشيرة إلى أن السوق الكويتي حقق نقلة نوعية
كبيرة منذ ترقيته على مؤشر «فوتسي» ،إذ إن
السيولة المتدفقة مؤسسية استثمارية ألهداف
طويلة األج ــل ،لــذلــك تستهدف األسـهــم الثقيلة
في البورصة.
وبـيـنــت أن ال ـبــورصــة الـكــويـتـيــة تـعـمــل على
استيفاء متطلبات الترقية على مؤشر «فوتسي»
لألسواق المتقدمة الناشئة على ضوء التغييرات
التي طرأت على سوق الكويت لألوراق المالية،
ً
وال ـت ــي يـتــوقــع أن ت ـجــذب م ــزي ــدا م ــن الـتــدفـقــات
النقدية األجنبية التي وجدت في البورصة وجهة
استثمارية جذابة ،الفتة الى أن ما حدث من تدفق
سيولة يؤكد متانة الخطط التي اتبعها فريق
بــورصــة الـكــويــت ل ــأوراق المالية خــال الفترة

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

 - 4كل البنوك قامت بعمليات هيكلة
وتـ ـم ــدي ــد آج ـ ـ ــال وشـ ـط ــب دي ـ ـ ــون وم ـنــح
خـصــومــات ،بـهــدف التيسير والتسهيل
على العميل ،فلماذا تتعنت شركة مديرة
هـنــا أو ه ـنــاك ،رغ ــم أن الـتـحــديــات عامة
وليست خاصة بشركة أو قطاع؟
 - 5ع ـلــى ال ـج ـه ــات الــرقــاب ـيــة م ــراع ــاة
تجميد أموال المساهمين ،وبالتالي يجب
وضع سقف زمني لحسم ملفات الهيكلة
والتفاوض.
 - 6ا ل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوق ب ـ ـ ــا ت ـ ـ ــت ف ـ ـي ـ ــه أ م ـ ـ ـ ـ ــوال
واستثمارات أجنبية ،وأمر توقيف األسهم
باألشهر يجب أن يكون له بدائل وحاالت
محددة ،حسب جسامة الخطأ أو األمر.
ّ
على صعيد متصل ،يعلق المساهمون
ف ــي ال ـش ــرك ــة آم ـ ــاال ك ـب ـيــرة ع ـلــى الـهـيـئــة
العامة لالستثمار في سرعة حسم ملف
التفاوض من أجل خروج الشركة من هذا
التحدي ،مقابل أن تلتزم الشركة المديرة
ُ
بحسن النية في معالجة تلك المديونية.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي
ً
ً
 31س ـن ـتــا لـيـبـلــغ  68.87دوالرا في
تـ ـ ــداوالت أم ــس األول م ـقــابــل 68.56
ً
دوالرا ف ــي تـ ـ ـ ــداوالت يـ ــوم الـجـمـعــة
ً
ال ـمــاضــي وف ـق ــا لـلـسـعــر الـمـعـلــن من
مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،انخفضت
أ سـعــار النفط للجلسة الثالثة على
التوالي صباح أمس ،إذ فاقمت زيادة
الـمـخــزونــات فــي ال ــوالي ــات المتحدة
الـ ـمـ ـخ ــاوف بـ ـش ــأن ال ـم ـخ ــاط ــر ال ـتــي
تواجه الطلب مع وقف دول من بينها
ألمانيا وفرنسا تطعيمات للوقاية من
«كوفيد.»19 -
ً
ونـ ــزل خ ــام بــرنــت  49س ـن ـتــا ،بما
ً
يعادل  0.7في المئة ،إلى  68.39دوالرا
وكـ ــان ق ــد هـبــط  0.5ف ــي الـمـئــة أمــس
ً
األول ،ونزل الخام األميركي  47سنتا،
ً
أو  0.7فــي الـمـئــة ،إلــى  64.92دوالرا
للبرميل ،بعدما تراجع  0.3في المئة
في الجلسة السابقة.
وتـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزم أل ـ ـ ـمـ ـ ــان ـ ـ ـيـ ـ ــا وف ـ ــرن ـ ـس ـ ــا
وإيطاليا تعليق التطعيمات بلقاح

جانبية محتملة على ا لــر غــم مــن أن
منظمة الصحة العالمية تـقــول ،إنه
ليس ثمة صلة مؤكدة باللقاح.
وتعمق هذه التحركات المخاوف
م ـ ــن تـ ـب ــاط ــؤ وتـ ـ ـي ـ ــرة ال ـت ـط ـع ـي ــم فــي
ـاف
ال ـم ـن ـط ـق ــة مـ ـم ــا يـ ــرجـ ــئ أي تـ ـع ـ ٍ
اقتصادي من الجائحة في واحدة من
ً
أكثر المناطق تضررا.
وقـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــت ال ـ ـج ـ ــائ ـ ـح ـ ــة الـ ـطـ ـل ــب
ع ـلــى ال ـن ـف ــط ،ل ـكــن األسـ ـع ــار تـعــافــت
لمستويات مــا قبل األزم ــة الصحية
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،غـ ـي ــر أن ب ـ ـ ــطء ح ـم ــات
الـتـطـعـيــم ف ــي مـعـظــم ال ـ ــدول ح ــد من
المكاسب.
وف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ارتفعت
الـمـخــزونــات بسبب بموجة شديدة
ال ـ ـبـ ــرودة ف ــي ال ـش ـهــر ال ـم ــاض ــي أدت
لتوقف عمليات التكرير واستغرق
عودتها لكامل طاقتها بعض الوقت.

مكاسب جيدة لمؤشرات البورصة والسيولة  40.8مليون دينار
استمرار دعم المؤشرات من األسهم القيادية
●

علي العنزي

أق ـ ـف ـ ــل م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرا ب ـ ـ ــورص ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت
الرئيسيان ا لـعــام واألول على مكاسب
جيدة أمس ،فيما تراجع مؤشر «رئيسي
ً
 ،»50وحـقــق «ال ـع ــام» ن ـمــوا بنسبة ثلث
نقطة مئوية تـعــادل  18.2نقطة ليقفل
عـلــى مـسـتــوى  5773.95نقطة بسيولة
كسابقتها ،أمس األول 40.8 ،مليون دينار
ت ــداول ــت  214م ـل ـيــون س ـهــم ع ـبــر 9712
ً
صفقة ،وتم تداول  128سهما ربح منها
 45وخسر  56بينما استقر  27دون تغير.
أما المؤشر «األول» فربح نسبة أكبر
بلغت  0.43في المئة تساوي  27.2نقطة
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى  6326.52نقطة
بسيولة مطابقة لسيولته أ مــس األول
ت ـقــارب  30مـلـيــون دي ـنــار تــداولــت 81.5
ً
س ـه ـمــا م ــن خ ــال  4878ص ـف ـقــة ،ورب ــح
 10أسـهــم مقابل تــراجــع  8واسـتـقــرار 7
دون تغير.
وكانت مكاسب رئيسي  50محدودة
بنسبة  0.14فــي ا لـمـئــة أي  6.82نقاط
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى  4875.64نقطة
ً
بـسـيــولــة م ـتــراج ـعــة نـسـبـيــا بـلـغــت 7.5
ماليين دينار تداولت  88.2مليون سهم
ً
عبر  3356صفقة ،وربــح  16سهما من
ً
ً
إجمالي  45سهما مـتــداوال في رئيسي
ً
 50وخ ـســر  23سـهـمــا بـيـنـمــا اسـتـقــر 6
أسهم دون تغير.

تداوالت انتقائية
استمرت حالة التدوير بين األسهم
ً
القيادية وبشكل انتقائي مدعوما ببعض
االخ ـبــار أو الـبـيــانــات المالية او بفترة
تــوزيــع األرب ــاح والجمعيات العمومية
وبعد أن قاد السوق قطاع البنوك خالل

فترة بداية هذا الشهر ساهم أجيليتي
خالل هذا األسبوع بعد إعالن توزيعته
ً
اإليجابية تبدل السيناريو قليال أمس.
فقد تراجع سهم بيتك الداعم األكبر
ل ـم ـك ــاس ــب الـ ـ ـم ـ ــؤش ـ ــرات خـ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
ال ـم ــاض ـي ــة الـ ـ ــذي ل ــم ي ـت ـع ــرض لـصــدمــة
سعرية كما هــو حــال كثير مــن األسهم
وال ـتــي تــراجـعــت وانـخـفـضــت أسـعــارهــا
إما ألسباب فنية أو ألخبار أو عدم رضا
مساهميها بتوزيعاتها السنوية.
وساند سهم أجيليتي أمس ،سهمي
الوطني وبوبيان في الصمود بالمنطقة
الخضراء بينما استمر زين مراقبا وتمت
صفقات كثيرة بسيولة عالية على سهم
هـيــومــن ســوفــت والـ ــذي تــراجــع بنسبة
مؤثرة بعد إعالن توزيعاته التاريخية
ب  400فلس.
وانخفض سهم البورصة كذلك وحقق
ً
ً
قاعا هو األدنى خالل ثالثة أشهر تقريبا،
بينما استمر ضغط أسهم كتلة المدينة
عـلــى الـمــؤشــر الــرئـيـســي وعـ ــادت أسهم
كتلة إيفا لعمليات جني األرباح وخسرت
بعض األسهم النشيطة خالل هذه الفترة
مثل أعيان واألولى بنسب محدودة ودعم
المؤشر مكاسب سهمي الجزيرة وسفن
وأوريــدو لتنتهي الجلسة خضراء على
مستوى ثالثة مؤشرات هي العام واألول
ورئيسي  50وتراجع الرئيسي.
ً
خليجيا ج ــاء ت جلسة األم ــس طبق
األصل من أمس األول حيث ارتفاع جميع
م ــؤش ــرات األسـ ــواق الـمــالـيــة الخليجية
بــاس ـت ـث ـنــاء م ــؤش ــر الـ ـس ــوق ال ـس ـعــودي
الرئيسي الذي استمر تحت ضغط جني
األرباح فيما سجل النفط تراجعا بأكثر
ً
من دوالر واستقر برنت فوق  67دوالرا
للبرميل.

أخبار الشركات
ً
«أولى وقود» :توزيع  ٪5نقدا

ب ـل ـغ ــت أربـ ـ ـ ــاح ش ــرك ــة األول ـ ــى
للتسويق المحلي للوقود 2.98
مـلـيــون دي ـنــار بــواقــع  7.3فلوس
للسهم خ ــال ع ــام  ،2020مقابل
ً
تـحـقـيـقـهــا أربـ ــاحـ ــا بـقـيـمــة 3.86
مــايـيــن دي ـنــار بـمــا ي ـعــادل 9.67
فـلــوس للسهم خ ــال ع ــام ،2019
وأوصى مجلس إداراتها بتوزيع
أرباح نقدية بواقع  5في المئة عن
أداء العام الماضي.

تابعة لـ «الخصوصية» تفوز
بمناقصة بـ  9.9ماليين دينار
أعلنت شركة مجموعة الخصوصية القابضة ترسية
م ـنــاق ـصــة م ــن مــؤس ـســة ال ـم ــوان ــئ ال ـكــوي ـت ـيــة ع ـلــى شــركــة
إنشاءات الخصوصية للتجارة العامة والمقاوالت ،التابعة
والمملوكة للمجموعة بنسبة  100في المئة.
وقالت «الخصوصية» ،إن المناقصة بقيمة  9.94ماليين
دينار ،وتتعلق باستئجار قطع بحرية ( 4قاطرات وزورقان
وزورقا ربط).
وأوضحت المجموعة أن المعلومة الجوهرية السابقة
ً
ال يوجد لها أثر مالي على الشركة حاليا.

«السور» توزع  5فلوس
حققت شركة السور لتسويق
الوقود  2.6مليون دينار بواقع
 6.45فـلــوس للسهم خــال عام
ً
 ،2021مقابل تحقيقها أرباحا
بقيمة  3.45ماليين دينار بما
ي ـ ـعـ ــادل  8.62فـ ـل ــوس لـلـسـهــم،
وأوصى مجلس إدارتها بتوزيع
أربــاح نقدية بواقع  5في المئة
ً
نقدا.

البورصة تلغي إدراج «تمكين»
أفادت بورصة الكويت بإلغاء إدراج أسهم شركة
ً
تمكين القابضة (تمكين) اعتبارا من أمس ،بناء على
قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.

«الوطني» :استقالة كوكوسوليس
ق ــال بـنــك ال ـكــويــت الــوط ـنــي ،إن رئ ـيــس مجموعة
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات وتـ ـقـ ـنـ ـي ــة الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ديـ ـمـ ـيـ ـت ــروس
كوكوسوليس استقال من منصبه ألسباب شخصية،
ً
اعتبارا من تاريخ  25مارس .2021
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الجابر :واصلنا تطوير مشاريع «أجيال» رغم «كورونا»
عمومية الشركة تقر عدم توزيع أرباح نقدية لمواجهة آثار الجائحة
اتخاذ حزمة
من القرارات
واإلجراءات
الملموسة
وتطبيق
مجموعة من
السياسات
االستباقية
جانب من العمومية أمس

حصد
اإليرادات
بفضل الخطط
الحكيمة
وبدء التأجير
في مشروع
األندلس

الجابر

عقدت شركة أجيال العقارية الترفيهية اجتماع
جمعيتها العمومية العادية أمس في برج الحمراء،
بـنـسـبــة ح ـضــور  65.36فــي ال ـم ـئــة ،وواف ـق ــت على
توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أي أرباح نقدية
عــن الـسـنــة الـمــالـيــة  ،2020بـهــدف مــواجـهــة اآلث ــار
السلبية ألزمة جائحة كورونا ،التي تركت بصمتها
على الساحة االقتصادية في جميع أنحاء العالم.
وأظهرت النتائج المالية الوضع المالي للشركة
خــال السنة المالية المنتهية فــي ،2020/12/31
ً
وأظهرت تحقيق الشركة أرباحا صافية بلغت 1.37
مليون ديـنــار بــواقــع  7.11فـلــوس للسهم مقارنة
بربح عام  2019البالغ  2.001مليون بواقع 10.35
فلوس للسهم بانخفاض قدره  31.26في المئة.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ
حمد مبارك الجابر« ،ال شك أن الظروف االقتصادية
ً
الـتــي مــر بـهــا الـعــالــم أجـمــع و الـكــويــت خصوصا
خــال عــام  2020بسبب انتشار فـيــروس كورونا
ً
تركت آثارا اقتصادية جسيمة على جميع األعمال
ال ـت ـجــاريــة وال ـش ــرك ــات الـمـحـلـيــة وم ـن ـهــا «أج ـي ــال
العقارية الترفيهية».
وأضاف الشيخ حمد مبارك الجابر ،أنه «مع ذلك،
حرصنا على االستمرار في تأدية أعمالنا وتنفيذ
مشاريعنا كافة وفق الخطط االستراتيجية التي
وضعتها الشركة لمواجهة األزمــة ،مع المحافظة
على دعم المستثمرين والمستأجرين في مشاريعنا
الـمـخـتـلـفــة م ــن خ ــال ات ـخ ــاذ حــزمــة م ــن ال ـق ــرارات
واإلجـ ـ ـ ــراءات الـمـلـمــوســة وتـطـبـيــق مـجـمــوعــة من
السياسات االستباقية ،كما قمنا باإلدارة الحكيمة
للتدفقات الـنـقــديــة والـحـفــاظ عـلــى الـسـيــولــة مما
ســاهــم بتخطي الــوضــع االقـتـصــادي الصعب في
عام .»2020
و سـلــط ا لـضــوء على النتائج المالية للشركة
خ ــال ع ــام  2020إذ انـخـفــض إجـمــالــي اإليـ ــرادات
التشغيلية بنسبة  23.53في المئة من  3.33ماليين
دي ـن ــار ع ــام  2019إل ــى  2.54م ـل ـيــون ع ــام ،2020
وانخفضت المصاريف اإلداري ــة والعمومية من

ً
 806.29آالف عام  2019إلى  779.98ألفا عام 2020
بنسبة قدرها  3.26في المئة ،كما انخفضت كذلك
مـصــار يــف التمويل بنسبة  16.87فــي المئة من
ً
 561.32ألف دينار عام  2019إلى  466.64ألفا في
عام .2020
وأظهرت الميزانية العمومية المجمعة ارتفاع
قيمة الموجودات بنسبة  5.38في المئة من 143.07
ً
ً
مليونا عام  2019إلى  150.76مليونا عام ،2020
كما ارتفع إجمالي المطلوبات بنسبة  33.81في
ً
ً
المئة من  18.57مليونا عام  2019إلى  24.84مليونا
عام  .2020كذلك ارتفعت قيمة حقوق المساهمين
ً
بنسبة  1.14في المئة من  124.50مليونا عام 2019
ً
إلى  125.91مليونا عام .2020

الجمعية العمومية العادية
وتمت مناقشة البيانات المالية لشركة «أجيال»
ع ــن ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة الـمـنـتـهـيــة ف ــي 2020/12/31
واعتمادها خالل اجتماع الجمعية العامة العادية
للشركة الذي تضمن مناقشة العديد من التقارير
التي شملت تقرير مجلس اإلدارة وتقرير حوكمة
ال ـشــركــات وال ـل ـج ــان ،إض ــاف ــة إل ــى تـقــريــر مــراقـبــي
الحسابات والمخالفات ا لـتــي رصدتها الجهات
الرقابية خالل هذه السنة وغيرها الكثير ،كما تم
ً
أيضا خالل االجتماع الموافقة على اقتراح مجلس
اإلدارة بعدم توزيع أية أرباح عن السنة الماضية.

استمرار األعمال ودعم المستأجرين
من جانب آخر ،قال الرئيس التنفيذي للشركة
عبدالعزيز الخترش« :على الرغم من حالة تعطيل
األع ـم ــال ال ـتــي شـهــدتـهــا ال ـب ــاد خ ــال ع ــام 2020
بسبب الـقــرارات الحكومية الهادفة إلــى الحد من
انتشار فيروس كورونا ،فإننا في «أجيال» بذلنا كل
بوسعنا من أجل االستمرار في تطوير مشاريعنا
التي كانت قيد التنفيذ والسيما مشروع األندلس

الــواقــع فــي منطقة حــولــي ،وه ــو م ـشــروع متعدد
االس ـت ـخ ــدام ــات ع ـلــى م ـســاحــة أرض  10300متر
مــربــع وبـمـســاحــة بـنــاء ت ـقــارب  58600مـتــر مربع
ويـحـتــوي على مكاتب وع ـيــادات طبية ومحالت
تجارية وسينما.
وأض ـ ــاف ال ـخ ـتــرش «ق ـم ـنــا بـتــوفـيــر ك ــل الـسـبــل
الستمرار أعمال التشييد وعدم التأخير في إنجاز
المشروع حتى بلغت نسبة اإلنجاز  65في المئة
ً
حتى اآلن ،كما بدأنا أخيرا في التأجير للجهات
ً
الراغبة في أن تكون جزءا من «األندلس» باعتباره
ً
ً
ً
ً
مجتمعا متكامال مليئا بالمزايا المتعددة ،علما
أنه من المتوقع اكتمال األعمال به في عام .»2022
واس ـت ـم ــرت ال ـش ــرك ــات الــزم ـي ـلــة الـمـتـمـثـلــة في
شركة الحمراء العقارية وشــركــة الـمــدار الذهبية
– المملكة العربية السعودية في أدائـهــا المميز،
أض ــف إل ــى ذل ــك أن ـن ــا ات ـخــذنــا ب ـعــض اإلجـ ـ ــراءات
الملموسة لتقليص المصاريف ،وفي نفس الوقت
ق ـم ـنــا ب ـم ـنــح خ ـص ــوم ــات ع ـلــى اإليـ ـ ـج ـ ــارات لــدعــم
المستأجرين في مجمع أجيال التجاري الترفيهي
في منطقة الفحيحيل ومساندتهم خالل هذه األزمة
االقتصادية الكبيرة.

شكر وتقدير
وفي ختام الجمعية ،تقدم نائب رئيس مجلس
اإلدارة ،ال ـش ـيــخ ح ـمــد م ـب ــارك ال ـج ــاب ــر ال ـص ـبــاح،
بخالص التحية والـتـقــديــر إلــى جـهــود الحكومة
الكويتية وجميع العاملين في الصفوف األمامية
لمواجهة هذا الوباء ،كما وجه شكره للمساهمين
وأعـضــاء مجلس اإلدارة فــي شركة «أج ـيــال» وكل
الـعــامـلـيــن فـيـهــا والــداع ـم ـيــن لـهــا عـلــى جـهــودهــم
ً
الملموسة وثقتهم بنا خالل هذه الفترة ،متمنيا
المحافظة على استمرار نمو العوائد التشغيلية
للشركة خالل العام الحالي بفضل الجهود التي
يبذلها الجميع في سبيل تحقيق النجاح المستمر
للشركة.
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«التجارية العقارية» :مليون
دينار األرباح في 2020
معرفي :الشركة بذلت قصارى جهدها للحفاظ على إنجازاتها
قال عبدالفتاح معرفي رئيس مجلس
اإلدارة للشركة التجارية الـعـقــاريــة ،إن
ن ـتــائــج أع ـم ــال ال ـشــركــة لـلـسـنــة الـمــالـيــة
المنتهية فــي  2020/12/31أسـفــرت عن
تحقيق صافي أرباح بلغ  1.005مليون
دينار ،في حين بلغت األرباح التشغيلية
ً
 13.4مليونا.
وأض ـ ـ ــاف م ـع ــرف ــي أن م ـج ـلــس إدارة
ال ـشــركــة أوصـ ــى ب ـتــوزيــع أرب ـ ــاح نقدية
بنسبة  3في المئة من القيمة اإلسمية
للسهم ،وتوزيع أسهم منحة  2في المئة
مــن أس ـهــم الـخــزيـنــة (سـهـمــان لـكــل 100
سـ ـه ــم) ،وتـ ــم وضـ ــع ت ــوص ـي ــات مجلس
اإلدارة بشأن تــوزيــع األرب ــاح بـنـ ً
ـاء على
ً
أسس ومنهجية مدروسة وفقا للرؤية
الـمـسـتـقـبـلـيــة واإليـ ـ ـ ـ ــرادات الـتـشـغـيـلـيــة
ل ـل ـش ــرك ــة بـ ـه ــدف خ ـل ــق ق ـي ـم ــة ُم ـض ــاف ــة
للمساهمين.
وأوضح أن الشركة التجارية العقارية
ب ــذل ــت ق ـص ــارى ج ـهــدهــا لـلـحـفــاظ على
إنجازاتها ،في حين أدت تداعيات أزمة
كورونا وتأثيرها واإلجراءات االحترازية
التي فرضتها الحكومات حــول العالم،
بما في ذلك قواعد التباعد االجتماعي
والحظر الجزئي والـشــامــل إلــى تراجع
ً
كبير في االقتصاد العالمي ،خصوصا
مع اإلغــاق التام للمجمعات التجارية
والفنادق والقاعات.
ً
وذكر أن الشركة شكلت فريقا لمتابعة
تداعيات األزمة لمتابعة جميع وحدات
الـ ـش ــرك ــة مـ ــن عـ ـ ـق ـ ــارات واسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات،
داخــل الكويت وخارجها للوقوف على
كيفية استمرار تلك الــوحــدات والتخاذ
ال ـقــرارات المناسبة فــي وقتها وتعديل
االستراتيجيات لتتماشى مــع الوضع
الراهن مع مراعاة االشتراطات الصحية
ً
ً
ً
المفروضة محليا وإقليميا ودوليا.
وعلى الصعيد اإلقليمي ،أفاد معرفي
بأن الشركة التجارية للتطوير العقاري
ً
بمملكة البحرين حققت تقدما في أعمال
الـبـنــاء لـمـشــروع ب ــرج سيمفوني الــذي
ً
يتكون من  46طابقا و 351شقة إضافة
إلــى بــاقــة متنوعة مــن الـمــرافــق الفخمة
تبعث بطابع من الرفاهية على البرج.
ً
ـار حــال ـيــا
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أن ال ـع ـم ــل ج ـ ـ ٍ
عـلــى الـتـشـطـبـيــات الــداخ ـل ـيــة الـنـهــائـيــة
وتشطيبات ا لـمــرا فــق المشتركة للبرج
إذ تــم إن ـجــاز حــوالــي  89فــي الـمـئــة من
المشروع حتى نهاية عام  ،2020وبلغت
نسبة مبيعات الوحدات السكنية  61في
المئة مــن الــوحــدات المعروضة للبيع،
وبسبب الظروف الصعبة التي فرضها

عبدالفتاح معرفي
وب ـ ــاء ك ــورون ــا ع ـلــى ال ـع ــال ــم ت ــم تــأجـيــل
استكمال وتسليم المشروع.
وذكر معرفي ،أنه رغم كل هذه الظروف
لم تتوان التجارية في إيمانها بأهمية
المسؤولية اإلجتماعية و ســط تطبيق
وت ـعــزيــز م ـب ــادئ حــوكـمــة ال ـش ــرك ــات ،إذ
استمرت في العطاء تحت شعار «نحن
نهتم» ،من خــال المساهمة بالحمالت
االج ـت ـم ــاع ـي ــة الـ ـت ــي ن ـظ ـم ـت ـه ــا ،وم ـن ـهــا
مـعــرض لــدعــم الـمـشــاريــع الصغيرة عن
طــر يــق توفير منصة بيع متكاملة في
قاعة بوليفارد.
ولـ ـف ــت فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن إل ـ ــى إطـ ــاق
حـمـلــة «ال ت ـح ــات ــون ال ـت ـجــاريــة وي ــاك ــم»
ال ـت ــي س ــاه ـم ــت ب ــإع ـف ــاء ال ـم ـس ـتــأجــريــن
الـ ـمـ ـتـ ـض ــرري ــن م ـ ــن سـ ـ ـ ــداد اإلي ـ ـ ـجـ ـ ــارات
ال ـش ـهــريــة ،ك ـمــا أط ـل ـقــت ال ـش ــرك ــة حملة
بعنوان «نحن نهتم بعائلة التجارية»
الـتــي تعنى بـتــوزيــع مجموعة الــوقــايــة
والتعقيم من فيروس كورونا على جميع
مستأجري عقاراتها السكنية والتجارية
والمكاتب.
وأعـ ــرب ع ــن جــزيــل الـشـكــر والـتـقــديــر
للمساهمين وأ ع ـض ــاء مـجـلــس اإلدارة
وجميع العاملين بالشركة على الجهود
ً
الـمـبــذولــة وال ــدع ــم الـمـسـتـمــر م ــؤك ــدا أن
ُ
الـشــركــة الـتـجــاريــة الـعـقــاريــة ت ـكـ ّـرس كل
إمكانياتها لتحقيق رؤيتها المستقبلية
بناء على قدراتها والعمل على تنميتها
ً
واستثمارها وفقا للخطط الموضوعة
ل ـخ ـلــق ن ـم ــو م ـس ـت ـمــر وت ـح ـق ـيــق أرب ـ ــاح
مـتـمـيــزة و ق ـي ـمــة م ـضــا فــة للمساهمين
ً
سائال الله عز و جل أن يحفظ الكويت
وأهـ ـلـ ـه ــا مـ ــن كـ ــل م ـ ـكـ ــروه ت ـح ــت ق ـي ــادة
صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد وسمو ولي عهده األمين الشيخ
مشعل األحمد ورئيس مجلس الــوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد.
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الصقر :أنشطة الجمعية االقتصادية مؤثرة في تشكيل الرأي
ةديرجلا

•
العدد  / 4683األربعاء  17مارس 2021م  4 /شعبان 1442هـ

economy@aljarida●com

أكد لدى توقيعه مذكرة تفاهم معها أن المرحلة الراهنة تستلزم تعزيز التعاون

االتفاقية
تترجم عمق
التعاون
ً
وترسم إطارا
ً
عاما آلليات
ومجاالت
العمل
المشترك

الرشيد

ا س ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل ر ئـ ـ ـي ـ ــس غ ــر ف ــة
ت ـ ـجـ ــارة و صـ ـن ــا ع ــة ا ل ـك ــو ي ــت
م ـ ـح ـ ـم ـ ـ ـ ــد جـ ـ ــا سـ ـ ــم ا ل ـ ـص ـ ـقـ ــر،
بـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــور ا ل ـ ـ ـنـ ـ ــا ئـ ـ ــب األول
ع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــدا لـ ـ ـ ــو هـ ـ ـ ــاب ا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزان،
وا ل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا ئـ ـ ـ ــب ا لـ ـ ـ ـث ـ ـ ــا ن ـ ـ ــي فـ ـه ــد
ا ل ـ ـ ـجـ ـ ــو عـ ـ ــان ،أ م ـ ـ ـ ــس ،ر ئـ ـي ــس
م ـ ـج ـ ـلـ ــس إدارة ا لـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة
اال ق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد يـ ـ ــة ا لـ ـكـ ــو ي ـ ـت ـ ـي ــة
عبدالوهاب الرشيد ،يرافقه
كــل مــن أ حـمــد ا لـمــا ،ومهند
ا لـ ـ ـ ـص ـ ـ ــا ن ـ ـ ــع ،و عـ ـ ـب ـ ــدا لـ ـ ـع ـ ــز ي ـ ــز
ا ل ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــي ،وأ حـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــد
الطحيح ،ورفعة الرشيدي.
وتهدف الزيارة إلى توقيع
م ــذك ــرة ت ـف ــاه ــم ب ـي ــن ال ـغــرفــة
والـجـمـعـيــة االق ـت ـصــاديــة في
ظــل ا ل ـتــدا ع ـيــات المجتمعية
واالقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة لـ ـج ــائـ ـح ــة
ك ــورون ــا ،وم ــا تـمــر بــه الـبــاد
مـ ـ ـ ــن أوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة
راهنة تتمثل بالضغط على
الميزانية العامة والتوقعات
ال ـس ـل ـب ـيــة ل ـم ـس ـت ـق ـبــل ال ـن ـفــط
وأسعاره.

وأعرب الصقر عن سروره
لـلـتـعــاون ا لـقــا ئــم بـيــن الغرفة
ً
وال ـج ـم ـع ـيــة ،م ــؤك ــدا ض ــرورة
تعزيز هذا التعاون وخاصة
في هذه المرحلة التي يعتبر
الـ ـ ـش ـ ــأن االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ف ـي ـهــا
ً
أولوية ،مقدرا الدور الريادي
الفكري والمهني الذي تقوم
بـ ــه ال ـج ـم ـع ـي ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
بأنشطتها العديدة والمؤثرة
في تشكيل الرأي االقتصادي
بالكويت.
م ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال الــرش ـيــد
إن هـ ـ ــذه اال تـ ـف ــا قـ ـي ــة ت ـتــر جــم
ع ـمــق ال ـت ـع ــاون ب ـيــن ال ـغــرفــة
ً
وال ـج ـم ـع ـيــة ،م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن
ً
ً
ً
للغرفة دورا مهنيا ووطنيا
ً
ً
وع ـل ـم ـي ــا رائـ ـ ـ ــدا ،ح ـي ــث إن ـهــا
تـمـثــل الـقـطــاع ال ـخــاص الــذي
ً
ن ـن ـظــر إلـ ـي ــه مـ ـع ــا ب ــاع ـت ـب ــاره
األداة ا ل ـ ـفـ ــا ع ـ ـلـ ــة ل ـل ـت ـن ـم ـي ــة
المستدامة.
وتـ ــرسـ ــم مـ ــذكـ ــرة ال ـت ـفــاهــم
بـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـغ ـ ــرف ـ ــة والـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة
ً
ً
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة إطـ ـ ـ ـ ــارا ع ــام ــا

آلل ـ ـيـ ــات وم ـ ـجـ ــاالت عـمـلـهـمــا
ً
المشترك؛ إسهاما في إغناء
ا لـفـكــر اال ق ـت ـصــادي ،وتطوير
دور وأنشطة القطاع الخاص،
ً
ودع ـ ـمـ ــا ل ـل ـج ـه ــود الــرس ـم ـيــة
وا لـشـعـبـيــة فــي بـنــاء وتنفيذ
نهج اقتصادي متطور ،يوفر
ل ـل ـك ــوي ــت وأج ـي ــال ـه ــا تـنـمـيــة
متوازنة عادلة ومستدامة.
وذلك حول تطوير الخطاب
االقتصادي الوطني ،والعمل
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى صـ ـ ـي ـ ــاغـ ـ ـت ـ ــه ون ـ ـ ـشـ ـ ــره
وتكوين رأي عام مساند له،
يـ ـق ــوم ع ـل ــى مـ ـب ــادئ ال ـحــريــة
ال ـم ـل ـت ــزم ــة ب ــال ـع ــدل وت ـكــافــؤ
ال ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــرص ،وع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى إط ـ ـ ـ ــاق
قـ ــوى ال ـم ـن ــاف ـس ــة ،وم ـح ــارب ــة
االحـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــار ،ووقـ ـ ـ ــف ال ـ ـهـ ــدر،
وتـطــويــق ال ـف ـســاد ،واالل ـتــزام
بقواعد الحوكمة والشفافية.
وكذلك العمل المشترك على
توفير فرص ومنصات تواصل
وح ــوار مــع الـجـهــات المعنية
في السلطتين ،ومــع الهيئات
واألجـ ـه ــزة الــرسـمـيــة األخ ــرى

ومنظمات المجتمع المدني
المختصة ،فــي ش ــأن الخطط
والـ ـسـ ـي ــاس ــات وال ـت ـشــري ـعــات
واإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات ذات الـ ـط ــاب ــع
واالنعكاس االقتصادي.
ومـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــة إي ـ ـ ـجـ ـ ــاد ب ـي ـئــة
مـ ـجـ ـتـ ـمـ ـعـ ـي ــة واقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة
ص ــديـ ـق ــة لـ ـلـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص،
جاذبة الستثماراته المحلية
واألجنبية وداعمة لمشاريعه،
ً
لـيـكــون ق ـ ــادرا عـلــى الـنـهــوض
ب ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـي ـ ـتـ ــه ال ـ ـت ـ ـن ـ ـمـ ــويـ ــة
واالج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ولـ ـيـ ـسـ ـه ــم
بكفاءة وموضوعية في الدفع
بـجـهــود الـتـنـمـيــة واإلصـ ــاح،
ً
متعاونا مع الجهات الرسمية
الـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة والـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة
صاحبة القرار.
ً
وتنظيما للجهود العلمية
واإلعـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـ ــرام ـ ـ ـيـ ـ ــة إلـ ــى
ال ـ ـ ـتـ ـ ــوض ـ ـ ـيـ ـ ــح الـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع ـ ــي
الصادق لألوضاع االقتصادية
والـمــالـيــة فــي ال ـبــاد ،وإط ــاع
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن عـ ـل ــى ال ـم ـف ـهــوم
الـحـقـيـقــي ل ــإص ــاح ،وش ــرح

الصقر والرشيد خالل توقيع االتفاقية
إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ـ ـ ـ ـ ـ ــه وم ـ ـت ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــاتـ ــه
وانـعـكــاســاتــه ،وتـبـيــان تكلفة
ومخاطر تأجيله أو التباطؤ
في خطواته.

كما تدعم الجهود الرامية
إلــى إصــاح النظام التربوي،
بــاعـتـبــار الـتـعـلـيــم وال ـتــدريــب
ه ـ ـمـ ــا ال ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــدة األسـ ــاس ـ ـيـ ــة

ل ـج ـه ــود ال ـت ـن ـم ـي ــة ،والـ ـش ــرط
الــازم لدخول عالم االقتصاد
المعرفي وآفاقه.

القطامي :القطاع الخاص قادر على االستثمار في أوكرانيا
خالل ورشة عمل افتراضية نظمتها الغرفة مع سفارة كييف عن قطاع العقار في بالدها
بـتـنـظـيــم مـشـتــرك مــن غــرفــة ت ـجــارة وصـنــاعــة
الكويت والسفارة األوكرانية لدى البالد ،أقيمت
ورش ــة عـمــل افـتــراضـيــة حــول "ق ـطــاع الـعـقــار في
أوكرانيا" ،أمس ،وترأس الجانب الكويتي وفاء
ا ل ـق ـط ــا م ــي ع ـض ــوة م ـج ـلــس إدارة ا ل ـغ ــر ف ــة و م ــن
الـجــانــب األوك ــران ــي دمـيـتــرو سينك نــائــب وزيــر
الخارجية ،بمشاركة د .راشد العدواني السفير
الكويتي لدى كييف ود .أولكساندر باالنوتسا
السفير األوكراني لدى البالد وممثلي السفارة.
واج ـتــذبــت ه ــذه ال ــورش ــة أك ـثــر م ــن  60شــركــة
كــوي ـت ـيــة وأوك ــرانـ ـي ــة ت ـع ـمــل ف ــي مـ ـج ــال ال ـع ـقــار
واالستثمار ،بهدف التعرف على المناخ التجاري
واالس ـت ـث ـمــاري لـجـمـهــوريــة أوكــران ـيــا ومـنــاقـشــة
اآلفاق المستقبلية لقطاع العقار بين البلدين.
وافـ ـتـ ـت ــح ال ـ ــورش ـ ــة نـ ــائـ ــب وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
األوك ــران ــي بـكـلـمــة تــرحـيـبـيــة أع ــرب م ــن خــالـهــا
عــن ش ـكــره لـلـغــرفــة عـلــى حـســن ال ـت ـعــاون إلقــامــة
هــذه الــورشــة ،الـتــي تـهــدف إلــى إطــاع الشركات
الكويتية على مميزات سوق العقار في أوكرانيا
واإلمكانات المتاحة للتعاون في هــذا المجال،
إضافة إ لــى تحفيز الشركات األو كــرا نـيــة للعمل
واالستثمار في الكويت.
وأشار سينك ،إلى آخر القرارات الحكومية التي
قدمت الكثير من الحوافز للمستثمرين األجانب،

ووف ــرت الـعــديــد مــن ال ـفــرص الــوظـيـفـيــة ،كـمــا ّ
بين
االهتمام المتزايد من المستثمرين الخليجيين
بالقطاع العقاري في أوكرانيا.
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،أع ــرب ــت ال ـق ـط ــام ــي ع ــن ال ـش ـكــر
الجزيل للجانب األو كــرا نــي على حسن تعاونه
مع الغرفة إلقامة هذه الفعالية التي تهدف إلى
فتح آفاق جديدة للعالقات االقتصادية الثنائية.
ولفتت القطامي إلى أهمية المعلومات التي
تـطــرح مــن خ ــال ه ــذه الـفـعــالـيــات لـلـتـعــرف على
ً
ال ـب ـي ـئــة االس ـت ـث ـمــاريــة ف ــي أوك ــران ـي ــا خ ـصــوصــا
بقطاع العقار ،كما أوضحت ا لــدور ا لــذي قامت
ب ــه حـكــومـتــا ال ـب ـلــديــن ف ــي ت ـعــزيــز ال ـعــاقــات من
خ ــال تــو قـيــع اال ت ـفــا ق ـيــات اال ق ـت ـصــاد يــة لحماية
اال س ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات و تـ ـجـ ـن ــب االزدواج ا ل ـض ــر ي ـب ــي
وغيرها.
وأشــارت إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها
ي ــوم األح ــد الـمــاضــي بـيــن غــرفــة ت ـجــارة وصناعة
ال ـك ــوي ــت وم ـج ـل ــس ال ـم ـص ــدري ــن والـم ـسـت ـث ـمــريــن
التابع لوزارة الخارجية األوكرانية ،مما يؤكد عزم
ً
الطرفين على التعاون والمضي قدما نحو تعزيز
الروابط المشتركة.
وأكدت أن جهود القطاع الخاص من الطرفين
ً
ان ـع ـك ـســت إي ـجــاب ـيــا ع ـلــى إح ـصــائ ـيــات ال ـت ـبــادل
التجاري الثنائي ،إذ أسفر ذلك عن تقدم ملحوظ

القطامي مترئسة الجانب الكويتي خالل ورشة العمل
خــال األ عــوام األ خـيــرة ليحقق قــرا بــة  52مليون
دوالر عام .2019
كما أثنت على التقدم الذي أحرزته أوكرانيا
ف ــي ت ـح ـس ـيــن ب ـي ـئــة ال ـع ـم ــل ،م ــؤك ــدة ع ـل ــى ق ــدرة
ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ال ـك ــوي ـت ــي ب ـخ ـبــرتــه ال ـطــوي ـلــة
ومالء ته المالية الوافرة على الخوض في الفرص

االستثمارية المعروضة من الجانب األوكراني.
بــدوره ،أعرب السفير الكويتي لدى أوكرانيا
ع ــن ام ـت ـن ــان ــه ل ـك ــل م ــن غ ــرف ــة ال ـك ــوي ــت وس ـف ــارة
ً
أوكرانيا لدى الكويت على حسن التنظيم ،مشيرا
إ لــى أهمية هــذه الفعاليات في تعزيز التواصل
والتعاون االقتصادي بين البلدين الصديقين.

ون ــوه د .الـعــدوانــي بــالــدور المهم ال ــذي يؤديه
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ف ــي تـحـقـيــق الـتـنـمـيــة وال ـت ـقــدم
ً
االقـتـصــادي ،داعـيــا أصـحــاب األعـمــال الكويتيين
الراغبين في االستثمار في أوكرانيا للتواصل مع
السفارة لتقديم المعلومات والخدمات الالزمة لهم
وتوجيههم للطرق األمثل لالستثمار.
كما أعــرب السفير األوكــرانــي لــدى الكويت عن
ً
سـعــادتــه بــإقــامــة ه ــذه الــورشــة مـشـيــدا بالتعاون
القائم مع غرفة الكويت لتحقيق األهداف المشتركة
وت ـن ـم ـي ــة الـ ـع ــاق ــات الـ ـتـ ـج ــاري ــة واالس ـت ـث ـم ــاري ــة
المشتركة.
ً
وتـضـمــن ال ـل ـقــاء ع ــروض ــا تـقــديـمـيــة م ــن بعض
الشركات األوكرانية حول قطاع العقار في أوكرانيا
من منظور قانوني ،وكيفية اتخاذ القرارات األفضل
فــي عملية ش ــراء الـعـقــار وتـجـنــب الـمـخــاطــر التي
قد يواجهها المستثمر ،كذلك إقامة المشروعات
ال ـع ـقــاريــة وال ـخ ـب ــرات ذات الـصـلــة ب ـهــذا الـقـطــاع،
واالستثمارات وأهمية دراسة الجدوى.
في ختام الورشة شكر السفير األوكراني غرفة
تجارة وصناعة الكويت والمشاركين على حسن
تعاونهم وتجاوبهم مع األنشطة االقتصادية التي
من شأنها دفع عجلة التعاون االقتصادي.

«بيتك» :اتفاقية مع «مستشار البناء» «بوبيان كابيتال» تطلق منصة «برقان» يحتفل بـ «عيد األم»
لتقديم استشارات في األعمال اإلنشائية «بوبيان إنفست»
مع «جواهرجي األربش»

الفارس والزامل خالل توقيع االتفاقية
في إطار سعيه المتواصل نحو تلبية متطلبات
وط ـمــوحــات مختلف شــرائــح الـعـمــاء مــن جهة،
ودعمه للمشروعات التنموية وخطط التطوير
الـعـقــاري فــي دول ــة الـكــويــت ،أعـلــن بيت التمويل
الكويتي (بيتك) توقيع اتفاقية شراكة مع شركة
"مستشار البناء" للمقاوالت.
وتهدف االتفاقية التي جرى توقيعها بالمقر
الــرئـيـســي لــ"بـيـتــك" ،بـحـضــور مــديــر أول اإلع ــام
ً
والعالقات الحكومية محمد الفارس ممثال عن
"بـيـتــك" ،وعـبــدالــرحـمــن الــزامــل وعـبــدالـلــه الحمد
ممثلين عن الشركة ،إلــى تقديم استشارات لكل
عمالء "بيتك" المهتمين بسوق البناء واألعمال
اإلنشائية ،السيما في المناطق السكنية الجديدة.
وتأتي هذه االتفاقية في أعقاب الحملة التي
أطلقها "بيتك" مــؤخــرا لمنتج الـمــواد واألعـمــال
اإلن ـشــائ ـيــة لـلـمــواطـنـيــن أص ـح ــاب ال ـق ـســائــم في
مدينة المطالع السكنية ومناطق أخرى ،بعنوان
"تمويلك في المطالع من بيتك" ،بهدف تأمين كل
احتياجات العمالء لبناء منزل العمر في مدينة
ال ـم ـطــاع ،ومـنـطـقــة "ج ـن ــوب عـبــدالـلــه ال ـم ـبــارك"،
ً
وجميع قسائم السكن الخاص ،بــدء ا من مرحلة
التصميم األولى وحتى التسلم النهائي.
وتوفر الحملة مجموعة متنوعة من الحلول
التمويلية الـمـتــوافـقــة مــع الـشــريـعــة اإلســامـيــة،
بالتعاون مــع نخبة مــن أفـضــل وأكـبــر الشركات
المتخصصة فــي م ـجــال اإلنـ ـش ــاء ات والـتـطــويــر
العقاري.
ون ـحــو تـيـسـيــر ال ـخــدمــات عـلــى ال ـع ـمــاء ،يتم
ً
اس ـت ـح ـق ــاق ال ـق ـس ــط األول ب ـع ــد  12ش ـ ـهـ ــرا مــن
التعاقد ،فيما يصل الحد األعلى للتمويل إلى 70

ألف دينار ،في حين تصل مدة االئتمان إلى 15
ً
عاما مع إمكانية تأجيل القسط وإعــادة ترتيب
ً
المديونية مستقبال.
وأشادت "مستشار البناء" بالتعاون مع "بيتك"
والدور الحيوي الذي يلعبه كمؤسسة مالية رائدة،
فــي دعــم خطط ومـشــروعــات التنمية فــي البالد
ً
مــن خ ــال سعيه الـمـتــواصــل دومـ ــا نـحــو توفير
الحلول الفريدة والمنتجات والخدمات المتطورة
والمتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ،التي تلبي كل
متطلبات شرائح العمالء في سوق البناء وأعمال
ً
اإلنـشــاء ،مشيرة إلــى أن االتفاقية تعكس سعي
"بيتك" الدائم نحو مواكبة كل ما هو جديد في
ً
أسواق البناء ،وما يسهم في خدمة عمالئه أوال،
وتلبية طموحاتهم واحتياجاتهم على أكمل وجه.
ً
وسـعـيــا نـحــو تـقــديــم قـيـمــة مـضــافــة للعمالء،
اس ـت ـض ــاف "ب ـي ـت ــك" ع ـب ــر ق ـن ــوات ــه ع ـل ــى وس ــائ ــل
التواصل ،الزامل والحمد من "مستشار البناء"،
ل ـت ـقــديــم نـ ـ ــدوات تـثـقـيـفـيــة وت ـعــري ـف ـيــة لـلـعـمــاء،
ونصائح عن أبرز الخطوات التي يجب اتخاذها
قـبــل ب ـنــاء بـيــت الـعـمــر ،خـصــوصــا فــي المناطق
السكنية الـجــديــدة ،واألخـطــاء الشائعة فــي بناء
المنزل.
ً
ً
كما تضمنت الندوات ،التي لقيت تفاعال كبيرا
من المتابعين عبر حساب "بيتك" على "انستغرام"،
العديد من األمــور المتعلقة بالبناء والتشطيب
واإلع ـ ــداد لـهـمــا ،ومــراحــل كــل منهما ،بــاالضــافــة
إلى عرض طرق وخطوات استخراج التراخيص،
ومـتــابـعــة الـتـنـفـيــذ ،ووس ــائ ــل وشـ ــروط الـتـعــاقــد
والتعاون مع المقاول.

أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة بـ ــوب ـ ـيـ ــان
كــابـيـتــال لــاسـتـثـمــار (الـ ــذراع
االس ـت ـث ـمــاريــة لـبـنــك بــوبـيــان)
إط ـ ـ ـ ـ ـ ــاق م ـ ـن ـ ـص ـ ــة "بـ ـ ــوب ـ ـ ـيـ ـ ــان
انفست" ،التي تعد أول منصة
اس ـت ـث ـمــاريــة رق ـم ـيــة مـتــوافـقــة
بالكامل مــع أ ح ـكــام الشريعة
اإلسالمية ،ويمكن من خاللها
إن ـش ــاء وإدارة مـحـفـظــة ذكـيــة
تتناسب مع األهــداف المالية
للعمالء.
وقــالــت الـمــديــرة التنفيذية
األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة األص ـ ـ ـ ـ ــول
والـتــداول بـ"بوبيان كابيتال"
بدرية الحميضي "نجحنا في
إطالق أول منصة استثمارية
رقـمـيــة مـتــوافـقــة بــالـكــامــل مع
ال ـشــري ـعــة اإلس ــام ـي ــة ،بـهــدف
م ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدة عـ ـ ـم ـ ــائـ ـ ـن ـ ــا ع ـل ــى
استثمار اموالهم فــي أســواق
المال المتنوعة وفي مختلف
األصول والقطاعات ،بالتوافق
مـ ـ ــع ال ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــة االس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة،
ح ـيــث ي ـحــدد الـعـمـيــل أهــدافــه
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــاريـ ـ ــة وم ـ ـس ـ ـتـ ــوى
الـمـخــاطــر ،ويـقــوم المستشار
االسـتـثـمــاري الــرقـمــي بإنشاء
المحفظة المناسبة للعميل".
وحــول كيفية إدارة العميل
لـحـســابــه أشـ ــارت الحميضي
إلى انه عبر "بوبيان انفست"
يـمـكــن للعميل إدارة حسابه
م ــن أي مـ ـك ــان وف ـ ــي أي وق ــت
من خــال الموقع اإللكتروني
لـ ـ ـ ــ"ب ـ ـ ــوبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان انـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـس ـ ـ ــت" أو
استخدام التطبيق نفسه ،إلى
جــانــب تــوافــر ع ــدد مــن خـبــراء
وم ـس ـت ـش ــاري ــن ب ــاالس ـت ـث ـم ــار
ي ـ ـشـ ــرفـ ــون بـ ـصـ ـف ــة م ـس ـت ـم ــرة
ع ـل ــى ك ــل م ــا ي ـخ ــص الـعـمـيــل
من خططه المالية حتى إدارة
استثماراته في حال طلب أي
مساعدة.
وأضــافــت "ت ـهــدف المنصة
ال ــى مـســاعــدة الـعـمــاء للعمل
على تحقيق اهدافهم المالية
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة بـ ـك ــل ب ـس ــاط ــة
وسالسة ،فمع بوبيان انفست
أص ـ ـبـ ــح االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار أسـ ـه ــل،
وي ـت ـم ـكــن ال ـع ـم ـيــل م ــن إعـ ــادة

بدرية الحميضي

اس ـت ـث ـمــار اربـ ـ ــاح وتــوزي ـعــات
محفظته المالية تلقائيا من
غير اي عناء".
وأوض ـحــت الحميضي أنــه
ً
اسـتـكـمــاال لـمـمـيــزات "بــوبـيــان
انـفـســت" أنـهــا تـهــدف لحماية
العمالء من تحوالت وتقلبات
السوق ،باإلضافة الى إمكانية
إيـ ـ ــداع ال ـم ـبــالــغ ت ـل ـقــائ ـيــا ،أمــا
بــالـنـسـبــة لـلـعـمــاء الــراغـبـيــن
فـ ـ ــي اسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات م ـ ــوح ـ ــدة،
فيمكنهم ان يختاروا من بين
مـجـمــوعــة ص ـنــاديــق بــوبـيــان
كابيتال االستثمارية الرائدة
وال ـ ـم ـ ـتـ ــواف ـ ـقـ ــة م ـ ــع ال ـش ــري ـع ــة
اإل ســا م ـيــة ،وان يكتتبوا في
اي من هذه الصناديق اونالين
من غير الحاجة الى زيارة فرع
لـ"بوبيان".
وتسعى "بوبيان كابيتال"
لـمــواكـبــة ال ـت ـطــورات التقنية،
وت ـق ــدي ــم ال ـح ـل ــول الـمـنــاسـبــة
ل ـع ـمــاء "ب ــوبـ ـي ــان" ،لتمكنهم
مـ ــن الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى ت ـجــربــة
استثمارية فريدة ومتكاملة.
ي ــذك ــر أن خ ــدم ــة "ب ــوب ـي ــان
انـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــت" م ـ ـتـ ــاحـ ــة ل ـل ـع ـم ــاء
م ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن الـكــويـتـيـيــن
والـمـقـيـمـيــن ،ش ــرط أن يـكــون
ع ـمــر الـمـسـتـثـمــر  21س ـنــة أو
أكثر ،كما يتطلب من العمالء
اس ـت ـث ـمــار رص ـي ــد ال ي ـقــل عن
 5.000دوالر أميركي لتفعيل
الحساب.

أعلن "برقان" إطالق حملة
مـمـيــزة بـمـنــاسـبــة "عـيــد األم"
ب ــال ـش ــراك ــة م ــع "ج ــواه ــرج ــي
األربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش" ،ت ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــرا ل ـ ـ ــدور
األمهات الفعال في المجتمع،
واح ـت ـف ــاال ب ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة،
وسـ ـيـ ـتـ ـمـ ـت ــع عـ ـ ـم ـ ــاء الـ ـبـ ـن ــك
ب ـخ ـصــم  20ف ــي ا ل ـم ـئ ــة عـلــى
مجموعة مختارة من تشكيلة
"جواهرجي األربش" ،ويسري
ا ل ـعــرض مــن  20 - 17مــارس
الجاري.
وبـمـنــاسـبــة ه ــذه الـحـمـلــة،
قالت مديرة منتجات وباقات

ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـم ـصــرف ـيــة فــي
"ب ـ ـ ـ ــرق ـ ـ ـ ــان" ،دانـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـن ـ ـصـ ــف:
"يواصل البنك دعم وتمكين
األم ـ ـ ـهـ ـ ــات وت ـ ـقـ ــديـ ــر دورهـ ـ ــن
ال ـح ـي ــوي ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع مــن
خـ ـ ــال م ـخ ـت ـل ــف ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات
االجـتـمــاعـيــة ،بــاإلضــافــة إلــى
الـ ـع ــروض ال ـخ ــاص ــة ،تـقــديــرا
لمساهماتهن ّ
القيمة".

دانة النصف

«الخليج» يعلن فائزي «الدانة» الشهري
عن يناير وفبراير
أعلن بنك الخليج أن  31مــارس الـجــاري سيكون
الفرصة األخيرة للمشاركة في سحب "الدانة" نصف
السنوي ،للحصول على جائزة المليون دينار ،حيث
سيجري السحب في  15يوليو  ،2021وسيكون الفائز
هو المليونير األول من البنك لهذا العام ،وفي  13يناير
 2022القادم سيعلن "الخليج" العميل المحظوظ الذي
سيفوز بالجائزة الكبرى ،وهي  1.5مليون دينار ،في
السحب السنوي الكبير ،الذي تنتهي فرصة المشاركة
فيه  30سبتمبر .2021
وأجرى "الخليج" ،أمس األول ،سحب الدانة الشهري
عــن شـهــري يناير وفـبــرايــر ،وأعـلــن أسـمــاء الفائزين
العشرة عن كل شهر ،إذ حصل كل منهم على 1,000
دينار كويتي ،وهم:

فائزو يناير
طارق محمد حسن البغلي ،وابراهيم حبيب عبدالله
شكرالله ،وأحمد راشد موسى السعد ،وفهد مسلم فهد
المويزري ،ومناف يوسف عبدالله العماني ،وحاجر
فيصل ب ــارون عبدالله ،واحـســان محمد مالك مالك،
وريس خان وزير خان ،وحسين فرحان صياح فرحان،
ومحمد جمال عبدالمحسن الثويني.

فائزو فبراير
عايشة عبدالحميد عبدالله الــرامــزي ،وسعدي
الفي محمد عبدالله المطيري ،وطارق محمد حسن
البغلي ،ومنصور ابراهيم عبدالرحمن المنصور،

ومساعد نزال ردام سعود ،ووائل أحمد أبوحسني،
وامنا محمد عبدالله العوضي،
وكليم عدنان القوتلي ،وعبير معيوف الرفاعي،
ومحمود محمد الصليبي.
"الدانة" من أفضل حسابات االدخار في الكويت،
ب ـس ـحــوبــاتــه الـ ــدوريـ ــة ال ـت ــي ت ـح ـمــل ج ــوائ ــز قـيـمــة
وبمميزاته الكثيرة لحامليه ،فهناك فرص شهرية
ل ـل ـفــوز بــألــف دي ـن ــار ل ـع ـشــرة ف ــائ ــزي ــن ،إض ــاف ــة إلــى
سحبين ربــع سنويين جائزة كل منهما 100.000
ديـ ـن ــار ،ف ـضــا ع ــن س ـحــب ن ـصــف س ـن ــوي جــائــزتــه
 1.000.000ديـنــار ،والسحب السنوي الكبير على
الجائزة الكبرى التي تبلغ  1.500.000دينار.

مميزات كثيرة
من المميزات العديدة التي يتمتع بها عمالء
ح ـســاب "ال ــدان ــة" أن ــه الــوح ـيــد فــي ال ـكــويــت الــذي
ِّ
يحول فرص الفوز من السنة الماضية إلى السنة
التالية ،ضمن برنامج مكافأة العمالء على وفائهم
ووالئهم للبنك.
وكــذلــك ،تمت إضــافــة كــل فــرص الــربــح لعمالء
الــدانــة الحاليين مــن ( 2020مــن  1يناير إلــى 31
ديسمبر  )2020إلى سحوبات .2021
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن جـمـيــع ال ـس ـحــوبــات تتم
بـحـضــور ممثل مــن وزارة الـتـجــارة والـصـنــاعــة،
وتتم مراجعة وتدقيق السحوبات ربع السنوية
والسحب السنوي من شركة إرنست أند يونغ.

ةديرجلا

•
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اقتصاد

«المركزي» يواصل فعاليات حملة «لنكن على دراية»
تتضمن إطالق مادة تعريفية بأنواع القروض وعمليات التمويل الشخصية
ً
ح ـ ــرص ـ ــا م ـ ــن بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت
ال ـم ــرك ــزي ع ـلــى ت ـعــزيــز الـثـقــافــة
ال ـمــال ـيــة لـ ــدى مـخـتـلــف شــرائــح
ال ـم ـج ـت ـمــع ،ت ـت ــواص ــل فـعــالـيــات
حـ ـمـ ـل ــة الـ ـت ــوعـ ـي ــة ال ـم ـص ــرف ـي ــة
«ل ـ ـن ـ ـكـ ــن ع ـ ـلـ ــى درايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة» ،الـ ـت ــي
انـطـلـقــت ب ــإش ــراف «ال ـم ــرك ــزي»،
وبالتعاون مع اتحاد مصارف
الكويت بمشاركة جميع البنوك
الكويتية ،بـهــدف نشر الثقافة
ال ـم ــال ـي ــة ل ـ ــدى أوسـ ـ ــع شــريـحــة
م ــن الـمـجـتـمــع ،وزي ـ ــادة الــوعــي
لـ ــدى ال ـج ـم ـهــور ب ـ ــدور ال ـق ـطــاع
المصرفي ،وكيفية االسـتـفــادة

م ــن ال ـخــدمــات الـمـتـنــوعــة الـتــي
ت ـقــدم ـهــا ال ـب ـن ــوك ع ـل ــى ال ــوج ــه
األمثل.

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

وأشار بيان لـ«المركزي» إلى
أن «لنكن على درايـ ــة» ،وضمن
الـ ـم ــواضـ ـي ــع ال ـم ـت ـن ــوع ــة ال ـت ــي
تـتـنــاولـهــا ،تـلـقــي ال ـض ــوء على
موضوع الـقــروض الشخصية،
وكذلك التمويل المقدم لألفراد
مـ ــن الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
اإلس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،وت ـ ـ ــوض ـ ـ ــح أهـ ــم
الـجــوانــب الـتــي يـجــدر بــاألفــراد
معرفتها ح ــول أنــواع ـهــا ،التي
تغطي العديد من االحتياجات
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ،وت ـ ـ ـنـ ـ ــدرج ت ـحــت
نوعين :االستهالكي واإلسكاني.
ويـغـطــي ال ـنــوع االستهالكي
االح ـت ـيــاجــات الـشـخـصـيــة ،مثل
شــراء سيارة ،أو الحصول على
الــرعــايــة الصحية ،أو استكمال
الــدراســة ،وغيرها من األغــراض
االستهالكية ،وال تتجاوز قيمته
 25ضعف الراتب وبحد أقصى
 25أل ــف دي ـن ــار ،وي ـتــم تـســديــده
خالل مدة تصل إلى  5سنوات.
أمـ ــا الـ ـن ــوع ال ـث ــان ــي فيغطي
االحـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـس ـك ـن ـي ــة مـثــل
ت ـمــويــل ب ـن ــاء س ـكــن خـ ــاص ،أو
تــرمـيـمــه ،وف ــي ه ــذه ال ـحــال فــإن
الحد األقصى المسموح به هو
 70أل ــف ديـ ـن ــار ،ف ــي ح ـيــن يتم
الـ ـس ــداد خـ ــال مـ ــدة ال تـتـعــدى
 15عاما.

ونوه البيان إلى أن القروض
وع ـ ـم ـ ـل ـ ـي ـ ــات ال ـ ـت ـ ـم ـ ــوي ـ ــل ع ـل ــى
اخـتــاف أنواعها هــي التزامات
م ـ ــا لـ ـ ـي ـ ــة ،وأدوات يـ ـمـ ـك ــن م ــن
خ ــال اسـتـخــدامـهــا فــي الـغــرض
الـمـخـصــص ل ــه ال ـح ـصــول على
العديد من المنافع واالحتياجات
األساسية ،مع الحرص على عدم
استخدامها في غير ذلك الغرض،
مـثــل إن ـفــاق الـتـمــويــل اإلسـكــانــي
على احتياجات استهالكية ،أو
المضاربة به بغرض االستثمار،
حـيــث ينعكس ذل ــك سـلـ ًـبــا على
الوضع المالي للعميل.
وأضاف «المركزي» في بيانه
أن تـعـلـيـمــاتــه ب ـش ــأن ال ـق ــروض
وعـمـلـيــات الـتـمــويــل الشخصي
قد وضعت العديد من الضوابط
لـحـمــايــة ح ـقــوق ال ـع ـمــاء وع ــدم
إث ـ ـ ـقـ ـ ــال ك ــاهـ ـلـ ـه ــم بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــات
مــال ـيــة ،وال ـح ــد م ــن اإلفـ ـ ــراط في
االقـ ـ ـت ـ ــراض ،وض ـم ـن ـهــا تـحــديــد
نـسـبــة األق ـس ــاط ال ـتــي يـســددهــا
العميل بحيث ال تتجاوز نسبة
األقساط الشهرية المترتبة على
العميل  40في المئة من صافي
الراتب للموظفين ،و 30في المئة
للمتقاعدين.
ك ـمــا ت ــؤك ــد تـعـلـيـمــات الـبـنــك
الـ ـم ــوجـ ـه ــة ل ـل ـب ـن ــوك وش ــرك ــات
ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل ض ـ ـ ـ ـ ــرورة أن تـ ـق ــوم
ال ـج ـه ــات ال ـمــان ـحــة ل ـل ـقــرض أو
التمويل بتقديم المشورة المالية
للعمالء ،والوقوف على طبيعة
الـتــزامــاتـهــم الـشـهــريــة واألع ـبــاء
الـ ـمـ ـت ــرتـ ـب ــة عـ ـلـ ـيـ ـه ــم ،وتـ ـق ــدي ــم
النصح لهم حــول احتياجاتهم
والتزاماتهم وإيضاح آثار زيادة
تـلــك االل ـتــزامــات ،خـصــوصــا في
حالة تغير األوضاع المالية لهم
عند تغير العمل أو التقاعد.

«الدراسات المصرفية» :دراسة عن شبكات
األمان المالي للمؤسسات اإلسالمية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرح الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدي ـ ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــام
لمعهد الــدراســات المصرفية
أ.د ي ـع ـقــوب ال ــرف ــاع ــي ،بـقـيــام
ا ل ـ ـم ـ ـع ـ ـهـ ــد م ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــال إدارة
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارات والـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــوث،
بعمل درا س ــة بحثية بعنوان
«تـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوي ـ ـ ــر أط ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـح ـ ـمـ ــايـ ــة
الـ ـنـ ـظ ــامـ ـي ــة ون ـ ـظـ ــم اإلع ـ ـسـ ــار
المالي والتصفية للمؤسسات
ال ـم ــال ـي ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة» ،أع ـ ـ ّـده
الباحث ميسره بيومي ،حيث
تناولت الدراسة الوضع القائم
ل ـش ـب ـكــات األمـ ـ ــان ال ـم ــال ــي في
الصناعة المالية اإلسالمية،
ك ـم ــا ن ــاق ـش ــت م ـ ــدى إم ـكــان ـيــة
تطوير نظم الـمــاء ة المالية،
وحـمــايــة أص ـحــاب المصلحة
فـ ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات الـ ـم ــالـ ـي ــة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ــى
ال ـت ـع ــرض ل ـق ـضــايــا اإلعـ ـس ــار
ال ـ ـمـ ــالـ ــي ،واخ ـ ـت ـ ـبـ ــار ال ـض ـغــط
ا لـمــا ئــم للمؤسسات المالية
اإلسالمية ،مع تحليل لبعض
الـنـمــاذج العملية فــي السوق
الكويتي.
وأت ــى إعـ ــداد ه ــذه الــدراســة
لما تشهده دولــة الكويت من
تـطــور مـلـحــوظ فــي الصناعة
ً
ال ـم ــال ـي ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،م ـم ـثــا
بإنشاء الهيئة العليا للرقابة
الـ ـ ـش ـ ــرعـ ـ ـي ـ ــة ب ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـكـ ــويـ ــت
الـمــركــزي فــي سبتمبر ،2020
رغـ ــم ت ـع ــدد األزم ـ ـ ــات الـمــالـيــة
ال ـعــال ـم ـيــة ال ـت ــي ت ـس ـب ـبــت فــي
ت ـه ــدي ــد وإع ـ ـسـ ــار ال ـك ـث ـيــر مــن

يعقوب الرفاعي

المؤسسات المالية ،مما أدى
إل ــى إح ــداث ُمـحـفــز للسلطات
الرقابية والجهات التنظيمية
ل ـل ـم ــؤس ـس ــات الـ ـم ــالـ ـي ــة ،بـمــا
فـ ــي ذل ـ ــك ال ـص ـن ــاع ــة ال ـمــال ـيــة
اإلســامـيــة ،إلع ــادة النظر في
ضـ ـ ــرورة وأه ـم ـي ــة االس ـت ـق ــرار
المالي ،وتطوير أطر الحماية
للمؤسسات المالية.
ُ
واختتمت الدراسة بنموذج
مقترح لتطوير أنظمة فاعلة
لــإع ـســار ال ـمــالــي والـتـصـفـيــة
للمؤسسات المالية اإلسالمية،
مــع تــوصـيــات فــي هــذا اإلطــار
تتعلق بسوق الصناعة المالية
اإلســام ـيــة ف ــي ال ـكــويــت ،كما
يـ ــؤكـ ــد ال ـم ـع ـه ــد أهـ ـمـ ـي ــة ه ــذا
النوع من الدراسات ،لمواكبة
التطور الذي يشهده التمويل
اإلسالمي في الكويت.

«السور للوقود» :شحن الكهرباء
في محطة «ألفا» المنصورية
أع ـل ـنــت شــركــة ال ـس ــور لـتـســويــق ال ــوق ــود تــوف ـيــر وح ــدة
الشحن الكهربائي للسيارات التي تعمل بنظام الطاقة
الكهربائية فــي محطة أ لـفــا ا لـمـنـصــور يــة ( ،)5فــي خطوة
لتعزيز خدماتها التي تواكب متطلبات السوق المحلي
حـ ـي ــث ت ـخ ـط ــط السـ ـتـ ـكـ ـم ــال خ ــدم ــة الـ ـشـ ـح ــن ال ـك ـه ــرب ــائ ــي
ً
للسيارات علي بقية محطات ألفا تدريجيا .
وقالت الشركة ،في بيان ،إن شركة أحمد يوسف الغانم
وأوالده «الغانم للسيارات» الوكيل األول المعتمد الستيراد
وبيع ا لـسـيــارات الكهربائية فــي الكويت منذ عــام ،2018
وقد شاركت باالفتتاح لتفعيل خدمة الشحن الكهربائي،
حيث وفرت سيارة شفروليه ( )Bolt EVللقيام بالتجربة
مع حملة اعالمية لتوثيق الحدث من قبل شركة السور
وشركة أحمد الغانم للسيارات.
وأضافت أن التطورات التي تشهدها صناعة السيارات
وم ـ ــن أبـ ــرزهـ ــا إن ـ ـتـ ــاج ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات الـ ـت ــي ت ـع ـم ــل بــال ـطــاقــة
الـكـهــربــائـيــة جـعــل شــركــة ال ـســور ت ـســارع فــي تــوفـيــر هــذه
الخدمة بهدف تطوير خدماتها بما يتالء م مع احتياجات
السوق المحلي للسيارات وكذلك التشجيع على استخدام
ً
الطاقة النظيفة ،تماشيا مع جهود الدولة كخطوة عملية
عن طريق تحقيق طموحات خطة التنمية «كويت »2035
ورؤية كويت جديدة.
جار التنسيق مع الجهات
أنه
السور
كما أكدت شركة
ٍ
الحكومية للدولة (اللجنة الفنية لتجهيز البنية التحتية
لـشــوا حــن ا لـسـيــارات ا لـكـهــر بــا ئـيــة) كعضو فـعــال باللجنة
وو ضــع التشريعات ا لـخــا صــة بتفعيل ا لـخــد مــة بالكويت
وتـ ـح ــدي ــد «الـ ـتـ ـع ــرف ــة» لـ ـه ــذه الـ ـخ ــدم ــة الـ ـت ــي ت ـع ــد األول ـ ــى
بالكويت وسوف تستمر في تطوير إنجازاتها في المجال
التكنولوجي بما يواكب التقدم التقني والعلمي في أوجه
خدمات توفير الطاقة للسيارات.

ً
دريك يحقق إنجازا غير مسبوق في Billboard Hot 100
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استطاع النجم العالمي دريك أن يحقق إنجازا غير مسبوق في عالم
صناعة الموسيقى وا لـغـنــاء ،فقد سيطر النجم الشهير (  34عــا مــا) على
المراكز الثالثة األولى لهذا األسبوع بقائمة  ،Billboard Hot 100وبذلك
يصبح أول نجم على األطالق يحقق هذا اإلنجاز التاريخي.
و ت ـصــدر در ي ــك قــا ئـمــة « »Billboard Hot 100ه ــذا األ س ـبــوع بأغنيته
« ،»What›s Nextو ه ــي األ غـنـيــة ا ل ـتــي حـقـقــت نـجــا حــا كـبـيــرا بـيــن عـشــاق
الـمــوسـيـقــى والـغـنــاء حــول الـعــالــم ،فــور إطــاقـهــا ،فــي حـيــن ج ــاء ت أغنية
« »Wants And Needsالتي تعاون فيها مع ليل بيبي ،في المركز الثاني
بالقائمة التي تضم أهم وأشهر نجوم الغناء في العالم ،ثم جاء ت بالمركز
الثالث لهذا األسبوع أغنية  ،Lemon Pepper Freestyleالتي تعاون فيها
مع ريك روس.
يــذ كــر أن قائمة « »Billboard Hot 100هــي ترتيب أ سـبــو عــي لألغاني
بالواليات المتحدة ،ويعكس مدى نجاح كل أغنية جديدة ،وضمت القائمة
ً
هــذا األسبوع عــددا من أ هــم وأشهر نجوم الغناء ،أبرزهم the weeknd
وكاردي بي وإريانا غراندي وبيلي إيليش ودوغا كات.

دريك

قمة التشويق واإلثارة في «ال كاسا دي بابيل »5
كوربيرو بصدارة بطولة المسلسل مع انضمام ميجيل أنخيل وباتريك كيريادو
يـسـتـعــد ن ـجــوم ع ـمــل سـلـسـلــة ال ــدرام ــا "ال
ك ــا س ــا دي ب ــا بـ ـي ــل" ،La Casa De Papel
لدخول موقع التصوير قريبا ،إلطالق الجزء
الـ ـخ ــام ــس م ــن ال ـم ـس ـل ـســل ال ـش ـه ـي ــر ،وال ـ ــذي
يحظى بمتابعة عالمية واسعة.
وأعلنت الشركة المنتجة "نتفليكس" ،أن
الموسم الخامس سينطلق قريبا ،وسيشهد

مشهد من المسلسل

انضمام نجمين جديدين إ لــى طاقم العمل،
هما :ميجيل أنخيل سيلفستر ،الذي شارك
في أعمال مثل  ،Sky Rojo, Sense 8وباتريك
كـيــر يــادو المرشح لجائزة جويا عــن أعمال
 La gran familia Españolaو Vivir sin
 ،permisoعلى أن يتكون الموسم الخامس
من  10حلقات.
وت ــواص ــل ال ـن ـج ـمــة اإلس ـب ــان ـي ــة ال ـش ـه ـيــرة
أورسوال كوربيرو صدارتها لبطولة العمل
فــي دور " طــو ك ـيــو" ،إ ل ــى جــا نــب بــا قــة مميزة
من أهم النجوم ،هم :إيتزيار إيتونو ،ألفارو
م ــورت ــي ،بــاكــو ت ــوس ،ب ـيــدرو ألــون ـســو ،ألـبــا
فـلــور يــس ،ميجيل هـيــران ،جايمي لورنتي،
إسـتــر أسـيـبــو ،إنــريــك أرس ،مــاريــا ب ـيــدرازا،
داركو بيريك ،وكيتي مانفر.
" ،"La casa de papelهــو مسلسل إ ثــارة
وجــريـمــة إس ـبــانــي ،حـقــق نـجــاحــا وانـتـشــارا
عالميا غير مسبوق ،مــا د فــع ُصـنــاع العمل
السـتـكـمــال أج ــزائ ــه ال ـتــي انـطـلـقــت ألول مــرة
محليا فــي مــا يــو  2017على قـنــاة إسبانية،
ثم حصلت شبكة نتفليكس األميركية على
حـ ـق ــوق ب ــث ا لـ ـم ــو س ــم األول م ــن ا ل ـس ـل ـس ـلــة،
و ع ــر ضـ ـتـ ـه ــا ع ــا ل ـم ـي ــا فـ ــي د ي ـس ـم ـب ــر ،2017
حـ ـ ــاصـ ـ ــدا أعـ ـ ـل ـ ــى نـ ـسـ ـب ــة مـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــدة دف ـع ـت ــه
ل ــاس ـت ـم ــرار وص ـ ــوال ل ـل ـج ــزء ال ـخ ــام ــس قـيــد
التحضير.

يبدأ تصوير المسلسل الكوميدي "أتالنتا" ( ،)Atlantaالحائز جائزتي إيمي وغولدن غلوب،
بداية من  5أبريل المقبل ،حيث بدأ فريق العمل االستعداد إلى السفر بداية من  23الجاري إلى
أوروبا ،لتصوير الموسمين الثالث والرابع.
واستفاد العاملون على المسلسل من فترة الحجر الصحي ،فقاموا بكتابة موسمين .وكان
من المقرر أن يبدأ تصوير الموسم الثالث في يناير الماضي ،ومن ثم تصوير الموسم الرابع
من العمل في خريف العام الحالي ،إال أن القائمين قرروا تصوير الموسمين بالتتابع ،لالنتهاء
من العمل.
ويبدأ تصوير المسلسل في لندن قبل المتابعة إلى أمستردام ثم باريس ،وتدور األحداث حول
شاب يسعى هو وصديقه المتناقض معه تماما في شق طريقهما في عالم موسيقى الهيب
هوب ،وهو بطولة :دونالد غلوفر ،وبرايان هنري ،وكيث ستانفيلد وزازي بيتز.

أورسوال كوربيرو

ليجند وكريسي

جيسون ستاثام ولي بينغبينغ بدورة سابقة

زازي بيتز

تصوير الموسمين الثالث والرابع من «أتالنتا»

مــن جانبه ،قــال مبتكر ومنتج المسلسل
أليكس بينا ،في تصريح صحافي" :قضينا
عــا مــا كــا مــا نـفـكــر ف ــي كـيـفـيــة إ ن ـه ــاء عملية
ال ـس ـط ــو ووضـ ـ ــع ال ـب ــروف ـي ـس ــور لـلـمـحــاكـمــة
وكيفية وضع األحداث غير القابلة للتغيير
لبعض الشخصيات في المسلسل ،وتوصلنا
أله ـ ـم ـ ـيـ ــة وج ـ ـ ـ ــود ج ـ ـ ــزء خ ـ ــام ـ ــس ل ـم ـس ـل ـســل
(البروفيسور) ،حيث تصل الحرب إ لــى قمة
ال ـت ـشــويــق واإلثـ ـ ــارة م ــن خ ــال ال ك ــاس ــا دي
بابيل ."5
وتدور قصة المسلسل في إطار من اإلثارة
وال ـج ــري ـم ــة حـ ــول أحـ ــد ال ـع ـق ــول اإلج ــرام ـي ــة
الكبيرة ا لــذي يـقــود  8مــن أ كـثــر المحترفين
في عالم السرقة ،من أجل تنفيذ أكبر عملية
س ــرق ــة ف ــي ت ــاري ــخ أوروب ـ ـ ــا ،م ــن خ ــال خـطــة
ُمـحـكـمــة هــدفـهــا نـهــب مـصـلـحــة ســك الـعـمـلــة
اإلسبانية ،حيث يقتحم الثمانية لصوص
المصلحة الحكومية ،ويحتجزون أنفسهم
م ــع  67ره ـي ـن ــة ،وي ـج ـبــرون ـهــم ع ـلــى طـبــاعــة
مليارين و  400مليون يــورو ،فيما يتالعب
ق ــائ ــد ال ـم ـج ـم ــوع ــة ب ــال ـش ــرط ــة ح ـت ــى تـكـتـمــل
المهمة.

مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي يونيو المقبل ليجند وزوجته في عشاء رومانسي
أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان شنغهاي السينمائي الدولي تنظيم الدورة الـ24
من المهرجان من  11إلى  20يونيو المقبل.
وذكرت اللجنة المنظمة ،في بيان ،أمس ،أنه تم حاليا فتح باب التسجيل في حفل
السجادة الحمراء للمهرجان مــن قبل صانعي األف ــام ومنظماتها فــي جميع أنحاء
العالم ،بعد أن تم إلغاؤه العام الماضي ،بسبب جائحة "كوفيد ،"19-حيث يستقبل حدث
السجادة الحمراء أكثر من  100طاقم جديد ونحو  400مخرج سينمائي معروف من
داخل الصين وخارجها كل عام.
ُ
ويعد مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي ،الذي تأسس عام  ،1993حدثا عالميا
تنافسيا يقام في إطار جهود شنغهاي لتصبح مركزا ثقافيا دوليا ،فيما شارك في
نسخة العام الماضي  3693فيلما من  108دول ومناطق ،بحضور أشهر نجوم العالم.

خــرج المغني العالمي جــون ليجند وزوجـتــه النجمة كريستي تيغن ،ليحظيا بعشاء
رومانسي ،احتفاال بفوز ليجند بجائزة الغرامي ألفضل ألبوم غنائي.
التقطت عدسات مصوري "الباباراتزي" عدة صور لليجند ( 42عاما) وتيغن ( 35عاما) خالل
توجههما لتناول العشاء في أجواء رومانسية ساحرة بأحد المطاعم الفاخرة في بيفرلي
هيلز بالواليات المتحدة ،وظهر الزوجان بعدد من الصور وهما يمسكان بأيدي بعضهما
البعض خالل تبادلهما الحديث.
اختارت تيغن فستانا قصيرا من "القطيفة" باللون األحمر ،وهو واحد من أبرز تصميمات
دار أزياء " "Oscar de la Rentaمن مجموعة تصميمات خريف  /شتاء  ،2019ووصل سعره إلى
 4970جنيها إسترلينيا ،وتحدت برودة الطقس بارتداء "جاكت" من القطيفة باللون األسود،
واق مزين باللون الفضي.
واكتملت أناقتها بحقيبة وحذاء من نفس اللون ،مع ارتداء قناع ٍ

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :واجه التحديات المقبلة عليك ألن
ً
تفاديها أصبح مستحيال.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ـت ـفــاهــم م ــع ش ــري ــك حـيــاتــك
ً
ضروري جدا في هذه الظروف الصعبة.
ً
ّ
اجـتـمــاعـيــا :ال تـعــكــر األجـ ــواء العائلية
بسبب مشاكلك فتزداد الضغوط عليك.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :اليوم ال يجلب الخير معه لكن
إرادتك أقوى من أن تنكسر.
ً
عــاطـفـيــا :لــن يطلب الحبيب مـنــك أي
شيء فهو يعرف مدى انشغالك.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :بـ ــدال م ــن أن تـتــذمــر عند
عــودتــك إلــى المنزل ارس ــم االبتسامة
على وجهك.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :الظروف المتغيرة تجعل أهدافك
ّ
خارج السيطرة فتحل بالفطنة.
ً
عــاطـفـيــا :عــاقـتــك العاطفية بـيــن ك ـ ّـر وفـ ّـر
ً
وتحتاج إلى الهدوء والتفهم سريعا.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :اذهـ ــب إل ــى الـطـبـيـعــة وتمتع
بمناظرها وهدوئها فهي خير عالج.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مـهـنـيــا :تـســاعــدك األب ــراج عـلــى مـعــاودة
أعمالك بنشاط أقوى من السابق.
ً
ً
عاطفيا :يـتـ ّ
ـأســف شــريــك العمر أحيانا
على انفعاالتك ألسباب تافهة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :ثـ ّـمــة مــن يـضــع الـقـنــاع على
وجهه عندما يحدثك كي يخفي حسده.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :كل شيء تواجهه ينجح معك ألنك
مثابر وعنيد لبلوغ هدفك.
ً
عــاط ـف ـيــا :ي ــدع ــم ال ـش ــري ــك جـمـيــع مــواقـفــك
ويشجعك على المغامرة واإلقدام.
ً
اجـتـمــاعـيــا :األص ــدق ــاء فــي ه ــذه األي ــام هم
الملجأ الذي قد تفرغ فيه همومك.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :لن تستطيع الهرب من مسؤولياتك
باالنتقال من مكان الى آخر.
ً
عاطفيا :ال تدع الهموم تؤثر على حياتك
العاطفية التي بدأت تتراجع.
ً
اجـتـمــاعـيــا :يـســرق الــزمــن عـمــرك فــاعــرف
كيف تستفيد من كل لحظة.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا  :أ نــت مفعم بالطاقة والتفاؤل
وينبغي أن تستغل ذلك في عملك.
ً
عاطفيا :تتطلع الى قضاء بعض الوقت
مع الحبيب لتبثه مشاعرك.
ً
ً
اجتماعياّ :
خصص قسما من وقتك ولو
ً
كان قليال لإلصغاء الى الموسيقى.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :قد تتلقى صدمة قاسية في عملك
فخذ حذرك من أحدهم.
ً
عاطفيا :يرغب الشريك أن يكون بجانبك
ويقاسمك في كل مشكلة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تــريــد الـتـحــدث إلــى شخص
قريب منك لتشكي له همومك.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :العراقيل التي تنبأت بقدومها
فـ ّـي مـجــال الـعـمــل ب ــدأت تـظـهــر وعليك
حلها.
ً
عاطفيا :صارح شريك عمرك بالعقبات
ّ
ليتفهم أكثر مواقفك.
التي تجتازها
ً
اجـتـمــاعـيــا :خــذ بعض الــوقــت لراحتك
ال ـج ـســديــة وال ـم ـع ـنــويــة ق ـبــل انـطــاقــك
ً
مجددا.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
ً
مـهـنـيــا :بــوسـعــك أن تـعـيــش س ـع ـيــدا إن
ضاعفت مجهودك في عملك.
ً
عاطفيا :يرضى الحبيب بأي قرار تتخذه
ً
ألن ثقته بك كبيرة جدا.
ً
اجتماعيا :أنت مبدع في إسعاد اآلخرين
لكنك عاجز عن إسعاد نفسك.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
ً
مهنيا :أعد التفكير في مواقفك مجددا
وإياك أن تقع في اإلحباط.
ً
ً
عاطفيا :اجعل من ّ
حبك للشريك دافعا
ّ
ً
قويا لتتغلب على العوائق.
ً ّ
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ن ــظ ــم رحـ ـل ــة أو لـ ـق ــاء مــع
األص ـ ـ ـحـ ـ ــاب ب ـ ـهـ ــدف ت ـغ ـي ـي ــر أجـ ــوائـ ــك
الضاغطة.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا  :يقع على كاهلك عــبء كبير في
العمل فتتقاسمه مع الزمالء.
ً
ً
عاطفيا :ينشغل بال الشريك عليك كثيرا
ويتمنى لو يستطيع مساعدتك.
ً
اجتماعيا :تشعر بالخيبة من أحد الناس
ً
ً
علما بأنك كنت تعرفه جيدا.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

ً
الجحوشي :حرص «البا» على المتدربين زادني اهتماما بهم

ً
دورة التدريب الصوتي مستمرة شهريا لطلبة جيل «الجوهر»
سليمان العلي

أطلقت أكاديمية لوياك (البا)
الورشة الثامنة ضمن برنامج
الجوهر ،المخصصة للتدريب
المكثف على المهارات
الصوتية.

أقامت أكاديمية لوياك للفنون
األدائ ـيــة "الب ــا" ورشـتـهــا الثامنة
ض ـمــن ب ــرن ــام ــج ال ـج ــوه ــر ،ال ــذي
ّ
يمكن المهتمين بمجال اإل عــام
من تطوير مهاراتهم.
وكــانــت الــورشــة تحت إشــراف
مدرب األصوات في قناة الجزيرة
األستاذ سالم الجحوشي .وكان
الهدف منها هو التدريب المكثف
على المهارات الصوتية .وسوف
تستمر دورة الـتــدريــب كــل شهر
لطلبة جيل "الجوهر".
واستمرت الورشة ،على مدار
ثالثة أيام ،من خالل منصة العالم
االفتراضي (زووم) على التدريب
الـمـكـثــف ،ال ــذي ســاهــم فــي تنوع
المشاركين فــي الــورشــة مــن عدة
دول بالوطن العربي.
وانطلقت الــورشــة فــي يومها
األول ،ب ـع ـمــل اخ ـت ـب ــار ب ــإش ــراف
الـجـحــوشــي ،ال ــذي ب ــدوره يحدد
لـلـمـشـتــركـيــن م ــدى ق ــوة تـخــزيــن
الهواء ،الذي ُيعد الركن األساسي
ف ـ ــي األداء ا ل ـ ـصـ ــو تـ ــي .و ك ــا ن ــت
تدريبات الورشة الثامنة لتسليط
ال ـض ــوء ع ـلــى ال ـس ـعــة الـصــوتـيــة،

من أجواء الورشة الثامنة

إقامة  3مهرجانات سينمائية في مصر
•

القاهرة  -هيثم عسران

بعدما كان مهرجان «األقصر للسينما اإلفريقية» آخر فاعلية
فنية قبل تفشي جائحة «كــورونــا» ،بات المهرجان الــذي تشهده
مدينة األقـصــر أول مهرجان فني يقام فــي  2021بمصر ،بعدما
ً
سمح رئيس الــوزراء بإقامة األنشطة والفعاليات الفنية مجددا،
مع نسبة إشغال  50في المئة من الطاقة االستيعابية للمهرجان،
وتـقــام ال ــدورة الـعــاشــرة منه خــال الفترة مــن  26مــارس حتى
األول من أبريل.
كما يـقــام مـهــرجــان اإلسماعيلية الــدولــي لــافــام التسجيلية
والـقـصـيــرة فــي دورت ــه الـثــانـيــة والـعـشــريــن خ ــال الـفـتــرة مــن أول
ابريل حتى السابع من الشهر ذاتــه ،حيث بــدأت إدارتــه تتواصل
مع الضيوف األجانب وصناع األفالم المشتركة ،للتأكد من مدى
قدرتهم على الحضور والمشاركة بالمهرجان الذي ينظمه المركز
القومي للسينما.
وتباشر إدارة مهرجان «أسوان الدولي لسينما المرأة» التحضير
للنسخة الجديدة ،التي تأجلت من الشهر الماضي لتقام خالل
الفترة من  24إلى  30مايو المقبل ،في وقت اكتملت التجهيزات
الفنية الخاصة من المهرجان واألفالم المشاركة في فعالياته.
وبينما يسود الغموض مصير مهرجان اإلسكندرية للسينما
الفرانكوفونية ،الــذي كــان يفترض أن يطلق العام الماضي لعدم
اكتمال جاهزية فريق العمل لدورته التي يفترض أن تقام في يونيو
المقبل أو إعالن أي تفاصيل بخصوصه ،بدأ عدد منظمي الحفالت
للفنانين يتقدمون بطلبات من أجل الموافقة على تنظيم حفالت قبل
بداية شهر رمضان ،ومن بينها حفالت عيد األم باألندية الرياضية.

سالم الجحوشي
وع ــرض ال ـص ــوت ،وكــذلــك كيفية
ال ـت ـع ــام ــل م ــع ال ـم ــرك ــز ال ـصــوتــي
للمتحدث أمام جهاز الميكروفون.
وق ـ ـ ــال الـ ـجـ ـح ــوش ــي" :ن ـع ـيــش

اليوم وضعا استثنائيا ،في ظل
جــائـحــة ك ــورون ــا ،الـتــي اضـطــرت
وألجأت الجميع إلى إقامة جميع
األن ـش ـطــة الـتـعـلـيـمـيــة ع ــن طــريــق
الـ ـع ــال ــم االف ـ ـتـ ــراضـ ــي ،و(زووم)
بــرنــامــج ي ــؤدي ال ـغــرض ،فــي ظل
هـ ــذه ال ـجــائ ـحــة وال ـت ـب ــاع ــد ،رغــم
أنني متعود على المواجهة ولقاء
المتدربين وجها لوجه ،ومعرفة
كــل صغيرة وكـبـيــرة ال أستطيع
أن أراها خالل البرنامج ،وإن شاء
ال ـلــه نـجــد فــرصــة بـعــد الـجــائـحــة
إلقامة هذه الدورات في الكويت".
وع ـ ــن أه ـم ـي ــة الـ ـت ــدري ــب عـلــى
الـصــوت ،أكــد أن "الـصــوت أصبح
م ـســألــة مـهـمــة جـ ــدا ،ف ـمــن خــالــه
يـتــم وص ــول األف ـك ــار والــرســائــل،
وتتم عملية اإلقـنــاع ،ومــن خالل
الصوت يتم رفع مستوى الوعي
وال ـ ـم ـ ـعـ ــرفـ ــة ،ل ـ ـهـ ــذا نـ ـح ــن ن ـق ــوم
ب ـتــوص ـيــل أس ــاس ـي ــات ال ـص ــوت،

والـ ـمـ ـه ــام الـ ـت ــي ي ـج ــب ال ـت ـع ــرف
عـلـيـهــا ،لتمكين الـمـتــدربـيــن من
ال ــوص ــول إل ــى مــرحـلــة ج ـيــدة من
اإلبهار والتشويق".
وب ـ ـسـ ــؤالـ ــه عـ ــن ال ـم ـت ــدرب ـي ــن،
قــال إنهم "كــانــوا فــي قمة الروعة
ومتعطشين للمعرفة وا ل ـتــدرب
على كــل صغيرة وكـبـيــرة ،وهــذا
تجلى من خــال طبيعة األسئلة
التي وجهوها لــي ،وقمت بالرد
ع ـل ـي ـهــم ،وع ـب ــر ال ــواجـ ـب ــات الـتــي
أرسلتها لهم ،وقاموا بتنفيذها
بسرعة ،وأتمنى لهم كل التوفيق
والـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــور ،وأن ي ـ ـ ـنـ ـ ــوروا فــي
الـمـسـتـقـبــل م ـح ـطــات وش ــاش ــات
وإذاعات الوطن العربي".
وأكد أنه أسعده التعرف على
إدارة "البـ ــا" والـقــائـمـيــن عليها،
و"أسعدني أكثر حرصهم الشديد
ع ـلــى رفـ ــع م ـس ـتــوى مـتــدربـيـهــم،
واهتمامهم بكل صغيرة وكبيرة
ل ـت ـط ــوي ــره ــم ،وهـ ـ ــذا م ــا ش ـهــدتــه
باالتفاق مع (البا) ،والحظت مدى
ا هـتـمــا مـهــم بالتحصيل العلمي
والمعرفي لمتدربيهم ،وهذا األمر
جعلني أكثر حرصا على توصيل
هــذه الرسالة الرائعة والوطنية،
وال ـح ـم ــد ل ـلــه أن ـن ــي أك ـم ـلــت هــذه
الـمـسـيــرة الجميلة ،وكـمــا عرفت
م ــن األس ـ ـتـ ــاذة ف ــارع ــة ال ـس ـق ــاف،
المسؤولة عــن (الب ــا) ،أسـمــاء من
سبقوني في هذا البرنامج ،وكلهم
ذوو قيمة معرفية كبيرة ،وفعال
قـ ــادرون عـلــى إقــامــة ه ــذا الـحــدث
اإلنساني والتعليمي والتربوي
الـكـبـيــر ،ونـتـمـنــى أن نستمر في

هذا البرنامج ،وهناك الكثير من
المشاريع القادمة إن شاء الله".

آراء المشاركين
من جانبه ،قال المشارك أحمد
الخالدي" :حالفني الحظ ،وكنت
من المشاركين في دورة األستاذ
سالم الجحوشي ،من خالل (البا)،
وكــانــت تـجــربــة جميلة استفدت
فـيـهــا بـمـشــاركـتــي ،فـهــو قـمــة في
األخ ـ ـ ـ ـ ــاق واإلب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداع ،وشـ ـع ــرت
بتحسن في صوتي ،لذلك أتمنى
ً
تكرار تلك التجربة قريبا".
بدورها ،أكــدت جنان نبعه أن
"الورشة فاقت التوقعات ،وكانت
مفيدة جــدا ،تعلمنا فيها كيفية
ت ـطــويــر أداء أص ــوات ـن ــا ،وأي ـضــا
اكتشفت أهمية التمارين ،ألنني
الحظت تحسنا بأدائي بعد ختام
الورشة".
وأشادت المشاركة جنان النبع
ب ــال ــورش ــة ،وق ــال ــت إن ـهــا "مـمـيــزة
وضـ ــروريـ ــة ل ـك ــل ش ـخ ــص مـهـتــم
بالمجال الصحافي واإلعــامــي،
وبــرأيــي أن ــه كـمــا أن الـقـلــم ســاح
الصحافي ،فكذلك األمر بالنسبة
للصوت ،الذي ُيعد سالحا للناس
للتعبير".
مـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،ق ــال ــت ألـ ـط ــاف
ال ـم ـط ـيــري" :كــانــت تـجــربــة ثــريــة،
ســاعــدت ـنــي ع ـلــى ت ـطــويــر أدائـ ــي
الصوتي ،وقد استفدت كثيرا من
التمرينات .عرفت مواضع الخلل
ف ــي قـ ــراء تـ ــي ال ـس ــاب ـق ــة ،وع ــرف ــت
كيفية معالجتها عبر التدريب

المستمر بإشراف األستاذ سالم،
والدورة أكثر من ممتعة ،وال غنى
لإلعالمي عنها".
من جهته ،ذكر المشارك منذر،
أن ه ـن ــاك ن ـق ـطــة م ـه ـمــة ف ــي هــذه
ال ـ ــدورة ،وه ــي األل ـفــة واألريـحـيــة
الـمـتـحـصـلــة بـيـســر م ــع األس ـتــاذ
س ــال ــم ،والـ ـت ــي ت ـس ـت ـحــوذ عـلـيــك
خالل دقائق ،فهذا الرجل الودود
سهل المعشر ،وطيب المخالطة،
وال تـحـتــاج إلــى أكـثــر مــن دقــائــق
لتعتقد أنك تعرفه منذ زمن بعيد.
وض ـ ـمـ ــن ه ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ق ــال
المشارك علي العبدالله" :قد يكون
الـسـبــب فــي دخــولــي ومشاركتي
بهذه الدورة ،اهتمامي الشخصي
بــال ـم ـجــال اإلع ــام ــي ،خـصــوصــا
الصحي ،على منصات التواصل
االجتماعي ،وتشجيع المقربين
ل ـ ـخـ ــوض غ ـ ـمـ ــار ه ـ ــذا الـ ـمـ ـي ــدان،
وك ـ ــان ـ ــت إح ـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـع ـ ــوائ ـ ــق هــي
ال ـقــدرات الصوتية ،وأثــرهــا على
ال ـم ـح ـتــوى وال ـم ـت ـل ـقــي .األس ـت ــاذ
ســالــم الـجـحــوشــي عـلــم كبير في
عالم األعــام ،أعطى للدورة ثقال
كـ ـبـ ـي ــرا ،وش ـخ ـص ـي ـت ــه ال ـل ـط ـي ـفــة
أزالت الكثير من حواجز الخوف
والـخـجــل ل ــدى الـمـشــاركـيــن ،وقــد
أدع ــي أن ـنــي انـتـقـلــت إل ــى ارت ـقــاء
مستويات أعلى ،وكنت أتمنى أن
تستمر الدورة أكثر من ثالثة أيام،
لمعرفة مكامن الضعف والخلل
وإصالحها".

ً
أنغام :أغاني ألبومي الجديد ستصدر تباعا
خالل مداخلة هاتفية في برنامج  Let’s Talkعلى «مارينا إف إم»
في مداخلة هاتفية على برنامج Let’s
 Talkمع عبدالله البكورُ ،بثت على إذاعة
مارينا إف إم  ،90.4وتم نشرها في قناتها
على "يوتيوب" ،االثنين الماضي ،تحدثت
ال ـف ـن ــان ــة أنـ ـغ ــام ألول مـ ــرة ع ــن أل ـبــوم ـهــا
ُ
الخليجي "مــزح" ،الــذي طــرح في نوفمبر
 ،٢٠٢٠وكشفت عن تفاصيل جديدة تتعلق
بـتـنـفـيــذه م ــع ق ــام ــات ف ــي عــالــم التلحين
وال ـش ـع ــر ،م ـث ــل :س ـه ــم ،ص ـ ــادق ال ـشــاعــر،
األمير عبدالرحمن بن مساعد ،األمير بدر
بــن عـبــدالـمـحـســن ،وغ ـيــرهــم ،إضــافــة إلــى
تفاصيل تصوير األعمال بشكل كليبات
منفصلة متصلة أخرجها عادل جمال.

جمالية اللحن

عن أغنية "أناني"َّ ،
عبرت أنغام عن عمق
إحـســاس الشاعر األمـيــر عبدالرحمن بن
مساعد ،وسالسة كلماته ،وجمالية اللحن،
ال ــذي صــاغــه الملحن ص ــادق الـشــاعــر ،ما
دفعها للمراهنة على نجاح العمل.
وعـ ـ ــن األغـ ـنـ ـي ــة ذاتـ ـ ـه ـ ــا ،ذك ـ ـ ــرت أن ـهــا
أصـ ـ ـ ـ ـ ــرت عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـظ ـ ـه ـ ــور ف ـ ـ ــي الـ ـعـ ـم ــل
المصور ،وتصويرها بالكامل ،رغم أن

ملصق البرنامج
خطة المخرج األساسية لم تتطلب ذلك.
وعـ ــن أغ ـن ـيــة "م ـ ـ ــزح" ،وفـ ـك ــرة خـتــامـهــا
بطريقة غير اعتيادية ،قالت إن الملحن
صادق الشاعر هو الذي اقترح هذه الفكرة،
وإن تسجيلها لم يتطلب أي إعادة.
ً
وأثنت أنغام أيضا على الملحن سهم،
الذي تقاسم تلحين األلبوم مع صادق
الشاعر ،وذكرت أنه كان وراء خطوتها
الجريئة في أغنية "ال تستغرب" ،التي
ّ
لحنها سهم ،وتولى توزيعها الغربي

الموزع التونسي عصام الشرايطي.
ُيذكر أن توزيع العمل استعان بفرقة
ال ـم ـغ ـن ــي األمـ ـي ــرك ــي بـ ــرونـ ــو م ـ ــارس فــي
تسجيل صولو ساكسوفون في الواليات
المتحدة.
وعـ ـ ــن أغ ـن ـي ـت ـه ــا األخـ ـ ـي ـ ــرة (هـ ـ ــو نـفــس
ال ـشــوق) ،شكرت أنـغــام دار أزي ــاء قاسمي
على تقديم التيشيرت الذي ظهر في العمل
المصور ،وحمل جملة "لن نفترق" .ولفتت
إلى أن تصوير العمل تم في منطقة دهشور

في أجواء باردة ،وأرادت من خالله توجيه
رسالة شوق إلى شخصيات "فقدناها" في
الظروف الحالية وبالسنوات الماضية.
وأفـصـحــت أنـغــام فــي نهاية المداخلة
الـهــاتـفـيــة عــن أن ه ــذا الـعـمــل هــو بــاكــورة
أع ـم ــال ألـبــومـهــا الـ ـق ــادم ،الـ ــذي ل ــم تـحــدد
اسمه بعد ،وأن األغنية التالية من األلبوم
ستكون "هتشتاقوا" ،كلمات عمرو يحيى،
وألـحــان مصطفى عـســال ،وتــوزيــع عمرو
الخضري ،ووصفت لحنها بأنه سيكون
شعبيا مصريا ،وأنه سيختلف عن باقي
أعمالها في طريقة األداء.
وعــن خطة األل ـبــوم ،ذك ــرت أن األعـمــال
س ـت ـصــدر ت ـب ــاع ـ ًـا ،ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن "ه ــو نفس
الشوق" ،مع فترة توقف بسيطة في الشهر
الفضيل.
يـبــث بــرنــامــج  Let’s Talkعـلــى إذاع ــة
م ــار يـ ـن ــا إف إم  90.4مـ ــن األ حـ ـ ــد حـتــى
ً
الخميس الساعة الرابعة عصرا بتوقيت
الكويت ،وهو من تقديم عبدالله البكور،
وف ــري ــق ال ـب ــرن ــام ــج إعـ ـ ــداد ،ArabiaPop
وتنسيق علي الكندري ،أحمد بن سلطان
وسمر الرزوقي.

نوال :ألبومي القادم على نار هادئة
•

فضة المعيلي

أطـلــت قـيـثــارة الـخـلـيــج الـفـنــانــة نــوال
عـلــى محبيها ومـتــابـعـيـهــا( ،أون ــاي ــن)،
عبر حسابها على إنستغرام "،"nawal
بأمسية غنائية حوارية حفلت بالعديد
مـ ــن الـ ـمـ ـف ــاج ــآت الـ ـمـ ـمـ ـي ــزة ،وأدارت ـ ـه ـ ــا
اإلعالمية خديجة الوعل.
فــي بــدايــة األمـسـيــة ،قــالــت ن ــوال" :أنــا
أول ش ــيء طلعت لـعـيــونـكــم" ،الفـتــة إلــى
أن ـهــا حــرصــت عـلــى ال ـظ ـهــور ب ـنــاء على
رغبة الجمهور ،و"هذه األمسية ستكون
غنائية وفيها ح ــوار ،ونـقــاش ،وأسئلة
م ـع ـك ــم" .وق ــال ــت ال ــوع ــل إن الـمـتــابـعـيــن
يطلبون الغناء ،لترد ن ــوال" :سأهديكم
أغنية بمناسبة الظهور (اليف) ،وتغني
"خذاني الشوق".

األلبوم
وع ــن أل ـبــوم ـهــا ال ـجــديــد ق ــال ــت ن ــوال:
"األلبوم الزم يستوي على نار هادئة ،مثل
كل مــرة ،لكن هــذه المرة يختلف بسبب
التي كانت
أننا مررنا بظروف الجائحة ّ
مؤثرة كثيرا ،حتى لو أن المرء منا ال يزال
يعمل ،ولكن لها تأثيرات ،وخصوصا في
األشهر األولى من حدوثها ،فقد أثرت من
الناحية النفسية ،والموسيقى تحتاج
إلى راحة لكي يبدع فيها الفنان ،صحيح
أنه في بعض األحيان حين نتضايق أو
نتعب نبدع أكثر".
وأضــافــت" :ال أستطيع أن أحــدد متى
أطلق األلـبــوم ،ولــن تكون هناك أغنيات
كثيرة يتضمنها ،فقد تم اختيار  9أغان
س ـت ـح ــوز م ـحـب ـت ـكــم وإع ـج ــاب ـك ــم ،وك ـمــا
عودتكم دائما في كل ألبوم هناك شيء
جديد ،وأتمنى أن تذهب هذه ّ
الغمة عن

كل العالم وتــزول ،أما األسماء فسيكون
معي عــدد كبير من الفنانين والشعراء
والملحنين الـكـبــار ،إضــافــة إلــى الــدمــاء
الشابة ،وهناك أشياء حلوة باأللبوم".
من جانب آخر ،وجهت القيثارة كلمة
إلــى متابعيها قائلة" :مشتاقة أشوفكم
وأغ ـنــي لـكــم الي ــف ،نـفــس الـشـعــور الــذي
لــديـكــم ل ـ ّ
ـدي ،وأن ــا يمكن أك ـثــر ،ألن مثل
ّ
ما تعرفون الفنان حين ال يغني يحس
بحسرة تخنقه ،ونحن نتنفس ونطلق
كل ما بداخلنا من خالل الغناء ،إضافة
إلى أنه عندما يكون الحضور اليف فإنه
يكون مختلفا".
وكان الفتا حرص نوال على التجاوب
مع المتابعين واإلجابة على كل أسئلتهم
وط ــال ـب ــات ـه ــم مـ ــن األغ ـ ــان ـ ــي ب ـك ــل ص ــدر
رح ـ ــب ،ف ـت ـم ـيــزت األم ـس ـي ــة بــالـتـلـقــائـيــة
والعفوية واالنسجام التام بين القيثارة
والمتابعين ،الذي سألها أحدهم إذا كانت
هناك نية إلقامة حفل في جدة ،لتجيب:
"كـ ــان م ــن ال ـم ـف ـتــرض تــرت ـيــب ح ـفــل منذ
فترة ،لكن بسبب الظروف لم تتم إقامته،
وبإذن الله ستزول هذه األوضاع بسبب
وجود اللقاح".

أغان قديمة
ٍ

وع ــن إمـكــانـيــة إع ــادة تنفيذ األغــانــي
القديمة ،مثل أغنية "تدلل" ،و"قول أحبك"
وغيرها ،قالت نــوال" :ممكن تسجليها،
ولـ ـك ــن ال أعـ ــدكـ ــم ،ف ـب ـيــن فـ ـت ــرة وأخ ـ ــرى
تــأتـيـنــي ه ــذه األفـ ـك ــار ،فـمــن الـمـمـكــن أن
نـخـتــار مـجـمــوعــة مــن األغ ــان ــي القديمة
جدا ،ونجددها ،حتى أنه يمكن تنفيذها
بطريقة جديدة أيضا".
وقــالــت الــوعــل للقيثارة أث ـنــاء اللقاء
إنها تصدرت "الترند" األول في وسائل

ّ
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،لتعلق القيثارة
قائلة لجمهورها" :ألنكم موجودون في
حـيــاتــي ،وش ـكــرا ل ـكــم" ،وم ــن ثــم انتقلت
نـ ــوال لـتـغـنــي "أنـ ــت ط ـي ــب" ،ك ـمــا طلبها
المتابعون منها.
وسألها أحد المتابعين بعد ذلك ّ
عما
إذا كانت قد تلقت جرعة اللقاح لتجيب:
"ل ـقــد أخـ ــذت ال ـل ـقــاح ،وال ـجــرعــة الـثــانـيــة
مضى عليها أكثر من شهرين" ،ونصحت
الـقـيـثــارة جـمـهــورهــا ب ــأن الـكــل يـجــب أن
يأخذ اللقاح لضمان سالمة الكل.

«من علمك»
وعن إمكانية غنائها بلهجات أخرى،
قــالــت" :ش ــيء محتمل ،إذا جــاء نــي عمل
باللهجة المصرية أو أي لهجة عربية
أخرى ،وأنا أتقنها وأعرف كيفية غنائها،
أك ـيــد ســأغـنــي إذا أحـبـبـتـهــا وأحـسـســت
بأنها تناسبني".
وت ـض ـي ــف أن األغـ ـنـ ـي ــة الـ ـحـ ـل ــوة هــي
التي تفرض نفسها ،وليس هناك عالقة
باللهجة ،فاألغنية الحلوة تشتمل على
فن وطرب ،وكلمة جميلة بها مضمون.
من ناحية أخرى ،أوضحت نوال أنها
في الفترة األخيرة تعمل تمارين لصوتها
مع مطربة األوبرا أماني الحجي ،مردفة:
ّ
"أوجه لها التحية".
وســألـهــا الـجـمـهــور عــن "دي ــو" بينها
وبين الفنان رابح صقر ،لتجيب "أتشرف
بالعمل مع الفنان رابــح ،عملت معه في
حفالت كثيرة ،وغنيت له الكثير ،وغنيت
معه "دي" ،والفنان رابح كأخ لي قبل أن
ي ـكــون فـنــانــا كـبـيــرا ،ومـلـحـنــا ،وألـبــومــه
األخـيــر كــان رائـعــا ،وأب ــدع فيه بوصقر،
وق ــدم ــت الـتـهـنـئــة لـ ــه" .وأش ـ ــارت إل ــى أن
األغاني في كل الحاالت تسمع في الحزن

خبريات
لطفي بوشناق يطلق
«هارب من جرحي»

أطلق الفنانلطفي بوشنا 
ق
كليب أغنية جديدة بعنوان
"هارب من جرحي" ،عبر
قناته الخاصة على
"يوتيوب" ،وهي من ألحانه
وكلمات رضا شعير
وتوزيع وليد النموشي،
والكليب من إخراج محرز
جمالي.
ويقول مطلعها" :هارب
من جرحي والناس فدنيا
مافيهاش إحساس لكن
ديمة راضي بحالي الحمد
الله ..وديمة الباس".
ومن املقرر أن يستكمل
لطفي بوشناق غناء شارة
مسلسل "النوبة" برفقة
فنان الراب عالء في أغنية
كتب كلماتها الشاعر
جالل الصويدي ،حيث كان
بوشناق قد غنى شارتي
مسلسل "النوبة" الذي
عرض في جزأين ،برفقة
الفنان الشعبي الهادي
حبوبة.

بن هنية :اختيار فيلمي
لألوسكار «حدث تاريخي»

أعربت املخرجة التونسية
كوثر بن هنية عن فرحتها
الشديدة الختيار فيلمها
«الرجل الذي باع ظهره»
ضمن األعمال املرشحة
لجوائز األوسكار.
ويتنافس الفيلم التونسي
ضمن فئة أفضل فيلم بلغة
أجنبية مع «أناذر راوند»
(الدنمارك) و«بيتر ديز»
(هونغ كونغ) و«كولكتيف»
(رومانيا) و«كو فاديس،
عايدة» (البوسنة ،بحسب
قائمة الترشيحات للدورة
الثالثة والتسعني التي
توزع جوائزها في 25
أبريل املقبل في لوس
أنجلس.
وقالت بن هنية في تعليق
من مقر اقامتها في
العاصمة الفرنسية باريس،
إن ترشيح فيلمها «حدث
مسبوق في
تاريخي غير
ّ
السينما التونسية».
وأضافت «إنه حلم يتحقق
وانجاز توصلنا إليه
بمفردنا وبعرق جبيننا».
ويؤدي أدوار البطولة
بالفيلم املمثل السوري
يحيى مهايني والفرنسية
ديا ليان والبلجيكي كوين
دي باو وااليطالية مونيكا
بيلوتشي.
(أ ف ب)

التمديد لريكاردو شايي
قائدًا ألوركسترا «ال سكاال»

والفرح ،الفتة إلى أن الناس تحتاج إلى
أن تسمع وترى شيئا جديدا يخرجها
من أجــواء القلق والخوف والجلوس
في المنزل .وأطربت متابعيها بأغنية
"أكو مثلك".
وس ــأل ـت ـه ــا الـ ــوعـ ــل عـ ــن ن ـجــاح
األغ ـ ـن ـ ـيـ ــة ،وك ـ ـيـ ــف ي ـ ـكـ ــون ال ـن ــص
م ــع األ لـ ـح ــان أو األداء ،أو إذا تم
تـ ـص ــوي ــره ــا فـ ـي ــدي ــو كـ ـلـ ـي ــب ،هــل
تكون أكثر انتشارا؟ لتجيب نــوال:
"التصوير من الممكن هناك جمهور
ال يتابعه ،سواء في الوقت السابق أو
الحالي ،األغنية الحلوة تدخل القلب من
دون استئذان؛ سواء ّ
صورت أم لم يتم
تصويرها ،التصوير يدعم األغنية،
لكن أن يساعد في انتشارها
أنا ال أتصور ذلك".
أمـ ـ ـ ــا عـ ـ ــن سـ ـ ـ ـ ــؤال أن
ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــن ال ي ــأخ ــذ
أغ ـن ـي ــات م ــن ال ـش ـع ــراء
الشباب ،ويفضلون أن
ي ــأخ ــذوه ــا م ــن أس ـمــاء
م ـ ـعـ ــروفـ ــة ل ـي ـض ـم ـن ــوا
ّ
نجاح األغنية ،فعلقت
نـ ـ ــوال" :غ ـي ــر صـحـيــح،
ولـ ـي ــس ل ــذل ــك ع ــاق ــة،
ف ـ ـه ـ ـنـ ــاك الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــانـ ـ ـي ـ ــن يـ ـغـ ـن ــون
ل ـ ـش ـ ـبـ ــاب مـ ـبـ ـت ــدئـ ـي ــن؛
ّ
ســواء كانوا كتابا أو
ملحنين" ،لتغني بعد
ذلك "من علمك".

نوال

ّ
جدد مسرح «ال سكاال»
في ميالنو تعاقده إلى
سنة  2025مع مديره
املوسيقي ريكاردو
شايي الذي يتولى قيادة
األوركسترا التابعة له
منذ يناير .2015
وأوضح املسرح في بيان
أن «مجلس إدارة املسرح
وافق على اقتراح املدير
الفني دومينيك ميير
للتمديد للمايسترو
ريكاردو شايي حتى
سنة  2025مديرًا
موسيقيًا».
وكان من املفترض أن
تنتهي مدة العقد مع
شايي ( 68عامًا) في
مطلع سنة .2022
وسبق لشايي أن تولى
قيادة عدد من أهم
الفرق األوركسترالية
في العالم ومنها «فينر
فلهارمونيكر» و»برلينر
فلهارمونيكر» و»لندن
سيمفوني أوركسترا»
وأوركسترا باريس
و»نيويورك فلهارمونيك»
و»شيكاغو سيمفوني
أوركسترا».
(أ ف ب)
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اليمن :محتجون يجتاحون عدن ويحاصرون الحكومة

• «القاعدة» يرص صفوفه بمأرب • التحالف يعترض «درون» فوق خميس مشيط
دخل محتجون غاضبون قصر
معاشيق الرئاسي في العاصمة
وحاصروا
اليمنية المؤقتة ً
وزراء داخله احتجاجا على
تردي األوضاع المعيشية ،في
حين حذر مسؤول استخباراتي
من أن المعارك الشرسة
حول مدينة مأرب بين قوات
الحكومة اليمنية والمتمردين
الحوثيين تسمح لتنظيم
"القاعدة" بالعمل على رص
صفوفه وتجنيد عناصر جديدة.

غ ــداة دع ــوة الرئيس اليمني عبدربه
منصور هادي المنظمات الدولية لالنتقال
إلى العاصمة المؤقتة للعمل منها ،اقتحم
متظاهرون غاضبون البوابة األولى لقصر
مقر الحكومة اليمنية
معاشيق الرئاسيِ ،
المعترف بها دوليا في مدينة عدن.
وحاصر المتظاهرون رئيس الــوزراء
معين عبدالملك وبعض الوزراء داخل مقر
سكنهم في القصر الرئاسي بالعاصمة
المؤقتة.
وذكرت مصادر أن المعلومات المتوفرة
ت ـش ـيــر إل ـ ــى أن أغ ـل ــب وزراء الـحـكــومــة
ل ــم ي ـكــونــوا داخـ ــل الـقـصــر إبـ ــان اقـتـحــام
الـمـتـظــاهــريــن ل ــه ،ب ــل ك ــان ــوا ف ــي م ـقـ ّـرات
عملهم.
وأظـهــرت صــور ُبثت على "فيسبوك"
ً
ّ
تجول متظاهرين داخل القصر ،وكان الفتا
ً
أن ع ــددا منهم كــانــوا يحملون شعارات
"المجلس االنتقالي الجنوبي" ،المشارك
ً
بحكومة هــادي وفقا لـ "اتفاق الرياض"،
وقد خال المكان من قوات الحراسة واألمن.

عمل ّ
مدبر

«هيومن رايتس»
تتهم الحوثيين
بالتسبب في فاجعة
حريق مركز احتجاز
المهاجرين

ونقلت وكالة "األناضول" عن مسؤول
يمني أن اقتحام معاشيق "عمل مسلح
ّ
تم التخطيط له" ،بينما وصل مدير أمن
عــدن اللواء مطهر الشعيبي إلــى القصر
ون ـج ــح ف ــي إق ـن ــاع م ـئ ــات الـمـتـظــاهــريــن
بالخروج منه.
وكان متظاهرون من عدن ومحافظات
جنوبية أخرى تجمعوا في األيام القليلة
الماضية في ساحة البنوك وسط المدينة،
ً
واتجهوا نحو القصر الرئاسي ،احتجاجا
على مــا سموه سياسة الحكومة تجاه
ّ
تردي الخدمات وارتفاع األسعار وتدهور
سعر صرف العملة المحلية.
وج ــاءت االحتجاج استجابة لدعوة
الهيئة العسكرية العليا للجيش ،من
أج ــل االح ـت ـجــاج عـلــى ان ـق ـطــاع مــرتـبــات
العسكريين وقوات األمن منذ  9أشهر.
يشار إلى أن العاصمة اليمنية المؤقتة
ع ــدن تـشـهــد مـنــذ أســاب ـيــع احـتـجــاجــات
متكررة على تدهور الخدمات واألوضاع
الـمـعـيـشـيــة ،ت ـطــالــب ال ـح ـكــومــة بسرعة
العمل على حلها ،وهــي الحكومة التي
شكلت في  18ديسمبر الماضي ،مناصفة
بين الشمال والجنوب ،وحــاز المجلس
االنتقالي الجنوبي  5حقائب فيها من
أصل .24
وقبل أحداث أغسطس  2019وسيطرة
المجلس االنتقالي على عدن ،كانت قوات

محتجون بمحيط القصر الرئاسي في عدن أمس
الحماية الرئاسية هي التي تتولى حماية
معاشيق ،لكن عقب عودة الحكومة اليمنية
ق ـبــل ب ـض ـعــة أس ــاب ـي ــع ،ت ــول ــت ق ـ ــوات من
المجلس االنتقالي حماية القصر.
ويأتي توتر األوضــاع بعدن بالتزامن
مع احتدام المعارك بين القوات الموالية
لـحـكــومــة هـ ــادي وق ـ ــوات حــركــة "أن ـصــار
الله" الحوثية المتمردة المسيطرة على
الـعــاصـمــة صـنـعــاء بـشـمــال ال ـب ــاد ،رغــم
تـكـثـيــف ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ج ـهــودهــا
الدبلوماسية بهدف إنهاء األزمة اليمنية.
وأفشلت قوات الجيش اليمني مسنودة
ً
بالمقاومة الشعبية هجوما للميليشيات
الحوثية المتحالفة مــع إي ــران فــي جبهة
الكسارة غرب محافظة مــأرب ،وأجبرتها
على التراجع والفرار بعد تكبيدها قتلى
وجرحى في صفوفها فجر أمس.
كما استهدفت مقاتالت "تحالف دعم
الـشــرعـيــة" ،بقيادة الـسـعــوديــة ،تعزيزات
للمتمردين الحوثيين في الجبهة ذاتها،
مما أسفر عــن تدمير  4عــربــات ومصرع
وجرح من كان على متنها ،كما استهدفت
الغارات مواقع وتجمعات للميليشيات في
جبهتي المخدرة والمشجح بالمحافظة.
ودمرت مقاتالت "التحالف" قاذفة صواريخ،
وتعزيزات تابعة للميليشيا كانت قادمة

مــن العاصمة صنعاء بــاتـجــاه محافظة
مأرب آخر معاقل الحكومة المعترف بها
دوليا في الشمال.
وك ـث ـف ــت م ـي ـل ـي ـش ـيــا الـ ـح ــوث ــي أخ ـي ــرا
هجماتها على مدينة مأرب ،وسط تنديد
دولي بهذه الهجمات ،التي تشكل تهديدا
كبيرا لحياة المدنيين.
وعلى جبهة حجة استهدفت مقاتالت
"ال ـت ـحــالــف" ع ــرب ــات مــدفـعـيــة وم ـض ــادات
ط ــائ ــرات .وأفـ ــادت مـصــادر أمنية وطبية
بارتفاع عــدد قتلى الحوثيين فــي حجة
إلى .100

استهداف السعودية
فـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،ذكـ ـ ـ ــر "ت ـ ـحـ ــالـ ــف دعـ ــم
الشرعية" أن الحوثيين أطلقوا صاروخين
بالستيين صــوب مدينة خميس مشيط
الـسـعــوديــة .وق ــال الـتـحــالــف ،مـســاء أمس
ّ
األول ،إن الصاروخين سقطا في منطقتين
حدوديتين غير مأهولتين.
السعودي،
"اإلخبارية"
وأعلن تلفزيون
ً
في وقــت الحــق ،أن "التحالف" ّ
دمــر مخبأ
ً
محصنا للصواريخ البالستية ومنصات
ّ
إطالق في صعدة ،التي قال إن الصواريخ
أطلقت منها.

وفــي وقــت مبكر أمــس ،قــال "التحالف"
إنه اعترض طائرة ّ
مسيرة ملغومة أطلقت
باتجاه خميس مشيط.
ويـ ـت ــزام ــن ال ـت ـص ـع ـيــد ال ـع ـس ـك ــري مع
تـحــركــات دول ـيــة لــوقــف إط ــاق ال ـنــار في
اليمن ،على الــرغــم مــن التصلب الحوثي
األخير في رفــض الخطة األميركية التي
قــدمـهــا الـمـبـعــوث تـيـمــوثــي ليندركينغ،
وتضمنت مقترحات إنسانية واقتصادية
ل ـب ـن ــاء ال ـث ـق ــة ق ـب ــل الـ ــدخـ ــول فـ ــي عملية
سياسية.
من جانب آخر ،أكد مسؤول في أجهزة
االس ـت ـخ ـب ــارات الـحـكــومـيــة أن الـمـعــركــة
ال ـش ــرس ــة حـ ــول مــدي ـنــة م ـ ـ ــأرب ،عــاصـمــة
المحافظة التي تحمل االسم نفسه والتي
انــدل ـعــت ف ـبــرايــر ال ـمــاضــي ،بـ ــدأت تخلق
ً
ً
فراغا أمنيا يستغله الجهاديون الساعون
إلــى اسـتـعــادة نفوذ وتجنيد المزيد من
المقاتلين لمصلحة "قــاعــدة الجهاد في
جزيرة العرب".
ّ
وقال المسؤول االستخباراتي إن "قاعدة
اليمن اتخذ من محافظة مأرب أبرز معاقله
خالل السنوات األخيرة" .وفي حين ّ
يتكبد
الطرفان الرئيسيان المتقاتالن في حرب
اليمن المستمرة منذ ست سنوات ،خسائر
فادحة في معركة مدينة مأرب ،فإن التنظيم

(أ ف ب)

المتطرف "يستفيد من الفوضى والحرب
ليتمدد ويتحرك بحرية" في مناطق أخرى
من المحافظة الغنية بالنفط.
وتابع أن عناصر "القاعدة" يعودون "إلى
تدريب مقاتلين ،ويخططون إلعادة بناء
العالقات" مع القبائل ،ويسعون للحصول
ً
على "دعم مالي" محليا.
ُ
وم ـن ــذ ن ـشــأتــه ق ـبــل  12س ـن ــة ،اعــت ـبــر
"قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" األكثر
ً
الجماعة المتطرفة على
فتكا في شبكة ّ
مستوى العالم ،إال أنه عانى في السنوات
ّ
متعددة فخسر
الثالث الماضية من هزائم
أراضــي ومقاتلين ،بينما يلف الغموض
ّ
مصير قياداته .في سياق منفصل ،اتهمت
منظمة "هيومن رايتش ووتش" الحقوقية
الحوثيين بإطالق "مقذوفات مجهولة" على
مركز احتجاز لمهاجرين أفارقة في صنعاء
خالل تظاهرة للمطالبة بتحسين ظروف
اقامتهم ،مما تسبب في وفاة عشرات منهم.
ونـ ـش ــرت ال ـم ـن ـظ ـمــة رواي ـ ـ ـ ــات م ــروع ــة
نـقــا ع ــن نــاجـيــن ت ـحــدثــوا ع ــن الـتـعــرض
للضرب والشتم ومشاهدة عشرات الجثث
المتفحمة في الغرفة التي سجنوا فيها قبل
ً
اندالع الحريق عقابا لهم على احتجاجهم.
(عدن ـ أ ف ب ،رويترز ،د ب أ)

لبنان :اقتحام محال تجارية« ...والدعم» سيتوقف بالكامل في يونيو
ً
ً
ً
ّ
سجلت الليرة اللبنانية ،أم ــس ،تــدهــورا قياسيا جــديــدا،
إذ المــس سعر الصرف في مقابل ال ــدوالر عتبة  15ألــف ليرة
في السوق السوداء ،في سقوط حر مستمر منذ بدء االنهيار
االقتصادي قبل عام ونصف العام.
جــاء ذلــك بينما شهدت االحتجاجات أمــس تطورا نوعيا
ُتمثل باقتحام متظاهرين سوبرماركت في منطقة قريطم ،بينما
قطعت عشرات الطرق الرئيسية وأعادت القوى األمنية فتحها،
أبرزها طريق المطار ،مما أدى إلى تخلف بعض المسافرين
عن رحالتهم.
وبذلك ،تكون الليرة قد خسرت حوالي  90في المئة من قيمتها
أمام الدوالر ،فيما ال يزال سعر الصرف الرسمي يساوي .1507
وق ــال  3صــرافـيــن ،رفـضــوا الكشف عــن هوياتهم إن سعر
ً
الصرف الليرة "يــراوح حاليا بين  14.800و 14.900في مقابل
الدوالر".
ّ
وأكد أحد المواطنين لوكالة "فرانس برس" إنه باع الدوالر
في مقابل  15ألف ليرة ظهر أمس.
ودفع التغير السريع في سعر الصرف خالل األيام األخيرة
ً
عــددا من المحال التجارية الكبرى إلــى إقفال أبوابها إلعــادة

تسعير سلعها .كذلكّ ،أقفلت مصانع أبوابها بانتظار استقرار
سعر الصرف .بينما حذرت نقابة األفران من أنها قد تضطر الى
التوقف عن إنتاج الخبز .وقد ارتفعت أسعار السلع بنسبة 144
ً
في المئة ،وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.
وعـلــى وق ــع ش ـ ّـح الـسـيــولــة ون ـضــوب احـتـيــاطــي المصرف
المركزي المخصص لدعم السلع االستهالكية الرئيسيةّ ،
ينبه
ّ
خبراء من أن "األسوأ لم يحدث بعد" ،فيما تعجز القوى السياسية
ً
عن تشكيل حكومة تمضي قدما بإصالحات عاجلة لضمان
الحصول على دعم المجتمع الدولي.
وكتبت مديرة مركز كارنيغي للشرق األوسط مهى يحيى
على "تويتر" "البلد ينهار من حولنا ،وال يمكننا فعل أي شيء.
لبنان رهينة سياسية ..والمصالح الخارجية".
وأفادت وكالة "رويترز" ،أمس ،بأن رئيس حكومة تصريف
األعـ ـم ــال ح ـس ــان دي ـ ــاب أك ــد ان ــه "ال يـمـكــن االس ـت ـم ــرار بــدعــم
المحروقات بعد شهر مايو" ،مشيرا الى أنه "يمكن االستمرار
بدعم بعض السلع األساسية حتى شهر يونيو المقبل".
وأكد وزير المالية في حكومة تصريف األعمال غازي وزني،

أن "البالد تعتزم خفض دعم المواد الغذائية ورفع أسعار البنزين
ً
ً
تدريجيا ،موضحا أن خفض دعم البنزين ليتقلص من نسبة
 90بالمئة في الوقت الحالي إلى  85بالمئة".
وفــي مقابلة مــع تلفزيون "بلومبرغ" ،أشــار وزن ــي ،إلــى أن
لدى البنك المركزي  16مليار دوالر متبقية من االحتياطيات
األجنبية ،منها مليار إلى  1.5مليار دوالر فقط يمكن استخدامها
لتمويل الدعم ،وهو ما يكفي مدة شهرين إلى  3أشهر ،وهو ما
يعد انخفاضا إلى النصف من نحو  30مليار دوالر قبل عام،
ً
وفقا لما ذكرته "بلومبرغ".
وبحسب وزني ،ستزيل الحكومة بعض المنتجات ،بما في
ذلك الكاجو وبعض أنواع القهوة ذات العالمات التجارية ،من
ً
القائمة المدعومة جزئيا ،ألنه تم تهريبها إلى الخارج من أجل
الربح ،فيما أكد أن دعم القمح واألدوية والوقود لتوليد الكهرباء
ال يزال قائما في الوقت الحالي ،معترفا بأن اإلجراءات ستغذي
التضخم  -المتوقع عند  77بالمئة هذا العام.
في سياق آخر ،كشف وزير األشغال العامة والنقل اللبناني،
ميشال نجار ،أمس ،عن وجود  52حاوية للمواد الخطيرة في
مرفأ بيروت.

وقال نجار ،بعد اجتماع ترأسه الرئيس اللبناني العماد
ميشال عــون للبحث في أوضــاع مرفأ بيروت ،إن الرئيس
ً
ّ
عون أعطى توجيهاته إلزالة ّ
أي مواد تشكل خطرا ،كاشفا
انه سيطلب قرضا إلزالة المواد.
من ناحية أخرى ،قال نجار" :إننا بحاجة اليوم إلى مخطط
توجيهي جديد إلعادة بناء المرفأ ،وهذا المخطط هو عملية
ً
ً
ً
ّ
ومتشعبة ،تتضمن جزءا قانونيا ،وآخر اقتصاديا
كبيرة
ً
ً
ً
وماليا ،وهندسيا ،مما يتطلب تمويال ووقتا".
وأكد الوزير نجار أن هناك جهات عديدة مهتمة بالمشاركة
في عملية إعــادة بناء المرفأ ،منها دول وشركات عرضت
خدماتها ،كذلك مرافئ عالمية.
وأعلنت هيئةالجمار ك العراقية ،أنها سهلت مرور عدد من
ت إيرانية متجهة إلى لبنان.
صهاريج المحروقات ،كمساعدا 
وأوضحت في بيان أن "كوادرها سهلت مرور  10صهاريج
محملة بـمــادةالبنزين قــادمــة مــنالجمهورية اإلسالمية
اإليــران ـي ـ ة كـمـســاعــدات إل ــى دول ــة لـبـنــان عـبــر معبر القائم
الحدودي".
(بيروت  -وكاالت)

سلة أخبار
نتنياهو 4 :اتفاقيات
قادمةمع دول المنطقة

أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي،
بنيامين نتنياهو ،أن "بالده في
طريقها للتوصل إلى سالم مع
أربع دول أخرى في المنطقة".
وقال في مقابلة نشرت أمس:
"هناك  4دول أخرى في
الطريق للسالم ،لقد تحدثت
ً
مع أحدهم أمس" ،مشيرا إلى
ً
ً
أنه تلقى اتصاال هاتفيا من
"أحد القادة بالمنطقة" ،وأنهما
تحدثا مدة  45دقيقة .وفي
العام الماضي ،قامت إسرائيل
بتطبيع العالقات مع اإلمارات
العربية المتحدة ،والبحرين،
والسودان ،والمغرب.
وتوقع نتنياهو أن يتمكن من
تشكيل الحكومة الجديدة عقب
االنتخابات المقررة في 23
مارس الجاري.

المشيشي يتوعد المتورطين
في «حادث المطار»

أعلن رئيس الحكومة التونسية
هشام المشيشي رفع قضايا
في ما ُسمي "أحداث فوضى
ً
مطار قرطاج" ،مشددا على
رفضه االعتداء الذي تعرض
له أعوان الجمارك واألمن
من نواب كتلة حزب "ائتالف
الكرامة" البرلمانية .واستنكر
المشيشي محاولة النواب
تمكين سيدة من السفر بالقوة
رغم أنها تخضع إلجراء أمني
ً
خاص ،مؤكدا أن كل شخص
رافض لالئحة المعروف
بـ "اس  "17عليه التوجه
للقضاء للطعن فيه.

تبون ينهي مهام
مدير األمن الوطني

أفادت وزارة الداخلية في
الجزائر بإنهاء مهام المدير
العام لألمن الوطني خليفة
أونيسي أمس .وقالت
الوزارة ،في بيان مقتضب،
إنه بموجب مرسوم أصدره
الرئيس عبدالعزيز تبون أمس
تم تعيين فريد زين الدين
ً
ً
بن الشيخ ،مديرا عاما لألمن
ً
الوطني خلفا ألونيسي ،الذي
تم إنهاء مهام منصبه.

انهيار االقتصاد السوري يتسارع ...واالحتجاج مستحيل

سوريون ينتظرون في طابور للحصول على خبز في تل أبيض

رفعت الحكومة السورية سعر البنزين بأكثر من  50في المئة ،وسط
تفاقم أزمة ّ
شح المحروقات وانهيار اقتصادي متسارع يضرب البالد ،التي
اعتادت خالل األسابيع الماضية مشهد الطوابير أمام محطات الوقود.
وهــذه ليست المرة األولــى التي ترفع فيها الحكومة السورية سعر
ً
ً
البنزين ،في وقت تسجل الليرة السورية انهيارا متسارعا .وقد تخطى
سعر الصرف في الفترة األخيرة عتبة  4200في مقابل الــدوالر بالسوق
السوداء ،بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي
يعادل  1256ليرة.
وتشهد سورية ،التي دخل النزاع فيها األسبوع الحالي عامه الحادي
ً
عـشــر ،أزم ــة اقتصادية خانقة ،فاقمتها أخ ـيــرا تدابير التصدي لوباء
كوفيد ،19-كذلك زاد االنهيار االقتصادي المتسارع في لبنان المجاور،
ً
َ
الوضع سوءا.
حيث يودع سوريون كثر ،بينهم رجال أعمال ،أموالهم،
وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ،مساء االثنين،
بصفحتها على "فيسبوك" أنها ّ
عدلت سعر لتر البنزين الممتاز أوكتان
" 90للكميات المخصصة على البطاقة اإللكترونية ،مدعوم وغير مدعوم"،
إلى  750ليرة سورية للتر الواحد ،بعدما كان  ،475أي بزيادة قدرها نحو
 58في المئة.
كذلك زادت سعر البنزين غير المدعوم إلى ألفي ليرة للتر الواحد ،بعدما
ً
كان  1300ليرة ،أي بزيادة نحو  54في المئة تقريبا.
ً
وقررت الوزارة أيضا تحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بـ 3850ليرة
سورية ،مقارنة مع  2700ليرة في السابق.
ومنذ بدء النزاع عام ُ ،2011مني قطاع النفط والغاز في سورية بخسائر
كبرى ّ
تقدر بـ 91.5مليار دوالر ،جراء المعارك وتراجع اإلنتاج مع فقدان
ً
الحكومة السيطرة على حقول كبرى ،فضال عن العقوبات االقتصادية التي
تفرضها الدول الغربية ،وآخرها العقوبات التي أعلنتها بريطانيا االثنين
وطالت  6مسؤولين سوريين.
ويفاقم رفع األسعار معاناة السوريين الذين ينتظرون في طوابير
طويلة للحصول على البنزين المدعوم ،ويشكون من الغالء وارتفاع
األسعار المتواصل.

ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر ،وفق األمم المتحدة،
بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البالد خالل العام األخير .ويعاني
 12.4مليون شخص من انعدام األمن الغذائي ،وفق برنامج األغذية العالمي.
ويقول رجل األعمال السوري البارز ،خليل طعمة ،الذي يتخذ من دمشق
قاعدة ألعماله "ما عندك مصادر القطع األجنبي .ال النفط والقمح موجود.
وكله بندفع عنه عملة صعبة .موارد الحكومة محدودة".
ويـقــول سـكــان إن فـتــرة الــوقــوف بطوابير الخبز فــي مختلف أنحاء
المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة تصل إلى خمس ساعات ،مع تراجع
واردات القمح.
وقال شهود إن مشاجرات تنشب بين الواقفين في هذه الطوابير ،رغم
أن المعارضة السافرة للسلطات ال تزال نادرة نسبيا ،وسط مخاوف من
قمعها بالقوة.
قوبلت به االحتجاجات السلمية
لما
األذهان
في
حية
الذكريات
وال تزال
ّ
في عام  2011من قوة مميتة ،األمر الذي غذى انتفاضة على حكم األسد
تحولت إلى حرب متعددة األطراف.
ويبدو أن انتفاضة أخرى على حكمه أمر مستبعد قبل االنتخابات التي
تشهدها سورية العام الحالي ،ويبدو أنه من المؤكد فوزه فيها.
وفي دمشق يقول بعض السكان إن المؤشرات على الضغوط االقتصادية
تبدو في كل مكان ،بما في ذلك المتسولون والمشردون الذين يجوبون
شوارع األحياء الراقية.
من ناحية أخــرى ،يبدو أن الحياة التي اعتادتها النخبة السورية لم
ُ
تمس نسبيا في المجمعات السكنية المغلقة في حي يعفور القريب من
طريق دمشق  -بيروت السريع.
وفي هذا الحي ّ
تعج مطاعم راقية بالزبائن .وتعاني الطبقة المتوسطة
المتعلمة في سورية أيضا.
وفقد البعض آالف الدوالرات التي كانوا يدخرونها في بنوك لبنان التي
كانت في وقت من األوقات مالذا آمنا ،وسط الحرب والعقوبات.
وال يمكن لزيادات الرواتب لقدامى رجال القوات المسلحة والمؤسسة
العسكرية أن تجاري األسعار المتصاعدة.

وهدأت احتجاجات نادرة على األوضاع المعيشية في المناطق التي
تخضع لسيطرة الحكومة في العام الماضي ،غير أن مشاعر اإلحباط ال
تزال موجودة لتضاؤل إمدادات الخبر والوقود.
على اتجاهات التفكير لدى المسؤولين إن إحكام
وقال سوريون مطلعون ّ
السيطرة على المعارضة يمثل أولوية قبل انتخابات الرئاسة.
ويقول بعض الناشطين إن الخوف من االعتقال أخرس وسائل التواصل
االجتماعي التي كانت في وقت من األوقات عامرة بالتعليقات ،وذلك بعد
القبض على عشرات الطلبة والموظفين العموميين وقاض وصحافيين
بارزين الرتفاع أصواتهم بانتقاد سوء األوضاع المعيشية ،وما يتردد
عن الفساد.
ً
سياسيا ،أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ،دميتري بيسكوف،
أمس ،أن "الكرملين" يعتبر بشار األسد رئيسا شرعيا لسورية ،وأن موسكو
تسعى "لتحفيز العمل على وضــع الدستور (الـســوري) ودفــع التسوية
السورية في مسارها السياسي بشكل عام".
جاء ذلك غداة جلسة في مجلس األمن مساء أمس األول حول سورية
في الذكرى العاشرة الندالع االنتفاضة التي تحولت الى حرب أهلية.
وقالت الواليات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة،
في بيان مشترك ،إنه "من الضروري" أن ينخرط النظام السوري وداعموه
بـ "جدية" في العملية السياسية" ،وأن يسمحوا للمساعدات اإلنسانية
بالوصول إلى الفئات المحتاجة".
وجاء في بيان مشترك أن "االنتخابات الرئاسية السورية المرتقبة هذا
العام لن تكون ال حرة وال نزيهة ،ولن تؤدي إلى أي تطبيع دولي للنظام
السوري".
وشدد البيان على أن "أي عملية سياسية تحتاج إلى مشاركة جميع
السوريين ،بما في ذلك في الشتات والنازحون حتى يمكن سماع جميع
األصوات".
وأكد الوزراء أن دولهم "ملتزمة بتنشيط السعي إلى حل سلمي يحمي
حقوق جميع السوريين وازدهارهم في المستقبل ،بناء على قرار مجلس
األمن الدولي رقم ."2254
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ً
تعليق «أسترازينيكا» قد يكون كارثيا في ظل «الموجة الثالثة»
ُّ
• ترقب لتقرير أصل «كورونا» • ساللة جديدة بفرنسا • «موديرنا» تختبر تلقيح أطفال

مع استمرار المزيد من الدول
األوروبية وغيرها في تعليق
احترازي مؤقت الستخدام
لقاح «استرازينيكا» ،إال أن
المسؤولين وعلماء المناعة
يشعرون بالقلق من ًأن ً
التوقف سيكلف وقتا حيويا
في السباق ضد متغيرات
الفيروس سريعة االنتشار،
ّ
وسيشجع المتشككين من
اللقاح.

تـ ّ
ـوســع الحظر على استخدام
لـ ـق ــاح «اسـ ـت ــرازيـ ـنـ ـيـ ـك ــا» ،بـسـبــب
االش ـ ـت ـ ـبـ ــاه ب ـت ـس ـب ـب ــه ب ـج ـل ـطــات
ً
دم ـ ــوي ـ ــة ،ل ـي ـض ــم دوال أوروب ـ ـيـ ــة
جديدة ويشمل دوال أخرى خارج
القارة العجوز ،مثل فنزويال التي
ّ
أصـبـحــت أول بـلــد التـيـنــي يعلق
استخدام اللقاح البريطاني.
وفي الساعات األخيرة ،انضمت
ال ـ ـسـ ــويـ ــد وإس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا والتـ ـفـ ـي ــا
والبرتغال الى نحو  20دولة أعلنت
تعليق استخدام اللقاح ،بينما ال
تزال منظمة الصحة ،التي عقدت
ً
اجتماعا أم ــسّ ،
خصصته ألزمــة
ّ
«استرازينيكا» ،تتمسك بالحذر
على قاعدة عــدم وجــود أدلــة على
تسبب اللقاح بمضاعفات خطيرة،
منها الجلطة الدموية.

«األوروبية
لألدوية» مقتنعة
ً
تماما بفوائد
«أسترازينيكا»

منظمة الصحة
وعقد خبراء التلقيح التابعين
لمنظمة الصحة العالمية ،أمس،
ً
اجتماعا لــدرس مستوى سالمة
«أسـ ـت ــرازيـ ـنـ ـيـ ـك ــا» .وف ـ ــي مــؤت ـمــر

سائحان بأحد المنتجعات في بورتوريكو أمس
صـ ـح ــاف ــي عـ ـق ــدت ــه ف ـ ــي ج ـن ـي ــف،
ليل االثـنـيــن ،قــالــت كبيرة علماء
المنظمة سمية سواميناتان« :ال
نــريــد أن ي ـصــاب ال ـنــاس بالهلع،
وفي الوقت الراهن نوصي الدول
بمواصلة التلقيح بأسترازينيكا،
ألننا إلــى حد اآلن لم نجد رابطا
بين هذه األحداث واللقاح».
وقالت مديرة الوكالة األوروبية
لألدوية ،ايمر كــوك ،خالل مؤتمر
ّ
صحافي أمس ،إن «الوكالة مقتنعة
تـمــامــا ب ــأن ف ــوائ ــد أسـتــرازيـنـيـكــا
فـ ــي م ـن ــع اإلصـ ــابـ ــة ب ـك ــوف ـي ــد 19
وما يرتبط به من مخاطر دخول
المستشفى والوفاة تفوق مخاطر
هذه اآلثار الجانبية».

فايزر
وبعدما أوقفت العديد من الدول
استخدام «أسترازينيكا» ،أعلنت
رئ ـي ـس ــة ال ـم ـفــوض ـيــة األوروب ـ ـيـ ــة
أورزوال فون دير الين أن شركتي
«بيونتيك» األلمانية وشريكتها
«ف ــاي ــزر» األم ـيــرك ـيــة واف ـق ـتــا على
تسريع تسليم  10ماليين جرعة
من لقاحهما.
وذكرت فون دير الين ،في بيان،
أم ــس ،أن مــن ش ــأن ه ــذا أن يتيح
ً
للدول األعضاء «مجاال للمناورة،
وربـمــا ســد الـثـغــرات فــي عمليات
التسلم» .وأوضحت أن هذا سيرفع
ّ
المقرر
إجمالي جــرعــات «فــايــزر»
تسلمها بحلول نهاية يونيو إلى
 200مليون.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ـ ــا ،أع ـ ـل ـ ـن ـ ــت شـ ــركـ ــة
«موديرنا» األميركية ،أمــس ،أنها

ّ
الصين تحذر أوروبا من مواجهة
إذا فرضت عليها عقوبات

بعد يــوم من إعــان وزيــر الخارجية
األلماني ،هايكو مــاس ،أنــه من المقرر
أن يوافق االتـحــاد األوروب ــي ،األسبوع
الـمـقـبــل ،عـلــى عـقــوبــات ضــد مواطنين
«مسؤولين
صينيين يعتبرهم التكتل
ّ
ع ــن ان ـت ـهــاك ح ـقــوق اإلنـ ـس ــان» ،ح ــذرت
الـصـيــن ،أم ــس ،االت ـح ــاد ُ األوروب ـ ــي من
مخاطر «المواجهة» إذا أقــرت عقوبات
ـاس اتهامها بارتكاب
ضــدهــا على أس ـ ّ
ان ـت ـه ــاك ــات ف ــي ح ـ ــق أق ـل ـي ــة األويـ ـغ ــور
المسلمة في شينجيانغ ،وتعديل النظام
االنتخابي في هونغ كونغ.
وقــال السفير الصيني لــدى االتحاد
األوروبــي ،تشانغ مينغ ،خالل مناقشة
ّ
نظمها مــركــز السياسة األوروب ـي ــة في
بروكسل« :أريد أن أؤكد أن العقوبات هي
مواجهة .يمكن تفسير العقوبات القائمة
على األكاذيب على أنها هجوم متعمد
على أمن الصين وتنميتها».
وأض ــاف« :تقع على عاتق الحكومة

سلة أخبار
أميركا :تعيين امرأة من
«األصليين» وزيرة للداخلية

وافق مجلس الشيوخ
األميركي على تثبيت عضوة
مجلس النواب ديب هاالند
في منصب وزيرة الداخلية،
لتكون بذلك أول امرأة من
السكان األصليين بالواليات
المتحدة تتولى هذه الحقيبة.
ّ
وصوت لمصلحة الوزيرة
الجديدة  51عضوا من
مجلس الشيوخ ،بينهم أربعة
جمهوريين ،مقابل معارضة
 40من أعضاء المجلس
جميعهم من الجمهوريين.

لندن
وفـ ــي وقـ ــت أع ـل ـن ــت أس ـتــرال ـيــا
أنـ ــه ل ـي ـســت لــدي ـهــا خ ـطــط لــوقــف
استخدام «أسترازينيكا»ّ ،
مشددة
على ثقتها الكاملة به ،قال أستاذ
الطب التجريبي في «كلية إمبريال
كــولـيــدج» فــي لـنــدن البروفيسور
بـيـتــر أوب ـن ـش ــو ،إن ق ـ ــرار تعليق
استخدام «أسترازينيكا» يمكن أن
يتحول إلى «كارثة».
وأوص ـ ــى أوب ـن ـش ــو م ــن كــانــوا
ي ـن ـت ـظــرون ال ـل ـق ــاح ب ـع ــدم الـقـلــق،
ً
مضيفا أنه من الواضح أن فوائده
تفوق «القلق المحتمل بشأن هذا
النوع النادر من الجلطة الدموية».
وق ـ ــال ل ـ ـ « ،»BBCأم ـ ــس« ،إن ـهــا
ً
حجة من جانب واحــد تماما من
الناحية اإلحصائية ،إننا بحاجة
إلى التطعيم ،وأعتقد أنها كارثة
بــالـنـسـبــة ل ـت ــوزيــع الـتـطـعـيــم في
أوروبــا ،والذي يعاني بالفعل من
عدم االستقرار إلى حد ما في عدد
من البلدان».
ولـلـيــوم الـثــانــي على الـتــوالــي،
داف ــع رئـيــس ال ـ ــوزراء البريطاني
ب ــوري ــس ج ــونـ ـس ــون ،أم ـ ــس ،عــن
سالمة «أسترازينيكا».
وكتب جونسون فــي صحيفة
ّ
«ذا تــاي ـمــز» أن «هـ ــذا ال ـل ـقــاح آمــن
ويـعـمــل ف ــي شـكــل جـيــد لـلـغــايــة»،
ً
متابعا أنه ُ«يصنع في عدة أماكن
من الهند إلى الواليات المتحدة،
وكذلك بريطانيا ،ويتم استخدامه
حول العالم».

دوليات

روسيا تحجب «تويتر»
ما لم تحذف «المحظور»

(رويترز)

ب ــدأت اختبار لـقــاح على األطـفــال
ال ــذي ــن تـ ـت ــراوح أع ـم ــاره ــم ب ـيــن 6
ً
أش ـهــر و 11ع ــام ــا ،وال ـم ـتــوقــع أن
ً
تسجل الدراسة  6750طفال أصحاء
في الواليات المتحدة وكندا.
وقـ ـ ــال ال ــدكـ ـت ــور دي ـف ـي ــد وول،
المدير الطبي لعيادة اللقاح في
جامعة نورث كارولينا ،والذي لم
يشارك في الــدراســة« :هناك طلب
كبير لمعرفة المزيد عــن تطعيم
األطفال وما يفعله».
وأعلنت «موديرنا» أنها «خطوة
أولى مهمة في توسيع نطاق طرح
اللقاح ليشمل البالغين الذين هم
أك ـثــر عــرضــة لــإصــابــة بــأمــراض
خ ـط ـيــرة وك ــان ــوا م ـح ــور حـمــات
التلقيح فــي جميع أنـحــاء العالم
حتى اآلن».
وسـ ـيـ ـحـ ـص ــل كـ ـ ــل ط ـ ـفـ ــل ع ـلــى
ً
جرعتين ،يفصل بينهما  28يوما.
وستتكون الدراسة من جزأين .في
الحالة األولــى ،قد يتلقى األطفال
الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين
إلى أقل من  12جرعتين من  50أو
 100ميكروغرام لكل منهما .كما
يمكن لمن هم أقل من عامين تلقي
حقنتين بحجم  25أو  50أو 100
ميكروغرام.
وفــي دراس ــة منفصلة ،تختبر
«موديرنا لقاحها» على  3000طفل
ً
تتراوح أعمارهم بين  12و 17عاما.

موجة ثالثة
ّ
وحـ ـ ــذرت صـحـيـفــة «ن ـيــويــورك
تايمز» ،في تقرير لها ،من أن موجة
ثــالـثــة مــن اإلص ــاب ــات بالفيروس

كانت هذه الساللة أكثر خطورة أو
أسرع انتشارا من غيرها.

ت ـضــرب أوروبـ ـ ــا ،وال ــوض ــع يبدو
ً
مشابها بشكل مذهل لأليام األولى
للوباء ،معتبرة أن «الحاالت آخذة
في االرتفاع ،واحتجاجات الشوارع
أصبحت عنيفة».
وتابعت الصحيفة« :بعد عام
عـلــى األزم ـ ــة ،ع ــادت إيـطــالـيــا إلــى
فـ ــرض وضـ ــع ق ـي ــود جـ ــديـ ــدة ،ما
أدى إلى سقوط البالد في صمت
م ـخ ـي ــف ،خ ـش ـيــة م ــن أن تـصـبــح
ً
أول دولــة أوروبـيــة تفرض إغالقا
ً
وطنيا».
ألشهر على
واعتمدت إيطاليا
ٍ
نظام قيود مرمز بــاأللــوان حاول
استهداف حاالت تفشي المرض،
مــع تجنب اإلغ ــاق الــوطـنــي ،لكن
يـبــدو أن ــه لــم يـنـجــح ،إذ إن هناك
موجة من السالالت الجديدة أكثر
عدوى.
وقال ماسيمو غالي ،أحد كبار
عـلـمــاء ال ـف ـيــروســات اإليـطــالـيـيــن،
لصحيفة «كورييري ديال سيرا»:
«ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ي ـع ـي ــد ن ـف ـس ــه .ل ـســوء
ً
ّ
الحظ ،توهمنا جميعا أن وصول
ّ
ال ـل ـق ــاح ــات س ـي ـقــلــل م ــن ضـ ــرورة
المزيد مــن اإلغ ــاق ال ـصــارم .لكن
اللقاحات لم تصل بكميات كافية».

مــن ناحيته ،قــال عمدة مدينة
نـيــس كــريـسـتـيــان إسـ ـت ــروزي ،إن
على السلطات الفرنسية اتخاذ
قرار في أقرب وقت ممكن ،يسمح
باستخدام لقاح «سبوتنيك في»
الروسي.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ف ـ ــي حـ ــديـ ــث ل ـق ـن ــاة
 CNewsالتلفزيونية أن «نحو 50
دولة تستخدم هذا اللقاح بالفعل،
وحملة تطعيم السكان هناك تسير
بشكل جيد».
وف ــي ال ـس ـي ــاق ،قــدمــت روس ـيــا
لفيتنام ألف جرعة من «سبوتنيك
في» ،في أول مرة يتم فيها تسليم
اللقاح الروسي لهذه البالد التي
تقع في جنوب شرقي آسيا.
ووص ـ ــل أمـ ـي ــن م ـج ـلــس األم ــن
الروسي نيكوالي باتروشيف إلى
هــانــوي ،أمــس ،فــي زي ــارة تستمر
يــوم ـيــن ،وق ــد حـمــل مـعــه الـلـقــاح،
كهدية اقترحها الرئيس فالديمير
بوتين.

فرنسا

تقرير ووهان

وف ـ ــي بـ ــاريـ ــس ،أع ـل ـن ــت وزارة
الصحة الفرنسية اكتشاف ساللة
جــديــدة مــن «ك ــورون ــا» ظـهــرت في
بؤر تفش بمركز طبي في منطقة
بريتاني بمدينة النيون.
وق ــال ــت ال ـ ـ ــوزارة إن الـتـحــالـيــل
األولية لم توضح حتى االن اذا ما

في غضون ذلك ،يترقب العالم،
االط ــاع على استنتاجات تقرير
فــريــق منظمة الصحة العالمية،
الـ ـ ــذي زار ال ـص ـي ــن ،حـ ــول منشأ
«كورونا» الذي انتشر من الصين
أواخر عام  2019ليجتاح كل دول
الـعــالــم ويتسبب فــي م ــوت مئات

سبوتنيك في

اآلالف .وأعلن كريستيان ليندماير،
المتحدث باسم منظمة الصحة،
أمــس ،أن التقرير مــن المرجح أن
ي ـص ــدر األسـ ـب ــوع ال ـم ـق ـبــل ،وهــو
نتاج تـعــاون بين اختصاصيين
أرسـ ـلـ ـتـ ـه ــم ال ـم ـن ـظ ـم ــة وخ ـ ـبـ ــراء
صينيين.
وال ـخ ـبــراء الــدول ـيــون الــذيــن لم
يسمح لهم بالتحقيق على األرض
إال بعد عام على إعالن السلطات
الصينية ظهور الفيروس ،غادروا
ّ
الصين منذ أكثر من شهر والتوتر
يبدو واضحا.
وما يزيد من التوتر أن منظمة
ال ـص ـحــة ع ــدل ــت ع ــن ن ـشــر تـقــريــر
أولي نهاية فبراير من دون تبرير
حقيقي لذلك.

فخرا
وفي سياق متصل ،أزاحت إيران
الستار عن لقاح «فخرا» المضاد
لـ«كورونا» ،بحضور وزير الدفاع
أمير حاتمي ووزير الصحة سعيد
نمكي.
وانـ ـطـ ـلـ ـق ــت ،أم ـ ـ ــس ،ال ـت ـج ــارب
اإلنسانية لهذا اللقاح.
يــذكــر أن اس ــم ال ـل ـقــاح «ف ـخــرا»
ً
يأتي تكريما لكبير علماء الــذرة
اإليــرانـيـيــن محسن فـخــري زاده،
الذي اغتيل في  27نوفمبر بالقرب
من طهران .وأصبح نجله أول من
تلقى التطعيم.
(عواصم -وكاالت)

واشنطن لطهران :ال رفع للعقوبات قبل مفاوضات علنية

ال ـص ـي ـن ـيــة م ـس ــؤول ـي ــة ح ـم ــاي ــة ســامــة
ورفاهية شعب الصين .نريد ونحتاج
ال ـح ــوار ال ال ـمــواج ـهــة» .وخ ـتــم« :نطلب
من الجانب األوروبي أن يفكر ً
مليا في
األمــر .إذا أصر البعض على المواجهة
فلن نتراجع ،ألنه ال خيار أمامنا سوى
ّ
تحمل مسؤولياتنا تجاه شعب بلدنا».
ُ
وعلم من مصادر دبلوماسية أوروبية
أن الصين مستهدفة بمجموعة جديدة
من العقوبات األوروبية بسبب انتهاكات
حقوق اإلنسان المرتكبة في شينجيانغ
ضد األويغور.
وسـيـتــم ط ــرح اإلج ـ ــراء ات المقترحة
على وزراء خارجية االتحاد األوروبــي
للموافقة عليها في  22الجاري ،عندما
يجتمعون للتحضير للقمة األوروبية
التي ستعقد في  25و 26منه ،ويتوقع
أن يقرر خاللها قادة االتحاد األوروبي
استراتيجيتهم تجاه الصين.
(عواصم  -وكاالت)

مفتشو ّ
«الذرية» سيعودون إلى إيران ...وروحاني ينتقد رافضي FATF
●

طهران  -فرزاد قاسمي

أكد مصدر دبلوماسي أوروبي في طهران تساهم
حكومته في تبادل الرسائل بين الواليات المتحدة
والجمهورية اإلسالمية ،لـ «الجريدة» ،أن إدارة الرئيس
جو بايدن ربطت موافقتها على اإلفراج عن أرصدة
إيرانية مجمدة في العراق وكوريا الجنوبية والهند
واليابان بموافقة إيــران على الجلوس على طاولة
مفاوضات في إطار مجموعة «.»1+5
وحـســب الـمـصــدر ،فــإن إدارة بــايــدن ش ــددت على
أنــه لــن يكون هناك أي إعــان مــن قبلها عــن رفــع أو
تعليق أي عقوبات مفروضة على طهران ،إال إذا قبلت
األخيرة بأن تكون المفاوضات بشأن إحياء «االتفاق
النووي» علنية.
ولـفــت إلــى أن المبعوث األمـيــركــي الـمـســؤول عن
الملف اإليراني في «الخارجية» األميركية ،المعروف
بــأنــه أح ــد ك ـبــار الـمـ ّـؤيــديــن لــانـفـتــاح عـلــى ط ـهــران،
روب ــرت مــالــي ،سيمثل بــاده فــي المفاوضات التي
ً
ً
تدفع األطراف األوروبية لعقدها قريبا ،ويمكن الحقا

رفع مستوى التمثيل إلى مستوى وزراء خارجية أو
نواب وزراء.
وأشــار المصدر إلــى أنــه في حــال رفضت طهران
االشتراط األميركي ،فإن واشنطن ستوافق على إجراء
مفاوضات سرية تفرج بموجبها عن أرصدة مجمدة
في الدول المذكورة ،لكن دون أي إعالن رسمي عن رفع
أو تعليق أي عقوبات ،وستكتفي بعدم عرقلة تحويل
األمــوال أو عرقلة استخدامها لشراء أدويــة وأغذية
ومواد أساسية وإنسانية ،مثل لقاحات كورونا ،أو
دفع اشتراكات إيرانية للمؤسسات الدولية.
إلى ذلك ،أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة
الذرية ،رفائيل غروسي ،أن «خبراء الوكالة سيعودون
إلى إيران للبحث عن قضايا عالقة».
وقال غروسي ،في تصريحات أمس ،إن «البرنامج
ال ـنــووي اإليــرانــي نشط ويـتـطــور كــل يــوم ويتطلب
المراقبة عن كثب».
وذكر أن «حضور الوكالة في طهران هو الوجود
الدولي الوحيد لمراقبة تطورات البرنامج النووي».
وأشــار إلــى أنــه «ال يمكن التوصل ألي اتـفــاق مع

الوكالة» .وأوضح أن
إيران من دون حضور مفتشي
ّ
«االتفاق التقني المؤقت مع إيران وفر فرصة العمل
الدبلوماسي لكل األطراف».
ّ
وحذر من أن «إيران راكمت المواد والتكنولوجيا
والـخـبــرة ،وعــودتـهــا إلــى ال ــوراء لــن تتم بين عشية
وضحاها».
في هذه األثناء ،انتقد الرئيس اإليراني عدم موافقة
مجلس «تشخيص مصلحة النظام» على مشاريع
قوانين مجموعة العمل المالي المعروفة بـ «،»FATF
وهو ما يعني استمرار وضع اسم طهران بالقائمة
السوداء للمؤسسات الدولية.
وقال روحاني« :نحن في المنطقة نحارب الفساد
بشكل أفضل ،ونكافح أكثر من غيرنا غسل األموال
ّ
وتمويل اإلرهاب ،وعندما يتعلق األمر بما نريد أن
نعلنه للعالم ،نقول ال ،ونشعر بالخجل».
وانتقد الرئيس المعتدل التصريحات التي أطلقت
من منصات تابعة للتيار المتشدد الرافض لالتفاقية
ً
الدولية ،قائال« :بعض األشخاص فخورون بأننا لم
نقر القوانين هذا العام ،فلماذا لم توافقوا؟».

ّ
تصعد المواجهة
في خطوة
المتزايدة ،قال فاديم
سوبوتين نائب رئيس
هيئة االتصاالت الروسية
(روسكومنادزور) ،أمس،
إن «تويتر لم تتعامل مع
المخاوف الروسية ،ومع
طلباتنا إلزالة محتوى
محظور ،وسيتم حجبها في
روسيا في غضون شهر ما لم
تفعل ذلك ،ومن دون أمر من
المحكمة».
وقالت موسكو ،األسبوع
الماضي ،إنها أبطأت سرعة
تحميل موقع «تويتر»
ً
داخل روسيا ،ردا على ما
وصفته بالتقاعس عن إزالة
قائمة محددة من المحتوى
المحظور.

ميانمار :فرار من رانغون
بعد «حمام الدم»

فرت أعداد كبيرة من سكان
رانغون أمس ،من أحد أحياء
عاصمة البالد االقتصادية
التي شهدت أعمال عنف
ومواجهات في األيام
األخيرة ،في حين دفنت
عائالت متظاهرين مؤيدين
للديمقراطية موتاها بعد
«حمام دم» تسببت فيه قوات
األمن.
ً
وقتل أكثر من  180مدنيا منذ
انقالب األول من فبراير الذي
أطاح أونغ سان سوتشي.
وارتفعت الحصيلة بشكل
كبير في األيام الثالثة
األخيرة ،إذ تبدو المجموعة
العسكرية عازمة أكثر من
أي وقت مضى على قمع
المحتجين متجاهلة اإلدانات
الدولية الكثيرة.
وأمام هذا القمع ،قرر مقيمون
في رانغون مغادرة هذه
المدينة.
في هلينغ ثاريار ضاحية
رانغون الصناعية التي
تضم عماال فقراء يعملون
في مصانع النسيج ،غادر
كثيرون الحي على عجل
أمس.

جولة جديدة من «حوار القاهرة» الفلسطيني و«فتح» قد تطلب تأجيل االنتخابات
إعالن نية البرغوثي الترشح للرئاسة يربك عباس
●

القاهرة  -حسن حافظ

وســط أزمــة داخلية تعيشها
ح ـ ـ ــرك ـ ـ ــة ال ـ ـت ـ ـح ـ ــري ـ ــر الـ ــوط ـ ـنـ ــي
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي «ف ـ ـتـ ــح» ،انـطـلـقــت
الـ ـج ــول ــة ال ـث ــان ـي ــة م ــن ج ـل ـســات
الحوار الفلسطيني في العاصمة
ال ـ ـم ـ ـصـ ــريـ ــة الـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــرة ،أم ـ ــس،
ب ـم ـش ــارك ــة م ـخ ـت ـلــف ال ـف ـصــائــل
الـفـلـسـطـيـنـيــة ورع ــاي ــة مـصــريــة
ودعــم إقليمي ودول ــي ،مــن أجل
التوصل إلى اتفاق شامل يخص
تـسـهـيــل إجـ ـ ــراءات االنـتـخــابــات
الفلسطينية العامة التي تنطلق
في مايو المقبل ،وسط مخاوف
مــن تــأجـيــل االنـتـخــابــات بحجة
تفشي فيروس كورونا.
وتــركــزت االج ـت ـمــاعــات ،التي
تحتضنها ال ـقــاهــرة عـلــى مــدار
يومين ،على ملف تذليل العقبات

أم ــام م ـســار إجـ ــراء االنـتـخــابــات
العامة في فلسطين ،والتي تبدأ
بــاالن ـت ـخــابــات ال ـت ـشــري ـع ـيــة ،ثم
االنتخابات الرئاسية وانتخابات
ال ـم ـج ـلــس ال ــوطـ ـن ــي ،م ــع حـســم
مـ ـل ــف اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـق ــان ــون ـي ــة
والـفـنـيــة للعملية االنـتـخــابـيــة،
وإيـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاد ض ـ ـمـ ــانـ ــة بـ ـحـ ـي ــادي ــة
السلطة القضائية المشرفة على
االنتخابات.
واكتمل وصول وفد الفصائل
الفلسطينية إلى القاهرة ،مساء
أمس األول ،إذ يترأس أمين سر
اللجنة المركزية لحركة «فتح»،
جـبــريــل ال ــرج ــوب ،وف ــد الـحــركــة
الـ ـمـ ـش ــارك ف ــي الـ ـ ـح ـ ــوار ،بـيـنـمــا
ت ـ ـ ــرأس وفـ ـ ــد ح ــرك ــة ال ـم ـق ــاوم ــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة «حـ ـم ــاس» ،نــائــب
رئيس المكتب السياسي للحركة
صالح العاروي ،في حين أعرب

الــرئ ـيــس ال ـم ـصــري عـبــدالـفـتــاح
ال ـس ـي ـس ــي أمـ ـ ـ ــس ،ع ـ ــن خ ــال ــص
أمنياته لتحقيق الهدف المنشود
من الحوار الفلسطيني.
وب ـي ـن ـم ــا صـ ـ ــرح ال ـم ـت ـحــدث
ب ــا س ــم ا ل ــر ئ ــا س ــة الفلسطينية
نبيل أبو ردينة ،بأنه ال تراجع
ع ــن ق ـ ــرار إج ـ ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات
العامة ،وأن حركة فتح مصرة
على خوض االنتخابات بقائمة
واح ــدة مــوحــدة ،قالت مصادر
م ـط ـل ـع ــة إن ه ـ ـنـ ــاك صـ ــراعـ ــات
وخــافــات عميقة داخ ــل حركة
فتح تعوق دون الدخول بقائمة
واحدة لالنتخابات تحت قيادة
محمود عباس ،األمــر الــذي قد
يجبر األخير على طلب تأجيل
االن ـت ـخ ــاب ــات بـحـجــة مــواجـهــة
ت ـف ـشــي فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،في
وقــت يسعى لمزيد مــن الوقت

الحتواء األزمات الداخلية داخل
الحركة.
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ك ـ ـشـ ــف ال ـم ـف ـك ــر
الفلسطيني المقيم فــي القاهرة
عبدالقادر ياسين ،لـ «الجريدة»،
ع ــن تــوق ـعــاتــه ل ـم ـســار األوض ـ ــاع
ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة ،ب ـن ــاء على
معلومات تحصل عليها ،قائال:
«أتـ ـ ــوقـ ـ ــع أن تـ ــدفـ ــع حـ ــركـ ــة ف ـتــح
برئاسة محمود عباس لتأجيل
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـم ـق ـب ـلــة إلـ ــى أجــل
غـ ـي ــر مـ ـسـ ـم ــى ،ب ـس ـب ــب األزمـ ـ ــات
واالنقسامات الحادة التي تعصف
بــال ـحــركــة ،وأدت ل ـف ـقــدان عـبــاس
السيطرة على المشهد».
وأش ـ ـ ــار ي ــاس ـي ــن إلـ ــى «وجـ ــود
حالة من االرتباك غير المسبوق
داخل حركة فتح ،بسبب خالفات
ع ـ ــدي ـ ــدة ظ ـ ـهـ ــرت عـ ـل ــى ال ـس ـط ــح
وأربكت جميع حسابات عباس،

ال ـ ـ ـ ـ ــذي ق ـ ــد ي ـ ـجـ ــد نـ ـفـ ـس ــه ي ــدف ــع
بتأجيل االنتخابات رغم الجهود
اإلقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة إلجــرائـهــا»،
ول ــم يـكـشــف يــاسـيــن عــن أسـبــاب
الخالفات الداخلية ،بما في ذلك
الحديثة عن أنباء اعتزام مروان
البرغوثي (المعتقل في السجون
اإلسرائيلية منذ عقدين) الترشح
للرئاسة الفلسطينية.
ويـ ـ ــوجـ ـ ــد تـ ـ ـي ـ ــار قـ ـ ـ ــوي داخـ ـ ــل
حــركــة فـتــح يـنــاصــر ق ــرار ترشح
البرغوثي ،عضو اللجنة المركزية
ل ـل ـح ــرك ــة ،وهـ ــو أك ـث ــر شـخـصـيــة
فلسطينية محل إجـمــاع وطني،
وصاحب شعبية طاغية تتخطى
حــواجــز الفصائل ،مــا تجلى في
تصريح القيادي بالحركة حاتم
عبدالقادر ،الذي أكد أن البرغوثي
عــازم على الترشح« ،وهــذا حقه،
ولـيـســت فـقــط رغـبـتــه وإن ـمــا هي

فلسطيني داخل سيارته القديمة في غزة
رغـ ـب ــة قـ ـط ــاع ك ـب ـيــر م ــن ال ـش ـعــب
الفلسطيني ،بدليل استطالعات
الرأي العام».
ويبدو أن األزمات داخل فتح لم
تتوقف عند مـخــاوف عباس من
نية البرغوثي الـتــرشــح ،إذ يطل

القيادي السابق بالحركة محمد
دحــان بـقــوة على المشهد ،رغم
تواجده في اإلمارات ،ففضال عن
تمتعه بشبكة عــا قــات إقليمية
م ــؤث ــرة ،ي ـمـتـلــك شـع ـب ـيــة كـبـيــرة
داخ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي،

(أ ف ب )
خـصــوصــا بـعــد نـجــاحــه مــؤخــرا
في توفير  20ألف عبوة من اللقاح
الروسي لمواجهة فيروس كورونا
وتوزيعه على أهالي قطاع غزة.
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استئناف النشاط بالجولة العاشرة للممتاز  2أبريل

ً
«المسابقات» تحدد موعد انطالق كأس األمير الحقا
حازم ماهر

استقر األمــر داخــل لجنة المسابقات في
اتـحــاد الـكــرة ،التي يترأسها عضو مجلس
اإلدارة فهد الهمالن ،على استئناف النشاط
الكروي في  2أبريل المقبل ،بالجولة العاشرة
من منافسات دوري  stcللدرجة الممتازة.
يذكر أن النشاط الكروي

سيتوقف مــن  20حـتــى  31ال ـجــاري بسبب
"فيفا داي" ،حيث يلتقي المنتخب الوطني
مــع منتخبي الـسـعــوديــة ولـبـنــان يــومــي 25
و 29الجاري في الرياض ودبي على التوالي.
وتقام الجولة التاسعة من الدوري الممتاز
يومي الخميس والجمعة المقبلين ،على أن
يتوقف النشاط بعدها مباشرة.

خياران النطالق الكأس
وناقشت لجنة المسابقات إقامة بطولة
كــأس سمو األمـيــر عقب استئناف النشاط
مـبــاشــرة ،لكنها رأت االنـتـظــار إلــى مــا بعد
االستئناف.
وتــدرس اللجنة خيارين لالستقرار على
أحــده ـمــا ،األول إق ــام ــة بـطــولــة ال ـك ــأس بعد
 4ج ــوالت مــن بطولتي الـ ــدوري للدرجتين
الممتازة واألولى ،والثاني يتمثل في اختتام
الموسم ببطولة كأس سمو األمير ،على أن
يـتــم حـســم األمـ ــر عـقــب اسـتـئـنــاف الـنـشــاط
مباشرة.
وقررت لجنة المسابقات اختتام الموسم
الرياضي الجاري  30يونيو المقبل ،في
حال سارت األمور في طريقها الصحيح
والسليم ،علما أن هذا التوقيت سيشهد
انـ ـتـ ـه ــاء ع ـ ـقـ ــود ال ـ ـس ـ ــواد األعـ ـ ـظ ـ ــم مــن
الالعبين المحترفين باألندية.
إلى ذلك ،من المقرر أن يعقد اجتماع
ت ـن ـس ـي ـقــي ي ـج ـم ــع أع ـ ـضـ ــاء لـجـنـتــي
المسابقات والفنية ،عقب "فيفا داي"
المقبل مباشرة.
ويـ ـشـ ـه ــد االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع م ـن ــاق ـش ــة
الفترة التي يريدها الجهاز الفني
للمنتخب ا لــو طـنــي األول ،بقيادة
ال ـ ـ ـمـ ـ ــدرب اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ك ــاراسـ ـك ــو

ل ـت ـج ـه ـيــز األزرق ل ـل ـم ــرح ـل ــة األخ ـ ـي ـ ــرة مــن
االس ـت ـع ــدادات ل ـخــوض م ـبــاريــات أسـتــرالـيــا
واألردن وال ـص ـيــن تــايـبـيــه ،ف ــي الـمـجـمــوعــة
ال ـثــان ـيــة لـلـتـصـفـيــات اآلس ـي ــوي ــة الـمـشـتــركــة
المؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر ،2022
وكأس آسيا بالصين  ،2023وتقام منافسات
المجموعة بشكل مجمع في الكويت أيــام 3
و 11و 15يونيو المقبل.
يذكر أن هناك اتفاقا بين اللجنتين على
ضـ ــرورة دع ــم الـمـنـتـخــب خ ــال اسـتـعــدادتــه
األخيرة للتصفيات ،وفي الوقت ذاتــه إنهاء
الـمــوســم فــي مــوعــده تـفــاديــا الستكماله في
درجات حرارة عالية خالل يوليو المقبل.

عودة الجماهير
وجــه االتـحــاد الكويتي لكرة الـقــدم كتابا
إلى الهيئة العامة للرياضة ،لمخاطبة لجنة
الطوارئ في مجلس الوزراء ،من أجل السماح
بعودة الجماهير إلى المالعب في تصفيات
كأس العالم بقطر  ،٢٠٢٢وكأس آسيا بالصين
 ،٢٠٢٣المشتركة التي تستضيفها الكويت،
على أن تكون تذكرة الدخول للمباراة بمنزلة
شهادة التطعيم ،مع الحرص على أن يكون
الحضور وفق االشتراطات الصحية.
وقرر مجلس اإلدارة المساهمة في حملة
التطعيم ودعـمـهــا مــن خ ــال ه ــذا المقترح،
ال ــذي سيكون لــه دور إيـجــابــي لجهة عــودة
الجماهير للمالعب مــرة أخــرى ،وتحفيزها
للحصول على اللقاح والمساهمة في المناعة
المجتمعية ضد وباء كورونا ،داعيا جماهير
الـمـنـتـخــب ال ــوط ـن ــي ال ــوف ـي ــة إلـ ــى ال ـم ـب ــادرة
بالتطعيم والحضور بقوة وكثافة ،لمساندة
المنتخب في هذا الحدث المهم.

القادسية ...كتب وبيانات ال تنتهي
كـ ــذلـ ــك ي ـت ـف ـه ــم "ال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة" أن االت ـ ـحـ ــاد
ال ــدول ــي ل ـكــرة ال ـق ــدم (ف ـي ـفــا) مـنــح االت ـح ــادات
الرياضية الضوء األخضر والحرية للسماح
أو منع المحترفين حال الرغبة في االلتحاق
بمنتخبات بلدانهم ،وهو ما دفع اتحاد أميركا
الجنوبية لتأجيل التصفيات المؤهلة لكأس
الـعــالــم  ،2022بـعــد أن أخـفــق فــي االسـتـعــانــة
بالعبي الدوري اإلنكليزي.
كان أولى بالقادسية السير على درب أغلب
أندية الكويت ،التي منعت التحاق الالعبين
الدوليين بصفوفها من االلتحاق بالمنتخبات،
أو ّ
تحمل تبعات ق ــراره حــال سمح لــأردنــي
عــدي الصيفي واأللـبــانــي تــراشــي بااللتحاق
بمنتخبي بلديهما لخوض مباريات ودية ،إذا
كان  -كما ذكر في كتابه  -يخشى على نفسيات
الالعبين المحترفين!

فــي الــوقــت الــذي تبذل السلطات الصحية
والــريــاض ـيــة وجـمـيــع ج ـهــات ال ــدول ــة جـهــودا
حثيثة مــن أج ــل دف ــع الـحــركــة الــريــاضـيــة في
حـ ـ ــدود الـ ـمـ ـت ــاح إل ـ ــى األم ـ ـ ـ ــام ،وس ـ ــط ظـ ــروف
استثنائية يعيشها العالم لــدوا عــي جائحة
ك ــورون ــا ،تـفـ ّـرغــت إدارة ن ــادي الـقــادسـيــة في
الفترة األخيرة إلرسال كتب وإصدار بيانات
مــن دون طــائــل أو هــدف مـحــدد ،ســوى إثــارة
ال ــرأي ال ـعــام ،إلــى جــانــب البحث عــن مصالح
ضيقة ،مقارنة بالمصلحة العامة.
ّ
تضمن
آخ ــر كـتــب أو مـطــالـبــات الـقــادسـيــة
ربطا في غير محله بين مصلحة المنتخب
الباحث عن خوض بعض المباريات الودية
خالل الفترة المقبلة ،استعدادا لخوض غمار
منافسات تصفيات كأسي العالم  2022وآسيا
 ،2023وب ـيــن م ـصــالــح األن ــدي ــة أو بــاألحــرى
ال ـق ــادس ـي ــة ،ب ـتــوج ـيــه ك ـت ــاب مـطــالـبــة
اتحاد الكرة الكويتي فيه على مساواة
ا لــا عـبـيــن المحترفين بالكويتيين،
مــن خ ــال فـتــح األجـ ــواء واإلع ـف ــاء من
إج ـ ـ ـ ــراءات ال ـح ـج ــر ال ـص ـح ــي ،أس ــوة
بالعبي المنتخب.
وم ــن ضـمــن مــا ت ـطـ ّـرق إلـيــه كتاب
ّ
ال ـ ـقـ ــادس ـ ـيـ ــة ،حـ ـ ــث الـ ـسـ ـلـ ـط ــات عـلــى
اسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء الـ ـمـ ـحـ ـت ــرف ال ـن ـي ـج ـي ــري
ســالـمــون ،ال ــذي تعاقد معه الـنــادي
بالفترة الشتوية الماضية ،متناسيا
أن ال ـك ــوي ــت ت ـجــاهــد م ــن أجـ ــل منع
أي شخص قــادم من الــدول العالية
الخطورة.
ويـ ــدرك "ال ـقــادس ـيــة" أن االت ـحــاد
الكويتي واللجنة الثالثية "هيئة
ريــاضــة ،ولـجـنــة أولـمـبـيــة ،ووزارة
الصحة" ،المشكلة لتذليل العقبات
الستمرار النشاط الرياضي ،قائمة،
وطالبت مرارا وتكرارا باستثناءات
كالتي طالب بها القادسية ،إال أن
السلطات العليا رأت قرارا مغايرا،
ص
ورة
ضو
ئية
حفاظا على سالمة المجتمع.
لكت
اب
ال
قاد
سية

النجار :مستمرون بنفس األسلوب و«بطل الذهاب» ال يعنينا

●

عبدالرحمن فوزان وأحمد حامد

أشاد مدير الفريق األول لكرة القدم
بالنادي العربي أحمد النجار باستمرار
األخ ـ ـضـ ــر ع ـل ــى ق ـم ــة ب ـط ــول ــة ال ـ ــدوري
الممتاز حتى نهاية القسم األول ،بعد
وصوله إلى النقطة  ،٢٠وبفارق  ٥نقاط
ع ــن أقـ ــرب م ـنــاف ـس ـيــه ،ق ـبــل خ ـت ــام دور
الذهاب الجمعة المقبل ،إثر فوزه على
الساحل بهدفين مقابل ال شــيء أمس
األول في ختام الجولة الثامنة.
وش ـ ـ ــدد الـ ـنـ ـج ــار ع ـل ــى أن "ص ـ ـ ــدارة
القسم األول" أو "بطل ذهــاب ال ــدوري"
هــي مسميات ال تعني للعربي شيئا،
السيما أنه مستمر على نفس أسلوبه
في التعامل مع جميع المباريات منذ
ب ــداي ــة ال ـم ــوس ــم ،بــاع ـت ـبــار ك ــل م ـب ــاراة
نهائيا منفردا ،طمعا في حصد أكبر
عدد من النقاط والتتويج بالدوري في
نهاية المطاف.
وحول مواجهة الساحل ،أكد النجار
أن "األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ك ـ ـ ــان خ ـص ـم ــا م ـج ـت ـهــدا

ومــزع ـجــا ،لكننا نـحــن الــذيــن صعبنا
األمـ ـ ــور ع ـلــى أن ـف ـس ـنــا ،خ ـصــوصــا في
الـشــوط األول ،بسبب تسرع الالعبين
ورغبتهم في تسجيل هدف مبكر يسهل
عليهم حسم المباراة ،لكن في الشوط
الثاني أعدنا ترتيب الصفوف واألوراق
مرة ثانية ،وتمكنا من التسجيل ،وكنا
األفضل واألحق بالخروج بغلة أكبر من
األهداف ،وسنعمل خالل الفترة المقبلة
على زيــادة تركيز الالعبين وهدوئهم
داخل الملعب".

بندر جاهز
وأوض ـ ـ ـ ــح الـ ـنـ ـج ــار أن ال ـت ـغ ـي ـي ــرات
الـتــي طــرأت على التشكيلة األساسية
لــأخ ـضــر جـ ــاءت بـسـبــب رغ ـبــة م ــدرب
الفريق الكرواتي انتي ميشا في منح
المدافع السوري أحمد الصالح والغاني
عيسى يعقوبا وقتا أكبر للراحة ،في
ظل إرهاقهما في المباريات الماضية،
وطمأن جماهير األخضر على جاهزية

ال ـن ـج ــم الـ ـص ــاع ــد بـ ـن ــدر س ــام ــة بـعــد
تعرضه لحادث سير قبل أيــام ،مشيرا
إل ــى أن ــه ش ــارك فــي تــدري ـبــات األخـضــر
االستعدادية لمواجهة خيطان الجمعة
المقبل ،ومشاركتهم من عدمها أصبحت
بيد الجهاز الفني للفريق.
م ــن ج ــان ـب ــه ،أرجـ ـ ــع مـ ـ ــدرب ال ـفــريــق
األول لكرة القدم بنادي الساحل محمد
دهيليس خسارة فريقه أمام العربي إلى
النقص العددي الذي عانى منه الفريق،
بعد خــروج البرازيلي تاليسون عقب
حصوله على البطاقة الحمراء.
وق ـ ـ ـ ــال دهـ ـيـ ـلـ ـي ــس إن ف ــريـ ـق ــه ق ــدم
مستويات مرضية رغم تراجع النتائج،
معربا عن ثقته بالفريق ،وقدرته على
الـعــودة لطريق االنـتـصــارات ،وأضــاف
أن نقاط الساحل وموقعه في المراكز
األخيرة ال يعبر عما يملكه الفريق من
إمكانات.
ج ــدي ــر بــالــذكــر أن رص ـي ــد الـســاحــل
تجمد عند النقطة السابعة في المركز
السابع.

سلة األبيض تفتقد عدنان أسبوعين
●

جابر الشريفي

تعرض العب الفريق األول لكرة
السلة بنادي الكويت والمنتخب
الــوط ـنــي مـحـمــد ع ــدن ــان إلصــابــة
في األنكل ستبعده عن التدريبات
وال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة م ـ ــع ف ــريـ ـق ــه ل ـم ــدة
أسبوعين.
وي ـع ـت ـب ــر ع ـ ــدن ـ ــان أح ـ ـ ــد أب ـ ــرز
ال ــاعـ ـبـ ـي ــن ف ـ ــي ص ـ ـفـ ــوف ف ــري ــق
الكويت ،السيما أنه يتميز بالعديد
من المهارات في ظل طول قامته.
كما غــاب شقيقه حمد عدنان
عن تدريبات أمس وقبله ،بسبب
ش ـ ـعـ ــوره ب ــأل ــم فـ ــي قـ ــدمـ ــه ،حـيــث
سـيـحــدد الـجـهــاز الـطـبــي للفريق
مــدى إصــابـتــه وع ــدد أي ــام الــراحــة
التي ستبعده عن تدريبات فريقه.
ول ــم ت ـحــدد لجنة المسابقات
حتى اآلن موعد انطالق منافسات
الدور قبل النهائي بعد قرار حظر
الـ ـتـ ـج ــول الـ ـ ـ ــذي ف ــرض ــه مـجـلــس
ال ـ ــوزراء بعد الـخــامـســة ،وإص ــرار
األن ــدي ــة ع ـلــى عـ ــدم ال ـل ـعــب خــال

العبو العربي خالل لقاء الساحل أمس األول

ملحم :برقان يواصل تدريباته الكويت مستعد بقوته الضاربة للسالمية

وقرار التأجيل صائب
●

محمد عبدالعزيز

ي ــواص ــل ال ـفــريــق األول ل ـكــرة الـيــد
بـ ـن ــادي ب ــرق ــان ت ــدري ـب ــات ــه ال ـيــوم ـيــة،
اس ـت ـعــدادا لـخــوض مـنــافـســات بطولة
ك ــأس االتـ ـح ــاد الـمـنـتـظــر إقــام ـت ـهــا في
وقت الحق.
وك ــان اتـحــاد كــرة الـيــد أعـلــن تأجيل
بطولة كأس االتحاد للموسم الحالي،
والتي كان مقررا إقامتها من  20مارس
حتى  11أبــريــل المقبل ،بعد فرض
الحظر الجزئي على البالد ،وعدم
إصدار تصاريح لمنتسبي اللعبة،
أسوة بمنتسبي لعبة كرة القدم.

متوسط الشدة
وأكــد الـمــدرب المساعد للفريق
الوطني خالد ملحم ،لـ"الجريدة"،
أن الـفــريــق ي ـتــدرب بشكل منتظم
يــومـيــا فــي الـثــانـيــة ظـهــرا يوميا،
بسبب ا نـشـغــال معظم الالعبين
بالدوامات في الفترة الصباحية
وقبل فترة الحظر ،مشيرا إلى أن
الحضور جيد.
وق ــال مـلـحــم" :إن الـجـهــاز الفني
ب ـق ـيــادة الـ ـم ــدرب ال ـج ــزائ ــري محمد
مـسـعــودان أج ــرى بعض التعديالت
على الـبــرنــامــج الـتــدريـبــي ،لتخفيف
األحمال التدريبية من الشدة العالية
إل ــى ال ـم ـتــوس ـطــة ،تـمــاشـيــا م ــع ق ــرار
تــأج ـيــل الـ ـك ــأس ،والـ ـ ــذي ن ـتــج عنه

يختتم الـفــريــق األول لـكــرة ال ـقــدم ب ـنــادي الـكــويــت تحضيراته
ً
لمواجهة السالمية المقررة بينهما غدا الخميس في قمة مباريات
الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.
وتشهد صفوف األبيض جاهزية كبيرة باستثناء طالل الفاضل
الذي يعاني إصابة في الكاحل.
وركــز مــدرب الكويت اإلسباني كارلوس خالل التدريبات على
زيادة الفعالية الهجومية ،باالعتماد على الثالثي أحمد العكايشي،
ويوسف ناصر ،وجمعة سعيد.
ويتطلع الكويت إلى الفوز للوصول للنقطة  17لتقليص الفارق
مع المتصدر بعشرين نقطة فريق العربي.

تعديل على البرنامج الزمني للمسابقات،
بهدف الحفاظ على المخزون البدني والفني
الذي وصل إليه الالعبين طوال الموسم".

االشتراطات والمسحات
وك ـشــف مـلـحــم أن االش ـت ــراط ــات الصحية
المنصوص عليها مطبقة بشكل دقيق خالل
الحصص التدريبية ،مبينا أن "جميع أفراد
الفريق (جهاز فني وإداري والعبون) قاموا
بعمل المسحات الــدوريــة لفيروس كورونا،
ونحمد الله الجميع بخير".
وع ــن مــوعــد انـتـهــاء ع ـقــود الــاعـبـيــن بعد
قـ ــرار ال ـتــأج ـيــل أوضـ ــح أن ــه "ال تــوجــد لــديـنــا
مشكلة بخصوص عقود الالعبين ،ألن جميع
ال ـت ـع ــاق ــدات ح ـتــى ن ـهــايــة ال ـم ــوس ــم ولـيـســت
محددة المدة ،مما يعني أن امتداد الموسم ال
يشكل ضغطا من أي نوع على إدارة الفريق".

قرار صائب
وفي ختام تصريحه اثنى ملحم على قرار
تأجيل بطولة الكأس لحين اتضاح الرؤية،
مــوجـهــا شـكــره الـجــزيــل إل ــى أع ـضــاء مجلس
إدارة االت ـ ـحـ ــاد ،الن الـ ـق ــرار ص ــائ ــب ويـصــب
فــي مصلحة الـجـمـيــع ،ويـحــافــظ عـلــى تطور
المستوى الفني للعبة وا لــا عـبـيــن ،فــي ظل
عدم توافر المناخ المالئم للتدريب أو خوض
المباريات الرسمية.

محمد عدنان

الفترة الصباحية في إجازة نهاية
األسبوع.
وكان االتحاد فرض على األندية
اللعب خالل الفترة الصباحية في
إج ــازة نهاية األسـبــوع الماضي،
لكنه حتى اآلن لم يصدر جدوله،
ومــا إذا كــان سيتوجه الــى اللعب
فــي نـهــايــة األس ـب ــوع ال ـج ــاري من
عدمه.

خالص العزاء
يتقدم القسم الرياضي
ب ـ ـ ـخـ ـ ــالـ ـ ــص ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــزاء إلـ ـ ــى
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـط ـب ـي ــة
ب ــاالت ـح ــاد ال ـكــوي ـتــي لـكــرة
القدم وطبيب المنتخبات
ال ــوط ـن ـي ــة د .عـبــدالـمـجـيــد
الـبـنــاي لــوفــاة الـمـغـفــور له
"شقيق زوجته" ،تغمده الله
بواسع رحمته وألهم أهله
وذويــه الصبر والـسـلــوان...
و"إنا لله وإنا إليه راجعون|.

األهلي يجتمع بالسولية وأجايي ومحسن للتجديد
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

تعقد لجنة التخطيط لقطاع
الكرة بالنادي األهلي المصري،
ً
ب ــرئ ــاس ــة م ـح ـســن ص ــال ــح ،غ ـ ــدا،
جـلـســة مـهـمــة مــع ثــاثــي الـفــريــق
األول لكرة القدم :عمرو السولية،
وج ـ ــون ـ ـي ـ ــور أج ـ ـ ــاي ـ ـ ــي ،وصـ ـ ــاح
م ـ ـح ـ ـسـ ــن ،لـ ـفـ ـت ــح م ـ ـلـ ــف ت ـم ــدي ــد
عقودهم التي تنتهي في يونيو
 ،2022ومعرفة مطالبهم المادية
قبل عرضها على رئيس النادي
مـ ـحـ ـم ــود الـ ـخـ ـطـ ـي ــب ،ف ـ ــي إط ـ ــار
ال ـس ـيــاســة ال ـم ـت ـب ـعــة م ـنــذ ف ـتــرة،
والخاصة بحسم التجديد لنجوم
الفريق المؤثرين بشكل مبكر.
وأع ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــى ال ـ ـخ ـ ـط ـ ـيـ ــب ل ـج ـن ــة
الـتـخـطـيــط ،وأم ـيــر تــوفـيــق مدير
لجنة التعاقدات ،الضوء األخضر
للجلوس مع الالعبين الثالثة بعد
عــودة بعثة الفريق من الكونغو
الـتــي التقي فيها مــع فــريــق فيتا
ك ـل ــوب ف ــي ال ـج ــول ــة ال ــراب ـع ــة من
دور المجموعات لدوري األبطال
اإلفريقي ،لمعرفة المطالب المالية

عمرو السولية

صالح محسن

جونيور أجايي

ل ـك ــل الع ـ ــب ،وال ـ ـبـ ــدء ف ــي ات ـخ ــاذ
خـطــوات ج ــادة ورسـمـيــة لإلبقاء
عليهم ،ومنع األندية المنافسة من
محاولة الحصول على خدماتهم.
على جانب آخر ،يرتب ثنائي
الفريق األحمر محمد الشناوي،
وول ـ ـيـ ــد س ـل ـي ـم ــان ل ـع ـق ــد جـلـســة
م ــع بـيـتـســو مــوسـيـمــانــي م ــدرب
الفريق ،بحضور زميلهما محمود
عـبــدالـمـنـعــم إلزالـ ـ ــة أي خــافــات

بينهما ،ومحاولة تخفيف عقوبة
اإليقاف التي صدرت بحق الالعب
في وقــت سابق ،في ظل الحاجة
إلــى جـهــوده فــي الـفـتــرة المقبلة،
حيث يرى نجوم الفريق األحمر
الكبار أنه يجب تخفيف العقوبة،
خصوصا أن "كهربا" لديه خبرات
ك ـب ـي ــرة ي ـج ــب االسـ ـتـ ـف ــادة مـنـهــا
ب ــدال مــن غـيــابــه شـهــرا كــامــا عن
المباريات.

وك ـ ــان الـ ـن ــادي األهـ ـل ــي عــاقــب
"ك ـهــربــا" بــإيـقــافــه م ــدة شـهــر عن
مـشــاركــات الـفــريــق ،وغــرامــة 200
أل ــف جـنـيــه بـسـبــب تـعــامـلــه غير
ال ــائ ــق م ــع م ــوس ـي ـم ــان ــي ،حـيــث
رفـ ــض م ـصــاف ـح ـتــه داخـ ـ ــل غــرفــة
خـ ـل ــع ال ـ ـمـ ــابـ ــس عـ ـق ــب م ـ ـبـ ــاراة
طالئع الجيش بالدوري المصري
الممتاز.

ةديرجلا

•
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رياضة

أتلتيكو لقلب الطاولة على تشلسي ...ومهمة مستحيلة لالتسيو
في إياب دور الـ  16بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم
يعقد أتلتيكو مدريد
اإلسباني آماله على مهاجمه
األوروغوياني سواريز ،لقلب
الطاولة أمام تشلسي
اإلنكليزي ،حين
يزور البلد الذي كان
محطة جعلت منه
أحد أفضل الالعبين
في العالم ،لخوض
إياب ثمن نهائي
دوري أبطال
أوروبا.

اق ـت ــرب مــانـشـسـتــر سـيـتــي اإلن ـك ـل ـيــزي،
وب ــاي ــرن مـيــونـيــخ األل ـم ــان ــي بـشـكــل كبير
من التأهل لدور الثمانية بمسابقة دوري
اب ـطــال اوروبـ ــا لـكــرة ال ـقــدم ،بـعــد النتيجة
ال ـت ــي حـقـقـهــا ك ــل مـنـهـمــا ف ــي ذه ـ ــاب دور
الستة عشر.
وي ـحــل أتـلـتـيـكــو مــدريــد ضيفا
على تشلسي الـيــوم في
مـ ــواج ـ ـهـ ــة ص ـع ـبــة
لمتصدر الدوري

اإلسباني ،السيما بعدما خسر على ملعبه
صفر 1-ذهابا.
وبهذا ،يحتاج أتلتيكو للفوز على تشلسي
فــي عقر داره ،إذا أراد حجز مقعده فــي دور
الثمانية للبطولة ،الذي تجرى قرعته وقرعة
المربع الذهبي أيضا يوم الجمعة المقبل.
وي ـخــوض أتـلـتـيـكــو مــدريــد م ـبــاراتــه أمــام
تشلسي بـصـفــوف مكتملة ،حـيــث استعاد
األرجـنـتـيـنــي ديـيـغــو سـيـمـيــونــي الـمــديــر
ال ـف ـنــي ل ـل ـفــريــق ج ـه ــود الع ـب ــه خــوسـيــه
خيمينيز ،ليدعم الالعب األوروغوياني
خط دفاع الفريق ،بعدما غاب عن مباراة
الذهاب بسبب اإلصابة.
وي ـس ـت ـط ـي ــع س ـي ـم ـيــونــي
أيضا االعتماد عل الالعب
كـيــران تريبير ،الــذي غاب
عـ ــن م ـ ـبـ ــاراة الـ ــذهـ ــاب فــي
ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة الـ ــرومـ ــان ـ ـيـ ــة
بـ ـ ـ ــوخـ ـ ـ ــارسـ ـ ـ ــت بـ ـسـ ـب ــب
اإليقاف.
وحافظ تشلسي
على سجله خاليا
مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـه ـ ــزائ ـ ــم
فــي أول 12
مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة
خاضها

بـمـخـتـلــف ال ـب ـط ــوالت ت ـحــت قـ ـي ــادة مــدربــه
الحالي األلماني توماس توخيل ،الذي تولى
المسؤولية في  26يناير الماضي.
وساهمت النتائج التي حققها الفريق في
اآلونة األخيرة في تقدم تشلسي إلى المركز
الرابع بالدوري اإلنكليزي.
ويـ ـ ـب ـ ــدو وض ـ ـ ــع أت ـل ـت ـي ـك ــو ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري
اإلسباني على النقيض من تشلسي ،حيث
تراجعت نتائجه في اآلونة األخيرة ،وتقلص
الفارق الذي يتقدم به على برشلونة وريال
مـ ــدريـ ــد م ـن ــاف ـس ـي ــه ع ـل ــى صـ ـ ـ ــدارة ال ـ ـ ــدوري
اإلسباني ،ليشتعل الـصــراع بينهم مجددا
عـ ـل ــى ال ـ ـ ـصـ ـ ــدارة الـ ـت ــي كـ ـ ــان أت ـل ـت ـي ـكــو
ي ـع ـت ـل ـي ـهــا ب ـ ـفـ ــارق ك ـب ـي ــر ق ـب ــل ع ــدة
أسابيع.
ولـ ـك ــن ت ـش ـل ـس ــي سـ ـج ــل 13
هـ ــدفـ ــا فـ ـق ــط ف ـ ــي  12م ـ ـبـ ــاراة
خاضها تحت قيادة توخيل،
ويحتاج الفريق للظهور بشكل
أفضل هجوميا في مـبــاراة اإليــاب
أمام أتلتيكو ،لحسم المواجهة بشكل
نهائي ،وعدم منح أتلتيكو فرصة لقلب
النتيجة لمصلحته.

اإليـطــالـيــة روم ــا قـبــل أن يلتقيه ال ـيــوم في
مباراة اإلياب.
وتبدو فرصة التسيو شبه مستحيلة في
قلب النتيجة لصالحه أمــام بايرن المتألق،
وال ـ ـ ــذي ي ـت ـص ــدر جـ ـ ــدول الـ ـ ـ ــدوري األل ـم ــان ــي
(بوندسليغا) حاليا بفارق أربع نقاط.
ولـ ـك ــن بـ ــايـ ــرن يــرفــض
اع ـت ـب ــار ال ـمــواج ـهــة
م ـح ـســومــة حـيــث
ي ـت ـعــامــل مـعـهــا
ب ـ ـ ـكـ ـ ــل جـ ـ ــديـ ـ ــة،
وقـ ــد يـسـتـعـيــد
جـهــود الــاعــب
الـ ـ ـنـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاوي

ديـ ـفـ ـي ــد أالبـ ـ ـ ــا إل ـ ــى صـ ـف ــوف ــه ،بـ ـع ــدم ــا غ ــاب
ع ــن م ـب ــاراة ال ـفــريــق أمـ ــام ف ـي ــردر بــريـمــن في
البوندسليغا.
وكانت فــرق ليفربول اإلنكليزي ،وبورتو
البرتغالي ،وبوروسيا دورتموند األلماني،
وبـ ــاريـ ــس سـ ــان ج ــرم ــان ال ـف ــرن ـس ــي ح ـجــزت
مقاعدها في دور الثمانية األسبوع الماضي،
بانتظار حسم المقاعد األربعة األخرى.
(د ب أ)

مهمة سهلة لبايرن
م ــن ج ــان ـب ــه ،س ـت ـك ــون م ـه ـمــة ب ــاي ــرن
مـيــونـيــخ سـهـلــة مـنـطـقـيــا ،بـعــد ان فــاز
على التسيو  1-4ذهابا في العاصمة

مباراتا اليوم
إيموبيلي نجم التسيو

سواريز نجم أتلتيكو مدريد

11:00

تشلسي – أتلتيكو مدريد

beINSPORTS PR1

11:00

بايرن ميونيخ  -التسيو

beINSPORTS PR2

ليفاندوفسكي نجم البايرن

غوتا يعيد ليفربول إلى سكة االنتصارات

ماني نجم ليفربول يهنئ غوتا بهدفه

أعــاد المهاجم الــدولــي البرتغالي ديــوغــو غوتا
فريقه ليفربول ،حامل اللقب ،إلى سكة االنتصارات،
بتسجيله هــدف الـفــوز فــي مرمى مضيفه وفريقه
السابق ولفرهامبتون -1صفر ،أمس األول ،في ختام
المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري اإلنكليزي
في كرة القدم.
وس ـج ــل غ ــوت ــا ،ال ـ ــذي ان ـض ــم إلـ ــى ل ـي ـفــربــول في
سبتمبر الماضي مقابل  57مليون دوالر ،الهدف
الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع
من الشوط األول.
ولـعــب غــوتــا ،الــذي غــاب أكـثــر مــن ثــاثــة أشهر
لإلصابة ،أساسيا إ لــى جانب الثنائي المصري
م ـح ـمــد صـ ــاح وال ـس ـن ـغ ــال ــي س ــادي ــو م ــان ــي ،فــي
غياب البرازيلي روبرتو فيرمينو ،فكان الثالثي
ص ــان ــع هـ ــدف الـ ـف ــوز م ــن ه ـج ـمــة م ــرت ــدة مـنـسـقــة
تبادل خاللها صــاح الكرة مع ماني ،ومنه إلى

البرتغالي المتوغل داخل المنطقة ،فسددها قوية
بيسراه على يمين مواطنه حارس المرمى الدولي
روي باتريسيو ،ا لــذي لمس ا لـكــرة بيده دون أن
ينجح في إبعادها.
وهـ ــو الـ ـف ــوز األول ل ـل ـي ـفــربــول ب ـعــد خـســارتـيــن
متتاليتين ،والثاني في مبارياته الثماني األخيرة
التي ُمني خاللها بست هزائم ،بينها خمس على
ملعبه (أنفيلد).
واستفاد ليفربول جيدا من خسارة إيفرتون
أ مــام ضيفه بيرنلي  2-1السبت ،وتوتنهام أمام
جاره ومضيفه أرسنال بالنتيجة ذاتها ،األحد،
ليلحق بــاألول إ لــى المركز ا لـســادس برصيد 46
نقطة ،وبفارق نقطة واحدة أمام توتنهام ،الذي
تراجع إلى المركز الثامن ،علما بأنه لعب مباراة
أكثر منهما.

رومينيغه يرفض التخلي عن فليك لخالفة لوف تشافي :البورتا يمكنه حل
مشاكل البرشا

أكد الرئيس التنفيذي لنادي
بايرن ميونيخ ،متصدر الدوري
األل ـ ـمـ ــانـ ــي لـ ـك ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم ،كـ ــارل
هاينتس رومينيغه ،أمس األول،
أنه ليست لديه أي نية للتخلي
عن خدمات مدربه هانزي فليك،
المتوج معه بستة ألقاب في عام
واح ــد ،مــن أج ــل خــافــة يواكيم
ل ـ ـ ــوف ف ـ ــي ت ـ ــدري ـ ــب ال ـم ـن ـت ـخــب
األل ـمــانــي عـقــب نـهــائـيــات كــأس
أوروبا الصيف المقبل.
ونقلت وكالة األنباء األلمانية
(دي ب ــي آي ـ ــه) ع ــن رومـيـنـيـغــه،
قوله" :سنكون في غاية الحماقة
إذا تــركـنــا مــدرب ـنــا ي ـغ ــادر قبل
األوان".
وأضـ ـ ــاف ال ــرج ــل الـ ـق ــوي في
النادي البافاري ،أنه تحدث مع
رئيس االتحاد األلماني للعبة
فريتس كيلر ،الذي طمأنه ،وقال:
"أجد قرار االتحاد األلماني جادا
وصحيحا بعدم االتـصــال بأي

رومينيغه
مدرب ال يزال مرتبطا بعقد بعد
 30يونيو ."2021
ووق ـ ـ ــع ف ـل ـي ــك ع ـل ــى ع ـق ــد مــع
بايرن ميونيخ حتى عام .2023
وت ـ ــاب ـ ــع رومـ ـيـ ـنـ ـيـ ـغ ــه ،ال ـ ــذي
يـ ـح ــرص ع ـل ــى أن ي ـب ـقــى فـلـيــك
على رأس اإلدارة الفنية للفريق

حتى نهاية عقده" :نعيش حاليا
الفترة األكثر نجاحا في تاريخ
بايرن ميونيخ" ،مشيرا إلى أن
"كل اتفاق يتضمن حقوقا ،لكن
أيضا واجبات".

قال تشافي هرنانديز ،العب
بــرش ـلــونــة ال ـس ــاب ــق ،إن رئـيــس
ال ـنــادي الـحــالــي ج ــوان البــورتــا
"يمكنه حل مشاكل" النادي.
وذك ــر تـشــافــي لـقـنــاة "ب ــي إن
سبورتس"" :برشلونة سيعود
ب ـكــل تــأك ـيــد ،ريــاض ـيــا ومــال ـيــا.
هناك اآلن بعض المشاكل ،لكني
مـتـيـقــن م ــن أن الب ــورت ــا يمكنه
تسويتها .أنا سعيد جدا به".
وأضـ ــاف م ــدرب فــريــق الـســد
القطري حاليا" :البورتا صديق
كبير ،وأعرفه جيدا .إنه أفضل
رئيس حظي به برشلونة".
وحـ ـ ـ ــول م ـس ـت ـق ـب ــل ل ـيــون ـيــل
م ـي ـســي ،ق ـ ــال" :م ـي ـســي يـحـتــاج
لبرشلونة ،وبرشلونة يحتاج
لـمـيـســي" ،مـشـيــرا إل ــى أن األمــر
"مسألة وقت".
(إفي)

تشافي

جيرو نجم تشلسي

«يويفا» ملتزم بإقامة «أمم
أوروبا» في  12مدينة
أكد عضو اللجنة التنفيذية باالتحاد األوروبــي لكرة القدم
(يــويـفــا) رايـنــر كــوخ الـتــزام االتـحــاد بتنظيم بطولة كــأس أمم
أوروب ــا  2020هــذا الصيف فــي  12مدينة أوروب ـيــة ،رغــم أزمــة
انتشار فيروس كورونا.
وق ـ ــال ك ـ ــوخ ،ن ــائ ــب رئ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد األلـ ـم ــان ــي ل ـل ـع ـبــة ،فــي
تصريحات لوكالة األنـبــاء األلمانية ،إن "الـهــدف هــو التمسك
بالطريقة التي سيتم بها إقامة الحدث".
واعترف كوخ ( 62عاما) بأنه من السابق ألوانه اعتبار أن ذلك
قرار نهائي ،لكنه أكد أن مصدر تفاؤله يعود إلى عامل الوقت،
حيث سيكون تأثير اللقاحات أقــوى بكثير خــال أسبوعين،
حسب وصفه.
وبعد أن تأجلت لمدة  12شهرا من العام الماضي ،من المقرر
أن تقام البطولة بين  11يونيو و 11يوليو المقبلين.

أخبار منوعة
• حقق النجم ليبرون جيمس رابع "تريبل دابل"
له هــذا الموسم ،ليقود لــوس أنجلس ليكرز إلى
ً
اكتساح غولدن ستايت ووريورز  ،97-128منهيا
ال ـم ـبــاراة بــرصـيــد  22نـقـطــة و 10مـتــابـعــات و11
تمريرة حاسمة ،وسط سيطرة شبه كاملة لليكرز
ً
ً
على المباراة ،ليحقق فوزا مهما خارج أرضه على
ملعب "شايس سنتر".
وفــي مـبــاراة أخ ــرى ،حقق اليوناني جيانيس
أنتيتوكونمبو ثالث "تريبل دابــل" على التوالي،
ل ـيــواصــل مـيـلــووكــي بــاكــس سـلـسـلــة انـتـصــاراتــه
للمباراة الرابعة بفوزه  122-133على واشنطن
ويزاردز.
• تلتقي األرجنتين مع تشيلي في  13يونيو
المقبل في بوينس إيرس في قمة الجولة االولى
من النسخة السابعة واألربعين لبطولة أميركا
الجنوبية في كــرة القدم "كوبا أميركا" ،واألولــى
التي تستضيفها جولتان :األرجنتين وكولومبيا
بحسب الــروزنــامــة الـجــديــدة لــاتـحــاد األمـيــركــي
الجنوبي للعبة "كونميبول".
• أعلن منظمو دورة "ميامي" الدولية في كرة
المضرب ،أولى دورات الماسترز لأللف نقطة ،أمس
األول ،أن البريطاني أندي موراي المتوج بلقبها

مرتين عامي  2009و ،2013سيستفيد من بطاقة
دعوة لخوض غمارها في الفترة بين  22الجاري
والرابع من أبريل المقبل.
• أعرب األلماني ألكسندر زفيريف عن استيائه
من آلية التصنيف الحالي لالعبين المحترفين في
ً
كرة المضرب ،متخذا من السويسري روجيه فيدرر
ً
ً
مثاال على سوء الترتيب الذي أعلنه مؤخرا بعد
فترة الجمود جراء تفشي فيروس كورونا.
ً
وق ــال المصنف الـســابــع عالميا "أن ــا مــن أكبر
مشجعي روجيه فيدرر ،لكنه لم يلعب منذ عام،
وهو أعلى مني في الترتيب".
• أعلن نــادي اليبزيغ ثاني ال ــدوري األلماني
لكرة القدم أمس االول أن مدافعه الدولي الفرنسي
داي ــو أوباميكانو سيغيب عــن المالعب بين 10
و 14يــومــا ،بسبب اصــابــة تـعــرض لها االحــد في
البوندسليغا ستحرمه على األرجح من االنضمام
إلى صفوف منتخب بالده االسبوع المقبل.
• قالت اللجنة األولمبية اإليطالية ،أمس األول،
إن روما خسر الطعن األخير على عقوبة اعتباره
خ ــاس ــرا -3ص ـف ــر ،بـسـبــب تـسـجـيــل الع ــب بطريق
الـخـطــأ ومـشــاركـتــه أم ــام فـيــرونــا ب ــدوري الــدرجــة
األولى اإليطالي لكرة القدم.

ميسي يقود برشلونة لمواصلة االنتفاضة

غريزمان نجم برشلونة يحرز هدفه في مرمى هويسكا

قــاد النجم الــدولــي األرجنتيني ليونيل
ميسي برشلونة إلــى مــواصـلــة انتفاضته،
واستعادة المركز الثاني من غريمه التقليدي
ريال مدريد ،عندما تغلب على ضيفه هويسكا
 ،1-4أمس األول ،في ختام المرحلة السابعة
والعشرين من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وس ـج ــل م ـي ـســي ،ال ـ ــذي خـ ــاض م ـبــاراتــه
الـ 767بألوان النادي الكتالوني معادال الرقم
القياسي ال ــذي كــان بـحــوزة زميله السابق
تشافي هرنانديس ،الهدفين األول والرابع
لبرشلونة ( 13و ،)90وصنع الهدف الثالث
للمدافع أوسكار مينغويسا ( ،)53فيما سجل
الــدولــي الفرنسي أنـطــوان غريزمان الهدف
الثاني (.)35
وسجل رافايل "رافــا" مير الهدف الوحيد
للضيوف ( )45+4من ركلة جزاء.
وتابع النادي الكتالوني نتائجه الرائعة
محليا ،بتحقيقه الفوز الرابع تواليا والرابع
عشر بمبارياته ال ــ 17األخـيــرة فــي "الليغا"،
والتي لم يذق فيها طعم الخسارة.
وتعود الخسارة األخيرة لبرشلونة في
الدوري إلى  5ديسمبر الماضي عندما سقط
أمام مضيفه قادش .2-1
واستفاد برشلونة جيدا من تعثر أتلتيكو
مدريد أمام مضيفه خيتافي سلبا ،السبت،

فشدد الخناق عليه ،مقلصا الفارق بينهما
إلى أربع نقاط ،واستعاد فارق النقطتين أمام
غريمه التقليدي ريال مدريد ،الفائز بصعوبة
على ضيفه إلتشي السبت أيضا.
وبثنائيته ،احتفل القائد ميسي بأفضل
طريقة ممكنة بمعادلته الرقم القياسي في
عدد المباريات مع النادي الكتالوني ،بخوضه
الـمـبــاراة  767فــي مختلف المسابقات منذ
عام  ،2004محققا إنجاز زميله السابق العب
الوسط تشافي ،المدرب الحالي لنادي السد
القطري.
وخاض تشافي العدد ذاته من المباريات
فــي  17عاما مــع الـنــادي الكتالوني ،قبل أن
يتركه عام .2015

صدارة الهدافين
ورفع ميسي غلته التهديفية مع برشلونة
إل ــى  21هــدفــا ه ــذا الـمــوســم ،فـعــزز صــدارتــه
لالئحة الهدافين بـفــارق ثالثة أه ــداف أمــام
زميله السابق فــي الـنــادي مهاجم أتلتيكو
مدريد الدولي األوغوروياني لويس سواريز،
وإلى  661هدفا مع  263تمريرة حاسمة.
وبات ميسي الالعب الوحيد في "الليغا"
الذي نجح في تسجيل  20هدفا أو أكثر في
 13موسما متتاليا.

ونجح ميسي في منح التقدم لبرشلونة،
إث ــر تلقية ك ــرة م ــن سـيــرغـيــو بوسكيتس،
فتالعب بخورخي بوليدو ،وســددهــا قوية
رائـعــة بيسراه مــن خــارج المنطقة ارتطمت
بالعارضة وعانقت الشباك (.)13
وعــزز غريزمان تقدم الـنــادي الكتالوني
بتسديدة قوية بيسراه من خــارج المنطقة،
إثر تمريرة من بيدري أسكنها الزاوية اليمنى
لـلـحــارس فــرنــانــديــس ( ،)35مسجال هدفه
السابع هذا الموسم.
وحصل هويسكا على ركلة ج ــزاء ،عقب
عرقلة مير من الحارس تير شتيغن ،فانبرى
لها بنفسه قوية بيمناه على يسار الحارس
األلماني (.)45+3
وتــابــع بــرشـلــونــة أفضليته فــي الـشــوط
الثاني ،ونجح في إضافة الهدف الثالث عبر
منغويسا بضربة رأسية ،إثر تمريرة عرضية
من ميسي بعد ركلة ركنية حركها له ديمبيلي،
فأسكنها على يسار الحارس فرنانديس (.)53
وختم ميسي المهرجان بتسجيله هدفه
الشخصي الثاني والرابع لفريقه عندما تلقى
م ــرة مــن الـبــرتـغــالــي تــريـنـكــاو فــي منتصف
الملعب ،فتوغل عند حافة المنطقة ،وسددها
بيسراه ،وأسكنها الزاوية اليمنى للحارس
فرنانديس (.)90
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

عين الله
ترعاهم

إعادة ترتيب
أوراق الوطن

د .ناجي سعود الزيد

ً
هل فكرت يوما بــاآلثــار النفسية واالجتماعية ،التي يسببها
مــرض ( COVID 19ال ـكــورونــا) على العاملين فــي مـجــال الرعاية
الصحية لمرضى الكورونا؟! فهم على عالقة مباشرة مع هؤالء
المرضى وأقربائهم على مدار الساعة...
ً
سأعتمد على بحث نشر مؤخرا ( 10مارس) في الدورية العالمية
 ،PLOS ONEوقام به فريق بحثي من كلية الصحة العامة والطب
المداري في لندن .school of hygiene and tropical medicine
قاموا بفحص  65دراسة من عدة دول حول الموضوع .والدراسة
ً
استخلصت نـتــائــج  97.333شـخـصــا مــن الـعــامـلـيــن فــي الــرعــايــة
الصحية لمرضى الكورونا في  21دولة.
ً
ومن النتائج التي أوضحتها هذه الدراسة أن هناك واحدا على
األقل من كل خمسة عاملين في هذا المجال ممن يعانون من الكآبة
أو القلق أو أعــراض ما يسمى باضطراب الكرب التالي للصدمة
النفسية (.)PTSD
وعند النظر للتفاصيل سنجد أن هناك  %21.8يعانون من الكآبة
والضغوط النفسية ،كما أن هناك  %28.9يعانون من القلق ،وهناك
 %21.5يعانون من .PTSD
ومما أثــار انتباه الباحثين في هــذه اإلحصائيات هو ازديــاد
كبير في عــدد الحاالت بين العاملين في منطقة الشرق األوســط
بالذات ،وهم األكثر معاناة من غيرهم في بقية المناطق الجغرافية.
ً
البد أن هناك أسبابا لذلك ،ويجب أن تكون محل اهتمام المجتمع
والمسؤولين.
وذلك يدعو للمزيد من االهتمام من قبل وزارة الصحة ،كما أن
ً
الوضع يستدعي تنوير المجتمع إعالميا حول تفهم هذه الظاهرة...
هــذه ليست دعــوة للتعاطف معهم فقط ،بــل هــي محاولة لكي
ً
يتفهم المجتمع والناس عموما الكم الهائل من الضغوط ،التي
يتعرض لها األطباء والهيئة التمريضية وكذلك أسر هؤالء ،الذين
يستحقون منا كل الدعم والشكر واالمتنان.

ً
لم تقص شعرها منذ  13عاما

ميشيل أوباما :الله يغفر لكم يا آل وندسور!
ق ــال ــت م ـي ـش ـيــل أوبـ ــامـ ــا إن م ــا روت ــه
ميغان زوجــة األمير البريطاني هاري
عــن تعليق أحــد أف ــراد العائلة المالكة
ال ـبــري ـطــان ـيــة ب ـخ ـصــوص مـ ــدى سـمــرة
بـشــرة ابنها قبل والدت ــه يــدمــي القلب،

معربة عن أملها أن تكون تجربة ميغان
ً
درسا للعالم.
واتـهـمــت مـيـغــان وهـ ــاري أح ــد أف ــراد
العائلة المالكة بإثارة مخاوف عنصرية
بشأن ابنهما ،كما اتهما أفراد الحاشية

ً
رفضت زيبا كيلي البالغة  30عاما ،وهي إحدى سكان
ً
مدينة لوبورو البريطانية ،قص شعرها طوال  13عاما،
حتى بلغ طوله مترين.
ونـقــل مــوقــع روسـيــا ال ـيــوم ،أمــس األول عــن صحيفة
"دي ـلــي م ـيــل" ،أن كيلي تعتبر صــاحـبــة أط ــول شـعــر في
بريطانيا ،إذ توقفت عن قص شعرها في سن .17
وقالت" :كان شعري ينمو بسرعة كبيرة وكان علي أن
ً
أذهب إلى مصفف الشعر أحيانا مرتين في الشهر ..وفي
مرحلة ما لم أعد أرغب في قص شعري".
إال أنها ذكــرت أنه بسبب شعرها الطويل أصبحت
ً
تعاني آالما في الرأس والرقبة ،موضحة أنها تحتاج
إل ــى ســاعــة ون ـصــف ال ـســاعــة لـغـســل ش ـعــرهــا وســاعــة
لتمشيطه.

أرادا اختصار الطريق فمات الزوج
ظـلــت ام ــرأة بريطانية فــاقــدة
ال ــوع ــي ل ـمــدة  9س ــاع ــات بـجــوار
زوجها المتوفى ،بعد أن سقطا
ً
م ـ ـعـ ــا فـ ـ ــي ح ـ ـفـ ــرة بـ ــال ـ ـقـ ــرب مــن
منزلهما فــي كوستا ديــل سول
جنوبي إسبانيا.
وأوض ـ ـ ـ ــح مـ ـص ــدر لـصـحـيـفــة
صــن الـبــريـطــانـيــة ،أن الــزوجـيــن
سـقـطــا ف ــي ح ـف ــرة عـمـقـهــا نحو
م ـت ــري ــن ف ــي  ٦م ـ ــارس الـ ـج ــاري،

ً
ً
بعدما استخدما طريقا مختصرا
ً
للوصول إلى منزلهما ،مضيفا
ً
ً
أن فيضانا حدث منذ  15عاما،
كان السبب وراء ظهور الحفرة.
ً
وت ــوف ــي ال ـ ـ ــزوج ( 74ع ــام ــا)،
ب ـعــد أن اصـ ـط ــدم رأس ـ ــه بحجر
فــي الـحـفــرة .أمــا الــزوجــة ،فظلت
فاقدة للوعي حتى صباح اليوم
التالي ،لتتمكن بعد ذلك من طلب
النجدة.

بتجاهل طلب ميغان المساعدة عندما
ً
كانت تعاني ميوال انتحارية.
وتواجه العائلة المالكة أكبر أزماتها
منذ وفاة األميرة ديانا والدة هاري عام
 1997بسبب مقابلة ميغان وزوجها مع
المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري.
وق ــال ــت ال ـس ـي ــدة األولـ ـ ــى األم ـيــرك ـيــة
ً
السابقة لقناة "إن .بي .سي نيوز" ،ردا
على سؤال عما روته الدوقة عن التعليق
على لــون بـشــرة ابـنـهــا" :أشـعــر أنــه أمر
يدمي القلب ،كانت تشعر وكأنها بين
أســرتـهــا (ل ـكــن) أســرتـهــا لــم تفكر فيها
بهذه الطريقة"ُ .
وأضافت" :كما قلت من قبل إن العرق
ليس معضلة جديدة في عالم الملونين،
ً
لذلك ليس من المفاجئ تماما أن تسمع
ما شعرت به وتراها تعبر عنه".
وتــاب ـعــت "أع ـت ـقــد وم ــا آم ــل ف ـيــه ومــا
أفكر فيه هو أن أســرة وندسور واحدة
فــي الـمـقــام األول .أدع ــو لهم بالمغفرة
والتعافي حتى يتخذوا من هــذا األمر
ً
ً
درسا لنا جميعا".
(رويترز)

رياضة الحوامل تمنع بدانة أطفالهن
ي ـش ـي ــر بـ ـح ــث جـ ــديـ ــد أج ــرت ــه
جامعة فيرجينيا إلى أن ممارسة
الــريــاضــة خــال الحمل قــد تمكن
األمـ ـه ــات م ــن أن تـخـفــض بشكل
كبير فــرص األطـفــال في اإلصابة
ب ـ ـمـ ــرض ال ـ ـس ـ ـكـ ــري ،وغـ ـ ـي ـ ــره مــن
األمراض األيضية في وقت الحق
بالحياة.
وأظـ ـه ــرت دراس ـ ــة ع ـلــى ف ـئــران
المختبر أن ممارسة األم للتمارين

خـ ـ ــال فـ ـت ــرة الـ ـحـ ـم ــل حـ ـ ــال دون
ان ـت ـق ــال األمـ ـ ـ ــراض األي ـض ـي ــة مــن
أح ــد ال ــوال ــدي ــن الـ ــذي ي ـعــانــي من
ال ـبــدانــة ،س ــواء ك ــان األم أو األب،
إلى الطفل ،وإذا كانت هذه النتائج
صحيحة في البشر فستكون لها
"آثار كبيرة" على مساعدة النساء
ال ـح ــوام ــل ف ــي ض ـم ــان أن يعيش
أطفالهن حياة صحية ممكنة.
(د ب أ)

في زمن «كورونا» ...األغنام تعانق األلمان!
عرضت مزرعة ألمانية على من
ي ـش ـع ــرون ب ــأن ـه ــم مـ ـح ــروم ــون مــن
الـتــواصــل اإلنـســانــي ،بسبب قيود
فيروس كورونا بديال غير معتاد،
وأتاحت لهم فرصة عناق أغنامها.
وقالت ليكسا فــوس ،التي تدير
ب ــرن ــامـ ـج ــا ت ـع ـل ـي ـم ـيــا ف ـ ــي م ــزرع ــة
بالقرب من هاتنغن غربي ألمانيا،
في تصريحات نقلها موقع روسيا
ال ـي ــوم ،أم ــس األول" ،لــدي ـنــا أغـنــام
رائ ـعــة هـنــا تشعر بـسـعــادة غــامــرة
إذا جــاء إلينا ال ــزائ ــرون" ،مضيفة:
"أسـمــح للناس بــزيــارة األغـنــام بال
رقيب ،وقضاء وقت ممتع معها في
الطبيعة ،بعيدا عن أي كمامات أو
تباعد اجتماعي".
ويتعين على الــزائــريــن االتـفــاق
على مواعيد المقابالت ،ليتسنى
لهم االقتراب من األغنام كثيفة الفرو
كما يشاؤون ،وفي حين أن الزيارات
مجانية فإن المزرعة تطلب تبرعات
من الزوار.
من جهتها ،ذكرت إحدى زائرات
المزرعة تيريس فيفر" :اآلن يتجنب
كــل منا االق ـتــراب مــن اآلخ ــر .دائما
هـ ـن ــاك م ـس ــاف ــة ب ـي ـن ـن ــا" ،م ـتــاب ـعــة:
"لألمانة ،دائما ما كنت أسير بجوار
م ـ ــزارع األغ ـن ــام ال ـتــي كــانــت تــرعــى
بعيدا ...وهنا األمر مختلف تماما...
هذا رائع".

يومية سياسية مستقلة

نحن بحاجة جــادة وملحة وصــادقــة إلــى إعــادة قــراءة أوراق الوطن
ً
وترتيبها ،فقد أضاعنا وأضاع البلد معنا ،حقا ،سلوك بعثرة األوراق
أو خلطها أو إهمالها أو تمزيقها وربما حرقها.
فهناك أخطاء وتراجعات كبيرة بحق الوطن ،تكشفها قــراءة أوراق
الوطن ،ارتكبتها أو ساهمت فيها كل األطراف ،عن علم ودراية وإدراك،
أو دون علم أو بال قصد أو بسذاجة ،وقد ُس ِت َر ْت حقائقها بمسلك غير
ً
ً
ً
حميد ،تمثل بالمجاملة أحيانا ،أو بالتغافل أحيانا ،وبالتحالفات أحيانا
ً
ثالثة ،أو بتفريط متعمد أحيانا أخرى.
وقــد انعكس كل ذلــك بشكل مرعب على المسار العام للوطن ،ورغم
ً
أن ـنــا نــدفــع ال ـي ــوم ثـمــن تـلــك األخ ـط ــاء وال ـتــراج ـعــات ف ــإن ه ـنــاك تجنبا
ً
واضحا عن الخوض فيها وتناولها بشكل موضوعي ومحايد وصريح
ومنطقي وبـحــس وطـنــي م ـســؤول .وأعـلــم أن الـخــوض فيها وتناولها
بالبحث والنقاش والتشخيص سيثير حساسية لــدى البعث ،وربما
يثير حفيظتهم ،بل وإطالقهم التهم واالنتقادات الالذعة ،لكل من يقترب
منها أو يثيرها.
إال أن مصلحة الوطن تستوجب أن تطرح تلك األخطاء على بساط
البحث الوطني ،حتى نخرج من دوامة التراجع والنكسات الوطنية التي
ُم ِن َي بها الوطن جراء التردد في التطرق لها وبحثها ،واتباع مسلك دس
الــرؤوس بالتراب كما تفعل النعام ،في حين أن أجسادها تتعرض لما
يؤدي بها إلى الهالك ،وهو ما يشعرني بجسامة مسؤولية إثــارة تلك
األخطاء والتراجعات دون تــردد أو تأخير ،حتى ال يستمر الوطن في
دوامة الالخروج والتقهقر المخيف.
ً
فالوطن ،قد شهد تخليا عن عقده االجتماعي ،الذي كان هو النظام
الرضائي الذي يقيد سلوك كل من الحاكم والمحكوم .كما عاش الوطن
نوازع التفرد من جهة ،والشخصانية األنانية من جهة أخرى ،من قبل
أطراف عديدة.
ً
وقد ساد الوطن صراع وهمي ،بمنطلقات فكرية غير سديدة أحيانا ،وال
ً
ً
فكرية إقصائية أو حزبية أحيانا ثانية ،وبال مبررات منطقية أحيانا ثالثة،
ً
وكانت نتيجتها الساطعة تراجع الوطن والنيل منه بلوغا إلخفاقاته.
وق ــد غ ــاب الـمـشــروع الــوطـنــي ال ــذي يــرفــع مــن ش ــأن الــوطــن ويرتقي
به ،ويعزز تماسكه ّ
وينميه ،من قبل جميع األطــراف ،والــذي يجعل من
االختالف قوة لتنقية الوطن من الشوائب ،كما هو في مجتمعات أخرى،
ً
حيث يكون االختالف سبيال لبناء الوطن ال هدمه.
وق ــد تحولنا إل ــى بـلــد ت ــروج فـيــه الـخـطــب واالق ـت ــراح ــات ،وتتسابق
الحكومة واألعضاء في هذا الميدان بال جــدوى ،لكونها فردية أنانية،
فتقدم برامج وتصورات إنشائية ،أو تقدم مقترحات استهالكية شعبوية،
فتقر قوانين ارتجالية أو قرارات ال تطبق على أرض الواقع ،أو ال تضيف
أية قيمة لبناء الوطن.
ولعل بيان األطراف المسؤولة عما آل إليه حال البلد ،وإيضاح كيف
كان لكل منهم أخطاؤه التي ساهمت في إخفاقات البلد وتراجعاته ،والتي
نحصد نتائجها المرة اليوم ،أمر غاية في األهمية ،وما سأتناوله هنا هو
اجتهادي وتقييمي الشخصي من واقع متابعاتي واطالعي على ما حزت
من معلومات ومشاهدات ،وفي حدودها ،لكنني لن أجامل أي طرف ،ولن
ً
أخطاء هم مسؤولون عنها .واألطراف
أخفي أية قناعة لدي بشأن ما أراه
التي سأتناولها من خالل إعادة ترتيب أوراقها وبال استثناء هي:
 -١أوراق األسرة الحاكمة.
 -٢أوراق الحكومات المتعاقبة.
 -٣أوراق مجالس األمة المتعاقبة.
 -٤أوراق المعارضة.
 -٥أوراق التيارات والقوى السياسية.
 -٦أوراق النخب السياسية.
 -٧أوراق التجار الوطنيين.
 -٨أوراق مؤسسات المجتمع المدني.
 -٩أوراق الصحافة واإلعالم.
 -١٠أوراق المواطنين والديوانيات.
وكلي أمل أن تتم هذه المناقشة من خالل غايتها الوطنية الهادفة إلى
تشخيص الحالة العامة التي يعيشها البلد ،والدوامة الكؤود التي لم
تخرج منها ،منذ خمسة عقود ،لوضع اليد على أهم مفاصل إشكاالت
البلد ،لرسم مسار الخروج من الدوامة وتحديد معالم التغيير الوطني
البناء والملح.
وسيكون هذا الطرح بداية لحوار وطني بحس مسؤول ،بال أحكام
مسبقة ،وال شطط في العبارات ،أو تعصب أو تشنج بالرأي ،لبناء حوار
مثمر ومفيد.

وفيات
حيدر حمزة محمد حيدر

ً
 67عاما ،شيع ،ت99099008 :

شريفة عثمان داوود مروان
أرملة :سعد راشد سعد الهويدي
ً
 76عاما ،شيعت ،ت66288542 ،96667472 :

أحالم حبيب يعقوب شماس

أرملة فيكتور قشقوش
ً
 72عاما ،شيعت ،ت99734050 ،99018046 :

فيصل حمود علي باش

ً
 85عاما ،شيع ،ت99062896 :

أحالم عبدالتواب المهدي

أرملة فهيد نفل العجمي
ً
 59عاما ،شيعت ،ت67744994 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

د .محمد المقاطع

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:37

العظمى 27

الشروق

05:56

الصغرى 13

الظهر

11:57

ً
أعلى مد  02:10صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:22

 02:08م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:57

ً
أدنى جزر  08:24صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:14

 08:52م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

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

الشكاوى والتوزيع:

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

