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لقاح «جونسون»
بالكويت في أبريل

القضاء للحكومة :راجعوا
ساعات الحظر وضوابطه

«أسترازينيكا»
باستمرار
توصي
العالمية»
«الصحة
ً
ورئيس الوزراء البريطاني يتلقاه تبديدا للمخاوف
عادل سامي

فــي وق ــت عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» ،مــن م ـصــادرهــا ،أن
ملف شراء لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد
لـ «كورونا» مدرج أمام الجهات الرقابية في البالد
منذ بداية الشهر الجاري ،مع ترجيح حسم الموافقة
عليه خ ــال أي ــام ،تــوقـعــت م ـصــادر صحية مطلعة
وصــول أولــى شحنات هذا اللقاح إلى البالد خالل
أبريل المقبل.
وأشــارت المصادر إلــى أن هــذا اللقاح ،المعتمد
مــن الهيئات الطبية العالميةُ ،
سيعطى فــي مركز
الكويت للتطعيم ،والمستشفيات ،والمراكز الصحية؛
لسهولة تخزينه في درجات حرارة الثالجة العادية،
مما يجعل توزيعه أسهل على تلك المرافق ،وبالتالي
تسريع وتيرة التطعيم.
وجددت وزارة الصحة تأكيدها مأمونية اللقاحات
المعتمدة لالستخدام في البالد.
وأكد فريق عمل ترصد اآلثار الجانبية للقاحات
عدم رصد أي آثار غير متوقعة أو أي حاالت تجلط
بالدم أو وفاة مرتبطة بتلك اللقاحات بين مجموع
من تلقوا التطعيم.
إلى ذلك ،أوصت منظمة الصحة العالمية ،أمس،
باستمرار تطعيم «أسترازينيكا» حتى إشعار آخر،
الفتة إلى أن «مزايا اللقاح تفوق مخاطره».
وبعد إيـقــاف نحو  20دولــة ،معظمها أوروبـيــة،
ً
التطعيم مؤقتا بهذا اللقاح ا لــذي تنتجه الشركة

مايكا مونرو في مطاردة غير
مرئية مع «المراقب» ص 17

ّ
تجلط
البريطانية-السويدية ،بسبب ظهور
حاالت ّ
ً
دم ــوي فــي أوردة دمــاغـيــة مرتبطة زمـنـيــا بتلقيه،
ً
أكدت المنظمة أن «حاالت التجلط الدموي كثيرا ما
تحدث ،والجلطات الوريدية تعد من أكثر أمراض
ً
القلب والدورة الدموية شيوعا على مستوى العالم».
وبينما ذكــرت المنظمة أن مجلس اللقاح ،الذي
يـقــدم إلـيـهــا تــوصـيــات بـشــأن ســامــة التطعيمات،
يراجع في الوقت الراهن جميع الدراسات والبيانات
الـمـتــاحــة ،وبـمـجــرد االنـتـهــاء مــن الـمــراجـعــة سيتم
إعالنها ،قالت كيت أوبــريــان ،مديرة قسم اللقاح بـ
«الصحة العالمية»« :عندما تحصل اللقاحات على
تصريح ط ــارئ مــن المنظمة ،فــإن هــذا يعني أنها
استوفت كل المعايير الشائعة للسالمة والفعالية
والجودة».
على صعيد متصل ،ولتبديد مخاوف األوروبيين
من «أسترازينيكا» ،قــال رئيس ال ــوزراء البريطاني
ً
بوريس جونسون ،إنــه سيأخذ هــذا اللقاح «قريبا
ً
ً
جــدا» ،معقبا« :أفضل شيء يمكنني قوله هو أنني
ً
ً
تلقيت أخ ـيــرا أخ ـبــارا تفيد بــأنـنــي ســأحـصــل على
ً ً
حقنة خاصة بي قريبا جدا ،يسعدني اكتشاف ذلك».
يأتي ذلــك بعدما أعلن رئيس ال ــوزراء الفرنسي
جان كاستكس أمس األول أنه سيتلقى نفس اللقاح،
ً
فور حصوله على الضوء األخضر مجددا من وكالة
األدوية األوروبية( .عواصم -وكاالت) ٠٤

• المحكمة اإلدارية أيدت استمراره وسالمة دواعيه
• «القرار عصي على اإللغاء لصدوره بال عيوب»
●

حسين العبدالله

ف ــي حـكـمـهــا الـ ـص ــادر أم ــس،
ب ــرئ ــاس ــة ال ـم ـس ـت ـشــار ع ـبــدال ـلــه
الـقـصـيـمــي ،وال ــذي رفـضــت فيه
دع ـ ـ ــاوى ع ـ ــدد م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن
وجـمـعـيــة الـمـحــامـيــن الكويتية
المطالبة
واتحاد المشروعات،
ِ
بإلغاء قرار مجلس الوزراء بشأن
تطبيق الحظر الجزئي ،طالبت
ال ـم ـح ـك ـمــة اإلداريـ ـ ـ ـ ــة ال ـح ـكــومــة
والسلطات الصحية بمراجعة
القرارات الخاصة بقيود الحظر
الجزئي وعدد ساعاته وضوابط
إغالق األنشطة.
المحكمة،
وأهابت
04

«الدستورية» ترفض
الطعون على االنتخابات
قررت المحكمة الدستورية أمس ،برئاسة المستشار محمد بن
ناجي ،عدم قبول طعنين انتخابيين َ
مقامين من مرشحين على
االنتخابات بكل الدوائر والمراسيم الخاصة بعملية االنتخاب.
وقالت المحكمة ،في حيثيات حكمها ،إن الطعون المقامة
غير متصلة بالعملية االنتخابية التي أجريت في  5ديسمبر
الـمــاضــي ،مبينة أن المحكمة مقيدة بــذلــك االخـتـصــاص وفق
المادة  41من قانون االنتخاب ،كما خلت الطعون من العيوب
الدستورية.
04

الفيلي :حرمان المسيء من االنتخاب والترشح
عقوبة ال يجوز تطبيقها بأثر رجعي
عضوية الداهوم لقاعدة عدم الرجعية
• ضرورة خضوع حكم إبطال ً
• المحكمة طبقت الحرمان استنادا إلى إدانة صدرت قبل نفاذ القانون
• كان على «الدستورية» ُّ
تلمس إشكاالت القانون
والتصدي لها باعتبارها مسألة أولية
07

بايدن :بوتين قاتل ...وبال قلب

اقتصاديات

«زين» 1.4 :مليار دوالر استثمار
في النفقات الرأسمالية

13

تقرير اقتصادي

ُ
محاسبة المتالعبين تعلي قيمة بورصة الكويت
11

سائقو «أوبر» في بريطانيا يحملون
صفة ّ
ال»
«عم
11

ً
 5.9مليارات دينار عجز الميزانية في  11شهرا

10

 % 40.4تراجع فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات

١٥

ً
• «قريبا سيدفع ثمن تدخله فياالنتخابات األميركية في »2020
• رئيس «الدوما» يرد :تصريحاته هستيريا ناجمة عن العجز
• أوروبا توافق على فرض أول عقوبة على الصين منذ  3عقود
ّ
فــي هـجــوم هــو األع ـنــف مـنــذ تــولـيــه الــرئــاســة ،وصــف
الــرئ ـيــس األم ـيــركــيج ــو ب ــاي ــدن ،أم ــسّ ،نـظـيــره الــرئـيــس
ً
الروسيفالديمير بوتين بـ«القاتل» ،محذرا بأنه «سيدفع
ثمن تدخله فياالنتخابات األميركية» في .2020
وجــاء هــذا التطور ،بعدما دعــم تقرير لالستخبارات
ـات قائمة منذ وقت
األميركية ،صــدر أمــس األول ،اتـهــامـ ٍ
طــويــل بــأن بوتين وراء تــدخــل موسكو فــي االنتخابات
لمصلحة دونالد ترامب.
ّ
وفــي حديث لشبكة  ABCاألميركيةُ ،بــث أمــس ،أجاب
بــايــدن عـنــد ســؤالــه إن ك ــان يعتبر أن الــرئـيــس الــروســي
ً
ً
«قــاتــل» ،بـ «نعم أعتقد ذلــك ،وال أظــن أن لديه قلبا» .وردا
عـلــى س ــؤال ع ــن ال ـع ــواق ــب ،ال ـتــي يـقـصــدهــا ،ق ــال بــايــدن:
ً
«سترون قريبا».
ورد رئ ـي ــس ال ــدوم ــا ف ـيــات ـش ـي ـســاف ف ــول ــودي ــن على
تصريحات بايدن بأنها «هستيريا ناجمة عن العجز»،
ّ ً
مشددا على أن «بوتين رئيسنا ،وأي هجوم
عليه هو هجوم على بالدنا».
وك ـ ـ ـ ــان نـ ــائـ ــب وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ّ
ال ــروس ــي ،سـيــرغــي ريــاب ـكــوف ،علق
على تقرير االستخبارات األميركية
والتهديد بفرض عقوبات جديدة
محتملة ،بأن بالده ستتعامل
بهدوء.

محليات

وأع ـل ـنــت وزارة ال ـت ـجــارة األم ـيــرك ـيــة ،أمـ ــس ،فــرض
ً
عقوبات جديدة ضد روسيا ،تدخل حيز التنفيذ اعتبارا
من اليوم الخميس ،بسبب قضية ُ
المعارض الروسي
أليكسي نافالني ،الذي تعتقد واشنطن أنه تعرض لـ
«هجوم كيميائي» ،الصيف الماضي.
في سياق متصل ،وبينما يواصل وزير الخارجية
أنـتــونــي بلينكن جــولــة آسـيــويــة هــدفـهــا إرس ــاء «ردع
مؤثر» ضد الصين ،وافق االتحاد األوروبي،

أمـ ــس ،عـلــى مـعــاقـبــة الـصـيــن عـلــى ان ـت ـهــاكــات حـقــوق
اإلنـســان المرتكبة ضــد أقلية األويـغــور المسلمة في
إقليم شينغيانغ ،رغم أن الصين هي ثاني أكبر شريك
تجاري للتكتل األوروب ــي ،وذلــك في أول عقوبة على
بكين منذ حظر األسلحة ،الذي فرضه االتحاد األوروبي
منذ ثــاثــة عـقــود عقب قمع االحـتـجــاجــات فــي ساحة
تيانانمين.
ُ
وسيدرج  4أشخاص وكيان واحد على قائمة عقوبات
االتحاد األوروبــي النتهاكات حقوق اإلنـســان ،إذا تمت
الـمــوافـقــة عـلــى ال ـقــرار بــاإلج ـمــاع فــي اجـتـمــاع وزراء
خــارج ـيــة االت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ،االث ـن ـيــن الـمـقـبــل ،في
بروكسل.
وك ــان السفير ّ الصيني ل ــدى االت ـحــاد األوروب ــي
تشانغ مينغ حــذر بروكسل من مخاطر «مواجهة»
مع بكين ،إذا تم اعتماد عقوبات.
(واشنطن ،بروكسل ،موسكو -وكاالت)
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الخالد :البدء بمشروع
سوق الصفافير
في يونيو

محليات

06
«الطيران المدني» توقع
عقد تشغيل المدرج الثالث
وتطوير أنظمة المالحة

اقتصاد
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«ذا تيكن سیت»
تستحوذ على حصة
في منصة «خبرة»

محليات
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«التنمية المستدامة»
يوصي بخطة طوارئ
للتعليم

دوليات

20

«الوزاري الخليجي» يدعو الستكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية  -العراقية
أوساط عراقية جنوبية تحذر حكومة بغداد من تفعيل اتفاق الربط السككي مع إيران
ب ـعــد أي ـ ــام م ــن اس ـت ـم ــاع م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء
إلى إفادة وزير األشغال العامة عن األعمال
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة لـتـشـغـيــل ال ـمــرح ـلــة األولـ ـ ــى من
مـشــروع ميناء مـبــارك الكبير ،والترتيبات
الـقــانــونـيــة واإلداري ـ ــة والـتـعــاقــديــة لتنفيذه،
جدد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون
الخليجي دعمه لقرار مجلس األمن رقم ،2107
ً
مـتـطـلـعــا الس ـت ـمــرار ال ـت ـعــاون م ــع الـحـكــومــة
العراقية واألمم المتحدة لمعالجة القضايا
العالقة الواردة في القرار والسيما استكمال
تــرسـيــم ال ـح ــدود الـبـحــريــة مــع الـكــويــت بعد
العالمة .162
وع ـ ّـب ــر «ال ـ ـ ــوزاري الـخـلـيـجــي» ،ف ــي الـبـيــان
الختامي الجتماعه ا ل ـعــادي ا ل ــذي عقد في
الــريــاض أم ــس ،عــن دعـمــه للجهود القائمة
ل ـت ـح ـق ـيــق األم ـ ـ ــن واالسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار فـ ــي الـ ـع ــراق
والـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى س ــام ــة ووحـ ـ ـ ــدة أراضـ ـي ــه
وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه
االجتماعي ووحدته الوطنية والحفاظ على
ً
سيادة الدولة وسلطة القانون ،مشيدا بجهود
حكومة مصطفى الكاظمي والتحالف 04

موسكو تريد من «حزب
اهلل» التخلي عن
«تالزم الجبهات» بين
سورية ولبنان

رياضة

22
الوزراء المشاركون في االجتماع بالرياض أمس (واس)

الكويت والشباب
في ضيافة السالمية
والقادسية
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محليات
األمير يهنئ أيرلندا بالعيد الوطني نائب األمير يستقبل الغانم والخالد
بعث صاحب السمو أمير
البالد ،الشيخ نواف األحمد،
ب ـبــرق ـيــة تـهـنـئــة إلـ ــى رئـيــس
ايرلندا مايكل هيغينزّ ،
عبر
فـ ـيـ ـه ــا س ـ ـمـ ــوه ع ـ ــن خ ــال ــص
تـ ـه ــانـ ـي ــه ب ـم ـن ــاس ـب ــة ذك ـ ــرى
العيد الوطني لبالده ،متمنيا
سـ ـم ــوه لـ ــه مـ ــوفـ ــور ال ـص ـحــة
وال ـعــاف ـيــة ،ولـلـبـلــد الـصــديــق
دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو نائب األمير
وولــي العهد ،الشيخ مشعل
األحـ ـ ـمـ ـ ــد ،ورئـ ـ ـي ـ ــس مـجـلــس
ال ــوزراء سمو الشيخ صباح
ال ـ ـخـ ــالـ ــد ب ـب ــرق ـي ـت ــي ت ـه ـن ـئــة
مماثلتين.

ً
نائب األمير مستقبال رئيس الوزراء أمس
استقبل سمو نــائــب األمـيــر وول ــي العهد
الشيخ مشعل األحـمــد ،بقصر بيان ،صباح
أمس ،رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم.

واستقبل سـمــوه ،رئـيــس مجلس ال ــوزراء
سمو الشيخ صباح الخالد.

ً
العلي يبحث شؤونا أمنية مع  5سفراء
ب ـح ــث وزيـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،ال ـش ـيــخ
ثــامــر ال ـع ـلــي ،م ــع سـفـيــر جـمـهــوريــة
ال ـس ـن ـغ ــال لـ ــدى ال ـ ـبـ ــاد ،ع ـب ــداألح ــد

ً
«الداخلية» 23 :مخالفا للحظر
والحجر المنزلي

أعلنت وزارة الداخلية ،مخالفة  23شخصا لقانون حظر
التجول الجزئي والحجر المنزلي ،أمس ،بواقع  17مواطنا
و 6من جنسيات أخرى.
وأكـ ـ ــدت ال ـ ـ ــوزارة أن ــه ت ــم ات ـخ ــاذ اإلجـ ـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة
بإحالتهم لجهات التحقيق المختصة وسجلت قضايا
بهذا الشأن.

إمباكي ،وسفير مملكة البحرين لدى
الـكــويــت ،صــاح الـمــالـكــي ،التعاون
ال ـم ـش ـت ــرك .وق ــال ــت اإلدارة ال ـعــامــة
للعالقات واإلعالم األمني بالوزارة،
ف ــي ب ـي ــان ص ـح ــاف ــي ،إنـ ــه ت ــم خــال
اللقاء بحث عــدد مــن الموضوعات
ذات االهـ ـتـ ـم ــام ال ـم ـش ـت ــرك ،وس ـبــل
تـعــزيــز ال ـت ـعــاون فــي كــل الـمـجــاالت
األمنية.
وأشارت إلى أن السفيرين توجها
بالشكر والتقدير إلى الكويت على
حسن االستقبال وكرم الضيافة ،وما
تـقــد مــه مــن جـهــود حثيثة للحفاظ
على أمن واستقرار المنطقة.
وأضافت أن العلي التقى أيضا مع
سفير الكويت لــدى مملكة بلجيكا
ورئ ـ ـيـ ــس ب ـع ـث ـت ـي ـهــا لـ ـ ــدى االتـ ـح ــاد
األوروبــي والناتو جاسم البديوي،

ً
العلي مستقبال السفير إمباكي
وس ـف ـي ــر الـ ـك ــوي ــت ل ـ ــدى ج ـم ـهــوريــة
ألمانيا االتحادية عبدالرحمن البدر،
وس ـف ـي ــر الـ ـك ــوي ــت ل ـ ــدى ج ـم ـهــوريــة
أذربيجان سعود الرومي.
وب ـ ـي ـ ـنـ ــت أنـ ـ ـ ــه تـ ـ ــم خـ ـ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء
بـ ـ ـح ـ ــث عـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع ـ ــات

• الرشيدي :مناقصة قريبة خاصة بنظام المراقبة اآللي على األسعار
• المانع :نظام لمراقبة السلع وقراءة المخزون االستراتيجي باألسواق
جورج عاطف

افتتح وزير الكهرباء والماء
والـ ـط ــاق ــة الـ ـمـ ـتـ ـج ــددة ،وزيـ ــر
الشؤون االجتماعية والتنمية
ا ل ـ ـم ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة د .مـ ـشـ ـع ــان
ال ـ ـع ـ ـت ـ ـي ـ ـبـ ــي ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،ج ـم ـع ـيــة
حـمــا يــة المستهلك المشهرة
ً
حــديـثــا بــال ـقــرار ال ـ ــوزاري رقــم
( )2021/ 16فــي خـطــوة رائــدة
ب ـم ـج ــال ال ـع ـم ــل الـمـجـتـمـعــي
وب ـ ـنـ ــاء وال ـ ـشـ ــراكـ ــة الـ ـت ــي مــن
شأنها النهوض بالمجتمع.
وثمن العتيبي الدور الكبير
الــذي تقوم به جمعية حماية
المستهلك فــي ضـبــط أسـعــار
ً
ال ـ ـس ـ ـلـ ــع ،م ـت ـم ـن ـي ــا ال ـت ــوف ـي ــق
للقائمين على الجمعية.
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،قـ ـ ــال ال ــوك ـي ــل
الـ ـمـ ـس ــاع ــد ل ـ ـشـ ــؤون ال ــرق ــاب ــة
وحماية المستهلك في وزارة
الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة ع ـيــد
الرشيدي ،إن اشهار الجمعية
ج ـ ـ ـ ــاء م ـ ـتـ ــواف ـ ـقـ ــا والـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون
(  )2014 /39ب ـ ـشـ ــأن ح ـم ــا ي ــة
المستهلك ،والذي اجاز اشهار
ً
جمعيات لهذا الغرض ،مشيرا
إلى أن دور الجمعية مكمل لما
ت ـق ــوم ب ــه «الـ ـتـ ـج ــارة» السـيـمــا
ق ـط ــاع ال ـح ـمــايــة ف ــي الــرقــابــة
وال ـتــوع ـيــة بـكـيـفـيــة مـحــافـظــة
المستهلك على حقوقه.
وك ـ ـ ـشـ ـ ــف ال ـ ـ ــرشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدي ،ف ــي
ت ـ ـ ـصـ ـ ــريـ ـ ــح ص ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــي أمـ ـ ــس
ع ـل ــى ه ــام ــش االف ـ ـت ـ ـتـ ــاح ،عــن
طــرح ال ــوزارة مناقصة قريبة
خاصة بنظام المراقبة اآللــي

العتيبي خالل افتتاح مقر الجمعية أمس
ع ـل ــى األسـ ـ ـع ـ ــار ،ال ـ ـ ــذي يـتـيــح
لـلـمـسـتـهـلـكـيــن االطـ ـ ــاع على
ً
أسعار المنتجات ،مشيرا إلى
أن ه ــذا ال ـن ـظــام ،ال ــذي سيرى
ال ـ ـ ـنـ ـ ــور ق ـ ــريـ ـ ـب ـ ــا ،س ـي ـت ـض ـمــن
فـ ــي م ــرح ـل ـت ــه األولـ ـ ـ ــى ال ـس ـلــع
األساسية.

غلق النشاط
ودعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـ ــرش ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــدي
الـمـسـتـهـلـكـيــن الـ ــى االت ـص ــال
ال ـف ــوري عـلــى ال ـخــط الـســاخــن
( )135ل ــاب ــاغ ع ــن أي زي ــادة
مصطنعة فــي ا س ـعــار السلع
سواء في الجمعيات التعاونية
ً
أو األس ــواق الـمــوازيــة ،مــؤكــدا
أن اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح مـ ـق ــر ال ـج ـم ـع ـيــة
يعزز مجال التوعية وحماية

ال ـم ـس ـت ـه ـلــك ل ـت ـح ـق ـيــق أف ـضــل
خدمة ،كما أنه يضمن سهولة
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل ورص ـ ـ ــد األسـ ـع ــار
واستقبال الشكاوى.
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول االسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدادات
ل ـح ـل ــول ش ـه ــر رم ـ ـضـ ــان ،بـيــن
ال ــرشـ ـي ــدي أن الـ ـ ـ ـ ــوزارة عـلــى
أهبة االستعداد للقيام برصد
ميداني للكميات واألسعار في
حين أن السلع متوفرة وتشهد
ح ــرك ــة االسـ ـتـ ـي ــراد انـســايـبـيــة
كــام ـلــة ،م ـش ــددا عـلــى ض ــرورة
الـ ـ ـت ـ ــزام االنـ ـشـ ـط ــة ال ـت ـج ــاري ــة
ب ــالـ ـض ــواب ــط واالش ـ ـتـ ــراطـ ــات
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،السـ ـيـ ـم ــا أن ع ــدم
االل ـت ــزام يـعــرض الـنـشــاط إلــى
الغلق في حال اصرار صاحبه
على المخالفة.
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال رئـ ـي ــس

ةديرجلا  :تثبيت
ً
العجيل لـ ً
 43موظفا إشرافيا بـ «الشؤون»
•

كـشــف الــوكـيــل الـمـســاعــد لـقـطــاع ال ـشــؤون الـمــالـيــة واإلداريـ ــة
باإلنابة في وزارة الشؤون االجتماعية ،صالح العجيل ،عن تثبيت
ً
 43موظفا من أصحاب الوظائف اإلشرافية (مديرين ،مراقبين،
رؤساء أقسام) في جميع قطاعات الوزارة.
وأوضح العجيل لـ «الجريدة» أن عملية التثبيت جاء ت عقب
التأكد من استيفاء الموظفين المشمولين بها للشروط القانونية
المقررة والمعمول بها في هذا الشأن.

صالح العجيل

محافظ األحمدي التقى
االتحاد العربي للتضامن
ّ
ثمن محافظ األحمدي،
الشيخ فواز الخالد ،الجهود
الحثيثة والمساهمات
االجتماعية الفاعلة لكل
مؤسسات الدولة الرسمية
واألهلية والتطوعية.
وأعرب الخالد خالل
استقباله ،أمس ،رئيس
االتحاد العربي للتضامن
االجتماعي إبراهيم البوير،
والمستشار اإلعالمي
لالتحاد عبدالله العنزي،
عن سعادته باالطالع على
انشطة وبرامج االتحاد،
وخطة عمله خالل المرحلة
المقبلة ،كما بحث أوجه
التعاون المشترك بين
المحافظة واالتحاد ،سائال
المولى سبحانه أن يوفق
القائمين عليه في مسيرتهم
الهادفة إلى خدمة المجتمع.

ً
«كونا» :ال موقع إلكترونيا
للوكالة غير موقعنا الرسمي

العتيبي يفتتح جمعية حماية المستهلك:
ِّ
نثمن دورها في ضبط األسعار
●

سلة أخبار

الـجـمـعـيــة مـشـعــل ال ـمــانــع إنــه
ً
تـ ــزام ـ ـنـ ــا م ـ ــع اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح ال ـم ـق ــر
واش ـه ــار الـجـمـعـيــة أطـلـقـنــا 4
مشاريع خاصة بالمستهلكين
أولـ ـه ــا ن ـظ ــام خ ــدم ــة ال ـع ـمــاء
الستقبال الشكاوى وتحويلها
إلــى جهات االختصاص ،إلى
جانب تطبيق خاص لحماية
ً
المستهلكين ،مـشـيــرا إ لــى أن
ث ـم ــة ن ـظ ــام ــا ل ـم ــراق ـب ــة الـسـلــع
وقراءة المخزون االستراتيجي
فـ ــي ال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـت ـع ــاون ـي ــة
واألس ــواق الموازية لمساندة
الجهات الحكومية في توفير
تقارير دوري ــة وق ــراء ات حول
المخزون.
وت ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــع :س ـ ـي ـ ـتـ ــم تـ ـق ــدي ــم
رســائــل خــاصــة للمستهلكين
لتوعويتهم من خالل وسائل
ال ـت ــواص ــل ،ف ــي حـيــن سيكون
هناك التزام من أعضاء مجلس
اإلدارة ب ـشــأن تــوفـيــر مــزانـيــة
خ ــاص ــة م ــن أم ـ ـ ــوال األعـ ـض ــاء
لتقديم خدمات متنوعة.
وعـ ــن «ال ـت ـع ــاون ـي ــات» الـتــي
لـ ــم ت ـن ـضــم ب ـع ــد إل ـ ــى ال ـن ـظــام
اآللـ ـ ـ ـ ــي ل ـ ـمـ ــراق ـ ـبـ ــة ال ـ ـم ـ ـخـ ــزون
االس ـت ــرات ـي ـج ــي ،ب ـيــن ال ـمــانــع
أن اتـحــاد الجمعيات سيقوم
بإصدار تعميم لربط مخزونها
ب ـ ــالـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام ب ـ ـ ـهـ ـ ــدف ت ـح ـق ـي ــق
الـشـفــافـيــة الـكــامـلــة بــالـشــراكــة
مع وزارة التجارة في منطقة
ال ـ ـصـ ــديـ ــق واع ـ ـ ـطـ ـ ــاء قـ ـ ـ ــراءات
للجهات الحكومية.

المشتركة ،وآلية التنسيق والعمل
بـيــن الـمــؤسـســة األم ـن ـيــة وس ـف ــارات
الكويت بالخارج ،والتي تؤدي إلى
المزيد من التسهيالت للمواطنين
ف ــي ال ـ ـخـ ــارج .وأعـ ـ ــرب ال ـس ـف ــراء عن
شكرهم لوزير الداخلية على حسن

االس ـت ـق ـبــال ،مـعــربـيــن عــن تقديرهم
ال ـ ـع ـ ـم ـ ـيـ ــق ل ـ ـل ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة األمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة،
وج ـ ـهـ ــودهـ ــا ف ـ ــي ت ــوطـ ـي ــد ع ــاق ــات
الـ ـك ــوي ــت مـ ــع كـ ــل الـ ـ ـ ــدول ال ـش ـق ـي ـقــة
والصديقة.

نفى الناطق الرسمي باسم
وكالة «كونا» عصام الرويح
وجود أي موقع إلكتروني
للوكالة على الشبكة
العنكبوتية غير موقعها
الرسمي .وأكد الرويح في
تصريح صحافي أنه «ال صلة
للوكالة بأي موقع إلكتروني
يحمل أي عنوان مشابه
أو يتحايل القائمون عليه
بتبديل بعض أحرفه لإليحاء
بأنه موقع كونا» .وشدد على
«عدم مسؤولية الوكالة عن أي
موقع إلكتروني آخر ينسب
إليها» مبينا أنه سيتم اتخاذ
جميع اإلجراءات القانونية
الالزمة في هذا الصدد.

٤
محليات
لقاح «جونسون آند جونسون» في الكويت أبريل المقبل
ةديرجلا

•
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 8وفيات و 1504إصابات جديدة بـ «كورونا» وتعافي 1452
عادل سامي

 219حالة في العناية
المركزة ...والحاالت
النشطة 14206

عـلـمــت «الـ ـج ــري ــدة» أن أولـ ــى ش ـح ـنــات لـقــاح
«جونسون آنــد جونسون» ستصل الكويت في
أبريل المقبل ،وسيتم استخدامه للبالغين من
ً
سن  18عاما فما فوق.
وأكدت مصادر صحية مطلعة أن ملف شراء
لـقــاح «جــونـســون آنــد جــونـســون» لــدى الجهات
الرقابية اآلن للموافقة عليه ،حيث قدمت وزارة
الصحة عقود الـشــراء للجهات الرقابية مطلع
الشهر الـجــاري ،وفــي انتظار حسم هــذا الملف
والموافقة عليه خالل أيام.
وأش ـ ـ ـ ــارت الـ ـمـ ـص ــادر إل ـ ــى أن ال ـل ـق ــاح ف ـعــال
ومعتمد مــن الـهـيـئــات الطبية الـعــالـمـيــة ،وهــو

أول لقاح يستخدم من جرعة واحــدة ،موضحة
أنــه سيتم إعـطــاؤه فــي مــركــز الكويت للتطعيم
والـمـسـتـشـفـيــات وال ـمــراكــز الـصـحـيــة ،لسهولة
تخزينه في درجات حرارة الثالجة العادية ،مما
يجعل توزيعه أسهل على تلك المرافق.
وذكرت أن اللجان الفنية بالوزارة ،التي تضم
خـبــراء فــي الـصـحــة الـعــامــة والــرقــابــة الــدوائـيــة،
أجــرت مراجعة شاملة لجميع الجوانب الفنية
والعلمية والمراقبة الدقيقة لسالمة ومأمونية
اللقاح بعد استخدامه ،مؤكدة أن الكويت ال تألو
جهدا فــي توفير اللقاحات اآلمـنــة والمعتمدة،
واللجان الفنية ترصد جميع اللقاحات وتتابعها

ُ
األنسولين
مضخة
طلق
ت
«»Medtronic
ّ
«مينيمد ج  »780لدعم مصابي السكري

عن كثب ،وال يتم التعاقد إال مع اللقاحات اآلمنة.
جــديــر بــالــذكــر أن منظمة الـصـحــة العالمية
اعـ ـتـ ـم ــدت لـ ـق ــاح «ج ــونـ ـس ــون آن ـ ــد ج ــون ـس ــون»
لــاسـتـخــدام ال ـطــارئ فــي جميع ال ـب ـلــدان ،حيث
إنه أول لقاح تعتمده المنظمة كمقرر من جرعة
واحــدة ،وهــو ما سيؤدي إلــى تسهيل التطعيم
في جميع البلدان.
يـشــار إل ــى أن الـبـيــانــات المستفيضة ،التي
ق ــدم ـت ـهــا ش ــرك ــة «ي ــانـ ـس ــن» ،ال ـم ـن ـت ـجــة ل ـل ـقــاح،
والمستمدة مــن الـتـجــارب السريرية الواسعة،
تظهر أن اللقاح فعال في أوساط كبار السن.
وفي سياق اإلصابات ،أعلنت وزارة الصحة

تسجيل  1504إصابات جديدة بـ «كورونا» خالل
الـ  24ساعة الماضية ،كما سجلت وفاة  8حاالت،
ليرفع إجمالي الوفيات إلى  1194حتى اآلن.
وشهدت ال ـ  24ساعة الماضية شفاء ،1452
بينما بلغ عــدد مــن يتلقى الــرعــايــة الطبية في
أقـســام العناية المركزة  ،219ليصبح مجموع
الحاالت التي ما زالت تتلقى الرعاية الطبية 14
ألفا و 206حاالت.
وذك ــرت «الـصـحــة» فــي تـقــريــرهــا الـيــومــي ،أن
عــدد المسحات الـتــي تــم إجــراؤهــا خــال الـ ـ 24
ساعة الماضية بلغ  9277مسحة ،ليصل مجموع
الفحوصات منذ بداية الجائحة وحتى اآلن إلى

مليون و 933ألفا و 173فحصا مخبريا ،وبذلك
تبلغ نسبة اإلصابات الجديدة من عدد المسحات
 16.2في المئة.
فــي مجال آخــر ،رســم مستشفى الفروانية
لوحة تذكارية لجميع كوادره الطبية والفنية
واإلدارية ،ممن شاركوا في التصدي لجائحة
«كورونا».
وقال المستشفى ،في حسابه على «تويتر»،
«نعمل يدا بيد نكمل بعضنا البعض» ،مشيرا
إلى أن جميع الطواقم الطبية والفنية واإلدارية
سهرت على سالمة أرواح مرضاهم ،وعرضت
حياتها للخطر في سبيل الكويت وأهلها.

«ضمان» توقع اتفاقية مع «إنترسيستمز»
إلنشاء وتطوير نظام الملف الصحي الموحد

ً
تساعد على التنبؤ باحتياجاتهم من األنسولين وضبط توصيله ذاتيا للجسم التحول الرقمي هدف رئيسي في استراتيجية الشركة نحو رعاية صحية ذكية
ً
أعلنت شركة « »Medtronicالرائدة عالميا
في مجال التكنولوجيا الطبية ،أمس ،إطالق
نظام « MiniMed™ 780Gمينيمد  780ج»
فــي أس ــواق الـكــويــت ،برعاية وزارة الصحة
ّ
ورابطة السكر.
وقــالــت الشركة ،فــي بـيــان ،إن هــذا الجيل
الحديث من المضخة المهجنة ذات الحلقة
المغلقة ( )AHCLيتنبأ باحتياجات المصاب
ً
م ــن األن ـس ــول ـي ــن ،وض ـب ــط تــوص ـي ـلــه ذات ـي ــا
للجسم ،إضافة إلى آلية استخدام االتصال
بالهاتف الذكي للوصول للمعلومات بكل
ُيسر وسهولة.
من جهته ،أوضح الوكيل المساعد لشؤون
األدوي ـ ـ ــة وال ـت ـج ـه ـي ــزات ال ـط ـب ـيــة ف ــي وزارة
ّ
الصحة ،د .عبدالله البدر ،أن السكري ُيعد
ً
حاليا أحد التحديات الصحية الحرجة ،حيث
جاء ت جائحة «كورونا» لتسلط المزيد من
ً
األضواء على هذه الحالة ،نظرا ألن مصابي
السكري هم أكثر عرضة لإلصابة بمضاعفات
خطيرة ّ
جراء اإلصابة بـ «كوفيد.»19 -
ّ
وبين البدر أنه من الضروري أن نواصل
ج ـه ــود ال ـتــوع ـيــة ح ــول أه ـم ـيــة إدارة حــالــة
ال ـ ـس ـ ـكـ ــري ،والـ ـبـ ـح ــث ع ـ ــن طـ ـ ــرق لـتـسـخـيــر
ا لـتـكـنــو لــو جـيــا لتحسين ح ـيــاة المصابين
بــه ،مردفا« :ونحن إذ نضع صحة وسالمة
ّ
المصابين بالسكري في مقدمة أولوياتنا،
ف ــإنـ ـن ــا نـ ـث ـ ّـم ــن جـ ـه ــود قـ ـط ــاع الـ ـصـ ـح ــة فــي
شركتي أوالد جاسم ال ــوزان وMedtronic
ومساهمتهما في تحقيق هذه األولوية».

الخوارزميات الذكية
بـ ـ ــدوره ،أك ــد رئ ـيــس شــركــة Medtronic
ال ـش ــرق األوسـ ــط وإفــري ـق ـيــا ووسـ ــط وش ــرق
أوروبــا ،ماجد قدومي« ،أن إطــاق «مينيمد
 780ج» هو أحدث مثال على كيفية استخدام
الشركة للخوارزميات الذكية لتحسين نتائج
المصابين وتبسيط ال ـقــرارات لألشخاص
المصابين بالسكري ،واالستفادة من علوم
البيانات الدقيقة ،وقدرات الذكاء االصطناعي
لدى الشركة».

وأضاف قدومي« :من المضخة الذكية إلى
ً
القلم الذكيّ ،
تقدم محفظة األعمال لدينا حلوال
مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا لمساعدة
الـمـصــابـيــن ع ـلــى اخ ـت ــاف م ــراح ــل رحـلـتـهــم
العالجية مع السكري».
من جانبه ،قال المدير العام لقطاع الرعاية
ال ـص ـح ـيــة ف ــي ش ــرك ــة أوالد ج ــاس ــم الـ ـ ــوزان
للتجارة العامة الموزع لمنتجات Medtronic
بــال ـكــويــت ،وه ــي إحـ ــدى ال ـش ــرك ــات الـتــابـعــة
لمجموعة ميزان القابضة ،د .راشد خزعل« ،إنه
مع انتشار جائحة كوفيد  19تفاقمت الحاجة
إلى تقنيات أحدث وأكثر ذكــاء ،واستشعرنا
ً
أهمية العمل جنبا إلى جنب مع Medtronic
إلطالق «مينيمد  780ج» ،حيث يمكن لمصابي
السكري من النوع األول ،التركيز على حياتهم
بشكل أكبر ،وبمقدار أقل على حالة السكري.
وتابع خزعل :نحن نشهد بالفعل التأثير
ال ـ ـ ــذي أحـ ــدث ـ ـنـ ــاه ،وقـ ـ ــد ت ـل ـق ـي ـنــا ردود فـعــل
إيجابية من األطباء من جميع أنحاء العالم،
والذين الحظوا بساطة المضخة التي مكنت
مصابي السكر من التكيف بسرعة كبيرة مع
هذا النظام الــذي منحهم الحرية والسيطرة
لتحسين نوعية وجودة حياتهم».

ُ
تضاعف معدل اإلصابة

ميدترونيك سباقة في تقديم أحدث التقنيات
ّ
لمساعدة مصابي الـســكــري على إدارة هذه
الحالة «.
يــذكــر أن نـظــام  ،MiniMed™ 780Gالــذي
تمت الموافقة على استخدامه مع األشخاص
م ــن ع ـمــر  7إل ــى  80س ـنــة ،يـعـطــي الـتــوقـعــات
مــن احـتـيــاجــات األنـســولـيــن واالس ـت ـف ــادة من
ً
خ ــوارزم ـي ــة  SmartGuardTMاألك ـث ــر تـقــدمــا
فــي الـشــركــة لـتــوصـيــل األنـســولـيــن األســاســي
وتصحيح الجرعات طوال الوقت وعلى مدار
الساعة ،وكــل  5دقائق اذا دعــت الحاجة ،مما
يساعد المزيد من األشخاص المصابين على
الوصول إلى أهدافهم في نسبة السكر في الدم
بمرونة أكبر مع جهد أقل .2.3.4.5.6
ويـتـضـمــن الـنـظــام خــاصـيــة االت ـص ــال عبر
البلوتوث ،مما يسمح للمستخدمين ّ
بتتبع
م ـع ـلــومــات ال ـم ـض ـخــة وم ـع ـل ــوم ــات ال ـمــراق ـبــة
ال ـم ـس ـت ـمــرة ل ـل ـج ـلــوكــوز بـيـســر وس ـه ــول ــة مع
خ ـي ــارات مخصصة للتنبيهات وات ـجــاهــات
الجلوكوز في الوقت الفعلي الحقيقي ،إضافة
إلى مشاركة المعلومات بشكل تلقائي وآمن مع
مقدمي الرعاية واختصاصي الرعاية الصحية
بفضل تطبيق « CareLinkTMكيرلينك».

ّ
الصماء
من جهته ،أشار استشاري الغدد
وال ـس ـك ــر ،ورئـ ـي ــس رابـ ـط ــة ال ـس ـك ــر ،د .ولـيــد
الضاحي ،إلــى أن األبـحــاث أظـهــرت أن معدل
ّ
اإلصابة بالسكري من النوع األول تضاعف
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت خـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـع ـش ــري ــن
ال ـم ــاض ـي ــة ،م ـم ــا يـ ـب ــرز الـ ـح ــاج ــة الـمـل ـحــة
لمعالجة عــبء هــذه الحالة ،الفتا إلــى أن
ً
ً
التكنولوجيا الطبية تلعب دورا مهما في
المساعدة على تحقيق ذلك.
وق ـ ــال ال ـض ــاح ــي إن تــوف ـيــر أح ــدث
التقنيات يساعد المصابين بالنوع
ّ
األول مـ ـ ــن ا لـ ـ ـس ـ ــك ـ ــري عـ ـل ــى إدارة
ّ
حالتهم بطريقة أ فـضــل ويحسن
نوعية وجــودة حياتهم ،مؤكدا
أن ـ ـ ــه لـ ـط ــالـ ـم ــا كـ ــانـ ــت ش ــرك ــة

القضاء للحكومة :راجعوا ساعات...
في حيثيات حكمها ،بالحكومة والسلطات الصحية ضرورة مراجعة
تلك القيود واالشتراطات ،وعدد ساعات الحظر وإغالق األنشطة

التجارية والقيود المفروضة على السفر ،بحسب اإلحصائيات
اليومية ونتائج االستقصاء الوبائي ،بما يكفل تحقيق التوازن
ً
بين المصلحة العامة وسالمة المجتمع من جانب ،فضال عن حقوق
األف ــراد وحرياتهم والمصالح االجتماعية واالقتصادية للدولة
واألفراد من جانب آخر.
وذكرت أن قرار تطبيق الحظر صدر بغية المحافظة على الصحة
ً
العامة للمواطنين والمقيمين ،متسقا مع واقع الحال ،ومبرأ من
كل عيب ،وال تشوبه شائبة إساءة استعمال السلطة ،مما يكسبه
ً
عصمة تجعله عصيا على اإل ل ـغــاء ،مبينة أ نــه استند إ لــى حالة
واقعية من حاالت الضرورة المستوجبة التخاذ إجراءات وتدابير
خاصة واستثنائية لمواجهة تنامي عدد المصابين ونسبة إشغال
المستشفيات وغرف العناية المركزة ،وما يتكبده الطاقم الطبي
من جهد ومعاناة كبيرين ،كظرف قهري.
وأضافت أن قوام المعادلة هو التناسب الطردي بين اإلصابات
ً
والـقـيــود ،مــؤكــدة أنــه ليس صائبا تقييم الـقــرار المطعون عليه،
ومــا يفرضه مــن قـيــود واش ـتــراطــات صحية م ـشــددة ،مــن منظور
األصحاء وأصحاب المصالح االقتصادية والمشروعات الصغيرة،
وسائر أفراد المجتمع الذين افتقدوا مزاولة أنشطتهم الرياضية
وتواصلهم األسري واالجتماعي ،وحرية السفر وتنظيم الندوات،
الفـتــة إل ــى أن الـفــاصــل فــي الــرقــابــة عـلــى صـحــة ال ـق ــرار مــا تكشفه
الممارسة الفعلية والرسمية من أعداد المرضى ومخالطيهم ،حال
التوجه للمستشفيات ،وقدرتها على استيعاب الكم غير المعتاد
من المصابين بالوباء ،وخشية عــدم توفر غــرف العناية الالزمة
والمعدات الكافية والطواقم الطبية المتخصصة.
ً
وأهابت المحكمة بجمعيات النفع العام ،وخصوصا جمعية
ً
المحامين ،أال تألو جهدا في حث أفراد المجتمع بكل وسائل اإلعالم
ومنصات التواصل إلى االلتزام باالشتراطات والضوابط الصحية،
والدعوة إلى التسجيل الرسمي لتلقي اللقاح المضاد للوباء ،للحد
من انتشاره وتفشيه ،داعية كل المجتمع إلى مكافحة شيوع ظاهرة
االرت ـيــاب الــدائــم مــن أعـمــال اإلدارة وقــراراتـهــا فــي مكافحة الوباء
وتداعياته ،وإلى التصدي لجميع أنواع الشائعات واألخبار التي ال
تستند إلى دليل من العلوم الطبية أو المصادر الصحية الموثوقة
ً
ً
والمعتمدة دوليا ومحليا.

«الدستورية» ترفض الطعون...
من جانب آخر ،رفضت لجنة فحص الطعون  3طعون على قانون
المطبوعات والنشر والخدمة المدنية وإيجارات العقارات ،لعدم اتصال
الطعن على المسألة الدستورية بوقائع القضايا التي نظرتها المحاكم.

«الوزاري الخليجي» يدعو الستكمال...
ال ــدول ــي ف ــي مــواج ـهــة ال ـج ـمــاعــات اإلره ــاب ـي ــة والـمـيـلـيـشـيــات
المسلحة.
وكانت الكويت أكدت في غير مناسبة سعيها إلى ترسيم
الحدود البحرية مع العراق بعد النقطة  ،162إذ أوضح نائب
وزيــر الخارجية السابق خالد الجارالله في سبتمبر 2019
ً
تعليقا على شـكــوى عــراقـيــة لمجلس األم ــن أن الـحــديــث عن

أعلنت شــر كــة مستشفيات
الـ ـضـ ـم ــان ال ـص ـح ــي (ضـ ـم ــان)
تــوقـيــع اتـفــاقـيــة ن ـظــام الملف
الـصـحــي الـمــوحــد ( )EMRمع
شــركــة إنترسيستمز الــرائــدة
في مجال تكنولوجيا البيانات
اإلبــداع ـيــة لـمـســاعــدة العمالء
فـ ــي إي ـ ـجـ ــاد الـ ـحـ ـل ــول ال ــذك ـي ــة
والتشغيل البيني السريع.
تــم تــوقـيــع االتـفــاقـيــة خــال
ال ـح ـف ــل االفـ ـت ــراض ــي م ــن قـبــل
الرئيس التنفيذي بالوكالة في
شركة ضمان الدكتور محمد
الـقـنــاعــي ،وال ـمــديــر اإلقليمي
لمنطقة الشرق األوسط والهند
في شركة إنترسيستمز علي
أبي رعد.
وت ـعــد االت ـفــاق ـيــة جـ ــزء ا من
استراتيجية شاملة لتطوير
ن ـ ـ ـظـ ـ ــام ال ـ ـ ـس ـ ـ ـجـ ـ ــات الـ ـطـ ـبـ ـي ــة
اإلل ـك ـت ــرون ــي وت ــزوي ــد مــرافــق
شركة ضمان الصحية بأحدث
التقنيات والتطبيقات إلطالق
نظام طبي إلكتروني متكامل
ل ـت ـل ـب ـي ــة احـ ـتـ ـي ــاج ــات شـبـكــة
ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة وال ـط ــاق ــم
ال ـط ـب ــي والـ ـم ــرض ــى .وس ــوف
ت ـق ــوم ش ــرك ــة ض ـم ــان بتنفيذ
وت ـ ـطـ ــويـ ــر ال ـ ـم ـ ـلـ ــف ال ـص ـح ــي
الموحد على مرحلتين؛ تبدأ
ً
األولى حاليا في مراكز الرعاية
ال ـص ـح ـي ــة األولـ ـ ـي ـ ــة ب ـم ـنــاطــق
حولي والفروانية والضجيج،
أم ــا الـمــرحـلــة الـثــانـيــة فسيتم
ت ـط ـب ـيــق ال ـخ ـط ــة ت ـب ــاع ــا عـلــى
ً
ً
 12مـ ـ ــركـ ـ ــزا م ـ ـمـ ــاثـ ــا وث ــاث ــة
م ـس ـت ـش ـف ـي ــات مـ ـ ــوزعـ ـ ــة ع ـلــى
محافظات الكويت.
وفي هذا السياق ،قال مدير
إدارة تكنولوجيا المعلومات
في ضمان المهندس عبدالله

ال ـ ـن ـ ـجـ ــار «بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــارهـ ــا أح ــد
المشاريع االستراتيجية في
خطة التنمية الوطنية (كويت
جديدة  ،)2035فإن رؤية شركة
ضمان تتمثل فــي المساهمة
بـ ـتـ ـط ــوي ــر ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـص ـح ــي
مــن حيث ال ـجــودة ومــؤشــرات
وخدمات الرعاية الصحية في
دولــة الكويت .ولتحقيق هذه
األهداف ،تتبنى شركة ضمان
تطبيق نظم علمية حديثة مع
أفضل الممارسات والمعايير
العالمية كعناصر أساسية في
سبيل تحقيق ر عــا يــة صحية
ذكية وعملية من خالل التحول
الرقمي».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــار إلـ ـ ـ ــى أن
ش ــرك ــة ضـ ـم ــان ات ـ ـخـ ــذت مـنــذ
تــأس ـي ـس ـهــا خ ـ ـطـ ــوات س ـبــاقــة
نحو تفعيل النظم اإللكترونية
والـمـعـلــومــاتـيــة ف ــي مسعاها
إليـجــاد رعــايــة صحية رقمية
تــواكــب وتـتـنـبــأ بــاالتـجــاهــات

اتفاقية خــور عبدالله بأنها اتفاقية ترسيم كاملة للحدود
ً
البحرية غير دقيق ،مضيفا أن الخور تم ترسيمه في القرار
( )٨٣٣والصادر عن مجلس األمن ،أما ما يتعلق بما بعد النقطة
 162فالعملية تـحـتــاج إل ــى ت ـفــاوض وبـحــث بـيــن الجانبين
لترسيم الحدود وفق قواعد القانون الدولي.
وعــن الشكوى التي تقدم بها الـعــراق لمجلس األمــن حول
«فيشت العيج» ،قال الجارالله آنذاك إنها عبارة عن توضيح
ً
ً
موقف ،مشيرا إلى أن الكويت أرسلت أيضا مذكرة واضحة
وشارحة ومفصلة لموقفها حيال ما تطرق إليه العراق.
وأثــار إعــان الكاظمي المفاجئ قبل أيــام في كلمة بــوزراة
الخارجية عن اكتمال االتفاقية مع طهران على الربط السككي
ً
استياء بين النخب التجارية والسياسية في
بين البلدين
جنوب العراق ،إذ أكدوا أن االتفاق مع إيران يحرج العراقيين
أمــام الجار الكويتي الــذي سبق أن اقترح شراكة في السكك
الحديدية رفضتها بغداد.
وأعــربــت أوس ــاط عــراقـيــة عــن اعـتـقــادهــا أن تفضيل إي ــران
على المبادرات الكويتية سيحول الكويت من شريك محتمل
إلى خصم يمكنه استخدام كل أوراق الضغط في التعامل مع
المشاريع العراقية.
مــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،أك ــد الـبـيــان الـخـتــامــي لــاجـتـمــاع الــذي
عقد بــرئــاســة وزي ــر خــارجـيــة البحرين عبداللطيف الزياني
ومشاركة وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد الناصر ،على
كل ما تضمنه البيان الختامي و«بـيــان العال» الـصــادرة عن
قمة السلطان قابوس والشيخ صباح الخليجية التي عقدت
في السعودية في الخامس من يناير الماضي ،وأسفرت عن
حل األزمة الخليجية ،كما شدد على ضرورة أن تشارك دول
المجلس في أي مفاوضات مع إيران على أن تشمل المفاوضات
برنامجها البالستي وأنشطتها اإلقليمية.
وشدد البيان الختامي لالجتماع الوزاري الذي تاله األمين
ال ـعــام لمجلس ال ـت ـعــاون نــايــف ال ـح ـجــرف عـلــى أن أم ــن دول
ً
ً
المجلس كل ال يتجزأ ،ووقوف دوله صفا واحدا في مواجهة
ً
أي تهديد ،مدينا الهجومين على ميناء رأس تنورة ومرافق
شركة أرامكو بالظهران في  7مارس الجاري.
وأك ــد الــوقــوف مــع الـسـعــوديــة ودعـمـهــا فــي كــل اإلجـ ــراءات
ً
الالزمة والرادعة ،مشددا على الحق المشروع لقيادة تحالف
دعم الشرعية في اتخاذ وتنفيذ اإلجراء ات والتدابير الالزمة
للتعامل مع االعتداءات الحوثية.
وج ــدد الـمـجـلــس رف ـضــه الح ـتــال إيـ ــران لـلـجــزر اإلمــارتـيــة
ً
الثالث ،داعيا طهران إلى االستجابة لمساعي اإلمــارات لحل
القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة
العدل الدولية.
وشدد على ضرورة أن تشتمل أي مفاوضات مستقبلية مع
إيران على معالجة سلوكها المزعزع ألمن واستقرار المنطقة
والعالم ورعايتها لإلرهاب وبرنامجيها النووي والصاروخي
وسالمة المالحة في الخليج في سلة واحدة وضرورة مشاركة
ً
دول المجلس في تلك المفاوضات ،مدينا استمرار إيران في
دعم الجماعات اإلرهابية والميليشيات الطائفية التي تهدد
األمن القومي العربي وتزعزع االستقرار في الدول العربية.
وأكـ ــد دع ــم الـمـجـلــس لـجـهــود الـشــرعـيــة ف ــي الـيـمــن ممثلة
بــالــرئـيــس عـبــدربــه مـنـصــور ه ــادي وحـكــومـتــه إلن ـهــاء األزم ــة

المستقبلية لـقـطــاع ا لــر عــا يــة
الـصـحـيــة ،إذ قــامــت بتجهيز
مرافقها الصحية منذ البداية
بـنــاء على المتطلبات الفنية
وال ـلــوج ـس ـت ـيــة ال ـت ــي تـســاعــد
الـ ـط ــواق ــم ال ـط ـب ـيــة واإلداريـ ـ ـ ــة
ل ـت ـط ـب ـيــق رؤيـ ـتـ ـه ــا ال ـخ ــاص ــة
بالرعاية الصحية الذكية وذلك
ً
تـمـهـيــدا السـتـقـبــال الشريحة
األساسية المستهدفة لشركة
ضمان من المقيمين العاملين
ب ــال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص وأس ــره ــم
والذين يبلغ عددهم مليوني
ً
نسمة تقريبا.
وأض ــاف ان االتـفــاقـيــة تتيح
للمرضى الوصول إلى ملفاتهم
في أي وقت ومن أي مكان عبر
القنوات اإللكترونية المتعددة،
كـمــا أن ــه يـقــوم بـتــزويــد الفريق
ال ـط ـب ــي ب ــالـ ـق ــدرة ع ـل ــى مـعــرفــة
وتحليل ا لـحــا لــة الصحية لكل
مريض على حدة.
ومـ ــن ج ــان ـب ــه ،قـ ــال ال ـمــديــر

اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي ل ـم ـن ـط ـق ــة الـ ـش ــرق
األوس ـ ـ ــط والـ ـهـ ـن ــد فـ ــي شــركــة
إنترسيستمز علي أبــي رعــد:
يشهد قطاع الرعاية الصحية
في دولــة الكويت نقلة نوعية
م ـل ـمــوســة فـ ــي ال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
الـتـحــول الــرقـمــي واالستثمار
في الرعاية الصحية لكونهما
مـ ـح ــوري ــن رئ ـي ـس ـي ـيــن ل ــرؤي ــة
(كويت جديدة  ،)2035ونسعى
عبر شراكتنا مع شركة ضمان
إلى دعم جهودها في الحصول
على ا لــو ســا ئــل التكنولوجية
الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ــة ل ـت ـط ــوي ــر ج ـ ــودة
تـ ـج ــرب ــة ال ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة ال ـص ـح ـيــة
لمرضاهم.

ً
اليمنية والتوصل إلى حل سياسي وفقا للمبادرة الخليجية
وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل
وقرار مجلس األمن  ،2216ولجهود األمم المتحدة ومبعوثها
الخاص إلــى اليمن والمبعوث األميركي الخاص إلــى اليمن
ً
لوقف إطالق النار والوصول إلى الحل السياسي وفقا لتلك
المرجعيات.
وبالنسبة للقضية الفلسطينية ،أكد البيان دعم المجلس
لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود يونيو 1967
وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حقوق الالجئين وفق
مبادرة السالم العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية
ً
الدولية ،معربا عن ترحيبه بالمرسوم الذي أصدره الرئيس
الـفـلـسـطـيـنــي مـحـمــود ع ـبــاس ب ــإج ــراء ان ـت ـخــابــات تشريعية
ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
وخالل البيان ،رحب المجلس الــوزاري باالتفاق في ليبيا
على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة المتمثلة بالمجلس
الرئاسي ورئـيــس ال ــوزراء ،مهنئا عبدالحميد الدبيبة على
ً
نيله ثقة مجلس ا ل ـنــواب ر ئـيـســا للحكومة ومحمد المنفي
ً
رئيسا للمجلس الرئاسي معربا عن أمله أن يحقق ذلك األمن
واالستقرار والتنمية في ليبيا ووحدة أراضيها.
وأكد أهمية «التكامل الخليجي والتعامل الجماعي لمرحلة
ً
م ــا بـعــد الـجــائـحــة وخ ـصــوصــا ف ــي م ـج ــاالت األمـ ــن الـغــذائــي
ً
والتركيبة السكانية والعمالة والتعليم» ،معربا عن تقديره
للجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات الصحية في دول
المجلس للتعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا ،في
وقــت شــدد على أهمية استمرار التنسيق وتـبــادل الخبرات
وتعزيز االستفادة الجماعية.
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«التعليمية» :إنجاز تعديالت «المرئي والمسموع» اليوم

ً ً
الحويلة لـ ةديرجلا  :قطعنا شوطا كبيرا في تكويت الوظائف العامة وسنحيل تقريرنا األسبوع المقبل
•

محيي عامر

واصلت لجنة تنمية الموارد
البشرية البرلمانية ،برئاسة
النائب د .محمد الحويلة ،عقد
اج ـت ـمــاعــات ـهــا ،ب ـه ــدف إن ـجــاز
ت ـق ــري ــره ــا ح ـ ــول االقـ ـت ــراح ــات
ب ـقــوان ـيــن ال ـخ ــاص ــة بـتـكــويــت
الــوظــائــف الـعــامــة ،والـتــي تعد
إحــدى األولــويــات التشريعية
المتفق على إنجازها في أول
جلسة مقبلة.
وقال الحويلة ،لـ"الجريدة"،
عقب اجتماع اللجنة ،أمس ،إن
اللجنة قطعت شوطا كبيرا في
مناقشة االقتراحات بقوانين،
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـه ـ ــدف إلـ ـ ـ ــى ت ـط ـب ـيــق
سـيــاســة اإلح ــال بنسبة 100
في المئة بالوظائف الحكومية
التي تتوفر بها عمالة وطنية،
خ ــاص ــة ف ــي ظ ــل ت ــزاي ــد نسب
البطالة وارتفاع عدد الوافدين
العاملين بالجهات الحكومية،
وم ــن ال ـم ـقــرر أن ن ـصــوت على

الحويلة في اجتماع «التعليمية» أمس
ال ـت ـق ــري ــر فـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع يـعـقــد
األسبوع المقبل ثم نحيله إلى
مجلس األمة.
وبـ ـ ـش ـ ــأن االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال ـ ــذي

 7نواب يطلبون مناقشة «العفو
الشامل» الجلسة المقبلة
أعلن أمين سر مجلس األمة النائب فرز الديحاني
ً
تـقــد يـمــه و 6م ــن ا ل ـن ــواب ط ـل ـبــا إلدراج ت ـقــر يــر لجنة
الشؤون التشريعية في شأن العفو الشامل عن بعض
القضايا في أول جلسة قادمة.
وقـ ــال ال ــدي ـح ــان ــي ،ف ــي ت ـصــريــح أمـ ــس ،إن الـطـلــب
ّ
ينص على أن تتم مناقشة التقرير والتصويت عليه
ً
بعد بند الرسائل ،آمال أن يتم إقرار القانون في أول
جلسة قادمة.
وأوضح أن الطلب موقع من  7نواب هم باإلضافة
إليه النواب مبارك العرو ،وفايز الجمهور ،ود .صالح
الـمـطـيــري ،ومـســاعــد ال ـعــارضــي ،ود .خــالــد الـعـنــزي،
وسلمان الحليلة.

فرز الديحاني

عـقــد تــه لجنة ش ــؤون التعليم
والثقافة واإلرشاد البرلمانية
أم ـ ــس ،قـ ــال ال ـحــوي ـلــة بصفته
ً
مـ ـق ــررا ل ـل ـج ـنــة" :ل ـق ــد نــاقـشـنــا

الـتـعــديــل عـلــى قــانــون المرئي
والمسموع ،وســوف نستكمل
الـ ـنـ ـق ــاش فـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع يـعـقــد
اليوم ،ثم نصوت على التقرير

ون ـح ـي ـلــه إلـ ــى م ـج ـلــس األمـ ــة،
تمهيدا لمناقشته في الجلسة
المقبلة".

و جـ ـ ـ ــه ا لـ ـ ـن ـ ــا ئ ـ ــب د .خ ــا ل ــد
ال ـع ـن ــزي س ــؤال ـي ــن إلـ ــى وزي ــر
المالية وزير الدولة للشؤون
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
خليفة حمادة ،ووزير التربية
د .علي المضف.
وقــال فــي ســؤالــه إلــى وزيــر
الـمــالـيــة :ح ــددت ال ـمــادة ()14
من القانون رقــم ( )106لسنة
 2013في شأن مكافحة غسل
األم ـ ـ ـ ــوال وتـ ـم ــوي ــل اإلره ـ ـ ــاب
اخ ـت ـص ــاص ــات وص ــاح ـي ــات
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات الـ ــرقـ ــاب ـ ـيـ ــة وع ـل ــى
رأسها بنك الكويت المركزي
بشأن أعمال التنظيم والرقابة
واإلشراف فيما يتعلق بالتزام
المؤسسات المالية واألعمال
والمهن غير المالية المحددة
للشروط المنصوص عليها
في القانون.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :ب ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ
 2 0 2 0 /5 /3 0ص ـ ـ ـ ــد ر ب ـ ـيـ ــان
صـ ـحـ ـف ــي ع ـ ــن بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت

ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــزي يـ ـ ــؤكـ ـ ــد ات ـ ـ ـخـ ـ ــاذه
اإلجراء ات الالزمة في وقتها،
وأداء ه لـكــامــل الـمـســؤولـيــات
الـمـنــوطــة بــه فــي ه ــذا الـشــأن،
وحـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ــه الـ ـ ـمـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــق عـ ـل ــى
التحقق مــن ا مـتـثــال الجهات
الخاضعة لرقابته للمتطلبات
الـقــانــونـيــة ،وال ـتــزام ـهــا الـتــام
بجميع المتطلبات ا ل ــواردة
فــي التعليمات ا ل ـصــادرة من
بنك الكويت المركزي ،وذلك
فــي إط ــار الـقــانــون رقــم ()106
لسنة  2013سالف الذكر.
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى ضـ ـ ـ ـ ــوء م ـ ـ ــا س ـب ــق
ط ـ ـلـ ــب تـ ـ ــزويـ ـ ــده ب ــالـ ـتـ ـق ــاري ــر
والـبـيــانــات الـتــي أعــدهــا بنك
الكويت المركزي بشأن نشاط
المؤسسات المالية واألعمال
والمهن غير المالية المحددة،
وعمليات الفحص الميداني
الـ ـت ــي أجـ ــراهـ ــا ب ـن ــك ال ـكــويــت
ال ـم ــرك ــزي لـتـلــك الـمــؤسـســات
-إن وجدت -وما نتج عنها من

الصيفي :الحكومة ال تستحق
البقاء ويجب مقاطعة «القسم»
طــالــب الـنــائــب الصيفي
ال ـص ـي ـف ــي ال ـ ـنـ ــواب ال ــذي ــن
س ـ ـبـ ــق ان أ ع ـ ـل ـ ـن ـ ــوا عـ ــدم
التعاون مع رئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ صباح
الـ ـخ ــال ــد ب ـم ـق ــاط ـع ــة قـســم
الحكومة.
وق ــال الـصـيـفــي :أتــوجــه
ل ـ ـق ـ ـيـ ــادت ـ ـنـ ــا الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
ال ـح ـك ـي ـم ــة ب ــال ـش ـك ــر عـلــى
سحب فتيل االزمة وتوجيه
الحكومة بسحب البالغات.
وأض ـ ــاف أن "الـحـكــومــة
التي اعتادت صنع االزمات
واستفزاز الشعب الكويتي
ال تـ ـسـ ـتـ ـح ــق ا ل ـ ـب ـ ـق ـ ــاء او
إعطاءها الشرعية" ،داعيا
 ٣٨نــائـبــا سـبــق ان اعلنوا
ع ــدم ال ـت ـعــاون م ــع الـشـيــخ
صباح الخالد الى مقاطعة
قسم الحكومة.

الصيفي الصيفي

المضف يسأل الشايع عن عدد الحيازات الزراعية
وج ــه ال ـنــائــب ع ـبــدال ـلــه ال ـم ـضــف ثــاثــة
أسئلة إلــى نــائــب رئـيــس مجلس ال ــوزراء
وزي ــر الـعــدل وزي ــر الــدولــة لـشــؤون تعزيز
الـنــزاهــة عبدالله الــرومــي ،ووزي ــر الــدولــة
لـ ـش ــؤون ال ـب ـلــديــة وزي ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـشــؤون
اإلسكان والتطوير العمراني شايع الشايع،
ووزي ـ ــر ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة د .عـبــدالـلــه
السلمان.
وق ـ ــال ال ـم ـضــف ل ـل ــروم ــي ،ف ــي س ــؤال ــه،
"ب ـت ــاري ــخ  2021/2/17ص ــدر قـ ــرار إداري
ر قـ ـ ــم  138ل ـس ـن ــة  2021بـ ـش ــأن تـشـكـيــل
لـجـنــة تـحـقـيــق ،وأشـ ــار ال ـق ــرار فــي مــادتــه
الرابعة إلــى أن تحقيقاتها تنتهي خالل
أسبوعين ،فهل انتهت اللجنة من المهمة
الموكلة لها؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب
يــر جــى تــزو يــدي بنتائج التحقيق ،وإذا
ك ــان ــت بــال ـن ـفــي ي ــرج ــى ب ـي ــان األسـ ـب ــاب"،

ط ــال ـب ــا تـ ــزويـ ــده ب ــأسـ ـم ــاء مـ ــن اس ـتــدعــي
للتحقيق ومسمياتهم الوظيفية وأسباب
استدعائهم.
وف ــي س ــؤال ــه ل ـلــوزيــر ال ـشــايــع ،ذك ــر" :مــا
عـ ــدد الـ ـحـ ـي ــازات ال ــزراعـ ـي ــة الـ ـم ــوزع ــة مـنــذ
تــأسـيــس الـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـش ــؤون ال ــزراع ــة
وال ـثــروة السمكية حتى تــاريــخ ورود هذا
الـ ـس ــؤال؟ يــرجــى ت ــزوي ــدي بـكـشــف مفصل
بأسماء الشركات واألفراد المخصصة لهم
المزارع من الهيئة ،وما مردود توزيع تلك
الحيازات على األمن الغذائي؟ مع تزويدي
بالمستندات الدالة على ذلك".
وتابع" :هــل توجد مخالفات في توزيع
الـ ـحـ ـي ــازات ال ــزراعـ ـي ــة؟ إذا ك ــان ــت اإلج ــاب ــة
باإليجاب يرجى تزويدي باإلجراءات التي
قامت بها الهيئة تجاه هذه المخالفات".
أما خالل سؤاله للوزير السلمان ،فقال:

العنزي يسأل حمادة عن مكافحة «غسل األموال»
تقارير ومــاحـظــات ،والئحة
ال ـتــداب ـيــر والـتـعـلـيـمــات الـتــي
وجهها بنك الكويت المركزي
للمؤسسات المالية بشأن هذا
القانون.
كما طلب تــزو يــده بقائمة
ال ـ ـجـ ــزاء ات ال ـت ــي تـطـبــق ضد
الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـم ــال ـي ــة ال ـتــي
ت ـ ـخـ ــالـ ــف تـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات ال ـب ـن ــك
بـشــأن ه ــذا ال ـقــانــون ،وقائمة
بالمؤسسات المالية التي لم
تلتزم بالتدابير والتعليمات
الـصــادرة من البنك المركزي
مـنــذ تــاريــخ تطبيق الـقــانــون
حـ ـ ـت ـ ــى ت ـ ـ ــار ي ـ ـ ــخ ورود ه ـ ــذا
الـ ـ ـس ـ ــؤال ،وال ـ ـ ـجـ ـ ــزاء ات ال ـتــي
طبقها ا لـبـنــك ا ل ـمــر كــزي ضد
الـ ـم ــؤسـ ـس ــات الـ ـم ــالـ ـي ــة غ ـيــر
ال ـم ـل ـت ــزم ــة بـ ــال ـ ـقـ ــانـ ــون ،مـنــذ
تطبيق أحكامه حتى تاريخ
ورود هذا السؤال.
وس ــأل عــن عــدد الـبــاغــات
الموجهة من البنك المركزي
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إلـ ـ ـ ـ ـ ــى وح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــات
ال ـم ــال ـي ــة وال ـم ـت ـخ ــذ بـشــأنـهــا
وبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــان أسـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاب تـ ــأخ ـ ـيـ ــر
ت ــوج ـي ــه ه ـ ــذه الـ ـب ــاغ ــات -إن
وجـ ـ ـ ـ ـ ــدت -والـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــائ ـ ــج الـ ـت ــي
انتهت إليها تقارير الفحص
وا ل ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــق مـ ـ ــن أن ا لـ ـ ـف ـ ــروع
الخارجية والشركات التابعة
للمؤسسات المالية واألعمال
والمهن غير المالية المحددة
ت ـع ـت ـمــد وت ـن ـف ــذ أح ـ ـكـ ــام ه ــذا
ال ـق ــان ــون ،وم ــا م ــدى االل ـت ــزام
بالتدابير ا لــوا جــب اتخاذها
تجاه البالد العالية المخاطر
وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ــددتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا وحـ ـ ـ ــدة
ال ـ ـت ـ ـحـ ــريـ ــات ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة؟ وم ــا
ال ـت ـع ـل ـي ـمــات الـ ـت ــي أص ــدره ــا
البنك ا لـمــر كــزي للمؤسسات
المالية في هذا الشأن؟
أما في سؤاله الذي وجهه
إلـ ـ ــى وزي ـ ـ ــر الـ ـت ــربـ ـي ــة ،فـ ـق ــال:
بعد التحقيق والبحث تبين
وجـ ـ ــود ش ــواغ ــر ف ــي ق ـطــاعــي

الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم الـ ـ ـع ـ ــام وال ـ ـخـ ــاص
وت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ ــدا (الـ ـ ـ ــوظـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــف
اإلش ـ ـ ـ ـ ــرافـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة) خ ـ ـصـ ــوصـ ــا
المناطق التعليمية واإلدارة
المركزية وأيضا الموجهين
الـعــامـيــن وكــذلــك مــديــر إدارة
ا لـتـنـسـيــق و مـتــا بـعــة التعليم
العام منذ فترة زمنية طويلة
األمر الذي يترتب عليه ضرر
بالغ وجسيم يصيب القطاع
التعليمي.
وط ـلــب إجــاب ـتــه ع ــن االت ــي:
كم تبلغ الفترة الزمنية التي
لم تشغل فيها تلك الوظائف؟
وم ــا أس ـب ــاب ال ـتــأخ ـيــر؟ وهــل
أع ـل ــن ع ــن ت ـلــك ال ــوظ ــائ ــف أو
بـعـضـهــا؟ إذا كــانــت اإلجــابــة
بــالـنـفــي ،فـيــرجــى بـيــان سبب
ذلـ ـ ـ ـ ــك ،وهـ ـ ـ ــل ش ـ ـك ـ ـلـ ــت لـ ـج ــان
مـقــابــات؟ إذا كــانــت اإلجــابــة
ب ـ ــاإليـ ـ ـج ـ ــاب ،فـ ـي ــرج ــى ب ـي ــان
ت ــاري ــخ تـشـكـيــل ت ـلــك الـلـجــان
وأسس تشكيلها.

خالد العنزي

"نمى إلى علمي عدم التزام بعض الوزارات
والجهات الحكومية بقرار مجلس الــوزراء
الصادر بتاريخ  ،2021/2/22وتعميم ديوان
الخدمة المدنية رقــم  4لسنة  2021بشأن
تخفيض نسبة الحضور فــي مـقــار العمل
الحكومية بما ال يتجاوز  30في المئة ،لذا
يرجى تزويدي بمدى التزام مقار العمل في
الوزارات والجهات الحكومية بهذا القرار".
وتساء ل" :هل هناك استثناء من ديوان
الخدمة المدنية على قــرار مجلس الــوزراء
لبعض ال ــوزارات والجهات الحكومية؟ إذا
كــانــت اإلج ــاب ــة بــاإلي ـجــاب يــرجــى تــزويــدي
بــالــوزارات والجهات المستثناة ،وهــل أثر
ت ـق ـل ـيــل ن ـس ـبــة ال ـح ـض ــور ع ـل ــى االن ـتــاج ـيــة
والعمل داخل الوزارات والجهات الحكومية؟
إذا كــانــت اإلجــابــة بالنفي يــرجــى تــزويــدي
بالمستندات الدالة على ذلك".

عبدالله المضف

فارس العتيبي يستفسر عن
مستحقي القرض اإلسكاني
وجه النائب فارس العتيبي سؤالين إلى وزير الدولة لشؤون البلدية
وزير الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني شايع الشايع ،ووزير
النفط وزير التعليم العالي د .محمد الفارس.
وفي سؤاله إلى وزير الدولة لشؤون اإلسكان طلب تزويده بكشف
بأسماء المستحقين وكذلك المتقدمين بطلب القرض اإلسكاني أو
سكن مالئم بقيمة إيجارية منخفضة مع بيان تاريخ الطلب وحالته
منذ تاريخ صدور القانون رقم ( )2لسنة 2011بتعديل بعض أحكام
القانون رقم ( )47لسنة  1993في شأن الرعاية السكنية حتى تاريخ
ورود هذا السؤال.
وسأل عن خطة وموعد تسليم الوحدات السكنية للمشاريع التي
أطلقت عام  2011في مدينة صباح األحمد السكنية والنعايم والخيران
لتوفير سكن مالئم بقيمة إيجارية منخفضة لمستحقيها استنادا
للقانون المشار إليه ،وهل هناك حلول مؤقتة مثل صرف بدل إيجار
لحين تسليم الوحدات السكنية؟
أمــا في سؤاله إلــى وزيــر النفط ،فتعلق بشأن اإلعــان األخير من
شركة نفط الكويت عن توفير فرص عمل في الشركات التابعة لمؤسسة
البترول الكويتية للكويتيين حديثي التخرج من حملة شهادة الدبلوم
(التخصصات الفنية) علما أن إ عــا نــات التوظيف لــم تشتمل على
تخصص (التبريد وتكييف الهواء) خالل السنوات الخمس السابقة.
وطلب اجابته عن االتي :لماذا لم يضف تخصص دبلوم تكنولوجيا
التبريد وتكييف الهواء في اإلعــان الحالي مع العلم أنه يوجد غير
كويتيين يعملون بهذا التخصص؟

«الميزانيات» :الصرف على مشاريع الجامعة تأثر بجائحة كورونا
«انخفاض كبير في أعضاء هيئة التدريس والجامعات الحكومية بحاجة إلى مراجعة شاملة»
●

محيي عامر

ع ـ ـقـ ــب مـ ـن ــاقـ ـشـ ـتـ ـه ــا مـ ـي ــزانـ ـي ــة
جــام ـعــة ال ـكــويــت لـلـسـنــة الـمــالـيــة
ا لـجــد يــدة  2022/2021وحسابها
الختامي عن السنتين الماليتين
ال ـ ـمـ ــاض ـ ـي ـ ـت ـ ـيـ ــن ،انـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــت ل ـج ـن ــة
الميزانيات وا لـحـســاب الختامي
ال ـبــرل ـمــان ـيــة إل ــى أن ال ـق ــان ــون 76
ل ـس ـن ــة  2019بـ ـش ــأن ا ل ـج ــا م ـع ــات
الـحـكــومـيــة بـحــاجــة إل ــى مــراجـعــة
شــام ـلــة ،وأيـ ــدت جــام ـعــة الـكــويــت
ذل ـ ــك ،ك ـمــا أن ال ـل ـج ـنــة ت ـب ـيــن لـهــا
وجود انخفاض كبير في أعضاء
هيئة التدريس.
وقال رئيس اللجنة النائب د .بدر
المال إن مصروفات الجامعة الفعلية
بلغت في السنة المالية 2019/2018
م ــا ي ـق ــارب  566م ـل ـيــون دي ـن ــار ،أمــا
مصروفاتها الفعلية للسنة المالية
 2020 /2019ف ـب ـل ـغ ــت نـ ـح ــو 560
مليونا ،بينما قــدرت مصروفاتها
للسنة المالية الجديدة 2022/2021
بنحو  486مليونا ،ويرجع انخفاض
التقديرات عن المصروفات الفعلية
النـ ـخـ ـف ــاض تـ ـق ــدي ــرات ال ـم ـش ــاري ــع،
وا ل ـتــي تــأ ثــر ا ل ـصــرف عليها بسبب
جــائ ـحــة ك ــورون ــا ،ال ـت ــي أثـ ــرت عـلــى
سرعة االنجاز ما انعكس على حجم
المبالغ المرصودة لتلك المشاريع.
وأضـ ـ ــاف :ف ــي ال ـب ــداي ــة نــاقـشــت
اللجنة خــال اجتماعها القانون

ر ق ـ ـ ـ ــم  76ل ـ ـس ـ ـنـ ــة  2019ب ـ ـشـ ــأن
الجامعات الحكومية ،حيث تبين
لـلـجـنــة ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـمــاح ـظــات
مـ ـنـ ـه ــا ت ـ ــأخ ـ ــر إص ـ ـ ـ ـ ــدار ال ــائـ ـح ــة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة وتـ ـ ـج ـ ــاوزه ـ ــا الـ ـم ــدة
المقررة في القانون المحددة بـ 6
أشهر ،وكذلك استفسرت اللجنة
ع ـ ــن ع ـ ـ ــدة أمـ ـ ـ ــور مـ ـنـ ـه ــا م ـع ــاي ـي ــر
الشفافية والحوكمة الستقطاب
األس ـ ـ ــات ـ ـ ــذة الـ ـج ــامـ ـعـ ـيـ ـي ــن ،ال ـت ــي
ً
ن ــص عـلـيـهــا ال ـق ــان ــون ،مـتـســائــا:
ه ــل ت ــم اع ـت ـمــادهــا وك ــذل ــك بعض
االزدواج ـ ـيـ ــة ف ــي االخ ـت ـصــاصــات
ب ـيــن مـجـلــس ال ـجــام ـعــة ومـجـلــس
ال ـك ـل ـيــة بــال ـن ـس ـبــة لـلـتـعـيـيــن كـمــا
نص القانون على انشاء جامعة
جديدة تحل محل جامعة الكويت
فــي مبانيها السابقة فــور العمل
بالقانون؟
وتابع :أبدت الجامعة تأييدها
أن ا ل ـ ـقـ ــا نـ ــون يـ ـحـ ـت ــاج ل ـم ــرا ج ـع ــة
ش ــام ـل ــة ،ح ـيــث إن تـطـبـيـقــه بـهــذا
ال ـش ـك ــل س ـ ـيـ ــؤدي إل ـ ــى م ــزي ــد مــن
ا لـ ـبـ ـي ــرو ق ــرا طـ ـي ــة كـ ـ ــون أن ه ـن ــاك
م ـ ـج ـ ـلـ ــس جـ ـ ــام ـ ـ ـعـ ـ ــات حـ ـك ــومـ ـي ــة
ومـجـلــس جــامـعــة ومــديــر جامعة
ومجلس كلية ومجلس قسم ولكل
مـنـهــم ا خ ـت ـصــا صــا تــه م ـمــا يطيل
الدورة المستندية.
وانتقلت اللجنة بعد ذ لــك إلى
مناقشة قوة العمل األكاديمي في
الـجــامـعــة ،حـيــث تـبـيــن لـلـجـنــة أن

هناك انخفاضا كبيرا في أعضاء
هيئة التدريس بدال من زيادتهم،
حيث إن هناك استحقاقات على
جامعة الكويت كونها مقبلة على
تشغيل مــد يـنــة جــا مـعـيــة ضخمة
ب ـح ـج ــم م ــديـ ـن ــة ص ـ ـبـ ــاح ال ـس ــال ــم
ال ـجــام ـع ـيــة وك ــذل ــك ه ــي الـمـصــدر
الرئيسي ألعضاء هيئة التدريس
ألي جــا م ـعــة ح ـكــو م ـيــة تـنـشــأ في
المستقبل.
ً
واستطرد المال قائال :بعد ذلك
تطرقت اللجنة لعدم فاعلية مكتب
ا ل ـتــد ق ـيــق ف ــي أداء م ـهــا مــه ،حيث
إن فــاعـلـيــة ا لـتــد قـيــق س ــوف تحد
م ــن ال ـم ــاح ـظ ــات ال ـت ــي تـسـجـلـهــا
الجهات الرقابية على الجامعة،
وتم استعراض ا بــرز المالحظات
واال م ـ ـت ـ ـنـ ــا عـ ــات ا لـ ـت ــي وردت فــي
تقرير جهاز المراقبيين الماليين
وطـلـبــت الـلـجـنــة تــافـيـهــا خــاصــة
أن ـ ـهـ ــا مـ ـتـ ـك ــررة خـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات
السابقة.
وأ ش ــار إ لــى أن اللجنة ناقشت
ال ـ ـ ـمـ ـ ــاح ـ ـ ـظـ ـ ــات عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـم ـ ـكـ ــاتـ ــب
االس ـت ـشــاريــة وآل ـي ــة الـتـعــامــل مع
اي ـ ـ ـ ـ ــرادات تـ ـل ــك الـ ـمـ ـك ــات ــب والـ ـت ــي
تخالف فيها القانون والدستور
ك ــون ـه ــا ت ـخ ـص ــص اي ـ ـ ـ ــرادات تـلــك
الـمـكــاتــب لــوجــه مـعـيــن مــن أوجــه
ا ل ـصــرف و ه ــو مـكــا فــآت القائمين
على تقديم الخدمات االستشارية
مـ ـ ــن اع ـ ـ ـضـ ـ ــاء هـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـتـ ــدريـ ــس،

جانب من اجتماع «الميزانيات»
وو عــدت الجامعة أن غالبية تلك
المالحظات ستنتهي مع تفعيل
ق ــان ــون ال ـجــام ـعــات ال ـجــديــد ،وأن
اللوائح في هذا الجانب ستأخذ
بعين االعتبار مالحظات الجهات
الرقابية عند اعدادها.
وقال المال :كما تطرقت اللجنة
إ لــى مالحظات د يــوان المحاسبة
على المراكز المستقلة التي تتبع
الجامعة ،و كــان أ بــرز هــا اعتراض
أحد تلك المراكز على تنفيذ قرار
وزاري بحجة أنه يعارض الئحة

ال ـم ــرك ــز رغـ ــم أن م ــا أق ـ ــره ال ـق ــرار
الوزاري هو ما تطالب به الجهات
الرقابية من قيد وإثبات لإليرادات
ا لـتــي تحصلها تـلــك ا لـمــرا كــز إ لــى
حساب جامعة الكويت في البنك
الـمــركــزي بــدال مــن االحـتـفــاظ بها
فــي حـســابــاتـهــا الـبـنـكـيــة الـتــي تم
فـتـحـهــا دون أ خ ــذ مــوا ف ـقــة وزارة
المالية.
وأضاف :بالنسبة للمالحظات
التي سجلت على المكتب الثقافي
في لندن من أهمها عدم استخدام

ال ـن ـظ ــام ال ـم ـع ـت ـمــد ل ــدى الـمـكـتــب،
والـ ــذي ي ـتــم ال ـت ـعــامــل ع ــن طــريـقــه
جميع طلبة ا لـجـهــات الحكومية
االخ ــرى ،كـمــا أن الــوضــع الحالي
يـتــم ادخ ــال بـيــانــات ومـصــروفــات
الطلبة باستخدام برنامج اكسل،
وهـ ــو م ــا ي ـم ـكــن أن ي ـع ــرض ه ــذه
البيانات للتالعب أو التغيير.
وشـ ـ ـ ــدد رئ ـ ـيـ ــس الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ع ـلــى
ضرورة تالفي مالحظات الجهات
ال ــرق ــابـ ـي ــة والـ ـعـ ـم ــل ع ـل ــى تـفـعـيــل
قــانــون الـجــامـعــات ال ـجــديــد ،وإذا

ك ــان ــت هـ ـن ــاك أي ت ـع ــدي ــات ل ــدى
ال ـج ــام ـع ــة ع ـل ـيــه ت ـت ـق ــدم ب ـه ــا عــن
طريق القنوات الرسمية ،وسيتم
األخذ برأي أصحاب االختصاص
في اللجنة المختصة بشأن تلك
التعديالت.
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الخالد :البدء بمشروع سوق الصفافير في يونيو «الطيران المدني» توقع عقد تشغيل
ً المدرج الثالث وتطوير أنظمة المالحة

أعلن توقيع عقود مع مؤسستين بـ «الخاص» لتجميل الدوارات والطرق قريبا
ً
عقد محافظ العاصمة اجتماعا
مع مسؤولي األشغال والبيئة،
لوقف التلوث في جون
الكويت ،واتخاذ اإلجراءات
القانونية الالزمة تجاه
المتسبب فيه.

اجتماع مع «البيئة»
و«الموانئ» لحل
مشكالت نقعة
الشمالن البحرية

ّ
عبر محافظ العاصمة ،الشيخ
طالل الخالد ،عن تفاؤله بتحقيق
طـ ـم ــوح ــات ال ـم ـح ــاف ـظ ــة وإدراك
عمليات التنمية والتطوير ،رغم
المعوقات والمخالفات العميقة
ال ـم ـتــراك ـمــة م ـنــذ سـنـيــن م ـضــت"،
ً
الفتا إلى أنه "يلمس وفريق عمل
المحافظة عمليات إنجاز مرحلية
ّ
مبشرة على مختلف المستويات".
ودع ــا الـمـحــافــظ ،فــي تصريح
صحافي على هــامــش االجتماع
الـتـنـسـيـقــي ال ـس ــادس ال ــذي ُعـقــد
بمقر الــديــوان الـعــام للمحافظة،
بحضور عدد من ممثلي الجهات
الحكومية" ،جميع أبناء الوطن،
ً
وخـصــوصــا مواطني المحافظة
لـمـشــاركـتــه روح ال ـع ـمــل لـخــدمــة
الوطن ،حيث إن الكويت تستحق،
وسواعد أبنائها الشرفاء قــادرة
ً
عـلــى تحقيق اإل نـ ـج ــاز" ،مطالبا
ّ
بتحمل
"جميع الجهات المعنية
م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــات ـ ـهـ ــا واالضـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاع
بـ ــأدوارهـ ــا ف ــي تـطـبـيــق ال ـقــانــون
ّ
فيما يتعلق بالعمالة الهامشية
والـســائـبــة ،لما لها مــن تأثيرات
سـلـبـيــة ع ـلــى األوض ـ ـ ــاع األم ـن ـيــة
واالجتماعية والبيئية والصحية
وغيرها في البالد".
وب ـ ّـي ــن أنـ ــه "س ـي ـت ــم الـ ـب ــدء فــي
تنفيذ مـشــروع ســوق الصفافير
خــال شهر يونيو المقبل ،عقب
تسليم موقعه لهيئة الصناعة"،
ك ــاش ـف ــا أن "ه ـ ـنـ ــاك مــؤسـسـتـيــن
مرموقتين من مؤسسات القطاع
ال ـ ـخـ ــاص أبـ ــدتـ ــا اس ـت ـع ــداده ـم ــا
ل ـت ـج ـم ـي ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوارات وال ـ ـطـ ــرق
الــرئ ـي ـس ـيــة بــال ـم ـحــاف ـظــة ،وذل ــك
على نفقتهما الـخــاصــة ،وضمن

الحمود و العامر أثناء توقيع عقد تشغيل المدرج الثالث وتطوير أنظمة المالحة بالمطار أمس
ً
المحافظ الخالد مترئسا االجتماع أمس
ج ـ ـهـ ــوده ـ ـمـ ــا فـ ـ ــي الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة
المجتمعية ،وسيتم توقيع عقود
ب ـه ــذه ال ـم ـش ــاري ــع ت ـحــت إشـ ــراف
ً
المحافظة قريبا".
وأوضــح أنه "تم االجتماع مع
مسؤولي وزارة األشغال العامة،
والـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلـبـيـئــة ،لــوقــف
التلوث فــي جــون الـكــويــت ،حيث
تمت االستعانة بمعهد الكويت
لــأ بـحــاث العلمية لفحص مياه
الـ ـج ــون وت ـح ــدي ــد نـ ــوع ال ـت ـلــوث
ال ـ ـمـ ــوجـ ــود ل ـم ـع ــال ـج ـت ــه" ،الف ـت ــا
إل ــى "ضـ ــرورة ات ـخــاذ اإلجـ ــراءات
القانونية الالزمة تجاه المتسبب
في هذا التلوث".

شبكات الصرف
وش ــدد الـخــالــد عـلــى "ض ــرورة

تطوير شبكات الصرف الصحي
ومـجــاريــر األم ـطــار بالمحافظة،
واعـ ـتـ ـم ــاد األس ــالـ ـي ــب ال ـحــدي ـثــة
ً
والـ ـمـ ـتـ ـط ــورة ع ــالـ ـمـ ـي ــا فـ ــي ه ــذا
ال ـش ــأن م ــن ق ـبــل وزارة األش ـغــال
والهيئة العامة للبيئة ،وغيرهما
م ـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـه ـ ــات ال ـ ـم ـ ـع ـ ـن ـ ـيـ ــة ،م ــع
معالجة مـيــاه ال ـصــرف الصحي
لالستخدامات الزراعية ،إضافة
إ لــى تطوير البنى التحتية ذات
ال ـص ـلــة الس ـت ـي ـعــاب أي عـمـلـيــات
تنمية مستقبلية".
وأش ــار إلــى أنــه "تــم االجتماع
بمسؤولي الهيئة العامة للبيئة،
وم ــؤس ـس ــة ال ـم ــوان ــئ الـكــويـتـيــة،
بشأن حل مشكالت نقعة الشمالن
ال ـب ـح ــري ــة ،الـ ـت ــي ت ـت ـط ـلــب وض ــع
بــوابــة ســور محيط حــول النقعة
وتــرك ـيــب كــام ـيــرات مــراق ـبــة ،إلــى

المنظومة األ مـنـيــة الجمركية
كطريقة للعمل الجمركي وعمل
ال ـم ـنــافــذ ال ـج ـمــرك ـيــة .واتـفـقــت

«السكنية» :طرح مواقع مؤقتة لوحدات
خلط لتوفير الخرسانة بـ «المطالع»
●

يوسف العبدالله

كشف المتحدث الرسمي باسم
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
ع ـمــر ال ــروي ــح ،أن مـجـلــس إدارة
ال ـمــؤس ـســة واف ـ ــق ،ف ــي اجـتـمــاعــه
الـ ــذي ُع ـ ِق ــد ه ــذا األسـ ـب ــوع ،على
طرح مواقع أراضي فضاء إلقامة
وح ـ ـ ــدات خ ـل ــط م ــرك ــزي ــة إلن ـت ــاج
وتـ ــوزيـ ــع ال ـخ ــرس ــان ــة ال ـج ــاه ــزة
بصفة مؤقتـة في مدينة المطالع
ال ـس ـك ـن ـيــة ،وب ـم ـســاحــة 5000م2
لـلـمــوقــع الــواحــد ،لــدعــم وتغطية
احتياجات المشاريع اإلنشائية
في المدينة.
وقـ ـ ــال ال ـ ــروي ـ ــح ،ف ــي ت ـصــريــح
أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ان الـ ـمـ ـجـ ـل ــس اش ـ ـتـ ــرط
للحصول على الفرص أن يكون
الـمـتـقــدم لــانـتـفــاع مــن الـشــركــات
الكويتية المتخصصة في نشاط
صناعة منتجات خرسانية بما

●

الجالوي والرفاعي خالل االجتماع أمس
الجهتان على إعداد بروتوكول
لـلــدعــم واإلسـ ـن ــاد المطلوبين
في مجاالت التعاون والتدريب

ف ــي ذل ــك خــرســانــة ج ــاه ــزة ،وأن
ً
يـ ـك ــون م ـ ـ ـ ــزاوال ف ـع ـل ـيــا ل ـل ـن ـشــاط
ال ـم ـع ـلــن ول ــدي ــه م ـص ـنــع مـشـغــل
إلنتاج الخرسانة الجاهزة داخل
الكويت.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن ال ـم ـج ـل ــس
وافـ ــق كــذلــك عـلــى ط ــرح الـفــرصــة
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــة  M2الـ ــواق ـ ـعـ ــة
ف ــي مــدي ـنــة ال ـم ـط ــاع الـسـكـنـيــة،
والخاصة بتطوير وإدارة منطقة
مـعــارض وتـشــويـنــات م ــواد بناء
مؤقتة في جنوب المدينة ،وعلى
مساحة  18.000متر مربع ،وذلك
لتوفير جميع الـمــواد والمعدات
الالزمة للمواطنين خالل الفترة
المقبلة.
وأوضــح أن طرح هذه الفرص
ي ـح ـظــى ب ـم ـتــاب ـعــة م ـب ــاش ــرة مــن
وزيـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة لـ ـش ــؤون ال ـب ـلــديــة
وزي ـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون اإلس ـك ــان
والتطور العمراني شايع الشايع،

جــانــب اعـتـمــاد اشـتــراطــات األمــن
والسالمة ،والحفاظ على األوضاع
البيئية ،إضــافــة إلــى تخصيص
برج مراقبة وتوفير موظفي األمن
فيها ،وذلــك على وجــه السرعة"،
ً
مبينا أنه "يجري حاليا متابعة
تـنـفـيــذ ه ــذه ال ـح ـلــول الـمـقـتــرحــة
لمشاكل النقعة على أرض الواقع
من قبل فريق عمل المحافظة".
ودع ــا إلــى "اض ـطــاع الجهات
الـحـكــومـيــة المعنية بـجـهــودهــا،
وال ـت ـع ــاون ف ــي عـمـلـيــات تجميل
وت ـ ـخ ـ ـض ـ ـيـ ــر وص ـ ـ ـبـ ـ ــغ األن ـ ـ ـفـ ـ ــاق
والجسور بالمحافظة" ،مبينا أنه
"تــم التنسيق مع بعض الجهات
فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص لـتـجـمـيــل
بعض مواقع المحافظة".

مــن "ال ـحــرس" ،والتوقيع عليه
بأسرع وقت ممكن.

محمد الشرهان

َّ
كرم رئيس قوة اإلطفاء العام،
ال ـفــريــق خــالــد ال ـم ـك ــراد ،أم ــس،
ال ـم ـش ــرف ـي ــن ع ـل ــى ال ـت ــدري ـب ــات
التي أقيمت في منطقة الجليعة
بموقع تمرين شامل لعدد من
منتسبي قوة اإلطفاء العام من
 31يناير  2021حتى  4الجاري.
وأثـنــى الـمـكــراد على جهود
المشرفين على التدريبات التي
تم عرضها عليه في إيجاز من
قبل رئيس الفريق ،وكانت في
م ـجــاالت "الـتـحـقـيــق واإلس ـنــاد
والـ ــوقـ ــايـ ــة والـ ـ ـم ـ ــواد ال ـخ ـطــرة
واإلن ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاذ ال ـ ـف ـ ـنـ ــي وحـ ـ ـ ـ ــوادث
الطرق".
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك ف ـ ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه
ا ل ـ ـ ـتـ ـ ــدر ي ـ ـ ـبـ ـ ــات  276ض ــا بـ ـط ــا
وضابط صف من العاملين في
مراكز اإلطفاء وإدارة العمليات
المركزية ومركز فيلكا لإلطفاء
البحري.

المكراد خالل التكريم أمس

رئيس المحكمة الدستورية يشارك في اجتماع
االتحاد العربي للقضاء اإلداري
إقرار الحساب الختامي والموازنة العامة لالتحاد لسنتين

عمر الرويح

الـ ــذي ب ـ ــدوره أشـ ــاد بـ ــدور قـطــاع
االس ـت ـث ـم ــار ،وم ـش ــاري ــع الـقـطــاع
ال ـخ ــاص ،ف ــي ط ــرح تـلــك الـفــرص
ال ـتــي مــن شــأنـهــا التسهيل على
المواطنين خالل فترة البناء.

ش ـ ـ ـ ـ ــارك رئ ـ ـي ـ ــس ال ـم ـح ـك ـم ــة
الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة رئ ـ ـيـ ــس مـحـكـمــة
االستئناف ،المستشار محمد
ب ـ ـ ــن ن ـ ـ ــاج ـ ـ ــي ،ف ـ ـ ــي االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع
الـ ـخ ــام ــس ل ـل ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ــام ــة
لالتحاد العربي للقضاء اإلداري
عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وصـ ـ ـ ـ ـ ــدق االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ع ـل ــى
ال ـح ـس ــاب ال ـخ ـت ــام ــي لــات ـحــاد
لـلـسـنـتـيــن األخ ـيــرت ـيــن ،وإقـ ــرار
الموازنة العامة أيضا للسنتين
التاليتين ،على أن يتم توزيعها
على كــل سنة منهما بـقــرار من
المكتب التنفيذي.
وواف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق االجـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع ع ـل ــى
الـ ـتـ ـص ــدي ــق عـ ـل ــى االتـ ـف ــاقـ ـي ــات

التي يعقدها االتحاد في نطاق
أغراضه مع الهينات اإلقليمية
وال ــدولـ ـي ــة ،ح ـيــث أج ــري ــت عــدة
م ـ ـشـ ــاورات م ــع مـعـهــد الـكــويــت
للدراسات القضائية والقانونية،
بـ ـش ــأن ت ــوق ـي ــع مـ ــذكـ ــرة ت ـفــاهــم
بين اال ت ـحــاد والمعهد لتبادل
التجارب والخبرات والمعلومات
ف ــي م ـجــال ال ـتــدريــب الـقـضــائــي
اإلداري ،واال س ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــادة م ــن
الوسائل واإلمـكــانــات المتاحة
ل ـك ــل م ـن ـه ـمــا ،وإدراك ـ ـ ـ ــا مـنـهـمــا
ل ـل ـحــاجــة إل ــى ت ـكــويــن ال ـك ــوادر
الـقـضــائـيــة ف ــي م ـجــال الـقـضــاء
اإلداري ،وذ لـ ـ ــك د عـ ـم ــا لـلـعـمــل
العلمي العربي المشترك.

إشادة أممية بدعم «تنمية الخيرية» لـ «الروهينغا»

الجمعية أعلنت حملتها الثانية إلغاثة الالجئين في بنغالدش
فـيـمــا تــدشــن الـجـمـعـيــة الـخـيــريــة
العالمية للتنمية والتطوير "تنمية
الخيرية" هــذا العام الحملة الثانية
إلغاثة الالجئين النازحين من أبناء
"الــروهـيـنـغــا" فــي بـنـغــادش ،قدمت
ً
ت ـقــريــرا ألعـمــالـهــا ال ـتــي نـفــذتـهــا في
الـعــام الـمــاضــي ،وحظيت بــإشــادات
محلية وعالمية وأممية.
واشـتـمـلــت الـحـمـلــة عـلــى الـعــديــد
من األعمال الخيرية ،وفي مقدمتها
توفير الغذاء والــدواء ومياه الشرب
والـ ـ ـ ـم ـ ـ ــأوى والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ال ـص ـح ـي ــة
والتعليمية ،إضافة إلى بعض أعمال
شـبـكــات الـمـيــاه وال ـص ــرف الصحي
لسكان قرى الالجئين.

ً
وقعت اإلدارة العامة للطيران المدني ،أمس ،عقدا
مع شركة كندية بقيمة  3.17ماليين دينار ،لتشغيل
المدرج الثالث الجديد ،وتطوير أنظمة المالحة الجوية
في مطار الكويت الدولي.
ووق ــع العقد نيابة عــن "الـطـيــران الـمــدنــي" رئيس
اإلدارة الشيخ سلمان الحمود ،في حين وقعه نيابة
عن الشركة الكندية وكيلها المحلي في الكويت سامي
الـعــامــر ،بحضور الـمــديــر ال ـعــام لــ"الـطـيــران المدني"
يوسف الفوزان.
وقــال المتحدث الرسمي باسم "الطيران المدني"
سـعــد العتيبي ل ــ"ك ــون ــا" ،عـلــى هــامــش الـتــوقـيــع ،إن
"االتفاقية تنص على تصميم وتوريد وتقديم خدمات
التدريب والصيانة التي تمثل في مجملها تنفيذ خطة
تنمية مطار الكويت الدولي".
وأضــاف أن "اتفاقية العقد تسهم في الدعم الفني
لنظام المساعدات على الهبوط اآللي للمدرج الثالث،
وتحديث وتعديل أماكن النظام في المدرج الشرقي في
مطار الكويت الدولي".
وذكر أن مدة تنفيذ العقد تبلغ  550يوما ،وسيتم
تنفيذ المشروع تحت إش ــراف المكتب االستشاري
العالمي ( ،)DEERNSفــي حين يــأتــي ه ــذا المشروع
ضمن حزمة من المشاريع الجاري طرحها من "الطيران

المدني" لتشغيل المدرج الثالث الجديد وتطوير أنظمة
المالحة الجوية واألرص ــاد الجوية في المطار ،كما
يتضمن المشروع تدريب الكوادر الكويتية على تشغيل
وصيانة النظام.
من جانب آخر ،أعلنت اإلدارة العامة للطيران المدني
بدء تطبيق برنامج  MUNAللتأكد من موثوقية شهادة
الفحص للركاب القادمين إلى البالد عبر المختبرات
المعتمدة ،خارج الكويت ،في قطر وعمان والسعودية.
وقــالــت اإلدارة ،فــي تعميم ،أم ــس ،إن بــدء تطبيق
البرنامج على القادمين من قطر وعمان ينطلق 27
الجاري ،بينما يبدأ للقادمين من السعودية  ،28مؤكدة
أن منع غير الكويتيين مــن دخ ــول الكويت مستمر،
والسماح للكويتيين فقط ،وأقاربهم من الدرجة األولى،
والعمالة المنزلية المرافقة لهم.
وأشــارت إلى عدم قبول أي راكب قادم إلى الكويت
مــن الـ ــدول ال ـمــذكــورة إال بـعــد حـصــولــه عـلــى شـهــادة
فحص  pcrسلبية ،تثبت خلوه من فيروس كورونا،
شريطة أن تكون سارية المفعول  72ساعة من تاريخ
المسحة ،وأال تظهر عليه أعراض مثل الرشح والعطاس
وارتفاع درجة الحرارة والكحة وغيرها ،على أن تكون
الشهادة ص ــادرة من أحــد المختبرات المعتمدة في
برنامج .MUNA

َّ
المكراد كرم المشرفين على تدريبات اإلطفاء

«الجمارك» :إعداد بروتوكول للدعم
واإلسناد مع الحرس الوطني
ع ـقــد ال ـمــديــر ال ـع ــام لـ ــإدارة
الـعــامــة لـلـجـمــارك ،المستشار
ً
جمال الجالوي ،أمس ،اجتماعا
ً
ً
تنسيقيا مشتركا بين اإلدارة
الـ ـع ــام ــة ل ـل ـج ـم ــارك والـ ـح ــرس
الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي ،ب ـ ـح ـ ـضـ ــور وكـ ـي ــل
"ال ـح ــرس" ال ـفــريــق رك ــن هاشم
الــرفــاعــي ،والــوفــد الـمــرافــق لــه،
ً
تـنـفـيــذا ل ـقــرار مجلس ال ــوزراء
رق ــم  106ب ـشــأن تـقــديــم الــدعــم
ل ـج ـم ـيــع الـ ـ ـ ـ ــوزارات وال ـج ـه ــات
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـت ــي ت ـح ـتــاج إلــى
دعـ ــم وإس ـ ـنـ ــاد "الـ ـ ـح ـ ــرس" ،عــن
طريق عقد اجتماعات تنسيقية
لتحديد أوجه الدعم واإلسناد
المطلوبين من الحرس الوطني
خالل الفترة المقبلة.
واستعرض الرفاعي مجاالت
الدعم المتاحة لدى "الحرس".
وأك ـ ــد الـ ـج ــاوي أه ـم ـيــة إدارة

تفعيل برنامج  MUNAللقادمين من قطر وعمان  27الجاري

وبينت الجمعية أن "هذه الخدمات
اإلغاثية لشعب الروهينغا المكلوم
وال ـم ـشــرد حـظـيــت ب ــإش ــادات كبيرة
ومتعددة ،منها المحلي والخارجي
األم ـمــي ،عـلــى رأس ـهــا اإلشـ ــادة التي
ج ـ ـ ــاءت ع ـل ــى لـ ـس ــان رئـ ـي ــس مـكـتــب
المفوضية السامية لألمم المتحدة
ل ـ ـشـ ــؤون ال ــاج ـئ ـي ــن لـ ـ ــدى ال ـك ــوي ــت
د .س ــام ــر ح ــدادي ــن ،الـ ــذي أفـ ــاد بــأن
الجمعية تقدم العديد من المبادرات
المتميزة الـتــي تــؤكــد دوره ــا الــرائــد
ً
في الجهود اإلغاثية ،مشيرا إلى أنها
دأبت على تقديم الدعم اإلنساني في
شتى بقاع األرض".
وأوضحت ،أن "هذه اإلشادة التي

سـجـلـهــا ح ــدادي ــن للجمعية ج ــاء ت
بالتزامن مع االتفاقية التي وقعتها
المفوضية السامية لألمم المتحدة
لـشــؤون الالجئين مــع الجمعية في
الـعــام الفائت بهدف دعــم ومساندة
 20000عائلة من الجئي الروهينغا
في بنغالدش ،ويشمل الدعم توفير
ال ـمـ ـس ــاع ــدة الـ ـط ــارئ ــة ل ـل ــوق ــاي ــة مــن
انتشار فـيــروس كــورونــا المستجد
وتــأم ـيــن ال ـعــديــد م ــن الـمـسـتـلــزمــات
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة واإلغـ ـ ــاث ـ ـ ـيـ ـ ــة والـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة
وصندوق الدواء ،إضافة إلى تأهيل
م ـ ـ ـ ــدارس وت ــوفـ ـي ــر فـ ـ ــرص ال ـت ـع ـل ـيــم
ال ـمــدرســي وب ـن ــاء وتــأه ـيــل شبكات
المياه الصالحة للشرب".

ً
العجمي مستقبال نادر النقيب

واستعرض االجتماع محضر
األعمال الرابع للجمعية العامة
ل ــاتـ ـح ــاد واع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ال ـت ـق ــري ــر
ال ـس ـن ــوي ع ــن نـ ـش ــاط االتـ ـح ــاد
ومـشــروع الـمــوازنــة لعام 2021
ّ
ومراسم تسليم وتسلم رئاسة
االتـحــاد إعــادة تشكيل المكتب
التنفيذي وانتخاب األمين العام
لالتحاد.

ورشة عمل
واستعرض االتحاد جهوده
في إقامة ورشة عمل بالتعاون
مع المكتب اإلقليمي للمفوض
ال ـســامــي ل ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان في

الشرق األوسط وشمال إفريقيا
لــأمــم الـمـتـحــدة وال ـت ـعــاون مع
االت ـحــاد فــي إقــامــة ورش ــة عمل
ل ـل ـق ـض ــاة ال ـم ـن ـت ـس ـب ـيــن ل ـل ــدول
األعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء بـ ـ ــاالت ـ ـ ـحـ ـ ــاد بـ ـش ــأن
موضوع "دور القضاء اإلداري
في حماية الحقوق االجتماعية
واالقتصادية" في نهاية أبريل
 2019ب ــا لـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة األرد ن ـ ـ ـيـ ـ ــة
الـهــاشـمـيــة والـمـلـتـقــى العلمي
الــرابــع لالتحاد حــول موضوع
"نظام وقف التنفيذ واإلجراءات
العاجلة في الدعوى اإلدارية".
كما ناقش االجتماع إصدار
عــدد جــديــد مــن مجلة االتـحــاد،
حيث تنص المادة  5من وثيقة

النظام األساسي االتحاد ،على
أن يحقق االت ـحــاد أهــدافــه بكل
ال ــوس ــائ ــل ،ول ــه ف ــي سـبـيــل ذلــك
إصدار مجلة دورية تنشر فيها
األحـكــام والبحوث والــدراســات
ال ـق ــان ــون ـي ــة وال ـق ـض ــائ ـي ــة وم ــا
ي ـص ــدر ع ــن ال ـه ـي ـئــات الـمـعـنـ ّـيــة
بــالـقـضــاء اإلداري تـحـمــل اســم
"مجلة االتحاد العربي للقضاء
اإلداري" ،عـلــى أن يـتــم اإلع ــان
في الدول األعضاء عن فتح باب
المشاركة بالبحوث والدراسات
حـ ـ ـ ــول قـ ــائ ـ ـمـ ــة ال ـ ـمـ ــوضـ ــوعـ ــات
ال ـم ـق ـتــرحــة خ ــال ف ـت ــرة زمـنـيــة
محددة.

«إحياء ًالتراث» :موسم ثقافي حافل
استقباال لشهر رمضان
أطلقت جمعية إحـيــاء الـتــراث اإلســامــي،
ً
مــوس ـمــا ثـقــافـيــا تــوعــويــا حــافــا اسـتـقـبــاال
لشهر رمضان المبارك ،حيث يتضمن دورات
ودرو سـ ــا و مـجــا لــس علمية تنظمها لجان
وفروع الجمعية في الكويت.
وقالت الجمعية ،في بيان ،امس ،إن مركز
حفاظ الحديث بإدارة فروع العمل النسائي
التابع للجمعية أ قــام "دورة مجالس شهر
رم ـ ـضـ ــان" ،ال ـت ــي سـتـسـتـمــر ح ـتــى  8أبــريــل
المقبل ،وتتم فيها قراءة كتاب للعالمة محمد
بن صالح العثيمين.
وأضافت أن لجنة صباح الناصر النسائية
بدأت دورة "مجالس شهر رمضان المبارك...
أح ـكــام ال ـم ــرأة فــي ال ـص ـيــام" للشيخ صالح

الـ ـف ــوزان مــن الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة،
مضيفة :كما تنظم لجنة الدعوة واإلرشــاد
ّ
ُ
بـمـ ُّنـطـقــة ص ـب ــاح ال ـن ــاص ــر دورة "الــت ـب ـي ـيــن
َ
والش ُ
رح لمذكرة ُ
المصطلح" ،للشيخ الدكتور
محمد النجدي.
وتابعت :تنظم لجنة الدعوة واإلرشاد في
الجهراء درس "فضل شهر شعبان" للشيخ
د .فيصل العتيبي ،بينما بدأ فرع الجمعية
بمنطقة العمرية سلسلة مــن المحاضرات
بعنوان "أحوال القلوب" لفضيلة الشيخ أمين
الــرفــاعــي ،مــردفــة :كما نظمت لجنة الكلمة
بمنطقة الصباحية درس "وقفات مع شهر
شعبان" للشيخ د .سعد الدوسري.
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دراسة

الفيلي :حرمان المسيء من االنتخاب والترشح
عقوبة ال يجوز تطبيقها بأثر رجعي

أكد في دراسة لـ ةديرجلا• ضرورة خضوع حكم إبطال عضوية الداهوم لقاعدة عدم الرجعية
أكد الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق
بجامعة الكويت د .محمد الفيلي أن المحكمة الدستورية
والترشح المقرر في القانون
طبقت الحرمان من االنتخاب ً
على النائب د .بدر الداهوم استنادا إلى إدانة صدرت بتاريخ
 2014 /6 /8رغم أن القانون نشر بتاريخ ،2016 /6 /29

ً
مبينا أن المحكمة قررت إنزالها حكم القانون على المطعون
في صحة عضويته؛ ألن القانون صدر قبل انتهاء مدة وقف
تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بحقه ،ولفتت إلى أن وقف
النفاذ يقتضي أن المدان في فترة تربص ال ينسب له فيها
آثار الفعل.

أثـ ــار ح ـكــم الـمـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة بـشــأن
ً
بطالن عضوية النائب بدر الداهوم كثيرا من
ردود الفعل الناتجة عن القراء ات القانونية
السابقة على ص ــدوره ،وهــي ق ــراء ات قــادت
إلى توقع لمضمونه ولم يتحقق هذا التوقع
بالنسبة إلــى كثير ممن قــدمــوه ،وهــو يثير
ً
عـ ـ ــددا م ــن ال ـن ـق ــاط ال ـت ــي تـسـتـحــق ال ـتــوقــف
أم ــام ـه ــا ،بـعـضـهــا يـتـصــل ف ــي واق ـ ــع ال ـحــال
بــال ـقــانــون  2016 /27الـ ــذي أضـ ــاف ح ــاالت
جديدة من الحرمان من حق االنتخاب ،إلى
جــانــب إث ــارت ــه مـشـكـلــة ال ـعــاقــة بـيــن قـضــاة
العملية االنتخابية.

كان على
«الدستورية»
كمحكمة
انتخابات
ُّ
تلمس
اإلشكاالت
الدستورية
لقانون حرمان
ً
أوال :القانون :2016/ 27
المسيء
الحرمان من حق االنتخاب موقف تأخذ
والتصدي لها ب ــه ب ـعــض ال ـت ـشــري ـعــات وهـ ــو ف ــي جــوهــره
امتداد لفكرة االنتخاب المقيد ،فال يستحق
ً
ً
ً
باعتبارها
أن يكون ناخبا إال من كان صالحا أو جيدا
م ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن .ول ـغ ـم ــوض هـ ــذه ال ـف ـكــرة
مسألة أولية

المحكمة
طبقت
«الحرمان»
ً
استنادا إلى
إدانة صدرت
قبل نفاذ
القانون وهو
بفترة تربص

الحرمان ال
تستلزمه
عملية إجراء
االنتخاب
بذاتها
واألدبيات
القانونية
تصفه
بالعقوبة

استبدلتها بعض التشريعات بفكرة حرمان
المدان في بعض الجرائم لخطورتها .وفكرة
الحرمان ليست محل إجماع في التشريعات
المقارنة ،وغــدت غير مقبولة في كثير من
التشريعات الحديثة لعدد من األسباب ،فهي
ً
واقعيا غير منضبطة فال تمنع من هو سيئ
الخلق إال إذا تمت إدانته من القضاء ،وهي
تقلص قاعدة الناخبين وهــو ما يتعارض
مــع مقتضى مبدأ عمومية االنـتـخــاب .كما
أن مرتكب الجريمة يدفع ثمن تجاوزه على
شكل عقوبة حددها القانون وقررها القضاء،
فال يوجد مبرر ألن تمتد العقوبة ألمر يتصل
بمواطنة الـمــدان( .انظر في هــذا الموضوع
دراسة للكاتب منشورة في جريدة الجريدة
بتاريخ .)2016 /6/27

مبدأ الحرمان
وقانون االنتخاب الكويتي منذ صدوره
أخذ بمبدأ الحرمان من حق االنتخاب ،وورد
في نص المادة الثانية قبل التعديل" :يحرم
من االنتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية
أو فــي جــريـمــة مخلة بــالـشــرف أو بــاألمــانــة
إلى أن يرد إليه اعتباره" ،وبعد تعديل عام
 2016أصـبــح ال ـنــص" :ي ـحــرم مــن االنـتـخــاب
المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة
مخلة بالشرف أو باألمانة إلى أن يرد إليه
اعتباره .كما يحرم من االنتخاب كل من أدين
بحكم نهائي في جريمة المساس بـ :ا – الذات
اإللهية .ب – األنبياء .ج – الذات األميرية".
وإذا كانت الفقرة األولى من المادة الثانية
ً
ً
تضع حدا زمنيا لنفاذ الحرمان وهو المدة
الالزمة لرد االعتبار القضائي أو القانوني
وفق األحكام المقررة في قانون الجزاء فإن
اإلض ــاف ــة ال ـجــديــدة لــم ت ــأت مـلـ َـحـقــة بتقرير
إمكان نهاية الحرمان في حال رد االعتبار،
وهذا ما دفع بفكرة أن النص المضاف هو في
واقعه شرط تنظيمي وليس عقوبة جزائية.
ويترتب على هذا التكييف أن النص الجديد
غير محكوم بالقواعد الدستورية التي تحكم
تعديل القواعد الجزائية وأهمها عدم رجعية
ال ـق ــان ــون ال ـج ــدي ــد .وه ـنــا يـحـســن أن نـطــرح
ال ـس ــؤال ال ـتــالــي :مـتــى ن ـكــون ب ـصــدد قــواعــد
تنظيمية ومتى نكون بصدد قواعد جزائية؟
هــل نـحــن بـعــد الـتـعــديــل بـصــدد عـقــوبــات أم
ب ـصــدد ش ــروط تنظيمية م ـج ــردة؟ هــل كال
النوعين من القواعد يدخل في إطار الشروط
المشار إليها في المادة  82من الدستور؟

ا -الشروط التنظيمية المجردة والشروط
العقابية:

ل ـم ـم ــارس ــة ح ــق االنـ ـتـ ـخ ــاب يـ ـل ــزم تـقــريــر
شروط وأحكام لتنظيم العملية االنتخابية
مـثــل تـحــديــد ســن للناخب أو مـكــان إلج ــراء
االن ـت ـخ ــاب ــات أو ن ـط ــاق ج ـغ ــراف ــي ل ـل ــدوائ ــر
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،وهـ ـ ــذه ال ـ ـشـ ــروط بـطـبـيـعـتـهــا

جانب من االنتخابات األخيرة لمجلس األمة «أرشيف»

وقال الفيلي ،في دراسة قانونية على حكم بطالن عضوية
الداهوم خص بها «الجريدة» ،إن وصف عدم الحرمان بأنه
شرط لصحة االنتخاب والترشح ال ّ
يغير من وصفه بالعقوبة،
وبالتالي وجوب خضوعه لقاعدة عدم الرجعية المقررة في
المادتين  32و 179من الدستور ...وفيما يلي نص الدراسة:

ً
• الحرمان في جوهره امتداد لفكرة االنتخاب المقيد فال يستحق أن يكون ناخبا
ً
ً
إال من كان صالحا أو جيدا من المواطنين
• اتجاه القضاء في القضايا المنظورة أمامه يجب أن يبقى في إطار التوقع وفق
المعطيات الفنية وال يجوز تحوله إلى معركة سياسية
• أحكام القضاء في قضايا البعد الجماهيري يجب أن تقترن بتوضيح ألساسها كي ال
ينفتح الباب الستغالل دقة المفاهيم وخلق حالة من عدم الفهم لدى الجمهور
• اذا كان توجه المشرع إناطة االختصاص بفحص سالمة العملية االنتخابية
بـ«الدستورية» فيكون أقرب للموضوعية أن يضم إليها فحص صحة الترشح
تنفذ بأثر فــوري على المخاطب بها مــادام
ً
مركزه القانوني قائما  .فمن لم يبلغ السن
المحددة وفق التعديل الجديد لن يشارك في
االنتخابات التي ستعقد بعد التعديل حتى
لــو كــان مــن الممكن أن يـشــارك فيها وفق
القانون القديم .وتطبيق الشرط الجديد
ال يعتبر رجـعــي األث ــر؛ ألن االنـتـخــابــات لم
تعقد قبل نفاذ القانون .هل هذا الحكم يسري
على الحرمان من حق االنتخاب الناتج عن
اإلدان ــة بــارتـكــاب جريمة معينة؟ فمن تمت
إدانته بارتكاب جريمة من الجرائم ثم صدر
قــانــون الحــق على اإلدان ــة يـقــرر حــرمــان من
تمت إدانته هل يسري الحرمان من االنتخاب
فــي مــواجـهـتــه بــاعـتـبــار أن ال ـحــرمــان شــرط
تنظيمي كما تغيير سن االنتخاب أو تغيير
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة االنـتـخــابـيــة؟ أم أن الـقــواعــد
المتصلة بـعــدم ج ــواز رجعية العقوبة هي
التي تكون واجبة التطبيق؟ أعتقد أن مناط
الحكم في هذه الحالة هو تكييف الحرمان
مــن حــق االنـتـخــاب؛ هــل هــو شــرط تنظيمي
مرتبط بــاإلجــراء ات الالزمة لتنظيم العملة
االن ـت ـخــاب ـيــة أم ه ــو شـ ــرط يـ ـق ــرره ال ـم ـشــرع
لتحقيق مصلحة أخــرى يبتغيها مثل ردع
ال ـمــدان أو قصر حــق االنـتـخــاب على مــن لم
يــرتـكــب ه ــذا الـفـعــل ألن مرتكبه ال يستحق
هذا الدور؟

العقوبة وصحة الترشح
نالحظ في هذا الصدد أن وجود الحرمان
ً
ال يستلزمه واقعيا عملية إجــراء االنتخاب
بذاتها .كما أن األدبيات القانونية تصفه بأنه
عقوبة ،فقانون الجزاء ،وفق الفقرة الثالثة من
المادة  ،68يصف الحرمان من "االشتراك في
انتخاب أعضاء المجالس والهيئات العامة"
بأنه من أصناف العقوبات التبعية ،والمادة
الـمــذكــورة وردت فــي الـجــزء المخصص من
قــانــون ال ـجــزاء لتنظيم الـعـقــوبــات التبعية
والـتـكـمـيـلـيــة .وق ــد ي ـقــول قــائــل بـعــد ذل ــك إن
عــدم الـحــرمــان مــن حــق االنـتـخــاب هــو شرط
من شــروط االنتخاب كما بلوغ السن التي
يحددها القانون لممارسة حق االنتخاب.
وه ـ ــذه الـ ـش ــروط م ـن ــاط ب ـق ــان ــون االن ـت ـخــاب
ت ـحــديــدهــا .ك ـمــا أن ت ــواف ــره ــا م ــن ال ـش ــروط
ال ــواج ــب تحققها فــي عـضــو مـجـلــس األم ــة،
وكل ذلك وفق حكم الفقرة (ب) من المادة 82
من الدستور .ونحن نقول بسالمة ذلك غير
أن وصــف عــدم الحرمان بأنه شــرط لصحة
االنتخاب والترشح ال يغير من وصفه بأنه
عقوبة وبــالـتــالــي وج ــوب خضوعه لقاعدة
عدم الرجعية المقررة في المادتين  32و179
من الدستور .فإذا تم تطبيق الحرمان على
من كانت إدانته سابقة على تقرير الحرمان
فــإنـنــا ن ـكــون عـلــى األرج ـ ــح ب ـصــدد مخالفة

الدستور ويمسي القانون المقرر لهذا الحكم
مخالفا للدستور .خالصة القول إن تقرير
ع ــدم ال ـحــرمــان كـشــرط مــن ش ــروط ممارسة
ً
االنتخاب والترشح ال يجعله معصوما من
وجوب الخضوع لقاعدة عدم رجعية العقوبة
المقررة في الدستور.

 – 2رد االعتبار وعمومية االنتخاب:

إضافة الفقرة الجديدة للمادة الثانية من
قــانــون االنتخاب دون ربطها بــرد االعتبار
يـمـكــن أن ي ـقــود ل ــواح ــد م ــن فـهـمـيــن؛ إم ــا أن
يحمل معناها على أننا بصدد عقوبة تبعية
وهذا يستتبع استصحاب تطبيق قواعد رد
االعتبار المقررة في القواعد الجزائية .وهذا
يستتبع بطبيعة الحال القول بعدم تطبيق
العقوبة بشكل رجعي .أو القول بأننا بصدد
قواعد تنظيمية خالصة وبالتالي ليس لرد
االعتبار محل .وفي هذه الحالة نحن بصدد
إشكالية تتمثل في مخالفة واحدة من نتائج
م ـبــدأ عـمــومـيــة االن ـت ـخ ــاب .فـمـبــدأ عمومية
االنتخاب قابل للتنظيم ،والتنظيم يحتمل
المنع المؤقت متى مــا كــان أســاس وجــوده
تحقيق مصلحة متصلة بــأ هــدا فــه أو على
األقل غير متعارضة معها .أما إن كان المنع
ً
مؤبدا فإننا بصد إلغاء واقعي لمبدأ عمومية
االنـ ـتـ ـخ ــاب ،ف ــال ـم ــدان م ــع اس ـت ـم ــرار مــركــزه
القانوني كمواطن لن يستطيع أن يمارس
حقوقه السياسية المترتبة على مواطنته.
وإذا انتقلنا للحكم محل العرض ،يمكننا
أن نالحظ أن المحكمة طبقت الحرمان المقرر
ً
في القانون استنادا إلدانــة صــدرت بتاريخ
 2014 /6 /8مع أن القانون نشر بتاريخ /29
 2016 /6وهي تقرر أنها أنزلت حكم القانون
ع ـل ــى ال ـم ـط ـع ــون ف ــي ص ـح ــة ع ـضــوي ـتــه ألن
القانون صــدر قبل انتهاء مــدة وقــف تنفيذ
العقوبة المقيدة للحرية في حق المطعون
ض ـ ــده .ه ــل ربـ ــط ن ـف ــاذ ال ـق ــان ــون بــاس ـت ـمــرار
مــدة االخـتـبــار القضائي مرتبط بافتراض
أن اإلدانــة ممتد أثرها إلى حين نهاية مدة
وقف النفاذ؟ مع أن وقف النفاذ يقتضي أن
المدان في فترة تربص ال ينسب له فيها آثار
ً
ً
الفعل محل اإلدانة ما لم يقترف جرما جديدا،
وإدانته تمت وفق القانون واجــب التطبيق
حين ارتكاب الفعل .لعل افتراض أن المحكمة
اعتبرت أن الحرمان المشار له بالتعديل هو
شرط تنظيمي أكثر منه عقوبة يساعد على
فـهــم النتيجة ا لـتــي خلصت لـهــا المحكمة.
فهنا سيكون الـمــركــز الـقــانــونــي للمخاطب
بــالـتـعــديــل قــائــم لــم يـغـلــق بـعــد بــاعـتـبــار أن
بعض عناصر عــدم النطق بالعقاب لم يتم
استكمالها .وإن ــزال الحكم على حــالــة عدم
اكتمال المدة الالزمة لتقرير آثار عدم النطق
بــال ـع ـقــاب يـ ـق ــود ،ب ـم ـف ـهــوم ال ـم ـخــال ـفــة ،إلــى
تقرير أن من كان مركزهم القانوني قد أقفل

قبل نفاذ القانون لن يكونوا مخاطبين به.
وعندما نقدم هذا االستنتاج فنحن بصدد
اسـ ـتـ ـخ ــاص م ـب ـن ــي ع ـل ــى قـ ـي ــاس ب ـم ـف ـهــوم
المخالفة وهو ليس أقوى أدلة االستنباط.
ً
فمن السائغ أيضا تقديم استنباطات أخرى
وهو ما يجعل عملية توقع موقف المحكمة
في وقائع احتمالية مماثلة في المستقبل
غير سهلة.

تلمس اإلشكاالت
ويـمـكــن تسجيل مــاحـظــة أخ ــرى خاصة
ب ـمــوقــف الـمـحـكـمــة م ــن ال ـق ــان ــون 2016/ 17
وهي طبيعة تعاملها مع القانون .المحكمة
الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة أص ـ ـ ـ ــدرت ح ـك ـم ـه ــا فـ ــي طـعــن
انـتـخــابــي بصفتها محكمة الـمــوضــوع في
الطعون الخاصة بانتخابات مجلس األمة.
وك ـ ــان يـمـكـنـهــا كـمـحـكـمــة م ــوض ــوع تلمس
اإلش ـكــاالت الــدسـتــوريــة الـخــاصــة بالقانون
المذكور ،وفي هذه الحالة تتوقف عن نظر
ً
ال ـنــزاع الـمــوضــوعــي تمهيدا لحسم مسألة
الدستورية بوصفها مسألة أولية تختص
هي بها .كما كــان من الممكن وضــع مسألة
الــدس ـتــوريــة أمــام ـهــا بــواس ـطــة ال ــدف ــع بـعــدم
الــدس ـتــوريــة وه ــو م ــا يجعلها تـتــوقــف كي
تفحص بشكل دقيق الشبهات الدستورية
التي تعتور هــذا القانون .لكن المحكمة لم
تبحث المسألة الدستورية لعدم وجود دفع
مقدم أمامها وانصبت قراءتها للقانون على
موقف المشرع الذي أصدر القانون واعتمدت
عـلــى الـتــوضـيـحــات اإلضــاف ـيــة الـ ـ ــواردة في
المذكرة االيضاحية للقانون .سلوك المحكمة
ت ـجــاه الـمـســألــة الــدس ـتــوريــة يـمـكــن تـبــريــره
بأنها محكمة موضوع تتعامل مع القانون
وفق قرينة دستوريته حتى يسعى صاحب
المصلحة لهدم هذه القرينة.
ً
الحكم محل النقاش يفتح الباب مجددا
للوقوف أمام واقع قانوني قائم وهو تعدد
قضاة العملية االنتخابية.

ً
ثانيا :تعدد قضاة العملية االنتخابية:

وفق النظام القانوني القائم في الكويت
يـتـعــدد قـضــاة العملية االنـتـخــابـيــة .فهناك
قاض ينظر في منازعات الجدول االنتخابي
ٍ
ـاض ينظر
وفــق قــانــون االنـتـخــاب .وهـنــاك قـ ٍ
في سالمة قرار تسجيل المرشحين .وهناك
قاض ينظر في األفعال التي يجرمها قانون
ٍ
االنـتـخــاب ألنـهــا تــؤثــر على نــزاهــة العملية
ـاض ينظر في سالمة
االنتخابية .وهناك قـ ٍ
إعـ ــان نـتـيـجــة االن ـت ـخ ــاب .وق ــاض ــي ســامــة
نتيجة االنتخاب ال يمكنه أن يقصر رقابته
على مجرد عملية االقتراع فتعبير الناخب
ع ــن إرادتـ ـ ــه ي ــوم االقـ ـت ــراع مــرت ـبــط بـســامــة
ال ـ ــدع ـ ــوة ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ألن االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب وف ــق

الــدسـتــور يتم فــي فـتــرات مـحــددة وب ــأدوات
مـحــددة .كما أن انتخاب مــن لــم تتوافر فيه
الشروط المقررة في المرشح ال يطهر الناجح
من عيب عدم سالمة عضويته ،وثبوت وجود
أسباب تجرح نزاهة االنتخاب من الممكن
أن يــوثــر عـلــى ســامـتـهــا وبــالـتــالــي يصبح
اإلع ـ ــان ع ــن أس ـم ــاء ال ـفــائــزيــن ف ــي االق ـت ــراع
ً
واقعا على محل غير سليم .هذا التعدد من
الممكن أن يضعنا أمام إشكالية تداخل في
االختصاص فما الحل؟ قد يكون الحل في
حجب االختصاص في بعض المسائل عن
قــاضــي طـعــون نتيجة االنـتـخــاب أو إسناد
االختصاص بنظر بعض الطعون السابقة
على عملية االقتراع لقاضي االقتراع وإعالن
نتيجة االنتخاب وكال الحلين يحتاج لتدخل
تشريعي.

 - 1حجب االختصاص عن قاضي إعالن
النتيجة:

فــي الفترة السابقة على صــدور القانون
 1998 /14كانت المحكمة الدستورية تقبل
الطعون الخاصة بسالمة القيود الواردة في
ال ـجــداول االنتخابية وتفحصها مــن حيث
أثرها على سالمة نتيجة العملية االنتخابيةـ
وق ــد ق ــرر الـمـشــرع فــي ه ــذا ال ـقــانــون تعديل
المادة  41من قانون االنتخاب بأنه "ال يجوز
للناخب وال للمرشح بأي حال الطعن بطلب
إب ـط ــال االن ـت ـخ ــاب الـ ــذي ح ـصــل ف ــي دائــرتــه
االنتخابية أو في الدائرة التي كان مرشحا
فيها إذا كــان مبنى هــذا الطعن الفصل في
نــزاع حــول الموطن االنتخابي" ،ووفــق هذا
التعديل تم حجب موضوع سالمة الجدول
االنتخابي فيما يخص الموطن االنتخابي
عن المنازعة فيه أمام المحكمة الدستورية
ب ـص ـف ـت ـهــا ق ــاض ــي الـ ـطـ ـع ــون االن ـت ـخ ــاب ـي ــة.
وال ـمــذكــرة االيـضــاحـيــة تــربــط ه ــذا التعديل
بفكرة منع تقديم الطعون في هذا الموضوع
ً
تحديدا كي ال يتم إثارته بعد إعالن نتائج
االنتخاب باعتبار أنه كان يمكن حسمه أمام
ً
قاضي طعون الجدول .علما بأن التعديل ال
يمنع مــن إثـ ــارة مــوضــوع ســامــة مضمون
الجدول االنتخابي أمام المحكمة الدستورية
ً
إذا كان أساس الطعن أمرا آخر غير الموطن
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي مـ ـث ــل وق ـ ـ ــف ح ـ ــق االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب.
والتعديل المذكور وفق مضمونه واإلشارات
التي وردت في مذكرته االيضاحية هو رد
فـعــل الح ــق عـلــى تـقــديــم الـطـعــن االنـتـخــابــي
الـخــاص بـجــدول ناخبي جــزيــرة فيلكا رقم
 .2/1996وفق هذه السابقة يمكن تصور حل
مـمــاثــل بـعــدم ج ــواز إث ــارة مــوضــوع سالمة
الترشح أمام المحكمة الدستورية باعتبار
أن الموضوع ينعقد االختصاص فيه لقاضي
الدائرة اإلدارية.

 - 2إسناد االختصاص بطعون سالمة
الترشح للمحكمة ًالدستورية:

الفكرة هنا أيضا تحتاج لتدخل تشريعي،
وهـ ـ ــي قـ ــد تـ ـك ــون أكـ ـث ــر مـ ــاء مـ ــة مـ ــن ال ـف ـك ــرة
الـســابـقــة .فــاتـصــال ال ــدائ ــرة اإلداري ـ ــة بطعون
سالمة الترشيح مناطه فقط اعتبار قرار قيد
المرشحين هو قرار إداري لصدوره عن جهة
ً
اإلدارة .علما بأن موضوع سالمة قيد الترشح
مــن الناحية الموضوعية متصل بإشكاالت
العملية االنتخابية أكثر من اتصاله بإشكاالت
القرار اإلداري ونشاط اإلدارة .فإذا كان توجه
المشرع هو إناطة االختصاص بفحص سالمة
العملية االنـتـخــابـيــة بالمحكمة الــدسـتــوريــة
فسيكون أقرب للموضوعية ضم االختصاص
بفحص ســا مــة قيد الترشيح لها الرتباطه
ال ـم ـبــاشــر ب ــإش ـك ــاالت ال ـع ـم ـل ـيــة االن ـت ـخــاب ـيــة.
والفكرة هنا تقليل تشتت الموضوع فيصبح
قــاضــي إع ــان نـتـيـجــة االن ـت ـخــاب ه ــو قــاضــي
العناصر المؤثرة في سالمة االنتخاب .كما
أن هــذا االقـتــراح يقلل من واقــع إمكان صدور
أحكام متباينة التوجه في قضايا متقاربة في
أساسها القانوني.
في نهاية هذا العرض نظن أن حكم المحكمة
الدستورية الــذي انتهى إلــى إبـطــال عضوية
الداهوم يضعنا أمام عدد من األمور هي:
 ان ت ــوق ــع اتـ ـج ــاه ال ـق ـض ــاء ف ــي الـقـضــايــاالمنظورة أمامه يجب أن يبقى في إطار التوقع
وفــق المعطيات الفنية وال يجوز أن يتحول
ل ـم ـعــركــة س ـيــاس ـيــة فـنـحــن أم ـ ــام اج ـت ـه ــاد من
المراقب واجتهاد من القاضي وهــو اجتهاد
يقوم على أســس فنية .وال يجوز أن يتحول
الحق بــدراســة األحـكــام القضائية وتحليلها
إلــى بــاب للتشكيك فــي القضاء ودع ــوة لعدم
احترام أحكامه.
 التوقع المعقول هو عنصر من العناصرالمرتبطة بمبدأ األمن القانوني والذي يجب أن
ً
يكون متوازنا مع طبيعة فكرة اجتهاد القضاء
الالزم لتطور األحكام.
 إن أحكام القضاء وبالذات في القضايا ذاتالبعد الجماهيري يجب أن تقترن بتوضيح
ألساسها كــي ال ينفتح الـبــاب الستغالل دقة
المفاهيم التي تقوم عليها لخلق حالة من عدم
الفهم عند الجمهور .وإذا كان من غير المتيسر
على القضاء تبسيط األمر للجمهور في بعض
األحيان فإن هذا ال يمنع من تقديم توضيحات
يـنــاط تقديمها بــأجـهــزة اتـصــال تعمل تحت
إشـ ــراف الـمـحـكـمــة وه ــذه سـيــاســة تــأخــذ بها
بعض المحاكم على مستوى القضاء المقارن.
 لعل الرسالة التي أوردتـهــا المحكمة فيحيثيات الحكم تستحق وقفة جادة .فهي تقرر
أنها تطبق القانون القائم ،وكأنها تقول :إذا
كان مضمونه غير جيد فعلى المشرع تعديله.
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«التنمية المستدامة» يوصي بخطة طوارئ للتعليم المقصيد بحث التعاون الثقافي
• المؤتمر دعا إليالئه األولوية وإبعاده عن التسييس وإبطاء عجلة االنحدار والتعليمي مع إسبانيا وتونس

• صيانة التعليم العام كي ال يكون حقل تجارب ...وتطوير المناهج والتقييم
فهد الرمضان

أوصى مؤتمر «التنمية
المستدامة في الكويت الواقع
الطموح والتحديات» بضرورة
النأي بالتعليم عن السياسة،
وأن تولي القيادة السياسية
الشأن التعليمي األولوية
القصوى.

أكد المشاركون في مؤتمر
"الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ــة فــي
الـ ـك ــوي ــت الـ ــواقـ ــع وال ـط ـم ــوح
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــات ...الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم
ً
أنـ ـ ـم ـ ــوذج ـ ــا" ض ـ ـ ـ ــرورة إي ـ ــاء
التعليم األو لــو يــة القصوى،
واالرت ـق ــاء بــه وبـمــؤسـســاتــه،
ً
ب ــاع ـت ـب ــاره جـ ـ ــزء ا م ــن األم ــن
الـ ــوط ـ ـنـ ــي وم ـ ـ ـشـ ـ ــروع دولـ ـ ــة،
وألن إصالحه ضرورة ملحة
ال رفاهية.
وق ــال ــوا ف ــي خ ـت ــام أع ـم ــال
ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــر ،ال ـ ـتـ ــي اسـ ـتـ ـم ــرت
ي ـ ــومـ ـ ـي ـ ــن ،ب ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة رئـ ـي ــس
مجلس الوزراء سمو الشيخ
صـ ـب ــاح الـ ـخ ــال ــد ،وم ـش ــارك ــة
 500مـتـخـصــص و م ـه ـتــم ,إن
وباء "كورونا" ،الذي اجتاح
الـ ـع ــال ــم ،ك ـش ــف مـ ــدى الـخ ـلــل
الـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـش ــرى فـ ــي هـيـكــل
الدولة التنظيمي وأجهزتها
التنفيذية ،و كــان للمنظومة
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ن ـص ـيــب األسـ ــد.
وط ــالـ ـب ــوا ب ــأه ـم ـي ــة تـشـكـيــل
خطة طوارئ إلنقاذ التعليم،

وإب ـطــاء عـجـلــة االن ـح ــدار في
ا لـتـعـلـيــم ا ل ــذي تـتــو قــف عليه
ا لـتـنـمـيــة ،و ض ـ ــرورة تسكين
الـ ـ ــوظـ ـ ــائـ ـ ــف ال ـ ـ ـشـ ـ ــاغـ ـ ــرة ف ــي
مؤسسات الدولة عامة ،وفي
أجهزتها التعليمية خاصة،
وإعـ ـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر فـ ــي فـلـسـفــة
وآلـ ـ ـي ـ ــة اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ـم ـن ــاص ــب
وإبعادها عن التسييس.
وأوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــون
بعقد ا لـمــؤ تـمــرات وا لـنــدوات
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات م ـ ـ ـ ـ ــن أه ـ ـ ــل
االختصاص ،لتناول الشأن
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــي ب ـ ـكـ ــل ش ـف ــاف ـي ــة
وموضوعية ،ودعم وتشجيع
مـ ـ ـ ــراكـ ـ ـ ــز الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــث الـ ـعـ ـلـ ـم ــي
والدراسات ،السيما المعنية
منها بالتربية والتعليم.
ودعـ ـ ــوا إلـ ــى األخ ـ ــذ بـعـيــن
االع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــار الـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــام ـ ــل ب ـي ــن
أ هــداف التنمية المستدامة،
وأخذها كوحدة واحدة ،وأن
الـتـعـلـيــم ه ــو حـجــر األس ــاس
فـ ــي ال ـت ـن ـم ـي ــة ،مـ ــع ال ـت ــأك ـي ــد
على تحقيق أهداف التعليم

«األسترالية» تنظم دورة «الصحة
والسالمة في مكان العمل»
بالتنسيق مع اتحاد الصناعات لمناقشة القوانين الواجب اتباعها

الـعـشــرة بــال ـتــوازي ،وفــي كل
ا لـ ـ ـظ ـ ــروف ،وأن اال س ـت ـث ـم ــار
الحقيقي هو في رأس المال
البشري.
وركـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزوا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أه ـ ـم ـ ـيـ ــة
ال ـ ـ ـشـ ـ ــراكـ ـ ــة والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون م ــع
ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــات األمـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة
واإلقليمية المعنية بالتعليم
والـطـفــولــة وح ـقــوق اإلنـســان
كاألمم المتحدة ،ويونسكو،
ويـ ــون ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــف ،ومـ ـف ــوضـ ـي ــة
حـ ـق ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان ،وال ـم ــرك ــز
الـعــربــي لـلـبـحــوث الـتــربــويــة،
وإيـ ـ ـ ــاء نـ ـت ــائ ــج ومـ ــؤشـ ــرات
التنمية الدولية واختبارات
الـ ـ ـق ـ ــدرات األهـ ـمـ ـي ــة ال ـكــاف ـيــة
م ـ ـ ــن الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــاي ـ ــة واالهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام
والشفافية.
وشددوا على إشراك ذوي
االخ ـت ـصــاص مــن مــؤسـســات
الـمـجـتـمــع ال ـمــدنــي والـقـطــاع
األه ـل ــي ف ــي ص ـيــاغــة فـلـسـفــة
ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــم ،وب ـ ـ ـنـ ـ ــاء شـ ــراكـ ــة
م ـج ـت ـم ـع ـي ــة ف ـ ــي ت ـب ـن ــي ت ـلــك
الفلسفة والخطط مــن خالل

نـظـمــت إدارة الـصـحــة وال ـســامــة ل ــدى الكلية
األسترالية في الكويت دورة تدريبية افتراضية
تحت عنوان "الصحة والسالمة في مكان العمل"،
بالتنسيق مع اتحاد الصناعات.
وأشــارت اإلدارة ،في بيان صحافي أمس ،إلى
ان تنظم الدورة يأتي في إطار خطة تدريب اتحاد
الصناعات الكويتية في مشروعهم "صناع العمل"،
الذي يهدف إلى تدريب وتأهيل حديثي التخرج
للعمل في القطاع الصناعي ،وتزويدهم بمجموعة
مـتـنــوعــة م ــن األدوات والـ ـمـ ـه ــارات ف ــي م ـجــاالت
مـخـتـلـفــة ذات ص ـلــة بــال ـق ـطــاع ال ـص ـنــاعــي ،ومــن
ضمنها المهارات المتعلقة بالصحة والسالمة.
ولفتت إلى أن الــدورة تضمنت عدة مواضيع
متعلقة بالصحة والسالمة ،والتي تعتبر أساسية
لموظفي القطاع الصناعي ،باإلضافة إلى تدريب
عام عن كيفية الحفاظ على الصحة والسالمة في
مكان العمل ،والقوانين واللوائح الواجب اتباعها.
وعليه ،يساعد هذا التدريب حديثي التخرج على

المقصيد وسفير إسبانيا
بـحــث وك ـيــل وزارة الـتــربـيــة بــاإلنــابــة فيصل
المقصيد التبادل الثقافي والتعليمي بين الكويت
ومـمـلـكــة اسـبــانـيــا ،وذل ــك خ ــال اسـتـقـبــالــه امــس
سفير اسبانيا لدى الكويت ميغيل مورو أغيالر
بحضور الموجهة العامة لمادة اللغة االنكليزية
سوزان البشيتي.
وق ــال المقصيد ان ــه ج ــرى خ ــال الـلـقــاء بحث
إمـكــانـيــة تــرتـيــب ع ــدد مــن ال ــزي ــارات لمختصين
قادمين مــن إسبانيا الــى الكويت ،الفتا الــى انه
يـمـكــن ارسـ ــال بـعـثــات خــارجـيــة ألع ـضــاء الهيئة

العصار تطرق إلى مفهوم العقود اإلدارية الحديثة
أحمد الشمري

ن ـظــم مـعـهــد ال ـكــوي ــت ال ــدول ــي
ال ـ ـقـ ــانـ ــونـ ــي لـ ـلـ ـت ــدري ــب األهـ ـل ــي
( )KILTYال ـتــابــع لكلية الـقــانــون
ال ـكــوي ـت ـيــة ال ـعــال ـم ـيــة بــرنــام ـجــا
تدريبيا بعنوان "ضوابط تنفيذ
الـ ـعـ ـق ــود ال ـح ـك ــوم ـي ــة فـ ــي ض ــوء
قوانين المنافسات والمناقصات"
لـ ـ ـم ـ ــوظـ ـ ـف ـ ــي الـ ـ ـهـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة
لــاتـصــاالت وتقنية المعلومات
مؤخرا ،عبر الـ "اونــايــن" ،والذي
حاضر فيه أستاذ القانون العام
في الكلية د .يسري العصار.
وت ـ ـ ـطـ ـ ــرق ال ـ ـ ـع ـ ـ ـصـ ـ ــار ،خـ ــال
ال ـبــرنــامــج ،ال ــى الـعـقــد اإلداري
وإج ـ ـ ـ ـ ــراءات إبـ ــرامـ ــه وأنـ ــواعـ ــه،
ودراسة العقود اإلدارية الحديثة
(ال ـ  BOTوال ـ  ،)PPPوآثــار العقد
اإلداري ،ونهايته ،وطرق تسوية

المنازعات الناشئة عنه.
وذك ـ ـ ــر الـ ـعـ ـص ــار أن ال ـم ـش ـ ِّـرع
ال ـ ـك ـ ــوي ـ ـت ـ ــي ن ـ ـظ ـ ــم فـ ـ ـ ــي ق ـ ــان ـ ــون
ال ـم ـنــاق ـصــات ال ـعــامــة أه ــم ثــاثــة
عقود مــن العقود اإلداري ــة وهــي:
"عقد األشغال العامة الذي يتركز
عـلــى ال ـع ـقــارات وحــدهــا ،ويـعــرف
بأنه عقد مقاولة يبرم بين شخص
اع ـت ـب ــاري عـ ــام وب ـي ــن مـ ـق ــاول قد
ً
يـ ـك ــون ف ــردا أو ش ــرك ــة ،ويـتـعـهــد
بمقتضاه المقاول بالقيام بعمل
مــن أعـمــال البناء أو الصيانة أو
الـتــرمـيــم ف ــي ع ـقــار لـحـســاب هــذا
الشخص العام مقابل ثمن يتفق
عليه الطرفان".
وت ــاب ــع أن "الـ ـث ــان ــي ه ــو عـقــد
التوريد ،وهو عبارة عن اتفاق بين
شـخــص اع ـت ـبــاري م ــن أشـخــاص
الـقــانــون ال ـعــام وأح ــد الـمــورديــن،
ً
قــد يـكــون ف ــردا أو شــركــة ،يتعهد

وأشـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ــى أن الـ ـث ــال ــث هــو
ع ـقــد ال ـخ ــدم ــات ،ون ـطــاقــه يتسع
لجميع االتفاقيات التي يبرمها
االشـ ـخ ــاص االع ـت ـب ــاري ــة ال ـعــامــة
م ــع األفـ ـ ــراد وال ـش ــرك ــات م ــن أجــل
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى خ ــدم ــات الزم ــة
ل ـن ـش ــاط الـ ـم ــراف ــق الـ ـع ــام ــة ،مـثــل
الـخــدمــات االسـتـشــاريــة وغيرها،
وك ـ ــل م ـن ـهــا ي ـت ــم وفـ ـق ــا ل ـل ـقــواعــد
والضوابط والشروط التي حددها
قانون المناقصات.
يسري العصار

ب ـم ـق ـت ـضــاه الـ ـم ــورد ع ـلــى سبيل
ال ـم ـث ــال ب ـت ــوري ــد أدوي ـ ـ ــة إلح ــدى
المستشفيات أو تــوريــد أجـهــزة
إلح ــدى ال ـ ــوزارات أو الـهـيـئــات أو
المؤسسات العامة".

شمخة

دعــا االت ـحــاد الــوطـنــي لطلبة الـكــويــت  -فــرع الــواليــات
المتحدة االميركية الطلبة الراغبين في العودة الى الكويت
لطلب شهادة "لمن يهمه االمر" من المرشد االكاديمي من
قبل المكاتب الثقافية بالواليات لتثبت أن الطالب يدرس
خارج البالد لتقديمها للجهات المعنية.
وأع ـل ــن االتـ ـح ــاد أن ذل ــك ي ــأت ــي ب ـن ــاء ع ـلــى تــوجـيـهــات
السلطات الصحية واالدارة العامة للطيران المدني في
الكويت فيما يخص الحجر المؤسسي والمنزلي للمسافر.

أجرى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة
وزيــر الشؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية
د .مشعان العتيبي ،تدويرا محدودا في صفوف
وكالء وزارة الكهرباء المساعدين تمهيدا لتسكين
الشواغر في المناصب القيادية.
وق ــال ــت م ـص ــادر ،إن ق ــرار ال ـتــدويــر تـضـمــن نقل
الوكيل المساعد م .جاسم النوري من شبكات النقل
إلى قطاع التخطيط والتدريب ونظم المعلومات إلى

المرأة
الكويتية
تحظى
بمميزات
خاصة أهلتها
لتحمل
المسؤولية

بهمن

واردف" :ان ك ـم ـي ــة و جـ ـ ــودة
ال ـف ــرص واإلم ـك ــان ـي ــات الـمـقــدمــة
للنساء هــو المقياس على تقدم
وتحضر الشعوب ،وهذا ما أثبتت
ف ـعــال ـي ـتــه ف ــي ال ـع ـق ــود األخـ ـي ــرة،
السيما خالل أزمة الوباء العالمي
لـفـيــروس ك ــورون ــا ،وال ـتــي كانت
ب ــره ــان ــا ع ـل ــى نـ ـج ــاح ال ـق ـي ــادات
الـنـســائـيــة فــي اح ـت ــواء الجائحة
ح ــول الـعــالــم مــن خ ــال ال ـقــرارات
الحكيمة وسرعة االستجابة ،لما
تطلبته األزمة من تحركات شملت
جميع الدول".

استثمار رابح
م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــانـ ـ ـ ـب ـ ـ ــه ،أكـ ـ ـ ـ ـ ــد عـ ـمـ ـي ــد
ك ـل ـي ــة الـ ـهـ ـن ــدس ــة فـ ــي ال ـج ــام ـع ــة
الـ ـب ــروفـ ـيـ ـس ــور ع ـل ــي ش ـم ـخ ــة أن
االستثمار بالمرأة وإتاحة الفرص
أمامها هو استثمار رابح وطويل
األمــد فــي المجتمع ،ومخرجاته
هــو مــا تتباين فيه المجتمعات
والـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ــدولـ ـي ــة وح ـتــى
اإلقليم الواحد.

مميزات خاصة
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ش ـ ــددت م ــدي ــرة

وتناول العصار العقود اإلدارية
الحديثة ،ومنها عقد " ،"BOTالذي
يمثل اتفاقا بين الــدولــة وشركة
ّ
متخصصة مــن شــركــات القطاع
الخاص ،وتوكل بموجبه الدولة
الى الشركة مهمة القيام بأعمال

«اتحاد أميركا»« :لمن يهمه األمر»
شرط عودة الطالب إلى الكويت النوري إلى «التخطيط» والعتيبي لـ«شبكات النقل» والرشيدي لـ «خدمة العمالء»

البقاعين :الطالبات يشكلن %60في الجامعة ...وتمكين المرأة المقياس على تقدم الشعوب
إتاحة الفرص
أمام المرأة
استثمار رابح
وطويل األمد
في المجتمع

العقود اإلدارية

تدخل في نشاطات القطاع العام،
وتـ ـت ــول ــى الـ ـش ــرك ــة ت ـم ــوي ــل ه ــذا
المشروع ،من دون إرهاق الموازنة
الـعــامــة لـلــدولــة بــأي نـفـقــات ،على
أن ُي ـس ـم ــح ل ـه ــا ب ــاسـ ـتـ ـع ــادة مــا
أنفقته على هذا المشروع ،إضافة
الـ ـ ــى أربـ ــاح ـ ـهـ ــا الـ ـمـ ـت ــوخ ــاة فـيــه
عـبــر اسـتـيـفــاء رس ــوم معينة من
المستفيدين من خدماته مباشرة.
وأوض ــح أن الـنــوع الـثــانــي من
العقود الحديثة وهو عقود "،"PPP
وم ــن أبـ ــرز تـطـبـيـقــاتـهــا أن يـقــوم
القطاع الخاص بتمويل وإنشاء
ا ل ـم ـشــرو عــات وتشغيلها مقابل
هــامــش رب ــح مـعـقــول م ــن الــدولــة
يدفع على شكل أقساط وفقا لمدد
يـتــم االت ـف ــاق عـلـيـهــا مـمــا يخفف
تكبد ال ــدول أعـبــاء مالية إلنشاء
مثل هذه المشروعات التي تكون
ضخمة في معظم األحيان.

تدوير محدود للوكالء المساعدين بـ «الكهرباء»

«العلوم والتكنولوجيا» :القيادات النسائية أثبتن
نجاحهن خالل أزمة «كورونا»
احتفلت كلية الكويت للعلوم
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا بـ ـي ــوم الـ ـم ــرأة
العالمي مؤخرا ،من خالل إقامة
مجموعة من الفعاليات واألنشطة
ب ـيــن أق ـس ــام الـهـيـئــة الـتــدريـسـيــة
واإلدارية.
وق ـ ـ ــال رئـ ـي ــس ك ـل ـي ــة ال ـك ــوي ــت
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــوم والـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــول ـ ــوجـ ـ ـي ـ ــا
البروفيسور خالد البقاعين "إن
ال ـجــام ـعــة تـفـخــر ب ــأن ال ـطــال ـبــات
يـشـكـلــن أك ـثــر م ــن  60ف ــي الـمـئــة،
وه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـفـ ــوق اإلح ـ ـصـ ــائـ ــي ال
يقتصر على االنتساب للجامعة
وال ـ ــدراس ـ ــة ف ـي ـهــا ف ـح ـس ــب ،إن ـمــا
أيضا اإلقبال على المشاركة في
المسابقات وا لـبـحــوث العلمية،
إضــافــة إل ــى الـلـمـســات النسائية
المميزة في االحتفاالت واألعمال
التطوعية".
وأضاف البقاعين "أن االحتفال
بالمرأة ال يقتصر على يوم واحد
فــي السنة ،إنما كــل يــوم ،تقديرا
لها ألنها نجحت في كل األدوار
المنسوبة إليها ،كما أنها النصف
األفضل في المجتمع الذي سطر
لها التاريخ منذ القدم إلى يومنا
هذا سلسلة من النجاحات والدعم
الــذي جــادت بتقديمه لكل فئات
المجتمع".

التعليمية واإلدارية الكويتيين العاملين بالتربية
لدراسة طرق تدريس اللغة االسبانية.
ك ـمــا ب ـحــث ال ـط ــرف ــان س ـبــل ت ـعــزيــز ال ـعــاقــات
والـ ـتـ ـع ــاون ال ـم ـش ـت ــرك ب ـي ــن ال ـك ــوي ــت والـمـمـلـكــة
االسبانية في مجال التربية والتعليم.
واستقبل المقصيد سفير تونس لدى الكويت
ال ـه ــاش ـم ــي ع ـج ـي ـل ــي ،وال ـم ـس ـت ـش ــار ب ــال ـس ـف ــارة
التونسية عبدالله بوناصري ،وتم بحث التعاون
باألمور التعليمية.

« :»KILTYبرنامج تدريبي لموظفي «االتصاالت»
عن ضوابط تنفيذ العقود في قوانين المناقصات
●

تعلم اآلل ـيــات األســاسـيــة لتحديد الـمـخــاطــر في
ً
مكان العمل ،وأيضا تسليط الضوء على التدابير
ً
الــرقــابـيــة مــن أج ــل تقليل الـمـخــاطــر ،وف ـقــا لهرم
التحكم بالمخاطر ،علما بأن التدريب االفتراضي
شارك به  60متدربا.
وم ـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،أك ـ ـ ــدت مـ ــديـ ــرة ق ـس ــم ال ـص ـحــة
والسالمة لدى الكلية األسترالية في الكويت مريم
ال ـمــراغــي ،أهـمـيــة مـجــال الـصـحــة والـســامــة لــدى
الكلية كمؤسسة تعليمية ومدى حرصها على بذل
الجهود لنشر الوعي في المجال لخدمة المجتمع.
وأضــافــت الـمــراغــي أن "مــن واجـبـنــا اإلنساني
والمهني رفــع الوعي ضمن المجتمع الكويتي،
والـحــرص على نشر كــل مــا يفيد الجيل الـقــادم،
ولـطــالـمــا كــانــت فلسفتنا تـمـكـيــن قـ ــدرات الـفــرد
للوصول إلــى أقصى طاقاته ضمن بيئة راعية.
وبالتالي سنسعى ونعمل بجهد للوصول إلى
أهدافنا وترسيخ ثقافة الصحة والسالمة لدى
المجتمع بأكمله".

ب ــرام ــج إع ــامـ ـي ــة وت ــوع ــوي ــة
واق ـع ـي ــة ،وص ـي ــان ــة الـتـعـلـيــم
ا لـ ـ ـع ـ ــام م ـ ــن ان ي ـ ـكـ ــون ح ـقــل
تجارب.
وأ كــد المشاركون ضرورة
ربـ ـ ـ ــط مـ ـ ـخ ـ ــرج ـ ــات ال ـت ـع ـل ـي ــم
ب ـســوق ال ـع ـمــل ،واالس ـت ـفــادة
م ـ ــن الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــرات والـ ـ ـكـ ـ ـف ـ ــاء ات
واالس ـت ـث ـم ــار ف ــي االق ـت ـصــاد
المعرفي ،وتوجيه البعثات
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة والـ ـخ ــارجـ ـي ــة مــع
تـ ـقـ ـيـ ـي ــم فـ ـلـ ـسـ ـف ــة االب ـ ـت ـ ـعـ ــاث
الـ ـ ـ ــداخ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي وال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــارجـ ـ ـ ــي،
واالهتمام بالتعليم النوعي.
ول ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوا إلـ ـ ـ ـ ـ ــى وج ـ ـ ـ ــوب
االرتقاء بالكوادر التربوية،
وتـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــع
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــادات ال ـ ـ ـمـ ـ ــزورة
وال ـ ـ ـجـ ـ ــام ـ ـ ـعـ ـ ــات الـ ــوه ـ ـم ـ ـيـ ــة،
السـيـمــا ال ـج ـهــاز الـتـعـلـيـمــي،
وت ـف ـع ـيــل رخ ـص ــة ال ـت ــدري ــس
والتدريب ،وتوطين الجودة
وا ع ـت ـم ــاد إدارة ل ـهــا ف ــي كــل
منشأة حكومية.

خالد البقاعين

رندا بهمن

وحـ ـ ـ ــدة األنـ ـشـ ـط ــة وال ـف ـع ــال ـي ــات
د .رنـ ـ ــدا ب ـه ـمــن ع ـل ــى أن الـ ـم ــرأة
الكويتية تحظى بمميزات خاصة
أه ـل ـت ـه ــا ل ـت ـح ـم ــل ال ـم ـس ــؤول ـي ــة،
وتذليل التحديات والصعاب التي
تواجه النساء في البيئة العملية
دل ـي ــل بــراع ـت ـهــا وعـبـقــريـتـهــا في
إدارة أي أزمة ،الفتة الى أن النساء
في الجامعة من سيدات عامالت
وطالبات يحظين بدعم وثقة من
قيادة الجامعة ،ولوال هذه اإلدارة
الـحـكـيـمــة ل ـمــا س ـطــع اسـ ــم كلية
ا لـكــو يــت للعلوم والتكنولوجيا
محليا وعالميا.

من جانب آخر ،استضاف نادي
تمكين الشباب المهندسة أشواق
ال ـم ـض ــف ،ال ـت ــي ش ـغ ـلــت منصب
عضو المجلس البلدي السابق،
وت ـش ـغ ــل ح ــال ـي ــا م ـن ـصــب عـضــو
المجلس األعلى للتخطيط ،إللقاء
ندوة حول موضوع "تطور تمكين
المرأة" ،على طلبة الجامعة عبر
تطبيق زووم.
ب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة ،قـ ـ ـ ــال الـ ـبـ ـق ــاعـ ـي ــن إن
"الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس ــة أشـ ـ ـ ـ ــواق ص ــدي ـق ــة
ل ـ ـل ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة وعـ ـ ــرف ـ ـ ـنـ ـ ــاهـ ـ ــا م ـن ــذ
تــأسـيـسـهــا ق ـبــل خ ـمــس س ـنــوات
بــدع ـم ـهــا الـ ــدائـ ــم ،ون ـف ـخــر بـهــذه

ال ـص ــداق ــة وبـشـخـصـيــة الـمـضــف
ال ـتــي ت ـصــر دائ ـم ــا ع ـلــى تحقيق
أه ــداف ـه ــا وت ـقــديــم ك ــل م ــا لــديـهــا
ل ـخــدمــة ال ـم ـج ـت ـمــع" ،مـضـيـفــا أن
المضف اشتهرت بأنها ناشطة
اجـتـمــاعـيــة ،وم ــن أب ــرز الـقـيــادات
الـنـســائـيــة الـكــويـتـيــة الـتــي تدعو
دائ ـمــا إل ــى تمكين ال ـم ــرأة ،ألنها
ال ـع ـصــب ال ـق ــوي الـ ــذي ن ـجــح في
مختلف المحافل.
وعــن استضافة نــادي تمكين
الشباب لها ،قالت المضف إنها
ال تـ ـت ــوان ــى فـ ــي أي ل ـح ـظ ــة عــن
المشاركة في مثل هذه الفعاليات،
ألنها مسؤولة بدورها عن تثقيف
األس ـ ــر وال ـم ـج ـت ـم ــع ،ب ـم ــا تـمـلـكــه
النساء من قدرات تفوق المتوقع،
إذا تـ ــم ت ــوظ ـي ـف ـه ــا فـ ــي ال ـم ـك ــان
الصحيح.
جـ ـ ــديـ ـ ــر ب ـ ــال ـ ــذك ـ ــر أن وح ـ ـ ــدة
األنشطة والفعاليات في الجامعة
حــرصــت خ ــال تنظيم االحـتـفــال
على تطبيق االحترازات الوقائية
وال ـت ـب ــاع ــد االج ـت ـم ــاع ــي ،وشـمــل
االحتفال تقديم هدايا وتوزيعات
لـلـعــامــات فــي الـجــامـعــة ،تقديرا
لجهودهن المتواصلة وعطائهن
الالمحدود على مختلف الصعد.

جانب تكليفه بمنصب وكيل الوزارة.
كـمــا تضمن ال ـق ــرار نـقــل الــوكـيــل الـمـســاعــد لقطاع
شـبـكــات ال ـتــوزيــع م .مـطـلــق العتيبي لـيـتــولــى قطاع
شبكات النقل الكهربائية وتكليفه بقطاع شبكات
التوزيع إلى جانب عمله إلى حين تكليف وكيل مساعد
أصيل ،وكذلك نقل الوكيل المساعد لقطاع التخطيط
والـتــدريــب أحمد الــرشـيــدي ليتولى بــاألصــالــة قطاع
شؤون خدمة العمالء مع تكليفه بقطاع المالية.

«الطب» 187 :ورقة بحثية مشاركة
في مؤتمر الملصق العلمي الـ 25
نـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــت كـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـط ـ ــب
ب ـجــام ـعــة ال ـك ــوي ــت مــؤتـمــر
الملصق العلمي الخامس
وال ـع ـشــريــن لـمــركــز الـعـلــوم
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة عـ ـ ــن ب ـ ـع ـ ــد ،ن ـظ ــرا
لـ ـلـ ـظ ــروف ال ـ ـتـ ــي تـ ـم ــر بـهــا
البالد في مواجهة جائحة
كورونا ،تحت رعاية مدير
الـجــامـعــة بــاإلنــابــة د .فايز
الظفيري.
وكـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدة
المساعدة لـشــؤون األبـحــاث
وال ــدراس ــات العليا د .إيمان
مقدس ،في تصريح صحافي،
عن مشاركة  187ورقة بحثية
في فعالية الملصق العلمي
خ ــال ال ـعــام ال ـج ــاري ،مبينة
أن استمرار الكلية في تقديم
خدماتها التعليمية والعلمية
بشكل سنوي يأتي من واقع
مسؤوليتها العلمية والتميز
األ ك ــاد يـ ـم ــي واإلداري ل ـهــذا
الصرح الكبير.
وأفـ ـ ـ ـ ــادت بـ ـ ــأن األبـ ـح ــاث
الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي
فعالية أول ملصق قبل 24
عاما في أبريل  1996بكلية
الـ ـط ــب أدت إل ـ ــى ك ـث ـيــر مــن
االكتشافات المهمة ،ويجب
تــرج ـمــة هـ ــذه االك ـت ـشــافــات
واستخدامها فــي تحسين
صـ ـح ــة االنـ ـ ـ ـس ـ ـ ــان ،م ــؤك ــدة
أه ـ ـم ـ ـيـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدم ال ـع ـل ـم ــي
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــات ال ـط ـب ـي ــة

إيمان مقدس

واعـتـمــادهــا على التحقيق
والتحليل النقدي و تـبــادل
األفكار والتواصل المستمر
ب ـيــن ال ـع ـل ـمــاء ف ــي مختلف
الـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــات ال ـم ـت ـع ـل ـقــة
بالصحة.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ــى أن ه ــذا
ال ـم ــؤت ـم ــر س ـي ــوف ــر فــرصــة
مميزة للباحثين في كليات
مركز العلوم الطبية وغيرها
مـ ـ ــن ال ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــات الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة،
لـ ـلـ ـتـ ـع ــرف عـ ـل ــى األنـ ـشـ ـط ــة
ال ـب ـح ـث ـيــة ال ـقــائ ـمــة حــال ـيــا،
واستكشاف ومناقشة فرص
جديدة للتعاون في مجال
البحث العلمي.

ةديرجلا

•
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ماذا فعلت بنا الحكومة هذا
األسبوع؟
waleedalghanim.com

نحن أمام أوضاع استثنائية وقضايا مصيرية في االقتصاد
والتعليم واإلسكان والتركيبة السكانية والتوظيف وقضايا
الشباب واألسرة والتجنيس والفساد بأنواعه ،وتطبيق
القانون والعدالة االجتماعية ،ومواضيع عديدة ،ومع هذا
ما زالت السلطات المعنية بمواجهة هذا الواقع األليم تكرر
لعبة المقامرة السياسية القاتلة نفسها بإضاعة وقت الوطن.
من يستوعب التخبطات العظيمة التي ارتكبتها الحكومة هذا
األسبوع من بعد بالغ ندوة الداهوم ثم بالغ اجتماعات النواب
ً
بعد االنتخابات ،ثم سحب البالغات ،وإنهاء القصة وكأن شيئا
لم يكن؟ لقد أثــارت الحكومة البلبلة في المجتمع بتصرفاتها
الغريبة ،وهيجت الـنــواب بتصعيدها الــذي لــم يكن لــه داع ،ثم
انسحابها المفاجئ وتراجعها عــن كــل إجــراء اتـهــا لتكون هي
الـخــاســرة الـكـبــرى فــي كــل مــا وق ــع ،فمن يخطط للحكومة ومن
ينصحها بمثل هذة الممارسات الساذجة؟
الـحـكــومــة الـمــوقــرة وقـعــت فــي ع ــدة خـطــايــا سـيــاسـيــة قاتلة،
أهمها عجزها عن إقناع الناس أنها محايدة في تطبيق القانون
عـلــى كــل الـمــواطـنـيــن بـغــض الـنـظــر عــن انـتـمــاءاتـهــم السياسية
ومكانتهم االجتماعية ،وجدية مخالفتهم لما يسمى االشتراطات
الصحية ،فال أحد يصدق الحكومة في ادعائها أنها أحالت ندوة
الداهوم إلى النيابة بسبب مخالفة االشتراطات الصحية ،فهذه
ً
ً
االشتراطات المزعومة يتم انتهاكها ليل نهار وسرا وجهارا خالل
الشهور الماضية في حفالت األعراس اليومية والوالئم المستمرة،
وف ــي تجمعات الـشــالـيـهــات وال ـم ــزارع والـجــواخـيــر ،وحـتــى في
اللقاءات الرسمية المصورة التي يبثها تلفزيون الدولة ،وكانت
ذروتها في إقامة االنتخابات الفرعية وفي الحمالت االنتخابية
العامة ،هذا غير الفوضى اليومية المنفلتة في مناطق العمالة
الوافدة ،فأين كانت الحكومة عن ذلك كله؟
ً
الحكومة أيضا أضحكت المجتمع عندما أعلنت إحالة النواب
المجتمعين في شهر ديسمبر الماضي للتنسيق فيما بينهم
ً
وعددهم  38نائبا (منهم وزير حالي) إلى النيابة ،وال نعلم من
الذي ذكر الحكومة الموقرة بذاك التجمع ،وأين كانت الحكومتان
المستقيلتان عن اتخاذ هذا اإلجراء الفترة الماضية؟
الحكومة بموقفها الغريب هذا نجحت ليس في فرض احترام
القانون إنما في إعادة شمل النواب واجتماعهم من جديد على
مواجهتها ،كما أن الحكومة الموقرة ولألسف من حيث ال تعلم
كادت أن تشعل جذوة فتنة قبلية مقيتة حاول البعض امتطاءها
وإثارتها لتحقيق مكاسبه الشخصية الضيقة على حساب الوطن.
لـقــد قلنا إن الـكــويــت "بـلــد ال قيمة لـلــوقــت ف ـيــه" ،فنحن أمــام
أوضــاع استثنائية وقضايا مصيرية فــي االقتصاد والتعليم
واإلس ـكــان والتركيبة السكانية والـتــوظـيــف وقـضــايــا الشباب
واألسرة والتجنيس والفساد بأنواعه ،وتطبيق القانون والعدالة
االجـتـمــاعـيــة ،ومــواضـيــع عــديــدة ،وم ــع ه ــذا مــا زال ــت السلطات
المعنية بمواجهة هذا الواقع األليم تكرر لعبة المقامرة السياسية
الـقــاتـلــة نفسها بــإضــاعــة وق ــت الــوطــن ،فــا مجلس أم ــة ينعقد
بصورة طبيعية وال حكومة أقسمت لتمارس أعمالها ،وال أحد
يواجه مستقبل البلد ،والضحية هو الشعب الكويتي الذي ينتظر
بارقة األمل في تصحيح المسار وتعديل شؤون الديرة ،فمتى
تستوعبون هذا األمر وتستدركون ما يضيع علينا كل يوم وليلة؟
والله الموفق.

احتقان باألنف واألذن
والقصبة السياسية

أ .د .محمد أمين الميداني*

سواسية أمام القانون

وليد عبدالله الغانم

ت ـم ـيــزت األشـ ـه ــر األولـ ـ ــى م ــن هـ ــذا ال ـعــام
ب ـن ـشــاط م ـل ـحــوظ ل ـل ـم ـحــاكــم ال ـفــرن ـس ـيــة في
ال ـ ــدع ـ ــاوى الـ ـت ــي نـ ـظ ــرت ف ـي ـه ــا وال ـم ـت ـع ـل ـقــة
بـسـيــاسـيـيــن ت ـتــم مـحــاكـمـتـهــم ع ـمــا بـمـبــدأ
س ـيــادة ال ـقــانــون ال ــذي يـســري عـلــى الجميع
سعيا لإلنصاف وتحقيق الـعــدالــة مــن دون
تمييز ،وهي سمات تسعى الدول األوروبية
للمحافظة عليها.
ولعلنا في هذه العجالة نبدأ بالمحاكمات
الـتــي مـثــل فيها الــرئـيــس الـفــرنـســي السابق
(ن ـقــوال س ــارك ــوزي) ،والـ ــذي أص ـبــح مــواطـنــا
عاديا منذ أن خسر االنتخابات الرئاسية عام
 2012حين فاز بها (فرانسوا هوالند) الذي
بقي في الحكم لفترة رئاسية واحدة ليتم في
عام  2017انتخاب (إيمانويل ماكرون) ولمدة
خـمــس س ـنــوات ،كــرئـيــس ثــامــن للجمهورية
الفرنسية الـخــامـســة الـتــي أسـسـهــا الـجـنــرال
(شارل ديغول) عام .1958
تعلقت المحاكمة األولى للرئيس السابق
ساركوزي باتهامات له ولمحاميه بالفساد
وبــالـمـتــاجــرة بــالـنـفــوذ وال ـم ـعــروفــة بقضية
(ال ـت ـن ـصــت) ،حـيــن سـعــى إل ــى ال ـح ـصــول من
ق ــاض ف ــي مـحـكـمــة ال ـن ـقــض عـلــى مـعـلــومــات
ســريــة تـتـعـلــق ب ــه ،وم ــن بـيـنـهــا أي ـضــا إلـغــاء
حجز المفكرات الرئاسية بعد إعالن براء ته
في إحدى القضايا التي نظرت فيها المحاكم
الفرنسية ،وصدر في أول هذا الشهر ،وفيما
يتعلق بـهــذه القضية ،حكم بالسجن ثالث
سـنــوات مــع وقــف التنفيذ لسنتين فــي حق
ساركوزي.
سيستأنف ساركوزي هذا الحكم ،وصرح
أي ـض ــا ب ــأن ــه يـمـكــن أن يـلـجــأ إلـ ــى الـمـحـكـمــة
األوروبية لحقوق اإلنسان بعد استكمال كل
سبل الطعن الداخلية في حال لم تتم تبرئته
من التهم التي وجهت إليه.
أما المحاكمة الثانية التي ستبدأ األسبوع
القادم ،ومن المرجح أن يتم تأجيلها للشهر
الخامس بسبب إصابة أحد محامي الدفاع
بوباء كــورونــا ،19وتضامن بقية المحامين
معه لطلب التأجيل؛ هــذه المحاكمة تتعلق
باتهامات لساركوزي ولمجموعة من معاوينه
بادعاءات تتعلق بتمويل غير شرعي لحملته
االنـتـخــابـيــة ل ـعــام  ،2012وال ـتــي كـمــا ذكــرنــا
خسرها أمام المرشح االشتراكي هوالند.
ّ
ونذكر هنا بــأن ســاركــوزي ليس الرئيس
الفرنسي األول الذي يصدر حكم إدانة بحقه
وب ـعــد م ـغــادرت ــه ل ـســدة ال ـح ـكــم! فـفــي الـشـهــر

األخـ ـي ــر م ــن ع ـ ــام  ،2011ص ـ ــدر ح ـك ــم بـحــق
الــرئ ـيــس ال ـفــرن ـســي ال ـســابــق (جـ ــاك ش ـيــراك)
بالسجن عامين مع وقف التنفيذ في قضية
(الوظائف الوهمية) ببلدية بــاريــس ،والتي
كشفت أن  26شخصا تم تعيينهم في هذه
ال ـب ـلــديــة ب ـيــن أع ـ ــوام  1986و ،1996وتــدفــع
البلدية رواتبهم وتعويضاتهم ،ولكنهم في
الواقع كانوا يعملون في مقر حزب (التجمع
من أجل الجمهورية) ولصالحه ،وهو الحزب
الذي أسسه شيراك عام  ،1976وشغل شيراك
منصب عمدة باريس بين أعوام  1977و.1995
ويـجــب أال ننسى أيـضــا الـمـحــاكـمــة التي
ج ــرت ه ــذا الـشـهــر ،لــرئـيــس ال ـ ــوزراء السابق
(أدوار بـ ـ ـ ــاالدور) ،ووزي ـ ــر دف ــاع ــه (فــران ـســوا
ليوتار) ،بخصوص االتهامات التي وجهت
إليهما بالقضية المعروفة (كراتشي) ،وتعلقت
بعض جوانب هــذه القضية بالحادثة التي
ذهــب ضحيتها ،فــي عــام  11 ،2002موظفا
فرنسيا مــن إدارة تصنيع السفن ،ووجهت
لـبــاالدور وليوتار اتهامات بالحصول على
عـمــوالت مــن صفقة بيع سفن حربية ،وكــان
ب ـ ـ ـ ــاالدور رئ ـي ـس ــا ل ـ ـ ـ ــوزراء ف ــرن ـس ــا ف ــي عـهــد
الرئيس (فــرانـســوا هــوالنــد) حين تمت هذه
الصفقة ،فاستمرت إجــراء ات المحاكمة عدة
سنوات ،وتعلقت هذه االتهامات بشكوك حول
تمويالت سرية للحملة االنتخابية لباالدور
عام  1995حين ترشح لرئاسة الجمهورية،
وخسر االنتخابات وقتها حيث تم انتخاب
(جاك شيراك) رئيسا للجمهورية والذي بقي
في هذا المنصب حتى عام  ،2007وصدرت
األحكام أخيرا في بداية هــذا الشهر ،وبــرأت
(مـحـكـمــة ع ــدل الـجـمـهــوريــة) رئ ـيــس الـ ــوزراء
السابق ،ولكنها أدانت وزير دفاعه وحكمت
عـلـيــه بــالـسـجــن عــام ـيــن م ــع وق ــف الـتـنـفـيــذ،
ّ
ودفــع مبلغ  100.000يــورو .ونذكر هنا بأن
محكمة عدل الجمهورية ،هي محكمة خاصة/
استثنائية تــم تأسيسها عــام  ،1993بهدف
مـحــاكـمــة ال ـ ــوزراء عـلــى مـخــالـفــات أو جــرائــم
ارت ـك ـب ــوهــا ف ــي أث ـن ــاء م ـمــارس ـت ـهــم مـهــامـهــم
الرسمية.
ل ـ ـعـ ــل أول مـ ـ ــا يـ ـلـ ـف ــت ال ـ ـن ـ ـظـ ــر فـ ـ ــي هـ ــذه
الـ ـمـ ـح ــاكـ ـم ــات هـ ــو ت ـ ـسـ ــاوي ال ـج ـم ـي ــع أمـ ــام
القانون بغض النظر عن مناصب سياسية
أو اقـتـصــاديــة أو اجتماعية ،وه ــذا يذكرني
بكتيب يتم توزيعه على طالب المدارس في
حــال تم تنظيم زيــارة لهم لما يسمى (قصر
ُ
ال ـعــدل) ،وقــد أخ ــذت نسخة مــن هــذا الكتيب

د .سلطان ماجد السالم
وقرأته أنا القانوني بكل اهتمام ألرى كيف
يتم التعريف بالمحاكم ودور ه ــا كسلطة
ثالثة مــن سلطات الــدولــة بجانب السلطة
ال ـت ـشــري ـع ـيــة وال ـس ـل ـط ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ،وم ــا
األسلوب المبسط بالرسوم والكلمات لشرح
هذا الدور للطلبة ،وكان من بين ما تضمنه
ُ
الكتيب صورة لسيدة تمثل العدالة تحمل
السيف بيد وهو يرمز إلى العقاب ،والميزان
باليد األخرى وهو يرمز إلى التوازن ،والمهم
أن ه ــذه الـسـيــدة كــانــت معصوبة العينين
لـ ـم ــاذا؟ ف ـكــان الـ ـج ــواب ألن ال ـع ــدال ــة عـمـيــاء
بمعنى أنها ال تنظر إلــى جنس أو لــون أو
وضع أو حالة من يقف أمامها ،فهي ال تميز
بينهم لتتم محاكمتهم بكل نزاهة وحياد.
وات ـس ـم ــت أي ـض ــا ك ــل هـ ــذه ال ـم ـحــاك ـمــات
بتغطية إعالمية واسـعــة ،ومــن كل وسائل
اإلعالم ،وتجلت حرية التعبير التي يتمتع
بها كل الصحافيين وحتى األفراد العاديين
بكل أشكالها ،وكان فضاء التعبير وتبادل
األفكار واآلراء واسعا ،ولم تقف شخصية
من تمت محاكمتهم وال تاريخهم السياسي
وال دورهم في األحداث الوطنية أو الدولية،
عائقا أمام عرض مجريات األمور وتفاصيل
المحاكمات ،مما سمح لكل ق ــارئ صحف
ومجالت ،ولكل متابع على شاشات التلفزة
أو عبر وسائل االتصال االجتماعي ،ولكل
مهتم حسب تخصصه ،بــاالطــاع على كل
الـتـفــاصـيــل واألقـ ـ ــوال والـتـعـلـيـقــات ،بغض
النظر عن شخص من وقف أمــام المحاكم:
رئـيــس جـمـهــوريــة ســابــق ،أو رئـيــس وزراء
سابق ،أو وزير سابق ،فكلهم وأي شخص
عادي سواسية أمام القانون.
ً
ومــا يمكن أن نستخلصه أخـيــرا وليس
ً
آخ ــرا مــن ه ــذه الـمـحــاكـمــات ،هــو اإلمكانية
الـمـفـتــوحــة لـكــل م ــن يـعـتـقــد أن مـحــاكــم 47
دولة أوروبية طرف في االتفاقية األوروبية
لحقوق اإلنـســان لــم تنصفه ،باللجوء إلى
ال ـم ـح ـك ـمــة األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان،
وب ــال ـط ـب ــع ح ـس ــب آل ـي ــة م ـ ـحـ ــددة ،وشـ ــروط
أساسية وفــي مقدمتها استنفاد كــل طرق
الطعن الداخلية أمام هذه المحاكم الوطنية
الـ ـت ــي ي ـب ـقــى ل ـه ــا ال ـ ـ ــدور األول واألسـ ـ ــاس
للنظر في القضايا التي تتعلق بالحقوق
والـحــريــات األساسية بغض النظر عــن أي
تمييز كان.
* أكاديمي وكاتب سوري مقيم بفرنسا

ال ينكر ٌ
أحد أننا نمر في منعطف خطير ومصيري على مستوى
ً
الدولة ،والذي استبشرنا خيرا في اآلونة األخيرة أن ينقضي بحل
عدد من القضايا العالقة ،ونزع فتيل الفتن السياسية الممتدة آلخر
عشر سنوات ،لكننا فوجئنا وفي غضون سويعات معدودة قصيرة
أن الحكومة الكويتية ارتأت أن ترسخ مبدأ في غاية الخطورة على
مستوى دول العالم أجمع أال وهو "االنتقائية في تطبيق القانون"!!
الـمـشـكـلــة مـمـتــدة وم ـت ـجــذرة ف ــي مـفــاصــل ال ــدول ــة ،يلمسها كل
الموظفين والعاملين و"الـغــابــة" على مستوى الـبــاد ،فال صوت
ً
مـسـمــوعــا إال ص ــوت المتنفذ أو صــاحــب ال ــري ــادة ،والـبـقـيــة دائـمــا
مخطئون وكاذبون ،و"الهبة الجديدة/القديمة" مؤزمون!! والحق ضائع
ً
والعدل أصبح خيطا من دخان ،فباختصار إن لم تكن على هوانا
فأنت ضدنا وضد النهج المطلوب والخطة المعتادة ،وتغرد خارج
سرب الجماعة ،وتشق الصف وال تلعب معنا "تيكي تاكا" سياسية.
ولــو فحصنا مسألتين في غاية الخطورة ،وقــد أسمع دويهما
القاصي والداني ،وامتد تأثيرهما طيلة األسبوع (وستمتد لسنوات
على ما أظن) ،لوجدنا أن المصيبة ،وكالعادة ،تكمن في النهج ال في
شخوص الناس:
المسألة األولى:
هــي شطب نائب فــي البرلمان الكويتي ،وهــو د .بــدر الــداهــوم
ً
وإسقاط عضويته ،وبعيدا عن المسائل الفنية في القانون الكويتي
الذي ارتأى في مرحلة سابقة أن يمنح (الداهوم) الحق في خوض
االنتخابات البرلمانية ،فــإن المحكمة الدستورية ارتــأت أن تقبل
الدعوى وتمحص فيها ومن ثم شطب عضويته ،وأنا هنا لست في
محل النتقاد القضاء والقانون لكنني أتساءل عن الحصافة في هذا
كله؟! وهناك من رد وانتقد الحكم القضائي وهو صاحب اختصاص،
وأنا لست من أهل القانون ألفتي فيه.
ً
لكن أولم يكن متوقعا ما حدث كله ،وردة فعل الشعب بأطيافه
كافة ،وتأجيج فتن فئوية نحن في غنى عنها؟ وبسبب ماذا؟ مسألة
الكل يعلم فحواها وما يترتب عليها من تطبيق أحكام بأثر رجعي
أو غضون فترة تطبيق الحكم الموقوف!
المسألة الثانية:
هي التي قطعت آخر وتر في غيتار السياسة الرصينة ،وكانت في
ً
إحالة نواب التنسيق البرلماني أواخر السنة الماضية ( 38نائبا على
ما أظن) وطالبت بإسقاط حصانتهم بسبب عدم االلتزام باشتراطات
صحية وقت التنسيق واالجتماع!
أنا مع تطبيق القانون على الجميع ،لكنني أتساءل :أين كان هذا
القانون وقت جلسة االفتتاح وما شهده العالم أجمع من مظاهر ال
تليق بأعين المشاهد؟ يبدو أن القانون كان في إجازة دورية آنذاك،
ولم يكن على رأس عمله البتة ،أما إحالة أصحاب المؤتمر الصحافي،
ً
ً
فالمسألة تحتاج مقاالت وكتبا وأوراقــا وقراطيس كثيرة ،فأكتفي
باإلشارة إليها هنا فقط.
السياسة فن الممكن وإرضــاء األطــراف ،ولكن ليس على حساب
القانون الذي يجب أن يستشعر تطبيقه الكل وبالمسطرة والقياس
أنفسهما ،أما اآلن وفي وقت كنا نتوقع أن تتم هناك مصالحة وطنية
وعفو عن أصحاب الــرأي وحل لمشاكل نوعية متراكمة ،أصبحنا
بحاجة إلى طبيب ماهر لمعالجة االحتقان في األنف واألذن والقصبة
الهوائية السياسية الذي نعيشه منذ سنوات متتالية.
بالمناسبة ،لن يحل شيء إال إذا تم تطبيق القانون على الجميع
من أكبر كبير إلى أصغر مواطن.

جيمس دورسي*

هل تتحمل الصين مسؤوليتها
في الشرق األوسط؟

ميليسا كراوتش*

ً
هل أوصل انقالب ميانمار رئيسا
غير شرعي إلى السلطة؟
فــي كــل مدينة كبيرة مــن ميانمار ،رفــض المحتجون انـقــاب 1
فبراير وطالبوا بإنهاء ُ
الحكم العسكري وإعادة ترسيخ الديمقراطية.
ً
اتخذت هذه المقاومة أشكاال متعددة وحظيت بدعم محامين محليين
أثبتوا أن االنقالب غير دستوري ،لكن يبدو أن أستراليا ترتبط اليوم
بتحديد مدى شرعية ُ
الحكم العسكري.
زعــم نــائــب الــرئـيــس والـجـنــرال المتقاعد مينت ســوي فــي وقت
االنـقــاب أنــه تسلم مهام الرئاسة وأعلن حالة ط ــوارئ دستورية،
ً
ً
لكن هل يمكن اعتبار هذا المسؤول مؤهال قانونيا لتسلم الرئاسة
بموجب دستور 2008؟
في  ،2012بعد تنحي أحد نواب الرئيسّ ،
عين الجنراالت مينت
ً
ً
سوي نائبا للرئيس في البداية ،وكان هذا الرجل معروفا بتشدده
وانتشرت شائعات مفادها أنه على صلة بحاكم ميانمار السابق ،ثان
ً
شوي ،وكان اسم مينت سوي واردا على الئحة العقوبات األميركية
ً
أيضا .كذلك ،ذكرت التقارير في تلك الفترة أن صهر مينت سوي يحمل
ً
الجنسية األسترالية ،لكن لم يتم التأكد من هذه المعلومة مطلقا .في
ً
النهاية لم ُي َّ
عين مينت سوي نائبا للرئيس ولم يتأكد أحد من ارتباط
المشكلة بتلك الجنسية أو عامل آخر.
ً
لكن في العام  ،2016أصبح مينت سوي واحدا من نواب الرئيس.
في تلك المرحلة ،استندت وكالة "رويترز" إلى "مصادر رسمية" ،من
دون أن توضح إذا كانت تشتق من ميانمار أو أستراليا ،وذكرت أن
صهر مينت سوي ربما تخلى عن جنسيته األسترالية .ووفق تقارير
متداولة أخرى في تلك الفترة ،يقال إن صهره استرجع صفة المواطن
في ميانمار منذ ذلك الحين.
ً
لكن ما أهمية هــذه التفاصيل؟ إذا لم يكن مينت ســوي مؤهال
الستالم منصب الرئاسة حين أعلن حالة الطوارئ ،يعني ذلك أن
اسـتـيــاء الجيش على الـ ُـحـكــم غير قــانــونــيُ ،
ويعتبر التخلي عن
الجنسية خطوة جدية وال يمكن اإلقدام عليها في أستراليا إال عبر
عملية رسمية كاملة.
لكن يصعب تحديد هويات المعنيين في هذه الظروف ،حتى أن
ً
اسم صهر مينت سوي ليس مؤكدا ألن الشعب البورمي ال يحمل
ً
كنية أو شهرة بشكل عام ،فقد ال تعرف السلطات األسترالية إذا هوية
ً
ً
صهر مينت سوي .في حال غياب أي سجل يثبت أن شخصا بورميا
تخلى عن جنسيته األسترالية بين العامين  2010و ،2016وإذا كان
ً
صهر مينت ســوي يحمل الجنسية األسترالية فعال ،فال مفر من
ً
التشكيك في أهلية مينت سوي ألنه لن يكون مخوال لتسلم منصب
نائب الرئيس أو تولي المهام الرئاسية أو إعــان حالة الطوارئ
الدستورية كما فعل في  1فبراير.
سـتــدعــم ه ــذه األدلـ ــة مـطــالــب الـمـعـسـكــر ال ــذي يــرفــض االن ـقــاب
العسكري ويسعى إلى إثبات عدم شرعية تحركات الجيش.
في مطلق األحوال ،لن تكشف أستراليا عن مسألة جنسية صهر
مينت سوي حتى لو كانت تعرف بها .عند سؤال وزارة الداخلية
ً
األسترالية عن وجود سجالت تعود إلى أي مواطن بورمي ّقدم طلبا
للتخلي عن الجنسية بين العامين  2011و ،2016قال مسؤول هناك
ُ ّ
إن الوزارة ال تعلق على الحاالت الفردية.
ً
ال تفصح أستراليا عن حاالت التخلي عن جنسيتها علنا ،على
مثل الواليات المتحدة ،لكن يفرض الدستور في
عكس دول أخرى ّ
ميانمار على أي مرشح لمنصب الرئاسة أو نائب الرئيس أن يكشف
عن حصول ٍّ
أي من أفراد عائلته على جنسية أجنبية.
لم ّ
يقدم الجيش في ميانمار أي تأكيد خطي حول جنسية صهر
ُ
قدم على هذه الخطوة بعد تعيين
مينت سوي ،ومن المستبعد أن ي ِ
هذا األخير في العام  .2016من دون توضيح هذه المسألة ،ستستمر
الشكوك حول وصول رئيس غير شرعي إلى السلطة بفعل االنقالب
العسكري في ميانمار .إنه جزء من أمثلة متعددة على مخالفة الجيش
للدستور ،مما يثبت أنه يفعل عكس ما ّيدعيه.
* «دبلومات»
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«دبلومات»

التحالف الرباعي يلتزم بتجاوز التحديات في المحيطين الهندي والهادئ
اجتمع قادة أستراليا والهند
واليابان والواليات المتحدة
في  12الجاري خالل قمة
افتراضية ،وشكلت هذه القمة
المشتركةً الصادرة
والبيانات ً
عنها تطورا حاسما في عمل
التحالف الرباعي.
فــي تطور الفــت ،اجتمع قــادة التحالف
ال ــرب ــاع ــي ال ـمــؤلــف م ــن أس ـتــرال ـيــا والـهـنــد
واليابان والواليات المتحدة في  12مارس
ّ
خالل قمة افتراضية ،إذ تشكل هذه القمة
ً
والبيانات المشتركة الصادرة عنها تطورا
ً
حاسما فــي عمل التحالف ،فقد أصبحت
أج ـنــدتــه واض ـح ــة اآلن ومـ ــن ال ـم ـتــوقــع أن
ً
ً
َ
تلقى ترحيبا واسعا في منطقة المحيطين
الـهـنــدي وال ـه ــادئ .اكـتـســب ه ــذا التحالف
ً
ً
زخـمــا واسـعــا منذ إع ــادة إحيائه فــي عام
 ،2017بـعــد عـشــر س ـنــوات مــن بـقــائــه على
هامش قمة "رابطة أمم جنوب شرق آسيا"
فــي مانيال ،وتثبت القمة األخـيــرة فــي 12
ُ
مــارس أن الجهات المعنية لــن تـهـ ِـدر هذا
الزخم ألي سبب.
ذكــر مستشار األمــن القومي األميركي،
جــايــك ســولـيـفــان ،خ ــال مــؤتـمــر صحافي
في البيت األبيض أن كل واحــد من القادة
ً
األربعة اعتبر ذلك اللقاء "تاريخيا".
قـبـيــل ال ـق ـمــة األخـ ـي ــرة ،ذكـ ــرت الـتـقــاريــر
ّ
اإلعــام ـيــة أن الـتـحــالــف الــربــاعــي سـ ُـيــركــز
عـ ـل ــى إط ـ ـ ــاق ح ـم ـل ــة ت ـل ـق ـيــح واس ـ ـعـ ــة فــي
ً
المنطقة تمهيدا لتصنيع لقاحات كورونا
األميركية في الهند بعد تلقي دعــم مالي
ومـســاعــدات أخــرى مــن الــواليــات المتحدة
واليابان وأستراليا ،وخالل مؤتمر صحافي
بعد القمة ،كشف وزير الخارجية الهندي
هـ ــارش ف .شــريـنـغــا تـفــاصـيــل إضــاف ـيــة،

وأكـ ــد اس ـت ـع ــدادات ال ـه ـنــد لـتـصـنـيــع حتى
مليار جرعة فردية من لقاحات "جونسون
أند جونسون" ،وذكر أن الواليات المتحدة
واليابان ستوفران الدعم المالي في حين
تهتم أسـتــرالـيــا بــالـخــدمــات اللوجستية.
كذلك ،ذكر سوليفان في الموجز الذي ّ
قدمه
ُ َّ
أن تلك اللقاحات ستسلم إلى دول "رابطة
َ
أمم جنوب شرق آسيا" ومنطقة المحيطين
الهندي والهادئ وأماكن أخرى.
على صعيد آخر ،ذكر سوليفان مجاالت
أخرى يهتم بها التحالف الرباعي ،بما في
ذل ــك األم ــن الـبـحــري والـمـســائــل المرتبطة
بالعالم اإللكتروني ،وأكد سوليفان مناقشة
م ـلــف ال ـص ـيــن ب ـيــن الـ ـق ــادة األربـ ـع ــة ،لكنه
أضاف أن االجتماع لم يتمحور حول هذه
ً
ً
المسألة حصرا .وردا على سؤال من مراسل
"بلومبيرغ" في البيت األبيض ،قال إن الهند
ً
واليابان وقعتا أيضا ضحية االعتداء ات
ً
اإللكترونية حديثا.
قــد يتفاجأ البعض بالبيان المشترك
ال ـ ـ ــذي تـ ــا ال ـق ـم ــة وب ـت ـم ــاس ـك ــه وأس ـل ــوب ــه
المباشر وطبيعة االلتزامات الــواردة فيه،
حيث تكلم البيان في مقدمته عن "روحية
التحالف الرباعي"" :نحن نطمح إلى نشوء
منطقة حـ ّـر ة ومنفتحة وشاملة وصحية
ترتكز على القيم الديمقراطية وال يعيقها
أس ـلــوب اإلك ـ ــراه" .يشير ه ــذا الـمــوقــف إلــى
نـ ـط ــاق واس ـ ـ ــع ومـ ـتـ ـن ــوع مـ ــن ال ـت ـح ــرك ــات
المشتركة.
ف ــي م ــا ي ـخ ــص أبـ ـ ــرز ال ـت ـح ــدي ــات ال ـتــي
ي ــواجـ ـهـ ـه ــا الـ ـتـ ـح ــال ــف ال ـ ــرب ـ ــاع ـ ــي ،ي ــذك ــر
الـبـيــان "تــداع ـيــات كــوف ـيــد 19االقـتـصــاديــة
والصحية ،والتغير المناخي ،وتحديات
مشتركة أخــرى مثل الفضاء اإللكتروني،
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ،وم ـكــاف ـحــة
اإلرهــاب ،واالستثمارات ّ
القيمة في البنى
التحتية ،والمساعدات اإلنسانية وعمليات
اإلغــاثــة عـنــد وق ــوع ال ـك ــوارث ،والـمـجــاالت
البحرية".
تكلم البيان المشترك بأسلوب مباشر

وغير متوقع عن الجبهة األمنية البحرية،
ً
ّ
فتطرق تحديدا إلى "جهود التعاون ،بما
في ذلك األمن البحري ،لتجاوز التحديات
الـمـطــروحــة على الـنـظــام الـبـحــري المبني
على قواعد محددة في بحر الصين الشرقي
والجنوبي" .توحي هــذه الفكرة باحتمال
ً
إطالق تحركات مشتركة مستقبال وتثبت
ً
على نحو مفاجئ أن الهند اقتنعت رسميا
ب ـهــذا ال ـنــوع مــن الـتـحــركــات بـعــدمــا كانت
مواقفها التقليدية بشأن النزاعات في غرب
ً
المحيط الهادئ أكثر غموضا.
ً
ً
كـ ــان الفـ ـت ــا أيـ ـض ــا أن ي ـل ـتــزم الـتـحــالــف
الرباعي في البيان المشترك بإنهاء عملية
نزع األسلحة النووية في كوريا الشمالية،
ُ
عمل أسلوب
وفي ما يخص ميانمار ،است ِ
هـ ــادئ م ــن جــانــب ال ـه ـنــد وح ـتــى ال ـيــابــان:
"باعتبارنا مــن داعـمــي ميانمار وشعبها
منذ وقت طويل ،نشدد على ضرورة تجديد
بشكل عاجل وإعطاء األولوية
الديمقراطية
ٍ
لتقوية هامش الديمقراطية".
ً
أخـيــرا ،التزمت الــدول األربــع في البيان
الـمـشـتــرك بــإنـشــاء ث ــاث مـجـمــوعــات عمل
جديدة للقاحات ،والتكنولوجيا الناشئة،
والملف المناخي" :سيتابع الخبراء وكبار
المسؤولين االجتماع بانتظام ،وسيتابع
وزراء الخارجية النقاش ويجتمعون مرة
في السنة على األقل ،وعلى مستوى القادة،
سنعقد قمة مباشرة بينهم بحلول نهاية
عام ."2021

جايك سوليفان أكد في
مؤتمر صحافي بالبيت
األبيض أن كل واحد من
القادة األربعة اعتبر اللقاء
ً
«تاريخيا»

على غرار روسيا ،ال تحاول الصين أن تكون بديلة عن الواليات
ُ
هيمنة في الشرق األوسط ،ال سيما على المستوى
المتحدة كقوة م ِ
ً
العسكري ،بل إنها تستعد تدريجيا لالستفادة من الرغبة األميركية
في تعديل التزاماتها اإلقليمية عبر استعمال الجهود األميركية
الرامية إلى تقاسم األعباء على نطاق أوسع مع الشركاء والحلفاء
اإلقليميين.
تريد الصين أن تثبت أن الواليات المتحدة تعجز عن التحكم
في صراعات وخالفات الشرق األوســط ،مما يعني أن المصلحة
ً
الصينية تقضي بمساعدة المنطقة على تهدئة األوضاع تزامنا
مــع بـقــاء الجيش األمـيــركــي ركـيــزة ألي هندسة أمنية ُمـعـ ّـدلــة في
المرحلة المقبلة.
تشمل هــذه الــرســالــة فـكــرة ضمنية مـفــادهــا أن منطقة الشرق
األوسط قد تكون المساحة التي تسمح لواشنطن وبكين بالتعاون
والتنافس في آن ،يستطيع الطرفان أن يتعاونا للحفاظ على األمن
اإلقليمي وأن يتنافسا في مجاالت مثل التكنولوجيا.
لطالما افتخرت الصين بقدرتها على التمسك بعالقات حسنة مع
جميع األطراف المنقسمة عبر تجنب التورط في صراعات الشرق
األوسط في زمن االنقسامات الوجودية.
لكن قد يكون بناء هندسة أمنية مستدامة تشمل آليات إلدارة
الـصــراعــات القائمة شبه مستحيل مــن دون معالجة جوهر تلك
االنـقـســامــات ،ولـهــذا الـسـبــب ،ال مفر مــن الـتـســاؤل :فــي أي مرحلة
ستشعر الصين بأن كلفة عدم التدخل تفوق كلفة التدخل؟
ً
ال يــزال الشرق األوســط بعيدا كل البعد عن تطبيق المقاربات
المطلوبة لبناء هندسة أمنية شاملة ،ومع ذلك ،بدأت
والسياسات
ّ
التعديالت التي تبنتها إدارة جو بايدن في السياسة األميركية
ُ
ً
ً
تسبب شــرخــا ،ولــو صغيرا ،في مواقف دول الشرق األوس ــط ،ما
يدعم موقف الصين.
حاولت القوى المتناحرة أن تخفف حدة االضطرابات في المنطقة
رغم عدم ّ
تغير المبادئ األساسية السائدة هناك ،بما في ذلك المملكة
العربية السعودية ،واإلمارات العربية المتحدة ،وقطر ،وتركيا .في
المقابل ،لم تتخذ إيران وال إسرائيل هذا النوع من الخطوات ،أقله
في ملفات مثل إيــران والفلسطينيين ،لكن قد تــؤدي إعــادة إحياء
االتفاق النووي اإليــرانــي المبرم في عــام  2015إلــى تغيير الوضع
بطريقة جذرية.
ّ
من المتوقع أن ُيركز أي اتفاق بين إيران والواليات المتحدة على
ً
ً
المسائل النووية حصرا وأال يشمل نقاطا أخــرى مثل الصواريخ
البالستية والدعم اإليراني لجهات غير رسمية في مناطق معينة من
الشرق األوسط ،لكن قد توافق إيران على مناقشة هذه المسائل إذا
ً
كانت جزءا من نقاش مرتبط بترتيبات أمنية إقليمية.
ً
قد ّ
ّ
تقدم الصين مساهمة قيمة في هذا المجال تحديدا ،وإلقناع
جميع األطراف المعنية بمناقشة خطة أمنية واسعة وشاملة ،يجب
أال تقتصر المقاربة المعتمدة على تملق اآلخرين بل تحاول تهدئة
المخاوف عبر مناقشة طريقة تأثير العالقات الصينية مع إيران غير
الخاضعة للعقوبات األميركية والعزلة الدولية على دول الخليج.
تلتزم الصين بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول األخرى في
منطقة الشرق األوسط ،وتتعاطف مع األنظمة االستبدادية ،وتحمل
ً
ً
ً
ثقال اقتصاديا كبيرا ،وتشدد على المسائل االقتصادية ،لكنها
تحتاج إلى السيطرة على الثغرات في سياستها ،بما في ذلك تضرر
سمعتها رغم دبلوماسية اللقاحات التي أطلقتها ،وإقدامها على
قمع جماعة اإليغور في محافظة "شينجيانغ" الشمالية الغربية،
وسياستها التمييزية ضد جماعات مسلمة أخرى.
قد ال تكون السياسات الصينية المعادية للمسلمين مسألة
ً
ُم ّ
راهنا ،لكن ُي ّ
خيم هذا
لحة بالنسبة إلى معظم العالم اإلسالمي
ً
الموضوع دومــا على جميع الملفات وقــد يسبب مشكلة فــي أي
لحظة.
ً
ً
في مطلق األح ــوال ،تستطيع الصين أن تــؤدي دورا محوريا،
إلى جانب الواليات المتحدة ،لتجديد استقرار الشرق األوســط،
لكن تتعلق المسألة األساسية اآلن بمعرفة مدى استعداد بكين
ّ
لتحمل هذه المسؤولية المشتركة.
وواشنطن
* «»Responsible Statecraft
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

5.797

6.353

4.692

ً
 5.9مليارات دينار عجز الميزانية في  11شهرا
جراح الناصر

كشفت بيانات لــوزارة المالية أن الميزانية
العامة للدولة سجلت عجزا ماليا خالل الـ11
شهرا االولى من السنة المالية الحالية -2020
 2021بلغ  5.9مليارات دينار.
وبـيـنــت أن إج ـمــالــي اإليـ ـ ــرادات مــن  1أبــريــل
 2020حتى  28فبراير  2021بلغ  8.86مليارات
دينار ،بينما بلغ إجمالي المصروفات للجهات
الحكومية نحو  11.78مـلـيــارا ،وبـلــغ االلـتــزام

خـ ــال ال ـف ـتــرة  3.03مــلــي ــارات ،عـلـمــا أن مبلغ
االلتزام يمثل مبالغ في حكم المصروف لم يتم
إثباتها في حساب المصروفات ،لعدم اكتمال
الـ ـ ــدورة الـمـسـتـنــديــة ل ـهــا ح ـتــى ن ـهــايــة الـفـتــرة
المعد عنها التقرير ،وكشف التقرير أن مجمل
المصروفات وااللتزام بلغ نحو  14.8مليارا.
أما فيما يخص الجهات الحكومية الملحقة
فـقــد سـجــل إجـمــالــي اإلي ـ ــرادات والـمـصــروفــات

2.381 2.780 3.311

للهيئات ذات الميزانيات الملحقة للفترة ذاتها
زي ــادة المصروفات عــن اإليـ ــرادات ب ــ 1.7مليار
دينار ،حيث بلغ إجمالي اإليرادات  84.8مليونا،
في حين بلغ إجمالي المصروفات  1.8مليار،
أما االلتزام فقد بلغ  113.1مليونا.
الجدير بالذكر أن وزارة المالية تتوقع عجزا
تراكميا بقيمة  55.4مليار دينار في السنوات
الخمس التي تلي السنة المالية ،2020-2019

بــإج ـمــالــي مـ ـص ــروف ــات ي ـب ـلــغ  114.1م ـل ـيــارا،
خصص منها  81مليارا لإلنفاق التراكمي على
الــرواتــب وال ــدع ــوم ،وذل ــك وفــق أوج ــه الصرف
السابقة.

أخبار الشركات
«أسواق المال» توافق على تخفيض رأسمال «أعيان»
قالت شركة «أعيان لإلجارة واالستثمار» ،إن هيئة أسواق المال
الكويتي وافـقــت على طلب الشركة بشأن تخفيض رأس المال
ُ
المصرح به والمدفوع من  81.404مليون دينار إلى  71.404مليونا.
وذك ــرت أن تخفيض رأس الـمــال بسبب زيــادتــه عــن الحاجة،
موضحة أن التخفيض سيكون عن طريق توزيع  10ماليين دينار
على مساهمي الشركة كل حسب نسبته في رأس المال.
ً
وبينت الشركة أنها ستستكمل اإلجــراءات ذات العالقة ،وفقا
للقوانين واللوائح ذات الصلة ،وسيقوم مجلس اإلدارة باتخاذ
اإلجراءات الالزمة لرفع التوصية للجمعية العمومية غير العادية
إلتمام عملية التخفيض.

«جياد» :إيقاف فروع تأمين السيارات لزميلة
قالت شركة جياد القابضة إنها تلقت كتابا من شركة دار
السالم للتأمين التكافلي (شركة زميلة) يفيد بأن ترخيصها
سار ،والشركة تزاول جميع انشطة التإمين عدا فروع تأمين
السيارات متوقف مدة  60يوما ،اعتبارا من  10مارس المقبل.

« :»stcعطوي رئيسًا تنفيذيًا لمبيعات األفراد
ذكرت شركة االتصاالت الكويتية أنه تم تعيين عامر عطوي
بمنصب الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات األفــراد ،اعتبارا
من  18أبريل .2021

«الصناعات» تخسر  63.33ألف دينار
بلغت خسائر شركة الصناعات الوطنية  63.33الف دينار
بــواقــع  0.18فلس للسهم خــال عــام  ،2020مقابل تحقيقها
ارباحا بقيمة  4.29ماليين دينار بمقدار  12.3فلسا للسهم
خالل العام الماضي.

انخفاض اليورو وارتفاع اإلسترليني
اس ـت ـق ــر س ـعــر صـ ــرف ال ـ ــدوالر
األميركي أمام الدينار أمس ،عند
مـسـتــوى  0.301دي ـنــار ،فــي حين
ان ـخ ـف ــض ال ـ ـيـ ــورو إلـ ــى مـسـتــوى
 0.359ديـ ـن ــار ،م ـقــارنــة بــأسـعــار
أمس األول.
وقـ ــال ب ـنــك ال ـكــويــت ال ـمــركــزي
فــي نشرته اليومية على موقعه
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ،إن سـ ـع ــر ص ــرف
الـجـنـيــه اإلسـتــرلـيـنــي ارت ـفــع إلــى
مـسـتــوى  0.419دي ـنــار ،فــي حين
ارت ـف ــع ال ـف ــرن ــك ال ـســوي ـســري إلــى
مـسـتــوى  0.326دي ـن ــار ،واسـتـقــر
الين الياباني عند مستوى 0.003
دينار.
وارتفع الدوالر األميركي ،أمس،
واقتربت عائدات سندات الخزانة
ألجـ ـ ــل ع ـش ــر س ـ ـنـ ــوات مـ ــن ذروة
ً
 13ش ـهــرا قبيل اجـتـمــاع مجلس
االحتياطي االتـحــادي األميركي،
الذي قد ُيلقي بعض الضوء على
تــوقـيــت رف ــع أس ـع ــار ال ـفــائــدة في
المستقبل ،ومــدى تسامح البنك
مع صعود العائدات.
ومن المنتظر أن يصدر صانعو
ال ـس ـي ــاس ــات ت ــوق ـع ــات بتسجيل
أس ــرع وتـيــرة نمو اقـتـصــادي في
الواليات المتحدة في أعقاب حملة
التطعيم للوقاية مــن كــوفـيــد-19
وتحفيز جديد بقيمة  1.9تريليون
دوالر.

وسـ ـي ــول ــي ال ـم ـت ـع ــام ـل ــون فــي
ً
الـســوق اهـتـمــامــا ألي دالئ ــل على
أن البنك المركزي سيبدأ في رفع
أسعار الفائدة في  2023وهو وقت
ً
أبكر مما أعلنه سابقا.
وفـ ـ ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،مــن
تعاف
المتوقع أن يكون لتوقعات
ٍ
اقتصادي أسرع مما كان متوقعا
ً
تأثيرا.
ونزل اليورو  0.07في المئة إلى
 1.1893دوالر بعد أن تراجع خالل
الجلسات الثالث السابقة.
وف ــي الـتـعــامــات الـمـبـكــرة في
أوروبا ،ارتفع مؤشر الدوالر 0.09
في المئة إلي  91.953بعدما سجل
مكاسب خــال الجلسات الثالث
الـســابـقــة عـلــى ال ـتــوالــي مــدعــومــا
بصفة أساسية بارتفاع عائدات
السندات األميركية.
ومقابل الـيــن ،ارتفعت العملة
األم ـي ــرك ـي ــة  0.15ف ــي ال ـم ـئــة إلــى
 109.14لتحوم قرب أعلى مستوى
فـ ــي ت ـس ـع ــة أشـ ـه ــر ال ـ ـ ــذي بـلـغـتــه
هـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع .وارتـ ـف ــع الـجـنـيــه
اإلسترليني  0.14فــي المئة إلى
ً
 1.3914دوالر متعافيا من مبيعات
لجني األرب ــاح عقب بلوغه أعلى
مـسـتــوى فــي نـحــو ث ــاث سـنــوات
الشهر الماضي على خلفية حملة
تطعيمات سريعة.

ً
الذهب يصعد مدفوعا
برهان زيادة التضخم
ارتـفــع الــذهــب ،أم ــس ،ليحوم قــرب أعـلــى مستوى فيما يزيد
على أسبوعين وســط توقعات بارتفاع مستوى التضخم رغم
أن التعامالت اقتصرت على نطاق ضيق مع تحلي المستثمرين
بــال ـحــذر قـبــل اج ـت ـمــاع لـجـنــة ال ـس ـيــاســات لـمـجـلــس االحـتـيــاطــي
االتحادي الذي يستمر يومين.
وصعد الذهب  0.3في المئة في السوق الفورية إلى 1736.42
ً
دوالرا لألوقية (األونصة) ،وكان قد المس في وقت سابق أعلى
ً
مستوى منذ األول من مارس الجاري عند  1740.90دوالرا.
وفي التعامالت اآلجلة في الواليات المتحدة ،ارتفع المعدن
ً
األصفر  0.3في المئة إلى  1735.40دوالرا.
ً
وقــال جيفري هالي محلل السوق في أوانــدا« :أخيرا يبدو أن
الذهب عثر على أصدقاء قالئل حتى مع استمرار صعود العائدات
والدوالر ...ربما يعود دور الذهب للتحوط في مواجهة التضخم
للصدارة ويدعم األسعار».
على صعيد المعادن النفيسة األخــرى ،نزلت الفضة  0.2في
المئة إلى  25.90لألوقية وفقد البالديوم  0.3في المئة إلى 2490.16
ً
ً
دوالرا بعدما سجل أعلى مستوى في عام عند  2520.31دوالرا
أمس ،بينما هبط البالتين  0.4في المئة إلى  1207.56دوالرات.

ةديرجلا
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اقتصاد

ُ
محاسبة المتالعبين تعلي قيمة بورصة الكويت

تقرير اقتصادي

إجراءات هيئة األسواق ضد «المدينة» و«عربي» ترفع مستوى الشفافية
هناك جدية من هيئة
أسواق المال في تطبيق
القانون على المتالعبين،
وهو أمر مهم على
صعيدين؛ أولهما أنه يأتي
في وقت بلغت فيه بورصة
الكويت مستويات مهمة
من الترقية على المؤشرات
العالمية لألسواق الناشئة،
وثانيهما أنه يؤكد استمرار
مجلس مفوضي الهيئة
في سياسات مجالس
المفوضين السابقة في
تطبيق القانون على
المتالعبين ،رغم محاوالت
تقويض فعاليتها
وصالحياتها.

ً
كان الفتا ،خالل األسبوع الحالي ،اتخاذ هيئة
أسواق المال قرارين مهمين على صعيد معاقبة
المتالعبين فــي الـبــورصــة ،إذ ألـغــت فــي قــرارهــا
األول ترخيص كل أنشطة األوراق المالية لشركة
المدينة للتمويل واالستثمار ،وشطبها من سجل
األشخاص المرخص لهم لديها ،إلى جانب وقف
سهم الشركة عــن ال ـتــداول وإحالتها إلــى وحــدة
التحريات المالية ،للنظر في مدى التزام الشركة
بالقانون رقــم ( )106لسنة  2013بشأن مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب والئحته التنفيذية،
وذلــك للتحقق من عمليات التحويالت المالية،
على ضوء مالحظات فريق التفتيش الميداني.
ً
ً
ً
وأصــدرت الهيئة ،الحقا ،قــرارا تكميليا بـ «أن
تظل يد الشركة حارسة وأمينة على أموال وأصول
العمالء ،إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في
ً
مسكها أو إدارتها أو حفظها ،استنادا إلى أحكام
المادة ( )67من القانون رقم  7لسنة  2010بشأن
إنشاء هيئة أسواق المال ،وتنظيم نشاط األوراق
المالية والمواد ذات العالقة في الئحته التنفيذية
وتعديالتهما» ،بعدما عددت الهيئة المالحظات
الجسيمة المرصودة على «المدينة» وتهاونها
في حفظ الحقوق القانونية والمالية لعمالئها
ومساهميها.

مجموعة عربي
أم ــا ال ـق ــرار ال ـثــانــي فـتـمـثــل بــإم ـهــال مجموعة
عربي القابضة  3أشهر قبل إلـغــاء إدراجـهــا في
بورصة الكويت (السوق الرئيسي) ،ما لم تتخذ

الشركة التدابير الالزمة الستيفاء أسباب اإليقاف
إلع ــادة أسهمها لـلـتــداول خــال ثــاثــة أشـهــر من
ت ــاري ــخ إخ ـط ــاره ــا ب ـه ــذا ال ـ ـقـ ــرار ،وذل ـ ــك ب ـتــزويــد
الهيئة بـمـســودة اإلف ـصــاح فــي بــورصــة الكويت
بشكل سليم.
وجاء قرار اإليقاف بناء على استمرار إيقاف
تـ ــداول أس ـهــم شــركــة مـجـمــوعــة عــربــي الـقــابـضــة
ألكثر من ستة أشهر في بورصة الكويت ،دون أن
تستوفي الشركة المتطلبات الالزمة الستئناف
الـ ـت ــداول ،اذ طــالـبــت الـهـيـئــة ال ـشــركــة بـتــزويــدهــا
بـمـســودة تتضمن إيـضــاح إجـمــالــي الــديــون ،مع
ذكــر نسبة الــرفــع المالية بشكل دقـيــق ،وجــدول
تفصيلي بــالــدفـعــات المستحقة حــالـيــا ،وبـيــان
بأصول الشركة المرهونة ،وإيضاح الوسائل التي
ترى الشركة من خاللها الحق في ممارسة التأثير
الهام على شركة مستشفيات الضمان الصحي
(شركة زميلة) وغيرها من المطالبات المفترض
اإلفصاح عنها.

جدية الهيئة
إذا نظرنا إلــى الـقــراريــن السالفين ،بــالـتــوازي
مع مئات الـقــرارات الخاصة الصادرة من مجلس
التأديب خالل السنوات الماضية ،فسنجد أنهما
يشيران إلى جدية هيئة اسواق المال في تطبيق
ال ـقــانــون عـلــى الـمـتــاعـبـيــن ،وه ــو أم ــر مـهــم على
صعيدين؛ أولـهـمــا أنــه يــأتــي فــي وقــت بلغت فيه
ب ــورص ــة ال ـكــويــت م ـس ـتــويــات مـهـمــة م ــن الـتــرقـيــة
على المؤشرات العالمية لألسواق الناشئة ،مثل

«فوتسي راسل» و«ستنادرد أند بورز» و«مورغان
ستانلي» ،وتستهدف الترقية الى مستوى االسواق
المتقدمة على مؤشر «فوتسي راســل» ،وثانيهما
أن ــه يــؤكــد اسـتـمــرار مجلس مـفــوضــي الهيئة في
سياسات مجالس المفوضين السابقة في تطبيق
القانون على المتالعبين ،رغم محاوالت تقويض
فعاليتها وصالحياتها ،وهذا كله يرفع من قيمة
البورصة كجهة ذات شفافية ومأمونية في حفظ
أمــوال المتداولين وتنميتها ،مع التأكيد على أن
الهيئة عليها مسؤولية قانونية ومهنية في توجيه
الـعـقــوبــات فــي ال ـشــركــات نـحــو مـجــالــس اإلدارات
والمسؤولين التنفيذيين أكثر مــن عقاب صغار
المساهمين ،الذين ليست لديهم فاعلية حقيقية
في اتخاذ القرار لدى هذه الشركات المتالعبة.
وبالتوازي مع اإلشادة بإجراء ات الهيئة فإنه
ً
مــن المهم أيـضــا تأكيد أهمية أن يـكــون تطبيق
العقوبات على جميع الخاضعين لقانون هيئة
ً
أســواق المال ،واألخــذ دائما بتوصيات اإلدارات
الفنية المعنية بدراسة ومتابعة مختلف القضايا،
التي يتناولها مجلس المفوضين دون انتقائية،
للمحافظة على سمعة السوق.

أدوات وتوصيات
بالطبع ،فإن التشدد في مخالفة المتالعبين
ً
يتطلب من زاوية أخرى تطويرا ألدوات االستثمار
في البورصة ،بتعاون مكونات السوق المختلفة،
خصوصا هيئة أســواق المال وشركتي بورصة

مكاسب مستمرة للبورصة والسيولة تتراجع
إلى  37مليون دينار
محاولة تماسك على األسهم القيادية في قطاع البنوك
●

علي العنزي

استمر األداء اإليجابي واللون األخضر
ع ـل ــى م ـع ـظ ــم مـ ــؤشـ ــرات بـ ــورصـ ــة ال ـك ــوي ــت
واخـتـتـمــت تـعــامــات مــؤشــر ال ـســوق الـعــام،
أمـ ــس ،ع ـلــى م ـكــاســب بـنـسـبــة ج ـيــدة بلغت
 0.41فــي المئة تـعــادل  23.46نقطة ليقفل
على مستوى  5797.41نقطة بسيولة أقل
ً
من المعدل والجلستين السابقتين أيضا ،إذ
توقفت السيولة أمس عند  37مليون دينار
ً
مقابل  40مليونا لجلستي األحد واالثنين.
وت ــم ت ـ ــداول  210.1مــايـيــن سـهــم أم ــس،
نفذت من خالل  9853صفقة ،وتم تداول 135
ً
سهما ربح منها  81وخسر  42بينما استقر
 12دون تغير.
ً
ً
وسجل مؤشر السوق األول نموا مقاربا
بنسبة  0.42في المئة أي  26.81نقطة ليقفل
على مستوى  6353.33نقطة بسيولة بلغت
 27.3مـلـيــون دي ـن ــار ت ــداول ــت  78.2مليون
س ـه ــم ع ـب ــر  4961ص ـف ـق ــة ،وتـ ــم ت ـ ـ ــداول 25
ً
سهما هي مكونات السوق األول ربح منها
 12وتراجعت أسعار  9واستقرت  4أسهم
دون تغير.
بينما تراجع مؤشر السوق رئيسي 50
وعلى عكس أداء البقية وانخفض بنسبة
 0.13فــي الـمـئــة ت ـســاوي  6.16نـقــاط ليقفل
على مستوى  4869.48نقطة بسيولة جيدة
ك ــان ــت  8.2مــاي ـيــن دي ـن ــار ت ــداول ــت 109.9
ماليين سهم عبر  3834صفقة ،ور ب ــح 29
ً
ً
ً
سهما مــن إجـمــالــي  45سهما م ـتــداوال في

المؤشر «رئيسي  »50بينما تراجعت أسعار
 13واستقرت  3دون تغير.
ً
اندفعت مؤشرات بورصة الكويت مجددا
أم ــس وحـقـقــت ارت ـفــاعــات جـيــدة لكنها هــذه
المرة ليست بدعم قطاع المصارف ،والذي بدأ
يبطئ من حراكه عوضه أمس أسهم عقارات
الكويت واالستثمارات وزين وأجيليتي وبعد
هــدوء األول خــال الفترة الماضية ارتفعت
تعامالته بشكل كبير وزادت سيولته ليشكل
ً
مع أجيليتي وأهلي متحد دعما للسوق عامة
واألول خاصة بعد استقرار أسهم الوطني

ً
العمالت المشفرة تزداد بريقا ...جذبت
 6.7مليارات دوالر في عام «كورونا»
ي ـبــدو أن بــريــق ال ـع ـمــات الـمـشـفــرة
ً
ي ـ ــزداد ي ــوم ــا ب ـعــد يـ ــوم ،وس ــط تـنــامــي
ال ـط ـل ــب ع ـل ـي ـهــا وض ـ ــخ الـمـسـتـثـمــريــن
مليارات الدوالرات القتنائها.
وتظهر الـبـيــانــات ،أن المستثمرين
ضخوا منذ بداية العام إلى اآلن لشراء
الـعـمــات المشفرة مــا يـتـجــاوز  60في
المئة من إجمالي ما قاموا بضخه خالل
ً
العام الماضي بأكلمه ،وفقا لحسابات
العربية.نت على أساس بيانات شركة
كوين شيرز.
وأظ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرت ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة
المتخصصة في إدرة األصول الرقمية
أن تدفقات رؤوس األموال إلى صناديق
ومنتجات ا لـعـمــات المشفرة سجلت
ً
ً
بالفعل مستوى قياسيا مرتفعا عند
 4.2مليارات دوالر للربع األول من هذا
ً
ً
لعام ،مما يعكس اهتماما متناميا من
المؤسسات االستثمارية.
وأش ـ ــارت ال ـب ـيــانــات إل ــى الـمـسـتــوى
القياسي السابق للتدفقات إلى العمالت
الـمـشـفــرة بـلــغ  3.9مـلـيــارات دوالر في
الــربــع الــرابــع مــن الـعــام الماضي ،وهو
ما يرفع إجمالي التدفقات لعام 2020
بكامله إلى  6.7مليارات دوالر.
وتلقت بتكوين ،أكبر عملة مشفرة
فــي العالم مــن حيث القيمة السوقية،
معظم التدفقات حتى اآلن هــذا العام
وبـلـغــت  3.3م ـل ـيــارات دوالر فــي حين
ج ــاء ت ايـثـيــريــوم فــي الـمــرتـبــة الثانية
بتدفقات بلغت  731مليون دوالر.

ً
وسجلت بتكوين مستوى قياسيا
ً
ً
ً
مرتفعا بلغ  61ألفا و 781دوالرا يوم
السبت ،لكنها هبطت منذ ذلك الحين
م ــع ت ـعــزيــز ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن مـكــاسـبـهــم
وو س ــط خـطــط للهند لحظر العمالت
ال ـم ـش ـفــرة .وس ـج ـلــت ال ـع ـم ـلــة الــرقـمـيــة
 55.675ألف دوالر.
وأظ ـ ـهـ ــر بـ ـي ــان ــات ك ــوي ــن شـ ـي ــرز أن
األص ــول المشفرة تحت اإلدارة قفزت
ً
أيـ ـض ــا إلـ ــى ال ـ ـ ــذروة ع ـنــد  55.8مـلـيــار
ً
دوالر ،ارتـفــاعــا مــن  47.6مليار دوالر
العام الماضي.
واص ـلــت البتكوين تــراجـعـهــا خــال
تعامالت أمــس ،لـتـتــداول عند  55ألف
دوالر ،بعدما قفزت خالل عطلة نهاية
األسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها
على اإلطالق فوق  61ألف دوالر.
وتراجعت البتكوين بنسبة  1.23في
ً
ً
المئة إلى  55684دوالرا ،وفقا لبيانات
«كوين ديسك».
وفـ ـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ،ان ـخ ـف ـض ــت
اإليثريوم  1.02في المئة عند 1779.05
ً
دوالرا  ،بينما ارتفعت الريبل  0.2في
ً
المئة إلى  46.08سنتا.
ويدرس مستثمرو العمالت الرقمية
ً
أيضا تداعيات تقرير نشرته «رويترز»
ً
بـ ــأن ال ـه ـنــد س ـت ـق ـتــرح ق ــان ــون ــا يحظر
ال ـع ـمــات ال ـم ـش ـفــرة ،والـ ــذي م ــن شــأنــه
تغريم أي شخص يتداولها أو يحتفظ
بها.
(العربية .نت)

وبيتك وبوبيان معظم فترات الجلسة وحتى
فترة المزاد التي رفعت أسعارهما وحولتهما
إلى اللون األخضر.
وكـ ــان ت ــراج ــع مــؤشــر «رئ ـي ـســي  »50بعد
تعديل سهم صالحية ذي السعر المرتفع
ً
ليشكل ضغطا على المؤشر إذ خسر بسبب
«ال ـت ـف ـص ـيــخ» نـسـبــة  5ف ــي ال ـم ـئــة ول ــم تفلح
مكاسب أسهم صغيرة مثل مدينة األعمال
ومـنــازل ومينا والـســام مــن اعــادتــه للمربع
األخـ ـض ــر واس ـت ـل ــم لـتـسـجـيــل خـ ـس ــارة غـيــر
ً
مستحقة لتنتهي الجلسة إيجابية نسبيا

ينقصها تأكيد السيولة المتراجعة أمس.
ً
خ ـل ـي ـج ـيــا ،ك ــان م ــؤش ــر ب ــورص ــة الـكــويــت
ال ـن ــاج ــي ال ــوح ـي ــد م ــن الـ ـل ــون األحـ ـم ــر بـيــن
م ــؤش ــرات األسـ ـ ــواق ال ـمــال ـيــة بـ ــدول مجلس
الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،إذ اس ـت ـم ــر ال ـض ـغــط
وجني األرباح على مؤشر السوق السعودي
وللجلسة الثالثة على الـتــوالــي وبــدعــم من
تراجع أسعار النفط ،إذ زاد برنت مستويات
ً
 67دوالرا ل ـل ـب ــر م ـي ــل كـ ـم ــا خ ـ ـسـ ــرت بـقـيــة
المؤشرات بدول مجلس التعاون الخليجي
ً
وكان الكويتي وحيدا بالمنطقة الخضراء.

ال ـك ــوي ــت وال ـم ـق ــاص ــة ،إلعـ ـ ــادة تـشـغـيــل األدوات
المالية السابقة مثل «األج ــل» ،الــى جانب البيع
على المكشوف وإقراض واقتراض األسهم ،ونظام
الريبو وتنمية الـتــداول المؤسسي على حساب
ال ـف ــردي ،وج ــذب الـمــزيــد مــن الـسـيــولــة األجنبية
وت ـح ـف ـيــز الـمـحـلـيــة لــاس ـت ـث ـمــار ف ــي ال ـب ــورص ــة،
وتشجيع مختلف الشركات على عقد مؤتمرات
ً
الشفافية والتوقعات المستقبلية لــأداء ،فضال
عــن تنظيم فــوضــى الـتــوصـيــات بــإصــدار الئحة
رخـ ــص ل ـم ـمــارس ـيــن م ـع ـت ـمــديــن ،ب ـعــدمــا تفشت
ظــاهــرة نصائح البيع والـشــراء وأسـعــار األسهم
المستهدفة ،معظمها من شركات خارج الكويت،
بعضها يظهر في توصية لمرة واحدة ثم يختفي،
ً
مما يسبب لغطا في السوق وربكة للمساهمين.
وهنا ،يمكن أن يتم الترخيص لمجموعة معلنة
مــن الشركات ذات الخبرة والشفافية والمهنية
الموثوقة في إصدار التوصيات والتحليالت ،على
ً
أن يكون المستثمر بعدها مسؤوال ،إن اعتمد على
توصيات جهات غير مرخصة.

تطوير البورصة
البورصة وعاء لالدخار واالستثمار والتمويل،
وال يمكن أن تتطور دون جناحين؛ األول يتعلق
بـتـشــديــد ال ــرق ــاب ــة ع ـلــى الـمـتــاعـبـيــن ومــراج ـعــة
اللوائح والقوانين والقرارات بما يزيد من شفافية
س ــوق ال ـمــال وتـعــامــاتــه الـمـتـعــددة مــع مختلف
االطــراف ،والثاني بتطوير األدوات الفنية ،التي
تجذب السيولة وترفع كفاءة التداول.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

التشدد في
مخالفة
المتالعبين
يتطلب من زاوية
ً
أخرى تطويرا
ألدوات االستثمار
في البورصة

السعودية :نظام التخصيص يرفع
جودة الخدمات العامة
لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج اإلجمالي للمملكة
أك ــد وزي ــر الـمــالـيــة ال ـس ـعــودي ،وزيــر
ّ
االقـتـصــاد والتخطيط الـمـكــلــف رئيس
لجنة برنامج التخصيص رئيس مجلس
إدارة المركز الوطني للتخصيص محمد
ال ـجــدعــان أهـمـيــة ص ــدور ق ــرار مجلس
الوزراء بالموافقة خالل جلسته الثالثاء
برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز على
نظام التخصيص.
وأوض ـ ــح ال ـج ــدع ــان ف ــي تـصــريـحــات
نشرتها وكالة األنباء السعودية ،أن رؤية
المملكة  2030تعنى بتعزيز االستثمار
فــي االق ـت ـصــاد الــوطـنــي وخـلــق الـفــرص
االستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص
وزيـ ـ ــادة إس ـهــامــه ف ــي ال ـنــاتــج الـمـحـلــي
لتعزيز استدامة اقتصاد المملكة.
ويهدف نظام التخصيص إلى خلق
ب ـي ـئ ــة ت ـس ـم ــح ب ــرف ــع ح ـج ــم وم ـس ـت ــوى
ا لـخــد مــات المقدمة للمواطن والمقيم،
ووض ـ ــع الـ ـم ــرون ــة الـ ــازمـ ــة ف ــي الـبـيـئــة
الـتـنـظـيـمـيــة واالس ـت ـث ـمــاريــة لـمـشــاريــع
ال ـت ـخ ـص ـيــص بــال ـم ـم ـل ـكــة ،وب ـم ــا يــدعــم
ويعزز تنفيذ تلك المشاريع ضمن بيئة
تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة
لالستثمار على المدى القصير والطويل.
وس ـي ـع ـمــل ن ـظ ــام الـتـخـصـيــص على
ت ـعــزيــز م ـش ــارك ــة ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص في
االقتصاد وإتاحة الفرص االستثمارية
أمـ ــامـ ــه مـ ــن خ ـ ــال ت ـن ـظ ـيــم اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
ال ـ ٌـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة بـ ـمـ ـش ــاري ــع ال ـت ـخ ـص ـيــص
وتـسـهـيــل تـقــديــم تـلــك ال ـف ــرص للقطاع
الـخــاص بشكل شـفــاف وع ــادل ونــزاهــة
اإلجـ ـ ــراءات الـمــرتـبـطــة بــالـعـقــود ،ورفــع
م ـس ـتــوى ش ـمــول ـيــة وجـ ـ ــودة ال ـخــدمــات
وكـفــاء ة األص ــول ذات الصلة بمشاريع
التخصيص ،وتحسين مستوى إدارتها.

وسيساهم النظام في تعزيز النمو
االق ـت ـص ــادي ع ـبــر دع ــم ط ــرح م ـب ــادرات
ومـشــاريــع التخصيص والـشــراكــة بين
ال ـق ـطــاع ـيــن ال ـح ـكــومــي والـ ـخ ــاص أم ــام
ً
المستثمرين من القطاع الخاص سواء
المحلي أو الدولي والتى يدعمها المركز
الوطني للتخصيص.
وأش ــار وزي ــر المالية إلــى أن المركز
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ل ـل ـت ـخ ـص ـي ــص هـ ـ ــو ال ـج ـه ــة
المختصة بتنفيذ نـظــام التخصيص
بــال ـت ـعــاون وال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ال ـق ـطــاعــات
المستهدفة والـلـجــان اإلشــراف ـيــة لهذه
القطاعات.
وم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـتـ ــوقـ ــع أن ي ـ ــدع ـ ــم نـ ـظ ــام
التخصيص جهود منظومة التخصيص
فــي تحقيق مستهدفات رؤ يــة المملكة
 2030التي ستساهم في تقديم الحلول
المبتكرة لالقتصاد المحلي ومــوازنــة
الدولة ،والقدرة على التحول في جذب
االستثمارات المحلية والدولية والتي
س ـت ـس ـه ــم ف ـ ــي خـ ـل ــق ف ـ ـ ــرص وظ ـي ـف ـي ــة
للمواطنين.
وستكون هناك مبادرات للتخصيص
ً
ً
سيتم طــرحـهــا وتـعــد رافـ ــدا جــديــدا في
اقـتـصــاد المملكة مــن خــال تخصيص
بعض الـخــدمــات الحكومية وإتاحتها
والدولي
أمــام القطاع الخاص المحلي
ً
ً
ً
فـ ــي  16قـ ـط ــاع ــا ح ـك ــوم ـي ــا م ـس ـت ـهــدفــا
ب ــالـ ـتـ ـخـ ـصـ ـي ــص ،وبـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـتـ ــوافـ ــق مــع
م ـس ـت ـه ــدف ــات رؤيـ ـ ـ ــة ال ـم ـم ـل ـك ــة ،2030
وتـحـسـيــن م ـي ــزان ال ـمــدفــوعــات وزي ــادة
مـســاهـمــة ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص م ــن  40في
ال ـم ـئ ــة إلـ ــى  65ف ــي ال ـم ـئ ــة م ــن ال ـنــاتــج
المحلي اإلجمالي.
(العربية .نت)

ّ
سائقو «أوبر» في بريطانيا يحملون صفة «عمال»

بناء على حكم الهيئة القضائية فبراير الماضي
تـ ـعـ ـت ــزم أوب ـ ـ ـ ــر مـ ـن ــح ســائ ـق ـي ـهــا
ف ــي بــريـطــانـيــا صـفــة ع ـ ّـم ــال أجـ ــراء،
م ــع ح ــد أدنـ ـ ــى ل ــأج ــور وإجـ ـ ـ ــازات
مدفوعة ،في سابقة عالمية للشركة
األميركية العمالقة من شأنها تبديل
نموذج عمل المنصات الرقمية في
بريطانيا.
وأع ـل ـنــت الـمـجـمــوعــة األمـيــركـيــة
الـ ـعـ ـم ــاق ــة ف ـ ــي خ ـ ــدم ـ ــات األج ـ ـ ـ ــرة،
فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،أن ج ـم ـي ــع ال ـســائ ـق ـيــن
الـمـتـعــامـلـيــن مـعـهــا ف ــي بــريـطــانـيــا
ال ـب ــال ــغ ع ــدده ــم أك ـث ــر م ــن سـبـعـيــن
ً
ألفا سيفيدون من هذه االمتيازات
ً
اعتبارا من أمس.
وهــذا أكبر تغيير تجريه «أوبــر»
التي دأبت على التعامل مع سائقيها
على أنهم ّ
عمال مستقلون.
وتـ ـح ــرك ــت ال ـم ـن ـص ــة ال ـع ـم ــاق ــة
ً
س ــري ـع ــا ف ــي ه ـ ــذا االت ـ ـجـ ــاه بـعــدمــا
أطلقت استبيانات على نطاق واسع
لسائقيها ،وبعد شهر من انتكاسة
قضائية مدوية لها أمــام المحكمة
العليا.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة
الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة األعـ ـ ـل ـ ــى قـ ـض ــت فــي
 19ف ـ ـبـ ــرايـ ــر بـ ـ ـض ـ ــرورة ت ـص ـن ـيــف
السائقين على أنهم «عـ ّـمــال» أجــراء
ما يحتم على «أوبر» منحهم حقوقا
اجتماعية.
ّ
وأيـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
ً
ح ـ ــوال ـ ــى عـ ـش ــري ــن سـ ــائ ـ ـقـ ــا ك ــان ــوا

يـطــالـبــون ب ـض ــرورة منحهم الحق
ً
في تصنيفهم كموظفين نظرا إلى
الوقت الذي يمضونه في العمل على
التطبيق والمراقبة التي تفرضها
ع ـل ـي ـه ــم الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ،م ـ ــن ط ــري ــق
تقويمهم على سبيل المثال.
ّ
ويميز القانون البريطاني بين
األشخاص الحاملين صفة «عامل»
والذين يحق لهم الحصول على حد
أدنى من األجــور وامتيازات أخرى،
وأولئك الذين يحملون صفة أجراء
بالمعنى الضيق والذين يتمتعون
بعقود عمل كاملة المواصفات.
وس ـي ـح ــق ل ـس ــائ ـق ــي «أوب ـ ـ ـ ــر» فــي
ً
بــري ـطــان ـيــا اعـ ـتـ ـب ــارا م ــن األربـ ـع ــاء
ت ـق ــاض ــي حـ ــد أدن ـ ـ ــى لـ ــأجـ ــور كـمــا
س ـي ـحــق ل ـه ــم اإلفـ ـ ـ ــادة م ــن إج ـ ــازات
م ـ ــدف ـ ــوع ـ ــة ومـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ــرات تـ ـق ــاع ــدي ــة
ستساهم فيها الشركة.
ويبلغ الـحــد األدن ــى لــأجــور في

بريطانيا  8.72جنيهات إسترلينية
ً
( 12.12دوالرا) عن ساعة العمل ،ومن
الـمـتــوقــع رفـعــه إل ــى  8.91جنيهات
ً
إسترلينية ( 12.38دوالرا ) الشهر
المقبل.
وي ـت ـقــاضــى ســائ ـقــو «أوب ـ ـ ــر» في
ً
بــريـطــانـيــا ف ــي ال ـم ـعــدل  17جنيها
ً
إسترلينيا في الساعة في لندن ،و14
في سائر مناطق البالد.
وسيبقى لسائقي «أوبر» الحق في
اختيار أوقات العمل التي يريدونها.
وتـ ـض ــاف هـ ــذه االمـ ـتـ ـي ــازات إلــى
أخرى موجودة أصال ،بينها التأمين
الـ ـصـ ـح ــي الـ ـمـ ـج ــان ــي واإلجـ ـ ـ ـ ـ ــازات
الوالدية المدفوعة.
وق ـ ـ ــال رئـ ـي ــس «أوبـ ـ ـ ـ ــر» ألوروب ـ ـ ــا
الشمالية والشرقية جايمي هيوود
إن «ه ـ ــذا يـ ــوم م ـهــم لـلـســائـقـيــن في
ً
المملكة الـمـتـحــدة» ،مضيفا «أوبــر
ليست سوى جزء من قطاع سيارات

األجرة ونأمل في أن ينضم مشغلون
آخــرون إلينا بغية تحسين ظروف
عمل هــؤالء العمال األساسيين في
حياتنا اليومية».
وقــالــت رئـيـســة الـنـقــابــة الــدولـيــة
لموظفي الخدمات ماري كاي هنري
ً
ردا على أسئلة وكالة فرانس برس،
ً
إن «هذا يضع حدا لما يقرب من عقد
مــن تكتيكات التخويف مــن جانب
شــركــات األجـ ــرة مـثــل أوب ــر ويظهر
بوضوح أن أوبــر قد تختار في أي
وقـ ــت تـسـجـيــل ســائ ـق ـي ـهــا ب ـصــورة
صحيحة ودفــع راتــب الئــق لهم مع
امتيازات جيدة».
ولم تكشف «أوبــر» عن كلفة هذه
ال ـت ــداب ـي ــر ال ـت ــي م ــن شــأن ـهــا زيـ ــادة
األع ـبــاء المالية على الـشــركــة التي
لــم تصل بعد إ لــى مرحلة الربحية
وتدفع فاتورة باهظة جراء القيود
الصحية خالل الجائحة.
وس ـت ـت ـك ـب ــد ال ـم ـج ـم ــوع ــة ج ـ ــزءا
مــن الـكـلـفــة فــي ظــل صـعــوبــة زي ــادة
ً
تعرفتها ،خصوصا في لندن حيث
المنافسة مستعرة.
وه ــي ل ــم ت ـع ـ ّـدل ب ـعــد تــوقـعــاتـهــا
ّ
المعدل
المالية بشأن هامش الربح
للسنة ،وفق وثيقة للبورصة.
لكن مع منح صفة العمال األجراء،
تتجنب الـشــركــة م ـســارات قضائية
كانت لتكبدها تكاليف باهظة.
ً
وتـقـتـصــر خ ـطــوة «أوب ـ ــر» حــالـيــا

ع ـل ــى ب ــري ـط ــان ـي ــا ،ح ـي ــث س ـت ــراق ــب
ال ـ ـشـ ــركـ ــة ت ـ ـطـ ــور الـ ـ ـس ـ ــوق وت ــأث ـي ــر
الخطوة على نموذج العمل.
وكــان المدير الـعــام ل ــ»أوبــر» دارا
خسروشاهي اقترح الشهر الماضي
سلسلة اقتراحات على الحكومات
والنقابات في أوروبا .ويكمن الهدف
فـ ــي ضـ ـم ــان ش ـف ــاف ـي ــة فـ ــي األج ـ ــور
وزيادة االمتيازات للشائقين.
وكانت أوبر تسعى إلى استنساخ
نموذجها المطبق في كاليفورنيا
داخل السوق األوروبية.
وك ــان ــت ه ــذه ال ــوالي ــة األمـيــركـيــة
ً
أقرت قانونا من شأنه إرغام المنصة
ع ـلــى تــوظ ـيــف عـ ـش ــرات اآلالف من
سائقيها فــي كــالـيـفــورنـيــا .غـيــر أن
الناخبين وافـقــوا إثــر استفتاء في
نوفمبر على «االقتراح  »22وهو حل
وسـطــي صاغته أوب ــر ويـنــص على
اإلبقاء على صفة العمال المستقلين
مع حصول السائقين المعنيين على
تعويضات.
ويتعين االنـتـظــار لمعرفة األثــر
المحتمل لخطوة «أوبر» على سائر
المنصات الرقمية التي تعتمد مبدأ
التوظيف الموقت في بريطانيا.
وينتظر عمال توصيل الوجبات
ً
في خدمة «دليفرو» قرارا من محكمة
االس ـت ـئ ـنــاف ف ــي ل ـنــدن لـمـعــرفــة هل
سـ ـيـ ـفـ ـي ــدون م ـ ــن ع ـ ـقـ ــود ج ـم ــاع ـي ــة
لتحسين ظروف العمل.
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ً
البرميل الكويتي ينخفض  1.66دوالر ليبلغ  67.21دوالرا
ةديرجلا
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النفط يتراجع لرابع جلسة بفعل مخاوف الطلب األوروبي وتقرير لوكالة الطاقة
استبعدت وكالة الطاقة
ترتفع ًأسعار ً
الدولية أن ً
النفط ارتفاعا حادا ومستمرا
على الرغم من توقع أن تدعم
اللقاحات الطلب في وقت
العام ،إذ ال يزال
الحق من ً
العالم متخما بالنفط.

انـخـفــض سـعــر بــرمـيــل النفط
الكويتي  1.66دوالر ليبلغ 67.21
ً
دوالرا في ت ــداوالت ،أمــس األول،
ً
مقابل  68.87دوالرا في تداوالت
ً
يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر
ال ـم ـع ـلــن م ــن م ــؤس ـس ــة ال ـب ـت ــرول
الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،تراجع
ال ـن ـفــط أمـ ــس ،لـلـجـلـســة الــراب ـعــة
على التوالي ،إذ ألقت المخاوف
حيال ضعف الطلب فــي أوروبــا
بظاللها على تقرير بالقطاع أفاد
بــأن مخزونات الـخــام األميركية
انخفضت على غير المتوقع في
األسبوع الماضي.
عـ ـلـ ـق ــت ع ـ ـ ــدة دول أوروبـ ـ ـي ـ ــة
اسـ ـتـ ـخ ــدام ل ـق ــاح أس ـتــرازي ـن ـي ـكــا
لـ ــ"ك ــوفـ ـي ــد "19-ب ـس ـبــب م ـخــاوف
ب ـش ــأن آثـ ـ ــار جــان ـب ـيــة مـحـتـمـلــة.
وتشهد ألمانيا زيادة في حاالت
اإلصابة ،في حين تفرض إيطاليا
إجــراءات إغــاق في عيد الفصح
في أنحاء البالد.
ً
وهـبــط خ ــام بــرنــت  66سنتا،
ً
بما يعادل واحــدا في المئة ،إلى
ً
 67.73دوالرا للبرميل .وتراجع
خـ ـ ــام غـ ـ ــرب تـ ـكـ ـس ــاس ال ــوس ـي ــط
ً
األم ـيــركــي  42سـنـتــا ،أو  0.7في
ً
المئة ،إلى  64.38دوالرا.
وق ـ ـ ــال س ـت ـي ـف ــن ب ــريـ ـن ــوك مــن
ب ــي.ف ــي.إم للسمسرة فــي النفط،
"الوقف لن يعود بأي فائدة على
ال ـت ـعــافــي االقـ ـتـ ـص ــادي و(ط ـل ــب)
الوقود بالتكتل ...األمــل اآلن هو
أن تتمكن أوروبا من إعادة توزيع

اللقاحات المتباطئ إلى مساره".
ً
ون ــزل النفط أيـضــا بعد نشر
وك ــال ــة ال ـط ــاق ــة ال ــدولـ ـي ــة أح ــدث
تـ ـق ــاري ــره ــا ،ال ـ ـ ــذي ق ـ ـ ــال ،إن مــن
المستبعد أن ترتفع أسعار النفط
ً
ً
ً
ارت ـف ــاع ــا ح ـ ــادا وم ـس ـت ـم ــرا ،وإن
الطلب لــن يـعــود إلــى مستويات
ما قبل الجائحة حتى  2023وقد
يبلغ ذروة في وقت أبكر مما كان
ُيعتقد في السابق.
ً
لكن النفط ال يزال متعافيا من
مـسـتــو يــات منخفضة تاريخية
بـلـغـهــا ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي ب ـعــد أن
تبدد الطلب ،وذلك ألسباب منها
تخفيضات غير مسبوقة إلنتاج
النفط من جانب أوبك وحلفائها.
وبلغ برنت في الثامن من مارس
ً
م ـس ـت ــوى  71.38دوالرا  ،و ه ــو
أعلى مستوى له منذ الثامن من
يناير .2020
وقالت وكالة الطاقة الدولية،
إن من المستبعد أن ترتفع أسعار
ً
ً
ً
الـنـفــط ارت ـفــاعــا ح ــادا ومستمرا
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ت ــوق ــع أن تــدعــم
اللقاحات الطلب في وقت الحق
ً
من العام ،إذ ال يزال العالم متخما
بالنفط.
وأضافت في تقريرها الشهري:
"الصعود الكبير للنفط ليقترب
ً
مـ ــن  70دوالرا ل ـل ـب ــر م ـي ــل أ ثـ ــار
ً
حــديـثــا عــن دورة فــائـقــة جــديــدة
ونـ ـق ــص ل ـل ـم ـع ــروض يـ ـل ــوح فــي
األفــق .بياناتنا وتحليلنا يشير
إلى غير ذلك.
"ك ـبــدايــة ،مــا زال ــت مـخــزونــات

الـنـفــط ت ـبــدو وف ـيــرة م ـقــارنــة مع
مستويات تاريخية ،على الرغم
من تراجع مستمر".
وتابعت "عالوة على المخزون
االحتياطي ،يجري تكديس قدر
كـبـيــر م ــن فــائــض طــاقــة اإلن ـتــاج
نـ ـتـ ـيـ ـج ــة ل ـ ـق ـ ـيـ ــود أوبـ ـ ـ ـ ـ ــك +ع ـلــى
اإلمدادات".
وأبـ ـ ـ ـق ـ ـ ــت مـ ـنـ ـظـ ـم ــة الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدان
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــدرة ل ـ ـل ـ ـب ـ ـتـ ــرول (أوبـ ـ ـ ـ ــك)
وحلفاؤها ،فيما يعرف بأوبك،+
ق ـيــود اإلنـ ـت ــاج دون تـغـيـيــر إلــى

ح ــد ب ـع ـيــد ف ــي ال ـش ـه ــر ال ـج ــاري
لتحفز ال ـســوق مـمــا دف ــع بعض
المستثمرين للتنبؤ بدورة فائقة
أي ارت ـفــاع كبير لــأسـعــار لعدة
سنوات.
وأضـ ــافـ ــت ال ــوك ــال ــة وم ـقــرهــا
باريس "احتمال طلب أقــوى مع
اسـ ـتـ ـم ــرار قـ ـي ــود إنـ ـت ــاج أوب ـ ــك+
ي ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــران ل ـ ـ ـتـ ـ ــراجـ ـ ــع حـ ـ ـ ـ ــاد ف ــي
المخزونات خالل النصف الثاني
من العام".
وت ــابـ ـع ــت "ل ـ ـكـ ــن ،فـ ــي ال ــوق ــت

«نفط الكويت» تطرح مناقصة عقود تخزين

واردات اليابان من الخام تنخفض
 %8.1في فبراير

ً
ُّ
تأهل  11مقاوال لتقديم العطاءات
تخطط شركة نفط الكويت لطرح عطاء ات عقدين
لخدمات الصيانة لخزانات الهيدروكربونات .ويتعلق
أح ــد ال ـع ـقــود ب ـخــزانــات ف ــي ال ـح ـقــول الـجـنــوبـيــة وفــي
ً
منطقة غــرب الكويت ،وفقا إلعــان صــادر عن اللجنة
الـعـلـيــا للمشتريات فــي مــؤسـســة ال ـب ـتــرول الكويتية
( ،)KPCويـتـعـلــق الـعـقــد اآلخ ــر بـصـهــاريــج فــي حقول
شمال الكويت.
ً
ً
ووفـ ـق ــا ل ــ"م ـي ــد" تــأهــل بــالـفـعــل  11مـ ـق ــاوال لتقديم
عطاءات على المشروع ،ومن الممكن إضافة المزيد إلى
القائمة قبل إصدار الدعوة لتقديم العطاءات.
وم ــن الـمـتــوقــع أن ت ـصــدر الـمـنــاقـصــة بـعــد ف ـتــرة ال
ً
تـقــل عــن  30يــومــا مــن آخ ــر إع ــان مــن الـلـجـنــة العليا
للمشتريات.
وتأهل إلى المناقصة كل من شركة المقوع للهندسة
والمقاوالت (الكويت) ،وشركة اتحاد المقاولين (لبنان)،
وشــركــة ط ــارق ال ـغــانــم لـلـتـجــارة ال ـعــامــة وال ـم ـقــاوالت
(الكويت) ،وشركة مــارك تكنولوجيز للتجارة العامة
وال ـم ـقــاوالت (ال ـكــويــت) ،وشــركــة الـخــدمــات المتكاملة

للمقاوالت الميكانيكية واألجهزة (الكويت) ،ومجموعة
إس كــي إس للتجارة الـعــامــة وال ـم ـقــاوالت (الـكــويــت)،
وشركة ناصر محمد البداح وشركاه للتجارة العامة
والمقاوالت (الكويت) ،وشركة الصناعات الهندسية
الثقيلة وبناء السفن (الـكــويــت) ،وشركة جلف سباك
للتجارة العامة والمقاوالت (الكويت) ،وشركة ACME
الدولية للتجارة والمقاوالت (الكويت) ،وشركة فينسكو
الدولية للتجارة والمقاوالت (الكويت)
وكانت قد أعلنت اليابان في  1ديسمبر  2020أنها
توصلت إلى اتفاق تخزين نفط مشترك مع مؤسسة
ً
البترول الكويتية إلقراضها  3.14ماليين برميل مجانا.
وبموجب االتفاق ،يمكن لمؤسسة البترول الكويتية
استخدام صهاريج التخزين في قاعدة كيري التابعة
لشركة التكرير  Eneosفي كاجوشيما بجنوب اليابان
كقاعدة تصدير لشرق آسيا.
في المقابل ،تحصل اليابان على أولوية المطالبة
بالمخزونات في حالة الطوارئ بحجم يعادل  1.5يوم
من استهالكه.

كاف وزيادة
الحالي ،يوجد نفط ٍ
فـ ــي ال ـ ـخـ ــزانـ ــات وتـ ـح ــت األرض
الستمرار إمدادات مالئمة ألسواق
النفط العالمية".
وقــالــت الــوكــالــة ،إن موجة من
الطقس البارد في األشهر األخيرة
سـ ــاعـ ــدت فـ ــي رف ـ ــع االسـ ـتـ ـه ــاك،
وإن الـطـلــب الـعــالـمــي ه ــذا الـعــام
سيستعيد حوالي  60في المئة
من القدر الذي فقده خالل 2020
في أوج جائحة كوفيد.19-
وأض ــاف ــت أن ال ـت ـغ ـي ـيــرات في

أنـ ـم ــاط ال ـع ـمــل وال ـس ـف ــر ف ــي ظل
ً
جـ ــائ ـ ـحـ ــة كـ ـ ــوف ـ ـ ـيـ ـ ــد -19وأيـ ـ ـض ـ ــا
األهداف التي تضعها الحكومات
لخفض انـبـعــاثــات الـكــربــون لها
تداعيات طويلة األجل على آفاق
الطلب.
ُ
وق ــال ــت ف ــي ت ـقــريــر آخ ــر نـشــر
أمــس عــن توقعاتها بخصوص
النفط في  2021لخمس سنوات
"التغيرات السريعة في السلوك
بـفـعــل الـجــائـحــة ومـسـعــى أق ــوى
م ــن ال ـح ـك ــوم ــات ن ـحــو مستقبل

ً
منخفض الكربون سببت تحوال
ً
ً
نزوليا حادا في توقعات الطلب
على النفط خالل السنوات الست
المقبلة".
وخ ـف ـض ــت ال ــوك ــال ــة تــوقـعـهــا
لـلـطـلــب عـلــى الـنـفــط ل ـعــام 2025
ً
بــواقــع  2.5مليون برميل يوميا
مـ ــن ت ــوق ـع ـه ــا ال ـ ـعـ ــام الـ ـم ــاض ــي.
لكنها قالت إن الطلب على النفط
لن يعود إلــى مستويات ما قبل
األزمة التي كان عليها في 2019
حتى .2023

وكانت هــذه ثالث اتفاقية من نوعها لليابان بعد
شــركــة ب ـتــرول أبــوظـبــي الــوطـنـيــة (أدن ـ ــوك) اإلمــاراتـيــة
وأرامكو السعودية.

التخزين على المستوى اإلقليمي
أبلغت دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا (مينا) ،
بما في ذلك اإلمارات العربية المتحدة ،عن زيادة الطلب
على سعة تخزين النفط خالل العام الماضي.
في أكتوبر  ،2020أعلنت شركة ،Brooge Energy
وهــي محطة تخزين النفط وم ــزود الخدمة فــي دولــة
اإلمارات العربية المتحدة ،عن بدء أعمال ما قبل البناء
للمرحلة الثالثة من محطات تخزين النفط والمصفاة
الواقعة فــي موقع استراتيجي خــارج مضيق هرمز،
بالقرب من ميناء الفجيرة .ومن المرجح أن يتم تشغيل
منشأة التخزين بحلول أواخــر عــام  2022وستجعل
شركة  Brooge Energyأكبر مزود لخدمات محطات
تخزين النفط في اإلمارات العربية المتحدة.

ذكرت وزارة المالية ،أمس ،أن واردات اليابان
من النفط الخام تراجعت  8.1في المئة في فبراير
مقارنة بها قبل عام.
واستوردت اليابان ،رابع أكبر مستورد للخام
فــي الـعــالــم  2.56مـلـيــون بــرمـيــل يــومـيــا (11.412
ً
مليون كيلولتر) من الخام الشهر الماضي وفقا
لبيانات أولية.

وأوضحت البيانات ،أن واردات البالد من الغاز
الطبيعي المسال بلغت  8.069ماليين طن الشهر
الماضي بــزيــادة  21.5فــي المئة عنها قبل عــام.
وزادت واردات الفحم الحراري لتوليد الكهرباء
 7.3في المئة إلــى  9.813ماليين طن في فبراير
ً
وفقا للبيانات.

ً
سلة «أوبك» تتراجع إلى  66.89دوالرا للبرميل
أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أمس،
أن سعر سلة خاماتها تراجع  1.29دوالر للبرميل
ً
ليصل إلى  66.89دوالرا للبرميل في تعامالت أمس
ً
األول ،مقابل  68.18دوالرا يوم االثنين الماضي.
وذكـ ــرت ن ـشــرة وك ــال ــة أن ـب ــاء "أوب ـ ــك" أن الـمـعــدل
الـسـنــوي لسعر الـسـلــة لـلـعــام الـمــاضــي بـلــغ 41.47
ً
دوالرا للبرميل.

ويــرى متعاملون في سوق النفط أن اتفاق دول
"أوبك "+على اإلبقاء على سقف اإلنتاج المنخفض
ســاهــم إلــى حــد كبير فــي دعــم األس ـعــار فــي السوق
العالمي .وتوقعت المنظمة فــي تقريرها الــدوري
األخير ،أن يصل الطلب على خاماتها خالل العام
ً
الحالي إلى  27.3مليون برميل يوميا بارتفاع 4.9
ً
ماليين برميل يوميا مقارنة بعام .2020

«ستاندرد آند بورز» :ارتفاع الطلب يفوق نمو المعروض من منظمة أوبك

ً
المنطقة المحايدة ستجعل السعودية قادرة على إنتاج  12.25مليون برميل يوميا
«أوبك» ستحتاج
إلى زيادة إنتاجها
من الخام بأكثر من
 %20بحلول 2026

أعضاء «أوبك» من
القارة اإلفريقية
يتوقعون تراجع
اإلنتاج باستثناء
ليبيا إذا تحسنت
أوضاعها

قالت وكالة الطاقة الدولية ،إن
تعطش الـعــالــم الـمـتــزايــد للنفط،
إلـ ــى ج ــان ــب االس ـت ـث ـم ــار الـبــاهــت
فــي مشاريع المنبع "الستخراج
النفط" ،سيتطلب من "أوبك" ضخ
م ــا ي ـقــرب م ــن طــاقـتـهــا الـقـصــوى
في السنوات المقبلة ،مما يجعل
ال ـ ـسـ ــوق أكـ ـث ــر ع ــرض ــة ل ـض ـغــوط
اإلمدادات واالضطرابات.
وبحسب التقرير المنشور في
"سـتــانــدرد آنــد ب ــورز" ،بمجرد أن
يـنـتـعــش الـطـلــب عـلــى الـنـفــط من
الــوبــاء الحالي ،ستحتاج "أوبــك"
إلى زيادة إنتاجها من الخام بأكثر
من  20في المئة من المستويات
الحالية لتصل إلــى  30.8مليون
برميل في اليوم بحلول عام .2026
وسـ ـي ــأت ــي ال ـ ـجـ ــزء األك ـ ـبـ ــر مــن
هــذه الــزيــادات مــن أعـضــاء "أوبــك"
الخليجيين األساسيين  ،وهو ما
يزيد عــن تعويض االنخفاضات
ال ـتــي حــدثــت لــأع ـضــاء األف ــارق ــة
األكـثــر هشاشة وكــذلــك فنزويال،
لتحقيق مكاسب صافية قدرها
مليون برميل في اليوم من طاقة
إنتاج الخام و 250ألف برميل في
اليوم من المكثفات ونمو سوائل
الغاز الطبيعي .لكن التقرير ذكر
أن االستهالك العالمي للنفط من
المقرر أن ينمو بوتيرة أسرع.
وقــالــت وكــالــة الطاقة الدولية:
"م ـ ـ ـ ــع ت ـ ـعـ ــافـ ــي ال ـ ـط ـ ـلـ ــب وتـ ــأخـ ــر
استثمارات المنبع في أجزاء أخرى
م ــن ال ـع ــال ــم ،ق ــد تـضـطــر المملكة
الـ ـع ــربـ ـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة وال ـ ـعـ ــراق
واإلمـ ـ ـ ــارات وال ـكــويــت إل ــى زي ــادة
اإلن ـتــاج لـضـمــان تــوفـيــر إم ــدادات
كــاف ـيــة ل ـل ـع ــال ــم"" .ب ـح ـل ــول نـهــايــة
الـتــوقـعــات ،قــد تضطر الـشــركــات
الخليجية ذات الــوزن الثقيل إلى
بذل جهد كبير لمواكبة الطلب إذا
ظلت إيران تحت العقوبات".
هذا وأنتج أعضاء "أوبك" البالغ
ً
عــددهــم  13عـضــوا  24.86مليون
ً
ً
بــرمـيــل يــومـيــا فــي ف ـبــرايــر ،وفـقــا

آلخر مسح لـ "ستاندرد آند بورز
غلوبال بالتس".
وتـنـظــر "أوب ـ ــك" إل ــى ح ــد كبير
إلـ ــى دورهـ ـ ــا ف ــي الـ ـس ــوق كمنتج
جماعي متأرجح ،إذ تقوم بتعديل
ً
إنتاجها الخام وفقا للتغيرات في
الطلب ،في محاولة لمنع ارتفاعات
وانـ ـهـ ـي ــارات األسـ ـع ــار الـمــزعــزعــة
لالستقرار االقتصادي.
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت ف ـ ـ ــي الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون م ــع
روسـ ـي ــا وت ـس ـعــة ح ـل ـفــاء آخــريــن
فــي عــام  2017بشأن سلسلة من
ت ـخ ـف ـي ـضــات اإلن ـ ـتـ ــاج لـمــواجـهــة

ان ـخ ـف ــاض أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط ،فيما
ي ـس ـم ــى ت ـح ــال ــف أوب ـ ـ ــك  +الـ ــذي
ً
يسيطر اآلن على مــا يزيد قليال
عـ ـل ــى نـ ـص ــف إم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات ال ـن ـف ــط
العالمية.
ً
ون ـ ـظـ ــرا ألن الـ ـ ـ ــدول الـمـنـتـجــة
خـ ــارج الـمـجـمــوعــة أق ــل ذك ـ ـ ً
ـاء في
زيــادة إنتاجها  ،ويرجع ذلــك في
جــزء كبير منه إلــى التخفيضات
االس ـت ـث ـمــاريــة ف ــي جـمـيــع أن ـحــاء
الـصـنــاعــة الـتــي فرضتها أسـعــار
الـنـفــط الـمـنـخـفـضــة ،فـلــن تتمكن
أوبك من االحتفاظ بقدر كبير من

طــاقـتـهــا اإلن ـتــاج ـيــة كــاحـتـيــاطــي
ض ــد ت ـق ـلــب اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــدادات ال ـن ــاج ــم.
بسبب االض ـطــرابــات المدنية أو
الـكــوارث الطبيعية أو غيرها من
االنقطاعات الطويلة األمد.
وحسبت وكالة الطاقة الدولية
أن طاقة إنتاج الخام االحتياطية
الـفـعـلـيــة لـلـكـتـلــة سـتـقــل إل ــى 2.4
مـلـيــون بــرمـيــل فــي ال ـيــوم بحلول
عام  ،2026من  6.5ماليين برميل
فــي ال ـيــوم فــي ع ــام  ،2020الـجــزء
األكبر منها في المملكة العربية
السعودية.

وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدد ال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة ال ـ ـطـ ــاقـ ــة
اإلن ـت ــاج ـي ــة ال ـفــائ ـضــة ع ـلــى أنـهــا
إنتاج معطل يمكن إعادة تشغيله
ً
فــي غضون  90يــومــا واستمراره
"فترة طويلة".
وتـفـتــرض التوقعات أن إيــران
ستظل خاضعة لعقوبات أميركية
صـ ــارمـ ــة .وق ــال ــت وك ــال ــة ال ـطــاقــة
الدولية ،إن انفراجة في المحادثات
بـيــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وإيـ ــران
تــؤدي إلــى تخفيف العقوبات قد
تضيف مــا يصل إلــى  1.7مليون
برميل في اليوم من إمدادات الخام

«بلومبرغ» :تدفقات النفط اإليراني للصين
تجهض مساعي «أوبك» لتوازن السوق

ّ
أدى تدفق النفط اإليراني إلى الصين في
األسابيع األخيرة إلى مزاحمة الواردات من
الدول األخرى ،وهو ما يهدد بتعقيد جهود
تحالف أوبك +لتشديد اإلمدادات في السوق
العالمية.
وق ـ ـ ّـدر ال ـت ـج ــار وال ـم ـح ـل ـل ـيــن مـشـتــريــات
ال ـص ـيــن ،أك ـبــر م ـس ـتــورد لـلـنـفــط ال ـخ ــام في
ً
الـعــالــم ،حــالـيــا مــا يـقــرب مــن مليون برميل
ً
يوميا مــن النفط الـخــام والمكثفات وزيــت
الوقود الخاضع للعقوبات من إيران.
وقـ ــالـ ــوا إن ه ـ ــذا ي ـح ــل م ـح ــل ال ــدرج ــات
المفضلة مــن دول ،مثل الـنــرويــج وأنـغــوال
والـبــرازيــل ،ويــؤدي إلــى ســوق فــوري هادئ
ً
بشكل غير عادي ،وفقا لما ذكرته "بلومبرغ"،
واطلعت عليه "العربية .نت".
ُ
وتحجم معظم المصافي والتجار حول
ال ـعــالــم ع ــن شـ ــراء ال ـخ ــام اإلي ــران ــي ،بسبب
العقوبات األميركية ،التي يمكن أن تؤدي إلى
تداعيات مثل االنقطاع عن النظام المصرفي
األميركي.
وم ــع ذلـ ــك ،ف ــإن االرتـ ـف ــاع الـ ــذي ال يمكن
وقفه على ما يبدو في أسعار النفط الخام

العالمية يجعل النفط اإليــرانــي المخفض
ً
بشكل حاد جذابا بشكل متزايد للمشترين
الصينيين ،بما فــي ّذ لــك مصافي التكرير
المستقلة ،والـتــي تمثل حــوالــي ربــع طاقة
معالجة النفط الخام في البالد.
وفي حين يتم تداول خام برنت القياسي
ً
الـعــالـمــي بــال ـقــرب م ــن  70دوالرا للبرميل
ّ
تحسن الطلب وتضييق اإلم ــدادات
بسبب
من أوبك  ،+فإن استمرار أو زيادة التدفقات
اإليرانية قد يعيق جهود التحالف لمواصلة
رفع األسعار.
ً
ووفـ ـق ــا ل ـل ـت ـجــار ،ف ــإن م ــا ي ـصــل إل ــى 10
ماليين برميل من النفط األنغولي المقرر
تصديره في أبريل ال يزال من دون مشترين
حتى وقت سابق من هذا األسبوع ،مقارنة
ً
بالمعتاد سنويا خالل هذا الشهر ،والذي
مــن المفترض أن تـكــون هــذه الشحنات قد
بيعت بالفعل.
ف ـي ـمــا ت ـظ ـهــر ب ـي ــان ــات ال ـش ـحــن أن ثــاث
ناقالت عمالقة تحمل النفط من حقل يوهان
سـفـيــردروب النرويجي كانت تطفو قبالة
الصين ألسبوعين على األقل دون تفريغها.

كما أفاد متعاملون منخرطون في السوق
ب ــأن  16مـلـيــون بــرمـيــل فـقــط مــن خ ــام بحر
الـشـمــال غ ــادرت أوروب ــا متجهة إلــى آسيا
فــي ف ـبــرايــر ،وه ــو األق ــل فــي  4أش ـهــر ،ومــن
الـمــرجــح أن يستمر االت ـجــاه الـنــزولــي على
المدى القصير.
بـ ــدوره ،ق ــال محلل "إنــرجــي أسبكتس"،
يانتاو ليو" ،مع زيادة التدفقات من أماكن
مثل إيران ،وإغالق جميع درجات المراجحة
ً
األخ ــرى إل ــى الـصـيــن حــالـيــا ،يـبــدو الـســوق
ً ً
الفوري ضعيفا حقا".
ً
وأض ــاف :سيكون مــن الصعب جــدا بيع
الدرجات المفضلة لـ "أباريق الشاي"  -وهو
االسم الشائع لمصافي النفط الصينية  -مثل
خامات غرب إفريقيا ،ويوهان سفيردروب
النرويجي ،والخامات البرازيلية.
م ــن جــانـبـهــا ،قــالــت شــركــة اسـتـخـبــارات
البيانات كبلر  Kplerاألسبوع الماضي إن
واردات الصين من النفط الخام من البالد
ً
ستبلغ في المتوسط  856ألف برميل يوميا
هذا الشهر ،وهو أعلى مستوى في عامين
ً
تقريبا.

اإليــرانــي إلــى السوق ،مما يخفف
مــن م ـخــاوف أوب ــك بـشــأن الطاقة
الفائضة.
وأشــارت وكالة الطاقة الدولية
إلى أنه "مع ذلك  ،ال تزال العديد من
القضايا الخالفية بحاجة إلى حل
قبل تخفيف العقوبات".

الرابحون الخليجيون
سـ ـتـ ـظ ــل الـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة
ال ـس ـعــوديــة ،أك ـبــر م ـصــدر للنفط
الخام ،في أوبك  -والعالم  -المنتج
األســاســي المتأرجح ،قــادرة على
إنتاج ما يصل إلى  12.25مليون
برميل فــي الـيــوم بمجرد تكثيف
العمليات في المنطقة المحايدة
التي تشترك فيها مع الكويت.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن
يرتفع الطلب على الخام السعودي
إلى  10.5ماليين برميل في اليوم
في عام  ،2026مما يمنحها حوالي
 1.75مليون برميل في اليوم من
الطاقة االحتياطية.
وض ـ ـخـ ــت ال ـم ـم ـل ـك ــة ال ـع ــرب ـي ــة
ال ـس ـع ــودي ــة أدنـ ـ ــى م ـس ـت ــوى لـهــا
فــي  10س ـنــوات عند  9.2ماليين
برميل في اليوم طوال عام ،2020
ً
امتثاال لحصص أوبك  +الصارمة
الـمـفــروضــة مــع تـصــاعــد جائحة
فيروس كورونا.
وقالت شركة أرامكو السعودية
ال ـع ـمــاقــة ل ـل ـن ـفــط ،إن ـه ــا تخطط
لزيادة طاقتها اإلنتاجية إلى 13
مليون برميل في اليوم لكنها لم
تكشف عن جدول زمني أو خطط
استثمارية ،على الرغم من أن وكالة
الـطــاقــة الــدول ـيــة قــالــت إن ارتـفــاع
الطلب قد يدفع المملكة إلى تأجيل
عدة مشاريع توسعة لحقول النفط
المؤجلة .إلى األمام.
وذك ــرت وكــالــة الطاقة الدولية
أن ال ـع ــراق ،ثــانــي أكـبــر عضو في
أوبــك ،من المتوقع أن يزيد إنتاج
النفط الخام في الكتلة بنسبة 1.3

مليون برميل فــي الـيــوم إلــى 5.4
ماليين برميل فــي الـيــوم فــي عام
 .2026البالد ،التي تحاول إعادة
ال ـب ـن ــاء م ــن ال ــدم ــار ال ـ ــذي أحــدثــه
تنظيم الدولة اإلسالمية اإلرهابي،
ل ــدي ـه ــا خ ـط ــط ط ـم ــوح ــة ل ــزي ــادة
طاقتها اإلنتاجية ،تتمحور حول
ال ـم ـشــاريــع الـعـمــاقــة ف ــي منطقة
البصرة النفطية.
وي ـم ـك ــن أن ت ـش ـهــد اإلم ـ ـ ــارات
ً
نـمــوا بمقدار  1.2مليون برميل
ف ــي الـ ـي ــوم ف ــي إن ـتــاج ـهــا إلـ ــى 4
ماليين برميل في اليوم بحلول
عام  ،2026بينما يمكن لروسيا،
الشريك الرئيسي من خارج أوبك
في تحالف أوبك  ،+زيادة اإلنتاج
بمقدار  700ألف برميل في اليوم
إلى  11.3مليون برميل في اليوم،
وفق وكالة الطاقة الدولية.

النضاالت في إفريقيا
عـ ـل ــى الـ ـج ــان ــب الـ ـسـ ـلـ ـب ــي ،مــن
المتوقع أن يشهد أعـضــاء أوبــك
ً
ً
فــي افــريـقـيــا انـخـفــاضــا مستمرا،
بــاسـتـثـنــاء لـيـبـيــا ،ال ـت ــي خــرجــت
مــن س ـنــوات مــن ال ـحــرب األهـلـيــة.
وتعافى اإلنتاج الليبي بسرعة إلى
أكثر من مليون برميل في اليوم
بعد انتهاء الحصار الــذي تقوده
ال ـم ـع ــارض ــة ع ـلــى م ــوان ــئ الـنـفــط
الرئيسية ،لكن المكاسب اإلضافية
ستعتمد على االستقرار السياسي
وإصالحات البنية التحتية.
وذكر التقرير أن أنغوال ستشهد
أك ـبــر ان ـخ ـفــاض ف ــي طــاقــة إنـتــاج
ال ـن ـفــط الـ ـخ ــام ،بــان ـخ ـفــاض ق ــدره
 330ألـ ــف بــرم ـيــل ف ــي الـ ـي ــوم عن
المستويات الحالية ،ومواصلة
االنزالق الطويل مع نفاد الحقول
الـ ـن ــاضـ ـج ــة ،فـ ــي ً ح ـي ــن سـتـشـهــد
نيجيريا انخفاضا بمقدار 200
ألف برميل في اليوم بسبب نقص
االستثمار.
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• الطاحوس :جائحة كورونا أظهرت أهمية المنصات الرقمية بوصفها محركا ً رئيسيا الستمرار األعمال
ً
• الخرافي :المجموعة أوفت بالتزاماتها تجاه المساهمين بتوزيع  33فلسا نقدا رغم الظروف الصعبة
اإلجراءات الحاسمة
ساعدت في تخفيض
حجم مصروفات
التشغيل بنحـو 168
مليـون دوالر

الشركة حصلت على
أول رخصة تمويل
استهالكي مصغر
من «المركزي»
السعودي إلطالق
منصة «تمام»

تصنيف مجموعـة
زين «أفضـل رب
عمـل في قطاع
االتصـاالت»
بالمنطقة العربية
وإفريقيا

المجموعة هي
ً
األكثر امتالكا
لشبكات الجيل
الخامس في أسواق
الشرق األوسط

واف ـق ــت الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة
الـ ـع ــادي ــة ل ـم ـج ـمــوعــة زي ـ ــن عـلــى
توصية مجلس اإلدارة بتوزيع
أربـ ـ ــاح ن ـقــديــة بـقـيـمــة  33فلسا
للسهم الــواحــد ،وذلــك عن السنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر
.2020
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة أن
الجمعية العمومية العادية التي
انعقدت إلكترونيا بنسبة حضور
بلغت  72.49في المئة ،اعتمدت
التوزيعات النقدية للمساهمين
المسجلين في سجالت مساهمي
الـ ـش ــرك ــة ،ك ـم ــا فـ ــي ن ـه ــاي ــة ي ــوم
االستحقاق المحدد لــه  1أبريل
المقبل ،وسيتم تــوزيــع األرب ــاح
ال ـ ـن ـ ـقـ ــديـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن
المستحقين لـهــا اع ـت ـبــارا مــن 7
أبريل المقبل.
وقـ ــال رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة
أح ـم ــد الـ ـط ــاح ــوس إن "جــائ ـحــة
فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا أثـ ـ ــرت بـشـكــل
واس ـ ـ ـ ــع عـ ـل ــى ش ـ ــري ـ ــان الـ ـحـ ـي ــاة
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،إذ ت ـس ـب ـب ــت فــي
اضطرابات واسعة في األســواق
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،الـ ـت ــي شـ ـه ــدت حــالــة
م ـ ــن ع ـ ـ ــدم الـ ـيـ ـقـ ـي ــن ،وم ـ ـ ــع ذل ـ ــك،
ك ـ ـ ــان ق ـ ـطـ ــاع االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت أك ـث ــر
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات مـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة ،خ ــاص ــة
ال ـف ـتــرة ال ـتــي ش ـهــدت اإلغ ــاق ــات
الكلية والجزئية ،وما تبعها من
إج ــراء ات احترازية ،وقيود على
حركة التنقل والسفر".
وأوضـ ــح ال ـطــاحــوس أن "عــام
 2020م ـثــل م ـح ـطــة اسـتـثـنــائـيــة
ف ــي رح ـل ــة ال ـت ـح ــول ال ــرق ـم ــي ،إذ
أظهرت الجائحة األهمية البالغة
ل ـل ـم ـن ـصــات ال ــرق ـم ـي ــة بــوصـفـهــا
ً
ً
محركا رئيسيا الستمرار األعمال،
وح ـيــث تـعـكــف زي ــن عـلــى تنفيذ
اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا ل ـل ـت ـحــول إل ــى
مزود اتصاالت رقمي ،فقد قامت
خالل هذه الفترة بتطوير محفظة
أعمالها ،بــإطــاق باقة منتجات
َّ
جذابة ،وعززت مكانتها في قطاع
ال ـم ـشــاريــع واألعـ ـم ــال لـلـكـيــانــات
الـحـكــومـيــة وال ـش ــرك ــات بجميع
أحجامها".
مــن جــانـبــه ،ق ــال نــائــب رئيس
مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي
في مجموعة زين بدر الخرافي إن
"قطاع االتصاالت قام بدور حاسم
ف ــي ح ـمــايــة األن ـش ـطــة الـتـجــاريــة
واالقتصادية خالل االضطرابات
الواسعة التي شهدتها األسواق
اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ـع ــال ـم ـي ــة ،نـتـيـجــة
اإلغالقات واإلجراءات االحترازية
التي تسببت فيها الجائحة".
وأضاف الخرافي أن "مجموعة

زين من المؤسسات التي واجهت
مسؤوليات مــزدوجــة خــال هذه
الفترة الصعبة ،إذ كانت حريصة
على حماية فرق العمل ،والتأكد
من استمرار خدمات االتصاالت
ً
دون انـ ـقـ ـط ــاع ن ـ ـظـ ــرا لــأه ـم ـيــة
الـحـيــويــة ال ـتــي ي ـقــوم بـهــا قطاع
االت ـ ـص ـ ــاالت فـ ــي الـ ـحـ ـف ــاظ عـلــى
عمليات التباعد االجتماعي ،مع
اإلبقاء على التواصل واستمرار
العمل".
وذكـ ـ ـ ـ ــر أن "م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة زيـ ــن
نجحت بفضل قدراتها الرقمية
فــي توفير خــدمــات مبتكرة لكل
ال ـق ـط ــاع ــات الـمـجـتـمـعـيــة ،حيث
وفــرت وصــوال رقميا أفضل إلى
ال ـخــدمــات الـطـبـيــة ،وال ـت ـجــاريــة،
والتعليمية ،والخدمات المالية
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ،حـ ـي ــث اس ـت ـج ــاب ــت
شبكاتها بـكـفــاء ة عالية لتزايد
حركة تبادل البيانات ،بعد التغير
ال ـه ــائ ــل ف ــي أس ــال ـي ــب ال ـت ـع ـل ـيــم،
وتـ ــزايـ ــد مـ ـم ــارس ــات ال ـع ـم ــل عــن
بعد ،إذ سجلت شبكات زين منذ
مارس  2020زيادة بلغت أكثر من
 50في المئة في حركة البيانات".
وكشف الخرافي أن المجموعة
ات ـخــذت تــدابـيــر اسـتـبــاقـيــة على
م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ك ـ ــل ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات ،إذ
قــامــت فــي بــدايــة األزم ــة بتحديد
احتياجات عمالئها ،واستحداث
لجنة إلدارة األزم ــة تحت قيادة
اإلدارة التنفيذية العليا ،لضمان
تنفيذ جميع شركاتها التابعة
اإلج ـ ــراءات والـتــدابـيــر الموصى
بها لالستجابة لهذه التطورات،
وبــال ـتــزامــن م ــع ه ــذه اإلج ـ ــراءات
االحـتــرازيــة حــرصــت المجموعة
على تجهيز فرق العمل لتمكينها
م ــن ال ـق ـي ــام بــال ـم ـهــام الــوظـيـفـيــة
م ــن الـ ـمـ ـن ــزل ،وت ـح ـس ـيــن ق ـن ــوات
الـ ـمـ ـبـ ـيـ ـع ــات ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ل ـتـم ـكـيــن
الـعـمــاء مــن الـبـقــاء عـلــى اتـصــال

دائ ـ ــم ،م ــن أج ــل تــوف ـيــر الـســامــة
واألمان.
وتابع" :وسط هذه التطورات،
ك ــان ــت م ـج ـمــوعــة زيـ ــن حــريـصــة
ع ـ ـلـ ــى عـ ـ ـ ــدم مـ ـ ــس رواتـ ـ ـ ـ ـ ــب فـ ــرق
ال ـع ـم ــل ،ف ــي خ ـط ــوة ه ــدف ــت إلــى
الـتـعـبـيــر عــن تـقــديــرهــا للجهود
ال ـم ـتــواص ـلــة خ ــال ه ــذه األزمـ ــة،
وتحفيزها عـلــى االس ـت ـمــرار في
تقديم األفضل دائما ،وقد ساعدت
ه ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـبـ ــادرات فـ ــي تـصـنـيــف
المجموعة كـ "أفضل رب عمل في
قـطــاع االت ـص ــاالت" فــي المنطقة
العربية وافريقيا ،ورابــع أفضل
شركة على مستوى المنطقة من
قبل مجلة فوربس.

سياسة توزيع األرباح
وقـ ــال ال ـخ ــراف ــي" :ف ــي ســابـقــة
هي األولى من نوعها في السوق
الـ ـك ــويـ ـت ــي ،كـ ـ ــان م ـج ـل ــس إدارة
مجموعة زي ــن أوص ــى بسياسة
تــوزيــع أرب ــاح نـقــديــة بـحــد أدنــى
 33فـلـســا ل ـمــدة  3س ـن ــوات تـبــدأ
م ــن  ،2019ورغ ــم تــأثــر عمليات
المجموعة بـ ــ 417مـلـيــون دوالر
نتيجة تداعيات الجائحة ،وتأثير
تــرجـمــة الـعـمــات ب ـ ــ 110ماليين
عـلــى اإلي ـ ـ ــرادات ،فـقــد أوف ــت زيــن
بالتزاماتها تجاه المساهمين"،
مضيفا أن عمليات المجموعة
حققت إيرادات بنحو  1.63مليار
د ي ـ ـنـ ــار ( 5.3مـ ـلـ ـي ــارات دوالر)،
وسـ ـجـ ـل ــت أرب ـ ــاح ـ ــا قـ ـب ــل خـصــم
الضرائب والفوائد واالستهالكات
بـ 673مليونا ( 2.2مليار) ،وحققت
أرباحا صافية بقيمة  185مليونا
( 605ماليين).
وش ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أن اإلجـ ـ ـ ـ ــراء ات
الـ ـ ـح ـ ــاسـ ـ ـم ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ات ـ ـخـ ــذت ـ ـهـ ــا
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة خـ ـ ـ ــال ال ـج ــائ ـح ــة
سـ ــاعـ ــدت ـ ـهـ ــا فـ ـ ــي خ ـ ـفـ ــض ح ـجــم
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مصروفات التشغيل بنحو 168
مـلـيــون دوالر ،بـفـضــل الـتــدابـيــر
االستباقية لتحسين التكاليف
ب ــإع ــادة ال ـت ـفــاوض عـلــى الـعـقــود
وإدارة ا ل ـ ـتـ ــد ف ـ ـقـ ــات ا لـ ـنـ ـق ــد ي ــة،
واس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـيــة
للمنصات الرقمية كحلول بديلة
لـلــوصــول الـســريــع إل ــى الـعـمــاء،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى الـ ـقـ ـي ــام بـعـمـلـيــات
ت ــدق ـي ــق فـ ــي س ـل ـس ـلــة الـ ـت ــوري ــد،
وم ـت ــاب ـع ــة ال ـخ ـط ــط الـتـشـغـيـلـيــة
عـلــى مـسـتــوى جميع العمليات
لـلـتـخـفـيــف م ــن آث ـ ــار اإلغ ــاق ــات
االقتصادية.

استثمارات رقمية ضخمة
وأردف الخرافي" :حافظت زين
على نشاط تشغيلي قوي طوال
عام  2020رغم هذه الظروف ،إذ
ركــزت بشكل أكبر على تحسين
أوجـ ـ ــه ال ـ ـتـ ــآزر ب ـي ــن ع ـم ـل ـيــات ـهــا،
واالسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــادة مـ ـ ـ ــن الـ ـبـ ـصـ ـم ــة
الـجـغــرافـيــة الـهــائـلــة لشبكاتها،
ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة مـ ــن فـ ـ ــرص ال ـن ـمــو
التي توفرها المنصات الرقمية،

بدر الخرافي

وت ـط ـب ـي ـق ــات الـ ـجـ ـي ــل ال ـخ ــام ــس
والـ ـ ــزيـ ـ ــادة ال ـه ــائ ـل ــة فـ ــي ال ـط ـلــب
على خــدمــات الـنـطــاق العريض،
حيث استثمرت المجموعة في
الـنـفـقــات الــرأسـمــالـيــة  1.4مليار
دوالر ،ج ــاء ت غالبيتها لرسوم
الطيف الترددي؛ مشاريع توسعة
وتطوير الشبكات ( ،)4G -5Gبناء
مــواقــع ج ــدي ــدة ،تـجــديــد رخــص،
تــوسـعــة نـطــاق خــدمــات األلـيــاف
البصرية".
واسـ ـت ــدرك" :س ــاع ــد االنـتـشــار
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــز ل ـ ـش ـ ـب ـ ـكـ ــات الـ ـجـ ـي ــل
ال ـخ ــام ــس ف ــي وض ـ ــع زي ـ ــن عـلــى
ال ـخ ــري ـط ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ل ـش ـب ـكــات
الجيل الخامس ،حيث أصبحت
م ـج ـمــوعــة زيـ ــن ال ـش ــرك ــة األك ـث ــر
امتالكا لشبكات الجيل الخامس
في أســواق الشرق األوســط ،بعد
أن طــرحــت الـشـبـكــة الـثــالـثــة لها
ت ـق ـن ـيــة  G5فـ ــي ال ـب ـح ــري ــن بـعــد
الكويت والسعودية".
وبين أن "زيــن الكويت" تملك
ح ــال ـي ــا أكـ ـب ــر حـ ـض ــور لـشـبـكــات
ال ـج ـي ــل الـ ـخ ــام ــس فـ ــي الـ ـس ــوق،
بينما تتمتع شبكة ز يــن للجيل

الخامس في السعودية بتغطية
واسـعــة ،مــع أكثر مــن  50مدينة،
مـمــا يـجـعـلـهــا رابـ ــع أك ـبــر شبكة
ج ـ ـيـ ــل خ ـ ــام ـ ــس ع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ــوى
العالم ،متابعا" :واصلت مجموعة
زي ــن الـتــركـيــز أيـضــا عـلــى تقنية
الجيل الرابع واأللياف البصرية
الـمـنــزلـيــة ( )FTTHفــي أســواقـهــا
الــرئ ـي ـس ـيــة لـتـلـبـيــة ال ـط ـلــب على
النطاق العريض خالل الجائحة،
ونـ ـتـ ـطـ ـل ــع حـ ــال ـ ـيـ ــا إلـ ـ ـ ــى إطـ ـ ــاق
تـقـنـيــة  LTEب ــال ـع ــراق ف ــي أوائ ــل
( 2021مؤخرا تم إطــاق الشبكة
بنجاح)".

المبادرات التنظيمية
وأشار الخرافي إلى أن جائحة
كــوفـيــد  19سـلـطــت ال ـضــوء على
األهمية الحيوية للبنية التحتية
لــاتـصــاالت الـثــابـتــة والمتنقلة،
واس ـت ـخ ــدام ال ـب ـيــانــات الــرقـمـيــة،
والخدمات الرقمية كأداة تمكينية
اقتصادية واجتماعية أساسية،
إذ شهدت أسواق المنطقة تفعيل
أشـكــال مختلفة مــن التشريعات

الطاحوس والخرافي خالل الجمعية العمومية أمس

قطاع األعمال

تناول الخرافي في حديثه آخر
المستجدات حــول استراتيجية
أعمال المجموعة بقوله "حققت
ً
ً
زين تقدما كبيرا في استراتيجية
أع ـمــال ـهــا  ،Sight4ال ـت ــي تــرتـكــز
عـلــى تـطــويــر األع ـم ــال م ــن خــال
االس ـت ـمــرار فــي الـتـحــول الرقمي
والتطوير والتحديث المستمر،
والـ ــدخـ ــول ف ــي ق ـط ــاع ــات أع ـمــال
ج ــدي ــدة ت ـع ــزز م ــن ف ــرص الـنـمــو
المتاحة".
وتــابــع قــائــا "ك ـجــزء مــن هــذه
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،ت ــواص ــل "زي ــن"
اسـتـثـمــاراتـهــا فــي بـنــاء مـجــاالت
أع ـمــال جــديــدة ،تـسـتـهــدف منها
الـ ـتـ ـح ــول إل ـ ــى مـ ـ ـ ــزود رائـ ـ ـ ــد فــي
مجالي تكنولوجيا المعلومات
واالتـ ـ ـص ـ ــاالت ،وب ـي ـن ـمــا تــواصــل
المجموعة تنفيذ خططها ضمن
إطـ ــار ه ــذه االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،فقد
اك ـت ـس ـبــت أع ـم ــال ـه ــا ف ـ ــرص نـمــو
جديدة لتنويع مصادر الدخل".
وذك ـ ــر أن هـ ــذه ال ـف ـت ــرة كــانــت
شـ ــاهـ ــدة ع ـل ــى أول ص ـف ـقــة بـيــع
وإعادة استئجار أبراج في منطقة
الشرق األوســط وإفريقيا ،حيث
ن ـج ـحــت ال ـم ـج ـم ــوع ــة ف ــي إب ـ ــرام
ص ـف ـقــة ب ـيــع وإعـ ـ ــادة اسـتـئـجــار
أبراجها في الكويت مقابل 130
مليون دوالر ( 40مليون دينار)،
ه ــذه الـصـفـقــة سـتـفـتــح م ـجــاالت
جديدة أمام عمليات زين الكويت،
وستعمل عـلــى خـلــق قيمة أكبر
للمساهمين.
وأردف ق ـ ـ ــا ئ ـ ـ ــا " م ـ ـ ـ ـ ــن أ ج ـ ــل
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادة م ـ ـ ــن اإلم ـ ـ ـكـ ـ ــانـ ـ ــات
الـ ـك ــامـ ـل ــة السـ ـتـ ـثـ ـم ــاراتـ ـه ــا فــي
ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة ،دخـ ـل ــت زي ــن
ف ــي ش ــراك ــات اس ـتــرات ـي ـج ـيــة في
م ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـ ـم ـ ـجـ ــاالت ال ـب ـن ـيــة
ال ـت ـح ـت ـيــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ذل ــك،
فإننا متحمسون بــإطــاق (زيــن
دات ــا ب ــارك) مــركــز زي ــن اإلقليمي
لــاسـتـضــافــة الـسـحــابـيــة واألم ــن
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـبـ ــرانـ ــي ،الـ ـ ـ ـ ــذي س ـي ـخ ــدم
تــوج ـهــات ـنــا االس ـتــرات ـي ـج ـيــة في
هذا المجال".

االستدامة والتنوع واالشتمـال

أكــد الـخــرافــي أن مجموعة "زي ــن" تبدي
اهتماما واسعا بالفرص التي يقدمها قطاع
األع ـم ــال بـقــولــه "ت ــواص ــل زي ــن مشاريعها
في تأسيس كيانات جديدة ،والدخول في
شراكات رئيسية في قطاع األعمال ،إنترنت
األشياء ،المدن الذكية ،مجاالت التكنولوجيا
الـمــالـيــة ( ،)Fintechالـصـحــة اإللـكـتــرونـيــة،
الرياضات اإللكترونية ،والتأمين المصغر،
كما توسعت في واجهات برمجة التطبيقات
الخاصة بها في أسواقها الرئيسية لتقديم
خدمات ترفيه وألعاب جذابة ،وذلك لحصد
الفرص المربحة في المجال الرقمي".
ون ــوه ف ــي حــديـثــه إل ــى أن ه ــذا الـتــركـيــز
أثـ ـب ــت جـ ـ ــدوى ال ـت ــوج ـه ــات االس ـت ـث ـمــاريــة
لعمليات المجموعة فــي مواجهة التأثير
الـسـلـبــي ل ــأزم ــة ال ـتــي أثــارت ـهــا الـجــائـحــة،
ً
حيث حققت إيرادات البيانات نموا بنسبة
 9في المئة في عام  ،2020وهو ما مثل 41
في المئة من إجمالي إي ــرادات المجموعة
المجمعة ،وحققت منصة وا جـهــة برمجة

ً
ً
ً
التطبيقات نجاحا كبيرا ،مما أتــاح نشرا
أسرع للشراكات الرقمية ،إذ تواصل المنصة
نموها بشكل كبير.
وأضاف "يوفر االستثمار في رأس المال
المشترك مجموعة من الفرص االستثمارية
ل ـخ ـط ــط الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـمـ ـج ــال،
إذ َّ
وسـ ـع ــت زيـ ــن عــاقــات ـهــا م ــع ص ـنــاديــق
استثمارية إقليمية ودولـيــة ،كما واصلت
مشاركاتها النشطة في مجموعة متنوعة
من االستثمارات االستراتيجية المباشرة
ف ــي ش ــرك ــات ن ــاش ـئ ــة ،ح ـيــث أت ــاح ــت لتلك
الشركات الوصول إلى نطاق جغرافي واسع
وقاعدة عمالء متزايدة باستمرار".

مجاالت نمو جديدة
وكـشــف أن المجموعة دخـلــت فــي العام
األخـ ـي ــر إلـ ــى مـ ـج ــاالت ن ـمــو ج ــدي ــدة بـقــوة
في إطــار البحث عن الفرص التي يقدمها
ال ـق ـط ــاع ال ــرقـ ـم ــي ،م ـب ـي ـنــا أن ال ـم ـج ـمــوعــة

استثمار أكثر من  900مليون
دوالر في التكنولوجيا
قال الخرافي إن مجموعة زين توسعت
في تنفيذ استراتيجيتها بالتركيز على
ال ـت ـح ــول ال ــرق ـم ــي ،وخ ــدم ــات ال ـم ـن ــازل،
والمتاجر اإللكترونية ،والتكنولوجيا
المالية ،واألخـيــرة توسعت "زيــن" فيها
بشكل كبير ،حيث نجحت محفظة "زين
ك ـ ــاش" ف ــي ت ـحــويــل رواتـ ـ ــب الـمــوظـفـيــن
للحكومة العراقية بما قيمته  500مليون
دوالر ف ــي ع ــام  ،2020ون ـج ـحــت أيـضــا
محفظة "زي ــن ك ــاش" بـ ــاألردن بتحويل

والـلــوائــح التنظيمية مــن جانب
م ـن ـظ ـم ــي قـ ـط ــاع ــي االتـ ـ ـص ـ ــاالت
والخدمات المالية ،بهدف تسريع
الـ ـتـ ـح ــول ال ــرقـ ـم ــي فـ ــي م ـج ــاالت
الحوسبة السحابية والمدفوعات
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ،وإن ـ ـفـ ــاذ ال ـع ـقــود
اإللكترونية ،حيث ستعمل هذه
المبادرات على تعزيز االستفادة
من الخدمات الرقمية مستقبال.

رواتب الموظفين بما قيمته  600مليون
دوالر.
وبـ ـ ـ ـ ّـيـ ـ ـ ــن أن ال ـ ـ ـتـ ـ ــوسـ ـ ــع فـ ـ ـ ــي ح ـ ـلـ ــول
الـتـكـنــولــوجـيــا ال ـمــال ـيــة ســاهــم بتعزيز
الـ ـم ــؤش ــرات ال ـم ــال ـي ــة ع ــن هـ ــذه ال ـف ـت ــرة،
مؤكدا أن استثمارات "زيــن" في القطاع
التكنولوجي عــزز قــدراتـنــا الرقمية ،إذ
اس ـت ـث ـم ــرت ال ـم ـج ـمــوعــة أك ـث ــر م ــن 900
مليون دوالر في شبكات الجيلين الرابع
والخامس.

ات ـج ـهــت إل ــى عــالــم األلـ ـع ــاب اإلل ـك ـتــرون ـيــة،
حيث أطلقت عالمتها التجارية الجديدة
 ،esportsZainلتفتح المجال أمــام كيانها
التشغيلي الجديد لدخول مجاالت األلعاب
اإللكترونية ،حيث نظم هذا الكيان الجديد
بطوالت إقليمية كبرى مؤخرا ،إلى جانب
نجاحه في بناء مجتمع نشط لالعبين على
مستوى المنطقة.
وتــابــع قــائــا "م ــن ال ـت ـطــورات الرئيسية
لعمليات المجموعة خالل هذه الفترة أيضا،
التي مثلت لها عالمة فارقة في طموحاتها
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ع ـل ــى ص ـع ـي ــد ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
ال ـمــال ـيــة ( ،)Fintechحـصــولـهــا ع ـلــى أول
رخصة تمويل استهالكي مصغر من البنك
المركزي السعودي (ساما) إلطالق منصة
"تمام" ،حيث توفر هذه المنصة المتوافقة
ً
ً
مــع الـشــريـعــة اإلســام ـيــة تـمــويــا مـصـغــرا
للمستهلكين في غضون أقــل من  5دقائق
عبر تجربة عمالء رقمية سلسة من خالل
تطبيق متنقل.

قــال الـخــرافــي «ن ــدرك فــي المجموعة
أن المساهمة في التنمية االجتماعية
واالقتصادية ،ومواكبة مستهدفات تغير
المناخ ،وتطوير قدرات فرق العمل ،هي
أمور تؤدي في النهاية إلى مؤسسة أكثر
نجاحا وربحية ،فنحن نهدف من خالل
الرقمنة ومجموعة خدماتنا الواسعة
إلـ ــى إط ـ ــاق ال ـع ـن ــان ل ـل ـفــرص ال ـعــديــدة
التي توفرها أهداف التنمية المستدامة
ُ ِّ
لألمم المتحدة ،حيث تشكل االستدامة
ً
ً
والتنوع واالشتمال جزء ا جوهريا من
استراتيجية أعمالنا».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ُ«يـ ـ ـع ـ ــد بـ ــرنـ ــامـ ــج الـ ـتـ ـن ــوع
واالش ـت ـم ــال ال ـخ ــاص بــالـمـجـمــوعــة من
ً
أكـثــر الـبــرامــج تقدما لــدى أي كـيــان في
الـمـنـطـقــة ،ح ـيــث تــركــز م ـب ــادرات ــه على
تمكين الـمــرأة والتنوع بين الجنسين
()WE؛ فهدفنا هــو أن نصبح شاملين
ل ـ ـ ـ ــذوي االحـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاج ـ ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة مــن
خ ــال مـبــادرتـنــا ( ،)WE ABLEوتـبــدي

الخرافي ورسالة عزاء بالموظفين
الذين فقدتهم «زين» في الجائحة

تفاؤل بالسوق السوداني
قال الخرافي إن السوق السوداني من األسواق الواعدة في المنطقة ،إذ شهدت
عملياتنا في العام األخير نموا جيدا على كل المؤشرات المالية ،وتستعد شركة
زين السودان حاليا لالستثمار واأللياف البصرية المنزلية ( ،)FTTHوالتوسع
في الخدمات الرقمية .وأشار إلى أن تأثير تعويم العملة المحلية زاد من الضغط
على عملياتنا ،إال أنه استدرك قائال« :لدينا تفاؤل كبير بمستقبل عملياتنا في
السودان ،حيث يتمتع السوق بشريحة واسعة من فئة الشباب ،كما أن هناك
مؤشرات اقتصادية إيجابية بدت تلوح في األفق ،ومن المتوقع أن تنعكس على
األوضاع االقتصادية واالجتماعية بشكل أفضل».

المجموعة اهتماما ببرنامج االبتكار
ا لـ ــدا خ ـ ـلـ ــي ( )ZAINIACا ل ـ ـ ــذي ي ـه ــدف
إل ــى ت ـعــزيــز ث ـقــافــة االب ـت ـك ــار ،وتـمـكـيــن
الموظفين من تقديم أفكارهم اإلبداعية،
ومساعدتهم في الوصول إلى موجهين
خ ـبــراء ،وتــوفـيــر فــرصــة ع ــرض األفـكــار
للحصول على الدعم واالهتمام».
وأوض ــح أن ال ـظــروف الصعبة التي
تسببت فيها الجائحة لــم تمنعنا من
الوفاء بالتزاماتنا تجاه المساهمين،
بتوزيع أرباح
إذ أوصى مجلس اإلدارة
ّ
نـقــديــة بـ ـ  33فـلـســا ،وه ــي تـمــثــل الـعــام
الثاني من سياسة توزيع األرباح التي
أقـ ّـرتـهــا الجمعية الـعـمــومـيــة ،حـيــث تم
إقرار سياسة توزيع أرباح نقدية بقيمة
 33فلسا لمدة ثالث سنوات تبدأ من عام
 ،2019وقال الخرافي إن ما ساعدنا في
الوفاء بالتزاماتنا:
• توفير سيولة نقدية في هذا العام
بنحو  350مليون دوالر.

• خفض الــديــون بنحو  625مليون
دوالر.
• بـنـ ً
ـاء على ذل ــك ،انخفض إجمالي
صافي الدين بما يقارب  1مليار دوالر.
• خ ـفــض ُمـ ـع ـ َّـدل ص ــاف ــي ال ــدي ــن إلــى
ال ـ ـ  ،EBITDAبـمــا ف ــي ذل ــك الـضـمــانــات
(إلــى  2.0مــرة) ،هذا المعدل هو أقل من
متوسط صناعة االتصاالت.
• تكثيف المبادرات في كل العمليات
ســاعــد ف ــي ت ـحــويــل (upstream) 900
مليون دوالر.

تطورات إيجابية لعمليات زين السعودية
ك ـ ـشـ ــف ال ـ ـ ـخـ ـ ــرافـ ـ ــي أن شـ ـ ــركـ ـ ــة زيـ ــن
السعودية شهدت تطورات إيجابية في
العام األخير ،حيث مثلت إعــادة هيكلة
رأسمال شركة في الربع األخير ،والطلب
الـ ـه ــائ ــل ع ـل ــى أسـ ـه ــم حـ ـق ــوق األولـ ــويـ ــة
المتبقية ال ــذي ت ـجــاوز االك ـت ـتــاب فيها
بنسبة غير مسبوقة  469بالمئة شهادة
ثقة كبيرة من المساهمين باستراتيجية
الشركة ،وفي خطط نمو أعمالها.
وأوض ـ ــح أن «هـ ــذه ال ـخ ـطــوة ستمهد
ال ـ ـطـ ــريـ ــق ل ـ ـتـ ــوزيـ ــع أربـ ـ ـ ـ ــاح م ـس ـت ـق ـبــا،
خ ـصــوصــا أن ـه ــا جـ ــاءت ع ـقــب الـتــوقـيــع
الناجح التفاقية إعادة جدولة تسهيالت
ت ـمــويــل مــراب ـحــة مـشـتــركــة ل ـشــركــة زيــن
الـسـعــوديــة بقيمة  3.85م ـل ـيــارات ريــال

سعودي مع تحالف من  8بنوك بشروط
تفضيلية لمدة  5سنوات حتى عام ،2025
مع تسهيالت تصل إلى  6مليارات ريال
سعودي.
وأكد أن عملية بيع وإعادة استئجار
أب ــراج الـشــركــة مــا زال ــت قائمة إلــى اآلن،
ونسعى إلــى الحصول على الموافقات
ال ــازم ــة إلت ـم ــام ه ــذه الـصـفـقــة بالشكل
ال ــذي يـخــدم طموحاتنا ،مشيرا إلــى أن
ال ـم ــؤش ــرات اإلي ـجــاب ـيــة ال ـت ــي تـشـهــدهــا
الشركة في الوقت الحالي وقدرتها على
تـحـقـيــق ربـحـيــة ف ــي ال ـس ـنــوات األخ ـيــرة
ُ
بشكل مستمر ،تبشران بمستقبل أفضل
لنمو عملياتها.

شكر وتقدير لـ «المقاصة»
استهل الخرافي حديثه فــي أعـمــال الجمعية
ال ـع ـمــوم ـيــة ب ــرس ــال ــة ت ـعــزيــة ومـ ــواسـ ــاة ألهــالــي
الموظفين ا لــذ يــن فقدتهم مجموعة ز ي ــن خــال
الـجــائـحــة ،إذ فـقــدت المجموعة عـبــر عملياتها
 6مــوظـفـيــن ،وق ــال ال ـخ ــراف ــي« :س ــاورن ــا جميعا

مشاعر من الحزن واألسى برحيل زمالئنا ،نشارك
أنفسنا ونشارك أسرهم األحزان ،وندعو الله لهم
بالمغفرة» .وذكر الخرافي أسماء الموظفين تقديرا
لجهودهم وإنجازاتهم المؤثرة في أعمال الشركة،
وتخليدا لذكراهم.

أعربت مجموعة زين عن شكرها للشركة الكويتية للمقاصة ،وتقديرها للدعم
والتعاون الذي ّ
قدمته لنجاح أعمال الجمعية العمومية العادية التي عقدتها
بواسطة النظام اإللكتروني لعقد الجمعيات العامة لــدى الشركة الكويتية
للمقاصة ،وأشارت المجموعة إلى الجهد المستمر الذي تقوم به لتطوير آليات
عقد الجمعيات العمومية في ظل الجائحة التي ّ
يمر بها العالم ،وتنفيذا لجهود
الدولة والجهات الرقابية في الحد من التجمعات.
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ناقش مع سفير كتلة االتحاد تعزيز العالقات االقتصادية وبحث ضمانات االستثمار مع السفير السنغالي
استقبل رئيس غرفة تجارة
وص ـ ـ ـنـ ـ ــاعـ ـ ــة ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت م ـح ـم ــد
ج ــاس ــم الـ ـصـ ـق ــر أم ـ ـ ــس ،سـفـيــر
االتحاد االوروبــي لدى الكويت
د .كريستيان تـ ــودور ،وحضر
اللقاء المدير العام للغرفة رباح
الرباح.
ويـ ــأتـ ــي ه ـ ــذا الـ ـلـ ـق ــاء لـبـحــث
سبل التعاون وتعزيز العالقات
االقتصادية المشتركة ،حيث أكد
الصقر األهمية االقتصادية التي
تشكلها كتلة االتحاد االوروبي،
الف ـت ــا أن ال ـع ــاق ــات ال ـت ـجــاريــة
ال ـم ـش ـت ــرك ــة ح ـق ـق ــت ان ـ ـجـ ــازات
نموذجية.
وذك ــر أن كتلة دول االتـحــاد
االوروب ــي أحــد أفـضــل الشركاء
ال ـت ـج ــاري ـي ــن بــال ـن ـس ـبــة ل ــدول ــة
الكويت ان لم تكن االفضل على
االط ــاق ،الفتا الــى وجــود عدد
كبير من االستثمارات الكويتية
االستراتيجية في شتى الــدول
االوروب ـ ـيـ ــة الس ـي ـمــا ف ــي ال ــدول
االقتصادية الكبرى ،واستعداد
الغرفة لتسخير كافة امكاناتها
ال ـم ـت ــاح ــة فـ ــي س ـب ـي ــل تـحـقـيــق
األهداف االقتصادية المشتركة.
ومــن جانبه أوض ــح السفير
تـ ـ ــودور أن م ـفــوض ـيــة االت ـح ــاد
ً
ً
االوروبــي تولي اهتماما بالغا

ً
الصقر مستقبال سفير االتحاد األوروبي
بتوطيد العالقات االقتصادية
مع الكويت بشكل خاص ودول
م ـج ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي
بشكل عام ،مؤكدا أهمية التنوع
االق ـت ـص ــادي الـ ــذي ي ـه ــدف إلــى
المساهمة في تعزيز العالقات
بـيــن االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ودول
م ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي،
باالضافة إلى معالجة عدد من
الـقـضــايــا الــرئـيـسـيــة المتعلقة
بتنمية ا لـعــا قــات االقتصادية

 ...والسفير السنغالي

األوروبـ ـي ــة الـخـلـيـجـيــة إليـجــاد
آلية مستمرة للحوار المباشر
بين الجانبين مــن خــال إقامة
فـعــالـيــات اقـتـصــاديــة لترسيخ
وت ـ ـعـ ــزيـ ــز وت ـن ـم ـي ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون؛
لتحقيق الـمـصــالــح الـمـتـبــادلــة
لقطاع األعمال ،وخلق شراكات
اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ل ـ ـف ـ ـتـ ــح آف ـ ـ ــاق
اقتصادية جديدة.
ومـ ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،اسـتـقـبــل
ال ـص ـقــر ف ــي ذات الـ ـي ــوم سفير

جمهورية السنغال لدى الكويت
وع ـم ـي ــد ال ـس ـل ــك الــدب ـلــومــاســي
عـ ـ ـب ـ ــداألح ـ ــد أمـ ـ ـب ـ ــاك ـ ــي ،وت ـم ــت
مـ ـن ــاقـ ـش ــة طـ ـبـ ـيـ ـع ــة ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ب ـ ـيـ ــن الـ ـك ــوي ــت
والسنغال.
وذكـ ـ ـ ــر الـ ـصـ ـق ــر أن ال ـق ـط ــاع
الـ ـخ ــاص ال ـكــوي ـتــي ل ــه خ ـبــرات
وت ـج ــارب اسـتـثـمــاريــة ناجحة
ونموذجية في العديد من دول
ال ـعــالــم ويـمـتـلــك سـيــولــة مالية

وفـ ـي ــرة ي ـم ـكــن اس ـت ـغــال ـهــا فــي
عمل شراكات كويتية سنغالية
اس ـتــرات ـي ـج ـيــة شــري ـطــة تــوفـيــر
البيئة االستثمارية المناسبة
والـجــاذبــة ل ــرؤوس االم ــوال مع
ت ـقــديــم ك ــاف ــة ال ـض ـمــانــات الـتــي
من شأنها تسهل عملية حركة
االمـ ــوال ،بــاالضــافــة إل ــى تقديم
م ـ ـشـ ــاريـ ــع م ــدعـ ـم ــة ب ـ ــدراس ـ ــات
الجدوى الالزمة.
وم ـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أك ـ ــد ال ـس ـف ـيــر

السنغالي أن السفارة ستعمل
ج ــاه ــدة ل ـف ـتــح قـ ـن ــوات جــديــدة
لـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل وإي ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاد ف ـ ــرص
حـقـيـقـيــة ل ـل ـت ـع ــاون خ ــاص ــة أن
بالده تمتلك موارد غنية تشمل
الصناعات الغذائية ،والتعدين،
واألسمنت ،والمواد الكيماوية
والمنسوجات والقطن باالضافة
إل ــى ال ـث ــروة الـسـمـكـيــة الـهــائـلــة
ً
وغـيــرهــا مــن الـصـنــاعــات ،الفتا
الى أهمية االستماع الى مرئيات

غرفة تجارة وصناعة الكويت
ف ــي ك ـي ـف ـيــة ت ــوط ـي ــد ال ـع ــاق ــات
االق ـت ـصــاديــة الـمـشـتــركــة وفتح
آفاق اقتصادية جديدة ،خاصة
أنـ ـ ـه ـ ــا تـ ـمـ ـث ــل قـ ـ ـط ـ ــاع األعـ ـ ـم ـ ــال
ً
الكويتي ،مشيدا بــالــدور الــذي
ت ـل ـع ـب ــه ال ـ ـغـ ــرفـ ــة فـ ـ ــي ت ـح ـق ـيــق
األهداف المشتركة بين الكويت
والسنغال.

«الكويتية» :شراكة وتعاون ممتدان مع «حماية الطائرات»
الدخان :إدارة الحماية مشهود لها مواكبتها وتطورها الدائم وتمتاز بعملها االحترافي
ض ـمــن سـعـيـهــا ال ـ ـ ــدؤوب إلرسـ ــاء
مبدأ التعاون المشترك بين الجهات،
ً
وتـ ــرس ـ ـي ـ ـخـ ــا لـ ـلـ ـع ــاق ــات ال ـم ـم ـت ــدة
والـ ـن ــاجـ ـح ــة فـ ــي ت ـط ــوي ــر م ـن ـظــومــة
قطاع الطيران في البالد ،زار رئيس
مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية
الكويتية ،علي الدخان ،يرافقه نائب
رئيس مجلس اإلدارة فيصل الغريب،
وأعضاء مجلس اإلدارة وهــم :عادل
اليوسفي ،وخالد المطيري ،وأحمد
اإلبراهيم ،وخالد السويفان في مقر
إدارة ح ـمــايــة ال ـط ــائ ــرات الـكــويـتـيــة
ال ـت ــاب ـع ــة ل ـ ـ ـ ــوزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،حـيــث
ك ــان فــي استقبالهم كــل مــن الوكيل
المساعد لشؤون األمن الخاص اللواء
شكري النجار ،والمدير العام للقوات
ال ـخ ــاص ــة ال ـ ـلـ ــواء ف ـي ـصــل ال ـع ـي ـســى،
وم ـ ــدي ـ ــر إدارة حـ ـم ــاي ــة الـ ـط ــائ ــرات
الـكــويـتـيــة الـعـقـيــد ط ــال الـمـنـصــور
وكبار المسؤولين.
وت ـخ ـل ــل الـ ــزيـ ــارة ال ـت ـع ــرف عـلــى
أحدث ما توصلت إليه إدارة حماية
ال ـط ــائ ــرات الـكــويـتـيــة م ــن ام ـكــانــات،

لقطة جماعية أمام مقر إدارة حماية الطائرات
وط ــرق تــدريــب وتأهيل المنتسبين
ع ـل ــى نـ ـظ ــام الـ ـعـ ـم ــل ،ك ـم ــا ق ـ ــام وف ــد
"الكويتية" بجولة ميدانية في مرافق
إدارة حماية الطائرات ،وتابع الوفد
التمارين الخاصة من خالل مجسم
ال ـط ــائ ــرة ،وآل ـي ــة ال ـتــدري ـب ـيــات الـتــي
يخضع لها المنتسبين.
وعلى هامش الزيارة ،قال الدخان:

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

"تشرفنا اليوم بزيارة إلدارة حماية
الـ ـط ــائ ــرات ال ـكــوي ـت ـيــة ولـ ـق ــاء ل ـل ــواء
ال ـن ـجــار وزم ــائ ــه الـقـيــاديـيــن ،حيث
ً
ً
ش ــاه ــدن ــا عـ ــرضـ ــا ع ـم ـل ـي ــا ل ـطــري ـقــة
وآل ـيــة عـمــل إدارة حـمــايــة الـطــائــرات
فـ ــي حـ ـف ــظ أمـ ـ ــن وسـ ــامـ ــة طـ ــائـ ــرات
الـخـطــوط وركــابـهــا مــن أي عمليات
ق ــد تـضــر بــأمـنـهــم وســام ـت ـهــم ،كما

اطلعنا على أح ــدث طــرق وأساليب
حـمــايــة ال ـط ــائ ــرات وال ــرك ــاب م ــن أي
مشاكل قد تضر في األمن والسالمة،
ً
وال ـت ــي تــولـيـهــا ال ـخ ـطــوط اهـتـمــامــا
ً
ً
بالغا وتضعها دائما ضمن أهدافها
األساسية".
ووعـ ــد ال ــدخ ــان بـنـقــل م ــا شــاهــده
الــوفــد إلــى االخ ــوة الطيارين وأطقم

الضيافة لطمأنتهم أن أفراد الحماية
ع ـل ــى أه ـب ــة االسـ ـتـ ـع ــداد وال ـت ــدري ــب
ً
لحماية الطائرة وركابها ،مؤكدا انه
في أمور التعامل مع حاالت الشغب
العادية الـصــادرة من بعض الركاب
يكون تدخل أف ــراد الحماية فــي اقل
الـحــدود ،وأن يكون الملجأ األخير،
وي ـتــرك األم ــر ألفـ ــراد طــاقــم الـطــائــرة

للتعامل مع تلك الحاالت للمحافظة
على سمعة الشركة ومكانتها.
وت ــاب ــع ال ـ ــدخ ـ ــان" :ي ـش ـه ــد إلدارة
حماية الطائرات ّ
تميزها ومواكبتها
ل ـك ــل م ــا ه ــو ج ــدي ــد ف ــي م ـج ــال أم ــن
ال ـطــائــرات عـلــى مـسـتــوى ال ـعــالــم ،إذ
تعتبر إح ــدى الـجـهــات الـتــي تمتاز
بعملها االحـتــرافــي ،كذلك فــإن إدارة

حماية الطائرات تعمل جاهدة للرفع
مــن درج ــة تــدريــب عناصرها ألعلى
ال ـم ـس ـت ــوي ــات ف ــي ت ــأم ـي ــن وح ـمــايــة
النقل الجوي المدني والقضاء على
أي أعـمــال خــارجــة على الـقــانــون من
الممكن أن تــؤثــر على ســامــة وأمــن
ال ـطــائــرات وركــاب ـهــا وال ـح ـفــاظ على
مصالح الدولة ،األمــر الــذي أدى إلى
تحقيق األم ــن واألم ـ ــان عـلــى جميع
خطوط الطيران العاملة في الكويت".
هـ ـ ـ ــذا ،وت ـ ـقـ ــدم ال ـ ــدخ ـ ــان بــال ـش ـكــر
ل ـل ـق ــائ ـم ـي ــن عـ ـل ــى حـ ـم ــاي ــة طـ ــائـ ــرات
"الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة" وج ـ ـهـ ــودهـ ــم ال ـ ـبـ ــارزة
والملموسة فــي حفظ أمــن وسالمة
الـ ـ ــركـ ـ ــاب ،الـ ــذيـ ــن يـ ـب ــذل ــون ال ـغ ــال ــي
وال ـن ـف ـيــس ل ـح ـمــايــة أرواح ال ــرك ــاب
وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى مـمـتـلـكــات شــركــات
ً
ال ـط ـي ــران ،مـتـمـنـيــا ل ـهــم ال ـمــزيــد من
التوفيق والسداد في المساهمة في
حفظ أمــن واستقرار بلدنا الحبيب
الكويت.

وفد من برنامج األمم المتحدة تكريم  Ooredooعلى مشاركتها الفعالة
يزور «البترول الوطنية»
في «كويتك االفتراضي »2021

زار وف ــد مــن بــرنــامــج األمــم
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة لـ ـلـ ـمـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــات
البشرية إلقليم الخليج العربي
"ال ـ ـم ـ ــوئ ـ ــل" شـ ــركـ ــة الـ ـبـ ـت ــرول
الوطنية الكويتية ،حيث عقد
اجـتـمــاعــا تنسيقيا هــو األول
م ــن ن ــوع ــه م ــع لـجـنــة الــرعــايــة
االجتماعية والشكاوى التابعة
للشركة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال نـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــب ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس
الـتـنـفـيــذي ل ـل ـشــؤون اإلداري ـ ــة
والتجارية ،والناطق الرسمي
ل ـل ـشــركــة ،عــاهــد ال ـخ ــري ــف ،إن
"ال ــوف ــد الـ ــذي تــرأس ـتــه مــديــرة
ال ـب ــرن ــام ــج الـ ــدك ـ ـتـ ــورة أم ـي ــرة
ال ـح ـســن اط ـل ــع خـ ــال ال ــزي ــارة
ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــا أنـ ـ ـج ـ ــزت ـ ــه الـ ـش ــرك ــة
حـتــى اآلن فــي مـجــال الــرعــايــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وح ـف ــظ حـقــوق
الـعـمــالــة ومـعــالـجــة مـطــالـبــات
وشكاوى عمالة المقاولين".
وأكـ ـ ـ ــد ال ـ ـخـ ــريـ ــف ،ف ـ ــي ه ــذا
ال ـص ــدد ،ح ــرص الـشــركــة على
االستفادة من خبرات البرنامج
األم ـ ـمـ ــي ،ب ـم ــا ي ـم ـكــن الـلـجـنــة
م ـ ــن أداء دورهـ ـ ـ ـ ـ ــا ،وت ـط ــوي ــر
آليات عملها ،بحيث تتكامل
ت ـجــرب ـت ـهــا ف ــي هـ ــذا ال ـم ـج ــال،
ً
وتصبح مثاال يحتذى به داخل
الكويت وخارجها.
وأوضــح أن الــزيــارة عكست
مـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ــان ـ ـ ــب آخ ـ ـ ـ ـ ــر اه ـ ـت ـ ـمـ ــام
البرنامج األممي بالتعرف عن
قــرب على أعمال ومهام لجنة
الرعاية االجتماعية والشكاوى

عاهد الخريف

بالشركة ،والدور التي تؤديه،
ومــا حققته مــن إنـجــازات منذ
تأسيسها أواخر .2018
وأش ــار الـخــريــف ،فــي ختام
تـ ـص ــريـ ـح ــه ،إل ـ ـ ــى أن ت ـج ــرب ــة
اللجنة حــازت اهتمام ممثلي
ال ـب ــرن ــام ــج ،ال ــذي ــن ع ـب ــروا عن
اع ـجــاب ـهــم ب ـمــا ق ــام ــت وت ـقــوم
بــه عـلــى صعيد صــون حقوق
العمالة ،وتعريف أفرادها بهذه
الحقوق وبالواجبات المترتبة
عـلـيـهــم خ ــال ف ـتــرة تـعــاقــدهــم
م ـ ــع ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــة ،إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ــى
التدقيق الدوري على مقاولي
المصافي ،وغير ذلك من المهام
األخرى التي تقوم بها اللجنة،
خـ ـص ــوص ــا ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة مـنـهــا
ب ـم ـجــاالت الـصـحــة والـســامــة
والبيئة.

جانب من الزيارة

مجبل األيوب وعبدالفتاح سمارة
تقديرا لما حققته من إنجازات رائعة ،تم
تكريم  Ooredooلالتصاالت في حفل جوائز
بقطاع االتصاالت ،ولرعايتها االستراتيجية
لمعرض ومؤتمر كويتك االفتراضي ،٢٠٢١
حيث قام الرئيس التنفيذي لمجموعة ،UCS
عبدالفتاح سـمــارة ،بتكريم مدير أول إدارة
االتصال المؤسسي ،لدى  Ooredooالكويت،
مجبل األيوب.
وكـ ــان ال ـم ـعــرض ب ـم ـنــرلــة ب ــواب ــة لـشــركــات
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،فقد ضم
العديد من المشاركين من مختلف القطاعات
ال ـح ـكــوم ـيــة وال ـش ــرك ــات الـمـحـلـيــة والــدول ـيــة
ا لــرا ئــدة ،وسلط الضوء على أ حــدث األجهزة
الــذك ـيــة وخ ــدم ــات تـكـنــولــوجـيــا الـمـعـلــومــات
واالتـ ـص ــاالت واالل ـك ـتــرون ـيــات االسـتـهــاكـيــة
ا لـتــي تـهــدف إ لــى تسهيل حـيــاة األ ف ــراد ،كما
نــا قــش جـهــود ا لـجـهــات ا لـحـكــو مـيــة المحلية

ً
ً
ً
ً
لجعل دولة الكويت مركزا إقليميا رائدا ماليا
ً
ً
ً
وتجاريا وثقافيا ومؤسسيا  ،بحسب خطة
التنمية "كويت جديدة" لعام .2035
ً
وت ـع ـل ـي ـقــا ع ـلــى ذلـ ــك ،ق ــال م ـج ـبــل األيـ ــوب:
"جـ ــاء ت رعــاي ـت ـنــا ل ـتــؤكــد دورنـ ــا ال ـف ـعــال في
المشاركة بالعديد من األنشطة والفعاليات
ا لـتــي تسعى إ لــى تحقيق المزيد مــن التقدم
واالزدهار لدولة الكويت وتحسين اقتصادها
المحلي ،فجاء المعرض ليكون منصة تجمع
صناع القرار من الشركات واألفراد في مجال
االت ـ ـصـ ــاالت وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ،ل ـط ــرح أح ــدث
المنتجات والخدمات وايجاد آلية للتواصل
ُ
وتبادل األفكار والمعلومات التي تسهم في
تطوير البالد ودعم الجهود الحكومية".
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اقتصاد

«المركزي» :بلغ  2.475مليار دينار خالل الربع الثالث من عام 2020
نتيجة للتطورات في
الحسابات الرئيسية للميزان،
َّ
سجل الوضع الكلي لميزان
مدفوعات الكويت خالل ًالربع
الثالث لعام  2020فائضا
بلغت قيمته نحو 680.2
فائض
مليون دينار ،مقابل
ٍ
بنحو  1.782مليار خالل الربع
السابق.

الوضع الكلي
لميزان المدفوعات
بالمفهوم الواسع
ً
ُيظهر فائضا بقيمة
 2.503مليار

ارتفاع قيمة فائض
الميزان السلعي
بنحو  1.048مليار

أصدر بنك الكويت المركزي
اليوم البيانات األولية لميزان
مـ ــدفـ ــوعـ ــات ال ـ ـكـ ــويـ ــت ل ـلــربــع
الثالث من عــام  ،2020وكذلك
ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات الـ ـمـ ـع ــدل ــة ل ـل ــرب ــع
ُ
الثاني من عام  .2020وتظهر
ت ـل ــك ال ـب ـي ــان ــات أن ال ـح ـســاب
الـجــاري (ال ــذي ُيبين خالصة
ال ـم ـت ـح ـصــات وال ـم ــدف ــوع ــات
فيما بين االقتصاد المحلي
واالق ـت ـص ــادات األخـ ــرى فيما
ي ـت ـع ـل ــق بـ ـمـ ـع ــام ــات ال ـس ـل ــع
خ ــدم ــات والـ ــدخـ ــل) سـ ّـجــل
وال ـ ً
فــائــضــا خ ــال ال ــرب ــع الـثــالــث
من عام  2020بلغ نحو 2.475
مـلـيــار دي ـن ــار ،مـقــابــل فــائــض
بلغ نحو  4.154مليارات خالل
ال ــرب ــع الـ ـس ــاب ــق ،بــان ـخ ـفــاض
ق ـي ـم ـتــه  1.679م ـل ـي ــار دي ـن ــار
ونسبته  40.4بالمئة.
ُ
ويـ ـع ــزى ان ـخ ـفــاض فــائــض
ال ـح ـس ــاب ال ـ ـجـ ــاري كـنـتـيـجــة
إلــى انـخـفــاض قيمة إجمالي
ال ـم ـت ـح ـصــات الـ ـم ــدرج ــة فــي
الجانب الــدائــن مــن الحســاب
ال ـجـ ـ ـ ــاري بـقـيـمــة بـلـغــت نحو
 328.3مليون دينار ً ،وبنسبة
 4.2بــالـمـئــة ،م ـقــارنــة بــالــربــع
ال ـس ــاب ــق م ــن ج ـه ــة ،وارتـ ـف ــاع
ق ـي ـمــة إج ـم ــال ــي ال ـم ــدف ــوع ــات
المدرجة في الجانب المدين
مـ ــن الـ ـحـ ـس ــاب الـ ـ ـج ـ ــاري بـمــا
ق ـي ـم ـت ــه نـ ـح ــو  1.350م ـل ـيــار
دينارً ،وبنسبة  36.7بالمئة،
م ـق ــارن ــة بــالــربــع ال ـســابــق من
جهة أخرى.
ُ
كما تظهر البيانات األولية
ارت ـفــاع قيمة فــائــض الميزان
الـسـلـعــي خ ــال الــربــع الثالث
ل ـ ـعـ ــام  2020بـ ـنـ ـح ــو 1.048
م ـل ـيــار ديـ ـن ــار ،أو م ـ ًـا نسبته
 339.2بالمئة ،مقارنة بالربع
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،ل ـت ـب ـلــغ ق ـي ـم ــة ه ــذا
ال ـفــائــض ن ـحــو  1.357مـلـيــار
دي ـ ـنـ ــار ،م ـق ــاب ــل ن ـح ــو 309.1
م ــاي ـي ــن ديـ ـن ــار خ ـ ــال ال ــرب ــع
السابق.
وس ـجــل ح ـســاب الـخــدمــات
(ص ـ ــاف ـ ــي ق ـي ـم ــة الـ ـمـ ـع ــام ــات
ال ـ ـ ـمـ ـ ــرت ـ ـ ـب ـ ـ ـطـ ـ ــة بـ ـ ــال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات
ف ـي ـمــا ب ـي ــن ال ـم ـق ـي ـم ـيــن وغ ـيــر

الـمـقـيـمـيــن ،وت ـش ـمــل خــدمــات
النقل ،والسفر ،واالتـصــاالت،
واإلنشاء ات ،وخدمات أخرى،
إضافة إلى الخدمات والسلع
ً
ارتفاعا في قيمة
الحكومية)

العجز خالل الربع الثالث من
ع ــام  2020بـمــا قيمته 480.6
مليون دينار وبنسبة 141.2
بالمئة ،ليصل إلى نحو 820.9
مليونا ،مقارنة بعجز بلغت

« »S&Pتبقي على تصنيف أميركا
أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف االئتماني للواليات
المتحدة ،بدعم قوة االقتصاد ومرونة السياسة النقدية.
وذك ــرت وكــالــة التصنيف االئـتـمــانــي ،عبر تقرير ،أنـهــا أبقت
تصنيف الواليات المتحدة عند "إيه إيه  "+مع نظرية مستقبلية
مستقرة.
وأش ــارت الوكالة إلــى أن تأكيد التصنيف يعكس التوقعات
بنمو قوي لالقتصاد األميركي في العامين الجاري والمقبل ،مع

تراجع أثر تداعيات وباء "كوفيد."-19
وتــوقـعــت "س ـتــانــدرد آن ــد بـ ــورز" ارت ـف ــاع صــافــي الــديــن الـعــام
األميركي لنحو  110في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في
العامين المقبلين ،مع حزم التحفيز غير المسبوقة.
وأشارت الوكالة إلى أن النمو االقتصادي في الواليات المتحدة
من المرجح أن يتباطأ إلــى  3.5في المئة في عــام  2022قبل أن
يواصل الهبوط قرب  2في المئة في العامين التاليين.

«داو جونز» يتراجع
قبل اجتماع «الفدرالي»
تراجع مؤشرا "داو جونز" و"إس
آن ــد ب ــي  "500م ــن مستوياتهما
القياسية عند إغالق جلسة ،أمس
األول ،قبل صدور نتائج اجتماع
بنك االحتياطي الفدرالي.
وعــادت مخاوف المستثمرين
ب ـش ــأن ارتـ ـف ــاع ع ــوائ ــد ال ـس ـنــدات
األميركية لتخيم على الـتــداوالت
فــي "وول س ـتــريــت" ،بـعــد صعود
عائد الديون آلجل  10سنوات أعلى
 1.62في المئة.
وعلى صعيد التداوالت ،ارتفع
الـ ـع ــائ ــد ع ـل ــى س ـ ـنـ ــدات ال ـخ ــزان ــة
األمـيــركـيــة آلج ــل  10س ـنــوات إلى
 1.647في المئة في تمام الساعة
ً
مساء بتوقيت مكة ،بعدما
01:35
زاد إلــى  1.649في المئة في وقت
سابق من التعامالت.
ويـنـتـظــر الـمـسـتـثـمــرون رصــد
رؤية االحتياطي الفدرالي للتضخم
والنمو والبطالة بعد إعالن نتائج
اجتماع السياسة النقدية ،وسط
توقعات بتثبيت معدل الفائدة.
وفي نهاية التداوالت ،انخفض
م ــؤش ــر "داو ج ــون ــز" الـصـنــاعــي
بنسبة  0.4في المئة أو  127نقطة
ليصل إلى  32.825ألف نقطة.
كما تــراجــع مؤشر ""S&P 500
بـنـحــو  0.2ف ــي الـمـئــة أو  6نقاط
ليسجل  3962نقطة ،بينما ارتفع
"نــاســداك" بنسبة هامشية بلغت
 0.09في المئة ما يعادل  12نقطة
ً
تـقــريـبــا مغلقا عـنــد  13.471ألــف
نقطة.
وبـ ـ ــاالن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــال ل ـ ـل ـ ـبـ ــورصـ ــات
األوروبية ،سجل مؤشر "ستوكس
ً
 "600األوروبي صعودا بنسبة 0.9
فــي الـمـئــة أو  3نـقــاط ليصل إلــى
 426نقطة.
كـ ـم ــا ارتـ ـ ـف ـ ــع "فـ ــوت ـ ـسـ ــي "100
الـبــريـطــانــي  0.8ف ــي الـمـئــة (54+
ً
نقطة) مسجال  6803نقاط ،وزاد
"داك ـ ــس" األل ـمــانــي  0.7فــي المئة
( 96+نقطة) عند  14.557ألف نقطة،
وصعد "كاك" الفرنسي بنحو 0.3
فــي المئة ( 19+نقطة) إلــى 6055
نقطة.

قـيـمـتــه ن ـحــو  340.3مـلـيــونــا
خالل الربع السابق.
وف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـت ـط ــورات
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــاب ال ـ ـ ـمـ ـ ــالـ ـ ــي (ال ـ ـ ـ ــذي
ي ـ ـس ـ ـجـ ــل مـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات تـ ـ ـب ـ ــادل

أصـ ــول وخ ـص ــوم مــال ـيــة بين
المقيمين وغير المقيمين في
االق ـت ـص ــاد ال ـم ـح ـلــي) لـمـيــزان
ُ
مدفوعات دولة الكويت ،تشير
ـاء ات األولـ ـي ــة إل ــى أن
اإلح ـ ـصـ ـ ً
ً
تدفقا ً
صافيا إلى
ماليا
هناك
الخارج (زيادة في صافي قيمة
االس ـت ـث ـم ــارات ب ــال ـخ ــارج من
جانب المقيمين في االقتصاد
ال ـم ـح ـل ــي) ب ـل ــغ ن ـح ــو 3.404
م ـل ـيــارات دي ـن ــار خ ــال الــربــع
ال ـث ــال ــث لـ ـع ــام  ،2020مـقــابــل
صاف إلى الخارج
تدفق مالي
ٍ
ٍ
ٍ
بلغ نحو  3.223مليارات خالل
الربع السابق.
ون ـت ـي ـج ــة لـ ـلـ ـتـ ـط ــورات فــي

الحسابات الرئيسية للميزان،
سـ َّـجــل الــوضــع الكلي لميزان
مدفوعات دولة الكويت خالل
ال ـ ــرب ـًــع ال ـ ـثـ ــالـ ــث ل ـ ـعـ ــام 2020
ف ــائ ــض ــا ب ـل ـغــت ق ـي ـم ـتــه نـحــو
 680.2مـلـيــون دي ـن ــار ،مقابل
ف ــائ ــض ب ـل ـغ ــت ق ـي ـم ـتــه نـحــو
 1.782مليار دينار خالل الربع
السابق.
وبنظرة أكثر شمولية إلى
ٍ
وضــع مـيــزان مدفوعات دولــة
ال ـكــويــت ،تــأخــذ ف ــي االعـتـبــار
ال ـ ـت ـ ـغـ ـ ّـيـ ــر فـ ـ ــي ص ـ ــاف ـ ــي ق ـي ـمــة
الموجودات الخارجية لبعض
الجهات المسجلة ضمن بند
"ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـع ــام ــة" ،إضــافــة

إلـ ــى ق ـي ـمــة إج ـم ــال ــي األصـ ــول
االح ـت ـي ــاط ـي ــة ل ـب ـنــك ال ـكــويــت
ّ
المركزي (تغير) ،فــإن الوضع
ال ـك ـل ــي ل ـم ـي ــزان ال ـم ــدف ــوع ــات
ب ــالـ ـ ًمـ ـفـ ـه ــوم الـ ـ ــواسـ ـ ــع ُي ـظ ـهــر
فــائــضــا خ ــال ال ــرب ــع الـثــالــث
لعام  2020بلغت قيمته نحو
 2.503مـلـيــار دي ـن ــار ،مقارنة
ـض بـلـغــت قـيـمـتــه نحو
ب ـف ــائ ـ ٍ
 294.9م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار خ ــال
الربع السابق له.
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األولى في الشرق األوسط وتستهدف توظيف المواهب الشابة
اسـتـحــوذت شــركــة ذا تيكن
سیت  ،The Taken Seatوهي
واح ـ ـ ــدة م ــن أوائ ـ ـ ــل ال ـش ــرك ــات
المؤسسة للمشاريع الرقمية
ف ــي مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوس ـ ــط،
على حصة غير مسيطرة في
مـنـصــة خ ـب ــرة  ،KHIBRAأول
م ـن ـص ــة ت ــوظ ـي ــف فـ ــي ال ـش ــرق
األوس ـ ـ ــط ت ـس ـت ـهــدف تــوظـيــف
الـمــواهــب الـشــابــة فــي الـفــرص
الوظيفية التي تناسبهم.
شـ ـ ـ ــر كـ ـ ـ ــة ذا تـ ـ ـیـ ـ ـك ـ ــن سـ ـی ــت
 The Taken Seatت ـع ـمــل فــي
ت ــأسـ ـي ــس وبـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـمـ ـش ــاری ــع،
مقرها الـكــويــت ،وتملك نظاما
مـتـكــامــا م ــن الـ ـم ــوارد الـمـهـمــة
لبناء المشاريع الجديدة ،ابتداء
من الكفاءات البشرية والمعرفة
ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة ،ووصـ ـ ـ ــوال إل ــى
البنية التحتية التي تتطلبها
المشاريع الجديدة أو المشاريع
قيد التأسيس ،في جميع أنحاء
منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا.

وقد أسس الشركة األخوان
مـصـعــب وع ـبــدال ـلــه ال ـم ـطــوع،
س ـع ـيــا إلـ ــى اب ـت ـك ــار وت ـحــديــد
ف ــرص ع ـمــل ج ــدي ــدة ف ــي دول
م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي
ومـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط،
وإلــى تنفيذ األفـكــار وتحويل
هــذه الفرص لمشاريع عاملة
وم ــربـ ـح ــة ،وثـ ــم ت ـســريــع نمو
ه ــذه ال ـم ـشــاريــع ،وتسهيل
وصـ ــول ـ ـهـ ــا إل ـ ـ ــى ال ـت ـم ــوي ــل
المؤسسي ،حتى تصل في
النهاية إلى صفقات تخارج
ناجحة.
تـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــی مـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــة خـ ـ ـب ـ ــرة
 KHIBRAإلى أن تكون المنصة
الـ ــرائـ ــدة ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ــط
لمساعدة وتوظيف المواهب
ال ـشــابــة ال ـتــي ال يـتــم الـتــركـيــز
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا حـ ــا ل ـ ـيـ ــا مـ ـ ــن أدوات
التوظيف األخرى.
وتــربــط الـمـنـصــة الـمــواهــب
الشابة والجامعات بأصحاب
العمل من الشركات اإلقليمية

وال ـ ـ ـعـ ـ ــال ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة ،مـ ـ ـم ـ ــا ي ـج ـع ــل
الشركات العاملة في المنطقة
أقــرب إلــى الخريجين ومراكز
التعليم ال ــرائ ــدة فــي أكـثــر من
 7دول.
وتعمل  ،KHIBRAالتي بنيت
فــي المنطقة لـتـخــدم شبابها
ومؤسساتها ،بشكل متواصل
عـ ـ ـل ـ ــى ت ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة مـ ـنـ ـتـ ـج ــاتـ ـه ــا
وخدماتها بما يناسب بيئة

ال ـع ـم ــل الـ ـت ــي ت ـت ـط ــور بـشـكــل
مستمر.
مـ ـ ـ ـ ــع  ،K H I B R Aيـ ـمـ ـك ــن
ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــول ب ـك ــل
شفافية وبـشـكــل مـبــاشــر إلــى
ل ـخــري ـج ـيــن ،وال ـم ـش ــارك ــة في
المعارض المهنية ،االفتراضية
والشخصية .و قـ ّـد مــت منصة
"خ ـ ـبـ ــرة" خ ـ ــال ال ـش ـه ــر األول
منذ انطالقها أكثر من 1500
طلب عمل.
وحـ ــول ه ــذا االس ـت ـحــواذ،
ق ـ ـ ــال الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
ل ـل ـع ـم ـل ـي ــات فـ ـ ــي ش ـ ــرك ـ ــة ذا
تيكن سیت The Taken Seat
عـبــدالـعــزيــز ال ـب ـحــر" :أعـجـبـنــا
ك ـث ـيــرا بــال ـن ـهــج ال ـ ــذي تتبعه
" خ ـبــرة" بالتركيز على تلبية
احـ ـتـ ـي ــاج ــات ال ـم ـن ـط ـق ــة ،كـمــا
أب ـه ــرن ــا ال ــزخ ــم ال ـ ــذي حققته
بـ ــوقـ ــت ق ـص ـي ــر مـ ــع أصـ ـح ــاب
األعمال والجامعات .يسعدنا
أن ن ـت ـعــاون م ــع فــريــق يمتلك
أع ـلــى ال ـك ـف ــاءات ف ــي "خ ـب ــرة"،

فهد الصباح

عبدالعزيز البحر

وسنسعى جاهدين للمساعدة
في تنمية عملها بسرعة أكبر".
وقـ ــال ال ـمــؤســس والــرئـيــس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـ ـشـ ــركـ ــة خ ـ ـبـ ــرة،
ف ـه ــد الـ ـصـ ـب ــاح :ت ــوف ــر شــركــة
ذا ت ـي ـكــن س ـیــت The Taken

 Seatإمكانات تقنية متقدمة
وشبكة إقليمية قوية وفريقا ال
يضاهى ،من شأنه المساعدة
فــي دف ــع الـنـمــو المستقبلي لـ
"خ ـب ــرة" .نتطلع إل ــى الـتـعــاون
مـعـهــم لـخـلــق سـبــل للتواصل

وتقديم قيمة هائلة األصحاب
ال ـع ـمــل ،وال ـج ــام ـع ــات ،واأله ــم
من ذلــك ،للكفاء ات الشابة في
المنطقة".

ّ
«المصارف» تطلق سلسلة سحوبات على جوائز قيمة «بيتك  -تكافل» :إجراء المعامالت عبر «واتساب»
تطلق مجلة المصارف ،الصادرة عن اتحاد
م ـص ــارف ال ـكــويــت ،سـلـسـلــة س ـحــوبــات اب ـتــداء
مــن الـيــوم على منصات التواصل االجتماعي
الـخــاصــة بها  ،@almasarefonlineتتيح من
خاللها فرصا للقراء والمتابعين للفوز بجوائز
ّ
قيمة عبارة عن أجهزة ذكية جديدة.
وقـ ــالـ ــت مـ ــديـ ــرة ال ـت ـح ــري ــر ب ــال ــوك ــال ــة ،فـجــر
ال ـ ـق ـ ـنـ ــاعـ ــي ،إن م ـج ـل ــة الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــارف ،ب ـح ـل ـت ـهــا
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة الـ ـم ــواكـ ـب ــة لـلـعـصــر
والتكنولوجيا الرقمية ،أطلقت حملة بالتعاون
مع البنوك المحلية ،لتشجيع المتابعين على
قـ ـ ــراءة ال ـم ـح ـتــوى االقـ ـتـ ـص ــادي الـ ـخ ــاص بـهــا،
تشمل سحوبات على جهازي أبل ماك بوك برو
وجهازي آيفون  12برو ماكس ،إضافة إلى جهاز
.iPad Air 2020
ووج ـه ــت ال ـق ـنــاعــي دع ـ ــوة لـجـمـيــع مــوظـفــي
البنوك لمتابعة حسابات مجلة المصارف على

وسائل التواصل االجتماعي المختلفة ،وجميع
الجمهور المهتم بالقضايا واألخبار المصرفية
واالقتصادية ،والتي تطرحها المجلة بأسلوب
عصري.
ك ـمــا تــوج ـهــت ال ـق ـنــاعــي بــالـشـكــر والـتـقــديــر
لجميع البنوك الداعمة لمجلة المصارف ،وكذلك
خصت بالذكر البنوك التي تقدم جوائز ّ
قيمة
ضمن سحوبات الـمـصــارف التي ستقام على
وسائل التواصل االجتماعي.
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت" :س ـ ـتـ ــواصـ ــل م ـج ـل ــة ال ـم ـص ــارف
جـهــودهــا فــي تـعــزيــز الـتــواصــل مــع جمهورها
وزي ـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـتـ ـف ــاع ــل ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــرك ،ب ـ ـهـ ــدف ن ـشــر
التوعية المصرفية واالقـتـصــاديــة عبر تقديم
أفـضــل الـمــوضــوعــات والتحليالت المصرفية
واالقتصادية على أنواعها".

أطلقت شركة بيتك للتأمين التكافلي
(بيتك -تكافل) خدمة إضافية للتواصل
مع عمالئها عبر تطبيق واتساب األعمال
( ،)WhatsApp Businessو ه ــي خــد مــة
ج ــدي ــدة ف ــي م ـن ـظــومــة خ ــدم ــات ال ـشــركــة
تعزز من وسائل تواصلها مع عمالئها،
وت ـس ـه ـي ــل الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى مـنـتـجــاتـهــا
التأمينية المتعددة ،من خالل آلية سريعة
وآمنة ودائمة ،حيث تعمل الخدمة على
مدار  24ساعة وطيلة أيام األسبوع.
وي ـس ـت ـط ـيــع ال ـع ـم ــاء االسـ ـتـ ـف ــادة مــن
ال ـخ ــدم ــة لـ ـش ــراء ال ـم ـن ـت ـجــات الـتــأمـيـنـيــة
للشركة وطرح استفساراتهم وتساؤالتهم
حـ ــول ال ـخ ــدم ــات وال ـم ـن ـت ـجــات األخ ـ ــرى.
وتـ ــم تـخـصـيــص ك ـ ــادر وظ ـي ـفــي م ـتــدرب
ومؤهل لتلقي طلبات العمالء ،والرد على
استفساراتهم ،وتلبية احتياجاتهم على

فجر القناعي

«الخليج» يطلق حملته لالسترداد النقدي
أطلق بنك الخليج حملته لالسترداد
ال ـن ـقــدي ،ال ـتــي تـمـنــح ال ـع ـمــاء فــرصــة
اسـ ـ ـت ـ ــرداد  100فـ ــي ال ـم ـئ ــة مـ ــن قـيـمــة
ً
مشترياتهم نقدا عند استخدام بطاقة
البنك االئتمانية ،أو مسبقة الدفع داخل
الكويت وخارجها.
وخالل فترة الحملة ،التي تسري من
 1مارس حتى  30أبريل  ،2021يحصل
عمالء البنك على فرصة واحدة للدخول
ف ــي ال ـس ـحــب ت ـل ـقــائـ ًـيــا م ـقــابــل ك ــل 10
ً
محليا باستخدام
دنانير يتم إنفاقها
البطاقة االئتمانية أو البطاقة مسبقة
الدفع ،و 3فرص مقابل كل  10دنانير
يتم إنفاقها خــارج الـبــاد باستخدام
البطاقة االئتمانية أو البطاقة مسبقة
الدفع.
وسيكون هناك  15فائزا محظوظين
في نهاية هذه الحملة ،حيث سيحصل
كل منهم على  100في المئة كاسترداد
نقدي من قيمة مشترياته ،بما ال يزيد
عـلــى  1000دي ـنــار لـكــل فــائــز .وسيتم
تحديد الفائزين في سحب إلكتروني
بتاريخ  23مايو  ،2021تحت إشراف
م ـم ـثــل وزارة الـ ـتـ ـج ــارة وال ـص ـن ــاع ــة،
وسيتم التواصل معهم عبر الرسائل

النصية واال ت ـصــال الهاتفي والبريد
اإللكتروني.
ويـ ـح ــرص "ال ـخ ـل ـي ــج" ع ـلــى الـتـمـيــز
وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات
للعمالء ،ولهذا يقدم حملة االسترداد
النقدي لعمالئه من حاملي البطاقات
االئتمانية ومسبقة الدفع ،على أمل أن
يستفيدوا من هذه الحملة ويحالفهم
الحظ في الفوز هذا العام.
وتحمل بطاقات البنك االئتمانية
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـمـ ـمـ ـي ــزات الـ ـت ــي يـمـكــن
للعمالء االستفادة منها ،حيث توفر
هذه البطاقات لهم العديد من العروض
المتعلقة بالسفر كالخصومات على
أسـعــار الـفـنــادق ،وال ــرح ــات ،وتأجير
الـسـيــارات .بــاإلضــافــة إلــى ذل ــك ،يمكن
ل ـع ـم ــاء ب ـط ــاق ــات ال ـب ـن ــك االئ ـت ـمــان ـيــة
االسـتـفــادة مــن الــدخــول المجاني إلى
صالة المطار في أكثر من  600مطار
حــول الـعــالــم .كما يمكنهم ربــح نقاط
"الخليج" على جميع مصروفاتهم عبر
البطاقة خالل الحملة الصيفية ،ويمكن
استبدال هذه النقاط برحالت مجانية
أو ح ـجــز ف ــي ال ـف ـن ــادق أو بــاقــة سـفــر،
وتمنح هذه البطاقات حاملها تأمين

السفر له ولعائلته ،ويمكن استخدامه
للحصول على فيزا الشنقن.
وتــرتـكــز مـنـتـجــات وخ ــدم ــات البنك
على إرضاء العميل وتلبية متطلباته،
فقد تمت إضافة العديد من المزايا إلى
الـبـطــاقــات الشخصية مسبقة الــدفــع،
منها الحماية مــن عمليات االحتيال
م ــع ال ـن ـظ ــام ال ـث ــاث ــي اآلمـ ـ ــن ال ـخ ــاص
ببنك الخليج خ ــال عمليات ا لـشــراء
ال ـتــي تـتــم عـبــر اإلن ـتــرنــت ،إل ــى جانب

مدار الساعة ،وبمنتهى السرعة والدقة.
ُ
وت ـع ــد خ ــدم ــة واتـ ـس ــاب األعـ ـم ــال أداة
مهمة لدعم النشاط التأميني لقطاعات
الشركة ،وتقديم خدمة إضافية للعمالء،
وتعزيز آليات التواصل معهم .ومن خالل
تـبــادل الــرســائــل عبر الــرقــم ،98555710
يـسـتـطـيــع ال ـع ـم ـيــل إنـ ـج ــاز ال ـع ــدي ــد من
األعمال والمعامالت لدى "بيتك -تكافل"
بمنتهى المرونة والسرعة ،من أي مكان،
وفي أي وقت ،بما يتناسب مع ظروفه،
واألج ــواء الحالية التي تتطلب تقليل
ف ــرص ال ـت ــداف ــع والـ ـت ــزاح ــم ،وتـسـهـيــل
وسائل تقديم الخدمة عن ُبعد ،مراعاة
لـ ـلـ ـظ ــروف واالشـ ـ ـت ـ ــراط ـ ــات ال ـص ـح ـيــة
والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية
من حكومة الكويت.

«وربة» يباشر سحوبات ً«السنبلة»
المؤجلة ويعلن  30فائزا

خصومات فــوريــة تصل حتى  20في
المئة لدى أكثر من  300مطعم ومقهى،
وخ ـصــومــات تـصــل إل ــى  25فــي المئة
ل ــدى أكـثــر مــن  150مـحــا تـجــاريــا في
الكويت ،وذلك في العديد من القطاعات
كالسفر والترفيه ،الصحة والتجميل،
وغيره.

أعلن بنك وربة أنه سيستمر
ب ـع ـم ــل الـ ـسـ ـح ــوب ــات ال ـمــؤج ـلــة
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،بـ ـحـ ـض ــور م ـم ـث ــل عــن
وزارة ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة وال ـص ـن ــاع ــة
وموظفي بنك وربــة ،ملتزمين
بـ ــاالش ـ ـتـ ــراطـ ــات وال ـم ـع ــاي ـي ــر
الصحية والوقائية المتمثلة
ف ـ ــي الـ ـتـ ـب ــاع ــد االجـ ـتـ ـم ــاع ــي،
بـنــاء على تــوصـيــات الجهات
الصحية.
وقـ ــرر ال ـب ـنــك م ـبــاشــرة ال ـس ـحــوبــات األسـبــوعـيــة
المؤجلة عن شهر مارس من اليوم ،حيث سيشهد
السحب السنبلة األسبوعي لثالثة أسابيع ،وبما
أن هناك  10فائزين لكل سحب على حدة ،فسيعلن
ّ
ً
البنك أسماء  30فائزا في يوم واحد ،ليتسلم كل فائز
منهم  1000دينار ،كما سيتم السحب عن  7فائزين
بسحوبات السنبلة  ،Kidsعن شهر مارس أيضا.
ّ
وي ـم ــث ــل ح ـس ــاب ال ـس ـن ـب ـلــة ال ـخ ـي ــار األمـ ـث ــل لكل
الراغبين بتوفير األموال وتحقيق عوائد مالية ثابتة
فرص
على أرصدتهم في الوقت نفسه ،إضافة إلى
ٍ
للفوز بجوائز نقدية طوال العام.
وح ــول ال ـش ــروط ،يتطلب اآلن وج ــود  100د .ك
لدخول سحوبات السنبلة األسبوعية والسحوبات

الـكـبــرى ،علما بــأن العميل
ال يــزال يحصل على فرصة
واحدة مقابل كل  10د .ك في
الحساب ،والفرص تحتسب
عـ ـل ــى حـ ـس ــب أدن ـ ـ ــى رص ـي ــد
ب ــالـ ـحـ ـس ــاب خ ـ ــال ال ـش ـه ــر.
لذلك يجب أن يكون قد مضى
عـلــى الـمـبـلــغ شـهــر كــامــل في
الـ ـحـ ـس ــاب ل ـل ـت ــأه ــل لـلـسـحــب
األسـبــوعــي ،وشـهــران كامالن
للسحوبات الكبرى الحتساب الـفــرص .وال توجد
قيود أو حــدود للسحب واإليــداع ،كلما زاد المبلغ
المودع زادت فرص العميل للربح.
ُيذكر أن بنك وربة أطلق أحدث حلوله المصرفية
 Customer Onboardingوفق بنود استراتيجيته
ّ
الخمسية الطموحة التي تمكن غير عمالئه من التقدم
بطلب فتح حساب السنبلة بطريقة إلكترونية سهلة
عبر موقع البنك اإللكتروني ،دون الحاجة إلى زيارة
أي ف ــروع الـبـنــك ،وف ــي غـضــون خـمــس دقــائــق فقط،
وم ــن خ ــال الـنـظــام اآلل ــي الـجــديــد ال ــذي يستخدمه
لتطبيق هذه الخدمة وينفرد به في القطاع المصرفي
الكويتي ،سيتمكن العمالء الجدد من استكمال طلب
فتح حساب السنبلة في أي وقت وأي مكان.

 %3.8انكماش اإليرادات غير النفطية بالكويت في ٢٠٢٢/٢٠٢١
مع توقعات بالعجز للمرة الثامنة على التوالي
فـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت تـ ـسـ ـتـ ـع ــد الـ ـك ــوي ــت
ل ـلــدخــول ف ــي ال ـع ــام ال ـثــامــن على
التوالي من العجز المالي ،تتزايد
الــرغ ـبــة ف ــي تـحـقـيــق ال ـمــزيــد من
اإلصالحات في البالد .إذ يتوقع
مشروع موازنة وزارة المالية لعام
 2022/2021أن تـصــل اإلي ـ ــرادات
والنفقات إلى  10.9مليارات دينار
( 36.1مليار دوالر) ،و 23مليار
ديـنــار ( 76.1مليار دوالر) خالل
العام ،بزيادة  45.7في المئة و6.9
في المئة على التوالي ،مقارنة مع
قيم العام السابق.
وبحسب "ميد" تتوقع الكويت
عـجــزا فــي الميزانية ق ــدره 12.1
مـلـيــار دي ـنــار ( 40مـلـيــار دوالر)
للسنة المنتهية فــي  31مــارس
 ،2022بانخفاض  13.8في المئة
مـقــارنــة مــع العجز الـمـقــدر لهذا
العام البالغ  14مليار دينار .ومن
الـمـتــوقــع أن تنكمش اإليـ ــرادات
غ ـيــر ال ـن ـف ـط ـيــة ب ـن ـس ـبــة  3.8في
المئة لتصل إلى  1.8مليار دينار
فــي  ،2022/2021مــع تــوقــع نمو
اإلي ــرادات النفطية بنسبة 62.2
في المئة لتصل إلى  9.1مليارات
دينار.
ودع ـ ــا وزي ـ ــر ال ـمــال ـيــة خليفة

حمادة إلى "إصالحات اقتصادية
ومــالـيــة جــذريــة" للمساعدة في
خفض النفقات وزيادة اإليرادات
غير النفطية .وبحسب الوزير،
ف ـ ــإن "الـ ـحـ ـل ــول ال ـس ـه ـلــة ل ــزي ــادة
السيولة قد استنفدت".

الديون والنفقات
ومن بين الحلول التي يشير
إليها حمادة ،بيع األصول المدرة
للدخل من صندوق االحتياطي
ال ـعــام ،والـتــوقــف خ ــال سـنــوات
العجز عن تحويل  10في المئة
من إيرادات الدولة إلى صندوق
األجيال.
وت ـ ـ ـ ــم اس ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــدام صـ ـ ـن ـ ــدوق
االج ـ ـ ـيـ ـ ــال ،الـ ـمـ ـص ــدر الــرئ ـي ـســي
لـتـمــويــل الـمـيــزانـيــة فــي الــدولــة،
لسد العجز في األشهر األخيرة.
كما قدم مجلس الوزراء مشروع
ق ـ ــان ـ ــون ف ـ ــي ف ـ ـبـ ــرايـ ــر ل ـل ـس ـمــاح
بسحب  5مليارات دينار سنويا
مــن ص ـنــدوق األج ـي ــال ال ـقــادمــة،
لكن من المتوقع أن تواجه هذه
الخطوة مقاومة.
وبـحـســب م ــا ورد ع ــن رئـيــس
مجلس األمة مرزوق الغانم فإن

ال ـس ـحــب م ــن ص ـن ــدوق األج ـي ــال
القادمة سيكون "مسألة خطيرة
لـلـغــايــة" ،وبالنظر إلــى التركيز
الــرئ ـي ـســي ل ـل ـص ـنــدوق ع ـلــى أنــه
يستهدف دعم أجيال المستقبل
وليس للجيل الحالي .كما رفض
م ـج ـلــس األمـ ـ ــة الـ ـع ــام ال ـمــاضــي
تمرير قانون الدين العام الذي
يـسـمــح ل ـل ـكــويــت ب ــاق ـت ــراض 20
مليار دينار على مدى  30عاما.
ول ــم ت ـعــد ال ـكــويــت إل ــى ســوق
الـ ــديـ ــون الـ ــدولـ ــي م ـن ــذ طــرح ـهــا
األول لسندات اليورو بوند في
 ،2017بعد انقضاء المخصصات
الحالية في أكتوبر من ذلك العام.
وبحسب حمادة ،فإن إجراء ات
إص ـ ـ ـ ــدار ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات "والـ ـسـ ـح ــب
المنظم والمحدود من صندوق
األجيال ليست حلوال إصالحية،
ل ـك ـن ـهــا إجـ ـ ـ ــراء ات مــؤق ـتــة يجب
ات ـخ ــاذه ــا ل ـلــوفــاء بــاالل ـتــزامــات
الفورية التي تتمثل في الرواتب
واإلعانات".

تخفيضات اإلنفاق
ت ـم ـث ــل ال ـ ـ ــروات ـ ـ ــب واإلعـ ـ ــانـ ـ ــات
حوالي  71.6في المئة من نفقات

ال ـك ــوي ــت ال ـم ـخ ـطــط ل ـهــا الـبــالـغــة
 23مـ ـلـ ـي ــار ديـ ـ ـن ـ ــار ه ـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام،
بزيادة  5.4في المئة عن ميزانية
 .2021/2020ويمكن تفسير هذا
االرت ـف ــاع فــي اإلن ـفــاق جــزئـيــا من
خالل "ارتفاع تكاليف التوطين،
نـ ـ ـظ ـ ـ ًـرا ألن األجـ ـ ــانـ ـ ــب ي ـش ـغ ـلــون
وظ ـ ــائ ـ ــف م ـن ـخ ـف ـضــة األج ـ ـ ــر فــي
استبدالهم
الحكومة ،وقد يكون ً
بالسكان المحليين مكلفا" ،كما
قـ ــال راجـ ـ ــو ،ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
لشركة  .Marmoreوأضاف" :ومع
ذل ــك ،فـقــد زادت نـفـقــات الــرواتــب
باستمرار في السنوات األخيرة
بنسبة  6فــي المئة سنويا منذ
 ،2017 /2016عـ ـل ــى ا ل ـ ــر غ ـ ــم مــن
ان ـخ ـف ــاض ال ـت ـض ـخــم خـ ــال هــذه
الفترة".
وخ ـف ـضــت ال ـك ــوي ــت م ــوازن ــات
الكيانات الحكومية 2021/2020
بنسبة  20فــي الـمـئــة فــي يونيو
ك ـج ــزء م ــن تــداب ـيــر لـلـتـعــامــل مع
" ،"19 Covidل ـكــن ا لـبــر لـمــا نـيـيــن
ً
قـ ــاومـ ــوا ت ــاريـ ـخـ ـي ــا تـخـفـيـضــات
اإلنفاق.
وفــي أغسطس ،صــوت النواب
ض ـ ــد مـ ـ ـش ـ ــروع ق ـ ــان ـ ــون كـ ـ ــان مــن
شأنه أن يسمح لشركات القطاع

الخاص بخفض الرواتب بنسبة
 50ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ب ـس ـب ــب ال ـ ــوب ـ ــاء.
كـمــا رف ــض االق ـت ــراح ألن تنفيذه
ب ــأث ــر رج ـع ــي يـنـتـهــك ال ــدس ـت ــور،
وال يحمي نحو  72أ لــف كويتي
يعملون في القطاع الخاص.

التنويع
وت ــؤك ــد ال ـض ـغــوط الـمــالـيــة الـتــي
أبرزتها ميزانية  2022/2021الحاجة
إل ــى تخفيف اعـتـمــاد الـكــويــت على
عــائــدات الـنـفــط .وتـفـتــرض مـســودة
الميزانية متوسط سعر  45دوالرا
لـلـبــرمـيــل ،ول ـك ــن ت ــم ت ـحــديــد نقطة
التعادل عند  90دوالرا للبرميل.
وب ـح ـس ــب الـ ــوزيـ ــر ح ـ ـمـ ــادة ،ف ــإن
الــزيــادة األخـيــرة في عــائــدات النفط
"لن تغطي التزامات الميزانية ،ولن
تــؤخــر أو تـقـلــل االلـ ـت ــزام بـمـشــروع
قوانين تهدف إلــى زي ــادة السيولة
ف ــي صـ ـن ــدوق االح ـت ـي ــاط ــي الـ ـع ــام".
ومــن المرجح أن يــؤدي االنخفاض
المتوقع في اإليرادات غير النفطية
للكويت بنسبة  3.8فــي المئة إلى
زي ــادة المخاطرة بوضعها المالي
على المدى المتوسط.
ويقول راغو إن جزءا كبيرا من

اإليرادات غير النفطية التاريخية
لـ ـلـ ـك ــوي ــت ُيـ ـ ـع ـ ــزى إل ـ ـ ــى الـ ــرسـ ــوم
اإلداريــة والرسوم التي تفرضها
الــدوائــر الحكومية ،والـتــي ربما
ت ــم ال ـت ـنــازل ع ــن بـعـضـهــا بسبب
" "19 Covidالـعــام الماضي ،وأن
" 17فــي الـمـئــة فـقــط مــن عــائــدات
 2022/2021ستكون من مصادر
غـيــر نـفـطـيــة ،مـمــا يـشـيــر إل ــى أن
جهود الكويت لتنويع اقتصادها
ال تزال في مهدها".

تمويل المشاريع
على الرغم من عجز الميزانية،
م ــن ال ـم ـتــوقــع أن تـنـمــو الـنـفـقــات
الرأسمالية بنسبة  20في المئة
ف ــي  .2022/2021و ت ـش ـمــل أ كـبــر
االلتزامات المجدولة لهذا العام
ا لـمــد فــو عــات التقريبية لتوسعة
مـ ـبـ ـن ــى الـ ـ ــركـ ـ ــاب  2ب ـق ـي ـم ــة 360
مليون ديـنــار فــي مـطــار الكويت
الدولي .معسكر الحرس الوطني
ال ـع ـس ـكــري  86.6م ـل ـيــون دي ـن ــار؛
والـ ـت ــوسـ ـع ــة  50مـ ـلـ ـي ــون ديـ ـن ــار
لمحطة الـصــرف الصحي فــي أم
الهيمان.
ف ــي حـيــن أن ــه م ــن ال ـمــأمــول أن

يكون لإلنفاق الرأسمالي تأثير
م ـضــاعــف ع ـلــى االقـ ـتـ ـص ــاد ،فــإن
أه ـم ـي ــة ال ـت ـم ــوي ــل ال ـج ــزئ ــي عـلــى
األقل لهذه المخططات من خالل
مصادر تمويل بديلة تتزايد في
ال ـب ــاد .وي ـقــول راغ ــو إن مــوافـقــة
الكويت على قانون الدين العام
الــذي يسمح لها باالستفادة من
أس ـ ـ ــواق الـ ـسـ ـن ــدات ال ــدولـ ـي ــة أم ــر
"حتمي".
وبحسب حمادة ،فإن السماح
بــالـسـحــب مــن ص ـنــدوق األج ـيــال
ال ـقــادمــة ق ــد يــوفــر بـعــض الــزخــم
الذي تشتد الحاجة إليه للبرامج
التي تهدف إ لــى تخفيف الندرة
ال ـمــال ـيــة ون ـض ــوب ال ـس ـيــولــة في
الخزانة.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف" :ي ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــق لـ ـشـ ـع ــب
ال ـك ــوي ــت ال ـش ـع ــور بــالـطـمــأنـيـنــة
بشأن التزامات الدولة تجاههم،
وم ـ ــن واج ـب ـن ــا ت ــوف ـي ــر ال ـس ـيــولــة
الكافية في خزانة الدولة بطريقة
مستدامة ،وليس يوما بعد يوم
أو شهرا بعد شهر".
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تواصل الشيخة سعاد الصباح
بالمزيد من
رفد المكتبة الوطنية ُ
اإلصدارات المهمة ،التي تعنى
بالتاريخ الكويتي.

ّ
يترقب الفنان محمد الصيرفي عرض
مسلسله التراثي «الوصية الغائبة» في
رمضان المقبل ،إلى جانب ظهوره في
مسلسل «الغريب».

19

قال الروائي خالد النصرالله إن ظهور
المطبعة الحديثة كان بمنزلة انفجار
معرفي إنساني َّ
قدم للبشرية خدمات
جليلة.

مايكا مونرو في مطاردة
غير مرئية مع «المراقب»

ً
تصوير الفيلم ينطلق قريبا بمشاركة غلوسمان وغورمان
ّ
لتكو ن
وقع االختيار على النجمة العالمية مايكا مونرو،
ثالثيا فنيا مع النجمين الشهيرين كارل غلوسمان وبيرن
غورمان ،من أجل خوض التجربة المثيرة لفيلم "المراقب"
(.)Watcher
ومن المقرر أن يتصدى إلخراج تجربة اإلثارة والتشويق
المرتقبة من خالل العمل ،النجم كلوي أوكونو ،والذي يجهز
حاليا موقع التصوير وجميع استعدادات العمل النطالق
تصويره قريبا خالل الشهر الجاري.
ُ
ويـعــد "ا ل ـمــرا قــب" ،ا لــذي تــم اإل ع ــان عنه ســا بـقــا ،أول فيلم
روائي طويل ألوكونو ،مخرج الفيلم القصير " ،"Slutالحائز
جائزة  ،AFIوا لــذي يركز على فتاة صغيرة ساذجة تصبح
هدفا لسيدة قاتلة عندما تحاول إعادة اختراع نفسها إلثارة
إعجاب األوالد في بلدتها الصغيرة في تكساس.
يتبع فيلم "ا ل ـمــرا قــب" ا لــزو جـيــن ا لـشــا بـيــن جــو لـيــا وتلعب
ش ـخ ـص ـي ـت ـه ــا (م ـ ـ ــون ـ ـ ــرو) ،وف ــرانـ ـسـ ـي ــس وي ـ ـج ـ ـسـ ــده ال ـف ـن ــان
ً
(غ ـل ــوس ـم ــان) ،أث ـن ــاء ان ـت ـقــال ـه ـمــا إل ــى ش ـقــة ج ــدي ــدة م ـع ــا فــي
بوخارست ،تماما كما ينتشر الذعر على مستوى المدينة
ب ـشــأن قــا تــل متسلسل مـحـتـمــل طـلـيــق ،و جــو ل ـيــا ،ا ل ـتــي تجد
نفسها منعزلة فــي محيطها ا لـجــد يــد ،تتألم بشكل متزايد

من االعتقاد بأنها مطاردة من مراقب غير مرئي في المبنى
ا ل ـم ـجــاور ،و ف ـقــا لـتـقــار يــر فـنـيــة كـشـفــت بـعـضــا مــن تفاصيل
العمل المرتقب.
ُي ــذك ــر أن مــاي ـكــا م ــون ــرو مـمـثـلــة أم ـيــرك ـيــة م ــن مــوال ـيــد 29
مــايــو  1993فــي ســانـتــا بــربــرا ،بــواليــة كــالـيـفــورنـيــا ،وكــانــت
تأمل قبل التحاقها بمجال التمثيل احتراف رياضة الكايت
سيرفينغ ،وبالصدفة أدت أول أدوارها السينمائية في عام
 ،2012حيث حصلت على دورها األول عندما تم اختيارها
ً
لتلعب دورا إلى جانب الممثل زاك إيفرون في فيلم بأي ثمن،
بعدها بدأت تنهال عليها العروض الفنية ،لتجسد دورا في
فيلم حلقة بلينغ ،إلى جانب إيما واتسون ،وفي فيلم "عيد
العمال" (.)2013
كـمــا شــار كــت مــو نــرو كبطلة ا لـجــزء ا لـثــا نــي مــن فيلم " يــوم
االستقالل" ،إ لــى جانب النجوم العالميين ليام هيمسورث
وجـيــف جــولــدبـلــوم وج ــوي كـيـنــغ ،تــألـيــف كــارتــر بــانـشــارد،
وإ خــراج روالن إيميريش ،وا لــذي جــاء في  2016بعد إنتاج
الجزء األول بعشرين عاما ،وا لــذي انطلق عرضه األول عام
 ،1996وهو من أفالم الخيال العلمي ،وحاز جائزة أوسكار،
وتدور أحداثه عن غزو فضائي لألرض.

مايكا مونرو

ديمي لوفاتو

كارلي كلوس وجوشوا كوشنير

سبايك لي

سبايك لي يرأس لجنة مهرجان كان

كلوس وكوشنير يستقبالن مولودهما األول

ديمي لوفاتو تطلق ألبومها الجديد في أبريل

يترأس المخرج األميركي سبايك لي لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي بدورته الرابعة
والسبعين التي تقام في يوليو.
وكان من المقرر أن يتولى سبايك لي هذا الدور العام الماضي ،غير أن جائحة "كوفيد"19-
حالت دون إقامة الحدث ،وسيبقى لي "وفيا اللتزاماته" ،وسيتولى رئاسة الدورة الـ 74التي تقام
بين  17-6يوليو ،وفق بيان للمنظمين أشاروا فيه إلى أن التحضيرات جارية لهذا الحدث ،إذ
شاهد أعضاء لجنة اختيار األعمال أفالما كثيرة لهذه الغاية ،وسيتم إعالن التشكيلة الرسمية
لألفالم المشاركة في المهرجان وأعضاء لجنة التحكيم مطلع يونيو.
ويسود ترقب كبير لنسخة مهرجان كان ،وإذا ما سمحت الظروف الصحية ،فسيكون هذا
الملتقى السينمائي األهم منذ أكثر من عام ،بعدما أرغمت أكثرية المهرجانات الكبرى في
(أ ف ب)
األشهر الماضية إلى إلغاء فعالياتها أو تنظيمها افتراضيا.

أعلنت عارضة األزياء األميركية الشهيرةكارلي كلوس ،وزوجة عارض األزياءجوشوا
كوشنير ،في صفحتها على موقع التواصل ،عن والدة طفلهما األول.
وذكرت أنهما لم يتفقا بعد على اسم المولود الجديد بل نشرا صورة له ،وانهالت
التعليقات على صفحتها التي تحظى بماليين المتابعين حول العالم ،والذين سارعوا
إلى تهنئتهما بهذه المناسبة السعيدة.
ومــن بين مشاهير المهنئين ،الـعــار ضــة الشهيرة جيزيل بــو نــدكـيــن ،الـتــي كتبت:
"استفيدوا من كل لحظة ،األوالد يكبرون بسرعة" ،أما الممثلة األميركية كايت هادسون
فقد علقت من خالل رسومات بشكل قلب.
وكانت كلوس وكوشنير أعلنا عن الحمل في أكتوبر الماضي ،ونشرا صورة لكلوس
وهي ترتدي مالبس بحر تكشف عن بطنها المنتفخ.

قررت النجمة العالمية ديمي لوفاتو اتخاذ خطوات أكثر قوة وجدية في مشوارها الفني،
بعد أن طوت تماما صفحة إدمانها ،وهي الفترة التي عاشتها في أجواء مضطربة.
وكشفت لوفاتو ،البالغة  28عاما ،أنها بصدد إطالق ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل
اسم " ،"Dancing With the Devil…The Art of Starting Overأبريل المقبل ،وهو ألبومها
األول منذ عام .2017
وكشفت عبر صفحتها بموقع "إنستغرام" ،والتي تضم أكثر من  101مليون شخص،
عن صورة متحركة للترويج لأللبوم ،وأشارت في تعليق إلى أنه سيطلق  2أبريل المقبل.
واأللـبــوم من إنتاج لوفاتو ومديرها سكوتر ب ــراون ،ومــن المقرر أن تدعمه من خالل
مسلسلها الوثائقي " "Demi Lovato: Dancing with the Devilالمرتقب عرضه على
"يوتيوب"  23الجاري.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :ال تحتقر كيد الضعيف في عملك م ـه ـن ـيــا :أن ــت ال ـي ــوم ف ــي م ــوض ــع اخـتـبــار
فربما يؤذيك أكثر من غيره.
فحاول النجاح بمنطقك ووعيك.
ً
ً
عاطفيا :احترام شريك العمر مسألة ال عاطفيا :أفكار الحبيب منشغلة بك وهو
ً
بانتظار اتصالك ليهدأ.
مستاء.
بحث فيها ،حتى لو كنت
ً
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :الحكمة فــي أال تتدخل في اجتماعيا :أنت في حاجة إلى العزلة بعيدا
عن الناس لمراجعة ذاتية.
أمور الناس كي ال يلوموك.
رقم الحظ.38 :
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ً
م ـه ـن ـي ــا :ق ــد ي ـك ــون الـ ـي ــوم م ـض ـطــربــا
ّ ً
ّ
ومـحــمــا بــالـمـشــاكــل فاعتمد الــرويــة
والصبر.
ّ
ً
ً
عاطفيا :يد واحدة ال تصفق خصوصا
ً
لمستقبل واعد تريدانه معا.
ً
اجتماعيا :دافع عن أفكارك في لقاءاتك
ّ
االجتماعية ،ولكن بتهذيب وروية.
رقم الحظ.39 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :قد ال تسير األمور بحسب رغبتك
وهــذا ال يعني أنــك ال تستطيع تحقيق
شيء.
ً
ً
عاطفيا :تستطيعان معا ممارسة هواية
ما ّ
تشد أواصر ارتباطكما.
ً
ً
ّ
اجتماعيا :تود كثيرا االلتقاء باألصدقاء
في مناسبات عدة للترويح عن نفسك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :يمر وضع العمل بمصائب متراكمة
وعليك المساعدة إليجاد الحلول.
ً
عاطفيا :ال وقت لديك في هذه األيام للبحث
في األمور العاطفية وما شابهها.
ً
اجتماعيا :أصلح بين أفراد عائلتك تزداد
ًّ
حبا ويتضاعف احترامهم لك.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :ت ـت ـع ـ ّـرض لـلـكـ ّثـيــر م ــن األس ـئ ـلــة
ُ
المهنية ويطلب منك النصح.
ً
عاطفيا :الموسيقى تهذب الــروح وتثير
المشاعر فــا بــأس إن استمعتما إليها
ً
معا.
ً
اجتماعيا :ال تهمل احتياجاتك الخاصة
فهي قد تريحك من أعباء المسؤولية.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مـهـنـيــا :تـهـيــئ األفـ ــاك فــرصــة ل ــك كي
تستمر في عملك فاغتنمها.
ً
عــاطـفـيــا :تشعر بحاجة إلــى الحبيب
ل ـي ـخ ـف ــف عـ ـن ــك بـ ـع ــض الـ ـعـ ـن ــاء الـ ــذي
تتحمله.
ً
انفعالك استعن
ـال
ـ
ح
ـي
ـ
ف
:
ـا
ـ
ي
ـ
ع
اجـتـمــا
ّ
بالصمت على غضبك تخف المشكلة.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :تبدو اليوم غير قادر على االلتزام
بمسؤولياتك فال تدع ذلك يؤخرك.
ً
عاطفيا :حبيبك انسان ّرائع فاعطه من
وقتك وعامله بما يستحق.
ً
ّ
تتعرض مع بعض معارفك
اجتماعيا:
ّ
لمواضيع اجتماعية حساسة فتتهرب
منها.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :يمر الجميع بمحنة قاسية لكنك
تعرف بأي وسائل تتغلب عليها.
ً
عاطفيا :يعلم شريك عمرك بما تعمل
ّ
وبـ ـم ــا ت ـف ــك ــر وه ـ ــو ح ــائ ــر فـ ــي كـيـفـيــة
مساعدتك.
ً
ً
اجتماعيا :إذا ّقدم لك أحدهم ّ شيئا أو
ّ
خدمة فاشكره ألن به تدوم النعم.
رقم الحظ.27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مـهـنـيــا :إن اسـتـمــررت فــي عملك بثبات
ّ
ومثابرة فالبد أن تنجح.
ً
عــاط ـف ـيــا :تــواجـهـكـمــا ع ــواص ــف لستما
ً
سببها فتضامنا معا حتى تزول.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :يـ ـهـ ـت ـ ّـم بـ ـع ــض األق ـ ــرب ـ ــاء
بـمـشــاريـعــك الشخصية بـهــدف النصح
واإلرشاد.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تقوم بأعمال إضافية في عملك
ّ
وتتشبث بالمركز الذي تديره.
ً
عاطفيا :أحــوالــك العاطفية جيدة على
الرغم من جميع العوائق التي تعترضك.
ً
اجتماعيا :وهبك الله أذنين اثنتين وفم
واحد لتستمع أكثر مما تقول.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :المسؤوليات الكثيرة تضعضع
األهم.
أفكارك ً ومن ّالمفروض أن تركز على ّ
الحب من أسمى العواطف وأرقها
عاطفيا:
فتعامال معه على هذا األساس.
ً
اجـتـمــاعـيــا :مـهــاراتــك االجـتـمــاعـيــة قوية
ّ
وتستطيع تبوؤ مركز مهم إن أردت.
رقم الحظ.22 :
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سعاد الصباح ترصد عهدي جابر العيش ونجله صباح
استعرضت في كتاب جديد الجوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية بفترة حكميهما
الفي الشمري

تواصل الشيخة سعاد
الصباح رفد المكتبة الوطنية
بالمزيد من اإلصدارات
ُ
المهمة ،التي تعنى بالتاريخ
الكويتي ،مستعرضة
ً
عهودا مهمة لشخصيات
فاعلة تركت بصمات ّ
جلية،
وساهمت في إرساء دعائم
الدولة الحديثة.

في عهد الشيخ
صباح بن جابر
ازدهرت التجارة
واهتم بأحوال
السوق والتجار
وفرض األمن

أصـ ــدرت دار س ـعــاد الـصـبــاح للنشر
ً
ً
والـتــوزيــع كتابا جــديــدا عــن الكويت في
عهد الحاكمين الثالث والرابع «الكويت في
عهدي جابر بن عبدالله الصباح وصباح
بن جابر الصباح» ،لرفد المكتبة الكويتية
بما غاب عنها من رصد لعهود مهمة من
التاريخ الكويتي وشخصيات فاعلة تركت
بصمات ّ
جلية على هذا التاريخ.

استكمال المشروع
وقـ ــالـ ــت «الـ ـ ـ ـ ــدار» إن كـ ـت ــاب د .س ـعــاد
ال ـص ـب ــاح ي ــأت ــي اس ـت ـ ّك ـم ــاال لـمـشــروعـهــا
الـتــأريـخــي ال ــذي تـمــخــض حـتــى اآلن عن
كـتـبـهــا «مـ ـب ــارك ال ـص ـبــاح مــؤســس دول ــة
ال ـك ــوي ــت ال ـح ــدي ـث ــة» و«صـ ـق ــر ال ـخ ـل ـيــج...
ع ـبــدال ـلــه مـ ـب ــارك الـ ـصـ ـب ــاح» ،و«ال ـك ــوي ــت
فــي عـهــد عـبــدالـلــه بــن ص ـبــاح الـصـبــاح»،
و«الـ ـك ــوي ــت ف ــي ع ـهــد م ـح ـمــد ب ــن صـبــاح
الصباح».
وأضافت أن المؤلفة عرضت الجوانب
االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة والسياسية
ألوض ــاع الـكــويــت والكويتيين فــي فترة
حكم الشيخ جابر بن عبدالله الصباح،
ثــالــث حـكــام الـكــويــت ،ال ــذي ام ـتــدت فترة
حكمه من  1814إلى  ،1859واشتهر بلقب
«جابر العيش» ،وفترة حكم نجله الشيخ
ص ـبــاح ب ــن ج ــاب ــر ،ال ـتــي ام ـت ــدت م ــن عــام
 1859إلى أن توفاه الله عام .1866

 6مباحث
وأوضـ ـح ــت أن ال ـكــات ـبــة اس ـت ـنــدت في
ّ
تقصيها لمظاهر ووقائع فترتي الحكم
ّ
هاتين إلى كم كبير من الكتب والبحوث
والوثائق العربية واألجنبية.
ّ
وبينت أن الكتاب اشتمل على مقدمة
و 6مـبــاحــث ،وج ــاء المبحث األول تحت
عنوان «سيرة حياة» ،والثاني «األوضاع
االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة» ،والـ ـ ـث ـ ــال ـ ــث «األوض ـ ـ ـ ـ ــاع
االج ـت ـمــاع ـيــة» ،وال ــراب ــع «ت ـط ــور عــاقــات
الكويت مــع نجد والبحرين» والخامس
«ت ـط ــور ال ـع ــاق ــات م ــع ال ـق ــوى اإلقـلـيـمـيــة
األخــرى» ،واألخير جاء بعنوان «الكويت
والسعي إلى التوازن بين القوى الكبرى».

كتب ووثائق
وذكرت أن المؤلفة رصدت في المبحث
األول عالقة الشيخ جابر بوالده الشيخ
ع ـب ــدال ـل ــه ال ـص ـب ــاح ال ـ ــذي ح ـك ــم ال ـكــويــت
مدة  38عاما خالل الفترة ،1814 - 1776
وتحيل إلى عدد من الوقائع ما يؤكد أنه

كان يعين أباه في تسيير أمور الكويت.
واستخلصت الكاتبة ،من عدد من الكتب
والوثائق ،أن الشيخ جابر بن عبدالله كان
حكيما وحازما وكريما ومتواضعا وهادئ
الطبع ،وتؤكد تمسكه بحقوق أهل الكويت
وم ـم ـت ـل ـكــات ـهــم ،وح ــرص ــه ع ـلــى حـمــايـتـهــا
والدفاع عنها.
وق ــال ــت إنـ ــه إض ــاف ــة إلـ ــى ح ــرص ــه على
إق ــام ــة الـ ـع ــدل ب ـي ــن أفـ ـ ــراد ش ـع ـب ــه ،سـعــى
الشيخ جابر إلــى إقــامــة عــاقــات متوازنة
مــع الـقــوى المحيطة بالكويت ،والحفاظ
عـلــى اسـتـقــالـهــا ،وخـصــوصــا مــع الــدولــة
العثمانية ،وما أثبت ذلك أن سفن الكويت
كانت ترفع في تلك الفترة الرايات المحلية.

ازدهار التجارة
وأوضحت أن المؤلفة تطرقت بعد ذلك
إل ــى ف ـتــرة حـكــم الـشـيــخ ص ـبــاح بــن جــابــر،
التي استمرت سبع سنوات فقط ،وترصد
مظاهر ازدهار التجارة وركوب البحر في
عهده ،حيث اهتم بأحوال السوق والتجار
وفرض األمن.
وأفادت بأن الحالة االجتماعية في تلك
الفترة اتسمت بالتغيير ،إذ شهدت الكويت
عملية انتقال وهجرات من مختلف أنحاء
نجد إليها ،وعلى الرغم من كل ذلــك ،فقد
كان التسامح عنوان الكويتيين األبرز في
تلك الفترة ،والتي أعطت الكاتبة من خاللها
لمحات عن وضع التعليم والصحة وبناء
المساجد ومكانة الشعر والشعراء خاللها.
ودعـ ــت دار س ـع ــاد ال ـص ـبــاح ك ــل مهتم
ّ
بتمعن
إلى الرجوع لهذا الكتاب للوقوف
على الحياة الكويتية بمختلف جوانبها
واتـجــاهــاتـهــا فــي فـتــرتــي حـكــم الشيخين
جابر بن عبدالله وصباح بن جابر.

عصب الحياة التجارية
ويــركــز اإلص ـ ــدار فــي الـمـبـحــث الـثــانــي،
ع ـل ــى تـ ـط ــور األوضـ ـ ـ ــاع االقـ ـتـ ـص ــادي ــة فــي
عـهــد الشيخين جــابــر وص ـبــاح ،فيعرض
لحالة األســواق باعتبارها عصب الحياة
التجارية ،ثم لألنشطة االقتصادية والمهن
التي اشتغل بها أهالي الكويت ،ثم طرق
ً
التجارة البحرية والبرية ،مشيرا إلــى أن
الـشـيــخ جــابــر بــن عـبــدالـلــه الـصـبــاح اهتم
بأحوال السوق والتجار ،وكان من عاداته
الـخــروج لالطالع على حالة السوق الذي
كــان يعقد خــارج البوابة الرئيسية لسور
المدينة ،ومراقبة حركة البيع والشراء بين
أهل المدينة والبدو القادمين من خارجها،
والــذيــن كــانــوا ينصبون خيامهم فــي هذا

غالف اإلصدار
ّ
المكان ،وكــان يتدخل بنفسه أو من خالل
ّ
أحد أعوانه لحل أي نــزاع أو خالف ينشأ
بين البائعين والمشترين ،واستمر الشيخ
صباح في انتهاج هذا المسلك بعد والده.
وذكر بيلي (أحد المستشرقين في عام
 )1863أن «ب ـ ــازار» أو س ــوق ال ـكــويــت كــان
يقصده الـعــرب والـعـجــم ،وأرج ــع ذلــك إلى
عاملين رئيسين؛ هما عدل الحكام ،واحترام
قواعد حرية التجارة.
وق ــام شـيــخ الـكــويــت بتوفير األم ــن في
األس ـ ــواق حـتــى يـتــم الـبـيــع والـ ـش ــراء دون
ت ـجــاوز مــن أي ش ـخــص ،وك ــان أش ـهــر من
تولى هذه المهمة هو الشيخ دعيج نجل
الشيخ جابر في عهد شقيقه الشيخ صباح،
والـ ــذي وردت اإلش ـ ــارة إل ـيــه تـفـصـيــا في
المبحث األول.
كــانــت أس ــواق الـكــويــت عــامــرة بالسلع،
وحسب بروكس في عام  1829استوردت
ال ـكــويــت ال ـت ـمــور وال ـح ـن ـطــة م ــن الـب ـصــرة،
واألق ـ ـم ـ ـشـ ــة واألرز وال ـ ـس ـ ـكـ ــر وال ـخ ـش ــب
والبهارات من الهند ،والقهوة من اليمن،

الشيخ جابر
بن عبدالله
ً
كان حكيما
ً
ً
وحازما وكريما
ً
ومتمسكا بحقوق
أهل الكويت
وممتلكاتهم
جانب من األسواق القديمة في الكويت

والدخان والفواكه المجففة من بالد فارس،
واألقمشة والتمور والسمك من البحرين،
وذلـ ـ ــك ل ــاس ـت ـه ــاك ال ـم ـح ـل ــي ،أو إلع ـ ــادة
تصديرها إلى أماكن أخرى.
وإض ــاف ــة إلـ ــى م ــا ذك ـ ــره ب ــروک ــس ،كــان
الكويتيون يحصلون على «ا لــد بــس» من
الـقـطـيــف ،والــدبــس هــو عـســل الـتـمــر الــذي
يــأتــي م ــن ن ــوع مـعـ ّـيــن م ــن ال ـت ـمــور ،أطـلــق
عليه اسم «الخنيزي» ،وهو رطب مشهور
بشدة حالوته.
يذكر بروکس أن الكويت كانت المصدر
الرئيسي الحتياجات شمال ووسط نجد
م ــن الـقـمــح وال ـق ـهــوة وال ـس ـلــع ال ـضــروريــة
األخ ــرى .وأض ــاف :يتردد أن قيمة واردات
الكويت بلغت  500ألف روبية.
وف ــي الـمـبـحــث ال ـس ــادس تــركــز الكاتبة
على تطور العالقات الكويتية والبريطانية،
وتقول« :ازداد االهتمام البريطاني بالكويت
كجزء من استراتيجيتها في منطقة الخليج،
واحتلت الكويت مكانة خاصة في هذا الشأن
لـعــدة أس ـبــاب اقـتـصــاديــة وسـيــاسـيــة .فمن
الناحية االقتصادية ،كــان لموقع الكويت
على رأس الخليج أهمية کطریق تجاري
م ــن ش ــرق الـبـحــر األب ـي ــض الـمـتــوســط إلــى
الهند ،وسواحل شرق إفريقيا وبالعكس،
وم ــاء م ــة م ـي ـنــاء ال ـك ــوي ــت ل ـه ــذا ال ـغ ــرض،
وامتالك الكويتيين أسطوال تجاريا كبيرا
عمل بنشاط في نقل البضائع والمؤن في
الخليج والهند وشرق إفريقيا».
وفيما يتعلق بالناحية السياسية ،تشير
إلى أن الكويت أصبحت من ثالثينيات القرن
الـتــاســع عـشــر ســاحــة للتنافس اإلقليمي،
وم ــن ث ــم أص ـب ــح م ــن الـ ـض ــروري أن يـكــون
لـبــريـطــانـيــا ن ـف ــوذ ف ـي ـهــا .وتـسـتـشـهــد بما
قاله قاله لوريمر في «دليل الخليج» من أن
العالقات بين الشيخ جابر في شركة الهند
الشرقية والسلطات البريطانية بالخليج
اتسمت بالصداقة والمودة ،وأنه كان دمثا
ومجامال في رسائله مع ممثليها .وكان ذلك
استمرارا للسياسة التي اتبعها والده الشيخ
عبدالله األول.

ّ
بيت الشعر في الفجيرة يكرم  6شعراء
َّ
الفجيرة
كرم بيت الشعر في ً
ستة شعراء عرب ،تقديرا
لمنجزهم ،بمناسبة اليوم
العالمي للشعر.

ً
احـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاال بـ ــال ـ ـيـ ــوم ال ـع ــال ـم ــي
َّ
ل ـل ـش ـع ــر ،كـ ـ ــرم ب ـي ــت ال ـش ـع ــر فــي
الفجيرة ،التابع لجمعية الفجيرة
االجتماعية الثقافية ،أمس األول،
سـتــة ش ـعــراء ع ــرب ب ــدرع مسبار
ً
األم ــل ل ـلــريــادة الـشـعــريــة ،تـقــديــرا
ل ـم ـس ـيــرت ـهــم ال ـش ـع ــري ــة الـ ــرائـ ــدة،
ومـســاهـمــاتـهــم ال ـب ــارزة فــي إث ــراء
الـ ـمـ ـشـ ـه ــد الـ ـثـ ـق ــاف ــي اإلم ـ ــارات ـ ــي
والعربي.
وي ــأت ــي ال ـت ـك ــري ــم ،ال ـ ــذي شمل
الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــراء :خـ ـلـ ـي ــل ع ـي ـل ـب ــون ــي،
ود .مصطفى الـهـبــرة ،ومعتصم
ح ـمــزة ،وح ـســان ع ــزت ،وســاجــدة
الموسوي ،ووائل الجشي ،ضمن
االستراتيجية الثقافية لجمعية
الفجيرة الرامية إلى توفير البيئة
الداعمة لإلبداع الفكري والثقافي،
من خالل االحتفاء برواد الثقافة،
وتحفيز المبدعين والموهوبين
ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ـج ــاالت األدب ـي ــة
والمعرفية.
وأفاد خالد الظنحاني ،رئيس
م ـج ـل ــس إدارة ال ـج ـم ـع ـي ــة ،ب ــأن
"ال ـف ـج ـي ــرة ال ـث ـقــاف ـيــة" ارت ـ ــأت من
خالل بيت الشعر أن تسلط الضوء
بمناسبة الـيــوم العالمي للشعر
ع ـلــى نـخـبــة م ــن ال ـش ـع ــراء ال ـعــرب
الرواد في عوالم القصيدة الملهمة،
وأن تجعل من هذه المناسبة وقفة
ت ـقــديــر واحـ ـت ــرام وإكـ ـب ــار ل ـهــؤالء
ال ـش ـع ــراء ال ــذي ــن "غ ـ ــذوا رصـيــدنــا
الـ ـشـ ـع ــري الـ ـع ــرب ــي ب ـن ـتــاجــات ـهــم
النوعية ،لتظل الكلمة الشعرية في
الوطن العربي متألقة ومحافظة
على غزارة وجودة عطائها".
وأك ـ ــد ال ـظ ـن ـحــانــي أن تسمية

جايتو
جازدانوف...
اكتشاف
متأخر!

طالب الرفاعي
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كتبت في هذهّ الزاوية بتاريخ  17فبراير الماضي ،أن
مــن أراد أن يتعلم كتابة قصة قصيرة مبدعة ،فيمكنه
الوثوق بتجربة الكاتب اإلسباني خوان خوسيه ّ
مياس،
ّ
وأن يتعلم منها الكثير.
ً
وها أنا أكتب اليوم ،وتحديدا للشباب من الكاتبات
ّ
والكتاب ،أن من أراد قراء ة درس عملي في كتابة الرواية
المبدعة ،فعليه بقراء ة رواية  Gaito Gazdanovجايتو
جازدانوف ( )1971 - 1903المعنونة بـ "طيف ألكسندر
ولف  ،The Specter of Alexander Wolfوالتي نشرها
الكاتب في طبعتها الفرنسية األولى عام .1948 /1947
مــع األ ســف لــم يـعــرف قــراء العربية الكثير عــن أعمال
ّ
والروائي والصحافي جايتو جازدانوف ،وهذه
القاص
ُ
الرواية التي نشرت بترجمتها العربية عن دار الكرمة
القاهرية ،بطبعتها األولى  ،2018هي الرواية الوحيدة
المترجمة للكاتب ،و هــي إذ تجمع بين تشويق روا يــة
السيرة الذاتية وحبكة الرواية البوليسية ،فإنها تأتي
مضفورة بالتشويق ومليئة بمعاني الحياة.
ْ
وم ـ ــن ي ـب ـحــث ف ــي س ـي ــرة ح ـي ــاة ال ـك ــات ــب جـ ــازدانـ ــوف،
ال ـم ــول ــود ف ــي س ــان ــت ب ـط ــرس ـب ــورغ ،وال ـ ــذي حـ ــارب ضــد
ال ـش ـيــوع ـي ـيــن ،وه ــاج ــر إلـ ــى ت ــرك ـي ــا ث ــم ب ـل ـغ ــاري ــا ،حـتــى
عمل
استقر في باريس عــام  ،1923يكفي أن
يعرف أ نــه ِ
ً
ّ ً
"حماال ،ومنظف عربات القطار ،وميكانيكيا في مصنع
ِّ
سـيـتــرويــن ،ومـ ــدرس لـغــة فــرنـسـيــة ،ول ـغــة روس ـي ــة ،كما
عمل سائق سيارة أجرة ليلي ألكثر من خمس وعشرين
سنة" (ص.)223
ُ
أردد عــن قـنــاعــة؛ هـنــاك ًمــن يــولــد تـحــت نـجــم الـسـعـ ًـد،
ْ
ُ
وهـنــاك مــن يــولــد مـتـعــوســا ويـعـيــش ويـمــوت متعوسا.
ومجال الفكر واألدب والكتابة.
بيئة
وأنا هنا أتكلم عن
ً
ً
فهناك كاتب ينشر عمال واحدا ويلتفت العالم إليه ،كما
صاحب روا يــة "العطر" األلماني باتريك
هي الحال مع
ّ
ً
زو سـكـيـنــد ،و هـنــاك كــتــاب ،كتبوا أ عـمـ ًـاال أد بـيــة عظيمة،
لـكــن لسبب أو آل خ ـ ّـر ،كــان ا لـحــظ بـعـيــدا عـنـهــمّ ،فعاشوا
وماتوا وهم في الظل والتعاسة! ومؤكد أن حظ كاتبنا
جازدانوف ضمن الفئة الثانية .فهو بالرغم من أنه درس
تاريخ األدب ،واأللسن ،وعلم االجتماع،
في "السوربون"
ُ
فإنه  -لسبب قدري  -أهملت أعماله أثناء حياته ،لينتبه
ً
ّ
ويعتبرها أعماال خالدة ،بعد أن
العالم إليها ويبجلها ً
مات جازدانوف متعوسا !
"طيف ألكسندر ولف" واحدة من الروايات التي
رواية ً
تعرف تماما كيف تمسك بالقارئ ،ومع ًالجملة األولى
والسطر األول ،يجد ا لـقــارئ نفسه ُمـقــادا بحبل السرد
والـتـشــويــق وبـحـكــايــة الـبـطــل ،الـتــي ســرعــان مــا تتحول
لتكون حكايته هو ،ألن الرواية مكتوبة بصيغة ضمير
المتكلم ،و هــي روا يــة صغيرة ( 221صفحة) ،خاصة أن
ّ
ّ
ومتعمقة يتمكن من
جــازدا نــوف يمتلك معرفة كبيرة
خاللها مــن ا لـغــوص فــي دوا خــل النفس البشرية ،وبما
يجعل ا لـنــص قطعة مــن ا لـتـشــو يــق بمنعطفات مشاعر
اإلنسان!
ّ
ـوي ث ــاث ح ـكــايــات م ـتــداخ ـلــة ومــتـصـلــة
ـ
ح
ـ
ت
ـة
ـ
ي
ال ــروا
ّ
فيما بينها ،تتمثل األولى في ًإطالق الراوي النار على
شخص ال يعرفه ،ويرديه قتيال  ،ويحمل عذاب الضمير
معه طوال وقته ،ولحين يعثر على مجموعة قصصية،
يشعر من خاللها أن كاتبها ألكسندر ولف هو الشخص
نفسه ا لــذي أطلق النار عليه ،فيصرخ فيه ا لـســؤال :هل
هو صاحب المجموعة القصصية
الرجل لم يمت؟ وهل ً
المعنونة بـ« :سآتي غدا »؟
الحكاية الثانية في ا لــروا يــة ،هي التقاء هذا ا لــراوي،
بالسيد فوزنيسنسكي ،ليكتشف أ نــه صــد يــق للكاتب،
ّ
يتفجر شوقه لمقابلة الكاتب ،للتأكد من أنه
وبقدر ما
الشخص ذا تــه ا لــذي أ طـلــق ا لـنــار عليه ،و تــأ تــي الحكاية
ّ
بتعر ف ا لــراوي على سيدة تأخذ قلبه .وتسير
الثالثة
الـحـكــايــات ال ـثــاث مـتـضــافــرة لـتـعــريــة مـشــاعــر وأع ـمــاق
النفس البشرية ،ولحين يلتقي الراوي بالكاتب ،ويتحقق
من أنه هو الشخص ذاته الذي أطلق عليه النار ،وتقع
المكاشفة بينهماُ ،
ويكمل جــازدا نــوف ســرده اآل ســر في
ّ
ّ
ّ
تشتت قلبه بعشيقة مختلفة ،ا لـتــي تلمح لــه ًبتعر فها
على شخص عشقته حتى لم تستطع منه فكاكا ،وتأتي
ال ـخــات ـمــة ب ــأن يـ ــزور ال ـ ــراوي حـبـيـبـتــه ،وي ـس ـمــع ص ــراخ
ليساعدها
عراكها مع شخص في غرفة نومها ،ويركض
ً
بإطالق النار على ذلك الشخص ،الذي يتبين فيه الحقا
أنه ألكسندر ولف!
الرواية تصعد بالقارئ إلى مرتفعات عالية من السرد
والحبكة .لكن مــا يؤخذ عليها أنها تقوم فــي أكثر من
حكاية على المصادفة ،وهذا ليس في مصلحة أي عمل
إبداعي!

حصاد

جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن
قوائمها القصيرة

خالد الظنحاني وسليمة المزروعي والشعراء المكرمون
درع الـ ـتـ ـك ــري ــم ب ــاس ــم "م ـس ـب ــار
ً
األم ــل" جــاء تعبيرا عــن األهمية
التاريخية التي يمثلها المسبار
ً
للعرب جميعا ،من حيث إنه ّقدم
صورة حضارية لإلنسان العربي،
وب ــره ــن ع ـلــى أن ن ـجــم الـمـعــرفــة
ً
العربي ال يأفل أبــدا ،وأن للعرب
همما وبصمات وخبرات وطاقات
ً
تصنع المفارقات ،فضال عن إبراز
ال ــدور المهم للشعر فــي توثيق
م ـثــل ه ــذه ال ـم ـن ـجــزات العظيمة
لألمم والشعوب.
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ق ــال ــت سـلـيـمــة

ال ـمــزروعــي ،مــديــرة بـيــت الشعر
ب ــال ـف ـج ـي ــرة" :ال ـت ـك ــري ــم جـ ــزء مــن
ثقافتنا الـعــربـيــة ،وتـقــديــرا لمن
أثروا تراثنا اإلنساني ،ونحن في
هذه المناسبة العالمية حرصنا
ً
ع ـل ــى قـ ــول ك ـل ـمــة شـ ـك ــرا ل ـه ــؤالء
الشعراء الـعــرب الــذيــن أعـلــوا من
مكانة الكلمة الشعرية في سماء
اإلبداع العربي بمسيرة عطاء ال
ينضب" .وأشارت المزروعي إلى
حــرص بيت الشعر في الفجيرة
على تسليط الضوء على القامات
الـشـعــريــة اإلمــارات ـيــة والـعــربـيــة،

والسعي لتكريمها وتشجيعها
عـ ـل ــى االسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ف ـ ــي ال ـع ـط ــاء
واإلس ـ ـهـ ــام ف ــي إث ـ ـ ــراء األرصـ ـ ــدة
الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ب ـق ـصــائــد
ً
ودواوي ــن شعرية مميزة ،فضال
عن إقامة فعاليات متنوعة تهدف
إل ــى االرت ـق ــاء بــال ـمــادة الشعرية
ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــويـ ـي ــن ال ـم ـح ـل ــي
والعربي.

الريادة الثقافية
بـ ــدورهـ ــم ،ت ــوج ــه ال ـم ـكــرمــون

ب ــال ـش ـك ــر واالم ـ ـت ـ ـنـ ــان لـجـمـعـيــة
الـفـجـيــرة االجـتـمــاعـيــة الثقافية
وبـيــت الشعر على هــذا التكريم
واالح ـت ـف ــاء ال ـم ـت ـفــرد ،مـشـيــديــن
ب ــالـ ـجـ ـه ــود ال ـث ـق ــاف ـي ــة الـ ـ ـب ـ ــارزة
ل ـل ـج ـم ـع ـيــة فـ ــي إث ـ ـ ـ ــراء ال ـم ـش ـهــد
الـ ـثـ ـق ــاف ــي الـ ـمـ ـحـ ـل ــي والـ ـع ــرب ــي
وال ــدول ــي ،واه ـت ـمــام ـهــا الــواســع
بالمثقف اإلماراتي والعربي في
شتى حقول الثقافة ،وهــو األمر
الذي يؤكد حرص المؤسسة على
تحقيق الريادة الثقافية.

أعلنت جائزة الشيخ زا يــد للكتاب في اإل مــارات ،أمس
األول ،القوائم القصيرة لدورتها ا ل ـ  15فــي فــروع اآلداب
والمؤلف الشاب وأدب الطفل والناشئة.
وضـمــت الـقــائـمــة الـقـصـيــرة لـفــرع اآلداب ثــاث رواي ــات،
هــي" :أن تعشق ا لـحـيــاة" للبنانية علوية صـبــح ،و" غــر فــة
المسافرين" للمصري عزت القمحاوي ،و"في أثر عنايات
الزيات" للمصرية إيمان مرسال.
وشملت قائمة المؤلف الشاب ،الموجهة للمبدعين دون
سن األربعين ،رواية "ليلة يلدا" للمصرية غادة العبسي،
وروا ي ــة " مــا تــر كــت خـلـفــي" للفلسطينية شــذى مصطفى،
ودراسـ ــة نـقــديــة بـعـنــوان "إش ـكــال ـيــات ال ــذات ال ـس ــاردة في
الرواية النسائية السعودية" للباحثة السعودية أسماء
مقبل األحمدي.
أما القائمة القصيرة لفرع أدب الطفل والناشئة ،فضمت
رواية "حديقة الزمرد" للمغربية رجاء مالح ،ورواية "رحلة
فـنــان" للتونسي مـيــزو نــي بـنــا نــي ،وروا ي ــة "ا لـغــول ونبتة
العليق" لإلماراتية نسيبة العزيبي.
وقالت الجائزة بموقعها على اإلنترنت ،إنها ستواصل
إع ــان ال ـقــوائــم الـقـصـيــرة لـبــاقــي فــروع ـهــا الـتـسـعــة خــال
األسابيع القليلة المقبلة.
ويحصل الفائز في كل فرع على ميدالية ذهبية وشهادة
تقدير وجائزة مالية بقيمة  750ألف درهم إماراتي (200
أ لــف دوالر) ،فيما يحصل ا لـفــا ئــز بلقب "شخصية العام
الثقافية" على مليون درهم.
ويـ ـق ــام ح ـف ــل ت ـك ــري ــم افـ ـت ــراض ــي ل ـل ـف ــائ ــزي ــن ف ــي م ــاي ــو،
بالتزامن مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب.
(رويترز)

توابل ةديرجلا
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مسك وعنبر

محمد الصيرفي :الفنان الكوميدي عمره قصير

خبريات
أمينة تسجل أغنية
«ماتشرفوش الرجالة»

يخوض السباق الرمضاني بمسلسلي «الوصية الغائبة» و«الغريب»
عزة إبراهيم

يترقب الفنان محمد الصيرفي عرض مسلسله التراثي
«الوصية الغائبة» في رمضان المقبل ،إلى جانب ظهوره
المميز في الدراما الكوميدية (الغريب) مع الفنان طارق
العلي.
وأكد الصيرفي ،في لقاء مع «الجريدة» ،أن الفنان الكوميدي
عمره قصير ،لصعوبة الكتابة الساخرة ،لذلك قرر الخروج من
عباءة الكوميديا التي ارتداها لسنوات ،وتقديم شخصيات
جادة وشريرة ،لمزيد من التنوع .وإلى المزيد من التفاصيل:

الدراما
الكويتية
والخليجية لم
تتأثر بجائحة
كورونا إلى
حد الخسارة
ً
أحلم دائما
بتقديم أدوار
الشر التي
تبرز طاقة
الفنان

• ح ــدثـ ـن ــا ع ـ ــن م ـش ــارك ـت ــك
الرمضانية لهذا العام.
 ي ـ ـشـ ــاهـ ــدنـ ــي الـ ـجـ ـمـ ـه ــوره ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام فـ ــي شـخـصـيـتـيــن
مختلفتين ،إ حــدا هـمــا بطولة
مـسـلـســل "الــوص ـيــة الـغــائـبــة"،
إل ــى جــانــب بــاقــة مـتـنــوعــة من
النجوم الكبار ،كالفنان جاسم
النبهان وع ـبــداإلمــام عبدالله
وعـبــدالــرحـمــن الـعـقــل ،إضــافــة
إل ــى صــديـقــي الــراحــل مـشــاري
البالم ،وزهرة عرفات ،وغيرهم
من النجوم .والعمل من تأليف
وإنـ ـ ـت ـ ــاج م ـ ـشـ ــاري ال ـع ـم ـي ــري،
وإخراج حسين آبل.
ك ـم ــا أن ل ـ ــدي م ـش ــارك ــة فــي
ح ـل ـق ــة مـ ــن حـ ـلـ ـق ــات مـسـلـســل
ال ـغــريــب ،وه ــو عـمــل كوميدي
منفصل متصل ّ
أقدم من خالله

ش ـخ ـص ـي ــة ج ـ ــدي ـ ــدة وم ـم ـي ــزة
ستحظى بإعجاب الجمهور،
وخاصة أني أعود من خاللها
للكوميديا التي ارتبطت بها
لسنوات ،قبل أن أقرر الخروج
م ـ ـ ــن ع ـ ـبـ ــاء ت ـ ـهـ ــا بـ ــال ـ ـس ـ ـنـ ــوات
األخيرة.
• الكوميديا مجال صعب ال
يجيده إال فنان يمتلك موهبة
فريدة ...لماذا حاولت اإلفالت
منه؟
 ألن الفنان الكوميدي عمرهق ـص ـي ــر ،فــال ـك ـتــابــة ال ـس ــاخ ــرة
ل ـي ـســت س ـه ـلــة ،وت ـح ـت ــاج إلــى
ك ـ ــات ـ ــب م ـ ـخ ـ ـضـ ــرم مـ ـ ــن طـ ـ ــراز
خاص يمتلك أدواته .وإذا وجد
الفنان الكوميدي صعوبة في
تحصيل النص الجيد ،فسيقع
في مشكلة التوقف وعدم تقديم
أعمال جديدة ،وينتهي عمره
الفني عند هــذا الـحــد ،وحتى
إذا اك ـت ـف ــى ب ـت ـقــديــم ع ـم ــل كــل
حين وآخر ،وفقا لوجود نص
جيد ،فإن ذلك بالتأكيد سيؤثر
على حضوره .لذلك ،ورغم أني
مصنف كفنان كوميدي ،سواء
ف ــي األعـ ـم ــال ال ــدرام ـي ــة فضال
عــن تـقــديـمــي ع ــدة مــواســم من
برنامج "أبــوالـمـقــالــب" ،فإنني
ق ـ ــررت اتـ ـخ ــاذ م ـن ـحــى جــديــدا
فــي م ـش ــواري ال ـف ـنــي ،وتـقــديــم
أعمال جادة متنوعة .والحمد
لـلــه ،لقيت نجاحا كبيرا بين
الجمهور ،وكان آخرها الدراما
الـ ـت ــراثـ ـي ــة "رح ـ ـ ــى األي ـ ـ ـ ــام" فــي
رمضان الماضي.

الفنان محمد ياسين يشارك
في عمل إذاعي بالشارقة
ضـمــن سـعـيـهــا لـخــدمــة ال ـفــن الـخـلـيـجــي عــامــة،
تحرص إذاع ــة الـشــارقــة على استضافة الطاقات
الفنية الـكـبـيــرة لتعريف الـجـمـهــور بــآخــر أخـبــار
النجوم وأعمالهم الفنية والــدرامـيــة .ويحل على
إم ــارة الـشــارقــة الـفـنــان البحريني الكبير محمد
يــاسـيــن ،السـتـعــراض آخ ــر نـشــاطــاتــه الفنية عبر
إذاعتها ،متطرقا الــى العديد من المحطات التي
رافقت مسيرته الفنية.
وبهذه المناسبة ،قالت عبير الشاوي مدير إذاعة
الـشــارقــة" :بـســرور بــالــغ حــل بيننا الفنان الكبير
ً
ضيفا على اإلذاع ــة ،وتــأتــي هــذه االستضافة في
ضوء خططنا لتسليط الضوء على الفن والفنان
الخليجي ،وأثــره في بناء الذائقة الفنية ،إضافة
ً
إل ــى أنـهــا تشكل تـكــريـمــا لـكــل فـنــان لــه مـكــانــة في
نفوس جمهوره".
ع ـلــى صـعـيــد م ـت ـصــل ،أع ـل ـنــت إذاع ـ ــة ال ـشــارقــة
أنها أنجزت  30حلقة من مسلسل "بابا ياسين"
بالتعاون مع الفنان الكبير ،وهو مسلسل مخصص
لألطفال يستخلص العبرة من المواقف التي يمر
بها الفنان عبر القصة الهادفة والمواقف الحياتية،
وسيضيف أسـلــوب يــاسـيــن كـثـيــرا مــن التشويق
واإلثارة المحببة لألطفال.
في اإلطــار ذاتــه ،سيتاح لجمهور بابا ياسين

محمد ياسين
الـتـعــرف إلــى جــوانــب مختلفة مــن حياته الفنية،
وعوامل ابداعاته المختلفة ،والظروف التي رافقته
ً
حـتــى أص ـبــح ف ــي مـقــدمــة فـنــانــي الـخـلـيــج ،فـضــا
عــن الـمــواقــف الـطــريـفــة والـمـحــرجــة الـتــي مــر بها،
ويتعرف عليها المستمعون خالل حلقة برنامج
"وجوه عربية".

ُ
ً
يارا تحيي حفال
ً
افتراضيا  26الجاري

• ومــا ال ــدور ال ــذي لــم تقدمه
حتى اآلن؟
 ك ـنــت أح ـل ــم دائ ـم ــا بـتـقــديــمأدوار ال ـش ــر ،ال ـت ــي ت ـب ــرز طــاقــة
ال ـف ـنــان بـشـكــل ك ـب ـيــر ،ل ـكــن هــذا
الـحـلــم تحقق أخ ـيــرا ،إال أن ــه لم
يـ َـر النور ،فقد أنتجت مسلسال
ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان "الـ ـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ـ ــرة" ،ت ــأل ـي ــف
الفنانة أسمهان توفيق ،وألعب
فـيــه دور ال ـب ـطــولــة ،حـيــث أق ــدم
"العنصر األســود" بالعمل .وقد
جذبني المسلسل ،للدرجة التي
جعلتني أعود من خالله لإلنتاج
ب ـعــد ت ــوق ــف سـ ـن ــوات م ـنــذ آخــر
مسلسالتي "خطوات الشيطان"
فــي عــام  ،2018وك ــان أيـضــا من
تــأل ـيــف أس ـم ـه ــان ت ــوف ـي ــق .كما
أنـتـجــت وأخ ــرج ــت فــي الـســابــق
برنامجي الفكاهي "أبوالمقالب"،
ومسلسل "ال ـم ــزواج" ،وكــان من
تأليفي وبطولتي أيضا.
• مــاذا عن تفاصيل مسلسل
"الدائرة"؟ ومتى يخرج للنور؟
 الـعـمــل تــم تـصــويــره مطلعالـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ف ــي اإلم ـ ـ ــارات،
وق ـ ـبـ ــل انـ ـ ـ ـ ــدالع أزمـ ـ ـ ــة فـ ـي ــروس
ك ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ــا ،وه ـ ـ ـ ــو م ـ ـ ــن إخ ـ ـ ـ ــراج
اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ـ ـ ـ ـ ــي خ ـ ــال ـ ــد حـ ـسـ ـي ــن،
وبطولتي إلى جانب الفنانين:
غـ ـ ـ ـ ـ ــازي حـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــن ،وإبـ ـ ــراه ـ ـ ـيـ ـ ــم
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــاوي ،وع ـ ـب ـ ـيـ ــر أح ـ ـمـ ــد،
وشـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــاب جـ ـ ـ ــوهـ ـ ـ ــر وم ـ ـح ـ ـمـ ــد
الـ ـعـ ـجـ ـيـ ـم ــي ،كـ ـم ــا يـ ـ ـش ـ ــارك فــي
بطولته صديقي الراحل مشاري

الـ ـب ــام ،وي ـت ـن ــاول ق ـصــة مـثـيــرة
وشيقة نسجت خيوطها الكاتبة
الـمـخـضــرمــة أس ـم ـهــان تــوفـيــق،
لـكـنــي ال أسـتـطـيــع ال ـك ـشــف عن
ال ـمــزيــد م ــن ال ـت ـفــاص ـيــل ،لحين
خـ ــروج ال ـع ـمــل ل ـل ـنــور وعــرضــه
قريبا.
• أع ـم ــال ــك الـ ـج ــدي ــدة تـشـهــد
حضورا قويا لمشاري البالم...
حــدثـنــا عــن مـشــاهــده مـعــك قبل
رحيله المفاجئ؟
 م ـشــاري أخ ــو دن ـيــا ،وليسمـ ـج ــرد زمـ ـي ــل ،ب ــل ه ــو صــديــق
ع ـ ـمـ ــري .ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـص ــادف ــة أن ــه
ظهر في معظم أعمالي األخيرة
كصديقي أيضا ،فكنا صديقين
فــي مسلسل "رحــى األي ــام" وفي
"الوصية الغائبة" وفي "الدائرة"،
وم ـع ـظــم م ـش ــاه ــده م ـع ــي ،وأن ــا
سعيد بأنه تــرك للجمهور أثرا
طيبا ليراه ويتذكره حتى بعد
رح ـي ـل ــه الـ ـ ــذي أب ـك ــان ــا جـمـيـعــا.
فضال عــن ذلــك ،فقد استضفته
في إحدى حلقات "أبوالمقالب"،
ولم يكن يدري أنني أفعل مقلبا
إال بنهاية الحلقة ،لكنه رفض
ُ
إذاع ــة حلقته ،وبالفعل لــم تــذع
ح ـتــى اآلن ،ف ـهــو إنـ ـس ــان طيب
وم ــره ــف الـ ـح ــس ،وج ـم ـي ــع مــن
بالوسط الفني كانوا يقدرونه
وي ـح ـت ــرم ــون م ـش ــاع ــره الـطـيـبــة
النبيلة.
• كمنتج وف ـنــان ،كـيــف تــرى
حجم اإلنتاج الدرامي للموسم

محمد الصيرفي
الرمضاني في خضم "كورونا"؟
 أعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــره ت ـ ـحـ ــديـ ــا ك ـب ـي ــراخــاض ـتــه ال ــدرام ــا ف ــي مــواجـهــة
ال ـجــائ ـحــة ال ـعــال ـم ـيــة ،وال ـح ـمــد
لله لــم تتأثر الــدرامــا الكويتية
وال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ب ــال ـج ــائ ـح ــة إل ــى
حد الخسارة ،فالعمل مستمر،
واألعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال ف ـ ــي ت ـ ــزاي ـ ــد ،ح ـتــى
ت ـج ــاوزت الـ ـ ــ 20مـسـلـســا حتى
اآلن ،وأت ـم ـن ــى أن يـسـتـمــر هــذا
ال ـع ــدد ب ــال ــزي ــادة ف ــي ال ـس ـنــوات

الـمـقـبـلــة ،لــذلــك أرى أن الــدرامــا
استطاعت مــواجـهــة "كــورونــا"،
ولــوال خسارتنا الفادحة ألخي
مشاري البالم ،متأثرا بالفيروس
اللعين ،لقلت إن الدراما تغلبت
على الجائحة ،إال أن خسارتنا
ف ــي مـ ـش ــاري ك ـب ـي ــرة ،وال ن ــزال
جرحى بفراقه ،أسكنه الله فسيح
جناته هذا الفنان الخلوق واألخ
الوفي.

جمعية الفنانين الكويتيين تعمل
على تطوير مجلة عالم الفن
أعـ ـل ــن م ـج ـلــس إدارة ج ـم ـع ـيــة ال ـف ـنــان ـيــن
الـكــويـتـيـيــن ،أن ــه سـيـتــم الـعـمــل عـلــى تطوير
مجلة "عالم الفن" والتحول الرقمي لمحتواها
بـشـكــل ع ـصــري تـكـنــولــوجــي ،فــي حـيــن بــارك
ال ـف ـنــان ال ـقــديــر عـبــدالـعــزيــز ال ـم ـفــرج "ش ــادي
الخليج" رئيس مجلس اإلدارة هذه الخطوة
لترى المجلة النور بصورة عصرية تواكب
التحديث الرقمي.
وبهذا الشأن ،قال الموسيقار الفنان أنور
عبدالله نائب رئيس مجلس اإلدارة ،إن هذه
الخطوة اتخدتها الجمعية في التوقف المؤقت
للمجلة في الفترة الحالية على أن تتم إعادة
إصــدارهــا عــام  2022بشكل عـصــري حديث،
وينبع ذلــك مــن أهمية تطويرها باعتبارها
أحــد الـمـصــادر المعلوماتية للحركة الفنية
على المستوى المحلي والخارجي وتطوير
مـحـتــواهــا ،بــرؤيــة إعــام ـيــة عـصــريــة تــواكــب
ال ـم ـس ـت ـجــدات ف ــي ع ــال ــم ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ،مع
الـتــركـيــز عـلــى دور رواد ال ـفــن الـكــويـتــي بكل
مجاالت الفن ،ودور فنانين الكويت من جيل

ً
الشباب إلبرازهم إعالميا وتسليط الضوء على
إنتاجاتهم الفنية.
ورشـ ــح مـجـلــس إدارة جـمـعـيــة الـفـنــانـيــن
الكويتيين المخرج عبدالله عبدالرسول أمين
سر الجمعية ورئيس لجنة الشؤون المسرحية
لرئاسة لجنة وضــع الرؤية لتأسيس قاعدة
ومـنـظــومــة الـمـعـلــومــات اإللـكـتــرونـيــة خاصة
بجمعية الفنانين الكويتيين تحت عنوان
"ف ـن ــون ال ـك ــوي ــت" ،وتـشـمــل م ــواق ــع الـتــواصــل
االج ـت ـم ــاع ــي وال ـن ـش ــر اإلل ـك ـت ــرون ــي لـتـقــديــم
الـمـعـلــومــات والـمـحـتــوى المتعلق بالحركة
الفنية على المستوى المحلي والـخــارجــي،
وإبــراز األرشيف واإلرث الفني الكبير لمجلة
"عالم الفن" بشكل رقمي عصري.
وت ـ ـقـ ــدم رئـ ـي ــس وأع ـ ـضـ ــاء م ـج ـلــس إدارة
الجمعية بالشكر والتقدير للفنانين والنقاد
والباحثين الــذيــن ساهموا فــي المجلة منذ
تأسيسها حتى اآلن ،وكان لمساهمتهم األثر
الكبير في استمرارها على مدار خمسة عقود
ماضية.

أنور عبدالله

النصرالله :ترجمت ما ينقص المكتبة
العربية من األدب الغربي
قال الروائي خالد النصرالله
إن ظهور المطبعة الحديثة
كان بمنزلة انفجار معرفي
إنساني َّقدم للبشرية خدمات
جليلة.

نطمح
لترجمة كتب
الفلسفة
والتاريخ
والعلوم
وإصدارات
اليافعين

وفاة يافيت كوتو شرير
أفالم جيمس بوند

توفي املمثل األميركي
يافيت كوتو ،الذي كان في
سبعينيات القرن العشرين
أول أسود يؤدي دور
«شرير» في سلسلة أفالم
جيمس بوند ،وعرف الحقا
بدوره في فيلم «إليني» ،عن
عمر يناهز  81عاما.
وفي منشور عبر
«فيسبوك» ،وصفته زوجته
سيناون تيسا بأنه كان
«أسطورة» ،وكتبت متوجهة
إليه «لقد أديت دور الشرير
في بعض أفالمك ،لكنك
بطل حقيقي بالنسبة لي
ولكثر آخرين أيضا».
وحظي أداء املمثل
باالستحسان في دور
الدكتاتور د .كانانغا في
فيلم جيمس بوند «ليف آند
لت داي» عام  ،1973ثم رشح
لجائزة «إيمي» عن تجسيده
شخصية الدكتاتور
األوغندي عيدي أمني دادا
في فيلم «رايد أون إنتيبي»
التلفزيوني.
ثم تولى دور املسؤول
التقني دنيس باركر في
فيلم ريدلي سكوت «إليني،
وأسند إليه دور البطولة في
فيلم اإلثارة «رانيننغ مان».
(أ ف ب)

تعرض غرافيتي البريطاني
«بانكسي» للتشويه

فضة المعيلي

أق ــام ــت م ـن ـصــة ت ـك ــوي ــن ع ـب ــر صـفـحـتـهــا
ب ــ"إن ـس ـت ـغــرام" ،م ـحــاضــرة أون ــاي ــن بـعـنــوان
"التجريب في صناعة الكتاب".
وتحدث خــال المحاضرة الــروائــي خالد
ال ـن ـصــرال ـلــه ،الـ ــذي قـ ــال" :ب ـمــا أن ـنــا سنتكلم
عــن صناعة الـكـتــاب ،فيتوجب الحديث عن
االمتداد التاريخي لهذه الصناعة؛ متى بدأت؟
ومــا الــداعــي الــذي جعلها تبدأ؟ والمكونات
الـتــي أسـهـمــت فــي تغير وخـلــق وعــي العقل
بـ ـش ــري؟ وفـ ــي الـ ـج ــزء ال ـث ــان ــي ســأت ـك ـلــم عــن
تـجــربـتـنــا ف ــي دار الـ ـخ ــان ،وم ـحــاول ـت ـنــا في
التجريب والتجديد في جانب ونطاق محدود
جــدا ،وهو ترجمة األدب في الوقت الحالي.
كما نطمح أن ندخل في ترجمة كتب الفلسفة
والتاريخ والعلوم ،وحتى على مستوى األدب
أي ـضــا يـمـكــن أن نـتـنــوع ف ــي أدب الـيــافـعـيــن
والفنتازيا أو غيره".

مهنة الوراقة

يارا
ُ
ً
ً
ً
تحيي المطربة اللبنانية يارا حفال افتراضيا مباشرا ،يوم
ً
اعتبارا من التاسعة والنصف مساءً،
الجمعة ( 26الجاري)،
عبر منصة بث الموسيقى "أنغامي".
وستقدم يارا مجموعة من أجمل أغانيها بمختلف اللهجات
العربية ،بما فيها اللبنانية والمصرية والمغربية والخليجية،
على مدار ساعة كاملة.
وسـيـتــم بــث الـحـفــل عـبــر تطبيق أن ـغــامــي ،لـبــث الـحـفــات
ال ـم ـب ــاش ــرة ،ال ـ ــذي أط ـل ـق ـتــه ال ـم ـن ـصــة أخـ ـي ــرا ،والـ ـ ــذي يسمح
للمستخدمين بمشاهدة الحفالت ،والتفاعل معها ،والتعليق
عليها مباشرة.
و يـمـكــن للمستخدمين مـتــا بـعــة ا لـحـفــل ا لـمـمـيــز للنجمة
الـلـبـنــانـيــة واالس ـت ـم ـتــاع ب ــأج ــواء ال ـطــرب عـبــر مـجـمــوعــة من
األغاني التي ستؤديها يارا ،بما فيها "ما يهمك ،خدني معك،
وشفتو من بعيد".

•

تتعاون املطربة أمينة في
أغنية جديدة مع الشاعر
أيمن طويل ،تحمل اسم
"ماتشرفوش الرجالة"،
ألحان هاني فاروق،
وتوزيع إسالم شيتوس،
ومن املقرر طرحها خالل
األيام املقبلة على "يوتيوب"
ومنصات األغاني.
وطرحت أمينة مؤخرًا
أغنية "زي مانا" ،كلمات
عماد عبيد ،وألحان هاني
فاروق ،وتوزيع إسالم
شيتوس ،وقدمتها بشكل
جديد عن أغانيها السابقة،
وطرحت أيضا مطلع
العام الجاري أغنية "سوق
الجدعنة" ،التي جمعتها
باملطرب محمود معتمد،
من كلمات وألحان وتوزيع
إسالم مونتي ،وظهرت
في الكليب بشكل جديد
ومختلف مزج بني "LYRICS
فيديو" والفيديو كليب.

وتطرق النصرالله إلى الجانب التاريخي
الخاص بتصنيع الكتاب ،مشيرا إلى أنه في
الـســابــق ظـهــرت مهنة ال ــوراق ــة ،وه ــي حرفة
تـخـتــص بـبـيــع ال ـ ــورق وأدوات ال ـك ـتــابــة ،أو
الكتب ،أو نسخها أو تهذيبها أو تجليدها،
وكانت شائعة حتى في أوروب ــا ،فقد كانوا
ينسخون الكتب والرسائل نسخا يدويا ،ولم
تكن هناك أداة ،فكان الــوراق هو الــذي يقوم
بنسخ الكتب وخطها وتجليدها وتذهيبها،
وكان يقوم بمقام المطبعة وبأشياء متطورة.
ولفت إلــى أن تلك العملية كانت بطيئة،
وقبل ذلك كانت مرويات القصص واألخبار
واألح ـ ــداث ،إضــافــة إلــى قـيــام ال ــوراق بنسخ
الكتب ،فهو يقوم بتصحيح وتحرير الكتب،
وهذه إحدى وظائف دار النشر.
وذك ــر أن "ال ــوراق ــة مهنة ن ـ ــادرة ،وتتطلب

خالد النصرالله
العديد من المهارات واألمانة والسمعة الطيبة
واإلخالص في العمل ،وقد نشطت في العصر
العباسي األول ،لتشمل المعارف األخرى ،وليس
الحديث فقط ،ليعرف بعصر التدوين ،ليعود
الفضل إلى وعينا بالتاريخ العربي بسبب تلك
الفترة ،ومنها بدأت صناعة الكتاب ،ومن ثم بدأ
التدوين فعليا ،ليمتد إلى العصر العثماني،
وما بعده".

انفجار معرفي
وقــال النصرالله إن ظهور المطبعة كان
بـمـنــزلــة ب ــدء ان ـف ـجــار مـعــرفــي إن ـســانــي ق ـ َّـدم
للبشرية خدمات جليلة في الجانب الثقافي،
فقد كان األلماني يوهان جوتنبرغ صاحب
الفضل في اختراع آلة الطباعة في عام 1440م،
وط ـ َّـور قــوالــب الـحــروف التي توضع بجوار
بعضها ،ثم ُيوضع فوقها الــورق ،ويضغط
عليها ،فتكون المطبوعة.
وأش ــار إلــى أن جوتنبرغ بعد  35سنة
من اختراعها ذهــب وعرضها إلــى البالط
ال ـع ـث ـم ــان ــي ،م ـض ـي ـفــا أن ـ ــه تـ ــداولـ ــت قـصــة
مشهورة ،بــأن ُّ
السلطة العثمانية رفضت

وجود المطابع على أراضيها وحرمتها،
واستمر تحريمها ثالثة قرون.
كـمــا ت ـحــدث الـنـصــرالـلــه عــن تـجــربـتــه في
النشر والطباعة ،والتي بدأت منذ عام ،2005
ومن ثم أسس دار نوفا بلس ،وبعد ذلك أسس
مطبعة ديجتال مع شريكه وليد الشايجي
في دار الخان ،الفتا إلى أنه مع التكنولوجيا
الحديثة في صناعة الكتاب.
ولفت إلى اهتمامهم بتأسيس دار مختصة
بــالـتــرجـمــة ،وه ــي دار ال ـخــان ،وق ــد "طرحنا
في أذهاننا سؤاال؛ ما الذي ينقص المكتبة
العربية من األدب الغربي؟" ،مشيرا إلى أنهم
وضعوا نقاطا مهمة لدار الخان ،وهي عدم
تـكــرار العناوين الـمــوجــودة فــي دور النشر
األخ ــرى ،وأيضا هناك كتب كانت موجودة
لكنها انــدثــرت من دور النشر ،وقــد "تكفلنا
بــذلــك .آثــرنــا أن نتوغل فــي ثـقــافــات جــديــدة،
ً
فترجمنا كتبا عن األدب الكردي ،والفارسي،
واألف ـ ـ ـغـ ـ ــانـ ـ ــي ،وال ـ ـه ـ ـن ـ ــدي ،واألرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي
وال ــروس ــي" ،مــوضـحــا أن ال ــدار تهتم أيضا
باألدب المعاصر ،وأنها أول دار نشر كويتية
مختصة بترجمة األدب العالمي إلى العربية.

تعرض عمل فني لفنان
الغرافيتي البريطاني
بانكسي للتشويه ،بعد
أسابيع قليلة من ظهوره.
وكان الفنان الشهير ،الذي
مازالت السرية تحيط
بهويته ،نشر في وقت
سابق من مارس الجاري
مقطع فيديو يؤكد فيه أن
العمل الفني املوجود على
أحد جدران سجن «ريدينغ»،
والذي يظهر به سجني وهو
يهرب على حبل مصنوع
من مالءات السرير املربوطة
من أسفل بآلة كاتبة ،هو
عمله.
ونشرت جماعة ناشطة
تحمل اسم «سيف ريدنغ
غول» ،على «تويتر»،
منشورا قالت فيه إن العمل
الفني «تم إتالفه عمدا»،
ونشرت صورة للعمل
الخاص ببانكسي بعد
تشويهها ،حيث تظهر بها
لطخة حمراء فوق اآللة
الكاتبة ،مع عبارة «تيم
روبو» (أي فريق روبو)
تحتها.
ويعتقد أن «فريق روبو»
إشارة إلى فنان الجرافيتي
البريطاني الراحل ،كينغ
روبو ،وهو منافس سابق
لبانكسي.
(د ب أ)

ةديرجلا
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دوليات

مشاورات روسية  -إسرائيلية حول «حل سورية» و«نووي إيران»
روحاني :تلقينا رسالة أميركية ...وأطراف داخلية تعرقل رفع العقوبات لمكاسب انتخابية
ناقش وزير الخارجية الروسي
سيرغي الفروف مع نظيره
اإلسرائيلي غابي أشكنازي
سبل التوصل لتسوية في
ملفي سورية وإيران ،في وقت
تكثف موسكو جهودها
إلعادة ترتيب أوراقها بالشرق
األوسط ،في حين اتهم
الرئيس اإليراني حسن روحاني
رفع
خصومه بمحاولة عرقلة ً
العقوبات األميركية ،كاشفا
عن تلقيه رسالة من «البيت
األبيض» عبر وسيط أوروبي.

في خضم تحركات دبلوماسية
مـحـمــومــة إلعـ ــادة تــرتـيــب أوراق
م ــوس ـك ــو بــال ـم ـن ـط ـقــة وم ـح ــاول ــة
اإلمـ ـس ــاك بــأك ـبــر ق ــدر مـمـكــن من
مـ ـلـ ـف ــات الـ ـضـ ـغ ــط والـ ـمـ ـس ــاوم ــة
بمواجهة استراتيجية الواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ب ــال ـش ــرق
األوس ــط ،بحث وزي ــر الخارجية
ال ـ ـ ـ ــروس ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــرغ ـ ــي الفـ ـ ـ ـ ــروف
م ــع ن ـظ ـي ــره اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي غــابــي
أشكنازي ملفي ســوريــة وإي ــران،
باإلضافة إلى عدة قضايا أخرى.
وأكـ ــد الفـ ـ ــروف ،خ ــال مــؤتـمــر
م ـش ـتــرك ع ـق ــده ف ــي مــوس ـكــو مع
أش ـ ـك ـ ـنـ ــازي ،اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد روسـ ـي ــا
ل ـل ـع ـمــل ض ـم ــن ص ـي ـغ ــة مــوس ـعــة
حول التسوية في سورية ،بشرط
تمسك كــل أطــرافـهــا ب ـقــرار 2254
لمجلس األمن الدولي ،والسماح
ل ـل ـس ــوري ـي ــن ب ـت ـقــريــر مـصـيــرهــم
بأنفسهم.
ّ
وعـ ـ ـ ــلـ ـ ـ ــق ال ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ــروس ـ ــي
ع ـلــى اقـ ـت ــراح ال ـم ـب ـعــوث ال ــدول ــي
للملف ال ـس ــوري ،غـيــر بـيــدرســن،
بإشراك أطــراف أخــرى ،بما فيها
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة واالت ـ ـحـ ــاد
األوروب ـ ــي ،فــي عملية التسوية،
موضحا أن المراد من اقتراحات
بيدرسن هو جمع أطراف «مسار
أستانا» ،روسيا وإيــران وتركيا،
و»ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـم ـص ـغــرة» حــول
سورية ،والتي تشارك فيها أبرز
الدول الغربية وثالث دول عربية.
وأوضح أن بالده تركز على «دعم
اللجنة الدستورية السورية».
ولفت إلى أنه بحث مع نظيره
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي الـ ـمـ ـل ــف ال ـ ـنـ ــووي
اإليــرانــي ،في ضــوء إعــان البيت
األبيض سعيه إلى إحياء العمل
بــه مــع ط ـه ــران ،فــي حـيــن أعــربــت
متحدثة باسم الخارجية الروسية
ع ــن ق ـل ــق م ــوس ـك ــو ب ـع ــد ت ـقــاريــر
الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن
بــدء إي ــران تخصيب اليورانيوم
بــأجـهــزة مـتـطــورة مـحـظــورة في
منشأة نطنز تحت األرض.
وت ـ ـع ـ ــارض إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،حـتــى
اآلن ،عودة واشنطن إلى االتفاق
ال ـ ـنـ ــووي ،وهـ ــي ت ــري ــد مــواص ـلــة
الـضـغــوط على طـهــران للتوصل
الى اتفاقات واسعة تشمل برنامج
اي ـ ـ ـ ــران ال ـب ــال ـس ـت ــي وأن ـش ـط ـت ـهــا
اإلقليمية.

تعاون
عملياتي وثيق
بين موسكو
وواشنطن
تقدير ودعوة
في سورية
مــن جهته ،صــرح أشكنازي
شويغو

سعيد يلتقي المنفي
ويجدد دعم «توحيد ليبيا»
إيرانيون خالل احتفاالت بعيد النوروز في طهران أمس األول (أ ف ب)
بــأن «روسـيــا العــب رئيسي في
الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط .وهـ ــي ت ــؤدي
ً
ً
ً
دورا مهما جــدا فــي االستقرار
ً
اإلق ـل ـي ـم ــي .ن ـح ــن نـ ـق ــدر عــال ـيــا
مـ ـ ــوقـ ـ ــف الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس الـ ـ ــروسـ ـ ــي
ف ـ ــاديـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــر ب ـ ــوتـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ــداعـ ـ ــم
إلس ــرائـ ـي ــل وال ـ ـتـ ــزامـ ــه ال ـعـل ـنــي
بأمنها».
وأشار إلى أن «منطقة الشرق
األوس ــط تشهد تغيرات كبيرة
بعد اتفاقات السالم مع اإلمارات
والمغرب والسودان».
ودعـ ـ ـ ـ ـ ــا وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
اإلســرائ ـي ـلــي ،نـظـيــره الــروســي،
لــزيــارة إســرائـيــل الـتــي تستعد
إلج ــراء انتخابات مبكرة ،تعد
الرابعة خالل أقل من عامين ،في
 23مارس الجاري.
ومـ ـس ــاء أم ـ ــس األول ،بـحــث
وزي ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ال ـ ــروس ـ ــي،
فــي ات ـصــال هــاتـفــي مــع نظيره
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوري فـ ـيـ ـص ــل الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــداد،
س ـبــل ت ـعــزيــز عـمـلـيــة الـتـســويــة
ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي س ــوري ــة ب ــدون
تــدخــل خ ــارج ــي ،وأط ـل ـعــه على
ن ـ ـتـ ــائـ ــج جـ ــول ـ ـتـ ــه ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة
األخ ـيــرة الـتــي شملت اإلم ــارات
وال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة وق ـ ـطـ ــر ورك ـ ـ ــزت

على ضــرورة إعــادة دمشق إلى
جامعة الدول العربية.
وكـ ــانـ ــت إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل أظـ ـه ــرت
ً
أخيرا إشارات الى انها مستعدة
ل ـل ـمــواف ـقــة ع ـلــى ب ـق ــاء الــرئ ـيــس
بـ ـش ــار األسـ ـ ــد ف ــي ال ـس ـل ـطــة بــل
وم ـس ـت ـع ــدة ل ـل ـع ـمــل مـ ـع ــه ،كـمــا
حصل في صفقة لتبادل االسرى
جرت قبل اسابيع ومفاوضات
ح ــول ال ـع ـثــور عـلــى جـثــة طـيــار
إس ــرائـ ـيـ ـل ــي ي ـع ـت ـق ــد أن ـ ـ ــه دف ــن
بسورية قبل عقود.

وتصد
قصف ٍ
وجـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاء ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي-
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي فـ ــي وق ـ ــت أف ـ ــادت
دم ـشــق ب ــأن دفــاعــات ـهــا الـجــويــة
ت ـ ـصـ ــدت ل ـ ـعـ ــدد مـ ــن الـ ـض ــرب ــات
الـصــاروخـيــة اإلســرائـيـلـيــة على
الـ ـع ــاصـ ـم ــة دمـ ـش ــق وال ـ ـجـ ــوالن
المحتل مساء أمس األول.
وذك ـ ــر «ال ـم ــرص ــد الـ ـس ــوري»،
ومـقــره بريطانيا ،أن الضربات
الجوية «استهدفت مستودعين
لـلــذخـيــرة تــابـعـيــن لميليشيات
إيرانية تقاتل إلى جانب حكومة
دم ـش ــق ع ـلــى ب ـعــد كـيـلــومـتــرات

قليلة من مطار دمشق جنوبي
العاصمة».

التعاون الروسي -األميركي
في سياق قريب ،كشف وزير
الدفاع الروسي سيرغي شويغو،
أن روسيا والــواليــات المتحدة،
تحافظان على اتصاالت وثيقة
ف ــي س ــوري ــة ع ـلــى الـمـسـتــويـيــن
العملياتي والتكتيكي.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف شـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــو ،ف ــي
ت ـص ــري ـح ــات أمـ ـ ــس« :لـ ــن أخ ـفــي
عليكم ،أن ــه تــوجــد لــديـنــا الـيــوم
فـ ــي س ـ ــوري ـ ــة ،عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى
ال ـع ـم ـل ـيــاتــي وعـ ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى
ال ـت ـك ـت ـي ـك ــي ،اتـ ـ ـص ـ ــاالت وث ـي ـقــة
للغاية مع الــزمــاء األميركيين.
ً
قد يكون ذلك ســرا ،وأنــا أكشفه:
تجري االتصاالت عدة مرات في
اليوم ،في إدارة المجال الجوي،
وت ـن ـف ـي ــذ الـ ـت ــدابـ ـي ــر ف ـ ــي ال ـج ــو
لمكافحة اإلرهاب».

جولة ورسالة
في هذه األثناء ،اتهم الرئيس
اإلي ـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـس ـ ــن روحـ ـ ــانـ ـ ــي

ً
طريقا بحاويات النفايات خالل تظاهرة في بيروت
لبنانيون يغلقون
على العكس من ذلك ،حضر ملف وجود «حزب الله» في
سورية ونشاطه العسكري هناك كما في جنوب لبنان.
وتؤكد مصادر قريبة من الحزب أن الزيارة لم ينتج
عنها أي ق ــرارات .ولــدى س ــؤال هــذه الـمـصــادر عــن طلب
الروس من الحزب إجراء إعادة تموضع في سورية ،كان
ً
الجواب سريعا أن الحزب قام بالفعل بهذه العملية قبل
أشهر طويلة بعد انتهاء معظم المعارك العسكرية.
في المقابل ،وعلى الجانب الروسي ،هناك كالم يؤكد
أن البحث مع وفد «حزب الله» تركز حول قواعد االشتباك
بينه وبين إسرائيل ،وهو موضع بحث دائم بين الروس
واإلسرائيليين منذ فترة ،وسيتم التطرق اليه خالل زيارة
وزير الخارجية اإلسرائيلي غابي اشكنازي لموسكو.
ال ـش ــروط اإلســرائـيـلـيــة واض ـح ــة ،وه ــي أن ـهــا ال تــريــد
استهداف «حزب الله» وال النظام في سورية ،بل القوات
اإليرانية لتحجيم نفوذها ومنع تموضعها في سورية،
والدليل على ذلــك هو ما جــرى قبل أشهر عندما سقط

مـعــارضـيــه بــالـتـيــار الـمـتـشــدد
ب ـ ـ ـ «عـ ــرق ـ ـلـ ــة» رفـ ـ ــع ال ـع ـق ــوب ــات
األم ـيــرك ـيــة ،ع ـلــى أم ــل تحقيق
مـ ـ ـك ـ ــاس ـ ــب ف ـ ـ ــي االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات
الــرئــاسـيــة ال ـم ـقــررة فــي يوليو
المقبل.
وقـ ـ ــال روح ـ ــان ـ ــي« :ن ــأم ــل أن
ت ـت ــراج ــع األق ـل ـي ــة ال ـت ــي تـعـمــل
على عرقلة رفع العقوبات خالل
ً
شهر شعبان الجاري» ،مشيرا
إلى أن معارضيه يعملون على
تــأخـيــر رف ــع الـعـقــوبــات بسبب
ال ـم ـن ــاف ـس ــة فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ً
الرئاسية المقبلة ،واصفا ذلك
بأنه «خيانة كبرى».
وأ كـ ـ ـ ـ ــد أن «أي فـ ـصـ ـي ــل أو
ج ـم ــاع ــة أو تـ ـي ــار ي ــؤخ ــر رف ــع
العقوبات لمدة ساعة ،سيبقى
تصرفه وصـمــة عــار أبــديــة في
تاريخ إيران».
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن ش ـ ـ ـ ــروط رف ــع
العقوبات «مهيأة بشكل أفضل
من أي وقت مضى» ،وأن العام
اإليــرانــي الجديد سيكون عام
رفع العقوبات والسيطرة على
«كورونا».
فـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ذكـ ـ ــرت
الرئاسة اإليرانية أنها تسلمت

رسائل من واشنطن عبر دول
أوروبية والسفارة السويسرية
ال ـت ــي ت ـق ــوم بـ ـ ــإدارة الـمـصــالــح
الــدب ـلــومــاس ـيــة األم ـيــرك ـيــة في
ط ـه ــران ،ف ــي حـيــن ك ــرر رئـيــس
مـ ـكـ ـت ــب ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة
م ـح ـمــود واعـ ـظ ــي ،ن ـفــي ب ــاده
إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء أي م ـ ـ ـفـ ـ ــاوضـ ـ ــات م ــع
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة حـتــى بعد
مجيء بايدن إلى سدة الحكم،
ً
مشيرا إلى وجود قنوات لنقل
الرسائل الخاصة عبر سويسرا.

انتهاك جديد
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ذكـ ـ ــرت
الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
ف ــي ت ـقــريــر حـصـلــت «روي ـت ــرز»
عـلــى نسخة مـنــه ،أم ــس األول،
أن إي ـ ـ ـ ـ ـ ــران ب ـ ـ ـ ـ ــدأت ت ـخ ـص ـي ــب
ال ـيــوران ـيــوم فــي مـنـشــأة نطنز
تحت األرض بــاسـتـخــدام نوع
ثان من أجهزة الطرد المركزي
المتطورة «آي.آر ،»-4في انتهاك
جديد التفاق طهران مع القوى
الكبرى.
(موسكو ـ وكاالت)

ً
ً
الحوثيون ينتظرون ردا أميركيا
عبر مسقط ويهاجمون غريفيث
السعودية تدعو طرفي «اتفاق الرياض» لالجتماع

بيروت  -منير الربيع

تـحـتــاج زي ــارة وف ــد «ح ــزب ال ـلــه» للعاصمة الــروسـيــة
موسكو ،إلى فترة طويلة لتظهر حقائق المداوالت التي
جرت خاللها ،فليس من عادة الروس وال الحزب ،الحديث
عن تفاصيل المشاورات التي يقومان بها.
و قــد ال نصل إ لــى حقائق كاملة أو نتائج ملموسة،
خصوصا أن «حزب الله» يشدد على أن هدف الزيارة كان
ً
للتشاور حصرا ال التخاذ قرارات حاسمة.
ل ـكــن ل ـيــس م ـصــادفــة أن ت ـتــزامــن زي ـ ــارة وف ــد ال ـحــزب
لموسكو حيث عقد لقاءات مع وزير الخارجية سيرغي
الفروف ومسؤولين في مجلس األمن القومي الروسي،
مــع زي ــارة مسؤولين إسرائيليين وأن تأتي بعد جولة
الفـ ــروف إل ــى دول الـخـلـيــج ،حـيــث بـحــث م ـخــارج للحل
السياسي في سورية.
وت ـحــاول روسـيــا تـعــزيــز أوراق ـهــا فــي المنطقة خــال
ال ـف ـتــرة االنـتـقــالـيــة فــي واش ـن ـطــن ،ويـشـمــل تـقــاربـهــا مع
دول ال ـخ ـل ـيــج ،جـمـلــة م ـل ـفــات سـيــاسـيــة واسـتــراتـيـجـيــة
واقتصادية ،بينها إبــرام صفقات تسلح ،والسعي الى
توافق حول الملف السوري قبل االنتخابات الرئاسية
السورية وبعدها.
وفــي الــوقــت نفسه تسعى روسـيــا الــى االن ـخــراط في
ملفات جديدة بالمنطقة ،بينها الملف اليمني ،إذ حالت
أمس االول دون صدور قرار عن مجلس األمن يدعو إلى
ً
وقف الهجوم الذي يقوم به الحوثيون على مأرب ،وأيضا
الملف العراقي حيث لها حضور تاريخي.
وبحسب المعلومات ،فإن روسيا تسعى إلى صيغة
دولـ ـي ــة وإق ـل ـي ـم ـيــة تــواف ـق ـيــة ل ـل ـحــل ف ــي س ــوري ــة يــوقــف
االستنزاف المستمر بفعل االنهيار االقتصادي الناتج
عــن الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة ،يـقــوم عـلــى مـبــدأ بـقــاء بشار
األسـ ــد ف ــي الـسـلـطــة ،لـكــن ف ــي الـمـقــابــل تـشـكـيــل حكومة
ً
تتمتع بصالحيات ،وتضم أطرافا متنوعة من المعارضة
والمواالة.
بطبيعة الحال هذا الحل لم ينضج اآلن ،لكن المساعي
الروسية لتأمين شروطه ستكون مستمرة.
ً
الملف اللبناني كان حاضرا على الهامش في زيارة
وفــد «ح ــزب الـلــه» ،على الــرغــم مــن التأكيد على ضــرورة
تشكيل حـكــومــة بــرئــاســة سـعــد الـحــريــري تـخــرج لبنان
من أزمته.
ً
وكان بيان الخارجية الروسية واضحا حول ضرورة
عـقــد ح ــوار وطـنــي ب ــدون تــدخــل خ ــارج ــي ،وه ــذا موقف
ً
يتطابق أيضا بين موسكو والحزب.

أزمة البنزين ًفي سورية
تنفجر مجددا

ارتفعت أسعار البنزين
والديزل في سورية بشكل
ملحوظ ،وسط معاناتها من
نقص هاتين المادتين منذ عدة
أيام ،وامتدت طوابير السيارات
المنتظرة في محطات الوقود
ً
عدة كيلومترات ،وأحيانا
في عدة أرتال .وأعلنت وزارة
التجارة الداخلية وحماية
المستهلك ،أمس األول ،زيادة
أسعار البنزين والغاز .ورفع
سعر البنزين "أوكتان  ،"90إلى
 750ليرة ،رغم تحديد سعره
في وقت سابق عند  250ليرة
للبنزين المدعوم و 450ليرة
للبنزين غير المدعوم.

موسكو تريد من «حزب الله» التخلي
عن «تالزم الجبهات» بين سورية ولبنان
●

سلة أخبار

(رويترز)

فأرسلت تل أبيب
قتيل لـ «حزب الله» بغارة إسرائيلية،
ُ
رسائل للحزب عن طريق روسيا وغيرها أنه قتل بالخطأ،
وهكذا تجنب الطرفان التصعيد.
وت ـس ـعــى روس ـي ــا إل ــى تـخـفـيــف أن ـش ـطــة «حـ ــزب ال ـلــه»
العسكرية االسـتـفــزازيــة لإلسرائيليين فــي ســوريــة ،في
محاولة إلسقاط قواعد االشتباك السابقة ،والتي كان
قد وضعها األمين العام للحزب حسن نصرالله ،بأن أي
ً
استهداف للحزب في سورية سيكون ّ
الرد عليه انطالقا
م ــن الـجـبـهــة الـلـبـنــانـيــة أو ال ـس ــوري ــة ،وف ــق ق ــاع ــدة فتح
الجبهات وتالزمها.
ً
ورغــم أن «حــزب الـلــه» ال يتبنى ،حتى اآلن ،علنا هذا
الهدف الــروســي -اإلسرائيلي بإسقاط قواعد االشتباك
هذه ،فإن موسكو تسعى لجعل هذا المبدأ قائما بشكل
عملي ،وذلك لتجنب أي تصعيد إسرائيلي في لبنان قد
ً
يستدعي ردا مــن الـحــزب مما يعقد المشهد فــي لبنان
وربما في سورية.

بعد ساعات من إبــاغ مبعوث األمــم المتحدة إلى اليمن مارتن
غريفيث مجلس األمن أن الحرب في اليمن «عادت بكامل قوتها» مع
إصرار حركة «أنصار الله» الحوثية المتمردة على مواصلة الهجوم
على مدينة مأرب االستراتيجية ،قال الناطق باسم الحوثيين محمد
عبدالسالم إن «الخطة األميركية األخـيــرة للسالم هي نفس خطة
ً
ً
اإلعالن المشترك التي قدمتها األمم المتحدة سابقا» ،مشيرا إلى أن
ً
ً
أميركيا ،من خالل الوسيط ُ
العماني ،على رؤية
جماعته تنتظر ردا
طرحتها لحل الصراع المستمر منذ  6سنوات.
وقال عبدالسالم إن حركته المتمردة المسيطرة على العاصمة
اليمنية طلبت فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء قبل الوصول إلى
ً
خطة تدريجية لوقف إطالق النار ،الفتا إلى أنهم مستعدون للتفاوض
عندما يتم فصل الجانب اإلنساني عن الوضع العسكري والسياسي.
واتهم المتحدث اليمني غريفيث بـ»تحريف الحقيقة والقفز على
الواقع خالل إحاطته لمجلس األمن أمس األول».
ورأى أن الموقف األميركي من الحرب في اليمن لم يتغير عما كان
عليه في عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب .وأرجع المتحدث
باسم «أنصار الله» التحركات المكثفة التي تجريها إدارة الرئيس
ً
الـجــديــد جــو بــايــدن حــالـيــا للتوصل إلــى تفهم إلط ــاق مباحثات
سياسية ،إلى ما وصفه بـ»التقدم الميداني في طرد القوات األجنبية
من اليمن» .وحــول القصف الحوثي المتكرر لألراضي السعودية،
قال عبدالسالم إنه «إذا أوقفت الرياض غاراتها فسنوقف هجماتنا
عليها» .فــي هــذه األث ـنــاء ،كشفت مـصــادر دبلوماسية أن روسيا
َ
اعترضت على إص ــدار بيان لمجلس األمــن الــدولــي يؤكد ضــرورة
إنهاء الهجوم على مأرب ويدين التصعيد فيها على اعتبار أنه غير
متوازن بشأن الجماعة المتحالفة مع إيران.
في سياق آخر ،اعترفت الميليشيات الحوثية بمقتل  44وإصابة
 194مهاجرا إفريقيا ،جــراء حريق فــي مركز لالحتجاز بصنعاء
وأعــربــت عــن أسفها ،وذل ــك غ ــداة مطالبة األم ــم المتحدة بتحقيق
مستقل في الفاجعة .إلى ذلك ،تواصلت مظاهرات مناصري «المجلس
ً
االنتقالي الجنوبي» في مدينة عدن ،احتجاجا على تردي األوضاع
المعيشية أمس ،في وقت دانت السعودية ،بشدة ،اقتحام متظاهرين
لقصر معاشيق الرئاسي ،مقر حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي
بالعاصمة المؤقتة للبالد.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية السعودية فجر أمس أن المملكة
تؤكد «دعــم الحكومة اليمنية التي باشرت مهامها من العاصمة
المؤقتة بتاريخ  30ديسمبر  2020برئاسة معين عبد الملك وأهمية
منحها الفرصة الكاملة» .ودع ــت المملكة «طــرفــي اتـفــاق الرياض
لالستجابة العاجلة واالجتماع في الرياض الستكمال تنفيذ بقية
النقاط في االتفاق بهدف ضمانة توحيد الصفوف ودعــم مسيرة
التوصل إلى حل سياسي شامل في البالد».
(الرياض ،عدن ـ ـ وكاالت)

أعلن الرئيس التونسي قيس
ّ
سعيد في لقائه بالمسؤولين
في السلطة الليبية بطرابلس،
أمس ،عن دعم تونس لمسار
االنتقال الديمقراطي في البلد
الجار وبحث فرص إعطاء
دفعة للتعاون االقتصادي
والتجاري المتعثر منذ سنوات
بين البلدين .وقال ّ
سعيد خالل
مؤتمر ،مشترك مع رئيس
المجلس الرئاسي الليبي محمد
المنفي ،إن الوقت حان لتجاوز
الجفاء بين ليبيا وتونس
والعمل على عودة نشاط
االتحاد المغربي .من جهته،
أكد المنفي أن الشعب الليبي لن
ينسى وقوف تونس إلى جانبه.

مصر :أحكام بالمؤبد
بقضية «حسم والثورة»

قضت محكمة مصرية بالسجن
ً
المؤبد لـ  67متهما والمشدد 15
سنة لـ  92فى قضية "حسم 2
ولواء الثورة" .وعاقبت محكمة
جنايات القاهرة المنعقدة
بمجمع محاكم طره أمس29 ،
متهما في القضية بالسجن
المشدد  10سنوات ،والمشدد
 7سنوات لـ  ،6والمشدد خمس
سنوات لـ  10متهمين .كما قضت
المحكمة ببراءة  5متهمين
بالقضية التي تضمنت اتهامات
باغتيال النقيب إبراهيم عزازي،
واالشتراك في هجوم على كمين
أمني بمدينة نصر ،ما أسفر عن
مقتل  7شرطيين.

جنرال إثيوبي :حرب
قذرة تدور في تيغراي

أفاد يوهانس تسفاماريام ،قائد
قوة العمل المشكلة من قبل
أديس أبابا للتعامل مع النزاع
في تيغراي ،في حديث خاص
مع دبلوماسيين األسبوع
ّ
الماضي بأن "حربا قذرة"
تجري في اإلقليم بشمال البالد
ملحقة معاناة كبرى بضحايا
عزل" ،وفق تسجيل صوتي
لتصريحاته حصلت عليه وكالة
األنباء الفرنسية.
وقال يوهانس":بخصوص
الفظائع االغتصاب الجرائم ...ال
أظن اننا سنكون محظوظين أن
نجد أن هكذا أشياء لم تحدث".
وتمثل تصريحات تسفاماريام،
ً
ً
تقييما جريئا ،حيث تؤكد
حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد
بدء عودة الحياة إلى طبيعتها.

ةديرجلا
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أديس أبابا :حصتنا من النيل  %86وملء «النهضة» في موعده
عالم يربط التصعيد اإلثيوبي برفض واشنطن التدخل باألزمة إال بطلب من الدول الثالث
القاهرة  -حسن حافظ

ّ
صعدت إثيوبيا من تحديها
في موضوع سد النهضة ومياه
النيل بوجه مصر والسودان،
مدعية أنها تمتلك الحق
بالتصرف في  %86من مياه
النهر ،كما تمسكت بموعد
الملء الثاني للسد ،مع أو دون
اتفاق.

ردت إثـيــوبـيــا بشكل عملي ورسـمــي
ع ـل ــى األيـ ـ ـ ـ ــادي ال ـم ـص ــري ــة ال ـس ــودان ـي ــة
ال ـ ـم ـ ـمـ ــدودة ب ــالـ ـتـ ـف ــاوض ،ب ــإلـ ـق ــاء ق ـفــاز
ال ـت ـح ــدي ،مـعـلـنــة أن لــدي ـهــا ح ــق ب ـ ـ 86
بالمئة من مياه النيل ،ومتمسكة بالملء
الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل،
مع تأكيد رفض الوساطة الرباعية التي
اقترحتها السودان ومصر ،والتصريح
بـنـ ّـيــة أدي ــس أبــابــا الهيمنة عـلــى معظم
حصص نهر النيل.
وقــالــت وزارة ال ــري اإلثـيــوبـيــة ،أمــس،
إن ال ـ ـمـ ــلء الـ ـث ــان ــي ل ـس ــد ال ـن ـه ـض ــة فــي
يوليو ،وهــي خطوة تعارضها القاهرة
وال ـخــرطــوم ،سيتم بـمـقــدار  13.5مليار
متر مكعبً ،
علما بــأن الملء األول الذي
تم العام الماضي بلغ  4.9مليارات متر
مكعب فقط.
وقـ ــال وزيـ ــر ال ـم ـيــاه وال ـ ــري وال ـطــاقــة
اإلثـ ـي ــوب ــي ،سـيـلـيـشــي بـيـكـيـلــي بلهجة
مـتـحــديــة":ال تــوجــد أي ق ــوة تمنعنا من
استكمال السد ،ولن تكون هناك أي قوة
ستمنعنا من استخدام حقنا في الحياة".
ووص ـ ــف بـيـكـيـلــي ،ف ــي ن ـ ــدوة نظمت
بأديس أبابا ،بمناسبة الذكرى العاشرة
لبدء بناء سد النهضة ،اتفاقيات عامي
 1929و ،1959وهي االتفاقيات التي تحدد
النيل ،بـ
حصص مصر والسودان من نهر
ّ
"غير العادلة" ،وأوضح أن إثيوبيا يتدفق
منها  85بالمئة من المياه ،وتحصل على
صفر موارد من هذه المياه ،وشدد على
ضـ ــرورة إعـ ــادة تقسيم الـمـيــاه بطريقة
عادلة ومتوازنة.
وح ــاول الـمـســؤول اإلثـيــوبــي مغازلة
الجانب السوداني الذي ّ
ينسق في اآلونة
األخيرة مع مصر ،قائال "إنــه في الوقت
الــذي سيحصل فيه كل مواطن إثيوبي
عـلــى دوالر واح ــد م ــن اس ـت ـخــدام الـســد،
سيحصل المواطن السوداني على ثالثة
دوالرات ،إذ يمكن للسودان استخدامه
لتوليد الطاقة".
بدوره ،قال نائب رئيس الوزراء وزير
الخارجية اإلثيوبي ،ديميكي ميكونين،
إن نسبة بـنــاء ا لـســد بلغت  79بالمئة،
وأنـ ــه ال يـمـكــن ألح ــد أن ي ـحــرم إثـيــوبـيــا
مــن نصيبها البالغ  86بالمئة مــن نهر
النيل ،وشدد على أن "السد مورد طبيعي
لجميع اإلثيوبيين" ،وأنهم مـ ّـروا بكثير
مــن الـتـقـلـبــات لــاسـتـفــادة مــن ال ـســد في
ّ
التنمية ،لذا فقضية السد تتعلق بسيادة
ال ـبــاد .وأل ـقــى ميكونين بــالــائـمــة على
دولتي المصب ،ألنهما تريدان "استخدام

مياه النيل لهما فقط" ،وأوضح" :ال أحد
يستطيع أن يمنعنا من استخدام النيل،
وسنواصل البناء ...فالسد مشروع قومي
لخدمة التنمية ،ولن يتوقف مهما تزايدت
الضغوط".
أم ـ ــا ال ـم ـت ـح ــدث ب ــاس ــم "ال ـخ ــارج ـي ــة"
اإلثـيــوبـيــة ،ديـنــا مـفـتــي ،فـقــد ش ــدد على
أن ب ــاده تــريــد خـتــم مـلــف ســد النهضة
بمحادثات ثالثية بين إثيوبيا والسودان
ومصر" ،وليس عن طريق الوسطاء".
ورف ـ ـ ـ ـ ــض مـ ـفـ ـت ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــا الـ ـمـ ـقـ ـت ــرح
الـســودانــي  -المصري بتشكيل رباعية
دول ـي ــة تـضــم األم ــم الـمـتـحــدة واالت ـح ــاد
اإلفريقي واالتحاد األوروبــي والواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،وهـ ـ ــو مـ ــا ي ـع ـن ــي م ــزي ــد مــن
ال ـغ ـم ـ ّـوض ح ـ ــول م ـص ـيــر ال ـم ـف ــاوض ــات
المتعثرة وإمكانية إحيائها مجددا.

تفنيد مصري
وفي القاهرة ،لم يصدر رد رسمي على
التصريحات اإلثيوبية حتى عصر أمس،

حساسية بالنسبة للقاهرة التي تعاني
حاليا الشح المائي ،األمر الذي يعني أن
التصريحات اإلثيوبية األخيرة ستزيد
من اشتعال األزمــة في ظل المفاوضات
المتعثرة بين دول حوض النيل الشرقي،
في أزمة ّ
تعد األكبر واألخطر على صعيد
القارة اإلفريقية.
وف ــي ات ـص ــال م ــع "الـ ـج ــري ــدة" ،اعـتـبــر
وزي ـ ــر ال ـ ــري ال ـم ـص ــري األسـ ـب ــق ،محمد
نصر عــام ،أن "التصريحات اإلثيوبية
لم تكن لتخرج بمثل هذه الحدة ،إال بعد
التأكد من الصمت العالمي الــذي يصل
إلى حد التواطؤ ،فليس غريبا أن تأتي
التصريحات اإلثيوبية بعد ساعات من
تصريحات أميركية تتحدث صراحة عن
ّ
أن واشنطن لن تتدخل في األزمة إل بناء
على طلب من الدول الثالث".
واش ـ ـ ـ ـ ــار ع ـ ـ ــام إل ـ ـ ــى أن "الـ ـتـ ـص ــري ــح
األميركي يعني أنــه مــادامــت إثيوبيا ال
ترغب في التدخل األميركي ،فلن تمارس
الــواليــات المتحدة أي ضـغــوط فــي هذا
الملف ،وهو أمر غريب وعجيب من دولة

ّ
عظمى تتدخل في شؤون الدول بملفات
أق ــل شــأنــا م ــن م ـلــف ي ـهــدد مـصـيــر 150
مليون مواطن مصري وســودانــي ،وهو
مــا يكشف أن عـلــى الـقــاهــرة والـخــرطــوم
االتفاق على خطة عمل للتصدي للعدوان
اإلثـيــوبــي" ،داعـيــا للجوء بشكل رسمي
إلى مجلس األمن وتسجيل شكوى ضد
االعتداء اإلثيوبي على الحقوق المصرية
والسودانية.
فـ ــي األث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ،وجـ ـ ــه رئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
الـ ـ ــوزراء ال ـم ـصــري ،مـصـطـفــى مــدبــولــي،
خ ــال اجـتـمــاع الـحـكــومــة أم ــس ،بسرعة
ال ـع ـم ــل ع ـل ــى دف ـ ــع الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة
ب ـيــن م ـصــر والـ ـ ـس ـ ــودان ،ع ـلــى أن تـكــون
األولــويــة القصوى في المرحلة المقبلة
لتنفيذ مشروعات التعاون بين البلدين،
مستعرضا حصيلة الزيارات المتبادلة
ال ـتــي تـمــت بـيــن م ـســؤولــي الـبـلــديــن في
اآلونة األخيرة ،والفتا إلى التنسيق بين
البلدين على أعلى مستوى فيما يخص
ملف سد النهضة.

دوافع سياسية وراء قرار تعليق «أسترازينيكا» بايدن :كومو يجب أن يستقيل
المفوضية األوروبية تعرض مشروعها لـ «جواز كورونا»
تساءلت صحيفة "نيويورك تايمز" ،في تقرير
نشرته أمس ،ما اذا كان إعالن دول أوروبية عدة،
تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا ـ ـ أكسفورد"
المضاد لفيروس "كورونا" يعود إلى اعتبارات
سياسية وليس العتبارات علمية.
وأشـ ــارت الصحيفة إل ــى أن إع ــان ألمانيا
تعليق اسـتـخــدام الـلـقــاح فــي إجـ ــراء اح ـتــرازي
بسبب تسجيل حاالت إصابة بجلطات دموية،
ّ
شكل ضغطا على الحكومات األخرى باالتحاد
األوروب ــي التخاذ قــرار مشابه خشية أن تبدو
وكأنها ال تلتزم الحذر ،وسعيا منها إلى ظهور
االتحاد األوروبي بصورة جبهة موحدة.
وأشـ ـ ــارت "ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز" إل ــى "الـعــاقــة
ال ـ ـسـ ــامـ ــة" بـ ـي ــن الـ ـ ـ ـ ــدول األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة وش ــرك ــة
أسترازينيكا ،التي تعود أسبابها إلى تقليص
الشركة شحنات لقاحها المقرر تسليمها للدول
األوروب ـيــة فــي الـجــزء األول مــن الـعــام الـجــاري.
وقالت "إن ذلك الخالف دفع االتحاد األوروبي إلى
تشديد القواعد المتعلقة بتصدير أسترازينيكا
وغيره من اللقاحات داخــل االتـحــاد ،كما عمق
مشاعر عدم الثقة باللقاح بين بعض مسؤولي
الـصـحــة األوروب ـي ـي ــن ،حـيــث لــم يـجــز االت ـحــاد
األوروب ــي استخدامه إال بعد شهر مــن إجــازة
استخدامه في بريطانيا".

وبينما انضمت أمس ليتوانيا ولبنان الى
ّ
الــدول التي علقت استخدام "أسترازينيكا"،
قــالــت ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة إن حـمـلــة التلقيح
بـ"أسترازينيكا" ستستمر.
من ناحيته ،دعا وزير الصحة البريطاني
مات هانكوك ،أمــس ،إلى مواصلة استعمال
"أسترازينيكا" ،مؤكدا غياب أدلة حول ّ
تسببه
ّ
دموية.
في جلطات
وأمس ّلوحت المفوضية األوروبية بتشديد
ش ــروط تـصــديــر الـلـقــاحــات المنتجة داخــل
االتحاد األوروبي إلى خارج التكتل في إطار
آلية رقابة وضعتها نهاية يناير.
وقــالــت رئيسة المفوضية أورس ــوال فون
ّ
"نصدر الكثير من اللقاحات إلى
دير اليين:
دول تنتجها ه ــي نـفـسـهــا .ه ــذه دعـ ــوة لها
لـتـكــون منفتحة عـلــى تـصــديــر لـقــاحــات في
اتـجــاه االتـحــاد األوروب ـ ــي" .وأضــافــت" :نحن
مستعدون لجميع الخيارات لضمان تلقي
أوروبا ّ
حصتها العادلة" ،موضحة أن االتحاد
ّ
األوروبــي صدر في األسابيع الستة األخيرة
ً
نحو  41مليون جرعة لقاح إلى  33بلدا.
كما كشف المفوضية األوروبية ،أمس ،عن
ّ
تسهل التنقل
مشروعها إلص ــدار ش ـهــادات
ً
داخـ ــل االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ،تـهــم خـصــوصــا

ّ
األشخاص الملقحين ضد "كورونا" وتهدف
إلنقاذ موسم السياحة الصيفي ،ومن المنتظر
أن تـجــري حــولــه نـقــاشــات حامية بين دول
االتحاد.
والوثيقة التي تحمل رمز استجابة سريعة
ً
 QRتثبت أن حاملها تلقى لقاحا أو أجرى
ّ
فحص  PCRنتيجته سلبية أو صار محصنا
إثر إصابته بالفيروس.
ورغم بطء حمالت التلقيح داخل االتحاد
األوروبــي ،تطالب الــدول األكثر اعتمادا على
السياحة بــإصــدار الــوثـيـقّــة ،وف ــي مقدمتها
اليونان .في المقابل ،تتحفظ دول أخرى عن
ّ
تقييدية.
اإلجراء وترفض إقرار تدابير
ويمكن حـيــازة الـشـهــادة إلكترونيا على
ال ـهــاتــف الـ ـج ــوال أو ورقـ ـ ّـيـ ــا ،وهـ ــي موجهة
لـ"تسهيل" حرية التنقل داخل االتحاد األوروبي
لكنها لن تكون "شرطا مسبقا" للتنقل الحر،
وف ــق م ـســودة مؤقتة للنص اطلعت عليها
"فرانس برس".
ّ
أما األشخاص غير الملقحين ،ألنهم ليسوا
مــن الـفـئــات ذات األول ــوي ــة أو لـعــدم رغبتهم
فــي الـتـطـعـيــم ،فبإمكانهم مــواصـلــة التنقل
والخضوع إلى حجر إذا لزم األمر.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

ترامب يحسم قراره بالترشح بعد «النصفية»
انضم الرئيس األميركي ،جو بايدن ،إلى السياسيين
الذين دعوا حاكم والية نيويورك الديمقراطي ،أندرو
كــومــو ،إلــى االستقالة ،بسبب االتـهــامــات بالتحرش
الجنسي الموجهة إليه.
ً
وردا على سؤال عما إذا كان على كومو االستقالة في
حال اثبت التحقيق صحة ادعاءات التحرش ضده ،قال
الرئيس األميركي "نعم" .وأضاف" :أعتقد انه سيالحق
قضائيا أيضا".
ومنذ فبراير الماضي ،تحدثت  8نساء عن تصرفات
وتعليقات غير الئقة لكومو ،بما في ذلك موظفة سابقة
اتهمته بلمسها في .2020
وقــال كومو ( 63عاما) ،حاكم واليــة نيويورك منذ
 10سنوات ،وهــو مطلق ( 63عاما) وأب لثالث بنات
في العشرينيات من العمر ،إن هــذه المعلومات هي
ً
"ادع ــاءات كاذبة" ،رافضا الدعوات إلى استقالته قبل
نتائج التحقيقات.
وعينت المدعية العامة لوالية نيويورك ليتيتيا
ً
جيمس ،األسبوع الماضي ،فريقا من المحامين لقيادة
تحقيق في اتهام كومو بالتحرش.
إلــى ذلــك ،أعلن الرئيس األميركي السابق دونالد
ترامب ،إنه ُ
سي ّ
قرر ما إذا كان سيخوض السباق إلى
البيت األبيض بعد انتخابات الكونغرس في نوفمبر
 .2022وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" المحافظة،
أمــس األول ،قــال تــرامــب إنــه ملتزم بمساعدة زمالئه
الجمهوريين ،فــي محاولة استعادة السيطرة على

مجلس النواب ومجلس الشيوخ في انتخابات 2022
ً
(انتخابات نصف الوالية) والتي ستمثل استفتاء مبكرا
على قيادة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وأضــاف" :أعتقد أن لدينا فرصة جيدة الستعادة
مجلسي النواب الشيوخ ،وبصراحة سنتخذ قرارنا
بعد ذلك".
ّ
إل ــى ذلـ ــك ،ح ــض الــرئ ـيــس ال ـســابــق أن ـص ــاره على
الحصول على اللقاحات المضادة لـ "كورونا" ،مشيرا
ُ
إلى أنها طورت خالل فترة رئاسته.
وتأتي دعوة ترامب بعد ضغوط من البيت األبيض،
حيث قالت الناطقة باسمه ،جين ساكي ،إن إدارة بايدن
تدعم ترامب إذا أراد الحديث بإيجابية عن اللقاحات،
ولكن لن نوجه دعوة رسمية له لفعل ذلك.
كـمــا شـ ــارك جـمـيــع ال ــرؤس ــاء الـســابـقـيــن األح ـيــاء
وزوجاتهم في حملة تشجع األميركيين على تلقي
اللقاح باستثناء ترامب وزوجته.
وقـ ــال ت ــرام ــب" :ل ــم أك ــن مـ ـس ــرورا ،ألن ال ـعــديــد من
الجمهوريين يرفضون الحصول على اللقاحات .أوصي
به لكثير من الناس الذين ال يريدون الحصول عليه".
وأضــاف" :لدينا حريتنا والتي نحيا بها .لكنه لقاح
رائع ،إنه آمن وفعال".
وتكشف استطالعات الرأي أن الجمهوريين ،الذين
تؤيد أغلبية ساحقة منهم ترامب وشعاره "لنعيد
ألميركا عظمتها" ،هم من أكبر المجموعات المشككة
في اللقاح.

أول عقوبات أوروبية على الصين منذ  3عقود
«رسالة خشنة» من واشنطن لبكين عشية «لقاء آالسكا»
ف ــي أول ع ـق ــوب ــات ع ـل ــى ب ـك ـيــن م ـن ــذ حـظــر
األسلحة الــذي فرضه االتـحــاد األوروب ــي منذ
ثالثة عقود عقب قمع االحتجاجات في ساحة
تيانانمين ،وافق االتحاد األوروبي ،أمس ،على
معاقبة الصين على انتهاكات حقوق اإلنسان
الـمــرتـكـبــة ضــد أقـلـيــة األوي ـغ ــور المسلمة في
إقليم شينجيانغ ،رغم أن الصين هي ثاني أكبر
شريك تجاري للتكتل األوروبي.
وس ـ ُـي ــدرج  4أش ـخ ــاص وك ـي ــان واحـ ــد على
قائمة عقوبات االتحاد األوروب ــي النتهاكات
حقوق اإلنسان ،إذا تمت الموافقة على القرار
باإلجماع في اجتماع وزراء خارجية االتحاد
األوروبي االثنين المقبل في بروكسل.
ّ
وصرح دبلوماسيون أوروبيون لـ"رويترز"
بأن "المسؤولين الصينيين متهمون بارتكاب
ت ـجــاوزات تتعلق بحقوق اإلن ـســان مــع أقلية
األوي ـغــور" .وقــالــوا إن "هــذا التحرك يعبر عن
القلق البالغ فــي أوروب ــا والــواليــات المتحدة
وكندا بشأن األويغور".
وال ت ــزال العقوبات السابقة الـتــي فرضها
االتحاد األوروبي على بكين في يونيو 1989
بحظر األسلحة سارية.
ويقول نشطاء وخبراء حقوقيون في األمم
المتحدة ،إن هناك ما ال يقل عن مليون مسلم
محتجزون فــي مخيمات بإقليم شينجيانغ
النائي غرب الصين .ويتهم النشطاء وبعض

الساسة الغربيين الصين بممارسة التعذيب
والسخرة واإلخصاء.
وح ـ ـ ــذر ال ـس ـف ـي ــر ال ـص ـي ـن ــي ل ـ ــدى االتـ ـح ــاد
األوروب ــي تشانغ مينغ بروكسل مــن مخاطر
"مواجهة" مع بكين اذا تم اعتماد عقوبات.
وسار البرلمان الهولندي على خطى كندا
والواليات المتحدة في وصف معاملة الصين
لألويغور باإلبادة الجماعية ،وهو ما ترفضه
الصين.
وأب ــدت ال ــدول األع ـضــاء تــأيـيــدهــا لسلسلة
جديدة من العقوبات بسبب انتهاكات حقوق
االنسان ستعرض على الوزراء االثنين المقبل.
ً
وتشمل  11شخصا وأربـعــة كيانات من ست
دول بينها الصين .والدول األخرى المستهدفة
هي روسيا وكوريا الشمالية وليبيا واريتريا
وجنوب السودان حسب المصادر الدبلوماسية
األوروبية.
ً
وي ــري ــد االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي أي ـض ــا معاقبة
العسكريين الذين تولوا السلطة في ميانمار
عبر انقالب ويقومون بقمع المتظاهرين.
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ق ـ ــال مـ ـس ــؤول ــون ،إن ال ــوالي ــات
ً
ال ـم ـت ـحــدة س ـتــأخــذ مــوق ـفــا ال ه ـ ــوادة ف ـيــه في
مباحثات مع الصين اليوم في أالسكا ،في أول
لقاء مباشر بين مسؤولين رفيعي المستوى
مــن الجانبين منذ تــولــى الرئيس جــو بايدن
منصبه.

وق ــال وزي ــر الـخــارجـيــة األم ـيــركــي أنـتــونــي
بلينكن فــي طــوكـيــو أم ــس" ،نـتـطـلــع إل ــى هــذه
الفرصة كــي نـطــرح بـعـبــارات فائقة الــوضــوح
لنظرائنا الصينيين بعض المخاوف لدينا
مما يقومون به من تصرفات".
وسيجتمع بلينكن ومستشار األمن القومي
جيك سولفيان مع يانغ جيه تشي أرفع مسؤول
ف ــي ال ـس ـلــك ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ال ـص ـي ـنــي وعـضــو
مجلس الدولة وانغ يي في أالسكا عقب زيارة
المسؤولين األميركيين للدولتين الحليفتين
اليابان وكوريا الجنوبية بهدف التأكيد على
االلتزام األميركي بمنطقة المحيطين الهندي
والهادي في مواجهة تزايد النفوذ الصيني.
ّ
وفي وقت سابق ،اتهم تقرير أميركي جديد
الـصـيــن ،ب ـ "تـقــويــض الـنـظــام االنـتـخــابــي" في
ً
هــونــغ كــونــغ ،مـشـيــرا إل ــى أن ــه تــم تـحــديــد 24
ً
ً
مسؤوال صينيا سيواجهون عقوبات ،بسبب
دورهم في "تقليص" الحكم الذاتي في المدينة.
واعتبر وزير الخارجية األميركي ،أن الصين
ً
تتصرف بشكل أكثر عدوانية وقمعا.
وف ــي ب ـي ــان أص ـ ــدره بـلـيـنـكــن ،أم ــس األول،
ً
تعليقا على آخر تحديث لتقرير "قانون الحكم
الذاتي في هونغ كونغ" ،الذي ّ
أقره الكونغرس
األم ـيــركــي ال ـعــام ال ـمــاضــي ،أش ــار إل ــى أن بين
َ
المدرجين على الئحة العقوبات،
المسؤولين
ً
 14نــائـبــا لــرئـيــس الـلـجـنــة الــدائ ـمــة للمجلس

 10ماليين نزحوا بسبب
التغير المناخي

أعلن االتحاد الدولي
لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر ،وهو
منظمة إنسانية دولية،
في تقرير أمس ،إن 10.3
ماليين شخص نزحوا
عن ديارهم بسبب كوارث
ناتجة عن تغير المناخ
مثل الفيضانات والجفاف
في الشهور الستة
الماضية .وقال التقرير،
إن نحو  60في المئة من
النازحين في الداخل
بسبب تغير المناخ كانوا
في آسيا ،وأن نحو 2.3
مليون آخرين نزحوا
بسبب الصراعات في
الفترة نفسها ،مما يشير
إلى أن الغالبية العظمى
من عمليات النزوح
الداخلي في الوقت الراهن
كانت بسبب تغير المناخ.

أطفال يرتدون أزياء عسكرية خالل احتفال بذكرى االستقالل في أديس أبابا أوائل الشهر الجاري (أ ف ب)
إال أن مصادر مطلعة ّ
عبرت لـ "الجريدة"
عــن استيائها مــن "نهج العدائية وقلب
الحقائق" الذي تعتمده أديس أبابا.
وفند المصدر ادعاء اثيوبيا بأن نسبة
 86بالمئة من مياه نهر النيل تأتي من
ً
الهضبة اإلثيوبية ،قائال" :الحقيقة التي
يعلمها الجميع ،بمن في ذلك المسؤولون
اإلثيوبيون ،أن كمية األمطار التي تهطل
على الهضبة اإلثـيــوبـيــة ومـنــابــع النيل
تـقــدر سنويا ب ـ  950مليار متر مكعب،
ال يـتـســرب مـنـهــا إل ــى م ـجــرى الـنـيــل إال
نحو  84مليارا ،وهي المياه الزائدة عن
حاجة دول المنابع ،والتي يتم تصريفها
فــي مـجــرى الـنـهــر ،وتـحـصــل مـصــر على
 55.5مليارا ،والسودان على  18.5مليارا
فقط ،في حين تحتفظ إثيوبيا بنصيب
األســد من المياه الموجودة في حوض
نهر النيل".
وتعتمد مصر بشكل حصري على نهر
النيل لتوفير  97بالمئة من احتياجاتها
المائية ،مما يجعل الحديث عــن إعــادة
توزيع الحصص المائية من األمور األكثر

سلة أخبار

«طالبان» تتهم أميركا
بخرق اتفاق الدوحة

اتهمت حركة طالبان
األفعانية المتمردة
والمتشددة واشنطن
بخرق اتفاق الدوحة
للسالم ،بعدما أعلن
الجيش األميركي
تنفيذ غارات جوية ضد
ً
الحركة ردا على شن
ً
مقاتليها هجوما على
القوات األفغانية في
والية قندهار جنوب
أفغانستان .وشدد
المتحدث باسم طالبان"
على أنه في حال عاد
األميركيون لقصف مواقع
الحركة فإنها ستمارس
حقها بالدفاع عن نفسها
واتخاذ إجراءات مماثلة
ضد القوات األجنبية في
أفغانستان.

تراجع ملحوظ بشعبية
تحالف ميركل

كشفت نتائج استطالع
للرأي في ألمانيا ،أمس،
ً
ً
تراجعا ملحوظا في
شعبية تحالف المستشارة
آنجيال ميركل المسيحي
على المستوى االتحادي
على خلفية النقاش الدائر
حول قضية فساد تتعلق
بصفقات كمامات تورط
فيها ساسة من التحالف.
وأظهرت نتائج االستطالع
الذي أجراه معهد "فورسا"
حصول تحالف ميركل
الذي يضم حزبها
"المسيحي الديمقراطي"
و"الحزب المسيحي
االجتماعي" البافاري
على  29في المئة بتراجع
بمقدار أربع نقاط مئوية
مقارنة باستطالع األسبوع
الماضي.

النيجر :حداد بعد
«مجزرة التجار»

مصافحة بين بلينكن ونظيره الكوري الجنوبي في سيول أمس
الوطني لنواب الشعب الصيني ،ومسؤولين في
قسم األمن القومي لقوات شرطة هونغ كونغ
ومكتب حماية األمن القومي.
وأض ــاف أن المؤسسات المالية األجنبية
َ
المدرجين في التقرير،
التي تتعامل مع األفراد
ستخضع للعقوبات.

(أ ف ب)

كــذ لــك ،اعتبر بلينكن ،أن الصين تتصرف
ً
بشكل أكثر عدوانية وقمعا ،بما في ذلــك في
بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي،
حيث تخوض نزاعات على السيادة مع اليابان
ودول آسيوية أخرى.
(عواصم ـ ـ وكاالت)

ً
قتل  58شخصا على األقل
في مجزرة وقعت في النيجر
الواقعة في غرب إفريقيا.
وقالت الحكومة ،في بيان
بثه التلفزيون الرسمي ،إنه
تم اإلعالن عن يوم حداد
أمس .ووقع الهجوم في
شمال غربي البالد بمنطقة
تيالبيري على الحدود مع
مالي .وكان يستهدف التجار
العائدين من سوق قريبة.
وتنشط جماعات إرهابية،
تعهدت بالوالء لتنظيمي
"القاعدة" أو "داعش" في دول
منطقة الساحل.
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رياضة

الكويت والشباب في ضيافة السالمية والقادسية
في افتتاح الجولة التاسعة لدوري  stcالممتاز اليوم

العبو األزرق أجروا
المسحات والقائمة اليوم

مدرب المنتخب كاراسكو خالل إجراء المسحة

●

حازم ماهر

تستهل اليوم الجولة التاسعة لبطولة
دوري  stcللدرجة الممتازة منافساتها
بإقامة مباراتين ،يلتقي فيهما السالمية
ً
مع الكويت في الساعة  4.00عصرا على
اس ـت ــاد ث ــام ــر ،وال ـقــادس ـيــة م ــع الـشـبــاب
الساعة  6.05مساء على اسـتــاد محمد
الحمد.
ي ــذك ــر أن ال ـن ـش ــاط س ـي ـتــوقــف خــال
الفترة من  20حتى  31الجاري ،بسبب
ً
"فـيـفــا داي" ،عـلــى أن يـسـتــأنــف م ـجــددا
يــوم الثاني من أبريل المقبل بالجولة
العاشرة.

السالمية والكويت
تحفل مباريات السالمية والكويت في
اآلونة األخيرة بالمتعة واإلثارة والندية،
وتـظــل الـنـتــائــج معلقة حـتــى الـصــافــرة
األخيرة للحكم.

ال ـســال ـم ـيــة يـحـتــل ال ـمــركــز ال ـس ــادس
بــرص ـيــد  12ن ـق ـطــة ،واس ـت ـع ــاد الـفــريــق
عــافـيـتــه ونـتــائـجــه اإلي ـجــاب ـيــة عـلــى يد
مدربه الحالي ثامر عناد ،وآخرها الفوز
على الفحيحيل بأربعة أهداف لهدف.
ويـ ــدرك ع ـنــاد وج ـه ــازه ال ـم ـعــاون أن
الفوز اليوم يتطلب روحا قتالية ،نظرا
لقوة المنافس ،مع الوضع في االعتبار
أن ال ـف ــري ـق ـي ــن ب ـم ـن ــزل ــة كـ ـت ــاب م ـف ـتــوح
لبعضهما .كما استعاد الكويت عافيته
ع ـلــى ي ــد الـ ـم ــدرب غ ــون ــزال ـي ــس ،وأعـ ــاد
الـفــريــق إل ــى الـمــربــع الــذهـبــي وتـحــديــدا
بــال ـمــركــز ال ـث ــال ــث ،ب ـف ــوزه ع ـلــى الـنـصــر
بهدفين لـهــدف ،ليرفع رصـيــده إلــى 14
نقطة.
ويعلم غونزاليس ومساعدوه جيدا أن
الفوز اليوم يعني الضغط على العربي
الـمـتـصــدر ووصـيـفــه الـقــادسـيــة ،بينما
الهزيمة ستعيده خطوات إلــى الخلف،
سـ ــواء بــاب ـت ـعــاده ع ــن ال ـم ــرب ــع الــذهـبــي
والتأثير بشكل سلبي على الالعبين.

وي ـف ـت ـق ــد األب ـي ــض
ال ـ ـي ـ ــوم ج ـ ـهـ ــود ط ــال
فاضل بداعي اإلصابة ،وسيبقي عناد
على التشكيل الذي واجه به خيطان دون
تغيير ،بينما سيجري غونزالس تغييرا
واحدا بالدفع ببديل لطالل فاضل.

القادسية والشباب
عـلــى الــرغــم مــن ال ـفــارق فــي الترتيب
وعــدد النقاط ،فــإن القادسية والشباب
ي ــدخ ــان ب ـظ ــروف مـخـتـلـفــة ت ـمــامــا ،إذ
يحتل القادسية المركز الثاني برصيد
 15نقطة ،ويعاني الفريق تذبذبا الفتا
في المباريات األخيرة ،سواء من الناحية
الفنية أو فيما يخص النتائج وآخرها
التعادل مع كاظمة بهدف لمثله.
وي ـس ـعــى الـ ـم ــدرب اإلس ـب ــان ــي بــابـلــو
فرانكو إلى قيادة األصفر لتحقيق الفوز
م ــن أج ــل ض ــرب ع ــدة عـصــافـيــر بحجر
واحـ ــد ،أهـمـهــا االس ـت ـمــرار فــي م ـطــاردة

ال ـع ــرب ــي ال ـم ـت ـص ــدر ،م ــع ت ـه ــدئ ــة ث ــورة
الـجـمــاهـيــر ال ـغــاض ـبــة ،واس ـت ـع ــادة ثقة
مجلس اإلدارة ،بعد الحديث عن انهاء
خدماته .ويفتقد األصـفــر الـيــوم جهود
رضا هاني ،وعبدالعزيز وادي ،وضاري
سعيد لإلصابة ،علما بأن األخير غائب
منذ فترة طويلة.
على الجانب اآلخر ،نجح الشباب في
تحقيق فــوز مستحق على الفحيحيل
بهدفين من دون رد ،ليستعيد الفريق

«الصليبي» ينهي موسم العنزي
أثبتت األشعة والفحوصات التي أجراها العب خيطان فيصل العنزي،
إصابته بقطع في الرباط الصليبي ،لينتهي بذلك الموسم بالنسبة لالعب.
وت ـعـ َّـرض الـعـنــزي لــإصــابــة فــي الـمـبــاراة الـتــي جمعت فريقه مــع النصر
بالجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري .ويجري نادي خيطان المزيد
من الفحوصات لالعب ،تمهيدا إلجراء عملية جراحية له خالل األيام القليلة
المقبلة ،والتي تعقبها فترة تأهيل ،تمهيدا لعودته للمالعب.

الهيئة تدعم «األولمبية» وتؤجل مديونيات األندية

جانب من اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وافـ ـ ــق م ـج ـلــس إدارة ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للرياضة على تقديم دعم للجنة األولمبية
الكويتية بمبلغ  280أل ــف دي ـنــار ،وذلــك
خالل اجتماع المجلس الذي عقد برئاسة
وزير اإلعالم والثقافة وزير الدولة لشؤون
الـشـبــاب عـبــدالــرحـمــن الـمـطـيــري -رئيس
مجلس اإلدارة ،وح ـضــور الـمــديــر الـعــام
للهيئة د .حمود فليطح ،وأعضاء مجلس
اإلدارة ،ونواب المدير العام.
وتناول االجتماع تعديل القرار الخاص
بضوابط منح الدعم لألندية الرياضية.
مديونية األندية
وفــي الــوقــت نفسه اسـتـعــرض مجلس
اإلدارة الموقف النهائي الخاص بمديونية
بعض األندية للدولة ،والصادر بشأنها

أحـ ـ ـك ـ ــام ن ـه ــائ ـي ــة ل ـت ـت ــم الـ ـم ــوافـ ـق ــة عـلــى
تأجيل ســداد أندية اليرموك والقادسية
والـتـضــامــن لـلــديــون المستحقة لـلــدولــة،
وال ـصــادر بشأنها أحـكــام نهائية مــدة 6
ً
أشهر ،نظرا للظروف التي تمر بها البالد
بسبب تفشي جائحة كورونا.
كما تمت الموافقة على تعديل الئحة
حكام كرة الطاولة والكرة الطائرة ،وفقا
للقانون الدولي للعبتين.
من جانبه ،قدم فليطح الشكر لمجلس
اإلدارة بــرئــاســة ال ــوزي ــر الـمـطـيــري على
التعاون الكبير مع الهيئة في دعم القرارات
التنفيذية ،والـتــي تصب فــي النهاية في
مصلحة الشباب الرياضيين.
وقال فليطح" :مجلس اإلدارة وضع في

اعتباره كل الظروف التي تمر بها األندية
الرياضية ،نظرا النتشار الفيروس خالل
الفترة الحالية ،وهــو مــا دفعه للموافقة
عـلــى تــأجـيــل س ــداد األق ـســاط المستحقة
للدولة لدى األندية والصادر بها أحكام
نهائية واجبة النفاذ مدة  6أشهر".
وأكــد أن التعاون بين قطاعات الهيئة
المختلفة ومجلس اإلدارة سيلقي بظالله
ع ـل ــى ال ـن ـش ــاط ال ــري ــاض ــي خـ ــال ال ـف ـتــرة
المقبلة بعد زوال الجائحة.

تطعيم «الرياضيين» السبت
أرسـلــت اللجنة األولمبية الكويتية أمــس تعميما إلــى رؤســاء
االتحادات واألندية الشاملة والمتخصصة بشأن تطعيم "الالعبين
والكوادر الفنية واإلدارية المرافقين للفرق ،اعتبارا من بعد غد".
وذكرت اللجنة أن ذلك يأتي في إطار حرص اللجنة األولمبية
الكويتية والهيئة العامة للرياضة على صحة وسالمة الرياضيين،
وكذلك ضمن الجهود المبذولة الستكمال النشاط الرياضي.
وأكدت ضرورة إرسال كشوف
ب ــأس ـم ــاء ال ــاع ـب ـي ــن وال ـ ـكـ ــوادر
ال ـف ـن ـي ــة واإلداري ـ ـ ـ ـ ــة فـ ــي مــوعــد
أقصاه الثامنة من مساء اليوم،
حتى يتسنى للجنة الثالثية
"وزارة الصحة ،والهيئة العامة
للرياضة ،واللجنة االولمبية"،
اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن
ت ـط ـع ـيــم ج ـم ـي ــع الــريــاض ـي ـيــن
والـ ـ ـك ـ ــوادر ال ـف ـن ـيــة واإلداريـ ـ ـ ــة
المرافقة للفرق األول ــى وفــرق
الشباب تحت  18سنة وأكبر،
والـمـنـتـخـبــات الــوطـنـيــة التي
لديها استحقاقات ومشاركات
دولية وآسيوية ،والبطوالت
الـ ـم ــؤهـ ـل ــة ل ـ ـ ـ ـ ــدورة األل ـ ـعـ ــاب
االولمبية طوكيو .2021

توازنه ويتقدم خطوة في جدول الترتيب
محتال المركز الثامن برصيد  7نقاط.
وي ـ ــدرك مـ ــدرب ال ـش ـبــاب م ــارغ ــان أن
تحقيق نتيجة إيجابية يتطلب روحا
قتالية ،مع إبطال مفعول األوراق الرابحة
في األصفر.
وي ـ ــدخ ـ ــل ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب الـ ـ ـي ـ ــوم م ـك ـت ـمــا
الصفوف بعد تعافي جميع العبيه من
فيروس كورونا.

انفراجة في تصاريح
عدم التعرض
لأللعاب الجماعية
علمت "الجريدة" أن الهيئة العامة
ل ـلــريــاضــة ت ـل ـقــت م ــواف ـق ــة الـلـجـنــة
الرباعية بشأن إصدار تصاريح عدم
تعرض ،من أجل استئناف األنشطة
الرياضية ،بعد قرار حظر التجول
ال ــذي فــرضــه مجلس ال ـ ــوزراء بعد
الساعة الخامسة مساء،
وس ـت ـكــون ال ـت ـصــاريــح مـطــابـقــة
لتصاريح اتـحــاد كــرة الـقــدم فقط،
أي وقـ ــت اق ــام ــة ال ـم ـب ــاري ــات فـقــط،
ولـ ــن ت ـش ـمــل ال ـت ــدري ـب ــات ،ع ـلــى أن
تنسق ات ـحــادات كــرة الـيــد والسلة
وال ـط ــائ ــرة ب ـشــأن اخ ـت ـيــارهــا ألي ــام
اقامة المباريات في االسبوع.
وأكـ ـ ـ ــدت الـ ـمـ ـص ــادر أن ال ـل ـج ـنــة
ال ــرب ــاع ـي ــة ش ـ ــددت ع ـل ــى أن ي ـكــون
التحادين او ثالثة خوض مباريات
ف ــي وقـ ــت واح ـ ــد ،اذ س ـي ـكــون لـكــل
اتحاد يومان في االسبوع الواحد
فقط.
ووجهت هيئة الرياضة الدعوة
لرؤساء االتحادات الثالثة ،لحضور
ً
اجتماع غدا في مكتب نائب المدير
العام لشؤون الرياضة التنافسية
د .صـ ـق ــر ال ـ ـمـ ــا ،ل ـل ـت ـن ـس ـيــق بـيــن
االتحادات الثالثة وشرح الخطوات
الالزمة من اجل استئناف النشاط
الرياضي.

أ جـ ــرى ال ع ـب ــو المنتخب
الــوط ـنــي األول ل ـكــرة الـقــدم
م ـ ـس ـ ـحـ ــات أم ـ ـ ـ ــس ،بـ ــوحـ ــدة
ال ــدرن ،اسـتـعــدادا لمواجهة
م ـن ـت ـخ ـبــي الـ ـسـ ـع ــودي ــة فــي
الرياض  28الجاري ،ولبنان
 29في دبي.
وم ـ ــن ال ـم ـق ــرر أن ي ـجــري
العبو النصر معاذ الظفيري
وخـ ـلـ ـيـ ـف ــة رحـ ـ ـي ـ ــل وخـ ــالـ ــد
ش ـ ــام ـ ــان ،والع ـ ـ ــب ال ـش ـب ــاب
ع ـبــدال ـم ـح ـســن ال ـتــرك ـمــانــي
ال ـم ـس ـحــات الـ ـي ــوم ،ب ـعــد أن
أجــروهــا مــع نــاديـهـمــا ،لكن
إجراءها اليوم أمر ضروري
لـ ـلـ ـحـ ـف ــاظ ع ـ ـلـ ــى ص ــاح ـي ــة
شهادة الـ .PCR
ك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا أج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى الع ـ ـ ـبـ ـ ــو
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــب األولـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـب ـ ـ ــي
المسحات ،ويــدخــل الفريق
م ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــرا ف ـ ـ ــي الـ ـبـ ـح ــري ــن
م ــن  20ح ـتــى  29الـ ـج ــاري،
وي ـل ـع ــب خ ــال ــه م ـب ــارات ـي ــن
م ــع الـمـنـتـخــب الـبـحــريـنــي،
ومباراة مع نادي الخالدية.
إل ــى ذلـ ــك ،م ــن ال ـم ـقــرر أن
ي ـخ ـتــار الـ ـم ــدرب اإلس ـبــانــي
كـ ــاراس ـ ـكـ ــو الـ ـق ــائـ ـم ــة ال ـت ــي

س ـ ـت ـ ـخـ ــوض ال ـ ـم ـ ـبـ ــارات ـ ـيـ ــن
م ـس ــاء الـ ـي ــوم ،ع ـلــى أن يتم
اإلعــان عنها رسميا مساء
غ ـ ــد ،ت ـح ـس ـبــا ل ـت ـع ــرض أي
مــن الــاعـبـيــن لــإصــابــة مع
أنديتهم في الجولة التاسعة
مـ ــن م ـن ــا ف ـس ــات دوري stc
الممتاز.
وع ـل ـم ــت "الـ ـ ـج ـ ــري ـ ــدة" أن
الجهاز الطبي لــأزرق رفع
توصية باستبعاد الالعبين
ط ــال فــاضــل ورضـ ــا هــانــي
م ــن ال ـقــائ ـمــة خـشـيــة تـفــاقــم
اإلصـ ــابـ ــة ،ع ـل ـمــا أن فــاضــل
انـ ـتـ ـه ــى م ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــاج ال ـ ــذي
حـ ـ ــدده ل ــه الـ ـجـ ـه ــاز ،بـيـنـمــا
ي ـح ـت ــاج ه ــان ــي مـ ــن  7إل ــى
 10أيام للتعافي ،وسيطلع
كاراسكو اليوم على التقرير
ا لـخــاص بالالعبين لحسم
مصيرهما.

اندية السلة تواصل اللعب في «الويك اند»

جانب من أجتماع «مسابقات السلة» مع األندية

●

جابر الشريفي

اتفقت أندية الكويت والجهراء وكاظمة والقادسية
على اسـتـمــرار الـنـشــاط الــريــاضــي فــي إج ــازة نهاية
األسبوع ،بعد االجتماع الذي عقدته لجنة المسابقات
مع األندية ظهر أمس ،في مقر االتحاد بمجمع الشيخ
سعد العبدالله.
وجاء اتفاق األندية مع االتحاد من باب التعاون،
بعد أن شــرح نــائــب رئـيــس االت ـحــاد خليل الطاهر،
الذي ترأس االتحاد الظروف المحيطة باالتحاد ،بعد
وصول كتاب من االتحاد اآلسيوي تم عرضه خالل
االجتماع ،يطالب بتسمية بطل الدوري الذي سيشارك
في البطولة الخليجية المؤهلة لنهائيات آسيا قبل
 4أبريل المقبل.
واستعرض الطاهر ،خالل االجتماع ،رد االتحاد

على نظيره اآلس ـيــوي خــال مكالمة هاتفية شرح
فيها الظروف المحيطة باالتحاد بعد فرض الحظر
الـجــزئــي فــي ال ـب ــاد ،وأخ ــذ وع ــود شفهية بتمديد
تسجيل العبي البطل على موقع االتحاد اآلسيوي
لمدة  10أيام أخرى.

"البالي أوف" السبت
واتـ ـفـ ـق ــت األنـ ــديـ ــة ع ـل ــى أن ي ـن ـط ـلــق الـ ـ ـ ــدور قـبــل
ال ـن ـهــائــي ،ال ــذي يلتقي فـيــه ال ـقــادس ـيــة م ــع كــاظـمــة،
والـجـهــراء مــع الـكــويــت ،بنظام "الـبــاي أوف" ،حيث
تبدأ المرحلة األولى بعد غد ،على أن تكون المرحلة
ال ـثــان ـيــة م ــن الـ ـب ــاي اوف ال ـج ـم ـعــة ب ـعــد الـمـقـبـلــة،
وف ــي ح ــال الـتـعــادل بـفــوز واح ــد لكل فــريــق سيكون
الـسـبــت بـعــد المقبل هــو مــوعــد ال ـم ـبــاراة الفاصلة.

الزمالك يقترب من وداع دوري أبطال إفريقيا
●

جانب من لقاء الترجي والزمالك

القاهرة  -ةديرجلا
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ب ــات ــت ح ـظ ــوظ ال ــزم ــال ــك فــي
الـتــأهــل إل ــى رب ــع نـهــائــي دوري
أبـ ـط ــال إف ــري ـق ـي ــا م ـع ـق ــدة ،بـعــد
أن خـســر أمـ ــام ضـيـفــه الـتــرجــي
التونسي بهدف دون رد خالل
ال ـم ـبــاراة ال ـتــي جمعتهما
عـ ـل ــى اسـ ـ ـت ـ ــاد ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة،
أ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ا أل و ل  ،ض ـ ـمـ ــن
منافسات الجولة الرابعة لدور
المجموعات بالبطولة.
لــم يظهر الــزمــالــك بمستواه
المعهود طوال أحداث المباراة،
حـيــث ك ــان واض ـحــا مـنــذ بــدايــة
الشوط األول مدى تحكم العبي
ال ـتــرجــي ف ــي "رت ـ ــم" ال ـل ـق ــاء ،من
خــال التنظيم الــدفــاعــي الجيد
واالع ـ ـت ـ ـم ـ ــاد عـ ـل ــى ال ـه ـج ـم ــات
الـمــرتــدة المنظمة الـتــي شكلت
خـ ـ ـط ـ ــورة كـ ـبـ ـي ــرة عـ ـل ــى م ــرم ــى

محمود جنش ،لكن الشوط مر
بدون أهداف.
وح ـ ــاول ال ــزم ــال ــك م ــع بــدايــة
الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي فـ ــرض كـلـمـتــه،
بـشــن هـجـمــات متتالية إلح ــراز
هـ ــدف ال ـت ـق ــدم ،خ ـصــوصــا بعد
نزول إمام عاشور بدال من أسامة
فيصل ،إال أن الترجي كــان لها
بالمرصاد ،ونجح في امتصاص
حـمــاس أصـحــاب األرض ،حتى
تمكن حمدو الهوني من إحــراز
الهدف األول لبطل تونس (،)72
بعد أن تلقى عرضية من حمدي
ال ـن ـقــاز ،وس ــدد ك ــرة قــويــة فشل
جنش في التصدي لها ،لينتهي
اللقاء بفوز الترجي.
بـ ـ ـه ـ ــذه ال ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـجـ ــة ت ـ ــأزم ـ ــت
حسابات الزمالك ،بعدما احتل
ا ل ـمــر كــز ا ل ـثــا لــث بنقطتين فقط
فــي ترتيب المجموعة الرابعة،
فيما تأهل الترجي رسميا عقب

وص ــول ــه لـلـنـقـطــة الـ ـ ـ  ،10يـلـيــه
فريق مولودية الجزائر برصيد
 8نقاط ،بعد فوزه على تونغيث
السنغالي بهدف دون رد ضمن
منافسات الجولة ذاتها.
وأصبح الزمالك أمــام فرصة
واحـ ـ ـ ـ ـ ــدة لـ ـلـ ـت ــأه ــل إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ــدور
التالي ،حيث يحتاج إلى الفوز
فــي المباراتين المقبلتين أمــام
المولودية وتونغيث ،مع انتظار
ه ــدي ــة ف ــوز ال ـتــرجــي أمـ ــام بطل
الجزائر في الجولة األخيرة.

مكافأة لالعبي األهلي
ومن جهة اخرى ،قرر النادي
األه ـ ـ ـلـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري ،ب ــرئ ــاس ــة
م ـح ـم ــود ال ـخ ـط ـي ــب ،صـ ــرف 50
أل ــف جـنـيــه لـكــل الع ــب بالفريق
األول لكرة القدم شارك في مباراة
ف ـي ـتــا ك ـل ــوب ال ـكــون ـغــولــي الـتــي

أقيمت أمس األول ،وانتهت بفوز
"األحمر" بثالثية نظيفة بأقدام
مـحـمــد شــريــف ومـحـمــد مجدي
"قفشة" وطاهر محمد طاهر.
ورفـ ـ ــع األهـ ـل ــي ح ـظ ــوظ ــه فــي
التأهل إلى الدور التالي ،بعد أن
قفز للمركز الثاني في مجموعته
بـ ــ 7ن ـق ــاط ،خـلــف نـ ــادي سيمبا
التنزاني المتصدر ب ــ 10نقاط،
ب ـ ـفـ ــوزه األخ ـ ـيـ ــر عـ ـل ــى ال ـم ــري ــخ
السوداني بثالثية نظيفة.
وعلمت "الجريدة" ،أن األهلي
سيمنح الالعبين الذين شاركوا
في المباراة  20ألف جنيه عبارة
عن مكافأة إجــادة ،بعدما بذلوا
جهدا كبيرا طــوال ال ــ 90دقيقة،
بـجــانــب  30أل ـفــا أخ ــرى مـكــافــأة
الفوز والوصول للمركز الثاني
في المجموعة ،وفقا لما تنص
ع ـل ـيــه الئ ـح ــة ال ـف ــري ــق ال ـخــاصــة
بالبطولة اإلفريقية.
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رياضة

ريال مدريد وسيتي إلى ربع
نهائي «األبطال» بال عناء
لحق ريال مدريد اإلسباني
بركب المتأهلين لدور الثمانية
لدوري أبطال أوروبا لكرة
القدم بفوزه الثمين  1 -3على
أتاالنتا اإليطالي ،أمس األول،
في إياب الدور الثاني (دور
الـ  )١٦للبطولة.

بـ ـل ــغ ك ـ ــل م ـ ــن ري ـ ـ ـ ــال م ــدري ــد
اإلس ـبــانــي ومــانـشـسـتــر سيتي
اإلنكليزي ال ــدور ربــع النهائي
مـ ـ ــن مـ ـس ــا بـ ـق ــة دوري أ ب ـ ـطـ ــال
أوروب ــا مــن دون أي عـنــاء ،بعد
ت ـج ــدي ــد ف ــوزه ـم ــا ذه ــاب ــا عـلــى
اتــاالنـتــا اإليـطــالــي ،وبوروسيا
مــونـشـنـغــادبــاخ األلـمــانــي 1-3
و-2صفر تواليا أمس األول.
في العاصمة اإلسبانية ،جدد
ريال مدريد االسباني فوزه على
ضيفه أتاالنتا اإليطالي  1-3في
إياب ثمن نهائي مسابقة دوري
أبـطــال أوروب ــا ،بعدما كــان فاز
ذه ــاب ــا ب ـه ــدف ن ـظ ـيــف ،وحـجــز
مقعده إلى الدور ربع النهائي.
وبعد موسمين مخيبين على
الـصـعـيــد ال ـق ــاري ،ق ــاد ال ـمــدرب
ال ـف ــرن ـس ــي زي ـ ــن الـ ــديـ ــن زي ـ ــدان
فريقه الى ربع النهائي ،بعدما
كان سبق أن أحرز بإشرافه لقب
المسابقة األعــرق أوروبيا على
م ــدى  3مــواســم تــوالـيــا (-2016
.)2018
ولـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـن ـ ـجـ ــح "زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزو" ف ــي
تخطي ثـمــن نـهــا ئــي المسابقة
االوروبية منذ عودته إلى ملعب
"سانتياغو برنابيو" في مارس
 ،2019حيث خسر أمــام أياكس
أم ـس ـت ــردام ال ـهــول ـنــدي ف ــي ذلــك
العام ،وثم أمام مانشستر سيتي
اإلنكليزي عام .2020
وأن ـه ــى ريـ ــال سـلـسـلــة م ــن 4

م ـبــاريــات لــم يـفــز خــالـهــا على
أرض ـ ـ ــه فـ ــي الـ ـ ـ ــدور اإلق ـص ــائ ــي
ل ـل ـم ـســاب ـقــة األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،حـيــث
تعادل مرة ومني بثالث هزائم.
كما وضع النادي المدريدي
ح ــدا لـسـلـسـلــة م ــن  5م ـبــاريــات
ألت ــاالن ـت ــا ح ـقــق خــال ـهــا ال ـفــوز
خ ـ ــارج م ـل ـع ـبــه ،س ـجــل خــالـهــا
 14هــدفــا وحــافــظ عـلــى شباكه
 4مرات.
واسـ ـتـ ـع ــان الـ ـ ـم ـ ــدرب زيـ ـ ــدان
بـ ــال ـ ـقـ ــائـ ــد رامـ ـ ـ ـ ـ ــوس أس ــاسـ ـي ــا
للمباراة الثانية تواليا ،بعدما
لعب مدة ساعة أمام إلتشي في
الدوري المحلي السبت ،في اول
مـشــاركــة لــه بـعــد غـيــاب استمر
فترة شهرين بسبب اصابة في
الركبة.
ك ـمــا ع ــاد ال ـم ـهــاجــم بـنــزيـمــة
والع ــب الــوســط االوروغــويــانــي
فيدي فالفيردي بعد غيابهما
ع ـ ــن م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة الـ ـ ــذهـ ـ ــاب ب ـس ـبــب
ً
اإلصابة أيضا.
وبـ ـخ ــاف م ـج ــري ــات ال ـل ـعــب،
افتتح الريال التسجيل بفضل
هدافه بنزيمة وخطأ في التمرير
م ـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــارس س ـب ــورت ـي ـي ـل ــو،
اس ـت ـف ــاد م ـن ــه الـ ـك ــروات ــي لــوكــا
مـ ــودري ـ ـتـ ــش ل ـي ـع ـت ــرض الـ ـك ــرة
وي ـن ـط ـلــق إلـ ــى ي ـس ــار الـمـنـطـقــة
وي ـمــررهــا ال ــى الـفــرنـســي ال ــذي
سددها مباشرة بالقدم اليمنى
الى يمين الحارس (.)34

بنزيمة نجم ريال مدريد يحتفل بهدفه في مرمى أتاالنتا
واس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرض ال ـ ـ ـبـ ـ ــرازي ـ ـ ـلـ ـ ــي
فينيسيوس جونيور في الشوط
الثاني ،فصال وجال ولكن من دون
أن يـهــز الـشـبــاك بسبب رعــونـتــه،
بداية بعدما راوغ في منطقة جزاء
أتــاالن ـتــا ولـكـنــه س ــدد ال ــى يـســار
ال ـحــارس ك ــرة لــم تـعــانــق الشباك
( ،)52قبل أن يتسبب بركلة جزاء
بعدما دفع رافايل تولوا لعرقلته،
لـيـسـتـعـيــن ال ـح ـكــم بـتـقـنـيــة حكم
ال ـف ـيــديــو ال ـم ـســاعــد "فـ ــي أيـ ــه آر"
لرفع بطاقة صفراء في وجه العب
الـفــريــق الضيف ويحتسب ركلة
جــزاء تصدى لها القائد رامــوس
بالقدم اليمنى بنجاح في الشباك
برغم ارتماء الحارس الى الجهة
الصحيحة (.)60

زيدان :هازارد قد يخضع
لجراحة جديدة
قال المدير الفني لريال مدريد ،زين الدين زيــدان ،إن صانع ألعاب الفريق،
البلجيكي إدين هازارد ،قد يحتاج للتدخل الجراحي من أجل التعافي من إصابة
عضلية جديدة تعرض لها ،ما قد ينهي موسمه عمليا.
وصرح زيدان عقب تأهل فريقه لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على
أتاالنتا  1-3إيابا في مدريد وليكرر ما فعله في إيطاليا بالفوز بهدف
نظيف "لست طبيبا ألقول إذا كان يتعين عليه الخضوع لجراحة
أم ال ،القرار سيتخد خالل األيام القادمة".
وت ـعــرض ه ـ ــازارد إلصــابــة جــديــدة فــي ف ـخــذه األي ـمــن خــال
مباراة إلتشي األسبوع الماضي ،والتي كانت االولــى له منذ
نحو شهرين ،حيث لعب نحو  15دقيقة فقط ،لتزداد متاعبه.
والحقت اإلصابات الدولي البلجيكي منذ انضمامه للريال
في صيف  2019قادما من تشلسي اإلنكليزي.
وعــن عــدم حـضــوره م ـبــاراة فريقه مــن ملعب ألـفــريــدو دي
ستيفانو ،قال زيزو "أنا اعطيته تصريحا بعدم الحضور وبأن
يستريح .سنرى غدا الطريق الذي سنسلكه معه".

أخبار منوعة
• أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة
القدم ،مساء أمس األول ،أن العبه اإلسباني
الــدولــي خــوان بيرنات وقــع عقدا جديدا مع
الفريق مدة أربع سنوات.
ويـقـتــرب الظهير األيـســر بـيــرنــات مــن إتمام
موسمه الثالث مع سان جرمان منذ أن انتقل
للفريق في  2018قادما من بايرن ميونيخ
األلماني.
• أكــد يــواخـيــم لــوف الـمــديــر الفني للمنتخب
األلماني ،أمــس األول ،إمكانية استدعاء كل
مــن جمال موسياال النجم الصاعد لبايرن
ميونيخ ،وفلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن
لصفوف المنتخب الوطني للمرة األولى.
ويدرس لوف إمكانية ضم الالعبين إلى قائمة
المنتخب األل ـمــانــي خ ــال م ـش ــواره المقبل
بالتصفيات األوروبية المؤهلة لكأس العالم
 2022بقطر.
• أعلن نادي إيفرتون سابع الدوري اإلنكليزي

لكرة القدم أن حارس مرماه الدولي جوردان
ب ـي ـك ـفــورد ل ــن ي ـخ ــوض ال ـم ـب ــاري ــات ال ـثــاث
لمنتخب بالده ،ضمن تصفيات قارة أوروبا
المؤهلة لمونديال قطر  ،2022اثــر تعرضه
إلصابة في عضلة البطن المائلة.
• سجل دامـيــان ليالرد  50نقطة ،وساهم في
قلب بورتالند ترايل باليزرز تخلفه في الربع
األخير بشكل الفــت ،ليخرج فائزا على نيو
اورليانز بيليكانز  ،124-125ضمن دوري كرة
السلة االميركي للمحترفين.
ً
من جانبه ،وضع يوتا جاز حدا ألربع هزائم
في آخر ست مباريات ،بفوزه على بوسطن
سلتيكس  ،109-117وسجل ليبرون جيمس
 25نـقـطــة و 12م ـتــاب ـعــة وم ـث ـل ـهــا ت ـمــريــرات
ح ــاس ـم ــة ل ـي ـح ـقــق "ت ــريـ ـب ــل دابـ ـ ـ ـ ــل" ،وي ـق ــود
لــوس انجلس ليكرز الــى فــوز منطقي على
مينيسوتا تمبروولفز .121-137

وت ـ ـ ـم ـ ـ ـكـ ـ ــن أتـ ـ ـ ــاالن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــا م ــن
ت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــل ه ـ ـ ـ ـ ــدف تـ ـقـ ـلـ ـي ــص
ا لـ ـف ــارق ع ـبــر م ــور ي ـي ــل (،)83
لكن النادي الملكي رد عليه
بـهــدف ثــا لــث عبر أسونسيو
بـ ـع ــد دق ـي ـق ـت ـي ــن مـ ــن دخ ــول ــه
إ ل ــى أرض ا ل ـم ـل ـعــب ب ــدال مــن
ف ــال ـف ـي ــردي ،ف ـتــرجــم ت ـمــريــرة
مــن لــو كــاس فاسكيس دا خــل
المنطقة إلى تسديدة زاحفة
بالقدم اليسرى (.)84

سيتي يواصل المشوار
و حــا فــظ مانشستر سيتي
على حلم إحراز الرباعية خالل
الموسم الحالي بتجديد فوزه

على مونشنغالدباخ -2صفر،
سجلهما البلجيكي كيفن دي
بروين ( ،)13واأللماني ايلكاي
غوندوغان ( )18ليبلغ بدوره
ربع النهائي.
وضمن سيتي بنسبة كبيرة
التتويج بــالــدوري اإلنكليزي
ال ـم ـم ـتــاز ،وب ـلــغ نـهــائــي كــأس
رابـ ـط ــة األنـ ــديـ ــة ،وسـيـخــوض
ربع نهائي كأس انكلترا ضد
ايفرتون السبت المقبل.
كما هي المرة الرابعة تواليا
ال ـت ــي ي ـب ـلــغ ف ـي ـهــا مــانـشـسـتــر
س ـي ـتــي ال ـ ـ ــدور ربـ ــع ال ـن ـهــائــي
للمسابقة القارية األهم ،لكنه
فشل في تخطي هذا الدور في
المواسم الثالثة األخيرة ،وكان

غاسبيريني :أشعر
باألسف

زيدان

أكد جيان بييرو غاسبيريني ،المدير الفني
ألتاالنتا اإليطالي ،عقب توديع فريقه لدوري
األبطال من ثمن النهائي ،أن العبيه يجب أن
يشعروا ببعض "الـنــدم" على بعض األهــداف
التي أهدوها للريال ،وحالت دون المنافسة
على بطاقة التأهل حتى الرمق األخير.
وأوضح غاسبيريني في تصريحات لشبكة
"سكاي سبورتس" اإليطالية "التأخر بهدفين
فــي إجمالي المباراتين جعل األم ــور صعبة
ل ـل ـتــأهــل ال ـ ــذي كـ ــان بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال صـعـبــا.
مــن الــواضــح أنــه عندما تهدي هــذه األه ــداف،
فاألمور تصبح أكثر صعوبة .أشعر باألسف،
ألن كل الظروف كانت سانحة لتقديم مباراة
أفضل".
وتــابــع الـمــدرب المخضرم تصريحاته "لم
ن ـق ــدم ن ـفــس ال ـم ـس ـتــوى ال ـف ـنــي ال ـ ــذي اعـتــدنــا
تقديمه في مباريات سابقة .لعبنا أمام العبين
أصحاب إمكانات فنية كبيرة".

ال ـ ـخـ ــروج ع ـل ــى ي ــد ل ـي ـفــربــول،
وتوتنهام اإلنكليزيين ،وليون
الفرنسي تواليا.
وأث ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب سـ ـيـ ـت ــي
اإلسباني بيب غوارديوال على
ً
أداء فريقه قائال "نعم ،في بعض
األحيان تبدو األمور سهلة .كان
ً
أداء جيدا ،وسيطرنا خالل 90
دقيقة منذ البداية" ،مضيفا "لكن
هذه المسابقة مليئة باألفخاخ
وك ـ ـنـ ــا جـ ــدي ـ ـيـ ــن .بـ ـع ــد ه ــدف ـي ــن
رائ ـع ـي ــن ،ب ــات ــت األمـ ـ ــور أسـهــل
ولكن الطريقة التي لعبنا بها،
كــانــت فـعــا ج ـيــدة .ك ــان تمركز
الـجـمـيــع ج ـي ــدا وت ـمــريــر ال ـكــرة
ً
كان رائعا".
ك ـمــا أشـ ــاد ب ـيــب غ ــواردي ــوال

بالتفاهم بين قلبي الدفاع روبن
دياز وجون ستونز.
وق ــال غ ــواردي ــوال "استقبلنا
هــدفــا واح ــدا فـقــط أم ــام بــورتــو
وه ـ ــذا أم ــر م ــذه ــل .ال يـمـكــن أن
ننكر الدور الرائع لروبن وجون
في مساعدة الفريق على المضي
قدما هذا الموسم".
وتابع المدرب اإلسباني "منذ
عامي األول هنا ،أبلغوني أنه
يجب الفوز بدوري األبطال .هذا
ضغط علينا بــا سـتـمــرار لكني
غير مهتم بذلك".

ً
مودريتش :سنصل بعيدا في التشامبيونز

أكــد الكرواتي لوكا مودريتش العــب وســط ريال
مدريد وأفضل العب في مباراة أتالنتا ( ،)1-3والتي
عـبــرت بالفريق إلــى ربــع نهائي دوري األب ـطــال ،أن
الريال "اليزال لديه حافز كبير وسيصل بعيدا" في
البطولة.
وقال مودريتش "األهم هو التأهل لربع النهائي.
األم ــر ال ــذي لــم نحققه آخ ــر عــامـيــن .يـجــب أن نسير
خطوة بخطوة ونرى إلى أي مدى نستطيع الوصول.
أظـهــرنــا أنـنــا الي ــزال لدينا الـحــافــز فــي هــذا الفريق،
وأننا نريد مواصلة الفوز .اعتقد أنه بوسعنا الذهاب
بعيدا ،سنرى إلى أين ،لكن الفوز كان مهما".
وأب ــرز الــاعــب صــاحــب ال ــ 35عــامــا أنــه يشعر أنه
"في أفضل حالة .أقــول دومــا إنه ال يجب النظر إلى
األع ــوام ،األهــم هو ما يفعله الالعب داخــل الملعب.
مازلت متحمسا لفعل أمور جيدة ،والمنافسة على
أعلى مستوى .أعمل يوميا لتحقيق كل ذلك وأشعر
أنني على ما يرام" ،في تصريحات أدلى بها لشبكة
(موفيستار )+عقب المباراة.
(إفي)

مودريتش

ً
ً
البورتا يقدم «الضمان» وسيصبح رئيسا لبرشلونة رسميا
كشفت تقارير صحافية إسبانية ،أمس األول،
أن رئـيــس نــادي برشلونة اإلسـبــانــي المنتخب،
جوان البورتا ،نجح في الحصول على الضمان
المالي الــازم العتماده رسميا كرئيس للنادي
الكتالوني ،فــي انـتـظــار تصديق رابـطــة ال ــدوري
اإلسباني للمحترفين (ال ليغا).
وكــان أمــام البورتا ،الــذي فاز في انتخابات 7
مــارس الـجــاري 10 ،أيــام لتقديم ضمانات مالية
بقيمة  15في المئة من ميزانية النادي ،من أجل
اعتماد فوزه بالرئاسة رسميا ،حيث كانت المهلة
تنتهي أمس.
ووفـقــا لما أعلنته جــريــدة "مــاركــا" اإلسبانية
الرياضية عبر نسختها اإللكترونية ،فإن البورتا
مع مجلس إدارته بالكامل قاموا بالتوقيع أمس
على الضمان المالي البالغ  125مليون يــورو،
وهو المبلغ الذي كان ضروريا العتماده كرئيس
للبالوغرانا ،وسيتم إرســال هــذا الضمان خالل

ال ـس ــاع ــات الـقـلـيـلــة الـمـقـبـلــة ل ــ(الل ـي ـغ ــا) م ــن أجــل
التصديق عليه.
وأشارت الجريدة ذائعة الصيت إلى أنه بمجرد
اتمام هذا اإلجراء ،سيتم رسميا إعالن فوز رجل
القانون كرئيس جديد لبرشلونة.
وكــان البورتا قد تلقى صدمة قوية بعد أيام
م ــن فـ ــوزه بــاالن ـت ـخــابــات عـقــب إعـ ــان الـمـســؤول
األول عن الملف االقتصادي ضمن فريق البورتا،
خــاومــي ج ـيــرو ،ع ــدم االس ـت ـمــرار فــي مهمته مع
المجلس الجديد.
ووفقا لنفس المصدر ،سيكون على البورتا
خ ــال األي ــام المقبلة تــوضـيــح الـبـنــود النهائية
الخاصة بهذا االتفاق ،الذي تم جزء منه مع بنك
ساباديل.
(إفي)

البورتا

ميالن وزالتان إلنهاء المهمة أمام «الشياطين الحمر»

جانب من مباراة الذهاب بين ميالن ومانشستر يونايتد

ً
بعد استدعائه مجددا إلى صفوف منتخب
ال ـســويــد ،إث ــر غ ـيــاب  5س ـن ــوات أم ــس األول،
ي ــري ــد ال ـن ـجــم ال ـس ــوي ــدي ال ـم ـخ ـضــرم زالتـ ــان
إبراهيموفيتش االستمرار في االحتفاالت من
خــال مساعدة ميالن اإليطالي على تخطي
فريقه السابق مانشستر يونايتد االنكليزي،
عندما يستقبله على ملعب ســان سيرو في
ايـ ــاب ث ـمــن ال ـن ـهــائــي م ــن الـ ـ ــدوري األوروب ـ ــي
(يوروبا ليغ) اليوم.
وكــان ميالن ادرك التعادل  1-1فــي الرمق
األخـيــر ذهــابــا لـيـعــزز مــن حـظــوظــه فــي بلوغ
الدور ربع النهائي.
وغ ـ ــاب زالتـ ـ ــان ع ــن مـ ـب ــاراة الـ ــذهـ ــاب ،ألنــه
كان يتعافى من اصابة عضلية ،لكنه شارك
فــي تــدريـبــات فريقه خــال االسـبــوع الحالي،
وسيكون جاهزا لمواجهة مانشستر يونايتد
الذي احرز في صفوف لقب هذه المسابقة عام
 2017ضد اياكس امستردام ،علما بأنه غاب
عن تلك المباراة بداعي اإلصابة.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،دخ ــل مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد
اسبوعا مصيريا ،ألنه باإلضافة الى مواجهة
ميالن ،يتعين عليه اللعب ضد ليستر سيتي
ثالث الدوري المحلي خارج ملعبه في الدور
ربع النهائي من كأس االتحاد االنكليزي ،وكال
المسابقتين تمثل األمل الوحيد للشياطين
ال ـح ـم ــر ف ــي احـ ـ ـ ــراز ل ـق ــب م ــا ه ـ ــذا ال ـم ــوس ــم،
إذا مــا سلمنا ج ــدال ب ــأن مــانـشـسـتــر سيتي
مرشح فــوق الـعــادة لحسم ال ــدوري المحلي

في صالحه ،نظرا للفارق الكبير عن جاره.
وكشف النرويجي أولي غونار سولسكاير
مدرب مانشستر يونايتد االنكليزي انه يتوقع
عــودة خمسة العبين مصابين الــى تشكيلة
الفريق لمواجهة ميالن ،ابرزهم العب الوسط
الفرنسي بول بوغبا.
وباإلضافة الى بوغبا ،ينتظر سولسكاير
عودة المهاجمين الفرنسي انطوني مارسيال،
واالوروغوياني ادينسون كافاني ،باإلضافة
الى العب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك.

توتنهام ودينامو زغرب
ويـبــدو الفريقان اإلنكليزيان اآلخ ــران في
الـمـســابـقــة تــوتـنـهــام وارس ـن ــال فــي مــأمــن من

المفاجآت ،بعد ان تقدم االول على ملعبه ضد
دينامو زغرب الكرواتي بهدفين نظيفين ،في
حـيــن ع ــاد الـثــانــي مــن ف ــوز عــريــض  3-1على
أولمبياكوس اليوناني في اثينا.
وقد يلجأ مدربا الفريقين البرتغالي جوزيه
مورينيو واإلسباني ميكل ارتيتا الى إراحة
بـعــض الع ـبــي ال ـصــف االول ،بـعــد ان ضمنا
بنسبة كبيرة بلوغ ربع النهائي.
واألمـ ـ ــر يـنـطـبــق ع ـلــى اي ــاك ــس ام ـس ـت ــردام
الهولندي الذي حقق فوزا مستحقا على يونغ
بويز السويسري بثالثية نظيفة على ملعب
"يــوهــان كــرويــف" ،وعـلــى فـيــاريــال االسباني
الذي عاد بالفوز على دينامو كييف االوكراني
بهدفين نظيفين.

مباريات اليوم
التوقيت
8:55
8:55
8:55
8:55
11:00
11:00
11:00
11:00

المباراة
أرسنال  -أولمبياكوس
مولده  -غرناطة
شاختار  -روما
دينامو زغرب  -توتنهام
يونغ بويز  -أياكس
فياريال – دينامو كييف
ميالن – مانشستر يونايتد
رينجرز – سالفيا براغ

القناة الناقلة
beINSPORTS PR1
beINSPORTS PR3
beINSPORTS xtra 1
beINSPORTS PR2
beINSPORTS xtra 1
beINSPORTS PR3
beINSPORTS PR1
beINSPORTS PR2
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

عيد النار يحرق اإليرانيين

الله بالنور

فراغ في فراغ

د .ناجي سعود الزيد

هل لدينا حكومة؟
ً
اسما نعم...
ً
فعال ال...
هل لدينا مجلس أمة؟
ً
اسما نعم...
ً
فعال ال...
أي أننا نعيش ونمارس حياتنا اليومية دون حكومة،
ودون مجلس أمة ،ولم نالحظ الفرق...
الحكومة تشكلت ،ولم يقسم أعضاؤها في مجلس األمة،
كما يتطلب الــدسـتــور ،وبــذلــك تـكــون هـنــاك شبهات حول
دستوريتها ،وكذلك باإلمكان الطعن أمام القضاء بأي قرارات
ً
تتخذها ...وأيـضــا هناك شكوك في مــدى قانونية قــرارات
الوزراء حتى في التنظيم الداخلي لوزاراتهم!
لدينا فراغ سياسي واجتماعي من النوع الذي ال يمكن
ً
تفسيره ،وليس هناك عذر أبدا في عدم وجود حلول لملء
هذا الفراغ ،فالدستور واضح ،وتعليق جلسات مجلس األمة
ال يمكن أن يستمر أكثر من الشهر المحدد لذلك ،والحكومة
أول جلسة تنعقد بعد ذلك.
يجب أن تقسم اليمين في ُ
حتى االستجوابات التي ق ّدمت أو سيعاد تقديمها لسمو
رئيس الوزراء أو لوزير الصحة ستبقى قائمة ،وسينظر بها
المجلس ،ما لم يتم سحبها.
ً
األم ــر اآلخ ــر ال ــذي يـثـيــر الـقـلــق أي ـض ــا ،هــو أن الصحف
األجنبية بــدأت اإلشــارة إلى ذلك الفراغ السياسي ،وهناك
إشارات سلبية من دول كبرى بأن الوضع غير مستقر في
الكويت.
ً
نريد اسـتـقــرارا ،ونــريــد اسـتـمــراريــة ،ونــريــد مــن الجميع
التفكير بهدوء للخروج من هذا الوضع المعقد ،فال يجوز
أن تعيش دولــة كاملة بـفــراغ ،حتى الحكومة ال تستطيع
تفسيره بالكامل!

والدة طفلة مضادة لـ«كورونا»
أنـجـبــت امـ ــرأة فــي جنوب
فلوريدا ،تلقت جرعة واحدة
م ــن ل ـق ــاح فـ ـي ــروس ك ــورون ــا
أث ـن ــاء ال ـح ـمــل ،طـفـلــة تحمل
أج ـس ــام ــا م ـض ــادة لـفـيــروس
كـ ــورونـ ــا ،ل ـت ـكــون ب ــذل ــك أول
حالة من نوعها في العالم.
ون ـقــل مــوقــع "سـبــونـتـيــك"
أمـ ـ ـ ـ ـ ــس ،ع ـ ـ ــن صـ ـحـ ـيـ ـف ــة "ذا
غارديان" البريطانية قولها،
إن د .ب ــول جـيـلـبــرت أك ــد أن

تـ ــوفـ ــي ثـ ــاثـ ــة أشـ ـخ ــاص
وجرح نحو ألفين الليلة قبل
الماضية ،خــال إحـيــاء عيد
النار الذي يسبق رأس السنة
الفارسية.
وق ــال ــت مـنـظـمــة ال ـط ــوارئ
اإلي ــرانـ ـي ــة ،ف ــي ب ـي ــان أم ــس،
نـقـلــه م ــوق ــع ف ــران ــس  ،24إن
اإلي ــران ـي ـي ــن ي ـح ـي ــون تـقـلـيــد
"جـ ـه ــارشـ ـنـ ـب ــه سـ ـ ـ ـ ــوري" كــل
ع ــام عشية األرب ـع ــاء األخـيــر
قـبــل ن ـهــايــة ال ـع ــام ال ـفــارســي
(ال ـج ـم ـعــة) ،فــي تقليد يعود
إلى آالف السنين.
ويقوم التقليد على القفز
ف ــوق ن ــار مشتعلة ،مــن أجــل
دفع البالء واألمور السلبية،
مـ ــع تـ ـ ـ ــرداد ع ـ ـبـ ــارة "اع ـط ـي ــك
لوني األصفر" (في إشارة إلى
المرض) ،و"آخذ لونك األحمر"
(في إشارة إلى الحياة).

األم ،تـلـقــت جــرعـتـهــا األول ــى
من لقاح موديرنا في يناير،
وهي حامل في األسبوع الـ.36
وأضـ ـ ـ ـ ــاف جـ ـيـ ـلـ ـب ــرت ،فــي
مقال ،أن المرأة أنجبت طفلة
"نشيطة وصحية" بعد ثالثة
أس ــاب ـي ــع ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أنـهــم
قاموا بتحليل الدم من الحبل
ال ـس ــري لـلـطـفـلــة ،واك ـت ـشــاف
األجـســام الـمـضــادة فــي وقت
الوالدة.

روسيا ترفع السرية عن رحلة كلبيها للفضاء
أسهم الكلبان "فيتيروك" و"أوغالوك"
ً
قبل  55عــامــا فــي مـســاعــدة البشر على
اك ـت ـش ــاف ال ـف ـض ــاء وال ـت ـم ـه ـيــد إلرسـ ــال
البشر.
ً
وق ـ ــد اك ـت ـم ـلــت ق ـب ــل  55ع ــام ــا رح ـلــة
ال ـ ـمـ ــرك ـ ـبـ ــة الـ ـفـ ـض ــائـ ـي ــة الـ ـس ــوفـ ـي ــاتـ ـي ــة
"ك ــوسـ ـم ــوس –  "100إل ـ ــى م ـ ـ ــدار ح ــول
األرض وعلى متنها الكلبان "فيتيروك"
و"أوغالوك".
وبـمـنــاسـبــة ه ــذا ال ـح ــدث الـتــاريـخــي،
أعـلـنــت وكــالــة الـفـضــاء الــروسـيــة "روس
كـ ــوس ـ ـمـ ــوس" رفـ ـ ــع الـ ـس ــري ــة ع ـ ــن م ـ ــواد
أرشـيـفـيــة عـنـهــا ،ونقلها مــوقــع روسـيــا
اليوم ،أمس.
وضمن الوثائق المفرج عنها ،صور
وم ـق ــاط ــع ف ـي ــدي ــو ورسـ ــائـ ــل وم ـحــاضــر
اج ـت ـمــاعــات وم ـه ـمــة الــرح ـلــة وبــرنــامــج
البحث الطبي وبيانات أخرى.
وكان الهدف من تلك الرحلة الفضائية،
التعرف على كيفية تأثر الكائن الحي في
منطقة الحزام اإلشعاعي لألرض ،عالوة
على إجراء اختبارات ألنظمة دعم الحياة
للبعثات المستقبلية المأهولة.

عاق يصفع والدته التسعينية ويركلها
ً
رص ــد ش ــري ــط ف ـيــديــو ل ـح ـظــات ص ــادم ــة ج ــدا،
اعتدى فيها رجل بالضرب المبرح على أمه ،رغم
ً
أنها مسنة ( 95عاما).
وذ ك ــرت صحيفة د يـلــي ميل البريطانية ،في
خبرها الــذي نقله موقع سكاي نـيــوز ،أمــس ،أن
االعتداء وقع في فبراير الماضي ،لكن ُّ
السلطات
ً
تمكنت من القبض على االبن المعتدي أخيرا.
وأظهرت الفيديوهات لورينزا رييس جالسة
على أريـكــة بالمنزل ال ــذي تعيش فيه مــع ابنها
بالمكسيك ،قبل أن يقترب منها ابنها ،حيث خلع

يومية سياسية مستقلة

ب ـع ــد ق ـص ــة ح ــب بـيـنـهـمــا
ً
خـ ـ ــافـ ـ ــا ل ـ ـم ـ ـجـ ــرى ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ
ال ـ ـعـ ــدائـ ــي بـ ـي ــن أص ــول ـه ـم ــا،
تــزوجــت الـكــاتـبــة الـجــزائــريــة
يــاسـمـيــن بــريـكــي ،مــن حفيد
اإلمبراطور الفرنسي نابليون
بونابرت ،لتكتسب بهذا لقب
األميرة.
ون ـ ـ ـق ـ ـ ـلـ ـ ــت "س ـ ـبـ ــوت ـ ـن ـ ـيـ ــك"
أم ــس ،ع ــن بــرنــامــج "ب ــي بي
ً
س ــي تــري ـنــدي ـنــغ" تـصــريـحــا
لبريكي ،قالت فيه ،إن "الزواج
سيساعد في تحسين العالقة
بين الجزائر وفرنسا".
وأضــافــت أن "الـحــب الــذي
جمعها مــع حفيد نابليون،
هي حياتها الشخصية ،قبل
أن تكون بين بلدين".
وأشارت إلى أنها "مهتمة
ً
كـثـيــرا بالعالقة الــوديــة بين
ال ـ ـج ـ ــزائ ـ ــر وف ـ ــرن ـ ـس ـ ــا ،ومـ ــن
األشخاص الذين يريدون أن
تكون العالقة جيدة".
وتمنت في سياق كالمها،

ً
بــاعــت ام ـ ــرأة أس ـتــرال ـيــة زوج ـ ــا م ــن األقـ ــراط
الثمينة كان زوجها اشتراها لعشيقته في عيد
ميالدها ،لكن األخيرة أرسلتها إلى الزوجة.
وأفاد موقع "روسيا اليوم" أمس ،بأن المرأة
عرضت أقراط  Tiffany & Coللبيع في مجموعة
شراء ومبادلة وبيعت على  Facebookمقابل
ّ
 200دوالر ،وعلقت" :أقــدر اللفتة الجميلة من
ً
المرأة التي جعلت حياتي جحيما ...لكن ليس
ّ
لدي رغبة في وضع أي شيء في أذني كان في
ً
أذنيها أيضا".

سـتــرتـهــا ،وب ــدأ فــي هــزهــا بـعـنــف شــديــد ،ووجــه
صفعات قوية على وجهها ،وركلها على ساقها.
وبعد لحظات ،جلس جانبها ،وبدا عليه الغضب
من حركة يديه السريعتين ،وضربها مرة أخرى،
وهو يتكلم .وتــرك والدته المنهكة الجسم وهي
ً
تحاول النهوض من مقعدها ،والحقا عاد الرجل
وصفع أمه من جديد.
ويبدو أن الفيديو سجله أحد الجيران ،وبعدما
تسرب إلى شبكات التواصل االجتماعي ،وصلت
ً
الشرطة إلى المكان ،وكان االبن قد فر هاربا.

ً
أن يـ ـ ـك ـ ــون ال ـ ـ ـعـ ـ ــرس "رمـ ـ ـ ـ ــزا
لالتحاد والترابط والمحبة
بين البلدين".
يذكر أن ياسمين بريكي،
ً
ج ــزائ ــري ــة األصـ ــل وت ـحــدي ــدا
م ــن واليـ ــة ع ـنــابــة ،وانـتـقـلــت
إل ــى فــرن ـســا ع ــام  ،2004من
أجل إكمال دراستها ،وتعرف
بنشاطها في المجال الثقافي
واه ـت ـم ــام ـه ــا ب ـتــأل ـيــف كـتــب
لألطفال.
وع ـ ـق ـ ــد األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ي ــواكـ ـي ــم
تشارلز نابليون قرانه على
ي ــاسـ ـمـ ـي ــن ل ـ ــوري ـ ــن ب ــري ـك ــي،
ف ـ ــي ال ـ ـخـ ــامـ ــس م ـ ــن م ـ ـ ــارس،
وي ـص ــادف ال ــذك ــرى المئوية
الثانية لوفاة نابليون األول.

ونصحت فــي إعالنها المشتري المحتمل
ً
بتطهير األقراط جيدا ،مشيرة إلى أنه سيحصل
على صفقة بنصف السعر.
وق ـ ــال ـ ــت" :بـ ـع ــد ف ـح ــص دقـ ـي ــق ل ـل ـح ـســابــات
المصرفية لــزوجــي ،يمكنني أن أؤك ــد أن ــه تم
شراؤها في نوفمبر ،وقيمتها  400دوالر".

وفيات
عيسى ًعبدالرحمن فيحان العتيبي

 74عاما ،شيع ،ت90000752 :

صالح علي سليمان أبوغيث

ً
 58عاما ،شيع ،ت67000597 ،94434103 :

وسمية سعد أبوصليب المطيري

زوجة مخيط عبدالله أبوصليب المطيري
ً
 68عاما ،شيعت ،ت99816190 :

شريفة سالم حميد الراشد

أرملة راشد عيسى العصفور
ً
 82عاما ،شيعت ،ت99664484 :

خالد عبدالله محمد العسيري

ً
 59عاما ،شيع ،ت50955599 :

عبدالله كاظم شلش

ً
 83عاما ،شيع ،ت97435577 ،92222715 :

شيخة عبدالعزيز المحمد الجالل

زوجة مساعد محمد الجارالله الخرافي
ً
 84عاما ،شيعت ،ت99111700 :

نادية مرزوق رزيق العتيبي

ً
 37عاما ،شيعت ،ت99427000 :

هند عيسى صالح بوغيث

زوجة غانم عبداللطيف السيد مالك الغربللي
ً
 64عاما ،شيعت ،ت99411761 :

مواعيد الصالة

عـ ــام  1985ب ــواس ـط ــة أنـ ـص ــار ح ـقــوق
ال ـ ـح ـ ـيـ ــوانـ ــات ال ـ ــذي ـ ــن ي ـ ـقـ ــولـ ــون إن ـه ــم
يستخدمونه إلخبار الناس عن فوائد
تناول الخضراوات الصحية.

ّ
لـ ـك ــن ال ـ ــوالي ّـ ــة ط ــال ـب ــت مــواط ـن ـي ـهــا
بـمـحــاولــة تـجــنــب ت ـنــاول الـلـحــوم هــذا
اليوم ،في بيان قالت فيه "إزالة اللحوم
من قائمة طعامنا تقلل فرص اإلصابة

ّ
بأمراض عديدة ،منها القلب والسكري
والسرطان".
وقـ ـ ــال ح ــاك ــم ن ـب ــراس ـك ــا إن والي ـت ــه
ً
ح ــددت شـهــر مــايــو مــن كــل ع ــام شـهــرا

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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جزائرية تتزوج حفيد نابليون

عشيقته أرسلت هديته إلى زوجته

حرب «لحوم» في أميركا!
ّ
ردت والي ـ ــة ن ـبــراس ـكــا ع ـلــى إع ــان
تحديد
نظيرتها كولورادو المجاورة
ّ
يــوم لمطالبة الـسـكــان خــالــه بتجنب
أكل اللحوم ما أمكن.
وقالت ال ـ "بــي بي ســي" ،الليلة قبل
الماضية ،إن نبراسكا ،التي يعد إنتاج
وتـصـنـيــع ال ـل ـحــوم أك ـبــر صـنــاعــاتـهــا،
ً
أعلنت اليوم نفسه يوما ألكل اللحوم.
ومن محل لبيع اللحوم في الوالية
ق ــال حــاكــم ن ـبــراس ـكــا ،بـيــت ريـكـيـتــس،
المنتمي للحزب الجمهوري ،إن إعالن
ً
والية كولورادو المجاورة يعد "هجوما
ً
مباشرا على أسلوب حياتنا".
ً
وأع ـلــن ريكيتس  20ال ـجــاري يــومــا
للحوم ،وهو اليوم نفسه الذي اختارته
كولورادو لمقاطعتها ،وبذلك اختارت
نبراسكا  20الجاري يوم "اللحوم على
الـقــائـمــة" ،لمجابهة إع ــان كــولــورادو
ال ـي ــوم نـفـســه "ي ــوم ح ــذف ال ـل ـحــوم من
القائمة".
ويمارس ربع سكان والية نبراسكا
الـ ــزراعـ ــة ومـ ــا يــرت ـبــط ب ـهــا م ــن تــربـيــة
الـمــواشــي والـمــاعــز ،وتبيع متاجرها
ً
ما تفوق قيمته  12مليار دوالر سنويا
من منتجات اللحوم ،وفق مدير إدارة
الزراعة بالوالية.
وفي مؤتمر صحافي بمدينة أوماها
أكبر مدن الوسط الغربي ،قال ريكيتس
إن ــه يـشـ ّـجــع عـلــى تـحــديــد ال ـيــوم لدعم
ت ـن ــاول ال ـل ـحــوم لـمـجــابـهــة ق ــرار والي ــة
كولورادو بشكل مباشر.
وبـ ـ ـ ـ ــدأ يـ ـ ـ ــوم "م ـ ـقـ ــاط ـ ـعـ ــة ال ـ ـل ـ ـحـ ــوم"

وخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــن
ال ـم ــاض ـي ـي ــن ،ت ـح ــول ــت ه ــذه
ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة إل ـ ـ ـ ــى م ـت ـن ـف ــس
للجيل الشاب الذي يحييها
مــن خ ــال اس ـت ـخــدام كميات
كبيرة من المفرقعات النارية
ف ــي الـ ـ ـش ـ ــوارع ،رغـ ــم دعـ ــوات
الـعــديــد مــن رج ــال الــديــن في
الـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة إلــى
الـ ـ ـح ـ ــد مـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذه الـ ـطـ ـق ــوس
لكونها أقرب الى "الوثنية".
وقـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم
منظمة الطوارئ "توفي ثالثة
أشخاص خالل العيد ،أحدهم
فــي ط ـه ــران" ،وأص ـيــب 1894
بـ ـج ــروح ف ــي عـ ـم ــوم الـ ـب ــاد،
غالبيتهم من الرجال.

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

ً
ل ـل ـحــوم ،ك ـمــا أن ال ــوالي ــة تـبـيــع أي ـضــا
لــوحــات سـيــارات تحمل عـبــارة "واليــة
اللحوم".
(بي بي سي)

اإلعالنات:

الفجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
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04:36
05:55
11:56
03:23
05:58
07:15

الطقس والبحر
العظمى
الصغرى
أعلى مد
أدنى جزر

الشكاوى والتوزيع:

27
13
ً
 02:49صب ــاحـ ـ ــا
 02:27م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
 08:46صب ــاحـ ـ ــا
 09:23م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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