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روبي تتخلى عن شعرها األشقر للمرة
األولى منذ دخولها عالم التمثيل ص 14

َّ
العام»
ين
«الد
لـ
جديدة
صيغة
ً
ُ
 10مليارات دينار أعلى قيمة للقرض تسدد خالل  30عاما

ً
• أعدها المكتب الفني لـ «المالية» البرلمانية واللجنة تناقشها مع حمادة قريبا
محيي عامر

في تقرير مبدئي ،انتهى المكتب الفني للجنة الشؤون المالية
واالقـتـصــاديــة البرلمانية إلــى صيغة جــديــدة لمشروع الحكومة
بشأن َّ
الدين العام ،إذ أدخل تعديالت جذرية على المشروع األصلي،
بتقليص مبلغ القرض من  20مليار دينار إلى  10مليارات أو %60
من الناتج اإلجمالي المحلي ،أيهما أقل.
ومن المتوقع أن تناقش اللجنة ،خالل اجتماعها الذي ستعقده
ً
قريبا ،مع وزير المالية خليفة حمادة وفريقه ،الصيغة التي انتهى
إليها مكتبها ،والتي تنص على أن يــؤذن للحكومة خالل مدة ال
تتجاوز  10سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بعقد قروض
عامة أو عمليات تمويل ،على أال تتجاوز ما نسبته  %60من الناتج
اإلجمالي المحلي الحقيقي السنوي ،أو  10مليارات دينار أيهما
أقل ،على أن يشمل ذلك الديون القائمة والمستقبلية.
وكانت الحكومة طلبت في الصيغة الجديدة أن تكون النسبة
 %60من الناتج اإلجمالي المحلي ،غير أن اللجنة حاصرتها
عبر فريقها الفني بإضافة الـ  10مليارات دينار ،مع 02

اقتصاديات

«البسام»« :عربي» تطلب لجنة محايدة
للفصل في «الضمان»
٠٨
انخفاض أسعار التعادل للميزانيات بدول الخليج عدا الكويت

٠٩

الشال :معركة اإلدارة االقتصادية تكمن
في اكتساب المصداقية ونيل الثقة ١١

توجه حكومي لتأجيل أقساط قروض المواطنين
المناور لـ ةديرجلا :.رئيس الوزراء أبدى مرونة للموافقة على إرجائها  6أشهر
●

محيي عامر

في إطار تحركاته لتنفيذ اقتراحه الذي
قدمه في  16فبراير الماضي بشأن تأجيل
األقساط المستحقة عن قروض المواطنين
 6أش ـهــر ،فــي ظــل ال ـظــروف الـحــالـيــة التي

فرضتها جائحة كورونا ،لم ِّ
يفوت النائب
أس ــام ــة ال ـم ـن ــاور ف ــرص ــة ل ـقــائــه ونــائـبـيــن
آخرين مع سمو رئيس الوزراء ،والذي كان
بــأجـنــدة مختلفة عــن مــوضــوع االق ـتــراح،
إذ شرح المناور خالل اللقاء أهمية إقرار
اقتراحه.

وقال المناور لـ «الجريدة»« :طرحت
فــي نـهــايــة ال ـل ـقــاء ال ـطــويــل مــع سمو
الشيخ صباح الخالد ،الذي التقيناه
الخميس الماضي ،موضوع اقتراحي،
وقد أبدى سموه مرونة بأن الحكومة
سـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــق ع ـ ـلـ ــى اق ـ ـتـ ــراحـ ــه 02

ً
تطعيم  24ألفا الخميس الماضي

الناصر في العزل الصحي
ومسحته سلبية

الشحنة التاسعة من «فايزر» تصل اليوم
المضادة لـ «كوفيد  ،»19في البالد،
● عادل سامي

أع ـل ـنــت م ـص ــادر دب ـلــومــاس ـيــة أن وزي ــر
الـخــارجـيــة وزي ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون مجلس
ال ــوزراء الشيخ د .أحـمــد الـنــاصــر ،والــوفــد
الدبلوماسي المرافق له في زيارته األخيرة
ً
ً
لباكستان ،دخلوا عزال صحيا ،بعد إعالن
رئـيــس ال ـ ــوزراء الباكستاني ع ـمــران خــان
إصابته بفيروس كورونا.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت الـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن الـ ـن ــاص ــر
والفريق المرافق له سيستمرون في القيام
ً
بمهامهم من محاجرهم ،تطبيقا 02

تزايدت أعــداد متلقي لقاحات
«ك ــورون ــا» ،خ ــال األيـ ــام القليلة
الماضية ،لتسجل أكثر من 461
ألــف شخص ،بنسبة  %10.8من
سكان البالد ،في حين سجل يوم
ً
ً
الخميس الماضي رقما قياسيا
فــي عــدد التطعيمات تـجــاوز 24
ً
ألفا.
وتـ ــوق ـ ـعـ ــت م ـ ـص ـ ــادر ص ـح ـيــة
أن يـصــل ع ــدد متلقي الـلـقــاحــات

أحمد الناصر

إلى نحو نصف مليون شخص،
في غضون يومين.
وأك ــدت الـمـصــادر أن الشحنة
الـ ـت ــاسـ ـع ــة مـ ـ ــن لـ ـ ـق ـ ــاح «فـ ـ ــايـ ـ ــزر-
بـيــونـتـيــك» سـتـصــل عـصــر الـيــوم
إلــى الكويت ،قادمة من بلجيكا،
كـمــا سيشهد األس ـب ــوع ال ـجــاري
تــوريــد الــدفـعــة الـثــانـيــة مــن لقاح
«أس ـتــرازي ـن ـي ـكــا -أك ـس ـف ــورد» ،من
خالل الوكيل المحلي ،ال منظمة
«جافي».
03

محليات

05
المقاطع :مخرجان إلنهاء
تناقض «التمييز» و«الدستورية»
بشأن ترشح الداهوم

اقتصاد

10
الرشود يناقش أهمية
الرقمنة المصرفية
وتحدياتها

سيارات

١٣
إكسباندر ...وجه
جديد في عائلة
«ميتسوبيشي المال»

الثانية

ةديرجلا

األمير يهنئ الرئيس
التونسي بالعيد الوطني

العلي لرجال األمن :تحلوا باالنضباط وطبقوا القانون

•
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وزير الداخلية تفقد محجر منتزه الخيران و«أمن المنشآت» ومنطقتي بنيدر والجليعة
محمد الشرهان

دورات لترقية
ضباط الصف
واألفراد من
حملة المؤهالت
الجامعية
والثانوية إلى
رتبة مالزم

بعث صاحب السمو أمير البالد ،الشيخ نواف األحمد ،ببرقية
تهنئة إ لــى الرئيس التونسي قيس سعيدّ ،
عبر فيها سموه عن
خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده ،متمنيا سموه له
دوام الصحة والعافية ،وللبلد الصديق المزيد من التقدم واالزدهار.
وبـعــث سمو نــائــب األمـيــر ولــي الـعـهــد ،الشيخ مشعل األحـمــد،
ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تهنئة
مماثلتين.

وكيل األوقاف
يفتتح جامع الحجرف
بالجهراء
اف ـت ـتــح وك ـي ــل وزارة األوق ـ ــاف وال ـش ــؤون
اإلسالمية م .فريد عمادي ،أمس األول ،جامع
المرحوم فالح مبارك الحجرف في محافظة
الجهراء ،نيابة عن وزيــر األوقــاف والشؤون
اإلسالمية عيسى الكندري.
وقال عمادي ،في تصريح صحافي ،خالل
افتتاح المسجد ،إنــه «تــم بحمدالله افتتاح
مسجد فــاح بــن حجرف الــذي يعتبر تحفة
م ـع ـمــاريــة ،ف ـج ــزاه ال ـل ــه خ ـي ــرا م ــن ب ـنــى هــذا
المسجد».
وأردف :نسأل الله عــز وجــل ان يجعل ما
بنوه فــي مـيــزان حسناتهم ،مضيفا ان بناء
المساجد من أعظم األعمال عند الله سبحانه
وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
«من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاة بنى
الله له بيتا في الجنة».
وتابع :نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبني
بيتا وقصرا لفالح الحجرف الذي تبرع بثلثي
ماله لبناء المساجد وعمل الخير ،موجها
الشكر ألبنائه الذين نفذوا هذه الوصية سائال
الله ان يجعل والدهم في جنات النعيم.
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«الداخلية»

أك ــد وزيـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ،الـشـيــخ
ثامر العلي ،ضرورة تحلي رجال
األمن باالنضباط واليقظة أثناء
متابعة الحالة األمنية في البالد،
فضال عــن تطبيق الـقــانــون على
الجميع ،بهدف سالمة المواطن
والمقيم.
وأثنى الشيخ ثامر خالل جولة
تفقدية ،أمــس األول ،إلــى محجر
منتزه الـخـيــران واإلدارة العامة
ألمن المنشآت ومنطقتي بنيدر
وال ـج ـل ـي ـعــة ،ع ـلــى ج ـه ــود رج ــال
األمــن ،مشيدا بتنفيذهم المهام
وال ــواج ـب ــات الـمـنــوطــة بـهــم بكل
إخ ــاص ،وفقا لبيان صــادر عن
اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم
األمني.
ووق ــف وزي ــر الــداخـلـيــة خــال
الـ ـج ــول ــة ع ـل ــى آخ ـ ــر الـ ـتـ ـط ــورات
داخ ــل محجر ال ـخ ـيــران ،وتــوافــر
كل المتطلبات للكوادر الصحية،
وكـ ــذلـ ــك االن ـ ـت ـ ـشـ ــار األم ـ ـنـ ــي فــي
محيطه ،بما يضمن أمن وسالمة
الجميع.
وانـتـقــل بـعــد ذل ــك إل ــى اإلدارة
العامة ألمن المنشآت في منطقة
الزور ،حيث تفقد الحالة األمنية،
وانتشار رجــال األمــن في محيط

ال ـش ــال ـي ـه ــات بـمـنـطـقـتــي بـنـيــدر
والجليعة.
واطـلــع على آلـيــة سير العمل
الميداني ومــدى الجاهزية التي
تتمتع بها الـفــرق األمنية خالل
أيـ ـ ـ ــام الـ ـعـ ـط ــل ،ونـ ـ ـط ـ ــاق ت ــوزي ــع
ال ـ ـ ـ ــدوري ـ ـ ـ ــات األم ـ ـن ـ ـيـ ــة وأم ـ ــاك ـ ــن
ان ـ ـت ـ ـش ـ ــاره ـ ــا ،ب ـ ـمـ ــا يـ ـسـ ـه ــم ف ــي
تحقيق األمن واالستقرار ،وردع
المستهترين ومواجهة الخارجين
على القانون.

مكافأة المتميزين
م ـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أعـ ـلـ ـن ــت
وزارة الــداخ ـل ـيــة أن تــوجـيـهــات
الــوزيــر العلي المستمرة تهدف
ال ــى تــرس ـيــخ ن ـهــج جــديــد داخ ــل
المؤسسة األمـنـيــة ،يعتمد على
مكافأة المتميزين مــن الضباط
وضـ ـب ــاط الـ ـص ــف واألف ـ ـ ـ ـ ــراد ،مــا
يساهم في رفع مستوى وكفاء ة
الـعـنـصــر ال ـب ـشــري ألداء الـمـهــام
األمنية على أكمل وجه.
وأو ضـ ـ ـح ـ ــت اإلدارة ا ل ـع ــا م ــة
ل ـ ـل ـ ـعـ ــاقـ ــات واإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام األم ـ ـنـ ــي
بــالــوزارة ،في بيان صحافي ،أن
وزيــر الداخلية ،بمتابعة حثيثة

العلي متفقدا أحد المراكز خالل الجولة
من وكيل ال ــوزارة الفريق عصام
الـنـهــام ،يسعى إلــى ترجمة تلك
الـتــوجـيـهــات عـلــى أرض الــواقــع
م ــن خـ ــال ع ـق ــد دورات لـتــرقـيــة
ضباط الصف واألفراد من حملة
الـ ـم ــؤه ــات ال ـج ــام ـع ـي ــة ،وك ــذل ــك
الثانوية العامة إلى رتبة مالزم.
وأش ـ ـ ـ ــار الـ ـبـ ـي ــان الـ ـ ــى انـ ـ ــه تــم
تـكـلـيــف ق ـط ــاع ش ـ ــؤون الـتـعـلـيــم
والـ ـت ــدري ــب وج ـم ـيــع ال ـق ـطــاعــات
المعنية لعقد تلك الدورات ،التي

سفير طاجيكستان يشيد بسياسة االعتدال الكويتية

زبيدوف :خط مباشر إلى دوشنبيه ونسعى لجذب السائح الكويتي
أشـ ـ ــاد ع ـم ـيــد ال ـس ـل ــك ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي
اآلسيوي سفير طاجيكستان زبيد الله
زبيدوف بسياسة االعتدال والتوازن التي
تتبعها ا لـكــو يــت فــي حلحلة القضايا،
وآخرها الوصول إلى اتفاق العال لحل
ال ـخ ــاف الـخـلـيـجــي الـخـلـيـجــي بــرعــايــة
وجهود كويتية ،كاشفا عن الموافقة على
فتح خط مباشر بين الكويت والعاصمة
الطاجيكية دوشنبيه.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار زب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدوف ،خـ ـ ـ ــال م ــؤت ـم ــر
صـ ـح ــاف ــي ع ـ ـقـ ــده ف ـ ــي مـ ـق ــر ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة،
بمناسبة احتفال بــاده بعيد النيروز،
إلــى أنــه سيتم تسيير رحــات مباشرة
بعد تحسن الوضع الصحي وانخفاض
حاالت اإلصابات بوباء كورونا ،وأشاد
بالعالقات الكويتية ـ ـ الطاجيكية ،مؤكدا
أنها تنمو بشكل سريع.
وتابع« :عالقتنا مع الكويت متميزة
وت ـع ــود ال ــى ع ـش ــرات ال ـس ـن ـيــن ،وه ـنــاك
توافق في الرؤى بين البلدين الشقيقين
حيال القضايا ذات االهتمام المشترك،
خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاي ـ ــا اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة،
ب ــاعـ ـتـ ـب ــارهـ ـم ــا عـ ـض ــوي ــن ف ـ ــي م ـن ـظ ـمــة

الـتـعــاون االس ــام ــي» ،مضيفا أن لقاء ه
بنائب وزيــر الخارجية السفير مجدي
الـظـفـيــري «ت ـن ــاول ال ـعــاقــات الـثـنــاىيــة
بين البلدين والقضايا محل االهتمام
المشترك» ،وبين أن «الظفيري شخصية
دبـلــومــاسـيــة مـتـمـكـنــة ،ول ــه الـعــديــد من
اإلسهامات خصوصا في لجنة ترسيم
الحدود العراقية  -الكويتية».
وأشـ ـ ـ ـ ــاد ب ــالـ ـجـ ـه ــود الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة فــي
محاربة وب ــاء «ك ــورون ــا» ،والمساعدات
التي قدمتها لبلده في بداية الجائحة،
متابعا« :العالم يعيش مرحلة صعبة،
ويجب على الجميع العمل معا لمواجهة
كــورونــا» ،وأش ــار الــى ان بــاده «تغلبت
ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـج ــائ ـح ــة والـ ـحـ ـي ــاة ع ــادت
ال ــى طـبـيـعـتـهــا بــدل ـيــل االعـ ـ ــداد القليلة
للمصابين».
كـمــا أش ــاد ب ــدور الـكــويــت فــي تقديم
م ـ ـسـ ــاعـ ــدات م ــالـ ـي ــة ل ـم ـن ـظ ـمــة ال ـص ـحــة
ال ـعــال ـم ـيــة ل ـل ـق ـيــام ب ــأب ـح ــاث ل ـمــواج ـهــة
كورونا ،مشددا على ضرورة التضامن
الدولي واألممي لمواجهة هذه الجائحة
التي اثرت كثيرا على االقتصاد العالمي.

وأوض ــح أن بـلــده سـيــاحــي بامتياز،
حـ ـي ــث إن  93ف ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة م ـ ــن أراضـ ـ ــي
طــاجـيـكـسـتــان ج ـبــال ،وال ـس ـفــارة تعمل
على جلب ا لـسـيــاح الكويتيين ،كاشفا
ع ــن ال ـم ــواف ـق ــة ع ـل ــى ف ـت ــح خ ــط مـبــاشــر
ب ـيــن ال ـك ــوي ــت ودوش ـن ـب ـي ــه ،واردف ان
طاجيكستان ،التي ستحتفل بالذكرى
ال ــ 30الستقاللها فــي سبتمبر المقبل،
تسعى لتطوير بنيتها التحتية ،حيث
سيتم افتتاح  7فنادق عالمية من فئة
الـ 5نجوم في سبتمبر المقبل.
وأفاد بأن الحكومة الطاجيكية تعمل
جاهدة لتوفير كل المستلزمات الخاصة
بجلب السياح ،من خالل شبكة إنترنت
قوية ومطاعم فاخرة وفـنــادق عالمية،
الفتا الــى ان بــاده ستترأس هــذا العام
منظمة شنغهاي للتعاون ،وتستضيف
االج ـت ـمــاعــات الـخــاصــة ب ـهــذه المنظمة
التي تتكون من  8دول أعضاء و 12دولة
مراقبة ،وأضاف أن السفارة الطاجيكية
بــالـكــويــت سـتـقـيــم دورة ريــاض ـيــة بين
ال ـ ــدول األعـ ـض ــاء والـ ـ ــدول ال ـمــراق ـبــة في
المنظمة.

●

كشف مهندس مشروع أعمال
ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة ف ــي خـيـطــان
الجنوبي السكنى م.عـلــى كــرم،
أن نسبة إنجاز األعمال تجاوزت
حاليا  50في المئة ،وجار انهاء
األعمال وفقا للجداول الزمنية
الموضوعة لها.
وقـ ـ ـ ــال ك ـ ـ ــرم ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح ل ـ
«الـ ـج ــري ــدة» إن هـ ــذا ال ـم ـشــروع
يعد أحد المشاريع التي تنفذها
الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلـطــرق والـنـقــل
البري ،والذي يهدف إلى إنشاء
وإنجاز وصيانة طرق وخدمات
وشبكة أمطار بمنطقة خيطان
جنوبي القطعتين  1و.2
وأشار إلى أن المشروع يهدف

إلـ ـ ــى تـ ـط ــوي ــر خـ ــدمـ ــات ال ـب ـن ـيــة
الـتـحـتـيــة ،وم ــن ت ـلــك ال ـخــدمــات
أعـمــال ال ـطــرق ،وهــى عـبــارة عن
إنشاء طرق قدرها  30كيلومترا
م ــوزع ــة م ــا ب ـيــن ط ــرق رئيسية
وطـ ــرق فــرع ـيــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
خدمات صرف األمطار وخدمات
الصرف الصحي ،وأعمال إنارة
ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع ،وت ــوصـ ـي ــل خ ـطــوط
المياه العذبة ،وخطوط الهاتف.
وأوضح كرم أن نسبة االنجاز
الحالية تسابق البرنامج الزمني
للمشروع ،وسوف تنتهي جميع
أع ـم ــال ال ـم ـش ــروع ب ـن ـهــايــة هــذا
الـعــام الـحــالــي  ،2021الفـتــا الى
أن الوحدات السكنية بالمشروع
تتراوح بين  1400و 1441وحدة
ً
تقريبا.
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ً
ً
الكويت الرابعة عربيا و الـ 47عالميا في مؤشر السعادة

الشيخ :ستظل مصدر فخر وسعادة وتقدير لدى األمم المتحدة
ً
ً
حلت الكويت في المرتبة الرابعة عربيا و 47عالميا
في مؤشر السعادة العالمي لعام  2021الصادر عن شبكة
حلول التنمية المستدامة التابعة لألمم المتحدة بمناسبة
يوم السعادة العالمي الذي يوافق  20مارس من كل عام.
ورك ــز الـتـقــريــر ال ــذي شـمــل  149دول ــة فــي الـعــالــم في
نسخته التاسعة ،على قـيــاس الرفاهية الــذاتـيــة لتتبع
وشــرح جــودة الحياة في جميع أنحاء العالم ،ويعتمد
على ثالثة مؤشرات رئيسية هي :تقييم الحياة ،والمشاعر
اإليجابية ،والمشاعر السلبية لدى الشعوب ،كما يركز
ستة متغيرات رئيسية تدعم الرفاهية هي :إدراك الفساد،

تدوير وتعيين مديرين
في «اإلعالم»
●

على كرم

والناتج المحلي اإلجمالي للفرد ،والحرية الشخصية
ومتوسط العمر المتوقع والدعم االجتماعي والسخاء.
ً
وعربيا ،حلت البحرين في المرتبة األولى في مؤشر
ً
الـسـعــادة وفــي المرتبة  22عالميا ،تلتها اإلم ــارات في
ً
المرتبة  25عالميا ،والسعودية ال ـ  26على الـعــالــم ،ثم
ال ـكــويــت ف ــي ال ـمــرت ـبــة  ،47ولـيـبـيــا  80ع ـلــى ال ـع ــال ــم ،ثم
المغرب  ،106ثم الجزائر  ،109والعراق  ،111وتونس ،122
وفلسطين  ،125واألردن  ،127ومصر  ،132وموريتانيا
ً
ً
في المرتبة  134عالميا ،وأخيرا اليمن .141
ومن جهته ،أعرب ممثل األمين العام لألمم المتحدة

المنسق المقيم لــدى الـبــاد الــدكـتــور ط ــارق الشيخ عن
تقدير األمم المتحدة اللتزام الكويت بالسالم اإلقليمي
وال ـعــال ـمــي وال ـك ــرام ــة اإلن ـســان ـيــة وبــال ـشــراكــة الـعــالـمـيــة
وال ـت ـضــامــن ال ــدول ــي وحــرص ـهــا عـلــى تــأسـيــس مفاهيم
وت ـط ـب ـي ـقــات ال ـس ـع ــادة ون ــوع ـي ــة ال ـح ـي ــاة ع ـلــى مختلف
المستويات وتعزيزها عالميا.
وقال الشيخ في بيان صحافي بمناسبة اليوم العالمي
للسعادة ،إن الكويت ستظل مصدر فخر وسعادة وتقدير
ل ــدى األم ــم الـمـتـحــدة السـيـمــا محافظتها عـلــى الـطــابــع
الديمقراطي الراقي.

«الشيوخ» الروماني :تعزيز العالقات االقتصادية مع الكويت
أكد نائب رئيس مجلس الشيوخ الروماني،
السيناتور ستيفان أوبــرا ،أمس األول ،رغبة
ب ـ ـ ــاده فـ ــي ت ـع ــزي ــز الـ ـع ــاق ــات االق ـت ـص ــادي ــة
واالستثمارية مع الكويت.
وقـ ــال أوب ـ ــرا ،خ ــال ل ـقــاء ع ـقــده م ــع سفير
ال ـكــويــت ل ــدى روم ــان ـي ــا ط ــال ال ـه ــاج ــري ،إن
عقد اللجنة الرومانية  -الكويتية المشتركة
للتعاون االقـتـصــادي والـفـنــي يشكل خطوة
مـ ـهـ ـم ــة لـ ــاس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ـ ــن فـ ـ ـ ــرص ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
االق ـت ـصــادي ،وزيـ ــادة ف ــرص االسـتـثـمــار بين

البلدين ،مشددا على أهمية تعزيز التعاون مع
مجلس األمة ،لما له من دور كبير في توطيد
وتعزيز اوجه التعاون البناء بين البلدين في
مختلف المجاالت.
من جهته ،أكد السفير الهاجري وجود رغبة
حقيقية لدى الساسة والحكومة الرومانية في
تعزيز العالقات الثنائية بين البلدين ،وتدعيم
التعاون المشترك في مختلف المجاالت.
ووص ـ ــف ال ـع ــاق ــات ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن بــأنـهــا
متميزة ،مــؤكــدا أنها فــي تطور مستمر على

مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية
والبرلمانية.
من ناحية أخرى ،قال الهاجري إنه تم خالل
اللقاء التباحث حــول آخــر مستجدات قضية
المواطن الكويتي محمد البغلي المفقود في
رومانيا منذ أغسطس  ،2015مشيرا الى أنه
أكد ضــرورة بذل المزيد من الجهود لمعرفة
مـصـيــره ،حيث إن القضية تحظى باهتمام
كـبـيــر عـلــى الـمـسـتــويـيــن الــرسـمــي والشعبي
في الكويت.

الكويت :استهداف
مصفاة البترول بالرياض
يهدد إمدادات الطاقة
أعربت وزارة الخارجية ،أمس األول ،عن
إدانــة واستنكار الكويت بأشد العبارات
ل ــاع ـت ــداء اإلجـ ــرامـ ــي ،ال ـ ــذي ت ـعــرضــت له
م ـص ـف ــاة ت ـك ــري ــر الـ ـبـ ـت ــرول فـ ــي ال ــري ــاض
بالسعودية ،بطائرة مسيرةمفخخة من
قبل الميليشيات الحوثية.
وأوض ـ ـحـ ــت الـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ف ــي ب ـي ــان ل ـه ــا ،أن
تـكــرار هــذه العمليات اإلرهــابـيــة ،وتصاعد
وتيرتها واستهدافها للمدنيين والمناطق
الـمــدنـيــة والـحـيــويــةال يشكل تـهــديــدا ألمــن
المملكة واستقرار المنطقة فحسب ،إنما يعد
تهديدا مباشراإلمدادات الطاقة واالقتصاد
العالمي،وتحديا مباشرا للقوانين الدولية
واإلنسانية ،األمر الذي يتطلب ،على الفور،
إدانة دولية واسعة لهذه األعمال اإلرهابية
والعمل على وضع حد لها.
واختتمت بيانها بالتأكيد على وقوف
الـ ـك ــوي ــت الـ ـتـ ــام إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـس ـع ــودي ــة،
وتأييدها في كل ما تتخذه من إجــراء ات،
لـ ـل ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـ ـلـ ــى أم ـ ـن ـ ـهـ ــا واسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــراره ـ ــا
وسيادتها.

زبيد الله زبيدوف

كرم لـ ةديرجلا %50 :.إنجاز البنية التحتية في خيطان الجنوبي
سيد القصاص

ت ـت ـض ـمــن ب ــرام ــج جـ ــديـ ــدة ،وف ــق
الضوابط والشروط واإلجراءات
المنظمة لهذا األمر.
وذك ــرت أن الـ ــدورات الخاصة
بحملة المؤهالت الجامعية ممن
تنطبق عليهم الشروط ،والذين
تم استدعاؤهم عام  ،2019ستبدأ
بعد شهر رمضان المبارك ،على
أن ت ـبــدأ اإلج ـ ـ ــراءات والـمــواعـيــد
ال ـ ـم ـ ـقـ ــررة ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدورات ال ـخ ــاص ــة
بضباط الصف واألفراد من حملة

الثانوية العامة في المرحلة التي
تليها.
وأك ـ ــدت أن ج ـم ـيــع الـ ـ ـ ــدورات،
وف ــق الـمــواعـيــد ال ـم ـقــررة ،ستتم
متابعتها بشكل مباشر من قبل
الوزير ،وذلك ضمن حرصه على
ضـمــان إتــاحــة الـفــرصــة للجميع
دون استثناء وتحقيق العدالة،
م ــا ي ـعــد ح ــاف ــزا لـتـشـجـيــع أب ـنــاء
المؤسسة األمنية لبذل المزيد من
الجهود لالرتقاء بالعمل األمني.

محمد راشد

علمت «الـجــريــدة» مــن مصادر
مـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــة ،أن وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اإلع ـ ـ ـ ـ ــام
وزي ـ ــر الـ ــدولـ ــة لـ ـش ــؤون ال ـش ـبــاب
ع ـبــدالــرح ـمــن ال ـم ـط ـيــري ،بـصــدد
إج ـ ــراء ت ــدوي ــر ي ـش ـمــل ع ـ ــددا مــن
مديري اإلدارات في «اإلعالم».
وأكدت المصادر أنه تم بالفعل
إب ـ ـ ــاغ ب ـع ــض الـ ـم ــدي ــري ــن ب ـهــذه
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ،ال ـم ـت ــوق ــع ص ــدوره ــا
بشكل رسمي اليوم ،بعد استكمال
جـمـيــع اإلج ـ ـ ـ ــراءات ،م ـش ـيــرة إلــى
أن ال ـق ــرارات تضمنت نـقــل مدير
إدارة النشر اإللكتروني في قطاع
الصحافة والنشر والمطبوعات
الفي السبيعي إلى إدارة اإلنتاج

صيغة جديدة لـ َّ
«الدين...
تحديد أيهما أقل.
وأدخل المكتب الفني مادة جديدة إلى القانون
تهدف إلى استخدامه في معالجة عجز الموازنة،
ودعم وتطوير أسواق المال في الدولة ،وتمويل
المشاريع ذات األثر التنموي التي يقرها مجلس
ال ــوزراء ،ودعــم تطبيق السياسة النقدية لبنك
الـكــويــت الـمــركــزي ،وإع ــادة تمويل أو استبدال
دين عام قائم ،وتغطية أي ضمان مالي أصدرته
ً
الـحـكــومــة وف ـق ــا ألح ـك ــام ه ــذا ال ـق ــان ــون ،وس ــداد
التزامات مالية حكومية طارئة يقررها مجلس
الوزراء بناء على عرض وزير المالية ،وأبقى على
ً
فترة الثالثين عاما لتسديد القرض.
وبحسب مصادر ،فإن صيغة المكتب الفني
محل قبول لــدى أغلبية أعضاء «المالية» ،ومن
المتوقع أن تنجز اللجنة تقريرها بشأن المشروع
ً
ً
الذي أعلنت الحكومة مرارا وتكرارا تمسكها به،
قبل الجلسة المقبلة لمجلس األمة المقررة 30
ً
الجاري بحسب جدول األعمال المعد سلفا من
مكتب المجلس.

توجه حكومي لتأجيل...
بتأجيل أقساط القروض مدة  ٦أشهر».
وأضـ ــاف« :وتــواص ـلــت مــع اإلخـ ــوان فــي لجنة
الشؤون المالية واالقتصادية البرلمانية بهدف
إنجاز تقريرها عن االقتراح ،وأبلغوني أنه مدرج
ً
على جدول أعمالها غدا» االثنين.

ف ــي ق ـط ــاع ال ـت ـل ـفــزيــون ،وتـعـيـيــن
عــال ـيــة ال ـع ــوض ــي م ــدي ــرة إلدارة
النشر اإللكتروني ،وكذلك تعيين
إبراهيم الفيلكاوي مديرا إلدارة
التنسيق في قطاع شؤون اإلذاعة.
وأوض ـح ــت أن ه ــذه ال ـق ــرارات
تأتي في ظل وجود إدارات شاغرة
ف ــي ب ـع ــض الـ ـقـ ـط ــاع ــات ،نـتـيـجــة
إحالة المديرين السابقين فيها
للتقاعد ،متوقعة صــدور قــرارات
مماثلة بتكليف بعض األ سـمــاء
ل ـت ــول ــي م ـن ـصــب وكـ ـي ــل م ـســاعــد
بــالـتـكـلـيــف ف ــي ق ـطــاعــي اإلذاع ـ ــة
واإلعــام الخارجي ،السيما بعد
اكتمال المدة القانونية للوكيلين
ال ـح ــال ـي ـي ــن ،وت ـق ــدم ـه ـم ــا بـطـلــب
اإلحالة للتقاعد.

وأكد أنه سيواصل متابعته القتراحه حتى يتم
ً
تنفيذه ،موضحا أنه يشمل كل أنــواع القروض،
منها اإلسكانية والعادية وقروض بنك االئتمان.
ودعا المناور البنك المركزي إلى دعم اقتراحه
الــذي يهدف إلى تخفيف األعباء عن المواطنين
بسبب تداعيات اإلج ــراء ات الحكومية المتخذة
للحد من انتشار فيروس كورونا.

الناصر في العزل الصحي...
لالشتراطات الصحية ،مشيرة إلى أن الناصر
ك ــان ق ــد أصـ ــدر تـعـلـيـمــات ب ـض ــرورة خضوعه
والــوفــد لحجر صحي اح ـتــرازي ،رغــم النتائج
السلبية لـلـمـسـحــات ،الـتــي أجــريــت لــه والــوفــد
المرافق له ،بعد العودة إلى البالد.
يذكر أن وزير الخارجية التقى رئيس وزراء
باكستان ،األسبوع الماضي ،في زيارة رسمية،
وعاد إلى البالد فجر أمس.
و«ال ـ ـج ـ ــري ـ ــدة» ت ـت ـم ـن ــى ل ـل ـن ــاص ــر والـ ـف ــري ــق
الدبلوماسي السالمة.

ةديرجلا
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محليات

شحنة «فايزر» التاسعة اليوم و«أوكسفورد» األسبوع الجاري
ً
 24ألف شخص تلقوا اللقاح الخميس واإلجمالي تجاوز  461ألفا
عادل سامي

تـصــل فــي الـثــالـثــة مــن عصر
اليوم الدفعة التاسعة من لقاح
"فايزر بيونتيك" المضاد لمرض
"كوفيد."19-
وعلمت "الجريدة" أن الشحنة
س ـت ـص ــل إلـ ـ ــى م ـ ـطـ ــار ال ـك ــوي ــت
ال ـ ــدول ـ ــي ق ـ ــادم ـ ــة م ـ ــن بـلـجـيـكــا
وس ـي ـت ــم ن ـق ـل ـهــا مـ ـب ــاش ــرة إل ــى
م ــرك ــز الـ ـك ــوي ــت ل ـل ـت ـط ـع ـيــم فــي
أرض المعارض بمشرف لدعم
ومـ ـس ــان ــدة ال ـح ـم ـل ــة الــوط ـن ـيــة
للتطعيمات.

وأك ــدت المصادر أن ال ــوزارة
مستمرة فــي تــوريــد اللقاح من
شركة "فايزر" بشكل أسبوعي،
لـلـمـســاهـمــة ف ــي ت ـســريــع حملة
التطعيمات في البالد.
وأشارت إلى أن جميع مراكز
الـتـطـعـيــم مـسـتـمــرة ف ــي إع ـطــاء
لقاح "استرازينيكا أكسفورد"،
ح ـي ــث لـ ــم ت ـس ـج ــل أي أع ـ ــراض
ت ــدع ــو ل ـل ـق ـلــق ع ـل ــى مـ ــن تـلـقــى
التطعيم المضاد لمرض "كوفيد
 "19حـتــى اآلن ،مـشـيــرة إل ــى أن

مراكز التطعيم تعمل من السبت حتى الخميس
ً
عـلـمــت "ال ـج ــري ــدة" أن ــه اع ـت ـبــارا مــن أمــس
تـ ـعـ ـم ــل ك ـ ــل م ـ ــراك ـ ــز ال ـت ـط ـع ـي ــم ض ـ ــد م ــرض
"كوفيد ،"19-على مدار األسبوع ما عدا يوم
الجمعة ،بهدف التوسع في الحملة الوطنية
للتطعيمات.
وقالت مصادر مطلعة ،إن هذه المواعيد
س ـت ـش ـمــل ك ــل م ــراك ــز ال ـت ـط ـع ـيــم ال ـم ـن ـت ـشــرة

فــي جـمـيــع الـمـنــاطــق ،س ــواء مــركــز الـكــويــت
ل ـل ـت ـط ـع ـيــم ف ــي م ـن ـط ـقــة مـ ـش ــرف ،أو م ــراك ــز
التطعيم األخرى في كل المناطق الصحية.
وأشارت المصادر إلى أن الفترة المقبلة
ستشهد توسعا كبيرا في التطعيمات من
خــال افتتاح مزيد مــن مــرا كــز التطعيم في
المستوصفات في جميع أنحاء البالد.

األجسام
«الصحة» :فحص ً
المضادة يطبق قريبا
كشفت اسـتـشــاريــة أمــراض
ال ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ــات األسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاذة
الـ ـمـ ـس ــاع ــدة فـ ــي ك ـل ـي ــة ال ـطــب
بـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت رئ ـي ـس ــة
وحـ ـ ــدة م ـخ ـت ـبــر ال ـف ـي ــروس ــات
ف ــي م ــرك ــز ي ـع ـقــوب بـهـبـهــانــي
بوزارة الصحة د .هيا الطوالة
أن فحص األجـســام المضادة
س ـي ـط ـب ــق ق ــريـ ـب ــا ف ـ ــي وزارة
الصحة.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوال ـ ـ ــة ف ــي
تصريح ،إلى أن "دول أوروبــا
تـتـجــه لـمـعــرفــة دور األج ـســام
الـ ـ ـمـ ـ ـض ـ ــادة ف ـ ــي الـ ـكـ ـش ــف عــن
اإلصابة بمرض كوفيد  ،19أما
نحن هنا فــي الكويت فلدينا
ق ـ ـ ـ ــدرات ه ــائـ ـل ــة عـ ـل ــى تـنـفـيــذ
مثل هــذا األمــر ،ولدينا شعب
مـ ـتـ ـع ــاون ،الفـ ـت ــة ال ـ ــى أج ـه ــزة
الفحص موجودة في الكويت
ً
وه ـ ــي أج ـ ـهـ ــزة م ـت ـق ــدم ــة جـ ــدا
تضاهي نظيراتها في أوروبا.
وأكــدت أن اختبار األجسام
ال ـم ـض ــادة يـعـتـبــر م ـثــل "خــط
األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس" لـ ـ ـك ـ ــي ي ـس ـت ـط ـي ــع
ال ـش ـخ ــص ب ـع ــد ال ـت ـط ـع ـيــم أن
ي ـع ــرف ه ــل اس ـت ـجــاب جسمه
للتطعيم أم ال؟ م ـشــددة على
أن ا ل ـت ـط ـع ـي ــم ال ي ـع ـف ــي ب ــأي
حــال من األحــوال من التمسك
ب ـ ـ ـ ـ ــاإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات االح ـ ـ ـتـ ـ ــرازيـ ـ ــة
واالشتراطات الصحية.
وقــالــت إن ــه عـلــى الــرغــم من
أن األج ـســام الـمـضــادة ليست
العامل الوحيد الــذي يساعد
ف ــي ال ـم ـنــاعــة ،إال أن ــه الـعــامــل
ال ـ ـ ــذي ن ـس ـت ـط ـيــع ق ـي ــاس ــه ألن
الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاور األخ ـ ـ ـ ـ ــرى ص ـع ـبــة
القياس بسبب أ نـهــا ال تكون
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى م ـخ ـت ـبــر إن ـمــا
مستوى أبحاث.
وأضـ ــافـ ــت أن هـ ــذا ال ـعــامــل
ه ــو ال ـ ــذي يـسـتـطـيــع األط ـب ــاء
قـيــاســه ،فمثال لــو شخص ما
نتيجته سلبية وبعد التطعيم
أصبحت إيجابية فمعناه أنه
ا سـتـجــاب للتطعيم ،وبعدها
نحدد إذا وصلنا لرقم معين

أن هــذا الشخص لديه مناعة
وهذا الرقم يختلف من شخص
إل ـ ــى ش ـخ ــص آخ ـ ــر وه ـ ــو أم ــر
متعارف عليه.
وذكـ ـ ـ ـ ــرت أن االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات
التشخيصية تـعـطــي نتيجة
وقتية أي تـقــول إن الشخص
مصاب بفيروس كورونا أو ال،
أما فحص األجسام المضادة
فـيـعـطــي الـنـتـيـجــة بـعــد وق ــت،
وهــذا دليل على أن الشخص
أصيب ب ـ "كــورونــا" منذ وقت
قريب.
وش ـ ــددت ال ـط ــوال ــة ع ـلــى أن
الـتـطـعـيــم آم ــن وال يـسـبــب أي
أع ـ ـ ــراض خ ـط ـي ــرة ،الف ـت ــة إل ــى
أن ما يشعر به بعض الناس
من أعراض خفيفة هو نتيجة
الستجابة الجسم للتطعيم،
فالتطعيم جــزء من الفيروس
ول ـي ــس ال ـف ـي ــروس ع ـي ـنــه ،وال
يمكن أن يسبب "كورونا".
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ـ ـ ــى أنـ ـ ـ ـ ــه ف ــي
الوضع الحالي بعد الفيروس
ا لـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــور دور األ ج ـ ـ ـسـ ـ ــام
المضادة يتزايد في األهمية،
فهي تعطي فكرة عن الوضع
الـحــالــي لـلـمــريــض ،الفـتــة إلــى
أن الغرض من تلقي التطعيم
هـ ــو ت ـح ـف ـيــز جـ ـه ــاز ال ـم ـنــاعــة
لمهاجمة الفيروس والتخلص
منه.

ال ـل ـج ـنــة ال ـع ـل ـيــا ل ـل ـق ــاح ــات فــي
وزارة الصحة د .خالد السعيد
أنه تمت دعوة  24ألف شخص
الخميس الماضي لتلقي اللقاح
في مركز الكويت للتطعيم في

أرض الـ ـمـ ـع ــارض فـ ــي مـنـطـقــة
م ـ ـ ـشـ ـ ــرف ،إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب مـ ــراكـ ــز
التطعيم في المحافظات.
وش ــدد الـسـعـيــد فــي تغريدة
على حسابه بتويتر على ارتفاع

وتيرة التطعيم مع التوسع في
المراكز والوحدات المتنقلة في
إطار المواجهة الوبائية.
وأش ــار إلــى أن استراتيجية
التمنيع هي سبيل الخروج من

الـتـفـشــي الــوبــائــي وتــداع ـيــاتــه،
الفتة إلى ان التشكيك بجدوى
التطعيم تقويض لجهود الدولة
في مواجهة الوباء.

ّ
جهات وطنية تساعد «الصحة» في حث الجمهور على تلقي اللقاح

فيديو توعوي
عن أهمية
التطعيم
في حماية
ً
المجتمع قريبا
البناي

ارتفاع كبير في إصابات األطفال
بـ «كوفيد  »19في مستشفى جابر

ً
زيادة وتيرة دخول أقسام الطوارئ بنحو  50حالة يوميا
كـشـفــت م ـص ــادر صـحـيــة مـطـلـعــة أن الـفـتــرة
ال ـمــاض ـيــة ش ـه ــدت ارت ـف ــاع ــا ك ـب ـيــرا ف ــي دخ ــول
األطـ ـف ــال ال ـم ـصــاب ـيــن ب ـم ــرض ك ــوفـ ـي ــد 19-في
مستشفى جابر األحمد.
وقــالــت الـمـصــادر إن ح ــاالت دخ ــول األطـفــال
خ ــال األســاب ـيــع الـقـلـيـلــة الـمــاضـيــة تـصــل إلــى
ضعفين إلى ثالثة أضعاف األعداد التي كانت
تــدخــل فــي أشـهــر سبتمبر وأكـتــوبــر ونوفمبر
وديسمبر" ،حيث كنا نستقبل في تلك األشهر
حالتين إلى  3حاالت ،واآلن نستقبل من  5إلى
 8حاالت يوميا".
وأشـ ـ ـ ـ ــارت إلـ ـ ــى أن أغـ ـل ــب ح ـ ـ ــاالت األطـ ـف ــال
الموجودة حاليا في المستشفى ممن تعاني
األم ــراض المزمنة ،إضافة إلــى بعض األطفال
الذين يحتاجون إلى عناية وبروتوكول خاص
بالتهاب األجهزة المتعدد لألطفال .mics

جانب من اإلقبال على التطعيم ضد «كورونا»

«نعم للتطعيم» حملة أهلية لمساندة الحكومة ضد الوباء
د.باسل
الصباح
وعدنا بتوفير
سيارات مجهزة
لتطعيم عمالة
«التعاونيات»
الكشتي

هيا الطوالة

منظمة الصحة العالمية أعلنت
أن ف ــوائ ــد ل ـق ــاح أسـتــرازيـنـيـكــا
ت ـ ـف ـ ــوق م ـ ـ ـخـ ـ ــاطـ ـ ــره ،وتـ ــوصـ ــي
المنظمة باستمرار التطعيمات.
وأكدت المصادر أن األسبوع
الجاري سيشهد توريد الدفعة
الثانية من لقاح "أسترازينيكا
أكـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــورد" ،وذل ـ ـ ــك مـ ــن خ ــال
الوكيل المحلي وليس منظمة
"ج ــاف ــي" ،الف ـتــة إل ــى أن الـفـتــرة
المقبلة ستشهد توريد شحنات
أخرى من اللقاح.
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،أك ـ ــدت
الـ ـمـ ـص ــادر أن ع ـ ــدد مـ ــن تـلـقــى
التطعيم المضاد لمرض "كوفيد
 "19في الكويت بلغ أكثر من 461
أل ــف شـخــص وبـنـسـبــة %10.8
من السكان.
وتوقعت المصادر أن يصل
عدد المتطعمين في البالد نحو
نـصــف مـلـيــون شـخــص غ ــدا أو
بعد غد .وتجاوز عدد من تلقى
التطعيم حول العالم عتبة الـ435
مليون شخص حتى اآلن.
وفي سياق متصل أكد عضو

وذكـ ـ ــرت ال ـم ـص ــادر أن ن ـس ـبــة ال ـت ـعــافــي من
مرض كوفيد  19عند األطفال أعلى من الكبار
والبالغين ،الفتة إلــى وجــود حــاالت محدودة
وخ ـط ـي ــرة م ــن األطـ ـف ــال ت ــم إدخ ــال ـه ــا الـعـنــايــة
المركزة وبحاجة إلى أجهزة التنفس والعناية
الفائقة.
وأضافت أنه خالل الشهور القليلة الماضية
لم تسجل حالة وفاة واحدة من فئة األطفال في
مستشفى جابر ،الفتة إلى أن نسبة خروجهم
من المستشفى توازي نسب الدخول.
وأك ـ ــدت ال ـم ـص ــادر ارتـ ـف ــاع وت ـي ــرة م ـعــدالت
الــدخــول فــي أقـســام ال ـطــوارئ ،ســواء للكبار أو
الصغار ،إذ تصل أعــداد الدخول إلى األجنحة
إلــى نحو  50حالة يوميا في أقسام الطوارئ
بالمستشفيات.

●

عادل سامي

اس ـ ـت ـ ـش ـ ـعـ ــارا ل ـل ـم ـس ــؤول ـي ــة
المجتمعية ،ور غـبــة بمشاركة
وزارة ال ـص ـح ــة ف ــي ج ـهــودهــا
الـحـثـيـثــة ف ــي ال ـت ـص ــدي لــوبــاء
"ك ـ ــورون ـ ــا" ،أط ـل ـقــت مــؤس ـســات
وجهات وشــركــات أهلية حملة
ت ـحــت ش ـع ــار "ن ـع ــم لـلـتـطـعـيــم"،
ّ
ل ـحــث ا لـمــوا طـنـيــن والمقيمين
عـلــى تـلـقــي ال ـل ـقــاح ال ــواق ــي من
مرض "كوفيد ."19
فقد أجمعت دول العالم كافة
على أن استراتيجية التطعيم
هـ ــي ال ـ ـسـ ــاح األول وال ـس ـب ـيــل
الوحيد للخروج من األزمة التي
يـعــانـيـهــا الـعــالــم مـنــذ أك ـثــر من
عام ،ومن ثم العودة إلى الحياة
الطبيعية ،وهو ما تؤكده أرقام
الـحــاصـلـيــن عـلــى التطعيم في
الـعــالــم والـكــويــت والـتــي تشهد
زيادة كبيرة يوما بعد يوم.
م ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــا ،تـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــارع ح ـم ـل ــة
ّ
التطعيم بـشـكــل مــطــرد فــي كل
المرافق التي خصصتها وزارة
الصحة للحصول على اللقاح،
سواء في مركز الكويت للتطعيم
ب ـ ـ ـ ــأرض ال ـ ـم ـ ـعـ ــارض ب ـم ـن ـط ـقــة
م ـ ـشـ ــرف ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـشـ ـه ــد إقـ ـب ــاال
كثيفا ومـتــزايــدا بشكل يومي،
أو في المستشفيات أو المراكز
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ّ ال ـ ـتـ ــي خ ـص ـص ـت ـهــا
الوزارة لتلقي اللقاح.
عشرات المؤسسات والجهات
والـ ـش ــرك ــات ال ــوط ـن ـي ــة أط ـل ـقــت
أخـيــرا حملة تحت شعار "نعم
ّ
ل ـل ـتـط ـعـيــم" ،ل ـح ــث الـمــواطـنـيــن
والمقيمين عـلــى تلقي اللقاح
الــواقــي مــن مــرض "كوفيد ،"19
م ـســاه ـمــة م ـن ـهــا ف ــي م ـســاعــدة
ومساندة جهود وزارة الصحة
للتصدي للجائحة ومجابهتها،
فـ ـ ـق ـ ــد سـ ـ ــاهـ ـ ــم أصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاب ه ـ ــذه
المشاريع من مختلف خدماتها
ومنتجاتها في تقديم العروض

عبدالمجيد البناي

فهد الكشتي

ّ
الـمـتـنــوعــة ل ـمــن ت ـلــقــى ال ـل ـقــاح،
ً
ً
والقت الحملة رواجا كبيرا.
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أطـ ـل ــق االتـ ـح ــاد
ال ـك ــوي ـت ــي لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم مـ ـب ــادرة
م ـج ـت ـم ـع ـيــة ت ـح ــت شـ ـع ــار "ن ـعــم
ّ
للتطعيم" ،لحث وتشجيع شرائح
الـمـجـتـمــع ك ــاف ــة م ــن ريــاضـيـيــن
وغ ـي ــره ــم ع ـلــى ت ـل ـقــي الـتـطـعـيــم
المضاد لمرض "كوفيد ."19
وق ــال رئـيــس اللجنة الطبية
في االتحاد الكويتي لكرة القدم،
د .عبدالمجيد البناي ،إن الحملة
ت ــأت ــي بـ ـه ــدف ال ـم ـس ــاه ـم ــة فــي
توعية الرياضيين والعاملين
فــي الـمـجــال الــريــاضــي وجميع
أفـ ــراد الـمـجـتـمــع بــأهـمـيــة تلقي
التطعيم ،الفتا إلى أن المبادرة
تـ ــأتـ ــي لـ ـمـ ـس ــاع ــدة اإلخ ـ ـ ـ ــوة فــي
وزارة ا لـ ـصـ ـح ــة عـ ـل ــى ت ـســر يــع
عملية التطعيم ضد الفيروس،
ب ـه ــدف ال ــوص ــول إل ــى الـمـنــاعــة
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة ،ومـ ـ ــن ثـ ــم عـ ــودة
الحياة إلى طبيعتها.
وأكــد البناي ل ـ "الـجــريــدة" أن
ّ
يتميز بمتابعة
قطاع الرياضة
ك ـب ـيــرة ،إل ــى ج ــان ــب أن اإلع ــام
الرياضي يحظى أيضا بمتابعة
ك ـب ـيــرة م ــن ج ــان ــب ق ـط ــاع كبير
مـ ــن الـ ـجـ ـمـ ـه ــور مـ ــن م ــواط ـن ـي ــن
ومقيمين.

وقــال البناي :إن توجهنا في
االتحاد الكويتي لكرة القدم عن
طــر يــق مجلس اإلدارة واللجنة
ّ
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ،ه ـ ــو ح ـ ـ ــث وت ـش ـج ـي ــع
الجمهور الرياضي وكافة أفراد
المجتمع من مواطنين ومقيمين
على ضرورة تلقي اللقاح المضاد
لمرض "كوفيد ."19
وشدد على أن التطعيم أصبح
ضرورة ّ
ملحة للتصدي للفيروس
الذي أصبح سريع االنتشار خالل
الفترة األخيرة.
وذ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن هـ ـ ـ ـ ـ ــذه ا لـ ـحـ ـمـ ـل ــة
وال ـ ـم ـ ـبـ ــادرة س ــاه ــم ف ـي ـه ــا ع ــدد
ك ـب ـيــر م ــن ال ـج ـه ــات وال ـش ــرك ــات
والمؤسسات الوطنية لمساعدة
اإلخـ ــوة فــي وزارة الـصـحــة على
ّ
وتشجيع كل أفراد المجتمع
حث ّ
عـلــى تـلــقــي ال ـل ـقــاح ،مـشـيــرا إلــى
أن عشرات من الشركات الطبية
وشركات التغذية والمستشفيات
وال ـع ـي ــادات ال ـخــاصــة وشــركــات
االتصاالت وأصحاب المشروعات
الصغيرة والمتوسطة ساهمت
في الحملة ،في إطار المسؤولية
الـمـجـتـمـعـيــة وت ــأكـ ـي ــدا ع ـل ــى أن
الصحة مسؤولية مشتركة.
وأك ـ ـ ـ ــد ال ـ ـب ـ ـنـ ــاي أن الـ ـج ــان ــب
ال ــري ــاض ــي ل ــه ص ـ ــدى ك ـب ـيــر فــي
االستجابة المجتمعية.

 5وفيات بـ«كورونا» و 1347إصابة
و 230في العناية المركزة
لليوم الثالث على التوالي تواصل أعداد مرضى العناية المركزة ارتفاعا
قياسيا جديدا ببلوغ أعــداد المرضى المصابين بمرض كوفيد 19-الذين
يتلقون العالج في أقسام العناية المركزة  230حالة ،وهو األعلى منذ ظهور
الجائحة.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل  1347إصــابــة جــديــدة بفيروس كورونا
المستجد في البالد خالل الـ  24ساعة الماضية ،ليرتفع إجمالي الحاالت
إلى  217ألفا و 933حالة.
وقالت الوزارة في بيان لها إن الـ  24ساعة الماضية شهدت وفاة  5حاالت
نتيجة مضاعفات الفيروس ،ليرتفع إجمالي الوفيات إلى  1215حالة ،إلى
جانب شفاء  1386حالة ،ليصل إجمالي حاالت الشفاء إلى  202ألف و208
حاالت ،لتصل نسبة الشفاء من المرض حتى اآلن إلى .%92.8
وأكدت الوزارة أن إجمالي الحاالت التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد"19-
ً
وما زالت تتلقى الرعاية الطبية الالزمة  14ألفا و 510حاالت.
وذكرت أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خالل الـ 24ساعة الماضية بلغ
 8447مسحة ،ليصل مجموع الفحوصات منذ بداية الجائحة وحتى اآلن إلى
مليون و 960ألفا و 138فحصا مخبريا ،وبذلك تبلغ نسبة اإلصابات الجديدة
لعدد المسحات .%15.9
وأكدت "الصحة" أن التطعيم الطريقة المثلى إلنهاء جائحة كورونا ،مجددة
دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة األخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة
اآلخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني ،موصية بزيارة
حساباتها الرسمية والجهات الرسمية في الدولة لالطالع على االرشادات
والتوصيات ،وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

شعار حملة «نعم للتطعيم»
أعـ ـل ــن الـ ـبـ ـن ــاي أن االتـ ـح ــاد
ال ـكــوي ـتــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم بـصــدد
ط ــرح فـيــديــو تــوعــوي مــن قبل
بعض الالعبين والشخصيات
الرياضية المشهورة ،تتحدث
ف ـيــه ع ــن أه ـم ـيــة الـتـطـعـيــم في
ح ـمــايــة الـمـجـتـمــع م ــن أخ ـطــار
الفيروس ،خالل األيــام القليلة
الـ ـمـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى ق ـي ــام
االتـ ـح ــاد قــري ـبــا بـعـمــل فـيــديــو
تــوعـيــة لتشجيع الــريــاضـيـيــن
والعاملين في المجال الطبي
وجمهور الرياضة بشكل عام
على تلقي اللقاح.
وأكد أن هناك توجها داخل
القنوات الرياضية بتخصيص
بـ ـع ــض ال ـ ــوق ـ ــت ل ـل ـح ــدي ــث عــن
أه ـم ـي ــة ال ـت ـط ـع ـيــم ف ــي حـمــايــة
المجتمع من أخطار الفيروس.
وأض ــاف أن اسـتـمــرار النشاط
الــريــاضــي ،حـتــى وإن ك ــان من
دون جـمـهــور يــزيــد م ــن فــرص
انتقال العدوى واإلصابة بين
الالعبين والمدربين وعناصر
الـلـعـبــة المختلفة ،مـمــا يــؤدي
إلـ ــى م ــزي ــد م ــن اإلصـ ــابـ ــات في
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،وه ـ ـ ــو الـ ـ ـش ـ ــيء ال ـ ــذي

نحاول التقليل منه ومجابهته
والتصدي له.

اتحاد الجمعيات
م ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ك ـ ـشـ ــف رئـ ـي ــس
اتـ ـح ــاد ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـت ـعــاون ـيــة،
فهد الكشتي ،عن تنسيق يجري
ح ــالـ ـي ــا بـ ـي ــن االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ووزارة
ّ
وحث
الصحة لتشجيع وتحفيز ّ
المواطنين والمقيمين على تلقي
اللقاح الــواقــي مــن مــرض "كوفيد
 ."19وقال الكشتي لـ "الجريدة" إنه
سيتم تخصيص كوبونات وهدايا
وسحب سـيــارة للحاصلين على
لقاح "كوفيد ّ ،"19بهدف تشجيع
الناس على تلقي اللقاح.
وأعلن رئيس اتحاد الجمعيات
التعاونية سعي االتحاد لتطعيم
أك ـ ـب ـ ــر ق ـ ـ ـ ــدر مـ ـمـ ـك ــن م ـ ــن ع ـم ــال ــة
التعاونيات ،مشيرا إلــى أن وزير
الصحة د .باسل الصباح وعدنا
بتوفير سـيــارات خــاصــة مجهزة
أمام الجمعيات التعاونية لتطعيم
العاملين في تلك الجمعيات خالل
الفترة المقبلة.

«كان» %46 :من النساء في الكويت
يعانين السمنة
●

عادل سامي

حـ ــذرت ال ـح ـم ـلــة الــوط ـن ـيــة لـمـكــافـحــة
ال ـســرطــان (كـ ــان) م ــن مـخــاطــر الـسـمـنــة،
السـ ـيـ ـم ــا بـ ـي ــن الـ ـنـ ـس ــاء واألط ـ ـ ـفـ ـ ــال فــي
الكويت.
وأك ـ ــدت ال ـح ـم ـلــة ،ف ــي ب ـي ــان ل ـه ــا ،أنــه
بـ ـم ــراجـ ـع ــة الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـ ـتـ ــي قـ ـ ــام ب ـهــا
االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي لـلـسـمـنــة ف ــإن  46فــي
ا لـمـئــة مــن ا لـنـســاء فــي ا لـكــو يــت يعانين
السمنة ،وقد بينت كثير من الدراسات
ارتباطها بسرطاني القولون والثدي،
الس ـي ـمــا ل ــدى ال ـن ـســاء ال ـل ــوات ــي انـقـطــع
عنهن الطمث.
وكـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت ع ـ ـ ــن تـ ـنـ ـظـ ـي ــم م ـ ـحـ ــاضـ ــرة
ً
غ ـ ــدا ت ـح ــت ش ـع ــار "الـ ـصـ ـي ــام الـمـتـقـطــع
إيجابياته وسلبياته وعالقته بإنقاص
ا لـ ــوزن" ،تلقيها ا خـتـصــا صـيــة التغذية
فاطمة العتيقي في السادسة والنصف

مـســاء ،وسينشر را بــط المحاضرة في
مواقع التواصل لحملة "كان".
وأ شـ ـ ـ ـ ــارت إ لـ ـ ــى أ ن ـ ـهـ ــا أول مـ ــن ح ــذر
مـ ــن زي ـ ـ ــادة حـ ـ ــاالت سـ ــرطـ ــان ال ـق ــول ــون
وال ـم ـس ـت ـق ـيــم وارت ـف ــاع ـه ــا ف ــي ال ـكــويــت
خ ــال  30عــامــا م ـقــارنــة ب ـح ــاالت فـتــرة
السبعينيات ،وبينت أن برنامجها الذي
تتعاون فيه مع اختصاصيات التغذية
ً
ً
في وزارة الصحة يجد إقبال مميزا من
الجمهور في الكويت ،لتعريفهم بأفضل
األساليب اآل مـنــة لمحاربة السمنة من
أج ــل ال ـت ـق ـل ـيــل م ــن إص ــاب ــات ال ـســرطــان
المرتبطة بالسمنة.
ودع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـح ـ ـ ـم ـ ـ ـلـ ـ ــة ال ـ ـ ـمـ ـ ــواط ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــن
والـ ـمـ ـقـ ـيـ ـمـ ـي ــن ،السـ ـيـ ـم ــا ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء ،إل ــى
ضرورة متابعة مواقعها على التواصل
االج ـت ـمــاعــي ،لــاس ـت ـفــادة م ــن ال ـن ــدوات
وال ـم ـحــاضــرات ال ـتــي ت ــزوده ــم بــأفـضــل
السبل للتخلص من الوزن الزائد.

برلمانيات
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«الموارد البشرية» لـ ةديرجلا  :يجب إقرار قانون جديد
لـ «اإلحالل» ...و«الخدمة المدنية» :القانون الحالي يكفي
•

الديوان أكد للجنة البرلمانية وجود خطة خمسية بدأ تنفيذها منذ  3سنوات لتكويت الوظائف
محيي عامر

أكد الحويلة أن لجنة تنمية
الموارد البشرية متمسكة
بموقفها بضرورة إقرار قانون
جديد يضع ضوابط تلزم
الحكومة بتطبيق سياسة
التكويت في الوظائف العامة.

ك ـشــف رئ ـيــس لـجـنــة تنمية
ال ـمـ ـ ـ ـ ـ ــوارد ال ـب ـشــري ـ ـ ـ ـ ــة ال ـنــائــب
د .مـحـمــد ال ـحــوي ـلــة أن دي ــوان
الـخــدمــة الـمــدنـيــة أبـلــغ اللجنة
بأن القانون المعمول به بشأن
تكويت الوظائف العامة يكفي
ويحقق الغرض منه.
وق ــال الحويلة فــي تصريح
ل ـ ـ ـ «ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» إن «الـ ـ ــديـ ـ ــوان
أك ــد لـلـجـنــة أن ق ــان ــون تكويت
الـ ـ ــوظـ ـ ــائـ ـ ــف يـ ـسـ ـي ــر ب ــال ـش ـك ــل
ال ـص ـح ـي ــح ب ـت ـط ـب ـيــق س ـيــاســة
اإلح ــال ،وهـنــاك خطة لـمــدة 5
سـنــوات وضعها الــديــوان منذ
ثالث سنوات لتطبيق اإلحالل».
وأضاف الحويلة أن اللجنة
مـتـمـسـكــة بـمــوقـفـهــا ب ـض ــرورة
إق ـ ـ ـ ـ ــرار قـ ـ ــانـ ـ ــون ج ـ ــدي ـ ــد ي ـضــع
ضوابط تلزم الحكومة بتطبيق
سياسة التكويت في الوظائف

ً
العامة ،مشيرا إلــى أن اللجنة
ستدعو دي ــوان الخدمة قريبا
ج ــدا لـنـعــرض عليه مــا انتهت
إليه اللجنة التي تدعم المقترح
النيابي بقوة.
وأشـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن االقـ ـ ـت ـ ــراح
ال ـن ـيــابــي ي ـح ـتــاج إلـ ــى تـعــديــل
في بعض مواده وسوف يضع
ضوابط مشددة من أجل تكويت
ال ــوظ ــائ ــف الـ ـع ــام ــة ،مــوض ـحــا
أن االقـ ـت ــراح ي ـهــدف كــذلــك إلــى
مـ ـع ــالـ ـج ــة ال ـ ـق ـ ـصـ ــور والـ ـخـ ـل ــل
فــي عملية تعيين الكويتيين
وتطبيق سياسة اإلحالل لدى
بعض الجهات الحكومية.

هيئة اإلعاقة
يــأتــي ذلــك فــي وقــت تواصل
لـجـنــة ال ـم ـيــزان ـيــات والـحـســاب

محمد الحويلة

الـ ـخـ ـت ــام ــي الـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة عـقــد
اجتماعاتها ،الخاصة بمناقشة
ميزانيات الجهات الحكومية
لـ ـلـ ـسـ ـن ــة ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة
وحساباتها الختامية.

وتناقش اللجنة في اجتماع
ت ـع ـقــده ال ـي ــوم م ـش ــروع قــانــون
بــر بــط ميزانية الهيئة العامة
ل ـش ــؤون ذوي اإلع ــاق ــة للسنة
المالية  ،2022/2021والحساب
ال ـخ ـت ــام ــي ل ـل ـه ـي ـئــة لـلـسـنـتـيــن
ا ل ـ ـمـ ــا ل ـ ـي ـ ـت ـ ـيـ ــن ،2019 /2018
و.2020/2019
كما تناقش مالحظات ديوان
ال ـم ـح ــاس ـب ــة بـ ـش ــأن ال ـح ـس ــاب
الـخـتــامــي للهيئة ال ـ ــواردة في
ت ـق ــري ــره ال ـس ـن ــوي ع ــن نـتــائــج
الفحص والمراجعة على تنفيذ
م ـيــزان ـيــات ال ـج ـهــات الـمـلـحـقــة
وح ـس ــاب ــات ـه ــا ال ـخ ـت ــام ـي ــة عــن
ال ـس ـن ـت ـيــن ال ـمــال ـي ـت ـيــن /2018
 ،2019و.2020/2019
وتـنــاقــش كــذلــك المخالفات
ال ـمــال ـيــة ال ـت ــي أورده ـ ـ ــا جـهــاز
المراقبين الماليين على الهيئة

العنزي لـ ةديرجلا  :إلغاء «حرمان المسيء» ضروري
•

«التشريعية» تنتظر رأي مكتبها الفني بشأن «الحبس االحتياطي» و«حرية الرأي»

●

فهد تركي

أكـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـن ــة ال ـ ـشـ ــؤون
التشريعـ ـيـ ــة والقـانوني ـ ــة النـائــب

د .خــالــد ال ـع ـنــزي ضـ ــرورة إلـغــاء
قانون «حرمان المسيء» ،مشيرا
إل ــى أن اللجنة تعاملت مــع هــذا
القانون بكل شفافية ووضوح.

وقـ ـ ــال الـ ـعـ ـن ــزي فـ ــي ت ـصــريــح
ل ــ«ال ـجــريــدة» ،ان «مــوقـفــي مسبق
ومعلن إزاء القوانين المستحقة
األخ ــرى ،خصوصا فيما يتعلق
بقانون العفو الشامل وأهميته
وضرورته خالل المرحلة الحالية».
وأعلن أن «التشريعية» تناقش
كل المقترحات ومشاريع القوانين
الـتــي ت ــرد إلـيـهــا بـحـيــاديــة تــامــة،
الس ـي ـمــا ف ـي ـمــا يـتـعـلــق بـقــوانـيــن
العفو ،على اختالفها.
وذك ـ ــر أن األم ـ ــر فـ ــي ال ـن ـهــايــة
يـخـضــع لـلـتـصــويــت ب ـعــد ان ـجــاز
الـتـقــاريــر الـتــي تـصــدر عــن مكتب
اللجنة الفني ،والتي على ضوئها
يـتــم الـتـصــويــت عـلــى ك ــل مقترح
على حدة.
وأش ــار إلــى أن اللجنة تنتظر
تـ ـق ــاري ــر ال ـم ـك ـت ــب الـ ـفـ ـن ــي ح ــول

خالد العنزي

مقترحات العفو التي قدمها عدد
م ــن الـ ـن ــواب م ــؤخ ــرا ،خـصــوصــا
م ـق ـتــرح ال ـن ــائ ــب ه ـش ــام الـصــالــح
رغ ــم رف ــض ال ـح ـكــومــة ل ــه ،فضال

عــن مقترحات حــريــة ال ــرأي فيما
يتعلق باإلساءة للدول والحبس
االحتياطي وغيرها من القوانين
المدرجة على جدول أعمالها.
وأوض ــح أن الحكومة رفضت
صيغة «العفو الشامل» التي قدمها
عدد من النواب باعتبارها تدخل
ضمن العفو الـخــاص عــن جرائم
معينة واشخاص بعينهم ،وهذا
مــا رفضته الـحـكــومــة ،فضال عن
رفضها مقترحا نيابيا بتقليص
فترة الحبس االحتياطي باعتباره
إخ ــاال بالتحقيق ويــؤثــر سلبا
ع ـلــى سـ ـي ــره ،م ــؤك ــدا ان الـلـجـنــة
تنتظر رأي مكتبها الفني لتتجه
ال ـ ــى ال ـت ـص ــوي ــت ع ـل ــى ال ـت ـقــاريــر
الـخــاصــة بــالـمـقـتــرحــات كــل على
حـ ـ ـ ــدة ،ورفـ ـعـ ـه ــا ال ـ ــى ال ـم ـج ـلــس
لمناقشتها على طريق إقرارها.

ال ـعــامــة ل ـش ــؤون ذوي اإلعــاقــة
ال ـ ــواردة فــي تـقــريــره الختامي
ع ـ ـمـ ــا أس ـ ـ ـفـ ـ ــرت ع ـ ـنـ ــه رق ــابـ ـت ــه
المسبقة على تنفيذ ميزانيات
الهيئات الملحقة وحساباتها
الختامية للسنتين الماليتين
 ،2019/2018و.2020/2019
وو جـهــت لجنة الميزانيات
ال ـ ــدع ـ ــوة إل ـ ــى م ـم ـث ـلــي كـ ــل مــن
ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة ل ـش ــؤون ذوي
االعاقة ،ووزارة المالية ،وجهاز
الـمــراقـبـيــن الـمــالـيـيــن ،ودي ــوان
ال ـم ـحــاس ـبــة ،وديـ ـ ــوان الـخــدمــة
ال ـمــدن ـيــة ل ـح ـضــور اجـتـمــاعـهــا
المقرر اليوم.

حمد المطر

ق ـ ــال الـ ـن ــائ ــب د .حـمــد
ا لـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـط ـ ـ ــر إن ا ل ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــة
الـ ــدارس ـ ـيـ ــن فـ ــي الـ ـخ ــارج
وغير المقيدين بالملحق
الثقافي سيطبق عليهم
الحجر المنزلي.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـم ـ ـ ـطـ ـ ــر:
تواصلت مع وزير الصحة
وبدوره تواصل مع وزير
التعليم ا لـعــا لــي العتماد
"فورمة" يعتمدها الملحق
الثقافي وبها ستعتمدها
ال ـ ـ ـل ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــة
األس ـب ــوع ال ـق ــادم ،وعليه
سـيـطـبــق عـلـيـهــم الـحـجــر
المنزلي.

ً
«أعكف حاليا على وضع اللمسات األخيرة»
● محيي عامر
جدد النائب د .أحمد مطيع
تأكيده أنــه مستمر فــي تقديم
اسـتـجــوابــه إل ــى وزي ــر الصحة
الـ ـشـ ـي ــخ د .بـ ــاسـ ــل الـ ـصـ ـب ــاح،
و«ليس هناك أي نية للتراجع
عن تقديم هذا االستجواب ،فما
قام به الوزير ،خالل فترة توليه
وزارة الصحة ،من أمور فادحة
خ ـل ـفــت آث ـ ـ ــارا وت ـب ـع ــات سيئة
مست أموال الدولة».
وق ـ ــال م ـط ـيــع ،ف ــي تـصــريــح
لـ ـ ـ «ال ـ ـجـ ــريـ ــدة» أم ـ ــس ،أن تـلــك
اإلجــراءات ألقت بضررها على
المواطنين والمقيمين ،وخلفت
الـعــديــد مــن الـمـلـفــات الشائكة
التي تــدور بفلكها في قضايا
اإلهمال الطبي واإلداري ،آخرها
سوء إدارة ملف جائحة كورونا،
الذي ترك بدوره جراحا غائرة
ف ــي ق ـل ــوب ال ـع ــدي ــد م ــن األس ــر
الكويتية ،التي فقدت أحبابها
بسبب هذا الوباء.

أحمد مطيع

وأضـ ــاف مـطـيــع أن ــه يعكف
حــال ـيــا ع ـلــى وضـ ــع الـلـمـســات
األخيرة على استجوابه وزير
الصحة ،مؤكدا أنــه استجواب
مستحق ،فالوزير أثبت أنه غير
جدير بأن يتولى هذه الــوزارة
الـهــامــة ،والـتــي تعنى بالمقام
األول ب ـتــوف ـيــر نـ ـظ ــام صـحــي
متكامل يضمن سالمة الناس.

• الفضالة :لو صح تكرار لنهج سابق • سعدون :غير صحيح ونعرف أهدافهم
مع توالي نفي عدد من النواب مشاركتهم في اجتماع عقد بديوان
النائب سعدون حماد ،أكد حماد أن «ما ينشره البعض عن اجتماع
معين في ديواني غير صحيح ونعرف أهدافهم».
وقال النائب يوسف الفضالة :أنفي ما يشاع عن حضوري الجتماع
مع مجموعة من النواب في ديوان النائب سعدون حماد ،مضيفا :لو
صحت األنباء عن عقد هذا االجتماع فما هو إال تكرار لنهج سابق
تتخذه مجموعة لوأد استجواب رئيس مجلس الوزراء بإحالته الى
اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية وهو ما نرفضه بشكل
قاطع ومبدئي.
ومن جهته ،قال حماد :غير صحيح ما ينشره البعض عن اجتماع
عقد في ديواني ونعرف أهدافهم.
وأضــاف أن «الديوان دائما مفتوح ويتشرف بالجميع ،وفي ظل
الظروف الصحية الحالية والحظر الجزئي ،فإنه مفتوح حتى الساعة
الخامسة مساء ،وفي حالة عودة األوضاع الي طبيعتها بإذن الله فإن
ديواننا مفتوح كالعادة  24ساعة والسكرتارية كذلك  24ساعة ،وفقا
لالشتراطات الصحية ،ونرحب بالجميع من مواطنين ونواب ووزراء».

«يجب صعود المنصة في أي استجواب»

المطر :الحجر
المنزلي للطلبة
الدارسين في الخارج

•

نفي نيابي للمشاركة في اجتماع
بديوان حماد

الشالحي :عودة المهجرين
مدخل االستقرار السياسي
في وقت أعلن النائب د.صالح
الـ ـش ــاح ــي رفـ ـض ــه ت ـح ــوي ــل أي
اس ـت ـجــواب ال ــى لـجـنــة ال ـشــؤون
الـ ـتـ ـش ــريـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة او
المحكمة الدستورية او مناقشته
فـ ــي ج ـل ـس ــة سـ ــريـ ــة ،أوض ـ ـ ــح أن
ع ـ ــودة ال ـم ـه ـجــريــن ه ــي ع ـن ــوان
االن ـت ـخ ــابــات ال ـســاب ـقــة ومــدخــل
االستقرار السياسي.
وقال الشالحي :أرفض تحويل
أي استجواب الى التشريعية او
الدستورية او السرية ،موضحا
انـ ــه اذا كـ ــان ه ـن ــاك اس ـت ـج ــواب
لوزير أو رئيس وزراء بأي وقت،
أي ــا ك ــان الـمـسـتـجــوب فــالــواجــب
عليهم الصعود للمنصة.
واضاف ان «التصويت سيتم
ب ـن ــاء ع ـلــى م ــا ي ـط ــرح وال ـح ـجــة

مطيع لـ ةديرجلا  :مستمر
في استجواب وزير الصحة

بــال ـح ـجــة ...ب ــإذن ال ـلــه ل ــن نظلم
أحــدا ،الهدف هو الصالح العام
بما فيه خير للبالد والعباد».
من جهة أخرى ،قال الشالحي:
نعلم أن هناك من يسعى إلقناع
الـ ـن ــواب ب ـت ـصــويــت ت ـبــرئــة ذمــة
عـ ـل ــى قـ ــانـ ــون الـ ـعـ ـف ــو الـ ـش ــام ــل،
وه ــو يـبـيــت ال ـن ـيــة لـلـعـمــل على
رده أو ت ـق ــد ي ــم ط ـع ــن ف ـي ــه فــي
المحكمة الــدسـتــوريــة كما فعل
بعضوية ب ــدر ال ــداه ــوم ،مــؤكــدا
ان عــودة المهجرين هي عنوان
االن ـت ـخ ــابــات ال ـســاب ـقــة ومــدخــل
االستقرار السياسي.

يوسف الفضالة

5
َ
دراسة للمقاطع :مخرجان إلنهاء تناقض حكمي
شطب الداهوم
بشأن
و«الدستورية»
«التمييز»
ً ً
ةديرجلا

•
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local@aljarida●com

محليات

ّ
تقديم طلب لألولى لتنفيذ حكمها وترجيح مجلس األمة الرأي األسلم قانونا وفقا الختصاصه ببت صحة انتخاب أعضائه
َ ْ
ُ
َ
واتخاذها لهذه القرارات ،بغض النظر عن مدى سالمتها وتداعياتها،
َيقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله«َ ْ :وق ْل َر ِّب أ ْد ِخل ِني ُم ْدخ َل ِص ْد ٍق القرارات السابقة لالنتخاب ،وإنما ذلك من اختصاص القضاء الموضوعي
ً َ
َ ْ َ
ْ
ْ
المختص (وهو هنا القضاء اإلداري) ،حيث قررت« :ومتى كان األمر كذلك ،أن يحيل النزاع في شأنها إلى طعن في صحة االنتخابات ،وإنما تظل
َوأخ ِر ْج ِني ُمخ َر َج ِص ْد ٍق َو ْاج َع ْل ِلي ِم ْن ل ُدنك ُسل َطانا ن ِص ًيرا».
أثار حكم المحكمة الدستورية رقم  ١٥لسنة  ٢٠٢٠الصادر في  ١٤مارس وكان من المقرر أن الطعن االنتخابي منوط – في األساس – بتعلق األمر متعلقة بقرارات ُيستنهض اختصاص القضاء المختص في أمرها ،بحيث
في شأنه بعملية االنتخاب ذاتها وما شابها من أخطاء ،سواء في التصويت ال يستنزف اختصاص هذه المحكمة – بنظر الطعون المتعلقة بعملية
 ،٢٠٢١بصفتها محكمة موضوع للنظر في منازعات الطعون االنتخابية
أو الفرز أو إعالن النتيجة ،وما عسى أن ينعكس أثره على صحة عضوية من االنتخاب بمعناها الفني االصطالحي الدقيق ،وما يصدر عنها من إعالن
( )1وكذلك الحكم الصادر من محكمة التمييز اإلدارية بتاريخ  ٣ديسمبر
 ،٢٠٢٠وما خلفه الحكمان من تناقض مباشر ،حيث فصل كالهما بموضوع أعلن فوزه في تلك االنتخابات ،وبالتالي فإن ما يتخذ في مسائل القيد في إدارة الناخبين اختصاص القضاء المختص ( )2من بسط رقابته القضائية
ً
واحد وهو مدى تحقق مانع للترشيح لدى د .بدر الداهوم من عدمه استنادا الجداول أو في إجراءات الترشيح من أعمال وتصرفات وما ينجم عنها ،هي على القرارات الصادرة في المراحل السابقة على عملية االنتخاب» كل ذلك
ً
ً
ً
لما قرره القانون رقم  ٢٧لسنة ( ،٢٠١٦والمعروف باسم قانون المسيء) أمور سابقة – وال شك – على العملية االنتخابية ،وهي أعمال وقرارات
أثار حوارا مجتمعيا واسعا من الناحيتين القانونية السياسية ،وأي الحكمين
رغم خروج هذا األمر عن اختصاص المحكمة الدستورية كمحكمة طعون صدرت معبرة عن إرادة الجهة االدارية التي أصدرتها وال صلة لها بالعملية اكتسب حجية صحيحة وواجب التنفيذ ...األمر الذي استلزم أن نضع هذه
ً
ً
انتخابية ،كما قررت هي في حكمها رقم  28لسنة  ،2008بأنها ال تنظر في االنتخابية ذاتها ،وليس من شأن اضطالع الجهة االدارية بتلك األعمال الدراسة القانونية المختصرة وصوال للرأي الصائب قانونا ،كما نراه.

القانون الذي
يقرر الحرمان
المؤبد من
ممارسة
الحريات
والحقوق
السياسية
غير دستوري

ً
أوال :موضوع حكم التمييز اإلدارية
فـقــد قـضــت محكمة الـتـمـيـيــز اإلداري ـ ـ ــة ،فــي نطاق
واليتها النهائية في قضاء إلغاء الـقــرارات اإلداري ــة،
بــإل ـغــاء قـ ــرار شـطــب تــرشـيــح الــدك ـتــور ب ــدر ال ــداه ــوم
النتخابات مجلس األمة التي أجريت بتاريخ  5ديسمبر
 .2020واختصاص القضاء اإلداري في هــذا المجال
اختصاص أصيل يجد سنده في الدستور والقانون.
وف ــي ه ــذا ال ـشــأن ق ــررت محكمة التمييز أن "األص ــل
الدستوري هو أن حق التقاضي مكفول للناس كافة،
فيكون لكل ذي شأن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي
بما فــي ذلــك حــق التقاضي فــي الـمـنــازعــات اإلداري ــة
والطعن على القرارات اإلداريــة النهائية وإخضاعها
لرقابة الـقـضــاء .......والمشرع إعماال لنص المادتين
 166و 169من الدستور أنشأ بالقانون رقم  20لسنة
 1981المعدل بالقانون رقم  86لسنة  1982دائرة إدارية
بالمحكمة الكلية تختص دون غيرها بالمنازعات
اإلدارية (حكم محكمة التمييز بتاريخ  28مايو 2005
في الطعن رقم  294لسنة  2004إداري).
كما تؤكد المحكمة الدستورية في حكمها رقم 8
لسنة  2008بــأن المحكمة المختصة (وهــي محكمة
التمييز االدارية) هي من يتولى الفصل في المنازعات
الـســابـقــة عـلــى االن ـت ـخــابــات وخـصــوصــا فــي مسائل
القيد في الجداول أو في إجراءات الترشيح من أعمال
وتصرفات وما ينجم عنها هي أمور سابقة – ال شك
– على العملية االنتخابية.
وتــؤكــد محكمة التمييز عـلــى تـخـصــص الــدائــرة
اإلداري ــة فــي الفصل بالمنازعات اإلداريـ ــة ،وتميزها
بمواعيد وإجراءات وقواعد ورسوم وتبسيط اإلجراءات
مما يجعلها تختلف عما هو مقرر لغيرها إعماال لمبدأ
التخصص في مجال منازعات القضاء اإلداري (حكم
محكمة التمييز بتاريخ  5فبراير  2008في الطعن رقم
 103لسنة  2006إداري).
وتنص المادة الخامسة عشرة من قانون الدائرة
اإلداريــة على أن األحكام الصادرة باإللغاء تكون لها
حجية عينية في مواجهة الكافة .وتنص المادة 156
من قانون المرافعات التجارية والمدنية على أنه ال
يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره
محكمة التمييز من أحكام.

ً
ثانيا :موقف محكمة التمييز من إمكانية الرجعية
بتطبيق القانون رقم ٢٠١٦ /٢٧

حكم
«الدستورية»
صدر من
المحكمة
بصفتها
محكمة
موضوع

وأرســى حكم محكمة التمييز اإلداريــة بإلغاء قرار
شطب ترشح د .الداهوم ،مبدأ أساسيا ،هو عدم جواز
تطبيق القانون رقم  27لسنة  2016بأثر رجعي على
وقــائــع حــدثــت قـبــل ص ــدوره (وه ــذا مــا يـعــرف بمبدأ
شرعية الجريمة) ،وبناء على ذلك فإن جزاء الحرمان
من االنتخاب ،باعتباره عقوبة تبعية ،ال ينطبق على
الداهوم ألن الوقائع المسندة إليه صدر بشأنها حكم
بتاريخ  8يونيو  .2014وهــذا المبدأ منطقي ويتفق
مــع الـقــواعــد الـعــامــة فــي تطبيق الـقــوانـيــن مــن حيث
الزمان ،وكذلك مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة المقررة
في الـمــادة  ٣٢من الدستور الكويتي ،ألن العبرة في
تطبيق أيــة عقوبة ،أصلية أم تبعية ،هــي بالقانون
المطبق في تاريخ حدوث الفعل محل التجريم (الركن
المادي للجريمة) ويخضع لمبدأ شرعية الجريمة كما
أشرنا ،وليس أي تاريخ آخر الحق .ومما ال شك فيه أن

"وان" إرادة الناخبين في هذه الحالة تكون قد وردت
على غير محل صالح للتصويت واالقتراع عليه ،وال
يكون إعالن نتيجة االنتخابات بفوزه فيها متضمنا
إعالنا عن إرادة الناخبين ،وال وجه للقول  -والحال
كذلك -بتحصن قــرار إدراج اسم المرشح في كشوف
المرشحين".

ً
خامسا :موقف محكمة الطعون االنتخابية من
إمكانية الرجعية بتطبيق القانون رقم ٢٠١٦ /٢٧

ً
ثالثا :مدى جواز الحرمان األبدي من الحقوق السياسية

إن الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية عقوبة
تبعية للحكم بــاإلدانــة فــي بعض الجرائم بالقانون
المقارن ،ولكنها استثناء ومحدودة ،ويكون تطبيقها
بأثر فوري ،ودائما مؤقتة بأجل زمني تزول بانتهائه
أو عـنــد رد االع ـت ـبــار أيـهـمــا يـحــل أوال ،ألن الـقــانــون
الذي يقرر الحرمان المؤبد من ممارسة أحد الحقوق
الـسـيــاسـيــة أو غـيــرهــا أو إح ــدى ال ـحــريــات يـعــد غير
دستوري ،فالمشرع يجوز له تنظيم الحقوق والحريات
بغير أن يتجاوز حدود سلطته في التنظيم ويصل إلى
درجة مصادرتها.
وفــي هــذا الـشــأن ،قضت المحكمة الدستورية في
مصر بــأنــه" :إن كــان األصــل فــي سلطة التشريع عند
تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ،وأن الرقابة على
دستورية التشريعات ال تمتد إلى مالءمة إصدارها ،فإن
هذا ال يعني إطالق هذه السلطة في سن القوانين دون
التقيد بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور،
وم ــن ث ــم ف ــإن تنظيم ال ـم ـشــرع لـحــق الـمــواطـنـيــن في
االنتماء إلى األحزاب السياسية ،ومباشرتهم لحقوقهم
السياسية ،ينبغي أال يعصف بهذه الحقوق أو يؤثر
على بقائها على نحو ما سلكه النص المطعون عليه،
إذ تعرض لحقوق عامة كفلها الدستور ،وحرم فئة من

ً
رابعا :حكم محكمة الطعون االنتخابية
(المحكمة الدستورية)

حكم محكمة
الطعون
االنتخابية
ّ
أهدر مسلمات
قانونية
ّ
وتنكر لقواعد
دستورية
راسخة

أما حكم المحكمة الدستورية الكويتية بتاريخ 14
مارس  2021ببطالن إعالن فوز الدكتور بدر الداهوم
ف ــي االن ـت ـخــابــات ال ـتــي أج ــري ــت ب ـتــاريــخ  5ديسمبر
 2020في الدائرة االنتخابية الخامسة ،وبعدم صحة
عضويته في مجلس األمــة ،فإنه صــدر من المحكمة
الــدسـتــوريــة ليس بصفتها (محكمة دسـتــوريــة) ،بل
بصفتها محكمة موضوع (محكمة طعون انتخابية)،
بناء على قانون المحكمة الدستورية رقــم  14لسنة
 1973واستنادا للتفويض الدستوري الممنوح من
مجلس األمة ،إعماال بسلطته التقديرية المقررة بالمادة
 ٩٥مــن الــدس ـتــور ،وه ــو المستقر بــأحـكــام المحكمة
الدستورية ذاتها بخصوص كونها محكمة طعون
انتخابية كما في حكمها بالطعن رقم  8لسنة .2008
وق ــررت المحكمة الــدسـتــوريــة (بصفتها محكمة
طـ ـع ــون ان ـت ـخ ــاب ـي ــة) أن ـ ــه "سـ ـم ــح ل ـل ـمــرشــح ب ـخــوض
االن ـت ـخــابــات وه ــو فــاقــد ل ـشــرط مــن ش ــروط الترشح

تعارض الحكمين وإمكان الحسم بينهما
بافتراض أن حكم محكمة الطعون االنتخابية قائم ومنتج آلثاره،
فإننا نكون أمام حالة تعارض بين حكم محكمة الطعون االنتخابية
(المحكمة الدستورية) وحكم محكمة التمييز اإلداريــة ،وليس من
الممكن تنفيذ الحكمين في وقت واحد.
وقد صدر حكم المحكمة الدستورية ،بصفتها محكمة موضوع
في منازعة انتخابية ،وصدر حكم محكمة التمييز بصفتها المحكمة
صاحبة الوالية النهائية في قضاء إلغاء القرارات اإلدارية ،وكذلك
في تطبيق العقوبات األصلية والتبعية ،وقد قضت «التمييز» بعدم

اقترحت إضافة احتفالية اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة بالحروب

العقاب والعنزي والفوزان خالل اللقاء
المقترحة من إدارة "اكسبو"،
الفتة إلى أن الجمعية اقترحت
إضافة احتفالية اليوم الدولي
ل ـم ـنــع اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـب ـي ـئــة فــي
الحروب والنزاعات العسكرية
( 6نوفمبر) ،والــذي يقع على
الكويت مسؤولية التعريف به.
وذكرت أن "الجمعية كونها
أطلقت حملة التعريف بيوم
 6نوفمبر فقد تقدمت بطلب
إضافة هذا اليوم ضمن األيام
الــدولـيــة المحتفى بها خالل
المعرض إذا أمكن".

جواز تطبيق القانون رقم  27لسنة  2016على حالة د .بدر الداهوم،
ألن الوقائع المنسوبة إليه حدثت قبل صدور هذا القانون ،وبذلك
فإن حكم محكمة التمييز هو األولى بالتطبيق.
وهــذا الحكم له حجية مطلقة تسري في مواجهة الكافة ،عمال
بنص المادة الخامسة عشرة من قانون الدائرة اإلدارية التي تقرر
أن األحكام الصادرة باإللغاء تكون لها حجية عينية في مواجهة
الكافة ،بل وأحكام المحكمة الدستورية ذاتها ،والتي سبقت اإلشارة
اليها في هذه الدراسة.

أسست المحكمة قضاء ها على أن تعديل قانون
انتخابات أعضاء مجلس األمة "بإضافة فقرة ثانية
إلى المادة ( )2بموجب القانون رقم ( )27لسنة 2016
بحرمان كل من أدين بحكم نهائي في إحدى الجرائم
المنصوص عليها من حق االنتخاب ،إنما يخاطب
– بموجب قوة نفاذه الفوري وفق أثره المباشر -كل
م ــن تـمــت إدان ـت ــه بـحـكــم نـهــائــي ف ــي إحـ ــدى الـجــرائــم
الـمـنـصــوص عليها فـيــه ،وأدركـ ــه ه ــذا الـتـعــديــل قبل
انقضاء اآلثار الجنائية لذلك الحكم".
وال شــك فــي أن مــا انـتـهــت إل ـيــه محكمة الـطـعــون
االنتخابية ،وبتشكيلها بذات الهيئة المكونة للمحكمة
الدستورية ،قد تنكبت صحيح حكم القانون وحادت
عن جادة الصواب ،وأعملت قانونا جزائيا بأثر رجعي،
خالفا للمادتين  ٣٢و ١٧٩من الدستور الكويتي ،ومن
ّ
ّ
ّ
ثــم ف ــإن حكمها قــد أه ــدر مـســلـمــات قــانــونـيــة وتنكر
لقواعد دستورية راسخة ،فضال عن إقحام نفسها على
ميدان محكمة موضوع عليا (محكمة التمييز اإلدارية)،
مفرطة بمبدأ حجية األمر المقضي لمحكمة الموضوع
ذي الطبيعة العينية التي تجعله حجة في مواجهة
الكافة ،بل ومستعصيا على مخالفته من ّ
أي محكمة
كــانــت ،األمــر الــذي يغدو معه حكم محكمة الطعون
ّ
حجية.
االنتخابية (المحكمة الدستورية) بال قيمة وال

ً
سادسا :الحلول المقترحة

وبناء على ذلك ،فإن الحل الممكن للخروج من حالة
التناقض بين الحكمين هو:
ً
 -١قضائيا :اللجوء إلــى محكمة التمييز لتقديم
ّ
طلب يتعلق بــإجــراء ات تنفيذ الحكم الصادر منها،
ي ـط ـلــب ف ـيــه م ــن الـمـحـكـمــة ال ـح ـكــم ب ــاالس ـت ـم ــرار في
تنفيذ حكمها القاضي بحق د .الداهوم في الترشح
بانتخابات أعضاء مجلس األمة ،تأسيسا على عدم
انـطـبــاق الـقــانــون رقــم  27لسنة  2016على الوقائع
المنسوبة إليه في الحكم الصادر بتاريخ  8يونيو
 ،2014وهــذا أيضا هو اإلجــراء المتاح والمعمول به
في القانون المقارن.
ً
 -٢بــرلـمــانـيــا :أن يـتــولــى مـجـلــس األم ــة إجـ ــراءات
الترجيح بين مصير مــا انتهى إلـيــه كــا الحكمين،
خروجا من ًالتناقض ،فيرجح الرأي الذي يراه أسلم
ً
قــانــونــا ،وفــقــا لـمــا لــه مــن اخـتـصــاص فــي ب ـ ّـت صحة
انتخاب أعضائه ،عــودا لألصل ًالــدسـتــوري ،المقرر
بالمادة  ٩٥من الدستور ،وتطبيقا له وألحكام قانون
االنتخابات بشأن لزوم إصداره قرارا بإسقاط عضوية
أحد أعضائه ،عمال بما هو منصوص عليه في المادة
 ٥٠مــن قــانــون االن ـت ـخــاب ،واع ـت ـمــادا عـلــى استقالله
بشؤون أعماله وإجراءاته ،وفقا لما هو مقرر بالمادة
 ١١٧مــن الــدسـتــور ،فــي نـطــاق مـبــدأ أن مجلس األمــة
سيد قراراته.

رومانوسكي :سنواصل دعم الكويت بأفضل
الممارسات في السياسة البيئية
السفيرة األميركية تزور محمية العبدلية
●

وأ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت أن ا لـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة
أب ـ ــدت مــواف ـق ـت ـهــا لــانـضـمــام
لـلـمـجـمــوعــة ال ـم ـت ـم ـيــزة الـتــي
س ـت ـم ـث ــل ال ـ ـكـ ــويـ ــت ف ـ ــي ه ــذا
الـمـحـفــل ال ـعــال ـمــي ،م ــن خــال
مشاركتها في بعض األسابيع
واألي ـ ــام الــدول ـيــة ذات الصلة
بالبيئة.
وأش ــارت إلــى أنها ناقشت
مـ ــع الـ ـعـ ـن ــزي آل ـ ـيـ ــة م ـش ــارك ــة
الجمعية في أكثر من محور،
وقد لوحظ عدم وجود يوم 6
نوفمبر ضمن األيــام الدولية

ً
ً
ً
المواطنين منها حرمانا مطلقا ومؤبدا على ما سلف
ً
بيانه ،مجاوزا بذلك دائرة تنظيم تلك الحقوق ،األمر
الذي يحتم إخضاعه لما تتواله هذه المحكمة من رقابة
دستورية"( .حكم المحكمة الدستورية المصرية بتاريخ
 21يونيو  1986في القضية رقم  56للسنة القضائية
السادسة ،وأيضا حكمها بتاريخ  7مايو  1988في
القضية رقم  44للسنة القضائية السابعة).

الحرمان من حق االنتخاب عقوبة تبعية للحكم باإلدانة
في الجرائم التي ورد ذكرها بالقانون رقم  27لسنة
( ،2016وهو المعروف باسم قانون المسيء)

«حماية البيئة» تشارك
في معرض «إكسبو »2020
أعلنت الجمعية الكويتية
لحماية البيئة مشاركتها في
معرض "إكسبو  2020دبــي"،
الذي سيقام بعنوان "تواصل
ال ـع ـقــول وص ـنــع الـمـسـتـقـبــل"،
خالل الفترة من أكتوبر المقبل
حـ ـت ــى مـ ـ ـ ــارس  ،2022وذ لـ ــك
ض ـمــن م ـش ــارك ــة ال ـك ــوي ــت في
المعرض.
وق ــال ــت رئ ـي ـســة الـجـمـعـيــة
د .وجـ ــدان ال ـع ـقــاب ،إن دعــوة
وزارة اإل ع ـ ـ ـ ـ ــام لـ ـ ـ ـ " حـ ـم ــا ي ــة
الـ ـبـ ـيـ ـئ ــة" لـ ـلـ ـمـ ـش ــارك ــة ض ـمــن
وف ــود الـكــويــت الـمـشــاركــة في
مـعــرض "اكـسـبــو  2020دبــي"
جاءت تقديرا لجهود الجمعية
ً
وثناء
اإلعالمية والتوعوية،
ع ـل ــى ج ـه ــوده ــا الـ ـ ـب ـ ــارزة فــي
ال ـع ـمــل الـب ـيـئــي ف ــي ال ـكــويــت،
م ـش ـي ــرة الـ ــى أن ـه ــا اجـتـمـعــت
مــع رئ ـيــس ال ـفــريــق اإلعــامــي
لـجـنــاح ال ـكــويــت ف ــي "اكـسـبــو
دب ــي  ،"2020د .ب ــدر الـعـنــزي
بحضور هيا الفوزان عضوة
ال ـفــريــق ،وذل ــك ل ـت ــدارس آلـيــة
وشكل مشاركة الجمعية في
إط ــار مجمل مـشــاركــة الــدولــة
في المعرض.

أ.د .محمد عبدالمحسن المقاطع

ربيع كالس

ض ـ ـمـ ــن ال ـ ـج ـ ـه ـ ــود الـ ــواس ـ ـعـ ــة
للواليات المتحدة للتعاون مع دول
العالم في معالجة مختلف قضايا
البيئة وتغير المناخ ،زارت السفيرة
األم ـي ــرك ـي ــة لـ ــدى الـ ـك ــوي ــت ،ألـيـنــا
رومــانــوس ـكــي ،محمية العبدلية
الـطـبـيـعـيــة ال ـتــي تــديــرهــا "شــركــة
نفط الكويت".
وقـ ــالـ ــت الـ ـسـ ـفـ ـي ــرة" :تـ ـتـ ـع ــاون
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة م ــع الـشــركــاء
ح ــول ال ـعــالــم فــي ال ـت ـس ــاؤل :كيف
ً
يمكننا جميعا أن نقوم بالمزيد
مــن ال ـج ـهــود؟ إن ت ـهــديــدات تغير
المناخ حقيقية ،وأن ــا أتطلع إلى
الـعـمــل م ــع ال ـمــزيــد م ــن ال ــوك ــاالت
البيئية بالكويت في المجاالت ذات
االهتمام المشترك".
وأضافت ان "العبدلية الطبيعية
واحــدة من محميات عــدة تديرها
شركة نفط الكويت لدعم االستدامة
ال ـب ـي ـئ ـيــة ،وسـ ـت ــواص ــل ال ـس ـف ــارة
األمـيــركـيــة دع ــم الـكــويــت فــي هــذه
الـ ـمـ ـس ــاع ــي م ـ ــن خ ـ ـ ــال م ـش ــارك ــة
ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرات األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،وأفـ ـض ــل
الممارسات في السياسة البيئية

السفيرة األميركية خالل زيارة محمية العبدلية

واالستدامة وتغير المناخ".
وخـ ـ ــال جــول ـت ـهــا ال ـت ــي راف ـق ــه
خاللها مدير مجموعة العالقات
ال ـ ـع ـ ــام ـ ــة واإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ف ـ ـ ــي "نـ ـف ــط
الكويت" محمد البصريّ ،
تعرفت
رومانوسكي على جهود حماية
البيئة في المحمية التي تقع على
ب ـعــد  50كـيـلــومـتــرا غـ ــرب مــديـنــة
الـكــويــت ،وتـهــدف إل ــى المحافظة
عـ ـل ــى الـ ـنـ ـظ ــام ال ـب ـي ـئ ــي األصـ ـل ــي
للكويت ،واستعادة الحياة والتنوع
البيولوجي للصحراء.

جهود ممكنة
من جهته ،شـ ّـدد البصري على
"أن ال ـش ــرك ــة تـ ـب ــذل ك ــل ال ـج ـهــود
الممكنة للمحافظة عـلــى البيئة
في الكويت ،وهي جهود مستمرة
مـ ـن ــذ ع ـ ـق ـ ــود ،وقـ ـ ــد ت ـ ـع ـ ــززت فــي
ال ـف ـت ــرة األخـ ـي ــرة بـفـضــل الـعــديــد
مــن الـشــراكــات الـتــي دخلنا فيها،
وأبرزها الشراكة العالمية مع البنك
الدولي".
وشكر البصري "تعاون السفارة
ودع ـم ـهــا ال ــدائ ــم ل ـكــل ال ـم ـب ــادرات
التي تعود بالفائدة على مصلحة

ّ ً
الكويت وأبناء مجتمعها" ،مؤكدا
"أن ـن ــا ن ـت ـشــارك مـعـكــم ف ــي الـهــدف
ّ
التغير
نفسه المتمثل بمكافحة
المناخي".
وفـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ــت س ـ ــاب ـ ــق مـ ـ ــن ه ــذا
العام ،انضمت السفيرة األميركية
إل ــى مــديــر الهيئة الـعــامــة للبيئة
الكويتية ،الشيخ عبدالله األحمد،
ف ـ ــي زي ـ ـ ـ ـ ــارة ل ـم ـح ـم ـي ــة الـ ـجـ ـه ــراء
الطبيعية.
وفـ ـ ـ ـ ــي سـ ـبـ ـتـ ـمـ ـب ــر ال ـ ـمـ ــاضـ ــي،

ً
شــاركــت رومــانــوسـكــي أي ـضــا في
ي ــوم الـتـنـظـيــف الـعــالـمــي بــرعــايــة
"مبادرة النوير" في محمية الجهراء
بالخويسات ،للمساعدة في زيادة
الوعي بحماية البيئة.
ونظمت السفارة األميركية في
الكويت مبادرات عدة في السنوات
القليلة الـمــاضـيــة ل ــزي ــادة الــوعــي
بحماية البيئة وتغير المناخ.
ك ـمــا زار ال ـك ــوي ــت ال ـع ــدي ــد من
المتحدثين عن جــودة الـهــواء من

خالل "برنامج المتحدث األميركي"
التابع لوزارة الخارجية األميركية،
لـتـسـلـيــط ال ـض ــوء ع ـلــى الـقـضــايــا
المتعلقة بتلوث الهواء.
وان ـ ـخـ ــرطـ ــت ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة ك ــذل ــك
م ــع ال ـ ـمـ ــدارس الـمـحـلـيــة لتنظيم
حـمــات إع ــادة ال ـتــدويــر ،ونظمت
مؤتمر "بـحــرنــا" الــواســع النطاق
فــي الـكــويــت ،وهــي مـبــادرة قادها
وزير الخارجية األميركي السابق
جون كيري.

6
محليات
خطة «التربية» لالختبارات الورقية في عهدة «تعليمية الوزراء»
ةديرجلا
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المقصيد لـ ةديرجلا :.الوزارة لديها اإلمكانات لعقدها بعد الموافقة عليها
فهد الرمضان

ب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزال الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
الـتـعـلـيـمـيــة بـمـجـلــس ال ـ ــوزراء
تـ ـبـ ـح ــث فـ ـ ــي مـ ـ ــوضـ ـ ــوع ط ـلــب
«الـ ـت ــربـ ـي ــة» ع ـق ــد االخـ ـتـ ـب ــارات
الـ ـ ــورقـ ـ ـيـ ـ ــة لـ ـطـ ـلـ ـب ــة الـ ـم ــرحـ ـل ــة
ال ـ ـثـ ــانـ ــويـ ــة ،كـ ـشـ ـف ــت مـ ـص ــادر

ت ـ ــرب ـ ــوي ـ ــة ل ـ ـ ــ«ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» عــن
تـفــاصـيــل خـطــة الـ ـ ــوزارة ،التي
ج ـ ــرى ب ـح ـث ـهــا ت ـف ـص ـي ـل ـيــا مــع
اللجنة المشتركة بين الصحة
والـ ـت ــربـ ـي ــة وال ـ ـخـ ــاصـ ــة بـعـقــد
اختبارات ورقية لنهاية العام

«التربية» تبحث عن حل لـ  1400معلم
عالق مع «طوارئ كورونا»
ب ـي ـن ـمــا ي ـق ـت ــرب ال ـ ـعـ ــام ال ـ ــدراس ـ ــي ال ـح ــال ــي
 2020/2021مــن نهايته ،اليــزال حــوالــي 2000
مـعـلــم م ــن الـمـعـلـمـيــن الـعــالـقـيــن ف ــي بـلــدانـهــم
ً
ينتظرون ق ــرارا يحسم أمــر عودتهم أو إنهاء
خدماتهم.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،عـلـمــت «ال ـج ــري ــدة» من
مصادرها ،أن عدد المعلمين العالقين ،الذين
غـ ـ ــادروا ال ـب ــاد خ ــال عـطـلــة مـنـتـصــف ال ـعــام
الدراسي الحالي بلغ  1400معلم ومعلمة من
الوافدين والخليجيين ،الذين لم يتمكنوا من
م ـبــاشــرة أعـمــالـهــم م ــع ب ــدء الـفـصــل ال ــدراس ــي
الثاني ،نتيجة إجراءات إغالق المطار والمنافذ
البرية ،وعــدم السماح إال بدخول المواطنين
لمنع انتقال العدوى بفيروس «كورونا» ،منوهة
إلى أن المعلمين العالقين منذ إجازة الصيف
الماضي يصل عددهم إلى  600معلم ،ليصبح
اإلجـمــالــي بــالـخــارج  2000معلم ومعلمة في

مختلف التخصصات التعليمية.
وق ــال ــت ال ـم ـص ــادر إن «ال ـت ــرب ـي ــة» خــاطـبــت
مؤخرا لجنة «طوارئ كورونا» بأعداد وأسماء
المعلمين العالقين ال ــ ،1400إال أنها لم تتلق
ً
ردا م ـن ـهــا ،م ـنــوهــة إل ــى أن ال ـ ـ ــوزارة خــاطـبــت
ديــوان الخدمة المدنية بشأنهم ،لالستفسار
عن اآللية الواجب اتباعها معهم ،وهل ينطبق
عليهم ما تم تطبيقه على العالقين في عطلة
الصيف الماضي من احتسابهم بإجازة بدون
راتب من عدمه.
وأوضحت المصادر أنه تمت مخاطبة اإلدارة
المالية لوقف رواتبهم اعتبارا من  7الجاري،
مــوضـحــة أن الـ ــوزارة الت ــزال بــانـتـظــار ق ــرارات
الجهات المختصة بشأن المعلمين العالقين،
وكـيـفـيــة الـتـعــامــل مـعـهــم ،السـيـمــا أن عــددهــم
ك ـب ـيــر ،وسـيـتـسـبــب بـعـجــز ف ــي بـعــض ال ـمــواد
والتخصصات.

الدراسي الحالي .2021/2020
وف ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاق ،أكـ ــد
وكـيــل الـ ــوزارة بــاإلنــابــة فيصل
المقصيد ،أن «الـتــربـيــة» عملت
بالتنسيق مع اللجنة المشتركة
ع ـل ــى ب ـح ــث ودراس ـ ـ ـ ــة خـطـتـهــا
الـ ـخ ــاص ــة ب ـع ـق ــد االخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات
الـ ـ ــورق ـ ـ ـيـ ـ ــة لـ ـطـ ـلـ ـب ــة الـ ـم ــرحـ ـل ــة
ال ـثــانــويــة ،مــوضـحــا أن الخطة
رف ـعــت إل ــى الـلـجـنــة التعليمية
ب ـم ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ل ـب ـح ـث ـهــا
واتخاذ القرار بشأنها.
وقال المقصيد لـ «الجريدة»،
إن الـخـطــة وآل ـي ــة الـعـمــل كــانــت
تفصيلية ومحددة بالمواعيد،
الف ـت ــا إلـ ــى أن «ال ـت ــرب ـي ــة» ت ــرى
أه ـم ـيــة ع ـقــد اخ ـت ـب ــارات ورق ـيــة
رسمية ،لضمان قياس حقيقي
لـمـسـتــوى ال ـط ــاب ،مضيفا أن
«التربية» في حال تمت الموافقة
ع ـ ـلـ ــى خـ ـطـ ـتـ ـه ــا لـ ــاخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات
الورقية ،فإنها تمتلك اإلمكانات
ال ـم ــادي ــة وال ـف ـن ـيــة لـعـقــدهــا في
مواعيدها المحددة ،مع االلتزام
ال ـت ــام بــاالش ـتــراطــات الصحية
الـ ـت ــي ت ـض ـمــن س ــام ــة الـطـلـبــة
والمعلمين بالمدارس.
ولفت إلى أن القرار النهائي
ي ـعــود إل ــى الـلـجـنــة التعليمية
ً
التابعة لمجلس ال ــوزراء ،وفقا
للمعطيات الصحية في البالد.

فيصل المقصيد

وطـ ـم ــأن ال ـم ـق ـص ـيــد الـطـلـبــة
وأولـ ـ ـي ـ ــاء أم ـ ــوره ـ ــم ،م ــؤك ــدا أن
الـ ـ ــوزارة حــريـصــة عـلــى ســامــة
المتعلمين ،وأن القرار النهائي
بالموافقة على عقد اختبارات
ورق ـ ـيـ ــة لـ ــم يـ ـص ــدر بـ ـع ــد ،ول ــن
يصدر إال بالتوافق مع السلطات
ا لـصـحـيــة وا لـلـجـنــة التعليمية
التابعة لمجلس الوزراء.

خطة االختبارات
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ق ـ ــال ـ ــت م ـ ـصـ ــادر
تــربــويــة إن «ال ـتــرب ـيــة» وضـعــت
خـ ـطـ ـتـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى أس ـ ـ ـ ـ ــاس ع ـق ــد
اختبارات ورقية لطلبة المرحلة

وقف ملفات المشروعات
العاملة»:
«القوى
ّ
الحكومية غير المصفية لعمالة عقودها المنتهية

العنزي لـ ةديرجلا :.لحين تعديل أوضاعها بتحويلها إلى ملفات أخرى أو تسفيرها
●

جورج عاطف

ك ـشــف م ــدي ــر إدارة الـعـقــود
وال ـم ـشــروعــات الـحـكــومـيــة في
الهيئة العامة للقوى العاملة
باسم العنزي ،أن الهيئة أوقفت
الـمـلـفــات الــرئـيـسـيــة للشركات
المرتبطة بتنفيذ مـشــرو عــات
ُ
لب
حكومية مــع الــدولــة ،ولــم ت ِ
ن ـ ــداءاتـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ـم ـ ـت ـ ـكـ ــررة ب ـش ــأن
تصفية عمالتها المسجلة على
عقودها المنتهية.
وقال العنزي لـ«الجريدة» إن
إدارة العقود الحكومية خاطبت
إدارات العمل كافة التابعة لها
هذه الملفات لوقفها إلى حين
تعديل أوضاعها إما بتحويل
هذه العمالة إلى ملفات أخرى
أو بــإن ـهــاء ال ـص ـفــة الـتـعــاقــديــة
ً
وتسفيرها نهائيا.

وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ـ ــه «فـ ـ ـ ــي ضـ ــوء
ً
الـتـكـلـيــف الـ ـص ــادر أخـ ـي ــرا عن
مجلس الــوزراء للهيئة العامة
ل ـ ـل ـ ـقـ ــوى ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــة ب ـم ـت ــاب ـع ــة
التنسيق مع الجهات الحكومية
ذات الصلة التخاذ اإلج ــراء ات
القانونية تجاه معالجة مواطن
الـخـلــل فــي الـعـقــود الحكومية
المنتهية فــي ضــوء توصيات
لجنة الشؤون االقتصادية ،تم
التنسيق مع الجهات الحكومية
كافة التي لديها عقود لمشاريع
حـ ـك ــومـ ـي ــة م ـن ـت ـه ـي ــة الت ـ ـخـ ــاذ
اجـ ـ ــراءات ـ ـ ـهـ ـ ــا حـ ـ ـي ـ ــال ت ـص ـف ـيــة
ال ـع ـمــالــة ال ـم ـس ـج ـلــة ع ـلــى تلك
العقود».

إلغاء العقود
وأوضــح أن الـقــرار اإلداري

( )2021/27ا ل ـ ـصـ ــادر ب ـشــأن
إصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدار الئـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــة ق ـ ـ ــواع ـ ـ ــد
وإجراء ات منح اإلذن بالعمل،
حـ ـ ــدد ف ـ ــي م ـ ــادت ـ ــه ال ـت ــاس ـع ــة
ض ــواب ــط واش ـت ــراط ــات إلـغــاء
م ـ ـ ـلـ ـ ــف ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــد ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــي
ا لـ ــر ئ ـ ـي ـ ـسـ ــي أو ا ل ـ ـع ـ ـقـ ــود مــن
الباطن ،في الحاالت التالية:
ان ـت ـه ــاء ال ـع ـقــد أو ال ـم ـشــروع
الحكومي أو سحبه ،أن يكون
ً
الملف أو الترخيص موقوفا،
ً
م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن م ـل ــف الـعـقــد
ً
ال ـح ـك ــوم ــي ي ـل ـغــى آلـ ـي ــا بـعــد
مضي سنة على تاريخ انتهاء
العقد أو تمديداته.
وبـ ـش ــأن ال ـس ـم ــاح لـلـعـقــود
ال ـح ـكــوم ـيــة ب ــإص ــدار سـمــات
ً
دخ ـ ـ ـ ـ ــول (زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات) ب ـ ـع ـ ـيـ ــدا
عـ ــن ال ـع ـم ــال ــة ال ـ ـم ـ ـقـ ــدرة ،أك ــد
ال ـع ـن ــزي الـ ـت ــزام ال ـه ـي ـئــة بـمــا

ج ـ ـ ــاء فـ ـ ــي ا لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار اإلداري،
ً
السالف ذكره ،تحديدا المادة
الثامنة ،التي حددت ضوابط
واشـتــراطــات اص ــدار إذون ــات
ا لـعـمــا لــة المستقدمة لتنفيذ
الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
الطارئة (سمات دخول العمل
لعقد حكومي مؤقت).
يــذ كــر أن ج ـهــود التنسيق
مــع الـجـهــات الـحـكــومـيــة ذات
ال ـص ـل ــة الت ـ ـخـ ــاذ اإلج ـ ـ ـ ــراء ات
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة تـ ـج ــاه م ـعــال ـجــة
م ــواط ــن ال ـخ ـل ــل ف ــي ال ـع ـقــود
الحكومية المنتهية ،أسفرت
ع ـ ــن إ لـ ـ ـغ ـ ــاء نـ ـح ــو  400ع ـقــد
حكومي منته مسجل عليها
قــرابــة  74ألــف عــامــل ،كما أن
هناك قرابة  800عقد ال تزال
طور اإللغاء.

باسم العنزي

ل ـثــانــويــة ،مــوضـحــة أن الخطة
تـ ـتـ ـضـ ـم ــن إج ـ ـ ـ ـ ــراء اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات
ورقية لطلبة العاشر والحادي
عـشــر فــي مــدارس ـهــم الـثــانــويــة،
والـتــي يـكــون موعدها مختلفا
عــن مــواعـيــد اخ ـت ـبــارات الصف
الثاني عشر.
وأش ــارت أن الخطة تتضمن
عـقــد اخ ـت ـبــارات الـصــف الثاني
عـ ـ ـ ـش ـ ـ ــر فـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــوع ـ ـ ـ ــده ـ ـ ـ ــا ،م ــن

خـ ــال االس ـت ـع ــان ــة ب ــال ـم ــدارس
الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـت ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة ،ل ـ ـي ـ ـت ـ ــم عـ ـق ــد
االخ ـت ـبــارات فــي هــذه الـمــدارس
مع االستعانة بمعلمي المرحلة
الـمـتــوسـطــة ب ـل ـجــان ال ـمــراق ـبــة،
السيما أن بدء عطلة المعلمين
لهذه المرحلة سيكون في األول
م ــن ي ــو ل ـي ــو ،ك ـمــا أن تصحيح
اختبارات الثاني عشر يكون في
الكنترول المركزي ال بالمدارس.

وذكــرت المصادر أن الــوزارة
وضعت في حساباتها تحقيق
التباعد االجتماعي بين الطلبة
ب ــواق ــع م ـتــريــن أو أك ـث ــر ،إذ لن
ي ـت ـج ــاوز عـ ــدد ال ـط ـل ـبــة ف ــي كــل
م ــدرس ــة ال ـ ـ ـ ــ 160ك ـح ــد أق ـص ــى،
وسـيـكــون فــي معظم ال ـمــدارس
أقل من هذا العدد.

«شؤون ّ
القصر» بحثت مع «السكنية»
تسهيل معامالت المشمولين برعايتها
●

محمد راشد

عـقــدت الهيئة الـعــامــة لشؤون
ال ـ ـق ـ ـصـ ــر اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــا ت ـن ـس ـي ـق ـيــا
م ــع ال ـمــؤس ـســة ال ـع ــام ــة لـلــرعــايــة
السكنية ،بهدف استكمال جهود
التنسيق والـتـعــاون فيما يتعلق
بكافة المواضيع المشتركة ،التي
تـخــص الـمــواطـنـيــن المشمولين
بــرعــايــة الـهـيـئــة مــن حـيــث توفير
ال ــرع ــاي ــة الـسـكـنـيــة ال ــازم ــة لـهــم،
وتذليل العقبات التي تواجههم
بهذا الشأن.
حضر االجتماع مدير الهيئة
العامة لشؤون القصر باإلنابة،
حمد الـبــرجــس ،ون ــواب المدير
الـعــام واإلدارة التنفيذية .ومن
جانب المؤسسة العامة للرعاية
الـسـكـنـيــة ن ــائ ــب ال ـم ــدي ــر ال ـعــام
لشؤون التوزيع والتوثيق ،أحمد
ال ـه ــداب ،ومــديــر إدارة الـتــوزيــع
والتوثيق بدر السبيعي ،ورئيس
قـســم ب ـحــوث الــرعــايــة السكنية
بـ ـ ـ ـ ــاإلدارة ال ـق ــان ــون ـي ــة ،م ـش ــاري
الـعـتـيـبــي ،والـمـسـتـشــار حمدي

عبدالتواب من اإلدارة القانونية.
وأوضح البرجس أن االجتماع
جــاء نتيجة للتنسيق والتشاور
مع المدير العام للمؤسسة العامة
للرعاية السكنية المهندس بدر
الوقيان ،الذي أبدى حرصا كبيرا
وس ــريـ ـع ــا ل ـب ـح ــث كـ ــل ال ـق ـضــايــا
والموضوعات والتوافق بشأنها
ّ
بتفهم واضح وتعاون كامل.
وأض ــاف أن االج ـت ـمــاع تـنــاول
العديد من الموضوعات والقضايا
ال ـخــاصــة بــالـمـشـمــولـيــن بــرعــايــة
ال ـه ـي ـئ ــة ،م ــن ب ـي ـن ـهــا تـخـصـيــص
القسائم لألسر المشمولة برعاية
الهيئة وآليات التعامل مع ّ
القصر
وأسر المحجور عليهم في الرعاية
ال ـس ـك ـن ـيــة وحـ ـ ـ ــاالت ص ـ ــرف ب ــدل
االيجار وإجراءات التبادل للقسائم
وال ـب ـي ــوت وال ـش ـق ــق ال ـح ـكــوم ـيــة،
وغيرها من الموضوعات.
وأضاف أن هذا االجتماع يؤكد
ح ـ ــرص ال ـط ــرف ـي ــن ع ـل ــى تـسـهـيــل
اإلجراءات وسرعة تقديم الخدمات،
مشيرا الى أن الطرفين اتفقا على
عدد كبير من األمور التي ستصب

حمد البرجس

في مصلحة المشمولين برعاية
الهيئة من ّ
القصر وذويهم.
وأك ـ ــد أن ت ـلــك ال ـخ ـط ــوة تــأتــي
فــي إطــار سياسة الهيئة الرامية
ال ــى تـعــزيــز ال ـشــراكــة المؤسسية
وتوثيق العالقة وتوحيد الــرؤى
وم ـفــاه ـيــم ال ـع ـمــل وال ـت ـك ــام ــل في
تقديم الخدمات مع الجهات ذات
الصلة بعملها ،ومنها المؤسسة
العامة للرعاية السكنية.

«اتحاد مصر» إلعفاء الطلبة غير المقيدين «اتحاد بريطانيا» الستعجال تطعيم الطلبة
الكويتيين الدارسين بالمملكة المتحدة
في المكتب الثقافي من الحجر
العتيبي :بانتظار موافقة السلطات الصحية ووزير التعليم العالي
●

أحمد الشمري

طــالــب أم ـيــن ص ـن ــدوق االت ـح ــاد الــوط ـنــي لطلبة
الكويت د .ناصر العتيبي السلطات الكويتية بإعفاء
الطلبة الكويتيين غير المقيدين في المكتب الثقافي
الكويتي بالقاهرة من الحجر المؤسسي ،كنظرائهم
المقيدين في المكتب ،مبينا أن هناك أعدادا كبيرة
مــن الطلبة يــدرســون فــي الجامعات المصرية ولم
يقيدوا في المكتب.
وقال العتيبي ،لـ«الجريدة» ،إن من شروط العودة
إلى الكويت واإلعفاء من الحجر المؤسسي إحضار
شهادة لمن يهمه األمــر تثبت دراستهم في مصر،
لكن لألسف مصير الطلبة غير المقيدين بالمكتب
معلق ولــم يستطيعوا الحصول على شهادة لمن

يهمه االمر ،لكن بإمكان المكتب الثقافي أن يحصر
اعدادهم بالتواصل مع الجامعات التي يدرسون بها.
وأف ـ ــاد بـ ــأن االتـ ـح ــاد ن ـقــل م ـط ـلــب ال ـط ـل ـبــة غـيــر
المقيدين فــي المكتب الثقافي إ لــى مجموعة من
نواب األمة ،ومن بينهم النائب فارس العتيبي الذي
تواصل مع السلطات الصحية ووزير التعليم العالي
بـنـقــل مطالبهم والـعـمــل عـلــى اإلع ـف ــاء مــن الحجر
المؤسسي خالل العودة إلى أرض الوطن ،ويجب
أن يكون هناك تجاوب من السلطات الكويتية ،فهم
طلبة كويتيون يــدر ســون على نفقتهم الخاصة،
متمنيا التوفيق والسداد لجميع الطلبة الدارسين
في مصر.
ناصر العتيبي

ً
رجب :نتوقع استئناف الدراسة تقليديا في سبتمبر المقبل
●

حمد العبدلي

طــالــب رئ ـيــس الـلـجـنــة اإلعــام ـيــة بــاالتـحــاد
الوطني لطلبة الكويت -فرع المملكة المتحدة
علي رجــب ،وزارة الصحة بـضــرورة أن تشمل
أولــويــة التطعيم الطلبة الكويتيين الدارسين
في الجامعات البريطانية ،موضحا أن انتشار
الموجة الثانية في الــدول األوروبية يستدعي
االهتمام بشكل أكبر بوضع الطلبة الدارسين
هناك ،والعمل على توفير اللقاح لهم بأسرع
وقت ممكن.
وقـ ــال رج ــب ف ــي ت ـصــريــح ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» ،ان
الكثير مــن ا لـجــا مـعــات البريطانية فــي الوقت
الحالي طبقت نظام التعليم عن بعد باستثناء

التخصصات الطبية ،وبعض التخصصات في
الهندسة التي تستوجب حضور الطالب لبعض
المقررات الميدانية ،مبينا أنه من المتوقع ان
تستأنف الدراسة بشكلها الطبيعي في سبتمبر
المقبل ،وهــذا يستوجب سرعة صــرف اللقاح
للطلبة الكويتيين حفاظا على صحتهم في حال
عادت الدراسة إلى وضعها الطبيعي.
وعن وضع الطلبة الموجودين في بريطانيا
حاليا ،أوضح رجب انه يتابع عن كثب أحوالهم،
وأنه على تواصل مستمر معهم ،ومع المكتب
ال ـث ـقــافــي ف ــي ح ــال وجـ ــود أي تـ ـط ــورات بـشــأن
الــوضــع الصحي فــي المملكة المتحدة ،داعيا
جميع الطلبة الى ضرورة التواصل مع االتحاد
في حال وجود أي مشاكل تواجههم.

جمعية «الداون» تحتفل باليوم العالمي

«أبحاث الجامعة» :انطالق
فعالية الملصق العلمي اليوم العوضي لـ ةديرجلا 400 :.طفل منتسب للجمعية من  3600حالة في الكويت

أع ـ ـلـ ــن م ـك ـت ــب الـ ـتـ ـع ــاون
ال ـخ ــارج ــي واالسـ ـتـ ـش ــارات
ف ـ ـ ـ ـ ــي ق ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــاع األب ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاث
بـجــامـعــة ال ـكــويــت ان ـطــاق
ف ـعــال ـيــة ال ـم ـل ـصــق الـعـلـمــي
ل ـل ـع ــام األك ــاديـ ـم ــي -2020
 2021للكليات اإل نـســا نـيــة
والـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ،ب ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة
الباحثين من معهد الكويت
لألبحاث العلمية ،وكليات
مــركــز الـعـلــوم الطبية ألول
م ــرة ال ـي ــوم ،بــرعــايــة مــديــر
الـجــامـعــة بــاإلنــابــة د .فايز
ال ـظ ـف ـيــري ،ون ــائ ــب الـمــديــر
لألبحاث د .رشيد العنزي.
وأفــاد المكتب ،في بيان
ص ـحــافــي ،أم ــس ،ب ــأن عقد
الفعالية سيجرى عن بعد

لهذا ا لـعــام ،وفقا لسياسة
التباعد االجتماعي ،الفتا
إ ل ـ ـ ــى أن قـ ـ ـط ـ ــاع األ بـ ـ ـح ـ ــاث
يـ ـسـ ـع ــى إل ـ ـ ــى خـ ـل ــق ف ــرص
ل ـل ـتــواصــل ب ـيــن الـبــاحـثـيــن
في مختلف التخصصات،
ويرغب في استمرار تقديم
خـ ـ ــدمـ ـ ــاتـ ـ ــه وم ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــاتـ ــه
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـح ـ ـ ـث ـ ـ ـيـ ـ ــة والـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة
للباحثين في ظل الظروف
الراهنة.

●

محمد راشد

ذكـ ـ ـ ـ ــرت رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة ال ـج ـم ـع ـي ــة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ل ـم ـت ــازم ــة ال ـ ـ ــداون
ال ــدكـ ـت ــورة ص ــدي ـق ــة ال ـعــوضــي
«تحديد  21مارس يوما عالميا
للداون ،ألن هذه الحاالت لديها
كروموزوم زائد في رقم  21مكرر
ثـ ــاث مـ ـ ــرات بـ ــدال م ــن مــرت ـيــن،
ولذلك تم اختيار  21مارس من
كــل ع ــام يــومــا لــاحـتـفــال بهذه
المناسبة».
وقالت العوضي لـ «الجريدة»
ان «ه ــذا ال ـيــوم ي ـصــادف أيضا
االح ـت ـف ــال بـعـيــد األم واألسـ ــرة
بشكل عــام ،مــا يعطي مفهوما
كبيرا للناس بــأن الــداون منكم
وفـيـكــم ومـعـكــم ف ــي ك ــل ش ــيء»،

م ـ ـش ـ ـيـ ــرة إلـ ـ ـ ــى ان «ال ـج ـم ـع ـي ــة
اع ـ ـ ـتـ ـ ــادت إق ـ ــام ـ ــة اح ـت ـف ــال ـي ــات
ك ـث ـيــرة بـمـخـتـلــف الـمـنــاسـبــات
س ـ ـ ــواء ال ــوطـ ـنـ ـي ــة أو األس ــري ــة
أو االج ـت ـمــاع ـيــة ،إذ ت ــم تنظيم
م ـســاب ـقــات ف ــي الـ ـق ــرآن ال ـكــريــم
بالتنسيق مــع األ م ــا ن ــة العامة
التي قامت مشكورة باإلشراف
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـم ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة واخ ـ ـت ـ ـيـ ــار
الفائزين».
وأ ض ـ ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ـ ـ ـ ـ ــت ان « ظ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــور
ف ـ ـيـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا أثـ ـ ــر بـشـكــل
م ـب ــاش ــر ع ـل ــى آلـ ـي ــة ال ـع ـم ــل فــي
الـجـمـعـيــة ،إذ تــم وق ــف الـعــديــد
مـ ـ ــن األنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة وال ـ ـف ـ ـعـ ــالـ ـيـ ــات
واستقبال الـحــاالت ،باستثناء
ه ــذه الـفـعــالـيــة الـصـغـيــرة وهــي
ورشــة فنية صغيرة لمنتسبي

صديقة العوضي

الـجـمـعـيــة ،ب ــإش ــراف الــدك ـتــورة
ف ــاطـ ـم ــة ال ـ ـك ـ ـنـ ــدري وال ــدكـ ـت ــور
مــرزوق القناعي ،اللذين تبرعا

مشكورين لتدريس أوالدنا على
الرسم في هذه الورشة».
وأردفت أن «الجمعية مشهرة
رسـمـيــا مـنــذ ع ــام  ،2006وذلــك
ألنـنــا الحظنا أن أع ــداد حــاالت
الداون بازدياد في الكويت حتى
وصلت حاليا إلــى  3600حالة
من جميع الجنسيات» ،مؤكدة
أن «عـ ــدد الـ ـح ــاالت ال ـمــوجــودة
حــال ـيــا ف ــي الـجـمـعـيــة وتـتـمـتــع
بـ ـك ــاف ــة ال ـ ـخـ ــدمـ ــات واألنـ ـشـ ـط ــة
ال ـم ـتــاحــة ي ـب ـلــغ  400ط ـفــل مــن
جميع الجنسيات دون النظر
إلــى الجنسية أو أي اعتبارات
أخ ـ ـ ـ ــرى ،بـ ـش ــرط أن يـ ـك ــون مــن
مــوال ـيــد ال ـكــويــت ،السـيـمــا اننا
نستقبل  25حالة سنويا».

جانب من مسابقة الرسم

علي رجب

ةديرجلا
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عن زينب وكتابها
ّ
مظفر عبدالله
mudaffar.rashid@gmail.com

زينب مبهرة ،ألنها تغلبت على حالتها باإلصرار ،بالكتابة،
ودخول عالم الطباعة والنشر لتصل إلى الناس بسهولة ويسر.
أول العمود:
ُ
على مدى يومين صرنا فرجه بسبب قصة إحالة نواب في
البرلمان إلى النيابة ومن ثم سحب البالغات ضدهم!
***
زينب الخالدي ،فتاة كالزهرة ،ذات روح جميلة ونابضة،
ُ
تـعـبــر عــن حالتها بشكل جـيــد وع ـفــوي يـصــل إل ــى المتلقي
بنكهة الطفولة الفطرية العابرة بقوة ،ما أثارني في حالتها
ً
ً
(إعاقة ِّ
الرجل) أنها طرحت مفهوما جديدا لمساعدتها في
جمع تكاليف العالج الباهظة التي تتطلبها عملية العالج
في الخارج.
ّ
ً
زينب ألفت كتابا بعنوان ُ(محاكاتي) وتبنت طباعته دار
"وجد" للنشر ليكون أحد مصادر سد تكاليف العالج ،وبالرغم
من أن الكتاب كسلعة غير مربح وال يؤثر في فواتير التطبيب
الحارقة فإن مجرد ربط الحالة بالكتاب وصناعته كانت الفتة،
زينب سطرت حالتها وأفكارها وأمانيها في كتاب صغير
الحجم ذي غالف جميل التصميم.
ال أريد أن أزيد في كونها من فئة (البدون) ،وما تعنيه هذه
ً
الكلمة أو التصنيف من معاناة أبناء جيلها ،خصوصا أنها
تعاني إعاقة في الساق ،لكن رؤية مقاطع لها في اليوتيوب
تدفعك لتصديق مدى القوة الذهنية والعاطفية التي تتمتع
بها.
زينب مبهرة ،ألنها تغلبت على حالتها باإلصرار ،بالكتابة،
ودخ ــول عــالــم الطباعة والنشر لتصل إلــى الـنــاس بسهولة
ويسر.
ً
الشيء المبهر والمفرح أيضا في تفاعل الجيل الواعد من
المثقفين الشباب عبر مؤسساتهم الثقافية (مكتبات ودور
نشر) مع حالة زينب ،من خالل تبني بيع كتابها من خالل
منصاتهم اإللـكـتــرونـيــة ،فـبــاإلضــافــة إل ــى دار (وج ــد) هناك
(تكوين) و(صوفيا) و(طروس) ،وآخرون ُربما ،وسيدخل على
خط الترويج لكتاب زينب معرض الكويت االفتراضي للكتاب
الذي يعمل منذ أشهر وال يزال بشراكة بين المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب ومؤسسة التقدم العلمي.
ه ــذه قـصــة مبهجة ،حــولــت األل ــم إل ــى أم ــل ،وأثـبـتــت قــدرة
اإلنسان مهما كان صغير السن في أن يغير من حالته ووضعه
بجهوده الذاتية ومعاونة أطراف أخرى واعية من المثقفين،
ً
كما تثبت أيضا النبض اإلنساني في مجتمعنا الذي يتوارثه
بالفطرة اإلنسانية جيل بعد جيل ومهما بلغت اآلالم.
تـحـيــة لــزيـنــب ،وللمجتمع الـمـثـقــف فــي ال ـكــويــت ،األهـلــى
والرسمي ،على هذا االلتقاط الصحي لهمومنا المجتمعية.
ً
السؤال :كم زينبا تئن في مجتمعنا ،وال تملك شخصية
زينب الخالدي؟

محمد أحمد المجرن الرومي

داود كتاب*

العقل و«الركادة» ضروريان

سالم فياض يعود إلى السياسة الفلسطينية

في مقال سابق ،أي منذ ثالثة أشهر،
ً
حذرت من أن غيوما سوداء تحوم فوق
الـكــويــت ،وأكـثــر هــذه الـغـيــوم لها طابع
س ـيــاســي ،فـبـعــد االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة
ال ـت ــي جـ ــرت ف ــي ش ـهــر دي ـس ـم ـبــر ،٢٠٢٠
وب ـع ــد اص ـط ـف ــاف ال ـكــوي ـت ـي ـيــن إلي ـصــال
نـخـبــة ج ــدي ــدة م ــن ال ـمــرش ـح ـيــن لـتــولــي
مـهـمــة ال ــرق ــاب ــة وال ـت ـشــريــع ف ــي مجلس
ً
األمة الجديد ،حصل ما كان متوقعا في
الجلسة األو ل ــى للمجلس ا لـجــد يــد ،بدأ
عـنــد ا نـتـخــاب منصب ر ئـيــس المجلس
حين عمت الفوضى العارمة في صفوف
الـجـمـهــور ،هــذه الـفــوضــى أس ــاء ت لهذا
الصرح الديمقراطي الكبير الذي يحمل
ا ســم شخصية نعتز بها ونفخر ،وهو
أبو الدستور المغفور له الشيخ عبدالله
السالم الصباح ،طيب الله ثراه.
ب ـعــد ت ـلــك ال ـحــادثــة ت ــوال ــت األحـ ــداث،
ولم تنقشع الغيمة السوداء ،بل تزايدت
ودب الخالف بين السلطتين التشريعية
والـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة ،ونـ ـت ــج ع ـن ـه ــا اس ـت ـق ــال ــة
الحكومة وتشكيل حكومة جديدة ،وبعد
ذل ــك ت ــوال ــت األح ـ ـ ــداث ،وب ـع ــد أن كــانــت
المعركة (إن جاز التعبير) بين الحكومة
وال ـم ـج ـلــس ان ـع ـكــس ذل ــك ع ـلــى وســائــل
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي وأج ـهــزة اإلعــام
بين مؤيد لهذا الطرف أو ذاك.
وأعقب ذلك قرار المحكمة الدستورية
بــإب ـطــال عـضــويــة أح ــد أع ـض ــاء مجلس
األمـ ـ ــة ،ومـ ــا ت ـبــع ذلـ ــك م ــن ردود أف ـعــال
قوية وأ ح ــداث كــادت تعصف بالكويت
وا سـتـقــرار هــا لــوال تحكيم العقل ،وهنا
ن ــأت ــي إل ـ ــى أمـ ـ ــور م ـس ـلــم ب ـه ــا ل ـل ـح ـفــاظ
ع ـلــى ب ـلــدنــا وأم ـن ـن ــا ،ف ــأي ح ـكــم يـصــدر
من أي محكمة في الكويت يستند إلى
مــواد الدستور وتطبيق القوانين على
الـجـمـيــع ب ــدون تـفــرقــة يـجــب أن يحترم
وينفذ ،فتطبيق القوانين على الجميع
بــدون تفرقة ضــروري ليعم العدل على
أفراد المجتمع الذي يستحق أن يعيش
بأمان ،ويمارس حياته ،ويقوم بواجبه
في خدمة بلده.

تابعنا ما يدور في بعض الدول من
اضطرابات ومشاكل سواء سياسية أو
اقتصادية ،وما وصلت إليه هذه الدول
من انهيار لعملتها المحلية ،وما سببه
ذل ــك مــن مـشــاكــل داخ ـل ـيــة لـتـلــك ال ــدول،
ومنها شح األغذية ،والتأثر الكبير في
اقـتـصــاداتـهــا ،فــي الــوقــت ال ــذي تجتاح
ال ـع ــال ــم أجـ ـم ــع ج ــائ ـح ــة كـ ــورونـ ــا ال ـتــي
اضطرب فيها العالم أجمع.
نحن في الكويت حبانا الله بنعمة
األمـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ــذي تـ ـفـ ـتـ ـق ــده بـ ـع ــض الـ ـ ـ ــدول،
وكذلك لدينا حرية الكلمة وإبداء الرأي
وغ ـي ــره ــا م ــن الـ ـح ــري ــات ،فـ ــأي مـشـكـلــة
تواجهنا يجب حلها باستخدام العقل
الراجح ،وعلينا أال نتسرع في إصدار
األحـ ـك ــام ع ـل ــى ك ــل شـ ــيء ح ـت ــى نـتـبـيــن
الحقيقة ،فالركادة مطلوبة وضرورية
ل ـك ــي نـ ـتـ ـع ــاون ج ـم ـي ـعــا فـ ــي ال ـن ـه ــوض
بكويتنا الحبيبة ،و نـحـقــق مــا تصبو
إليه من تقدم ورفاهية وازدهار.
الله يحفظ الكويت وكل من يعيش
على أرضها الطيبة من كل سوء ،ويبعد
عنا المشاكل واألزمات ،وأن نكون دولة
قانون يطبق على الجميع.

قصر السالم مفخرة كويتية
يحكي لــي صــد يــق زار قـصــر ا لـســام
المعلم التاريخي الكويتي منذ فترة،
تـحــدث عــن هــذا الـصــرح الـثـقــافــي الــذي
يـحـكــي ق ـصــة ال ـمــاضــي وال ـح ــاض ــر مــن
تاريخ الكويت السياسي واالجتماعي
واالقتصادي.
يتحدث الصديق عن هذه الزيارة مع
وفد صغير العدد ،فأول ما لفت انتباهه
الترحيب الحار الذي قوبل به المواطن
وم ــراف ـق ــوه ،ال ـتــرح ـيــب م ــن ق ـبــل كــوكـبــة
كويتية من شابات وشباب ابتسامتهم
سبقت كالمهم ،و بــدأ هــؤالء العاملون
ف ــي ق ـصــر الـ ـس ــام ب ــإع ـط ــاء م ــوج ــز عــن
ن ـشــأة الـقـصــر وتــاري ـخــه ال ـحــافــل الــذي
ضم بين جنباته الضيوف الذين زاروا

الكويت من ملوك وأمراء ورؤساء دول
العالم منذ عهد االستقالل حتى ما قبل
الـغــزو الـعــراقــي اآلث ــم عـلــى الـكــويــت في
الثاني من أغسطس.١٩٩٠
وتعاقب الشباب من الجنسين بشرح
ال ـج ـهــود ال ـج ـب ــارة ال ـتــي بــذلــت إلع ــادة
القصر إلى سابق عهده الجميل ،بعد أن
طالت يد الغدر القصر ومحتوياته من
نهب وحرق وتدمير من جانب المحتل،
ويضيف المتحدثون عن الجهود التي
بذلت في وضع اللمسات الجميلة على
حوائط القصر والتحف التي وضعت
ف ـيــه إلـ ــى ج ــان ــب الـ ـص ــور ال ـت ــي تـعـكــس
تاريخ الكويت القديم والحديث.
ويـ ـضـ ـي ــف ص ــديـ ـق ــي بـ ــأن ــه ورفـ ــاق ــه
ك ــان ــوا يـسـتـمـتـعــون ب ــال ـش ــرح الـجـمـيــل
وال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـق ـي ـم ــة الـ ـت ــي ق ـ ــام بـهــا
الشبان والشابات الكويتيون العاملون
فــي ا لـقـصــر ا ل ــذي يعتبر مــن المتاحف
المميزة في العالم.
ه ــذا الـمـتـحــف الـجـمـيــل يـضــم تــاريــخ
الـ ـك ــوي ــت ونـ ـش ــأتـ ـه ــا وت ـس ـل ـس ــل ح ـك ــام
ا لـكــو يــت و مــا قــا مــوا بــه ،كما أن القصر
(ا لـمـتـحــف) زود بــو ســا ئــل تكنولوجية
ح ــديـ ـث ــة ت ـ ـ ــزود ال ـ ـ ـ ــزوار ب ــال ـم ـع ـل ــوم ــات
باللغتين العربية واإلنكليزية ،وال شك،
ً
كما يـقــول صــا حـبــي ،أن جـهــودا كبيرة
بــذلــت لـيـظـهــر ه ــذا ال ـم ـكــان ال ـتــاريـخــي
بصورة يفتخر بها كل زائر لهذا المكان
الرائع.
يـصــف الـصــديــق بــأنــه ورفــاقــه وبعد
انـ ـتـ ـه ــاء الـ ـج ــول ــة ق ــدم ــت لـ ـه ــم ال ـق ـه ــوة
ال ـع ــرب ـي ــة وال ـح ـل ــوي ــات م ـم ــا يـ ــدل عـلــى
ال ـكــرم ال ــذي قــام بــه الـمـســؤولــون تجاه
ضيوفهم ،وكما استقبلوا باالبتسامة
وال ـ ـ ـتـ ـ ــرح ـ ـ ـيـ ـ ــب ودعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ب ـ ـهـ ــذه
االبتسامات الجميلة ،مما كان له أكبر
األ ثــر في نفوس ا لــزوار الذين افتخروا
بوجود متحف راق ال يقل عن المتاحف
ً
األخ ـ ـ ــرى ف ــي الـ ـع ــال ــم ،وي ـف ـت ـخ ــر أي ـض ــا
ب ــأب ـن ــاء ال ـك ــوي ــت م ــن ش ــاب ــات وش ـب ــاب
يعملون في هذا المكان الثقافي الراقي.

إليزابيث هاغدورن*

الملف السوري لم يعد من األولويات
األميركية في عهد بايدن
بعد مــرور شهرين على وصــول جو بايدن إلــى الرئاسة
األميركية ،لم تتضح بعد أهمية الحرب األهلية السورية
ّ
المدمرة التي أربكت أسالفه وال تزال تطارد أقرب مساعديه
ودخلت في سنتها العاشرة يوم االثنين الماضي.
تـكـشــف ال ـم ــؤش ــرات األول ـي ــة أن الـمـلــف ال ـس ــوري ل ــم يعد
ً
جـ ــزءا مــن األول ــوي ــات األم ـيــرك ـيــة ،فـقــد ت ـحـ ّـول االن ـت ـبــاه إلــى
الحرب األهلية في اليمن والبعثة األميركية في أفغانستان
والدبلوماسية النووية مــع إي ــران .لــم يذكر بــايــدن فــي أول
خطاب له عن السياسة الخارجية منذ توليه منصبه ،وال
ً
وزير الخارجية ،شيئا عن سورية.
ً
وف ــي إش ـ ــارة أخـ ــرى إل ــى ت ــراج ــع أهـمـيــة س ــوري ــة مـقــارنــة
ً
بالصراعات اإلقليمية األخــرى ،لم ّ
يعين بايدن بعد بديال
ً
دائ ـم ــا عــن جــويــل راي ـب ــورن ال ــذي ك ــان الـمـبـعــوث األمـيــركــي
الـخــاص فــي ســوريــة بعد الدبلوماسي المخضرم جيمس
جيفري في السنة الماضية ،بل ّ
عين فريق بايدن المسؤولة
فــي وزارة الـخــارجـيــة ،إيـمــي كـتــرونــا ،كممثلة بالنيابة في
سورية الغارقة في الحرب.
ً
وأجزاء
تقصف الطائرات الحربية السورية والروسية إدلب
َ
َ
ً
من محافظتي حلب وحماة المجاورتين منذ سنة تقريبا،
مما أسفر عن مقتل المئات وتهجير أكثر من مليون شخص
قبل أن تتوصل روسيا وتركيا إلى اتفاق هش لوقف إطالق
الـنــار فــي مــارس  .2020قــد يــؤدي تجدد الـصــراع فــي معقل
الثوار المتبقي في سورية إلى انهيار مالي وتأجيج أزمة
الجئين جديدة على أعتاب أوروبا.
فــي غـضــون ذل ــك ،تخضع سـيــاســات إدارة بــايــدن بشأن
سورية لمراجعة مشتركة بين الوكاالت ويأمل المسؤولون
تخفيف الكارثة اإلنسانية في إدلب في نهاية المطاف .قد
هذه المراجعة تجديد المساعدات إلى شمال سورية،
تشمل ّ
حيث خفض الرئيس السابق دونالد ترامب حجم التمويل
المخصص للمشاريع الـقــادرة على ترسيخ االستقرار في
المناطق التي كان "داعش" يسيطر عليها.
ً
تزداد الضغوط على الواليات المتحدة أيضا الستعراض
ّ
سيصوت في
قوتها الدبلوماسية في مجلس األمــن الــذي
شهر يوليو على تجديد نقل المساعدات العابرة للحدود
ً
نحو سورية ،علما أن روسيا والصين اللتين تدعمان األسد
ً
وتملكان حق النقض في المجلس المؤلف من  15عضوا
تنويان إلغاء تلك المساعدات.
ت ـق ــول ج ــوم ــان ــا ق ـ ـ ــدور ،م ـس ــؤول ــة ب ـ ـ ــارزة ف ــي "ال ـم ـج ـلــس
األطلسي"" :إنها مرحلة مفصلية بالنسبة إلى إدارة بايدن كي
ُ
ُ
بلغ روسيا واألسد واإليرانيين
تجدد العملية السياسية وت ِ
ّ
بأننا جديون بشأن التزاماتنا تجاه سورية".
ذكر فريق بايدن حتى اآلن أنه ينوي دعم تسوية سياسية
إلنهاء الصراع في سورية ،على غرار ما فعلته إدارة ترامب،
لكن فشلت المحادثات التي قادتها األمم المتحدة ً
بناء على
تلك المقاربة في تحقيق أي نتائج مثمرة ،ووصلت الجولة
األخيرة من المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة
في يناير الماضي إلى طريق مسدود.
على صعيد آخر ،خفف بايدن الضغوط على األسد خالل
المفاوضات ،لكن من المتوقع أن يستعمل قــوة العقوبات
بموجب قانون قيصر الذي يهدف إلى خنق األدوات المالية
التي يستفيد منها األســد .دعــا مؤيدو هــذا التوجه بايدن
إلى تكثيف استعمال قانون قيصر وسلطات أخرى لفرض
ً
الـعـقــوبــات تـمـهـيــدا الس ـت ـهــداف المستثمرين الخارجيين
والداعمين العسكريين للنظام.
في ظل استمرار الجدل حــول الــدور األميركي في إنهاء
ال ـح ــرب األه ـل ـيــة وراء ال ـكــوال ـيــس ،يـتـفـهــم الـسـفـيــر الـســابــق
ً
فريدريك هوف ،الذي كان مستشارا في الشأن السوري خالل
عهد أوباما ،رغبة فريق بايدن في التقليل من أهمية الصراع
السوري فيقول" :قد يحاول الكثيرون داخل اإلدارة األميركية
البقاء على مسافة من هذا الملف ،وهذا الوضع يطرح معضلة
حقيقية على اإلدارة المثقلة باألعباء ،لكني أخشى أن تكون
محاولة منع تفاقم الوضع في سورية ّ
مهمة إلزامية".
* «المونيتور»
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أع ـل ــن رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء الـفـلـسـطـيـنــي ال ـس ــاب ــق ،ســام
فياض ،في  9مارس أنه يخطط للمشاركة في انتخابات
المجلس التشريعي الفلسطيني المرتقبة ،وفي مقابلة
ّ
مطولة نشرتها جريدة "القدس" الفلسطينية المعروفة،
اعترف فياض بأنه ينوي "تحضير الئحة من األ فــراد
الـمـسـتـقـلـيــن ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات الـتـشــريـعـيــة
المقبلة بطريقة ُم ّ
شر فة وشفافة وتنافسية".
ً
ً
أصـ ـب ــح فـ ـي ــاض ال ـ ـيـ ــوم أسـ ـ ـت ـ ــاذا زائ ـ ـ ـ ــرا فـ ــي جــام ـعــة
"برينستون" ،وقد ّ
صرح لموقع "المونيتور" بأن غيابه
ً
ك ــان ق ـســريــا" :ب ـعــد ان ـت ـهــاء ف ـتــرة عـمـلــي ف ــي الـحـكــومــة،
ُ
حاولت أن أعمل في المجتمع المدني وأؤسس منظمة
غير حكومية ،لكن منعت القوى الطاغية منظمتنا من
العمل في عام ."2015
قال فياض خالل المقابلة نفسها إنه ملتزم بالوحدة
الــوطـنـيــة" :لـمــواجـهــة الـتـحــديــات الــراه ـنــة ،نـحـتــاج إلــى
ح ـكــومــة وحـ ــدة وط ـن ـيــة ت ـضـ ّـم جـمـيــع أط ـي ــاف الـمـشـهــد
السياسي الفلسطيني ،بدل حكومة األغلبية .لقد اتخذنا
ً
ً
ً
قرارا حاسما ونهائيا بعدم الرحيل ألي سبب".
ً
تـعـلـيـقــا عـلــى ه ــذا ال ـت ـطــور ،ص ـ ّـرح ف ــادي الـســامـيــن،
ناشط فلسطيني مناهض للفساد في واشنطن ،لموقع
ً
ً
"المونيتور" بأن عودة فياض تحمل جانبا إيجابيا ألنه
ً
ً
ليس مـســؤوال فــا ســدا مــن حــر كــة " فـتــح" وال ينتمي إلى
ُ
حركة "حماس" ،لذا يفترض أن ينجح في كسب أصوات
َ
ً
الفئات المستاء ة من الحركتين معا .
أض ــاف الـســامـيــن ،وهــو م ـســؤول ب ــارز فــي "مـشــروع
األم ـ ـ ــن األم ـ ـيـ ــركـ ــي" ،أن ن ـق ـط ــة ضـ ـع ــف فـ ـي ــاض تـتـعـلــق
ً
باستالمه رئاسة الوزراء سابقا " :ال يزال فياض ُيعتبر
ً
شـخـصــا َع ـ ّ ِـم ــل لـصــالــح الــرئ ـيــس الـفـلـسـطـيـنــي مـحـمــود
ع ـب ــاس ون ــف ــذ س ـيــاســاتــه االق ـت ـص ــادي ــة واألمـ ـنـ ـي ــة .مــن
اإليجابي أن يترشح فياض ،لكني ال أتوقع أن يحقق
نتائج بارزة".
يوافق هاني المصري ،المدير العام للمركز البحثي
ً
ً
"مـ ـس ــارات" ،عـلــى أن ف ـيــاض لــن يـحـصــد عـ ــددا كـبـيــرا من
أص ــوات الناخبين ،ولــم يتضح بعد إذا كــان سيتجاوز
ً
العتبة االنتخابية المطلوبة أصال.
ويظن المصري أن رئيس الوزراء السابق تلقى توصية
ب ـعــدم ال ـتــرشــح وحـ ــده ب ــل االن ـض ـم ــام إل ــى الئ ـحــة أخ ــرى
لتحسين فرص فوزه بمقعد نيابي.
ّ
في هذا السياق ،يقول منظم االستطالعات الفلسطيني
ُ
ً
ً
حدث الئحة فياض فرقا كبيرا في
خليل الشقاقي" :لن ت ِ
نتائج االنتخابات .لديها فرصة معقولة لتجاوز العتبة
ُ
االنتخابية ،لكنها لن تحقق أكثر ّمن ذلك ،لكن إذا أصبح
ُ
فياض االسم الثاني على الئحة يحضرها مروان البرغوثي
ويقودها ناصر القدوة ،أو إذا انتسب إلى تحالف إصالحي
ً
أكبر حجما ،فستزيد فــرص سحب األص ــوات مــن حركة
ّ
"فـتــح" .إلــى جانب الئحة انتخابية يسارية مــوحــدة ،قد
يؤثر هذا النوع من التحالفات اإلصالحية على تركيبة
االئتالف الحكومي الفلسطيني المقبل".
يــد عــم فـيــاض نـشــوء حكومة و حــدة و طـنـيــة ،كما أنه
يــدعــو إل ــى ت ـقــويــة ال ــدع ــم لـلـحـقــوق الـفـلـسـطـيـنـيــة أم ــام
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة وال ـم ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي .ق ــال فـيــاض
ف ــي م ـقــاب ـل ـتــه م ــع ج ــري ــدة "الـ ـ ـق ـ ــدس"" :يـ ـج ــب أن ن ـعــود
إل ــى ال ـبــدايــات ،بـمــا فــي ذل ــك مــواقــف "مـنـظـمــة التحرير
الفلسطينية" قبل مبادرة السالم الفلسطينية في عام
 ،1988و ي ـجــب أن ي ـصـ ّـر ا لـفـلـسـطـيـنـيــون ع ـلــى ا ع ـتــراف
إسرائيل بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية الشرعية،
بـمــا فــي ذل ــك حــق تـقــريــر الـمـصـيــر .إن ــه مـطـلــب منطقي
ويمكن ا لــد فــاع عنه على ا لـســا حــة ا لــدو لـيــة ،ونستطيع
استعماله لكسب تأييد عالمي من جميع الفئات التي
تدعم السالم والعدالة والمساواة".
على صعيد آخر ،رفض فياض الضوابط التي يحاول
التحالف الــربــاعــي (بـيــن االت ـحــاد األوروب ــي ،وروسـيــا،
واألمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ،وال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة) فــر ُضـهــا على
ـصـ ّـر على
المرشحين الفلسطينيين ،فقال" :يجب أن ّ نـ ِ
حقنا بالمعاملة المتساوية ونتوقف عن توقع الخالص
من واشنطن".
ال شك أن مشاركة فياض في االستحقاق االنتخابي
سـتـقـ ّـد م و جـهــة نـظــر مـهـمــة و مـغــا يــرة للناخبين ا لــذ يــن
يـبـحـثــون عــن خـيــار نــزيــه ب ــدل الـفـصــائــل الـكـبــرى الـتــي
تسيطر على الساحة السياسية منذ سنوات .لكن هل
ً
سـتــؤثــر مـشــاركـتــه ف ـعــا عـلــى الـمـشـهــد الـسـيــاســي بعد
غيابه الطويل عن الظروف السياسية اليومية؟
* «المونيتور»

خليل علي حيدر

الناطق باسم «حزب الله»« :نحن إيران في لبنان!» ()٢-١
َ
لم اختار " حــزب الله" في لبنان أو اختير
له هذا االسم؟
يـفـتـتــح د.رف ـعــت سـيــد أحـمــد كـتــابــه "ثــائــر
م ــن ال ـج ـن ــوب" ع ــن م ـس ـيــرة الـ ـح ــزب وق ــائ ــده
ْ َ َّ
ـدة"َ :و َم ــن َيــتـ َـول
بــاآليــة ( )56مــن ســورة الـمــائـ
َّ
ْ
َ ُ َّ
ُ َ َّ
َ
َّ َ
الــلــه ْ َو َ َر ُســولــه َوالـ ِـذيــن َآمــنــوا ف ـ ِـإن ِح ــز َب الــلــهِ
ُ َ
ُ
ـال ــب ــون" ،ه ــل يـعـقــل أن ت ـبــدأ دراس ــة
هـ ـ ُـم ال ــغ ـ ِ
متوازنة محايدة ألي شخصية سياسية أو
حزب بمثل هذا التكريس والتقديس ،فكما
يعلم د.رفعت ما أكثر األ حــزاب والجماعات
اإل ســا مـيــة ا لـتــي تتسمى بــا لــر مــوز الدينية،
وتـ ـك ــرر الـ ـشـ ـع ــارات واآليـ ـ ــات ف ــي ب ـيــانــات ـهــا،
وت ـقــول إن ـهــا تـتــولــى ال ـلــه ورس ــول ــه ،والــذيــن
آ مـنــوا فــي حين تتمسك فــي ا لــوا قــع بــأ هــداف
و تـ ـفـ ـسـ ـي ــرات غ ــا مـ ـض ــة أو م ـ ـت ـ ـشـ ــددة ،و ف ــي
ه ــذه ال ـج ـمــاعــات ك ـمــا ن ــرى دائ ـم ــا الـمـعـتــدل
والـ ـمـ ـتـ ـط ــرف ،وق ـ ــد ي ـك ـف ــر ب ـع ـض ـهــا ب ـع ـضــا،
وت ـت ـحــارب بــال ـســاح األب ـيــض واألح ـم ــر ،بل
هناك التحذير الديني المعروف عن انقسام
األمة اإلسالمية في مجموعها إلى أكثر من
سبعين فرقة أو جماعة "كلها فــي ا لـنــار إال
واحدة" ،فمن من هذه الجماعات "حزب الله"؟
ثــم كـيــف يـجــزم د.رف ـعــت بــوضــع اآلي ــة في
م ـقــدمــة ال ـك ـتــاب ب ــأن ه ــذا ال ـح ــزب الـلـبـنــانــي
ه ـ ــو حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ال ـ ـمـ ــذكـ ــور ف ـ ــي اآلي ـ ـ ـ ــة ،رغ ــم
االخ ـ ـتـ ــافـ ــات ال ـم ــذه ـب ـي ــة وارتـ ـ ـب ـ ــاط ال ـح ــزب
فــوق ذ لــك بالسياسة اإل يــرا نـيــة ،وتفسيرات
واجتهادات "الولي الفقيه" في إ يــران؟ وكان
"الولي" في البداية السيد الخميني ثم السيد
عـلــي الـخــامـنــائــي ،وقــد يــأتــي ولــي ثــالــث وال
ي ـت ـفــق ح ـتــى أت ـب ــاع ال ـم ــذه ــب ال ـش ـي ـعــي عـلــى
بـعــض اجـتـهــادات االثـنـيــن رغــم إع ــان حــزب
الله االلتزام بها؟
يضيف د.رفعت المزيد من التبجيل على
ا ل ـحــزب ،فـفــي مــر بــع ب ــارز (ص )4مــن الكتاب
يصف األ مـيــن ا لـعــام السيد حسن نصرالله
أنه "ثائر معمم تحمل ثورته عبق التاريخ،
ً
وروح الحسين مخضبا في دمه في كربالء،
وألن كربالء ال تزال حاضرة فينا وفي عالمنا
المعاصر كان البد وأن يأتي حسن نصرالله
ال ـث ــائ ــر ال ـم ـع ـمــم لـتـلـتـقــي الـ ـث ــورة بــالـعـمــامــة

ً
م ـ ـ ـجـ ـ ــددا " ،و يـ ـكـ ـم ــل أن هـ ـ ــذا ا لـ ـق ــا ئ ــد آت مــن
الجنوب ،كما أن كربالء واقعة في الجنوب،
ر غــم اختالف البالد ،و هــذه ،مــرة أ خــرى ،لغة
عاطفية آسرة ،ولكنها ليست لغة باحث في
العلوم السياسية أو محلل لسيرة شخصية
دينية أو سياسية حول أفكاره وسياساته
جدل واسع.
ب ــل ت ــأخ ــذ د.رفـ ـع ــت ال ـعــاط ـفــة ال ـسـيــاس ـيــة
والحماس فيقول" :إننا في هذا الكتاب الذي
نعقده للسيد حسن نصرالله وحزبه (حزب
ً
الله) نحاول أن نؤكد مـجــددا أن أ مــة تمتلك
مثل هذا السيد ال تنهزم ،أمة لديها مثل هذا
الحزب وتلك النوعية من المجاهدين الذين
يضعون أرواحهم على أكفهم ال تنهزم ،مهما
نعق الناعقون من دعاة الهزيمة وفالسفتها
في بالدنا المبتالة بهم" .ويضيف د.رفعت
"إنه كتاب ليس فحسب عن السيد ،وحزبه،
ول ـك ـن ــه وبـ ــاألسـ ــاس ك ـت ــاب ل ـن ــا ،ل ـك ــل عــربــي
و مـسـلــم حــر يبحث عــن األ م ــل فــي هــذا الليل
األمـيــركــي الـبـهـيــم هــذا هــو األم ــر والـنـمــوذج
لمن يريد االقتداء والله أعلم".
(ثائر من الجنوب ص.)12
ونـ ـع ــود ف ـن ــذك ــر د.رف ـ ـعـ ــت ب ـم ـخ ــاط ــر ه ــذه
العاطفية في التحليل السياسي ،وأن حزب
الله كما هو معروف تحت النفوذ اإليراني
وا ل ـحــرس ا ل ـثــوري وأن قــرارا تــه ليست كلها
ملكه!
يـ ـح ــاول د.رفـ ـع ــت ع ـب ــر ص ـف ـح ــات ال ـك ـتــاب
إق ـن ــاع ال ـق ــارئ ب ـص ــواب ق ـ ــرارات وتــوج ـهــات
حزب الله ،وبأنها تنطلق من ثوابت دينية
ورؤى حضارية وحتميات تاريخية ،ويقول
ً
م ـش ـيــدا بـخـطــب الـسـيــد ن ـصــرال ـلــه" :وف ــي كل
خـطــاب يلقيه السيد حسن نصرالله نــزداد
ي ـق ـي ـنــا بـ ــأن ال ــزع ــام ــات ال ت ـص ـنــع م ــن خــال
الدراسات األكاديمية ،بل هي بتعبير هيغل
عــن ا لـقـيــادات بأنهم (ا ل ـضــرورة التاريخية)
و ب ـت ـع ـب ـي ــر ن ــا ن ـح ــن اال صـ ـطـ ـف ــاء أو ص ـنــا عــة
السماء في األرض".
وبخصوص توظيف البعد الديني يقول:
"بـ ـع ــد االسـ ـت ــدع ــاء ال ــديـ ـن ــي الـ ـمـ ـق ــدس ي ـقــوم
حسن نصرالله بــإ نـعــاش ا لــذا كــرة اإليمانية

باعتبارها وقود المقاومة ومحركها األول،
وهو بهذا االستدعاء يتناص مع ما نادى به
مالك بن نبي في حديثه عن الفكرة الدينية
في معادلة قيام الحضارات ونشأتها".
هــل مــن الـحـكـمــة حـشــر اإلس ــام والـتـشـيــع
فــي سـيــاســات ومـغــامــرات إي ــران وحــزب الله
في لبنان؟ يقول د.رفعت إنها عين الحكمة.
وي ـن ـت ـقــد د.رفـ ـع ــت ك ــل األصـ ـ ــوات واألقـ ــام
الـتــي تـحــاول إبـعــاد الــديــن عــن بــؤر الـصــراع
والـتـحــدي ،وي ــرى أن مــا يـقــوم بــه حــزب الله
ي ـخــدم ف ــي ال ـن ـهــايــة وي ـت ـجــاوب م ــع م ــا تنبأ
ب ــه ال ـ ـمـ ــؤرخ ال ـب ــري ـط ــان ــي أرنـ ــولـ ــد تــوي ـن ـبــي
ب ـخ ـصــوص الـ ـص ــراع ــات ال ـح ـض ــاري ــة .ي ـقــول
د.رفعت" :هل تعلم هؤالء أن استبعاد الدين
مــن ا لـصــراع يعني الهزيمة الساحقة؟ وهل
فــات ه ــؤالء أن ا سـتـجــا بــة ا لـشـعــوب للتفاعل
ت ـتــوقــف ع ـلــى خ ـط ــورة ال ـت ـح ــدي ،وك ـم ــا قــال
جمال الدين األفغاني (األزمة تصنع الهمة)،
وربما قادنا ذ لــك أيضا إ لــى ما قاله أرنولد
تــوي ـن ـبــي ف ــي ن ـظــري ـتــه ال ـش ـه ـي ــرة (ال ـت ـح ــدي
واالس ـت ـجــابــة) إذ يـعـتـبــر تــويـنـبــي أن نـشــوء
أي حـضــارة أو ا سـتـمــرار هــا يتوقف على رد
مـعـيــن ي ـقــوم بــه الـشـعــب لـمــواجـهــة تـحــد مــا،
وتـكــون هـنــاك ثــاثــة احـتـمــاالت فــي مواجهة
هذا التحدي حسب مستوى التحدي وفعالية
الرد:
 - 1أما أن تقوم الشعوب بوثبة لألمام.
 - 2أو تصاب بالتوقف والجمود.
 - 3أو تذهب أدراج الرياح".
(ثائر من الجنوب ص.)287
ويردد د.رفعت في تعليقه هنا المخاوف
الـ ـمـ ـعـ ـه ــودة فـ ــي الـ ـكـ ـت ــاب ــات اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة عــن
" مــؤا مــرات ا لـغــرب" على ا لـعــرب والمسلمين،
فيطالبنا بــأن نكون على مستوى التحدي
ال ـغ ــرب ــي الـ ـ ــذي ي ــري ــد أن ي ـب ـت ـلــع هـ ــذه األم ــة
العربية واإلسالمية بماليينها دون تحديد.
ويـحــذر أن هـجــوم الـغــرب الــذي يــراه الكل
فـ ــاغـ ــرا فـ ـ ــاه سـ ـيـ ـك ــون عـ ـل ــى ثـ ـ ــاث ج ـب ـه ــات:
"ثـ ـف ــافـ ـي ــا م ـ ــن خ ـ ـ ــال م ـ ـشـ ــروعـ ــه ال ـ ـحـ ــداثـ ــي،
واقتصاديا من خالل الشرق األوسط الكبير
ً
واالتفاقات الدولية الموجهة ،وسياسيا من

خــال تفكيك الخريطة العربية واإلسالمية
وإعادة ترتبيها وفق المنظور اإلمبراطوري
البراغماتي"( .ص.)287
ور ب ـمــا ك ــان هـجــوم ا ل ـغــرب علينا وشيكا
والـخـطــر الـقــادم ساحقا مــاحـقــا ،ولـكــن لــم ال
يرى د.رفعت بأسا في اختيار لبنان ميدانيا
ل ـه ــذا الـ ـن ــزال ال ـ ــذي ت ـك ــاد م ـش ــاه ــده تــذكــرنــا
بقيام الساعة؟ ونهمس في أذن هــذا التيار
أن الـشـعــب اإليــرانــي فــي شـكــوى مــريــرة منذ
قــرابــة نصف قــرن مــن إهــدار أمــوالــه وضياع
فرص تمتعه بثروته البترولية ،ومن تدهور
مستواه المعيشي ،ومن بؤس قراه وأريافه،
وتلوث جو مدنه وانحدار قيمة عملته ،ومن
س ــوء سـمـعـتــه ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي ك ــل ال ـب ـل ــدان،
وعذابه الدائم في الجمارك والمطارات ،فيما
يــواصــل الــولــي الـفـقـيــه وح ــزب ال ـلــه تــوسـيــع
نطاق المعركة ضد الغرب وأميركا وإسرائيل
ومظاهر الحداثة وصرف مليارات الدوالرات
على األسلحة الصاروخية وتطوير القنبلة
النووية والتدخل المسلح وغير المسلح هنا
وهناك في لبنان والعراق وسورية واليمن
وفنزويال وربما اتفاقات سرية أخرى فمتى
ينتهي كل هذا؟
و يـتـســاء ل كــل مشفق على لبنان وشعبه
وسط هذا العذاب :هل باستطاعة حزب الله
أن يكون رأس حربة في صراع دام متواصل
مـمـتــد ب ـهــذا الـحـجــم مــع إســرائ ـيــل ،وم ــن هم
وراء إســرائ ـيــل؟ أم ــا ل ـهــذا ال ـق ـتــال والـتـعـبـئــة
م ــن ث ـمــن ع ـس ـكــري واق ـت ـص ــادي وس ـيــاســي؟
وهل د.رفعت أخذ في الحسبان حجم لبنان
وديونه وبؤس شعبه وخراب دياره ويأس
ا ل ـمــوا طــن و تـفـكــك ا ل ـك ـيــان؟ ل ـمــاذا التضحية
بالشعب اللبناني ونحر وطنه؟
ثم انظر إلى أهداف أخرى لحزب الله إلى
جانب كل هذا الدمار ،فهو ال يعتبر لبنانيا
ك ــاألح ــزاب األخـ ــرى ،وال يـعـنـيــه فــي قـلـيــل أو
كثير االعتزاز بوطنه إال كبقعة توالي الولي
الفقيه!
ً
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

5.802

السوق األول السوق الرئيسي

6.364

4.682

2.386 2.778 3.309

البسام« :عربي» تطلب لجنة محايدة للفصل في «الضمان»
ً
• رفعنا كتبا رسمية إلى أمانة مجلس الوزراء ورئيس الحكومة ...ولجأنا للقضاء العادل
• مسؤولون حكوميون تفاوضوا على بيع حصتنا لمستثمر أجنبي دون علمنا
عيسى عبدالسالم

كـ ـ ـش ـ ــف ن ـ ـ ــا ئ ـ ـ ــب ر ئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس إدارة
«مستشفيات الضمان» السابق ،نائب رئيس
م ـج ـلــس إدارة م ـج ـمــوعــة ع ــرب ــي ال ـقــاب ـضــة،
حامد البسام ،أن الشركة رفعت كتبا عدة الى
األمــانــة العامة لمجلس ال ــوزراء ،وإلــى سمو
رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،ت ـطــب ف ـيــه تشكيل
لجنة محايدة مستقلة عن هيئة االستثمار
والهيئات الحكومية األخرى ،تتضمن خبراء
متخصصين فــي الـقــانــون الـتـجــاري للفصل
فــي الـخــاف الحاصل حــول سالمة إج ــراء ات
تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي
وسـ ــداد حـصــة عــربــي الـقــابـضــة فــي رأس ـمــال
شركة «مستشفيات الضمان».
وأوضـ ـ ـ ــح الـ ـبـ ـس ــام أن الـ ـش ــرك ــة فــوج ـئــت
األس ـب ــوع ال ـمــاضــي ب ـق ــرار مـجـلــس الـتــأديــب
ً
ال ــذي انتهى إلــى «قـبــول التظلم شـكــا وفي
الموضوع بإلغاء القرار المتظلم منه والصادر
من شركة البورصة برفض بيع حصة شركة
عربي في شركة مستشفيات الضمان ،مشيرا
الــى أن الشركة ال تجد طريقا أمامها سوى
ال ـل ـجــوء ال ــى ال ـل ــه سـبـحــانــه وت ـع ــال ــى ،لــرفــع
الـظـلــم الــواقــع عـلــى الـشــركــة ،ثــم الـلـجــوء الــى
القضاء العادل للفصل في قانونية تأسيس

الشركة في ظل القوانين المعمول بها محليا».
وأف ـ ـ ـ ــاد بـ ـ ــأن م ـج ـم ــوع ــة ع ــرب ــي ال ـق ــاب ـض ــة
« مـسـتـعــدة لــد فــع بقية مساهمة المجموعة،
بـشــرط تـعــديــل إجـ ــراءات الـتــأسـيــس ،السيما
أن هـنــاك شكوكا حــول عــدم استيفاء الهيئة
العامة لالستثمار إجراءات تأسيس «الضمان»
بشهادة رئيس لجنة التأسيس أمام المحكمة،
الف ـت ــا الـ ــى أن ط ـلــب تـسـيـيــل ح ـصــة «ع ــرب ــي»
يخالف القانون ألكثر من سبب ،وأنه ال يحق
لـمـجـلــس اإلدارة ال ـت ـخ ـلــص م ــن الـمـسـتـثـمــر
االسـتــراتـيـجــي لـمـجــرد وج ــود خ ــاف ــات بين
الطرفين على أمور قانونية يمكن للمختصين
الفصل به عن طريق االمتثال لتنفيذ القانون.
وذكر أن هناك اعتبارات عدة دفعت «عربي»
ل ـع ــدم سـ ــداد بـقـيــة مـســاهـمـتـهــا ف ــي رأس ـم ــال
شركة «الضمان الصحي» ،على رأسها مخالفة
إجـ ــراءات تــأسـيــس «ال ـض ـمــان» لـلـقــانــون ،مما
يـجـعـلـهــا عــرضــة لـلـطـعــن م ــن أي م ــواط ــن قد
ً
ً
يثبت مستقبال تضرره من عدم إخطاره وفقا
لإلجراء ات المتبعة باالكتتاب ،وبالتالي قد
يـعـ ّـرض الـشــركــة إلبـطــال إجـ ــراءات التأسيس
وإعادة طرح الشركة مرة أخرى للمزايدة.
وأك ـ ــد ضـ ـ ــرورة ق ـي ــام ال ـج ـه ــات الـحـكــومـيــة

حامد البسام

بـتـعــديــل إجـ ـ ــراء ات ال ـتــأس ـيــس ،بـمــا يستقيم
مع المتطلبات القانونية التي تحمي أموال
المستثمر االستراتيجي ،خصوصا أن «عربي
ال ـقــاب ـضــة» لــديـهــا ال ـعــديــد م ــن ك ـبــار وصـغــار
ال ـم ـســاهــم ل ـهــم ال ـح ــق ال ـك ــام ــل ف ــي مـحــاسـبــة
مجلس إدارة الـشــركــة فــي حــال الـتــراخــي في
حفظ حقوقهم كاملة ،علما بأن الهيئة العامة
لالستثمار استبعدت جميع ممثلي «عربي»

من مجلس إدارة «الضمان» ،مستغلة سيطرتها
على  74في المئة من هيكل ملكية «الضمان»
من خالل ملكية الحكومة والتحكم في حصة
المواطنين ،األمر الذي من شأنه إجحاف حق
الشركة ومساهميها.
واس ـت ـغــرب ال ـب ـســام تـقــديــم ع ــرض لشركة
عــربــي الـقــابـضــة مــن شــأنــه بـيــع حصتها في
شركة مستشفيات الضمان الصحي لمصلحة
شركة أجنبية من قبل مسؤولين حكوميين،
وقيام هؤالء بالتفاوض مع مستثمر أجنبي
حول األسعار دون الرجوع الى صاحب الحق
األصـيــل فــي الـتـفــاوض ودون عـلــم مجموعة
عربي القابضة.
ولفت الى أن عدم االمتثال لتنفيذ اإلجراءات
المنصوص عليها و فــق القوانين المعمول
ب ـه ــا ي ـض ــر ب ـس ـم ـعــة الـ ـك ــوي ــت االق ـت ـص ــادي ــة،
ويبث رسائل سلبية عن االقتصاد الكويتي
للمستثمر المحلي واألجنبي ،األمــر الــذي ال
يصب فــي مصلحة ا لـســوق المحلي ،ويؤثر
بشكل سلبي على قرار االستثمار في السوق
المحلي ،وقد يدفع رؤوس األموال الى الهروب
واالستثمار في أسواق خارجية تضمن سالمة
المناخ االستثماري.

ً
نظاما  5.78ماليين دينار مزادات  10عقارات
«نفط الكويت» تستحدث
ً
سكنية واستثمارية
آليا لمحاسبة المقاولين
●

أشرف عجمي

أفـ ــاد م ـص ــدر نـفـطــي مـطـلــع بــأن
«نفط الكويت» عمدت إلى استحداث
نظام جديد ُيعنى بمتابعة أعمال
ش ــرك ــات الـ ـمـ ـق ــاوالت ال ـع ــام ـل ــة فــي
م ـشــاريــع ال ـش ــرك ــة ،م ـنــوهــا إل ــى أن
النظام الجديد يتلخص في العمل
عـ ـل ــى إل ـ ـ ـ ــزام شـ ــركـ ــات ال ـم ـق ــاول ـي ــن
بتحديث بياناتها المالية ،وبيانات
السالمة والبيئة بشكل دوري تحدد
بـ 3سنوات.
ولفت المصدر إلى أنه بناء على
الـبـيــانــات الـمـحــدثــة سيتم تجديد
اع ـت ـمــاد تـلــك ال ـشــركــات ل ــدى «نفط
ال ـك ــوي ــت» ،م ـش ـيــرا إل ــى أن تـجــديــد
االعتماد يعتمد بشكل أساسي على
مــاء ة الشركات التي تكفل القيام
بتنفيذ المشاريع ،الفتة إلى أنه في

حال عدم االلتزام فإن الشركة يكون
من حقها تجميد نشاط المخالفين
ف ــي أي ن ـش ــاط م ـس ـت ـق ـب ـلــي ،س ــواء
م ــن م ـش ــارك ــة ف ــي ال ـم ـنــاق ـصــات أو
الممارسات.
ونــوه المصدر إلى أنه بالنسبة
لتقييم سير أعمال المشروعات فإن
«نفط الكويت» ستتبع نظام تفعيل
متابعة أداء المقاولين اآللي ،حيث
سـيـتــم تـقـيـيــم أداء ال ـم ـق ــاول ك ــل 6
أشهر ،فضال عن وجود نظام تقييم
نـهــائــي لـلـمـشــروع ،وذل ــك فــي إطــار
تجنب توريد مواد أو القيام بأعمال
غير مطابقة للقياسات ،باالضافة
ال ـ ــى م ــراقـ ـب ــة أع ـ ـمـ ــال ال ـم ـق ــاول ـي ــن،
ل ـض ـم ــان ت ـن ـف ـيــذ الـ ـمـ ـش ــاري ــع دون
تأخير ،في إطار ضمان سير أعمال
ال ـم ـش ــاري ــع ،وإن ـهــائ ـهــا ف ــي الــوقــت
المحدد حسب العقود المبرمة.

●

سند الشمري

أق ــام ــت وزارة ال ـع ــدل األس ـب ــوع ال ـمــاضــي 3
مـ ــزادات ع ـقــاريــة ،إذ تــم بـيــع  4أراضـ ــي فضاء
سكنية ،و 3عـقــارات سكنية ،و 3استثمارية،
ف ـي ـمــا ت ــم ت ــأج ـي ــل ع ـ ــدد م ــن الـ ـعـ ـق ــارات كــانــت
معروضة ألسباب قانونية.
وبلغ إجمالي قيمة الـعـقــارات المبيعة من
خ ــال تـلــك الـ ـم ــزادات مــا قيمته  5.78ماليين
دي ـن ــار ،بــارت ـفــاع نسبته  17.3فــي الـمـئــة ،عن
السعر االبتدائي والبالغ  4.93ماليين دينار.
ً
وشـهــدت بعض ال ـمــزادات إقـبــاال ومنافسة
ح ــادة على الـعـقــارات واألراضـ ــي السكنية ،إذ
ش ـهــدت بـعــض األراض ـ ــي الـسـكـنـيــة ارت ـفــاعــات
بنسبة تجاوزت  126في المئة ،في حين بيعت
العقارات بارتفاعات تراوحت بين  10و 50في
المئة ،كما أن هناك عقارات تم بيعها بأسعارها
االبتدائية.
ومن المالحظ أن المزادات التي تقيمها وزارة
ً
ً
العدل ،تلقى اهتماما واسعا من شريحة كبيرة

ً
من المواطنين والمستثمرين ،خصوصا مع
توقف العمل بالمزادات التجارية ،التي تقيمها
ال ـش ــرك ــات ال ـخ ــاص ــة ،وذل ـ ــك ب ـس ـبــب ال ـظ ــروف
الصحية التي تمر بها البالد.
وتستعد وزارة العدل إلقامة عدد كبير من
ال ـم ــزادات الـعـقــاريــة ،فــي الـفـتــرة الـمـقـبـلــة ،لفك
النزاعات القانونية حولها ،فجائحة كورونا
وما صاحبها من إغالقات وإج ــراء ات وقائية
ســاهـمــت ف ــي ت ــراك ــم الـقـضــايــا ال ـع ـقــاريــة الـتــي
بحاجة إلــى فـصــل ،إذ مــن المتوقع أن يشهد
ال ـع ــام ال ـحــالــي قـيـمــة ت ـ ــداوالت ع ـقــاريــة عالية
مقارنة بالعام الماضي.
وتشترط وزارة العدل للمشاركة في المزاد
س ــداد خمس ثمن العقار على األق ــل بموجب
شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة
إدارة التنفيذ بالوزارة ،ويجب على من يعتمد
القاضي عطاءه أن يودع في حال انعقاد جلسة
الـبـيــع كــامــل الـثـمــن ال ــذي اعـتـمــد ،إضــافــة إلــى
المصروفات ورسوم التسجيل.

وأكد البسام ضرورة االمتثال إلى ماجاء في
كراسة الشروط الخاصة بمزايدة مستشفيات
الضمان الصحي ،التي تحدد اآللية الخاصة
ال ـتــي يـجــب اتـبــاعـهــا فــي ح ــال وج ــود خــاف
بين األطراف ،والقنوات القانونية التي يجب
المرور من خاللها في حال وجود تنازع بين
األطراف المساهمة في رأسمال الشركة.
ولفت إلــى أن «عربي القابضة» سعت بكل
جهودها للتواصل مع الوزراء المعنيين بهذه
القضية لشرح كل تفاصيل الخالف الحاصل،
ً
لكن هذه المحاوالت لم تؤت ثمارها ،مستدركا
بأن الشركة تحملت معاناة كبيرة على مدار
 8سنوات ماضية إلثبات حقها األصيل في
اال مـتـثــال للقوانين المعمول بها فــي التأكد
م ــن ســامــة إج ـ ــراء ت تــأسـيــس «مستشفيات
الضمان».
وتـســاء ل البسام حــول كيفية طلب الهيئة
العامة لالستثمار من مجموعة عربي القابضة
استكمال إج ــراء ات التأسيس دون أن تلتزم
هي األخرى بتنفيذ القانون واتباع اإلجراءات
ال ـس ـل ـي ـمــة الـ ـت ــي ت ـض ـمــن س ــام ــة وق ــان ــون ـيــة
إجراءات تأسيس الشركة.

شركات صناعية تعدت على
مساحات أمالك الدولة

تخزن السكراب ومواد أولية خارج حدود قسائمها
بمساحة ألف متر مربع.
● جراح الناصر
قام عدد من الشركات الصناعية بالتعدي
على أمــاك الــدولــة ،بتخزين سـكــراب ومــواد
أولية وأخشاب وحديد خارج حدود قسائمها.
وقــالــت المصادر ل ـ «الـجــريــدة» ،إن اللجنة
الدائمة للمخالفات الصناعية اكتشفت وجود
العديد من المخالفات لدى تلك الشركات ،إذ
أوصــت بتطبيق العقوبات عليها وإنذارها
ً
وإمـهــالـهــا شـهــرا إلزال ــة تلك الـتـعــديــات؛ وإال
سيتم اتخاذ إجراءات قاسية تصل إلى إغالق
القسيمة وسحبها وفق القانون الصناعي.
ووق ـ ـعـ ــت ت ـل ــك الـ ـتـ ـع ــدي ــات فـ ــي مـنـطـقـتــي
ال ـش ـع ـي ـبــة ال ـص ـنــاع ـيــة ال ـغ ــرب ـي ــة وال ـش ــوي ــخ
الصناعية وبمساحات تصل تبدأ مــن 750
ً
ً
مترا مربعا وتصل إلى  1000متر مربع ،إلى
جانب وجــود سكن عمال بكامل الميزانين

من جانب آخر ،وردت شكاوى إلى الهيئة
العامة للصناعة بــوجــود زيــوت فــي السوق
المحلي معاد تكريرها دون ذكر أنها مكررة أو
بكر وتباع بأسعار مرتفعة ،وقد ردت الهيئة
بــأنـهــا سـتـقــوم بالتحقق مــن الــزيــت وإج ــراء
ً
ال ــازم تـجــاه المخالفين ،إذ تــولــي اهتماما
ب ــإل ــزام جـمـيــع ال ـم ـس ـتــورديــن والـمـصـنـعـيــن
بوضع بيانات إيضاحية على العبوة ،ومن
ضمنها تبيان نوع الزيت األساس المستخدم
ً
ســواء زيــت مـكــرر أو زيــت بكر طبقا لالئحة
اإللزامية.
يــذكــر أن ال ـشــركــات خــالـفــت ال ـقــانــون رقــم
 56ل ـس ـنــة  1996ف ــي ش ـ ــأن إصـ ـ ــدار ق ــان ــون
الصناعة والـقــانــون رقــم  22لسنة  2009في
شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي
الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

إقفال قياسي في «أبوظبي» وجني أرباح في «السعودي»
مؤشرات عمان ودبي والكويت تربح أكثر من %1
●

علي العنزي

م ــال أداء مــؤشــرات أس ــواق ال ـمــال بــدول
مجلس التعاون الخليجي إلــى اإليجابية
خالل تعامالت األسبوع الماضي ،وجاءت
المحصلة األسبوعية بارتفاع  5مؤشرات
ُ
وتراجع مؤشرين فقط ،هما مؤشر السوق
السعودي الرئيسي «تــاســي» وبنسبة 1.1
في المئة كذلك مؤشر سوق البحرين المالي
بخسارة محدودة بنسبة  0.6في المئة.
ب ـي ـن ـم ــا ت ـ ـقـ ــدم مـ ــؤشـ ــر سـ ـ ــوق أب ــوظ ـب ــي
الرابحين بنمو جيد بلغ  1.8في المئة ،تاله
مؤشر ســوق عمان المالي بنسبة  1.4في
المئة ،كما ربح مؤشر دبي بنسبة  1.2في
المئة وحقق مؤشر بورصة الكويت العام
ً
نـمــوا بنسبة  1.1فــي المئة واكتفى مؤشر
السوق القطري بمكاسب بلغت  0.8في المئة.

اإلمارات وعمان
بعد عدة أسابيع من الهدوء عاد مؤشر
أب ــوظ ـب ــي إلـ ــى ال ـن ـمــو لـيـسـتـقــر ع ـلــى أعـلــى
ً
م ـس ـتــويــاتــه خـ ــال  13ع ــام ــا وي ـق ـفــل عـلــى
مستوى قياسي بواقع  5735.69نقطة بعد
ً
ً
أن حقق نموا كبيرا خالل األسبوع الماضي
وربــح نسبة  1.8في المئة أي  98.86نقطة
لـيـصـعــد ب ـم ـكــاســب ه ــذا ال ـع ــام إل ــى نسبة
 13.68فــي الـمـئــة وه ــي األك ـبــر بـيــن أقــرانــه
من مؤشرات أســواق دول مجلس التعاون
الخليجي ،وبـعــد انـتـهــاء إعــانــات بيانات
كثير من شركاته المدرجة وترقب أداء أفضل
خالل الربع األول من هذا العام بعد تحسن
أسعار النفط ونمو اقتصاد اإلمارات الكلي
الـمـتــوقــع م ــن قـبــل ص ـن ــدوق الـنـقــد الــدولــي
والبنك الدولي.
وصعد مؤشر سوق دبي المالي لألسبوع
ً
الثاني على التوالي وحقق ارتفاعا بنسبة
 1.2فــي المئة أي  30.43نقطة ليقفل على

مـسـتــوى  2603.91ن ـقــاط ويــرفــع مكاسبه
لهذا العام إلــى نسبة  4.3في المئة ،وبعد
ارتفاع مستوى تطعيم اللقاح في اإلمارات
العربية المتحدة وتقديرات بعودة أسرع
إلى الحياة الطبيعية من بقية دول مجلس
التعاون الخليجي.
وعـ ــاد م ــؤش ــر س ــوق ع ـم ــان ال ـمــالــي إلــى
مستويات شهر يناير في بداية هذا العام
وصعد خالل األسبوع الماضي بنسبة 1.4
ً
فــي المئة أي  52نقطة تقريبا ليصل إلى
مستوى  3753.46نقطة ،وكانت مستويات
ب ـي ــع ال ـن ـف ــط ال ـع ـم ــان ــي م ـف ــاج ــأة إي ـجــاب ـيــة
لألوساط االقتصادية حيث االرتداد القوي
والسريع لألسعار وثباتها فــوق مستوى
ً
 67دوالرا للبرميل وقـبــل أن تـتــراجــع بعد
أن أقفلت األسواق المالية الخليجية حيث
ً
أقفل النفط على سعر  64.3دوالرا بنهاية
تعامالت يوم الجمعة الماضي.

«الكويتي» و«فوتسي راسل»
انتهت مــؤشــرات بورصة الكويت خالل
األسـبــوع الماضي إلــى نمو جديد إذ ربح
مؤشر السوق العام نسبة  1.1في المئة أي
 61.35نقطة ليقفل على مستوى 5802.82
نقطة بينما ربح مؤشر السوق األول نسبة
أكـبــر بلغت  1.4فــي المئة أي  87.45نقطة
ليقفل على مستوى  6365نقطة بينما سجل
ً ً
ً
مؤشر رئيسي  50تراجعا محدودا جدا كان
 1.79نقطة ليقفل على مستوى  4864نقطة.
وارتفعت السيولة بعد مراجعة أوزان
األسهم الكويتية في مؤشر فوتسي راسل
وتطبيق التعديل خــال فترة الـمــزاد من
ج ـل ـســة يـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس ال ـم ــاض ــي لـتــرفــع
سـيــولــة األس ـب ــوع إضــافــة إل ــى ف ــرق عــدد
الجلسات حيث كانت  5جلسات مقابل 4
جلسات خالل األسابيع الثالث الماضية
ون ـمــت الـسـيــولــة بنسبة  46.3فــي المئة

وارتفع النشاط بنسبة  25في المئة.
كــذلــك صـعــد ع ــدد الـصـفـقــات بنسبة 27
ً
فــي المئة قـيــاســا على األس ـبــوع الماضي،
وتركزت السيولة على أسهم قطاع البنوك
كالعادة وتحركت بعض األسهم التي فترت
خالل الفترة الماضية مثل زين وأجيليتي
وهيومن سوفت لتنهي األسبوع على ارتفاع
جيد مماثل لألسبوع الماضي.

«القطري» يبتعد
واب ـت ـع ــد م ــؤش ــر الـ ـس ــوق ال ـق ـط ــري فــوق
م ـس ـتــوى  10آالف نـقـطــة وب ـع ــد أن كـســره
لـمــدة جلسة واح ــدة فــي بــدايــة ه ــذا الشهر
ورب ــح خــال األس ـبــوع الـمــاضــي نسبة أقــل
من مكاسب األسبوع األسبق كانت  0.8في
المئة أي  80.03نقطة ليقفل على مستوى
 10304.95نـ ـق ــاط و بـ ــد عـ ــم مـ ــن ت ــو ق ـع ــات
نـتــائــج الــربــع األول مــن ه ــذا ال ـعــام بـعــد أن
تراجعت إصابات كورونا واستقرت البيئة
االقتصادية في دولة قطر.

خسائر في السعودية والمنامة
ب ــدأ ال ـســوق ال ـس ـعــودي بـعـمـلـيــات جني
أرب ــاح تــوافـقــت مــع تــراجـعــت أسـعــار النفط
ً
وب ـعــد أن اخ ـت ــرق ال ـن ـفــط س ـعــر  70دوالرا
ً
ل ـل ـبــرم ـيــل ع ـ ــاد وبـ ـل ــغ  62دوالرا بـنـهــايــة
ً
األسبوع واستقر على  64.5دوالرا للبرميل،
ليجني «تاسي» أرباحه لمدة أربع جلسات
ويخسر نسبة  1.1في المئة تعادل 101.83
نقطة ويقفل على مستوى  9485.96نقطة
بانتظار تقديرات نتائج الربع األول لهذا
األسبوع.
وتراجع مؤشر سوق البحرين نسبة 0.6
في المئة أي  8.72نقطة ليقفل على مستوى
 1460.53نـقـطــة ب ـعــد ت ــراج ــع س ـعــر الـبـنــك
األهلي المتحد البحريني.

مقـارنـة نمـو مـؤشـرات أسـواق المـال الخـليجيـة خـالل األسبوع المنتهي في 2021/03/18
مـؤشـر الســوق

الكـويـت

السـعوديـة

الـدوحــة

مـسـقـط

المـنـامـة

أبـو ظـبـي

دب ــي

2021/03/11

5,741.47

9,587.79

10,224.92

3,701.51

1,469.25

5,636.83

2,573.48

2021/03/18

5,802.82

9,485.96

10,304.95

3,753.46

1,460.53

5,735.69

2,603.91

الفـرق

61.35

101.83-

80.03

51.95

8.72-

98.86

30.43

التغير ()%

%1.1

%1.1-

%0.8

%1.4

%0.6-

%1.8

%1.2
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اقتصاد

عائدات نفط منطقة الخليج سترتفع  %70إلى  340مليار دوالر في 2021
سـتـنـخـفــض أس ـع ــار ال ـت ـعــادل
النفطي في موازنات معظم دول
الـخـلـيــج فــي ع ــام  - 2021بفضل
زيـ ـ ــادة اإلي ـ ـ ـ ــرادات غ ـيــر الـنـفـطـيــة
وإج ــراء ات التقشف المتبعة في
تلك الدول  -إذ ستستفيد المنطقة
م ــن زيـ ــادة بـنـسـبــة  70ف ــي المئة
في المكاسب النفطية المفاجئة
بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام،
بحسب معهد التمويل الدولي.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــريـ ـ ــر ،إن ـ ـ ـ ـ ــه م ــع
ال ـت ـح ـســن ال ـك ـب ـيــر ف ــي اإلي ـ ــرادات
غير الـهـيــدروكــربــونـيــة واإلنـفــاق
العام المقيد ،ستنخفض أسعار
الـتـعــادل الـمــالــي للنفط ،السيما
فــي المملكة العربية السعودية
وسلطنة عمان ،بينما ستصبح
الكويت الدولة الخليجية الوحيدة
ال ـ ـتـ ــي س ـت ـش ـه ــد ارتـ ـ ـف ـ ــاع س ـعــر
التعادل للميزانية في عام 2021
مقارنة مع عام  2020الذي أعلنت
ً
وزارة المالية أنه يبلغ  90دوالرا
للبرميل.
وس ـت ـش ـهــد ال ـس ـع ــودي ــة ،أكـبــر
م ـ ـ ـصـ ـ ــدر لـ ـلـ ـنـ ـف ــط ف ـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم،
ً
انخفاضا في سعر التعادل للنفط
ف ــي ال ـم ـيــزان ـيــة ال ـمــال ـيــة إلـ ــى 66
ً
دوالرا للبرميل عام  2021مقارنة
ً
مع  76دوالرا للبرميل عام ،2020
بـيـنـمــا سـيـنـخـفــض ال ـت ـعــادل في
ً
اإلمــارات إلــى  67دوالرا للبرميل
ً
مقارنة مع  70دوالرا/برميل.
وف ـ ــي ع ـ ــام  ،2021س ـت ـح ـتــاج
الـبـحــريــن إل ــى أع ـلــى سـعــر لنفط

ً
التعادل عند  86دوالرا للبرميل،
وستحتاج قطر إلــى أدن ــى سعر
ً
عند  51دوالرا للبرميل.
ويتوقع معهد التمويل الدولي
أن ي ـب ـلــغ م ـتــوســط أسـ ـع ــار نـفــط
ً
ب ــرن ــت  60دوالرا لـلـبــرمـيــل عــام
 ،2021بزيادة  40في المئة عن عام
 ،2020مـمــا سيساعد فــي زي ــادة
دخل الخليج من الهيدروكربونات
إلى  340مليار دوالر عام ،2021
مقارنة مع  200مليار دوالر عام
.2020
ً
وأغلق خام برنت مؤرخا 0.76
ً
فــي الـمـئــة مـنـخـفـضــا إل ــى 67.45
ً
دوالرا لـلـبــرمـيــل فــي  17م ــارس،
لكنه ال يــزال عند أعـلــى مستوى
منذ  8يناير .2020
وارت ـ ـفـ ــع خـ ــام ب ــرن ــت ال ـم ــؤرخ
بأكثر مــن الثلث منذ بــدايــة عام
 2021ع ـلــى خـلـفـيــة تـخـفـيـضــات
أوبــك  ،+طرح اللقاحات ونوبات
البرد في بعض أنحاء العالم.
وك ـ ــان ـ ــت ال ـم ـم ـل ـك ــة ال ـع ــرب ـي ــة
ال ـس ـعــوديــة واإلمـ ـ ـ ــارات الـعــربـيــة
ال ـم ـت ـح ــدة والـ ـك ــوي ــت وس ـل ـط ـنــة
عمان أعضاء في تحالف أوبك ،+
الــذي يحد من اإلنتاج منذ مايو
من العام الماضي للمساعدة في
تحقيق التوازن في سوق النفط
ودعم أسعار الخام.

نمو متسارع

أن تنمو منطقة الخليج بنسبة
 2.5في المئة في عام  2021مقارنة
بانكماش بنسبة  4.9فــي المئة
عام .2020
وقــال المعهد الــذي يتخذ من
ً
واشنطن مقرا له" :من المتوقع أن
يـتـســارع الـتـعــافــي ال ـجــاري نحو
منتصف عــام  2021مع انحسار
الموجة الثانية من الوباء ،وإتاحة
لـقــاحــات  COVID-19على نطاق
واسع ،وتخفيضات إنتاج النفط
ً
تماشيا مع اتفاقية أوبك ."+
وس ـي ـن ـمــو اق ـت ـص ــاد الـمـمـلـكــة
الـعــربـيــة ال ـس ـعــوديــة ،األك ـب ــر في
منطقة ا لـخـلـيــج ،بنسبة  2.4في
الـمـئــة ع ــام  2021بـعــد انكماشه
بنسبة  4.2في المئة عام .2020
وس ـت ـتــوســع اإلم ـ ـ ـ ــارات ،ثــالــث
أكبر منتج في أوبــك وثاني أكبر
اقـتـصــاد عــربــي ،بنسبة  2.6في
المئة في  2021بعد انكماش 5.6
فــي الـمـئــة فــي  .2020وستتمتع
البحرين بأعلى نمو اقتصادي
ب ـن ـس ـبــة  3.4ف ــي ال ـم ـئ ــة ف ــي ع ــام
 ،2021ب ـي ـن ـمــا س ـت ـت ـم ـتــع ع ـمــان
ب ــأدن ــى م ـع ــدل ن ـمــو بـنـسـبــة 1.4
في المئة.

انفراج الخليج
قطر ،أحــد أكبر منتجي الغاز
الـطـبـيـعــي ال ـم ـســال ف ــي ال ـعــالــم ،
ستشهد نمو اقتصادها بنسبة
 3.3في المئة عــام  ،2021مقارنة

بانكماش بنسبة  3.1فــي المئة
عام  ،2020وهو األدنى بين دول
الخليج الست.
وقــال معهد التمويل الــدولــي،
إن االقـتـصــاد الـقـطــري "لــم يتأثر
بــات ـفــاق ـيــة أوبـ ــك  +ألن أك ـث ــر من
 70ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة م ـ ــن ص ـ ـ ـ ـ ــادرات
الـهـيــدروكــربــونــات هــي فــي شكل
ً
غــاز طبيعي وقـطــر ليست جــزء ا
من خفض إنتاج أوبك  +النفطي".
"االنتعاش القوي في االقتصاد،

ونمو  3.3فــي المئة لعام ،2021
س ـي ــدع ـم ــه زيـ ـ ـ ــادة إن ـ ـتـ ــاج ال ـغ ــاز
واس ـت ـعــادة الـتـجــارة والـتــدفـقــات
ال ـم ــال ـي ــة م ــع ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة
السعودية واإلمارات والبحرين".
وتخطط قطر لزيادة إنتاجها
ال ـم ـح ـل ــي مـ ــن ال ـ ـغـ ــاز ال ـط ـب ـي ـعــي
الـ ـمـ ـس ــال ب ـن ـس ـبــة  64ف ــي ال ـم ـئــة
بـ ـحـ ـل ــول ع ـ ــام  2024م ـ ــن خ ــال
مـ ـش ــروع تــوس ـعــة ح ـقــل ال ـش ـمــال
ال ـم ـك ــون م ــن مــرح ـل ـت ـيــن ،والـ ــذي

سـيــرفــع ق ــدرة الــدولــة الخليجية
مــن  77مـلـيــون طــن مـتــري  /سنة
إلــى  126مليون طن متري  /عام
بحلول عام .2027
وأن ـ ـه ـ ــت الـ ـمـ ـمـ ـلـ ـك ــة ال ـع ــرب ـي ــة
السعودية واإلم ــارات والبحرين
ً
ً
في عام  2021حصارا اقتصاديا
استمر ثــاث سـنــوات على قطر،
ومن المتوقع أن يساعد في تعزيز
النشاط االقتصادي بين الدول.
وفي عمان ،قال معهد التمويل

ال ــدول ــي إن "ال ـخ ـف ــض ال ـم ـتــوقــع
فــي اإلنـفــاق  ،إلــى جــانــب الــزيــادة
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــرة ف ـ ــي إن ـ ـت ـ ــاج الـ ـغ ــاز
الطبيعي والمكثفات ،سيخفض
سعر التعادل المالي للنفط من 76
ً
دوالرا للبرميل في عام  2020إلى
ً
 68دوالرا للبرميل في عام ."2021

ً
البرميل الكويتي ينخفض  2.9دوالر ليبلغ  63دوالرا
يتوقع معهد التمويل الدولي

ً
النفط يصعد عالميا بعد موجة بيع مدفوعة بمخاوف الطلب
انـخـفــض سـعــر بــرمـيــل الـنـفــط الكويتي
 2.90دوالر ،ليبلغ  63.00دوالر في تداوالت
أمس األول مقابل  65.90دوالرا في تداوالت
الخميس الماضي ،وفقا للسعر المعلن من
مؤسسة البترول الكويتية.
وفــي األس ــواق العالمية ارتفعت أسعار
النفط قليال مـســاء أمــس األول ،فــي جلسة
مـتـقـلـبــة ،وذلـ ــك ب ـعــد عـمـلـيــات ب ـيــع كـبـيــرة
شهدتها فــي الجلسة الـســابـقــة ،إذ أطلقت
م ــوج ــة ج ــدي ــدة م ــن اإلصـ ــابـ ــات ب ـف ـيــروس
"كــورونــا" فــي أنـحــاء أوروب ــا إج ــراءات عزل
عام ،وثبطت اآلمال في تعاف وشيك للطلب
على الوقود.
وزاد خام برنت  31سنتا ،بما يعادل 0.5
فــي المئة ،إلــى  63.59دوالرا .وصـعــد خام
غرب تكساس الوسيط األميركي  37سنتا،
أو  0.6في المئة ،إلى  60.37دوالرا للبرميل،
وج ــري ت ــداول كليهما داخ ــل نـطــاق واســع
يزيد على دوالرين للبرميل.
وأغلق كال العقدين على انخفاض بنحو

سبعة فــي المئة الخميس ،إذ أع ــادت عدة
اقتصادات أوروبية كبيرة فرض اإلغالقات،
فــي حـيــن تـتـبــاطــأ بــرامــج التطعيم بسبب
مشكالت تتعلق بالتوزيع والقلق من آثار
جانبية محتملة.
وع ـلــى الــرغــم مــن أن ألـمــانـيــا وفرنسا
ودول أ خ ــرى أعلنت استئناف التطعيم
بعد أن أعلنت جـهــات تنظيمية سالمة
لقاح "أسترازينيكا" ،فــإن توقف الحملة
يزيد صعوبة التغلب على رفض اللقاح
من جانب بعض السكان.
كما أعلنت بريطانيا أنه سيتعين عليها
إبطاء توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد19-
الشهر المقبل ،بسبب تأخر في اإلمدادات.
وقال جيه.بي مورغان "تتنامى المخاوف
بسرعة فائقة مــن مــو جــة ثالثة مــن تقييد
الـ ـتـ ـح ــرك ــات فـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،فـ ــي ظـ ــل تــوقــف
التطعيمات واالنتشار السريع جدا للساللة
بي  117التي ظهرت في بريطانيا".
لكن البنك اليزال يتوقع أن يكون متوسط

بــرنــت ف ــوق  70دوالرا للبرميل فــي الــربــع
الرابع من العام.

«غولدمان ساكس»
وفي السياق ذاتــه ,يرى غولدمان ساكس
أن تــراجــع سعر النفط يمثل فرصة للشراء،
ويتوقع أن يبلغ خام برنت  80دوالرا للبرميل
هذا الصيف حتى في الوقت الذي توقفت فيه
مــوجــة ارت ـفــاع لــأسـعــار فــي اآلون ــة األخـيــرة
اللتقاط األنفاس.
وأسعار النفط بصدد الهبوط نحو تسعة
في المئة هذا األسبوع بعد تنامي القلق إزاء
ضـعــف الـطـلــب ف ــي أوروب ـ ــا وتـسـبــب ارت ـفــاع
الدوالر األميركي في دفع العقود اآلجلة لبرنت
لالنخفاض نحو  7في المئة الخميس.
وقـفــز بــرنــت فــوق  70دوالرا للبرميل في
الـثــامــن مــن م ــارس لـلـمــرة األول ــى مـنــذ بــدأت
جائحة كوفيد .-19وجرى تداوله عند 63.47
دوالرا للبرميل أمس األول.

وعلى الرغم من االنخفاض الحاد لألسعار،
يـتــوقــع غــولــدمــان أن يستعيد س ــوق النفط
توازنه سريعا في األشهر المقبلة.
وق ــال الـبـنــك إن عــوامــل معاكسة مرتبطة
بالطلب من االتحاد األوروبي وإمدادات إيران
ستبطئ استعادة سوق النفط لتوازنها بواقع
 0.75مليون برميل يوميا في الربع الثاني،
بيد أنه يتوقع أن تعوض "أوبك "+ذلك.
ويتوقع البنك ارتفاع إنتاج "أوب ــك2.8 "+
مـلـيــون بــرمـيــل يــومـيــا بـحـلــول أغـسـطــس ،ما
ي ـفــوق ال ــزي ــادة ف ــي اإلنـ ـت ــاج ال ـتــي تتوقعها
منظمة ال ـب ـلــدان ال ـم ـصــدرة لـلـبـتــرول (أوب ــك)
ووكالة الطاقة الدولية.
وق ـ ــال غ ــول ــدم ــان ف ــي م ــذك ــرة ب ـت ــاري ــخ 18
مارس ،إنه بحسب تقديراتنا "فإن سوق النفط
ظــل فــي عجز كبير ق ــدره  2.5مليون برميل
يوميا منذ فبراير على الرغم من تقديرنا بأن
صادرات إيران زادت  0.7مليون برميل يوميا
منذ بداية العام".
وي ـتــوقــع الـبـنــك زيـ ــادة كـبـيــرة ف ــي الطلب

ارتفاع الطلب على البنزين في الواليات المتحدة
ارتفع الطلب على البنزين في الواليات المتحدة قرب
مستويات مــا قبل الــوبــاء ،مــع تخفيف قـيــود اإلغــاق
وتوزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا.
وقالت شركة جاز بادي إن الطلب على البنزين وصل
إلى مستوياته المسجلة في مارس  ،2020ويستمر في
الصعود اإلضافي.

وكـ ـ ــان ال ـط ـل ــب ع ـل ــى ال ـب ـن ــزي ــن ال ـخ ـم ـيــس ال ـمــاضــي
بــالــواليــات المتحدة أعـلــى بنسبة  17.5فــي المئة من
المتوسط المسجل في نفس اليوم من األسابيع األربعة
الماضية.
وأش ــارت "جــاز ب ــادي" إلــى أن الطلب على البنزين،
الخميس ،كان أعلى بنسبة  1.8في المئة من آخر خميس

قبل فرض تدابير اإلغالق الوطني بالواليات المتحدة
في عام .2020
وعلى مستوى األسعار ،ارتفع متوسط سعر البنزين
على المستوى الوطني األميركي إلى  2.886دوالر لكل
ً
غالون ،بزيادة  69سنتا ،أو ما يعادل  31.4في المئة،
مقارنة بنفس الفترة قبل عام ،وفق بيانات "إيه إيه إيه".

الغانم 270 :ألف دينار أرباح
«الكويتية للمنتزهات» في 2020

ً
توصية بتوزيع  %2نقدا و %3أسهم منحة
ص ـ ـ ـ ـ ـ ّـرح ن ـ ــائ ـ ــب رئـ ـي ــس
مـجـلــس اإلدارة ،الــرئـيــس
التنفيذي للشركة الكويتية
لـ ـلـ ـمـ ـنـ ـت ــزه ــات ،إب ــراهـ ـي ــم
ال ـغــانــم ،بــأنــه عـلــى الــرغــم
مــن االنعكاسات السلبية
على القطاعات التجارية
وال ـ ـس ـ ـيـ ــاح ـ ـيـ ــة ال ـم ـح ـل ـي ــة
والعالمية بسبب جائحة
ك ــوفـ ـي ــد ،19-فـ ــإن ال ـشــركــة
حـقـقــت صــافــي رب ــح قــدره
 270ألف دينار عن السنة
الـمــالـيــة المنتهية فــي 31
د ي ـس ـم ـب ــر  2020م ـق ــار ن ــة
بمليون عن السنة المالية
المنقضية .2019
وب ـ ــاعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــار الـ ـنـ ـت ــائ ــج
الـ ـمـ ـحـ ـقـ ـق ــة ،فـ ـق ــد أوص ـ ــى
مـ ـجـ ـل ــس إدارة ا لـ ـش ــر ك ــة
ب ـ ـتـ ــوزيـ ــع أرب ـ ـ ـ ـ ــاح ن ـق ــدي ــة
بـنـسـبـ ـ ــة  2ف ــي ال ـم ـئــة من
الـقـيـمــة االس ـم ـيــة للسهم،
وأسهم منحة  3في المئة
من أسهم الخزينة ،بواقع
 3أس ـه ــم ل ـكــل  100سـهــم،
ً
الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن ـ ــه ت ــم وض ــع
ً
ال ـ ـتـ ــوص ـ ـيـ ــات بـ ـ ـن ـ ــاء ع ـلــى

أسس ومنهجية مدروسة،
ً
وفقا للرؤية المستقبلية
واإليـ ـ ـ ـ ـ ــرادات الـتـشـغـيـلـيــة
للشركة ،بهدف خلق قيمة
مضافة للمساهمين.
كـمــا ي ـ ّ
ـود مجلس إدارة
الشركة التأكيد لمساهمي
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ــوضـ ــع
ال ـم ـت ـيــن ألص ـ ــول ال ـشــركــة
واسـتـثـمــاراتـهــا ووعــدهــم
بــالـعـمــل عـلــى تنمية هــذه
األص ــول والـعــوائــد عليها
في السنوات القادمة.

الـعــالـمــي عـلــى الـنـفــط ف ــي األش ـه ــر الـمـقـبـلــة،
بفضل م ــؤش ــرات عـلــى الـطـلــب فــي المناطق
التي تشهد معدالت مرتفعة للتحصين من
كوفيد ،19-فيما ارتفع توقعه لخام برنت من
 65دوالرا للبرميل في مارس إلى  80دوالرا
للبرميل هذا الصيف.

الصخري
وف ــي س ـيــاق مـتـصــل ,فــي وق ــت كــانــت فيه
شركات النفط الصخري األميركية تئن في
بـيـئــة مـنـخـفـضــة ألس ـع ــار ال ـن ـفــط ،ف ـشــل أول
طرح أولي لشركة نفط صخري أميركية منذ
ع ــام  2017فــي جـمــع األم ـ ــوال الـمـتــوقـعــة من
سوق المال فيما بدا أنه إشــارة على عزوف
المستثمرين عن هذا النوع من الشركات.
وي ـش ـيــر ت ـقــريــر ل ــوك ــال ــة "ب ـل ــوم ـب ــرغ" إلــى
أن الـ ـط ــرح األول ـ ـ ــي ل ـش ــرك ــة Vine Energy
وال ـ ـمـ ــدعـ ــومـ ــة م ـ ــن قـ ـب ــل ع ـ ـمـ ــاق ص ـن ــادي ــق
االستثمار  Blackstoneلم يجمع سوى 301

مليون دوالر في وقت كانت فيه الشركة تسعى
لجمع نحو  361مليون دوالر.
وب ـي ـعــت أس ـه ــم ال ـش ــرك ــة األم ـي ــرك ـي ــة دون
مستويات  14دوالرا للسهم في وقت كان فيه
السعر االسترشادي للطرح يتراوح ما بين
 19-16دوالرا للسهم الواحد.
ويـ ـق ــول م ـح ـل ـلــون إن اإلقـ ـب ــال ال ـف ــات ــر من
المستثمرين على أسهم الشركة يعزز وجهة
الـنـظــر حــول صـعــوبــة إمـكــانـيــة ح ــدوث فــورة
صعود جديدة لشركات النفط األميركية التي
عــانــت بـشــدة خ ــال األش ـهــر الـمــاضـيــة بفعل
تبعات الجائحة ،باإلضافة إلى فوز جو بايدن
بالسباق الرئاسي األميركي.
وتمثل خطة بايدن للتحول نحو الطاقة
النظيفة ضــربــة لـشــركــات الـطــاقــة األميركية
التي تئن باألساس في بيئة منخفضة ألسعار
النفط ومصاعب تشغيلية جمة ،ولدى بايدن
خطة تقدر بنحو تريليوني دوالر لمكافحة
التغير المناخي وتقليل انبعاثات الكربون.
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ً
ً
ّ
يستعرض نجاح «بيتك» في التكيف سريعا مع المتغيرات بمؤتمر «غلوبل فاينانس» افتراضيا الثالثاء
يـ ـش ــارك ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
ب ــالـ ـتـ ـكـ ـلـ ـي ــف لـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ب ـيــت
الـ ـتـ ـم ــوي ــل الـ ـك ــويـ ـت ــي (بـ ـيـ ـت ــك)،
ع ـ ـ ـبـ ـ ــدالـ ـ ــوهـ ـ ــاب ال ـ ـ ـ ــرش ـ ـ ـ ــود ،ف ــي
فـعــالـيــات الـمــؤتـمــر االقـتـصــادي
ال ــذي تـنـظـمــه مـجـمــوعــة غـلــوبــل
فايننس العالمية.
وينطلق المؤتمر افتراضيا،
بـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــد غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ،عـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــة
رقـ ـمـ ـي ــة ،ب ـم ـش ــارك ــة ك ــوك ـب ــة مــن
ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة
ال ـم ــرم ــوق ــة وم ـم ـث ـل ـيــن وخـ ـب ــراء
مــن القطاعين ا لـعــام وا لـخــاص،
ومسؤولين وخبراء مصرفيين

ومـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــات
التكنولوجيا المالية.
وي ـس ـت ـعــرض ال ــرش ــود ،خــال
ا ل ـمــؤ ت ـمــر ،أداء ا ل ـب ـنــوك ف ــي ظل
جائحة  ،Covid-19والتحديات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ــواج ـ ـ ــه ال ـ ــرقـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــة ف ــي
ا لـكــو يــت ،فيما يـنــا قــش التحول
الرقمي وما يشمله من تطبيق
الــذكــاء االصـطـنــاعــي ،وخــدمــات
التكنولوجية المالية ،FinTech
مــع إ ب ــراز أ هـمـيــة تـكـ ّـيــف البنوك
مـ ـ ــع ال ـ ـت ـ ـغ ـ ـيـ ــرات الـ ـمـ ـتـ ـس ــارع ــة،
وتأكيد أن تتمتع نماذج أعمال
ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك بـ ــال ـ ـمـ ــرونـ ــة والـ ـ ـق ـ ــدرة

ال ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـت ـ ـكـ ـ ّـيـ ــف م ــع
الظروف والمتغيرات ،الى جانب
االبـ ـتـ ـك ــار فـ ــي ط ـ ــرح ال ـخ ــدم ــات
المصرفية اإللكترونية.
وي ـنــاقــش ال ــرش ــود تــداع ـيــات
الـ ـ ـج ـ ــائـ ـ ـح ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاد
الـ ـك ــويـ ـت ــي بـ ـشـ ـك ــل ع ـ ـ ــام وع ـل ــى
ا لـبـنــوك بشكل خ ــاص ،و عــوا مــل
عودة االنتعاش لالقتصاد ،الى
جــانــب ال ـحــديــث عــن الـقـطــاعــات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـضـ ــررت،
وا لـتــي ا سـتـفــادت مــن الجائحة،
وك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك يـ ـ ـن ـ ــاق ـ ــش ال ـ ـحـ ــوك ـ ـمـ ــة
وال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوانـ ـ ـ ــب واالع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــارات

االج ـت ـمــاع ـيــة بــال ـكــويــت ف ــي ظل
جائحة كورونا.
وي ـ ـت ـ ـطـ ــرق الـ ـ ــى مـ ـ ــدى ن ـج ــاح
اسـتــراتـيـجـيــة ال ـت ـحــول الــرقـمــي
فـ ــي «بـ ـيـ ـت ــك» والـ ـ ــريـ ـ ــادة ب ـط ــرح
خ ــدم ــات م ـصــرف ـيــة رق ـم ـي ــة هــي
األولى من نوعها بالكويت ،مع
تأكيد أهمية أن تكون الخدمات
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة تـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــي رغ ـ ـ ـبـ ـ ــات
ال ـع ـمــاء ال ـم ـت ــزاي ــدة وتـطـلـعــات
جيل األ لـفـيــة ،و تـمـتــاز بمعايير
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــودة وال ـ ـ ــدق ـ ـ ــة وال ـ ـسـ ــرعـ ــة
واألمان.
وأخـ ـي ــرا ،س ـي ـت ـنــاول الــرشــود

« »KIBيحصد جائزة «صفقة التأثير االجتماعي
لعام  »2020من «إسالميك فاينانس نيوز»
ضـمــن ال ـجــوائــز ال ـتــي تقدمها
مجلة إســامـيــك فــايـنــانــس نيوز
ً
« »IFNسـنــويــا ألفـضــل الصفقات
المالية ،نال بنك الكويت الدولي
« »KIBج ــائ ــزة «ص ـف ـق ــة الـتــأثـيــر
االج ـت ـمــاعــي ل ـعــام  /2020أفـضــل
اسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار فـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة
االجتماعية  /SRIأفضل الصفقات
البيئية واالجتماعية والحوكمة
 ،»ESGبصفته ا لـمــد يــر المشترك
ألول إص ــدار مــن نوعه لـ «صكوك
اسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدام ـ ـ ــة» أصـ ـ ـ ــدرهـ ـ ـ ــا الـ ـبـ ـن ــك
اإلسـ ــامـ ــي لـلـتـنـمـيــة بـقـيـمــة 1.5
مليار دوالر لمدة خمس سنوات،
بهدف التخفيف من آثار جائحة
فيروس كورونا (كوفيد )19-على
الدول األعضاء.
وتم ترشيح « »KIBللفوز بهذه
الجائزة من لجنة التحكيم ،التي
ضـ ـم ــت م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن الـ ـخـ ـب ــراء
المتخصصين ،الستيفائه عدة
مـعــايـيــر رئـيـسـيــة ،بـمــا فـيـهــا أثــر
الصفقة اإليجابي ومدى أهميتها
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ـل ـم ـج ـت ـم ــع ودرجـ ـ ـ ــة
ت ـع ـق ـيــدهــا ،إض ــاف ــة إلـ ــى تــوقـيــت
طرحها في السوق ،وقدرتها على
تـ ـج ــاوز ال ـت ـح ــدي ــات ،إلـ ــى جــانــب
ّ
تميز الصفقة وجهة اإلصدار عن
غيرها.
وأجمعت اللجنة على أن 2020
ك ــان ع ــام ال ـم ـب ــادرات الـمـهـمــة في
م ـج ــال ال ـتــأث ـيــر االج ـت ـم ــاع ــي ،إذ
ت ـض ـم ــن الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـص ـف ـقــات
ال ـبــارزة ،ومــن بينها كــان إصــدار
صـ ـ ـك ـ ــوك اسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة مـ ـ ــن ال ـب ـن ــك
اإلســامــي للتنمية لــدعــم النظام
المالي في دولــه األعـضــاء البالغ
ع ــدده ــا  57دول ـ ــة ،وش ـ ــارك فيها
« »KIBبصفته المدير المشترك،
م ـم ــا أكـ ـ ــد ل ـل ـج ـنــة ع ـل ــى ال ـت ــزام ــه

بـ ـتـ ـط ــوي ــر ق ـ ـ ــدرات ـ ـ ــه ال ـم ـص ــرف ـي ــة
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــاري ـ ــة ف ـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ـ ــواق
اإلقليمية وعزز مكانته في أسواق
رأسـ ـم ــال ال ــدي ــن اإلق ـل ـي ـم ـيــة وأث ــر
ً
إي ـجــاب ـيــا ع ـلــى مـسـتـقـبــل أس ــواق
رأس المال اإلسالمية في الكويت
ً
عموما.
كـمــا نجحت ه ــذه الـصـفـقــة ،إذ
تــم تسعير الصكوك تحت مظلة
برنامج إصدار شهادات االئتمان
للبنك اإل س ــا م ــي للتنمية ا لــذي
تبلغ قيمته  25مليار دوالر بمعدل
رب ــح تـنــافـســي ي ـعــادل  0.908في
المئة سيتم د فـعــه بشكل نصف
سنوي.
وبهذه المناسبةّ ،
عبر المدير
العام إلدارة االستثمار في البنك
ج ـمــال الـ ـب ــراك ،ع ــن م ــدى سـعــادة
جميع العاملين وأعضاء اإلدارة
العليا فــي « »KIBوفـخــرهــم بهذا
اإلنجاز الجديد ،الذي يؤكد متانة
ال ـص ـف ـق ــات االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ال ـتــي
يـشــارك فيها البنك وق ــوة مركزه
المالي من جهة ،إلى جانب دوره
الــرائــد ومكانته في التأثير على
المجتمع من جهة أخرى.
ً
وق ـ ــال ال ـ ـبـ ــراك« ،دائ ـ ـمـ ــا حــرص
 KIBعلى المشاركة في الصفقات
ً
ً
االستثمارية وأدى دورا فعاال في
س ــوق رأس ـم ــال الــديــن اإلقـلـيـمــي،
ت ـح ــت م ـظ ـلــة س ـع ـيــه ال ـم ـتــواصــل
لتعزيز رأسماله وتحقيق التنمية
الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ــة ،إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب دع ــم
المجتمع والتأثير اإليجابي على
حياة األفراد من مختلف الجوانب.
وأضاف البراك« :من هنا ،جاءت
مـشــاركـتـنــا كـمــديــر مـشـتــرك ألول
إصدار صكوك استدامة يصدرها
البنك اإلسالمي للتنمية ،بهدف
مساعدة مختلف الدول األعضاء

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ع ـل ــى م ـكــاف ـحــة ت ـب ـع ــات ف ـي ــروس
ك ــورون ــا (ك ــوف ـي ــد )19-المستجد
ودعـ ـ ــم الـ ـمـ ـش ــاري ــع االج ـت ـمــاع ـيــة
ً
وفقا لبرنامج التمويل المستدام
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص بـ ــال ـ ـب ـ ـنـ ــك اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي
للتنمية ،مع التركيز على تقديم
الـ ـخ ــدم ــات األس ــاسـ ـي ــة وت ـمــويــل
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وتوفير فــرص العمل المناسبة،
وهو ما كان يتماشى مع سياسية
بــرنــامــج  KIBالــرائــد للمسؤولية
االجتماعية الــذي يؤمن بأهمية
تـ ـمـ ـكـ ـي ــن ال ـ ـ ـش ـ ـ ـبـ ـ ــاب وال ـ ـت ـ ـفـ ــاعـ ــل
اإليجابي مع المجتمع وخاصة
خالل األوقات الصعبة».
وأوضـ ـ ـ ــح أن مـ ـش ــارك ــة «»KIB
كمدير مشترك في الصكوك التي
أصدرها البنك اإلسالمي للتنمية
ً
ً
«يعتبر نجاحا كبيرا لنا ،وذ لــك
باعتبارها الصكوك الوحيدة التي
صدرت كاستجابة قوية وردة فعل
سريعة من عــدة أطــراف لتحقيق
ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة وت ـم ــوي ــل
الـ ـمـ ـش ــاري ــع االج ـت ـم ــاع ـي ــة ودعـ ــم
جهود مكافحة الوباء في العديد
من الدول ،وساهمت هذه المبادرة
فــي تـعــزيــز دورنـ ــا ومـكــانـتـنــا في
السوق االستثماري على الصعيد
الــدولــي ،كما وطــدت عالقتنا مع
البنك اإلسالمي للتنمية الحاصل
على تصنيفات ائتمانية ممتازة
من وكاالت التصنيف العالمية.
واش ـ ــار إل ــى أن ه ــذه الـصـكــوك
ت ـع ـت ـبــر اإلصـ ـ ـ ــدار الـ ـع ــام ال ـثــانــي
للبنك اإل ســا مــي للتنمية خــال
عـ ـ ــام  ،2020ال ـ ـتـ ــي جـ ـ ـ ــاء ت بـعــد
إصداره الصكوك الخضراء بهدف
توسيع نطاق برامجه التنموية
ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال الـ ـمـ ـن ــاخ وال ـت ـم ــوي ــل
األخـضــر ،مما يــدل على األهمية

خـطــة التنمية فــي ا لـكــو يــت ،مع
ت ـس ـل ـي ــط ال ـ ـضـ ــوء عـ ـل ــى أه ـم ـيــة
ت ـنــويــع م ـص ــادر ال ــدخ ــل وخـلــق
وظ ــائ ــف ج ــدي ــدة وت ـع ــزي ــز دور
القطاع الخاص ودعم الشركات
الصغيرة والمتوسطة ،لكونها
نـ ــواة أســاس ـيــة ف ــي خ ـلــق فــرص
العمل ومحرك قوي للمساهمة
في التنمية.

عبدالوهاب الرشود

«األهلي» يواصل دعمه لحملة
«لنكن على دراية»
لتعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي حول «عملية االقتراض والتمويل»

جمال البراك
المتزايدة للتمويل المستدام في
مجتمعاتنا وا لـتــو جــه اإليجابي
ل ـ « »KIBللمشاركة فــي مثل هذه
الصفقات المجتمعية».
يـ ـ ــذ كـ ـ ــر أن مـ ـجـ ـل ــة إ س ــا مـ ـي ــك
ف ــا يـ ـن ــا ن ــس نـ ـي ــوز ( )IFNتــا ب ـعــة
ل ـم ـج ـم ــو ع ــة  REDmoneyا ل ـتــي
أ س ـ ـ ـسـ ـ ــت ع ـ ـ ـ ــام  2004ل ـ ـتـ ــزو يـ ــد
الخدمات اإلعالمية في األســواق
العالمية التي تشمل االقتصادات
اإلسالمية الناشئة ،منطقة الشرق
األوســط والمناطق المتقدمة في
أوروبا واألميركتين.
ً
وتقوم المجلة سنويا بتنظيم
ح ـف ــل تـ ــوزيـ ــع جـ ــوائـ ــز ال ـت ـمــويــل
وال ـع ـم ــل ال ـم ـص ــرف ــي اإلس ــام ــي،
كـمــا تنشر أه ــم أخ ـبــار الصيرفة
اإلســام ـيــة فــي الـعــالــم إذ تمتلك
قــاعــدة قــراء واسـعــة النطاق على
مستوى العالم ،وتـقـ ّـدم تغطيات
حصرية وشاملة لألسواق المالية
اإلسالمية العالمية مستفيدة من
شبكة عالقاتها الواسعة لتقديم
رؤيـ ــة ال مـثـيــل ل ـهــا ف ــي األسـ ــواق
العالمية المتوافقة مع الشريعة
اإلسالمية.

ُ
فــي إط ــار دعـمــه لحملة «لنكن
عـلــى درايـ ـ ــة» ،ال ـتــي أطـلـقـهــا بنك
الكويت المركزي واتحاد مصارف
ال ـكــويــت ،بــال ـت ـعــاون م ــع الـبـنــوك
ال ـم ـح ـل ـي ــة ،أكـ ـ ــد الـ ـبـ ـن ــك األهـ ـل ــي
الكويتي ض ــرورة تعميق الفهم
لعملية التمويل للمساعدة في
تعزيز مستوى الثقافة المالية
بين جميع شرائح المجتمع.
وصـ َّـرح علي السماك ،مساعد
ال ـمــديــر ال ـع ــام إلدارة ال ـخــدمــات
المصرفية لألفراد في «األهلي»،
ب ـ ــأن «ح ـم ـل ــة ل ـن ـكــن ع ـل ــى درايـ ـ ــة،
ه ــي م ـ ـبـ ــادرة م ـه ـمــة وم ـط ـلــوبــة،
ويفخر (األهلي) بأن يكون جزء ا
م ـن ـهــا .وه ــي ت ـهــدف إل ــى تــوعـيــة
الـمـسـتـهـلـكـيــن لـفـهــم الـمـنـتـجــات
وال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ــال ـي ــة ال ـم ـتــاحــة
ل ـهــم بـشـكــل أف ـض ــل ،إض ــاف ــة إلــى
مسؤولياتهم عند الحصول على
ه ــذه ال ـم ـن ـت ـجــات ،وم ـســؤول ـيــات
الـ ـبـ ـن ــك تـ ـج ــاهـ ـه ــم عـ ـن ــد ال ـت ـق ــدم
للحصول على القروض».
وف ـ ـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق حـ ـ ــدي ـ ـ ـثـ ـ ــه ع ــن
أهمية فهم أن ــواع الـقــروض ،قال
الـ ـسـ ـم ــاك« :م ـ ــن األه ـم ـي ــة بـمـكــان
أن ي ـف ـهــم ال ـع ـم ــاء ب ـش ـكــل كــامــل
النوعين الرئيسيين من القروض
الشخصية المتاحة لـهــم ،وهما
التمويل االستهالكي والتمويل
اإلسـ ـك ــان ــي .ك ـمــا أنـ ــه م ــن الـمـهــم
أيـضــا مـعــرفــة األش ـخــاص الــذيــن
ي ـحــق ل ـهــم االق ـ ـتـ ــراض ،وش ــروط
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــداد لـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــرض ،ومـ ــواع ـ ـيـ ــد
السداد».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف بـ ـ ـ ـ ـ ــأن الـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــوي ـ ــل
االستهالكي هو تمويل شخصي

ً
«البترول الوطنية» تصدر كتابا
ً
جديدا عن صناعة التكرير بالكويت
أص ـ ـ ــدرت دائ ـ ـ ــرة ال ـع ــاق ــات
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة واإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ب ـش ــرك ــة
ال ـب ـتــرول الــوطـنـيــة الـكــويـتـيــة
ً
ً
كـ ـت ــاب ــا ج ـ ــدي ـ ــدا عـ ــن ص ـنــاعــة
الـتـكــريــر ف ــي ال ـكــويــت ،يحمل
عنوان «دور رائــد في صناعة
التكرير» ،ويقع في  95صفحة
من القطع الكبير.
وقالت مديرة الدائرة خلود
الـ ـمـ ـطـ ـي ــري ،إن إص ـ ـ ـ ــدار ه ــذا
ً
الكتاب يأتي متزامنا مع مرور
ً
س ـت ـيــن عـ ــامـ ــا ع ـل ــى تــأس ـيــس
الشركة ،ويستعرض أدوارهــا
ومهامها منذ تأسيسها عام
 1960و ح ـ ـتـ ــى ي ــو مـ ـن ــا ه ـ ــذا،
بوصفها شركة تكرير النفط
األولى في الكويت.
وأوض ـ ـحـ ــت ال ـم ـط ـي ــري ،أن
ال ـك ـت ــاب يـشـتـمــل ع ـلــى تسعة
أبـ ـ ـ ـ ــواب ،تـ ـق ــدم فـ ــي مـجـمـلـهــا
مـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ـ ــات عـ ـ ـ ــن الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت،
قـ ـب ــل وب ـ ـعـ ــد ظ ـ ـهـ ــور الـ ـنـ ـف ــط،
وت ـس ـت ـع ــرض الـ ـم ــراح ــل ال ـتــي
م ــرت ب ـهــا ال ـشــركــة ومـصــافــي
النفط التابعة لها ،كما تتناول
استراتيجيتها المستقبلية
.2040
وأضافت أن الكتاب يتطرق
ك ــذل ــك إل ـ ــى م ـ ـشـ ــروع ال ــوق ــود
البيئي الضخم ،ا لـتــي توشك
الـ ـش ــرك ــة عـ ـل ــى االن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مــن
ت ـش ـي ـي ــده ،ومـ ــن ال ـم ـن ـت ـظــر أن
ُي ـ ـحـ ــدث ب ـع ــد ت ـش ـغ ـي ـلــه نـقـلــة
نـ ــوع ـ ـيـ ــة ل ـ ـل ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـن ـف ـط ــي
ال ـكــوي ـتــي ،تـسـهــم ف ــي تـعــزيــز
م ـ ـكـ ــانـ ــة وح ـ ـ ـضـ ـ ــور الـ ـك ــوي ــت
عـلــى مـسـتــوى صـنــاعــة النفط
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،م ــن خ ـ ــال إن ـت ــاج
مشتقات نفطية عالية الجودة
وم ـطــاب ـقــة ألح ـ ــدث الـمـعــايـيــر
والمواصفات البيئية العالمية.
وأشارت إلى أن كتاب «دور
رائـ ـ ــد ف ــي ص ـن ــاع ــة ال ـت ـكــريــر»
ً
يتضمن أيـضــا معلومات عن

خلود المطيري

قـطــاع الـتـســويــق الـمـحـلــي في
الشركة ،الذي يتولى مسؤولية
محطات الــوقــود التابعة لها،
ً
ف ـض ــا ع ــن اس ـت ـع ــراض مـهــام
وإنجازات القطاعات األخرى،
ك ــاألم ــن واإلط ـ ـفـ ــاء ،والـصـحــة
والسالمة والبيئة ،والتدريب
والتطوير الوظيفي ،وغيرها.
وذ كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت أن ا لـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب
يستعرض جهود الشركة في
جانب المسؤولية االجتماعية،
وع ــاق ــاتـ ـه ــا ب ـش ــرك ــائ ـه ــا فــي
ال ــداخ ــل والـ ـخ ــارج ،كـمــا يـفــرد
ً
ً
ب ـ ـ ــاب ـ ـ ــا ك ـ ـ ــام ـ ـ ــا ع ـ ـ ــن الـ ـش ــرك ــة
الـكــويـتـيــة ل ـتــزويــد ال ـطــائــرات
بالوقود (كــافـكــو) ،التي تتبع
«البترول الوطنية».
وأع ـ ـ ــرب ـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـط ـ ـيـ ــري عــن
أم ـل ـه ــا ف ــي أن يـ ـق ــدم ال ـك ـتــاب
مـعـلــومــات واف ـي ــة لـمــن يــرغــب
في التعرف على تاريخ وأدوار
ا ل ـش ــر ك ــة ،ال س ـي ـمــا المهتمين
وال ـب ــاح ـث ـي ــن وط ـل ـب ــة ال ـع ـل ــم،
مبينة أن الـكـتــاب مـتــوفــر في
نسخته اإللكترونية ،ويمكن
ت ـنــزي ـلــه واالط ـ ـ ـ ــاع ع ـل ـيــه مــن
خالل حساب الشركة الرسمي
(  )@knpcofficialب ـم ــوا ق ــع
التواصل االجتماعي.

متوسط األجــل ال تتجاوز مدته
خ ـم ــس س ـ ـنـ ــوات ،وال يـ ـج ــوز أن
يتجاوز مبلغ القرض  25ضعف
ال ـ ــرات ـ ــب ،ب ـح ــد أقـ ـص ــى 25.000
ديـ ـن ــارُ .
ويـ ـق ــدم لـلـعـمـيــل بـغــرض
تمويل االحتياجات الشخصية
االستهالكية ،مثل شــراء سيارة
أو أثاث أو الحصول على خدمات
تعليمية أو صـحـيــة .والتمويل
اإلسـكــانــي هــو تـمــويــل شخصي
ط ــوي ــل األج ـ ــل ال ت ـت ـج ــاوز مــدتــه
خمس عشرة سنة ،وال تتجاوز
ق ـي ـم ـت ــه  70.000د يـ ـ ـن ـ ــارُ ،يـ ـق ــدم
للعميل بغرض شراء أو بناء أو
تــرمـيــم سـكــن خـ ــاص .وي ـجــب أال
ت ـت ـجــاوز األق ـس ــاط الـشـهــريــة 40
ف ــي ال ـم ـئــة م ــن دخ ــل األش ـخــاص
ا لـ ـ ـع ـ ــا مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــن و 30فـ ـ ـ ــي ا لـ ـمـ ـئ ــة
للمتقاعدين.
كما وضع «المركزي» سياسات
واض ـ ـ ـحـ ـ ــة ومـ ـ ـ ـح ـ ـ ــددة ل ـت ــوج ـي ــه
عـمـلـيــات االقـ ـت ــراض وال ـت ـمــويــل،
لــذلــك أصـ ــدر لـلـبـنــوك ولـشــركــات
الـ ـتـ ـم ــوي ــل ت ـع ـل ـي ـم ــات واضـ ـح ــة
ومـ ـ ـ ـح ـ ـ ــددة لـ ـ ـت ـ ــزوي ـ ــد ع ـم ــائ ـه ــا
بـتـفــاصـيــل الـ ـق ــرض ،م ـث ــل :قيمه
وعدد األقساط ومواعيد السداد،
نسبة القسط إلى صافي الراتب
وت ـب ـع ــات ع ـ ــدم الـ ـ ـس ـ ــداد .وي ـحــق
ل ـل ـع ـم ـيــل الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى مـهـلــة
يومين على األقل لمراجعة العقد
بشكل شامل قبل التوقيع عليه.
ً
ويمكن للعمالء أيضا الحصول
على مسودة العقد ،التي تتضمن
تفاصيل ،مثل :نوع القرض ومدة
السداد ومقدار القسط والعائد.
وأكد السماك أن هذه الخطوات

علي السماك
ب ــالـ ـغ ــة األه ـ ـم ـ ـيـ ــة ت ـض ـم ــن وع ــي
العمالء بحقوقهم والتزاماتهم
قبل توقيع العقد.
وتتضمن تعليمات «المركزي»
لـ ـلـ ـبـ ـن ــوك ول ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـت ـم ــوي ــل
ضرورة أن تقدم تلك المؤسسات
ال ـم ـشــورة ال ـمــال ـيــة لـلـعـمـيــل قبل
وأثناء التمويل ،وتوضح مخاطر
زيـ ــادة االل ـت ــزام ــات الـمــالـيــة على
العميل ،خصوصا في حالة تغير
أوضــاعــه الـمــالـيــة ،س ـ ً
ـواء بسبب
تغيير العمل ،أو التقاعد.
و م ـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــز مـ ـ ــع أن ت ـس ـت ـم ــر
حملة «لـنـكــن عـلــى درايـ ــة» طــوال
ع ـ ـ ــام  ،2021حـ ـي ــث سـ ـت ــوا ص ــل
نـ ـش ــر الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات األس ــاسـ ـي ــة
حـ ــول الـ ـخ ــدم ــات وال ـم ـم ــارس ــات
المصرفية ،بما في ذلك التعريف
بآلية تقديم الشكاوى ،والخدمات
ال ـ ـتـ ــي ت ـق ــدم ـه ــا ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك ل ـ ــذوي
االحتياجات الخاصة ،والحماية
مــن عمليات االح ـت ـيــال ،وتعزيز
مفهوم االستثمارات واالدخار.

«الخليج» 10 :أيام متبقية للمشاركة
في «الدانة» نصف السنوي
أعـ ـ ـل ـ ــن ب ـ ـنـ ــك الـ ـخـ ـلـ ـي ــج أنـ ــه
يتبقى  10أ ي ــام على الفرصة
األخيرة للمشاركة في سحب
حساب الدانة نصف السنوي
األول لـ ـه ــذا ال ـ ـعـ ــام ،ح ـي ــث إن
األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء  31ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،هــو
الفرصة األخيرة لربح جائزة
ال ــ 1000000دينار .وسيجرى
الـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــب نـ ـ ـص ـ ــف ال ـ ـس ـ ـنـ ــوي
ب ـ ـتـ ــار يـ ــخ  15ي ــو لـ ـي ــو ،2021
بـ ـحـ ـض ــور م ـم ـث ــل م ـ ــن وزارة
التجارة والصناعة ،وممثل من
شركة إرنست آند يونغ.
ودع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدي ـ ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــام
للمجموعة المصرفية لألفراد
ف ـ ـ ــي بـ ـ ـن ـ ــك ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج م ـح ـم ــد
القطان المواطنين والمقيمين
بــالـكــويــت ال ــى االس ـت ـفــادة من
ه ـ ــذه الـ ـف ــرص ــة ،قـ ــائـ ــا« :أي ـ ــام
قليلة تفصلنا عن آخر فرصة
للمشاركة في سحب المليونير
ن ـص ــف الـ ـسـ ـن ــوي ،ف ـق ــد أعـلـنــا
ســابـقــا فــي خـطــة الـسـحــوبــات
الـجــديــدة إضــافــة مـلـيــون آخــر
ك ـجــائــزة نـصــف س ـنــويــة ،إلــى
جـ ــانـ ــب الـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة ال ـس ـن ــوي ــة
الكبرى التي تصل إلى مليون
ونـصــف ،وال ـيــوم أود أن أذكــر
ج ـم ـيــع عـ ـم ــاء ب ـن ــك ال ـخـل ـيــج
بهذه الفرصة ،حيث يمكنهم
المشاركة بفتح حساب الدانة
واإليـ ـ ــداع فـيــه إلـكـتــرونـيــا عن
طريق تطبيق بنك الخليج ،أو
زيــارة أحد فروعنا المنتشرة
فـ ــي أن ـ ـحـ ــاء ال ـ ـبـ ــاد ،وأت ـم ـنــى
الحظ الوفير للجميع!».
ح ـس ــاب الـ ــدانـ ــة م ــن أف ـضــل
حسابات االدخار في الكويت،
ب ـس ـح ــوب ــات ــه الـ ـ ــدوريـ ـ ــة ال ـت ــي
تحمل جوائز قيمة وبمميزاته
ال ـك ـث ـيــرة ل ـحــام ـلــي ال ـح ـســاب،
ف ـه ـنــاك ف ــرص ش ـهــريــة لـلـفــوز
بــألــف دي ـنــار لـعـشــرة فــائــزيــن،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى س ـح ـب ـي ــن رب ــع
س ـنــوي ـيــن ج ــائ ــزة ك ــل منهما

 100000دينار ،وسحب نصف
سـ ـن ــوي ج ــا ئ ــز ت ــه 1000000
ديـ ـ ـن ـ ــار ،والـ ـسـ ـح ــب ال ـس ـن ــوي
الكبير على ا لـجــا ئــزة الكبرى
التي تبلغ  1500000دينار.

مميزات كثيرة
وم ـ ــن ال ـم ـمـ ـي ــزات ال ـع ــدي ــدة
التي يتمتع بها عمالء حساب
الدانة أنه الحساب الوحيد في
ال ـكــويــت الـ ــذي ي ـح ـ ِّـول فــرصــك
بالفوز من السنة الماضية إلى
السنة التالية ،ضمن برنامج
مـكــافــأة الـعـمــاء على وفائهم
ووالئهم لبنك الخليج.
وك ـ ــذل ـ ــك تـ ـم ــت إض ـ ــاف ـ ــة كــل
فـ ــرص ال ــرب ــح ل ـع ـمــاء ال ــدان ــة
الحاليين من عام ( 2020من 1
يناير إلى  31ديسمبر )2020
إلـ ـ ــى سـ ـح ــوب ــات عـ ـ ــام .2021
الـ ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن جـمـيــع
السحوبات تتم بحضور ممثل
من وزارة التجارة والصناعة،
وت ـ ـ ـتـ ـ ــم مـ ـ ــراج ـ ـ ـعـ ـ ــة وتـ ــدق ـ ـيـ ــق
الـ ـسـ ـح ــوب ــات ربـ ـ ــع ال ـس ـن ــوي ــة
والسحب السنوي مــن شركة
إرنست آند يونغ.
ولزيادة فرص الربح ،يجب
على العمالء أن يحافظوا على
المبلغ الـمــودع فــي الحساب،
وأال يقل عن  200دينار ،أو أن
يزيدوه للحصول على فرص
ربــح أكـثــر بــاسـتـمــرار .ويمكن
للعمالء الحصول على فرصة
لدخول السحب الشهري وربع
السنوي والسنوي.

فتح حساب الدانة
وللمشاركة في السحوبات
الـ ـق ــادم ــة ،ي ـجــب ف ـتــح حـســاب
الدانة بمبلغ  200دينار على
األقل ،إضافة إلى التقدم بطلب
مــن خــال الخدمة المصرفية

محمد القطان

عـبــر الـمــوبــايــل /اإلن ـتــرنــت ،أو
زي ـ ــارة أقـ ــرب ف ــرع لــ"الـخـلـيــج"
للعمالء الحاليين .أما العمالء
ال ـج ــدد ،فعليهم زيـ ــارة أق ــرب
فــرع للبنك ،بعد حجز موعد
للزيارة عن طريق تطبيق Visit
 ،Gulf Bankالذي يجعل بدوره
تجربة الزيارة أكثر سهولة.

إيداع أكثر لفرص أكثر
وي ـ ـت ـ ـيـ ــح ال ـ ـب ـ ـنـ ــك إمـ ـك ــانـ ـي ــة
اإليـ ـ ـ ـ ــداع فـ ــي ح ـ ـسـ ــاب الـ ــدانـ ــة
بـ ـسـ ـه ــول ــة وي ـ ـ ـسـ ـ ــر ،ل ـت ـم ـك ـيــن
العمالء من زيادة فرصهم في
ال ـفــوز ،حيث يمكنهم اإلي ــداع
عن طريق :الخدمة المصرفية
عبر الموبايل /اإلنترنت ،ومن
خـ ـ ــال خ ــدم ــة الـ ــدفـ ــع ال ــذات ــي
ا لـ ـج ــد ي ــدة " ،"ePayأو ز يـ ــارة
أي من أفــرع "الخليج" ،أو عن
ٔ
ٓ
طــريــق اج ـهــزة ال ـصــراف االلــي
ٔ
 / ATMوا ج ـ ـ ـهـ ـ ــزة ا ل ـ ـصـ ــراف
ٓ
اال ل ـ ـ ـ ـ ــي ا لـ ـتـ ـف ــا عـ ـل ــي  ،ITMأو
االتصال بمركز خدمة العمالء
 .1805805كما يمكن إنشاء أمر
إي ـ ــداع م ـجــانــي م ــن حـســابــات
أخـ ـ ـ ــرى لـ ـ ــدى "الـ ـخـ ـلـ ـي ــج" إل ــى
حساب الدانة.

ةديرجلا
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اقتصاد

تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

معركة اإلدارة االقتصادية تكمن في اكتساب المصداقية ونيل الثقة
من الصعب المراهنة على التشكيل الحكومي األخير لعالج األوضاع الحالية
ذكر «الشال» أن النفط
والغاز يساهمان في صناعة
الناتج المحلي اإلجمالي
بنسبة  35.9في المئة لقطر،
وبنسبة  31.2في المئة
للسعودية ،و 26في المئة
لإلمارات 44.9 ،في المئة
للكويت التي بدأت نهضتها
قبل تلك الدول الثالث.

االرتفاع
الحالي
ألسعار النفط
لن يكفي
لمعادلة
الموازنة
وزير المالية

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــري ـ ـ ــر "الـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــال"
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي األس ـ ـبـ ــوعـ ــي إن
الفارق ما بين اقتصاد أحادي
م ـص ــدر ال ــدخ ــل وآخ ـ ــر مـتـعــدد
الـ ـمـ ـص ــادر ،ش ــاس ــع ،والـ ـف ــارق
أك ـثــر خ ـط ــورة إذا ك ــان مـصــدر
ال ــدخ ــل الـ ــواحـ ــد مـ ـ ــادة أولـ ـي ــة،
الطلب عليها وحركة أسعارها
ت ـم ـل ـي ـهــا م ـت ـغ ـي ــرات خ ــارج ـي ــة
ال تـحـكـمـهــا ال ــدول ــة الـمـنـتـجــة،
ويــزداد الوضع خطورة مع كل
ارتفاع في مساهمة تلك السلعة
ف ــي االقـ ـتـ ـص ــاد ،وم ـ ــع اع ـت ـمــاد
ال ـم ــال ـي ــة الـ ـع ــام ــة ش ـب ــه ال ـك ـلــي
ً
عليها ،خصوصا إذا كانت تلك
السلعة نــا ضـبــة ،أو مستهدفة
إلضـعــافـهــا بــالـتـقــادم العلمي،
وتـلــك هــي ح ــال الـكــويــت وحــال
ً
سوق النفط حاليا.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــر "حـ ـت ــى
ل ــو أردن ـ ــا ال ـت ــواض ــع ،وتــوقـفـنــا
ع ــن م ـق ــارن ــة اق ـت ـص ــاد الـكــويــت
م ــع اق ـت ـص ــادات م ـت ـفــوقــة ،مثل
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد الـ ـ ـن ـ ــرويـ ـ ـج ـ ــي ،أو
اقتصادات بال مــوارد طبيعية
مـ ـث ــل س ـ ـن ـ ـغـ ــافـ ــورة وفـ ـنـ ـلـ ـن ــدا،
وق ـ ـ ـصـ ـ ــرنـ ـ ــا ال ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــارنـ ـ ــة ع ـل ــى
اقـتـصــادات نفطية فــي الـجــوار
الـجـغــرافــي ،نلحظ م ــدى تفوق
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ف ـ ــي إدم ـ ــانـ ـ ـه ـ ــا ع ـلــى
النفط ،فالنفط والغاز يساهمان
ف ــي ص ـن ــاع ــة ال ـن ــات ــج الـمـحـلــي
اإلجمالي بنسبة  35.9في المئة
لقطر ،وبنسبة  31.2في المئة
للمملكة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة،
و 26في المئة لإلمارات العربية
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،ب ـي ـن ـمــا ت ـب ـل ــغ تـلــك
النسبة للكويت  44.9في المئة،
والـكــويــت ب ــدأت نهضتها قبل
تـلــك ال ــدول ال ـثــاث ،مــا ينطبق
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـن ـ ـف ـ ــط يـ ـنـ ـطـ ـب ــق ع ـل ــى
ال ـم ــوازن ــة ال ـع ــام ــة ،صـحـيــح أن
الموازنة العامة ال تعكس وضع

المالية العامة ،ولكن النتائج
السلبية الرتفاع اعتمادها على
إيرادات النفط أقرب للتحقق".
و ل ـف ــت إ لـ ــى أن ق ـطــر تعتمد
على النفط والـغــاز فــي تمويل
نفقاتها العامة بنسبة  81في
ال ـم ـئ ــة ،وال ـس ـع ــودي ــة  56.1في
المئة ،واإلمارات  25.1في المئة
لموازنتها االتحادية ،وأقل لكل
إمارة ربما باستثناء أبوظبي،
وللكويت نحو  90في المئة.
وأع ــاد "ال ـشــال" إلــى األذه ــان
تـ ـص ــريـ ـح ــا لـ ـ ــوزيـ ـ ــر ال ـم ــال ـي ــة
األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع قـ ـ ـب ـ ــل
الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــت ،ي ــذك ــر
بـ ـ ــأن االرت ـ ـفـ ــاع
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــال ـ ـ ــي

ألسعار النفط لن يكفي لمعادلة
الموازنة العامة حتى لو بلغت
أ س ـ ـعـ ــاره  90دوالرا أ م ـي ــر ك ــي
للبرميل ،وان ا لــو ضـ ــع الما لـي
ال يحتمـل االستدامـة مـن دون
إصالح مالي جراحي وجوهري،
والتصريح صحيح في محتواه،
وال ــواق ــع أن ــه م ـك ــرر ع ـلــى مــدى
ع ـق ــود م ــن ال ــزم ــن ،والـمـطـلــوب
تــرجـمـتــه إل ــى م ـشــروع محترم
ومـلـتــزم بــه ،فكل التصريحات
ال ـقــدي ـمــة وال ـم ـمــاث ـلــة،

 %106.4نمو سيولة بورصات
الخليج في 2020
أفــاد تقرير «الـشــال» ،بــأن إجمالي سيولة بورصات
الخليج السبع ارتفع من مستوى  318.5مليار دوالر في
عام  ،2019إلى مستوى  657.4مليارا في عام  ،2020أي
ً
حقق نموا بحدود  106.4في المئة ،الفتا إلى أن معظم
الفارق الكبير الرتفاع السيولة جاء من ارتفاع سيولة
ً
السوق السعودي .وارتفاع السيولة كان شامال لمعظم
ال ـبــورصــات الـسـبــع ،حـيــث حققت  5أس ــواق ارتـفــاعــات
نسبية كبيرة ،لكن متباينة ،فيما حقق سوقان انخفاضا
في مستوى السيولة.
وأشار إلى أن أعلى ارتفاع نسبي بالسيولة في عام
 2020كان من نصيب السوق السعودي ،بحدود 130.8
فــي المئة ،مقارنة بسيولة عــام  ،2019وحقق مؤشره
مكاسب هي األعلى في اإلقليم وبحدود  3.6في المئة.
وثاني أعلى ارتفاع نسبي في مستوى السيولة حققته
بــورصــة قطر بنحو  41فــي الـمـئــة .وذل ــك االرت ـفــاع في
مستوى السيولة لــم ينتج عنه ســوى مكاسب طفيفة
ً
جدا للمؤشر ،وبنحو  0.1في المئة.
وذكر التقرير أن بورصة الكويت حققت ثالث أعلى
ارتفاع نسبي بنحو  34.3في المئة ،لكن مؤشرها العام
خــالــف مـســار الـسـيــولــة ،وحـقــق أعـلــى انـخـفــاض ضمن
أسواق اإلقليم بنحو  11.7-في المئة.
ولفت «الشال» إلى أن سوق أبوظبي كان رابع األسواق
التي ارتفعت سيولتها بنحو  28.1في المئة ،ومؤشره
انخفض ،وإن بشكل طفيف ،بنسبة  0.6-في المئة ،أي
ً
أقل األسواق هبوطا في مؤشر أسعارها .وآخر األسواق

ً
ارتـفــاعــا فــي السيولة كــان ســوق دبــي بنسبة  23.6في
ً
الـمـئــة ،ومــؤشــره أيـضــا خــالــف مـســار سيولته ،وحقق
ثاني أعلى انخفاض ضمن أسواق اإلقليم ،بنحو 9.9-
في المئة.
وذك ــر أن أكـبــر انـخـفــاض نسبي فــي السيولة حققه
سوق مسقط ،بفقدان سيولته في عام  2020نحو 38.1-
في المئة ،ومؤشره حقق ثالث أعلى خسائر في اإلقليم
بنحو  8.1-في المئة .واالنخفاض اآلخــر في السيولة
حققته بورصة البحرين ،التي فقدت سيولتها في عام
 2020نحو  25-في المئة عن مستواها في عام ،2019
ً
ومؤشرها أيضا وافـق اتجاه السيولة ،وحقق خسائر
بنحو  7.5-في المئة.
وأوضح التقرير أن ذلك يعني أن  4أسواق باإلقليم
كانت في توافق بين حركة السيولة وحركة المؤشرات،
فيما ثالثة أس ــواق أخــرى خالف فيها مسار السيولة
مسار المؤشرات ،ويفترض أال تطول مخالفة األسعار
التجاه السيولة ،وفي محاولة لرصد توجهات السيولة
ألول شهرين للسنة الحالية ( ،)2021يبدو أنها مستمرة
في االرتفاع مقارنة بأول شهرين من عام  2020لألسواق
مجتمعة ،وبزيادة بنحو  147.6في المئة ،ومع اتساق
أكبر ما بين اتجاه السيولة زيادة أو نقصا ،حيث سارت
فــي نـفــس االت ـج ــاه لخمسة أسـ ــواق مــن الـسـبـعــة ،ومــع
ارتفاع أسعار النفط ،تبدو أسواق اإلقليم أكثر جاذبية
في عام .2021

حـ ـت ــى تـ ـل ــك ال ـ ـتـ ــي ت ـض ـم ـن ـت ـهــا
أهـ ـ ـ ـ ــداف خـ ـط ــط الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة ،تــم
ً
العمل بعكسها تماما ،وزيادة
رق ــم الـنـفـقــات الـعــامــة مــن 21.5
مليار دينار للموازنة الحالية
إلــى نحو  23مـلـيــارا للموازنة
الـقــادمــة ،مؤشر على استمرار
المسار العكسي للمصرح به.
وشـ ـ ـ ـ ـ ــدد عـ ـ ـل ـ ــى انـ ـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ـ ــادام
ً
اإلص ـ ــاح ب ــات حـتـمـيــا ولـيــس
ً
خ ـ ـيـ ــارا ،وم ـ ـ ــادام ع ــام ــل الــوقــت

ً
بات حادا في تأثيره على تكلفة
اإلصالح ،وحتى إمكاناته ،فإن
م ـع ــر ك ــة اإلدارة اال ق ـت ـص ــاد ي ــة
العامة في اكتساب المصداقية
ونـيــل الـثـقــة ،وذل ــك لــن يتحقق
م ــا ل ــم تـعـلــن أه ـ ــداف اإلص ــاح
ً
وجدوله الزمني ،وتلتزم تماما
بتحقيقها .ال ـنــاس حـتــى هــذه
ال ـل ـح ـظــة ي ـش ـك ـكــون ف ــي ك ــل ما
تـعـلـنــه ال ـح ـك ــوم ــة ،ف ــا الـعـجــز
ال ـ ـمـ ــالـ ــي م ـ ــن وج ـ ـهـ ــة ن ـظ ــره ــم

صحيح ،وال حجم االحتياطيات
المالية صحيح ،لذلك تستمر
ال ـ ـم ـ ـط ـ ــال ـ ـب ـ ــة ب ـ ــالـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــات
ال ـش ـع ـبــويــة ،وآخ ــره ــا مـطــالـبــة
بزيادة مخصصات الطلبة.
وأ ضـ ـ ـ ـ ــاف "إن ل ـ ــم ت ـس ـت ـطــع
الحكومة شرح حراجة األوضاع
وتداعياتها المحتملة ،وإذا لم
يتبع ذلــك كل ما يجعل الناس
تـ ـص ــدق ال ـح ـك ــوم ــة وجــدي ـت ـهــا

من الخطأ فهم االرتفاع الحالي للنفط
بأنه تكرار للعقد السحري ٢٠١٤-٢٠٠٣
الفجوة المالية بموازنات دول الخليج منذ  ٢٠١٥لن يغيرها واقع السوق
ً
قال «الشال» إنه واستكماال لمغزى فقرة «إدمان
النفط» فــي تقريرنا لـهــذا األسـبــوع كــان لوكالة
بلومبرغ رأي داعم لمغزى فقرتنا ،فالكاتبة كارين
يونغ تذكر بمقالة في  12الجاري ،أن على دول
الخليج النفطية اإلف ــادة القصوى من االرتفاع
الـحــالــي ألس ـعــار الـنـفــط ،ألن ــه االرت ـف ــاع األخـيــر،
فالكاتبة تشير إلــى أن الفضل بانتعاش سوق
النفط يعود إلى خفض المعروض منه نتيجة
اتفاق «أوبك ،»+وبدء انتعاش اقتصادي مع بداية
السيطرة على جائحة «كوفيد ،»19-وتوقف إنتاج
وانخفاض في المخزونات على مدى عام ،وهو
أمر لن يستمر ،وإلى التفاصيل:
يعتقد أنه من الخطأ فهم االرتفاع الحالي في
األسـعــار على أنــه تـكــرار للعقد السحري لــرواج
سوق النفط للفترة  ،2014-2003وربما بسببه
أدمـنــت دول النفط انـفــات السياسات المالية،
وبات معها سعر  70دوالرا للبرميل الحالي غير
كاف لتوازن الموازنات العامة ،وهو ما ذكره وزير
ٍ
المالية الكويتي عن حالة الكويت األسبوع قبل
ً
ً
الفائت ،وكان تقديرا صحيحا.
فالفجوة المالية الـتــي طــالــت مــوازنــات دول

الخليج النفطية منذ عام  2015لن يغيرها واقع
سوق النفط ،وعليه ،فالحاجة باتت ُملحة لتنويع
مصادر الدخل ،فالطلب على النفط سوف يصل
ً
إلى أقصاه قريبا ،والمنافسة مع الطاقة النظيفة
سوف تشتد ،وعلى مستوى دول مجلس التعاون
الخليجي سوف تفشل إيرادات النفط في تحقيق
أه ــداف النمو ،وخطورتها فــي انعكاسها على
تــوقـعــات خـلــق الــوظــائــف لـمــواطـنـيـهــا ،أي أزمــة
بطالة سافرة.
وتضيف الكاتبة أنــه فــي الــزمــن القصير إذا
اسـتـمــر االل ـت ــزام بخفض إن ـتــاج دول «أوب ــك ،»+
فــربـمــا تستقر أس ـعــار الـنـفــط لـعــام  2021حــول
ً
 70دوالرا ،وذل ــك س ــوف يحسن كـثـيــرا مــن أداء
متساو.
اقتصادات دول المجلس ،وإن بشكل غير
ٍ
فالدول خارج «أوبك» ،مثل قطر ُ
وعمان والبحرين،
قــد تستفيد أكـثــر ،بسبب عــدم تقيدها بخفض
اإلنتاج ،لكن ُعمان والبحرين ستظالن تعانيان
العجز المالي .بينما الدول الثالث األخرى ،فإن
االستثناء الــوحـيــد هــو لــإمــارات ،فيما ستظل
السعودية والكويت تعانيان العجز المالي .ومنذ
عام  ،2015باتت دول المجلس عميلة في سوق

 7.1مليارات دينار إجمالي موجودات «برقان» في 2020
قال "الشال" ،في تقريره األسبوعي ،إن بنك برقان أعلن
نـتــا ئــج أ عـمــا لــه للسنة المنتهية فــي  31ديسمبر .2020
ولفتت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم
الضرائب) بلغ  34.1مليون دينار ،بانخفـاض مقداره 50.8
مليونا ،أي ما نسبته  59.8في المئة مقارنة بنحو 84.9
مليـونا في عام .2019
وأشار إلى أن االنخفاض في مستوى األرباح الصافية
يعزى إلى انخفاض الربح التشغيلي للبنك ،مقابل ارتفاع
جملة المخصصات ،إذ بلغ انخفاض ا لــر بــح التشغيلي
نحو  30.4مليون دينار أو بنحو  20.8في المئة ،في حين
ار تـفـعــت جملة المخصصات بنحو  27.9مليون دينار
بنسبة  56.8في المئة.
وفي التفاصيل ،انخفض إجمالي اإليرادات التشغيلية
ً
بنحو  35.4مليون دينار أو بنسبة  14.3في المئة ،وصوال
إ ل ــى نـحــو  212.8مليونا مـقــار نــة بنحو  248.2مليونا،
وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند صافي إيرادات الفوائد
ً
بنحو  27.1مليون دينار ،وصوال إلى نحو  140مليونا،
ً
بعد أن كان نحو  167.1مليونا ،وانخفض أيضا بند صافي
إيرادات األتعاب والعموالت بنحو  5.7ماليين دينار ،ليصل
إلى  32.7مليونا ،مقارنة بنحو  38.4مليونا.
وانخفض إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أقل
من انخفاض إجمالي اإليرادات التشغيلية ،بنحو  5ماليين
دينار أو بنسبة  4.4في المئة ،عندما بلغ نحو  97.2مليونا
مقارنة بنحو  102.2مليون دينار ،نتيجة انخفاض جميع
بنود المصروفات التشغيلية.
وبـلـغــت نسبة إجـمــالــي الـمـصــروفــات التشغيلية إلــى
إجمالي اإليرادات التشغيلية نحو  45.7في المئة ،مقارنة
بنحو  41.2في المئة .وارتفعت قيمة إجمالي المخصصات
بنحو  27.9مليون د يـنــار أو بنحو  56.8فــي المئة كما

فــي اسـتـبــاق الـعــاج لــأوضــاع
ووقــوف ـهــا قـ ــدوة للتضحيات،
ال تـصــريــح يـنـفــع ،وال مـشــروع
إصــاح يمكن أن يتحقق ،ومن
الصعب المراهنة على التشكيل
الحكومي الحالي لتحقيق ذلك".

أسلفنا ،حين بلغت نحو  77.1مليونا ،مقارنة مع نحو
 49.2مليونا في نهاية عام  .2019وبذلك ،انخفض هامش
صافي الربح إلى نحو  12.6في المئة ،مقارنة بنحو 24.5
في المئة بنهاية عام .2019
وتظهر البيانات المالية ارتفاع إجمالي موجودات البنك
بنحو  25.1مليون دينار ،أو ما نسبته  0.4في المئة ،ليبلغ
إجمالي الـمــوجــودات نحو  7.106مليارات ديـنــار مقابل
 7.081مليارات في نهاية عام  ،2019حيث ارتفع بند النقد
والنقد المعادل بنحو  205ماليين دينار أو بنسبة 33.4
في المئة ،وصوال إلى نحو  819.5مليونا ( 11.5في المئة
من إجمالي الموجودات) ،مقارنة بنحو  614.5مليونا (8.7
في المئة من إجمالي الموجودات).
ً
وارتـ ـف ــع أي ـض ــا ح ـجــم مـحـفـظــة الـ ـق ــروض والـسـلـفـيــات
ً
بنحو  60.7مليون دينار ،أو بنسبة  1.4في المئة ،وصوال
إل ــى نـحــو 4.345م ـل ـيــارات ( 61.1فــي الـمـئــة مــن إجمالي
الموجودات) ،بعد أن كان في نهاية عام  2019نحو 4.284
مليارات ( 60.5في المئة من إجمالي الموجودات).
وبـلـغــت نـسـبــة قـ ــروض وس ـلــف لـلـعـمــاء إل ــى إجـمــالــي
الودائع واألرصدة األخرى نحو  75في المئة ،مقارنة بنحو
 75.5فــي ا لـمـئــة .بينما حقق بند المستحق مــن البنوك
والؤسسات المالية األخرى انخفاضا بنحو  235.3مليون
ً
دينار أو بنسبة  33.4في المئة ،وصــوال إلى نحو 469.5
مليونا ( 6.6في المئة من إجمالي الموجودات) ،مقارنة
بنحو  704.8مــايـيــن دي ـنــار ( 10فــي الـمـئــة مــن إجمالي
الموجودات) في نهاية عام .2019
وتشير األرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب
ً
حقوق الملكية) سجلت ارتفاعا بلغت قيمته  97.6مليون
دي ـنــار ونـسـبـتــه  1.6فــي ال ـم ـئــة ،لـتـصــل إل ــى نـحــو 6.226
مليارات ،بعد أن كانت  6.129مليارات في نهاية عام .2019

وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات
نحو  87.6في المئة ،مقارنة بنحو  86.6في المئة بنهاية
عام .2019
وت ــذك ــر ن ـتــائــج تـحـلـيــل ال ـب ـيــانــات ال ـمــال ـيــة ،أن جميع
ً
مؤشرات ربحية البنك سجلت انخفاضا مقارنة بنهاية
عام  ،2019إذ انخفض مؤشر العائدعلى معدل موجودات
ً
البنك (ROA) ،ليصل إلى نحو  0.5في المئة قياسا بنحو
 1.2في المئة .وانخفض مؤشر العائد على معدل حقوق
المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) ،ليصل إلى
ً
نحو  4.7في المئة مقابل  11.3في المئة .وانخفض أيضا
مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) ،ليصل إلى نحو
 13في المئة ،بعد أن كان  33.1في المئة.
وانخفضت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك
(EPS) إلى نحو  9.4فلوس مقابل  24.1فلسا .وبلغ مؤشر
مضاعف السعر /ربحية السهم الواحد ( )P/Eنحو 22.7
ض ـع ـفــا ،م ـقــارنــة بـنـحــو  12.6ض ـع ـفــا ،نـتـيـجــة انـخـفــاض
ربحية السهم بنحو  61في المئة مقابل انخفاض نسبي
أقل للسعر السوقي للسهم ،وبحدود  29.9في المئة .وبلغ
مؤشرمضاعـف السعـر /القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.6
مرة ،مقارنة بنحو  0.8مرة في نهاية عام .2019
وأعلن البنك نيته توزيع أربــاح نقدية  5في المئة من
القيمة االسمية للسهم ،أي ما يعادل  5فلوس و 5في المئة
ً
ً
أ سـهــم منحة ،و ه ــذا يعني أن السهم حقق عــا ئــدا نقديا
بلغت نسبته  2.3في المئة على سعر اإلقفال المسجل في
ً
نهاية ديسمبر  ،2020والبالغ  213فلسا للسهم الواحد.
وكانت توزيعات األرباح عن عام  2019بلغت  12في المئة
توزيعات نقدية فقط.

االق ـتــراض لتمويل عجوزاتها ،وفــي عــام 2020
وحده زاد مستوى اقتراضها بنحو  35في المئة
عن مستوى عام .2019
وعلى المدى المتوسط ،ما سيصنع الفارق
بين تلك الــدول هو االستثمار الذكي ،ســواء في
مجال الطاقة التقليدية أو المتجددة .والسعودية
ب ــدأت ذل ــك ،مـثــل االسـتـثـمــار فــي مـجــال التكرير
بالهند ،وصناعة الكيماويات في تكساس ،أو
تسييل الغاز الطبيعي أو تقنيات الهيدروجين
األخـ ـض ــر .ول ـعــل األهـ ــم ف ــي تـمـيـيــز ال ـنــاجــح من
ال ـف ــاش ــل ،وه ــو رب ــط االس ـت ـث ـم ــارات الـحـكــومـيــة
القادمة بكل مــا يمكنه توفير وظــائــف مواطنة
دائ ـمــة ،وبـنـفــس الـمـفـهــوم يـكــون الــدعــم للقطاع
الخاص ،ذلــك هو ما يضمن االنتقال اآلمــن إلى
حقبة ما بعد النفط .نذكر ذلك للتأكيد على ما
سـبــق أن حــذرنــا وغـيــرنــا مـنــه ،فــالـكــويــت ،وهــي
ً
األكثر إدمانا على النفط ،يجب أن تصحو ،فلم
ً
يعد توزيع الثروة بدال من استثمارها مستداما،
ولم يعد الثمن الذي يتسبب فيه الفشل في فهم
متطلبات المستقبل محتمال.

١٢
اقتصاد
العتيبي :الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم التأمين إنجاز متكامل
ةديرجلا
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ب ـم ـن ــاس ـب ــة إص ـ ـ ـ ــدار ال ــائ ـح ــة
الـتـنـفـيــذيــة ل ـل ـقــانــون رق ــم ()125
لسنة  2019بشأن تنظيم التأمين،
ّ
عبر رئيس وحدة تنظيم التأمين
م ـح ـم ــد ال ـع ـت ـي ـبــي عـ ــن اع ـ ـتـ ــزازه
واف ـت ـخــاره لـمــا قــامــت بــه اللجنة
ال ـع ـل ـي ــا لـ ـل ــوح ــدة مـ ــن إن ـ ـجـ ــازات
ق ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة تـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـت ــأس ـي ــس
الــوحــدة من الناحية المؤسسية
وال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة ،وال ـ ـ ــذي تـ ــوج في
إنجاز الالئحة التنفيذية لقانون
تنظيم التأمين كأول عمل تشريعي
ورقــابــي متكامل معني بحاضر
ومستقبل قطاع التأمين في دولة
الكويت.
وأكـ ـ ـ ــد أن ال ـ ــوح ـ ــدة فـ ــي ه ــذا
ً
اإلنجاز تعمل استرشادا بالرؤية
السامية لحضرة صاحب السمو
الشيخ نــواف األحمد عندما قال:
"فالوطن يستحق ...والمواطنون
يـتـطـلـعــون إلـ ــى إنـ ـج ــاز حقيقي
مـلـمــوس يـلـبــي طـمــوحــاتـهــم في
حاضر آمن ومستقبل واعد ."...
وأش ــار العتيبي إل ــى أن ــه رغم
حــداثــة إنـشــاء الــوحــدة فــي بداية
فـبــرايــر  ،2020والـ ــذي تــزامــن مع

ال ـظ ــروف االسـتـثـنــائـيــة الصعبة
الـ ـت ــي مـ ــازالـ ــت تـعـيـشـهــا ال ـب ــاد
نتيجة انتشار فيروس كورونا،
والتداعيات الصحية واالقتصادية
الناتجة عــن ذل ــك ،فإننا واجهنا
هذا التحدي الكبير بطموح أكبر،
ً
واستطعنا باقتدار المضي قدما
نـحــو تحقيق األه ـ ــداف والـمـهــام
التي تضمنها القانون ( )125لسنة
 2019بشأن تنظيم التأمين ،وعلى
رأسها إصدار الالئحة التنفيذية
لقانون تنظيم التأمين.
وأكد العتيبي أن إطالق الالئحة
التنفيذية للقانون ( )125لسنة
 2019بشأن تنظيم التأمين يأتي
اليوم بمنزلة إعالن انطالق قطاع
التأمين الكويتي لمرحلة جديدة
مــن التنظيم والــرقــابــة ،والـتــي تم
اسـتـسـقــاء أسـ ــاس األفـ ـك ــار فيها
من الحدود الدنيا المحالة إليها
بموجب قــانــون تنظيم التأمين
م ــع م ــراع ــاة أف ـضــل الـمـمــارســات
التنظيمية والــرقــابـيــة العالمية
والتي أتــت لتتناسب مع طبيعة
أعمال وأنشطة التأمين في دولة
الكويت.

وأش ـ ـ ــار ال ـع ـت ـي ـبــي إلـ ــى حــرص
الـلـجـنــة الـعـلـيــا ف ــي ال ــوح ــدة على
إش ـ ـ ــراك ك ــل ال ـج ـه ــات ال ـم ـع ـن ـيــة –
ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة وجـمـعـيــات
الـنـفــع ال ـعــام والـصـحــف المحلية
وك ــل ال ـشــركــات وأص ـح ــاب المهن
الـتــأمـيـنـيــة ال ـخــاض ـع ـيــن ألح ـكــام
المادة ( )2من القانون ( )125لسنة
 - 2019بصياغة أفكار هذه الالئحة،
وتـ ــم ف ـتــح ال ـم ـج ــال قـبـيــل إصـ ــدار
الــائ ـحــة لـتـلـقــي ك ــل الـمـقـتــرحــات
والتعليقات ،وقد ورد إلى الوحدة
مجموعة مــن الـمــاحـظــات بلغت
 347مالحظة صادرة عن أكثر من
 45جهة.
وأكــد العتيبي أن هــذه الالئحة
ً
ً
أتـ ــت الـ ـي ــوم تــأس ـي ـســا وان ـط ــاق ــا
لـمـشــروع تنظيمي رقــابــي وطني
قــابــل لـلـتـطــويــر م ــع مـ ــرور الــوقــت
واس ـت ـمــرار األع ـم ــال ،وفـعـلــت هــذه
الالئحة العديد من اإلجراءات التي
كان يعانيها قطاع التأمين الكويتي
سابقا ،فالتطور والتأقلم مع أنشطة
وأع ـمــال التأمين أمــر مهم لتطور
القطاع نفسه تنظيميا ورقابيا،
األمر الذي سينعكس بشكل مباشر

economy@aljarida●com

على االقتصاد الكويتي بشكل عام.
وعبر عن عميق الشكر والتقدير
لجميع الجهات واألشخاص الذين
ســاه ـمــوا ف ــي تـقــديــم المقترحات
واآلراء ،ومن ضمنهم بنك الكويت
ال ـم ــرك ــزي ،وهـيـئــة أس ـ ــواق ال ـمــال،
وهيئة تشجيع االستثمار المباشر،
وجهاز حماية المنافسة ،ووحدة
الـ ـتـ ـح ــري ــات ال ـم ــال ـي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة،
ً
واالتحاد الكويتي للتأمين ،مثمنا
روح المسؤولية والشراكة الحقيقية
لالرتقاء باالقتصاد الوطني.
ك ـمــا ذك ــر ن ــائ ــب رئ ـي ــس وح ــدة
تـنـظـيــم ال ـتــأم ـيــن ع ـبــدال ـلــه نبيل
الـ ـسـ ـن ــان أن الـ ــوحـ ــدة قـ ــد أعـلـنــت
إصدار القرار رقم ( )21لسنة 2021
بـشــأن إص ــدار الالئحة التنفيذية
لـلـقــانــون رق ــم ( )125لـسـنــة 2019
ب ـشــأن تنظيم الـتــأمـيــن ،حـيــث تم
نشر الالئحة بالجريدة الرسمية
(الـكــويــت الـيــوم) ضمن الـعــدد رقم
( )1527الـصــادر الـيــوم  21مارس
 ،2021وتتكون الالئحة التنفيذية
ً
الـ ـص ــادرة م ــن ( )11ب ــاب ــا و()340
مادة ،ونظمت في طياتها ترخيص
وقيد شــركــات التأمين ،وشركات

إعادة التأمين ،ومجمعات التأمين،
وفروع شركات التأمين األجنبية،
وتـ ـح ــدي ــد االلـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــات ال ـمــال ـي ـ ــة
الـمـتـعـلـقــة ب ــال ـم ــاءة الـمـطـلــوبــة،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى تـنـظـيــم سـيــاســة
االستثمار الواجب اتباعها من قبل
شركات التأمين وتنظيم سياسات
وإجراءات عمليات تحويل الوثائق
واالن ــدم ــاج واالس ـت ـح ــواذ ،وفــض
وتـســويــة ال ـم ـنــازعــات التأمينية،
وتحديد اإلطار الشامل للمخالفات
والجزاءات.
وقـ ــد أكـ ــد ال ـس ـنــان أن الــائـحــة
استحدثت تنظيم أنشطة تأمينية
جديدة مثل إدارة مطالبات التأمين،
وك ــذل ــك إنـ ـش ــاء ق ــاع ــدة ال ـب ـيــانــات
والـ ـسـ ـج ــات ال ـت ــأم ـي ـن ـي ــة ،وال ـت ــي
تـسـتـخــدم ف ــي إصـ ـ ــدار الـسـجــات
التأمينية الناتجة عــن استقبال
وحـ ـ ـف ـ ــظ وتـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادل الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
والبيانات التأمينية والمطالبات
ال ـتــأم ـي ـن ـيــة ال ـخ ــاص ــة بــأص ـحــاب
ومستخدمي المعلومات التأمينية.
وأش ــار السنان إلــى أن الالئحة
الـتـنـفـيــذيــة م ـت ــوف ــرة ف ــي الـمــوقــع
الــرسـمــي لــوحــدة تنظيم التأمين

محمد العتيبي

عبدالله السنان

 ،www.iru.gov.kwو ن ـف ــاذ ه ــا
ً
يبدأ اعتبارا من الـيــوم ،وأنــه على
كــل ال ـشــركــات والـمـهــن التأمينية
الخاضعة ألحـكــام ال ـمــادة ( )2من
ال ـقــانــون رق ــم ( )125لـسـنــة 2019
توفيق أوضــاعـهــا خــال سنة من
تــاريــخ نشر هــذه الالئحة ،وبذلك
يوقف العمل بكل اللوائح والقرارات
السارية قبل نفاذ القانون بتاريخ
.2019/09/01

وفـ ــي ال ـخ ـتــام نـ ــوه ال ـس ـنــان أن
الــوحــدة كــانــت قــد طــرحــت فــي 23
يـنــايــر الـمــاضــي م ـســودة الالئحة
التنفيذية الستطالع الرأي بشأنها،
وأكد أنه تم األخذ بالكثير من اآلراء
ً
والمالحظات ،إيمانا من الوحدة
بـ ــأن إشـ ـ ــراك الـفــاعـلـيــن ف ــي قـطــاع
التأمين الكويتي في عملية صناعة
ال ـقــرار يمثل منهج عمل واضحا
يسهم في إعالء المصلحة العامة.

«داو جونز» يتراجع ويسجل خسائر أسبوعية بعد قرار «الفدرالي»

ً
المستثمرون يضخون أمواال قياسية في األسهم ...وسهم «فيسبوك» يقفز بعد تعليقات زوكربيرغ
ت ـ ــراجـ ـ ـع ـ ــت مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرات األس ـ ـهـ ــم
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي خ ـت ــام ج ـل ـســة أمــس
األول ،ب ـعــد ق ـ ــرار ب ـنــك االح ـت ـيــاطــي
الفدرالي ومع استمرار القلق حيال
ارتفاع عوائد سندات الخزانة.
وق ــرر بـنــك االحـتـيــاطــي الـفــدرالــي
عدم تمديد تخفيف متطلبات رؤوس
األموال للبنوك ،التي تم إقرارها بعد
أزمة الوباء ،إذ كان هذا البند يسمح
للبنوك باالحتفاظ ب ــرؤوس أمــوال
أق ــل مـقــارنــة بــالـسـنــدات والـحـيــازات
األخرى.
وتـعــرضــت أسـهــم الـبـنــوك بصفة
خاصة للهبوط بعد قرار االحتياطي
الفدرالي ،إذ انخفضت أسهم "جيه
بي مورغان" و"ويلز فارجو" بنحو
 1.6فــي الـمـئــة و 2.9فــي الـمـئــة على
الترتيب.
ك ـم ــا اس ـت ـم ــر تـ ـض ــرر م ـع ـنــويــات
المستثمرين في "وول ستريت" من
صعود عائد سندات الخزانة ألجل
 10سنوات أعلى  1.75في المئة ألول
ً
مرة منذ  14شهرا.
و ه ـ ـ ـبـ ـ ــط مـ ـ ــؤ شـ ـ ــر "داو ج ـ ــو ن ـ ــز"
الصناعي بنسبة  0.7فــي المئة أو
 234نقطة ليغلق عند  32.627ألف
نقطة ،لينخفض  0.5فــي المئة في
األسبوع الجاري.
ك ـمــا ت ــراج ــع م ــؤش ــر ""S&P 500
بشكل هامشي بلغ  0.06في المئة أو
نقطتين ليسجل  3913نقطة ،ليسجل
ً
ً
هبوطا أسبوعيا بنحو  0.8في المئة.

في حين ارتفع "نــاســداك" بنسبة
 0.7ف ــي ال ـم ـئــة م ــا ي ـع ــادل  99نقطة
ليصل إلــى  13.215ألــف نقطة ،لكنه
انخفض في األسبوع الجاري بنحو
 0.8في المئة.
وقفز سهم فيسبوك بأكثر مــن 4
ً
فــي المئة فــوق مستوى  290دوالرا
ل ـل ـس ـه ــم الـ ـجـ ـمـ ـع ــة بـ ـع ــد ت ـع ـل ـي ـقــات
أدل ــى بـهــا الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي مــارك
زوكـ ـ ــرب ـ ـ ـيـ ـ ــرغ وت ـ ـش ـ ـيـ ــر إلـ ـ ـ ــى تـ ـح ــول
فـ ــي وج ـ ـهـ ــة ن ـ ـظـ ــره ب ـ ـشـ ــأن ت ـحــديــث
خصوصية مستخدمي أجـهــزة أبل
ال ــذي قــد يـضـعــف إع ــان ــات الشبكة
االجتماعية.
ح ــارب زوكــرب ـيــرغ مــع شــركــة آبــل
ب ـس ـبــب مـ ـخ ــاوف م ــن أن اإلع ــان ــات
ا ل ـم ـخ ـص ـصــة ع ـل ــى  Facebookقــد
تتضرر من تحديث نظام التشغيل
الـ ـمـ ـع ــروف ب ــاس ــم  iOS 14ألج ـه ــزة
 Apple iPhoneو .iPad
خالل األسابيع القليلة الماضية،
أ طـ ـل ــق  Facebookح ـم ـلــة إ عــا ن ـيــة
لـلــدفــاع عــن اإلعــانــات المخصصة.
وتقول إن اإلعالنات المستهدفة هي
مفتاح نجاح الشركات الصغيرة.
لكن زوكــربـيــرغ غير موقفه أثناء
إجـ ـ ـ ــراء م ـق ــاب ـل ــة م ـع ــه ع ـل ــى تـطـبـيــق
 .Clubhouseعندما سئل عن شركة
 ، Appleقال" :الحقيقة هي أنني واثق
مــن أننا سنكون قــادريــن على إدارة
هذا الموقف بشكل جيد وسنكون في
وضع جيد" بحسب موقع .investors

وأضاف" :أعتقد أن من الممكن أن
ن ـكــون فــي وض ــع أق ــوى إذا شجعت
تغييرات  Appleالمزيد من الشركات
على إجراء التجارة اإللكترونية على
منصاتنا".
يـ ـحـ ـت ــوي كـ ــل جـ ـه ــاز  iPhoneو
 iPadعلى ّ
معرف فريد يسمى .IDFA
ويسمح تحديث  iOS 14الـقــادم من
 Appleللمستخدمين بتعطيل قدرة
التطبيق على تتبع أنشطتهم.
لكن  Facebookواآلخــريــن الذين
يبيعون إعالنات الهاتف المحمول

يـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــدون عـ ـ ـل ـ ــى ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـعـ ــرف
ل ـل ـم ـســاعــدة ف ــي تــوج ـيــه اإلع ــان ــات
للمستخدمين .يمثل اإلعالن حوالي
 98في المئة من عائدات .Facebook
كشفت بيانات بنك أوف أميركا،
أمس األول ،أن المستثمرين ضخوا
ً
ً
مبلغا قياسيا قدره  68.3مليار دوالر
فــي صـنــاديــق األس ـهــم فــي األسـبــوع
المنتهي في  17مارس ،حتى في وقت
أدى ارتفاع قــوي لعائدات السندات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة إل ـ ــى ت ـ ـهـ ــاوي ال ـم ــؤش ــر
ناسداك الذي كان يرتفع بشدة.

واس ـت ـق ـط ـبــت ص ـن ــادي ــق األس ـهــم
األميركية  53مليار دوالر في الوقت
الـ ــذي واص ـل ــت فـيــه سـيــاســة نقدية
فائقة التيسير تعزيز اإلقـبــال على
المخاطرة.
لكن بنك أوف أميركا حذر من أن
تشديد األوضــاع المالية العالمية،
في ظل ثماني عمليات لرفع أسعار
الفائدة في أنحاء العالم منذ بداية
العام الحالي مقابل خمس عمليات
خفض.
فــي غـضــون ذل ــك ،تمسك مجلس

روسيا ترفع
أسعار الفائدة
رفـ ــع ال ـم ـص ــرف ال ـم ــرك ــزي
الــروســي ،أمــس األولّ ،
معدل
الفائدة الرئيسي إلى  4.5في
المئة في خطوة مفاجئة تأتي
في وقت تسعى السلطات إلى
احتواء ارتفاع أسعار المواد
الـغــذائـيــة فــي حين تـلــوح في
األفق عقوبات غربية جديدة.
وشهدت روسيا في األشهر
األخ ـ ـ ـيـ ـ ـ ّـرة ارت ـ ـفـ ــاعـ ــا ل ـم ـع ـ ّـدل
ال ـت ـض ــخ ــم وت ــراجـ ـع ــا لـسـعــر
صرف الروبل ،في ظل ضغوط
تــواج ـه ـهــا ال ـس ـل ـطــات بسبب
ارتفاع أسعار المواد الغذائية
خالل الجائحة.
وج ــاء فــي بـيــان للمصرف
ال ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي أن "االن ـ ـت ـ ـعـ ــاش
السريع للطلب وارتفاع ّ
معدل
ال ـت ـض ـخــم ي ــدف ـع ــان بــات ـجــاه
الـ ـع ــودة إل ــى س ـ ّيــاســة نـقــديــة
م ـحــايــدة" ،مـتــوقـعــا مواصلة
رفع ّ
معدل الفائدة.
ّ
ويأتي رفــع معدل الفائدة
بواقع  0.25نقطة مئوية ،وهي
ال ـخ ـطــوة األول ـ ــى م ــن نــوعـهــا
منذ أواخر عام  ،2018مفاجئا
للخبراء.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة
االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــة ت ـ ــاتـ ـ ـي ـ ــان ـ ــا
إيفدوكيموفا ،إن رفــع ّ
معدل
الفائدة يأتي ردا على ارتفاع
للتضخم فاق التوقعات.
م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال تـيـمــوثــي
"بلوباي
آش الخبير في مركز
ّ
آسيت ماناجمنت" ،إنه توقع
رفع ّ
معدل الفائدة نظرا لتزايد
ال ـم ـخ ــاط ــر ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة
وال ـت ـلــويــح ب ـف ــرض عـقــوبــات
غربية جديدة.
وب ـ ـ ـ ـ ــدأت أس ـ ـع ـ ــار ال ـ ـمـ ــواد
الـغــذائـيــة فــي روس ـيــا ترتفع
اعـ ـتـ ـب ــارا مـ ــن م ـ ــارس ،2020
مدفوعة بتراجع أسعار النفط
الروبل بعد
وانخفاض قيمة
ّ
أشهر من تراجع التضخم إلى
مستويات قياسية.

االح ـت ـي ــاط ــي االت ـ ـحـ ــادي األم ـيــركــي
ً
بتعهده بالمضي قدما في تجاهل
التضخم وإبقاء أسعار الفائدة قرب
الصفر حتى  2024على األقــل .لكن
العوائد على األوراق المالية ألجل
عـشــر س ـنــوات ارتـفـعــت بـشــدة أمــس
الخميس إلى  1.75في المئة.
وأوق ـ ـ ـ ــدت ت ـل ــك الـ ـخـ ـط ــوة ش ـ ــرارة
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات بـ ـي ــع ضـ ـخـ ـم ــة ف ـ ــي وول
ستريت فيما نزل المؤشر ناسداك
 100الزاخر بشركات التكنولوجيا
 3.1بــالـمـئــة ،ليمحو مــا يــزيــد على
 400مليار دوالر من قيم الشركات
في جلسة واحدة.
وج ـ ـ ــذب ـ ـ ــت ص ـ ـ ـنـ ـ ــاديـ ـ ــق األسـ ـ ـه ـ ــم
ا ل ـعــا ل ـم ـيــة  347م ـل ـي ــار دوالر مـنــذ
بداية العام الحالي لتماثل التدفقات
القياسية الداخلة لألسهم المسجلة
في  2017ككل.
وع ـلــى أسـ ــاس س ـن ــوي ،ق ــال بنك
أوف أميركا إن التدفقات الداخلة هذا
العام بلغت  1.6تريليون دوالر وهو
مستوى الفت.
وف ـ ــي أوروب ـ ـ ـ ــا ،ان ـخ ـف ــض مــؤشــر
"ستوكس  "600األوروبي بنسبة 0.7
في المئة أو  3نقاط ليغلق عند 423
نقطة ،لكنه حقق مكاسب أسبوعية
هامشية تبلغ  0.06في المئة.
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا ه ـ ـ ـبـ ـ ــط " ف ـ ـ ــو تـ ـ ـ ـس ـ ـ ــي "100
البريطاني بنسبة  1.05فــي المئة
( 71-نقطة) إلى  6708نقاط ،وتراجع
"داكـ ـ ــس" األل ـم ــان ــي  1.05ف ــي الـمـئــة

ً
( 154-نقطة) مسجال  14.621ألف
نـق ـطــة ،وان ـخ ـفــض "ك ـ ــاك" الـفــرنـســي
 1.07ف ــي ا ل ـم ـئــة ( 64-ن ـق ـطــة) عند
 5997نقطة.
وق ـلــص الـمـسـتـثـمــرون مــراكــزهــم
االستثمارية القصيرة فــي الــدوالر
خـ ـ ــال األسـ ـ ـب ـ ــوع الـ ـم ــاض ــي ألدنـ ــى
مستوى في تسعة أشهر ،مع صعود
ً
العملة األميركية أخيرا.
وأظ ـه ــرت بـيــانــات لـجـنــة الـعـقــود
اآلج ـلــة للسلع األمـيــركـيــة ،أن قيمة
صافي المراكز القصيرة في الدوالر
"شورت سيلينغ" تراجعت إلى 13.40
مليار دوالر في األسبوع المنتهي
فــي يــوم ال ـســادس عشر مــن مــارس،
وهــو أقــل مستوى منذ التاسع من
يونيو ،ومقارنة بنحو  22.29مليار
دوالر في األسبوع السابق له.
وجاء هبوط قيمة الرهانات على
هبوط الــدوالر األميركي مع ارتفاع
عوائد سندات الخزانة في األسابيع
األخيرة ،ما دعم جاذبية الدوالر.
وارتفع عائد السندات األميركية
ألجـ ــل  10سـ ـن ــوات أع ـل ــى  1.75في
الـمـئــة أمـ ــس ،ألول م ــرة مـنــذ يناير
من عــام  ،2020مع توقعات تسارع
التضخم مــع تعافي االقـتـصــاد من
تداعيات الوباء.
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إكسباندر...
وجه جديد في عائلة
«ميتسوبيشي المال»

١٣

سيارات

سيارة رياضية متعددة
االستخدامات بسبعة مقاعد
يوسف العبدالله insta: @Yousfalabdullah

ً
في إطار توسع فئاتها ،خرجت ميتسوبيشي إكسباندر الجديدة كليا لعام 2021
كسيارة رياضية متعددة االستخدامات بسبعة مقاعد ،وبتصميم جديد وداخلية
الفتة.
و«الجريدة» وبعد تجربة قيادتها في البالد بدعوة خاصة من شركة المال موتورز
الوكيل الحصري لعالمة ميتسوبيشي في الكويت ،تسلط الضوء اليوم عليها من
خالل صفحة السيارات للحديث عن مواصفاتها وتفاصيلها.

ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي خ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ــوة ل ـ ـ ـتـ ـ ــوس ـ ـ ـيـ ـ ــع
موديالتها ،أطلقت المال موتورز
ميتسوبيشي إكسباندر الجديدة
ً
ك ـ ـل ـ ـيـ ــا لـ ـ ـع ـ ــام  ،2021ا ل ـ ـس ـ ـيـ ــارة
الرياضية متعددة االستخدامات
ذات المقاعد السبعة واإلمكانيات
المتنوعة ،التي توفر مستويات
ال مثيل لها مــن الــراحــة والمزايا
ً
العملية ،فضال عن أقصى درجات
الجودة والقيمة العالية.
وتـ ـ ـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـيـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــوبـ ـ ـيـ ـ ـش ـ ــي
ً
إكسباندر ا لـجــد يــدة كليا بأعلى
وأف ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــزاي ـ ـ ــا وأكـ ـ ـث ـ ــره ـ ــا
ً
ت ـق ــدم ــا ف ــي ال ـت ـص ـم ـيــم ال ــداخ ـل ــي
والـ ـخ ــارج ــي ع ـلــى ح ــد سـ ـ ــواء ،إذ
ت ـت ـم ـت ــع الـ ـمـ ـقـ ـص ــورة ال ــداخ ـل ـي ــة
بـمـســاحــة واف ـ ــرة ،وس ـعــة تخزين
كـبـيــرة وأم ــاك ــن لـحـفــظ األغ ــراض
ال ـش ـخ ـص ـيــة ،وأحـ ـ ــدث الـتـقـنـيــات
الذكية ،فيما روعي في التصميم
الخارجي االرتفاع الجيد للسيارة
ع ـ ــن سـ ـط ــح ال ـ ـطـ ــريـ ــق وسـ ـه ــول ــة
التحكم بثبات ا لـسـيــارة ،لقيادة
شــا مـلــة متكاملة ا لـعـنــا صــر أكثر
ً
تطورا ومتعة.
وتعتبر سيارات الكروس أوڤر
وال ـس ـي ــارات الــريــاض ـيــة مـتـعــددة
االس ـت ـخ ــدام ــات ال ـمــدم ـجــة ،الفئة
ً
األســرع نموا في المبيعات على
مستوى قطاع السيارات العالمي.
و مـ ـ ـن ـ ــذ عـ ـ ـ ــام  ،2013س ـج ـلــت
ً
هـ ــذه ال ـف ـئــة م ــن الـ ـسـ ـي ــارات ن ـمــوا
ً
متواصال في دول مجلس التعاون
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي ،ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن
تستمر زيــادة المبيعات وبنفس
الــوت ـيــرة ف ــي ال ـس ـنــوات الـمـقـبـلــة،
وتم تحقيق هذا النمو الملحوظ
للمبيعات بفضل العمالء بالدرجة
األولى ،الذين يرغبون في سيارات

ت ـش ـت ـمــل ع ـل ــى ت ـج ـه ـي ــزات تـلـبــي
متطلبات الحياة العصرية ،وتقدم
ل ـهــم ج ـم ـيــع ال ـم ــزاي ــا ال ـم ــوج ــودة
في السيارات الرياضية متعددة
االسـ ـتـ ـخ ــدام ــات ،م ـثــل الـتـصـمـيــم
األنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــق ووض ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـقـ ــاعـ ــد
المرتفعة ،كما أنها تتوفر بسعر
مماثل لسيارات الركاب.

أداء مميز
ويـ ـت ــم الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ال ـق ــوة
ال ـ ـم ـ ـم ـ ـيـ ــزة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي تـ ـشـ ـتـ ـه ــر ب ـه ــا
إكسباندر ،من خالل محرك عالي
االستجابة مجهز بعمود كامات
ع ـل ــوي مـ ـ ــزدوج ،بـسـعــة  1.5لـتــر،
ً
يضم  16صماما ،مع نظام MIVEC
المتقدم عبر التحكم اإللكتروني
المبتكر فــي توقيت الصمام من
ميتسوبيشي ،بما يجعل صعود
مرتفع شاهق ،وعلى متن السيارة
سـبـعــة أش ـخ ــاص بــالـغـيــن مهمة
فائقة السهولة.
أم ــا بالنسبة لــارتـفــاع الجيد
عن سطح الطريق الممتاز في فئة
إكسباندر ،فيمنح السائق الثقة
الكاملة للقيادة على الطرق الوعرة
أو المغمورة بالمياه ،فيما يعزز
ً
نظام التعليق المدعوم جيدا ،إلى
جانب مــاصــات الصدمات عالية
األداء ،والهيكل الصلب وخفيف
الوزن ،ثبات السيارة على الطريق
ويوفر راحة ركوب ال مثيل لها.

ً
ت ـس ـت ـشــرف ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ،وش ـب ـكــا
ً
ع ـل ــوي ــا م ــن ال ـ ـكـ ــروم ،ومـصــابـيــح
أمــامـيــة  LEDمــائـلــة إل ــى الـخـلــف،
ومـصــابـيــح ن ـهــاريــة ،كـمــا تحمل
الواجهة األمامية تصميم الــدرع
الديناميكية المميزة من ابتكار
م ـي ـت ـســوب ـي ـشــي م ـ ــوت ـ ــورز ،الـ ــذي
ً
يضمن مزيدا من الحماية للمشاة
والركاب على حد سواء.
أ مــا بالنسبة لموقع مصابيح
 LEDفقد تــم ترتيبها على شكل
م ـج ـم ــوع ــة أش ـ ـبـ ــه ب ــال ـك ــري ـس ـت ــال
ووضعها في مكان أعلى لضمان
رؤي ــة أف ـضــل لـلـســائــق .مجموعة
ال ـم ـصــاب ـيــح الـخـلـفـيــة  LEDعلى
شكل حرف  Lتمتد باتجاه الباب
الـ ـخـ ـلـ ـف ــي ،وتـ ـضـ ـف ــي عـ ـل ــى شـكــل

ً
السيارة من الخلف طابعا يوحي
بالقوة.
وتــم تجهيز السيارة بعجالت
ّ
ماسية قياس  16بوصة
ألمنيوم
بــدرجـتـيــن مــن األلـ ـ ــوان ،وهــوائــي
على شكل زعنفة سمكة القرش،
إضافة إلى كاميرا للرؤية الخلفية
ت ـق ــع ف ـ ــوق الـ ـب ــاب ال ـخ ـل ـف ــي ،كـمــا
تنساب ا لـمـصــدات الجانبية مع
خطوط الهيكل على نحو سلس
ومتناسق ،بينما تشكل األلــواح
الجانبية وا لــر بــع الخلفي منها،
تكملة مثالية تبرز المظهر القوي
والمنحوت للسيارة.
وتضم إكسباندر قاعدة عجالت
ي ـب ـلــغ طــو ل ـهــا  2.775م ـل ــم ،فيما
يبلغ ال ـطــول اإلجـمــالــي للسيارة

 4.475م ـ ـلـ ــم ،و ع ــر ضـ ـه ــا 1.750
ملم ،وارتفاعها  1.700متر (خط
ً
الـ ــوسـ ــط)  1.730 /مـ ـت ــرا (ال ـخ ــط
العالي).

التصميم الداخلي
وركــز فريق العمل الــذي تولى
مـهـمــة تـصـمـيــم إك ـس ـبــانــدر على
تقديم مقصورة داخلية واسعة
تعكس ثقافة كــرم الضيافة عند
الـ ـش ـع ــب الـ ـي ــاب ــان ــي الـ ـت ــي ي ـشــار
إ لـيـهــا بكلمة "،"OMOTENASHI
ف ـهــي تــوفــر راحـ ــة فــائ ـقــة لجميع
الركاب السبعة البالغين ،بفضل
المقاعد الداعمة للجسم ،ووسائل
ال ــراح ــة ال ـفــاخــرة ،وكــذلــك ال ـمــواد

مزايا السالمة

التصميم الخارجي
وت ـت ـم ـي ــز الـ ــواج ـ ـهـ ــة األم ــامـ ـي ــة
م ــن إك ـس ـب ــان ــدر ب ــإط ــال ــة تـشـمــل
خ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوط تـ ـ ـصـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــم عـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة

Apple carplay

عــالـيــة ال ـج ــودة الـمـسـتـخــدمــة في
المقصورة الداخلية.
وت ــوف ــر ال ـم ـق ـصــورة الــداخـلـيــة
أق ـص ــى درج ـ ـ ــات ال ـ ـهـ ــدوء بـفـضــل
استخدام مواد خاصة تعمل على
امتصاص الضوضاء واالهتزازات
ب ـش ـكــل فـ ـ ّـعـ ــال ،وت ـض ـم ــن تـجــربــة
ً
قيادة هادئة جدا.
أمـ ــا بــال ـن ـس ـبــة ل ـن ـظــام تكييف
ال ـ ـهـ ــواء ،فـيـشـتـمــل ع ـل ــى ثـمــانـيــة
مستويات لتعديل المروحة في
األمـ ـ ـ ــام ،وأرب ـ ـعـ ــة م ـس ـت ــوي ــات فــي
الخلف ،إضافة إلى أربــع فتحات
خـلـفـيــة فــي ال ـس ـقــف ،للمحافظة
ع ـلــى ال ـش ـع ــور ب ــال ــراح ــة لجميع
الركاب.
فيما تتيح المرونة في إعدادات
ال ـ ـم ـ ـقـ ــاعـ ــد الـ ـمـ ـصـ ـمـ ـم ــة ل ـت ـل ـب ـيــة
االحـتـيــاجــات الـمـتـغـيــرة ،سهولة
أك ـثــر ف ــي الـتـحـمـيــل .كــذلــك يمكن
طي مسند الذراع إلى األسفل في
الصف الثاني من المقاعد ،وطي
م ـقــاعــد ال ـص ــف ال ـثــانــي وال ـثــالــث
بشكل مسطح الستيعاب األحمال
الطويلة.

تصوير جورج ريجي

ً
حرصت إكسباندر الجديدة كليا على توفير وسائل الترفيه والتشغيل
الذكية من خــال نظام صوتي مع شاشة متصل بالهاتف الذكي SDA -
المتوافق مع نظام أبل كار بالي وأندرويد أوتو ،بما يتيح سهولة تشغيلالموسيقى ،والمكالمات ،والخرائط ،والرسائل ،كل هــذا لتحظى بقيادة
ً
أكثر متعة وأمانا.

عملية وواسعة
تتسم سيارة إكسباندر بالكثير من المساحة العملية التي تفي باحتياجات الجميع،
حتى مع وجود ركاب في الصف الثالث من المقاعد ،تبقى المساحة المخصصة لألمتعة
ً
كافية الستيعاب أربع زجاجات مياه سعة كل منها  20لترا.
أما بالنسبة لمزايا حفظ المقتنيات والتخزين في إكسباندر ،فتضم إضافة إلى صندوق
ً
التابلو كال من ،جيوب الباب ،حامالت المشروبات ،جيوب ظهر المقعد ،صندوق الكونسول
األرضــي ،درج أسفل مقعد الراكب األمامي ،إضافة إلى منطقة لألمتعة تقع تحت أرضية
الصندوق الخلفي.

ول ـ ـتـ ــوف ـ ـيـ ــر أع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوي ــات
السالمة ،روعي أثناء عملية تصميم
السيارة تعزيز مواصفات السالمة
وتحسينها بشكل كبير ،من خالل
ت ــزوي ــده ــا ب ـه ـي ـكــل م ـت ـط ــور ُم ـع ــزز
لــأمــان أث ـنــاء ال ـت ـصــادم ( )RISEمن
تصميم ميتسوبيشي موتورز ،الذي
يمتص الطاقة الناتجة عن التصادم
بشكل فعال ،ويحافظ على سالمة
الـمـقـصــورة إل ــى الـحــد األق ـصــى في
حالة حدوث اصطدام.

كما تــم تــزويــد جميع األب ــواب
األربـعــة بدعامات تعزز الحماية
للركاب ،وذلك من خالل الحد من
تـشـ ّـوه األبـ ــواب نتجية التصادم
الجانبي.
ً
تحظى إكسباندر أيضا بحزمة
متنوعة من مزايا السالمة واألمان
النشطة بما فيها نظام الفرامل
المانعة لالنغالق ( )ABSإشــارة
الـتــوقــف ال ـط ــارئ ( ،)ESSالتحكم
النشط بثبات السيارة ( ،)ASCإلى
جانب التحكم المساعد لإلقالع
على المرتفعات (.)HAS

األلوان
تتوفر إكسباندر بستة أ لــوان
مميزة للتصميم الخارجي هي،
أحـ ـم ــر مـ ـع ــدن ــي ،ب ـ ــرون ـ ــزي داكـ ــن
معدني ،جرافيت رمادي معدني،
أسود حالك ميكا ،كوارتز أبيض
لؤلؤي ،فضي استرليني معدني.
وق ــام ــت مـيـتـســوبـيـشــي بـبـنــاء
عــام ـت ـهــا ال ـت ـج ــاري ــة ف ــي جـمـيــع
أنحاء العالم مع مجموعة مختارة
مــن س ـيــارات الـسـيــدان وس ـيــارات
الدفع الرباعي ذات األداء الجيد
والتصميم األنيق.
وي ـ ـعـ ــود تـ ــاريـ ــخ الـ ـش ــرك ــة األم
إل ــى سـبـعـيـنـيــات ال ـق ــرن الـتــاســع
عشر حين قامت الشركة بإنتاج
سيارات تجارية لسوقها المحلي
فــي الـيــابــان ،وتــم انـتــاج سـيــارات
ال ــرك ــاب ألول م ــرة فــي ع ــام 1960
على نطاق واسع.

شحن للهواتف

ً
يمكن لجميع الركاب في إكسباندر الجديدة كليا شحن هواتفهم الذكية
وغيرها من األجهزة اإللكترونية ،إذ يوجد في الصفوف الثالثة من المقاعد
ً
ً
مصدر لتيار كهربائي بجهد  12فولتا خاصا بكل صف من المقاعد ،يقع
على نحو مالئم بجوار مساحة مخصصة لحفظ المتعلقات الشخصية.

تجربة ةديرجلا.

قيادة آمنة ومريحة
ك ــان م ــن ال ــاف ــت خ ــال ق ـي ــادة إكـسـبــانــدر
الجديدة العديد من التفاصيل الالفتة ،على
رأس ـه ــا اق ـت ـصــاديــة ال ـم ـحــرك ف ــي اسـتـهــاك
ً
الوقود الذي كان حاضرا بقوة في الوقت
الذي كانت المركبة مــزودة بمحرك ناعم
استطاع من خالله الصانع الياباني أن
يعكس تلك النعومة على راحــة القيادة
التي كانت واضحة خالل قيادتها على
الطريق.
إكسباندر استطاعت مــزج متطلبات
الشباب قبل األس ــرة داخ ــل المركبة من
خــال تجهيزها بأنظمة ترفيه حديثة
أب ـ ــرزه ـ ــا شـ ــاحـ ــن "ال ـ ــواي ـ ــرل ـ ــس" ال ــذك ــي
للهواتف إضافة إلى شاشة لمس سهلة
التحكم.
الحديث عن إكسباندر هو الحديث عن
سنوات طويلة من الخبرات استطاعت من
خاللها الجلوس على كرسي الصدارة وهو
األم ــر ال ــذي غـيــر مـسـتـغــرب مــن إصـ ــدار فئة
جديدة بهذه القوة والتجهيزات.
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تأجل طــرح الجزء الثاني من فيلم "ا لـســم"  Venomإ لــى  17سبتمبر المقبل،
بدال من طرحه  25يونيو القادم ،بسبب طرح فيلم "السرعة والغضب Fast "9
 And Furiousفي نفس اليوم.
ومن المقرر أن يطرح الجزء الثاني من العمل تحت اسم Venom: Let There
 ،Be Carnageوالذي انتهى من تصويره المخرج آندي سيركيس.
وحقق الجزء األول من الفيلم إيرادات وصلت إلى  856مليون دوالر حول العالم،
وتدور قصة  Venomحول إيدي بروك التي يجسدها توم هاردي ،والذي ظهر
ألول مرة فى أفالم سبايدر مان ،الشخصية التي تحولت من شخص عادى إلى
شخص خــارق للطبيعة شرير بسبب تعرضه لهجوم من كائن فضائي منحه
ق ــدرات خــارقــة وأص ـبــح داخ ـلــه يــواجــه قــوى الـشــر والـخـيــر ،ويــواجــه الـعــديــد من
األ حــداث التي يسعى للتغلب عليها والسيطرة على الكوكب ،و هــو من بطولة
توم هاردي ،وميشيل ويليامز ،ووودي هارلسون ،وجيني سليت.

ملصق «السم »2

روبي تتخلى عن شعرها األشقر للمرة
األولى منذ دخولها عالم التمثيل
تستعد لتجربة سينمائية جديدة في مواجهة رامي مالك

روبي وهي تتجول بباروكة سوداء

تعمل الممثلة العالمية الشهيرة
مارجوت روبي على تحضير نفسها
لتجسيد دورها في فيلمها الجديد
مــع المخرج ديفيد أو راس ــل ،وهي
التجربة التي دفعتها إلــى التخلي
للمرة األولى عن شعرها األشقر منذ
دخولها عالم التمثيل.
وكـ ـ ـشـ ـ ـف ـ ــت ت ـ ـ ـقـ ـ ــاريـ ـ ــر ف ـ ـن ـ ـيـ ــة ع ــن
ب ـعــض ال ـص ــور ال ـت ــي ت ــم الـتـقــاطـهــا
للنجمة العالمية وهــي تتجول في
ب ـعــض األسـ ـ ــواق ال ــواق ـع ــة ب ـشــوارع
ك ــال ـي ـف ــورن ـي ــا ،لـ ـش ــراء م ـس ـت ـلــزمــات
الشخصية التي تلعبها في الفيلم.
وأوض ـ ـحـ ــت ال ـت ـق ــاري ــر أن روب ــي
ظـهــرت وه ــي تــرتــدي بــاروكــة شعر
س ـ ــوداء الـ ـل ــون ،وال ـت ــي ظ ـه ــرت بها
للمرة األول ــى فــي كواليس تصوير
العمل ا لــذي تتكتم على تفاصيله،
ولكن كشفت الكواليس أنها تتقاسم
مـشــاهــدهــا مــع نـجــم الـعـمــل الـفـنــان
العالمي رامي مالك.

وحصدت الصور ،التي انتشرت
عـبــر مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
عددا هائال من المشاهدات وعالمات
اإلعجاب للنجمة الجميلة ،وخاصة
أنـ ـه ــا ال ـ ـمـ ــرة األول ـ ـ ـ ــى الـ ـت ــي ي ــراه ــا
ال ـج ـم ـه ــور ب ـط ـل ــة م ـخ ـت ـل ـفــة ت ـمــامــا
وب ــاروك ــة شـعــر سـ ــوداء ال ـلــون بعد
أن ارت ـب ـطــت ف ــي أذه ـ ــان متابعيها
وجـمـهــورهــا بـلــون شـعــرهــا األشـقــر
منذ دخ ــول عــالــم التمثيل ،ولكنها
ً
بصدد تجسيد دور مغاير تماما في
فيلمها الجديد مع المخرج ديفيد أو
راسل ،والذي لم يتحدد اسمه بعد.
وف ــى ال ـس ـيــاق ذاتـ ــه ،يـعــد الفيلم
الـ ــذي تـسـتـعــد ل ــه روب ـ ــي ،ه ــو األول
لـلـمـخــرج ديـفـيــد أو راسـ ــل ،مـنــذ أن
أخـ ــرج فـيـلــم  ،Joyف ــي ح ـيــن تعتبر
رو ب ــي ممثلة و مـنـتـجــة سينمائية
أسترالية من مواليد  2يوليو ،1990
ورشحت في وقت سابق لجائزتي
أوسكار وجائزة بافتا ،كما وضعتها

م ـج ـلــة ت ــاي ــم ف ــي عـ ــام  2017ضمن
قائمة أكثر  100شخص تأثيرا في
العالم ،وفي  2019كانت ضمن أعلى
الممثالت أجرا في العالم.
وك ــان ــت روب ـ ــي ب ـ ــدأت مـسـيــرتـهــا
ال ـف ـن ـي ــة ف ــي أواخ ـ ـ ــر ع ـق ــد ال ـ ـ ـ 2000
ف ــي أفـ ــام أس ـتــرال ـيــا مـسـتـقـلــة ،قبل
الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي م ـس ـل ـســل الـ ــدرامـ ــا
جيران ( ،)2011–2008بعدها انتقلت
إل ــى ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة وشــاركــت
فــي مسلسل بــان آم (،)2012–2011
ثـ ــم ال ـ ـ ـ ــدور الـ ـ ـ ــذي أك ـس ـب ـه ــا ش ـه ــرة
واسعة "نعومي الباجلي" في فيلم
ال ـك ــوم ـي ــدي ــا الـ ـ ـس ـ ــوداء "ذئ ـ ـ ــب وول
ستريت" إنـتــاج عــام ( ،)2013ومنذ
ذلك الحين استمر صعود نجمها مع
أفــام مثل أسطورة طــرزان (،)2016
كما جـســدت دور هــارلــي كــويــن في
ع ــام ( ،)2016ثــم ب ــراي ــدز أوف بــري
(.)2020

مارجوت روبي

روزيه

ملصق حفل «األوسكار»

جال جادوت

تسريب «جاستس لييغ» عبر منصات اإلنترنت

االحتفال بـ «األوسكار» يقام في محطة قطار

روزيه تحطم الرقم القياسي بـ «»On The Ground

تسربت نسخة عالية الجودة للفيلم الجديد "جاستس لييغ"  ،Justice Leagueعبر منصات
اإلنترنت والمواقع الخاصة ببث األفالم ،تزامنا مع طرحه في دور العرض السينمائي.
وتسبب التسريب في أزمة كبرى للقائمين على الفيلم الذي طال انتظار عرضه ،وتم تأجيله
عدة مرات ،بسبب جائحة كورونا وغلق دور السينما في الكثير من دول العالم.
الفيلم ينتمي لفئة األكشن والخيال العلمي ،وهــو من إنتاج استديوهات وارنــر بروس
السينمائية ،ومن ﺇﺧﺮاﺝ زاك سنايدر ،وﺗﺄﻟﻴﻒ الثنائي كريس تيريو وبيل فيغنر ،ويشارك في
بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم :بين أفليك ،جال جادوت ،هنري كافيل ،جايسون مومو،
راي فيشر ،إيزرا ميلر.
وتدور قصة الفيلم حول اجتماع فريق العدالة للدفاع عن األرض ضد هجوم كارثي ،ويضم
الفريق :باتمان ،والمرأة الخارقة ،وأكوامان ،وسايبورغ ،وفالش.

أعلن رئيس األكاديمية األميركية لفنون السينما وعلومها ديفيد روبين ،أن االحتفال باألوسكار
ً
لن يقام فقط في صالة "دولبي ثياتر" في هوليوود حيث يقام عــادة ،ولكن أيضا في محطة قطار
"يونيون ستيشن" التاريخية بوسط مدينة لوس أنجلس ،والمميزة بهندستها المعمارية ذات الطراز
االستعماري اإلسباني.
ً
ويتسلم الفائزون باألوسكار الجوائز هذا العام حضوريا في حفل يوم  25أبريل المقبل ،لكن مع
تطبيق اإلجراءات الصحية الوقائية.
وأعلنت األكاديمية ،أن إخراج احتفال توزيع الجوائز التي تمنحها أسندت للمرة السادسة إلى
غلن وايس ،فيما سيتولى اإلنتاج مخرج فيلم "كونتيدجن"
الخبير في هذا النوع من االحتفاالت ِ
ستيفن سودربيرغ .وأوضــح سودربيرغ والمنتجون اآلخــرون في بيان أن خطتهم "هي أن تبدو
(أ ف ب)
جوائز األوسكار هذا العام وكأنها فيلم ال كبرنامج تلفزيوني".

اسـتـطــاعــت الـنـجـمــة الـعــالـمـيــة روزي ــه ،عـضــوة فــريــق ال ـبــوب ال ـكــوري ،BLACKPINK
أن تحقق رقما قياسيا غير مسبوق على موقع يوتيوب ،بكليبها الجديد "On The
."Ground
وا سـتـطــا عــت روز ي ــه أن تحقق ر قـمــا قياسيا أل كـبــر عــدد مـشــاهــدات عـلــى " يــو تـيــوب"
خالل  24ساعة ،حيث حصدت  41.6مليون مشاهدة للكليب الجديد ،وهو الرقم الذي
لم يسبقها إليه فنان حول العالم حتى اآلن.
و بــذ لــك ،حطمت روز يــه ا لــر قــم القياسي ا لــذي سجله النجم ا لـكــوري  PSYعــام 2012
لفيديو كليب " ،"Gangnam Styleوالذي تمت مشاهدته  36مليون مرة في أول  24ساعة.
و مــن ا لـمـعــروف أن أغنية " "Gangnam Styleأ حــد ثــت ضجة فــور إ طــا قـهــا ،وحققت
نجاحا مذهال حول العالم ،لتحقق سلسلة من األرقام القياسية.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

ً
مهنيا :تشعر بالفخر ألن المسؤولين
ّ
هنأوك للمجهود البالغ الذي قمت به.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :الـ ـش ــك فـ ــي ال ـح ـب ـي ــب هــو
بداية الخالف حول أوهام صنعتها
مخيلتك.
ً
اجتماعيا :الصدقة أخت الصالة إذا
فعلتها في الخفاء.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مهنيا :ال تعتقد أنه ال يمكن االستغناء
ً
عنك في عملك فكن حذرا.
ّ
ً
عـ ــاط ـ ـف ـ ـيـ ــا :يـ ـج ــب أن تـ ـسـ ـتـ ـغ ــل ه ــذا
الــوقــت مــع الحبيب للبحث فــي أمــور
المستقبل.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :الـغـضــب يجعلك أحـيــانــا
تعترف بالحقيقة حتى لو كانت ضدك.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مهنيا :ال تخلف وعودك للزبائن أبدا وإن
ً
اضطررت فواجب االعتذار سابقا.
ً
عــا ّطـفـيــا :حياتك العاطفية تـتـعـ ّـرض إلى
خضات ّ
يسببها بعض األهل.
ً
ّ
اج ـت ـمــاع ـيــا :ت ـتــوصــل إل ــى إق ـن ــاع ال ـنــاس
بسرعة ألن أسلوبك واضح ومباشر.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :القدر ال يوقف الوقت بانتظارك
فأسرع إلى عملك باندفاع.
ً
عاطفيا :ليس أسهل من الحياة الحلوة
مع الشريك إن عرفت كيف تعامله.
ً
ّ
تتغير مــن أجــل اآلخــريــن
اجـتـمــاعـيــا :ال
بل من أجل نفسك لتصبح أكثر سعادة.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :خسارتك تــأتــي مــن كـثــرة األخـطــاء
ّ
فصمم عملك قبل البدء به.
ً
ّ
ّ
عاطفيا :سوء الظن يظهر من شــدة الحب
لكن الحبيب لن يسامحك على ذلك.
ً
اجتماعياّ :
الصدق حسن في كل شيء حتى
لو أوقعك في مشكلة.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :بـعــض األش ـخــاص المهمين في
حياتك يراقبون أعمالك المهنية لإلرشاد.
عــاطـفـيـ ًـا :اض ـطــراب ق ـ ّ
ـوي ون ــزاع عاطفي
يتنازعانك ويمنعانك من اتخاذ القرار.
ً
اجتماعيا :امنح نفسك فرصة ّ
للتأمل بما
حولك والتمتع به.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مـهـنـيــا :عليك أن تعمل بـعــزم وثـبــات
ل ـت ـع ـي ــد أمـ ـ ـ ــور ع ـم ـل ــك إل ـ ــى ن ـصــاب ـهــا
الطبيعي.
ّ
ً
عاطفياّ :الحب الذي تكنه للشريك هو
نعمة تخفف عنك األعباء.
ً
اجتماعيا :الشدائد التي ّ
تمر بها هي
التي ّ
تعرفك من هو صديقك الوفي.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا  :ا لـفــر صــة السانحة قــد ال ّ
تتكر ر
مرتين فاغتنمها واستفد منها.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :ع ـنــدمــا ت ـت ـخــاطــب عـيــونـكـمــا
ً
يتوقف كل كالم مهما كان جميال.
ً
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :تـ ـ ــزداد ص ــداق ــات ــك م ـتــانــة
وتسترجع مع البعض ذكريات رائعة.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
مهنيا :أحـســن األعـمــال مــا استند إلى
الخبرة وهذا ما تفعله أنت.
ً
عاطفيا :الشغف بشريك العمر يجعلك
تستعجل لحظة لقائه.
ً
اجتماعيا :الـمـســاواة فــي التعامل مع
ً
األصدقاء تجعلك قريبا من الجميع.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ّ
ً
مهنيا :يصطف الزمالء إلــى جانبك في
ّ
محقة ترفعونها إلى المسؤولين.
ً
عــاط ـف ـيــا :لــديــك فــرصــة رائ ـع ــة لـلـتـعــرف
بشخص يليق بك من الطرف اآلخر.
ً
اجتماعيا :تطغى عليك الطلبات المنزلية
وت ـش ـع ــر ب ــأن ــك ل ــن ت ـس ـت ـط ـيــع تـلـبـيـتـهــا
ً
جميعا.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :لتكن ّ
حصة العقل في عملك أوزن
من حصة العاطفة.
ً
عــاطـفـيــا :الـهــدايــا ّالصغيرة تـفــرح قلب
ً
الشريك بدون أن تكلفك غاليا.
ً
اجتماعيا :الشكر واجب لكل من ّ
يمد لك
ّ
يد العون فمعه تدوم النعم.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :غامر في عملك كي ال تبقى كالماء
ً
الراكد الذي يغدو آسنا.
ً
عاطفيا :الحياة أمامكما مليئة بالسعادة
على الرغم من األشواك على حافتها.
ً
ً
اجـتـمــاعـيــا :تلقى تــرحــابــا أيـنـمــا ذهبت
ّ
فقابله بالرد عينه لتكسب األصدقاء.
رقم الحظ.22 :

توابل ةديرجلا

•
العدد  / 4686األحد  21مارس 2021م  8 /شعبان 1442هـ

tawabil@aljarida●com

15

مسك وعنبر

ُ
العجيمي :أشارك ضيف شرف في فيلم يعرض بالعيد
«تلقيت عدة نصوص لمسلسالت ينطلق تصويرها بعد رمضان»
عزة إبراهيم

أكد الفنان محمد العجيمي عدم مشاركته في مسلسل «فتح
األندلس» ،بعد إعالن تجسيده أحد األدوار الرئيسية في
العمل ،وفي لقاء مع «الجريدة» ذكر أن انشغاله بتصوير
مسلسلي «بوطار» و«شيلوي ناش» حال دون قدرته على
السفر إلى بيروت والمشاركة في العمل الضخم .وفي السطور
التالية المزيد من التفاصيل.
ً
• ت ـ ـ ـ ــردد أخـ ـ ـي ـ ــرا أن ـ ـ ــك أح ــد
العناصر األساسية في مسلسل
"ف ـ ـتـ ــح األن ـ ـ ــدل ـ ـ ــس" ،فـ ـلـ ـم ــاذا لــم
تلتحق بالعمل؟

 ب ــال ـف ـع ــل ت ـ ــم االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق مــعالـ ـجـ ـه ــة ال ـم ـن ـت ـج ــة لـلـمـسـلـســل
ع ـل ــى خ ــوض ــي ت ـج ــرب ــة ال ـع ـمــل
ال ـت ــراث ــي ال ـض ـخــم ف ــي تجسيد
أحـ ــد األدوار األس ــاسـ ـي ــة ،لكن
انـشـغــالــي بـتـصــويــر مسلسلي
"بـ ـ ــو طـ ـ ـ ــار" و"ش ـ ـي ـ ـلـ ــوي ن ـ ــاش"
ح ــال دون قــدرتــي عـلــى السفر،
كـمــا أن اخ ـت ـيــار ب ـي ــروت مــوقــع
تـ ـ ـص ـ ــوي ـ ــر أس ـ ــاس ـ ـي ـ ــا ف ـ ـ ــي ظ ــل
الظروف التي ّ
تمر بها كان أحد
ال ـص ـع ــوب ــات الـ ـت ــي واج ـه ـت ـنــي
ف ــي طــريــق االل ـت ـح ــاق بــالـعـمــل،
إل ـ ــى ج ــان ــب ذلـ ـ ــك ،ف ـق ــد تـلـقـيــت
جرعة واحدة من لقاح فيروس
كورونا ،وأصبح السفر مرتبطا
بالحصول على الجرعة الثانية،
ولذلك حالت كل هذه األمور دون

مشاركتي في العمل الذي أرجو
أن يـخــرج للنور بالقيمة التي
يستحقها.

«بودميعه»
• وم ـ ــاذا ع ــن م ـشــارك ـتــك في
مسلسل "بوطار" ،والــدور الذي
تلعبه؟
 أجـ ـس ــد ش ـخ ـص ـيــة شـقـيــقال ـف ـن ــان ال ـق ــدي ــر داود حـسـيــن،
وأعرف بـ "بودميعه" ،مما يعني
مـيـلــي ال ــدائ ــم ل ـل ـ ّحــزن وال ـب ـكــاء
والتراجيديا ،لكني فــي الوقت
نفسه أســانــد أخــي فــي معركته
مـ ــع الـ ـف ــري ــق ال ـم ـق ــاب ــل ب ـق ـيــادة
الفنان الكبير إبراهيم الحربي،
ومن المميز في العمل أنه يتيح
لـنــا الـغـنــاء وتـقــديــم الفولكلور
التراثي الشعبي ،لكن في إطار
كــوم ـيــدي خ ـف ـيــف ،ول ــذل ــك فمن
ال ـمــرت ـقــب أن ي ـح ـقــق م ـشــاهــدة
ط ـ ـي ـ ـبـ ــة ويـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــى اسـ ـتـ ـحـ ـس ــان
الـجـمـهــور ،والـعـمــل مــن تأليف
ب ـن ــدر ال ـس ـع ـيــد وإخـ ـ ـ ــراج ثــامــر
العسالوي ،ويشارك في بطولته
عبير الجندي ومحمد الحملي
وع ـبــدال ـلــه الـخـضــر ومـجـمــوعــة
مميزة من الفنانين الشباب.

دور الشر
• وك ـ ـيـ ــف تـ ـج ــد االخ ـ ـتـ ــاف
بين "بوطار" والشخصية التي
ّ
تجسدها في مسلسل "شيلوي
ناش"؟
 -ال ـ ـفـ ــارق ك ـب ـي ــر ،فـمـسـلـســل

العجيمي ونجوم عمل مسلسل «بوطار»

«الوطني للثقافة» ينعى
شاكر عبدالحميد

لموسم العيد بأعمال سينمائية
جديدة ،فما رأيك؟
 ربـ ـم ــا ي ـع ـت ـقــد ال ـب ـع ــض أنالسينما مـجــازفــة فــي ظــل عدم
اتـ ـض ــاح الـ ـص ــورة ب ـش ــأن أزم ــة
كــورونــا وعــودة العمل في ّدور
الـ ـع ــرض ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي ،لـكــنـهــا
خ ـط ــوة ت ــدع ــو إل ــى ال ـمــزيــد من
الـتـفــاؤل ،وخــاصــة بعد انتشار
اللقاح بين الناس ،وبداية عدة
بلدان في فتح جميع الخدمات
بـعــد تلقيح النسبة األ ك ـبــر من
المواطنين ،وفــي تـصــوري أنه
م ــع إقـ ـب ــال الـ ـن ــاس ع ـل ــى تـلـقــي
الـ ـلـ ـق ــاح ،س ـت ـع ــود ال ـح ـي ــاة إل ــى
طبيعتها قريبا ،وننعم بأجواء
أك ـثــر راحـ ــة واس ـت ـق ــرارا نفسيا
وصحيا بعد أزمة الجائحة التي
ّ
مرت بنا منذ العام الماضي.
• وهـ ـ ـ ــل ت ـ ـ ـشـ ـ ــارك فـ ـ ــي أحـ ــد

األ ع ـمــال السينمائية للموسم
المقبل؟
 ب ــال ـف ـع ــل عـ ـن ــدي م ـش ــارك ــةك ـ ـض ـ ـي ـ ــف ش ـ ـ ـ ـ ـ ــرف فـ ـ ـ ـ ــي فـ ـيـ ـل ــم
س ـي ـن ـمــائــي ي ـن ـط ـلــق ت ـصــويــره
نهاية الشهر الجاري ،وهو دور
محوري باألحداث ،ومن المقرر
عــرضــه فــي مــوســم عـيــد الفطر،
لكنني ال أستطيع الكشف عن
ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـت ـفــاص ـيــل لحين
ا نـطــاق عجلة التصوير ،لكنه
تجربة مميزة وكوميدية خفيفة،
وستحظى بإعجاب الجمهور،
خاصة أنه يحتاج إلى الضحكة
والبسمة بعد األحــزان والفراق
وفقدان األحبة خالل عام كامل
مــن ال ــوب ــاء الـقــاتــل ال ــذي ّ
يخيم
على حياتنا.

البرنامج استضاف سماحة والمدفعي ونعمة

شاكر عبدالحميد

نعى المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب وزير الثقافة
األسبق بمصر شاكر عبدالحميد ،الذي غيبه الموت الخميس
الماضي ( 18الجاري) في القاهرة عن ُعمر يناهز  69عاما.
وقــال بيان صــادر عن األمانة العامة" :إن المجلس الوطني
للثقافة ّ
يعبر عــن عميق األســى والـحــزن ،لغياب قامة ثقافية
بحجم الفقد األديــب والمثقف شاكر عبدالحميد ،وإن الوسط
ً
الثقافي العربي سيظل وفيا له ،فللفقيد إنتاج غزير ،وهو ذو
وزن ثقافي وفني ال يمكن تجاوزه ،وتشهد له مؤلفاته الثرية في
مجال اإلبداع الفني باألدب والفنون ،وترجماته العديدة ألهم
المراجع في هذا الميدان ،الــذي اتسع بسبب جهوده العلمية
الثقافية الــدؤوبــة ،لتضم إلــى علم نفس اإلب ــداع :النقد الفني،
وفلسفة الفن ،والتذوق الفني ،وعلم الجمال".
وذكر الناطق الرسمي للمجلس األمين العام المساعد لقطاع
الثقافة وقطاع الفنون باإلنابة د .عيسى األنصاري ،أن "الفقيد
ً
ً
ً
ً
شاكر عبدالحميد كان مثقفا كبيرا ،وإنسانا نبيال ،فقد ساهم
بأعماله األدبية المميزة في رفد سلسلة عالم المعرفة الصادرة
عن (الوطني للثقافة) بالعديد من البحوث والدراسات ،ومن بين
ذلك( :التفضيل الجمالي– دراسة في سيكولوجية التذوق الفني)،
(عصر الصورة – اإليجابيات والسلبيات)( ،العملية اإلبداعية
فــي الـتـصــويــر)( ،الـخـيــال فــي الكهف إلــى الــواقــع االفـتــراضــي)،
والعديد من الدراسات األخرى التي كانت محل إفادة ونقاش
راق".
أدبي وفني ٍ
وتقدم األنصاري باسم "الوطني للثقافة" بخالص التعازي
والمواساة إلى أسرة الفقيد ،واألسرة الثقافية والفنية المصرية
والعربية ،بغياب هذه القامة العلمية ،سائال المولى ،عز وجل ،أن
يلهم الجميع الصبر والسلوان ،وأن يتغمده بالرحمة والمغفرة،
وأن يدخله فسيح جناته.

محمد العجيمي

«مارينا إف إم» تستقطب أبرز النجوم في Let’s Talk
استضافت إذاعة «مارينا إف
إم» 3 ،مطربين من أبرز نجوم
الساحة الغنائية العربية خالل
برنامج «.»Let’s Talk

عيسى األنصاري

"شيلوي ناش" عمل تراجيدي،
ي ـ ـع ـ ـمـ ــل قـ ـ ـص ـ ــة م ـ ـب ـ ـت ـ ـكـ ــرة وت ـ ــم
م ـع ــال ـج ـت ـه ــا بـ ــأس ـ ـلـ ــوب م ـم ـيــز
ل ـ ـل ـ ـكـ ــاتـ ــب ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه ال ـ ـس ـ ـعـ ــد،
بــالـتـعــاون مــع الـمـخــرج عيسى
ذي ــاب ،وأج ـســد فــي الـعـمــل دور
الشر إلنسان يأكل أموال الناس
ب ـغ ـيــر حـ ــق ،وأولـ ـه ــم ابـ ــن أخــي
الفنان يعقوب عبدالله في دور
"ن ــاش ــي" ،ولــذلــك فــأنــا العنصر
ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل أو الـ ـ ـض ـ ــد ل ـب ـط ـلــي
الـعـمــل الـفـنــان الـقــديــر عبدالله
ال ـســدحــان فــي دور "شـلـيــويــح"
وص ــديـ ـق ــه "ن ـ ــاش ـ ــي" ،ويـ ـش ــارك
أي ـضــا ف ــي بـطــولــة الـعـمــل م ــرام
البلوشي وعبداإلمام عبدالله،
وعبدالمحسن القفاص ،وحصة
النبهان ،وعبدالعزيز النصار
ون ـ ــواف الـعـلــي وش ـهــد سلمان
وغدير زايد وغيرهم من النجوم.
• وهل تستعد ألعمال جديدة
خالل الفترة المقبلة؟
 تـ ـلـ ـقـ ـي ــت عـ ـ ـ ـ ــدة نـ ـص ــوصدرامـ ـ ـي ـ ــة ل ـم ـس ـل ـس ــات يـنـطـلــق
تصويرها بعد رمضان المقبل،
لكنني ال أزال في طور القراء ة،
ح ـي ــث ل ــم أقـ ـ ــرر ب ـش ـكــل ن ـهــائــي
ّ
أي ال ـم ـس ـل ـســات س ــأش ــرع في
تنفيذها ،كما أستعد لتجربة
درام ـي ــة م ــن إن ـتــاجــي ال ـخــاص،
وبـطــولـتــي أي ـضــا ،وه ــي ليست
أولى تجاربي باإلنتاج ،لكنني
أع ــود مــن خــال هـ ّـذا المسلسل
ل ــإن ـت ــاج بـ ـق ــوة ،ألنـ ـ ــه م ـش ــروع
ضخم ويحتاج إلــى دعــم كبير
للخروج في أفضل قيمة فنية.
• بعض المنتجين يستعدون

كارول سماحة
ستطرح ألبومها
ً
قريبا والمدفعي
يأمل الغناء في
الكويت

استقطبت إذاع ــة "مــاريـنــا إف
أم  "90.4عددا من النجوم العرب
خالل برنامج
" ،"Let’s Talkل ـل ـحــد يــث عــن
مشاريعهم الجديدة.
وض ـم ــن ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،أطـلــت
الفنانة اللبنانية كارول سماحة
فــي مداخلة هاتفية مــع عبدالله
ال ـب ـك ــور ب ـبــرنــامــج ،Let’s Talk
الـ ــذي يـبــث عـلــى "مــاري ـنــا إف أم
 "90.4ويتم نشره على قناتها في
الـ"يوتيوب".
خالل اللقاء ،تحدثت سماحة
عـ ــن أصـ ـ ـ ــداء أغ ـن ـي ـت ـهــا األخـ ـي ــرة
ً
"شكرا" التي صورتها على طريقة
الفيديو كليب مع المخرجة بتول
ع ــرف ــة ،ك ـمــا ت ـحــدثــت ع ــن الـفـكــرة
الجديدة والجريئة التي شهدها
ً
الجمهور في كل من كليب "شكرا"،
وك ـل ـي ــب "بـ ـق ــال ــي ك ـت ـي ــر" ل ـهــانــي
شاكر ،حيث اقترحت بتول أن يتم
تصوير العملين في موقع واحد
بقصر الجيزة "ماريوت القاهرة"
بـ ـحـ ـي ــث يـ ـظـ ـه ــر ك ـ ــا ال ـف ـن ــان ـي ــن
كـ"موديل" في كليب اآلخر.
وع ـ ـ ـ ــن أغـ ـنـ ـيـ ـتـ ـه ــا "ح ـ ـيـ ــاتـ ــي"
ً
ال ـت ــي ص ـ ــدرت مـ ــؤخـ ــرا ،وتـبـعــت
ً
"شـ ـ ـك ـ ــرا" ،ت ـح ــدث ــت س ـم ــاح ــة عــن
ك ــوال ـي ــس ت ـع ــاون ـه ــا م ــع فـنــانــي
الراب الكويتي دافي والفرنسي-
ال ـم ـغــربــي الرت ـي ـس ــت ومـلـحـنـهــا
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي-ال ـ ـم ـ ـغـ ــربـ ــي ديـ ـج ــي
ي ــوس ــف .ك ـمــا ص ـ ّـرح ــت سـمــاحــة
ألول مرة أن هناك "كليبا" بطريقة
الـ "أنيميشن" كان من المفترض
أن يصدر لألغنية ،لكنها وفريق
العمل لم يقتنعوا بالنتيجة فتم
إل ـغ ــاؤه وتـنـفـيــذ نـسـخــة "لـيــريــك
فيديو" صدرت على اليوتيوب.
أمـ ـ ــا عـ ــن أعـ ـم ــالـ ـه ــا الـ ـق ــادم ــة،

كارول سماحة

إلهام المدفعي

عبير نعمة

فذكرت سماحة أن هنالك عملين
قـ ــامـ ــت ب ـك ـت ــاب ـت ـه ـم ــا بــال ـل ـه ـجــة
ّ
ا ل ـم ـص ــر ي ــة ،و ت ــول ــى تلحينهما
الملحن المصري محمد يحيى.
وعـ ـ ــن ألـ ـب ــومـ ـه ــا الـ ـع ــرب ــي الـ ــذي
ق ــام ــت بـتـسـجـيـلــه ف ــي أوك ــران ـي ــا
باالستعانة بفرقة أوركسترالية
ضـ ـخـ ـم ــة مـ ـن ــذ عـ ــام ـ ـيـ ــن ،ذك ـ ــرت
ً
سماحة أنه سيرى النور قريبا.

الـ ـغـ ـن ــاء "أون ـ ـ ــاي ـ ـ ــن" ب ــالـ ـم ــدرج
الــرومــانــي فــي عـ ّـمــان فــي مايو
المنصرم.
وأنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــى ال ـ ـمـ ــدف ـ ـعـ ــي الـ ـلـ ـق ــاء
ب ـع ـب ــارات جـمـيـلــة ع ــن ال ـكــويــت،
ورغ ـ ـب ـ ـت ـ ــه ب ـ ــإح ـ ـي ـ ــاء ال ـ ـح ـ ـفـ ــات
لـجـمـهــوره الـكــويـتــي ،خصوصا
بعد تجربته الفريدة من نوعها
ف ــي ح ـفــل م ــرك ــز ج ــاب ــر الـثـقــافــي
عام .٢٠١٨

نـعـمــة أن ال ـت ـصــويــر ت ــم بتقنية
"الـ ـ ــون ش ـ ــوت" ب ـ ــدون أي عملية
ت ـق ـط ـي ــع ،الـ ـت ــي ب ـح ـس ــب ن ـع ـمــة،
ً
خدمت الرسالة والقصة جيدا.
وفـ ــي ن ـه ــاي ــة ال ـل ـق ــاء تـحــدثــت
ن ـع ـمــة ع ــن أل ـبــوم ـهــا الـ ـق ــادم مــع
ش ـ ــرك ـ ــة يـ ــون ـ ـي ـ ـفـ ــرسـ ــال م ـ ـيـ ــوزك
ال ـعــال ـم ـيــة ال ـم ـن ـت ـجــة ألع ـمــال ـهــا،
والذي لم يتقرر موعد طرحه بعد،
ويضم األلبوم  ٨أغنيات.
و يـ ـب ــث ب ــر ن ــا م ــج Let’s Talk
على إذاع ــة "مارينا إف أم "90.4
م ــن األحـ ـ ــد ح ـت ــى ال ـخ ـم ـيــس فــي
ً
الرابعة عصرا بتوقيت الكويت،
ويقدمه عبدالله البكور ،ويتكون
فريقه مــن اإلع ــداد ،ArabiaPop
والتنسيق علي الكندري ،أحمد
بن سلطان وسمر الرزوقي.
ف ــي خ ــال س ــاع ــة ،يستعرض
البرنامج أهم األخبار الفنية على
مستوى عربي وعــالـمــي ،ويقدم
ف ـق ــرات م ـثــل "ي ــوت ـي ــوب تــري ـنــد"،
وآخر إحصاءات قائمة Billboard
 Hot 100لمبيعات األغاني.

إلهام المدفعي
بدوره ،أطل الموسيقار إلهام
المدفعي على جمهوره الكويتي
في مداخلة هاتفية في البرنامج
ذاتـ ـ ـ ــه ،وخ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاء ،ت ـحــدث
عــن تـعــاونــه مــع الفنانة نادين
الخالدي.
وذكـ ـ ـ ــر الـ ـم ــدفـ ـع ــي أن ف ـك ــرة
األغ ـن ـيــة جـ ــاء ت ب ـعــد أن طــالــت
ف ـتــرة الـحـجــر الـصـحــي ،وشعر
أن ـ ـ ــه الب ـ ـ ــد لـ ـلـ ـحـ ـي ــاة أن ت ـع ــود
بالموسيقى.
ّ
وعبر المدفعي عن اشتياقه
لـ ـلـ ـغـ ـن ــاء فـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـفـ ــات أمـ ـ ــام
ج ـ ـم ـ ـهـ ــوره ،ب ـع ــد ت ـج ــرب ـت ــه فــي

عبير نعمة
وض ـمــن ال ـس ـيــاق ذاتـ ــه ،أطـلــت
ال ـف ـنــانــة الـلـبـنــانـيــة عـبـيــر نعمة
ً
مـ ـ ــؤخـ ـ ــرا عـ ـل ــى جـ ـمـ ـه ــوره ــا فــي
الكويت من خالل مداخلة هاتفية
في البرنامج .تحدثت نعمة خالل
مداخلتها عن أغنيتها األخيرة
ّ
ّ
"ف ـ ــل ـ ــو" الـ ـت ــي تـ ــولـ ــت تـلـحـيـنـهــا
بنفسها ،وكتب كلماتها الشاعر
ال ـل ـب ـنــانــي ال ـك ـب ـيــر غ ـس ــان مـطــر،
ووزعها طارق سكيكر.
أم ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــل الـ ـمـ ـص ــور
المصاحب لألغنية ،الذي أخرجه
المخرج الشاب إيلي فهد ،فذكرت

ً
رحيلعبدالوهاب خليل عن  81عاما استبعادجفرا يونس من «في وضح النهار»
ن ـ ـ ـعـ ـ ــتن ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــة ال ـ ـم ـ ـهـ ــن
التمثيلية في مصر الممثل
الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري ع ـ ـبـ ــدالـ ــوهـ ــاب
خليل ،ا لــذي وا فـتــه المنية
أ م ــس األول ع ــن  81عــا مــا،
و قــد فــارق الحياة ألسباب
طبيعية ،وليس كما انتشر
مــن شــائ ـعــات عــن إصــابـتــه
بفيروس كورونا.
وك ـ ـت ـ ـبـ ــت ال ـ ـن ـ ـقـ ــابـ ــة ،فــي
ب ـيــان عـبــر صـفـحـتـهــا على
م ــوق ــع الـ ـت ــواص ــل" ،ال ـب ـق ــاء
لـ ـل ــه ت ـن ـع ــى نـ ـق ــاب ــة ال ـم ـهــن
ال ـت ـم ـث ـي ـل ـي ـة وف ـ ـ ــاة ال ـف ـن ــان
القدير عبدالوهاب خليل،
رح ـ ــم الـ ـل ــه ال ـف ـق ـي ــد والـ ـه ــم
اهـ ـل ــه وج ـ ـم ـ ـهـ ــوره ال ـص ـبــر
والسلوان" ،مرفقة المنشور
ب ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــراح ـ ـ ــل
إحداهما قديمة باألبيض
واألسود واألخرى حديثة.
واشتهر خليل ،وهو من
م ــوا لـ ـي ــد  12م ــا ي ــو ،1940
بـ ـتـ ـق ــد ي ــم أدوار اإل ن ـ ـسـ ــان
الـ ـبـ ـسـ ـي ــط ،مـ ـث ــل ال ـم ــوظ ــف
وال ـع ــام ــل وال ـس ــاع ــي ،وفــي

عبدالوهاب خليل

ج ـع ـب ـتــه  123ع ـم ــا ف ـن ـيــا،
و  23ف ـي ـل ـم ــا س ـي ـن ـم ــا ئ ـي ــا،
أشـ ـ ـه ـ ــره ـ ــا "وب ـ ــال ـ ــوال ـ ــدي ـ ــن
إ ح ـ ـ ـسـ ـ ــا نـ ـ ــا" و" يـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــل وال
يـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــل" ،و  56م ـس ـل ـس ــا
تلفزيونيا ،أهمها "أبنائي
األعـ ــزاء ...شـكــرا" و"الـبــاقــي
م ــن ال ــزم ــن س ــاع ــة" و"بـ ــرج
األكابر" و"دموع في عيون
وقحة" و"بوابة الحلواني"
و"لـ ـ ــن أعـ ـي ــش فـ ــي ج ـل ـبــاب

أب ـ ـ ــي" و"س ـ ــاك ـ ــن قـ ـص ــادي"
و"أ هــا لـيـنــا" ،و 26مسلسال
إذا ع ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــا ،و  8سـ ـ ـ ـه ـ ـ ــرات
تلفزيونية ،و 8مسرحيات
أش ـه ــره ــا "ع ــائ ـل ــة س ـع ـيــدة
جدا".
ومن أبرز أدواره موشي
إسـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاق ف ـ ـ ـ ــي مـ ـسـ ـلـ ـس ــل
"رأ فــت ا لـهـجــا ن" ،والطبيب
ال ـم ـع ــال ــج ل ـف ــاط ـم ــة زوجـ ــة
جمعة الشوان في مسلسل
"دمـ ــوع ف ــي ع ـيــون وق ـحــة"،
ودور ب ـي ــاع ا لــرو بــا ب ـي ـك ـيــا
في مسلسل "لن أعيش في
جلباب أبي" ،ودور الساعي
فـ ـ ــي فـ ـيـ ـل ــم "وب ـ ــال ـ ــوال ـ ــدي ـ ــن
إحسانا".

جفرا يونس

قالت الممثلة السوريةجفرا يونس ،في صفحتها الخاصة
بموقع التواصل االجتماعي ،إنه تم استبعادها من مسلسل
"في وضح النهار" ،بعد إصابتها بفيروس كورونا .وأكدت
بـمـنـشــورهــا أن الـشــركــة الـمـنـتـجــة للعمل اسـتـبـعــدتـهــا بعد
إصــاب ـت ـهــا ب ــال ــوب ــاء ،ولـ ــم تـنـتـظــر ح ـتــى ت ـش ـفــى وتـسـتـكـمــل
مشاهدها في المسلسل.
ً
وأوضحت أنها غير مستعدة للمساومة أخالقيا ،بإخفاء
حقيقة إصابتها بـكــورونــا ،والمغامرة بنقل الـعــدوى إلى
أفــراد طاقم العمل مقابل االلتحاق بالسباق الرمضاني،
وقالت" :أشكر الشركة المنتجة على قرار استبعادي من
دون إعالمي بشكل رسمي بسبب مرضي ،رغم أنني بدأت
التصوير منذ فترة .هذا القرار ينم عن أخالق مهنية عالية
جديرة باالحترام والتقدير ،ويؤكد أنني بالمكان الخطأ
في مكان ال يشبهني وال يشبه عالقتي بمهنتي ،وال
الـمـكــان ال ــذي تخرجت فـيــه ،فــأن تخسر عملك
ً
بسبب قـ ــرارك األخ ــاق ــي ب ــأال ت ــؤذي أح ــدا،
يؤكد أننا لسنا في بيئة صالحة للعمل،
بل في مستنقع".
وخـ ـتـ ـم ــت ح ــديـ ـثـ ـه ــا ،م ـس ـت ــذك ــرة
المخرج السوري الراحل حاتم علي،
قائلة" :عندما فقدنا المخرج حاتم
ع ـل ــي ،عـلـمـنــا كـمـمـثـلـيــن أن ـن ــا فـقــدنــا
المخرج الوحيد القادر على الدفاع عن
خياره الفني في وجه شركات اإلنتاج
والمحطات".

خبريات
هبة الدري :لم أتحدث عن
طالقي لكرهي الفضائح

خرجت الفنانة هبة الدري
ألول مرة عن صمتها،
منذ إعالن طليقها الفنان
الكويتي نواف العلي
االنفصال عنها ،الشهر
املاضي ،مؤكدة أنها تكره
الفضائح و"الشو اإلعالمي".
وقالت الدري ،في فيديو
عبر صفحتها على "سناب
شات" التزمت الصمت طوال
الفترة املاضية ،ورفضت
التعليق على الكثير من
األمور التي ال تعجبها
ألنها تخاف الله ،وتكره
الفضائح ،ومستواها
األخالقي أكبر من التحدث
عن أمور شخصية لها
عالقة ببيتها".
وأضافت أنها "خرجت
للتحدث ألنها ترفض تعليم
أخالقيات سيئة لطفليها
من جانب الطرف اآلخر،
ً
وتعتبرهما خطا أحمر،
وتكره تعليمهما الكذب".
ولفتت إلى أنها "كانت دائمًا
تحب أن تظل مشاكلها
األسرية والزوجية داخل
املنزل وال تخرج منه ،ولكن
طليقها هو من أخرجها،
وعليه أن يتحمل العواقب"،
مشددة على أنها "كانت
ضد إعالن انفصالها ،ولكن
نواف العلي َّ
أصر ،والحمد
لله خرج من حياتها بعد
ذلك".

أماني السويسي تطرح كليب
أحدث أغنياتها «يا أنا»

طرحت املطربة التونسية
أماني السويسي كليب
أحدث أغنياتها بعنوان «يا
أنا» ،عبر موقع يوتيوب
وهي من كلمات الشاعر
رمضان محمد ،وألحان بدر
شريف ،وتوزيع وميكس
تميم ،والكليب تم تصويره
في دبي مع املخرج عادل
سرحان.
يذكر أن أماني طرحت
مؤخرا كليب أغنية «فوبيا»،
التي حققت أكثر من مليون
مشاهدة عبر يوتيوب،
وهي من كلمات سيد حسن،
وألحان سامر أبوطالب
وتوزيع تميم ،والكليب
إخراج عادل سرحان.
من ناحية أخرى ،تعاقدت
أماني أخيرًا على تقديم
عرض مسرحي غنائي
تقدمه خالل الفترة املقبلة
بشكل جديد ومختلف
وتراهن عليه خالل
مشوارها.
وطرحت منذ فترة أحدث
أغنياتها الجديدة التي
تحمل اسم «خليك في
بيتك» ،والتي صورتها
على طريقة الفيديو كليب،
لتشجيع املواطنني على
البقاء في املنزل.

إلغاء معرض باريس للكتاب
مجددا بسبب «كورونا»

قررت السلطات الفرنسية
إلغاء معرض باريس
للكتاب مرة أخرى في
عام  2021بسبب جائحة
فيروس كورونا.
وأعلن االتحاد الوطني
للنشر في بيان رسمي
أمس األول أن معرض
الكتاب ،وهو الحدث األدبي
السنوي األبرز في فرنسا،
كان من املفترض أن يقام
في نهاية شهر مايو .وتم
إلغاء معرض العام املاضي
أيضًا بسبب الجائحة.
وتضررت فرنسا بشدة
من فيروس كورونا ،حيث
سجلت أكثر من  91ألف
حالة وفاة مرتبطة بكورونا
منذ بدء الجائحة .ويسري
حظر التجول الليلي على
مستوى البالد حاليا من
الساعة السادسة مساء.
(د ب أ)
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ً
مصر وتركيا تدخالن تهدئة معلنة تمهيدا لمفاوضات مباشرة

سعد الدين إبراهيم :المنطقة تطوي مرحلة المحاور بعد ثبات فشلها
القاهرة  -حسن حافظ

بانتظار مفاوضات مباشرة
بين البلدين ،دخلت مصر
وتركيا في تهدئة شبه رسمية
متبادلة ،في أكبر خطوة معلنة
من الطرفين باتجاه إصالح
العالقات المتوترة بينهما منذ
.2013

دخ ـ ـلـ ــت مـ ـص ــر وت ــركـ ـي ــا فــي
ت ـهــدئــة مـعـلـنــة ،ب ـعــد أن تـحــول
ال ـغ ــزل ال ـتــركــي ت ـج ــاه ال ـقــاهــرة
من أقوال إلى أفعال ،تجلت في
إي ـعــاز تــركـيــا لـقـنــوات فضائية
ت ـب ــث م ــن إس ـط ـن ـب ــول ،مــوال ـيــة
لـجـمــاعــة "اإلخ ـ ـ ــوان" ،المصنفة
إره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ــي مـ ـ ـص ـ ــر ،ب ــوق ــف
برامجها السياسية.
وكشف الصحافي المصري،
فــي قـنــاة "مـكـمـلـيــن" ،الـتــي تبث
م ــن ت ــركـ ـي ــا ،أس ــام ــة ج ــاوي ــش،
فــي تـغــريــدة عـبــر حـســابــه على
"تويتر" ،أن "الحكومة التركية
أب ـل ـغ ــت رس ـم ـي ــا إدارة ق ـن ــوات
الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة ال ـ ـم ـ ـصـ ــريـ ــة ف ــي
إس ـط ـن ـبــول (مـكـمـلـيــن ،ال ـش ــرق،
وطـ ـ ـ ـ ـ ــن) بـ ـ ــإي ـ ـ ـقـ ـ ــاف بـ ــرام ـ ـج ـ ـهـ ــا
السياسية فورا ،وتخفيف لهجة
ان ـت ـقــاد ال ـن ـظــام ال ـم ـصــري على
شاشاتها".
وأب ـ ــدت دوائ ـ ــر ص ـنــع ال ـق ــرار
في القاهرة ترحيبها بالخطوة
ال ـت ــرك ـي ــة الـ ـت ــي وص ـف ـه ــا وزي ــر
اإلع ــام المصري أســامــة هيكل
ب ــأن ـه ــا "بـ ـ ـ ــادرة ط ـي ـب ــة" ،تـخـلــق
مناخا مالئما لبحث الملفات
محل الـخــافــات بين الدولتين
على م ــدار الـسـنــوات الماضية،
مشيرا الــى أن "إزال ــة الخالفات
الـسـيــاسـيــة بـيــن تــركـيــا ومصر
تصب في مصالح الشعبين".
وقـ ـ ــالـ ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر م ـص ــري ــة
مطلعة ،لـ"الجريدة" ،إن الخطوة
الـتــركـيــة تــأتــي اسـتـجــابــة ألحــد
م ـطــالــب ال ـق ــاه ــرة ل ـلــدخ ــول في
مفاوضات مباشرة لفتح صفحة
جديدة من العالقات ،تقوم على
احـتــرام مبادئ السيادة ،وعدم

إثيوبيا :مقترح إشراك «الرباعية»
بمفاوضات «النهضة» خدعة
قال عضو في فريق التفاوض اإلثيوبي بشأن سد «النهضة»
إبراهيم إدري ــس ،إن اقـتــراح الـســودان ومصر إشــراك اللجنة
الرباعية فــي المفاوضات حــول السد اإلثـيــوبــي هــو «خدعة
لهدفهما الساخر بإطالة أمــد الملء الثاني للسد وتقويض
حقوق إثيوبيا في االستخدام العادل والمعقول لمياه النيل».
وشدد إدريس على أنه في حال وافقت بالده على اتفاق ً
بناء
على مقترحات مصر« ،فإن أي مشروع تخطط له إثيوبيا في
المستقبل يجب أن يحصل على إذن من القاهرة قبل أي شيء».

سلة أخبار
سفينة عسكرية روسية
تمكث ببورتسودان

أفاد مصدر عسكري سوداني بأن
سفينة حربية روسية ستمكث
على سواحل البحر األحمر
بمدينة بورتسودان ،امليناء
السوداني ،لعدة أيام في إطار
التعاون العسكري بني البلدين.
وكان أسطول البحر األسود
الروسي ،أعلن في وقت سابق أن
سفينة حربية ،مزودة بصواريخ
«كاليبر» ،تابعة له رست في
ميناء بورتسودان ألول مرة في
تاريخ موسكو املعاصر .وأوضح
األسطول أن الخطوة تأتي
بموجب االتفاق املبرم في نهاية
العام املاضي بني حكومتي
البلدين.

دبيبة :تحقيق لكشف
مالبسات «جثث بنغازي»

أكراد يحتفلون بعيد النوروز في اسطنبول أمس (رويترز)
التدخل في الـشــؤون الداخلية،
وعدم السماح لعناصر مطالبة
أمـنـيــا بــالـظـهــور عـلــى شــاشــات
الفضائيات التي تبث من تركيا،
لـتــرويــج الشائعات واألكــاذيــب
ضد القاهرة ،والعمل على إثارة
الشارع المصري بأخبار كاذبة.
فـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــل ،رصـ ـ ـ ـ ــدت
"ال ـجــريــدة" تـهــدئــة فــي الـمــواقــع
اإللكترونية للصحف المصرية
ال ـمــوال ـيــة بـمـعـظـمـهــا لـحـكــومــة
ا لــر ئـيــس عبدالفتاح السيسي،
وبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأ ك ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار اإلعـ ـ ــام ـ ـ ـي ـ ـ ـيـ ـ ــن
المحسوبين على السلطة تبني
خطابا أكثر انفتاحا.
ورغـ ـ ــم األجـ ـ ـ ــواء اإلي ـج ــاب ـي ــة،
أك ــد يــاسـيــن أق ـط ــاي ،مستشار
الرئيس التركي رجب إردوغان،
أن بــاده لن تسلم أي معارض
س ـي ــاس ــي مـ ـص ــري ي ـق ـي ــم عـلــى
أراض ـي ـه ــا ل ـل ـقــاهــرة ،بـحـجــة أن
أنـقــرة ملتزمة بعدم تسليم أي

ش ـخ ــص لـ ــدولـ ــة ف ـي ـه ــا ع ـقــوبــة
اإلع ـ ــدام ،وه ــو مــا ينطبق على
م ـ ـص ـ ــر ،وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ع ـ ـبـ ــر قـ ـن ــاة
"ال ـ ـج ـ ــزي ـ ــرة مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــر"" :هـ ـن ــاك
ص ـف ـحــة ج ــدي ــدة ل ـل ـح ــوار بـيــن
تــرك ـيــا ومـ ـص ــر ...ه ـنــاك ت ـقــارب
فــي الكثير مــن ال ـم ـجــاالت ،لكن
ه ـ ــذا ال ي ـح ـت ــوي م ـل ــف تـسـلـيــم
المعارضين إلى مصر".
وفـ ــي ت ـط ــور ذي ص ـل ــة ،ق ــال
ال ـ ـمـ ــرصـ ــد الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ل ـح ـق ــوق
اإلنسان ،أمس األول ،إن النظام
التركي أصدر أوامره للمقاتلين
ال ـس ــوري ـي ــن ال ـم ــوال ـي ــن ألن ـق ــرة
وال ـ ـمـ ــوجـ ــوديـ ــن فـ ــي األراض ـ ـ ــي
الـلـيـبـيــة ،بــاالس ـت ـعــداد لـلـعــودة
إلى سورية.
وك ـ ـ ـ ــان ك ـ ـبـ ــار الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن
األتراك ،وفي مقدمتهم الرئيس
إردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ن ـف ـس ــه ،قـ ــد أط ـل ـق ــوا
سـ ـلـ ـسـ ـل ــة م ـ ـ ــن الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات
اإليـ ـج ــابـ ـي ــة ب ـ ـشـ ــأن ال ـح ـك ــوم ــة

المصرية على مدار األسبوعين
ال ـم ــاض ـي ـي ــن ،ت ـك ـش ــف عـ ــن نـيــة
حقيقة فــي اسـتـعــادة العالقات
مع مصر والتهدئة بين البلدين،
وقـ ــال م ــراق ـب ــون إن الـتـحــركــات
األخيرة من الجانبين للتهدئة
تــأتــي فــي إط ــار تهيئة األج ــواء
ل ـل ـب ــدء ف ــي خـ ـط ــوات اس ـت ـع ــادة
الـعــاقــات الدبلوماسية بشكل
كامل ،وصوال إلى تنسيق أعلى
في القضايا اإلقليمية.

واقع جديد
وق ـ ـ ـ ــال مـ ــؤسـ ــس مـ ــركـ ــز اب ــن
خ ـل ــدون ل ـل ــدراس ــات اإلنـمــائـيــة
سعد الدين إبراهيم ،في اتصال
مع "الجريدة" ،إن منطقة الشرق
األوسـ ــط تــدخــل حــالـيــا مرحلة
جديدة تشهد تغيرات بالجملة.
وأك ــد إبــراه ـيــم ،ال ــذي ارتـبــط
بـعــاقــات مـبــاشــرة مــع األنظمة

ال ـم ـصــريــة وال ـق ـطــريــة واإلدارة
األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة خـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ـقـ ــود
الماضية ،أن المنطقة العربية
بكل ما تشهده تعطي إشارة ال
تخطئها العين على أن "سياسة
المحاور التي ميزت السياسة
ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط ،س ـ ــواء
المحور الخليجي أو اإليراني أو
القطري التركي ،أثبتت فشلها،
وأن الجميع يعمل على تخطي
هــذا الـمـيــراث اآلن ،وصــوال إلى
مرحلة جــديــدة تـكــون المنطقة
فــي إط ــار عـمــل مـشـتــرك وســوق
مفتوح ،فكل األطراف أدركت أن
لــديـهــا مــا تكسبه مــن الـتـعــاون
وما تخسره من الفرقة".
وتابع" :فــي ضــوء هــذا الفهم
ي ـج ــب أن ت ـق ــوم م ـقــارب ـت ـنــا مــع
ال ـت ـط ــورات ف ــي مـلــف الـعــاقــات
الـ ـمـ ـص ــري ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة ،ف ــأن ـق ــرة
ه ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــادرة ألن ـ ـهـ ــا األكـ ـث ــر
احـتـيــاجــا لـكـســر عــزلــة داخـلـيــة

وإقـلـيـمـيــة ودول ـي ــة ،ول ــن يكون
ذلك إال بكسر الحاجز مع مصر،
ف ـ ـ ــإردوغ ـ ـ ــان يـ ـع ــان ــي مـ ــن أزمـ ــة
داخلية بسبب تداعيات األزمة
االق ـت ـص ــادي ــة وت ــراج ــع ال ـل ـيــرة،
مـ ــا ت ـج ـلــى فـ ــي خ ـ ـسـ ــارة حــزبــه
االن ـت ـخ ــاب ــات األخـ ـي ــرة جــزئـيــا،
ث ــم ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى اإلق ـل ـي ـمــي
بــالـعــزلــة ف ــي ش ــرق الـمـتــوســط،
وعلى المستوى الدولي بشعور
عميق بأن إدارة جو بايدن تضع
تــرتـيـبــات جــديــدة للمنطقة لن
يكون لتركيا مكان فيها".
وأشار إلى أن النظام التركي
أدرك أن سـ ـي ــا س ــة اال نـ ـتـ ـش ــار
الـ ـ ــواسـ ـ ــع ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة الـ ـش ــرق
األوســط عسكريا باتت مكلفة،
وتضغط على اقتصاد داخلي
يعاني ،فكان البديل هو البحث
عن حلفاء سياسيين يمكن من
خاللهم تقليل هذه الكلفة".

أعلن رئيس حكومة الوحدة
الليبية الجديدة عبدالحميد
دبيبة أنه طلب من النائب العام
فتح تحقيق في اكتشاف جثث
في مدينة بنغازي الخاضعة
لسيطرة قوات «الجيش الوطني»
بقيادة املشير خليفة حفتر.
وقال دبيبة عبر «تويتر» ،بعد
تقارير محلية أفادت بالعثور
ُعلى جثث أكثر من  12شخصًا
قتلوا بالرصاص ،إنه من غير
املمكن السماح بتكرار هذه
األحداث أو التستر عليها.
وفي بادئ األمر ،نفى ّ
املقر
األمني في بنغازي العثور على
أي جثث ،لكنه قال في وقت
الحق إنه سيصدر بيانًا بشأن
املوضوع.

 15مليون عراقي يحدثون
بياناتهم االنتخابية

تدمير «درون» حوثية فوق خميس مشيط ...وإدانات لـ «اعتداء الرياض»
م ــع اس ـت ـمــرار تـصـعـيــد مـيـلـيـشـيــات جـمــاعــة
"أنصار الله" الحوثية المتمردة هجماتها ضد
السعودية والمناطق الخاضعة لسيطرة القوات
ال ـمــوال ـيــة لـحـكــومــة الــرئ ـيــس ع ـبــدربــه منصور
هادي في اليمن ،أكدت قيادة قوات "تحالف دعم
الشرعية" اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون
طـيــار "درون" أطلقتها الميليشيات الحوثية
بطريقة ممنهجة ومتعمدة ،الستهداف األعيان
المدنية والمدنيين في مدينة خميس مشيط
جنوب المملكة أمس.
وقال المتحدث باسم "التحالف" ،الذي تقوده
الرياض في اليمن ،العقيد الركن تركي المالكي:

"إن قوات التحالف ستتخذ كل اإلجراءات الرادعة
ضــد الميليشيات اإلرهــابـيــة لتحييد وتدمير
قدراتها".
وجاءت محاولة االعتداء بعد يوم من هجوم
ب ـ "درون" مفخخة تسبب فــي حــريــق بمصفاة
لتكرير النفط فــي العاصمة السعودية ،وأثــار
موجة استنكار دولية واسعة.
وأمــس ،دانــت موسكو الهجوم على مصفاة
الــريــاض ،وطالبت كل أطــراف النزاع في اليمن
بـ ـ "االلـ ـت ــزام ال ـص ــارم بــأحـكــام ال ـقــانــون الــدولــي
ً
اإلنساني والتخلي فورا عن العمليات العسكرية
التي تؤدي إلى تدمير البنى التحتية المدنية".

كـمــا أك ــد ال ـس ــودان أن الـهـجــوم عـلــى المصفاة
يستهدف أمــن وإمـ ــدادات الـطــاقــة للعالم .وفي
وقت سابق ،دانت الكويت ودول ومنظمات عدة
االعتداء على مصفاة الرياض.
في هذه األثناء ،شن "التحالف" غارات جوية
ً
لدعم قوات الحكومة اليمنية التي صدت هجوما
للمتمردين الحوثيين في الكسارة غرب محافظة
مأرب شمال اليمن.
وتحدث مصدر حكومي يمني عن "مقتل 70
مقاتال ،بينهم  22جنديا من القوات الحكومية،
وج ــرح ال ـع ـشــرات مــن الـطــرفـيــن فــي مــواجـهــات
جديدة خالل الساعات الـ  48الماضية".

بعد أيام من جولة وزير الخارجية الروسي
سيرغي الفــروف إلــى الخليج التي كــان الملف
السوري أحد أبرز عناوينها ،بدأ وزير الخارجية
ال ـســوري فيصل الـمـقــداد أمــس زي ــارة لسلطنة
عمان هي األولى له إلى بلد عربي وخليجي منذ
تسلمه منصبه في نوفمبر الماضي.
ويتصاعد الحراك على خط الملف السوري
وسـ ـ ــط تـ ـغـ ـي ــرات س ـي ــاس ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة ت ـش ـهــدهــا
ً
المنطقة ،خصوصا للتكيف مع وصول الرئيس
الديمقراطي جو بايدن الى البيت األبيض.
ويجري الحديث عن حل قد يسمح للرئيس
بشار األسد ،بالبقاء في السلطة بشرط تشكيل
ً
حـكــومــة جــامـعــة تـضــم أط ـيــافــا مــن الـمـعــارضــة
ً
الـمـقـبــولــة دول ـيــا عـلــى أن يـتـنــازل الــرئـيــس عن
ب ـعــض صــاح ـيــاتــه لـمـصـلـحــة ه ــذه الـحـكــومــة
ولـمـجـلــس نـيــابــي ي ـجــري انـتـخــابــه فــي اق ـتــراع
تعددي.
واألسد هو األوفر حظا للفوز في االنتخابات
الرئاسية السورية المقررة في أبريل.
وفي إشارة الى أهمية الزيارة لمسقط ،علق
الـكــاتــب الصحافي الـعــربــي غـســان شــربــل على
"تويتر" :زيارة المقداد مثيرة لالهتمام بمكانها
ً
وتوقيتها ،ومثيرة أيضا ألن النوافذ العمانية
تطل على دروب كثيرة وغير تقليدية".

ً
واسـ ـتـ ـقـ ـبـ ـل ــت ُعـ ـ ـم ـ ــان أخ ـ ـ ـيـ ـ ــرا ل ـ ـ ـقـ ـ ــاءات ب ـيــن
األميركيين والمتمردين الحوثيين في اليمن،
ويـ ـ ـت ـ ــردد انـ ـه ــا ت ـل ـع ــب ك ــذل ــك دورا ع ـل ــى خــط
المفاوضات التحضيرية بين واشنطن وطهران.
وكانت أولى زيارات المقداد الخارجية قادته
إلــى طـهــران فــي السابع مــن ديسمبر الماضي،
حيث التقى هناك كبار المسؤولين اإليرانيين،
وفي  17من الشهر ذاته كانت زيارته الخارجية
الثانية إلى موسكو.
وسلطنة ُعمان هي أول دولة عربية وخليجية
تعيد سفيرها إلى دمشق ،في أكتوبر الماضي،
بعدما كانت خفضت تمثيلها في سورية عام
 2012إثر األزمــة التي اندلعت في البالد ،شأن
دول عربية أخرى قاطعت سورية.
وكان وزير الخارجية السوري الراحل وليد
ال ـم ـع ـلــم زار مـسـقــط مــرت ـيــن ف ـقــط م ـنــذ انـ ــدالع
االنتفاضة السورية التي اشعلت حربا أهلية
الى حين وفاته قبل أشهر.
وك ــان ــت االمـ ـ ـ ــارات دعـ ــت ق ـبــل اي ـ ــام الـ ــى رفــع
العقوبات األميركية عن دمشق ،ودعت صحف
إماراتية في افتتاحيتها الى اعادة سورية الى
"الحضن العربي".
وفي مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" المملوكة
إلماراتيين ،قال األمين العام المساعد لجامعة

الــدول العربية ،السفير حسام زكــي ،إن "عــودة
سورية لشغل مقعدها بجامعة الدول العربية،
س ـت ـســاهــم م ــن دون ش ــك ف ــي تـطـبـيــع ال ـعــاقــة
ال ـس ــوري ــة ال ـعــرب ـيــة ،وبــال ـتــالــي رف ــع الـمـعــانــاة
ً
ولــو تدريجيا عــن الشعب ال ـســوري ،مــن خالل
التوصل إلى حل سياسي توافقي لهذه األزمة
ً
المستحكمة" ،داعيا إلى "تبنى مقاربة جديدة
إليـجــاد الترتيب ال ــذي يفتح الـطــريــق أم ــام فك
التجميد الخاص بالمقعد السوري".
وفي ختام محادثات مع نظيره اإلسرائيلي
غابي أشكنازي قبل أيام أبدى الفروف استعداده
للعمل مع اقتراح المبعوث الدولي غير بيدرسن
إشراك أطراف أخرى ،بما فيها الواليات المتحدة
واالتحاد األوروبي ،في عملية التسوية.
وفي حين اعتبرت طهران أن تحركات موسكو
الخليجية والتركية تجاوزت مسارات أستانة
وسوتشي ،بحث وزير الخارجية التركي مولود
جاويش أوغلو مع نظيره اإليراني محمد ظريف
أمس األول الملف السوري.
وكــان االتـحــاد االوروب ــي قــال إنــه لن يعترف
باالنتخابات الرئاسية السورية المقرر اجراؤها
ً
في ابريل المقبل ،مهددا بتجديد فرض عقوبات
اقتصادية على دمشق في مايو .وكذلك اعلنت
واشنطن في بيان مشترك مع بريطانيا وفرنسا

ُ
عمان تستضيف المقداد وسط حراك
على خط الحل السياسي ألزمة سورية

من جانبهم ،تحدث الحوثيون عن  38غارة
جوية شنها "التحالف" في عدة مواقع بمحافظة
مأرب ،في حين ذكرت مصادر أن انفجارا قويا
هز مدينة مأرب عاصمة المحافظة التي تحمل
االسم نفسه جراء سقوط صاروخ بالستي أطلقه
الحوثيون.
في موازاة ذلك ،قال الجيش اليمني إنه سيطر
عـلــى جـبــل جــاشــع االسـتــراتـيـجــي ف ــي مــديــريــة
حيفان جنوب شرق محافظة تعز ،وعلى عدد
من المواقع في محيطه.
وكانت وزارة الخارجية األميركية قد أكدت
أن السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها

ً
دول ـيــا مستعدتان لــاتـفــاق على وقــف إلطــاق
ال ـن ــار ،وال ـت ـفــاوض إلن ـهــاء ال ـص ــراع مــع جميع
األطراف ،بمن فيهم الحوثيون ،وذلك بناء على
ال ـم ـشــاورات الـتــي أجــراهــا المبعوث األميركي
الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ.
ً
ً
واقترحت الخارجية األميركية إطــارا زمنيا
بحيث يتم حــل قـضــايــا ،مثل مسألة الـمــوانــئ،
ب ـس ــرع ــة ،م ـض ـي ـفــة أن ع ـل ــى ال ـح ــوث ـي ـي ــن وق ــف
الهجمات ضــد المملكة ،وإظ ـهــار نية االلـتــزام
بــوقــف شــامــل إلط ــاق ال ـنــار فــي أن ـحــاء الـيـمــن،
والدخول في مفاوضات تحت رعاية أممية.
(الرياض ـ ـ وكاالت)

ذكرت املفوضية العليا
لالنتخابات في العراق ،أمس،
أن عدد العراقيني الذين قاموا
بتحديث بطاقاتهم االنتخابية
بلغ أكثر من  15مليونًا ،من أصل
ما يزيد على  25مليونًا يحق
لهم التصويت في االنتخابات
التشريعية العامة ،املقرر
إجراؤها في العاشر من أكتوبر
ّ
ويعول العراقيون على
املقبل.
االنتخابات املقبلة إلحداث
تغيير يتيح حل مشكالت البالد
املزمنة ،وأبرزها التردي في
امللفني األمني واالقتصادي
والفساد املالي ،وانتشار السالح
املنفلت ،في وقت سيدير فيه
العملية االنتخابية كادر جديد
بمفوضية االنتخابات من قضاة
ً
مستقلني ،تم اختيارهم بدال من
اإلدارة السابقة ،استجابة ملطالب
«الحراك الشعبي».

لبنان :انخفاض
ملحوظ للدوالر

المقداد يزور المتحف الوطني في العاصمة العمانية أمس (أ ف ب)
وألمانيا وإيطاليا أن اجراء االنتخابات لن يؤدي
الى تطبيع العالقات مع دمشق ،داعية األخيرة
الى االنخراط في حل سياسي ذات مصداقية.
ويواجه الرئيس بشار األسد ،الذي استطاع
ً
س ـح ــق ال ـت ـم ــرد ت ـق ــري ـب ــا ب ــدع ــم قـ ـ ــوات روس ـي ــة
وإيرانية ،تحديا ال يقل صعوبة عن التصدي
لالنتفاضة يتمثل في االنهيار االقتصادي الذي
تسببت فيها العقوبات االميركية في اطار قانون
قيصر وكذلك األزمة االقتصادية في لبنان الذي
كانت مصارفه تساهم في الــدورة االقتصادية
السورية ،وذلك في ظل عدم قدرة روسيا أو ايران
ً
على مساعدة دمشق اقتصاديا.
ً
م ـيــدان ـيــا ،ل ـقــى ع ــدد م ــن الـمــدنـيـيــن حتفهم

وأصـيــب آخ ــرون جــراء انفجار سـيــارة مفخخة
قرب جامع التوحيد وسط مدينة الباب بريف
حلب الشمالي الشرقي.
وقـتــل وج ــرح عــدد مــن المدنيين فــي قصف
تركي استهدف محيط بلدة عين عيسى في ريف
الرقة شمال وسط سورية أعقبه قصف من "قوات
سورية الديمقراطية" (قسد) لقاعدتين تركيتين.
وفي اليومين االخيرين شنت مقاتالت حربية
وطــائــرات مــروحـيــة روسـيــة وســوريــة أكـثــر من
 75غارة جوية على مناطق متفرقة من البادية
السورية ،حيث تنشط خاليا لتنظيم "داعش".
(مسقط ،دمشق ـ ـ وكاالت)

في انتظار لقاء غد املرتقب بني
رئيس الجمهورية اللبناني
ميشال عون ورئيس الحكومة
املكلف سعد الحريري ،في
محاولة جديدة لتشكيل
الحكومة ،انخفض سعر صرف
الدوالر مقابل الليرة اللبنانية،
أمس ،بنحو  700ليرة لدى
السوق املوازية غير الرسمية،
ليالمس سقف الـ  11700ليرة
للشراء و 11800للبيع ،وذلك بعد
أيام من وصوله الى نحو  15ألف
ليرة للدوالر الواحد.
ويأتي ذلك غدة لقاء عون مع
حكام املصرف املركزي اللبناني
رياض سالمة ،ومطالبته باتخاذ
إجراءات الستقرار سعر الصرف.
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ّ
ّ
بايدن يتشدد مع موسكو وبكين ويعزز العالقة مع الهند

ّ
الرئيس األميركي يستقبل ببرود دعوة بوتين لمناظرة  ...والصين تتخوف من «تسال»
ُ
في رد اعتبر بمثابة «مهادنة»
مع روسيا ،قال الرئيس
األميركي جو بايدن إنه
سيتحدث إلى الرئيس
فالديمير بوتين «في مرحلة
ما» ،في وقت اختتمت الواليات
المتحدة والصين يومين من
المناقشات «الصعبة والبناءة»،
غداة سجال في مستهل
محادثات أالسكا ،كشف
اختالف وجهات النظر بين
ّ
مناظرة
القوتين العظميين وشكل
ً
مؤشرا على حقبة صعبة مقبلة.
وفي رد بارد على دعوة نظيره

بعد شهرين على توليه مهامه،
كشف الرئيس األميركي جو بايدن
أسلوبه الدبلوماسي ،وبالتأكيد
مــن دون مــراعــاة فــي خـطــابــه ،في
تعامله مع كبار منافسي واشنطن
خالل واليته.
ف ـق ــد وص ـ ــف بـ ــايـ ــدن الــرئ ـيــس
ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بــوتـيــن بأنه
«قـ ــاتـ ــل» ،ووج ـ ــه م ـف ــاوض ــوه إلــى
الــوفــد الصيني اتـهــامــات شديدة
في محادثاتهم الثنائية األولى في
أالسكـ ـ ـ ــا ،الــتي كش ـ ـف ـ ـ ــت عن ن ـ ـه ـ ــج
ال م ـســاومــة ف ـيــه ح ـي ــال مــوسـكــو
وبكين.

الروسي فالديمير بوتين إلجراء
مناظرة تبث مباشرة على الهواء
حول الخالفات بين البلدين ،قال
الرئيس األميركي جو بايدن ألحد
الصحافيين ،خارج البيت األبيض،
أم ــس األول« :أن ــا مـتــأكــد مــن أننا
سنتحدث في مرحلة ما».
وك ـ ــان ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض رفــض
تقديم أي اعتذار أو توضيح ،كما
دعا بعض الساسة الروس.
وكـ ــانـ ــت روس ـ ـيـ ــا اس ـت ـشــاطــت
غضبا األسبوع الماضي ،بعد أن
وصــف بــايــدن بوتين ب ـ «القاتل»،
وفي حدث غير مسبوق في تاريخ
الـعــاقــات ،استدعت سفيرها من
واشنطن للتشاور.
في المقابل ،قال الناطق باسم
الـكــرمـلـيــن دم ـي ـتــري بـيـسـكــوف،
إن م ــوس ـك ــو ف ــي ع ــاق ــات ـه ــا مــع
واش ـن ـطــن تــأمــل دائ ـمــا األف ـضــل،
لكنها تستعد لألسوأ .وأضــاف:
«أعــرب الرئيس بوتين بوضوح
عن رغبته في استمرار العالقات
ب ـيــن ال ـب ـلــديــن مـهـمــا ك ــان األم ــر،
ألن ذلــك ليس فقط فــي مصلحة
بلدينا ،ولكن في مصلحة العالم
ً
كـلــه» ،مضيفا« :لـكــن بالطبع ،ال
يمكننا تـجــاهــل كـلـمــات السيد
بايدن».
وأمس تظاهر نشطاء منظمة
«ح ـ ـ ـ ـ ــرس زاخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ب ــريـ ـلـ ـيـ ـبـ ـي ــن»
الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،أم ـ ـ ــام م ـق ــر ال ـس ـف ـيــر

حرس الشرف الهندي خالل استقبال وزير الدفاع األميركي في دلهي أمس
األمـ ـي ــرك ــي ل ـ ــدى روسـ ـي ــا وس ــط
ً
مـ ـ ــوس ـ ـ ـكـ ـ ــو ،اح ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاجـ ـ ــا ع ـل ــى
تصريحات بايدن .وأفادت وكالة
«نوفوستي» الروسية بــأن عددا
من نشطاء المنظمة ،التي أعلنت
ع ــزم ـه ــا م ــواج ـه ــة «الـ ـمـ ـح ــاوالت
لتدبير ثورات ملونة في روسيا،
قـ ـي ــدوا أي ــدي ـه ــم ب ـس ـيــاج ال ـم ـقــر،
مطالبين بــايــدن بتقديم اعتذار
لبوتين وللمواطنين الروس ،على
تصريحاته.
وانتقد الرئيس التركي رجب
طيب إردوغان ،تصريحات الرئيس
األمـ ـي ــرك ــي وقـ ـ ــال ان ـه ــا «ال تليق
برئيس دولة».

حادثات أالسكا
عـلــى صعيد آخ ــر ،وبـعــد ثــاث

ج ـل ـس ــات ب ـي ــن ال ـج ــان ـب ـي ــن بـ ــدأت
الـخـمـيــس ف ــي االسـ ـك ــا ،ق ــال وزي ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ـ ـيـ ــركـ ــي أن ـت ــون ــي
بلينكن ،أم ــس األول ،إن الجانب
ً
األميركي كان صريحا بشأن قلقه
حيال سلوك الصين تجاه هونغ
كونغ وتايوان وفي مجال الفضاء
اإللكتروني.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
الـجــانــب الصيني كــانــت «دفاعية
ً
ك ـمــا كـ ــان م ـتــوق ـعــا» ،م ـش ـي ــرا إلــى
أن الطرفين ناقشا ملفات «إيــران
وك ــوري ــا الـشـمــالـيــة وأفـغــانـسـتــان
والمناخ والمجاالت حيث تلتقي
مصالحنا».
بـ ـ ــدوره ،قـ ــال م ـس ـت ـشــار الـبـيــت
األبـ ـ ـي ـ ــض لـ ــأمـ ــن الـ ـق ــوم ــي جـيــك
سوليفان «توقعنا محادثات صعبة
ومباشرة بشأن مجموعة واسعة
مــن الـقـضــايــا» ،مــؤكــدا «سنواصل
ال ـت ـشــاور م ــع الـحـلـفــاء وال ـشــركــاء
بشأن طريقة المضي قدما».
ومع اختتام المحادثات ،أعطى
المفاوض الصيني يانغ جيشي،
أرفع مسؤول دبلوماسي في الحزب
الشيوعي ،إش ــارة إيجابية ،لكنه
قال« :ال تزال هناك بعض الخالفات
المهمة».
ّ
الخارجية
وب ــدوره ،قــال وزي ــر
ّ
الـصـيـنــي وانـ ــغ ي ــي إن بـكـيــن ما
ُ
زالت تأمل في أن تالقيها الواليات
المتحدة «في منتصف الطريق»،

(أ ف ب)

مــوض ـحــا أن اح ـ ـتـ ــرام الـمـصــالــح
ّ
ّ
حيوي.
األساسية للدولتين أمر
واتسم أول لقاء بين الطرفين
ب ــال ـح ــدة وال ـم ــواج ـه ــة ف ــي بــدايــة
الـ ـجـ ـلـ ـس ــات .وت ـ ـبـ ــادل ال ـج ــان ـب ــان
أمـ ــام ع ــدس ــات كــام ـيــرات الـتـلـفــزة
ّ
خلفية
اال ّن ـت ـقــادات ال ـح ـ ّـادة ،على
ملفات حقوق اإلنسان والطموحات
ّ
الجيوسياسية.
ّ
ّ
واتـهــم بلينكن الصين باتباع
ُ
ّ
سلوك يعرض االستقرار العالمي
للخطر.
ورد ي ــان ــغ ب ــال ـق ــول« :ك ـ ــان من
األج ـ ـ ـ ــدى بـ ــي ح ـي ــن دخـ ـل ــت ه ــذه
ّ
القاعة أن أذكــر الجانب األميركي
ّ
ب ـضــرورة التنبه لنبرته حيالنا
فــي الكلمات االفـتـتــاحـيــة ،لكنني
لم أفـعــل» .وتـســاءل« :أليست هذه
ن ـيــات ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،الـتــي
تريد التحدث إلى الصين بطريقة
متعجرفة من موقع قوة؟».
وقـ ــال الـمـتـحــدث بــاســم وزارة
الخارجية الصينية «لدى وصول
أع ـ ـض ـ ــاء ال ـ ــوف ـ ــد الـ ـصـ ـيـ ـن ــي إل ــى
أنكوريج ،كانت قلوبهم ترتجف
بـ ـسـ ـب ــب ال ـ ـ ـبـ ـ ــرد ومـ ـ ـ ــن ال ـط ــري ـق ــة
الـتــي استقبلهم بها المضيفون
األميركيون».

الهند
وفـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــى لـ ـتـ ـشـ ـكـ ـي ــل

ت ـح ــال ـف ــات ل ـم ــواج ـه ــة ص ـعــود
الصين ،الذي يثير نشاطها في
المنطقة قلق البلدين ،أشاد وزير
الدفاع األميركي لويد أوستن،
أمس« ،بااللتزام المتزايد» للهند،
ال ـتــي الـتـقــى رئ ـيــس حكومتها
القومي ناريندرا مودي ،مشيرا
إل ـ ـ ــى «شـ ـ ــركـ ـ ــاء عـ ـل ــى ال ـم ــوج ــة
نفسها» .وزيارة أوستن إلى الهند
هي أول لقاء مباشر بين نيودلهي
واإلدارة األميركية الجديدة.
ووصل أوستن ،أمس االول ،إلى
نيودلهي والتقى مودي ومستشار
األمن القومي أجيت دوفال.
وم ــن دون ذك ــر الـصـيــن بشكل
مـبــاشــر ،كتب م ــودي فــي تغريدة
«ال ـ ـه ـ ـنـ ــد والـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
مـلـتــزمـتــان ش ــراك ــة اسـتــراتـيـجـيــة
تمثل قوة لصالح الكوكب».
وال ـت ـقــى أوس ـت ــن ،أمـ ــس ،وزي ــر
الــدفــاع راجـنــاث سينغ ،الــذي أكد
بعد مقابلة وصفها بأنها «مفصلة
ومـثـمــرة» ،أن الـتـعــاون العسكري
بين البلدين سيكون «واحــدة من
ال ـش ــراك ــات األس ــاس ـي ــة ف ــي الـقــرن
الحادي والعشرين».
من جانبه ،قال أوستن إن «الهند
هــي عـمــاد نهجنا فــي المنطقة»،
مـ ـش ــددا ع ـلــى «ال ـق ـي ــم الـمـشـتــركــة
والـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
المتقاربة» بين البلدين.
ً
وال ـت ـق ــى أيـ ـض ــا وزي ـ ــر ال ــدف ــاع

األم ـ ـيـ ــركـ ــي ب ـ ــوزي ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
سوبراهمانيام جايشانكار.

«تسال»
إل ــى ذل ــك ،وفـيـمــا يعكس حـ ّـدة
ال ـ ـصـ ــراع األم ـي ــرك ــي ـ ـ ـ ـ الـصـيـنــي،
قــال الملياردير األمـيــركــي إيلون
ماسك ،الرئيس التنفيذي لشركة
«تسال» أمام منتدى صيني بارز،
خالل نقاش عبر اإلنترنت امس،
ُ
إن شــركـتــه كــانــت ســتـغـلــق لــو أن
ُ
سياراتها الكهربائية تستخدم في
التجسس في الصين أو أي مكان،
وذلك في أول تعليقاته على أنباء
أفــادت بأن الجيش الصيني منع
سياراته من دخول منشآته.
وكانت مصادر قالت لـ«رويترز»،
أمــس األول ،إن الجيش الصيني
مـنــع س ـيــارات «ت ـســا» مــن دخــول
ً
م ـج ـم ـع ــات ــه ،ع ـ ــازي ـ ــا الـ ـ ـق ـ ــرار إل ــى
مخاوف أمنية من كاميرات مثبتة
في السيارات .وتستهدف واشنطن
شركة «هواوي» الصينية العمالقة
لالتصاالت ،وتقوم بحملة إلقناع
حلفائها بوقف االعتماد عليها،
ً
خـ ـص ــوص ــا ف ـ ــي مـ ـش ــاري ــع ب ـن ــاء
ش ـب ـك ــات ال ـج ـي ــل الـ ـخ ــام ــس ،5G
مشيرة الى مخاطر أمنية تشكلها
الشركة التي تقول واشنطن انها
تخضع للجيش الصيني.
(عواصم  -وكاالت)

خامنئي :انتخابات عام  1400حساسة وستؤثر على مستقبل إيران
ق ـب ــل ن ـح ــو  3أشـ ـه ــر مـ ــن االن ـت ـخ ــاب ــات
الرئاسية المقررة في  18يونيو المقبل ،أكد
المرشد اإليراني األعلى علي خامنئي ،في
كلمة وجهها إلى اإليرانيين ،أمس ،بمناسبة
«عيد النوروز» أن «هذا العام( 1400 ،بالتاريخ
الـ ـف ــارس ــي) ،عـ ــام ح ـس ــاس ومـ ـه ــم ،بسبب
االنتخابات التي ستجرى في بدايته ،في
شهر خرداد».
وقال خامنئي« :أمامنا انتخابات مهمة،
ويمكن أن يكون لها تأثير كبير في أوضاع
البالد وأحداثها ومستقبلها .ستأتي إدارة
ج ــدي ــدة إل ــى رأس ال ـع ـمــل ،ورب ـم ــا مفعمة
بالحيوية ،فتدخل البالد بدوافع متنوعة
وقوية».
وتحدث عن وجود «أرضية جيدة الزدهار
الطفرة في اإلنـتــاج» ،داعيا الــى «تقديم كل
الــدعــم الـقــانــونــي والـحـكــومــي مــن الجهات
جميعا إلى الطفرة في اإلنتاج ،إلى حين بقاء

هذه الحكومة في السلطة ،أو مع الحكومة
المستقبلية وبداية تسلمها للسلطة».
وأشار إلى أن «سياسة الضغوط القصوى
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ف ـش ـل ــت فـ ــي دف ـ ــع اإلي ــران ـي ـي ــن
إلـ ــى االسـ ـتـ ـس ــام» ،مــوض ـحــا أن «أم ـيــركــا
واألوروبـ ـيـ ـي ــن ي ـع ـتــرفــون ص ــراح ــة بفشل
سياسة العقوبات ،وأنهم يتحدثون اليوم
عن أهمية التفاوض».
ب ـ ـ ــدوره ،رأى ال ــرئ ـي ــس اإليـ ــرانـ ــي حسن
روحــانــي ،فــي كلمته بمناسبة «ال ـنــوروز»،
أن ال ـعــام ال ــذي انـتـهــي «ك ــان أصـعــب ع ــام»،
متوقعا انتهاء العقوبات الشاملة المفروضة
عليها في العام الجديد ،وأكد أن سياسات
أعداء بالده الرامية لجعل اقتصادها ينهار
فشلت ،معتبرا أن «أع ــداء طهران مرغمون
على العودة لمسار الحوار والتعامل» معها.
م ــن نــاحـيـتــه ،اع ـت ــذر الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي
األسبق ،أحد كبار قادة التيار اإلصالحي،

ُ
ّ
أوروبا تهدد بتجميد صادرات «أسترازينيكا»

م ـح ـم ــد خ ــاتـ ـم ــي ،ل ـل ـش ـعــب اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي عــن
«النواقص والقصور» التي بدرت منه ،داعيا
السلطات اإليرانية إلى الحذو حذوه وتنظيم
انتخابات حرة.
وفــي رســالــة بمناسبة «عـيــد ال ـنــوروز»،
دعا خاتمي إلى «الحرية والعدالة لجميع
المواطنين اإليــرانـيـيــن» ،وكــانــت صحيفة
«كيهان» األصولية دعت خاتمي الى االعتذار
عن دعمه الحتجاجات  ،2009في معرض
تعليقها عـلــى ت ـقــاريــر ع ــن بـعــث الــرئـيــس
السابق رسالة إلى خامنئي.
وفــي وقــت وجـهــت السلطات األميركية
تهما غيابية إلــى  10مواطنين إيرانيين،
لـضـلــوعـهــم ف ــي ان ـت ـهــاك ن ـظ ــام الـعـقــوبــات
األميركية ضد طـهــران ،وتسيير تعامالت
سرية بحجم  300مليون دوالر لمصلحة
بـ ــادهـ ــم ،ق ـ ــال ال ـم ـب ـع ــوث األمـ ـي ــرك ــي إل ــى
إي ــران روب ــرت مــالــي إن واشـنـطــن منفتحة

للحضور بصفة مراقب في االجتماع غير
الرسمي الــذي دعــا إليه االتـحــاد األوروبــي
مع إيــران ،لمناقشة إحياء االتفاق النووي
الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد
ترامب عام .2018
وفي رسالة وجهها إلى جميع الشعوب
التي تحفل بالنوروز ،قال الرئيس األميركي
ج ــو بـ ــايـ ــدن ،إن «ال ــربـ ـي ــع ه ــو رمـ ــز أب ــدي
لـلـتـجــديــد واالن ـب ـع ــاث ،ح ـيــث ي ـمــأ ال ـنــور
واألمل قلوب الناس من الواليات المتحدة
إلى إيــران .هذه هي رسالة وفرحة نــوروز.
هناك حاجة ماسة إلى هذه الرسالة في هذه
السنة ،إذ إننا بعد كل األلم والخسائر التي
تكبدناها نتذكر أن أياما أفضل تنتظرنا،
وأنـ ـ ــه ي ـج ــب عـلـيـنــا جـمـيـعــا ال ـع ـم ــل مـعــا،
لتحقيق مستقبل مشترك يسوده السالم
واالزدهار وكذلك التفاهم».
(طهران  -وكاالت)

ف ــي تـصـعـيــد ج ــدي ــد لـلـخــاف
ب ـ ـشـ ــأن تـ ــأخـ ــر ع ـم ـل ـي ــات تـسـلـيــم
ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاحـ ـ ــات ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـددت رئـ ـيـ ـس ــة
المفوضية األوروبية أورسوال فون
ديــر اليين أمــس ،بوقف صــادرات
لقاحات «أسترازينيكا» إذا لم يتلق
ً
االتحاد األوروبي شحناته أوال.
وف ـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع م ـج ـمــوعــة
«فونكه» اإلعالمية األلمانية ،قالت
فون دير اليين« :لدينا خيار حظر
كل تصدير ّ
مقرر .هذه هي الرسالة
الموجهة إلى أسترازينيكا :نفذوا
ً
عقدكم مع أوروبــا أوال قبل البدء
بتسليم اللقاحات إلى دول أخرى».
وأضافت وزيرة الدفاع األلمانية
السابقة بلهجة تحذيرية أن «كل
ال ـخ ـي ــارات م ـطــروحــة» م ــؤك ــدة أن
القادة األوروبيين سيبحثون في
مسألة تسليم اللقاحات األسبوع
المقبل.
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت ب ـ ـ ــأن عـ ـق ــد االت ـ ـحـ ــاد
األوروبي مع «أسترازينيكا» ينص

ً
بكثير من  180مليونا تم التعهد
بها في العقد الموقع مع االتحاد
األوروبي.
ّوبـ ـ ـه ـ ــدف ط ـ ـمـ ــأنـ ــة ال ـ ـس ـ ـكـ ــان،
تـ ـل ــق ــى ك ـ ــل م ـ ــن رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
الفرنسي جان كاستيكس رئيس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ب ــوري ــس
جــونـســون جرعتهما األول ــى من
«أسترازينيكا» أمس األول.
ً
وكتب جونسون ( 56عاما) على
«تويتر» إلى جانب نشر صورة له
وهو يحصل على الجرعة أن «تلقي
الجرعة هو أفضل شيء نستطيع
فـعـلــه ل ـل ـعــودة إل ــى ال ـح ـيــاة الـتــي
ً ً
نفتقدها كثيرا جدا».
وأعلن رئيس الوزراء اإليطالي
ماريو دراغــي أنــه سيحصل على
ً
«أسترازينيكا» أيضا فيما أبدت
ال ـم ـس ـت ـش ــارة األل ـم ــان ـي ــة آنـجـيــا
ميركل استعدادها للقيام بذلك.
الى ذلك ،أبلغت الدنمارك ،أمس،
عــن حــالـتـيــن جــديــديـتــن أصيبتا

بجلطات دموية ونزيف في المخ
بعد تلقيهما لقاح «أسترازينيكا».
وقـ ـ ــالـ ـ ــت مـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـع ــاصـ ـم ــة
الــدنـمــاركـيــة ،وه ــي السلطة التي
تــديــر الـمـسـتـشـفـيــات ال ـعــامــة في
كوبنهاغن ،إن أحــد العاملين في
مستشفى توفي بعد  14يوما من
تلقيه «أسترازينيكا».
وف ـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،أق ـ ــرت
الحكومة الفرنسية ثــالــث إغــاق
خالل عام يشمل  21مليون فرنسي
بينهم سكان المنطقة الباريسية،
ول ــو أن اإلج ـ ــراء أك ـثــر مــرونــة من
الحجر السابق في مــارس ،2020
إذ سـيـكــون بــاإلمـكــان ه ــذه الـمــرة
ال ـخ ــروج «بـ ــدون ف ــرض أي مهلة
زمنية» إنما «ضمن دائ ــرة عشرة
كيلومترات» وبموجب إذن .كما
سيغلق قسم كبير من المحالت.
كذلك ،بــدأ أمــس ،إغــاق جزئي
في بولندا يستمر  3أسابيع مع
فــرض قـيــود جــديــدة فــي مواجهة

ً
ألمان يتظاهرون في مدينة كاسيل احتجاجا على قيود «كورونا» أمس
تزايد عدد اإلصابات بالفيروس.
وخ ـف ـف ــت ال ـح ـك ــوم ــة ال ـبــول ـنــديــة
القيود في فبراير وأذنــت بإعادة
فـتــح ال ـف ـنــادق وال ـم ـتــاحــف ودور
السينما وال ـم ـســارح والـمـســابــح
بـنـصــف ق ــدرات ـه ــا االسـتـيـعــابـيــة،
ً
خالفا للقيود المفروضة حينها
في أوروبا.
ّ
ستحد ألمانيا
وفي هذا الصدد،
ً
اعـتـبــارا مــن الـيــوم ،حركة المرور
عبر حــدودهــا مــع بولندا ،الدولة
الـمـصـنـفــة عــال ـيــة ال ـخ ـط ــورة من

أجرى الرئيس األفغاني،
أشرف غني ،تغييرين
رئيسيين في مجلس الوزراء،
ما أثار رد فعل قوي من
شريكه في الحكم ،عبدالله
عبدالله ،وسط ضغوط
أميركية متزايدة للتوصل إلى
اتفاق سالم مع «طالبان».
وأصدر مجلس األمن القومي
اإلفغاني قرارات نيابة عن
غني ،أقال فيها وزير الداخلية
مسعود أندارابيّ ،
وعين حياة
الله حياة وزيرا لتصريف
األعمال في الداخلية ،وقد
شغل حياة في السنوات
األخيرة منصب حاكم والية
قندهار الجنوبية .كما ّ
عين
المجلس رئيس أركان الجيش
الجنرال ياسين ضياء وزيرا
للدفاع بالوكالة خلفا ألسد
الله خالد.

الجزائر :ثاني حزب يلمح
إلى مقاطعة «البرلمانية»

ألمح رئيس الحزب السياسي
الجزائري المعارض (التجمع
من أجل الثقافة والديمقراطية)
محسن بلعباس ،إلى عدم
مشاركة حزبه في االنتخابات
البرلمانية المقرر لها 12
يونيو المقبل ،منتقدا
السلطة ،وما أسماه بـ «شلل
المؤسسات» .وقال بلعباس
(رئيس ثان األحزاب المعارضة)
في افتتاح أعمال المجلس
الوطني ،إن «الرغبة في إعادة
بناء الدولة والمجتمع اليوم
على أنقاض النظام القديم
ال يمكن أن تحظى بتأييد
المواطن ،وال يمكن أن تكون
مرادفة لجزائر جديدة».
في المقابل ،أعلن األمين العام
للحزب االسالمي الجزائري
المحسوب على المعارضة
«حركة النهضة» يزيد بن
عائشة ،أمس ،مشاركة حزبه
في االنتخابات التشريعية،
مؤكدا أن الحركة «تتحمل
مسؤوليتها كفاعل سياسي»
في إرساء قواعد دولة الحق
والقانون.

تونس :مسيرة تطالب
ّ
بحل البرلمان

عمران خان يصاب بـ «كورونا» غداة تلقيه «سينوفارم»
على تسليم الجرعات المنتجة في
كل من أراضــي االتحاد األوروبــي
والمملكة المتحدة.
وأض ــاف ــت« :م ــع ذل ــك ل ــم نتلق
أي شــيء من البريطانيين بينما
نقوم بتلسيم لقاحات» ،موضحة
أن االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي أرس ـ ــل
ً
ً
«خـطــابــا رسـمـيــا» لتقديم شكوى
إلــى مجموعة األدوي ــة السويدية
البريطانية.
وت ــاب ـع ــت فـ ــون دي ــراليـ ـي ــن« :ال
أس ـت ـط ـيــع أن أف ـس ــر لـلـمــواطـنـيــن
األوروبيين سبب قيامنا بتصدير
ماليين الجرعات من اللقاحات إلى
الدول التي تنتج لقاحات بنفسها
ً
والـتــي ال ترسل لنا أي ــا منها في
المقابل».
ومـ ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن ي ـس ـلــم
مختبر «أسترازينيكا» في الربع
الـ ـث ــان ــي 70 ،م ـل ـي ــون ج ــرع ــة مــن
لـقــاحــه الـ ــذي أوق ـف ــت اسـتـخــدامــه
العديد من البلدان ،وهو رقم أقل

إردوغان ينسحب
من اتفاقية لحقوق المرأة

أفغانستان :غني ُيغضب
شريكه في الحكم بوزيرين

ً
تــاريــخ أميركا ( 78عــامــا) ،قالت نائبة المتحدث
بــاســم الـبـيــت األب ـيــض ،كــاريــن ج ــان ب ـيــار« :الـجــو
ً
عاصف جدا ،أنا نفسي صعدت الطائرة بصعوبة.
صحة الرئيس جيدة».
ً
وردا على سؤال عما إذا كان طبيب قد فحص
ب ــاي ــدن بـعــد الـ ـح ــادث ،أوض ـح ــت ك ــاري ــن« :ك ــل ما
يمكنني قوله إنه بخير ،ويواصل أعماله كالمعتاد».

ً
خامنئي متحدثا خالل كلمة بمناسبة عيد «النوروز» في
(أ ف ب)
			
طهران أمس

سلة أخبار

سحب الرئيس التركي ،رجب
طيب إردوغان ،أمس ،تركيا
من «اتفاق اسطنبول لمكافحة
العنف ضد المرأة» رغم زيادة
الجرائم بحق النساء ،في
خطوة أثارت غضبا محليا
ودوليا .وقال مجلس أوروبا
إن انسحاب تركيا من اتفاق
اسطنبول «نبأ مدمر» ،و«يهدد
حماية المرأة» في هذا البلد.
وأعلن انسحاب تركيا من
اتفاق اسطنبول ،أول أداة
دولية وضعت معايير ملزمة
قانونا في  30بلدا لمنع
العنف القائم على أساس
الجنس ،بموجب مرسوم
رئاسي نشر ليل الجمعة ـ ـ
السبت.

ّ
العاصفة وراء تعثر بايدن  3مرات
البيت األبيض ،أمس ،إن الطقس العاصف
قال ّ
وراء تـعــثــر الــرئ ـيــس ج ــو ب ــادي ــن  3م ـ ــرات ،أثـنــاء
صعوده سلم طائرة «إيــر فــورس ون» الرئاسية،
أمس األول ،المتجهة إلى أتالنتا من قاعدة أندروز
في ماريالند.
وبعد أن أثار فيديو سقوطه تعليقات ال تنتهي
في وسائل التواصل حول صحة أكبر رئيس في

دوليات

قـبــل معهد روب ــرت ك ــوخ للرقابة
الصحية.
واندلعت صدامات أمــس ،بين
الـ ـش ــرط ــة ومـ ـع ــارضـ ـي ــن ل ـل ـق ـيــود
المفروضة لمكافحة وباء «كورونا»
في عدد من الدول األوروبية ،بينها
بــري ـطــان ـيــا وأل ـم ــان ـي ــا وك ــروات ـي ــا
وهولندا وليتوانيا ،خــال واحد
م ــن أك ـبــر الـتـجـمـعــات مـنــذ بــدايــة
العام في هذه البلدان.
ف ــي غ ـض ــون ذلـ ــك ،أع ـل ــن مكتب
ً
عمران خان أمس ،أن فحوصا أثبتت

(أ ف ب)

إصابة رئيس الوزراء الباكستاني
ب ـف ـيــروس «ك ــورون ــا» بـعــد يومين
فقط من تلقيه اللقاح ضد المرض.
وقــال المكتب إنــه ال يستطيع «في
هذه المرحلة سوى تأكيد أن نتائج
فحوص رئيس ال ــوزراء إيجابية»،
ً
مــوض ـحــا أن ــه ق ــام «ب ـع ــزل نـفـســه»،
ً
وذلــك بعدما تلقى خان ( 68عاما)
الخميس الماضي لقاح «سينوفارم»
الـصـيـنــي وس ــط مــوجــة ثــالـثــة من
اإلصابات في باكستان.
(عواصم  -وكاالت)

خرج محتجون في شارع
الحبيب بورقيبة الرئيسي
وسط العاصمة تونس امس،
في مسيرة تطالب بحل
البرلمان .وهذه من المسيرات
النادرة التي تطالب صراحة،
بشكل أساسي ،بحل أعلى
سلطة في البالد ومحور
النظام السياسي المعتمد في
تونس منذ صدور دستور
 ،2014وهو نظام برلماني
معدل .ورفع المحتجون
الفتات مؤيدة للرئيس قيس
سعيد تطالب بتطبيق الفصل
 80من الدستور الذي يتضمن
إجراءات حل البرلمان.

ةديرجلا
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األزرق يستهل تدريباته اليوم في الرياض على فترتين
الشمري :كاراسكو لن يرضي الجميع
حازم ماهر

يدشن منتخبنا الوطني األول
تدريباته ،اليوم ،على فترتين؛
صباحية ًومسائية ،في الرياض،
استعدادا لمواجهة المنتخب
السعودي  25الجاري.

ي ـس ـت ـهــل مـنـتـخـبـنــا الــوط ـنــي
األول لكرة القدم تدريباته ،اليوم،
في العاصمة السعودية الرياض
ً
على فترتين ،في التاسعة صباحا
بصالة الحديد بمقر اإلقامة ،وفي
الـســاعــة  7:45على ملعب إعــداد
ً
القادة ،وذلك استعدادا لمباراته
ال ــودي ــة ال ــدول ـي ــة م ــع الـمـنـتـخــب
الـ ـسـ ـع ــودي ،ال ـم ـق ــرر ل ـه ــا م ـســاء
الخميس المقبل ،ضمن فيفا داي.
وكـ ــان مـنـتـخـبـنــا الــوط ـنــي قد
ً
أجرى تدريبا في الساعة 10:30
مـ ــن صـ ـب ــاح أم ـ ــس ،ع ـل ــى مـلـعــب
الـ ـم ــرح ــوم ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ال ـب ـكــر
باتحاد الـكــرة ،بمشاركة العبي
السالمية وا لـكــو يــت والقادسية
وال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ،ب ـي ـن ـم ــا لـ ــم يـ ـش ــارك

ً
العوضي بديال عن الشمري
ت ــدرب منتخبنا األولـمـبــي صـبــاح الخميس الماضي على
استاد نادي الكويت تحت إشراف المدرب اإلسباني غونزاليس.
وغـ ــادر وف ــد الـمـنـتـخــب ف ــي ال ـســادســة م ـســاء مـتــوجـهــا إلــى
البحرين للدخول في معسكر تدريبي يستمر حتى  29الجاري،
على أن يستهل تدريباته اليوم في المنامة.
وأكــد مدير المنتخب مـشــاري فيحان ،أنــه تقرر ضــم العب
العربي سلمان العوضي إلى صفوف المنتخب بديال عن العب
الكويت ضاحي الشمري ،الذي تخلف عن المغادرة مع الوفد
ألسـبــاب خــاصــة ،مضيفا أن العوضي سيلتحق بالوفد يوم
الثالثاء المقبل.
ولفت فيحان إلى أن المنتخب سيخوض  3مباريات ودية
ً
في المعسكر مع المنتخب البحريني غدا ،ثم مع نادي الخالدية
ً
يوم  25الجاري ،ثم يلتقي المنتخب البحريني يوم  28مجددا.

العبو العربي وكاظمة والنصر
والساحل والشباب مع أنديتهم،
أمس األول ،في الجولة التاسعة
من منافسات دوري  stcللدرجة
ال ـ ـم ـ ـم ـ ـتـ ــازة ،إذ فـ ـض ــل ال ـج ـه ــاز
الفني بقيادة المدرب االسباني
ك ــاراك ـس ــو م ـنــح الــاع ـب ـيــن راح ــة
من التدريبات ،تفاديا إلصابتهم
باإلجهاد واإلرهاق.
وكــان وفــد المنتخب قد غادر
فـ ــي الـ ـس ــاع ــة  6:00م ـ ـسـ ــاء إل ــى
ال ـ ــري ـ ــاض ،ح ـي ــث أج ـ ــرى جـمـيــع
أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء الـ ـ ــوفـ ـ ــد م ـ ـس ـ ـحـ ــات فــي
المطار تسلموا نتائجها عقب 6
ساعات ،لذلك لم يغادروا الغرف
المخصصة لهم في مقر اإلقامة
حتى ظهور النتائج.
وسبق التدريب اجتماع عقده
ع ـض ــو م ـج ـل ــس إدارة االتـ ـح ــاد
رئ ـ ـيـ ــس ال ـل ـج ـن ــة ال ـف ـن ـي ــة خ ــال ــد
ال ـش ـمــري ،والـ ــذي ي ـتــرأس الــوفــد
مــع الــاعـبـيــن ،بـحـضــور أعـضــاء
ا لـ ـجـ ـه ــاز ي ــن ا لـ ـفـ ـن ــي واإلداري،
أكـ ـ ــد خـ ــالـ ــه أهـ ـمـ ـي ــة ال ـم ــرح ـل ــة
الـحــالـيــة ،وهــي قبل األخ ـيــرة في
االستعدادات لمباريات أستراليا
واألردن والصين تايبيه المقرر
لـهـمــا أيـ ــام  3و 11و  15يــونـيــو
ال ـم ـق ـب ــل ،والـ ـت ــي س ـت ـق ــام بـشـكــل
مجمع في الكويت.

الشمري :المدرب لن يرضي
الجميع
وأكد الشمري أن القائمة التي
اختارها كاراسكو لم يتدخل فيها

جانب من تدريبات المنتخب األول
أحد ،وجاءت عن قناعة تامة له،
مضيفا في تصريحات لوسائل
اإلعـ ـ ــام أن الـ ـم ــدرب ل ــن يــرضــي
ً
جميع األندية ولــن يرضي أحــدا
باختياراته.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ـ ــه ك ـ ــان يـمـنــي
ال ـن ـفــس ب ـضــم ب ـعــض الــاعـبـيــن
لـلـقــائـمــة ،م ـشــددا عـلــى أن كالمه
يـ ـمـ ـث ــل وج ـ ـهـ ــة نـ ـظ ــر لـ ـي ــس إال،
خ ـص ــوص ــا أن ال ـل ـج ـن ــة ال ـف ـن ـيــة
ت ـنــاق ـشــه ف ــي االخـ ـتـ ـي ــارات دون
التدخل في عمله.
واخ ـ ـت ـ ـتـ ــم ال ـ ـش ـ ـمـ ــري كـ ــامـ ــه،
مبينا أن ضيق الوقت سبب في
إع ـ ــان ال ـقــائ ـمــة يـ ــوم الـخـمـيــس،

ً
القادسية يخلط األوراق مجددا!
ً
اس ـت ـمــرارا لـمـحــاوالت خـلــط األوراق
وال ـظ ـهــور ف ــي دور الـضـحـيــة ،وتـبــرئــة
ساحته أمام الــرأي العام ،حتى لو كان
ذلـ ــك ع ـلــى ح ـس ــاب ال ـم ـص ـل ـحــة ال ـعــامــة
وإدخ ــال اتـحــاد الـكــرة فــي مــواجـهــة مع
الـفـيـفــا ،وم ــن ثــم جـلــب ع ـقــوبــات عــانــت
منها البالد ّ
األمرين في سنوات سابقة،
خ ــاط ــب ال ـق ــادس ـي ــة االت ـ ـحـ ــاد ال ــدول ــي،
م ــؤك ــدا ال ـت ــزام ــه ب ـل ــوائ ــح ال ـف ـي ـفــا فيما
يـخــص الـتـحــاق الــاعـبـيــن المحترفين
بمنتخباتهم الــوطـنـيــة ،وم ـش ـيــرا إلــى

أنــه خاطب اتحاد الكرة الكويتي بهذا
الـشــأن ،إال أنــه واجــه عقبات تتمثل في
الحجر االلزامي للعائدين إلى الكويت،
إلى جانب تعليق الرحالت التجارية في
اتجاه الكويت.
وكان االتحاد الدولي ،بناء على طلب
م ــن نـظـيــره األل ـب ــان ــي ،خــاطــب االت ـحــاد
ال ـك ــوي ـت ــي ونـ ـ ـ ــادي الـ ـق ــادسـ ـي ــة لـلـعـمــل
على تسهيل مهمة التحاق المحترف
تراشي ،من دون إلزام او التهديد بفرض
عـقــوبــات ،كـمــا ي ــروج الـقــادسـيــة ،وذلــك

 ...واالتحاد يخاطب األندية
خاطب اتحاد الكرة األندية ،أمس األول ،من أجل تطعيم المحترفين ،مع
تزويده بما يفيد ذلك ،من أجل مخاطبة السلطات المختصة الستثنائهم من
الحجر المؤسسي الصحي المنزلي عند عودتهم إلى البالد ،في حال تمت
مشاركتهم مع أنديتهم في "الفيفا داي" للشهر الجاري.
وعلمت "الجريدة" أن االتحاد سيخاطب "الفيفا" خالل الساعات القليلة
المقبلة ،إللقاء الضوء على قرار السلطات الصحية ،الخاص بالحجر الصحي
ً
المنزلي لمدة  14يوما ،مع توضيح الخطوات التي اتبعها االتحاد للحصول
على استثناء خاص لهم.

ليتسنى لـتــراشــي االلـتـحــاق بمنتخب
ب ــاده ل ـخــوض الـتـصـفـيــات األوروب ـي ــة
المؤهلة لكأس العالم.
وطــالــب الـقــادسـيــة فــي ك ـتــاب مذيل
بـتــوقـيــع أم ـيــن ال ـســر الـمـســاعــد رفــاعــي
الديحاني االتحاد الكويتي االعتراف
بمسؤوليته في اتجاه عرقلة التحاق
الالعبين المحترفين إلى منتخباتهم
ً
الوطنية ،متجاهال ما يقوم به االتحاد
من جهود حثيثة بتوجيه كتاب إلى
األن ــدي ــة ،م ــن أج ــل تـطـعـيــم الــاعـبـيــن
المحترفين للعمل على استثنائهم
من الحجر الصحي حــال مغادرتهم،
وأيـضــا متجاهال أن قــرار المنع وما
يخص اإلجـ ــراء ات الصحية فــي البالد
ضـمــن صــاحـيــات الـسـلـطــات الصحية
والحكومية.
ولـ ــم ي ـنــس ال ـق ــادس ـي ــة ،ك ـع ــادت ــه في
م ـخ ــاط ـب ــات ــه األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،الـ ـح ــدي ــث عــن
أزمــة المحترف النيجيري سالومون،
ومــدرب اللياقة مونوز ،وعــدم السماح
لـهـمــا بــااللـتـحــاق بــالـقــادسـيــة ،محمال
االتحاد الكويتي المسؤولية أيضا ،رغم

ً
الصقر مدربا لخيطان
وإقالة اإلسباني خوسيه
●

م ـ ـعـ ــربـ ــا عـ ـ ــن ده ـ ـش ـ ـتـ ــه ب ـت ـط ــرق
الـبـعــض إل ــى ال ـحــديــث أن كشف
الـنـقــاب عــن الـقــائـمــة قـبــل انتهاء
الـ ـج ــول ــة الـ ـت ــاسـ ـع ــة ت ـس ـب ــب فــي
ب ـعــض األض ـ ـ ــرار ل ــأن ــدي ــة ،وهــو
أمر غير صحيح بالمرة ،فجميع
المنتخبات تعلن قائمتها خالل
البطوالت المحلية.

كاراسكوّ :
اتفهم الغضب

مــن جــانـبــه ،أك ــد كــاراس ـكــو أن
ال ـح ـمــاس ل ــدى الــاعـبـيــن ي ــزداد
مـ ــن أج ـ ــل ت ـح ـق ـيــق الـ ـنـ ـج ــاح فــي
ال ـت ـص ـف ـي ــات ،م ـع ــرب ــا عـ ــن ثـقـتــه

ف ــي الــاع ـب ـيــن ال ــذي ــن اخ ـتــارهــم
لمباراتي السعودية واإلمارات.
وأوض ــح كاراسكو أنــه يتفهم
تـ ـم ــام ــا غـ ـض ــب بـ ـع ــض األنـ ــديـ ــة
لالختيارات ،موضحا أنه يختار
الــاعـبـيــن ل ـعــدة أس ـب ــاب يــرفــض
اإلفصاح عنها.
وأشاد كاراسكو بالمنتخبين
السعودي واللبناني ،معربا عن
أمله في تحقيق األهداف المرجوة
من المباراتين.

البناي :إجراءات مشددة
مــن جانبه ،أوضــح البناي أن

الالعبين سيجرون في السعودية
واإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات خـ ـم ــس مـ ـسـ ـح ــات،
األولى كانت أمس ،والثانية قبل
المغادرة إلى اإلمارات بنحو 24
ســاعــة ،والـثــالـثــة بـعــد الــوصــول،
والرابعة في نفس موعد المباراة
صـبــاحــا ،واألخ ـيــرة قبل الـعــودة
إلى الكويت.
وشـ ــدد ال ـب ـنــاي ع ـلــى تطبيق
اإلجراءات االحترازية واإلجراءات
ال ـص ـح ـيــة ،م ــؤك ــدا أنـ ــه ف ــي حــال
إصابة أي العب بفيروس كورونا،
ال سمح الله ،فسيتم حجره هناك
أسبوعين ،ثم الدخول في حجر
مؤسسي في البالد لنفس الفترة،

هــذا إلــى جانب الحجر الصحي
الـ ـمـ ـن ــزل ــي ،ل ــذل ــك ف ـل ـي ــس ه ـن ــاك
خيار آخر إال العمل على حماية
الجميع مــن خــال االلـتــزام التام
بالتعليمات الصحية.
وبـيــن الـبـنــاي أنــه ليس هناك
إص ـ ــاب ـ ــة م ـ ــؤث ـ ــرة ف ـ ــي صـ ـف ــوف
المنتخب ،مؤكدا أن العب كاظمة
شبيب الخالدي تعرض لكدمة لن
تعوقه عن المشاركة في تدريب
اليوم.

النجار :راضون عن األخضر
ودكة البدالء سر قوتنا
●

أبدى مدير الفريق األول لكرة القدم بالنادي العربي أحمد
الـنـجــار رض ــاه وارت ـيــاحــه بـعــد ال ـفــوز عـلــى خـيـطــان ،ليواصل
األخضر سلسلة انتصاراته ،وإنهاء القسم األول من الــدوري
الممتاز بالشكل المطلوب.
وقــال النجار" :راض ــون عــن األخـضــر الــذي اعتلى الـصــدارة،
ويظهر بشكل قوي منذ بداية الموسم ،وذلك يعود الى امتالكه
دكة بدالء قوية تضم العبين جاهزين وبنفس مستوى الالعب
االساسي ،وذلك ما يميزنا في الموسم الحالي وسر وقوتنا".
وأضــاف" :لن نفرط في التفاؤل ،وسنستمر بالعمل بنفس
النهج والطريقة ،لضمان مواصلة أقوى المستويات وتقديم
أفضل النتائج حتى نهاية الموسم".
وشدد على أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي انتي
ميشا يجد الراحة بالعمل مع الالعبين الموجودين ،بعد ان
تعرف على امكانياتهم ،ونجح في ايصال افكاره لهم بسهولة
ليتجانس معهم ،ونجحوا في تطبيق ما يطلبه على أرضية
الملعب.
وأوض ـ ــح أن ال ـك ــروات ــي مـيـشــا مـنــح الــاعـبـيــن راحـ ــة  ٣أي ــام
ليكتسبوا المزيد مــن الــراحــة اثـنــاء "فيفا داي" ،بعد اإلرهــاق
الـكـبـيــر ال ــذي ن ــال مــن الـحـمـيــع بـسـبــب ضـغــط ال ـم ـبــاريــات في
الفترة الماضية ،على أن يستأنفوا التدريبات اعتبارا من بعد
غد الثالثاء.

كتاب القادسية
المطالبات المتكررة والموثقة من اتحاد
الكرة واللجنة الثالثية ،في اتجاه حل
هذه المشكلة.
ولـ ــم ي ـنــس ال ـق ــادس ـي ــة ،ف ــي م ـقــارنــة
بغير محلها ،ارســال رسالة مفادها ان
االتحاد الكويتي يكيل بمكيالين ،كونه
تـمـكــن مــن الـحـصــول عـلــى اسـتـثـنــاءات
لالعبي المنتخب واألجهزة العامة معه،
َ
يسع لألمر نفسه مــع المحترفين
و لــم

عبدالرحمن فوزان

والمدربين العاملين في األندية.
ك ــان أول ــى بــالـقــادسـيــة ال ــدف ــاع على
ح ـقــوقــه ب ـمــا يـتـمــاشــى م ــع الـمـصـلـحــة
الـ ـع ــام ــة ،ب ـ ــدال مـ ــن الـ ـت ــوج ــه ،وب ـش ـكــل
مفضوح ،لتصفية الحسابات والضرب
ً
تـحــت وف ــوق ال ـح ــزام ،مستغال ظــروفــا
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ت ـمــر ب ـهــا ال ــري ــاض ــة على
مستوى العالم ،وليس الكويت فقط.

«األولمبية» و«البحري» ينسقان للتأهل لـ «طوكيو»
اسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــت لـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــراع
والتجديف والكاياك التابعة للنادي
ال ـب ـح ــري ال ــري ــاض ــي ال ـك ــوي ـت ــي فــي
مـقــرهــا بـشــاطــئ الـمـسـيـلــة ،عـضــوة
م ـج ـلــس إدارة ال ـل ـج ـنــة األول ـم ـب ـيــة
الـكــويـتـيــة  -رئ ـي ـســة لـجـنــة ريــاضــة
الـ ـ ـم ـ ــرأة ف ــاط ـم ــة ح ـ ـيـ ــات ،وال ـم ــدي ــر
ال ـف ـن ــي ل ـل ـج ـنــة األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة مـحـمــد
ال ـس ـع ــدي ،وك ـ ــان ف ــي اسـتـقـبــالـهـمــا
أمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـس ـ ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ــام فـ ـ ــي الـ ـ ـن ـ ــادي
ال ـب ـح ــري خ ــال ــد ال ـ ـفـ ــودري ورئ ـيــس
لجنة الـشــراع والتجديف والكاياك
أحمد الفيلكاوي وعدد من مشرفي
ومدربي الشراع والتجديف.
وجــاءت الزيارة في إطــار حرص
"األول ـم ـب ـيــة" عـلــى مـتــابـعــة الـنـشــاط
الــريــاضــي ل ـل ـنــادي ،والـتـنـسـيــق في
شأن التأهل لدورة األلعاب األولمبية

أحمد حامد

كـ ـش ــف رئ ـ ـيـ ــس ج ـ ـهـ ــاز الـ ـ ـك ـ ــرة فــي
خيطان ،محمد المال ،عن إقالة مدرب
ال ـف ــري ــق األول اإلس ـب ــان ــي خــوس ـيــه،
وإسـ ـن ــاد الـمـهـمــة ل ـل ـمــدرب الــوطـنــي
هاني الصقر.
وت ـ ـعـ ــرض خ ـي ـط ــان لـ ـخـ ـس ــارة فــي
ختام مباريات الدور األول لمباريات
ال ــدوري الممتاز أم ــام العربي أمس
األول بثالثية نظيفة ،ليتجمد رصيده
في المركز األخير بثالث نقاط.
وق ـ ــال ال ـم ــا إن ال ـص ـقــر سـيـتــولــى
ً
المهمة اعتبارا من الغد ،بعد صدور
قرار رسمي من إدارة النادي ،مشيدا
بالجهد المبذول الذي قدمه المدرب
السابق خوسيه.
وأضاف أن خيطان يتطلع لتجاوز
كبوته الحالية ،والظهور في الــدور
الثاني من مسابقة الــدوري الممتاز
بشكل مغاير ،معربا عن ثقته الكبيرة
في الالعبين ،والجهاز الفني الجديد
بقيادة الصقر.
الجدير بالذكر أن مــدرب خيطان
ال ـســابــق ســاهــم ف ــي ص ـعــود الـفــريــق
ل ـل ــدوري ال ـم ـم ـتــاز ،كـمــا حـظــي بثقة
كبيرة من إدارة النادي ،رغم تراجع
النتائج حتى نهاية الدور األول.

(طوكيو  ،)2021وقد اطلعت حيات
على اإلمكانات التي يقدمها النادي
ال ـب ـح ــري ف ــي دعـ ــم ري ــاض ــة ال ـم ــرأة
ب ـش ـك ــل ع ـ ــام وريـ ــاضـ ــة ال ـت ـجــديــف
والـ ـش ــراع وال ـك ــاي ــاك بـ ــدور خ ــاص،
م ـش ـيــدة ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه بــالــدور
الذي يلعبه النادي في هذا المجال،
وحرصه على أن يكون للنادي دوره
فــي تعزيز الخطة المتكاملة التي
وضعتها اللجنة لتفعيل دور المرأة
في االتـحــادات واألنــديــة الرياضية
لتطوير الرياضة النسائية الكويتية
وإع ـ ـطـ ــاء ال ـف ــرص ــة ل ـه ــا ل ـم ـمــارســة
دورها في المجال الرياضي كالعبة
ومدربة وإدارية وقيادية.
وذكـ ـ ـ ـ ــرت ح ـ ـيـ ــات أن ـ ـهـ ــا س ـتــدعــم
م ـش ــارك ــة ف ـ ــرق ال ـ ـنـ ــادي ال ـن ـســائ ـيــة
لـلـتـجــديــف والـ ـش ــراع وال ـك ــاي ــاك في

حيات تتحدث للفودري والفيلكاوي
دورة األلعاب األولمبية ،وذلك عقب
ت ــأه ــل ع ــدد م ــن الع ـب ــات الـمـنـتـخــب
الوطني للتجديف المشكل من قبل
النادي.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،أش ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـف ـ ــودري

بالزيارة واللقاء التنسيقي من قبل
ح ـي ــات وال ـس ـع ــدي ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
ال ـن ــادي ال ـب ـحــري ك ــان وال ي ــزال من
ضمن أوائــل األندية الكويتية التي
فـتـحــت ال ـم ـج ــال ل ـل ـم ــرأة لـمـمــارســة

أنـشـطـتـهــا ،وك ــان لــاعـبــات ال ـنــادي
ف ــي ال ـش ــراع وال ـت ـجــديــف وال ـكــايــاك
ح ـ ـضـ ــورهـ ــن الـ ـمـ ـمـ ـي ــز والـ ـمـ ـش ــرف
وإن ـ ـج ـ ــازات ـ ـه ـ ــن فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــات
اإلقليمية والدولية.

ورشة عمل للنادي الكويتي للرياضات اإللكترونية

هاني الصقر

نظم النادي الكويتي للرياضات اإللكترونية
ورشة عمل ،بالشراكة مع مدرسة البيان ثنائية
اللغة ،وذل ــك عــن طــريــق تطبيق زووم ،وشهدت
مناقشة مؤشرات ومعايير الرياضات االلكترونية
وأهداف النادي وطريقة تنسيق البطوالت ،ودور
الالعبين والمنظمين وكيفية إدارة الفعاليات.
شارك في الندوة ،رئيس مجلس ادارة النادي
للرياضات اإللكترونية عبدالله العلي ،وأمين السر
العام فيصل أبل وأمين الصندوق ندى الغربللي،
وع ـضــو ال ـتــدريــس فــي جــامـعــة الـخـلـيــج للعلوم
والتكنولوجيا د .البراء التورة ،والمدير في إدارة

الشركات لدى بنك الكويت الوطني حمد المطوع،
وأمين سر االتحاد الدولي للرياضات االلكترونية
بوبان توتوفسكي ،والطالب شاهين الربيع.
وأك ــد الـعـلــي أن ال ــورش ــة تــأتــي ضـمــن بــرامــج
ال ـن ــادي التثقيفية لـتــوعـيــة الـطـلـبــة والــاعـبـيــن
بالرياضة االلكترونية وإدارة الفعاليات.
وقال :إن الكويت تعتبر وجهة مهمة للرياضات
اإللكترونية ،حيث إن فيها العديد من الالعبين
ً
الـمـحـتــرفـيــن ،الف ـت ــا إل ــى أن الـ ـن ــادي لــديــه ثــاث
بـطــوالت شهريا ،بحد أدن ــى ،ويطمح أن ينسق
الـعــديــد مــن الـفـعــالـيــات مــع ال ـم ــدارس والكليات

والجامعات ،وانه قد سبق ألفراد النادي تنظيم
الكثير مــن الـبـطــوالت المحلية والـعــالـمـيــة ذات
الصلة.
وق ـ ــال ال ـط ــال ــب شــاه ـيــن ال ــرب ـي ــع ،ال ـ ــذي تمت
استضافته من قبل النادي ليشارك الطلبة بخبرته
التي اكتسبها من تنظيم البطوالت مع النادي،
ولــديــه خبرة كالعب فــي ثــاث بـطــوالت رسمية:
"ت ـطــوعــت لـلـتـنـظـيــم ،وك ــان ــت تـجــربــة ف ــري ــدة من
نوعها ،وتم توجيهي من قبل مسؤولي النادي،
واكتسبت خبرة في إدارة البطوالت والفعاليات
وتعلمت أهمية االلتزام بمواعيد المباريات".

عبدالله العلي

ةديرجلا

•
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رياضة

برشلونة في ضيافة سوسييداد
وأتلتيكو يختبر أالفيس اليوم
يحل برشلونة ضيفا على
ريال سوسييداد ،بينما يلعب
أتلتيكو مدريد امام ضيفه
أالفيس اليوم ،في المرحلة
الثامنة والعشرين من الدوري
اإلسباني.

لـ ــن تـ ـك ــون ال ـم ــرح ـل ــة ال ـثــام ـنــة
والعشرون من الــدوري اإلسباني
لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم األسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـح ــال ــي
كسابقاتها ،مع ّ
تغير المعطيات،
وأبرزها خروج المتصدر أتلتيكو
مدريد المخيب من دوري أبطال
أوروب ــا أمــام تشلسي اإلنكليزي،
لتكون "الليغا" أمله األخير بحصد
لقب الموسم الحالي.
يبقى ال ـســؤال الـمـطــروح اآلن،
كيف سيكون وجه أتلتيكو حينما
يستضيف أالفيس اليوم؟ فاليزال
فريق المدرب األرجنتيني دييغو
ً
سـيـمـيــونــي م ـتــرب ـعــا ع ـلــى عــرش
الترتيب ،ولـكــن ليس باألريحية
نفسها التي كان عليها مع بداية
ً
الـمــوســم ،خـصــوصــا مــع تحقيقه
ث ــاث ــة ان ـت ـص ــارات ف ـقــط ف ــي آخــر
ثماني مباريات.
ورغم تذبذب مستواه في الفترة
األخيرة ،أظهر "كولتشونيروس"
صــورة رائعة منذ بداية الموسم
مع خسارتين فقط في  27مباراة،

سلة أخبار
رودريغو يتمنى المشاركة
في كأس العالم

ً
وشـبــاك لــم تتلق ســوى  18هدفا
ً
ونـجــاعــة تهديفية مــع  50هــدفــا،
وهو ثاني أفضل خط هجوم في
الدوري (خلف برشلونة مع .)61
يحتل "روخيبالنكوس" المركز
األول ولكن بفارق أربع نقاط فقط
عــن برشلونة ال ــذي رغــم إقصائه
من دوري األبطال ،يواصل بقيادة
نجمه األرجنتيني ليونيل ميسي
ً
انتفاضة في الــدوري مع  14فوزا
في آخر  17مباراة له لم يذق فيها
طعم الخسارة.

العبو برشلونة خالل مباراة سابقة

أتلتيكو الستعادة التوازن
وم ــع م ـب ــاراة تـنـتـظــر أتلتيكو
ً
قــريـبــا أم ــام الـفــريــق الـكــاتــالــونــي،
يـحـتــاج فــريــق الـعــاصـمــة للعودة
إل ــى سـكــة االن ـت ـص ــارات لـلـخــروج
ً
بلقب ،خصوصا أنه كان ودع كأس
إسـبــانـيــا مــن الـ ــدور الـثــانــي أمــام
كورنيا من الدرجة الثالثة.
وتبدو األمور غير بعيدة المنال

أمام أالفيس المتواجد في منطقة
الهبوط بانتصار واحــد في آخر
 12مباراة.
أتلتيكو يعول على سواريز
وبــال ـتــالــي ،س ـي ـكــون الـتـعــويــل
ً
كامال على نجمه األوروغــويــانــي
ل ــوي ــس سـ ــواريـ ــس فـ ــي م ـحــاولــة
لتعويض نكسة تشلسي والتعثر

غوارديوال لم يندم على رحيل سانشو

البلوغرانا لبيع أو إعارة
كوتينيو ألسباب اقتصادية

كوتينيو

أشارت تقارير صحافية إلى أن برشلونة يسعى لبيع أو إعارة العبه البرازيلي
فيليبي كوتينيو ،ألسباب اقتصادية أكثر منها رياضية.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية ،فإنه في ظل صعوبة إتمام
عملية انتقال ،تعمل اإلدارة الرياضية بالبرشا من أجل إعارة الالعب البالغ من
العمر  28عاما.
وف ــي أوائـ ــل  ،2018تــوصــل لـيـفــربــول وبــرشـلــونــة إل ــى ات ـف ــاق ،بعد
مفاوضات صعبة بسبب إصرار البرازيلي على االنتقال لقلعة الكامب
نو ،وصلت قيمته إلى  120مليون يورو باإلضافة إلى  40مليونا
في صيغة متغيرات.
وتنطوي هذه المتغيرات على إتمام سلسلة من البنود،
وأش ــارت وسائل إعــام بريطانية إلــى أنها موزعة على
أساس المباريات أو األلقاب.
وأوضحت أن الالعب يجب أن يحصل على خمسة
ماليين عن لعب  25مباراة و 20مليونا عن  100مباراة،
وعشرة ماليين عن التأهل في أول عامين لبطولة
دوري أبطال أوروب ــا .وحتى اآلن ،خاض كوتينيو،
الذي لديه عقد مع البالوغرانا مدة  5مواسم 90 ،مباراة
رسمية بقميص البرشا ،دون احتساب المباريات التي
لعبها مع بايرن ميونخ حين كان معارا.

إنفانتينو :سنشاهد أفضل
نسخ المونديال بقطر

رغــم نجاح الــاعــب ج ــادون سانشو في
أن يـصـبــح مــن ال ـمــواهــب ال ـكــرويــة ال ـبــارزة
في أوروبــا حاليا ،فإن اإلسباني جوسيب
غ ــواردي ــوال ال يـشـعــر ب ــأي ن ــدم عـلــى تــركــه
الالعب يرحل عن صفوف مانشستر سيتي
في .2017
وأع ـ ـ ــرب غ ـ ــواردي ـ ــوال ع ــن س ـع ــادت ــه ب ــأن
الـجـنــاح ســانـشــو ( 20عــامــا) أصـبــح نجما
في صفوف بوروسيا دورتموند األلماني.
وأوقـ ـع ــت ق ــرع ــة دور ال ـث ـمــان ـيــة لـ ــدوري
أبطال أوروبــا لكرة القدم فريق مانشستر
سيتي اإلنكليزي في مواجهة دورتموند،
لتصبح المواجهة المرتقبة ذات طابع خاص
بالنسبة لـســانـشــو ،ال ــذي ت ــرك مانشستر
سيتي في  2017إلى دورتموند.
وكان سانشو ترك الفريق اإلنكليزي إلى
ألمانيا وهو ال يزال في السابعة عشرة من
عمره ،بسبب عدم وضوح الرؤية بالنسبة له
فيما يتعلق بتصعيد الالعبين من أكاديمية
النادي إلى صفوف الفريق األول.
وجاء قرار الالعب باالنتقال لدورتموند

مباريات اليوم
التوقيت
6:00
10:30

راهن السويسري جياني إنفانتينو ،رئيس االتحاد الدولي
لكرة القدم (فيفا) ،على تنظيم قطر أفضل بطولة كأس عالم على
مر التاريخ خالل نوفمبر وديسمبر المقبلين.
وقال إنفانتينو ،خالل المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس
األول عن بعد ،عقب نهاية اجتماع "مجلس الفيفا" حول إمكانية
حضور الجماهير خالل المونديال المقبل في حالة استمرار
جائحة كورونا" ،أثق تماما وبنسبة مئة بالمئة بأن البطولة
ستقام بسعة كاملة للمدرجات ،خاصة أنني كنت شاهدا على
حضور  30فــي المئة مــن سعة االس ـتــادات خــال بطولة كأس
العالم لألندية األخيرة التي استضافتها قطر".
وأض ــاف" :نجحت قطر فــي تنظيم البطولة وســط إج ــراء ات
احترازية وفي بيئة صحية وآمنة جدا .التقيت األمير ،ورئيس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وأيـ ـض ــا وزيـ ـ ــر ال ـص ـح ــة ،وت ـنــاق ـش ـنــا ح ـ ــول الـخـطــط
واإلج ــراء ات والكثير من المواضيع المهمة التي تخص كأس
العالم واألمور جيدة جدا".

6:15
6:15
8:30
11:00
2:30
5:00
5:00
8:00
10:45

المباراة
الدوري اإلنكليزي
وست هام  -ارسنال
استون فيال  -توتنهام
الدوري اإلسباني
فياريال  -قاديش
فالنسيا  -غرناطة
اتلتيكو مدريد  -أالفيس
ريال سوسييداد  -برشلونة
الدوري اإليطالي
فيرونا  -اتاالنتا
اودينيزي  -التسيو
يوفنتوس  -بينيفينتو
فيورنتينا  -ميالن
روما  -نابولي

القناة الناقلة
beINSPORTS pr2
beINSPORTS pr2
beINSPORTS HD5
beINSPORTS HD1
beINSPORTS HD1
beINSPORTS HD1
beINSPORTS HD3
beINSPORTS HD4
beINSPORTS HD3
beINSPORTS HD3
beINSPORTS HD3

ميالن يسعى الستعادة التوازن قبل ضياع كل شيء
ب ـعــدمــا فـ ــرض نـفـســه مــرشـحــا
إلحـ ــراز الـلـقــب لـلـمــرة األولـ ــى منذ
 ،2011ومنافسا على إحــراز لقبه
األول فــي مسابقة "يــوروبــا ليغ"،
ي ـجــد م ـي ــان نـفـســه ف ــي وضـعـيــة
صعبة حاليا ،حيث يمني النفس
ب ــاس ـت ـع ــادة تـ ــوازنـ ــه الـ ـي ــوم أم ــام
مضيفه فيورنتينا فــي المرحلة
الـ ـ ــ 28م ــن الـ ـ ــدوري اإلي ـطــالــي قبل
ضياع كل شيء.
ويدخل فريق المدرب ستيفانو
بيولي الـمـبــاراة فــي فلورنسا في
وضع ال يحسد عليه ،بعدما ودع
مسابقة "يــوروبــا ليغ" من دورهــا
ثمن النهائي الخميس بالخسارة
إي ــاب ــا ع ـلــى أرض ـ ــه صـ ـف ــر 1-أم ــام
مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد اإلنـكـلـيــزي،
مفرطا بالتالي بالنتيجة اإليجابية
التي حققها ذهــابــا خــارج ملعبه
(.)1-1
وأضـ ـ ـ ــاف "روسـ ــون ـ ـيـ ــري" ه ــذا
ال ـ ـخـ ــروج ال ـم ـخ ـيــب ال ـ ــى سلسلة
النتائج السلبية التي يحققها في
الدوري ،والتي أدت الى تنازله عن
الصدارة وتخلفه بفارق تسع نقاط
عن جــاره إنتر الــذي يسير بثبات
نحو لقبه األول منذ .2010
وج ـ ـ ـ ـ ــاء خ ـ ـ ـ ـ ــروج مـ ـ ـي ـ ــان ع ـلــى
ي ــد ي ــون ــاي ـت ــد رغ ـ ــم عـ ـ ــودة نجمه
الـ ـمـ ـخـ ـض ــرم ال ـ ـسـ ــويـ ــدي زالت ـ ـ ــان
إبراهيموفيتش بعد تعافيه من
إصــابــة عضلية ،وه ــو ش ــارك في
الشوط الثاني من دون أن يجنب
فريق بيولي الخروج على يد فريقه
السابق.
وستكون الفرصة قائمة أمــام
ميالن لتقليص الفارق الذي يفصله
ع ــن إن ـت ــر ،ف ــي ظ ــل إرج ـ ــاء م ـبــاراة
األخ ـي ــر م ــع س ــاس ــوول ــو ف ــي هــذه

العبو ميالن خالل مباراة سابقة
المرحلة بسبب اإلصابات العديدة
في صفوفه بفيروس كورونا.
وبــدأ الحديث اآلن عــن السعي
لنيل أحد المراكز المؤهلة لدوري
األبطال الموسم المقبل ،عوضا عن
احراز لقب الدوري في ظل التهديد
القادم من فرق مثل روما ونابولي
وأتاالنتا ،لكن ميالن "يملك ذهنية
الفوز وأحد ال يقبل الهزيمة ،وهذا
شيء جلبته معي" الى الفريق الذي
ع ــاد الـيــه فــي يـنــايــر  2020ولعب
دورا أســاسـيــا فــي جعله مـجــددا
منافسا على اللقب ال ــذي أح ــرزه
للمرة األخيرة عام  2011حين كان
السويدي في صفوفه أيضا.
وس ـت ـكــون ال ـم ــرة األول ـ ــى الـتــي
تغيب فيها إيطاليا عن الدور ربع
الـنـهــائــي للمسابقة ال ـقــاريــة األم

منذ خمسة أعوام ،فيما بقي روما
ممثلها القاري الوحيد بتأهله لربع
نـهــائــي "ي ــوروب ــا لـيــغ" عــن ج ــدارة
ب ـف ــوزه ع ـلــى شــاخ ـتــار دانـيـتـســك
األوكــرانــي  1-5بمجموع مباراتي
الذهاب واإلياب.
وسيكون يوفنتوس متربصا
لـ ـمـ ـي ــان م ـ ــن أجـ ـ ــل إزاحـ ـ ـت ـ ــه عــن
ال ــوص ــاف ــة ،بـمــا أن ــه يتخلف عنه
بنقطة فقط مع مباراة مؤجلة في
جعبته ضد نابولي.
ويخوض رجال المدرب أندريا
بيرلو اختبارا سهال على الــورق
ض ــد ضيفهم بينيفينتو ،حيث
يعولون مجددا على تألق النجم
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو
الذي رد على جميع منتقديه بعد
الـ ـخ ــروج م ــن ث ـمــن ن ـهــائــي دوري

أمــام خيتافي األسبوع الماضي،
ف ـ ــي غ ـ ـيـ ــاب الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي ج ـ ــواو
فيليكس الموقوف.
ً
واسـتـفــاد بــرشـلــونــة ج ـيــدا من
تعثر أتلتيكو أمام خيتافي ،فشدد
الخناق عليه ،في انتظار مواجهة
ريال سوسييداد خامس الترتيب
الـ ـي ــوم ،ف ــي آخـ ــر اخ ـت ـب ــار صعب

ً
نسبيا قبل مواجهة مضيفه ريال
م ــدري ــد ف ــي ال ـكــاس ـي ـكــو ف ــي 11
أبــريــل الـمـقـبــل ،كــونــه يستضيف
قبله بلد الوليد في الرابع منه في
مهمة سهلة.
وس ـي ـكــون الـكــاسـيـكــو بــروفــة
لــرجــال الهولندي رونــالــد كومان
قبل مواجهتهم أتلتيك بلباو في

 17أبــريــل ،فــي الـمـبــاراة النهائية
لمسابقة كــأس الملك التي يعقد
ً
عليها آماال كبيرة إلنقاذ موسمه
بعد خــروجــه المخيب مــن الــدور
ث ـمــن ال ـن ـهــائــي ل ـم ـســاب ـقــة دوري
أبطال أوروبا على يد باريس سان
ج ــرم ــان ال ـفــرن ـســي وص ـيــف بطل
الموسم الماضي.

األبـطــال على يــد مواطنه بورتو،
بـتـسـجـيـلــه ثــاث ـيــة ف ــي الـمــرحـلــة
ال ـمــاض ـيــة ض ــد ك ــالـ ـي ــاري ،راف ـعــا
رصيده في صــدارة الهدافين الى
 23هدفا.
ويسعى أتــاالنـتــا الــى التمسك
ب ـمــركــزه ال ــراب ــع األخ ـي ــر الـمــؤهــل
ل ــدوري األب ـطــال الموسم المقبل،
حـ ـي ــن يـ ـح ــل ال ـ ـيـ ــوم ض ـي ـف ــا عـلــى
هيالس فيرونا في مباراة صعبة،
مدركا أن الخسارة ستكون مكلفة
بما أنه ال يتقدم سوى بفارق ثالث
نـقــاط عــن كــل مــن نــابــولــي وروم ــا
الـلــذيــن يـتــواجـهــان عـلــى الملعب
األولـ ـمـ ـب ــي ف ــي أقـ ـ ــوى مــواج ـهــات
المرحلة اليوم أيضا.

ب ـعــد م ــوس ــم واحـ ــد م ــن ت ــول ــي غ ــواردي ــوال
تدريب مانشستر سيتي.
وق ــال غ ــواردي ــوال فــي مــؤتـمــر صحافي:
"قلت مرارا إنني لست نادما .هو من اتخذ
ال ـق ــرار .ظـهــر بـشـكــل رائ ــع م ــع دورت ـمــونــد.
تـهــانـيـنــا ل ــه ،إن ــه الع ــب اسـتـثـنــائــي .العــب
بــإمـكــانـيــات هــائـلــة ،وأدى بشكل جـيــد مع
دورتموند".
وأض ــاف" :أردن ــا اسـتـمــراره مــع فريقنا،
لـكـنــه ق ــرر ال ــرح ـي ــل .ع ـنــدمــا ي ـق ــرر الــاعــب
الــرح ـيــل ي ـكــون ك ــل م ــا بــوسـعـنــا ه ــو تــركــه
ي ــرح ــل .أت ـم ـنــى ل ــه ك ــل الـ ـح ــظ ،بــاسـتـثـنــاء
مباراته أمامنا .إذا كان سعيدا ،فإنني أشعر
بالسعادة أيضا".
ويدرك غوارديوال تماما المهمة الصعبة
التي تنتظر فريقه أمام هذا الهجوم القوي
الذي يقوده سانشو وهاالند.
وقال غوارديوال عن هاالند ،نجل آلف
إينجي الالعب السابق لمانشستر سيتي:
"سنواجهه ،ونحاول السيطرة عليه .ندرك
إمكانياته .الجميع يعلم".

أبدى البرازيلي رودريغو العب
فريق ريال مدريد اإلسباني،
رغبته في التواجد مع منتخب
بالده في بطولة كأس العالم
لكرة القدم والمقرر إقامتها العام
المقبل في قطر .وقال رودريغو
في حوار مع الموقع الرسمي
لالتحاد الدولي (فيفا) :منذ أن
عرفت ماهية كرة القدم ،وأنا أحلم
باللعب في كأس العالم ،البطولة
في البرازيل كانت مدهشة ،أتذكر
أنني كنت صغيرا في ذلك الوقت
وكانت الشوارع تزدان بألوان
علم البرازيل .وأضاف :أتذكر أن
عائلتي كانت تتجمع لمشاهدة
المباريات ،والكل كان يشجع
البرازيل ،كانت ذكريات عظيمة،
وأنا أريد أن أكون واحدا من
هؤالء الالعبين الذين يظهرون
عبر الشاشات.

ديوكوفيتش ينسحب
من دورة ميامي

غوارديوال

أعلن الصربي نوفاك
ديوكوفيتش ،المصنف األول
عالميا ،أمس األول ،أنه لن يلعب
في دورة ميامي المفتوحة،
أولى دورات الماسترز لأللف
نقطة ،من أجل البقاء مع
عائلته ،لينضم إلى زميليه
أسطورتي البطوالت األربع
الكبرى؛ السويسري روجيه
فيدرر واإلسباني رافايل نادال،
والنمسوي دومينيك تييم.
وكان النجم الصربي ( 33عاما)
توج الشهر الماضي بلقبه
الثامن عشر في "الغراند سالم"
والتاسع في بطولة أستراليا
المفتوحة ،ليصبح على ُبعد
لقبين من حاملي الرقم القياسي
في عدد األلقاب الكبرى فيدرر،
السادس عالميا ،ونادال الثالث
( 20لكل منهما).

ةديرجلا
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

وين رايحين؟

الغراب الكويتي

د .ناجي سعود الزيد

ً ّ
ك ــان ه ـنــاك فــي غــابــر األزم ـ ــان أغـنـيــة اشـتـهــرت ك ـث ـيــرا ،غــنــاهــا
المرحوم محمد عبدالوهاب ،وهي من تأليف المرحوم أحمد رامي...
ال أعرف لماذا تذكرتها بحذافيرها تحت هذه الظروف العصيبة!!
األغنية باللهجة المصرية ،وبعض مقاطعها ،إن أسعفتني
الذاكرة ،تقول:
يا وابور قول لي رايح على فين...
يا وابور قول لي وسافرت منين...
يا وابور قول لي
ّ ْ
عمال تجري قبلي وبحري...
تنزل وادي تطلع كوبري...
ّ
حو ْد مرة وبعدين دوغري...
ماتقول لي يا وابور رايح على فين...
تذكرت هذه األغنية ،ألن حال حكومتنا مع األسف ،مثله مثل
"وابور" أحمد رامي ومحمد عبدالوهاب...
حكومتنا ضيعت البوصلة...
وال نعلم بأي اتجاه تتوجه ،وهل هو االتجاه الصحيح؟ وما
كيفية االستدالل عليه؟
إلى أين تتجه هذه الحكومة؟ وما هي وجهتها؟
ال ـك ــل ض ــاي ــع ف ــي خ ـضــم أح ـ ــداث آخ ــره ــا األسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي،
واإلجــراءات التي اتخذتها الحكومة ليست إال "شوشة ضايعة"،
يوم يمين ،يوم شمال ،يوم فوق ،يوم تحت...
إلى متى هذا التخبط في اتخاذ القرار؟
وإلى متى نعاني نحن كمواطنين من هذا الضياع؟!
ليس لديكم بوصلة ،ولستم على ا سـتـعــداد لالستماع لعين
العقل ،وكل ما انتهت الدولة إليه هو فوضى منظمة "organized
 ،"chaosال يفهمها عاقل وال يقبلها أي مجنون.
ً
فكروا جيدا ...قبل أن تفلت األمور من أيديكم ،فالحكومة التي
ال تحكم ال وجود لها في هذا العالم.
آن األوان لفرض حكومة تحكم وتتصف بالهيبة ،وليس حكومة
متذبذبة تجرها األهواء!!

 40ألف زلزال أيقظت بركان «ريكيانيس»
ثار بركان قرب ريكيافيك عاصمة أيسلندا
ً
أمس األول وأطلق حمما بركانية في السماء
ب ـع ــد وق ـ ـ ــوع آالف ال ـ ـ ـ ــزالزل ال ـص ـغ ـي ــرة فــي
األسابيع األخيرة.
ووق ـ ـ ـ ـ ــع ث ـ ـ ـ ـ ـ ــوران ال ـ ـ ـبـ ـ ــركـ ـ ــان ق ـ ـ ـ ــرب ج ـب ــل
فاجرادالسفيال في شبه جزيرة ريكيانيس

على بعد حوالي  30كيلومترا إلى الجنوب
الغربي من العاصمة.
وب ـع ــد ن ـحــو أربـ ــع س ــاع ــات م ــن ال ـث ــوران
األولي في الساعة  2045بتوقيت غرينتش
أمس األول ،وهو األول في شبه الجزيرة منذ
القرن الثاني عشر ،غطت الحمم البركانية

أهالي تكساس يلكمون ترامب!
أزال متحف الشمع في والية تكساس األميركية تمثال الرئيس
األميركي السابق دونالد ترامب من قاعة العرض ،بعد أن تعرض
للكم المتكرر من الزوار.
وذكر موقع روسيا اليوم ،أمس ،أن متحف لويس توسو ألعمال
الشمع في سان أنطونيو بتكساس اضطر إلى نقل التمثال إلى
غرفة تخزين ،ألن بعض زوار المتحف يقومون بلكمه.
وق ـ ــال كـ ــاي سـ ـتـ ـي ــوارت ،ال ـم ــدي ــر اإلق ـل ـي ـمــي ل ـشــركــة Ripley
 ،Entertainmentالـمــالـكــة للمتحف ،إن الـتـمـثــال تـعــرض للكم
والخدش ،مما تسبب في الكثير من الضرر ،لدرجة أنه كان البد
من سحبه من العرض العام.

حوالي كيلومتر مربع أي ما يقرب من 200
ملعب كرة قدم.
وقالت رانفيج جودموندسدوتير وهي
م ـق ـي ـمــة ف ــي بـ ـل ــدة ج ــري ـن ــداف ـي ــك ع ـل ــى بـعــد
ثماني كيلومترات فقط من ثــوران البركان
"أستطيع رؤية السماء الحمراء المتوهجة
من نافذتي ...الجميع هنا يركبون سياراتهم
لالبتعاد".
ووقع ما يربو على  40ألف زلزال في شبه
الجزيرة في األسابيع األربعة الماضية ،في
قفزة هائلة للزالزل التي ظل عددها يتراوح
بين  1000و 3000كل عام منذ .2014
وقال بياركي فريس من مكتب األرصاد
ً
الجوية االيسلندي إن صدعا بطول 500
إلــى  750مترا انفتح فــي موقع الـثــوران
مـمــا أدى إل ــى انــدفــاع الـحـمــم البركانية
الرتفاع يصل إلى  100متر.
وقالت إدارة الحماية المدنية وإدارة
الطوارئ في أيسلندا إن السلطات طلبت
م ــن س ـك ــان ب ـل ــدة ث ــورالك ـش ــوف ــن شــرقــي
موقع الثوران البقاء في منازلهم لتجنب
التعرض للغازات البركانية.
(رويترز)

الماريغوانا تفصل موظفين بالبيت األبيض اللوز والثوم والسمك تطيل العمر
ف ـص ــل ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض 5
م ــوظـ ـفـ ـي ــن بـ ـسـ ـب ــب ت ـع ــاط ــي
الـ ـ ـم ـ ــاريـ ـ ـغ ـ ــوان ـ ــا ،حـ ـت ــى ب ـعــد
اإلعـ ـ ـ ــان عـ ــن سـ ـي ــاس ــة أك ـثــر
ً
ت ـس ــاه ــا ت ـج ــاه االس ـت ـخ ــدام
ال ـس ــاب ــق ل ـه ــذا ال ـم ـخ ــدر قبل
بضعة أسابيع.
و ن ـشــرت المتحدثة باسم
البيت األبيض ،جين ساكي،
تـ ـغ ــري ــدة أم ـ ــس األول تــؤكــد

ف ـصــل الـمــوظـفـيــن الـخـمـســة،
بعد أن ذكرت صحيفة ديلي
بيست أن ــه تــم وق ــف عـشــرات
ُ
الموظفين عن العمل ،أو طلب
منهم االستقالة ،أو وضعهم
ف ــي بــرنــامــج ع ـمــل ع ــن ُب ـعــد،
بسبب استخدام الماريغوانا
في الماضي.
(رويترز)

ك ـ ـشـ ــف الـ ـطـ ـبـ ـي ــب ال ـ ــروس ـ ــي
الشهير ألكسندر مياسنيكوف،
عـ ــن س ـب ـعــة م ـن ـت ـج ــات غــذائ ـيــة
تساهم في إطالة ُعمر اإلنسان.
وق ـ ـ ــال ال ـط ـب ـي ــب فـ ــي حــديــث
تلفزيوني ،نقله مــو قــع روسيا
الـيــوم ،أمــس" :تحدثنا عــن هذا
عدة مرات ،وسمينا المنتجات،
وتحدثنا عن رطل من الخضار
والفواكه" ،واستشهد ببيانات

ال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـمــي ال ـت ــي ح ــددت
سـبـعــة أطـعـمــة يـجــب أن تشكل
أسـ ـ ــاس ال ـن ـظ ــام الـ ـغ ــذائ ــي ألي
ش ـخــص ،وه ــي" :ال ـخ ـض ــراوات،
الفواكه ،األسماك ،النبيذ األحمر
باعتدال ،المكسرات وعلى وجه
الخصوص اللوز ،الشوكوالتة
ً
الــداكـنــة ،وال ـث ــوم" ،م ـشــددا على
أن هــذه المنتجات أثبتت أنها
تطيل العمر.

فرنسا تحرم الذبح الحالل ...والمسلمون يستعينون باليهود
أعـلـنــت  3مـســاجــد ك ـبــرى ف ــي فرنسا
رفضها حظر ذبح الدواجن وفق الشريعة
ً
اإلسالمية ،والذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا
من يوليو المقبل.
وذكر بيان صادر عن مساجد باريس
ول ـيــون وإي ـفــري الخميس الـمــاضــي ،أن
إدارييها اجتمعوا لمناقشة تعميم وزارة
الزراعة واألغذية الفرنسية الصادر في
 23نوفمبر الماضي حول ذبح الدواجن.
وأض ــاف البيان أن التعميم ال ــوزاري
يـتـعـلــق بــال ـضــوابــط الــرس ـم ـيــة لحماية
الحيوانات أثـنــاء ذبحها فــي المسالخ،
ً
مؤكدا أن ذلك ال يهيئ الظروف المالئمة
للذبح وفق األصول اإلسالمية.
وتــابــع "إنـهــا رســالــة سيئة للمجتمع
المسلم قبل رمضان ،إذ إنه سيتم حظر
ً
الذبح الحالل للدواجن اعتبارا من يوليو
ً
 ،"2021الفتا إلى أن هذا الحظر ال يضمن
ً
للمسلمين أ كــل اللحوم وفقا لمبادئهم
الدينية.
وأكد أن القائمين على إدارة المساجد
ال ـك ـب ــرى ن ـق ـل ــوا م ـخ ــاوف ـه ــم ب ـش ــأن ه ــذه
القضية إلى وزارتــي الداخلية والزراعة
واألغ ـ ــذي ـ ــة ،دون ال ـت ــوص ــل إلـ ــى نتيجة
إيجابية.
وشــدد على أن هذه اإلجــراء ات تشكل
ع ـق ـبــة خ ـط ـيــرة أم ـ ــام ال ـم ـم ــارس ــة ال ـحــرة
للشعائر الــديـنـيــة ،وأن الـقــائـمـيــن على
إدارة المساجد يؤكدون أنهم سيلجؤون
إلــى كل اإلج ــراء ات القانونية الستعادة
ً
هذا الحق األساسي ،مؤكدا مناقشتهم
ل ـهــذه الـمـســألــة مــع الـمـجـتـمــع الـيـهــودي
في فرنسا.

يومية سياسية مستقلة

سقطت الحكومة في إعمال القانون ،ورغم أن الفشل هو
عادة متأصلة في الحكم بمعظم شؤون الدولة ،فإن سقوطها
األخـيــر فــي قضية تجمع "الـنــائــب" الــذي ألغيت عضويته
ً
بــدر الــداهــوم كــان مــدويــا ،فهي سمحت لـلـنــدوة بحضور
عدد معين من النواب ،ثم عادت لتغير رأيها تحت ذريعة
"التطبيق الصارم" للقانون بإحالة الحاضرين إلى النيابة.
المأساة  -الملهاة أن الحكومة زعمت أنها تطبق القانون،
ً
ً
وال تعرف كبيرا وال صغيرا في المساواة أمام حكم القانون،
ً
مهما كان التطبيق في مثل هذه الحالة غبيا ،ثم تراجعت
عن قرارات اإلحالة بعد تدخل القيادة السياسية ،وبعد أن
أدركــت الحكومة حجم تداعيات ق ــرارات اإلحــالــة ،الملهاة
هي أن يصبح القانون ليس فقط االنتقائية في التطبيق،
وهو ما أرادت الحكومة أن تثبت عكسه ،الملهاة هنا أنها
بقرارات اإلحالة أثبتت ما أرادت نفيه بداية ،وهو انتقائيتها
في التطبيق كواقع معيش وفشلها المريع في نفي ذلك،
وهذا شأن مستقر لهذه الحكومة ومعظم الحكومات التي
سبقتها.
كيف لمثل هذا الفكر الحكومي الال مستقر ،والذي تلعب
به رياح السياسة ،أن يدير شؤون الدولة وهي تمر بأخطر
ٍّ
تحد اقتصادي؟! ثم إذا اعترض الــواعــون على إدارة هذه
الحكومة وطريقة تشكيلها وفردية اتخاذ القرار فيها ،ماذا
ً
يمكنهم أن يصنعوا؟! "واقعا"! هم ال يملكون تغييرها آخر
ُ
األمــر ،فهي تـفـ َـرض عليهم من األعـلــى ،وال أحــد من سلطة
ُالحكم لديه االستعداد ألن ينصت إليهم ،كل الكالم الذي
ن ِقش في الدستور عن المشاركة في الحكم ،واألمة مصدر
السلطات ليس له ظل من الممارسة الحقيقية ،حقيقة هذه
اإلدارة السياسية أنها كالغراب الذي أراد أن يتعلم مشي
الحمامة ،فلم يتعلمه ونسي مشيته ،مصيبتنا هي هذه
اإلدارة التسلطية حين لبست الـثــوب الديمقراطي ،وهــذا
هو الغراب الكويتي.

اكتشاف سمكة قرش بأجنحة
وصل علماء األحافير في المكسيك إلى كشف غريب ،تمثل
بسمكة ق ــرش مـتـحـجــرة تـعــود للعصر الـطـبــاشــري ،تتمتع
ً
بزعانف طويلة بمنطقة الصدر ،تشبه كثيرا األجنحة.
وقالت "سكاي نيوز" ،أمس ،إن العلماء عثروا على هذا النوع
الغريب من األحافير في ترسبات يصل عمرها إلى  93مليون
سنة ،بمنطقة فاليسيلو بالمكسيك ،وفق ما ذكر موقع مجلة
ساينس العلمية.
وأطـلــق العلماء على سمكة الـقــرش اســم "Aquilolamna
ً
 ،"milarcaeعلما بأن طولها يصل إلى  6أقدام ،وكانت تعتمد
في غذائها على العوالق والكائنات الصغيرة الموجودة في
الماء.

وفيات
الجمعة 3 / 19
مسعود سالمين
بدر
ً

 55عاما ،شيع ،ت66290901 :

أنور مصطفى ثنيان الغانم

ً
 65عاما ،شيع ،ت99018357 ،99999849 :

عبدالوهاب محمد عبدالعزيز العبيدي

ً
 70عاما ،شيع ،ت99390355 ،99780980 :

علي محراب غلوم دهراب

ً
 59عاما ،شيع ،ت55338801 :

محمد سعود سعد العازمي

ً
 38عاما ،شيع ،ت99822203 ،50256536 :
زهيه فالح سعد العازمي زوجة حمد بداح حمد العازمي
ً
 52عاما ،شيعت ،ت60081010 ،97561155 :

عبدالمحسن هالل صقر العتيبي

ً
 84عاما ،شيع ،ت97977440 ،99087870 ،55100000 :
مريم أحمد حسين أحمد أرملة عباس عيدان
ً
 87عاما ،شيعت ،ت67076069 ،99775945 ،99033950 :
بدرية عبدالعزيز عبداللطيف عبدالسالم أرملة محمد رضا الصايغ
ً
 94عاما ،شيعت ،ت99760359 ،99719222 ،99016744 :

مصطفى علي عبدالله محمد
ً

 65عاما ،شيع ،ت97300706 ،66053352 :
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عائشة أحمد جاسم البالول زوجة صالح عبدالله الحمد
ً
 76عاما ،شيعت ،ت99034587 ،99061891 :

جاسم إبراهيم علي المواش

ً
 86عاما ،شيع ،ت97474533 ،99975666 ،99088966 :

محمد ظاهر حنيان العجمي

ً
 76عاما ،شيع ،ت96644100 :

شيخة محمد مبارك بو حديدة

ً
 60عاما ،شيعت ،ت66590390 :

أرملة نزال محمد المعصب

حمود عبدالله محمد الحجيالن

ً
 63عاما ،شيع ،ت60600555 ،90999301 :

مواعيد الصالة

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

حسن العيسى

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

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

04:32

العظمى 28

الشروق

05:51

الصغرى 14

الظهر

11:55

العصر

03:23

المغرب

06:00

العشاء

07:17

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

ً
أعلى مد  05:30صب ــاحـ ـ ــا
 03:22م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  10:18صب ــاحـ ـ ــا
 11:36م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

الشكاوى والتوزيع:

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

